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مقدمه
نگاهی به زندگانی قطبالدین شیرازی

عالمه قطبالدین شیرازی ( 436ا 017ق 1384 /ا 1317م) ،محمودبن مساعودبن مصال
شیرازی ،فیلسوف و طبیب بزرگ سدۀ هفتم و اوایل سادۀ هشاتم هجاری ایاران کاه در مااه
صفر 436ق در شیراز چشم به جهان گشاود و از آغااز کاودکی باه کساب داناش و بیانش،
بهویژه به آموختن دانش پزشکی شوقی فراوان داشت.
پدرش ضیاءالدین مسعودبن مصل کازرونی ،طبیبی نامدار بود و مسلک تصوف داشت
که از دست شهابالدین عمر سهروردی (د438 :ق 1385م) خرقه پوشیده بود و از ایان رو،
احتمال دادهاند که باه بداداد نیاز مساافرد کارده باشاد( .ابوالفاداء1351 ،ق ،ج  ،6ص )45
قطب الدین در ده سالگی از دست پدر خود خرقۀ تصوف پوشاید و چنادی بعاد باه مح ار
علیبن بُزغُ ش شیرازی که از بزرگ پیران صوفیه بود ،رسید و از دست او نیز خرقه پوشید و
چون پدرش در بیمارستان مظفری شیراز به تدریس فن پزشکی و به معالجۀ بیمااران اشاتدال
داشت ،از همان کودکی و سن ده سالگی عشقی شدید به کساب داناش پزشاکی در دلاش
جوانه زد و چون همتی بلند داشت ،بار آن شاد کاه باا مطالعاۀ کتاابهاای طبای و حکمای
پیشگام گردد و از همگنان و هم سن و سالهای خود جلوتر بیفتاد و چاون پادرش در ساال
462ق1857 /م درگذشت ،قطبالدین چهارده ساله بود که چون از آمادگی علمی و عملی
باالیی برخوردار بود ،اع ای علمی بیمارستان مظفری پسر را به جای پادر برگزیدناد تاا باه
پزشکی و کحّالی [چشم پزشکی] و عالج بیماران بپردازد( .مشکاد ،مقدماه و تعلیقااد بار
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درۀالتاج ،ص ج) قطبالدین حدود  17سال به همین مناوال گذراناد؛ اماا در کناار تادریس

پزشکی و طبابت در بیمارستان ،عشق به تحصیل او را بار آن داشات کاه کلیااد قاانون ابان
سینا را نزد عموی خود ،کمالالادین اباوالخیربن مصال کاازرونی بخواناد و ساپس در سار
درس شمسالدین محمدبن احمد کیشی ،از استادان عالمۀ حلی ح ور یابد( .ابان الفاوطی،
1351ق ،ص )352
در همین زمان بود که شرح قانون امام فخرالدین رازی (د474 :ق) و چند شرح دیگر به
دستش افتاد و در مطالعۀ آنها کوشید؛ لیکن به زودی دریافت که امام فخار ،در حقیقات باه
جا ی شرح کتااب ،بیشاتر باه جارح آن پرداختاه اسات و شارحهاای دیگاران هام بیشاتر از
جرحهای او برگرفته شدهاند( .قطبالدین شیرازی ،التحفۀالسعدیه ،ص ح)
گوش جان سپردن به سخنان خود عالمه قطبالدین
« ...مرا در بیمارستان مظفری شیراز جزو پزشکان و کحّاالن [چشم پزشکان] قارار دا دناد
و سپس از آن که در چهارده سالگی پدر من در گذشت ،من ده سال بار ایان حاال مانادم و
مانند دیگر اطبّا اء ناه مجاال مطالعاهای داشاتم و ناه وقات معالجاه؛ ولای همات واالیام مارا
برانگیخت و بر آن داشت که همانند آنان نباشم و در این راه خود را به غایت قصوا و درجۀ
علیا برسانم.
پس آغاز به تحصیل کردم و کلیااد قاانون را پایش عماویم ،سالطان حکماا و مقتادای
ف ال ،کمالالدین ابوالخیربن مصل کازرونی خواندم ،آنگاه به خدمت حکیم شمسالادین
محمدبن احمد کیشی 1و شیخ کامل شرفالادین زکای بوشاکانی رسایدم .ایان اساتادان باه
تدریس کتاب ناامبارده معاروف و در تمیاز مداز از پوسات آن و حال مشاکلهاا و کشاف
 . 1کیش نام چند موضع است ،از آن جمله نام موضعی است در نزدیکی بدداد که حکایم شامسالادین محماد
اهل آنجا بود .او از استادان عالمه حلی بود و مذهب شافعی داشات و در ساال 445ق1840 /م باه بداداد آماد و
تدریس در نظامیۀ آنجا را بر عهده گرفت و بیشتر بزرگان به مح ر درسش ح ور مییافتند .او در حدود ساال
402ق به شیراز آمد و در سال 496ق1895 /م در همانجا درگذشت( .ر.ک :ابن الفوطی1351 ،ق ،ص )352
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مع لهایش ممتاز بودند؛ ولیکن به سبب آنکه این کتاب دشوارترین کتاابی اسات کاه در
این فن تألیف یافته و فهم و درکاش ساخت اسات و بار لطاایف حکمای و دقاایق علمای و
نکاد غریب و اسرار عجیب شامل است که اذهان ابناای روزگاار از ادراکاش نااتوان و در
فهمش پای همت آنان از رسیدن به ذروۀ کمال ناتوان و کوتااه مایباشاد ،زیارا ایان کتااب
غایت و نهایت آراء و افکار متقدمان است و حاوی بهترین و باریکترین نکااتی اسات کاه
متأخران دریافتهاند؛ از اینرو هیچ کدام از آنان را ندیدم که از عهدۀ فهم همۀ کتاب برآید».
(همان ،ص چ)
 .1سخنان عالمه قطبالدین دربارۀ شرحهای کلیات قانون:

«اما شرحی که امام فخرالدین رازی تألیف کرده و به دست من رسایده اسات ،نیاز هایچ
مشکلی را نگشود ،زیرا او به جای شرح ،همۀ کتاب را یا برخی از آن را جرح کرده است و
همچنین از شرحهای امام قطبالدین مصری و اف لالدین خونجی و رفیعالادین گیالنای و
نجمالدین نخجوانی نیز هیچ سودی نبردم؛ زیرا اینها هماه ،هایچ چیازی بار شارح اماام فخار
رازی نیفزوده اند که مورد توجه باشد ،بلکاه هماان چیزهاایی را کاه او گفتاه اسات ،تکارار
کردهاند و دربارۀ همان سخن گفتهاند و از آنچه او سخن نگفته ،دم نزدهاند و باه هار حاال
اگر آنان چیزی هم گفتهاند ،ارزش چندانی ندارد( .همان)
 .2مشرف شدن قطبالدین به محضر خواجه نصیرالدین طوسی:

« پس از آن متوجه شهر دانش و حکمت شدم و به مح ر واالی فیلسوف و استاد خاود،
نصیرالدین مشرف شدم ...که برخی از مشکالتم حل شد؛ ولیکن برخی از آنهاا هامچناان
باقی ماند ،زیرا در شناخت این کتاب ،تنها احاطه باه قواعاد ح کمای کاافی نیسات ،بلکاه
الزم است که شخص خود طبیب و هم تجربهکار باشد و در تعادیل مازاج ،موافاق قاانون
عالج بکوشد».
 .3سفرهای قطبالدین در مسیر دانشجویی:
سپس به شهرهای خراسان مسافرد کردم و از آنجا به سوی عراق عجم شدم و از آنجا به عراق
عرب رفتم و به بدداد و نواحی آن رسیدم تا سرانجام به روم رسیدم و با حکیمان این شهرها مباحثه
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کردم و پزشکان آن جای ها را دیدم و از حقیقت مشکالد خود از ایشان پرسش کردم و از آن چه
نزد ایشان بود فایده بردم ،تا بدانجا که معلوماتی گردآوردم که هیچکس بدانها دسترسی نداشات؛
ولیکن با همۀ این کوششها و سیرها در آفاق و طوافها در بالد و رسیدن تا به روم ،چون به دقت
نگریستم ،دیدم که مجهوالد من از معلوماتم بسیار بیشتراند ،تا این که در ساال 421ق1828 /م باه
سفارد در مصر به خدمت ملک قال وون الفی صالحی رسیدم و در آنجا بود که به سه شرح کامال
دیگر از کلیاد قانون برخوردم :یکی از آنها ،شرح فیلسوف محقق عالءالدین ابوالحسان علای بان
ابی الحزم قَرشی ،معروف به ابن الن فیس بود؛ دومین اثار از آن طبیاب کامال اباوالفرج یعقاوب بان
اسحاق سامری متطبب مسیحی بود؛ سومی نیز بر پاسخهایی دست یافتم که سامری به پرساشهاای
طبیب نجم الدین بن مفتاح داده بود .پس آنها را به دقت خواندم؛ نیز به تنقی القانون تألیف هبۀ اهلل
بن جُمَیع یهودی مصری دست یافتم که آرای شیخالرئیس را در آن نقد و رد کرده است .پاس آن
را هم خواندم و نیز شرحها و نقادها و ردیّاه هاای دیگار را دیادم و خوانادم تاا ایان کاه هرچاه از
مشکالد کتاب برایم باقی مانده بود ،حل گشت ،به گونهای که دیگر برایم هیچ اشاکال و ابهاامی
باقی نماند و چون دریافتم که هیچ کس در باب ایان کتااب بایش از مان آگااهی و اطاالد نادارد،
مصلحت دیدم که به شرح آن بپردازم و مشکالد آن را توضی دهم و مبهماتش را تحریر کانم و

بر فوایدش بیفزایم و موجزش را بسط دهم و مبانی آن را استوار گردانم»( .قطبالادین شایرازی،
التحفۀالسعدیه ،مقدمۀ مؤلف)
روابط خواجۀ طوسی و قطبالدین شیرازی
در زمانی که قطبالدین هنوز جوان و مشادول تکمیال معلومااد خاویش باود ،خواجاه
نصیرالدین به کمال سن رسیده و شهرد علمیش در آفاق پیچیاده و باه بساتن رصاد مراغاه
مشدول بود و گروهی از فاضالن و دانشامندان در مراغاه باه خادمتش گارد آماده بودناد و
قطبالدین نیز که از سویی همتی واال در سر و شوق دیادار خواجاه را در دل داشات ،عازم
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سفر کرد و خود را به خدمت خواجه رسانید و از قراین برمیآید که تاریخ این مساافرد در
حدود سال 441ق1843 /م بوده است.
قطبالدین هیأد و اشاراد ابن سینا را در مح ر خواجۀ طوسی درس گرفات و برخای
از مشااکالد قااانون را در ناازد همااو حاال کاارد؛ امااا ساارانجام میااان ایاان اسااتاد و شاااگرد
کدوردهایی پیش آمد که علل آن بر ما معلاوم نیسات و از گازارشهاای اربااب تاراجم و
اصحاب سیر نیز دلیل این امر چندان آشکار نمیگاردد ،چناان کاه برخای چناین گفتاهاناد:
«روزی موالنا قطب الدین در خدمت خواجه نصیر به مجلس هوالکوخاان درآماد و ایلخاان
چون در آن ایام از خواجاه رنجیاده باود ،آغااز اعتارا

و خشاونت کارده ،در آن اثناا آن

جناب را گفت« :اگر رصد ناتمام نمیماند ،ترا مایکشاتم » .موالناا پایش رفتاه گفات« :مان
رصد را تمام میکنم »
چون خواجه از بارگاه پادشاه بیرون آمد ،موالنا قطابالادین را مخاطاب سااخته گفات:
«روا باشد که در پیش چنین مدول نااعتمادی مثل این سخن میگویی؟ شاید که او ندانستی
که تو هزل [شوخی] میکنی موالنا جواب داد که مان هازل نمایکاردم و از روی جاد آن
سخن بر زبان میآوردم»( .خواندمیر ،1327 ،ج  ،3ص )04
به گفتۀ زندهیاد ح رد استاد سیدمحمد مشکاۀ« :میان طالب معروف است که قطبالادین
در پاسخ گلۀ خواجه گفت :مرا با تو کاری نبود ،بلکه هوالکو تصور حصر علم در تو کرده
بود و من نفی حصر کردم»( .قطبالدین شیرازی ،مقدمه استاد مشکاۀ بر التحفۀالسعدیه ،ص ژ)
و دیگر اینکه وقتی قطبالدین در مراغه به خدمت خواجاه پیوسات ،در ایان هنگاام باا
وجود جوانی ،بسیار تیزهوش و دانشمند بود؛ لیکن هنوز شهرد چندانی پیادا نکارده باود و
تازه به مح ر درس هیأد خواجه حاضر میگردید و به نظر میرسد که از هماین جهاتهاا
باشد که همه تاریخ نویسان آن عصر ،مانند رشیدالدین ف ل اهلل در جامعالتواریخ (ف الاهلل،
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 1252ا 1222م ،ج ا ،ص  )43و اباان شاااکر کتبااای در فااواد الوفیااااد (ج  ،8ص )151
قطبالدین را جزو اع ای مجمع رصد ایلخانی شمردهاند و حتی خاود خواجاۀ طوسای نیاز
در مقدمۀ زیج ایخاانی هایچ ناامی از وی باه میاان نیااورده اسات .ایان در حاالی اسات کاه
قطبالدین در واقع ،بزرگترین همۀ شاگردان خواجاه باود و باا وجاود تحصایل هیاأد در
مح ر خواجه ،از دستیاران او در انشاای رصاد باه شامار مایرفات و از ایانرو ،باه حاق از
خواجه چشم میداشت که نام او را نیز در مقدمۀ زیج خود بیاورد .در حالی که اگر خواجاه
از قطب دل خوشی میداشت ،چه مانعی وجود داشت که ناام او را در صادر رصاد بیااورد.
(تهرانی ،1311 ،ص  132ا )130
به هرحال ،گویا به سبب همین کدورد خاطرها و یاا باه علاتهاای دیگاری کاه بار ماا
چندان روشن و معلوم نیستند ،قطب شیرازی از خواجۀ طوسی برنجید و حتای باه وصایت او
که گفته بود به فرزندش ،اصیلالدین در تکمیل و اتمام زیج یاری کند ،عمل نکارد و حتای
در زمان حیاد خود خواجه آغاز مسافرد کرد( .خوانساری ،1367 ،ص )572
در این سفر چنان که پیشتر از این ،از سخنان خود او یاد شد ،باه شاهرهای خراساان و از
آنجا به شهرهای عراق عجم به ویژه به اصفهان رفت و پس از آن به بداداد و ناواحی آن بااز
آمده ،سپس از آنجا به روم رفته در آن دیار با ح رد موالنا جاللالادین محماد بلخای (د:
408ق1804 /م) مالقاد کرد( .ابن ابی الوفاء1338 ،ق1916 /م ،ج  ،8ص )186
قطبالدین همچنین در روم ،کتاب جامعاالصول را در خادمت صادرالدین قوناوی (د:
403ق1806 /م) قرائت کرده از مح ر همو روش ارشااد و رهباری خلاق و آداب و رساوم
شریعت و طریقت را بیاموخت و کتاب التحفۀالشاهیۀ را در سیواس و در مالطیه که منصاب
ق ای آن دو شهر را برعهده داشت ،تألیف کرد و سپس در ساال 421ق1828 /م از طارف
احمد نکودار به مصر نزد ملک قالوون الفی به سفارد رفت( .ابن خلدون ،بایتاا ،ج ،5ص
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 )564قطب الدین در پی این سفر مهم به شام رفتاه در آنجاا باه گفتاۀ برخای از محققاان :باه
تدریس کتابهای قانون و شفای شیخالرئیس مشدول گردید( .قطبالدین شیرازی ،همان)
سرانجام قطبالدین به تبریز آمده ،چهارده سال پایاانی عمار خاود را در آنجاا باه انازوا
گذرانیده ،به تألیف و تصنیف کتابهای نفیس مشدول شد و بنا به گزارش منابع در 017ق/
1317م در همان جا درگذشت و در گورستان سارخاب تبریاز (چرخااب گجیال تبریاز) در
کنار آرامگاه قاضی بی ااوی باه خااک ساپرده شاد( .زرکلای1924 ،م ،ج  ،2ص  42ا 45؛
مدرس ،1362 ،ج  ،3ص  372ا )370
منشها و ویژگیهای شخصیتی قطبالدین
قطب الدین از کودکی با وجود برخورداری از تیزهوشی ،همت بااالیی نیاز داشات و باا
وجود وصول سریع به همۀ مراتب ف ل و کمال ،آدمی شوخ ،بذلهگو و لطیاف ذوق باود و
در شوخی و مطایبه تا بدانجا پیش میرفت که گاهی از او کارهایی فوقالعاده و شگفت سر
میزد که در منابع بهویژه در کلیاد عبید زاکاانی ،منتقاد بازرگ اجتمااعی ایاران ،بادانهاا
تصری شده اسات( .اقباال آشاتیانی1944 ،م ،ص ،183 ،837 ،838 ،833 ،867 ،862 ،869
 )175 ،174 ،118نیز در برخی از منابع یاد کردهاند که:
«قطبالدین همواره نماز را به جماعت میگزارد و در عقاید دینی بهسان پیرزناان متعباد
بود؛ در برابر ناتوانان و فقیهان و ستایشگران خود ،بهطور کامل فروتن بود؛ همواره ماردم را
به فراگرفتن قرآن اندرز میداد ،حتی آوردهاند که او میگفته است :آرزو میکنم که کاش
در روزگار پیامبر خدا (ص) می بودم؛ زیارا آن وقات ممکان باود کاه پیدمبار (ص) مارا باه
گوشۀ چشمی بنگرد»( .سیوطی1394 ،ق ،ص )397
«قطبالدین ظریف ،بذلهگو ،سبکجان و شیرین سخن بود و در دیار غربت چاون کاار
بر او سخت میشد ،چنان وانمود میکرد که کاافر اسات و مایخواهاد در کایش مسالمانی
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درآید .مردم از هر سوی او را احاطه میکردند و او را صالد زیاد میدادناد و نثاار فاراوان
میکردند و چنان اتفاق افتاد که در یکی از این مقاماد کاذبه ،شیخ مصل الدین سعدی کاه
پسر خواهرش بود ،بر او برگذشت و این در زمان سیاحت او در بالد و آغاز ریاضتهای او
بود ،چون سعدی او را دید ،بشناخت .به سوی او شتافت و آن در حاالی باود کاه مسالمانان
دور او گاارد آمااده بودنااد و او را باار دخااول در شاریعت اسااالم تحااری

ماایکردنااد و در

دستهایشان خلعتها و اموال و لباسهای فاخر بود که در صورد قبول اسالم بادو بدهناد.
سعدی به زبان ویژۀ دهقانی او را گفت« :قطبو تو هرگز مسالمان نمای باه» ،یعنای :قطباا تاو
هرگز مسلمان نبودهای »( .خوانساری ،1367 ،ص )572
آنچه از این داستان ،بیشک و تردید ،میتاوان پاذیرفت ،ایان اسات کاه قطابالادین
آدمی شوخطبع و نکتهسنج بوده است .برخی از مزاحهای تند و م حک او را از زبان مردم
میتوان شنید که در میان طالبان علم بهویژه در حوزههای علمی و مدرسههاای قادیم ،هناوز
بخشی از آنها زبان زداست ،چنانکه از جمله میگویند« :آوردهاند که موالنا قطبالادین باه
تماشای مسجدی که یکی از اتابکان فارس عماارد مایکارده ،رفتاه اسات ،ق اا را در آن
وقت اندک گلی بر رخسار پادشاه که هنوز به عقدۀ کسوف خط مبتال نگشته باود ،رسایده،
موالنا خواند که« :یا لیتنی کنت تراباً /ای کااش مان خااک با ودم» .پادشااه پرساید کاه چاه
خوانده شد؟ شیخ سعدی جواب داد که« :یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابااً » 1کاافر مایگویاد
که ای کاش من خاک میبودم»( .قطبالدین شیرازی ،مقدمۀ استاد مشکاۀ بر درّۀالتاج ،نقل
از تذکرۀ هفت اقلیم ،ص  ،802نسخۀ خطی موجود در مدرسۀ عالی سپهساالر ،ص ط)
قطبالدین شخصای نیاک خاوی و جاوانمرد باود و هایچ وقات انادوه باه دل خاود راه
نمیداد .او بیشتر وقتها لباس صوفیانه میپوشید ،در شعبده و نیز نجاد و در باازی شاطرنج
 .1نبأ.02 /
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استاد بود و همیشه به بازی شطرنج میپرداخت .حتای در زماانی کاه از ماردم کنااره گرفتاه
بود ،نیز چنین میکرد( .سیوطی ،1394 ،ص )397
شاگردان فاضل و محققان برجساتهای پارورش داد کاه چاون درگذشات در رثاای وی
شعرهای بسیاری سرودند و یکی از ایشان به زبان پارسی مادۀ تاریخ وفاتش را چنین سرود:
بااااااازیی کاااااارد چاااااارخ کااااااژ رفتااااااار
در ماااااااااااااه روزه ،آه از آن باااااااااااااازی
ذال و یاااااااا رفتاااااااه از گاااااااه هجااااااارد
رفاااااات در پاااااارده قطااااااب شاااااایرازی
(سمرقندی ،1330 ،ص )568
خود قطب الادین هام اشاعار بسایاری ساروده اسات کاه در بخاش چهاارم هماین مقالاه
نمونهای اندک از آنها را خواهیم آورد.
اشعار و آثار و تألیفهای قطبالدین شیرازی
الف .شعر و طنز:

چون قطبالدین شیرازی مردی خوشذوق و بذلهگو و خوشسخن بود ،در ضمن
تدریس ،شعرها و طنزها و سخنان هزلی بسیاری میگفت که شاگردانش از درسهای
خشکی ،چون :منطق ،ریاضی ،حکمت و پزشکی خسته نمیشدند .او در خالل سخن گفتن
از صنایع ادبی ،از جمله از صنعت توریه و جز آن استفاده میکرد؛ اما نه در حدی که
سخنش سنگین و نا مفهوم گردد .او در امر دینداری هم سختگیر نبود و همواره بر طبق
قاعدۀ تساهل و تسام عمل میکرد ،یعنی بر طبق مفاد حدیث شریف نبوی (ص) که
فرمود« :بعثت علی الشریعۀ السهلۀ السمحاء /من بر پایۀ آیین تساهل و تسام برانگیخته
شدهام» همواره کار میکرد؛ چنان که روزی از او پرسیدند :اگر حنفی بخواهد که شافعی
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شود ،چه باید بکند؟ او در پاسخ گفت :باید بگوید« :ال اله االاهلل ،محمد رسول اهلل /هیچ
معبودی جز خدای متعال نیست و ح رد محمد (ص) پیامبر خدا میباشد»( .حافظ ابرو،
ذیل جامع التواریخ رشیدی ،ص )57
روزی در مجمعی از شیعه و سنی از او پرسیدند که از علی (د) و اباوبکر ،کادام اف ال
است .او که به زبانهای عربی و فارسی بسیار شعر میگفت ،در پاسخ گفت:
«خیرالووی بعوو النبوو مَوو بنتُووهفوو بیتووه
فو زیتووه

مو فو دجو لیو العمو ضوویلاله

(شیخ بهایی ،1397 ،ص )835


بهترین مردم پس از پیامبر (ص) کسی است که دخترش در خانهاش میباشد ،همان
کسی که در تیرگی شب نابینایی ،روشنایی هدایتگری در روغن او میباشد».
شاهد مثال در مصراد نخستین این بیت است که ضمیر« :من بنته فی بیته /کسی است که
دخترش در خانهاش میباشد» هم بر ح رد علی (ص) و هم بر ابوبکر ،هر دو به اختالف
در مرجع ضمیر «بنته» درست درمیآید که خود نوعی صنعت بدیعی است که «توریه» نام
دارد .نیز از سرودههای او این قطعه است:
أیووووو  بّتخلووووو مووووو تخلووووو

وتنهوووو و عبوووو و د أنیعشوووو وقیا

خلقووووو المووووو لنووووو فتنوووووۀ

وقلوووو اعبوووو وا بّکوووو واتّقوووویا

اذاکنوووو انوووو خلقوووو الموووو

فقووووو للمووووو خبنووووو یرفقووووویا

(همان)












«ای پروردگااارم کااه ماایآفریناای آنچااه ماایآفریناای
و بناادگانت را باااز ماایداری از ایاان کااه عاشااق شااوند
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نمکیناااااان را بااااارای آزماااااون ماااااا آفریااااادهای

و گفتااهای کااه پروردگارتااان را عبااادد کنیااد و تقااوا پیشااه کنیااد
هاار گاااه ایاان تااو هسااتی کااه نمکینااان را آفریاادهای
پاااس باااه نمکیناااان بگاااو کاااه باااه ماااا مهااار بورزناااد
چنانکه مالحظه میگردد ،این بیتها بیمناسبت با برخی از سرودههای ح رد حکیم
عمر خیام نیشابوری و بابا طاهر عریان همدانی و نیز ابیاد ذیل از سرودههای حکیم
ناصرخسرو قبادیانی نمیباشد که گفته است:
خااادایا راسااات گاااویم فتناااه از تاااو اسااات
ولااااااای از تااااااارس نتاااااااوانم چدیااااااادن
لاااااااب و دنااااااادان ترکاااااااان خطاااااااا را
نبایساااااااتی چناااااااین خاااااااوب آفریااااااادن
کاااااه از دسااااات لاااااب و دنااااادان ایشاااااان
بااااه دناااادان دساااات و لااااب بایااااد گزیاااادن
باااااااارون آری ز پاااااااارده گلرخااااااااان را
باااااااارای پااااااااردۀ مااااااااردم دریاااااااادن
(قبادیانی ،1324 ،ص )621
عالمه قطبالدین شیرازی افزون بر سرودههای عربی به زبان شیرین فارسی نیز شعرهای
پخته و فاخری سروده است که از جمله آنها این رباعی معروف است:
یااااک چنااااد بااااه یاااااقودتاااار آلااااوده شاااادیم
یاااااک چناااااد پااااای زمااااارّد ساااااوده شااااادیم
آلاااااااااودگی باااااااااود ولااااااااایکن تااااااااان را
شساااااتیم باااااه آب توباااااه و آساااااوده شااااادیم
(خوانساری ،1367 ،ص )570
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ب .آثار و تألیفهای عالمه قطبالدین شیرازی:

ح رد عالمه قطبالدین شیرازی از چندین جهت به ابن سینا ،شباهت داشت .نخست،
اینکه او مانند ابن سینا در دربار سالطین آن روزگار بسیار محترم بود و حتی در روزگار
گوشهنشینی از دربارها دور نبود و با پادشاهان آمیزش و نشست و برخاست داشت و از
گناهکاران شفاعت مینمود .اباقاخان و غازانخان ،قطبالدین را بسیار گرامی میداشتند و
بیشتر وقتهای فراغت خود را با همنشینی با او میگذرانیدند و دوم ،اینکه همچون ابن سینا
در همۀ دانشهای روزگار خود تبحر و حتی در ریاضی و فنون آن بر ابن سینا هم تفوق
داشت و خود در مقدمۀ چندین کتاب از آثار و تألیفهای خویش ادعا کرده و گفته است
که« :من از پیدا و پنهان علوم آگاهم و بر حل مشکالد و رموزی که در این عصر ،بلکه از
زمان آدم ابوالبشر کسی نگشوده ،قادر و توانا هستم»( .قطبالدین شیرازی ،التحفۀالسعدیه،
ص چ)
قطااابالااادین در تاااألیف و نوشاااتن کتاااابهاااا و اثرهاااای بااازرگ و پااار حجااام و
دایرۀالمعارفگونه بسیار توانا و چیرهدست بود .در اینجا به مهمترین آنها اشارهای میکنایم:
(حاجی خلیفه1961 ،م ،ص )657
 .1شرح حکمۀاالشراق:

این اثر در شرح حکمۀاالشراق یحیی بن حبش بن امیرک سهروردی ( 520ا 569ق)
است که میان عشاق فلسفۀ اشراق معروف است و در سال 1315ش یک بار در تهران به
چاپ رسیده است و سپس در 1323ش از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به همت
شادروان شیخ عبداهلل نورانی و دکتر مهدی محقق (دام ظله) به چاپ رسیده است.

1

 .1جمشاایدنژاد اول ،غالمرضااا ،مجموعااۀ مقاااالد همااایش ملاای حکماات اشااراقی در پرتااو آراء و آثااار
شهابالدین سهروردی (شیخ اشراق) ،)1392( ،گردآوری ،تهیه و تنظیم کاوه خورابه ،فاطمه بساتانشایرین،
نور و ظلمت در حکمۀاالشراق سهروردی با توجه به شرح قطبالدین شیرازی ،ص  311ا .825
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قطبالدین با اینکه در نام مؤلف اشتباه کرده است؛ ولی مطلبهای فلسفی را بسیار
خوب تحقیق کرده بهویژه در مبحثهای خیر و شر بر پرسمان« :الشرور اعدام /بدیها
نیستیهایند» که آنها را بدیهی میپنداشتند ،اقامۀ برهان کرده است .دانشوران بر این کتاب
شرحها و حاشیههای بسیاری نوشتهاند که مهمتر از همه ،حاشیۀ صدرای شیرازی (د:
1757ق) میباشد.
قطبالدین این کتاب را به جمالالدین علی بن محمد دستجردانی هدیه کرده است.
 .2شرح مفتاح العلوم:

مفتاح العلوم که اصل این کتاب است از تألیفهای معروف عالمه سراجالدین
ابویعقوب یوسف بن محمد بن علی سکاکی (د474 :ق) است که بسیاری از فاضالن
دانشمند و دانشمندان فاضل بر آن شرح نوشتهاند و بیگفتوگو ،نیکوترین آنها همین شرح
عالمه قطبالدین شیرازی است که خود آن را مفتاحالمفتاح نامیده است( .حاجی خلیفه،
1961م ،ج  ،8ص  621ا )627

از مقدمۀ مفتاحالمفتاح چنین برمیآید که در زمان شرح این کتاب ،قطب از شرح
حکمۀاالشراق خود فراغت یافته بوده است؛ به طوری که آن کتاب در میان مردم دست به
دست می گشته و بسیار معروف و مشهور بوده است و چون او این کتاب را پیش از سال
496ق شرح کرده ،پس تألیف شرح مفتاح العلوم سکاکی از آن تاریخ به بعد بوده است و
به گمان قوی تألیف مفتاحالمفتاح در میان سالهای  071ا  496بایستی انجام یافته باشد.
این کتاب اثری بسیار کالن است که در حدود  38هزار بیت دارد و قطبالدین آن را
به خواهش خواجه همامالدین تبریزی ،شاعر معروف (د )013 :که از معاصران شیخ اجل
سعدی (د491 :ق) بوده انجام داده است؛ (تربیت ،1316 ،ص  392ا )394
 .3التحفۀ الشاهیۀ:

قطبالدین این کتاب را در علم هیأد به زبان عربی به نام وزیر امیر شاه محمدبن صدر
سعید تاجالدین معتزبن طاهر تألیف و در چهار باب مرتب کرده است ،بدین ترتیب:
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باب اول ،در مقدماد و آنچه پیش از شرود الزم است؛
باب دوم ،درهیأد اجرام بسیطه؛
باب سوم ،در هیأد زمین؛
باب چهارم ،در مقادیر ابعاد و اجرام.
قطبالدین این کتاب را پس از تألیف نهایۀاالدراک تصنیف کرده است و چند تن از
بزرگان فن ،آن را شرح کردهاند که نیکوتر از همه ،شرح مالعلی قوشچی است که به
گونۀ :قال /گفت ا أقول /میگویم ،تألیف شده است و نیز همو بر باب دوم کتاب تعلیقهای
نوشته است .شرح دیگر التحفۀ الشاهیّ ۀ ،شرح میر سیدشریف جرجانی است؛ (حاجی خلیفه،
1961م ،ج  ،1ص 848؛ زیدان1950 ،م ،ج  ،3ص )857
 .4نهایۀاالدراک فی درایۀ األفالک:

این کتاب نیز به زبان عربی است در چهار مقاله در فن هیأد که ح رد قطبالدین
آن را به نام بهاءالدین محمد جوینی ،پسر صاحب دیوان ،شمسالدین جوینی نوشته است.
بهاءالدین محمد حاکم اصفهان بوده است که بسیار سفاک و در عین حال ف ل دوست
و هنرپرور بوده که در 402ق درگذشته است؛
 .5التحفۀالسعدیۀ:

این کتاب به گواهی محققان برجسته و شرححالنویسان بزرگ مهمترین و بزرگترین
کتابهای قطبالدین است ،چنانکه تنها جلد نخست آن نزدیک به سی و سه هزار بیت
دارد؛ در پنج جلد است و در شرح قانون ابن سینا در طب میباشد.
قطبالدین این اثر را به نام سعدالدین ساوجی ،وزیر غازانخان و شریک خواجه
رشیدالدین ف ل اهلل همدانی در وزارد تألیف کرده است .شرح دهندگان دیگر قانون همه
به جامعیت این شرح اعتراف کردهاند و در عین حال قطبالدین را در نوشتن آن به دراز
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سخنی مالمت کردهاند .به نظر میرسد که تألیف این کتاب ،یکی دو ماه پیش از وفاد
مؤلف به پایان رسیده است( .حاجی خلیفه1961 ،م ،ج  ،8ص  810ا )814
 .6شرح مختصر االصول ابن حاجب:

شرح قطبالدین نخستین شرحی است که بر مختصر االصول ابن حاجب نوشته شده و
از این رو است که در شرحهای بعدی که بر این کتاب نوشته شده ،شارحان بسیار استفاده کردهاند.

کتاب مختصر ابن حاجب ،مختصر شده از کتاب دیگر او به نام :منتهی السؤال و االمل
فی علمی االصول والجدل میباشد که قطب الدین این مختصر را شرح کرده و شرح معتبر
دیگری که بر آن نوشته شده ،شرحی است که محمد حسن مالقی (د001 :ق) نوشته و در
آن از شرح قطبالدین شیرازی بسیار بهره گرفته است؛ (همان ،ص  )699که نشان از تأثیر
اندیشههای قطبالدین در فرهنگ اسالمی اندلسی دارد.
 .7فتحالمنان فی تفسیر القرآن:

کتابی است سخت کالن و مفصل در حدود چهل جلد از تألیفهای مهم قطبالدین

که مؤلف در تفسیر آیههای قرآن از حدود سنت و منقول پافراتر نگذارده است؛ (فهرست
الکتب العربیه ،ج  ،1ص )124
 .8حاشیه بر تفسیر کشاف زمخشری (د 532 :ق) که شیخ بهایی آن را دیده و از آن استفاده کرده است؛
 .9حاشیه بر حکمۀالعین اثر نجمالدین دبیران کاتبی قزوینی (د405 :ق) که بسیاری از
دانشمندان بزرگ ،از جمله ،میر سید شریف جرجانی بر آن شرح نوشتهاند؛ (قطبالدین
شیرازی ،التحفۀالسعدیه ،ص ج)
 .11درۀالتاج لغرۀ الدباج :بعد از کتاب شفای ابوعلی سینا بزرگترین کتاب فلسفی به زبان
فارسی همین درۀالتاج است که دوازده علم را دربردارد و میان طالبان علم بهعنوان :أنموزج
العلوم ،و انبان مال قطبو نیز معروف است.
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قطب الدین این کتاب را برای امیر دباج ،فرمانروای گیالن تألیف کرده است (حاجی
خلیفه1961 ،م ،ج  ،1ص  )321و تاریخ تألیف آن 493ق بوده است.
درۀالتاج یک مقدمه سودمند در زمینۀ معانی حکمت و موارد استعمال آن دارد و سپس
در منطق و حکمتالهی و طبیعی و سایر اقسام فلسفه بحث کرده و در این باره از ابن سینا و
سهروردی شهید و بسیاری از فیلسوفان دیگر بسیار بهره جسته است.
این کتاب از مفاخر زبان شیرین فارسی است و اینک قطعههایی از آن کتاب را در این
جا میآوریم تا هم خوانندگان گرامی سبک سخن و روش نگارش قطب را دریابند و هم
اشارتی بر گوشههایی از افکار و عقاید او باشد.
گزیدههایی از کتاب درۀالتاج قطبالدین شیرازی
 .1فضیلت علم:

اول بدان که چیزها بر چهار قسم است:
یکی آنکه عقل و حکمت مقت ی آن باشند و بدان راضی و نفس و شهود نه ،چون
بیماری و درویشی و بی مرادی در دنیا ،چه نفس را از این چیزها نفرد بُوَد و عقل بدان
راضی ،از آن جهت که به قواعد برهانی و شواهد قرآنی معلوم شده است که هر بنده را که
بر درگاه حق تعالی ،قربی و درجهای بود ،او را از دنیا چنان نگاه دارند که طفل را از آب و
آتش .پس ناآمد مرادهای د نیا ،نگاه داشت حق بود مر آن بنده را از مشدول بودن به غیر
حق و از این جهت عقل بدین راضی باشد ،اما نفس نه؛
دوم آنکه نفس بدان راضی بود ،اما عقل راضی نبود ،چون لذدهای نفسانی و
شهودهای جسمانی که برخالف شرد بود؛ زیرا که اگرچه نفس بدین چیزها راضی بود،
به جهت حصول لذتی حالی؛ اما چون عقل میداند که از برای یک لحظه لذد گذرندۀ
دنیا ،سعادد پایندۀ عقبی از دست میرود ،بدان راضی نباشد؛
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سیم آنکه هم عقل و هم نفس بدان راضی باشند و آن علم است؛
چهارم آنکه نه عقل بدان راضی باشد و نه نفس و آن جهل است.
و از این جاست که عاقالن گفته اند که :اگر عالمی را گویند :ای جاهل تنگ دل شود،
با آنکه داند که دروغ گفتهاند و همچنین اگر جاهلی را گویند :ای عالم دل خوش شود،
با آنکه داند که دروغ گفته اند؛ چه دانایی از ف ایل صفاد است و نادانی از رذایل آن،
الجرم از نسبت نادانی برنجند؛ و اگر چه به دروغ کرده باشند و به نسبت دانایی خوش دل
شوند و اگر چه به دروغ کرده باشند.
 .2اقسام حکمت:

موجواد دو قسماند :یکی آنچه وجود او موقوف بر حرکاد ارادی اشخاص بشری
نباشد؛ دوم آن چه وجود آن منوط به تصرف و تدبیر این جماعت بود؛ پس علم به
موجوداد نیز دو قسم بود :یکی علم به قسم اول و آن را حکمت نظری خوانند و دیگر
علم به قسم دوم و آن را حکمت عملی خوانند.
حکمت نظری منقسم شود به دو قسم:
یکی علم به آن چه مخالطت ماده شرط وجود او نبود ،چون اهلل تبارک و تعالی ،عقول،
نفوس ،وحدد ،کثرد و امثال ایشان از امور عامه و دیگر علم به آنچه تا مخالطت ماده
نبود ،موجود نتواند بود و این قسم آخر باز به دو قسم شود:
یکی ،آنکه مخالطت ماده شرط نبود در تعقل و تصور آن ،چون زوج و فرد ،مربع،
مثلث ،کره ،دایره و امثال آن؛
و دوم ،آنچه به اعتبار مخالطت ماده معلوم باشد ،چون :معادن ،نباتاد و حیوان.
پس از اینروی حکمت نظری به سه قسم منقسم شود:
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اول را علم مابعدالطبیعه خوانند و دوم را علم ریاضی و سوم را علم طبیعی و اول را علم
اعلی گویند و دوم را علم اوسط و سوم را علم اسفل( .قطبالدین شیرازی ،التحفۀالسعدیه،
ج  ،1ص  3ا 03 ،83؛ فخر رازی ،بیتا ،ج  ،8ص  878ا  )877و هر یکی از این علوم،
مشتمل بود بر چند جزو ،که بع ی از آن به مثابت اصول باشد و بع ی به منزلت فرود.
اما اصول علم اول دو فن دارد:
یکی معرفت اهلل ،سبحاانه و تعالی و مقرباان ح رد او که به فرمان او مباادی و اسبااب
دیگار موجاوداد شدهاند ،چاون :عقول و نفوس و احکام افعاال ایشاان و آن را علام
الهی خوانند؛
دوم ،معرفت امور کلی که احوال موجوداد باشند ،از آنرو که موجوداند ،چون:
کثرد و وحدد ،وجوب ،امکان ،حدوث ،قدم و غیر آن و آن را فلسفۀ اولی خوانند و
فرود آن چند نود بود ،چون :معرفت نبود و امامت ،احوال معاد و آنچه بدان ماند؛ اما
اصول علم ریاضی چهار نود بود:
اول ،معرفت مقادیر ،احکام لواحق آن و آن را علم هندسه خوانند؛ و دوم ،معرفت
اعداد و خواص آن و آن را علم عدد خوانند؛ و سوم ،معرفت اختالف اوضاد اجرام علوی
به نسبت با یکدیگر و با اجرام سفلی و مقادیر حرکاد ،اجرام ،ابعاد ایشان و آن را علم
هیأد و علم نجوم خوانند ،و احکام نجوم خارج افتد از این نود و چهارم ،معرفت نسب
مؤلفه و احوال آن و آن را علم تألیف خوانند و چون در آوازها به کار دارند ،به اعتبار
تناسب با یکدیگر و حکمت زمان سکناتی که در میان آوازها افتد ،آن را علم موسیقی
خوان ند و فرود علم ریاضی چند نود بود ،چون :علم مناظر و مرایا ،و علم جبر و مقابله ،علم
جرّ اثقال ،علم مساحت و غیر آن ،چون :علم جمع و تفریق ،علم حیل ،چون :صندوق ساعت
و امثال آن ،علم اُکرَ متحرکه و علم اوزان و موازین ،علم زیجاد و تقاویم و علم ثقل میاه.
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اما اصول علم طبیعی هشت صنف بود:
اول ،معرفت مبادی متدیراد ،چون :زمان و مکان ،حرکت و سکون ،نهایت و النهایت
و غیر آن و آن را سماد طبیعی گویند؛ دوم ،معرفت اجسام بسیطه و مرکبه ،احکام بسایط
علوی و سفلی و آن را علم سما و عالم گویند؛ سوم ،معرفت ارکان و عناصر ،تبدل صور
بر ماده مشترکه و آن را علم کون و فساد گویند؛ چهارم ،معرفت اسباب و علل حدوث
هوایی و ارضی ،مانند :رعد و برق ،صاعقه ،باران ،برف ،زلزله و آنچه بدان ماند و آن را
علم آثار علوی خوانند؛ پنجم ،معرفت مرکباد و کیفیت ترکیب آنها و آن را علم معادن
خوانند؛ ششم ،معرفت اجسام ن امیه ،نفوس و قوای آن را علم نباد خوانند؛ هفتم ،معرفت
احوال نفس ناطقۀ انسانی و چگونگی تدبیر و تصرف او در بدن و غیر بدن و آن را علم
نفس خوانند.
فرود علم طبیعی نیز بسیار بود ،مانند :علم طب و علم احکام نجوم ،علم فالحت و غیر
آن ،چون :علم فراست که استدالل است از خَلق بر خُلق ،علم تعبیر ،علم کیمیا و علم
طلسماد که عبارد است از تمزیج قوای سماوی به قوای بع ی اجرام ارضی ،تا از آن
قوتی حاصل شود که مبدأ فعلی غریب شود در این عالم و علم نیز نجاد ،یعنی :تمزج
قوای ارضی ،بع ی با بع ی ،تا از آنجا قوتی با دید آید که از او فعلی غریب صادر شود.
اما علم منطق که حکیم ارسطاطالیس [ :ارسطو] آن را مدون کرده است و از قود به
فعل آورده ،مقصور است بر دانستن کیفیت و دانستن چیزها و طریق اکتساب مجهوالد،
پس به حقیقت آن علم است به علم و به منزلت اداد تحصیل دیگر علوم را( .قطبالدین
شیرازی ،التحفۀالسعدیه ،ج  ،1ص  04ا )06
 .3حکمت عملی:

حکمت عملی دانستن مصال اداری و افعال صناعی نود انسان بُوَد ،بر وجهی که
موردی بُ وَ د به نظام احوال معاش و معاد ایشان و مقت ی رسیدن بر کمالی که متوجهاند
سوی آن و آن هم منقسم میشود به دو قسم:
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یکی آنچه راجع بود به هر نفسی به انفراد؛
و دیگر آنچه راجع بود با جماعتی به مشارکت.
و قسم دوم نیز به دو قسم شود:
یکی آنچه راجع بود با جماعتی که میان ایشان مشارکت بود در منزل و خانه؛
دوم آنچه راجع بود به اجتماعی که میان ایشان مشارکت بود در شهر و والیت ،بل
اقلیم و مملکت ،پس حکمت عملی نیز سه قسم بود:
اول را تهذیب اخالق خوانند؛ و دوم را تدبیر منازل؛ و سوم را سیاست مدن.
و فایدۀ حکمت خُلقی آن است که ف ایل را بشناسند و کیفیت اقتنای آن تا زکای
نفس به آن حاصل شود و رذایل بداند و کیفیت توقی [هر چیز کردن] از آنها تا نفس از آن
پاک شود.
فایدۀ حکمت منزلی آن است که بدانند مشارکتی که واجب بود میان اهل یک منزل ،تا
به او منتظم شود ،مصلحت منزلی که تمام شود به زوجی و زوجهای ،والدی و مولودی و
مالکی و مملوکی  .فایدۀ حکمت مدنی آن است که بدانند کیفیت مشارکتی که میان
اصناف و اشخاص ایشاان واقاع شود تا تعااون یکدیگر کنند ،بر مصالا ابدان و بقاای
نود انسان.
و بدان که بع ی حکمت مدنی را به دو قسم کردهاند:
یکی آن که به مُلک تعلق دارد و آن را علم سیاست گویند؛
و دوم آن که تعلق به نبود و شریعت دارد ،و آن را علم نوامیس خوانند( .همان ،ص )27
 .4در ماهیت منطق:

منطق قانونی است که به آن فکر صحی را از فاسد بدانند و نسبت او با رویت [ :اندیشه]
چون نسبت عرو

باشد به شعر ،و ایقاد به ازمنۀ الحان ،اال آنکه بسیار کسان باشند که به

مجرد فطرد مستدنی باشند از تعلم این قانون؛ مگر شخصی که مؤید باشد به نفسی قدسی،
و هدایتی ربانی ،تا چیزها را چنان که هست ،بداند.
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و مراد از فکر در این موضود ،توجیه ذهن است به سوی مبادی مطالب تا از آن مبادی
متأدی شوند به مطالب 1.به سبب ترتیبی که آن مبادی را داده باشند و هیأتی که ایشان را
حاصل شده و آن مبادی جاری مجرای ماده باشد به نسبت با فکر و هیأتی که حاصل شده
باشد از ترتیب آن جاری مجرای صورد و البد باشد در صالح فکر از صالح هر دو یعنی:
ماده و صورد و اما در فساد فکر ،یکی کافی باشد( .همان ،ج  ،8ص )1
 .5وجود و تعریف آن:

وجود ،تعریف ممکن نیست ،چه او بدیهیالتصور است و هیچ چیز اعرف از او نیست،
تا تعریف وجود به آن چیز کنند 8.و هر که بیان آن میکند ،خطا میکند ،چه آن کس که
گوید :حقیقت وجود آن است که فاعل باشد یا منفعل ،شیء را در تعریف نفس خویش
گرفته باشد .چه در تعریف فاعل و منفعل ،شیء را در تعریف نفس خویش گرفته باشد .چه
در تعریف فاعل و منفعل موجودی باید گرفت بازیادتی و استفادتی ،و همچنین آنکس که
تعریف او به آن کرد که :اولین چیز است که منقسم شود به حادث [ :نو پدید] و قدیم [:
دیرین] ،خطا کرد ،چه حادث و قدیم را تعریف نتوان کرد؛ اال به وجود مأخوذ با سبق عدم
یا با السبق عدم و هر گاه که تعریف او کنند ،البد باشد که در تعریف او و همچنین در
تعریف شیئیت فراگیرند ،الفاظی که مرادف باشد چون :الذی [آنچه] ،و ما [چیزی که]،
 .1چنان که حاج مالهادی سبزواری سروده است:
«والفکووورحرکوووۀالووو المبووو د

وموو و مبوووو د الوو و المووووراد

و فکر عبارد است از حرکت به سوی مبادی و از مبادی به سوی مراد (حاجی سبزواری ،منظومۀ منطق،
چاپ ناصری).
 .8سبزواری در منظومۀ منطق چنین سروده است:
مفهیمووووهموو و أعوووور االشووووی ل

وکنهووووهفوووو غ یووووۀالخفوووو ل

و مفهوم آن از شناساترین چیزهاست و ژرفایش در نهایت پوشیدگی است.
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چنان که گویند :الوجود هوالذی (هو) کذا ،أوهو ماینفسم الی کذا[ /وجود آن چیزی است
که این چنین است ،یا وجود چیزی است که به فالن چیز تقسیم میشود].
 .6ماهیت و تشخیص آن:

هر چیزی را حقیقتی است که آن چیز به آن حقیقت ،آن چیز است ،آن به حقیقت
مدایر ما عدای او باشد ،خواه الزم باشد و خواه مفارق و مثال آن انسانیت است ،مثالً چه
انسانیت از آن روی انسانیت است که در مفهوم او داخل نشود وجود و عدم ،وحدد،
کثرد ،عموم و خصوص الی غیر ذلک من االعتباراد .چه اگر وجود خارجی مثالً در
مفهوم او داخل بودی ،انسانیتی که در ذهن تنها موجود بودی ،انسانیت نبود و اگر عموم
داخل بودی در آن زید انسان نبودی و بر این وجه قیاس کنند به واقع آنچه مدایر آن
حقیقت باشد که ماهیت شیء عبارد است از او ،بلکه انسانیت از آن روی که انسانیت
فحسب نیست ،پس اگر وجود به او من م شود ،موجود گردد ،یا عدم در اعتبار ذهنی
معدوم گردد و هم چنین است حال وحدد و کثرد ،کلیت و جزویت ،پس صادق نشود بر
انسانیت یکی از اینها ،اال به امری زاید بر آن؛ اما آن که او انسانیت است به ذاد خود باشد.
و از اینجا است که درست نباشد که گویند« :السواد اسود و الوجود موجود به معنی آن
که سواد در سواد باشد و وجود در وجود ،بلکه به معنی آن که سواد سواد است و وجود
وجود است ،چه سوادیت سواد و وجودیت وجود به امری زاید نیست( .همان ،ج  ،3ص
 11ا .)17
 .7قِدَم و حدوث زما نی و ذاتی:

حدوث (نو پدیدی) پیش جمهور ،حصول شیء است بعد از عدم او در زمانی که
گذشته باشد و قدَم (دیرینگی) پیش ایشان آن چه مقابل این است و به این تفسیر متصور
نیست که زمان حادث باشد ،واال وجود مقابل اوباشد( .همان ،ص  37ا  )89و خواص،
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اطالق لفظ حدوث کنند و به آن احتیاج شیء خواهند به غیر او ،خواه حاجت شیء به غیر،
دائم باشد و خواه نباشد و تعبیر میکنند از این حدوث ،به حدوث ذاتی .و قدَمی که مقابل
این حدوث است ،صادق نشود ،اال بر واجبالوجود تنها.
و آنچه تحقیق حدوث ذاتی کند و داللت بر آنکه لفظ حدوث بر او اولی است از
اطالق او بر زمانی ،آن است که در هر دو حدوث ،اعتبار به قدم الوجود بر وجود میکنند.
و تقدم و تأخر بر معانی بسیار اطالق میکنند ،چه شاید هر دو به زمان باشد ،چون پدر و
پسر ،یا به ذاد ،چون :حرکت دست و حرکت کلید؛ یا به طبع ،چون :یک و دو؛ یا به
مرتبه ،چون :صفت اول و ثانی؛ یا به شرف ،چون :معلم از متعلم( .همان)
 .8جسم طبیعی و برخی احکام آن:

وجود جسم طبیعی معلوم است از جهت حس ،و او یا مرکب است از اجسام مختلفه
الطبایع ،چون بدن انسان ،یا غیرمرکب از او ،چون هوا1و کیف ماکان او قابل انقسام است و
انقساماد ممکن در او یا حاصل باشد بالفعل ،یا غیر حاصل بالفعل و بر هر دو تقدیر یا
متناهی باشد یا غیر متناهی و این به حسب قسمت عقلی است؛ لیکن آنکه جسم در خارج
مرکب باشد از اجزایی که قبول انقسام نکند ،نه به فعل و نه به فر

محال است ،خواه

متناهی باشد و خواه غیرمتناهی و همچنین آنکه جسم متناهی در خارج مرکب باشد از
اجزای غیرمتناهی به فعل ،خواه هار یکی قابل انقسام فعلی یا فرضی باشند ،یا قابل
هیچیک نباشند.
و بطالن اول به وجوه بسیار روشن میشود ،و من سه را از آن یاد کنم:
یکی آن که اگر اجسام ذواد المقادیر متألف باشد از این اجزاء یا متداخل باشند یا
متداخل نباشند ،اگر متداخل شوند ،هیچ مقدار از آن متألف نشود و اگر متداخل نشود ،هر
 .1در حکمت طبیعی قدیم هوا را عنصری بسیط میدانستهاند.
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وسطی از آن میان دو باشد که مالقی شود به یکی از دو طرف او غیر آن چیز را که مالقی
او شده به طرف دیگرش و منقسم شود فرضاً و هو محالٌ و اینکه مرکز محاذی اجزاء دایره
است ،چون مالقاتین مذکورتین نیست ،چه آنچه آن محاذیاد متکثره به آن متعلق است،
یکی است و آنچه تماساد به آن متعلق است ،غیر واحد است ،چه تماس آن چه مماس او
است ،از جهتی بر موضع تماس او به آنچه مماس او است ،از جهتی دیگر واقع نگردد؛
دوم آنکه اشیاء چون حرکت کند و در او اجزاء الیتجزا 1باشد تا مادام که جزوی از
حیّز خود برون نرود ،در حیّز مجاور خود نه افتد ،پس چون دایرۀ طوق ،جزوی حرکت
کند ،از دایرۀ قطب یا حرکت نکند ،یا بیش از جزوی حرکت کند ،یا جز وی یا کم از
جزوی .اگر هیچ حرکت نکند ،از دایرۀ قطب ،با آنکه دایرۀ طوق اضعاف او است ،مرار

8

بسیار واجب بودی که سکون دایرۀ قطب بدیدندی؛ رؤیتی اتم 3از رؤیت حرکت او و این
چنین نیست ،چه ما او را مستمر الحرکۀ مییابیم ،بی آنکه در او سکونی بیابیم اصالً ،و اگر
اکثر از جزوی یا مثل آن حرکت کند ،دایرۀ قطبی ،بیش از طوقی تمام شود ،پس البد باشد
که از دایرۀ قطب اقل از جزوی حرکت کند و ما ال ینقسم منقسم شود؛
سیم آن که شکل مربع واجب است که قطر او واو این است که او را قطع کند ،به دو
مثلث متساوی اطول باشد از هر یکی از اضالد او ،پس اگر مرکب باشد از اجزاء الیتجزی
واجب باشد که قطر مساوی ضلع باشد و آن ممنود است و صحت این به تأمل و اعتبار
ظاهر شود( .قطبالدین شیرازی ،1387 ،ج  ،6ص  8ا )1

 .1اجزاء ال یتجزی :اتمها.
 .8مرار :بارها.
 .3رؤیتی اتم :دیدنی کاملتر.

55

حکمتنامه مفاخر

نتیجه
به طور کلی این مقاله با نگاهی اجمالی به منش و ویژگیهای شخصیتی ،آراء ،اشعار ،آثار

و تألیفاد عالمه قطبالدین شیرازی دانشمند ،فیلسوف و طبیب بزرگ سدۀ هفتم و اوایل
سدۀ هشتم هجری و سپس روابط خواجه نصیرالدین طوسی و قطبالدین پرداخته ،نیز در پایان
برگزیدههایی از کتاب درۀالتاج وی مشتمل بر ف یلت علم؛ اقسام حکمت؛ حکمت عملی؛ در
ماهیت منطق؛ وجود و تعریف آن؛ ماهیت و تشخیص آن؛ قدَم و حدوث زمانی و ذاتی ؛ جسم
طبیعی و برخی احکام آن را ذکر است.
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