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 لسفیف اصطالحاتسازی  معادل نقش آنها در فارسی نویسی فیلسوفان مسلمان و

 علیرضا نجف زاده تربتی

 دهاستادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مش

 چکیده

ها و تألیفات فلسفی همگی به زبان عربی نگاشته که در قرون اولیه اسالمی ترجمهپس از آن

از قرن سوم هجری به بعد به تدریج دانشمندان فارسی زبان کار تألیف آثار علمی به زبان شد، می

نی، کاشا سینا و شاگردان او، ناصرخسرو، سهروردی، بابا افضلاند. ابنفارسی را آغاز کرده

به زبان  های فلسفیرالدین طوسی، قطب الدین شیرازی، و دیگران در تدوین نگاشتهخواجه نصی

اند. تالش ایشان در معادل سازی اصطالحات فلسفی به زبان فارسی بسزایی داشته فارسی سهم

این   ست.تر فراهم کرده ازمینه را در روزگار ما برای آفرینش آثار  فلسفی به زبان فارسی پخته

 های فلسفی فارسی و نقش آنها در توسعه زبان فارسی برای انتقالرفی نوشتهجستار به مع

 پردازد. های فلسفی میدانش

 ، دانشنامه عالیی: اصطالحات فلسفی، زبان فارسی، فلسفه اسالمیکلید واژه
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 مقدمه:

از همان قرون شک زبان عربی که قرآن مجید کتاب مقدس مسلمانان بدان نازل شده است بی

اولیه اسالمی زبان علمی مسلمانان بوده است و عموم دانشمندان مسلمان وحتی ایرانیان آثار علمی 

وسیعی  هایاند . اما از آنجا که زبان عامه مردم در بخشکردهخود را بیشتر به این زبان تألیف می

رسی توانایی و ظرفیت های اسالمی زبان فارسی بوده است و از طرف دیگر زبان فااز سرزمین

ی به کرده است تألیفات علمکافی برای انتقال مطالب علمی را داشته است، ضرورت اقتضا می

این زبان هم نگاشته شوند . از این روی از قرن سوم به بعد زبان فارسی به تدریج برای بیان و 

به زبان  الیف آثار علمیها مورد استفاده قرار گرفته و دانشمندان فارسی زبان کار تانتقال دانش

 اند. مادری خودرا آغاز کرده

د، در این اننویسی آثار علمی فالسفه مسلمان که اکثر آنها ایرانی هم بودهاز همان شروع فارسی

اند. ما در این نوشتار به معرفی مهمترین تألیفاتی که در حوزه نهضت مشارکت چشمگیری داشته

 پردازیم :ه شده است میفلسفه اسالمی به زبان فارسی نوشت

 اولین تألیف فلسفی به زبان فارسی : 

که در حوزه فلسفه اسالمی اولین تألیف به زبان فارسی چه کتابی بوده است شاید اتفاق در این

از شیخ الرئیس « دانشنامه عالیی»نظر کامل وجود نداشته باشد. اکثر محققان کتاب 

ق .( فیلسوف و پزشک بزرگ ایرانی را به عنوان  824 – 073سینا )ابنعبداهللبنحسینابوعلی

« کشف المحجوب»اند. اما برخی کتاب اولین نگاشته فلسفه اسالمی معرفی کرده

های سوم و چهارم در ایران و به سِجزِی )سجستانی( از داعیان اسماعیلی سدهاحمدبناسحاقابو

وم زیرا اگرچه تاریخ والدت سجستانی معلاند؛ خصوص سیستان و خراسان را اوّلین تالیف دانسته

-3/828، 1070بوده است )زریاب خویی ،  090تا  043ی نیست، اما وفات او در بین سال ها

را در نیمه دوم قرن چهارم نگاشته است و « کشف المحجوب»(. بنابراین او به احتمال زیاد 824

به رشته  824تا  810فاصله سالهای  را در دوره اقامت در اصفهان در« دانشنامه عالیی»سینا ابن

انی سجستکه تحریر در آورده است. پس شرف تقدّم از آنِ این کتاب است. اما محققان در این

 یچ نسخهه کهاند. با آنخودش از آغاز این کتاب را به زبان فارسی نوشته باشد اظهار تردید کرده

ارسی ترین نسخه موجود از این اثر به زبان فخطی از این اثر به زبان عربی پیدا نشده است و معتبر

(؛ اما شواهد حکایت از آن دارد که به احتمال زیاد اصل این رساله 4/071، 1090است )ساکت، 

های که همه نسخهبه زبان عربی بوده و بعدها به فارسی ترجمه شده است. از جمله این شواهد این

کشف »باشد به جز حدود دوازده نسخه میمؤلفات سجستانی که تاکنون به دست آمده است و 
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( حکایت از آن 0که عبارت مقدمه این کتاب )صهمگی به زبان عربی هستند. چنان« المحجوب

( 3/827دارد او این کتاب را برای امام زمان خود یعنی خلیفه فاطمی نوشته است )زریاب خویی، 

دن اند که احتمال عربی بور کردهو نه برای یک امیر فارسی زبان. شواهد دیگری را محققان ذک

 (. 4/073)ساکت ،  کشدکند و ذکر آنها به درازا میاصل این کتاب را تقویت می

که این اثر چه در اصل به زبان فارسی نوشته شده باشد و چه در سالهای پس از وفات از آنجا

مذاق  اسالمی به ای در خور تأمّل در فلسفهسِجستانی به فارسی برگردانده شده باشد، رساله

 به معرفی آن پس از دانشنامه عالیی خواهیم پرداخت .اسماعیلیان است 

 : سینا به زبان فارسیدانشنامه عالیی تألیف جامع فلسفی ابن

دانشنامه عالیی یک اثر جامع فلسفی است که به زبان فارسی دری نگاشته شده است. این دانشنامه 

هیات مشایی از پنج علم: منطق ، طبیعیات ، هیأت ، موسیقی و البه عنوان نخستین اثر فارسی فلسفه 

های سینا است و بخشهای منطق ، الهیات و طبیعیات به قلم خود ابنپدید آمده است . بخش

مربوط به ریاضیات )شامل هندسه، هیأت ، حساب و موسیقی( که در همان زمان شیخ الرئیس از 

گر او به های دیجوزجانی از روی نوشتهعبیداگردش ابوبین رفته بود، پس از وفات او توسط ش

 824تا  810سینا در فاصله سالهای رشته تحریر آمده و دانشنامه تکمیل شده است . این اثر را ابن

برای سپاس از حمایت های امیر وقت اصفهان عالء الدوله کاکویه نوشته است و به همین سبب 

ه است توانستاست. در این دانشنامه شیخ الرئیس تا آنجا که  گذارده« دانشنامه عالیی»نام آن را 

برای مفاهیم و اصطالحات فلسفی برابرنهادهای فارسی به کار برده است. او در این اثر فارسی 

گونه ای بخشید، همانسابقهخود دامنه کاربرد واژه های فارسی را در فلسفه اسالمی وسعت بی

ربی مثل قانون، شفاء، اشارات و نجات اسباب رواج اصطالحات که در آثار علمی خود به زبان ع

را فراهم آورد. اگرچه او به عنوان آغازگر نهضت استقرار نداشت علمی جا افتاده که قبل از او 

فارسی نویسی ممکن است در همه موارد به این کار موفق نشده باشد، اما کوشش او در این راه 

است. واژگانی که او برای نخستین بار در این اثر ماندگار به شایسته تقدیر و ستایش فراوان 

کاربرده است مورد استفاده و اقتباس دانشمندان فارسی نویس پس از او قرار گرفته است و به 

 فراوانی از سوی آنها به کار رفته است .

رابر ب  برد که شاید ازابن سینا گاهی واژگان فارسی را در برابر اصطالحات عربی به کار می

رای کند، بشان را نیز ذکر میفارسی آنها مشهورتر باشند، پس به ناچار معادل عربی هاینهاده

دانستن دو گونه است: یکی اندر رسیدن که به بتازی تصور خوانند .... و دومی »گوید: مثال می

به تازی  و و این را چگونگی خوانند»یا گفته است:« گرویدن.... و این را بتازی تصدیق گویند.

کیفیت .. و این را چندی خوانند و به تازی کمیت .... یکی کجایی که به تازی اَین خوانند....... 

 « یکی کَیی که به تازی متی خوانند.... یکی نهاد که به تازی وضع خوانند
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خدا نامه ده )لغت« سینا و تأثیر آن در ادبیاتلغات فارسی ابن»دکتر محمد معین در مقاله ارزشمند 

 های مشترکسینا را استخراج و واژه( تمام واژگان فارسی در آثار ابن 41-30، ص1007، مقدمه، 

شناسی ق( که در ستاره  883-032ابوریحان بیرونی )« التفهیم»بین این کتاب و کتاب معاصر او: 

سینا ار ابنپردازی در آثو هندسه و حساب نوشته است را با هم مقایسه کرده است و از انواع واژه

هایی که او در به کار بردن کلمات به کار برده و تأثیر ژرفی که بر نویسندگان بعد از خود و شیوه

سی ها و اصطالحات برجسته فارگذاشته است بحث کرده است. ایشان در فهرستی که برای واژه

و در  کلمه 218یا مرکب از عربی و فارسی ترتیب داده است این کلمات را در بخش منطق 

 (34کلمه دانسته است.)همان، ص  449و در مجموع  878و در بخش الهیات  231بخش طبیعیات 

  آوریم:را می« دانشنامه عالیی»های ابن سینا در برای نمونه برخی از معادل ساخته

علم برین )علم اعلی(، علم پیشین )حکمت اولی(، علم ترازو )منطق(، علم رگ )علم نبض(، علم 

لم طبیعی(، علم سپس طبیعت )علم مابعدالطبیعه(، علم فرهنگ )علم تعلیمی(، علم زیرین )ع

میانگین )علم اواسط(، فلسفه پیشین )حکمت اولی(، شاید بود )امکان(، هرآینگی بودن 

)وجوب(، هست آمدن )به وجود آمدن(، هست بودن )موجودیت(، هست شدن )موجود شدن(، 

خود )قائم به ذات(، کهین )صغری(، مهین )کبری(، حدکهین علم زیرین )طبیعیات(، ایستاده به 

)حداصغر(، حد مهین )حداکبر(، حد میانگین )حد اوسط(،  چیستی )ماهیت(، چگونگی 

)کیفیت(، بسیاری )کثرت(، بکنیدن )ان ینفعل(، پذیرا )قابل(، پذیرفته )حال(، داشت )ملک(، 

جایی )این(، کرده )مفعول(، کنا )فاعل(، دریابنده )مدرک(، روان )نفس(، سربه سر )مساوی(، ک

کنندگی )فاعلیت(، کننده )فاعل(، کنش )این یفعل(، کیی )متی(، مایگی )مادیت، ماده بودن(، 

نهاد )وضع(، یکیی )وحدت(، اندریابنده )مُدرِک(، اندریافت )ادراک(، اندریافتن )ادراک(، 

یر )قابل تجزی(، جنبایی )قوه(، جنبش پذاندریافته )مُدرَک(، بی گسستگی )الینقطع(، پاره شدن )

حرکت(، جنبش پذیرفتن )قبول حرکت(، جنبش پذیری )قابلیت حرکت(، جنبش دار 

)متحرک(، جنبش راست )حرکت مستقیم(، جنبش گرد )حرکت مستدیر(، زودجنب )سریع 

ک فالحرکه(، دیرجنب )بطیء الحرکه(، زایش ده )مولده(، زفرزبرین )فلک اعلی(، زفر زیرین )

اسفل(، سه سو )مثلث(، فروسو )جهت سفلی(، گوهر روینده )جوهر نامی، نبات(، ناپذیرا 

 )غیرقابل(، ناپذیرایی )عدم قبول( نادیداری )باطنی(.

سینا مانند: المبدأ و المعاد و رساله حیّ بن یقظان الزم به ذکر است که برخی از دیگر آثار ابن

ید جوزجانی و ابومنصور زیله اصفهانی به فارسی ترجمه شاگردان و اراتمندانش مثل ابوعب توسط

سینا آنها را ابداع کرده و به کار برده در واژگان علمی و فلسفی که نخستین بار ابناند که شده

 .نثر ایشان حضور چشمگیر دارد

 سجستانی:« کشف المحجوب»
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شده هنوز پیدا نبه زبان عربی « کشف المحجوب»که گفته شد هیچ نسخه خطی از رساله چنان

است و بهترین نسخه آن  نسخه خطی به زبان فارسی است که در کتابخانه شخصی سید نصراهلل 

تقوی پیدا شده است که توسط هانری کربن متن فارسی آن همراه با ترجمه فرانسوی و مقدمه و 

ران در ، توسط انجمن ایرانشناسی فرانسه در ته1های ایرانی، ششرح در مجموعه گنجینه نوشته

 م. انتشار یافته است. 1989ش./ 1027سال 

کشف کنم در این کتاب از »است که به قول خودش: « اصل»یا « مقالت»این کتاب شامل هفت 

 –دوم؛ در مُبدَع اول ]یعنی عقل[  -هفت اصل کی آن بزرگوارترین اصلهاست: اول: در توحید 

ع پنجم؛ در خلق راب –]یعنی طبیعت[ چهارم؛ در خلق ثالث  –سوم؛ در خلق ثانی ]یعنی نفس[ 

ختن[ ]یعنی در برانگی« هفتم؛ در خلق ششم  -ششم؛ در خلق خامس ]یعنی نبوت[  –]یعنی انواع[ 

اگر اول آن به « جستار»سخن گفته است. « جستار»از هفت « مقالت»(. او در هر 0)سجستانی، ص

د، هد بود. اما اگر به فتح جیم باشباشد، به معنای بحث و پژوهش خوا« جُستار»ضمّه باشد، یعنی 

د؛ زیرا آیتر به نظر میباشد، به معنای سرچشمه خواهد بود که این دومی محتمل« جَستار»یعنی 

که ارد. اینها است مناسبت دبه معنای سرچشمه« ینبوع»که در لغت جمع « ینابیع»با کتاب دیگر او 

جستار است به احتمال زیاد امر اتفاقی کتاب او شامل هفت مقالت و هر کدام مشتمل بر هفت 

 دارد. بینی اونیست و حکایت از اهمیت و ارزش عدد هفت در جهان

او در این رساله تا حدّ زیادی متاثر از فلسفه افلوطینی و نوافالطونی است. سه مقالت اول رساله 

د. او در مقالت اول کنبحث می« نفس»و « عقل»، «احد»گویی از اقانیم سه گانه افلوطین، یعنی   او

کوشد به ترتیب: چیزی، حدّ، صفات، مکان، کند و در هفت جستار آن میاز توحید بحث می

خداوند را فراتر از وهم و خیال و عقل زمان، هستی و آنچه برابر این لقبها افتد را از او دور کند. 

است، ولی خالق آن است. او . خداوند برتر از وجود داندو فراتر از هر آنچه قابل تصور است می

ا از افتادن در دام تعطیل یا ورطه تشبیه حفظ کند. او در هفت جستار مقالت دوم کوشد خودرمی

که عقل میان دو جهان فانی و کند و اینبحث می« چگونگی جفت شدن خرد با نفس»از عقل و 

بحث  «نفس»وم از باقی در نوسان است و نزدیکترین هستی به فرمان ایزد است. در مقالت س

شود که مهمترین بخش رساله است و در آن وضع خاص انسان مطرح شده است. مقالت می

مقالت  وچهارم درباره ی طبیعت و مقالت پنجم درباره انواع و مقالت ششم درباره ی نبوت است 

ه ک است و در جستار سوم آن به این مطلب اشاره دارد« برانگیختن»هفتم با هفت جستار درباره 

هدف اصلی این « کشف محجوب»رستاخیز در نفس انسان پنهان و در حجاب است و همین 

بحث بیشتر در باره محتوای کتاب ما را از غرض اصلی این جُستار  .و وجه تسمیه آن استرساله 

  نیم:کسازد. در پایان به برخی از اصطالحاتی که او در این کتاب آورده است اشاره میدور می
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فراوان از هستی و ترکیبات آن به جای وجود و موجود استفاده کرده است برای نمونه او از: او 

(، نخست هستی، هست کرده اول ):عقل اول( 13و18هستی، هست کرده، هست کننده، ناهست)

(، 08هایی مانند: بوذنیها ):مکوّنات( )( استفاده کرده است. واژه13(، هستیهاء طبیعی )20و22)

(؛ 23(؛ نامیرنده )01و03(؛ چیزی و چیستی ):مائیت( )17کیفیت( ؛ چندی ):کمیت( )چگونگی ):

)اشراط الساعة(  ( نشان رستخیز18نا درزمان؛ نا درمکان؛ نا درمحدود؛ نا موصوف؛ ناهست )

 ( در عبارت او آمده است.  34و33(؛ جنبش گرد ):حرکت مدوّر( )43)

 و:ناصرخسر« زاد المسافر»و « جامع الحکمتین»

. ق( از ه 841– 098) ناصرخسرو معروف به ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی،

ت. بوده اسزبان، حکیم و جهانگرد ایرانی و از مبلغان مذهب اسماعیلی شاعران بزرگ فارسی

آثار منثوری که در انتساب آنها به او تردیدی نیست عبارتند از: زادالمسافر، جامع الحکمتین، 

 رنامه، گشایش و رهایش و وجه دین.سف

مهم ترین تألیف کالمی و فلسفی ناصر خسرو است که در « زادالمسافر»در میان این آثار کتاب 

ق. نوشته شده است و حاوی باورهای اسماعیلیان در دوره حاکمیت آنها است. این  840سال 

ابت، حواس ثل: قول، کتکتاب از بیست و هفت قول )گفتار( تشکیل شده و درباره موضوعاتی م

ظاهر و باطن، جسم و اقسام آن، حرکت و انواع آن، نفس، هیول، مکان، زمان، ترکیب، فاعل و 

منفعل، حدوث عالم، اثبات صانع و انواع مخلوقات و .... سخن گفته است. او در اشعار خود از 

 این کتاب یاد کرده است:

 نثر آن چنان و نظم از این سان کنم             زاد المسافر یکی گنج من                      

 (034)دیوان ناصر خسرو، ص                                                                              

 ز تصنیفات من زادالمسافر                                  که معقوالت را اصل است و قانون

 (003)همان، ص                                                                                                 

ق با نام  1081این کتاب نخستین بار به تصحیح محمد بذل الرحمن در برلن به سال 

در مطبعه کاویانی به چاپ رسیده است. بار دیگر این اثر با مقدمه و حواشی ع. « زادالمسافرین»

این کتاب به صورتی شایسته با تصحیح  1048ر تهران چاپ شده است. آخرین بار در سال قویم د

های میراث مکتوب به زیور طبع سید محمد عمادی حائری در تهران به همت مرکز پژوهش

 آراسته شده است.

ق.  832 است که آن را در سال« جامع الحکمتین»اثر کالمی و فلسفی برجسته دیگر ناصر خسرو 

هایی بوده است که خواجه ابوالهیثم طرح کرده ه است. سبب تألیف کتاب، پاسخ به پرسشنوشت

( او در باره وجه 17و امیر بدخشان به نزد او فرستاده و از او خواسته تا به آنها پاسخ دهد. )ص 

و چون بنیاد این کتاب برگشایش مشکالت دینی و »گوید: می« جامع الحکمتین»تسمیه کتاب به 
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( او در این کتاب از 14)ص «. جامع الحکمتین»معضالت فلسفی بود، نام نهادم مر این کتاب را 

موضوعاتی مانند: اثبات صانع، بررسی دیدگاه های معتزله، کرامیه و فالسفه درباره توحید، 

 نفس،عقل، ماده و مباحث گوناگون دیگر سخن گفته است.

 ی کهن و نادر که در آثار دیگران کمتر یافت می شودنثر این دو کتاب به سبب دارا بودن واژگان

قابل توجه است. از ویژگی های نثر آثار او به کاربردن کلمات عربی در کنار واژگان فارسی 

ر سعی وافر بر فارسی نویسی داشت و حتی د« دانشنامه عالیی»است. او بر خالف ابن سینا که در 

ساخت، ناصر خسرو خودرا به های فارسی میادلبرابر واژگان پرکاربرد و رایج عربی هم مع

های فارسی به کارگیری واژگان عربی را برابرنهاداندازد و گاهی برعکس با وجود تکلّف نمی

 : را به کار برده است یکلمات عرباین او ترجیح می دهد. 

 289[یشه]هم هردابدال - 024 [همواره و همیشهباد ]ابداآل - 2 [دبَرد ]سر - 084 [یدنتضاب ]برقا

 یلاوقا  - 828ضال ]بخشش[فا - 04 [یاستحالت ]دگرگون - 277 شدن[ یع]ضا اتّضاع –

]باطل  یلتبط - 019بخارشدن[ یر،تبخرت ]تبخ - 084 [چسبیدن هم ]به الفتیا – 48 ]گفتارها[

تظاهرت  -103 ]اهمال کردن[ یلتهم - 298و  273 ساختن[ یع]ضا یعتوض - 093 کردن[

یونانی است به معرب از  که استقسو واژه  - 71[یمَهل ]آهستگ - 087و279و 271[یبانی]پشت

 .271 ماده وعنصر معنای

 «:زادالمسافر»او در  یفارس هاییمعادل سازهایی از اما نمونه

 - [یدن،جداکردن]برکش آهنجیدن - 8[ ی]تأن آهستگی - 223 ]امتزاج، اختالط[ آمیختگی 

 - 28[ مُدرِک] اندریابنده - 013و 189]موثر[ اثرکننده - 213و 189 ]منفعل[  اثرپذیر

 یرقابل]غ دنیویاسبنا - 217]لمس[ ساویدنب - 210 ]وجوب[ بایندگی - 20]ادراک[ اندریافتن

 - 131 ]موجود[ باشیده - 88 مَغاک ]گودال[ - 039[یت]موجود باشیدن - 149لمس[

 بَرین - 103و  144 کردن[ هیر]اندوختن، ذخ الفغدن  173و29و24 ]قابل[ برگیرنده

 - 13]حرکت[ جنبش - 202 ]محرک[ جنباننده - 84 کرده ]قائم[ یپا به - 119و  87[ی]اعل

 – 243و  202 [یت]ماه یچیز چه - 04 [یّت]کم چندی - 202و73و 33 [یفیت]ک چگونگی

 فرازآرنده - 033]آغاز کردن[ یدنآغاز - 221و  17 ]المسه[ بساونده :ینمتحکجامع الودر 

 هم - 008و233و  03 ]امتداد[ کشیدگی - 244و  242 [اییبساونده ]حس بساو - 173 ]خالق[

]هم  یگران هم - 093و 234 گوهر هم - 48 جوهر ]هم جنس[ هم - 229 چند ]هم اندازه[

 کردگان ]قوائم[ بپای - ]صاعد[ برشونده - 014وزن[

 ق(:-ه 447-489شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی )

ی طالیی برای نثر فارسی بوده و در حوزه تصوف ( دوره.ق 477-829با آنکه عصر سلجوقی )

 ابوالحسن« کشف المحجوب» مانند: و اخالق شاهکارهای بزرگ نثر فارسی پدیده آمده است
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-044ق(، رساله های متعدد خواجه عبداهلل انصاری ) 841یا  834علی بن عثمان هجویری )متوفای

 (نامه، نصایح، زاد العارفین، کنز السالکین، قلندرنامه، محبت نامه و هفت حصارمناجات )( 841

-834) غزالیامام محمد خوش نثر  کتابهایهای عالی نثر مسجّع فارسی هستند، که همگی نمونه

عین  «تمهیدات»در سیاست،  «الملوک حةنصی»در اخالق و  «کیمیای سعادت»مثل  ق.(434

( و تفسیر عرفانی ق.484-870غزنوی ) «حدیقه سنائی»( و باالخره ق 424-892القضات همدانی)

. اما در این دوره به سبب ق.(403)متوفای  میبدی ابوالفضل رشید الدین «کشف االسرار»

های گسترده فقها، متکلمان و اهل حدیث و به خصوص غزالی با فلسفه و همراهی قدرت مخالفت

سی شت و آثار قابل توجهی در حوزه فلسفه نه به زبان فارسیاسی با ایشان، فلسفه رو به افول گذا

و نه به زبان عربی نوشته نشد مگر آثار اندکی از فیلسوفان غرب عالم اسالم مثل ابن باجه، ابن 

بودند و بنا به دالیلی که ذکر آن  از حوصله این مقال خارج  و ابن رشد که همگی عرب طفیل

ات مورد التف عالمدر غرب  اسالمی ناشناخته بودند، اگرچهآثار آنها در مرکز و شرق عالم  است

  اند.بوده

شیخ اشراق  .سهروردی به حیات فلسفی جانی تازه بخشید، مکتب نوپیدای دوره ی افول فلسفه در

در سهرورد از توابع زنجان متولد شد و در  .ق 489سهروردی در  بششهاب الدین یحیی بن ح

در حلب سوریه به شکلی مشکوک در زندان به قتل رسید. شیخ مقتول در این عمر  .ق 447سال 

در چهار  «تافمجموعه مصن»کوتاه آثار بسیاری به عربی و فارسی نوشته است که اکثر آنها در 

له فارسی که در انتساب آنها به او تردیدی حداقل یازده رسا از اوجلد به چاپ رسیده است. 

اند. به جای مانده است که در زمره بهترین نمونه های نثر فارسیو عرفان  نیست در حوزه فلسفه

آثار او پخته و سلیس است و برای یافتن اصطالحات و تعبیرات فارسی به تکلف نمی افتد. 

مهم ترین رسائل فلسفی او به زبان فارسی اند که از « الواح عمادی» و« کل النورهیا»، «پرتونامه»

اند و در مباحث منطق و طبیعیّات از مکتب مشّایی بو علی متابعت زدیکدر ساختار به هم ن

ر اگر رساله های دیگ د و در مباحث نفس و الهیّات حاوی نظریات اشراقی خود او هستند.نکنمی

یل، عقل سرخ، روزی با جماعت صوفیان، فی برئاو به زبان فارسی مانند: رساله الطیر، آواز پرج

العشق، لغت موران و صفیر سیمرغ که مضامین عرفانی و فلسفی را در قالب  حاله الطفولیه، حقیقه

داستانهای رمزی و تمثیلی بیان می کند را مطالعه کنیم همگی سرشار از تصویرپردازی های 

نمادین اند که در توسعه .اژه ها و امکانات زبان فارسی برای بیان حقایق عرفانی و فلسفی نقش 

 نند.کم نظیری را ایفا می ک

نثر فارسی سهروردی پخته و سلیس است. او برای یافتن اصطالحات و تعبیرات فارسی به تکلّف 

نمی افتد و خود را ملزم به ساختن واژگان تصنّعی نمی کند و کلمات جاافتاده را در کنار واژگان 

 فارسی به کار می گیرد.
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برای مثال  ت ایران باستان است.بعضی از مصطلحات خاصی که او به کار می برد برگرفته از ادبیا

« انیخرّه یا فرّه کی»اوستایی به معنای خورشید تابان است. یا واژه « هَوَرخشئته»از « هورخش»واژه 

( این 243و242و حکمةاالشراق، 41و  73، 11که آن را در جاهای متعدد آورده است. )پرتونامه،

صورت خرنه و سپس خره و فره درآمده کلمه از خَوَرنَه اوستایی گرفته شده است که بعد به 

است و به معنای شأن، شکوه و نور است. به نظر سهروردی چون نفس انسان طاهر گردد به نور 

شود و به تایید گردد و قادر به تأثیر در اجسام و نفس و دارای هیبت میالهی روشن و قوی می

ود. شروز و رئیس حقیقی عالم میان خود پیتواند بر دشمنگردد و میحقّ از جمله حزب خدا می

به بعضی از اصطالحات مخصوص شیخ اشراق که آنها را در آثار عربی و فارسی خود به کار 

 نیم:کبرده است اشاره می

و ظلمتبه به جای  جودو و ظلمت استفاده کرده است. نور به جای وجوب و نوراو فراوان از 

 داللت تطفل: ]داللت الزام[ - ]داللت مطابقه[ داللت بالقصد: - هیأت: ]عرض[. ماهیتیا  ممکن

اخصه: ش - قضیه المحیطه: ]قضیه الکلیه[ - حقیقه: ]ماهیت[ - داللت حیطه: ]داللت تضمن[ -

 قیقةح - عام: ]کلی[ - متفاوت: ]مشکک[- عام المتساوی: ]متواطی[ - ]جرئیه[، ]جزئی حقیقی[

اق: سی - شواخص: ]قضایای شخصیه[ - ه[مستفرقه: ]کلی - جرمیه: ]مرکبات مادی[، ]اجسام[

- صیاصی: ]ابدان[، ]هیاکل[ - سیاق البعید: ]شکل چهارم[ - سیاق االتم: ]شکل اول[ - ]شکل[

طلسمات، اصنام:  -[ عالئق جسمیه] :شواغل البرزخیه، جوهر مظلم میت  بی روح ،جوهر غاسق

خوان ا - : ]کواکب سبعه سیاره[سبع شداد - نیات: ]جسمانیات[، ]اجسام[ظلما -]انواع جسمیه[ 

 :هاخوان البصیر - ابناء الطلسمات: ]ابناء دنیا[ - التجرید: ]کاملین در حکمت علمی و عملی[

س انسانیه انوار متصرفه: ]نفو - مدبرات برازخ علویه: ]نفوس فلکیه و کوکبیه[ -[ و عرفا حکماء]

لیه الطولیه: قواهر الک اسفهبدیه: ]نفوس ناطقه[انوار  - جبرئیل: ]رب النوع نفس ناطقه[ - و فلکیه[

 - برازخ خاضعه: ]عناصر[، ]اجسام ارضی[ - برازخ عالیه: ]افالک و کواکب[ - ]عقول طولیه[

مات: عالئق الطلس - انواع متکافئه: ]ارباب انواع[، ]انواعی که هیچ یک علت دیگر نمی باشند[

 برات از نور االنوار و نور فائض از عالی بر سافل[نور سانح: ]نور عارض بر مد - ]عالئق جسمانی[

برزخ فلکیه:  - عالم ظلمات و برازخ: ]عالم اجسام و افالک[ - عالم اتفاقات: ]عالم عناصر[ -

مرداد:  - خرداد: ]رب النوع آب[ - ذوات االصنام: ]ارباب انواع صاحب صنم اند[ - ]افالک[

طلسم شهریور: ]نام  - هورخش: ]آفتاب[ - نار[اردیبهشت: ]رب النوع  - ]رب النوع اشجار[

  بزرگترین انوار طبقه عریضه[

 :(ق. 337)متوفای افضل کاشانی بابا

در فلسفه کتابی ( ق. 337)متوفای افضل کاشانی بابامشهور به  مرقی کاشانی افضل الدین محمد

ر طور منظّم دبه اتو الهی اتطبیعیمنطق، که همه مسایل فلسفی را از  اشارات یا شفا به سبک

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%81%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%81%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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بیشتر آنها در کتاب های نسبتاً کوچکی است که آثار او رساله .فته باشد ننوشته استبرگر

 یحیی و مجتبی مینویبه اهتمام و تصحیح آقایان « مصنفات افضل الدین محمدمرقی کاشانی»

 اول جلد است. یدهش( به طبع رس 1007ـ1001تهران ) توسط دانشگاهمهدوی در دو جلد 

ت که اس« یا گشایش نامه لالکما مدارج»است که اولی آنها رساله مشتمل بر هفت  مصنفات او

تاب ک ینا موضوع خوانده است. «یشِدرگشا»را  یکهر و کرده  یمتقس« هشت درِ سخن»را به  آن

به است که « انجام نامهره»دومی  مراتب کمال انسان است. یانب یداستکه از نامش پچنان

از دیگر « نامهجاودان»و « عَرْض نامه»است.  کرده یفتأل «یقیحق یاراناز  یگروه»درخواست 

کثر آنها به مسأله نفس شناسی و خود شناسی که های جلد دوم هم ارسائل مهم آن هستند. رساله

 اند.اند پرداختهبرای او مهم بوده

توان گفت این است که او در یک آنچه در باره اهمیت آثار او در موضوع فارسی نویسی می

فه را به میان و فلس ار سنت شکنانه تقریبا همه آثار علمی خودرا به زبان فارسی نوشته استرفت

 که« جمهور مردم»عامه جویندگان دانایی و حقیقت از هر جماعت و گروهی برده است. به میان 

 یحکم یبوده است که معان باور ینار بو ا .یچه رسد به زبان عربتا  دانندیمقدمات علوم را هم نم

)مصنفات ازدند معلوم ستوایم یمراتب بهتر از قالب زبان عرب به یرا در قالب زبان فارس یو فلسف

و این ناشی از اعتقاد او به توانایی زبان فارسی  (.371-2ص (، 1001)،الکمالمدارجبابا افضل،

کند. یز میرهپو پیچیده نویسی  ییاز درازگواند. او های او نسبتا روان، سلیس و پختهاست. نوشته

ن ـ کمم دّح تا ـ متناسب با سطح فهم خوانندگان یمتون فلسف یسازساده یسی ونوساده یترعا

 های او است.های نوشتهاز مهمترین ویژگی

 :ق.(372-497) خواجه نصیرالدین طوسی

ه باز میان تقریبا یکصد و سه کتاب و رساله در موضوعات و فنون مختلف که در انتساب آنها 

خواجه نصیرالدین طوسی تردیدی وجود ندارد، حدود بیست و پنج نوشته به زبان فارسی است. 

م در عبارات فشرده با الفاظ کهای نثر علمی خواجه موجز نویسی، یعنی بیان مطالب از ویژگی

ها مستلزم شرح و توضیح است و به همین گونه که در در بسیاری از موارد فهم عبارتاست، آن

اشیه او تا کنون پیش از صد شرح و ح« تجریداالعتقاد»است که برای مثال بر کتاب نفیس جهت 

 نوشته شده است.

در نثر خواجه و دانشمندان بعد از او به کارگیری واژگان عربی در نثر فارسی وسعت قابل توجهی 

ته، توانسته داشاصرار به فارسی نویسی کامل ن« دانشنامه عالیی»یافته و چون او مثل ابن سینا در 

است مطالب مشکل علمی را به آسانی و سهولت در عین رعایت قواعد زبان فارسی در قالب 

 عبارات موجز بیان کند.



 

11 
 

 ،یاخالق محتشم ی،اساس االقتباس، اخالق ناصر هایی مانند:نوشته یتاهم تواندینم کسیچه

اثبات واجب، رساله جبر و  ، رسالهیا تصورات یملاوصاف االشراف، آغاز و انجام، روضة التس

ا منکر ر اختیار، رساله جواب اسئله اثیرالدین ابهری، رساله فی النفی و االثبات و فصول نصیریه

  شوند.

خواجه نصیر با آن که در صدد جعل اصطالحات فارسی به جای اصطالحات عربی نبوده است، 

( 1077را از قول استاد محمد معین)اما در آثار او هم واژگان فارسی کم نیستند و ما بعضی آنها 

 :کنیمنقل می

اندوهگن )غمگین(، بارگرفتن )لقاح پذیرفتن(، باز پس نگریستن )به عقب نگاه کردن(، به برگ 

داشتن )قوت دادن(، به خواب گراییدن )قصد خوابیدن کردن(، بددلی )ترس، جبن(، تخمدار 

و تکلف(، خدو )آب دهن(، خواست  )در مورد درختان(، چیز )شیء( خرامیدن )رفتن به ناز

)اراده(، درفشیدن )درخشیدن(، درودگر )نجار(، دست بازگرفتن )دست کشیدن(، دست فرو 

گذاشتن )دست پایین انداختن(، دوش جنبانیدن )حرکت دادن شانه(، سکبساری )خفت، عدم 

)بارور کردن  نتمکین و وقار(، شاید بودن )امکان(، شتابزدگی )تعجیل(، کردن )فعل(، گشتن داد

مایه آبستنی دادن(، گوهر )جوهر(، میوه دار )مثمر(، نابودن )عدم(، ناچیز )ال شیء( ناکردن )عدم 

 فعل(، نیستی )عدم(، هستی )وجود(

 :(ق. 713- 308)ین شیرازی از قطب الد« الدباجةة التاج لغرّدرّ»

 دان،یزیکف یب،طب یلسوف،ف  یرازیمحمود بن مسعود بن مصلح ش ینقطب الد« درة التاج»کتاب 

کتاب  ینا .دبه حساب آور یبه زبان فارس یفلسف یفتأل ینترمهم یدرا با یرانیو منجم ا یاضیدانر

 یزو ن اّتیعیطب یاو علم اسفل  یاضیات،ر یاعلم اوسط  یات،اله یا ی:علم اعلیاز همه علوم فلسف

 را در بر یقیاز آن جمله موس رفته دوازده رشته از علم و یهمعلم منطق بحث کرده است و رو

به  یفومن یرام یکبه نام و خواهش  یقمر یهجر734سال  یکتاب را در حوال ین. او اگیردیم

نج جـمله و فاتحه،پ یکشامل این اثر  بن رستم بن دبّاج  به نگارش در آورد. یلشاهنام دّباج بن ف

اول در منطق و  یجمله است. اصل فصل در سه و هر آن در سه فصل یفاتحه خاتمه است. یک

سـوم در علم اسفل و در دو  یدر دو فن و جـمله یاول یدوم در فلسفه ی. جملهدر هفت مقاله

و در دو  یپنجم در علم اله یو جمله (در چهار فنیاضیچهارم در علم اوسط)علم ر یفن،جمله

و در چهار قطب  یمدن یاستو س یو حکمت عمل ینآن در اصول و فروع د یفن است و خاتمه

ن تفاوت که مباحث یبا ا .است یسهقابل مقا یناسابن« شفاء»با کتاب  یتدر جامع تابک . ایناست

  است.  یآن مطابق مکتب اشراق یاتاله

که  یحاتو اصطال تعبیرها ها،یبترکتا حدّ زیادی رنگ وبوی عربی دارد. بسیاری از کتاب  نثر

 دنکمیها نآن یبرا یفارس معادل یـافتن یبـرازیادی  یاست و کوشش یعربگیرد او به کار می
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 د.رنداوبی خ اییآشن بب که اکثر خوانندگان آثار علمی در عصر او به زبان عربیسشاید به این 

 گاندبرای آن که خواننو  است داربرخوردشـوار  ینـثردارد از  التـاج درةبا همه اهمیتی که 

 ی داد. استای و باز نویسربتوانند به راحتی از آن استفاده کنند نیاز به وی کتاب در عصر ما هم

سال ر دمشکوة  سید محمدتوسط ات این کتاب یو اله یعیطب، فلسفه، منطق، فاتحه هایبخش

توسط  1039در سال  آن نیزبعد از منتشر شده است.  چاپخانه مجلسدر تهران،  وتصحیح  1023

 همت هآن ب یقیو موس یقیارثماط، یمجسط بخشاما  است. یدهانتشارات حکمت منتشر گرد

  و منتشر شده است. یحتصح یمشکان طبس

 اصفهان و تهران: ،شیراز حکمایتالیفات فارسی نگاهی به 

ر آثار فالسفه پردازیم. بیشتمیها این حوزهبرای پرهیز از اطاله کالم فقط به معرفی آثار فیلسوفان 

-430)های قبل به زبان عربی نوشته شده است. اما مالجالل الدین دوانیدورهاین دوره مانند 

فی  الهدایه نور»برخی از آثار خود مثل اخالق جاللی و رساله  ق.( از حکمای دوره شیراز934

ق.( 1338)متوفایمیر داماد  که حکایت از تشیع او دارد را به فارسی نوشته است. «اثبات االمامه

قابل فهم  ادبیاتی نه چندان بابه فارسی نوشته است که مثل آثار عربی او  را« جذوات»فقط کتاب 

برای عامه نوشته شده است ودر آن از اصطالحات فنی عربی به فراوانی استفاده شده است. 

 را در حکمت متعالیه خود که آن همه آثار نفیسق.( با آن1384صدرالمتألهین شیرازی )متوفای 

سه »، اما تنها اثری که از ایشان به زبان فارسی در اختیار است رساله به زبان عربی نوشته است

ق.( 1130-1389) در فلسفه از قاضی سعید قمیبه زبان فارسی « کلید بهشت»کتاب . است« اصل

از علیقلی ابن قرچغای خان « احیای حکمت»به چاپ رسیده است. کتاب قطور و مفصل 

ای )متوف ز شاگردان و همفکران میرزا رجبعلی تبریزی( از حکمای این دوره و اق.1391)متوفای

چاپ شده است. اهمیت این  توسط نشر مکتوب 1077با تصحیح فاطمه فنایی در سال  ق.(،1343

رسخت رقیب سکه  و آراء جریان فکری که منعکس کننده افکارکتاب و اثر قبلی از نظر آن

این کتاب مشتمل بر یک دوره حکمت  باشد قابل توجه است.حکمت متعالیه در این دوره می

طبیعی و الهی است و نثر فارسی نسبتا روانی دارد، اگرچه وزن استفاده کلمات عربی در آن باال 

  است.

 ضیف مال محسن از رسائل مهم یکی« کلمات مکنونة من علوم اهل الحکمة و المعرفة»تاب ک

 فهفلس که در آن عرفان،فارسی است شاگرد و داماد مالصدرا، به زبان  ق.(،1393-1337ی )کاشان

ق.( 1372از مال عبدالرزاق الهیجی )متوفای « گوهرمراد»اند. کتاب نزدیک شدهبه هم دیانت و 

زه در حوشاگرد و داماد دیگر مالصدرا نیز به فارسی نوشته شده است. از حکمای دوره قاجار 

و « لمعات إلهیة»ق.( 1223یتهران  و پیروان مکتب صدرایی مالعبداهلل مدرس زنوزی )متوفا

( بیشتر آثار خود و از جمله اثر معروفش 1037و پسرش آقا علی زنوزی )متوفای « انوار جلیّه»
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ق.( 1249را به فارسی نوشته است. دیگر حکیم و مدرس حکمت متعالیه )متوفای« بدایع الحکم»

 را به فارسی نوشته است.« اسرار الحکم»کتاب 

 :نابعفهرست م 

، بخش منطق و الهیات به تصحیح ، دانشنامه عالیی( 1001) ابنسینا، ابوعلی حسین بن عبداهلل -1

دکتر محمد معین و بخش طبیعیات به همت سید محمد مشکاة  و بخش ریاضیات به کوشش 

  ، تهران، دانشگاه تهران.مجتبی مینوی

، تصحیح مجتبی کاشانی مرقی محمدالدینافضل مصنفات (،10001، )افضل الدین کاشانی-2

 یحیی مهدوی، تهران: انتشارات خوارزمی.مینوی و 

( ، ابویعقوب سجزی، دایرة المعارف بزرگ اسالمی ، تهران، جلد 1070زریاب خویی، عباسی،)

 ششم .

(، کشف المحبوب ، دانشنامه وادبیات فارسی، به سرپرستی اسماعیل 1090ساکت ، سلمان )

 . 039-072، ص 1090، سال 4اره، شم4سعادت ، دوره 

، کشف المحجوب ، به کوشش هنری کربن،  (1027ق )سجستانی)سجزی( ، ابو یعقوب اسحا

 م.1989ش./ 1027، انجمن ایرانشناسی فرانسه.1های ایرانی، شدر مجموعه گنجینه نوشته تهران ،

مقدمه هنری ، مجموعه منصفات شیخ اشراق ، به تصحیح و  (1043) سهروردی ، یحیی بن حبش

 .جلد ، تهران ، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 8کربن و دیگران، ،

، تصحیح (1077) علیقلی بن قرچغای خان، احیای حکمت )جلد اول طبیعیات، جلد دوم الهیات(

 ه فنا ، تهران، دفتر نشر مکتوب.فاطم

ه و تصحیح سید محمد ، با مقدم(1032)قاضی سعید قمی ، میرزا محمد سعید ، کلید بهشت

  مشکوة، تهران، انتشارات الزهرا.

د مشکوة، تهران تصحیح سید محم  (،1039)قطب الدین شیرازی ، محمود ، درّة التاج لعزّة الدّباح

 ،انتشارات حکمت.

( ، لغات فارسی ابن سینا و تأثیر آنها در ادبیات ، لغت نامه دهخدا ، مقدمه 1077معین، محمد ، )

 .ی از نویسندگان، تهران ، دانشگاه تهرانبه قلم گروه

  .، تهران ، انتشارات بهنام(1093)میرداماد محمدباقر ، جذوات 

ائری، ( ، تصحیح سید محمد عمادی ح1048ناصر ، زادالمسافر ، ) ناصر خسرو قبادیانی ، ابو معین

 تهران ، میراث مکتوب.

تهران،  ، هنری کربن و محمد معین(، تصحیح 1002ین)تکمح، جامع ال -----------------

 انستیتو ایران و فرانسه.
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