ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺮﺟﻤﻪای
ّ
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی

*١

ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻐﺎﻧﻤﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﯿﺎ ﺷﻌﯿﺒﯽ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و اﮐﺮم ﮐﺮﯾﻢزاده اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ**

٢

زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی وی
ﺑﯽﺷﮏ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺛﻖ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و ﻣﺘﻮن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻌﺎرض دارﻧﺪ ،اراﺋﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮی دﻗﯿﻖ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻣﺮی دﺷﻮار ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن ﻓﺮد
»ﺑﺎﻃﻨﯽ« ﺑﻮده و ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را در ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری و ﮐﺘﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در
ً
ﻧﮕﺎرش ﺷﺮحﺣﺎل اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ واﻗﻌﻪای در
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ وی ،از ﻟﻘﺐ او ﺗﺎ ﻣﺬﻫﺒﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎ ﺣﻮل آن
ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺧﻮد را در ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
ّ
ﺣﻞ آن ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ و اﺣﺘﯿﺎط زﯾﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻏﯿﺮﻣﻮﮐﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ ﻣﺘﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ در ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮحﺣﺎل ﻣﻮﺟﻮد از او در ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻏﯿﺮاﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد
و آن ،ﺷﺮحﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ادﯾﺎن
*
و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ّ
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ،ﮐﺘﺎب ّ
اﻟﺜ ّ
ّ
ﻘﺎﻓﯿﻪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻐﺎﻧﻤﯽ،
اﻟﺪﯾﻨﯿﻪ و
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ :ﻣﻌﺠﻢ اﺷﺘﻘﺎﻗﯽ ﻓﯽ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
ﺑﯿﺮوت-ﺑﻐﺪاد :ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺠﻤﻞ۲۰۱۵ ،م.
** داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانA.karimzadeh@ut.ac.ir .

 ۸۶ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

»ﺗﺎرﯾﺦ ری« آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮحﺣﺎل ﺑﻪ رﻏﻢ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن وﺟﻮد دارد ،راﻫﻨﻤﺎ و
ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ ﻣﺎ در ﻧﮕﺎرش ﺷﺮح زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ وی اﺳﺖ:
٢
ّ
اﻟﻮرﺳﻨﺎﻧﯽ ،١اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﮐﺸ ّﯽ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ در »ﺗﺎرﯾﺦ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
ری« ﺑﻪ او اﺷﺎره ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :از اﻫﻞ ﻓﻀﻞ و ادب و ﺷﻨﺎﺧﺖ زﺑﺎن ﺑﻮد .اﺣﺎدﯾﺚ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﻨﯿﺪه و آﺛﺎری ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ اﻇﻬﺎر ﮐﻔﺮ ﻧﻤﻮد و از داﻋﯿﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺷﺪ و
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۳۲۲وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ«.٣
ً
اﮔﺮ ﺗﻬﻤﺖ اﻟﺤﺎد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻓﻌﻼ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺗﺎ ﺣﺪودی دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن را در ﮐﻨﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .از ﻧﺎم ،ﻟﻘﺐ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ اواﺧﺮ ﺣﯿﺎت
او ﻣﯽرﺳﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﮔﺮوﯾﺪ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺷﺮحﺣﺎل وی آﻣﺪه
»ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮد«.
ﻧﺎم او ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻦﺣﺠﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ آﺛﺎرش آﻣﺪه ،ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺖ .وﻟﯿﮑﻦ ﻟﻘﺐ اﺷﻬﺮ او ﯾﻌﻨﯽ »رازی« در اﯾﻦ ﺷﺮحﺣﺎل ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ
از ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ ری« ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺷﺮحﺣﺎل »اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی« اﺳﺖ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ،ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی داﻋﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و دو ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﻪ و ﻟﻘﺐ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ .اوﻟﯿﻦ ﻓﺮد اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ
ّ
ﺣﻨﻈﻠﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل  ۲۷۷اﺳﺖ .وی ﻣﺤﺪﺛﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ ﭘﺎﯾﻪ او را در ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ» :از ﻫﻢﮐﻔﻮان و ﻫﻢﻃﺒﻘﻪﻫﺎی ﺑﺨﺎری ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﺲ از
 .١در اﺻﻞ :اﻟﻮرﺳﺎﻫﯽ .و اﺳﻢ او ﺑﺮ ﺟﻠﺪ ﻧﺴﺨﻪ »ل« از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ّ
اﻟﺰﯾﻨﻪ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان .در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻮاﻧﻮف در اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻋﻘﯿﺪه اﻟﻔﺎﻃﻤﯿﯿﻦ« وی را ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪان اﻟﻮرﺳﻨﺎﻧﯽ اﻟﺮازی ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ّ
 .٢در اﺻﻞ :اﺑﻦ ﺑﺎﻧﻮﯾﻪ .و ﻣﺮاد از او ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﺠﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ رازی اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ
وﻓﺎت او در ﻣﺼﺎدر ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۵۸۵ذﮐﺮ ﺷﺪه وﻟﯽ اﺑﻦ ﻓﻮﻃﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ او ﺗﺎ ﺳﺎل  ۶۰۰زﻧﺪه ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻧﮏ :اﺑﻦ اﻟﻔﻮﻃﯽ :ﻣﺠﻤﻊ اﻵداب ﻓﯽ ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻟﻘﺎب  .۵/۵۱۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺑﻦ
ً
ﺷﻬﺮآﺷﻮب ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻃﺒﻊ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ری ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 .٣ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان .۱/۴۴۸

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۸۷

ّ
وی ﻋﻤﺮ ﮐﺮد« .١از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﺎﻣﯿﻪ ٢،ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ اﺷﻌﺮی ،ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب
»اﻟﻤﻘﺎﻻت و اﻟﻔﺮق« ﻣﺘﻮﻓﯽ  ،۳۰۱ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﺰد ﻫﻤﯿﻦ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ﻣﺤﺪث ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎب او و ﻓﻘﺮات واردﺷﺪه درﺑﺎره ﺷﯿﻌﻪ در » ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ«
وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ،ﺣﺴﯿﻦ ﻫﻤﺪاﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﻤﯽ اﺷﻌﺮی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
را از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان رازی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ٣.اﯾﻦ داوری ﻣﺘﻀﻤﻦ ﯾﮏ ﺗﻨﺎﻗﺾ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ
و ﭘﺲ از اﯾﻦ ،در ﺑﺤﺚ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎزﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺸﺖ.
ﻧﻔﺮ دوم اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ در دﺳﺘﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻞ اﻻﻋﺘﺰال« دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه و او را اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ّ
اﺑﻮﺣﯿﺎن
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﺘﺄﺧﺮ از اوﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ
ﺗﻮﺣﯿﺪی اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ او را در ری ،در ﺳﺎل  ۳۵۹درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد »إﻧﻘﺎذ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ
٤
اﻟﺠﺒﺮ و اﻟﻘﺪر« را ﺑﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﺎﻣﺮی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮده ،دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻘﺐ »رازی« اوﻟﯿﻦ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻟﻘﺒﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻟﻘﺐ را ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﮐﻪ در ری ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ـ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ـ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺳﻔﺮ ﮐﺮد.
و در ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ دﯾﮕﺮ او »ورﺳﻨﺎﻧﯽ« ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ در دو
ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ »اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ« اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ و در اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ،وی را ورﺳﻨﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽﻗﺪاح ﻗﺪم ﺑﻪ ری و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﺮدی ﭘﻨﺒﻪزن ﺑﻮد و
ﭘﺲ از وﻓﺎﺗﺶ ،ﭘﺴﺮش ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ .ﭼﻮن ﭘﺴﺮش درﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺎث ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد
ﺟﺎی او را ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از وﻓﺎت او ،ﭘﺴﺮش و ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪﻧﺪ و
ﭼﻮن ﻣﺤﺮوم از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ورﺳﻨﺎﻧﯽ در ﺟﺎی وی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وی ﺛﻨﻮی ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ
دﻫﺮی ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ زﻧﺪﻗﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ رﺳﯿﺪ« .٥آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ اﯾﻦ
 .١اﻟﺬﻫﺒﯽ :ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء  .۹/۳۲۱و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل او» :ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد« )ﻃﺒﻊ داراﻟﻐﺮب( ،۲/۴۱۴
»ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺎﻓﻌﯿﺔ اﻟﮑﺒﺮی« از ﺳﺒﮑﯽ » ،۱/۴۱۸ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء« از اﺑﻦ ﺷﻬﺮآﺷﻮب ص .۹۳
 .٢ﻣﺜﻼ ﻧﮏ :اﻟﻨﺠﺎﺷﯽ ص .۱۷۷
 .٣ﻣﻘﺪﻣﻪ ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ ص .۲۷
 .٤اﻟﺘﻮﺣﯿﺪی :اﻻﻣﺘﻨﺎع و اﻟﻤﺆاﻧﺴﻪ .۱/۲۲۲
 .٥اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ :اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ص .۲۳۴

 ۸۸ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻄﺎﻟﺐ را از ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﻋﺪاوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻮده ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ
درﺻﺪد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﺷﺎره ﺑﻌﺪی او در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
»اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی« و ﮐﺘﺎب ّ
اﻟﺰﯾﻨﻪٔ او ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ
رازی و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ورﺳﻨﺎﻧﯽ دو ﺷﺨﺺ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ »ورﺳﻨﺎﻧﯽ« ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﻪ »ورﺳﻨﺎن«
١
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ّ
اﻣﺎ ﻟﻘﺐ ﺳﻮم »ﮐﺸﯽ« در دو ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ در ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻋﯿﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﺑﻪ ذﮐﺮ »اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان اﻟﺮازی اﻟﮑﻼﺑﯽ« ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ٢.در اﺑﺘﺪا ،اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﺿﺢ ﻧﺒﻮدن در
اﺻﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ» ،اﻟﮑﻼﺋﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ از »ﻣﺮدی ﺑﺎ ﮐﻨﯿﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ اﻟﮑﯿﻨﺘﯽ« ﯾﺎد ﮐﺮده و اﯾﻦ واژهای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب و ﻧﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﺮﺑﯽ آن ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﺤﯿﺢ آن ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﻟﻘﺐ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ،آن را »اﻟﻠﯿﺜﯽ« داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻋﺮﺑﯽ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ اﺷﺎره
دارد و ﯾﺎ آن را »اﻟﮑﻼﺋﯽ« ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻟﻘﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻋﺮب در ﯾﻤﻦ اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﮐﺶ« ،از ﺟﻤﻠﻪ »روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﻪ ﻓﺮﺳﺨﯽ ﺟﺮﺟﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺟﺒﻞ« و »ﻣﻮﺿﻌﯽ در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ« و »روﺳﺘﺎﯾﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن« ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﮑﻢ درﺳﺖﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻟﻘﺐ »ورﺳﻨﺎﻧﯽ« و »ﮐﺸﯽ« ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ
در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﺎره دارﻧﺪ؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی در اواﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد از داﻋﯿﺎن ﺑﺰرگ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺷﺪ.

ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺑﻐﺪاد
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آﻣﺪن اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی را ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد از رواﯾﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد .وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ّ
ﻣﺒﺮد ،ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل
 ،۲۸۶ﺛﻌﻠﺐ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل  ۲۹۱و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ّ
اﻟﺴﮑﺮی ﮐﻪ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت وی ﺳﺎل ۲۷۵
اﺳﺖ ،رواﯾﺖ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را در ﺧﺼﻮص وﻓﺎت ﺳﮑﺮی ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
 .١ﯾﺎﻗﻮت :ﻣﻌﺠﻢاﻟﺒﻠﺪان .۵/۳۷۱
 .٢ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر :ﺗﺜﺒﯿﺖ دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه .۲/۳۴۶

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۸۹

آﻣﺪن او ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۲۷۵ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻘﺪم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﺒﻌﺎد آن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ً
اوﻻ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت ﺳﮑﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﻬﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ رواﯾﺎت آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ
رواﯾﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻓﺎت او در ﺳﺎل  ۲۹۰اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ١و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ
ً
آلﯾﺎﺳﯿﻦ ﺳﺎل رواﯾﺖ دﯾﻮان اﺑﻮاﻻﺳﻮد ﺑﺮ ﺳﮑﺮی را ﺳﺎل  ۲۸۸داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻌﻼ اﯾﻦ
٢
اﺣﺘﻤﺎل را ﮐﻪ ﺳﺎل وﻓﺎت او ﺳﺎل  ۲۹۰ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رازی وارد ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ ،اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ
ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۲۷۶زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .رازی آﺛﺎر اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺸﻬﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎریرﺳﺎن او در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﻐﻮیاش
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﺷﺎره در » ّاﻟﺰﯾﻨﻪ« وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ رازی از اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ را در ﺣﯿﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد
در ﺑﻐﺪاد آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎدان ﻓﻮت ﺷﺪه ﺧﻮد ،ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش
ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯿﮑﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر و در ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺳﮑﺮی اﯾﻦ ﻋﺎدت را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای وی ﻃﻠﺐ
آﻣﺮزش ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
آوردن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺪت ﮐﻤﯽ از ﻓﻮت ﺳﮑﺮی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻮل را درﺳﺖﺗﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ وی ﺑﻌﺪ از
وﻓﺎت اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ در ﺳﺎل  ۲۷۶وارد ﺑﻐﺪاد ﺷﺪه و در اﺑﺘﺪا ،ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻧﺰد ّ
ﻣﺒﺮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن وﻓﺎت ّ
ﻣﺒﺮد اﻣﺘﺪاد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺛﻌﻠﺐ
ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و آراء ّ
ﻣﺒﺮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﻧﻬﺎد و ﻧﻈﺮ ﺛﻌﻠﺐ را در ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎ ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ رﻗﺎﺑﺖ ﻟﻐﻮی ﻣﯿﺎن دو ﻣﮑﺘﺐ ﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در رأی ّ
ﻣﺒﺮد در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ »م« در
»اﻟﻠﻬ ّﻢ« ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎء ﻧﺪا ﺷﺪه ،آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﺛﻌﻠﺐ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را رد ﮐﺮد و آن را ﺧﻄﺎ داﻧﺴﺖ؛ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﯾﺎء ﻧﺪا ﺑﺮ »اﻟﻠﻬ ّﻢ« ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪه و »ﯾﺎ ّ
اﻟﻠﻬﻢ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 .١ﻧﺰﻫﺔ اﻻﻟﺒﺎ ص  ،۱۶۱اﻧﺒﺎه اﻟﺮواة .۱/۳۲۷
 .٢ﻣﻘﺪﻣﻪ دﯾﻮان اﺑﻮاﻻﺳﻮد دؤﻟﯽ ص .۲۷

 ۹۰ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ زﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ او را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در ﻧﺰد ّ
ﻣﺒﺮد آﻏﺎز ﮐﺮد و ﭘﺲ از وﻓﺎت وی ،ﺑﻪ ﻧﺰد ﺛﻌﻠﺐ رﻓﺖ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻧﺰد ﺳﮑﺮی ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺰرگﺗﺮ در
ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﺮدن دراﯾﺖ اﻧﺘﻘﺎدی او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ّ
ﻣﺒﺮد ﺑﺎزﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در اﻃﺮاف ّ
ﻣﺒﺮد ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ اﺳﺘﺎدی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺎر آن ،آراء اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽداد و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﻧﺸﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻗﺪﻣﺎی ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ّ
ﻣﺒﺮد
ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺒﻮﺑﻪ را در ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ »و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداد« ١و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ً
ﻣﺜﻼ ّ
ﻣﺒﺮد در ﻧﺰد ﺟﺎﺣﻆ ،ﺟﺮﻣﯽ،
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺘﺎدان او ﺑﻮد.
زﯾﺎدی ،رﯾﺎﺷﯽ ،ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ و  ...ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ٢و ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﻌﻀﯽ از
ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﺎﺣﻆ در ﮐﺘﺎب ّاﻟﺰﯾﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ّ
ﻣﺒﺮد ﺑﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﻠﻘﻪ ّ
ﻣﺒﺮد

در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﯿﺶ از
ﺻﺪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪهّ ،اﺗﮑﺎ داﺷﺘﻪ و در ﺣﯿﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ دﺷﻮاری دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب را در آن روزﮔﺎر در ﻧﻈﺮ آورﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻧﺰد ﻟﻐﻮﯾﻮن ﺑﺰرگ و
ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﺮﺳﯽ او ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﯽﺷﺪه ،ﻫﺮﻗﺪر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮان و ﻧﺎدر و در اﺣﺘﮑﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دراﯾﺖ اﻧﺘﻘﺎدی وی در ﺣﻠﻘﻪ درس ّ
ﻣﺒﺮد ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ در ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﺒﺮد ،ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻼﻣﯽ و ﻟﻐﻮی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و در ّ
درس ّ
اﻟﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را
ً
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻼﻗﺎت وی ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد دارد؛ ﮔﺎﻫﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺎن را آورده و
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ،ﻋﺒﺎراﺗﯽ را از آﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .١ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺰﺑﯿﺪی ص .۲۱۷
 .٢ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﺒﻼﻏﻪ ص .۱۸-۲۰

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۹۱

از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ّ
ﻣﺒﺮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط دوﺳﺘﺎﻧﻪ رازی ﺑﺎ وی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
اﺧﻔﺶ اﺻﻐﺮ اﺳﺖ و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات وی اﺳﺘﺸﻬﺎد ﮐﺮده
ً
اﺳﺖ .ﺑﺪون اﯾﻦ اﺳﺘﺸﻬﺎدات ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از
ً
ﺑﺨﺶ اول ﮐﺘﺎب او »ﺷﺮح اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﻦ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻔﻘﻮد اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺳﺎل  ۲۸۷ﺑﻐﺪاد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻠﺐ ﺗﺮک ﮐﺮد و در
ﺳﺎل  ۳۰۶از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۳۰۸ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ و در اﯾﻦ ﺳﺎل ،رازی از اﯾﻦ
١
ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺳﺎل  ۳۱۶در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
ﺳﺮی ّ
زﺟﺎج از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ّ
اﻣﺎ اﺑﻮاﺳﺤﺎق اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ﻣﺒﺮد ﺑﻪ او ﺑﻮده و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ وی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ ارﺗﺒﺎط وی را ﺑﺎ ّ
ﻣﺒﺮد ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ» :زﺟﺎج ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎب ّ
ﻣﺒﺮد ﺑﻪ وی از ﻧﻈﺮ رواﯾﺖ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد و ﭼﻮن ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﺮ ّ
ﻣﺒﺮد رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،در اﺑﺘﺪا ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺮ زﺟﺎج
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد« .٢از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وی واﺳﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺮد و ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﺪﯾﺪش ﺑﻮده ،ﺑﯽﺷﮏ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در
اﺑﺘﺪای ورودش ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ درس ﻣﺒﺮد در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن آن دو ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه؛ زﯾﺮا اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺘﺎﺑﺶ
ﻧﺎﻣﯽ از وی ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ از اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ
ّ
زﺟﺎج در »ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﻨﯽ« دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻧﺤﻮی
درﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒ »اﺳﻢ« و اﺷﺘﻘﺎق آن را از ﮐﺘﺎب زﺟﺎج ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻘﺮآن« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ٣،وﻟﯿﮑﻦ
ﻧﺎم او را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده و ﻋﺒﺎرات او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪون ﻧﺎم و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﻌﻀﯽ از ﻟﻐﻮﯾﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ«
آورده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ زﺟﺎج ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻋﻠﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ از ذﮐﺮ
ﺻﺮﯾﺢ ﻧﺎم وی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان زﺟﺎج ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .زﺟﺎﺟﯽ ،ﺷﺎﮔﺮد
ﻣﺨﻠﺺ و ﻫﻮادار زﺟﺎج ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺣﺘﯽ در ﻟﻘﺒﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﺎدش ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﮐﺮد ،از ذﮐﺮ ﻧﺎم
 .١ﻣﺼﺎدر وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن  ،۳/۳۰۲اﻧﺒﺎه اﻟﺮواة .۲/۲۷۶
 .٢اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ :اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ص .۸۴
 .٣ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ زﺟﺎج در ﺳﺎل  ۲۸۵آﻏﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۳۰۱ﯾﻌﻨﯽ ده
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ از آن ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻘﺮآن .۱/۲۱

 ۹۲ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ّ
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﮐﻠﯿﻪ آﺛﺎرش ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺘﺎب »اﺷﺘﻘﺎق اﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ« ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ً
دﻗﯿﻘﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﺎرات واﺿﺤﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ وی از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ّ
اﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
در ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ رازی در ﺣﻠﻘﻪ درس ّ
ﻣﺒﺮد ﺑﺎ آﻧﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺮرا
ﺑﻪ او اﺷﺎره ﮐﺮده و او را »اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺎری« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ّ
ﻋﻼف ﺷﺎﻋﺮ و ﻗﺎری ﻗﺮآن )ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل  (۳۱۶ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﯿﺪهای در رﺛﺎی ّ
ﻣﺒﺮد ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ:
١
ﻣﺒﺮد از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و روزﮔﺎرش ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از ّ
ّ
ﻣﺒﺮد ،ﺛﻌﻠﺐ ﻧﯿﺰ وﻓﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
و او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﯿﺪهای در رﺛﺎی ﮔﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﺑﻦﻣﻌﺘﺰ اﺷﺎره دارد ،ﻣﺸﻬﻮر
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻧﺎدری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺮاط در اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺷﺘﻘﺎق زﺑﺎﻧﺰد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﻤﺰه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﺎدر را درﺑﺮاﺑﺮ زﺟﺎج و
ّ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ او از اﺷﺘﻘﺎق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ» .ﺣﻤﺰه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦﻋﻼف ﺷﺎﻋﺮ را دﯾﺪم
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﻧﺰد او از روی ﮐﺘﺎب زﺟﺎج اﺷﺘﻘﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب وﺟﻮد
دارد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ او وارد ﺷﺪم درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ از او درﺑﺎره اﺷﺘﻘﺎق »ﻗﺼﻌﻪ« )=
ّ
ﮐﺎﺳﻪ( ﺳﻮال ﺷﺪ و او ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ )ﺗﻘﺼﻊ اﻟﺠﻮع( .اﺑﻦﻋﻼف ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻋﺼﻔﺮ )= ﮐﺎﺟﯿﺮه( ﻣﺸﺘﻖ از ﻋﺼﻔﻮر )= ﮔﻨﺠﺸﮏ( اﺳﺖُ .دب )= ﺧﺮس( ﻣﺸﺘﻖ از
َدب اﺳﺖ .ﻋﺬب ﻣﻦ اﻟﺸﺮاب )= ﺷﺮاب ﮔﻮارا( ﻣﺸﺘﻖ از ﻋﺬاب اﺳﺖ .ﺧﺮﯾﻒ )= ﭘﺎﯾﯿﺰ( ﻣﺸﺘﻖ از
ﺧﺮوف )= ﺑﺮه( اﺳﺖ .ﻋﻘﻞ ﻣﺸﺘﻖ از ﻋﺎﻗﻮل )= ﻣﻮج درﯾﺎ( اﺳﺖ .ﺣﻠﻢ )= ﺻﺒﺮ( ﻣﺸﺘﻖ از ﺣﻠﻤﺔ
)= ِﮐﺮم( اﺳﺖ .اﻗﻠﯿﻢ ﻣﺸﺘﻖ از ﻗﻠﻢ اﺳﺖ .ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺸﺘﻖ از اﻧﺜﯽ )= زن( اﺳﺖ .ﻣﺨﻨﺚ ﻣﺸﺘﻖ از
ً
ﻣﻮﻧﺚ اﺳﺖ« .٢ﻣﺴﻠﻤﺎ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﻘﺎﻗﺎت ﺑﺎ زﺟﺎج اﺷﺘﺮاک دارد.
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی در ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ آراء اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺎری اﺳﺘﺸﻬﺎد ﮐﺮده و در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ،واژه
»ﺳﺤﺮ« از » ّ
ﻣﺴﺤﺮ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﯿﻮب ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رأی ﺑﺎ رأی اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﺑﻦ اﻧﺒﺎری ) (۲۷۱-۳۲۸ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب »اﻟﺰاﻫﺮ ﻓﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﻟﻨﺎس«
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و از ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﮐﺘﺎب »اﻟﺰﯾﻨﻪ« و »اﻟﺰاﻫﺮ« آﻣﺪه ،آﺷﮑﺎر
ّ
 .١ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻐﺎﻧﻤﯽ :ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﻋﻼف ،ﻣﺠﻠﻪ اﻟﺒﻼغ ،ﺳﺎل اول ،ﺑﻐﺪاد ،۱۹۷۷ ،ص.۶۵
 .٢ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی :ﻣﻌﺠﻢ اﻻدﺑﺎ .۱/۹۲

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۹۳

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﻟﻒ از ﮐﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻫﺮﯾﮏ از اﺛﺮ دﯾﮕﺮی اﻃﻼع داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ً
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺑﻦاﻧﺒﺎری ﻧﺰد ّ
ﻣﺒﺮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻓﺎت او ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻮدک ﺑﻮده
وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻧﺰد ﺛﻌﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ١.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﺟﻮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺒﻮغ و اﺳﺘﻌﺪاد
ً
ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻫﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺣﻠﻘﻪ درس ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ در
ﺣﻠﻘﻪ درﺳﯽ ﺛﻌﻠﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪار ﮐﺮدهاﻧﺪ .دﯾﺪار ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب »اﻟﺰﻫﺮه« ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﯾﺎر ﻣﻼزم ﺛﻌﻠﺐ و ﻫﻤﻮاره ﻫﻢﻧﺸﯿﻦ او ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖ »اﺑﻮﺑﮑﺮ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮیﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی
ﻣﺴﮕﺮ و زﺑﺎنﺷﻨﺎس ﻣﺼﺮی و ﻣﻮﻟﻒ »اﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن« و »ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻘﺮآن« ﺑﻮده و در زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﺑﻐﺪاد ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رازی در ﻣﺪﺧﻞ »ﮐﺮﺳﯽ« در ﮐﺘﺎب ّ
اﻟﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﮑﺎن دﯾﺪار ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺻﯿﻤﺮی ،اﺷﺎره ﮐﺮده و او را ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ» :از
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻓﺮدی اﻣﯿﻦ ﺑﻮد« .ﺻﯿﻤﺮی از اﺻﺤﺎب اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺟﺒﺎﺋﯽ ﺑﻮده و اﺷﻌﺮی در ﺑﻌﻀﯽ
٢
از ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ او را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﻌﺒﯽ ﺑﻠﺨﯽ )ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل  (۳۱۹ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دوران
ّ
ﺑﺎزﮔﺮدد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻠﺨﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ » ّ
ﻣﺒﺮد -رﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ -ﺑﺮای
ً
ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد« ٣ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ وی در ﻧﺰد ّ
ﻣﺒﺮد دارد .ﻟﯿﮑﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ آن دو ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و رﺷﺪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »اﻟﻤﻘﺎﻻت« را در ﻧﻬﻤﯿﻦ دﻫﻪ از ﻗﺮن ﺳﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،رازی ﺑﺎ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﺮ او ﺑﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮش ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺧﻮاﻧﺪهام ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
٤
روﺳﺎی ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺪرﯾﻪ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻠﺨﯽ آن را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.«...
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی در اﺛﻨﺎی ﺣﻀﻮر در ﺣﻠﻘﻪ درس ّ
ﻣﺒﺮد ،ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
دﯾﮕﺮی از ﺑﺰرﮔﺎن ﻟﻐﻮﯾﯿﻦ ،ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ و راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ؛ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ،ﻧﺎم
 .١اﺑﻦ اﻻﻧﺒﺎری :ﻧﺰﻫﺔ اﻻﻟﺒﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻻدﺑﺎ ،ص .۱۹۷
 .٢ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل  .۳۱۵ﻧﺎم او در اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ص  ،۸۷ﻓﺼﻞ اﻻﻋﺘﺰال ص  ۳۰۸و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺬب اﻟﻤﻔﺘﺮی ص  ۱۳۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٣اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻠﺨﯽ :ﻗﺒﻮل اﻻﺧﺒﺎر .۱/۲۱
 .٤اﻟﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﺪﺧﻞ »ﻗﺪرﯾﻪ«.

 ۹۴ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﻋﺪهای را ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻧﺎم ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺧﺮاﺋﻄﯽ
)ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل  (۳۲۷در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه ،در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﺮد آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﻟﺰﯾﻨﻪ وارد ﺷﺪه و ﺧﺮاﺋﻄﯽ ﻧﯿﺰ آن را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »ﻫﻮاﺗﻒ اﻟﺠﺎن«
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را از ﻣﻨﺒﻊ واﺣﺪی ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ رازی آن را از
ﺧﺮاﺋﻄﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﻐﻮی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻋﯽﮔﺮی
ً
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را
ً
ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﺑﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص داد؛ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻫﻤﺮاه
ً
ﮐﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻟﻐﻮی ﺧﻮد اﺷﺘﻬﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻋﯽﮔﺮی
ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ داﻋﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ روی آورد و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ در اواﺧﺮ ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺒﺎرت ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦﺑﺎﺑﻮﯾﻪ در »ﺗﺎرﯾﺦ ری« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦﺣﺠﺮ اﺳﺖ:
»از اﻫﻞ ﻓﻀﻞ و ادب و ﺷﻨﺎﺧﺖ زﺑﺎن ﺑﻮد .اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﻨﯿﺪ و آﺛﺎری ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮن داﻋﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ »ﻏﯿﺎث« ﻣﺮواﻟﺮود را
ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ری رﻓﺖ» ،ﺧﻠﯿﻔﻪای از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺸﺎوﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﻃﻼع ﮔﺴﺘﺮدهای
از ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﯽ و ﻏﺮﯾﺐاﻟﺤﺪﯾﺚ ١داﺷﺖ و ﮐﻨﯿﻪ وی اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻮد«.٢
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﻐﻮی اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اول ﮐﺘﺎﺑﺶ را در اﺛﻨﺎی دوران اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در ﺑﻐﺪاد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺮاﻏﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آراﻣﺶ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ
ً
ﻣﻨﺒﻊ در ﺧﺼﻮص اﺷﺘﻘﺎق ﻣﻔﺮدات زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎ آرام و ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺑﻐﺪاد در آن زﻣﺎن
 .١در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﺒﺎرت »ﻏﺮﯾﺐاﻟﺤﺪﯾﺚ« ﺑﻪ ﺻﻮرت »اﻻﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯽﺷﮏ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻔﺮدات
ﻏﺎﻣﺾ و ﻏﺮﯾﺐ در ﮐﻼم ﻗﺪﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺰﯾﻨﻪ« دارد؛ زﯾﺮا ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ ﻧﺎم آن را در
ﺿﻤﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺘﺎب اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ و اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آورده اﺳﺖ.
ﺧﻮد اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .٢ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ :ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ ،ص.۲۵۰

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۹۵

ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﺧﺮﯾﻦ اﺷﺎرهﻫﺎی اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻪ
آﺛﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﻮم اﺳﺖّ .
زﺟﺎج ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻘﺮآن« را آﻏﺎز
ﮐﺮده و در ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۸۱-۳۰۱آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻠﺨﯽ از
ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »اﻟﻤﻘﺎﻻت« در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۹۱-۲۹۷ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻧﮕﺎرش » ّ
اﻟﺰﯾﻨﻪ« را در اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺮن ﺳﻮم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه و
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ آن را در ﺑﻐﺪاد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ وی در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ً
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻋﯽﮔﺮی ﻧﻤﯽﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﻐﻮی اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ،
ً
وی ﻫﺮآﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺬﻫﺒﯽاش ﻣﯽﮐﺮده ،ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ از اﻇﻬﺎر
ﻋﻘﯿﺪه ﺗﺸﯿﻊ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،آن را اﺑﺮاز ﻣﯽداﺷﺖ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ داﻋﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﻏﯿﺎث ،در دوران اﻗﺎﻣﺘﺶ در ری
»ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺑﯿﺎن« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎز و روزه و اﻟﻔﺎظ ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﭽﯿﺪه
و ﻣﻌﻤﺎﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد .وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﻗﻢ و
ﮐﺎﺷﺎن و آﺑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻣﻨﺎﻇﺮهﮔﺮ در روﺳﺘﺎی ﮐﻠﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او »ﻏﯿﺎث«
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی رﻣﺰی ﺑﺸﺎرت داده و ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ
اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وی رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺐ از او ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ
ّ
ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﻓﻘﯿﻪ رﺳﯿﺪ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ و اﻫﺎﻟﯽ ری را ﻋﻠﯿﻪ وی
ﺷﻮراﻧﺪ و ﻏﯿﺎث ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد«.١
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ رخ داده اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﺧﺮوج ﻏﯿﺎث
ً
از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ری در ﺳﺎل  ۳۰۶اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده؛ زﯾﺮا ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺌﻮن دﻋﻮت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ً
در ری ،ﺑﻪ زﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺮار وی از ری ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺎل  ۳۱۰اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده؛ زﯾﺮا ری ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﯽﺷﮏ ،ﻏﯿﺎث ﺧﺒﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺣﻼج را
در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺑﻐﺪاد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ رازی از »ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﺎن« اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﭘﻮل واﮐﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺘﺎب ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﺎن
 .١ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ :ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ ،ص .۲۵۰

 ۹۶ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﻠﻒ وی ،ﻏﯿﺎث دارد«؛ ١درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺳﻠﻮب وﻗﺎﯾﻊ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ً
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻏﯿﺎث ﺑﻮده ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اﺻﻄﻼﺣﺎت آن را ﻋﯿﻨﺎ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای
ﻣﺨﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن در ﺗﺄوﯾﻞ ﻇﻮاﻫﺮ ﻟﻐﺎت و ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎص و
ّ
وﻗﺎﯾﻊ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﻓﻘﯿﻪ
ﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻮام ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰی از ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﯿﺎن« ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ّ
اﻟﺰﯾﻨﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻟﻐﻮی ،ﺳﻨﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﻌﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺗﺤﺮﯾﻔﺎﺗﯽ در ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ ،اﺷﺘﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﻌﺒﺎب اﻟﺰاﺧﺮ« اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ٢و ﺳﯿﻮﻃﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ
ﻧﺎم »اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻟﻐﻮی« ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ ٣.ﭘﺲ اﻧﺘﻘﺎد ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻠﮑﻪ
ً
ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻒ آن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺴﺎﻣﺤﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻣﻮﻟﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮ ﯾﺎ رازی
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻮة« ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ،درواﻗﻊ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺎم رﻗﯿﺐ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎورده و از او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»اﻟﻤﻠﺤﺪ« ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮات »در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از رؤﺳﺎ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و آن رﺋﯿﺲ ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻬﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ« .وﻟﯿﮑﻦ ﯾﮑﯽ از
ً
ﻣﻼزﻣﯿﻦ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ اﯾﻦ رﺋﯿﺲ را »اﻣﯿﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ٤.ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﯿﺐ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ً
زﮐﺮﯾﺎی رازی ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اوﻻ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﮑﺎرش و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﭽﻪ اﺣﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ
در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »اﻗﻮال اﻟﺬﻫﺒﯿﻪ« ـ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ّرد ﮐﺘﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ رازی »اﻟﻄﺐ
اﻟﺮوﺣﺎﻧﯽ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ـ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ّرد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن ﻧﻘﺪی ﮐﻪ
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ وی ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد» :و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
آن ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ؛ در ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن او و ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ،داﻋﯽ ﺟﺰﯾﺮه ری ،در
1. Paul Walker, The Early Philosophical Shiism, p 51.

 .٢اﻟﺼﺎﻏﺎﻧﯽ :اﻟﻌﺒﺎب اﻟﺰاﺧﺮ .۱/۷
 .٣ﻧﮏ :اﻻﺗﻘﺎن ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن از ﺳﯿﻮﻃﯽ ص .۱۲۸۸ ،۱۰۰۹ ،۹۵۶ ،۹۵۳ ،۹۵۰
 .٤اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی :اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻮة ص.۳۶

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۹۷

دوران ﻣﺮدآوﯾﺞ و در درﮔﺎه او درﺑﺎره ﻧﺒﻮت و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺷﺮﻋﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد«.١
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ﻏﯿﺮاﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آن
»اﮐﺎﺑﺮ« ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺸﺎن از دﻋﻮت اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺮدآوﯾﺞ و اﺗﺒﺎﻋﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﻣﯿﺎن آن دو ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ .ﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺛﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺎس ﮐﺎر او ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺮدآوﯾﺞ ﺑﺎ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده و از ﻣﺤﺎﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮهای
ﻣﯿﺎن دو رازی ،اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ،در زﻣﺎن ﻣﺮدآوﯾﺞ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ او از
ﺳﺎل  ،۳۱۶ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ارﺑﺎب ﺧﻮد اﺳﻔﺎر ﺑﻦ ﺷﯿﺮوﯾﻪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ۳۲۳ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻗﺘﻞ ﺧﻮدش اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و در اﯾﻦ زﻣﺎن ،اﺑﻮﺑﮑﺮ رازی از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
ﻃﺒﻌﺎ رواﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن ﻣﺮگ اﺑﻮﺑﮑﺮ رازی وﺟﻮد دارﻧﺪ .در ﯾﮏ رواﯾﺖ ،اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎل  ۳۱۱و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ۳۲۰ ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و رواﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ،ﺑﻪ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ٢.وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ »در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺐ
رازی« آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ وی در  ۵ﺷﻌﺒﺎن  ۳۱۳درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ً
٣
در دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ رازی ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﺛﻖ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر در »اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻮة« ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
زﻣﺎن وﻗﻮع اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ری در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ داﻋﯿﺎﻧﯽ را در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف ری ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ،ﺟﺮﺟﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و
اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،اﻣﯿﺮ ری اﯾﻦ
دﻋﻮت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺷﺪ« .٤ﭘﺲ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮ ری ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 .١اﻟﮑﺮﻣﺎﻧﯽ :اﻻﻗﻮال اﻟﺬﻫﺒﯿﻪ ص .۱۵
 .٢ﻧﮏ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل او :اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ ص  ،۳۶۰ﻃﺒﻘﺎت اﻻﻃﺒﺎ و اﻟﺤﮑﻤﺎ از اﺑﻦ ﺟﻠﺠﻞ ص  ،۷۷ﻃﺒﻘﺎت
اﻻﻣﻢ از ﺻﺎﻋﺪ اﻧﺪﻟﺴﯽ ص  ،۷۲وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن  ،۵/۱۵۷ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﮑﻤﺎ از اﺑﻦ ﻗﻔﻄﯽ ص  ،۲۷۲ﻋﯿﻮن اﻻﻧﺒﺎء
از اﺑﻦ اﺑﯽ ﺻﯿﺒﻌﺔ ص  ،۴۱۴ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء  ،۱۰ /۲۱۵ﻧﮑﺖ اﻟﻬﻤﯿﺎن از ﺻﻔﺪی ص .۲۴۹
 .٣ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب »آﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﯿﻪ« ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن را ﭘﺎول ﮐﺮاوس
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .٤ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ :ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪ ص .۲۵۱

 ۹۸ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

اﺑﻦاﺛﯿﺮ در ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎل  ۳۱۱ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ری ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ و ﺣﺎﮐﻢ
دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺴﺎج ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ او از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ری رﻓﺖ .ﯾﺎران
اﺣﻤﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺧﻮد او در ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﺮش را ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ »و ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن او در آﺧﺮ ذیﻗﻌﺪه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺴﺎج ﺑﺮ ری ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ و ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را
در آن ﺷﻬﺮ ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ« .١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در درﺑﺎر ﻣﺮدآوﯾﺞ ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ در درﮔﺎه اﻣﯿﺮ ری ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺳﺎل  ۳۱۱ﺑﺮ آن ﺷﻬﺮ
ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و او ﭼﻪ زود ﺑﻬﺎی اﯾﻦ ﺗﺴﻠﻂ را ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮﯾﺶ داد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،دﯾﺪاری ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﺑﻐﺪاد رواج داﺷﺘﻪ ،ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن دو
ﺷﺨﺺ ﺑﻮده ﮐﻪ در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل آراء ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ
رازی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص دو ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻗﺴﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯿﮑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻧﻮع ﺳﻮﻣﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
»ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻓﻠﺘﯽ« ٢ﮐﺮد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺑﺤﺜﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ زﻣﺎن و
ﻣﮑﺎن آن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽداده و ﺧﻮدداری از ﺧﻮض در آن را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ﺑﻪ دوران ﺑﻐﺪاد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.
اﺑﻮﺑﮑﺮ رازی در ﮐﺘﺎب »ﻃﺐ روﺣﺎﻧﯽ« ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺎم وی را ﻧﻤﯽآورد ،ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ »ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻧﺤﻮ و ﺷﻌﺮ و ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ
اﺳﺖ« .وی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آراﺋﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آراء اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ّ
اﻟﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت
در ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮد ـ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی اﺑﻮزﯾﺪ ﺑﻠﺨﯽ اﺳﺖ ـ رخ داده اﺳﺖ و ﭼﻮن اﯾﻦ
ﻟﻐﻮی »در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﮑﺒﺮ و ﺗﻔﺎﺧﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ و اﻃﻨﺎب در ﻣﺪح اﻫﻞ اﯾﻦ
ﺻﻨﺎﻋﺖ و ﺗﺤﻘﯿﺮ دﯾﮕﺮان ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﺷﯿﺦ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﮔﺎﻫﯽ از ﺟﻬﻞ و ﻏﺮور او ﺗﺤﻤﻠﺶ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزد« ٣و در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ وی را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻮاﻻت درﺑﺎره
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻠﻮم اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را اﺻﻼح و
 .١اﺑﻦ اﺛﯿﺮ :اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ  ،۹/۸۰ﻣﺴﮑﻮﯾﻪ :ﺗﺠﺎرب اﻻﻣﻢ .۵/۶۶
 .٢اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻮة ص .۳۵
 .٣ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ رازی :اﻟﻄﺐ اﻟﺮوﺣﺎﻧﯽ ،اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﻪ ص .۴۳

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۹۹

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺸﺖ ،ﻗﺼﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ و ﻋﺮﺑﯽ
ً
ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﺟﺎﻫﻞ و ﻧﺎﻗﺺ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ،اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺟﺎﻫﻼن اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻠﻢ
ﺑﻬﺮه ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ
ِ
١
ﺧﻮد را ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺰ ﺧﻮد ،ﮐﺴﯽ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ«  .ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﺎره اﺑﻮﺑﮑﺮ
رازی ﺑﻪ وﻗﻮع اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا در »ﻣﺪﯾﻨﺔاﻟﺴﻼم« ،وی ﺗﺎرﯾﺦ آن را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .وﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
او ﮐﺘﺎب »اﻟﻄﺐ اﻟﺮوﺣﺎﻧﯽ« را ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ری ،ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۹۰ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۹۶
ﭘﯿﺶ از ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ در ری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮده ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ٢.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﻮع
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در دوران اﻗﺎﻣﺖ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﺑﻐﺪاد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﻪ رأی »ﻣﻠﺤﺪی« ،ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎﻣﺶ ،در ﺧﺼﻮص
ﺗﺸﮑﯿﮏ در ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﻪ )و اﻟﺸﻤﺲ ﺗﺠﺮی ﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻟﻬﺎ( و ﺑﯿﺎن ﻗﺮاﺋﺖ دﯾﮕﺮی )ﻻ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﻬﺎ( اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻌﺪ از ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﯿﻦ »ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ« و »ﺣﺮﮐﺖ
ﻗﺴﺮی« ٣ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﮐﺘﺎب »اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻮة« در ﭘﯽ
اداﻣﻪ دادن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺑﻐﺪاد ،ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

روی آوردن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ً
از اﯾﻦ زﻣﺎن ،اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﻐﻮی دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻋﯽﮔﺮی روی
آورد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ او دو ﻟﻘﺐ دﯾﮕﺮش »ورﺳﻨﺎﻧﯽ« و »ﮐﺸﯽ« را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
او در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﺎره دارﻧﺪ ،در اﯾﻦ دوره از زﻧﺪﮔﯽاش ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و
ﻏﯿﺮاﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻮد ﻓﺮاوان او در ﻋﺼﺮ اﺳﻔﺎر ﺑﻦ ﺷﯿﺮوﯾﻪ اﺷﺎره دارﻧﺪ .ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر
رازی در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺪی در آن زﻣﺎن ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻧﺴﻔﯽ ﻫﻮادار ]ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :داﻋﯽ[ آﻧﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد و ﻋﻘﺎﯾﺪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ را ﺑﺮای ﻧﺼﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان در ری ،اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ را

 .١اﻟﻄﺐ اﻟﺮوﺣﺎﻧﯽ ص .۴۵
 .٢ﭘﺎول ﮐﺮاوس :ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ص .۲
 .٣اﻟﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﺪﺧﻞ )اﻟﻈﻬﺮ اﻻوﻟﯽ و اﻟﺰوال(.

 ۱۰۰ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

در ﻧﺰد اﺳﻔﺎر ﺑﻦ ﺷﯿﺮوﯾﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﻧﻤﻮد« .١ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻘﺶ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن از زﯾﺪی ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از ری ﺑﻪ دﯾﻠﻢ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻢ آﻧﺠﺎ اﺳﻔﺎر ﺑﻦ ﺷﯿﺮوﯾﻪ ٢ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد و اﺳﻔﺎر
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ از ﻋﻠﻮﯾﺎن ﻧﻤﻮد و ﻣﻌﺎﯾﺐ آﻧﺎن را ﺑﺎزﮔﻮ
ﻣﯽﮐﺮد و دوﻟﺖ آﻧﺎن را ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻠﻮی ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﯽ ﻋﻠﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از
ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺐ .و ﺑﻪ دﯾﺎﻟﻤﻪ وﻋﺪه ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ زودی اﻣﺎﻣﯽ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﻮت و ﻣﺬﻫﺐ او آﮔﺎﻫﻢ .ﭘﺲ اﻫﺎﻟﯽ دﯾﻠﻢ و ﮔﯿﻼن ﺑﻪ او رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
او در ﻧﺰد آﻧﺎن ،در دوران اﺳﻔﺎر ﺑﻦ ﺷﯿﺮوﯾﻪ و ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻋﻬﺪ ﻣﺮدآوﯾﺞ رواج ﯾﺎﻓﺖ« ...
»درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آﻧﺎن ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻇﻬﻮر اﻣﺎم ﺑﻪ آﻧﺎن وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد دزدی ﺷﯿﺎد
ّ
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره از ﮔﺮد او ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ روی آوردﻧﺪ و در
ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ .وﻟﯽ او ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮار ﺷﺪ و در ﮔﺮﯾﺰﮔﺎه ﺧﻮد از دﻧﯿﺎ
رﻓﺖ .ﭘﺲ ﮐﺎر ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺒﻌﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺴﺘﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪ و دﭼﺎر وﻫﻦ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺟﻤﺎﻋﺖ زﯾﺎدی از آن
ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ«.٣
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﺼﻮص اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ،ﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
اﻧﺘﻘﺎدی ،اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻓﺮﻫﺎد دﻓﺘﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺼﺐ داﻋﯽﮔﺮی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮔﺴﺘﺮش
داد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از داﻋﯿﺎن را ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن و ﮔﺮﮔﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ درآورد و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن در دﯾﻠﻢ رﻓﺖ
ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺟﻨﻮب درﯾﺎی ﺧﺰر و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮی از ﻋﻠﻮﯾﺎن ﻓﺮاری از ﭼﻨﮓ
ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ّ
ﺳﻨﯽ در ری در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۳۱۳ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
وی در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﻔﺎر ﺑﻦ ﺷﯿﺮوﯾﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﻠﻤﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ زودی ﺑﺎ
 .١ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﯿﺎر :ﺗﺜﺒﯿﺖ دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة .۲/۵۲۶
 .٢در اﺻﻞ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻐﻠﻮط ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺳﯿﺎ ﺷﯿﺮوی
ورداوﻧﺪی«.
 .٣ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ :ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪ ص .۲۵۲-۲۵۳

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۰۱

اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ زﯾﺪی ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ داﻋﯽ ﺻﻐﯿﺮ ،ﺑﺮای دوره ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﻣﯿﺮ
ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن و ری و ﮔﺮﮔﺎن ﺷﺪ .اﺳﻔﺎر ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﺣﺎﮐﻢ زﯾﺪی ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻮﯾﺎن
دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ درﺑﺎر اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺼﺮ دوم ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ او
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﻣﺎ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﺟﺎﺑﺖﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻤﺮاه در دﯾﻠﻢ و ﮔﯿﻼن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ،اﺳﻔﺎر و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ ﻣﺮدآوﯾﺞ ﺑﻦ زﯾﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻪ داﻋﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺎﻇﺮه
ﻣﻌﺮوف ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ داﻋﯽ و زﮐﺮﯾﺎی رازی ﻃﺒﯿﺐ و ﻓﯿﻠﺴﻮف ،در ﺣﻀﻮر ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدآوﯾﺞ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮدآوﯾﺞ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ،ﻫﻮادار اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ زودی ﭘﺲ از آن،
ﻣﻮﺿﻌﯽ دﺷﻤﻨﺎﻧﻪ در ﻗﺒﺎل اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪن اﺧﺒﺎر اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻪوﯾﮋه درﺑﺎره زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺪی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ
ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ّ
ﺣﺎدی ﺑﻪ ری ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ
١
ﻣﺤﻠﯽ آﻧﺠﺎ ،ﮐﻪ ﻣﻔﻠﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﻨﺎه ﺑﮕﯿﺮد«.
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺣﻮادث ،ﺑﻪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن و دﺷﻤﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮدی در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،رﺟﻮع
ﮐﻨﻢ .وی اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را از ﻧﺰدﯾﮏ درک ﮐﺮده؛ زﯾﺮا ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻓﺎرس و اﻫﻮاز ﺑﻮده اﺳﺖ و
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن و دﯾﻠﻢ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم وارد ﻧﺸﺪﻧﺪ؛ ﻣﮕﺮ در ﺳﺎل
 ۳۰۱و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﻋﯽ اﻃﺮوش .وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ» ،در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از
آﻧﺎن ﻣﺠﻮس ﺑﻮدﻧﺪ« .و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺰدﮐﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺒﯿﻀﻪ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ،
ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺰدﮐﯿﻪ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻧﻔﻮذ اﻃﺮوش ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ
اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ و داﻋﯽ زﯾﺪی ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﮐﺎن ﺑﻦ ﮐﺎﮐﯽ
ﺑﺮ وی ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻣﻘﺘﺪر ،ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺼﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
 .١ﻓﺮﻫﺎد دﻓﺘﺮی :اﻻﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻮن ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ ص  ،۲۰۴ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﻧﮏ :اﺻﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺘﺎب:
Farhad Daftary. The Ismailis Their History and Doctrines, p. 112.

و درﺑﺎره اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﮏ :ﻣﺪﺧﻞ »اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺎدﻟﻮﻧﮓ در داﯾﺮةاﻻﻣﻌﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﭼﺎپ دوم،
.۱/۱۲۵

 ۱۰۲ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

»ﻣﻦ ﻣﺎل و ﺟﺎن ﺗﻮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮدم .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﮐﺎر رﻋﯿﺖ اﻫﻤﺎل ﮐﺮدی و ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ
آﻧﺎن ﺷﺪی و از ﮐﺎر آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪی ﺗﺎ ﻣﺒﯿﻀﻪ در آن داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ« .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ
اﺣﻤﺪ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ داﻋﯽ
زﯾﺪی و ﻣﺎﮐﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻫﻤﺎن اﺳﻔﺎر ﺑﻦ ﺷﯿﺮوﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺮ آن دو ﻧﻔﺮ ﻏﻠﺒﻪ
١
ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن و ری و ﻗﺰوﯾﻦ و زﻧﺠﺎن اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺴﻌﻮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ در ﺳﺎل  ۳۱۷رخ دادهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﮑﻮﯾﻪ آن را در ﺳﺎل ۳۱۵
ﻣﯽداﻧﺪ و اﺑﻦاﺛﯿﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﻮل ،ﺑﺎ وی ﻫﻢرأی اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ رواﯾﺖ ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﻔﺎر ﺑﻦ ﺷﯿﺮوﯾﻪ »ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﻧﺒﻮد« ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺳﺎﯾﺮ رواﯾﺖﻫﺎﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ِ
اﻋﺘﻘﺎد اﻏﻠﺐ ﺳﺎﮐﻨﺎن دﯾﻠﻢ ﺑﻪ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدی ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺑﻌﻀﯽ از
آﻧﺎن ،ﻣﺪت آن از ده ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن آﻧﺎن از
زﯾﺪﯾﻪ و روی آوردن ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و اﮔﺮ ﺗﻤﺎس وی ﺑﺎ اﺳﻔﺎر ﺑﻦ ﺷﯿﺮوﯾﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
ً
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺮدن وی ،و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ وی
ﮐﺘﺎب »اﻻﺻﻼح« را در اﯾﻦ دوره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ آن اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ در رواﯾﺖ ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ ﺑﺪان اﺷﺎره
ﺷﺪه ،ﺑﺪون ﺷﮏ »ﻗﺎﺋﻢ« در ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در آن
زﻣﺎن در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮل و ﺣﻮش زﻣﺎن ﻇﻬﻮر »اﻟﻘﺎﺋﻢ« ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ ٢.در آن زﻣﺎن ﺷﺨﺼﯽ در ﺳﺎل  ۳۱۲در ﮐﻮﻓﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺳﺖ »و ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮی از اﻋﺮاب و ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن را دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﮐﺎر
وی در ﺷﻮال ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺮاﯾﯿﺪ .ﭘﺲ ﺳﭙﺎﻫﯽ از ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺳﻮی او رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ او ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ او ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﺻﺤﺎﺑﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ«.٣
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دﻋﻮت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺟﻨﻮن اﺳﻔﺎر را آرام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده
ً
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﻔﺎر ،ﻣﺮدآوﯾﺞ ،ﻓﺮدی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد .ﻇﺎﻫﺮا ﻇﻠﻢ اﺳﻔﺎر ﻧﺴﺒﺖ
 .١ﻣﺴﻌﻮدی :ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ ۴/۶۷
 .٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺪی در ﺳﺎل  ۳۰۰در ﺗﺜﺒﯿﺖ
دﻻﯾﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 .٣اﻟﮑﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ .۹/۸۸

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۰۳

ﺑﻪ رﻋﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﺮدآوﯾﺞ ﻋﻠﯿﻪ او ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﻔﺎر ﻣﺮدآوﯾﺞ را ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﻧﺰد ﯾﮑﯽ
از اﻣﺮای ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮد در ﻗﻠﻌﻪای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻼر ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻔﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن
١
ﺷﺪﻧﺪ .در رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدآوﯾﺞ اﺳﻔﺎر را ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۳۱۶ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﻐﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻔﺎر ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﻮن او را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدآوﯾﺞ

ّ
ﭘﺲ از اﻇﻬﺎرات ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ارﺗﺒﺎط اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدآوﯾﺞ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ﻏﯿﺮاﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﺴﻠﻢ
ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ روﺷﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و زﮐﺮﯾﺎی رازی در ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدآوﯾﺞ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻼﻗﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ری ،در ﺣﻀﻮر اﻣﯿﺮ ری ﮐﻪ
در آن وﻗﺖ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻮده ،رخ داده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ
ﺑﺎ ﻣﺮدآوﯾﺞ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﺧﺮ ﺣﯿﺎﺗﺶ ،از زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺮدآوﯾﺞ ﺑﺮ ری در ﺳﺎل  ۳۱۶ﺗﺎ زﻣﺎن ﻗﺘﻞ
وی در ﺳﺎل  ،۳۲۳ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ ری ﭘﺲ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در
ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﻗﺎﺋﻢ در ﭘﯽ ﻗﺘﻞ او ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ »و او ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮار ﺷﺪ و در ﮔﺮﯾﺰﮔﺎه ﺧﻮد از دﻧﯿﺎ
رﻓﺖ« ،ﯾﻌﻨﯽ او ری را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﻣﺘﻮاری ﺷﺪ و در اﺛﻨﺎی ﻓﺮار درﮔﺬﺷﺖ .ﻟﯿﮑﻦ دﻻﯾﻠﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﺒﻌﺎد ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﻣﺮدآوﯾﺞ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻌﺼﺐ و
ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺟﺤﯿﺖ اﻋﺮاب و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب
ّ
اﻟﺰﯾﻨﻪ ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﺑﻐﺪاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ وﺿﻮح آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
وی در زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ در ری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻋﺮب و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻣﺮ
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد در ﮐﺘﺎب ّ
اﻟﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﻪ
در ﮐﺘﺎب او »اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻮة« آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در آن،
ً
ﺻﻮرت ﺗﻠﻤﯿﺤﯽ و ﻧﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺮدآوﯾﺞ ﺑﻪ ﺿﺮورت از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻋﺮاب و اﺣﯿﺎی ﻣﯿﺮاث اﯾﺮاﻧﯽ
ً
ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﮐﺎﺳﺮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت
از ﺟﺎﻧﺐ وی ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .ﻣﺴﻌﻮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺎﺗﺒﺎن
وی و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﮐﻪ از زﯾﺮﮐﺎن و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
 .١ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ  ،۳/۷۰ﺗﺠﺎرب اﻻﻣﻢ  ،۵/۹۲اﻟﮑﺎﻣﻞ .۹/۱۱۰

 ۱۰۴ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ دﯾﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﮔﻨﺞﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺪان روی ﻣﯽآورﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ زرد ﻣﯽﺷﻮد و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺪت ﻋﻤﺮش ﻓﻼن ﻗﺪر اﺳﺖ  ...و
زﻣﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده و او را ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد وی
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﺪان ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺰد وی ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻨﺪ و او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و او را ﺧﻮش آﻣﺪ و اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ او ﻫﻤﺎن ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ زرد اﺳﺖ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.١
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻣﺮدآوﯾﺞ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد؛ ﭘﺲ وی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .اﺑﻦاﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎﺟﯽ ﻣﺮﺻﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎج ﮐﺴﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﻗﺼﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻐﺪاد ﺑﺮود و
ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد و ﻣﺪاﺋﻦ و ﻣﺴﺎﮐﻦ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺴﺮی را در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺎزد و ﭼﻮن اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را
اﻧﺠﺎم داد ،ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﺧﻄﺎب ﺷﻮد« .٢ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮب را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮدارد و ﻣﯿﺮاث اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺪﯾﻢ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﯿﺴﻔﻮن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن در ﻋﺮاق ،را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
اوﺻﺎف ،آﯾﺎ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ در زﺑﺎن و
ادب ﺑﻪ اﻋﺮاب اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﻣﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﻣﺮدآوﯾﺞ ﺗﻘﺮب ﯾﺎﺑﺪ؟
ً
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ دو ﺟﻨﺎح ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻨﺎح
اول ﮐﻪ ﻧﺴﻔﯽ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﯾﻌﻨﯽ ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری و اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آن ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﺎﺋﻢ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺟﺪﯾﺪی را
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻇﻬﻮر او را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺎح دوم ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺨﺺ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ
رازی ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را اﺣﺪاث ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺶ او ﮐﺸﻒ ﺑﺎﻃﻦ
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »اﻻﺻﻼح« را در ﻧﻘﺪ ﺟﻨﺎح اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻧﺴﻔﯽ
و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﯽ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ
در ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺸﺖ ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﺟﻨﺎﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺮدآوﯾﺞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺟﻨﺎح ﻧﺴﻔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺎح رﻗﯿﺐ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺣﯿﺪی در ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺤﺚ از ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و
 .١ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ .۴/۷۲
 .٢اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ۹/۱۷۲

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۰۵

ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺎﺋﻔﻪای ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﺒﻌﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،درآﻣﺪ و ﻧﺰد ﻣﻄﺮف ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،وزﯾﺮ ﻣﺮدآوﯾﺞ
ﮔﯿﻠﯽ ،ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او ّﻗﻮت ﯾﺎﺑﺪ و آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ در دروﻧﺶ ﺑﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮ او
اﻓﺰوده ﻧﺸﺪ؛ ﻣﮕﺮ ﮐﻤﯽ در ّﻗﻮﺗﺶ و ﺧﻮاری در وﺟﻮدش و ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن در ﺧﺎﻧﻪاش«.١
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدآوﯾﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ و دور از اﻧﺘﻈﺎر،
ً
ﻋﻤﻼ دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺟﻨﻮن ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻃﻼﯾﯽ و ﺣﯿﺮتآور ﺳﺎﺧﺖ ،اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود اﺳﺖ و رﻋﯿﺖ ﺗﺮک او ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﻬﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ .ﺳﭙﺎه
ً
ﻣﺮدآوﯾﺞ از ﺗﺮک و دﯾﻠﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯿﮑﻦ او ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺗﺮﮐﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ٢.او ﯾﮏ
ﺑﺎر ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ﺻﺪﻫﺎ ﮔﺎو و ﻫﺰاران ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را در ﺻﺤﺮای اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺳﻪ روز در ﺧﻠﻮت ﺑﻮد و روز ﭼﻬﺎرم ﺧﺎرج ﺷﺪ و
دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ اﺳﺐﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﺳﺐﻫﺎ از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺧﻮد رﻣﯿﺪﻧﺪ و ﻫﯿﺎﻫﻮی
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .ﭘﺲ ﻣﺮدآوﯾﺞ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ زﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﮐﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد
در ﻣﻮﮐﺒﯽ ﺑﺰرگ ،آﻧﻬﺎ را ﺳﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺗﺮﮐﺎن ﻗﺮار ﺑﺮ ﻗﺘﻞ او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺮاﻣﺖ
ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .و آن ﺷﺐ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ او را در ﺣﻤﺎم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﺑﻐﺪاد اﻋﻤﺎل ﻣﺮدآوﯾﺞ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺻﻮﻟﯽ ،ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ درﺑﺎر ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﺑﻮده و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺰد ّ
ﻣﺒﺮد و ﺛﻌﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ
او رﺳﯿﺪ ﺟﺸﻦ و ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و ﺷﺎﻋﺮان ﻗﺼﺎﺋﺪی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺮودﻧﺪ و ﺧﻮد ﺻﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ
٣
ﺑﺎ ﺳﺮودن ﻗﺼﯿﺪهای زاﺋﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺠﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﺮاﺿﯽ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ.
ﺑﯽﺷﮏ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻟﻄﻤﻪ دﯾﺪن اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن داﺷﺘﻪ و
ً
رازی ،ﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده و ﭼﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﯽﮐﺮده ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮت ﺑﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ آﺛﺎر ﻧﯿﮏ او ﻣﺜﻞ » ّ
اﻟﺰﯾﻨﻪ« اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،دﯾﮕﺮ
ﻫﯿﭻﮐﺲ از او در ﻣﺤﺎﻓﻞ ادﺑﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ او در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮار از
ﻣﺮدآوﯾﺞ در ﺳﺎل  ،۳۲۲ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻗﺘﻞ او ،ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .١ﺗﻮﺣﯿﺪی :اﻻﻣﺘﺎع و اﻟﻤﻮاﻧﺴﺔ  .۲/۱۵اﺻﻞ ﻋﺒﺎرت ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :اﻻﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺸﯿﻌﯿﺔ«.
 .٢آدام ﻣﺘﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار دﯾﻠﻢ ،ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺑﺮده ﺗﺮک داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮏ :ﻣﺘﺰ :اﻟﺤﻀﺎرة
اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﯽ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻬﺠﺮی .۱/۵۲
 .٣ﺻﻮﻟﯽ :اﻻوراق ،اﺧﺒﺎر اﻟﺮاﺿﯽ و اﻟﻤﺘﻘﯽ ص .۳۱

 ۱۰۶ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی

ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ،ﺳﻪ ﮐﺘﺎب از ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺑﻮﺣﺎﺗﻢّ » ،
اﻟﺰﯾﻨﻪ«» ،اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻮة« و »اﻻﺻﻼح« را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
و زﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻧﮕﺎرش ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﺮار دادﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ » ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ« در اواﺧﺮ
ﻗﺮن ﺳﻮم ﯾﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم» ،اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻮة« ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۳۱۱و »اﻻﺻﻼح« در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۳۱۳و  ۳۱۷ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ » ّ
اﻟﺮﺟﻌﺔ« و »اﻟﺠﺎﻣﻊ«
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﺧﻮد اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ َﻓﺮق اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺘﺎب » ّ
اﻟﺮﺟﻌﺔ«
اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﺰی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ رﺟﻌﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ،
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ،در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه و رد آن ﺑﺎ ﺣﺠﺖ و ﺑﺮﻫﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ آن واﻗﻒ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ آن ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ« .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ً
ﻣﻔﻘﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از آن ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن را اوﻻ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻏﻮر در ﻣﻔﻬﻮم »رﺟﻌﺖ« و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ »ﻓﺮﻗﻪای« ﮐﻪ رازی در ﭘﯽ ﻧﻘﺪ آن
ﺑﻮده ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در آن روزﮔﺎر زﻧﺪه و
ً
ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﻓﺮﻗﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ در
ﻓﻼن ﻣﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ» :اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
١
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رﺟﻌﺖ را ﻃﺮح ﮐﺮدﻧﺪ« ،ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺮی اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم »رﺟﻌﺖ« در ﺷﻌﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺮی ﮐﯿﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
 .١ﺷﻌﺮ ﺟﻌﻔﺮی ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺮی ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮیﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﯾﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻮدن او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﻌﯽ اﻻﺣﻤﺮ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﺳﺤﺎق ﻧﺨﻌﯽ اﻻﺣﻤﺮ از
ﻋﻠﯿﺎﺋﯿﺎن ﻏﻼة ﺑﻮد و ﮐﺘﺎب »اﻟﺼﺮاط« را در ﻋﻘﯿﺪه ﻋﻠﯿﺎﺋﯿﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و از
ﻋﻠﯿﺎﺋﯿﻪ دﺳﺖ ﺑﺮدارد .ﭘﺲ ﻋﻠﯿﺎﺋﯿﻮن وی را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و از او ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺼﯿﺮﯾﻪ آداب ﺧﺎﺻﯽ در ﻟﻌﻦ او
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .وی در دوران ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺧﺼﻮص »اﺧﺒﺎر ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺮی« ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﻘﻮد
اﺳﺖ و ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎﯾﯽ از آن ،در »اﻻﻏﺎﻧﯽ« و »اﻋﻼم اﻟﻮری« و ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻔﻬﻮم »رﺟﻌﺖ«
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در رواﯾﺎت او دارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﯿﻦ »رﺟﻌﺖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،و ﻧﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﺑﻌﺪ
از ﻏﯿﺒﺘﺶ ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺸﺮ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .و در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎری ،ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن ﺑﻌﻀﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻠﯿﺎﺋﯽ در ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺠﺎل ﺗﻔﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۰۷

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دوره
ﻏﯿﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ،ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﻃﻌﻢ ﻣﺮگ را ﻧﭽﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻮدت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
اﺑﻦﺧﻮﻟﻪ ﻃﻌﻢ ﻣﺮگ را ﻧﭽﺸﯿﺪ و زﻣﯿﻦ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی او را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﺮد
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ در ﻗﺮن ﺳﻮم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد در ﻧﻬﺎن ﯾﺎ
ً
آﺷﮑﺎرا ﺑﺪان اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ١.اﻣﺎ ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ رﺟﻌﺖ در ﻋﺼﺮ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﺎ در اواﺧﺮ ﻗﺮن
ﺳﻮم ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ اﺛﺮ اﺳﺖ ،دو ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻓﺮﻗﻪ اول ،ﻓﺮﻗﻪ »اﻟﻄﯿﺎرة« از
ﻋﻠﯿﺎﺋﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺴﺎن ،ﮐﻪ در اﻣﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در
ﺻﻮرت ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺴﺦ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻋﻘﯿﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮح داده اﺳﺖ ﮐﻪ
»ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﺎک ﮔﺸﺖ و از اﯾﻦ ﺟﺴﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ اﯾﻨﺎن ّ
ﻃﯿﺎرة ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻋﺘﻘﺎدات آﻧﻬﺎ را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻗﻪ دوم اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،ﺑﻪ رﺟﻌﺖ در اﻧﺘﻬﺎی
ﺟﻬﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺴﻞ اول از ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ رﺟﻌﺖ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻮرﺧﺎن ﻧﻮادر
زﯾﺎدی را از آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ٢.ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ
ﺷﺎذان ،دو ﮐﺘﺎب در ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﺟﻌﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ »اﺛﺒﺎت اﻟﺮﺟﻌﺔ« و دﯾﮕﺮی
»ﮐﺘﺎب اﻟﺮﺟﻌﺔ« ﻧﺎم دارد ٣و اﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ردﯾﻪﻫﺎی وی ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺮاﻣﻄﻪ و ﻏﻼة و دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »اﻟﺮﺟﻌﺔ« در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﻮم و ﭘﯿﺶ از ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪه »رﺟﻌﺖ« از ﺳﺒﺌﯿﻪ ﺗﺎ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ّ
 .١از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی دال ﺑﺮ وﺟﻮد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ،رواﯾﺖ »ﺧﻮنﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺨﺘﺎر« اﺳﺖ و آن رواﯾﺘﯽ
ﺧﯿﺎﻟﯽ و ادﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺑﯽﻣﺨﻨﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻣﺤﺎورهای ﺑﻐﺪاد در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ،در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﯿﻼی ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﻣﺨﺘﺎر ﺛﻘﻔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه؛ ﺑﻠﮑﻪ وی ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﻬﺪی زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدش در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ دﮐﺎن ﻋﻄﺎری ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻧﯽ ﯾﻬﻮدی ﭼﺮخ آﺳﯿﺎب را ﺑﺮ
او ﻣﯽاﻧﺪازد و او را ﻣﻘﺘﻮل ﻣﯽﺳﺎزد .و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺗﯽ در ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد.
ً
 .٢ﻧﮏ :ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﯿﻦ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﺷﯿﻄﺎناﻟﻄﺎق در اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ ص  .۲۱۹و رﺟﺎل ﻧﺠﺎﺷﯽ ص .۳۲۶
 .٣رﺟﺎل ﻧﺠﺎﺷﯽ ص  ،۳۰۷و ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ص .۸۱

 ۱۰۸ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ً
اﻣﺎ درﺑﺎره ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ« ﮐﻪ ﻣﮑﺮرا ذﮐﺮ آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ« اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ
ً
آﻣﺪه اﺳﺖ؛ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﺒﺎرت
اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ ،در اﺻﻞ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺘﺎب ّ
اﻟﺰﯾﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ در آن ،ﻓﻘﻪ و ﻏﯿﺮه
اﺳﺖ« .و ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ّ
اﻟﺰﯾﻨﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرفﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻐﻮی و
ادﺑﯽ و ﻓﻘﻬﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻧﺎﺷﺮان اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ در ﻃﺒﻊﻫﺎی راﯾﺞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ال« ﻣﻌﺮﻓﻪ را
ﺑﻪ آن اﻓﺰوده و ﯾﮏ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ دو ﮐﺘﺎب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﺧﻄﯽ ﺑﻐﺪاد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه و در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ،ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح اﻃﻼﻋﺎت وارده در ﮐﺸﻒ
اﻟﻈﻨﻮن ،ﻋﺒﺎرت اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ» :از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ﮐﺘﺎب ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻓﻘﻪ و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد«.١

 .۲اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻓﺮﻗﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ از ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و اﺑﺘﺪای ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن ﻣﺬاﻫﺐ و آراء ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮏ »روح
ﻣﻄﻠﻖ« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎم و ﮐﺎﻣﻠﯽ زاده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻌﺪد در ﻃﻮل زﻣﺎن در ﺗﻼش ﺑﺮای
اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﻓﮑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آراء ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﺋﻼن ﻣﺸﺎﺑﻪ آراء آﺧﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺮاثدار اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻠﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و در آن ،ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻄﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻠﯽ ،ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻧﻪ از ﻣﻨﻈﺮ
اﺻﻮل ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﻧﻘﺎط اﺧﺘﻼف و ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺬﻫﺐ در ﻃﻮل روزﮔﺎران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
درواﻗﻊ ،ﻫﺮ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و درﺑﺎره ﺗﻌﺪد ﻣﺬاﻫﺐ و آراء
ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ وی را ﺑﺪان ﺳﻤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
 .١در ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ص ۱۴۲۳ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻒ ﺧﻮد ﺻﺎﻏﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ
ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۰۹

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﮐﻼﻣﯽ را در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ »ﺷﮑﻞ ﻣﻌﯿﺎر« ﺧﻮد داﻧﺴﺖ .ﭘﺲ در ﻗﺮن
ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﻣﺬاﻫﺐ ﮐﻼﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪ ﻧﺰاع ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ روﺳﺎی ﺑﺰرگ ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ ﻓﺮﻗﻪ ،دوﺑﺎره
در آن ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻔﮑﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺬاﻫﺐ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ واﺣﺪ در ﺣﯿﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪای واﺣﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺠﺎم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻬﺎﺗﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺧﺘﻼف دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺬاﻫﺐ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﻃﺮﻓﯽ،
درﻣﯿﺎن ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت داﺧﻠﯽ در اﻓﮑﺎر ﺑﺰرﮔﺎن ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
ً
ﺻﻮرﺗﯽ واﺣﺪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ از ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد را در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺬاﻫﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺿﻤﻦ اﻓﻌﺎل ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر رازی از او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﻼﺻﻪ و ﭼﮑﯿﺪه آﻧﭽﻪ از
ﺳﻮی ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،از واﺻﻞ ﺗﺎ اﺑﻮﻫﺎﺷﻢ و اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺟﺒﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ« ١ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر در ﭘﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺎن
آن ﻣﺬﻫﺐ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده و ﺑﻪ »ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻌﯿﺎر« از »ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ« دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺻﻮرت ﻣﻌﯿﺎر از ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﺷﺎﯾﺪ داﻋﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺰ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺎﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﻼش ﮐﺮده
ً
اﺳﺖ .وی ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ در ﻃﺮح ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ وﺻﻒ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ در آﺛﺎر او ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ در آن،
ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻃﺮح ﻓﮑﺮی او در داﺧﻞ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او ُﺑﻌﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و زﻣﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺎرض
از اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺧﺎص در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺬﻫﺐ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف ،ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺴﻔﯽ و اﺗﺒﺎﻋﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ .و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ
 .١د .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﺪوی :ﻣﺬاﻫﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ص .۳۹۴

 ۱۱۰ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﻘﻠﯿﺪی ﻗﺮﻣﻄﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺪه »ﻧﺒﻮت ﻣﺴﺘﻤﺮ« ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ را ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻣﻐﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺎر آﻧﺎن
ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ رواﯾﺎت ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ را دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ در ﻣﺼﺮ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﺮد .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻬﺪوی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺷﺎم و ﯾﻤﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮح و اﯾﺪه ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻮع اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار و
ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت آﻧﻬﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ »ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﻌﯿﺎر« درآورد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را از ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺒﺎع ﻧﺴﻔﯽ اﺧﺬ ﮐﺮد و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن آن و ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄوﯾﻞ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺟﻮﻫﺮه
ﻃﺮح و اﯾﺪه ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪد ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ را در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای واﺣﺪ ﺣﻞ
ﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰی را ﺷﮑﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺻﻮرت ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﭘﯿﺶ از
ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻌﺎرﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻌﺎرﺿﺎت
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﻫﯿﭻ اﻣﺮ ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪی ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه
اﻣﺎﻣﺖ »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ« آﻧﻬﺎ را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺴﺘﯽ در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭘﺲ از او ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺳﻬﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺗﮑﻮﯾﻦ »ﺻﻮرت ﻣﻌﯿﺎر« از اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎﯾﯽ از ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﯿﺎر
ً
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻫﺪف ﮐﺘﺎب »اﻟﺮﯾﺎض« اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺴﻔﯽ و آرای اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ
رازی اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب »اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻮﺿﯿﺌﺔ« ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺠﺎت ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﮐﻪ ﻟﻄﻤﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ وارد ﮐﺮده ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب
»راﺣﺔ اﻟﻌﻘﻞ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮد »راﺣﺔ اﻟﻌﻘﻞ« ﻗﺮار داد.
اﯾﺪه و ﻃﺮح ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺳﺎﺧﺘﻦ »ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎر« از ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎر دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ؛ ﻣﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻋﯿﻮب و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﻼزم وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺪد ﻣﺬاﻫﺐ ﭘﯿﺶ از او ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﺛﺎر او ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت روﺷﯽ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﺪه وی ﻣﺤﻮ و ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت
زﻣﺎﻧﯽ و آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۱۱

ﻧﺴﻔﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﻣﺘﻮن ﻣﻨﻘﻮل از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺄوﯾﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺘﻮار ﻧﺒﻮده؛ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺄوﯾﻞ رواﯾﺖ ﻧﺒﻮت ﻣﺴﺘﻤﺮ را ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاﻣﻄﻪٔ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،اﯾﺪه ﻧﺒﻮت ﻣﺴﺘﻤﺮ را ﭘﺲ از رﯾﺨﺘﻦ آن در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اوﻟﻮ اﻟﻌﺰم« ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻮرﺧﺎن ﻓﺮق ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :در اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن،
اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻧﻮح و اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ.
ﮐﻪ ﺑﺎ آﺳﻤﺎنﻫﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارﻧﺪ« .١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﺄوﯾﻞ ﻗﺼﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﮐﻪ در ﯾﻤﻦ و ﻣﻐﺮب ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ »اﺳﺎس اﻟﺘﺄوﯾﻞ« ٢از ﻗﺎﺿﯽ
ﻧﻌﻤﺎن و »اﺳﺮار اﻟﻨﻄﻘﺎء« ٣از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﯿﻤﻦ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺴﻔﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن
ﻧﺪارﻧﺪ و در روش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄوﯾﻞ رواﯾﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درواﻗﻊ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮔﻨﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺦ آن را ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد.
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﮔﻨﻮﺳﯿﺎن در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن آﻧﺎن ،ﺑﻌﺪ از
ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺘﻮار در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎﻣﻊ دﯾﻨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﺗﺤﺖ دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،آﻧﺎن را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺑﻞ رﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺎدت ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ ﮔﻨﻮﺳﯽﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﺑﻞ را ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر اﺳﻼم،
ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ .ﻣﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ اوﻟﻮاﻟﻌﺰم را در ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻌﻪ »ﻣﺨﻤﺴﻪ« ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺴﻔﯽ ﺳﺒﺐ اﻃﻼع وی از ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ،از
 .١ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ :ﻓﺮقاﻟﺸﯿﻌﻪ ص  ،۶۲اﺷﻌﺮی ﻗﻤﯽ :اﻟﻤﻘﺎﻻت و اﻟﻔﺮق ص .۸۴
 .٢اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﯿﻮن :أﺳﺎس اﻟﺘﺄوﯾﻞ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻋﺎرف ﺗﺎﻣﺮ ،داراﻟﺜﻘﺎﻓﻪ ،ﺑﯿﺮوت.۱۹۶۰ ،
 .٣ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﯿﻤﻦ :ﺳﺮاﺋﺮ و أﺳﺮار اﻟﻨﻄﻘﺎء ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻏﺎﻟﺐ ،داراﻻﻧﺪﻟﺲ ،ﺑﻼ ﺗﺎرﯾﺦ .و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
در ﺳﺎل  ۳۸۰ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺆﻟﻒ آن از وﻓﺎت ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی ﯾﺎد ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺣﺴﻦ دوران ﻣﺎ ﺻﺪ و
ِ
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از روزﮔﺎر ﻣﺎ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ« ،ص  .۲۵۴و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی در ﺳﺎل  ۲۶۰وﻓﺎت ﮐﺮده،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  ۳۸۰ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 ۱۱۲ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب اﻣﻮﻧﯿﻮس »اﺧﺘﻼف اﻗﺎوﯾﻞ اﻟﻔﻼﺳﻔﻪ ﻓﯽ اﻟﻤﺒﺎدی« ١ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮده
ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﺗﻮاﻓﻖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ،
وی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ »ﻓﯿﻠﺴﻮف« اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻫﺮم
ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ« ﺑﺪان اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺴﻔﯽ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺎﻇﺮ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺘﺎب اﻣﻮﻧﯿﻮس ،ﺑﺎ ﻣﺘﻮن
اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎره ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎن ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﺻﻄﻼح ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯽ »ﺻﺎﻧﻊ« )،(Demiurge
در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت »اﻟﺒﺎری« در »ﮐﺘﺎب اﻣﻮﻧﯿﻮس« ،٢و ﺑﻪ ﺻﻮرت »اﻟﺨﺎﻟﻖ« در ﻣﺘﻮن
ّ
ﺑﺮﻗﻠﺲ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ آﻧﻬﺎ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻮده ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ٣و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ» ،اﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ
اﻟﺤﺴﻨﯽ« ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ
اﺻﻄﻼح »اﺑﺪی« در ﻣﺘﻮن ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺮادف »ﻟﻢ ﯾﺰل« در ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ» ،اﺑﺪاع« ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ »ﺧﻠﻖ« و
»اراده« ﻫﻢﻣﻌﻨﺎی »ﻣﺸﯿﺖ« اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی درﺧﺼﻮص ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ّ
ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻔﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﺧﻮد» ،اﻟﻤﺤﺼﻮل« را ﺑﻪ ﺷﺮح اﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ
 .١در ﻣﻘﺪﻣﻪ »ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﮐﺮده و آن را ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻔﻘﻮد داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و آن را در آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »أﻣﻮﻧﯿﻮس اﻟﻤﻨﺤﻮل« ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآوردم و ﺑﺮ ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ً
و ﻣﺆﻟﻒ آن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ »دﺣﺾ اﻟﻬﺮﻃﻘﺎت ﺟﻤﯿﻌﺎ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻫﯿﺒﻮﻟﯿﺘﻮس ،زﻧﺪه در ۲۲۰م ،.ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و آراء ﺑﺮﻗﻠﺲ و دﻣﺴﻘﯿﻮس را ،ﮐﻪ ﻧﺎم وی در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ،ﺷﺮح ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﯾﺤﯿﯽ
ﻧﺤﻮی ﺑﺮ آراء ﺑﺮﻗﻠﺲ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﯿﻼدی زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ »ﻣﻠﻞ و
ﻧﺤﻞ« ،ﻋﻨﻮان أﻣﻮﻧﯿﺎس ﺑﻦ ﻫﺮﻣﯿﺎس را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺑﻮدم ،وﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ او آﻣﻮﻧﯿﺎس ﺑﻦ
ﻫﺮﻣﯿﺎس اﺳﺘﺎد دﻣﺴﻘﯿﻮس و ﯾﺤﯿﯽ ﻧﺤﻮی ،ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﮔﺮدی آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﻣﻮﻧﯿﺎس ﺑﻦ ﻫﺮﻣﯿﺎس ﯾﮏ
ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﺳﻮم ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻗﻠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺴﯿﺢ ﺑﻦ ﻧﺎﻋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻋﺮب از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﺎﻣﺮی ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ...
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮏ :ﮐﺘﺎب أﻣﻮﻧﯿﻮس ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻐﺎﻧﻤﯽ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺠﻤﻞ ،ﺑﯿﺮوت.۲۰۱۴ ،
 .٢و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در »اﺛﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ارﺳﻄﻮ« ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺴﯿﺢ ﺑﻦ ﻧﺎﻋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺼﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮏ:
أﻓﻠﻮﻃﯿﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،ص .۶۵
 .٣ﺣﺠﺞ ﺑﺮﻗﻠﺲ ﻓﯽ ﻗﺪم اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﻷﻓﻼﻃﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،ص .۳۵

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۱۳

اﻟﺤﺴﻨﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎرات اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ از ﺣﮑﯿﻢ در » ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ« از
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺤﺼﻮل« ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺑﺎور ﻧﺴﻔﯽ ،ﺧﺎﻟﻖ از ﺧﻠﻖ ﺧﻮد ﺟﺪا و ﻣﻨﻔﺮد اﺳﺖ و اﺻﻄﻼح »اﻟﻤﺒﺪع« را ﺑﺮای وﺻﻒ
ﺑﺎری ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ،اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب اﻣﻮﻧﯿﻮس ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وی
ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﻃﺮح ﺑﻨﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ آن ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب اﻣﻮﻧﯿﻮس ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ وی ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮازی و ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ دﺳﺖ
ً
ﯾﺎﺑﺪ؛ ﮐﺘﺎب اﻣﻮﻧﯿﻮس واﺿﺤﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﺛﺮی ﻣﻮﺟﻪ در ﻋﺒﺎرات اﻧﺪک ﻧﺴﻔﯽ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب
ً
»اﻟﻤﺤﺼﻮل« ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ذﯾﻼ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﺎﻇﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ دو
ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺒﺎرات اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
ﻋﺒﺎرات اﻣﻮﻧﯿﻮس

ﻋﺒﺎرات ﻧﺴﻔﯽ

و او ﻣﺒﺪع ﺷﯽء و ﻻﺷﯽء ،ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﮑــﺮی و
وﻫﻤﯽ اﺳﺖ) .ص (۳۸

ﭘﺲ او ﻣﺒﺪع ﺷﯽء و ﻻﺷﯽء ،ﻋﻘﻠﯽ و وﻫﻤﯽ
و ﻓﮑــﺮی و ﻣﻨﻄﻘــﯽ اﺳــﺖ .ﯾﻌﻨــﯽ آﻧﭽــﻪ در
ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺮار دارد و آﻧﭽــﻪ درواﻗــﻊ،
ﺗﺤﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖّ .
)اﻟﺮﯾﺎض ص (۲۱۴

ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﮕﻮﯾﺪ :او ﻻﺷﯽء اﺳﺖ؛ ﺷــﯽء و
ﻻﺷﯽء را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺪع
درآورده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﻂ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺒــﯽ
را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺻــﻮرت
اﺑﺪاع ﺷﺪه درآورده اﺳﺖ) .ص (۳۸

ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﮕــﻮﯾﯿﻢ :او ﻻﺷــﯽء اﺳــﺖ ،ﺷــﯽء و
ﻻﺷﯽء را ﻧﻔﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒــﺪع
درآوردهاﯾﻢ و ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺴــﯿﻂ ﯾــﺎ ﻣﺮﮐﺒــﯽ را از
ﺟﻮﻫﺮه ﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﮐــﺮدهاﯾــﻢ و در ﺣﻘﯿﻘــﺖ ،ﻫــﺮ
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﺳــﺨﻦ ﻣــﯽﮔــﻮﯾﯿﻢ اﺑــﺪاع
ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻮل ﻗﺮار دادهاﯾﻢّ .
)اﻟﺮﯾﺎض ص (۲۱۷

ﺻــﻮرت اﺑــﺪاع ﺣــﺪ واﺳــﻂ ﻣﯿــﺎن ﻓﺎﻋــﻞ و
ﻣﻔﻌﻮل ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎن اﺑﺪاعﮐﻨﻨﺪه و اﺑﺪاعﺷﻮﻧﺪه
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺑﺪاع ﻫﻤﭽﻮن ﺻــﻮرت
ـﺪع و ﻓﺎﻋــﻞ
ﻓﻌﻞ از ﯾــﮏ ﻃــﺮف ﺻــﻮرت ﻣﺒـ ِ
َ
ﻧﯿﺴــﺖ و از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ ﺻــﻮرت ﻣﺒــﺪع و
ﻣﻔﻌﻮل ﻧﯿﺴﺖ) .ص (۷۳

ﺻــﻮرت اﺑــﺪاع ﺣــﺪ واﺳــﻂ ﻣﯿــﺎن ﻓﺎﻋــﻞ و
ﻣﻔﻌــﻮل اﺳــﺖ و وﺟــﻮد آن از ﺟﻬــﺖ ﻓﺎﻋــﻞ
ﻣﺒﺪع اﺳﺖ و ﺻﻮرﺗﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐــﺮده اﺳــﺖ
ﻣﺒﺪع در ﻣﻔﻌﻮل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ِ
ـﺪع ـ
ﭘﺲ اﯾﻦ ﺻــﻮرت ،ﯾﻌﻨــﯽ اﺑــﺪاع ،در ﻣﺒـ ِ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ـ اﺳﺖّ .
)اﻟﺮﯾﺎض ص (۲۲۸

 ۱۱۴ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺴﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺴﻔﯽ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی
ﻋﺒﺎرات ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف آراء ﻓﻼﺳﻔﻪ را از ﮐﺘﺎب اﻣﻮﻧﯿﻮس در اﺛﺮ ﺧﻮد» ،اﻋﻼم
اﻟﻨﺒﻮت« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ١و ﻫﺪف وی از اﯾﻦ اﺳﺘﺸﻬﺎد ،ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺑﯿﺎن ﺗﻨﺎﻗﺾ آراء
ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﺖ .از اﺳﺘﺸﻬﺎد ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و از آن ﮐﺘﺎب ،در اﺛﺮ ﺧﻮد »اﻟﻨﺼﺮة« اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺒﺎدﻗﻠﯿﺲ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﻨﺼﺮة« ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اﻧﺒﺎدﻗﻠﯿﺲ اﺣﺘﺠﺎج ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد،
ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ّ
ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺧﻀﻮع ﻣﯽورزد و ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺧﺎﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد« .٢ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﻏﻨﯽﺗﺮ
ﺑﻮد و در درﺟﻪ اوﻟﯽﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﺘﻮن اﻧﺬﻗﻠﯿﺲ و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ٣.اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در روزﮔﺎر ﺣﯿﺎت ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ اﻣﺮ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﺒﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺎﺟﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

»ﻗﺎﺋﻢ« در اﻧﺪﯾﺸﻪ رازی و ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺴﻔﯽ
ﮐﺘﺎب ّ
اﻟﺰ ﯾﻨﻪ از ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻬﺎنﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
آن ،ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﻋﺎﻟﻢ اﻋﻠﯽ ،ﻋﺎﻟﻢ ادﻧﯽ و ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺑﻪ
ﻓﺮدی ﻣﺴﻤﺎ ﺑﻪ »اﻟﺤﮑﯿﻢ« اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻧﺰد ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯿﺎن ﻣﻌﺮوف
ﺑﻮده و ﺷﺒﯿﻪ آن در ﻣﺘﻮن ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﮐﻮﻓﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ـ ﮐﻪ آن را از ﻓﺮﻓﺮﯾﻮس ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ ـ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ از اﺣﻤﺪ ّﮐﯿﺎل ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد ٤.ﭘﺲ آﯾﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﮐﻪ از او در ّ
اﻟﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن اﺣﻤﺪ ﮐﯿﺎل اﺳﺖ؟
ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺴﻔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﻤﺪ ﮐﯿﺎل ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ٥.او ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮازی ﻣﯿﺎن
ﻋﺎﻟﻢ اﮐﺒﺮ و ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎم ﺧﻮد» ،اﺣﻤﺪ« ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش »ﻗﺎﺋﻢ«
 .١اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی :اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻮة ،ﺻﺺ .۱۲۰-۱۰۷
 .٢ﮐﺮﻣﺎﻧﯽّ :
اﻟﺮﯾﺎض ص  .۹۹و اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻣﻮﻧﯿﻮس ص .۳۷
 .٣ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ :اﻟﺮﯾﺎض ص .۱۴۷
 .٤ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ :اﻟﻤﻠﻞ و اﻟﻨﺤﻞ ص .۲۷۱
 .٥ﻧﮏ :ﮐﺘﺎب اﻻﯾﻀﺎح ص .۷۶

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۱۵

ﯾﺎ دارای اﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ و ﺣﺮوف اﺳﻤﺶ »اﺣﻤﺪ« ﺻﻮرت ﮐﻮﭼﮏﺷﺪهای از ﺟﻬﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﻠﯽ
اﺳﺖ .ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد »اﺣﻤﺪ« را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ ﻋﻮاﻟﻢ را در داﺧﻞ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺎﺳﺖ ،دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﻢ اﺣﻤﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺎﻣﺖ
ﻫﻤﭽﻮن اﻟﻒ اﺳﺖ و دﺳﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺎء و ﺷﮑﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻢ و ﭘﺎﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ دال«.١
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺴﻔﯽ اﻫﺘﻤﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮازی و ﺣﺴﺎب ّ
ﺟﻤﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ﺑﻪ
ﺗﺄوﯾﻞ ﺣﺮوف و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮازی ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯿﮑﻦ او ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﻢ
»اﺣﻤﺪ« از اﺳﻢ »ﻣﺤﻤﺪ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ در دﯾﺪﮔﺎه او ،ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ دور ﻫﻔﺘﻢ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ دور ﮐﺸﻒ
اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﻧﺎﻣﮕﺬاری او ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ او اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را از آﺛﺎر
ﻧﺴﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺎرات ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻮن اﺧﯿﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ.
رازی ﺻﻮرت اﯾﻦ دو اﺳﻢ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ،اﺧﺘﺼﺎری از ﺻﻮرت ﮐﻞ
ﻋﻮاﻟﻢ اراﺋﻪ دﻫﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺐ دور ﻫﻔﺘﻢ اﺳﺖ .او ّ
ﺑﺎﻗﻮت ﺣﺎﻣﻞ
ﺷﺮاﺋﻊ ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻒ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﭘﺮدازد و او ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻮﻫﺮ ﻫﻔﺘﻢ ﺻﺎﺣﺐ دور ﮐﺸﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰاء ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ّﻗﻮت در
اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ٢.و در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻃﻖ ﺷﺸﻢ ﯾﺎ ﺣﻀﺮت
ﻣﺤﻤﺪ در ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻃﻘﺎن» ،ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺎﺿﻞﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮده و ﮐﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اوﺳﺖ« .ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎن »ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺟﺰا اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن
ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻤﺮه اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ در آن اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻮاﻫﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺪودی ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای روزﮔﺎر ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی آن ،دﻋﻮت ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ،ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺠﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ،دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ً
آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ ﺟﺰء و ﮐﻞ ﺧﻮدش ﻗﺮار داد و ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻦ اﺟﺰا در
ِ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻧﺎﻃﻘﺎن و ﺷﺮاﺋﻊ و ﺣﺪود آﻧﻬﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ

 .١ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ ص .۲۷۲
 .٢اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی :اﻻﺻﻼح ص .۲۱۲

 ۱۱۶ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ
١

ﻧﺎﻃﻖ ﺷﺸﻢ ﺗﻤﺎم و ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او ،ﺷﺮاﯾﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد«.
ﻣﺮاد از ﻧﺎﻃﻖ ﺷﺸﻢ ،ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص( اﺳﺖ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﺮت
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻟﻢ را در ﺧﻮد دارد.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺣﺪﯾﺚ از اﯾﻦ ﺳﺒﮏﻣﻐﺰی ﮔﻨﻮﺳﯽ ﺣﺮوﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽآﻣﺪ .وﻟﯽ ﺳﯿﺎق اﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮد آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ،دﻓﺎع از اﺳﻼم و ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص( و ﻫﺪف آن ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﺗﺼﻮر ﮔﻨﻮﺳﯽ و ﺣﺮوﻓﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺴﻔﯽ از ﻣﻔﻬﻮم »ﻗﺎﺋﻢ« اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ از اﺳﻼﻣﯿﺖ و ﻫﻢ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺰد آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﺮای
ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻊ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺎﺳﺖ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮ ،ﺑﻌﺪ از دوره ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ »ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎر« اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی دﯾﮕﺮی از
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻣﺤﻮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
آﺛﺎر ﻧﺴﻔﯽ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻣﺘﻮن ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺗﻌﺪﯾﻞﯾﺎﻓﺘﻪ آن ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق درﺑﺎره ﻣﺘﻮن ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﺴﻔﯽ ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﻧﯿﺰ رخ داد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺴﻔﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ،
ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
درﺑﺎره ﻓﺼﻮل اوﻟﯿﻪ »اﻻﺻﻼح« و ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺼﻮل ﮐﺘﺎب » ّاﻟﺮﯾﺎض« ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎر و ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺴﻔﯽ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ را ﮐﺸﻒ
ﮐﻨﯿﻢ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺰاع را ﺗﺼﻮر آﻧﻬﺎ از ﻗﺎﺋﻢ و ﮐﺎرﮐﺮد او در دورهﺑﻨﺪی و ﺗﺴﻠﺴﻞ ادوار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺤﺚ ادوار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در دوره ﺧﻮدش
ً
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺧﺘﻼف را اﺳﺎﺳﺎ در
زﻣﺎن ﻗﺎﺋﻢ در اﯾﻦ ادوار ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﺴﻔﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »آدم«)ع( ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از آﯾﻪای از ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ آورد .آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ً
 .١اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻗﯿﻘﺎ در رﺳﺎﻟﻪ »ﮐﻮن اﻟﻌﺎﻟﻢ« ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻧﺴﻔﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻃﺒﻌﺎ ﻏﺰاﻟﯽ در »ﻓﻀﺎﺋﺢ اﻟﺒﺎﻃﻨﯿﻪ«
ص  ۶۷ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۱۷

» ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری« زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﭘﺲ آدم ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ« ١در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه از او
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮح اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎد« ٢.اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ،اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ِان ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ .ﺣﻠﻘﮥ ﻧﺴﻔﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آدم را ﺑﺪون ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺗﺎ »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ« را آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر »اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ« ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻄﺎی اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﯿﻦ »ﻋﺰﯾﻤﻪ«
و »ﺷﺮﯾﻌﻪ« ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم« ﭘﻨﺞ ٣و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺷﺶ ﻧﻔﺮﻧﺪ» :ﭘﺲ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﺶ ﻧﻔﺮﻧﺪ ،و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ و ّ
ﺳﻨﺖﻫﺎﯾﺶ
را آﻧﮕﻮﻧﻪای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎریﺷﺎن ﺑﺪان ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ آﻧﺎن آدم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻃﻖ و اوﻟﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ
ّ
رﺳﻮم دﯾﻦ را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد و آﺧﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او دﯾﮕﺮ
٤
ﻧﺎﻃﻘﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮ آن ﻃﺮﯾﻖ ره ﺑﺴﭙﺮﻧﺪ«.
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻨﺪار ﮔﻨﻮﺳﯽ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن دور را ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ» :اوﻟﯿﻦ آﻧﻬﺎ آدم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ،
ّ
و آﺧﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ دور ﻫﻔﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ـ او را ﺑﺸﺎرت داده اﺳﺖ؛
ﭘﺲ ﮔﻔﺖ »ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از دﻧﯿﺎ ﺟﺰ ﯾﮏ روز ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن روز را آﻧﭽﻨﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿﺰد ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را از ﻋﺪل ﭘﺮ ﮐﻨﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ از ﺟﻮر ﭘﺮ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ «.ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن دور را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻮل آﻧﺎن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ،و ﻗﻄﺐ
ﻋﺎﻟﻢاﻧﺪ ـ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ـ و ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎریﺷﺎن در
آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﭘﺲ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ دوری ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن دوره ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دور ﺗﻤﺎم ﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ّ
اﺗﺼﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ـ در اﯾﻦ دوری ﮐﻪ در آناﯾﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادوار ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ
ً
ﺗﻤﺎم ﺷﻮﻧﺪ ،دور ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ دوره دورانﻫﺎ اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ
٥
دور ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ آن را دور دورانﻫﺎ )دوراﻻدوار( ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ«.
 .١ﺷﺠﺮة اﻟﯿﻘﯿﻦ ،ص .۱۰
 .٢ﺷﺠﺮة اﻟﯿﻘﯿﻦ ،ص .۱۴
 .٣اون اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ذﯾﻞ ﺑﺨﺶ ﻋﺰﯾﻤﺖ در ﮐﻨﺎر اﻟﺰﯾﻨﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .٤اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ،اﻻﺻﻼح ،ص .۶۰
 .٥اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ،اﻻﺻﻼح ،ص .۶۲

 ۱۱۸ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ روﺷﻦ ﺑﺪون اﺑﻬﺎم ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ دور ﻫﻔﺘﻢ »ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و آن را در ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻔﺎظ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ او ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺸﻒ اﺳﺖ و در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ» ،«.و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
او آﻣﺪه ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد» «.و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺑﻮده ،ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ١«.ﭘﺲ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ »اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی« از ﻗﺎﺋﻢ دارد ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از
»ﻣﻬﺪی« دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ او از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻬﺪی را ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ او »ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ« اﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ «.او ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺎ آن اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر از اﺳﻼم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دور
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدش ،از ﻧﻈﺮ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ »ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺸﻒ« اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ زﻋﺎﻣﺖ دﯾﻨﯽ او ﺑﺮ
دوراﻧﺶ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﺑﺎﻃﻦ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺴﻔﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ،ﻣﺘﻮن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ـ ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و
ﻧﺎﺑﻮدیﻫﺎ ـ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺮﯾﺎض« ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ درﻣﻮرد ﻗﺎﺋﻢ در »ﮐﺘﺎب اﻟﻨﺼﺮة« ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ:
»و اﻣﺎ ﺳﺨﻦ وی در ﻣﻮرد ﻗﺎﺋﻢ ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ـ اﯾﻦ اﺳﺖ :او ﺷﺮﯾﻌﺖﻫﺎ را ﻧﺴﺦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻄﺎﺳﺖ ٢«.اﻣﺎ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
از ﺗﻄﻮر را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﻌﺪیاش آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
٣
در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﺒﺖ از ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ.
از ﮐﺘﺎب »اﺛﺒﺎت اﻟﻨﺒﻮه« ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ـ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻼت اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب
اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از رﻓﻊ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎﺋﻢ ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ـ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻣﻨﺎن را از ﺳﺘﺮ و ﮐﺘﻤﺎن ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ
٤
ﻣﺬاﻫﺐﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎزد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ در ذاﺗﺶ ﺳﺘﺮ و ﮐﺘﻤﺎن دارد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد«.
 .١اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ،اﻻﺻﻼح ،ص ۶۳
 .٢اﻟﮑﺮﻣﺎﻧﯽ ،اﻟﺮﯾﺎض ،ص .۲۰۱
 .٣اﻟﺮﯾﺎض ،ص  ۷۲و .۹۳
 .٤اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ،اﺛﺒﺎت اﻟﻨﺒﻮات ،ص  .۱۷۹درواﻗﻊ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را ﻧﮕﺎه داﺷﺖ؛ ﭼﺮا

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۱۹

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺴﻔﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﺴﻔﯽ در دﻋﻮت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد .او دﻋﻮت
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ را از ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻼﻣﯽـاﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪش ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای
از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺻﺤﺒﺖ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎص اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ را ﻣﻤﮑﻦ
ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ از ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ وی در آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم
ً
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا وی را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﻮن درﺑﺎره
ّ
»اﺳﻤﺎءاﻟﻠﻪ« اﺳﺘﺸﻬﺎد ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد آﻧﺎن را از ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺤﺼﻮل« ﻧﺴﻔﯽ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم
او اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده ،و ﺑﻪ اﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻪ او اﺷﺎره ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﻮن اﮔﺮ در
ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻐﺪادی » ّ
اﻟﺰﯾﻨﻪ« ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز در ری ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرگ در ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺮاه و
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن در آن وﻗﺖ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﺎص از »ادوار ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻧﺒﻮت« اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺷﺮاﯾﻊ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و دوم اﯾﻨﮑﻪ او
ﻫﻤﺎن »ﻧﺎﻃﻖ« ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﺮاﯾﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺷﺮاﯾﻊ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ از زﻣﺮه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ
دﯾﻨﯽ ﺧﺎص و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﻪوﯾﮋه ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ داﻋﯿﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎر
ﮐﻪ ﮐﺘﺎب آﮐﻨﺪه از ﻣﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺛﺎر ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻓﺼﻞ دﻫﻢ از ﻣﻘﺎﻟﻪ دوم ،ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان »در ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺘﯽ
ﮐﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ،دﺧﺎﻟﺖ آﺷﮑﺎر ﻧﺎﺷﺮ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداران ﻣﺘﺄﺧﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد» :اوﻟﯿﻦ
ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ روح زﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد؛ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻌﺪ از ورود اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ) «.ص  (۷۶ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط دﻧﯿﺎ و ﺧﺮاﺑﯽ آن اﯾﻤﺎن دارد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮر ﻗﺎﺋﻢ
اﺳﺖ ﺗﺎ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم »اﻧﺤﻄﺎط« و »روح ﻋﺼﺮ« ﻫﮕﻠﯽ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺘﺎب »ﺳﻠﻢ اﻟﻨﺠﺎة« ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه داده اﺳﺖ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ »ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽآورد) «.ص  .(۹۰آﻧﭽﻪ ﮐﻪ »اﺛﺒﺎت اﻟﻨﺒﻮات« ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ
دارد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ »ﺳﻠﻢ اﻟﻨﺠﺎة« اﺳﺖ؛ او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت از دو ﺣﺪﯾﺚ از اواﺳﻂ ﻗﺮن دﻫﻢ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ از ﺑﺮﺧﯽ آراﺋﺶ ﻋﺪول ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺘﺎب »اﻻﻓﺘﺨﺎر« ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﻤﺮار
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻧﺎم »ااﻻﺋﻤﺔ اﻟﻤﻬﺪﯾﯿﻦ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ »اﻻﻓﺘﺨﺎر« آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮات اوﺳﺖ.

 ۱۲۰ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش در ﮐﺘﺎب »اﻻﺻﻼح« اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دﻋﻮت وی ﺑﻮده اﺳﺖ.
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﻮر »ﻣﻀﻤﻮن ،ﺧﺎﺋﻦ و ﻗﻬﺮﻣﺎن« از ﺑﻮرﺧﺲ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن در
دﯾﺪﮔﺎﻫﺸﺎن درﻣﻮرد ﻧﺴﻔﯽ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﮑﯽ درﻣﻮرد ﻣﻮﺳﺲ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ دﻋﻮت ،و
دﯾﮕﺮ درﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ دﻋﻮت را ﺑﻪ دﯾﺎﻧﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﻼم را ﻧﺴﺦ ﮐﻨﺪ و ﺷﮑﺎﻓﯽ در ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ آن ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از دو ﺣﻠﻘﻪای
ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر »ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺤﺼﻮل« ﻧﺴﻔﯽ ﻇﻬﻮر
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ :اوﻟﯽ ﺧﻮد ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺴﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ و ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری و دﯾﮕﺮان
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد؛ و دوﻣﯽ ﺣﻠﻘﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ﮐﻪ داﻋﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻌﺘﺪلﺗﺮی از اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ را ﭘﺮورش
دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﻮد.
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ آﺛﺎر و ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻧﺴﻔﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎر در زﻣﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﺎرﺑﺮد و ﺗﺪاول ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﻮاداران ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎر را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ آﺛﺎر
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دارای اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ
آﻧﺎن ﺣﺎدﺛﻪای ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﻟﻮد اﺣﺴﺎس اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺳﺲ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺣﺎﮐﯽ از ﺣﺴﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﯿﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻮدن
اوﺳﺖ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪاوم ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎر ،ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ .ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ،
ﻣﺘﻮن را ﻣﯽﺳﺎزد و از آن ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻮن ـ
ﺣﺘﯽ در آﺛﺎر داﻋﯿﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎر ـ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ اﺷﺎره دارﻧﺪ ،ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ
آﺛﺎر ﻧﺴﻔﯽ و ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری و ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﺮت ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺴﻔﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮده ،از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود ،و
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻧﺸﻘﺎق ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن
ﻣﯽروﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از »اﻻﺻﻼح« رازی و » ّ
اﻟﺮﯾﺎض« ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ﮔﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺧﻼﺻﯽ از ﻣﺘﻮن ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﯽ و ﮐﺠﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﻧﻘﺪر ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻮده
َ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ از وﻗﻮع آن آﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر ﻧﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﻮن
اﻟﻌﺎﻟﻢ« ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺴﺎب اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻔﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ
]رﺳﺎﻟﻪ[ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﮔﺰﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺗﺤﺮﯾﻒﺷﺪه از ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺤﺼﻮل« اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۲۱

از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻧﺴﻔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺴﻔﯽ ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ دﻋﻮت را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻔﺖ واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ  ۱۱۹درﻫﻢ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﺧﺬ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻦ داﻋﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ُﺑﺴﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ۱۱۹درﻫﻢ واﺟﺐ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ
آن دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد ١«.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ »اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ« اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و او
از ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪﺳﺘﯿﺰ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده ،ﻧﺴﻔﯽ »ﻧﺼﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ را اﻏﻮا ﮐﺮد و او را ﺑﻪ دﻋﻮت
درآورد ،و دﯾﻪ ﻣﺮوزی را  ۱۱۹دﯾﻨﺎر از او ﻏﺮاﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﺮ دﯾﻨﺎر را  ۱۰۰۰دﯾﻨﺎر ،و ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ
٢
آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺮب ﮐﻪ ﻋﻬﺪهدار ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ«.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ از اﻣﯿﺮ ﻧﺼﺮ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ دﯾﻪ ﻣﺮوزی ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ رﺳﻤﯽ
ﻣﺸﺘﺮک در دﻋﻮت اﺳﺖ» .و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﻧﺴﻔﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ]ﭘﺮداﺧﺘﯽ[ واﺟﺐ از
اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﻋﻮتﺷﺪه آن را در  ۱۰۰۰ﺿﺮب ﮐﺮده اﺳﺖ ٣«.ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ دﻋﻮتﺷﻮﻧﺪه ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺎدی ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﯿﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮑﺶ ﺑﻮده ،ﭘﺲ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺟﺎی درﻫﻢ ،ﺑﻪ دﯾﻨﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
داﻋﯿﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻬﺮۀ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ اﻣﺎﻣﺎن ﻓﺎﻃﻤﯽ در ﻣﻐﺮب.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،و ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ـ و ﻏﻨﺎی
ﻣﺎﻟﯽای ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ـ در وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ داﻋﯿﺎن آﺷﮑﺎرا
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﺎن ﭘﺮ از اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوتﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از دﻋﺎت
ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺲ از ﺣﺬف آﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻣﯽرﻓﺖ .اﯾﻦ ﺛﺮوت ﺑﯿﮑﺮان ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺛﺮوت از ﺳﻬﻢ
داﻋﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه از
ﺧﻄﺮ دﻋﻮت آﺷﮑﺎر ﻗﺮﻣﻄﯿﺎن ﮔﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آﻧﺎن را ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ ﺳﺎﺧﺖ.
 .١ﺑﺴﺘﯽ ،ﮐﺸﻒ اﺳﺮار اﻟﺒﺎﻃﻨﯿﻪ ،ص .۱۷
 .٢اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ ،اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،ص .۲۳۴
3. Paul Walker, The early philosophical Shiism, p. 161.

 ۱۲۲ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

در روز دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺰرگ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﻗﯿﺎم و ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﯿﺮ
ﻧﺼﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻘﺸﻪﺷﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﺧﺰاﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از ﻓﺮش و ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﻇﺮوف ﻃﻼ
و ﻧﻘﺮه و دﯾﺒﺎج و ﺗﺤﻒ ﻫﺴﺖ ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﻋﻮت ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ وﻟﯿﻤﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﺎﯾﯿﺪ رﻫﺒﺮان را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﻣﯿﺮ ﻧﺼﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را
ﺑﺎ ﻏﺎرت ﺛﺮوت ﻗﺮاﻣﻄﻪ و داﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺷﺪ ﻧﺰد اﻣﯿﺮ ﻧﺼﺮ رﻓﺖ و در آﺧﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ او ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه در را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺖ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﺎر
ﭘﯽ ﺑﺮد ،ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ از ﺑﺎم ﻗﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺣﺎل وﻗﻮع ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﺧﺒﺮ
دﻫﺪ .وی )]ﻧﻮح[( ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺪرش ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ
و او را ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺷﺨﺼﯽ از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﻮش او زﻣﺰﻣﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ او را
اﺣﻀﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺻﻊ و زرﻧﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ درﺧﻮر ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮدش ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺣﯿﻠﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ اﻣﯿﺮ
ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺘﺎد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ داﺧﻞ ﻗﺼﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﺮ او را اﻧﺪاﺧﺖ و او را در ﺗﻮﺑﺮه ﻗﺮار
داد .اﻣﯿﺮ و ﭘﺴﺮش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه را در ﻗﺼﺮی ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺪارﮐﺎت
ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ در آن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻬﻢ و ﺟﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ راه ﺣﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ .ﺳﭙﺎه
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻧﺼﺮ از ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮگ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﺮ و ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وارد ﺷﺪﻧﺪ و آﺷﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ ،او ﺟﺎم ﻧﮑﻮﻫﺸﺶ را ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺷﺪ ﻣﻘﺘﻮل ـ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪهاش را از ﺗﻮﺑﺮه ﺑﯿﺮون
آوردﻧﺪ ـ رﯾﺨﺖ ،و او را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺼﺮ آن ﻣﺎﺟﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ .از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﺴﺮش ﻧﻮح ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی
ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺧﻄﺎی ﺧﻮدش در ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﻮح اﻧﺠﺎم
داد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرش را ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ در ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﻨﺪ ﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ ﻧﻬﺎد ،و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪزودی وی را در ﯾﮑﯽ از ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از اﻣﻮال اﻣﯿﺮ
ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎن ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺮاﻣﻄﻪ و
دﺳﺖاﻧﺪازی ﺑﺮ ﺛﺮوتﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ ﻫﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪروز در ﺑﺨﺎرا
و ﻧﺎﺣﯿﺖ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺧﺮاﺳﻼن از اﯾﺸﺎن

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۲۳
١

ﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و آن ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪ آﺷﮑﺎرا ﻧﯿﺎرﺳﺖ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ در ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ«.
ﻧﺼﺮ  ۱۳ﻣﺎه دﯾﮕﺮ در رﻧﺞ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪای در ﻗﺼﺮش ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﻧﺎم
»ﺑﯿﺖ اﻟﻌﺒﺎده« ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻟﺒﺎس ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و در آن ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ راه ﻣﯽرﻓﺖ و در آن ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد و زاری ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و از ﻣﻨﮑﺮات و ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽورزﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺳﺎل  ۳۳۱وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ٢.ﻇﺎﻫﺮا ﮐﺴﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او ﺑﻪ ﻧﺴﻔﯽ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﻧﮑﺮد .اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت او ،اﻣﯿﺮ ﻧﻮح ﻧﺴﻔﯽ را آورد ـ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻦاﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ـ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
آﯾﺎ او را ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ آوردﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدش آﻣﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ» :او
٣
را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از دار دزدﯾﺪﻧﺪش و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ او را رﺑﻮد«.
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن »ﺣﮑﯿﻢ ﺻﺎدق« و ﻣﺮﯾﺪاﻧﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﯾﺪن ﺷﯿﺦﺷﺎن ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ را
ﺗﺎب آورﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ رﺑﻮدن و دﻓﻦ ﺟﻨﺎزه وی ﺷﺘﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.

ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﯿﺎر و رﺳﻤﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻔﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ »ﺷﻬﯿﺪـﺧﺎﺋﻦ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،و
ﻣﯿﺎن ﺗﮑﺮﯾﻢ و اﻋﻼم ﺟﺪاﯾﯽ از او در آن واﺣﺪ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ ،در رد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدشّ ،
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﯾﻮﺳﻒ
ِ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﺮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮐﻨﯿﻪاش » ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم« و ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه از ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ او ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ »اﻟﺸﺠﺮه« ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﻋﺎرف ﺗﺎﻣﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﺠﺮه اﻟﯿﻘﯿﻦ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و آن را ﺑﻪ »ﻋﺒﺪان ﻗﺮﻣﻄﯽ« ﻣﻨﺴﻮب
ﮐﺮد ٤،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﯾﻀﺎح« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و آن را ﺑﻪ داﻋﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽای
ﻧﺴﺒﺖ داد ﮐﻪ ﮐﻨﯿﻪ »اﺑﻮﻓﺮاس« را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ٥.اﻣﺎ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاث اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ اﻫﺘﻤﺎم
داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ووﮐﺮ و ﻣﺎدﻟﻮﻧﮓ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ دو ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ
 .١ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻗﯿﻘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺻﺺ  ۲۵۸-۲۵۵ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ] .از ﻣﺘﻦ
ﺳﯿﺮاﻟﻤﻠﻮک ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻫﯿﻮﺑﺮت دارک ،ﺻﺺ [۲۹۶-۲۹۵
 .٢اﻟﮑﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ.۲۳۸/۹ ،
 .٣اﻟﮑﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ.۲۴۰/۹ ،
 .٤ﺷﺠﺮة اﻟﯿﻘﯿﻦ ،ﺗﺎﻟﯿﻒ اﻟﺪاﻋﯽ اﻟﻘﻄﺮﻣﻄﯽ ﻋﺒﺪان ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺎرف ﺗﺎﻣﺮ ،دار اﻵﻓﺎق اﻟﺠﺪﯾﺪه ،ﺑﯿﺮوت.۱۹۸۲ ،
 .٥ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮﻓﺮاس :ﮐﺘﺎب اﻻﯾﻀﺎح ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﮑﺎﺋﻮﻟﯿﮑﯿﻪ ،ﺑﯿﺮوت.۱۹۶۵ ،

 ۱۲۴ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ درﺑﺮداﺷﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺴﻢ اول از ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﺠﺮه« داﻋﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽای
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاث اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺟﺰ ﮐﻨﯿﻪ او ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ] .آﻧﻬﺎ[ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎص از
١
ﻣﺒﺤﺚ ِﻓ َﺮق آن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎب اﻟﺸﯿﻄﺎن ﻣﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﺸﺠﺮه ﻻﺑﯽ ّﺗﻤﺎم« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در رد اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪُ .ﺑﺴﺘﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ زﯾﺪی در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﮐﺸﻒ اﺳﺮار اﻟﺒﺎﻃﻨﯿﻪ« از ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
٢
ﮐﻪ» :اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮوذی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از داﻋﯿﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن آﻧﺎن ﺑﻮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ .«...
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺻﻞ را ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ» :اﺑﻮ ّ
]ﺗﻤﺎم ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ[
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮوذی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« .ﺑﺴﺘﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ آوردن از ﻣﺘﻮن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ]ﺷﻮاﻫﺪ[ از ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﺠﺮه« اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺠﺪوع ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ از ﮐﺘﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از ﮐﺘﺎب ﺷﺠﺮه ﯾﺎد
ﮐﺮده ٣ـ اﮔﺮﭼﻪ در وﺻﻒ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺎ ﮐﺮده ـ اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﯾﻤﻨﯽ ،ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب »ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻟﺜﻼث و
اﻟﺴﺒﻌﯿﻦ ﻓﺮﻗﻪ« ،٤ﻣﯿﺎن دو ﮐﺘﺎب ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﯾﻌﻨﯽ »ﺷﺠﺮه اﻟﯿﻘﯿﻦ« و »ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ« ـ ﯾﺎ »ﺑﺮﻫﺎن« ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ـ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .وی ﭘﺎرهﻫﺎی زﯾﺎدی از ﮐﺘﺎب اﻟﺸﺠﺮه را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ
»ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺻﻮان اﻟﺤﮑﻤﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻧﯿﺴﺎﺑﻮری »ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﮑﻤﺎ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﻓﻦ
اﺳﺖ و آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ رﺳﺎﻟﻪای در »اﻟﺤﺪود« اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺗﺼﻨﯿﻒ
ﻧﮑﺮده ٥ «.ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ »ﺣﺪود« در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺪود ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮاﺗﺐ اﻣﺎﻣﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﻮﺣﯿﺪی از ﭘﻨﺎه آوردن ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺴﺎﺑﻮری ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﻄﺮف ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،وزﯾﺮ ﻣﺮداوﯾﺞ ﺟﯿﻠﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ٦.ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﯾﺎدﮐﺮدن
٧
از ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ او را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪّ » :
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺴﺎﺑﻮری«.
 .١ﺑﺎب اﻟﺸﯿﻄﺎن ﻣﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﺸﺠﺮه ﻻﺑﯽ ﺗﻤﺎم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :وﻟﻔﺮﯾﺪ ﻣﺎدﯾﻠﻮﻧﻎ و ﺑﻮل ﺑﻮوﻟﮑﺮ ،ﺑﺮﯾﻞ.۱۹۹۸ ،
 .٢اﻟﺒﺴﺘﯽ :ﮐﺸﻒ اﺳﺮار اﻟﺒﺎﻃﻨﯿﻪ ،ص .۱۰
 .٣اﻟﻤﺠﺪوع :ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﮑﺘﺐ و اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ  ،ص .۲۳۵ ،۲۳۴ ،۲۳۳
 .٤اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ اﻟﯿﻤﻨﯽ :ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﺜﻼث و اﻟﺴﺒﻌﯿﻦ ﻓﺮﻗﻪ ،ص .۱۶۶
 .٥ﺻﻮان اﻟﺤﮑﻤﻪ ،ص .۳۴۰
 .٦اﻟﺘﻮﺣﯿﺪی :اﻹﻣﺘﺎع و اﻟﻤﺆاﻧﺴﻪ.۱۵/۲ ،
 .٧اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ :اﻟﻤﻠﻞ و اﻟﻨﺤﻞ ،ص .۵۴۸

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۲۵

ﺑﺮای ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدن ﺣﺪود زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری در آن ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ
ﺗﻮﺣﯿﺪی آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .او ﺑﺎ ﯾﺎد ﮐﺮدن از ﻣﻄﺮف ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺮف وزﯾﺮ اﺳﻔﺎر ﺑﻦ ﺷﯿﺮوﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از او ﻗﺒﻼ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﻘﻞ
ﻗﻮﻟﯽ از ﻣﺴﻌﻮدی آوردﯾﻢ ﮐﻪ او ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در ﺳﺎل  ۳۱۶ﻣﻄﺮف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮداوﯾﺞ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ
اﺳﻔﺎر ﺑﻦ ﺷﯿﺮوﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﻤﻮد ١.ﻧﻘﺸﻪﺷﺎن را درﻣﻮرد او اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻄﺮف وزﯾﺮ ﻣﺮدواﯾﺞ
ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۳۲۱ﻣﺮداوﯾﺞ ﺑﺮ ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺸﺘﺎق ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺮف ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و او را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮداوﯾﺞ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺮداوﯾﺞ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺼﺮ ﺧﻮد وی را از آن ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮد،
ﻣﺮداوﯾﺞ ﻣﻄﺮف را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ٢.اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ وزارت ﻣﻄﺮف ﺑﺮای ﻣﺮداوﯾﺞ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۳۱۶ﺗﺎ  ۳۲۱ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
در ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﺠﺮه« ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﺧﻮدش را ﺷﺎﮔﺮدی از ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺴﻔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﺻﺮار
دارد او را »ﺣﮑﯿﻢ ﺻﺎدق« ﺑﻨﺎﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺎﺧﻪ رﺳﻤﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ،ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎرش را ﺑﻪواﺳﻄﻪ
اﺳﺘﻤﺮار از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ آﺛﺎر ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎدش ﻧﺴﻔﯽ ،ﺑﺎ
ً
دﯾﺪۀ ﺷﮏ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ّ
اﻟﻠﻪ از رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﻫﺎن ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻧﯿﺴﺎﺑﻮری
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،ﮔﻮﯾﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﻌﺰ ﻟﺪﯾﻦ
اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،آن را دور اﻧﺪاﺧﺖ و از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ آن اﻋﻼم اﻧﺰﺟﺎر ﻧﻤﻮد .ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺰ ﻧﺰد ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ درﻣﻮرد ﺑﺮﻫﺎن ﺳﻮاﻟﯽ ﻃﺮح ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺎدل آرا در
ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ،ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ رﺳﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﻫﺎن« ﻧﺰد او آورد» :و در آﺧﺮ رﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺮﻫﺎن را آورد .ﻣﻌﺰ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در آن ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ آن را ﭘﺮت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻋﯽ ﻣﺎ ﻣﻨﺴﻮب
ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻪ ﯾﺎد و ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ آن را ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
٣
ﻣﻌﺰ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در آن ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮد«.

 .١اﻟﮑﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ.۱۰۹/۹ ،
 .٢اﻟﮑﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ.۱۴۹/۹ ،
 .٣اﻟﻘﺎﺿﯽ اﻟﻨﻌﻤﺎن :اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ و اﻟﻤﺴﺎﯾﺮات ،ص .۱۴۴

 ۱۲۶ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﺣﮑﯿﻢ در اﻟﺰﯾﻨﻪ
ﻣﻮرﺧﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻔﯽ ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺤﺼﻮل« را ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎل ۳۰۰ق۹۰۲/.م.
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد» ،ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ داﻋﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻤﺰوج
اﺳﺖ ١«.اﮔﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﺎن ﺗﻌﺪادی از وﻗﺎﯾﻊ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در اﻟﺰﯾﻨﻪ ـ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺧﻮدش در دوره ﻓﺘﺮت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ـ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ،و ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﮋه اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت زﯾﺎدی از
ﻣﺘﻔﮑﺮی ﮐﻪ او را »ﺣﮑﯿﻢ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽآورد ،اﻣﺎ ﻫﻮﯾﺖ او را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎرهﻫﺎ
از ﺳﯿﺎق اﺻﻠﯽ ]ﻣﺘﻦ[ ﺧﺎرج اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻐﻮی و ﻣﺘﻮن ﻧﻘﻞﺷﺪه از
ً
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻟﻐﺖﺷﻨﺎس و ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در آن ﮐﺎﻣﻼ از زﺑﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺳﻨﺖﮔﺮا ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ و
ﺗﺄﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،از ﻣﺎده »ﺧﻠﻖ« ﯾﺎ از اﺳﺎﻣﯽ »ﺑﺎرئ« و »ﺧﺎﻟﻖ« ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم »اﺑﺪاع« و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ آن در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﯿﺾ اﻓﻠﻮﻃﯿﻨﯿﻪ ﻣﯽرود .اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
َ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ » ِاﻻ ﱠﻧﯿﺔ« و »اﻻﯾﺴﯿﺔ« و »اﺑﺪاع« و »ﻣﺒﺪع« و »ﻣﺒﺪع«،
ﺑﺴﻂﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺪی در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ
ﻣﺘﻔﮑﺮی ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻪ او ﺑﺎ ﻟﻘﺐ ﺣﮑﯿﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ؟
ً
ﺗﻤﺎم ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻫﻤﺎن »ﻧﺴﻔﯽ« در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺤﺼﻮل«
اوﺳﺖّ .
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻧﯿﺴﺎﺑﻮری در ﮐﺘﺎب اﻟﺸﺠﺮه ﻫﻤﭽﻨﺎن ّ
ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻔﯽ را »ﺣﮑﯿﻢ ﺻﺎدق«
ﺑﻨﺎﻣﺪ ٢،ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن او را ﺑﺪﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ،از ﻃﺮﯾﻖ ّ
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﻔﯽ در »اﻟﻤﺤﺼﻮل« ﺑﺮای ﺷﺮح اﺳﻤﺎء ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮدّ .
اﺑﻮﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﯾﻦ  ۹۹ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺻﺎدق ـ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪاش ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ـ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺤﺼﻮل« ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ـ
ّ
ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﻠﻢ ـ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ  ۹۹ﻧﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ،
وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ آن ﺗﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺮ ﮐﺪام
 .١ﻓﺮﻫﺎد دﻓﺘﺮی :ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﯿﻦ ،ص ۱۵۶؛ و اﻻﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻮن ،ص .۳۷۷
 .٢ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ۹۰ ،۵۸ ،۵۵ ،۲۸ :و . ...

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۲۷

را ﺑﺪاﻧﺪ ١«.در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭘﯿﺮوان ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺴﻔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﺘﺎب »اﻟﺰﯾﻨﻪ« اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ
٢
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪّ .
اﺑﻮﺗﻤﺎم از وی در ﺟﺎیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﮔﺮ ﻧﺴﻔﯽ ﻫﻤﺎن ﺣﮑﯿﻢ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ رازی ﺑﻪ وی را ،ﭘﺲ از
آﻧﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل در ﮐﺘﺎب اﻻﺻﻼح او را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﮔﻤﺎن ﻗﻮی ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ از ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﻔﯽ آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او از »ﻗﺎﺋﻢ« را ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺟﻮﻫﺮ ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻻﺻﻼح« ﺣﻮل ﻧﻘﺪ وی از
ﻧﺴﻔﯽ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﭘﺲ از وی ﺷﺪ؛
ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎری از اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺛﺒﺘﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد.

 .۳ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ
ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻮن اﺻﻠﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ از ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻨﺪی
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﺎ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒ و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽﺷﺎن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺮﺧﯽ از
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺳﻮق داد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﯾﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﻞ اول اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻏﯿﺮﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ از ﺗﺄﺛﯿﺮ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم اﻏﻠﺐ ﻏﯿﺮﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﮔﺮ
ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻟﺤﻦ و ﻏﻠﻂﻫﺎی دﺳﺘﻮری در ﮐﻼمﺷﺎن از ﻗﺮن ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ٣«.اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﺎم وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
آﻣﻮزﻧﺪﮔﺎن رواج ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻀﻤﻮن آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﺑﺎن را وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺸﺮ دﻋﻮت
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم از ارزش داﻧﺸﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
 .١ﺷﺠﺮه اﻟﯿﻘﯿﻦ ،ص  .۹۰ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﺸﺎن را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﯿﻤﻦ در ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﺸﻒ« ﭘﺎرهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺆﻟﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﺤﮑﯿﻢ« ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن دارد و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﯾﮑﯽ از داﻋﯿﺎن
ﻣﺴﺘﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﻔﯽ ﻧﺪارد.
 .٢ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮﺛﺮ در ص  ،۱۳۰ﻧﻘﺪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ص  ،۱۰۹و ﺷﺎﻫﺪ آوردن ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ.
 .٣ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ ﻣﻨﺰوی در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﺪوع ،ص .۱۱

 ۱۲۸ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺰوی« آن را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن »ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻫﺪف« و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ »ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻏﺎﻟﺐ« ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺶ آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﻟﻐﺖ را وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻏﺎﯾﺖ« ١.و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن از
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﺗﺠﻠﯿﺪ و ﺗﺬﻫﯿﺐﺷﺪه ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ.
اﺧﯿﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ دور ِ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ـ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ وﺳﯿﻊ از اواﺳﻂ ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی
ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،و در ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ از ﺧﺮاﺳﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺮب
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد و از ﯾﻤﻦ ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ـ ّ
ﺗﺴﺮی دﻫﻨﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﺴﺎن و
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ دﯾﮕﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای را در
ﻃﻮل اﻋﺼﺎر و در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ اﺧﺘﻼف
اﺳﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ در اﺻﻞ اﯾﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻼﻗﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻗﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻧﺎدر در ﺗﻼش و
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎناﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺘﺎب
»اﻟﺰﯾﻨﻪ« ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺎرز ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ
رازی ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﻌﺮوف ﻋﺼﺮ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ادب ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﺟﺤﺎن زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺑﺎنﻫﺎی
ِ
ﺧﻮدش را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد .او ﺗﻘﺪﯾﺲ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و اﺣﺘﺮاﻣﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادب ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ
ﺗﻔﺎﺧﺮﻫﺎی ﻧﮋادی ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس از ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی » ّ
ﻣﺒﺮد« و
»ﺛﻌﻠﺐ« و »ﻋﺴﮑﺮی« ﺑﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ارادت ،و ﺑﻪ آﺛﺎر ﻓﺮاﻫﯿﺪی و ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ و
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ و اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ و دﯾﮕﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﻟﻐﻮی اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻓﺮاط در ﻣﺸﺎﺑﻪاﻧﮕﺎری ﻣﯿﺎن ﻣﻮاﺿﻊ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ]در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ[ ﺣﺬر
ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﻮﺿﻊ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎر
ﻧﺠﻢ ﺑﻦ ﻋﻄﺎش و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺻﺒﺎح ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ وﺳﯿﻠﻪای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ادﺑﯿﺎت
 .١ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب اﻻﻓﺘﺨﺎر از ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ،ص .۱۴

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۲۹

اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻋﻠﻘﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از
آن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ادﺑﯿﺎت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ از زﻣﺎن ﺗﻼش ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ
ِ
ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ،ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﺑﺮای
ِ
ﻧﻈﺮ در آﺛﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺬف ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽﺷﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد و زﺑﺎن ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻮد.

اﻟﻤﻌﺠﻢ و اﺷﺘﻘﺎق
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺰﯾﻨﺔ« ﺑﻪ دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ دوره
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻋﻮﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اوﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻃﺮح رازی ﻟﻐﺖﺷﻨﺎس را در »اﻟﺰﯾﻨﻪ« آنﻃﻮر ﮐﻪ
ﺣﻖ اوﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ؛ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ذﻫﻦﻣﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ از روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن را ﮐﻪ در
آن زﻣﺎن راﯾﺞ ﺑﻮدﻧﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﺮﻫﻨﮓﻟﻐﺘﯽ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻌﺠﻢﻫﺎ ـ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﺤﺚ در
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻔﺮدات زﺑﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮده ـ در دﺳﺖ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ـ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
آواﯾﯽَ ،ﺻﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ـ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪا» ،ﮐﺘﺎب اﻟﻌﯿﻦ« ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻓﺮاﻫﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﺠﻢ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻫﯿﺪی ﻣﻌﺠﻤﺶ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آواﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻣﻔﺮدات ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاه آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﺧﻮاه آﻧﺎن ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ
َ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺑﻌﯿﺪاﻟﻤﺨﺮجﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮتﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻋﯿﻦ ﺣﻠﻘﯽ« اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺮف ﺑﻪ
ﺣﺮف آن را ﺑﺎ ژرفﻧﮕﺮی اداﻣﻪ داد .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻫﯿﺪی ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺠﻤﺶ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻨﯿﻒ آواﯾﯽ
ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺖ :ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺨﺎرج ﺣﺮوف .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد را ﻫﻢ ـ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﺮف آﺧﺮ اﺳﺎس ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ـ ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺠﻢ ﮔﻢﺷﺪه اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ و
ﻣﻌﺠﻢ ﯾﻤﺎن ﺑﻨﺪﻧﯿﺠﯽ.

 ۱۳۰ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﻧﻮع دوم ،ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺮب ﻣﺎده ﮔﺴﺘﺮده را ﺣﻮل ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ١؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮ و درﺧﺖ و ﺑﺎران و آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻏﯿﺮه از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎده ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
واﺣﺪی ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﻔﺮدات
ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،ﮐﻪ »اﻟﻐﺮﯾﺐ اﻟﻤﺼﻨﻒ« ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﮐﻪ آن را ﺑﺮاﺳﺎس واژﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦاﻟﺴﮑﯿﺖ در
ﻓﺮﻫﻨﮕﺶ »اﻻﻟﻔﺎظ« ﻧﯿﺰ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺲ اﯾﻦ دو زﺑﺎنﺷﻨﺎس ﻣﺎده زﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻟﻐﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده آواﯾﯽ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮی از زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﻌﻠﺐ در »اﻟﻔﺼﯿﺢ« و اﺑﻦاﻟﺴﮑﯿﺖ در
»اﺻﻼح اﻟﻤﻨﻄﻖ« ،ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﺻﺮﻓﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد زﺑﺎﻧﯽ را
ﺑﺮﺣﺴﺐ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺻﺮﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻌﻠﻮل ،ﻣﻘﺼﻮر و
َ
ُ
ﻣﻤﺪود ،ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس وزنﻫﺎی ﺻﺮﻓﯽ ﻣﺼﻞ »ﻓﻌﻞ« و »ﻓ َﻌﻞ« ﯾﺎ »ﻓﺎﻋﻞ« و »ﻓﻌﯿﻞ« ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺻﺮﻓﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﺮح
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮع ﭼﻬﺎرﻣﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ در زﻣﺎﻧﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ﻓﺮاوان ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻧﺎم
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی »ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ذات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،اﯾﻨﻬﺎ در اﺑﺘﺪای
ﭘﯿﺪاﯾﺶﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎده ﻟﻐﻮی ـ ﺻﺮﻓﯽ ،آواﯾﯽ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ـ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاد ﻟﻐﻮی را ﺑﺮاﺳﺎس
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ
و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﻬﻮل ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎده زﺑﺎﻧﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﻮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ
٢
ﮐﺘﺎبﻫﺎی »ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ« اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ و اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ّ
ﻣﺒﺮد ﮐﺘﺎﺑﯽ درﻣﻮرد »ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻘﺮآن« ﻧﻮﺷﺖ ـ اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن »ﮐﺘﺎب
اﻟﺘﺎم« ﻧﺎم داﺷﺖ ـ و زﺟﺎج اﺛﺮی ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻘﺮآن« ﻧﮕﺎﺷﺖ ،ﻇﺎﻫﺮا ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن
 .١ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
 .٢ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧﺤﻮه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده
آواﯾﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦاﺛﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن »ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ« در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ
»اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۳۱

ّ
ﻣﺒﺮد اﻫﺘﻤﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی در ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﻘﺎق داﺷﺘﻨﺪ .رﺳﺎﻟﻪ اﺻﻤﻌﯽ درﻣﻮرد اﺷﺘﻘﺎق ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ،و از
آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﻘﺎق ﻧﺰد و او ﻧﺴﻞ او و ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﺲ از او ﺗﺎ ّ
ﻣﺒﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
درﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﻧﺎمﮔﺬاری اﻋﻼم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﺑﻬﺎت ﻟﻔﻈﯽ و آواﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺑﻦدرﯾﺪ در ﮐﺘﺎب ﺑﺰرﮔﺶ از »اﻻﺷﺘﻘﺎق« ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﻠﻘﻪ ّ
ﻧﻈﺮی
ﻣﺒﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ
ِ
ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻧﺤﻮی ﺷﺎﻣﻞ آوا و ﺻﺮف و ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ آن
اﻓﺰوده ﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎ دو اﺛﺮ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ درﻣﻮرد اﺷﺘﻘﺎق ـ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ ـ ﯾﻌﻨﯽ رﺳﺎﻟﻪ »اﻻﺷﺘﻘﺎق« از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺮی ﺑﻦ ﺳﺮاج )ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﻨﻪ  (۳۱۶و ﮐﺘﺎب
ّ
»اﻻﺷﺘﻘﺎق اﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ« از زﺟﺎﺟﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل  ۳۴۰را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﻞ در ﺑﺎب اﺷﺘﻘﺎق ﺑﻌﻀﯽ از زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﯾﺎدهروی در ﺗﻌﻠﯿﻞ
رﯾﺸﻪ واژﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻟﻔﻈﯽ و آواﯾﯽ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻄﻮح زﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮق داد.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ ﻟﻐﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ راه رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﮐﻠﻤﻪ »اﺳﻢ« اﻣﮑﺎن دارد در ﮐﻠﻤﻪ
»ﺳﻤﻪ« ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ از ﺗﺸﺎﺑﻪ آواﯾﯽ ﺑﯿﻦ دو واژه رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﭘﺲ اﺳﻢ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اوﺳﺖ .اﻣﺎ زﺟﺎج ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﻘﺎق ﺧﻄﺎﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ
ﻣﺎده ﺳﻮم »اﺳﻢ«» ،ﺳﻤﻮ« اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎده ﺳﻮم »ﺳﻤﻪ«» ،وﺳﻢ« اﺳﺖ .و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ
ﻣﺎده آواﯾﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻄﻮح ﺻﺮﻓﯽ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﺮاج
١
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »و اﯾﻦ را ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﻒ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻓﺮاﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺷﺘﻘﺎق ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﺪ .ازاﯾﻦرو ﻧﻈﺮﯾﻪ
اﺷﺘﻘﺎق ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺻﺮﻓﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ راﯾﺞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .اول اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﺷﺘﻘﺎق ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ دارد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ واژﮔﺎن
زﺑﺎن را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد؟ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻓﺎﺣﺶ دارﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ً
ﺑﻪ اﺷﺘﻘﺎق را ﮐﻼ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ واژﮔﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺑﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻏﻠﺐ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
 .١اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج :رﺳﺎﻟﻪ اﻻﺷﺘﻘﺎق ،ص .۲۰

 ۱۳۲ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺸﺘﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ دارﻧﺪ .زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ؛
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ واژﮔﺎن آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزه آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻄﻮر ﮔﺬر
١
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ واژﮔﺎن ﻗﺪﯾﻢ در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﺗﻮﻗﯿﻒ« دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻠﻤﺎت دﺧﯿﻞ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ» .واژﮔﺎﻧﯽ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در اﺷﻌﺎر
ﻓﺼﺤﺎی ﻋﺮب وارد ﺷﺪ« ٢.اﯾﻦ واژﮔﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺲ
آﯾﺎ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺳﻮال اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﯾﺎﻓﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ واژﮔﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وارد ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺴﻞ اول زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻘﺎم ﻧﻔﯽ ورود
واژﮔﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ :اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ورود واژه ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪای ﻣﻘﺒﻮل
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و
آراﻣﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ و ﺣﺒﺸﯽ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ
ﻧﻈﺎم زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﻪﺷﺎن ﮐﻨﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،اﯾﻦ واژﮔﺎن ﺟﺰﺋﯽ ﺟﺪاﻧﺎﺷﺪﻧﯽ
از زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺮب اﻣﺎ ﺑﺎ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﻘﺎق را ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺧﺎﻟﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم
آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺎﻧﯽای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﮐﻪ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﯽ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﻼم ـ ﺑﺮ
ﺟﺎﻫﻠﯽ راﯾﺞ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد ـ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ ﻋﺼﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ِ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﻋﺮب ﭘﯿﺶ از آن آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
در ﮐﺎرﺑﺮد واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﺷﺎن ،ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؛ ]از
 .١از وﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻈﺮی ،ﻣﺒﺎﺣﺚ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ »زﺑﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ« ﭘﺪﯾﺪهای
آﺳﻤﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﺧﺪاﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ »ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ« ﯾﺎ ﻏﯿﺒﯽ
داﻧﺴﺘﻦ زﺑﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ زﺑﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﺳﻮﻣﺮی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﻣﮑﺘﻮب
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ زﺑﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺘﺮت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ زﺑﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﭼﯿﺰی از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ.
ّ
 .٢اﻟﺰﺟﺎﺟﯽ :اﺷﺘﻘﺎق اﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ ،ص .۲۸۴

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۳۳

اﯾﻦ رو[ ﻋﺮب از ﻣﻌﺎﻧﯽای ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻃﻼق ﻣﯽﮐﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﻔﻬﻮم »ﮐﻔﺮ« ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﺰد ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯽاﻋﺘﻘﺎدی و اﻧﮑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺷﮑﺮی و
ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ و ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ آن ﺑﻮد .ﻋﺮب ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻔﺎق را در ﻣﻌﻨﺎی دوروﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ و
ﺗﺰوﯾﺮ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن »ﻧﺎﻓﻘﺎء« ١و »اﻟﻨﻔﻖ« ٢را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻻﻧﻪ ﻣﻮش
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ دو ﺳﻮراخ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ ،از دﯾﮕﺮی
ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺖ .اﯾﻦ درﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ،روزه ،زﮐﺎت و ﻏﯿﺮه ﺻﺪق
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﻼم واژﮔﺎن را در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق »ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ«
ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻋﺮب ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ آن آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮد .ﭘﺲ ﺑﺮﻋﻬﺪه رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ راﻫﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ واژﮔﺎن ﻗﺪﯾﻢ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ر ﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ﺷﺮوع ﮐﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽـاﺷﺘﻘﺎﻗﯽ
ﺑﺮای واژﮔﺎن اﺻﻄﻼﺣﯽ در اﺳﻼم ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓﻟﻐﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ را ﯾﺎ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎده آواﯾﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻌﯿﻦ« ،ﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»اﻟﻐﺮﯾﺐ اﻟﻤﺼﻨﻒ« از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﺻﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻟﻔﺼﯿﺢ« از ﺛﻌﻠﺐ ،ﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﮔﻮﯾﻨﺪه ﮐﻼم ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ »ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﭘﯿﺮوی ﺷﺪه .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد؛ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در روش ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺮار
دادن اﺷﺘﻘﺎق ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ اﺛﺮ زﺑﺎﻧﯽ.
ً
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺷﺘﻘﺎق روﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان ﺣﻠﻘﻪ ّ
ﻣﺒﺮد ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن روﺷﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در »اﻟﺰﯾﻨﻪ« در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ :از ﺧﻼل رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮاد زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺸﺎﺑﻬﺎت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و آواﯾﯽ و ﺻﺮﻓﯽ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ را اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده
ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻋﯿﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽداد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن واژه
ً
»ﻧﻔﺎق« ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﻌﺮﻓﯽاش ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ـ و واژه »ﻧﺎﻓﻘﺎء« ﯾﺎ »ﻧﻔﻖ
اﻟﯿﺮﺑﻮع« ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺠﺴﻢﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دو
 .١ﯾﮑﯽ از ﺳﻮراخﻫﺎی ﻻﻧﻪ ﮐﻼﮐﻤﻮش ﮐﻪ آن را ﺑﺮای روز ﻓﺮار ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .٢ﻧﻘﺐ ،ﺗﻮﻧﻞ

 ۱۳۴ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

واژه ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ
آﻧﮑﻪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ دو ﺳﻮراخ ﺣﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻦ دو ﻓﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺧﻮدش را ﺑﯿﻦ دو ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮه و ﺟﻮی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان رﯾﺸﻪ اﺷﺘﻘﺎﻗﯽ ﺑﺮای »ﻧﻔﻖ« را ﮔﺴﺘﺮش
داد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎدی ﻣﻠﻤﻮس ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻧﻔﺎق ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽای ﺑﺸﻮد ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ذﻫﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻌﺎری واژه ،اﻧﺘﻘﺎل آن از ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﻪ ذﻫﻨﯿﺖ را ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺟﺎزه وﺿﻊ آن
ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺧﻼﻗﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻼﻣﯽ آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ واژهای واﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ واژﮔﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﺶ را درﺑﺮﺑﮕﯿﺮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽـدﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮای آن
اراﺋﻪ دﻫﺪ .درواﻗﻊ ﻧﻔﺲ ﮔﺴﺘﺮش اﺷﺘﻘﺎق ﺑﺮای در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ واژﮔﺎن اﺻﻄﻼﺣﯽ ،در ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺧﺎﻟﯽ از ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﻣﺨﺎﻃﺮهﺟﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ـ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮاب و
رؤﯾﺎ و ﺗﺄوﯾﻞ آن ﺑﻮد ـ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺠﺮد را از ﻣﻌﻨﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن اﺧﺬ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
»ﻋﺒﻮر« از ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ »ﺗﻌﺒﯿﺮ«ی ﮐﻪ ﺑﺮای رؤﯾﺎ
ً
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ـ ﮐﻪ ذاﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﭘﻨﻬﺎن را درﺑﺮدارد ـ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎ
ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ؛ درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺒﻮر ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺴﻢ ﺷﻨﺎور از ﯾﮏ ﮐﻨﺎره ﻧﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره
َ
روﺑﺮوﯾﯽ اﺷﺘﻤﺎل دارد .ﭘﺲ وی اﯾﻦ ﺳﻄﺢ اول را ﺑﺮای رؤﯾﺎ » َﻣﺜﻞ« ﻧﺎﻣﯿﺪ ،و ﺳﻄﺢ دوﻣﺶ را ﻣﻌﻨﺎ.
َ
ﭘﺲ َﻣﺜﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽ رؤﯾﺎ را درﺑﺮدارد .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»"ﻋﺒﺎرت" از "ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻬﺮ" ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﯽرود ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﭘﻞ
و ﯾﺎ زﯾﺮﮔﺬر ،ﯾﺎ ﻣﻌﺒﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ .از ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ »دﻧﯿﺎ را راﻫﮕﺬری ﺑﺪان ﮐﻪ از آن
ﻣﯽﮔﺬری ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ «.زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ رؤﯾﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آن
را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺬر ﮐﻨﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺑﺮ از ﯾﮑﯽ از
ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﻧﺤﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺮود .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮﮐﻨﻨﺪه رؤﯾﺎ از ﻣﺜﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽاش ﮔﺬر ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﮐﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرد ،در ﻣﻌﻨﺎ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ را
ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺮ ﯾﺎ راهﮔﺬری ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﺷﻨﺎ را ﻫﻢ ﺧﻮب ﻓﺮاﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﺮق

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۳۵

ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﮕﺬرد ﺗﺄو ﯾﻞ آن و ﭘﯿﺎﯾﻨﺪﻫﺎﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ؛ ﭘﺲ از ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ
١
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
ﺗﻌﻤﯿﻢ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯽﺧﻄﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ دارﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از
زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد واژﮔﺎن و ﻋﺒﺎرات ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﻋﺮﺑﯽ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »ﺻﺮاط«،
»رﺑﯿﻮن« و »اﺳﺘﺒﺮق« و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﻠﻤﺎت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﺪر اﺷﺘﻘﺎﻗﯽ آﻧﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت
ﻋﺮﺑﯽای ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ آواﯾﯽ دارﻧﺪ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ »اﻗﻠﯿﻢ« ﮐﻪ رﯾﺸﻪ آن را در ﻗﻠﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و »ﯾﺄﺟﻮج« ﮐﻪ آن را از »اﺟﺞ« ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و »ﻣﺎروت« ﮐﻪ آن را ﻣﺸﺘﻘﯽ از »اﻟﻤﺮت«
داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﻘﺎﻗﺎت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﺻﻠﯽ در ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ
از رﯾﺸﮥ اﺷﺘﻘﺎﻗﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪاﺧﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ روش رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻘﺎم روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ واژﮔﺎن اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺸﮑﻞ در ﻧﺤﻮه ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﻣﺪاﺧﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .آﯾﺎ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﻮاد آواﯾﯽ را ﺑﻪ
روش ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﯿﻦ« ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺮف آﺧﺮ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی »ﺗﻘﻔﯿﻪ« اﺳﺖ،
ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻤﺼﻨﻒ« اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ اﺳﺖ؟ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﺮاﺳﺎس روش زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ،اﻣﺎ وی در ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ از او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
زﻣﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎب دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت
در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺮ او ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻟﮑﻦ او ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﻓﺮو ﻧﻤﯽآورد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را در
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺘﺎب ﺧﻮدش ﯾﺎ ﻣﺘﻦ و ﯾﺎ آﺧﺮش ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ .زﺟﺎج در ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮑﺶ »ﺗﻔﺴﯿﺮ
ّ
اﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ« ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ وی زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واﺣﺪی
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از آن ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻃﺮح اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ۳۲۱
ﻣﺪﺧﻞ اﺻﻄﻼﺣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرک
 .١اﻟﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﺪﺧﻞ »ﻋﺒﺎرة اﻟﺮؤﯾﺎ«

 ۱۳۶ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ،اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی
ﺟﺎﻫﻠﯽ در ﻗﻤﺎر و ﻣﯿﺨﻮارﮔﯽ ،ﺳﺤﺮ و ﮐﻬﺎﻧﺖ ،و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺖﻫﺎی ﺟﺎﻫﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻃﺮﺣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺎص ﻧﯿﺎز داﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ از ﻣﺎدهای زﺑﺎﻧﯽ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده دﯾﮕﺮ ﺑﺮود ،و ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪن در داﯾﺮه زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واﺣﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ،و ﺗﻼش
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺧﻮدش از ﻣﺎده زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻬﻤﯽ دور ﻧﺸﻮد.
واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻞ ﺑﻪ روش اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ،روﺷﯽ ﺻﺤﯿﺢ و روﺷﻦ را ﻃﻠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎرهای ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﻧﺘﻘﺎدی
اﺷﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺘﺶ را ﺑﺎ اﺳﻢ ﺟﻼﻟﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻌﺎﻧﯽ
آنﻫﺎ را ﻣﯽآورد ،و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ،اﺻﻄﻼﺣﺎت
» ُﻋﻠﻮی« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ و ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ و ﺟﺤﯿﻢ و ﻓﺮدوس را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ً
ﮐﺮدن ﻣﺪﺧﻞ »ﻗﯿﺎﻣﺖ« ،داﯾﺮه زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ )»ﻋﻠﻮی«( را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
از ﻣﺎده »ﻋﺎﻟﻢ« ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در آن دﻧﯿﺎی ﺟﻦ و اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،و آﺧﺮت و دﻧﯿﺎ ،ﺳﭙﺲ
ﺑﺮوج و ﻓﻠﮏ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ،از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿﺎﻧﯽ )» ّ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ«( ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و
آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در زﻣﯿﻦ ،اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻠﯿﻢ و ﻧﺎم ﻣﻮاﺿﻊ ،ﺣﯿﻮان ،روح ،ﻋﻠﻢ ،ﺟﻬﻞ،
ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﺻﻄﻼﺣﺎت دﯾﮕﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آدﻣﯿﺎن را در زﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﻢ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻣﺘﯽ ﺧﺎص در ﻋﺎﻟﻢ »ﺳﻔﻠﯽ« زﻣﯿﻨﯽ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﻋﻮاﻟﻢ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻒ در ﻣﺪﺧﻞ »ﻋﺎﻟﻢ« ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﮑﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻪ دﻧﯿﺎ دارﯾﻢ ،دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻻ ،دﻧﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و
دﻧﯿﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ .ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻓﻠﮏ و آﻧﭽﻪ در اوﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ ﻫﺮآﻧﭽﻪ
زﯾﺮ ﻓﻠﮏ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻻ در دﻧﯿﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن دﻧﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻧﯿﺎﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در او ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ از
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻋﻘﻞ در او ﻧﻬﺎده ﺷﺪه و از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ و از ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻃﺒﺎﯾﻊ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯿﺎن
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ وﯾﮋه ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ وی ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎﻫﺎﺳﺖ ١«.ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
 .١اﻟﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۳۷

اﯾﻦ ﻓﮑﺮ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ زﻣﺎن ﻣﻮﻟﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻓﻮرﯾﻮس ﺻﻮری در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﯾﻌﻨﯽ »آراء اﻟﻔﻼﺳﻔﻪ ﻓﯽ ﻃﺒﯿﻌﻪ اﻟﻔﻠﮏ« ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﺴﻠﻪای از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮی از اﺻﻄﻼﺣﺎت از ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﻞ و
ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و اﯾﻤﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﻣﺪﺧﻞ وارد ﺗﻌﺪادی از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ
زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺣﻮزه ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎمﻫﺎی ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻒ از ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻧﺎمﻫﺎی ﻓﺮق و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﺎرﮐﺮدی در ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻮ
و ﻧﻤﺎز و ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ،ﺳﭙﺲ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب و وﺣﯽ و ﻧﺒﯽ و ﺧﻠﯿﻞ ]آورده
ﻣﯽﺷﻮد[ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت وﻻﯾﺖ و وﻻء و ﻣﻮاﻻت ،ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آوردن
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اخ و اﺧﺖ و ﺳﻼﻟﻪ و ﻋﺘﺮت و اﺳﺒﺎط و ﻏﯿﺮه.
ﭘﺲ از آوردن اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻟﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺎﻣﯽ
ﺑﺖﻫﺎ و ﻏﯿﺮه از ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻫﻠﯽ را ﻣﯽآورد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪاح و ﮐﻬﺎﻧﺖ و ﺳﻮاﺋﺐ و ﻏﯿﺮه.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ داﯾﺮهﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻻ ،ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ادﯾﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ادﯾﺎن
ﻣﺸﺮﮐﺎن و اﻫﻞ ﮐﺘﺎب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ادﯾﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎ ﻓﺘﺮت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺮ آن ﻓﻄﺮت ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ً
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻄﺮت اﻟﻬﯽ ﻣﺴﺎوی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و دﻗﯿﻘﺎ اﻧﺤﺮاف از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻘﺎﯾﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺜﻞ و ﻣﻤﺜﻮل اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف اﻧﺴﺎن از ﻣﻌﯿﺎر ﻓﻄﺮت ﺷﺎﻟﻮدۀ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽﺳﺎزد .رازی
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ »از ﺳﻨﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮده ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻻﻧﻪ ﺳﻮﺳﻤﺎر داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ داﺧﻞ آن ﺷﻮﯾﺪ«.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﻣﻮﻟﻒ ﮔﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﮑﺎر و ﻣﺘﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﮔﺎه ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺪﺧﻞ »ﺣﮑﻤﺖ« را ﺿﻤﻦ
ﻣﺎده »ﺣﮑﯿﻢ« در اﺳﻤﺎء ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآورد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ذﯾﻞ ﻣﺪﺧﻞ »ﺣﮑﻤﻪ« و »ﺣﮑﯿﻢ«
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح آن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻣﺎده »ﺣﮑﯿﻢ« اﻟﻬﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آورده ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﺷﺮح آن در زﻣﯿﻨﻪ
ِ
ِ
ِ

 ۱۳۸ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺰﯾﻨﻪ
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﯾﺪه ﻧﮕﺎرش ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در اواﯾﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ
ذﻫﻦ او رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﺮای اﺻﻄﻼﺣﺎت دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻪوﯾﮋه
در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ »ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ« و »ﻣﺸﮑﻞ اﻟﻘﺮآن« و »ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن« اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه
ّ
ﮐﺘﺎب زﺟﺎج ﯾﻌﻨﯽ »ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ« ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻗﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در درون وی اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای
اداﻣﻪ دادن اﯾﻦ ﻃﺮح را آﺗﺶ زدﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ »اﻟﺰﯾﻨﻪ« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ اﺷﺎره ای
ّ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺘﺎﺑﺶ ـ از ب ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﺎ ت ﺗﻤﺖ ـ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ
از ﻣﺘﻦﻫﺎ را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﮐﺎﺗﺒﯽ ﻣﺸﺨﺺ ارﺟﺎع دﻫﺪ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در
ّ
ﮐﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد» ،دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه« اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را »دﻻﻻت ﻧﺒﻮه رﺳﻮل اﻟﻠﻪ«
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮐﺘﺎب
اوﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻢ و ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ را ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﺛﺮش را ﮔﺮدآوری
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب او آﻣﺪه ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ ﻧﺎم اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮار را در اﻟﺰﯾﻨﻪ دارد .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﺛﺎر او ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده ،و از آﻧﻬﺎ ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ ارﺟﺎع
دارد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮن اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﺑﻪ  ۲۰ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺲ از آن
ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه از »ﻣﺠﺎز اﻟﻘﺮآن« و ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب »ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮن دﯾﮕﺮی از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﻨﺎد آنﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ،
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﻘﻮد وی »ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ؛ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ »اﻟﻌﯿﻦ« ﺧﻠﯿﻞ ﻓﺮاﻫﯿﺪی ارﺟﺎع داﺷﺘﻪ و از آن ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ
را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از »اﻟﻐﺮﯾﺐ اﻟﻤﺼﻨﻒ« از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از ﺗﻌﺪادی از
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﺜﻞ »اﻻﺷﺘﻘﺎق« اﺻﻤﻌﯽ و »اﻟﻨﺨﻞ« ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺐ ﻧﺤﻮﯾﻮن ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ »اﻟﮑﺘﺎب« ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و از آن
ﺑﺮﺧﯽ از آراﺋﺶ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻮﻟﻒ و ﻧﻪ ﻋﻨﻮاﻧﺶ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و آن
»ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻘﺮآن« زﺟﺎج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻒ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺎم او را از

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۳۹

ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،اﻣﺎ در ﻧﻘﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﻢ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻮن او ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺤﻮﯾﻮن ﻧﺴﺒﺖ
داده ،ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ّ
در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎدان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وی ،رازی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻦﻫﺎ را از ﮐﺘﺎب ﺷﯿﺨﺶ ﻣﺒﺮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ
ً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از رواﯾﺎت »اﻟﮑﺎﻣﻞ« اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﺰ آن ﻣﺘﻮن دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
آﻧﻬﺎ را از ﮐﺘﺎب ﮔﻤﺸﺪه ّ
ﻣﺒﺮد »ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻘﺮآن« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﻣﻮرد ﺷﯿﺦ
ً
او ﺛﻌﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﮐﺘﺎب وی »اﻟﻔﺼﯿﺢ« ﭘﺎرهﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻮن
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از ﮐﺘﺎب ﮔﻢﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ آن »ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻘﺮآن« ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺛﻌﻠﺐ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﮐﺎر اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آن ﻣﻮاد ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺷﺮحﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ
دﯾﻮانﻫﺎی ﺷﻌﺮای ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﺮ و ﻋﺪی ﺑﻦ رﻗﺎع و ﻧﺎﺑﻐﻪ و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﺮحﻫﺎی
دﯾﻮانﻫﺎ ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺛﺎر ﺷﯿﺨﺶ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺳﮑﺮی ارﺟﺎع داده ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮحﻫﺎی وی ﺑﺮ دﯾﻮانﻫﺎی ﻫﻤﻪ از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ زﻫﯿﺮ و اﺷﻌﺎر ﻫﺬﻟﯿﯿﻦ و دﯾﮕﺮان رﺟﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻘﺮآن« ﯾﺎ »ﻏﺮﯾﺐ
اﻟﻘﺮآن« داﺷﺘﻨﺪ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮد .ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ دﺳﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﻟﻒ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
ﮐﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﺴﺎﺋﯽ و ﻓﺮاء ،و دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻒﺷﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده؛
ﻣﺜﻞ »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن« ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻣﺎم زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ.
از ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺟﻮع ﮐﺮده ،ﮐﺘﺎب »ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺮا« اﺑﻦﺳﻼم ﺑﺎرز اﺳﺖ؛
ﭼﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪاش ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ و ﭘﺎرهﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از آن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
اﺑﻦﮐﻠﺒﯽ و واﻗﺪی و اﺑﻦاﺳﺤﺎق ،ﮐﻪ از آن ﭘﺎرهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ آﺷﮑﺎرا ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده
ً
و ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺒﺎس از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ،را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﺮﺟﻊ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ،از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ﺑﺪون اﺷﺎره ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﺷﺎن از آﻧﻬﺎ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﺣﻆ
و ﻃﺒﺮی و اﻣﺎم زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﻧﺴﻔﯽ و اﺷﻌﺮی ﻗﻤﯽ و ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ و ّ
زﺟﺎج و اﺑﻦ اﻟﺴﮑﯿﺖ و ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی ،ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ اﺻﺮار دارد وی را »ﻣﻠﺤﺪ« ﺑﻨﺎﻣﺪ.

 ۱۴۰ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ً
ﺷﺎﯾﺪ ﻃﺒﺮی ﻫﻤﺎن ﻣﻔﺴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺘﻦﻫﺎ را ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﺎاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﺎم
وی اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده ،و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ »ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ« اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از
او ،از اﻣﺎم زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن« ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﺑﻮﺧﺎﻟﺪ واﺳﻄﯽ از وی
رواﯾﺖ ﮐﺮده و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ از او ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺟﺎﺣﻆ؛ ﺷﻮاﻫﺪی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻤﺶ از اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﻣﺎده »وﺣﯽ« و روش
ﻓﻬﻢ ﺟﺪﯾﺪ را از وی ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در
»اﻟﺰﯾﻨﻪ« و »اﻟﺒﯿﺎن و اﻟﺘﺒﯿﯿﻦ« ﺟﺎﺣﻆ ،آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ از وی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده؛ ﺑﻪوﯾﮋه
ﭘﺎرهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ و وﺣﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ،و اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻄﻪای دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺧﻮد روش ،اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺎرهﻫﺎ را از ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻘﺮآن« زﺟﺎج
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ »ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺤﻮﯾﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ« اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺷﺮحﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﺮوح
اﻟﻤﺤﺼﻮل« داﻋﯽ
ﺗﺄوﯾﻠﯽ ذات ﻃﺒﺎﯾﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪ زده ]ﮐﻪ[ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد از ﮐﺘﺎب »
ﻓﻠﺴﻔﯽ و
ِ
ِ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﻧﺴﻔﯽ ،اﻗﺘﺒﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﻌﮑﻮس ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آراء ﯾﮏ
»ﻣﻠﺤﺪ« ﻣﯽﭘﺮدازد؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ از وی ﻧﻤﯽﺑﺮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮر وی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
زﮐﺮﯾﺎی رازی اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻮه« ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺑﺮ وی ﺑﺘﺎزد.
ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وی در ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻼﻗﺎت آن دو در ﺑﻐﺪاد ،ﭘﯿﺶ از ﻣﻨﺎﻇﺮه
ﻣﺸﻬﻮرﺷﺎن در ری اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،در رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺎرهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ دو ﮐﺘﺎب »ﻓﺮق
اﻟﺸﯿﻌﻪ« ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ و »ﻣﻘﺎﻻت و اﻟﻔﺮق« از اﺷﻌﺮی ﻗﻤﯽ دارد .اﯾﻦ ﺧﻄﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﺎﻟﺖ اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﺶ را از
ً
آﺛﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺪاﺧﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ
ﻓﺮق را از ﻧﻈﺮ زﺑﺎﻧﯽ و رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻣﮕﺬاری را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻓﺮق ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ در
ﻣﺪﺧﻞ »ﻣﺮﺟﺌﻪ« ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ّ
ﻣﺒﺮد در ﻣﺪﺧﻞ »ﺧﻮارج« و »ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ« ،و ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
»اﻟﻤﻘﺎﻻت« اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﻌﺒﯽ در ﺑﺤﺜﺶ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻗﺪرﯾﻪ .اﯾﻦ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی درﻣﻮرد ﮐﺘﺎبﻫﺎی

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۴۱

ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ و اﺷﻌﺮی ﻗﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎرهﻫﺎ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮی
ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل از ﻣﺒﺮد ﯾﺎ اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻼف آﻧﮑﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ،در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺘﺎب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺣﺪود  ۷۰ﻣﻨﺒﻊ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎب را درﺑﺮﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ،
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮔﻢﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻘﺮآن« ّ
ﻣﺒﺮد و ﺛﻌﻠﺐ و ﮐﺴﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮه ،و »ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن« از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ و ﻏﯿﺮه ،و دواوﯾﻦ و
ً
آﺛﺎر و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺷﻌﺮی را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ رازی ﻣﺆﮐﺪا ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۰۰
ﮐﺘﺎب ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ وی ﺑﻪ آﻧﺎن روی آورده ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ.

اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ و ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ از ارﺗﺒﺎط ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﻢ :آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را
ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ از ﻃﺮح دو ﺳﻮال ﻣﻬﻢ؛ اول از ارﺗﺒﺎط رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه ،و دوم از ارﺗﺒﺎط رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ،ﺑﻪوﯾﮋه از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺰاری در
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻮد.
ﺳﻮال ﭘﯿﺮاﻣﻮن ارﺗﺒﺎط رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
در ﭘﺎﺳﺦ
ِ
ِ
رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺒﻮد .ﺟﺪای از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻐﺪادی را
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﯾﺎ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﺴﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮش ﺑﺪاﻧﯿﻢ ١،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ
رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ـ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در آﺛﺎر ﻣﺪرﺳﯽﺷﺎن ـ اﺳﺖ ،از
ﺣﻠﻘﻪ ّ
ﻣﺒﺮد آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺛﻌﻠﺐ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻨﺎن در ﮔﺴﺘﺮه
ﮐﺎرﺑﺴﺖ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ آن اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﯾﺎدآوری
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻧﺰد دو ﺷﯿﺦ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻮﻓﯽ و ﺑﺼﺮی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﺛﺎر اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ را
ﺧﻮاﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان وی را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻐﺪادی ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﭘﯿﺮاﻣﻮن ارﺗﺒﺎط ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب ،ﻣﺆﻟﻒ،
ﻣﺤﯿﻂ ،اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع ،ﮐﺘﺎب اﺛﺮی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای
 .١اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻣﺨﺰوﻣﯽ اﺳﺖ در ﮐﺘﺎب :اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮی ﻓﯽ اﻟﺒﻐﺪاد ،دار اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۹۸۷ ،

 ۱۴۲ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای
آﻣﻮزش اﺻﻮل رﯾﺸﻪ
ِ
ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان در آن ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ذﻫﻨﯿﺖﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﺪادﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .دوم آﻧﮑﻪ اﻣﮑﺎن دارد اﺧﺘﻼﻓﺎت
زﺑﺎﻧﯽ در رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮوان ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ
ﺟﺰﺋﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ـ در ﮐﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ
آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ زﺑﺎن در ذاﺗﺶ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی اﻟﺰﯾﻨﻪ را در دوره اول زﻧﺪﮔﺎﻧﯽاش ﻧﻮﺷﺘﻪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
دﺳﺖﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ آن را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻐﺪاد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ّ
ﻣﺒﺮد و ﺛﻌﻠﺐ و ﺳﮑﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺑﺎﻓﺘﺎر
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن آﻧﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ دارد ،ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﺘﺎب در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ درﺟﻪای از اﻋﺘﺪال رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺻﺮﯾﺢ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از دو ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﯿﺎن ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺴﻨﻦ ﻓﺮاﺗﺮ رود .ﻧﺰد وی ﺗﺸﯿﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﻤﺎن ﺗﺴﻨﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺧﻼق وارﺛﺎن و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ او ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
و وﺣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮕﺴﻠﺪ ،و اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪ.
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻫﻞ ﻓﺮق و اﺧﺘﻼف از ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺳﻨﺖ ﺧﺎرجاﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ اﻟﻔﺖدﻫﻨﺪهای ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﺎرﺷﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺳﺨﻦﺷﺎن ﺑﺎﻃﻞ و ﻋﻤﻞﺷﺎن ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ .اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﺷﺪه و ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮرﺷﺎن اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮادرﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺎمﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻈﻢدﻫﻨﺪهای
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻈﻢ داده اﺳﺖ .اﻣﺎم در ﺳﺨﻦ ﻋﺮب ،ﻧﻈﺎم و ﻣﺜﺎل ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﮔﺮد ﻣﯽآورد ،و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﯿﻦ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻟﮕﻮ اﺳﺖ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﻈﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ از ژرﻓﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﻋﻮت در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ او ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ وی ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺮﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺶ ﺑﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﯾﻨﻪ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی ۱۴۳

آن اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ،و ﺟﻤﻠﻪای را ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد آﺷﮑﺎرا اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﺪاﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﺑﺎب ﻓﺮق
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺆﻟﻒ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﯿﻌﯽ و ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ .از
ﺳﻨﺖ ﻣﺮﺟﺌﻪ و ﻗﺪرﯾﻪ و ﺧﻮارج اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی زﻧﺪه ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و
ﻓﺮق ازﻣﯿﺎنرﻓﺘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ آﻧﺎن در دﯾﺪﮔﺎه وی دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮی آﻧﻬﺎ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ در ﻧﻈﺮ وی ﻓﺮﻗﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ روز ﺑﻪ
روز زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» :و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ روز زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽﮔﺮی را ﺗﺎﺣﺪودی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب
اﻟﺰﯾﻨﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻋﻮﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻬﯽ از دﻋﻮت در آن ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻮدن ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺮﻫﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯽاﻓﺸﺎﻧﺪ.

