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طبایع چهارگانه و تأثیرشان در رؤیا از نگاه متکلمان
فاطمه مینایی
عضو هیأت علمی گروه کالم و فرق بنیاد دائرةالمعارف اسالمی

چکیده

fminayi@gmail.com
(دریافت ،1397/01/20 :پذیرش)1397/06/26 :

طبایع چهارگانه عبارت است از گرمی و سردی و تری و خشکی که به گمان

معتقدان به آنْ همۀ اجسام عالم از جمله بدن انسان از آنها تشکیل شده است و

دگرگونی در ترکیب آنها بر وضع بدن و کارکردهایش اثر میگذارد .رؤیا دیدن
یکی از این کارکردهاست که ماهیت آن با تغییر طبع بدن تفاوت مییابد.

متکلمان مسلمان مواجهههای مختلفی با مفهوم طبایع چهارگانه داشتهاند.
شدیدترین مخالفت با مفهوم طبع و تأثیر طبایع چهارگانه در رؤیا را در کالم

اشعری مییابیم .در مقابل ،طیف گوناگونی از متکلمان (از جمله بعضی معتزله،

شیخ مفید از شیعه ،ماتریدی و ابنحزم) طبایع چهارگانه را پذیرفته و بعضی به

تأثیر طبایع در خوابها تصریح کردهاند .در این مقاله ،پس از طرح تصویری
کلی از گفتار مخالفان و موافقان طبایع در میان متکلمان ،دالیل اصلی مخالفت
و موافقت اهل کالم با طبایع چهارگانه بررسی میشود و سپس در پیوند با این

رویکردها گزارش و تحلیلی از بحثهای متکلمان در بارۀ تأثیر طبایع در رؤیا

میآید.

کلیدواژهها :رؤیا ،طبع ،طبیعت ،طبایع چهارگانه ،کالم ،مزاج.
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مقدمه

در منابع کالمی ،بحث در بارۀ رؤیا از منظرهای مختلف صورت گرفته است و بهعنوان

نمونه رؤیاهای مذکور در قرآن زمینۀ نظرورزیهای کالمی متنوعی بوده است .همچنین

یکی از موضوعات و مسائل ناظر به رؤیا در حوزۀ کالم مسألۀ اثر وضع بدن در خواب
ها بوده که طبق پزشکی قدیم با مفهوم چهار طبع بیان میشده است .دیگر مطالب در

منابع کالمی در بارۀ تأثیر طبایع در خواب ،در مقایسه با بحثهای مفصل متکلمان در
بارۀ خود طبایع و بهویژه لوازم آن برای بحث علیت ،نسبتاً اندک است .با این حال

متون باقیمانده دادن تصویری کلی را از مجموعه مسائل مرتبط با طبایع و رؤیا ممکن
میکند و تا حدود زیادی علل و عوامل مخالفتها و موافقتها را بازمینمایاند .برای

ترسیم آن تصویر ،نخست باید به تصور متکلمان از مفهوم طبیعت و شناخت آنها از

طبایع چهارگانه پرداخت و سپس پیوند این تصورات را با بحث رؤیا بررسی کرد.
مفهوم طبع در کالم

مسألۀ وجود امری به نام طبع یا طبیعت 1تقریباً از اوایل ظهور علم کالم مطرح شده
است .در اندیشۀ چند معتزلی متقدم مفهوم طبع مؤلفهای اصلی است .عالوه بر این ،از

همان اوایل گروهی به نام اصحاب طبایع وجود داشته که متکلمان در ردشان کتاب
نوشتهاند (نکـ  :ابن ندیم ،ج ،1جزء ،2ص.)633 ،627 ،597 ،591

اینکه بدن از چهار طبع ساخته شده و اجسام یا عناصر سازندۀ اجسام و حتی ستارهها
و فصلها هر یک طبعی دارد نظریهای بوده است رایج در طب و فلسفۀ طبیعی و نجوم
و لذا شناخته شده برای اهل کالم .این هم که خواب دیدن ناشی از مزاج و تحت تأثیر
طبع است از قول ارسطوی فیلسوف و جالینوس طبیب بازگو میشدهاست (مثالً نکـ :

متن منسوب به ارسطو و نقل از جالینوس در گِتیه 2،ص .)139 ،133پزشکی در جهان
ال مترادف بهکار رفته است .برای نمونه نکـ  :فراهیدى ،ج ،2ص22ـ23؛ ابنفارس ،ج،3
 .1این دو واژه معمو ً
ص438؛ راغب ،ص515؛ زمخشری ،ج ،1ص594-593؛ ابنمنظور ،ج ،8ص .118در عبارات بعضی متکلمان
«الخلقة» و «الخلیقة» مترادف با «الطبیعة» بهکار رفتهاست ،نکـ  :ابنحزم ،ج ،5ص115؛ شهرستانی ،1387 ،ج،1

ص . 55این نکته هم شایان توجه است که گاهی سخن در بارۀ چهار طبع (الطبایع االربع) با اصطالحات فلسفی و
پزشکی دیگر مثل ارکان ،کیفیات ،اسطقسات ،عناصر ،مزاج و اخالط بیان شدهاست .مثالً نکـ  :بزدوی ،ص 27؛

حلی ،الباب ،ص133؛ عبدالجلیل قزوینی ،ص.487
2. Gätje

طبایع چهارگانه و تأثیرشان در رؤیا241/ ...

اسالم طب اخالطی ) (humoralبودهاست ،یعنی طب جالینوسی با پشتوانۀ نوشتههای
بقراطی و فلسفۀ عمدتاً ارسطویی 1.نظریۀ چهار طبع و مبانی و مفهومپردازیهای متناسب

با آن نیز به فلسفه و علم دورۀ باستان برمیگردد ،بنا بر این باید از زمان ترجمۀ علوم

اوائل مستقیماً در دسترس مسلمانان بودهباشد؛ البته با صرفنظر از سنت علمی پیش از

اسالم ایران که با جهان یونان و روم تماس داشتهاست و قاعدتاً پشتوانهای برای

نظرورزیهای متکلمان فراهم کردهاست ،چرا که بسیاری از متکلمان یا ایرانیتبار

بوده اند یا از طریق مناظراتشان با اهل ادیان با فرهنگ ایران برخورد و آشنایی نزدیک

داشتهاند .بنا بر این نخستین متکلمان که زمینۀ آشنایی با طب و فلسفۀ طبیعی را داشتند،
به احتمال بسیار از اثر طبایع چهارگانه در خوابها چیزهایی شنیدهبودند .بهمرور و با

تکوین فلسفه در میان مسلمانان ،متکلمان سخن فیلسوفان مسلمان را هم از تأثیر چهار

طبع در رؤیا میشنیدند و متناسب با مشرب اعتقادی خود در برابر آن موضع میگرفتند.

مخالف اصلی مفهوم طبع و طبیعت در کالم ،ابوالحسن اشعری (درگذشته در

324ق) بودهاست .اشعری وجود طبایع را منافی وجود خدای مدبر دانستهاست .او در
مقابل مفهوم طبیعت و علیت ،همۀ پدیدهها را با نظریۀ عادت توجیه کرده و تنها راه

تأثیر آفریدگار در جهان را فاعلیت مستقیم دانستهاست (نکـ  :ابنفورک ،ص،131
283-282 ،134-133؛ غزالی ،تهافت ،ص.2)241-239

در میان معتزله نیز کسانی بودهاند که مفهوم طبیعت را نمیپذیرفتند .دالیل آنان
متنوع است و از استداللهای تجربی تا اشاره به لوازم نامطلوب این مفهوم را شامل

میشود .مثالً ابورشید نیشابوری (درگذشته در 400ق) در ضمن بحث مفصلی
(ص )149-133در رد نظریۀ طبع ،استدالل میکند که اگر مؤثری به نام طبیعت وجود
 .1به نظر النگرمن ( ،Langermannص )286فلسفۀ طبیعیای که متکلمان با آن مواجه شدند سنت پزشکی
جالینوسی بود .او از جمله به ماری برنار استناد میکند که منبع مفهوم طبع را در کالم دستکم تا حدی در سنت

پزشکی میجوید و مثالً انتقاد جوینی را از اصحاب طبایع بهوضوح متوجه نظریهای طبی میداند.نیز نکـ  :گوتاس
( )Gutasکه بر اساس قانون ابنسینا و دیگر متون طبی شرح می دهد که مفاهیم پزشکی اخالطی در بخش طبیعیات

فلسفه تبیین شدهاست (گوتاس ،ص 151به بعد).

 .2البته باید مراقب سادهسازی افراطی در این مسأله بود .نکـ  :گودمن ( ،Goodmanص 101به بعد) که توضیح
میدهد نظر غزالی در بارۀ عادت متفاوت است با انکار مطلق علیت نزد کسانی مثل صالح قبّه .بهعالوه ،اصوالً همۀ
اشاعره در بارۀ نظام علّی جهان و بحث طبع یک نظر ندارند .مثالً فخر رازی که در تفسیر و آثار کالمی خود اصحاب

طبایع را نقد کرده ،در رسالۀ حفظ البدن (برای نمونه ص )206 ،202 ،99-97 ،88-84منطبق با مفاهیم پزشکی
دوران خود از مزاجها و طبایع سخن گفتهاست.
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داشت ،از آنجا که تأثیر طبیعت در همۀ احوال هست بایستی رشد گیاهان و درختان و

جانوران قطع نمیشد؛ همچنین اگر طبع وجود داشت ،از دانۀ اناری شیرین انار ترش
بار نمیآمد یا از دانۀ گیاهی پرخوشه گیاهی کمجان نمیرویید .قاضی عبدالجبّار همدانی
(درگذشته در 415ق) هم با نظریۀ طبیعت مخالفت کردهاست هم با این استدالل که

مفهوم طبع لوازم ناپذیرفتنی دارد .کسی که میگوید متولدات بهطبع پدید میآید ،نمیتواند

به معجزات پیامبران اعتماد کند چون بنا بر فرض خودش ،معجزات به طبع رخ میدهد

نه با دخالت نیروی فوق طبیعی .همین طور کسی که میگوید همۀ اعراض بهطبع حاصل

میشود ،از آنجا که نعمتهایی مثل قدرت و حیات عَرَضاند ،نمیتواند بگوید خدا
بخشندۀ نعمتهاست (مانکدیم ،ص389؛ نیز نکـ  :قاضی عبدالجبّار ،ج ،9ص-28

.)29

در کنار اینها ،شریف مرتضی علمالهدی ،متکلم شیعی (درگذشته در 436ق) نیز
تصریح میکند که مفهوم طبع اصل و پایهای ندارد و هر آنچه به طبع نسبت میدهند با

مفاهیمی مثل مفهوم عرض تبیینپذیر است (شریفمرتضی ،رسائل ،ج ،2ص ،14ج،4

ص.)24

طرحی کلی از مدافعان طبع را جوینی متکلم اشعری مسلک (درگذشته در 478ق)

به دست دادهاست .او (ص  )125معتقدان به طبایع را دو دسته میکند :دستۀ اول که از
جمله شامل بعضی متکلمان معتزلی است ،به حدوث عالم و وجود خالق اعتقاد داشتند

و در عین حال میگفتند خالق طبیعتهایی در اشیاء آفریده و بعضی افعال در جهان
افعال طبیعی است .دستۀ دوم منکران آفریدگار بودند که طبایع چهارگانه را قدیم

میدانستند .در تاریخ کالم ،همین گروهِ دوم بودند که مایۀ بدنامی طبع و طبایع چهارگانه

شدند و به سبب اعتقاد آنها اصحاب طبایع نامی شدهاست مرادف و مالزم بیدینی.

بخشی از واکنش به مفهوم چهار طبع قاعدتاً به وجود همین گروه از مدافعان آن
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برمیگردد 1.در بحثهای کالمی گاهی فیلسوفان طبیعی ،منجمان ،طبیبان و اهل کیمیا
را مصداق اهل طبایع شمردهاند ،بدون اینکه همیشه این اطالقها دقیق بوده

باشد2.

تصویری از اندیشههای اصحاب طبایع در مقاالت االسالمیین ابوالحسن اشعری
پیداست .طبق روایت او ،گروهی از اصحاب طبایع معتقد بودهاند اجسام همه از طبایع
چهارگانۀ گرمی و سردی و تری و خشکی پدید آمدهاند که خود جسماند .آنان انسان را

آمیختهای از گرمی و سردی و خشکی و تری میدانند و حواس انسان و پیکر و گوشت

و خون او را حاصل آمیختن اینها میشمرند و گروهی از آنان روح را هم چیزی بیش از
اعتدال طبایع چهارگانه نمیدانند (اشعری ،ص .)431 ،348 ،335 ،333این اوصاف

که در بسیاری کتابهای کالمی دیگر نیز برای توصیف اصحاب طبایع به کار رفتهاست

(مثالً جوینی ،ص118؛ ابنمالحمی ،تحفة ،ص ،7الفائق ،ص )99-98تا حد زیادی
زمینۀ فلسفی و طبی این بحث را نشان میدهد.

مشکل کالمی مخالفان با این اندیشهها فقط در موارد بدیهی مثل انکار آفریدگار

نیست و تعارضها و برخوردهایی خاص نیز در مجموعۀ مفاهیم و مبانی اصحاب طبایع

 .1مصداق اصلی عنوان «اصحاب طبایع» یا «اهل طبایع» یا «طبایعیه» گروههایی از غیر مسلماناناند معموالً منکر
آفریدگار و مترادف با دهریه به این معنا (نکـ  :ماتریدی ،شرح ،ص32-31؛ ابنحزم ،ج ،1ص50-49؛ شهرستانی،

الملل ،ج ،2ص235 ،3؛ ابنابیالحدید ،ج ،1ص118؛ ابنمرتضی ،المنیة ،ص .)63-60با این حال اندیشۀ طبع و
طبایع به غیرموحدان معتقد به خالق مثل مانویان و «ثنویان» هم نسبت داده شدهاست (نکـ  .:باقالنی ،ص60؛ مقدسی،

ج ،4ص25-24؛ ابنحزم ،ج ،1ص90؛ ابن مالحمی ،الفائق ،ص99 -98؛ شهرستانی ،نهایة ،ص.)65

 .2در بارۀ منجمان گفتهاند که طبایع مختلفی را به ستارگان نسبت میدادند و بر این باور بودند که استیالی هر ستاره
مقتضی ایجاد یکی از چهار طبع در عالم تحت قمر است (شریفمرتضی ،امالی ،ص384؛ تبصرة ،ص4؛ خالصة

النظر ،ص62؛ ابنامیر ،ج ،2ص .)701در بارۀ پزشکان (بهطور خاص با ذکر نام بقراط و جالینوس) گفتهاند که
چهار طبع را قدیم میدانستهاند (نشوان حمیری ،ص 137؛ ابنمالحمی ،المعتمد ،ص602؛ فخر رازی ،ج ،20

ص62-60؛ ابنفراء ،ص .)40در بارۀ اهل کیمیا نیز آمده است که عدهای از آنها طبایع چهارگانه را برای پدید آمدن
موجودات کافی میدیدهاند .نکـ  :مختار رسائل جابربن حیّان ،جاهای مختلف .سرّ الخلیقة ،ص  .190-187هر
کدام از این نسبتها معموالً با تأکید بر بی اعتقادی این اشخاص به آفریدگار همراه است .گروهی از محققان ریشۀ
عقاید همۀ این گروههای غیرمسلمان مشهور به اصحاب طبایع را به فلسفههای یونانیمآبانۀ اواخر عهد باستان و

فلسفۀ رواقی برمیگردانند .نکـ :
Bernard, p. 99; van Ess, B. II, S. 40; Pingree and Numan Haq; Dhanani, p. 182; Crone, p.
128ff.
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و عموم اهل کالم وجود دارد 1.اما نقد اصلی و مشترک نزد متکلمان بهخصوص ناظر
به تصور قدیم بودن جهان است .عبارات کتاب تبصرة العوام (ص )7خالصۀ عقیدۀ

طبایعیان در انکار حدوث است که به نظر مؤلف با نفی آفریدگار مالزمه دارد:

جالینوس و بطلمیوس و طبیعیان و مهندسان جمله نفی صانع [ ]...کنند و گویند
ما مرغ از بیضه دیدیم و بیضه از مرغ [ ]...همیشه چنین بود و همیشه چنین

باشد.

به همین جهت ،اس تدالل کالمی اصلی در برابر اهل طبایع اثبات حدوث عالم است

(نکـ  :بغدادی ،اصول ،ص70؛ جوینی ،ص 125؛ شهرستانی ،نهایة ،ص54؛ حلی،
انوار،

ص2.)200-199

اما همان طور که پیشتر اشاره شد در میان خود متکلمان برخی مدافع مفهوم طبع

بودهاند .مُعمَّربن عَبّاد سُلمی (درگذشته در 215ق یا 220ق) ،ثُمامةبن اشرس
(درگذشته در 234ق) ،نَظّام (درگذشته در 231ق) ،جاحظ (درگذشته در 255ق) و
ابوالقاسم بلخی مشهور به کعبی (درگذشته در 319ق) از نظریهپردازان این مسأله

بودهاند .از گزارشهای باقیمانده پیداست که در میان آنان اتفاق نظر کاملی وجود
 .1مثالً نکـ  :اشعری (ص )348 ،345 ،335 ،333که به انکار اعراض نزد اصحاب طبایع اشاره میکند .وجود

اعراض یکی از مقدمات اصلی متکلمان مذاهب مختلف ،به استثنای چند تن ،برای اثبات حدوث عالم بوده است

(قاضی عبدالجبّار ،ج ،5ص20؛ ابنمیمون ،ص196-195؛ برای اطالع بیشتر در بارۀ اهمیت اعراض در کالم نکـ
 :مینایی ،ص .)427-426 ،422-421نیز نکـ  :بحث بغدادی (الفرق ،ص328؛ اصول ،ص )53در بارۀ ضرورت

اعتقاد به تجانس اجسام که با وجود چهار طبع ناسازگار است .همچنین آیات فراوانی از قرآن را رد نظر اهل طبایع

دانستهاند (نکـ  :جصاص ،ج ،3ص233؛ نسفی ،ص89؛ فخر رازی ،تفسیر ،ج ،13ص91؛ ج ،19ص188-187؛
ج ،20ص4-3؛ ج ،21ص166؛ ج ،26ص251؛ قرطبی ،ج ،5ص14-13؛ بیضاوی ،ص361؛ زرکشی ،ج،1
ص85؛ سیوطی ،ج ،3ص .)348-347همچنین برای استداللی متکی بر روایات نکـ  :توحید مفضّل ،ص-120
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 .2قاضی عبدالجبار معتزلی امکان حدوث اجسام بهواسطۀ طبع را با چنین استداللی رد میکند :آنچه طبع مینامند یا
فاعل مختار است یا موجَب .حالت اول همان نظر موحدان است .اگر طبع موجَب است ،یا حادث است یا قدیم.
حادث نمیتواند باشد چون به طبع دیگری نیازمند می شود که آن را پدید بیاورد و آن هم به طبع دیگری و کار به

تسلسل میکشد .قدیم هم نمی تواند باشد چون الزمۀ آن قدیم بودن عالم است که خود پذیرفتنی نیست (مانکدیم،
ص120؛ برای استداللی شبیه به این نکـ  :قرطبی ،ج ،2ص505-504؛ جوینی ،ص .)128-127استدالل دیگری
را جوینی (ص )126با استفاده از رد امکان قدیم بودن چهار طبع آوردهاست :اصحاب طبایع میگویند طبایع با هم

آمیختهاند .معنای حرفشان این است که پیش از درآمیختن به حالت نیامیخته بودهاند و این یعنی دو حالت متعارض
بر آنها وارد شدهاست .هر چه چنین حکمی داشته باشد نمیتواند قدیم باشد و حادث است.

طبایع چهارگانه و تأثیرشان در رؤیا245/ ...

نداشتهاست ،اما بهطور کلی میتوان گفت تصور آنان از طبع به تصور فلسفی از نیروهای

طبیعی نزدیک است .این متکلمان از مفهوم طبع یا طبیعت برای تبیین پدیدههایی که

فاعل مستقیمشان انسان نیست استفاده کردهاند ،مثالً علت سقوط سنگ ،سوزانندگی
آتش یا سردکنندگی برف را طبع درون آنها دانستهاند 1.گذشته از چند معتزلی نامبرده،
متکلمان دیگری را در میان مدافعان طبیعت مییابیم .مثالً ابومنصور ماتریدی

(درگذشته در 333ق) اجسام را برساخته از طبیعتهای متضادی دانسته که عرض
نیستند بلکه جسمانیاند 2.از متکلمان شیعه هم شیخ مفید (درگذشته در 413ق) مفهوم

طبع را پذیرفتهاست 3.ابنحزم ظاهری (درگذشته در 456ق) نیز هر چند مفهوم طبیعت
به روایت بعضی معتزله را همان نظر دهریان خوانده ،اصل وجود طبایع را بدیهی شمرده

و مخالفت با آن را نامعقول خوانده و گفتهاست اشاعره برای انکار طبایع هیچ دلیل

موجهی ندارند (ابنحزم ،ج ،5ص.)118-115 ،99 ،57
طبایع چهارگانه در کالم

هر چند طبایع در بحثهای کالمی -چنان که مشاهده شد -الزاماً و همیشه منحصر به

طبایع چهارگانه نیست و گاه معنایی موسعتر و کلیتر در نظر بودهاست ،با این همه به

خود طبایع چهارگانۀ مشهور هم در کالم اشاره کردهاند و در تأیید یا رد آن سخنانی

گفتهاند و مستقالً و مشخصاً به بحث در بارۀ نسبت طبایع چهارگانه و بدن پرداختهاند.

مثالً طبق گزارش ابورشید نیشابوری (ص ،)149 ،133کعبی اجسام ،از جمله بدن انسان

را ،ساختهشده از چهار طبع می دانست و به خلقت انسان از طین (گل) مطابق آیۀ 12

سورۀ مؤمنون استناد میکرد .در مقابل ،ابورشید یکی بودن طین با طبایع چهارگانه را رد

میکند (نیز نکـ  :مفید ،ص .)102قاضی عبدالجبّار هم بر آن بوده که طبایع چهارگانهای

که به نظر اطبا از اعتدالشان تندرستی ایجاد میشود نمیتواند عامل تندرستی باشد ،چون
علل متضاد کثیر به ایجاد حکم واحد یعنی تندرستی نمیانجامد (مانکدیم ،ص.)154

 .1برای تحلیلی از نسبت طبیعت و علیت نکـ  :ولفسون ( ، )Wolfsonص578-559؛ نیز نکـ  :برنار که مفهوم
طبیعت را راهی برای حل مسألۀ علیت میبیند ( ،Bernardص .)101 ،63برای تحلیل بحث علیت و فاعلیت نکـ

 :شُک ( ،)Schöckص 95به بعد.

 .2ماتریدی وجود خدا را بر اساس وجود طبایع متضاد در اجسام اثبات کرده با این استدالل که گرد هم آوردن

طبیعتهای متضاد نیازمند گردآورندهای است( .ماتریدی ،التوحید ،ص 22 ،18 ،12و جاهای متعدد؛ برای تحلیل
نظر ماتریدی در بارۀ طبایع و مقایسۀ آن با نظر معتزلیان نکـ  :فرانک ( ،)Frankص .)149-138استداللی شبیه

این از نظّام نقل شدهاست (نکـ  :خیاط ،ص.)46

 .3تقریر او به تصریح خودش مطابق سخن کعبی است (مفید ،ص .)101
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از طرف دیگر ،مورد ابنقتیبه دینوری جالب است که با وجود تعصبش بر ضد معتزله و
فالسفه ،سابقۀ طبایع چهارگانۀ انسان را به تورات رسانده و از خلق آنها هنگام آفرینش

آدم سخن گفتهاست ،خشکی به واسطۀ خاک و تری به واسطۀ آب و گرمی بر اثر نفس
و سردی بر اثر روح .همچنین گفتهاست که در بدن هر انسانی خشکی در سودا و تری
در خون و سردی در بلغم و گرمی در صفراست و از اعتدال این چهار تندرستی حاصل

میآید (ابنقتیبه ،ج ،2ص .)74-73همچنین یکی از جالب توجهترین برخوردها با
این مسألۀ اساساً طبیعی-طبی را در قضاوت شیخ مفید مییابیم .در اوائل المقاالت

(ص )102آمدهاست بسیاری از موحدان بر آنند که همۀ اجسام از طبایع چهارگانه ترکیب

یافتهاست به این دلیل که میبینند همۀ اجسام به اینها انحالل مییابد ،آب به بخار تبدیل

میشود و بخار به آب و جسم مرده به موجود زنده و زنده به مرده و در هر جسمی عناصر

آب و باد و خاک و آتش هست و جسم از اینها جدا نمیشود .این امری است آشکار

که نه دلیلی بر رد آن هس ت و نه با توحید و عدل و وعد و وعید یا نبوات و شرایع در
تعارض است و حتی مؤید دین است .این نظر شیخ مفید که در برخی احادیث نقل شده

و از ائمۀ شیعه هم مؤیداتی دارد 1،فرهنگی پویا را بازنمایی میکند که در آن قدرت
مفهومسازی و نظرورزی با بیگانههراسی محدود نشده بوده است.
چهار طبع و رؤیا در کالم

متکلمان متقدم چنان که پیشتر نیز اشاره شد با طب و فلسفۀ طبیعی یونانی و یونانیمآب
آشنا بودند .اثر چهار طبع در خوابها نیز به همین سبب برای اهل کالم مسألهای شناخته

شده بودهاست .تأثیر طبایع در رؤیاها برای مسلمانان اهل فلسفه روشن بوده و در گزارش
ال فخر رازی
های متکلمان از نظر فالسفه در بارۀ رؤیا این امر بهوضوح آشکار است .مث ً

در ستّینی (ص )262نظر فیلسوفان را چنین بیان میکند:

خواب دیدن را چهار سبب است [ ]...چهارم آنکه مزاج روح [و] قوت تخیل
متغیر شده باشد ،پس الجرم بر حسب آن تغیر افعال تخیل بگردد ،چنان که اگر
حرارت مستولی باشد آتش بیند و اگر برودت مستولی شده باشد برف و یخ بیند
و اگر رطوبت مستولی شده باشد بارانها و سیل بیند و اگر یبوست غالب بود

 .1مثل حدیثی از امام صادق(ع) و حدیثی از امام رضا(ع) که در آنها از طبایع چهارگانه سخن به میان آمده است (نکـ
 :ابنشعبه ،ص355-354؛ کلینی ،ج ،8ص230؛ مجلسی ،ج ،58ص .)306 -305

طبایع چهارگانه و تأثیرشان در رؤیا247/ ...

چنان بیند که در هوا می پرد و اگر بخاری سوداوی مستولی شده باشد ظلمت
1
بیند.

اما بعضی از خود متکلمان هم به مسألۀ تأثیر چهار طبع در خواب پرداختهاند .یکی

از کهنترین شواهد راجع به معمّربن عبّاد معتزلی است که در سدۀ دوم و سوم میزیست.
در مقاالت االسالمیین اشعری (ص )433میخوانیم که معمّر میگفت رؤیا فعل طبایع
است و از جانب خدا نیست .2یک شاهد دیگر در رسالۀ کوتاه مسألة فی المنامات نوشتۀ

شریف مرتضی آمدهاست .او نقل کرده است که ابوعلی جبّائی منکر تأثیر طبایع در خوابها

بود چون اساساً تأثیر طبایع را نمیپذیرفت ،با اینحال قبول داشت که بعضی خوردنیها
در بسامد خواب دیدن اثر دارد همان طور که در زیاد کردن تخیل در بیداری هم میتواند
اثر داشته باشد .خود شریف مرتضی همانطور که پیشتر اشاره شد از مخالفان مفهوم
طبع بود و لذا تأثیری برای طبایع در رؤیا قائل نبود.

عبارت کوتاه اشعری در بارۀ معمّر راه ورود به قلب اختالف اهل کالم در مسألۀ
طبایع و خوابها را میگشاید .آنچه اشعری بهاختصار نقل کرده ممکن است دقیقاً گفتۀ
معمّر نباشد اما در هر حال گویاست .شیوۀ اشعری در مقاالت االسالمیین گزارش و نقل

است و الزاماً نمیتوان نظر خود او را در بارۀ مسائلی که گزارش میکند ذیل همان مسائل
دریافت .اما خوشبختانه در این مسألۀ خاص نظر او بهواسطۀ کتاب مجرد مقاالت

ابنفورک بهصراحت ثبت شدهاست .ابنفورک تأکید میکند که اشعری تأثیر طبع را

در خواب دیدن منکر بود (ابنفورک ،ص .)279قاعدتاً اشعری پذیرفتن اثر طبایع را

برابر با انکار دخالت الهی در رؤیا میدانسته است .همچنین پیامد این انکار با توجه به

نقش رؤیا در اعمال پیامبران بارز میشود .گویی به نظر اشعری هر کس گفته باشد رؤیا
از جانب خدا نیست انکار کرده که رؤیاهای مشهور انبیا ،مثل خواب حضرت ابراهیم

یا حضرت یوسف ،از جانب خدا بودهاست .اما برای درک نظر معمّر ،تحلیلی از هانس

دایبر در تکنگاری مفصلش در بارۀ نظام اندیشۀ معمّر میتواند راهگشا باشد .دایبر از
جمله توضیح میدهد که نزد معمّر خواب از اعراض است و از این رو عجیب نیست که

به نظر معمّر خواب مستقیماً از جانب خدا نباشد بلکه فعل طبایع باشد .به این معنا چه

 .1برای نمونههای دیگر از آشنایی متکلمان با نظر فالسفه در اینباره نکـ  :ناشئ اکبر ،ص125؛ غزالی ،مقاصد،
ص219-215؛ جرجانی ،شرح ،ج ،6ص.121

 .2الرؤیا من فعل الطبائع و لیس من قبل اللّه .برای تحلیل نظر معمّر نکـ  :دایبر ( ،)Daiberص.312-308
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بسا بتوان گفت معمّر وقتی از تأثیر طبایع در خوابها سخن میگفته ،قصد نداشته است

چیزی در نفی یا اثبات حقیقت رؤیاهای انبیا بگوید .واقعیت هم این است که این تقابل
طبع و خدا در عبارت اشعری بیش از حد کلی است .فقط پیغمبران خواب نمیبینند و

برای رؤیاهای معمول مردمان باید تبیینی وجود داشته باشد .بنا بر این اهل کالم ناگزیر

بودهاند بیش از این به مسأله فکر کنند.

یک رویکرد به مسألۀ طبایع و رؤیاها شامل قبول مراتب و ساحات مختلف بحث و
استفاده از همۀ منابع فرهنگی در دسترس بودهاست .از مدافعان طبع به ابنحزم و شیخ

مفید اشاره کردیم .نگرش آنها در مسألۀ خوابها هم نمونهای است از رویکرد پذیرش
و ایجاد سازگاری و هماهنگی.
ابنحزم (ج ،5ص )124-123توضیح میدهد رؤیا انواعی دارد؛ یکی خوابهای

آشفته از جانب شیطان ،دیگری حدیث نفس که حاصل اشتغال خاطر فرد در مدت
بیداری را بر او مینمایاند ،نوع سوم خوابهایی است بر اثر طبع .مثالً کسی که دم بر او

غلبه دارد خواب شکوفه و شادی میبیند ،آن که صفرا بر او غلبه دارد خواب آتش

میبیند ،بلغمی برف و آب به خواب میبیند و سودایی غار و تاریکی .وقتی نفس از
کدورتهای بدن و اندیشههای فاسد پاک شود ،رؤیاهای الهی میرسد که طبق حدیث
نبوی جزئی از اجزای نبوت است .توصیف ابنحزم از نحوۀ تأثیر چهار طبع تفاوتی با
متنهای فلسفی و پزشکی روزگار او ندارد و اساساً در همان گفتمان تقریر شدهاست .او

از چهار طبع بهصراحت نام میبرد و همان کارکردی را به آنها نسبت میدهد که در طب

اخالطی بیان میشود.

در آثار شیخ مفید هم گفتار منطبق با گفتمان علم زمانه آشکار است ،چنان که در

دفاع او از اصل نظریۀ چهار طبع نیز بارز بود .در الفصول المختارة (ص )131از شیخ

مفید نقل شده است که رؤیا انواع دارد ،نوعی بشارت و تحذیر خداست ،نوعی

ترسانگیزی و دروغ شیطان ،و نوعی ناشی از غلبۀ طباع بر هم .کراجکی (درگذشته در

449ق) هم از قول شیخ مفید میگوید رؤیا از چهار جهت رخ میدهد ،یکی تأثیر حدیث
نفس است ،دیگری حاصل طبایع و چیرگی بعضی از آنها که مزاج را به هم میزند و

باعث دیدن خوابهایی متناسب با طبع غالب میشود ،همچنان که در بیداری میتوان

اثر طبع غالب را دید ،مثالً صفرایی از بلندی میترسد و سودایی خیاالتی میکند حتی
در حد اینکه پیامبر شده و وحی از آسمان برایش میآید .جهت سوم الطاف الهی است

طبایع چهارگانه و تأثیرشان در رؤیا249/ ...

و جهت چهارم وساوس شیطانی .البته با زیاد شدن علم فرد ،خوابهای او کم میشود

و اگر خوابی دید ،در صورت تندرستی و گرفتار نبودن به بیماریهای برهمزنندۀ طبع،

حتماً رؤیایش حق و از جانب خداست (کراجکی ،ص.)211-210

این رویکرد در تفسیرهای شیعی قرآن هم نمونههایی دارد .مثالً شیخ طوسی

(درگذشته در 460ق) و به تبع او طبرسی (درگذشته در 548ق) چهار گونه رؤیا
برمیشمارند :رؤیای از جانب خدا ،رؤیای حاصل از وسوسۀ شیطان ،رؤیای ناشی از
غلبۀ اخالط ،رؤیای ناشی از افکار .آنها همۀ انواع خوابها به جز رؤیای از جانب خدا

را ذیل مقولۀ اضغاث احالم (خوابهای پریشان ،برگرفته از آیۀ  44سورۀ یوسف و آیۀ
 5سورۀ انبیاء) جا میدهند (طوسی ،ج ،5ص128؛ طبرسی ،ج ،4ص474؛ برای نمونۀ
دیگری از این رویکرد نکـ  :نابلسی ،ص.)11-10

نتیجه
به این ترتیب میبینیم که بهرغم پرهیز گروهی از متکلمان از تبیینهای علمی و علّی ،در
تاریخ کالم گروهی دیگر از متکلمان که به معنایی خردگرا و قائل به علم بودهاند

کوشیدهاند به جمعِ حتیالمقدور معقولی میان سنت ادیان ابراهیمی و جریان طب و
فلسفۀ طبیعی زمانهشان برسند .با رسیدن به چنان راهحلی ،تعبیر قرآنی «اضغاثُ احالم»
در کنار تعابیری مثل اخالط اربعه و طبایع و امزجه قرار گرفتهاست ،زمینۀ جسمانی

بعضی خوابها تأیید شده و راه نظرورزی در بارۀ عوالم روحانی و منشأ غیرمادی خواب
گشوده ماندهاست .جالب است که تالش عقلی و علمباورِ این گروه اخیر از متکلمان،
خود در روزگار ما گاهی بهصورت سنتی صلب و علمستیز درمیآید و به موجب آن کسانی
به علم آن زمان -که چنان که دیدیم برای سازگار شدنش با دین تالش شده بود -تقدس

میبخشند و با نگاهی ایستا علم آن زمان را تأیید و علم این زمان را نفی میکنند ،کاری

که قاعدتاً خود آن دانشمندان و متکلمان مسلمان اگر در روزگار ما بودند آن را بیوجه

و بیمبنا مییافتند .به این معنا تاریخ کالم صرفاً تاریخ اختالفنظرهایی فنی یا کهنهشده
در حوزۀ عقاید الهیاتی نیست ،بلکه زمینهای تأملبرانگیز برای شناخت نحوههای

مختلف رویارویی مسلمانان با شناخت علمی و عقل فلسفی زمانهشان هم هست و توجه
به آن میتواند حتی جنبههایی از رویکردها و برخوردهای فعلی گروههای گوناگون
مسلمانان را با مسائل زمانه نیز روشن کند.
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نگارنده خود را موظف میداند از آقای دکتر مایکل چیس ) (Michael Chaseکه نسخۀ انگلیسی مقالۀ
حاضر را خواندند و ضمن معرفی دو منبع جدید به تکمیل آن کمک کردند ،صمیمانه سپاسگزاری کند.

منابع

ابنابیالحدید ،عبدالحمید بن هبةاللّه1378( .ق1959/م) .شرح نهج البالغه ،تصحیح محمد
ابوالفضل ابراهیم .بیروت :دار احیاء الکتب العربیة.

ابن امیر1431( .ق2010/م) .الکامل فی اصول الدین .تصحیح جمال عبدالناصر عبدالمنعم .قاهره:
دارالسالم للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمة.

ابن حزم1405( .ق1985/م) .الفصل فی الملل و االهواء و النحل .تصحیح محمد ابراهیم نصر و
عبدالرحمن عمیره .بیروت :دارالجیل.

ابن تیمیه1411( .ق1991/م) .درء التعارض العقل و النقل .تصحیح محمد رشاد سالم .چاپ دوم.
ریاض :ادارة الثقافة و النشر بالجامعة االمام محمد بن سعود االسالمیة.

ابنشعبه حرانی ،حسنبن علی1363( .ش) .تحف العقول عن آل الرسول صلی اللّه علیهم .تصحیح
علی اکبر غفاری .قم :مؤسسة النشر االسالمی.
ابن فارس1404( .ق) .معجم مقاییس اللغة .تصحیح عبدالسالم محمد هارون ،قم :مکتب االعالم
االسالمی.

ابویعلی ابن فراء1974( .م) .المعتمد فی اصول الدین .تصحیح ودیع زیدان حداد .بیروت:
دارالمشرق.

ابن فورک1987( .م) .مجرد مقاالت الشیخ ابیالحسن االشعری .تصحیح دانیل ژیماره .بیروت:
دارالمشرق.

ابن قتیبه1424( .ق2003/م) .کتاب عیون االخبار .تصحیح یوسف علی طویل .بیروت :دار
الکتب العلمیة.

ابن مالحمی1386( .ش) .کتاب الفائق فی اصول الدین .تصحیح ویلفرد مادلونگ و مارتین
مکدرموت .تهران :مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه
آزاد برلین.

ــــــــــــــــ 1387( .ش) .تحفة المتکلمین فی الرد علی الفالسفه .تصحیح حسن انصاری و ویلفرد
مادلونگ .تهران :مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه

آزاد برلین.

طبایع چهارگانه و تأثیرشان در رؤیا251/ ...

ــــــــــــــــ 1390( .ش) .کتاب المعتمد فی اصول الدین .تصحیح ویلفرد مادلونگ .تهران :مرکز
پژوهشی میراث مکتوب و مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین.

ابنمرتضی1988( .م) .کتاب المنیة و األمل فی شرح الملل و النحل .تصحیح محمد جواد مشکور.
بیروت :مؤسسة الکتاب الثقافیة.

ــــــــــــــــ 1985( .م) .کتاب القالئد فی تصحیح العقائد .تصحیح البیر نصری نادر .بیروت:
دارالمشرق.

ابن منظور1412( .ق1992/م) .لسان العرب .تصحیح علی شیری .بیروت :دار احیاء التراث
العربی.

ابن میمون1974( .م) .داللة الحائرین .تصحیح حسین آتای .آنکارا :مکتبة الثقافة الدینیة.

ابن ندیم1430( .ق2009/م) .الفهرست .تصحیح ایمن فؤاد سید .لندن :مؤسسة الفرقان للتراث
االسالمی.

اشعری ،ابوالحسن1400( .ق1980/م) .مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین .تصحیح هلموت
ریتر .ویسبادن :دارالنشر فرانتس شتاینر.
ابورشید نیشابوری1979( .م) .المسائل فی الخالف بین البصریین و البغدادیین .تصحیح معن
زیاده و رضوان سید .طرابلس :معهد االنماء العربی.

باقالنی ،ابوبکر محمد بن طیب1957( .م) .کتاب التمهید .تصحیح ریچارد جوزف مکارتی.

بیروت :المکتبة الشرقیة.
بغدادی ،عبدالقاهر1346( .ق1928/م) .اصول الدین .استانبول :مطبعة الدولة.

ــــــــــــــــ 1416( .ق1995/م) .الفرق بین الفرق .تصحیح محمد محییالدین عبدالحمید.
بیروت :المکتبة العصریة.

بیضاوی ،عبداللّه بن عمر .انوار التنزیل و اسرار التأویل المعروف بتفسیر البیضاوی .بیروت:
دارالجیل[ .بیتا].
بزدوی ،محمد بن محمد1424( .ق2003/م) .اصول الدین .تصحیح هانس پتر لینتس .قاهره:
المکتبة االزهریة للتراث.

تفتازانی ،مسعود بن عمر1419( .ق1998/م) .شرح المقاصد .تصحیح عبدالرحمن عمیره .بیروت:
عالم الکتب.

توحید المفضّل1403( .ق1983/م) .تصحیح کاظم مظفر .بیروت :مؤسسة الوفاء.

جاحظ ،عمرو بن بحر1386( .ق1966/م) .کتاب الحیوان .تصحیح عبدالسالم محمد هارون.
چاپ دوم .قاهره :شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلب و اوالده.

جرجانی ،علی بن محمد1845( .م) .کتاب التعریفات .تصحیح گوستاو فلوگل .افست بیروت:
مکتبة لبنان.
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ــــــــــــــــ 1325( .ق1907/م) .شرح المواقف .تصحیح محمد بدرالدین نعسانی حلبی .مصر:
مطبعة سعادة.

جصاص ،احمدبن علی1415( .ق1994/م) .احکام القرآن .تصحیح عبدالسالم محمد علی
شاهین .بیروت :دارالکتب العلمیة.

جوینی ،عبدالملک بن عبداللّه1959( .م) .الشامل فی اصول الدین .تصحیح هلموت کلوپفر .قاهره:
دارالعرب.

حاکم جشمی1415( .ق1995/م) .رسالة ابلیس الی اخوانه المناحیس .تصحیح حسین مدرسی.
بیروت :دارالمنتخب العربی.

خیاط ،عبدالرحیمبن محمد1986( .م) .کتاب االنتصار و الرد علی ابنالراوندی الملحد .تصحیح
ساموئل نیبرگ .بیروت :دار قابس.

خالصة النظر (از مؤلفی شیعی و معتزلی زنده در قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری)1385( .ش).

تصحیح زابینه اشمیتکه و حسن انصاری .تهران :مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و

مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین.
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد1412( .ق1992/م) .مفردات الفاظ القرآن .تصحیح صفوان
عدنان داودی .بیروت :الدار الشامیة.

زركشی ،محمد بن بهادر1376( .ق1957/م) .البرهان فی علوم القرآن .تصحیح محمد ابوالفضل

ابراهیم .قاهره :دار احیاء الکتب العربیة.
زمخشری ،محمود بن محمد1419( .ق1998/م) .اساس البالغة .تصحیح محمد باسل عیون
السود .بیروت :دارالکتب العلمیة.

سرّ الخلیقة و صنعة الطبیعة (کتاب العلل بلینوس الحکیم)1979( .م) .تصحیح اورسوال وایسر.

معهد التراث العلمی العربی جامعة الحلب.
سعدی ،بوستان1369( .ش) .تصحیح غالمحسین یوسفی .تهران :انتشارات خوارزمی .ویراست
چهارم.

سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر1363( .ش) .االتقان فی علوم القرآن .تصحیح محمد ابوالفضل
ابراهیم .افست قم :منشورات الرضی و بیدار.

شریف مرتضی1373( .ق1954/م) .امالی المرتضی (غرر الفوائد و درر القالئد) .تصحیح محمد
ابوالفضل ابراهیم .مصر :دار احیاء الکتب العربیة.

ــــــــــــــــ  .رسائل الشریف المرتضی .تصحیح سید مهدی رجایی .بیروت :مؤسسة النور
للمطبوعات[ .بیتا].

ــــــــــــــــ 1381( .ش) .الملخص فی اصول الدین .تصحیح محمدرضا انصاری قمی .تهران :مرکز
نشر دانشگاهی و کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.

طبایع چهارگانه و تأثیرشان در رؤیا253/ ...

شهرستانی ،محمدبن عبدالکریم1934( .م) .نهایة االقدام فی علم الکالم .تصحیح آلفرد گیوم.
لندن ،افست قاهره :مکتبة الثقافة الدینیة.

ــــــــــــــــ 1387( .ق1967/م) .الملل و النحل .تصحیح محمد سید کیالنی .قاهره :شرکة مکتبة
و مطبعة مصطفی البابی الحلب و اوالده.

طوسی ،محمد بن حسن1409( .ق) .التبیان فی تفسیر القرآن .تصحیح احمد حبیب قصیر عاملی.
بیروت :دار احیاء التراث العربی.

طبرسی ،فضلبن حسن1415( .ق1995/م) .تفسیر مجمع البیان .بیروت :مؤسسة االعلمی
للمطبوعات.

عبدالجلیل قزوینی1391( .ش) .بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض معروف
به نقض .تصحیح میرجاللالدین محدث ارموی .تهران :سازمان چاپ و نشر دارالحدیث و
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

عالمه حلی ،حسن بن یوسف1363( .ش) .انوار الملکوت فی شرح الیاقوت .تصحیح محمد نجمی
زنجانی .قم :نشر الرضی و بیدار.
ــــــــــــــــ 1372( .ش) .الباب الحادی عشر .تصحیح مهدی محقق .مشهد :مؤسسۀ چاپ و
انتشارات آستان قدس رضوی.

غزالی .تهافت الفالسفة .تصحیح سلیمان دنیا .قاهره :دارالمعارف [تاریخ مقدمه 1972م].

ــــــــــــــــ 1420( .ق2000/م) .مقاصد الفالسفة .تصحیح محمود بیجو .دمشق :مطبعة ایضاح.
فخر رازی .التفسیر الکبیر أو المفاتیح الغیب .بیروت :دارالکتب العلمیة[ ،بیتا].

ــــــــــــــــ 1382( .ش) .جامع العلوم (ستّینی) .تصحیح سیدعلی آل داود .تهران :بنیاد موقوفات
دکتر محمود افشار.

ــــــــــــــــ 1390( .ش) .حفظ البدن (رسالهای کهن در باب بهداشت تن) .تصحیح سید حسین
رضوی برقعی .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

فراهیدى ،خلیل بن احمد1409( .ق) .كتاب العین .تصحیح مهدوى مخزومی و ابراهیم سامرایى.
افست قم :مؤسسة دار الهجرة.

قاضی عبدالجبار همدانی1385-1380( .ش1965-1960/م) .المغنی فی ابواب التوحید و
العدل .ج :5الفرق االسالمیة ،تصحیح محمود محمد قاسم و ابراهیم مدکور ،ج :9التولید،

تصحیح توفیق طویل و سعید زاید و ابراهیم مدکور ،ج :12النظر و المعارف ،تصحیح ابراهیم

مدکور .قاهره [بیتا].

قرطبی ،محمدبن احمد1427( .ق2006/م) .الجامع ألحکام القرآن .تصحیح عبداللّه بن
عبدالمحسن ترکی و محمد رضوان عرقسوسی .بیروت :مؤسسة الرسالة.

کراجکی ،ابوالفتح1369( .ش) .کنز الفوائد .قم :مکتبة المصطفوی.
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کلینی ،محمدبن یعقوب1388( .ق) .الکافی .تصحیح علیاکبر غفاری .چاپ سوم .بیروت:
دارالکتب االسالمیة.

کندی ،یعقوب بن اسحاق1369( .ق1950/م) .فی حدود االشیاء و رسومها .در رسائل الکندی
الفلسفیة ،تصحیح محمد عبدالهادی ابوریده .قاهره :دارالفکر العربی.

ماتریدی1970( .م) .کتاب التوحید .تصحیح فتح اللّه خلیف .بیروت :دارالمشرق.

ــــــــــــــــ 1400( .ق1981/م) [منسوب] .شرح الفقه األ کبر ،در الرسائل السبعة فی العقائد .چاپ
سوم .حیدرآباد دکن :دائرةالمعارف العثمانیة.

مانکدیم1408( .ق1988/م) .شرح االصول الخمسة [منسوب به قاضی عبدالجبار] .تصحیح
عبدالکریم عثمان .قاهره :مکتبة وهبة.

مجلسی ،محمدباقر1403( .ق1983/م) .بحار األنوار .بیروت :مؤسسة الوفاء.

مختار رسائل جابربن حیّان1354( .ق1936/م) .تصحیح پل کراوس .قاهره :مکتبة الخانجی.

مفید ،محمدبن محمد1414( .ق1993/م) .اوائل المقاالت .بیروت :دارالمفید.

ــــــــــــــــ 1414( .ق1993/م) .الفصول المختارة من العیون و المحاسن .گزیدۀ شریف مرتضی،
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