
 گرفت؟؟؟ شکل ماچگونه هنگیوفر ادبی هویت

  ۶ قسمت

 جدید یوه ھایوش ھا ینوآور با
 دانشمندان و محقیقن خاطرسھولتبھ  بخش یک در منسجم پژوھش یک

 »یافت خواھد ادامھ معاصر اندیشمندان و بزرگان تا ھسلسل این«

  ) صباح( استاد: گردآورنده و محقق

  
عظمت طلبانھ بھ  تاریخی ما ظالمانھ و فرھنگی و، یت ادبیصدھا سال است کھ ھو دردمندانھ دھھا و

ھمچنان مستبدانھ  -است این روند کھ ھنوز ھنوز گرفتھ و دستبرد قرار مورد چپاول و یغما برده شده و

افتخارات تاریخی ساختھ  فاقد ھویت فرھنگی و آفرین مارا غرور و سرزمین ادب پرور و ادامھ دارد

 در. میزنند دامان بی ھویتی خویش وصلھ ناجور کوردالنھ در بوم را و زنبود این مر و ھمھ بود و

نھ تنھا کھ ، درد اندوه و با! بلی. آب تکان نمیخورد تاراج آب از قبال این چپاول و در سرزمین ما

سطح  شوربختانھ کھ در ندارد و جود ملی گرایانھ و پژوھشھای حق خواھانھ و تحقیق و، عکس العمل

پی  تالشھای مذبوھانھ در با آسیاب بیگانھ ریختھ و یا غیرآگاھانھ آب در آگاھانھ و عده ی ملی نیز

  . اند تگاپو ھویت فرھنگی ما در ادبیات نا اشنا بھ زبان ملی و تسلطی فرھنگ و ترویج و

ادبی ملی  شناخت ھویت فرھنگی و توانستھ باشم در -اکنون انچی کھ انجام گرفتھ  من ادعا ندارم تا

ادامھ  انرژی این راه را ھمھ توان و اما مصمیم ھستم کھ با انجام داده باشم و ری بزرگی راخویش کا

گامھای بلندی بردارند تا  درین مسیر ھمیاری داده و دست یاری و شاید کسانی دیگری نیز بدھم و



بھ امید ( .ستانیم باز، گرفتھ اند قرار، ظالمانھ چپاول بیشرمانھ و و حقوق سوختھ دالن کھ مورد تجاوز

  ) آنروز

  ادبیات پارسی اسالمی در جایگاھی اندیشمندان عرفانی و

  
  حسن بصرى 

حسن . شود  ھجرى آغاز مى ١١٠مانند كالم از حسن بصرى متوفى در ، تاریخ عرفان مصطلح

اى داشتھ و نھ قسمت از عمرش   سالھ عمر ھشتاد و ھشت. دو ھجرى است بصرى متولد سال بیست و

از آن ، شده است  خوانده نمى » صوفى«  حسن بصرى البتھ بھ نام. ھجرى گذشتھ استدر قرن اول 

تواند   شود كھ اوال كتابى تالیف كرده بھ نام رعایة حقوق هللا كھ مى  جھت جزء صوفیھ شمرده مى

نیكلسون مدعى  . نسخھ منحصر بھ فرد این كتاب در آكسفورد است. اولین كتاب تصوف شناختھ شود

طریقى كھ . اولین مسلمانى كھ روش حیات صوفیانھ و حقیقى را نوشتھ حسن بصرى است«: است كھ

  : دھند نویسندگان اخیر براى تصوف و وصول بھ مقامات عالیھ شرح مى

كھ ھر كدام باید براى ارتقاء بھ مقام باالترى بھ . . . اول توبھ و پس از آن یك سلسلھ اعمال دیگر

   ».ترتیب عملى شود

  عرفا بعضى از سالسل طریقت را بھ حسن بصرى و از او بھ حضرت امیر علیھ السالم مى ثانیا خود

سلسلھ ، ابن الندیم در الفھرست فن پنجم از مقالھ پنجم. مانند سلسلھ مشایخ ابو سعید ابو الخیر، رسانند

بدر  حسن ھفتاد نفر از اصحاب: گوید رساند و مى  جعفر خلدى را نیز بھ حسن بصرى مى، ابو محمد

  . را درك كرده است

رساند كھ حسن بصرى عمال جزء گروھى بوده است كھ   مى، ثالثا بعضى از حكایات كھ نقل شده است

حسن بصرى . بعدا بعضى از آن حكایات را بھ مناسبت نقل خواھیم كرد. یافتند » متصوفھ«  بعدھا نام

  . خراسانى االصل است



  مالك بن دینار
. ز كسانى بوده است كھ كار زھد و ترك لذت را بھ افراط كشانده استا. این مرد اھل بصره است

  . ھجرى در گذشتھ است 131وى در سال . شود داستانھا از او در این جھت نقل مى

  ابراھیم ادھم
گویند در ابتدا پادشاه بلخ بود و . داستان معروفى دارد شبیھ داستان معروف بودا. اھل بلخ است

. عرفا براى وى اھمیت زیاد قائلند. ئب شد و در سلسلھ اھل تصوف قرار گرفتجریاناتى رخ داد كھ تا

  . ھجرى در گذشتھ است 161ابراھیم در حدود سال . در مثنوى داستان جالبى براى او آورده است

  رابعھ عدویھ
رابعھ . نامیده شد » رابعھ« اش بود  و چون چھارمین دختر خانواده، از اعاجیب روزگار است، این زن

  ویھ غیر از رابعھ شامیھ است كھ او ھم از عرفاست و معاصر جامى است و در قرن نھم مىعد

داستانى . رابعھ عدویھ كلماتى بلند و اشعارى در اوج عرفان و حاالتى عجیب دارد. زیستھ است

رابعھ . شود كھ جالب است درباره عیادت حسن بصرى و مالك بن دینار و یك نفر دیگر از او نقل مى

  . بوده است 185یا  180اند وفاتش در   درگذشتھ است و بعضى گفتھ  136 یا 135دود در ح

  ابو ھاشم صوفى كوفى
این . تاریخ وفاتش مجھول است. در آن منطقھ متولد شده و در ھمان منطقھ زیستھ است. اھل شام است

بھ  ظاھرا اول كسى است كھ. بوده است 161قدر معلوم است كھ استاد سفیان ثورى متوفاى 

  . شناختم من دقایق ریا را نمى، اگر ابو ھاشم نبود: سفیان گفتھ است. خوانده شده است» صوفى« نام

  شقیق بلخى
بنابر نقل ریحانة االدب و غیره از كتاب كشف الغمھ على بن عیسى . شاگرد ابراھیم ادھم بوده است

علیھ السالم مالقات داشتھ و در راه مكھ با حضرت موسى بن جعفر ، اربلى و از نور االبصار شبلنجى

  . درگذشتھ است 184یا  174یا  153 در سال. از آن حضرت مقامات و كرامات نقل كرده است

  معروف كرخى
. رسد كھ خراسانى االصل است بھ نظر مى، است»فیروز« اھل كرخ بغداد است ولى از اینكھ نام پدرش

مادرش نصرانى بودند و خودش بھ گویند پدر و  مى. این مرد از معاریف و مشاھیر عرفاست

بر حسب -بسیارى از سالسل طریقت. حضرت رضا مسلمان شد و از آن حضرت استفاده كرد دست

بھ معروف كرخى و بھ وسیلھ او بھ حضرت رضا علیھ السالم و از طریق آن حضرت بھ -ادعاى عرفا

ھت این سلسلھ را سلسلة رسد و بدین ج ائمھ پیشین تا حضرت رسول صلى هللا علیھ و آلھ و سلم مى



وفات معروف در حدود سالھاى . ھا عموما چنین ادعایى دارند ذھبى. خوانند مى) رشتھ طالیى( الذھب

  . بوده است 206تا 200

  فضیل بن عیاض
یك شب كھ . گویند در ابتدا راھزن بود مى. نژاد است خراسانى عرب. این مرد اصال اھل مرو است

. دارى شنید او را منقلب و تائب ساخت یك آیھ قرآن كھ از شب زنده، تبراى دزدى از دیوارى باال رف

گویند آن كتاب یك سلسلھ درسھاست كھ از امام صادق  كتاب مصباح الشریعھ منسوب بھ اوست و مى

مرحوم حاج میرزا حسین نورى در خاتمھ مستدرك ، محدث متبحر قرن اخیر. علیھ السالم گرفتھ است

  . درگذشتھ است 187 فضیل در سال. ماد كرده استبھ این كتاب اظھار اعت

  
  ) طیفور بن عیسى( بایزید بسطامى

گویند اول كسى است كھ صریحا از فناء فى هللا و بقاء  مى. از اكابر عرفا ن و اصال اھل بسطام است

  . » از بایزیدى خارج شدم مانند مار از پوست«: با یزید گفتھ است. با  سخن گفتھ است

خود عرفا او را از . ھ اصطالح شطحیاتى دارد كھ موجب تكفیرش شده استبایزید ب

با یزید در سال . گفتھ است یعنى در حال جذبھ و بى خودى آن سخنان را مى، نامند مى»سكر« اصحاب

ولى این ، اند كھ سقاى خانھ امام صادق علیھ السالم بوده است بعضى ادعا كرده. در گذشتھ است 261

  . یعنى با یزید عصر امام صادق علیھ السالم را درك نكرده است، آید جور نمىادعا با تاریخ 

  بشر حافى
او نیز در ابتدا اھل فسق و فجور . از مشاھیر عرفانست. اند اھل بغداد است و پدرانش اھل مرو بوده

كھ توبھ عالمھ حلى در منھاج الكرامھ داستانى نقل كرده است مبنى بر این. بوده و بعد توبھ كرده است

حضرت موسى بن جعفر علیھ السالم صورت گرفتھ است و چون در حالى تشرف بھ توبھ  او بھ دست

نامیدن او را چیز » حافى« بعضى علت. بھ بشر حافى معروف شد، بود» حافى پابرھنھ« پیدا كرد كھ

  . درگذشتھ است 227 یا 226 بشر حافى در سال. اند دیگر گفتھ



  سرى سقطى
. وى از دوستان و ھمراھان بشر حافى بوده است. دانیم اصال كجایى بوده است نمى. اھل بغداد است

ابن خلكان در وفیات االعیان نوشتھ است كھ . بھ خلق خدا و ایثار بوده است سرى سقطى اھل شفقت

: گفتند. كنم كھ بر زبانم جارى شد استغفار مى» الحمد  « سى سال است كھ از یك جملھ: سرى گفت

بھ من گفتھ . بیرون آمدم ببینم كھ بھ دكان من رسیده یا نھ. شبى حریقى در بازار رخ داد: چگونھ؟گفت

، یكمرتبھ متنبھ شدم كھ گیرم دكان من آسیبى ندیده باشد. » الحمد  «: گفتم. شد بھ دكان تو نرسیده است

  بایست من در اندیشھ مسلمین باشم؟  آیا نمى

شبى دود خلق آتشى برفروخت : گوید كند آنجا كھ مى شاره مىا) با اندك تفاوت( سعدى بھ ھمین داستان

شنیدم كھ بغداد نیمى بسوخت یكى شكر گفت اندر آن خاك و دود كھ دكان ما را گزندى نبود 

اى گفتش اى بوالھوس تو را خود غم خویشتن بود و بس پسندى كھ شھرى بسوزد بھ نار اگر  جھاندیده

. مرید معروف كرخى و استاد و دایى جنید بغدادى است بود بر كنار سرى شاگرد و خود سرایت

عارف مانند آفتاب بر «: گوید سخنان زیادى در توحید و عشق الھى و غیره دارد و ھم اوست كھ مى

كشد و مانند آب مایھ زندگى ھمھ دلھاست و  تابد و مانند زمین بار نیك و بد را بھ دوش مى ھمھ عالم مى

سالگى   در سن نود و شصت 250یا  245سرى در سال . »كند نى مىمانند آتش بھ ھمھ پرتو افشا

  . درگذشتھ است

  حارث محاسبى
اند كھ بھ امر   خوانده » محاسبى« از آن جھت او را. وی از دوستان و مصاحبان جنید بوده است

، احمد حنبل چون دشمن علم كالم بود. معاصر احمد بن حنبل است. مراقبھ و محاسبھ اھتمام تام داشت

 حارث در سال. او را بھ واسطھ ورودش در علم كالم طرد كرد و ھمین سبب اعراض مردم از او شد

  . درگذشتھ است 243 

  جنید بغدادى
ھمچنانكھ فقھاى شیعھ شیخ ، خوانند مى» سید الطائفھ«عرفا و متصوفھ او را. اصال اھل نھاوند است

برخى شطحیات كھ از . رود ھ شمار مىجنید یك عارف معتدل ب. خوانند مى» شیخ الطائفھ«طوسى را

كرد و در زى علما و  او حتى لباس اھل تصوف بھ تن نمى. از او شنیده نشده است، دیگران شنیده شده

اگر : گفت. بپوش) لباس اھل تصوف( » خرقھ« بھ خاطر یاران ھم كھ ھست: بھ او گفتند. فقھا بود

: ساختم اما نداى حقیقت این است كھ جامھ مىاز آھن گداختھ ، دانستم كھ از لباس كارى ساختھ است مى

حرقھ آتش «، یعنى از خرقھ كارى ساختھ نیست» انما االعتبار بالحرقة، لیس االعتبار بالخرقة«



. جنید خواھرزاده و مرید و شاگرد سرى سقطى و ھم شاگرد حارث محاسبى بوده است. الزم است» دل

  . در نود سالگى در گذشت 297 گویند در سال

  نون ذوال
ھم . جامى او را رئیس صوفیان خوانده است. فقیھ معروف بوده است، وى در فقھ شاگرد مالك بن انس

اول كسى است كھ رمز بھ كار برد و مسائل عرفانى را با اصطالحات رمزى بیان كرد كھ فقط كسانى 

ورت غزل و با معانى بھ ص، این روش تدریجا معمول شد. كھ واردند بفھمند و ناواردھا چیزى نفھمند

برخى معتقدند كھ بسیارى از تعلیمات فلسفھ نو افالطونى وسیلھ ذوالنون . تعبیرات سمبولیك بیان شد

  . درگذشتھ است 250- 240ذوالنون در فاصلھ سالھاى . وارد عرفان و تصوف شد

  
  سھل بن عبد هللا تسترى

ا ن كھ اصل را بر مجاھده نفس اى از عرف فرقھ. از اكابر عرفان و صوفیھ و اصال اھل شوشتر است

. در مكھ معظمھ با ذوالنون مصرى مالقات داشتھ است. شوند خوانده مى » سھلیھ«بھ نام او، دانند مى

  . درگذشتھ است  293 یا  283  وى در سال

  حسین بن منصور حالج
ترین عرفاى دوره  حالج از جنجالى. اصال اھل بیضاء است ولى در عراق رشد و نما یافتھ است

فقھا تكفیرش . بھ كفر و ارتداد و ادعاى خدایى متھم شد. شطحیات فراوان گفتھ است. المى استاس

. كنند خود عرفان او را بھ افشاى اسرار متھم مى. كردند و در زمان مقتدر عباسى بھ دار آویختھ شد

عضى او را كرد ب سردار بلند جرمش این بود كھ اسرار ھویدا مى گفت آن یار كزو گشت: گوید حافظ مى

گویند سخنان او و بایزید كھ بوى كفر  كنند و مى خود عرفا ن او را تبرئھ مى. دانند مردى شعبده باز مى

حالج در . كنند یاد مى»شھید« عرفا ن از او بھ عنوان. در حال سكر و بى خودى بوده است، دھد مى

  . بھ دار آویختھ شد 309یا 306 سال



  ابو بكر شبلى
اصال خراسانى . د بغدادى بوده و حالج را نیز درك كرده و از مشاھیر عرفانستشاگرد و مرید جنی

اشعار و كلمات عارفانھ زیادى از او نقل شده ، در كتاب روضات الجنات و سایر كتب تراجم. است

. اول كسى كھ بھ رمز سخن گفت ذوالنون مصرى بود«: خواجھ عبد هللا انصارى گفتھ است. است

بھ  و چون نوبت، لم را مرتب ساخت و بسط داد و كتابھا در این علم تالیف كرداین ع، جنید كھ آمد

سالگى درگذشتھ  87در 344-334شبلى در بین سالھاى . »شبلى رسید این علم را بھ باالى منابر برد

  . است

  ابوعلى رودبارى
عباس بن شریح و مرید جنید بوده و فقھ را از ابو ال. نژاد است برد و ساسانى نسب بھ انوشیروان مى

درگذشتھ  322در سال . اند خوانده او را جامع شریعت و طریقت و حقیقت. ادبیات را از ثعلب آموخت

  . است

  ابونصرسراج
. ابو نصر سراج صاحب كتاب معروف اللمع كھ از متون اصیل و قدیم و معتبر عرفان و تصوف است

. اند گرد بالواسطھ یا مع الواسطھ او بودهشا بسیارى از مشایخ طریقت. در درگذشتھ است 378در سال 

مقبره ، اى كھ در پایین خیابان مشھد بھ نام قبر پیر پاالندوز معروف است بعضى مدعى ھستند كھ مقبره

  . كم این كلمھ بھ پاالندوز تغییر شكل داده است  كم. )ساز  سراج زین( ھمین ابو نصر سراج است

  ابو الفضل سرخسى
اگرد و مرید ابو نصر سراج و استاد ابو سعید ابو الخیر عارف بسیار این مرد اھل خراسان و ش

  . ھجرى درگذشتھ است 400در سال . معروف بوده است

  ابو عبد هللا رودبارى
درگذشتھ  369 در سال. رود ا ین شخص خواھرزاده ابو على رودبارى است و از عرفان بھ شمار مى

  . است

  ابو طالب مكى
قوت «  بھ نام واسطھ كتابى است كھ در عرفان و تصوف تالیف كرده استشھرت بیشتر این مرد بھ 

ابو طالب اصال از بالد . این كتاب چاپ شده و از متون اصیل و قدیم عرفان و تصوف است. » القلوب

وى در سال . معروف شده است» مكى« بھ عنوان، جبل است و در اثر اینكھ سالھا در مكھ مجاور بوده

  . است درگذشتھ 386یا 385



  شیخ ابو الحسن خرقانى
از جملھ مدعى ھستند كھ ، دھند بھ او نسبت مى عرفا ن داستانھاى شگفت. یكى از معروفترین عرفانست

كرده  گرفتھ و مشكالت خویش را حل مى رفتھ و با روح او تماس مى بر سر قبر بایزید بسطامى مى

س آن سالھا آمد پدید گاه و بیگھ نیز رفتى بى ابوالحسن بعد از وفات بایزید از پ: گوید مولوى مى. است

گفتى شكالش حل شدى مولوى  فتور بر سر گورش نشستى با حضور تا مثال شیخ پیشش آمدى تا كھ مى

گویند با ابو على  مى. نماید كھ ارادت وافرى بھ او داشتھ است در مثنوى زیاد از او یاد كرده است و مى

 425وى در سال . الخیر عارف معروف مالقات داشتھ است سینا فیلسوف معروف و ابو سعید ابو

  . درگذشتھ است

  
  ابو سعید ابو الخیر

: تصوف چیست؟ گفت: از وى پرسیدند. رباعیھاى نغز دارد. ترین عرفانست از مشھورترین و با حال

تصوف آن است كھ آنچھ در سر دارى بنھى و آنچھ در دست دارى بدھى و از آنچھ بر تو آید «

روزى ا بو على سینا در مجلس وعظ ابو سعید شركت . با ابو على سینا مالقات داشتھ است. » بجھى

ابو على این رباعى را . گفت سخن مى ابو سعید درباره ضرورت عمل و آثار طاعت و معصیت. كرد

  كرده ماییم بھ عفو تو توال : انشا كرد، حق داریم نھ بر عمل خویشتن بھ عنوان اینكھ ما تكیھ بر رحمت

  و ز طاعت و معصیت تبرا كرده 

  باشد، آنجا كھ عنایت تو باشد

  . كرده چون نا كرده، نا كرده چو كرده

  : ابو سعید فى الفور گفت

  اى نیك نكرده و بدیھا كرده 

  وانگھ بھ خالص خود تمنا كرده 

  بر عفو مكن تكیھ كھ ھرگز نبود

  . كرده چون ناكرده، ناكرده چو كرده 



  : از ابو سعید استاین رباعى نیز 

  خواھد بود  فردا كھ زوال شش جھت

  خواھد بود  قدر تو بھ قدر معرفت

  در حسن صفت كوش كھ در روز جزا 

  خواھد بود  حشر تو بھ صورت صفت

  . ھجرى درگذشتھ است 440ابو سعید در سال  

  ابوعلى دقاق
گریستھ  س در مناجاتھا مىاز ب. واعظ و مفسر قرآن بود. رود بھ شمار مى وی جامع شریعت و طریقت

  . درگذشتھ است 412یا  405در سال . اند لقب داده»گر شیخ نوحھ«او را

  ابو الحسن على بن عثمان ھجویرى غزنوى
صاحب كتاب كشف المحجوب كھ از كتب مشھور این ، ابو الحسن على بن عثمان ھجویرى غزنوى

   .درگذشتھ است 470در سال . فرقھ است و اخیرا چاپ شده است

  خواجھ عبد هللا انصارى
خواجھ عبد هللا یكى از معروفترین و . و ی از اوالد ابو ایوب انصارى صحابى بزرگوار معروف است

شھرتش بیشتر . كلمات قصار و مناجاتھا و ھمچنین رباعیات نغز و با حالى دارد. متعبدترین عرفاست

پس كى !سستى، در پیرى!مستى، نىدر جوا!پستى، در طفلى«: از كلمات اوست. بھ واسطھ ھمانھاست

نیكى را نیكى كردن ، بدى را بدى كردن سگسارى است«: و ھم از كلمات اوست» خدا پرستى؟

: این رباعى نیز از اوست» . بدى را نیكى كردن كار خواجھ عبد هللا انصارى است، خرخارى است

دیده بباید آموخت دیدن  بزرگ بركشیدن خود را از جملھ خلق برگزیدن خود را از مردمك عیب است

درگذشتھ و  481ھمھ كس را و ندیدن خود را خواجھ عبد هللا در ھرات متولد و در ھمان جا در سال 

، خواجھ عبد هللا كتب زیاد تالیف كرده. معروف است» پیر ھرات« بھ دفن شده است و از این جھت

كتب عرفان است كتاب منازل  ترین معروفترین آنھا كھ از كتب درسى سیر و سلوك است و از پختھ

  . بر این كتاب شرحھاى زیاد نوشتھ شده است. السائرین است

  امام ابو حامد محمد غزالى
رئیس جامع نظامیھ بغداد شد و عالیترین پست روحانى زمان خویش . از معروفترین علماى منقول بود

از مردم . كند اشباع نمى اما احساس كرد نھ آن معلومات و نھ آن مناصب روحش را، را حیازت كرد

ده سال در بیت المقدس دور از چشم آشنایان بھ خود . مخفى شد و بھ تھذیب و تصفیھ نفس مشغول شد

. بھ عرفان و تصوف گرایید و دیگر تا آخر عمر زیر بار منصب و پست نرفت در ھمان وقت. پرداخت



در طوس كھ  505و در سال  كتاب معروف احیاء علوم الدین را بعد از دوره ریاضت تالیف كرد

  . اش بود درگذشت وطن اصلى

  عین القضاة ھمدانى
-ك ه او نیز از عرفانست-مرید احمد غزالى برادر كوچكتر محمد غزالى. از پرشورترین عرفانست

باالخره تكفیرش . اشعار آبدارى دارد كھ خالى از شطحیات نیست. كتب زیاد تالیف كرد. بوده است

كشتھ  533- 525در حدود سالھاى . دش را سوختند و خاكسترش را بر باد دادندكردند و كشتند و جس

  . شد

  شاعر معروف، سنایى غزنوى
. كند ھاى او را طرح و شرح مى مولوى در مثنوى گفتھ. اشعار او از عرفانى عمیق برخوردار است

  . درگذشتھ است 570!در نیمھ اول قرن ششم

  معروف بھ ژنده پیل، احمد جامى
معروف ) نزدیك سرحد ایران و افغانستان( قبرش در تربت جام. ھیر عرفان و متصوفھ استاز مشا

غره مشو كھ مركب مردان مرد را در : از اشعار او در باب خوف و رجا این دو بیتى است. است

 اند و اند نومید ھم مباش كھ رندان جرعھ نوش ناگھ بھ یك ترانھ بھ منزل رسیده سنگالخ بادیھ پیھا بریده

  : ھم او در رعایت اعتدال در امر انفاق و امساك گفتھ است

چون تیشھ مباش و جملھ بر خود متراش چون رنده ز كار خویش بى بھره مباش تعلیم ز اره گیر در 

  . پاش كش و چیزى مى كار معاش چیزى سوى خود مى

  . درگذشتھ است 536 جامى در حدود سال

  عبد القادر گیالنى 
اند نھ  دانستھ»  جیل« بعضى او را اھل. جا دفن شده است ا یافتھ و در ھماندر بغداد نشو و نم

سلسلھ قادریھ از سالسل صوفیھ منسوب بھ . از شخصیتھاى جنجالى جھان اسالم است. » جیالن« اھل

ھاى زیاد  او از كسانى است كھ دعاوى و بلند پروازى. قبرش در بغداد معروف و مشھور است. اوست

  . درگذشتھ است 561یا  560در سال . وى از سادات حسنى است. است از او نقل شده

  شیخ روزبھان بقلى
اخیرا بعضى . گفتھ است زیرا شطحیات زیاد مى، معروف است» شیخ شطاح« شیخ روزبھان بقلى كھ بھ

  . در گذشتھ است 606 این مرد در سال. كتب او وسیلھ مستشرقین چاپ و منتشر شده است



  راى خوارزمىالدین كب شیخ نجم
وى شاگرد و مرید و داماد شیخ . شود بسیارى از سالسل بھ او منتھى مى. از مشاھیر اكابر عرفانست

بھاءالدین  از آن جملھ است، شاگردان و دست پروردگان زیادى داشتھ است. روزبھان بقلى بوده است

ھنگامى كھ . ملھ مغولبا ح زمانش مقارن است. زیست در خوارزم مى. پدر موالنا مولوى رومى، ولد

توانید از شھر  الدین كبرى پیام فرستادند كھ شما و كسانتان مى براى نجم، حملھ كند خواست مغول مى

  : الدین پاسخ داد نجم. خارج شوید و خود را نجات دھید

خود . شوم امروز كھ روز سختى آنھاست از آنھا جدا نمى، ام من در روز راحت در كنار این مردم بوده

  . انھ سالح پوشید و ھمراه مردم جنگید تا شھید شدمرد

  . واقع شده است 616 این حادثھ در سال

  
  شیخ فریدالدین عطار

تذكرة االولیاء او كھ در شرح حال عرفا ن و . در نثر و نظم تالیف دارد. از اكابر درجھ اول عرفاست

رق شناسان اھمیت فراوان بھ شود و ش متصوفھ است اثرھای وی از جملھ مآخذ و مدارك محسوب مى

  . ھمچنین كتاب منطق الطیر او یك شاھكار عرفانى است. دھند آن مى

  : مولوى درباره او و سنایى گفتھ است

  : رویم و ھم او گفتھ است عطار روح بود و سنایى دو چشم او ما از پى سنایى و عطار مى

  ایم  شھر عشق را عطار گشت ما ھنوز اندر خم یك كوچھ ھفت

  . اى است كھ خود عطار در منطق الطیر شرح داده است ھفت وادى، شھر عشق قصود مولوى از ھفتم

  : گوید محمود شبسترى در گلشن راز مى

  . مرا از شاعرى خود عار ناید كھ در صد قرن چون عطار ناید

و ، استالدین كبرى بوده  عطار شاگرد و مرید شیخ مجدالدین بغدادى از مریدان و شاگردان شیخ نجم

حیدریھ مدفون  كھ او نیز از مشایخ این عصر است و در تربت- الدین حیدر را ھمچنین صحبت قطب



عطار مقارن فتنھ مغول درگذشت و بھ قولى بھ . نیز درك كرده است- است و انتساب آن شھر بھ اوست

  . كشتھ شد 628-626 دست مغوالن در حدود سالھاى

  الدین سھروردى شیخ شھاب
دین سھروردى صاحب كتاب معروف عوارف المعارف كھ از متون خوب عرفان و ال شیخ شھاب

با . رفت زیارت مكھ و مدینھ مى 572!گویند ھر سال بھ. رساند نسب بھ ابو بكر مى. تصوف است

الدین اسماعیل شاعر  شیخ سعدى شیرازى و كمال. عبدالقادر گیالنى مالقات و مصاحبت داشتھ است

مرا شیخ داناى مرشد شھاب دو اندرز : گوید سعدى در مورد او مى. اند ودهاز مریدان او ب، معروف

  فرمود بر روى آب یكى اینكھ در نفس خودبین مباش دگر آنكھ در جمع بدبین مباش 

الدین سھروردى فیلسوف مقتول معروف بھ شیخ اشراق است كھ در  این سھروردى غیر از شیخ شھاب

درگذشتھ  632سھروردى عارف در حدود سال . ل رسیددر حلب بھ قت 590-581حدود سالھاى 

اشعار عربى عرفانى در نھایت . از عرفانى طراز اول محسوب است. ابن الفارض مصرى. . است

  . اوج و كمال ظرافت دارد

یكى از كسانى كھ دیوان او را شرح كرده عبد . اند دیوانش مكرر چاپ شده و فضال بھ شرحش پرداختھ

اشعار عرفانى او در عربى با اشعار عرفانى حافظ در . معروف قرن نھم است عارف، الرحمن جامى

او . خودت شرحى بر اشعارت بنویس: الدین عربى بھ او گفت محیى. زبان پارسى قابل مقایسھ است

ابن فارض از افرادى است كھ احوالى غیر عادى . كتاب فتوحات مكیھ شما شرح این اشعار است: گفت

ابن . ل جذبھ بوده است و بسیارى از اشعار خود را در ھمان حال سروده استغالبا در حا، داشتھ

  . درگذشتھ است 632الفارض در سال 

  الدین عربى حاتمى طایى اندلسى محیى
اما ظاھرا بیشتر عمر خود را در مكھ و سوریھ ، در اندلس تولد یافتھ. از اوالد حاتم طایى است

سلسلھ طریقتش با یك . بى اندلسى از عرفاى قرن ششم استشاگرد شیخ ابو مدین مغر. گذرانده است

نیز » ابن العربى« كھ احیانا با نام-الدین محیى. رسد واسطھ بھ شیخ عبد القادر گیالنى سابق الذكر مى

نھ پیش از او و نھ بعد از او كسى بھ پایھ او ، مسلما بزرگترین عرفاى اسالم است-شود خوانده مى

قرن بھ قرن ، عرفان اسالمى از بود ظھور. اند لقب داده»شیخ اكبر«ھت او رابھ ھمین ج. نرسیده است

عرفاى بزرگى ظھور كردند و بھ عرفان تكامل بخشیدند و -چنانكھ اشاره شد-در ھر قرنى، تكامل یافت

الدین  ولى در قرن ھفتم بھ دست محیى، این تكامل تدریجى بود. اش افزودند بر سرمایھ

الدین عرفان را وارد مرحلھ جدیدى كرد كھ  محیى. و بھ نھایت كمال خود رسیدپیدا كرد » جھش« عربى

الدین پایھ گذارى  یعنى بخش علمى و نظرى و فلسفى آن وسیلھ محیى، بخش دوم عرفان. سابقھ نداشت

  . سفره او ھستند. خوار عرفانى بعد از او عموما ریزه. شد



انسانى . یكى از اعاجیب روزگار است، ھ جدیدى كردالدین عالوه بر اینكھ عرفان را وارد مرحل محیى

، برخى او را ولى كامل. اش شده است ھاى متضادى درباره و بھ ھمین دلیل اظھار عقیده» شگفت« است

الدین و گاھى ماحى  گاھى ممیت. دھند خوانند و بعضى دیگر تا حد كفر تنزلش مى قطب االقطاب مى

  . خوانند الدینش مى

الدین  محیى، نھایت احترام براى او قائل است، یلسوف بزرگ و نابغھ عظیم اسالمىصدر المتالھین ف

الدین بیش از دویست كتاب تالیف كرده  محیى. در دیده او از بو على سینا و فارابى بسى عظیمتر است

) در حدود سى كتاب( بسیارى از كتابھاى او و شاید ھمھ كتابھایى كھ نسخھ آنھا موجود است. است

بسیار بزرگ و در  مھمترین كتابھاى او یكى فتوحات مكیھ است كھ كتابى است. ه استچاپ شد

دیگر كتاب فصوص الحكم است كھ گر چھ كوچك است ولى . یك دائرة المعارف عرفانى است حقیقت

در ھر عصرى شاید دو . شروح زیاد بر آن نوشتھ شده است، دقیقترین و عمیقترین متن عرفانى است

در دمشق  638الدین در سال  محیى. پیدا نشده باشد كھ قادر بھ فھم این متن عمیق باشدسھ نفر بیشتر 

  . قبرش در شام ھم اكنون معروف است. درگذشت و ھمان جا دفن شد

  صدرالدین محمد قونوى
با خواجھ . الدین عربى اھل قونیھ و شاگرد و مرید و پسر زن محیى، صدرالدین محمد قونوى

بین او و خواجھ نصیر مكاتبات رد و بدل شده و . ولوى رومى معاصر استنصیرالدین طوسى و م

. میان او و مولوى در قونیھ كمال صفا و صمیمیت وجود داشتھ است. مورد احترام خواجھ بوده است

- ھمچنانكھ نقل شده-شده است و ظاھرا كرده و مولوى بھ نماز او حاضر مى قونوى امامت جماعت مى

ھاى مولوى منعكس است از او آموختھ  الدینى را كھ در گفتھ و عرفان محیى مولوى شاگرد او بوده

قونوى از مسند حركت كرد و آن را بھ مولوى داد كھ بر . گویند روزى وارد محفل قونوى شد. است

جواب خدا را چھ بدھم كھ بر جاى تو تكیھ زنم؟قونوى مسند را بھ : مولوى ننشست و گفت. آن بنشیند

ھاى  قونوى بھترین شارح افكار و اندیشھ. ما را نیز نشاید، مسندى كھ تو را نشاید: فتدور انداخت و گ

كتابھاى قونوى از كتب درسى . الدین قابل درك نبود شاید اگر او نبود محیى. الدین است محیى

 :كتابھاى معروف قونوى عبارت است از. ھاى فلسفھ و عرفان اسالمى در شش قرن اخیر است حوزه

) سال فوت مولوى و خواجھ نصیرالدین طوسى( 672قونوى در سال . فكوك، نصوص، یبمفتاح الغ

  . درگذشتھ است 673 و یا سال



  
  الدین محمد بلخى رومى معروف بھ مولوى موالنا جالل

نسبش بھ ابو بكر . از بزرگترین عرفاى اسالم و از نوابغ جھان است. صاحب كتاب جھانى مثنوى

است از حكمت و معرفت و نكات دقیق معرفة الروحى و اجتماعى و مثنوى او دریایى . رسد مى

در كودكى ھمراه . مولوى اصال اھل بلخ است. در ردیف شعراى طراز اول ایران است. عرفانى

با شیخ فریدالدین عطار در . پدرش او را با خود بھ زیارت بیت هللا برد. پدرش از بلخ خارج شد

. ت از مكھ ھمراه پدر بھ قونیھ رفت و آنجا رحل اقامت افكندپس از مراجع. نیشابور مالقات كرد

مولوى در ابتدا مردى بود عالم و مانند علماى دیگر ھمطراز خود بھ تدریس اشتغال داشت و 

سخت مجذوب او گردید و ترك ، تا آنكھ با شمس تبریزى عارف معروف برخورد، زیست محترمانھ مى

. در مثنوى مكرر با سوز و گداز از او یاد كرده است. است دیوان غزلش بھ نام شمس. ھمھ چیز كرد

  . درگذشتھ است 672مولوى در سال 

  فخرالدین عراقى 
الدین سھروردى  شاگرد صدرالدین قونوى و مرید و دست پرورده شھاب، شاعر و غزلسراى معروف

  . درگذشتھ است 688در سال . سابق الذكر است

  عالءالدولھ سمنانى
كناره گرفت و در سلك عرفا در آمد و تمام ثروت خود . شغل دیوانى داشت نخست. انىعالءالدولھ سمن

در عرفان نظرى عقاید خاص دارد كھ در كتب مھم . كتب زیادى تالیف كرده است. را در راه خدا داد

از مریدان او ، خواجوى كرمانى شاعر معروف. درگذشتھ است 736 در سال. شود عرفان طرح مى

ھر كو بھ ره على عمرانى شد چون خضر بھ سرچشمھ حیوانى شد از : فش گفتھ استبوده و در وص

  . وسوسھ عادت شیطان وارست مانند عالدولھ سمنانى شد



  عبد الرزاق كاشانى
الدین و منازل السائرین خواجھ عبد هللا را شرح كرده  فصوص محیى. از محققین عرفاى این قرن است

بنا بھ نقل صاحب روضات الجنات در ذیل . جعھ اھل تحقیق استاست و ھر دو چاپ شده و مورد مرا

بین او و . شھید ثانى از عبد الرزاق كاشانى ثناى بلیغ كرده است، احوال شیخ عبد الرزاق الھیجى

الدین طرح شده است مباحثات و  عالءالدولھ سمنانى در مسائل نظرى عرفان كھ وسیلھ محیى

  . درگذشتھ است 735وى در سال . مشاجراتى بوده است

    خواجھ حافظ شیرازى
قدر مسلم این است كھ مردى . اش چندان روشن نیست تاریخ زندگى، اش حافظ علیرغم شھرت جھانى

ندیدم : خود مكرر بھ این معنى اشاره كرده است. عالم و عارف و حافظ و مفسر قرآن كریم بوده است

شقت رسد بھ فریادگر خود بھ سان حافظ قرآن خوشتر از شعر تو حافظ بھ قرآنى كھ اندر سینھ دارى ع

زبر بخوانى با چھارده روایت ز حافظان جھان كس چو بنده جمع نكرد لطائف حكمى با نكات قرآنى با 

معلوم نیست كھ مرشد و مربى ، اینكھ اینھمھ در اشعار خود از پیر طریقت و مرشد سخن گفتھ است

ان است و كمتر كسى قادر است لطایف عرفانى او را اشعار حافظ در اوج عرف. خود او كى بوده است

اند اعتراف دارند كھ او مقامات عالیھ عرفانى را عمال طى كرده  ھمھ عرفایى كھ بعد او آمده. درك كند

الدین دوانى  مثال محقق جالل، اند برخى از بزرگان بر برخى از بیتھاى حافظ شرح نوشتھ. است

خطا بر قلم صنع نرفت  پیر ما گفت: اى در شرح این بیت فیلسوف معروف قرن نھم ھجرى رسالھ

  آفرین بر نظر پاك خطا پوشش باد 

  . درگذشتھ است 791حافظ در سال . تالیف كرده است

  شیخ محمود شبسترى
این منظومھ یكى از . آفریننده منظومھ عرفانى بسیار عالى موسوم بھ گلشن راز، شیخ محمود شبسترى

شرحھاى زیادى . آید و نام سراینده خویش را جاوید ساختھ است بھ شمار مىكتب عرفانى بسیار عالى 

شاید از ھمھ بھتر شرح شیخ محمد الھیجى است كھ چاپ شده است و در . بر آن نوشتھ شده است

  . دسترس است

  . واقع شده است 720مرگ شبسترى در حدود سال 

  سید حیدر آملى
جامع االسرار كھ از كتب دقیق عرفان نظرى است و  كتابى دارد بھ نام. یكى از محققین عرفاست

وى . النصوص در شرح فصوص است كتاب دیگر او نص. اى چاپ شده است اخیرا بھ نحو شایستھ

  . سال وفاتش دقیقا معلوم نیست. معاصر فخر المحققین حلى فقیھ معروف است



  عبد الكریم جیلى
الدین  بھ شكل نظرى اولین بار وسیلھ محیى» انسان كامل« بحث. صاحب كتاب معروف االنسان الكامل

صدرالدین قونوى شاگرد و مرید . عربى طرح شد و بعد مقام مھمى در عرفان اسالمى یافت

تا آنجا كھ اطالع داریم . در كتاب مفتاح الغیب فصل مشبعى در این زمینھ بحث كرده است، الدین محیى

یكى عزیزالدین نسفى از عرفاى نیمھ دوم قرن : اند دهدو نفر از عرفا كتاب مستقل بھ این نام تالیف كر

 38در  805جیلى در سال . و ھر دو بھ این نام چاپ شده است، ھفتم و دیگر ھمین عبد الكریم جیلى

 . بر ما روشن نیست كھ عبد الكریم اھل جیل بغداد بوده یا اھل جیالن. سالگى در گذشتھ است

 شاه نعمت هللا ولى
سلسلھ نعمة . برد و از معاریف و مشاھیر عرفا و صوفیھ است علیھ السالم مى این مرد نسب بھ على

. قبرش در ماھان مزار صوفیان است. ھاى تصوف است اللھى در عصر حاضر از معروفترین سلسلھ

اكثر عمرش در قرن ھشتم گذشتھ . درگذشت 834یا  827یا 820سال عمر كرد و در سال  95گویند 

  . اشعار زیادى در عرفان از او باقى است. ات داشتھ استو با حافظ شیرازى مالق

  الدین  صائن
كھ - كتاب تمھید القواعد وى. الدینى ید طوال داشتھ است در عرفان نظرى محیى. از محققین عرفاست

دلیل تبحر او در عرفان است و مورد استفاده و استناد محققین - اكنون در دست است و چاپ شده است

  . بعد از وى است

مردى جامع بوده است و كتب زیاد . از علماى كشور عثمانى است. محمد بن حمزه فنارى رومى. 

شھرت او بھ عرفان بھ واسطھ كتاب مصباح االنس وى است كھ شرح كتاب مفتاح . تالیف كرده است

الدین عربى و یا صدرالدین قونوى كار ھر كسى  شرح كردن كتب محیى. الغیب صدرالدین قونوى است

ارزش این شرح را تایید ، اند فنارى این كار را كرده است و محققین عرفان كھ پس از وى آمده، تنیس

از عرفاى محقق ( این كتاب در تھران با چاپ سنگى با حواشى مرحوم آقا میرزا ھاشم رشتى. اند كرده

  . چاپ شده است) صد سالھ اخیر

  . یرزا ھاشم غیر مقرو استمقدارى از حواشى مرحوم آقا م، بدى چاپ متاسفانھ بھ علت

  الدین محمد الھیجى نوربخشى شمس
معاصر میر صدرالدین دشتكى و عالمھ دوانى بوده و در شیراز . راز محمود شبسترى شرح گلشن

زیستھ و مطابق آنچھ قاضى نور هللا در مجالس المؤمنین نوشتھ است صدرالدین دشتكى و عالمھ  مى

وى . اند كرده نھایت احترام و تجلیل از وى مى-صر خود بودندكھ ھر دو از حكماى برجستھ ع-دوانى

مرید سید محمد نوربخش بوده و سید محمد نوربخش شاگرد ابن فھد حلى بوده كھ ذكرش در تاریخچھ 



سلسلھ فقر خود را كھ از سید محمد نوربخش  698راز صفحھ  الھیجى در شرح گلشن. فقھا گذشت

س بھ حضرت امام تا حضرت رسول صلى هللا علیھ و آلھ و رسد و سپ شروع و بھ معروف كرخى مى

شھرت بیشتر الھیجى بھ . نھد مى» سلسلة الذھب«كند و نام این سلسلھ را ذكر مى، شود سلم منتھى مى

الھیجى بھ طورى كھ . رود راز است كھ از متون عالى عرفان بھ شمار مى واسطھ ھمان شرح گلشن

، تاریخ دقیق وفاتش معلوم نیست. آغاز بھ تالیف كرده است 877 نویسد در سال در مقدمھ كتابش مى

  . بوده است 900ظاھرا قبل از سال 

  نورالدین عبد الرحمن جامى
او را . جامى شاعرى توانا بوده است. برد نسبش بھ حسن شیبانى فقیھ معروف قرن دوم ھجرى مى 

و مرید ، كرده است تخلص مى» دشتى«در ابتدا. دانند آخرین شاعر بزرگ عرفانى زبان فارسى مى

: گوید مى. متخلص شده است» جامى« تغییر تخلص داده و بھ، ھم بوده است) ژنده پیل( احمد جامى

زین سبب در جریده اشعار بھ دو معنى تخلصم  مولدم جام و رشحھ قلمم جرعھ جام شیخ االسالمى است

عرفان تحصیالت ، فلسفھ، منطق، اصول، فقھ، صرف، نحو: ھاى مختلف جامى در رشتھ، جامى است

شرح ، الدین شرح فصوص الحكم محیى از آن جملھ است، عالى داشتھ و كتب زیاد تالیف كرده است

شرح قصیده برده در مدح حضرت رسول صلى هللا ، شرح تائیھ ابن فارض، لمعات فخرالدین عراقى

، لوایح، علیھ السالمشرح قصیده میمیھ فرزدق در مدح حضرت على بن الحسین ، علیھ و آلھ و سلم

جامى مرید طریقتى . نفحات االنس در شرح احوال عرفا، بھارستان كھ بھ روش گلستان سعدى است

ولى ھمچنانكھ محمد الھیجى با اینكھ مرید طریقتى سید ، بھاءالدین نقشبند مؤسس طریقھ نقشبندیھ است

ى نیز با اینكھ از اتباع جام، اش بیش از اوست شخصیت فرھنگى تاریخى محمد نوربخش بوده است

اش بھ درجاتى بیش از بھاءالدین نقشبند  شود شخصیت فرھنگى و تاریخى بھاءالدین نقشبند شمرده مى

، لھذا ما كھ در این تاریخچھ مختصر نظر بھ جنبھ فرھنگى عرفان داریم نھ جنبھ طریقتى آن. است

سالگى  81در  898مى در سال جا. محمد الھیجى و عبد الرحمن جامى را اختصاص بھ ذكر دادیم

  . درگذشتھ است



 فرھنگ پارسی ادبیات و نقش شخصیتھای فلسفی در

  
  ابو یوسف یعقوب بن اسحاق كندى

معاصر . الكندى عرب خالص است. شود فلسفھ اسالمى با ابو یوسف یعقوب بن اسحاق كندى آغاز مى

اعمھ حمصى مترجمان معروف معاصر با حنین بن اسحاق و عبد المسیح بن ن. با مامون و معتصم است

آن را عبد المسیح ترجمھ كرد و ابو یعقوب كندى تھذیب و «: نویسد در مقدمھ كتاب اثولوجیا مى. است

ولى از ابو معشر بلخى شاگرد ، اند در اینكھ آیا او خود مترجم ھم بوده است تردید كرده. »اصالح كرد

دوره كندى دوره ترجمھ . اول دوره اسالمى است كندى نقل شده كھ كندى یكى از چھار مترجم درجھ

در حدود دویست و ھفتاد كتاب و رسالھ . است ولى خود كندى فیلسوفى صاحب نظر و بلند قدر است

، فلسفھ، منطق: ھاىمختلف ابن الندیم فھرست كتابھاى او را در رشتھ. بھ كندى نسبت داده شده است

ھاى كتب كندى  برخى از نسخھ. فھرست كرده استاصول عقاید دینى ، طب، ھندسھ، حساب، نجوم

شود ارزش این فیلسوف بسیار بیش از آن است كھ قبال  معلوم مى. اخیرا بھ دست آمده و چاپ شده

  . كندى قطعا یكى از نوابغ جھان و از ستارگان قدر اول دوره اسالمى است. شد تصور مى

. اند اند شمرده اریخ بشر كھ تاثیر فراوان داشتھبرخى از اروپاییان او را یكى از دوازده چھره عقلى ت

دھد كھ در طبقھ مقدم بر او و یا در طبقھ خود او  تاریخ نشان نمى. كندى مردى خود ساختھ بوده است

درباره كندى ھمین قدر . فیلسوفى صاحب نظر اعم از مسلمان یا غیر مسلمان وجود داشتھ است

دانیم كھ در آن وقت نھ در بصره و نھ در  پرداخت و مى اند كھ در بصره و بغداد بھ تحصیل نوشتھ

بدون آنكھ  این است كھ كندى سر سلسلھ حلقات فالسفھ اسالمى است. بغداد فیلسوفى وجود نداشتھ است

آقاى تقى زاده در تاریخ علوم در اسالم و پروفسور . اى دیگر وابستھ باشد اى و طبقھ خود بھ حلقھ

را ) خالفت( اى مدت امپراطورى عرب اند كھ كندى در رسالھ ى نوشتھكربن در تاریخ فلسفھ اسالم

ما در اینجا عبارت پروفسور . در آمده است) و الاقل نزدیك بھ واقع( پیش بینى كرده است كھ مطابق

اى مدت امپراطورى عرب را از طریق محاسباتى كھ ھم  در رسالھ، این فیلسوف«: آوریم كربن را مى



اختر شمارى اقتباس كرده و ھم از تفسیر متون قرآنى استفاده نموده  از علوم یونانى من جملھ

   ». سال پیش بینى كرد 693 مساوى

تمایل و آشنایى مسلمین با فلسفھ یونانى با ترجمھ آثار حكماى یونان و «: اند این كھ برخى نوشتھ

ا بن حیالن و ابو یوحن، اسكندریھ و تفاسیر و شروح آنھا و ھمچنین با تعلیمات گروھى مانند قویرى

 »و ابو بشر متى بن یونس و ابو زكریا یحیى بن عدى آغاز شد) مرورودى سریانى( یحیى المروزى

تمایل و آشنایى مسلمین و بلكھ پیدایش فیلسوف صاحب نظر در میان آنھا قبل از دوره . صحیح نیست

شود و بھ وسیلھ  ز مىفلسفھ اسالمى با ابو یوسف یعقوب كندى آغا. افراد نامبرده بھ وقوع پیوست

یوحنا بن ، ابراھیم مروزى، ابراھیم قویرى( برخى، شخصیتھاى نامبرده. یابد شاگردان او ادامھ مى

ابو بشر بن متى و یحیى بن ( اند و برخى با شاگردان كندى ھم دوره و ھم طبقھ) ابن كرنیب، حیالن

بعدا درباره این مطلب  .شوند چنانكھ بعدا خواھیم گفت در طبقھ سوم و چھارم محسوب مى) عدى

كندى ھمچنانكھ فیلسوفى . توضیح بیشترى خواھیم داد و مقدار تاثیر افراد نامبرده را بیان خواھیم نمود

كتب زیادى در حمایت دین اسالم . مسلمانى متصلب و پاك اعتقاد و مدافع بوده است، عالیقدر بوده

كندى از افرادى است كھ در ھر . اند تھبعضى بھ اتكاى برخى قرائن او را شیعھ دانس. نوشتھ است

، اى كھ میان اصول اسالمى و اصول فلسفھ تعارض یافتھ است جانب اسالم را گرفتھ است مسالھ

  . چنانكھ از عقیده خاص او درباره حدوث زمانى عالم و حشر اجساد پیداست

را با یكدیگر  كندى از افرادى است كھ ھمیشھ كوشا بوده است كھ معارف اسالمى و اصول فلسفى

عجیب این است كھ برخى او را . این ھمان كارى است كھ با كندى شروع شد و ادامھ یافت. توفیق دھد

اند و  یھودى پنداشتھ اش ابو یوسف است بھ علت این كھ نامش یعقوب و نام پدرش اسحاق و كنیھ

اند كھ در  یاد كردهاز او بھ عنوان كسى ، تر این كھ در بعضى روایات كھ قطعا مجعول است عجیب

امروز در اثر تحقیقاتى كھ بھ عمل آمده روشن شده كھ اوال . نظر داشتھ ردى بر قرآن مجید بنویسد

ثانیا مسلمانى پاك اعتقاد و مدافع و ، شد ارزش علمى و فلسفى كندى بیش از آن است كھ قبال تصور مى

اعى محسود بوده است و نسبتھاى ناروا ثالثا بھ واسطھ موقعیت علمى و اجتم، احتماال شیعھ بوده است

كندى شخصیت منحصر بھ فرد طبقھ ، ھمان طور كھ قبال اشاره شد. بھ او مولود آن حسادتھاست

در طبقھ ، شخصیتى دیگر اعم از مسلمان و غیر مسلمان كھ فیلسوفى صاحب نظر باشد. خودش است

   .در گذشتھ است 258كندى در حدود سال . و دوره او وجود ندارد

  احمد بن الطیب سرخسى، ابو العباس
بھ دست قاسم بن عبید هللا  286 متولد و در سال 218در سال . بزرگترین شاگرد كندى بوده است

برد كھ  ابن ابى اصیبعھ پنجاه و چھار كتاب و رسالھ از او نام مى. وزیر معتضد بھ قتل رسیده است

ك و الممالك در جغرافیا و شاید اولین جغرافى از جملھ كتاب المسال، ظاھرا ھیچ كدام در دست نیست



دیگر كتابى در اینكھ اصول و ، دیگر كتابى در فرق بین نحو و منطق، نویس جھان اسالم او باشد

. ) جدل( و دیگر كتابى در قوانین عام فن دیالكتیك، اركان فلسفھ بعضى مبتنى بر بعض دیگر است

و . »تراع كرد كھ وسیلھ حمزه اصفھانى تكمیل شداو الفباى صدا دارى اخ«: نویسد ھانرى كربن مى

، رود ھایى كھ در زبان عربى براى تعیین رواقیون بھ كار مى در مورد تسمیھ«: نویسد ھم او مى

اطالعات گرانبھایى بھ دست داد كھ بدون آنھا خاطره رواقیون در روایات اسالمى اندكى در پرده ابھام 

  . » قرار داشت

سرخسى طبق نقل ریحانة االدب از اعیان الشیعة از . بى نصیب نمانده است این مرد نیز از تكفیر

ابن الندیم . ھم ادیب بوده و ھم فیلسوف. ابو زید احمد بن سھل بلخى. 2. لسان المیزان شیعھ بوده است

شرح حال او را در ردیف ادبا و نویسندگان آورده است و كتب فلسفى او را نیز ھمان جا بیان كرده 

كھ فلسفھ را نزد بلخى خوانده ) در ردیف اطبا( ى در ضمن احوال محمد بن زكریاى رازىول است

من كتابھاى زیادى بھ خط ابن بلخى در : گوید دھد و مى مختصرى درباره ابن بلخى توضیح مى، است

در ادب از طراز اول ، بلخى عالوه بر مقام فلسفى. ام كھ ھمھ مسوده و ناتمام بود علوم بسیارى دیده

شمارند و برخى او را بر جاحظ ترجیح  او را با جاحظ ھمردیف مى. دباى اسالمى بھ شمار رفتھ استا

كتابھایى از او بھ نامھاى شرائع االدیان و نظم القرآن و ، ابن الندیم عالوه بر سایر كتب. دھند مى

  . شتھ استدر گذ 322وى در سال . قوارع القرآن و غریب القرآن و فضائل مكھ را نام برده است

در فھرست ابن الندیم و تاریخ الحكماء ابن قفطى ذكرى از اینكھ بلخى شاگرد كندى بوده بھ میان نیامده 

ظاھرا مدرك ھمھ آنھا معجم االدباء یاقوت . اند ولى متاخران باالجماع او را شاگرد كندى دانستھ، است

زیرا ، او نزد كندى بسیار بعید است شاگردى، باشد 322اما اگر واقعا سال وفات بلخى ) 7( حموى است

مگر . در گذشتھ است و شصت و چھار سال میان این دو تاریخ فاصلھ است 258كندى در حدود سال 

كند كھ  ولى معجم االدباء تصریح مى، این كھ فرض كنیم بلخى الاقل حدود صد سال عمر كرده است

 14یا  13 در وقت فوت كندى، ھ باشددرگذشت 322پس اگر او در سال . سال عمر كرد 88یا  87 وى

فیلسوف ، گویند ابو الحسن عامرى مى. شاید بلخى شاگرد مع الواسطھ كندى بوده است. سال داشتھ است

ولى چنانكھ بعدا خواھیم ، شاگرد بلخى بوده است-اش سخن خواھیم گفت كھ بعد درباره-معروف

  . رسد بعید بھ نظر مى گفت

  ىجعفر بن محمد بلخ، ابو معشر
كندى با حیلھ و تدبیر او را بھ نجوم و . در ابتدا از اصحاب حدیث و دشمن كندى و مسلك او بود

شد و بنابر نقل الفھرست در حلقھ شاگردان الكندى در  مند ساخت و از آزارش راحت ریاضى عالقھ

لسوف او پیش از آنكھ فی. در گذشتھ است 272ابو معشر بیش از صد سال عمر كرده و در سال . آمد

ابن الندیم چند نفر بھ نام حسنویھ و نفطویھ و سلمویھ و یك نفر دیگر بھ . مورخ و منجم است، باشد



ما بیش از آنچھ ابن الندیم ذكر كرده از آنھا اطالعى . اند كند كھ شاگرد كندى بوده ھمین وزن یاد مى

ر كندى است كھ طبیب دانیم كھ یك نفر طبیب بھ نام سلمویة بن بنان معاص این قدر مى. نداریم

اند و او  اش بحث كرده مخصوص معتصم بوده و ابن الندیم و ابن ابى اصیبعھ بھ تفصیل درباره

اما اینكھ این سلمویھ ھمان است كھ ابن الندیم او را از شاگردان كندى ، نصرانى و سریانى بوده است

و ابن الندیم »دبیس محمد بن یزید« از جملھ شاگردان كندى مردى بوده بھ نام. دانیم نمى، شمرده است

كھ ابن ابى اصیبعھ ضمن شمارش » زرنب« و شخص دیگرى بھ نام باالجمال از او یاد كرده است

  . » رسالة الى زرنب تلمیذه فى اسرار النجوم«: گوید ھاى كندى مى رسالھ

از ابراھیم ، بعد از ذكر ابو العباس سرخسى ابن الندیم در الفھرست. ابراھیم قویرى، ابو اسحاق. 

یعنى از كسانى است كھ منطق از »ممن اخذ عنھ المنطق و كان مفسرا«: گوید كند و مى قویرى یاد مى

البتھ احتمال این ھست كھ . او آموختھ شده است و خود مفسر و شارح كلمات پیشینیان بوده است

ھ قویرى نیز مانند معنى عبارت این خواھد بود ك. بھ صورت معلوم خوانده شود نھ مجھول»اخذ« فعل

ایم كسى این  ولى تاكنون ندیده. ابو العباس سرخسى شاگرد كندى بوده و منطق را از او آموختھ است

  . احتمال را در عبارت ابن الندیم داده باشد

جریانى از زبان فارابى راجع بھ كیفیت ، ابن ابى اصیبعھ در عیون االنباء ضمن شرح حال فارابى 

فارابى . كند و نام قویرى در آن جریان آمده است ن و سپس در اسكندریھ نقل مىظھور فلسفھ در یونا

مقارن ظھور «: گوید مى، بعد از بحثى درباره ظھور و نشر فلسفھ در یونان و سپس در اسكندریھ

بھ آنجا كشید  تعلیم از اسكندریھ مصر بھ انطاكیھ منتقل شد و مدتى گذشت و كار كسادى حكمت، اسالم

دو نفر یكى اھل مرو و دیگرى اھل حران از او حكمت . طاكیھ جز یك معلم وجود نداشتكھ در ان

بعد از آن ابراھیم مروزى . آموختند و از انطاكیھ بیرون رفتند در حالى كھ یك عده كتاب با خود بردند

و اسرائیل اسقف و ابراھیم قویرى نزد شخص حرانى بھ تعلم ، و یوحنا بن حیالن نزد شخص مروى

اسرائیل بھ امور دینى پرداخت و . اسرائیل و قویرى ھر دو بھ سوى بغداد رھسپار شدند. داختندپر

یوحنا بن حیالن نیز بھ كارھاى دینى پرداخت و ابراھیم مروزى بھ . قویرى بھ كار تعلیم مشغول شد

در حوزه از سخن فارابى پیداست كھ تعلیم و تعلم  ». بغداد آمد و ابو بشر متى نزد او تحصیل كرد

  . آنھم تا اواخر اشكال وجودیھ، منحصر بوده بھ منطق) انطاكیھ

گوید ھمین كھ كار تعلیم بھ  فارابى طبق گفتھ خودش منطق را نزد یوحنا بن حیالن آموختھ است و مى

مسعودى در كتاب . لغو شد-كھ قبال كلیسا تحریم كرده بود-دست مسلمین افتاد تحریم بقیھ منطق

ایم  ما در كتاب فنون المعارف و ماجرى فى الدھور السوالف گفتھ: گوید االشراف مىمعروف التنبیھ و 

تعلیم از اسكندریھ بھ انطاكیھ منتقل شد و مقارن ایام ، بھ چھ سبب مقارن زمان عمر بن عبد العزیز

امور تعلیم بھ دست ابراھیم ) 289- 279( متوكل از انطاكیھ بھ حران منتقل گشت و در زمان معتضد



و ابراھیم مروزى افتاد و بعد از آنھا منتھى ) متوفى در ایام مقتدر در بغداد( و یوحنا بن حیالن قویرى

قویرى بنا بھ گفتھ . شد بھ ابو احمد بن كرنیب و ابو بشر متى و بعد از آنھا بھ ابو نصر فارابى رسید

  . ابن الندیم استاد ابو بشر متى بوده است

  ابراھیم مروزى، ابو یحیى
گوید مردى  ابن الندیم مى. او نیز استاد ابو بشر متى بوده است. ابراھیم مروزى سابق الذكر ،ابو یحیى

  . سریانى است فاضل و لكن سریانى بود و ھر چھ در منطق كتاب نوشتھ بھ لغت

  یوحنا بن حیالن
. ده استھمان است كھ نامش قبال در ذیل نام ابراھیم قویرى برده شد و گفتیم كھ استاد منطق فارابى بو

اند كھ فارابى  بعضى نوشتھ. معلوم نیست كھ فارابى منطق را در كجا نزد یوحنا تحصیل كرده است

كھ قبال از -از ظاھر سخن فارابى. كند كھ در بغداد بوده است ابن قفطى تصریح مى. براى تحصیل

  . آید كھ یوحنا بھ بغداد نیامده است بر مى- عیون االنباء نقل كردیم

. از این شخص اطالع صحیحى در دست نیست. س محمد بن محمد ایرانشھرى نیشابورىابو العبا. 

گویند برخى . اند ابوریحان بیرونى در االثار الباقیھ و ناصر خسرو در زاد المسافرین از او یاد كرده

گویند مدعى  و ھم مى، عقاید فلسفى محمد بن زكریاى رازى درباره قدم مكان و ھیوال متخذ از اوست

یا از  ایرانشھرى معلوم نیست از گروه پیروان و شاگردان كندى است. وت و پیامبرى عجم بوده استنب

. گروه قویرى و ابن حیالن و مروزى و یا خود مستقل از ھمھ اینھاست و بھ گروه سومى وابستھ است

اى  نحلھ: است از آنچھ تاكنون گفتھ شد معلوم شد تا حدود اوایل قرن چھارم دو نحلھ فلسفى وجود داشتھ

كھ از كندى آغاز شده است كھ شامل تعلیم منطق و فلسفھ و طب و نجوم و موسیقى و غیره بوده است 

  . كرده است و نحلھ حرانیھا كھ ظاھرا در ابتدا از منطق تجاوز نمى

  ابو بكرمحمد بن زكریاى رازى
بیشتر شھرت و ھم . اشتھار یافتھ است» جالینوس العرب« ابو بكر محمد بن زكریاى رازى كھ بھ

برخى او را در طب . شود در این فن از طراز اول تاریخ شمرده مى. تخصص وى در طب است

قبال . درگذشتھ است 313 متولد شده و در سال 251در سال . اند عملى و تجربى بر بوعلى ترجیح داده

ابو زید بلخى شاگرد كندى  گفتیم كھ ابن الندیم او را شاگرد بلخى شمرده است و احتماال این بلخى ھمان

كند استاد رازى  قرائن دیگرى بھ دست آمده كھ تایید مى. علیھذا رازى شاگرد شاگرد كندى است. است

كھ در ) رازى( متولد شد و از شاگرد خود 244یا  243 ابو زید در سال. ھمان ابو زید بلخى است

خصوصا با توجھ ، این بعید نیست ھفت یا ھشت سال بزرگتر بوده است و البتھ  متولد شده است 251



ابو زید نو سال ھم بعد از شاگرد خود . بھ اینكھ رازى در بزرگسالى بھ تحصیل اشتغال پیدا كرده است

  . زنده بوده است

استاد دیگر رازى ابو العباس ایرانشھرى است كھ قبال نام بردیم و اطالع درستى از او در دست 

در باب . بھ فلسفھ ارسطویى زمان خویش تسلیم نبوده است ،رازى عقاید فلسفى خاص دارد. نیست

داشتھ است كھ » قدماى خمسھ« عقیده خاصى در باب. بوده است» اى اجزاء ذره« تركیب جسم قائل بھ

قدماى « عقاید فلسفى رازى را در باب. معروف است و كم و بیش در كتب فلسفھ مطرح است

در . اند ابن الھیثم بصرى رد كرده، بن رضوان مصرى على، ابو الحسین شھید بلخى، فارابى» خمسھ

نقض «كتاب فى النبوات آمده كھ دیگران بھ طعن و استھزا نام او را، فھرست كتب رازى

مخاریق «اند و كتاب دیگرى بھ نام فى حیل المتنبئین كھ دیگران بھ طعن نام او را نھاده» االدیان

ولى متكلمین اسماعیلى از قبیل ابو حاتم رازى و ناصر ، ستاین كتابھا در دست نی. اند گذاشتھ»االنبیاء

در كتب خود بھ نقل قول از رازى مطالبى آورده مبنى بر اینكھ او ) و شاید منقول از ابو حاتم( خسرو

  . منكر نبوات بوده است

یاد كرده است ولى مسلم است كھ »ملحد« ھر چند ابو حاتم نام رازى را نبرده است و از او با كلمھ

توان اظھار نظر  نمى، نظر بھ اینكھ آن كتب در دست نیست. نظور او محمد بن زكریاى رازى استم

 » متنبئین«توان بھ دست آورد كھ رازى منكر نبوات نبوده و با قطعى كرد ولى از مجموع قرائن مى

از  مباحثات رازى با ابو حاتم اسماعیلى در منزل یكى. در ستیزه بوده است) مدعیان دروغین نبوت(

محال است كھ در زمینھ ابطال » على رؤوس االشھاد«بزرگان رى در حضور اكابر و بزرگان شھر و

نبوات باشد و رازى صریحا و علنا ھمھ نبوات را تكذیب كند و ھمھ مذاھب را باطل بداند و در نھایت 

و » نقض االدیان« امكنند كھ ابو ریحان بیرونى كتابى بھ ن این كھ برخى ادعا مى. احترام ھم زیست نماید

  . بھ ھیچ وجھ صحیح نیست بھ رازى نسبت داده است»مخاریق االنبیاء« كتابى بھ نام

خواند و بھ دنبال نام  مى» فى حیل المتنبئین«و دیگرى را» فى النبوات«ابو ریحان یكى از آن كتابھا را

ابن ابى اصیبعھ . اند داده رساند كھ این نام را دیگران كند و مى را اضافھ مى» یدعى« ھر كدام كلمھ

دھد كھ برخىاین كتاب را ساختھ و  احتمال مى، كند ضمن اینكھ نسبت چنین كتابى را بھ رازى انكار مى

را دشمنان رازى »مخاریق االنبیاء« كند كھ نام از روى دشمنى بھ رازى نسبت داده باشند و تصریح مى

از سخن ابن ابى اصیبعھ پیداست كھ . خود رازىاند نھ  نظیر على بن رضوان مصرى بھ این كتاب داده

و آن دو كتاب ، كتاب نبوات و كتاب حیل المتنبئین غیر این كتابى است كھ این نام بھ او داده شده است

كتابى . رازى سخت پابند بھ توحید و معاد و اصالت و بقاء روح است، بعالوه. وضع روشنى دارد

اى الى  و رسالھ) رد بر مانویت و كتابى دارد در رد سیسن ثنوى ادارد فى ان لالنسان خالقا متقنا حكیم

نقد -گوید ھمچنانكھ ابن ابى اصیبعھ مى- و نظرش در آن كتاب على بن شھید البلخى فى تثبیت المعاد



چگونھ ممكن است كسى ھمھ اصول مبدا و . و كتابى فى ان النفس لیس بجسم، نظریھ منكران معاد است

بعالوه او كتابى دارد فى آثار االمام !پذیرفتھ باشد و منكر نبوات و شرایع باشد؟معاد و روح و نفس را 

و كتابى دارد بھ نام ، كھ بھ احتمال قوى بر طبق مذاق شیعھ در امامت نوشتھ است الفاضل المعصوم

اندیشھ  رساند كھ و ھمھ مى، و كتابى بھ نام كتاب االمام و الماموم المحقین النقض على الكیال فى االمامة

  . داشتھ است امامت فكر او را مشغول مى

بعید نیست ھمچنانكھ . حساسیتى ندارد درباره امامت، بدیھى است كسى كھ منكر شرایع و نبوات باشد

رازى تا حدودى طرز تفكر شیعى امامى داشتھ است و ھمھ مفكرانى كھ این گونھ طرز  اند بعضى گفتھ

آنقدر سست و ، استداللى كھ از رازى در انكار نبوت نقل شده گذشتھ از ھمھ اینھا. اند تفكر داشتھ

بایست مردم  از قبیل این كھ اگر مى، ضعیف است كھ از مفكرى مانند رازى بسیار بعید است

توان گفت این است كھ رازى اشتباھات و  آنچھ مى! شوند چرا ھمھ مردم پیامبر نیستند؟ ھدایت

اند بھ  دشمنان او كھ سخنان او را نقل كرده، نكار نبوات و شرایعولى نھ در حد ا، انحرافاتى داشتھ است

ایم  ما در عصر خود كتابھایى دیده. اند و اصل سخن رازى ھم كھ در دست نیست اى داده او چنین چھره

اند كھ  اى بھ آن كتابھا داده ولى مخالفان آن كتابھا چنان چھره، كھ خالى از اشتباھات و انحرافاتى نیستند

  . كند كھ این رساالت و مقاالت در رد چنان كتابى باشد كسى اصل آن كتابھا را ندیده باشد باور نمىاگر 

اند مانند فارابى و شھید  مخالفانى كھ بر آراء فلسفى او رد نوشتھ: رازى دو دستھ مخالف داشتھ است

تنھا این گروه كھ  .اند و مخالفانى كھ بر آراء مذھبى او رد نوشتھ، بلخى و ابن ھیثم و بعضى دیگر

اند  بھ رازى در تاریخ داده»الحاد« چھره، خواند مى» مالحده«خود آنھا را، اند و تاریخ ھمان اسماعیلیان

اخیرا مالحده عصر ما بھ نحوى دیگر در تایید . اند و دیگران را ھم تا حدى تحت تاثیر قرار داده

بھ منظور بال توجیھ ساختن رازى بلكھ بھ ولى نھ ، دھند مالحده اسماعیلى چھره الحادى بھ رازى مى

مطلبى دیگر كھ باید ناگفتھ نماند این است كھ رازى علیرغم نبوغ و . منظور توجیھ كردن خودشان

توان بھ ابن سینا حق داد كھ در پاسخ بھ  مى. ھاى فلسفى توانا نبوده است در اندیشھ، تخصص در طب

  . خواند مى» الفضولى المتكلم بما ال یعنیھ المتكلف«رازى را، پرسشھاى ابو ریحان بیرونى

سروده و  بھ عربى و فارسى شعر مى. ھم حكیم بود و ھم شاعر. ابو الحسین شھید بن الحسین البلخى. 

شناختھ  ابن الندیم گویى شھید بلخى را درست نمى. آید از قدیمیترین شاعران زبان فارسى بھ شمار مى

بعد . كند یاد مى » عرف بشھید بن الحسین و یكنى ابا الحسنرجل ی« زیرا او را تحت عنوان، است

اگر چھ تا ، خواھد بگوید وى شاگرد ابو زید بلخى بوده است اى دارد كھ ظاھر این است كھ مى جملھ

) شھید( گوید این مرد ابن الندیم مى. ایم كسى این احتمال را در گفتھ ابن الندیم داده باشد كنون ندیده

ھم نظریھ رازى را در ، شھید. و بین او و رازى مناظراتى بوده است كتابھا تصنیف كرده



رد كرده است و ھم نظریھ معروف او -كھ در كتب فلسفھ مثل اسفار و غیره مطرح است-» لذت« مسالھ

  . در گذشتھ است 325شھید در سال . » قدماى خمسھ« را در باب

  ابو احمد حسین
ابراھیم بن زید بن كاتب معروف بھ ابن كرنیب از فضالى ابو احمد حسین بن ابو الحسین اسحاق بن 

بر عكس برادرش ابو ، بوده است) در مقابل حكماى ریاضى( متكلمین اسالمى و از حكماى طبیعى

اند و ابن الندیم نام  اش ابو العالء بن ابى الحسین كھ اھل ریاضیات بوده الحسین بن كرنیب و برادر زاده

ابو احمد بن كرنیب ھم متكلم بوده و ھم فیلسوف و ھم ، ن آورده استآنھا را در ردیف ریاضى دانا

كرده و  تدریس مى) كالم و فلسفھ( مطابق آنچھ در نامھ دانشوران آمده در ھر دو قسمت. طبیب

  . رفتھ است اى داشتھ و شخصیت ممتازى بھ شمار مى شاگردان و تالمذه

عین عبارت ابن . »در علوم طبیعى قدیم بوددر نھایت فضل و معرفت و ورود «: گوید ابن الندیم مى

- ولى مسعودى، الندیم در تاریخ الحكماء ابن قفطى و عیون االنباء ابن ابى اصیبعھ تكرار شده است

بعید نیست . او را ھم طبقھ ابو بشر متى و در طبقھ بعد از قویرى و مروزى شمرده است- چنانكھ دیدیم

. شود ابو بشر متى نزد ابن كرنیب تحصیل كرده است فتھ مىھر چند گ، كھ نزد آنھا تحصیل كرده باشد

لھذا محتمل ، تاریخ والدت و وفات ابن كرنیب و ھمچنین اساتید او و شاگردان او دقیقا معلوم نیست

بن قره در مسالھ  شود كتابى است در رد ثابت كتابى كھ از او یاد مى. است كھ از طبقھ دوم بھ شمار آید

لزوم یا عدم لزوم تخلل سكون « شود و آن اكنون نیز در كتب فلسفھ طرح مىفلسفى معروف كھ ھم 

ابى اصیبعھ و  472! در تاریخ الحكماء ابن قفطى و عیون االنباء ابن. است»میان دو حركت متضاد

صحیح ھمان ، اند كھ البتھ غلط است ضبط كرده» حركتین متساویتین« بھ تبع آنھا در نامھ دانشوران

  . » حركتین متضادتین«: ھرست آمده استاست كھ در الف

  ابو بشرمتى
گوید یونانى است و  ابن الندیم در الفھرست مى. نصرانى منطقى بغدادى) یونان( ابو بشرمتى بن یونس

اسكول « نویسد ھمان دیر مرمارى است كھ دیرقنى مطابق آنچھ در نامھ دانشوران مى. اھل دیرقنى

ریاست : گوید ابن الندیم مى. شود و در نزدیك بغداد است ھم خوانده مى) مدرسھ مرمارى( » مرمارى

گوید كھ ابو بشر نزد ابراھیم قویرى و ابى  و ھم او مى، منطقیین در عصر خودش بھ او منتھى شد

قبال نقل . و بنیامین تحصیل كرده است) روبیل-روفیل( احمد بن كرنیب و دو نفر دیگر بھ نام دو فیل

ابن ابى اصیبعھ در ضمن شرح حال فارابى . ز تحصیل كرده استكردیم كھ وى نزد یحیى مروزى نی

ظاھرا ھمان بنیامین كھ الفھرست نام برده ( ایساغوجى را نزد یك نصرانى، ابو بشر متى«: گوید مى

، ابو بشر. » را نزد روبیل و قیاس را نزد ابو یحیى مروزى آموخت) مقوالت( و قاطیغوریاس) است

كتب . ر حقیقت منطقى بوده نھ فیلسوف بھ اصطالح عصر ماھم مترجم بود و ھم فیلسوف ولى د



ابو . منطقى او و شروح او بر كتب منطقى ارسطو مدار تدریس و تعلیم و تعلم محصلین بوده است

ابن ابى . زنده بوده است 330و  320بشر متى مطابق آنچھ ابن القفطى نوشتھ است در سالھاى میان 

نویسد وفات ابو بشر  این كھ در نامھ دانشوران مى. گذشتھ استدر 328نویسد كھ در سال  اصیبعھ مى

  . بوده است على الظاھر غلط نسخھ است 308در سال 

  ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان فارابى
. اند لقب داده» فیلسوف المسلمین من غیر مدافع«و» معلم ثانى«بھ حق او را. بى نیاز از معرفى است

ولى تا آخر در جامھ و زى تركان ، دانستھ و ھم زبان پارسى ن تركى مىھم زبا. اھل افغانستان است

غالبا كنار نھرھا و جویبارھا و یا گلزارھا و ، مردى بوده فوق العاده قانع و آزادمنش. زیستھ است مى

نواقص كار كندى را در . كردند گزید و شاگردان ھمان جا از محضرش استفاده مى باغستانھا سكنى مى

گویند فن تحلیل و انحاء تعلیمیھ منطق را كھ تا آن وقت در اختیار كسى نبود و یا . ل كردمنطق تكمی

و ھمچنین صناعات خمس و موارد استفاده از ھر ، فارابى بھ ابتكار خود افزود، ترجمھ نشده بود

اى ساختھ  فارابى از افرادى است كھ عظمتش از او شخصیتى افسانھ. صنعت را او مشخص ساخت

استاد قابل توجھى . او از افراد خود ساختھ است. دانستھ اند او ھفتاد زبان مى آنجا كھ ادعا كرده است تا

  . ندیده است

نویسند كھ او ابتدا در  متاخرین عموما مى. منطق را نزد او آموختھ است. استاد او یوحنا بن حیالن بوده

یوحنا بن حیالن بھ تحصیل منطق بغداد نزد ابو بشر متى تحصیل كرد و سپس بھ حران رفت و نزد 

اوست كھ چنین تصریحى كرده بدون این كھ ، سخن ابن خلكان است، ظاھرا مدرك این نسبت. پرداخت

شود كھ فارابى معاصر ابو  ولى از گفتھ ابن القفطى و ابن ابى اصیبعھ معلوم مى. مدركى نشان دھد

و كان ابو نصر «: گوید ابن القفطى مى. بشر بوده و شخصیتى مافوق او در زمان خود او داشتھ است

یعنى فارابى با ابو بشر ھم » معاصرا البى بشر متى بن یونس اال انھ كان دونھ فى السن و فوقھ فى العلم

  . از او بھ سال پایینتر و بھ علم باالتر بود، عصر بود

درك حوزه ابو  بعالوه بسیار بعید است كھ فارابى پس از. سخن ابن ابى اصیبعھ قریب بھ ھمین است

خود . بھ حران نزد یوحنا بن حیالن براى تحصیل منطق برود، بشر متى و استفاده از او در بغداد

ابن القفطى مدعى است كھ فارابى در . فارابى فقط از یوحنا بن حیالن بھ عنوان معلم یاد كرده است

ولد رازى و یك سال قبل شش سال بعد از ت( 257 فارابى در سال. بغداد نزد یوحنا تحصیل كرده است

فارابى فیلسوفى . ھشتاد و دو سال عمر كرد. درگذشت 339 متولد شد و در سال) از درگذشت كندى

چنانكھ كتاب فصوص الحكم او حكایت ، است مشائى و در عین حال خالى از مشرب اشراقى نیست

ء سیاسى و نظریات آرا. دان درجھ اول است دان و موسیقى او در عین حال یك نفر ریاضى. كند مى



فارابى فالسفھ قبل از خود را تحت الشعاع قرار . خاص درباره مدینھ فاضلھ دارد كھ معروف است

  . لقب یافت» معلم ثانى«تلو ارسطو شمرده شد و تالى. داد

  یحیى بن عدى منطقى نصرانى 
ابن الندیم و ابن . داردبھ پركارى او اعجاب  این مرد با ابن الندیم معاصر بوده است و ابن الندیم نسبت

. اند كھ وى شاگرد ابو نصر فارابى و ابو بشر متى بوده است القفطى و ابن ابى اصیبعھ باالتفاق نوشتھ

ولى احیانا ، اند كھ بیشتر منطقى است كتابھاى زیادى از او نقل كرده) مخصوصا ابن القفطى( ھمھ

- شود صوصا در مسیحیان كمتر دیده مىكھ در دوره قبل از فارابى خ-مسائلى از مسائل فلسفھ اولى

اند كھ ریاست منطقیین در  ابن الندیم و بھ تبع او ابن القفطى و ابن ابى اصیبعھ نوشتھ. طرح كرده است

سال عمر  81اند  در گذشتھ است و گفتھ 364و یا  363 وى در سال. زمان او بھ او منتھى شده بود

  . كرده است

  غیرازیحیى بن عدى
گروھى ھستند گمنام و خود . جمعیت اخوان الصفا و خالن الوفا را باید نام برد در طبقھ چھارم

بھ منظور . اند كھ گروھى ھستند ھم فیلسوف و ھم متدین و متعھد اما نشان داده، اند گمنام باشند خواستھ

انجمنى ، بھ كار شده دست) بھ كار بردن فلسفھ و دین تواما( اند اى كھ داشتھ اصالح جامعھ بر اساس ایده

رسالھ كھ در  52اند و مجموع  پذیرفتھ و شروط و آدابى داشتھ اعضا مى، ) حزب مانند( تشكیل داده

و از یك نظر یك دائرة المعارف براى عصر آنھا - بینى و ایدئولوژى آنھاست بیان كننده جھان حقیقت

ان الصفا ھم از اخو. اند آفریده- شود و اثرى است جاودانى و از شاھكارھاى جھان اسالم محسوب مى

  . اند اند و ھم در اخالف خود اثر گذاشتھ متاثر بوده) مخصوصا فارابى( اسالف خود

آنچھ از نام آنھا بر ما . ھر دو قسمت نیازمند بھ بحث طوالنى است و از حدود بحث ما خارج است

سلیمان  ابو: فاش كرده است- كھ تقریبا معاصر آنھا بوده- آشكار است ھمانھاست كھ ابو حیان توحیدى

. زید بن رفاعة، ابو احمد مھرجانى عوفى، ابو الحسن على بن ھارون زنجانى، محمد بن معشر بستى

عیسى بن زرعة متوفى در ، 421بعضى دیگر نام افراد دیگرى از قبیل ابن مسكویھ رازى متوفى در 

توفى دان معروف م جوزجانینابغھ ریاضى ---( و ابو الوفاء بوزجانی) مترجم و فیلسوف( 398

در صورتى ، برند ولى بعضى از اینھا بھ اوایل قرن پنجم تعلق دارند و بعضى دیگر را مى) 387در

  . كھ در نیمھ دوم قرن چھارم كار اخوان الصفا تا حدودى شناختھ بوده است

مرام و عقیده و مسلك و روش اخوان را براى وزیر صمصام الدولة  373 ابو حیان توحیدى در سال

ھ بازگو كرده است و گفتھ من این رسائل را بھ استادم ابو سلیمان منطقى سجستانى بن عضد الدول

بایست این رسائل در حدود نیمھ قرن چھارم  علیھذا مى. عرضھ كردم و او درباره آنھا اظھار نظر كرد

 باید آنھا را از طبقھ چھارم با اینكھ تاریخچھ اخوان در دست نیست تالیف شده باشد و بھ ھمین جھت



، فلسفھ و شریعت، اخوان الصفا كھ میان عقل و دین. یعنى ھم طبقھ با شاگردان فارابى بھ شمار آوریم

بر اعداد ، در روش فلسفى خود تمایل فیثاغورسى دارند، دانند اند و آندو را مكمل یكدیگر مى جمع كرده

  . تمایل شدید شیعى و علوى دارند، كنند و در جنبھ اسالمى زیاد تكیھ مى

  و سلیمان محمد بن طاھر بن بھراماب
شاگرد یحیى بن عدى . معروف بھ ابو سلیمان منطقى، محمد بن طاھر بن بھرام سجستانى، ابو سلیمان

. منطقى بوده است و بنابر نقل ابن القفطى در تاریخ الحكماء نزد ابو بشر متى نیز تحصیل كرده است

ابو . عد در نزد یحیى بن عدى ادامھ داده استعلى الظاھر آغاز تحصیلش در نزد ابو بشر بوده و ب

سلیمان شاگردى دارد بھ نام ابو حیان توحیدى كھ از فضال و ادبا و نویسندگان بنام جھان اسالم است و 

ابو حیان در . الصدیق و الصداقة، االمتاع و المؤانسة، المقابسات: كتابھاى نفیسى دارد بھ نامھاى

ابن الندیم و ابن القفطى و . اد كرده و افاضات او را بازگو كرده استكتابھاى خود فراوان از استادش ی

و البتھ ابن القفطى مفصلتر بحث ، اند ولى بھ طور مختصر ابن ابى اصیبعھ ھمھ از ابو سلیمان یاد كرده

جامعترین بحث درباره ابو سلیمان ھمان است كھ مرحوم محمد قزوینى در جلد دوم بیست . كرده است

خانھ ابو سلیمان میعادگاه حكما و فضالى عصر بوده و . انجام داده است) 166-128ت صفحا( مقالھ

- یك انجمن فلسفى بوده است كھ در حقیقت- در محفل ابو سلیمان. آمده است خود رئیس قوم بھ شمار مى

اند و بھ تعبیر ابو  كرده شده و حكما از یكدیگر استفاده مى ھمواره مسائل علمى و فلسفى مطرح مى

گذاشتھ » مقابسات«مجلس جمع كرده و نام آنھا را 106ابو حیان آنھا را در. اند نموده مى» مقابسھ« انحی

  . تاریخ والدت و وفات ابو سلیمان دقیقا معلوم نیست. است

مرحوم قزوینى حدس . قدر مسلم این است كھ در نیمھ دوم قرن چھارم شخصیت ممتازى داشتھ است

باشد و احتماال تا حدود  380و وفاتش در حدود سال  307 در حدود سال زند كھ والدت ابو سلیمان مى

غالبا شاگرد یحیى ، اند كرده حكما و فضالیى كھ در محفل ابو سلیمان شركت مى. زنده بوده است 390

عیسى ، ابو بكر قومسى، ابو محمد عروضى: اند از قبیل بن عدى و ھم شاگردان خود ابو سلیمان بوده

ابن الندیم و . از این شخص نیز اطالع زیادى در دست نیست. لحسن عامرى نیشابورىابو ا. بن زرعة

یاقوت در معجم االدباء از او یاد كرده . اند ابن القفطى و ابن ابى اصیبعھ از او ذكرى بھ میان نیاورده

سعاد و یكى در اخالق بھ نام السعادة و اال، عامرى دو كتاب دارد: نویسد در سھ حكیم مسلمان مى. است

كتابى ھم در دفاع از اسالم و تفوق آن بر سایر ادیان نوشتھ . دیگرى در فلسفھ بھ نام االمد الى االبد

بھ فلسفھ ، مند بود نویسد كھ ھمچنانكھ بھ فلسفھ یونانى عالقھ و ھم مى. بھ نام االعالم بمناقب االسالم است

اند كھ میان  بعضى مدعى شده. بلخى بودمند بود و خود شاگرد ابو زید  سیاسى ساسانیان نیز عالقھ

زیرا ابن سینا در وقت وفات ، رسد ھا مبادلھ شده ولى محتمل بھ نظر نمى عامرى و ابن سینا نامھ

  . عامرى یازده سالھ بوده است



ولى بعید است كھ عامرى شاگرد بال واسطھ بلخى ، اند عامرى شاگرد ابو زید بلخى بوده است گفتھ

و علیھذا میان وفات استاد و  381درگذشتھ است و عامرى در سال  322سال  باشد زیرا بلخى در

 . سال فاصلھ است 59شاگرد

  
  معروف بھ ابن الخمار حسن بن سوار، ابو الخیر

ھم حكیم است و ھم طبیب و ھم مترجم از سریانى . حسن بن سوار معروف بھ ابن الخمار، ابو الخیر

شاگرد یحیى بن عدى منطقى سابق الذكر بوده . یلسوف یا مترجمولى بیشتر طبیب است تا ف، بھ عربى

مطابق نقل نامھ ( ابتدا مذھب نصرانى داشت و در آخر عمر. و شاگردان زیادى تربیت كرده است

او را فوق العاده با ، ابن الندیم كھ معاصر وى بوده و بھ تبع او ابن القفطى. مسلمان شد) دانشوران

ھ دانشوران مدعى است كھ عمر طوالنى كرده ولى تاریخ وفات او را نام. ھوش و فطن خوانده است

) 141صفحھ ، 2جلد ( مرحوم محمد قزوینى در بیست مقالھ مربوط بھ تتمھ صوان الحكمھ. نویسد نمى

گویند بوعلى كھ معموال معاصران خود را بھ . بوده است 408مدعى است كھ وفات ابو الخیر در سال 

. ابو الخیر را در ردیف دیگران نباید شمرد«: لخیر بھ نیكى یاد كرده و گفتھاز ابو ا، گرفت چیزى نمى

  . »خداوند مالقات او را روزى كند

  ابو عبد هللا ناتلى
قسمتى از منطق و قسمتى از ریاضیات را نزد او ، این مرد ھمان است كھ ابن سینا در آغاز تحصیل

ناتلى . شاگرد نامدارش كسب كرده است ھمھ شھرتش را از ناحیھ، شخصیت ممتازى ندارد. آموخت

او را در ردیف طبیبان ، ابن ابى اصیبعھ در ضمن احوال ابو الفرج بن الطیب. طبیب ھم بوده است

اند كھ ناتلى شاگرد ابو الفرج بن الطیب بوده است و  بعضى مدعى شده. معاصر ابو الفرج شمرده است

ابن ابى اصیبعھ ناتلى را در ردیف معاصران . شتباه استولى ا اند بھ گفتھ ابن ابى اصیبعھ استناد كرده

ابن ابى اصیبعھ ابو الفرج را از معاصران بو على كھ شاگرد . ابو الفرج آورده است نھ شاگردان او

  . شمارد تا چھ رسد بھ ناتلى ناتلى بوده است مى



  ابو على احمد بن محمد بن یعقوب مدتى
بھ اتفاق ابو ریحان بیرونى و ابن سینا و ابو الخیر و ابو سھل ابو على احمد بن محمد بن یعقوب مدتى 

 420وفاتش در اصفھان در سال . زیستھ است مسیحى و ابو نصر عراقى در دربار خوارزمشاه مى

از ابو حیان توحیدى . گویند عمر طویل یافتھ است تاریخ تولدش معلوم نیست ولى مى. واقع شده است

گویند نزد ابو الحسن  بعضى مى. نزد ابو الخیر شاگردى كرده است نقل شده كھ ابن مسكویھ مدتى

سال  كھ در مدت پنج-ولى این نقل با آنچھ از معجم االدباء نقل شده عامرى نیز تحصیل كرده است

داستان . منافى است- اقامت ابو الحسن عامرى در رى بھ نزد عامرى نرفت و گویى میان آنھا سدى بود

س ابن مسكویھ و افكندن گردویى پیش او كھ مساحت این گردو را تعیین كن و حضور ابن سینا بھ مجل

گذاشتن ابن مسكویھ كتاب اخالقى طھارة االعراق خود را نزد ابن سینا و گفتن این كھ تو بھ اصالح 

بوعلى بھ حكم این كھ كمتر . معروف است، اخالقت از من بھ تعیین مساحت این گردو محتاجترى

اى  درباره ابن مسكویھ نیز گفتھ مسالھ، نھاده داشتھ و وقعى مى خویش را گرامى مىكسى از معاصران 

على ( خودش یا پدرش، ابن مسكویھ. بفھمد با او در میان گذاشتم و ھر چھ كوشش كردم نتوانست

قدر مسلم این است كھ . زردشتى بوده و مسلمان شده و بھ عقیده بعضى شیعھ بوده است) االختالف

از معروفترین كتابھاى او تجارب االمم در تاریخ و الفوز االصغر در فلسفھ و . اشتھ استتمایل شیعى د

  . طھارة االعراق در اخالق است

  ابوریحان محمد بن احمد بیرونى
از نظر . ابوریحان محمد بن احمد بیرونى از شخصیتھاى درجھ اول فرھنگ و تمدن اسالمى است

، تاریخ، نجوم، اش ریاضیات رشتھ تخصصى. ظیر ندارددر تمام جھان اسالم ن، برخى مستشرقین

چندین كتاب تحقیقى نفیس . بررسى عقاید و ادیان اقوام و ملل و امثال آنھا بوده، داروشناسى، ھیئت

قانون مسعودى ، االثار الباقیة، نگرد از قبیل تحقیق ماللھند آفریده كھ جھان ھنوز بھ اعجاب در آنھا مى

، او زبانھاى یونانى و سریانى. درگذشتھ است 442متولد شده و در  362 بیرونى در سال. و غیره

زبان عربى را بھترین زبانھا . دانستھ است عالوه بر زبان فارسى و زبان عربى و زبان خوارزمى مى

گوید اگر مرا بھ عربى ناسزا  مى. دھد داند و عالقھ خاصى بھ این زبان نشان مى براى مسائل علمى مى

استادان او معلوم نیست جز یك . ر دوست دارم از اینكھ بھ برخى زبانھاى دیگر مرا بستایندگویند بیشت

نفر بھ نام ابو نصر بن على بن عراقى كھ ظاھرا ھمان ابو نصر عراقى است كھ در دربار خوارزمشاه 

است كھ ابو ریحان از كسانى . بوده است و معلوم نیست كھ ابو ریحان شاگردانى داشتھ یا نداشتھ است

 جز بھ علم بھ كار دیگر، یافتھ و تمام وقتش وقف علم بوده است) قریب ھشتاد سال( عمر نسبتا طویل

ابو ریحان و ابن سینا . او در سال فقط دو روز تعطیل داشتھ است. نپرداختھ است) وزارت و غیره(

  . اند در خوارزم با یكدیگر مالقات داشتھ 400در حدود سال 



كھ -تر بوده و در حدود ھیجده سؤال در مسائل فلسفى و غیره حان چند سالى از بوعلى بزرگسالابو ری

بو على بھ آنھا پاسخ گفتھ و تدریجا كار . از بو على كرده است-برخى از آنھا اعتراض بھ ارسطوست

از  ولى اھل تحقیق مدعى ھستند كھ این سؤاالت بعد از رفتن بو على، اندكى بھ خشونت كشیده است

ابو ریحان در كتاب االثار الباقیة آنجا كھ اشاره بھ برخى سؤاالت خود از بو على . خوارزم بوده است

ابو ریحان بھ مبانى اسالمى سخت . نماید یاد مى) جوان فاضل( » الفتى الفاضل« از او بھ عنوان، كند مى

از دین مقدس اسالم یاد  ھاى خود عموما مانند یك مؤمن واقعى در نوشتھ. معتقد و پابند بوده است

او مخصوصا احساسات ضد شعوبیگرى داشت و . آورد آیات كریمھ قرآن را مى، كند و بھ تناسب مى

  . نماید ھاى خود سخت از شعوبیگرى اظھار تنفر مى در برخى نوشتھ

  ابو على حسین بن عبد هللا ابن سینا
شناختنش یك عمر و شناساندنش . وزگاراعجوبھ دھر و نادره ر، ابو على حسین بن عبد هللا ابن سینا

سالگى كھ بھ گرگان  خودش گزارش زندگى خود را تا حدود سى و پنج. خواھد كتابى بسیار قطور مى

بعد آن را ، بھ تقاضاى یكى از شاگردان امالء كرده است و شاگرد معروفش ابو عبید جوزجانى، آمده

توان تا حدى زندگى عادى  ز این گزارشھا مىا. اش گزارش كرده است تكمیل و تا آخرین روز زندگى

با . زندگى نا آرام و پر ماجرایى داشتھ و عمرى نسبتا كوتاه. و علمى و سیاسى او را بھ دست آورد

. اینھمھ معلومات و خلق اینھمھ آثار حقیقتا حیرت انگیز است، این عمر كوتاه و این زندگى پر ماجرا

صیبعھ و ابن القفطى ھر دو متن این دو گزارش را بدون اختالف عجیب این است كھ با اینكھ ابن ابى ا

  . اند بھ اختالف ضبط كرده جملھ آخر را كھ مدت عمر شیخ است، اند ضبط كرده

 بعضى دیگر. سال بوده است 58سال و بنابر نقل ابن القفطى  54بنابر نقل ابن ابى اصیبعھ عمر شیخ 

اى كھ  نكتھ. سال بوده است 63 دھند كھ عمر شیخ ىاز روى بعض قرائن احتمال م) نامھ دانشوران(

بوعلى ھمھ حكماى اسالمى پیش از او را تحت الشعاع  الزم است گوشزد شود این است كھ شخصیت

كتابھاى او محور بحث و تدقیق و تحشیھ و ، چھ در طب و چھ در فلسفھ، بعد از بو على. قرار داد

-بو على بھ بغداد نرفت. بغداد مركز طب و فلسفھ بود، نكتھ دیگر اینكھ قبل از بو على. شرح بود

بھ عللى بھ سوى - نیمھ اول عمرش در آن حدود گذشتھ است، پدرش بلخى و مادرش بخارایى است

شھرتش طالبان علم و حكمت را  . خراسان و گرگان رھسپار شد و در چند شھر توقفھاى كوتاھى كرد

بوعلى در زمان حیاتش و  شخصیت. تربیت كرد شاگردان زیادى. كشید از ھر سو بھ سوى او مى

كھ محور بحث میان اھل فضل بود و متخصصان آن كتب بیشتر یافت - شھرت كتابھایش بعد از خودش

  . سبب شد كھ مركز ثقل فلسفھ و طب از بغداد بھ خراسان منتقل گشت-شدند مى



  ابو الفرج بن الطیب
ولى ، ھم طبیب بوده و ھم فیلسوف. است) بغدادى و على الظاھر( ابو الفرج بن الطیب این مرد عراقى

بر خالف فلسفھ و حكمت كھ ، ستاید بو على كھ معاصر اوست طبابتش را مى. چربد جنبھ طبابتش مى

بھ طور كلى بو على احدى از معاصرین را در فلسفھ در نظر  گیرد از این جھت او را بھ چیزى نمى

سزاوار «: د بو على درباره كتابھاى فلسفى ابو الفرج گفتھنویس مى در ترجمھ تتمھ صوان الحكمھ. ندارد

وقتى «: نویسد و ھم او مى. »این است تصانیف او را بر فروشنده رد كنند و ثمنش نیز بر وى بگذارند

كھ كار میان بو على و ابو ریحان بھ خشونت كشید و ابو ریحان سخنان تندى در نامھ خود بھ كار برد 

ابن القفطى پس . »با او نیز چنین كنند، ھر كس با دیگران چنان كند: گفت، دو خبر بھ ابو الفرج رسی

گوییم جز این كھ ابو  اما من و ھر منصفى نمى«: گوید مى، از اشاره بھ سخن بو على درباره ابو الفرج

مسیحى و شاگرد ابو الخیر ، ابو الفرج. »الفرج علوم گذشتھ را احیا كرد و مخفیات آنھا را آشكار نمود

زنده  420گوید تا بعد از سال  ابن القفطى مى. اند گروھى از محضر درسش استفاده كرده. وده استب

  . در گذشتھ است 435بوده و گفتھ شده كھ در سال 

  ابو الفرج بن ھندو
شاگرد ابو الخیر بوده و از بزرگترین و فاضلترین شاگردان او بھ  ابو الفرج بن ھندو در طب و حكمت

  . ضمنا مردى ادیب و شاعر و سخنور بوده است .شمار رفتھ است

  بن الھیثم بصرى) یا الحسین( ابوعلى حسن بن الحسن
دان و  بن الھیثم بصرى ھم فیلسوف است و ھم طبیب و ھم فیزیك) یا الحسین( ابو على حسن بن الحسن

در فیزیك و ریاضیات شھرت جھانى دارد و از عوامل مؤثر در پیشرفت ریاضیات . دان ریاضى

در تتمھ . در گذشتھ است 430متولد شده و در حدود سال  354در سال . رود ھانى بھ شمار مىج

نویسد كھ طرحى براى استفاده از آب نیل ھنگام كاھش آب تھیھ كرد و با خود بھ  صوان الحكمھ مى

 بلكھ مغضوب وى گشت و از آنجا بھ دمشق فرار، قاھره برد ولى مورد توجھ الحاكم با  واقع نشد

حالت توجھ او را . گذاشت نویسد فوق العاده متعبد و متشرع بود و بھ شریعت احترام مى و ھم مى. كرد

  . گویند قسمتى از ایام او در مغرب گذشتھ است. شود در حین مرگ نیز یادآور مى

گویى ھمھ . وى مؤلفات زیادى دارد«: گوید مرحوم سید حسن تقى زاده در تاریخ علوم در اسالم مى

 ابن الھیثم بھ قول سارتون بزرگترین عالم مسلمین در حكمت طبیعى. بھ تالیف اشتغال داشتھ است عمر

كتاب معروف او در علم مناظر . و یكى از بزرگترین ارباب این فن در كل تاریخ بوده است) فیزیك(

تاثیر عظیمى در ترقى علم در مشرق و مغرب نموده و روجر بیكن فیلسوف بزرگ و كپلر مؤسس 

ابن الھیثم تحقیقات دقیق و بسیار . . . اند مند شده وانین جدید علم نجوم ھر دو از تاثیر كتاب او بھرهق



را ) امتحانات نورى( عالى در باب نور و قوانین آن كرده و ظاھرا اول كسى است كھ اتاق تاریك

ه عمق كره ھوا اى را حل كرده و سعى كرد این دانشمند معادالت چھار درجھ. . . استعمال كرده است

اند از قبیل ابو الوفاء  ریاضیون درجھ اول ظھور كرده، ھمزمان با این طبقھ. ». . . را تعیین كند

ابو سھل كوھستانى طبرستانى و غیرھم كھ در فصل ، عبد الرحمن صوفى رازى، بوزجانى نیشابورى

  . شود اى باید بحث جداگانھ

شیخ . براى افالطون او براى من مانند ارسطوست: تھ استاش گف ابو عبد هللا فقیھ معصومى شیخ درباره

رسالھ عشق را بھ خواھش او و بھ نام او نوشتھ است و ھم اوست كھ واسطھ پرسش و پاسخھاى ابو 

بھ شیخ بھ كار برد و شیخ حاضر نشد  ریحان و بو على بود و بعد از آنكھ ابو ریحان كلمات تندى نسبت

او ابو ریحان را مورد مالمت قرار داد ، ى را مامور این كار كرددیگر چیزى بنویسد و فقیھ معصوم

از نظر عقل و ، كلماتى جز این كلمات انتخاب كرده بودى» حكیم«اگر در مخاطبھ با«: و بھ او نوشت

بیھقى مدعى است كھ وى كتابى درباره مفارقات و اعداد عقول و افالك و ترتیب . »تر بود علم شایستھ

احتماال ، تاریخ وفاتش دقیقا معلوم نیست. عشوق حكما بوده ولى از دست رفتھ استمبدعات نوشتھ كھ م

  . بوده است 450در حدود 

  ابو الحسن بھمنیار بن مرزبان آذربایجانى
معروفترین شاگردان بو على . ابو الحسن بھمنیار بن مرزبان آذربایجانى مجوس بود و مسلمان شد

الت فراوانى است كھ از بو على كرده و بو على جواب داده شھرت بھمنیار یكى بھ واسطھ سؤا. است

دیگر بھ واسطھ كتاب معروف ، ) بیشتر كتاب مباحثات شیخ پاسخ بھ سؤاالت بھمنیار است( است

صدر المتالھین در اسفار چندین بار مطالبى . شود التحصیل است كھ مكرر در كتب فلسفھ از آن یاد مى

كتاب التحصیل اخیرا . ز او بھ نام البھجة و السعادة نقل كرده استاز آن كتاب و دو نوبت از كتابى ا

بھمنیار در سال . جزء نشریات دانشكده الھیات و معارف اسالمى با تصحیح و تعلیق اینجانب چاپ شد

  . درگذشتھ است 458

  ابوعبید عبد الواحد جوزجانى
ھمان . سالھ بو على ا بیست و پنجسالھ ی ابو عبید عبد الواحد جوزجانى شاگرد و مرید و مالزم بیست

بو على بھ حفظ و نگھدارى آثار خود ھمت . كسى است كھ گزارش زندگى بو على را تكمیل كرد

داد بدون  نوشت و بھ كسى مى ھاى مختصر یا طوالنى مى در پیشامدھاى مختلف رسالھ، گماشت نمى

. ثار شیخ مرھون ھمت ابو عبید استشاید محفوظ ماندن قسمتى از آ. اى از آن نگھدارى كند آنكھ نسخھ

از زندگى ابو عبید . بخش ریاضى كتاب نجات و كتاب دانشنامھ عالیى وسیلھ او تكمیل گردیده است

  . بیش از این اطالعى نداریم



  ابو منصور حسین بن طاھر بن زیلھ 
شرح كرد و او را » حى بن یقظان« شفاى شیخ را مختصر كرد و رسالھ، بنابر نقل تتمھ صوان الحكمھ

كتابى در موسیقى تالیف نمود و در فن موسیقى بى نظیر بود و بعد از بیست و دو سال كھ از وفات 

ابن زیلھ از كسانى است كھ احیانا مانند بھمنیار از . درگذشت) 450یعنى در سال ( گذشت استادش مى

تى بوده از بھمنیار كتاب مباحثات در اصل سؤاال«: گویند. شیخ سؤاالتى كرده و شیخ جواب داده است

بو على شاگردان دیگر نیز داشتھ است كھ ما از ذكر آنھا . » و كمى از ابن زیلھ و كمترى از دیگران

  : اند اما افراد دیگر این طبقھ كھ شاگرد شیخ نبوده. كنیم خوددارى مى

ى از كسانى است كھ بر نظریھ محمد بن زكریا. على بن رضوان مصرى ھم طبیب بوده و ھم حكیم

مطابق آنچھ در نامھ . مردى كریم اما بدقیافھ و كریھ المنظر بوده است. رازى رد نوشتھ است

دانشوران آمده كتابى در اثبات نبوت خاتم االنبیاء از روى تورات و انجیل و قواعد فلسفى نوشتھ و در 

  . از اساتید و شاگردان او اطالعى نداریم. درگذشتھ است 453 سال

. معروف بھ ابن بطالن، ر بن حسن بن عبدان بن سعدان بن بطالن بغدادى نصرانىابو الحسن مختا. 

، مانند استادش ھم طبیب است و ھم فیلسوف. شاگرد ابو الفرج بن الطیب نصرانى سابق الذكر است

با على بن رضوان سابق الذكر تعارض و تنافس داشتھ و او را بھ . ولى بیشتر طبیب است تا فیلسوف

یك نوبت ھم بھ مصر رفتھ و با وى . خوانده است مى» تمساح الجن«كرده و سرزنش مىقباحت منظر 

بھ حلب و قسطنطنیھ نیز مسافرت كرده و . مالقات كرده و عاقبة االمر با ناراحتى از او جدا شده است

  . واقع شده است 444وفاتش در سال . زیستھ است تا آخر عمر مجرد مى

  ابو الحسن انبارى
دانیم كھ مطابق آنچھ در تتمھ  ھمین قدر مى. نبارى فعال از احوال او اطالع زیادى نداریمابو الحسن ا

دان ولى ریاضیات غلبھ داشتھ است و خیام  ھم فیلسوف بوده و ھم ریاضى، آمده است صوان الحكمھ

  . كرده است ریاضیات را از محضر او استفاده مى

  ابو العباس فضل بن محمد لوكرى مروى
ادیب ابو « احیانا از او بھ. س فضل بن محمد لوكرى مروى ھم فیلسوف است و ھم ادیبابو العبا

كتاب معروفى دارد بھ نام بیان الحق بضمان . شاگرد بھمنیار بوده است. شود تعبیر مى» العباس لوكرى

. ھایش موجود است و مورد اعتناى فالسفھ بعد از خودش است الصدق كھ ھنوز چاپ نشده ولى نسخھ

بیھقى در . شاگردان معروف است او بھ داشتن حوزه و تربیت. الھیات اسفار از او نام برده استدر 

محمود محمد . » فلسفھ بھ وسیلھ لوكرى در خراسان انتشار یافت«: گوید تتمھ صوان الحكمھ مى

م اى كھ بھ مناسبت ھزاره ابن سینا در بغداد در كتابى بھ نا خضیرى استاد جامع االزھر در مقالھ



ابو العباس عمر طویل «: گوید مى) 55ص ( الكتاب الذھبى للمھرجان االلفى لذكرى ابن سینا چاپ شده

كنم در اواخر قرن پنجم ھجرى واقع شده  یافت و من تاریخ وفات او را بھ دست نیاوردم اما گمان مى

وفات لوكرى كند كھ  از بركلمن نقل مى) 8ص ( عبد الرحمن بدوى در مقدمھ تعلیقات ابن سینا. »باشد

دانم بركلمن از چھ ماخذى  من نمى«: گوید بوده است و خود بدوى مى) اوایل قرن ششم( 517 در سال

  . » نقل كرده است

  
  ابو الحسن سعید بن ھبة هللا بن حسین ابن ابى

در طب ممتاز بود و در علوم حكمیھ با : گوید ابو الحسن سعید بن ھبة هللا بن حسین ابن ابى اصیبعھ مى

. و آنھا شاگرد ابو الفرج بن الطیب سابق الذكر وى شاگرد ابو الفضل كتیفات و عبدان كاتب بوده .فضل

داده است از محضرش یھودى یا نصرانى استفاده كند و ابو  این شخص ھمان كسى است كھ اجازه نمى

ر با نیرنگ در كریاس د، البركات بغدادى صاحب كتاب معروف المعتبر كھ در ابتدا یھودى بود

بعد از یك سال كھ استاد از وجود . كرد و تا یك سال بھ ھمین وضع ادامھ داد نشست و استفاده مى مى

: نویسد ابن ابى اصیبعھ مى. بر او رحمت آورد و اجازه داد رسما شركت نماید، چنین شاگردى آگاه شد

دانیم آن كتاب  نمى. ندابو البركات كتاب التلخیص النظامى تالیف خود سعید بن ھبة هللا را نزد او خوا

  . درگذشتھ است 495سعید بن ھبة هللا در . در طب بوده یا فلسفھ

  ابو الفتح عمر بن ابراھیم خیامى نیشابورى، حجة الحق
دان و  فیلسوف و ریاضى. معروف بھ خیام، ابو الفتح عمر بن ابراھیم خیامى نیشابورى، حجة الحق

د اما متاسفانھ شھرت خیام بھ اشعار منسوب بھ اوست نھ احتماال شاعر بوده است و شھرت جھانى دار

. مخصوصا ریاضیات كھ ارزش فراموش ناشدنى در این فنون داشتھ است، بھ فلسفھ و ریاضیات

اى داده كامال  بھ او چھره، اشعار منسوب بھ خیام كھ اكثریت قریب بھ اتفاق آنھا از خود او نیست

. شمار غیر مسؤول ك انسان شكاك پوچیگراى دم غنیمتیعنى چھره ی، مغایر با چھره واقعى او

و بنابر گفتھ تقى زاده گاھى با تحریف و تغییر - شاعرى انگلیسى بھ نام فیتز جرالد كھ رباعیات او را



. بیش از ھر كس دیگر موجب این شھرت كاذب شده است، بھ زبانى فصیح بھ شعر ترجمھ كرده-معنى

بھ  اى است یكى رسالھ، سازد انده كھ طرز تفكر او را روشن مىاز خیام برخى رساالت فلسفى باقى م

. قاضى نواحى فارس است، نام كون و تكلیف كھ در پاسخ سؤال ابو نصر محمد بن عبد الرحیم نسوى

خلقت و غرض آفرینش و ھم درباره فلسفھ عبادات سؤال كرده است و  وى از خیام درباره حكمت

ان كنت ترعین یا ریح : ست كھ این چند بیت از آنھا باقى مانده استضمنا ابیاتى در مدح خیام سروده ا

الصباذممى فاقرى السالم على العالمة الخیم بوسى لدیھ تراب االرض خاضعة خضوع من یجتدى 

جدوى من الحكم فھو الحكیم الذى تسقى سحائبھ ماء الحیوة رفات االعظم الرمم عن حكمة الكون و 

یا استاد ( حكیمانھ مطابق مبانى استادش بو على، خیام، ینھ عن ان یقال لمالتكلیف یات بما تغنى براھ

داند كھ خیام تا چھ  ھر كس بر مبانى بو على در این مسائل وارد باشد مى. پاسخ گفتھ است) استادش

  . اندازه وارد بوده است

تضاد «ھ ضمنا سركند و در مسائل مورد سؤال ك یاد مى» معلم« خیام در آن رسالھ از بو على بھ عنوان

من و : گوید كند و مى مانند فیلسوفى جزمى اظھار نظر مى، و مسالھ شرور ھم مطرح شده» در عالم

ممكن است دیگران آن را حمل بر ، ایم آموزگارم بوعلى در این باره تحقیق كرده و كامال اقناع شده

الھ را با چند رسالھ دیگر در این رس. اما از نظر خود ما كامال قانع كننده است، ضعف نفس ما نمایند

اى بھ نام جامع  اند و قبال ھم در مصر در ضمن مجموعھ اتحاد جماھیر شوروى چاپ و منتشر كرده

اند رسالھ  پنداشتھ، ناشر روسى مدعى است كھ ناشران مصرى اشتباه كرده. البدایع چاپ شده بوده است

اتفاقا آنچھ . تكلیف و جزئى از آن است در صورتى كھ متمم رسالھ كون و، تضاد رسالھ مستقلى است

خیام در این رسالھ قاطعانھ اظھار كرده است ھمانھاست كھ در اشعار منسوب بھ او درباره آنھا اظھار 

و بھ ھمین جھت است كھ برخى از محققان اروپایى و ایرانى انتساب این اشعار را بھ ، تحیر شده است

یكى : اند سلھ قرائن تاریخى معتقدند كھ دو نفر بھ این نام بودهكنند و برخى بر اساس یك سل خیام نفى مى

و ، دان بھ نام خیامى شاعر بھ نام خیام بوده است و حكیم و ریاضى، شاعر و دیگرى حكیم و فیلسوف

این كھ بعضى مدعى . دان عمر خیامى شاعر على خیام بوده است و حكیم و ریاضى بھ عقیده بعضى

زیرا او خود در مقدمھ رسالھ فارسى كھ ، مردود است عربى خیام استتلفظ » خیامى« اند كھ شده

  . » چنین گوید ابو الفتح عمر ابراھیم الخیامى«: گوید نوشتھ است مى»وجود«در

شاید این اندازه را بتوان مسلم دانست كھ وى مانند اكثر این گونھ دانشمندان در عین كمال ایمان و 

با متعبدان -حتى نوروزنامھ منسوب بھ او، تب او ظاھر و الئح استكھ از ھمھ ك- اعتقاد بھ مبانى دینى

: نویسد بیھقى مى. كرده است گذاشتھ و ھمین براى او زحمت و دردسر فراھم مى قشرى سر بھ سر مى

روزى بھ حضرت . . . او تالى بو على بود اما در خلق ضیقى داشت و در تعلیم و تصنیف ضنتى«

در . لرزاق بن الفقیھ درآمد و امام القراء ابو الحسین الغزالى حاضر بودالوزیر عبد ا، شھاب االسالم



على الخبیر : شھاب االسالم گفت، حاضر شد) خیام( چون امام. اختالف قراء درباره آیتى بحث رفت

: پس امام ابو الفخر گفت. علتى بگفت) را( او وجوه اختالف قراء بیان كرد و ھر وجھى. . . سقطنا

قدر مسلم . اند گفتھ 526و 517تاریخ وفاتش را. تاریخ تولدش معلوم نیست ». العلماءكثر هللا مثلك فى 

اما این كھ محضر درس بو على را درك كرده ) در حدود نود سال( این است كھ عمر طویل كرده

  . بسیار بعید است، باشد

نھ شاگرد خواند از آن جھت است كھ شاگرد مكتب بو على است  خود مى» معلم«اگر او بو على را

  . و على الظاھر نزد شاگردان بو على تحصیل كرده است، شخص او

  ابو حامد محمد بن محمد بن احمد غزالى طوسى
- بھ معنى مصطلح-اگر چھ او را در ردیف فالسفھ، ابو حامد محمد بن محمد بن احمد غزالى طوسى

مخصوصا ابن ( سفھشمارد بلكھ مخالف فلسفھ و فال او خود را فیلسوف نمى. شمردن صحیح نیست

سپس كتاب مقاصد ، است و فلسفھ را نزد استاد نخوانده بلكھ سھ سال بھ مطالعھ فلسفھ پرداختھ) سینا

ضد فلسفھ در جھان . الفالسفھ را نوشتھ و بعد تھافت الفالسفھ را كھ از كتب مھم دوره اسالمى است

  . اما ھیچ كس بھ قدرت غزالى نبوده است، اند اسالم زیاد بوده

غزالى بساط ، ر بھ فاصلھ كمى افرادى نظیر سھروردى و خواجھ نصیر الدین ظھور نكرده بودنداگ

- و بھ ندرت نظریات مثبت او-در عین حال نظر بھ اینكھ نظریات منفى غزالى. فلسفھ را بر چیده بود

حیاء معروفترین كتاب غزالى ا. ما او را در ردیف فالسفھ آوردیم، نقشى در تحول فلسفھ داشتھ است

غزالى سرگذشت . كمتر كتابى در میان مسلمین بھ اندازه این كتاب اثر گذاشتھ است. علوم الدین است

از محمد ، در این طبقھ. درگذشتھ است 505متولد و در  450او در سال . معروف و جالبى دارد

بیشتر متكلم ولى اولى ، شھرستانى و ابو حاتم مظفر اسفرازى و میمون بن نجیب واسطى باید نام برد

  . اند تا فیلسوف دان است تا فیلسوف و دو نفر دیگر بیشتر ریاضى

  شرف الدین محمد ایالقى
ھم فیلسوف بوده و ھم . شرف الدین محمد ایالقى شاگرد ابو العباس لوكرى و عمر خیام بوده است

اند ولى با  بعضى او را شاگرد بھمنیار دانستھ. كشتھ شد 536 گویند در جنگ قطوان در سال. پزشك

وى استاد قاضى زین الدین عمر بن . نادرستى این نظریھ روشن است، توجھ بھ تاریخ فوت آندو

  . در گذشتھ است 536 ایالقى در سال. سھالن ساوجى صاحب كتاب البصائر النصیریة است

  ) یا یعلى( ھبة هللا بن على، ابو البركات
در علت اسالمش . یھودى بود و مسلمان شد. ادىملكاى بغد) یا یعلى( ھبة هللا بن على، ابو البركات

كتاب معروف او كتاب المعتبر . ما قبال شاگردى او را نزد سعید بن ھبة هللا ذكر كردیم. اختالف است



اى مانند صدر  فالسفھ. ابو البركات فیلسوفى صاحب نظر است. است و واقعا از كتب معتبر فلسفھ است

سلسلھ اساتیدش مستقیما بھ فارابى . وى مخالف ابن سینا بوده است. المتالھین بھ كتاب او نظر دارند

زیرا وى شاگرد سعید بن ھبة هللا و او شاگرد ابو الفضل كتیفات و عبدان كاتب و آنھا ، رسد مى

شاگردان ابو الفرج بن الطیب و او شاگرد ابو الخیر حسن بن سوار و او شاگرد یحیى بن عدى منطقى 

  . اند غالبا آحاد سلسلھ اساتیدش غیر مسلمان. ارابى بوده استو او شاگرد ابو نصر ف

او «: گفت، كند گویند ھنگامى كھ بھ حكیم عمر خیام گفتھ شد كھ ابو البركات بغدادى ابن سینا را رد مى

شایعھ ( او استاد پدر عبد اللطیف بغدادى. » فھمد تا چھ رسد بھ اینكھ رد كند سخنان ابن سینا را نمى

و ابن الفضالن و ابن الدھان منجم و مھذب ) وختن كتابخانھ اسكندریھ وسیلھ مسلمینساز معروف س

  . كرد الدین نقاش بوده است و در آخر عمر كور شده بود و بھ این شاگردان امال مى

  محمد بن ابى طاھر طبسى مروزى
رانان مادرش اھل خوارزم و پدرش از حكم. شاگرد لوكرى بوده. محمد بن ابى طاھر طبسى مروزى

  . پس از بیمارى فلج در سرخس در گذشتھ است 539 در سال. شده است بخشھاى مرو محسوب مى

  افضل الدین غیالنى عمر بن غیالن
. تاریخ صحیحى از او در دست نیست. افضل الدین غیالنى عمر بن غیالن از شاگردان لوكرى است

بنابر نقل محمود محمد . ى استاین قدر معلوم است كھ شاگرد لوكرى و استاد صدر الدین سرخس

در المحصل از او یاد كرده و بر او رحمت فرستاده  606 امام فخر الدین رازى متوفاى، خضیرى

در  523 اى در حدوث عالم نوشتھ و در سال رسالھ. گویند افكارش مخالف ابن سینا بوده است مى. است

  . نظامیھ مرو بھ تحصیل اشتغال داشتھ است

  یحیى بن الصائغ اندلسى ابو بكر محمد بن
از اعاظم فالسفھ بھ شمار رفتھ . » ابن باجھ« معروف بھ، ابو بكر محمد بن یحیى بن الصائغ اندلسى

او بھ كوشش دكتر محمد صفیر حسن » نفس« اخیرا رسالھ. كتابھاى زیاد تالیف كرده است. است

وى . در گذشتھ است 533 در سال. چاپ شده است) پاكستان شرقى( معصومى استاد دانشگاه داكھ

  . فیلسوف معروف اندلسى بوده است، استاد ابن رشد

  ابو الحكم مغربى اندلسى
ولى روح شعر بیشتر بر او حاكم ، ابو الحكم مغربى اندلسى ھم شاعر است و ھم حكیم و ھم طبیب

مد و در اصال عرب باھلى است و از مغرب بھ بالد مشرق آ. بھ ھزل بیشتر توجھ داشتھ تا بھ جد. بود

وى استاد ابن الصالح است كھ استاد استاد شھاب . درگذشت 549 حدود مصر و شام بزیست و در سال

  . الدین سھروردى است



  صدر الدین ابوعلى محمد بن على بن الحارثان السرخسى
وى شاگرد افضل الدین غیالنى و استاد . صدر الدین ابو على محمد بن على بن الحارثان السرخسى

اطالع صحیحى از او در دست . دین داماد و استاد استاد خواجھ نصیر الدین طوسى بوده استفرید ال

محمود محمد خضیرى از صاحب . در ترجمھ تتمھ صوان الحكمھ مختصر از او یاد شده است. نیست

كند كھ وى كتب زیادى در فلسفھ و مساحت و حساب تالیف كرده و مدتى در  خریدة القصر نقل مى

مالقات داشتھ و بھ سرخس بازگشتھ و در ) 539متوفى در( م بوده و با ابو منصور جوالیقىبغداد مقی

  . فوت كرده است) شاید در جوانى( 545سال 

  ابو بكر محمد بن عبد الملك بن طفیل اندلسى
احتماال شاگرد ابن . ابو بكر محمد بن عبد الملك بن طفیل اندلسى از حكماى معروف اندلس است

شھرت بیشتر او شاید بھ واسطھ كتاب معروف حى بن یقظان است كھ از رسالھ . الصائغ بوده است

این كتاب وسیلھ مرحوم بدیع . حى بن یقظان ابن سینا تقلید شده ولى از آن جامعتر و كاملتر است

وى عمر طویل كرده و . الزمان فروزانفر ترجمھ شد و بنگاه ترجمھ و نشر كتاب چاپ و منتشر كرد

  . گذشتھ است در 581در سال 

  قاضى ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد اندلسى
در ، ھم فیلسوف است و ھم پزشك و ھم فقیھ. قاضى ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد اندلسى

كتاب معروف او شرحى است كھ بر ما بعد الطبیعھ ارسطو نوشتھ و . ھا كتب متعدد دارد ھمھ این رشتھ

مجموعھ رسائل فلسفى وى را . كتاب فقھى معروفش بدایة المجتھد است كھ چاپ شده .چاپ شده است

ولى آراء او در ، اروپاییان براى او در فلسفھ مقامى در حد ابن سینا قائلند. اند در بمبئى چاپ كرده

یكى از كتب معروف او تھافت التھافت است كھ تھافت الفالسفھ . میان فالسفھ اسالمى ارزش ندارد

بھ ارسطو متعصب است و بھ  وى فوق العاده نسبت. كتاب بى ارزشى است. الى را رد كرده استغز

با ابن سینا كھ چنین تعبدى در برابر ارسطو ندارد وآراء شخص خود را دخالت داده است  ھمین جھت

فیلسوف معروف فرانسوى كھ معارضاتش با مرحوم سید جمال الدین ، ارنست رنان. مخالف است

 595وى در سال . كارھاى زیادى در زمینھ شناخت ابن رشد انجام داده است، معروف استافغانی

  . درگذشتھ است

كرده و  دانیم در مراغھ تدریس مى ھمین قدر مى. درباره این مرد اطالع زیادى نداریم. مجد الدین جیلى

آغاز تحصیلش از و ھمچنین شھاب الدین سھروردى نیز در  امام فخر رازى نزد او تحصیل كرده است

یاقوت . ظاھرا ھم حكیم بوده و ھم متكلم و ھم فقیھ و اصولى. محضر او در مراغھ استفاده كرده است

  . ) ستاید متكلم مى، اصولى، او را با عناوین فقیھ، در معجم االدباء ضمن شرح سھروردى



  قاضى زین الدین عمربن سھالن ساوجى
در ساوه بھ دنیا آمده و در نیشابور . وف بھ ابن سھالنمعر، قاضى زین الدین عمر بن سھالن ساوجى

بھ تعبیر ترجمھ صوان . كرده است خود از راه استنساخ كتب زندگى مى زیستھ و از كسب دست مى

وى شاگرد شرف الدین ایالقى سابق الذكر . »شریعت و حكمت را در عقدى واحد نظام داد«: الحكمھ

كتاب معروف او البصائر . لى بھ فارسى نوشتھ استو گویند شرحى بر رسالة الطیر بو ع است

مطابق آنچھ در . النصیریة است كھ قسمت منطق آن در مصر چاپ شده و از بھترین كتب منطق است

. ھمھ كتابھاى او جز كتاب البصائر النصیریة در یك حریق از بین رفت، تتمھ صوان الحكمھ آمده است

تاریخ . شود احیانا برخى آرائش نقل مى. در فلسفھ دارد اى ابن سھالن از كسانى است كھ نام زنده

  . دانیم وفاتش را نمى

  نجم الدین احمد بن محمد السرى، ابو الفتوح
اند ھمدانى االصل  بعضى گفتھ. معروف بھ ابن الصالح، نجم الدین احمد بن محمد السرى، ابو الفتوح

بھ بغداد . بوده است) حدود حلوان نزدیك فرات در( اند عراقى و اھل سمیساط است و بعضى گفتھ

یعنى یك سال پیش ( 548مھاجرت كرده و نزد ابو الحكم مغربى سابق الذكر تحصیل كرده و در سال 

شاید ھم بتوان او را از طبقھ نھم بھ شمار . دانیم تاریخ والدت او را نمى. در گذشتھ است) از استاد خود

گویند . بھ افضلیت او بر خود اعتراف داشت، داشتابو الحكم مغربى كھ سابقھ استادى او را . آورد

  . شفاى بو على و الفوز االصغر ابن مسكویھ را شرح كرده است

  ) ماردینى( محمد بن عبد السالم انصارى ماردى
در زمان خویش در علوم حكمى یگانھ و عالمھ . ) ماردینى( محمد بن عبد السالم انصارى ماردى

. اند زیستھ منطقھ قدس و فلسطین است و پدرانش نیز در آنجا مى زادگاھش. آمده است بھ شمار مى وقت

استاد فلسفھ او ابن الصالح سابق الذكر است و قصیده . ظاھرا جد اعالیش از انصار مدینھ بوده است

شھاب الدین سھروردى مقدارى ، و بنابر گفتھ ابن القفطى عینیھ معروف بو على را شرح كرده است

در سال . فخر الدین ماردینى مردى فوق العاده متشرع و متعبد بوده است. ستفلسفھ نزد او آموختھ ا

  . سالگى جان بھ جان آفرین تسلیم كرد 82با آرامش و اطمینان روحانى و مذھبى خاصى در سن  594

  فخر الدین محمد بن عمرو بن الحسین الرازى
ھم فقیھ بود و ھم متكلم و . ازىمعروف بھ امام فخر ر، فخر الدین محمد بن عمرو بن الحسین الرازى

ذھنى فوق العاده جوال داشت و در تبحر در علوم . ھم مفسر و ھم فیلسوف و ھم پزشك و ھم خطیب

، در عین این كھ در افكار فالسفھ وارد است و تالیفاتى گرانبھا در فلسفھ دارد. مختلف كم نظیر است



تازد و در مسلمات فلسفھ تشكیك  مى بر فالسفھ طرز تفكرش تفكر كالمى است نھ فلسفى و سخت

  . حسن سلیقھ دارد، در تنظیم و تبویب و تقریر مسائل. نماید مى

مھمترین كتاب فلسفى او المباحث المشرقیھ . صدر المتالھین از این نظر از او بسیار استفاده كرده است

اى در میان  ایستھبر قرآن مجید كھ جاى ش شھرت بیشترش بھ واسطھ تفسیر مفاتیح الغیب است. است

براى وى در فلسفھ استادى جز مجد الدین جیلى سابق الذكر سراغ . تفاسیر براى خود باز كرده است

ولى شاگردان زیادى داشتھ است كھ ، یافتھ است بر مسائل فلسفى دست، نداریم و شاید بیشتر با مطالعھ

، زین الدین كشى، الدین مصرى قطب، اند از قبیل شمس الدین خسرو شاھى بعضى از آنھا مبرز بوده

در  606 متولد شده و در سال 534فخر رازى در سال . شھاب الدین نیشابورى، شمس الدین خوبى

  . گذشتھ است

  شیخ شھاب الدین یحیى بن حبش بن میرك
ھاى روزگار  بدون شك از اعجوبھ. معروف بھ شیخ اشراق، شیخ شھاب الدین یحیى بن حبش بن میرك

پیش از او ، تمایل اشراقى در فلسفھ. العاده وقاد و جوال و نوجو و مبتكر داشتھ است ذھنى فوق. است

تاسیس كرد و » مكتب اشراق« اما كسى كھ مكتبى بھ نام، حتى در فارابى و بو على وجود داشتھ است

تقریبا ھمھ . راه آن مكتب را از راه مكتب مشاء جدا كرد این مرد بزرگ بود، در بسیارى از مسائل

پندارند  شود و برخى مى مسائلى كھ اكنون بھ عنوان نظریات اشراقیون در مقابل مشائین شناختھ مى

نتیجھ فكر شخص سھروردى است كھ در مقابل ، آنھا مسائل ما بھ االختالف افالطون و ارسطوست

و ) در مراغھ( وى نزد مجد الدین جیلى. افكار مشائین و بالخصوص مشائیان اسالمى آورده است

  . تحصیل كرده و مدتى مالزم ماردینى بوده است) در عراق( یر الدین قارىو فخر الدین ماردینىظھ

. ترسم ام و از این رو بر جانش مى گفتھ در ھوش و ذكاء و حدت ذھن مانندش را ندیده ماردینى مى

علوم و سھروردى در سایر . گویند البصائر النصیریھ ابن سھالن را نزد ظھیر الدین قارى خوانده است

بھ شام و حلب رفت و در جلسھ درس فقھ استاد مدرسھ حالویھ . از آن جملھ فقھ نیز سرآمد بوده است

شھرتش  صیت. اش روشن گشت و مقرب استاد شد برترى، حلب بھ نام شیخ افتخار الدین شركت كرد

با فقھا و او را مورد عالقھ الملك الظاھر پسر صالح الدین ایوبى كرد و در حضور او بى محابا 

ھمین كار سبب حسادت دیگران شد و كارى . ساخت كرد و آنھا را مغلوب مى متكلمین مناظره مى

  . كردند كھ صالح الدین ایوبى فرزندش را وادار كرد كھ او را بھ قتل برساند

گویند وى با فخر الدین . كشتھ شد سالگى 38در سن  587 و یا در سال سالگى 36 در سن 586 در سال

، اى از كتاب تلویحات او را بھ فخرالدین دادند سالھا پس از مرگش كھ نسخھ. ھمدرس بوده است رازى

سھروردى نھ تنھا در مناظره با فقھا و . آن را بوسید و بھ یاد ایام ھم شاگردى اشك از دیده فرو ریخت

على در آخر بر خالف توصیھ بو - در اظھار اسرار حكمت، انگیخت متكلمین بى پروا بود و دشمنى مى



زدند كھ  كرد و از ھمین رو افراد پختھ از اول حدس مى بى پروایى مى، شاید بھ علت جوانى-اشارات

  . جان سالمى نخواھد برد

گفت ھمان شد كھ من حدس ، وقتى كھ خبر مرگش بھ دوست و استادش فخرالدین ماردینى رسید

  . الدین علمش بر عقلش فزونى داردشد كھ شھاب  اش گفتھ مى و نیز از ھمین رو درباره. زدم مى

  معروف بھ بابا افضل، افضل الدین مرقى
تاریخ ، اى دارد برجستھ این مرد علیرغم اینكھ شخصیت. معروف بھ بابا افضل، افضل الدین مرقى

كتابھاى بسیارى بھ پارسى و عربى تالیف كرده است و اخیرا فھرستى . روشنى از او در دست نیست

اند ماماخواجھ نصیر الدین طوسى بوده است ولى تایید نشده  بعضى گفتھ. اپ شده استاز آنھا تھیھ و چ

، بابا افضل«: نویسد در كتاب دائرة المعارف فارسى از انتشارات فرانكلین مى. و بسیار مستبعد است

در قریھ مرق  592یا  582بھ قولى در حدود ، شاعر و عارف، محمد بن حسین، شھرت افضل الدین

از اصحاب نزدیك . . . و بھ قولى در اوایل قرن ھفتم وفات یافت 664یا  654ده و پس از متولد ش

. اند دانستھ 707وفات او را در لغتنامھ دھخدا و ھمچنین غزالى نامھ. »خواجھ نصیر الدین طوسى بود

  . اند دانستھ 667و بعضى در 666بعضى وفات او را در

افضل الدین فیلسوف « وة التقریب تحت عنواناى كھ در كتاب دع محمود خضیرى در مقالھ

از نسخھ خطى كتابى بھ نام مختصر فى ذكر الحكماء الیونانیین و الملیین كھ در ، نوشتھ است»مغمور

  . بوده است 610كتابخانھ اسكولایر اسپانیاست نقل كرده كھ وفات بابا افضل در سال 

نفیسى و مقالھ خضیرى و خصوصا با استناد بھ در كتاب فالسفھ خراسانی با استفاده از مقدمھ مرحوم 

بر » رحمھ هللا« كھ با جملھ-آنچھ خواجھ در شرح اشارات در باب قیاس خلف از بابا افضل حكایت كرده

و  بوده 644-624استدالل كرده كھ چون تالیف شرح اشارات ما بین سالھاى -او درود فرستاده است

پس سال وفات بابا ، او در آن وقت منتشر بوده است بابا در آن وقت درگذشتھ بوده است و آراء

  . ھم جلوتر بوده است 667از

از خود خواجھ ، در كتاب سرگذشت و عقاید فلسفى خواجھ نصیر الدین طوسى نگارش محمد مدرسى

كمترین را بھ تحصیل فنون علم و استماع سخن ارباب ، پدر بنده«: در كتاب سیر و سلوك نقل كرده كھ

) رحمھ هللا تعالى( تا اتفاق را شخصى از شاگردان افضل الدین كاشى، الت ترغیب كردىمذاھب و مقا

خصوصا فن ریاضى تقدمى حاصل كرده  كھ او را كمال الدین محمد حاسب گفتندى و در انواع حكمت

بنده را بھ استفادت از ، پدر. بدان دیار افتاد، بود و با پدر بنده كمترین سابقھ دوستى و معرفتى داشت

از این » . و بنده در پیش او بھ تعلم فن ریاضى مشغول شدم، او و تردد بھ خدمت او اشارات كرد

شود كھ خواجھ نصیر الدین شاگرد بابا افضل بوده است و بابا از اصحاب خواجھ  گفتار روشن مى

. ستبلكھ در طبقھ استادان خواجھ بوده ا) آنچنانكھ در دائرة المعارف فارسى آمده است( نبوده است



بر خالف آنچھ در لغتنامھ ( و یا قریب بھ این سنوات بدانیم 610یا  606علیھذا این كھ وفات بابا را در

اقرب احتماالت است و بر خالف ادعاى سعید نفیسى در مقدمھ رباعیات بابا ) و غزالى نامھ آمده است

قرن ششم نبوده بلكھ در تولد بابا در اواخر ، افضل و دكتر ذبیح هللا صفا در تاریخ ادبیات خراسان

  : این رباعى در مدح بابا منسوب بھ خواجھ است. اواسط آن قرن بوده است

  گر عرض دھد سپھر اعلى فضل فضال و فضل افضل 

  . افضل، از ھر ملكى بھ جاى تسبیح آواز آید كھ افضل

  فرید الدین داماد
دانیم كھ استاد  ھمین قدر مى. یمفرید الدین داماد از تاریخ زندگى این مرد نیز اطالع درستى ندار

و خود او شاگرد صدر  خواجھ نصیر الدین طوسى بوده و خواجھ اشارات را نزد او تحصیل كرده است

سلسلھ اساتید خواجھ از طریق فرید الدین داماد بھ بو على . الدین سرخسى سابق الذكر بوده است

و او شاگرد صدر الدین سرخسى و او شاگرد  بھ این ترتیب كھ خواجھ شاگرد فرید الدین داماد، رسد مى

. افضل الدین غیالنى و او شاگرد ابو العباس لوكرى و او شاگرد بھمنیار و او شاگرد بو على بوده است

  . سال وفاتش معلوم نیست

  شمس الدین عبد الحمید بن عیسى خسروشاھى
ابن ابى اصیبعھ . شاھى معروف بھ شمس الدین خسرو، شمس الدین عبد الحمید بن عیسى خسرو شاھى

در طب و فلسفھ و . كند شرف االسالم یاد مى، قدوة االنام، سید الحكماء، از او بھ عنوان امام العلماء

كتاب شفا را تلخیص كرده ولى . علوم شرعیھ مبرز و از شاگردان مبرز فخر الدین رازى بوده

كھ -جھ نصیر الدین طوسى از اوشھرتش در محیط فلسفھ بھ واسطھ برخى سؤاالت فلسفى است كھ خوا

  . كرده و او جواب داده و در كتب فلسفى مطرح است- در طبقھ اساتید خواجھ بوده است

  قطب الدین ابراھیم بن على بن محمد سلمى
این مرد نیز از شاگردان . معروف بھ قطب الدین مصرى، قطب الدین ابراھیم بن على بن محمد سلمى

گوید وى اصال از بالد مغرب بوده و بعد بھ  ابن ابى اصیبعھ مى. تمبرز فخر الدین رازى بوده اس

نزد فخر الدین ، سپس بھ بالد ایران مسافرت كرده، مصر منتقل شده و مدتى در آنجا اقامت كرده

ھمچنانكھ ، داده استاد خویش فخر الدین را در فلسفھ بر بو على ترجیح مى. رازى تحصیل كرده است

قطب الدین مصرى در فتنھ مغول در . داده است ب بر بو على ترجیح مىابو سھل مسیحى را در ط

علیھذا خواجھ شاگرد شاگرد . او نیز از اساتید خواجھ نصیر الدین طوسى بوده است. نیشابور كشتھ شد

  . فخر رازى بوده است



  موصلى) یا كمال الدین بن یونس( كمال الدین یونس
ابن ابى اصیبعھ كھ با او . معروف بھ ابن منعھ، وصلىم) یا كمال الدین بن یونس( كمال الدین یونس

در مدرسھ موصل بھ تدریس علوم . خواند او را نیز قدوة العلماء و سید الحكماء مى، قرب زمان داشتھ

مطابق آنچھ در ریحانة االدب آمده خواجھ نزد این . فلسفى اشتغال داشتھ و شاگردانى تربیت كرده است

از اكابر علماى «: نویسد نو مى  جلد پنجم صفحھ، در ریحانة االدب. مرد نیز تحصیل كرده است

باشد كھ در نحو و صرف و فقھ و حدیث و تفسیر و طب و تاریخ و موسیقى و ھندسھ  حكماى عامھ مى

یافتھ و مرجع استفاده  در اندك زمانى شھرت بى نھایت، وحید عصر خود بوده. . . و حكمت و ھیئت

واقع شده  639 وفات او در سال. . . اند شده عیده حاضر حوزه درسى او مىاز بالد ب. افاضل گردید

  » . است

  خواجھ نصیر الدین محمد بن الحسن
ارزش . اند و نیازى بھ معرفى ندارد لقب داده»استاد البشر«او را. خواجھ نصیر الدین محمد بن الحسن

در ریاضیات از . بھ یك كتاب استكارھاى فلسفى او و نقشى كھ در تحول فلسفھ داشتھ است نیازمند 

بطلمیوس تشكیك كرده و  از كسانى است كھ در اساس ھیئت. رود شخصیتھاى معدود جھان بھ شمار مى

آقاى تقى زاده مدعى است كھ ایرادات خواجھ در كتاب . زمینھ را براى ھیئت جدید فراھم كرده است

ھستانى طرح نوینى را براى ھیئت عالم بھ پیشنھاد كپرنیك ل، بطلمیوس تذكره خویش بر اساس ھیئت

در آخر اشارات بھ شكل . خواجھ مانند بو على یك زندگى پر ماجرا داشتھ است. كمك كرده است

. و در عین حال اینھمھ آثار آفریده و شاگردان بسیار تربیت كرده است، دھد دردناكى نالھ سر مى

  . ستدر گذشتھ ا 672متولد شده و در سال  597 خواجھ در سال

  اثیرالدین مفضل بن عمرابھرى
كتاب معروف او كتاب ھدایھ است در طبیعیات و الھیات كھ جاى . اثیر الدین مفضل بن عمر ابھرى

. اند این كتاب را قاضى حسین میبدى و صدر المتالھین شیرازى شرح كرده. اى باز كرده است شایستھ

، عالمھ حلى در كتاب جوھر النضید. شرح اخیر موجب شھرت بیشتر كتاب و مؤلف آن شده است

بھ «: گوید مى، در باب عكس سالبھ جزئیھ كھ مورد اتفاق منطقیین است كھ عكس ندارد 78صفحھ 

این مطلب از مطالبى است كھ اثیر «: گوید بعد مى. » استثناى قضیھ مشروطھ خاصھ و عرفیھ خاصھ

  . ام فخر رازى بوده استگویند شاگرد ام. » الدین مفضل بن عمر ابھرى بر آن وقوف یافت

  نجم الدین على بن عمركاتبى قزوینى
دانان  از اكابر حكما و منطقیین و ریاضى. معروف بھ دبیران، نجم الدین على بن عمر كاتبى قزوینى

كتاب معروف او در حكمت كتاب حكمة العین است كھ شروح بسیار بر آن نوشتھ . رود بھ شمار مى



طق شمسیھ است كھ بھ نام خواجھ شمس الدین صاحب دیوان جوینى كتاب معروفش در من. شده است

نوشتھ است و قطب الدین رازى آن را شرح كرده و مجموع متن و شرح از كتب رایج درسى طالب 

كاتبى استاد عالمھ حلى و قطب الدین شیرازى و ھمكار و مصاحب خواجھ نصیر الدین طوسى . است

  . در گذشتھ است 675در ساختن رصد مراغھ بوده و در سال 

  حسن بن یوسف بن مطھر حلى
ھر چند شھرت عالمھ حلى بھ فقاھت است . معروف بھ عالمھ حلى، حسن بن یوسف بن مطھر حلى

در منطق و فلسفھ نیز مھارت كامل داشتھ و كتب ارزشمندى تالیف كرده ، اما او مردى جامع بوده

عالمھ . ایم یاد كرده از نوابغ تاریخ اسالمى استما در تاریخچھ فقھا از این مرد بزرگ كھ قطعا . است

در گذشتھ  711متولد و در سال  648در سال . حلى عرب است و شاگرد كاتبى و خواجھ بوده است

  . است

  كمال الدین میثم بن میثم بحرانى
. ادیب و فقیھ و فیلسوف بوده است. معروف بھ ابن میثم بحرانى، كمال الدین میثم بن میثم بحرانى

اند كھ خواجھ نیز متقابال نزد  بعضى گفتھ. لسفھ را نزد خواجھ نصیر الدین طوسى تحصیل كرده استف

شرح او بھترین شروح ، از نظر فلسفى. ابن میثم نھج البالغھ را شرح كرده است. او فقھ خوانده است

و یا بنابر  679یا 678ابن میثم در سال . نھج البالغھ شمرده شده و اخیرا در پنج جلد چاپ شده است

  . در گذشتھ است 699 تحقیق صاحب الذریعھ در سال

  قطب الدین محمود بن مسعود بن مصلح

  
در منطق شاگرد كاتبى قزوینى و در . معروف بھ قطب الدین، قطب الدین محمود بن مسعود بن مصلح

حكمة  قانون بو على و. شاگرد خواجھ نصیر الدین طوسى بوده است) كلیات قانون( حكمت و طب

االشراق سھروردى را شرح كرده است و خود كتابى بھ فارسى در اقسام حكمت نوشتھ كھ بھ نام درة 

شھرت بیشتر او در . ھر سھ كتاب نامبرده با ارزش است. التاج معروف است و اخیرا چاپ شده است



راغھ با خواجھ نصیر الدین طوسى در كار رصد م. جو فلسفى بھ واسطھ شرح حكمة االشراق است

  . در گذشتھ است 716یا 710در سال . ھمكارى داشتھ است

  حسن بن محمد بن شرفشاه علوى حسینى
در مراغھ محضر خواجھ را درك . معروف بھ ابن شرفشاه، حسن بن محمد بن شرفشاه علوى حسینى

بعد از وفات خواجھ بھ موصل رفتھ و در . بوده است كرده و نزد او تحصیل كرده و مالزم او مى

تجرید خواجھ را حاشیھ و قواعد العقائد او را شرح . درسھ نوریھ بھ تدریس حكمت پرداختھ استم

  . در گذشتھ است 718یا  717یا 715كرده است و در سال 

  قطب الدین محمد بن ابى جعفررازى
. از علماى نامى اسالمى است. معروف بھ قطب الدین رازى، قطب الدین محمد بن ابى جعفر رازى

. نزد عالمھ حلى درس خوانده و عالمھ بھ او اجازه حدیث داده است. منطقى و فقیھ بوده است حكیم و

قطب . شھید اول او را مالقات كرده و از او اجازه روایت گرفتھ و او را دریایى بى پایان یافتھ است

طالب شمسیھ كاتبى قزوینى را شرح كرده و اكنون كتاب درسى - ھمچنانكھ قبال گفتیم-الدین رازى

فخرالدین : دیگر اینكھ كتابى نوشتھ بھ نام محاكمات و در آن كتاب میان دو شارح بزرگ اشارات. است

دیگر اینكھ كتاب مطالع االنوار قاضى سراج الدین . رازى و نصیر الدین طوسى داورى كرده است

احیانا در  ارموى را در منطق شرح كرده كھ چاپ شده و ھم اكنون بھ نام شرح مطالع معروف است و

شھرت قطب الدین رازى بھ واسطھ این سھ كتاب است ولى او . شود ھاى علمیھ تدریس مى حوزه

  . در گذشتھ است 776یا 766 قطب الدین در سال. كتابھاى دیگر ھم دارد

  شمس الدین محمد بن مباركشاه مروى
عین كاتبى قزوینى را كتاب حكمة ال. معروف بھ میرك بخارایى، شمس الدین محمد بن مباركشاه مروى

و میر سید شریف جرجانى ، شود شرح كرده و احیانا در كتب فلسفھ از او بھ شارح حكمة العین یاد مى

  . تاریخ وفاتش بر ما معلوم نیست. بر شرح حكمة العین حاشیھ زده است

  قاضى عضد الدین عبد الرحمن ایجى
نظریات او در علم . تكلم و ھم اصولىھم حكیم بوده و ھم م. قاضى عضد الدین عبد الرحمن ایجى

كتاب معروف او مواقف است كھ ھر . اصول و ھمچنین در برخى مسائل فلسفى و كالمى مطرح است

دانیم كھ بعد از دوره خواجھ نصیر الدین طوسى و تالیف كتاب  ولى مى، چند عنوان كالم دارد نھ فلسفھ

نى ھدفھاى كالمى با معیارھاى فلسفى نھ با یع، كالم بھ نسبت زیادى بھ فلسفھ نزدیك شد، تجرید

شد و بسیارى از مسائل الھیات بالمعنى االعم و بالمعنى االخص فلسفھ در  معیارھاى كالمى توجیھ مى



این كتاب را میر سید شریف . اى دارد لھذا مواقف از این نظر جاى شایستھ، شد كتب كالمى طرح مى

  . است جرجانى شرح كرده و مكرر با متن چاپ شده

سیف الدین ، شمس الدین كرمانى، قاضى عضد الدین شاگردانى تربیت كرده است از قبیل تفتازانى

  . درگذشتھ است 760یا  756 متولد شده و در سال 701یا  700او در سال . ابھرى

  سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد هللا تفتازانى
شھرت بیشتر او بھ كالم . وف بھ مال سعد تفتازانىمعر، سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد هللا تفتازانى

متنى در . ولى مردى جامع بوده و از علوم عقلیھ فلسفیھ بى اطالع نبوده است، و علوم بالغت است

بسیار مختصر و شیرین بھ نام تھذیب المنطق تالیف كرده كھ از زمان خودش تاكنون در ، منطق

اند كھ  بعضى مدعى. فتازانى كتب زیاد تالیف كرده استت. شود شده و مى ھاى علمیھ تدریس مى حوزه

تفتازانى بعد از خرابى دوره مغول با نیروى حسن بیان بار دیگر بھ قسمتى از معارف اسالمى جان 

مقصود ھمھ ، بعالوه منظور ما از طبقات فالسفھ تنھا كسانى نیستند كھ در فلسفھ صاحب نظرند. داد

تفتازانى الاقل در . اند اى بھ دوره دیگر بوده و واسطھ انتقال از دوره كسانى است كھ حامل این فن بوده

در دھى در نزدیكى شھر نساء متولد شد و  722یا  712وى در سال . منطق این شان را داشتھ است

اش  اند در سمرقند درگذشت و جنازه بعضى گفتھ. در سرخس درگذشت 793یا 792یا  791در سال 

  . بھ سرخس منتقل شد

  د على بن محمد بن على جرجانىسی
بھ حق او را . معروف بھ شریف جرجانى و میر سید شریف، سید على بن محمد بن على جرجانى

، شھرت بیشترش بھ ادبیات و كالم است. بھ دقت نظر و تحقیق معروف است. اند محقق شریف خوانده

ربیت كرده و در نگھدارى و حوزه درس فلسفھ داشتھ و در فلسفھ شاگردان بسیار ت. ولى جامع بوده

محقق شریف آثار و تالیفات فراوان دارد و . انتقال علوم عقلى بھ نسلھاى بعد نقش مؤثرى داشتھ است

و بھ قول قاضى نور هللا ھمھ علماى اسالمى بعد از میر سید شریف طفیلى و عیال ، ھمھ پر فایده است

از قبیل حاشیھ بر شرح حكمة ، شروح است تالیفات میر بیشتر بھ صورت تعلیقات و. افادات اویند

حاشیھ مطول تفتازانى در علم ، حاشیھ شمسیھ در منطق، حاشیھ شرح مطالع در منطق، العین در فلسفھ

حاشیھ بر كشاف زمخشرى كھ تفسیرى ، شرح مفتاح العلوم سكاكى در این علم، فصاحت و بالغت

یكى ، از كتب معروف میر. كالمو شرح مواقف عضدى در ، است مشتمل بر نكات علم بالغت

بھ فارسى كھ  و دیگر كبرى در منطق است، معروف است» تعریفات جرجانى« تعریفات است كھ بھ نام

بھ فارسى در علم صرف كھ از زمان خودش تا كنون  و دیگر صرف میر است، براى مبتدیان نوشتھ

  . كتاب درسى مبتدیان طالب بوده است



گر چھ اھل جرجان است ولى در شیراز . دین رازى سابق الذكر استمیر سید شریف شاگرد قطب ال

مطابق نقل روضات از مجالس المؤمنین آنگاه كھ شاه شجاع بن مظفر بھ گرگان آمد . رحل اقامت افكند

او را با خود بھ شیراز برد و تدریس در مدرسھ دار الشفا را كھ خود تاسیس ، و با سید مالقات كرد

میر را با خود بھ سمرقند برد و در ، امیر تیمور كھ بعد وارد شیراز شد. ذار كردكرده بود بھ او واگ

میر بار دیگر بھ ، پس از مرگ امیر تیمور. ھمان جا بود كھ با سعد الدین تفتازانى مناظرات داشت

سالگى بھ كار تدریس و تحقیق  میر سید شریف از بیست. شیراز آمد و تا پایان عمر در شیراز بود

مخصوصا بھ تدریس فلسفھ و حكمت اھتمام زیاد داشت و حوزه درس قابل توجھى از ، بود مشغول

كرد خواجھ لسان الغیب  گویند یكى از كسانى كھ در حوزه درس او شركت مى. فضال تشكیل داده بود

بھ عوض این ترھات بھ فلسفھ و : گفت شد مى ھر گاه در مجلس او شعر خوانده مى. حافظ شیرازى بود

بر شما چھ الھام شده : پرسید خود سید مى، رسید مى) حافظ( اما چون شمس الدین محمد، بپردازید حكمت

  . است؟غزل خود را بخوانید

كنى ولى بھ  شاگردان او اعتراض كردند كھ این چھ رازى است كھ ما را از سرودن شعر منع مى

لھامات و حدیث قدسى و شعر حافظ ھمھ ا: گفت دھى؟او در پاسخ مى شنیدن شعر حافظ رغبت نشان مى

در  816 در متولد شده و در سال 740میر سید شریف در سال . لطائف حكمى و نكات قرآنى است

  . شیراز در گذشتھ است

  محیى الدین گوشكنارى
از . این مرد شاگرد میر سید شریف جرجانى و استاد محقق دوانى بوده است. محیى الدین گوشكنارى

  . عى نداریمتاریخ تولد و وفات او اطال

  معروف بھ بقال، خواجھ حسنشاه
فاضل . این مرد نیز شاگرد میر سید شریف و استاد دوانى بوده است. معروف بھ بقال، خواجھ حسنشاه

اند كھ  آقاى على دوانى در كتاب شرح زندگانى جالل الدین دوانى از حبیب السیر نقل كرده، معاصر

ل در زمان میرزا محمد بایسنقر در شیراز بھ لوازم محیى الدین گوشكنارى و خواجھ حسنشاه بقا

  . اند نموده تدریس و افاده قیام مى

  سعد الدین اسعد دوانى
  . او نیز از شاگردان محقق شریف بوده است. پدر محقق جالل الدین دوانى، سعد الدین اسعد دوانى

  قوام الدین كربالى
الل الدین دوانى و شاگرد شریف جرجانى بوده استاد سید صدر الدین دشتكى و ج. قوام الدین كربالى

دانیم در این دوره كھ قتل و  ما فعال در این طبقھ جز اینھا كسى را سراغ نداریم و اصال نمى. است



ھاى امیر تیمور گوركانى ھم  غارت مغول آثار خود را در ھمھ شؤون ظاھر ساختھ بود و قتل عام

  ! اى دایر بوده یا نبوده است؟ ى روشن و حوزهشده بود در غیر ازخراسانچراغ مزید بر علت

  سید الحكما محمد بن ابراھیم حسینى دشتكى
از اعاظم . معروف بھ صدر الدین دشتكى و سید سند، سید الحكما محمد بن ابراھیم حسینى دشتكى

تا زمان میر داماد افكار و آراء و آثار او و . حكماى دوره اسالمى و از افراد صاحب نظر است

برخى از آراء و . در میان فضال و طالبان حكمت مطرح بود، صر نامدارش جالل الدین دوانىمعا

افكار او ھنوز در میان فالسفھ اسالمى مطرح است و برخى افكار مقبول دارد كھ اكنون مورد قبول 

معقول را نزد مردى . درگذشتھ است 903 متولد شده و در سال 828این مرد در سال . فالسفھ است

  . تحصیل كرده است) شاگرد سید شریف( نام سید فاضل پارسى و قوام الدین كربالى بھ

  عالمھ جالل الدین محمد بن اسعد الدین دوانى صدیقى
در . معروف بھ عالمھ دوانى و محقق دوانى، عالمھ جالل الدین محمد بن اسعد الدین دوانى صدیقى

اء و افكار او نیز ھنوز در كتب فلسفھ برخى آر. منطق و فلسفھ و ریاضیات صاحب نظر بوده است

شاگرد قوام الدین كربالى و محیى الدین گوشكنارى و حسنشاه معروف بھ بقال و پدرش . مطرح است

و ھمچنین صاحب ریحانة . بوده است) اند كھ ھمھ از شاگردان سید شریف بوده( اسعد الدین دوانى

ولى فاضل معاصر آقایى على دوانى ، اند داشتھعالمھ دوانى را شاگرد مستقیم میر سید شریف پن االدب

اند كھ عالمھ  در كتاب نفیس خود شرح زندگانى جالل الدین دوانى اشتباه آنھا را روشن و ثابت كرده

  . دوانى زمان میر سید شریف را درك نكرده بلكھ شاگرد شاگردان او بوده است

در زمان . علمى برانگیختھ استعالمھ دوانى از كسانى است كھ در حیات و ممات خود جنجال 

بعد از . حیاتش با سید صدر الدین دشتكى مشاجرات زبانى و قلمى فراوان داشتھ كھ معروف است

صدر المتالھین در جلد سوم . خودش كتابھایش مورد توجھ و رد و دفاع و نقض و ابرام بوده است

مھ دوانى نقل و رد اى از عال در حدود سھ صفحھ نظریھ) 16- 14صفحات ، چاپ سنگى( اسفار

بحث را از آن نظر طوالنى كردیم كھ اكنون اكثر اھل نظر را گمان بر «: گوید كند و در آخر مى مى

ما ناچار بودیم خللھاى سخن او . آن است كھ نظریھ این عالمھ نحریر آخرین سخن در باب توحید است

در زمان . ى را در متاخرانش دریافتتوان نفوذ فوق العاده دوان ھا مى از این جملھ. » را آشكار سازیم

از آذربایجان و كرمان و ، خراسان مركز ثقل علوم فلسفى بوده، شھرت وى عالمھ دوانى در اثر صیت

متولد شده و در  830عالمھ دوانى در سال . دانشجویان مىآمدند، حتى از بغداد و روم و تركستان

  . در گذشتھ است 908یا  903 سال



  ى قوشجىعلى بن محمد سمرقند
صاحب شرح معروف بر تجرید ، معروف بھ مال على قوشجى، على بن محمد سمرقندى قوشجى

زیج الغ بیك را كھ قاضى زاده . دان قوشجى ھم متكلم بوده و ھم ریاضى. خواجھ نصیر الدین طوسى

ه شروع كرده بودند و موفق بھ انجام آن نشد) دان نابغھ ریاضى( و غیاث الدین جمشید) استادش( رومى

دانى ماھر و استاد قوشجى  كھ خود ریاضى-قوشجى بھ امر الغ بیك بن شاھرخ بن امیر تیمور، بودند

  . بھ پایان رسانید- بود

شرح . درگذشتھ است 879 بھ عثمانى سفر كرده و در عثمانى اقامت كرده و در ھمان جا در سال

رد توجھ فضال بوده و قوشجى بر تجرید خواجھ نصیر الدین طوسى از كتبى است كھ ھمواره مو

شرح قوشجى در تاریخ فلسفھ الھى نقش فعالى داشتھ . حواشى و تعلیقات فراوان بر آن زده شده است

  . است

  غیاث الدین منصوردشتكى فرزند برومند سید صدر الدین دشتكى
. رود از اعاظم حكما بھ شمار مى. غیاث الدین منصور دشتكى فرزند برومند سید صدر الدین دشتكى

در زمان شاه طھماسب مدتى صدارت عظمى . سالگى از علوم زمان خود فارغ گشت گویند در بیست

دنبالھ كار پدر خود را در رد نظریات عالمھ دوانى گرفت و احیانا  506در !. داشت و بعد استعفا داد

 شرح، چندین كتاب فلسفى دارد از قبیل اثبات الواجب. كرد در مناظرات حضورى آندو شركت مى

محاكمات میان ، حاشیھ بر شفاى بو على، حاشیھ بر شرح اشارات خواجھ، ھیاكل النور سھروردى

سرابیھ « صدر المتالھین در الھیات اسفار از او بھ عنوان. پدرش و دوانى در حواشى آندو بر تجرید

غیاث . ایدنم یاد مى»غیاث اعاظم السادات و العلماء، المقدس المنصور المؤید من عالم ملكوت السماء

  . درگذشتھ است 948یا  940الدین دشتكى در سال 

  محمود نیریزى
گویند چند كتاب جالل الدین دوانى را شرح . شاگرد دیگر سید صدر الدین دشتكى، محمود نیریزى

  . كرده و بر او تاختھ و از استاد خویش دفاع كرده است

  قاضى كمال الدین میبدى یزدى
است كھ بر ھدایھ اثیر الدین ابھرى نوشتھ كھ بھ شرح ھدایھ  شھرت این شخص بھ واسطھ شرحى

و ھم شرحى بر دیوان منسوب بھ حضرت امیر علیھ السالم نوشتھ است كھ آن ، میبدى معروف است

  . در فلسفھ نوشتھ است كتابى بھ پارسى بھ نام جام گیتى نما. نیز سبب شھرتش گشتھ است



  جمال الدین محمود
از اطراف . سى تدریس جالل الدین را بعد از مرگش این مرد اشغال كرده استكر. جمال الدین محمود

مال عبدهللا ، مال احمد اردبیلى معروف بھ مقدس اردبیلى. اند آمده و اكناف بھ حوزه درسش مى

مال میرزاجان شیرازى ، مال عبد هللا یزدى صاحب حاشیھ معروف بر تھذیب المنطق، شوشترى

  . اند ز شاگردان او بودهمعروف بھ فاضل باغنوى ا

  مال حسین الھى ھراتی
از شاگردان عالمھ دوانى و امیر غیاث . فرزند خواجھ شرف الدین عبد الحق، مال حسین الھى ھراتی

بعضى رسائل خود را بھ نام ، با ظھور شاه اسماعیل صفوى الدین است و چون زمانش مصادف است

از آن جملھ شیراز وا ، بھ بالد مختلف فیض و فضیلتبراى كسب . او نوشتھ و بھ او اھدا كرده است

ھندسھ و ھیئت نوشتھ است كھ غالبا ، فلسفھ، كالم، آثار مختلف در منطق. صفھانمسافرت كرده است

طبق معمول آن زمان بھ صورت حاشیھ و یا حاشیھ بر حاشیھ است از قبیل حاشیھ بر شرح مواقف و 

دى و حاشیھ عالمھ دوانى بر شرح تجرید و حاشیھ سید شرح مطالع و شرح شمسیھ و شرح ھدایھ میب

صدر بر آن كتاب و شرح چغمینى و شرح تذكره خواجھ در ھیئت و تحریر اقلیدس در ھندسھ و 

  . دانیم تاریخ وفاتش را نمى. باب در اسطرالب بیست

  مال عبد هللا یزدى
مال عبد هللا معروف و كتاب  مال عبد هللا یزدى صاحب حاشیھ معروف بر تھذیب المنطق كھ بھ حاشیھ

اند كھ از علوم شرعیھ بى اطالع بوده است ولى بر  بعضى مدعى شده. درسى طالب در منطق است

در شیراز نزد جمال الدین محمود سابق الذكر . ھم فقیھ بوده و ھم اھل معقول خصوصا منطق، عكس

فتھ و مجاور شده و در ھمان در آخر عمر بھ عراق ر. و امیر غیاث الدین دشتكى تحصیل كرده است

  . در گذشتھ است 981جا در سال 

  مال حبیب هللا باغنوى
شاگرد جمال الدین محمود بوده و . معروف بھ مال میرزاجان و فاضل باغنوى، مال حبیب هللا باغنوى

در طبیعیات . درگذشتھ است 994در سال . چند حاشیھ و شرح از عالمھ دوانى را حاشیھ كرده است

  . ذكرى بھ میان آمده است» فاضل باغنوى« ظومھ سبزوارى از او با عنوانشرح من

  شمس الدین محمد خفرى
شاگرد امیر غیاث الدین منصور بوده است و ظاھرا حوزه درس عالمھ . شمس الدین محمد خفرى

شرح تجرید و شرح حكمة العین را حاشیھ . دوانى و سید صدر الدین دشتكى را نیز درك كرده است

صدر المتالھین در جلد . مرد دقیق النظرى بوده است. اى تحت عنوان اثبات الواجب دارد و رسالھزده 



توان از طبقھ نوزدھم ھم  خفرى را مى. اول اسفار مطالبى از او نقل كرده و مورد بحث قرار داده است

وى در . یعنى او از جوانساالن طبقھ نوزدھم و كھنساالن طبقھ بیستم بوده است، بھ شمار آورد

  . خواجھ افضل الدین تركھ. در گذشتھ است 935یا  957 سال

فاضل حكیم خواجھ افضل الدین : گوید صاحب روضات مى. از شاگردان جمال الدین محمود است

استاد شیخ ابو القاسم كازرونى حكیم امامى معروف بھ نصر ، محمد بن حبیب هللا معروف بھ تركھ

صاحب روضات ( سلم السموات كھ بخشى از آن در تاریخ حكماست نصر البیان در كتاب. البیان است

درباره استاد خویش گفتھ است طلوع و شھرت این استاد ) كند از آن كتاب فراوان بھره برده و نقل مى

  . در بالد عراق عرب و خراسان بوده است 990و  970ما بین سالھاى 

  حكیم داود بن عمرانطاكى
وى از اجالء . ایم تنھا در نامھ دانشوران از این مرد ذكرى دیده. حكیم داود بن عمر انطاكى مصرى

مطابق آنچھ خودش . فضالء اطباء و معتبرین حكماى اواخر سده دھم و اوایل سده یازدھم بوده است

سالگى فلج ھم بوده است و  تا ھفت، شرح حال خود را امالء كرده در انطاكیھ كور مادرزاد متولد شده

ات را آموختھ و قرآن را حفظ كرده و ھمیشھ از خداوند شفاى خود و توفیق در ھمان حال مقدم

كند و  تا اینكھ مسافرى از عجم بھ نام محمد شریف با او برخورد مى، نموده است تحصیل مسالت مى

بیند بھ او منطق و ریاضیات  نماید و چون ھوش و ذكاوت خارق العاده او را مى فلج او را معالجھ مى

گوید بھتر است  شود ولى استاد مى مند بھ آموختن زبان پارسى مى او خود عالقھ. آموزد و فلسفھ مى

داود بعد بھ قاھره رفتھ و طبع . داند زبان یونانى بیاموزى و جز من كسى در این دیار زبان یونانى نمى

 1008سال در آخر عمر مجاور بیت هللا شده و در . میل دیده است مردم آن دیار را بھ علوم عقلى بى

  . درگذشتھ است

، حكمة المشرقیھ، نجات، اشارات، شفا، از حفظ و تسلط داود بر متون فلسفى و طبى از قبیل قانون

داستانھا ، رسائل اخوان الصفا كھ ھمواره مالزم این كتب بوده، مطارحات، محاكمات، تعلیقات

ف كرده كھ نامھ دانشوران بھ تفصیل تالی» عشق«اى در از جملھ رسالھ، داود تالیفاتى داشتھ. اند آورده

  . آورده است



  
  میرمحمد باقر داماد

بھ عللى كھ ، پس از حملھ مغول. معروفتر از آن است كھ نیازمند بھ معرفى باشد -میر محمد باقر داماد

البتھ در ھرات و . خورد نمى، فعال بر من روشن نیست جز در فارس حوزه علمى قابل توجھى بھ چشم

در . اند ولى حوزه گرم ظاھرا منحصر بھ خراسان بوده است جاھاى دیگر احیانا افرادى بوده سمرقند و

خراسان مركز ، زمان شاه عباس كبیر با طلوع افرادى مانند میر داماد و شیخ بھایى و میرفندرسكى

كند و  بھ طورى كھ شخصى مانند صدر المتالھین از وطنش مھاجرت مى- علوم عقلى اسالمى گشت

الاقل ، میر داماد اگر از حكماى طراز اول اسالمى بھ شمار نرود. آید كسب فیض بھ خراسان مى براى

. دان و ادیب و رجالى ھم بود فقیھ و ریاضى، وى عالوه بر اینكھ فیلسوف بود. در طراز دوم ھست

پر  وى حوزه درس با شكوه و گرم و. خواند مى» معلم ثالث«روى ھم رفتھ مردى جامع بود و خود را

  . بركتى تشكیل داد

. درست معلوم نیست كھ میر داماد تحصیالت فلسفى خویش را چگونھ و نزد چھ كسانى انجام داده است

تاج الدین حسین ، سید نور الدین عاملى، شیخ عبد العالى كركى: اند عبارتند از اساتید او را كھ شمرده

تنھا شخص . اند استاد منقول میر بوده، دهسھ نفر اول اھل معقول نبو. فخر الدین سماكى، صاعد طوسى

فلسفھ و شرح حال « اى كھ تحت عنوان سید على بھبھانى در مقالھ. اخیر است كھ اھل معقول بوده است

- 918( فخر الدین محمد حسینى معاصر شاه طھماسب«: گویند اند مى نوشتھ»و نقد آثار میر داماد

   .بھ نوشتھ اسكندر بیك از بزرگان سماك بوده) 984

شود كھ میر داماد مجلس درس او را دریافتھ ولى از لحاظ زمان  از فحواى كالم وى استفاده مى

  . »اند گفتھ محقق فخرى مى، وى را در مقابل محقق خفرى) ؟( ھمطراز او نبوده

ھمچنین ، كند محدث قمى در الكنى و االلقاب نیز از این شخص بھ عنوان استاد میر داماد یاد مى

در ھمین عصر یاد ) فخر الدین حسینى( ولى اتفاقا از فرد دیگرى نیز عینا بھ ھمین نام. ریحانة االدب

 الھیات و جواھر و اعراض شرح تجرید قوشچى را حاشیھ كرده است، شده كھ او نیز اھل معقول بوده



رسد  ابتدا بھ نظر مى. حاشیھ دوانى بر تھذیب المنطق را نیز حاشیھ كرده است، و بنابر نقل على دوانى

، كند كھ اینھا دو نفرند تصریح مى یك نفر است ولى صاحب الذریعھ، كھ دو نفر بھ این نام نیست

ما اطالع بیشترى از . فخر الدین سماكى محمد بن الحسن است و آن دیگرى محمد بن الحسین، بعالوه

صیل كرده و نزد چھ كسى تح) محقق فخرى( این كھ فخر الدین سماكى. اساتید معقول میر داماد نداریم

گویند ، دانیم چیز درستى نمى، اند و در چھ سالى درگذشتھ است شاگردان دیگرش چھ كسانى بوده

  . شاگرد غیاث الدین منصور دشتكى بوده است

  شیخ بھاء الدین محمد بن حسین بن عبد الصمد عاملى
در جامعیت علوم . از مھاجرین جبل عامل است -شیخ بھاء الدین محمد بن حسین بن عبد الصمد عاملى

جز مال عبد هللا سابق الذكر ) منطق و فلسفھ( از استادان او در علوم عقلى. و فنون فوق العادگى دارد

سلسلھ اساتید معقول شیخ از طریق مال عبد هللا بھ خواجھ نصیر الدین و سپس بھ . شناسیم كسى را نمى

دان و  ادیب و فقیھ و مفسر و ریاضى آنچھ مسلم است این است كھ شیخ عالوه بر آنكھ. رسد بو على مى

. از حوزه درس فلسفھ او اطالعى نداریم. حكیم و فیلسوف ھم بوده است، مھندس و شاعر بوده

، شیخ كھ استعداد خارق العاده او را دید، رفت معروف است كھ صدر المتالھین ابتدا بھ درس شیخ مى

اى كھ  یز چیزى در دست نیست جز رسالھاز آثار فلسفى شیخ ن. او را بھ درس میر داماد فرستاد

در گذشتھ  1030شیخ در سال . چاپ شده است»وحدت وجود« گویند اخیرا در مصر از او درباره مى

  . است

  میر ابو القاسم فندرسكى
دان و عارف مشرب  حكیم و ریاضى. اھل فندرسك از توابع استر آباد است - میر ابو القاسم فندرسكى

اش در دست  اطالع زیادى از زندگانى، رگى داشتھ و شاگردانى تربیت كردهبا آنكھ حوزه بز. است

از نظریات حكماى ھند آگاه ، مسافرتى بھ ھند رفتھ. معاصر شیخ بھایى و میر داماد بوده است. نیست

و ، اى درباره صناعات نوشتھ كھ بھ نام رسالھ صناعیھ معروف است میر فندرسكى رسالھ. شده است

در سن ھشتاد سالگى درگذشتھ  1050و در ) 24( بر طبق مسلك مشائین نوشتھ» كتحر«اى در رسالھ

  . است

  رفیع الدین محمد بن حیدر حسینى
شاگرد شیخ بھایى و میرفندرسكى . رفیع الدین محمد بن حیدر حسینى نائینى مشھور بھ میرزا رفیعا

فیلسوف معروف ، زاى جلوهمرحوم میر. از سادات طباطبایى نائین و زواره و اردستان است. بوده

دارد كھ مورد » اقسام تشكیك«اى در رسالھ. از اوالد و احفاد اوست 1314عھد قاجار و متوفى در 

  . توجھ متاخران است



اى در حل  شرح اشارات خواجھ و شرح حكمة العین شریف جرجانى را حاشیھ كرده است و رسالھ

اى بھ نام ثمره شجره الھیھ در اصول  رسالھ. استكھ در كتب فلسفھ مطرح است نوشتھ » استلزام« شبھھ

اى از مقدمات فلسفى اخیرا از او وسیلھ آقاى عبد هللا نورانى از فضالى معاصر چاپ و  عقاید با پاره

  . سالگى درگذشتھ است 85در سن  1083 متولد و در سال 999 میرزا رفیعا در سال. منتشر شده است

  صدرامحمد بن ابراھیم قوامى معروف بھ 
نظیر كھ  حكیم الھى و فیلسوف ربانى بى، محمد بن ابراھیم قوامى معروف بھ صدرا و صدر المتالھین

صدرا در آنچھ علم اعلى یا علم كلى یا فلسفھ اولى یا حكمت . حكمت الھى را وارد مرحلھ جدیدى كرد

، شود قى خوانده مىو تنھا ھمین بخش است كھ بھ حقیقت فلسفھ است و فلسفھ حقی-شود الھى خوانده مى

تمام فالسفھ پیشین را تحت الشعاع -زیرا سایر بخشھا اعم از ریاضى و طبیعى در قلمرو علوم است

فلسفھ . اصول و مبانى اولیھ این فن را تغییر داد و آن را بر اصولى خلل ناپذیر استوار كرد، قرار داد

حكمت مشائى ارسطویى و  صدرا از یك نظر بھ منزلھ چھار راھى است كھ چھار جریان یعنى

و معانى و مفاھیم كالمى با ، و عرفان نظرى محیى الدینى، و حكمت اشراقى سھروردى، سینایى

  . اند اى خروشان بھ وجود آورده رودخانھ، یكدیگر تالقى كرده و مانند چھار نھر سر بھ ھم برآورده

ھا  ك سلسلھ فعل و انفعالاز نظر دیگر بھ منزلھ صورتى است كھ بر چھار عنصر مختلف پس از ی

افاضھ شود و بھ آنھا ماھیت و واقعیت نوین بخشد كھ با ماھیت ھر یك از مواد آن صورت متغایر 

فلسفھ صدرا یك نوع جھش است كھ پس از یك سلسلھ حركتھاى مداوم و تدریجى در معارف . است

، ھر بسیار ساده استبھ ظا، است» سھل ممتنع« فلسفھ صدرا از نوع. عقلى اسالمى رخ داده است

عبارتش ادیبانھ و منشیانھ است اما یك فرد بسیار مستعد سالھا باید كار كند تا بھ مرحلھ اول برسد یعنى 

دار تدریس فلسفھ  بسى افراد سالھا عھده. فھمد تا بار دیگر با دید دیگرى وارد شود بفھمد كھ آن را نمى

از این رو توصیف و تحلیل كار صدرا كار ھر . اند هاند در حالى كھ بھ عمق آن نفوذ نكرد صدرا بوده

در شرحى كھ بر اصول كافى . صدرا شاگرد شیخ بھایى و میر داماد بوده است. اى نیست فلسفھ خوانده

  . كند  از شیخ بھایى بھ عنوان استاد علوم نقلى و از میر داماد بھ عنوان استاد علوم عقلى یاد مى، نوشتھ

ضمن  1050وى در سال . ز آن است كھ در اینجا ما بخواھیم معرفى كنیمتابھاى صدرا معروفتر ا

  . در بصره در گذشت، رفت ھفتمین سفر حج كھ پیاده مى

  شمس الدین
اش مال صدرا  میان او و ھمشاگردى. از شاگردان میر داماد است. شمس الدین معروف بھ مال شمسا

كل در فلسفھ از قبیل موضوع در حركت مال شمسا درباره چند مش. اى صورت گرفتھ است مراسلھ

اى كوچك در  پاسخ صدرا بھ صورت رسالھ. كمیھ و وجود ذھنى سؤال كرده و صدرا پاسخ گفتھ است

  . آمده و در حاشیھ مبدا و معاد وى با چاپ سنگى چاپ شده است



  سلطان العلماء آملى معروف بھ خلیفة السلطان
شاه عباس . شاگرد شیخ بھایى و میر داماد بوده است - انسلطان العلماء آملى معروف بھ خلیفة السلط

وى مردى است . دخترش را بھ او داد و مدتى وزارت شاه صفى و شاه عباس ثانى را داشتھ است

بدون حشو و زوائد چیز . حواشى او بر معالم و شرح لمعھ نمونھ یك كار تحقیقى است، محقق

 1064وى در سال . وشجى نیز حاشیھ نوشتھ استبر حاشیھ خفرى بر شرح تجرید ق. نوشتھ است مى

  . سالگى در گذشتھ است 64در سن 

  سید احمد عاملى 
بر الھیات شفا حاشیھ نوشتھ و . زاده میر داماد و شاگرد اوست داماد و خالھ - سید احمد عاملى 

ماد رساند از میر دا در آن حواشى قسمتھایى آورده كھ مى. اش در چاپ سنگى چاپ شده است حاشیھ

میر داماد و سید احمد نواده دخترى محقق كركى . كند است و گاھى ھم خود اشاره یا تصریح بھ آن مى

  . باشند مى

  قطب الدین اشكورى
در تاریخ فالسفھ شاگرد میر داماد بوده . قطب الدین اشكورى صاحب كتاب معروف محبوب القلوب

  . است

  سید امیر فضل هللا استرآبادى
  . این مرد نیز شاگرد میر داماد بوده است.  استرآبادىسید امیر فضل هللا

مطابق آنچھ در روضات ضمن احوال مقدس اردبیلى بھ نقل از . از وی اطالع درستى در دست نداریم

ھنگامى كھ . امیر فضل هللا از بزرگان شاگردان مقدس اردبیلى بوده است ریاض العلماء آمده است

در : بعد از شما بھ چھ كسى رجوع كنیم؟او جواب داد: او پرسیدنداز ، وفات مقدس اردبیلى نزدیك شد

  . و در عقلیات بھ امیر فضل هللا، شرعیات بھ امیر عالم

  مال محسن فیض
شاگرد و داماد مال صدرا بوده و حكمت را نزد . حكیم و عارف و محدث مشھور، مال محسن فیض

كتاب اصول المعارف او اخیرا . است ھایى در حكمت و فلسفھ باقى از او رسالھ. وى آموختھ است

. ھاى استاد است آنچھ در این زمینھ از فیض بھ ما رسیده است عینا تلخیص گفتھ. چاپ شده است

ما ضمن احوال مفسران و محدثان نیز از مرحوم فیض . در گذشتھ است 1091مرحوم فیض در سال 

  . یاد كردیم



  مال عبد الرزاق الھیجى
مال . شاگرد و داماد دیگر مال صدرا، صاحب شوارق االلھام و گوھر مرادمال عبد الرزاق الھیجى 

. مثل این است كھ از استاد خود كمتر متاثر شده است، عبد الرزاق بر عكس مال محسن فیض

ھایش رنگ و بوى حكماى قبل از صدرا از قبیل عالمھ دوانى و غیاث الدین دشتكى را دارد نھ  نوشتھ

  . رارنگ و بوى فلسفھ مال صد

  . درگذشتھ است 1072یا  1071وى در سال 

  مال رجبعلى 
كند كھ وى نزد شاه عباس ثانى و  مال رجبعلى صاحب روضات از صاحب ریاض العلماء نقل مى

مال رجبعلى شاگردانى داشتھ از آن . اند رفتھ صاحبان مقامات مملكتى محترم بوده كھ بھ دیدارش مى

وى شاگرد میر فندرسكى بوده . مد حسین قمى و قاضى سعید قمىجملھ مولى محمد تنكابنى و حكیم مح

  . در گذشتھ است 1080و در سال 

  مال محمد باقر معروف بھ محقق
و  شاگرد شیخ بھایى. ھم حكیم است و ھم از اعاظم فقھا. مال محمد باقر معروف بھ محقق سبزوارى

صاحب روضات . مورد استفاده استبوده است و بر الھیات شفا حاشیھ متینى نوشتھ كھ  میرفندرسكى

. اند از محضر درسش استفاده كرده» سراب« محقق خوانسارىو مال محمد تنكابنى معروف بھ: گوید مى

  . در گذشتھ است 1090وى در سال . ولى ظاھرا محقق خوانسارى در منقول شاگرد او بوده نھ معقول

  حسین خوانسارى
وھر خواھر محقق سبزوارى و شاگرد او در منقول ش. حسین خوانسارى معروف بھ محقق خوانسارى

حاشیھ معروفى بر الھیات شفا دارد كھ در دست . در معقول شاگرد میرفندرسكى بوده است. بوده است

وى . و ھمچنین شرح اشارات خواجھ و شرح تجرید قوشجى و محاكمات را حاشیھ كرده است، است

نام مال زمان بن مال كلبعلى تبریزى صاحب روضات در ذیل . در گذشتھ است 1098در سال 

وى كتابى دارد بھ نام فرائد الفوائد فى احوال المدارس و المساجد كھ در ایام اقامتش در «: نویسد مى

اند برده  مدرسھ شیخ لطف هللا تالیف كرده و نام گروھى را كھ در این مدرسھ پر بركت تحصیل كرده

او نیز مردى حكیم و ( مال حسن لنبانى گیالنى، النىمال شمساى گی، است از قبیل حسین خوانسارى

و گفتھ مال حسن لنبانى در فضیلت و تقوا ) عارف بوده و مثنوى را شرح كرده و در ھمین طبقھ است

و از آن جملھ است زبدة المحققین و اسوة السالكین مال رجبعلى تبریزى و شاگردش . . . نظیر نداشت

و از آن جملھ «: گوید صاحب روضات آنگاه مى» . ین الحكمةصاحب كتاب ع) رازى( میر قوام الدین

صاحب تعلیقات لطیفھ بر كتب ، حكیم بارع مال ابو القاسم بن محمد ربیع گلپایگانى، است فاضل محقق



مال حسن لنبانى فوق الذكر پدر مال  ». كھ گویا شاگرد مجلسى اول بوده است. . . معقول و منقول

نیز ) لنبانى و گلپایگانى( علیھذا این دو نفر. مرحوم مجلسى بوده استحسین لنبانى است كھ شاگرد 

در این طبقھ گروه دیگر كمنام یا گمنام ھستند از قبیل شیخ حسین تنكابنى و محمد بن . اند جزء این طبقھ

خوشبختانھ اخیرا با ھمت قابل ستایش آقاى سید جالل الدین . على رضا آقاجانى شاگرد مال صدرا

این افراد و آثار آنھا تحت ، اد عالیقدر دانشكده الھیات و معارف اسالمى مشھدآشتیانى است

منتخباتى از آثار حكماى الھى ایران از عصر میر داماد و میر فندرسكى تا عصر « عنوان

  . شوند معرفى شده و مى»حاضر

  محمد سعید بن محمد مفید قمى
از شاگردان مال . » حكیم كوچك« ملقب بھو »قاضى سعید« معروف بھ، محمد سعید بن محمد مفید قمى

اش نزد مال رجبعلى و  شاگردى. محسن فیض و مال عبد الرزاق الھیجى و مال رجبعلى بوده است

اش نزد مال  ولى شاگردى، مطابق نقل صاحب روضات مانند استادش نزد شاه عباس محترم بوده است

صاحب روضات و صاحب . حصیل كرده استعبد الرزاق در قم بوده و احتماال نزد فیض نیز در قم ت

اند ولى در حاشیھ روضات از الذریعھ  بھ تاریخ وفات وى اظھار بى اطالعى كرده ریحانة االدب نسبت

  . بوده است 1103 و وفاتش در سال 1049 نقل كرده كھ تولد وى در سال

  مال محمد تنكابنى سراب
  . بوده است بزوارىشاگرد مال رجبعلى و محقق س، مال محمد تنكابنى سراب

  جمال الدین خوانسارى
و شاگرد او ، فرزند حسین خوانسارى سابق الذكر. جمال الدین خوانسارى معروف بھ جمال خوانسارى

وى بر طبیعیات شفا حاشیھ زده كھ با چاپ سنگى چاپ شده و البتھ . و شاگرد ماماخود محقق بوده

مردى محقق و جامع المعقول و . ده استمختصر است و ھمچنین شرح اشارات را نیز حاشیھ كر

  . در گذشتھ است 1121المنقول بوده و در سال 

  قوام الدین محمد رازى معروف بھ قوام الدین حكیم
ھمایى در مقدمھ شرح مشاعر مال جعفر لنگرودى . قوام الدین محمد رازى معروف بھ قوام الدین حكیم

سید جالل الدین آشتیانى در جلد . یت هللا بوده استوى شاگرد مال رجبعلى و استاد شیخ عنا: گوید مى

دوم منتخباتى از آثار حكماى خراسان از عصر میرداماد و میرفندرسكى تا عصر حاضر آثارى از این 

این شخص نیز از . محمد رفیع پیرزاده. . اند مرد چاپ و منتشر كرده و خود او را معرفى كرده

بعضى از آثار او در جلد دوم . گرد میر فندرسكى استشاگردان مال رجبعلى و با یك واسطھ شا

  .منتخباتى از آثار حكماى الھى خراسان چاپ شده است
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