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چکیده
یکی از ضروریات تحقیق ،احیاي آثار اندیشمندان و حکمایی است که در
تاریخ تطور و پیشبرد فرهنگ و معارف اسالمی نقش اساسی داشتهاند ولی
تاکنون بصورت یک حلقۀ مفقوده و مغفوله ناشناس ماندهاند .فخرالدین
سماکی معروف به محقق فخري ،ازجملۀ این حکماست که در قرن دهم
هجري میزیسته است .وي شاگرد غیاثالدین منصور دشتکی است .از
سماکی آثار قلمی مهمی چون :حاشیه بر شرح تجرید قوشچی و حاشیه
بر شرح هداية الحکمة میبدي بجاي مانده است.
متن هداية الحکمة تألیف اثیرالدین ابهري ،شامل سه قسم منطق،
طبیعیات و الهیات است .میبدي بر دو قسم طبیعیات و الهیات آن شرح
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نگاشته و سماکی تنها بر دو فن اول و دوم از فنون سهگانه طبیعیات شرح
هداية الحکمة میبدي حاشیه زده است .سماکی اگرچه مانند ابنسینا و
سهروردي ،بنیانگذار مکتب خاصی نبوده ولی با بیان نقد و بررسیهاي دقیق
و اظهارنظرهاي خاص خود در موضوعات مورد بحث از منظر متکلمان و
مشائیان و اشراقیان و عرفا ،در قالب آثار مستقل و غیرمستقل (شرح و
حواشی) و با ارائۀ دیدگاههایی بدیع توانسته ـ بعنوان حلقۀ واسط ـ نقش
مهمی در تطور تفکر فلسفی بطور کلی ایفا کند و الهامبخش صدرالمتألهین
شیرازي در ظهور حکمت متعالیه نیز باشد .از جملۀ این دیدگاهها ،تقریر
متفاوت برهان سلمی و ابداع سه برهان دیگر در باب اثبات تناهی اجسام
است که در این نوشتار بدان پرداخته شده است.

کلیدواژگان :فخرالدین سماکی ،حاشیه شرح هداية الحکمة ،تناهی اجسام،
برهان سلمی.
*

*

*

مقدمه
براي سنجش غناي ارزش فرهنگی هر ملّتی ،معیارها و شاخصهایی وجود دارد
که داراي ارزش یکسانی نیستند .آثار مکتوب یا نسخههاي خطی ،از جمله مهمترین
شاخصها و معیارهاي ارزیابی ،غنا و عمق و اصالت فرهنگی یک ملت است که اگر
ارزشی باالتر از سایر شاخصها و معیارها نداشته باشد ،کمتر از آنها هم نیست.
خوشبختانه از اندیشمندان و صاحبنظران پیشین ما آثار بسیار ارزشمندي
 304ـ بویژه در حوزۀ علوم عقلی ـ برجا مانده است که حاکی از پیشرفت علم و
تمدن درخشان این سرزمین است .متأسفانه تعداد قابل توجهی از این آثار
ارزشمند هنوز نیز بصورت نسخههاي خطی در کتابخانهها مانده و منتشر نشده
است .وجود این نسخههاي خطی بسیار در کتابخانهها ،عالوه بر اینکه گواهی
است بر اعتبار و ارزش واالي فرهنگ و تمدن ایران اسالمی ،مسئولیت خطیري
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را بر دوش همۀ اهل علم ،بویژه نسخهپژوهان و مصححان قرار میدهد تا در
احیاي و انتشار این گنجینههاي عظیم ،تالش وافر نموده و در حد توان ،از این
راه ،دین خود را به فرهنگ و ادب اسالمی ـ ایرانی ادا نموده و از این طریق راه
دستیابی اهل علم به این آثار ارزشمند را آسان سازند .ما با احیاي این آثار
میتوانیم اندیشههاي حکماي پیشین را بهتر بشناسیم و نقش آنها را در تطور
فلسفۀ اسالمی بررسی کنیم.
حجم مطالبی که در کتب تاریخ فلسفۀ اسالمی به بیان اندیشههاي سه
حکیم مسلمان ،یعنی شیخالرئیس ،شیخ اشراق و صدرالمتألهین ،بعنوان
ارکان اصلی و بنیانگذاران سه مکتب مشاء و اشراق و متعالیه اختصاص
یافته در نسبت با سایر حکماي اسالمی قابل مقایسه نیست .بخش زیادي از
این امر باتوجه به اینکه این سه حکیم تأثیر قابل توجهی در فلسفۀ اسالمی
داشتهاند ،ق ابل قبول و توجیه است ،ولی بخش دیگر بنظر میرسد ناشی از
عدم دسترسی آس ان پژوهشگران و مورخین به دیدگاه هاي حکمایی باشد
که هنوز آثار آنها بصورت نس خ خطی در کتابخانهها نگهداري میشوند ،بدون
اینکه بصورت متنی منقح و چاپی در خور ،در دسترس باشند.
اندیشههاي حکماي مکتب شیراز که در تحول فلسفۀ اسالمی و پیدایش
حکمت متعالیه تأثیر غیر قابل تردید داشته و اغلب آنها بصورت شروح و حواشی
بر کتب قدما نوشته شدهاند ،بعنوان حلقۀ مفقود و مغفول تاریخ فلسفۀ اسالمی،
در زمرۀ این قبیل آثار قرار دارند که احیاي آنها میتواند کمک شایانی به غناي
فرهنگ اسالمی ،بویژه فلسفه و حکمت اسالمی نماید.
آشنایی با اندیشههاي متفکري همچون فخرالدین سماکی که بصورت بخشی 301
از میراث فلسفی و حکمی ایران زمین در سدۀ دهم هجري درآمده است ،جز از

طریق احیاي آثار برجاي ماندۀ وي ـ همانند حاشیۀ شرح هداية الحکمة
امکانپذیر نیست .اگرچه حفظ و نگهداري نسخ خطی و انتقال آنها به نسلهاي
آینده بعنوان پیشینۀ فرهنگی این سرزمین خود کاري است بس پسندیده
موسوي ،نجفیافرا ،محمدي؛ جایگاه و زمانۀ فخرالدین سماکی در تاریخ فلسفۀ اسالمی...
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ولیکن تا زمانی که این قبیل آثار بصورت نسخ خطی در کتابخانههاي مختلف
نگهداري شوند و بصورت چاپی منقح همراه با تصحیحی انتقادي در دسترس
اهل تحقیق و پژوهش قرار نگیرند و جامعۀ حکمی و فلسفی با اندیشههاي
مؤلفین آنها آشنا نشود ،آنچنانکه بایسته و شایسته است ،مورد استفاده قرار
نگرفتهاند .البته امروزه برخی از کتابخانهها با استفاده از ابزار تصویربرداري و
رایانه ،تصویري از این نسخ را در اختیار عالقمندان قرار میدهند ولی بهرهجویی
از این تصاویر تنها براي افرادي میسر است که عالوه بر تبحر کافی نسبت به
رایانه ،داراي دانش و تخصص الزم در امر خطشناسی و نسخهخوانی باشند تا
بتوانند با صرف مدت زمانی طوالنی ،به توفیق مطالعۀ این نسخ خطی دست
یابند (جوانمردي ادیب .)4 :3193 ،نوشتار حاضر ضمن اشارۀ کوتاه به شرح
حال حکیم فخرالدین سماکی ،به معرفی آثار و بررسی برخی از ابداعات وي در
زمینۀ براهین تناهی اجسام میپردازد.
فضای علمی و فرهنگی عصر سماکی
چهل سال حکومت نسبتاً آرام و با ثبات شاهرخ تیموري ،فرصت مناسبی را
براي پیشرفت کانونهاي علمی و فرهنگی ایران ،نظیر هرات و سمرقند و شیراز
فراهم نمود بطوري که هر کدام از این شهرها پایگاهی براي رشد و بالندگی
مکاتبی گردید که در ادامۀ قرن نهم از جنبههاي مختلف هنري ،ادبی ،علمی و
عمرانی دستاوردهاي ارزشمندي ارائه نمودند (فیاض انوش.)91 :3139 ،
حوزۀ علمی و فرهنگی شیراز در پایان قرن نهم و آغاز سده دهم ،در پرتو
وجود اندیشمندان برجستهیی چون مالجاللالدین دوانی (وفات 903ق) و
301
صدرالدین محمد بن ابراهیم دشتکی شیرازي (مقتول 901ق) و کوشش آنها در
نشر علوم و تربیت طالبان علم و حکمت و کالم ،اهمیت و ارزشی را که از اوان
حمله مغول کسب نموده بود ،همچنان حفظ نمود و چون نوبت تعلیم به
امیرغیاثالدین منصور ،استاد فخرالدین سماکی رسید ،بر میزان اهمیت فلسفی
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علوم بسیار افزوده شد.
اغلب آثار بجاي مانده از اندیشمندان حوزۀ شیراز بصورت شروح و حواشییی
است که در آنها به تبیین و نقد دیدگاه اندیشمندان پیشین و همعصر خود
پرداختهاند .از جملۀ این آثار میتوان از حاشیه دوانی بر شرح تجرید عالءالدین
قوشچی (وفات 339ق)؛ حاشیۀ شمسیه ،حاشیۀ مطالع و حاشیۀ تجرید
صدرالدین دشتکی ،اشراق هیاکل النور غیاثالدین دشتکی ،شرح میبدي بر
هداية و حاشیه فخرالدین سماکی بر شرح هداية میبدي نام برد .عالوه بر پدید
آمدن این قبیل آثار ،رونق سنت مباحثۀ علما با یکدیگر ،در دربار برخی از
حکمرانان در این دوره ،موجب تألیف کتبی با عنوان آداب البحث و مناظره نیز
گردیده است (سید حسینزاده409 :3194 ،ـ.)119
این مقدار از ارج و مقام علمی و ادبی و حکمی حوزۀ شیراز مدتها بعد از این
دوران ،حتی در عهد سلطنت قاجاریان نیز باقی بود .در این میان با ظهور
صدرالمتألهین شیرازي و استقرار حوزۀ تعلیمش در شیراز ،این اهمیت به مرتبۀ
اعالي خود رسید.
شرح حال و آثار قلمی سماکی
میر فخرالدین محمد بن حسین حسینی استرآبادي معروف به محقق
فخري (فرهنگستان علوم ،)99 :3131 ،از جمله حکماي مشهور شیعی در قرن
دهم هجري است .برخی زادگاه وي را قریۀ سماک از توابع استرآباد دانستهاند
و برخی شهر قزوین (ترکمان )341/3 :3132 ،را که در آن روزگار پایتخت
303
ایران بود (انوشه و دیگران .)239/9 :3110 ،اما این احتمال که در استرآباد
بدنیا آمده باشد و در قزوین رشد و نمو یافته باشد ،بیشتر است .وي پس از
تکمیل مقدمات علوم و فنون ادب ،به علوم عقلی پرداخته و نزد حکیم
عالیقدر ،میر غیاثالدین منصور دشتکی شیرازي (وفات 943ق) ،هنگامی که
در قزوین اقامت داشته ،تلمذ نموده است .او همچنین فقه و اصول را نزد دیگر
موسوي ،نجفیافرا ،محمدي؛ جایگاه و زمانۀ فخرالدین سماکی در تاریخ فلسفۀ اسالمی...

سال دهم ،شماره اول
تابستان 8931
صفحات 822 -839

عالم بنام آن دوران ،محقق کرکی آموخت .گویا براي مدتی هم سماکی شیخ
االسالم سبزوار بوده است (همانجا).
از وي با القابی چون «الجلیل الفاضل ،العالم العامل ،خالصة األبرار و زبدة
األخیار» یاد شده است (الطهرانی .)31/2 :3111 ،او مورد اعتماد طالب و مورد
وثوق عالمان بوده و چنانکه نقل است شهید ثانی در حرم امیرالمؤمنین (ع) با او
مالقاتی داشته و از او خواسته بدون هیچگونه تعارفی و فقط در راه رضاي خدا
دربارۀ اجتهاد وي داوري نماید و چنانچه به درجۀ اجتهاد نایل شده به او بگوید؛
فخرالدین سماکی تصریح به اجتهاد وي نموده و شهید ثانی بسال 943ق
اجتهادش را اظهار میدارد (همانجا) .فخرالدین نزد شاه طهماسب صفوي نیز مورد
توجه و احترام بوده و به انجام امور دیوانی در دربار او اشتغال داشته است.
حوزۀ درس سماکی از جمله حوزههاي درسی پر رونق و پربار آن دوران بوده و
همه روزه عدۀ کثیري از طالب علوم معقول و منقول در درس او حاضر میشدند و
از محضر وي بهره میبردند .میرزا سیّد ابراهیم حسینی همدانی معروف به
قاضیزاده (وفات 3021ق) ـ که پدرش در همدان منصب قضا و تصدي امور
شرعیه را عهدهدار بود (قمی )10/1 :3113 ،ـ و نیز نورالدین محمد قاضی
اصفهانی (وفات  3000ق) ،از فقها و شعراي مشهور صفویه متخلّص به «نوري» ،از
جمله شاگردان شناخته شدۀ فخرالدین سماکی بودهاند (ترکمان.)331/3 :3132 ،
در برخی منابع متأخر ،از میرداماد (  3040ـ 919ق) نیز بعنوان شاگرد دیگر
وي یاد شده است ،اما آنچه در منابع متقدّم آمده اینست که میان آن دو در
دربار شاه طهماسب مناظره و گفتگویی بوده است (فرهنگستان علوم.)99 :3131 ،
 303تاریخ وفات سماکی سال 934ق ذکر شده است .مقام واالي او در حکمت و
دانشهاي عقلی از آثار و تألیفاتش ـ از جمله حاشیه شرح هداية الحکمة میبدي
ـ هویداست .مهمترین آثار قلمی شناخته شده وي در منابع و فهارس عبارتند از:
 .1تفسیر آ الکرسی :سماکی تألیف این اثر را بسال 912ق به زبان
فارسی ،بر مشرب اهل فلسفه و کالم به پایان رسانده و به شاه طهماب صفوي
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تقدیم نموده است .در فهرست دستنوشتههاي ایران (دنا) سیزده نسخه از این
اثر متعلق به کتابخانههاي مختلف فهرست شده است (درایتی بیتا:
303/1ـ .)301تفسیر آيةالکرسی تنها اثر فخرالدین است که تاکنون بصورت
چاپ حروفی منتشر گردیده است )بهاردوست .)3133 ،وي پس از بیان
فضیلت قرائت آيةالکرسی و ذکر ده فایدۀ مستفاد از آن ـ تحت عنوان «عشرة
کامله» که در باب واجبالوجود و صفات ایجابی و سلبی اوست ـ به شرح
مفردات آیه پرداخته است.
 .2آداب البحث و المناظره :رساله مختصري است در بیان چگونگی بحث
و جدل و مناظره ـ بسان شاخهیی از علم منطق ـ و داراي مثالهاي تطبیقی در
مغالطه براي تمرین مبتدیان که در سال 913ق بنا به درخواست بعضی از
عزیزان و سایر محصلین از وي نگاشته شده است .در فهرست دست نوشتههاي
ایران (دنا) پنجاه و چهار نسخه از این اثر متعلق به کتابخانههاي مختلف
فهرست شده است (درایتی ،بیتا23/3 ،ـ21؛ تبریزي )301 :3411 ،که نسخۀ
شمارۀ  33194کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی بخط مؤلف است.
 .3حاشیه بر حاشیه (شرح) محقق دوانی بر تهذیب المنطق تفتازانی:
تهذیب المنطق اثر مشهور سعدالدین تفتازانی ( 392ـ 322ق) از علما و
منطقدانان بزرگ قرن هشتم هجري است که جاللالدین دوانی ( 930ـ 310ق)
حاشیهیی مشهور بر آن نگاشته است .حاشیۀ سماکی بر حاشیۀ (شرح) دوانی،
تا پایان مبحث کلیات خمس را شامل میشود .وي غرض از نگارش این حاشیه
را آشکار نمودن مطالب پنهان و کشف اسرار آن ـ بوسیلۀ توضیح آنچه گفته 309
شده و بیان حال ،همراه با اشاره به آنچه سید سند افاده کرده است و نیز
بهمراه آنچه به فکر و نظرش میرسد ـ دانسته که در حاشیه (شرح) دوانی
بدلیل غایت ایجاز و نهایت معماگونه بودنش ،معناي آن در پوشش الفاظ پنهان
گردیده است .تاریخ تألیف این اثر در نسخۀ  33194کتابخانۀ مجلس شوراي
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اسالمی به خط مؤلف سال  911هـ .ق ذکر گردیده است .در فهرست دست
نوشتههاي ایران (دنا) هشت نسخه از این اثر متعلق به کتابخانههاي مختلف
فهرست شده است (درایتی ،بیتا.)330/4 ،
 .4حاشیه بر شرح تجرید قوشچی :تجرید االعتقاد از جمله آثار معروف
فلسفی و کالمی خواجه نصیرالدین طوسی ( 132ـ 193ق) است که از بدو نگارش در
قرن هفتم مورد توجه بسیاري از علما قرار گرفت .شرح قوشچی بر تجرید خواجه
نصیر که بعنوان شرح جدید تجرید شناخته میشود ،یکی از معتبرترین شروح این اثر
است .سماکی بر هر بخش این شرح ،حواشی جداگانهیی نگاشته که تاکنون سه
حاشیه از وي شناسایی شده است :نخست ،حاشیه بر مبحث ماهیت و علّت و معلول
(امور عامه)؛ دوم ،حاشیه بر مبحث جواهر و اعراض که تحت عنوان «حاشية الجواهر»
شناخته میشود و با محاسبه ابجدي حروف عنوان ،سال تألیف این اثر 911ق دانسته
شده است؛ سوم ،حاشیه بر مقصد سوم شرح تجرید در اثبات صانع و صفات آن که
تحت عنوان «اثبات اللّه» شناخته میشود و با محاسبه ابجدي حروف عنوان ،سال
تألیف آن 943ق است .در فهرست دستنوشتههاي ایران (دنا) سه نسخه از حاشیۀ
امور عامه ،نه نسخه از حاشیۀ الجواهر و بیست و هشت نسخه از اثبات اللّه متعلق به
کتابخانههاي مختلف فهرست گردیده است (همان 243/4 :ـ.)243
 .5حاشیه بر الفوائد الضیائیه جامی :کتاب الفوائد الضیائیه شرحی است
که عبدالرحمان جامی در قرن نهم هجري براي مطالعۀ فرزندش ضیاءالدین
یوسف ـ که در آن زمان به تحصیل مقدمات زبان عربی اشتغال داشته ـ بر
کتاب کافیه ابنالحاجب نگاشته است .سماکی حاشیهیی بر این کتاب نحوي
 330بنام مالذ األکابر و األعالی محمود نوشته است .یک نسخه از این اثر ،بشمارۀ
 1042/3بدون تاریخ کتابت و به خط نستعلیق ،در کتابخانه آیتاللّه مرعشی
نجفی فهرست شده است (همان141/4 :؛ حسینی3133 ،؛ .)212/3
 .2حاشیه بر مواقف ایجی :کتاب مواقف قاضی عضدالدین ایجی و شرح میر
سید شریف جرجانی بر آن ،از جمله کتب تأثیرگذار در حوزۀ فلسفه و کالم اسالمی
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است که فخرالدین سماکی عالوه بر نقل مطالب مختلف از این دو اثر ،حاشیهیی
مستقل نیز بر مطالب مسلک چهارم مواقف که در باب برهان وجوب و امکان و
متعلقات آن است ،نگاشته که طبق بیان خود ،درصدد است مواردي را که صاحب
مواقف دچار لغزش قدم و طغیان قلم شده است ،نشان بدهد .نسخهیی از این اثر
بشمارۀ 3240ـ  1در کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران موجود است.

 .7حاشیه بر شرح هدا

میبدی :کتاب هداية الحکمة تألیف اثیرالدین

ابهري (وفات  111هـ .ق) در سه قسم منطق ،طبیعیات ،و الهیات سامان یافته است.
این کتاب بدلیل بیان اجمالی و دقیق اهم مطالب منطقی و طبیعی و الهی ،از بدو
نگارش در حوزههاي درسی مورد توجه اساتید فن و طالب علوم عقلی واقع شده
است .از همینرو داراي شروح و حواشی متعددي است .شرح کمالالدین میبدي بر
دو قسم طبیعیات و الهیات از جمله مهمترین شروح این اثر است )3(.سماکی بر

قسمتی از طبیعیات شرح هداية الحکمة میبدي حواشی نگاشته است .در فهرست
دستنوشتههاي ایران (دنا) هفتاد و شش نسخه از این اثر متعلق به کتابخانههاي
مختلف فهرست گردیده است (درایتی ،بیتا.)330/4 :
البته دو اثر دیگر بنام الجوابات (طهرانی )31/2 :3111 ،و حاشیه بر روض الجنان
(تبریزي )330 :3411 ،نیز به وي منتسب گردیده که هنوز صحت انتساب آنها
براي نویسندگان این سطور محرز نیست؛ شاید ناشی از خلط اسامی اشخاص باشد.

نقش هدا
هداية الحکمة

و شروح و حواشی آن در تطوّر حکمت اسالمی
رسالهیی است مختصر از اثیرالدین مفضل بن عمر ابهري 333

شاگرد فخررازي ـ که در سه قسم منطق ،طبیعیات و الهیات تدوین یافته است.
این رساله از بدو نگارش ،بدلیل اختصار ،جامعیت ،سادگی و روانی بیان مطالب،

جایگاه ویژهیی در میان کتب حکمی یافته است .با نظر به عنوان کتاب ـ هداية
الحکمة ـ و همچنین سفارش مؤلف در بخش پایانی آن مبنی بر اینکه «هرکس
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طالب تحقیق بیشتر و دانستن تفصیلی مطالب است ،به آثار شیخالرئیس و
شیخاشراق که بمثابۀ کبریت احمرند در این علم ،رجوع نماید» ،میتوان گفت:
مقصود مؤلف از نگاشتن این اثر ،عالوه بر آشنایی اجمالی دانشپژوهان با مطالب
حکمی ،درآمد و مدخلی بوده براي کسانی که میخواستند بطور تفصیلی و
تخصصی وارد مباحث حکمی شوند.
در ارزش و اهمیت هداية الحکمة همین بس که توانسته بیش از هفتصد سال
جایگاه خود را بعنوان یک کتاب معتبر درسى در شرق و غرب جهان اسالم حفظ
نماید و حکما و علمایى که در خالل این قرنها از ایران ،هند ،ماوراء النهر ،بالد
عثمانى و سرزمینهاى عربى برخاستهاند ،بارها شروح و حواشیيی آکنده از مطالب
دقیق و عالى ،بر تمام یا بخشى از آن نوشتهاند که برخی از این شروح دهها بار
حاشیه خورده است .اینها همه ،حکایت از نقش کمنظیر این کتاب در حوزۀ
مطالعات فلسفى و استقبال کمسابقه حکما و علما از آن دارد.
ظاهراً قدیمیترین شرح هداية الحکمة متعلّق به عالمه حلّى ـ شاگرد خواجه
نصیرالدین طوسی ـ است که احتماالً شاگرد خود ابهري نیز بوده است .نسخۀ
خطی این شرح در دانشگاه استانبول موجود است .از جمله شروح و حواشی
معروف دیگر تا پیش از شرح میبدي ،میتوان از)3 :شرح شمسالدین محمد
بن مبارکشاه جنگی معروف به شرح میرک بخاري )2 ،شرح احمد بن محمود
خرزبانی معروف به شرح مالزاده هروي )1 ،شرح سیّد محمد حسینی جرجانی
ـ فرزند میرسیّد شریف ـ معروف به حل الهداية )4 ،حاشیه قاضیزادۀ رومی بر
شرح مالزادۀ هروي  )1حاشیه (شرح) شمسالدین محمد خفري حکیم معاصر
 332فخرالدین سماکی ،یاد کرد (ثبوت310 :3133 ،ـ.)311

شرح قاضی کمالالدین میبدي ـ شاگرد مالجاللالدین دوانی ـ بر هداية
الحکمة که بنام خود وي نیز شهرت یافته (شرح میبدي) ،از جمله مهمترین
شروحی است که بر دو قسم طبیعیات و الهیات هداية الحکمة نگاشته شده
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است .میبدي در ایام تحصیل خود نکاتی را در شرح و تبیین اکثر کتابهایی که
مطالعه مینموده ،نگاشته تا بدینسان موجب روشنی مطالب این متون براي
کسانی گردد که بعدها بدانها مراجعه مینمایند .کتاب هداية الحکمة ابهري نیز
یکی از آن کتابهاست .آنچه او را در نگاشتن شرحی مستقل بر این کتاب
بعنوان اولین تصنیف خود در عنفوان جوانی ـ با وجود مشغلههاي فراوان ـ
مصمّم نموده ،درخواستهاي مکرر حکمتآموزانی بوده که به قرائت آن نزد وي
آمد و شد داشتهاند و مطالب این کتاب را همراه با نکاتی که او هنگام تحصیل
بر آن یادداشت نموده ،میآموختند (جوانمردي ادیب.)19 :3193 ،
این شرح نیز همانند خود هداية الحکمة ،مورد اقبال بسیاري از اندیشمندان و
صاحبنظران حوزۀ علوم عقلی و فلسفی قرار گرفته بطوري که دهها بار حاشیه
خورده و سالیان متمادي بعنوان یک دورۀ جامع فلسفۀ اسالمی به طالبین علوم
عقلی و حکمی تدریس شده است .حاشیه فخرالدین سماکی ـ شاگرد غیاثالدین
منصور دشتکی ـ از جمله حواشی معروف شرح هداية الحکمة میبدي است.
حکیم صدرالمتألهین در شرح هدایۀ خویش بارها از آراء این شارح (میبدي) و
محشی (سماکی) یاد کرده است .او از حاشیه سماکی بر شرح هداية الحکمة میبدي
با عنوان «الحواشی الفخرية» نامبرده است (مالصدرا.)210/3 :3191 ،

حاشیه سماکی بر شرح هد

میبدی

حواشی فخرالدین سماکی شامل مقدمۀ شارح و دو فن از فنون سهگانه
طبیعیات شرح هداية الحکمة است:
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ـ در مقدمه شارح به مطالبی چون تعریف حکمت و اقسام آن ،دلیل اعراض
مؤلف هداية از پرداختن به حکمت ریاضی و حکمت عملی ،اعراض شارح از
شرح بخش منطق هدایه و بیان ابواب هدایه و ترتیب آنها پرداخته شده است.
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ـ در فن اوّل ـ که دربارۀ اموري است که بطور عام با اجسام مرتبط است و
ده فصل را دربرگرفته ـ به مطالبی چون ابطال جزء الیتجزي ،اثبات هیولی،
تالزم ماده و صورت ،اثبات صور نوعیه ،مکان ،حیّز ،شکل ،حرکت و سکون و
زمان پرداخته شده است.
ـ در فن دوّم ـ که دربارۀ فلکیات است و هشت فصل را دربرگرفته ـ به مطالبی
چون قابلیت فلک براي حرکت مستدیر ،عدم قبول کون و فساد و خرق و التیام فلک،
دائمی بودن حرکت مستدیر فلک ،ارادي بودن حرکت فلک ،مجرد بودن نیروي
محرکۀ فلک از ماده و محرک قریب بودن قوۀ جسمانی براي فلک پرداخته شده است.
ظاهراً سماکی قصد داشته حواشی را تا پایان شرح هداية الحکمة ادامه دهد
ولی توفیق آن را نیافته است ،چنانکه در انتهاي آخرین حاشیۀ خود بر
طبیعیات مینویسد:
والحمد للّه علی التوفیق إلتمام الفلکیات و منه االستعانة لتحقیق
الفنون الباقية ،إنّه الموفق و نعم المعین.

در مجموع سماکی بر مقدمۀ شارح و هجده فصل نخستین شرح هداية
الحکمة میبدي بیش از چهارصد فقره حاشیه کوتاه و بلند نگاشته است که
بازگشت برخی از این حواشی به کالم ماتن و برخی دیگر به کالم شارح است،
البته حجم حواشی متعلّق به کالم شارح بیش از حواشی متعلّق به کالم ماتن
است .همچنانکه خود محشی (سماکی) در دیباچۀ آغازین این اثر تصریح کرده
اغلب این حاشیهها در ردّ و إحکام و نقض و ابرام مطالب ماتن (اثیرالدین
ابهري) و شارح (کمالالدین میبدي) است و در برخی موارد تحقیقاتی نیز بدان
334
مطالب افزوده که در تألیفات متقدمین و متأخرین بیان نشده است.
سماکی در دیباچۀ حاشیه پس از حمد و سپاس خداوند متعال و درود بر پیامبر
گرامی اسالم (ص) ،خود را «محمد بن حسین معروف به فخرالدین حسینی» معرفی
نموده است .سپس شرح هداية میبدي را بلحاظ جایگاه و شهرتش به خورشید
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نیمروزي تشبیه کرده که در وسط آسمان قرار گرفته است که این خود حکایت از
دایرۀ شمول و محوریّت این کتاب در بین سایر کتب فلسفی از نظر محشی دارد .پس
از آن ،دربارۀ انگیزۀ نگارش این حاشیه بر شرح هداية میبدي گفته است:
من در گذشته نکات دقیق و ارزشمند این شرح را دیده بودم و اجمال
و تفصیل آن را مورد بررسی قرار داده بودم تا اینکه در مباحثات متعدد
مواردي از ردّ و إحکام و نقض و إبرام در برخی از مسائل برایم آشکار
گشت ،از اینرو تذکرهیی نوشتم و آنچه را که در ابتداي امر به نظر و
فکر رسیده بود در آن آوردم .اما بخاطر عدم مساعدت زمان ،فرصتی
برایم پیش نیامد تا آن را از چرکنویس به پاکنویس انتقال دهم از اینرو
فراموش نمودم .اما هنگامی که توجّه کسانی را که نزد من مشغول
خواندن این شرح بودند و رجوع آنان را در جرح و تعدیل بخود دیدم،
خواستم آنچه را که قبالً بطور اجمال نوشته بودم ،تفصیل دهم و
توضیحاتم بگونهیی باشد که ماللآور نباشد و تحقیقاتی را بدان اضافه
کنم که تألیفات متقدّمین و مدوّنات متأخرین خالی از آنهاست ،تا با
وجود خاطري آشفته و احوالی نامساعد ،تذکرهیی باشد براي یاران و
تبصرهیی باشد براي طالب صاحب اندیشه؛ درحالی که از خداوند
میخواستم مرا هدایت نموده و از ابتدا تا انتها از لغزش مصون دارد.
همانا اوست که توفیق رسیدن به صدق و صواب را میدهد و شایسته
است رجوع به او در هر امري.

در این عبارات چند نکته حائز اهمیّت است :اوّل جایگاه و اشتهار کتاب

شرح هداية

میبدي ،دوم نگاشتن مطالب ابتدایی که در حین مباحثه براي 331

سماکی بصورت ردّ و احکام و نقض و ابرام پیش آمده ،بصورت اجمال ،سوم
تکمیل مطالب اجمالی ابتدایی بصورت تفصیلی همراه با تحقیقات خود وي که
در کتب متقدّمین و متأخرین نبوده است.
نحوۀ پرداختن سماکی در حاشیه بر مباحث هداية الحکمة را میتوان
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اینگونه دستهبندي نمود )3 :افزودن کلمات و عبارات توضیحی براي تبیین
بهتر کالم ماتن و شارح )2 ،رفع ابهامات از کالم ماتن و شارح و جلوگیري از
کجفهمیها )1 ،پیشنهاد تعابیر بهتر و مناسبتر )4 ،اشاره به وجود دیدگاههاي
دیگر )1 ،داوري در باب دیدگاههاي مختلف )1 ،بررسی اشکاالت و اعتراضات
مطرح شده و پاسخ آنها )3 ،اظهار نظر دربارۀ برخی از مباحث.
آنچه میتواند بیانگر احاطۀ علمی سماکی در این اثر باشد ،عبارتند از :اوالً ،به روز
بودن آگاهی وي از آراء حکماي معاصر دربارۀ مباحث عنوان شده همچون آراء
خفري و میرسید شریف ،ثانیاً ،بیان مطالب مرتبط با مسائل مورد بحث از کتب
دست اوّل فلسفی و کالمی همچون شفاء و اشارات ابنسینا ،شرح اشارات و
المباحث المشرقیه فخررازي ،شرح اشارات و تجرید العقائد خواجه نصیرالدین
طوسی ،محاکمات و شرح مطالع قطبالدین رازي ،مواقف ایجی ،شرح مواقف

میرسید شریف ،شرح حکمة العین میرک بخاري ،المعتبر ابوالبرکات بغدادي ،شرح
هیاکلالنور غیاثالدین دشتکی ،شرح تجرید عالمه قوشچی ،حاشیه دوانی بر شرح
تجرید قوشچی ،شرح الملخص کاتبی ،حکمة اإلشراق و مطارحات سهروردي ،شرح
حکمة اإلشراق قطبالدین شیرازي.
عالوه بر منابع مذکور ،سماکی در چند مورد با نظر به حاشیههایی که
میبدي بر شرح خود نگاشته به بیان مطالب پرداخته است؛ همچون« :قال فی
الحاشیه :المناسب أن یقول األمور وإلّا لتوجه النقض بالکرة المصمتة» .وي
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همچنین در برخی موارد براي تکمیل بیان خویش به حاشیۀ خود بر شرح
تجرید العقائد قوشچی ارجاع داده است؛ همچون« :فی کونهما غیر متناهیین
کالم مشهور مذکور فی شرح التجرید فی مبحث العلّة والمعلول وحواشیه».
سماکی دربارۀ مسائل مورد اختالف ،کوشش میکند همۀ دیدگاهها و آراء متقابل
را با شیوۀ نقض و ابرام مورد تحلیل قرار دهد و در نهایت ،صحیح یا صحیحترین آنها
را برجسته و تبیین نماید و در برخی موارد نظریهیی نو و بدیع ارائه دهد .از جمله
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این موارد براهینی است که بر اثبات تناهی ابعاد اقامه نموده است .سماکی در اینباره
چهار برهان ابداع کرده که یکی از آنها تقریر متفاوتی از برهان سلّمی است بگونهیی
که قابل مناقشه نباشد ،و سه دیگر استنباط و استخراج شخصی اوست که خود آنها
را بنامهاي «برهان تحریک»« ،برهان مساوات» و «برهان أعظمیّت» یعنی بزرگتر از
خود بودن ،نامیده است (جوانمردي ادیب330 :3193 ،ـ .)39ما در اینجا ابتدا به
نظریات مختلفی که دربارۀ نحوۀ اثبات تناهی ابعاد با برهان «سلّمی» مطرح شده
اشاره میکنیم وسپس خالصۀ براهین ابداعی سمّاکی را میآوریم.
یکی از براهینی که به قدماي فالسفه نسبت داده شده برهان سلّمی است .این
برهان را ابنسینا نقل کرده و آن را ناتمام دانسته و سپس خودش با افزودن
مقدماتی آن را تکمیل نموده و خواجه نصیرالدین طوسی نیز آن را در چهار مقدمه
تنسیق و تنظیم کرده است (ابنسینا234 ،3404 :؛ طوسی:)30 :3131 ،
 .3اگر وجود ابعاد نامتناهی ممتنع نباشد ،میتوان از یک نقطۀ واحد ،دو خط
نامتناهی بصورت دو ضلع مثلث ـ که پیوسته فاصلۀ آنها افزوده شود ـ امتداد داد.
 .2میتوان میان این دو خط ابعادي فرض کرد که پیوسته به یک نسبت
افزایش یابد.
 .1جایز است بین این دو امتداد ،ابعاد افزاینده از یک واحد تا بینهایت
حاصل شود و افزایش تفاوت ابعاد غیرمتناهی نیز قابل تحقق باشد.
 .4هر بعدي که میان این امتداد فرض شود ـ عالوه بر مقداري که بر آن
افزوده میشود ـ باید مشتمل بر امتداد بعد قبلی نیز باشد.
سپس با توجه به این مقدمات میتوان پذیرفت که یک بعد واحد ،مشتمل
بر همۀ افزایشهاي نامتناهی مادون خود ،موجود باشد که محدود و محصور 333
بین دو حدّ است؛ این یعنی محصور غیر متناهی بین حاصرین که مستلزم
تناقض و باطل است .اما قطبالدین رازي صاحب محاکمات ،برهان سلّمی را
ناتمام نمیداند و آن را با تمثیل «تُرس» (سپر) توجیه مینماید؛ با این بیان:
اگر ما یک جسم مستدیر (عالم) ـ مانند سپرـ را به شش قسم مساوي
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تقسیم کنیم و آن خطوط را تا بینهایت امتداد دهیم ،وسعت و بُعد عالم به
شش قسمت تقسیم خواهد شد .در این صورت هر دو خط در آن (جسم)،
بصورت دو ضلع مثلث امتداد پیدا میکند ،زیرا زاویۀ آن ،دو سوم قائمه است.
پس در هر نقطهیی میان آن دو خط ـ که فرض کنیم ـ دو زاویۀ متساوي
حاصل خواهد شد و بنابرین ،یک مثلث متوازي االضالع خواهیم داشت.
از این بیان معلوم میشود که فاصلۀ بین هر دو خط ،به اندازۀ امتداد
آنهاست .پس اگر امتداد آن خطوط غیر متناهی باشند ،مجموع قطعات
ششگانۀ جسم نیز غیر متناهی خواهد بود و الزمۀ آن ،وقوع بُعد نامتناهی بین
دو حد است که باطل است.
اما از نظر سماکی این توجیه قابل قبول نیست ،زیرا با شرط فرض جسم
مستدیر در استدالل ،برهان سلّمی به برهان تُرسی تبدیل میشود ،در صورتی که
هریک از این دو ،برهان مستقلی هستند؛ از اینرو خود تقریر دیگري ارائه میدهد.
براهین ابداعی سماکی در اثبات تناهی ابعاد
 .1برهان سلّمی با تقریر متفاوت و غیر قابل مناقشه :اگر بعدي از هر دو
طرف نامتناهی باشد ،میتوان یک خط نامتناهی از یک نقطۀ خاص امتداد داد
و نیز خط نامتناهی دیگري را هم از همان نقطه ،بگونهیی امتداد داد که در
مجاور نقطه و مواضع باالتر ،زاویۀ دو سوم قائمه حاصل شود .حال میگوییم:
چون دو خط بالفعل نامتناهی هستند ،پس بُعد بین آنها نیز واقعاً نامتناهی
خواهد بود که مستلزم تناقض و باطل است.
333

 .2برهان تحریک :اگر بُعد غیر متناهی باشد میتوانیم از یک مبدأ معیّن
مانند نقطۀ «آ» ،خطی تا بینهایت ترسیم کنیم که ما آن را خط «آج» مینامیم
و دوباره از همان نقطۀ «آ» خط کوتاهی عمود بر خط «آج» ترسیم میکنیم و
آن را خط «آب» مینامیم .سپس از نقطه «ب» یک خط نامتناهی دیگري با
نام خط «ب د» مساوي با خط «آج» امتداد میدهیم.
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حال میگوییم :اگرـ برفرض ـ خط «ب د» برخالف جهت نامتناهی ،به اندازه
ده سانتیمتر مثالً ـ حرکت کند ،یک قطعه از آن به اندازۀ ده سانتیمتر زیر خط
عمود قرار خواهد گرفت .حال اگر ما محل تالقی خط «ب د» با رأس خط عمود
را نقطۀ «هـ» معین کنیم ،معلوم میشود که خط «هـ د» از خط «آج» که
غیرمتناهی و مساوي با خط «ب د» است ،بهمین اندازه کمتر خواهد بود و در
نتیجه الزم میآید که خط «آج» متناهی باشد ،زیرا از یک خط متناهی (خط هـ
د) به اندازۀ متناهی بیشتر است.
 .3برهان مساوات :اگر بُعد غیر متناهی باشد الزم میآید «کلّ» با جزء خودش
و جزء جزئش مساوي باشد که بطالن آن بدیهی است ،زیرا اگر بُعد نامتناهی باشد،
میتوان در آن ،اجزاء معیّن غیر متناهی فرض کرد ،به این ترتیب که از مبدأ ـ مثالً ـ
 30سانتیمتر جدا میکنیم ،بدون تردید باقیمانده آن داخل در کلّ و نامتناهی است
و سپس  30سانتیمتر دیگر جدا میکنیم؛ باز باقیماندۀ آن ،داخل در کل و نامتناهی
است .پس هر یک از اجزاء با جزء دیگر و همچنین با «کلّ» باید مساوي باشد .در
غیر اینصورت الزم میآید متناهی باشد که خالف فرض است.
 .4برهان أعظمیت :اگر بعد غیر متناهی باشد الزم میآید یک شیء از خودش
چند برابر بزرگتر باشد ،زیرا میدانیم که «کلّ بزرگتر از جزء خود است» .اما با فرض
وجود بعد غیر متناهی ،الزم میآید که جزء جزء و جزء جزء جزء و  ...با کل برابر
باشد؛ چنانکه در برهان مساوات ثابت کردیم .حال میگوییم چون بزرگتر از یکی از
دو متساوي ،بزرگتر از متساوي دیگر است ،پس کلّ بزرگتر از خودش هم هست.
حاصل اینکه ،از ترکیب دو مقدمۀ بدیهی ـ یعنی «کلّ بزرگتر از جزء خود است» و
«بزرگتر از یکی از دو متساوي ،بزرگتر از متساوي دیگر است»ـ نتیجه میگیریم که 339
در صورت وجود بُعد غیر متناهی الزم میآید که یک شیء بزرگتر از خودش باشد.
سماکی این برهان را «برهان اعظمیت» یعنی بزرگتر از خود نامیده است.
او در ادامه ،همۀ براهین اثبات متناهی اجسام را استقصاء میکند و تعداد
آنها را مجموعاً به بیست و یک برهان میرساند .چهار برهان از آنِ خود سماکی
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است ،پنج برهان ـ منهاي برهان سلّمیـ در شرح هدایه نقل شده ،یک برهان
به غیاثالدین منصور دشتکی ،یک برهان به سمرقندي و دو برهان هم به
بعضی اعالم ـ که ظاهراً عالمه خفري است ـ نسبت داده شده ،بعالوۀ هشت
برهان مصطلح که معموالً در آثار فلسفی نقل میشوند و عبارتند از :برهان
عرشی ،برهان موازات ،برهان تطبیق ،برهان تالقی ،برهان تخلّص ،برهان
تخلّصین ،برهان مسامته و برهان مسامتین .هر یک از این براهین در متن
()2
حاشیه بتفصیل مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است.
آنچه پس از مطالعه و تحقیق آثار حکمی و فلسفی فخرالدین سماکی بنظر
میرسد اینست که حاشیۀ وي بر مباحث طبیعی و فلکی شرح هداية الحکمة میبدي و

حاشیۀ وي بر مباحث الهیات بالمعنی األعم و الهیات بمعنی األخص شرح تجرید
العقائد قوشچی مکمل یکدیگرند ،بطوري که شاید علّت نپرداختن سماکی به مباحث
قسم سوم شرح هداية الحکمة دربارۀ الهیات همین وجود حاشیههایی باشد که بر شرح
تجرید العقائد قوشچی داشته و در چندین مورد بدانها استناد جسته است.
نتیجهگیری
تعاطی افکار از شرایط اساسی رشد اندیشهها بشمار میآید و غناي فکر و
رشد فرهنگ در نتیجۀ نوعی تعامل و برخورد اندیشهها حاصل میگردد.
سماکی همانند اغلب حکماي حوزۀ شیراز از طریق حاشیهنویسی بر آثار
معروف حکمی و کالمی شناخته شده ،اندیشهها و آراء خاص خود را بیان
نموده و در برخی موارد عالوه بر نقد و نظر ،ابداعات فکري نیز داشته است که
 320نمونۀ آن تقریر منحصر بفرد براهین او در باب اثبات تناهی اجسام است.
وي اگرچه بنیانگذار مکتب خاص فلسفی و کالمی نبوده ولی با بیان نقد و
بررسیهاي دقیق و اظهار نظرهاي خاص خود در موضوعات مورد بحث از منظر
متکلمان و حکما و عرفا توانسته ـ بعنوان حلقۀ واسط ـ عالوه بر نقش بسزایی که در
تطور حکمت اسالمی و نزدیک شدن مشارب مختلف فکري تا زمان خود داشته ـ
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الهامبخش صدرالمتألهین در ظهور حکمت متعالیه نیز باشد .بدینسان نقش وي در
تطور و غناي فرهنگ و حکمت اسالمی رفیع و کمنظیر است.
پینوشتها
 .3شرح هداية الحکمة میبدي بعنوان رسالۀ دکتري آقاي علیرضا جوانمردي ادیب با استفاده از
شش نسخه خطی مورد تصحیح انتقادي قرار گرفته و نسخهیی از آن در کتابخانۀ دانشکدۀ
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي نگهداري میشود.
 .2این تحقیق با نظر و تطبیق شش نسخۀ خطی از حاشیۀ شرح هداية الحکمة سماکی صورت
گرفته که یک نسخۀ آن چاپ سنگی ،دو نسخه متعلق به دانشگاه تهران ،یک نسخه متعلق به
کتابخانه مروي و یک نسخه متعلق به کتابخانۀ ملی است.
منابع
 .3ابنسینا (3404ق) الشفاء ،الطبیعیات ،تصحیح سعید زائد ،قم :کتابخانۀ آیتاهلل
مرعشی نجفی.

 .2الطهرانی (آغابزرگ) ،محمدحسن ( )3111الذر

الی تصانیف

 ،تهران:

چاپخانه بانک ملی ایران.
 .1انوشه ،حسن؛ حائري قزوینی ،سیدمهدي؛ زریاب خویی ،عباس؛ مشایخ فریدنی،
محمدحسین؛ رجاوند ،پرویز ( )3110دائر المعارف تشیع ،جلد ،9تهران.
 .4بهاردوست ،علیرضا (« )3133تفسیر آية الکرسی میر فخرالدین حسین حسینی
استرآبادي» ،مجله آفاق نور ،شمارۀ 443 ،9ـ.191
 .1تبریزي ،علی بن موسی ثقه االسالم (3411ق) مرآ الکتب ،قم :کتابخانۀ آیتاهلل 323

مرعشی نجفی.
 .1ترکمان ،اسکندربیک ( )3132تاریخ عالم آرای عباسی ،زیر نظر ایرج افشار،
جلد ،3تهران :امیرکبیر.
 .3ثبوت ،اکبر (« )3133هداية الحکمة و شروح آن» ،خرد جاویدان (جشننامۀ سیدجاللالدین
آشتیانی) ،بکوشش علی اصغر محمدخانی و حسن سید عرب ،تهران :نشر فروزان روز.
موسوي ،نجفیافرا ،محمدي؛ جایگاه و زمانۀ فخرالدین سماکی در تاریخ فلسفۀ اسالمی...

سال دهم ،شماره اول
تابستان 8931
صفحات 822 -839

 .3جوانمردي ادیب ،علیرضا ( )3193تصحیح انتقادی شرح هدا

قاضی

کمالالدین حسین بن معین الدین میبدی ،رسالۀ دکتري دانشکده ادبیات و
علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزي.

 .9حسینی ،سیداحمد ( )3133فهرست نسخههای خطی کتابخانه عمومی حضرت
آیت اهلل مرعشی نجفی ،زیرنظر سیدمحمود مرعشی نجفی ،قم :کتابخانه عمومی
حضرت آیتاهلل مرعشی نجفی.
 .30درایتی ،مصطفی (بیتا) فهرستواره دستنوشتههای ایران (دنا) ،مشهد :مؤسسۀ
فرهنگی پژوهشی الجواد.

 .33سیدحسینزاده ،هدي ( )3194تاریخ فراموش شدۀ ایران در دورۀ سلطان
یعقوب آققویونلو ،تهران :نشر تاریخ ایران.
 .32طوسی ،خواجه نصیرالدین ( )3131شرح االشارات و التنبیهات ،قم :نشر البالغه.

 .31فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ( ،)3131جستاری در آراء و افکار میرداماد و
میرفندرسکی ،مجموعه مقاالت و گفتارها ،تهران :فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی.
 .34فیاض انوش ،ابوالحسن (« )3139میرحسین میبدي (مقتول  933ق) یک
بازشناسی تاریخی» ،مجله پژوهشهای تاریخی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی
اصفهان ،سال ،2شماره( 1پیاپی .)3
 .31قمی ،عباس ( )3113الکنی و االلقاب ،جلد ،1طهران :مکتب الصدر.

 .31مالصدرا ( )3191شرح هد
حکمت اسالمی صدرا.
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