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نامـه ییـل تهیـه شـده باشـند، بـرای داوری و انتشـار پـ یر           هایی که طبـق شـیوه   مقاله

 شوند: می

های علمـی نشـر نیافتـه و یـا تحـت بررسـی        در نشریات دیگر و یا در کنفرانس  مقاله -

 نباشد؛

مـی بـا نـوآوری بـه زبـانی سـاده و روان و بـا رعایـت قواعـد          حاصل تحقیق عل  مقاله -

 نگار  ادبی تألیف شده باشد؛

گفتار، طـر  مسـأله،    ، پیش ساختار مقاله به ترتیب زیر باشد: چکیده مقاله، کلید واژه -

 گیری، اضافات، کتابنامه؛ های تحقیق، بحث نظری، نتیجه پیشینه تحقیق، رو  تحقیق، داده

اله نخست با منابع دست اول و مستندات در کتابنامه یعنی پایان مستندات و مراجع مق -

 مقاله به ترتیب زیر الفبایی نوشته شود:

نام خانوادگی، نام. )سال انتشار(، عنوان مقاله یا کتاب، چاپ، مصـح،، جلـد، محـل     -

 نشر: ناشر.

ی، خـانوادگ  های متن مقاله همه درون متنی، یعنی در داخل پرانتـ،، بـا قیـد نـام     ارجاع -

(؛ از ارجـاع بـه   51، ص 1362کـوب،   سال انتشار و صفحه، مانند الگوی مقابل باشد: )زریـن 

 های معتبر خودداری شود؛ مطالب اینترنتی غیر از سایت

بــرای ســایت مجلــه    Wordو  PDFهــا تایــه شــده و بــه صــورت فایــل       مقالــه -

(nashriatanjoman@yahoo.com) سال شود؛به نشانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ار 

با مشخصات زیر باشـد، عکـس و ضـمادم در     A4صفحه  22 صفحات مقاله حداکثر -

 بیاید:« ضمادم»پایان مقاله تحت عنوان 

، عنـوان نویسـنده مقالـه:    16، عنوان مقاله: فونت میترا سـیاه  13)متن: فونت زر نازک  -

، زیر مجموعـه  11 ، سوتیتر: فونت زر سیاه13، تیتر اصلی: فونت زر سیاه 12فونت میترا سیاه 
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، 01، عربی متن: فونتت بت ر نتازک    00، پانویس: فونت زر نازک 01سوتیتر: فونت زر سیاه 

 (؛9، التین پانویس: فونت نازک 00التین متن: فونت نازک 

. شتود   فلتامامد در  یترایط مباآتا  زاد استت      مقاالت دریافتی عودت داده نمتی  -

ت تأییت  دا ری   تقااتای   نیترد   در وتور   نتایج دا ری در اختیتار نوینتم ناق اترار متی    

 نردد؛ نوینم ه نواهی پذیرش مقاآد نیز وادر می

 حتوای مقاالت بد عه ه نوینم ه  ق است.منئوآیت مباآا   م -
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 ن شیرازیالدی  گذری بر حیات علمی قطب
 

 *سیدعبداهلل انواراستاد 

 

 چکیده

دار  الدین شیرازی از جمله نوابـ  و اندیشـمندانی اسـت کـه میـرا       تردید عالمه قطب بی

توان آخـرین فیلسـوو و    ی بوده است. او را به جرأت میینایویژه سنت س فرهنگ پیشینیان به

ه حد اعالی خود محتـرم  گری را ب اندیشمندی دانست که جامع علوم مختلف بوده و اندیشه

ولی سراسـر ایـران را بـه    مغظالمانه اسبان  زیست که گرد سمِ ی میا هشمرده است. او در زمان

دیـدگان بـر بـام آسـمان      از سـتم آهـی  ای  خانـه  هـر  هـانِ نزیر سلطۀ خود درآورده بـود و از  

ی یاهضـر ح شد. سراسر زندگی این حکـیم فرهنـگا اسـالمی آکنـده از سـفر و      برکشیده می

دانشی خود را از خرمن دانندگی انباشته دارد. در این نوشـتار شـرحی از وقـایع     ست تا انبانِا

 د.گیر میمندان قرار  عصر او و آثار به جای مانده از ایشان در اختیار عالقه

 .التاجۀدرالدین شیرازی، اتابکان فارس،  عالمه قطب کلیدواژه:

                                                           

 (a.anvar1400@gmail.com) . پژوهشگر تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی.*

 28/18/99 تاریخ پ یر :   17/17/99 وصول: تاریخ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مقدمه

فرهنگ اسـالمی اسـت   ترین طبیبان و متفکران  ب،رگالدین شیرازی از  چون عالمه قطب

توان او را تالی تلو بوعلی سـینا در ایـن فرهنـگ بـه      مقام علمی او باالست که می به وجهیو 

دوران ه نماید که بتوان سخن از حسب حـال او گفـت و اشـارتی بـ     حساب آورد و محال می

تـاریخ  و  گشـای جـوینی  تـاریخ جهان خوشـبختانه   .زا و دهشتناک روزگـار او نکـرد   وحشت

واد  آن ایـام را در  حـ ( بـا نثـر مصـنع آن    تـاریخ وصـاو  ) جیه االعصـار ت، و االمصاریۀتج،

 اند. دسترس جویندگان به تفصیل گ ارده

و حاکمـان بـا    دالدین شیرازی چون در فارس پا به عرصۀ حیات گـ ارده بـو   عالمه قطب

چنان تشخیص دادنـد کـه طاقـت و     مشتهرندکان فارس باتدرایت فارس که در تاریخ به نام ا

آدمخـواران  ل از هر برخوردی با ایـن  بل ا بر آن رفتند که ق ؛قوت جنگ با مغوالن را ندارند

رأی  رد آنان برکنار دارنـد، خوشـبختانه  بُ ه فارس را از دستمغولی از در صل، درآیند و خطّ

ا کـودکی را تـ   آنها عملی شد و فارس از این آسـیب مصـون مانـد و عالمـه توانسـت دوران     

در به آرامی زیست کند و چون پدر از پ،شکان بود با وجـود کـم   سالگی در حجر پ چهارده

طفل به پان،ده سال این  ، سالی از تجربیات پ،شکی و تعلیم او سود برد و بعد از مرگ پدر

 که خواهد آمد( نرسیده ردیس بیمارستان مظفری فارس گردد. )چنان

ــ از ســوی دیگــر حملــۀ مغــوالن بــ ه ه ایــران در دو ایلغــار صــورت گرفــت. ایلغــار اول ب

ردگی چنگی، و فرزندان او بوده و بر اثـر آن نـواحی خراسـان بـ،رگ و اطـراو شـر        کسر

ری گرفتار کشتن و سوختن و ویران کردن مغول گردید و کالنشهران ب،رگ چون  ایران تا
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بـاقی نمانـد و ری بعـد     نیشابور و ری چنان گرفتار این آتش شدند که از آنها ج، خاکستری

از هفتصد سال در ویرانـی مغـولی اسـت. بعـد از ایـن ایلغـار مصـیبت مغـولی بـا ایلغـار دوم           

سلیم شدن تع دیگر اسماعیلی با فت و در این حمله قلعه الموت و قالهالکویی صورت پ یر

: دشـ  الدین اسماعیلی در قلعه میمون دژ آرزوی حسن صبا  مصدا  این مصـراع شـعر   رکن

گفت اگـر   چه حسن صبا  به وقت تأسیس حکومت خود می ؛«بسا آرزو که خاک شد ای»

درازی بـه دامـن    ت عرب و ترک را از دسـت دس ،داشتم پندار می دیگر چون خود هم یکس

 کردم. ایران کوتاه می

هوالکو با ویرانی سامان اسماعیلیان نیت دوم خود را از این ایلغار کـه ویرانـی متـرو پـل     

ملی کرد و خالفت عباسی را بعد از حدود چهـار صـد سـال بـه ظـاهر خالفـت       ع ،بودبغداد 

ه را منقـر  کـرد و بـا    الفـ خننگـین شـبانه در دارال   فسـاد فحشاء و  به باطن دینی مسلمانان و

 آلود را بدون خلیفه کرد. عباسی و کُشتن او بغداد خون ۀ آخرین خلیفدستگیری مستعصم باهلل

عالقه شدید هالکو بـه   ،غار دوم مغولی استلدر این ای انگی، و شگفت پ یر چه پرسش آن

بلکه دانشگاه ب،رگی بـود کـه ایـن     ،ودبتأسیس رصدخانه در مراغه است که تنها رصدخانه ن

آن را  ،هالکوی مغولی که ج، سوختن و کشتن و تخریـب چیـ،ی در جریـده ایـام نداشـت     

مـأمور بنیانگـ اری    ،وز بـود تأسیس کرد و خواجه نصیرالدین طوسی را که از اجله عالمان ر

ان خـود را در ایـن رصـدخانه    معالمان ز ،آنجا که توانست تا این دانشگاه نمود و خواجه نی،

طی و ، مجسـ منطـق  ،فلسـفه  ،ریاضـی  زعلـوم دیگـر ا   ،جمع کردکه عالوه بر رصد سـتارگان 

شـک هالکـو از    یعنـی امـوری کـه بـی     ؛فحـص و نگـار  درآمـد    ،اخال  نی، مـورد بحـث  

دانشوران گردید گاه  قبله ،ز آنها اطالعی نداشت و رصدخانه مراغه عالوه بر رصدیک ا هیچ

به یقین عالقه شـدید   مخمتأبه ظن الدین جوان هم برای کسب علم راهی مراغه شد.  و قطب

نداریسـت کـه همـه سـرداران و     پعـامی و خرافـی بـه رصـدخانه مراغـه       ،دانـش  بی یهالکو

که در جنگی در پیش دارند یا فالن عملـی کـه بایـد انجـام     این به اند جنگاوران گ شته داشته

گویان بدانند و حسب حال اغلب آنان حکایت از این خرافـه   دهند نتیجه را با پیشگویی پیش
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ه قـ الدین داشت کـه سـخت عال   نام حسام حتی اسکندر مقدونی. هالکو پیشگویی به ،کند می

روابطـی کـه سـتارگان دارنـد      طبـق  مستعصم باهلل آخرین خلیفه داشت و به هالکو گفـت به 

هالکـو   .شود و مرگ همگـی  نماید کشتن خلیفه موجب سقوط آسمان به زمین می چنان می

در کشتن خلیفـه بـه تردیـد افتـاد و بـا خواجـه نصـیرالدین         ،که اعتقاد به این خرافات داشت

ابـ  شـوم   الدین را باز گفت و از او تأیید این خرافـه و نتیجـۀ رو   طوسی این پیشگویی حسام

دانسـت. خواجـه    شناسان مـی  آمد پیشگویان و ستارهرس را چون خواجه .ستارگان را خواست

نصیرالدین در جواب به هالکو گفت مستعصم را با گردن زدن یا کشتار فوری به دیار عـدم  

از جای خود  آسماناو را در نمد بگ ار و دستور ده آن را یکبار بپیچند اگر دیدی  ،نفرست

 آسـمان دست از عمل بردار چه ممکن است با استدالت امر  ،و ع،م سقوط کردتکان خورد 

ولـی   ،بلکـه همـه را در کـام خـود گیـرد      ؛سقوط کامل کند و مرگ شامل خلیفه تنها نشـود 

عمل پیچیدن را ادامه ده تا او رهسپار عـدم شـود. اتفاقـاب: بـا ایـن       ،چنین چی،ی را اگر ندیدی

کم و جرعـه جرعـه آب مـرگ چشـید و هالکـو از       معمل آسمان سقوط نکرد خلیفه هم ک

 نوشـت کـار او ف،ونـی یافـت و رصـدخانۀ     تردید به درآمد و اعتقاد به رصد ستارگان در سر

رد حیـات او  الـدین شـیرازی وا   با بیان وضع روزگار عالمه قطب .تر شد مراغه بنیاد  محکم

 گرفت: تعلم او از مراغه نشأ ۀزیرا پای شویم، می

و شهیر به عالمه شـیرازی   و الدین د بن المصل، الشیرازی ملقب به قطبمحمود بن مسعو

.  در شیراز پـا   ه 634( مکنی به ابوالثناء به سال 339، ص 4)ج  الکامنهالدررکتاب به نقل از 

( ییل حـواد   65، ص 4ج  ،تاریخ ابوالفداءرد بر حسب قول ابوالفداء )به عرصۀ حیات گ ا

 .  در تبری، جان سپرد و در قبرستان چرنداب گور گرفت. ه 711سال 

او هم پ،شک بود و هم صوفی و خرقه از  .پدر او ضیاءالدین مسعود کازرونی نام داشت

پـدر طبیـب و صـوفی    الدین ابوحفض عمربن محمد السـهروردی برگرفتـه بـود. ایـن      شهاب

را در ده  ی فـارس تبرکـاب پسـر   رعالوه بر آموز  نسخۀ پ،شکی بـه پسـر در بیمارسـتان مظفـ    

ـ بخش حکمت عملی و سیر و سلوک، قطـب چهـارم، ص      التاجۀدر) .سالکی خرقه پوشاند

https://www.google.com/search?q=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%AA%D8%AF%D8%A7+%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87+(%D8%AC+4%D8%8C+%D8%B5+339)+%D8%A7%D8%B2+%D9%82%D8%B7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjPx7W2_O3uAhVThlwKHTbTAWgQBSgAegQIBBAs
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برای رسیدن بـه مقـام    ،های صوفیانه ( اما عالمه چون به سن بلوغ رسید و درک ریاضت264

الدین علی بن ب،غش شیرازی از مشـایخ معـروو مسـتقالب     خود از دست نجیب انسانی یواال

 (همان) .خرقه گرفت نه با واسطه

الـدین ابـوالخیر بـن     الدین چنان که گفتیم از خردسالی ن،د پدر و عـم خـود کمـال    قطب

ــود و شــمس   ــدین محمــدبن احمــد الکب  المصــل، الشــیرازی کــه او هــم پ،شــک ب شــی و ال

نویسـی آموخـت و نیـ،     کشـاوی پ،شـکی و نسـخه پ،شـکی    کانی الرالدین زکی البوشـ  شرو

توانسـت از   ،چون استعداد باالیی در آموختن داشـت  ؛ابن سینا را خواند قانونکلیات کتاب 

گ پدر هنوز به سـن پـان،ده   پ،شکان بعد از مراین آموختن و تجربیات پ،شکی زیر نظر این 

کـردن  او در ایـن اداره   نـد و شـاید عـمّ   یمارستان مظفری فـارس را اداره ک ب ،نرسیده گیسال

 کلیات قـانون بـوعلی  الدین پس از خواندن کتاب  قطب بیمارستان به کمک او ایستاده باشد.

او با ایـن خوانـدن    .قانونواشی و شرو  حرا خواند با استفاده از  قانونن،د استادان خود متن 

فخرالـدین رازی اسـت و   متوجه شد که این شرو  نشأت گرفته از شـر  امـام    قانونشرو  

 ؛گـر مطالـب کتـاب باشـد     نوشت که تحلیل ها شر  نمی گاه بر کتاب امام فخرالدین هم هیچ

واسطۀ این نقدنویسی او  نه شر  )که بعدها به ،نوشت بلکه همواره در نگار  خود نقدی می

و بـر   او را کـافی نیفتـاد   قـانون به امام المشککین مشهور شد( ل ا حواشی امام فخر بر کتاب 

 قـانون نویسـد کـه البتـه بـرای او کتـاب       قـانون آن شد که خود شر  توضیحی و تحلیلی بـر  

رفـع ایـن مشـکالت    شناسـی رود و بـه هـدایت او     اشکال نبود و الزم بود ن،د بـوعلی سـینا   بی

بنماید و در آن زمان نام خواجه نصیرالدین در فلسفه مشادی و ریاضی شهره آفا  شـده بـود   

بایست به امر هالکـو رصـدخانه مراغـه را برپـا      روزهایی بود که خواجه می و این مصادو با

کـه   شناسان وقـت چنـان   آوری دانشمندان و ستاره کند و خواجه هم در ضمن ساختن با جمع

الـدین   دانشگاهی در جنب رصدخانه در مراغـه تأسـیس کـرده بـود. قطـب      ،در قبل گ شت

غه زیـر حکومـت مغـولی هالکـو و دانشـگاه      به مرا ،جوان برای رفع مشکالت از فارس آرام

. )ده سال بعد از مرگ پـدر کـه بـه     ه658های  مراغه عازم مراغه شد و این سفر باید بین سال
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سالگی رسیده بـود و   24الدین به سن  باشد و در این وقت قطب ،اتفا  افتاده بود . ه648سال 

اجـه نصـیرالدین طوسـی    الـدین در خـدمت خو   قطب .. )سال مرگ هالکو( باشد ه 663سال 

کـه   را با خواجه در میان نهاد و چنـان  قانونبوعلی خواند و مشکالت  اشاراتهیئت و کتاب 

باقی مانـد و او ضـمن   قانون هنوز مشکالت پ،شکی  ،گوید خواجه چون پ،شک نبوده او می

مرحـوم تقـوی(    )نسخۀ خطی کتابخانـۀ  السعدیهتحفۀ ر  حال خود به زبان عربی در مقدمۀش

بـا طبیبـان بسـیار نمـود و در      هاسفرها و دیـدار  قانونگوید برای رفع مشکالت  تفصیل میبه 

مصر و قونیه و بغداد و خراسان بر شرو  قانون دست یافت و تا سرانجام بـه رفـع مشـکالت    

)ایکـا  چنـین شـو  و     .را بنگـارد  قـانون شر   السعدیهالتحفۀدست یافت تا توانست کتاب 

الـدین در   گار امروز ما عار  جوانـان دانشـجوی مـا شـود( قطـب     پژوهی به روز یو  و علم

 ص ،3ج  ،جـ،ء اول  ،حبیـب السـیر  مراغه در رصدخانه کار گرفت و بنابر قول خوانـد میـر )  

تـرا   ،به خواجه گفت اگـر کـار زیـج ناتمـام مانـد      ،بودند ( روزی او و خواجه ن،د هالکو76

الدین و خواجه چون  واهم کرد. قطبالدین به هالکو گفت من آن را تمام خ قطب .کشم می

چـرا  الدین گفت این حرو ه،ل ن،د ایـن مغـولی    خواجه به قطب ،از ن،د هالکو به درآمدند

جـد گفـتم. ایـن قـول خوانـد      ه به ه،ل نگفتم و ب :الدین در جواب خواجه گفت گفتی. قطب

 وشـش الدین گرچـه در رصـدخانه ک   رسد. قطب میر و نقل داستان کمی ساختگی به نظر می

 ص ،1ج  ،جامع التواریخ رشـیدی اهلل در جامع رشیدی ) ولی نه رشیدالدین فضل ،کرد بسیار 

که از معاونان خود  جو نه خود خواجه نصیرالدین نه در مقدمه زی تاریخ وصاو( و نه در 63

کـه خواجـه    ( و با وجودیالظنون کشف)ر.ک:  .کند الدین نمی اشاره به نام قطب ،برد نام می

کامـل کننـد.    را زیـج الـدین پسـر خواجـه در مراغـه      ین وصیت کرده بود او و اصیلنصیرالد

سـیاحت دیـدار و    بـه  سـفرها کـرد و   قانونه نماند و برای رفع مشکالت الدین در مراغ قطب

و به نیشابور رفت و سـپس بـه   اابتدا  .پرداختقانون ها و شرو  کتاب  دیدن اطباء و کتابخانه

الجـواهر  ) مثنویالدین بلخی صاحب  د به قونیه خدمت موالنا جاللاصفهان و بغداد و از بغدا

. بـه سـال مـرگ موالنـا(      ه672( و ) ه 667این سفر باید بین ) .( رسید124، ص 2، ج هنالمضی
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را به ن،د صدرالدین قونوی قرادت کرد )این قرادت باید  االصول جامعباشد و در قونیه کتاب 

الـدین سـلیمان پروانـه     دین و حاکم آن روز قونیه معـین . سال مرگ صدرال ه673قبل از سال 

الدین در این سـفرها در سـیواس    قطب بی شود( مه ابن بیاقن)ر.ک: مختصر سلجو ه باشد.بود

را نگاشـت و  الشـاهیه  التحفۀکتاب قضاوت نی، پرداخت. در این سفر به برای مدتی و مالطیه 

، 4، ج تـاریخ ابـن خلـدون   ( و ابن خلدون )17، ص 4، ج تاریخ ابوالفداءبنابر قول ابوالفداء )

. . به مصر  ه 681کودار به سال ت( از طرو احمد 371، ص 5)ج  ش رات ال هب( 546ص 

 ،مقـام بـاال داشـت   قـدر   آنرود و  .  ( به سـفارت مـی   ه678ـ   689ن،د ملک قالوون االلفی )

مشکالت کتـاب   ،هااردر همه این دید .کند القضات معرفی می تکودار به قالوون او را اقضی

ـ   518ابـن العیـری، ص    مختصـرالدول )ر.ک:  ؛هـای او در سـفر اسـت    یکی از انگیـ،ه  قانون

ابـن سـینا را تـدریس     شـفا و  قـانون رود و در آنجـا دو کتـاب    ( پس از مصر به شام مـی 516

پردازد و عبـادت   نشینی می آید و مدت چهارده سال به گوشه کند. بعد از شام به تبری، می می

. ، در  ه 711رمضـان   24کنـد و در   در نهایت اغراز زیست مـی  دیوانیکند و بدون کار  یم

داب تبریـ، ن،دیـک قبـر بیضـاوی بـه خـاک سـپرده        رنـ و در گورستان چ گ رد تبری، در می

 اهلل علیه(حمۀشود )ر می

 

 الدین شیرازی آثار عالمه قطب

 ؛ارسـالن  بولـق فرالدین ت به فارسی در چهار مقاله برای مظدر هیأ اختیارات مظفری -

 (الظنون کشف)ر.ک: 

 ،اعـالم زرکلـی  )ر.ک:  ؛عربیبه ن آ زمخشری در تفسیر اوکشّاالنتصاو حاشیه بر  -

 (66، ص 8ج 

ولـی در مراجـع    ،بت دادهـالـدین نسـ   اب را بـه قطـب  ـن کتـ ـی ایـ: رزکلومـالعل تاج -

 ؛ر نیستـدیگ

 ؛ولی در مراجع دیگر نیست ،الدین نسبت داده کلی به قطبزر: این کتاب را التبصره -
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: در هیئت به زبان عربی در چهار بـاب بـرای محمـدبن الصـدر السـعید      الشاهیهالتحفۀ -

االسالم امیرشاه و قوشچی آن را شر  کرده و میرسید  معت،بن طاهر معروو به تاجالدین  تاج

 (الظنون کشف)ر.ک:  ؛شریف جرجانی برای آن تعلیقه نگاشته است

ابن سینا در پ،شکی به زبان عربی از شرو  مهـم   قانونناتمام بر : شر  السعدیهلتحفۀا -

)نســخه خطــی آن در کتابخانــه مســجد  ؛وزارت ســعدالدین وزیــر غــازانبــه زمــان  قــانون

 سپهساالر تهران(

: حــاجی خلیفــه ایــن شــر  را بــه الظنــون کشــف) ؛: در هیئــتشــر  تــ کره نصــیریه -

 الدین بنا بر قول دیگران نسبت داده است( قطب

دهخدا این ترجمه شر  تحـت   نامه لغت) ؛جمه تحریر اقلیدس در هندسه به فارسیتر -

 (مولی به وسیله کتابفروشی تچاپ اس

 شـاه  مبـارک از دبیـران کـاتبی اسـت و     العـین حکمۀ: در کالم ـ  العینحکمۀحاشیه بر  -

فـی  »الـدین را در شـر  خـود بـه صـورت       را شـر  کـرده و قـول قطـب     العینحکمۀبخاری 

 (الظنون کشف) ؛طبیه آورده استالحواشی الق

 ،لـی )اعالم زرگ ؛الدین نسبت داده زرکلی آن را به قطب :رساله در برص در پ،شکی -

 (66، ص 8ج 

ـ بـه طـب    رساله در بیان حاجـت  - لـی آن را بـه   )زرگ ؛اء و وصـایای ایشـان  و اداب اطبّ

 (35، ص 6)فهرست کتابخانه خدیویه مصر، ج  الدین نسبت داده است( قطب

الـدین را اشـراقی بـه     ایـن شـر  قطـب    :السهروردی  شهاب شیخ االشرا حکمۀشر   -

 911توفی بـه سـال   سـ بر این شر  عبدالکریم م .کند جای سنادی در کتب دیگر او معرفی می

.  در  ه1315( ایـن شـر  بـه سـال     الظنـون  کشـف )ر.ک:  ت..  به فارسی حاشیه زده اس ه

چـاپ   و مفـاخر فرهنگـی  ن آثـار  تهران چاپ سـنگی شـده اسـت و اخیـراب از طریـق انجمـ      

 ؛حروفی شده است

 ؛کرده است نسبت الدین قطب هدهخدا این کتاب را ب نامه لغتار افتخار: وس،ا -
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منتهـی السـلال و االصـل فـی     ابـن حاجـب کتـاب     :حاجبشر  مختصراالصول ابن  -

 ؛الدین آن را شر  کـرده  زبان عربی نگاشته و قطبه در اصول فقه بعلمی االصول و الجدل 

 (الظنون کشف)

الـدین را   : در فصاحت و بالغت حاجی خلیفه شر  قطباکیشر  مفتا  العلوم سکّ -

الـدین   گویـد قطـب   ( سمرقندی میالظنون کشف) .کند معرفی می مفتا  العلومنخستین شر  

( 218 ـ 219 ص ،سمرقندی ءالشعراۀت کر) ؛شر  را به خواهش همام تبری،ی پرداخته است

 (299 ۀساالر ناصری است به شمارهر کتابخانه مسجد سپیک نسخه از این شر  د

ـ   الظنـون  کشـف ) ؛جلد معروو به تفسیر العالمی 41در  :نآان فی تفسیر القرالمنّ فت، -

 (66، ص 8 ج ،لیزرک

در « التاج در تداول طالب: انبان قطب یـا همیـان  ۀ: معروو به دراجالدبّۀالتاج لغرۀدر  -

اج فرزند فیلشاه فرزنـد رسـتم تـاج    عالمه آن را برای دبّ .فلسفه نظری و عملی به زبان فارسی

هـای   از این کتـاب قسـمت  از حاکمان مازندران به زمان اقامت عالمه به ن،د او نگاشته است. 

 ۀ.  به تصحی، سـیدمحمد مشـکو   ه1317طبیعیات و الهیات و منطق و امور و مقدمه به سال 

ز قسمت ریاضی رساالت هیئت و چاپ حروفی و سربی شده و در نهایت دقت و صحت و ا

رسـاله   و )ص. س( چاپ حروفـی شـده اسـت    وسیلۀ دقتی به حساب و موسیقی در نهایت بی

چـاپ شـده و رسـاله     وسـیله فرهنگسـتان هنـر    موسیقی دوباره چاپ حروفـی در دو جلـد بـه   

 حساب تجدید چاپ به وسیلۀ شرکت میرا  مکتوب با شـر  چـاپ حروفـی شـده اسـت و     

است و قسمت حکمت عملـی آن یعنـی    مولی وسیله کتاب تحت چاپ به هندسه آن با شر 

بانو همایی از طریـق انتشـارات علمـی و فرهنگـی در      هدختوسیله ما قطب سوم و چهارم به

 به چاپ حروفی رسیده است. 1369سال 
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و  انـد  الـدین نسـبت داده   لی و حاجی خلیفـه آن را بـه قطـب   ک: )زرت التفاسیرالمشک -

 آن را ندیده است؛ که است دهد که مثل آن نسبت می یبه وجهحاجی خلیفه 

: در هیئـت بـه زبـان عربـی در چهـار مقالـه بـرای        االفـالک  ۀی  ااالدراک فی دریۀنها -

الـدین جـوینی نوشـته شـده و      محمدبن بهاءالدین محمد جوینی حاکم اصـفهان پسـر شـمس   

 (الظنون کشفحاشیه زده است. )سنان پاشا بر آن 

 

 نتیجه

تـرین طبیبـان و متفکـران     الـدین شـیرازی یکـی از بـ،رگ     سب حال قطبدر این مقاله ح

فرهنگ اسالمی این موضوع شایان یکر است که وی در زمانی بـه دنیـا آمـد و زیسـت کـه      

بالد یدار اطباء به د قانونگشودن مشکالت پ،شکی کتاب برای وی  .تحت سیطرۀ مغول بود

و  هیئـت  تلمـ  کـرد و   سـی الـدین طو  خـدمت خواجـه نصـیر   الخصـوص   علیمختلف رفت، 

   را با او در میان نهاد. قانونبوعلی را خواند و مشکالت  اشارات

تـرین   یکـی از بـ،رگ   قـانون مشکالت کتاب  ها، در تمامی دیدارها و بازدید از کتابخانه

 الدین شیرازی است. قطب های سفر انگی،ه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 منابع

جلد  ،فی طبقات الحنیفۀ لمضیئۀا الجواهرتا(،  الوفا، عبدالقادربن محمد. )بی ابن ابی -

 .لۀجا، مؤسسۀ الرسا دوم، محقق: عبدالفتاح محمد حلو، بی

، منۀالثا ئۀفی اعیان المامنۀ رالکارالدق(، 4141ابن حجر عسقالنی، احمدبن علی. ) -
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رجمۀ ، جلد چهارم، تتاریخ ابن خلدون(، 4131ابن خلدون، عبدالرحمان. ) -

 عبدالمحمد آیتی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، الدول مختصر تاریخ(، 4111ابن العبری، غریغوریوس. ) -

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

مصحح محمود  ، جلد چهارم،داءفتاریخ ابوالق(، 4141بن علی. ) ابوالفداء، اسماعیل -
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الدین همایی،  ، جلد سوم، با مقدمۀ جاللالسیر حبیب(، 4111الدین. ) خواندمیر، قیاس -
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، اسماعیل پاشا بغدادی، لبنان: الظنون کشفق(، 4141حاجی خلیفه، مصطفی. ) -
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، جلد اول، مصحح بهمن التواریخ رشیدی معجا(، 4131اهلل. ) رشیدالدین فضل -

 کریمی، تهران: انتشارات اقبال.

، ۀمصحح محمد مشکا ،التاجۀدر(، 4114الدین شیرازی، محمدبن مسعود. ) قطب -
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 الدین شیرازی قطبحقیقت صور خیالیه به روایت 
 

 *حسن بلخاری قهیدكتر 
 

 چکیده
الدین شیرازی، شاگرد و همراه خواجه  محمد بن مسعود کازرونی ملقب و مشتهر به قطب

نصیرالدین طوسی و از مفسّران ب،رگ حکمت اشراقی و مللف برجسته فلسفۀ مشایی و نامدار در 

 ر که آخرین حلقه از حلقات فالسفۀاحوزۀ موسیقی و متبحر در طب سینوی است. این حکیم نامد

 ،ریاضیات ،طب ،موسیقی ،هیأت ،کالم ،حکمت ،شود و از این رو در فلسفه جامع محسوب می

هندسه و علوم طبیعی استاد است و متفنن )یعنی دارای فن و مهارت در علوم به تعبیر ابوالفدا 

نظیر  د که در نوع خود بیشیخ اشرا  دار االشرا  حکمۀ( شرحی کامل بر تقویم البلدانصاحب 

 در تمدن اسالمی. االشرا  حکمۀترین شر  بر  است و به عبارتی مهم

ترین مباحث نظری در حوزۀ اندیشۀ  الدین، یکی از مهم این مقاله بر بنیاد این شر  قطب

اسالمی یعنی صور خیالیه و حقیقت آنها که شیخ اشرا  در فصل هشتمِ مقالت چهارمِ کتاب 

شرحی که بر بنیاد دهد.  ورد بحث و تأمل قرار داده، مورد توجّه و شر  قرار میسترگ خویش م
آن، نظریۀ انطباع در ابصار مردود شمرده شده و قلمرو انطباعِ صور خیالیه، عالمی در میانه عالم 

 شود. حس و عقل یعنی عالم مثال قلمداد می

 ور خیالی، عالم مثال.، صاالشرا  حکمۀالدین شیرازی، شیخ اشرا ،  قطب کلیدواژه:
                                                           

 (hasan.bolkhari@ut.ac.ir) استاد دانشگاه تهران و ردیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.*. 

 28/18/99 تاریخ پ یر :   17/17/99 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مقدمه

آورده  االشرا  حکمۀشر   گونه که خود در مقدمۀ زرونی یا آنکا مسعود بن محمود

 درگ شته و 633 زاده)الدین شیرازی  محمود بن مسعود الشیرازی معروو و مشتهر به قطب

 هجری تمهش سدۀ اوایل و هفتم از دانشمندان و متفکّران ب،رگ ایرانی در سدۀ(  . ه 711

ویژه  هبـ موسیقی  و پ،شکی طبیعی، علوم فلسفه، و حکمت گستر  او در مهم نقش است.

بسیار قابل تأمل  ـ التاجۀدربا استناد به شر  مستوفای او در باب موسیقی در اثر مهم خویش 

 مشایخ از و معروو پ،شک کازرونی مصل، بن مسعود ضیاءالدین پدر او موالنا .است 

ترین عوامل اثبات گرایشات عرفانی او در طول حیاتش  له از مهمهمین مسأبوده و  صوفیه

ترین شار  و مروّج شیخ اکبرِ  بوده است. خرقه از پدر گرفتن، ن،د صدرالدین قونوی ب،رگ

با موالنا در قونیه مالقات  الدین ابن عربی( تعلیم دیدن و به نقل تاریخ، عرفان نظری )محیی

و شیخ اشرا  نگاشتن  االشرا  حکمۀترین شر  بر  ها مهم کردن و در کنار همه این

التاج و  ۀای چون در گونه الشفاءمشادی داشتن )با نگار   حضوری قدَر و ملثر در فلسفۀ

های  و نی، به اشارت السعدیهالتحفۀابن سینا با عنوان  القانوننظیر  بر  شر  بلند و بی

الردیس( و در هیأت و  شیخ ت و التنبیهاتاالشارااستاد  خواجه نصیرالدین طوسی توجه به 

نجوم سرآمد بودن و در ساخت رصدخانه مراغه مشارکت کردن و بر حساب و هندسه و 

نظیر داشتن و در چهارده سالگی مسئولیت مارستان )بیمارستان( شیراز  موسیقی احاطتی کم

اندیشۀ اسالمی نظیر در تاریخ حکمت و  الدین شخصیتی کم را پ یرفتن، همه و همه از قطب

که او را عالمه خوانده و آخرین حلقه از حلقات فالسفه جامع در ایران  ساخته است. چنان
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اند. تسل  او بر  شمرده و قدرت او در احاطۀ کامل بر علوم عصر خویش را ستوده

ا  در حوزۀ عرفان و  اندیشی مشاء و ژرو نایی عمیقش با فلسفۀو آش االشرا حکمۀ

ترین متکلمان  از این رو که به هرحال شاگرد یکی از ب،رگـ ه و کالم تسلطش در حوزۀ فق

 ملید ادعای فو  است. ـ شیعی یعنی خواجه نصیر بوده است

 

 االشراق حکمۀ الدین بر شرح قطب

شیخ  االشرا  حکمۀ برالدین، شر   نظیر قطب که گفتیم یکی از آثار کم چنان

میان شرو   ت. از دیدگاه متفکّران، درالدین سهروردی ملقّب به شیخ اشرا  اس شهاب

الدین بر این کتاب و  که مشهورترین آنها شر  عالمه قطب االشرا  حکمۀ نگاشته شده بر

 ؛تر بوده تر و عام تر و دارای مقبولیتی وسیع شر  شهرزوری است. شر  عالمه مهم دیگری

ر  و حاشیه بر شر  . نگاشتن شاند دانسته االشرا  حکمۀچنان که آن را بهترین شر   آن

ای چون صدرالمتألهین و نی، رواج و حضور وسیع  مرتبه الدین، توس  حکیم بلند عالمه قطب

شر  م کور در دروس علمی طالب علوم دینی در طول پانصد سال گ شته، ملید این 

  ادعا است.

کلیتی « علیه نتوکل»ابتدایی  و با جملۀ االشرا  حکمۀالدین در ابتدای شر  خود بر  قطب

)گرچه به غل  او را ابی الفتو   دهد می سترگ او اراده از شخصیت شیخ اشرا  و کتاب

( در حالی که نام شیخ 1 ، ص1381)شیرازی، ؛کند عمر بن محمد سهروردی یکر می

 بن سهروردی بود و عمر امیرک با کنیه ابوالفتو  بن حبش بن یحیی الدین اشرا ، شهاب

شخص دیگری است( که بیان  ( 632-539)شافعى  ردىسهروردی ملقب به سهرو محمد

 تودی تست، رهبر ها عشق و ها شو  تست، راه اشرا  خدایا، بار»آن خالی از لطف نیست: 

 تونماز برای و خواهیم ترا بال ات پاینده ای تو، بندۀ مادیم و ما هستی آغاز سر خدای

  ... .گ اریم
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 کهـ  شیرازی مصل، بن مسعود محمودبن داخ بندگان و ها آفریده نیازمندترین بعد اما

 اشرا  حکمت نام هب کوتاه و مختصر کتابیست این که گوید ـ دارد نیکو او کار پایان خدا

 پادشاه والدین، لملۀا شهاب دقایق، مبدع حقایق، مظهر کامل عالم و فاضل شیخ تألیف

 از وی نفس که سهروردی محمد ابن عمر ابوالفتو  کاشفین پیشوای لهینمتأ حکمت

 غرایب از ماالمال و عجایب اندوخته که باد، عطرآگین وی گور و باد پاک ها آلودگی

 بس آن نام است، بسیار دانش حاوی لکن ؛است ناچی، و کم آن حجم چه اگر و است

 زمین در که آنجا تا واضحه براهین بر است مشتمل. واالست بس مقامش و شوکت ب،رگ،

 حق هب رسیدن رو  و راه و الهیات بخش در این از تر نفیس و تر شریف و بهتر کتابی پهناور

 با آن معانی و آید نوشته حور گونه بر نور با مداد آن سطور که س،است و ندارد وجود

 متضمن و اشرا  حکمت شامل کتاب این .گردد نگاشته بر نفس لو  بر اعلى خامۀ

 از ایست خالصه و است وی عتمادا و استناد مورد و باشد می اشرا  شیخ حضرت اعتقادات

 و مباحث آن یعنی. است گرویده بدان و است شده محقق شیخ ن،د ه ب که حکمی مسادل

 که وی یوقی مسادل از ایست خالصه. است شکوک از مبرای و شبهه از پاک که مطالبی

 ینهم واسطۀ هب و است شده حاصل را او مجرده انوار  هب پیوند و راست راه سلوک و سیر در

 است اندریافته را الهی نعیم های ل ت و ها خوشی و است رسیده خدا جبروتی مقام هب دانش

 کرده ستایش آن مباحث از فلسفی رسادل و کتب از بسیاری در که است سبب بدین و

 این زیرا ؛است کرده احاله اوه ب را فلسفی مسادل مشکالت شمار بی موارد در بلکه. است

 دگر سوی از و است بحثی حکمت مسادل سودمندترین و ترین همم شامل سو یک از کتاب

 هر در اشرا  شیخ آنکه چه ، یوقی حکمت مسادل ترین روشن و واالترین بر است مشتمل

 ژرو های اندیشه ورا. بود می خود زمان دانایان سرآمد بحثی و یوقی حکمت بخش دو

 نرسیده وی ژرفنای به تاکنون دانادی هیچ های اندیشه که آنجا تا است، بلند بس ومقامی

 و نهاده بر نفیس بس یرازهای و شریف بس اموری و مسادل کتاب این در شیخ زیرا ؛است
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 اهلل اولیاء تلویحات و گذشته دانایان اشارات متضمن کتاب این. است شده گویا بدان

 (2-3، ص ) همان 1«.است

 

 حقیقت صور خیاله به تعبیر شیخ و عالمه

بحث  ،، متخیله، صور خیالی و نیز تجرد یا عدم تجرد این صوربحث در باب خیال

 از را خود مواد خیال قوة  ارسطو معتقد بود چون»مهمی در تاریخ حکمت اسالمی است. 

 مشائیان اندیشة مبنای البته این و باشد مجرد تواند نمی الجرم ،آورد می دست به محسوسات

 و نمود حکم خیال، بودن مادی بر ارسطو چون یزن سینا ابن. گردید مسلمان و یونانی از اعم

 شاگردانش و پیروان برخی اما ؛نمود مستدل خویش زعم به را آن ها مربع مشهور دلیل با

 اهلل آیت مثال عنوان به. هستند او فلسفی تتبعات ادامة در شیخ رأی تغییر به معتقد

 دست خیال بودن مادی از المباحثات کتاب در الرئیس شیخ است معتقد آملی زاده حسن

 الیقین و استبصر ثم...  المادیه کونها عن بحث قد الشیخ و: »کرد اثبات را آن تجرد و کشید

 لها جسما المدرک لیس المقیدات صور ان المباحثات فی قال و. غیرتام تجرداً مجرده بانها

 فخر سینا، ابن از ( پس333 ، ص1331 سینا، ابن)؛ ذلک علی البرهان اقامه و جسمانیه او

 جنس صغیر، در کبیر انطباع امکان عدم اصل به استناد با المشرقیه المباحث در رازی

 او از پس. ورزید اصرار آن بودن تجریدی بر و ندانسته ماده جنس از را خیالی ادراکات

 جایگاه دو در و یافت عظیم عمقی و بسط اکبر، شیخ آرای در خیال معنای شرح

 متصل خیال عنوان به) شناختی معرفت و( مثال عالم یا منفصل خیال عنوان به) شناختی هستی

. شد خوانده العوالم اوسع او نزد خیال عالم که چنان آن یافت. شریف مکانتی( خیال قوة یا

 مهرویان عکس را آن و شمرد گرامی بسیار را عارفان خیاالت ویژه به و خیال نیز موالنا

 :دانست خدا بستان

                                                           

اده اثر دکترر محمرد تقری میرر اسرتف      شرح احوال و آثار قطب الدین شیرازیمتن فوق از کتاب  . در ترجمة1

 .ام کرده
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ــاالتی آن ــه خیـــــــ ــت دام کـــــــ  اولیاســـــــ

  
ــس ــتان مهرویــــــان عکــــ  خداســــــت بســــ

   
 تا ،یافت تداوم شیرازی صدرای زمان تا مسلمان حکمای ن،د خیال قوۀ شر  و بحث

 نخستین یعنی نمود تفرد دعوی بحث این در و گفت خیال تجرد از بالصراحه وی که این
 1«.نموده خیال تجرد اثبات حکمت، جهان در که کسی

از کتاب  «والتخیل المرایا صور حقیقۀ فی» ازی در شر  بابالدین شیر عالمه قطب

)مقالت چهارم، فصل هشتم( به شر  نکات منقبض و فشرده شیخ اشرا  در  االشرا  حکمۀ

کنم مطالب عالمه در شر  مطالب شیخ را عیناب  پردازد. در این مقاله سعی می این باب می

 الدین خواهد بود.  ب قطبنقل نمایم که خود البته ترجمه و اندکی شر  مطال

نکتۀ اولیۀ شیخ اشرا  در این باب این است که انطباع صور مردیه در چشم کامالب ممتنع 

است و این ردیه شیخ است بر نظریۀ رایج انطباع که رؤیت یک شیء توس  چشم را ناشی 

الدین در  قطب 2(دانستند )بر خالو نظریۀ شعاع از انطباع صورت آن شیء در چشم می

 ؛داند  ر  این جمله فشردۀ شیخ، علت این رد را محال بودن انطباع کبیر در صغیر میش

الدین این امتناع یا محال بودن صرفاب به انطباع  )همان رأی فخر رازی( لکن از دیدگاه قطب

شود.  بلکه شامل نیروهای دماغی یا قوای باطنی نفس نی، می ،گردد صور در چشم برنمی

                                                           

زندگی نامه و خدمات علمی و  از نگارنده در کتاب «خیال برزخی تجرد» . شر  کامل این معنا را در مقالۀ1
 .1399 اسفند ،جست و جو فرمایید. چاپ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ای فرهنگی حکیم الهی قمشه

 ۀنظری :بودند نظریه دو به معتقد دیدن ای ابصار حقیقت تبیین در پیشین فالسفه آوریم می لهمسأ بیان در. 2

 مقابل در شیء گرفتن قرار محصول رؤیت داشتند اعتقاد اول نظریۀ شعاع. صاحبان خروج ۀنظری و انطباع

 دریافت را شیء از صورتی آینه چون هم که صیقلی و شفاو است جسمی که است( چشم عدسی) جلیدیه

 محمدبن چون کسانی و یونان در ارسطو. شود می محقق دیدن عمل صورت بدین و دهد می نشان خود در و

 دارای جسمی را چشم عدسی شعاع، نظریۀ به قادالن مقابل در ،بودند انطباع به معتقد سینا ابن و رازی زکریا

 بدین و کند می خارج نورانی شعاعی خود از که دانستند می ستارگان و خورشید ،آتش چون هم منبعی و نور

 .بود آنها پیروان و جالینوس و افالطون به منسوب نظریه این .گردد می محقق ابصار صورت
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دهد. از دیدگاه او، صور  کته مختصرفو  را مورد شر  و تبیین  قرار میالدین، ن عالمه قطب

به دلیل امتناع انطباع کبیر در صغیر، در اعیان نی، موجود  ،خیالیه در ایهان موجود نیستند

یابد که صور خیالیه در عالم اعیان  به صرافت در می ،الحواس باشد زیرا هر که سلیم ،نیستند

اند، پس اگر موجود در نفس نباشند و در خارج نی،  این قلمرو حضور نداشته و خارج از

الدین معدوم بودن صور خیالیه را رد  اند. لکن قطب پس البد معدوم ؛حضور نداشته باشند

شده و برخی از آنها در  که اگر چنین بود متصور نمی« و لیست عدمأ محضأ»کند  می

کدام به دلیل عدمیت، مشمول احکام  تر هیچ ادراک متفاوت با برخی دیگر نبوده و مهم

تر، حضور صوری آنها در نفس و آگاهی نفس به تمای،  گشتند. به عبارت ساده مختلف نمی

ها، همه و همه بیانگر وجودی ور حکم در باب آنمیان این صور و نی، امکان و قابلیت صد

 نه عدمی بودن آنها. ،بودن صور خیالیه است

پردازد. به تعبیر عالمه صور خیالیه  ور خیالی در انسان میعالمه سپس به تبیین جایگاه ص

بلکه در محل و  ؛نه در ایهان و نه در مراتبی دیگر چون عالم عقول یا اعیان حضور نداشته

اما نه  ،جای دیگری حضور دارند. به عبارتی، این صور برای خود جایگاه و مکانتی دارند

« فیا الضرورۀ تکون موجودۀ فی صقع آخر»ر: در ایهان و اعیان و عقول بل در عالمی دیگ

و هو عالم یُسمی »خواند  ( این صُقع آخر را عالمه، عالم مثال می451 ، ص1381 )شیرازی،

از دیدگاه عالمه، این عالم در میانۀ عالم عقل و عالم حس قرار «. بالعالم المثالی و الخیالی

عقل است. از این رو که عالم مثال از دارد؛ یعنی عالمی که مافو  عالم حسی و مادون عالم 

تر از  عقل است. به عبارتی نسبت به عقل، تجرد  منظر تجریدی، مجردتر از حس و مرکب

ها، مقادیر و تمامی  کمتری دارد. در این عالم که همان عالم مثال است تمام اشکال، صورت

ه و این موجودیت اوضاع و هیأت متعلّق به آنهاست موجود بود ،سکنات ،چه از حرکات آن

 قادم بال ات است و البته معلّق، زیرا  نه مکانی دارند و نه محلی.

 ،عالمه سپس در بیان این کالم مختصر شیخ اشرا  که صور خیالی را منطبع ندانسته

شود از دیدگاه شیخ اشرا  صور خیالی، ابدان معلقه و  مت کّر می ،داند بلکه آنها را معلقه می
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هاست. یکر مثالی بودن آن  ان به دلیل قادم بال اتدر عالم مثالند و این فقدفاقد محل و مکان 

چنان که  الدین هم سازد؛ از دیدگاه شیخ اشرا  و بنا به تفسیر قطب معنای فو  را روشن می

اند.  صور خیالی نی، در آینۀ تخیّل معلق ،اند صورِ در آینه، معلّق در آن و فاقد مکان و محل

چون حس مشترک و دیگر قوای باطنی نفس که  قد محل و مکانند، همپس اینان نی، فا

و   اند و مستعد اظهار صور قادم به نفس خویش یافته و شفافی چون آینه همگی مظاهر صیقل

 البته مستغنی از زمان و مکان.

کند که عقل فیا ِ  الدین در شر  معنای فو  به استداللی عقلی استناد می عالمه قطب

یق همین صور خیالیه معلقه است که صور و معانی را تحصیل و ادراک موکل، از طر

اند  صور خیالیه نی، که مورد استفاده عقل ،کند و چون صور عقلی بری از مکان و زمانند می

 مجرد از مکان و زمانند.

چنان که صورت زید در آینه،  الدین و البته متأثر از بیان شیخ اشرا ، هم از دیدگاه قطب

 صور خیالیه نی، چنین هستند. ـ و از این رو فاقد عمق و ژرفاست ـ ر سط، استصورتی د

اند و نه قادم به  رو هستیم که قادم به یات خویش بنابراین با نوعی ماهیات جوهریه روبه

چون صورت زید در ظهور مادی آن و این معنا  های عرضی، هم محل و البته دارای مثال

طلبد. سخن بعدی شیخ و  های مادی و صور خیالی را می ضرورت تبیین نسبت میان مثال

 عالمه تبیین این نسبت است.

و النور الناقص کمثال النور التام، »از دیدگاه شیخ اشرا  نورناقص مثال نور کامل است: 

قصد بیان « فافهم»آورد: شیخ اشرا  با کاربرد کلمۀ  عالمه در شر  این جمله می«. فافهم

جسیم دارد و آن سارّ این است که تمامی موجودات عالم علوی، امثال و سارّی عظیم و بیانی 

نظادری در عالم سفلی دارند و اصوالب این موجودات به واسطۀ همین اشباه و امثال و نظادر 

 شوند. به تعبیر بسیار شیرین میرفندرسکی: است که شناخته می

ــر  ــا چـ ــن بـ ــران، ایـ ــ، اختـ ــو  و نغـ ــتی و خـ  زیباسـ

  
ــورتی ــ در صــــ ــه آن دارد رزیــــ ــتی در چــــ  باالســــ
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ــورت ــرین صـــ ــر زیـــ ــا اگـــ ــان بـــ ــت نردبـــ  معرفـــ

  
 یکتاســـــتی خـــــود بااصـــــل همـــــان بـــــاال بـــــررود

   
 ظـــــاهری فهـــــم هـــــیچ نیابـــــد در را ســـــخن ایـــــن

  
 سیناســـــتی بـــــوعلی گـــــر و ابونصراســـــتی گـــــر

   
 (133 ص ،16 ج ،تا بی )ال ریعه،

( چنان که باید و  هستندحال اگر این انوار عرضیه )که همان صورت موجودات علویه 

نمایند.  سپس عالمه  کمک شایانی در شناخت انوار مجرده جوهریه می ،شاید شناخته شوند

چون  کند که نور ناقص عرضی هم الدین غر  از بیان این معنا را چنین یکر می قطب

خورشید در جهان کون و فساد، نظیر و مثال نورِ تامِ جوهری یعنی خورشیدا عقل و 

 نوار است.نوراال

بر این سبیل، باید نور تمامی ستارگان عرضی را مثال برای نور مجرد جوهری دانست و 

این البته بابی بس گشوده و وسیع است که در آن آراء و نظرات یوقی بسیار وجود دارد و 

 رو شیخ با بیان فافهم امر به فهمیدن و تأمل در آن کرد. از همین

چنان که تمامی  فهبد است. شیخ اشرا  معتقد است همسخن بعد، تبیین کارکرد نور اس

تمامی قوای باطنی نی، به قوۀ  ،گردند حواس به حاسه واحدی چون حس مشترک باز می

الدین در شر  جملۀ فو ، قوای بدنیه  گردند. قطب باز می ،است ل اته فیا  نوریه که

ک میان انسان و حیوان ظاهره و نی، قوای باطنه مُدرکه و محرکه را از جمله قوای مشتر

 گ،اران آنها.  داند که عبارتند از غاییه، نامیه، مولده و نی، خادمان و خدمت می

 ؛نکتۀ بعدی شیخ و عالمه این است که در رؤیت گرچه مقابلۀ رادی و مردی شرط است

جا ه موارد، نور اسفهبد است. در اینگون چه مهم است اینکه بینندۀ حقیقی در این اما آن

پردازد: اگر نوراسفهبد رادی و بیننده تمامی امور عقلیه، خیالیه  ه به بیان سلال جالبی میعالم

تواند احوال اخرویه را پیش از مفارقت از بدن ببیند؟ جواب آن  چگونه نمی ،و حسیه است

است که نور اسفهبد پیش از مفارقت از بدن مشتغل به عالدق بدنیه و عوادق حسیه و مثالیه 
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اما اگر این اشتغاالت بدنی و  ؛م حکم محجوبی را دارد که قادر به رؤیت نیستاست. الجر

تواند ناظر صور عقلیه و انوار  نوراسفهبد پیش از مرگ می ،موانع حسی از میان برداشته شود

مجرده باشد. کما این که متألهین در امر عروج، قادر به انسال  رو  از بدن )یا جسمانیت 

الدین، اصحاب  مجرده هستند. از دیدگاه شیخ اشرا  و عالمه قطب ناسوتی( و رؤیت امور

رسند که یقیناب از جنس نقو   به مشاهدات اتم و اکملی می .عروج با انسال  نفس از بدن

 ی از قوای بدنیه نبوده و از سنخ دیگری است. ا منطبع در پاره

محل و مکان و زمانند  داند که فاقد الدین آن صور را یوات قدسیۀ قادم بال اتی می قطب

و این در حالی است که ناظر به هنگام رؤیت این یوات قدسیه، یقین دارد این صور از 

ه حقایقی هستند که به واسطۀ نور مدبره دریافت و ـبلک ؛ی نیستندـور خیالـجنس ص

 شوند. ت میـرؤی

یت و الدین  کسانی قادر  به رؤ لکن از منظر مصنف )شیخ اشرا ( و مشر  یعنی قطب

باشند و به تعبیر عالمه، « من جاهد فی اهلل حق جهاده»مشاهدت نوریه هستند که مصدا  

کسانی که مستعد مشاهده انوار به دلیل اعتدال م،اج باشند. نتیجه اینکه در مقام رؤیت، اگر 

به قدرت نور اسفهبد قادر به رؤیت  ،یافته و جانی رها و آزاد یابد نفس از شواغل خالصی 

 نوار و انوار قاهره خواهد بود.نوراال

اگر  ،کند الدین در شر  این معنای م کور توس  شیخ استدالل می که قطب جالب این

از این روست که این نور در  ،آید چنین امکان و استطاعتی برای نور اسفهبد پیش می

وریه و لمناسبه ایاهم فی الن»نوریت و تجرد، با نوراالنوار و انوار قاهره سنخیت دارد: 

 (452 ، ص1381)شیرازی، .«التجرد

کند انوار مجرده به تمامی ناظر و  شیخ اشرا  اشاره می ،بعدی بسیار جالب است نکتۀ

شان به رؤیت و دیدشان باز  بل علم ؛گردد اند و رؤیت آنان به علم آنان باز نمی بیننده

مجرده قادر به رؤیت  انوار ،آورد الدین در شر  این جمله می گردد. مرحوم عالمه قطب می

زیرا حجابی مابین آنها و معلومات یا اشیاء وجود ندارد. به زبان ساده رؤیت انوار  ؛اند مطلق
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گردد.  شان باز می بلکه برعکس، علم آنان به مشاهده ؛گردد مجرده به علم آنان باز نمی

 شاهده.م نه علمِ مقدم بر ،شود یعنی این مشاهده است که سبب ظهور علم در آنان می

آورد تمامی علوم در قلمرو انوار مجرده  الدین در شر  این نکتۀ شگفت می قطب

الیقین است و محققاب در نقطۀ  بصریه قرار دارند و این مشاهده، مشاهدۀ حقیقیه و بل عین

های  وس در موانع و حجابـوب و محبـمقابل رؤیت و ادراک کسانی قرار دارد که محج

 نفس خویشند.

 دیدگاه از ،است روشن بسیار منقبض غامض و نکتۀ این از دینال قطب شر 

زیرا مستظهر به  ؛ماند نمی مخفی و محجوب مجرده، چی،ی از منظر انوار الدین، قطب

 و این نقطۀ مقابل نظر محجوبان هستند و الیقین مشاهدۀ حضوریه اشراقیه یا همان عین

 تعبیر به. است گشته شان رؤیت حجاب بدنی عوادق و جسمانی عالدق که است نابینایانی

 برهانی اقامۀ همان این و گردد می چی،ی به علم سبب مان رؤیت که ما چون هم الدین قطب

 رؤیت با البته متفاوت علم این و( الیقین علم) یابیم می علم چی،ی به آن واسطۀ  به که است

ها  دل به علم بداندر رؤیت مجردات نا( الیقین عین) است شیء حقیقت واسطه بی و مستقیم

 ،شویم نادل مشاهدتی چنین به اگر. باشیم کرده مشاهده را آنها این که بدون شویم می

از همین روست  و شد خواهد با آن متحد و گشته الیقین عین به تبدیل ما الیقین علم الجرم

 االّ شد حاصل نخواهد قطعاب معرفتی البته چنین و گردد می باز مان به رؤیت ما که علم

 و رنگ چون هم محسوساتی کند می تأکید عالمه. نورها و ها رنگ رؤیت چون هم. بالرویه

 بنابراین بود. نخواهند شناخت قابل قطعاب ،نگیرند قرار حسی و بصری احساس مورد تا نور

 زیرا ،نیست چنین مجردات به علم اما ؛بود خواهد آنها احساس و رؤیت از متخ  ما علم

 .هستند ما رؤیت از صرنا یا محجوبب عن محجوب مجردات

تحت  بدنی قوای تمامی الدین، قطب عالمه شر  به بنا و اشرا  شیخ دیدگاه از

 نور صنم و طلسم که است معبدی یا عظیم بنای بدن، اصوالب و اسفهبدند نور حاکمیت

 از. شود می محسوب آن نور صنم متخلیّه نی، قوۀ که چنان هم ،شود می محسوب اسفهبد
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 حکومت اشیاء تمامی بر ،دارد عظیم نیرویی که رو این از الدین، نوراسفهبد قطب گاهدید

 احکام صدور به قادر  ،اگر فاقد چنین قدرت و حاکمیتی بود اصوالب و دارد وحسی عقلی

 عالمه که دارد وجود ابهامی رسد می نظر به االشرا  حکمۀ متن در. نبود خیالی و عقلی

 عمل بدن در آن که بگوید کسی اگر: دارد ابهام رفع در سعی ی،سلال بیان با الدین قطب

چنین چی،ی  گوییم می ،مدبر نور نه و( است تخیل حاکم قوۀ یعنی) است تخیل کند می

 رو که دقیقاب از این .یابد درنمی یا گیرد نمی را خود صورت تخیل ۀزیرا قو ؛درست نیست

 الدین قطب اما ؛است شیخ کالم کالم، جا بدین تا. هاستآن توابع و محسوسات بر حاکم

 حکمای آرای برخالو خیال دانستن قوۀ مجرد تواند بارقه می که دارد معنا این بر شرحی

 و برگیرد را خود صورت که نیست محسوسه امور از خود و آن، این که تخیل باشد پیشین

لیس بمحسوس  والتخیل» :است ج،دیه معانی از ای معنی بلکه ؛نماید صادر آن بر احکامی

 معانی من معنی لکنه و بمحسوس انه لیس مسلم: والیقال لیاخذ صوره نفسه و یحکم علیها 

 (453 ، صهمان) .«عنده التخیل و التحاد الوهم علیه، ویحکم الوهم فیدرکه الجزنیه

 که قوادی. است آن قوای تمامی و بدن به محی  اسفهبد نور عالمه، و شیخ دیدگاه از

 قوای تمامی عبارتی، به. عقلیه و کلیه امور مُدرک هم و اند حسیه و ج،دیه رامو مُدرک هم

 قرار اسفهبد نور سلطه و اشراو تحت همه و همه اند  بدن در کل که مجتمع عقلی و بدنی

 حاکمیت آنها امثال و خیال چون هم قوا همۀ بر و است فیا  بال ات که نوری. دارند

 رؤیت محتاج و نیازمند ادراک، در مدبر است. نور لبجا حکومت این شر . دارد اشراقیه

 .«الصوره حصول عن المستغنی االبصار علی اشراق و: »نیست چشم طریق از مبصر عین

 و که اشراو آورد سند می االشرا  حکمۀاز  فراز این شر  در عالمه (454 ، صهمان)

 تعلّق البته و هست نی، کلیه امور و عقول باب در که بدنی امور در صرفاب نه مدبره قوۀ اشرا 

 شود نمی عقلیه عوالم به عدم توجّه نی، و حاکمه قوای از غفلت و احتجاب سبب بدن به

 اشرا  شیخ دیدگاه بدن. از بر مدبر نور حاکمیت شدّت و م،اج اعتدال هنگام به ویژه به
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 مدبره ورن که چنان هم یعنی ؛است ابصار بر آن اشرا  چون هم خیال بر مدبر حکومت نور

 مبصر صورت صرفاب نه و کند می ادراک را آن حقیقت چی،ی توس  چشم، رؤیت هنگام به

 .کند می ادراک اشراقی حضوری به علم را امور نی، متخیله قوۀ بر اشرا  هنگام را، به

 به دارند. وجود بال ات قادم مثال عالم در که است ای متعالی صور ادراک همان این و

 یا همان صور بال ات قادم مثالی صور شاهد و ناظر خیالی، ادراکات در همدبر عبارتی نور

 آینۀ به صورخیالی که تفاوت این با ها آینه در صور چون هم ،است مثال عالم در لهیمتخ

 کند( می ادراک را آنها مثالی های صورت نفس عبارتی به )یا ؛شوند می نفس مردی خیال،

 مدبره نور تر، ساده زبان به. دهد می انعکاس را عینی و مادی های صورت آینه که حالی در

 آینه که حالی در ،است مثال عالم در اشیاء مثالی های صورت ناظر متخیله،  طریق از

 نمایاند.  می را مادی های صورت

 صورت انطباع به نیاز بدون مدبره نور زیرا ؛شود می باطل انطباع نظریۀ عالمه، رأی این با

 ادراک در صورت بدین. شود می متخیله قوۀ در مثالی صور حقادق مُدرک ،مبصَر در مبصار

 رؤیت با تواند می مدبره نور اشرافیۀ قوۀ زیرا. شود می نقض مبصار در مبصَر انطباع نفس،

 .کند ادراک را اشیاء حقادق بال ات، قادم مثالی های صورت

 اگر الدین قطب دیدگاه از .راهگشاست بسیار فو  امر تحقیق و تدقیق در عالمه شر 

 صورت مدبر، نور که آید می الزم .نباشد بصری ادراک چون هم خیالی ادراک یا اشرا 

فل ا  ؛است محال این و باشد کرده رؤیت را آن آنکه بدون کند ادراک را زید خارجی

 امر تبیین وجه ترین دقیق و ترین از یات خود به ادراک حقیقت آنها نادل شود. ساده ضرورتاب

 چون هنگام ادراک صور خیالی همه مدبر ب نور عالمه، و شیخ دیدگاه از که است آن فو 

 دو وجود واسطۀ به خارجی شئ یک که چنان هم یعنی. کند می عمل بصر و چشم ادراک

 قادر ،مردی جسم و بصر میان حجاب عدم نی، و( است نور دارای خود که) یعنی چشم عامل

 صغیر در کبیر انطباع زیرا ،نیست بصر در خارجی امر انطباع نیازمند )و شود می رؤیت به

 این گاه که ویژه به ،نیست متخیله صور خارجی اعیان رؤیت بنابراین نیازمند( است محال
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 بنابراین ؛است محال معدوم، به علم دانیم که و می گردد می منعدم خیال در متخیله صور

 به که قدرتی. گردد می باز عظیم اشراقی آن قوۀ به متخیله صور ادراک در مدبره نور قدرت

 در عالمه است.  موجودات همۀ بیننده و مبصار بودن، ل اته ظاهر دلیل به اشرا  شیخ تعبیر

غیرخود نی، است  کننده آشکار یا مُظهر منطقاب ،باشد ل اته ظاهر کهآن آورد می معنا این تبیین

 لهمسأ در چون مجردات . بنابراین(ردنور که به تعبیر غ،الی صفت مُظهریت دا چون هم)

 و ناظر الجرم هستند اکمل و اتم مستنیر و مبصار میان حجاب عدم نی، و نوریّت شدّت

 به اند. مجرده انوار مبصَر و مردی نی، موجودات همۀ سو آن از و اند موجودات کل مُدرک

 بیننده و ناظر ودخ قدرت و شدّت بنا به نور هم و است نور مطلق مردی معلوم؛ هم عبارتی

 وجود مدبر نور در عالم موجودات همۀ ادراک در حجابی الجرم ،است موجودات همۀ

 برای ادراکی چنین اگر که است این فصل این پایان الدین در پایانی قطب سخن .ندارد

والمجردات هی باصره لجمیع »است:  بدنی اشتغاالت دلیل به دهد نمی ر  ما نفوس

لالنوار المجرده ان لم یمنعها عن ابصارها شاغل کنفوس النحجوبه عن الموجودات و مبصره 

 (455 ، ص)همان. «ابصارنا بالشواغل البدنیه

 

 نتیجه

 الدین: نتیجه نهایی اینکه شیخ اشرا  و عالمه قطب

 ؛اوالب قادل به نظریه انطباع نیستند

میانه چون عالم  ثانیاب صور خیالیه را صور معلقه فاقد محل و مکان و مستقر در عالمی

 ؛دانند مثال می

ای چون نور اسفهبدیه حاکم بر نفس و ملثر در رؤیت و  ثالثاب نور مدبره و حاکمه

چه اشتغاالت بدنی و عالدق حسی مانع  ادراک صور خیالیه است. ادراک این صور چنان

 ؛الیقین مبدل خواهد ساخت الیقین مُدرک را به عین علم ،درک آنها نشود
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س خویش ریاضت، حاکم بر نف فو ، متألهان و آنانی که به واسطۀبه امر  رابعاب بنا

قادرند صور حقیقیه و معقول مجرده را  ،گیرند خویش می گشته و آن را در تحت ارادۀ

 مشاهده نمایند.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 منابع

  .األضواء قم: دار ،یعۀال ر ،)بی تا( .تهرانی آقاب،رگ -

شر  آیت اهلل حسن زاده ه ، بالشفاء بکتا من اإللهیات( 1387) ، حسین.ابن سینا -

 انتشارات بوستان. قم: آملی،

االشرا  حکمۀشر   ،(1381)، عالمه محمود بن مسعود کازرونی، شیرازی -

  .اهتمام عبداهلل نورانی و مهدی محقق، تهران: نشر ملسسه مطالعات اسالمیه ، بسهروردی

ین محمود بن مسعود الد شر  حال و آثار عالمه قطب ،(1356). میر، محمد تقی -

 ، تهران: انتشارات دانشگاه پهلوی.شیرازی

، کتاب زندگی نامه و خدمات تجرد برزخی خیال ،(1399) .بلخاری قهی، حسن -

ای، تهران: انتشارات انجمن آثار و  الدین الهی قمشه له شیخ محییأعلمی و فرهنگی حکیم مت

 مفاخر فرهنگی.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 شیرازی الدین قطب شناسی معرفت
 

 *علی اصغر جعفری ولنیدكتر 

 **دنیا اسدی فخرنژاد

 

 چکیده
شـیرازی   الـدین  قطـب های  ها و شباهت مقاله حاضر، تحقیقی است اسنادی که به بررسی تفاوت

ای و بررسـی درون متنـی بـه     کتابخانه و به شیوۀمشاء و اشرا  حکمای شناسی، با  در مبحث معرفت

م، ادراک، عقل، در تعریف عل الدین قطب های دیدگاهتدا به تطبیق و تحلیل مسأله پرداخته است. اب

ها اشاره شده و سپس با بیان نظرات ابن سینا و شیخ اشرا ، وجه تفاوت و شباهت مراتب و انواع آن

د کـه  وشـ  مـی در این پژوهش معلوم نهایتاب است.  گرفته مورد تحلیل قراربا آنها  شیرازی الدین قطب

ده است تا نظرات ابن سـینا و سـهروردی را بـه    کرو تال   بودهمکتب  آرای وی تلفیق میان هر دو

 د.سازهم ن،دیک 

 علم، عقل.شناسی،  معرفتالدین شیرازی، مشاء، اشرا ،  قطب کلیدواژه:

                                                           

 (jafari_valani@yahoo.com) .استادیار دانشگاه شهید مطهری .*

 (dh.asadi1375@gmail.com)دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه شهید مطهری. . **

 28/18/99 تاریخ پ یر :   17/17/99 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مقدمه
تاریخ فلسفۀ اسالمی، سرشار از افرادی تأثیرگ ار است که نام آنها، کمتر به چشم 

ها بوده و نبودشان خللی بر نظام فلسفی  واسطه میان نسل خورد. افرادی که حلقۀ زنجیر می

الدین  است و تأثیراتشان بر افراد بعد از خود نی، غیرقابل انکار است. یکی از این افراد، قطب

شیرازی است که سعی کرده میان دو مکتب فلسفی دوران خویش یعنی مشاء و اشرا  

 کند. ادجتلفیق کرده و سازگاری ای

الدین شیرازی در مقایسه با  شناسی از نظر قطب مباحثی در حوزۀ معرفت در این مقاله

های آنها،  ها و تفاوت شود تا ضمن بیان شباهت آراء شیخ الردیس و شیخ اشرا  مطر  می

الدین شیرازی برای تلفیق نظرات آنها مشخص شود. برای تحقق چنین هدفی،  تال  قطب

الدین شیرازی در تطبیق  تب هر یک از نظر قطبتعریف علم و ادراک، عقل، و انواع و مرا

 شود. با ابن سینا و سهروردی بررسی می

توان یافت که  شناسانه از آرای قطب شیرازی می یگرچه موارد متعددی در مواضع هست

خورد و البته فرصت یکر آنها در این  نوسان میان آرای حکمت مشاء و اشرا  به چشم می

راء قطب شیرازی با حکمت مشاء و اشرا  در حوزۀ مباحث مقال نیست؛ اما در تطبیق آ

 گیرد. شناختی مواردی چند در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار می معرفت

. 1در گ شته تحقیقاتی در مورد فلسفۀ قطب شیرازی صورت گرفته است. مانند: 

الدین  قطب .2الدین شیرازی از مرضیه کیهانی لبنانی؛  های قطب بررسی آراء و اندیشه

. نگاهی به جایگاه علوم عقلی در 3شیرازی و علم االنوار در فلسفۀ اسالمی از جواد قاسمی؛ 
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. 4الدین شیرازی از حسن اسالم پور؛  میان علوم با تأکید بر دیدگاه فارابی، غ،الی و قطب

الدین شیرازی و نقش وی در تقریب سه مکتب، اشرا ،  قطب االشرا  ۀحکمبررسی شر  

کدام از  و عرفان از مصطفی پیرمرادیان؛ مرضیه کیهانی؛ مرجان رضایی. اما در هیچ مشاء

الدین شیرازی با ابن سینا و سهروردی مورد بحث و  شناسی قطب ها، معرفت این پژوهش

بررسی قرار نگرفته است. تال  ما بر این است که در این تحقیق میان شباهت و تفاوت 

شناسی داوری  فکری مشاء و اشرا  در حوزه مباحث معرفتآراء قطب شیرازی با دو نحله 

 صورت گیرد و بر این اساس مشخص شد که آراء وی میان مشاء و اشرا  در نوسان است.

 

 تعریف علم و ادراک

قطب شیرازی میان علم و ادراک تمای، قادل است و برای هر یک، تعریفی مج،ا از 

ن چنین برداشت کرد که او در این مسیر توا دهد و در این خصوص می یکدیگر اراده می

ر ـر یک از این تعابیـباشد و ما به بررسی ه دار سهروردی میـبیشتر از ابن سینا، وام

 خواهیم پرداخت. 

توان گفت: ابن سینا تعابیر علم و ادراک را به جای هم به کار برده و  به نحو اجمالی می

( در حالی که 45، ص1396یی، منظور او از آن، علم حصولی است. )کرد فیروزجا

سهروردی، دو اصطال  علم و ادراک را از هم متمای، دانسته است؛ به این نحو که تعبیر 

شود و تعبیر ادراک در بحث قوای ادراکی در دستگاه  علم در بحث علم اشراقی بررسی می

تی را در تعبیرهای متفاو« ادراک»و « علم»گیرد؛ ل ا هر یک از  اشراقی مورد بحث قرار می

 دهند. نظام سهروردی به خود اختصاص می

اعتقاد است به آنکه چنین است و ممکن »کند:  قطب شیرازی علم را اینگونه تعریف می

نیست چنین نباشد و این اعتقاد به واسطۀ سببی است که آن را ایجاب کرده است و اگر این 

کند که گاهی علم را بر  ما بیان مینامند؛ ا اعتقاد، طبعاب و بدون واسطه باشد، آن را عقل می
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کنند و گاهی آن را به ادراک به هر نحوی که باشد،  تصور ماهیت به حد تام اطال  می

 (563، ص1369)شیرازی، «. کنند اطال  می

 شویم: ییل توضی، سخن قطب شیرازی مبنی بر تعریف علم، چند نکته را مت کر می

قطب شیرازی از علم، سخن وی را با مبانی  توان بنا بر تعریف رسد، می . به نظر می1

داند: حصولی و  حکمت اشرا  تطبیق داد. بدین صورت که سهروردی، علم را دو قسم می

حضوری. علم حصولی علمی است که نیازمند صورت و واسطه است؛ اما علم به ج،دیاتی 

می، که خودشان ن،د نفس حاضر هستند، علم حضوری و مابقی علم حصولی است. ) معل

ای که بین این دو علم، در حکمت اشرا   ( هر چند طبق تعاریف و مقایسه91، ص1396

باشد و صورتی کلی دارد و قابل صد  بر  صورت گرفته است، علم حصولی یقینی نمی

، 1391چنین مفاد علم حصولی، اخبار از امر غایب است. )ی،دان پناه،  باشد و هم کثیرین می

چنین، علم    آن نیازمند مطابقت با خارج است و هم( برای اثبات صد269، ص2ج

( در حالی 213، ص1396شود. )امینی نژاد،  حصولی به دو قسم تصور و تصدیق تقسیم می

 که چنین تقسیمی در علم حضوری وجود ندارد. 

توان گفت: سخن قطب شیرازی در تعریف از آن دسته علم که به واسطه سببی  می

در خصوص علم حصولی قابل تطبیق است و علمی که،  داند، با رأی سهروردی می

شود. با علم حضوری شیخ اشرا  تطبیق داد. در واقع قطب  واسطه سببی ایجاد می بی

شیرازی در این باب از سهروردی پیروی کرده است، هرچند که به وضو  الفاظ حصول و 

 خورد؛ حضور در تعریف ایشان به چشم نمی

با توجه به تعریف قطب شیرازی در باب علم، سخن او را با توان  . از طرفی دیگر، می2

کند  خود بیان می تعلیقاتمبانی حکمت مشاء تطبیق داد؛ بدین نحو که ابن سینا در کتاب 

( مراد وی از 57، ص1414که برخی امور طبعی و برخی امور اکتسابی هستند. )ابن سینا، 

ها دخالتی ندارد و به هر نحو که باشد انسان در به دست آوردن آن ارادۀ طبعی آن است که

یکر نکرده است که اولیات از رسد، مانند اولیات، گرچه ابن سینا در اینجا  به انسان می
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ی ـل است و طـابی که در آن اراده شخص دخیـور اکتسـد، اما امـآین دست می ا بهـکج

 کنیم. دا میـت پیـد تجرید و انت،اع به آن امور دسـفرآین

توان چنین گفت:  رأی قطب شیرازی در باب تعریف علم با نظر مشاء، میدر تطبیق 

داند که در آراء ابن سینا همان علم  قطب شیرازی یک نوع علم را به واسطه سبب می

ای سخن گفته است که چنین  اکتسابی است. در واقع قطب شیرازی در این جا به گونه

امور کسبی اعتقاد داشته است که به  شود او به فرایند تجرید و انت،اع در برداشت می

توان  واسطه می آیند؛ درحالی که درباره امور طبعی علم به آنها را بی واسطه به دست می

 کسب نمود.

گوید: ادراک، حضور حقیقت چی،ی به نفس  در جای دیگر در تعریف ادراک می

مثال منت،ع امری  کند: تفاوتی ندارد که باشد. وی بیان می خود یا مثال خود ن،د مدرک می

خارجی باشد یا نباشد و نی، تفاوتی ندارد که در یات مدرک منطبع باشد و یا در آلت او 

 (558، ص1369منطبع باشد و یا حضور  بدون انطباع و اقسام باشد. )شیرازی، 

. متعلق 2. ادراک به معنای حضور است؛ 1در تعریف یادشده چند نکته وجود دارد: 

. مدرک ممکن است با یات خویش 3نفس یا به مثال خود است؛  حضور حقیقت شیء به

امر خارجی انت،اع شده . مثال حاضر ن،د مدرک ممکن است از 4درک کند یا با آلت خود؛ 

. مدرک 6. حضور مدرک ممکن است با انطباع باشد یا بدون انطباع باشد؛ 5باشد یا نباشد؛ 

 لت او. ممکن است در یات مدرک منطبع شده باشد یا در آ

برای مشخص شدن اینکه قطب شیرازی در این تعریف، مشادی است یا اشراقی، باید در 

این باره چند نکته بررسی شود؛ چراکه ابن سینا دربارۀ چیستی علم و ادراک، تعابیر مختلفی 

آن است که علم قابل تعریف حقیقی و ماهوی نیست؛  دهندۀ کار برده است. این امر نشانبه 

ها و لوازم خاص آن را در تعریف یکر کرد. تعابیری که ابن سینا  توان ویژگی می بلکه تنها

. اخ  صورت 1( 62، ص 1398در تعریف علم بیان کرده، به شر  ییل است: )پارسایی، 

. 2( 344، ص 1379مدرک، که در مادیات این صورت، مجرد از ماده است؛ )ابن سینا، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاخر نامه متحک                                                                          11

 

. حصـول صور معلومات 3( 69، ص1371 حصول صورت مدرک در یات مدرک؛ )همان،

چه مکتسب از صـورت موجـودات است؛ )همـان،  . آن4( 82ص، 1414در نفس؛ )همان، 

 (82، ص1413تمثل حقیقت شیء ن،د مدرک. )همان، . 5( 145، ص 1418

توان گفت: از نظر او حقیقت علم و ادراک نور است.  در مورد نظر سهروردی می

تعقل یا »آورد:  ( او در تعریف علم، چنین می221، ص 1395)محمدنژاد و دیگران، 

ادراک، حضور شیء ن،د یات مجرد از ماده است و اگر خواستی بگو ادراک، غایب نبودن 

شیء از یات مجرد است. این تعریف بهتر از تعریف نخست است؛ زیرا علم به یات و غیر، 

شود؛ زیرا شیء برای  شامل نمیشود. اما تعریف اول، علم به خود را  هر دو را شامل می

خود حاضر نیست، درحالی که از یات خود هم غایب نیست و به اندازۀ تجرد  یات خود 

یابد. ادراک نفس نسبت به امور بیرون از یات خود به حضور صورت آن است.  را درمی

های کلی در یات نفس  های ج،دی در قوای نفس و استحضار صورت استحضار صورت

توان گفت: در نکته نخست نظر  ( بر این اساس می72، ص1، ج1979وردی، )سهر«. است

 کند. قطب شیرازی مطابق دیدگاه سهروردی است؛ زیرا ادراک را به حضور تعریف می

داند، در حالی که ابن سینا، حقایق  قطب شیرازی متعلق ادراک را حقیقت شیء می

تواند  انسان نمی»گوید:  چنین می تعلیقاتداند و در کتاب  اشیاء را قابل دسترسی نمی

کند و پی بردن به  حقیقت اشیاء را درک کند، بلکه فق  لوازم و خصوصیات را درک می

داند که شیئی دارای خصوصیات و  حقیقت اشیاء در توان بشر نیست، بلکه انسان فق  می

ی،ی داند که چ کند، بلکه فق  می اعراضی است. مثالب انسان حقیقت جوهر را درک نمی

داند که چی،ی  داند و فق  می چنین حقیقت جسم را نمی است که ال فی موضوع است و هم

است که دارای طول و عر  و عمق است. به همین دلیل در ماهیت اشیاء اختالو صورت 

کند، غیر از آن چی،ی است که دیگران درک  چه یک نفر درک می گیرد؛ زیرا هر آن می

 (71ص ،1414)ابن سینا، «. کنند می
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دارد  سهروردی با حضوری خواندن علم به خود و بر اساس نظام نوری خویش بیان می

ترین شیء به خود، اشراقات عالم  که انسان با آگاهی از نفس خود، به عنوان ن،دیک

شود و با اشرا  و  نوراالنوار که یات جمیع اشیاء در آن وجود دارد، به آن افاضه می

رسد قطب شیرازی در این مورد  کند. به نظر می اشیاء را درک میپرتوافکنی بر اشیاء، یات 

 نی، دیدگاه اشراقی دارد.

در عبارت قطب شیرازی « مثال»نکته دیگری که محل تأمل است، استفاده از کلمه  

 توان دو احتمال را در نظر گرفت:  است. درباره این امر که منظور از مثال چیست، می

ر حکمت مشاء باشد؛ یعنی علم ما به اشیاء به واسطه صور . منظور از مثال، صورت د1

است که در این صورت شاید بتوان گفت که جمع میان اشرا  و مشاء است؛ زیرا مدرک 

شود؛ زیرا در  یا یات شیء است یا صورت آن، که البته نوعی تناقض از آن برداشت می

اینجا قطب شیرازی  حکمت مشاء، ادراک به واسطه صور، حصولی است. درحالی که در

چنین هرچند صورت، تطابق ماهوی با مدرک دارد، اما حقیقت  داند؛ هم آن را حضور می

 شود؛ شیء محسوب نمی

. منظور از مثال، عالم مثال در حکمت اشرا  باشد؛ یعنی علم ما به اشیاء با اشرا  بر 2

، یا علم ما به حقیقت شیء است که این حقیقت یا به نفس خویش در برابر ما حاضر است

 واسطه اشرا  بر عالم مثال و ادراک آن است.

دانیم که سهروردی ما بین عالم عقول و عالم جسمانی و نفسانی، قادل به وجود  می

عالمی دیگر به نام عالم مثال منفصل شده است. این عالم به عنوان یک نشئه تجردی خیالی 

قریری پیش از شیخ اشرا  مطر  نبوده میان عالم ماده و عالم عقل وجود دارد که چنین ت

است. پیش از وی مشاء در این باب بحث خیال را مطر  کرده و خیال را در حد امر مادی 

منطبع در ماده دانسته بودند که از هویت مادی برتری برخوردار است. سهروردی توانست با 

، فالسفه و شریعت اراده عالم مثال منفصل به صورت یک عالم، الهام بخش بسیاری از عرفا

 (195، ص 2، ج1391پناه،  پژوهان باشد. )ی،دان
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هایی معنایی هستند که خالی از مقدار  از منظر سهروردی دو عالم عقل و عالم اله، عالم

و شکل و رنگ و صورت بوده؛ اما دو عالم ماده و عالم مثال صوری هستند. )امینی نژاد، 

 (114، ص1396

داند؛ زیرا اگر چنین بود ن،د نفس حاضر و  ی صور نمیسهروردی خیال را مخ،نی برا

مورد ادراک آن بودند، در حالی که ما در نفس خود در هنگام عدم تخیل، چی،ی برای 

یابیم. از منظر او اولین صور در عالم یکر، یعنی عالم انوار اسفهبدیه تحقق دارد  ادراک نمی

ی در بدن است، مظهر و نه محل انطباع آن ای از نور مدبر و اسفهبد و قوۀ خیال که سایه قوه

بیند، همان طور که بر  باشد. نور مدبر به واسطۀ اشرا  بر این قوه، آن صور را می صور می

 (11، ص1388بیند. )اکبریان،  اثر اشرا  بر چشم، صور مقابل آن را می

 در حکمت مشاء، احکام و ادراکات عقلی، احکام و ادراکات وهمی، ادراکات خیالی

ای مستقل و متمای، از یکدیگر هستند؛ زیرا جنس  و ادراکات حسی در انسان، مستل،م قوه

هر یک از ادراکات عقلی، وهمی، خیالی و حسی  با یکدیگر متفاوت است. در این نظام 

دار نوع خاصی از فعل ادراکی و متضمنِ تجریدا  فلسفی، هر کدام از قوای ادراکی عهده

ی اشیاء هستند. قوای حسی با تجرید ماهیت از حلول ماده و بخش خاصی از عوار  ماهو

کسب صور حسی به ادراک حسی، قوۀ خیال با تجرید از حضور ماده و کسب صور خیالی 

به ادراک خیالی،  قوۀ واهمه با تجرید ماهیت از عوار  مادی و کسب معانی ج،دیه به 

ب معانی کلیه به ادراک ادراک وهمی، و قوای عقلی با تجرید ماهیت از ج،دیت و کس

 (73، ص1395یابند. )عبودیت،  عقلی دست می

رو هر چند کلیه قوای ادراکی انسان در این نظام فکری از کیفیات انفعالی هستند،  از این

تفاوت و اختالو در جنس و نوع مدرکات آنها و تأثیرات مختلفی که از مدرکاتشان 

، 1397شود. )پژوهنده و دیگران،  دی آنها میپ یرند، موجب تباین، تغایر و تمای، وجو می

( اما در اصطال  اشراقی، قوه به معنا و مفهوم سینوی آن نیست و نقش ادراکی 121ص

ندارد؛ بلکه همه قوا از جمله قوۀ خیال، ظل و مثال حقایق موجود در نور اسفهبد )نفس( 
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ای در کالبد  ، نه قوهای است که در نفس است است. به عبارتی دیگر، قوۀ حاکم، همان قوه

جسمانی انسان. ل ا ادراک نی، بال اته، توس  نور اسفهبد است و قوه در اصطال  اشراقی 

کند.  فق  مانند آدینه عمل کرده و در مشاهده نور اسفهبد، نقش مظهر را ایفا می

 (325، ص1979)سهروردی، 

میان هر دو  توان چنین گفت که قطب شیرازی به نحوی پس از بررسی نکتۀ سوم می

 جمع کرده است.

گیرد؛ بدین ترتیب که،  ابن سینا معتقد است که ادراک، از طریق تجرید صورت می

پس از چند مرحله تجرید و ح و عوار  مادی و خصوصیات شخصی )در مرحله حس 

و خیال و عقل( نهایتاب معقوالت و مفاهیم کلی از طریق اتصال با عقل فعال که جوهری 

شوند. در واقع صورت ادراکی صورتی  ز نفس ماست، به عقل افاضه میمجرد و خارج ا

 است که از شیء خارجی انت،اع شده است.

واسطه  پ یرد و ادراکات را نه به وسیله صور، بلکه بی اما سهروردی نظریه تجرید را نمی

 داند.  توس  اشرا  نفس بر شیء خارجی یا اتصال به عالم مثال می

فت که در نکتۀ چهارم نی، قطب شیرازی، میان این دو مکتب جمع توان گ از این رو می

 کرده است.

فیظهر لک م ن ه ذا  ن ک ل م ا یعق ل، فان ه ذات       »کنـد:   ابن سینا در اشارات بیان می

اد ـاز آنجا که ابـن سـینا اتحـ   «. ، تقرر شیء فی شیء آخرتقرر فیها الجالیا العقلیه، موجودۀ

 داند. ،ی میـو تقرر چی،ی در چیـاک صور را به نحد، ادرـکن ل و معقول را رد میـعاق

کند، بلکه آن را با پرتوافکنی نفس  اما شیخ اشرا  ادراک را به نحو انطباع تفسیر نمی

ای دیگر را به عنوان خ،انه صور باور ندارد، بلکه مثالب ادراک  داند و نفس و قوه میسر می

داند؛ صوری که قادم به یات هستند  میخیالی را مشاهده صور خیالیه در عالم خیال منفصل 

 و در جهان خارج از نفس، عالمی مخصوص به خود دارند. 
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های هر دو را جمع  توان گفت در نکتۀ پنجم قطب شیرازی دیدگاه براین اساس می

 کرده است.

از چهار مرتبه ادراک سخن  رساله نفسو  نجات، شفاابن سینا در بیشتر آثار  از جمله 

عبارتند از: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی؛ اما گفته است که 

از سه نوع ادراک سخن گفته است و ادراک وهمی را در ادراک عقلی  اشاراتدر کتاب 

( بنابراین بسته به مرتبۀ هر ادراکی، انطباع صور 222، ص1396داخل نموده است. )ابن سینا، 

ادراک عقلی، چون هیچ مغایرت وجودی میان قوۀ  در قوۀ مربوطه است. البته در مرتبه

توان گفت صور عقلی در یات ما یا همان نفس،  عاقله با یات نفس وجود ندارد؛ ل ا می

 یابد. انطباع می

گوید؛ زیرا سهروردی اساساب  در نکتۀ ششم قطب شیرازی مطابق ابن سینا سخن می

 پ یرد. انطباع را نمی

توان گفت که قطب شیرازی در این  اد شده، میبا در نظر گرفتن مجموع نکات ی

 تعریف، نه مشادی محض است و نه اشراقی صرو، بلکه به هر دو مکتب نظر دارد.

 

 انواع ادراک

های گوناگونی دارد که بر حسب هر کدام،  قطب شیرازی در تقسیم ادراک، مالک

 دهد: تقسیماتی از آن اراده می

کند:  انطباع، ادراک را به دو دسته تقسیم می قطب شیرازی در یک تقسیم بندی بنا بر

بعضی ادراکات به وسیله انطباع هستند و بعضی بدون انطباع. مثالب علم بر مفروضات هندسی 

باشد.  به وسیله انطباع است؛ اما علم انسان به خود و علم خداوند به خویش بدون انطباع می

رد و هم علم حصولی را، پ ی توان گفت وی هم علم حضوری را می از این رو می

 کند. هرچندکه چنین مطلبی را به صراحت و با این الفاظ بیان نمی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11                                                        شیرازی الدین قطب شناسی معرفت

 

کنـد. در   شمارد و بـر آن اسـتدالل مـی    قطب شیرازی گاهی ادراک را نوعی حصول می

گوید: ادراک، حصول امری بـرای مـا هسـت، نـه زوال امـری؛ امـا گـاهی آن را         واقع او می

ای سـبب   کنـد کـه هـر نـوعی حصـول و اضـافه       ال تأکید مـی داند؛ درعین ح نوعی اضافه می

ادراک نیست، بلکه حصولی که سبب ادراک است، تنها برای آلت، مـدرک نیسـت؛ بلکـه    

شـود؛ زیـرا آلـت فقـ  صـورت را ادراک       مهم تر از آلت، نفس است که سبب ادراک مـی 

آلـت  واسـطۀ   کنـد، امـا تطبیـق اینکـه، ایـن صـورت ادراک شـده آن مـدرک اسـت، بـه           می

 باشد. نمی

شاید نتوان به سادگی گفت که قطب شیرازی در این موارد مشادی است یا اشراقی؛ زیرا 

داند، اما آالت و قوا را زیرمجموعه نفس  ابن سینا نی، هر چند ادراک را به وسیله آالت می

داند، اما برای  شمارد. سهروردی نی، هر چند ادراک را اشرا  و پرتوافکنی نفس می می

داند، اما  ت بدنی نی، شأنی قادل است؛ مثالب هر چند ابصار را اشرا  نفس بر مبصرات میآال

 داند.  چشم و قوۀ باصره را نی، در ابصار دخیل می

شود، زیرا  نفس سبب ادراک می»شاید بتوان دیدگاه قطب شیرازی در این باب که 

 االشرا حکمۀبا این سخن سهروردی در کتاب « کند آلت فق  صورت را ادراک می

کند که تنها  متخیله ادراک دارد اگرچه در جای دیگر بیان می»گوید:  سو دانست که می هم

مدرک نفس است نه قوا. چراکه این دیدگاه اخیر شیخ اشرا  که قوۀ متخیله ادراک ندارد، 

رسد؛ زیرا اساساب قوۀ متخیله تا زمانی که جیوه و دریا را درک  دیدگاه درستی به نظر نمی

( 249، ص2، ج1391)ی،دان پناه، «. تواند تصرو ترکیبی میان آن دو انجام دهد نکند، نمی

 توان گفت: قطب شیرازی در این سخن، مشادی اشراقی است. رو می از این

دهد، ادراک را برمبنای  بندی دیگری که قطب شیرازی از ادراک اراده می در تقسیم

  کند: تجرد از ماده به چهار قسم تقسیم می

قسم اول: احساس که اخ  صورت از ماده است، با لواحق مادی و با نسبت میان لواحق 

 شود؛ و ماده، که با زوال نسبت، ادراک نی، زادل می
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قسم دوم: تخیل که ماده ندارد؛ اما لواحق مادی را واجد است، یعنی نیازی به حضور 

 پ یرد؛ امر مادی نیست، بلکه در غیاب امر مادی صورت می

سوم: توهم که ادراک معانی است که در یات خویش مادی نیستند، اگرچه به  قسم

 کند؛ صورت عارضی در ماده هستند که وهم با مشارکت خیال آنها را ادراک می

قسم چهارم: تعقل که اخ  صورت مبرا از ماده و از جمیع عالیق مادی است. پس اگر 

 گونه همان شود، یعنی یاتش میمدرک در یات خود مجرد باشد که در نفس خود ادراک 

شود؛ اما اگر مدرک موجود در ماده باشد، باید از عوار  و لواحق  می ادراک هست که

 (564ـ  565، ص1369مادی منت،ع شود. )شیرازی، 

نکتۀ قابل یکر این است که اساساب ورود مسألۀ تجرد در ادراک از زمان ابن سینا بوده 

داند؛ در مقابل، سهروردی، تجرد را مالک اصلی  یاست که وی مالک ادراک را تجرد م

پردازد. )ر.ک:  به نقد سخن مشاء می االشرا حکمۀداند و در کتاب  ادراک نمی

آید، مالک قطب شیرازی از این تقسیم بنا  ( چنان که به نظر می219، ص1362سهروردی، 

ت نظر سهروردی در توان از تأثیرا بر مقسم آن، برگرفته از نظرات مشاء است، هر چند نمی

 پوشی کرد. بیان او چشم

داند. مثالب ادراک  قطب شیرازی تطبیق ادراک را بر انواع ادراکات به نحو تشکیکی می

تر هستند و  تر از ادراک خیالی است و بعضی از تخیل از بعضی دیگر قوی بصری قوی

داند، گویای  میچنین درجات تعقل متفاوت است. اینکه او ادراکات را به نحو تشکیکی  هم

 این است که وی از سهروردی تأثیر پ یرفته است.

تقسیم دیگر قطب شیرازی از ادراک این است که وی ادراک ج،دیات را از یک حیث 

. ادراک ج،دیات 2. ادراک ج،دیات به صورتی که متغیر شود؛ 1کند:  به دو قسم تقسیم می

ه ج،دی اشاره کنند، علم به آن ج،دی کند که اگر ب به صورتی که متغیر نشود. وی بیان می

، 1369است؛ اما اگر اشاره نشود و از طریق اسباب و علل باشد، کلی است. )شیرازی، 

 (563-565ص
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در بررسی این سخن قطب شیرازی باید گفت؛ در مورد این سخن که اگر فرد بتواند به 

القول هستند؛ اما در امری اشاره کند، علم به آن ج،دی است، ابن سینا و سهروردی، متفق 

اگر نتوان به امری اشاره کرد و »بررسی بخش دیگر سخن قطب شیرازی که گفته است: 

توان گفت؛ علم از  ، می«علم به یک امر از طریق اسباب و علل باشد آن علم کلی است

طریق اسباب و علل در کتاب مهم ابن سینا، توضی، داده شده است. او در مسألۀ علم خدا 

ات زمانی، به این مسأله پرداخته است؛ اما این تعبیر در کتب سهروردی به چشم بر ممکن

توان در تطبیق آراء قطب شیرازی با دو فیلسوو دیگر، چنین گفت که  خورد، ل ا می نمی

 بندی او از ابن سینا تأثیر پ یرفته است. در این تقسیم

 

 تقسیمات علم

تفصیلی، که در آن اشیاء به صورت متمای، . علم 1داند:  قطب شیرازی علم را دو نوع می

. علم اجمالی، که امور به صورت متصل و یکپارچه، اما به 2و منفصل از هم معلوم هستند؛ 

ای دارد. اما از آن غافل است، سپس  نحو کلی معلومند، مانند کسی که علم به مسأله

خ قوۀ محض نیست، سنشود. بدهی است که این نحوه از علم از  تواند در یهنش حاضر  می

ات است. در واقع ـزیرا ن،د عالم حالتی بسی  حاصل است که مبدأ تفاصیل معلوم

 وه است و از جهتی دیگر بالفعل.ـی بالقـوان گفت که از جهتـت می

بندی ابن سینا در بحث نفس  بندی یادشده از قطب شیرازی را شبیه تقسیم توان تقسیم می

کند؛  آنجا علم را به عقل بسی  و عقل تفصیلی تقسیم میدانست؛ زیرا وی در  شفا از کتاب

برد، اما قطب  بندی را فق  در مورد واجب به کار می هر چند وی در آن جا این تقسیم

شیرازی این اختصاص را به کار نبرده است و علم را به صورت مطلق مد نظر دارد. )ابن 

 (215، ص1418؛ 152، ص1414سینا، 
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 عقل

های معقوله مراتب گوناگونی دارد: )کرد فیروز جایی،  سه با صورتعقل نظری در مقای

 (386، ص1396

 . عقل هیوالنی، که استعداد مطلق است و در آن هیچ امری بالفعل نشده است؛1

. عقل بالملکه، که معقوالت اولی را کسب کرده است و در مقایسه با عقل هیوالنی، 2

 باشد؛ بالفعل می

شود،  ن صور معقوالت مکتسب بعد از معقول اولی حاصل می. عقل بالفعل، که در آ3

 تواند به آنها رجوع کند؛ مانند آن که معقوالت ن،د او مح،ون است و هرگاه بخواهد می

. عقل بالمستفاد، که صور معقوالت بالفعل ن،د این عقل حاضر هستند، مانند نویسنده 4

 در حال نوشتن.

نحو اشتراک است؛ ل ا عقل بالمستفاد،  مراتب بهگفتنی است که اطال  لفظ عقل بر این 

شود و همه قوا، در خدمت  کمالی است که غایت جنس حیوانی و نوع انسانی محسوب می

 او هستند.

رسد در تقسیم عقل به چهار مرتبه، قطب شیرازی وامدار شیخ الردیس است؛  به نظر می

الی که سهروردی بر اساس نظام کند، درح زیرا او عقل انسانی را به این مراتب تقسیم می

نوری و شهود و اشراقات، قادل به این مراتب نیست؛ بلکه وی معقول را حاصل پرتوافکنی 

شود. همین ارتباط  داند و با این اشراقات، ارتباط با عالم معقوالت حاصل می و شهود می

 د.شود؛ ل ا این مراتب در نظام وی جایی ندار سبب ادراک کلیات و معقوالت می

دهد که جای بررسی  از تعقل اراده می قطب شیرازی در جایی از کتاب خود، تقسیمی 

دارد. از نظر او تعقل دو نوع است: فعلی و انفعالی. فعلی آن است که صورتی را در خارج 

 گیریم. کنیم؛ اما انفعالی آن است که صورت ادراکی را از موجودات خارجی می ایجاد می

ل آن هم به این نحو، تا حدودی با سخن خود او در جای جای از تعق چنین تقسیمی 

گوید: اگر امری  رسد؛ چراکه در جایی قطب شیرازی می کتاب مهمّش، ناسازگار به نظر می
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گوید: تعقل به فعلی  واسطه و طبعی باشد، تعقل است و در جای دیگر از همان کتاب می بی

 شود. و انفعالی تقسیم می

قطب شیرازی از تعقل، علم است و از روی سهو لفظ تعقل را به کار آید مراد  به نظر می

برده است؛ زیرا اگر مقسم را علم قرار دهیم. با توجه به نظام فلسفی وی، به فعلی و انفعالی 

داند؛ اما اگر تعقل را مقسم این تقسیمات قرار  شود، چراکه او علم را با واسطه می تقسیم می

ان او را به ناسازگاری در بیان متهم کرد؛ زیرا او تعقل را امری تو داریم در این صورت، می

واسطه و طبعی است، به انفعالی و  واسطه و طبعی تعریف کرد، ل ا چگونه امری که بی بی

  شود. فعلی تقسیم می

در تطبیق نظر قطب شیرازی با دو فیلسوو ابن سینا و سهروردی باید گفت که او در 

خود تقسیم علم به  اشاراتپیروی کرده؛ چراکه ابن سینا در کتاب این باب از شیخ الردیس 

الدین  فعلی و انفعالی را مورد بحث قرار داده است که خود گویای این امر است که قطب

 شیرازی از او متأثر بوده است.

 

 نتیجه

الدین شیرازی در مباحث معرفت  توان گفت که قطب چه گفته شد، می براساس آن

ای   مشادی مسلک است و نه اشراقی تمام عیار، بلکه رویکرد وی به گونهشناسی نه کامالب

است که گاهی تحت تأثیر مکتب مشاء است و گاهی پیرو حکمت اشرا  و گاهی نی، دو 

 کند. پهلو صحبت می

ازسویی وی میان علم و ادراک تمای، قادل است و برای آنها تعاریف جداگانه اراده 

وامدار سهروردی است؛ زیرا ابن سینا علم و ادراک را یکسان  دهد، که در این تمای، می

کند: اعتقاد است به آنکه چنین است و ممکن نیست  داند و علم را اینگونه تعریف می می

چنین با  چنین نباشد و این اعتقاد به واسطه سببی است که آن را ایجاب کرده است. هم

شود،  آثار سهروردی مشاهده می توجه به اینکه تقسیم علم به حصولی و حضوری در
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توان سخن قطب شیرازی در این باب را متأثر از او دانست. از سویی دیگر با توجه به  می

توان سخن  خورد، می اینکه تقسیم علوم به طبعی و اکتسابی در آثار ابن سینا به چشم می

 سو دانست. الدین شیرازی در این باره را با او هم قطب

کند: ادراک، حضور حقیقت چی،ی به نفس خود یا  ونه تعریف میوی ادراک را اینگ

باشد که در حضوری خواندن علم و تعلق حقیقت شیء به  مثال خود ن،د مدرک می

ادراک، اشراقی است و در انطباع مدرک در یات یا آلت مدرک، مشادی است؛ زیرا شیخ 

اما در ادراک با یات یا آلت و آورد؛  پ یرد و بر آن نقدهایی می اشرا  نظریه انطباع را نمی

انت،اع مثال از امر خارجی یا غیر آن و در حضور مدرک با انطباع یا بدون انطباع سخنانی دو 

 تواند هم با حکمت مشاء سازگار باشد هم با مکتب اشرا . کند که می پهلو اراده می

لی، الدین شیرازی در بیان چهار مرتبه از ادراک )ادراک حسی، ادراک خیا قطب

 بندی علم و عقل وامدار ابن سینا است. چنین تقسیم ادراک وهمی و ادراک عقلی( و هم

شناسانه خود میان  الدین شیرازی در مباحث معرفت توان گفت: قطب به طور کلی می

مکتب مشاء و مکتب اشرا  در نوسان است، یعنی او به هیچ یک از مکاتب به طور کامل 

ء شود که قطب شیرازی، سعی بر تقریب دو مکتب مشا اشت میپایبند نیست؛ بلکه چنین برد

 و اشرا  داشته است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 منابع
 ،یطوس نیالد رینص ،هاتیاشارات و تنب، (  1413. )بن عبداهلل نیحس نا،یابن س -
 .، دفتر نشر کتابلد دومج

، لـد دوم ، حسـن ملکشـاهی، ج  االشـارات و التنبیهـات   (،  1396. ) ــــــــــــ -
  .سرو شارات انتتهران: 

 انتشـارات  ، تهـران: بحـر الضـالالت   یمن الغر  فـ  ۀالنجا (،1379. ) ــــــــــــ -

 .دانشگاه تهران
 .یاسالم غاتیقم: دفتر تبل ،قاتیالتعل(،   1414. ) ــــــــــــ -
 انتشـارات  دفتـر : قـم  آملـی،  زاده حسن: ، محققالشفاء(،   1418. ) ــــــــــــ -

 قم. علمیه حوزه اسالمی
 .بیدارانتشارات قم:  ،المباحثات، (1371) . ــــــــــــ -

 فلسفه و کالم: ،یالیو عالم صور خ الیقوه خ، (1388. )رضا ان،یاکبر -
 .8 ۀشمار ،یفلسفه اسالم یها آموزه
ه دیدگاه ابن سینا و ـمقایس(، 1398پارسایی، جواد؛ غفاری، حسین. ) -

ی، سال هفتم، شمارۀ ـپژوهش ی ــامه علمـ، فصلنادراکات ج،دی ۀمالصدرا دربار
 ار و تابستان.ـدوم، به
 یوجـود  ،یدر تمـا  اریـ مع ،(1397. )یریام یمانیسل یعسکر ؛نیپژوهنده، حس -
و  نایقـوه واهمـه انسـان از منظـر ابـن سـ       یوجـود  تیآن در هو ریثأو ت یادراک یقوا

 .دوم، تابستان ۀسال پنجم، شمار ،یپژوهش ـ ی، فصلنامه علممالصدرا
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کـربن،   ی، هـانر مجموعه مصنفات (،م 1979. )ییحی نیالد شهاب ،یسهرورد -
 .رانیتهران: انجمن فلسفه ا

 چـاپ دوم،  حکمت اشرا ، ی،دان پنـاه، سـید یـداهلل،    (،  1391) . ــــــــــــ -
 .سبحانانتشارات قم: 

 سـجادی،  جعفـر  سـید  :شـر   و ترجمـه  ،االشـرا  حکمۀ(، 1362) . ــــــ ـــــــ -

 تهران. دانشگاه راتانتشا: تهران ،دوم چاپ

علـم و ادراک در فلسـفه    قـت یحق، (1395. )رضا محمدنژاد، ؛جعفر ،یشانظر -
 ،عرفان و فلسـفه  ات،ی(، مطالعات ادبیالیبر ادراک خ دیکأ)با ت اشرا  خیو ش نایابن س
 .زمستان ،4/1 ۀشمار ،دوم ۀدور

مد مح ،التاج ۀدر ،(1369. )مسعود نیاءالدیمحمود بن ض الدین قطب ،یرازیش -

 .حکمتانتشارات  تهران: سوم،چاپ  ،ۀمشکو

 چاپ ،ییبر نظام حکمت صدرا یدرآمد ،(1395. )عبدالرسول ت،یعبود -
  .ینیامام خم یو پژوهش یسمت، قم: موسسه آموزشانتشارات تهران: چهارم، 
قم: انتشارات  دوم، چاپ ،حکمت مشا ،(1396. )یعل اری ،ییجا روزیکرد ف -

 .یحکمت اسالم
 یالملل نی: مرک، بقم ،پنجم چاپ ،یمعرفت شناس، (1396) .حسن ،یمعلم -

 .یترجمه و نشر المصطف
لد ج ،نایابن س هاتیترجمه و شر  اشارات و تنب، (1396. )حسن ،یملکشاه -
 .سرو انتشارات  ، تهران:نهمچاپ  اول،

، چاپ دومنژاد،  علی امینی ،آموز  حکمت اشرا  ،(1396. )داهللی پناه، ،دانی -

 .یو توسعه علوم انسان قیپژوهشکده تحق سمت، تهران: ه حوزه ودانشگاه،پژوهشگا قم:
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 *جمشیدنژاد اولغالمرضا دکتر 

 

 چکیده
هاای   الدین شیرازی و پنج بخش به عنوان عنوان: نگاهی به زندگانی قطب مقاله از یک مقدمه به

 است: ذیل تشکیل شده

 الدین؛ بخش یکم: گوش جان سپردن به سخنان خود عالمه قطب

 الدین شیرازی؛ بخش دوم: روابط خواجۀ طوسی و قطب

 الدین؛ های شخصیتی قطب ها و ویژگی شبخش سوم: من

 الدین؛ های قطب بخش چهارم: اشعار و آثار و تألیف

 الدین شیرازی. قطب التاجۀدرهایی از کتاب  بخش پنجم:گزیده

، وجاود و ماهیات،   ، خیر و شر، نور و ظلمات شراقالاحکمۀبیمارستان مظفری شیراز،  یدواژه:کل

 .منطق

                                                           

 (Gr.JamshidNezad@yahoo.com). پژوهشگر تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی. *

 82/72/99 تاریخ پذیرش:   70/70/99 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مقدمه
 الدین شیرازی اهی به زندگانی قطبنگ

م(، محمودبن مساعودبن مصال    1317ا   1384ق/ 017ا   436الدین شیرازی ) عالمه قطب

هجاری ایاران کاه در مااه      شیرازی، فیلسوف و طبیب بزرگ سدۀ هفتم و اوایل سادۀ هشاتم  

، ز آغااز کاودکی باه کساب داناش و بیانش      ق در شیراز چشم به جهان گشاود و ا 436صفر 

 شوقی فراوان داشت.ویژه به آموختن دانش پزشکی  به

پدرش ضیاءالدین مسعودبن مصل  کازرونی، طبیبی نامدار بود و مسلک تصوف داشت 

م( خرقه پوشیده بود و از ایان رو،  1385ق 438الدین عمر سهروردی )د:  که از دست شهاب

( 45، ص 6، ج ق1351 ،ءلفادا ا)ابو .اند که باه بداداد نیاز مساافرد کارده باشاد       احتمال داده

الدین در ده سالگی از دست پدر خود خرقۀ تصوف پوشاید و چنادی بعاد باه مح ار       قطب

رقه پوشید و ش شیرازی که از بزرگ پیران صوفیه بود، رسید و از دست او نیز خبن بُزغُ علی

چون پدرش در بیمارستان مظفری شیراز به تدریس فن پزشکی و به معالجۀ بیمااران اشاتدال   

داشت، از همان کودکی و سن ده سالگی عشقی شدید به کساب داناش پزشاکی در دلاش     

هاای طبای و حکمای     جوانه زد و چون همتی بلند داشت، بار آن شاد کاه باا مطالعاۀ کتااب      

های خود جلوتر بیفتاد و چاون پادرش در ساال      و هم سن و سال گنانمپیشگام گردد و از ه

علمی و عملی  هارده ساله بود که چون از آمادگیالدین چ م درگذشت، قطب1857ق/ 462

علمی بیمارستان مظفری پسر را به جای پادر برگزیدناد تاا باه     باالیی برخوردار بود، اع ای 

زد. )مشکاد، مقدماه و تعلیقااد بار    و عالج بیماران بپردا ]چشم پزشکی[ پزشکی و کحّالی
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ریس سال به همین مناوال گذراناد؛ اماا در کناار تاد      17الدین حدود  ص ج( قطب ،التاج ۀدر

کلیااد قاانون ابان    عشق به تحصیل او را بار آن داشات کاه     پزشکی و طبابت در بیمارستان،
در سار  الادین اباوالخیربن مصال  کاازرونی بخواناد و ساپس        را نزد عموی خود، کمال سینا

حلی ح ور یابد. )ابان الفاوطی،    مدبن احمد کیشی، از استادان عالمۀالدین مح درس شمس

 (352ص ق، 1351

ق( و چند شرح دیگر به 474امام فخرالدین رازی )د:  شرح قانوندر همین زمان بود که 

لیکن به زودی دریافت که امام فخار، در حقیقات باه     ؛دستش افتاد و در مطالعۀ آنها کوشید

هاای دیگاران هام بیشاتر از      ی شرح کتااب، بیشاتر باه جارح آن پرداختاه اسات و شارح       جا

 (، ص حالسعدیهلتحفۀا الدین شیرازی، )قطب اند. گرفته شدهبرهای او  جرح

 

 الدین گوش جان سپردن به سخنان خود عالمه قطب
ناد  دمرا در بیمارستان مظفری شیراز جزو پزشکان و کحّاالن ]چشم پزشکان[ قارار دا »... 

مانادم و  و سپس از آن که در چهارده سالگی پدر من در گذشت، من ده سال بار ایان حاال    

ولای همات واالیام مارا      ؛ای داشاتم و ناه وقات معالجاه     ناه مجاال مطالعاه    ءابّا مانند دیگر اط

خود را به غایت قصوا و درجۀ  هبرانگیخت و بر آن داشت که همانند آنان نباشم و در این را

 برسانم.  علیا

قتادای  را پایش عماویم، سالطان حکماا و م     کلیااد قاانون  آغاز به تحصیل کردم و  پس

الادین   گاه به خدمت حکیم شمسالخیربن مصل  کازرونی خواندم، آنوالدین اب کمالف ال، 

. ایان اساتادان باه    ی رسایدم الادین زکای بوشاکان    و شیخ کامل شرف 1محمدبن احمد کیشی

هاا و کشاف    داز از پوسات آن و حال مشاکل    بارده معاروف و در تمیاز م    تدریس کتاب ناام 
                                                           

الادین محماد    . کیش نام چند موضع است، از آن جمله نام موضعی است در نزدیکی بدداد که حکایم شامس  1

م باه بداداد آماد و    1840ق/ 445شافعی داشات و در ساال    اهل آنجا بود. او از استادان عالمه حلی بود و مذهب

یافتند. او در حدود ساال   تدریس در نظامیۀ آنجا را بر عهده گرفت و بیشتر بزرگان به مح ر درسش ح ور می

 (352ق، ص 1351م در همانجا درگذشت. )ر.ک: ابن الفوطی، 1895ق/ 496ق به شیراز آمد و در سال 402
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که این کتاب دشوارترین کتاابی اسات کاه در     ولیکن به سبب آن ؛هایش ممتاز بودند مع ل

این فن تألیف یافته و فهم و درکاش ساخت اسات و بار لطاایف حکمای و دقاایق علمای و         

 نکاد غریب و اسرار عجیب شامل است که اذهان ابناای روزگاار از ادراکاش نااتوان و در    

باشاد، زیارا ایان کتااب      فهمش پای همت آنان از رسیدن به ذروۀ کمال ناتوان و کوتااه مای  

ترین نکااتی اسات کاه     تقدمان است و حاوی بهترین و باریکو نهایت آراء و افکار مغایت 

 «.کدام از آنان را ندیدم که از عهدۀ فهم همۀ کتاب برآید رو هیچ اند؛ از این متأخران دریافته

 (، ص چهمان)

 :کلیات قانونهای  الدین دربارۀ شرح . سخنان عالمه قطب1

اما شرحی که امام فخرالدین رازی تألیف کرده و به دست من رسایده اسات، نیاز هایچ     »

مشکلی را نگشود، زیرا او به جای شرح، همۀ کتاب را یا برخی از آن را جرح کرده است و 

الادین گیالنای و    لدین خونجی و رفیعا الدین مصری و اف ل های امام قطب چنین از شرح هم

زیرا اینها هماه، هایچ چیازی بار شارح اماام فخار         ؛الدین نخجوانی نیز هیچ سودی نبردم نجم

اند که مورد توجه باشد، بلکاه هماان چیزهاایی را کاه او گفتاه اسات، تکارار         رازی نیفزوده

اند و باه هار حاال     زدهدم ن ،نگفتهچه او سخن  اند و از آن اند و دربارۀ همان سخن گفته کرده

 )همان( اند، ارزش چندانی ندارد. اگر آنان چیزی هم گفته

 الدین به محضر خواجه نصیرالدین طوسی: شدن قطب  فر. مش2

پس از آن متوجه شهر دانش و حکمت شدم و به مح ر واالی فیلسوف و استاد خاود،  »

چناان   از آنهاا هام   ولیکن برخی که برخی از مشکالتم حل شد؛ نصیرالدین مشرف شدم...

کمای کاافی نیسات، بلکاه     باقی ماند، زیرا در شناخت این کتاب، تنها احاطه باه قواعاد ح   

کار باشد و در تعادیل مازاج، موافاق قاانون      الزم است که شخص خود طبیب و هم تجربه

 «.عالج بکوشد

 الدین در مسیر دانشجویی: . سفرهای قطب3

آنجا به سوی عراق عجم شدم و از آنجا به عراق  سپس به شهرهای خراسان مسافرد کردم و از

نواحی آن رسیدم تا سرانجام به روم رسیدم و با حکیمان این شهرها مباحثه  عرب رفتم و به بدداد و
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ها را دیدم و از حقیقت مشکالد خود از ایشان پرسش کردم و از آن چه  کردم و پزشکان آن جای

 ؛ها دسترسی نداشات  کس بدان معلوماتی گردآوردم که هیچ تا بدانجا که ،نزد ایشان بود فایده بردم

ها در بالد و رسیدن تا به روم، چون به دقت  ها و سیرها در آفاق و طواف ولیکن با همۀ این کوشش

م باه  1828ق/ 421نگریستم، دیدم که مجهوالد من از معلوماتم بسیار بیشتراند، تا این که در ساال  

وون الفی صالحی رسیدم و در آنجا بود که به سه شرح کامال  مصر به خدمت ملک قال در سفارد

والحسان علای بان    ها، شرح فیلسوف محقق عالءالدین اببرخوردم: یکی از آن کلیاد قانوندیگر از 

فرج یعقاوب بان   از آن طبیاب کامال اباوال    دومین اثار  ؛فیس بودابی الحزم قَرشی، معروف به ابن الن

هاای   هایی دست یافتم که سامری به پرساش  بر پاسخ نیز حی بود؛ سومییاسحاق سامری متطبب مس

اهلل  هبۀتألیف  القانون تنقی الدین بن مفتاح داده بود. پس آنها را به دقت خواندم؛ نیز به  طبیب نجم

الرئیس را در آن نقد و رد کرده است. پاس آن   یهودی مصری دست یافتم که آرای شیخبن جُمَیع 

هاای دیگار را دیادم و خوانادم تاا ایان کاه هرچاه از          نقادها و ردیّاه   ها و را هم خواندم و نیز شرح

و ابهاامی   ای که دیگر برایم هیچ اشاکال  مشکالد کتاب برایم باقی مانده بود، حل گشت، به گونه

کس در باب ایان کتااب بایش از مان آگااهی و اطاالد نادارد،         باقی نماند و چون دریافتم که هیچ

زم و مشکالد آن را توضی  دهم و مبهماتش را تحریر کانم و  مصلحت دیدم که به شرح آن بپردا

 الادین شایرازی،   )قطب .«بر فوایدش بیفزایم و موجزش را بسط دهم و مبانی آن را استوار گردانم

 مؤلف( ، مقدمۀالسعدیهالتحفۀ

 

 الدین شیرازی ط خواجۀ طوسی و قطبرواب

خاویش باود، خواجاه     الدین هنوز جوان و مشادول تکمیال معلومااد    قطبکه در زمانی 

نصیرالدین به کمال سن رسیده و شهرد علمیش در آفاق پیچیاده و باه بساتن رصاد مراغاه      

مشدول بود و گروهی از فاضالن و دانشامندان در مراغاه باه خادمتش گارد آماده بودناد و        

همتی واال در سر و شوق دیادار خواجاه را در دل داشات، عازم     نیز که از سویی  الدین قطب
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مساافرد در   آید که تاریخ این ود را به خدمت خواجه رسانید و از قراین برمیسفر کرد و خ

 م بوده است.1843ق/ 441حدود سال 

را در مح ر خواجۀ طوسی درس گرفات و برخای    اشاراد ابن سیناالدین هیأد و  قطب

امااا ساارانجام میااان ایاان اسااتاد و شاااگرد   ؛حاال کاارد را در ناازد همااو قااانوناز مشااکالد 

هاای اربااب تاراجم و     پیش آمد که علل آن بر ما معلاوم نیسات و از گازارش   هایی  کدورد

 اناد:  گاردد، چناان کاه برخای چناین گفتاه       اصحاب سیر نیز دلیل این امر چندان آشکار نمی

الدین در خدمت خواجه نصیر به مجلس هوالکوخاان درآماد و ایلخاان     روزی موالنا قطب»

ثناا آن  اعتارا  و خشاونت کارده، در آن ا    چون در آن ایام از خواجاه رنجیاده باود، آغااز    

مان  »موالناا پایش رفتاه گفات:     «. کشاتم   ماند، ترا مای  مام نمیاگر رصد نات»جناب را گفت: 

 «کنم  رصد را تمام می

الادین را مخاطاب سااخته گفات:      چون خواجه از بارگاه پادشاه بیرون آمد، موالنا قطاب 

گویی؟  شاید که او ندانستی  ین سخن میل نااعتمادی مثل اوروا باشد که در پیش چنین مد»

کاردم و از روی جاد آن    کنی  موالنا جواب داد که مان هازل نمای    که تو هزل ]شوخی[ می

 (04ص  ،3ج ، 1327)خواندمیر،  «.آوردم سخن بر زبان می

الادین   میان طالب معروف است که قطب: »ۀیاد ح رد استاد سیدمحمد مشکا به گفتۀ زنده

گفت: مرا با تو کاری نبود، بلکه هوالکو تصور حصر علم در تو کرده  در پاسخ گلۀ خواجه

 ، ص ژ(یهالسعدلتحفۀا رب ۀمقدمه استاد مشکا الدین شیرازی، )قطب «.بود و من نفی حصر کردم

در ایان هنگاام باا     ،الدین در مراغه به خدمت خواجاه پیوسات   که وقتی قطب یگر اینو د

لیکن هنوز شهرد چندانی پیادا نکارده باود و     ؛بود وجود جوانی، بسیار تیزهوش و دانشمند

هاا   رسد که از هماین جهات   گردید و به نظر می تازه به مح ر درس هیأد خواجه حاضر می

اهلل،  )ف ال  التواریخ جامعنویسان آن عصر، مانند رشیدالدین ف ل اهلل در  باشد که همه تاریخ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 55                                 یالدین شیراز نگاهی به شخصیت، آراء و آثار عالمه قطب

 

( 151ص  ،8 ج) الوفیاااادفااواد  و اباان شاااکر کتبااای در    (43ص  ،ج ام، 1222ا    1252

اند و حتی خاود خواجاۀ طوسای نیاز      الدین را جزو اع ای مجمع رصد ایلخانی شمرده قطب

ت کاه  سا ایخاانی هایچ ناامی از وی باه میاان نیااورده اسات. ایان در حاالی ا          زیجدر مقدمۀ 

ترین همۀ شاگردان خواجاه باود و باا وجاود تحصایل هیاأد در        الدین در واقع، بزرگ قطب

رو، باه حاق از    رفات و از ایان   ، از دستیاران او در انشاای رصاد باه شامار مای     مح ر خواجه

خود بیاورد. در حالی که اگر خواجاه  زیج داشت که نام او را نیز در مقدمۀ  خواجه چشم می

 داشت، چه مانعی وجود داشت که ناام او را در صادر رصاد بیااورد.     از قطب دل خوشی می

 (130ا  132، ص 1311)تهرانی، 

هاای دیگاری کاه بار ماا       حال، گویا به سبب همین کدورد خاطرها و یاا باه علات   به هر

از خواجۀ طوسی برنجید و حتای باه وصایت او     چندان روشن و معلوم نیستند، قطب شیرازی

الدین در تکمیل و اتمام زیج یاری کند، عمل نکارد و حتای    که گفته بود به فرزندش، اصیل

 (572، ص 1367خوانساری، ) کرد. در زمان حیاد خود خواجه آغاز مسافرد

از این، از سخنان خود او یاد شد، باه شاهرهای خراساان و از     در این سفر چنان که پیشتر

ویژه به اصفهان رفت و پس از آن به بداداد و ناواحی آن بااز     آنجا به شهرهای عراق عجم به

محماد بلخای )د:    الادین  سپس از آنجا به روم رفته در آن دیار با ح رد موالنا جالل ،آمده

 (186، ص 8م، ج 1916ق/ 1338)ابن ابی الوفاء،  م( مالقاد کرد.1804ق/ 408

را در خادمت صادرالدین قوناوی )د:     االصول جامعچنین در روم، کتاب  الدین هم قطب

م( قرائت کرده از مح ر همو روش ارشااد و رهباری خلاق و آداب و رساوم     1806ق/ 403

را در سیواس و در مالطیه که منصاب   هیۀالشالتحفۀاتاب شریعت و طریقت را بیاموخت و ک

م از طارف  1828ق/ 421ق ای آن دو شهر را برعهده داشت، تألیف کرد و سپس در ساال  

ص  ،5، جتاا  بای ابن خلدون، ) سفارد رفت.به مصر نزد ملک قالوون الفی به  احمد نکودار
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گفتاۀ برخای از محققاان: باه      الدین در پی این سفر مهم به شام رفتاه در آنجاا باه    قطب( 564

 (همان الدین شیرازی، )قطب الرئیس مشدول گردید. ی شیخشفاو  قانونهای  تدریس کتاب

عمار خاود را در آنجاا باه انازوا      چهارده سال پایاانی   ،الدین به تبریز آمده سرانجام قطب

ق/ 017های نفیس مشدول شد و بنا به گزارش منابع در  به تألیف و تصنیف کتاب ،گذرانیده

جا درگذشت و در گورستان سارخاب تبریاز )چرخااب گجیال تبریاز( در       م در همان1317

؛ 45ا   42، ص 2م، ج 1924)زرکلای،   کنار آرامگاه قاضی بی ااوی باه خااک ساپرده شاد.     

 (370ا  372ص ، 3، ج 1362مدرس، 

 

 الدین های شخصیتی قطب ها و ویژگی منش

همت بااالیی نیاز داشات و باا      ،تیزهوشیالدین از کودکی با وجود برخورداری از  قطب

گو و لطیاف ذوق باود و    ، بذلهآدمی شوخ ،وجود وصول سریع به همۀ مراتب ف ل و کمال

العاده و شگفت سر  رفت که گاهی از او کارهایی فوق در شوخی و مطایبه تا بدانجا پیش می

هاا   ایاران، بادان   ، منتقاد بازرگ اجتمااعی   کلیاد عبید زاکاانی  در ویژه زد که در منابع به می

، 183، 837، 838، 833، 867، 862، 869، ص م1944 )اقباال آشاتیانی،   تصری  شده اسات. 

 اند که: نیز در برخی از منابع یاد کرده (175، 174، 118

سان پیرزناان متعباد    گزارد و در عقاید دینی به الدین همواره نماز را به جماعت می قطب»

طور کامل فروتن بود؛ همواره ماردم را   و ستایشگران خود، به بود؛ در برابر ناتوانان و فقیهان

کنم که کاش  گفته است: آرزو می اند که او می داد، حتی آورده اندرز می قرآنبه فراگرفتن 

بودم؛ زیارا آن وقات ممکان باود کاه پیدمبار )ص( مارا باه          در روزگار پیامبر خدا )ص( می

 (397ق، ص 1394)سیوطی،  «.گوشۀ چشمی بنگرد

جان و شیرین سخن بود و در دیار غربت چاون کاار    گو، سبک الدین ظریف، بذله قطب»

خواهاد در کایش مسالمانی     کرد که کاافر اسات و مای    شد، چنان وانمود می بر او سخت می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56                                 یالدین شیراز نگاهی به شخصیت، آراء و آثار عالمه قطب

 

دادناد و نثاار فاراوان     کردند و او را صالد زیاد می درآید. مردم از هر سوی او را احاطه می

الدین سعدی کاه   د که در یکی از این مقاماد کاذبه، شیخ مصل کردند و چنان اتفاق افتا می

های او  پسر خواهرش بود، بر او برگذشت و این در زمان سیاحت او در بالد و آغاز ریاضت

بود، چون سعدی او را دید، بشناخت. به سوی او شتافت و آن در حاالی باود کاه مسالمانان     

کردنااد و در  ریعت اسااالم تحااری  ماایدور او گاارد آمااده بودنااد و او را باار دخااول در شاا

های فاخر بود که در صورد قبول اسالم بادو بدهناد.    ها و اموال و لباس هایشان خلعت دست

، یعنای: قطباا  تاو    «قطبو تو هرگز مسالمان نمای باه   »به زبان ویژۀ دهقانی او را گفت: سعدی 

 (572، ص 1367. )خوانساری، «ای  هرگز مسلمان نبوده

الادین   تاوان پاذیرفت، ایان اسات کاه قطاب       شک و تردید، می تان، بیچه از این داس آن

های تند و م حک او را از زبان مردم  سنج بوده است. برخی از مزاح نکته طبع و آدمی شوخ

هاای قادیم، هناوز     های علمی و مدرسه ویژه در حوزه  توان شنید که در میان طالبان علم به می

الادین باه    اند که موالنا قطب آورده» گویند: میز جمله ا که بخشی از آنها زبان زداست، چنان

کارده، رفتاه اسات، ق اا را در آن      تماشای مسجدی که یکی از اتابکان فارس عماارد مای  

 ،وقت اندک گلی بر رخسار پادشاه که هنوز به عقدۀ کسوف خط مبتال نگشته باود، رسایده  

پادشااه پرساید کاه چاه     «. ودمیا لیتنی کنت تراباً/ ای کااش مان خااک با    » موالنا خواند که:

گویاد   کاافر مای   1«ترابااً کنت یقول الکافر یا لیتنی »شیخ سعدی جواب داد که:  خوانده شد؟

، نقل التاجۀدرّبر  ۀمقدمۀ استاد مشکا الدین شیرازی، )قطب «.بودم خاک می که ای کاش من

 ط(، نسخۀ خطی موجود در مدرسۀ عالی سپهساالر، ص 802، ص تذکرۀ هفت اقلیماز 

خاوی و جاوانمرد باود و هایچ وقات انادوه باه دل خاود راه          الدین شخصای نیاک   قطب

پوشید، در شعبده و نیز نجاد و در باازی شاطرنج    ها لباس صوفیانه می داد. او بیشتر وقت نمی

                                                           

 .02. نبأ/ 1
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اره گرفتاه  پرداخت. حتای در زماانی کاه از ماردم کنا      استاد بود و همیشه به بازی شطرنج می

 (397، ص 1394سیوطی، کرد. ) بود، نیز چنین می

ای پارورش داد کاه چاون درگذشات در رثاای وی       شاگردان فاضل و محققان برجساته 

 شعرهای بسیاری سرودند و یکی از ایشان به زبان پارسی مادۀ تاریخ وفاتش را چنین سرود:

 رفتااااااار کااااااژ چاااااارخ کاااااارد ییباااااااز

  
 باااااااااااااازی آن از آه روزه، ماااااااااااااه در

   
 هجااااااارد گاااااااه از رفتاااااااه یاااااااا و ذال

  
 شاااااایرازی قطااااااب هپاااااارد در رفاااااات

   
 (568، ص 1330)سمرقندی، 

الادین هام اشاعار بسایاری ساروده اسات کاه در بخاش چهاارم هماین مقالاه             خود قطب

 ای اندک از آنها را خواهیم آورد. نمونه

 

 الدین شیرازی های قطب شعار و آثار و تألیفا

 :شعر و طنز الف.

سخن بود، در ضمن  خوشگو و  ذوق و بذله الدین شیرازی مردی خوش چون قطب

های  گفت که شاگردانش از درس می بسیاری تدریس، شعرها و طنزها و سخنان هزلی

شدند. او در خالل سخن گفتن  خشکی، چون: منطق، ریاضی، حکمت و پزشکی خسته نمی

کرد؛ اما نه در حدی که  از صنایع ادبی، از جمله از صنعت توریه و جز آن استفاده می

مفهوم گردد. او در امر دینداری هم سختگیر نبود و همواره بر طبق سخنش سنگین و نا

کرد، یعنی بر طبق مفاد حدیث شریف نبوی )ص( که  قاعدۀ تساهل و تسام  عمل می

السمحاء/ من بر پایۀ آیین تساهل و تسام  برانگیخته لسهلۀایعۀبعثت علی الشر»فرمود: 

او پرسیدند: اگر حنفی بخواهد که شافعی کرد؛ چنان که روزی از  همواره کار می« ام شده
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ال اله االاهلل، محمد رسول اهلل/ هیچ »شود، چه باید بکند؟ او در پاسخ گفت: باید بگوید: 

)حافظ ابرو،  «.باشد معبودی جز خدای متعال نیست و ح رد محمد )ص( پیامبر خدا می

 (57، ص جامع التواریخ رشیدیذیل 

ز او پرسیدند که از علی )د( و اباوبکر، کادام اف ال    روزی در مجمعی از شیعه و سنی ا

 گفت، در پاسخ گفت: های عربی و فارسی بسیار شعر می است. او که به زبان

 بیتووهفوو بنتُووهمَوو النبوو بعوو خیرالووی  »

  
زیتووهفوو ضوویلاله  العمو لیوو دجوو فوو مو 

  
 (835، ص 1397)شیخ بهایی، 

باشد، همان  اش می ت که دخترش در خانهبهترین مردم پس از پیامبر )ص( کسی اس

 .«باشد کسی که در تیرگی شب نابینایی، روشنایی هدایتگری در روغن او می

ته فی بیته/ کسی است که نمن ب»شاهد مثال در مصراد نخستین این بیت است که ضمیر: 

هم بر ح رد علی )ص( و هم بر ابوبکر، هر دو به اختالف « باشد اش می دخترش در خانه

نام « توریه»آید که خود نوعی صنعت بدیعی است که  درست درمی« تهنب»در مرجع ضمیر 

 های او این قطعه است: دارد. نیز از سروده

تخلووووو مووووو تخلووووو  بّأیووووو 

 
قیاشووووووعیأنعبوووووو د تنهوووووو و

  
فتنوووووۀلنووووو المووووو  خلقووووو 

 
قوووویاواتّکوووو  بّاعبوووو واقلوووو و

  
الموووو  خلقوووو انوووو کنوووو اذا

 
یرفقووووویابنووووو  خللموووووفقووووو 

  
 )همان(

 آفریناای ماای چااه آن آفریناای ماای کااه پروردگااارم ای»

  
 شااوند عاشااق کااه ایاان از داری ماای باااز را بناادگانت و
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 ای آفریاااااده  ماااااا  آزماااااون  بااااارای  را نمکیناااااان 

  
 کنیااد پیشااه تقااوا و کنیااد عبااادد را پروردگارتااان کااه ای گفتااه و

   
 ای دهآفریاا را نمکینااان کااه هسااتی تااو ایاان گاااه هاار

  
 بورزناااد مهااار ماااا باااه کاااه بگاااو نمکیناااان باااه پاااس

   
های ح رد حکیم  مناسبت با برخی از سروده ها بی گردد، این بیت که مالحظه می چنان

های حکیم  از سروده ذیل عمر خیام نیشابوری و بابا طاهر عریان همدانی و نیز ابیاد

 باشد که گفته است:  ناصرخسرو قبادیانی نمی

 اسااات تاااو از فتناااه گاااویم راسااات خااادایا

  
 چدیااااااادن نتاااااااوانم تااااااارس از ولااااااای

   
 را خطاااااااا ترکاااااااان دنااااااادان و لاااااااب

  
 آفریااااااادن خاااااااوب چناااااااین نبایساااااااتی

   
 ایشاااااان دنااااادان و لاااااب دسااااات از کاااااه

  
 گزیاااادن بایااااد لااااب و دساااات دناااادان بااااه

   
 را گلرخااااااااان پاااااااارده ز آری باااااااارون

  
   دریاااااااادن مااااااااردم پااااااااردۀ باااااااارای

   
 (621، ص 1324)قبادیانی، 

های عربی به زبان شیرین فارسی نیز شعرهای  الدین شیرازی افزون بر سروده طبعالمه ق

 پخته و فاخری سروده است که از جمله آنها این رباعی معروف است:

 شاااادیم آلااااوده تاااار یاااااقود بااااه چنااااد یااااک

  
 شااااادیم ساااااوده دزمااااارّ پااااای چناااااد یاااااک

   
 را تااااااااان ولااااااااایکن باااااااااود آلاااااااااودگی

  
 شااااادیم آساااااوده و توباااااه آب باااااه شساااااتیم

   
 (570، ص 1367وانساری، )خ
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 الدین شیرازی: های عالمه قطب ب. آثار و تألیف

شباهت داشت. نخست،  الدین شیرازی از چندین جهت به ابن سینا، ح رد عالمه قطب

اینکه او مانند ابن سینا در دربار سالطین آن روزگار بسیار محترم بود و حتی در روزگار 

پادشاهان آمیزش و نشست و برخاست داشت و از نشینی از دربارها دور نبود و با  گوشه

داشتند و  الدین را بسیار گرامی می قطب ،خان نمود. اباقاخان و غازان گناهکاران شفاعت می

چون ابن سینا  گذرانیدند و دوم، اینکه هم های فراغت خود را با همنشینی با او می بیشتر وقت

وق فو فنون آن بر ابن سینا هم ت یهای روزگار خود تبحر و حتی در ریاض در همۀ دانش

های خویش ادعا کرده و گفته است  و خود در مقدمۀ چندین کتاب از آثار و تألیف داشت

و بر حل مشکالد و رموزی که در این عصر، بلکه از  ماز پیدا و پنهان علوم آگاه نم»که: 

، السعدیهالتحفۀی،الدین شیراز )قطب «.قادر و توانا هستم ،زمان آدم ابوالبشر کسی نگشوده

 (ص چ

هاااا و اثرهاااای بااازرگ و پااار حجااام و   الااادین در تاااألیف و نوشاااتن کتااااب  قطاااب

 م:یکنا  ای می ترین آنها اشاره دست بود. در اینجا به مهم گونه بسیار توانا و چیره المعارفۀدایر

 (657م، ص 1961)حاجی خلیفه، 

 

 :االشراقحکمۀشرح . 1

ق( 569ا  520حبش بن امیرک سهروردی ) یحیی بن االشراقحکمۀشرح این اثر در  

ش یک بار در تهران به 1315است که میان عشاق فلسفۀ اشراق معروف است و در سال 

ش از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به همت 1323چاپ رسیده است و سپس در 

  1شادروان شیخ عبداهلل نورانی و دکتر مهدی محقق )دام ظله( به چاپ رسیده است.

                                                           

مقاااالد همااایش ملاای حکماات اشااراقی در پرتااو آراء و آثااار     ۀمجموعاا، د اول، غالمرضااا. جمشاایدنژا1

، شایرین  کاوه خورابه، فاطمه بساتان  گردآوری، تهیه و تنظیم(، 1392، )الدین سهروردی )شیخ اشراق( شهاب

 .825ا  311، ص یرازیش نیالد قطب شرح به توجه با یسهرورد االشراقۀحکم در ظلمت و نور
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های فلسفی را بسیار  ولی مطلب ؛لدین با اینکه در نام مؤلف اشتباه کرده استا قطب

ها  الشرور اعدام/ بدی»های خیر و شر بر پرسمان:  ویژه در مبحث خوب تحقیق کرده به

پنداشتند، اقامۀ برهان کرده است. دانشوران بر این کتاب  که آنها را بدیهی می« هایند نیستی

تر از همه، حاشیۀ صدرای شیرازی )د:  اند که مهم اری نوشتههای بسی ها و حاشیه شرح

 باشد. ق( می1757

 الدین علی بن محمد دستجردانی هدیه کرده است. الدین این کتاب را به جمال قطب
 :مفتاح العلوم. شرح 2

الدین  های معروف عالمه سراج اصل این کتاب است از تألیف که مفتاح العلوم

ق( است که بسیاری از فاضالن 474بن علی سکاکی )د: ابویعقوب یوسف بن محمد 

گو، نیکوترین آنها همین شرح و گفت اند و بی دانشمند و دانشمندان فاضل بر آن شرح نوشته

)حاجی خلیفه،  نامیده است. المفتاح مفتاحالدین شیرازی است که خود آن را  عالمه قطب

 (627ا  621، ص 8م، ج 1961

شرح آید که در زمان شرح این کتاب، قطب از  چنین برمی المفتاح مفتاح از مقدمۀ

به طوری که آن کتاب در میان مردم دست به  ؛خود فراغت یافته بوده است االشراقحکمۀ

گشته و بسیار معروف و مشهور بوده است و چون او این کتاب را پیش از سال  دست می

و  اریخ به بعد بوده استاکی از آن تسک مفتاح العلومپس تألیف شرح  ،ق شرح کرده496

 بایستی انجام یافته باشد. 496ا  071های  در میان سالالمفتاح  مفتاحبه گمان قوی تألیف 

الدین آن را  هزار بیت دارد و قطب 38این کتاب اثری بسیار کالن است که در حدود 

 ( که از معاصران شیخ اجل013د: شاعر معروف ) ،الدین تبریزی به خواهش خواجه همام

 (394ا  392، ص 1316)تربیت،  ق( بوده انجام داده است؛491سعدی )د: 

 :هیۀالشا لتحفۀا .3

وزیر امیر شاه محمدبن صدر  در علم هیأد به زبان عربی به نام الدین این کتاب را قطب

 الدین معتزبن طاهر تألیف و در چهار باب مرتب کرده است، بدین ترتیب: سعید تاج
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 چه پیش از شرود الزم است؛ آن باب اول، در مقدماد و

 باب دوم، درهیأد اجرام بسیطه؛

 باب سوم، در هیأد زمین؛

 باب چهارم، در مقادیر ابعاد و اجرام.

تصنیف کرده است و چند تن از  االدراکیۀتألیف نهاالدین این کتاب را پس از  قطب

است که به اند که نیکوتر از همه، شرح مالعلی قوشچی  بزرگان فن، آن را شرح کرده

ای  گویم، تألیف شده است و نیز همو بر باب دوم کتاب تعلیقه گونۀ: قال/ گفت ا أقول/ می

)حاجی خلیفه،  ، شرح میر سیدشریف جرجانی است؛ۀهیّالشا لتحفۀاشرح دیگر  .نوشته است

 (857، ص 3م، ج 1950؛ زیدان، 848، ص 1م، ج 1961

 األفالک: یۀاالدراک فی درایۀنها .4

الدین  ب نیز به زبان عربی است در چهار مقاله در فن هیأد که ح رد قطباین کتا

 الدین جوینی نوشته است. آن را به نام بهاءالدین محمد جوینی، پسر صاحب دیوان، شمس

بهاءالدین محمد حاکم اصفهان بوده است که بسیار سفاک و در عین حال ف ل دوست 

 ق درگذشته است؛402و هنرپرور بوده که در 

 :یۀالسعدلتحفۀ. ا5

ترین  ترین و بزرگ نویسان بزرگ مهم حال این کتاب به گواهی محققان برجسته و شرح

که تنها جلد نخست آن نزدیک به سی و سه هزار بیت  الدین است، چنان های قطب کتاب

 باشد. ابن سینا در طب می شرح قانوندارد؛ در پنج جلد است و در 

خان و شریک خواجه  سعدالدین ساوجی، وزیر غازانالدین این اثر را به نام  قطب

اهلل همدانی در وزارد تألیف کرده است. شرح دهندگان دیگر قانون همه  رشیدالدین ف ل

الدین را در نوشتن آن به دراز  اند و در عین حال قطب به جامعیت این شرح اعتراف کرده
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یکی دو ماه پیش از وفاد رسد که تألیف این کتاب،  اند. به نظر می سخنی مالمت کرده

 (814ا  810، ص 8م، ج 1961)حاجی خلیفه،  به پایان رسیده است. مؤلف
 . شرح مختصر االصول ابن حاجب:6

نوشته شده و  مختصر االصول ابن حاجبالدین نخستین شرحی است که بر  شرح قطب

 اند. ر استفاده کردهشارحان بسیا ،های بعدی که بر این کتاب نوشته شده از این رو است که در شرح

منتهی السؤال و االمل ، مختصر شده از کتاب دیگر او به نام: مختصر ابن حاجبکتاب 
الدین این مختصر را شرح کرده و شرح معتبر  قطبکه  باشد می فی علمی االصول والجدل

ق( نوشته و در 001دیگری که بر آن نوشته شده، شرحی است که محمد حسن مالقی )د: 

که نشان از تأثیر  (699)همان، ص  الدین شیرازی بسیار بهره گرفته است؛ قطب آن از شرح

 الدین در فرهنگ اسالمی اندلسی دارد. های قطب اندیشه
 :المنان فی تفسیر القرآن فتح. 7

الدین  های مهم قطب کتابی است سخت کالن و مفصل در حدود چهل جلد از تألیف

فهرست ) ود سنت و منقول پافراتر نگذارده است؛از حدقرآن های  که مؤلف در تفسیر آیه

 (124، ص 1، ج الکتب العربیه

 ق( که شیخ بهایی آن را دیده و از آن استفاده کرده است؛532)د:  کشاف زمخشری. حاشیه بر تفسیر 8

ق( که بسیاری از 405)د:  الدین دبیران کاتبی قزوینی العین اثر نجمحکمۀ. حاشیه بر 9

الدین  )قطب اند؛ ن شرح نوشتهآز جمله، میر سید شریف جرجانی بر دانشمندان بزرگ، ا

 ، ص ج(السعدیهلتحفۀاشیرازی، 

ترین کتاب فلسفی به زبان  ی ابوعلی سینا بزرگشفابعد از کتاب : الدباج ۀالتاج لغرۀدر. 11

 وزجمعنوان: أن است که دوازده علم را دربردارد و میان طالبان علم به التاجۀدر همین فارسی

 العلوم، و انبان مال قطبو نیز معروف است.
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)حاجی  الدین این کتاب را برای امیر دباج، فرمانروای گیالن تألیف کرده است قطب

 ق بوده است.493و تاریخ تألیف آن  (321، ص 1م، ج 1961خلیفه، 

مقدمه سودمند در زمینۀ معانی حکمت و موارد استعمال آن دارد و سپس یک  التاجۀدر

از ابن سینا و  هرباالهی و طبیعی و سایر اقسام فلسفه بحث کرده و در این  و حکمت در منطق

 سهروردی شهید و بسیاری از فیلسوفان دیگر بسیار بهره جسته است.

هایی از آن کتاب را در این  این کتاب از مفاخر زبان شیرین فارسی است و اینک قطعه

و روش نگارش قطب را دریابند و هم آوریم تا هم خوانندگان گرامی سبک سخن  جا می

 هایی از افکار و عقاید او باشد. اشارتی بر گوشه
 

 الدین شیرازی قطب التاجۀدرهایی از کتاب  گزیده

 :. فضیلت علم1

 اول بدان که چیزها بر چهار قسم است:

یکی آنکه عقل و حکمت مقت ی آن باشند و بدان راضی و نفس و شهود نه، چون 

مرادی در دنیا، چه نفس را از این چیزها نفرد بُوَد و عقل بدان  و بی بیماری و درویشی

راضی، از آن جهت که به قواعد برهانی و شواهد قرآنی معلوم شده است که هر بنده را که 

ی بود، او را از دنیا چنان نگاه دارند که طفل را از آب و ا بر درگاه حق تعالی، قربی و درجه

 نیا، نگاه داشت حق بود مر آن بنده را از مشدول بودن به غیرآتش. پس ناآمد مرادهای د

 حق و از این جهت عقل بدین راضی باشد، اما نفس نه؛

های نفسانی و  لذددوم آنکه نفس بدان راضی بود، اما عقل راضی نبود، چون 

بدین چیزها راضی بود،  زیرا که اگرچه نفس ؛های جسمانی که برخالف شرد بود شهود

داند که از برای یک لحظه لذد گذرندۀ  اما چون عقل می ؛ول لذتی حالیبه جهت حص

 بدان راضی نباشد؛ ،رود دنیا، سعادد پایندۀ عقبی از دست می
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 که هم عقل و هم نفس بدان راضی باشند و آن علم است؛سیم آن

 چهارم آنکه نه عقل بدان راضی باشد و نه نفس و آن جهل است.

اند که: اگر عالمی را گویند: ای جاهل  تنگ دل شود،  فتهو از این جاست که عاقالن گ

یند: ای عالم  دل خوش شود، چنین اگر جاهلی را گو اند و هم با آنکه داند که دروغ گفته

اند؛ چه دانایی از ف ایل صفاد است و نادانی از رذایل آن،  که داند که دروغ گفتهبا آن

دروغ کرده باشند و به نسبت دانایی خوش دل الجرم از نسبت نادانی برنجند؛ و اگر چه به 

 شوند و اگر چه به دروغ کرده باشند.

 :اقسام حکمت. 2

چه وجود او موقوف بر حرکاد ارادی اشخاص بشری  اند: یکی آن موجواد دو قسم

چه وجود آن منوط به تصرف و تدبیر این جماعت بود؛ پس علم به  شد؛ دوم آننبا

و دیگر  و آن را حکمت نظری خوانند علم به قسم اول دو قسم بود: یکی موجوداد نیز

 و آن را حکمت عملی خوانند. علم به قسم دوم

 حکمت نظری منقسم شود به دو قسم:

چه مخالطت ماده شرط وجود او نبود، چون اهلل تبارک و تعالی، عقول،  یکی علم به آن

ماده  تچه تا مخالط ننفوس، وحدد، کثرد و امثال ایشان از امور عامه و دیگر علم به آ

 موجود نتواند بود و این قسم آخر باز به دو قسم شود:نبود، 

یکی، آنکه مخالطت ماده شرط نبود در تعقل و تصور آن، چون زوج و فرد، مربع، 

 مثلث، کره، دایره و امثال آن؛

 چه به اعتبار مخالطت ماده معلوم باشد، چون: معادن، نباتاد و حیوان. و دوم، آن

 روی حکمت نظری به سه قسم منقسم شود: این پس از
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اول را علم مابعدالطبیعه خوانند و دوم را علم ریاضی و سوم را علم طبیعی و اول را علم 

، السعدیهلتحفۀاالدین شیرازی،  )قطب اعلی گویند و دوم را علم اوسط و سوم را علم اسفل.

و هر یکی از این علوم، ( 877ا  878، ص 8، ج تا بی؛ فخر رازی، 03، 83ا  3، ص 1ج 

 مشتمل بود بر چند جزو، که بع ی از آن به مثابت اصول باشد و بع ی به منزلت فرود.

 اما اصول علم اول دو فن دارد:

اب اادی و اسباان ح رد او که به فرمان او مباانه و تعالی و مقربایکی معرفت اهلل، سبح

م اان و آن را علاال ایشاحکام افعون: عقول و نفوس و اااند، چ وداد شدهار موجادیگ

 الهی خوانند؛

رو که موجوداند، چون:  دوم، معرفت امور کلی که احوال موجوداد باشند، از آن

و آن را فلسفۀ اولی خوانند و کثرد و وحدد، وجوب، امکان، حدوث، قدم و غیر آن 

اما  ؛ان ماندچه بد آن چند نود بود، چون: معرفت نبود و امامت، احوال معاد و آن فرود

 اصول علم ریاضی چهار نود بود:

اول، معرفت مقادیر، احکام لواحق آن و آن را علم هندسه خوانند؛ و دوم، معرفت 

اعداد و خواص آن و آن را علم عدد خوانند؛ و سوم، معرفت اختالف اوضاد اجرام علوی 

یشان و آن را علم به نسبت با یکدیگر و با اجرام سفلی و مقادیر حرکاد، اجرام، ابعاد ا

هیأد و علم نجوم خوانند، و احکام نجوم خارج افتد از این نود و چهارم، معرفت نسب 

مؤلفه و احوال آن و آن را علم تألیف خوانند و چون در آوازها به کار دارند، به اعتبار 

تناسب با یکدیگر و حکمت زمان سکناتی که در میان آوازها افتد، آن را علم موسیقی 

رایا، و علم جبر و مقابله، علم ند و فرود علم ریاضی چند نود بود، چون: علم مناظر و مخوان

اثقال، علم مساحت و غیر آن، چون: علم جمع و تفریق، علم حیل، چون: صندوق ساعت  رّج

 یاه.مو امثال آن، علم اُکرَ متحرکه و علم اوزان و موازین، علم زیجاد و تقاویم و علم ثقل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاخر نامه متحک                                                                          56

 

 م طبیعی هشت صنف بود:اما اصول عل

اول، معرفت مبادی متدیراد، چون: زمان و مکان، حرکت و سکون، نهایت و النهایت 

و غیر آن و آن را سماد طبیعی گویند؛ دوم، معرفت اجسام بسیطه و مرکبه، احکام بسایط 

علوی و سفلی و آن را علم سما و عالم گویند؛ سوم، معرفت ارکان و عناصر، تبدل صور 

معرفت اسباب و علل حدوث  ،ه مشترکه و آن را علم کون و فساد گویند؛ چهارمبر ماد

 اچه بدان ماند و آن ر هوایی و ارضی، مانند: رعد و برق، صاعقه، باران، برف، زلزله و آن

علم آثار علوی خوانند؛ پنجم، معرفت مرکباد و کیفیت ترکیب آنها و آن را علم معادن 

امیه، نفوس و قوای آن را علم نباد خوانند؛ هفتم، معرفت خوانند؛ ششم، معرفت اجسام ن

غیر بدن و آن را علم و احوال نفس ناطقۀ انسانی و چگونگی تدبیر و تصرف او در بدن 

 نفس خوانند.

فرود علم طبیعی نیز بسیار بود، مانند: علم طب و علم احکام نجوم، علم فالحت و غیر 

خَلق بر خُلق، علم تعبیر، علم کیمیا و علم  آن، چون: علم فراست که استدالل است از

طلسماد که عبارد است از تمزیج قوای سماوی به قوای بع ی اجرام ارضی، تا از آن 

نجاد، یعنی: تمزج  زقوتی حاصل شود که مبدأ فعلی غریب شود در این عالم و علم نی

 غریب صادر شود. قوای ارضی، بع ی با بع ی، تا از آنجا قوتی با دید آید که از او فعلی

آن را مدون کرده است و از قود به  [طواما علم منطق که حکیم ارسطاطالیس ]: ارس

دانستن چیزها و طریق اکتساب مجهوالد،  و فعل آورده، مقصور است بر دانستن کیفیت

الدین  )قطب پس به حقیقت آن علم است به علم و به منزلت اداد تحصیل دیگر علوم را.

 (06ا  04، ص 1، ج السعدیهلتحفۀا شیرازی،

 :حکمت عملی. 3

حکمت عملی دانستن مصال  اداری و افعال صناعی نود انسان بُوَد، بر وجهی که 

اند  احوال معاش و معاد ایشان و مقت ی رسیدن بر کمالی که متوجه د به نظاموَدی بُرمو

 شود به دو قسم: سوی آن و آن هم منقسم می
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 سی به انفراد؛چه راجع بود به هر نف یکی آن

 .چه راجع بود با جماعتی به مشارکت و دیگر آن

 و قسم دوم نیز به دو قسم شود:

 چه راجع بود با جماعتی که میان ایشان مشارکت بود در منزل و خانه؛ یکی آن

چه راجع بود به اجتماعی که میان ایشان مشارکت بود در شهر و والیت، بل  دوم آن

 ی نیز سه قسم بود:اقلیم و مملکت، پس حکمت عمل

 اول را تهذیب اخالق خوانند؛ و دوم را تدبیر منازل؛ و سوم را سیاست مدن.

و فایدۀ حکمت خُلقی آن است که ف ایل را بشناسند و کیفیت اقتنای آن تا زکای 

نفس به آن حاصل شود و رذایل بداند و کیفیت توقی ]هر چیز کردن[ از آنها تا نفس از آن 

 پاک شود.

کمت منزلی آن است که بدانند مشارکتی که واجب بود میان اهل یک منزل، تا فایدۀ ح

ای، والدی و مولودی و  مصلحت منزلی که تمام شود به زوجی و زوجه ،به او منتظم شود

. فایدۀ حکمت مدنی آن است که بدانند کیفیت مشارکتی که میان مالکی و مملوکی

ای ا  ابدان و بقایکدیگر کنند، بر مصال اوناع شود تا تعاان واقااصناف و اشخاص ایش

 نود انسان.

 اند: و بدان که بع ی حکمت مدنی را به دو قسم کرده

 یکی آن که به مُلک تعلق دارد و آن را علم سیاست گویند؛

 (27)همان، ص  که تعلق به نبود و شریعت دارد، و آن را علم نوامیس خوانند. و دوم آن

 :در ماهیت منطق. 4

نی است که به آن فکر صحی  را از فاسد بدانند و نسبت او با رویت ]: اندیشه[ منطق قانو

که بسیار کسان باشند که به  چون نسبت عرو  باشد به شعر، و ایقاد به ازمنۀ الحان، اال آن

مجرد فطرد مستدنی باشند از تعلم این قانون؛ مگر شخصی که مؤید باشد به نفسی قدسی، 

 ها را چنان که هست، بداند.و هدایتی ربانی، تا چیز
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و مراد از فکر در این موضود، توجیه ذهن است به سوی مبادی مطالب تا از آن مبادی 

به سبب ترتیبی که آن مبادی را داده باشند و هیأتی که ایشان را  1متأدی شوند به مطالب.

شده حاصل شده و آن مبادی جاری مجرای ماده باشد به نسبت با فکر و هیأتی که حاصل 

باشد از ترتیب آن جاری مجرای صورد و البد باشد در صالح فکر از صالح هر دو یعنی: 

 (1، ص 8، ج همان) فساد فکر، یکی کافی باشد. ماده و صورد و اما در

 :وجود و تعریف آن. 5

التصور است و هیچ چیز اعرف از او نیست،  وجود، تعریف ممکن نیست، چه او بدیهی

کند، چه آن کس که  کند، خطا می و هر که بیان آن می 8چیز کنند. تا تعریف وجود به آن

گوید: حقیقت وجود آن است که فاعل باشد یا منفعل، شیء را در تعریف نفس خویش 

گرفته باشد. چه در تعریف فاعل و منفعل، شیء را در تعریف نفس خویش گرفته باشد. چه 

کس که  چنین آن ی و استفادتی، و همدر تعریف فاعل و منفعل موجودی باید گرفت بازیادت

تعریف او به آن کرد که: اولین چیز است که منقسم شود به حادث ]: نو پدید[ و قدیم ]: 

اال به وجود مأخوذ با سبق عدم  ؛دیرین[، خطا کرد، چه حادث و قدیم را تعریف نتوان کرد

چنین در  یف او و همعدم و هر گاه که تعریف او کنند، البد باشد که در تعر یا با السبق

چه[، و ما ]چیزی که[،  تعریف شیئیت فراگیرند، الفاظی که مرادف باشد چون: الذی ]آن

                                                           
 حاج مالهادی سبزواری سروده است: چنان که. 1

المبووو د الووو حرکوووۀالفکووورو»

 
المووووراد الوووو مبوووو د موووو و

  
و فکر عبارد است از حرکت به سوی مبادی و از مبادی به سوی مراد )حاجی سبزواری، منظومۀ منطق، 

 چاپ ناصری(.
 سبزواری در منظومۀ منطق چنین سروده است:. 8

االشووووی لأعوووور موووو مفهیمووووه

 
الخفوووو لغ یووووۀفوووو کنهووووهو

  
 و مفهوم آن از شناساترین چیزهاست و ژرفایش در نهایت پوشیدگی است.
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 تچنان که گویند: الوجود هوالذی )هو( کذا، أوهو ماینفسم الی کذا/ ]وجود آن چیزی اس

 شود[. که این چنین است، یا وجود چیزی است که به فالن چیز تقسیم می

 :آن ماهیت و تشخیص. 6

هر چیزی را حقیقتی است که آن چیز به آن حقیقت، آن چیز است، آن به حقیقت 

مثالً چه  ،مدایر ما عدای او باشد، خواه الزم باشد و خواه مفارق و مثال آن انسانیت است

انسانیت از آن روی انسانیت است که در مفهوم او داخل نشود وجود و عدم، وحدد، 

ذلک من االعتباراد. چه اگر وجود خارجی مثالً در کثرد، عموم و خصوص الی غیر 

و اگر عموم تنها موجود بودی، انسانیت نبود مفهوم او داخل بودی، انسانیتی که در ذهن 

چه مدایر آن  آن عواقه بان نبودی و بر این وجه قیاس کنند نسن زید اآداخل بودی در 

ت از آن روی که انسانیت بلکه انسانی ،حقیقت باشد که ماهیت شیء عبارد است از او

ذهنی  فحسب نیست، پس اگر وجود به او من م شود، موجود گردد، یا عدم در اعتبار

چنین است حال وحدد و کثرد، کلیت و جزویت، پس صادق نشود بر  معدوم گردد و هم

 اما آن که او انسانیت است به ذاد خود باشد. ؛اال به امری زاید بر آن ،انسانیت یکی از اینها

السواد اسود و الوجود موجود به معنی آن »و از اینجا است که درست نباشد که گویند: 

بلکه به معنی آن که سواد سواد است و وجود  ،که سواد در سواد باشد و وجود در وجود

، ص 3، ج همان) وجود است، چه سوادیت سواد و وجودیت وجود به امری زاید نیست.

 .(17ا  11

 :نی و ذاتیقِدَم و حدوث زما. 7

صول شیء است بعد از عدم او در زمانی که حدوث )نو پدیدی( پیش جمهور، ح

چه مقابل این است و به این تفسیر متصور  گذشته باشد و ق دَم )دیرینگی( پیش ایشان آن

و خواص،  (89ا  37)همان، ص  نیست که زمان حادث باشد، واال وجود مقابل اوباشد.
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آن احتیاج شیء خواهند به غیر او، خواه حاجت شیء به غیر، و به اطالق لفظ حدوث کنند 

کنند از این حدوث، به حدوث ذاتی. و ق دَمی که مقابل  دائم باشد و خواه نباشد و تعبیر می

 الوجود تنها. اال بر واجب ،این حدوث است، صادق نشود

از  که لفظ حدوث بر او اولی است چه تحقیق حدوث ذاتی کند و داللت بر آن و آن

 کنند. اطالق او بر زمانی، آن است که در هر دو حدوث، اعتبار به قدم الوجود بر وجود می

کنند، چه شاید هر دو به زمان باشد، چون پدر و  و تقدم و تأخر بر معانی بسیار اطالق می

پسر، یا به ذاد، چون: حرکت دست و حرکت کلید؛ یا به طبع، چون: یک و دو؛ یا به 

 . )همان(متعلمت اول و ثانی؛ یا به شرف، چون: معلم از مرتبه، چون: صف

 :جسم طبیعی و برخی احکام آن. 8

وجود جسم طبیعی معلوم است از جهت حس، و او یا مرکب است از اجسام مختلفه 

و کیف ماکان او قابل انقسام است و 1الطبایع، چون بدن انسان، یا غیرمرکب از او، چون هوا

یر یا و بر هر دو تقد باشد بالفعل، یا غیر حاصل بالفعلا حاصل انقساماد ممکن در او ی

که جسم در خارج  لیکن آن ؛و این به حسب قسمت عقلی است متناهی باشد یا غیر متناهی

مرکب باشد از اجزایی که قبول انقسام نکند، نه به فعل و نه به فر  محال است، خواه 

که جسم متناهی در خارج مرکب باشد از  چنین آن متناهی باشد و خواه غیرمتناهی و هم

ر یکی قابل انقسام فعلی یا فرضی باشند، یا قابل ااجزای غیرمتناهی به فعل، خواه ه

 یک نباشند. هیچ

 شود، و من سه را از آن یاد کنم: و بطالن اول به وجوه بسیار روشن می

اخل باشند یا که اگر اجسام ذواد المقادیر متألف باشد از این اجزاء یا متد یکی آن

متداخل نباشند، اگر متداخل شوند، هیچ مقدار از آن متألف نشود و اگر متداخل نشود، هر 

                                                           

 اند. دانسته در حکمت طبیعی قدیم هوا را عنصری بسیط می. 1
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وسطی از آن میان دو باشد که مالقی شود به یکی از دو طرف او غیر آن چیز را که مالقی 

او شده به طرف دیگرش و منقسم شود فرضاً و هو محالٌ و اینکه مرکز محاذی اجزاء دایره 

چه آن محاذیاد متکثره به آن متعلق است،  آن مالقاتین مذکورتین نیست، چه ت، چون اس

ماس او مچه تماساد به آن متعلق است، غیر واحد است، چه تماس آن چه  یکی است و آن

 چه مماس او است، از جهتی دیگر واقع نگردد؛  است، از جهتی بر موضع تماس او به آن

باشد تا مادام که جزوی از  1اد و در او اجزاء الیتجزکه اشیاء چون حرکت کن دوم آن

ز مجاور خود نه افتد، پس چون دایرۀ طوق، جزوی حرکت خود برون نرود، در حیّ زحیّ

وی یا کم از  یا جز ،یا بیش از جزوی حرکت کند ،کند، از دایرۀ قطب یا حرکت نکند

 8که دایرۀ طوق اضعاف او است، مرار جزوی. اگر هیچ حرکت نکند، از دایرۀ قطب، با آن

از رؤیت حرکت او و این  3بسیار واجب بودی که سکون دایرۀ قطب بدیدندی؛ رؤیتی اتم

که در او سکونی بیابیم اصالً، و اگر  یابیم، بی آن می کۀچنین نیست، چه ما او را مستمر الحر

تمام شود، پس البد باشد ر از جزوی یا مثل آن حرکت کند، دایرۀ قطبی، بیش از طوقی اکث

 رۀ قطب اقل از جزوی حرکت کند و ما ال ینقسم منقسم شود؛که از دای

که شکل مربع واجب است که قطر او واو این است که او را قطع کند، به دو سیم آن

پس اگر مرکب باشد از اجزاء الیتجزی  مثلث متساوی اطول باشد از هر یکی از اضالد او،

واجب باشد که قطر مساوی ضلع باشد و آن ممنود است و صحت این به تأمل و اعتبار 

 (1ا  8، ص 6ج  ،1387 ،الدین شیرازی قطبظاهر شود. )

 

                                                           

 . اجزاء ال یتجزی: اتمها.1

 رار: بارها.. م8

 تر. . رؤیتی اتم: دیدنی کامل3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاخر نامه متحک                                                                          55

 

 نتیجه

آثار  ،اشعار، آراء، های شخصیتی و ویژگی  شمنبه طور کلی این مقاله با نگاهی اجمالی به 

الدین شیرازی دانشمند، فیلسوف و طبیب بزرگ سدۀ هفتم و اوایل  عالمه قطبد او تألیف

، نیز در پایان پرداخته الدین طوسی و قطب ه نصیرالدینروابط خواجو سپس سدۀ هشتم هجری 

در ؛ حکمت عملی؛ اقسام حکمت؛ ف یلت علمتمل بر شوی م التاجۀدرهایی از کتاب  گزیدهبر

جسم ؛ ق دَم و حدوث زمانی و ذاتی؛ ماهیت و تشخیص آن؛ آنوجود و تعریف ؛ ماهیت منطق

 ن را ذکر است.طبیعی و برخی احکام آ
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 تخب آنو من ۀیالسعدۀلتحفامعرفی 

 

 *دكتر نجفقلی حبیبی
 

 چکیده
های بسیار مهم در پ،شکی است که همواره مورد مراجعه  ابن سینا از متن قانونکتاب اول 

 .های مختلف بوده است دانشمندان رشته

لیف متخصصانی به نوشتن شر  و یا تلخیص آن ن اوان تأهایی دارد و از هما این متن دشواری

 السعدیهۀالتحفشیرازی با عنوان  الدین قطبخر، شر  بسیار مفصل أرو  متجمله ش اند. از اقدام کرده

وی در این شر   ؛صورت م،جی قسمت اعظم آن را شر  کرده است هشیرازی ب الدین قطباست. 

را که قبل از خود او بوده و بر قانون  قانونآن بر مبنای نظر و سلیقه خود، اثر یازده نفر از شارحان 

این بنده  ،سی و نقد کرده است. با توجه به این که این شر  مفصل استراند بر شر  نوشته

تنظیم کردم « یۀالسعدلتحفۀا المنتخب من»ای از آن را با استفاده از عبارات خود او با عنوان  خالصه

که توس  انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ شده است. در متن منتخب فق  توضیحات 

  ده و از بگو مگوهای او با دیگران صرو نظر شده است.آورده ش الدین قطب

المنتخب ، یۀالسعد لتحفۀا، نقد یۀالسعدلتحفۀاشیرازی،  الدین قطبابن سینا،  القانون: واژهکلید

 .یۀالسعدلتحفۀمن ا

                                                           

 (najafgholihabibi@gmail.com). دانشگاه تهرانعضو هیأت علمی بازنشسته دانشکده الهیات . *

 28/18/99 تاریخ پ یر :   17/17/99 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مقدمه

معرفی ج،ء  .2؛ یۀالسعدالتحفۀمعرفی اجمالی  .1این نوشته مشتمل است بر دو موضوع: 

  .1398، از انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، یۀالسعدلتحفۀا ب منالمنتخاول 

 

 یۀالسعدلتحفۀا معرفی اجمالی .یکم

انگی،ی مقبولیت  ابن سینا در طب از همان زمان تألیف به صورت شگفت القانونکتاب 

خصوص کتاب اول آن که در کلیات طب است  هعام یافت و مورد استقبال قرار گرفت و ب

دهد و به قول  لیف شده و به خواننده نسبت به طب یک دید کلی میأخاصی تبا سبک 

، به اگر طبیبی بخواهد که از مطالعه کتب طبی مستغنی باشد: »چهارمقاله عروضی نویسندۀ

از اصول علم طب و کلیات او  ،معلوم باشدقانون و هر که را مجلد اول  قانون کفایتی کند

 1.«هیچ برو پوشیده نماند

اثر ارزشمند ، قانونبر بخش اعظم کتاب اول مفصل شرحی است  ۀالتحفۀالسعدیکتاب 

هـ یعنی سه سال قبل از وفاتش از 717هـ قمری( که در 711 – 634الدین شیرازی ) قطب

های چاپی  بسیار مفصل است و بر مبنای کتاب ۀیالسعد التحفۀلیف آن فراغت یافته است. أت

ال، ای به قطع وزیری خواهد بود. با این ح ل ه،ار صفحهدر چهار جلد حداق امروزی تقریباب

شود مورد اقبال عامه اهل علم  معلوم می ،های خطی فراوان از آن با توجه به وجود نسخه
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شیرازی الدین  اشراو علمی قطب از جامعیت واین کتاب عالوه بر این که  بوده است.

آثار برجسته  در شمار یکی از و نی، هستتسل  وی بر نقد علمی  ۀدهند نشان ،کایت داردح

آن را یکی از ب،رگان نقد علمی در ب،رگوار نویسنده بدین لحاظ باید  و استدر این حوزه 

 :تمدن اسالمی دانست

خصوص بر  هابن سینا ب قانونالدین چند نفر از ب،رگان طبّ و فلسفه، بر  پیش از قطب

 مختصر و ها  رخی از این شر اند. ب  شر  نوشته ،کتاب اول آن که در کلیات طب است

آوری و به  ها را جمع الدین شیرازی قسمت اعظم این شر  تعدادی مفصل است. قطب

بررسی کرده است. رو  کار وی در این کتاب چنین است که  نقد و ،صورتی عالمانه

سینا و توضی، اجمالی مفهوم آن، به نقل سخنان شارحان و  معموالب پس از نقل عبارت ابن

کند  تأمل می ،هایی که فخر رازی مطلبی بیان کرده خصوص در قسمت هب ؛پردازد ان میمنتقد

گدازد و در ضمن بررسی آرای فخر رازی، نظر دیگر شارحان را نی،  و آن را در بوته نقد می

ن که مثال البته نه چناو نویسد بیان فخر رازی درست نیست  کند. به عنوان نمونه می بیان می

و یا مطلب نه چنان است  چنان که نَخجوانی دفاع کرده است و یا نه گفته استخُونَجی پاسخ 

قبول یک  اند. به این ترتیب سخنان دیگران را در ردّ و که سامری یا مسیحی توضی، داده

، اظهار  ی دیگران و ردّ و قبول آنهاها  کند و خود نی، ضمن بیان سلسله نقل دیدگاه، تبیین می

چنان که در اغلب  ؛شود دچار پیچیدگی می الدین قطب نقد علمین رو کند. از ای  نظر می

موارد یافتن پیوستگی عبارات او دشوار است. وی مکرر گفته است عین عبارات شارحان را 

واقع همه آن شرو  را در اختیار داشته  در ۀالتحفۀ السعدیکند تا خواننده با مراجعه به  نقل می

ای از زکریای رازی که بفرموده خود  تمام آن را نقل  الهدر پایان نقل رس باشد، مثالب

با این حال  ؛«نقلته بألفاظه لینقله من  راد  ن تکون له تلک الرسالۀ»کرده، گفته است: 

بندی خود را از سخنان  بسیاری از اوقات به این قول خود وفا نکرده و تنها خالصه و جمع

بته این تلخیص گاه با تلفیقی از عین عبارات ال اختیار خواننده قرار داده است؛ آنان در

 .پ یرفته استشارحان صورت 
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های خاص خود را  چندان آسان نیست و دشواری التحفۀ السعدیۀخواندن متن کتاب 

ود زنده نگه دارد و خواننده این کتاب باید این موضوع را همواره در نظر داشته، در یهن خ

 ؛د که ادراک دقیق آن محتاج تأمل بسیار استیاب سر و کار داردارد که با کتاب دیر

نُماید. به عنوان نمونه نویسنده هیچ تقیّدی برای  گرچه ظاهر عبارات آن آسان و روان می

اکتفا نکرده  قانونمحدود کردن دامنه تحقیق خود ندارد و مثالب تنها به توضی، مشکالت 

تلف یافته و به نوعی به ث، در کتب مخحمبحث مورد ب ۀبلکه هر مطلبی که دربار ؛است

موضوع بحث مرتب  بوده، در متن کتاب آورده است و همه سخنانی را که توانسته پیدا 

به تفصیل نقل کرده است. اف،ون بر آن به اختالو نسخ قانون و از جمله اختالفات  ،کند

ی مورد استفاده شارحان مختلف توجه کرده است. به جدال علمی سنگین با ها نسخه

گیری و دفاع علمی از ابن سینا در مقابل فخر رازی و  تن داده و عموماب به جبهه شارحان

به دیگر  قانونبه ج، کتاب  الدین قطبهای دیگر پرداخته است.  قرشی و خونجی و برخی

 شتهآن تسل  و اشراو کامل دا الحیوانخاصه کتاب  الشفاءخصوص کتب  هآثار ابن سینا ب

حکیم از  الدین قطببه خوبی از آنها استفاده کرده است.  و برای پاسخگویی به منتقدان

سیبویه و اثر  الکتابو  قاموسنکات ادبی )صرو و نحو و لغت( نی، غافل نیست و به 

توان  کند. با مجموع این قبیل مالحظات است که می کسانی چون الفرّاء استناد می

تخصص نقد علمی در جامع و م ،های برجسته شیرازی را در شمار شخصیت الدین قطب

 تاریخ علمی مسلمانان شمرد. 

 

 عدیۀالتحفۀالس نقد

ابن سینا با توجه به گستردگی  قانوننی، به عنوان شر  کتاب اول  التحفۀالسعدیۀالبته متن 

از آثار ه است. به عنوان مثال، دو نمونه ـورد نقد قرار گرفتـم ،ده در آنـمباحث مطر  ش

  آورم: می نوشتهاند، در این  نقد کرده قانونا در شر  ر الدین قطبکسانی را که رو  
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 9:القانونشرح خود بر کتاب اول  ۀحکیم محمد بن محمود آملی در مقدمنقد  .9

، ضمن بیان قانونشر  خود بر کتاب اول  ۀحکیم محمد بن محمود آملی در مقدم

اعترا  به نقدهایی بر آن وارد دانسته که از آن جمله  ۀسعدیۀالتحفالهای  ینستود

درازگویی در این کتاب است که به نظر آملی، موجب از دست رفتن مقصود شده است. 

   بخشی از عبارات آملی در این خصوص چنین است.

ل مّا تطابقت اآلرال و اتّفقت العقالل علی  نّ  شدَّ العلوم حاجۀً، و  ت مَّها غایۀً، بل »

؛ و کان خیرُ ما صُنِّف فیه و دُوِّن لطالبیه، کتاب «بّعلمُ الط» قدم َها درایۀً، و  والها رعایۀً 

خاتم الحکمال و  ستاذ الکل فی الکل  بی علی  وللشیخ الرئیس،  فضل العلمال  القانون

لکنّ الکتاب األوّل منه الشتمالِه علی   تجاوز اهلل عنه فیما قَصر و هَفی   حسین بن سینا 

وغوامض من  صول الصناعۀ تَحیّ رَ فیها المتأخّرون، دقائ  من الحکمۀ غَفل عنها المتقدّمون، 

و وَقفت دونه مطایا الرغبۀ؛ مع کونه منتهی األُمنیۀ و قُصار  البُغیۀ. و  ؛صرفتْ عنه  عِنّۀُ الهمۀ

قد تصدّ  لشرحِه کثیرٌ من  ساطین العلمال المتعیّنین فی زمانهم، و فحولٌ من الفضالل 

کرهم فی بعض الصور، کاإلمام الراز ، و األفضل الخونجی، المبرّزین علی  قران هم، ممّن  ذ

و القَرشی و غیرهم. و ل مّا لم یکن شیلٌ من ذلک بحیث یُذلِّل من اللفظ صعابَ ه، ویَکشف 

؛ إلی  ن «خُفّی حُنَین»عن وجه المعانی نقابَه، فکأنّه ضاعَ سعیُهم فی البَین، و رَجعوا عنه ب 

تغمّده اهلل -ۀ  فضل المحقّقین قطب الملۀ و الدین الشیراز  قام به المولی األستاذ العالم

زاعماً  نّه اجتمع عنده ممّا یتعل  بحلِّ الکتاب ما لم یَجتمع عند  حدٍ من  -بغفران ه 

رحمه  -األصحاب؛ واشتغل ببسطِه وحلِّه،  وسعی فی استخراج لُبِّه من قشرِه. و الح ّ  نّه 

                                                           

 ۀارخطی شم ۀچاپ الهور و مقابله با نسخ ۀهـ بر اساس نسخ753د آملی متوفای الدین محمد بن محمو . شمس1

 نامیده است. إبراز معان القانونوی شر  خود را  .آن توس  این بنده ویرایش فنی ملک و ۀکتابخان 4531
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فَصّلَ ما کان مُجمَالً، و حَلَّ ما وجده مُلغَزاً، و بَسطَ ما ظَنَّه  قَیّد ما کان مُرسَالً، و -اهلل 

مُوجَزاً، و بالَغَ فی ردّ االعتراضات، و سدِّ  بوابِ المعارضات؛ إلّا  نّه کتبَ فیه کلَّ رطبٍ و 

یابسٍ، و جَمع بین راجلٍ و فارسٍ، و لم یبال بالتکرار، و ال بفرطِ اإلکثار؛ حتی صار 

کالمفقودِ، و بابُ المطلوب إلطنابِه کالمسدودِ. ثمّ إنّه مع ذلک لم یَتعرّض  وّالً   المقصودُ منه

، المحتاج إلی زیادۀ التوضیح، وطَفرَ ثانیاً بما یقاربه فی «التشریح»لمعظم  بوابهِ و هو بابُ 

هلۀَ آخر الفن الثالث و  ول رابعِه؛ و کم فیه من غوامض الکتاب و بدائعِه؛ و کان یَتوقَّع الم

 شعر:  إلتمامه؛ و یَنتهض الفرصۀَ للظفرِ بمرامِه.

 بس   بیلِهِ مض   ی حت   ی یتّف     ل   م و

  
 المق   ابرِ بط   ون ف   ی حَس   راتٍ وک   م

   
و لم ّا کان األمرُ بعدُ بحاله، و کنتُ مِ مّن یُروّ  بسجال إفضالِه، قصدتُ  ن  کتُبَ له 

ی ما  هملَه  و  حلَّ به مضموناً من شرحاً یَضمّ خالصۀَ ما فی شرحِه بعد نقدِه، و توضیحه إل

التعقید، مقروناً بما یُخرِج الطالبَ من التقلید، غیر مُفضٍ إلی اإلطناب، و المُخلٍّ بشئ من 

مقاصد الکتاب؛ لکنّی کلّما توجّهتُ إلیه  بیتُ عنه، لِما ر یتُ من تخامُلِ العلوم، و تزاح ُمِ 

مم، و اندراسِ مدارس الفضل و دروسِه، و  ُفولِ  قماره و الهُموم، و تقاعُدِ األم م، و تقاصُرِ الهِ

شموسِه؛ حتی اضمحلَّ من الحکمِ اآلثارُ، و انهتک من الشرائع األستارُ، و صار منازلُ 

األفاضلِ مزابلَ األرذالِ، و مواضعُ التدریس مواقعَ التلبیسِ، و بَقی الفضلُ فضوالً، و الجهلُ 

عَمی شامالً، و عُدَّت البدعۀُ سُنّۀً،  و الضاللۀُ حکمۀً، و الغوایۀُ مقبوالً، و الهُد  خامالً، و ال

 .«...درایۀً، و السعایۀُ روایۀً، و الغباوۀُ فطانۀً، و الخیانۀُ  مانۀً، و السفاهۀُ نَباهۀً، و اإلباحۀ راحۀً 

این بنده عبارات حکیم آملی را بیش از حد ل،وم نقل کردم به لحاظ اهمیت شکوادیه او از 
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شده از گ شته تر مصدا  دارد و بلکه به مراتب شدیدسفانه هنوز نه تنها أخویش که مت ۀزمان

 چنان قابل طر  است. است و هم

 9:القانونالعرب در آغاز شرح خود بر  نقد حکیم زین. 0

 ۀسعدیۀالتحفالنقد به  القانونهـ( نی، در آغاز شر  خود بر 771العرب )متوفی  زین
 ه که تمام اقوال وکردری درازآهنگ دانسته که نویسنده خود را مل،م پرداخته و آن را اث

العرب ضرورت نداشته است. از محاسن سخن  را یکر کند که از نظر زین ها سلال و جواب

ده توضی، دانیکو و منصفانه  یبا بیاننی، العرب این است که ضمن نقد، محاسن آن را  زین

 العرب: است. و اینک عبارت زین

 -« زین العرب»فیقول الفقیر إلی اهلل الغنیّ القدیر، علی بن عبید اهلل المشهور ب  عد،أمّا ب

: إنّ موالنا العلّامۀ  ستاذ الور ، علم الهد ، حجۀ الح  علی الخل ،   صانه اهلل عن الشغب

قدّس اهلل روحه ونوّر   مربّی الملوک، مُرشد الکل، قطب الملۀ والح  والدین، الشیراز  

  رحمه اهلل   قد شر  فی جملۀ ما شر َ کتاب کلیات القانون للشیخ الرئیس   ضریحه 

شرحاً جمع فیه فوائد جمیع الشرو  العشرۀ المطوّلۀ والمختصرۀ، والتامۀ والناقصۀ المبترۀ، 

إلی غیر ذلک من کتب الطبّ المشهورۀ وغیر المشهورۀ، واللطائف المزبورۀ عن فضالل 

بحیث لم یترک غثّاً وال ثمیناً، وال عِراباً وال هَجیناً، إلّا  تی به،  األطبّال ورؤسال الحکمال،

وذکر کُلّاً فی بابه مع ما جر  فی البین من األسؤلۀ واألجوبۀِ والمعارضۀ والمناقضۀِ، عدا ما 

من ترجیح الرّاجحِ وتزییفِ الزائفِ واختیارِ المختار، والجوابِ عمّا لم  –رحمه اهلل  -یَخصُّه 

ه  حدٌ من األنام، من المأموم واإلمام؛ فلهذا شرحُه طویلُ الذیول واألذناب، کثیرُ یجب عن

السؤال والجواب، مشتمالً علی کلِّ ما قد قیل فی هذا الباب، وإن لم یکن لکثیرٍ منه تعل ٌ 
                                                           

العرب متوفی  لف آن عبیداهلل بن زینلجاراهلل استانبول، به خ  م1515 مارۀخطی ش ۀ. بر اساس نسخ1

م تا به آسانی ا هخطی منقّ، کرد ۀهـ از نوشتن آن فراغت یافته است. متن را از روی نسخ751وی در  ..هـ771

 ده شود.نخوا
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بمتن هذا الکتاب؛ کلُّ ذلک اللتزامه إیرادَ جمیع ما  ورده الشارحون؛ مع ما  نّهم فی  کثر 

 بطون.ذلک خا

گویی  ترین اشکال منتقدان، زیاده معلوم شد، مهم قانونچنان که از نقد دو حکیم شار  

شیرازی است که سبب گم شدن و یا کمرنگ شدن هدو اصلی یعنی شر   الدین قطب

 شده است.  قانون مشکالت کتاب

 های طوالنی این بوده است که متن در درازگویی و نقل قول الدین قطبیکی از اهداو 

العرب نی، بدان اشاره کرده  چنان که زین ـی مرتب  را در یک مجموعه جمع کند ها رساله

اما این ادعا در عمل  1.آنها را در اختیار داشته باشد التحفۀالسعدیۀ ۀتا دارنده وخوانند ـاست 

  .آن چنان که باید اتفا  نیفتاده است

برای دفاع علمی از  ن و عمومابچنین در جدال علمی سنگینی که با شارحا هم الدین قطب

های دیگر داشته، از توجه به نکات  ابن سینا در مقابل فخر رازی و قَرشی و خونَجی و برخی

فیروز  القاموسشود که به  ادبی )صرو و نحو و لغت( نی، غافل نبوده است و مالحظه می

 ارجاع می دهد.  الفرّاءسیبویه و کتاب الکتاب آبادی، 

دار  کند و طن، نیش مطایبه می ،زند که سخنشان را به محک نقد می او گاه با کسانی

 یکی از مشخصات نقد علمی اوست. 

در مجموع با توجه به گستردگی مباحث و موضوعاتی که در این کتاب طر  شده اعم 

و حتی  اعی، نقد علمی، تاریخ، تاریخ علماز ادبی، لغوی، فرهنگی، فلسفی، پ،شکی، اجتم

است و نیازمند بررسی همه جانبه از سوی  ها ن اثر از جمله شگفتیطن،، آفرینش ای

ی مختلف است. تنها به عنوان مشتی از خروار چند نمونه از متن کتاب ها متخصصان رشته

 شود:  نقل می التحفۀالسعدیۀ

                                                           

 ( التحفۀالسعدیۀبه ا الکتاب فقد استغنی عن جمیع ما عدّدناه فی ه ا الباب. )مقدمه  . فمن فاز1
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کند که  پس از پاسخ منطقی به ایراد المسیحی، حکایتی طن،آمی، نقل می نمونه نخست:

دم شایع بوده است. مضمون حکایت این است که از سبد مردی مارگیر گویا در میان مر

با این عبارت  ،گری،د و مارگیر از رهگ ری که بر م هب شیعه بوده سنی م هب، ماری می

و مرد شیعی پاسخ « رای من بگیرتو را به جان ابوبکر این مار را ب»کند:  تقاضای کمک می

 «دهد که چه چی، را بگیرم  چه سوگند می این غافل را بنگرید که مرا به»دهد:  می

یدلّ بالتضمّن «  جزال  وّلیۀ»و إذا کان قوله: »ثمّ إنّ المسیحی شنّع علی قول اإلمام: 

 ۀبأنّه کیف یدلّ علیهما بالتضمّن وهو دالل« علی الوصفین کان القیدان بعده للتفهیم ال للتتمیم

یطٌ، کیف یکون له جزلٌ. انظروا معاشر اللفظ علی جزل مسمّاه، وهذا الجزل الذ  فرضه بس

الذ  انفلتَتْ من  1األذکیال مَن یُشنّع! وعلی مَن یُشنّع! وبأیش یُشنّع! وما هو إلّا کالحَوّال

بحیاۀ  بی بکر! مَسِّکْ لی هذه »فقال لشخصٍ مرّ علیه وهو  شیعیٌّ ال یعرفه: ؛ حیّۀٌ 2سَلّته

عربی  « یش» «لَ بأیش یَحلفنی! وبأیش یمسّکنی! بصِروا هذا المغفّ»فقال الشیعیُّ:  «الحیۀ

 است.  «   ّ شیل»عامیانه 

و آثاری چند، از حکایتی از جالینوس نقل شده که پس از تصنیف کتب دیگر:  ۀنمون

مجادله بر  گو وو ملقب کند. گفت« فیلسوو»خواهد که او را به لقب  پادشاه زمانش می

یحبّ أن یکون »نقل شده با این عبارت:  انونقدر ای است که از ابوعلی سینا  سرجمله

 احتماالب  باشد و« ج»تصحیف « یحب»در «  »و المسیحی تردید دارد که شاید « فیلسوفاب

پس از ردّ این نظر مطالبی  الدین قطبباشد که در ادامه « یجب أن یکون فیلسوفاب»عبارت 

 کند: آمی، در خصوص بدخوانی و کژ فهمی متن یکر می طیبت

لمّا کان إنّما یُلقَّب به مَن تَمهَّرَ فی جمیع  جزال  «الفیلسو »فی بعض التواریخ  نّ  ذکر

، صنّف فی جمیع  جزائها کتباً وعَرضَها علی  «فیلسوفاً»الفلسفۀ؛ و حبّ جالینوس  ن یُدعی 

                                                           
 (.لسان العرب. رجلٌ حَوّاء: ال ی یجمع الحیّات )مارگیر( )1

 (.لسان العرب)سبد، زنبیل دربسته یا دردار ) السلّۀ: السبذ المطبقۀ. 2
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ۀ مَلِکٍ من ملوک زمانه وسأله  ن یُلقِّبه به. فقال الملک: نحن ما نعر  هذه العلوم وال مرتب

هذه الکتب؛ فاألولی  ن نبعثها إلی فالن فیلسو ٍ کان فی زمانه، فان استحسنها نُلقّبک به؛ 

فلمّا رآها قال: مصنّفها ال یستح ّ بها هذا اللقبَ إنّما هو رجلٌ طبیب. وکأنّ الشیخ یشیر 

راه یخلط إلی هذه الحکایۀ إن سمعها وإلّا إلی  نّه کثیراً مّا ی «یحبّ  ن یکون فیلسوفاً» بقوله:

 «یحبّ»إنّ من الناس مَن یقر  »المتفلسفین. و مّا قول المسیحی  العلوم بعضها ببعض فِعلَ

بالحال، ومنهم من یقر ها بالجیم وهذا هو الواجب؛ فانّ مثل الفاضل جالینوس ال یقال فی 

 ، فممّا یستح ّ  ن یضحک منه؛ ألنّه تصحیف ظاهرٌ«حقّه من جهۀ ما یحبّ  ن یکون فیلسوفاً

 ن یکون حیواناً لکونه إنساناً لکن ال یجب  وخطأ فاحشٌ؛ ألنّه یجب علی جالینوس مثالً

علیه  ن یکون فیلسوفاً لکونه طبیباً؛ سلّمناه  نّه یجب  ن یکون فیلسوفاً لکن هذه الجهۀ ال 

جنس تقتضی محاولۀ خلط العلوم بل تنافیها. ثمّ   ّ الناس قر ها بالجیم اللّهم إلّا إذا کان من 

من   ّ »فقیل:«. الشوالیس»قال:  -بالعربیّ « اللوز»وهو  -« ما الباذام؟»مَن سُئل عنه 

حتی لو حلف  نّه « الشوال لیس بادامٍ»قال: من القُدُور ّ، فجال بالکتاب، فاذا فیه: « کتاب؟

ون ومثل هذا ال یک«. الشوالیس بادام»ال یأکل إداماً، یأکل شوال ال یحنّث، فصحّفه إلی  نّ 

إنساناً بل نسناساً. وکأنّ هذا  یضاً ممّا ذهب إلیه وهْمُه کما یذهب إلیه وَهْمُ کثیر لکنّه 

  «. و الناقد بصیر»ینسبُهما إلی النسخ والناس للترویج؛ و نّی یُتروّجُ 

دانیم ابن  در این کتاب با ابن جُمَیِّع بسیار سر ستی، دارد. می الدین قطبمورد دیگر: 

خود مکرر به ابن سینا ایراد ادبی گرفته  التصری، بالمکنون فی تنقی، القانونتاب جُمَیِّع در ک

در موارد متعددی  الدین قطبترجی، داده است و القانون را بر عبارت الشفا و یا عبارت 

گوید چرا با مشاور ادبی خود  سخن او را نقل و رد کرده است. در اینجا نی، به طعنه می

گوید ما با این مرد چه در موضوعات طبی و چه در  ردی؛ بعد میادیب بغدادی مشورت نک
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دهد که داستان ابن جمیّع داستان مردی است  شویم و توضی، می مباحث ادبی آسوده نمی

شدت مورد سرزنش قرار گرفت و از  هب ،کرد اشعار را نادرست تفسیر و معنی میکه چون 

 پردازم.    میقرآن  به تفسیرفسیر کنم، گ ارید اشعار را ت نمیآن منع شد، گفت: حاال که 

 شیرازی نقل کرده است: الدین قطبها که  دیگر از شگفتی ۀنمون

ثیر نوع تخیل در هنگام انعقاد نطفه در أشیرازی در ضمن بحث از ت الدین قطب

انگی،ی نقل کرده است از شخصی از فضالی زمان  گیری کودک، قضیه شگفت شکل

الدین حفصی  رکستانی که گفته است: دختر امام فاضل نجمالدین ت خود  به نام جمال

آمد پیش مادر  شیر  خوارزمی، فرزندی زایید که سر او انسان بود و تن او مار. کودک می

انداخت. تا یک ماه وضع بر همین منوال بود.  ورد و بعد خود  را در برکه آب میخ می

 کشته شد. ، آن کودکپس از آن به فتوای فقیهان

گفت: من از مار بسیار که چرا چنین فرزندی زاییده؟ در پاسخ به این سوال مادر 

 ترسیدم و موقع مواقعه، مار را تخیل کردم. می

 :شیرازی الدین قطبدیگر از کار  ۀنمون

« بنسا جمد و حرو  جبر و حج و ج»با نقل بیت زیر که در آن عبارت:  الدین قطب

 های ارثی دانسته و آن را توضی، داده است:  هر حرو را معرو یکی از بیماری ،درج شده

 جَمَ   د بنس   ا» حروفُه   ا عُ   دَّ األم   راض مت   وار 

  
 الجس  د تع  د  الت  ی تل  ک «وج ح  جّ جبّ  ر وح  رو 

   
وهو « إبلیمیا» واأللف:؛ «السلّ»والسین: ؛ «النِّقرِس» والنون:؛ «لبَرَصا» فالبال من المتوار :

والجیم من المعدیۀ: ؛ «الدقّ» والدال:؛ «المالیخولیال» :والمیم؛ «الجُذام» ؛ والجیم:«الصَّرع»

 والواو:؛ «الجُدَر ّ» والجیم:؛ «الحَصبَۀ» والحال:؛ «الرمد» والرال:؛ «البخر»والبال: ؛ «الجَرَب»
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و چنان که خواننده محترم توجه دارد این رو  برای آموز  «. الجُذام» والجیم:؛ «الوَبال»

 بسیار مفید است.

  ر:دیگ ۀنمون
خوبی با تشبث به اشعار و  هدر مواردی، نقد و طن، نیشدار خود را بشیرازی  الدین قطب

 امثال بیان کرده است از جمله:

 م   ریض م   رٍّ ف   م ذا ی   ک فم   ن

  
 ال    زالال الم    ال ب    ه م    رّاً یج    د

   
 و نی،:

 ص   حیحاً ق   والً عائ   ب م   ن ک   م و

  
 الس     قیم الفه     م م     ن آفت     ه و

   
ما  نزل اهلل بها من »و « خبط عشوال»و «  وهن من بیت العنکبوت» :و نی، با عباراتی از قبیل

 «. االشتغال بما الیعنی»و « التشبّع بما الیسمن و الیغنی من جوع»و « سلطان

وقتی در  گفته است:مطلبی است که  شیرازی الدین قطباز جمله خاطرات قابل تأمل 
حواشی ابن سینا با خ  خود  را دیده با القانونای از  نسخه ،کرده خانه کار میمراغه در رصد

 قانونابن سینا بر  حاشیۀ عیون األنباءدرست است که بنا به نقل ابن اصیبعه در ابن سینا. 

کسی  آن زمانتا امّا مشاهده این نسخه با خ  ابن سینا موضوعی است که  ؛واقعیت دارد
 است.بوده نگفته 

 

  التحفۀالسعدیۀ مورد استناد درقانون شروح 

 الدین قطبفخر رازی، شرو  : عبارتند از التحفۀالسعدیۀقانون مورد استناد در  شرو 

، سعد الدین خجوانیالدین ن الدین نخجوانی، اکمل مصری، قرشی، خونجی، جیلی، نجم
  الفارسی، سامری و ابن القف.
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شیرازی به همین اندازه  الدین قطبلف آن و مل التحفۀالسعدیۀی اجمالی ـدر معرف

  شود. ه میبسند

 

 التحفۀ السعدیۀالمنتخب من  ۀباردر .دوم

به شرحی که به آن اشاره شد، با تصویر دو  ۀالسعدیالتحفۀگستردگی متن با توجه به 

 پرداختم:  التحفۀالسعدیۀموضوع در یهن خود به تنظیم منتخبی از 

اما  ام؛ پرداخته التحفۀالسعدیۀیکی، آن که درست است که مدتی است به تصحی، متن 

توانم تصویر کنم و بیتی  برای آماده کردن متن کامل آن نمیآینده روشنی در یهن خود 

 :نقل کرد الدین قطبکه حکیم آملی در مورد کار 

 بس   بیلِهِ مض   ی حت   ی یتّف     ل   م و

  
 المق   ابرِ بط   ون ف   ی حَس   راتٍ وک   م

   
ن فراهم ای از آ هشدار کافی بود که شاید عمر وفا نکند، پس تصمیم گرفتم خالصه

 کمک کند. قانونمندان به فهم  آورم تا به عالقه

متخصصان و  در شر  خود آورده است، الدین قطبچه  دوم، آن که بسیاری از آن

توجه به بگو مگوهای  بی قانوندر حالی که طالبان فهم  ؛آید مندان خاصی را بکار می عالقه

 قانوننیازمند امکانات فهم به اصطال  طلبگی، به مراتب بیش از متخصصان و منتهیان 

اولویت دارد؛ قانون هستند؛ پس فراهم کردن امکانات دسترسی این اکثریت به فهم مطالب 

نی، شاید به این نکته توجه داشته است که شر  خود را بدون این که  الدین قطبخود 

ات که عبار ای تنظیم کرده که در واقع دو قسمت شده است: اول آن گونهه ب ،تصری، کند

های  دهد و حتی اختالو نسخ را نی، که در فهم معنی از صورت ابن سینا را توضی، می

های جدال برانگی، با شارحان  کند و سپس وارد بحث ثیر دارد، نقل میمختلف عبارت تأ

 شده و یا به حواشی پرداخته است.
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از  ۀلسعدیالتحفۀ اتصحی، انگی،ۀ است که به تفاریق به  یچند سالتوضی، آن که: گر چه 

اما با توجه به ؛ صحی، متن و... به این مهم مشغولمتهیه نسخ مورد اعتماد گرفته تا فهم وت

دشواری یافتن منابع مورد مراجعه مصنّف عالمه و  تنوع مطالب علمیهای متن و پیچیدگی

انداز روشنی ندارم، اکنون  انتشار کامل آن هنوز چشم برای ه است وبه درازا کشیدآن، کار 

طب سنتی به صورت رسمی در بسیاری از  ،ا توجه به این که در کشور ما چند سالی استب

 سینا مورد نیاز اهل تحقیق و ابن قانوناول قطعاب کتاب  و شود میهای ب،رگ تدریس  دانشگاه

 ترین آنها مهم و قانونشرو  با مالحظه این موضوع که  ،استو دانشجویان این رشته تدریس 

اول  ۀتصمیم گرفتم در مرحل 1،تواند به این تال  علمی کمک کند می عدیۀالتحفۀالسیعنی 

این  . با مالحظۀفراهم آورم التحفۀالسعدیۀ من بخنتالمای از آن را با عنوان  خالصه یا گ،یده

  با همت 1398پرداختم که جلد اول آن در  السعدیۀ التحفۀنکات به تنظیم منتخبی از 

خواهم که توفیق  رهنگی منتشر شد و از خدای متعال میواالی انجمن آثار و مفاخر ف

  به این بنده عطا کند. ،گیرد را در بر می ۀالتحفۀالسعدیسازی جلد دوم آن را که تا پایان  آماده

را با  الدین قطبام فق  عبارات  جلد اول گفته در این منتخب چنان که در مقدمۀ

ا نی، ها ر ام. اختالو نسخ و قرادت یف،ودهای از خود بر آن ن تی کلمهام و ح تلخیص آورده

 ام. ثر است آوردهمل قانونچون در فهم عبارات 

به بهبود این روند کمک خواهد  نظران مسلماب نقد کار من با عنایت محققان و صاحب

 شان هستم. نظران با اراده نقدهای عالمانه جهت سخت در انتظار راهنمایی صاحببه این  ،کرد

                                                           

شر  مشکالت کتاب نوان فخر رازی را با عشر  قانون . پیش از این، برای کمک به این حرکت علمی، 1
نخجوانی  قانونتصحی، شر   و ام   منتشر کرده1396با اهتمام کتابخانه مجلس شورای اسالمی در  القانون

 مندان قرار گیرد. امیدوارم به زودی در دسترس عالقه ؛نی، پایان یافته و به چاپ سپرده شده است
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 نتیجه

 قاله به لطف الهی چند مطلب روشن شد: در این م

چون  و تبیین نیاز جامعه علمی این حوزه به شرحی هم قانوناهمیت کتاب اول  ،یکم

رو   السعدیۀالتحفۀمن معرفی ضکه معضالت آن را تبیین کند. در  ۀالتحفۀالسعدی

نتقاداتی خوبی روشن گردید. اشاره به ا هشیرازی در تدوین این شر ِ مفصل نی، ب الدین قطب

 موضوع دیگری بود که بدان پرداخته شد. ،واره شده الدین قطبکه به شر  

توضی، داده شد که از تمامی  التحفۀالسعدیۀ المنتخب من زدر مورد ج،ء اول ا، دویم

شر  الفنّ األول و بخش اعظمی از شر  الفنّ الثانی انتخاب شده است و نی، ضرورت این 

تبیین گردید و تا حدودی  التحفۀالسعدیۀنظیم آن از اصل انتخاب و چگونگی انتخاب و ت

 مورد بررسی قرار گرفت.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 منابع

نجفقلی الکتاب االول، تصحی،  ،فی الطب قانون(، 1397ابو علی سینا، حسین. ) -

  .بنیاد علمی و فرهنگیحبیبی، همدان: انتشارات 

انتشارات انجمن آثار  ، تهران:ۀالتحفۀ السعدیالمنتخب من (،  1398حبیبی، نجفقلی. ) -

 و مفاخر فرهنگی.

 خطی، چاپ سنگی.  ، نسخۀشر  قانونالدین محمود،  آملی، شمس -

، نسخ خطی از جمله نسخه ۀالتحفۀ السعدی ،محمود بن مسعود الدین قطب، شیرازی -

 ، با امضای مللف. 522بادلیان آکسفورد، شمارۀ 

ف، کتابخانۀ جارهلل، شمارۀ ، نسخۀ خطی به خ  مللشر  قانونعبیداهلل زین العرب،  -

 ، استانبول.1515

 چهار به معروو النوادر مجمع (،1387علی. ) بن عمر احمدبن سمرقندی، نظامی -

 زوار. انتشاراتتصحی، محمد ق،وینی، به کوشش محمد معین، تهران:  ،مقاله



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الدین رازی بر فخر الدین شیرازی نقد قطب

 در بداهت همه تصورات
 

 *فر حیدریمحمّدجعدکتر 
 

 چکیده
ی یهنـی بـدون حکـم یقینـی را     ها کنند. تصویر دانان علم را به تصوّر و تصدیق تقسیم می منطق

سـپس هـر یـک از اینهـا را بـه       ؛نامنـد  ی یهنی همراه با حکم یقینی را تصدیق میها تصور و تصویر

 کنند.  بدیهی و نظری تقسیم می

نظری گویند. آنگاه  ،اه با تفکّر به دست آیدچه همر چه بدون تفکر حاصل آید بدیهی و آن آن

، تصـدیقات  را و با مرتب کردن تصدیقات بدیهیبا ترتیب دادن تصورات بدیهی، تصورات نظری 

کنند. در این میان فق  فخرالدین رازی معتقد است که همـه تصـورات بـدیهی     نظری را کشف می

د چنــد دانشــمند و در انتهــاء نقــد در ایــن مقالــه ابتــدا ســخن فخرالــدین رازی و ســپس نقــ .هســتند

 دهیم. شیرازی را مورد بررسی قرار می الدین قطب

 .شیرازی، فخرالدین رازی، تصور، تصدیق، بدیهی، نظری الدین قطبکلیدواژه: 

                                                           

 (djafarh@yahoo.com) ت علمی دانشگاه پیام نور استان ق،وین.أیدکترای فلسفه و کالم اسالمی، عضو ه. *

 28/18/99 تاریخ پ یر :   17/17/99 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مقدمه

کنند و تصور را حصـول ماهیـت )تصـور     دانان علم را به تصور و تصدیق تقسیم می منطق

داننـد و در   چه به ایجاب و چه بـه سـلب مـی    ،کمی بر آن شودیهنی( در یهن بدون اینکه ح

. باشـد  گویند: حکم بر آن ماهیت )تصور یهنی( به ایجاب یا به سـلب مـی   معرفی تصدیق می

 (11ص  ،1379)عالمه حلی، 

تصور بـدیهی آن   .کنند آنگاه هر یک از تصور و تصدیق را به بدیهی و نظری تقسیم می

و تصـدیق بـه    ، ماننـد تصـور حـرارت و بـرودت    و تامّل نـدارد است که نیازی به فکر کردن 

مثل اینکـه چیـ،ی    ،اینکه ماست سفید است و یا تصدیق به اینکه اجتماع نقیضین محال است

 (44ص ، 1375، ق،وینیهمین االن هم باشد و هم نباشد .)کاتبی 

غیرحاضـر  گویند اینکه انسان از امور حاضر در یهنش به امـور   آنگاه در تعریف فکر می

( و یا اینکه فکر را حرکت عقل بـین معلـوم و   119، ص  1411)ابن سینا،  در یهنش برسد.

ای خـاص و منطقـی تـا بتـوانیم بـه       یعنـی ترتیـب دادن معلومـات بـه گونـه     . دانند مجهول می

 این حرکت پنج مرحله دارد: .مجهوالت برسیم و آنها را به معلوم تبدیل کنیم

 ؛)مجهول( رو شدن با مشکل هرو ب. 1

 جهول که آیا تصوری است یا تصدیقی؛شناختن نوع م. 2

 ؛حرکت عقل به سوی معلوماتی که در یهن دارد. 3

حرکت دوّم عقل بین معلومات برای یافتن معلوماتی که بـرای حـل مشـکل و تبـدیل     . 4

 ؛مجهول به معلوم مناسب هستند
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تند و مرتب کردن این حرکت سوّم عقل از معلوماتی که مناسب برای حل مشکل هس. 5

 (23 ص ، 1418)مظفر،  معلومات برای معلوم ساختن آن مجهول.

این سه قسم اخیر همان تعریف فکر است و معنـی حرکـت عقـل بـین معلـوم و مجهـول       

هر چند که ممکن  ،پیماید همین است. هر انسانی برای فکر کردن این مراحل پنجگانه را می

 )همان(. است خود  متوجه آن نباشد

شود کـه بـرای فکـر کـردن و رسـیدن از       مشخص می ،بنابراین با توضیحاتی که داده شد

یـک قسـمتی از تصـورات مـا بـدیهی و       معلومات تصوری به مجهوالت تصوری باید حتمـاب 

قسمتی دیگر مجهول باشد تا بتوانیم از تصورات معلوم استفاده کرده و تصورات مجهـول را  

دانان بر همین عقیده هسـتند کـه تنهـا     نیم و همه منطقکشف و تبدیل به معلومات تصوری ک

ولی فخرالـدین رازی بـر خـالو اجمـاع      ،بخشی از تصورات ما و نه همه آنها بدیهی هستند

 (16، ص  1323)فخرالدین رازی،  .دانان معتقد است که همه تصورات بدیهی هستند همه منطق

پس نقد برخی از دانشمندان بـر او  در اینجا ابتدا سخن فخرالدین رازی و استدالل او و س

 شود. شیرازی آورده می الدین قطبو در انتها نقد 

 ؛الدین رازی و نقد آندیدگاه فخر .الف

 شیرازی بر فخرالدین رازی.   الدین قطبنقد . ب

 

 الدین رازی و نقد آن دیدگاه فخر

ن اسـتدالل  وجه حاجت به منطق چنـی دانان در بیان  فخرالدین رازی هم مانند دیگر منطق

اند، یا همه نظـری هسـتند و    معلومات ما از سه حال خارج نیستند: یا همه بدیهی ،کند. که می

معلومات مـا   ۀزیرا اینکه هم ؛فر  اول و دوم باطل است .اند یا برخی بدیهی و بعضی نظری

معلومات، هـم باطـل اسـت،     ۀبدیهی باشد، بطالنش واض، است، همین طور نظری بودن هم

ه چه در موضوعات متناهی و چـ  ،ست که هر یک بر دیگری مستند باشدا ا  این زمهزیرا ال

یعنی برخی از معلومات  ،پس فر  سوم درست است موضوعات نامتناهی، که محال است؛
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انـد،   شود: یا استنتاج آنهایی کـه نظـری   حال دو فر  مطر  می .اند ما بدیهی و برخی نظری

هـای بـیّن االنتـاج     زیـرا مـا اسـتنتاج    ،نخست باطـل اسـت  از بدیهیات محال است یا نه؛ فر  

یعنی استنتاج معلومات نظری، از معلومات بـدیهی   ،داریم، در نتیجه فر  دوم صحی، است

بـدیهی   ۀآید، یا هر مطلوبی از هـر مقدمـ   ممکن است، در این صورت باز دو فر  پیش می

در شـراد  معینـی، مطلـوب از    شود یا هر مطلوبی، اوّلیّات خاص خود را دارد که  حاصل می

البطالن است، ولی فر  دوم صحی، است، یعنـی هـر    آید، فر  اول واض، آنها حاصل می

 آیـد،    معینی، مطلوب از آنها به دست مـی یّاتا خاص خود را دارد که در شرایمطلوبی، اوّل

   الزم برای رسیدن به مطلوب را بر عهده دارد.دانش منطق، بیان شرای

که ظاهراب از آثار متأخر وی است، دیدگاه خود را که  المحصلدر کتاب  ولی فخررازی

 ۀکنـد و معتقـد اسـت کـه همـ      دانان است، به صورت صری، بیان مـی  بر خالو اجماع منطق

 شـوند.  تصورات، بدیهی هستند و فقـ  تصـدیقات بـه دو قسـم بـدیهی و نظـری تقسـیم مـی        

 آورد: ( و دو دلیل بر مدعای خود می16ص   ،1323 ،همان)

 دلیل اول فخررازی:
مطلوب یا مورد شعور است یا نه؛ اگر مورد شعور نباشد، طلب آن محال است، چرا کـه  

مطلوب واقـع شـود و اگـر مـورد شـعور باشـد، پـس در یهـن حاصـل و           ،تواند مجهول نمی

تحصیل حاصل محال است، اگر گفته شود، مطلوب از جهتی مورد شعور اسـت و از جهتـی   

ین دو جهت، متغایر و متمای،ند، بنابراین، جهت مورد شعور به دلیل محال بـودن  نه، گودیم: ا

شـود و جهـت غیـر مـورد شـعور نیـ،، بـه دلیـل          تحصیل حاصل، هرگ، مورد طلب واقع نمی

 (17همان، ص ) گردد. مجهول بودن، مورد طلب واقع نمی

 دلیل دوم فخررازی:

ء، یـا بـه عناصـر     عریف به خـود شـی  ء وجود ندارد؛ زیرا ت راهی برای تعریف ماهیت شی

داخلی، یا به امور خارجی و یا به امور مرکب از این دو است، راه اوّل محال است؛ چرا کـه  

ء بر خود و دور است، تعریـف بـه امـور داخلـی نیـ،       ء به خود، مستل،م تقدّم شی تعریف شی
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صـورت اوّل بـه   یـا برخـی از آنهـا،     ،امـور داخلـی اسـت    ۀمحال است؛ زیرا تعریف یا به هم

گردد؛ زیرا مجموع امور داخلی چی،ی جـ، همـان ماهیـت     خود بر می ۀء به وسیل تعریف شی

عناصـر   ۀفق  از طریق شناخت همـ   زیرا ماهیتا مرکّب، ؛نیست، صورت دوم نی، محال است

توان تعریـف کـرد؛ زیـرا     خواص خارجی آن نی، نمی ۀشود. ماهیت را به وسیل آن شناخته می

ممکن است الزم و خاصیت واحد داشـته باشـند، در ایـن صـورت وصـف       ،لفماهیات مخت

تواند معرِّو ماهیت موصوو باشد، مگر اینکه از قبل بدانیم که این موصـوو،    خارجی نمی

تـوان نتیجـه    هـا، مـی   حـل  دور اسـت، از بطـالن ایـن راه    موصووا آن است و این نی، مسـتل،م 

 )همان( گرفت که راه چهارم نی، محال است.

 

 نقد خواجه نصیرالدین طوسی بر دلیل اول فخررازی

دلیل اول فخررازی توس  خواجه نصیر مـورد نقـد قـرار گرفتـه اسـت، وی در تلخـیص       

زیـرا مطلـوب، یکـی از دو وجـه      ۀ روشنی ر  داده؛در این کالم مغالط» نویسد: می المحصل

ء نـه بـه    شـی  ء اسـت کـه دارای دو وجـه اسـت و آن     متغایر نیست، بلکه مطلوب، یـک شـی  

رد شعور نیست، بلکـه قسـم سـومی    صورت مطلق مورد شعور است و نه به صورت مطلق مو

نحـو اجمـال، از وجهـی    ه اینکه معلوم بـ  ۀتقسیم محدثا  در مسأل و خودا فخررازی در است

)خواجه نصیرالدین طوسی، . «کند معلوم و از وجهی مجهول است، به این مطلب تصری، می

 (17 ، ص1397

بـا اشـاره بـه ایـن سـخن       االقتبـاس  اسـاس بـر ایـن خواجـه نصـیرالدین طوسـی در       عالوه

فخررازی ضمن نقل آن، آن را مورد نقد و ارزیـابی قـرار داده و ایـن دیـدگاه فخـررازی را      

داند و اینکـه معرفـت چی،هـا، چیـ،ی      ناشی از غفلت از شعور و کیفیت حصول تصورات می

ن دارای مراتب قوی و ضـعیف، وضـو  و خفـا،    نیست که حصول آن ناگهانی باشد، بلکه آ

شود تا بـه   کم حاصل می خصوص و عموم و کمال و نقصان هست و معرفت به تدریج و کم

 (411، ص 1367، انهم ) حد کمال برسد.
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 نقد کاتبی قزوینی بر دلیل اول فخررازی

ن، کاتبی ق،وینی در توضی، استدالل اول فخـررازی، ابتـدا بـا ترسـیم سـاختار منطقـی آ      

دهد که استدالل وی مولف از مقدمات متقابل بـوده و بـه  همـین دلیـل خـود سـتی،        نشان می

کند: تصـور یـا مـورد شـعور اسـت یـا مـورد         است، سپس آن را به این صورت بازسازی می

همان طور کـه اگـر مـورد شـعور      ،اگر مورد شعور باشد، طلب آن محال است .شعور نیست

کـاتبی  ) صـوّر، امـری اسـت کـه طلـب آن محـال اسـت.       نباشد، طلب آن محال است. پس ت

 (35-36 ، ص1 ، ج1375ق،وینی، 

 نقد دکتر قراملکی بر دلیل اول فخررازی:
دانـان معتقـد اسـت کـه      زیرا فخررازی مانند دیگر منطق ؛دلیل اول فخر اعم از مدعاست

دلیلـی   برخی از تصدیقات قابل اکتساب هستند، ولی در اثبات قابل اکتسـاب نبـودن تصـوّر،   

کند؛ زیـرا مأخـ  وی، طلـب علـم بـه       آورد که قابل اکتساب بودن تصدیق را نی، نفی می می

صورت مطلق است و نه طلب تصور، در این صورت، با مبنای او در خصوص نظـری بـودن   

 (47، ص 1381فخرالدین رازی، ) برخی از تصدیقات، سازگاری ندارد.

 

 خررازیرالدین طوسی بر دلیل دوم فنقد خواجه نصی

دانـد، چـرا    امور داخلی را محـال مـی   ۀم، تعریف ماهیت توس  همفخررازی در دلیل دو

که مجموع امور داخلی، همان ماهیت است و بازگشت آن، تعریف ماهیت به خود  اسـت  

 (17 ، ص 1323، همان) که مستل،م دور است و محال است.
 نویسد: خواجه نصیر در نقد آن می

زیرا ج،ء طبعاب متقدم بـر   ؛هیت، همان ماهیت باشد، صحی، نیستاینکه مجموع اج،اء ما»

شـان[ از آن چی،هـا     کل است و چند چی، که هر یک از آنها متقدم بر چی،ی باشند، ]مجموع

متأخر خواهد بود و ممتنع است که آن چند چی،، عـین آن متـأخر باشـند و جـاد، اسـت کـه       

متـأخر باشـد و در نتیجـه آن چیـ،ی کـه       هنگام اجتماع آن چند چی،، ماهیت آن، همان چی،
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طور که علم بـه جـنس و فصـل و     متأخر است، توس  آن چی،های متقدم شناخته شود، همان

ترکیب تقییدی بین این دو، متقدّم بر علم به جنس مقیّد به فصل است، در حالی که جنس و 

بـه فصـل    فصل اج،ا، جنس مقیّد به فصل است و توس  جنس و فصل، علم بـه جـنسِ مقیّـد   

 (17 ، ص1397خواجه نصیرالدین طوسی، ). «شود حاصل می

فخررازی در بخش دیگری از دلیل دوم، تعریف ماهیت توس  برخـی از اجـ،اء ماهیـت    

ا  ایـن   چرا که اگر ج،دی از یک ماهیت، معرو آن ماهیت باشد، الزمـه  ؛داند را محال می

همین طور باید معرِّو خـود  هـم    اج،اء ماهیت باشد، ۀاست که آن ج،ء بتواند معرِّو هم

 (17 ، ص 1323فخررازی،  ) باشد، که محال است.
 نویسد: خواجه نصیرالدین طوسی در نقد آن می

 ۀزیرا جـاد، اسـت کـه همـ     ؛این ادعا صحی، نیست و هیچ حجتی بر آن اقامه نشده است»

نیسـت کـه آن    ا  ایـن  اج،اء یا برخی از اج،اء یک ماهیت، معرِّو آن ماهیت باشد و الزمه

ایـم   اج،اء آن ماهیت و حتی معرِّو خود  باشد، چرا که مـا تبیـین کـرده    ۀج،ء، معرو هم

که ماهیت، مغایر با مجموع اج،اء است و منشأ این غل ، عـدم تمیـ، بـین ماهیـت و مجمـوع      

 (17، ص1397  ه نصیرالدین طوسی،جخوا). «اج،اء ماهیت است

تصـورات مـورد تبعیـت هـیچ یـک از       ۀهمـ  انگـاری  فخـررازی یعنـی بـدیهی    ۀاین نظریـ 

 دانان قرار نگرفت. منطق

تصورات، لوازم خاصی در منطق دارد، که وفاداری به این نظریـه را،   ۀانگاری هم بدیهی

یکـی از لـوازم مسـتقیم آن، انکـار منطـقِ       .حتی در خصوص فخـررازی از میـان بـرده اسـت    

و حجت است، الزم دیگر آن تحول  سینا به منطق قیاس تعریف و تبدیل منطق دو بخشی ابن

الـدین سـهروردی نیـ،     بنیادی در نظام منطق تعریف ارسطویی است، انقالبی که شیخ شـهاب 

توانـد دو تقـدیر از    در فکر آن بود، یکی از مواضع وفا  فخـررازی و شـیخ اشـرا  کـه مـی     

نطـق  انگاشـته شـود، وقـوو بـر عـدم توانـایی نظـام م        -دیدگاه استاد واحد مجدالدین جیلی

فصـلی   االشـرا  حکمۀ( سهروردی در 49، ص  1323فخررازی، ) تعریف ارسطویی است.
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بـه آن  « ء من االشـیاء  حکومه اخری فی بیان ان المشایین اوجبوا ان ال یعرو شی»را به عنوان 

 (73 ، ص2 ، ج1375الدین سهروردی،  شهاب) دهد. اختصاص می

 

 مالک بداهت

بـدیهی چیسـت؟    .1شـود:   لال مطـر  مـی  در خصوص تصور و تصـدیق بـدیهی، دو سـ   

 . بدیهی کدام است؟ )مالک تمای،(.2؛ )تعریف(

نظر دارند که تصـور و یـا تصـدیقی کـه      دانان اتفا   منطق ۀدر پاسخ به سلال نخست، هم

حصول آن، محتاج اکتساب نباشـد، بـدیهی اسـت، هـر چنـد کـه تعریـف، یهـن را روشـن          

ارآیی الزم را نـدارد، بلکـه بـرای تعیـین مصـدا ،      ولی در مقام تعیین مصـدا ، کـ   ؛سازد  می

دانـان در پاسـخ بـه     نیازمند مالک تمای، هستیم، تا بدیهی را از نظری تمی، دهیم. سخن منطق

 سوال دوم مالک تمای، خالی از ابهام و اختالو نیست.

   .ای دارد مالک تمای، بدیهی، در هر یک از تصور و تصدیق، پاسخ جداگانه

 

 شیرازی بر فخرالدین رازی نالدی قطبنقد 

شـیرازی کـه طـب و حکمـت را در      الـدین  قطـب عالمه محمود بن مسـعود معـروو بـه    

ــده اســت )   ــق طوســی خوان ــا خــدمت محق ــی، ه ــد  ( در155ص  ،1 ، ج1369دوی تهران نق

معارو و معلومات انسان کـه   گوید: چنین می االشرا حکمۀفخرالدین رازی درکتاب شر  

زیـرا اگـر همگـی     ،همگـی بـدیهی و ضـروری نیسـتند     ،هسـتند  منحصر در تصور و تصدیق

جـن   مثالب ،درحالی که چنین نیست ؛ما نباید هیچ مجهول تصوری داشته باشیم ،بدیهی بودند

زیـرا   ؛چنین همگی آنها کسبی و نظری  نیسـتند  باشد و هم و فرشته برای ما تصور مجهول می

د بگیریم زیرا یـادگیری، کمـک گـرفتن از    توانستیم چی،ی را یا ما هرگ، نمی ،اگر چنین بود

بلکه برخی از معلومات فطری یعنی بدیهی بوده کـه   ؛معلومات برای کشف مجهوالت است

باشد و برخی دیگر غیرفطری  ، محتاج به فکر نمیدر اکتساب از آن جهت که خود  است
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 .ندباشـ  محتـاج بـه فکـر مـی     ،و نظری بوده و در اکتساب از آن جهت کـه خودشـان هسـتند   

 (72، ص 1، ج 1391، شیرازی الدین قطب)

ایـن اسـت کـه قیـد از      ،خورد م میـشیرازی به چش الدین قطبن ـه در سخـای ک هـنکت

ایـن اسـت کـه نظـری و      ،آورد و غر  از ایـن قیـد   را می ،دـآن جهت که خودشان هستن

 دینالـ  قطـب از ایـن جهـت عالمـه     .ودـشـ  ده مـی ـوم سنجیـودن نسبت به خود معلـبدیهی ب

 گوید: رازی میـشی

به اعتبار همین جهت است که تصـدیقات بـدیهی کـه متوقـف بـر تصـورات غیربـدیهی        

زیرا آنها از حیث تصدیق بـودن محتـاج    ؛بلکه ضروری و بدیهی هستند ،هستند، نظری نبوده

بلکه از جهت تصورات الزم برای تصدیق است که احتیاج  بـه اکتسـاب    به اکتساب نیستند،

یی بعـد از تصـور دو طـرو محتـاج بـه چیـ،       ها چنین تصدیق همین دلیل حکم در دارند و به

 ( 73، ص همان). دیگری نیست

از جهـت تصـدیق    «اجتمـاع دو نقـیض محـال اسـت    »ی بدیهی ماننـد:  ها بنابراین تصدیق

هر چنـد کـه تصـورات الزم بـرای تصـدیق یعنـی تصـور دو         ،ضروری و بدیهی است ،بودن

 ت.طرو محتاج به اکتساب اس

 

 نتیجه

شیرازی ادّعای فخررازی مبنی  الدین قطبدانان و از جمله  طور که بسیاری از منطق همان

توان نتیجه گرفـت   می ،اند بر بدیهی بودن همه تصورات را با استدالل و دلیل نقد و ردّ کرده

 توان یافت. ی صحّت ادّعای فخرالدین رازی نمیدانان بوده و وجهی برا که حق با منطق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 منابع

 .نعمان ملسسۀبیروت: ، االشارات و التنبیهات،  (1411. )بن عبداهلل ، حسینابن سینا -

(، بـه تصـحی،   منطق کبـری ) المقدمات جامع (، 1419الدین. ) جرجانی، سید شریف -

 مدرس افغانی، قم: انتشارات هجرت.

ت انتشـارا تهران: ، منطق تجرید، (1371. )، ابوجعفر محمدخواجه نصیرالدین طوسی -

 .سازمان تبلیغات اسالمی

محسـن   قلیـ (، تحقیـق و تع الملخـص ) تلخیص المحصـل (، 1397)ــــــــــــــــــــ .  -

 بیدارفر، قم: انتشارات بیدار.

 انتشارات دانشگاه تهران.، تهران: االقتباس اساس (،1367ــــــــــــــــــــ . ) -

 انشگاه تهران.تهران: انتشارات د ،منطق صوری، (1362. )محمدخوانساری،  -

 جلد دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی. ،مجموعه مصنفات(، 1375سهروردی. ) -

، جلـد اول، تصـحی، و   االشـرا   حکم ۀ شر  (، 1391الدین محمود. ) شیرازی، قطب -

 تحقیق سید محمد موسوی، تهران: انتشارات حکمت.

، قـم:  علـوم العقلیـه  االسرار الخفیه فـی ال (، 1379الدین. ) عالمه حلی، ابومنصور جمال -

 دفتر تبلیغات اسالمی.

 ، مصر.المحصل (،  1323فخرالدین رازی، ابوعبداهلل محمد. ) -

 ، جلد دوم، تهران: دارالکتب العلمیه.تفسیر کبیر (، 1425ــــــــــــــــــــ . ) -

 ، تهران: ملسسۀ الصاد .شر  عیون الحکمه (،1373ــــــــــــــــــــ . ) -

، تقــدیم تحقیــق و تعلیــق احــد فرامــرز منطــق الملخــص(، 1381ـــــــ . )ـــــــــــــــ -

 نژاد، تهران: انتشارات امام صاد . قراملکی؛ آدینه اصغری
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 ، قم: انتشارات بیدار.الرساله الشمسیه(، 1382الدین علی. ) کاتبی ق،وینی، نجم -

، تصــحی، علــی نظــری المــنحص فــی شــر  الملخــص(، 1375ــــــــــــــــــــــ . ) -

 آبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد. علی

 الطباطبایی. مکتبۀ، قم: المنطق(،  1418مظفر، محمدرضا. ) -

 ، تهران: انتشارات ال،هراء.گنجینۀ خرد(، 1369هادوی تهرانی، مهدی. ) -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 شیرازى بنیان نامه قانون تأمالتى كوتاه در پزشكى
 ریخ طب اسالمىتا تحقیقروش نماد 

 

 *رضوی برقعیسیدحسین دكتر 
 

 چکیده
دانشمندان های  آخرین حلقههـ( از 711ـ  634) یالدین محمود بن مسعود بن مصل، شیراز قطب

اى ارزشمند براى پسینیان در زمینه  کارنامه است.چون فخرالدین رازى  االطراو برجسته هم جامع

از ریخ طب آثار  تا ه است. از نگاه پژوهشگران غربىاشتادبیات دو طب، نجوم، فلسفه، اخال  

انه دانشورامروزیان  تعبیربه  سعدیه ۀتحفتحقیق او در  ۀاما شیو ؛نوآورى و اراده سخن تازه تهى است

 ۀبه باور نگارند .نامه در تمدن اسالمى است یک پ،شکىفهم و تفهیم نص پیشگام پیمودن البته و 

پیش از آن پیشینه نداشته است. این                           ای                   چنین رویه ،هاى تاکنون دانسته شده دادهطبق این سطور و 

نامه                                            شرو  پ،شکى نمادهایتدوین شده که از  قانون فی الطبنگاهى به شر  کلیات  مقاله با نیم

 شود. سینا شمرده مى مشهور ابن

 ، شرو  قانون.قانون فی الطب، بوعلی، یلدین شیرازا قطب، سعدیه ۀتحف کلیدواژه:

 

                                                           

 (Me@h-razawi.com. پژوهشگر تاریخ پ،شکی ایران و اسالم. )*

 28/18/99 تاریخ پ یر :   17/17/99 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مقدمه

هاى  ورزی پ،شکى ۀهایى که دربار ها و نوشته مطالعات، پژوهشروزهای از نخستین 

در طب یعنی ا   چون مقتداى علمى ام هم به روشنى دریافته ،ام الدین شیرازى داشته قطب

همگانى براى دیگر  یهاى فراوان رکتبا بنی، شگون و  خو  پى و برایم نیکسینا  ابن

تحقیقات دکتر نجفقلى حبیبى که تاکنون شامل انتشار از جمله  عالقمندان همراه بوده است.

بوده که مجلد دوم قانون فی الطب  مجلد اول و فخر رازىشر  کلیات قانون  هاى تصحی،

از  ،دام استکه در دست اق سعدیه ۀتحفهم در مسیر چاپ و نشر است و نی، مجلد نخست 

هایى  هاى علمى و سرنخ است. در این طریق نویافتهآن بوده دستاوردهاى غیرمستقیم 

نخستین مشوقم در این روند دکتر نصراهلل گفتنی است م شده است. نصیبراهگشا هم 

نیسى  پورجوادى، زان پس دکتر غالمحسین ابراهیمى دینانى و شادروان کاظم برگ

 پژوهشآغاز دلگرمى نصراهلل و رضا پورجوادى پدر ـ پسر بود به ند. هم به میانجى و ا هبود

آویو  دو نشست علمى در برلین و تل  1388 دانستم  پیش از .مند شدم هعالقاین کتاب 

 این سطور به ج، سخنرانى در همایش ۀاست. نگارند برگ،ار شده سعدیه ۀتحفبراى واکاوى 

قطبِ طبِ تاریخِ علمِ اسالم و »ا عنوان اى ب پیش از این در همین موضوع مقاله ، 1385

نی، خاطراتی جا به  همان و منتشر  1395 پایی،، 161مارۀ ش ،آینه پژوهش ۀدر نشری «ایران

پدر  و و کتاب هایى از زوایاى شخصیت  هاى اخیر به گوشه اشاره کرده است. طى سال

شود.  پرداخته مىام که در نوشتار کنونى بدان  ت یافتهسد سعدیه ۀتحفهاى  ارزشمندی

است. بر سر هم شاید البته شیرازى بخش تشری، را تفسیر نکرده  ؛که یاد خواهد شد چنان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 000             ...                    شیرازى بنیان قانون نامه تأمالتى كوتاه در پزشکى

 

سینانویسى   قانون  شرو  ۀرن هفتم هجرى را سدق پ،شکى تمدن اسالمى خاورمیانهبتوان 

 بوده دورهزیرا بیشترین شمارگان شارحان و خلق آثار برجسته در این زمینه در همین  ؛نامید

 در توان از بررسى تاریخ قلمرو ایران و ممالک همجوار استنباط کرد کم مى است. دست

ها و                        زمینهفضاى پسافروپاشى جهانگشایان به سبب گسسته شدن پیوندهاى پیشین 

برآمدن  یاتادب ربست هاست. در که برآیند  آفرینش نوارز  شود                آغاز میهایى نو  رقابت

مغول و حافظ شیرازى پساچنگی،یان ـ پیشاتیموریان از جمله شواهد ایلغارسعدى و موالنا پسا

 ت.این نگره اس

چون  اقتصادى هم ،اجتماعى ،هاى عظیم سیاسى تاریخ جوامع دور از بحرانبررسی 

هاى  و نوآوران رشتهها  از برونداد نخبهشاید به همین سبب  ،دهد                   نشان میسوییس و ژاپن 

 ،اند که نظم و قانون آهنین ممالکشان راه نواندیشى بنیادین                        بوده  مختلف ناتوان مانده

بتوان دور نیست . بسته استامکان پیدایش شاهکارهاى جهانى را فرو و منطقاب یدگراندیش

گواهی چین هند و در گفت برآمدن بودا در هند و کنفوسیوس در روزگار هرج و مرج 

)ص( ظهور کرد. زان پس که قوانین  باشد. نی، در حجاز عصر جاهلى پیامبر اسالم دیگر

تا این زمان نشانى از برآمدن یک طی چهارده قرن  ،شدگسترده اسالمى بر آن سرزمین 

کم در قلمرو تمدن  دست حتی یک شاعر درجه اول یا اندیشمند جهانى وبومی دانشمند 

 شود. یافته نمى امروزیمرزهاى سیاسى عربستان سعودى  اسالمى در

 ها برجستگان شـاهکارنویس  یابى تمدن از سوى دیگر به باورم در روزگار جوانى و کمال

سـینا   که در قرون سوم و چهارم هجرى در ایران رازى، ابوریحان و ابـن  چندان ؛آید پدید مى

بـه  جـ،   اساسـاب ار میانسـالى تمـدنى   . زان پس در روزگـ برآمدنددر زمینه طب و داروشناسى 

. منطقـی اسـت   شود مىننویسى، شر  و تفسیر واکاوانه همان متون پرداخته  تلخیص، فرهنگ

شـاید نخبگـان   امـا بـا ایـن همـه      ؛آفرینش آثار عظیم را از دست داده است ۀقو ،چون جامعه

شند به هـر  در تال کمابیش ،دنخویش را از دست دهنیاکان د اندوخته نخواه نمىعلمی چون 

. اتفـا  افتـاده اسـت   قـرن هفـتم     ۀپدیـد مشابه همـان   را حفظ کنند، چی،ی ا روشی این میر
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ــه       ــت کـ ــدنى اسـ ــرگ تمـ ــالخوردگى و مـ ــار سـ ــرانجام روزگـ ــىایـــام رسـ و  ونویسـ

از قـرن  اسـت کـه   هاى علمى آشکار و نهـان   بنیان یا سرقت اقتباس ابهاى تمام پردازی برداشت

افکنى دارالفنون ادامه یافـت کـه سـرآغاز زمـانى رسـمى       تا پىیازدهم در ایران شروع شد و 

هـاى دانشـمندان و    زیـرا داده  ؛انـه بـود  گ،یرشاید ناالبته  به غرب است. وابستگى علمى ایران

یافتـه  اى که تا امروز ادامـه   پاسخگوى نیازهاى اجتماع نبود. دوره کشوری    درون نویسندگان

قاجـاری بـرای   بنیان  هاى سست تا نمونهقدما حتی  اول ۀفهم و تفهیم آثار درج ۀآن قو طیو 

حاضــر بــه اعتــراو ی ناگرچــه مــدعیان پژوهشــگرنما ؛اســتبیشــتر مردمــان نــاممکن شــده 

 نیستند.  در این زمینه اندک  هاى علمى خویش ناتوانی

تأسیس یک سلسله پادشاهى کهن تشبیه نقطه  توان اوج شکوفایى یک تمدن را بهشاید ب

در آغاز توانسته قدرتمندانه با نیروى خودجو  و به تعبیر   گ،ار بنیان کرد که معموالب

سلسله توالی ری،ى کند. در  را پى یهاى حکومت مقتدر پایه شا  کاری،ماتیک امروزى

اما سرانجام  ؛ا  یک یا دو شاه در میانه همین سلسله در اوج جاى دارند ، بیشینهشحاکمان

هاى  به درجات متفاوت تا فروپاشى است. نمونه تابانی شماند سیر انحطاط چه باقى مى آن

هاى مختلف پس از اسالم  این پدیده در تاریخ امویان و عباسیان و نی، در ایران در حکومت

 دادنى است.  هاى اخیر به دست ویژه در ایران در سده و به

مه نی، این اصل جارى است. از جمله در روند ترجبه باورم  ر تاریخ پ،شکى ایران نی، د

حنین بن اسحا  و مکتبش در قرن سوم دیگرباره تا این زمان در شر  و غرب  ترازظهور هم

تکرار نشد. طى دوازده قرن گ شته دیگران عرب زبان و ناعرب زبان اسالمى قلمرو 

رازى و چند برآمدن د. در طب بالینى هم پس از ان ینان بودهخواران سفره علمى ا ری،ه

آغاز شد. آخرین  افول علمی چون اهوازى و ترنجى ر همنویس دیگ نامه پ،شکى

القانون فی نامه مطر  شونده در سط، جهانى این قلمرو طى ده قرن گ شته  پ،شکى شاه
ترین آثار طبى پیش از خود  است. با این توضی، که پورسینانگاشت عصاره بهینه الطب

اصل و حهاى عملى  و رو الینی بپردازانه  هاى نظریه مشتمل بر نگرههماره  ل،وماباوست که 
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. نیست که قبل از او جایی یاد نشده باشدهاى بیمارستانى و کاربردى پورسینا  کارورزی

 بوعلی قانون ؛مکتب متمای، طبى کاربردى دادنام توان به آن                 نمی راست این است که

ى و نظم دبن اراى دستهکه د است از جنس منطق ارسطویى ای واره داربستهنر  برافراشتن 

بنیان است. پس  جالینوسىهای  نظریهو با چرخش به سمت درونی پ یر  هندسى آموزشى

ام  چون ابوالقاسم زهراوى در بخش سى نویسان به ج، چند استثناء هم نامه پساپورسینا پ،شکى

در نوسانی ، فخرالدین رازى، بهاءالدوله رازى و عمادالدین محمود شیرازى التصریف

نما و  مختلف ابشاید ظاهر لیو ،هایى یکسان کارشان معطوو به اراده مغ،ه ینه تا بیشینهکم

 ؛هاى پیشین شد دادهتکرار مکررات آور از  اغلب مشمئ،آور و ماللهای اخیر  در سدهالبته 

راست آن جو  خویش را عرضه کرده باشند.  هاى درون ها و تجربه آنکه نواندیشی بى

زیر اند از  شمار کمابیش همگى خواسته و ناخواسته نتوانسته گشتبه ج، چند تن ان است

و  یداعمر در نقنقد  باز هم  ،شدند  زیرا اگر منتقد ؛سینا رها شوند ابن  سیطرهسایه و 

اشت. با این سخن دى نهفته ایستایى علم اندرونش اى که در  نهادند. پدیده  ا                نویسی                                            ردیه

ربع اول قرن پنجم  شاهکار طبی بوعلی درهاى تألیف  دهم که سال این بخش را پایان مى

طب اسالمى ـ  تاریختواند در  بنا به دو زاویه نگر  مىپایان شکوفایی است                که  آغاز سده

 .تصور شودعلمی این رشته  یا  اوج نقطه مرگپایان شکوفایى ، ایرانى ـ عربى آغاز انحطاط

 :الف. زمانه
کم از طریق پـدر   پساحمله مغول اما هنوز آثار روزگار شکوفایى تمدنى پیشامغول دست

امـا همـه عمـر     ،شیرازى و شاگردى فخرالدین رازى در این خاندان بر جاى مانده بوده است

 ۀرا در شـیو انحطـاط   هـای  روشـن  هسـای الـدین شـیرازى    تباران زیسـتن قطـب   در فضاى مغول

هـاى متـون    هایش بر جاى گ اشته است. به ج، برخى اجـ،اى مقدمـه   نگار  و تدوین نوشته

هاى قرن هفتمـى و بـه تقریـب پـس از آن قلمـرو       نامه بیشتر پ،شکىدر علمى فارسى و عربى 

ایـن   چـون  امـا از سـوى دیگـر    ؛ایران نثر زنده، ج اب، شیوا و دلنشینى یافتـه شـدنى نیسـت   

شـدت   ،هاى او گواه آن اسـت  که نوشته زیسته و چنان انه پیشایور  تیمور مىدانشمند در زم
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زیسـتن   ابچنین منطق انحطاط به اندازه پایان قرن هشتم و اوایل قرن نهم به بعد نبوده است. هم

سبب شـده   ،کم هنوز امواج آن به ایران نرسیده بوده در فضاى پیشارنسانس اروپا که دست

هــایش  هــاى کتــاب در پــس چیــنش واژهفلســفی و دینــی ملــی و دارنــدگى  حــس هویــت

 .شدنى باشد یافته

 :ب. مکان

که از قرن هفتم به بعد رد پاى دانشمندان بوده تبار است  خاندانش کازرونى ۀنپیشی

زادى ـ  چنین شیرازى منتسب به این سامان در متون فارسى و عربى گ،ار  شده است. هم

 ۀتحفمله اسباب تأثیرگ ار بر یهن و زبان صاحب الدین و پدر  از ج زیستى قطب شیرازى
 شده است. از سرزمین فارس در فاصله کمتر از یکصد سال دو نماد از چهار رکن از سعدیه

قطب اند. با آنکه  جاى شیراز برآمده بوده ویژه از خاک شیرازه ارکان ادبیات فارسى و به

اما رو  لطیف و  ،رشونده نبودهـ شیرازخاکسپا  سپارنده چون سعدى و حافظ شیراز جان هم

ا  به ق،وین، زنجان، تبری،،  از این شهر اثر پ یرفته است. سفرهاى علمى  طن،پرداز

خراسان، بغداد، روم وزان پس شام او را در شمار اندک فالسفه و اطباى جهانگردواره 

از  زدگى حس گورستان . اینکهچون خواجه نصیرالدین طوسى نباشد تا هم ،جاى داده است

کوچ ـ میرا شد تا فضاى مغولى ـ مسیحى آنجا هم در یهن و  شود. سرانجام مراغهآن حس 

ثم سافرت إلى بالد خراسان و منها إلى بالد عراق العجم ثم إلى عراق » :دبندجانش نقش 

 «.العرب بغداد و نواحیه و منه إلى بالد الروم

 :ج. خاندان و تبار

الدین بر شکوفایى  ت علمى و رفتارى پدر قطبتأثیر بستر خانوادگى به ویژه شخصی

خود  به برجستگى دانش و کارورزى خاندانش  البته  دانشورانه او سخت آشکار است که

من  هل بیت مشهورین بهذه کنت » :اند اشاره کرده که بقراط زمان و جالینوس دوران بوده

فی العالج و إصال  الصناعۀ   و إن کان لهم  شر  من هذه البضاعۀ   لکونهم موفقین 
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المزاج بأنفاس عیسویۀ و  ید  موسویّۀ... و کان باجماع  قرانه   تغمّده اهلل بغفرانه و اسکنه 

 «. على غر  جنانه   بقراط زمانه و جالینوس  وانه

زاده  تربیت بدسرشت و نااصیل که به الگوى مکتب فکرى سعدى شیرازى براینبنا

هاست در ایران به ویژه پس از  اى که شوربختانه دهه ه. پدیدباور داشته است ،بیهوده است

به بوته فراموشى سپرده اصل اصالت خانوادگی گرایانه  اى غربى و نی، چه رسو  اندیشه

سویه علمى، اخالقى، اجتماعى و  زوال همه به شده است. انحطاطى که با روندى هماره رو

ن گ شته به این سو پسارواج اقتصادى و به ویژه نابودى محی  زیست به تقریب یک قر

آفرین بوستان ،گلستانآموز  پرور  و تأسیس دانشگاه در ایران جارى بوده ملید نظریه 

 ،زاده ها و صرو وقت در راه تعلیم و تربیت است که گرگ تأثیرى تال  و ه،ینه و بى

چون  گرچه با آدمى ب،رگ شود. به باورم برآمدن عالمانى هم ؛عاقبت گرگ شود

هوشمند و  ،برآیند خاندانى اصیل، خردمند ل،ومابین شیرازى و پدر و عمویش الد قطب

علم ایران   دار بوده که به همین سبب شمارگان این گونه کسان در طول تاریخ  خویشتن

هشتمى  ۀمنصور بن احمد شیرازى همشهرى سد چون اندک بوده است. بر سر هم هم

هاى دانشور و فرزانه عالم  رین نسل خانوادهاز آخ تشری، بدن انسانتبار  صاحب  خراسانى

پیشه بوده  گراى پیشاانحطاط پسامغول است که هم،مان برآمده از خاندانى پ،شک ـ تصوو

نفس درونى داشته و ملید به عنایت ربانى شده است. این همه ملید نظریه قدماء  که ته یب

، خورد وسى به چشم مىفرد شاهنامه گى است که جاى جاى دردل،وم اصالت خانوا ۀدربار

 :از جمله

 نبــــود ب،رگــــى تبــــار  انــــدر چــــون

  
ــنود ب،رگـــــــان نـــــــام نیارســـــــت  شـــــ

   
بر این اصل سخت پاى فشرده بودند. هم به این سبب آموختن علم  نی، پادشاهان ساسانى

طبقات فرودست  ریگی اند آموز  دریافته بوده ازیر ؛قات خاصى بوده استبو الفبا ویژه ط

تی  نهادن در کف زندگى  ،اند سرشت محروم بوده دب و تربیت و تبار پاکاجتماع که از ا
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ها  ها و خونری،ی روزه شاهد اوباشگری که طى چند دهه گ شته کمابیش همه .مست است

زیرا تاریخ  ؛هستیمدر اقطار جهان خاصه کشورهای اسالمی   ولو به نام اسالم و مسلمانى

نمایان به ویژه در قلمرو باورهاى آسمانى  سیارى عالمب ،حتى پیشااسالم در ایران اثبات کرده

اند. همانانى که چون به  پو  بیش نبوده گرگانى ج، میش ج، مسی، ـ ایمانى به تعبیر عیسا

خود سیم و غله اندوزند. خوشبختانه البته کنند و  دیگر مى کار آن ،روند خلوت مى

الدین شیرازى ولو نسبت به  طبییل سوان، عمر ق ۀهاى یادشوند ها و مهربانی بخشندگی

ا  حافظ  کند از شمار کسانى نبوده که به تبعیت همشهرى مسیحیان و یهودیان اثبات مى

 .عمل است شیرازى گرفتار مالل رو  علمایى شده باشد که برآیند علم بى

 :د. زندگى

سالشمار تولد، تحصیالت،  ج،دیات بودگى روشن شیرازی همانایکى از مختصات 

 ۀتحفدر مقدمه  ج،دیات ، شاگردان و مرگ به ویژه بیشتر به لطف یادکرد خود استادان
و بنابراین تحقق ماهیتش اثبات شده که زمانه و مکان و شخصیت پدر، مرشدان و  سعدیه

حکیم میسرى صاحب  چون برخی هم ۀاى که دربار مشخص است. پدیده مریدانش کامالب

، ابورو  االبنیه عن حقادق االدویه احبالدین على هروى ص ، موفقپ،شکى ۀدانشنام

ارى دیگر اطباء شمو  الکافى فی الکحل ، ابوالمحاسن صاحبنورالعیوندست صاحب  زرین

نامه دیگر  که چند پ،شکى چندان ؛اوست اتفا  افتاده که همانا مشتبه نشدن بیشتر آثار 

شتارى از او به نام سینا منسوب شده است. اما کمتر پیش آمده نو به ابن ابپ،شکان اشتباه

دیگران یا دیگران به نام او ثبت شود. اگر هم چنین باشد اثبات یا نفى انتساب آن بدو 

 .دشوار نیست

 :شخصیت علمى ـ تحقیقى ـ.ه

فراوانى  اندوزى سختى بنا به یادکرد  که استاد  در طب پدر  بوده و در راه دانش

هاى مختصر طبى را  نامه پ،شکىاینکه است.  ها داشته بیدارنشینیبسا را بر خود هموار کرده و
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هاى  به خوبى ممارست کرده و حتى جمالتش را به خاطر سپرده است. نی، اف،ون بر درمان

و پس از مرگ پدر  هـ 658ـ  648 ا  به گواهى خود  در فاصله متعارو بالینى زمانه

چون رازى  هم پساست. بوده پ،شک بیمارستان مظفرى شیراز گماشته شده  به عنوان چشم

رفته است. اینکه کوشیده به  مىار اى بالینى به شم پیشه سده سومى ـ چهارمى پ،شکى

و از بستر  هشود. اینکه نوشته سرمه بیدارى به دیده کشید برى طب عملى ها یبلند

پ،شکان و  ۀکه در زمره پسرى چهارده ساله بوداینکه  .هسپارى دورى گ،ید خواب

و ده سال بر سر آن کار از عمر  اند بوده   بداشتهظفرى شیرازپ،شکان بیمارستان م چشم

که ج، براى ناگ،یرى ه بود چونان یکى از آن پ،شکان مىاینکه  . ه استمایه گ اشت

ترین نهایات و  . خویشتن واداشته به دوردسته استپرداخت درمانگرى به خوانشگرى نمى

 د:ترین درجات برس فرازینه

حداثۀ السنّ بتحصیلها و اإلحاطۀ بجملها و تفصیلها.  شغفت فی ریعان الشباب و»

فاکتحلت السّهاد و تجنبت الرقاد إلى  ن حفظت المختصرات المشهورۀ و تیقّنتها و شهدت 

المعالجات المتداولۀ و تحقّقتها و مارست کلّ ما یتعلّ  بالطّب و الکحل من  عمال الید 

ل إلى غیر ذلک إلّا القد . فانّه الیحسن منّا کالفصد و السلّ و التشمیر و لقط الظفرۀ و السب

کلّ ذلک عند والد  اإلمام الهمام ضیال الدّین مسعود بن المصلح الکازرونی و لمّا اشتهرت 

و کحّاال فی  اًبالحدس الصّائب و النّظر الثاقب فی تعدیل العالج و تبدیل المزاج رتّبونى طبیب

لد    رحمۀ اهلل   و  نا إبن  ربع عشر سنۀ و بقیت مارستان المظفّرى بشیراز بعد وفات وابیال

علیه عشر سنین کأحد األطبّال الذین الیتفرغون لمطالعۀ اللهّم إلّا لمعالجۀ و ال للنظر فی 

الدلیل اللهم إلّا فی دلیل خابت نفسی  ن  کتفى من تعلّم هذه الصناعۀ ممّا إکتفى به 

ى العامّۀ یتسوّقون. بل کلّفنی  ن  بلغ فیها الغایۀ المعاصرون و هو القدر الّذ  به یکتسبون و إل

 «.القصوى و الدّرجۀ العلیا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاخر نامه متحک                                                                          002

 

ى را خوب و نقادانه فراواناف،ون بر آن طبیبى بوده که متون کالسیک کهن و معاصر 

پ یر  را یاد  کم نام صاحب سخن برداشت خوانده است. کمابیش هماره مأخ  و دست

د. از وویژه بوعلى متمای، ش پ،شکان بهاو از بسد ریهمسنگ ابوبکر رازى قرار گتا کرده 

 ؛بوده است عربى و فارسىنویس  دوزبانهو پژوه  دوزبانه ،خوان کم دوزبانه سوى دیگر دست

 هایشان دریافتنى است از که از خالل نوشتهطب  زبان تاریخ بیشتر پ،شکان مللف عربالبته 

بلکه  ؛و صناعات ادبى نی، سطحى نبوده تسل  او بر ادبیات عرب اند. محروم بودهاین نعمت 

که از عهده تألیف و شر  منابع درجه اول در این زمینه برآمده  چندان ؛بوده ا  رسندهژرفا

مشایى  ۀویژه فلسف چون رازى و پورسینا به حد وافر از منطق و فلسفه به چنین هم هم است.

ورزى  د. نجومجای گیرا   زمانه هاى ترین هایش در شمار بهینه نامه پ،شکى مند بوده تا بهره

در حد تخصصى و تألیف آثارى در این زمینه به ابوریحان بیرونى هم دانى  و نجوم

خصوص دو نماد  هبب،رگ تر از بسیارى از اطباء  اى پر و پیمان همانند  کرده و کارنامه

هاى  . انگی،ه نیرومند پیگیرانه پژوهشبر جای نهاده استسینا  ا  رازى و ابن برجسته

  است.کم فخرالدین رازى استاد پدر   ها و دست ها و چهارمی ا  ن،دیک به سده سومی علمى

هاى مختلف طب از دیگر  در شاخهنبودن  تألیفپژوه و پر شلخته ،نویس پراکنده

شود لگام توسن قلم از دست  زیرا از قرن پنجم به بعد گاه احساس مى ؛مختصات اوست

شود  خورده، سنجیده و بخردانه نیست. کمتر حس مى ترا نویسنده خارج شده و جمالت 

مستى مسکرات یا مخدرات چی،ى نوشته باشد. یهن  سیاهطیفی از سرخوشی تا شیرازى در 

هایش  نامه هایش از جمله پ،شکى ا  از پس نوشته روشن، هوشمندى و تی،هوشى

ى، نگار  و ده گیرى، آموز  هویداست. بر سر هم به باورم توفیقش در روند آموز 

چون  پژوهش برآیند اصل عنایت ربانى خاصه ته یب نفس پدر و پسر بوده است. هم

هاى  بلکه نوشته ،بسیارى ب،رگان تاریخ علم شر  بر جاى ماندن نامش نه به سبب فرزند

اى  شود به سبب ناشناخته زیرا در بررسى کارنامه عالمان دریافته مى ؛ماندگار  بوده است
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سبب فرو کاسته شدن گاه داشتن پدرى تراز اول یا پسرى صال، و دانشمند  تعدد فرزندان و

 .ستشده ا آنها شهرت و جهانگیرى

 :و. رفتارهاى انسانى

طى  سعدیه ۀتحف ویژه به ی قطب شیرازیها چه از خوانش نوشته ه این سطور آنندنگار

برآیند  از یبرزخناـ  یدوزخنااینکه آرامش درون  ،چهارده سال گ شته عاید  شده

ا  از   سویه روى همه میانهیعنی دادنى است. اعتدال شخصیت  هایش به دست واژه

دهى یا نقد کوبنده  هایش آشکار است. به تمسخر و دشنام یا کتابهای دیگران  گ،ار 

و چشم و گو  به خدارساننده پرداخته است. از سوى دیگر ستایشگر محض  میدیگران ن

بخشیدن بخش پیمایى در  از میانه شرفت بوده است. شاید برونبسته قدماء و معاصران نی، ن

ورزى از محنت دیگران  توانسته با بخل بوده که نمىا                                       در زندگیا   هاى این جهانى داشته

غم باشد تا به تعبیر سعدى شایسته باشد که نامش آدمى نهاده شود. حرمت گ اشتن به  بى

گرچه گاه نایادکردى برخى ب،رگان  ؛هاى اوست و قدماء از م،یت ت ب،رگان زحما

بنیان  گراى اعیلىچون محمد بن زکریاى رازى از سوى شیرازى شاید محصول زمانه اسم هم

 ۀچه طى هشت قرن گ شته در زمین آنبه باورم دوم قرن هفتم بوده باشد.  ۀرواج نیم نصیرى

برآیند تال  خواجه نصیر طوسى و  ،بسیارى سیطره داشتهستی،ى و سیناستایى بر یهن  رازى

در  شاناندیشانش بوده که به قول امروزیان سیستماتی،ه شده و به دستاوی،ى حضور هم

 است.دستگاه مغوالن تقویت و تثبیت شده 

رو   سبکیعنی ادآور فخرالدین رازى است. ی قطب شیرازی ظرافت طبع شخصیت

ه است. منش نهادفراتر گام تبار  بسى  مینه از استاد طوسىبوده است. به باورم در این ز

ا  در رفتارهاى عملى از جمله مهربانى، تسلى خاطر و بخشیدن ولو به  واالى انسانى

شود که پسامرگ ه،ینه کفن و  چندان تهیدست مىسرانجام که  یهودیان و مسیحیان چندان
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ملید این نگره  ،پیش از مرگ بودهدوستان و البته به درخواست او یکی از دفنش به نفقه 

 نادر است. ایران گ،ارشی  اهل علم تاریخ باشد که البته در میان 

اما سرزندگى و شادابى در  ،نمایی که با همه غم غربت شتهاى دا رو  لطیف شاعرانه

ر ب یشخالل برخى ابیات برجاى مانده به دست دادنى است که از نخستین خوانش خنکا

 : ه استلو  دلم نقش بست

ــا ــن ربّ یــ ــده ایــ ــاره بنــ ــى بیچــ ــده بــ ــر فایــ  عمــ

  
 امیـــــد ســـــت برنگرفتـــــه کرمـــــت از چنـــــان هـــــم

   
ــه ور ــدان بــــ ــریم عقوبــــــت زنــــ ــمار روز بَــــ  شــــ

  
 جاویـــــــد نمـــــــانم نومیـــــــد کـــــــه امّیـــــــد دارم

   
ــر ــى هــ ــرى درختــ ــر و دارد ثمــ ــس هــ ــرى کــ  هنــ

  
ــن ــاره مــ ــى بیچــ ــه، بــ ــت مایــ ــو تاهیدســ ــد چــ  بیــ

   
ــک ــر  از لیــ ــى، الطــــاو مشــ ــه الهــ  عجــــب چــ

  
1خورشـــید تابـــد همـــه بـــر شـــود روز شـــب چـــو کـــه

 

   
 

 ضیاءالدّین مسعود بن مصلح کازرونى 

درگ شته است.  هـ648الدّین شیرازى  پیشه قطب پژوه و تصوو ورز، فلسفه پدر پ،شک

ا  یاد کرده است. ضیاءالدین  آموزشى از استادى پدر  در پ،شکى سعدیه ۀتحف ۀدر مقدّم

نقد  با موضوع  کشف االسرار االیمانیه فى هتک االستار الحطامیهکم کتابى به نام  دست

 ـ فلسفى عرفانى تاریخ اسالم داشته که به تصری، مللف پایان جمادى االولى هاى دینى فرقه

و هفتاد و دو  اى یکصد سال پایانى عمر اوست. مخطوطه کهشده  تمامتألیف آن  هـ647

                                                           

 .363ـ364 ص ،1367مینوی،  .1
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مجلس شوراى  ۀا  در کتابخان ول بار مخطوطهام. ا شمارى از آن را بازبینى کرده برگ

  در روزگاری مدیریت شادروان عبدالحسین حادری 1385 اسالمى تهران به تقریب سال

دیدم. گ،ار  مرورگرانه آن را نوشتم. نثرى بسیار زنده و ج ّاب داشت. چون به گواهى 

نشان داده است. به چون او این ویژگى را به خوبى  هم ،مللّف شاگرد فخرالدّین رازى بوده

تا  شده هـ581 زاده ابپس پدر قطب شیرازى حدود ،بودههـ 616 این قرینه که رازى متوفّاى

هفتاد ساله بوده باشد. به همین  اببه هنگام مرگ حدودبتواند شاگردی او را انجام داده و 

عطف به  ابقرینه در هرات یا فیروزکوه افغانستان شاگردى رازى را انجام داده است. منطق

در سنین پیرى صاحب عیال و فرزند پدر  باید هـ 634 الدین شیرازى در سال تولّد قطب

 شناسیم.  الدین نمى خاصّه که برادر یا خواهرى از قطب ،شده باشد

 بوده سعدى شیرازى ۀالدین شیرازى برادرزاد قطبنوشته شده  بهار  شناسى سبکدر 

االسرار فى  کشفدر سعدى است. باید اگر چنین باشد این دانشمند هم برا 1است.

در زمان  ، پسرا با این کلیدشناسى خواند. اگر قطب عمویش را دیده باشد االستار هتک

امّا حکم قطعى صادر  ؛اند بیست و دو ساله بوده و هر دو در شیراز اقامت داشته گلستانخلق 

ین همه فضاى کردن در رابطه خویشاوندى سعدى و صاحب مدخل هنوز دشوار است. با ا

تقاد به مبانى اسالم و سنّت مقارن است. هر چه عیهنى مللّف با سعدى در آزاداندیشى و ا

دیندارى و دینداران از سعدى بیشتر است.  ۀکم در داورى دربار باشد اعتدال وى دست

نکاتی از متن کتاب  ت. اختصارابرا با لعنت یاد نکرده اس یعنی اسماعیلیه المثل مالحده فى

 شود: می یاد

استفاده کرده کهن  در مقدمه کتاب به وقت ستایش خداوند از اصطالحات پ،شکى  .1

چون منصور  نویسان هم نامه هاى بعد از سوى بسیارى پ،شکى روندى که تا سدهت. اس

 ؛نی، تقلید شده است  ۀیمجاهد ۀیکفاو  تشری، بدن انسان شیرازى در

                                                           

 .1173، ص 3، ج 1376 ،بهار. 1
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 :بانه چنین یاد کرده استچنین ستایش خلفاى راشدین را با نثرى ادی هم .2

 .ابابکر صدی  الّذ  کان لرسول اهلل نعم الرفی  و الصدی »

 و عمر بن الخطاب الّذ  اتاه اهلل فی الدین فصل الخطاب.

 لتالوۀ القرآن. اًو عثمان بن عفان الّذ  کان مواظب

 ؛«لکل طالب اًطالب الّذ  االقرار بفضله مطلوب و على بن ابى

اهلل یاد  خلیفۀبکر بن سعد با عنون فقیر الى اهلل و ناصر  زى ابىاز ممدو  سعدى شیرا .3

کرده که این زمان حدود نه سال پیش از سقوط بغداد به دست سپاه مغول بوده است. به 

ه وقت برشمردن امتیازات زمانه این پادشاه از شیراز کمابیش همان وصفى را به دست داد

بخش سعدى و نی، در قرن بعدى  که شاید الهام یاد شده گلستان ۀکه چند سال بعد در مقدم

 اًشیراز و الحالۀ هذه مدینۀ السِّلم و السّالم... تزیّنت ایض» ت:از سوى حافظ شیرازى بوده اس

و الحالۀ هذه بنضارۀ بهجتها و  نی  منظرها من  قسام الحظوظ العاجلۀ من االمن و الدعۀ و 

یر شیراز ما ر ى  کونها مصدقۀ قول القائل من لمالرف  و السعۀ و تمیّزت على سائر البلدان ب

 ؛«زالدنیا و ما ر ى الناس و قول اآلخر الدینا کلها بادیۀ و حاضرتها شیرا

تاریخى از خالل خوانش کتاب اندک نیست. از جمله از شمارى  ۀهاى زند گ،ار  .4

چون  نما هم هاى تندروى مسلمان هاى دیندار کژاندیش یاد کرده که یادآور گروه گروه

نشینان  بیابانهمان داعش، القاعده و طالبان زمانه ماست. با این توضی، که وصف اعراب 

کند و  را به یهن متبادر مىاب و نفاق ابقرآنى االعراب أشدّ کفر ۀآی اقالیم عربى است که اوالب

حجراالسود  ،ندا ه بودهدهد که به مکه تاخت دیگرى به سوى قرامطه اواخر قرن سوم سو  مى

به کردهاى امروزى معطوو و  ابا ربودند. بسیارى مردمان را قتل عام کردند. اکراد نی، ل،ومر

 .شود بلکه مقصود همان است که امروزه کوچندگان به شکل عام گفته مى ؛محدود نیست

آنها  سى سال از تاخت و تاز حدود تباران است که به وقت تألیف به باورم تعریضى به مغول

چون امروز در دسترس همگان نبوده و  عطف به آنکه کتاب هم. ده بودبه ایران سپرى ش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 011             ...                    شیرازى بنیان قانون نامه تأمالتى كوتاه در پزشکى

 

مللف این گوش،د را به دست داده  ،اند دانسته تباران عربى ادبى را نیک نمى مغول ابضمن

شاید تأیید کند که روزگار  ،است. البته مرگ مللف حدود یکسال پس از تألیف

ا  که  پیشه رو  قناعتاینکه  دیگرالدین بوده و  پدر قطبمنتهی به مرگ  سالخوردگى 

و منهم  من زعم  ن غایۀ » :هراسى براى از دست دادن جان و مال خویش نداشته است

السعادات هلى الغلبۀ و االستیالل و القتل و السبى و االسر و هذا مذهب االعراب و االکراد و 

 ؛«کثیر من الحمقى و هوالل قنعوا  ن یکونوا بمنزلۀ السباع و االخسر

ــ، و   .5 ــوعى رو  طن ــیرینی  ن ــلطش ــه ی ــتن یافت ــر    ف در م ــه تعبی ــت. از جمل ــدنى اس ش

نگارنده این سطور بـه یـاد نـدارد در مـتن کهـن       ،الریش که اگر لغ،  کاتب نباشد اصحاب

امـا   ؛یهاسـت  اهلل دیده باشد. یادکرد زیرین یـادآور غالیـان و بـه تعبیـر امـروزى علـى       یدیگر

و منهم اصحاب الریش. »راى اینان به کار برده اسـت:  پرسش این است چرا چنین وصفى را ب

و ه والل یس بّون    اًفانّ مذهبهم  ن جبرئیل کان رسوال الى على فخان فی  دا الرس الۀ قص د  

 «.جبرئیل. قطعت السنتهم

دکتر محمّد رضا شفیعى   ن،د 1391 را در نوروزمخطوطه اى از  شود نسخه ادآور مىی

 را تا به تمامى با صداى بلند نخواندندیاد شده خطّى  م. چند برگ چاپى نسخهبردکدکنى 

متن را  ،. زان پس یادآور شدندشان بدان بود شو  درونی ۀاز جای برنخاستند که نشان

در   .منابع یاد نشده بوددیگر قلندریه مطالبى داشت که در  ۀدربار چون ؛اند ارزشمند  یافته

  1386که تاریخ انتشار   1343از سال پژوهشى به همین نام که روندى چهل و سه ساله 

 در شمار مآخ شان نیاورده بودند. نی،  داشته 

 

 بن مصلح کازرونىالدین  کمال

پیشه بوده و  پ،شک سعدیه ۀتحفالدّین شیرازى که به گواهى مقدّمه  برادرِ پدر قطب

ى سعدى سینا را خوانده است. شاید اشتمال بر نام مصل، بوده که برخ ابن قانونن،د  شر  
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اند. نام صاحب مدخل را که شهرت مُتاطَبِّب  الدّین شیرازى یاد کرده را از منسوبین قطب

الدین علی  جا زین همان که ام یافتهنی،  مأخ ى دیگردر  ،درگ شتههـ 659 داشته و به سال

و  قانون فرزند ع،الدین مودود زرکوب شیرازی را شاگرد او دانسته که ن،د کازرونی کلیات

 محمّد تقى بهار در ،تر یاد شد که پیش چنان 1را خوانده بوده است. الصناعه کاملاز  بخشی

الدین شیرازى برادرزاده سعدى شیرازى است. اگر چنین باشد  نوشته قطب شناسى سبک

امّا قطب  شوند؛ میالدین ابوالخیر و ضیاءالدین مسعود هم برادران سعدى شمرده  کمال

اند. به باورم  هایشان یاد نکرده ی، سعدى از این دو در نوشتهشیرازى و پدر  از سعدى و ن

هنوز  ۀالدین سبب پیدایش این نگر م مصل،اشتراک در شهرت شیرازى، تبار کازرونى و نا

 ت.اثبات نشده بوده اس

 

 یهالسعد ۀتحف ۀواکاوى مقدم

نی، اى طوالنى  شر  کنونى مقدمهای  چند ه،ار صفحهمنطقى است عطف به حجم . 1

دهى روند پژوهش  بلکه گ،ار  ،مطول بودنش نیست ابا  صرف اما ارزشمندى ؛اشته باشدد

به این دقت و ثبت  القانون فی الطب نویسان و از جمله شارحان نام است که میان پ،شکى

 شمار یک برگاى کم از  قدمهم سینا که نص شاهکار طبى ابن چندان ،ها نیست کاری ری،ه

پ،شکى  ۀترین درسنام ترین و کهن برجسته ارزمشاهىیخیره خودارد. چنین است 

شخصى و رو  تحقیق مللف تهى مانده  ۀزندگینام مقدمه از اشتمال برزبانان که  فارسى

سبب شده پرتوافکنى دقیقى بر قرن هفتم افکنده شود  یۀالسعدتحفۀدر  یادکردهااست. این 

دان زمینیان هم ب مغربو البته ا  در قرن ششم و هشتم به بعد نی، فراوان نیست  نمونه که

تفصیلى را در  ینویسى این چنین مقدمه ۀاین سطور به یاد ندارد نمون ۀ. نگارنداند آگاه شده

 ؛دفارسى دیده باش و هاى عربى اى دیگرى به زبان نامه دیگر پ،شکى

                                                           

 .189ص ،1351 ،یشیراززرکوب . 1
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العلم »نادرست به پیامبر اسالم)ص( ولى مشهور  ابمقدمه مشتمل بر حدیث منتسب. 2

قرن دومی است. راست آن است این سخن از امام شافعى « لم االدیان و علم االبدانعلمان ع

اهلل نام کاملش محمد بن عبداهلل بوده است. به همین سبب به تقریب  چون رسول که هم باشد

آمده  میان اهل قلم خاصه برخی اطباء پدید از میانه قرن ششم به بعد این لغ،  انتساب

البته اگر الحا  و جدید هاى قدیم  نامه از سوى هر مللف پ،شکىاست. یادکرد این حدیث 

مللفان و مترجمان  از سوی مصححان، محققان، یکر آنکاتبان بعدى نبوده باشد یا 

  ؛تواند گواهى بر سطحى بودن دانش و ناپژوهندگى علمى کاربر تلقى شود مى ،امروزى

 القانون فی الطب هاى متعدد یابیم شیرازى از مخطوطه در روند خوانش متن در مى. 3

ضب  کلمات  یها اختالو نسخهبه  پیوستهزیرا  ؛براى تدوین شر  خویش استفاده کرده

 ۀا  پرداخته است. شاید کتابخان نهده و البته به نقادى صحت و سقم گ،ینه بهیاشاره نمو

ن را آ هاى خطى  اى از انواع نسخه نجینهگ ،علمى مراغه و نی، تمکن مالى او سبب شده

شونده را سخت مراقبت  نامه شر  شود نصّ پ،شکى فراهم آورد. گواهش آنکه حس مى

 ؛تا مبادا بلغ،د با اتهامی نادرست را متوجه بوعلی کند کند مى

ده است: سنگینی کربر سراسر متن دو سایه شود  پنداشته مى سعدیه ۀتحفدر خوانش . 4

ن هفتم خواجه طوسى بوده و دیگرى تأثیر در قردر ایران آن  ۀیکى فلسفه مشایى که نمایند

سخت آشکار است. بر سر هم به باورم پاشنه آشیل آن های   که نشانهعلم فقه بر یهن مللف 

طوسى ستی،ی                                                   ستایی و ناسیناییان سیناییان  بینی محض از جهانتابعیت  شیرازی الدین قطب

اقرار کرده استاد  از گشودن  ،که یاد خواهد شد ه در همین کتاب چناناست. گرچ

جا اف،وده طب ج، حکمت فلسفى  عاج، بوده و شیرازى همان القانون فی الطب هاى گره

ا  به  ورزى عملى و حتى نظرى است. یعنى به بیان نامستقیم ناتوانى طوسى را در پ،شکى

 ؛ده استبرشمرشکل ژرو آن در پرده 
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شرو  شارحان کتاب بوعلى است. بسا حاصل رصد پیشاپیش  سعدیهۀتحفباورم به . 5

ا  جمع گرداند و از  ها را در نوشته یعنى پس از بررسى آنها خواسته در میدان رقابت م،یت

 ؛ا  بپرهی،د معاصرانش به اثر علمىهاى کار قدماء و  ورود نقیصه

ا   هاى تاریخى زمانه ینى و گ،ار هاى زنده بال در میانه متن از گ،ار . با این همه 6

رو  است. جنبشى به  چون کویرى زمستانى خشک و بى فراوان نیست. پیکره کتاب هم

 ؛خورد چشم نمى

ورى  ا  را یاد کرده و بر حسب تقدم زمانى بهره پژوهىقانون در گام روند آغازین. 7

ه است. یادآور شده ا   در شیراز عمویش، کیشى و بوشکانى یاد کرد گانه از استادان سه

... هرا ن،د عمویم که فرمانرواى فرزانگان و پیشواى دانشوران بود آغاز کرد قانون کلیات

الدین  زان پس به راهبر پژوهشگر و دانشمند ری،نگر حکیم کیشى و داناى دوران شرو

از مغ، باز را و پوست  هدهى این کتاب بود آوران آموز  که از نام هبوشکانى پیوست

ند. ا ههاى آن سرمایه اندوخته بود ها و باز نمودن گره ند و در گشودن دشواریا                  هاختشن مى

فشرعت فی » :ری،ان کُناد شان بارانیپا جاى ی،دان در بهشت جایگاهشان دهاد و خاکاینکه 

ح الدین  بی الخیر بن المصل الفضالل کمال الحکمال مقتدى عند عمّی سلطان القانون کلیات

الکازرونى ثمّ على اإلمام المحقّ  و الحبر المدقّ  شمس الملّۀ و الدّین محمد بن  حمد 

الحکیم الکیشیثمّ على علّامۀ وقته و هو شیخ الکلّ فی الکلّ، شر  الدین زکیّ البوشکانی. 

فانهم کانوا مشهورین بتدریس هذا الکتاب و تمییز قشره عن اللباب، متعیّنین بحلّ مشکالته 

 ؛«مف معضالته   سقی اهلل ثراهم و جعل الجنّۀ مثواهو کش

 ؛نپرداختـه  القـانون فـی الطـب    صادقانه به سـتایش و البته  اندیشانه صراحتاب               خامشیرازى . 8

هاى دانشـورانه و   بانه و دقتآم هاى فلسفى کاری بلکه اشاره کرده که به سبب اشتمال بر ری،ه

هــاى  نامــه تــرین پ،شــکى شــده نوشــته آور از ســخت شــگفتىهــاى نامــأنوس و رازهــاى  نکتــه

 هاى مردمان زمانـه از درک  هاست که یهن شونده و دشوارترین پیماینده همه دوران دریافت
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تعمـیم  را حیران مانده و نیروهایشان از رسیدن به اوج افالک آن سست گشته است. این  آن

لک ن  » :اند فهم همه متن بر نیامده ۀعهدیک از  ده و یادآور شده هیچدامتقدمان و متأخران  به

إلش تماله عل ى    اًو  ض یقها مس لک   اًلکون الکتاب  صعب الکتب المصنّفۀ فی هذه الفنّ مدرک

اللّطائف الحکمیۀ و الدقائ  العلمیۀ و النّکت الغریبۀ و األسرار العجیب ۀ الت ى ح ارت  ذه ان     

رى  فالکها ألنه ا نهای ات  نظ ار    ابنال الزمان عن إدراکها و خارت قواهم عن الوصول إلى ذ

یکن  حد منهم یخرج ع ن   األولین من المتقدّمین و غایات  فکار اآلخرین من المتأخرین لم

 ؛«معهدۀ جمیع الکتاب على ما یجب و حیث ایست منه

اى یاد کرده که به دستش افتاده است.  ا  به شرو  پنجگانه آورى آنگاه از روى. 9

گشایى برخى و نه همه نکات  به گره ابصرفدر کتابش ه که نخست از فخر رازى نام برد

اف،وده هر جا فخر  ،آوردهرا به میان ره کرده است. وقتى سخن از شر  چهار تن دیگر اشا

اینان نی،  ،اند. هر کجا سکوت پیشه کرده گفته آنها هم لب به گفتار گشوده ،رازى سخن

و شارحانى که نام برده به ج، نخجوانى  پ یر است استادانى اند. البته درنگ خامو  مانده

و کذا من الشّرو  التى وقعت » :انتساب شهرتشان منسوب به مرزهاى ایران امروزى است

إلیّ.  مّا شر  اإلمام فخرالدین الراز  فألنّه جر  البعض ال شر  الکلّ و  مّا الشرو  الّتی 

الدین  الدین الخونجی و رفیع  فضلالدین المصر  و  للمقتنفین آثاره من الفضالل کاإلمام قطب

الدین النخجوانی فألنهم مازادوا فیما یتعلّ  بشر  الکتاب على ما ذکره اإلمام  الجیلی و نجم

یعبابه بل تکلّموا على ما تکلّم علیه و سکتوا  مّا سکت عنه اللهم إلّا ما هو نزر یسیر  اًشیئ

 ؛«رلیس له قد

ا   یهنى مشکالت  م کور ى سه استاد و پنج شر پس از اینکه نتوانسته به دستاوی،. 11

ه و بیشـترین  سـخن گفتـ    بـه درگـاه طوسـى    یکـرد از رو ،بگشـاید  القانون فی الطب در را 

شـوندگان مخصـوص او کـرده اسـت. یـادآور شـده گرچـه برخـى          ستایش از میـان نـامبرده  

رده گرچـه  مانـده  اسـت. خاطرنشـان کـ    پاسـخ   چنـان بـی   هـم  اما بقیه ؛ها را گشوده پیچیدگی
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ــت      ــافى اس ــاب ک ــن کت ــم ای ــراى فه ــفه ب ــق و فلس ــتم منط ــت   ،دانس ــا الزم اس ــر  ام مفس

پ یر ظریف و بـه بـاورم    اى باشد که کارورزى عملى هم کرده باشد. نکته تأمل پیشه پ،شکى

 به وقـت آمی، دیگر اینکه عطف به شافعى بودن شیرازى و م هب تشیع طوسى  کمى شیطنت

قا  لفظ نصیریه را به کار برده که اگر با ضـمه نـون و فتحـه صـاد     نصیرالدین اشتبردن از نام 

کـه نشـان    اسـت بـن ابیطالـب    خوانده شده شهرتى است که ویژه غالیـان خداپندارنـده علـى   

اگر ج، ایـن بـود شـیرازی بـه روزگـار       .دهد با اعتقادات دینی استاد  موافق نبوده است می

جالـب  گردانید که البتـه چنـین نکـرد.     می شیعیان از م هب شافعی روی اف،ایش غلبه آماری

رسیده و به جـ، بافـت شـیعى ایـن      تبار  به جهرود قم مى ،اند است در احوال طوسى آورده

هـا مشـهور بـه     اى روستایى معروو به قمرود نی، در میان قمی شهر تا قرن اخیر ساکنان منطقه

شـده  بـدان اشـاره   قاجـار   کم تا روزگار تعلق فرقه نُصَیرى هستند که در تواریخ محلى دست

توجّهت تلقال مدینۀ العل م  » قمرود بوده باشد:نادرست  لشک . شاید هم ضب  جهروداست

و شطر کعبۀ و هی الحضرۀ العلیۀ البهیّۀ القدسیّۀ و السدّۀ السّنیۀ الزّکیۀ الفیلسوفیّۀ األس تاذیّۀ  

بقى البعض إذ الیکف ی  النصیریّۀ   قدّس اهلل نفسه و روّ  رمسه   إن حلّ بعض المنغل  و   

فی معرفۀ هذا الکتاب اإلحاطۀ بالقواعد الحکمیۀ بل یجب  ن یک ون الش خص م ع ذل ک     

 ؛«طبیب النفس ذا دربۀ و ممارسۀ بقانون العالج فی تعدیل المزاج

خویش اشاره علمی پس از نومیدى از چهار استاد و تفاسیر پنجگانه به سفرهاى . 11

ه است. اشتدالیم با فالسفه و پ،شکان مباحثه ه در این اقتر یاد شد. اینک کند که پیش مى

به تنهایى واجد آن همه  شان حجمى از حقایق از جمع آنها به دستش آمده که هر یکى

و باحثت مع حکمال هذه األمصار و  طبال تلک األقطار و سألتهم عن حقائ  تلک » :اند نبوده

یجتمع عند  حد  إجتمع عند  ما لم المعضالت و استفدت ما کان عندهم من الدقائ  حتى
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من الحقائ  و کان مع کلّ هذا اإلجتهاد و تطاو  البالد إلى الروم المجهول من الکتاب  کثر 

 ؛«ممن المعلو

دهد شیرازى در  یاد کرده که نشان مىهـ 681ا  با فرمانرواى مصر در  نگارى از نامه. 12

خواهى پسامرگش در  قرینه شیوه آمرز  البته به ؛ه استداشتزمینه سیاسى جایگاه معتبرى 

نفیس، سامرى و    ابنواینکه به لطف او از  شرو درگ شته  سعدیهۀتحف ۀمقدمزمان تدوین 

إلى  ن ترسّلت سنۀ إحد  و ثمانین و ستمائۀ إلى سلطان مصر   » شده است:قف آگاه  ابن

ه جالبیب غفرانه   الملک منصور قالون األلفی الصّالحی سقاه اهلل ش بیب رضوانه و کسا

فظفرت هناک بثلثۀ شرو  تامّۀ للکلیّات. إحدها لفیلسو  المحقّ  عاللالدین  بی الحسن 

علی بن  بی الحزم القرشی المعرو  بابن النفیس و الثانی للطبیب الکامل یعقوب إبن إسح  

یحی السامر  المتطبب و الثالث للطبیب الحاذق  بی الفرج یعقوب بن إسح  المتطبّب المس

 «.المعرو  بابن القف

جمیع  منفا ، نقد ابن هاى ابن هاى سامرى به پرسش ا  به پاسخ زان پس از دستیابى

بنابراین به  ؛کرده استاشاراتی  تلمی ، عبداللطیف بغدادى و شمارى دیگر اسرادیلى، نقد ابن

و دوازده  نامشان نیاورده از چهار استاد حضورى لیو ،هاشتج، کسانى که با آنها مباحثه د

بجوابات السامر  عن سؤاالت  اًو ظفرت  یض» :مندشونده نام برده است شر  و ردیه بهره

اهلل بن جُمَیع  لهبۀ نقیح القانونبت اًالدین بن المنفاخ على مواضع من الکتاب و  یض الطبیب نجم

التی کتبها  حواشی العراقیۀالیهود  المصر  الذ  ردّ فیه على الشیخ و على بعض 

بکتاب لبعض األفاضل و هو اإلمام  اًالدولۀ بن تلمیذ على حواشی الکتب و  یض ین م

و حیث تنقیح القانون عبداللطیف بن یوسف بن محمد البغداد  ردّ فیه على إبن جمیع فی 
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یب  فیه موضع  طالعت هذه الشرو  و غیرهما ممّا ظفرت به انحلّ الباقی من الکتاب بحیث لم

 «.محلّ قیل و قالإنغالق و إشکال و ال 

اما بر سر هم شیرازى از شمارى شرو  پیش از خود نام نبرده که دانسته نیست از آنها 

و برخى هم بوده  شمار  برگ کند که البته برخى کم شاننخواسته یاد ابآگاه نشده یا عامد

الرحمن هم بیشترشان را در کتابش یاد  و ظل ا  تاکنون در زمانه ما گ،ار  نشده مخطوطه

 ت:اس نکرده

تـر یـاد شـد کـه      منسـوب بـه ابوعبیـده جوزجـانى کـه پـیش       قـانون یکم. به جـ، ترجمـه   

هیـثم قـرن پنجمـى     نامیـده اسـت. ابـن    تفسیر مشـکالت قـانون  الرحمان در کتابش آن را  ظل

 1؛ابى اصیبعه از آن یاد کرده است داشته که ابنفی شر  القانون على طریق تعلیق اى به نام  رساله

چون  بن رضوان مصرى قرن پنجمى که البته ممکن است گ،ارشگرانى همدوم. على 

 ؛اند عه و قفطى آن را یاد نکردهاصیب ابى زیرا ابن ؛قنواتى در این زمینه لغ،یده باشند

التیسیر اى بر کتاب بوعلى نوشت. فرزند  هم  سوم. ابوالعالء بن زهر اندلسى که ردیه

 قانونهاى آن نوشت که اثبات کند این بخش در  را به عنوان جانشینى براى بخش بیماری

 ؛ارز  بالینى ندارد

 ت؛را نوش حواشى قانون که  هـ(575مب و  قرن ششمى ) چهارم. ابن

اى تند بر بخش  پنجم. فریدالدین غیالنى قرن ششمى و معاصر فخرالدین رازى که ردیه

را تصحی، کرده است. این سطور آن  ۀبه زبان عربى نوشت که نگارند قانون ادویه مفرده 

ه و سخت بر هاى بوعلى از سوى اسماعیل جرجانى انتقاد کرد در آن از نایادکردى لغ، 

 ؛آن آگاه نشده است الرحمن از ظل جرجانی تاخته است.

                                                           

 .541ص تا،  ، بیابن ابی اصیبعه. 1
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  ؛را نوشته است قانونالدین حمصى قرن هفتمى که تعلیقات بر کلیات  ششم. کمال

 ۀلف به شکل پرسش و پاسخ که نسخمل نگاشت بدون یادکرد اى عربى هفتم. ردیه

بیش  شمار ولى دانسته نشد از کیست و البته چند برگ ؛خطى که آن را تصحی، کردم

 ؛الرحمان یاد نشده است ر کتاب ظلالبته د هنیست ک

حواشى تبار مقیم دمشق قرن ششمى ـ هفتمى که  هشتم. فخرالدین ساعاتى خراسانى

سیار دشوارخوان آن را واکاوى کردم که در برخى اى از مخطوطه ب را نوشت. نمونه قانون

 ؛فخر رازى دانسته شده است ازمنابع به نادرستى 

الدین محمد بلخى و مقیم قونیه بوده و  الدین نخجوانى که از اصحاب جالل نهم. اکمل

الدین نخجوانى است که شیرازى در مقدمه اشاره کرده است. این طبیب هم  ج، نجم

 ؛داشته استقانون وضوع شر  در م ای نامه پ،شکى

 ؛سینا داشته است شرحى بر کتاب ابن( که هـ 667مالدین رحبى ) دهم. شرو

 ؛نام داشته استاختصار کلیات قانون ش بکتاکه هـ( 671)الدین لبودى  یازدهم. نجم

بر شمرده قانون ( که شار  هـ629دوازدهم. ابومحمد عبدالولى بن قراتکین بن عبداهلل )م

اى به  قراتکین نوشته البته ابن؛ الرحمان یاد نشده است از سوى ظل این یکى هم  1شده است.

  2؛داشته استنی،   سینا ردۀ على فخر رازى فیما أخ ه على ابننام 

هاى اسماعیل  از نقادیشر  االسباب و العالمات سی،دهم. نفیس بن عو  کرمانى در 

هاى عربى و  نامه دکردهاى او در پ،شکىسینا یاد کرده است. به ظن قوى یا جرجانى بر ابن

 .فارسى اوست

                                                           

 .215ـ3/214 الجمان، قالدد. 1

 .4/213 همان،. 2
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ا  در این زمینه که به نوشته خود  کسى  هاى علمى آمده آنگاه از کارنامه دست. 13

از مغ،ه اشاره کرده  ا  در بازشناسى پوسته به کامیابى ،تا آن زمان موفق به آن نشده بوده

دست ها تهى باشد و داد معنى را به  گیرد شرحى بنویسد که از لغ،  که سرانجام تصمیم مى

یجتمع عند  حد فی العلم ممّا یتعل  بحلّ هذا الکتاب و تمییز  و لمّا إجتمع عند  ما لم» :دهد

یزلّل من اللفظ صعابۀ و یکشف عن وجه  اًما هو کالقشر عن اللّباب ر یت  ن اشر  له شرح

نیه و تصریح تحلیل ترکیباته و المعانی نقابه غیر مقتصر فیه على حلّ الفاظه و توضیح معا

فی تقریر قواعده و تحریر معاقده و تیسیر مقاصده و تکثیر  اً یض اًتنقیح مبانیه بل مجتهد

فوائده و بسط موجزه و حل ملغزه و تقیید مرسله و تفصیل مجمله و اإلشارۀ إلى  جوبۀ ما 

یتوجه منه علیها  اعترض به کلّ شار  مما لیس فی مسائل الکتاب بقاد  و إلى تلقّى ما

 ؛«فی جمیع ذلک شریطۀ اإلنتصا  و التجنّب عن البغی و اإلعتسا  اًباإلعترا  مراعی

اى که نشان  کند. نکته یاد مىهـ 682 از تاریخ شروع شر  خویش در سال زان پس. 14
نویسى طى  هاى م کور، خوانش و نقادى و گ،ار  دهد مکاتبه با قالوون، ارسال کتاب مى

ا   ان پ یرفته بوده است. اینکه پس ازبه کارگیرى تمامى توان جسمانى و یهنىیکسال پای
هاى مختلف اسالمى  به اقطار سرزمینرا هاى آماده شده  اى از بخش در این زمینه نمونه

دهى کار  یاد کرده است. از صرو  دانشمندان براى پایاناین ارسال کرده و از خواستارى 
ش تا زمان تدوین این مقدمه، دشمنى برخى معاندان ، نی، بیست سال عمر براى این پژوه

و » :سفرها و دور بودنش از دیار  به عنوان پاسخى براى اتمام زودهنگام آن یاد کرده است

الجملۀ شرعت فی تألیف الشر  سنۀ إثنى و ثمانین و ستمائۀ و جمعت فیه ما شذّ و  على

 اًمبسوط اًکتبته إلى األرکان شرحصعب على سواى حسب ما نهضت به قریحتى و قواى و 

الذیول و األذناب. فانتشر اآلفاق و اشتهر فی األقطار و انتقده ید  لسؤال و الجواب طویل اًکثیر

اإلختبار و استحسنه طبع الصغار و الکبار. فمدت علمال األنصار و حکمال األقطار  عناق 

 «.ر  المذکور على الخط المسطورعزائمهم إلىّ و  کثروا المعاودۀ علىّ ملتمسین تتمیم الش
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 پژوهى یه السعد ۀتحف ۀپیکر

سینا  شاید پژوهش در نقد محتویاتش با خود ابنالقانون فی الطب از زمان تألیف اولیه 

که البته اول بار آن را از زبان نجفقلى سعدیه ۀتحفزیرا به گواهى متن  ؛آغاز شده باشد

سینا  یافته بوده که در کناره آن حواشى ابناى  الدین شیرازى مخطوطه قطب ،حبیبى شنیدم

 نوشته شده است. 

زان پس شاگرد ن،دیک و همدمش ابوعبیده جوزجانى به گواهى اسماعیل جرجانى در 

گردان نموده که  نامه استاد  را پارسى کم بخشى از پ،شکى دستیخیره خوارزمشاهى 

 جا به لغ،  جوزجانى اشاره کرده است.  همان

بندى بخش بالینى  اول قرن پنجم به ته یب و دسته ۀدر نیمهـ( 538/536)محمد ایالقى 

 و درمانى کتاب بوعلى پرداخته است.

القانون فی الطب  نوشتارهاى پیرا ۀهاى گوناگونى دربار بندی توان رده اما بر سر هم مى
 ، بندى مطالب، ردیه، نقد، شر اند: ترجمه، دسته به دست داد که قدماء انجام داده بوده

توانسته شامل  ها و ج، آن که البته مى واره تلخیص، شر  تلخیص، تلخیص شر ، فرهنگ

زیرا  ؛که از جنبه حجمى نی، مفصل، میانه یا مختصر بوده باشدباشد  بخشى یا همه متن 

المثل  نفیس و حکیم على گیالنى که البته فى چون ابن هم ،اند برخى متن را کامال شر  کرده

  بخش مفردات فق  چند کلمه گ،ینش شده را تفسیر کرده و گیالنى نفیس در شر ابن

به  ابآورده است. برخى هم صرف   راتر تر و مفصل شر  تمام مدخل مربوطه و البته دقیق

 همان ،مجلد اول بسنده کرده بودند شر  بخش کلیات یعنىیا دشواری بیشتر سبب اهمیت 

معلوم باشد از اصولِ قانون ا مجلّدا اوّلِ هر که ر»که عروضى سمرقندى گفته است: قسمتی 

چون فخر رازى، قطب مصرى و  هم« علمِ طب و کلّیّاتا او هیچ بر او پوشیده نمانَد

نپرداخته و به القانون فی الطب به شر  بخش تشری،  الدین  قطب الدین شیرازى  قطب

تدوین این  این سطور براى ۀارجاع داده است. نگارندنفیس  خصوص ابن هبشرو  دیگر 

ـ  1374 هاى ها طى سال در کتابخانهسعدیه ۀتحف ها به ج، واکاوى مخطوطات یادداشت
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اب خطى ایاصوفیه در هشت ج،ء جمع ۀهاى کنونى از هشت نسخ براى یادداشت  1395

شمار، سنا، چهار نمونه مجلس شوراى اسالمى، ملى ایران و سپهساالر استفاده  برگ 1926

 :وار آن چنین است نموده که گ،ار  فهرست

بلکه گاه  ؛خورده و ادیبانه نیست چون مقدمه کتاب ترا  همسعدیه ۀتحفمتن اصلى . 1

به تعبیر امروزیان یادآور تقریرات کالمى آخوندى  .لحنى فقیهانه ـ محدثانه ـ واعظانه دارد

است. اینکه از روشنى و فصاحت نثر ابوبکر رازى سخت دور شده است. گاه خواننده 

نشینان مدارس قدیمه  سرانجام حجره ندارد در گرداب یا دهلی،هاى مباحثات طوالنى بىپ مى

از فقه به  اببارها مستقیم زیرا ؛گرفتار شده است. به باورم شیرازى شیفته دانش فقه بوده است

 ؛برد مفهوم مرسوم امروزى نام مى

 سعدیهۀتحفسر هم پس از استخراج نام دانشمندان یکصد صفحه اوّل متن دریافتم بر . 2

هاى چند شار  اصلى است که  نگره و به قول فالسفه مصارعه حاصل به جان هم انداختن

که به گواهى اند            بودهبه تقریب غالب آنها معاصر مللّف طى یک قرن ششم و هفتم 

. در یادکرد اقوال ییل یک مدخل رعایت ترتیب تقدم شارحندشیرازى در مقدمه هشت 

ام بیشتر یادکردها از دهگانه: جالینوس،  نی، کرده است. بر حسب رصدى که کرده زمانى را

هاى بوعلى، فخر رازى با  ، کاتبان مخطوطهالشفاءبوعلى با عنوان شیخ و یادکرد کتاب 

الدین خونجى  قف مسیحى، افضل ، سامرى، ابنالطب الکبیرعنوان فاضل شار  و از جمله 

الدین جیلى و اشاره به  الدین نخجوانى، رفیع د کرده، نجمکه از جمله فساد قول او را یا

  ؛الدین شیرازى است و سرانجام آراء خود قطب یشمنفا  و فساد یادکردها ، ابنیشها توهّم

دیگر یادشوندگان با بسامد کمتر اینانند: ارسطو، فارابى با عنوان شیخ ابونصر یا . 3

جُمَیع  ابوسهل مسیحى، محمد غ،الى، ابن، عۀالصنا کامل ابونصر محمد بن طرخان، صاحب

نفیس با عنوان قُرَشى، ابوالفرج  هبل، ابن تلمی ، ابوالعالء بن زهر اندلسى، ابن اسرادیلى، ابن

 ؛البصادر، صاحب شر  کتاب الفر طیّب و اشاره به فی 
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ام از کسانى که محتمل بود یادکردى از آنها کرده شود  تا آنجا که واکاوى کرده. 4

سرافیون،  تر یاد شد اینانند: على بن ربّن طبرى، ابن به ج، شارحانى که پیش ،چنین نبودولى 

ج،ار، زهراوى، ابوریحان بیرونى،  محمد بن زکریاى رازى، ابوالقاسم مقانعى، کشکرایا، ابن

ابى صاد  نیشابورى، محمد ایالقى، اسماعیل جرجانى، قطب مصرى،  بطالن، ابن ابن

ناپ یرى را  الدین سمرقندى. اگر دسترس ، نجیبقانوننتقد صری، فریدالدین غیالنى م

به باورم عطف به آنکه شیرازى از آثار رازى به عنوان مأخ  یاد  ،ورى ندانیم دستاوی، نابهره

باز دهد  نشان مى ،( اقوالى را آوردههـ561متلمی  ) ابناختیارات الحاوى ولى به میانجى  ،نکرده

شونده  دانسته یا نادانسته از فضاى حاکم یهنى ـ زبانى گسترنده خواسته یا ناخواسته وهم 

 ؛ستی،نده سیناستاینده خواجه نصیر طوسى تأثیر پ یرفته بوده است رازى

یاد نکرده و ییل فاضل شار  از او نام برده است. شاید در زمان  اباز فخر رازى صراحت. 5

با این  خو  اى یستگاهش میانهکم در فضاى ز ا  دست تألیف کتابش قاطبه علماى زمانه

سیاسی و دینی  اند. پس نامستقیم از او یاد کرده که گرفتار عواقب  شناخت نداشته دانشمند شک

 ؛آن نشود

 ؛با آنکه در مقدمه یادآور شده کتابش چکیده امّهات موضوع تشری، بدن انسان را دارد. 6

( هـ687منفیس مصرى ) ابنشری، قانون شر  تاز آن تهى است. به باورم با یافته شدن  اما عمالب

نویسى این بخش بسته یافته است. شاید  الدین شیرازى دست خویش را براى شر  از سوى قطب

نفیس بنا به فضاى آزاد فرهنگى ـ علمى ـ اجتماعى مصر که امکان  سببش آن باشد چون ابن

هاى گورستان  ورى جنازه ( نی، از بهرههـ629مکالبدشکافى وجود داشته و عبداللطیف بغدادى )

این شهر در آثار  یاد کرده که چنین شرایطى در اختیار شیرازى در ایران نبوده یا خود 

فن سعدیه ۀتحفاى داشته باشد. به همین سبب چون صاحب نخواسته در مصر هم چنین تجربه

 ؛استنظر کرده  خردمندانه از آن صرو ،دانسته کالبدشناسى را بهتر از این طبیب مصرى نمى

نگار دویسـت و هفتـاد و    اى عربى نامه اى پ،شکى ود که مخطوطه  ب18/6/1395 شنبه پنج. 7

بـه شـمار   سعدیه ۀتحفشمارى در قطع جیبى یافتم که مللّفى ناشناخته داشت و نقدى بر  پنج برگ
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بـود کـه تـا ایـن زمـان از آن      ر این کتـاب  ـباى  ه حاشیه نقادانهـآمد. این نخستین و یگان مى

 .ام شده آگاه
 

 پژوهى  یهالسعد ۀتحف هاى ارزشمندی

اى است که خواهندگان و  نیروى محرکه ،چون متن به زبان عربى نوشته شده ابمنطق. 1

دانى و نی، پ،شکى کهن خویش را به ارتفاع یهن  دانش عربىسط، ناگ،یرند پژوهندگان 

بودن موضوع مشق  الدین شیرازى برسانند که البته در خواهند یافت به حکم تخصصى قطب

 ؛اى است پیمایانه واره واره بلکه قله پیمایى کوه

براى کسانى است که  القانون فی الطبراهنماى فهم بهتر مفاهیم مغلق و مبهم . 2

ویژه که تا چند سال پیش نسخه  به ،ندداشته باشخواهند به درک بهترى از محتویات آن  مى

 ؛پ یر نبود دسترسنی، سینا  نامه مشهور ابن پ،شکىمجلد اول  انتقادى 

را داشته باشند از اب،ارهایى  القانون فی الطببراى کسانى که قصد تصحی، انتقادى . 3

جویى کرد. بنابراین  توان به مقدار زیادى در وقت و فسفر دماغ و ه،ینه صرفه است که مى

ه تقریب شونده خواهد داد. کارى که به باورم ب دقت بیشترى به متن تصحی،ضریب امکان 

 به کار بسته و سخت   1411 نجفقلى حبیبى در اراده جلد اول آن تا این زمان فروردین ماه

 ؛بدان تمکین کرده استچون استداللیان  هم

ترجمه همسنجی هاى فروبسته ضرورت  گشایى گره هم به دو سبب یاد شده و پساگره. 4

را ویراسته جدید عربی   با القانون فی الطباز  شادروان عبدالرحمن شرفکندیفارسى 

 ؛نماید ضرورى مى

هاى ارزشمندى از معیار تحقیق و به ویژه شر   دادهسعدیه ۀتحفمللف در مقدمه . 5

اینکه چه نیکوست درسی برای امروزیان و آیندگان یک متن را به دست داده است. 

خویش را زندگی  و رو  مطالعه و تحقیق هاى زنده سالشمارانه  صاحب اثر گ،ار 

از ارسال اولیه قطعات آماده از سوی دیگر شیرازی به دست دهد. صادقانه و روشنگرانه 
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 که اوالبیاد کرده گانه به اقطار کشورهاى اسالمى  هاى سه شده شر  هر یک از ویراسته

راه سرقت علمى آن  ابثانی ؛هاى دیگر به کار بسته شود بازتاب آن آزموده شود و براى بخش

. کارى که حدود پانصد پیش استالدین شیرازى به عنوان شار  فروبسته  با تثبیت نام قطب

 ؛نی، انجام شده بوده است الحکمه  فردوساز آن به گواهى على بن ربن طبرى براى 

براى کسانى که بخواهند هر یک از شرو  یادشونده در متن را تصحی، و تحقیق . 6

هاى که مللف خود یا  ویژه نقادی به ؛زدایى آنها خواهد کرد کمک فراوانى به لغ،  ،کنند

 ت؛به دست داده اس هر یک از شارحان ۀبه نقل از منتقدان دیگر دربار

ها  در میانه متن شمارى شواهد و نکات یافته شده که براى پژوهشگران دیگر رشته. 7

اى که یادآور شده در زمانه او مشهور  شدنى است. از جمله اشاره به رساله ارزشمند یافته

اى از  چنین از رساله اما به راستى از عمر خیام نیشابورى است. هم ؛سیناست ست از آثار ابنا

تاریخ چون  همهایى  نامه علم حنین بن اسحا  یاد کرده که در گ،ار  احوال در تاریخ

هنگام به نقادى آن نی، پرداخته  کم به این نام یاد نشده و البته هم دستهاى عربى  نگار 

جالینوس باشد که از سوى حنین بن اسحا   اسرار الرجالبه باورم شاید همان البته  ؛است

قلتُ لحنین رسالۀ فی  مر الرجال یدلُّ  نّه یزید و ینقض فلکتبت برمتها » ترجمه شده است:

الشتمالها على فوائد... و هذه آخر الرسالۀ و نقلتها بعبارتها و هى و ان اشتملت على فوائد 

 «.و فیها مقدمات واهیۀیخل على مفاسد  لم

 

 نتیجه

های طبی در میان  نماد کتاب ،بوعلی قانوندرست یا نادرست و به حق یا ناحق  

های قلمروی تمدن اسالمی و ایرانی از پیش از اسالم تاکنون بوده که البته بیشتر عربی  زبان

بۀ حجم از جن سعدیه تحفۀالدین شیرازی مشهور به  و فارسی است. در این میان شر  قطب

، ترین نماد شرو  آن طی ده سده ترین و مهم برجسته ،نوشتاری و نی، شیوۀ تحقیق پیشگام
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پ یر است. این شیوه نه فق  پیش از شیرازی، بلکه پس از او هم با این ساز و کار  درنگ

پیگیری و تکرار نشده است. به تقریب دست کم پنجاه و دو سال از هفتاد و شش سال عمر 

طی بیست و  وهی خود  بر سر واکاوی و تدوین آن وقت گ اشته شده مللف به گوا

هشت سال آخر زندگی یعنی دقیقاب پنجاه و سه روز مانده به مرگش، صرو اراده سه 

به پایان برده است. پس  711و  698و  682های  ا  کرده که هر یک را در سال ویراسته

های علوم در تمدن اسالمی کاربرد  هتواند برای پ،شکان و دیگر شاخ کاو  این اثر که می

داشته باشد، باید از سوی مراک، علمی و محققان ایران و ایرانی به شکل جدی در دستور 

 کار قرار گیرد.
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Brief Contemplations on Shirazi’s Elucidation of al-Qānūn fī al-ibb 
An Exemplary Research Approach in Islamic Medicine History 

 
Dr. Seyed Hossein Razavi Borghei

1
 

 
Abstract 
Qotb al-Din Mahmoud b. Zia al-Din Mas'ud b. Mosleh Shirazi (1236–

1311 AD) is amongst the last brilliant polymaths in the Islamic golden 

age. Qutb al-Din, as his predecessor Fakhr al-Din al-Razi, has left an 

invaluable resource in medicine, astronomy, philosophy, ethics, and 

Persian literature. While western researchers in ancient medicine have 

claimed that his works are lacking innovation, his research approach 

in al-Tuhfat al-Sadie has been contemplated as a precious medical 

book by the current generation that also pioneered in the 

indoctrination of medicine to the Islamic society. The author of this 

article believes that ـ based on the current knowledge of ancient 

medicine ـ this research method has been an unprecedented approach 

to research. This study is inspired by the al-Qānūn fī al-Ṭibb’s 

General Interpretations which is regarded as one of the greatest 

explanations of the Avicenna’s renowned medical encyclopedia. 

Keyword: Avicenna, The canon, Qutb al-Din Shirazi, Tuhfat al-

Sadie, Sharh-e alqanun. 
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Critique of Qutbuddin Shirazi on Fakhreddin Razi 
 

Dr. Mohammad Jafar Heidari
1
 

 

Abstract 
Logicians divide science into imagination and affirmation. Imaginary 

images without a judgement of certainty are called as imagination, and 

mental images with a judgement of certainty are called as 

affirmations. Then each of them is divided into two types: obvious and 

theoretical. What is achieved without thinking is called “obvious”, and 

what is achieved with thinking is called “theoretical”. Then, by 

arranging the obvious assumptions, the theoretical assumptions could 

be discovered, and by arranging obvious assumptions, the theoretical 

assumptions could be discovered. In the meantime, only Fakhreddin 

Razi believes that all imaginations are obvious. In this paper, we first 

examine the speech of Fakhreddin Razi and then the critique of 

Qutbuddin Shirazi.  

Keyword: Qutbuddin Shirazi, Fakhreddin Razi, Imagination, Confirmation, 

Obvious, Theoretical. 
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An introduction and a selection of Tuhfat al-Sadie 
 

Dr. Najafgholi Habibi
1
 

 

Abstract 
The first chapter of Avicenna`s The Canon of Medicine is one the 

most important texts in the history of medicine that is continuously 

used by scholars in different fields of science. However, the text of the 

book is challenging, and soon after its compilation, different 

interpretations and abridgments were written. One of the last 

interpretations, which is very comprehensive, is Tuhfat al-Sadie by 

Qutb al-Din al-Shirazi. In his work, he has written his ideas about the 

text in small sentences between the lines of the original text, and also 

stated and criticized the ideas of almost eleven commentators who 

lived before himself. I achieved to compose an abridgment of Qutb al-

Din`s work by the title of “Al-montakhab men Tuhfat al-Sadie” that is 

published by the Society for the National Heritage of Iran. In the 

abridgment, it is simply presented Qutb al-Din`s comments and his 

quarrel with other commentators is relinquished. 

Keyword: The Canon of Medicine, Qutb al-Din al-Shirazi, Tuhfat al-

Sadie, critique of Tuhfat al-Sadie,  Al-montakhab men Tuhfat al-Sadie. 
 
  

                                                           
1. Retired Lecturer, School of Theology, University of Tehran. (najafgholihabibi@gmail.com)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hekmatname-ye Mafakher                                                                                          144 

 

Personality, ideas, and works of Allameh Qutb al-Din al-Shirazi 
 

Dr. GholamReza JamshidNezad Aval
1
 

 

Abstract 
The article consists of an introduction about the life of Qutb al-Din al-

Shirazi and five following sections as below: Section one: reading 

exact words of Allameh Qutb al-Din; Section two: the relationship 

between Nasir al-Din al-Tusi and Qutb al-Din al-Shirazi; Section 

three: character and personality of Qutb al-Din; Section four: poems, 

works, and writings of Qutb al-Din; Section five: a selection of Durrat 

al-taj, a book written by Qutb al-Din al-Shirazi. 

Keyword: Mozaffari hospital of Shiraz, Hikmat al-ishraq, good and 

evil, illumination and darkness, existence and quiddity, logic.  
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Qutb al-Din al-Shirazi`s Epistemology 
 

Dr. Ali Asghar Jafari Valani
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Abstract 
In this paper, with the method of documentary research, similarities 

and differences between the epistemology of Qutb al-Din al-Shirazi 

and epistemology in Peripatetic and Ishraq schools are explored, and 

with the method of library and reference research, the subject is 

compared and analyzed. First, according to Qutb al-Din, the definition 

of knowledge, wisdom, and their levels and categories are explained, 

then by stating Avicenna and Shaikh al-ʿIshraq ideas, the similarities 

and differences are discovered. As the result, it become clear that 

Qutb al-Din`s philosophy is a combination of those two others and he 

has tried to reconcile them.  

Keyword: Qutb al-Din al-Shirazi, peripatetic school, Ishraq, 

Epistemology, knowledge, wisdom. 
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The Instinct of imaginative forms in Qutb al-Din al-Shirazi`s 

philosophy 
 

Dr. Hasan Bolkhari Gehi
1
 

Abstract 
Mahmoud ibn-Mas'ud-ibn-Kazerouni, also known as Qutb al-Din al-Shirazi 

was a pupil and associate of Nasir al-Din al-Tusi, and one of the most 

celebrated interpreters of Hikmat al-Ishraq, prominent philosopher in 

Peripatetic school, famous in Musicology and proficient in Avicennian 

medicine. Among polymaths, he was one of the last, and like all polymaths, 

master in philosophy, metaphysics, theology, astronomy, music, medicine, 

mathematics, geometry, and natural sciences. As Abulfeda, the author of 

Taqwim al-Buldan (A Sketch of the Countries) puts it, Qutb al-Din has a 

comprehensive interpretation of Suhrawardi`s Hikmat al-ishraq, which is 

exceptional and distinctive in Islamic tradition. 

In this paper, the nature of imaginative forms, one of the most important 

philosophical theories in Islamic tradition, is explained according to Qutb al-

Din's interpretation of Hikmat al-ishraq, as is discussed in the eighth section 

of chapter four of the book. As it is explained in his interpretation, the theory 

of impression of visual objects is rejected and the realm of impression of 

imaginative forms is considered to be the realm of forms, amid the realm of 

sensation and the realm of Nous. 

Keyword: Qutb al-Din al-Shirazi, Shaikh al-Ishraq, Hikmat al-Ishraq, 

imaginative forms, world of ideas. 
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Scientific life of Qutb al-Din al-Shirazi 
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Abstract 
Undoubtedly, Allameh Qutb al-Din al-Shirazi is one of the prominent 

thinkers who are responsible for keeping their ancestor`s culture, 

especially the Avicenna tradition. He is certainly one of the last 

philosophers and polymaths that has high respect for thinking and 

contemplating. His time was coincident with the Mongol invasion of 

Iran when their savagery and violence ruined hundreds of cities and 

villages and also killed millions of men, women, and children. 

Traveling almost all his life, he learned and acquired so much 

knowledge as a scholar of Islam culture. In this paper, we read about 

some of the historic events of his time and some of his writings 

available to us.  

Keyword: Qutb al-Din al-Shirazi, Salghurids, Durrat al-taj. 
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