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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

شک يکي از مهمترين محصوالت دورة گذار بود که در قلمرو مسلمانان 

يا » سوفسطائيون«. بشکل جنبشي فکري با عنوان سوفسطائيان ظهور يافت

ديگر، شکّاکان مسلمان با پيشگامي فردي بنام صالح بن عبدالقدوس، بعبارت 

» عنديه«، »عناديه«گروهي بودند بزعم شماري از متکلّمان مسلمان متشکّل از 

که همچون سوفيستها و شکاکان يونان و هند، نه بعنوان يک » الادريه«و 

ن بش يا يک جريان فکري در درون تمدمکتب که بيشتر بعنوان يک جن

هم حقيقت و » عين«که براي » ذهن«تنها براي آنها نه . مسلمانان ظهور يافتند

اصالتي قائل نبودند و چيزها در نظر ايشان تنها از وجودي خيالي، وهمي و 

، فالسفة مان، بويژه معتزليهامتکل برخورد قاطعانه. حدسي برخوردار بود

الي با اين ن غزيي همچو مسلک برجستهان صوفيرطبيعي و منطقي و متفک

جريان موجب شد که اين گروه بسرعت از بين برود و نام چنداني از آثار و 

اکان مسلمان هم با البته شک. اندپيروان اين جريان فکري در تاريخ باقي نم
                                                           

  farrahi@ut.ac.ir  ؛دانشگاه مذاهب اسالمی استاديار ∗
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در جلب توجه » عقليات«و » حسيات«ايجاد ترديد نسبت به معارف مأخوذ از 
صولي و گرايش آنها به انديشمندان مسلمان به معرفت حضوري بجاي ح

  .عرفان و تصوف بجاي علم و فلسفه بيتأثير نبودند

  سوفسطائيان، شکاکان، صوفيان، متکلمان، فالسفه، صالح بن عبدالقدوس :هاهاهاها    کليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه

*      *      * 

        قدمهقدمهقدمهقدمهمممم
»آن را بتوان  که احتماالً ريشه» ريب«و » شبهه«يي عربي است در پيوند با واژه» شک
در زبان سرياني، » اميد داشتن«به معناي  ٢»سکّي«در زبان يوناني،  ١»اسکپتيکُس«در 

بهمراه (» نگريستن«معناي ب ٤»خس«، »پوشاندن و به هم بافتن«بمعناي  ٣»کـ کـ  س«
 ٦»شکي«در زبان عبري و باألخره فعل » اشتباه«بمعناي  ٥»شگاگاه«يا ) انتظار يا نگراني

يي مطرود و رانده شده از واژه» شک«. بمعناي شکايت کردن در خود زبان عربي يافت
ران مسلمان همچون طاعون بايد از آن لمانان است که به باور برخي متفکن مستمد

 )١(؛وري در درياي شک نيستدوري جست و هيچ سرنوشتي براي انسان بدتر از غوطه
و يا » علم« است که بايد از آن دوري جست و يا» ايمان«در برابر  ن شکولي اينکه اي

شمندان مسلمان فاق انديب به اتهرحال، اغلب قريبه. ص نيستچيز ديگر، چندان مشخ
که » علم«تعبير کرده و آن را نه ) »سوفسطا«(» سفسطه«در برابر علم و حقيقت به  از شک

» احلکمة«(» سوفيا« ناني برگرفته از دو واژهي با اصالتي يوياند؛ حرفهشمرده» حرفه«يک 
معناي که روي هم رفته ب) »املغلطة«و يا » المزخرف«، »المموه«(» ساسط«و ) »العلم«يا 

» العلم المزخرف«، )خرد آب و تاب داده شده به شکلي دروغين(» احلکمة املموهة«
                                                           

1. skeptikos  
2. sakkî  
3. Ś-K-K 

4. ś-kh  

5. sheḡāḡāh 
6. shakâ  
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   )٢(.بود» علم الغلط«و يا ) دانش زينت داده شده(
سان شتر ببلکه بي ،شمار آوردمستقل ب مسلمان را نميتوان تحت عنوان مکتبي شکّاکان

ها و مکاتب فکري و علمي تأثير نهادند و آنها را نسبت به انجنبشي بودند که بر ديگر جري
هرچند که هيچ مدرکي دالّ بر آشنايي دانشمندان مسلمان با . خويش به واکنش واداشتند

ويژه از طريق ترجمه شمندان مسلمان از آنها بتأثيرپذيري اين انديهاي يونان باستان و ستسوفي
اين . هاي شکّاکان مسلمان نشان از اين تأثيرپذيري داردوة استداللوجود ندارد، ولي شي

 ؛.شاپور بوده استواسطه پزشکان مکتب اصحاب تجربه و از طريق جندياحتماالً ب تأثيرپذيري
شاپوري بعنوان يکي از سه طرف مناظره در جندي» يسوفسطاي«بعنوان مثال، قفطي از يک 

 )٣(.نزد انوشيروان نام برده که به همراه يارانش در اين مجلس حضور يافته است مجلس مناظره
ت نيز محتمل است؛ ياکاز شک طبيب به مکتب اصحاب تجربه و حمايت وي ةوابستگي برزوي

ن مسلمانان نيز رون تمدبه د کليله و دمنهبر  يي مهعنوان مقدچيزي که بواسطه عبداهللا بن مقفّع ب
را ذکر کرده و پيروان او را ) نفور(اکان در يکجا نام پيرهون ان شکه فارابي از ميالبت )٤(.راه يافت

ناميده است؛ زيرا آنان معتقد بودند که انسان از دانستن بازداشته ميشود و درنتيجه،  ٥»املانعة«
فردي به نام ه ابوحاتم رازي هم ب )٦(.خودشان هم مردم را از دستيابي به دانش بازميداشتند

او مبادي را ! اشاره کرده که نميدانم ممکن است همين پيرهون باشد يا نه» بينوس«يا » بيروس«
بر اين باور بوده که  يو. اء از قوه به فعل بوده استميکرده و قائل به خروج ذاتي اشيانکار 

نظر ميرسد که در ضمن، ب )٧(.درک ميکند، وجود ندارد آنچه حس و حس هيچ معقولي جز
دانسته سوفسطائيان  را هم در زمرة) زنون(» ننزي«و شاگردش ) پارمنيدس(» برمانيدس«فارابي 

 )٩(.ياد کرده است) م.ق٤٣٠- ٤٩٠(عنوان پيروان زنون ه بيعقوبي هم از سوفسطائي )٨(.است
» افراطاغورش سوفسطاني« و» ارسطفوس«، »ثراسوماخس« رشد هم از ميان سوفسطائيون به ابن

و  )پروتاگوراس(» فروطوغورس«العبري هم از ابنو باألخره  )١٠(اشاره کرده) پروتاگوراس(
    )١١(.نام برده است) سوفسطائي(» سفسطاني» «اسوقراطيس«

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

     سال هفتم، شماره چهارم                  

  1396بهار                           

32 

        شکّاکان مسلمانشکّاکان مسلمانشکّاکان مسلمانشکّاکان مسلمان

- « ،)١٢(»الحسبانيه«، »السوفسطائيه«در آثار اسالمي، از اين شکّاکان با عناويني همچون 
» املغالطة«يعقوبي معناي سوفسطائيه را در يوناني  )١٣(.ياد شده است» التناقضية«و » املغالطة

مفهوم اين واژه در اين دو زبان تفاوت قائل شده دانسته و ميان » التناقضية«و در عربي 
آب و (» المموهون«مقدسي هم از اينگونه افراد با تعابيري منفي همچون  )١٤(.است
) رويان فاسقسخت(» المجان«، )فريبکاران(» المخرقون«، )دهندگان بشکلي دروغين تاب

 ةواژ ةبيروني هم ريشجالب اينکه  )١٥(.ياد کرده است) پيشگان ابلهجنايت(» الخلعاء«و 
يونان و هند  ةمسلمان با سوفي ةزيبايي ميان صوفييوناني دانسته و ب» سوف«را » يهصوف«

گراياني گرفتار شک تعبير  عنوان فرقههم ب» الهواءاهل«از  )١٦(.ارتباط برقرار کرده است
را در ميان رافضه » حسبانيه«عبدربه ماجراي يکي از پيروان در ضمن، ابن .شده است

ذکر کرده که نشان از گرايش اين جماعت شکّاک به باورهاي شيعي نزد وي ) شيعه(
ين خوارزمي با نگرشي منفي از سوفسطائيه بعنوان يکي از اصناف الد ا جمالام )١٧(.دارد

تبع وي، نظرعلي طالقاني، و ب به باور عبدالرزّاق الهيجي )١٨(.بيستگانه کفّار نام برده است
ليه و در نتيجه ضروري دين شمرده ميشوند، پس ات اوون سوفسطائيه منکر بديهيهمچ

شماري از اصحاب ملل و نحل نيز سوفسطائيه را تنها به  )١٩(.تکفير آنها واجب است
ي در وجود چنين گروهي پيش از حت و برخي )٢٠(پيش از اسالم منحصر کرده بودند

آثار اصحاب منطق،  شدن اين گروه دراسالم هم ترديد داشتند و ساخته و پرداخته 
بنظر ميرسد فالسفه هم از واژه  )٢١(.مان را چندان بعيد نميدانستندفالسفه و متکل

در ضمن، در کنار  )٢٢(.اند مان بهره بردهمتکل به همةبعنوان طعن در اشاره » سوفسطائيه«
نام » مشاغبي«ران کاکاران سوفسطائي از گروه ديگري هم در منطق بعنوان مغالطهمغالطه

  : برده شده است

انگيز و ايراد متشابهات و  تبكيت، تشنيع و القاء سخنان حيرت يمواد صنعت مشاغب
ترتيب شبه قضيه و  يمبهمات و تكرار به عبارات جورواجور است و اغلب كار سوفسطائ
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شبيه به  يآن قياس مخدوش باشد و اغلب برهانهاي ييا وجه يقياس است كه به وجوه
   )٢٣(.كندو خصم را ملزم به قبول آن مينمايد يخُلف تنظيم م يهانهابر

شماري از انديشمندان مسلمان براي اين جماعت سوفسطائي قائل به وجود درجاتي 
هايي تقسيم ميکردند؛ فرقه» عنديه«و » الادريه«، »عناديه« بودند و اين طايفه را به سه فرقه

 ل و نحلملمان و صاحبان کتب ذهن متکل پرداختة تمال دارد نامشان ساخته وه احکه البت
نخست وجود هرگونه حقيقتي را منکر بودند و معتقد بودند نه  به باور آنها، فرقة. باشد

 چيزي در هيچ: پيروان اين فرقه ميگفتند. چيزي حقيقت دارد و نه علم به چيزي ممکن است
. با وهم و خيال باطل است عالَم بسان سرابي همراه ةخارج اصل و حقيقت ندارد و هم

وجود حقيقت در  بودند و دربارة» اهل شک«م دستة دو. ده شدنامي» عناديه«اين فرقه 
 آنها منکر علم بودند و معتقد بودند علم به هيچ. گري را ميپذيرفتندچيزها و علوم الادري

يا نه و در آن آنها ميگفتند ما در آنچه ميدانيم شک داريم که ميدانيم . چيز ممکن نيست
نامي که بر اين فرقه . داريم تا بينهايت م و در شک دوم هم شکشک هم شک داري

تابع اعتقادات ما  ءم چنين ميپنداشتند که حقايق اشيااما دستة سو. بود» هالادري«نهاده شد 
هستند و بسبب وجود اعتقادات و باورها حقايقي براي چيزها هست که ناشي از همان 

ي از حقيقت دارد و ي باورها هستند و درنتيجه، هر عقيده و باوري بهره اعتقادات و
، و ز حقاست پس آن چي که حق بعبارت ديگر، هر چيزي نزد هر کسي. صحيح است

هر چيزي نزد هر کسي که باطل است، پس آن چيز باطل است؛ يعني در واقع، مکتب 
اين فرقه هم . باطل است هر گروهي نزد پيروان آن گروه حق و نزد دشمنان آن گروه

گانة آن ق سهه و فروسي در وجود سوفسطائيخواجه نصيرالدين ط )٢٤(.نام گرفت» عنديه«
 از شک و گمان نگريسته و انتساب بسياري از مردم به سوفسطائيه را ناشي همراه با ظن

بنظر ميرسد منبع اصلي  )٢٥(.پژوهان در راه کسب علم و دانش دانسته استو ترديد دانش
 )٢٦(.گانه همين کتاب خواجه نصير بوده استنويسندگان بعدي هم در بيان اين فرق سه

مسلک احمد بن محمد بن صالح شرفي زيديا در يک تقسيمبندي جالب ديگر نيز ام
غيراسالمي نام برده و از نخستين اين فرق با نام  از هفت فرقة) ع( هم بنقل از امام مهدي
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ق فر در زمرة» هسمني«و » عنديه«را در کنار » سوفسطائيه«او . استياد کرده » تجاهليه«
جاي داده و بترتيب، سوفسطائيه را منکر يقين، عنديه را قائل به » تجاهليه« گانةسه

ه حقيقتي تابع اعتقاد و سمنيه را منکر هر چيز غير قابل درک از طريق حواس دانست
ي در يعنوان فرقهه که بق سوفسطائييي از فرعنوان فرقهنه ب» عنديه«در اينجا از . است

   )٢٧(.کنار فرقه سوفسطائيه نام برده شده است
مسلمان نيز در باورهاي » ةصوفي«گونه که اشاره شد، گفته ميشود در ضمن همان

يوناني ) حکمت(» سوف«اين واژه به  شةيونان و هند بوده و ري ةر از سوفيش متأثخوي
يونان و هند تنها براي علّت اولي قائل به وجود  ةسوفي. عربي» صوف«ميرسد و نه 

آنها وجود جز واحد اول . نياز و جز او را نيازمند ميدانستندحقيقي بودند و تنها او را بي
را چون خيالي تهي از حقيقت ميشمردند و حقيقت از نگاه آنها صرفاً همان واحد اول 

باورها و عقايد  )٢٨(.اولي استهاي گوناگون همان علّت پس هرآنچه هست چهره. بود
يونان و  ةها سوفيمسلمان هم بزعم قائلين اين ديدگاه بازگشت به همين انديشه ةصوفي

   )٢٩(.هند دارد
ه با توج ولي ،نام چنداني از پيروان سوفسطائيه در آثار اسالمي برجاي نمانده است

م تا چهارم دو هايدر سده كم دستبه آثار موجود ميتوان گفت که اين جريان فکري 
يکي از نخستين و  )٣٠(.هجري از پيرواني برخوردار بوده و طرفداراني داشته است

اکان مسلمان، صالح بن عبدالقدوس نام داشت که ذکر ان و شکمشهورترين سوفسطائي
او . هاي او با ابوالهذيل و نظّام معتزلي در کتب تاريخي آمده استبرخي از مناظره

تعبير وي هرکس آن را بخواند گمان ميبرد که بود که ب الشّکوکصاحب کتابي به نام 
هنگامي که فرزندش در سن جواني از . هرآنچه بوده نبوده و هرآنچه نبوده بوده است

ترين عامل جزع و فزع وي اين بود که چرا پسرش بدون قرائت اين ا رفت، مهمدني
اکيت ن شکابوالهذيل در رد اي که با پاسخ قاطعانة ؛ جزع و فزعيه استکتاب از دنيا رفت

ر از مانويت به دو اصل نور و تاريکي و قدم مسلک بود و متأثصالح ثنوي. همراه شد
ابوالحسن  )٣١(.ثنويت دفاع کرد شةآنان باور داشت و در سخنراني خود در بصره از اندي
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) معتزلياز شاگردان نظّام (هاي صالح قبه اشعري هم ضمن اشاره به سوفسطائيه به گفته
و پيروانش استناد جسته که معتقد بودند  ـ که احتماالً همان صالح بن عبدالقدوس باشدـ 

 رؤيا حق و آنچه انسان در خواب ميبيند همانند آنچه در بيداري ميبيند، صحيح است؛
عنوان مثال، اگر فردي در بغداد يا بصره خواب ببيند که در افريقيه يا چين است، پس ب

ي اگر پاهايش به ، حتآوردمان هنگام او را در افريقيه يا چين پديد ميخداوند در ه
خداست و  او معتقد بود همه چيز بسته به اراده. پاهاي فرد ديگري در عراق بسته باشد

به باور وي، ماندن سنگ سنگين در هواي سبک . ميدهدچيز رخ نتا خدا نخواهد هيچ
رخ دادن احتراق، افتادن کوه بر انسان  بدون وقوع هبوط، اجتماع آتش و هيزم بدون

 بدون احساس سنگيني آن براي انسان، آتش گرفتن انسان بدون احساس درد و سبک
ابوالقاسم بلخي هم به  )٣٢(.شدن آسمانها و زمينها همگي اموري جايز و امکانپذير است

خود اشاره کرده است که  المقاالتبا مردي سوفسطايي در کتاب  يشخو ان مناظرةجري
انگاشت؛ بلخي هم با در بحث به انکار ضروريات ميپرداخت و آنها را خياالت مي

خياالت شمردن کارهايي که پيش از ورود به اين مجلس از اين مرد سر زده بود، سعي 
مرتضي کرد اين مرد را به خود آورد تا از شکّاکيت بپرهيزد؛ اقدامي که به گمان ابن

ثمامة بن اشرس، متکلّم معتزلي  )٣٣(.گشت اين مرد از مذهب سوفسطائيه شدموجب باز
رو شد که معتقد بود در حضور مأمون روب» هحسباني«دربار مأمون، هم با يکي از اين 

عقل خويش اشياء را درک ميکند و  ، انسان فقط به اندازةهمه چيز اوهام و حدس است«
ه در پاسخي به روش مرسوم طوري او را زد ثمام. »در حقيقت، هيچ حقيقتي وجود ندارد

من مرهمي  د ضربةشاي«: او با زدن مشت به صورت آن فرد گفت. اش کبود شدکه چهره
گفته ميشود عبداهللا بن طيب هم گرايشهاي سوفسطايي داشته و علي  )٣٤(.»بر درد تو باشد

  )٣٥(.باره نوشته استنبن رضوان مصري کتابي در اي
سطائيان چيزي برجاي نمانده تا براساس آنها، باورها و اعتقادات فانه از آثار سوفمتأس

ا با نگاهي به منابع و مأخذ اسالمي که اساساً نه له که ام. مآنها را مورد بررسي قرار دهي
ات و بديهيات يان از اساس منکر حسعليه آنان نوشته شده است، درمييابيم که سوفسطائي

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


     سال هفتم، شماره چهارم                  

  1396بهار                           

36 

و درنتيجه، معرفت و شناخت امري جزئي و متغير  حساند؛ راه شناخت از نظر آنها  هبود
آنها اعتقاد داشتند نه علمي هست و نه معلومي، و علوم از اساس باطل و از حقيقت . بود
به باور . فاق يا به اختالف معلوم گرددد به اتاند؛ چه اگر علمي يا معرفتي باشد بايبهرهبي

يکي و  نکه حقحقيقت، بر اي دربارةگوناگون  فاق مردمي با باورهايان، اتسوفسطائي
. اندعاست که آنها با اختالف به حق نرسيدهن مدباطل پراکنده است، خود دليلي بر اي

معلومات نيز موجب ميشود که نتوان به آنها احاطه پيدا کرد و  نامتناهي بودن سلسله
اي چيزها آنها صرفاً به وجودي خيالي و حدسي بر. درنتيجه، درنهايت به مجهول ميرسد

. معتقد بودند که هيچگونه حقيقتي وجود ندارد )٣٦(»سلب ةقضي«قائل بودند و بر اساس 
به گمان آنها هرآنچه را که ميبينيم فاقد اصالت است و هيچ چيزي واقعيت خارجي 

خواب، خيال و رؤيا . ندارد و آنچه در بيداري ميبينيم همان است که در خواب ميبينيم
بيداري را داشت و معتقد بودند اگر بيداري حقيقت دارد، پس اينها براي آنها حکم همان 

چيز در خواب متغير و در حال دگرگوني است، همانگونه که همه. هم حقيقت دارند
چيز پيوسته در حال تغيير و جهان در نظر آنها فاقد سکون و همه. جهان هم چنين است

و  زها دچار شکاهر و باطن چيگفته ميشود آنها در هماهنگي ميان ظ. دگرگوني بود
فرض موجودي در ظاهر انسان و در باطن حيواني  بسا بهترديد بودند و معتقد بودند چه

به باور سوفسطائيان خداوند چيزي جز جواهر در جهان . چون سگ و خوک باشد
آنها نظريه طبع را قبول نداشتند . جز وهم و خيال نيستندب نيافريده است و اعراض چيزي

بعنوان مثال، آنها منکر وجود فعل سوزش در  ؛نکر وجود خاصيت ذاتي اشياء بودندو م
پيدايش سوزش در جسم سوزان بهنگام  ةجوهر آتش بودند و سوخته شدن را در نتيج

   )٣٧(.برخورد با آتش ميدانستند
) برابري استداللهاي متعارض(» تکافؤ العلل«يا » تکافؤ األدلّه«روش  کّاکان شيفتهش

م هجري در ة سواين روش از سد )٣٨(.نبود» شک«آن چيزي جز  ةبودند؛ روشي که نتيج
ازجمله آثاري که با چنين رويکردي نوشته  .محيط اسالمي نيز مورد استفاده قرار گرفت

و کتابي با  نظم قرآندر انتقاد از  الدامغکتاب : اشاره کرد موارداند ميتوان به اين شده
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سيالب در [ في تکافؤ األدلّة الجاروفراوندي، کتاب ابن ةر دو نوشته رد الدامغعنوان 
و کتاب ) ع(ابوحفص حداد از شاگردان امام جعفر صادق] تساوي استداللهاي متعارض

کتاب يا . ديگري با همين نام منسوب به جابر بن حيان و يا شاگردش ابوسعيد مصري
معتزليها قرار گرفت و خياط، جبايي، مان و بويژه بشدت مورد حمله متکل الجاروفکتب 

ابوحفص حداد رديه  الجاروفسريج شافعي بر کتاب حارث وراق و قاضي ابن
تالش انديشمندان مسلمان براي رد سفسطه، مغالطه يا همان حکمت مموهه  )٣٩(.نوشتند

در  ، بويژههايونان و يا نگارش آثاري عليه آن توان در ضمن ترجمة آثار فالسفةرا مي
جمله مهمترين  از. وضوح مشاهده کردشمندان مسلمان، بضمن آثار کالمي و فلسفي اندي
ششمين کتاب ) حلکمة املموهةا يا المغالطون( سوفسطيقاآثار ترجمه شده به عربي، 

عبدالمسيح بن عبداهللا . ارسطو در منطق است که در آن سوفسطائيان را رد کرده است
ناعمه و ابوبشر متّي بن يونس اين کتاب را به سرياني و ناعمه حمصي مشهور به ابن

اين اثر را به عربي ) ناعمهابن ةبر اساس ترجم(يحيي بن عدي و ابراهيم بن بکّوش 
نظيري اين کتاب بازتاب بي )٤٠(.اند ترجمه کرده و قُويري و کندي هم آن را تفسير کرده

   )٤١(.سلمان يافتنزد انديشمندان مسلمان براي مقابله با شکّاکان م
ورزي را يند علمادر فر شکت و لزوم اکيش به شکگراي ،اکن جماعت شکعالوه بر اي

مان معتزله و شيعه و ان متکلبويژه در مي از دانشمندان مسلمان ـ نيز ميتوان نزد شماري
عبداهللا بن : اين انديشمندان ميتوان به اين افراد اشاره کرد ةجمل از. پي گرفت ـ تجربي ةفالسف
د بن زکرياي عمرو بن بحر جاحظ، محم ،)٤٣(ابواسحاق ابراهيم بن سيار نظّام ،)٤٢(مقفّع
استاد قاضي عبدالجبار (ابوعبداهللا حسين بن علي کاغذي بصري معروف به جعل  ،)٤٤(رازي

  .   و فخرالدين رازي )٤٦(ابوسليمان سجستاني ،)٤٥(.)م۹۷۸./ق.هـ  ۳۶۷.ف) (معتزلي
ن مقايسه اين دوران را با دوران پيش از سقراط در يونان باستا ،خانبرخي مور

 ،رسددرست بنظر مي و عدم حاکميت نظام فکري معين ءت آرااند که از حيث تشت کرده
و و انتزاعي ارسطهاي  و انديشه ءولي اتّهام عدم توانايي مسلمانان در درک و فهم آرا

. رسدعايي ناروا بنظر ميمسلک ادافالطون و تسري دادن اين ادعا به دانشمندان معتزلي
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ناظره و اسالمي انجاميد و کسي که در م ةدر جامع »جدل«طبيعتاً به رواج  اين رواج شک
   )٤٧(.عنوان فردي عالم و دانشمند شناخته ميشدجدل توانا بود، ب

. ي ترديدآميز مينگريستندياکان اساساً با ديدهان به تعاليم شکويژه معتزليمان و بمتکل
حقيقت و واقعيت دچار ترديد شوند، ولي  دالل آنان، شکّاکان شايد دربارةبنا به است

توانند از اگر اين کار را انجام دهند، نمي کنند؛ زيرا توانند شکتعاليم خود نمي ةدربار
بعبارت ديگر، آنها در مناظره دو راه بيشتر . بپذيرندديگران بخواهند که تعاليم آنها را 

صورت ناچارند در مناظره تسليم شوند و ظر مخالفان را بپذيرند که در اينيا بايد ن :ندارند
 ،انيت نظر خود را بپذيرند که در اينصورتو يا بايد حق خويش اقرار کنند ةبه بطالن گفت

ضرب و شتم، . اندهبشان را نقض کردهو اساس مذ نموده وجود علم و حقيقت را اثبات
طرد، تأديب، تعذيب و اخذ اموال هم راههاي مرسوم پيشنهادي در برخورد با آن دسته 

 چيز اظهار شکاز سوفسطائيوني بود که از اساس همه چيز را منکر بودند، در همه
نما معناي متناقضرا انکار ميکردند و يا بزعم شنونده سؤاالت بي کردند، وجود حسمي

اکان در پاسخگويي به هاي گوناگون شکگويي دستهراکندهناتواني و پ )٤٨(.ميپرسيدند
ن مسلمانان و مهجور اً در جلوگيري از استمرار اين سنت در تمدچنين استداللهايي طبيعت

  . ماندن متون توليدي آنها در نظام تعليمي تأثير بسزايي داشته است
اکان و ة طبيعي و منطقي به شکمعتزليان و سپس فالسفويژه تهاجم سريع متکلمان، ب

ه شود و ان تا حد زيادي در همان نطفه خفبرخورد قاطع با آنان موجب شد که اين جري
حماقت منسوب به اين گروه در آثار . اسالمي دست نيابد ةبه رشد قابل قبولي در جامع

 ،بعنوان مثال )٤٩(؛ايي استمانده هم تا حد زيادي ناشي از همين عدم پايکالمي برجاي
عاها به رد اد اإلحتراس من خدع السوفسطائينل خويش با عنوان کندي در يکي از رسائ

و فارابي در مقام يک  )٥٠(هو پاسخگويي به شبهات و نيرنگهاي سوفسطائيان پرداخت
توان استمرار ه ميالبت )٥١(.ه استنکوهش کرد احصاءالعلومفيلسوف سوفسطائيان را در 

ويژه با گرايشهايي شيعي وناگون نزد شماري از متکلّمان برا در سطوح گ اين سنت شک
 شک ن مسلمانان پي گرفت و ستايشهايي تجربي در تمدبا گرايش بخصوصو فالسفه 
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ترين پزشک اجازه دهيد در اينجا برجسته. فلسفي را نزد آنان بوضوح مشاهده کرد
اصحاب تجربه را که به ستايش شک ب مآب برخوردار از گرايش به مکتفيلسوف

  . في کنيمفلسفي پرداخت، تا حدي معر
شاپوري همانگونه که اشاره شد بنظر ميرسد در ميان شماري از پزشکان جندي

 و جريان سوفسطايي وجود داشته است،هايي از گرايش به مکتب اصحاب تجربه نشانه
ترين پزشکي که ظاهراً تهمآب عصر اسالمي شايد برجسولي در ميان پزشکان فيلسوف

فلسفي  شاپوري و مکتب اصحاب تجربه به شکر از پزشکان اسکندراني و جنديمتأث
اسالمي از موقعيتي  ةرازي در تاريخ فلسف .گرايش يافت، محمد بن زکرياي رازي بود

ري اسالمي نگرديد؛ او با يگانه برخوردار است و هرگز وارد جريان شايع حيات فک
ته تا داعيان اسماعيلي مان گرفداشت و تقريباً هر کسي، از متکل مخالفت »تنبو فلسفة«

رازي فيلسوفي مستقل بود و به . اندهاي ديگر بر او خرده گرفتهفلسفه يا زمينه در زمينة
و بلکه برتر  سنگوي خود را هم. هيچيک از مکاتب فکري پيش از خود تعلّق نداشت

 )٥٢(.ميدانست ـ ودند مکاتب فلسفي جديدي پي افکنندکه توانسته بـ  از افالطون و ارسطو
گيري از دانش آنها را به بهره ،خود در زندگاني ةدر برابر منتقدان روش عملي و سير وا

وي نظري نداشته باشند و آن را مانعي  و از آنها خواسته است تا به سيرةخود فراخوانده 
   )٥٣(.در راه کسب دانش قرار ندهند

راحتي هر ديدگاهي را نميپذيرفت؛ او شک را سنت بود و ب اهل شکرازي فيلسوفي 
 ،به باور وي، مخالفان شک فيلسوف نيستند. ت عوام ميدانستفيلسوف و تقليد را سن

گيري بر آنان به سنت عوام  بلکه کساني هستند که با تقليد از بزرگان و ترک خرده
گيريهاي ارسطو بر ه خردهي براي تأييد اين ديدگاه خود باو حت. اندتمسک جسته

ما و بزرگان بر بسياري از قدو جالينوس  ن، ثاوفرسطس و ثامسطيوس بر ارسطوافالطو
مداران هم بر همين اساس نگاه انتقادي وي به شريعت )٥٤(.عصرش اشاره کرده استهم

تنها آنها نه. اندرا از بزرگانشان به تقليد گرفتهدين  ،استوار بود و معتقد بود که اهل شرايع
که پيروانشان را نظر نيستند، بلاند و خودشان افرادي صاحببحث و پژوهش را رها کرده
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   )٥٥(.کنندهم از آن نهي مي
ت دانست و بشدکننده نمي آن پديده قانع يي را براي ردرازي مشخص نبودن علت پديده

و يا شيشه را جذب کند،  عنوان مثال، او امکان وجود سنگي که مس، طال؛ ببا آن مخالف بود
داد وي چنان به تجربه بها مي. دانست و با مخالفان چنين باوري به مقابله برخاستمحال نمي

دانست و معتقد بود تا سوي خواننده را هم منوط به آن ميش از هاي خويپذيرش گفته که
شوند؛ اما از سوي خواننده پذيرفته اند، نبايد هاي وي به محک آزمايش گذاشته نشدهگفته

هاي مفروض نبايد مانع از ثبت و ضبط ها و يا ناشناخته بودن علل پديدهاين گفته عدم تجربة
هاي بسياري محروم زيرا اندکي مسامحه در اين امر ميتواند ما را از فوايد و فرصت. آنها شود

ريشه در برتري مکتب اصحاب  ،تأکيد رازي بر روش مشاهده، تجربه و آزمايش )٥٦(.کند
ارسطو و پيروانش  منتقده، هرچند رازي البت. جربه بر مکتب اصحاب قياس نزد وي داشتت

بلکه مات منطقي يا مدخل فلسفه نبود، او با ارسطو به هيچوجه در باب مقدا مخالفت بود، ام
در مقايسة ميان او با  )٥٧(.شداو از مقدمات غيرتجربي در فلسفه مربوط مي) قياسي(به نتايج 

. توان چنين اظهار داشت که تأکيد وي بر عملگرايي بيش از ارسطوييان بودارسطوييان مي
 ، امات ميبردهاي نامتجانس لذآوري پديدهجمع همچنين رازي شخصيتي واگرا بود و از

  . هاي ناموزون بيگانه بودندظاهراً ارسطوييان با چنين اظهار رضايتي در گردآوردي پديده
کامل تدريجي دانش با گذشت نسلها بيگانه نبود و رازي با مفهوم پيشرفت علمي و ت

ف دانشجو در ، توقاو درست بر همين اساس. ناپذير علم داشت اعتقاد به پيشرفت پايان
به باور . د بن زکرياي رازي باشددانست؛ حتي اگر اين استاد محماستاد را روا نمي ءآرا

. همواره حکمفرما بوده استيندي دائمي و فرا ،يند پيشرفت علوم در تاريخوي، فرا
ر در انتقاد از استادان أخاو، دليلي بر اين اعتقاد که فيلسوفان و دانشمندان مت گفتةب

اين واقعيت نهفته است که علم به مرور زمان پيوسته  در ،اندم محق بودهة متقدبرجست
ه ت زماني کسبب مد بدين. روددگرگوني ميپذيرد و پيشرفت ميکند و رو به کمال مي

دانشمندي براي تحقيقي نياز دارد، بسي کوتاهتر از زماني است که دانشمندي ديگر در 
تحقيقات  ،از اينرو، وي ميتواند نسبت به دانشمند پيشين. روزگار پيشتر بدان نياز داشته است
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بحث، نظر و اجتهاد بنحو روشنتري بيان دارد و در راه کشفهاي نوين آسانتر  واسطةخود را ب
قت دارند و ي از حقييگام بردارد؛ در اين راه، چه اهل نظر و چه اهل اجتهاد هرکدام بهره

ه پسينيان تنها در صورتي بر پيشينيانشان برتري دارند که دانش تمام و البت. همگي محق هستند
بدينسان رويکرد رازي به آثار پيشينيان همواره توأم با  )٥٨(.ن داشته باشندکمالي از کار ايشا

ش بوده گران و تأکيد بر مشاهدات شخصي خوياستقالل فکري، مبتني بر آزمودن نظريات دي
اين روش رازي در پژوهش منجر به رويکرد انتقادي وي نسبت به اساتيد و  )٥٩(.است

ني همچون ارسطو و پيروان مکتب آنها بود؛ بزرگار از شدت متأثدانشمنداني شد که خود ب
، ايرانشهري، جالينوس، علي بن ربن طبري و جابر بن حيان )ندي و ابوزيد بلخيک انندم(اء مش

ي به باورهاي ديني هم ة او حتاداناين نگاه نق .ات، پزشکي و کيمياگوناگون طبيعي هايدر حوزه
في حيل : وي در اين زمينه عبارتند از دو اثر مهمنيز راه يافت؛ ت ة نبوکشيده شد و به فلسف

ت ة نبولئنوع نگاه او به مس )٦٠().نقض األديان( في النبوات و) مخاريق األنبياء( المتنبيين
اعتقاد وي به دو اصل  دراما  )٦١(.انتقادهاي فراواني را در جهان اسالم عليه وي برانگيخت

، اين رويکرد رازي موجب شد تا به دستاوردهاي در واقع )٦٢(.توحيد و معاد جاي ترديد نيست
  . بنگرد نگاهي ترديدآميز و آميخته با شک پيشينيان و بلکه دستاوردهاي خود همواره با

استثنايي اجازه دهيد که به يک جريان غالب در  ةهاي برجستا جداي از اين نمونهام
گفته ميشود اشاعره در انکار . ي داشته باشيميم اسالمي يعني اشاعره هم اشارهکال ةانديش

محسوسات ضروري و جواز ادراک با وجود نبودن شرايط يعني مثالً در مسائلي از قبيل 
آنها استناد  سوفسطائيه تأثير پذيرفته و به ادلةرؤيت جسمي که محسوس نيست، از 

ي ائيه و اشاعره حتهاي کالمي سوفسطاينگونه پيوندها و شباهتهاي ميان استدالل. اندجسته
 التناسب بينموجب تأليف کتابهايي در اين زمينه شد که از آن جمله ميتوان به کتاب 

هاي فراواني از علّامه حلّي به نمونه .علّامه حلّي اشاره کرد السوفسطائية و فرق األشعرية
سوفسطائيان ي از اشاره کرده و اشاعره را حت الصّدقالحق و کشفنهج ايندست در کتاب

خود واکنشهايي را از سوي  ةهم بنوب الحقنهجکتاب . تر دانسته استهم سوفسطائي
 الباطلابطاليا باختصار  ابطال نهج الباطل و اهمال کشف العاطلاشاعره بهمراه آورد و 
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هام شيعه پاک شته شد تا دامن اشاعره از اين اتبن روزبهان خنجي در رد آن نو فضل
 احقاق الحق و ازهاق الباطل )۱: که خود دو بار مورد رد قرار گرفت ييرديه ؛شود

استاد  )٦٣(.علّامه محمدحسن مظفّر دالئل الصّدق لنهج الحق )۲قاضي نوراهللا شوشتري؛ 
ي گري يوناني پيوندهايي يافته و حتگري اسالمي و سوفسطاييري هم ميان اشعريمطه

ياد » شکّاکان و سوفسطائيان ديني«مسلمان بعنوان مان بدانجا پيش رفته که از اين متکل تا
اين انديشمند معاصر، همانگونه که در يونان قديم گروههايي پيدا  گفتةب. است کرده

انسان،  نستند و نه حقيقت را مقياس انديشةانسان را مقياس حقيقت دا ةشدند که انديش
و خطاهايي که در عقل و  ماني پيدا شدند که بدليل تناقضهادر ميان مسلمانان هم متکل

بلکه ذهن مقياس  ،ممکن نيست حقيقت مقياس ذهن باشد: حس پيدا ميشود، گفتند
   )٦٤(.حقيقت است

و رواج آن را ميتوان نزد باطنيان اسماعيلي » شکّاکيت«ه به يي ديگر از توجگونه
و عقل را در  ، حساکان مسلمانسان سوفسطائيان و شکب) تعليميه(اسماعيليه . يافت

ا به عقل کتنهايي و با اترسيدن به حقيقت ناتوان ميشمردند و معتقد بودند که شخص ب
بلکه فرد بايد خود را در معرض تعليم امام و داعيان  ،تواند به سعادت برسدخويش نمي

اين تعليم هم . وي قرار دهد و معاني امور را از جانب امام معصوم قائم به حق فراگيرد
پاسخ همچون سؤال از در ظرفيت عقل انساني در پاسخ به سؤاالتي بي» کتشکي«با 

ر راستاي اثبات علم امام آغاز چرايي برخورداري انسان از دو گوش و يک بيني د
و علوم را اديان آسماني و حکماي الهي  ةآنها تالش داشتند تا اصل و منشأ هم )٦٥(.شدمي

نوان مثال، ابوحاتم رازي نامهاي هرمس، بع ؛في کنندمبناي هرگونه دانشي را وحي معر
بقراط، جالينوس، اقليدس و بطلميوس را نامهايي مستعار براي نامهاي حقيقي شماري از 

ختم ميشود، کنايه » س«نامهايي که در يوناني به  ةپيامبران ميدانست و معتقد بود که هم
او منشأ علوم را  و انداز نام پيغمبري است که افراد ديگر هم آن نامها را بر خود نهاده

پس از پيامبران، امامان ميدانست و بعنوان مثال معتقد بود ابواألسود دئلي علم نحو را از 
آموخت و خليل بن احمد فراهيدي علم عروض را از يکي از اصحاب و ) ع(امام علي 
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ر از ويژه متأثالي باورهاي فلسفي اسماعيليه را بغز )٦٦(.فراگرفت) ع(ياران امام سجاد 
را  سفا ميدانست و مذهب فيثاغورخوان الصا رسائلمذهب فيثاغورس در کتاب 

و  شمرد که مورد ردرا از زوايد فلسفي مي سترين مذاهب فلسفي و عقايد فيثاغورپست
  )٦٧(.ابطال ارسطو قرار گرفته است

در راستاي مرجعيت بخشيدن به امام » شکّاکيت«باطنيان اسماعيلي از  اين استفادة
غزالي با اين ران بزرگي همچون ، موجب تقابل خالفت عباسي از طريق متفکممعصو

وابسته به عقيده و شريعت نيز بويژه با انقراض فاطميان به  اکيتانديشه شد و اين شک
ترين الي هم که بعنوان يکي از بزرگالبته حتي خود غز )٦٨(.زوال گراييد و از بين رفت

شکلي مخفي و دروني در ماهه را ب ي دويدوره كم دستران مسلمان شناخته ميشود، متفک
هاي مذهب سفسطه گذراند و با همان مثال خواب سوفسطائيان نسبت به درستي استدالل

تنهايي نشانگر نفوذ پنهان اين که همين مثال ب )٦٩(ي شدعقلي دچار شک و ترديدي جد
 که اجازههرچند ؛ مذهب در ذهن فيلسوف، عارف و صوفي مسلمان آن دوران است

مفاهيم ديني و  بيان اين تجربه و تقابل با آن بواسطة الي هم باظهور و بروز نداشت و غز
ترتيب، در راستاي  بديل خود را ايفا کرد و بديننقش بي ،عرفاني در بستن درب سفسطه

  . پاک کردن دامن صوفيه از سوفيه گام برداشت
او براي رسيدن . علم را ميجستالي طالب علمي يقيني بود و حقيقت غزدر واقع، 

زعم خودش در اين فراوان برد و سالها ب م يقيني از سفسطه و شکاکيت بهرةبه اين عل
 بود به يقين گذر غزالي از سفسطه در واقع گذر از شک. شک بسر برد تا به يقين برسد

هاي خويش را گرايانه دانسته وي نخست با نگرشي شک. سفسطه براي خشکاندن ريشه
، ولي در محسوسات جاي شک و دانست» حسيات«و » ضروريات«دو قلمرو  ةاسطوب

اگر عقل نبود، حسيات  كنلي. حس را سست ميکرد ترديد وجود داشت و عقل پاية
و  آور دانستامور عقلي را يقين ،پس چگونه ميتوان با خود عقل. آور بودنديقين

در راستاي تبيين اين ترديد خود  ليات و بديهيات را مفيد يقين شمرد؟ اوضروريات، او
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تدالل جست که حقيقت به امور عقلي در اين دنيا، همچون سوفسطائيان به خواب اس
بسا با مرگ، امور به زندگي در اين دنيا را به خوابي تشبيه کرد که چه يو. عيني ندارد

ي از ويژگيهاي نبوت يعنوان نمونهغزالي به خواب ب. ظاهر عقلي آن تکذيب شود
مينگريست که خداوند بجهت تقريب به ذهن در انسان آفريده است تا حقايق مربوط به 

حقيقت را با » نورِ«ر شدن قلب به وي منو. غيب و ماوراي عقل را بهتر بتواند درک کند
و حصول  رفت از اين شکروي آوردن از جهان فاني به جهان باقي تنها راه برون نشانة
از نظر  )٧٠(.را در اين راه ناتوان ميدانست» استدالل«به ضروريات عقلي ميشمرد و يقين 

و، تنها فايده و کاربرد عقل اين است که به درستي نبوت گواهي دهد و به ناتواني و ا
ت قابل درک و مشاهده نيست، اعتراف د در درک اموري که جز با چشم نبونابينايي خو

 المنقذ من الضّاللو  القسطاس المستقيم، الباطنية الفضائح )٧١(.و اقرار کند و تسليم شود
   )٧٢(.بود ترين آثار غزالي در تقابل با اين شکجمله مهم از

هي شايع ميان اين جماعت توجعالوه بر اين عوامل، گفته ميشود سستي و بي
سوفسطايي و شکّاک در انجام تکاليف و احکام شرعي و غرقه شدن آنها در خوشي و 

سوي وادي نيستي مسلمانان و کشيده شدن آنها ب نيز در طرد شدن آنها از جامعهشهوت 
تقيد به احکام شرعي، از  هاي فراواني از اين عدمنمونه )٧٣(.و فنا بسيار تأثيرگذار بود

مذهب در تاريخ نقل شده اکان و زنادقه گرفته تا باطنيان قرمطي و اسماعيليميان شک
صدوق کوتاهي و سستي قرامطه در انجام اعمال شرعي را ناشي بعنوان مثال، شيخ  ؛است

آنها دانسته است؛ چيزي  گونةپايه و اساس سوفسطايياز همين استنادهاي سست و بي
لب است که جا )٧٤(.وي، آنها اسالم را حرف به حرف نقض کنند ةکه موجب شد بگفت

با اين شکّاکان رفته  بلهيي که با عقالنيت به مقااين عامل تأثيرگذار حتي به فالسفه
 گرفت ونيز الي دامن آنها را انديشمنداني همچون غز واسطهبودند، هم رحم نکرد و ب

  )٧٥(.بزرگ مسلمان انجاميد بلکه به تکفير شماري از فالسفة
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        ييييررررييييگگگگجهجهجهجهيييينتنتنتنت

 ياز سو لهيعلوم دخ ژهيوب يواردات يهاشهيگسترش قلمرو مسلمانان و رواج اند
ن رواج شک و يا. ان مسلمانان داشتيت مياکدر رواج شک يهتوج قابلر يتأث ،زنادقه

. است يريگيبوضوح قابل مشاهده و پ يم تا چهارم هجردو يهاژه در سدهيوسفسطه ب
 يريرپذين تأثير شده و اش از آن متأثيخو يورزدر علم نيز ياريشمندان مسلمان بسياند

ان متأثر از ين جريبارزتر ،اکان مسلمانان و شکيسوفسطائ. افته استيدر آثارشان بازتاب 
صالح بن ان ين جريا ن چهرهيمشهورتر. ت در قلمرو مسلمانان بودندياکرواج شک

. همعصر بودل و نظّام يچون ابوالهذ ييان برجستهيوس نام داشت که با معتزلعبدالقد
، »هينادع«: ند که عبارت بودند ازسه فرقه برشمرد يان فکرين جريا يبرا يمان بعدمتکل

ا مستقل مجز شه در قالب سه فرقهين انديه گنجاندن صاحبان اکه البت» هيالادر«و » هيعند«
کسب  ياکان مسلمان با انکار منابع اصلشک. د دارديترد يق مسلمانان جاان فريدر م

مسلمان  ةمان و فالسفات متکليهيات و بديحس يعني يحصول يشکلمعرفت و شناخت ب
جهل و . ختنديش برانگيه خويآنها عل يرا از سو يدند و مباحث فراوانيرا به مبارزه طلب

ر يتأثيمسلمانان ب ه رفتن آنان در قلمرويرد و به حاشدر ط نيزن گروه يمنسوب به ا ةاباح
مورد توجه حکما و  ييهاهرچند که واژه »سفسطه«و  »شک« يهادر ضمن، واژه. نبود

آنها از فکر و ذهن  شتر به قصد طرد و ازالةيه بن توجيا يمسلمان بود، ول فالسفة
 ،ن مسلماناندر تمد ييگرا ان شکيه راندن جريآنها با به حاش. مسلمان بود انشمندياند

  .فلسفه شدند يو چرا در علوم گوناگون و بلکه حتچون يد بيموجب رواج تقل

        ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
 

1. See: Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant, pp. 299-300.  

» سوفسطاي«بسياري از مردم بسبب ناآگاهي . ۶۵ص التّحقيق عثمان امين، ،إحصاءالعلوم ابونصر، الفارابي،: ک.ر. ٢
، التّحقيق محسن في المنطق املستعملة األلفاظالفارابي، ابونصر، : ک.ر. اند را نام فرد بنيانگذار اين مذهب دانسته

، الطّوسي؛ ۱۵و  ۱۴ازي سقّا، ص، التّحقيق حجالنسفية شرح العقائد، التّفتازاني، سعيدالدين، ۱۰۵مهدي، ص
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  .      ۴۶ص ، التّحقيق عبداهللا نوراني،تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّلخواجه نصيرالدين 
هرچند که اين مجلس به فرض مجلسي نمادين هم تلقّي شود باز هم اهميت حضور فردي سوفسطايي بعنوان . ٣

برخورداري اين سوفسطايي از در ضمن، . نمادين همچنان به قوت خود باقي است يک طرف اين مناظره
 ،الحکماءتاريخ :ک.ر. (شاپور عصر ساساني است گسترش اين جريان فکري در جندي نشان دهنده» اصحاب«

  ).١٣٣ص التّحقيق يوليوس لبرت،
    . ۱۲۳، صتحقيق ماللهندالبيروني ابوريحان، : ک.ر. ٤
   :ک.ر. بوده است ”kâlôyê“ سرياني ةواژ ةبواسط ”ephektikoi“ ي واژهترجمه» املانعة«ميشود گفته . ٥

Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant, p. 301. 

، ١پژوه، ج، التّحقيق محمدتقي دانش»الفلسفة ما ينبغي ان يقدم قبل تعلّم«، المنطقياتالفارابي، ابونصر، : ک.ر. ٦
پژوه، ، التّحقيق محمدتقي دانش»حدود المنطق«بهريز، ابن: فورن باز هم اشاره شده استاما بنام . ٢ص
نقل قول کرده که باز شايد تصحيف نام فورون » مودون«بن منقذ هم از يک سوفسطائي بنام  اسامة. ١٠٦ص

  ).٤٤١، التّحقيق احمد محمد شاکر، صلباب االدب( باشد
  . ١٣٤يق صالح الصّاوي و غالمرضا اعواني، ص، التّحقةاَعالم النّبو: ک.ر. ٧
-، التّحقيق محمدتقي دانش»التي فيها يغلط النّاظر في کلّ ما يلتمس تعرفه األمکنة املغلطةکتاب «، المنطقيات: ک.ر. ٨

  . ٢١٢، ٢٠٦، ص١پژوه، ج
  .١٦٦، ص١هوتسما، ج: ، التّحقيقالتّأريخاليعقوبي، : ک.ر. ٩

 ،١٨٤، ص١، جبعدالطّبيعةتفسيرما؛ ٢٢٦، التّحقيق محمود سليم سالم، صکتاب الجدلتلخيص رشد، ابن: ک.ر. ١٠
۱۸۸، ٢١٤ .  

  . ٥٠، التّحقيق انطون صالحاني اليسوعي، صتاريخ مختصر الدولالعبري، ابن: ک.ر. ١١
. هم ياد شده است» حسابيه«فرق سوفسطائيه نيز بشمار آمده و در جايي ديگر از آنها با نام  حسبانيه در زمره. ١٢

  .  ۱۵۷و  ۱۵۶، صفرهنگ فرق اسالميمشکور محمدجواد، : ک.ر
الفصل في الملل حزم، ابن ؛٤٣٤و  ٤٣٣، التّحقيق هلموت ريتر، صاإلسالميينمقاالتاألشعري ابوالحسن،  :ک.ر. ١٣

قاضي عبدالجبار، المغني،  ؛۴۳، ص۱، جة، التّحقيق محمد ابراهيم نصر و عبدالرحمن عميرحلو األهواء و النِّ
   .٤٢و  ٤١، ص١٢ج

Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant, p. 308;  I.R. Neton, “al-Sūfis�ā’iyyūn,” EI2, vol. 9, p. 765. 

  . ١٦٦ص، ١، التّحقيق هوتسما، جالتّأريخاليعقوبي، : ک.ر. ١٤
  ). ١٦١، ١٥٧ص: و ترجمه آن به فارسي( ۵۴، ۴۸، ص۱، التّحقيق کلمان هوار، جالبدء و التّأريخ المقدسي،: ک.ر. ١٥
زاده آملي هم همين قول را برگزيده و درست شمرده است علّامه حسن. ۲۴، صتحقيق ماللهندالبيروني، : ک.ر. ١٦

  ). ۱۸۴، ص۱، جهزار و يک کلمه(
  . ٢٤٨، ص٢، جالعقدالفريدعبدربه، ابن: ک.ر. ١٧
  . ١٠١و  ١٠٠، صصمفيدالعلوم و مبيدالهمومالخوارزمي، : ک.ر. ١٨
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  .۴۴، ص۱، جکاشف األسرار؛ نظرعلي طالقاني، ۳۹۹، صگوهر مرادفياض الهيجي، : ک.ر. ١٩
  . ١٢٥ص ، التّحقيق محمد زاهد الکوثري،التّبصير في الدينابوالمظفّر اسفرايني، : ک.براي نمونه ر. ٢٠
الراغب ؛ ٣٧پژوه، ص، ويراستاران عباس اقبال آشتياني و محمدتقي دانشاألديانبيان الحسيني العلوي،: ک.ر. ٢١

  . ۱۰۱، ص۱، جمحاضرات األدباءاإلصفهاني، 
مسلک هم نسبت اين طعن را احمد بن ابراهيم زيدي. ٣٦١، ص٢، جةتثبيت دالئل النّبوقاضي عبدالجبار، : ک.ر. ٢٢

  ).٢٠، التّحقيق عبداهللا حوثي، صالمصابيح(منکران غدير بکار برده است به 
سينا هم در کنار قياسات جدلي از مشاغبي، سوفسطائي، عنادي و امتحاني نام برده و هيچگاه اطالق نام ابن. ٢٣

و از » حکيم«از سوفسطائي در برابر  در ضمن،). ۴۴، ص»الجدل: المنطق«، الشّفاء: (فرقه بر آنها نکرده است
شرح اإلشارات و التّنبيهات الطّوسي، خواجه نصيرالدين، : ک.ر(نام برده شده است » جدلي«مشاغب در برابر 

، التّحقيق علي دحروج، کشّاف اصطالحات الفنون و العلوم؛ التّهانوي، محمدعلي، ۲۸۸، ص۱، جمع المحاکمات
؛ علوي عاملي، ۳۳۵، صشرح مطالع األنوار في المنطقالدين، ؛ الرازي، قطب۱۶۰۴و  ۱۶۰۳، ص۲، ج»املغالطة«

فرهنگ معارف ؛ سجادي، سيدجعفر، ۵۹۴، ص۱ج ويراستار حامد ناجي، ،عالقة التّجريدمير سيد محمد، 
  ).۱۸۲۴، ص۳، جاسالمي

، التّحقيق محمد اء و النِّحلالفصل في الملل و األهوحزم، ؛ ابن۸، صالديناصولالبغدادي، عبدالقاهر، : ک.ر. ٢٤
  .۴۳، ص۱، جةابراهيم نصر و عبدالرحمن عمير

  . ۴۶ص ، التّحقيق عبداهللا نوراني،تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّلالطّوسي، : ک.ر. ٢٥
، التّحقيق شرح المقاصد(خواجه نصير است  تلخيص المحصّلهاي تفتازاني برگرفته از همان براي مثال نوشته. ٢٦

ايجي هم با ذکر اين سه فرقه، فرقة الادريه را از آن دو فرقه افضل و ). ۲۲۴و۲۲۳، ص۱عبدالرحمن عميره، ج
بعنوان شرحي جامع ؛ اما )۱۸۸ـ  ۱۸۶، ص۱، التّحقيق بدرالدين نعساني، جشرح المواقف: (برتر شمرده است

 اية العلّامة الحلّي،: ک.و رد اين ادعاها رو ادعاهاي آنان » الادريه«هاي اين سه فرقه و بويژه دربارة انديشه
ملّامهدي  .۱۵۱و ۱۵۰، ۸۹و ۸۸بويژه ص ۱۵۶ـ  ۸۸، ص۲، التّحقيق فاضل عرفان، جالمرام في علم الکالم

يي نراقي هم با ذکر اين سه فرقه تا بدانجا پيش رفته که اين سه فرقة طايفة سوفسطائيه را يکي از سه طايفه
انسانها خارجند و گفته است که الحمدهللا اثري از هيچکدام از اين سه فرقه بر زمين باقي دانسته که از شمار 

، ۲، جالمرام في علم الکالم اية :ك.؛ همچنين ر۵۶و ۵۵، ويراستار قاضي، صأنيس الموحدين: (نمانده است
، »السفسطة«حروج، ، التّحقيق علي دکشّاف اصطالحات الفنون و العلوم؛ محمدعلي التّهانوي، ۱۵۱و ۱۵۰ص
  .۹۵۸ـ  ۹۵۷، ص۱ج

  .۱۴۹و  ۱۴۸، ص۱، التّحقيق احمد عارف، جشرح األساس الکبيرالشرفي، احمد بن محمد بن صالح، : ك.ر. ٢٧
  : حيرت در مقام احديت و سرگشتگي در ميان جمال و جالل الهي نهايت مرتبة وصول به حق است. ٢٨

  سوزيش سوفسطائيموز سبب                 از سبب سازيش من شيدائيم     
  ).از اضافات محقّق ۲پاورقي( ۱۹اي، ص، تحقيق، تصحيح و مقدمه سيد محمد خامنهاإلهلية المظاهرمالصدرا، : ک.ر

از » سوفيه«شدن واژة دانسته و گرفته» سوفيه«را تصحيف واژة » صوفيه«ابوريحان بيروني با دفاع از اين ديدگاه، . ٢٩
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اين تأثيرگذاري سوفيه بر صوفيه و عرفاي مسلمان ). ۲۵و  ۲۴، صتحقيق ماللهند: (است را نپذيرفته» صفّه«
بگفتة علّامه . عربي هم قابل پيگيري استعرفان نظري، يعني ابن فيلسوف بزرگ عرصه-حتّي تا زمان عارف

كرده و گفته » حسبانيه«تعبير به   از سوفسطائيه فصوص الحكمزاده آملي، شيخ اكبر در فص شعيبي حسن
اند؛ جز اينكه مانند ماديون منكر  آنان قائل به تجدد امثال و تبدل عالم آن فآن و حركت در ماده بوده: است

زاده آملي، حسن: ک.ر. اند جوهر معقول ماوراي طبيعت يعني صادر اول كه پذيراي نقوش كثرات است، بوده
هاي سوفسطايي را بسا بتوان از اين طريق تأثير سوفيه و انديشهچه). ۴۱، ص۱، جيک کلمه هزار وحسن، 

عربي بر حکمت صدرايي هم مورد توجه و هرچند به شکلي غيرمستقيم و بويژه بواسطة عرفان نظري ابن
  . بررسي قرار داد

و  ۳۴۱، التّحقيق سحبان خليفات، ص»صرالقول في األبصار و المب«، رسائل العامري، ابوالحسن،: ک.براي مثال ر. ٣٠
زبان مربوط به پيش و پس از هايي از قول غلو کاذب را در شعر شعرايي عربرشد نمونههرچند که ابن. ۳۴۲

هرحال ظهور اسالم جسته و اينگونه از شعرسرايي را به شعراي سوفسطايي مربوط دانسته است، ولي به
سطائيان بسبب استفاده از قول غلوآميز که در ميان شعرا امري رايج گنجاندن نام اين شاعران در زمرة سوف

و ] مهلهل بن ربيعه[نابغة ذبياني، ابوالطّيب، : رشد عبارتند ازازجملة اين شاعران بزعم ابن. است، درست نيست
   ).  ۹۷التّحقيق بترورث و الهريدي، ص ،تلخيص کتاب الشّعررشد، ابن: ک.ر(امرؤالقيس 

 طبقاتالمرتضي، ابن ؛۵۶۵، الفن األول، صاملقالة اخلامسة، التّحقيق أيمن فؤاد سيد، الفهرستالنّديم، : ک.ر ٣١

، ترجمه »اسالمي شکّاکيت در انديشه«فان اس، ژوزف، ؛ ۴۷و  ۴۶، صلزَرڤ لدـڤَدي سوسنّه ، التّحقيق املعتزلة
  .٧٠، ص٢٩، شآسمان مجله هفتوحيد صفري، 

  .  ٤٣٣، ٤٠٧و  ٤٠٦، التّحقيق هلموت ريتر، صاإلسالميينمقاالتاألشعري، ابوالحسن، : ک.ر. ٣٢
ملحق شده به » عيون المسائل و الجوابات«البته احتماالً اين روايت مربوط به . ۸۹، صاملعتزلةطبقات : ک.ر. ٣٣

، التّحقيق و األمل املنيةقاضي عبدالجبار، ؛ ۶۱۵، الفن األول، صاملقالة اخلامسة، الفهرست: ک.ر(باشد  المقاالت
    ).  ۷۵الدين محمد، صسامي النّشّار و عصام

  . ٦٦، ص٢٩، شمجله هفت آسمان، »اسالمي شکّاکيت در انديشه«؛ ٢٤٨، ص٢، جالعقدالفريدعبدربه، ابن: ک.ر. ٣٤
  . ٣٤٦، ص٣٠ج تدمري، المعبدالس عمر حقيقتّ، الاإلسالمتاريخالذّهبي، : ک.ر. ٣٥
بعنوان مثال، يا بايد در اثبات بديهي بودن بديهيات از بحث طفره رفت و پاسخ نداد و يا با تدقيق نظر به . ٣٦

نظريات پناه برد که در اينصورت هم ديگر بديهيات، بديهي شمرده نخواهند شد؛ پس در هر صورت نميتوان 
  ). ۱۴۹و  ۱۴۸، ص۲، جالمرام في علم الکالم اية: ک.ر(اثبات کرد که بديهيات بديهي هستند 

، ١فارسي، ج ترجمه( ١٦٧و  ١٦٦، ص١، التّحقيق هوتسما، جالتاريخاليعقوبي، : ک.بيشتر ر براي کسب آگاهي. ٣٧
، ٢٩٩، ص١، التّحقيق مجدالدين مؤيدي، جمجموع کتب و رسائل ؛ الرسي، القاسم بن ابراهيم،)١٨٢ـ١٨٠ص
؛ العامري، ابوالحسن ۴۸، ص۱، التّحقيق کلمان هوار، جالبدء و التّأريخ بن طاهر،مطهر المقدسي، ال ؛٣٧٣

خوان ؛ قبادياني، ناصرخسرو، ۳۴۳ـ۳۴۱، التّحقيق سحبان خليفات، ص»القول في األبصار و المبصر«، رسائل
س اقبال آشتياني و ، ويراستاران عبااألديانبيانالحسيني العلوي،  ؛۱۲ـ۱۰اکبر قويم، ص، ويراستار علياإلخوان
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حميري،  ؛۴۳۵، ص۲؛ ج۱۰۱، ص۱، جمحاضرات األدباءالراغب اإلصفهاني، ؛ ٣٧پژوه، صمحمدتقي دانش
فارابي بطور کلّي، سه موضع سوفسطائيه را در . ۲۴۶، التّحقيق کمال مصطفي، صحورالعينابوسعيد بن نشوان، 

التّحقيق محسن  ،الحروف: (برشمرده است در طلب شک و گمان برخالف فالسفه) »هل«(» آيا«سؤال با 
بسا بتوان زماني صدا را هم ديد، ازجمله باورهاي جالب منسوب به باور به اينکه چه ). ۲۲۴ص مهدي، 

بخشي محسوسات بوده است؛ باوري که از سوفسطائيه است که بنظر ميرسد ناشي از ترديد آنها در معرفت
، التّحقيق محمد عابد امللّة في عقائد األدلةالکشف عن مناهج : (رفترشد مورد رد و ابطال قرار گجانب ابن

       ). ۱۵۶الجابري، ص
  . ٢، ص٤ج، البدء و التّأريخ؛ ١٧٠، ١٦٦، ص١، جالتّأريخ : ک.ر. ٣٨
قاضي عبدالجبار،  ؛۴۵۸، صةالعاشر املقالة ،۶۰۴، ۶۰۲، ۵۹۹، الفن األول، صاخلامسة املقالة، الفهرست: ک.ر. ٣٩

  .٧٥و ٧٤، ص٢٩، شمجله هفت آسمان، »اسالمي شکّاکيت در انديشه« ؛٣٩٠و ٣٨٩، ٣٤٦، ص١٦، جالمغني
  . ۳۷، ۳۴، التّحقيق يوليوس لبرت، صتأريخ الحکماءالقفطي، : ک.ر. ٤٠
  .  ١٤٨و  ١٤٧، ص١، جالتّأريخ : ك.براي مثال ر. ٤١
طبيب را به قصد ايجاد شک نسبت به دين اسالم، تضعيف  او متّهم به مانويت است و گفته ميشود باب برزويه. ٤٢

 ). ۱۲۳، صتحقيق ماللهند: ک.ر(افزود؛  کليله و دمنهايمان مسلمانان و تبليغ مانويت بر 

نظّام حد فاصل بين دو اعتقاد و از لوازم دروني يقين را شک ميدانست و شکاکان را به نسبت مالحده افرادي . ٤٣
دانسته است » سوفسطائي«نظّام را  العيونسرحهم در .) ق.هـ ۷۶۸ـ  ۶۸۶(نباته ابن .مردنزديکتر به حقيقت ميش

  ).۲۱۸، صتاريخ علم کالم در ايران و جهاناصغر،  حلبي، علي: ک.ر(
اند تا نام رازي را از زمرة فالسفه و حکما خارج کنند؛ مسلمان تالش کرده بسياري از انديشمندان و فالسفه. ٤٤

درست همان چيزي که در خارج شدن نام . بسا ناشي از دفاع رازي از شک فلسفي بوده استاين تالش چه
الحسيني العلوي، ابوالمعالي : ک.بعنوان نمونه ر. جالينوس از زمرة فالسفه و حکما نزد مسلمانان تأثيرگذار بود

  .٢١ص پژوه،، ويراستاران عباس اقبال آشتياني و محمدتقي دانشاألديانبيانمحمد، 
  . ١١٢، ١٠٧ـ١٠٥ص، املعتزلة طبقاتالمرتضي، ابن: ک.ر. ٤٥
: گفته ميشود از الينوس پرسيدند. استناد ابوسليمان سجستاني به الينوس يوناني در ستايش شک جالب است. ٤٦

، التّحقيق عبدالرحمن بدوي، احلکمةصوان(براي دفاع از يقين : چرا همواره ابراز شک ميکند؟ او پاسخ داد
  ).٢٦٢ص

چنين قرابت مفهومي ميان علم، معرفت و دانش از يکسو و جدل از سوي ديگر را ميتوان در يونان باستان نيز . ٤٧
، ۳ج ،»Science«، ذيل ، تعريب خليل أحمد خليلالفلسفية الالند موسوعة أندرية، الالند،: ک.ر. (مشاهده کرد

  ).۱۲۴۹ص
، خوان اإلخوان ؛٤٩، ص١ج، البدء و التّأريخ؛ ٩٧، التّحقيق عاصم ابراهيم، صالتّوحيدماتريدي، ابومنصور، : ک.ر. ٤٨

، التّحقيق محمد ابراهيم الفصل في الملل و األهواء و النِّحلحزم، ابن ؛٨، صالدينأصولالبغدادي،  ؛۱۲-۱۰ص
، ويراستار عباس العوامةتبصر؛ داعي حسني رازي، سيد مرتضي، ۴۵و ۴۴، ص۱، جةنصر و عبدالرحمن عمير
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؛ ۲۲۴و  ۲۲۳، ص۱، التّحقيق عبدالرحمن عميره، جشرح المقاصد؛ التّفتازاني، ۲۰۳اقبال آشتياني، ص
و  ۴۲، التّحقيق نجفقلي حبيبي، صالربانية في علوم الحقايقة اإلهلية رسائل الشّجر الدين،الشّهرزوري، شمس

  .   ۹۱و  ۹۰، ص۱، جاالسفاراالربعة؛ ملّاصدرا، ۴۳
مآب از نظر تکامل فکري با توجه به اين عدم پايايي، مقايسة اين گروه با سوفيستها و شکّاکان يوناني و يوناني. ٤٩

  . ٦٨، ص٢٩، شآسمان  مجله هفتي اسالمي، شکّاکيت در انديشه. تا حدي غير منصفانه است
  .   ۲۵۹، صالفهرستالنّديم، : ک.ر. ٥٠
فارابي جمع آراء ميان دو مرجع اصلي . ببعد ۶۵ص التّحقيق عثمان امين، ،علومإحصاءال ابونصر الفارابي،: ک.ر. ٥١

حکمت و فلسفه در زمان خويش، يعني افالطون و ارسطو را هم به قصد از بين بردن شک و ترديد در 
داد ورزي از قلوب خوانندگان آثار اين دو حکيم مرجع فلسفه و علم انجام ورزي و يا بتعبير ديگر، علمفلسفه

اينها،  البتّه با وجود همه). ٧٩، التّحقيق البير نصري نادر، صالجمع بين رأي الحکيمينالفارابي، ابونصر، : ک.ر(
 جاي ميداد و قائل به تقدم فلسفة سوفسطايي و فلسفه» خواص«فارابي سوفسطائيان را هم پس از فالسفه جزء 

  ).۱۳۴و  ۱۳۲ص ،الحروف( برهاني بود جدلي بر فلسفه
  . ٣٦٩، ص٤، ترجمه حسن انوشه، جتاريخ ايران، »شناسيفلسفه و جهان«نصر، سيد حسين، : ک.ر. ٥٢
  .٣٢٠، ص)اسالمي دوره(شناسي رشد و افول علم در ايران جامعهراد، محمدامين، قانعي: ک.ر. ٥٣
  .٢، التّحقيق مهدي محقّق، صالشّکوک علي جالينوسالرازي، محمد بن زکرياء، : ک.ر. ٥٤
  .٣٣ـ٣١، التّحقيق صالح الصّاوي و غالمرضا اعواني، صةاَعالم النّبوالرازي، ابوحاتم،  : ک.ر .٥٥
، ]١٣٧٦تير [، ٤٠، شمعارفپور، ، ترجمه بهناز هاشمي»اصالت علم اسالمي در چه بود؟«پينس، س، : ک.ر. ٥٦

  .٣٢ص
  . ١٠٦، صحکيم رازي، پرويز، )سپيتمان(اذکائي : ک.ر. ٥٧
  : ك.؛ همچنين ر١٣ـ١١، صةاَعالم النّبو  ؛٣، صعلي جالينوس الشکوک:  ک.ر. ٥٨

 Franz Rosenthal, The Technique and Approach of Muslim Scholarship, p. 24.  

، »اسالمي ـ روش تحقيق و نوآوريهاي رازي در پزشکي دوره٣: رازي، محمد بن زکريا«صدر محمد، : ک.ر. ٥٩
  . ١٦١، ص١٩، جدجا

، فهرست کتابهاي رازي و نامهاي کتابهاي بيروني: (نام برده است» کفريات رازي«از اين دو اثر بعنوان بيروني . ٦٠
   ). ۱۷التّحقيق مهدي محقّق، ص

هيثم و بعنوان نمونه ميتوان به ابوحاتم رازي، ابوريحان بيروني، حميدالدين کرماني، ناصرخسرو، فارابي، ابن. ٦١
؛ با وجود چنين رويکرد انتقادي، )٣٧٠و ٣٦٩، ص»شناسيفلسفه و جهان«: ک.ر(علي بن رضوان اشاره کرد؛ 

الشّکوک علي محمد بن زکرياء الرازي، : و اصل نبوت وجود دارد» اهللاکتب«هايي دالّ بر اعتقاد وي به نشانه
» الهيات«در  ؛ بيروني هم)٢، ص١ج اکبر غفّاري،التّحقيق علي ،من اليحضره الفقيهبابويه، ابن( ٣، صجالينوس

فهرست کتابهاي رازي و : (نام برده است النّبي علي من نقر بالنّبوات ةوجوب دعورازي از وي اثري با عنوان 
أصيبعه هم امکان ساختگي بودن کتابهاي ملحدانة رازي را مطرح کرده ابي؛ ابن)۱۵، صنامهاي کتابهاي بيروني
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، األطباءاألنباء في طبقات عيون(اند فير رازي درست ندانستهو ادعاهاي امثال علي بن رضوان مصري را براي تک
صلواتي عبداهللا و گروه (اند ؛ اما اکثر منتقدان رازي چنين انتسابي را درست شمرده)٤٢٦صالتّحقيق نزار رضا، 

از ؛ يکي از پژوهشگران معاصر )۱۷۹و  ۱۷۸، صدجا، »آراء و آثار فلسفي - ۶: رازي، محمد بن زکريا«فلسفه، 
  : بزرگ جهان اسالم در قرون وسطي نام برده است) دينبي(راوندي بعنوان دو آزادانديش وي در کنار ابن

Sarah Stroumsa, Free Thinkers of Medieval Islam: Ibn al-Rāwandī, Abū Bakr al-Rāzī; See also Lenn E. 

Goodman, “How Epicurean was Rāzī”?, p. 247; David Deming, Science and Technology in World 

History, vol. 1, p. 93.  

الرد علي سهيل ، کتاب في أن لإلنسان خالقا متقناًً حکيماً: براي مثال وي داراي آثاري با اين عناوين بوده است. ٦٢
اي کتابهاي فهرست کتابهاي رازي و نامه: ک.ر( المعاد] أو تثبيت[الرد علي شهيد في لغز و  في اثبات المعاد

أصيبعة،  أبي ابن: ک.ر ؛۲۷۵، ۲۷۳، التّحقيق يوليوس لبرت، صتأريخ الحکماءالقفطي،  ؛۱۵، صبيروني
  : گودمن او را با اپيکور و لوکرتيوس مقايسه کرده است ).۴۲۶، صاألطباءاألنباء في طبقات عيون

 Lenn E. Goodman, “How Epicurean was Rāzī?”, p. 249.  

؛ علّامه ۱۵۳، ۱۴۰، التّحقيق محمد عابد الجابري، صامللّة في عقائد األدلّة الکشف عن مناهجرشد، ابن: ک.ر. ٦٣
؛ قاضي نوراهللا شوشتري، ۶۹و  ۶۸، ۴۷ـ۴۲، ۳۷، صالصّدقالحق و کشف نهج؛ همو، ۲۰، ص۱، جاأللفينحلّي، 

، الصّدق دالئل مظفّر، محمدحسن،؛ ۱۱۶ـ۱۱۲، ۳۳ـ۳۰، ص۱ج: ، بعنوان نمونهاحقاق الحق و ازهاق الباطل
  . ۳۰۶ـ۳۰۴، ۷۹و  ۷۸، ۷۲، ۲۳، ۹، ص۲، ج۴و ۳، ص۱، ج۵۴- ۵۰، ص»المقدمه«: بعنوان نمونه

؛ احمد بن محمد حسيني ۹۶۰و  ۹۵۹، ص۴، ج»اصل عدل در اسالم«، مجموعه آثارمطهري، مرتضي، : ک.ر. ٦٤
اند، لهي ماية از بين رفتن اعتماد بر محسوسات شدهاردکاني هم از مسلماناني که با مرجح دانستن نفس ارادة ا

  ). ۱۶۹و ۱۶۸، صاألکوانمرآت(همان سوفسطائيه در عصر قديم ياد کرده است  بمنزله
  . ۲۷، التّحقيق اوجست شمولْدرس، ص»المنقذ من الضّالل«الغزّالي، ابوحامد، : ک.ر. ٦٥
  . ٣١٣ـ٢٧٥، التّحقيق صالح الصّاوي و غالمرضا اعواني، صةاَعالم النّبوالرازي، ابوحاتم،  :  ک.ر. ٦٦
  . ۳۵، ص»المنقذ من الضّالل«الغزّالي، ابوحامد، : ک.ر. ٦٧
  . ٨٣و  ٨٢، ص٢٩، شمجله هفت آسمان، »اسالمي شکّاکيت در انديشه« :ک.ر. ٦٨
  . ۹و  ۸، ص»المنقذ من الضّالل«: ک.ر. ٦٩
  . ۴۵، ۱۰ـ۶، صهمان: ک.ر. ٧٠
  . ۵۱، صهمان: ک.ر. ٧١
  . ۵۶، ۵۲، صهمان: ک.بعنوان مثال ر. ٧٢
  . ۵۵و  ۵۴، ص۱، التّحقيق کلمان هوار، جالبدء و التّأريخ، مطهر بن طاهرالمقدسي، ال: ک.ر. ٧٣
  . ١٠٢، ص١، جالنعمة الدين و تمامکمالبابويه، ابن: ک.ر. ٧٤
دانسته و دهريها را منکر خدا و طبايعيها را منکر معاد غزّالي فالسفه را شامل سه دستة دهري، طبايعي و الهي . ٧٥

او اين دو دسته را پيشاسقراطي دانسته و سقراط، افالطون و ارسطو را فالسفة الهي شمرده . ذکر کرده است
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است که البته بقاياي کلمات اهل کفر و الحاد همچنان در آثار برترين فيلسوف اين دسته يعني ارسطو و بتَبع 
  ).  ١٦ـ١٤، ص»المنقذ من الضّالل«(سينا همچنان نمايان است؛ پس بايد آنها را تکفير نمود ارابي و ابنارسطو، ف

        اختصارات مراجع اختصارات مراجع اختصارات مراجع اختصارات مراجع 
فؤاد : طبع ةفرانکفورت، جمع و إعاد معةفي إطار جا ميةو اإلسال بيةمعهد تاريخ العلوم العرمنشورات :   :   :   :   ـ متاـ متاـ متاـ متا

  .إيجرت، إکهارد نويباور و مازن عماوي، فرانکفورت-سزکين، بالتعاون مع کارل إيرج

EI2: The Encyclopaedia of Islam, edited by H. A. R. Gibb, J. H. Kramers, E. Lévi-Provençal, C. E. 

Bosworth, E. van Donzel, B. Lewis, V. L. Menage, Ch. Pellat, and J. Schacht, Leiden: E. J. Brill, vols. 

I-XII+ Index volume, 1960-2009. 

        : : : : منابع فارسيمنابع فارسيمنابع فارسيمنابع فارسي
األنباء في  عيونبن يونس السعدي الخزرجي،  اخلليفة الدين ابوالعباس أحمد بن قاسم بن، موفّقأصيبعةأبيابن  .۱

 ]. تابي[، مکتبة احلياة؛ شرح و تحقيق نزار رضا، بيروت، منشورات دار األطباءطبقات

الغيبة في إثبات  النعمة الدين و تمامکمال بابويه، ابوجعفر محمد بن علي بن حسين معروف به شيخ صدوق، ابن  .۲

 . ق١٣٩٥، الطّبعةالثّانية، اسالمية؛ طهران، انتشارات ةو کشف الحير

 التابعة جلماعةالنّشر اإلسالمي  مؤسسةاکبر غفّاري، قم، ، التّحقيق عليمن اليحضره الفقيهـــــ ، ـــــــ  .۳
 .  ق١٤١٣، املشرفة، الطّبعةالثّانيةالمدرسين بقم 

پژوه، تهران، انجمن فلسفة ، التّحقيق و المقدمة محمدتقي دانشالمنطقمقفّع، ، ابن»حدود المنطق«، بهريزابن  .۴
 . ١٣٥٧ايران، 

، التّحقيق محمد ابراهيم في الملل و األهواء و النِّحل الفصل محمد علي بن أحمد الظّاهري،أبي اإلمامحزم، ابن  .۵
 . تانصر و عبدالرحمن عميره، بيروت، دارالجيل، بي

، امللّة في عقائد األدلة الکشف عن مناهجأحمد بن محمد األندلسي المالکي،  بنابوالوليد محمد  رشد،ابن  .۶
 . م۱۹۹۸األولي، الطّبعة، ة العربيةالدراسات الوحدالتّحقيق، تحت إشراف محمد عابد الجابري، بيروت، مرکز 

، ۲، بيروت، دارالمنتظر، چڤلزَر - ديڤَلد سوسنّه ، عنيت بتحقيقه لةطبقات المعتزالمرتضي، أحمد بن يحيي، ابن .۷
 .م۱۹۸۸./ق۱۴۰۹، الطّبعةالثّانية

التّصدير طه حسين المراجعه ابراهيم مدکور، التّحقيق سعيد زايد، ، الشّفاء سينا، ابوعلي حسين بن عبداهللا،ابن .۸
 مکتبةو النّشر، قم، منشورات  للطّباعة، دار الکاتب العربي ةللشّيخ الرئيس، القاهر األلفيةالذّکري  مبناسبةباشا، 

 .ق۱۴۰۴اهللا العظمي المرعشي النّجفي، آية

، متا[، .م۱۸۷۲و۱۸۷۱، اليبتسک )۱،۲(نشره جوستاف فلوجل  الفهرست  محمد بن اسحاق، ديم، ابوالفرجن ابن .۹
 .] م۲۰۰۵./ق۱۴۲۶، )۱،۲،۳(تاريخ العلوم وتصنيفها في العالم اإلسالمي 
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، قابله علي أصوله و علّق عليه و قدم له أيمن فؤاد سيد، لندن، .)ق۳۷۷ سنةالّفه (الفهرست  ـــــــــــ ،  .۱۰
 .م۲۰۰۹./ق۱۴۳۰الفرقان للتّراث اإلسالمي،  مؤسسة

، ٢٩، شهفت آسمان، ترجمه وحيد صفري، »اسالمي شکّاکيت در انديشه«فان، ] يوزف[اس، ژوزف  .۱۱
 .  ١٣٨٥بهار

 .ق۱۴۰۴، ۱ج، چ۸، العلمية؛ بيروت، دارالکتب العقدالفريدعبدربه؛ األندلسي ابن .۱۲

 .ق۱۴۲۳، ۲اإلمام زيد بن علي، چ مؤسسة، التّحقيق عبداهللا حوثي، المصابيحابوالعباس، احمد بن ابراهيم،  .۱۳

، با همکاري محمد بن زکرياي صيرفي) حکمت طبيعي و نظام فلسفي(حکيم رازي ، پرويز، )سپيتمان(اذکائي  .۱۴
 . ١٣٨٢، ١المللي گفتگوي تمدنها، تهران، انتشارات طرح نو، چمرکز بين

 املکتبة األزهريةد زاهد الکوثري، القاهره، ، التّعليق محمالتّبصير في الدين، .)ق٤٧١.د(اسفرايني، ابوالمظفّر  .۱۵
 .ق١٣٥٩األولي، الطّبعةللتّراث، 

، تصحيح هلموت ريتر، المصلّيناإلسالميين و اختالفکتاب مقاالتاألشعري، أبوالحسن علي بن اسماعيل،  .۱۶
 .م١٩٨٠./ق١٤٠٠، ٢، دارالنّشر فرانز شتاينر، چڤيسبادن

. ق١٣٢٥، ١ج، چ٤التّحقيق بدرالدين نعساني، قم، الشّريف الرضي، ، شرح المواقفايجي، ميرسيدشريف،  .۱۷
 ]افست[

و منقّحة  ة، نسخة جديدالدينکتاب أصولمنصور عبدالقاهر ابن طاهر التّميمي، البغدادي، اإلمام األستاذ أبي .۱۸
 .م١٩٩٧./ق١٤١٧، ١مصححة بإشراف مکتب البحوث و الدراسات، بيروت، دارالفکر، چ

، مرذولةفي العقل أو  مقولة مقبولةکتاب البيروني في تحقيق ماللهند من بوالريحان محمد بن احمد؛ البيروني، ا .۱۹
، للحکومة العالية اهلنديةالمعارف  ةوزار بإعانة، )١١( العثمانيةالمعارف ةالجديده من مطبوعات دائر السلسلة

 .م١٩٥٨./ق١٣٧٧، العثمانيةالمعارف ةمجلس دائر مطبعة: حيدرآباد الدکن

ابواسحق  الفهرست املشاطة الرسالة، بهمراه فهرست کتابهاي رازي و نامهاي کتابهاي بيرونيـــــ ، ــــــ .۲۰
همراه تصحيح، ترجمه و تعليق مهدي محقق، تهران، ابراهيم بن محمد معروف به غضنفر تبريزي، متن عربي به

 . ١٣٦٦انتشارات دانشگاه تهران، 

، ۱، التّحقيق، حجازي سقّا، القاهره، مکتبه الکلّيات األزهريه، چالنسفية شرح العقائدالدين، التّفتازاني، سعد .۲۱
 . ق۱۴۰۷

، ۱ج، چ۵، المقدمه و التّحقيق و التّعليق عبدالرحمن عميره، قم، الشّريف الرضي، شرح المقاصدــــ ، ـــــــ .۲۲
 ]. افست. [ق۱۴۰۹

، جزءان، تقديم و إشراف و مراجعه رفيق کشّاف اصطالحات الفنون و العلوم موسوعةالتّهانوي، محمدعلي،  .۲۳
 . م۱۹۹۶لبنان ناشرون،  مکتبةالعجم، تحقيق علي دحروج، بيروت، 

 . ۱۳۸۱، ۲ج، چ۶، قم، دفتر تبليغات اسالمي، هزار و يک کلمهزاده آملي، حسن، حسن .۲۴

، مقدمه، تصحيح و )ملّاصدراي شيرازي هدايةتحرير شرح (األکوان مرآتحسيني اردکاني، احمد بن محمد،  .۲۵
 . ۱۳۷۵، ۱تعليق عبداهللا نوراني، تهران، ميراث مکتوب، چ
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 األديان در شرح اديان و مذاهب جاهلي و اسالمي،بيانالحسيني العلوي، ابوالمعالي محمد بن عبيداهللا،  .۲۶
محمد دبيرسياقي، تهران، انتشارات پژوه، باهتمام سيد ويراستاران عباس اقبال آشتياني و محمدتقي دانش

 .١٣٧٦، ١روزنه، چ

 .۱۳۷۶، ۲، اساطير، چ۱، تهران، چتاريخ علم کالم در ايران و جهاناصغر، حلبي، علي .۲۷

، اإلسالمية، جزءان، قم، المؤسسه األلفين؛ الدين ابومنصور حسن بن يوسف بن علي بن مطهرحلّي، علّامة جمال .۲۸
 . ق۱۴۲۳، ۱چ

، ۱ج، چ۳، )ع(اإلمام الصّادق  مؤسسة، التّحقيق فاضل عرفان، قم، المرام في علم الکالم اية ــــــ ،ـــــ .۲۹
 . ق۱۴۱۹

 .م۱۹۷۲، تحقيق و تعليق کمال مصطفي، تهران، ۱ج، چ۳، حورالعينالحميري، ابوسعيد بن نشوان،  .۳۰

مهدي  اإلجنليزيةو  بالفارسية و العربية، حقّقه و قدم له الشّکوک علي جالينوسالرازي، ابوبکر محمد بن زکرياء،  .۳۱
دانشگاه تهران،  مطبعةفي مالزي، ) ايستاک( احلضارة اإلسالميةمحقّق، تهران، المعهد العالي العالمي للفکر و 

 .م۱۹۹۳./ق۱۴۱۳./۱۳۷۲

، التّحقيق و التّصحيح و المقدمه صالح الصّاوي و غالمرضا اعواني، مقدمة ةاَعالم النّبو الرازي، ابوحاتم، .۳۲
 . ق.١٣٩٧/انگليسي سيد حسين نصر، تهران، انجمن شاهنشاهي فلسفة ايران، 

، ويراستار عباس اقبال مقاالت األنام معرفةالعوام في ةتبصر؛ )۶قرن(رازي، سيد مرتضي بن داعي حسني  .۳۳
 . ش۱۳۶۴، ۲اساطير، چ آشتياني، تهران، انتشارات

التّحقيق مجدالدين مؤيدي،  مجموع کتب و رسائل القاسم بن إبراهيم الرسي،الرسي، القاسم بن إبراهيم،  .۳۴
 . ق١٤٢١، ١مؤسسة اإلمام زيد بن علي، چ

 . ۱۳۷۳، ۳ج، چ۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، فرهنگ معارف اسالميسجادي، سيد جعفر،  .۳۵

و هو تاريخ الحکماء قبل ظهور اإلسالم و بعده، و يليه ثالث : احلکمةصوانالسجستاني، ابوسليمان المنطقي،  .۳۶
 . م۱۹۷۴، حقّقه و قدم له عبدالرحمن بدوي، باريس، دار بيبليون، رسائل في األجرام و المحرک األول و الکمال

، احلکمة اليمانيةجزءان، التّحقيق احمد عارف، دار  شرح األساس الکبير،الشرفي، احمد بن محمد بن صالح؛  .۳۷
 .ق۱۴۱۱األولي، الطّبعة

الدين  اهللا شهابآيةو التّعليقات  املقدمةجزءاً،  ۲۳، احقاق الحق و ازهاق الباطلشوشتري، قاضي نوراهللا،  .۳۸
 .ق۱۴۰۹، ۱اهللا المرعشي النّجفي، چمکتبة آيةالمرعشي النّجفي، قم، 

، ۱ج، چ۲خدمات فرهنگي رسا،  ، مؤسسه۱، بکوشش مهدي طيب، تهران، چاألسرارکاشف طالقاني، نظرعلي؛  .۳۹
 .ش۱۳۷۳

 . ق١٤٠٥، ٢، بيروت، داراألضواء، چتلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّلخواجه نصيرالدين، الطّوسي،  .۴۰

ج، ۲، ويراستار حامد ناجي، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، التّجريد عالقةعلوي عاملي، مير سيد محمد؛  .۴۱
 . ۱۳۸۱، ۱چ

، اوجست شمولْدرس، »المنقذ من الضّالل و المفصح عن األحوال«الغزّالي الطّوسي، ابوحامد محمد بن محمد،  .۴۲
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الضّالل للغزّالي  يحتوي کذالک نشر کتاب المنقذ من(الغزّالي  الفلسفية العربية خاصة فلسفةبحث في المدارس 
، ۴۹ج سلسلة الفلسفة اإلسالمية،، متا[. م۱۸۴۲، باريس، امبريمرز دو لو اينستيتو دو فرانس، )الفرنسية و ترجمته

   .]م۱۹۹۹./ق۱۴۲۰

، حقّقه و قدم له و علّق عليه الدکتور عثمان امين، مصر، إحصاءالعلوم الفارابي، ابونصر محمد بن محمد، .۴۳
 .]. م۲۰۰۵./ق۱۴۲۶، )۷(تاريخ العلوم و تصنيفها في العالم اإلسالمي  ،)ج۷(، متا. [م۱۹۴۹، ۲چدارالفکر العربي، 

و التّعليق البير نصري نادر،  املقدمة افالطون اإللهي و ارسطوطاليس،: الجمع بين رأي الحکيمينـــــــــــ ،   .۴۴
 .ق١٤٠٥، ٢تهران، انتشارات الزّهراء، چ

ج، ۳اهللا المرعشي، آيت مکتبةپژوه، قم، ، التّحقيق و المقدمه محمدتقي دانش۱ج، چ۳، المنطقياتـــــــــــ ،   .۴۵
 . ق۱۴۰۸، ۱چ

 . م١٩٦٦./ق١٣٨٦، التّقديم عبدالکريم عثمان، القاهره، دارالمصطفي، ةتثبيت دالئل النّبوقاضي عبدالجبار،  .۴۶

قيق تحت إشراف جورج قنواتي،  القاهره، جزءاً، التّح ١٤ المغني في أبواب التّوحيد و العدل،ـــــــــــ ،  .۴۷
 .  م١٩٦٥ـ١٩٦٢الدارالمصريه، 

الدين محمد، اإلسکندريه، دار المطبوعات الجامعيه، ، التّحقيق سامي النشّار و عصامو األمل املنيةـــــــــــ ،  .۴۸
 . م۱۹۷۲

ي اخالقيات شعوبي و روحيه« )دوره اسالمي(شناسي رشد و افول علم در ايران جامعهراد، محمدامين، قانعي .۴۹
 . ١٣٧٩، ١، تهران، مؤسسة انتشارات مدينه، مرکز پژوهش و نشر فرهنگي، چ»علمي

تأريخ الحکماء و هو مختصر الزوزني المسمي بالمنتخبات الدين ابوالحسن علي بن يوسف، القفطي، جمال .۵۰
الفلسفة سلسلة . [م۱۹۰۳وس لبرت، اليبتسک ، التّحقيق، يوليالملتقَطات من کتاب إخبارالعلماء بأخبار الحکماء

 .]م۱۹۹۹./ق۱۴۱۹، متا ،)۲( اإلسالمية

انتشارات  بکوشش بهين دارائي، تهران، مؤسسه يازدهم، اي فارسي از سدهالحکماء، ترجمهتاريخـــــــــــ ،  .۵۱
 . ۱۳۷۱و چاپ دانشگاه تهران، 

مجلّدات، تعريب خليل أحمد خليل، تعهده و أشرف عليه حصراً ، ثالث موسوعة الالند الفلسفية الالند، أندريه، .۵۲
 .م۱۹۹۶، ۱ج، چ۳أحمد عويدات، بيروت ـ باريس، منشورات عويدات، 

، ۱العابدين قرباني، تهران، نشر سايه، چ، مقدمه زينگوهر مرادالهيجي، فياض عبدالرزاق بن علي بن حسين،  .۵۳
۱۳۸۳ . 

 .ق١٤٢٧، ١، چالعلمية، التّحقيق عاصم ابراهيم، بيروت، دار الکتب التّوحيدماتريدي، ابومنصور،  .۵۴

 .۱۳۷۲، ۲، مشهد، آستان قدس رضوي، چفرهنگ فرق اسالميمشکور، محمدجواد،  .۵۵

 . ۱۳۶۸ج، ۲۷، تهران، انتشارات صدرا، مجموعه آثار استاد شهيد مطهريمطهري، مرتضي،  .۵۶

 .ق١٤٢٢، ١البيت، چآل مؤسسةاجزاء، قم،  ٦، الصّدقدالئلمظفّر، محمدحسن،  .۵۷

 الفرنسويةإلي  العربيةأجزاء، قد إعتني بنشره و ترجمته من  ۶، البدء و التّأريخ کتابمطهر بن طاهر،  المقدسي، .۵۸
المشار إليها و معلّم في  احلکومةو کاتب السر و مترجم  الدولة الفرنسويةالفقير المذنب کلمان هوار قنصل 
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 . م۱۹۰۳ـ۱۹۰۱أرنَست لَرو الصّحاف،  اخلواجةيباع عند : في باريز، باريز الشرقيةاأللسنة  مدرسة

اي، تهران، محمد خامنه، مقدمه، تصحيح و تعليق سيدالکمالية في اسرار العلوم اإلهلية المظاهرملّاصدرا،  .۵۹
 . ۱۳۷۸، ۱انتشارات بنياد حکمت اسالمي صدرا، چ

 . ۱۳۸۴، ۱اکبر قويم، تهران، انتشارات اساطير، چويراستار علي، خوان اإلخوانناصرخسرو قبادياني،  .۶۰

اهللا قاضي، تهران، زاده، تصحيح و تعليق آيتاهللا حسن حسن، مقدمه آيتأنيس الموحديننراقي، ملّامهدي،  .۶۱
 .١٣٦٩، ٢انتشارات الزّهراء، چ

، از سلسله )اسالم تا سالجقهاز : جلد چهارم(، تاريخ ايران، »شناسيفلسفه و جهان«نصر، سيد حسين،  .۶۲
حسن انوشه، تهران، مؤسسه : فراي، ترجمه. ن. تحقيقات گروه تاريخ ايران دانشگاه کمبريج، گردآورنده ر

 .١٣٦٣، ١انتشارات اميرکبير، چ

 . م۱۸۸۳، جزءان، التّحقيق هوتسما، ليدن، بريل، تاريخالکاتب العباسي؛  يعقوب، احمد بن ابياليعقوبي .۶۳

 . ١٣٧٤، ٧ترجمه محمدابراهيم آيتي، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چ تاريخ يعقوبي،ـ ، ــــــــــ .۶۴
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