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)وفات   رازی  فخر  اهمیت  وجود  /    ۶۰۶با  قدیم ۱۲۱۰ق.  کالم  پیشرفت  در  هنوز  4م.(  ما   ،

 اندکی دربارۀ زندگی و آثار وی داریم. بااینکه نقش فلسفه در گسترش اشعریت  
ً
اطالعات نسبتا

شود، همچنان ابهام بسیاری  تر میهرحال روشنم( به۱۰۸۵ه.ق/  ۴۷۸)وفات    پس از جوینی 

دوازدهم  /های ششم هجریهای سیاسی سدهگرا و قدرتدر مورد رابطۀ میان اشعریِت عقل

ایگناس گلدزیهر در مقالۀ اصلی خود   میالدی و هفتم هجری/سیزدهم میالدی وجود دارد. 

( رازی  فخرالدین  الهیاِت  می۱۹۱۲دربارۀ  اظهار  عقالنیتی  م(  کرده  دارد  ارائه  فخرالدین  که 

تواند در میان مسلماناِن شرقی پرورش یابد؛ نه در عراق در مرکز خالفت عباسی است، تنها می

که بر جامعه سایه افکنده بود و با تفتیش عقاید تثبیت شده    5کیشیکه در آن باور مذهبِی راست

می ارعاب  و  طرد  را  آزاداندیشانه  عقالنی  تفکر  گونه  هر  (.  Goldziher, 1912: 213–47)  کردبود، 

(  Goldziher, 1908: 1–28)  گلدزیهرکه نتایج خود را از مطالعه دربارۀ تاریخ مذهب حنبلی در بغداد

 
 ای است از مقالۀ: . مقالۀ حاضر ترجمه1

Frank Griffel, 2007, “On Fakhr al-Dīn al-Rāzī's Life and the Patronage He Received”, Journal of 

Islamic Studies, Volume 18, Issue 3, 313–344. 
2. Frank Griffel, Yale University. 

 (Z.hosseini87@gmail.com) . عضو هیئت علمی گروه فلسفه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 3
4. Post-classical. 

در متن اصلی از واژۀ پست کالسیک استفاد شده که در اینجا به معنای کالم قدیم است که به مباحث الهیاِت سنتی اسالمی  

   پردازد؛ در برابر کالم جدید یا الهیات مدرن که با مسائلی نوین کههمچون اوصاف خدا، حدوث و قدم قرآن و ... می
ً
عمدتا

 برخاسته از مدرنیته است، در هم تنیده است )م(.  
5. Orthodoxy 

javascript:;
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به دست آورده، فرض گرفته است که در دوران فخر الدین، سیطرۀ خالفت عباسی به جبال، 

یده بود. دیدگاه گلدزیهر متأثر  کرد، رس هایی که او فعالیت میالنهر و سایر مکان خراسان، ماوراء

 1از قلمرِو تحت حکومت خلیفه القادر و فرزندش القائم است که در شکوفایی و اقتدار اهل تسنن 

 ,Goldziher)  انددر بغداد در طی نیمۀ اول قرن پنجم هجری/یازدهم میالدی نقش ایفا کرده

را اتخاذ کرد که به گونۀ  (. در طول این دوره، خلیفۀ عباسی سیاستی مذهبی  18–214 :1912

گرایی های عقلکرد و قدرت مذهبی فرقههای حنبلی در بغداد حمایت میفعالی از ظهوِر گروه

به چالش می را  اشاعره  معتزله و حتی  این سیاست محدود کردن فضای  چون  کشید. هدف 

 کردند.  گرایان در آن فعالیت میای بود که عقلعمومی

هجری/ هفتم  قرن  آغاز  کانوِن  در  هنوز  نظری،  لحاظ  به  بغداد  خلیفۀ  میالدی،  سیزدهم 

ضعف   ششم/دوازدهم  قرن  دوم  نیمۀ  طول  در  حال،  این  با  است.  سنت  اهل  مذهبِی  قدرت 

قدرت سلجوقیان این فرصت را برای خلفای عباسی فراهم کرد که قدرت سیاسی خود را خارج 

منط فرمانروای  دهند،  گسترش  نیز  قصرهایشان  دیوارهای  و از  سالطین  بر  و  باشند  قه 

الناصر،  طوالنی  خالفت  طول  در  کنند.  حکمرانی  بودند،  کرده  احاطه  را  آنها  که  پادشاهانی 

کرد،  م.(، که مستقاًل بر بیشتر عراق حکومت می۱۲۲۵-۱۱۸۰ق./    ۶۲۲- ۵۷۵خلیفۀ عباسی )

مذهبی    یابی به قدرِت سیاسِی واقعی همچنان به معنای آن بود که وی نتوانست سیاسِت دست

ای نظیر آنچه القادر و القائم در اوایل قرن پنجم/یازدهم تجربه کرده بنیادگرایانه  طلبانۀتوسعه

   .)Hartmann, 2002, vii. 996–1003(د بودند، را اتخاذ کن

  ، ای نداشتند، سعی کردند به هدفشان که قدرت منطقه  ،طور واضح حنبلیبه  ه این دو خلیف

گرایان بود، دست یابند و برای  ها و عقلهای سنی بنیادگرا در برابر غیرسنیکه حمایت از فرقه

داران و پیشوایاِن  تر، استفاده از نقِش پرچمرسیدن به این منظور، از ایجاد اتحاد و از همه مهم

 
1. Sunni Revival 

این اصطالح که در ادبیات متون تاریخی غربی کاربرد دارد و به اقتداربخشی به اهل سنت و محوریت دادن به تعالیم آنها  

بود، اشاره دارد. در این دوره سلسلۀ سلجوقیان بر ایران، که توأم با شکوفایی علمی و نفی سایر فرق در قرن پنجم هجری  

کرد. این سلسله در رشد و شکوفایی علمی پس از اسالم نقش بسیاری  هایی از آناتولی حکومت میعراق، سوریه و بخش

ام بود؛  مؤثر  بسیار  این رشد علمی  باکفایت سلجوقیان، در  و  وزیر دانشمند  الملک،  نظام  اقدامات خواجه  ا تعصب دارد. 

مذهبی خواجه منجر به تأکید و تمرکز وی بر الهیات اهل سنت و طرد سایر فرق و مکاتب اسالمی شد. این امر موجب شد  

تعبیر با  غربی  در متون  دوره  این  از  لذا  گیرد.  قرار  عباسی  خدمت دستگاه  در  علمی  جنبش  یاد    Sunni Revival  این 

 شود.می
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سلسله ظهوِر  برای  میدینی  بهره  سلجوقی  و  غزنوی  ترک  راهای  نقش  این  آنها  با    گرفتند. 

امتیازنامه نیز  و  ارتباط  و  انسجام  ایجاد  طریق  از  دیپلماتیک  این  ابزارهای  کردند.  اجرا  ها 

طور مشروح به بیان وظیفۀ دینی برای منع و محدود کردن ِفَرِق الحادی و جنگ  ها بهامتیازنامه

نان های اعطای نشان همچدر روزگار خلیفه ناصر نامه  1با دشمنان خلفای سنی پرداخته بود.

-عنوان فرمانروای عراق محدودیت برقرار بود اما شامل چنین شروطی نبود. جایگاه خلیفه به

 فرقۀ    کرد. مثالً هایی را در سیاست مذهبی وی ایجاد می
ً
سه خلیفه قادر، قائم و ناصر شخصا

مقّرب را  بنیادگرا  میحنبلی  سنی  فرق  سایر  از  اندیشهتر  و  عقلورزیداشتند  و  های  گرایانه 

ای نظیر آن دو خلیفه را تجربه  جویانهکردند. با این حال، ناصر سیاست سلطهلسفی را رد میف

تری بنا کرد که شامل فرق مذهبی گوناگونی از  ننمود و مشروعیِت خویش را بر شالودۀ گسترده

شد. با وجود آن، سیاست مذهبی ناصر هنوز هم اصل توقیف جمله صوفیان و حتی شیعیان می

 (.Hartmann, ibid)  لسفی در نواحی تحت حکومت وی را در خود داشتتعمقات ف

طور کامل ها شاید بهفلسفی خلیفه  های فراوان گلدزیهر دربارۀ سیاسِت مذهبی ضّد فرضیه

درست نباشد، اما او در این سخن که آن سیاست بر فخرالدین رازی اثری نداشته است، برحق  

تر از آن سالطین ها و مهمسیزدهم، بسیاری از جناحاست. در روزگار فخر، حدود قرن هفتم/

کردند. زمانی که به منابع دسِت گرا را حمایت میهای شرقی اسالمی، اشعریِت عقلسرزمین

بینیم فخرالدین از حمایت  شویم که میکنیم، شگفت زده میاول دربارۀ زندگی وی توجه می

ی خوارزمشاهیان و غوریان، برخوردار  دو نیروی سیاسی و نظامی مهم در شرق اسالمی، یعن

رغم این حقیقت که این دو سلسله با همدیگر سر جنگ داشتند. سران خاندان  بوده است؛ علی

غوریان سیاستی مذهبی را برگزیده بودند که در آن فخر رازی نقش فعالی داشت. این ممکن  

اند.  این مورد بسیار نایاباست در مورد خوارزمشاهیان نیز حقیقت داشته باشد، گرچه منابع در  

ها و عامۀ مردم مستقر ای برخالف احساسات و عواطف تودهاین سیاست مذهبی تا حّد گسترده

گرا در شرق جهاِن  شد. لذا آغاز قرن هفتم/سیزدهم، کالِم عقلدر شرق اسالمی هدایت می 

نداشت، اما از  های سیاسی ایجاد کرده بودند، وجود  که قدرت  ،اسالم، در جّو خشونِت دینی 

تواند ما را در درک این مطلب یاری  تر به زندگی فخر میحمایتشان برخوردار بود. نگاهی نزدیک

 
)رک:   کار برده استئم بامرالله خود در نامۀ اعطای امتیاز به سلطان مسعود غزنوی به. اینها واژگانی هستند که خلیفه قا1

 (. ۳۰۱،  ۱۳۲۴بیهقی،  
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گرایی راهنمای کالمی مسلط بر دیدگاِه اهل سنت شده بود، برخالف این  کند که چرا اشعری

-هم می کردند و حتی آشکارا با آن مخالفت  ها هرگز بر اساس آن عمل نمیحقیقت که خلیفه

 کردند. 

 

 حصیالت و اولین آثار فخرالدین رازی . ت ۱
تاریخ آغاِز  از  کسانی  درست  چه  پشتیبان وی  اینکه  دربارۀ  رازی،  فخر  زندگی  ]دربارۀ[  نگاری 

ابن  ابهام وجود داشت.  تاریخ۱۲۴۸ق./    ۶۴۶)وفات    قفطیبودند،  از  م.(  ]اهِل[ حلب،  نگاِر 

خود تاریخ الحکمای  نامۀ فخر رازی در کتاب  دربارۀ زندگینخستین افرادی است که مدخلی  

(. او فقط اطالعات اندکی دربارۀ زندگی فخر رازی دارد و به  ۲۹۱ :۱۹۰۳ابن قفطی، ) نوشته است

  ۵۴۳وضوح دربارۀ سال تولد فخر رازی که  ای نکرده است. او به پیشینۀ خانوادگی وی اشاره

یا  ۱۱۴۹ق./ است  که  ۱۱۵۰ق./    ۵۴۴م.  تاریخ م.  ابنهمکاران  وی،  ق./    ۶۳۰)  اثیردان 

و منذری)۱۲۳۳ ارائه کرده۱۲۵۸ق./    ۶۵۶م.(  (،  (Ibn al-Athir al-Kamil, 1851: 76اندم.( 

گوید و به این گزارش  قفطی دربارۀ تعالیم فخر رازی بسیار اندک سخن میداند. ابنچیزی نمی

جا سینا در آن های ابنرود، جایی که با نوشتهکند که او برای آموزش به خراسان میبسنده می

،  1معزا خاطر برخورداری از حمایت بنو  کند. وی بعدها بهشود و شروع به مطالعۀ آنها میآشنا می

خاندان مهم علمای حنفی در بخارا، به سمت ماوراءالنهر تغییر مسیر داد. اما از بخِت بد، از فقر  

موقوفات و خیرات جمعیِت بازرگانان خارجی بخارا، امرار معاش  برد، بیمار شد و ناچار از  رنج می

 دهد: قفطی چنین گزارش میکرد. اما ورق برگشت و اقبال او تغییر کرد. ابنمی
»سپس او بخارا را ترک کرد و مسیر خود را به سمت خراسان در پیش گرفت، جایی که مالقاتش  

خود نگاه داشت و فخرالدین مقّرب درگاه او    با محمد خوارزمشاه رخ داد. خوارزمشاه وی را نزد 

گردید. او جایگاه فخر را ارتقا داد و مقرری ثابتی به وی اختصاص داد. محبت فخر رازی در دل 

پایان عمر در آن تا  ثروتمند و صاحب فرزندانی شد و  )ابن قفطی،    جا ماند«پادشاه نشست، 

۱۹۰۳: ۲۹۱ .) 

ابن به حامی  اینکه  نتوانسته  از عالءقفطی  غیر  الدین محمد بن تکش خوارزمشاه دیگری 

م. به قدرت رسیده، حاکی از آن است که فخر  ۱۲۰۰ق./  ۵۹۶اشاره کند و او نیز تازه در سال 

بایست مدت زیادی را پیش از آنکه از منافع حمایت خوارزمشاه برخوردار شود، در آن رازی می

 
1. Banū Māza 



 پژوهش در تاریخ، سال یازدهم ، شماره  ۳۰،  بهار و تابستان  ۱۴۰۰/ ۷۱

 

 
 

م.، از آن  ۱۲۱۰ق./    ۶۰۶ل از مرگش در سال  سال قب  وضعیت بوده باشد؛ حداقل زودتر از ده

م.، یعنی  ۱۲۰۶ق./    ۶۰۳شرایط خالصی نیافته است. این حقیقت که خوارزمشاه تا قبل از  

قفطی  کرد، اشکال دیگری در رابطه با گزارش ابنسال قبل از مرگ، بر هرات حکومت نمی سه

بهبه میان می با روابط سیاسی د رسد ابننظر می  آورد.  ر شرق اسالمی در طول مدت  قفطی 

  زندگی فخر رازی آشنایی ندارد.

آورد.  در نگارش این سطور، چهار دهه پس از مرگ فخر رازی را هم در ادامه می  ،قفطی ابن

اولین تاخت و تاز مغول تحت رهبری چنگیزخان و پسرانش جوجی، اوگتای، جغتای و تولی  

ده طول  در  بود.  کرده  ویران  را  اسالمی  سال    شرق  در  مغول  هجوم  از  پیش  ق./    ۶۱۶سال 

ها همراه با به حکومت رسیدن سلسلۀ خوارزمشاهیان به تصرف درآمدند.  م. این سرزمین۱۲۱۹

مرکز قدرت خوارزمشاهیان ناحیۀ حاصلخیز خوارزم بود که در نقطۀ جنوبی دریاچۀ آرال قرار  

د. عالءالدین محمد بن تکش  ای کشیده شده بوداشت، جایی که آمودریا در یک دلتای رودخانه

 
ً
دیپلماتیکش با مغول سقوِط خود وی را    آخرین و مقتدرترین خوارزمشاه بود که رفتار غیر  تقریبا

که همزمان با مرگ فخر    ،تسریع کرد و منجر به درهم شکستن سلسله شد. او در اوج قدرتش

تا مرِز آناتولی کشیده  م. بود، بر یک امپراتوری که از مرِز هند    ۱۲۱۰ق./    ۶۰۶رازی در سال  

قفطی و منابعش بدیهی باشد که نام فخرالدین  بایست برای ابنکرد. می شده بود، حکمرانی می

ماندنی در جزیرۀ یادانگیز که یک چنین پایان بهرا با این پادشاِه قدرتمند و در عین حال حزن 

-Juwayni, 1997: 362; Boyle, 1968: 302)  ساحلی کرانۀ دریای خزر پیدا کرده، مرتبط کنند

قبل از آنکه بتواند قلمرِو خود را در این مرزها گسترش   ،با این حال، عالءالدین محمد.  (411

را غوریان  سلسلۀ  بود  مجبور  بود،    ،دهد،  شرقی  خراسان  و  افغانستان  در  قدرتشان  مرکز  که 

یشتر مدت  شکست دهد. غوریان با خوارزمشاهیان بر سر سیطرۀ سیاسی بر شرق اسالمی در ب

یک حامی    رسد عالوه بر آن، بر سر اینکه کدامنظر می  زندگِی فخر رازی رقیب هم بودند و به

 کردند.  فخرالدین باشند نیز رقابت می

دربارۀ  ترجمهقفطی در تر از آنچه ابنتر و حتی خیلی کاملیک نسل بعدتر، تصویری واضح

  : ۱۹۶۸ابن ابی اصیبعه،  )  اصیبعه آمده استابن ابی  فالسفۀقاموس اطبا و  زندگی فخر آورده، در  

پردازد و آن را کار اصیبعه نیز همچون اسالف خود در سوریه به تألیف می(. ابن ابی۳۰۲-۴۱۱

های حمایتی را که فخر رازی برخوردار بود، استخراج  یابد که بتواند روابط و نسبتدشواری می

دهد. فخرالدین پسر کوچک خطیِب  انواده و تعالیم فخر میکند. او به ما اطالعاتی دربارۀ خ
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بود  رازی  حسین  بن  عمر  ابوالقاسم  ضیاءالدین  ری،  اوهمان)  معروف  نزد    ،(.  نیشابور،  در 

انصاری کالم  ۱۱۱۸ق./    ۵۱۲)وفات    ابوالقاسم  خود،  زمان  معروف  متکلمان  از  یکی  م.(، 

های آموزشی  دگی وی، انصاری موقعیتو مانند غزالی، شاگرد جوینی بود. در طول زن  1خواند 

  جا بوده باشد مختلفی در نیشابور در دست داشت و شاید جانشین غزالی در مدرسۀ نظامیه آن 

(Frye, 1965, text 2, fos. 29b–30a  نام به  اسالمی،  فقه  دربارۀ  کتابی  فخرالدین  پدر  غایة  (. 
فوت    ،المرام تاریخ  و  است  شده  گم  که  بود  نوشته  مجلد  دو  نیستدر  معلوم  نیز  بابانی  )  وی 

 (.۵۵ :۱۹۵۱البغدادی، 

کند که فخر اصیبعه اشاره به دو معلمی میفخرالدین تا فوت پدر نزد وی تعلیم دید. ابن ابی

م(  ۱۱۷۹ق./ ۵۷۵)د  الدین سمنانیپس از پدر نزد آنها تحصیالتش را ادامه داده است: کمال

شمار    نیشابور بود و شاگرد محمد بن یحیی الجنزی به الدین جیلی. سمنانی استادی در  و مجد

رفت که او خود نیز از شاگردان غزالی بود. قفطی همچنین به انتقال فخر به نیشابور برای می

سینا را پیدا کرده است. فخر بعد    جا آثار ابن کند که وی در آن تحصیل اشاره کرده و اضافه می 

 (.۵۲۴-۲۵۰ :۱۹۶۸خلکان، ابن) از تعلیم نزد سمنانی به ری بازگشت

-تر در ارتباط بود. ابنمجدالدین عبدالرزاق، حتی با مطالعات فلسفی بیش ،استاد دوم وی

-که پیش از ابن ابی  ،نویس زندگی فخرم.( نخستین وقایع  ۷- ۱۲۵۶ق./    ۶۴۴)وفات    شّعار

یم را نزد جیلی  گوید فخرالدین »مطالعات خود در زمینۀ علوم قدصیبعه نوشته بود، به ما میا

-Ibn al)  هایش کرد« آموخت، آنگاه خداوند بصیرتی واال به او بخشید و او آغاز به نگارش کتاب

Sha'ar, 1990: vi. 107, 111–112های (، گرچه ما هنوز بسیار اندک دربارۀ این فیلسوف و آموخته

می است.   .دانیماو  بوده  آذربایجان  در  مراغه  مجاهدیۀ  مدرسۀ  در  استادی  جیلی   
ً
او    2ظاهرا

شهاب استاد  سهروردیهمچنین  یحیی  مکتِب ۱۱۹۱ق./    ۵۸۷)وفات    الدین  مؤسس  م.(، 

-اصیبعه ما را به این فرض میشعار و ابن ابی(. ابن۶۱۴-۶۰۳  :۱۴۱۴شهرزوری،  )  اشراق هم بود

  ۶۸۱)وفات    خلکان جا دیده است. با این حال، ابنجیلی را در آن   سانند که فخر به مراغه رفته ور 

کم از گزارش ابن  که پس از این دو به تألیف پرداخته و لذا کسی است که دسِت   ،م.(۱۲۸۲ق./  

 
 (.۲۵۵-۲۵۲ :۱۹۶۸رو به آن اشاره کرده است: )ابن خلکان، بار منبع روبه . نخستین1
است که در نسخ خطی متون فلسفی و    ،الالمع فی شکل الرابع. تنها کتاب جیلی متن مختصری دربارۀ منطق، کتاب  2

 
ً
  : ۱۳۸۰)نک: پورجوادی،    در مدرسۀ مجاهدیه در طول زندگی وی ایجاد شده است  الهیاتی مراغه قرار دارد که احتماال

۳۲۵-۳۶۲ .) 
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کرده  دهد که فخر رازی با مجدالدین جیلی در ری کار میاصیبعه آگاهی دارد، توضیح میابی

 ,Ibn Khallikan)  رفته است  آنجاشده، همراه وی به    مراغهدر  و وقتی که جیلی دعوت به تدریس  

6–iv. 250.4 :a'yan-Wafayat al.)  

ابی ابن  گزارش  رازی  ،اصیبعهبه  مدرسه  ، فخر  در  مراغه،  در  تحصیل  از  مرند پس  در    ای 

طور کلی در   ( و به۲۲-۱۹،  ۲۳  :۱۹۶۸ابن ابی اصیبعه، )  )آذربایجان( و همدان حضور داشته است

به خوارزم در پیش   بیمار شد، مسیر خود را  شهرهای بسیاری زندگی کرده است و زمانی که 

است ماوراء۳۱- ۳۰،  ۲۶  :همان )  گرفته  و  خوارزم  در  رازی  سفرهای  در  (.  مهمی  موضوع  النهر 

اصیبعه اطالعی از اقامت موقتی  که ابن ابی ،دانان از زندگی اوست. این حقیقت گزارش تاریخ

 بهلنهر ندارد، این را القا میاو در ماوراءا
ً
خاطر کتاب فخر رازی   کند که اهمیت این دیار اساسا

-Kholeif, 1987: 3جا توضیحاتی دارد )در شرح حال خود است که دربارۀ جدال با محققان آن 

-های بسیاری میالنهر را تنها یکی از مکان نویسان فخر رازی ماوراءحال(. نخستین شرح64

کوشد این مطالب را به همین منظور  شعار میجا سکنی گزیده است. ابننگارند که وی در آن ا

کند. سپس  النهر سفر میتنظیم کند: »پس از تحصیل در مراغه، فخرالدین به خوارزم و ماوراء

  جا در دیار غور است«رسد و آن گردد، به بامیان میوی به خوارزم و سرزمین خراسانیان بازمی

(Ibn al-Sha'ar, 1990: 107-108تنها وقایع اندکی از اوایل زندگی فخرالدین قابل تاریخ .)  گذاری

م. گذاری بر    ۸۸- ۱۱۸۷ق./    ۵۸۰در مسیر ماوراءالنهر، در سال    ، هستند. از جمله اینکه وی

جا دربارۀ دارو بحث کرد و جا با یکی از محققان آن سرخس در خراسان شمالی داشت، در آن 

نامۀ خودنوشت در زندگی  1  بوعلی پرداخت.  القانون فی الطبنگارش شرحی بر کتاب  سپس به  

او دربارۀ بحث با محققاِن ماوراءالنهر تنها یک تاریخ آمده و آن سال مقارنۀ نجومی عظیم در سال  

با شرف  ۱۱۸۶ق./    ۵۸۲ که فخرالدین جدالی  زمانی  و  م. است؛  فیلسوف  الدین مسعودی، 

 (. Weltecke, 2003: 179-212; Shahade, 2005: 153-158) استشناس داشته ستاره

 
، زمانی که فخرالدین در مسیر خود به سمت ماوراءالنهر از سرخس عبور  ۱۱۷ص،  تاریخ الحکماقفطی در  . به گزارش ابن1

تقاضایی در مورد    بنو معزاعبدالکریم سرخسی او را تکریم و احترام کرد. فخر رازی از  در بخارا برسد، ابن  معزا  بنو کرد تا به  می

 نتیجه  امری مهم داشت اما چیزی عایدش نشد. به
ً
قفظی از این واقعیت گرفته است شد که ابنای باهرحال این احتماال

کند. بخش اول تفسیر ناتمام فخر رازی بر قانون در نسخه اشاره می بنومعزااش به درخواست ناموفق فخر از که در تاریخچه

 شود.  عربی پاریس نگهداری میـعبری
Moritz, 1893: 335–384. 
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ترین تالش را کرده است تا یک گاهشماری خلکان جدیدانان نخستین، ابندر میان تاریخ

نظر او، فخرالدین به خوارزم و ماوراءالنهر سفر کرده   برای رخدادهای زندگی فخر فراهم آورد. به

شهرها    آن  علمای  با  همین  و  دلیل  به  است.  نشسته  بحث  به  دینی  عقاید  و  تعالیم  دربارۀ 

مشاجرات نیز فخرالدین ابتدا از خوارزم و سپس از ماوراءالنهر رانده شد؛ به ری بازگشت و در  

سان رازی  جا دو پسرش را به ازدواِج دو دختِر یک طبیب ثروتمند، اما علیل، درآورد. بدینآن 

که از    ،(. این ماجرا۵۰،  ۱۴-۷  :۱۹۶۸ابن خلکان،  )  ی به ارث بردثروت خود را از مرگ کس دیگر

که او در هرات صاحب فرزند شد،   ،قفطیارزش روایی باالیی برخوردار است، با این گزارۀ ابن

آمده و نیز   تفسیر کبیرمطابقت ندارد و مجموع اظهارات خود فخر رازی دربارۀ فرزندانش که در  

م  این  پایان زندگی،  ابن  طلبوصیتش در  تأیید می)روایت  را  نیز  قطفی(  بعدی  کند. محققان 

غیر راه  چنین  یک  از  ثروت  بردن  ارث  به   
ً
اساسا آیا  اینکه  بحث    دربارۀ  است،  متعارفی ممکن 

که تاریخش در رجب سال   ،های آخر بر تفسیر سورۀ یازدهماند. فخر رازی در یادداشتکرده

محمد  ۶۰۱ پسرش  مرگ  بر  عنفوان   ،است،  در  می  که  سوگواری  به  بود،  درگذشته  -جوانی 

خاطر آموزش او را به  االربعین فی اصول الدیناو آخرین پسر فخر الدین بود که کتاب    1ردازد.پ

بود. ابی  2نگاشته  ابن  گفتۀ  و    ،فخرالدین  ،اصیبعهبه  ضیاءالدین  خود،  پسر  دو  مرگ  هنگام 

ها پس از وی در هرات به زندگی  الدین و حداقل یک دختر خود را بدرود گفت که همۀ آنشمس

ابن )  3خود ادامه دادند و یکی از پسران فخر رازی در زمان فوت وی هنوز مشغول تحصیل بود 

 قبل  ۱۲۶۷ق./    ۶۶۵)وفات    (. به گزارش ابوشامه۲۸- ۲۶  :۲، ج۱۹۶۸،  ابی اصیبعه
ً
م.(، که احتماال

ترین پسر فخر در سپاه عالءالدین محمد  بزرگاصیبعه به دو پسرش اشاره کرده بود،  از ابن ابی

م.  ۱۲۰۰ق./   ۵۹۶جا که او در سال (. از آن ۶۷ :ه.ق  ۱۳۶۶ابوشامه، ) کردخوارزمشاه خدمت می

به قدرت رسید، این جریان به احتمال زیاد به دورۀ دوم تماس فخر با خانوادۀ خوارزمشاه، پس  

 
)رک: فخر رازی،    کبیر، در پایان سورۀ دهم و سورۀ دوازدهم وجود دارد . اشاراتی به مرگ محمد در نسخۀ چاپی تفسیر  1

 .(۲۲۹ :۱۸و ج   ۱۷۶ :۱۷ه.ق، ج  ۱۳۸۴
می2 چنین  اربعین  در  رازی  فخرالدین  بزرگ.  برای  را  کتاب  این  گرفتم  »تصمیم  محمدنویسد:  پسرم،  که    ،ترین  بنویسم 

 شود، رهنمون سازد ز طریق فلسفه و سایر امور ]...[ دانسته میعزیزترین من است، انشاءالله خداوند او را به اسرار آنچه ا 

 (. ۵- ۳، االربعین فی اصول الدین )فخر رازی، 
دهد«.  سازد، که عالیمی از نبوغ و ذکاوت بروز می. به گواهی وی، »فخرالدین تدارکاتی برای تحصیل پسرش ابوبکر می3

فخر او را به داشتن نبوغ توصیف   ،اصیبعه گفتۀ ابن ابیالدین باشد که بهشمسترش رسد که برادر یا پسر کوچکنظر میبه

 (.۲۸-۲۶، هماناصیبعه، )ابن ابی  کندمی
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ر بدان خواهیم پرداخت. مراد ابوشامه باید گردد، که ذیاًل بیشتم. برمی ۱۲۰۸ق./    ۶۰۵از سال  

ضیاءالدینبزرگ فخر،  زندۀ  پسر  کوچک  ،ترین  پسر  به  شباهتی  که  و  باشد  نداشت  فخر  تر 

 دانشمند نبود.  

ابن ثروتمندی را غصب کرده، روایت  اینکه فخر رازی آشکارا ماترک یک مرد  خلکان دربارۀ 

چیزی بیش از یک قصه بدخواهانه نباشد که آید و ممکن است  خیلی با منابع دیگر جور درنمی

 در  در پی آن است بگوید او ثروت فراوانی در اواخر زندگی
ً
اش داشته است. اگر فخرالدین واقعا

ها در ری بوده، حقیقتی در میان است که نه هیچ یک از مورخان نخست و نه  طول این سال

 بسای نکردهخود فخرالدین بدان اشاره
ً
تر از آن بوده که فرزندانش در  یار جوان اند؛ او احتماال

ای دربارۀ این نوع از استفادۀ جدید  ممکن است شایعه  (.Jomier, 1980: 96)1سن ازدواج باشند 

از قانون ارث در میان مردِم ری یا هر جای دیگری پیچیده باشد و چون متناسب با تصوری بوده  

او   شخصیت  دربارۀ  فخر  معاصران  از  برخی  که  با  است  را  آن  سادگی  به  بودند،  داده  شکل 

 فخرالدین ارتباط داده باشند. 

ای که خود  نامهکرد. در زندگیهایی را منتشر میها، فخر همچنان کتابدر طول این سال

کند  پردازد و مباهات میهایی که با علمای ماوراءالنهر داشته است، مینگاشته است، به بحث

لمایی که بسیار واالتر از او بود، به مطالعۀ سه کتاب فخر رازی با یکی از ع  2غیالن بلخی که ابن

المباحث المشرقیه، الملخص فی الحکمة و المنطق، و تفسیر فخر بر پرداخت:  شاگردانش می
  ۱۲۰۰ق./ دسامبر    ۵۹۷تا به اینجا، صفر    (.fShihadeh, 170) االشارات و التنبیهات ابن سینا

اقا برای  تاریخ ممکن  آخرین  (.  Kraus, 1937: 187-214)  مت موقتی فخر در خوارزم، استم. 

 پنج الی ده سال زودتر آن 
ً
جا را ترک کرده است. تنها یکی از این سه  خواهیم دید او احتماال

گذاری شده باشد: بر اساس یک یادداشت در یکی از  طور صحیح تاریخکتاب ممکن است به

 م. تکمیل شده بود.  ۱۱۷۴ق./ ژانویه   ۵۷۹در شوال  ملخصنسخ آن، 

 
ساله بوده، برای دو پسر خود همسر انتخاب  ۴۷-۴۲م.، وقتی خودش  ۱۱۹۴-۱۱۸۹ق./    ۵۹۰- ۵۸۵های  . فخر را در سال1

 .  (Jomier, 269) کرد
 غیالن دمشقی به منابع زیر مراجعه فرمایید: . دربارۀ ابن 2

–Shihadeh, 1377: 151-3    Jean R. Michot, 1993: 287   غیالن؛ابن   حدوث العالممقدمۀ فرانسوی میشوت بر  

344; 
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رسالۀ فخر در زمینۀ ترین  موفقبایست در این دوره باشد:  تاریِخ ]نگارِش[ یک کتاب دیگر می

یعنی   الحکماکالم،  و  العلماء  المتاخرین من  و  المتقدمین  افکار  بمحصل  فان  هء.  نظر جوزف 

حال، به گفتۀ یک تصحیح انتقادِی اس، این رساله یکی از اولین کارهای فخر رازی است. با این

 ,van Ess) فخر رازی اشاره شده استنهایه العقول و  اشاراتاخیر، ]او[ در این رساله به تفسیِر 

1966: 61, 147f ک شخص زنده بازمیعنوان ی  جا که کتاب به غیالن بلخی به(. همچنین از آن-

  گونه که نظر پل کراوس است، باشد تواند متعلق به دورۀ آخِر ]حیاِت[ فخرالدین، آن ردد، نمیگ

(Kraus: 193fمادامی .)که وی    ،غیالن چه زمانی درگذشته است، این حقیقت دانیم ابنکه نمی

ای وارد مدرسۀ نظامیۀ مرو شد، به این معناست که  م. در سلک طلبه۱۱۲۹ق./    ۵۲۳در سال  

غیالن کاماًل  است، ابن  م. مالقات کرده  ۸۵- ۱۱۸۴ق./    ۵۸۰وقتی فخر رازی او را حدود سال  

-مورد تاریخ  مسن بوده و به سختی عمرش به قرن هفتم رسیده است. نظِر فان اس و کراوس در

و سایر کارهای رازی است. با    محصلهای نظری بسیار میان  خاطر اختالف ن بیشتر بههایشا

مثابه روایت  خاطر ذات آن تألیف بهکننده اغلب ممکن است بهگیج  هایحال، این تفاوتاین

باشد و اینکه نگارش این کتاب در طول اقامِت رازی در خوارزم و ماوراءالنهر و یا به احتمال زیاد 

  (.Gimaret, 1980: 137پس از آن انجام شده است )اندکی 

پردازند که انگیزۀ وی برای رفتن به خوارزم  منابع اولیه دربارۀ زندگی فخر، نه به این مطلب می

ها کنند که اهمیت این گروهو ماوراء النهر جدال با معتزله یا کّرامیه بوده، و نه به این اشاره می

های  ج وی شده است. این مطلب به موضوع محبوبی در گزارشجا منجر به دفع و اخرادر آن 

نامۀ خودنوشتش دربارۀ این دوره گزارش  شانزده جدالی که فخر در زندگی  1  بعدی تبدیل شد.

دهد. موضوعات مورد بحث اغلب نکاتی از اختالف میان  گیری را نمیکرده، اجازۀ آن نتیجه

آموخته هستند. در میان آن شانزده  مشاجره میان علمای فلسفهاشاعره و معتزله و سؤاالت مورد  

)مسئله دوم( و مسئلۀ دیگر دربارۀ    مسئله، یکی فقط مربوط به امکان رؤیت خدا در آخرت است 

 توان جدالی با معتزله دانست.  )مسئلۀ چهاردهم( را می ماهیت کالم الهی

 

 
  تاریخ اسالم صفدی و نه کتاب  وفیات(. نه اثر معاصر وی، ۸۶  :۷)سبکی، ج گرددالدین ُسبکی بازمیتاج طبقات. این به  1

،  ۲۱۴  :۱۹۸۷)ذهبی،    کنندخلکان را تکرار میای به معتزله در این زمینه ندارند و فقط عبارات ابن استادش ذهبی اشاره

 :Qazwini, 1848)  ( معروف شد۱۲۸۳/ ۶۸۲)وفات  طور روایی در متنی از قزوینیفخرالدین به المناظرات(. ۲۲۰-۲۲۲

252-253). 
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 . آثار پختۀ فخرالدین و درگذشِت او ۲
م.، دربارۀ مکاِن تقریبی فخرالدین و شرایط زندگِی ]او[ اطالعات ۱۱۹۹ق./    ۵۹۵با آغاز سال  

های مجزای تفسیر کبیر و تری داریم. خوشبختانه، فخر رازی تاریخ تکمیل بخشبسیار فراوان 

گاه به اینکه را نوشته بود. این صفحاِت پایانی گه   ، المطالب العالیهترین کتاب کالمی خود،  مهم

کنند. افزون بر آن، ابن اثیر به موارد اندکی از وقایع  شوند هم اشاره میامل میها کجا کمتن

کند که فخر در آنها نقش داشته است. میشل الگارد، سیاسی در امپراتوری غوریان اشاره می

 :Lagarde, 1996)  اندرا گردآورده  تفسیر کبیرشواهد موجود در  و ریچارد گارملیچ  جک ژومیر  

56-57; Gramlich,1979: 99-152سوره با  اثر  این  می(.  آغاز  کوچک  چندان  های  اما  شود، 

گذاری نشده است. اولین ارجاِع دارای تاریخ در تفسیر سورۀ سوم آمده که در اول ربیع  تاریخ

پایان ۱۱۹۹ژانویه    ۳۱ق./    ۵۹۵الثانی   پایان رسیده است. سورۀ چهارم سه ماه بعد به  م. به 

صورت >رصف< نوشته شده و در حاشیۀ خراسان    به شهر کوچکی اشاره کرده که بهرسیده و  

در پی   (.d. 1981I &255,  :Jomier, 1977: 96؛  ۱۲۲،  ۱۱و ج  ۱۵۷،  ۹ج  :ق.  ۱۳۸۴فخررازی،  )  است

م. از تفسیر سورۀ  ۱۲۰۴ق./    ۶۰۱ای افتاد؛ فخر نگارش اثر را حدود سال  سالهآن، وقفۀ پنج

خیزد. این دومین دوره از اثر  و در میانۀ آن از دوری از خانه به ِشکوه برمیگیرد  پنجم از سرمی

ق./ جوالی    ۶۰۳الحجه  یابد که در ذیتا سورۀ هجدهم ادامه می  تفسیر کبیرشده  گذاریتاریخ

در شمال افغانستان، غزنه و در    بغالن الدین به  م. به پایان رسیده است. در اینجا، فخر۱۲۰۷

-یادداشتی از آخر این دوره به هرات، به عنوان جاهایی که او در آنها کار کرده است، اشاره می

های نوزدهم تا سی و  نه هیچ تاریخی و نه ارجاعی در  تفسیر بر دو سورۀ نخست، سوره  1کند.

آیند، وجود ندارد. بنابر تحلیل الگارد، بقیۀ  ششم، سوری که در ادامۀ سورۀ چهل و هشتم می

 Lagarde, 1996, Index du Grand) اندهایی هستند که آخر از همه کامل شدهها[ بخش]سوره

Commentaire: 51–5 ها پیش می نه بر مبنای نظم و توالِی سوره  تفسیر کبیر(. بنابراین کار بر-

- ۲۷۲؛  ۲۶۳-۲۵۹  :۱۹۹۶ابن خلکان،  )  الدین آن را تمام کرده باشدفت و نه مشخص است که فخرر 

۷۷۲.)  

 
( و غزنه، از سال  150،  19؛ ج 214،  15شده( در تفسیر کبیر فخر رازی اشاره شده است: )ج)به اشتباه نوشته  بغالن.  1

 رسد. دار می( و این به نظر معنی72،  21)ج 602تا   601
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از ُنه    مند بر روی تفسیر تألیف شد. بیشدورۀ کار تاریخ  درست پس از دومینالعالیه  المطالب

است.  اتمام  تاریخ  دارای  کتاب  این  از  ذی  1بخِش  در  بخش  ژوئن    ۶۰۳القعده  نخستین  ق./ 

م. کامل شده بود. بیش از پانزده ماه وقت گرفت تا فخر رازی بخش دوم را در ربیع االول    ۱۲۰۷

نوامبر    ۶۰۵ بهم. تمام کند. سرزمین  ۱۲۰۸ق./  از  های شرقی مسلمان و  طور جزئی، هرات 

برد. ممکن است  م. رنج می۱۲۰۸- ۱۲۰۶ق./    ۶۰۵و    ۶۰۳های  در خالل سالدورۀ دشواری  

فخر رازی در همان زمان بر تفسیر دو سورۀ نخست قرآن کار کرده باشد. از بخش دو به بعد، کار  

بخش  العالیهمطالببر   رفت.  پیش  سریع  و خیلی  پاییز  ماه  چهار  طی  در  هفتم  تا  دوم  های 

بر  م. ت۱۲۰۹-۱۲۰۸ق./    ۶۰۵زمستان   یادداشتی مبنی  آخر شامل  مام شدند. بخِش نهم و 

م. است؛ همان روزهایی  ۱۲۰۹ق./ جوالی    ۶۰۶نتیجه است که تاریخ آن روزهای آخر محرم  

نامۀ خود  خاطر ابتال به بیماری العالجی در بستر خفته بود، وصیتالدین در حالی که بهکه فخر

کنند: تکمیل بخش  ین کتاب به یک مکان اشاره میکرد. تنها دو تا از هشت تاریخ در ارا امال می

ای که فخر صاحبش بود، اتفاق افتاد. این به گرگانج،  در خانهجرجانیات خوارزم دوم و سوم در 

گردد. اگر این دو یادداشت صحیح باشند، باید فرض بگیریم درست بعد  بازمی  ،پایتخت خوارزم

الدین  م. تصرف کرد، فخر  ۱۲۰۸ق./ تابستان    ۶۰۵از آنکه خوارزمشاه هرات را در اوایل سال  

 :Jomier, 1977)  جا زندگی را بدرود گویدبه هرات بازگردد و آن وی را تا خوارزم همراهی کرد تا  

262.)   

اند.  نویسان اولیۀ زندگی فخر رازی اشاره به حرکت او به سمت خراسان یا غور کردههمۀ وقایع

را  ابن حرکت  این  انگیزۀ  ّعار 
َ

میش میروشن  او  و  کند.  خوارزم  از  پس  فخرالدین  که  نویسد 

جا بهاءالدین سام بود و فخرالدین  ماوراءالنهر، در بامیان ]و[ در والیت غور مستقر شد. »حاکم آن 

 ,Ibn al-Sha'arهای بسیاری را نزد وی ماند و از طریق وی ثروت بسیاری حاصل کرد« )سال

1990: VI/108م.( عضوی از شاخۀ کوچک خاندان  ۱۲۰۶ق./    ۶۰۲ات  )وف  (. بهاءالدین سام

پسرعمو،   دو  یعنی  غوریان،  دیگر  شاخۀ  دو  بودند.  شده  مستقر  بامیان  در  که  بود  غوری 

م در مرکز ا)شهر جدید ج  م.( که بیشتر در فیروزکوه۱۲۰۳ق./    ۵۹۹)وفات    الدین محمدغیاث 

م.( که محل استقرارش در  ۱۲۰۶ق./    ۶۰۲)وفات    افغانستان( مستقر بود و معزالدین محمد

 
 فخرالدین باشد. المطالب العالیهها ممکن است به آسانی در پایان ُنه بخش کتاب . جای این تاریخ1

شهر دوبلین، تاریخ اتمام   چستر بیتیشده هیچ صفحۀ پایانی ندارد اما در نسخۀ کتابخانۀ  بخش سوم که در نسخۀ تصحیح

 هجری است.  ۶۰۵بخش سوم در ششم ربیع الثانی 
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غیاث برادر  دو  بودند.  او  از  قدرتمندتر  بسیار  بود،  سال  غزنه  در  معزالدین  و    ۵۵۸الدین 

قلمرِو محلی۱۱۶۳ق./ ابتدا  که  را  و چیزی  به قدرت رسیدند  دامنهم.  های  شان در محدودۀ 

تا نیشابور در خ راسان  شمالی هندوکش بود به سلطنتی گسترش دادند که از دهلی در هند 

   (.298f :Boyle, 1996)  کشیده شده بود

الدین را به  معزالدین محمد بسیار قدرتمندتر بود که در اصل فخر  این  خلکان، به گفتۀ ابن

-امپراتوری غوریان جذب کرد. او این رابطه را در قالب عبارات یک معاملۀ تجاری توصیف می

 کند:
-داشت، که مقداری پول به دست می  ،حاکم غزنهای با معزالدین محمد،  »فخرالدین معامله 

طور کامل از وی بازستاند و آورد. فخرالدین مسیر خود را به سوی او کج کرد تا حق خود را به 

معزالدین در احترام به او فراتر رفته و هبه بسیار به او ارزانی داشت. فخرالدین ثروت بسیار از او 

 ( ۲۵۰، ۴ج  :۱۹۶۸)ابن خلکان،  به دست آورد و سپس به خراسان بازگشت.«

بازمی هرات  به   
ً
احتماال خراسان  از[  حمایت  ]مقصود  تحت  فخرالدین  که  جایی  گردد، 

برادر غیاث نه چندان  الدین زندگی میمعزالدین  با معزالدین  کرد. ذاِت داد و ستِد فخرالدین 

آن کرده بود،   واضح رها شده است. ممکن است کتابی باشد که حاکم وی را مأمور ]به نگارش[

  1اند. نویسان به آن اشاره کردهنامهیا شاید هم مأموریت اعزام به هند باشد که برخی زندگی

اش  نامۀ خودنوشتش دربارۀ اقامت در ماوراءالنهر به این دوره از زندگیفخر در آغاز زندگی 

مرقند رسیدم. پس  که وارد ماوراءالنهر شدم ابتدا به بخارا و سپس به سدهد: »زمانیارجاع می

نامیدند و بعد به غزنه و  می  بناکتها به سمت خجند و سپس به شهری که آن را  از این مکان 

کردم.« حرکت  در:  )  هند  نک  رازی،  در  Kraus, 1937, 192؛  ۴-۳فخر  امروز  خجنت،  )یا  خجند   )

و   فرغانه(  درۀ  از  در    بناکتبخشی  دو  هر  ازبکستان(  در  تاشکند  نزدیک  ماوراءالنهر،  )امروزه 

جا را به مقصد افغانستان و شاید  پس از آن، آن   ،هستند. ما برآنیم که فخرالدین  ،شمال بخارا

م.  ۱۱۹۹ق./  ۵۹۵- م.۱۱۹۹ق./    ۵۹۵جا به هرات رفته و تا حدود سال  هند ترک کرده و از آن 

لفاظ به های او ممکن است به آن شفافیتی که احال، سفرها و اقامتجا مانده است. با اینآن 

شوند هم به جاهای دیگری اشاره آشکار می تفسیر کبیرآورند، نباشند. منابعی که در ذهن می

 کنند.  می

 
 .(۲۴۹/ ۴  :)صفدی  گوید: خوارزمشاه عالءالدین محمد او را به مأموریتی در هند فرستادمی  بالوفویاتالوافی  صفدی در    .1
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ها، غوریان بر سر تصرف ایالت ثروتمنِد خراسان، در جنگی آشکار با در طی همۀ این سال

سال   از  منفعت  سر  بر  آنها  بین  کشمکش  بودند.  یعنی۱۱۷۵ق./    ۵۷۱خوارزمشاهیان   م.، 

 در طول همۀ روزگار  زمانی شروع شد که غیاث 
ً
الدین کنترل هرات را در دست گرفت و تقریبا

تأثیر  تحت  که  نامسلمان  ترک  سلسلۀ  قراختایی،  خاندان  انجامید.  درازا  به  فخرالدین  جوانی 

فرهنِگ چینی شده بودند، نیز در این جدال نقش داشتند. مرکز قدرت آنها در ماوراءالنهر علیا،  

هرهایی مانند خجند و بناکت، که فخرالدین آنها را دیده بود، قرار داشت. در عین حال، در ش

کردند و حتی پایگاهی در جنوب روِد  قراختاییان بر سراسر بخارا و سمرقند هم حکمرانی می

ون در ماوراءالنهر اطراف ترمذ، واقع در شمال افغانستان، داشتند که در قلمرِو تحت تسلط  حجی

    (.Biran, 2005: 60-86)  رار داشتغوریان ق

م. از نقشۀ سیاسی محو شدند، غوریان بر  ۱۱۸۰ق./    ۵۸۰پس از آنکه سلجوقیان در دهۀ  

پایتختش و  شرقی  می  ، خراسان  حکمرانی  بود،  هرات  خراسان  که  خوارزمشاهیان  و  کردند 

را در دست داشتند. تکش خوارزمشاه )حکومت   م(  ۱۲۰۰ق./    ۵۹۶- ۵۶۷مرکزی و شمالی 

)وفات  بزرگ ملکشاه  نصیرالدین  پسرش  به۱۱۹۶ـ  ۹۷ق./    ۵۹۳ترین  را  حاکم  م.(  عنوان 

الدین غوری  م.، زمانی که غیاث۱۱۹۴ق./    ۵۹۰خراسان منصوب کرد. جنگ با غوریان در سال  

م.( غوریان  ۱۲۰۰ق./    ۵۹۶)  به قلمرِو خوارزمشاهیان حمله کرد، آغاز شد. در زمان مرِگ تکش 

 تمام خراسان را به دست آورند. بهموفق شدند ک
ً
هرحال، پسر و جانشین تکش و  نترل تقریبا

م.( موفق شد بخت و اقبال خوارزمشاهیان  ۱۲۲۰- ۱۲۰۰ق./    ۶۱۷-۵۹۶عالءالدین محمد )

م.( او هرات را برای دو ماه بین رجب تا  ۱۲۰۲ق./  ۵۹۹الدین ) را بگرداند: پس از مرگ غیاث

ره کرد. محاصره ناموفق بود و عالءالدین محمد به سرزمین  محاص  ۱۲۰۴ق./ بهار    ۶۰۰شعبان  

که به هند لشکرکشی کرده بود، خود را آماده کرد تا  ،خود بازگشت. در ضمن، معزالدین غوری 

، به قلمرو ارتش  ۱۲۰۴ق./ می    ۶۰۰در رمضان   ،عالءالدین محمد و ارتش او را تعقیب کند. او

ی به خوارزم کرد. عالءالدین محمد اتحادی با قراختاییان  نشیناو هجوم برد و او را وادار به عقب

،  ۱۲۰۴ق./ سپتامبر    ۶۰۱ون، در صفر  حساخت و در یک نبرِد سهمگین در اندخوی نزدیک جی

 خودش معزالدین را دستگیر کرد. در سرزمین
ً
های سابقشان  ارتش غوریان را تارومار کرد و تقریبا

 (. xii :Athir, 1851-Ibn al/121-124) انددر خراسان تنها هرات برای غویان باقی م

خاطر پیروزی کفار بر  کند که به فخرالدین در تفسیر سورۀ پنجم، اشاره می  تفسیر کبیردر  

می را  این  است.  دلواپس  و  غمگین  مسلمین  شکست  ارتش  و  اندخوی  نبرِد  به  راجع  بایست 
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این است کهمصیبت از  فغان  به  باشد. فخرالدین  کتابخانه  ، باِر معزالدین  از  تعداد  دور  با  اش، 

ها بین  (. او در طی این سال Jomier, 1980: 96, 98) پردازدکمی کتاب در دسترس به تالیف می

ترین فرمانروای غوریان بسیار  م. یا حتی زودتر، به عالی ۱۲۰۸ق./   ۶۰۵م. تا  ۱۱۹۹ق./    ۵۹۵

الدین برای اند غیاث. گفتهبخشیدداشت و به او مال و ثروت مینزدیک بود که وی را عزیز می

 1. (xii. 99.15 :Athir, 1851-Ibn al) ای در هرات نزدیک مسجد اصلی  بنا کردفخر مدرسه

داشتند. یکی از آنها  الدین، جانشینان وی همچنان فخرالدین را عزیز میپس از مرگ غیاث 

به    ۱۲۰۶تان  ق./ تابس  ۶۰۲الدین بن خرمیل که در آخر سال  آخرین حاکم غوری هرات، عز 

او نیروی نظامی خوارزمشاهیان را به شهر دعوت کرد و وقتی    2  نفع خوارزمشاهیان تسلیم شد.

حال پادشاه درگیر جای دیگری بود و خوارزمشاه وارد هرات شد، به او وعدۀ تسلیم داد. با این

م.  ۱۲۰۶دسامبر  ق./    ۶۰۳االول  توانست تصرف جدیدش را حفظ کند. ابتدا در جمادینمی

آن  بعد  اندکی  بود  مجبور  اما  زد؛  هرات  به  راسری  خود  لشکر  و  کند  ترک  را  سوی    ،جا  از  که 

دست آورد. در این ضمن، قوای    نشینی موقت شده بود، دوباره بهقراختاییان متحمل به عقب

ردند.  خرمیل را بیرون کضّدخوارزمشاهیان در هرات مدتی کنترل شهر را به دست آوردند و ابن

ای بیش از دو سال، هرات گرفتار عدم ثبات سیاسی و آشفتگی درونی بود تا اینکه در در دوره

-Ibn al)  خوارزمشاه به هرات آمد و آن را به تصرف درآورد  ۱۲۰۸ق./ تابستان    ۶۰۵اوایل سال  

Athir, xii. 149-152  ۶۹- ۶۲/ ۲جوینی، ؛  .) 

ش چیره  هرات  بر  سرانجام  محمد  عالءالدین  نیافت.  وقتی  تغییری  فخرالدین  سرنوشِت  د، 

با عالءالدین محمد را ثبت کرده است. ابن قفطی نخستین کسی است که رابطۀ پرسود فخر 

ابی ابن  میگزارش  را  تصور  این  شخصیاصیبعه  موقعیت  که   تحت   واالی  دهد  فخرالدین 

فخرالدین صاحِب منصبی دولتی شد که موقوفات    ،. به گفتۀ اوبهتر هم شدحکومت غوریان  

-دینی و مدارس نه تنها در هرات بلکه در »تمام قلمرِو سلطان که شامل شهرهای بسیاری می

(. خوارزمشاه قلعۀ غوریان در هرات را به فخرالدین  August, 1884)  شد«، به او سپرده شده بود

 
الدین البته همچنین کسی بود که مسجد جامع . غیاث«الدین ساخته شدشعار: »چندین مدرسه برای فخر. به گفتۀ ابن1

شگفت و  سال  بزرگ  از  آن  بر  کار  ساخت.  را  هرات  سوخت   ۱۲۰۰/ ۵۹۷انگیز  قبلی  مسجد  آنکه  از  پس  شد،    شروع 

 (.۳۰۷.۵، ۹بخش   :۱۹۳۴الساعی، )ابن
ق./   ۶۰۲م رییس تشریفات دربار امپراتوری غوریان بود و از سال  ۱۲۰۴ق. /  ۶۰۱. عزالدین حسین بن خرمیل که از سال  2

 م. حاکم هرات شد.  ۱۲۰۶
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-جا زندگی میمرگ او همچنان در همان   اش هم پس ازجا اقامت کند و خانوادهداد تا در آن 

که موفق شد در حکومت    ،دختر فخر با وزیر خوارزمشاه  (.۲۶/ ۲  :۱۹۶۸اصیبعه،  ابن ابی )  کردند

مغول نیز در جایگاه مقتدری بماند، ازدواج کرد. وقتی پسر چنگیز خان، تولوی، هرات را در  

انوادۀ فخرالدین ترتیب داد تا  نامه برای خم. تسخیر کرد، وزیر یک امان ۱۲۲۱ق./    ۶۱۸سال  

که قلعۀ سابق غوریان بود، بمانند. وقتی این خبر پیچید، مردم گرد آمدند تا آنها   ،شان در خانه

نیز از امان برخوردار شوند. اما زمانی که مغوالن وارد شهر شده و وضعیت را دیدند، دو پسر و  

خاطر ترس از تالفی  نوادۀ فخرالدین بهدختِر فخرالدین را سوا کرده و بقیۀ مردم را کشتند. خا

-به سمرقند که چنگیزخان در آن اقامت داشت، نقل مکان کردند تا از حفاظت وزیِر سابق بهره

   (.۲۹-۱۲، ۲۶  :همان) مند شوند

روز عید فطر سال    ،فخرالدین خود با    ۶۰۶در  ، در هرات وفات  ۱۲۱۰مارس    ۲۹مصادف 

های غربی، تاریخ  در نوشته  1  .۱۲۱۰ق./ می  ۶۰۶الحجه  یافت، یا به احتماِل کمتر در ماه ذی

سال   اغلب  فخرالدین  به۱۲۰۹مرگ  میم.  تاریِخ  نظر  دو  هر  زیرا  است،  اشتباه  این  اما  رسد. 

سال  گزارش با  مطابق  فخرالدین  فوت  دربارۀ  بهمی  ۱۲۱۰شده  اشتباه  زیاد باشد.  احتماِل 

تر به فخرالدین چند ماه قبل  2  اصیبعه رخ داده است.ابیخاطِر تفسیر نادرست از متن ابی  به

محرم    ۲۱نامۀ خود را در  دانست مرگش نزدیک است، وصیتبیماری مبتال شد و در حالی که می

کرد   ۱۲۰۹جوالی    ۲۶ق./    ۶۰۶ امال  خود  مریدان  از  یکی  به  ابی )  م.  (.  ۲۷/ ۲اصیبعه،  ابن 

عنوان »نمایندۀ خدا بر زمین« و »سلطاِن واال« یاد نامه از خوارزمشاه عالءالدین محمد بهوصیت

اش پس از کند که آرزویش آن است که این رابطۀ نزدیک با خانوادهکند. فخرالدین بیان میمی

ق./    ۷۲۸(. یک قرن بعدتر، ابن تیمیه )وفات  ۱۰- ۹:  ۲۸/ ۲اصیبعه،  ابن ابی )  مرگ او نیز ادامه یابد

می۱۳۲۸ چنین  آنها  رابطۀ  دربارۀ  برادرانهم.(  ارتباط  »رازی  محمد  نویسد:  عالءالدین  با  ای 

 
بین مورخان نخست1 النقلهدر کتاب    منذری  ین،. در  لوفیات  ولی   التکمله  تاریِخ ]درست[ است  آن است که عید فطر  بر 

 بهالحجه میتاریخ این رویداد را در ماه ذی  تاریخ الحکماقفطی در  ابن
ً
علت آشفتگی دو عید اصلی  داند. دومی احتماال

تبعیت    منذریاز    مطلع بودند،  ، با آنکه از متن قفطیخلکان هر دواصیبعه و ابناسالمی دچار اشتباه شده است. ابن ابی 

 .نداه کرد
  ۶۰۶تاریخ    (،Geschichte der arabischen Litteratur)  تاریخ ادبیات عربیدر کتاب تأثیرگذارش،    کارل بروکلمان  .2

که    دهدزیرا نشان می اشتباه نیست  که    (Weimar: E. Felber, 2 vols., 1898–1902)   گزیندرا برمی  .م۱۲۰۹  /ق.

  هاشتبادچار    ،دقت از بروکلمان کپی کردند. آنهایی که این تاریخ را بیکرده استم فوت  ۱۲۰۹یا    ۶۰۶فخرالدین در سال  

 ند.  اهشد
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الرساله العالیه داشت، به حدی که فرزندانش را به او سپرد و کتابی برای وی نوشت که نامش  
السماویه الخیارات  اولیۀ  نامه(. در میان زندگی۱۷۲-۵/ ۱  :۱۹۶۶ابن تیمیه،  )   است«  فی  نویسان 

دهند که مرگ او  پژوهشگرانی که نظر متفاوتی داشتند، چنین گزارش میای از  فخرالدین، عده

موجب جشن و سرور کّرامیه هرات شد و لذا مردم معتقد بودند که در واقع آنها فخر را مسموم  

انگارند که فخرالدین پس از مرگ، هشتاد هزار  اند. این تاریخ نگاراِن سنتی همچنین میکرده

قیمت و همچنین ثروت  ها و افزون بر آن، تعداد زیادی ردای گران ون دینار، به پول امروز میلی 

از خود به الجوزی،  )  جا گذاشتمنقول و غیرمنقول ]فراوان[  ابن  الزمانسبط  ؛  ۱۲.  ۵۴۲/ ۱:  مرآت 

 (. ۶۸.۱۰و  ۶۸.۴، الذیل علی الروضتینابوشامه، 

 

 . حامیان فخرالدین ۳
اش هم  کنند که او در طول زندگیمطلب را روشن میمنابع اولیه دربارۀ زندگی فخرالدین این  

انگیز آن است  از طرف خوارزمشاه و هم از سوی خاندان غوری بسیار حمایت شده بود؛ شگفت

با   فخرالدین  نزدیک  رابطۀ  آیا  اما  داشتند.  خصومت  یکدیگر  با  آشکارا  هم  سلسله  دو  این  که 

م. فتح کردند یا اینکه ۱۲۰۸ق./    ۶۰۵ل  خوارزمشاه تنها پس از آن آغاز شد که هرات را در سا

کرد، از قبل، وقتی که فخرالدین به قلمرِو خوارزمشاه در خوارزم، ماوراءالنهر و خراسان سفر می

داشت؟   اینهاوجود  همه  از  ابنگذشته  می،  بار  قفطی  اولین  که  بود  خوارزمشاه  که  نویسد 

حاِل او، هیچ شاهِد آشکاری از حمایِت   فخرالدین را ثروتمند کرد. حال آنکه روایت متداوِل شرِح 

کند؛ فخرالدین شعری تعلیمی در فارسی سرود  م. ارائه نمی۱۲۰۸ق./    ۶۰۵خوارزمشاه قبل از  

م. حاکم نیشابور بود و ۱۱۸۷ق./    ۵۸۳آن را به نصیرالدین ملکشاه، ولیعهد خوارزمشاه، که از  

نمو۱۱۹۳ق./    ۵۸۹در سال   تقدیم  نقل مکان کرد،  مرو  به  بزرگ  1د.م.  پسِر  نصیرالدین  ترین 

درگذشت و منجر به آن شد که پسر   ۹۷- ۱۱۹۶ق./    ۵۹۳تکش بود و قبل از پدر خود در سال  

 دوم، محمد جانشیِن تکش شود. 

بایست مرتبط با دورۀ نخست حمایِت خوارزمشاه از فخرالدین باشد. ابتدا،  دو کار دیگر می

که فصل نهم و آخرش، تاریخی دربارۀ   قائق االسرارحدائق االنوار فی حکتاب تاریخِی فارسِی  

 
الدین ملکشاه . شعر شامل چهار بخش است: منطق، علوم طبیعی، متافیزیک و مدح سلطان. در آغاز بخش آخر، به ناصر1

نصرالله   است.  شده  اشاره  تکش  کتاٍب  بن  در  شعر  انتقادی  تصحیح  به  مجدد  پورجوادی  استدو  )پورجوادی،    پرداخته 

۱۳۸۱: ۵۶۰-۵۶۴.) 
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االختیارات  (. کار دوم نیز کتاب فارسی  Rosenthal, 1968: 39f., 540f)  تکش خوارزمشاه است
تیمیه ادعا کرده که آن برای عالءالدین محمد نوشته شده است. این از نام  است. ابن  العالئیه

تقدیمی به تکش است، نه تقدیم به پسر او،   حال، کتاب حاویخود کتاب هم پیداست. با این 

تکش وقتی    عنوان مهمی بوده است.عالالدین محمد. در واقع، لقِب عالءالدین در این خانواده  

م. به قدرت رسید، آن را پذیرفت و پسرش محمد نیز پس از مرِگ تکش  ۱۱۷۲ق./    ۵۶۷در سال  

پیش از رسیدن به    ،(. محمد Ibn al-Athir, xi. 247.12)  م. چنین کرد۱۲۰۰ق./    ۵۹۶در سال  

االختیارات  شد. بنابراین، مراد از عالءالدین در عنوان  الدین شناخته میخوارزمشاهی، قطب
این  العالئیه، با  محمد.  پسرش  نه  بود،   تکش 

ً
احتماال دیگر  کتاب  بسیار   حال  اثری  با  مرتبط 

در سلطنت عالءالدین  المطالب العالیه  های  باشد. نظر به آنکه همۀ بخش  االختیاراتتر از  بزرگ

محمد تمام شده است، در واقع ممکن است کسی چنین خیال کرده باشد که این عنوان اشاره  

 فخرالدین آن را به
ً
طور بارز به عالءالدین محمد تقدیم نکرده است. در این کتاب به اوست. قطعا

به غیاث  بزرِگ« مرحوم اشاره میالدین محمد  او  به عنوان »پادشاِه  او دربارۀ  غوری  با  کند که 

بررسی شده، بحث کرده است و تقوا و سخاوت او نسبت به سایر   المطالب العالیهمطالبی که در  

 (. ۲۷۵/ ۷، العالیهالمطالبفخر رازی، ) ستایدعلما را می

خانوادۀ خوارزمشاه وجود دارد،    جا که شاهِد خوبی برای رابطۀ نزدیک بین فخرالدین واز آن 

اصیبعه از داستان مربوط به برادِر نامحترِم فخر در اوایل زندگی این  ممکن است گزارش ابن ابی

بهره  دانشمند رازی(  گفته)فخر  باشد.  داشته  اعتبار  از  بزرگای  برادر  رکناند  فخرالدین،  -تر 

الدین خود عالمی در زمینۀ فقه و  نورزید. رکنسبت به موفقیِت برادر معروفش رشک می   ، الدین

برادرش می با مواضعی کرد که  بیان مخالفت خود  به  گرفت هر جا که فخر  کالم بود و شروع 

های زد، او را بدنام و آنهایی را که کتاب افتاد، به او تهمت میاش راه میرفت، او نیز در پیمی

تر و باسوادتر دم تأیید کنند که او بزرگکرد. در پی آن بود که مر خواندند، مسخره می فخر را می

ها بود و مردم هرگز عنایتی به او نداشتند.  از برادرش است. اما تنها نام فخرالدین بر سر زبان 

تا بدان حد بود که نقشه کشید کتابی ضعیف به نام برادرش تألیف کند.  حسادت رکن الدین 

نید خشمگین شد و از او خواست تا این  فخرالدین که اول با برادرش دوست بود، وقتی آن را ش

مرزی  پایگاه  به  را  برادرش  تا  خواست  خوارزمشاه  از  فخرالدین  سرانجام  کند.  متوقف  را  کار 

جا بماند. خوارزمشاه آرزوی فخرالدین را برآورده کرد  ای بفرستد و دستور بدهد همان دورافتاده
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داد، تبعید کرد و نه هزار دینار خراج میالدین را به قلعۀ دوری در اراضی اقطاعی که ساالو رکن

   (.۲۶- ۲۰، ۲۵/ ۲اصیبعه، ابن ابی ) جا مانداو تا هنگام مرگ در آن 

بایست خدمت  کرد، چرا میاما فخرالدین به آسودگی در سایۀ حمایِت خوارزمشاه زندگی می 

بپیوندد؟ پاسخ شفافی  او را رها کند و خود را به خطر اندازد تا تغییر موضع دهد و به غوریان  

های متعددی دربارۀ رفتاِر مالی و جوایز بسیاری که غوریان به فخرالدین  وجود ندارد جز اشاره

دهد که غوریان با خوارزمشاهیان بر سر حمایت از فخرالدین رقابت  ها نشان میداده بودند. این

بهمی انگیزۀ غوریان نظر میکردند.  ا  ،رسد  بهتر  ارائه شرایط  در  برای  ریشه  ز خوارزمشاهیان، 

توان از یک رسوایی سیاسی در امپراتوری غوریان  سیاسِت مذهبی آنها داشته باشد. این را می

اتفاق  ۱۱۹۸ق./  ۵۹۵که فخرالدین درگیر آن شد، فهمید. آن رسوایی در سال   م.، در زمانی 

 فقط شروع شده بود. به گزارش 
ً
اثیر در آن سال ابن افتاد که رابطۀ فخرالدین با غوریان احتماال

فخرالدین به بارگاه غیاث الدین در فیروزکوه رسید. او از بهاءالدین سام، که بر اساس اطالعات 

السراج  ابن بود، جدا شد. منهاج  به سرزمین غوریان کرده  را دعوت  او فخرالدین  ابتدا  شعار، 

تاریخ۱۲۶۵ق./    ۶۶۴)وفات    جوزجانی غوریان م.(  سلسلۀ  سرگذشِت  که  ترتیب   دانی  به  را 

توجهی در بارگاه خود از فخر میزبانی  کند که بهاءالدین مدت زمان قابلنوشته است، تأیید می

 میان بهاءالدین و فخرالدین شکراب شده باشد، آن  1(. Juzjani, 1881: 419/1) کرد
ً
گونه  احتماال

در پس اتهاماتی م. بهاءالدین  ۱۲۰۶ق./   ۶۰۲که ما اطالع داریم پس از مرگ معزالدین در سال  

زدند. در آن سال، پس  بود که دربارۀ دست داشتن در سرانجاِم سخِت معزالدین به فخرالدین می

و از طرفی دیگر به خوارزمشاه   2جا که فخرالدین مقیم درباِر معزالدین در غزنه بود از قتل او از آن 

فخرالدین    دستی در قتل معزالدین شد. کرد و هرگز از وی نگسست، متهم به همهم خدمت می

ای  (. لحظۀ رسیدن او به هرات، لحظهIbn al-Athir, xii. 140)  به کمک وزیِر معزالدین فرار کرد 

م شهر عزالدین خرمیل، که  سرشار از احترام بود؛ آن زمان که سران محلی غوری، از جمله حاک

خواست شهر را تسلیم خوارزمشاه کند، احترام بسیاری به فخرالدین نشان دادند.  بعدها می

بامیان  غوریان در هرات جانشینان مستقیم غیاث  بهاءالدین در  با  از دِر مصاف  بودند و  الدین 

 
 فخرالدین یک رسالۀ بهائیه برای وی نوشته است.  ،. به گفتۀ جوزجانی1
  ۶۰۲سال  گردد. آنها در بیستم محرم  های هفدهم و هجدهم به غزنه بازمیاو دو یادداشت در پایان سوره   تفسیر کبیر. در  2

م. در مسیر الهور به غزنه نوشته    ۱۲۰۶ق./ مارس    ۶۰۲و پنج ماه قبل از قتل معزالدین در شعبان    ۶۰۲و هفدهم صفر  

 م. است.  ۱۲۰۵ق./ می   ۶۰۱اند. قبل از اقامت در غزنه، فخرالدین در بغالن بود، که تاریخ آخرین یادداشت رمضاِن شده
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به هرات بود. گزارش   اصیبعه، یکی از علما شاهد رسیدن فخرالدیندرآمدند. به نقل از ابن ابی

فخر که  است  آن  بر  میدرحالی  ،دال  هرات  بزرِگ  مسجد  اصلی  ایوان  سوی  به  از  که  رفت، 

نشوندشخصیت دور  و  بنشینند  که  خواست  غوری  برجستۀ  ابی )  1های  -۲۶.۲۳/ ۲اصیبعه،  ابن 

۴.۴۲.)   

داشت، اما  فخرالدین با شاخۀ بامیان خاندان غور، برای مدتی در آینده کشمکش خواهد  

الدین مواجه  م.، با استقبال بسیار غیاث۱۰۹۸ق./  ۵۹۵هنگام آمدن از نزد بهاءالدین در سال  

مدرسه و  کرد  بسیار  تکریم  را  فخر  او  خوششد؛  فخر  وروِد  ساخت.  برایش  هرات  در  آینِد  ای 

کّرامیه محلی را  ،جماعت  آنها  او  از  نبود و حمایت سلطان  بودند،  اکثریت  به   که در هرات در 

اثیر خانوادۀ غوری نیز ]پیرِو[ کّرامیه بودند و از فخرالدین نفرت هراس انداخته بود. به بیان ابن

الدین، با دختر در میان غوریان، ضیاءالدین پسرعموی غیاث  ، داشتند. سردستۀ گروه مخالف 

یان فقهای  ای م(. او مبادرت به برگزاری مباحثهIbn al-Athir: xii/146–8)  وی ازدواج کرده بود

)هم کّرامیه و هم غیرکّرامیه( و شافعی کرد که همه مخالف فخرالدین بودند. علما و نیز   حنفی

او و مجدالدین بن قدوه،  فخرالدین در دربار غیاث  بین  الدین حاضر شدند. نخستین مناظره 

برگزار شد. بسیار،  نفوذ  و  اعتبار  با  غ  2  یک کرامی  و وقتی  انجامید  به درازا  الدین  یاثمباحثه 

برخاست تا اتاق را ترک کند، فخرالدین با نخوت تمام به سوی ابن قدوه برگشت و به او اهانت و  

قدوه آرامش خود را حفظ کرد و به توهین نپرداخت. در اینجا ضیاءالدین  با او بدرفتاری کرد. ابن

بودن،  خاطِر فلسفیحرمتی به باِد مالمت گرفت و بهخاطر بی از رفتار فخر شاکی شد و او را به

الدین تأثیری نگذاشت و او همچنان به فخر وفادار  متهم به کفر و زندقه کرد. اما این بر غیاث

 گونه سخنرانی کرد:قدوه بر فراِز منبر مسجِد فیروزکوه رفت و اینماند. روز بعد، پسرعموی ابن
می تنها  ما  مردم!  تعالیم  »ای  به  یا    راستینگوییم  ارسطویی  علِم  ما  داریم.  باور  خدا  رسوِل 

یکی از شیوخ اسالم  به  شناسیم. چرا دیروز  سینا یا فلسفۀ فارابی را نمی چیزهای کفرآمیز ابن

 ,Ibn al-Athir)  کرد«بهتان زدند، در حالی که او فقط از دیِن خدا و سنِت پیامبرش دفاع می

xii. 100.4–7 .) 

 
م. از بامیان آمده بود. دو سلطاِن غورِی آن زمان، ۱۲۰۴ق./    ۶۰۰ن کمی بعد از سال  کند که فخرالدی. این گزارش ادعا می1

 الدین محمود بودند.  عزالدین خرمیل و غیاث 
اثیر او از کرامیۀ هاشمی . قدوه یا قدّوا؛ نام کامل او مجدالدین عبدالمجید بن عمر بود و او نیز گمنام است. به گفتۀ ابن2

 بود.
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ای که  راند، حضاِر آن جمع شروع به گریه کردند و کّرامیهمی  وقتی او این الفاظ را بر زبان 

جا را ترک کردند و خواستاِر عزل فخرالدین از درباِر بینشان بودند، تحریک و تهییج شدند، آن 

اثیر در هر جای کتابش، تا حد گفتۀ ابنای فیروزکوه را که به الدین شدند. نزدیک بود فتنهغیاث 

شافعی شهِر  بلرزاند مذهبزیادی  بود،  آشوب  Ibid, xii. 147)  ی  کردن  آرام  به  قادر  سربازان   .)

 ,Ibid)  نبودند و تنها زمانی آرامش بازگشت که او قول داد فخرالدین را از فیروزکوه بیرون کند 

xii. 100الدین به هرات بازگشت(. فخرالدین به فرمان غیاث (Ibid, xii. 99-100 .) 

کرد و گروهی  ین تحت نظارِت مداوم محافظان زندگی میبه گزارش مورخان دیگر، فخرالد

داشت خود  خاص  نظامِی  غالماِن  ابی ۲۹۶-۲۹۲  :۱۹۰۳قفطی،  ابن )  از  ابن  ؛ ۲۴/ ۲  :اصیبعه؛ 

ابن  (.۳۰۷  :ساعیابن  گزارش  مرگش،  به  از  بعد  و  بود  کم  خیلی  هرات  عوام  با  او  رابطۀ  قفطی 

نزدیک تپه برایش گرفتند، در حالی که در واقع  خانواده و شاگردانش یک مراسم تشییِع صوری  

(. این میزاِن ۲۹۱  :قفطیابن )  اش دفن کرده بودندخاطر ترس از مثله کردن در خانهجسد او را به

جا و چه باالی مخالفت با حضور فخرالدین در فرمانروایی غوریان، چه از طرف علمای ثابت آن 

توضیح است. را  چرا غیاث   از جانب خانوادۀ حکومتی مستلزم  او  و معزالدین همچنان  الدین 

کردند؟ تنها پاسخ سازگار با تمام این شرایط، در ذات فضل و دانش فخرالدین تمام حمایت می

غیاثمی عقلشود.  کالم  از  متأثر  معزالدین  و  علوم  الدین  در  وی  سررشتۀ  و  فخرالدین  گرای 

خاطر او بسیاری از مردم از  خلکان، بهیونانی شده و طرفدار مشی دینی او بودند. به گفتۀ ابن

 (. ۲۵۰/ ۴ :۱۹۶۸خلکان، ابن) گرویدند 1فرقۀ کّرامیه و سایر فرق به تعالیِم سنی 

رغم مخالفت کرامیان و حنفیان، سیاستی مذهبی  الدین برای فخرالدین علیحمایت غیاث 

به  که  این دو فرقه هدایت میایجاد کرد  علیه  ِن اسالم، حنفی  شد. در شرِق جهاطور مؤثری 

صورت  گری در کالم آمیخته شده بود، این نوع از آمیختگی اغلب بهبودن در فقه بارها با کرامی

دهد  جوزجانی مورخ به ما اطالع می 2  انگارانه به تصویر کشیده شده است.و انسان  وارانهساده

غیاث برادر،  معزالدیندو  و  اصول    ،الدین  از  کارشان  آغاِز  در  و  شدند  بزرگ  کّرامیه  باورهای  با 

 
اند. اما در این قسمت،  تسنن بوده  استفاده کرده است؛ در حالی که کرامیه و اشاعره نیز اهل  sunnisۀ  . نویسنده از واژ 1

 )مترجم(. کار برده استگرا و در برابر کرامیه و سایر فرق ظاهرگرا بهمؤلف این واژه را به معنای اسالِم عقل
 . دربارۀ باورهای کالمی کرامیه به منابع ذیل مراجعه کنید: 2

Bosworth in EI2: iv/667–9; Massignon, 1997: 174–83; Rudolph, 1996: index; van Ess, 1980 & 

Zysow, 1988: 577–87. 
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که از منبر او را   ،الدین در خواب، شافعی را دیدکردند. وقتی غیاثاعتقادی کّرامیه پیروی می

 (.Juzjani: i/384f) دهد، مذهب خود را تغییر دادمخاطب قرار می

شمس گفتۀ  )به  شهرزوری  غیا۱۲۸۲ق./    ۶۸۰الدین  موضع  به  ثم.(،  معطوف  الدین 

 هیچ نمیاشعریِت فخرالدین بود. شهرزوری، که ما از زندگی
ً
دانیم، منتقِد سرسخِت  اش تقریبا

الدین سهروردی و فلسفۀ  که پیرِو شهاب ،تالش فخرالدین برای تلفیق اشعریت با فلسفه بود. او

السفه و مابعدالطبیعه نویسد که فخرالدین »هیچ چیز دربارۀ اسرار و رموِز فاشراِق وی بود، می

آموزهنمی بر  »متمرکز  فخرالدین  که  فهمید«.  متکلمی  بود،  اشعری  از    الفهای    ب را 

-al)  شناخت، زیرا تهی از دو معرفت بود: یکی معرفِت تحقیق و تتبع و دیگری معرفِت ذوق«نمی

7–624.6& Shahrazuri, 1404, 623.20  .)1  خلکان، تالشی  شهرزوری نیز مانند معاصر خود، ابن

حال، نتیجۀ  شماری سازگار و نامتناقضی از زندگی فخرالدین ارائه کند. با اینکند تا تاریخ می

دانان است؛ مثاًل او قائل است که وی برای تحصیل، سفری به خراسان وی متفاوت از سایر تاریخ

 به گزا
ً
الدین و مغزالدیِن غوری  رِش شهرزوری، فخرالدین نزد غیاث و مراغه داشته است، اما بعدا

بیند  با وقوف بر حادثۀ فیروزکوه و سایر مشکالت در قلمرِو غوریان، می  ،رفته است. شهرزوری 

می برقرار  ارتباط  خوارزمشاه  تکش  با  نومیدی  در  فخرالدین  میکه  وی  نزد  معلم  کند،  و  رود 

چندان دوامی نداشت و بعد از تکش با فخرالدین به    شود. اما این رابطه نیزپسرش محمد می

رفتار می بازمیتندی  هرات  به  او  آن شود،  در  سلطان  که  »جایی  او  جا مدرسهگردد،  برای  ای 

فروشی  (. تبختر و فضلIbid, 624.157–625.10)  جا تدریس کرد«ساخت و او تا زمان مرگ در آن 

آمیزش بود، شهرزوری را به این فکر تصوف  مشرب وکه برخاسته از دانِش فلسفی  ،فخرالدین

غیاث فرومی انگیزۀ  که  بیشبرد  مناطق،  آن  »در  بود؟  چه  فخر  از  حمایت  در  مردم،  الدین  تِر 

تشبیه  اهل  غیاثکرامیۀ  حمایت  از  فخرالدین  میاند؛  او  شاگردان  میان  که  و  الدین  نشست 

آموزبدین از  را  خود  قدری  میهگونه  جدا  کّرامیه  )کرد های  بود«  برخوردار   ،Ibid, 624.ult.–

625.2.) 

را مسئله  این  است،  کرده  انتخاب  که شهرزوری  یا    ،زبانی  علت  ناچیز،  جدایِی  این  آیا  که 

دانیم که آیا  کند. ما نمیپاسخ رها میالدین با فخرالدین است، بیمعلوِل بررسی رابطۀ غیاث

 
استدالل منطقی بپردازد. شناسد و نه حتی اینکه چطور به طرح  کند که نه ساختار تعریف را می. او اشعری را مسخره می 1

 بهاو استاد ضعیفی بود که باورهای جاهالنه
ً
 دست آورده بود، او را گیج کرده بود.  ای که تصادفا
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کّرامی توقیِف  و  اشعری  عقالنیِت  از  قلمرِو حمایت  در  آگاهانه  سیاسی  تصمیم  یک  گری 

ابنغیاث  نظر  است؟  بوده  غیاثالدین  سیاسِت  این  دربارۀ  سیاستی  الاثیر  که  است  آن  دین 

آنکه  دور از تعصِب مذهبی بوده است. »در عین حال، او مایل به شافعیان بود، بیمعتدل و به

)کّرامیه( از آنها حمایت کند و بدون آنکه چیزهایی را که تا آن زمان نداشتند،    قبل از آن دیگری

ایت خانوادگی از فخرالدین نیز (. البته حمIbn al-Athir: xii/119.7–9)  در اختیارشان قرار دهد«

بین رقابِت  از  برخاسته   
ً
استاد  احتماال این  به  آراسته  حکومتش  اینکه  به  تمایل  یعنی  المللی، 

می باشد.  شود،  قدرتمندترین  معروف  حتی  بود.  فخرالدین  پذیرای  نیز  خوارزمشاه  که  دانیم 

م.(،  ۱۲۱۸-۱۲۰۰./  ق  ۶۱۵- ۵۹۶)سلطنت    فرمانروای مسلمان در آن دوره، ملک عادِل ایوبی

بر سراسر مصر و سوریه حکومت می  ،الدینبرادر صالح و که  بود  با فخرالدین  تماس  کرد، در 

  : ۱۹۶۸اصیبعه،  ابن ابی )  نگارش کتابی دربارۀ نقش تأویل در فهم متوِن مقدس را به وی محول کرد

تأثیر عقالنی قابل۲۹/ ۲ ایوبی گذاشت.   (. فخرالدین  بر سوریۀ  د  1توجهی  های  یگر مأمویتاز 

بر    «المللیبین» فخرالدین  شرح  شامل   
ً
باشد.ابن  الحکمه عیون احتماال به    2سینا  بنابراین 

به آبروی فخرالدین  و  که موجب حمایت  سادگی ممکن است شهرت  باشد  عنوان یک محقق 

این با  شد.  وی  از  غوریان  نمیحکومِت  انگیزه  این  نتیجه،  در  تصمیم  حال،  از  متمایز  تواند 

گرا باشد. آن در هر دو مورد منجر به گسترش اشعریت و مطالعۀ  گاهانه در حمایت از کالم عقلآ 

غیاث سیاسِت  اول،  مورد  در  شد.  غوریان  قلمرِو  در  میفلسفه  تصمیم  الدین  از  ناشی  تواند 

خودش باشد و در مورِد دومی ممکن است برخاسته از تصمیم دیگرانی باشد که او هوای رقابت  

 پروراند.  را در سر میبا آنها 

 

 
علوم عقلی را به مالک بن   ،م.(   ۱۲۵۴ق./   ۶۵۲الدین عبدالحمید بن عیسی خوارزمشاه )د.  . شاگرد فخرالدین، شمس1

ترین متکلم (. معروف۱۷۴-۲/۱۷۳  :اصیبعه؛ ابن ابی۴/۲۰۶  :۱۹۵۳اصل،  و تعلیم داد )ابن  ،ناصر داوود، سلطان دمشق

را بهایوبیان، سیف   رسید نظر عاجز از رقابت می دیدند که البته بهالعمر آثار فخرالدین میمثابه رقیب مادامالدین عمیدی 

 واصل، همان(.)ابن
شیروان2 پادشاه  رضوان،  بن  محمود  مأموِر  او  مقدمۀ    ،.  در  که  است  نامی  این  فراخواند.  را  او  شاگرد  فخرالدین  که  بود 

عیون تصحیح  در  بدوی  ابن عبدالرحمن  استالحکمه  شده  برده  ابن  سینا  در:  بدوی(.۱۹۵۴سینا،  )بدوی،  مقدمۀ    او  ، 

ر مجاورت باکوی  ای در آذربایجان شمالی، دکرد، ناحیهعضوی از خانوادۀ شروانشاه بود که بر تمام شیروان حکومت می

 نوۀ پسری منوچهر بن افریدون بود که در نیمۀ نخست قرن ششم/ دوازدهم سلطنت می
ً
 ,Minorsky) کردامروز. او ظاهرا

1958: 135 .) 
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 نتیجه 
-اصیبعه میطوری که ابن ابیکننده بود، بهنگاران بسیار گیججایی فخرالدین برای تاریخجابه 

های  اش گردآورده است، نقشۀ ناهمواری از مکان ترجمهکوشد مبنی بر شاهدان بسیاری که در  

تر وقتش را در ری گذرانده است.  بیشگویم شیخ فخرالدین رازی تقریبی او ارائه کند: »من می

جا مریض شد و سرانجام در نکبت و بیچارگی وی همچنین عزم سرزمین خوارزم کرد که در آن 

  1 در شهر هرات درگذشت.«

هایی است  ای از حمایتاین خالصۀ بسیار مختصر از زندگی فخرالدین رازی شامل چکیده

ان و غوریان زندگی کرد و موفق به جلب حمایت  که از او شده است: او زیر سایۀ خوارزمشاهی

حال در هرات تحت تسلط غوریان و  این هر دو حکومت که در جنگ با هم بودند، شد. با این

توانست آزادانه و بدون محافظ در خیابان  تنفر عامۀ مردم قرار گرفت و نمی  خوارزمشاهیان، مورد

 بگردد.  

چنین چیزی خواهد   تردقیقشماری  بر اساس منابع دست اول دربارۀ زندگی فخرالدین، گاه

جا  م. در ری متولد شد. درآن ۱۱۵۰یا    ۱۱۴۹ق./ ژانویه    ۵۴۴ق. یا    ۵۴۳بود: فخرالدین رمضان  

س از اتمام تحصیالت در مراغه، ما او را  نزد پدرش و بعد هم در نیشابور به تحصیل پرداخت. پ

برای مدتی، قبل از آنکه   ،یابیم. اوای در آذربایجان و غرب ایران میدر حال تدریس در مدرسه

کند.  م.(، در ری تدریس می۱۱۸۷ق./   ۴۸۰)   در طلب حمایت به خوارزم و ماوراءالنهر سفر کند

اش را جلب کرد. سپس،  شاه و خانوادهای ناکامی، سرانجام حمایت تکش خوارزماو پس از دوره

اءالنهر،  ر به دالیل نامعلومی، ابتدا از قلمرِو خوارزمشاهیان و سپس از ماو  ،گردیم کهمطلع می

 پیمانشان قراختاییان بود، اخراج شده است.  که تحت حکومت هم

ش  کند. در زمانی پی فخرالدین جایگاِه جدیدی در میان چند شاخۀ خانداِن غوری پیدا می

جا  الدین در آن شود که غیاث رسد و در هرات مستقر میم. به بامیان می۱۱۹۸ق./    ۵۹۵از سال  

در افغانستان شمالی    بغالنم.، ما او را در  ۱۲۰۵ق./   ۶۰۱ای برایش ساخته بود. در سال  مدرسه

  بینیم. بعد از قتل معزالدین در آن سال، فخرالدین به م. در غزنه می۱۲۰۶ق./    ۶۰۲و در سال  

دارند. اگر هم شکافی در  گردد، جایی که سران محلِی غوری او را بسیار عزیز میهرات بازمی

  ۶۰۵- ۶۰۳های  ای در سالبرای دوره  ،در منابع ما  ،روابط او با خانوادۀ خوارزمشاه وجود داشت

 
 (. ۳۰. ۲/۲۶ :»کان اکثر مقام الشیخ ]...[ بالری« )ابن ابی اصیبعه. 1
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پس از آنکه تصرف    چهار ماهکه خوارزمشاه هرات را گرفت، وجود ندارد.    ،م. ۱۲۰۸- ۱۲۰۶ق./

نویسد. او در محرم  جا مریض شد، میکامل شد، فخرالدین از گرگانِج خوارزم، که در آن هرات  

اش را امال کرد و ُنه  نامهجا وصیتگردد، مکانی که در آن به هرات بازمی۱۲۰۹ق./ جوالی    ۶۰۶

 جا وفات یافت. م. در آن ۱۲۱۰مارس    ۲۹ق./  ۶۰۶ترین احتمال در یکم شوال  ماه بعد، به بیش

قدرتنازندگی  دربارۀ  گلدزیهر  رسالۀ  توصیِف  سوی  به  را  ما  فخرالدین  کالم  مۀ  که  هایی 

می راهنمایی  کردند،  سرکوب  را  آن  که  نیروهایی  و  کردند  حمایت  را  اسالم  در  کند.  عقالنی 

سنت در قرن پنجم هجری/یازدهم میالدی، حکام   گلدزیهر بر آن است که پس از اقتدار اهل

جنبش به  نسبت  بیهای  مسلمان  بسیار  بودندعقالنی  اما  Goldziher, 1908: 5)  میل   .)

نمونه میفخرالدین  نشان  که  است  هفتم ای  قرن  به  بازگشت  در  است.  درست  آن  ضّد  دهد 

میالدی قدرت  ،هجری/سیزدهم  از  اشعرِی  بسیاری  کالم  از  اسالمی  شرِق  در  دولتی  های 

شد،  کارتر و جماعِت عوام میگرا در مقابل حمالتی که از طرف تشکالت عالمانۀ محافظه عقل

اش، نه تنها از طرف دو قدرت سیاسِی شرِق اسالمی  حمایت کردند. فخرالدین در طول زندگی

 ان سوریه نیز برخوردار بود. شد، بلکه از پشتیبانِی ایوبیحمایت می

-در واقع، نگاه مختصری به زندگی معاصران و همکاران فخرالدین در علوم عقلی نشان می

نتیجه به دست آمده، در مقیاس بزرگ صحیح است.  دهد  از مطالعۀ زندگی فخرالدین  ای که 

قرن  طی  در  اسالمی  سنتِی  آموزشِی  برنامۀ  درونِی  بخِش  عقلی،  ششم  علوم  های 

 1(. Brentjes, 2002: 47-71)  ی/دوازدهم میالدی و هفتم هجری/سیزدهم میالدی بودندهجر

در   را  آنها  که  بودند  پشتیبانی حاکمان محلی  از  برخوردار  این دوره  دانشمندان فلسفی مؤثر 

عداوت عقلمقابل  مخالِف  که  معاصرانی  و  عوام  میهای  حمایت  بودند،  در  گرایی  کردند. 

الدین عمیدی  سیف  2م.(، ۱۲۳۱- ۱۱۶۲ق./  ۶۲۹-۵۵۷)  للطیف بغدادیهای عبدانامهزندگی 

کمال  3م.( ۱۲۳۳-۱۱۵۶ق./  ۶۳۱-۵۵۱) )و  یوسف  بن  - ۱۱۶۲ق./  ۶۲۹-۵۵۱الدین 

ها و حفاظِت حاکمان محلی گزارش شده است. هر سۀ اینها از  این قبیل از عداوت  4م.( ۲۳۱۱

 
 ویژه در کتاب: در تعارض قرار دارد؛ بهنهد، رو می. این نتایج با نتایجی که آثار جرج مقدسی پیش1

The Rise of Colleges. Institutions of Learning in Islam and the West, 1981. 
 i. 74, 1962 :EI2Samuel M. Stern in: 53–؛  ۲۱۳-۲۰۱/ ۲  :اصیبعهابن ابی. در مورد زندگِی عبداللطیف، نک: )2

70 ) 
 (. Endress, 2005: 116-145). در مورد زندگی وی، نک: 3
 (. ۳۱۸-۵/۳۱۱ :خلکانو ابن ۳۰۸-۱/۳۰۶  :اصیبعه. دربارۀ زندگی او رک: )ابن ابی 4
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ل دیگر از ذات تعالیم خود نیز تحریک که در کنار عوام  ،الناسآزاِر دیگر علمای دینی یا عوام

مانند  می ایوبیان  دورۀ  فلسفِی  علمای  سایر  مورد  در   
ً
احتماال این  نبودند.  امان  در  شدند، 

اثیر۱۲۴۸-۱۱۹۴ق./    ۶۴۶-۵۹۰)  الدین خونجیافضل ابهری )وفات  م.(،  ق./    ۶۶۳الدین 

که از شرایط   م.( هم صدق کند۱۲۸۳- ۱۱۹۸ق./  ۶۸۲- ۵۹۴الدین ارموی )م.( یا سراج۱۲۶۴

میزندگی اما  است،  نشده  ثبت  چندانی  اطالعات  برخوردار  شان  ایوبیان  حمایت  از  دانیم 

این  1بودند.  آن با  در  است،  حال  داشته  وجود  نمونه  این  برای  استثناهایی  آشکارا  هم  جا 

شهابهمان  مورد  در  که  میطور  سهروردی  یحیی  توسط  الدین  او  مرگ  به  منجر  که  بینیم 

سال    هایقدرت در  آن،  ۱۱۹۱ق./    ۵۸۷ایوبی  از  پیش  قدری  است.   شده  حلب  در  م. 

القضات همدانی نیز تحت حکومت بزرگ سلجوقی دچار سرنوشت مشابهی شد. در سال  عین

   (.ix :Ziai, 1991/782-784) م. در همدان به دار آویخته شد۱۱۳۱ق./  ۵۲۵

حمایت در این دوره، نظاِم رسمِی مدرسه  یک کلید مهم برای فهِم زندگی فخرالدین و الگوی  

هایی تأسیس  م.(. او مدرسه۱۰۹۲- ۱۰۱۸ق./   ۴۸۵- ۴۰۸)  الملک بنا نهاده بوداست که نظام

می بلکه  بود،  برخوردار  سلجوقیان  صریح  حمایت  از  تنها  نه  که  بهکرد  آنها  به  عنوان  بایست 

ا نگریست. سونجا برنتژ و  نهادهای ایالتی صحیح و ابزارهای مهمی برای سیاسِت مذهبی آنه

اند که تا حدی معقول است میان برنامۀ آموزشِی  ای استدالل کردهکنندهطور متقاعددیگران به

 ,Brentjes, 2002: 64f.; Berkey)  مدارِس نظامیه و مطالعاِت خارج از این سنت تمایز قائل شویم

مالی آنها بود، استخدام   که دولت حامی ، گرایی که در یک چنین مدارسی(. علمای عقل 1992

گرایان توانست آنها را در برابر حمالِت ضّدعقلشده بودند، از حمایت حاکمان و ارتش که می

قدر هم نامحدود نبود که ماجرای البته یک چنین حمایتی آن   2حفاظت کند، برخوردار بودند.

و سوریه، نشان    الدین عمیدی و مجبورشدن او به ترک چندین پست خود در مصِر ایوبیسیف

عقلمی علمای  آنها    ،گرادهد.  رقبای  حمالت  به  نسبت   
ً
ظاهرا نبودند،  مدرسه  از  بخشی  که 

القضات الدین یحیی سهروردی و نه عیناند. حائز اهمیت است که نه شهاب آسیب پذیرتر بوده

نمی فعالیتهمدانی  با  موتوانستند  در  اما  باشند.  داشته  ارتباط  مدرسه  در  تدریس  رد  های 

 
1( رک:  سه،  هر  این  زندگی  دربارۀ   ..44, 838; art–5, 467; Suppl. i. 838–GAL, i. 463  Abhar;’, in -‘al

Encyclopedia Iranica i. 216) 
عقلنظام.  2 علمای  از  مقتدرانه  دفاع  سیاسِت  تعلیم  الملک  به  دولت  حمایت  تحِت  مدارس  در  که  گرفت  پیش  در  را  گرا 

   (.Glassen, 1981: 53-61, 7) پرداختندمی
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الدین در شهری که مدرسۀ نظامیه هم از قبل  اجرا بود. اینکه غیاث  فخرالدین نظام مدرسه قابل

 برای او ساخت، از فعالیتوجود داشت، مدرسه
ً
برابر انتقاد    های آموزشی فخر درای را منحصرا

سلجوقیان و  ای بین در دوره 1کرد.همکارانش در داخل و خارج از مدارِس اشعری حفاظت می

بایست  شد، که میایلخانان مطالعۀ کالم عقلِی اسالمی و فلسفه در مدارِس دولتی حمایت می

 ای آن زمان توجه شود. به عنوان ابزار بزرگی برای سیاسِت مذهبی حکام محلی و منطقه

                                                                                                                                                                                                                                             

 پیوست: گاهشماری مقدماتی و موقتی از کارهای الهیاتی اصلی فخرالدین رازی 
 ثاِر فخر رازی و تهیۀ تصحیحهای مداوم برای مطالعۀ نسخ خطی آتالش

ً
های انتقادی آنها قطعا

نامۀ وی و گاهشماری آن فراهم خواهد کرد. براساس پژوهشی  تری برای زندگیهای موثقتاریخ

های  که در جریان این مقاله بدان ملتزم بودیم و نیز بر مبنای مقالۀ »از غزالی تا رازی: پیشرفت

کال در  میالدی  هجری/دوازدهم  ششم  شحادهقرن  آیمن  اثر  اسالمی«،  فلسفِی   Arabic)  م 

Sciences and Philosophy, 15 (2005): 141–79آید، یک تاریخچۀ  (، فهرستی که در ادامه می

 کند: مقدماتی از آثاِر فخرالدین در کالم اسالمی و تفسیِر قرآن ارائه می

 
 آثار نخستین  االشارة فی علم الکالم 

  االصولدرایةالعقول فی نهایة

  المشرقیة المطالب

 م۱۱۸۴ه/  ۵۷۹ الملخص فی حکمة و المنطق

  االشارات و التنبیهاتشرح

  محصل افکار المتقدمین و المتأخرین

  المناظرات فی بالد ماوراءالنهر )؟(

  اعتقاد فراق المسلمین و المشرکین )؟(

 تفسیر کبیرداِر آغاز کار بر روی قسمت تاریخ
ــوره ــیر برخی س ــده  )تفس  زودتر تمام ش

ً
های کوچک احتماال

 است.(

 م۱۱۹۹ه/  ۵۹۵

 
 .(Athir, xii. 148-Ibn al–149) کندم. اشاره می۱۲۰۵ق./  ۶۰۲اثیر به مدرسۀ نظامیه در هرات در سال . ابن 1
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 ۱۲۰۰-۱۱۹۹ه/  Sasen, 1997: 658 ۵۹۶))  التقدیستأسیس

 م۱۲۰۰ه/  ۵۹۷ مناقب االمام شافعی

  الحکمةشرح عیون 

  الدین )؟( کتاب االربعین فی اصول

 تفسیر کبیرای از کاِر دارای تاریخ بر قسمت عمده
 (48-37و    19-3های )سوره

 م۱۲۰۷-۱۲۰۴ه/  ۶۰۱-۶۰۳

 م۱۲۰۹-۱۲۰۷ه/  ۶۰۶-۶۰۳ االلهیالعالیه من العلمالمطالب

 

 و مآخذ   منابع 
دانشگاه    :تصحیح سعید نفیسی، تهران تاریخ مسعودی معروف به تاریخ بیهقی،  ش.،    1324بیهقی، ابوالفضل،  

 تهران. 

 ، تصحیح مولر، قاهره: المطبع الوهبیه. عیون النباء فی طبقات االطباء ، 1968اصیبعه، ابن ابی 
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