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دو  یکی  ظرف  کشور  رسانه ای  فضای 
سال اخیر حاوی گفتگوها و چالش  های متعدد 
شفاهی و کتبی پیرامون مخالفت و موافقت با 
امر  این  است.  بوده  مصطلح  عرفان  و  فلسفه 
اما  است  بوده  ناخوشایند  عده ای  برای  چه  گر 
و  کرده  استقبال  مباحث  این  از  دیگر  عده ای 
و  راکد  فضای  در  را  گفتگوهایی  چنین  طرح 
تحرک  مایه  کنونی  نظری  و  فکری  بی نشاط 

دانسته و به فال نیک گرفته اند. 
در واکنش  های موافقان و مدافعان فلسفه و 
عرفان نکته ای بسی چشمگیر می  نماید و آن 
استناد به نام و گفته برخی از بزرگان و صاحب 
محترم  اغلب  البته  و  مشهور   رجال  و  نامان 
این  اثبات حقانیت فلسفه و عرفان است و  در 
هر  عرفان  و  فلسفه  اهالی  که  است  حالی  در 
گاه پای استناد به احادیث و روایات اهل بیت 
علیهم السالم در رد مبانی فلسفی و عرفانی به 
میان می  آید، غالبا  بی درنگ با طرح این مساله 
بر  مبتنی  و  نیست  تعبدی  فلسفی  مباحث  که 
استدالل و تعقل است باب هر گونه استناد به 
روایات و احادیث را مسدود کرده و با قیافه ای 
کامال حق به جانب خویش را نشسته بر مسند 

تحقیق و برهان می انگارند.
 این نحوه برخورد مدعیان تحقیق و تعقل 
عده ای  که  عرفان  و  فلسفه  مدافع  استدالِل  و 
از رجال را در مسند و مصدر حجیت نشانده و  
آنان را غیر مجاز  باره آرای  بحث و گفتگو در 
و ذنبی الیغفر می دانند، جای بسی تامل دارد.   
از ابتدایی ترین و بدیهی ترین اصول مکتب 
این  السالم  علیهم  بیت  اهل  مذهب  و  تشیع 
دارای  و  استناد  قابل  مصادر  و  منابع  که  است 
از  حجیت در اصول و فروع دین عبارت است 
قرآن، سنت، عقل )و بنا بر قولی هم اجماع که 
البته حجیت آن در ربط و اتصال با سنت معنا 
می  یابد(. افزون بر این مصادر، هیچ امر دیگری 
آثار  و  اقوال  و  آرا  و  از جمله مکاشفه و شهود 
بزرگان و عباد و زهاد ـ به هر مقدار که بزرگ 
و مشهور و صاحب نام ـ باشند، ذر ه ای حجیت 

نداشته و ال یسمن و ال یغنی من جوع.  
اصوال سیره همه علمای تشیع نیز از آغاز 
عصر غیبت تا کنون بر همین منوال بوده است 
که هیچ عالم بزرگ و محترم و صاحب نامی را 
هیچ شاگردی  و  دانسته اند  نمی  نقد مصون  از 

حق بررسی نقادانه آرای استاد و اساتید خود را 
از خویش سلب نمی  کرده است. 

محترم ترین  و  بزرگترین  از  صدوق  شیخ 
حال  این  با  اما  است  تشیع  شخصیت  های 
بالفاصله برخی آرا و نظراتش توسط شاگردش 
شیخ مفید مورد نقد قرار می  گیرد. خود شیخ مفید 
از با عظمت ترین و محترم ترین عالمان شیعی 
دانش هایش  تنوع  و  عمق  و  وسعت  لحاظ  به 
عنایت  خاطر  به  دیگر  سوی  از  و  سو  یک  از 
ویژ ه ای که از سوی حضرت بقیة اهلل االعظم ـ 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ـ نسبت به وی 
شده است،1  می  باشد اما این امر هرگز مانع نقد 
برخی از آرای او توسط عالمان بعدی شیعه از 

جمله مرحوم عالمه مجلسی نبوده است. 
جز  معنایی  شیعه  در  اجتهاد  و  تفقه  اساسا 
و  بزرگان  انظار  و  آرا  پیوسته  که  ندارد  این 
عالمان غیر معصوم در اصول و فروع  دین با 
محک و میزان مصادر حجیت ـ که نام بردیم 
فقیه و مجتهد، نظری  و  بررسی شود  و  نقد  ـ 
دارای  اجتهادی خود  و  را که در سیر تحقیقی 
استناد قوی تر و دقیق تر می داند، اتخاذ کند اما 
این که امروز شاهد هستیم  آرا و انظار و آثار 
فلسفی و فقهی و کالمی و تفسیری و اجتماعی 
و ... برخی از عالمان ـ هر چند بزرگ و محترم 
قابل  ـ غیر  نام  و مخلص و مشهور و صاحب 
خدشه و نقد قلمداد می  شود و شخصیت علمی 
ظریفی   قول  به  بلکه  و  معصوم  تلو  تالی  آنان 
احادیث  بر  وارد  بل  و  حاکم  گاه  آنان  نظرات 
قلمداد  معصومین  محکم  و  مستند  روایات  و 
باید  که  است  بس شگفت  ای  پدید ه  می  شود، 
آن را زنگ خطری برای اجتهاد و فقاهت و آزاد 

اندیشی نهادینه شده در تشیع دانست.
این  در  شیعه  حقانیت  عنصر  مهمترین 
است که خویش را مطیع عصمت اعم از قرآن 
این  )هر چند  برهانی می داند  و عقل  و عترت 
اطاعت در دوران غیبت معصوم علیه السالم با 
کاستی ها و مشکالتی روبرو است که باید در 
جای خود بدان پرداخت( و ذر ه ای برای آرا و 
حتی  استناد  بی  شخصی  دریافت  های  و  انظار 
اگر متعلق به صحابی رسول اهلل صلی اهلل علیه 
آله و صحابی اهل بیت علیهم السالم باشد  و 
و یا متعلق به بزرگترین و نام آورترین عالمان 
خود باشد، ارزشی )به مفهوم سندیت و حجیت 

و  ابتـــدایی ترین  از 
اصـــول  بدیهی تریـن 
مکتـب تشـیع و مذهب 
علیهـــم  بیـت  اهـل 
السـام ایـن اسـت که 
قابـل  و مصـادر  منابـع 
اسـتناد و دارای حجیت 
در اصـول و فـروع دین 
عبـارت اسـت از قرآن، 
سـنت، عقـل )و بنـا بر 
قولـی هـم اجمـاع کـه 
در  آن  حجیـت  البتـه 
ربـط و اتصال با سـنت 
معنـا می  یابـد(. افـزون 
بـر ایـن مصـادر، هیـچ 
جملـه  از  دیگـری  امـر 
مکاشـفه و شـهود و آرا 
و اقـوال و آثـار بزرگان 
بـه  ـ  زهـاد  و  عبـاد  و 
هـر مقـدار کـه بـزرگ 
و مشـــهور و صاحـب 
نـام ـ باشـند، ذر هـای 
ال  و  نداشـته  حجیـت 
یسـمن و ال یغنـی مـن 
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داشتن( قائل نیست، حال اگر کسانی در روزگار 
عالمان  از  برخی  آرای  که  باشند  صدد  در  ما 
ناپذیر و  صاحب نام را به مثابه نظراتی خدشه 
غیر قابل بحث و گفتگو قلمداد کنند و هر کسی 
را که به این حریم نزدیک شود، در تنگنا های 
تبلیغی و سیاسی قرار دهند، بدون شک تعصبی  

خطرناک و بدعتی تحقیق سوز است. 
چند  با  تشیع  و  اسالم  فهم  که  تصور  این 
عالم صاحب نام معاصر به تمامیت خود رسیده 
است و نباید احیانا از آراء و انظار آنان عبور و یا 
آن ها را نقد و رد کرد، هیچ نسبتی با عقالنیت و 
حقیقت تشیع ندارد. شیعه سرمایه و گنجینه ای 
به نام قرآن و عترت و عقل برهانی اشراب شده 
علیهم  بیت  اهل  عقالنی  ارشادات  و  تعالیم  از 
در  نمی  دهد  اجازه  که  دارد  اختیار  در  السالم 
الشعاع هیچ  و دین شناسی تحت  تفقه  عرصه 

امر دیگری قرار بگیرد. 
سازی  معصوم  این  که  آنجاست  مصیبت 
تحقیق سوز و عقالنیت ستیز عمدتا در عرصه 
رخ  ای  زاد ه  یونانی  عرفان  و  فلسفه  از  دفاع 
بلکه  و  تشیع  و  مذهب  ضروریات  که  می  دهد 
ما  از  و  است  گرفته  چالش  به  را  الهی  ادیان 
می  خواهد تا چشمان فهم و عقل خدادادی مان 
برهانی و  از نظرات و عقاید غیر  انبوهی  بر  را 
خالق  )عینیت  وجود  وحدت  نظیر  وحیانی  غیر 
انکار  ازلیت عالم و جبر گرایی و  و مخلوق( و 
شرک و کفر )و به تعبیر امروزین آن پلورالیسم 
ستیزی3  عقل  و  تناقض  پذیرش  و  عقیدتی(2 
مقلدان  و  ببندیم   ... و  گری4  سوفسطایی  و 
بی حجت کسانی شویم که علی رغم حسن نیت 
اندیشه  و  شبهات  ورطه  به  شان  طلبی  و حق 

هایی غلط افتاده اند. 
از  سعه  باید  انصاف  از سر  اینجا  در  البته 
صدر و آزاد منشی علمی و تحقیقی مقام معظم 
رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای مد ظله نام 
نموده  اندیشی  آزاد  به  دعوت  بارها  که  ببریم 
پیوسته  را  علمی  گفتگو های  باب  گشودن  و 
نشستی  در  حتی  و  کرده اند  تشویق  و  ترغیب 
با دانشجویان، صریحا و متواضعانه به آنان حق 
علمی  موضوعات  و  مباحث  در  که  می  دهند 
احیانا  هایی  دیدگاه  و  نظرات  کارشناسانه،  و 
افسوس  اما  باشند،  داشته  فقیه  با ولی  متفاوت 
به  وقتی  اندیشی  آزاد  و  نظر  وسعت  این  که 

باید کرسی  های بحث  آنانی می  رسد که  دست 
و گفتگو را بر پا سازند، به دلیل آن که فضای 
فکری و ذهنی خود را تبلور اسالم ناب و منزل 
ای  انگیز ه  هیچ  می دانند،  اسالم  فهم  پایانی! 
برای تحقق این رهنمود رهبری ندارند و ترجیح 
می  دهند مبانی و اندیشه  های عاری از طراوت و 
بعضا بال موضوع شده و یا به بن بست رسیده 
خود را در مجالت و کتاب ها و تریبون  های در 
نگران  هم  ای  ذر ه  و  کنند  تکرار  خود  اختیار 
این همه رخوت و خمودی و کسالت در فضای 

فکری و نظری جامعه نباشند. 
روایاتی  و  آیات  به  مقال  این  پایان  در 
تقلید5  از  را  ما  صراحت  به  که  می  کنم  اشاره 
غیر معصوم در عرصه  های نظری و اعتقادی و 
نیز در عرصه  های عملی ـ اگر مرجعیتی بدون 
اتصال به مصادر حجیت باشد ـ باز می  دارند و 
ما را به سرچشمه  های حجیت و استناد رهنمون 

می  سازند:  
ـ یَوْمَ ُتَقلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِی النَّاِر یَُقولُونَ 
َ وَأََطعْنَا الرَّسُوَل وََقالُوا رَبَّنَا  یَا لَیْتَنَا أََطعْنَا اللَّ
َّا أََطعْنَا سَادَتَنَا وَُکبَرَاءنَا َفَأَضلُّونَا السَّبِیَل6   إِن

آتش  در  را  صورت هایشان  که  }روزی 
رسول  و  خدا  کاش  ای  می  گویند:    ، بگردانند 
را اطاعت کرده بودیم و گفتند: پروردگار ما! از 
سروران و بزرگان خود اطاعت کردیم و، آنان ما 

را گمراه کردند.{
نه  که  است  موضوع  این  بیانگر  فوق  آیه 
تنها اطاعت بی دلیل و بدون حجت از بزرگان 
و صاحب نامان غیر معصوم ـ به صرف بزرگ 
از  اطاعت  کردن  رها  و  ـ  بودن  نام  صاحب  و 
می  تواند  بلکه  ندارد  ارزشی  رسول،  و  خداوند 

موجب جهنمی شدن انسان شود. 
إیاکم و  ـ   قال الصادق علیه السلم:  
التقلید فإنه من قلد فی دینه هلک إن الل 
رُهْبانَهُمْ  وَ  أَحْبارَهُمْ  »اتََّخُذوا  یقول   تعالى 
ِ«  فل و الل ما صلوا لهم  و  أَرْبابًا مِنْ دُونِ اللَّ
ل صاموا و لکنهم أحلوا لهم حراما و حرموا 
علیهم حلل فقلدوهم فی ذلک فعبدوهم و 

هم  ل یشعرون.7
تقلید  از  فرمود:  السالم  علیه  }امام صادق 
بر حذر باشید که هر کس در دینش تقلید کند 
هالک خواهد شد. خداوند می  فرماید: " یهودیان 
و مسیحیان  دانشمندان و راهبان خود را به جای 

امــروز  کــه  ایــن 
شــاهد هســتیم  آرا و 
ــفی  ــار فلس ــار و آث انظ
و فقهــی و کامــی و 
ــی  ــیری و اجتماع تفس
ــان  ــی از عالم و ... برخ
ـ هــر چنــد بــزرگ 
و محتــرم و مخلــص 
و مشــهور و صاحــب 
قابــل  غیــر  ـ  نــام 
خدشــه و نقــد قلمــداد 
ــخصیت  ــود و ش می  ش
تالــی  آنــان  علمــی 
ــه  ــوم و بلک ــو معص تل
ظریفــی   قــول  بــه 
گاه  آنــان  نظــرات 
ــر  ــل وارد ب ــم و ب حاک
روایــات  و  احادیــث 
محکــم  و  مســتند 
قلمــداد  معصومیــن 
پدیــد ه  می  شــود، 
شــگفت  بــس  ای 
ــد آن را  ــه بای ــت ک اس
ــرای  ــری ب ــگ خط زن
و  فقاهــت  و  اجتهــاد 
ــه  ــی نهادین آزاد اندیش
تشــیع  در  شــده 

دانســت.
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خداوند به ربوبیت و خدایی گرفتند" سوگند به 
برای  و  نخواندند  نماز  آنان  برابر  در  اینان  خدا 
آنان روزه نگرفتند بلکه دانشمندان و راهبانشان 
حرام  را  حاللی  و  حالل  آنان  برای  را  حرامی 
استناد و حجیتی و  ]بدون هیچ  اینان  و  کردند 
صرفا به دلیل صاحب نام و مشهور بودن و ...[ 
از آنان تقلید کردند و بدون آن که خود بدانند 

در واقع آنان را پرستیدند.{   
أخذ  من  السلم:  علیه  الصادق  قال    
الرجال و من  أزالته  الرجال   أفواه   دینه من  
أخذ دینه من الکتاب و السنة زالت الجبال 

و لم یزل8  
}امام صادق علیه السالم فرمود: هر کس 
دینش را از دهان رجال ]و آراء و نظرات بی سند 
رجالی  یا  رجال  همان  بگیرد،  آنان[  حجیت  و 
اما  و خارج می  کنند  زائل  از دینش  را  او  دیگر 
آن کس که دینش را از قرآن و سنت معصوم 
بگیرد، کوه ها از پا در می  آیند اما او در دین و 

اعتقادش استوار خواهد ماند.{  
دِینَ  إِنَّ  السلم:  علیه  المؤمنین  َامیر 
ِ َل یُعْرَفُ بِالرِّجَاِل بَْل بِآیَةِ الْحَقِّ وَ اعِْرفِ   اللَّ

الْحَقَ  تَعِْرفْ  أَهْلَه9 
دین  فرمود:  السالم  علیه  مؤمنان  }امیر 
حجت  با  بلکه  نمی  شود  شناخته  رجال  با  خدا 
و دلیل و نشانه حق شناخته می  شود. پس حق 

را بشناس تا اهل حق را به درستی بشناسی{
آن  ایاک  السلم:  علیه  الصادق  قال 
کل  فی  فتصدقه  الحجة  دون  رجل  تنصب 

ما قال۱۰
حذر  بر  فرمود:  السالم  علیه  صادق  }امام 
نصب  را  معصوم  غیر  فردی  که  این  از  باش 
العین خویش قرار دهی و هر آنچه را که گفت 
)بدون حجت و دلیل( مورد تایید و تصدیق قرار 

دهی{  

پی نوشت ها: 
1 . طبرسی، احتجاج، ج 2 ص 497

2 . بر اساس نظریه وحدت وجود، در عالم شرک و کفری 
پرستش  عین  معبودی  و  اله  هر  پرستش  و  ندارد  وجود 
راز  گلشن  در  شبستری  رو  همین  از  و  است  خداوند 

می  گوید: 
بدانستی که بت چیست ـ یقین کردی که  مسلمان گر 
دین در بت پرستی است . الهیجی شارح گلشن راز در 
شرح این بیت می  گوید: »اگر مسلمان که قائل به توحید 
است و انکار بت می  نماید، بدانستی و آگاه شدی که فی 

الحقیقه بت چیست و مظهر کیست و ظاهر به صورت 
البته دین حق در بت  بت چه کسی است، بدانستی که 
پرستی است. بت را هم حق کرده و آفریده است و هم 
حق گفته که بت پرست باشند...و هم حق است که به 
صورت بت ظاهر شده است...چون فی الحقیقه غیر حق 
)الهیجی،  است.«  حق  هست  چه  هر  و  نیست  موجود 

شرح گلشن راز، ص 641 (
3 . ابن عربی نظریه وحدت وجود و عینیت خدا و خلق 
حال  عین  در  اما  می داند  عقل  بر خالف  و  متناقض  را 
می  گوید بر اساس دریافت قلبی و دلیل نقلی شرعی به 
آن معتقد می  شویم!! )رجوع کنید به مقاله: قاسم کاکایی، 
نظریه وحدت وجود و برهانی بودن آن از نظر ابن عربی 
و مالصدرا، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، شماره 
اول ، پاییز 87( و این البته دلیلی واضح بر عقل ستیزی 
عرفان ابن عربی و حکمت متعالیه ستایشگر ابن عربی 

است. 
ابن عربی  آملی  در شرح فصوص  زاده  آیت اهلل حسن 
نظری شئ  عقل  از جهت  که  این  می  نویسد: »خالصه 
واحد نمی  تواند در عین علت بودن معلول هم باشد اما  از 
منظری دیگر که فوق حکم عقل است و آن حکم کشف 
و شهود است ذات الهی مجمع اضداد و متصف یه ضدین 
و جامع نقیضین است ... و ذات باری ... هم علت است و 

هم معلول.« )ممد الهمم ص 493(  
هی  إنّما  الوجودیة  الحضرة  می  گوید:  عربی  ابن   .  4
حضرة الخیال ثم تقسم ما تراه من الصور إلى محسوس 
ومتخیل، والکّل متخیّل... وال یقرب من هذا المشهد إاّل 
السوفسطائیة. }حضرت وجود حضرت خیال است و آنچه 
از صورتها می  بینی به محسوس و خیالی تقسیم می  شود 
این  به  سوفسطاییان  جز  و  است.....  خیال  آن  کل  اما 

حقیقت رهنمون نمی  شوند.{ 
5 . روشن است که مساله تقلید از فقیه جامع الشرایط در 
فروع فقهی، ادله و استنادات نقلی و عقلی خود را دارد و 

نوشته ما ناظر به نفی آن نیست. 
6 . احزاب / 66 و 67 

7 . شیخ مفید، تصحیح اعتقادات االمامیه، ص 72 
8 . همان منبع 

9 . شیخ مفید، امالی، ص 5 
10 . کافی، ج 2 ص 298 

آنجاســت  مصیبــت 
معصــوم  ایــن  کــه 
ــوز  ــق س ــازی تحقی س
ســتیز  عقانیــت  و 
عرصــه  در  عمدتــا 
فلســفه  از  دفــاع 
یونانــی  عرفــان  و 
ــه  ــد ک زاد ه  رخ می  ده
ضروریــات مذهــب و 
ــان  ــه ادی ــیع و بلک تش
ــش  ــه چال ــی را ب اله
از  و  اســت  گرفتــه 
تــا  می  خواهــد  مــا 
چشــمان فهــم و عقــل 
بــر  را  خدادادی مــان 
انبوهــی از نظــرات و 
ــی  ــر برهان ــد غی عقای
ــر  ــی نظی ــر وحیان و غی
ــود )عینیت  ــدت وج وح
مخلــوق(  و  خالــق 
و  عالــم  ازلیــت  و 
ــکار  ــی و ان ــر گرای جب
ــه  ــر )و ب ــرک و کف ش
آن  امروزیــن  تعبیــر 
ــی(  ــم عقیدت پلورالیس
تناقــض  پذیــرش  و 
و  ســتیزی  عقــل  و 
و  سوفســطایی گری 
... ببندیــم و مقلــدان 
ــانی  ــت کس ــی حج ب
علــی  کــه  شــویم 
نیــت  رغــم حســن 
و حــق طلبــی شــان 
ــبهات و  ــه ش ــه ورط ب
غلــط  اندیشــه هایی 

 . نــد ه ا د فتا ا

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



n ماحظاتــی پیرامــون تفســیر المیــزان/ آیــت اهلل 
ســید جعفــر ســیدان

n جبــر و اختیــار از منظــر فلســفه و عرفــان 
ــت  ــام/ حج ــم الس ــت علیه ــل بی ــب اه و مکت

االســام و المســلمین حســن میانــی
بازســنجی  انتحــال:  معضــل  و  ماصــدرا   n

اســامی حســن  ســید  دکتــر  دفاعیه هــا/ 
n نقــدی بــر نظریــه» حرکــت جوهــری« ماصــدرا 
و تأثیــر آن در فهــم او از آیــات قــرآن/ دکتــر علــی  

ارشــد  ریاحــی
n آسیب شناســی فلســفه اســامی از منظــر دکتــر 

ــی/ محمــود هدایــت افزا یثرب
n درنگــی در آیــات و روایــات مــورد اســتناد 

وحــدت وجودیــان/ حســین میانــی
ــدگاه  ــوت از دی ــم نب ــفة خت ــر فلس ــی ب n تأمل

ــی ــعود امام ــری/ مس ــهید مطه ش
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1مقاله

آیت اهلل سید جعفر سیدان
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»المیــزان« تفســیری 
ــک  ــه  از یـ ــت ک اس
باالیــــی  جامعیــت 
برخــوردار اســت؛ در 
در  فکــری،  مســائل 
اجتماعــی،  مســائل 
اخاقــی،  در مســائل 
در مســائل حدیثــی و 
مختلــف  مســائل  در 
جامعیــت  یــک  از 
ــا  ــه ت ــر بلک ــم نظی ک
بنــده  کــه  آنجایــی 
دیــده ام  تفاســیر  در 
گفــــت  می  تــــوان 
جــــامعیت  یــک  در 
بی نظیــر و در ســطح 
ــی اســت.  بســیار باالی

اشاره 
بـا  )همـراه  متـن  زیـر  مطلـب 
بیانـات آیـت اهلل  اندکـی تلخیـص( 
مراسـم  در  سـیدان  جعفـر  سـید 
نکوداشـت مرحوم عامـه طباطبایی 
در دانشـگاه فردوسـی مشـهد است 
کـه در 21/ 8/ 90  ایـراد شـده اسـت.

     
نکوداشت  خاطر  به  که  فرصت  این  در 
اهلل  آیت  مرحوم  فوت  سال  امین  سی  حدودا 
علیه  تعالی  اهلل  رضوان  طباطبایی  عالمه 
شخصیتی بسیار مهم و دارای ابعاد مختلف در 
مسائل علمی و اخالقی و نفسانی، منعقد است، 
مطالبی به عرضتان می  رسد. ابتدا تذکر به یک 
مقدمه کوتاه که در مورد شخصیت  های مطرح 
است و این که شخصیت شان چه گونه مناسب 

است مورد بررسی قرار بگیرد. 
صحیح  و  معمول  راه  های  از  طورکلی  به 
آثارشان  به  رسیدگی  شخصیت ها،  بررسی  در 
از نظر تالیفات و آثار تدوینی آن ها و همچنین 
تربیت شده در محضرشان  افراد  و  تربیتی  آثار 
و همچنین مسائل نفسی و خصوصیات اخالقی 
و درونی و روحی آن هاست. وقتی این سه بُعد 
در ارتباط با شخصیتی بررسی بشود می  توان تا 
حدودی شخصیت فرد مورد نظر را دریافت. در 
رابطه با این بزرگداشت و نکوداشت، در این سه 
مشخص  خوبی  به  می  شود  بررسی  که  جهت 
می  شود که ایشان از مشاهیر علمی و عملی و 
از شخصیت  های مهم حوزوی و جوامع اسالمی 
هستند که هم بررسی آثارشان در ابعاد مختلف 
مسائل علمی نشان دهنده این معناست و هم 
شاگردان تربیت شده در محضرشان که معموال 
که  مسائلی  نوع   با  ارتباط  در  باالیی  قوت  از 
نظر مسائل  از  و  برخوردارند  بوده اند  در جریان 
ایشان  با  که  آن ها  هم  خلقیات   و  نفسانی 
مشخص  برایشان  مسأله  این  بوده اند،  مأنوس 
است که دارای نفسانیات ارزند ه ای در سازندگی 
خود بوده و کامال در دوران عمرشان در تالش 

بوده اند.
فرموده  آنچه  درباره  بیشتر  اینکه  به خاطر 
و  تفسیر  با  رابطه  در  که  بشود،  بودند صحبت 
مسائل تفسیری باشد که این جور به من ابالغ 
با  ارتباط  در  که  می  کنم  عرض  لذا  بود،  شده 

بُعد مسائل عقلی یا به اصطالح مسائل فلسفی 
که یک بُعد مهم علمی ایشان است، قرار نبود 
صحبتی داشته باشیم و همه می دانند که ایشان 
در این جهت از شخصیت  های معدودی هستند 
و  دارند،  احاطه  خوبی  به  عقلی  مسائل  به  که 
همین بدایه و نهایه که در اختیار عموم هست، 
نشان دهنده این است که احاطه کامل ایشان 
بر مسائل عقلی برای کسانی که در این مسائل 
گفت  می  توان  و  است  مشخص  باشند،  وارد 
»بدایه و نهایه« خالصه پاکیز ه ای از مجلدات 
مفصل اسفار است و به خوبی- منهای بعضی 
دقیق  کامال  گیری  های  با خالصه  مباحث-  از 
و  کرده اند  آوری  جمع  شده  و حساب  منظم  و 
ارتباط  در  حقیر  البته  که  گذاشته اند  اختیار  در 
به  نسبت  تأمالتی  فلسفی  و  عقلی  مسائل  با 
موضوع  که  دارم  فلسفی  مسائل  از  بسیاری 
صحبت ما نیست و قرار بر طرح آن نمی  باشد؛ 
اما اجماال عرض کنم که به جاست ما و همه  
همه  با  ارتباط  در  تحقیق اند  اهل  که  آن ها 
مسائل، از تحقیق و تعقل و فهم هرچه بیشتر، 
اجتهاد  مسائل  این  در  و  باشیم  نداشته  غفلت 
داشته باشیم و این جور نباشد که بزرگانی که 
زحمت کشیده اند و زحمت آن ها بسیار به جای 
مأجورند،  زحماتشان  از  و  است  محفوظ  خود 
ولی درعین حال غیرمعصوم، غیر معصوم است 
است،  تحقیق  بر  قرار  اگر  که  است  شایسته  و 
تعقل  و  اجتهادی  دید  آن  با  همیشه  انسان  
عرصه  های  همه  و  برنامه ها  همه  در  جدی 
که  هست  گاهی  باشد؛  داشته  حضور  علمی 
کسی قرارش بر تحقیق در این مسائل نیست، 
آن وقت است که شخصیت با عظمت بزرگان  
در نزد او محفوظ است و به این مسائل کاری 
که  است  این  بر  قرارش  کسی  اگر  اما  ندارد؛ 
وارد شود و تحقیق هم داشته باشد؛ بر اساس 
تحقیق، چه بسیار به جاست که این اشار ه ای 

که کردم برای انسان مطرح باشد. 
اما در بُعد مسائل تفسیری و در ارتباط  با 
تفسیر، به جد می  توان گفت که تفسیر شریف 
»المیزان« تفسیری است که تا آنجا که بنده در 
بررسی تفاسیر برخورد داشته ام، از یک جامعیت 
در  فکری،  مسائل  در  است؛  برخوردار  باالیی 
مسائل اجتماعی، در مسائل اخالقی، در مسائل 
حدیثی و در مسائل مختلف از یک جامعیت کم 
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هیـچ شـخصیتی مطلق 
نیسـت، بلکه شخصیت 
هـا همـه  ممکن اسـت 
اشـتباهاتی در مبانـی و 
بیانـات آن هـا باشـد و 
ایـن هـم بـه یـک معنا 
هـا  شـخصیت  کسـر 
نیسـت؛ چـون طبیعـت 
کار ایـن اسـت و طبـع 
مسـائل علمـی بـر این 
ممکـن  کـه  اسـت 
دربـاره  افـراد  اسـت 
علمی،  مسـائل  بعضـی 
داشـته  ای  مناقشـه 
باشـند و معنـای طـرح 
و بیـان آن مناقشـه هم 
نیسـت،  آن هـا  تحقیـر 
بلکـه خود بـزرگان این 
عاقـه منـدی را دارنـد 
کـه افـراد در ارتبـاط با 
تحقیق  حالـت  مطالـب 
اگـر  و  باشـند  داشـته 
حـرف  کسـی  چنانچـه 
بیـان  و  طـرح  قابـل 
باشـد،  داشـته  دیگری 
مطـرح شـود و اساسـا 
شـخصیت  های  بنـای 
علمـی بـر ایـن اسـت 
که نسـبت به آثارشـان 
انجـام  کاری  چنیـن 

شـود.

نظیر بلکه تا آنجایی که بنده در تفاسیر دیده ام 
در  و  بی نظیر  جامعیت  یک  در  گفت  می  توان 
هم  مطلب  طبیعت  است.  باالیی  بسیار  سطح 
در  جامعیتشان  ایشان  اینکه  چه  است؛  همین 
علوم حوزوی یک جامعیت مشخصی است و با 
توجه به این جامعیت، تصمیم هم بر این بوده 
هم  اختصار  بر  قرار  و  کنند  بحث  مبسوط  که 
نداشته اند؛ آن سرمایه مهم و توانایی خاصی هم 
که در این جهت داشته اند، به کار افتاده است. 
تفسیر  یک  تفسیر  که  است  این  کار  طبیعت 
تأملی  مختصر  با  اتفاقا  من  که  باشد  جامعی 
به عرضتان می  رسد داشتم،  که در جهاتی که 
حدود پانزده سال قبل یک صحبتی کرده بودم 
و یکی از مجالت مربوط به حوزه هم به منزل 
را که  این بحث  بودند و گفتند:  آورده  تشریف 
مطرح کردید مطلب چه بوده است؟ مطلب گفته 
و  امتیازات  این  ابتدا  آنجا  کردند؛  چاپ  و  شد 
خصوصیات را گفتم که این تفسیر در ارتباط با 
تبیین لغات و شأن نزول ها از یک چنین جامعیت 
و دقتی برخوردار است و قرائن مربوط به تفسیر 
آیات و توجه به آنچه در فهم آیات مؤثر است، 
از مطالب  این ها لحاظ شده و در بخشی  همه 
مباحثی  شد-  عرض  چنانچه  حقیقت-  به  هم 
ممتازی  بسیار  وضعیت  در  کرده اند  مطرح  که 
است؛ مثال در مسأله رقیت و عبد و عبید و اماء 
و سواالتی که از قدیم در این زمینه مطرح بوده 
این ها چه  امثال  و  بندگی  و  بردگی  مسأله  که 
می  شود، باز تا آنجایی که من با تفاسیر سروکار 
داشته ام از بهترین تفسیرهایی که در این مورد 
به خوبی بحث را مطرح کرده اند و پاسخ داده اند، 
تفسیر» المیزان« است که خیلی تمیز و مبسوط 
را بررسی کرده.  این مسأله  و مستدل و دقیق 
در ارتباط با مسأله ارث و تفاوتی که بین بانوان 
و مردان در این زمینه از نظر قرآن کریم مطرح 
مرکز  هم  این  که  قصاص  مسأله  در  و  است، 
سواالتی شده است و سواالت بسیاری در این 
مختلف  گونه  های  به  جدید  و  قدیم  از  زمینه 
مطرح است، باز از مواردی که به خوبی مطرح 
شده و به حقیقت با مطرح کردن مسائل مختلفه 
در  سزایی  به  پاسخگویی  خاص،  دقت  های  و 
ارتباط با این مسائل در این تفسیر مطرح است. 
و همچنین در مسأله شفاعت باز در این تفسیر، 
از  خیلی  و  است  مطرح  مسائلی  مبسوط  بطور 

مباحث خاطرم می  آید- در آن وقتی که مراجعه 
داشتم- ورود و خروج  و ابتدا و انتهای مطلب 
و  شده  مطرح  صفحه  ده  حدود  در  حداقل 
بالنتیجه یک چنین موقعیتی برای تفسیر ایشان 
هست و به جاست که هرچه بهتر مورد استفاده 

و بهره برداری قرار بگیرد.
شد  عرض  که  مسائلی  این  خوب،  ولی 
و  تأمالت  سری  یک  اینکه  با  ندارد  منافات 
بلکه  هست؛  که  باشد،  کار  در  هم  مناقشاتی 
مشخص است که هیچ شخصیتی مطلق نیست، 
بلکه شخصیت ها همه این چنین اند که ممکن 
باشد  بیانات آن ها  و  اشتباهاتی در مبانی  است 
و این هم به یک معنا کسر شخصیت ها نیست؛ 
چون طبیعت کار این است و طبع مسائل علمی 
بر این است که ممکن است افراد درباره بعضی 
مسائل علمی، مناقشه ای داشته باشند و معنای 
طرح و بیان آن مناقشه هم تحقیر آن ها نیست، 
بلکه خود بزرگان این عالقه مندی را دارند که 
داشته  با مطالب حالت تحقیق  ارتباط  در  افراد 
و  قابل طرح  اگر چنانچه کسی حرف  و  باشند 
باشد، مطرح شود و اساسا  بیان دیگری داشته 
که  است  این  بر  علمی  شخصیت  های  بنای 
آثارشان چنین کاری انجام شود؛ لذا  نسبت به 
اشکالی ندارد که عرض کنیم با توجه به همه 
این امتیازات، تأمالت متعددی هست که  یک 

مسأله اش را من عرض می  کنم.
یکی از آن موارد تأمل این است که اساس 
البته  تفسیر ایشان تفسیر قرآن به قرآن است؛ 
خوب  که  کرده اند  استثناء  را  احکام  و  قصص 
نه  تفصیلش-  آنجا  و  دارد  دیگری  حساب 
در  اما  دارد؛  حدیثی  بیانات  به  نیاز  تفسیرش- 
این است که اساس  بیانشان  با معارف،  ارتباط 
نیاز  قرآن  و  است  قرآن  به  قرآن  تفسیر  کار، 
توجه  را  نکته  این  منتها  ندارد؛  به غیر خودش 
داشته باشید- که دارید- و من به عنوان اینکه 
قاعدتا  و  می  کنم  عرض  دارم  بشود  صحبتی 
از عزیزان که در مجلس هستند،  برای بعضی 
بنده شرمنده هستم که در خدمت آن ها صحبت 
می  کنم، و آن نکته این است که اینکه تفسیر 
قرآن به قرآن است و خود قرآن کفایت می  کند، 
نه از باب اینکه بخواهند- نعوذ باهلل- تحقیری 
نسبت به حدیث و عترت داشته باشند، هرگز؛ 
بلکه کمال اعتنا و احترام و تعظیم و تکریمشان 
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تأمـل    مـوارد  از  یکـی 
این اسـت  المیـزان  در 
کـه بر  اسـاس تفسـیر  
قـرآن بـه قرآن اسـت؛ 
و احکام  البتـه قصـص 
را اسـتثناء کرده انـد که 
خـوب حسـاب دیگری 
دارد و آنجـا تفصیلش- 
نه تفسـیرش- نیـاز به 
بیانـات حدیثی دارد؛ اما 
معـارف  بـا  ارتبـاط  در 
اسـت  ایـن  بیانشـان 
که اسـاس کار، تفسـیر 
قـرآن بـه قرآن اسـت 
و قـرآن نیـاز بـه غیـر 

خـودش نـدارد!

بیان  بلکه  است؛  بینات  از  حدیث  و  عترت  به 
قرآن کفایت  باب است که خود  این  از  ایشان 
می  کند و نیاز به غیر ندارد؛ و اینجا جای تأمل 
است و درست است که از بهترین تفسیرها این 
است که ما بتوانیم آیه ای را به کمک آیه ای 
توضیح بدهیم؛ یعنی به اصطالح معمول موجبه 
جزئیه این مطلب بسیار بجاست که قسمتی از 
ولی  بشود؛  تشریح  دیگر  قسمت  توسط   آیات 
اینکه به طور کلی در بخش معارف قرآنی نیاز 
]به بیان عترت و معصوم علیه السالم[ نباشد، 
خیر؛ این مسأل های است که جای تأمل دارد؛ 
بلکه وقتی بررسی می  کنیم، به خوبی احساس 
خود  هم  مسأله  این  با  ارتباط  در  که  می  کنیم 
بررسی عقلی  قرآن و هم حدیث متواتر و هم 
ارتباط  در  خیر؛  که  می  رساند  را  حقیقت  این 
و  معصومین  بیانات  به  نیازمند  هم  معارف  با 
عترت علیهم السالم هستیم؛ ایشان در یکی از 
مجلدات، شاید در جلد سوم حدود صفحه 70 یا 
90 می  فرمایند: حتی ال نحتاج الی بیان النبی. 
یعنی حتی به بیان خود پیغمبر هم احتیاج نیست 
و تعبیر حدودا این است که به عرض رسید. آن 
وقت عرض ما این است که خیر؛ در ارتباط با 
همین بخش هم نیاز هست، هم به حکم خود 
آنچه در قرآن کریم مطرح است که به طور کلی 
این نیاز را بیان کرده است؛ نه این که در بخش 
نیاز  کلی  طور  به  است؛  عترت  به  نیاز  خاصی 
در  مثال  می  شود.  معارف هم  که شامل  هست 
بَیِّناٌت  بَْل هُوَ آیاٌت  سوره قصص می  فرماید: » 
شریفه  آیات  اْلعِْلم «1.  ُأوُتوا  الَّذِینَ  ُصدُوِر  فِی 
قرآن آیات روشنی است؛ اما کجا روشن است؟ 
خیلی از این آیات که جای حرف است! خیلی 
از این آیات هست که خود ایشان دارند که الف 
)هزار( احتمال در این آیه هست؛ بعضی از موارد 
یعنی  هست؛  آیه  این  در  احتمال  الوف  دارند: 
بشود  هم  در  ضرب  اگر  هست  که  احتماالتی 
به الف می  رسد؛ همین تعبیر الوف را در بعضی 
بالنتیجه احتماالت مختلف در  آیات دارند و  از 
آیاتی که  معنای یک آیه هست؛ آن وقت این 
این قدر در معنا و محتوای  آن اختالف است، 
اما  است؛  روشن  همه  این ها  می  فرماید:  قرآن 
کجا؟ »بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا 
دادیم.  به آن ها  العلم« در سینه آن ها که علم 
که  است  مشخص  وقت  آن  که  است  روشن 

موقعیت هستند،  این  دارای  که  آن ها  در صدر 
ائمه معصومین علیهم السالم هستند، به اضافه 
اینکه روایات و اهمیت آن در جای خود محفوظ 
داریم در ذیل  فراوانی  و  معتبر  روایات  و  است 
این  که  خاصة«2  عنی  ایانا   « که  آیه  همین 
موقعیت در ارتباط با معصومین است و بس؛ » 
بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم«. 
آن آیه دیگر در سوره نحل است که می  فرماید: 
ْکرَ لُِتبَیِّنَ لِلنَّاس «3. گاهی در  » وَ أَْنَزْلنا إِلَیْکَ الذِّ
قرآن »لتقرأ« است  که آن شاهد عرض بنده 
شاهد  هم  آن  که  دارد  لتتلو«  گاهی»  نیست؛ 
عرض بنده نیست؛ اما »لتبین للناس« تا پیامبر 
این  از  آیاتی  از  تبیین کنی؛  برای مردم  تو  ما! 

قبیل نتیجه می  گیریم که این نیاز هست. 
را  متواتر  روایت  آن  هم  روایی  نظر  از 
می  بینیم که همه نقل کرده اند از ابتدای بعثت، 
اواسط بعثت و اواخر بعثت، که پیامبر اکرم در 
»انی  فرموده اند:  بزرگ  و  کوچک  اجتماعات 
ان  ما  عترتی  و  اهلل  کتاب  الثقلین  فیکم  تارک 
هر  به  تمسک  ابدا«4.  تضلوا  لن  بهما  تمسکتم 
دو موجب هدایت است؛ نه اینکه تمسک به هر 
این  از  تالزم  بلکه  کند؛  کفایت  مستقال  کدام 
حدیث شریف استفاده می  شود؛ و از نظر بررسی 
آیات هست که  از  خودمان می  بینیم که خیلی 
خود تفکر ما در فهم آن کفایت می  کند؛ آیات 
محکماتی هست که تفکر ما برای آن کفایت 
می  کند؛ خیلی از آیات این طور است که بعضی 
دیگر را تصدیق می  کند ؛»یصدق بعضه بعضا«5 
می  توانیم  ای  آیه  از  یعنی  دارد؛  حدیث  در  که 
توضیحاتی در ارتباط با آیه دیگر بفهمیم؛ ولی 
ما  اگرچه  خیر؛  که  هم هست  آیات  از  بخشی 
شاید  است-  ظریفی  نکته  این  احتماالتی-  با 
که  ای  آیه  با  ارتباط   در  را  مشکل  بتوانیم 
ولی  بکنیم،  حل  نیست  مشخص  آن  محتوای 
با احتماالتی  که ما خودمان  را  مراد پروردگار 
می  دهیم  نمی  توانیم تعیین کنیم؛ اگر احتماالت 
می  تواند  کسی  را  پروردگار  مراد  شد،  متعدد 
خاصی  ارتباط  حق  حضرت  با  که  کند  تعیین 
مراد  تعیین  نباشد،  خاص  ارتباط  آن  اگر  دارد؛ 
داده  متعدد  احتماالت  که  موردی  با  ارتباط  در 
احتمال  یک  کسی  ندارد؛  دلیل  هیچ  می  شود، 
و  را  دیگر  احتمال  یک  دیگری  و  می  گیرد  را 
زمانی  چه  نیست؛  مشخص  آیه  مراد  بالنتیجه 
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قـرآن  تفسـیر  اینکـه 
بـه قـرآن اسـت و خود 
می  کند،  کفایـت  قـرآن 
اینکـه  بـاب  از  نـه 
بخواهنـد- نعـوذ باهلل- 
بـه  نسـبت  تحقیـری 
حدیث و عترت داشـته 
بلکـه  هرگـز؛  باشـند، 
کمـال اعتنـا و احتـرام 
و تعظیم و تکریمشـان 
حدیـث  و  عتـرت  بـه 
از بینـات اسـت؛ بلکـه 
ایـن  از  ایشـان  بیـان 
خـود  کـه  اسـت  بـاب 
قـرآن کفایـت می  کنـد 
و نیـاز به غیر نـدارد؛ و 
اینجـا جای تأمل اسـت

می  تواند مشخص باشد؟ وقتی که چنین سندی 
از احتماالت  بیان معصوم یکی  باشد و  در کار 
من  و  دارد  فراوان  مثال  حاال  کند؛  بیان  را 
نمی  خواهم فرصت را بگیرم؛ حاال به یک مورد 
شریفه  آیه  همین  مورد  یک  بکنیم:  ای  اشار ه 
اول سوره فتح است: »إِنَّا َفَتحَْنا لَکَ َفْتحًا مُبِینا 
رَ«6  تََأخَّ ما  وَ  َذْنبِکَ  مِنْ  تََقدَّمَ  ما   ُ اهللَّ لَکَ  لِیَْغفِرَ 
خوب، این جا آیه شریفه مشخصا اعالم کرده 
که »لیغفر لک اهلل ما تقدم من ذنبک و ما تأخر« 
صلی  اکرم  پیغمبر  عصمت  مسأله  به  توجه  با 
اهلل علیه و آله و سلم یک چنین مطلبی هست؛ 
حاال ممکن است انسان احتماالتی در مقام رفع 
این سوال مطرح کند؛  این اشکال و جواب به 
ولی این که کدام احتمال درست است و مطلب 
از چه قرار است، کسی نمی  تواند جازما بگوید. 
یک  در  آیه  که  می  شود  این  نتیجه  باالخره  و 
وضعیت مجملی خواهد ماند و مشخص نیست 
که مراد چیست. بیان معصوم اگر باشد، از بین 
و  می  کند  تعیین  را  یکی  که هست  احتماالتی 
مطلب مشخص می  شود که در همین مورد بیان 
شریفی از حضرت رضا علیه السالم هست که 

خودتان اگر خواستید مراجعه می  کنید.
و نتیجه این شد که هم خود قرآن و هم 
آیات  به  ما نسبت  بررسی  حدیث متواتر و هم 
شریفه قرآن، ما را به اینجا می  رساند که قرآن 
وعترت با هم تالزم دارند و این جور نیست که 
بتوان تفسیر قرآن به قرآن ]به نحو کلی[ کرد؛ 
البته ایشان سه استدالل در این مورد برای بیان 
خودشان آورده اند که مثال قرآن نور است و نیاز 
پاسخ  هم  استدالل  این  ندارد؛  دیگری  نور  به 
نقضی دارد که حروف مقطعه هم قرآن است، 
نیست؛  روشن  معنایش  که  است  مشخص  اما 
هر  مقطعه  در حروف  است،  نور  قرآن  که  این 
به شما  را  پاسخ  این جا همان  بدهید،  پاسخی 
می  دهیم؛ خیلی فشرده عرض می  کنم که جواب 
مجموعه  این  بله،  که  است  این  هم  آن  حلی 
به  لو  و  می  کند  راهنمایی  و  است  نور  قرآن  
»بل  که  می  کند  بیان  خودش  که  این صورت 
العلم«؛  اوتوا  الذین  فی صدور  بینات  آیات  هو 
اند؛ »و  تبیین کننده  ارجاع داده به کسانی که 
انزلنا الیک الذکر لتبین للناس« خودش فرموده 
با  ندارد  منافات  و  فرموده  متواتر هم  و حدیث 
نیز  و  باشد؛  نور  مجموع  در  قرآن  تمام  اینکه 

استدالل به این صورت شده که قرآن تحدی 
معلوم  خوب  می  فرمایند:  ایشان  است؛  کرده 
تحدی  که  می  فهمیده اند  را  معنایش  می  شود 
بیایید  که  شده اند  طلبیده  مبارزه  به  و  شده اند 
قرآن  سوره  یک  یا  قرآن  بمانند  می  توانید  اگر 
بیاورید و امثال این تعابیر؛ خوب، معلوم می  شود 
تا  باشد  مفهوم  قرآن  باید  و  می  فهمیده اند  که 
تحدی معنا پیدا کند؛ این استدالل نیز جوابش 
که  مقداری  با  ارتباط  در  که  است  مشخص 
می  فهمند تحدی شده؛ و اال بعد از 1400 سال 
هنوز اهل تخصص در آیات اختالف دارند که 
آیه چه می  شود و آن چه می  شود؛  این  معنای 
جای بحث و اختالف است و مشخص نیست، 
قرار  تحدی  مورد  که  آن ها  به  رسد  چه  تا 
گرفته اند؛ بنابراین به همان نسبت که می  فهمند 
و آگاه هستند، به همان نسبت تحدی شده که 
مثلش را بیاورید. و همچنین این استدالل که 
فرموده اند که اگر چنانچه نیاز به عترت و حدیث 
باشد دور الزم می  آید؛ چه این که اگر قرآن نیاز 
از طرفی حدیث را هم  باشد،  به حدیث داشته 
که باید به قرآن عرضه بداریم؛ پس حدیث را 
باید عرضه بداریم به قرآن و قرآن را هم باید 
عرضه بداریم به حدیث، این می  شود دور؛ پس 
نیازی به حدیث نیست. این هم ظاهرا پاسخش 
یک  باید  دور  در  یُتوقف  ما  که  است  مشخص 
چیز باشد، ولی این جا دو چیز است: قرآن در 
تبیینش نیاز به حدیث دارد و حدیث در صحتش 
جهت  پس  نباشد؛  قرآن  مخالف  که  دارد  نیاز 
جهت  که  است  دور  وقتی  و  شد  چیز  دو  نیاز 
نیاز شیء واحد باشد؛ به هر حال بحث مفصلی 
اگر  اشاره کردم. یک وقتی  دارد که من صرفا 
دوستان تمایل داشته باشند که بیشتر صحبت 

بشود، من خودم در خدمت هستم.
در هر حال این تفسیر با توجه به این که 
تأمالتی در کنارش هست از همین قبیل که من 
یکی از آن را عرض کردم، اما از تفاسیری است 
عظمت  و  علمی  شخصیت  دهنده  نشان  که 
روحی و جهات نفسی ایشان است و آن کلمه 
عرضم  و  کنم  مطرح   عرضم  آخر  در  که  ای 
بجاست  بسیار  که  است  این  می  کنم  جمع  را 
با  تحقیق هستند حتما  در جهت  آن ها که  که 
ارزند ه  به حفظ شخصیت شخصیت  های  توجه 
ای مثل ایشان که به حقیقت از شخصیت  های 

16

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



از  کـه  اسـت  درسـت 
بهتریـن تفسـیرها این 
اسـت کـه مـا بتوانیـم 
کمـک  بـه  را  ای  آیـه 
آیه ای توضیـح بدهیم؛ 
اصطـاح  بـه  یعنـی 
معمـول موجبـه جزئیـه 
بسـیار  مطلـب  ایـن 
بجاسـت که قسمتی از 
آیـات توسـط  قسـمت 
دیگـر تشـریح بشـود؛ 
طـور  بـه  اینکـه  ولـی 
کلـی در بخـش معارف 
قرآنـی نیـاز ]بـه بیـان 
عتـرت و معصـوم علیه 
السـام[ نباشـد، خیـر؛ 
ایـن مسـأله ای اسـت 
دارد؛  تأمـل  جـای  کـه 
بررسـی  وقتـی  بلکـه 
خوبـی  بـه  می  کنیـم، 
می  کنیــم  احســـاس 
کـه در ارتبـاط بـا ایـن 
مسـأله هـم خـود قرآن 
و هـم حدیـث متواتر و 
هـم بررسـی عقلی این 
حقیقـت را می  رســاند 
بـا  ارتبـاط  در  کـه 
نیازمند به  معـارف هـم 
و  معصومیـن  بیانـات 
السـام  علیهم  عتـرت 

؛ هسـتیم

مطرح در حوزه  های علمیه و از جهات مختلف 
کنند[  دنبال  را  ]تحقیقشان  بودند،  العاده  فوق 
در محفلی  ایشان  افتاد که  اتفاقی  یادم می  آید 
تشریف داشتند و بنده هم مشغول صحبت بودم 
این  کند-  رحمتشان  خدا  رسیدند-  ایشان  که 
من  است،  قبل  سال   40 نزدیک  مال  صحبت 
شروع  چون  و  بودم  کرده  شروع  را  بحثی  هم 
کرده بودم دیگر نمی  خواستم برگردم و اال شاید 
اگر ایشان را می  دیدم، فکر می  کردم شاید ادب 
بیشتر ایجاب کند که این بحث را مطرح نکنم؛ 
ولی خوب مطرح کرده بودم و بحثی از معاد بود. 
خطابه  اهل  کمی  که  می  آید  یادم  وقت ها  آن 
هم بودم؛ این تعبیرات از آن موقع یادم هست 
ایشان می  گفتم: شخصیتی که وزنه  که درباره 
علم، وزنه تقوی، وزنه فضیلت، وزنه معنویت... 
و  رسیدند  ایشان  که  می  گفتم  داشتم  را  این ها 
یک  ما  ولی  فرموده اند  چنین  گفتم  نشستند؛ 
حضور  در  دیگر  که  داریم  حرفشان  در  تأملی 
یکی  می  آید  یادم  بعد  که  شد؛  گفته  خودشان 
از فضالی قم آمد گفت: دیشب که آن مطلب 
را مطرح کردی، )آن مجلس هم مجلسی بود 
که پر بود از فضال و علما و منزل یکی از آیات 
بود که ایشان چون رفت و آمد و دید و بازدید 
با علمای نجف و قم و تهران داشتند، آن وقت 
کم  نظر  از  ایشان  حضور  مناسبت  به  جمعیت 
العاد ه ای پیدا کرده  و کیف یک وضعیت فوق 
بود( من در مجلس حاضر بودم؛ آن قدر مؤدب 
و حساب شده مطرح کردی که هیچ اشکالی به 
شما ندارم، اما آمده ام که خود این مطلب را با 

هم بحث کنیم؛ گفتم: باشد. 
شخصیت ها  این  بر  حفاظت  حال  هر  به 
الزم است. ولی حفظ عظمتشان که صد درصد 
مقام  در  که  ندارد   این  با  منافاتی  است  الزم 
علمی و بحث ها و تحقیقات علمی اگر چنانچه 
و  مؤدبانه  را  حق  آن  بفهمد،  را  حقی  انسان 
صحیح تبیین نکند؛ و این همیشه جای خودش 
را در حوزه  های علمی داشته که الحق احق ان 
و  یمیل؛  نمیل حیث  الدلیل  اتباع  نحن  و  یتبع 
اصال تکامل علمی به این است؛ و اال اگر هرچه 
همان  به  بخواهند  شاگردان  بگوید  استادی 
بسنده کنند و بر همان توقف کنند که تکاملی 
در  است.  این  بر  قرار  اصال  نمی  شود؛  حاصل 
می  خواهم  که  کوتاهی  داستان  عرضم  پایان 

عرض بکنم این است که حتی از افراد کار های 
غیرعادی و خارق العاده هم دیده می  شود، ولی 
در عین حال در محیط  های علمی، بحث علمی 
سر جای خودش محفوظ است؛ شخصیت آن ها 
هم محفوظ است؛ و اتفاقا بخشی از این داستان 
هم  طباطبایی  عالمه  مرحوم  خود  به  مربوط 
بوده  شبی  یک  کرد؛  خواهم  که عرض  هست 
که یکی از مشاهیر فعلی که از شخصیت  های 
دعوت  ای  جلسه  در  هستند،  نام  به  و  مشهور 
بودند، بنده هم بودم و مرحوم آیت اهلل مروارید 
با  هم بودند؛ مرحوم آیت اهلل مروارید داستانی 
معتمدین مشهد  از  واسطه  آن  که  واسطه  یک 
بودند از استادشان مرحوم میرزا مهدی اصفهانی 
نقل کردند؛ یک کار خارق العاد ه ای از مرحوم 
مرحوم  که  بوده  این  آن  و  کردند  نقل  میرزا 
و  بشو  طلبه  بیا  که  گفتند  پسرشان  به  میرزا 
با این فقر و  از اهل علم بشو. او هم می  گفته 
فالکتی که شما دارید، و من در وضعیت داخلی 
بروم  ندارم و می  خواهم  آمادگی  خانه می  بینم، 
کاسبی کنم. بعد ایشان گفته بودند: پسرم! پول 
می  خواهی؟ زمستان بوده و کرسی بوده و یک 
با  مروارید  آقای  را  این  کرسی.-  روی  سینی 
ـ  شنیدم  ایشان  از  من  و  گفتند  واسطه  یک 
گفتند: مرحوم میرزا اشاره کردند به سینی روی 
کرسی، دیدم سینی روی کرسی زرد و طال شد! 
قرار  که  این  مثل  که  شد  خوشحال  پسرشان 
است یک چیزی گیرش بیاید؛ بعد فرموده بودند: 
پسرم! اگر طلبه شدی خود آقا- یعنی آقا امام 
عصر علیه السالم-  می  توانند چه ها بکنند؛ این 
اشاره کرده بودند و سینی  مال تو نیست! یک 
به حال اول خودش برگشته بود. آن آقایی که 
از  ایشان  بودند،  در مجلس  و  است  از مشاهیر 
نقل  واسطه  یک  به  طباطبایی  عالمه  مرحوم 
مشاهیر  از  که  قم  در  بودند  آقایی  که  کردند 
موقعیت  خصوص  به  و  بودند  سطح  اساتید 
خاصی در لمعه داشتند؛ می  فرمودند: ایشان نقل 
کردند که من به منزل مرحوم عالمه طباطبایی 
رضوان اهلل تعالی علیه رفتم؛ روز عاشورایی بود 
و سنگی دستشان بود. گفتند: عاشوراست؛ همه 
چیز در باطن  خون گریه می  کند؛ این سنگ را 
شکاندند، یک قطره خون در آن بود؛ این را هم 
ایشان نقل کردند که یک کار خارق العاده بود؛ 

آن کار مرحوم میرزا هم همین طور. 
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بنده عرض کردم که شما دو بزرگوار از این 
آقایان با واسطه نقل کردید؛ من اینطور چیزی 
را بی واسطه نقل می  کنم و آن این که ما پیش 
مرحوم شیخ مجتبی قزوینی اشارات بو علی سینا 
می  خواندیم، 4 یا 5 نفر هم بیشتر نبودیم و بنده 
بود، می  رفتم و  پشت گردنم یک غد ه ای زده 
می  آمدم. یک مرحوم دکتر علی شاملو بود که از 
دکتر های خوب آن وقت بود؛ این صحبت مال 
ناراحت  من  است؛  قبل  نزدیک  50سال  شاید 
و  می  زدم  دست  گردنم  پشت  به  هی  و  بودم 
درد می  کرد. درس که تمام شد، ایشان به من 
فرمودند: بنشین کارت دارم. نشستم. فرمودند: 
می  کشی؟  دست  گردنت  پشت  هی  شده  چی 
گفتم: یک غده است که سه چهار روزی است 
که می  روم دکتر و دوا و ناراحتم. گفتند: بیا جلو! 
انگشتشان  بود؛  کوچکی  اتاق  یک  جلو.  رفتم 
الشیطان  من  باهلل  »اعوذ  گفتند:  و  گذاشتند  را 
َفإِنَّا مُبِْرمُون«7؛ یک چیز  أَمْرًا  أَبْرَمُوا  أَمْ  الرجیم 
دیگری هم گفتند که دیگر نفهمیدم. یک کسی 
می  گفت: فوت استادی در همان چیز بود! بله؛ 
اتاق  اتاق-  و  حیاط  از  بفرمایید  باور  وقت  آن 
کوچکی بود در خانه شان- که آمدم بیرون مثل 
اآلن که در خدمت شما هستم و هیچ غد ه ای 
آقایان  آن  به  نبود!  از غده هیچ خبری  نیست، 
واسطه  یک  با  را  عادت  خارق  این  شما  گفتم: 
ولی  کردم؛  نقل  واسطه  بی  من  کردید،  نقل 
نه مرحوم میرزا مهدی اصفهانی حجت  بدانید 
حجت  طباطبایی  عالمه  مرحوم  نه  خداست، 
قزوینی  مجتبی  آقا شیخ  مرحوم  نه  و  خداست 
حجت خداست! مائیم و عقلمان و مائیم و تعقل 
و اجتهاد در قرآن و عترت. این حجت بر ماست؛ 
و لو این شخصیت ها این قدر هم بزرگوار؛ ولی 
این ها حجت خدا نیستند؛ پس این که بگوییم 
چون فالن آقا فرموده است، چون فالن شخص 
مشهور فرموده است، نه؛ اگر کسی اهل تقلید 
بر  قرار  اگر کسی  اما  نیست.  ای  مسأله  است، 
تحقیق دارد، آن وقت تحقیق باید با آن حالت 
اجتهاد و تعقل در مطلب بر اساس صحیح باشد، 
به کتاب و  این که معتقد  به  با توجه  البته  که 
به  وحی.  در  تعقل  می  گوییم:  هستیم،  عترت 
خاطر این که بعد از اینکه با تعقلمان به وحی 
رسیدیم- اگر کسی به وحی نرسیده باشد این 
وحی  در  تعقل  می  گوییم:  نمی  زند-  را  حرف 

حضرت  شریف  حدیث  این  از  و  است؛  مالک 
صادق علیه السالم غافل نباشیم که بسیار تذکر 
تنصب  ان  اند: »ایاک  فرموده  مهمی است که 
قال«8  ما  کل  فی  فتصدقه  الحجة  دون  رجال 
جای  معصوم  از  غیر  را  کسی  اینکه  از  بپرهیز 
معصوم بگذاری و هرچه بگوید، بگویی درست 

است.
عرض  آمد  یادم  که  مطلبی  آمد  حیفم  و 
خیلی  تفسیر  این  از  را  مطلب  یک  من  نکنم؛ 
مسائل  در  تفسیر  این  از  البته  و  کردم  استفاده 
که  همانطور  کردم؛  استفاده  بسیار  مختلف 
عرض کردم، یک وقتی این بحث رّقیت مطرح 
شد، بهترین استفاد ه ای که من کردم از تفسیر 
قصاص  مسأله  با  ارتباط  در  بود؛  »المیزان« 
از  من  که  ای  استفاد ه  بهترین  ارث،  مسأله  و 
نوشته  های دیگران کردم، باز تفسیر ایشان بود؛ 
در ارتباط با مسأله شفاعت، باز یادم می  آید که 
خیلی سالها قبل بود که این بحث مطرح شد و 
من چند وقتی تهران بودم، جایی بحث شد و 
قرار بر تحقیق شد، باز بهترین استفاد ه ای که 
تفسیر  از همین  یکی  کردم،  بحث شفاعت  در 
به  بود  از تفسیر فخر رازی  بود و دیگر  ایشان 

نسبتی، و دیگر از بیانات عالمه مجلسی. 
از آن کردم و  و آن استفاد ه ای که خیلی 
مسأله  به یک  ایشان  دادن  توجه  گرفتم،  بهره 
از  ایشان بعد  اینکه  ابتال بود و آن  بسیار مورد 
حقایق  تحقیق  راه  می  فرمایند:  مفصلی  بیانات 
سه راه است: یک راه، راه عرفان است و کشف 
و شهود، یک راه، راه تعقل است و فکر و فلسفه، 
که البته این را هم باید توجه داشت که فلسفه 
آن  مسائل  از  بسیاری  نیست؛  عقل  با  مساوی 
با  مساوی  خیر؛  بسیاری هم  ولی  است،  عقلی 
سوم  و  دارد؛  را  خودش  بحث  و  نیست  تعقل 
مسیر دینی؛ به تعبیر ایشان ظواهر دینی، مطالب 
دینی؛ بعد می  فرمایند: این را بدانید که این سه 
راه  آن قدر جدا از هم هستند که بزرگانی که 
خواسته اند این سه را با هم آشتی بدهند، جز این 
اختالف  ریشه  و  ورتر  شعله  اختالف  آتش  که 
تا  سه  این  ندارد!  خاصیتی  بشود،  عریق تر 
همیشه در قبال هم هستند؛ تعبیر ایشان در این 
جا خیلی لطیف است و من از این بیانشان خیلی 
المیزان سوره  پنجم  جلد  در  که  کردم  استفاده 
مائده، از صفحه 305 شروع می  شود. ایشان بعد 

 حفــــاظت بــــــر 
الزم  شخصیت هـــــا 
اســــت. ولـی حفـظ 
منـــافاتی  عظمتشـان 
بـا ایـن نـدارد  کـه در 
مقـام علمـی و بحث ها 
و تحقیقـات علمـی اگر 
چنانچـه انسـان حقـی 
را  حـق  آن  بفهمـد،  را 
صــــحیح  و  مؤدبانـه 
ایـن  و  نکنـد؛  تبییـن 
خودش  جـای  همیشـه 
را در حوزه  هـای علمـی 
داشـته کـه الحـق احق 
ان یتبـع و نحـن اتبـاع 
حیـث  نمیـل  الدلیـل 

یمیـل.
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از اینکه بسیاری از سؤاالت و اشکاالتی که بر 
روش فکری ]فلسفی[ داشته اند مطرح کرده و 
جواب داده اند، یک دفعه مطلب را چرخانده اند 
و فرموده اند: »و بالجملة فهذه طرق ثالثة فی 
راه  سه  عنها«  الکشف  و  الحقائق  عن  البحث 
برای کشف حقایق و رسیدن به مطالب هست 
که جامعه اسالمی طی کرده: »الظواهر الدینیة« 
هست؛  دین  در  که  ظواهری  همین  یکی 
نصوص و ظواهری که ایشان تعبیر به ظواهر 
یکی هم  العقلی«  البحث  اند؛ »و طریق  کرده 
بحث عقلی ]فلسفی[ و تفکر؛ سوم: »و طریق 
تصفیة النفس« که همان عرفان است؛ فلسفه، 
عرفان و دین؛ سه تا راه را رفته اند.» أخذ بکّل 
منها طائفة من المسلمین، على ما بین الطوائف 
الثالث من التنازع و التدافع« مسلمانان هر کدام 
مثلشان  این ها  و  رفته اند  را  راهها  این  از  یکی 
مثل سه زاویه مثلث است؛ یکی از آن ها را تغییر 
نمی  شود  یعنی  می  کند؛  تغییر  اش  بقیه  بدهی، 
این ها را تغییرش داد؛ تا اینکه بعد فرموده اند: 
بما عندهم من  العلماء  »و لذلک رام جمع من 
یوفقوا  اختالف مشاربهم أن  العلم على  بضاعة 
و  العربی  کابن  العرفان  و  الدینیّة  الظواهر  بین 
عبد الرزاق الکاشانی و ابن فهد و الشهید الثانی 
این ها  از  کدام  هر  حاال  الکاشانی«؛  الفیض  و 
فیلسوف بوده اند یا نه، بحث دارد؛ »و آخرون أن 
یوفقوا بین الفلسفة و العرفان کأبی نصر الفارابی 
السهروردی؛ و آخرون أن یوفقوا بین  الشیخ  و 
الظواهر الدینیة و الفلسفة کالقاضی سعید و غیره 
و آخرون أن یوفقوا بین الجمیع کابن سینا فی 
تفاسیره و کتبه و صدر المتألهین الشیرازی فی 
کتبه و رسائله و عدة ممن تأخر عنه و مع ذلک 
کله فاالختالف العریق على حاله ال تزید کثرة 
المساعی فی قطع أصله إال شدة فی التعرق، و 
ال فی إخماد ناره إال اشتعاال ألفیت کل تمیمة 
ال تنفع« هرچند هم بازوبند دعا به بازوی این 
بین  و  بشود  خوب  بخواهد  که  ببندی  جریان 
این ها یک آشتی درست  بشود و کار بین این ها 
به جایی برسد، همچنان چیزی نخواهد شد. بعد 
هم می  گویند صاحب هر طریقه، دیگری را رد 
می  کند؛ خوب، این  یک مسأله ایست که ایشان 

با آن خبرویتشان آن را مطرح کرده اند.
به هر حال امیدواریم که بتوانیم از آثارشان 
اشاره  که  شرطی  و  قید  آن  با  بیشتر  هرچه 

متعال  خداوند  امیدواریم  و  کنیم  استفاده  شد، 
هم  محفل  همین  از  و  متعالی  را  درجاتشان 
فیض و بشارت و عنایت خاصی نثار روح همه 
ارزنده و آن ها که حق  شخصیت  های علمی و 

بر گردن ما دارند و ایشان بفرماید.

پی نوشت ها: 
 ۱. عنکبوت/ 49 

 2. مستدرک الوسائل ج17 ص327 
 ۳.نحل/44

 4. وسائل الشیعه ج 27 ص33
 5. بحار االنوار ج 2 ص284

 6. فتح/ 2
 7. زخرف/ 79

میــرزا  8. کافی ج 2 ص 298 مرحــوم  نــه 
اصــــفهانی  مهــدی 
خــــداست،  حجــت 
نــه مرحــوم عامــه 
طباطــــبایی حجــت 
ــه مرحوم  ــت و ن خداس
مجتبــی  شــیخ  آقــا 
حجــت  قزوینــی 
و  مائیــم  خداســت! 
و  مائیــم  و  عقلمــان 
در  اجتهــاد  و  تعقــل 
ــن  ــرت. ای ــرآن و عت ق
ــت؛ و  ــر ماس ــت ب حج
ــخصیت ها  ــن ش ــو ای ل
هــم  قــدر  ایـــــن 
بزرگــوار؛ ولــی حجــت 

نیســتند. خــدا 
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مقاله
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حجت االسام و المسلمین حسن میانی 
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اشاره
و  افعال  در  انسان  بودن  مختار 
و  بدیهی اسام  از اصول  اعمال خود 
مکتب تشیع و مطابق با برهان روشن 
عقلی است اما با این وجود فلسفه و 
عرفان قائل به جبر در افعال انسان ها 
افعالی  توحید  را  آن  نام  و  بوده 
می  گذارند. مقاله مشروح زیر پاسخی 
این عقیده غلط فلسفی و عرفانی  به 

است. 
            

ضروری  اصول  از  الهی  عدل  به  اعتقاد 
اسالم است که البته در مقام تفسیر و تبیین آن 
انحرافات بی شمار و بس خطیر، گردن گیر شمار 

فراوانی از اهل بحث شده است.
این بحث مبتنی بر اصول مهمی می  باشد 

مانند:
اثبات حسن و قبح عقلی

اثبات علم و حکمت خداوند متعال
اثبات اختیار و حل مشکل جبر

موجب  آن ها  از  یک  هر  در  خطای  که 
خطا های غیر قابل چشم پوشی در نتایج خواهد 
بود ولی با این حال از شگفتی  های باب معارف 
و عقاید این است که پایه گذاران مکاتب معرفت 
به  جبر  باب  شبهات  حل  در  پیوسته  بشری 
نقطه روشنی نرسیده اند لذا بحث از عدل الهی 
منتفی  ثبوت  حیث  از  ایشان  مبانی  اساس  بر 
مسأله  مورد  در  که  چنان  می  باشد.  ممتنع  و 
پذیرش  با  که  دانست  باید  هم  قبح  و  حسن 
قواعد فلسفی و عرفانی، در اثبات عدل الهی به 
بن بست خواهیم رسید و حتی دلیلی بر قبح و 
استحاله وقوعی تکلیف ماالیطاق هم نخواهیم 

داشت.
جبر یا اختیار؟!

عاقلی  هر  که  اموری  بدیهی ترین  از  یکی 
به وجود آن اذعان داشته و آن را به روشنی در 
وجود خود می  یابد مسأله مختار بودن انسان در 
اعمال و رفتار خویش، و تفاوت واضحی است 
که بین تکان دادن اختیاری دست با رعشه غیر 
اختیاری آن می  یابد. با این حال گروهی، با روی 
برتافتن از منابع اصلی علم و عقل و برهان، در 
پیچ و خم برخی اصطالحات1 فریبا و در عین 
و  شده  سرگردان  نادرست  بلکه  بی محتوا  حال 

به انکار این اصل بدیهی و روشن پرداخته اند.
یکی از این اصطالحات، مسأله »ضرورت 
علّی و معلولی« )یعنی پیدا شدن هر امر حادثی 
به دنبال علل و عواملی ضرورت بخش و غیر 
اصول  از  یکی  قاعده  این  که  است  اختیاری( 
و قواعد مسلم فلسفه بشری است. ایشان پیدا 
عنوان  به  ـ  نیز  را  انسان  اراده  و  اختیار  شدن 
ـ  اختیاری  فعل  تامه  علت  اجزای  از  یکی 

مشمول همین قانون می دانند.
کلی  مسأله  به  معتقدین  از  بسیاری  گرچه 
»ضرورت  مسأله  بودن  استثنا  قابل  غیر  و 
اختیار  به  از معتقدین  را  معلولی«، خود  و  علّی 
به چنین  اعتقاد  با  است  بدیهی  اما  می  پندارند، 
استثنا  قابل  غیر  و  قطعی  طور  به  باید  اصلی 
پذیرفت که هیچ فاعلی در فعل خویش دارای 
و  معاصی  حتی  و  امور  تمامی  و  نبوده  اختیار 
از  خارج  و  ضرورت  نحو  به  قبایح  و  گناهان 

اختیار تحقق می  یابد.
فلسفه می  گوید:

 »الشیء ما لم یجب لم یوجد.«2
 »همه چیز ]حتی فعل و انتخاب انسان[ به 

نحو ضرورت و وجوب تحقق می  یابد.«
این  به  اعتقاد  وجود  با  فیلسوفان  برخی 
مسلم  اصل  یک  را  آن  که  گونه ای  به  قاعده 
عقلی و خدشه ناپذیر و غیر قابل استثنا می  دانند 
اختیار خداوند  از  دارند که  آن  بر  باز هم سعی 
و بندگان دفاع کنند که البته تالش ایشان در 
مانده  مفید  غیر  و  بی نتیجه  پیوسته  مورد  این 
کلیت  از  باید  یا  است  بدیهی  اینکه  چه  است 
برداشته  دست  معلولی  و  علّی  ضرورت  قانون 
و فعل فاعل مختار را اسیر مقدمات ضروری و 
ضرورت بخش پیش از خود ندانست، و یا اینکه 
باید برای همیشه از اثبات اختیار صرف نظر کرد.

تذکر 1: الزم به ذکر است که فعل کسی 
مجبور  خود  بدهی  پرداخت  برای  مثال  که 
بدهی  تا  بفروشد  را  خود  ملک  مثال  می  شود 
خود را پرداخت کند از نظر کالمی و اعتقادی 
است  اختیاری  فعل  اقسام  در  داخل  فقهی  و 
اختیاری  غیر  و  جبری  فعل  اقسام  از  اینکه  نه 
شمرده شده، یا چیز سومی بین فعل جبری و 

اختیاری باشد.
اختیار ما، ما  تذکر 2: خداوند متعال بدون 
را مختار آفریده است ولی این مسأله ربطی به 

ــن  ــی از بدیهی تری یک
هــر  کــه  امــوری 
وجــود  بــه  عاقلــی 
و  اذعــان داشــته  آن 
آن را بــه روشــنی در 
ــد  ــود می  یاب ــود خ وج
ــودن  ــار ب ــأله مخت مس
اعمــال  در  انســان 
و  خویــش،  رفتــار  و 
تفــاوت واضحی اســت 
ــکان دادن  ــن ت ــه بی ک
اختیــاری دســت بــا 
ــاری  ــر اختی رعشــه غی
ــن  ــا ای ــد. ب آن می  یاب
حــال گروهــی، بــا روی 
منابــع  از  برتافتــن 
ــل و  ــم و عق ــی عل اصل
برهــان، در پیــچ و خــم 
اصطاحــات  برخــی 
عیــن  در  و  فریبــا 
ــه  ــوا بلک ــال بی محت ح
نادرســت ســرگردان 
شــده و بــه انــکار ایــن 
اصــل بدیهی و روشــن 

نــد. خته ا ا پرد
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مسأله جبر و اختیار ندارد، بلکه محل بحث در 
مسأله جبر و اختیار این است که پس از اینکه 
خواست  به  و  ما،  اختیار  بدون  متعال  خداوند 
خودش ما را دارای اختیار آفریده است آیا افعال 
و طاعات و معاصی خود را به اختیار خود انجام 
می  دهیم )عقیده مخالفان جبر(، یا اینکه تمامی 
افعال حتی گناهانمان را به نحو جبر و ضرورت 
و بدون اختیار انجام می  دهیم )نظریه جبریون و 

فالسفه و عرفا(.
از  تذکر 3: برخی مدافعان فلسفه در دفاع 
این  جبر  »معنای  که  می  گویند  ایشان  عقیده 
است که وقتی ما فعلی را انجام می  دهیم حتما و 
ضرورتا و لزوما و بدون تخلف باید آن فعل واقع 
مطلب  این  گفت  باید  ایشان  پاسخ  در  شود«، 
معلوم  زیرا  است،  اختیار  و  جبر  بحث  از  خارج 
است که وقتی ما فعلی را انجام می  دهیم حتما 
اختیار  اما معتقدین به  باید آن فعل واقع شود، 
می  گویند که اصل فعل و ترک به اختیار ماست 
در حالی که سخن فالسفه و جبریون این است 
اختیار ما  به  اراده هم  که اصل فعل و ترک و 
نیست و هر فعل و طاعت و معصیتی به نحو 
جبری و ضروری و حتمی و غیر اختیاری از ما 

صادر می  شود.
و البته همانطور که گفته شد تمامی کسانی 
قانونی  معلولی  و  علّی  پنداشته اند ضرورت  که 
انسان  فاعلیت  استثنا است و  قابل  کلی و غیر 
خود  از  پیش  عوامل  ضرورت  های  نتیجه  نیز 
می  باشد ناگزیر از التزام به جبر خواهند بود و لو 
اینکه خود از مدعیان اختیار و مدافعان لفظی آن 

باشند چنانکه می  گویند:
االمکانی  الوجود  سلسلة  فی  شیء  »ال 
تنتهی  والعلل  بالغیر،  موجب  واجب  هو  و  إال 
لها  الموجبة  العلة  وهو  بالذات  الواجب  إلی 

ولمعلوالتها.« 3
»تمامی موجودات سلسله امکان، واجب و 
موجب بالغیر و بدون اختیار بوده، و تمامی علل 
خود سبب  او  که  برمی گردند  بالذات  واجب  به 
ایجاب و اضطرار آن ها و معلوالتشان می  باشد.«
»إذا تم العلم بکون الفعل خیرا أعقب ذلک 
محبوب  فالخیر  الفعل،  إلی  الفاعل  من  شوقا 
کیفیة  الشوق  و هذا  فقد  إذا  إلیه  مطلقا مشتاقا 
ذلک  وأعقب  قطعا  السابق  العلم  غیر  نفسانیة 
االرادة ـ وهی کیفیة نفسانیة غیر العلم السابق 

الفعل  یتحقق  بتحققها  و  ـ  قطعا  الشوق  وغیر 
الذی هو تحریک العضالت بواسطة القوة العاملة 

المنبثة فیها.« 4
تمام  فعل  بودن  خیر  به  علم  که  »وقتی 
شد، شوق فاعل به سوی آن را به دنبال خواهد 
و  بوده  محبوب  مطلقا  خیر  که  چرا  داشت، 
چنانچه موجود نباشد شوق به سوی آن حاصل 
می  شود. به دنبال آن، اراده که کیفیتی نفسانی، 
و قطعا چیزی غیر از علم سابق و شوق می  باشد 
همان  که  فعل  آن،  تحقق  به  و  آمده  پدید 
است  عامله  قوه  واسطه  به  عضالت  تحریک 

محقق می  گردد.«
حقیقی  معنای  کلی  طور  به  فلسفه  آری، 
»اختیار« را در عالم نپذیرفته، هر فاعلیتی را بر 
تفسیر می  کند،  معلولی  و  علّی  اساس ضرورت 
و هر فعلی را ـ با واسطه و یا بدون واسطه ـ 
به ساحت قدس و جالل خداوند متعال نسبت 
می  دهد، چنانکه در کتاب »نهایة الحکمة« آمده 

است:
»ما من شیء ممکن موجود سوی الواجب 
فعل  وهو  إال  االختیاریه،  االفعال  حتی  بالذات 
الواجب بالذات، معلول له بال واسطة أو بواسطة 

أو وسائط. «5
»غیر از واجب بالذات، همه ممکنات حتی 
بدون  که  است  خداوند  فعل  اختیاری،  افعال 

واسطه یا با واسطه از آن او می  باشد.«
و نیز:

وللفعل  طولیة  الفاعلیة  أن  عرفت  »قد 
االیجاد  بمعنی  بالفعل  الواجب  إلی  انتساب 
العرض  قیام  بمعنی  المختار  االنسان  وإلی 

بموضوعه.«6
و  بوده  طولی  فاعلیت  که  دانستی  »قبال 
به  ایجاد  معنای  به  فعلی  انتسابی  دارای  فعل 
قیام  معنای  به  انتسابی  دارای  و  است،  خداوند 
مختار  انسان  به  نسبت  موضوعش  به  عرض 

می  باشد.«
آمده  چنین  فلسفه«  »آموزش  کتاب  در  و 

است:
»فالسفه پیشین، استناد پدیده ها و از جمله 
به  متعال  خدای  به  را  انسان  اختیاری  افعال 

عنوان علت العلل، اثبات می  کرده اند.«
معلول،  وجود  بودن  تعلقی  به  توجه  »با 
صحیح تری  و  روشن تر  تبیین  افعالی  توحید 

از  بسـیاری  گرچـه 
و  کلـی  بـه  معتقدیـن 
اسـتثنا  قابـل  غیـر 
بودن مسـأله »ضرورت 
علّـی و معلولـی«، خـود 
بـه  معتقدیـن  از  را 
اما  می  پندارنـد،  اختیـار 
بدیهی اسـت بـا اعتقاد 
بـه چنیـن اصلـی بایـد 
بـه طـور قطعـی و غیر 
قابـل اسـتثنا پذیرفـت 
در  فاعلـی  هیـچ  کـه 
دارای  خویـش  فعـل 
اختیـار نبـوده و تمامـی 
معاصـی  حتـی  و  امـور 
قبایـح  و  گناهـان  و 
و  ضـرورت  نحـو  بـه 
خـارج از اختیـار تحقق 

. بـد می  یا
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می  یابد و افعال اختیاری انسان هم از این نظر 
مستند به خداوند متعال خواهند بود که افاضه 

وجود و تأثیر استقاللی مخصوص اوست.«7
علیه  الرضا  موسی  بن  »علی  کتاب  در  و 
چنین  باره  این  در  االلهیة«  والفلسفة   السالم 

آمده است:
»الشیء  قاعدة  به  الناطق  ـ  العلّی  »الجبر 
ما لم یجب لم یوجد« هو الوجوب السابق علی 

تحقق أی شیء ال یکون وجوده عین ذاته.«8
»هیچ  قاعده  که  ـ  علّی  جبر  و  »حتمیت 
پیدا  وجود  نشود  حتمی  و  قطعی  تا  چیزی 
و  حتمیت  همان  می  داردـ،  بیان  نمی  کند« 
که  چیزی  هر  تحقق  بر  که  است  قطعیتی 
سبقت  و  پیشی  نباشد  ذاتش  عین  وجودش 

دارد.«
و نیز:

قریب  مبدء  المختار  المتفکر  االنسان  »إن 
للفعل الوجودی، ثم المبادی العالیة المنتهی إلی 
مسبب  إلی  منتهیة  وسطیة  علل  المبادی  مبدء 
االسباب لصدور ذلک الفعل الوجودی،... إال أنها 
تکون اسبابا له بطریق مبادیه ـ التی منها تروی 
االنسان وإرادته و انتخابه الحد طرفی الممکن 
ـ وهذا هو المنزلة الوسطی بین منزلتی االفراط 

والتفریط علی مسلک الفلسفة المتعالیة.«9
فعل  نزدیک  مبدء  مختار،  متفکر  »انسان 
وجودی است، بعد از آن مبادی باالتری وجود 
دارند که علت  های وسط بوده و به سبب تمامی 
منتهی  وجودی  فعل  آن  صدور  برای  اسباب 
وسطی  علت  های  آن  البته  که  ـ  می  شوند، 
جمله  از  که  هستند  مقدمه هایی  عنوان  به 
و  اراده  و  انسان  اندیشه  می  باشد  مقدمات  آن 
آن  وجود  که  را  طرفی  دو  از  یکی  او  انتخاب 
امکان دارد ـ و این همان منزلت وسط بین دو 
فلسفه  اساس مسلک  بر  تفریط  و  افراط  طرف 

متعالیه می  باشد.«
انسان  اختیار  از  لفظ  سخن فوق گرچه در 
در  که  است  این  حقیقت  ولی  می  راند  سخن 
صورتی که بر اساس قاعده »الشیء ما لم یجب 
لم یوجد: تا چیزی ضرورت و وجوب پیدا نکند 
تحقق نمی  یابد« هر چیزی باید علت ضرورت 
حتی  و  انسان،  فعل  پس  باشد،  داشته  دهنده 
اندیشه و اراده و انتخاب و فعل و ترک و گناه و 
معصیت او نیز باید به طور ضرورت و وجوب از 

او صادر شود، و در این صورت نه اختیار معنایی 
دارد، و نه تفکر انسانی ربطی به اختیار او دارد، 
و نه جایی برای انتخاب انسان باقی می  ماند، و 
نه فعل ممکنی وجود دارد که بخواهد اختیار و 

انتخاب به آن تعلق بگیرد.
فلسفه می  گوید:

والقدرة  بالقدرة،  ضرورة  الزمة  »الحرکة 
والمشیة  المشیة،  انجزام  عند  ضرورة  محرکة 
فهذه  الداعی،  عقیب  القلب  فی  تحدث ضرورة 
لنا  ولیس  بعض  علی  بعضها  یترتب  ضروریات 
سابقه،  تحقق  عند  منها  شیء  وجود  ندفع  أن 
تحقق  عند  المشیة  ندفع  أن  لنا  یمکن  فلیس 
المقدور  إلی  القدرة  انصراف  وال  للفعل  الداعی 

بعدها، فنحن مضطرون فی الجمیع.«10
است.  قدرت  ضروری  الزمه  »حرکت، 
ضرورتا  مشیت  شدن  جزمی  از  پس  قدرت،  و 
به  جبری  طور  به  مشیت،  و  می  افتد.  کار  به 
این ها  پس  می  آید.  پدید  قلب  در  داعی  دنبال 
همه ضرورت هایی اند که برخی بر برخی دیگر 
از  از آن ها پس  بر دفع هیچ کدام  مترتبند و ما 
تحقق مرحله سابقش قدرت نداریم. پس برای 
به  داعی  تحقق  وجود  با  که  ندارد  امکان  ما 
انجام فعل، مشیت را دفع کنیم. یا اینکه بعد از 
تحقق مشیت قدرت را از مقدور باز داریم. پس 
اختیار  این احوال مضطر و بدون  ما در تمامی 

می  باشیم.«
سپس فیض کاشانی به اشعار حافظ ـ که 
کاشف از جبری بودن او نیز هستـ  اشاره کرده 

و می  گوید:
»بارها گفته ام و بار دگر می  گویم

که من دل شده این ره نه به خود می  پویم 
در پس آینه طوطی صفتم داشته اند
آنچه استاد ازل گفت بگو می  گویم 

من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست
که از آن دست که می  پروردم می  رویم«

در کتاب »الهی نامه« نیز آمده است:
»جز این نمی  شد، با که درآویزیم.«11

و نیز:
حسن،  ثابت  عین  اقتضای  که  »شکرت 

اغتذای از مأدبه محمد و آل محمد است.«12
و نیز:

کاریم  شیرین   و  زبانی  شیرین  همه  »با 
نمی  دانم چه کاره ام.«13

طـور  بـه  فلسـفه 
حقیقـی  معنـای  کلـی 
عالـم  در  را  »اختیـار« 
نپذیرفتـه، هـر فاعلیتی 
را بـر اسـاس ضرورت 
علّـی و معلولی تفسـیر 
می  کنـد، و هـر فعلی را 
ـ با واسـطه و یـا بدون 
بـه سـاحت  ـ  واسـطه 
قـدس و جـال خداوند 
متعـال نسـبت می  دهد، 
چنانـــکه در کتـــاب 
آمده  الحکمـة«  »نهایـة 

است:
»مـا مـن شـیء ممکن 
الواجب  سـوی  موجـود 
بالـذات حتـی االفعـال 
وهـو  إال  االختیاریـه، 
فعـل الواجـب بالـذات، 
معلـول لـه با واسـطة 
أو بواسـطة أو وسائط.«

)غیـر از واجـب بالذات، 
حتـی  ممکنــات  همـه 
اختیـاری،  افعـــال 
فعـل خـــداوند اسـت 
واسـطه  بـدون  کـه 
یـا بـا واسـطه از آن او 

) . شـد می  با
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عرفان و جبر
در این زمینه عرفان پا را فراتر گذاشته و می  گوید: »جز ذات خداوند هیچ موجود 

دیگری وجود ندارد که سخن از جبر و اختیار آن در میان آید«.
شبستری می  گوید:

جاهـل مـرد  ای  اختیـار   »کدامیـن 
باطـل  بالـذات  بـود  کاو  را  کسـی 
چـون بود توسـت یکسـر جملـه نابود

بـود  کجـا  از  اختیـارت  نگویـی 
کسـی کاو را وجـود از خـود نباشـد

بـه ذات خویـش نیـک و بـد نباشـد 
مؤثـر حـق شـناس انـدر همـه جای 
پـای  منـه  بیـرون  خویشـتن  حـد  ز 
هر آن کس را که مذهب غیر جبر است

اسـت  گبـر  ماننـد  کاو  فرمـود  نبـی 
چنان کان گبر یـزدان و اهرمن گفت

همیـن نـادان احمـق ما و مـن گفت 
مقـدر گشـته پیـش از جـان و از تـن

معیـن  کاری  یکـی  هـر  بـرای 
اسـت الابالـی  کبریایـی  جنـاب 
اسـت  خیالـی  قیاسـات  از  منـزه 
چـه بـود انـدر ازل  ای مـرد نـا اهـل
که این یک شـد محمد و آن ابوجهل 
اسـت اضطـرار  ز  را  آدمـی  کرامـت 
نه آن کاو را نصیبی ز اختیار اسـت«14

در کتاب »رسائل توحیدی« آمده است:
»در جهان خارج هیچ فعلی نیست مگر فعل خداوند سبحان، و این حقیقتی است 

که برهان و ذوق هر دو بر آن داللت دارد.«15
و در کتاب »خیر االثر در رد جبر و قدر« آمده است:

»فاعل، در هر موطن اوست، و موثری جز وی نیست.«16
مذهب عرفان می  گوید:

 »موجودات همچون صورت هایی در آیینه، هیچ حقیقتی ندارند، تنها نشان دهنده 
ذات خداوندند و هرگز وجود حقیقی ندارند.«

 در کتاب »علی بن موسی علیه  السالم والفلسفة االلهیة« آمده است:
»إن استحالة التفویض علی مشرب التوحید االفعالی أظهر، لوضوح امتناع تفویض 
االمر الخارجی إلی صورة مرآتیة ـ ال حقیقة لها عدا حکایة ذی الصورة ـ کما أن امتناع 
الجبر علی هذا المشرب أیضا أبین ـ الن االکراه إنما یتصور فیما یکون هناک شیء 
موجود له اقتضاء وإرادةـ  وأما الصورة المرآتیةـ  التی ال واقعیة لها عدا االرائة والحکایةـ  
فال مجال لفرض إکراهها وجبرها. کما أنها ال مجال أیضا لتفسیر المنزلة بین المنزلتین 
للصورة  البعیدة، إذ ال علیة  القریبة والمتوسطة و  العلة  الحکماء من توجیه  علی منهج 

المرآتیة اصال حتی یبحث عن کونها قریبة أو ال.«17
امتناع  افعالی روشن تر است، زیرا  »محال بودن تفویض بر اساس مشرب توحید 
تفویض امر خارجی به صورت آئینه ای ـ که هیچ وجود واقعی ای جز نمایاندن ندارد ـ 

و  گذاشته  فراتر  را  پا  عرفان   
هیچ  خداوند  ذات  »جز  می  گوید: 
که  ندارد  وجود  دیگری  موجود 
سخن از جبر و اختیار آن در میان 

آید«.
شبستری می  گوید:

جاهل مرد  اختیار ای  »کدامین 
باطل  بالذات  بود  کاو  را  کسی 
چون بود توست یکسر جمله نابود
بود  کجا  از  اختیارت  نگویی 
نباشد خود  از  وجود  را  کاو  کسی 

نباشد  بد  و  نیک  خویش  ذات  به 
جای  همه  اندر  شناس  حق  مؤثر 
پای  منه  بیرون  خویشتن  حد  ز 
هر آن کس را که مذهب غیر جبر است

است  گبر  مانند  کاو  فرمود  نبی 
چنان کان گبر یزدان و اهرمن گفت

و من گفت  ما  احمق  نادان  همین 
مقدر گشته پیش از جان و از تن

معین  کاری  یکی  هر  برای 
است الابالی  کبریایی  جناب 
است  خیالی  قیاسات  از  منزه 
نااهل مرد  ازل ای  اندر  بود  چه 
که این یک شد محمد و آن ابوجهل 
است اضطرار  ز  را  آدمی  کرامت 
نه آن کاو را نصیبی ز اختیار است«.
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فرض  برای  جایی  پس  است،  آشکار  و  روشن 
میان  در  آئینه ای  صورت  آن  اجبار  و  اکراه 
که  ـ  فالسفه  روش  بر  که  همانطور  نمی  ماند. 
ـ  می  پذیرند  را  دور  و  متوسط  و  نزدیک  علت 
باقی  امرین  بین  امر  تفسیر  برای  مجالی  نیز 
نمی  ماند، زیرا صورت آئینه ای اصال علیت ندارد 
علیت  آن  بودن  دور  یا  نزدیک  از  بخواهد  که 

بحث شود.«
و در ادامه چنین آمده است:

التوحید  ـوهو  الرابع  المشرب  علی  »إنه 
النظری،  العرفان  فی  عنه  المبحوث  االفعالی 
له  وجود  ال  العملی  العرفان  فی  المشهود 
]االنسان وغیره من الممکنات[ إال مجازا بحیث 
إلیه إسنادا إلی غیر ما هو  الوجود  یکون إسناد 
المیزاب فی قول  إلی  الجریان  إسناد  نظیر  له ـ 
الموجود  الن  ـ  المیزاب«  »جری  یقول:  من 
ال  مرآتیة  صورة  المشرب  هذا  علی  االمکانی 
معنی  یصیر  فحینئذ  الخارج...،  فی  لها  وجود 
نفی الجبر والتفویض عن تلک الصورة، وإثبات 
والتفریط،  االفراط  طرفی  بین  الوسطی  المنزلة 
القول  الن  االسناد...  فی  المجاز  باب...  من 
بأن تلک الصورة الحاکیة التی ال وجود لها فی 
الخارج ـ لیست مجبورة وال مفوضا إلیها، قضیة 
موجود  وأی  االنسان  موضوعها...  بانتفاء  سالبة 
ال  إذ  سبحانه،  فاعلیته  درجات  من  درجة  آخر 

فاعل إال من هو رب العالمین.«18
در عرفان  افعالی که  توحید  »بنابر مشرب 
نظری مورد بحث است و در عرفان عملی به 
بقیه  و  ]انسان  آن  برای  اصال  می  آید،  شهود 
مخلوقات[ وجودی در کار نیست مگر مجازا به 
حقیقت  در  انسان  به  وجود  اسناد  که  گونه ای 
وقتی  که  همان گونه  نیست،  انسان  خود  برای 
حقیقت،  در  شد«  جاری  »ناودان  می  گوییم: 
جاری شدن در مورد خود ناودان واقع نشده است 
بر اساس مشرب عرفان  امکانی  ـ زیرا موجود 
عملی تنها صورتی آیینه ای است که در خارج 
و  جبر  نفی  معنای  بنابراین،  ندارد.  وجود  اصال 
تفویض از آن صورت، و اثبات منزلت سوم بین 
افراط و تفریط برای آن، از باب مجاز در اسناد 
است، زیرا سخن از جبر یا اختیار آن صورتی که 
تنها نمایان گر غیر است ـ و خود آن را اصال در 
خارج وجودی نیست ـ قضیه سالبه ای است که 
اصال موضوع ندارد... انسان و تمامی موجودات 

خداوند  فاعلیت  درجات  از  درجه ای  دیگر، 
سبحانه می  باشند، زیرا هیچ فاعلی جز پروردگار 

عالمیان وجود ندارد.«
اشکال: در مورد کلمات مزبور می  گوییم:

1 . همان طور که بنابر مشرب توحید افعالی 
عارفان، موضوع جبر و تفویض منتفی می  شود، 
هم  االمرین  بین  امر  و  بندگان  اختیار  مسأله 
منتفی شده و جایی برای اثبات اختیار و امر بین 

االمرین باقی نمی  ماند.
2 . تشبیه انسان به صورت آیینه ای درست 
با مسلک خودِ اهل عرفان و  نبوده، و مناقض 
صورت  اینکه  چه  می  باشد،  وجودیان  وحدت 
آیینه ای در عین اینکه حکایت از صاحب صورت 
صاحب  از  مستقل  وجود  خودش  ولی  می  کند 
برای  عرفان  اهل  که  حالی  در  دارد  صورت 
وجودی  هیچ گونه  به  مخلوقات  سایر  و  انسان 
ندارند،  اعتقاد  متعال  خداوند  وجود  از  جدا 
بنابراین، آوردن این مثال به جای اینکه اذهان 
را به فهم منظور ایشان نزدیک کند، آن ها را از 

فهم آن دورتر می  سازد.

ضرورت  بودن  »کلی  قانون  تفاوت 
علّی و معلولی« با »قانون کلی بودن علت 

و معلول«
در مورد علت و معلول سخن از دو قاعده 

در میان مى آید:
یعنى  معلول،  و  علت  قانون  کلیت  الف( 

اینکه هیچ معلولى بدون علت نیست.
معلولى،  و  علّى  قانون ضرورت  کلیت  ب( 
یعنى اینکه هر معلولى نتیجه ضرورى علت خود 
مى باشد و تمامى علل حتى اراده خدا و گناهان 
و معاصی خلق به نحو ضروری و غیر اختیاری 
حاصل شده و در نتیجه هیچ گونه فعل اختیارى 
واقعى وجود ندارد. فلسفه و عرفان هر دو قانون 
را کلى و غیر قابل استثناء مى داند لذا وجود هر 
گونه اراده و فعل اختیارى را انکار کرده و یا آن 
را به معانى نادرستى همچون علم، رضا، عنایت 

و ابتهاج تأویل مى کند و مى گوید:
علل  انسان  افعال  براى  ما  شود  بنا  »اگر 
تامه  علل  آن  به  افعال  آن  نسبت  که  تامه اى 
افعال صرفا  باشد، و وجود و عدم آن  ضرورت 
وابسته به وجود و عدم آن علل تامه باشد قائل 
دست  به  صرفا  را  فعل  آن  زمام  باید  نشویم، 

آملی:  جوادی  اهلل  آیت 
توحید  مشرب  بنابر 
برای  اصا  افعــــالی 
بقیه  و  ]انسان  آن 
در  وجودی  مخلوقات[ 
کار نیست مگر مجازا به 
وجود  اسناد  که  گونه ای 
حقیقت  در  انسان  به 
بــــــرای خود انسان 
نیـــــست، همان گونه 
می  گوییم:  وقتی  که 
در  شد«  جاری  »ناودان 
جاری شدن  حقیــقت، 
ناودان  خود  مورد  در 
زیرا  است   نشده  واقع 
موجود امکانی بر اساس 
عملی  عرفان  مشرب 
آیینه ای  صورتی  تنها 
است که در خارج اصا 
بنابراین،  ندارد.  وجود 
و  جبر  نفی  معنای 
صورت،  آن  از  تفویض 
سوم  منزلت  اثبات  و 
تفریط  و  افراط  بین 
مجاز  باب  از  آن،  برای 
زیرا  است،  اسناد  در 
اختیار  یا  جبر  از  سخن 
تنها  که  صورتی  آن 
نمایان گر غیر است ـ و 
خود آن را اصا در خارج 
قضیه  ـ  نیست  وجودی 
اصا  که  است  سالبه ای 
انسان  ندارد...  موضوع 
موجودات  تمـــامی  و 
از  درجــــه ای  دیگر، 
خداوند  فاعلیت  درجات 
زیرا  می  باشند،  سبحانه 
هیچ فاعلی جز پروردگار 

عالمیان وجود ندارد.«
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تصادف بسپاریم.«19
در حالی که مکتب وحى و برهان، تنها 
است  معتقد  و  مى داند  کلى  را  اولى  قانون 
که هر معلولى باید علتى داشته باشد و این 
قانون هرگز قابل استثنا نیست. اما قانون دوم 
کلى نبوده، و براى خداوند و هر فاعل مختار 
و  بوده  مساوى  کاماًل  ترک  و  فعل  دیگرى 

هیچ گونه ضرورت و جبرى در کار نیست.
قانون  اینکه کلى بودن  این بدون  بنابر 
چنانکه  یا  بخورد  تخصیص  معلول  و  علت 
اهل فلسفه مى پندارند تصادف و اتفاق پیش 
آید افعال اختیارى واقعا علت دارند اما علیت 
و فاعلیت فاعل مختار به نحو جبرى نبوده 
او  از  و فعل اختیارى به اختیار فاعل مختار 

صادر مى شود.
فاعل  که  فعلی  هر  در  اینکه  توضیح 
مختار انجام می  دهد دو معلول وجود دارد که 

باید از علت آن ها جستجو کرد:
مانند  مختار  فاعل  فاعلیت  نفس   .  1
خوردن  یا  نامه،  نوشتن  یا  شیشه،  شکستن 
شراب، یا به جای آوردن نماز، که ترک آن ها 
هم کامال به اختیار اوست و هیچ گونه علت 

ضرورت بخشی بر آن ها حاکم نیست.
شرط  به  مختار  فاعل  فعل  تحقق   .  2
یا  شیشه،  شدن  شکسته  مانند  او  فاعلیت 
نوشته شدن نامه، یا خورده شدن شراب، یا 
خوانده شدن نماز که معلول و نتیجه فاعلیت 
همان  آن  دهنده  ضرورت  علت  و  اوست، 

فاعلیت فاعل مختار می  باشد.
فاعل  فاعلیت  اثر  که  مطلب  این  در 
خورده  یا  نامه،  شدن  نوشته  )مانند  مختار 
نحو  به  نماز(  خوانده شدن  یا  شراب،  شدن 
)مانند  او  فاعلیت  پی  در  و ضرورت  ایجاب 
جای  به  یا  شراب،  خوردن  یا  نامه،  نوشتن 
گونه  هیچ  می  پذیرد،  صورت  نماز(  آوردن 
است  این  اصلی  سؤال  بلکه  نیست  شکی 
خود  نیز  مختار  فاعل  فاعلیت  نفس  آیا  که 
معلول علتی ضرورت بخش ـ مانند عوامل 
وراثتی و محیطی و تربیتی و... می  باشد یا نه 
بلکه نفس فاعل مختار به گونه ای است که 
بدون تبعیت از هر گونه ضرورتی یکی از دو 
طرف فعل یا ترک را انتخاب می  کند و هرگز 
ایجاب و  نحو  به  بیرونی  و  مقدماتی درونی 

و  نوشتن  و  به حرکت  را  او  دست  ضرورت 
خوردن و انجام دادن وادار نمی  نماید.

اثر  در  فعل  )صدور  اول  شق  انتخاب 
بخش(  ضرورت  بیرونی  و  درونی  عوامل 
و  است،  اختیار  نفی  و  جبر  به  عقیده  همان 
پذیرفتن شق دوم عینا همان عقیده اختیار و 
استثنای در قانون ضرورت علّی و معلولی در 

خصوص افعال فاعل مختار می  باشد.
برخی  تاکید  که  است  روشن  این  بنابر 
تحقق  داشتن  ضرورت  بر  فلسفه  مدافعان 
همان  که  خود  علت  وجود  پی  در  فعل 
فاعلیت نفس می  باشد مانند ضرورت نوشته 
منکری  نه  آن،  نوشتن  پی  در  نامه  شدن 
دارد و نه ربطی به بحث جبر و اختیار. کما 
اینکه ادعای استثنا ناپذیری ضرورت علّی و 
فاعل  معلولی در همه جا ـ حتی در مرحله 
ـ  آن  قدرت  اعمال  و  نفس  شدن  تارک  یا 
که اعتقاد اهل فلسفه است عین عقیده جبر 
گفت  باید  ایشان  پاسخ  در  و  بس،  و  است 
آن قانونی که کلیت دارد و استثنا نمی  پذیرد 
قانون علیت است نه ضرورت علّی و معلولی 
این  در  دخول  حیث  از  علل  بین  اینکه  چه 
می  باشد  مطلق  و خصوص  قانون عموم  دو 
افراد  از  اختیاری  علت  هر  که  گونه ای  به 
قانون کلی علت و معلول هست اما هر علتی 
علت اختیاری نیست بلکه در افعال اختیاری، 
مختار  فاعل  نفس  آنِ  از  واقعا  فاعلیت 
ایجاب و ضرورت و  به نحو  نه  اما  می  باشد 
اختیار  چنانکه گفته شد اصوال بحث جبر و 
این نیست که آیا آثار فاعلیت انسان به نحو 
ضرورت و وجوب حاصل می  شود یا نه، بلکه 
آیا نفس فعل و ترک  باره است که  این  در 
وجوبی  و  ضروری  معلول  و  نتیجه  انسان، 

مقدمات و علل قبل از آن است یا خیر.
لم  ما  »الشیء  قاعده  بودن  کلی 
نسبت  فلسفه  نظر  در  یوجد«  لم  یجب 
به همه چیز حتی نسبت به تمام افعال 

اختیاری انسان و باری تعالی
و  مدرسان  و  مدافعان  از  بسیاری 
قاعده  که  می  کنند  خیال  فلسفه  مؤلفان 
و  جبری  عوامل  و  علل  مخصوص  فوق 
غیر اختیاری طبیعی است نه افعال اختیاری 
مطلب  این  که  حالی  در  خداوند،  و  انسان 

در مورد علت و معلول سخن از 
دو قاعده در میان می آید:

الف( کلیت قانون علت و معلول، 
بدون  معلولی  هیچ  اینکه  یعنی 

علت نیست.
علّی  ضرورت  قانون  کلیت  ب( 
هر  اینکه  یعنی  معلولی،  و 
علت  ضروری  نتیجه  معلولی 
خود می باشد و تمامی علل حتی 
معاصی  و  گناهان  و  خدا  اراده 
غیر  و  ضروری  نحو  به  خلق 
اختیاری حاصل شده و در نتیجه 
واقعی  اختیاری  فعل  هیچ گونه 
عرفان  و  فلسفه  ندارد.  وجود 
هر دو قانون را کلی و غیر قابل 
هر  وجود  لذا  می داند  استثناء 
را  اختیاری  فعل  و  اراده  گونه 
انکار کرده و یا آن را به معانی 
رضا،  علم،  همچون  نادرستی 
می کند  تأویل  ابتهاج  و  عنایت 

و می گوید:
افعال  برای  ما  شود  بنا  »اگر 
انسان علل تامه ای که نسبت آن 
افعال به آن علل تامه ضرورت 
باشد، و وجود و عدم آن افعال 
عدم  و  وجود  به  وابسته  صرفا 
آن علل تامه باشد قائل نشویم، 
به  صرفا  را  فعل  آن  زمام  باید 

دست تصادف بسپاریم.«
و  وحی  مکتب  که  حالی  در 
را  اولی  قانون  تنها  برهان، 
که  است  معتقد  و  می داند  کلی 
داشته  علتی  باید  معلولی  هر 
قابل  هرگز  قانون  این  و  باشد 
دوم  قانون  اما  نیست.  استثنا 
کلی نبوده، و برای خداوند و هر 
فاعل مختار دیگری فعل و ترک 
هیچ گونه  و  بوده  مساوی  کامًا 
ضرورت و جبری در کار نیست.
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ادعایی دور از اقعیت و مخالف با اصول مسلم 
چنین  و  بوده  فالسفه  تصریحات  و  فلسفه 
نیست.  پذیر  امکان  اصال  فلسفه  در  استثنایی 

چنان که می  گویند:
نرسند  وجوب  حد  سر  به  تا  »ممکنات 
موجود نمى شوند... هر یک از افعال ارادى نیز تا 
مقدمات و شرائط الزم آن فراهم نشود حاصل 
همین  نیز  سابق  وجوب  معنى  و  شد  نخواهد 
است. این معنى را حکماء با عبارت »الشی ء ما 
لم یجب لم یوجد« بیان کرده اند و بدیهى است 
که بعد از وجود، واجب بالغیر خواهد بود و معنى 
گویند:  چنانکه  است  همین  نیز  الحق  وجوب 
وجوب  که  بالوجوبین«  محفوف  ممکن  »کل 
گویند  که  این  از  مراد  و  باشد  الحق  و  سابق 

»کل ممکن محفوف بالوجودین و العدمین.«20
»صدرا گوید: ... معنى قادر این نیست که 
به طور مطلق »یصح منه صدور کل ما یشاء«... 
ابن سینا گوید: ... مختار در حکم مضّطر است 
به  که  مى دانیم  ما  فقط  که...   این  توضیح 
اگر  لکن  مى دهیم  انجام  را  فعلى  خود  اختیار 
اختیار  به  حکم  که  مى یابیم  در  بنگریم  خوب 
دشوار  بس  اجبار  آن  دیگر  همین طور طرف  و 
است... مال صدرا مى گوید... اراده خداوند مانند 
او  ذات  است چون عین  الوجود  واجب  او  ذات 
تغییر  قابل  و  است  خداوند  ذاتى  اراده،  است... 
نیست... پس اراده او و رضایت او علم او است 
به فیضان اشیاء از او... و اراده به این معنا کامال 
با تفسیرى که از اراده کرده اند به صحت فعل و 
ترک، منافات دارد. و اراده در آدمیان... موقعى 
که رجحان پدید آمد و به سرحدّ وجوب رسید 
الزاما واقع مى شود و یا وقوع آن ممتنع مى شود 
و در این مرحله فرقى بین فعل معطوف به اراده 
و غیر آن نیست... فعل و صنع علت در معلول 
ایجاب است ال غیر، زیرا گفته اند و ثابت شده 
است که »الشئ ما لم یجب لم یوجد« و مادام 
و  وقوع  فرض  است،  امکان  حال  بر  که شى ء 
از  یکى  تعیین  و  است  محال  آن  در  وقوع  ال 
به  دو طرف وجود و عدم در موقعى است که 
رسیده  عدم  وجوب  یا  و  وجود  وجوب  حدّ  سر 

باشد.«21
سلسلة  منتهى  الوجوب  انّ  دریت  »قد 
االمکانات، وان الممکن ما لم یجب لم یوجد، 
فالعلّة ما لم یجب صدور المعلول عنها لم یوجد 

معلول  وکل  العلیّة،  واجب  علّة  فکل  المعلول، 
احدهما عن  تخلف  یجوز  فال  المعلولیّة،  واجب 

اآلخر وال انفکاکهما فى الوجود.«22
»ما البرهان على أن الخلق من لوازم واجب 
بیّنا أن  وقد  معلول،  الخلق  إن  بذاته؟...  الوجود 
یتعلّق  أن  فإما  یوجد،  لم  یجب  لم  ما  المعلول 

وجوده  بالواجب الوجود، أو یتسلسل.«23
»أنباذقلس الحکیم... هو معترف بأن ما لم 

یجب لم یوجد.«24
ـ  الجیم  بکسر  ـ  موجب  ـ  تعالى  »الحق 
أی فاعل یجب فعله بقدرته واختیاره  وهذا على 
مذهب الحکیم حیث یقول الشی ء ما لم یجب 

لم یوجد.«25
ذلک  فإنّ  لموضوع،  حصل  محمول  »کل 
الحصول یجب أن یکون مسبوقا بالضرورة. فإنّه 
لم  یجب  لم  ما  الشی ء  أنّ  الحکمة:  فی  ثبت 

یوجد.«26
فله  یکن  لم  ما  بعد  حادث  »واالختیار 
األشیاء  اذن  فیکون  بلزوم...  عنه  وحدوثه  علة 
ال  یجب  وانما  یوجد  لم  یجب  لم  ما  الممکنة 

بذاتها بل بالقیاس الى علله.«27
نیز رجوع شود به:

نهایة الحکمة، مرحله رابعة، فصل خامس، 
»الشیء ما لم یجب لم یوجد« 

وجوب  فی  ثالث،  فصل  ثامنة،  مرحله  و 
وجود المعلول عند وجود علته التامة.

و  عشر،  ثانی  فصل  عشر،  ثانی  مرحله  و 
فصل رابع عشر، که تصریحا هر دو قاعده را هم 
در خدا و هم در افعال اختیاری جاری می داند و 

دفاع  های نادرست می  کند. 
و همینطور الهیات آیت اهلل سبحانی، ج1/

ص600، و المیزان ج13/ص72.

جبر و برهان!
برخی کسانی که ضرورت علّی و معلولی را 
به عنوان یک قانون کلی پذیرفته اند و در نتیجه 
ملتزم به جبر نیز گشته اند منتهای عذرشان این 
جز  برهان  مقتضای  پنداشته اند  که  است  بوده 
از مقتضای برهان نمی  توان دست  آن نبوده و 

برداشت. چنانکه می  گویند:
الواجب  إلی  منتة  الغیری  الوجوب  »وهذا 
االولی  والعلة  للفعل  االولی  العلة  فهو  بالذات، 
علت للمعلول االخیر، الن علة الشی علة لذلک 

ــان   ــیاری از مدافع بس
خـــــــیال  فلســفه 
ــده  ــه قاع ــد ک می  کنن
ضـــــرورت علــی و 
معلولــی  مخصــوص 
ــل و عوامــل جبــری  عل
اخـــــتیاری  غیــر  و 
نــه  اســت  طبیعــی 
اختیــاری  افعـــــال 
ــد، در  ــان و خداون انس
حالــی کــه ایــن مطلب 
مخـــــالف  ادعایــی 
مســلم  اصــول  بــا 
ــات  ــفه و تصریح فلس
فاســفه بــوده و چنیــن 
اســتثنایی در فلســفه 
اصــا امــکان پذیــر 

نیســت.
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االبحاث  فی  مبینة  ثابتة  أصول  فهذه  الشیء. 
السابقة.«28

»و این وجوب غیری، بازگشتش به واجب 
بالذات است، پس او خود علت اولی فعل بوده؛ 
و علت اولی، علت معلول اخیر نیز می  باشد. زیرا 
علت علت شی ء، علت خود شی ء نیز می  باشد. 
و این ها اصول ثابت و روشن بحث  های گذشته 

می  باشد.«
کتاب »معارف اسالمی 1 ـ 2« می  نویسد:

»... اختیار به هیچ وجه منافاتی با دو قانون 
و  علت  ضرورت  معلولیت،  و  )علیت  مذکور 
معلول( ندارد، زیرا معنای اختیاری بودن افعال 
انسان این نیست که افعال انسان بی علت تحقق 
یافته و وجود پیدا می  کند، بلکه معنای آن این 
بدون  و  است  العله  جزء  انسان  اراده  که  است 
تحقق اراده، علت تامه محقق نمی  شود، و طبق 
همان دو قانون معلول نیز تحقق نخواهد یافت، 
و بالعکس انکار دو قانون مذکور که مرادف با 

اعتقاد به تصادف است...«29
اشکال: اگر حدوث اراده در انسانـ  که جزء 
قانون ضرورت  تابع  ـ  است  شده  شمرده  العله 
از  گریزی  راه  هیچ  دیگر  باشد  معلولی  و  علّی 
کلیت  تابع  اگر  و  ماند،  نخواهد  جبر  به  التزام 
این  کلیت  نباشد پس  معلولی  و  علّی  ضرورت 
که  است  واضح  است،  خورده  استثنا  قانون 
تصادف نیز نتیجه استثنا در قانون ضرورت علّی 
و معلولی نیست بلکه تصادف در صورتی الزم 

می  آید که:
1 . کسی منکر کلیت قانون علت و معلول 

و اثر و مؤثر شود.
2 . کسی منکر ضرورت علّی و معلولی به 
حتی  جا  هیچ  در  یعنی  باشد،  کلیه  سالبه  نحو 
نیز  ندارند  از خود  اختیاری  در علل طبیعی که 

ضرورت علّی و معلولی را قبول نداشته باشد.
3 . تحقق فعل فاعل مختار را تابع اعمال 

قدرت و سلطنت فاعل مختار نداند.
معلولی  و  علّی  ضرورت  در  استثنا  اما  و 
سالبه  نحو  به  معلولی  و  علّی  انکار ضرورت  و 
جزئیه ـ یعنی در خصوص افعال اختیاری ـ نه 
تنها مستلزم تصادف نیست بلکه بدون آن اثبات 

اختیار محال می  باشد.
»اصول فلسفه و روش رئالیسم« می  نویسد:
»اختیار به معنایی که انسان به نظر ساده 

اختیاری  ندارد...  تحقق  می  پذیرد،  سطحی  و 
انجام  که  کاری  که  است  این  دارد  انسان  که 
اجزای  از  یکی  که  خودش  به  نسبت  می  دهد، 
در  چه  اگر  ندارد،  ضرورت  نسبت  است  علت 
که  علت  اجزای  مجموع  به  نسبت  حال  عین 
نسبت  است  انسان  غیر  و  انسان  مجموع 

ضرورت دارد.«30
نیز در جلد سوم ـ صفحه 152 و غیر آن 
غیر  فعل  با  اختیاری  فعل  تفاوت  مورد  در  ـ 
اختیاری معتقد است که »ضرورت« در »علل 
غیر اختیاری« از حیث »نسبت معلول به علت 
تامه« است، و »امکان« در »علل اختیاری« از 

جهت نسبت معلول با علت ناقصه است.
فعل  معنای  مورد  در  فوق  تفسیر  اشکال: 
اختیاری و تمایز آن از افعال جبری به هیچ وجه 

قابل قبول نیست چه اینکه:
1: اگر واقعا مناط اختیاری بودن فعل، عدم 
باشد،  آن  ناقصه  علل  به  نسبت  آن  ضرورت 
تمامی افعال و حوادث غیر اختیاری نیز اختیاری 
حوادث ضروری  همه  نسبت  زیرا  بود،  خواهند 
بر  و  است؛  ضرورت  عدم  ناقصه شان،  علت  با 
اختیاری  غیر  اختیاری،  افعال  تمامی  عکس 
خواهند بود زیرا ایشان اراده را هم که جزء العله 
و  علّی  ضرورت  کلی  قانون  از  خارج  می  دانند 
معلولی نمی  دانند، پس نسبت افعال اختیاری با 
مجموعه اجزای علت تامه، ضرورت خواهد بود 

نه امکان و اختیار!
2: در تفسیر فوق، فرق بین امور اختیاری 
و غیر اختیاری جز به یک امر غیر واقعی نبوده، 
و از جهت واقع و حقیقت، هیچ تفاوتی بین آن 
دو نخواهد ماند، بدیهی است نسبت هر فعلی ـ 
چه اختیاری باشد و چه غیر اختیاری ـ با اجزای 
علتش عدم ضرورت است، و به اعتبار نسبت آن 

با تمامی اجزای علتش ضرورت می  باشد!
3: اینکه نسبت هر فعل با علل ناقصه آن 
امتناع است نه امکان، و اینکه کسی در جواب 
بگوید: »الوجوب أو االمتناع باالختیار ال ینافی 
االختیار بل یؤکده«، مساوی با گم کردن محل 
بحث است، چه اینکه بارها توضیح دادیم سخن 
در اصل فاعلیت و انتخاب و اختیار فعل ـ مانند 
یا  نه وجوب  است،  ـ  اختیاری شیشه  شکستن 
امتناع آنچه به دنبال فاعلیت صورت می یابد ـ 
مانند شکسته شدن ضروری شیشه در صورتی 

بـه  فیلسـوفان  برخـی 
در  تسلسـل  »لـزوم 
صـورت اختیـاری بودن 
اسـتدالل  نیـز  افعـال« 
کـرده، و همـه اراده هـا 
نحـو  بـه  را  افعـال  و 
علـة  بـه  ضـرورت 
داده اند؛  اسـتناد  العلـل 
نیـز  اسـتدالل  ایـن 
زیـرا  نیسـت،  صحیـح 
گـر چـه تحقـق یافتن 
افعـال موجـود مختـار، 
بـر اسـاس فاعلیـت و 
اوسـت،  قدرت  اعمـال 
و  قـدرت  اعمـال  امـا 
نفـس  بـه  او  فاعلیـت 
اختیار و تسـاوی فعل و 
ترک نسـبت بـه قدرت 
اعمـال  و  می  باشـد،  او 
اعمـال  بـر  او  قـدرت 
قـدرت دیگـری توقـف 
ندارد که تسلسـل الزم 
بیایـد، و اصـوال معنای 
همیـن  جـز  اختیـار 
دیگـری  چیـز  مطلـب 

. نیسـت
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که فاعلی مختاری آن را بشکند ـ.
و  جبر  بحث  تمام  اصال  اینکه  از  گذشته 
که  است  انسان  فاعلیت  مورد همان  در  اختیار 
بدون جهت جزء العله اش شمرده اند، و ضمیمه 
و  جبر  بحث  به  ربطی  اصال  امور  بقیه  کردن 

اختیار ندارد.
مقدمه کتاب »عدل الهی« می  نویسد:

بود  ممکن  گونه  دو  به  عقلی  جنبه  »از 
بحث شود: کالمی و فلسفی، ولی نظر به اینکه 
گونه  این  در  را  متکلمین  استداللی  مشرب 
مشرب  عکس  بر  و  نمی  دانم،  صحیح  مسائل 
حکمای اسالمی را صحیح و متقن می  دانم، از 
از  سبک متکلمین به طور کلی پرهیز کردم و 

سبک حکما استفاده کردم.«
و می  نویسد:

رابطه  معلولی،  و  علت  هر  بین  »چون 
ضرورت وجود دارد، بین همه حوادث ضرورت 
حکم فرماست، اصولی که اثبات این پیوستگی 
این  از  است،  متکی  آن  بر  عمومی  و  ضروری 

قرار است:
1 . قانون علت و معلول عمومی

2 . ضرورت علت و معلول
3 . سنخیت علت و معلول

4 . جهان هستی همه به یک علت العلل 
منتهی می  شود.31«

اشکال: با توجه به آنچه گفته شد، اشکال 
اصل  چنانکه  است،  روشن  فوق  دوم  اصل  در 
سوم و چهارم نیز صحیح نیست، زیرا در جایی 
که قیام معلول به علت، از حیث اعمال قدرت 
و اختیار فاعل باشد قاعده لزوم سنخیت باطل 
است، بدیهی است وجوب سنخیت تنها در علل 
و عوامل طبیعی جاری است و ربطی به بحث 
ما ندارد.32 و در نتیجه اصل چهارم نیز کهـ  بیان 
می  کند بازگشت همه افعال و معالیل موجود در 
جهان، به نحو ضرورت و وجوب به علة العلل 
واحد است ـ صحیح نبوده و از مقایسه نابجای 
ذات فاعل مختار، با علل و عوامل طبیعی که 
حاصل  می  باشند  جدا  و  مباین  کامال  سنخ  دو 

شده است.

فعل اختیاری و لزوم تسلسل!
در  تسلسل  »لزوم  به  فیلسوفان  برخی 
صورت اختیاری بودن افعال« نیز استدالل کرده، 

و همه اراده ها و افعال را به نحو ضرورت به علة 
نیز صحیح  استدالل  این  داده اند؛  استناد  العلل 
افعال موجود  یافتن  زیرا گر چه تحقق  نیست، 
مختار، بر اساس فاعلیت و اعمال قدرت اوست، 
اما اعمال قدرت و فاعلیت او به نفس اختیار و 
تساوی فعل و ترک نسبت به قدرت او می  باشد، 
و اعمال قدرت او بر اعمال قدرت دیگری توقف 
معنای  اصوال  و  بیاید،  الزم  تسلسل  که  ندارد 
اختیار جز همین مطلب چیز دیگری نیست. امام 

صادق علیه  السالم می  فرمایند:
»خلق اهلل  المشیة بنفسها.«33

»خداوند مشیت را بنفسها ایجاد فرمود )نه 
فرموده  ایجاد  دیگری  مشیت  به  را  آن  اینکه 

باشد(.«
و نیز می  فرمایند:

»لم یزل اهلل  عالما قادرا ثم أراد.«34
بوده  قادر  و  عالم  پیوسته  متعال  »خداوند 

سپس اشیا را ایجاد فرمود.«
برخی افرادـ  مانند فالسفه و عرفا و شیخیه 
یک  مشیت  که  پنداشته اند  ـ  و...  تفکیکیان  و 
منبسط  وجود  نام  )به  خارجی  جوهری  وجود 
یا... که مشتمل بر همه وجود  یا فیض اقدس 
نه  است  سازی  مجسمه  خمیر  مانند  هاست!( 
معنای  نفس  مانند  فعلی  و  مصدری  معنایی 

آفریدن و ایجاد نمودن.
»مشیت«  که  است  روشن  که  حالی  در 
در روایت فوق به معنای نفس ایجاد و اعمال 
قدرت می  باشد نه یک موجود خارجی جوهری، 

چرا که:
موجود  یک  آفریدن  است  بدیهی  اوال: 
غیر  امری  خودش  نفس  به  خارجی  جوهری 

معقول است،
اشیا به  آفریدن  ثانیا: در تفسیر فوق دیگر 

مشیت بیمعنا و محال خواهد بود
ثالثا: امامان معصوم صریحا فرموده اند که:

»اعلم أن »االبداع« و«المشیة« و«االرادة« 
معناها واحد واسماؤها ثالثة.«35

با  آفرینش«  و  »ابداع  معنای  که  »بدان 
چیز  یک  »اراده«  معنای  و  »مشیت«  معنای 

است و تنها نام آن ها سه چیز است.«
بودن  اختیاری  صورت  در  واقعا  اگر  رابعا: 
و  جبر  به  اعتقاد  با  بیاید،  الزم  تسلسل  فعل، 
ضرورت داشتن اراده نیز مطلب حل نمی  شود، 

اگـر واقعـا در صـورت 
فعـل،  بـودن  اختیـاری 
بیایـد،  الزم  تسلسـل 
بـه جـــبر  اعتقـاد  بـا 
داشـــتن  ضـرورت  و 
مطلـــب  نیـــز  اراده 
زیـرا  نمی  شــود،  حـل 
در  کـه  اسـت  بدیهـی 
اثبـات  صـورت  ایـن 
عالـم  حقیقـی  حـدوث 
شـی ء  مـن  ال  خلـق  و 
محـال شـدهـ  چنانکـه 
فلسفی  معارف  اسـاس 
و  عالـم  قـدم  بـر  نیـز 
ـ  اسـت  خلقـت  نفـی 
و بـرای سلسـله علـل، 
نمی  تـــوان  ابتــدایی 
فـرض کـرد کـه بـا در 
پـای  کشـیدن  میـان 
و  العلـل  علـة  اراده 
بـه  الوجــود  واجــب 
راس سلســله  عنـوان 
مشـکل حل شـود، بلکه 
در ایـن فـرض اثبـات 
وجـود واجـب و ابطـال 
عقیـم  هـم  تسلسـل 

مانـد. خواهـد 
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اثبات  صورت  این  در  که  است  بدیهی  زیرا 
حدوث حقیقی عالم و خلق ال من شی ء محال 
شده ـ چنانکه اساس معارف فلسفی نیز بر قدم 
عالم و نفی خلقت است36 ـ و برای سلسله علل، 
میان  در  با  که  کرد  فرض  نمی  توان  ابتدایی 
کشیدن پای اراده علة العلل و واجب الوجود به 
بلکه در  عنوان راس سلسله مشکل حل شود، 
این فرض اثبات وجود واجب و ابطال تسلسل 

هم عقیم خواهد ماند.
اصوال در مورد خداوند وجود اراده و مشیت 
به معنای کیفیت و حالت  نفسانی محال است، 
او  اختیاری  علیت  نیز  بشر  افعال  مورد  در  و 
چیزی غیر از ایجاد و فاعلیت و اعمال قدرت او 
نیست لذا مدلول روایت متضمن حل بزرگترین 
شبهات باب جبر و اختیار ـ مانند توهم »لزوم 
تسلسل« و »وجوب توقف فعل بر علل ضرورت 
بخش قبل از خود« ـ می  باشد، و اختیار را هم 
درباره انسان و هم درباره خداوند اثبات می  کند، 
کما اینکه ادله جبری ها در مورد انسان، به نفی 
اختیار خداوند نیز سرایت می  کند، و جبر در فعل 
الهی را هم الزم دارد، و جواب نیز همان است 

که بیان شد.
رئالیسم«،  و روش  فلسفه  پاورقی »اصول 

می  نویسد:
انسان  آزادی  و  اختیار  که  فرضی  »یگانه 
را تصحیح می  کند نظریه ای است که مبتنی بر 
قبول قانون ضرورت علّی و معلولی است. و اما 
سایر نظریه ها عالوه بر آنکه مبتنی بر محاالتی 
مخالف  است،  علل  تسلسل  و  صدفه  قبیل  از 
طرفداران  مقصود  که  است  اختیاری  و  آزادی 
این نظریه هاست و هر کسی هم وجدانا آن را 
در  ما  نظریه  که  کسانی  علیهذا  می  کند،  حس 
نظریه  هیچ  نمی  کند  قانع  را  آن ها  اختیار  باب 

دیگر نباید آن ها را قانع کند.«37
و نیز می  نویسد:

علل  انسان  افعال  برای  ما  بشود  بنا  »اگر 
تامه  علل  آن  با  افعال  آن  نسبت  که  تامه ای 
افعال صرفا  باشد، و وجود و عدم آن  ضرورت 
وابسته به وجود و عدم آن علل تامه باشد قائل 
دست  به  صرفا  را  فعل  آن  زمام  باید  نشویم، 
تصادف بسپاریم و معتقد شویم خود انسان به 
داشته  نمی  تواند  آن فعل  در  هیچ وجه دخالتی 

باشد.«38

»ضرورت  قانون  گذشت  چنانکه  اشکال: 
علّی و معلولی« به طور کلی مورد انکار نیست 
که ایشان بگویند: »در این صورت الزم می  آید 
هر معلولی از هر علتی صادر شود و همه چیز 
بر مبنای تصادف محقق شود«، بلکه در هر جا 
که ضرورت علّی و معلولی قبول باشد ـ یعنی 
در علل طبیعی که در واقع معلول صورتی تغییر 
مختار  فاعل  نه   می  باشد  علت  ذات  از  یافته 
هر  از  معلولی  هر  که  نیست  ممکن  هرگز  ـ 
از  هم  ایشان  نقض  های  و  شود،  صادر  علتی 
خصوص همین مورد تجاوز نمی  کند. و در آنجا 
انکار است ـ  که ضرورت علّی و معلولی مورد 
یعنی افعال اختیاری ـ، روشن است که از نفس 
فاعل مختار کامال ممکن است که در شرایط 
واحد افعال مختلف صادر شود، و در هر لحظه 
هم قدرت دارد که فعل  اختیاری خود را انجام 
هر صورت  در  و  کند،  ترک  را  آن  هم  و  دهد 
مخصص فعل و ترک نفس فاعل مختار است 
اتفاق! و منکر چنین مطلبی منکر  نه صدفه و 
بداهت و واقعیتی است که کامال آن را در وجود 
خود می  یابد. و از همین جاست که واقعا صحیح 
است  واحد ممکن  از شخص  است گفته شود: 
در شرایط واحد هم معصیت صادر شود و هم 
تعیین  برای  و وجوبی  طاعت، و هیچ ضرورت 

صدور یکی از آن دو بر او حاکم نیست.
کلیت  به  اعتقاد  که  این  سخن  خالصه 
روند  بودن  یکسان  و  معلولی،  و  علّی  ضرورت 
حوادث طبیعی با اعمال اختیاری، انکار بدیهی 
التزام  و سبب  دیگر  بدیهیات  در  تردید  مایه  و 
بیهوده  و  تکلیف  رفتن  باد  بر  و  است،  جبر  به 
بودن شرایع، و اسناد تمامی قبایح و ظلم ها و 
شرور و کفر و شرک به ساحت مقدس خداوند 
را به دنبال خواهد داشت و تعالی اهلل  عن ذلک 

علوا کبیرا.

آوردن اسم اختیار، و اثبات جبر!
علّی  ضرورت  قانون  کلیت  به  معتقدین 
دخالت  با  تنها  خواسته اند  جا  همه  معلولی  و 
از  انسان،  انتخاب  و  اراده  و  اختیار  اسم  دادن 
اشکال  اینکه  حال  و  بپرهیزند،  جبر  به  التزام 
گونه  هر  با  ـ  انتخاب  و  اختیار  که  نیست  این 
اشکال  بلکه  خیر،  یا  هست  دخیل  ـ  تفسیری 
این است که آن انتخاب نیز تابع کلیت ضرورت 

کلیــت  بــه  اعتقــاد 
و  علّــی  ضــرورت 
یکســان  و  معلولــی، 
ــوادث  ــد ح ــودن رون ب
اعمــال  بــا  طبیعــی 
اختیــاری، انــــــکار 
بدیهــی و مــــــایه 
بدیهیــات  در  تردیــد 
ــزام  دیگــر و ســبب الت
ــر  ــر اســت، و ب ــه جب ب
ــف و  ــن تکلی ــاد رفت ب
ــرایع،  ــوده بودن ش بیه
تمامــی  اســناد  و 
و  ظلم هــا  و  قبایــح 
شــرور و کفــر و شــرک 
ــدس  ــاحت مق ــه س ب
ــال  ــه دنب ــد را ب خداون
و  داشــت  خواهــد 
ــک  ــن ذل ــی اهلل  ع تعال

علــوا کبیــرا.
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از  مقدماتی  معلول ضروری  و  معلولی،  و  علّی 
و... می  باشد  قبیل تصور، تصدیق، شوق مؤکد 
یا خیر؟! و چون فلسفه قائل به کلیت قانون و 
حل  به  هم  راهی  می  باشد  آن  ناپذیری  استثنا 

مشکل جبر نخواهد داشت.
در این اشکال و جواب که در کتب فلسفه 

آمده است دقت کنید:
اختیار  آثار  جبریون(:  به  )اشکال   .  1«
و  دعوت  و  تبلیغ  و  تربیت  و  نهی  و  امر  مانند 
اقدام و فداکاری در انسان، با نفی کامل اختیار 

نمی  سازد.
2 . )جواب جبریون(: اراده انسان جزء علت 

فعل است.
مستشکل  ایشان(:  جواب  به  )اشکال   .  3
متوجه  را  خود  اشکال  مقدمه  همین  تسلیم  با 
مستشکل  است  روشن  چنانکه  و  می  سازد، 
فعل  علت  اجزای  از  یکی  انسان  که  نمی  گوید 
از  یکی  انسان  اینکه  با  می  گوید  بلکه  نیست، 
اجزای علت فعل است، و با اینکه در خارج به 
با صفت  اجزا،  بقیه  و  این جزء  اجتماع  واسطه 
به  نسبت  فعل  تا  ولی  می  شود،  موجود  وجوب 
تا  یعنی  باشد،  نبوده  الطرفین  متساوی  انسان 
نبوده  »امکان«  انسان  به  انسان  فعل  نسبت 
باشد، به طوری که ممکن باشد از فاعل صادر 
نهی  و  امر  نشود،  صادر  باشد  ممکن  و  شود 
و  و دعوت  تربیت  و  تعلیم  و  کیفر  و  پاداش  و 
فداکاری در راه فعل معنا ندارد؛ در این صورت 
آیا پاسخ دادن به این مستشکل به اینکه انسان 
از اجزای علت فعل خودش است، و فعل انسان 
خنده  نمی  کند  پیدا  خارجی  وجود  انسان  بدون 

آور نیست؟!!«39
دقت شود که پاسخ دفاعی جبریان که در 
عینا  است  شده  شمرده  نادرست  کامال  اینجا 
به  قائلین  همین  خود  که  است  چیزی  همان 
در  را  آن  بارها  معلولی  و  علّی  ضرورت  کلیت 

جواب دیگران گفته اند.
چنانکه در نهایه الحکمه آمده است:

»وأما تعلق االراده الواجبیة بالفعل مع کون 
االنسان مختارا فیه فانما تعلقت االرادة الواجبیة 
بان یفعل االنسان باختیاره کذا و کذا، ال بالفعل 
من غیر تقیید باالختیار، فال یغلط االختیار و ال 

یبطل اثر االرادة االنسانیة.«40
اینکه  با  فعل،  به  واجبی  اراده  تعلق  »اما 

ترتیب  این  به  است،  اختیار  دارای  هم  انسان 
است که اراده واجبی به این تعلق گرفته است 
که انسان به اختیار خود فالن و فالن کند، نه 
اینکه بدون تقید به اختیار به فعل تعلق گرفته 
باشد. پس اختیار لغو و بیهوده نبوده و اثر اراده 

انسانی باطل نمی  گردد.«
و نیز در بدایة الحکمه آمده است:

طریق  من  بالفعل  االرادة  تعلقت  »فقد 
اختیار االنسان، و مراده تعالی ان یفعل االنسان 
الفعل الفالنی باختیاره، و من المحال ان یتخلف 

مراده تعالی عن ارادته.«41
گرفته  فعل  به  تعلق  خداوند  اراده  »پس 
این  او  مراد  و  انسان،  اراده  از طریقه  اما  است 
خود  اختیار  به  را  فعل  فالن  انسان  که  است 
انجام دهد، و محال است که مراد او از اراده اش 

تخلف کند.«
هم  رئالیسم«  روش  و  فلسفه  »اصول 

می  نویسد:
تامه  علل  پیدایش  با  نیز  انسان  »افعال 
فعل  تامه  علت  می  کنند،  پیدا  ضرورت  آن ها 
انسان مرکب است از مجموع غرائز و تمایالت 
و عواطف و سوابق ذهنی و قوه عقلی و سنجش 
و موازنه و مآل اندیشی و قدرت عزم و اراده... 
آن چیزی که به فعل وجود می  دهد و ضرورت 
خود  اراده  و  انتخاب  و  ترجیح  همانا  می  بخشد 

انسان است.«42
و می  نویسد:

اختیاری  اختیاری،  افعال  »مقدمات و علل 
نیست و شرایط اختیاری بودن فعلی این نیست 

که مقدمات آن فعل اختیاری باشد.«43
و به موارد فوق اضافه کنید که ایشان همه 
و  علّی  ضرورت  تابع  هم  را  اختیار  حتی  چیز 
باز  تصریحات  این  همه  با  و  می  دانند.  معلولی 

هم می  گویند:
و  محاسبه  و  تعقل  مورد  در  تنها  »آری 
سنجش می  توان گفت که بالواسطه در اختیار 

من است!«44
از  نظر  صرف  با  ـ  است  بدیهی  اشکال: 
مخصوصا  و  همدیگر،  با  مذکور  موارد  تناقض 
با توجه به اصول و مبانی فلسفی که هر چیزی 
ـ  از خود می  داند  پیش  معلول ضرورت  های  را 
اختیاری  قطعا  و محاسبه و سنجش هم  تعقل 
نبوده و حصول آن خارج از دائره انتخاب انسان 

معتقدین به کلیت قانون 
معلولی  و  علّی  ضرورت 
همه جا خواسته اند تنها 
اسم  دادن  دخالت  با 
اختیار و اراده و انتخاب 
انسان، از التزام به جبر 
اینکه  حال  و  بپرهیزند، 
که  نیست  این  اشکال 
اختیار و انتخاب ـ با هر 
دخیل  ـ  تفسیری  گونه 
بلکه  خــیر،  یا  هست 
اشکال این است که آن 
کلیت  تابع  نیز  انتخاب 
ضرورت علّی و معلولی، 
ضــروری  معــلول  و 
قبیل تصور،  از  مقدماتی 
تصدیق، شوق مؤکد و... 
می  باشد یا خیر؟! و چون 
کلیت  به  قــائل  فلسفه 
قانون و استثنا ناپذیری 
آن می  باشد راهی هم به 
حل مشکل جبر نخواهد 

داشت.
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است.
جدا  رئالیسم«  روش  و  فلسفه  »اصول  در 
و  فنی  اصول  مخالف  اراده  از  طلب  دانستن 
منطقی شمرده شده، و اما از آنجا که پذیرفتن 
اختیار، با یکی دانستن اراده و طلب امری محال 
اراده  از  انتخاب  و  آزادی  بودن  جدا  به  است 
اعتراف شده است. در مورد اول بعد از شمردن 
مراحل و مقدمات ضروری که منجر به صدور 

فعل می  شود آمده است:
مرحله  یک  به  قائل  متکلیمن  از  »برخی 
گذشته  مراحل  بر  عالوه  که  شده اند  عالوه ای 
یک مرحله دیگر وجود دارد و آن عبارت است 
از تهاجم و حمله نفس به سوی عمل، نام این 
مرحله را گاهی طلب و گاهی اختیار گذاشته اند 
ولی این فرضیه مبتنی بر مالحظات علمی فنی 
این  بلکه صرفا منظور فرض کنندگان  نیست، 
فرض فرار از شبهه جبر )به زعم خودشان( بوده 
و از این رو ارزش علمی ندارد که قابل بحث و 
انتقاد باشد، طلب کردن یا اختیار کردن چیزی، 

سوای اراده کردن نیست.«45
و در مورد دوم آمده است:

آزاد  اراده  که  نیست  این  اختیار  »معنای 
است که خود به خود و بدون علت پیدا شود، و 
همچنین این نیست که آزاد و مختاریم که اراده 
کنیم یا اراده نکنیم، و خالصه ما نسبت به فعل 
خارجی آزادیم، نه نسبت به مقدمات نفسانی آن 
انسان گواهی می  دهد  آنچه که ضمیر  فعل، و 

بیش از این نیست.«46

تحریف معنای جبر
عدم  آیا  و  چیست؟  جبری  فعل  معنای 
که  است  مواردی  در  تنها  فاعلیت،  در  اختیار 
گردد،  تحمیل  آن  به  فاعل  ذات  خارج  از  جبر 
بر خالف  را گرفته و  او  مانند کسی که دست 
فعل  که  موردی  حتی  یا  دهند،  تکان  او  میل 
الزمه و مقتضای ذات خود شی ء باشد، و هیچ 
باز  ولی  نداشته  وجود  خارجی هم  کننده  اجبار 
هم فاعل هیچ قدرتی بر ترک فعل خود نداشته 
باشد، باز هم از مصادیق جبر مورد بحث است، 
چنانکه مثال اگر کسی بگوید: »چون مقتضای 
ذات خداوند فیضان و ترشح وجود است، عالم 
باید از او صادر شود، و وجود عالم الزمه الینفک 
مختار  قادر  را  خداوند  آیا  می  باشد.«  خدا  ذات 

می  داند یا خیر؟!
فلسفه می  گوید: درست است که برای خدا 
ممکن نیست فعل خود را ترک کند و به نحو 
ضرورت باید فعل او از وی صادر شود، اما چون 
به  مجبور  را  او  که  نیست  خدا  از  باالتر  کسی 
فعل کند و او به خودی خود باید فعلش را انجام 
پس  کند  ترک  را  فعل  نمی  تواند  هرگز  و  دهد 

مجبور نیست!!
بین  که  است  این  است  مسلم  آنچه  اما 
هر  در  و  ندارد،  وجود  فرقی  مذکور  مثال  دو 
دو صورت اختیار از علت سلب شده، و تحقق 
معلول در حیطه ایجاد و اعدام و سلطه و قدرت 
حقیقی او نمی  باشد، با وجود این، در کتاب بدایه 

الحکمه آمده است:
بالذات  تعالی مختار  انه  تقدم  بما  »ویتبین 
اذ ال اجبار اال من امر وراء الفاعل یحمله علی 
خالف ما یقتضیه، ولیس ورائه تعالی اال فعله، و 
الفعل مالئم لفاعله، فما فعله من فعل هو الذی 

تقتضیه ذاته و یختاره بنفسه.«47
»بنابر آنچه گذشت روشن شد که خداوند 
متعال ذاتا مختار است زیرا اجبار تنها در صورتی 
آن  بر  فاعل  ذات  ورای  و  خارج  از  که  است 
تحمیل شود و آن را بر خالف مقتضای ذاتش 
هیچ  تعالی  خداوند  ورای  که  حالی  در  وادارد، 
چیزی وجود ندارد مگر فعل خود او، و فعل هم 
تمام  می  باشد، پس  فاعل خود  وجود  با  موافق 
افعال اختیاری خداوند همان چیزهایی است که 

ذات او آن را اقتضا می  کند.«
آموزش  کتاب  به  اشکال  همین  عین  و 
درباره  هم  آنجا  در  که  است  وارد  فلسفه 

موضوعی که شانیت اختیار دارد آمده است:
»تنها فاعل مختاری که در شرایط خاص 
و تحت تاثیر عامل خارجی قویتری اختیار خود 

را از دست می  دهد مجبور نامیده می  شود.« 48
نیز:

انواع  اسالمی  فالسفه  آنکه  از  »پیش 
»فاعل  قبیل  از  ارادی  فاعل  های  مختلف 
بالعنایه«، و »فاعل بالرضا« و »فاعل بالتجلی« 
فاعل  که  می  شد  تصور  چنین  کنند،  اثبات  را 
از  و  است،  بالقصد«  »فاعل  به  منحصر  مختار 
خدای  فاعلیت  متکلمین،  از  بعضی  روی  این 
متعال را هم از همین قبیل می  دانستند، و حتی 
را  الهی  ساحت  اسالمی،  فالسفه  آنکه  از  بعد 

آیـا معنای فعـل جبری 
عـدم  آیـا  و  چیسـت؟ 
فاعلیـت،  در  اختیـار 
تنهـا در مواردی اسـت 
کـه جبـر از خـارج ذات 
تحمیـل  آن  بـه  فاعـل 
کسـی  ماننـد  گـردد، 
کـه دسـت او را گرفتـه 
او  میـل  خـاف  بـر  و 
تـکان دهنـد، یـا حتـی 
مـوردی که فعـل الزمه 
خـود  ذات  مقتضـای  و 
هیـچ  و  باشـد،  شـی ء 
خارجـی  کننـده  اجبـار 
هـم وجود نداشـته ولی 
هیـچ  فاعـل  هـم  بـاز 
قدرتـی بـر تـرک فعل 
باشـد،  نداشـته  خـود 
مصادیـق  از  هـم  بـاز 
جبـر مورد بحث اسـت، 
چنانکـه مثا اگر کسـی 
بگوید: »چـون مقتضای 
فیضـان  خداونـد  ذات 
و ترشـح وجود اسـت، 
عالـم بایـد از او صـادر 
عالـم  وجـود  و  شـود، 
ذات  الینفـک  الزمـه 
آیـا  می  باشـد.«  خـدا 
خداونـد را قـادر مختار 

خیـر؟! یـا  می  دانـد 
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فاعلیت که مستلزم نقص و صفات  اینگونه  از 
امکانی است منزه دانستند، بعضی از متکلمین 
پروردگار  بودن  مختار  انکار  به  متهم  را  ایشان 
عالی ترین  که  است  این  حقیقت  ولی  نمودند، 
الهی  مقدس  ذات  به  منحصر  اختیار  مراتب 
است، و نازل ترین مراتب آن در فاعلیت بالقصد 

وجود دارد.«49
روشن  گفته شد  آنچه  به  توجه  با  اشکال: 

است که:
را  بالتجلی  و  بالرضا  و  بالعنایه  فاعل  اوال: 
اختیاری در کار نمی  ماند، پس از جانب متکلمین 

اتهامی در کار نبوده است؛
ثانیا: توهم مالزمه بین اختیار واقعی و قصد 
خداوند  درباره  حتی  موارد  تمامی  در  نفسانی 
متعال که مبنای اشکال ایشان می  باشد، مطلبی 

نادرست است؛
حقیقت  در  تشکیک  و  مراتب  فرض  ثالثا: 
اینکه  چه  است  اختیار  اصل  با  مناقض  اختیار 
فعل اختیاری آن است که دو طرف آن کامال 
بین  تفاوت  گونه  هر  فرض  و  باشند  مساوی 
انقالب امکان فعل به وجوب یا  آن ها مستلزم 

امتناع می  باشد.
باز هم در »آموزش فلسفه« آمده است:

به  مخصوص  اختیار  مراتب  »عالی ترین 
تاثیر  تحت  تنها  نه  زیرا  است،  متعال  خدای 
هیچ عامل خارجی قرار نمی  گیرد، بلکه از تضاد 
گرایش  های درونی هم منزه است، سپس مرتبه 
تحت  تنها  زیرا  است  تام«  »مجردات  اختیار 
هیچ گونه  نه  ولی  هستند  الهی  اراده  تسخیر 
فشاری بر آن ها وارد می  شود و نه دست خوش 
تضاد های درونی و تسلط یکی از گرایش ها بر 
دیگری قرار می  گیرند، اما نفوس متعلق به ماده 
اختیار  از  نازل تری  مرتبه  دارای  انسان  مانند 

هستند.«50
تاثیر  نفی  تنها  شد  گفته  چنانکه  اشکال: 
درونی،  گرایش  های  تضاد  و  خارجی  عوامل 
برای اثبات اختیار کافی نیست، ـ و با صرف نظر 
از تناقضات آشکار در عبارت »مجردات تام«51 
که معلوم است از تجرد هیچ معنای صحیحی 
نمی  توان تصور کرد که با تعدد بسازد، و تمامیت 
می  توان  چگونه  ـ  باشد  داشته  تمامیتی  غیر  و 
که  حالی  در  دانست،  غیر  مسخر  را  موجودی 

هیچ گونه فشاری بر او وارد نشود؟!

فاعلیت طولی! توهمی بی اساس
می  گویند  عرفان  و  فلسفه  مدافعان  برخی 
که خداوند فاعل افعال ماست، و فاعلیت ما در 

طول فاعلیت خداست!
این کالم ایشان کامال بی معناست چرا که:
اصال  خدا  از  غیر  عرفان  و  فلسفه  اوال 
موجودی را قبول ندارد که بخواهد آن را فاعل 

در طول یا عرض فاعلیت خدا بداند.
ثانیا اگر شما به کسی پولی بدهید و او را 
وکیل کنید که با این پول کار خیری انجام دهد 
و او با آن پول کار حرام و گناه و معصیتی انجام 
او  فعل  شود  گفته  که  بی معناست  کامال  دهد 
بلکه  شما!  فاعلیت  طول  در  اما  شماست  فعل 
حقیقت این است که در این مورد در واقع دو 
فعل وجود دارد که هر کدام فاعل مستقلی دارد، 
فعل شما همان وکالت دادن و ادامه دادن آن 
وکالت است، و کار او مرتکب حرام شدن و گناه 
انجام  را  فعل شما  او  نه  است،  معصیت کردن 
می  دهید،  انجام  را  او  فعل  شما  نه  و  می دهد، 
فاعلیت  طول  در  یکی  فاعلیت  بخواهد  که 
دیگری باشد. این شما هستید که به او وکالت 
و قدرت بر انجام فعل داده و پیوسته آن را ادامه 
با  را  معصیت  که  اوست  واقعا  این  و  می  دهید، 
استقالل و بدون مشارکت شما انجام می  دهد، 

و فاعلیت طولی کامال بی معناست.
حضرت رضا علیه  السالم می  فرمایند:

»خرج أبو حنیفة ذات یوم من عند الصادق 
علیه  السالم، فاستقبله موسی بن جعفر علیهما 
السالم فقال له: یا غالم، ممن المعصیة؟ قال: 
ال تخلو من ثالث، إما أن تکون من اهلل  تعالی 
یعذب  أن  للکریم  ینبغی  وال  ـ،  منه  ولیست  ـ 
عبده بما ال یکتسبه، وإما أن تکون من اهلل  عز 
وجل ومن العبد، فال ینبغی للشریک القوی أن 
یظلم الشریک الضعیف، وإما أن تکون من العبد 
ـ وهی منه ـ، فإن عاقبه اهلل  تعالی فبذنبه، وإن 

عفی عنه فبکرمه وجوده.«52
علیه  صادق  امام  نزد  از  ابوحنیفه  »روزی 
 السالم خارج شد، و با موسی بن جعفر علیهما 
السالم رو به رو شده از آن حضرت پرسید: پسر، 

معصیت از آن کیست؟ 
از  یا  نیست،  خارج  حال  سه  از  فرمودند: 
خداوند تعالی استـ  و البته از او نیستـ  در این 

می  گویــد  فلســــفه 
درســت اســت کــه 
بــرای خــدا ممکــن 
ــود را  ــل خ ــت فع نیس
تــرک کنــد و بــه نحــو 
ضــرورت بایــد فعــل او 
از وی صــادر شــود، اما 
ــر  ــی باالت ــون کس چ
ــه او  ــت ک ــدا نیس از خ
را مجبــور بــه فعــل 
ــودی  ــه خ ــد و او ب کن
ــش را  ــد فعل ــود بای خ
ــز  ــد و هرگ ــام ده انج
فعــل  نمی  توانـــــد 
را تــرک کنــد پــس 

مجبــور نیســت!!
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صورت، کریم را نمی  سزد بنده اش را به جهت 
کاری که انجام نداده است عذاب نماید. و یا از 
خداوند عز و جل و بنده هر دو باهم است، در 
این صورت برای شریک قوی شایسته نیست 
و  قرار دهد.  مورد ستم  را  که شریک ضعیف 
یا از بنده است ـ و البته از اوست ـ پس اگر 
خود  گناه  خاطر  به  نماید  عقاب  را  او  خداوند 
به کرم و  نماید پس  را عفو  او  اگر  و  اوست، 

جود و بزرگواری اوست.«
و از همین جا بطالن سخن دیگر فالسفه 
و عرفا نیز ظاهر می  شود که می  گویند: »هیچ 
وگرنه  ندارد  وجود  از خدا  غیر  مستقلی  فاعل 

شرک الزم می  آید!«
چرا که شرک تنها در صورتی الزم می  آید 
که بگوییم ما و قدرت ما بر انجام طاعات و 
اینکه  نه  است،  نکرده  خلق  خدا  را  معاصی 
ابقای  و  ما،  قدرت  و  ما  آفرینش  که  بگوییم 
متعال  خداوند  آن  از  همه  ما،  قدرت  و  وجود 
است، اما در واقع این ماییم که بدون مشارکت 
اعمالمان،  قبایح  و  گناهان  در  متعال  خداوند 
قدرت خدادادی را در معاصی صرف کرده ایم 
اگر  بر عکس  و  ایم،  گناهان شده  مرتکب  و 
بداند  ما  افعال  فاعل  یا  را شریک،  کسی خدا 
مرتکب خالف و استناد قبایح به خداوند متعال 

شده است.
از  »نزد حضرت رضا علیه  السالم سخن 
جبر و تفویض در میان آمد، پس آن حضرت 

فرمودند:
أال أعطیکم فی هذا أصال ال تختلفون فیه 
وال یخاصمکم علیه أحد إال کسرتموه، قلنا: إن 
رأیت ذلک، فقال: إن اهلل  تعالی لم یطع بإکراه، 
ملکه،  فی  العباد  یهمل  ولم  بغلبة،  یعص  ولم 
هو المالک لما ملکهم، والقادر علی ما أقدرهم 
علیه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم یکن اهلل  عنها 
صادا وال منها مانعا، وإن ائتمروا بمعصیته فشاء 
أن یحول بینهم وبین ذلک فعل، وإن لم یحل 
قال  ثم  فیه،  أدخلهم  الذی  هو  فلیس  ففعلوا 
علیه  السالم: من یضبط حدود هذا الکالم فقد 

خاصم من خالفه.«53
»آیا در این باره اصلی به شما اعطا نکنم 
هیچ  و  نکنید  پیدا  اختالف  آن  در  هرگز  که 
کس در مورد آن با شما مخاصمه نکند مگر 

اینکه او را درهم شکنید؟

گفتیم: اگر دوست دارید.
تعالی  خداوند  اطاعت  فرمودند:  حضرت 
به  نیز  نافرمانی  و  معصیت  نیست،  اجبار  به 
بندگان  او  و  نمی  یابد  انجام  خداوند  مغلوبیت 

را در ملک خویش سر خود رها نکرده است.
تملیک  ایشان  به  که  آنچه  مالک  اوست 
نموده است، و اوست قادر بر آنچه ایشان را بر 

آن قدرت عطا فرموده است.
اگر بندگان پذیرای فرمان طاعت او باشند 
بود، و چنانچه  ایشان نخواهد  مانع و جلوگیر 
راه معصیت او پویند، اگر بخواهد بین ایشان و 
گناهان حائل شود انجام می  دهد. و در صورتی 
که حائل و مانع نشود و ایشان معصیت کنند، 
کرده  گناهان  داخل  را  ایشان  که  نیست  او 

است.
سپس امام علیه السالم فرمودند: هر کس 
حدود این گفتار را ضبط کند، بر مخالفان خود 

غالب آید.«

جبر و اختیار از نگاه وحی
فاعلیت54،  و  اختیار  عرفان،  و  فلسفه 
مخلوقات  و  بندگان  از  وجود55را  اصل  بلکه 
سلب می  کند، و هر فعلی را به خداوند متعال 
نسبت می  دهد. مکتب اهل بیت علیهم  السالم 
است،  برداشته  پرده  نیز  پندار  این  بطالن  از 
چنانکه حسن بن علی وشاء گوید از حضرت 

رضا علیه  السالم پرسیدم:
»اهلل  فوض االمر إلی العباد؟ فقال: هو أعز 
من ذلک، فقلت: أجبرهم علی المعاصی؟ قال: 

اهلل  أعدل وأحکم من ذلک.
أنا  آدم،  یابن  اهلل  عز وجل:  قال  قال:  ثم 
بسیئاتک  أولی  وأنت  منک،  بحسناتک  أولی 
جعلتها  التی  بقوتی  المعاصی  عملت  منی، 

فیک.«65
خودشان  به  را  بندگان  امر  خداوند  »آیا 
عزت  فرمودند:  حضرت  است؟  کرده  واگذار 
آیا  پس  گفتم:  است،  آن  از  بیش  خداوند 
کرده  گناهان  و  معاصی  به  مجبور  را  ایشان 
از  است؟ فرمودند: خداوند عادل تر و حکیم تر 
جل  و  عز  خداوند  فرمودند:  سپس  است.  آن 
خوبی  های  نسبت دادن  آدم،  »زاده  می  فرماید: 
تو به من از خودت سزاوارتر است، و اما نسبت 
نسبت دادن  از  سزاوارتر  خودت  به  بدی هایت 

و  فلسفه  مدافعان  برخی 
خداوند  که  می  گویند  عرفان 
فاعل افعال ماست، و فاعلیت 
ما در طول فاعلیت خداست!

کاما  ایشــــان  کام  این 
بی معناست چرا که:

از  غیر  عرفان  و  فلسفه  اوال 
قبول  موجودی  اصا  خدا 
ندارد که بخواهد آن را فاعل 
فاعلیت  عرض  یا  طول  در 

خدا بداند.
ثانیا اگر شما به کسی پولی 
که  کنید  وکیل  را  او  و  بدهید 
با این پول کار خیری انجام 
دهد و او با آن پول کار حرام 
و گناه و معصیتی انجام دهد 
گفته  که  بی معناست  کاما 
شماست  فعل  او  فعل  شود 
شما!  فاعلیت  طول  در  اما 
که  است  این  حقیقت  بلکه 
در این مورد در واقع دو فعل 
وجود دارد که هر کدام فاعل 
مستقلی دارد، فعل شما همان 
وکالت دادن و ادامه دادن آن 
وکالت است، و کار او مرتکب 
معصیت  گناه  و  شدن  حرام 
او فعل شما  نه  کردن است، 
شما  نه  و  می دهد،  انجام  را 
می  دهید،  انجام  را  او  فعل 
در  یکی  فاعلیت  بخواهد  که 
باشد.  دیگری  فاعلیت  طول 
او  به  که  هستید  شما  این 
وکالت و قدرت بر انجام فعل 
ادامه  را  آن  پیوسته  و  داده 
می  دهید، و این واقعا اوست 
و  استقال  به  را  که معصیت 
انجام  شما  مشارکت  بدون 
طولی  فاعلیت  و  می  دهد، 

کاما بی معناست.
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آن ها به من است، تو گناهان را به قدرتی که 
در وجود تو نهاده ام انجام می  دهی.«

حضرت رضا علیه  السالم می  فرمایند:
مشرک،  فهو  بخلقه  تعالی  اهلل   شبه  »من 

ومن نسب إلیه ما نهی عنه فهو کافر.«57
»هر کس خداوند تعالی را به خلقش تشبیه 
کند مشرک است، و هر کس آنچه را از آن نهی 

فرموده است به او نسبت دهد کافر است.«
»عن إبراهیم بن أبی محمود قال: سألت أبا 
الرضا علیه  السالم عن قول اهلل  تعالی  الحسن 
»و ترکهم فی ظلمات ال یبصرون« فقال: إن 
اهلل  تبارک وتعالی ال یوصف بالترک کما یوصف 
عن  یرجعون  ال  أنهم  علم  متی  ولکنه  خلقه، 
وخلی  واللطف،  المعاونة  منعهم  والضالل  الکفر 

بینهم وبین اختیارهم.
قال: وسألته عن قول اهلل  عز وجل »ختم 
اهلل  علی قلوبهم وعلی سمعهم قال:« الختم هو 
الطبع علی قلوب الکفار عقوبة علی کفرهم.کما 
قال اهلل  عز وجل: »بل طبع اهلل  علیها بکفرهم 
فال یؤمنون إال قلیال« قال: وسألته عن اهلل  عز 
وجل هل یجبر عباده علی المعاصی؟ فقال: بل 
یخیرهم ویمهلهم حتی یتوبوا، قلت: فهل یکلف 
ذلک  یفعل  کیف  فقال:  یطیقون؟  ال  ما  عباده 

وهو یقول: »و ما ربک بظالم للعبید«
ثم قال علیه  السالم: حدثنی أبی موسی بن 
جعفر عن أبیه جعفر بن محمد علیهم  السالم أنه 
قال: من زعم أن اهلل  تعالی ـ یجبر عباده علی 
تأکلوا  فال  یطیقون  ال  ما  یکلفهم  أو  المعاصی 
ذبیحته، وال تقبلوا شهادته، وال تصلوا ورائه، وال 

تعطوه من الزکاة شیئا.«58
امام  از  گوید:  ابی محمود  بن  »ابراهیم 
رضا علیه  السالم درباره معنای فرموده خداوند 
متعال: »و ایشان را در تاریکی ها وا گذاشت پس 

نمی  بینند« پرسیدم، حضرت فرمودند:
خلق  مانند  تعالی  و  تبارک  خداوند  همانا 
داده  نسبت  واگذاشتن  و  کردن  ترک  به  خود 
نمی  شود، ولی هر گاه که دید ایشان از کفر و 
برنمی دارند لطف و کمک  گمراهی خود دست 
را از ایشان باز داشته، و بین ایشان و اختیارشان 

مانع نمی  گردد.
گوید: و پرسیدم درباره فرموده خداوند عز 
ایشان  گوش  های  و  دل ها  بر  »خداوند  جل:  و 

مهر زد.«

حضرت فرمودند: ختم به معنای مهر زدن 
بر قلوب اهل کفر به عقوبت کفرشان می  باشد.

می  فرماید:  جل  و  عز  خداوند  چنانکه 
»خداوند به خاطر کفرشان بر دلهایشان مهر زد 

پس ایمان نمی  آورند جز گروهی اندک«.
گوید: و پرسیدم آیا خداوند متعال بندگانش 

را به گناهان مجبور می  دارد؟
را  ایشان  بلکه  فرمودند:  علیه  السالم  امام 
گردند  باز  که  می  دهد  مهلت  و  می  سازد  مخیر 

و توبه کنند.
تکلیف  چیزهایی  به  را  بندگان  آیا  گفتم: 

می  کند که قدرت بر آن نداشته باشند؟
که  حالی  در  کند  چنان  چگونه  فرمودند: 
بندگان  به  تو  »پروردگار  می  فرماید:  خودش 

ستم نمی  کند«.
از  جعفر  بن  موسی  پدرم  فرمودند:  سپس 
نقل  السالم  علیهم   محمد  بن  جعفر  پدرشان 
فرمودند که آن حضرت بیان داشتند: هر کس 
گمان کند خداوند تعالی بندگانش را مجبور به 
انجام گناهان می  سازد، یا ایشان را به چیزهایی 
نه  ندارند،  را  آن  بر  قدرت  که  می  کند  تکلیف 
قبول  را  شهادتش  نه  و  بخورید،  را  ذبیحه اش 
کنید، و نه پشت سرش نماز بخوانید، و نه به او 

زکات بدهید.«
»... دخلت علی علی بن موسی الرضا بمرو، 
فقلت له: یابن رسول اهلل ، روی لنا عن الصادق 
جعفر بن محمد علیهما السالم قال: إنه ال جبر 

وال تفویض بل أمر بین أمرین، فما معناه؟ 
قال: من زعم أن اهلل  یفعل أفعالنا ثم یعذبنا 
علیه فقد قال بالجبر، ومن زعم أن اهلل  عز وجل 
علیهم   حججه  إلی  والرزق  الخلق  أمر  فوض 
السالم فقد قال بالتفویض، والقائل بالجبر کافر، 
والقائل بالتفویض مشرک، فقلت له: یابن رسول 
اهلل  فما أمر بین أمرین؟ فقال: وجود السبیل إلی 

إتیان ما أمروا به، وترک ما نهوا عنه.
إرادة  و  له: فهل هلل  عز وجل مشیة  فقلت 
فی ذلک؟ فقال: فأما الطاعات فإرادة اهلل  ومشیته 
االمر بها والرضا لها والمعاونة علیه و إرادته  و 
لها  السخط  و  النهی عنها  المعاصی  مشیته فی 

والخذالن علیه.«59
موسی  بن  علی  امام  خدمت  مرو  در   ...«

الرضا علیهما السالم رسیدم و عرضه داشتم:
ای فرزند رسول اهلل ، برای ما از امام صادق 

و از همیـن جـا بطـان 
سـخن دیگـر فاسـفه 
ظاهـر  نیـز  عرفـا  و 
می  شـود کـه می  گویند: 
»هیـچ فاعـل مسـتقلی 
وجـود  خـدا  از  غیـر 
شـرک  وگرنـه  نـدارد 

می  آیـد!« الزم 
چـرا کـه شـرک تنهـا 
الزم  صـــــورتی  در 
می  آیـد کـه بگوییـم ما 
و قـدرت مـا بـر انجام 
را  معاصـی  و  طاعـات 
خدا خلق نکرده اسـت، 
نـه اینکـه بگوییـم کـه 
آفرینـش مـا و قـدرت 
و  وجـود  ابقـای  و  مـا، 
قـدرت مـا، همـه از آن 
خداونـد متعـال اسـت، 
امـا در واقع ایـن ماییم 
مشـارکت  بـدون  کـه 
در  متعـال  خداونـد 
قبایـح  و  گناهـــــان 
اعمالمـــــان، قـدرت 
خـدادادی را در معاصی 
و  ایـم  کـرده  صـرف 
شـده  گناهان  مرتکـب 
ایـم، و بـر عکـس اگر 
کسـی خدا را شـریک، 
مـا  افعـال  فاعـل  یـا 
بدانـد مرتکـب خـاف 
بـه  قبایـح  اسـتناد  و 
شـده  متعـال  خداونـد 

. ست ا
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علیه  السالم روایت شده است که فرموده اند: 
»نه جبر است و نه تفویض، بلکه چیزی است 

بین آن دو«، معنای این سخن چیست؟
حضرت فرمودند: هر کس بپندارد خداوند 
اعمال ما را انجام می  دهد سپس ما را بر آن 
معذب می  دارد معتقد به جبر است، و هر کس 
گمان کند خداوند عز و جل امر خلق و رزق 
را به حجج خویش علیهم  السالم واگذار کرده 
به  قائل  است.  شده  تفویض  به  قائل  است 
مشرک  تفویض  به  معتقد  و  است  کافر  جبر 

می  باشد.
بین آن  امر  یابن رسول اهلل ، پس  گفتم: 

دو چیست؟
فرمودند: وجود راه به سوی آنچه به انجام 

آن امر، یا از ترک آن نهی شده اند.
گفتم: آیا خداوند عز و جل را نیز در مورد 

آن مشیت و اراده است؟
اراده و مشیت خداوند در مورد  فرمودند: 
و کمک  آن  به  رضای  و  آن  به  امر  طاعات، 
و  معاصی  مورد  در  و  است.  آن  به  نمودن 
گناهان اراده ومشیت او، نهی از آن و خشم و 
نارضایتی از آن، و کمک نکردن بر آن است.«
و نیز حضرت رضا علیه  السالم می  فرمایند:
کافر  فهو  والجبر  بالتشبیه  قال  »من 

مشرک، ونحن منه براء فی الدنیا واالخرة.«60
»هر کس به تشبیه و جبر اعتقاد داشته 
باشد کافر مشرک است، و ما در دنیا و آخرت 

از او بیزاریم.«
مأمون، خلیفه غاصب زمان آن حضرت از 
ایشان درباره معنای این آیه پرسید که خداوند 

متعال می  فرماید:
االرض  فی  من  المن  ربک  شاء  »»ولو 
یکونوا  حتی  الناس  تکره  أفأنت  جمیعا  کلهم 
بإذن  إال  تؤمن  أن  لنفس  کان  وما  مؤمنین، 
أبی  حدثنی  علیه  السالم:  الرضا  فقال  اهلل. 
محمد،  بن  جعفر  أبیه  عن  جعفر  بن  موسی 
بن  علی  أبیه  عن  علی،  بن  محمد  أبیه  عن 
الحسین، عن أبیه الحسین بن علی، عن أبیه 
إن  قال:  علیهم  السالم،  طالب  أبی  بن  علی 
اهلل  علیه  صلی   اهلل   لرسول  قالوا  المسلمین 
 و آله  وسلم: لو أکرهت یا رسول اهلل  من قدرت 
عددنا  لکثر  االسالم  علی  الناس  من  علیه 
وقوینا علی عدونا، فقال رسول اهلل  صلی  اهلل 

 علیه  و آله  وسلم: ما کنت اللقی اهلل  عز وجل 
من  أنا  وما  شیئا  فیها  إلی  یحدث  لم  ببدعة 
المتکلفین، فأنزل اهلل  تعالی علیه: یا محمد »و 
جمیعا«  االرض  فی  من  آلمن  ربک  شاء  لو 
الدنیا کما  علی سبیل االلجاء واالضطرار فی 
یؤمنون عند المعاینة ورؤیة البأس فی االخرة، 
ولو فعلت ذلک بهم لم یستحقوا منی ثوابا وال 
مختارین  یؤمنوا  أن  منهم  أرید  لکنی  مدحا 
غیر مضطرین، لیستحقوا منی الزلفی والکرامة 
تکره  »أفأنت  الخلد.  جنة  فی  الخلود  ودوام 
الناس حتی یکونوا مؤمنین« وأما قوله تعالی: 
اهلل«  بإذن  إال  تؤمن  أن  لنفس  کان  ما  »و 
فلیس ذلک علی سبیل تحریم االیمان علیه ا، 
ولکن علی معنی أنها ما کانت تؤمن إال بإذن 
ما کانت مکلفة  باالیمان  لها  أمره  وإذنه  اهلل ، 
زوال  عند  االیمان  إلی  إیاها  وألجأه  متعبدة 
التکلیف والتعبد عنها.فقال المأمون: فرجت یا 

أبا الحسن، فرج اهلل  عنک.
»الذین  تعالی  اهلل   قول  عن  فأخبرنی 
کانت أعینهم فی غطاء عن ذکری وکانوا ال 
یستطیعون سمعا« فقال علیه  السالم: إن غطاء 
العین ال یمنع من الذکر والذکر ال یری بالعین، 
ولکن اهلل  عز وجل شبه الکافرین بوالیة علی 
بن أبی طالب علیهما السالم بالعمیان، النهم 
صلی  اهلل  علیه  النبی  قول  یستثقلون  کانوا 
 و آله  وسلم فیه، فالیستطیعون له سمعا، فقال 

المأمون: فرجت عنی، فرج اهلل  عنک.«61
پاسخ  در  علیه  السالم  رضا  »حضرت 
فرمودند: پدرم موسی بن جعفر از پدرش جعفر 
بن محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش 
ابیطالب  از پدرش علی بن  علی بن الحسین 
علیهم  السالم نقل فرمودند که مسلمانان به 
رسول خدا صلی  اهلل  علیه  و آله  وسلم عرض 
مردم  از  کس  هر  اگر  اهلل ،  رسول  یا  کردند: 
اسالم مجبور  پذیرفتن  به  را که می  توانستید 
مقابل  در  و  می  شد  زیاد  ما  تعداد  می  نمودید 

دشمن خود نیرومندتر می  شدیم.
اهلل  علیه  و آله  وسلم  صلی   اهلل   رسول 
فرمودند: هرگز خداوند را با بدعتی که مرا به 
کرد  نخواهم  مالقات  است  نفرموده  امر  آن 
خود  دوش  بر  تکلیفی  الهی  فرمان  بدون  و 

نمی  نهم.
آنگاه خداوند تعالی بر او این آیت فرستاد 

و  اختیار  عرفان،  و  فلسفه 
وجود  اصــل  بلکه  فاعلیت 
بنـــدگان و مخلوقات  از  را 
فعلی  هر  و  می  کند،  سلب 
نسبت  متعال  خداوند  به  را 
بیت  اهل  مکتب  می  دهد. 
بطان  از  علیهم  السام 
برداشته  پرده  نیز  پندار  این 
است، چنانکه حسن بن علی 
رضا  حضرت  از  گوید  وشاء 

علیه  السام پرسیدم:
العباد؟  إلی  »اهلل  فوض االمر 
فقال: هو أعز من ذلک، فقلت: 
أجبرهم علی المعاصی؟ قال: 

اهلل  أعدل وأحکم من ذلک.
وجل:  عز  اهلل   قال  قال:  ثم 
یابن آدم، أنا أولی بحسناتک 
بسیئاتک  أولی  وأنت  منک، 
بقوتی  المعاصی  عملت  منی، 

التی جعلتها فیک.«
را  بندگان  امر  خداوند  »آیا 
کرده  واگذار  خودشــان  به 
فرمودند:  حضــرت  است؟ 
آن  از  بیش  خداوند  عزت 
آیا ایشان  است، گفتم: پس 
را مجبور به معاصی و گناهان 
فرمودند:  اســت؟  کرده 
حکیم تر  و  عادل تر  خداوند 
از آن است. سپس فرمودند: 
خداوند عز و جل می  فرماید: 
نســــبت دادن  آدم،  »زاده 
از  من  به  تــو  خوبی  های 
خودت سزاوارتر است، و اما 
خودت  به  بدی هایت  نسبت 
نســبت دادن  از  سـزاوارتر 
آن ها به من است، تو گناهان 
تو  به قدرتی که در وجود  را 

نهاده ام انجام می  دهی.«
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که:  ای محمد، اگر پروردگار تو می  خواست همه 
ایمان  اکراه  و  اجبار  راه  از  دنیا  در  زمین  اهل 
می  آوردند، همانطور که در هنگام مرگ و دیدن 
چنین  اگر  ولی  می  آورند.  ایمان  آخرت  عذاب 
آنان مستحق ثواب و مدح من  می  کردم دیگر 
می  خواهم  ایشان  از  من  اینکه  حال  و  نبودند، 
آورند،  ایمان  اجبار  بدون  و  اختیار  حال  در  که 
تا مستحق پاداش و گرامی داشت من و زندگی 
جاودانه بهشت برین گردند. پس آیا تو مردمان 

را مجبور می  کنی که ایمان بیاورند.
می  فرماید:  تعالی  خداوند  اینکه  اما  و 
»هیچ کس بدون اذن خداوند ایمان نمی  آورد«، 
به این گونه نیست که ایمان آوردن برای او غیر 
این معنا است که بدون  به  بلکه  باشد،  ممکن 
اذن الهی ایمان نمی  آورند، و اذن خداوند همان 
زوال  حال  در  را  کسی  است،  ایمان  به  او  امر 
است.  نساخته  مجبور  ایمان  آوردن  به  تکلیف 
مأمون گفت: مشکل ما را گشودی یا اباالحسن، 

خداوند گره از کارت بگشاید.«
حضرت رضا علیه  السالم می  فرمایند:

أمیر  علی  العراق  أهل  من  رجل  »دخل 
عن  أخبرنی  فقال:  علیه  السالم  المؤمنین 
تعالی  اهلل   من  أبقضاء  الشام  أهل  إلی  خروجنا 
وقدره؟ فقال له امیر المؤمنین علیه  السالم: أجل 
تلعة وال هبطتم بطن  یا شیخ، فواهلل  ما علوتم 

واد إال بقضاء من اهلل  وقدره.
عنائی  أحتسب  اهلل   عند  الشیخ:  له  فقال 
یا  مهال  علیه  السالم  فقال  المؤمنین،  أمیر  یا 
لو  الزما!  وقدرا  حتما  قضاء  تظن  لعلک  شیخ، 
کان کذلک لبطل الثواب والعقاب واالمر والنهی 
علی  تکن  ولم  الوعد،  معنی  وأسقط  والزجر، 
ولکان  محمدة،  لمحسن  وال  الئمة  المسیء 
والمذنب  المذنب،  من  بالالئمة  أولی  المحسن 
أولی باالحسان من المحسن، تلک مقالة عبدة 
االمة  هذه  وقدریة  الرحمن  وخصماء  االوثان 

ومجوسها.
ونهی  تخییرا  کلف  تعالی  اهلل   إن  شیخ،  یا 
یعص  ولم  کثیرا،  القلیل  علی  وأعطی  تحذیرا، 
السموات  یخلق  ولم  مکرها،  یطع  ولم  مغلوبا 
الذین  ظن  »ذلک  باطال.  بینهما  وما  واالرض 

کفروا فویل للذین کفروا من النار«
قال: فنهض الشیخ وهو یقول:
أنت االمام الذی نرجو بطاعته

یوم النشور من الرحمن غفرانا 
أوضحت من دیننا ما کان ملتبسا

جزاک ربک عنا فیه إحسانا 
فلیس معذرة فی فعل فاحشة

قد کنت راکبها فسقا وعصیانا 
ال ال وال قائال ناهیه أوقفه

فیها عبدت إذا یا قوم شیطانا
وال أحب وال شاء الفسوق وال

قتل الولی له ظلما وعدوانا
أنی یحب وقد صحت عزیمته

ذو العرش أعلن ذاک اهلل  إعالنا«62
المؤمنین  امیر  خدمت  عراقیان  از  »مردی 
علیه  السالم شرفیاب شد و پرسید: آیا رفتن ما 
یا  بود  الهی  قدر  و  قضا  به  اهل شام  به سوی 

خیر؟ امام علیه  السالم پاسخ فرمودند:
آری ای مرد، سوگند به خدا هیچ بلندی را 
باال نرفتید، و از هیچ پستی فرود نیامدید مگر 

اینکه به قضا و قدر الهی بود.
پیرمرد گفت: رنج و زحمتم از دست رفت یا 

امیر المؤمنین! امام علیه  السالم فرمودند:
قضا  که  می  پنداری  گویا  شیخ،  کن  صبر 
اگر چنان می  بود  است،  و قطعی  قدر حتمی  و 
ثواب و عقاب و امر و نهی بیهوده بود، وعد و 
وعید بی معنا می  شد، بر زشتکار سرزنشی  نبود، 
نیکوکاران  نداشت،  جای  نیکوکار  ستایش  و 
و  بودند  شایسته تر  سرزنش  به  بدکاران  از 
گناهکاران نیز از نیکوکاران به احسان سزاوارتر، 
این ها اعتقادات بت پرستان و دشمنان خداوند و 

قدری ها و مجوسان این امت است.
بندگان  تعالی  خداوند  همانا  شیخ،  ای 
جهت  به  و  نموده،  اختیاری  امر  تکالیف  به  را 
پرهیز دادن نهی فرموده است، در مقابل عمل 
مقابل  در  فرموده،  عنایت  فراوان  پاداش  اندک 
گناهان مغلوب نگشته و با اکراه و اجبار اطاعت 
و  گزاف  به  را  زمین  و  آسمان ها  او  نمی  شود. 
بیهوده نیافریده است، این پندار کسانی است که 
کافر شدند، پس وای بر آنان که کفر ورزیدند 

از آتش دوزخ.
که  حالی  در  برخاست  جای  از  پیرمرد 

می  گفت:
تو آن امامی هستی که ما در پی طاعت او 
روز قیامت از خداوند رحمان امید مغفرت داریم، 
مشکالت دینی ما را رفع فرمودی، خداوند تو را 

الدیـن  نصیـر  عامـه 
طوسـی در رّد فاسـفه 

می  فرمایـد: جبـری 
»المسـألة السادسـة فی 

فاعلون .« إنـا 
ایـن  ششـم  »مسـأله 
اسـت کـه مـا خودمان 
فاعـل افعـال خودمـان 

» هسـتیم.
و عامـه حلی در شـرح 

آن می  فرمایـد:
قاضیـة  »الضـــــرورة 
إلینـا.« أفعالنـا  باسـتناد 

»ضــــــرورت حکـم 
می  کنـد کـه افعـال مـا 
خودمـان  بـه  مسـتند 

» است.
حلـی  عامـه  نیـز  و   

: یـد ما می  فر
فاعلون،  إنّـــا  والحـّق 
ویـدّل علیــــه العقـل 

والنّقـل.
»حـق این اسـت که ما 
فاعلیـم، و عقـل و نقـل 
بـر آن داللـت می  کند.«
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جزای خیر عطا فرماید. هر عمل زشتی را که ما 
به فسق و عصیان مرتکب شدیم در آن معذور 
و  گناه  در  را  ما  خداوند  که  نمی  گویم  نیستیم. 
معصیت انداخته است چه اینکه در این صورت 
پیرو شیطان شده ام، خداوند فسوق و نیز کشتن 
نمی  خواهد،  هرگز  و  نداشته  دوست  را  ولیش 
کجا آن را دوست دارد و حال اینکه خود صریحا 

کراهت خود را اعالم فرموده است.«

نظر متکلمان شیعی
در پایان تنها به نمونه اندکی از دریای بی 
پایان سخنان اعالم متکلمین در مورد اختیار و 

ابطال جبر می  آوریم.
فالسفه  ردّ  در  الدین طوسی  نصیر  عالمه 

جبری می  فرماید:
»المسألة السادسة فی إنا فاعلون .«

خودمان  ما  که  است  این  ششم  »مسأله 
فاعل افعال خودمان هستیم.«

و عالمه حلی در شرح آن می  فرماید:
»الضرورة قاضیة باستناد أفعالنا إلینا.«63

»ضرورت حکم می  کند که افعال ما مستند 
به خودمان است.«

 و نیز عالمه حلی می  فرماید:
العقل  علیه  ویدّل  فاعلون،  إنّا  والحقّ 

والّنقل.64
»حق این است که ما فاعلیم، و عقل و نقل 

بر آن داللت می  کند.«
مرحوم عالمه حلی می فرمایند:

فارق بین اسالم و فلسفه این مسأله است 
این  و  باشد،  مجبور  و  نبوده  قادر  خداوند  که 

همان کفر صریح است.65
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)مطهری، مرتضی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، 13/4(.
الباری  فی  یستعمل  إنما  الفیض  می  گوید:  سینا«  »ابن 
عنه  الموجودات  صدور  کان  لما  ألنه  غیر،  ال  والعقول 
علی سبیل اللزوم ال إلرادة تابعة لغرض بل لذاته، وکان 
صدورها عنه دائما بال منع وال کلفة تلحقه فی ذلک، کان 
األولی به أن یسمی فیضا: )حسن زاده آملی، حسن، خیر 
و  »فیض  کلمه  نقل(:  به   193 قدر،  و  جبر  رد  در  االثر 
ترشح« تنها درباره خداوند و عقول مجرد گفته می  شود نه 
درباره غیر آن ها، و اطالق نام »فیض« درباره او اولویت 
لزوم  و  حتمی  نحو  به  او  از  موجودات  زیرا صدور  دارد، 
بلکه  باشد،  او  اراده هدفمند  بر مبنای  اینکه  نه  می  باشد 
اشیا به مقتضای ذات او از او پدید می  آیند، و این »صدور« 

امری دائمی و همیشگی و بدون زحمت می  باشد.
می  نویسد:  رئالیسم«  روش  و  فلسفه  »اصول  پاورقی 
حکم  به  که  کل  صانع  و  کل  مبدأ  از  موجودات  صدور 
بر طبق  الجهات است  برهان، بسیط و واحد من جمیع 
نظامی معین است، یعنی صدور موجودات به ترتیب است 
و حتما پای معلول اول )مقصود اولیت زمانی نیست( و 
بالواسطه، در کار است و سپس پای معلول معلول اول، 
و همین طور. )مطهری، مرتضی، پاورقی اصول فلسفه و 
روش رئالیسم، 1 ـ 510/3(. )مخفی نماند که با پذیرش 
نامیدنِ  »اول«  عالم،  ازلیت  به  اعتقاد  و  فلسفی  مبانی 
چیزی به عنوان »معلوِل اول«، به هر معنایی که باشد 

عین تناقض است(.
در کتاب »هزار و یک نکته« آمده است: عالم قدیم است. 

)حسن زاده آملی، حسن: هزار و یک نکته، 103(.
عالم  می  گویند:  متکلمین  می  نویسد:  منظومه«  »شرح 
حادث زمانی است به این معنی که اگر به قهقرا برگردیم 
... باالخره به لحظه ای می  رسیم که عالم پدید آمده، و 
قبل از آن لحظه عالمی نبوده است. می  گویند اگر عالم 
حادث زمانی نباشد قدیم زمانی است و اگر قدیم زمانی 
الهی  اما حکمای   ... است  خالق  و  از علت  بی نیاز  باشد 
معتقدند که عالم قدیم است یعنی اصول و ارکان عالم 
ازلی است و از لحاظ زمان هر اندازه به عقب برگردیم به 
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و  مخالفـان  میـان  امـروزه 
مدافعـان صدرا، مسـلم اسـت 
کـه ماصـدرا برخـی از مباحث 
و مکتوبـات خـود را از دیگـران 
نقـل  گاه  و  مضمـون  بـه  نقـل 
مسـتقیم کـرده اسـت، بـی آن 
ذکـر  را  منابـع خـود  نـام  کـه 
کنـد. ایـن نقـل بی مأخـذ نیـز 
بـه یـک یـا دو مـورد و یـک یا 
دو صفحـه اختصـاص نـدارد و 
او بـه شـکلی گسـترده دسـت 
ایـن  زده اسـت.  کار  ایـن  بـه 
مسـئله موجب طـرح ادعایی بر 
ضد صدرا شـده و عـده ای او را 
بـه انتحال یـا سـرقت علمی از 
آثـار دیگـران متهـم کرده انـد. 
مدافعـان  برخـی  مقابـل،  در 
همـه  بـا  کوشـیده اند  صـدرا 
وجـود ایـن اتهـام را رد کننـد. 
معروف اسـت نخسـتین کسی 
کـه بـه این نکتـه پی بـرد و در 
آثار خـود بدان پرداخـت، میرزا 
-1238( جلـوه  ابوالحسـن 

1314ق.(، حکیـم نامـور قـرن 
سـیزدهم و چهاردهـم و مـورد 
احتـرام ناصرالدیـن شـاه بود. 
وی کـه از مدافعان و مدرسـان 
بـود،  سـینایی  فلسـفه  بنـام 
فلسـفه  بـا  آشـنایی  عیـن  در 
صدرایـی، نخسـتین کسـی به 
صـدد  در  کـه  مـی  رود  شـمار 
بـر  فلسـفه  ایـن  بـا  معارضـه 
فاسـفه  بـر  نقدهایـی  و  آمـد 
صدرایـی معاصـر خود نوشـت. 
وی بـه دقت نظر معـروف بود و 
آثـاری را کـه تدریـس می  کرد، 
نخسـت تصحیـح و منابع آن را 

می  سـاخت. مشـخص 

آورده  بی منبـع  نقل  هـای  از  گزارش هایـی 
شـده اسـت، در بخش دوم نادرسـتی انتحال 
بـه اختصـار تحلیـل شـده، در بخـش سـوم 
آورده  بـه سـود صـدرا  کـه  اسـتدالل هایی 
شـده، بررسـی شـده و در پایـان درسـی که 
می  تـوان از ایـن ماجـرا آموخـت بیان شـده 

 . ست ا
ایـن مقالـه از دو ماهنامه آینـه پژوهش 
برای خوانندگان سـمات انتخـاب و منعکس 

شـده است. 

درآمد
عالمانـه  و  انتقـادی  بحـث  دشـواری 
سـر  وی  کـه  اسـت  آن  مالصـدرا  دربـاره 
نتیجـه بحـث  نـدارد. در  جـای خـود قـرار 
دربـاره اندیشـه و افـکارش به خوبـی صورت 
نمی  بنـدد و جایگاهـش در تفکـر اسـالمی 
دشـواری  ایـن  نمی  شـود.  بـرآورد  درسـت 
کلیـت  کـه  اسـت  خطـا  فـرض  ایـن  زاده 
نظریـات وی یـا در دایـره کفـر قـرار دارد یا 
ایمـان. عمده مدافعـان و مخالفان مالصدرا، 
بـه یکسـان ایـن فـرض ناگفتـه را مسـلم 
می  گیرنـد و دربـاره او بـه یـک شـیوه بحث 
می  کننـد. از ایـن منظـر، یا بایـد مالصدرا را 
دربسـت پذیرفـت و به درسـتی همه دعاوی 
او »ایمـان« آورد، یا اگر روشـن شـد که وی 
در مـوردی خـاص اندیش هـای دفاع ناپذیـر 
دارد، پـس کل اندیشـه اش نیـز خطـا خواهد 
یـک  از  فراتـر  وی  کسـانی  بـرای  بـود. 
فیلسـوف مسـلمان، بلکـه فیلسـوفی جهانی 
اسـت و حتـی در صـدر همـه فالسـفه قـرار 
دارد. بـه همین سـبب از او بـا تعابیری چون، 
»صـدر فالسـفه جهـان«،1 »صـدر متألهان 
جهـان«،2 »صـدر حکمای جهـان«،3 »صدر 
حکمـای الهـی«،4 و »صـدر حکمـای بزرگ 
جهـان«،5 یـاد می  کننـد. در مقابـل، برخـی 
را  وی  اردبیلـی،  اکبـر  علـی  میـرزا  ماننـد 
بـر  داده  نـام  الکفـره«6  »صـدر  به سـادگی 

وجـود وی مهـر بطـالن می  زننـد.
در جایـی آقـا محمـد علی کرمانشـاهی 
هـر نسـبت نـاروا و نادرسـتی را بـه او مجاز 
شـمرده، به اسـتناد فصلـی از اسـفار در باب 
عشـق ظریفـان و فتیـان به نیکو رخسـاران، 

چکیده:
مالصـدرا بارهـا متهـم بـه نقـل و 
ثبـت سـخنان دیگـران بـه نـام خـود، 
یـا انتحال شـده اسـت. مدافعـان صدرا 
کوشـیده اند به ایـن اتهام پاسـخ دهند. 
می  کوشـد  مقالـه حاضـر  در  نویسـنده 
ایـن  دادن  رخ  از  گزارشـی  از  پـس 
مسـئله، پاسـخ ها و دفاعیه  هـای ناظـر 
ایـن رفتـار را گـزارش و بررسـی  بـه 
کنـد و قـوت آن هـا را بسـنجد. وی در 
مدافعـان،  پراکنـده  نوشـته  های  میـان 
شـش دفاعیـه یـا اسـتدالل را در دفاع 
و  کـرده  نقـل  و  بازشناسـی  از صـدرا 
پـس از تحلیـل آن هـا، کوشـیده اسـت 
ناکارآمـدی آن هـا را نشـان دهـد. بـا 
ایـن هـدف، نوشـته حاضـر در چهـار 
بخـش سـازمان یافته اسـت. در بخش 
نقل  هـای  از  گزارش هایـی  نخسـت 
بی منبـع آورده شـده اسـت و در بخش 
اختصـار  بـه  انتحـال  نادرسـتی  دوم 
تحلیـل شـده اسـت. در بخـش سـوم 
صـدرا  سـود  بـه  کـه  اسـتدالل هایی 
آورده شـده، اختصـاص داده و در پایان 
ماجـرا  ایـن  از  می  تـوان  کـه  درسـی 
آموخـت بیـان شـده اسـت. در انتهـا با 
بیـان نکتـه اخالقـی از ایـن موضـوع 
مقالـه خویـش را بـه پایـان می  رسـاند.

اشاره:
مالصـدرا بارهـا متهـم بـه نقـل و ثبت 
سـخنان دیگـران بـه نـام خـود، یـا انتحـال 
کوشـیده اند  صـدرا  مدافعـان  اسـت.  شـده 
بـه ایـن اتهـام پاسـخ دهنـد. مقالـه حاضـر 
دادن  رخ  از  گزارشـی  از  پـس  می  کوشـد 
ایـن مسـئله، پاسـخ ها و دفاعیه  هـای ناظـر 
بـه ایـن رفتـار را گـزارش و بررسـی کنـد 
میـان  در  وی  بسـنجد.  را  آن هـا  قـوت  و 
نوشـته  های پراکنـده مدافعان، شـش دفاعیه 
یا اسـتدالل را در دفاع از صدرا بازشناسـی و 
نقـل کرده و پـس از تحلیل آن ها، کوشـیده 
اسـت ناکارآمـدی آن هـا را نشـان دهـد. بـا 
ایـن هـدف، نوشـته حاضـر در چهـار بخش 
نخسـت  بخـش  در  اسـت.  یافتـه  سـازمان 
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ایـن گونـه بـر او داوری می  کنـد:
»و فاضـل حکیـم مـال صـدرای فسـوی 
شـیرازی تقلیـد نـووی نمـوده بلکـه نغمه در 
تجویـز تحسـین  و  ]کـذا[  فـرزده  را  طنبـور 
و  دخـول  و  تقبیـل  و  مالمسـه  و  معانقـه 
لـواط بـه معشـوق فرمـوده ردًا علـی الشـرع 
الشـریف، از بـرای ایـن فعـل خبیث سـخیف 
فوائـد عظیمه حکمیه و غایـات فخیمه عقلیه 
بـر آن مترتـب سـاخته. پـس در اواخـر مجلد 
رابـع اسـفارش چنیـن گفتـه و بافتـه: فصـل 
فـی ذکـر عشـق الظرفـاء و الفتیـان لالوجـه 

الحسـان…«7
از سـوی دیگـر، رضانژاد هر کـس را که 
تعلـق خاطـری بـه فلسـفه صدرایـی نداشـته 
باشـد، ایـن گونـه از دایـره انسـانیت بیـرون 
بی اعتبـار  را  دانسـته هایش  همـه  گذاشـته، 

می  شـمارد:
»هـم در روزگار مـا اگـر فیلسـوفی بـه 
همـه فلسـفه شـرق و غرب دسـت یابد و دل 
و جانـی از روایح بهشـتی اسـفار اربعه و دیگر 
کتـب مالصدرا نینباشـته باشـد، در حقیقت به 
ژرفـای فلسـفه و تمـام آن نرسـیده و بینـوا و 

فرومایه زیسـته اسـت.«8
در چنیـن فضایـی، بحـث از انتحـال نیز 
می  توانـد بـه یکـی از ایـن دو سـوی افـراط 
بغلتـد، همـان گونـه که عماًل شـده اسـت، و 
کسـانی ممکـن اسـت آن را حربـه ای بـرای 
بی اعتبـار سـاختن کل میراث صدرایی سـازند 
و گلـه کننـد که کاش صدرا بـه جای نگارش 
یـک بـار شـتر کتـاب، همه سـخنان خـود را 
کـه در حد 40 تـا 60 صفحه اسـت، در متنی 
مختصـر می  نگاشـت و دیگـران را به زحمت 
نمـی انداخـت.9 در برابـر این موضع، کسـانی 
قسـم حضـرت عبـاس خورده انـد تـا بـه هـر 
قیمتـی شـده از همـه آراء و آثار صـدرا، حتی 
از همیـن مسـئله انتحـال دفـاع کننـد و هیچ 
گونـه عقب نشـینی را نپذیرنـد و گمـان برنـد 
کـه پذیـرش یـک ضعـف در آثـار مالصـدرا 
همچـون سـوراخی در سـدّی اسـت کـه بـه 

تدریـج آن را متالشـی خواهـد کرد.
نوشـتار حاضـر می  کوشـد فـارغ از ایـن 
ناپذیرفتنـی،  به یکسـان  صف بندی  هـای 
بحـث انتحـال در آثار صدرا را بکاود و پاسـخ 

مدافعـان وی را تحلیـل کند و در این آشـوب 
بـه  تعظیـم و تخفیـف،  و  تکفیـر  و  تمجیـد 
شـیو های تحلیلـی ایـن مسـئله را بررسـد، با 
ایـن تأکیـد که اثبـات انتحـال در آثـار صدرا 
بـه معنـای بی اعتبـاری وی نیسـت. بـا ایـن 
هـدف، لـذا الزم اسـت که چنـد نکتـه زیر را 

کنیم: روشـن 
1. آیـا در آثـار صـدرا انتحالـی رخ داده 

اسـت؟
2. آیا این کار غیر اخالقی است؟

3. دالیـل مدافعـان صـدرا در ایـن بـاره 
چیسـت، و تـا چـه حـد پذیرفتنـی اسـت؟

4. چـرا نبایـد از کنـار ایـن مسـئله بـه 
گذشـت؟ سـادگی 

 
1. آیـا در آثار صـدرا انتحالی رخ 

است؟ داده 
امـروزه میـان مخالفـان و مدافعان صدرا، 
مسـلم اسـت که مالصدرا برخـی از مباحث و 
مکتوبـات خـود را از دیگـران نقل به مضمون 
آن  بـی  اسـت،  کـرده  نقـل مسـتقیم  گاه  و 
کـه نـام منابـع خـود را ذکـر کنـد. ایـن نقل 
بی مأخـذ نیـز بـه یـک یـا دو مـورد و یـک یا 
دو صفحـه اختصـاص نـدارد و او بـه شـکلی 
گسـترده دسـت بـه ایـن کار زده اسـت. ایـن 
مسـئله موجـب طـرح ادعایـی بر ضـد صدرا 
شـده و عـده ای او را بـه انتحـال یـا سـرقت 
علمـی از آثـار دیگـران متهـم کرده انـد. در 
مقابـل، برخـی مدافعان صـدرا کوشـیده اند با 
همـه وجـود ایـن اتهـام را رد کننـد. معـروف 
اسـت نخسـتین کسـی کـه بـه ایـن نکتـه 
پرداخـت،  بـدان  خـود  آثـار  در  و  بـرد  پـی 
)1238-1314ق.(،  جلـوه  ابوالحسـن  میـرزا 
حکیـم نامـور قـرن سـیزدهم و چهاردهـم و 
مـورد احتـرام ناصرالدیـن شـاه بـود. وی کـه 
از مدافعـان و مدرسـان بنـام فلسـفه سـینایی 
بـود، در عیـن آشـنایی بـا فلسـفه صدرایـی، 
نخسـتین کسـی به شـمار می  رود که در صدد 
معارضـه بـا این فلسـفه بر آمـد و نقدهایی بر 
فالسـفه صدرایـی معاصـر خـود نوشـت. وی 
بـه دقـت نظـر معـروف بـود و آثـاری را کـه 
تدریـس می  کـرد، نخسـت تصحیـح و منابـع 
بـاره،  ایـن  در  می  سـاخت.  مشـخص  را  آن 

منابـع  کـه  جلـوه  از  پـس 
سـخنان صدرا را مشـخص 
نخسـتین  کـرد،  ثبـت  و 
صراحـت  بـه  کـه  کسـی 
صـدرا را متهـم بـه انتحال 
ضیاءالدیـن  آقـا  کـرد، 
فلسـفه  اسـتادان  از  ُدرِّی 
وی  بـود.  چهاردهـم  قـرن 
کتـاب  ترجمـه  انتهـای  در 
شـهرزوری  الحکمـه  کنـز 
بخشـی را بـه فاسـفه ای 
اختصـاص می  دهـد کـه در 
ایـن کتـاب نیامـده اسـت 
شـرح  هنـگام  آْن  در  و 
ایـن  بـه  ماصـدرا  حـال 
در  می  پـردازد.  موضـوع 
ایـن جـا وی بـه انتحاالت 
مـوارد  و  تصریـح  صـدرا 
متعـددی را ذکـر می  کنـد و 
گزارش دسـت اولـی از آن 
ارائـه می  دهـد. وی هنـگام 
کشـف  و  اسـفار  تصحیـح 
منابـع آن که بیـش از 115 
کتـاب بوده اسـت، بـه این 
در  و  می  خـورد  بـر  مطلـب 

کـه: می  یابـد 
و  صـدر  اسـفار  صاحـب 
اسـقاط  را  عبـارات  ذیـل 
کـرده و در غالـب موارد هم 
عبـارات منقوله غلط اسـت 
کـه مدرسـین سـلف را بـه 
شـبهه انداختـه و در صـدد 
بـه  و  آمده انـد  بـر  توجیـه 

رفته انـد. خطـا 
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مرتضـی مدرسـی چهاردهـی از میـرزا طاهـر 
تنکابنـی، کـه پـس از فـوت آقـا رضا قمشـه 
ای بـه درس تمهیـد القواعد جلـوه رفت، نقل 

می  کنـد:
میـرزا را عـادت بـر این بود که تـا کتابی 
را تصحیـح نمی  کـرد، شـروع بـه بحـث در 
می  گفـت:  طاهـر  میـرزا  امـا  نمی  نمـود.  آن 
می  دیـدم آن تمهیـد القواعـدی کـه در نـزد 
صفحـه  بودیـم،  خوانـده  رضـا  محمـد  آقـا 
بـه صفحـه و گاهـی سـطر بـه سـطر افتـاده 
داشـت و او بـه نیـروی بیان عرفانـی مباحث 
کتـاب را تقریـر می  نمود، لیکن مرحـوم میرزا 
ابوالحسـن جلـوه ابتـدا تمام کتـاب را اصالح 

می  گفـت.10 درس  سـپس  می  نمـود، 
وی حاشـیه ای بـر اسـفار صـدرا نوشـت 
و در آن افـزون بـر روشـن کـردن ابهامـات 
الزم،  توضیحـات  دادن  دسـت  بـه  و  متـن 
منابـع اصلـی سـخن صـدرا را در ایـن کتاب 
معرفـی کـرد.11 البتـه وی در عیـن داشـتن 
موضـع انتقـادی در قبال فلسـفه صدرایی، در 
مـواردی از رأی وی »در برابـر مخالفان دفاع 
کـرده و نظریـه او را ترجیـح داده اسـت« که 
بـا مطالعـه برخـی حواشـی روشـن می  شـود. 
همچنیـن »بـا مطالعـه حواشـی او فهمیـده 
می  شـود کـه نـه تنهـا مخالفتـی بـا مالصدرا 
نداشـته، بلکـه احترام وافر بـرای او قائل بوده 
اسـت و در بسیاری از حواشـی به بزرگی از او 

یـاد می  کنـد.«12
اسـت وی،  ادعـا شـده  آن،  بـر  افـزون 
»کتابـی به نام سـرقات الصدرا نوشـته اسـت 
کـه در کتابخانه مجلس موجود اسـت. در این 
کتـاب مـواردی را که صـدرا از دیگران گرفته 
اسـت اسـتخراج و بازیابـی کـرده اسـت.«13 
حـال آن کـه نشـانی از چنیـن کتابـی در آثار 
برجـای مانده جلوه نیسـت و شـاید مقصود از 
آن همان حاشـیه معروف وی بر اسـفار باشـد 
کـه در مـواردی منابـع سـخن ایـن کتـاب را 
ثبـت کـرده اسـت. گفتنـی اسـت کـه ظاهرًا 
شـیوه جلـوه آن بوده اسـت کـه منابـع اقوال 
را اسـتخراج کند و در حواشـی خـود بنگارد و 
ایـن نکته اختصاص به اسـفار نداشـته اسـت. 
از ایـن رو، بـا همیـن منطق بر شـفای بوعلی 
حاشـیه ای مفصـل نوشـته اسـت، بـه گونـه 

ای کـه به نوشـته مدرسـی، »هرگاه حواشـی 
میـرزای جلـوه چـاپ شـود معلـوم می  شـود 
کـه مطابـق آخریـن روش تحقیقـات علمـی 

تاریخـی« عمـل کرده اسـت.14
پـس از جلـوه کـه منابـع سـخنان صدرا 
را مشـخص و ثبـت کـرد، نخسـتین کسـی 
کـه بـه صراحـت صـدرا را متهـم بـه انتحال 
کـرد، آقا ضیاءالدین دُرِّی از اسـتادان فلسـفه 
قـرن چهاردهـم بـود. وی در انتهـای ترجمه 
کتـاب کنـز الحکمه شـهرزوری بخشـی را به 
فالسـفه ای اختصـاص می  دهـد کـه در ایـن 
کتـاب نیامـده اسـت و در آنْ هنـگام شـرح 
حـال مالصـدرا به ایـن موضـوع می  پـردازد. 
در ایـن جـا وی بـه انتحـاالت صـدرا تصریح 
و مـوارد متعـددی را ذکـر می  کنـد و گزارش 
دسـت اولـی از آن ارائـه می  دهـد. وی هنگام 
تصحیـح اسـفار و کشـف منابـع آن که بیش 
از 115 کتـاب بـوده اسـت، به ایـن مطلب بر 

می  خـورد و در می  یابـد کـه:
صاحـب اسـفار صـدر و ذیـل عبـارات را 
اسـقاط کـرده و در غالـب مـوارد هـم عبارات 
منقولـه غلط اسـت که مدرسـین سـلف را به 
شـبهه انداختـه و در صـدد توجیه بـر آمده اند 

و بـه خطـا رفته انـد.15
سـپس مـواردی را که صدرا بدون اشـاره 
بـه منابـع خـود نقـل کـرده، و نمونه هایـی را 
کـه بـه غلـط از منابـع دیگـر نقـل کـرده و 
شـارحان در فهم عبارات آن درمانده  و دسـت 
بـه توجیـه زده اند، مـی  آورد. همچنین نشـان 
از  را  ابـن سـینا  کـه وی سـخنان  می  دهـد 
طریـق فخـررازی نقـل می  کنـد، امـا بـی آن 
کـه آثـار ابن سـینا را در اختیار داشـته باشـد، 
آن هـا را بـه او ارجـاع می  دهـد. وی تصریـح 
می  کنـد کـه صـدرا »در بسـیاری از مواضـع 
بیـان مطالـب و جـواب دیگـران را بـه  خـود 

نسـبت می  دهـد.«16
ایـن ادعا بـه تدریج قـوت بیشـتری پیدا 
کـرد و مصححـان آثـار صـدرا هـر یـک بـه 
نحـوی بـه این مطلـب تصریـح و آن را تأیید 
کردنـد. بـرای نمونـه، آقای دکتـر جهانگیری 
در مقدمـه تصحیـح کسـر اصنـام الجاهلیـه، 

دربـاره منابـع ایـن رسـاله می  گوید:
تقریبـًا همـه مطالـب و اکثـر عبـارات و 

جهانگیـری  دکتـر  آقـای 
تصحیـح  مقدمـه  در 
الجاهلیـه،  اصنـام  کسـر 
دربـاره منابـع ایـن رسـاله 

: یـد می  گو
و  مطالـب  همـه  تقریبـاً 
احادیثـی  و  عبـارات  اکثـر 
کـه در ایـن رسـاله آمـده، 
از  معـدود،  مـوارد  در  جـز 
آثار پیشـینیان صدرا است، 
کـه اغلـب بـدون ذکـر نام 
بـدون  ظاهـراً  و  نشـان  و 
مراجعـه به کتـب حدیث به 
نقـل آن هـا پرداخته اسـت. 
البتـه در ایـن میـان کتـاب 
غزالـی  علوم الدیـن  احیـاء 
جـای خاصـی دارد، کـه او 
بیـش از همه بـه این کتاب 
نظـر داشـته و مطالب آن را 

اسـت. کرده  تلخیـص 
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احادیثـی کـه در ایـن رسـاله آمـده، جـز در 
مـوارد معـدود، از آثار پیشـینیان صدرا اسـت، 
کـه اغلـب بدون ذکـر نـام و نشـان و ظاهرًا 
بـدون مراجعـه بـه کتب حدیث بـه نقل آن ها 
پرداختـه اسـت. البتـه در ایـن میـان کتـاب 
احیـاء علوم الدیـن غزالـی جای خاصـی دارد، 
کـه او بیـش از همه به این کتاب نظر داشـته 

و مطالـب آن را تلخیـص کـرده اسـت.17
آنـگاه طـی شـانزده صفحـه نمونه  هـای 
گسـترد ه ای از نقـل قول  هـای بـدون ارجـاع 
در ایـن رسـاله را مـی  آورد و بـا منابـع اصلـی 

آن هـا مقایسـه می  کنـد.
آقـای دکتـر رضـا اکبریـان نیز کـه جلد 
در  اسـت،  کـرده  تصحیـح  را  اسـفار  نهـم 
مـوارد مختلـف در پانوشـت کتاب بـا احتیاط 
می  نویسـد: »عبـارات مصنـف در ایـن بـاب 
المباحـث المشـرقیه  بـا تغییراتـی در کتـاب 
فصـل  ایـن  »مطالـب  یـا  اسـت.«18  آمـده 
شـبیه مطالـب المباحث المشـرقیه اسـت.«19 
سـپس آدرس منبع اصلی را برای مقایسـه به 
دسـت می  دهـد. در واقـع در ایـن جـا20 صدرا 
نزدیـک به بیسـت صفحـه را از فخـررازی،21 
البتـه بدون اشـاره به منبع سـخن خـود، نقل 
کـرده و آن ها را بـا کلمـات و عباراتی از خود 

آراسـته است.
آقـای دکتـر نجفقلی حبیبـی در تصحیح 
مفاتیـح الغیـب صـدرا به ایـن اخـذ و اقتباس 
مکـرر توجه داده اسـت. بـرای نمونه در بحث 
انـواع مکاشـفه در پانوشـت می  نویسـد: »مال 
بـا مختصـر  را  ایـن مشـهد  صـدرا مطالـب 
تصـرف به تلخیص از شـرح فصـوص الحکم 
قیصـری، مقدمه، فصـل 7، ص107-110 بر 
گرفتـه اسـت. نگارنـده ایـن  ادعا را بررسـی 
کـرد و درسـتی آن را دریافـت. البتـه تقریبـًا 
عیـن عبـارات صـدرا در کتاب جامع االسـرار 
نیـز آمده اسـت و ممکن اسـت مأخذ وی این 
یـک باشـد. منقوالت صـدرا بدون ذکـر منابع 
خـود در مفاتیـح الغیـب به این مـورد منحصر 
پانوشـت  های  در  آقـای حبیبـی  و  نمی  شـود 
خـود آن هـا را، از جملـه احیـاء علـوم الدیـن 
غزالـی، التفسـیر الکبیـر فخررازی، مشـخص 

است. ساخته 
در  آملـی  جـوادی  اهلل  آیـت  همچنیـن 

شـرح خـود بـر اسـفار در مـواردی بـه ایـن 
»بخشـی  جملـه:  از  می  کنـد،  اشـاره  نکتـه 
از مطالـب ایـن فصـل مطابـق بـا مطالبـی 
اسـت کـه فخـر رازی در مباحـث مشـرقیه 
آورده اسـت«22 و »مرحـوم ابـن سـینا برهان 
صدیقیـن را در فصـل بیسـت و نهـم از نمط 
چهـارم االشـارات و التنبیهـات بیـان کرده و 
مرحـوم محقـق طوسـی آن را شـرح کـرده 
اسـت و یـک قسـمت از عبارت  هـای همیـن 
شـرح  عبارت  هـای  عیـن  اسـفار  از  فصـل 

اشـارات خواجـه اسـت.«23
مدعـی  خسـروجردی،  احمـد  آقـای 
از  می  شـود کـه مالصـدرا مطالـب فراوانـی 
دیگـران را در آثـار خـود نقـل کـرده اسـت و 
ایـن نقـل، »نـه یک جملـه و دو جملـه، بلکه 
گاهـی یـک صفحـه و گاهـی چهـار صفحـه 
و یـک فصـل و دو فصـل از کتـاب دیگـران 
بـدون یـک تغییـر در کتـاب خـود گنجانیـده 

اسـت.«24
منتقـدان  بـه  اشـاره  بـا  آقـای ذکاوتـی 
صـدرا کـه بـر ایـن کارش خـرده گرفته انـد، 
در  کامـل  فصـل  »یـک  می  شـود:  مدعـی 
عشـق بازی بـا مـاه  رویـان عینـًا از رسـائل 
کـه  هـر  هسـت،  اسـفار  در  الصفـا  اخـوان 

نمایـد.«25 مقایسـه  می  خواهـد 
و  داد  انجـام  را  مقایسـه  ایـن  نگارنـده 
بـود  همـان  درسـت  و  حیرت انگیـز  نتیجـه 
کـه ایشـان گفتـه بـود. رسـاله سـی و هفتـم 
اسـت.26  عشـق  ماهیـت  در  الصفـا  اخـوان 
صـدرا نیـز فصلـی از اسـفار را بـه ماهیـت و 
انـواع عشـق، به خصـوص عشـق ظریفان به 

اسـت.27 داده  اختصـاص  نیکورخسـاران 
نقطه عزیمت، مباحث، مسـائل، شـواهد، 
دو فصـل،  ایـن  اسـتدالل  نحـوه  و  ادبیـات 
عمدتـًا یکسـان اسـت. تنها تفـاوت در پس و 
پیش کـردن برخـی عبـارات و افزودنی های، 
البتـه غیـر مجـاز، بـه عبـارات اصلـی اخوان 
الصفـا اسـت. رسـاله اخـوان الصفـا دقیـق و 
گزیده گویانـه و فـارغ از حواشـی و تعبیـرات 
تنـد اسـت، امـا صـدرا بـه خـود اجـازه داده 
اسـت تـا عبـارات را مقـدم و مؤخر کنـد و در 
میـان عبـارات اخـوان الصفـا، بـا جمالتـی از 
خـود فاصلـه انـدازد و از انسـجام آن بکاهد و 

خسـروجردی،  احمد  آقـای 
کـه  می  شـود  مدعـی 
ماصـدرا مطالـب فراوانـی 
از دیگـران را در آثـار خـود 
ایـن  و  اسـت  کـرده  نقـل 
نقـل، »نـه یـک جملـه و دو 
یـک  گاهـی  بلکـه  جملـه، 
چهـار  گاهـی  و  صفحـه 
صفحـه و یـک فصـل و دو 
دیگـران  کتـاب  از  فصـل 
بـدون یـک تغییـر در کتاب 

اسـت.« گنجانیـده  خـود 
آقـای ذکاوتـی با اشـاره به 
منتقـدان صـدرا که بـر این 
گرفته انـد،  خـرده  کارش 
»یـک  می  شـود:  مدعـی 
فصـل کامل در عشـق بازی 
از  عینـاً  مـاه  رویـان  بـا 
در  الصفـا  اخـوان  رسـائل 
کـه  هـر  هسـت،  اسـفار 
می  خواهـد مقایسـه نماید.«
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موجـب اطنـاب بی دلیل متن شـود. در این جا 
بـرای مثـال، یـک مورد بـرای سـنجش نقل 
می  شـود. اخـوان الصفـا هنگام بحـث از علت 
عشـق مـردان بـه مـاه  رویـان، آن را دارای 
حکمـت و علـت گسـترش معرفـت و دانـش 
و فرهنـگ دانسـته بـر آننـد کـه این مسـئله 
در میـان مـردم متمـدن دیـده می  شـود، حال 
آن کـه اقـوام دور از علم و صنعـت از آن دور 
هسـتند. بـا ایـن نگرش چنیـن می  نویسـند:

اذا  والصبیـان  االطفـال  أن  اعلـم  ثـم 
اسـتغنوا عـن تربیـه اآلبـاء و االمهـات، فهـم 
بعـدُ محتاجـون الـی تعلیـم االسـتاذین لهـم 
العلـوم و الصنائـع لیبلغـوا بهـم الـی التمـام و 
الکمـال، فمـن اجـل هـذا یوجـد فـی الرجال 
البالغیـن رغبة فـی الصبیان و محبـة للغلمان، 
و  تأدیبهـم  الـی  لهـم  داعیـًا  ذلـک  لیکـون 
الغایـات  الـی  للبلـوغ  تکمیلهـم  و  تهذیبهـم 
المقصـوده بهـم، و هذا موجود فـی جبلة اکثر 

االمـم التـی لهـا شـغف فـی تعلـم العلـم...28
معتقـد  نگـرش  همیـن  بـا  نیـز  صـدرا 
اسـت کـه چـون ایـن عـادت، البتـه نـه بـه 
میـان  در  شـهوت،  دفـع  و  جنسـی  غـرض 
اقـوام فرهیختـه وجـود دارد، پـس مطلـوب 
اسـت.  نشـده  آفریـده  عبـث  بـه  و  اسـت 
هرچنـد اقـوام قسـی القلب از ایـن حالـت دور 
و چـون حیوانـات تنهـا در پـی جمـع آمـدن 
بـا زنـان هسـتند. سـپس در فلسـفه وجودی 
ایـن عـادت می  نویسـد کـه وجود ایـن عادت 
موجـب می  شـود تـا افراد بـه تعلیـم صبیان و 
تقویـت قـوای روحی خـود بپردازنـد و خود را 
کامـل کننـد، و گرنه خداوند ایـن حالت را در 
انسـان نمی  آفریـد. آنـگاه عیـن عبـارات فوق 
را بـا اندکـی دسـتکاری و افزایش ایـن گونه 

مـی  آورد:
فـإن االطفـال و الصبیان اذا اسـتغنوا عن 
تربیـة اآلباء و االمهـات، فهم بعـدُ محتاجون 
الـی تعلیـم االسـتاذین و المعلمیـن و حسـن 
توجههـم و التفاتهـم الیهـم بنظـر االشـتیاق 
و التعطـف؛ فمـن اجـل ذلـک اوجـدت العنایة 
الربانیـة فی نفـوس الرجال البالغیـن رغبهً فی 
الصبیـان و تعشـقًا و محبـهً للغلمان الحسـان 
الوجـوه، لیکون ذلـک داعیًا لهم الـی تأدیبهم 
و  الناقصـه  نفوسـهم  تکمیـل  و  تهذیبهـم  و 

تبلیغهـم الـی الغایـات المقصـوده، فـی ایجاد 
نفوسهم...29

مازندرانـی،  حائـری  عالمـه  مرحـوم 
هنـگام بحـث از رسـاله ابـن سـینا در بـاب 
عشـق، می  نویسـد: »صدرالمتألهین در اسـفار 
فصلـی در عشـق منعقـد سـاخته و پار های از 
محتویـات ایـن رسـاله را بـدون ذکـر نامـش 
ممـزوج به سـخن  های دیگر نمـوده و عنوان 
فصـل عینـًا عنـوان فصـل پنجـم در رسـاله 

عشـق اسـت.«30
از  کـه  نیـز  یـزدی  حائـری  مرحـوم 
انتحـال  نسـبت  مخالـف  و  مدافعـان صـدرا 
و  می  کنـد  اشـاره  واقعیـت  ایـن  بـه  اسـت، 
تصریـح می  نمایـد: »شـایع اسـت کـه صـدرا 
بخش هایـی از کتـاب اسـفار اربعـه و بعضـی 
کتاب هـای دیگر خـود را از دیگـران گرفته و 
بـدون یـادآوری نـام ایشـان به نام خـود ذکر 
کـرده اسـت. نگارنـده خـود چندیـن موضوع 
را یافتـه اسـت کـه او از المباحـث المشـرقیه 
اقتبـاس کـرده و بـدون نـام در کتـاب اسـفار 

اربعـه ذکـر کـرده اسـت.«31
آقـای ذکاوتـی قراگوزلـو بـا اشـاره بـه 
حافظـه بـاالی صـدرا و مـوارد متعـددی کـه 
از دیگـران، بـدون منبـع نقـل کـرده اسـت، 
چنیـن نتیجـه می  گیـرد: »ایـن جـا اسـت که 
بـه بعضی عبـارات زیبای اسـفار هم شـک و 
ظـن پیدا می  شـود.«32 سـرانجام آن که آقای 
دکتـر غالمحسـین ابراهیمی دینانـی تصریح 

می  کنـد صـدرا:
عبـارات  عیـن  مـوارد  از  بسـیاری  در 
فالسـفه و متکلمـان و عرفـای پیشـین را در 
آثـار خـود آورده، ولی بـه منبع نقـل کمترین 
اشـار ه ای نکرده اسـت. پرسشـی کـه در این 
جـا مطـرح می  شـود ایـن اسـت کـه آیـا این 
عمـل می  تواند از سـوی شـخص ایـن حکیم 

الهـی موجه شـناخته شـود؟33
امـا از دادن جـواب خـودداری می  کنـد و 

بـدون توضیـح از آن می  گـذرد.
از مجمـوع این شـواهد به دسـت می  آید 
کـه مالصـدرا در آثـار مختلـف خـود، به ویژه 
اسـفار، مطالبی از دیگران آورده و از اشـاره به 
منابـع اصلی آن هـا پرهیز کرده اسـت. تا این 
جـا مـورد قبـول موافقـان و مخالفـان صـدرا 

یـزدی  حائـری  مرحـوم 
نیـز کـه از مدافعـان صدرا 
انتحـال  نسـبت  مخالـف  و 
واقعیـت  ایـن  بـه  اسـت، 
تصریـح  و  می  کنـد  اشـاره 
اسـت  »شـایع  می  نمایـد: 
بخش هایـی  صـدرا  کـه 
و  اربعـه  اسـفار  کتـاب  از 
دیگـر  کتاب هـای  بعضـی 
خـود را از دیگـران گرفتـه 
نـام  یـادآوری  بـدون  و 
ایشـان بـه نـام خـود ذکر 
کـرده اسـت. نگارنـده خود 
یافتـه  را  موضـوع  چندیـن 
المباحـث  از  او  کـه  اسـت 
المشـرقیه اقتبـاس کرده و 
بـدون نـام در کتاب اسـفار 
اربعـه ذکـر کـرده اسـت.«
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اسـت. بنابراین پاسـخ بـه پرسـش اصلی این 
بخـش، مثبـت اسـت. امـا مسـئله اصلـی آن 
اسـت کـه ایـن کار اخالقـًا ناپذیرفتنی اسـت 

یـا می  تـوان آن را توجیـه کرد؟
 

اخاقـی  غیـر  انتحـال  آیـا   .2
؟ سـت ا

امـروزه درباره غیر اخالقـی بودن انتحال 
تردیـدی میـان متخصصـان اخـالق پژوهش 
نیسـت و بـه عنـوان جنایت یا سـرقت علمی 
از آن یـاد می  شـود و بـر ایـن مطلـب اجمـاع 
اسـت. انتحـال تجـاوز بـه حقـوق دیگـران، 
نسـبت دادن کار ناکرده به خـود، دروغگویی، 
و تحریـف واقعیـت اسـت و اگـر در جایـی 
آشـکار شـود که کسی دسـت به انتحال زده، 
قابـل تعقیـب جزایـی اسـت و مایـه رسـوایی 
اخالقـی. قبـح انتحـال، بـه مثابـه دزدی آثار 
ادبـی، هنـری، و علمـی دیگـران و انتسـاب 
آن هـا به خود، چنان شـدید اسـت کـه برخی 
و  بکاهنـد  آن  قبـح  از  اندکـی  کوشـیده اند 
تعبیـر مالیم تـری بـه کار برنـد. بـرای مثال، 
آقـای ذکاوتـی قراگوزلو می  نویسـد که آوردن 
»سـرقات«  از  پرهیـز  بـرای  انتحـال  تعبیـر 
اسـت، »بـرای آن کـه واقعـًا کلمـه سـرقات 
خیلـی تنـد اسـت و برازنـده مقـام علمـی و 
نبـوغ مالصـدرا نیسـت، زیـرا سـرقات یعنـی 
دزدی هـا، حـال آن کـه انتحال نسـبت دادن 
بی وجـه مطالبـی از کسـی بـه کـس دیگـر 
یـا بـه خود شـخص اسـت.«34 بـا ایـن حال، 
تغییـر عبارت گره گشـا نیسـت. زیـرا انتحال، 
مثـال،  بـرای  اسـت.  دقیقـًا همـان سـرقت 
تهانـوی در تعریـف انتحال تنهـا یک جمله را 
می  آورد: »قسـم من السـرقه و هو النسـخ.«35 
مشـکل بـا تغییـر تعبیـر حـل نمی  شـود. در 
تعریـف عربـی، فارسـی و انگلیسـی انتحـال، 
تقریبـًا همـه جـا بـه تعبیـر دزدی و سـرقت 
انگلیسـی  تعبیـر  حتـی  اسـت.  شـده  اشـاره 
پلیجریـزم )plagiarism(، یعنـی انتحـال، 
امـروزه  اسـت.  معنـای سـرقت  بـه  درسـت 
در منابـع مختلفـی کـه بحـث انتحـال پیش 
کشـیده می  شـود، نخسـت در تعریـف آن قید 
سـرقت را می  آورنـد، سـپس به ابعـاد اخالقی 
عمـل  ایـن  بـودن  اخالقـی  غیـر  دلیـل  و 

می  پردازنـد. افـزون بـر آن به درسـتی گفته اند 
کـه انتحـال از سـرقت بدتـر اسـت. زیـرا در 
سـرقت اگـر شـخص مال باختـه از خیـر مال 
خویش گذشـت، سـارق مالک اموال مسروقه 
می  شـود، امـا در انتحال چنین نیسـت و حتی 
اگـر شـخص منحول منه و آن که نوشـته اش 
سـرقت شـده اسـت، رضایت دهد کـه آن اثر 
بـه نام سـارق چاپ شـود، باز از نظـر اخالقی 
واقـع، صاحـب  در  اسـت.  کار سـرقت  ایـن 
حاتم بخشـی  چنیـن  کـه  نـدارد  حـق  اثـر 
کنـد، زیـرا بـا ایـن کار بـه نوعـی در فریـب 
دادن جامعـه علمـی مشـارکت کـرده و مایـه 
رواج فریـب کاری شـده اسـت.36 حاصـل آن 
کـه انتحـال، همـان سـرقت اسـت و از نظـر 
اخالقـی از آن ناپسـندیده تر؛ چـون این بحث 
را در جـای دیگـری کاویـده ام،37 بیـش از آن 

نمی  پـردازم. بـدان 
 

3. دالیـل مدافعان صـدرا در این 
بـاره چیسـت، و تا چه حـد پذیرفتنی 

است؟
منبـع  بـدون  نقل قول  هـای  آشـکارگی 
در آثـار صـدرا چنان اسـت کـه دیگـر امروزه 
کسـی در صـدد انـکار ایـن مطلـب نیسـت. 
منتهـا کمتـر کسـی نیـز رخ دادن انتحـال را 
در نوشـته  های صـدرا کاماًل پذیرفته اسـت. با 
مرور آثـار مدافعان صدرا متوجه می  شـویم به 
شـکل  های مختلفی کوشـش می  شـود تا این 
اقـدام بـه نحـوی توجیه گـردد کـه لطمه ای 
بـه مقـام علمـی و شـخصیت اخالقـی صدرا 
نخـورد. عمـده مدافعـان صـدرا می  کوشـند با 
پیـش کشـیدن دالیـل گوناگونی این مسـئله 
را حـل کننـد یا دسـت کم از قبـح آن بکاهند. 
دانـم،  مـی  کـه  حـدی  در  همـه،  ایـن  بـا 
کوشـش نظام منـد و منسـجمی بـرای توجیه 
عملکـرد صدرا صـورت نگرفته اسـت و غالبًا 
مدافعـان صـدرا در میـان آثـار خـود بـه گونه 
ای حاشـیه ای و اسـتطرادی اشـاراتی به این 
بـرای  می  گذرنـد.  آن  از  و  می  کننـد  مسـئله 
مثـال، مرحـوم سـید جالل الدین آشـتیانی در 
مـوارد گوناگونـی بـه ایـن نکتـه گذرا اشـاره 
می  کنـد و در یکـی از اشـارات خـود چنیـن 

می  نویسـد:

دکتـــــــــر  آقـــــای 
ابراهیمـی  غامـــحسین 
می  کنـد  تصریـح  دینانـی 

صـدرا:
در بسـیاری از مـوارد عیـن 
عبارات فاسـفه و متکلمان 
و عرفـای پیشـین را در آثار 
خـود آورده، ولـی بـه منبـع 
نقـل کمترین اشـــار ه ای 
نکرده اسـت. پرسشـی که 
در ایـن جا مطرح می  شـود 
ایـن  آیـا  کـه  اسـت  ایـن 
سـوی  از  می  توانـد  عمـل 
شـخص ایـن حکیـم الهی 

شـود؟ شـناخته  موجه 
امــــا از دادن جــــواب 
خـودداری می  کنـد و بـدون 

توضیـح از آن می  گـذرد.
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مـال  خواسـت  تلویحـًا  کـه  کسـی  اول 
صـدرا را تخطئـه نماید و به طور مسـتقیم در 
صـدد قـدح آخونـد بـر آمد مرحـوم آقـا میرزا 
ابوالحسـن جلـوه 1312 ق.، اسـت کـه گاهی 
در مجلـس درسْ مآخذ اقوال آخوند را نشـان 
مرحـوم  هـم  مـا  در عصـر  اسـت.  مـی  داده 
آقـا ضیـاء الدیـن دُرّی )ره( و یکـی دو نفـر 
از فضـالء معاصـر کـه گمـان نکنـم مدعـی 
فلسـفه دانی باشـند بـا کمـال بی انصافـی از 
روی جهـل و نادانـی در صـدد نشـان دادن 
مواضـع سـرقت علمـی مالصـدرا بـر آمدنـد. 
آقـا میـرزا ابوالحسـن جلـوه در طبیعیـات آن 
هـم طبیعی شـفا و علـوم ریاضـی معمول در 
مـدارس قدیمـه در حـدود هفتـاد یـا هشـتاد 
بـه سـبک و  الهیـات  سـال قبـل وارد و در 
طریقـه شـیخ رئیس بـوده و به طور سـطحی 
در  ولـی  می  نمـود.  تقریـر  را  شـیخ  کلمـات 
فلسـفه آخونـد تخصـص نداشـته اسـت و در 
عرفانیـات که یکـی از ابزار هـای فهم کلمات 
مالصـدرا اسـت، به طـور کلی راجل اسـت.38
مرحـوم مهـدی حائـری یـزدی نیـز در 
پانوشـت کتـاب خـود ایـن گونـه بـه مسـئله 

می  پـردازد:
گویـا مرحـوم جلوه، کـه از حکمای عصر 
بـوده، چـون بـه منزلـت حکیـم مؤسـس آقا 
علـی مـدرس در تحقیـق غبطـه می  خـورده، 
ابتـکار خـود را در تتبع به خـرج داده و کتابی 
بـه نـام سـرقات الصـدرا نوشـته اسـت کـه 
در کتابخانـه مجلـس موجـود اسـت. در ایـن 
کتـاب مـواردی را که صـدرا از دیگران گرفته 

اسـت اسـتخراج و بازیابـی کرده اسـت.39
آقـای غالمحسـین رضانـژاد، در وصـف 
آقـا ضیـاء الدیـن، کسـی کـه بـه صراحـت 
بـود،  صـدرا  آشـکارکننده  انتحال  هـای 

: یسـد می  نو
تعصـب و تصلـب وی در ایـن امـر بـه 
افـراط و هتـک حرمـت نابغـه ای بس فرازمند 
و متعالـی و سـترک چونـان صـدر حکمـای 
جهـان مالصـدرا انجامیـد و باالخـره بـا این 
ثابـت کـرد کـه نفـس وی مصـداق:  روش 
فعلـه نشـده و  و  قولـه  اتقـن  الحکیـم مـن 
حکمـت در او جـز ُصـوَر و نقوشـی ذهنی، آن 
هـم در حد حفظ اصطالحات و موارد درسـت 

کاربـرد آن هـا بیـش نبـوده اسـت و گرنـه به 
صدرالمتألهیـن  فـن،  ایـن  راسـتین  خداونـد 
نسـبت سـرقت عبارات حکما را نمـی  داد. ]...[ 
نبایـد ]...[ فیلسـوفی جهانـی و حکیمی الهی 
متعالـی،  دانشـمندی  و  صمدانـی  عارفـی  و 
نقـل چنـد  بـرای  را  چونـان صدرالمتألهیـن 
عبـارت از حکمـاء، ایـن گونـه مـورد طعـن و 
حملـه قـرار داد و همـه اوصاف بی شـمار این 
عالـم باهلل و عارف و سـالک الـی اهلل را نادیده 
انگاشـت. اضافـه این کـه ضیـاء دری ملتفت 
نبـوده کـه حکیـم و فیلسـوف بـا منطـق و 
معقـول سـر و کار دارد، نه علـوم نقلی که هر 
جـا عبارتـی از دانشـمند یا حکیمی برداشـت، 
بـه طـور حتـم نـام صاحـب عبـارت را ذکـر 
کنـد؛ به عـالوه گاهـی مقتضـی بالغـت در 
مـوارد طعـن و قـدح کالمـی، نیـاوردن اسـم 
صاحـب کتـاب یا عبـارت مـورد ایراد اسـت، 
و لـذا حکمـاء بیشـتر در ایـن مـوارد، جمالت 
و عبـارات مزبـور را بـا کلمـه قیـل می  آورنـد 
و نـام قائـل را نمی  برنـد. گذشـته از مباحـث 
بـاال، حکیـم بـا گفتـه کار دارد نـه بـا گوینده 
و ایـن شـیوه حتـی در عـادت بـزرگان علـم 

حکمـت ایـن عصـر نیـز تـداول دارد.40
سـخنانی از این دسـت در میـان مدافعان 
صـدرا فـراوان اسـت، امـا تالشـی جـدی و 
اسـتداللی منظـم کمتـر دیـده می  شـود. بـا 
مـرور این آثـار می  تـوان دفاع هایـی را که در 
ایـن زمینـه صـورت گرفتـه اسـت، به شـرح 

زیـر صورت بنـدی کـرد:
1-3. بی اعتبارسازی مدعیان انتحال

2-3. کمرنگ سازی انتحال
3-3. رایج دانستن انتحال در گذشته

4-3. ادعای تعدد روش در بحث ارجاع
5-3. غربی دانستن بحث انتحال

6-3. پیش کشـیدن شـعار »حکیـم را با 
گفتـه کار اسـت، نه بـا گوینده«

ممکـن اسـت ایـن تقسـیم بندی دقیق و 
جامـع نباشـد، با ایـن حال، بـرای پیش بردن 
بحـث مفیـد اسـت. حـال می  توان بـه تحلیل 

ایـن دالیـل و دفاعیه هـا پرداخت.
 

مدعیـان  بی اعتبارسـازی   .3-1
انتحـال

امـروزه درباره غیـر اخاقی 
تردیـدی  انتحـال  بـودن 
اخـاق  متخصصـان  میـان 
بـه  و  نیسـت  پژوهـش 
عنـوان جنایـت یا سـرقت 
علمـی از آن یـاد می  شـود 
اجمـاع  ایـن مطلـب  بـر  و 
اسـت. انتحـال تجـاوز بـه 
نسـبت  دیگـران،  حقـوق 
دادن کار ناکـرده بـه خـود، 
تحریـف  و  دروغگویـی، 
در  اگـر  و  اسـت  واقعیـت 
کـه  شـود  آشـکار  جایـی 
انتحـال  بـه  کسـی دسـت 
زده، قابـل تعقیـب جزایـی 
رسـوایی  مایـه  و  اسـت 
انتحـال،  قبـح  اخاقـی. 
بـه مثابـه دزدی آثـار ادبی، 
دیگـران  علمـی  و  هنـری، 
و انتسـاب آن هـا بـه خـود، 
کـه  اسـت  شـدید  چنـان 
برخـی کوشـیده اند اندکـی 
از قبـح آن بکاهنـد و تعبیـر 
برنـد. کار  بـه  مایم تـری 

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



شـیوه مسـلط کسـانی چون مرحـوم آشـتیانی و حائری یـزدی، در 
مواجهـه بـا مسـئله انتحـال، حمله به میرزا ابوالحسـن جلـوه و آقا ضیاء 
دری و مدعیـان انتحـال بـوده اسـت. آنـان در ایـن راه، بـر بی سـوادی 
کوشـیده اند  پرداختـه،  انگیزه خوانی شـان  و  بدخواهـی  منتقـدان، 
بی صالحیتـی آنان را آشـکار سـازند. برای مثال، آشـتیانی دربـاره جلوه 
مدعـی می  شـود: »در فهـم مشـکالت مباحث عرفانـی و حکمت ذوقی 
و حکمـت متعالیـه سـبک مالصـدرا عاجـز بـود«41 و با این کـه زحمت 

می  کشـید، در فهـم اسـفار و کتـب عرفانـی »کاری از پیـش نبـرد«.42
آشـتیانی طـی چنـد صفحـه تـالش می  کند تا نشـان دهـد حکیم 
جلـوه آدم کودنـی بـوده کـه قـدرت درک سـخنان صـدرا را نداشـته و 
بـه همیـن سـبب بـه مسـئله انتحـال او اشـاره کرده اسـت. به نوشـته 
وی: »آن مرحـوم بـه جـای حـل مشـکالت کتب فلسـفی دنبال نسـخ 
می  گشـت و اغلـب اوقـات )بنا به نقل اسـاتید بزرگ مـا( مجلس درس 
را بـا تطبیـق نسـخ و )إن قلت و قلت( برگـزار می  کـرد«،43 یا »معروف 
اسـت کـه مرحـوم آقـا میـرزا حسـن کرمانشـاهانی ]...[ می  گفـت آقـا 
میـرزا ابوالحسـن تـا دم مـرگ هـم از تصویـر حرکـت جوهـر عاجـز 

بود.«44
حائـری یـزدی ایـن اقـدام را »بداندیشـی نسـبت بـه کتاب هـای 
صـدر المتألهیـن« می دانـد و بـر منتقدان می  تـازد و آن هـا را به رعایت 
نکـردن ادب متهـم می  سـازد و مدعـی می  شـود کـه جلـوه، بـه انگیزه  
نادرسـتی، کتـاب سـرقات الصـدرا را نوشـت.45 رضانـژاد نیـز جلـوه را 
حکیـم نمی  شـمارد و بـر آن اسـت کـه وی از حکمـت »جـز ُصـوَر و 

نقوشـی« بهره نداشـت.46
این سـبک پاسـخ گویی، سـه اشـکال اصلـی دارد، )1( خـالف واقع 
اسـت، )2( غیـر اخالقـی اسـت، و )3( خـروج از بحث اسـت. نخسـتین 
مشـکل ایـن پاسـخ آن اسـت که بـا واقعیـت علمـی و زیسـت عالمانه 
جلوه سـازگار نیسـت و مبتنـی بر گمانه زنی  های ناسـنجیده اسـت. زیرا 
کتابـی بـه نـام سـرقات الصـدرا در منابـع ثبـت نشـده اسـت و معلـوم 
نیسـت که مسـتند این ادعا چیسـت. دیگر آن که شـواهدی از توانایی 
علمـی جلـوه برجـای مانده اسـت، از جمله همین حاشـیه بر اسـفار که 
بازگـوی تدریس حکمت صدرایی اسـت. به نوشـته رضازاده، »حواشـی 

اسـفار او حکایـت از تدریس مکرر اسـفار مالصـدرا دارد.«47
در بنیـاد، ایـن نـوع برداشـت کـه وی قصـد معارضـه بـا صـدرا را 
داشـته اسـت، مـورد تردیـد جـدی اسـت. در ایـن بـاره آقای رضـازاده 
کـه خـود آثـار جلـوه را تصحیـح کـرده و طبیعتـًا آن هـا را بـه دقـت 
خوانـده اسـت، بر آن اسـت که با مـرور حواشـی جلوه بر اسـفار متوجه 
می  شـویم کـه، »ایـن حواشـی در پـی توضیح مـراد مصنف« و روشـن 
کـردن مقصـود صـدرا بـوده اسـت، نـه نقـد آن هـا.48 همچنیـن مـرور 
ایـن حواشـی نشـان می  دهـد کـه مسـئله بی تسـلطی وی بـر اسـفار و 
حکمـت صدرایـی، »سـخن صائبـی نیسـت«.49 بـه نوشـته رضـا زاده، 
از نوشـته  های جلـوه دشـمنی بـا صـدرا بـه دسـت نمی  آیـد و ایـن ادعا 
نمـون ه ای از مشـهورات بی اصل اسـت و، »حداقل از آثار نوشـتاری او 

و شـاگردانش چنیـن چیـزی اسـتفاده نمی  شـود.«50

شیوه مسلط کسانی چون مرحوم آشتیانی 
مسئله  با  مواجهه  در  یزدی،  حائری  و 
جلوه  ابوالحسن  میرزا  به  حمله  انتحال، 
بوده  انتحال  مدعیان  و  دری  ضیاء  آقا  و 
بی سوادی  بر  راه،  این  در  آنان  است. 
انگیزه خوانی شان  و  بدخواهی  منتقدان، 
را  آنان  بی صاحیتی  کوشیده اند  پرداخته، 
درباره  آشتیانی  مثال،  برای  آشکار سازند. 
مشکات  فهم  »در  می  شود:  مدعی  جلوه 
و حکمت  ذوقی  و حکمت  عرفانی  مباحث 
متعالیه سبک ماصدرا عاجز بود« و با این 
که زحمت می  کشید، در فهم اسفار و کتب 

عرفانی »کاری از پیش نبرد«.
آشتیانی طی چند صفحه تاش می  کند تا 
بوده  کودنی  آدم  جلوه  حکیم  دهد  نشان 
که قدرت درک سخنان صدرا را نداشته و 
به همین سبب به مسئله انتحال او اشاره 
مرحوم  »آن  وی:  نوشته  به  است.  کرده 
دنبال  فلسفی  کتب  به جای حل مشکات 
نقل  به  )بنا  اوقات  اغلب  نسخ می  گشت و 
اساتید بزرگ ما( مجلس درس را با تطبیق 
برگزار می  کرد«،  )إن قلت و قلت(  و  نسخ 
میرزا  آقا  مرحوم  که  است  »معروف  یا 
حسن کرمانشاهانی ]...[ می  گفت آقا میرزا 
ابوالحسن تا دم مرگ هم از تصویر حرکت 

جوهر عاجز بود.«
»بداندیشی  را  اقدام  این  یزدی  حائری 
المتألهین«  صدر  کتاب های  به  نسبت 
می داند و بر منتقدان می  تازد و آن ها را به 
رعایت نکردن ادب متهم می  سازد و مدعی 
می  شود که جلوه، به انگیزه  نادرستی، کتاب 
سرقات الصدرا را نوشت. رضانژاد نیز جلوه 
را حکیم نمی  شمارد و بر آن است که وی از 
حکمت »جز ُصَور و نقوشی« بهره نداشت.

اصلی  اشکال  سه  پاسخ گویی،  سبک  این 
غیر   )2( است،  واقع  خاف   )1( دارد، 

اخاقی است، و )3( خروج از بحث است.
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رضـازاده، هرچند پیـش از آغاز کار تصور 
می  کـرد کـه حواشـی اسـفار انتقادی باشـند، 
در پایـان تحقیـق دریافـت کـه »اکثـر آن ها 
توضیحـی و شـرح کالم مصنـف اسـت« و، 
برخـالف انتظـار خـودش، »در ایـن حواشـی 
نـه تنهـا انتقـاد جـدی وجـود نـدارد، بلکه از 
صدرالمتألهیـن به بزرگی یاد شـده اسـت.«51 
نحـوه  ایـن  اشـکال  نخسـتین  بنابرایـن 
پاسـخ گویی، سـخنان نامسـتند و مغایـر واقع 
اسـت. همچنیـن حواشـی جلـوه بـر فصوص 
کـه بر جای مانده اسـت و تدریـس عرفان از 
سـوی وی، ادعـای »راجـل« یـا پیـاده بودن 
جلـوه در عرصـه عرفان را مخـدوش می  کند.
دومیـن اشـکال ایـن نـوع پاسـخ گویی، 
خـروج از اصـول اخالقـی در فهـم و تفسـیر 
اظهـارات دیگـران اسـت. به فرض کـه جلوه 
بـا صـدرا مخالفت کـرده باشـد، چـرا باید آن 
را زاده رشـک و غبطـه، بدخواهـی و مسـائلی 
از ایـن دسـت بینگاریـم و این اقدام را نشـانه 
تنک مایگـی علمـی وی بـه شـماریم و او را 
فاقـد حکمـت بدانیـم. در این جـا اصل حمل 
بـر صحـت و تفسـیر به احسـن که مسـلمات 
فهـم دیدگاه دیگران به شـمار مـی  رود نادیده 
انگاشـته شـده اسـت. جلوه حکیمی است، در 
حـد حکیمـان معاصر خود، یـا اندکی برتر و یا 
فروتـر، امـا ایـن دلیل نمی  شـود کـه اگر وی 
از موضـع سـینایی بـه نقـد صـدرا و حکیمان 
صدرایـی معاصـر خـود پرداخـت وی را فاقـد 
منـش اخالقـی سـالم بدانیـم و بر شـخصیت 
وی حملـه بریـم. بـه گفته رضازاده، آشـتیانی 
بـه سـبب ارادت شـدید بـه صدرا به شـخص 
جلـوه حملـه بـرده و، »متأسـفانه از نقـد رأی 
بـه نقـد شـخصیت او منتقل شـده اسـت.«52 
اخالقـی شـخصیتی  نظـر  از  جلـوه  قضـا  از 
تذکره نویسـان  و  داشـت  دوست داشـتنی 
دربـاره مناعـت طبـع و ساده زیسـتی و منش 

انسـانی او بسـیار نوشـته اند.53
پاسـخ آن اسـت  ایـن  اشـکال  سـومین 
و  اظهـارات  همـه  فـرض صحـت  بـه  کـه 
داوری  های کسـانی چون آشـتیانی و حائری، 
در ایـن جـا بحـث جـرح و تعدیل شـخصیت 
جلـوه نیسـت. دعـوا جـای دیگـری جریـان 
دارد. واقعیتـی بـه نـام انتحال رخ داده اسـت 

آن  پاسـخگوی  بایـد  بـزرگان  ایـن  حـاال  و 
باشـند و نشـان دهند کـه این کار چـه توجیه 
معقولـی دارد. امـروزه دیگر با مسـئله اتهامی 
ثابت نشـده از سـوی جلـوه مواجه نیسـتیم تا 
بـه فرض بـا جرح شـخصیت او نشـان دهیم 
کـه ایـن اتهام نـاوارد اسـت. واقعیـت انتحال 
را حتـی آشـتیانی و حائـری نیـز قبـول دارند. 
لـذا فـارغ از ایـن کـه جلـوه چگونه شـخصی 
بوده اسـت، بایـد درباره انتحـال در آثار صدرا 
بحـث کـرد و از اشـاره بـه شـخصیت جلوه و 

دیگـران دوری جسـت.
 

2-3. کمرنگ سازی انتحال
گاه کوشـش می  شـود تا با قبـول ضمنی 
انتحـال، ایـن کار، جزیـی و پیش پـا افتـاده 
قلمـداد شـود. ایـن شـیوه خود بـه دو صورت 
عمـده انجـام می  شـود. گاه گفته می  شـود که 
حجـم مـوارد انتحال بسـیار پایین بوده اسـت 
و گاه مواردی که انتحال قلمداد شـده اسـت، 
در واقـع، مسـائل جزیی و اطالعـات عمومی 
بـوده اسـت. صـورت نخسـت را در قطعه زیر 

به نیکـی می  تـوان دید:
اگـر در آغـاز کتـاب یا بر سـر هـر فصلی 
در  یـا  می  نویسـند  را  اهلل  بسـم  فصـول  از 
ضمـن کالم بـرای زیبایی سـخن، آیـه ای را 
درج می  کننـد و همچنیـن اگـر قطعه کوتاهی 
خـود  نثـر  یـا  شـعر  در  را  دیگـران  از شـعر 
می  گنجاننـد، قطعـًا این هـا هیـچ کـدام نـام 
دسـتبرد و سـرقت بـه خـود نخواهـد گرفـت 
و بلکـه از جملـه محسـنات بـه شـمار خواهد 
ادبیـات غربـی  اگـر در سـبک  رفـت. حـال 
نباشـد،  اقتبـاس و درج معمـول  ایـن گونـه 
ایـن دلیـل نخواهـد بـود کـه مـا هم بایـد یا 
بـه آتـش آن هـا بسـوزیم یا بـا آهنـگ آن ها 

بنوازیـم.54
مرحوم آشـتیانی صورت دوم پاسـخ را در 

قطعـه زیـر بـه کار می  گیرد و می  نویسـد:
از قـوم  صدرالمتألهیـن مطالـب زیـادی 
]اسـفار[  ایـن کتـاب  بـدون ذکـر مأخـذ در 
نوشـته اسـت. ولـی مطالبی را کـه از دیگران 
اخـذ کـرده اسـت مطالـب سـاده و سـطحی 
و رایـج اسـت و غیـر از تحقیقـات مختـص 
بـه خـود اوسـت. اهمیـت صدرالمتألهیـن در 

دومیـن اشـکال ایـن نـوع 
از  خـروج  پاسـخ گویی، 
اصـول اخاقـی در فهـم و 
تفسـیر اظهـارات دیگـران 
اسـت. به فـرض کـه جلوه 
بـا صـدرا مخالفـت کـرده 
باشـد، چرا بایـد آن را زاده 
رشـک و غبطـه، بدخواهـی 
ایـن دسـت  از  مسـائلی  و 
بینگاریـم و ایـن اقـدام را 
نشـانه تنک مایگـی علمـی 
وی به شـماریم و او را فاقد 

حکمـت بدانیـم؟
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تحقیقات رشـیقه ای اسـت کـه اختصاص به 
خـود او دارد.55

 همچنیـن مرحـوم حائری یـزدی از این 
شـیوه بدیـن گونـه بهـره می  گیرد:

سـرقت در جایـی صادق اسـت کـه فکر 
یـا مالی تعلـق و اختصاص به دیگری داشـته 
باشـد و سـارق آن را عمدًا و بـدون خریداری 
و تشـریفات شـرعی و قانونی نقل و انتقال به 
خویشـتن تعلـق دهد. افـکار عمومی همچون 
امـالک و شـوارع عمومی اسـت کـه تعلق به 
افـراد خـاص نـدارد و همـه می  تواننـد از آن 

شـوند.56 بهره مند 
بـه نظر می  رسـد کـه ایـن پاسـخ افزون 
بـر آن کـه غیـر اخالقـی اسـت، زیـرا تصویر 
نادرسـت و مضحکـی از انتقـاد دیگـران بـه 
دسـت می  دهد و ادعایشـان را مسـخ می  کند، 
آن  منتقـدان  ادعـای  نیسـت.  نیـز  گره گشـا 
آثـار مالصـدرا »بسـم  نیسـت کـه چـرا در 
اهلل« یـا یـک رباعی بـدون منبع آمده اسـت. 
سـخن از نقـل یـک یـا دو جملـه نیسـت که 
بتوان از آن چشـم پوشـید. مسـئله یک فصل 
و دو فصـل و گاه بحـث از یـک کتـاب کامل 
مباحثـی کـه مسـئله انگیز  اسـت. همچنیـن 
گشـته، جـزو دانـش عمومـی یـا بـه تعبیـر 
حائری شـوارع عمومی نیسـت، تـا بتوان این 
گونـه پاسـخ داد، بلکـه مواردی که مشـخصًا 
زاده تأمـالت شـخصی کسـی بوده اسـت. به 
نوشـته آقا ضیاء دری، صدرا، »در بسـیاری از 
مواضـع بیـان مطالـب و جواب دیگـران را به  

خـود نسـبت می  دهـد.«57
نقـل گسـترده کار دیگران، بـه خصوص 
یـک  اختصاصـی  مباحـث  کـه  جایـی  در 
اندیشـمند بـوده اسـت، بسـیار بـا نقـل بدون 
سـند یـک آیه یـا روایت فـرق می  کنـد. آیت 
نقـل می  کنـد کـه  اهلل واعـظ راده خراسـانی 
در جلسـه ای بـا حضـور مرحـوم مطهـری و 
شـهید بهشـتی، آقای محمد فریـد نهاوندی، 
کـه از طـالب فاضـل بـود، گفـت کـه صدرا 
برخـی از آراء خـود در اسـفار را از المباحـث 
المشـرقیه فخـر رازی، بـدون ارجاع بـه منبع 
آن بـه خود نسـبت داده اسـت و حتـی جایی 
را کـه فخـر نوشـته بـوده اسـت، »هـذا ممـا 
لـم یسـبقنی الیـه احـد« را نقـل و بـه نـام 

خـود ثبـت کـرده اسـت. برخـی متعجـب و 
برخـی منکر شـدند. هـر دو کتـاب را آوردند. 
یکـی المباحث المشـرقیه را خوانـد و دیگری 
بـا اسـفار مقایسـه کـرد. عبـارات عینـًا یکی 

58 بودند.
آقـای جهانگیـری بـر آن اسـت کـه در 
اصنـام  کسـر  کتـاب  عمـده  بخـش  واقـع 
خصـوص  بـه  و  پیشـینیان  از  الجاهلیـه 
برگرفتـه از احیـاء علوم الدیـن غزالـی اسـت. 
بنابرایـن دفـاع فـوق کارآمـد نیسـت. افـزون 
بـر آن، در بحـث انتحـال اواًل مسـئله عمـد 
و تعمـد مطـرح نیسـت، بلکـه کافـی اسـت 
تـا  باشـد،  گرفتـه  ایـن عمـل صـورت  کـه 
انتحـال رخ دهـد.59 ثانیـًا قرائنـی وجـود دارد 
کـه ظاهـرًا صـدرا آگاهانـه از ذکـر منابع کار 
خـود پرهیـز می  کـرده اسـت. وی، به نوشـته 
اصنـام  کتـاب کسـر  در  آقـای جهانگیـری، 
الجاهلیـه بـه شـکل کلـی اشـاره می  کند که 
ایـن کتـاب برگرفتـه از کتب عارفان اسـت و 
چنیـن می  نویسـد: »فهـذه جمله مـن مجامع 
عالمـات المحبین هلل )تعالـی(، نقلتها تلخیصًا 
مـن کتـب العرفـاء، لیکون دسـتورًا لمـن اراد 
أن یتعـرف حـال احبـاء اهلل.«60 بـا ایـن حال، 
بـه تصریـح مصحـح ایـن رسـاله، در نسـخه 
اصـل دسـتخط مؤلـف، در پـی تعبیـر »مـن 
کتـب العرفـاء«، چنین آمده اسـت: »خصوصًا 
االِحیـاء«، امـا ظاهرًا خـود مؤلـف آن را خط 

زده اسـت.61
 

3-3. رایـج دانسـتن انتحـال در 
شته گــذ

منتقـدان  بـه  کـه  پاسـخی  رایج تریـن 
داده می  شـود، پیـش کشـیدن این ادعا اسـت 
کـه این کار در گذشـته مرسـوم بـوده و دأب 
علمـا آن بوده اسـت کـه از منابع نوشـته  های 
خـود نـام نبرنـد و سـخنانی را از ایـن و آن 
نقـل کننـد، بـی آن کـه در پـی ارجـاع دادن 
بـه مؤلـف باشـند. آشـتیانی گاه از این پاسـخ 

اسـتفاده می  کنـد و می  گویـد:
آخونـد  بـر خـالف تصـور کوته نظـران، 
مـال صـدرا هرگـز حاضـر نبـوده اسـت کـه 
کوچک تریـن مطلـب علمـی دیگـران را بـه 
خـود نسـبت دهـد و این کـه عبـارات زیادی 

واعـظ راده  اهلل  آیـت 
خراسـانی نقـل می  کنـد که 
حضـور  بـا  ای  جلسـه  در 
مرحـوم مطهـری و شـهید 
محمـد  آقـای  بهشـتی، 
فریـد نهاونـدی  گفـت که 
صـدرا برخـی از آراء خـود 
المباحـث  از  اسـفار  در  را 
رازی،  فخـر  المشـرقیه 
بـدون ارجـاع بـه منبـع آن 
بـه خود نسـبت داده اسـت 
و حتـی جایـی را کـه فخـر 
نوشـته بـوده اسـت، »هـذا 
الیـه  یسـبقنی  لـم  ممـا 
نـام  بـه  و  نقـل  را  احـد« 
اسـت.  کـرده  ثبـت  خـود 
برخـی  و  متعجـب  برخـی 
منکـر شـدند. هـر دو کتاب 
را آوردنـد. یکـی المباحـث 
و  خوانـد  را  المشـرقیه 
دیگـری با اسـفار مقایسـه 
یکـی  کـرد. عبـارات عینـاً 

بودنـد.
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از دیگـران در آثـار او دیـده می  شـود اواًل در 
برخـی از آثـار خـود مآخذ نقـل را ذکـر کرده 
و در ثانـی ایـن عـادت در بیـن دانشـمندان 
سـلف رسـم بـوده و اختصـاص به مـال صدرا 

ندارد.62
کـه  ایـن  پذیـرش  بـا  وی  همچنیـن 
از  عباراتـی  مباحـث حرکـت  در  »مالصـدرا 
فخـر رازی نقـل کـرده اسـت و مأخذ نشـان 
نـداده اسـت«، مدعـی می  شـود کـه آن چـه 
صـدرا نقـل کـرده مطالـب رایجی بـوده، »و 
ایـن رویـه بیـن قدمـا و متأخریـن مرسـوم و 
معمـول بوده اسـت و هر که بـه درس آخوند 
حاضـر می  شـده اسـت و یـا اهـل مطالعه این 
افکار بوده اسـت می دانسـته کـه این عبارات 
از مباحـث مشـرقیه فخـر رازی نقـل شـده 
اسـت.«63 رضـازاده نیـز بر آن اسـت کـه نام 
نبـردن از منابـع نقص کار صدرا نیسـت، زیرا 
»اصـاًل ذکـر مآخـذ مرسـوم نبوده اسـت.«64 
بـه گفتـه واعـظ زاده، مرحـوم مطهـری نیـز 
در دفـاع از صـدرا بـر همیـن نکتـه انگشـت 
می  گـذارد و می  گویـد: »ایـن رسـم علما بوده 
کـه در بیـان یک مطلـب علمی، اگر سـخنان 
دانشـمند دیگـری را بیانگـر مناسـبی بـرای 
نظریـات خـود می  دیدنـد، همـان عبـارات را 
بـدون ایـن که بگویند از چه کسـی اسـت به 

صـورت اقتبـاس می  آوردنـد.«65
ایـن پاسـخ چنـان تقریـر می  شـود کـه 
گویـی نکوهیـده بـودن انتحـال امـری تـازه 
اسـت و در گذشـته سـنت مسـلط و فرهنـگ 
رایـج در میـان دانشـمندان سـلف نقـل قول 
بـوده  آن هـا  بـه  ارجـاع  بـدون  دیگـران،  از 
اسـت. اگـر منظور از این پاسـخ آن اسـت که 
در گذشـته نیـز کسـانی، و چـه بسـا کسـان 
بسـیاری، بوده انـد کـه منابـع سـخن خـود را 
نقـل نمی  کرده انـد، این حکم درسـتی اسـت، 
امـا از آن درسـتی انتحـال به دسـت نمی  آید. 
در  اساسـًا  اسـت کـه  آن  منظـور  اگـر هـم 
جامعـه  بـر  حاکـم  علمـی  هنجـار  گذشـته 
مقبولیـت انتحـال بـوده اسـت، ادعایی اسـت 
خـالف واقـع. انتحـال، بـه معنـای بـه خـود 
بسـتن آثـار دیگران، در سـنت اسـالمی و در 
میـان دانشـمندان سـلف هرگز امـری مقبول 
و بهنجـار به شـمار نمی  رفته اسـت و عالمان 

در طـول تاریـخ از تـاراج آثارشـان به دسـت 
سـارقان شـکایت داشـته و بـر نادرسـتی این 
عمـل تأکیـد می  کرده انـد. خود بحـث انتحال 
یـا سـرقات و اتهـام انتحـال و سـرقت آثـار 
دیگـران کـه بـه ایـن یـا آن عالـم در طـول 
تاریـخ زده می  شـده اسـت، به خوبـی قبح این 
عمـل را در گسـتره فرهنگ اسـالمی نشـان 

می  دهد.
در ایـن جـا صرفـًا بـه اظهـارات چند تن 
از بـزرگان در مقاطـع مختلف تاریخی بسـنده 
مقدمـه  در  هجویـری  ابوالحسـن  می  کنـم. 
کتـاب کشـف المحجـوب نقـل می  کنـد کـه 
دیگـران دو بـار کتـاب او را دزدیـده و بـه نام 
خـود ثبـت کرده انـد. لذا بـرای پیشـگیری از 
ایـن کار بـر ثبـت نام خـود اصرار مـی  ورزد.66 
پنجـم هجـری در کتـاب  غزالـی، در قـرن 
ذم الغـرور از کتـاب احیـاء خویـش، یکـی از 
نمونه  هـای فریب خوردگـی و غـرور عالمـان 
اهـل قلـم را انتحال می  شـمارد و می  نویسـد:

یـف مـا  ولعلـه یَحکِـی مـن الـکالم المُزَّ
یزیـد فـی تزییفـه فیعـزوه الـی قائلـه و مـا 
یستحسـنه فلعلـه ال یعزوه الیـه لیظن أنه من 
کالمـه، فینقلـه بعینـه کالسـارق لـه او یغیره 
بأدنـی تغییـر کالذی یسـرق قمیصـًا فیتخذه 

قبـاًء حتـی ال یعـرف انـه مسـروق.67
هفتـم،  قـرن  در  خوارزمـی،  مؤیدالدیـن 
سـخن بـاال را این گونـه ترجمه کرده اسـت:
و شـاید کـه از سـخن مزیـف68 چیزی را 
حکایـت کنـد که تزییـف او خواهـد آمد، پس 
آن را بـه صاحـب آن نسـبت کنـد و آن چـه 
مستحسـن باشـد شـاید کـه نسـبت نکنـد تا 
پندارند که سـخن او اسـت. پـس آن را بعینه 
نقـل کنـد، چنانکـه کسـی چیـزی را بـدزدد؛ 
]یـا[69 آن را تغییـر کنـد به انـدک گردانیدنی، 
چنانکـه کسـی پیراهنـی بـدزدد و آن را قبـا 

سـازد تـا ندانـی کـه دزدیده اسـت.70
ابـن ابـی الحدیـد هنـگام نقـل و تحلیل 
سـخن جاحـظ دربـاره شـیوه سیاسـت ورزی 
امـام علـی )ع(، افـزون بـر آن کـه تصریـح 
می  کنـد دسـت بـه نقـل قـول مسـتقیم زده 
اسـت، بلکـه آغاز و فرجـام آن را به دقت این 
گونـه مشـخص می  کند: »قـال ابـو عثمان« 
ابـی عثمـان فـی هـذا  و »هـذا آخـر کالم 

 انتحـال، به معنـای به خود 
در  دیگـران،  آثـار  بسـتن 
سـنت اسـامی و در میـان 
هرگـز  سـلف  دانشـمندان 
امـری مقبـول و بهنجـار به 
و  اسـت  نمی  رفتـه  شـمار 
عالمـان در طـول تاریـخ از 
تـاراج آثارشـان به دسـت 
داشـته  شـکایت  سـارقان 
و بـر نادرسـتی ایـن عمـل 
خـود  می  کرده انـد.  تأکیـد 
انتحـال یا سـرقات  بحـث 
و اتهـام انتحـال و سـرقت 
آثـار دیگـران کـه بـه این 
طـول  در  عالـم  آن  یـا 
تاریخ زده می  شـده اسـت، 
به خوبـی قبـح ایـن عمل را 
در گسـتره فرهنگ اسامی 

نشـان می  دهـد.
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الموضـع؛ ایـن پایـان سـخن ابـو عثمـان در 
ایـن باب اسـت«

سـعد الدیـن تفتازانـی، پـس از نوشـتن 
شـرح بر کتاب تلخیـص المفتـاح قزوینی، در 
مقدمـه شـرح مختصـر خـود از دسـت اندازی 
نـام  آن  مسـخ  و  کتابـش  بـه  غارت گـران 
می  بـرد و نگرانـی خـود را ابـراز مـی  دارد و از 
»منتحالنـی که چشـم بـه برگرفتـن و غارت 

می  گویـد.71 سـخن  گردانده انـد« 
سـید علـی خـان مدنـی شـیرازی نیز در 
انتهـای شـرح خـود بـر صحیفـه سـجادیه، 
از سـارقان علمـی بـه خـدا پنـاه می  بـرد و 
گزارشـی تلـخ از سـرقت اثـرش بـه دسـت 
می  دهـد و بـرای حفـظ کتابـش از دسـت برد 
سـارقان خـدا را این گونه به یـاری می  خواند: 
العظیـم  بجاههـم  تعالـی  اهلل  اسـأل  أنـا  »و 
المحلـی بـدر الشـرف النظیـم أن یصونه عن 
سـارق«.  غاصـب  و کل  مـارق  ناصـب  کل 
سـپس مـوردی را کـه برای خـودش رخ داده 

بـود نقـل می  کنـد.72
سـرانجام شـیخ آقا بـزرگ تهرانی هنگام 
معرفـی کتـاب بیـان السـعاده فـی مقامـات 
گنابـادی،  سـلطان محمد  نوشـته  العبـاده 
حسـین  سـید  کـه  می  سـازد  خاطرنشـان 
ایـن  قزوینـی حائـری یـادآور شـده کـه در 
کتـاب انتحـال رخ داده اسـت و مؤلف مباحث 
از رسـاله شـیخ  به تمامـی  را  قابـل توجهـی 
علـی بـن احمد مهائمـی کوکنی کـه در قرن 
هشـتم و نهـم می  زیسـته، برگرفتـه اسـت.73 
سلطان حسـین تابنده گنابادی، در شـرح حال 
سـلطان محمـد، سـخن شـیخ را گله گزارانـه 
نقـل می  کنـد و می  کوشـد بـا آوردن شـش 

نکتـه بـه ایـن اتهام پاسـخ دهـد.74
نمونه  هـای فـوق و بحـث از سـرقات و 
تـالش در جهـت تعییـن حـدود آن، به خوبی 
نشـان می  دهـد کـه هرگـز انتحـال در جامعه 
علمـی به رسـمیت شـناخته نشـده اسـت، بر 
غیـر  رفتـاری  و  بی رسـمی  نوعـی  عکـس 
اخالقـی بـه شـمار می  رفتـه اسـت. نـه تنهـا 
انتحـال آثـار دیگـران غیـر اخالقـی قلمـداد 
بوده انـد  ملـزم  نویسـندگان  اسـت،  می  شـده 
تـا از ارجـاع مسـتقیم بـه منابعـی که خـود از 
آن اسـتفاده نکرده انـد بپرهیزنـد و فقـط بـه 

منابعـی کـه مسـتقیمًا از آن بهـره گرفته انـد، 
بسـنده کنند. داسـتان سـیوطی نمونه گویای 

ایـن مطلب اسـت.
بـه نوشـته حاجـی خلیفـه، جالل الدیـن 
سـیوطی ادعا کرد که شـهاب الدین ابوالعباس 
احمد بن محمد قسـطالنی مصـری )متوفای 
923(، مؤلـف کتـاب المواهب السـنیه بالمنح 
المحمدیـه، از او سـرقت کـرده و بـه او ارجاع 
نداده اسـت. هنگامـی که از او دلیـل این کار 
را خواسـتند، گفـت کـه وی از بیهقـی نقـل 
قـول کـرده و اگـر راسـت می  گویـد نشـان 
دهـد کـه از کدام کتاب وی نقل کرده اسـت. 
سـیوطی مدعـی بـود کـه قسـطالنی سـخن 
بیهقـی را از آثـار وی، و نه بیهقـی نقل کرده 
ولـی مسـتقیمًا بـه بیهقـی ارجاع داده اسـت، 
حـال آن کـه ملـزم بـود بنویسـد این سـخن 
کـرده ام.  نقـل  سـیوطی  آثـار  از  را  بیهقـی 
قسـطالنی پوزش خواهانـه از قاهـره به روضه 
او  از  و  ایسـتاد  سـیوطی  خانـه  بـر  و  رفـت 
عذرخواهـی کـرد. سـیوطی معذرت خواهی را 

پذیرفـت، امـا در را بـر او بـاز نکرد.75
از حـذف  اسـالمی،  در سـنت  واقـع  در 
واسـطه  های نقـل و میان بـر زدن در ارجـاع 
پرهیـز داده و از  ایـن کار، بـه نـام »کـذب 
مفتـرع«76 یاد شـده اسـت. به روایـت کلینی، 
امـام صـادق )ع( بـه اصحابش فرمـان داد تا 
از »دروغ مفتـرع« بپرهیزنـد. پرسـیدند: دروغ 
مفتـرع چیسـت؟ پاسـخ داد: ایـن کـه کسـی 
حدیثـی برایت نقـل کند، پـس او را واگذاری 
و آن را از کسـی نقـل کنـی کـه وی از او 
نقـل کـرده اسـت.77 همچنین امام صـادق از 
امـام علـی )علیهما السـالم( نقـل می  کند که 

: گفت
إَذا حَدَّْثُتـمْ بِحَدِیـثٍ َفَأسْـنِدُوهُ إِلَـی الَّذِی 
حَدَّثَُکـمْ َفـإِنْ َکانَ حَّقًا َفلَُکـمْ وَ إِنْ َکانَ َکذِبًا 

78 َفعَلَیْهِ.
هـرگاه سـخنی را نقـل کردیـد، آن را به 
کسـی کـه برایتـان نقـل کرده اسـت، اسـناد 
دهیـد. پس اگر حق بود به سـود شـما اسـت 

و اگـر دروغ بـود، بر او اسـت.
بنابرایـن، انتحـال هرگـز در میان سـلف، 
نبـوده  رایـج  اخالقـی  هنجـاری  مثابـه  بـه 
بـدان  سـرقت  نوعـی  چشـم  بـه  آنـان  و 

اگر مقصود آن باشـد که در 
علـوم عقلـی فیلسـوف حق 
دارد که سـخن دیگـران را 
بـه نـام خـود ثبـت کنـد و 
بگویـد مـا را بـا گفتـه کار 
اسـت، نه گوینـده، در واقع 
تعییـن  نـرخ  دعـوا  وسـط 
کـردن اسـت و دلیلی وجود 
نـدارد کـه فیلسـوف چنین 
تافتـه جدابافتـه ای باشـد. 
احتـرام بـه حقـوق دیگران 
دسـت بردن  از  پرهیـز  و 
بـه آثـار دیگـران، از لوازم 
پژوهـش در همـه عرصه ها 
ایـن  از  و  اسـت  علـوم  و 
علـوم  بیـن  فرقـی  جهـت 
عقلـی و نقلی نیسـت. کافی 
اسـت کـه کسـی بـا همین 
قابـل  بخـش  اسـتدالل 
توجهی از اسـفار را سرقت 
منتشـر  خـود  نـام  بـه  و 
مدعـی  سـپس  و  کنـد، 
شـود کـه مرا بـا گفتـه کار 
اسـت نـه گوینـده و چـون 
ایـن گفته ها را قبـول دارم، 
پـس آن هـا را به نـام خود 

منتشـر خواهـم کـرد.
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می  نگریسـته اند. افـزون بـر آن عالمـان مقید 
بوده انـد کـه منابـع سـخن و منقـوالت خـود 
را ذکـر کننـد، تـا جایـی کـه کسـانی ماننـد 
نقـل  وسـایط  حـذف  مازندرانـی،  مالصالـح 
را، ماننـد آن کـه کسـی سـخن ابـن سـینا را 
از فخـر رازی نقـل کنـد، امـا بـه خـود ابـن 
تدلیـس  و  نوعـی دروغ  ارجـاع دهـد،  سـینا 

می  شـمارند.79
در برابـر دفاع نامسـتدل باال کـه علمای 
سـلف از ایـن و آن بـدون ارجـاع نقـل قـول 
کـه  هسـتیم  کسـانی  شـاهد  می  کرده انـد، 
نمـاد دقـت و امانـت در ارجـاع و متعهـد بـه 
در  بوده انـد.  خـود  تصنیـف  منابـع  یادکـرد 
واقـع این کار سـنت اخالقـی و هنجار علمی 
بـوده اسـت. اتـان کلبـرگ از این سـنت این 
گونـه یـاد می  کند: »همـان طور کـه معروف 
در  میانـه،  قـرون  مسـلمان  مؤلفـان  اسـت 
هنـگام نقـل از یـک کتـاب، از روی عـادت، 
عنـوان، و بعضـًا بخش یـا جلدی کـه نقل از 
آن صـورت گرفتـه را یـاد می  کرده انـد.« در 
واقـع این شـکل ارجاع دادن تا پیـش از رواج 
چـاپ، شـیوه دقیـق ارجـاع به شـمار می  رفته 
اسـت.80 یکـی از این محققان دقیق سـید بن 
طـاووس اسـت کـه به دقـت منبـع منقوالت 
خـود را مشـخص می  نمایـد. پیـش از او نیـز 
یحیـی بـن الحسـن بـن البطریـق )متوفـای 
600 یـا 606( نیـز ایـن گونه عمـل می  کرده 
اسـت.81  بـوده  متأثـر  او  از  ابـن طـاووس  و 
مشـخصات  گاه  حتـی  طـاووس  بـن  سـید 
فیزیکـی و قطـع منابـع خـود، تاریـخ نگارش 
آن هـا، پشـت یـا روی برگـه و نـوع کاغـذ به 
اسـت.82  می  کـرده  معیـن  نیـز  را  رفتـه  کار 
ایـن دقـت نظـر در نقـل منبـع گاه تـا جایی 
پیـش می  رفتـه کـه وی شـماره سـطر را نیز 
در منابـع خـود مـی  آورده اسـت. بـرای مثال، 
پیـش از آوردن نکت هـای تفسـیری چنیـن 
منبـع خـود را مشـخص می  کنـد: »در آن چه 
عینـًا از جـزو دوم از تفسـیر ابوجعفـر محمـد 
بـن علی بـن الحسـین )ع( از سـطر دوازدهم 

روی صفحـه...«83
خسـروجردی با اشـاره بـه دفـاع ناموفق 
در  کـه  شـود  تصـور  »اگـر  می  گویـد:  بـاال 
زمـان مالصـدرا شـیوه نـگارش ایـن بـوده 

اسـت کـه مطالـب دیگـران را بـه هـر نحـو 
نقـل می  کرده انـد، خواهیم گفـت میرداماد در 
نقـل اقـوال کمال امانـت و صداقت را نشـان 
می  دهـد کـه حتی اگـر جمله ای  را از کسـی 
نقـل کنـد به طور دقیـق جا و نشـانی گوینده 

آن را مشـخص می  سـازد.«84
الهیجـی،  حتـی  کـه  اسـت  آن  واقـع 
بـه معرفـی  شـاگرد و دامـاد صـدرا، ملتـزم 
منابـع سـخن خـود بـوده و در سراسـر اثـر 
بـرای  می  کنـد.  را  کار  ایـن  خـود  معـروف 
نمونـه، هنگامـی کـه می  خواهد سـخنی را از 
کتـاب االربعین فـی اصول الدیـن فخر رازی 
نقـل کنـد، می  نویسـد: »علـی ما قـال االمام 
فـی االربعیـن«85 در مـواردی نیز که سـخنی 
را بـا واسـطه نقـل کـرده اسـت، آن را بـه 
همان واسـطه ارجاع  داده اسـت. بـرای مثال، 
هنـگام بحـث از خواص کمّ در شـوارق الهام، 
می  نویسـد: »و نقـل فـی شـرح المقاصد عن 
االمـام؛ در شـرح مقاصـد از امـام نقـل شـده 
اسـت«86 و بـه جای آن که مسـتقیمًا سـخن 
فخـر رازی را از او نقـل کنـد، بـه منبعـی که 
در اختیار داشـته و در آن سـخن رازی را دیده 
اسـت، یعنـی شـرح مقاصـد تفتازانـی ارجـاع 
بـا عبـارت  را  نقـل خـود  پایـان  و  می  دهـد 
»انتهـی« مشـخص می  کند. مقایسـه این دو 
نقـل نشـان دهنده دقـت وی بـوده اسـت.87 
وی نـه تنهـا منابـع سـخن خـود را یکایـک 
نقـل می  کنـد، بلکه گاه مشـخص می  کند که 
مطلـب نقل شـده بـه صورت خالصـه و نقل 
بـه مضمون اسـت، نه نقـل مسـتقیم؛ هنگام 
نقـل سـخنی از ارسـطو تصریـح می  کنـد که 
ایـن سـخن  بـا کمتریـن تلخیص )مـع ادنی 

تلخیـص( نقل شـده اسـت.88
آشـتیانی کـه از انتحـال بـه مثابه سـنتی 
رایـج نـام می  بـرد، خـود از فیـض کاشـانی و 
شـیوه اش بـه گونـه دیگـری سـخن می  گوید 

و آن را چنیـن می  سـتاید:
محقـق فیض مالمحسـن شـاگرد متعبد 
بـه مبانـی آخونـد مالصـدرا همـان عبـارات 
را از فخـر رازی بـا ذکـر مأخـذ نقـل نمـوده 
اسـت و حقیـر در این مـورد معتقد به سـلیقه 
غربـی  و  فرنگـی  محققـان  و  دانشـمندان 
هسـتم و  ای کاش از قدیـم االیـام مرسـوم 

از مقوله  حکم  هـای جزمـی 
زیـر در دفـاع از صدرا بیش 
از آن کـه حقانیـت موضـع 
و  دهـد  نشـان  را  گوینـده 
صـدرا را بـر صـدر نشـاند، 
فکـری  خشـونت  بیانگـر 
ایـن موضـع و سـد کننـده 
راه بحـث و نظـر اسـت که 
چـون  فیلسـوفی  آرمـان 

است: سـقراط 
در  کـه  کسـانی  »تمـام 
)صـدرا(  او  قـدح  مقـام 
طریقـی  بـه  و  برآمده انـد 
کوچـک  را  او  خواسـته اند 
نماینـد، یـا اصًا از فلسـفه 
سـر در نمی  آورنـد و یا ذوق 
تحقیقـات  و  کلمـات  درک 
او را ندارنـد. عـدم لیاقـت 
و قابلیـت آن هـا اسـت کـه 
عالیـه  تحقیقـات  چنـان 
معجزه نصـاب را سرسـری 
حکیـم  چنیـن  و  گرفته انـد 
عظیم الشـأنی را از دریچـه 
و  ناقـص  فهـم  و  فکـر 
خواسـته اند  خـود  محـدود 

بشناسـند.«
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بـود که بـدون ذکر مأخـذ یک کلمـه هم نقل 
نشـود و اگـر ایـن رویـه در علوم متـداول اعم 
از معقـول و منقـول مراعـات می  شـد، خیلی از 

مشـکالت مـا حل شـده بـود.89
در  روش  تعـدد  ادعـای   .3-4  

ارجـاع بحـث 
گاه مدافعـان صـدرا چنان بحـث می  کنند 
کـه گویـی در بحـث ارجـاع در میـان عالمان 
مسـلمان دو شـیوه، وجود داشـته اسـت. یکی 
شـیوه کسـانی ماننـد سـید بـن طـاووس کـه 
منابـع خـود را به دقت مشـخص می  کرده اند و 
دیگری شـیوه کسـانی مانند صـدرا که چندان 
در پـی ثبـت منابع خـود نبوده انـد. ذکاوتی در 
مقـام تقریـر ایـن نکتـه می  نویسـد: »قدما در 
تألیـف شـیوه  های مختلـف داشـته اند، بعضـی 
کـه کمترنـد سـعی می  کرده انـد مآخذ خـود را 
در نقـد و حـل مباحـث ذکـر کننـد و بعضـی 
از ایـن کار خـودداری ورزیده انـد.«90 آشـتیانی 
با اشـاره بـه شـیوه  های مختلف دربـاره ارجاع 
بـا مصراعـی مسـئله را پایـان یافتـه قلمـداد 
می  کنـد و می  گویـد: »و للنـاس فیما یعشـقون 
مذاهـب«؛91 مـردم را در آن چـه بـدان عشـق 

اسـت. شـیوه هایی  می  ورزند، 
ایـن دفـاع نیـز در نهایـت نـاکام اسـت. 
مقصـود از وجود شـیوه  های مختلف چیسـت؟ 
گـزارش دادن از یـک واقعیـت اسـت، یـا برابر 
واقعیـت  بیـان  هـدف  اگـر  آن هـا؟  شـمردن 
اسـت، درسـت اسـت. امـا از دو شـیوه بـاال 
تنهـا یکـی درسـت اسـت، و آن هـم رعایـت 
حقـوق دیگـران و انتحـال نکـردن. اگـر هـم 
بخواهیـم لولی وشـانه پـای عشـق را بـه ایـن 
مسـئله بکشـیم و بگوییـم »ملـت عاشـق ز 
ملت هـا جداسـت«، بـا همین سـنجه می  توان 
بـه آشـتیانی گفـت کـه منتقـدان و مخالفـان 
عشق شـان  و  بوده انـد  چنیـن  نیـز  صـدرا 
کشـیده اسـت کـه صـدرا را به حـق و ناحـق 
نقـد کننـد؛ و للنـاس فیما یعشـقون مذاهب. با 
ایـن معیار، دیگـر امـکان داوری دربـاره رفتار 
دیگـران باقـی نمی  مانـد و هـر کـس خـود را 
مجـاز می دانـد تـا هـر روشـی را در نقـادی 
یـا دفـاع دیگـران زیـر سـپر اشـعاری از ایـن 
دسـت، کـه خوشـبختانه در حافظه مـا فراوان 
اسـت، بـه کار گیـرد و از داوری دیگـران در 

امـان بمانـد. ایـن قبیـل شـعرها بـرای پایـان 
دادن بـه غائلـه و پرهیز از بحث جـدی به کار 
می  آیـد، نـه پیـش بـردن بحثـی فیلسـوفانه با 

بیانـی حکیمانـه.
بـه  انتحـال،  قبـح  از  بـرای کاسـتن  گاه 
نحـوی نـام دیگـران بـرده می  شـود و ادعـا 
می  شـود کـه آنـان نیـز از ایـن روش پیـروی 
کرده انـد. بـرای مثـال، آشـتیانی پـس از آن 
کـه تأکیـد می  کنـد کـه نقـل بـدون ارجـاع 
اختصـاص بـه صـدرا نداشـته اسـت، مدعـی 
عبـارات  نیـز  جواهـر  صاحـب  کـه  می  شـود 
مأخـذ  نقـل  بـی  خـود  کتـاب  در  را  ریـاض 
آورده اسـت و در عیـن حـال از صاحب ریاض 
یـزدی  حائـری  همچنیـن  اسـت.92  فقیه تـر 
سـعی می  کنـد ثابـت نمایـد کـه بی توجهـی 
بـه منابـع نقـل اختصـاص بـه صـدرا نـدارد و 
»عالمه طوسـی و بسـیاری دیگـر از محققان 
پرهیـزگار اسـالمی نیز از پیشـروان این روش 

می  رونـد.«93 شـمار  بـه 
امـا این پاسـخ اشـکال نیسـت. در صورت 
نـام  کشـیدن  پیـش  انتحـال،  بـودن  خطـا 
عالمـان دیگـر مشکل گشـا نیسـت و اگـر هم 
انتحال درسـت و رسـم بوده باشـد، نیـازی به 
نـام بـردن از چنـد نفـر نیسـت. بلکـه بایـد به 
شـکلی روشـن ثابـت گـردد کـه واقعـًا تعـدد 

روش وجود داشـته اسـت.
بحـث  دانسـتن  غربـی   .3-5  

ل نتحـا ا
ادعـا  انتحـال،  اشـکال  پاسـخ  در  گاه 
می  شـود که اساسـًا کل پروژه ارجاع و اسـتناد 
از غـرب آمـده، و هرچنـد ممکـن اسـت خوب 
باشـد، امـا امـری نوپدیـد اسـت و در سـنت 
اسـالمی ریشـه نداشـته اسـت. لـذا نبایـد آثار 
صـدرا را بـر اسـاس معیار هـای غربی سـنجید 
و داوری کـرد. بـرای مثـال، آشـتیانی، نـزاع 
انتحـال را بـه »سـلیقه دانشـمندان و محققان 
فرنگـی و غربـی«94 پیونـد می  زنـد و بـر آن 
اسـت کـه هرچنـد این شـیوه خوب اسـت، اما 
در سـنت اسـالمی بی سـابقه بـوده و عالمـان 
مسـلمان سـلیقه دیگری داشـته اند. حائری در 

دفـاع از شـیوه صدرایـی، می  نویسـد:
سـبک  های  بـا  اسـالمی  سـبک  ایـن 
اروپایـی کـه اکنـون در میان فضـالی معاصر 

عمــده تاش هایــی کــه 
ــدرا  ــاع از ص ــت دف در جه
صــورت بســته، همــراه بــا 
ــم ارج  ــدان، ک ــر منتق تحقی
ــزی  ــان، حق گری شمردنش
انــکار یــا کتمــان آن  و 

بــوده اســت.
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مـا شـایع شـده اسـت، تفـاوت و ناسـازگاری دارد. اما مشـرب  های 
تحقیقاتـی مختلـف را نبایـد و نمی  تـوان بـا هـم مقایسـه کـرد و 
عاجالنـه قضـاوت کـرد که چون در سـبک اروپایی بـرای هر جمله 
کوتـاه یـا بلنـدی پرونـد ه ای می  سـازند، در کتاب هـای تحقیقاتـی 
اسـالمی نیـز بایـد چنیـن باشـد و چـون این پرونـده ضمیمـه این 
جمـالت نیسـت، پـس صاحـب کتـاب قصـد الحاق داشـته اسـت. 
]...[ حـال اگـر در سـبک ادبیـات غربـی این گونـه اقتبـاس و درج 
معمـول نباشـد، ایـن دلیل نخواهـد بود که مـا هم باید یـا به آتش 

آن هـا بسـوزیم یـا بـا آهنـگ آن هـا بنوازیم.95
از اولیـن نکاتـی کـه دانشـجویان فلسـفه و طـالب دینـی در 
در  اسـت.  بـوده  نـزاع«  می  آموخته انـد، »تحریـر محـل  حوزه هـا 
اظهـارات فـوق گویـا این نکته سـاده فراموش شـده اسـت. در این 
جـا بایـد دو مطلـب را از هـم سـوا کـرد: یکی ضـرورت نـام بردن 
از منابـع نوشـتاری خـود، دیگـری بـه کارگیری شـیو های دقیق در 
نحـوه ذکـر آن منابـع. مطلب اول، همان لـزوم پرهیـز از انتحال از 
طریـق ذکـر منابـع خویـش اسـت. امـا مطلـب دوم ناظر بـه نحوه 
بـه کارگیـری شـیوه  های ارجـاع اسـتاندارد اسـت، مانند اسـتفاده از 
ترتیـب خـاص در ذکـر مشـخصات منابـع مـورد اسـتفاده خویـش 
همچـون نـام کامل نویسـنده، ناشـر، محل نشـر و تاریخ نشـر. آن 
چـه کـه جدیـد و غربی اسـت، یعنـی از محققـان اروپایـی آموخته 
شـده، ایـن دومـی اسـت کـه در کتاب هـای روش تحقیـق تعلیـم 
داده می  شـود. حـال آن کـه بحـث ضـرورت ذکـر منابـع خویش از 
غـرب نیامـده، بلکـه بـر آمـده از تربیـت دینـی و اخالقـی عالمان 
مسـلمان بـوده اسـت. سـید بـن طاووس بـا سـبک ارجـاع اروپایی 
و شـیوه محققـان غربـی آشـنا نبـوده اسـت، بـا ایـن حـال به دقت 
منابـع خـود را معیـن کـرده اسـت. خرده گیـران صـدرا نمی  گوینـد 
کـه چـرا وی در اسـفار محـل نشـر یـا تاریـخ نشـر منبـع خـود را 
کـه مثـاًل المباحث المشـرقیه بوده اسـت، بـه ترتیب نیاورده اسـت 
یـا مشـخصات منابـع خـود را به صـورت ناقصـی آورده اسـت. اگر 
آنـان چنیـن اعتراضـی داشـتند، پاسـخ همـان بـود که در سـخنان 
حائـری آمـده اسـت. اشـکال آنـان ایـن اسـت کـه چرا صـدرا یک 
فصـل کامـل را از کتـاب فخـررازی در کتـاب خـود می  گنجانـد، با 
ایـن حـال اشـار ه ای بـه ایـن نکتـه و منبع سـخن خـود نمی  کند. 
لـذا پاسـخ آنـان این نیسـت که چـرا ما با آهنـگ غربی هـا بنوازیم 
یـا بسـوزیم. ایـن نوعـی تجاهـل العـارف اسـت کـه زیبنـده بحث 
فلسـفی نیسـت. عالمـان مـا در سـنتی زیسـته اند کـه هرچنـد در 
آن عالمـت نقـل قـول مسـتقیم )»...«( کـه پدیـد ه ای وارداتـی 
اسـت نبـود، بـا ایـن حال بـه دقـت آغـاز و انجـام سـخنانی را که 
از دیگـران نقـل می  کردنـد بـا تعبیراتـی چـون »انتهـی«، »انتهی 
قولـه«، »انتهـی کالمـه رفـع مقامه« مشـخص می  کردنـد و بدین 
ترتیـب حق معنـوی دیگـران را ادا می  کردند. حال سـخن منتقدان 
آن اسـت کـه چـرا صدرایـی کـه خـود دسـت پرورده ایـن فرهنگ 
اسـت، نبایـد چنیـن کند یا در مـواردی گسـترده و قابـل توجه این 

سـنت را نادیـده بگیـرد. در چنیـن بحثـی، سـخن از غربی هـا بـه 
میـان آوردن و آنـان را ماننـد مـرغ در عروسـی و عزا خـرج کردن، 

خـالف منـش فیلسـوفانه و بـه تعبیـر فنـی خلط مبحث اسـت.
 

6-3. پیـش کشـیدن شـعار »حکیم را بـا گفته کار 
اسـت، نه بـا گوینده«

بـه طور مشـخص آقای رضانـژاد ایـن گونه اسـتدالل می  کند 
و بـر آن اسـت کـه در علـوم عقلـی، بر خـالف علوم نقلـی، الزامی 
بـه منابـع سـخن نیسـت و کافـی اسـت کـه گفته نقـد شـود. این 
پاسـخ بـه معنایی درسـت و بـه معنایی غلط اسـت. اگـر منظور آن 
اسـت کـه در مقـام بحـث و رد سـخن دیگـران، کاری بـه گوینده 
نداشـته باشـیم و بـه تحلیـل خـود سـخن و مدعـا بپردازیـم و از 
گفتـه بـه گوینـده نقـب نزنیـم، سـخنی اسـت بجـا و توصیه شـده 
در فرهنـگ اسـالمی. معنـای ایـن سـخن ایـن اسـت کـه اگـر، 
بـرای مثـال، آقـای ضیـاء الدیـن دری ادعا کـرد که صـدرا مطالب 
فراوانـی را از دیگـران نقـل کـرده و از نشـان دادن منابـع سـخن 
خویـش پرهیـز کـرده اسـت، بـه این اشـکال پاسـخ دهیـم، نه آن 
کـه بی درنـگ سـراغ گوینـده برویـم و بگوییـم کـه وی از حکمت 
جـز »نقـوش« و »ُصـوَری« بهـره نبرده اسـت. همچنیـن مقصود 
از ایـن اصـل آن اسـت کـه اگـر بـا برخـی از متکلمان یـا مدعیات 
کالمـی مخالـف هسـتیم، به طور مشـخص آن مدعیـات یا مواضع 
کالمـی را نقـد کنیـم، نـه آن که ایـن گونه همـه متکلمـان و علم 

کالم را سـاقط کنیـم و بگوییـم:
مبانـی  ادراک  و  فهـم  در  قدیـم  متکلمـان  علمـی  انحـراف 
اعتقـادی و اصـول مسـائل و ترتیـب مقدمـات اسـتنباط، از تعریفی 
کـه بـرای علـم کالم کرده اند مشـهود بـوده و می  توان دانسـت که 
پیدایـی ایـن دانـش در حقیقت بـرای فهم و درک اصـول اعتقادی، 
مطابـق بـا آن چـه در قرآن مضبـوط افتاده و شـارع مقـدس آورده 
اسـت، نبـوده و هـدف آنـان صـرف تفـوق بـر حریـف و تسـلط و 
چیرگـی بـه خصـم خـود، بـه گاه مناظـره و مباحثه بوده اسـت و در 
عمـل هـم هیچ حکمـی از احـکام اهلل و هیچ رأیی الهـی در اصول 
اعتقادیـات از ایـن جدال گـران و مال انـدوزان و جاه طلبـان عالم نما 
تحصیـل نگردیـد؛ و اگـر در نیمـه راه خالفـت ایـن مدعیـان و در 
زمـان مأمون عباسـی، کتب فلسـفی یونانیـان به وسـیله مترجمین 
اوائـل بـه زبان عربـی ترجمه نشـده بود، و ایـن متکلمـان فرومایه 
هماننـد انگل هایـی سـمج خـود را بـر اندام  هـای پرخـون حکمـت 
و منطـق یونانـی نچسـبانده و از آن ارتـزاق نکـرده بودنـد، امـروزه 
کمتریـن سـخنی کـه بـوی ادراک انسـانی از آن استشـمام گـردد، 
از آنـان بـه دسـت مـا نرسـیده بـود؛ چنان که بـا وصـف مزبور هم 

است.96 نرسـیده 
ایـن شـیوه و این گونـه از ادعا به مدعی گذر کـردن و حریفان 
را یکسـره فرومایه و انگل دانسـتن، با فلسـفه ورزی سـازگار نیست. 
ایـن از معنـای اول، امـا اگـر مقصـود آن باشـد که در علـوم عقلی 
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فیلسـوف حـق دارد که سـخن دیگـران را بـه نام خود ثبـت کند و 
بگویـد مـا را بـا گفتـه کار اسـت، نـه گوینـده، در واقع وسـط دعوا 
نـرخ تعییـن کردن اسـت و دلیلـی وجود نـدارد که فیلسـوف چنین 
تافتـه جدابافتـه ای باشـد. احتـرام بـه حقـوق دیگـران و پرهیـز از 
دسـت بردن بـه آثـار دیگران، از لـوازم پژوهش در همـه عرصه ها و 
علـوم اسـت و از ایـن جهت فرقی بیـن علوم عقلی و نقلی نیسـت. 
کافـی اسـت که کسـی با همین اسـتدالل بخـش قابـل توجهی از 
اسـفار را سـرقت و بـه نـام خود منتشـر کند، و سـپس مدعی شـود 
کـه مـرا بـا گفته کار اسـت نه گوینـده و چون این گفته هـا را قبول 

دارم، پـس آن هـا را بـه نام خـود منتشـر خواهم کرد.
واقـع آن اسـت کـه در میـان سـخنانی کـه در دفـاع از صـدرا 
در ایـن زمینـه گفتـه شـده اسـت، دلیلـی کـه دل را آرام و خـرد را 
رام کنـد، دیـده نمی  شـود و نگارنـده تـا کنـون موفـق بـه یافتـن 
اسـتداللی نیرومنـد در ایـن زمینـه نشـده اسـت. اگـر مـا باشـیم و 
ایـن دالیـل، ظاهـرًا بایـد مسـئله انتحـال را، به رغـم تلخـی آن، 
پذیرفـت و بـدان تـن در داد و بـه جـای انـکار آن، از ایـن ماجـرا 
درسـی آموخت که فیلسـوفان نیز، چون در نهایت انسـان هسـتند، 

ممکـن اسـت خطـا کننـد وإنّ العصمـة هلل.
 

4. چـرا نبایـد از کنـار ایـن مسـئله بـه سـادگی 
گذشـت؟

شـکوفایی، رشـد و اندیشـه ورزی در عرصه فلسـفه اسالمی در 
گـرو فهم درسـت مسـیری اسـت که ایـن فلسـفه در طـول تاریخ 
پیمـوده اسـت. از ایـن رو، الزم اسـت کـه فهمی درسـت از مسـیر 
تکاملـی فلسـفه اسـالمی و جایـگاه واقعی هـر اندیشـمندی در آن 
داشـته باشـیم. ایـن هـدف هنگامـی محقـق می  شـود کـه بدانیـم 
کـدام سـخن واقعًا از چه کسـی اسـت و کـدام منحـول از دیگران 
و هـر کـس در فلسـفه چـه نـوآوری داشـته و تـا کجـا پیـش رفته 
اسـت. بـا این حـال، هـدف این نوشـته نه اثبـات انتحال از سـوی 
صـدرا اسـت، کـه دیگـران ایـن کار را کرده انـد،97 و نـه بـه فرض 
اثبـات ایـن مسـئله، خط بطالن بـر آثار او کشـیدن. هـدفْ تحلیل 
شـیوه  های نافیلسـوفانه مواجهـه بـا مناقشـات علمـی و نظـری در 
عرصه فلسـفه اسـت. فلسـفه ورزی مسـتلزم آن اسـت که بکوشیم 
دربـاره افـراد درسـت داوری کنیـم و بیاموزیـم همـان گونـه کـه 
دشـمنی بـا کسـی نبایـد ما را نسـبت به واقعیـات کور کند، عشـق 
بـه دیگـری نیـز ما را بدان سـوی بـام نیفکنـد. بی ارزش انگاشـتن 
ابداعـات و ابتـکارات صـدرا بـه دلیـل ارتـکاب انتحـال همـان قدر 
خطـا اسـت، که به دلیـل آن ابداعات و ابتـکارات و عظمت فکری، 
واقعیـت انتحـال را کمرنـگ یـا انـکار کـردن، یـا برای او حسـابی 
ویژه گشـودن. فیلسـوفان هرچند بـزرگ و عظیم باشـند، نمی  توان 
و نبایـد آن هـا را فراتـر از هنجار هـای اخالقی نشـاند و بزرگی هیچ 
کـس، از جملـه فیلسـوفان کـه طالبان حقیقـت هسـتند، نباید مانع 

کاوش حقیقـت و اعـالم آن گردد.

توصیـه قـرآن کریم به دادگری در باب دشـمنان،98 فیلسـوفان 
را نیـز بـه کار می  آیـد. حکم  هـای جزمـی از مقولـه زیـر در دفـاع 
از صـدرا بیـش از آن کـه حقانیـت موضـع گوینـده را نشـان دهـد 
و صـدرا را بـر صـدر نشـاند، بیانگـر خشـونت فکـری ایـن موضـع 
و سـد کننـده راه بحـث و نظـر اسـت کـه آرمـان فیلسـوفی چـون 

سـقراط است:
تمـام کسـانی کـه در مقـام قـدح او برآمده انـد و بـه یکـی از 
طرقـی کـه ذکـر کردیـم خواسـته اند او را کوچـک نمایند، یـا اصاًل 
از فلسـفه سـر در نمی  آورنـد و یـا ذوق درک کلمـات و تحقیقات او 
را ندارنـد. عـدم لیاقـت و قابلیـت آن هـا اسـت که چنـان تحقیقات 
حکیـم  چنیـن  و  گرفته انـد  سرسـری  را  معجزه نصـاب  عالیـه 
عظیم الشـأنی را از دریچـه فکـر و فهـم ناقـص و محـدود خـود 

بشناسـند.99 خواسـته اند 
 ایـن گونـه داوری  هـای جزمـی و ذوحدیـن کاذب، شایسـته 
فیلسـوفان نیسـت. مشـکل داوری بـاال آن اسـت که هـر گروهی، 
از جملـه مخالفـان فلسـفه از موضـع ظاهرگرایـی یـا پوزیتیویزم، با 
همـان قـوت می  توانـد بـر ضـد رقیبان خـود بـه کار گیـرد و چون 
حریـف بـه بی لیاقتـی و محدودیـت فهـم محکوم شـده اسـت، راه 
بحـث بسـته می  شـود و هر کـس حق خـود می داند تـا از ابزار های 
ناعقالنـی بـر ضـد حریفـان بهـره گیـرد. هزار سـال پیـش یعقوب 
کِْنـدی، در مقـام نخسـتین فیلسـوف مسـلمان ایـن گونه مـا را به 

حق پذیـری و تـن دادن بـه آن از سـوی هـر کـس فراخوانـد:
بـر ما سـزاوار اسـت کـه از نیکو شـمردن حـق و برگرفتن حق 
از هـر جـا کـه آمـد، هرچنـد کـه از اجنـاس دور از مـا و امت  هـای 
پوسـیده، شرمسـار نشـویم. زیرا بـرای جوینده حق، هیـچ چیز برتر 
از حـق نیسـت و سـزاوار نیسـت کـه حـق را کـم ارج و گوینـده  یـا 
آورنـده اش را ُخـرد بشـماریم؛ کـه هیـچ کس بـا حق کم ارج نشـد، 

بلکه حـق همه را شـرافت بخشـید.100
جهـت  در  کـه  تالش هایـی  عمـده  بـاال،  توصیـه  برخـالف 
دفـاع از صـدرا صـورت بسـته، همـراه بـا تحقیـر منتقـدان، کم ارج 
شمردنشـان، حق گریـزی و انـکار یا کتمـان آن بوده اسـت. ادبیات 
بـه کار رفتـه در این گونه دفاعیه ها شایسـته فیلسـوفی که حقیقت 
را وجهـه همـت خـود سـاخته و عمـر خویـش را در جهت رسـیدن 
بـه آن صـرف کـرده اسـت نیسـت. آن چـه از انسـانی فیلسـوف 
می  سـازد، گـردآوردن اطالعـات گسـترده و تـالش در جهت حفظ 
موضـع خـود بـه هـر قیمتـی نیسـت. ایـن منـش حق جویانـه و 
شـیفتگی بـه حقیقـت اسـت کـه او را از دیگـران متمایـز می  کنـد. 
فیلسـوف، طبق تعریف، کسـی اسـت که عاشـق حقیقت و همواره 
در پـی دسـت یابی بـه آن باشـد، نه انـکار یا کتمان آن. این سـخن 
ارسـطو، بیش از دو هزار سـال اسـت که فرادید هر فیلسـوفی بوده 

اسـت و جهت دهنـده مسـیر تحقیـق وی:
در حقیقـت وظیفـه ماسـت که برای دسـت یابی بـه حقیقت بر 
عواطـف خـود چیـره گردیم، خاصـه از ایـن جهت که ما فیلسـوف 
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یـا دوسـتدار دانشـیم، و بـا این که دوسـتان و حقیقت هـر دو برای 
مـا گرامی انـد، حقیقـت را بر دوسـتان برتـری نهیم.101
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۴مقاله

دکتر علی ارشد ریاحی
استاد یار دانشگاه تهران 
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چکیده:
در این مقاله ابتدا مهم ترین دلیل  های 
اثبات حرکت جوهری مورد نقد و بررسی 
دلیل  پنج  از  دلیل  دو  است.  گرفته  قرار 
از  حرکت جوهری به کمک نقادی برخی 
معاصران و سایر دلیل ها با استدالل هایی 
سپس  شده اند.  ابطال  ابتکاری  و  جدید 
نظریه  به  توجه  با  صدرا  که  تفسیرهایی 
حرکت جوهری ارائه داده است، مورد نقد 
و بررسی قرار گرفته است. به این منظور، 
این  تأثیر  تحت  صدرا  که  را  آیاتی  کلیه 
تفسیر  ظاهری  معنای  خاف  بر  نظریه، 
توجه  با  و  شده  جمع آوری  است،  کرده 
و  معنای ظاهری  روایات،  آیات،  به سایر 
متبادر از الفاظ و خصوصیاتی که در فلسفه 
است،  شده  بیان  جوهری  حرکت  برای 
حرکت  با  آیات  انطباق  سقم  و  صحت 
جوهری معین شده و این نتیجه به دست 
برداشت  های  از  یک  هیچ  که  است  آمده 
صدرا )تحت تأثیر نظریه حرکت جوهری( 

از آیات قرآن، درست نیست.

طرح مسأله
حرکت  صدرا،  از  پیش  فیلسوفان  اکثر 
جوهری را به خاطر عدم موضوع باقی در طول 
در هر  بقای موضوع  لزوم  به  توجه  )با  حرکت 
رفع  بر  افزون  صدرا  می  کردند.  انکار  حرکتی( 
برای  دلیل  چندین  موضوع،  پایداری  مشکل 
این  از  و  نموده  طرح  جوهری  حرکت  اثبات 
و  حدوث  قبیل  از  مسائل،  از  برخی  در  نظریه 
همه  بازگشت  و  معاد  همچنین  و  نفس  بقای 
موجودات به سوی خداوند، استفاده کرده است. 
تأثیر  نیز  آیات  از  برخی  تفسیر  در  نظریه  این 

داشته است.
به  جوهری،  حرکت  منکران  دلیل  هرچند 
وسیله پاسخ  های صدرا به خوبی ابطال می  گردد. 
بهترین پاسخ صدرا در مقابل منکران این است 
در  نه  و  است  عرض  نه  جوهری  حرکت  که 
ندارد  موضوع  به  نیاز  اصاًل  رو،  این  از  عرض. 
)نک: مطهری، 456/1(، ولی ادله ای که برای 
و  نقد  قابل  شده،  اقامه  جوهری  حرکت  اثبات 

بررسی است.
قبیل  از  معاصر،  دانشمندان  از  برخی 

و  شرح  به  زمان،  و  حرکت  کتاب  در  مطهری 
توضیح و برخی دیگر مانند صاحب تعلیقه به نقد 
بعضی از دلیل  های این نظریه پرداخته اند، ولی 
تاکنون دیده نشده است که مهم ترین دلیل  های 
حرکت جوهری نقادی گردد و تأثیر این نظریه 
در فهم صدرا از آیات قرآن مورد نقد و بررسی 
قرار گیرد. از این رو، در این مقاله ابتدا مهم ترین 
این  و  شده  نقادی  جوهری،  حرکت  دلیل  های 
نتیجه به دست آمده است که هیچ یک از آن 
مادامی  بنابراین،  نیستند.  اعتماد  قابل  دلیل ها، 
حرکت  نظریه  اثبات  برای  محکمی  دلیل  که 
جوهری اقامه نشود، نمی  تواند مورد قبول قرار 
گیرد، همان طور که نمی  تواند انکار شود )به قول 
ابن سینا باید در بقعه امکان قرار داده شود(. از 
این رو، در بخش دوم صرف نظر از صحت یا 
بطالن نظریه حرکت جوهری، تفسیرهایی که 
صدرا با توجه به این نظریه ارائه داده، مورد نقد 

و بررسی قرار گرفته است.

الف: نظریه حرکت جوهری در فلسفه 
ماصدرا و نقد آن

1. تعریف حرکت جوهری
تغییر،  از  است  عبارت  فلسفه  در  حرکت 
دگرگونی و حدوث تدریجی یا به عبارت دیگر 
یافتن  فعلیت  و  شدن  خارج  قوه  از  تدریج  به 

)نک: صدرالمتالهین، االسفار، 22/3(.
آن  خارجی  وجود  که  است  ماهیتی  جوهر 
در موضوع نباشد، به خالف عرض که ماهیتی 
است که وقتی در خارج  موجود می  شود، باید بر 

موضوعی عارض گردد )همان، 243/4(.
بنابراین، حرکت جوهری که همان حرکتی 
است که در مقوله جوهر واقع شود، عبارت است 
از دگرگونی تدریجی ذات و جوهر شیئ، یعنی 
ذات  اتصال، عوض شدن  نحو  به  و  تدریج  به 
شیئ و به عبارت دیگر دمادم جدید شدن شیئ.
می  گویند:  جوهری  حرکت  به  معتقدان 
تمام اجسام در خارج به تدریج عوض می  شوند 
هر  نیستند.  یکسان  لحظه  دو  که  ای  گونه  به 
جسمی هر لحظه موجودی است غیر از لحظه 
بعد. هر جسمی در خارج  از لحظه  قبل و غیر 
وجود ممتدی دارد که هر لحظه به آن بنگریم 
ماهیت و جوهری انتزاع می  شود، غیر از جوهری 
که در لحظه دیگر انتزاع می  شود، هر چند این 

ــول  ــف معل ــتحاله تخل اس
از علــت در علــت تامــه 
تخلــف  گرنــه  و  اســت 
معلــول از علــت ناقصــه 
نــدارد.  هیــچ محــذوری 
تامــه  علــت  بنابرایــن، 
بایــد  شــیئ  حرکــت 
و حــال  باشــد  متحــرک 
آنکــه طبیعــت و جوهــر، 
علــت تامــه حرکت  هــای 
ــت،  ــوس نیس عرضی محس
ــر دارای  ــام جواه ــرا تم زی
حرکت  هــــــای عرضــی 
ــی  محســوس نیســتند، یعن
بــا ایــن کــه جوهــر وجــود 
ــی  ــای عرض دارد، حرکت  ه
محســوس تحقــق ندارنــد. 
ــوم  ــت، معل ــه گذش از آنچ
وجــود  از  کــه  می  شــود 
عرضــی  حرکـت  هــــای 
ــوان  ــوس نمی  ت محســــ
ــه  ــر را نتیج ــت جوه حرک

ــت. گرف
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دگرگونی محسوس نیست. تمام اشیاء دمادم و 
پیوسته در حال عوض شدن و دگرگونی هستند.
ادله حرکت جوهری  و بررسی  نقد   .2

در فلسفه ماصدرا
دارد:  مقدمه  دو  دلیل  این  اول:  دلیل 
بعد  دارای  و  زمان مند  جسمی  هر  اینکه  یکی 
زمانی است، هرچند هیچ گونه حرکت عرضی 
زمان  که  است  این  دوم  مقدمه  باشد.  نداشته 
چنین  عروض  و  است  گذرا  و  تدریجی الوجود 
موجودی  بر  مگر  نیست،  ممکن  گذرایی  بعد 
جسم  عروض  که  طور  همان  زیرا  متحرک، 
تعلیمی بر جسم طبیعی دلیل است بر این که 
جسم طبیعی امری است فی ذاته ممتد و دارای 
ابعادی غیرگذرا، که امتداد آن به وسیله جسم 
عروض  هم  همینطور  می  یابد،  تعیین  تعلیمی 
جسم  که  این  بر  دارد  داللت  جسم  بر  زمان 
هر  اندازه پذیری  زیرا  است،  متحرک  ذاته  فی 
با مقیاس خاصی دلیل بر سنخیت بین  چیزی 
آن هاست و به همین دلیل مجردات تام دارای 

بعد زمانی نیستند.
نتیجه دو مقدمه فوق این است که اجسام 
باشند،  نداشته  عرضی  حرکت  هیچ  هرچند 
حرکت  باید  آن ها  حرکت  ناچار  متحرکند. 
خارج  حال  دو  از  حرکت  زیرا  باشد،  جوهری 
)همان،  عرضی  یا  است  جوهری  یا  نیست: 

)295-290/7
نقد و بررسی

خدشه  قابل  اول  مقدمه  نگارنده،  نظر  به 
است، زیرا در خارج هیچ جسمی نداریم که از 
تمام حرکت  های عرضی، عاری باشد. اجسام در 
تبع  به  انتقالی  و  وضعی  حرکت  های  بر  خارج، 
حرکت سیارات و کهکشان ها، دارای حرکت  های 
دستخوش  آن،  بر  افزون  و  درون اتمی  مکانی 
محسوس  دگرگونی  های  و  تحوالت  انواع 
خصوصیات  از  یکی  که،  طوری  به  هستند، 
مادیات را متغیر بودن دانسته اند. بنابراین، معلوم 
نیست جسمی که تمام حرکت  های عرضی خود 
را از دست دهد، همچنان جسم باقی بماند. در 
توجه  با  تا  نداریم  حضوری  علم  اجسام  مورد 
چنین  در  جسم  آیا  که  بفهمیم  بتوانیم  آن  به 

فرضی، هنوز جسم باقی می  ماند یا خیر.
مقدمه  دو  از  نیز  دلیل  این  دوم:  دلیل 
تشکیل شده است: یکی اینکه حرکت اعراض 

حرکت  منکران  را  مطلب  این  جوهرند.  معلول 
جوهری نیز قبول دارند. مقدمه دوم این است 
که علت قریب حرکت شیئ باید متحرک باشد، 
از معلول  زیرا در غیر این صورت تخلف علت 

الزم می  آید.
نتیجه می  شود که وجود  این دو مقدمه  از 
وجود  نشانه  محسوس،  عرضی  حرکت  های 
حرکت در جوهری است که علت قریب حرکات 

عرضی است )همان، 67-61/3(
نقد و بررسی

به نظر نویسنده، این دلیل نیز قابل خدشه 
در  علت  از  معلول  تخلف  استحاله  زیرا  است، 
از علت  معلول  تخلف  گرنه  و  است  تامه  علت 
علت  بنابراین،  ندارد.  محذوری  هیچ  ناقصه 
حال  و  باشد  متحرک  باید  شیئ  حرکت  تامه 
حرکت  های  تامه  علت  جوهر،  و  طبیعت  آنکه 
جواهر  تمام  زیرا  نیست،  محسوس  عرضی 
نیستند،  محسوس  عرضی  حرکت  های  دارای 
این که جوهر وجود دارد، حرکت  های  با  یعنی 
عرضی محسوس تحقق ندارند. از آنچه گذشت، 
معلوم می  شود که از وجود حرکت  های عرضی 
نتیجه  را  جوهر  حرکت  نمی  توان  محسوس 

گرفت.
قبلی  دلیل  دلیل مشابه  این  دلیل سوم: 
شأن  از  دلیل  این  در  که  تفاوت  این  با  است، 
در  حرکت  اینکه  و  جوهر  برای  اعراض  بودن 
استفاده  است،  ذی شان  حرکت  نشانه   شأن، 
شده است. هر جسمی دارای وجود واحدی است 
که به ذاته متشخص است و از آن وجود واحد، 
انتزاع می  شود که نشانه  های  مفاهیمی عرضی 
و  شئون  از  اعراض  بنابراین،  هستند.  تشخص 
مراتب جوهرند و حرکت آن ها نشانه، بلکه عین 

حرکت جوهر است )همان، 104/3(.
نقد و بررسی

در رد این دلیل می  توان گفت: صحت این 
دلیل بر این مطلب مبتنی است که هر موجود 
جسمانی وجود واحدی داشته باشد که هم وجود 
ماهیت جوهری باشد و هم وجود ماهیات عرضی 
عارض بر آن جوهر و حال آن که ممکن است 
اعراض و جوهر  از  بلکه هر یک  نباشد،  چنین 
با  متحد  یا  باشد که منضم  به وجودی موجود 

یکدیگرند )نک: مصباح یزدی، 308(.
دلیل چهارم:  تحقق تغییرات جوهری در 

تحسـبها  الجبـال  تـری  و 
مـر  تمـر  هـی  و  جامـده 
السـحاب... صدرا در چندین 
اثـر خـود، حرکـت کوه ها را 
حرکـت  بـه  آیـه  ایـن  در 
کـرده  تفسـیر  جوهـری 
اسـت. اما بـا توجه بـه این 
کـه آیـه قبـل در مـورد یکی 
از وقایـع قیامـت )نفخ صور( 
و آیـه بعـد نیز در مـورد جزا 
و پـاداش روز قیامت اسـت، 
بهتـر اسـت آیه مـورد بحث 
روز  در  کوه هـا  حرکـت  بـه 
قیامـت تفسـیر شـود، نه به 
حرکـت جوهری کـه حرکتی 
اسـت دنیـوی. بـه عبـارت 
دیگـر از آنجـا کـه حرکـت 
جوهـری حرکتـی اسـت که 
اجسـام در جهـان طبیعـت 
دارنـد، اگـر آیـه بـه حرکت 
شـود،  تفسـیر  جوهـری 
ارتبـاط بیـن آیه قبـل و بعد 
کـه هـر دو در مـورد قیامت 
هسـتند، قطع می  شـود، ولی 
اگـر بـه حرکـت کوه هـا در 
روز قیامت تفسـیر شود، هر 
سـه آیه در مـورد وقایع روز 

بود. خواهـد  قیامـت 
افـزون بـر آنچـه گذشـت، 
بـه  کـه  مهم تـری  اشـکال 
اسـت،  وارد  تفسـیر صـدرا 
این اسـت کـه معنـای کلمه 
»مـر« حرکـت مکانی اسـت 
حرکت  هـای  از  یکـی  کـه 
عرضی اسـت. بنابراین، آیه 
ظهـور  مکانـی  حرکـت  در 
دارد، نـه حرکـت جوهری و 
هیـچ قرینه ای برای دسـت 
برداشـتن از معنـای ظاهری 

نـدارد. وجود  آیـه 
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خارج بدیهی است. برای مثال آب به بخار 
یا گوشت به نمک تبدیل می  شود، یعنی یک 
ماهیت جوهری به ماهیت جوهری دیگری 
تغییر می  یابد. این تغییرات باید یا به صورت 
دفعی باشد که همان کون و فساد خواهد 
که  گیرد  انجام  تدریجی  به صورت  یا  بود 
تدریجی  تغییر  که  آنجا  از  این صورت  در 
همان حرکت است، حرکت جوهری اثبات 
می  شود. تحقق تغییرات جوهری به صورت 
است  آن  مستلزم  زیرا  است،  محال  دفعی 
و  برود  بین  از  قبلی  جوهری  صورت  که 
موجود  بعدی  جوهری  صورت  بی درنگ 
دو  ماده  است  محال  که  آنجا  از  و  شود 
صورت جوهری در عرض هم داشته باشد، 
پی  در  پی  جوهری  صورت  دو  این  باید 
است  این  صور  توالی  الزمه  و  گیرند  قرار 
که ماده اولی، یک آن بدون صورت باشد 
بدون  اولی  ماده  است  محال  آنکه  حال  و 
صورت باشد ولو یک آن. از آنچه گذشت، 
جوهری  تغییرات  تمام  که  می  شود  معلوم 
انجام می  گیرد  به صورت حرکت جوهری 

)نک: مطهری، 109-106/2(.
نقد و بررسی

نظریه  صحت  بر  دلیل  این  صحت 
ترکیب جسم از ماده اولی و صورت، مبتنی 
است و حال آنکه برای اثبات ماده اولی و 
دلیل  هیچ  آن،  از  جسم  ترکیب  نتیجه  در 
ریاحی،  ارشد  )نک:  ندارد  وجود  صحیحی 

.)18-1
دلیل  شبیه  دلیل  این  پنجم:   دلیل 
اثبات  برای  که  تفاوت  این  با  است  قبلی 
از  دفعی(  )تغییرات  فساد  و  کون  استحاله 
استفاده  طبیعی  فاعل  های  داشتن  غایت 
بیان که طبیعت دارای  این  شده است. به 
باقی  باید  طبیعت  بنابراین،  است.  غایت 
باشد تا به غایت خود نائل گردد؛ حال آنکه 
نابود  طبیعت  فساد،  و  کون  نظریه  طبق 
شده و طبیعت دیگری موجود شده است. 
و  می  آیند  وجود  به  جوهری  صورت  های 

نابود می  شوند.
را که  این ترتیب، نمی  توان غایتی  به 
در انتها حاصل می  شود، غایت صورت  های 
قبلی که نابود شده اند، محسوب کرد. هرگز 

نمی  توان آنچه را که بعدًا حاصل می  شود، 
بوده  قباًل موجود  دانست که  فاعلی  غایت 
دارد،  فاعلی که غایتی  نابود شده است.  و 
مطهری،  )نک:  برسد  خود  غایت  به  باید 

.)115-114/2
نقد و بررسی

یکی از مقدمات این دلیل عبارت است 
این  و  طبیعی  فاعل  های  داشتن  غایت  از 
مطلبی است که غالب فیلسوفان این دیار 
پذیرفته اند ولی مطلبی صحیح نیست، زیرا 
فاعلی می  تواند غایت، به معنای آنچه فعل 
به خاطر آن انجام می  گیرد، را داشته باشد 
که دارای شعور و ادراک باشد و بتواند غایت 
را تصور کرده و فعل را برای رسیدن به آن 
انجام دهد و حال آن که فاعل  های طبیعی 
فاقد علم و ادراک هستند، زیرا اگر علم و 
ارادی  و  علمی  فاعل  باشند،  داشته  ادراک 
یزدی،  )مصباح  طبیعی  نه  بود،  خواهند 

.)261-260

تفسیرهایی  بررسی  و  نقد  ب: 
»حرکت  نظریه  به  توجه  با  صدرا  که 

جوهری« ارائه داده است
و  جامده  تحسبها  الجبال  تری  و   .1
هی تمر مرالسحاب... )نمل/88( »کوه ها را 
می  بینی و آن ها را ساکن و جامد می  پنداری. 

در حالی که، مانند ابر در حرکتند...«
حرکت  خود،  اثر  چندین  در  صدرا 
جوهری  حرکت  به  آیه  این  در  را  کوه ها 
می  گوید:  مثال  برای  است.  کرده  تفسیر 
اولی در هر آن فرضی، صورتی دارد  ماده 
غیر از صورتی که در آن فرضی دیگر دارد 
این صور، گمان می  رود  به خاطر تشابه  و 
که ماده اولی، دارای صورت واحدی است 
بلکه صوری  نیست،  چنین  که  آن  حال  و 
حلول  ماده  بر  اتصال  نحو  به  متوالی 
اجسام  اجسام، خصوصًا  بنابراین،  می  کنند. 
به  ولی  می  شوند،  عوض  دائمًا  بسیط، 
آیه  و  می  رسند  ثابت  نظر  به  تشابه،  علت 
مذکور به همین مطلب اشاره می  کند )نک: 

مجموعه رسائل، 40(.
نقد و بررسی

مورد  در  قبل  آیه  که  این  به  توجه  با 

من  ریب  فی  کنتم  ان  الناس  ایها  یا 
البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من 
مضغة...  من  ثم  علقه  من  ثم  نطفه 
)حج/  القبور  فی  من  یبعث  اهلل  ان  و 
که  آیاتی  تمام  مورد  در  5-7( صدرا 
خلقت  مراحل  ذکر  از  پس  آن ها  در 
انسان )خاک- نطفه و...( معاد اثبات 
قبیل  این  در  می  گوید:  است،  شده 
خلقت  مراحل  ذکر  از  منظور  آیات 
انسان  جوهری  حرکت  اثبات  انسان 
آیات،  در  معاد  اثبات  نحوه  و  است 
آنجا  از  انسان  که  است  گونه  این 
که طی مراحل مذکور ایجاد می  شود، 
دارای حرکت جوهری است و حرکت 
منتهی  غایتی  به  بالضروره  جوهری 
می  شود که همان تجرد است و معاد 
چیزی جز تجرد نیست. در حالی که 
لزوم غایت  و  نظریه حرکت جوهری 
برای آن، بر فرض صحت، تنها تجرد 
می  کند  ثابت  یعنی  می  کند،  اثبات  را 
به  جوهری  حرکت  توسط  انسان  که 
جوهری  حرکت  غایت  که  تام  تجرد 
است، نائل می  شود، ولی از اثبات معاد 
عاجز است، زیرا معاد به معنای دوباره 
زنده شدن و به جزای اعمال نیک و 
بد رسیدن است و این غیر از مجرد 
اثبات  این،  بر  افزون  است.  شدن 
اثبات حرکت جوهری  از طریق  معاد 
به  توجه  )با  آن،  برای  غایت  لزوم  و 
و  جوهری  حرکت  معنای  فهم  اینکه 
لزوم غایت برای هر حرکتی و غایت 
از  بودن تجرد برای حرکت جوهری، 
فهم معاد و اثبات آن بسیار مشکل تر 
است( سزاوار شخص حکیم نیست، 
چه رسد به خدای حکیم مطلق. اثبات 
مشکل تر،  مطلب  وسیله  به  مطلبی 

شبیه به »تعریف به اخفی« است.
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یکی از وقایع قیامت )نفخ صور( و آیه بعد نیز 
بهتر  است،  قیامت  روز  پاداش  و  جزا  مورد  در 
روز  در  به حرکت کوه ها  مورد بحث  آیه  است 
که  جوهری  حرکت  به  نه  شود،  تفسیر  قیامت 
آنجا  از  دیگر  عبارت  به  دنیوی.  است  حرکتی 
که حرکت جوهری حرکتی است که اجسام در 
جهان طبیعت دارند، اگر آیه به حرکت جوهری 
تفسیر شود، ارتباط بین آیه قبل و بعد که هر دو 
در مورد قیامت هستند، قطع می  شود، ولی اگر 
به حرکت کوه ها در روز قیامت تفسیر شود، هر 

سه آیه در مورد وقایع روز قیامت خواهد بود.
مهم تری  اشکال  گذشت،  آنچه  بر  افزون 
که  است  این  است،  وارد  صدرا  تفسیر  به  که 
معنای کلمه »مر« حرکت مکانی است که یکی 
در  آیه  بنابراین،  است.  عرضی  حرکت  های  از 
نه حرکت جوهری  دارد،  مکانی ظهور  حرکت 
و هیچ قرینه ای برای دست برداشتن از معنای 

ظاهری آیه وجود ندارد.
دخان  هی  و  السماء  الی  استوی  ثم   .2
قالتا  کرها  او  طوعا  ائتیا  لالرض  و  لها  فقال 
اتینا طائعین )فصلت/ 11( »سپس به آفرینش 
آسمان پرداخت در حالی که به صورت دود بود، 
به آن و به زمین دستور داد: ]به وجود[ ایید خواه 
از روی اطاعت و خواه اکراه. آن ها گفتند: ما از 

روی طاعت می  آییم.«
مذکور  آیه  دوم  قسمت  مورد  در  صدرا 
فرمود:  زمین  و  آسمان  به  خداوند  می  گوید: 
بخواهید یا نخواهید، باید به طور ذاتی و طبیعی 
به سوی من بیایید. آسمان به حسب فطرت و 
نهاد نخستین خود، چون از آغاز دارای نفس و 
دارای صورت  تکامل  از  بعد  زمین  و  بود  عقل 
از آنجا که  عقلی شد، گفتند: به رغبت آمدیم. 
خداوند،  سوی  به  زمین  و  آسمان  سیر  هنگام 
عقول مستفاد بسیاری در اثر حرکت استکمالی 
جوهری ایجاد شده است، از این رو، در مورد آن 
دو کلمه »طائعین« به کار رفته است که جمع 
ذوی العقول است. )نک: مفاتیح الغیب، 430 و 

تفسیر، 416/7(
طبایع  می  گوید:  نیز  الشواهد  در  صدرا 
آسمان به رغبت و طبایع زمین به اجبار خداوند 
می  فرماید:  خداوند  چنانکه  می  کنند،  اطاعت  را 
اجرام  نفوس  و  عقول  اوکرها«.  طوعا  »ائتیا 
حرکت  های  موجب  فطری  طور  به  سماوی 

مانع  اینکه  بدون  می  شوند،  اجرام  آن  دورانی 
بنابراین،  بازدارد.  از حرکت  را  آن ها  قاسری  یا 
اطاعت آن ها به رغبت است، اما حرکت اجسام 
زمین با طبایع مادی آن ها مخالف است. از این 

رو، به اجبار اطاعت می  کنند )نک: 91(.
نقد و بررسی

دست  به  مفاتیح الغیب  و  تفسیر  عبارات  از 
به  زمین  و  آسمان  سیر  از  منظور  که  می  آید 
سوی خداوند متعال، حرکت جوهری آن هاست، 
حرکت  که  دورانی  حرکت  از  الشواهد  ولی 
عرضی است، سخن می  گوید. از این تعارض که 
بگذریم و سیر آسمان و زمین را به هر معنایی 
که بگیریم، این اشکال به صدرا وارد است که 
حرکت  های جوهری و عرضی هر دو مقتضای 
ذاتًا حرکت جوهری  اجسام  است.  اجسام  طبع 
حرکت  های  مبدًا  اجسام  در  طبیعت  و  دارند 
اجرام  داشتن  نفس  و  عقل  آن هاست.  طبیعی 
سماوی گذشته از این که مطلب باطلی است، 
اشیای  طبیعت  زیرا  نمی  شود،  تفصیل  موجب 
مادی نیز به طور ذاتی اقتضای حرکت جوهری 
زمین  و  آسمان  بین  تفصیل  نیز  آیه  از  دارد. 
فهمیده نمی  شود، زیرا به آن دو خطاب می  شود 

که بخواهید یا نخواهید باید بیایید.
آیه،  در  بدون شک خطاب  این،  بر  افزون 
خطاب تکوینی است و آیه با توجه به صدر آن، 
به آفرینش آسمان مربوط است. بنابراین، منظور 
پروردگار،  سوی  به  زمین  و  آسمان  آمدن  از 
موجود شدن آن ها است. خطاب بیایید در این 
ایجاد  به  که  است  »کن«  خطاب  همانند  آیه 
اشاره دارد، در حالی که، از بیان صدرا به دست 
می  آید که مراد از سیر آسمان و زمین به سوی 
خداوند، سیر تکاملی و رجوع آن دو به سوی خدا 
ایجاد است. در مورد کلمه »طائعیین«  از  پس 
که جمع ذوی العقول است، می  توان گفت: چون 
مقام خطاب است و به آسمان و زمین خطاب 
می  شود،  ذوی العقول  به  خطاب  و  است  شده 
شده  استفاده  العقول  ذوی  جمع  از  رو،  این  از 
است و به هیچ وجه بر وجود عقول و نفوس در 

آسمان و زمین داللت ندارد.
فی  من  فصعق  الصور  فی  نفخ  و   .3
السماوات و من فی االرض... )زمر/68( »و در 
در  که  کسانی  همه  پس  می  شود،  دمیده  صور 

آسمان ها و زمین هستند می  میرند...«

هو الـذی خلقکم مـن تراب 
مـن  ثـم  نطفـة  مـن  ثـم 
تعقلـون  لعلکـم  و   ... علقـة 
)غافـر/67( صـدرا می  گوید: 
آیاتـی نظیـر ایـن آیـه کـه 
خلقـت  مراحـل  آن هـا،  در 
انسـان ذکـر شـده اسـت، 
بـه حرکـت جوهری انسـان 
از  مـراد  و  دارنـد  داللـت 
لعلکـم تعقلون، بیـان غایت 
ذاتـی این حرکت اسـت که 
اوالً  اسـت.  تجـرد  همـان 
در  هرچنـد  »عقـل«،  کلمـه 
بـه معنـای وجـود  فلسـفه، 
آیـات  ولـی  اسـت،  مجـرد 
توجـه  بـا  بایـد  را  قـرآن 
بـه معنـای عرفـی و لغـوی 
نـه  کـرد،  تفسـیر  کلمـات 
اصطـاح خاص فلسـفی. در 
لغـت و عـرف، کلمـه تعقـل 
به معنـای تدبر، اندیشـیدن 
و مطلبـی را بـا نیـروی عقل 
ثانیـاً:  اسـت.  کـردن  درک 
کلمـه »لعـل« حـرف ترجـی 
داللـت  امیـد  بـه  و  اسـت 
دارد. معنـای ذیـل آیـه این 
کـه  اسـت  »امیـد  اسـت: 
آن  حـال  و  کنیـد«  تعقـل 
کـه بـه تجـرد نائل شـدن، 
غایـت ذاتی جوهری اسـت 
و بالضـروره حرکت جوهری 
و  می  شـود  منتهـی  آن  بـه 
حاصـل  غایـت  ایـن  حتمـاً 

می  گـردد.
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صورت  های  در  حتمی،  قضای  عالم  در 
اشیاء دمیده شود و هرکس در آسمان و زمین 
صورت  های  جوهری،  حرکت  علت  به  است، 
مادی آن نابود شده، به مجرد تبدیل می  گردد و 
نشئه  های حسی آن به عقلی دگرگون می  شود. 

)صدرالمتالهین، مفاتیح، 430(.
نقد و بررسی

اوال: در این تفسیر، کلمه »صور« به فتح 
واو قرائت و جمع »صورت« دانسته شده است 
و حال آنکه تعداد کمی از مفسران این قرائت 
با خود  و  روایات  با  آن ها  نظر  و  برگزیده اند  را 
آیه ناسازگار است )نک: مکارم شیرازی، تفسیر 
نمونه، 534/19(. توضیح: غالب مفسران، مطابق 
روایات، »صور« را کلمه ای مفرد و به معنای 
)نک:  دانسته اند  اسرافیل  شیپور خاص حضرت 
البرهان، 85/5(. همچنین در  بحرانی،  حسینی 
ادامه آیه مذکور، به کلمه »صور« ضمیر مفرد 
مذکر برگشته است )ثم نفخ فیه آخری( و حال 
آن که اگر »صور« جمع »صورت« باشد، باید 

ضمیر مفرد مؤنث به آن برگردد.
در  که  هرکس  مردن  و  صور  نفخ  ثانیا: 
بهتر  یا  قیامت  وقایع  از  است،  زمین  و  آسمان 
که،  حالی  در  است.  قیامت  به  نزدیک  بگوییم 
اثر  در  اجسام  شدن  مجرد  و  جوهری  حرکت 
آن از امور مستمری است که در دنیا واقع شده 

است و خواهد شد.
ثالثا: آیه مذکور به این مطلب داللت دارد 
که بین نفخ صور و مردن، فاصله زیادی نخواهد 
بود، زیرا با حرف »ف« بین آن دو عطف شده 
است و حال آن که مجرد شدن اجسام در اثر 
زیرا  می  شود،  واقع  تدریج  به  جوهری  حرکت 

حرکت تغییر تدریجی است.
نحن  ما  و  الموت  بینکم  قدرنا  نحن   .4
ننشئکم  و  امثالکم  نبدل  ان  علی  بمسبوقین 
فی ما التعلمون )واقعه/ 60-61( »ما در میان 
بر  کسی  هرگز  و  ساختیم  مقدر  را  مرگ  شما 
ما پیشی نمی  گیرد تا گروهی را به جای گروه 
نمی  که  جهانی  در  را  شما  و  بیاوریم  دیگری 

دانید آفرینش تاز ه ای بخشیم«.
صدرا می  گوید: اشیای مادی تنها به وسیله 
حرکت جوهری و توارد صور اشتداد یافته، مجرد 
می  شوند. چنانکه خداوند در این آیه می  فرماید: 
»و ما نحن بمسبوقین...« )شرح اصول کافی، 

.)162/161/3
نقد و بررسی

اواًل: با توجه به صدر آیه که درباره تقدیر 
مرگ بین انسان هاست، معلوم می  شود که آیه 
به حرکت جوهری  نه  است،  مربوط  قیامت  به 
که یک حرکت دنیوی است، یعنی اجسام در اثر 

حرکت جوهری در همین دنیا مجرد می  شوند.
امثالکم«  نبدل  »ان  می  فرماید:  آیه  ثانیًا: 
امثال شما را به جای شما بیاوریم، یعنی مانند 
عبارت  این  دهیم.  قرار  شما  جایگزین  را  شما 
به هیچ وجه با حرکت جوهری سازگار نیست، 
بلکه  نیست،  امثال  تجدد  زیرا حرکت جوهری 
یک وجود واحد است و یک صورت متصل. در 
حرکت جوهری توارد صور مجازی است و در 

حقیقت یک صورت واحد مستمر است.
ثالثًا: اگر آیه درباره حرکت جوهری باشد، 
باید منظور از »و ننشئکم فیما التعلمون« همان 
مرحله تجردی باشد که انتها ی حرکت جوهری 
است: در حالی که، چون وجود تجردی، وجودی 
است،  شده  شناخته  انسان ها  برای  که  است 
نمی  تواند منظور از ذیل این آیه وجود تجردی 
باشد. از این دو مقدمه نتیجه می  گیریم که این 

آیه در مورد حرکت جوهری نیست.
افزون بر آنچه گذشت، بر فرض که آیه به 
حرکت جوهری داللت کند، هیچ داللتی ندارد 
مجرد  طریق  تنها  جوهری  حرکت  اینکه  بر 

شدن باشد.
من  ریب  فی  کنتم  ان  الناس  ایها  یا   .5
فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم  البعث 
من علقه ثم من مضغة... و ان اهلل یبعث من فی 
در رستاخیز  اگر  مردم  القبور )حج/ 5-7( »ای 
شک دارید، ما شما را از خاک آفریدیم سپس از 
نطفه و بعد از خون بسته شده سپس از مضغه 
)چیزی به گوشت جویده شده(... و خداوند تمام 

کسانی را که در قبرها هستند زنده می  کند«.
صدرا در مورد تمام آیاتی که در آن ها پس 
از ذکر مراحل خلقت انسان )خاک- نطفه و...( 
قبیل  این  در  می  گوید:  است،  شده  اثبات  معاد 
آیات منظور از ذکر مراحل خلقت انسان اثبات 
حرکت جوهری انسان است و نحوه اثبات معاد 
در آیات، این گونه است که انسان از آنجا که 
طی مراحل مذکور ایجاد می  شود، دارای حرکت 
به  بالضروره  جوهری  حرکت  و  است  جوهری 

و  زلزالها  االرض  زلزلت  اذا 
اثقالها، صدرا  اخرجت االرض 
»زلزال«  اضافه  که  می  گوید 
زمین  به  که  ضمیری  به 
مطلب  این  به  برمی گردد، 
از  منظور  که  می  کند  داللت 
معهود  است  حرکتی  زلزال، 
و  دارد  اختصاص  زمین  به  که 
ذاتی آن است. از طرف دیگر 
در فلسفه اثبات شده است که 
زمین،  ازجمله  و  اشیاء  تمام 
حرکت جوهری دارند که ذاتی 
مقدمه  دو  این  از  آن هاست. 
که  می  شود  گرفته  نتیجه 
حرکت  همان  زلزال  از  منظور 

جوهری است.
به ضمیر  »زلزال«  اضافه  اوالً: 
و  اختصاص  به  تنها  ارض، 
می  کند،  داللت  بودن  معهود 
حرکتی  و  بودن  ذاتی  به  نه 
به زمین  نظر مسلمانان  از  که 
اختصاص دارد و شناخته شده 
است، همان زلزله زمین در روز 
قیامت است. حرکت جوهری، 
برای  شده آی  شناخته  حرکت 

عموم مسلمانان نیست.
ثانیاً: »زلزال« به حرکت مکانی 
به  که  می  شود  گفته  خاصی 
صورت ارتعاشی باشد، زیرا از 
زلزال عبارت است  لغت،  نظر 
از تکان خوردن پی در پی. هر 
نمی  گویند،  زلزال  را  حرکتی 
خصوصاً حرکت جوهری را که 

تغییر تدریجی جوهر است.
سوره،  ادامه  به  توجه  با  ثالثاً: 
از  منظور  که  می  شود  معلوم 
زلزله عظیم  زلزال، همان  این 
حرکت  نه  است،  قیامت  روز 
جوهری غیر محسوس دنیوی.
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غایتی منتهی می  شود که همان تجرد است و 
معاد چیزی جز تجرد نیست )نک: االسفار، 9(.

نقد و بررسی
غایت  لزوم  و  جوهری  حرکت  نظریه 
برای آن، بر فرض صحت، تنها تجرد را اثبات 
توسط  انسان  که  می  کند  ثابت  یعنی  می  کند، 
حرکت جوهری به تجرد تام که غایت حرکت 
جوهری است، نائل می  شود، ولی از اثبات معاد 
زنده  دوباره  معنای  به  معاد  زیرا  است،  عاجز 
شدن و به جزای اعمال نیک و بد رسیدن است 

و این غیر از مجرد شدن است.
اثبات  از طریق  معاد  اثبات  این،  بر  افزون 
حرکت جوهری و لزوم غایت برای آن، )با توجه 
لزوم  و  جوهری  حرکت  معنای  فهم  اینکه  به 
تجرد  بودن  غایت  و  حرکتی  هر  برای  غایت 
برای حرکت جوهری، از فهم معاد و اثبات آن 
حکیم  شخص  سزاوار  است(  مشکل تر  بسیار 
نیست، چه رسد به خدای حکیم مطلق. اثبات 
به  شبیه  مشکل تر،  مطلب  وسیله  به  مطلبی 

»تعریف به اخفی« است.
6. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه 
ثم من علقه ... و لعلکم تعقلون )غافر/67( »او 
کسی است که شما را از خاک آفرید، سپس از 
نطفه، سپس از خون بسته شده... و شاید تعقل 

کنید«.
صدرا می  گوید: آیاتی نظیر این آیه که در 
آن ها، مراحل خلقت انسان ذکر شده است، به 
از  مراد  و  دارند  داللت  انسان  جوهری  حرکت 
حرکت  این  ذاتی  غایت  بیان  تعقلون،  لعلکم 
مرحله  آخرین  است.  تجرد  همان  که  است 
خلقت انسان و غایت حرکت جوهری او، جوهر 
عقلی شدن است، از این رو، خداوند می  فرماید: 
اوست کسی که خلق کرده است شما را از خاک 
باشد که مجرد شوید )نک:   .... از نطفه  سپس 

شرح اصول کافی، 308-307/1(.
نقد و بررسی

به  فلسفه،  در  هرچند  »عقل«،  کلمه  اواًل 
را  قرآن  آیات  ولی  است،  مجرد  وجود  معنای 
کلمات  لغوی  و  عرفی  معنای  به  توجه  با  باید 
تفسیر کرد، نه اصطالح خاص فلسفی. در لغت 
و عرف، کلمه تعقل به معنای تدبر، اندیشیدن 

و مطلبی را با نیروی عقل درک کردن است.
و  است  ترجی  حرف  »لعل«  کلمه  ثانیًا: 

به امید داللت دارد. معنای ذیل آیه این است: 
»امید است که تعقل کنید« و حال آن که به 
نائل شدن، غایت ذاتی جوهری است و  تجرد 
بالضروره حرکت جوهری به آن منتهی می  شود 

و حتمًا این غایت حاصل می  گردد.
اخرجت  و  زلزالها  االرض  زلزلت  اذا   .7
که  »هنگامی   )2-1 )زلزال/  اثقالها  االرض 
بار های  زمین  و  آید  در  لرزه  به  شدیدًا  زمین 

سنگین خود را خارج سازد«.
به  »زلزال«  اضافه  که  می  گوید  صدرا 
ضمیری که به زمین برمی گردد، به این مطلب 
داللت می  کند که منظور از زلزال، حرکتی است 
دارد و ذاتی آن  اختصاص  به زمین  معهود که 
است. از طرف دیگر در فلسفه اثبات شده است 
که تمام اشیاء و ازجمله زمین، حرکت جوهری 
دارند که ذاتی آن هاست. از این دو مقدمه نتیجه 
گرفته می  شود که منظور از زلزال همان حرکت 

جوهری است )نک: تفسیر، 416-415/7(.
صدرا در ادامه می  گوید: آیه دوم به غایت 
غایت  زیرا  دارد،  اشاره  زمین  جوهری  حرکت 
ظهور  از  است  عبارت  زمین  جوهری  حرکت 
و  شقی  و  سعید  انسانی  نفوس  افراد  بروز  و 
از  که  جنی  و  شیطانی  نفوس  افراد  همچنین 
آن ها به »اثقال« تعبیر شده است )نک: همان، 

.)422/421
نقد و بررسی

اواًل: اضافه »زلزال« به ضمیر ارض، تنها 
به اختصاص و معهود بودن داللت می  کند، نه 
مسلمانان  نظر  از  که  حرکتی  و  بودن  ذاتی  به 
است،  شناخته شده  و  دارد  اختصاص  زمین  به 
همان زلزله زمین در روز قیامت است. حرکت 
عموم  برای  شده آی  شناخته  حرکت  جوهری، 

مسلمانان نیست.
خاصی  مکانی  حرکت  به  »زلزال«  ثانیًا: 
گفته می  شود که به صورت ارتعاشی باشد، زیرا 
از نظر لغت، زلزال عبارت است از تکان خوردن 
نمی  گویند،  زلزال  را  حرکتی  هر  پی.  در  پی 
تغییر تدریجی  را که  خصوصًا حرکت جوهری 

جوهر است.
ثالثًا: با توجه به ادامه سوره، معلوم می  شود 
که منظور از این زلزال، همان زلزله عظیم روز 
قیامت است، نه حرکت جوهری غیر محسوس 

دنیوی.

یا ایها االنسـان انـک کادح 
فماقیـه  کدحـا  ربـک  الـی 
)انشـقاق/6( بـه گفته صدرا 
ایـن آیه به حرکـت جوهری 
انسان  انسـان اشـاره دارد. 
جوهـری،  حرکـت  اثـر  در 
بـه تجـرد تـام می  رسـد و 
از بـدن مسـتقل  نتیجـه  در 
می  شـود و ایـن اسـتقال از 
بـدن، سـبب مـرگ طبیعـی 
اسـت. در ایـن آیـه خداوند 
تـو  انسـان  می  فرمایـد:  ای 
به سـوی پـروردگار خویش 
می  کنـی  جوهـری  حرکـت 
ماقـات  را  او  نتیجـه  در  و 

می  نمایـی.
»کادح«  بررسـی:  و  نقـد 
بـه معنـای سـاعی و انجام 
و  زحمـت  بـه  کار  دهنـده 
دشـواری اسـت. از این رو، 
معنـای آیه چنین اسـت:  ای 
انسـان تو بـا تـاش و رنج 
به سـوی پـروردگار خویش 
مـی  روی. بنابرایـن، آیـه یاد 
شـده نمی  توانـد بـه حرکت 
داشـته  اشـاره  جوهـری 
باشـد، زیرا حرکـت جوهری 
ذات  و  طبیعـت  مقتضـای 
هیچ گونـه  و  اسـت  شـیئ 
آن  در  زحمتـی  و  دشـواری 

نیسـت.
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با توجه به این که منظور از زلزال، حرکت 
آیه  که  می  شود  معلوم  نیست،  زمین  جوهری 
دوم نیز به غایت حرکت جوهری داللتی ندارد.

8. یا ایها االنسان انک کادح الی ربک کدحا 
تالش  با  تو  انسان!  »ای  )انشقاق/6(  فمالقیه 
را  او  و  می  روی  پروردگارت  سوی  به  رنج  و 

مالقات خواهی کرد«.
اشاره  انسان  جوهری  حرکت  به  آیه  این 
تجرد  به  جوهری،  حرکت  اثر  در  انسان  دارد. 
تام می  رسد و در نتیجه از بدن مستقل می  شود 
طبیعی  مرگ  سبب  بدن،  از  استقالل  این  و 
انسان  می  فرماید: ای  خداوند  آیه  این  در  است. 
جوهری  حرکت  خویش  پروردگار  سوی  به  تو 
می  نمایی  مالقات  را  او  نتیجه  در  و  می  کنی 

)نک: صدرالمتالهین، الشواهد، 89(.
نقد و بررسی

دهنده  انجام  و  ساعی  معنای  به  »کادح« 
کار به زحمت و دشواری است )نک: طبرسی، 
آیه چنین است: ای  این رو، معنای  از   .)459/5
پروردگار  سوی  به  رنج  و  تالش  با  تو  انسان 
خویش می  روی. بنابراین، آیه یاد شده نمی  تواند 
زیرا  باشد،  داشته  اشاره  جوهری  حرکت  به 
حرکت جوهری مقتضای طبیعت و ذات شیئ 
آن  در  زحمتی  و  دشواری  هیچ گونه  و  است 

نیست.
لبس  فی  بل هم  االول  بالخلق  افعیینا   .9
آفرینش  از  ما  »آیا  )ق/15(  جدید  خلق  من 
نخستین عاجز ماندیم، ولی آنان باز در آفرینش 

جدید تردید دارند«.
صدرا بر آن است که طبیعت تمام اجسام 
نو  حال  در  دائمًا  و  متجدد  و  سیال  افالک  و 
اشیاء  صورت  لحظه  هر  یعنی  است،  شدن 
تبدیل و تغییر می  یابد، ولی از آنجا که این صور 
مشابه و هم شکل هستند، مردم در مورد این 
اجسام(  جوهری  )حرکت  صور  تدریجی  تغییر 
منظور  و  می  برند  سر  به  اشتباه  و  ناآگاهی  در 
حرکت  همان  آیه،  این  در  جدید«  »خلق  از 
جوهری است که مردم در مورد آن در لبس و 

اشتباه هستند )نک: اسرار آالیات، 63(.
نقد و بررسی

این آیه در پاسخ به کسانی است که در معاد 
می  گویند:  و  می دانند  بعید  را  آن  و  دارند  شک 
»ذلک رجع بعید« و ضمیر »هم« در »بل هم 

فی لبس« به همین منکران حیات مجدد انسان 
بازمی گردد. بنا بر این  و  با توجه به آیات قبل 
و سیاق آیه، معلوم می  شود که منظور از »خلق 
جدید« دوباره زنده شدن انسان در قیامت است، 
نه حرکت جوهری که در این دنیا دائمًا تحقق 

می  یابد.
10. ...فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه 
)حدید/13(  العذاب  قبله  من  ظاهره  و  الرحمه 
»در این هنگام دیواری میان آنان زده می  شود 
برونش  و  است  درونش رحمت  دارد،  که دری 

عذاب«.
انسانی  از »باب« در این آیه نفس  منظور 
حدوثش  ابتدا،  در  انسانی  نفس  زیرا  است، 
انتهای عالم جسمانی و آغاز عالم روحانی است 
و همانند دری است که این دو عالم را به هم 
جوهری  حرکت  اثر  در  جسم  می  کند.  متصل 
به سوی غایت خود که همان تجرد تام است، 
حرکت می  کند، ولی قبل از رسیدن به آن غایت 
نفس  آن،  اولین  که  می  کند  عبور  مراحلی  از 
به  اما  است،  مجرد  ذاتًا  چند  هر  نفس  است. 
جسم تعلق دارد. بنابراین، درواز ه ای است بین 
صدرالمتالهین،  )نک:  مجرد  و  جسمانی  وجود 

الشواهد، 204(.
نقد و بررسی

مذاکراتی  پیرامون  آیه  این  از  قبل  آیات 
است که بین مؤمنان و منافقان در روز قیامت 
واقع می  شود. بنابراین، کشیده شدن دیوار بین 
آن دو نیز به یکی از وقایع قیامت اشاره دارد. 
این دیوار دری دارد که منافقان از آن می  توانند 
وضع مؤمنان را ببینند و بیشتر حسرت بخورند. 
که  ما  برای  در  چگونگی  و  دیوار  این  واقعیت 
هیچ گونه ادراکی از وقایع قیامت نداریم، چندان 
در  این  از  مراد  مسلمًا  ولی  نیست،  روشن 
نفس  حدود  زیرا  باشد،  انسانی  نفس  نمی  تواند 

انسانی در همین دنیاست، نه از وقایع قیامت.
ما  و  االرض  و  السماوات  خلق  الذی   .11
بینهما فی ستة ایام ... )فرقان/59( »همان که 
آسمان ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود 

دارد، در شش روز آفرید...«.
هزار  آیه، شش  این  در  روز  از شش  مراد 
سال است، زیرا هر روز ربوبی هزار سال است. 
جهان  حدوث  مدت  آیه،  این  طبق  بنابراین، 
طبیعت شش هزار سال است. از طرف دیگر می 

بـل  االول  بالخلـق  افعیینـا   
هـم فـی لبـس مـن خلـق 
بـر  صـدرا  )ق/15(:  جدیـد 
آن اسـت کـه طبیعـت تمام 
و  سـیال  افـاک  و  اجسـام 
حـال  در  دائمـاً  و  متجـدد 
نـو شـدن اسـت، یعنـی هر 
لحظـه صورت اشـیاء تبدیل 
از  ولـی  می  یابـد،  تغییـر  و 
آنجا کـه این صور مشـابه و 
هم شـکل هسـتند، مردم در 
مـورد ایـن تغییـر تدریجی 
جوهـری  )حرکـت  صـور 
و  آگاهـی  نـا  در  اجسـام( 
می  برنـد  سـر  بـه  اشـتباه 
و منظـور از »خلـق جدیـد« 
در ایـن آیـه، همـان حرکت 
جوهری اسـت که مـردم در 
مـورد آن در لبـس و اشـتباه 

هسـتند.
نقـد و بررسـی: ایـن آیه در 
پاسـخ به کسـانی است که 
در معاد شـک دارنـد و آن را 
بعیـد می داننـد و می  گوینـد: 
»ذلک رجـع بعیـد« و ضمیر 
فـی  هـم  »بـل  در  »هـم« 
لبـس« بـه همیـن منکـران 
انسـان  مجـدد  حیـات 
و   برایـن   بنـا  بازمی گـردد. 
بـا توجـه بـه آیـات قبـل و 
سـیاق آیـه، معلوم می  شـود 
که منظـور از »خلـق جدید« 
دوبـاره زنده شـدن انسـان 
در قیامـت اسـت، نه حرکت 
جوهـری کـه در ایـن دنیـا 

می  یابـد. تحقـق  دائمـاً 
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زمان  تا  پیدایش جهان طبیعت  آغاز  از  دانیم که 
هزار  شش  آله  و  علیه  اهلل  صلی  پیامبر  حضرت 
سال گذشته است. بنابراین، زمان حدوث و زمان 
بقای )عمر( جهان طبیعت مساوی است و با توجه 
به این که هرچیزی که تدریجی الوجود )متحرک( 
باشد، زمان حدوث ان عینا زمان بقای آن است، 
نتیجه می  گیریم که جهان طبیعت تدریجی الوجود 
و در حال حرکت است )نک: صدرالمتالهین، رساله 

حدوث العام، 212(.
نقد و بررسی

جهان  آفرینش  آغاز  از  که  مطلب  این  اواًل: 
چند  هر  می  گذرد،  سال  هزار  شش  تنها  طبیعت 
ولی  بوده،  قدیم  دانشمندان  بیشتر  پذیرش  مورد 

امروزه بطالن آن کاماًل واضح شده است.
ثانیًا: منظور از »یوم« در این آیه روز )خواه 
ربوبی و خواه غیر ربوبی( نیست، بلکه مراد دوره 
است. چنانکه علی ابن ابراهیم روایت کرده است 
اوقات«  سته  »فی  یعنی  ایام«،  سته  »فی  که 
معنای  به  یوم  استعمال  نورالثقلین، 38/2(.  )نک: 
دوره بسیار رایج است، برای مثال »یوم القیامه« 
و  خورشید  قیامت  در  زیرا  نیست،  روز  معنای  به 
موجب  که  خود  دور  به  زمین  وضعی  حرکت 
ندارد. همچنین  روز است، وجود  و  پیدایش شب 
در عبارت »الدهر یومان یوم لک و یوم علیک« 
مراد  وفق  بر  گاهی  روزگار  که  است  این  منظور 
است و گاهی بر خالف آن. هرچند هریک از این 

دوره ها، سال ها طول بکشد.
زمان  عینا  حدوث  زمان  حرکت،  در  ثالثًا: 
زوال است نه زمان بقا. متحرک در هر حرکتی به 
محض این که حادث می  شود، نابود می  گردد و در 
هر حدی که وارد می  شود، در همان لحظه از آن 
حد خارج می  شود و به عبارت دیگر دو لحظه در 

یک حد باقی نمی  ماند.
زمان حدوث  در حرکت،  که  فرض  بر  رابعًا: 
گرفت  نتیجه  نمی  توان  باشد،  بقا  زمان  عینًا 
آن  بقای  زمان  با  آن  زمان حدوث  که  هرچیزی 

مساوی باشد، در حال حرکت است.
12. و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم 
الموت توفته رسلنا و  اذا جاء احدکم  حفظة حتی 
هم الیفرطون )انعام/61( »او بر بندگان خود تسلط 
کامل دارد و مراقبانی بر شما می  گمارد تا زمانی 
که یکی از شما را مرگ فرا رسد، فرستادگان ما 

جان او را می  گیرند و آن ها کوتاهی نمی  کنند«.
هر شیئی که در حال حرکت باشد، یعنی وجود 

آن با عدم آن مشابه و بقای آن متضمن فنای آن 
اسباب  عینًا  آن  بقای  و  حفظ  اسباب  باید  باشد، 
نابودی آن باشد و در این آیه حفظ و توفی بندگان 
و  حفظ  اسباب  یعنی  شده،  داده  نسبت  رسل  به 
بنابراین،  است.  شده  دانسته  یکی  آن ها  نابودی 
معلوم می  شود که بندگان در حال حرکتند )نک: 

صدرالمتالهین، االسفار، 111/3(.
نقد و بررسی

اواًل: در حرکت چون حدوث عین زوال است، 
باشد.  زوال  اسباب  همان  حدوث  اسباب  باید 
زوال  اسباب  با  را  بقا  اسباب  که، صدرا  حالی  در 

یکسان دانسته است.
که  رسلی  همان  ندارد  داللت  آیه  این  ثانیًا: 
است  توفی می  کنند. ممکن  مأمور حفظ هستند، 
رسل دیگری این وظیفه را به عهده داشته باشند.
ثالثًا: بر فرض که اسباب بقا و زوال متحرک 
یکسان باشد، نمی  توان عکس ان را نتیجه گرفت 
که هر چه اسباب زوال و بقای آن یکسان باشد، 

متحرک است.
13. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب 
چون  را  آسمان  که  روز  آن  »در  )انبیاء/104(   ...

طوماری در هم می  پیچیم ...«.
و  القیامه  یوم  قبضته  جمیعا  واالرض   ...
در   ...« )زمر/67(   ... بیمینه  مطویات  السماوات 
حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست 

و آسمان ها پیچیده در دست او...«
صدرا این دو آیه را به حرکت جواهر آسمانی، 
مربوط  سماوی،  اجرام  جوهری  حرکت  یعنی 

دانسته است )نک: تفسیر، 112/1(.
نقد و بررسی

اواًل: این دو آیه به روز قیامت مربوط هستند، 
آیات  به  توجه  با  اول،  آیه  در  یوم  از  منظور  زیرا 
قبل، روز قیامت است و در آیه دوم به یوم القیامه 
به  مذکور،  آیه  دو  بنابراین،  است.  شده  تصریح 
پیوسته در  حرکت جوهری که حرکتی است که 

دنیا انجام می  گیرد، ربطی ندارد.
آسمان ها  و  آسمان  از  آیه  دو  این  در  ثانیًا: 

سخن به میان آمده است، نه از اجرام آسمانی.
ثالثًا: در هم پیچیدن شیئ کنایه از تسلط بر 
آن شیئ است و ظاهر این دو آیه بر این مطلب 
و  آسمان  بر  خداوند  قیامت  روز  که  دارد  داللت 
نظریه  با  مطلب  این  و  دارد  کامل  تسلط  زمین 

حرکت جوهری هیچ ارتباطی ندارد.
14. یوم تبدل االرض غیر االرض و السماوات 

و  یذهبکـم  یشـا  ان   
جدیـد  بخلـق  یـات 
صـدرا  )ابراهیـم/19( 
می  گویـد کـه ایـن آیـه 
جوهری  حرکـت  نظریه 

می  کنـد.  تأییـد  را 
نقد و بررسـی: بـه نظر 
می  رسـد کـه ایـن آیـه 
هیچ ارتباطـی با حرکت 
باشد،  نداشـته  جوهری 
زیـرا حرکـت جوهـری 
پیوسـته در جهان واقع 
مـورد  در  و  می  شـود 
امـری که همـواره واقع 
شـد،  خواهـد  و  شـده 
گفته نمی  شـود کـه اگر 
کار  آن  بخواهـد  خـدا 
را انجـام دهـد، انجـام 
معنـای  داد.  خواهـد 
شـرطیه  جملـه  ایـن 
ایـن اسـت کـه خداوند 
قدرت این فعـل را دارد 
و اگـر بخواهـد، انجـام 
هرچنـد  داد،  خواهـد 
نـداده  انجـام  هنـوز 

است.
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و برزوا هلل الواحد القهار )ابراهیم/48( »در آن روز 
مبدل  آسمان ها  و  دیگر  زمین  و  زمین  این  که 
می  شود و آنان در پیشگاه خداوند واحد قهار ظاهر 

می  گردند«.
حرکت  به  آیه  این  که  است  آن  بر  صدرا 

جوهری اشیای زمینی مربوط است )همانجا(.
نقد و بررسی

معلوم  بعد،  آیات  و  آیه  دنباله  به  توجه  با 
قیامت  وقایع  از  یکی  به  آیه  این  که  می  شود 

)تبدیل زمین به زمین دیگر( اشاره دارد.
بخلق جدید  یات  و  یذهبکم  یشا  ان   ...  .15
و  می  برد  را  شما  بخواهد  اگر   ...« )ابراهیم/19( 

خلق تاز ه ای می  آورد«.
حرکت  نظریه  آیه  این  که  می  گوید  صدرا 

جوهری را تأیید می  کند )نک: االسفار، 110/3(.
نقد و بررسی

با  ارتباطی  آیه هیچ  این  به نظر می  رسد که 
حرکت جوهری نداشته باشد، زیرا حرکت جوهری 
پیوسته در جهان واقع می  شود و در مورد امری که 
همواره واقع شده و خواهد شد، گفته نمی  شود که 
اگر خدا بخواهد آن کار را انجام دهد، انجام خواهد 
داد. معنای این جمله شرطیه این است که خداوند 
قدرت این فعل را دارد و اگر بخواهد، انجام خواهد 

داد، هرچند هنوز انجام نداده است.
به حرکت  به نظر صدرا  آیاتی که  16. سایر 

جوهری داللت دارند:
صدرا عالوه بر آنچه گذشت، آیات ذیل را نیز 
تفسیر،  )نک:  می داند  مربوط  جوهری  حرکت  به 

112/1 و رساله حدوث عالم، 213(:
- و انا الی ربنا لمنقلبون )زخرف/14( »و ما 

به سوی پروردگارمان بازمی گردیم«.
- اهلل یبدءوا الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون 
)روم/11( »خداوند آفرینش را آغاز می  کند، سپس 
او  سوی  به  را  شما  سپس  بازمی گرداند،  را  آن 

بازمی گردانند«.
- ...کل الینا راجعون )انبیاء/93( »...همگی به 

سوی ما بازمی گردند«.
)مجادله/18(  جمیعا...  اهلل  یبعثهم  یوم   -
»روزی را که خداوند همه آن ها را برمی انگیزد«

- ...و کل اتوه داخرین )نمل/87( »و همگی 
با خضوع در پیشگاه او حاضر می  شوند«.

نقد و بررسی
به  همه  بازگشت  و  حشر  درباره  آیات  این 
چنانکه  و  است  قیامت  روز  در  پروردگار  سوی 

گذشت، حرکت جوهری و غایت آن )تجرد( هیچ 
به جزای  و  زنده شدن  دوباره  و  معاد  با  ارتباطی 

اعمال نیک و بد رسیدن، ندارد.
نتیجه

در این مقاله، بعد از تعریف حرکت جوهری، 
مالصدرا  دلیل  سه  هر  یعنی  آن،  ادله  مهم ترین 
بررسی  و  نقد  مورد  او  شارحان  از  دلیل  دو  و 
و  اول  دلیل  که  است  شده  معلوم  و  گرفته  قرار 
باطلند  آن ها،  اول  مقدمه  بطالن  علت  به  دوم، 
)بطالن مقدمه اول این دو دلیل در این مقاله با 
و  است(  رسیده  اثبات  به  ابتکاری  استدالل  های 
دلیل سوم به اشکال صاحب تعلیقه مبتال است و 
دلیل چهارم چون بر اثبات ماده اولی و دلیل پنجم 
مبتنی  طبیعی  فاعل  های  داشتن  غایت  بر  چون 

هستند، از این رو، باطل می  باشند.
تحت  مالصدرا  که  مواردی  دوم،  بخش  در 
بر  برداشت هایی  جوهری،  حرکت  نظریه  تأثیر 
خالف معنای ظاهری آیات ارائه داده است، مطرح 
و با توجه به روایات، آیات قبل و بعد، سیاق آیه، 
معنای ظاهری و متبادر از آیات و خصوصیاتی که 
در فلسفه برای حرکت جوهری اثبات شده است، 
مورد نقد و بررسی قرار گرفته و مطالب زیر معلوم 

شده است:
- حرکت کوه ها )نمل/88( به یکی از وقایع 

قیامت اشاره دارد.
خداوند  سوی  به  زمین  و  آسمان  آمدن   -
آن  آمدن  وجود  به  از  است  عبارت  )فصلت/11( 
از ایجاد  دو، نه حرکت تکاملی جوهری که پس 

تحقق می  یابد.
- اثبات معاد )در آیاتی از قبیل حج/5-7( از 

طریق حرکت جوهری و غایت آن نیست.
- تعقل )در آیاتی از قبیل غافر/67( به غایت 

حرکت جوهری اشاره ندارد.
روز  شش  در  زمین  و  آسمان  خلق   -
نابودی  و  حفظ  اسباب  یکسانی  و  )فرقان/59( 
)انعام/61( هیچ داللتی بر حرکت جوهری ندارند.

- سایر موارد به قیامت یا وقایع قبل از قیامت 
اشاره دارد، نه به حرکت جوهری که پیوسته در 

دنیا واقع می  شود.
منبع: مقاالت و بررسی ها 1385 شماره 78

صـدرا عـاوه بـر آنچه 
گذشـت، آیـات ذیـل را 
نیـز به حرکـت جوهری 

می داند: مربـوط 
ربنـا  الـی  انـا  و   -
لمنقلبـون )زخـرف/14( 
- اهلل یبـدءوا الخلق ثم 
الیـه ترجعون  یعیده ثم 

)روم/11( 
راجعـون  الینـا  ...کل   -

)انبیـاء/93( 
اهلل  یبعثهـم  یـوم   -
جمیعـا... )مجادلـه/18( 
- ...و کل اتـوه داخرین 

 )87 )نمل/
ایـن  بررسـی:  و  نقـد 
حشـر  دربـاره  آیـات 
بـه  همـه  بازگشـت  و 
سـوی پروردگار در روز 
قیامـت اسـت و چنـان 
حرکـت  گذشـت،  کـه 
آن  غایـت  و  جوهـری 
ارتباطی  هیـچ  )تجـرد( 
بـا معـاد و دوبـاره زنده 
جـزای  بـه  و  شـدن 
بـد  و  نیـک  اعمـال 

نـدارد. رسـیدن، 
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۵مقاله

اســـامی  فلســـفه  انتقـــادی  ـ  تحلیلـــی  تاریـــخ  کتـــاب  پیرامـــون 

محمود هدایت افزا
محقق و پژوهشگر مباحث فلسفی و کامی
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چکیده:
تاریـخ تحلیلـی ـ انتقـادی فلسـفه ی اسـامی، عنـوان مجموعه ای اسـت شـامل 
پنـج کتـاب پیرامون کلیّات و اهّم موضوعات و مسـائل فیلسـوفان مسـلمان کـه به قلم 
دکتـر سـیّد یحیـی یثربـی نـگارش یافته اسـت. ایـن اثر کـه اّولیـن تاریخ فلسـفه ی 
موضـوع محـور در حوزه ی تفّکرات فیلسـوفان مسـلمان به شـمار می  رود، به شـیوه ی 
انتقـادی، نظـرات متفـاوت را مـورد تحلیـل قـرار داده، بـه سـؤاالت چالـش برانگیزی 
همچـون معنـای فلسـفه ی اسـامی، نسـبت دین با فلسـفه، روش شناسـی فلسـفه ی 
مسـلمانان و نسـبت فلسـفه بـا علـوم تجربـی؛ پاسـخ و پیشـنهادات نوینـی پیرامون 
اصـاح کاسـتی  های فلسـفه ی موجـود ارائـه می  دهـد. نویسـنده ایـن مقالـه ضمـن 
معّرفـی اجمالـی ایـن اثر و اشـار ه ای بـه فرایند تکـّون آن، می  کوشـد تـا دغدغه  های 
اساسـی مؤلّـف محتـرم را در بـاب کلیّـات دانش فلسـفی همراه بـا تأّمـات و نقد های 

مختصـری گـزارش نماید. 

مقّدمه               
مجموعـه ی مـورد بحـث در اوراق پیـش رو حاصـل تتبّعـات و تأمّـالت اندیشـمند کوشـا و 
منتقـد، جنـاب آقـای دکتـر سـیّد یحیـی یثربـی، از اسـاتید مدّقـق و موّفـق معاصر اسـت. از آنجا 
کـه ایـن شـخصیّت به لحـاظ تألیفات متنـوّع در زمینه  های فلسـفه، عرفان و تفسـیر قـرآن؛ برای 
اقشـار حـوزوی و دانشـگاهی ـ خاّصـه عالقمنـدان بـه مباحـث فلسـفی و عرفانـی ـ فی الجملـه 
شـناخته شـده اسـت و در نوشـتار دیگری از راقم این سـطور1 و نیز در شـماره ی پیشـین نشریّه ی 
سـمات، در ضمـن مصاحبـه ای2 بـه خوبـی معرّفـی گردیـده، از اطالـه ی کالم در این بـاب پرهیز 

می  شـود.
ایـن اثـر مشـتمل بـر پنج کتـاب بـا عناوین ذیل اسـت که بـه دالیل تأسّـف انگیزی بـا وقفه 

ای طوالنـی، همـه  آن هـا در یک مجلّد به چاپ رسـیده اسـت: 
ـ کتـاب اوّل: چنـد مسـأله   مقدّماتـی )نقـد و بررسـی تعریف فلسـفه، مسـأله ی اصالت وجود 

یـا ماهیّـت، بحـث تحلیلـیـ  انتقـادی وجـود کلّی و راه نـو در تأمّالت فلسـفی(
ـ کتـاب دوّم: تاریـخ تحلیلـیـ  انتقـادی علیّـت )سـابقه ی بحـث علیّـت در یونـان، علیّـت از 

منظـر متفّکـران مسـلمان از کنـدی تـا ماّلصدرا(
ـ کتـاب سـوّم: هسـتی، ذات و صفـات خـدا )مقدّمات، توصیف خـدا پیش از اسـالم، توصیف 
خـدا از نظـر متفّکـران مسـلمان، نقـد و بررسـی دالیـل اثبـات وجـود خـدا، تحلیـل دیدگاه ها در 

تصـوّر خـدا، بررسـی و نقـد دالیـل توحید، علـم خداوند(
ـ کتـاب چهـارم: آفرینـش جهـان )مبانـی ابن سـینا و نقـد اهل کالم، قـدم و حـدوث جهان، 

انگیـزه ی آفرینـش، چگونگـی صـدور آغازیـن، ارتبـاط اراده ی واجـب با علیّت و مسـأله ی شـر(
ـ کتـاب پنجـم: انسان شناسـی )چیسـتی انسـان، نفـس انسـانی و تجـرّد آن، زندگی انسـان، 

سیاسـت از نظـر متفّکـران مسـلمان و ارزیابـی نظرات(
از آنجـا کـه در ایـن مختصـر، مجـال معرّفی تفصیلـی این اثر وجود نـدارد، صرفًا بـر مباحثی 
از کتـاب اوّل ایـن مجموعـه تمرکـز یافتـه، نـکات جالـب توجّـه و قابـل تأمّلـی از آن برجسـته 
می  شـود. امّـا پیـش از آن الزم اسـت کـه بـه پیش گفتـار ناشـر و مقدّمـه ی مصّنـف ایـن اثـر نیز 
اشـار ه ای رود تـا خواننـدگان فرهیختـه از دورنمایـی هرچنـد کلّی، بـر مراحل تکـوّن و چاپ این 

مجموعـه اّطـالع یابند.

پیش گفتار ناشر
در ابتـدای ایـن اثر شـاهد گفتار مختصری از سـوی گروه فلسـفه ی پژوهشـگاه گروه فرهنگ 

اســتاد  یــک  وقتــی 
ــوابق  ــا س ــته ب بازنشس
حــوزوی  تحصیلــی 
از  کــه  دانشــگاهی  و 
تــا  خطابــه  مرحلــه 
مقاطــع  در  اســتادی 
ــگاه را در  ــرای دانش دکت
کارنامــه  علمــی خــود 
وی  ســوابق  و  دارد 
اعتقــادی  لحــاظ  بــه 
و سیاســی نیــز فاقــد 
نقطــه   گونــه  هــر 
ــرای  ــت، ب ــی اس ابهام
ــا  ــاب ب ــک کت ــاپ ی چ
ــد  ــادی، بای رویکــرد انتق
حیــث  از  همــه  ایــن 
آزار  معنــوی  و  مــاّدی 
ــاتید  ــف اس ــد، تکلی ببین
دانشــجویان  و  دیگــر 
ــای  ــه ج ــرداز ب نظریّه پ
ــت.  ــن اس ــود روش خ
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و اندیشـه ی اسـالمی می  باشـیم. ایشـان تاریخ نگاری فلسـفه را به پنج شـیوه ی »فیلسوف محور، 
مکتـب محـور، روش و رویکـرد محـور، مسـأله و موضوع محـور، دوره محـور« تقسـیم نموده اند. 
پـس از توضیـح اجمالـی ایـن اقسـام، تصنیـف دکتـر یثربی یـک تاریخ فلسـفه ی موضـوع محور 
دانسـته شـده اسـت. در ادامـه ی سـخن، اذعان می  شـود کـه این طرح پژوهشـی در سـال 1382 
در گـروه فلسـفه ی پژوهشـگاه بـه تصویـب رسـید و یثربـی نیـز آن را تـا سـال 1384 بـه پایـان 

رسـاند؛ امّا:
»اعضـای محتـرم شـورای علمـی گـروه، بـه جهـت اهمیّـت و تازگـی طـرح و بـا توجّـه به 
نقد هـای محّقـق محتـرم بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه با دّقـت، اثـر ارزیابـی شـود و دیدگاه  های 
ارزیابـان به نویسـنده ارائه شـود. شـورای علمی گروه فلسـفه پـس از طی کردن مراحـل گوناگون 
و بـا مشـورت و تأییـد محّقـق گرانمایـه جنـاب دکتـر یثربـی، بـه ایـن نتیجـه رسـید که ایـن اثر 
بـا نقـد ناقـدان همـراه باشـد؛ به همیـن جهت، قسـمت ضمیمه ی اثـر بـه ارزیابی ناقـدان مربوط 

)ص22( می  شـود.« 
نگارنـده گویـد: البّتـه اعضـای ایـن گـروه فلسـفی هیچ توضیـح ندادند کـه در کجـای دنیا و 
حّتـی ایـران، چنیـن رسـمی وجـود دارد؟ آیـا تاکنـون در همـان پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه ی 
اسـالمی، کتابـی بـه ضمیمـه ی چنـد مقالـه در نقـد مطالـب آن به چاپ رسـیده اسـت تـا حدّاقل 
ایـن سـّنت را خـاّص ایـن نهـاد علمـی بدانیـم؟ آیـا پژوهشـگاه در برنامه  هـای آتـی خـود ایـن 
آمادگـی را دارد کـه کتـاب یکـی از ناقدیـن تاریخ تحلیلـی ـ انتقادی فلسـفه ی اسـالمی را با نقد 
دکتـر یثربـی یـا شـخص دیگری بـه چاپ رسـاند؟ یا آنکـه این سـّنت غیرعلمی صرفًا بـرای این 

نویسـنده ی منتقـد بـوده و کتـاب وی تنهـا قربانـی ایـن تعّصبات گزافی اسـت؟
ظاهـرًا اهالـی گـروه فلسـفه ی ایـن پژوهشـگاه، همه یـا حدّاقل غالب اسـاتید و دانشـجویان 
فلسـفه را افـرادی فاقـد تعّقـل و یـا ناقص العقـل و فاقـد درک صحیـح پنداشـته اند کـه قـادر بـه 
تشـخیص خدعه  هـای یثربـی و روش  هـای غیرعلمـی وی ـ البّتـه بـه زعـم ایشـان! ـ و بـه طور 
کلّـی، تفکیـک مطالـب صحیـح از سـقیم در ایـن اثـر نیسـتند و از ایـن حیـث، نگـران چـاپ این 
مجموعـه بـدون نقـد آن بودنـد؛ یا ایـن محترمیـن به دلیل اسـتعمال بیـش از اندازه ی فلسـفه ی 
اسـالمی، اندیشـه  های فیلسـوفان مسـلمان را معادل اسـالم انگاشـته اند که اینک با کتاب یثربی 
و نقد هـای جـدّی وی، هـر دوـ  کـه بـه روایتـی از یکدیگـر جدایی ندارنـد3ـ  به خطـر می  افتند و 
لـذا ترجیـح دادنـد کـه چاپ ایـن اثر را، چهار سـال هم که شـده، بـه تأخیـر بیاندازند تـا نقد های 
اسـاتید، آمـاده و ضمیمـه ی این مجموعـه گردد. احتمال دیگـری هم ـ هر چند ضعیـف ـ در باب 
علّـت ایـن رفتـار غیرعلمی و به دور از اخالق، نسـبت به یثربی کهنسـال وجـود دارد و آن، هراس 
اعضـای پژوهشـگاه از تندزبانـی برخـی اسـاتید صدرایـی متعّصـب و خرده گیری  هـای ایشـان بر 

داوران و ناظـر علمـی این مجموعه اسـت. 
اینهـا وجوهـی اسـت که بـه ذهن قاصر نگارنده رسـید، شـاید همه یـا بعضی از ایـن عوامل، 
موجبـات ایـن اتّفـاق نامیمـون را فراهـم نموده و شـاید عللی خـارج از این مـوارد نیز بوده باشـد؛ 
واهلل و ولیّـه أعلـم بحقایـق االمـور. امّـا در ایـن مقـام صرفًا بـه یک نتیجه بسـنده می  شـود و آن 
اینکـه، در جریـان ایـن نوع اتّفاقـات نامیمون در مراکز علمی و پژوهشـی، می  تـوان حدّاقل برخی 
مزاحمیـن و مانعیـن شـکل گیری کرسـی  های آزاداندیشـی را شناسـایی نمـود! وقتـی یـک اسـتاد 
بازنشسـته بـا سـوابق تحصیلـی حوزوی و دانشـگاهی کـه از مرحله خطابـه تا اسـتادی در مقاطع 
دکتـرای دانشـگاه را در کارنامـه ی علمـی خـود دارد و سـوابق وی بـه لحـاظ اعتقادی و سیاسـی 
نیـز فاقـد هـر گونـه نقطـه ی ابهامی اسـت، برای چاپ یـک کتاب بـا رویکـرد انتقـادی، باید این 
همـه از حیـث مـادّی و معنوی آزار ببیند، تکلیف اسـاتید دیگر و دانشـجویان نظریّه پـرداز به جای 

خود روشـن است. 
از ایـن نکتـه نیـز غفلـت نشـود که کتـاب دکتـر یثربی، فاقـد اطنـاب ممـل و درازگویی  های 
خسـته کننده؛ امّـا در عیـن حـال، واجـد ایجاز مخـل و کوتاه نویسـی  های آسـیب زننده اسـت، چه 

بـا ایـن همـه بی مهـری 
نسـبت به ایـن مجموعه 
حـال  در  آن،  مؤلّـف  و 
حاضـر ایـن اثـر در میان 
کتـب منتشـره از سـوی 
و  فرهنـگ  پژوهشـگاه 
اسامی،  اندیشـــــــه 
پرفروش تریـــن کتـاب 
به شـمار مـی  رود و بنابر 
اّطاع نگارنـده، در برخی 
سـوی  از  دانشـگاه ها 
فلسـفه   تاریـخ  اسـاتید 
اسـامی بـه عنـوان متن 
درسـی معّرفـی گردیـده 

است.
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در مـوارد زیـادی از نقـل کلمـات فیلسـوفانـ  کـه غالبًا به زبان عربی اسـتـ  صرف نظـر کرده و 
خالصـه ی سـخنان ایشـان را بـه سـبک نـگارش مقاالت علمـی به قلم خـود تقریر نموده اسـت. 
اهـل قلـم بـه خوبـی می دانند کـه اتّفاقًا ایـن طریق نگارش، بسـی مشـکل تر و وقت گیرتر اسـت 
و مطالعـه ی آن نیـز بایـد بـا حوصلـه و دّقـت نظر بیشـتری انجـام پذیرد. حـال اگر پنـج کتاب با 
ایـن خصوصیّـات، در قالـب یـک مجلّـد 912 صفحـه ای گنجانیـده شـود، حدّاقل توّقع از ناشـر و 
دسـت اندرکاران چـاپ کتـاب، آن اسـت که با فهرسـت  های متنوّع، بـه خواننـدگان و اهل تحقیق 
کـه بـه صورت مـوردی به کتاب رجـوع می  کنند، آنـان را در اسـتفاده ی بهینه از ایـن کتاب یاری 
رسـانند؛ حـال آنکـه در ایـن مجموعـه بـه جز فهرسـت مطالب کـه در ابتـدای کتاب آمـده، فقط 
بـه یـک نمایـه در پایـان کتـاب، شـامل نام افـراد، اماکن و کتـب؛ به ترتیـب حروف الفبـا و بدون 

تفکیـک قناعـت شـده، جالـب آنکه حّتـی منابع مؤلّف نیز معرّفی نشـده اسـت!
امّـا بـا ایـن همـه بی مهـری نسـبت بـه ایـن مجموعـه و مؤلّـف آن، در حـال حاضر ایـن اثر 
در میـان کتب منتشـره از سـوی پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه ی اسـالمی، پرفروش ترین کتاب 
بـه شـمار مـی  رود4 و بنابر اّطـالع نگارنده، در برخی دانشـگاه ها از سـوی اسـاتید تاریخ فلسـفه ی 

اسـالمی بـه عنـوان متن درسـی معرّفی گردیده اسـت.

مقّدمه  مؤلّف 
مؤلّـف محتـرم در ابتـدای این مقدّمه خاطرنشـان می  کنـد که مجموعه ی حاضـر از آن رو که 
گام نخسـت در ارائـه ی تاریـخ تحلیلی ـ انتقادی تفّکرات فیلسـوفان مسـلمان اسـت، طبعًا امکان 
خطـا در آن وجـود دارد. او بـر ایـن امر تأسّـف می  خورد که در تفّکر سـّنتی، معمواًل دسـتاورد های 
گذشـتگان، گام آخـر تلّقـی می  شـود و در نتیجـه مسـیر نـوآوری و نّقادی بسـته می  مانـد. با آنکه 
جامعـه ی مـا بـه شـدّت محتاج تحوّل در علوم انسـانی اسـت، امّا تاکنـون این مهم برآورده نشـده 
اسـت. یثربـی از میـان دالیـل متعـدّد ایـن امر، بـر دو دلیل انگشـت می  گزارد: نداشـتن مسـأله و 

زودهنگام. داوری 
بـه بـاور وی، »مسـأله«، الفبـای پژوهـش بـه شـمار مـی  رود، امّـا امـروزه اکثر دانشـجویان، 
طـاّلب علـوم دینـی و حّتـی برخـی اسـاتید ایشـان، تصـوّر صحیحـی از »مسـأله« ندارنـد. غالبًا 
مسـأله را مقابـل موضـوع قـرار داده و از مسـأله محـور بـودن پژوهش، بـه موضوع محـور نبودن 
آن تعبیـر می  کننـد؛ یعنـی بـه جـز یـک معنـای سـلبی، چیـز دیگـری از آن نمی دانند؛ حـال آنکه 
در حـوزه ی پژوهـش، »مسـأله« بـه معنـای مجهـول، مشـکل، بن بسـت و ابهامـی اسـت که در 
پـی نقـد میـراث علمـی گذشـتگان و داشـته  های فعلـی رُخ نمـوده اسـت. در واقـع، پژوهشـگر 
پـس از یافتـن معضلـی در آراء گذشـتگان و بـه امیـد ترمیـم آن، در مسـیر ارائه ی نظریّـه یا طرح 

دقیق تـری تـالش می  نمایـد و در یـک کالم، »مسـأله« فرزنـد نقـد اسـت.
امّـا »داوری« بایـد پـس از طـرح مسـأله انجـام گیـرد و انتظـار آن پیـش از طرح مسـأله، به 
مثابـه سـخره گرفتـن پژوهـش و نظریّه پـردازی اسـت و منجـر بـه مسـدود شـدن دروازه ی نقـد 
می  گـردد، لـذا افـرادی کـه آموزه  هـای گذشـتگان را بی عیـب و نقص می داننـد، حـق داوری آراء 

کسـانی را ندارنـد کـه میـراث علمـی پیشـینیّان را ناکافـی و همراه بـا نقصـان می  بینند!
مؤلّـف محتـرم امـور نامیمونـی همچون انـزوای شایسـتگان، رواج فرصت طلبی و اشـتغال به 
کار هـای نمایشـی را محصـول همیـن دو معضـل می دانـد که جامعـه ی علمی ما به نحـو فجیعی 
بـا آن دسـت بـه گریبـان اسـت. بنابـر توصیّـه ی او، بـرای فائق آمـدن بر ایـن معضل بایـد تا حدّ 
امـکان، بـه نقد و ارزیابی آراء گذشـتگان همّت گذاشـت و در مسـیر نظریّه پردازی و پیشـنهاد های 
اصالحـی کوشـش نمـود؛ چنانکـه خـود در آثـار گونه گون ایـن طریق مرضـی را دنبـال می  نماید. 

تاریـخ تحلیلـی ـ انتقادی فلسـفه ی اسـالمی نیز در همین راسـتا نگارش یافته اسـت. 
گرچـه موضوعـات عمـده ی فلسـفه ی اسـالمی همچـون علیّـت، هسـتی، آفرینـش جهـان، 
خداشناسـی و هستی شناسـی در قالـب پنـج کتـاب در ایـن مجموعه تدارک دیده شـده اسـت؛ امّا 

یثربـی: چاپ ایـن اثر که 
چهـار سـال پیـش تمام 
شـده بـود، بـا بهانه  های 
مختلـف که یکـی از آن ها 
»داوری« بـود، بـه تأخیر 
مـن  سـرانجام  و  افتـاد 
شـدم  راضـی  ایـن  بـه 
کـه داوری هـا و نقد هـای 
ایـن کتاب را نیز بخشـی 
از ایـن کتـاب قـرار داده 
چـاپ  بـه  جـا  یـک  و 
صورتـی  در  برسـانیم. 
چـاپ  کتـاب  بایـد  کـه 
آن  نقد هـای  و  می  شـد 
یـا  کتـاب  صـورت  بـه 
مجلّه  هـای  در  مقالـه 
مختلـف نشـر می  یافـت. 
سـّوم اینکـه مـن در اثر 
این گونـه تاش هـا و بـا 
تمام کوششـی کـه برای 
نقد و نوآوری داشـتم، نه 
تنها مـورد تشـویق قرار 
نگرفتـه ام، بلکـه حتّی به 
حضور در انجمن فلسـفه 
علـوم  فرهنگسـتان  و 
در  سـخنرانی  ایـراد  و 
نیـز توفیق  مراکـز علمی 
تعـدادی  جـز  نـدارم. 
در  هـم  آن  سـخنرانی، 
وابسـته  مراکـز  و  قـم 
بـه حـوزه، نـه در مراکـز 

کشـور.« پژوهشـی 
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ظاهـرًا قـرار بـوده که ایـن حرکت ادامـه یافته، مباحثـی همچون منطق، سیاسـت، دیـن و ... نیز 
بـه همـان سـبک مـورد تحلیـل و نّقـادی قرار گیـرد. یثربـی دالیل عـدم موافقـت پژوهشـگاه با 
ادامـه ی ایـن کار را همـان دو مشـکل فـوق دانسـته و نتایج همکاری خـود را با ایـن مرکز علمی 

بـه صـورت دردنامه چنین نگاشـته اسـت:  
»یکـی آنکـه از ادامـه ی ایـن کار حمایت نشـد، اگرچه من آن را شـخصًا با هر مشـکلی بُوَد، 
ادامـه می  دهـم. دوّم اینکـه چـاپ ایـن اثـر کـه چهـار سـال پیـش تمام شـده بـود، بـا بهانه  های 
مختلـف کـه یکـی از آن هـا همیـن »داوری« بود، بـه تأخیر افتـاد و سـرانجام من بـه این راضی 
شـدم کـه داوری هـا و نقد هـای ایـن کتـاب را نیـز بخشـی از ایـن کتـاب قـرار داده و یـک جا به 
چـاپ برسـانیم. در صورتـی کـه بایـد کتـاب چـاپ می  شـد و نقد هـای آن بـه صـورت کتـاب یـا 
مقالـه در مجلّه  هـای مختلـف نشـر می  یافـت. سـوّم اینکـه مـن در اثـر این گونـه تالش هـا و بـا 
تمـام کوششـی کـه برای نقـد و نوآوری داشـتم، نه تنها مورد تشـویق قـرار نگرفتـه ام، بلکه حّتی 
بـه حضـور در انجمـن فلسـفه و فرهنگسـتان علوم و ایـراد سـخنرانی در مراکز علمی نیـز توفیق 
نـدارم. جـز تعـدادی سـخنرانی، آن هـم در قـم و مراکز وابسـته به حوزه، نـه در مراکز پژوهشـی 

)ص28(  کشور.« 
از عبـارات پایانـی ایـن مقدّمـه چنیـن برمی آید کـه جناب دکتـر همچنان با عزم جـزم در پی 
بیـان نـکات جدیـدی در قالـب تألیفاتـی نویـن اسـت و در عیـن حال، آمـاده ی پذیـرش نقد های 
اصحـاب فکـر و نظـر پیرامـون مباحـث مطروحـه در ایـن اثـر می  باشـد. البّتـه متذّکـر اسـت که 
گرچـه بـه لحـاظ روال کار و رسـم معمـول، از ضمیمـه نمـودن نقد هـای برخی اسـاتید در انتهای 
کتـاب خوشـنود نیسـت، امّـا در پاسـخ دادن به آن نقدها نیز شـتاب نمـی  ورزد. این امـر حکایت از 

سـعه ی صدر و نقدپذیـری وی دارد.

کتاب اّول: چند مسأله ی مقّدماتی     
ایـن کتـاب شـامل چهـار بخـش اسـت. مباحث سـه بخـش اوّل ناظر بـه »تعریف فلسـفه«، 
»مسـأله ی اصالـت وجـود یـا ماهیّـت« و »وجـود کلّـی«؛ ابتـدا بـه صـورت تاریخـی، گـزارش و 
سـپس بـه سـبک انتقادی، مـورد تحلیل قـرار گرفته اسـت. امّا در بخـش چهارم، شـاهد انتقادات 
جـدّی مؤلّـف بـه وضعیّت فعلـی آموزش فلسـفه و پژوهش پیرامون آن می  باشـیم کـه در پی آن، 
پیشـنهاداتی نیـز ارائه شـده اسـت. البّتـه مطالب این نوشـتار صرفـًا معطوف به بخش  اوّل اسـت. 

1. بخش اّول: نقد و بررسی تعریف فلسفه
مؤلّـف محتـرم در ابتدای این بخش، سـه شـرط یـا به بیانی، سـه ویژگی برای تفّکر فلسـفی 

برمی شمرد:
ـ فهم فراگیر جهان که مرّکب از داده  های حسّی و تالش  های ذهنی است.

ـ فهم فلسـفی بر پایه ی قوای ادراکی بشـر همچون چشـم، گوش، عقل و ... اسـتوار اسـت. 
البّتـه انسـان از طریـق وحـی و سـلوک عرفانـی نیـز می  توانـد تحصیل معرفـت کند، لیکـن نباید 

آن را بـا تفّکر فلسـفی خلـط نمود.
ـ فهـم فلسـفی بایـد مسـتند به واقعیّـات عینی باشـد، نه مفاهیـم انتزاعی و تصـوّرات خیالی؛ 

زیرا:
»توجّـه بـه واقعیّـت خـود بـر دو گونـه اسـت؛ یکـی آنکـه گزاره هامان را بـر اسـاس واقعیّت 
تنظیـم کنیـم. دیگـر آنکـه واقعیّـت را بـر اسـاس گزاره  هـای ذهنی مـان تبییـن کنیـم. در اوّلـی، 
پدیده هـا را مـورد بررسـی قـرار می  دهیـم، سـپس دربـاره ی آن هـا بـه بیـان نظریّـه و حکـم 
می  پردازیـم. امّـا در گونـه ی دوّم، بـه قلمـرو ذهن اصالـت داده و بـا معلومات ذهنی مـان به تبیین 
پدیده هـا می  پردازیـم. ایـن گونـه برخـورد را در فلسـفه ی اسـالمی امروزمـان، حّتی بیـش از علم 

کالم قدیـم می  تـوان نشـان داد!« )ص44(

یثربـی از حیث دیگری با 
»اسامی«  قید  اسـتعمال 
وصـف  عنـــوان  بـه 
متفّکـران  آموزه  هــــای 
مخالفـت  مسلــــمان 
مذکور  اصطـاح  ورزیده، 

بــرنمی تابد:  را 
فــــلسفه   »اصطلـــاح 
در  و  اخیـراً  اسـامی 
مقایسـه بـا فلسـفه  های 
غربـی بـه کار مـی  رود و 
گرنـه در متـون فلسـفی 
صفـت  بـا  فلسـفه  مـا، 
»اسـامی« همــــــراه 
در  چنانکـه  نیسـت. 
تعریف هـا، هرگز فلسـفه 
بـا قیـد اسـامی مطـرح 
کسـی  و  اسـت  نشـده 
طباطبایـی  تـا  کنـدی  از 
بـا  فلسـفه  تعریـف  بـه 
اسـامی  قیـد  و  عنـوان 
نپرداختـه اسـت. نتیجـه 
اسـامی  فلسـفه   آنکـه 
اسـت،  فلسـفه  همـان 
نـه کام و عرفـان! و بـر 
بشـری  دانـش  اسـاس 
تنظیـم شـده اسـت، نـه 
بایـد  بنابرایـن  وحـی. 
قیـد »اسـامی« را از آن 
حـذف کنیـم تـا از سـوء 
تفاهم و برداشـت ناقص 

شـود.«  جلوگیـری 
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اسـتاد معاصـر در گام دوّم ایـن بخش، به تعریف فلسـفه و جایگاه آن از منظـر کندی، فارابی، 
حکمـای إخوان الّصفـا، بوعلـی، ابوالبـرکات بغدادی، سـهروردی، ماّلصدرا، فالسـفه ی مسـیحی و 
برخـی فیلسـوفان متأّخـر غـرب می  پـردازد. امّـا بحـث مهم تـری کـه در ادامـه ی مباحـث مذکور 

آمـده، شـامل پرسـش هایی ناظـر بـه مفهوم، امکان و تحّقق »فلسـفه ی اسـالمی« اسـت: 
»آیـا تفّکـری می  توانـد، دینـی باشـد و در عیـن حـال فلسـفی هم باشـد؟ آیـا چیزی بـه نام 
فلسـفه ی اسـالمی وجـود دارد؟ قیـد اسـالمی در فلسـفه یعنـی چـه؟ در نهایت تعریف فلسـفه در 
جهـان اسـالم و از نظر فالسـفه ی مسـلمان چیسـت؟ رابطـه ی این فلسـفه با علوم دیگـر چگونه 
رابطـه ای اسـت؟ ابـزار کار فیلسـوف مسـلمان کـدام اسـت؟ مسـتند او چیسـت؟ و در نهایت چه 

هدفـی را دنبـال می  کنـد؟« )ص70(
نگارنـده گویـد: توجّـه مبسـوط یثربـی بـه این بحث قابل تحسـین اسـت، چه این پرسـش ها 
از مباحـث جنجالـی در محافـل فلسـفی و کالمـی حـوزه و دانشـگاه و نیز کتب و مقـاالت مرتبط 
بـه شـمار مـی  رود. بنابرایـن کلیّـات ایـن مباحـث، مطـرح و نظـرات یثربـی در هـر مورد بـه طور 

موجـز بیان می  شـود.
 

1ـ1. نسبت دین و فلسفه
ابتـدا بایـد مفاهیم »دین« و »فلسـفه« را فارغ از سـالیق دیـن داران و فیلسـوفان مورد توجّه 
قـرار داد. دیـن اسـالم برخـالف سـایر ادیـان محـرّف کـه بیشـتر گزاره هایشـان ناظـر بـه رفتـار 
آدمیّـان اسـت، بـه خـردورزی و فهـم یکایـک انسـان ها اعتبار بخشـیده اسـت. نمونه ی بـارز این 
مدّعـا، مفهـوم »ایمـان« در مسـیحیّت و اسـالم اسـت. مسـیحیّت، ایمـان را مقـدّم بر اندیشـه و 
بـه قـول آگوسـتین، فهـم را پـاداش ایمـان میانـگارد؛ ولی در اسـالم، ایمـان هر کـس، محصول 
خـردورزی و نتیجـه ی تفّکـر او بـه شـمار مـی  رود؛ چنانکـه رسـول گرامی اسـالم، عقل را شـرط 
الزم دیـن داری و تعالـی مؤمنـان را دایـر مـدار عقالنیّت ایشـان می دانسـت. امّا فلسـفه، دانشـی 
بشـری، مبتنـی بر سـه عامـل »فردیّـت«، »تعّقل« و »اسـتناد« اسـت. بـا این توصیفـات طبیعی 
اسـت کـه فلسـفه با سـایر ادیـان از جمله مسـیحیّت ناسـازگار اسـت، امّا نسـبت به دین اسـالم، 

دروازه ی ورود بـه آن محسـوب می  گـردد، نـه عدیـل و بدیـل آن. بنابرایـن: 
»فلسـفه نیـز ماننـد فیزیـک و ریّاضیّـات، بـا صفـت دینـی، اسـالمی و یـا مسـیحی توصیف 

)ص72( نمی  شـود.« 

1ـ2. معنای فلسفه ی اسامی
از آنجـا کـه یثربـی فقـط آثـار ابن سـینا، فارابـی و ابن رشـد را بـه لحـاظ وجـدان سـه شـرط 
مذکـور، مصـداق واقعـی فلسـفه می دانـد و بـا حکمت اشـراق و حکمـت متعالیّه موافقـت چندانی 
نـدارد و آن هـا را بـه دلیـل خلط بـا آموزه  هـای غیرعقالنی، مکاتـب التقاطی می  خواند؛ پاسـخ وی 
بـه پرسـش »قیـد اسـالمی در اصطالح فلسـفه ی اسـالمی به چـه معناسـت؟« به ظاهـر دوگانه 

است.
پاسـخ اوّل: مقصود از فلسـفه ی اسـالمی آن نیست که محتوای این فلسـفه برگرفته از اسالم 
اسـت، بلکـه ایـن عنـوان، معنـای اصطالحی دارد و بـرای اسـتعمال آن وجوهی نیز ذکر شـده که 
بـه جـای خود صحیح اسـت. از جمله ی ایـن وجوه، دو جنبه ی اثرپذیری و مسـأله پذیری اسـت: 

»در اثرپذیـری نمونه  هـای زیـادی داریـم کـه نابغه هـا نیـز در نهایـت، تحت تأثیـر پرورش و 
محیـط بوده انـد. ارسـطو منعطف به سـّنت اعتقـادی یونانیّان اسـت و کانت و هگل به مسـیحیّت 
و ابن سـینا و فارابـی نیـز بـه اسـالم. ]امّـا[ مسـأله پذیری کـه نتیجـه ی انتظـارات محیـط اسـت، 

بدیـن صـورت اسـت که ]مثـاًل[ ابن سـینا، توحیـد را بررسـی می  کند، نـه تثلیـث را« )ص74(
پاسـخ دوّم: یثربـی از حیـث دیگـری با اسـتعمال قید »اسـالمی« به عنوان وصـف آموزه  های 

متفّکـران مسـلمان مخالفـت ورزیده، اصطالح مذکـور را برنمی تابد: 

بـه صـرف انضمـام قیـد 
فلسـفه  بـه  »اسـامی« 
نمی  تـوان آن را تقدیـس 
هم ردیـف  و  نمــــود 
علـوم اسـامی همچـون 
کام  حدیـث،  تفسـیر، 
بلکـه  انگاشـت!   ... و 
بهتـر اسـت از اسـتعمال 
معنـای  در  تعبیـر  ایـن 
پرهیز  نیـز  آن  اصطاحی 
نمـود تـا موهـم تقـّدس 
در نـزد عاّمه  مـردم، بلکه 
و  دینـی  علـوم  طـّاب 
رشـته  های  دانشـجویان 
برخـی  حتّـی  و  الهیّـات 
اسـاتید ایشـان نگـردد. 
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»اصطالح فلسـفه ی اسـالمی اخیرًا و در مقایسـه با فلسـفه  های غربی به کار می  رود و گرنه 
در متـون فلسـفی مـا، فلسـفه بـا صفت »اسـالمی« همـراه نیسـت. چنانکـه در تعریف هـا، هرگز 
فلسـفه بـا قیـد اسـالمی مطـرح نشـده اسـت و کسـی از کنـدی تـا طباطبایی بـه تعریف فلسـفه 
بـا عنـوان و قیـد اسـالمی نپرداختـه اسـت. نتیجه آنکه فلسـفه ی اسـالمی همان فلسـفه اسـت، 
نـه کالم و عرفـان! و بـر اسـاس دانـش بشـری تنظیم شـده اسـت، نـه وحـی. بنابرایـن باید قید 
»اسـالمی« را از آن حـذف کنیـم تا از سـوء تفاهـم و برداشـت ناقص جلوگیری شـود.« )ص74(

نگارنـده گویـد: پاسـخ اوّل جناب دکتر در تبیین معنای »فلسـفه ی اسـالمی«، همچون سـایر 
دفاعیّاتـی کـه از ایـن اصطـالح شـده، سـخت مخدوش اسـت؛ چـه دقیقًا همـه ی ایـن ویژگی ها 
در تعریـف کالم اسـالمی نیـز لحـاظ می  گـردد، خصوصـًا امـروزه که برخـی عالمان دینـی، گونه 
ای از کالم، تحـت عنـوان »کالم عقلـی« را دنبـال می  کنند. ایـن توضیحات یثربـی، اگر به دلیل 
تفـاوت در روش، بـر مطلـق کالم اسـالمی صادق نباشـد، حدّاقل بر »کالم عقلی« منطبق اسـت.
     ایـراد دیگـر آنکـه منعطـف بودن برخی مسـائل فلسـفی به آموزه  های اسـالمیـ  با فرض 
آنکـه از نصـوص دینـی و تعبّدی در حّل آن مسـائل اسـتفاده نشـودـ  می  تواند این فلسـفه را ذیل 
عنـوان »فلسـفه ی اسـالم« قـرار دهد، یعنـی قید »اسـالم« به عنوان مضـافٌ إلیه بـه کار رود نه 
صفـت کـه بـه ایـن اعتبـار می  تـوان آن را زیرمجموعـه ی فلسـفه ی دین دانسـت. پـس این گونه 
پاسـخ ها کـه در آثـار باورمنـدان بـه فلسـفه ی اسـالمی دیـده می  شـود و متأسّـفانه اندیشـمندی 
همچـون یثربـی را هـم تحـت تأثیـر قـرار داده، ناظـر به »فلسـفه ی اسـالم« و بحـث برون دینی 

پیرامـون آموزه  هـای دین مبین اسـالم اسـت نه »فلسـفه ی اسـالمی«!
امّـا فـارغ از ایراداتـی کـه پیرامـون پاسـخ اوّل جنـاب دکتر وجـود دارد، وجه مشـترک این دو 
پاسـخ آن اسـت کـه بـه صـرف انضمام قید »اسـالمی« بـه فلسـفه نمی  تـوان آن را تقدیس نمود 
و هم ردیـف علـوم اسـالمی همچـون تفسـیر، حدیـث، کالم و ... انگاشـت! بلکـه بهتـر اسـت از 
اسـتعمال ایـن تعبیـر در معنـای اصطالحـی آن نیـز پرهیز نمـود تا موهـم تقدّس در نـزد عامّه ی 
مـردم، بلکـه طـاّلب علـوم دینی و دانشـجویان رشـته  های الهیّـات و حّتی برخی اسـاتید ایشـان 
نگـردد. ظاهـرًا بهتریـن تعبیـر در این مقام، تعبیر »فلسـفه ی مسـلمانان« اسـت کـه هیچ جنبه ی 
تقدّسـی را بـه دنبـال نخواهد داشـت؛ فی المثل اگر کسـی تعابیری نظیـر »ریّاضّیات مسـیحیّان« 
یـا »ریّاضیّـات مسـلمانان« را بـه کار بـرد، هیـچ عاقلـی نتیجـه نمی  گیـرد کـه مقصـود از ایـن 
دانش هـا، فرمول  هـای جبـری یـا احـکام هندسـی مسـتنبط از کتـب مقـدّس انجیـل یا قـرآن یا 
حدّاقـل غیـر مغایـر بـا محتـوای ایـن کتاب هـا اسـت؛ امّـا اصطالحـات »ریّاضیّات مسـیحی« یا 
»ریّاضیّـات اسـالمی« بـرای غالـب عوام و حّتـی برخی عالمـان دینِی ناآشـنا با ریّاضیّـات، موهم 

اسـتنباط قواعـد ریّاضـی از نصـوص دینی اسـت؛ فتأمّل. 
   

1ـ3. تعریف فلسفه و مختصات تفّکر فلسفی از منظر فیلسوفان مسلمان 
تعریـف فلسـفه »بـه دانش شـناخت حقایق اشـیاء در حدّ طاقت بشـری« مـورد قبول همه ی 
فیلسـوفان مسـلمان می  باشـد، امّـا تأکیـدات آن هـا بر برخـی ویژگی  هـای تفّکر فلسـفی، متفاوت 
از دیگـری اسـت. از جملـه ی ایـن ویژگی هـا، »کلّـی بودن« دانش فلسـفی اسـت. مـی دانیم که 
در علـوم جزئـی نیـز قوانیـن کلّـی وجـود دارد، پس باید مقصـود از کلیّت در فلسـفه، امـر دیگری 
باشـد. در ایـن بـاره دو احتمـال وجـود دارد: یکـی »فراگیر بـودن« و دیگری »ثبـات«. ظاهرًا هر 

دو مـورد را باید لحـاظ نمود:
»شـاید منظـور از کلیّـت، کلیّـت امـور عامّه باشـد که قوانین و مسـائل هسـتی را کـه ثابت و 
فراگیرنـد، شناسـایی می  کنـد. امّـا ثبـات اینهـا از آن جهت اسـت که همیشـه جریان داشـته و در 
هیـچ شـرایط زمانـی و مکانی، اسـتثنا و ابطـال نمی  پذیرنـد. اگر از کلیّت، چنین تفسـیری داشـته 
باشـیم، آیـا دسـت یابی بـه چنیـن دانشـی در توان بشـر هسـت؟ ... تـوان معرفتـی انسـان در حدّ 
وسـواس آمیزی مـورد عنایـت فیلسـوفان جدیـد مغـرب زمین اسـت. امّا فارابـی و ابن سـینا از این 

اصـول  برخـی  یثربـی: 
نادرسـت مانع پیشـرفت 
و تفّکر ماسـت، از جمله: 
خوش بینـی سـاده لوحانه 
نسـبت بـه اقـوال حکما 
و  کّمـی  حیـث  از  هـم 
کیفـی.  حیـث  از  هـم 
ناشـی  کّمی  خوش بینـی 
دانسـتن  معـادل  از 
بـا  فیلسـوفان  اذهـان 
اسـت،  عینـی  جهـان 
خوانـدن  خداگونـه  نیـز 
متأثّـر  کـه  فیلسـوفان 
و  یونانـی  افـکار  از 
نوافاطونـی اسـت؛ حال 
آموزه  هـای  بنابـر  آنکـه 
هیـچ  نبایـد  اسـامی، 
یـک از حکمـا و علمـا را 
از  معصومیـن،  عـداد  در 
کاسـتی مصـون  و  خطـا 

پنداریـم.
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قضیّه بـا خوش بینـی گذشـته اند.« )ص76(
البّتـه فارابـی و ابن سـینا، هـر دو در تعلیقات، درک حقیقـت موجودات را خـارج از توان ادراکی 
بشـر و حکمـت را در انحصـار خـدا دانسـته اند، امّـا در مقام عمل و طـرح نظرات معرفت شناسـانه 
آن را چنـدان جـدّی نگرفته انـد. بـه راسـتی آیـا انسـان قـادر بـه مطالعـه ی همـه ی امور هسـتی 

اسـت؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش، معمواًل بـه زمینـه ی فکری افـراد بازگشـت می  کند:
»پاسـخ مثبـت بـه ایـن پرسـش در گذشـته، دو زمینه داشـت: یکـی کوچک پنداشـتن جهان 
و دیگـر خام اندیشـی و غفلـت انسـان. تـا دوران گالیلـه همـه ی اندیشـمندان غـرب و تـا حـدود 
صـد سـال پیـش همـه ی اندیشـمندان مسـلمان، نـه از جهـان ذرّات خبـر داشـتند و نـه از دنیای 
کهکشـان ها. بـرای آنـان زمیـن، مرکـز جهـان بـود و آن آبـی بی سـتاره در بـاالی سـرمان که با 
چشـم غیرمسـلّح دیـده می  شـد، فلـک اطلس بود و پایـان جهان! ... پاسـخ منفی و همـراه با یأس 

و تردیـد آن پرسـش نیـز چند زمینـه دارد:
ـ دّقت  های معرفت شناختی اخیر انسان

ـ وسعت بی کران و بی حدّ و مرز جهان
ـ ناچیز بودن دستاورد فلسفه در تاریخ پیدایش خود« )ص77(  

1ـ4. فقدان اولویّت  های روش شناسی در فلسفه ی اسامی
امـروزه بحـث روش شناسـی در اکثـر دانش هـا اهمیّـت قابـل توجّهـی یافتـه اسـت. در ایـن 
راسـتا بـرای موفقیّـت و پیشـرفت در هـر دانشـی می  بایسـت: »عالوه بر هـوش و اسـتعداد الزم، 
پـرورش مناسـب، شـکیبایی، وارسـتگی، دانش دوسـتی و ده ها صفـات دیگر، ده ها نکته ی روشـی 

و ابـزاری را نیـز بایـد با دّقـت رعایت کـرد.« )ص85(
اهمّ این نکات در ذیل توضیح داده می  شود.

1ـ4ـ1. تکیه بر معرفت شناسی کارآمد
بـا آنکـه در کتـب فلسـفی مسـلمانان، مباحـث معرفت شناسـی به نحو مبسـوط مطرح نشـده 
اسـت، امّـا در عیـن حـال برخـی اصـول و قواعـد غیـر قابـل اثبـات بـه صـورت قطعی و مسـلّم 
پذیرفتـه شـده اند؛ لـذا بـرای پاک سـازی مبانـی کارآمـد از اصـول و قواعـد اثبات ناپذیـر و بلکـه 
مضـر، الزم اسـت کـه تک تـک ایده  هـای معرفت شـناختی ما مورد بررسـی قـرار گیرد. بـرای نیل 

بـه ایـن مقصود، بایـد گام  هـای ذیـل مجدّانه طی شـود.

1ـ4ـ1ـ1. نقد و ارزیابی مجّدد معرفت شناسی موجود
برخـی انسـان ها بنابر معرفت شناسـی خام، برخوردی سـطحی بـا جهان پیرامون خود داشـته، 
بـر ایـن تصوّرانـد کـه فهـم همـه چیـز بـرای ایشـان میسـر اسـت، لیکـن برخـی چیزهـا را خود 
می  فهمنـد و برخـی را نیـز بایـد از دیگـران بیاموزنـد، امّـا در هـر صـورت، قـادر بـه فهـم همـه 
چیـز می  باشـند. بیشـتر مـردم بـه ویـژه آنانـی کـه در سـایه ی ادیـان غیـر عقالنـی و مّتکـی بـر 
احساسـات، نظیـر مسـیحیّت و مکاتـب هنـدی بـه سـر می  برنـد، عمـر خـود را بـا چنیـن تفّکری 

سـپری می  کننـد. امّـا از متفّکـران مسـلمان توّقـع مـی  رود کـه این گونـه نباشـند، زیرا: 
»اصـول و مسـائلی کـه جـدًّا سـودمند و قابل اثبات انـد، در معرفت شناسـی ما کم نیسـتند، از 
جملـه: توجّـه کافـی بـه حـسّ و عقل، شـرط عدم تعمّـد و تقلیـد در تفّکـر: قبول امـکان خلط در 
فکـر، اطمینـان بـه تـوان انسـان در فهـم، واقع گرایـی، مخالفـت و مبارزه با نسـبیّت و شـّکاکیّت 
مکتبـی، توجّـه بـه شـک روشـی در حـدّی کـه معتزلـه غالبًا شـک را نخسـتین واجب هر انسـان 

مـی دانسـتند و ده ها نکتـه ی مثبت دیگـر.« )ص87( 
از سـوی دیگـر برخـی اصـول نادرسـت نیـز داریـم کـه مانـع پیشـرفت و تفّکـر ماسـت، از 
جملـه: خوش بینـی سـاده لوحانه نسـبت بـه اقـوال حکما هـم از حیث کمّـی و هم از حیـث کیفی. 

یثربـی: مـا که علـم را به 
حصـول صـورت پدیده ها 
در ذهن تفسـیر می  کنیم، 
صـورت  ایـن  تدریجـاً 
اشـیاء  حقیقـت  بـه  را 
چنیـن  و  کـرده  تبدیـل 
می  گوییـم: وجـود عقلـی 
ماهیّت  همـه  موجـودات، 
و حقیقـت آن هـا اسـت، 
فقـط  کـه  ای  گونـه  بـه 
لبـاس وجـود خارجـی را 
بـا لبـاس وجـود ذهنـی 
عوض کرده اسـت و این 
وجـود ذهنی، یـک وجود 
مجـّرد نیـز می  باشـد. در 
دیدگاه  هـای  حقیقـت 
را  افاطـون  و  ارسـطو 
یک جـا، در وجـود ذهنـی 
پذیرفته ایـم! یعنـی یـک 
صـورت عقلـی داریم که 
افاطونـی  مثُـل  ماننـد 
و  هسـت  نیـز  مجـّرد 
خوش بینانه  بسـیار  ایـن 
و  اظهـارات  بـا  حتّـی  و 
باور هـای دیگـر خودمان 
نیـز در تضاد اسـت. مثًا 
فارابـی بـه ایـن نکته که 
شـناخت حقیقـت اشـیاء 
بارهـا  نـدارد،  امـکان 

اسـت. کرده  تأکیـد 
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خوش بینـی کمّـی ناشـی از معـادل دانسـتن اذهان فیلسـوفان بـا جهان عینی اسـت، نیز 
خداگونـه خوانـدن فیلسـوفان کـه متأثّـر از افـکار یونانـی و نوافالطونی اسـت؛ حال آنکه 
بنابـر آموزه  هـای اسـالمی، نبایـد هیچ یک از حکمـا و علما را در عـداد معصومین، از خطا 
و کاسـتی مصـون پنداریـم. الزمـه ی منطقـی ایـن نگاه آن اسـت کـه میراث فالسـفه و 
منطق دانـان پیشـین را بـه بوتـه ی نقـد نهاده، در رفع کاسـتی  های ایشـان تـالش کنیم. 
امّـا خوش بینـی کیفـی، معلـول تلّقـی سـطحی و دیرینـه ی مـا از مفهـوم یقیـن در 
چارچـوب علـم حصولـی اسـت، چه معنـای »علم« و »بـاور« در نـزد ما قابل نقـد و نیاز 

به بازبینـی دارد:
»مـا کـه علـم را به حصـول صورت پدیده هـا در ذهن تفسـیر می  کنیـم، تدریجًا این 
صـورت را بـه حقیقـت اشـیاء تبدیـل کـرده و چنیـن می  گوییم: وجـود عقلـی موجودات، 
همـه ی ماهیّـت و حقیقـت آن هـا اسـت، بـه گونـه ای کـه فقـط لبـاس وجـود خارجـی 
را بـا لبـاس وجـود ذهنـی عـوض کـرده اسـت و ایـن وجـود ذهنـی، یـک وجـود مجرّد 
نیـز می  باشـد. در حقیقـت دیدگاه  هـای ارسـطو و افالطـون را یک جـا، در وجـود ذهنـی 
پذیرفته ایـم! یعنـی یـک صـورت عقلی داریم کـه مانند مُثـل افالطونی مجرّد نیز هسـت 
و ایـن بسـیار خوش بینانـه و حّتـی بـا اظهـارات و باور هـای دیگـر خودمان نیـز در تضاد 
اسـت. مثـاًل فارابـی بـه این نکتـه که شـناخت حقیقت اشـیاء امکان نـدارد، بارهـا تأکید 

کرده اسـت.« )ص88(
در بـاب »یقیـن« نیـز بایـد بـه ایـن نکته توجّه داشـته باشـیم کـه تعریـف یقین به 
»عـدم امـکان نقیـض آن« سـبب جمـود فکری و بن بسـت اندیشـه اسـت، نیز بـا اقوال 
معرفت شناسـانه ی برخـی فیلسـوفان و نیـز بـاور عمومـی در بـاب »امکان خطـا در تفّکر 

بشری« ناسـازگار است.

1ـ4ـ1ـ2. بازگشت به حس و تجربه 
تفّکـر فلسـفی در طـول تاریخ بـر پایه ی دو گرایـش عمده ی افالطونی و ارسـطویی 
اسـتوار اسـت. به لحاظ معرفت شناسـی، اوّلی بیشـتر حول ذهن و خیال، و دوّمی بیشـتر 
حول مشـاهده ی محسوسـات و تجربـه می  گردد. در میان فیلسـوفان مسـلمان نیز، تفّکر 
ارسـطویی در آثـار ابن سـینا و فارابـی غلبـه داشـت. فارابـی در تعلیقـات، بـه جـز اوّلیّات، 
همـه ی معـارف انسـان را بـه حـواسّ او بازگشـت می  دهـد، ولـی صاحـب إشـارات، یک 
گام پیـش گـزارده، همـه ی معلومات انسـانی، حّتـی اوّلیّـات را در پرتو حـواس او محّقق 
می دانـد. ابن سـینا در نجـات توضیـح می  دهـد کـه عقـل آدمی در مقـام حکم بـه اوّلیّات 
مسـتقل عمـل می  کنـد، ولـی در مقـام کسـب اجـزاء این گونـه گزاره هـا مّتکـی به حس 

است. 
یثربـی می  گویـد: بـه دلیـل آمیختگی عناصـر نوافالطونی در فلسـفه ی مّشـائی ـ به 
ویـژه کتـاب اثولوجیّا و انتسـاب آن به ارسـطوـ  شـاگرد بالفصل ابن سـینا توصیّه می  کند 
کـه بـرای یافتـن حکمـت، بایـد بـه تهذیـب نفـس پرداخـت و از توجّـه به محسوسـات 
پرهیـز نمـود. بعدهـا نیـز بـا ظهـور غزالـی و ترویـج تصـوّف و اشـعریّت که بـه مانند دو 

پـر یـک قیچـی، دامـن عقالنیّـت و تجربـه را برمی چید، ایـن تفّکـر غلبه پیدا کـرد... .
یثربـی بـه دنبـال توصیفـات مذکـور، پیشـنهاد خـود را نیز ارائـه می  کند: »پیشـنهاد 
مـن آن اسـت کـه در ایـن عصـر کـه ایـن همـه دانـش تجربـی در رشـته  های مختلف 
پیشـرفت کـرده اسـت، مـا از توجّه به آن هـا، در تحـوّل فلسـفه مان غفلت نکنیـم ... اگر 
امثـال ابن سـینا بـه ناچـار همه ی اقسـام علـوم را خودشـان تحصیـل می  کردنـد، امروزه 
پیدایـش رشـته  های تخّصصی، کار را بر فیلسـوف آسـان کرده اسـت. می  تـوان از حاصل 
دانـش و پژوهـش تخّصص  هـای گوناگـون بهـره گرفـت، بی آنکـه شـخصًا متخّصـص 

غافـل  تجربـه  از  کـه  هـرگاه 
شـدیم و یـا بـه تجربـه  ناقـص 
اکتفـا نمودیـم، دچـار خطا هـای 
فاحـش و خیال پردازی گشـتیم؛ 
عقـول  وجـود  انـگاره  همچـون 
اکنـون   . و...  نـه فلـک  عشـره، 
جـای پرسـش اسـت کـه کدام 
یـک از موارد مذکـور از بدیهیّات 
اسـتنتاج شـده اند؟ شـاید گفته 
شـود برخـی مسـائل فلسـفی ـ 
بـه ویـژه در حکمـت متعالیّـه ـ 
مسـتقل از امـور تجربـی ارائـه 
اّدعـا  ایـن  یثربـی  می   شـود. 
اشـکال  لیکـن  می  پذیـرد،  را 
مسـائل  این گونـه  بـر  دیگـری 

می  سـازد:  وارد 
بـا  کـه  داریـم  مباحثـی  »آری! 
ماننـد  ندارنـد،  کاری  تجربـه 
حکم بـه وحدت شـخصی وجود 
و اینکـه: لیـس فـی الـّدار غیره 
و  احـکام  این گونـه  اّمـا  دیّـار. 
اشـکال  محـّل  سـراپا  مسـائل، 
فلسـفی  جنبـه  اصـوالً  و  بـوده 
داشـته  نمی  تواننـد  و  ندارنـد 
باشـند؛ چـون اصـوالً در حـوزه 
حسـاب  بـه  »شـطح«  عقـل، 
تصّورشـان  نـه  کـه  می  آینـد 
می  تـوان کـرد و نـه تصدیـق!«
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)ص91( باشیم.« 

1ـ4ـ1ـ3. پیوند فلسفه با علوم تجربی
برخـی اندیشـمندان برآننـد که قلمـرو علوم تجربی با سـاحت 
فلسـفه بـه کلّـی متفاوت اسـت. نمونه ی بـارز آن سـخن عاّلمه ی 
طباطبایـی در اوائل اصول فلسـفه و روش رئالیسـم اسـت: »سـنخ 
بحـث فلسـفی بـا سـنخ بحث  هـای علمـی، دو سـنخ صـد در صد 
مختلـف می  باشـد. هیچ گاه یک مسـأله ی علمی از هیـچ علم، جزء 
بحـث فلسـفی نبوده، بلکـه هرگونه بحـث و کاوش فلسـفی )الهی 
یـا مـادّی( از بحث  هـای علمـی کنـار می  باشـد و بـه روش خاّصی 

کـه از بـود و نبـود سـخن گوید، بحـث خواهد نمـود.« )ص93(
آری، ایـن گـروه چنین اسـتدالل می  کنند که چـون در براهین 
فلسـفی، یـا از مقدّمـات بدیهـی و یـا از مقدّمـات بازگشـت کننده 
بـه بدیهیّات سـخن مـی  رود، ایـن دانش، مسـتقّل از همـه ی علوم 
دیگـر و غیـر قابـل تغییر اسـت. اینان »عـدم تحوّل در فلسـفه« را 

امـری ارزشـی و مزیـد اعتبـار آن تلّقـی می  کنند.   
بـه باور مؤلّـف محتـرم، این گونه اظهـارات از جهـات مختلفی 

اسـت:  نقد  قابل 
اوّاًل؛ در کتب منطقی ـ مثاًل شـرح المنظومه  حاجی سـبزواری 
ـ »بدیهیّـات« را بـر شـش قسـم دانسـته اند: اوّلیّـات، مشـاهدات، 
فطریّـات، تجربیّـات، متواتـرات و حدسـیّات. تعاریـف این اقسـام و 
نیـز مصادیقـی کـه اهـل منطق به عنـوان مثـال، برای ایـن موارد 
نقـل نموده انـد، حاکـی از آن اسـت کـه: »حدسـیّات، متواتـرات و 
تجربیّـات بـه حـوزه ی حـسّ و تجربـه مربوط انـد. فطریّـات نیـز 
اوّلـی نیسـتند، بلکه محصول اسـتدالل اند. مشـاهدات نیـز با تصوّر 
موضـوع و محمـول ناچـار از طریـق حس به دسـت می  آینـد، زیرا 
راه دیگـری بـرای تصـوّر چیـزی نداریـم. از ایـن رو گفته انـد: هـر 
کـه حسّـی نداشـته باشـد، دانشـی نخواهـد داشـت، یعنـی بهره ی 
مـا از دانـش بـه نسـبت بهره منـدی مـا از حـس اسـت. از طـرف 
دیگـر، گـزاره ی اولی معـروف و مورد اتّفـاق، همین امتنـاع اجتماع 
و ارتفـاع نقیضیـن اسـت. خـود ایـن گـزاره معرفـت نیسـت، بلکـه 
بیشـتر نظـام و عملکـرد ذهـن مـا را نشـان می  دهـد؛ در عین حال 

چنـان کـه گذشـت، از حس هـم بی نیـاز نیسـت.« )ص92(
ثانیّـًا؛ فلسـفه با توصیفی کـه مرحوم عاّلمـه از آن نموده، فاقد 
مصـداق خارجی اسـت. به عنـوان نمونه کافی اسـت به إشـارات ـ 

آخریـن و مهم تریـن اثر علمی بوعلـی ـ بنگریم:
بـر  مبتنـی  نمـط سـوّم، همگـی  نفـس در  اثبـات  ـ دالیـل 

اسـت. حسّـی  مشـاهدات 
ـ در اوائـل نمـط چهـارم، از تأمّل در محسوسـات بر وجود امور 

غیر محسـوس اسـتدالل می  شود.
ـ در نمـط پنجـم، حـدوث جهـان از مالحظه ی حسّـی اوصاف 

جهـان بـه ثبوت می  رسـد. 
از قضـا هـرگاه کـه از تجربـه غافـل شـدیم و یـا بـه تجربه ی 

اکتفـا نمودیـم، دچـار خطا هـای فاحـش و خیال پـردازی  ناقـص 
گشـتیم؛ همچـون انـگاره ی وجـود عقـول عشـره، نـه فلـک و... 
. اکنـون جـای پرسـش اسـت کـه کـدام یـک از مـوارد مذکـور از 
بدیهیّات اسـتنتاج شـده اند؟ شـاید گفته شود برخی مسـائل فلسفی 
ـ بـه ویـژه در حکمـت متعالیّـه ـ مسـتقل از امـور تجربـی ارائـه 
می   شـود. یثربـی ایـن ادّعـا را می  پذیـرد، لیکـن اشـکال دیگری بر 

می  سـازد:  وارد  مسـائل  این گونـه 
»آری! مباحثـی داریـم کـه با تجربـه کاری ندارنـد، مانند حکم 
بـه وحـدت شـخصی وجـود و اینکـه: لیس فـی الـدّار، غیـره دیّار. 
امّـا این گونـه احکام و مسـائل، سـراپا محّل اشـکال بـوده و اصواًل 
جنبـه ی فلسـفی ندارنـد و نمی  تواننـد داشـته باشـند؛ چـون اصواًل 
جـز بـا کشـف و شـهود قابـل درک نبـوده و در حـوزه ی عقـل، 
»شـطح« بـه حسـاب می  آینـد کـه نـه تصوّرشـان می  تـوان کرد و 

تصدیـق!« )ص94( نه 
ثالثـًا؛ بایـد دیـد که منظـور از »ثبات فلسـفه« در نـزد مدّعیان 
آن چیسـت؟ ثبـات دانـش و معرفـت بـه شـرطی نیکـو اسـت کـه 
پاسـخ گوی پرسـش  های مـا در همه ی ازمنـه و امکنه باشـد. تأمّل 
در تاریـخ فلسـفه بـه خوبی نشـان می  دهد کـه چنین فلسـفه ای تا 

بـه حـال متولّد نشـده اسـت؛ زیرا: 
»وقتـی موجودی فلسـفه مان را نسـبت بـه نیازمان بـه آگاهی 
از جهـان می  سـنجیم، در حـدّ شـرم آوری ناچیز اسـت و از محتوای 
آشـکارا  توجّهـی  قابـل  بخـش  نیـز  ناچیـز  مجموعـه ی  همیـن 
نادرسـت اند؛ ماننـد: تعـداد عقول، چگونگـی صدور، مقـوالت، مادّه 
و صـورت، قاعـده ی الواحـد و بسـیاری از دالیـل و مسـائل دیگـر. 
بنابرایـن از ثبـات چـه چیـزی دم می  زنیـم؟ از ثبـات اصـل امتنـاع 
اجتمـاع نقیضیـن؟ یـا ثبـات اصـل علیّـت و امثـال اینها؟ بسـیاری 
از اینهـا حّتـی معرفـت بـه شـمار نمی  روند، بلکـه به نظام اندیشـه 
دربـاره ی  نقیضیـن چیـزی  اجتمـاع  امتنـاع  از  مربوط انـد. کسـی 

نمی  فهمـد.« )ص96( جهـان 
نگارنـده گویـد: در هر علمی چنـد گزاره ی پایه وجـود دارد که 
در عیـن تحـوّالت چشـم گیر در آن علـم، ایـن گزاره هـا ثابت باقی 
می  ماننـد، لـذا ثبـوت چنـد گـزاره اختصـاص به فلسـفه نـدارد. اگر 
بـه صـرف چند گـزاره می  تـوان از ثبوت فلسـفه دم زد، چـرا نتوان 

ایـن ادّعـا را پیرامون سـایر علوم مطـرح نمود؟     
یثربـی در ادامـه ضمـن مسـلّم دانسـتن تحـوّل و تکامـل در 
فلسـفه، به این سـخن کانت در مقام تحقیر فلسـفه اشـاره می  کند:
»همـه ی علـوم دیگـر بی وقفـه قدم در راه توسـعه و پیشـرفت 
دارنـد. ایـن بـه مسـخره می  مانـد کـه مـا در علمـی کـه خـود را 
لسـان الغیب  را  آن  نیـز  همـگان  و  می  خوانـد  محـض  حکمـت 
می  پندارنـد و حـّل معمّـای خویـش از آن می  طلبنـد، بی آنکه قدمی 

فـرا پیـش نهیـم، دائمـًا گـرد یـک نقطـه می  چرخیـم.« )ص96(
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1ـ4ـ1ـ3ـ1. دالیل لزوم پیوند فلسفه با دانش تجربی روز
مؤلّـف محتـرم پـس از تبیین ارتباط وثیق فلسـفه با علـوم تجربـی و اینکه تحوّالت 
شـگرفی در علـوم تجربـی حاصـل شـده اسـت، اندیشـمندان را به تـالش فـراوان برای 
پیونـد فلسـفه بـا دانـش روز توصیّـه می  نمایـد. اهـمّ دالیـل وی در لـزوم ایـن پیونـد به 

قـرار زیر اسـت:
الـف. تجربه ی حسّـی، مقدّمه ی درک و تحلیل عقالنی اسـت. علـم تجربی امروز از 
امـوری سـخن می  گوید کـه فیلسـوفان بزرگ مـا همچون فارابی، ابن سـینا، سـهروردی 
و ماّلصـدرا هیچ گونـه تصوّری از آن نداشـتند. مثاًل ایشـان بـه عناصر اربعـه قائل بودند، 
امّـا امـروزه جـدول مندلیّـف بیـش از صـد عنصـر را بـه مـا معرّفـی می  کنـد. آنـان بنابر 
هیـأت بطلمیوسـی، عالـم را بـا تعـداد محـدودی عقـول و افـالک برابـر میدانسـتند، امّا 
دانـش امـروز از کهکشـان  های متعـدّدی همـراه بـا سـیّارات و سـتاره  های بسـیار پـرده 
برداشـته اسـت و ...؛ نیز اختراع وسـایل ارتبـاط جمعی همچون تلفـن، تلویزیون، اینترنت 

کـه بـه هیـچ وجه معقول فیلسـوفان گذشـته نبـود. امّـا نکته ی مهـم آنکه:
»انسـان از همـان محسـوس ها بـه اینهـا دسـت یافـت. در مـورد معقول  هـای دیگر 
نیـز نبایـد بـه دلخـواه خـود، بـه وجـود یا عـدم آن هـا حکم کنیـم، بلکـه باید با بررسـی 
محسوسـات، وجـود یـا عـدم عوامل مجـرّد را بـه دسـت آوریم. فلسـفه در مـوازات علم 
نبـوده و جـدا از علـم نیسـت. نـه یـک درصـد جداسـت و نـه صـد درصـد! بلکه فلسـفه 
در طـول علـم اسـت. علـم بـه فلسـفه میانجامـد. مـا بـا پیشـرفت تکاملـی دانش هـا به 

فلسـفه ی کامل تـر دسـت می  یابیـم.« )ص97(
نگارنـده گویـد: در ایـن بیـان مجمل مؤلّـف باید قـدری تأمّل نمود. به نظر می  رسـد 

کـه برخـی مطالـب گونه گون، بـا یکدیگر خلط شـده اند:
اوّاًل؛ یثربـی بـه گونـه ای جملـه ی »انسـان از همیـن محسـوس ها بـه اینها دسـت 
یافـت« را بـه کار می  بـرد کـه گویـا امـوری همچـون کهکشـان ها یـا وسـایل ارتبـاط 
جمعـی بـه مثابـه معقـوالت و کشـف یـا اختـراع آن هـا بـه منزلـه ی ورود دانشـمندان 
علـوم تجربـی بـه عرصه ی مجرّدات اسـت؛ لـذا در پی جملـه ی مذکور بالفاصلـه نتیجه 
می  گیـرد: »در مـورد معقول  هـای دیگـر نیـز نبایـد بـه دلخـواه خـود، بـه وجـود یـا عدم 
آن هـا حکـم کنیـم«؛ حـال آنکـه همـه ی ایـن اکتشـافات و اختراعـات ناظـر بـه امـور 

محسـوس اسـت کـه البّتـه آدمیّـان بـا عقـل و حـس خـود بـدان دسـت یافته اند.
ثانیّـًا؛ مطلـب دیگـر، نسـبت بیـن امور محسـوس بـا امور معقول اسـت. این نسـبت 
از دو جهـت کلّـی قابـل بررسـی اسـت: یکـی از حیـث داللـت وجـودی محسوسـات بر 
معقـوالت بـه نحـو فی الجملـه، و دو دیگـر از حیث شـناخت امـور معقـول و ویژگی  های 
مربـوط بـه آن از طریـق محسوسـات. هر یـک از این دو امـر جداگانه، قابل بحث اسـت، 
ولـی جملـه ی »بایـد بـا بررسـی محسوسـات، وجـود یا عـدم عوامل مجـرّد را به دسـت 
آوریـم.« حاکـی از آن اسـت کـه مقصـود یثربـی، داللـت وجـودی امـور محسـوس بـر 
مجـرّدات می  باشـد، ولـی دلیلـی بـرای آن ارائـه نمی  دهـد. ظاهـرًا دلیـل یثربـی از طرح 
ایـن ادّعـا، سـخنان فارابی و ابن سـینا در تعلیقات و کالم سـهروردی در حکمة اإلشـراق 

اسـت. )در ایـن بـاره توضیح بیشـتری خواهـد آمد.(5
ثالثـًا؛ عبـارت »مـا بـا پیشـرفت تکاملـی دانش هـا بـه فلسـفه ی کامل تـر دسـت 
می  یابیـم« دارای پیش فرضـی اسـت کـه اثبـات آن کار سـاد ه ای نیسـت و چـه بسـا 
محـال باشـد. آن پیش فـرض، قبول تکاملـی بودن دانش روز اسـت که حّتـی در صورت 
پذیـرش آن معلـوم نیسـت کـه مالزمـت مـورد ادّعـای یثربـی، مبتنـی بر دسـت یابی به 
فلسـفه ی کامل تـر را تـدارک ببینـد؛ چـه برخـی مسـائل فلسـفیـ  خاّصه الهیّـات بمعنی 
األخـص همچـون وجـود خدا و صفات الهیـ  اساسـًا بـا علوم تجربی بیگانه اسـت. آری، 

»ثبـات  از  منظـور  دیـد  بایـد   
آن  مّدعیـان  نـزد  در  فلسـفه« 
چیسـت؟ ثبات دانـش و معرفت 
کـه  اسـت  نیکـو  شـرطی  بـه 
پاسـخ گوی پرسـش  های مـا در 
همـه ازمنـه و امکنه باشـد. تأّمل 
خوبـی  بـه  فلسـفه  تاریـخ  در 
چنیـن  کـه  می  دهـد  نشـان 
فلسـفه ای تـا بـه حـال متولّـد 

زیـرا:  اسـت؛  نشـده 
»وقتـی موجـودی فلسـفه مان را 
نسـبت بـه نیازمـان بـه آگاهـی 
حـّد  در  می  سـنجیم،  جهـان  از 
و  اسـت  ناچیـز  شـرم آوری 
مجموعـه   همیـن  محتـوای  از 
ناچیـز نیز بخـش قابـل توّجهی 
ماننـد:  نادرسـت اند؛  آشـکارا 
تعـداد عقـول، چگونگـی صدور، 
مقوالت، مـاّده و صـورت، قاعده 
و  دالیـل  از  بسـیاری  و  الواحـد 
مسـائل دیگر. بنابرایـن از ثبات 
چـه چیزی دم می  زنیـم؟ از ثبات 
اصـل امتناع اجتمـاع نقیضین؟ یا 
ثبـات اصل علیّت و امثـال اینها؟ 
بسـیاری از اینهـا حتّـی معرفت 
بـه شـمار نمی  رونـد، بلکـه بـه 
اندیشـه مربوط اند. کسـی  نظام 
از امتناع اجتمـاع نقیضین چیزی 

نمی  فهمـد.«  جهـان  دربـاره 
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کشـفیّات جدیـد علمـی بـه لحـاظ سـلبی می  توانـد بطـالن برخی 
اسـتدالل  های مـا را در ایـن حوزه هـا نمایـان سـازد، امّـا بـه لحاظ 
اثباتـی، کارآمـدی آن در طریـق تحلیـل دقیق تر مسـائل یاد شـده 

در هالـه ای از ابهـام و مـورد تردید اسـت.
ب. در صـورت کنار زدن علم و فلسـفه، تالش  هـای متفّکران 
تمییـز  بـرای  نیـز  معیـاری  و  می  شـود  تلّقـی  آخـر  گام  گذشـته 
خیال پـردازی بـا واقع بینـی به جـا نخواهد مانـد؛ بلکـه خودکامگی 

ذهنـی روز بـه روز افزایـش می  یابـد: 
»پایـه ی حاکمیّـت اسـطوره و افسـانه و خرافات، همین اسـت 
کـه ذهـن با مفاهیم اشـباع شـده، از توجّه بـه واقعیّـت غفلت کند. 
ذهن گرایـی و اسـتناد و تکیه بـر مفاهیم، از آن روی مشـکل آفرین 
اسـت که انسـان را از بهترین وسـیله ی اصالح و تکمیل معلوماتش 
محروم می  کند. آن وسـیله عبارت اسـت از توجّه و اسـتناد پیوسـته 

بـه واقعیّت و جهان خـارج.« )ص99(
یثربـی در ادامـه یـادآور می  شـود کـه بایـد از آمـوزش و تلقین 
مفاهیـم و مفروضـات فیلسـوفان گذشـته بـه دانشـجویان فلسـفه 
دسـت برداشـت، بلکه به عنـوان گام اوّل، ذهن را از عناصر سـّنتی 
فلسـفه تخلیّـه نمـود. این همـان دسـتورالعمل دکارت اسـت که بر 
پایـه ی آن فلسـفه ی جدیـد اروپا شـکل گرفت و آنـان را از مفاهیم 
سـّنتی تفّکـر ارسـطویی رهایی بخشـید. ایـن توصیّه حدود هشـت 
قـرن پیـش از تولّـد اندیشـه ی دکارتـی توسّـط برخـی متکلّمـان 
معتزلـی همچـون ابوالهذیل عـاّلف و نّظام مطرح شـده بود، لیکن 
مـوج اشـعریّت و تصـوّف، آن را در میـان متفّکـران مسـلمان ناکام 

ساخت. 
نیـز تحمیـل مفاهیـم ذهنـی تفّکر سـّنتی مـا را روز بـه روز از 

حقیقـت نـاب دور می  سـازد؛ چـه: 
»قوانیـن و قواعـد علمـی و فلسـفی در سـنجش بـا جهـان 
هسـتی، ماننـد دسـتور زبان اند در سـنجش با یک زبان زنـده... . ما 
بایـد همانند کسـی کـه برای تألیف دسـتور زبـان، زبان را بررسـی 
می  کنـد، بـه واقعیّت بازگشـته، قوانیـن و قواعد علمی و فلسـفی را 
از متـن آن به دسـت آوریـم. یعنی قواعـد و قوانین مـا، گزاره هایی 
توصیفـی از طبیعـت و واقعیّـت باشـند. اشـکال علـوم و فلسـفه در 
دوران  هـای گذشـته ی جهـان، بیشـتر در همین جا بود کـه معمواًل 
قواعـد و قوانیـن محـدودی را کـه هر نسـلی بـه دالیلـی وارث آن 
شـده بـود، جدّی تر از خـود واقعیّت می  پنداشـتند. گویـی چنان می 
اندیشـیدند کـه باید طبیعت و واقعیّت، دسـتورالعمل خـود را از علما 
و حکمـا بگیـرد! حّتـی خـدای جهـان نیـز برابـر قواعد فلسـفه باید 

چنیـن بکنـد و چنان نکنـد.« )ص100(
ج. از آنجـا کـه منطـق ابـزار فهـم و حافـظ ذهـن از خطـا 
محسـوب می  گـردد، امّـا منطـق قدیـم بـه دلیـل تمرکـز بـر روی 
مفاهیـم، واجـد صالحیّت  های الزم برای کشـف همـه ی خطا های 
مـا نیسـت. نمونـه ی بـارز آن، مبحث »تعریف« اسـت کـه با علوم 
روز هم خوانـی نـدارد. ارسـطو بـر این بـاور بود که تعریف هر شـئ 

بـه حـدّ تـام، بیانگـر ذاتیّـات و هویّـت حقیقی آن شـئ اسـت. این 
تـز منطقـی از برخـی آراء فلسـفی ارسـطو در باب مقـوالت و مادّه 
و صـورت نشـأت می  گرفـت. از آنجـا که در نظام ارسـطویی، شـئ 
خارجـی حاصـل ترکیـب مادّه و صـورت به شـمار می  رفت و جنس 
قریـب، بیانگـر مـادّه و فصـل، داّل بـر صورت شـئ بـود؛ طبعًا حدّ 
تـام شـئ، گـزارش کاملـی از هویّت عینـی و ذات حقیقی آن شـئ 
را عرضـه می  کـرد. ایـن نـگاه منطقـی، در ابتـدا اید ه ای روشـن و 

مبرهـن می  نُمایـد، ولـی از منظـر دکتـر یثربی:
»همیـن مطلـب ظاهـرًا روشـن و سـاده، اشـکاالت متعـدّدی 

دارد، از جملـه: 
ـ بی اعتبـار شـدن مقـوالت ارسـطویی و مـادّه و صـورت بـر 

اسـاس فیزیـک و شـیمی جدیـد
ـ محدودیّـت شـناخت هـر پدیـده بـه دو مفهـوم بـه عنـوان 
»ذاتـی« کـه از همـان آغـاز، امـکان تشـخیص ذاتی مـورد تردید 

اسـت. بوده 
از  یکبـاره  ذهـن  کـه  بدینسـان  ذهـن،  کـردن  قطبـی  دو  ـ 
مجهـول مطلـق به معلـوم مطلق انتقـال می  یابد. بر پایـه ی همین 
انتقـال دفعـی از جهـل مطلـق بـه علـم مطلـق، شـبهه ی امـکان 

طلـب مجهـول را مطـرح کرده انـد... .« )ص101(
نگارنـده گویـد: در راسـتای سـخنان اسـتاد معاصـر در بـاب 
منطـق، بایـد توجّه داشـت که علـم منطـق، گرچه در مقـام تعلیم، 
مقـدّم بر فلسـفه اسـت، امّـا در مقام حـدوث و تدویـن، مؤّخر از آن 
می  باشـد؛ چـه همـواره فیلسـوفان پـس از دسـت یابی به فلسـفه ی 
مورد نظرشـان، بـه تدوین منطقی مناسـب با آن همّـت گمارده اند. 
از آنجـا کـه دسـتاورد های فلسـفی ایشـان، خـود وام دار طبیعیّـات 
گذشـته بـوده اسـت؛ اینـک بـا تحـوّالت چشـم گیر علـوم تجربی، 
پـار ه ای از آن نظـرات فلسـفی زیر سـؤال رفته و در پـی آن برخی 

قواعـد منطقـی نیـز با ابهـام روبرو اسـت! 
مؤلّـف محتـرم در تکمیـل سـخن از ضـرورت تحـوّل در علم 

منطـق، پیشـنهاد بازگشـت بـه فارابـی را می  دهـد:
»بنا به دیدگاه فارابی ]در تعلیقات[: 

1. نفـس انسـان، تنهـا بـا حسـیّات ارتبـاط برقـرار می  کنـد. 
بنابرایـن ادراک او بیشـتر بـر تخیّـل اسـتوار اسـت تـا تعّقـل.

2. و لـذا نمی  توانـد از حقیقـت موجـودات، آگاه گـردد. بنابراین 
جـز خـواص و لـوازم و عـروض موجـودات، چیـز دیگـری درک 

نمی  کنـد و حّتـی حقیقـت اعـراض را هـم درک نمی  کنـد.
3. او مادامـی که اسـیر مادّه اسـت، نمی  تواند مجـرّدات و حّتی 

ذات خود را بشناسـد.
وجـود  بـه  عـوارض،  و  لـوازم  همیـن  راه  از  می  توانـد  او   .4
موجـودات خـاص پـی بـرده، سـپس خـواص و لـوازم دیگـری را 

)ص103( کنـد.«  اثبـات  موجـودات  آن  بـرای 
نگارنـده گویـد: بنـد اخیـر از دعـاوی فارابـی همانی اسـت که 
در گذشـته بـدان اشـاره شـد. آری، فارابـی و بـه تبع او ابن سـینا بر 
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این باورند که شـناخت حقیقت موجودات از طریق شـناخت محسوسـات میسـر نیسـت، امّا اثبات 
وجـود آن هـا بـا اتّـکا بـر محسوسـات، امری ممکـن به شـمار می  آینـد، ولـی دلیل قابـل توجّهی 

بـرای آن ذکـر نکرده اند.
د. همـکاری و تبـادل نظـر بـا سـایر اندیشـمندان، از دیگر پارامتر های رشـد و پویایی فلسـفه 
و هم گامـی آن بـا دانـش روز اسـت که فیلسـوفان گذشـته نیز بـدان توصیّـه نموده انـد. فی المثل 
از منظـر کنـدیـ  آغازگـر تفّکـر فلسـفی در میـان مسـلمانانـ  سـخن حـق را بایـد از هر کس و 
در هـر زمـان و مـکان، قبـول و از تحقیـر آراء سـایرین و تعّصب بـر یافته  های علمی خـود پرهیز 

نمـود. امّـا بـه بـاور یثربی، برخـی به کلّـی از این سـیره فاصلـه گرفته اند:
»متأسّـفانه در عصـر مـا، عـدّ ه ای کـه سرنوشـت فلسـفه را در دانشـگاه ها رقـم می  زننـد، به 
دالیلـی تحقیقـات و دّقت  هـای متفّکـران غـرب را تحقیـر کـرده و بـه تبـادل فکـر و بهره گیری 
از حاصـل تـالش آنـان در حـوزه ی فلسـفه تـن نمی  دهند. اینـان گاه اندیشـه و دانش را مسـتلزم 
بی دینـی قلمـداد کـرده، گاه آن را بـا تجـاوزات قدرت  هـای اسـتعماری یکـی دانسـته و گاه برای 
جبـران حقارت  هـای بیـکاری و عقب ماندگـی و کاّلشـی خودشـان، راهـی در پیـش می  گیرند که 
نـه بـا دعـوت اسـالم بـه طلب علـم سـازگار اسـت و نه حّتـی در حـدّ عصر کنـدی، شـجاعانه و 

عاقالنه اسـت.« )ص103(
دکتـر یثربـی ادامـه می  دهـد کـه گاهـی افـراد مذکـور بـه منظـور ایجاد شـکاف بیشـتر بین 
فلسـفه ی موسـوم بـه فلسـفه ی اسـالمی و فلسـفه ی غرب جدیـد، مباحثـی را طـرح می  کنند که 
اتّفاقـًا ناقـض مقصود ایشـان اسـت. به طـور نمونه در سـه دهه ی اخیـر، چندین مقالـه، پایان نامه 
و رسـاله در نقـد آراء هیـوم در بـاب علیّـت نگاشـته شـده؛ حـال آنکـه تمام سـخن هیـوم در نفی 
علیّـت و ضـرورت علّـی ناظر به حوزه ی محسوسـات اسـت و این دیـدگاه موافق نظر بسـیاری از 
متکلّمان و فیلسـوفان مّشـائی اسـت. امّا از آن سـو، مطالب نامحّصل و غیرعقالنی غرب قدیم را 
کـهـ  غالبـًا بـا آراء مسـیحیّت محـرّف درهـم آمیختهـ  با شـوق تمـام پذیرفته، امکانـات و اوقات 

خـود را صـرف تعلیـم و تشـریح آن می  کنند.
نگارنـده گویـد: از تدبّـر در توصیفـات دکتر یثربـی، می  توان دریافـت که برخی اسـاتید فعلی، 
فلسـفه ی قدیـم غـرب را بـه دلیـل توجّـه بـه امـور ماوراءالّطبیعـی هم سـو بـا آموزه  هـای دینـی 
پنداشـته و بـا تغییراتـی در مسـائل و غایات ـ و نه قواعد ـ آن را فلسـفه ی اسـالمی نـام نهاده اند؛ 
آنـگاه بـا تکیـه بر این دسـتاورد، فلسـفه ی جدید غـرب را به دلیل توجّه بیشـتر به امور محسـوس 
و کم اعتنایـی بـه مباحـث فرازمانـی و فرامکانـی مـورد نکوهـش قـرار می  دهنـد؛ بلکـه از وصـف 
»اسـالمی« در توصیـف ایـن فلسـفه ـ علی رغـم ایـرادات متعـدّد در اسـتعمال آن ـ بـا تعّصـب 

فـراوان حمایـت می  کننـد تـا تقابل خـود را بـا غرب حفـظ کنند.
هــ. فضـای محافـل و نشـریّات علمـی مـا تقریبـًا تهـی از نقد جـدّی اسـت. نقدهـا غالبًا به 
صـورت حاشـیه ای و بـا مفـروض قـرار دادن بسـیاری از اندیشـه  های کهنـه صـورت می  پذیـرد؛ 

آنکه:  حـال 
»نقـدی کارسـاز، از دو آمـوزه ی روشـی ـ معرفت شـناختی پدید می  آیـد: یکی توجّـه به آینده 
بـه جـای گذشـته و دیگری تغییر بسـتر آمـوزش و پژوهش، از متـن به واقعیّت عینـی. در حوزه ی 
فلسـفه ی مـا، چنیـن اتّفاقـی رخ نـداده اسـت، زیرا ما هنوز چشـم به گذشـته داریم. هنوز گذشـته 
را سـند برتـر دانـش خـود مـی دانیـم و هر اسـتاد گذشـته را برتـر از آینـده و هر کتاب گذشـته را 
معتبرتـر از آثـار بعـدی مـی دانیم. برای ما ارسـطو، بزرگتر از ابن سـینا و ابن سـینا مهم تـر از صدرا 

و صـدرا مهم تـر از سـبزواری و سـبزواری مهم تر از اسـاتید معاصر اسـت.« )ص105(
نگارنـده گویـد: پرواضح اسـت که سـخن اسـتاد معاصـر بـه دور از مبالغه نیسـت، زیرا معضل 
عمـده بـر سـر راه نقـد در دوران معاصـر، تعّصبـات عجیب و غریب نسـبت به فلسـفه ی صدرایی 
اسـت و اتّفاقـًا صـدرا در میانـه ی راه و قریب بـه متأّخرین اسـت. ظاهرًا عوامـل دیگری همچون 
فقـدان تاریـخ فلسـفه ی مکتـب محـور، عرفان زدگـی از نـوع تعالیم ابن عربـی، تقدّس بخشـیدن 

تأثیــــر خلـط مباحـث 
فلسـفی بـا عرفانـی بـر 
از  قطعـه  ایـن  در  نقـد، 
سـخنان یثربـی نمایـان 

 : ست ا
»متأّسـفانه در سـال  های 
آمیختـن  بـا  اخیــــــر 
اساسـش  کـه  فلسـفه 
اسـتوار  خـردورزی  بـر 
مطالـب  بـــــا  اسـت، 
هنـدی  غیرعقانــــی 
عرفـان  و  نوافاطونـی  و 
فلسـفه  بـرای  اسـامی، 
از  متعالـی  چهـره   یـک 
عقـل و فهـم سـاخته اند. 
بـه آسـانی می  توانند  لذا 
بـه ناقـدان بگوینـد کـه 
را  حکمـت  ایـن  شـما 
نمی  فهمیـد! و در نهایـت 
می  تواننـد بگوینـد: هیـچ 
را  آن  نمی  توانـد  کـس 
درسـت بفهمـد! البتّه جز 
خـود مّدعیّـان متعّصب!«
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و خوش بینـی نسـبت بـه مشـاهدات صدرایـی، تأکیـد بـر عنـوان 
بـه  نسـبت  صـدرا  آموزه  هـای  جامع انـگاری  متعالیّـه،  حکمـت 
مشـرب  های فکـری گونه گـون و برخی امـور ناگفتنـی دیگر؛ باعث 
این معضل شـده اسـت، نـه صرف قدمـت و ااّل امروزه می  بایسـت 
فارابـی و ابن سـینا بیـش از صـدرا و هـر متفّکـر مسـلمان دیگـری 
مـورد مـدح قـرار گیرنـد. از قضـا یثربـی نیـز در ادامـه ی سـخنان 

خـود، بـه زبـان دیگری بـه دالیـل مذکـور توجّه نموده اسـت:
»عامـل دیگـر کـه حّتـی از عوامـل پیشـین نیـز خطرناک تـر 
اسـت، آنکه سـّنت ]فلسـفی[ مـوروث را با سـه صفت زیـر که ضدّ 

نقـد اسـت، همـراه کنیم:
ـ تعالی فلسفه از فهم

ـ تقدیس فلسفه با پیوند زدن آن به منابع دینی
ـ فطری دانستن برخی از مسائل مهم و حسّاس« )ص105(

بـه باور راقم این سـطور، تأکید برخی اسـاتید بـه نحو تلویحی 
بـر دو صفـت اوّل، از عوامل اصلی رشـد فلسـفه ی صدرایی و موانع 
جدّی نقد های ریشـه ای در حوزه ی فلسـفه ی مسـلمانان اسـت و 
تأثیـر عامـل سـوّم تقریبًا ناچیز اسـت. صفـت اوّل از پیوند فلسـفه 
بـا عرفـان نظـری ابن عربی نشـأت گرفته کـه آن خود، ریشـه  های 
یونانـی و هنـدی دارد. البّتـه مقصـود نگارنده هرگز این نیسـت که 
آموزه  هـای عرفانـی، همگـی کـذب و باطـل یـا دارای ریشـه  های 
غیردینـی اسـت، بلکـه بالعکـس برخـی ایده  هـای نیکـو و وجـوه 
حّقانـی در برخـی مباحـث دیده می  شـود، لیکن وجـه حّقانیّت آن ها 
یـا بـا توسّـل بـه شـهود عرفانی و یـا بهره گیـری از دقایـق آیات و 
روایـات روشـن می  گـردد. شـاید بتوان گفـت بخشـی از آموزه  های 
خـاّص عرفـا در تقابـل بـا عقالنیّت و بخشـی دیگر، فـوق عقالنی 
اسـت. ظاهـرًا تنهـا مـالک مطمئـن مـا در مقـام تعییـن مصادیق، 
نصـوص دینـی اسـت، چـه اوّلـی مخالـف ایـن نصـوص و دوّمـی 

موافـق آن ها اسـت.
امّـا تأثیـر خلـط مباحـث فلسـفی بـا عرفانـی بـر نقـد، در این 

قطعـه از سـخنان یثربـی نمایـان اسـت: 
»متأسّـفانه در سـال  های اخیر با آمیختن فلسـفه که اساسـش 
بـر خـردورزی اسـتوار اسـت، بـا مطالـب غیرعقالنـی هنـدی و 
نوافالطونـی و عرفان اسـالمی، برای فلسـفه یک چهـره ی متعالی 
از عقـل و فهـم سـاخته اند. لـذا بـه آسـانی می  تواننـد بـه ناقـدان 
بگوینـد که شـما این حکمـت را نمی  فهمید! و در نهایـت می  توانند 
بگوینـد: هیـچ کـس نمی  توانـد آن را درسـت بفهمد! البّتـه جز خود 

متعّصـب!« )ص106( مدّعیّان 
صفـت دوّم از مشـاهده ی برخـی آیـات و روایـات در تصنیفات 
صـدرا نشـأت گرفت، حـال آنکـه اسـتفاده ی صاحب أسـفار از این 
نصـوص، بیشـتر در مقـام دعوت بـه نفـس و مذمّت منتقـدان آراء 
وی صـورت پذیرفتـه، یعنی بیشـتر، اسـتفاده ی ابـزاری از نصوص 
دینی شـده اسـت، نه اسـتفاده ی علمی و محتوایی. یثربی پیرامون 

تأثیـر ایـن صفت بـر نقد می  نـگارد: 

»از طـرف دیگـر بـا تأویـل آن چنانـی چنـد آیه و چنـد حدیث 
قدسـی )کـه وضع اسنادشـان معلوم نیسـت(، بـه ایـن تعالیم حالت 
دینـی می  دهنـد. در نتیجـه، نقـد و انـکار آن مطالـب عمـاًل بـه 
معنـای ردّ و انـکار اسـالم درمی آیـد. معلـوم اسـت کـه مـا پیش از 
هـر گونـه نقـد اساسـی، بایـد این گونه مشـکالت مقدّماتـی را حل 

کنیـم.« )ص106(
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6مقاله

حسین میانی
تحصیلکرده حوزه و پژوهشگر کالم و فلسفه
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اشاره
برای  عرفان  و  فلسفه  اهل 
و  برهانی  غیر  نظریه  اثبات 
وحدت  وحیانی  مبانی  با  مخالف 
روایاتی متشابه  و  آیات  به  وجود 
استناد می  کنند که بر خاف زعم 
آنان هیچ داللت روشن و واضحی 
بر مدعایشان ندارد. مقال های که 
در زیر از نظر می  گذرانید برخی از 
این  آیات و روایات را ذکر کرده 
توضیح  را  آن ها  معنای صحیح  و 

داده است.

اِهُر َو الْباِطُن َو  ُل َو االِخُر َو الظَّ ـ ُهَو االوَّ
ُهَو بُِکلِّ َشیْ ٍء َعلیٌم.1

او  و  است  ابدی  و  ازلی  ذاتی  خداوند  یعنی 
اینکه  جهت  از  است  آخر  و  اول  تعالی  و  تبارک 
زمان ندارد که چیزی پیش یا پس از او تواند بود، 
و او ظاهر است از حیث اینکه وجود او قابل انکار 
نیست و مخلوقات به گونه غیر قابل انکار بر وجود 
او داللت می  کنند، و او باطن است از جهت اینکه 
ذات او اصال قابل حس و لمس و یافت و وصول 
و ادراک نمی  باشد؛ نه اینکه مانند فالسفه و عرفا 
بگوییم اول و آخر و ظاهر و باطن همه موجودات 
انسان  و  چوب  و  سنگ  درون  و  بیرون  و  عالم، 
اصال  و  چیزها خداست!  و همه  بت  و  و شیطان 

چیزی غیر از خدا وجود ندارد!
امام رضا علیه السالم می  فرمایند:

وقدرته  االشیاء  وغلبته  لقهره  الظاهر...  وأما 
علیها کقول الرجل: ظهرت على أعدائی... فهکذا 
ظهور اهلّل  على االشیاء. ووجه آخر أنه الظاهر لمن 
ما  لکل  المدبّر  وأنه  شیء،  علیه  یخفى  ال  أراده 
یرى، فأی ظاهر أظهر وأوضح أمرا من اهلّل  تبارک 
وتعالى فإنک ال تعدم صنعته حیثما توجهت وفیک 
بنفسه  البارز  منا  والظاهر  یغنیک،  ما  آثاره  من 

والمعلوم بحده...2 
أمیر المؤمنین علیه السالم می  فرمایند:

والباطن  للناظرین،  تدبیره  بعجائب  الظاهر 
بجالل عزته عن فکر المتوهمین.3 

أمیر المؤمنین علیه السالم می  فرمایند:
لم یزل أوال قبل االشیاء بال أولیّة، وآخرا بعد 
االشیاء بال نهایة، عظم أن تثبت ربوبیته بإحاطة 

قلب أو بصر.4 

امام رضا علیه السالم می  فرمایند:
وال تصحبه االوقات.5 

□
َخلِْقِه  َغیُْر  ِحَجاٌب  َخلِْقِه  بَیَْن  َو  بَیْنَُه  لَیَْس 

اْحتََجَب بَِغیِْر ِحَجاٍب َمْحُجوب .6
روایت شریفه داللت می  کند که خداوند متعال 
آنجا که خداوند  از  البته  و  دارد  واقعی  مخلوقاتی 
و  مقداری  غیر  و  متجزی  غیر  موجودی  متعال 
بدون زمان و مکان می  باشد اصال معنی ندارد که 
بین او و مخلوقاتش حجاب و پرد ه ای واقع شود، 
نه این که چنانکه فالسفه و عرفا می  پندارند توهم 
موجودات عین  و  است  موجودات  شود خدا عین 
و  گرفته  فرا  را  همه هستی  خدا  وجود  و  خدایند 
اصال دوئیتی بین او و مخلوقات نیست که فرض 

حجاب بین ان دو صحیح باشد! 
□

ـ اهلل نور السماوات واالرِض.7
"خداوند نور آسمان ها و زمین است."

نور  که  همان گونه  که  است  این  مقصود 
هدایت کننده در تاریکی هاست، خداوند تعالی نیز 
است؛  زمین  و  آسمان ها  اهل  و هدایت گر  هادی 
زمین  و  آسمان ها  وجود  تعالی  خداوند  این که  نه 
راوی  می  پندارند.  عرفا  و  فالسفه  چنان که  باشد! 
می  گوید از امام رضا علیه السالم در باره فرموده 
زمین  و  آسمان ها  نور  "خداوند  تعالی:  خداوند 
کننده  هدایت  او  یعنی  فرمودند:  پرسیدم،  است" 

اهل آسمان ها و هدایت کننده اهل زمین است.8
□

ـ ونفخت فیه من روحی.9
"و از روح خود در آن دمیدم."

روح نیز یکی از مخلوقات خداوند تعالی است 
که آن را مانند سایر مخلوقات خویش بدون سابقه 
وجودی آن )ال من شیء( آفریده است، و از باب 
شرافتی که نسبت به برخی مخلوقات دارد آن را 
به خودش نسبت داده است، همان طور که مسجد 
و کعبه را نیز که یکی از مخلوقات اویند به جهت 
شرافتشان به خودش نسبت داده و اضافه نموده و 
فرموده است: "بیتی" یعنی خانه من. سپس از آن 
روح که مخلوق اوست به برخی از مخلوقات خود 
بر خالف تصور فالسفه و  لذا  نموده است.  اعطا 
عرفا معنای آیه این نیست که روح جزئی یا حّصه 
ای یا مرتبه ای از ذات احدیت می  باشد و آن را به 

برخی اشیا داده است!

َو  االِخُر  َو  ُل  االوَّ ُهَو  ـ 
اِهُر َو الْباِطُن َو ُهَو بُِکلِّ  الظَّ

َشیْ ٍء َعلیٌم.
ازلی  ذاتی  خداوند  یعنی 
تبارک  او  و  است  ابدی  و 
است  آخر  و  اول  تعالی  و 
زمان  اینکه  جهت  از 
یا  پیش  چیزی  که  ندارد 
او  و  بود،  تواند  او  از  پس 
ظاهر است از حیث اینکه 
وجود او قابل انکار نیست 
غیر  گونه  به  مخلوقات  و 
او  وجود  بر  انکار  قابل 
داللت می کنند، و او باطن 
است از جهت اینکه ذات 
او اصا قابل حس و لمس 
و یافت و وصول و ادراک 
مانند  اینکه  نه  نمی  باشد؛ 
بگوییم  عرفا  و  فاسفه 
اول و آخر و ظاهر و باطن 
و  عالم،  موجودات  همه 
و  سنگ  درون  و  بیرون 
چوب و انسان و شیطان و 
بت و همه چیزها خداست! 
و اصا چیزی غیر از خدا 

وجود ندارد!

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



در  که  روحی  باره  در  السالم  علیه  باقر  امام 
آدم دمیده شده است و علّت اضافه آن به خداوند 

می   فرمایند:
همانا خداوند روح را به خودش نسبت داده، 
داد،  برتری  دیگر  ارواح  بر  را  آن  این که  برای 
همان گونه که خانه ای را از میان خانه ها برگزیده و 
فرموده: "خانه من" و در باره پیامبری از پیامبرانش 
فرموده است: "خلیل و دوست من" و نظایر آن ها. 
و همه آن ها مخلوق و ساخته شده و حادث و پدید 

آمده و تحت ربوبیت و تدبیر خداوندند.10
و امام صادق علیه السالم در ردّ پندار کسانی 
اعطا،  یا  تملیک،  قابل  را  تعالی  خداوند  ذات  که 
ـ  می   دانند  دیگر  چیز  یا  روح  تولید  و  صدور  یا 

می   فرمایند:
بدون  یکتای  تعالی  و  تبارک  خداوند  همانا 
جزء و صمد است و  اندرون ندارد ]تا دارای روح 
بوده و از آن در آدم دمیده باشد[ و این روح که 
در آدم دمیده شده، تنها آفریده ای از آفریده  های 
داده  قرار  و  دمیده  آدم  در  آن  از  ]که  او می   باشد 

است[.11
□

 ِ ـ إِنَّ ُروَح الُْمْؤِمِن الَشدُّ اتَِّصاال بُِروِح اهللَّ
ْمِس بَِها.12 ِمِن اتَِّصاِل ُشَعاِع الشَّ

اگر کسی خیال کند بین ذات خدا و مخلوقات 
اتصالی وجود دارد خدا را متجزی و جسم دانسته 
است، و لذا منظور از اتصال روح مؤمن به خداوند 
متعال، قرب معنوی می  باشد، و این مطلب خالف 
وحدت وجود است نه تأیید وحدت وجود چنانکه 

فالسفه و عرفا می  پندارند!
□

ـ إِْن ِمْن َشیْ ٍء إاِل ُیَسبُِّح بَِحْمِده .13
و  تسبیح  که  آن  جز  نیست  چیزی  هیچ   «

ستایش خدا را گوید«
یسبح  اال  شیء  من  »ان  مانند:  آیات  برخی 
بحمده«، »هلل یسجد ما فی السموات واالرض«، 
داللت دارند که همه چیز ها تسبیح خدا را می  گویند، 
معنای این آیات این است که هر مخلوقی از حیث 
وجود خود تحت فرمان و حاکمیت خداوند است، و 
از جهت مخلوقیت خود بر تنزیه خالق از شباهت 
با مخلوقات خود داللت می  کند، و در مقابل عزت 
خداوند خاضع و ذلیل است، عبادت حقیقی عملی 
است که اختیاری باشد و عبادت تکوینی عبارتی 
کامال بی  معنا و جاهالنه است، و تسبیح تکوینی 

در حقیقت عبادت نیست، و معنای آیه از قبیل آن 
چیزی است که گفته شد که با اصول و ضروریات 
مکتب منافات نداشته باشد، نه اینکه بت پرستی 
محسوب  خداوند  عبادت  هم  متصوفه  و  زنادقه 
گردد، و نهی از بت  پرستی از روی جهالت و نقص 

و قصور معرفت انبیا باشد!
نفس  ـ حتی  چیز  گفته شود همه  که  وقتی 
و  فرمان  و  اراده  تحت  ـ  ملجم  ابن  کشیدن 
حاکمیت امیر المؤمنین علیه السالم است، معنای 
حیث  از  هم  ملجم  ابن  حتی  که  است  این  آن 
در  و  نیست،  السالم  علیه  امام  بر  غالب  قدرت، 
مقابل قدرت ایشان هیچ غالبیتی ندارد، نه اینکه 
قتل امام علیه السالم هم عبادت و مورد رضای 
الهی و امیر المؤمنین علیه السالم باشد، و هر کس 
ابن ملجم را نهی کند از روی نفهمی و قصور در 
معرفت او باشد که البته متأسفانه مانند مولوی در 

مثنوی خود و اتباع وی چنین می  پندارند. 
حقیقت تسبیح در مورد اشیای عاقل و مختار 
و مکلف، با اشیای غیر عاقل کامال تفاوت دارد، 
اشیای غیر  لذا بت  پرستی کامال مردود است، و 
عاقل ـ حتی خود بت ها! ـ هرگز بت  پرستی نمی -
کنند، و تسبیح آن ها تأیید بت پرستی نیست بلکه 
تسبیح اشیا این است که از حیث حدوث و امکان 
و زمان و مکان و حرکت و تغیر داشتن و از هم 
فرو پاشیدن خود، بر سبوحیت و قدوسیت و تعالی 
و تنزه ذات خالق خود داللت می  کنند، و چنان چه 
بر  باشند  بیان  و  نطق  به  الهی  اراده  و  قدرت  به 
خالف انسان ظلوم جهول، به تنزیه ذات احدیت 
و لعن بت پرستان قائمند. و البته اینها چیزهایی 
صوفیه  و  کافران  و  پرستان  بت  هرگز  که  است 
معصومین  تعلیم  به  باید  و  نمی  فهمند  را  آن ها 
صادق  امام  چنان که  شود،  فهمیده  السالم  علیهم 
بِحَمْدِهِ  یسَبِّحُ  إاِل  َشی ٍء  مِنْ  “وَإِنْ  آیه  تفسیر  در 
خراب  می  فرمایند:  تَسْبِیحَهُمْ”  تَْفَقهُونَ  ال  وَلکِنْ 

شدن دیوار، همان تسبیح اوست:
ِ علیه السالم  عَنْ َداوُدَ الرَّقِّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اهللَّ
ِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ مِنْ َشی ٍء  َقاَل: سََأْلُتهُ عَنْ َقوِْل اهللَّ
إاِل یسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ ال تَْفَقهُونَ تَسْبِیحَهُمْ َقاَل: 

تََنقُُّض اْلجُدُِر تَسْبِیحُهَا.14
مُحَمَّدٍ  بِْن  جَعَْفِر  عَنْ  َصدََقَة  بِْن  مَسْعَدََة  عَنْ 
عَنْ أَبِیهِ علیهما السالم أَنَّهُ دََخَل عَلَیهِ رَُجٌل َفَقاَل 
َ یُقوُل فِی کَِتابِهِ  أَِجدُ اهللَّ إِنِّی  وَُأمِّی  أَبِی  فِدَاکَ  لَهُ 
وَإِنْ مِنْ َشی ٍء إاِل یسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلکِنْ ال تَْفَقهُونَ 

َخلِْقِه  بَیَْن  َو  بَیْنَُه  لَیَْس 
ِحَجاٌب َغیُْر َخلِْقِه اْحتََجَب 

بَِغیِْر ِحَجاٍب َمْحُجوب .
داللـت  شـریفه  روایـت 
خداونـد  کـه  می کنـد 
متعـال مخلوقاتـی واقعی 
دارد و البتـه از آنجـا کـه 
خداونـد متعـال موجودی 
غیـر  و  متجـزی  غیـر 
مقـداری و بـدون زمـان 
و مـکان می  باشـد اصـا 
معنـی نـدارد که بیـن او 
و مخلوقاتـش حجـاب و 
پـرد ه ای واقـع شـود، نه 
این کـه چنانکه فاسـفه 
می  پندارنـد  عرفـا  و 
توهـم شـود خـدا عیـن 
و  اسـت  موجـودات 
خدایند  عیـن  موجـودات 
همـه  خـدا  وجـود  و 
گرفتـه  فـرا  را  هسـتی 
و اصـا دوئیتـی بیـن او 
و مخلوقـات نیسـت کـه 
فـرض حجـاب بیـن ان 

باشـد!  صحیـح  دو 
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ُتسَبِّحُ  أَ  لَهُ:  َفَقاَل  َقاَل.  َکمَا  هُوَ  َفَقاَل:  تَسْبِیحَهُمْ 
َخَشبَ  سَمِعَْت  مَا  أَ  نَعَمْ  َفَقاَل:  اْلیابِسَُة؟  جَرَُة  الشَّ
عَلَى   ِ اهللَّ َفسُبْحَانَ  تَسْبِیحُهُ  وََذلِکَ  تََنقََّض  اْلبَیتِ 

ُکلِّ حَاٍل.15
□

نَْحُن أَْقَرُب إِلَیِْه ِمْن َحبِْل الَْورید.16
“ما از رگ گردن به او نزدیکتریم”

معنای صحیح تقرب به سوی خداوند متعال، 
قرب معنوی است نه وجودی و ذاتى چنانکه امام 

حسین علیه السالم مى فرمایند:
احتجب عن العقول کما احتجب عن االبصار، 
و عمن فی السماء احتجابه عمن فی االرض، قربه 

کرامته و بعده إهانته.17
از  که  است  پنهان  همان سان  عقل ها  از 
دیدگان در نهان است، و از اهل آسمان همان گونه 
پوشیده است که از اهل زمین پوشیده است. قرِب 
او  از  دوری  و  بُعد  و  اوست،  داشتن  گرامی  او 

خوارکردن اوست.
تفسیر فلسفی و عرفانی:

هر یک از ما حصه ای از وجود خدا هستیم 
پس او از هر چیز به ما نزدیکتر است همان طور 

که موج به آب دریا نزدیک است!
□

ُ بُِکلِّ َشیْ ٍء ُمحیطا.۱8 کاَن اهللَّ
"خداوند به هر چیزی احاطه دارد." 

مراد آیه شریفه اشراف علم و قدرت و سلطنت 
خداوند بر همه چیز است. 

سألت ابا عبد اهلل علیه  السالم عن قول اهلل عز 
وجل »و هو اهلل فی السموات وفی االرض« قال 
کذلک هو فی کل مکان. قلت بذاته؟! قال: ویحک 
ان اال ما کن اقدار، فاذا قلت فی مکان بذاته لزمک 
ان تقول فی اقدار وغیر ذلک، ولکن هو بائن من 
خلقه محیط بما خلق علما وقدرة واحاطة وسلطانا، 
لیس علمه بما فی االرض باقل مما فی السماء ال 
یبعد منه شی واالشیا له سواء علما وقدرة وسلطانا 

وملکا واحاطة.
فرموده  درباره  علیه  السالم  صادق  امام  "از 
زمین«  در  و  خداست  آسمانها  در  »او  خداوند 
باشد،  چنان  مکانی  هر  در  او  فرمودند:  پرسیدم، 
عرض کردم: به ذات خود؟ فرمودند: چه می  گویی!! 
بگویی  اندازه هایند و چون  و  اقدار  همانا مکانها 
که  آید  الزمت  می  باشد،  مکان  در  خود  ذات  به 
بگویی در اندازه ها و مانند آن باشد، در حالی که 

او جدای از خلق خود می  باشد آنچه آفریده است، 
در حیطه علم و قدرت و احاطه و سلطنت اوست، 
و علم او به آنچه در زمین است کمتر از آنچه در 
آسمان است نیست. هیچ چیز از او دور نیست، و 
یکسان بودن اشیا برای او، از جهت علم و قدرت 

و سلطنت و ملک و احاطه است."
تفسیر فلسفی و عرفانی:

ذات خداوند همه جا را فرا گرفته است و همه 
زمانها و مکانها و موجودات همان ذات خداست! 
حتی  و  ندارد  وجود  خدا  از  غیر  چیزی  هیچ  لذا 
هم  پرستی  بت  و  نیستند  خدا  غیر  هم  ها  بت 

خداپرستی است.
□

َو إِلَیِْه ُتْقلَبُون. ۱9
ِ الَْمصیُر.20 ُ نَْفَسُه َو إِلَی اهللَّ ُرُکُم اهللَّ ُیَحذِّ

به  است که شما  این  آیه شریفه  دو  مقصود 
اعمال شما  و  باز می گردید  الهی  و حکم  قیامت 

مورد حسابرسی قرار می  گیرد.
تفسیر فلسفی و عرفانی:

ما از ذات و وجود خدا آمده ایم و به وجود و به 
ذات او باز می گردیم! مانند موجی که از دریاست و 

به دریا باز می  گردد.
□

ا.2۱ ا تََجلَّی َربُُّه لِلَْجبَِل َجَعلَُه َدکًّ َفلَمَّ
مقصود از تجلی خداوند، تجلی قدرت و علم 
خداوند در ایجاد و تدبیر مخلوقات می  باشد نه این 
که ذات خداوند متعال که دارای اجزاء و زمان و 

مکان و حاالت نیست جلوه کند و رؤیت گردد.
تفسیر فلسفی و عرفانی:

به صورت همه  و  نموده  تجلی  خداوند  ذات 
اجسام و حیوانات و ... جلوه کرده و خود خدا رؤیت 

شده است!
□

امیر المؤمنین علیه  السالم می   فرمایند:
الحمد هلل المتجلّی لخلقه بخلقه والظاهر 

لقلوبهم بحّجته. 22
"سپاس و ستایش خداوندی راست که برای 
خلقش به واسطه خود آنان نمایان شده، و با حجّت 
و دلیلش برای قلوب ایشان آشکار گشته است."

منظور این است که خداوند تعالی وجود خود 
را به واسطه آفرینش و هستی دادن به مخلوقات 

خود، به ایشان نمایانده و اثبات نموده است.23
امام باقر علیه  السالم هم می   فرمایند:

مـن  فیـه  ونفخـت  ـ 
. حـی و ر

آن  در  خـود  روح  از  "و 
" دمیـدم.

از  یکـی  نیـز  روح 
تعالی  خداونـد  مخلوقات 
ماننـد  را  آن  کـه  اسـت 
سـایر مخلوقـات خویش 
بدون سـابقه وجودی آن 
آفریـده  شـیء(  مـن  )ال 
اسـت، و از باب شـرافتی 
برخـی  بـه  نسـبت  کـه 
را  آن  دارد  مخلوقـات 
بـه خـودش نسـبت داده 
کـه  همان طـور  اسـت، 
مسـجد و کعبـه را نیز که 
یکـی از مخلوقـات اویند 
به جهـت شرافتشـان به 
و  داده  نسـبت  خـودش 
اضافـه نمـوده و فرمـوده 
یعنـی  "بیتـی"  اسـت: 
خانـه مـن. سـپس از آن 
روح کـه مخلوق اوسـت 
از مخلوقـات  برخـی  بـه 
خود اعطـا نموده اسـت. 
تصـور  خـاف  بـر  لـذا 
فاسـفه و عرفـا معنـای 
آیه این نیسـت کـه روح 
جزئـی یـا حّصـه ای یـا 
مرتبـه ای از ذات احدیت 
بـه  را  آن  و  می  باشـد 
برخـی اشـیا داده اسـت!
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إنّ اهلل أظهر ربوبیته فی إبداع الخلق. 24
ایجاد  با  را  خویش  ربوبیت  تعالی  "خداوند 

خلق آشکار و اثبات کرده است."
عرفا  و  فالسفه  تصور  خالف  بر  این،  بنابر 
هرگز معنای حدیث این نیست که وجود خداوند 
نامتناهی و نامحدود است و همه اشیا تجلّی ذات 
او می  باشند. چه این که در این صورت الزم می   آید 
که ذات او مرّکب و دارای اجزای بی نهایت باشد. 
امام رضا علیه السالم می  فرمایند که ذات احدیت 

متجّزی نمی  باشد:
و  امتدادی  و  داشتن  حدّ  ]زیرا  ندارد  حدّ  او 
متجزی بودن مخصوص اشیای دارای اجزا و قابل 
زیادت و نقصان است[ و پذیرای زیادت و نقصان 

نیست، و دارای اجزا نمی  باشد.25
روایت شریفه داللت می  کند که خداوند  نیز 
تعالی خلقت دارد وجود خود را به واسطه آفرینش 
و هستی دادن به مخلوقات خود، به ایشان نمایانده 
و اثبات نموده است.26 نه این که ذاتش به صورت 
همه اشیاء ظهور کرده باشد و هیچ خلقی در کار 

نباشد چنانکه فالسفه و عرفا می  پندارند.
□

از امیرالمؤمنین علیه السالم نقل شده است:
ما رأیت شیئا إال و رأیت اهلل قبله و بعده 

و معه.
"هیچ چیزی ندیدم مگر این که خدا را قبل 

از آن، و بعد از آن، و با آن دیدم."
که بعضی کلمه "فیه" را هم در آن افزوده اند 
روایی  روایتی در مجامع  اوال چنین  در حالی که 
وجود ندارد، و این عبارت جز در کتب و مدارک 
بی اعتبار فیلسوفان و عارفان یافت نمی  شود و جز 

آن هیچ مدرک قابل اعتنایی ندارد.
خواهد  این  آن  معنای  بر فرض صدور،  ثانیا 
بود که وجود خداوند تعالی آن قدر یقینی و مسلّم 
و غیر قابل انکار است که وجود هر چیزی را که 
به  آن،  با  همراه  و  بعد  و  قبل  می   کنم،  تصدیق 
وجود صانع و خالق و آفریننده آن اقرار و تصدیق 
خیاالت  و  اوهام  اساس  بر  این که  نه  می   نمایم؛ 
وحدت وجودیان معنایش این باشد که اصاًل خالق 
از  پر  نیست، و همه جا آن قدر  و مخلوقی در کار 
را که می   بینم خود  وجود خداست که هر چیزی 

خدا را دیده ام نه مخلوقات او را!
□

خداوند تعالی می   فرماید:

شیء  کّل  علی  أنه  بربک  یکف  لم  أو 
شهید.27

کافی  تو  پروردگار  گواهی  و  شهادت  "آیا 
نیست در حالی که او بر هر چیزی گواه است."

وحدت وجودیان در آیه فوق، بر خالف قواعد 
را  مفعول  و  فاعل  عربی،  زبان  بدیهی  و  مسلّم 
اشتباهی گرفته، و شهید را نیز اشتباها به معنای 
آیه  معنای  که  کرده اند  خیال  و  گرفته،  مشهود 
این است که مشهودیت و دیده شدن خدا در هر 
چیزی می  باشد! در حالی که معنای آیه این نیست، 
بلکه مفاد آیه این است که خداوند تبارک و تعالی 
بر همه چیز گواه و شاهد است نه اینکه مشهودیت 

او در همه چیزها می  باشد.28
□

خلق اهلل ادم علی صورته
"خداوند آدم را بر صورتش آفرید"

این روایت مستمسک وحدت وجودیان برای 
اثبات عینیت وجودی انسان با خداوند قرار گرفته 
چیز  السالم  علیهم  بیت  اهل  سخن  اما  است. 

دیگری است:  
حسین بن خالد گوید: 

اهلّل ،  رسول  یابن  السالم:  علیه  للرضا  قلت 
اهلل  علیه  صلى   اهلّل   رسول  أن  یروون  الناس  إن 
فقال:  صورته.  علی  آدم  خلق  اهلّل   إن  قال:   و آله 
قاتلهم اهلّل ، لقد حذفوا اول الحدیث، إن رسول اهلّل  
فسمع  یتسابان،  برجلین  مر  اهلل  علیه  و آله  صلى  
أحدهما یقول لصاحبه: قبح اهلّل  وجهک و وجه من 
یشبهک. فقال صلى  اهلل  علیه  و آله له: ال تقل هذا 

الخیک، فإن اهلّل  خلق آدم علی صورته.29
فرزند  گفتم: ای  السالم  علیه  رضا  امام  "به 
پیامبر، مردم روایت مى کنند که رسول خدا صلى  
به  را  آدم  خداوند  است:  فرموده  اهلل  علیه  و آله 
خدا  فرمودند:  است. حضرت  آفریده  خود  صورت 
حذف  را  حدیث  اول  قسمت  بکشد،  را  ایشان 
کرده اند، رسول خدا صلى  اهلل  علیه  و آله بر دو نفر 
مى گفتند، حضرت  ناسزا  یکدیگر  به  که  گذشتند 
شنیدند که یکی از آن دو نفر به دیگری مى گوید: 
صورت تو و هر کس شبیه توست زشت و قبیح 
او  به  اهلل  علیه  و آله  صلى   حضرت  آن  پس  باد. 
که  چرا  مگوى،  اینچنین  برادرت  به  فرمودند: 

خداوند آدم را به صورت خودِ او آفریده است."
□

امیرالمؤمنین علیه السالم می  فرمایند:

خداوند متعال می   فرماید:
أو لـم یکـف بربـک أنـه 
علـی کّل شـیء شـهید.

)آیـا شـهادت و گواهـی 
کافـی  تـو  پـروردگار 
نیسـت در حالـی که او بر 
هـر چیـزی گواه اسـت.(

وحـدت وجودیـان در آیه 
فـوق، بـر خـاف قواعـد 
زبـان  بدیهـی  و  مسـلّم 
عربـی، فاعـل و مفعـول 
و  گرفتـه،  اشـتباهی  را 
شـهید را نیز اشـتباها به 
معنـای مشـهود گرفتـه، 
کـه  کرده انـد  خیـال  و 
معنـای آیـه ایـن اسـت 
کـه مشـهودیت و دیـده 
شـدن خدا در هـر چیزی 
می  باشـد! در حالـی کـه 
معنـای آیـه این نیسـت، 
بلکـه مفاد آیه این اسـت 
و  تبـارک  خداونـد  کـه 
تعالـی بر همه چیـز گواه 
و شـاهد اسـت نـه اینکه 
همـه  در  او  مشـهودیت 

می  باشـد! چیزهـا 
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یا من دل علی ذاته بذاته.30
"ای کسی که به ذات خود، بر ذات خویش 

داللت نمودی."
منظور از این روایت و امثال آن این است که:
الف( تنها خداوند تعالی است که بندگان را به 

سوی خود هدایت و داللت می   فرماید.
ب( خداوند تعالی هرگز مانند و شبیه و نظیری 
ندارد که با معرفی آن، ذات خود را بشناساند؛ لذا 
نخواهد  او  بی مثال  ذات  شناخت  آینه  ذاتی  هیچ 
گشت، نه این که بر اساس اوهام منحرفان، خداوند 
تعالی ذات خودش را در معرض نمایش گذاشته 
باشد و ذات خود را نشان داده باشد؛ چه این که در 
این صورت ذات متعالی وی دارای زمان و مکان 

و اجزا می  گردد.
□

ُکلَّ یَْوٍم ُهَو فی  َشْأن31.
"هر روزی او در کاری است"

هر  متعال  خداوند  می  کند  داللت  شریفه  آیه 
لحظه فعل جدیدی دارد.

ِ الَّذِی  َخَطبَ أَمِیرُ اْلمُؤْمِنِینَ ع َفَقاَل اْلحَمْدُ هلِلَّ
هُوَ  یَوٍْم  ُکلَّ  عَجَائِبُهُ النَّهُ  تَْنَقضِی  وَ ال  یَمُوُت  ال 
فِی َشْأنٍ مِنْ إِحْدَاثِ بَدِیٍع لَمْ یَُکن. )بحار االنوار، 
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تفسیر فلسفی و عرفانی:

صورتی  و  شکل  به  لحظه  هر  خداوند  ذات 
او  جدید ظهور و تجلی می  کند چه این که ذات 
عین همین موجوداتی است که سرتاسر هستی را 
نجاسات هم غیر  و  بتها  فرا گرفته است و حتی 

خدا نیستند!
□

َسنُریِهْم آیاتِنا ِفی االفاِق َو فی  أَنُْفِسِهْم 
بَِربَِّک  یَْکِف  لَْم  أََو  الَْحقُّ  أَنَُّه  لَُهْم  یَتَبَیََّن  َحتَّی 

أَنَُّه َعلی  ُکلِّ َشیْ ٍء َشهید.۳۲
]ى  افقها  در  را  خود  نشانه هاى  زودى  ”به 
نمود،  بدیشان خواهیم  دلهایشان  در  و  گوناگون [ 
تا برایشان روشن گردد که او خود حقّ است. آیا 
کافى نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزى 

است؟"
و  آفاقی  آیات  که  می  کند  آیه شریفه داللت 
و  وجود  بر  که  متعالند  خدای  مخلوقات  انفسی، 
قدرت خالق خود داللت می  نمایند و خدای متعال 

بر هر چیزی گواه و داناست.
می  کند  روایت  بصیر  ابو  از  کافى  در  کلینى 

که گفت از حضرت صادق علیه السّالم راجع به 
این آیه سؤال کردم، فرمود: خداوند به اهل باطل 
آفاق  و  می  شوند  که چگونه مسخ  می  دهد  نشان 
بر آن ها تنگى می  گیرد، پس در آن وقت قدرت 
عرض  دید.  خواهند  آفاق  و  خود  در  را  پروردگار 
کردم: حَتَّى یََتبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ اْلحَقُّ یعنى چه؟ فرمود 
ظهور قائم آل محمد به امر خداوند حتمى است، 

خدا او را ظاهر گرداند تا همه مردم او را ببینند. 
تفسیر فلسفی و عرفانی:

تمامی آفاق و انفس عین ذات خدایند، لذا به 
هر چیز که نگاه کنی ذات خدا را در آن مشاهده 

می  کنی!
□

لو دلیتم بحبل إلی األرض السفلی لهبط 
علی اهلل .

“اگر ریسمانی را به زمین زیرین بیاندازید بر 
خدا فرود می  آید.“ 

و  عالم  جای  همه  که  است  این  مراد   
از  زمین،  زیرین  طبقات  و  مرتفع  آسمان  های 
سلطنت و قدرت حکومت و آگاهی خدای تعالی 
خارج نیست، نه اینکه مانند فالسفه و عرفا خیال 
عالم  باالی  و  پایین  و  آسمان  و  زمین  که  کنیم 
وجود همان ذات خداست و جز خدا هیچ چیزی 
وجود ندارد!! گذشته از اینکه عبارت مذکور اصل 

و مدرک قابل اعتنایی ندارد.
□

أَ  سَیِّدِی  یَا  ُتْخبِرُنِی  َل  أَ  عِمْرَانُ...  قالَ 
الرَِّضا علیه  َقاَل  فِیهِ  الَْخلْقُ  أَِم  الَْخلِْق  هُوَ فِی 
هُوَ  لَیْسَ  َذلِک  عَنْ  عِمْرَانُ  یَا  جَلَّ  السلم 
َذلِکَ  عَنْ  تَعَالَى  فِیهِ  الَْخلْقُ  َل  وَ  الَْخلِْق  فِی 
 ِ بِاللَّ إِلَّ  ُقوََّة  ل  وَ  بِهِ  تَعِْرُفهُ  مَا  سَُأعَلِّمُکَ  وَ 
أَْخبِرْنِی عَِن الْمِرْآةِ أَنَْت فِیهَا أَمْ هِیَ فِیکَ َفِإنْ 
َکانَ لَیْسَ وَاحِدٌ مِنُْکمَا فِی َصاحِبِهِ َفبَِأیِّ َشیْ ٍء 
بَِضوٍْء  عِمْرَانُ  َقاَل  نَْفسِکَ  عَلَى  بِهَا  اسْتَدْلَلَْت 
بَیْنِی وَ بَیْنَهَا َقاَل الرَِّضا علیه السلم هَْل تَرَى 
وِْء فِی الْمِرْآةِ أَْکثَرَ مِمَّا تَرَاهُ فِی  مِنْ َذلِکَ الضَّ
عَیْنِکَ َقاَل نَعَمْ َقاَل الرَِّضا علیه السلم َفَأِرنَاهُ 
َفلَمْ یُحِرْ جَوَابًا َقاَل علیه السلم َفَل أَرَى النُّورَ 
إِلَّ وَ َقدْ دَلَّکَ وَ دَلَّ الْمِرْآُة عَلَى أَنُْفسُِکمَا مِنْ 
أَمْثَاٌل  لِهََذا  وَ  مِنُْکمَا  وَاحِدٍ  فِی  یَُکونَ  أَنْ  َغیِْر 
 ِ َکثِیرٌَة َغیْرُ هََذا َل یَِجدُ الْجَاهُِل فِیهَا مََقاًل وَ لِلَّ

الْمَثَُل اْلَعْلى .33
در  خداوند  آیا  بفرمائید  حال  گفت:  "عمران 

وحـدت  نظریـه  اسـاس 
وجـود ایـن توهـم باطل 
اسـت که برخـی خداوند 
“نامتناهـی”  را  متعـال 
پنداشـته اند در حالـی که 
بدیهـی اسـت تناهـی و 
عـدم تناهـی از اعـراض 
از  هـم  عـرض  اسـت. 
خواص جسـم می  باشـد، 
نـه  متعـال  خداونـد  و 
جسـم اسـت و نه عرض 
نامتناهـی  بـه  هرگـز  و 
خـواص  از  کـه  بـودن 
متصـف  اسـت  اجسـام 
کسـی  لـذا  نمی  گـردد. 
متناهـی  را  خداونـد  کـه 
یـا نامتناهی بدانـد، او را 
جسم دانسـته است، اگر 
چـه خـودش هـم متوجه 
فاسـفه  خـود  نباشـد. 
هـم صریحـا معترفند که 
متناهی بـودن و نامتناهی 
بـودن از خـواص کّمیـت 

است.
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حضرت  اویند؟  در  مخلوقات  یا  است  مخلوقات 
در  او  نه  حرفهاست،  این  از  برتر  او  فرمودند: 
واالتر  اویند،  در  مخلوقات  نه  و  است  مخلوقات 
قوّه  و  حول  به  حال  است،  حالت  این  از  برتر  و 
آیا تو  ببینم  برایت توضیح خواهم داد، بگو  الهى 
در  کدام  اگر هیچ  تو؟  در  آینه  یا  آینه هستى  در 
دیگرى نیستید چگونه خودت را در آینه مى بینى؟ 
هست،  آن  و  من  بین  که  نورى  توسّط  گفت، 
حضرت فرمودند: آیا آن نور را - بیشتر از آنچه در 
چشم خود مى بینى- در آینه مى بینى؟ گفت: بله، 
حضرت فرمودند: به ما نشانش بده، عمران جوابى 
نداد، حضرت فرمودند: از نظر من، نور بدون اینکه 
در یکى از شما دو تا باشد، تو و آینه را به خودتان 
نشان داده است، این موضوع مثالهاى دیگرى هم 
دارد که جاهل را در آن ها راهى نیست، خداوند را 

داستان باالتر است."
روایت شریفه داللت می  کند که خداوند تعالی 
اجّل از این است که در خلق خود باشد، و همانطور 
نه  که  نور  وجود  از  بلکه  نیستیم  آینه  در  ما  که 
وجود  بر  عقلی  استدالل  آینه  در  نه  و  ماست  در 
به  می  کنیم، همین طور هم  آینه  مقابل  در  خود 
از وجود مخلوقات،  نورانیت و هدایت عقل خود، 
بر وجود خالق متعال استدالل می  کنیم، نه اینکه 
و  نور  و  ما  کنیم که  و عرفا خیال  مانند فالسفه 
آینه همگی عین ذات خدا هستیم! و اصال چیزی 
غیر از خدا وجود ندارد! و این خود خداست که به 
آینه و نور و گوشت و پوست و خون ما  صورت 
آمده  در  و جمادات  حیوانات  و  ها  انسان  سایر  و 

است!!
□

مَنْفِیٌّ عَنْهُ الْقَطارُ مُبَعَّدٌ عَنْهُ  الْحُدُود.3۴ ُکلَّ 
ل  وَ  مَحْدُودٍ  َغیْرُ  َفهُوَ  حَدٍّ  إِلَى  مُتَنَاهٍ  مَحْدُودٍ 
ء وَ ل مُتَوَهٍَّم.35  َغیْرُ مَوُْصوفٍ  مُتََزایِدٍ وَ ل مُتَجَزٍّ
بِحَدٍّ مُسَمًّى؛ لَمْ یَتَنَاهَ إِلَى َغایَةٍ إِل َکانَْت َغیْرَهُ 
لیَِزلُّ مَنْ َفِهمَ هََذا الْحُْکمَ أَبَدًا وَ هُوَ التَّوْحِیدُ 
ل  وَ  نِهَایٌَة  ل  وَ  حَدٌّ  لَهُ  یَُقاُل  ل  الَْخالُِص.36 
انْقَِطاعٌ وَ ل َغایٌَة وَ ل أَنَّ الْشیَاَء تَحِْویهِ َفتُقِلَّهُ 
َفیُمِیلَهُ أَوْ یُعَدِّلَهُ  أَوْ ُتهِْویَهُ  أَوْ أَنَّ َشیْئًا یَحْمِلُهُ 

وَ لَیْسَ فِی الْشیَاِء بِوَالِجٍ  وَ ل عَنْهَا بَِخاِرج.37
روایات شریفه فوق داللت می  کند که خداوند 
متعال مانند مخلوقات خود نیست که دارای امتداد 
همه  خالق  بلکه  باشد  وجودی  حدود  و  اقطار  و 
عین  که  این  نه  است  حدود  و  زمانها  و  مکانها 

اقطار آسمانها و زمینها و مخلوقات باشد چنانکه 
فالسفه می  پندارند.

باطل  توهم  این  وجود  وحدت  نظریه  اساس 
“نامتناهی”  را  متعال  خداوند  برخی  که  است 
و  تناهی  است  بدیهی  که  حالی  در  پنداشته اند 
عدم تناهی از اعراض است. عرض هم از خواص 
جسم می  باشد، و خداوند متعال نه جسم است و 
نه عرض و هرگز به نامتناهی بودن که از خواص 
که  کسی  لذا  نمی  گردد.  متصف  است  اجسام 
را جسم  او  بداند،  نامتناهی  یا  متناهی  را  خداوند 
نباشد.  متوجه  هم  خودش  چه  اگر  است،  دانسته 
خود فالسفه هم صریحا معترفند که متناهی بودن 
و نامتناهی بودن از خواص کمّیت است. چنان که 

می   نویسند:
ذاتی ای  اعراض  از  تناهی  عدم  و  تناهی 

هستند که به کمیت و مقدار ملحق می  شوند.38
ویژگی هایی  و  خواص  و  است...  عرض  کم 
و  بودن  متناهی  خواص،  آن   پنجمین  که...  دارد 

نامتناهی بودن است.39
بنابر این “تناهی و عدم تناهی” از ویژگی  های 
و ممکن،  و حادث،  امتداد،  و  اجزا،  دارای  اشیای 
و  جزء  اصال  که  چیزی  به  لذا  است،  مخلوق  و 
کل و امتداد وجود ندارد نه متناهی گفته می  شود 
عدم  و  “تناهی  دیگر  عبارت  به  نامتناهی.  نه  و 
تناهی” دو معنای نقیض هم نیستند که از بودن 
یا نبودن هر دو محال الزم آید، بلکه مانند “ملکه 
و  متجزی  اشیای  از صفات  تنها  و  تنها  عدم”  و 
مخلوق می  باشند، و خداوند تعالی که خالق تمامی 
اشیای دارای مقدار و اجزا و کوچک و بزرگ است 
ذاتًا مباین با همه آن ها می  باشد. لذا خالق تعالی 
نه  و  متناهی  نه  و  بزرگ،  نه  و  است  کوچک  نه 

نامتناهی.
نیز بر خالف توهم برخی افراد، هیچ روایتی 
وارد نشده است که داللت بر نامتناهی بودن ذات 
خدا داشته باشد، بلکه روایات بر این داللت دارد 
که خداوند متناهی نیست، و با توجه به توضیحی 

که دادیم البته نامتناهی هم نخواهد بود.
امیر المؤمنین علیه السالم می  فرمایند:

جوانب  که  نیست  این گونه  او  »بزرگی 
او جسمی  از  به اطراف کشانده، و  را  او  مختلف، 
بزرگ ساخته باشند، و عظمت او چنان نیست که 
بزرگ  او جسدی  از  و  یافته،  پایان  او  به  اطراف 
ساخته باشند، بلکه او دارای بزرگی شأن و عظمت 

 “تناهـی و عـدم تناهی” 
اشـیای  ویژگی  هـای  از 
امتـداد،  و  اجـزا،  دارای 
و  ممکـن،  و  حـادث،  و 
مخلـوق اسـت، لـذا بـه 
جـزء  اصـا  کـه  چیـزی 
وجـود  امتـداد  و  کل  و 
متناهـی گفته  نـه  نـدارد 
نامتناهی.  نـه  و  می  شـود 
به عبـارت دیگـر “تناهی 
و عدم تناهـی” دو معنای 
نقیـض هم نیسـتند که از 
بـودن یـا نبـودن هـر دو 
بلکـه  آیـد،  الزم  محـال 
عـدم”  و  “ملکـه  ماننـد 
صفـات  از  تنهـا  و  تنهـا 
اشـیای متجزی و مخلوق 
خداونـد  و  می  باشـند، 
تعالـی کـه خالـق تمامی 
و  مقـدار  دارای  اشـیای 
اجـزا و کوچـک و بـزرگ 
بـا  مبایـن  ذاتـاً  اسـت 
همـه آن ها می  باشـد. لذا 
خالـق تعالـی نـه کوچک 
اسـت و نـه بـزرگ، و نه 
متناهـی و نـه نامتناهـی.

وارد  روایتـی  هیـچ  نیـز 
نشـده اسـت کـه داللت 
بـودن  نامتناهـی  بــــر 
ذات خـدا داشـته باشـد، 
ایـن  بـر  روایـات  بلکـه 
داللـت دارد کـه خداونـد 
بـا  و  نیسـت،  متناهـی 
توجـه بـه توضیحـی که 
دادیم البتـه نامتناهی هم 

بـود. نخواهـد 
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سلطنت است.”۴۰
امام جواد علیه السالم می  فرمایند:

"همانا جز خداوند یگانه همه چیز دارای اجزا 
قابل  نه  و  اجزا،  دارای  نه  یکتا  خداوند  و  است، 
فرض پذیرش کمی و زیادی می  باشد. هر چیزی 
پذیرش  به  تصور  قابل  یا  بوده،  اجزا  دارای  که 
کمی و زیادی باشد مخلوق است و داللت بر این 

می  کند که او را خالقی می  باشد.”۴۱
□

نِهَایََة  ل  مَا  إِثْبَاتِ  مِنْ  بُدٌّ  لَنَا  یَُکنْ  لَمْ  وَ 
لَهُ مَعْلُومًا مَعُْقول أَبَدِیًّا سَرْمَدِیًّا َفَقدْ ثَبََت فِی 

عُُقولِنَا أَنَّ مَا ل یَتَنَاهَى هُوَ الَْقدِیمُ الَزلِی2۴.
روایت شریفه داللت می  کند که خدای متعال 
و  امتدادی  حتما  باید  که  نیست  مخلوقات  مانند 
بنابر  باشند  الوجود  محدود  و  متناهی  و  متجزی 
دارای حدود  که همه  مخلوقات  به  وقتی  ما  این 
وجود  به  پی  می نگریم  محدودیتند  و  وجودی 
به  اتصاف  از  فراتر  او  وجود  که  می بریم  خالقی 
قدیم  وجودی  چنین  و  می  باشد  نهایات  و  حدود 
و ازلی است نه این که خدا مساوی با کل عالم 
و  چنانکه فالسفه  باشد  بینهایت  اشیایی  و وجود 

عرفا می  پندارند.
□

بَِعَظَمتَِک الَّتِی َماْت أَْرَکاَن ُکلِّ َشیْ ء.43
فرا  را  چیزی  هر  ارکان  که  ات  بزرگی  ”به 

گرفته است.”
ُکلَّ  بَایَنَْت  َو  َشیْ ٍء  ُکلَّ  َماَت  َفُسبَْحانََک 

َشیْ ٍء َفَأنَْت الَِّذی ال یَْفِقُدَک َشیْ ء.44
"پس منزهی تو که هر چیزی را پر کرد ه ای 
و از هر چیزی جدا هستی و تو آنی که در دسترس 

هر چیزی هستی"  
سلطنت  که  می  کند  داللت  شریفه  روایت 
به همه  او  و  فرا گرفته  را  متعال همه جا  خدای 
چیز داناست و ذات او مباین با تمامی اشیا است 
و هر کس او را بخواند و دست نیاز و حاجت به 
سوی او بردارد او را سریع االجابة می یابد نه این 
باشد  کرده  پر  را  وجود  عالم  همه  خدا  ذات  که 

چنانکه فالسفه و عرفا می  پندارند.
□

ُهَو َمَعُکْم أَیَْن ما ُکنْتُْم.
»هر کجا باشید او با شماست.«

یعنی او با علم و قدرت و فرمان روایی اش 
بر شما احاطه دارد نه اینکه مانند فالسفه و 

عرفا خیال کنید که ذاتش یا علم و قدرتش 
که فراتر از زمان و مکان است چیزی باشد 
که دارای امتداد بوده، همه مکانها را اشغال 
کند به گونه ای که هیچ جایی برای مخلوقات 

باقی نگذارد!
□

أمیر المؤمنین علیه السالم می  فرمایند:
بغیر مماسة و ل  و هو فی کل مکان 
یخلو  ول  فیها  بما  علما  یحیط  مجاورة 

شیء من تدبیره تعالى. 
او در هر جایی است بدون تماس و  "و 
و  چیز  همه  به  دارد  علمی  احاطه  مجاورت، 

هیچ چیز از تدبیر او برکنار نیست.« 
در  اگر  که  دانست  باید  کلی  طور  به 
بوی  که  باشد  متشابهاتی  روایات،  و  آیات 
جبر یا تشبیه یا جسمیت خداوند تعالی از آن 
اساس  بر  را  آن ها  همه  باید  شود  استشمام 
محکمات معنا و تأویل کرد، نه این که دست 
از محکمات برداشته و بر اساس متشابهات به 

مطالب غلط و باطل معتقد شد.
امام رضا علیه  السالم می  فرمایند:

»هر چه در مخلوق باشد در خالقش پیدا 
باشد در  نمی  شود، و هر چه در خلق ممکن 
او  وجود  گرنه  و  است...  ممتنع  آفریننده اش 

دارای اجزای متفاوت می  شد.«
امام صادق علیه  السالم می  فرمایند:

جدا  ـ  تعالی  و  تبارک  ـ  خداوند  »همانا 
و  می  باشند،  او  از  جدا  خلقش  و  خلقش،  از 
نهاد  توان  آن  بر  شی ء  نام  که  چیزی  هر 
مخلوق است مگر خداوند عز و جل. و خداوند 
آنکه  واالست  است، بس  آفریننده همه چیز 

هیچ چیز مانند او نیست.«
امیرالمومنین علیه  السالم می   فرمایند:

معنای صمد این است که خداوند نه اسم 
است و نه جسم، نه شبه دارد و نه صورت، و 
نه تمثال، و نه حدّ، و نه حدود، و نه موضع، 
و نه مکان، و نه چگونگی، و نه جایگاه، و نه 
پر  نه  و  آن جا،  نه  و  این جاست،  نه  و  مکان، 
است، و نه خالی، و نه قیام دارد، و نه قعود، و 
نه سکون، و نه حرکت، و نه ظلمانی است و 
نه نورانی، و نه روحانی است، و نه نفسانی. و 
هیچ جایی از او خالی نیست و هیچ جایی هم 
او را در بر نمی  گیرد، و نه رنگی دارد، و نه بر 

علیـه  امیرالمومنیـن 
می   فرماینـد:  السـام 
ایـن  صمـد  معنـای 
خداونـد  کـه  اسـت 
و  اسـت  اسـم  نـه 
شـبه  نـه  جسـم،  نـه 
و  صـورت،  نـه  و  دارد 
نـه تمثـال، و نـه حـّد، 
نـه  و  حـدود،  نـه  و 
مـکان،  نـه  و  موضـع، 
و نـه چگونگـی، و نـه 
جایـگاه، و نـه مـکان، 
و نـه این جاسـت، و نه 
آن جـا، و نه پر اسـت، 
و نـه خالی، و نـه قیام 
دارد، و نـه قعـود، و نه 
سـکون، و نـه حرکت، 
اسـت  ظلمانـی  نـه  و 
نـه  و  نورانـی،  نـه  و 
روحانـی اسـت، و نـه 
و هیچ جایی  نفسـانی. 
و  نیسـت  خالـی  او  از 
هیـچ جایـی هـم او را 
در بـر نمی   گیـرد، و نـه 
بـر  نـه  و  رنگـی دارد، 
و  کنـد،  خطـور  قلبـی 
نـه دارای بویی اسـت. 
همه ایـن چیزهـا از او 

می   شـود. نفـی 
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قلبی خطور کند، و نه دارای بویی است. همه 
این چیزها از او نفی می   شود.

□
مََکانٌ  بِهِ  یَْشَغُل  ل  وَ  مََکانٌ  مِنْهُ  یَْخلُو  ل 

َقِریبٌ فِی بُعْدِهِ بَعِیدٌ فِی ُقرْبِه. 5۴ 
سَبَقَ فِی الْعُلُوِّ َفل َشیْ َء أَعْلَى مِنْهُ وَ َقرُبَ 
اسْتِعْلؤُهُ  َفل  مِنْهُ  أَْقرَبُ  َشیْ َء  َفل  فِی الدُّنُوِّ 
بَاعَدَهُ عَنْ َشیْ ٍء مِنْ َخلْقِهِ وَ ل ُقرْبُهُ سَاوَاهُمْ 

فِی الْمََکانِ بِه۴6.
خدای  که  می  کند  داللت  شریفه  روایت  دو 
از جایی به جایی نمی  رود  لذا  ندارد  متعال مکان 
که مکانی به وجود او پر و مشغول شده یا از وجود 
او خالی شود، و هیچ جایی از سلطنت و آگاهی او 
خارج و دور نیست نه این که گفته شود ذات خدا 
عین همه زمانها و مکانها و اشیا می  باشد چنانکه 

فالسفه و عرفا می  پندارند. 
□

امیرالمؤمنین علیه السالم می  فرمایند:
شی ء  فی  کشی ء  ل  الشیاء  فی  داخل 
شی ء  من  کشی ء  ل  منها  وخارج  داخل، 

خارج .۴7
در  که  چیزی  مانند  نه  است  اشیا  "داخل 
چیزی دیگر داخل است، و خارج از آن ها است نه 

مانند چیزی که در چیزی داخل است."
وَ  بِهَا  مُتَمَاِزٍج  َغیْرُ  ُکلِّهَا  الْشیَاِء  فِی  هو 
بَائِنٌ مِنْهَا، مُتَجَلٍّ ل بِاسْتِهْلِل رُؤْیَةٍ نَاٍء ل  ل 

بِمَسَاَفةٍ َقِریبٌ ل بِمُدَانَاة۴8
غیر  که  حالى  در  هست  چیزها  همه  "در 
آن ها.  از  جداست  نه  و  آن ها  به  است  ممزوج 
هُویداست، نه به مبالغه در دیدنِ چشم او را. دور 
و  او  میان  که  مسافتى  به  نه  مخلوقین،  از  است 
به  مخلوقین،  به  است  نزدیک  باشد.  مخلوقین 

اعتبار احاطه علم او، نه به نزدیکى مسافت." 
منظور از داخل بودن خداوند در اشیا این است 
که او تبارک و تعالی مانند اشیا دارای اجزا و زمان 
و مکان نیست که بتوان او را خارج و دور از آن ها 
این  به  نیز  از آن ها  او  فرض کرد، و خارج بودن 
معنا است که باری تعالی مانند اشیای دارای اجزاء 
و زمان و مکان نیست که بتوان او را مانند شیر و 
شکر ممزوج و داخل هم، یا مانند جوهر و عرض 
او  بلکه  دانست؛  واحد  و موصوف وجود  و صفت 
زمان  و  کّل  و  جزء  داشتن  از  متعالی  است  ذاتی 
و مکان، و ماسوای او همه دارای اجزای وجودی 

می  باشند. لذا ممازجت )درهم آمیختگی( و مباینت 
)کنار هم بودن، و دور یا نزدیک هم قرار گرفتن( و 
اتّحاد و یگانگی او با اشیا ذاتًا محال است، و همه 
چیز تحت سلطنت و قدرت و علم او می  باشد، نه 

این که وجود خداوند با اشیا یکی باشد!
قول  عن  علیه  السالم  اهلل  عبد  أبا  سألت   ...
اهلل عّز وجّل: وهو اهلل فی السموات وفی االرض 
قال: کذلک هو فی کّل مکان. قلت: بذاته؟! قال: 
مکان  فی  قلت  فإذا  أقدار،  االماکن  إن  ویحک 
بذاته لزمک أن تقول فی أقدار وغیر ذلک، ولکن 
وقدرًة  علمًا  خلق  بما  محیط  خلقه،  من  بائن  هو 
واحاطًة وسلطانًا، لیس علمه بما فی االرض بأقل 
ممّا فی السماء، ال یبعد منه شیء واألشیاء له سواء 

علمًا وقدرًة وسلطانًا وملکًا وإحاطًة. 49
امام صادق علیه  السالم  از  "راوی می  گوید: 
در  و  آسمان ها  در  او   " خداوند:  فرموده  باره  در 
هر  در  او  فرمودند:  پرسیدم،  خداست"  زمین 
خود؟  ذات  به  کردم:  عرض  باشد.  چنان  مکانی 
فرمودند: چه می   گویی؟! همانا مکان ها دارای اندازه 
مکان  در  خود  ذات  به  بگویی  چون  و  می  باشند 
می   باشد، الزمت آید که بگویی در اندازه ها و مانند 
از خلق خود  او جدای  در حالی که  آن می  باشد، 
و  علم  حیطه  در  است  آفریده  آن چه  می   باشد. 
قدرت و سلطنت و فرمان روایی اوست، و علم او 
به آن چه در آسمان و زمین است یکسان است. 
او  برای  اشیا  همه  و  نیست،  دور  او  از  چیز  هیچ 
و  احاطه  تحت  و  بودن  مقدور  و  معلوم  از جهت 
سلطنت و ملک او قرار داشتن یکسان می  باشد."
حضرت امیرالمؤمنین علیه  السالم می   فرمایند:

لیس فی األشیاء بوالج، وال عنها بخارج. 50
"نه در اشیا فرو رفته است، ونه از آن ها خارج 

می   باشد."
حضرت صادق علیه  السالم می   فرمایند:

و  مکان  کّل  فی  داخل  وتعالی  تبارک  فاهلل 
خارج من کّل شیء.51

مکانی  هر  در  تعالی  و  تبارک  خداوند  "پس 
داخل، و از هر چیزی خارج است."

حضرت سید الّشهداء علیه  السالم می   فرمایند:
علوه من غیر توّقل، ومجیئه من غیر تنّقل. 52

"فراتری او بدون باال رفتن، و آمدن او بدون 
انتقال یافتن است."

فرموده  معنای  روایات  این  به  توجّه  با  و 
خداوند تعالی معلوم می   شود که می  فرماید:

امـام  از  می  گویـد:  راوی 
صـادق علیـه  السـام در 
خداونـد:  فرمـوده  بـاره 
و  آسـمان ها  در  "او 
خداسـت"  زمیـن  در 
او  فرمودنـد:  پرسـیدم، 
چنـان  مکانـی  هـر  در 
کـردم:  عـرض  باشـد. 
بـه ذات خـود؟ فرمودند: 
همانـا  می   گویـی؟!  چـه 
دارای انـدازه  مکان هـا 
چـون  و  می  باشـند 
خـود  ذات  بـه  بگویـی 
می   باشـد،  مـکان  در 
الزمـت آیـد کـه بگویـی 
آن  ماننـد  و  در اندازه هـا 
می  باشـد، در حالـی کـه 
از خلـق خـود  او جـدای 
می   باشـد. آن چـه آفریده 
علـم  حیطـه  در  اسـت 
و  سـلطنت  و  قـدرت  و 
و  اوسـت،  فرمان روایـی 
در  آن چـه  بـه  او  علـم 
اسـت  زمیـن  و  آسـمان 
یکسـان اسـت. هیچ چیز 
از او دور نیسـت، و همـه 
اشـیا بـرای او از جهـت 
معلـوم و مقـدور بـودن و 
تحـت احاطه و سـلطنت 
و ملـک او قـرار داشـتن 

می  باشـد." یکسـان 
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هو معکم اینما کنتم.«53
"هر کجا باشید او با شماست.

یعنی او با علم و قدرت و فرمان روایی اش بر 
شما احاطه دارد.

اگر کسی بگوید علم و قدرت خداوند متعال 
غیر ذات او نیست و اگر علم و قدرت او در همه 
جا باشد پس ذات او هم در همه جا هست، پاسخ 
این است که نه علم و قدرت خداوند متعال چیزی 
است که دارای امتداد بوده و هر زمان و مکانی را 
پر کرده باشد، و نه ذات او چنین است، لذا صحیح 
این است که بدانیم همه چیز و همه جا در حیطه  
آگاهی وفرمان روایی و سلطنت و حکم و فرمان 
خداوند متعال است. و چنانچه تمامی مخلوقات و 
زمان ها و مکان ها را نیست و نابود و معدوم فرماید 
هیچ چیزی از علم و قدرت او تبارک و تعالی کم 

نخواهد شد.
□

لعلک  مکان  کل  فی  موجودا  یا  أناجیک 
تسمع ندائی.۵۴

موجوداتی  که  می  کند  داللت  شریفه  روایت 
به  او  و  او می  باشند  غیر خدا هستند که مخلوق 
سبب اشراف و سلطنت و آگاهی اش پاسخگو و 
مجیب آنان در هر زمان و مکانی می  باشد نه این 
تنها  و  نیست  بیش  توهمی  عالم  شود  توهم  که 
خداست که تمام مکانها و زمانها را پر کرده است 
و  فالسفه  چنانکه  اشیاست  همه  عین  او  خود  و 

عرفا می  پندارند.
□

أََحِدیُّ الَْمْعنَی یَْعنِی بِِه أَنَُّه ال یَنَْقِسُم ِفی 
ُوُجوٍد َو ال َعْقٍل َو ال َوْهم.55

روایت شریفه داللت می  کند که خداوند متعال 
بر خالف تمام موجودات عالم است که متجزی 
و قابل انقسام در خارج یا عقل یا وهم می  باشند، 
در  انقسام  قابل  اشیای  عین  او  ذات  که  این  نه 
خارج و عقل و وهم باشد چنانکه فالسفه و عرفا 

می  پندارند.
□

َحدَّ االْشیَاَء ُکلََّها ِعنَْد َخلِْقه.56
روایت شریفه داللت می  کند که خداوند متعال 
با آفریدن اشیاء همه آن ها را دارای حد و حدود 
وجودی قرار داده است نه این که گفته شود هیچ 
خلقی در کار نیست و همه اشیا روی هم به طور 
بینهایت مساوی با ذات خدا است چنانکه فالسفه 

و عرفا می  پندارند.
□

ِ علیه  السام: أَنَُّه َقاَل أَیَّ  َعْن أَبِی َعبِْد اهللَّ
ُکلِّ َشیْ ٍء  ِمْن  أَْکبَُر   ُ َفُقلُْت اهللَّ أَْکبَُر   ُ َشیْ ٍء اهللَّ
َقاَل َو َکاَن ثَمَّ َشیْ ٌء ِسَواهُ  َفیَُکوَن أَْکبََر ِمنُْه؟! 

ُ أَْکبَُر ِمْن أَْن ُیوَصف۵۷. ُقلُْت َو َما ُهَو َفَقاَل اهللَّ
تنها  که  می  کند  داللت  شریفه  روایت 
مخلوقاتند که با یکدیگر مقایسه می  شوند و بعضی 
کوچکتر و بعضی بزرگتر می  باشند اما ذات احدیت 
از سنخ موجودات متجزی و مخلوق نیست که به 
بزرگی یا کوچکی وجود وصف گردد و فراتر از این 
است که قابل وصف باشد یا با مخلوقات مقایسه 
شود، نه این که گفته شود وجود او آنقدر بزرگ 
و  است  نگذاشته  باقی  غیر  برای  جایی  که  است 
وجود همه چیز حصه ای از وجود خداست! چنانکه 

فالسفه و عرفا می  پندارند.
□

ِّیٌَّة وَ مَائِیٌَّة َقاَل نَعَمْ ل  َقاَل لَهُ السَّائُِل َفلَهُ إِن
یْ ُء إِل بِِإنِّیَّةٍ وَ مَائِیَّةٍ.58 یُثْبَُت الشَّ

خداوند  که  می  کند  داللت  شریفه  روایت 
متعال موجودی حقیقی و واقعی و دارای انیت و 
مائیت واقعی می  باشد نه این که گفته شود انیت 
انیت و مائیت همه اشیاست  و مائیت خدا همان 
گردد!  انکار  اشیاء  ماورای  خالق  خدای  وجود  و 

چنانکه فالسفه و عرفا می  پندارند.
□

بَِقوْلِی  ارِْجعْ  الْشیَاِء  بِخِلفِ  َشیْ ٌء  َقاَل   َ
یْئِیَّةِ  أَنَّهُ َشیْ ٌء بِحَقِیَقةِ الشَّ إِثْبَاتِ مَعْنًى وَ  إِلَى 

َغیْرَ أَنَّهُ ل ِجسْمٌ وَ ل ُصورٌَة.۵۹
روایت شریفه داللت می  کند که خدای متعال 
اشیاست  بر خالف همه  و  واقعی است  موجودی 
گفته  این که  نه  نه صورت،  و  دارد  نه جسم  که 
و  جمادات  و  اجسام  و  اشیا  همه  عین  خدا  شود 

حیوانات است چنانکه فالسفه و عرفا می  پندارند.
□

مِنْ  تَمْیِیُزهُ  تَوْحِیدُهُ  وَ  تَوْحِیدُهُ  مَعِْرَفتُهُ 
بَیْنُونَُة  ل  صَِفةٍ  بَیْنُونَُة  التَّمْیِیِز  حُْکمُ  وَ  َخلْقِهِ 

عُْزلَة.۶۰
معنای تباین صفتیه در مکتب وحی این است 
قابلیت  اجزا و  این است که  که صفت مخلوقات 
زیادت و نقصان دارند، ولی خداوند فراتر از داشتن 
این وصف است، و بر خالف اشیا و صفات آن ها 
می  باشد نه این که گفته شود تباین مخلوقات و 

هو معکم اینما کنتم.«
بـا  او  باشـید  کجـا  هـر 

. سـت شما
یعنـی او با علـم و قدرت 
بـر  فرمان روایـی اش  و 

شـما احاطـه دارد.
اگـر کسـی بگویـد علـم 
و قـدرت خداونـد متعـال 
غیر ذات او نیسـت و اگر 
علـم و قـدرت او در همه 
او  باشـد پـس ذات  جـا 
هـم در همـه جا هسـت، 
پاسـخ ایـن اسـت که نه 
خداونـد  قـدرت  و  علـم 
اسـت  چیـزی  متعـال 
بـوده  امتـداد  دارای  کـه 
مکانـی  و  زمـان  هـر  و 
و  باشـد،  کـرده  پـر  را 
نـه ذات او چنیـن اسـت، 
لـذا صحیـح ایـن اسـت 
کـه بدانیـم همـه چیـز و 
همـه جا در حیطـه  آگاهی 
و سـلطنت  وفرمان روایی 
و حکـم و فرمـان خداوند 
و چنانچه  متعـال اسـت. 
و  مخلوقـات  تمامـی 
را  مکان هـا  و  زمان هـا 
نیسـت و نابـود و معدوم 
از  چیـزی  هیـچ  فرمایـد 
علـم و قـدرت او تبـارک 
و تعالی کم نخواهد شـد.
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با  صفت  تباین  جاعلشان،  و  خالق  با  مجعوالت، 
مخلوقات  وجود  که  معنی  این  به  است  موصوف 
مانند  آن ها  تباین  و  تفاوت  و  است،  یکی  خدا  با 
تفاوت صفات یک شیء با ذات آن، و مانند تفاوت 
و  فالسفه  چنانکه  است  آن ها  اعراض  با  جواهر 
عرفا می  پندارند؛ چرا که در واقع صفت و موصوف، 
و جوهر و عرض یک چیزند نه دو چیز. لذا در نظر 
ایشان خالق و مخلوق هم در واقع یک چیزند نه 

دو چیز.
□

َ تَبَاَرَک َو تََعالَی َکاَن َو لَیَْس َشیْ ٌء  إِنَّ اهللَّ
َغیُْرُه َو َکَذلَِک ُهَو الْیَْوَم َو َکَذلَِک ال یََزاُل أَبَدا.61

َقْد َکاَن َو ال َخلَْق َو ُهَو َکَما َکان. 62
خداوند  که  می  کند  داللت  شریفه  روایات 
متعال ازلی و قدیم است و مخلوقات او حادثند، و 
ذات خداوند متعال زمان و قبل و بعد ندارد و هرگز 
تغییر نمی  کند، و همان طور که  مانند خلق خود 
قبل از خلقت اشیا بدون زمان و مکان بود االن 
هم بدون زمان و مکان و مقارنت و مصاحبت با 
اشیا و مخلوقات دارای زمان و مکان است، نه این 
که گفته شود خداوند هیچ خلقی ندارد و خودش 
عین همه اشیاء می  باشد و هر لحظه به صورتی در 

می آید چنانکه فالسفه و عرفا می  پندارند. 
یْ َء  الشَّ َخلََق  َو  َغیَْرُه  َشیْ َء  ال  إِْذ  َکاَن 
الَِّذی َجِمیُع االْشیَاِء ِمنُْه َو ُهَو الَْماُء الَِّذی َخلََق 

االْشیَاَء ِمنْه.63
روایت شریفه داللت می  کند که خداوند متعال 
ازلی و قدیم است و تمامی مخلوقات موجوداتی 
این  نه  است  نموده  خلق  را  آن ها  او  که  حادثند 
است  ننموده  خلق  چیز  هیچ  خدا  شود  توهم  که 
بلکه خود  از ذات خدا،  اشیا صادر شده  تمامی  و 

خدایند! چنانکه فالسفه و عرفا می  پندارند.
□

َو  َعلَیَْک  َدلَلْتَنِی  أَنَْت  َو  َعَرْفتَُک  بَِک 
َدَعْوتَنِی إِلَیَْک َو لَْو ال أَنَْت لَْم أَْدِر َما أَنْت. 64

خودش،  به  خداوند  معرفت  صحیح  معنای 
دارای وجوه صحیحی است که به برخی از آن ها 

اشاره می  کنیم:
از  تعالی  ذات خداوند،  که  آنجا  از  اول(  وجه 
داشتن شکل  از  منزه  و  اجزا،  و  مقدار  بودن  دارا 
و شبح و شبیه و مثل و مانند و نظیر است، پس 
هیچ چیزی غیر از خود او آینه شناخت و معرفی او 
واقع نمی  شود، و تنها او را باید به خودش شناخت 

نه چیزی دیگر.
امیر المؤمنین علیه  السالم می  فرمایند:

إنما یشبه الشیء بعدیله، وأما ما ال عدیل له 
فکیف یشبه بغیر مثاله.65

خود  نظیر  و  عدیل  به  چیزی  هر  »همانا 
تشبیه می  شود، و اما آن چیزی که برای او عدیل 
و نظیری نیست چگونه به چیزی تشبیه  شود که 

مانند و مثال او نیست.”
وجه دوم( “موجود”، در نظر مخلوق منحصر 
و  متناهی  یا  حال  ـ  مقدار  دارای  ذات  به  است 
با  احتمال وجود ذاتی که مباین  نامتناهی ـ و  یا 
مقدار و تعالی ای از جزء و کل باشد صرفا در نظر 
خداوند  که  هنگامی  تا  بنابراین  است.  منتفی  او 
تعالی، خودش بشر را از این قصور در فکر، و عدم 
التفات به موضوع الیق برای الوهیت نجات ندهد، 
خود  اجزای  و  مقدار  از  متعالی  وجود  به  را  او  و 
متوجه نفرماید، موضوع حقیقی خداشناسی برای 
حال  این  در  و  بود،  خواهد  مطلق  مجهول  وی 
مکلف نمودن او به تحصیل معرفت “تکلیف بما 

ال یطاق” می  باشد.
مخلوقات  اوال  که  اوست  خود  تنها  »پس 
بر  که  ذاتی  عنوان  به  ـ  وجود خودش  متوجه  را 
راه  از  ثانیا  و  می  سازد،  ـ  است  اشیا  همه  خالف 
وجود مخلوقات خود، وجود خویش را برای عقول 

اثبات می  نماید.”
امام صادق علیه  السالم می  فرمایند:

فعرفهم نفسه ولو ال ذلک لن یعرف أحد ربه.66
"پس خداوند خود را به ایشان معرفی نمود، 
را  خود  پروردگار  کس  هیچ  نبود  چنین  اگر  و 

نمی  شناخت.”
)یعنی این که خداوند تبارک و تعالی معنای 
توحید و یگانگی غیر قابل حس و ادراک و شناخت 
بودن ذات خود را به ایشان شناساند وگر نه هرگز 
را  خدا  ذات  و  نمی  شد  مطلب  این  متوجه  کسی 
دارای شکل و صورت و قابل شناخت و ادراک و 

وجدان و یافتن می دانست.(
من  وال  خالقه  من  أحد  یدر  لم  ذلک  ال  ولو 

رازقه.67
"و اگر چنین نبود احدی نمی دانست خالق و 

رازق او کیست.”
... البی عبد اهلل  علیه  السالم: هل جعل فی 
الناس أداة ینالون بها المعرفة؟ قال: ال، إن علی 
اهلل  البیان ال یکلف اهلل  نفسا إال وسعها وال یکلف 

تَوْحِیدُهُ  وَ  تَوْحِیدُهُ  مَعِْرَفتُهُ 
حُْکمُ  وَ  َخلْقِهِ  مِنْ  تَمْیِیُزهُ 
ل  صَِفةٍ  بَیْنُونَُة  التَّمْیِیِز 

بَیْنُونَُة عُْزلَة.
معنـای تبایـن صفتیه در 
مکتـب وحـی این اسـت 
این  که صفـت مخلوقات 
اسـت که اجـزا و قابلیت 
زیـادت و نقصـان دارند، 
فراتـر  خداونـد  ولـی 
وصـف  ایـن  داشـتن  از 
اسـت، و بـر خاف اشـیا 
و صفـات آن ها می  باشـد 
نـه ایـن کـه گفته شـود 
و  مخلوقـات  تبایـن 
و  خالـق  بـا  مجعـوالت، 
جاعلشـان، تبایـن صفت 
بـه  اسـت  موصـوف  بـا 
وجـود  کـه  معنـی  ایـن 
مخلوقـات بـا خـدا یکی 
اسـت، و تفـاوت و تباین 
تفـاوت  ماننـد  آن هـا 
بـا  شـیء  یـک  صفـات 
ذات آن، و ماننـد تفـاوت 
آن ها  اعـراض  بـا  جواهر 
فاسـفه  چنانکـه  اسـت 
می  پندارنـد؛  عرفـا  و 
چـرا کـه در واقـع صفت 
و  جوهـر  و  موصـوف،  و 
عـرض یک چیزنـد نه دو 
چیز. لـذا در نظر ایشـان 
خالـق و مخلـوق هـم در 
واقـع یـک چیزند نـه دو 

. چیز
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اهلل  نفسا إال ما آتاها.68
کردم:  سوال  السالم  علیه  صادق  امام  "از 
آیا در مردم وسیله ای قرار داده تا به معرفت او 
برسند؟ فرمودند: نه بلکه بر خداست که بیان کند 
و خداوند تعالی هیچ نفسی را تکلیف مگر به اندازه 
را تکلیف نمی  کند  قدرت و توانش و هیچ کسی 

مگر به همان اندازه که به او قدرت داده است.”
توضیح معنای روایت فوق این است که سائل 
پرسید آیا مردم به خودی خود می  توانند به معرفت 
او  و  یافته  دست  تعالی  و  تبارک  خداوند  صحیح 
ادراک  از حس و  فراتر  اشیا، و  را بر خالف همه 
در  السالم  علیه  امام  و  یا خیر؟  بدانند  و شناخت 
تعالی  و  تبارک  اگر خداوند  جواب می  فرمایند که 
قابلیت درک و حس  از  فراتر  و  شناخت صحیح، 
را  او  ذات  نمی  شناساند،  ایشان  به  را  خود  بودن 
ادراک  و  توهم  و  تصور  قابل  اشیای  سایر  مانند 
و  ضاللت  به  و  می  پنداشتند،  وجدان  و  شهود  و 

گمراهی می  افتادند.
لهم  یجعل  ولم  المعرفة  العباد  اهلل   یکلف  لم 

إلیها سبیال.69
"خداوند بندگان را به معرفت تکلیف نفرموده، 
و برای ایشان راهی به سوی آن قرار نداده است.”
لیس هلل  علی خلقه أن یعرفوا، وللخلق علی 
أن  عرفهم  إذا  الخلق  علی  وهلل   یعرفهم  أن  اهلل  

یقبلوا.70
او  که  نیست  حق  این  بندگان  بر  را  "خدا 
را  خود  که  است  الزم  خدا  بر  بلکه  بشناسند،  را 
که  است  واجب  خلق  بر  و  بشناساند.  ایشان  به 
شناساند  ایشان  به  را  خود  خداوند  که  هنگامی 

بپذیرند.”
افعال  فاعل  انسان ها  چه  گر  سوم(  وجه 
تعالی  خداوند  این  اما  می  باشند  خود  شر  و  خیر 
فراهم ساخته،  را  ایشان  اسباب هدایت  است که 
و  پیامبران  و  آسمانی  کتاب های  ایشان  برای  و 
امامان معصوم قرار داده است، لذا نسبت هر گونه 
از  که  ـ  انسان ها صادر شود  از  که  نیکی  و  خیر 
الهی  معرفت  به  اقرار  و  تعقل  نعمت  آن ها  جمله 
هم می  باشد ـ به خداوند، اولی از نسبت آن ها به 
مخلوق می  باشد، اما نسبت اعمال زشت ایشان به 
خود آن ها اولی است، چرا که نعمت  های خداوند 
را کفران نموده، و آن ها را در مسیر معصیت الهی 

مصرف نموده اند.
امیر المؤمنین علیه  السالم می  فرمایند:

عرفت محمدا صلی  اهلل  علیه  و آله باهلل  حین 
وعرض،  طول  من  الحدود  فیه  وأحدث  خلقه 
منه  وإلهام  باستدالل  مصنوع  مدبر  أنه  فعرفت 
نفسه  وعرفهم  طاعته  المالئکة  ألهم  کما  وإرادة، 

بال شبه وال کیف.71
"محمد صلی  اهلل  علیه  و آله را به خدا شناختم، 
او را خلق نمود و حدودی مانند طول و  چرا که 
عرض در او احداث نمود. لذا بر اساس استدالل 
اراده الهی شناختم که او تدبیر شده و  الهام و  و 
به  را  خود  طاعت  که  طور  همان  است.  مصنوع 
مالئکه اش الهام نموده، و خود را بدون شبیه و 

کیفیت به ایشان شناساند.”
نه این که ذات خداوند بدون واسطه در ذات 
ما شهود گردد چنانکه فالسفه و عرفا می  پندارند.

□
یَا ُهَو یَا َمْن ال ُهَو إاِل ُهو.۷۲

روایت شریفه داللت می  کند که هیچ چیز جز 
خود خدا خدا نیست، نه این که توهم شود همه 
جمادات و نباتات و حیوانات و... عین ذات خدایند 

چنانکه فالسفه و عرفا می  پندارند.
□

أَْفتَح عَیْنَ  َقلْبِهِ  وَ سَمْعَهُ حَتَّى یَسْمَعَ بَِقلْبِهِ 
وَ یَنُْظرَ بَِقلْبِهِ إِلَى جَللِی وَ عََظمَتِی.73

أَنِرْ  إِلَیْکَ وَ  لِی َکمَاَل النْقَِطاِع  إِلَِهی هَبْ 
تَخِرَقَ  حَتَّى  إِلَیْکَ  نََظِرهَا  بِضِیَاِء  ُقلُوبِنَا  أَبَْصارَ 
مَعْدِنِ  إِلَى  َفتَصَِل  النُّوِر  حُجُبَ  الُْقلُوِب  أَبَْصارُ 

الْعََظمَةِ وَ تَصِیرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلََّقًة بِعِزِّ ُقدْسِک. 7۴
با  باید  ما  که  می  کند  داللت  شریفه  روایت 
نظر  او  و عز قدس  الهی  به عظمت  قلبی  ایمان 
عین  را  خدا  باهلل  نعوذ  که  این  نه  باشیم  داشته 
همه اشیا و مخلوقات و حتی اعیان نجس بدانیم 

چنانکه فالسفه و عرفا می  پندارند. 
□

ِفی  ْمُس  الشَّ َعلَیِْه  َطلََعْت  َما  َجِمیَع  إِنَّ 
َو  َها  بَرِّ َو  بَْحِرَها  َمَغاِربَِها  َو  االْرِض  َمَشاِرِق 
ِ َو أَْهِل  َسْهلَِها َو َجبَلَِها ِعنَْد َولِیٍّ ِمْن أَْولِیَاِء اهللَّ

ال.۷۵ ِ َکَفیِْئ الظِّ الَْمْعِرَفِة بَِحقِّ اهللَّ
سوی  ما  که  می  کند  داللت  شریفه  روایت 
اولیای  برای  متعال  خدای  مقابل عظمت  در  اهلل 
الهی ارزشی ندارند نه این که توهم شود همه ما 
سوی اهلل عین ذات خدایند چنانکه فالسفه و عرفا 

می  پندارند. 
□

َو  الَْحقُّ  ُهَو   َ اهللَّ بَِأنَّ  ذلَِک 
أَنَّ ما یَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو 

الْباِطل. 
داللـت  شـریفه  آیـه 
از  غیـر  کـه  می  کنـد 
خداونـد متعـال چیزهایی 
وجـود دارد کـه مخلوقات 
هـر  عبـادت  و  اوینـد 
خـدای  از  غیـر  چیـزی 

اسـت. باطـل  متعـال 
و  فلسـفی  تفسـیر  امـا 

گویـد: مـی  عرفانـی 
از آنجـا کـه جـز وجـود 
وجـودی  متعـال  خـدای 
در کار نیسـت پـس هـر 
پرسـتیده  کـه  چیـزی 
پرسـتیده  خـدا  شـود 
شـده اسـت و لـو اینکـه 
عبـادت بـت هـا باشـد!
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الْوُجُودِ  حَقِیَقُة  َّنِی   دَل وَ  إِلَیْهِ  هَدَانِی  مَنْ  یَا 
عَلَیْهِ وَ سَاَقنِی مِنَ الْحَیْرَةِ إِلَى مَعِْرَفتِه76ِ

روایت شریفه داللت می  کند که اشیا حقیقتا 
و  داللت  خداوند  وجود  بر  را  ما  و  دارند  وجود 
وحدت  و ضاللت  حیرت  از  و  می کنند  راهنمایی 
وجود و انکار خالق متعال می رهانند و به معرفت 
خداوند می رسانند، نه اینکه مانند پندار فالسفه و 
عرفا حقیقت وجود عالم وهم و خیال باشد و وجود 
خدا عین وجود عالم و همه اشیاء باشد! چنان که 

گویند:
چون به دقت بنگری آن  چه در دار وجود است 
سرگرمی  برای  امکان  در  بحث  و  است  وجوب 

است!77
چون یک وجود هست و بود واجب و صمد

از ممکن این همه سخنان فسانه چیست؟78
آن چه دیده می  شود همان حق است؛ و خلق، 

وهم و خیال می  باشد.79
□

َحدِّ  ِمْن  یْ َء  الشَّ ُیْخِرُج  أَنَُّه   ُ اهللَّ َفَمْعنَی 
الَْعَدِم إِلَی َحدِّ الُْوُجوِد َو یَْختَِرُع االْشیَاَء ال ِمْن 

َشیْ ء.80
روایت شریفه داللت می  کند که عالم حادث 
این  نه  است  اشیاء  خالق  متعال  خدای  و  است 
که توهم شود عالم قدیم است و اشیا عین ذات 

خدایند چنانکه فالسفه و عرفا می  پندارند.
گذشته از اینکه اوال این مطلب روایت نیست. 
وجود  وحدت  نفی  و  عالم  بر حدوث  داللت  ثانیا 
می  کند و اوهام فالسفه و عرفا را در هم می شکند!

□
وَ  الْوُجُودِ  أََزلِیَّةِ  تَْأِویِل  َفعَلَى  َکانَ  قِیَل  إِنْ 

إِنْ قِیَل لَمْ یََزْل َفعَلَى تَْأِویِل نَْفِی الْعَدَِم.8۱
روایت شریفه داللت می  کند که بودن و ثبوت 
خداوند مانند بودن اشیاء نیست که دارای قبل و 
زمان  فوق  او  بلکه  می  باشند  زمانی  امتداد  و  بعد 
و مکان و قبل و بعد است نه این که توهم شود 
وجود خدا در امتداد همه زمانها و مکانها می  باشد 

چنانکه فالسفه و عرفا می  پندارند.
□

بِِهمَا  یُبْصِرُ  عَیْنَانِ  أَعْیٍُن  أَرْبَعََة  لِلْعَبْدِ  إِنَّ 
أَمْرَ آخِرَتِهِ وَ عَیْنَانِ یُبْصِرُ بِِهمَا أَمْرَ دُنْیَاهُ َفِإَذا 
الْعَیْنَیِْن  لَهُ  َفتَحَ  َخیْرًا  بِعَبْدٍ  ُ عَزَّ وَ جَلَّ  أَرَادَ اللَّ

اللَّتَیِْن فِی َقلْبِهِ َفَأبَْصرَ بِِهمَا الْغیْبَ .82
روایت شریفه داللت می  کند که خداوند چشم 

دل مؤمن را باز می  کند تا به آخرت ایمان داشته 
باشد و برای آخرتش توشه فراهم کند نه این که 
توهم شود دنیا و آخرت و بهشت و جهنم و مؤمن 
و کافر و خدا و شیطان و... همه یکی اند چنانکه 

فالسفه و عرفا می  پندارند.
□

الیاٍت  االْرِض  َو  ماواِت  السَّ َخلِْق  فی   إِنَّ 
الولِی االلْباب 83

متعال  خداوند  که  می  کند  داللت  مذکور  آیه 
خالق آسمان و زمین است و هر بنده عاقلی که در 
خلقت این دو تعقل کند می یابد که همه مخلوقند 
و داللت بر خالقی متعالی از مخلوقات می  نمایند.

تفسیر فلسفی و عرفانی:
از  ای  حصه  و  ای  مرتب ه  زمین  و  آسمان 
نگاه  دو  آن  به  کس  هر  بنابراین  خدایند!  وجود 
کند حصه ای از ذات خدا را مشاهده کرده است! 

صاحب اسفار می  نویسد:
لیس فی دار الوجود غیره دیّار. وکلّ ما یترائی 
فی عالم الوجود أنّه غیر الواجب المعبود فإنّما هو 
من ظهورات ذاته و تجلّیات صفاته الّتی هی فی 
وجود  فهو  ندرکه  ما  فکّل  ذاته...  عین  الحقیقة 
ما  متوهّم،  فالعالم  الممکنات...  أعیان  فی  الحقّ 
له وجود حقیقیّ. فهذا حکایة ما ذهبت إلیه العرفاء 

االلهیّون واالولیاء المحّققون.84 
□

أَنَّ  یَْعلَُموَن  َو  الَْحقَّ  دینَُهُم   ُ اهللَّ ُیَوفِّیِهُم 
َ ُهَو الَْحقُّ الُْمبیُن.85 اهللَّ

تمامی مخلوقات داللت بر این دارند که ایشان 
را خالقی است که متعالی از تمامی مخلوقات است 
که آن ها را آفریده است لذا وجود خداوند متعال 

حق آشکار و غیر قابل انکار است.
تفسیر فلسفی و عرفانی:

وجود خداوند سراسر هستی را فرا گرفته است 
لذا هر چیز آشکاری عین ذات خداست!

□
یَْدُعوَن  ما  أَنَّ  َو  الَْحقُّ  ُهَو   َ اهللَّ بَِأنَّ  ذلَِک 

ِمْن ُدونِِه ُهَو الْباِطل. 86
از خداوند  آیه شریفه داللت می  کند که غیر 
متعال چیزهایی وجود دارد که مخلوقات اویند و 
عبادت هر چیزی غیر از خدای متعال باطل است.

تفسیر فلسفی و عرفانی:
از آنجا که جز وجود خدای متعال وجودی در 
کار نیست پس هر چیزی که پرستیده شود خدا 

خداوند تعالی می   فرماید:
و ما رمیت اذ رمیت و لکن 

اهلل رمی.
"تو پرتاب نکردی آن گاه 
بلکه  کردی،  پرتاب  که 

خدا پرتاب کرد."
شریفه  آیه  این  از  مراد 
این است که هنگامی که 
تو مشتی از خاک به سوی 
لشکر کفار پرتاب نمودی 
"شاهت  فرمــــودی:  و 
الوجــوه" )صورت هایتان 
ما  واقع  در  باد(،  زشت 
آن  دنبال  به  که  بودیم 
شن  و  خاک  از  طوفانی 
ایجاد نمودیم و در نتیجه 
و  خوردند  شکست  آن ها 

فرار نمودند.
مفهوم کلی آیه این است 
که  نیکی  کار های  که 
و  تأیید  می   دهید  انجام 
ما  را  آن  توفیق  و  نصرت 
این که  نه  عطا می   نماییم؛ 
و  فاسفه  مانند  کسی 
معنایش  کند  خیال  عرفا 
اصًا  تو  که  است  این 
فعلی  که  نداری  وجود 
هر  بلکه  زند،  سر  تو  از 
که  معصیتی  یا  طاعت 
در  می   دهید  انجام  شما 
ـ  و  نبوده  فعل شما  واقع 
نعوذ باهلل ـ خداوند است 
یا  معصیت  و  گناه  آن  که 
طاعت و عبادت را انجام 

می   دهد!
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پرستیده شده است و لو اینکه عبادت بت ها باشد!
□

لُُه  َو إِْن ِمْن َشیْ ٍء إاِل ِعنَْدنا َخزائِنُُه َو ما نُنَزِّ
إاِل بَِقَدٍر َمْعلُوم.87

کن  و  قدرت  همان  متعال  خداوند  خزائن 
فیکون او و ایجاد و آفرینش اوست که هر چیزی 
را که اراده کند محقق می شود بدون این که ماده 

اولیه یا ابزار و آالتی در کار باشد.
تفسیر فلسفی و عرفانی:

خود  و  خدایند  وجود  همان  اشیا  تمامی 
خداست که به صورت  های مختلف در آمده است 
لحاظ  و صورت  بدون شکل  آن ها  وجود  اگر  لذا 
گردد خود خدایند و اگر صورت و تعین و شکل 

آن ها در نظر گرفته شود غیر خدایند!
□

اُل َقاَل أَ لَْم تََر إَِذا ُظلَِّل  ُقلُْت أَیُّ َشیْ ٍء الظِّ
ْمِس َشیْ ٌء َو لَیَْس بَِشیْ ء.88 ِفی الشَّ

سایه  قطعا  که  می  کند  داللت  شریفه  روایت 
چیزی است اما نه مانند خود چیزی که سایه دارد، 
نه این که روایت داللت بر جواز اجتماع نقیضین، 
اشیاء کند  بودن وجود سایر  اعتباری و عدمی  یا 

چنانکه فالسفه و عرفا می  پندارند!
□

خداوند تعالی می   فرماید:
و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی.89

"تو پرتاب نکردی آن گاه که پرتاب کردی، 
بلکه خدا پرتاب کرد."

مراد از این آیه شریفه این است که هنگامی 
کفار  لشکر  سوی  به  خاک  از  مشتی  تو  که 
الوجوه"  شاهت   " فرمودی:  و  نمودی  پرتاب 
)صورت هایتان زشت باد(، در واقع ما بودیم که به 
دنبال آن طوفانی از خاک و شن ایجاد نمودیم و 

در نتیجه آن ها شکست خوردند و فرار نمودند.90
مفهوم کلی آیه این است که کار های نیکی 
که انجام می   دهید تأیید و نصرت و توفیق آن را 
ما عطا می   نماییم؛ نه این که کسی مانند فالسفه 
و عرفا خیال کند معنایش این است که تو اصاًل 
هر  بلکه  زند،  سر  تو  از  فعلی  که  نداری  وجود 
طاعت یا معصیتی که شما انجام می   دهید در واقع 
فعل شما نبوده و ـ نعوذ باهلل ـ خداوند است که 
انجام  را  عبادت  و  طاعت  یا  معصیت  و  گناه  آن 

می  دهد!
□

خداوند تعالی می   فرماید:
واهلل خلقکم وما تعملون.91

که  را  بت هایی  و  شما  یکتا  خداوند  "و 
می   سازید آفریده است."

مراد از این آیه شریفه این است که بت هایی 
که آن ها را می   تراشید نیز مانند خود شما مخلوق 
اوهام  اساس  بر  این که   نه  است،  تعالی  خداوند 
خداوند  که  باشد  این  آیه  معنای  عرفا  و  فالسفه 
شما و گناهان و معصیت ها و همه افعال شما را 

آفریده است!
□

 ُ َو اهللَّ  ِ یا أَیَُّها النَّاُس أَنْتُُم الُْفَقراُء إِلَی اهللَّ
ُهَو الَْغنِیُّ الَْحمید.92

آیه شریفه داللت می  کند که تمامی مخلوقات 
محتاج و فقیر الی اهلل می  باشند.

تفسیر فلسفی و عرفانی:
در فلسفه و عرفان معنی فقیر الی اهلل بودن 
تحریف گردیده و آن را به این معنا برگردانده اند 
که اشیا مراتب و حصص و اجزای وجود خدایند، 
تنها  و  عدمند  همگی  مخلوقات  که  معنا  این  به 
خداست که وجود او سراسر هستی را فرا گرفته 

است و وجود او عین تمامی موجودات است.
□

رَأَیُْت أَبَا الْحَسَِن عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ فِی الْیَوِْم 
َّا  ِ وَ إِن َّا لِلَّ الَّذِی ُتوُفِّیَ فِیهِ أَبُو جَعَْفٍر ع َفَقالَ  إِن
وَ  لَهُ  َفقِیَل  ع  جَعَْفٍر  أَبُو  مََضى  راِجعُونَ   إِلَیْهِ 
ِ  لَمْ أَُکنْ  ٌَّة لِلَّ َکیْفَ عَرَْفَت َقاَل لنَّهُ تَدَاَخلَنِی ذِل
ِ  وَ عََظمَتِهِ َشیْ ٌء  أَعِْرُفهَا. دََخلَنِی  مِنْ  إِجْللِ  اللَّ

لَمْ أَعْهَدْهُ.93
روایت شریفه داللت می  کند که خدایی فراتر 
دارد که حتی حجت خدا هم  از مخلوقات وجود 
در مقابل او اظهار عجز بندگی می  کند پس وای 
نجسه  اعیان  و  خود  که  فالسفه  و  عرفا  حال  بر 
لیس فی  و می گویند:  ذات خدا می دانند  را عین 
أعظم  ما  سبحانی  سبحانی  و  اهلل!  سوی  جبتی 

شانی! و ال إله إال أنا ها فاعبدون!!
□

خداوند تعالی می   فرماید:
کّل شیء هالک اال وجهه.94

"همه چیز نابود است جز وجه خداوند."
وجه خداوند تعالی یعنی همان دین و جهتی 
که از آن به سوی او رفته می   شود، و چون تجلّی 
بیت  اهل  بیان  و  کامل دین و شریعت در وجود 

یا أَیَُّها النَّاُس أَنْتُُم الُْفَقراُء 
الَْغنِیُّ  ُهَو   ُ اهللَّ َو   ِ اهللَّ إِلَی 

الَْحمید.
داللـت  شـریفه  آیـه 
تمامـی  کـه  می  کنـد 
مخلوقات محتـاج و فقیر 

می  باشـند. اهلل  الـی 
امـا در فلسـفه و عرفـان 
اهلل  الـی  فقیـر  معنـی 
بـودن تحریـف گردیـده 
معنـا  ایـن  بـه  را  آن  و 
اشـیا  کـه  برگردانده انـد 
و  حصـص  و  مراتـب 
اجزای وجـود خدایند، به 
ایـن معنـا کـه مخلوقات 
تنهـا  و  عدمنـد  همگـی 
او  وجـود  کـه  خداسـت 
فـرا  را  هسـتی  سراسـر 
گرفتـه اسـت و وجـود او 
عیـن تمامـی موجـودات 

. ست ا

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



علیهم السالم می  باشد، ایشان وجه اهلل می  باشند.
راوی می  گوید: از امام صادق علیه السالم در 
او  باره فرموده خداوند عزیز و جلیل: " جز وجه 
همه چیز نابود است" پرسیدم. فرمودند: منظور از 
وجه خدا، دین خداوند است، و رسول خدا صلی 
اهلل علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علیه السالم 
دین خدا، و وجه او، و چشم او در میان بندگانش، 
و لسان او که با آن سخن می   گوید، و دست قدرت 
او بر خلقش می  باشند و ما همان وجه اهلل هستیم 

که از آن به سوی خداوند آمده می   شود.95
تفسیر فلسفی و عرفانی:

هر چیزی غیر از خدا هالک است یعنی معدوم 
موجودات  عین  او  وجود  زیرا  خدا  ذات  جز  است 

هستی است! 
□

امام صادق علیه السالم می  فرمایند:
إّن اهلل خلقنا من نور عظمته... فکنّا نحن 

خلقا و بشرا نورانییّن. 96
"همانا خداوند تعالی ما را از نور عظمت خود 
نورانی  انسان  های  و  آفریده ها  ما  پس  آفرید... 

می   باشیم."
از  السالم  علیهم  امامان  خلقت  از  مراد 
و  شرافت  جنبه  به  اشاره  خداوند،  عظمت  نور 
بر  و داللتشان  ایشان،  مبارک  هدایت گری وجود 
عظمت و جالل ربوبی است؛ یعنی پیامبر و اهل 
اثبات  و  به هدایت،  السالم موصوف  بیت علیهم 
کننده کمال علم و قدرت ذات احدیت می  باشند. 
این کالم به این می  ماند  که گفته شود: "سلمان 
از نور مکتب اهل بیت علیهم السالم پدید آمده 
و  تیرگی  و  ظلمت  از  عاص  بن  عمرو  امّا  است، 
اهل  که  نکند  خیال  کسی  پس  است.97  ضاللت 
بیت علیهم السالم پرتوی و شعاعی و یا حّصه ای 
و یا مرتبه ای از ذات خداوند می  باشند! چه این که 
بدیهی است وجود دارای نور و شعاع، متجّزی و 
مخلوق بوده، و چنانچه کسی خیال کند که ذات 
خداوند تعالی دارای نور و شعاع است او را متجّزی 

و مرّکب و جسم پنداشته است.
□

امام باقر علیه السالم می  فرمایند:
یا جابر، کان اهلل وال شی ء غیره... خلق 
وخلقنا  وسلم  وآله  علیه  اهلل  صلی  محمدا 
أهل البیت معه من نور عظمته، فأوقفنا أظلة 
کشعاع  ربنا  نور  من  نورنا  یفصل  خضراء... 

الشمس من الشمس. 98
باقر  حضرت  گفت:  جعفی  یزید  بن  "جابر 
علیه السّالم فرمودند: جابر! خدا بود در حالی که 
آفرید  که  موجودی  اولین  نبود...  او  با  چیز  هیچ 
بود  وسلم  وآله  علیه  اهلل  صلی  مصطفی  محمد 
و  آفرید  او  با  عظمتش  نور  از  را  بیت  اهل  ما  و 
به صورت سایه  های سبز به پا داشت... نور ما از 
نور پروردگارمان جدا می  شد همان طور که شعاع 

خورشید از خورشید جدا می  شود."
بر فرض صدور این روایت، منظور از آن این 
السالم،  علیهم  بیت  اهل  هدایت  نور  که  است 
شعاع  مانند  و  است  الهی  هدایت  و  دین  همان 
خورشید که از خورشید جدایی ندارد و برگرفته از 
آن است، هدایت گری اهل بیت علیهم السالم نیز 
هرگز غیر از هدایت الهی نیست. نه این که مانند 
خیاالت منحرفان منظور این باشد که وجود اهل 
بیت علیهم السالم نسبت به وجود خداوند تعالی 
مانند خورشید و نور آن باشد! چه این که در این 
صورت الزم می   آید که ذات احدیت دارای زمان 
و مکان و اجزا و تغیر و تبدّل باشد. همان طور که 
به  نسبت  سلمان  هدایت گری  بگوید:  کسی  اگر 
نور  مانند  السالم  علیهم  البیت  اهل  هدایت گری 
خورشید نسبت به خورشید است، یا بگوید سلمان 
نسبت به امیرالمؤمنین علیه السالم مانند سایه آن 
جهت  از  که  است  این  منظور  می  باشد،  حضرت 
معنوی و هدایت گری بین آن دو جدایی نیست، نه 
این که واقعا رابطه آن دو مانند درخت و سایه آن، 

یا مانند المپ و نور آن باشد.
عالمه  و  ندارد  اعتباری  مذکور  روایت  البته 
مجلسی قدس سره در مورد کتاب "فارسی" که 
روایت فوق از آن نقل شده و عبارت "یفصل نورنا 

من..." تنها در آن آمده است، می  فرمایند:
گرفته  برسی  و  فارسی  کتاب  از  که  اخباری 
اخبار  سایر  مرتبه  در  اعتبار  نظر  از  است  شده 

نمی  باشد.99
آیات و  اگر در  باید دانست که  به طور کلی 
روایات، متشابهاتی باشد که بوی جبر یا تشبیه یا 
باید  استشمام شود  آن  از  تعالی  جسمیت خداوند 
تأویل  و  معنا  محکمات  اساس  بر  را  آن ها  همه 
بر  و  برداشته  از محکمات  این که دست  نه  کرد، 

اساس متشابهات به مطالب انحرافی معتقد شد.
امام رضا علیه  السالم می  فرمایند:

وکل  خالقه،  فی  یوجد  الخلق ال  فی  ما  کل 

السام  علیه  صادق  امام 
می  فرمایند:

نور  من  خلقنا  اهلل  إّن 
خلقا  نحن  فکنّا  عظمته... 

و بشرا نورانییّن.
تعالی  خداوند  "همانا 
خود  عظمت  نور  از  را  ما 
آفریده ها  آفرید... پس ما 
نورانی  انسان  های  و 

می   باشیم."
امامان  خلقت  از  مراد 
نور  از  السام  علیهم 
اشاره  خداوند،  عظمت 
و  شرافت  جنبه  به 
مبارک  وجود  هدایت گری 
بر  داللتشان  و  ایشان، 
ربوبی  جال  و  عظمت 
و  پیامبر  یعنی  است؛ 
السام  علیهم  بیت  اهل 
و  هدایت،  به  موصوف 
علم  کمال  کننده  اثبات 
احدیت  ذات  قدرت  و 
به  کام  این  می  باشند. 
این می  ماند  که گفته شود: 
"سلمان از نور مکتب اهل 
پدید  السام  علیهم  بیت 
بن  عمرو  اّما  است،  آمده 
عاص از ظلمت و تیرگی و 
ضالت است. پس کسی 
بیت  اهل  که  نکند  خیال 
و  پرتوی  السام  علیهم 
شعاعی و یا حّصه ای و یا 
ذات خداوند  از  ای  مرتبه 
این که  چه  می  باشند! 
بدیهی است وجود دارای 
و  متجّزی  شعاع،  و  نور 
چنانچه  و  بوده،  مخلوق 
ذات  که  کند  خیال  کسی 
خداوند تعالی دارای نور و 
شعاع است او را متجّزی 
و مرّکب و جسم پنداشته 

است.
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الُْمْؤِمنِیَن  أَِمیــــُر  َکاَن 
ِعلُْم  أَنَا  یَُقوُل  علیه السام 
الَْواِعی   ِ اهللَّ َقلُْب  أَنَا  َو   ِ اهللَّ
ِ النَّاِطُق َو َعیُْن  َو لَِساُن اهللَّ

.ِ ِ النَّاِظُر َو أَنَا َجنُْب اهللَّ اهللَّ
داللـت  شـریفه  روایـت 
امیـــــــر  کـه  می  کند 
المومنیـن علـی بـن ابی 
اهلل  صلـوات  طالـب 
عبـد  علیـه  سـامه  و 
خـدای متعـال می  باشـد 
اراده  از جهـت علـم و  و 
و لسـان و سـمع و بصـر 
و  می  باشـد  اهلل  حجـة 
تمـام حرکات و سـکنات 
چیـزی  همـان  ایشـان 
خداونـد  کـه  اسـت 
می  خواهـد نـه ایـن کـه 
توهـم شـود نعـوذ بـاهلل 
علـی  المومنیـن  امیـر 
ابـی طالـب صلوات  بـن 
و  علیـه  سـامه  و  اهلل 
حـق  خلفـای غاصـب 
امیـر المؤمنیـن  و اشـیا 
همگـی بـه طور مسـاوی 
خداینـد  ذات  حصه  هـای 
و عرفا  چنانکـه فاسـفه 

! نـد ر ا می  پند

ما یمکن فیه یمتنع فی صانعه... إذا لتفاوتت ذاته 
ولتجزأ کنهه. 100

پیدا  خالقش  در  باشد  مخلوق  در  چه  "هر 
در  باشد  ممکن  خلق  در  چه  هر  و  نمی  شود، 
آفریننده اش ممتنع است...، و گر نه وجود او دارای 

اجزای متفاوت می  شد."
امام صادق علیه  السالم می  فرمایند:

وخلقه  خلقه  من  خلو  وتعالی  تبارک  اهلّل   إن 
خلو منه، وکل ما وقع علیه اسم شیء ما خال اهلّل  
عز وجل فهو مخلوق، واهلّل  خالق کل شیء، تبارک 

الذی لیس کمثله شیء. 101
از  جدا  ـ  تعالی  و  تبارک  ـ  خداوند  "همانا 
خلقش، و خلقش جدا از او می  باشند، و هر چیزی 
است  مخلوق  نهاد  توان  آن  بر  شی ء  نام  که 
همه  آفریننده  خداوند  و  جل.  و  عز  خداوند  مگر 
او  مانند  آنکه هیچ چیز  واالست  است، بس  چیز 

نیست."
□

َفبِِهْم َماَت َسَماَءَک َو أَْرَضَک َحتَّی َظَهَر 
أَْن ال إِلََه إاِل أَنْت. 102

چهارده  که  می  کند  داللت  شریفه  روایت 
معصوم علیهم السالم حجت بر تمام اهل آسمانها 
و زمینها هستند و خداوند متعال به واسطه پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السالم 
و  توحیدی  معارف  خداوندند  معرفت  ابواب  که 
است  رسانده  جا  همه  به  را  اهلل  اال  اله  ال  ظهور 
به گونه ای که توحید حقیقی در تمام آسمانها و 
زمین کامال ظاهر شد، نه این که پنداشته شود این 
علوم را از هر جایی و لو از کفار و مشرکین یونان 
و... می توان اخذ نمود و در نتیجه هم گفته شود 
نعوذ باهلل وجود خدا و پیامبر و و ائمه و شمر و یزید 
و فرعون و... همه یک چیز است که همه جا را پر 
کرده است و اصال خالق و مخلوق دو چیز نیستند! 

چنانکه فالسفه و عرفا می  پندارند.
□

َو  ِعبَاُدَک  أَنَُّهْم  إاِل  بَیْنََها  َو  بَیْنََک  َفْرَق  ال 
َخلُْقک. 103

خداوند  که  می  کند  داللت  شریفه  روایت 
فرق  و  خود  مخلوقات  از  متعالی  است  موجودی 
ایشان با خدا این است که ایشان بندگان و خلق 
خدایند نه خود خدا یا تطورات و تغیرات ذات خدا! 
یعنی تو ایشان را افرید ه ای و تو از تمامی اینها 
متعالی هستی نه این که توهم شود خلق و عباد 

عین ذات خدایند و خدا عین ذات ایشان چنانکه 
فالسفه و عرفا می  پندارند!

□
أَنَا  یَُقوُل  الُْمْؤِمنِیَن علیه السام  أَِمیُر  َکاَن 
 ِ اهللَّ لَِساُن  َو  الَْواِعی   ِ اهللَّ َقلُْب  أَنَا  َو   ِ اهللَّ ِعلُْم 

104.ِ ِ النَّاِظُر َو أَنَا َجنُْب اهللَّ النَّاِطُق َو َعیُْن اهللَّ
روایت شریفه داللت می  کند که امیر المومنین 
علی بن ابی طالب صلوات اهلل و سالمه علیه عبد 
و  اراده  و  علم  از جهت  و  می  باشد  متعال  خدای 
تمام  و  می  باشد  اهلل  حجة  بصر  و  سمع  و  لسان 
است که  ایشان همان چیزی  حرکات و سکنات 
خداوند می  خواهد نه این که توهم شود نعوذ باهلل 
و  اهلل  طالب صلوات  ابی  بن  علی  المومنین  امیر 
سالمه علیه و خلفای غاصب حق امیر المؤمنین  
ذات  حصه های  مساوی  طور  به  همگی  اشیا  و 

خدایند چنانکه فالسفه و عرفا می  پندارند!
□

105ِ َفَأیْنَما ُتَولُّوا َفثَمَّ َوْجُه اهللَّ
وجه  آنجا  پس  کنید  روی  طرف  هر  "به 

خداوند است."
مقصود آیه این است که خداوند تعالی در جا 
و مکانی قرار ندارد که شما خیال کنید مثاًل اگر به 
قبله رو کردید به خدا رو کرده باشید، و اگر از قبله 
باشید.  برگردانده  رو  از خدا هم  برگرداندید106  رو 
اساسًا او متعالی از داشتن زمان و مکان است، و 
روی آوردن به او امری معنوی است، و روی به 
هر طرف داشته باشید می   توانید با او به مناجات و 

دعا و انس بپردازید.
امام باقر علیه السالم می  فرمایند:

یوصف  أن  من  أعظم  وجّل  عّز  اهلّل   إن   ...
بالوجه.107

امام رضا علیه السالم می  فرمایند:
یا أبا صلت، من وصف اهلّل  بوجه کالوجوه فقد 
حججه  و  رسله  و  أنبیاؤه  اهلّل   وجه  لکن  و  کفر، 
صلوات اهلّل  علیهم. هم الذین بهم یتوجه إلى اهلّل  
اهلّل  عز وجل  دینه ومعرفته. وقال  وإلى  عز وجل 
وقال  ربک«  وجه  ویبقى  فإن  علیها  من  »کل 
فالنظر  وجهه«.  إال  هالک  شیء  »کل  وجل:  عز 
السالم فی  اهلّل  ورسله وحججه علیهم  أنبیاء  إلى 

درجاتهم ثواب عظیم للمؤمنین یوم القیامة.
لذا منظور از آیه این طور نیست  که فالسفه 
و عرفا خیال می  کنند که وجود خدا آن قدر وسیع 
خدا  وجود  از  پر  جا  همه  که  است  بی نهایت  و 
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دو  خداشناسـی  در 
دارد: وجـود  دیـدگاه 

1: دیـدگاه فیلسـوفان 
ایـن  عارفـان:  و 
پایه  ایـن  دیـدگاه بـر 
اسـتوار اسـت کـه جز 
هیـچ  خداونـد،  وجـود 
وجودی در کار نیسـت 
متعـال  خداونـد  و 
خلـق  وجـودی  هیـچ 
جهـان  بلکـه  نکـرده، 
هسـتی و وجود سـایر 
وجـود  همـان  اشـیا 
خداونـد اسـت کـه به 
شـکل ها  و  صورت هـا 
و تعین  هـای گوناگـون 
در آمـده اسـت و حتی 
وجود شـیطان هم غیر 

نیسـت. خـدا  وجـود 
مکتـب  عقیـده   :2
بـر  وحـی:  و  برهـان 
بشـر  اندیشـه  خـاف 
در  پیشـین،  سـاخته 
جهـان  دیـدگاه،  ایـن 
وجـود  غیـر  هسـتی، 
اسـت.  متعال  خداونـد 
همـه اشـیا مخلـوق و 
آفریـده او می  باشـند و 
او همـه چیـز را پس از 
نیسـتی حقیقی )ال من 
نمـوده  خلـق  شـیء( 
مخلــــوقات،  اسـت. 
از  آمـده  پدیـد  نـه 
نـه  و  خداوندنـد  ذات 
مرتبــــه ها، جلوه هـا، 
تعین ها،  اجــــــزاء، 
اشـکال و صورت  هـای 

او. وجـود 

متعالی  ذات  این صورت  در  این که  چه  می  باشد! 
وی دارای زمان و مکان و اجزا خواهد شد.

□
ُ الِْعبَاَد َعلَی الَْمَعاِصی َقاَل ال  ُقلُْت أَْجبََر اهللَّ
َض إِلَیِْهُم االْمَر َقاَل َقاَل ال َقاَل ُقلُْت  ُقلُْت َفَفوَّ

َفَما َذا َقاَل لُْطٌف ِمْن َربَِّک بَیَْن َذلَِک.108
روایت شریفه داللت می  کند که عباد خدا غیر 
اختیار  بلکه  باطل است  تفویض  خدایند و جبر و 
توهم  که  این  نه  است  ثابت  االمرین  بین  امر  و 
شود عباد عین ذات خدایند و همه افعالشان جبرا 
و بالواسطه فعل خداست چنانکه فالسفه و عرفا 

می  پندارند:
موجودات  سلسله  در  واقع  اشیای  "همه 
وجوب  این  و  دارند  ضرورت  و  وجوب  امکانی، 
سلسله  و  کرده اند،  دریافت  خود  تامه  علّت  از  را 
منتهی   بالذات  واجب  به  سرانجام  این علّت ها 
می  گردد. پس واجب  بالذات علّت وجوب دهنده به 

سایر علّت ها و معلوالتشان می   باشد."109
□

َ یَُحوُل بَیَْن الَْمْرِء َو َقلْبِه. 110 اْعلَُموا أَنَّ اهللَّ
در  مى شود  مانع  و  حائل  خدا  که  بدانید  »و 

میان مرد و دل او«
آیه شریفه داللت می  کند که انسان و قلب او 
هر دو مخلوق خداوندند و غیر اویند و هیچ کدام 
الهی  قدرت  و  علم  اشراف  از  الهی  مخلوقات  از 

بیرون نیستند.
تفسیر فلسفی و عرفانی:

از  بیرون  انسان  اراده  و  قلب  همان طور که 
وجود او نیست ما هم بیرون از وجود خدا نیستیم 
همان طور که امواج از دریا بیرون نیستند و دریا 

نیز از امواج بیرون نیست.

تبیین کیفیت ربط خالق و مخلوق 
با  احدیت  ذات  بودن  یکی  طرفداران 
تمامی مخلوقات و حیوانات و جمادات، برای 
گفته اند:  خود  البطالن  واضح  نظریه  اثبات 
تبیین کیفیت ربط خالق و  برای  »دو نظریه 

مخلوق وجود دارد:
1: خدایی در کنار مخلوقات که آن ها را با 

علم خود کنترل می  کند.
احاطه  رابطه  با موجودات،  رابطه خدا   :2

وجودی است.»
و سپس دومی را برگزیده اند!

پاسخ ما:
هر دو نظریه باطل و نادرست است بلکه 
صحیح این است که خداوند متعال نه در کنار 
مخلوقات است و نه وجود مخلوقات در ذات 
است  موجودی  متعال  خداوند  بلکه  خداست 
غیر متجزی و بدون زمان و مکان لذا نه در 
کنار مخلوقات واقع می شود و نه عین آن ها 

خواهد بود.
ارائه  که  نظریه  ای  دو  هر  بنابراین 
نموده اند باطل و خالف عقل و برهان است 
و آیات و روایات ذکر شده با هیچ کدام از آن 
از  برگرفته  حقیقی  توحید  بلکه  نمی سازد  دو 
عقل و برهان و مکتب اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السالم چیز دیگری است غیر 

از آن دو راه.
در خداشناسی دو دیدگاه وجود دارد:

این  عارفان:  و  فیلسوفان  دیدگاه   :1
دیدگاه بر این پایه استوار است که جز وجود 
خداوند، هیچ وجودی در کار نیست و خداوند 
متعال هیچ وجودی خلق نکرده، بلکه جهان 
هستى و وجود سایر اشیا همان وجود خداوند 
است که به صورت ها و شکل ها و تعین  های 
گوناگون در آمده است و حتی وجود شیطان 

هم غیر وجود خدا نیست.
2: عقیده مکتب برهان و وحی: بر خالف 
دیدگاه،  این  در  پیشین،  ساخته  بشر  اندیشه 
جهان هستى، غیر وجود خداوند متعال است. 
همه اشیا مخلوق و آفریده او می  باشند و او 
من  )ال  حقیقی  نیستی  از  پس  را  چیز  همه 
پدید  نه  است. مخلوقات،  نموده  شیء( خلق 
آمده از ذات خداوندند و نه مرتبه ها، جلوه ها، 
اجزاء، تعین ها، اشکال و صورت  های وجود او.

                                   والسام 

پی نوشت ها: 
1. سوره حدید/3.

2 . بحار األنوار، 4 / 178 ـ 179، عن التوحید والعیون.
3 . بحار األنوار، 4 / 319.
4 . بحار األنوار، 4 / 317.
5 . بحار األنوار، 4 / 229.
6. توحید صدوق، ص179.

7 . نور، 35.
ُ نُورُ السَّماواتِ وَاالرِْض  ِ: اهللَّ 8 . ... سََأْلُت الرَِّضا† عَنْ َقوِْل اهللَّ
َفَقاَل: هَادٍ الهِْل السَّماِء وَهَادٍ الهِْل االرِْض. کافی/115/1، 

باب معانی األسماء و اشتقاقها.
9 . حجر، 29 _ ص،72.
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نه چندان  با سابقه  از زمره مباحث کالمی  نبوت،  فلسفة ختم 
چند  هر  است.  مسلمان  اندیشمندان  و  متکلمان  نزد  در  طوالنی 
اشاراتی پیرامون آن را در آثار متکلمان و عرفا بلکه روایات معصومان 
و  به طور مستقل  مسئله  این  ولی  یافت،  توان  السالم می   علیهم 
بیشتر توسط روشنفکران مذهبی  اخیر و  تنها در دهه  های  صریح، 
طرح شده است. از این میان شاید بیش از همه استاد شهید مطهری 

پیرامون این موضوع سخن گفته و قلم زده است. 
ختم  فلسفه  مسئله  تفصیلی  بررسی  به  خود  اثر  سه  در  استاد 
نبوت پرداخته است. اولین و مفصل ترین اثر در این زمینه، سلسله 
سخنرانی  های ایشان در حسینیه ارشاد در سال 1347 می  باشد که 
نبوت است که  مجموعه ده جلسه سخنرانی وی در موضوع ختم 
رسیده  چاپ  به  "خاتمیت"  عنوان  تحت  تصرفی  گونه  هیچ  بدون 
است.  دومین اثر مقاله ای تحت عنوان "ختم نبوت" است که سالها 
پیش در مجموعه ای به نام "محمد خاتم پیامبران" به چاپ رسیده 
است. سومین اثر استاد، جزء سوم از مجموعه "مقدمه ای بر جهان 
بینی اسالمی" با نام "وحی و نبوت" می  باشد که در بخشی از آن 
به مسئله فلسفه خاتمیت پرداخته شده است. در دیگر آثار ایشان نیز 
همچون "اسالم و مقتضیات زمان" ، "آشنایی با قرآن" و "نقدی 
حاضر  مقاله  می  شود.  دیده  مسئله  این  به  اشاراتی  مارکسیسم"  بر 
با توجه به این منابع و سایر آثار مرحوم مطهری به بررسی و نقد 

"فلسفه خاتمیت" از دیدگاه ایشان می  پردازد.
استاد مطهری در مرحله اول این سئوال را در ذهن مخاطب 
خویش طرح می  نماید که چرا با آمدن شریعت اسالم، سیر تحول 
می  یابد  پایان  شریعت  رسوالن صاحب  توسط  نوین  شرایع  تولد  و 
عرضه  بشریت  به  همیشگی  و  ماندگار  آیینی  عنوان  به  اسالم  و 

می  گردد؟ 
شهید مطهری در آثار خود، میان نبوت تبلیغی و نبوت تشریعی 
تفکیک نموده و پیامبران را به پیامبران صاحب شریعت و پیامبران 
ختم  و حکمت  فلسفه  و  می  کند  تقسیم  گذشته  انبیاء  شرایع  مبلغ 
نبوت را در هر یک از این دو قسم نبوت، متفاوت از دیگری دانسته 
یکی  قسم  دو  هر  در  نبوت  ختم  فلسفه  اساس  و  پایه  ولی  است 
از  ایشان به تبعیت  می  باشد و آن، رشد عقلی و علمی بشر است. 
عالمه محمد اقبال الهوری، دوره  های تاریخی حیات بشر را به دو 
دوره کودکی و دوران بلوغ و رشد عقالنی تقسیم می  کند و ظهور 

اسالم را در میان این دو دوره می  داند. 
وی فلسفه ختم نبوت تشریعی، و یا فلسفه ختم شرایع را در دو 
بعد طرح می  نماید، اول صالحیت و لیاقت بشر برای دریافت آخرین 

شرایع و دوم، توانایی حفظ شریعت خاتم.
»در دوره  های پیش، بشریت به واسطه عدم   ایشان می  گوید: 
بلوغ و رشد قادر نبود یک نقشه کلی برای مسیر خود دریافت کند 
و با راهنمایی آن نقشه، راه خویش را ادامه دهد. الزم بود مرحله 
به مرحله و منزل به منزل راهنمایی شود و راهنمایانی همیشه او 
را همراهی کنند؛ ولی مقارن با دوره رسالت ختمیه و از آن به بعد، 

این توانایی که نقشة کلی دریافت کند، برای بشر پیدا شده است 
برنامه دریافت راهنمایی  های منزل به منزل و مرحله به مرحله  و 
متوقف گشت. علت تجدید شریعت ها ... این بود که بشر قادر نبود 
برنامه کلی و طرح جامع خود را دریافت کند. با پیدایش این امکان 
و این استعداد، طرح کلی و جامع در اختیار بشر قرار گرفت و این 

علت تجدید نبوت ها و شرایع نیز منتفی گشت«.1  
نبوت  ختم  فلسفه  دوم  بعد  توضیح  در  مطهری  مرحوم   ....
تشریعی که لیاقت بشر در حفظ شریعت و کتاب آسمانی خود است 
می  فرماید: »بشر قدیم به علت عدم رشد و عدم بلوغ فکری قادر به 
حفظ کتاب آسمانی خود نبود، معمواًل کتب آسمانی مورد تحریف 
و تبدیل قرار می  گرفت و یا به طور کلی از بین می  رفت. از این رو 
الزم می  شد که این پیام تجدید شود. زمان نزول قرآن یعنی چهارده 
قرن پیش که مقارن است با دور ه ای که بشر کودکی خود را پشت 
سر گذاشته و مواریث علمی و دینی خود را می  تواند حفظ کند و 
لهذا در آخرین کتاب مقدس آسمانی یعنی قرآن تحریف رخ نداده 
است. مسلمین از ساعت نزول هر آیه، عمومًا آن را در دل ها و در 
و  تغییر  گونه  هر  امکان  که  ای  گونه  به  می  کردند  حفظ  نوشته ها 
تبدیل و تحریف و حذف و اضافه از بین می  رفت. لهذا دیگر تحریف 
از علل  یکی  این علت که  و  نداد  رخ  آسمانی  در کتاب  نابودی  و 

تجدید نبوت بود منتفی گشت.«2 
»تدوین علوم مختلف زبان عربی همچون علم لغت، صرف و 
نحو،  علم معانی،  بیان و بدیع همه برای این بود که بشر می  خواست 
کتاب آسمانی خود را نگهداری کند. خصوصًا این نکته جالب است 
که اکثریت پدید آورندگان این علوم از مردم غیر عرب بودند. شکل 
گیری علم تفسیر و علم حدیث در همان قرن اول هجری، همه 

شـهید مطهـری در آثـار خـود، میان نبـوت تبلیغی 
و نبـوت تشـریعی تفکیـک نمـوده و پیامبـران را 
بـه پیامبـران صاحـب شـریعت و پیامبـران مبلـغ 
شـرایع انبیـاء گذشـته تقسـیم می  کند و فلسـفه و 
حکمـت ختم نبـوت را در هـر یک از این دو قسـم 
نبـوت، متفاوت از دیگری دانسـته اسـت ولی پایه 
و اسـاس فلسـفه ختم نبـوت در هر دو قسـم یکی 
می  باشـد و آن، رشـد عقلـی و علمی بشـر اسـت. 
ایشـان به تبعیـت از  محمـد اقبال الهـوری، دوره 
 هـای تاریخـی حیـات بشـر را بـه دو دوره کودکی 
و دوران بلـوغ و رشـد عقانـی تقسـیم مـی  کند و 

ظهور اسام را در میان این دو دوره می داند. 
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نشانه رشد و بلوغ بشریت در دوره ظهور اسالم است و نشانه ختم 
نبوت می  باشد.«3 

زمان  از  بشریت  تاریخ  معنا  یک  به  گفت،  می  توان  حتی   ...«
ظهور اسالم شکل گرفته است. اگر مقصودمان از دوران تاریخ در 
خودش  تاریخ  بشر  که  باشد  ای  دور ه  تاریخ،  ماقبل  دوران  مقابل 
آثار  از زمان ظهور اسالم است.  این  را مسلسل حفظ کرده است. 
یونانیان،  هندیان و ایرانیان توسط مسلمانان حفظ شد و بشر قبل از 
اسالم سعی در حفظ مواریث گذشته خویش نداشت. فاتحان به محو 
و نابودی آثار ملت  های مغلوب می  پرداختند و این خود نشانه عدم 
رشد و بلوغ فکری بشریت قبل از اسالم بوده است، دور ه ای که 
اسالم از آن به "جاهلیت" یاد می  کند و این تقسیم بندی نیز اشاره 
به این دارد که دوران بعد از ظهور اسالم دوره مقابل جاهلیت، که 

دوره علم و عقالنیت می  باشد است.«4
این واقعیت را نمی  توان از نظر دور داشت که بیشتر پیامبران 
پیامبر  شریعت  مروج  و  مبلغ  بلکه  نبوده اند،  شریعت  صاحب  الهی 
پیش از خود بوده اند و با پذیرش اینکه اسالم آخرین شریعت الهی 
همچنان  می  باشد،  شریعت  صاحب  پیامبر  آخرین  اسالم  پیامبر  و 
این سئوال پابرجاست که چرا پیامبران تبلیغی بعد از پیامبر اسالم 
ظهور ننمودند تا مبلغ و مروج شریعت او باشند؟ همین نکته سبب 
شده است که استاد شهید در بیان فلسفه ختم نبوت تبلیغی و نبوت 
تشریعی فرق گذارد و به تبیین و تحلیل جداگانه هر یک بپردازد. 
ایشان دو وظیفه انبیاء تبلیغی را تبیین و ترویج شریعت و نیز تطبیق 
اصول کلی شریعت بر مصادیق آن در گذر زمان می داند که این هر 
با بلوغ  دو در دوران رسالت ختمیه بر عهده مردمانی می  باشد که 
را  خطیر  مسئولیت  دو  این  پذیرش  خود صالحیت  فکری  رشد  و 

یافته اند، وی می  فرماید:
او اجازه می  دهد که  »... بلوغ فکری و رشد اجتماعی اش به 
ترویج و تبلیغ و اقامه دین و امر به معروف و نهی از منکر را خود 

مبلغ شریعت  و  تبلیغی که مروج  پیامبران  به  نیاز  بگیرد.  بر عهده 
پیامبران صاحب شریعت بوده اند، به این وسیله رفع شده است. این 
به  از نظر رشد فکری  نیاز را علما و صلحای امت رفع می  کنند... 
جایی رسیده که می  تواند در پرتو "اجتهاد" کلیات وحی را تفسیر و 
توجیه نماید و در شرایط مختلف مکانی و متغییر زمانی، هر موردی 
انجام  امت  نیز علمای  را  این مهم  ارجاع دهد.  به اصل مربوط  را 

می  دهند.«5 
است.  هدایت  مراتب  و  مظاهر  وافی ترین  و  عالی ترین  »وحی 
وحی رهنمون هایی دارد که از دسترس حس و خیال و عقل و علم 
اینها جانشین آن نمی  شود. ولی  از  بیرون است و چیزی  و فلسفه 
وحیی که چنین خاصیتی دارد، وحی تشریعی است نه تبلیغی؛ وحی 
تبلیغی برعکس است. تا زمانی بشر نیازمند به وحی تبلیغی است که 
درجه عقل و علم و تمدن به پایه ای نرسیده است که خود بتواند 
عهده دار دعوت و تعلیم و تبلیغ و تفسیر و اجتهاد در امر دین خود 
بشود. ظهور علم و عقل، به عبارت دیگر رشد و بلوغ انسانیت، خود 
انبیاء  آن  جانشین  علما  و  می  دهد  خاتمه  تبلیغی  وحی  به  خود  به 

می  گردند.«6 
همچنان که در این فراز از گفتار استاد شهید و دیگر آثار ایشان 
آشکار است، او "اجتهاد" را به عنوان نیروی محرکه اسالم در دوران 
ختم رسالت و جانشین نبوت تبلیغی دانسته است. و به باور ایشان، اگر 
اجتهاد مقرون به حسن تشخیص و حسن استنباط باشد، قادر است 

بشر را در طول تحوالت اجتماعی راهنمایی نماید.7 
مرحوم مطهری اگر چه در اصل نظریه خویش متأثر از عالمه 
اقبال الهوری می  باشد ولی در کتاب "وحی و نبوت" به تفصیل به 
نقادی نظریه اقبال می  پردازد و نکات گوناگونی را به عنوان ایراد و 
انتقاد بر وی بیان می  نماید. از این روی ضرورت دارد برای روشن تر 
مورد  نیز  اقبال  دیدگاه  موضوع،  این  در  استاد شهید  اندیشه  شدن 
بررسی قرار گیرد. اقبال نظریه خود را در کتاب "احیای فکر دینی 

در اسالم" این گونه طرح می  نماید: 
»وحی اتصال با ریشه وجود است و مخصوص انسان نمی  باشد 
و شامل هر گونه هدایت غریزی موجودات زنده در راه تکامل زندگی 

آنان می  باشد.«
جانوران  و  گیاهان  غریزی  هدایت  از  مثال هایی  سپس  وی 
از  نمونه هایی  را  انسانها  معنوی  و  دینی  تجربه  های  نیز  و  می  زند 

وحی معرفی کرده و آنگاه می  گوید: 
»در دوران کودکی بشر، راهنمایی سعادت بشر حاضر و آماده 
به وسیله وحی عرضه می  گردد و بدین طریق در تکامل بشر صرفه 
جویی می  شود. ولی با رشد عقالنیت و ملکه نقادی، زندگی به خاطر 
نفع خود، آن شکل از خود آگاهی پیامبرانه را متوقف می  سازد تا با 
جلوگیری از اشکال دیگر معرفت، عقل رشد و تقویت یابد. پیامبر 
تا آنجا که به منبع  اسالم میان جهان قدیم و جهان جدید است، 
الهام وی مربوط است به جهان قدیم تعلق دارد و آنجا که پای روح 

الهام وی در کار می  آید، متعلق به جهان جدید است.«8 

از  متأثـر  مطهـری  مرحـوم  نظریـه  تردیـد  بـی 
دیـدگاه  اقبـال الهـوری، بلکه چهره اصاح شـده 
همـان نظریـه  اسـت. مشـترکات ایـن دو نظریـه 
آنقـدر فراوان اسـت کـه نمی  تـوان دیدگاه اسـتاد 
شـهید را نظریـه ای کامـٌا نوین و بدیع دانسـت؛ 
تقسـیم تاریـخ حیات بشـر بـه دوران کودکی و به 
دوران رشـد و بلـوغ عقانـی و ظهـور اسـام در 
میـان ایـن دو دوره و عقـل و علم را سـّر بی نیازی 
بشـر از نبـوت جدیـد دانسـتن، مهمتریـن اصـول 
نظریـه اقبـال می  باشـند کـه بـه همـان شـکل در 

نظریـه شـهید مطهـری نیـز یافت می  شـوند.

104

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



مرحوم مطهری در کتاب"وحی و نبوت" بخش  های دیگری از 
سخنان اقبال را از کتاب "احیای فکر دینی در اسالم" نقل و نقادی 
می  نماید که به جهت اطناب از نقل آن فرازها خودداری می  کنیم. اما 
ایشان چند انتقاد مهم بر همین بخش از سخنان اقبال وارد نموده 

است که یک یک آن ها را نقل می  کنیم: 
»اولین ایرادی که وارد است این است که اگر این فلسفه درست 
باشد، نه تنها به وحی جدید و پیامبر جدید نیاز نیست، به راهنمایی 
جانشین  تجربی  عقل  هدایت  زیرا  نیست  نیازی  مطلقًا  نیز  وحی 
هدایت وحی است. این فلسفه اگر درست باشد، فلسفه ختم دیانت 
است نه ختم نبوت.«9 اشکاالت دیگر مرحوم مطهری بر اقبال چنین 

است: 
»ثالثًا اینکه اقبال وحی را از نوع غریزه دانسته است خطا است. 
همین جهت موجب اشتباهات دیگر او شده است. غریزه همانطور 
)غیر  طبیعی  صد  در  صد  خاصیت  یک  دارد،  توجه  خود  اقبال  که 
اکتسابی( و نا آگاهانه و نازلتر از حس و عقل است که قانون خلقت 
در  حشرات(  از  پایین تر  و  )حشرات  حیوان  حیاتی  اول  مراحل  در 
باالتر )حس و  با رشد هدایت  های درجه  داده است.  قرار  حیوانات 
که  انسان  لهذا  می  کند.  فروکش  و  می  شود  ضعیف  غریزه  عقل(، 
قوی ترین حیوان ها را از نظر دستگاه اندیشه است، ضعیف ترین آن ها 
از نظر غریزه است. اما وحی، برعکس، هدایت مافوق حس و عقل 
و بعالوه تا حدود زیادی اکتسابی است. باالتر اینکه، در اعال درجه 
قابل  غیر  درجات  به  وحی  بودن  آگاهانه  جنبه  است.  آگاهانه"    "

توصیفی، باالتر از حس و عقل است.«01 
مدعی  و  می  کند  معرفی  غریزه  نوعی  را  وحی  اقبال  »رابعًًا... 
می  شود که با به کار گرفتن دستگاه عقل و اندیشه، وظیفه غریزه 
درست  این سخنان  می  شود.  خاموش  غریزه  خود  و  می  یابد  پایان 
است اما در موردی که دستگاه اندیشه همان راهی را دنبال کند که 
غریزه می  کرد. اما اگر فرض کنیم، غریزه وظیفه ای دارد و دستگاه 
اندیشه وظیفه دیگر، دلیلی ندارد که با به کار افتادن دستگاه اندیشه، 
غریزه از کار بیفتد. پس فرضًا وحی را از نوع غریزه بدانیم و کار این 
غریزه را عرضه نوعی جهان بینی و ایدئولوژی که از عقل و اندیشه 
ساخته نیست بدانیم، دلیلی ندارد که با رشد عقل برهانی استقرایی ) 

به قول خود عالمه اقبال(، کار غریزه پایان یابد.«11 
آنچه گذشت چکید ه ای از اندیشه شهید مطهری در آثار متعدد 
پیرامون مسئله فلسفه ختم نبوت می  باشد که همچون دیگر  خود 
معاصر  اندیشمندان  در  بسزایی  تأثیر  ایشان  ارزشمند  اندیشه  های 

داشته است.21 
نقد و بررسی 

دیدگاه عالمه  از  متأثر  نظریه مرحوم مطهری  تردید  بی    -1
فقید  نظریه عالمه  بلکه چهره اصالح شده همان  اقبال الهوری، 
نمی  توان  که  است  فراوان  آنقدر  نظریه  دو  این  مشترکات  است. 
دیدگاه استاد شهید را نظریه ای کاماٌل نوین و بدیع دانست؛ تقسیم 
تاریخ حیات بشر به دوران کودکی و به دوران رشد و بلوغ عقالنی 

و ظهور اسالم در میان این دو دوره و عقل و علم را سر بی نیازی 
بشر از نبوت جدید دانستن، مهمترین اصول نظریه اقبال می  باشند 
که به همان شکل در نظریه شهید مطهری نیز یافت می  شوند. به 
نظر می  رسد تنها تفاوت عمده میان این دو نظریه، تنها کاستی و 
شاید  و  می  باشد  اقبال  نظریه  در  که  است  اجمالی  بگویم  بهتر  یا 
چنین القاء کند که وی علم و عقل را جانشین وحی و دین نموده 
است و چنانکه گذشت، به نظر شهید مطهری، نظریه او را از تفسیر 
ختم نبوت به تفسیر ختم دیانت می  کشاند. ولی باید توجه داشت، 
اندیشمندی که نام کتاب خویش را " احیای فکر دینی در اسالم 
" نهاده است و در سراسر کتاب از آموزه  های دینی و قرآنی سخن 
رانده است و بلکه رسالت خویش را در جامعه امروز تبیین نیاز جامعه 
به علم و دین می داند، چگونه می  توان از نظریه او ختم دیانت را 

تجربه گرفت. 
مرحوم مطهری بعد از نقد نظریه اقبال می  گوید: 

مخالف  است،  اسالم  ضرورت  خالف  تنها  نه  مطلب  »...این 
نظریه خود اقبال است. تمام کوشش ها و مساعی اقبال در این است 
که علم و عقل برای جامعه بشر الزم است اما کافی نیست. بشر به 
دین و ایمان مذهبی همان اندازه نیازمند است که به علم. اقبال خود 
تصریح می  کند که زندگی نیازمند به اصول ثابت و فروع متغیر است 

و کار " اجتهاد اسالمی" کشف انطباق فروع بر اصول است.«31 
جمع بندی میان اندیشه  های اقبال و تبیین نکات مبهم و مجمل 
دیدگاه وی پیرامون ختم نبوت با توجه به سایر آراء و اندیشه  های 
او، بینشی کامالً  مشابه آنچه مرحوم مطهری در نظریه خویش ارائه 

کرده است عرضه می  نماید.41 
2-  اگرچه مرحوم مطهری در کتاب "وحی و نبوت" به نقد 
خود  ولی  است  پرداخته  وحی  و  غریزه  میان  اقبال  مقایسه  جدی 
بحث  برای  که  را  مقدماتی  اولین  از  یکی  دیگرش،  اثر  در  ایشان 
فلسفه خاتمیت طرح می  نماید، مقایسه رابطه میان هدایت غریزی و 
هدایت عقلی است. او این رابطه را به گونه معکوس می داند. یعنی 
موجودات زنده به هر میزان از رشد و بلوغ علمی و عقالنی کمتری 
برخوردار باشند، هدایت خداوند از طریق الهامات فطری و غریزی 
بیشتر آنان را فرا می  گیرد و به عکس، هر چه موجودات زنده حتی 
حیوانات از نظر آگاهی و شعور کامل تر شوند، از هدایت الهامی و 
غریزی بی نیاز می  گردند. تا انسان که کاملترین موجود در هدایت 
عقالنی و ضعیف ترین آنان در هدایت غریزی است.51 ایشان در اثر 
بعدی خود نیز ـ "ختم نبوت"ـ این مقدمه را به طور کامل طرح 

 حکـم یکسـان بـر تمامـی ملت  هـا نمـودن و همه 
را در یـک عصـر بـه جهـت ورود بـه دوره بلـوغ 
عقانـی بی نیـاز از پیامبـران انگاشـتن، بـه دور از 

واقعیت  های محسوس تاریخی است. 
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می  نماید.61 
اگرچه استاد شهید در این دو اثر خویش صریحًا وحی را از نوع 
غریزه ندانسته است ولی مقایسه رابطه معکوس میان غریزه و عقل 
را مقدمه بحث ختم نبوت قرار داده و هدایت غریزی را با هدایت 
این  در  ایشان  اثرپذیری  این گویای  و  است  نموده  الهامی مقرون 

موضوع از اقبال در آثار اولیه خویش است. 
اما قضاوت مرحوم مطهری پیرامون مقایسه اقبال میان غریزه 
و وحی در آخرین اثر ایشان پیرامون فلسفه خاتمیت، خالی از اشکال 
نیست. برای روشن شدن این مسئله سزاوار است به سخنان اقبال 

مراجعه کنیم: 
با ریشه وجود به هیچ وجه تنها مخصوص آدمی  »این اتصال 
که  می  دهد  نشان  قرآن  در  "وحی"  کلمه  استعمال  شکل  نیست. 
که  است  این  البته  و  زندگی می داند  از  را خاصیتی  آن  کتاب  این 
زندگی،  تکامل  مختلف  مراحل  حسب  بر  آن  شکل  و  خصوصیت 
متفاوت است. گیاهی که به آزادی در مکانی رشد می  کند، جانوری 
تاز ه  عضو  دارای  زندگی  تازه  محیط  با  شدن  سازگار  برای  که 
ای  تاز ه  روشن  زندگی  درون،  اعماق  از  که  انسانی  و  می  شود  ای 
دریافت می  کند، همه نماینده حاالت مختلف وحی هستند که بنابر 
ضرورت  های ظرف پذیرای وحی یا بنابر ضرورت  های نوعی که این 

ظرف به آن تعلق دارد، اشکال گوناگون دارند.«71 
اقبال در بحث خاتمیت بیش از این پیرامون مقایسه غریزه و 
وحی سخن نگفته است. و همین بخش از سخنان وی را مرحوم 
مطهری بعینه در کتاب "وحی و نبوت" نقل کرده است و مبنای 

نقادی خویش را که پیشتر به آن اشاره شد، قرار داده است.
ولی از این گفتار اقبال به هیچ وجه به دست نمی  آید که وحی از 
نوع غریزه است بلکه او تنها معنای اعمی برای وحی در نظر گرفته 
است که شامل غریزه نیز می  شود. و این دقیقًًاً همان روشی است 
که مفسرانی مانند عالمه طباطبایی در ذیل آیاتی چون "و اوحی 
ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا"81 برگزیده اند. ایشان در 

ذیل این آیه، معنای اعم وحی را القاء وحی به گونه ای که مخفی 
بر غیر مخاطب باشد دانسته است و آن را شامل غریزه الهام و وحی 

پیامبران گرفته است.91 
دیگر  کتاب  در  مطهری  مرحوم  خود  که  اینجاست  جالب 
در  ایشان  درس  های  سلسله  تحلیل  که  "نبوت"  نام  به  خویش 
سال 1348 می  باشد، در بیان موارد استعمال وحی در قرآن چنین 

می  فرماید: 
»قرآن وحی را اختصاص نداده به آنچه که انبیاء به اصطالح 
گفته می  شود که ما اصطالحًا "نبوت" می  گوییم، وحی را تعمیم داده 
به یک معنا در همه اشیاء. اقبال الهوری در کتاب " احیاء فکر دینی 

در اسالم" عبارت خوبی دارد....« 
اقبال  الذکر  قریب  عبارات  نقل  از  بعد  ایشان  سپس 

می  گوید: 
و  و حرف صحیح  متین  بسیار حرف  من  نظر  به  »این حرف 
درستی است و موارد استعمال کلمه "وحی" در قرآن همین مطلب 

را تأیید می  کند.«02
مرحوم مطهری حتی پا را از این هم فراتر می  نهد و بر خالف 
اقبال که وحی را خاصیتی از زندگی و حیات دانسته است، آن را به 
موجودات غیر زنده نیز تسری  می  دهد و در توضیح عبارات اقبال 

که وحی را خاصیتی از زندگی می داند می  فرماید: 
»...چون می  بینم که وحی را تنها در مورد انسان نمی  گوید، در 
مورد زنبور عسل می  گوید؛ در مورد مورچه می  گوید؛ در مورد درخت 
می  گوید؛ در مورد اشیاء که من در حاشیه نوشته ام. "بلکه خاصیتی از 
وجود و اختصاص به جاندارها ندارد" برای اینکه می  گوید: "و اوحی 
فی کل سماء امرها"12 در هر چیز، کاری که باید انجام بدهد به او 

وحی کرده ایم....«22 
می  نماید.  ذکر  استشهاد  عنوان  به  نیز  را  دیگری  آیات  سپس 
و  "وحی  کتاب  آغاز  در  اقبال  کالم  به  اشاره  بدون  مطلب  همین 

نبوت" نیز مورد تأکید قرار گرفته است.32 
پس ضرورتی ندارد ما کالم اقبال را بر خالف ظاهر آن به گونه 
ای معنا کنیم که اشکاالت عدید ه ای بر آن وارد باشد. اقبال تنها در 
صدد این است که معنای اعم وحی را که شامل غریزه نیز می  گردد 

بیان کند نه اینکه وحی را نوعی غریزه معرفی نماید.
3. مهم ترین رکن نظریه مرحوم مطهری که بر گرفته از اندیشه 
اقبال می  باشد، تقسیم تاریخ حیات بشر به دوران کودکی و ضعف 
این کالم مقدم ه ای  بلوغ فکری و علمی است.  عقالنی و دوران 
ابالغ  و  این دو دوره  میان  برای ظهور اسالم در حد فاصل  است 
آخرین شریعت الهی برای بشر خردمندی که هم صالحیت پذیرش 
این شریعت نهایی را دارد و هم از عهده حفظ و تبلیغ آن برمی آید.

مرحوم مطهری بیش از دیگران برای اثبات این مقدمه تالش 
از  قرآن  مصونیت  همچون  و  قرائن  از  ای  مجموعه  است،  نموده 
تحریف و تأسیس علوم مختلف زبان عربی توسط مسلمانان برای 
و  علمی  مواریث  در حفظ  مسلمین  نیز سعی  و  مقدس  این هدف 

عهـده داری امـر تبلیـغ توسـط دیـن شناسـان 
نیسـت  خاتمیـت  دوران  محصـول  تنهـا  مؤمـن، 
تـا ظهـور آن را بـا بلـوغ فکـری و علمی بشـر که 
مقـارن عصـر خاتمیـت تولـد یافتـه اسـت توجیه 
نما ییـم. قـرآن از اهـل ایمـان می  خواهد کـه یاران 
پـروردگار باشـند و در این امر به حواریون عیسـی 
بـن مریـم علیهما السـام تأسـی کننـد، آن هنگام 
کـه وی خطـاب بـه حواریون فرمـود: چه کسـانی 
در راه خـدا یـاوران من هسـتند؟ حواریون پاسـخ 

دادنـد: مـا یـاوران خدا هسـتیم.
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صدر  مردمان  فکری  بلوغ  بر  شاهد  را  مغلوب  ملت  های  فرهنگی 
اسالم می داند. 

بررسی علمی این مقدمه نیاز به تحقیقی ژرف و مستند در منابع 
تاریخی صدر اسالم و ملت  های دیگر، و غور و تفحص و ادله نقلی 
درون دینی )قرآن و سنت( مرتبط با این موضوع دارد. ولی در این 
این مورد چشم  از یک اشکال واضح و اساسی در  میان نمی  توان 
پوشی نمود و آن این است که در این نظریه گویا یک پیش فرض 
وجود دارد و آن یکسان انگاری تحول و دگرگونی حیات علمی ـ 
عقلی ملت ها و جوامع گوناگون و پراکنده در کره خاک است. و این 
ادعا با شواهد و واقعیت  های مسلم و ملموس تاریخی سازگار نیست.

در جوامع متفرق و از هم گسیخته صدر اسالم که در بسیاری 
موارد هیچگونه ارتباط و تبادل فرهنگی میان آن ها وجود نداشت، 
سرزمین  های  همچون  ـ  نبودند  آگاه  نیز  یکدیگر  وجود  از  گاه  و 
کشف  خاک  کره  سوی  این  آدمیان  توسط  بعد  قرن ها  که  پهناور 
شد ـ چگونه می  توان ادعا نمود که در 1400 سال پیش، جملگی 
و  فکری  بلوغ  به عصر  پا  و  نموده  سپری  را  خود  طفولیت  دوران 
علمی نهادند؟! به راستی می  توان گفت بومیان استرالیایی و مناطق 
استوایی آفریقا و آمریکای جنوبی که تا همین چند دهه اخیر در اوج 
توحش و بی بهره از کمترین آثار تمدن بودند،  با مردمان با فرهنگ 
بلوغ  دوره  وارد  زمان  باستان هم  و چین  ایران  و  یونان  متمدن  و 
فکری شده اند؟! به نظر می  رسد هم اکنون نیز بعضی از جوامع بدوی 
هنوز به تمدن و رشد عقالنی آتن و اسکندریه در 2500 سال پیش 

نرسیده اند. 

بر تمامی ملت  ها نمودن و همه را در یک  پس حکم یکسان 
عصر به جهت ورود به دوره بلوغ عقالنی بی نیاز از پیامبران انگاشتن، 

به دور از واقعیت  های محسوس تاریخی است. 
که  کند  خطور  ذهن  به  چنین  این  است  ممکن  میان  این  در 
الزم نیست این بلوغ فکری و علمی برای همه جوامع ثابت شود، 
بلکه همین قدر که در سرزمین ظهور اسالم این رشد و بلوغ واقع 
گردد کافیست تا لیاقت پذیرش آخرین شریعت و حفظ و تبلیغ آن 
برای مردمان آن سرزمین حاصل شود تا به تدریج جوامع دیگر نیز 
از نتیجه این رشد عقالنی مسلمانان صدر اسالم که حفظ شریعت 

ختمیه و ابالغ آن به ایشان می  باشد بهره مند گردند. 
از  نیز گرفتار سئواالت بی پاسخ دیگری می  باشد.  این نظر  اما 
جمله اینکه آیا  هیچ جامعه ای قبل از جامعه جزیرة  العرب به رشد 
به چنین شرافتی  مفتخر  مردم  و  آن جامعه  تا  بود  نرسیده  بلوغ  و 
اسالم  ظهور  هنگام  عرب  جامعه  آیا  دیگر:  عبارت  به  گردند؟! 
که  است  ادعایی  این  بود؟!  بشری  جامعه  شکوفاترین  و  بالغ ترین 
با وجود شواهد فراوان تاریخی و قرآنی و روایی بر خالف آن، به 

سختی بتوان پذیرفت.
از عوامل مهم شکوفا  ممکن است گفته شود که اسالم خود 
که  بود  اسالم  واقع  در  و  بود،  اسالم  مسلمانان صدر  جامعه  شدن 
جامعه عرب و مسلمانان صدر اسالم را در آن دوران به رشد و بلوغ 
یا  فکری و علمی رساند. در این صورت الزم نیست جامعه عرب 
منطقه خاورمیانه قبل از ظهور اسالم دارای امتیاز خاص و برگزید ه 
ای در رشد فکری نسبت به جوامع دیگر باشد. آنچه مهم است این 
می  باشد که این بشر به مرتبه ای رسید که توانست خود عهده دار 
حفظ و تبلیغ دیانت گردد،  اگر چه این رتبه و شأن خود نتیجه ظهور 

اسالم بود.
زیرا در فلسفه ختم شرایع و  نیز بی اشکال نیست،   این سخن 
لیاقت  و  فکری  بلوغ  از  اینکه  جز  نیست  ای  چار ه  تشریعی  نبوت 
زمینه ظهور شریعت ختمیه  تا  آید  میان  به  پیشین سخن  عقالنی 
این  مصرح،  دور  اشکال  بر  عالوه  صورت  این  در  که  شود  ایجاد 
اشکال نیز وجود دارد که این شریعت در هر دوره و زمانی می  توانست 

ظهور نماید و خود عامل بقاء خویش را فراهم سازد. 
به هر صورت، بحث مفصل تاریخی و جامعه شناختی در این 
نگارنده  این  توان  و  عهده  از  که  می  طلبد  واسع  مجالی  خصوص 

خارج است.
تبلیغ و ترویج دین و دعوت مردم به آیین الهی که وظیفه همه 
خاتمیت  از عصر  بعد  تنها  که  نیست  مسئولیتی  می  باشد،  پیامبران 
بلکه  باشد.  گرفته  قرار  مؤمنان  و  دین شناسان  و  عالمان  برعهده 
بی تردید به شهادت کتاب و سنت و همچنین روایات تاریخی، یاران 
و خواص پیامبران گذشته و بلکه مؤمنان مسئولیت شناس نیز هر 
یک در عصر انبیاء سلف به امر تبلیغ آیین الهی می  پرداختند. قرآن 
به صراحت از مردی یاد می  کند که »... از نقطه دور دست شهر با 
شتاب فرا رسید و گفت: ای قوم من!  از فرستادگان خدا پیروی کنید، 

شـیعیان بر این باور نیسـتند کـه دوران حجت  های 
الهـی و راهنمایـی آنـان به سـر آمده اسـت، بلکه 
این سلسـله تا قیامت اسـتمرار می  یابـد و هیچ گاه 
بشـریت از وجـود آنـان بـی نیـاز نخواهد گشـت. 
آنچـه در 1400 سـال پیـش بـه وقـوع پیوسـت، 
تغییـر و دگرگونـی در شـکل و نحوه ارتبـاط میان 
خداونـد و نمایندگانـش بوده اسـت. پیـش از این 
نماینـدگان خـدا در قالب نبـوت،  یا رسـالت،  و گاه 
وصایـت بـا مبـدأ هسـتی مرتبـط بودنـد و پس از 
ایـن در قالـب امامت و والیـت این ارتبـاط برقرار 
خواهـد بـود. پـس در بـاور تشـیع، آنچـه عمدتـاً 
دگرگون گشـته، نحـوه ارتبـاط نماینـدگان خدا با 
اوسـت، نـه اصـل وجـود ایـن ارتبـاط، و نـه اصل 
نماینـدگان،  ایـن  و  مـردم  میـان  ارتبـاط  وجـود 
تـا آنـگاه سـخن از بی نیـازی بشـر به وجـود این 
راهنمایـان و بلـوغ فکـری و علمی انسـان  به میان 

آید. 
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از کسانی پیروی کنید که از شما اجری نمی  خواهند و خود هدایت 
یافته اند...«42 

تنها  مؤمن،  شناسان  دین  توسط  تبلیغ  امر  داری  عهده  پس 
محصول دوران خاتمیت نیست تا ظهور آن را با بلوغ فکری و علمی 
بشر که مقارن عصر خاتمیت تولد یافته است توجیه نما ییم. قرآن 
از اهل ایمان می  خواهد که یاران پروردگار باشند و در این امر به 
حواریون عیسی بن مریم علیهما السالم تأسی کنند، آن هنگام که وی 
خطاب به حواریون فرمود: چه کسانی در راه خدا یاوران من هستند؟ 

حواریون پاسخ دادند: ما یاوران خدا هستیم.52     
ای که  گونه  به  امامت  اصل  که  بود  اقبال مسلمانی سنی   .5
و  بود.  نیافته  پرورش  او  اندیشه  در  است  مطرح  شیعیان  میان  در 
ختم  فلسفه  مسئله  سنت،  اهل  اعتقادات  و  باورها  با  فردی  برای 
سنت،  اهل  اعتقادات  در  می  باشد.  مطرح  دیگر  ای  گونه  به  نبوت 
بشریت پیوسته از آغاز آفرینش تا زمان رحلت رسول گرامی اسالم 
صلی اهلل علیه و آله  توسط سفیران الهی راهنمایی شده است. اما 
از هم گسیخت  پیوسته  این سلسله  ناگاه  به  پیش  در 1400 سال 
خویش  رحلت  با  پیامبر،  آخرین  عنوان  به  محمد)ص(  حضرت  و 
رابطه رسمی میان آسمان و زمین را منقطع نمود و سلسله هادیان 
و راهنمایان الهی پایان گرفت. بعد از این اگر چه بندگان شایسته 
آیین ربوبی  تبلیغ آخرین  خداوند در اعتالی کلمه حق و ترویج و 
کوشا خواهند بود، ولی هیچ یک از ایشان به عنوان نماینده رسمی، 
و حجت معصوم خداوند، تکیه گاه معتبر و مصون از لغزش و گناه، 
که ریسمان الهی میان زمین و آسمان خواهند بود، تلقی نخواهند 

شد. 
چه  که  است  مطرح  جد  به  سئوال  این  جای  مرحله  این  در 
تحولی در نظام حیات مادی و معنوی بشر به وقوع پیوسته است 

که چنین نتیجه خطیری را به بار آورده است؟ به راستی چه بر بشر 
گذشته است که او لیاقت میزبانی پیام آوران الهی را از دست داده 
است؟ و یا خود به چنین شأن و مرتبه بلندی نائل آمده است و بی 
نیاز از حضور نورانی آنان گشته است؟ بشر در این قرن  های واپسین 
و  یابد  دست  خویش  عمیق  و  ژرف  پرسش  های  پاسخ  به  چگونه 
پراکندگی و تشتت فهم ها و پریشانی و اختالف اندیشه  های خود را 

در کدامین محکمه حل نماید؟
اندیشه "فلسفه ختم نبوت" از دیدگاه اقبال پاسخی به چنین 
این  به  راسخ  اعتقاد  و  باور  آن  زیربنای  که  می  باشد  تأمالتی 
پا رسیده  به  الهی و سفیران حق  راهنمایان  نکته است که دوران 

است. 
اما در اندیشه شیعه، مبانی به گونه ای دیگر است. شیعیان بر 
این باور نیستند که دوران حجت  های الهی و راهنمایی آنان به سر 
هیچ گاه  و  می  یابد  استمرار  قیامت  تا  سلسله  این  بلکه  است،  آمده 
بشریت از وجود آنان بی نیاز نخواهد گشت. آنچه در 1400 سال 
ارتباط  تغییر و دگرگونی در شکل و نحوه  به وقوع پیوست،  پیش 
میان خداوند و نمایندگانش بوده است. پیش از این نمایندگان خدا 
در قالب نبوت،  یا رسالت،  و گاه وصایت با مبدأ هستی مرتبط بودند 
خواهد  برقرار  ارتباط  این  والیت  و  امامت  قالب  در  این  از  پس  و 
ارتباط  آنچه عمدتًا دگرگون گشته، نحوه  باور تشیع،  بود. پس در 
نمایندگان خدا با اوست، نه اصل وجود این ارتباط، و نه اصل وجود 
بی نیازی  از  سخن  آنگاه  تا  نمایندگان،  این  و  مردم  میان  ارتباط 
بشر به وجود این راهنمایان و بلوغ فکری و علمی انسان  به میان 

آید. 
به سوی کاوش در  را  اقبال و هر سنی دیگری  اندیشه  آنچه 
سرّ خاتمیت سوق می  دهد، با جایگاه خاتمیت در مذهب تشیع بسیار 
متفاوت است. اقبال همچون سایر هم کیشان خود، سئوال از علت 
بدون حضور  آدمیان  دورانی که  آغاز  و  دوران سفیران حق،  پایان 
آنان می  بایست راه را ادامه دهند، می  کند. و بدیهی است که یکی 
از پاسخ  های معقول و موجه به این سئوال می  تواند بی نیازی بشر 
شکوفایی  در  آن  سرّ  که  بی نیازی ای  باشد؛  سفیران  آن  حضور  از 
با  مطهری  بزرگوار  شهید  اما  است.  نهفته  بشریت  علم  و  اندیشه 
اعتقاد و باور به اینکه بشریت همچنان نیازمند راهنمایی راهنمایان 
الهی می  باشد، چگونه قدم در راهی می  نهد که شالوده آن استغناء 
و بی نیازی بشر است؟! پر واضح است که مرحوم مطهری به شدت 
تحت تأثیر نظریه اقبال واقع گشته و به نقد عمیق ریشه  های آن 
نپرداخته است. هر چند آن بزرگوار در سال  های پسین زندگی خود 
نظریه  این  فروعات  از  برخی  نقادی  به  نبوت"  و  "وحی  کتاب  در 
پرداخته است و امید می  رفت با ادامه حیات پر برکت خویش این 
توفیق را می  یافت که ریشه و مبنای نظریه اقبال را نیز بر اساس 

باور های ناب تشیع به استواری نقد نماید.
در کتاب "خاتمیت" که سلسله سخنرانی  های استاد در حسینیه 
ذهن  به  روشن  و  واضح  اشکال  این  می  باشد،   48 سال  در  ارشاد 

اینکـه  بـه  بـاور  و  اعتقـاد  بـا  مطهـری  شـهید 
بشـریت همچنـان نیازمنـد راهنمایـی راهنمایـان 
الهـی می  باشـد، چگونـه قـدم در راهـی می  نهـد 
کـه شـالوده آن اسـتغناء و بی نیازی بشـر اسـت؟! 
پـر واضـح اسـت کـه مرحـوم مطهری به شـدت 
تحـت تأثیـر نظریـه اقبـال واقع گشـته و بـه نقد 
عمیـق ریشـه  های آن نپرداخته اسـت. هـر چند آن 
بزرگوار در سـال  های پسـین زندگی خـود در کتاب 
"وحـی و نبـوت" به نقـادی برخـی از فروعات این 
نظریـه پرداختـه اسـت و امیـد می  رفـت بـا ادامه 
حیات پـر برکـت خویش ایـن توفیـق را می  یافت 
کـه ریشـه و مبنـای نظریه اقبـال را نیز بر اسـاس 

باور هـای نـاب تشـیع بـه اسـتواری نقـد نماید.
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بعضی از مستمعان مجلس سخنرانی ایشان خطور می  کند و بعد از 
از البالی کلمات  آیند.  طرح آن، استاد در صدد پاسخ گویی برمی 
ایشان به دست می  آید که وظایف پیامبران عبارت است از: 1. آوردن 
شریعت و قانون از جانب پروردگار برای مردم. این وظیفه مربوط 
به پیامبران صاحب شریعت می  باشد و از عهده امام خارج است. 2. 
تبلیغ و ترویج آیین الهی که توسط شخص پیامبر یا پیامبر گذشته 
آورده شده است. امام در این مقام نیز جانشین پیامبر نیست و علما 
و دانشمندان در عصر خاتمیت این وظیفه را بر دوش می  کشند. زیرا 
امام  علیه السالم  همچون کعبه است که باید به سوی او بیایند، نه 
اینکه او به سوی مردم رود و آنان را به دین دعوت نماید. البته ائمه 
علیهم السالم  نه به جهت آنکه امام بودند، بلکه از آن جهت که یک 
مسلمان و یک مؤمن بودند، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و 
دعوت و تبلیغ دین را نیر به نیکی انجام می  دادند. 3. مرجعت علمی،  
و حل اختالفات میان دین شناسان و دانشمندان و رفع بدعتها و 
از  السالم   امام  علیه  این مقام و وظیفه سوم است که  تحریفها، 
سوی پیامبر صلی اهلل علیه و آله  عهده دار آن می  گردد. و به همین 

اعتبار، او حجت خداوند بر اهل زمین است.62
برای وضوح بیشتر بحث به عین عبارات ایشان مراجعه می  کنیم: 
»... امام نه آورنده شریعت و قانون است، و نه از آن جهت که امام 
است )نه از آن جهت که مؤمنی از مؤمنین یا عالمی از علما است( 

وظیفه دارد که برود سراغ مردم و آن ها را دعوت و تبلیغ کند.«72 
از صاحب شریعت  غیر  پیغمبران صاحبان شرایع -  »...سپس 
اول - دو کار می  کردند، یکی اینکه قانونی برای مردم می  آوردند که 
این قانون حل کننده اختالفات مردم باشد و حقوق و حدود آن ها 
با  می  کردند  مبارزه  که  بود  این  دیگرشان  کار  یک  کند.  تأمین  را 
بدعت هایی که قباًل  پیدا شده بود یعنی مرجع حل اختالفات مذهب 
جانشین  امام  است.  دوم  قسمت  این  در  فقط  کارش  امام  بودند. 
پیغمبر است در این قسمت آخر فقط؛ یعنی امام حجت خداست، در 
میان مردم وظیفه دارد که اختالفاتی را که اهل اهواء و بدع، اهل 

اغراض به وجود می  آورند رفع کند.«82 
با مداّقه نقادانه در کلمات مرحوم مطهری پیرامون این موضوع 

به این نکات می  رسیم: 
گانه  سه  وظایف  در  شهید  استاد  از  تحلیل  این  پذیرش  الف( 
نقضی  آن ها،  از  یکی  در  السالم   علیه  امام   و جانشینی  پیامبران 
بر نظریه ختم نبوت ایشان است. زیرا آن نظریه بر این پایه استوار 
است که بشریت به جهت بلوغ فکری و علمی، بی نیاز از فرستادگان 
الهی شده است، و خود با بهره گیری از عقل و تکیه بر اندوخته  های 
وحیانی گذشته و اتخاذ شیوه "اجتهاد"، راه آینده خویش را خواهد 
یافت. در صورتی که در تحلیل اخیر، سخن از نیاز آدمیان به مرجع 
و مأوایی برای حل نزاع  های علمی، و محو و تحریف ها و بدعت ها، 
جامعه  است؛ مسئولیتی که  آمده  میان  به  دین  ارائه چهره حقیقی 
بشری از عهده آن بر نمی  آید، و تنها وجود امام معصوم است که 
این  در  بشریت  واقع  در  پس  می  سازد.  برآورده  را  خطیر  نیاز  این 

خصوص به خودکفایی و بی نیازی نرسیده است، بلکه پیش از این، 
نیاز مبرم او را پیامبران اجابت می  نمودند و در دوران خاتمیت، امامان 
می  باشند که این نیاز را برآورده می  سازند. از این رو نظریه مورد نظر 
اطالق  تا  می  باشد،  چنین  این  تقییدی  و  تقسیم  به  نیازمند  الاقل 
فریبنده آن، ضرورت نیاز به امام معصوم  علیه السالم  را زیر سئوال 

نبرد. 
علمی  مرجعیت  میان  "خاتمیت"  کتاب  در  اگرچه  ایشان  ب( 
که جایگاه امام معصوم  علیه السالم  است، و تبلیغ دین که وظیفه 
دین شناسان در عصر خاتمیت می  باشد، تفکیک نموده است و آنگاه 
وظیفه  عهده داری  برای  انسان ها  تعالی  و  رشد  در  را  خاتمیت  سرّ 
دوم )تبلیغ( دانسته است، ولی در کتاب " اسالم و مقتضیات زمان" 
همان  که  راستا  یک  در  را  عالمان  و  السالم   علیه  امامان  وظیفه 
سئوال  این  صورت  این  در  است.  داده  قرار  است  دین"  "اصالح 
علیهم  امامان  مشترک  نقش  ایشان الاقل  چرا  که  می  شود  مطرح 
السالم   را که در کنار عالمان می  باشد، در آثار مستقل و تفصیلی 
اینکه  "در  او می  گوید:  نادیده گرفته است.  خود در بحث خاتمیت 
احتیاج به اصالح و مصلح هست بحثی نیست، ولی تفاوت در این 
و  قابلیت  مقدار  این  مردم  سابق  شرایع  زمان  در  که  است  جهت 
استعداد را نداشتند که افرادی از میان آن ها بتوانند جلوی تحریفات 
را بگیرند و با تحریفات مبارزه کنند. باید پیغمبری با مأموریت الهی 
می  آمد و این کار را انجام می  داد. از مختصات دوره خاتمیت، قوه 
اصالح و وجود مصلحین است که می  توانند اصالح بکنند. عالوه بر 

پیامبـران  بیشـترین  ِسـمت  کـه  تبلیغـی  نبـوت 
می  باشـد بـه معنـای ابـاغ و بیـان حقیقـت دیـن 
کـه غالبـاً آیین پیامبران گذشـته صاحب شـریعت 
می  باشـد، و نیـز دعوت مردم به آن حقیقت اسـت. 
از  ایـن مسـئولیت در کاملتریـن شـکل آن تنهـا 
عهـده کسـانی برمی آیـد که بـا عالم غیـب مرتبط 
و از هـر گونـه خطـا در فهـم و بیان دیـن مصون و 
معصـوم باشـند. از ایـن روی به همـان دلیل عقلی 
که عصمـت در پیامبران صاحب شـریعت ضرورت 
دارد، در پیامبران تبلیغی نیز الزم و ضروری اسـت. 
بی تردیـد نقطـه اوج تبلیـغ دین مقـارن با عصمت 
و ارتباطـی خـاص بـا عالم غیـب اسـت، و عالمان 
و فقیهـان بـا همـه قـدر و منزلـت چـون از این دو 
صفـت قدسـی بی بهره انـد، نمی  توانند جانشـینان 
پیامبـران در باالتریـن مرتبـه ابـاغ و دعـوت بـه 
آییـن آلهـی باشـند و این دقیقـاً همان اسـتداللی 
اسـت که ضـرورت امامـت را به اثبات می  رسـاند. 
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اینکه مطابق عقیده ما شیعیان، یک ذخیره اصالحی هم وجود دارد 
احتیاجی  او هم  السالم  است.  که حضرت حجت بن الحسن علیه 
نیست که به عنوان پیغمبر اصالح بکند، بلکه به عنوان امام،  امام 
یعنی کسی که تعلیمات و حقایق اسالمی را از طریق وراثت خوب 
می داند. یعنی آنچه پیغمبر می دانسته است به امیرالمؤمنین علیه 
السالم  گفته است. خالص اسالم در دست حضرت امیر بوده است و 
بعد از او هم به دست ائمه علیهم السالم  ما رسیده است، احتیاجی 
به  از طریق وحی  را که  امام همان چیزی  نیست،   به وحی جدید 

پیغمبر رسیده است بیان می  کند.«92 
اگر به آخرین جمالت استاد توجه کنیم درمی یابیم که ایشان 
به طور طبیعی بر اساس باور های شیعه خأل ختم نبوت را با وجود 
جانشینی  در  را  خاتمیت  سر  و  است  نموده  پر  السالم   علیه  امام 
تفصیلی  آثار  در  که  ای  نکته  است.  یافته  السالم   علیهم  امامان 
اقبال مورد غفلت قرار گرفته  ایشان پیرامون خاتمیت، تحت تأثیر 

است. 
ج( نبوت تبلیغی که سمت بیشترین پیامبران می  باشد به معنای 
پیامبران گذشته صاحب  آیین  غالبًا  که  دین  بیان حقیقت  و  ابالغ 
این  است.  حقیقت  آن  به  مردم  دعوت  نیز  و  می  باشد،  شریعت 
مسئولیت در کاملترین شکل آن تنها از عهده کسانی برمی آید که 
با عالم غیب مرتبط و از هر گونه خطا در فهم و بیان دین مصون 
و معصوم باشند. از این روی به همان دلیل عقلی که عصمت در 
پیامبران صاحب شریعت ضرورت دارد، در پیامبران تبلیغی نیز الزم 
و ضروری است. بی تردید نقطه اوج تبلیغ دین مقارن با عصمت و 
ارتباطی خاص با عالم غیب است، و عالمان و فقیهان با همه قدر و 
منزلت چون از این دو صفت قدسی بی بهره اند، نمی  توانند جانشینان 
پیامبران در باالترین مرتبه ابالغ و دعوت به آیین آلهی باشند و این 

دقیقًا همان استداللی است که ضرورت امامت را به اثبات می  رساند. 
امامت  به  مربوط  که  خود  آثار  از  یکی  در  مطهری  شهید  مرحوم 

می  باشد همین راه را پیموده است، او می  گوید:
»ما شیعیان می  گوییم ... به همان دلیل که پیغمبر )ص( مبعوث 
داشتند  قدسی  جنبه  که  شدند  معین  افرادی  پیغمبر  جانب  از  شد، 
و پیغمبر اکرم )ص( تمام حقایق اسالم را برای اولین آن ها یعنی 
علی علیه السالم  بیان کرد و آنان آماده بودند که به تمام سئواالت 
جواب دهند... امام یعنی کارشناس امر دین، کارشناسی حقیقی که 
به گمان و اشتباه نیفتد و خطا برایش رخ ندهد ... اگر امامت را به 
این شکل تعریف کنیم که امری است "متمم نبوت" از نظر بیان 
دین، یعنی به آن دلیل وجودش الزم است که وظیفه پیغمبر را در 
از  باید معصوم  پیغمبر  به همان دلیلی که  انجام دهد،  بیان احکام 

اشتباه و گناه باشد، امام نیز باید چنین باشد.«03 
پس بار گران تبلیغ در دوران خاتمیت بر دوش امامان معصوم 
علیه السالم  می  باشد و ایشان هستند که حقایق دین را برای مردم 
بازگو می  کنند و در مقابل سیل بدعت ها و تحریفات و کج فهمی ها 
به خوبی می  ایستند. بلکه می  توان گفت امامان نقش تتمیم و تکمیل 
تمامی  پیامبر )ص( حامل  اگرچه  زیرا  دارند،  نیز  را  تشریعی  نبوت 
ولی  بود،  مردم  به  ابالغ  برای  پروردگار  جانب  از  ختمیه  شریعت 
چون موفق نشد این شریعت را به تمام و کمال برای مردم بازگو 
کند و بسیاری از باورها و احکام آن را ائمه علیهم السالم  به مردم 
و  متمم  نیز  تشریعی  نبوت  وظیفه  انجام  در  امامان  پس  رساندند، 

مکمل رسالت رسول خدا )ص( بوده اند. 
فلسفه  می  باشد،  تشییع  باور های  شالوده  که  نگرش  این  با 
امامان  وجود  در  تنها  تشریعی  و  تبلیغی  نبوت  ختم  در  خاتمیت 
که  است  راهی  همان  دقیقًا  این  و  می  باشد.  پذیر  توجیه  معصوم 

بسیاری از اندیشمندان شیعه پیموده اند.13   
آثار خود نظریه شهید  از  اگرچه در یکی  استاد جعفر سبحانی 
سرّ  در  نظریه  دو  عنوان  به  را  امامان  جانشینی  نظریه  و  مطهری 
خود،  دیگر  کتاب  در  ولی  است23   نموده   نقل  یکسان  خاتمیت 
نظریه جانشینی امامان را سازگارتر با باورها و اصول اعتقادی شیعه 
دانسته است.33 و باالخره در اثر متأخر خویش بدون تصریح به نام 
شهید مطهری می  گوید، نظریه بلوغ فکری )نظریه شهید مطهری( 
با اصول سنت سازگار است و از دیدگاه شیعه، نظریه کاملتر، نظریه 
جانشینی امامان علیهم السالم  است.43 با این توضیحات به نیکی 
روشن می  شود که چرا بعضی از معاصران اهل سنت به تفصیل به 
بررسی نظریه شهید مطهری پیرامون ختم نبوت و تهافت آنان با 
دیدگاه شیعه نسبت به امامت پرداخته، و مغرضانه این گونه نتیجه 
می  گیرند که تئوری امامت در ترازوی نقد وزنی ندارد و نیازمند به 

تجدید نظر و بازسازی تئوریک است.53 
در پایان تذکر این نکته الزم است که از سخنان استاد شهید 
چنین برداشت می  شود که ایشان معنای عمیق و مهم تبلیغ را رها 
ترویج  و  آن که دعوت  معنای عرفی و سطحی  به  بیشتر  و  کرده 

دوش  بـر  خاتمیـت  دوران  در  تبلیـغ  گـران  بـار 
و  می  باشـد  السـام   علیهـم  معصـوم  امامـان 
ایشـان هسـتند کـه حقایـق دیـن را بـرای مردم 
و  بدعت هـا  سـیل  مقابـل  در  و  می  کننـد  بازگـو 
تحریفـات و کج فهمی هـا بـه خوبـی می  ایسـتند. 
بلکـه می  تـوان گفت امامـان نقش تتمیـم و تکمیل 
نبـوت تشـریعی را نیـز دارند، زیـرا اگرچـه پیامبر 
تمامـی شـریعت  آلـه  حامـل  و  صلـی اهلل علیـه 
ختمیـه از جانـب پـروردگار بـرای ابـاغ بـه مردم 
بـود، ولـی چـون موفق نشـد ایـن شـریعت را به 
تمـام و کمـال بـرای مـردم بازگـو کند و بسـیاری 
از باورهـا و احـکام آن را ائمـه به مردم رسـاندند، 
پـس امامـان در انجـام وظیفه نبوت تشـریعی نیز 

متمـم و مکمـل رسـالت رسـول خـدا بوده انـد.
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جهت  همین  به  و  دارند،  نظر  می  باشد  خطابه  و  وعظ  دینداری، 
مردم  به سوی  که  است  کعبه  امام همچون  دارند  تأکید  که  است 
او می  چرخند.  بر گرد  او می  آیند و  بلکه مردمان به سوی  نمی  رود 
این معنا اگر چه خدمتی بسیار ارزشمند به دین می  باشد، ولی قابل 
در  بیان حقایق دین  و  با مسئولیت خطیر مرجعیت علمی  مقایسه 
مقابل انحرافات نیست، مسئولیتی که به تصریح ایشان، تنها امامان 

معصوم علیه السالم  عهده دار آن می  باشند. 
امامت  و  والیت  موضوع  در  که  فراوانی  روایات  و  آیات  د( 
علیه  امیرالمؤمنین  امامت  خصوص  در  یا  و  السالم   علیهم  ائمه 
السالم  وارد شده است، مشحون به تصریحات و اشارات گوناگون 
بر جانشینی امامان علیهم السالم  در بسیاری از وظایف بزرگ نبوت 

و رسالت پیامبر خاتم)ص( می  باشد.
امام رضا علیه السالم  در حدیث معروف عبدالعزیز بن مسلم 
در توصیف امامت می  فرماید: ان االمامه هی منزله االنبیاء؛ امامت 

جایگاه پیامبران است.63 
اهلل  رسول  االمامه  ان  می  فرمایند:  السالم   علیه  صادق  امام 
)ص(  خدا  رسول  همچون  امامان  بانبیاء؛73  لیسوا  انهم  اال  )ص( 
و  متواتر  که  منزلت  حدیث  در  و  هستند مگر اینکه پیامبر نیستند. 
متفق الفریقین می  باشد، پیامبر اکرم )ص( خطاب به امیرالمؤمنین 

علیه السالم فرمودند: 
انت منی بمنزله هارون من موسی اال انّه ال نبی بعدی؛83  تو در 
نزد من همچون هارون در نزد موسی می  باشی مگر اینکه پیامبری 

بعد از من نخواهد بود. 
به طور کلی اوصافی همچون "خلیفه"، "وصی"، "وارث" که 
در روایات ابواب والیت و امامت کتب حدیث در توصیف ائمه علیهم 
حقیقت  همین  گویای  همه  می  خورند،  چشم  به  فراوان  السالم  

می  باشند. 
نمی  گذارد  باقی  تردیدی  امامت  ابواب  روایات  اجمالی  مطالعه 
که امامان دارای همان شأن و مرتبه پیامبر اکرم )ص( می  باشند، و 
حائز همه کماالت و مقامات آن وجود مقدس هستند. از این روی 
همه مسئولیت  های گران آن حضرت نیز بر دوش ایشان است و تنها 
تفاوت آنان با پیامبر )ص( در این است که دیگر دوران نبوت و وحی 
به پایان رسیده است و ارتباط آسمانی آنان با خداوند به گونه ای 
دیگر می  باشد. با این وجود چگونه می  توان ادعا کرد که غیر ایشان 
علمی  و  فکری  علوّ  و  می  کشند،  بر دوش  را  نبوت  وظایف خطیر 
آن غیر است که خلل نبوت را پر نماید و پرده از راز ختم نبوت بر 

می  دارد؟! 
ه( شاید آنچه عامل اصلی این گونه نظریه پردازی برای مرحوم 
مطهری است، مالک قرار دادن دوران فعلی که عصر غیبت معصوم 
علیه السالم  می  باشد است؛ با این پندار که دینداری مردم در عصر 
غیبت با مراجعه به عالمان و دین شناسان می  باشد که با اجتهاد که 
همان مراجعه به کتاب و سنت، و در کنار آن بهره مندی از اندیشه و 
دانش روز است،  راه سعادت دینی را می  یابند و انسان ها را به اعتقاد 

و عمل به آن دعوت می  نمایند. پس در عصر غیبت، فهم و بیان 
دین، و همچنین تبلیغ و ترویج آن بر عهده عالمان و دانشمندان 
دینی نهاده شده است؛ وظیفه و مسئولیتی که پیش از این بر عهده 
پیامبران بود. از این روی سزاوار است که عالمان را وارثان پیامبران 
بنامیم، و وجود آنان را پرکننده خأل فقدان انبیاء و رمز پایان یافتن 

عصر ایشان بدانیم. 
اما این تحلیل فاقد درک صحیح و جامعی از دوران غیبت است، 
این  استوار است که  این مبنا  بر  از زمان غیبت  تلقی  اینگونه  زیرا 
مردان  از  بشریت  استقالل  و  خودکفایی  بی نیازی،  زمان  را  دوران 
الهی )پیامبران و امامان علیهم السالم ( بشماریم. و بر اساس آن 
ختم نبوت را تفسیر نماییم، در حالی که این دوران به تصریح روایات 
سرگردانی  و  فقدان  محرومیت،  روزگار  السالم   علیهم  معصومان 

است. 
این برداشت از عصر غیبت نه تنها دارای پشتوانه قوی مأثور 
می  باشد و با شواهد عینی تاریخی نیز سازگار است، بلکه به مبانی 
از  یکی  در  استاد شهید  دارد.  انطباق  نیز  امام شناسی شیعه  متقن 
آثار خود با توجه به باور مهدویت در اصالح و بازسازی دین چنین 

می  فرماید:
"آیا این خاصیت )تحریف دین( از مختصات بشر های قبل از 
خاتم انبیاء)ص( است یا بشر های دوره  های بعد هم این طبیعت را 
خاتم  پیامبر  از  بعد  است.  نشده  بشر عوض  طیبعت  مسلم  دارند... 
از کجا  این همه فرق  نبود،  این طور  اگر  هم همین طور است.... 
پیدا شد، معلوم است که بدعت در دین خاتم هم امکان پذیر است. 
چنانکه ما که شیعه هستیم و اعتقاد داریم به وجود مقدس حضرت 
حجت بن الحسن علیه السالم ، می  گوییم ایشان که می  آیند "یأتی 
در  اضافات  و  تغییرات  آنقدر  که  است  این  تفسیرش  بدین جدید" 
اسالم پیدا شده است که وقتی او می  آید و حقیقت دین جدش را 
می  گوید، به نظر مردم می  رسد که این دین غیر از دینی است که 

داشته اند.«93 
السالم   علیهم  معصومین  حضرات  از  متعددی  روایات  در 
وضعیت شیعیان در عصر غیبت به گله ای رها و بدون چوپان تشبیه 
شده است که در جستجوی مرتع به این سو و آن سو می  روند و آن 

را نمی   یابند.04 

آیــات و روایــات فراوانــی کــه در موضــوع والیــت 
و امامــت ائمــه علیهــم الســام  و یــا در خصــوص 
ــه الســام  وارد شــده  ــن علی ــت امیرالمؤمنی امام
اســت، مشــحون بــه تصریحــات و اشــارات 
گوناگــون بــر جانشــینی امامــان علیهــم الســام  
ــالت  ــوت و رس ــزرگ نب ــف ب ــیاری از وظای در بس
ــه  می  باشــد. ــه و آل ــی اهلل علی ــم صل ــر خات پیامب
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مطالعـه اجمالـی روایـات ابـواب امامـت تردیدی 
همـان  دارای  امامـان  کـه  نمی  گـذارد  باقـی 
شـأن و مرتبـه پیامبـر اکـرم صلـی اهلل علیـه و 
آلـه  می  باشـند، و حائـز همـه کمـاالت و مقامات 
همـه  روی  ایـن  از  هسـتند.  مقـدس  وجـود  آن 
مسـئولیت  های گـران آن حضـرت نیـز بـر دوش 
ایشـان اسـت و تنها تفـاوت آنان بـا پیامبر صلی 
اهلل علیـه و آلـه  در ایـن اسـت کـه دیگـر دوران 
نبـوت و وحـی بـه پایـان رسـیده اسـت و ارتباط 
آسـمانی آنـان بـا خداونـد بـه گونـه ای دیگـر 
می  باشـد. بـا ایـن وجـود چگونـه می  تـوان ادعـا 
کـرد کـه غیـر ایشـان وظایف خطیـر نبـوت را بر 
دوش می  کشـند، و علـّو فکـری و علمـی آن غیـر 
اسـت کـه خلـل نبوت را پـر نمایـد و پـرده از راز 

ختم نبوت بر می  دارد؟! 
نظریـه  گونـه  ایـن  اصلـی  عامـل  آنچـه  شـاید 
پـردازی بـرای مرحـوم مطهـری اسـت، مـاک 
قـرار دادن دوران فعلـی کـه عصر غیبـت معصوم 
علیه السـام  می  باشـد اسـت؛ بـا این پنـدار که 
دینـداری مـردم در عصـر غیبـت بـا مراجعـه به 
عالمـان و دین شناسـان می  باشـد کـه بـا اجتهاد 
کـه همـان مراجعـه بـه کتـاب و سـنت، و در کنار 
اندیشـه و دانـش روز اسـت،   از  آن بهره منـدی 
راه سـعادت دینـی را می  یابنـد و انسـان ها را بـه 
اعتقـاد و عمل بـه آن دعـوت می  نماینـد. پس در 
عصـر غیبت، فهم و بیـان دیـن، و همچنین تبلیغ 
دانشـمندان  و  عالمـان  بـر عهـده  آن  ترویـج  و 
دینـی نهاده شـده اسـت؛ وظیفه و مسـئولیتی که 
پیـش از این بر عهـده پیامبران بـود. از این روی 
سـزاوار اسـت کـه عالمـان را وارثـان پیامبـران 
بنامیـم، و وجـود آنـان را پرکننـده خـأ فقـدان 
انبیـاء و رمـز پایـان یافتن عصـر ایشـان بدانیم.
امـا ایـن تحلیـل فاقـد درک صحیـح و جامعـی 
از  تلقـی  اینگونـه  زیـرا  از دوران غیبـت اسـت، 
زمـان غیبـت بـر این مبنا اسـتوار اسـت کـه این 
دوران را زمـان بی نیـازی، خودکفایـی و اسـتقال 
امامـان  و  )پیامبـران  الهـی  مـردان  از  بشـریت 
علیهـم السـام ( بشـماریم. و بر اسـاس آن ختم 
نبـوت را تفسـیر نماییـم، در حالی که ایـن دوران 
بـه تصریـح روایـات معصومـان علیهـم السـام  

روزگار محرومیـت، فقـدان و سـرگردانی اسـت.

از حیرت، شکوک،  پیرامون غیبت، کرارًا  به روایات  با مراجعه 
فتنه ها و ضاللت آن دوران یاد شده است، و این همه، نتیجه پشت 
وصف  این  با  است.  آنان  الهی  راهنمای  و  پیشوا  به  مردم  کردن 
چگونه می  توان سرّ فقدان سفیران الهی را در رشد و بلوغ فکری 

بشریت جستجو نمود و سخن از بی نیازی بر زبان راند. 
تاریخ خود بهترین گواه و شاهد بر ناتوانی همه جوامع بشری 
در این روزگار از راهیابی به طریق سعادت واقعی خود است. که اگر 
السالم   به ظهور موعود علیه  نیازی  و  بود، چه حاجت  این  از  غیر 

می  بود؟ 
و  عالم  کدام  تفسیر  و  فهم  درگرو  سعادت  راه  راستی  به 
اسالم شناس می  باشد؟ دامنه هزار توی فهم ها و قرائت  های مختلف 
پیوسته  که  است  وگسترده  فراخ  چنان  دینداری  و  دین  از  عالمان 
و  خواهیم  بوده  ناپذیر علمی  پایان  شاهد خصومت ها و جدال  های 
آیا  است.  انجامیده  نیز  تکفیر  و  تفسیق  به  گاه  که  اختالفاتی  بود، 
این همان بلوغ فکری است که ما را از حضور پیامبران خدا بی نیاز 

ساخته است؟!
در اینجاست که می  بایست سخن گذشته خود را کامل و بلکه 
اصالح کنم که اندیشه اقبال در ختم نبوت نه تنها با مبانی تشیع 
اندیشه مهدویت که  با  بلکه  ناسازگار است  تاریخ غیبت  و حقیقت 
از مبانی مسلم و غیر قابل انکار اهل سنت نیز می  باشد قابل جمع 

نیست.
این سخنان به معنای قدر شناسی کوشش  های  گرانقدر عالمان 
این  ایشان نمی  باشد. شیعیان در  به  انکار ضرورت مراجعه عوام  و 
حجت  غیبت  نتیجه  که  کاستی ها  و  محرومیت ها  همه  با  روزگار 
خداست، راهی جز مراجعه به دین شناسانی خدا ترس که با تمسک 
به ثقلین پرچم هدایت را برافراشته داشته اند ندارند. آری،  با درکی 
این چنین واقع بینانه و استوار از دوران اضطراری غیبت که از هر 
گونه بلند پروازی و استغنا از امام زمان علیه السالم  به دور است و 
متکی به مجموعه روایات مهدویت می  باشد، می  توان ادعا نمود که 

دانشمندان دین وارثان پیامبران می  باشند.
این  درست  شناخت  و  غیبت  عصر  پیرامون  سخن 
طرح  قابل  مباحث  ضروری ترین  و  مهم ترین  از  که  روزگار 
می  طلبد.                                                                                                                                         الهی  توفیقی  و  واسع  مجالی  ماست،  امروز  جامعه 

                                                       والسالم 
منبع: مجله معارف، شماره دهم 
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ص  ج1،  پیشین،  زمان،  مقتضیات  و  اسالم  مطهری،  12؛  ص  پیشین،  نبوت، 

 366
3. مطهری، خاتمیت، پیشین، ص36

4. همان، ص38
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5. مطهری، وحی و نبوت، پیشین، ص51
6. مطهری، وحی و نبوت، پیشین، ص47

پیشین،  نبوت،  و  وحی  مطهری،  ص92؛  پیشین،  نبوت،  و  وحی  مطهری،   .7
ص107

8. اقبال الهوری، محمد، احیای فکر دینی در اسالم، ترجمه احمد آرام، کانون 
نشر و پژوهش  های اسالمی،1356، ص 144 تا 146 

9. مطهری، وحی و نبوت، پیشین، ص56 و نیز مراجعه شود به: مطهری، مرتضی، 
آشنایی با قرآن، صدرا، قم، ج 1، ص 223

.10 مطهری، وحی و نبوت، پیشین، ص 63 
.1 همان، ص 65

12. بعضی از منابعی که در تفسیر خاتمیت از نظر شهید مطهری پیروی کرده اند 
درسی  )کتاب  اسالمی2،  معارف  محسن،  جوادی،  و  علیرضا  امینی،  از:  عبارتند 
دانشگاه ها(،  انتشارات معارف، تهران، 1379، ص 58، شیروانی، علی، در سنامه 
ابوطالبی،  و  محمدعلی  سادات،   ،163 76، ص  قم،  انصاریان،  انتشارات  عقاید، 
محمدمسعود، بینش اسالمی2 )کتاب درسی سال دوم دبیرستان(، وزارت آموزش 
و  آموزش  وزارت  تربیتی  امور  اداره کل  از محققان  پرورش، ص 32، جمعی  و 
تربیتی(،  مربیان  درسی  )کتاب  الهی،  والیت  و  هدایت  عقاید،  اصول  پرورش، 
وزارت آموزش و پرورش، ص 188. موسوی الری، سید مجتبی، رسالت نهایی، 

قم، ص 109 
13. مطهری، وحی و نبوت، پیشین، ص 57

وجود  به  نیز  شریعتی  علی  دکتر  سخنان  از  برداشت  سوء  همین  متأسفانه   .14
آمده است. او همچون شهید مطهری سخت تحت تأثیر نظریه اقبال می  باشد و 
در کتاب "اسالم شناسی" در پاسخ به سئوالی، توضیحاتی مجمل و مختصری 
پیرامون فلسفه خاتمیت ارائه می  نماید که بعدها مبنای قضاوت دیگر اندیشمندان 
می  گردد. )شریعتی، علی، مجموعه آثار، ج 30، ص 63(. برخی همچون محمدتقی 
مصباح یزدی و آقای محمدتقی سبحانی نتیجه اندیشه وی را بی نیازی از وحی 
می دانند )بهشتی، سیدمحمد، دکتر شریعتی جستجو گری در مسیر شدن، بقعه، 
همچون  دیگر  ص156(گروهی  پیشین،  محمدتقی،  سبحانی،  ص40،  تهران، 
قضاوت  او  مورد  در  محتاطانه تر  سبحانی  جعفر  استاد  و  بهشتی  شهید  مرحوم 
نموده اند )بهشتی، پیشین، ص50. سبحانی، جعفر، خاتمیت از نظر قرآن و حدیث 

و عقل، ص 170.( 
ادیان  تاریخی  درس  های  سلسله  از  بخشی  در  شریعتی  که  است  حالی  در  این 
سوء  به  اشاره  ضمن  است،  مانده  مخفی  اندیشمندان  این  بر  که  سال50  در 
 ...( به صراحت می  گوید:  این موضوع صورت گرفته است  برداشت هایی که در 
نمی  خواهم بگویم که انسان دیگر به دین احتیاج ندارد، می  گویم به وحی جدید 
نیازمند نیست... یعنی براساس تعلیمات این مکتب و آشنایی هر چه بهتر با آنچه 
انسان آموخته است، بی آنکه پیغمبر دیگری بیابد و دستش را بگیرد می  تواند خود 
پاسخ بیابد. انسان به آموختن آنچه که وحی خاتمیت آمده است و عمل به آن و 
اجتهاد در آن فقط گام برمی دارد و به راه کمال می  رود" )شریعتی، علی، تاریخ و 

شناخت ادیان، ص292(. 
15. مطهری، خاتمیت، پیشین،ص34 
16. مطهری، خاتمیت، پیشین،ص46

17. اقبال، پیشین، ص144 
18. نحل/ 68

اعلمی،   مؤسسه  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان  سیدمحمدحسین،  طباطبایی،   .  19
بیروت، ج12، ص 292

.20 مطهری، مرتضی، نبوت، صدرا، قم، 1374، چاپ دوم، ص74 
21 فصلت، 12

22. مطهری، نبوت، ص74،80
23 . مطهری، وحی و نبوت، پیشین، ص8.

24. یس: 20 تا28

25 صف: 14
مطهری،  به:  شود  مراجعه  نیز  و  50تا58.  پیشین، ص  خاتمیت،  مطهری،   .26

اسالم و مقتضیات زمان، پیشین، ج1، ص172
27. مطهری، خاتمیت، پیشین، ص 52  

28 مطهری، خاتمیت، پیشین، ص 58 
29. مطهری، اسالم و مقتضیات زمان، پیشین، ج1، ص 377

30. مطهری، مرتضی، امامت و رهبری، صدرا، قم، ص92تا97 و نیز مراجعه شود 
ص172 به: مطهری، اسالم و مقتضیات زمان، پیشین، ج1،  

31. دانشمندانی که در فلسفه ختم نبوت اشاره به جانشینی امامان معصوم علیه 
نموده اند  دین  از  حراست  بیان  در  اسالم)ص(  پیامبر  وظایف  انجام  در  السالم  
فراوان می  باشند، به عنوان نمونه اشاره شود به: مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش 
عقاید سازمان تبلیغات اسالمی، 1369، ج2، ص161؛ مصباح یزدی، محمدتقی، 
امام خمینی، 1376، ص178؛  راه و راهنماشناسی، مؤسسه آموزش و پژوهشی 
بهشتی، پیشین، ص43. جوادی آملی، عبداهلل، شریعت در آیینه معرفت، رجاءقم، 
ص214؛ خرازی، سید محسن، بدایه المعارف االلهیه، مرکز مدیریت حوزه علمیه 
قم، 1367، ج1، ص281؛ امامی و آشتیانی، طرحی نو درآموزش عقاید اسالمی، 
علی،  عراقچی  همدانی،  قم،ص118؛  اعتقادات،  اصول  اصغر،  قائمی،  ص300؛ 
هفتاد درس از از بحث نبوت، ص168؛ نصری، عبداهلل، انتظار بشر از دین، اندیشه 

معاصر، 1378، ص99.  
پیشین،  عقل،  و  حدیث  و  قرآن  نظر  از  خاتمیت  جعفر،  سبحانی،   .32

ص134  
امیرالمؤمنین  االمام  مکتبه  الکریم،  القرآن  فی  معالم النبوه  جعفر،  سبحانی،   .33

علیه السالم ، اصفهان،1402، ص239
34. سبحانی، جعفر، االلهیات،1410، ج2، ص485.  

35. نیکویی، حجت اهلل، تئوری امامت در ترازوی نقد)جزوه(.
36. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب االسالمیه، 1363، ج1، ص200

37. کلینی، پیشین، ج1، ص270 
38 . مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، دارالکتب االسالمیه، تهران، 1363، ج37، 

ص254 
39. مطهری، اسالم و مقتضیات زمان، پیشین، ج1، ص366 

40. صافی گلپایگانی، لطف اهلل، منتخب االثر، مکتبه الصدر، تهران، ص255، 268
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n کل فلســفه ماصــدرا بــرای جــا انداختــن 
ــام  ــت االس ــت/ حج ــود اس ــدت وج ــه وح نظری

ــدی ــی احم ــلمین عل والمس
n فقهــای شــیعه ترویــج عرفــان مصطلــح تصوف 
را ســبب هــدم دیــن مــی دانســتند/ حجــت 
ــان ــین انصاری ــتاد حس ــلمین اس ــام والمس االس
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1گفت وگو

حجــت االســام و المســلمین علــی احمــدی در گفتگــو بــا ســمات: 
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اشاره
و  االسام  حجت  اثر  الوجود«  وحدة  علی  الرد  فی  المعبود  »تنزیه  کتاب 
المسلمین سید قاسم علی احمدی، اثری جامع در نقد نظریه فلسفی و عرفانی 
وحدت وجود است. در این کتاب، نظریه وحدت وجود از منظر عقل و برهان و نیز 
آیات و روایات مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و عاوه بر آن به دیدگاه های 
با این نظریه پرداخته شده  از متکلمان و علمای شیعه نیز در مخالفت  گروهی 
است. مطلب زیر حاصل گفتگوی سمات با استاد علی احمدی پیرامون این کتاب 

و مبحث وحدت وجود است که از نظر گرامیتان می  گذرد. 

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید، گفتگوی ما پیرامون موضوع وحدت وجود که 
موضوع کتاب شما با عنوان »تنزیه المعبود فی الرد علی وحدة الوجود« است، خواهد بود. اما خوب 

است در آغاز برای آشنایی خوانندگان اشار ه ای به سوابق علمی خود داشته باشید.     
 بسم اهلل الرحمن الرحیم. من قریب سی سال است که در حوزه ام. حدود 22 سال در درس 
فقه و اصول حضرت آیت اهلل وحید خراسانی ـ حفظه اهلل ـ به طور مداوم و بدون فاصله و فترتی 
حضور یافتم و تقریرات درس فقه معامالت ایشان را  از اول بحث بیع تا بخشی از خیارات  و 
تقریرات اصول ایشان را یک دوره و به طور کامل  حاضر بوده و نوشته ام.  تقریبا چهار پنج سال هم 
در درس آیت اهلل حاج شیخ جواد تبریزی ـ رحمه اهلل  ـ و 2 سال هم در درس آیت اهلل لنگرودی ـ 
رحمه اهلل ـ در مسجد سلماسی حضور داشتم . و در ایام اخیر هم دو سه سالی محضر حضرت آیت 
اهلل صافی دام ظله را درک کرده ام و از ایشان و آثارشان در فقه و مباحث معارف بسیار بهره بردم 

. االن هم به درس خارج فقه و اصول حضرت آیت اهلل رجایی دام ظله می  روم. 
خودم هم حدود 15 سال است که در مدرسه آیت اهلل گلپایگانی تدریس کفایه و رسائل و 
مکاسب دارم. و در مجموع ده دوره هم  شرح تجرید را تدریس کرده ام. و کتاب های بدایه الحکمه 

و نهایه و شرح منظومه را نیز تدریس کرده ام - البته با نقد و نفی مبانی فلسفه - .
فلسفه را پیش کدام اساتید خواندید؟

 اسفار را نزد آقای جوادی خواندم و بدایه و نهایه و منظومه و نیز کالم را  نزد اساتید معروف 
حوزه خواندم.

در باره آثار چاپ شده دیگرتان و آثاری هم که در دست چاپ دارید، توضیح بفرمایید.
 یکی کتاب »وجود العالم بعد العدم عند االمامیه« است . در زمانی که درس اسفار می  رفتم 
در اثبات حدوث زمانی عالم - در نقد مبانی فالسفه - نوشتم . دیگری کتاب شرح اعتقادات عالمه 
مجلسی )رحمه اهلل( است . دو دیگر شرح تجرید االعتقاد در بطالن مبانی فالسفه و دفاع از مبانی 
حدیثی و کالمی است. نهج الیقین در اصول دین نیز  کتاب اعتقادی و کالمی دیگر بنده است 
. همچنین تقریرات دوره کامل اصول و فقه )بیع( آیت اهلل وحید خراسانی و کتب دیگری که در 

دست آماده سازی و انتشار است. 
 اولین جرقه  های نقد فلسفه و عرفان کی در ذهنتان زده شد؟

با کتب مرحوم عالمه  آشنایی که  دلیل  به  در درسها شرکت می  کردم  اول که  از همان   
مجلسی از جمله حق الیقین و کتاب کفایة الموحدین و کتاب های اعتقادی قدماء مثل شیخ صدوق 
و مفید و ابی الصالح حلبی  و... داشتم منتقد بودم. روزی برای یکی از بزرگان فلسفه که به درس 
اسفار اشتغال داشت روایات حدوث عالم را مطرح کردم، ایشان فرمودند که این احادیث داللت 
بداهتی که مرحوم  بداهت است. عرض کردم چه  با  این ها مخالف  اینکه  اال  شان واضح است 
عالمه حلی می  فرماید که حکم قائل به قدم عالم مانند بقیه کفار است و فارق بین اسالم و کفر 
را  قول به حدوث و یا قدم عالم می داند. ایشان گفت عالمه فلسفه اش ضعیف بود! بنده عرض 
کردم شما فرمودید بداهت است. خب عالمه فلسفه اش ضعیف بوده. میرداماد که استاد مالصدرا 

اولین بار پـس از مطالعه 
رئالیسـم  روش  کتـاب 
بـود  مطهـری  اسـتاد 
کـه دریافتـم اساسـا کل 
اسفار و فلسـفه ماصدرا 
انداختن نظریه  برای جـا 
و  اسـت  وجـود  وحـدت 
اساسـی ترین  ایـــــن 
موضـوع در بـه اصطـاح 
حکمـت متعالیه اسـت و 
بسـیاری  طـرح  اساسـا 
از مباحـث دیگـر مقدمـه 
بـه  رسـیدن  بـرای  ای 
و  اسـت  موضـوع  ایـن 
قبـول یا رد ایـن بحث به 
قبـول یـا رد کل حکمـت 
می  گـردد.  بـر  متعالیـه 
و نیـز مطالعاتـی کـه در 
ارتبـاط با کتـب عرفاء از 
جملـه آن هـا ابـن عربی 
تابعیـن  از  بعضـی  و 
آن هـا داشـتم، بـه ایـن 
مطلب رسـیدم کـه تمام 
بـرای  شـان  زحمـات 
و  وجـود  وحـدت  اثبـات 
معبـودی  هـر  الوهیـت 

اسـت .
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بوده ایشان هم و لو این که حدوث دهری را مطرح می  کند ولی این حدوث ذاتی فالسفه را خالف 
وحی می داند. ایشان فرمود: پس علت و معلول و لزوم مقارنت این دو  چه می  شود؟ عرض کردم 
آن در جایی است که صدور معلول از ذات علت باشد و خالصه مربوط به علل مادی است  نه در 
مورد خداوند که خالق عالم ال من شئ است. گفتند پس اراده را چه معنا می  کنید؟ عرض کردم به 
حسب آیات و روایات اراده از صفات فعل و حادث است . بعد گفتند بیایید منزل تا بحث کنیم که 
من دیگر مساله را دنبال نکردم. من از نوجوانی و جوانی اساتیدی داشتم که بنده را با مبانی کالمی 

شیعه و کتب حدیث و به خصوص با آثار مرحوم عالمه مجلسی ره آشنا کردند. 
مباحثتان  آیا  کردید؟  انتخاب  خود  کتاب  برای  را  وجود  وحدت  موضوع  جنابعالی  چرا 
استداللی و عقلی است و یا صرفا نقلی  و  یا ترکیبی از هر دو؟ )البته باید همین جا بگویم که ما 
معموال عقل و نقل را همعرض هم قرار می  دهیم که در بسیاری از مواقع درست نیست چرا که 

خیلی از اوقات خود نقل حاوی استدالالت عقلی است و نه صرفا تعبدی.( 
 اولین بار پس از مطالعه کتاب روش رئالیسم استاد مطهری بود که دریافتم اساسا کل اسفار 
به  این اساسی ترین موضوع در  انداختن نظریه وحدت وجود است و  و فلسفه مالصدرا برای جا 
اصطالح حکمت متعالیه است و اساسا طرح بسیاری از مباحث دیگر مقدمه ای برای رسیدن به این 
موضوع است و قبول یا رد این بحث به قبول یا رد کل حکمت متعالیه بر می  گردد. و نیز مطالعاتی 
که در ارتباط با کتب عرفاء از جمله آن ها ابن عربی و بعضی از تابعین آن ها داشتم، به این مطلب 

رسیدم که تمام زحمات شان برای اثبات وحدت وجود و الوهیت هر معبودی است .
و از نکات مهمی که انگیزه بنده در ورود به این بحث بود این بود که من دیدم در اینجا عوام 
فریبی  های عجیب و غریبی صورت می  گیرد. مثال بعضی فکر می  کنند این عبارت که »االشتغال 
باهلل منعنی عن االشتغال بغیر اهلل «- یعنی اشتغال به )عبادت و طاعت( خداوند مرا از غیر خدا 
بازداشته است، یعنی وحدت وجود و یا مقصود از وحدت وجود بریدن از غیر خدا و انقطاع الی اهلل 
و از این قبیل حرفهاست در حالی که معلوم است این حرفها ربطی به وحدت وجودی که در بدایه 
و نهایه و منظومه و اسفار مطرح شده ندارد و موضوع چیز دیگری است که در تعارض صریح با 

آیات و روایات و ادله عقلی است.  
پس محوریت این بحث در فلسفه مالصدرا و عرفان ابن عربی بود که باعث شد سراغ این 
موضوع بروم و همان طور که در کتاب مشاهده می  کنید بنده هم بحث عقلی و استداللی کرده ام 
و هم نقلی که بسیاری از این ادله نقلی حاوی استدالل عقلی هستند و جنبه تعبدی مد نظرمان 
نبوده است که البته اگر هم صرفا ناظر به بعد تعبدی مطرح می  کردیم نیز اشکالی نداشت چرا که 
در جای خود ثابت شده است که پذیرش وحی و گردن نهادن به مفاد وحی خود عقلی ترین کار 
است . و بعد از اثبات خداوند تعالی و علم و قدرت و ... او و اثبات نبوت نبی با دالیل عقلیه در 
سایر مسائل دینیه می  توان به آن دو مراجعه کرد.  از همین رو بوده است که بسیاری از متکلمین 
و فالسفه در اساسی ترین مسائل اعتقادی مثل توحید و معاد و ...  به ادله سمعیه تمسک کردند . 

بار توسط چه کسی  اولین  به لحاظ تاریخی معلوم است که نظریه وحدت وجود برای 
مطرح شد؟

 اگر کتاب را مالحظه کرده باشید آنجا این مساله را زیر عنوان »و من عقائد عرفاء الیونانیه 
قبل االسالم« مطرح کرده ام و نوشته ام که اولین کسی که گفته است عالم جوهر واحدی است که 
او عین صانع عالم است اکسیوفان یونانی است که شش قرن قبل از میالد بوده است و شاگردش 
برمانیدس هم تابع او در این نظر بوده است. برمانیدس می  گفته است عاقل جز به وجود یگان های 

که او کل الوجود و وجود الکل است باور ندارد. 
و این همان عبارت بسیط الحقیقه کل االشیاء صدرا است.

 بله دقیقا همین طور است. اما سخن صدرا با عبارت افلوطین یونانی که متولد سال 204 
میالدی است شباهت بیشتری دارد. افلوطین می  گوید: خداوند همه اشیاء است اما هر یک از آن ها 

می  کننـد  فکـر  بعضـی 
کـه  عبـارت  ایـن 
»االشـتغال بـاهلل منعنـی 
بغیـر  االشـتغال  عـن 
اشـتغال  یعنـی   -» اهلل 
طاعـت(  و  )عبـادت  بـه 
غیـر  از  مـرا  خداونـد 
اسـت،  بازداشـته  خـدا 
و  وجـود  وحـدت  یعنـی 
وحـدت  از  مقصـود  یـا 
غیـر  از  بریـدن  وجـود 
خـدا و انقطاع الـی اهلل و 
از ایـن قبیل حرفهاسـت 
در حالی که معلوم اسـت 
ایـن حرفهـا ربطـی بـه 
وحـدت وجـودی کـه در 
بدایـه و نهایـه و منظومه 
شـده  مطـرح  اسـفار  و 
چیـز  موضـوع  و  نـدارد 
در  کـه  اسـت  دیگـری 
تعـارض صریح بـا آیات 
و روایـات و ادلـه عقلـی 

اسـت.  
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افلوطین هم دقیقا مثل  از ذات خداوندند. و  تنهایی نیست و همه موجودات فیضان و ترشح  به 
مالصدرا و ابن عربی تصریح کرده است که در فهم این مساله باید از حس و عقل بگذریم و با 
توسل به کشف و شهود مساله را دریابیم که این حرف خود اعتراف به غیر عقالنی بودن نظریه 

وحدت وجود است. 
همچنین در آن بخش از کتاب توضیح داده ام که عرفای هندی نیز قائل به وحدت وجود 
بوده اند و گفته اند که ذات خداوند به هر صورتی در می  آید و بر او واجب است که از اطالق نزول 
کند و در هر نوعی از مخلوقات ظهور یابد و نیز گفته اند از ذره تا خورشید همه عین ذات حق 
هستند.  فیلسوفان ایران قدیم نیز همین اعتقاد را داشته اند و می  گفته اند که چیزی به نام عالم و 
هستی و موجودات وجود ندارد و هر موجودی همان خداوند و یا حصه ای از ذات خداوند است. و 
برخی دیگر سخن از وهمی و خیالی بودن هر وجود و موجودی غیر خداوند گفته اند. خود صدرا 
در اسفار )ج 6 ص 199( تصریح می  کند که فالسفه و از جمله شیخ اشراق احیاگر مکتب زردشت 

و ایرانیان قبل از اسالم بوده اند. 
 باالخره ماصدرا در این بحث حرف جدیدی دارد یا نه؟ 

 اگر کسی اهل تتبع و تامل باشد می  فهمد که حرف مالصدرا عینا همان حرف فالسفه یونان 
و هند و ایران قبل از اسالم است . بلی آن مطالب را شرح و توضیح داده و تکثیر امثله کرده است. 
این  اند، مرتکب شده که  را که آن ها مرتکب نشده  این که جناب صدرا یک فعلی  ااّل 

نظریه را خواسته است با آیات و روایات تطبیق بدهد! 
 بله متاسفانه همین طور است.

گاهی گفته می  شود که برای وحدت وجود تقریر  های گوناگون وجود دارد. مثا 15 یا 25 
تقریر و این که برخی از این تقریرات باطل و برخی درست است. در این باره چه می  فرمایید؟ 

 بله آقایان وقتی دیدند کلماتشان با ابده بدیهیات مخالف است و وحدت وجود مستلزم این 
است که ما از توحید تا معاد همه چیز را منکر بشویم و از اول بسم اهلل قرآن تا والناس آخر آن 
را نفی کنیم، به فکر این افتادند که قرائتها و تقریر های گوناگونی برای آن ارائه بدهند تا به این 
مشکل حاد دچار نشوند. ولی متاسفانه جز تکثیر امثله و عبارت پردازی و . . . . کاری از پیش نبردند. 

چطور وحدت وجود مستلزم انکار اصول و فروع دین است؟ 
 ببینید اساسا دین و شریعت و ثواب و عقاب و توحید و شرک مبتنی بر این مساله است که 
ما قائل به خالق و مخلوق و صانع و مصنوع و دو سنخ وجود و موجود باشیم که یکی می  شود خدا 
و معبود و دیگری که انسانها باشند می  شوند، عبد و بنده ؛ و یا یکی می  شود خدای یگانه و حقیقی، 
و موجود دیگر که بتها باشند می  شوند خدای دروغین و معبود های غیر حقیقی، و پرستندگان آن ها 
می  شوند مشرک و کافر؛ و پرستندگان اهلل و خدای حقیقی می  شوند موحد. اما اگر شما قائل به 
عینیت خالق و مخلوق شدید و دو گانگی بین خدا و خلق را انکار کردید و گفتید که یک وجود و 
موجود در عالم بیشتر نیست و آن خدا است و بقیه موجودات و بلکه کل عالم خیال و موهوم است، 
در این صورت دیگر شرک و توحید معنا ندارد؛ چرا که شما هر کسی و چیزی را که بپرستید، خدا 
را پرستیده اید چون بر اساس وحدت وجود هر چیزی حصه ای و یا مرتبه ای از ذات خداوند است 
و دقیقا بر همین اساس و مبنا است که ابن عربی گوساله پرستی قوم موسی را عین خداپرستی 
می داند و هارون نبی علیه السالم را به خاطر مخالفت با سامری و نفی گوساله پرستی سرزنش 

می  کند و او را متهم به عدم فهم و فقدان معرفت می  کند . 
متاسفانه بعضی از معاصرین نیز در تعلیقه اش بر فصول ) ممد الهمم: 514( این مطلب را 

تایید می  کند .
و بر اساس همین مبنای وحدت وجود است که ابن عربی قوم نوح را غرق شده در دریای 
علم می داند، و می  گوید که آن ها می دانستند که بت پرستی عین خدا پرستی است و به همین 

عرفـای هنـدی نیـز قائل 
بـه وحدت وجـود بوده اند 
ذات  کـه  گفته انـد  و 
خداونـد بـه هـر صورتی 
در می  آیـد و بـر او واجب 
اسـت که از اطـاق نزول 
از  نوعـی  و در هـر  کنـد 
یابـد  ظهـور  مخلوقـات 
و نیـز گفته انـد از ذره تـا 
خورشـید همـه عین ذات 
حق هسـتند.  فیلسـوفان 
ایـران قدیـم نیـز همین 
و  داشـته اند  را  اعتقـاد 
چیـزی  کـه  می  گفته انـد 
بـه نـام عالـم و هسـتی 
و موجـودات وجـود ندارد 
همـان  موجـودی  هـر  و 
خداونـد و یـا حصـه ای 
از ذات خداونـد اسـت. و 
از  دیگـر سـخن  برخـی 
بـودن  خیالـی  و  وهمـی 
موجـودی  و  وجـود  هـر 
اند.  غیـر خداونـد گفتـه 
اسـفار  در  صـدرا  خـود 
)ج 6 ص 199( تصریـح 
و  فاسـفه  کـه  می  کنـد 
اشـراق  شـیخ  جملـه  از 
احیاگـر مکتـب زردشـت 
و ایرانیـان قبل از اسـام 

اند.  بـوده 
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دلیل زیر بار حرف نوح نرفتند! 
 بله و بر همین اساس هم شبستری می  گوید بت پرستی عین دیانت و خداپرستی است: 

مسلمان گر بدانستی که بت چیست           یقین کردی که دین در بت پرستی است! 
یعنی در واقع بر اساس وحدت وجود، شرک و کفر بال موضوع می  شوند و به همین خاطر است 
که امثال ابن عربی و یا مولوی و کال عرفای وحدت وجودی، گمراهی فرعون و شیطان را هم 

قبول ندارند و غزالی یا عین القضات اساسا شیطان را رئیس الموحدین می دانند. 
در بحث عبادت و گناه و ثواب و عقاب و یا بهشت و جهنم ما باید قائل به جدایی وجود انسان 
و وجود بهشت و جهنم از وجود خداوند و ذات حق باشیم تا آن وقت بگوییم که خب انسان عبادت 
خداوند را کرد و یا معصیت خدا را مرتکب شد و به همین دلیل به بهشت و جهنم رفت. اما اگر شما 
گفتید یک وجود بی نهایت است که جایی برای وجود غیر باقی نگذاشته است و بقیه موجودات 
وهم و خیال هستند و هر چیزی از جمله انسان و بهشت و جهنم حصه ای و مرتبه ای و جزئی از 
ذات بی نهایت خدا هستند، در این صورت آیا معنای عبادت این است که حص های از ذات خداوند، 
خداوند را می  پرستد و یا معصیت خداوند را می  کند؛ و خداوند هم حصه ای از وجود و ذات خودش 

و یا مرتبه ای از وجود و حقیقت خودش را به بهشت یا جهنم می  برد؟!  
و این که مولوی می  گوید: ای قوم به حج رفته کجایید کجاییدـ  معبود همین جاست بیایید  
بیایید و یا می  گوید: آنان که طلبکار خدایید خدایید ـ حاجت به طلب نیست شمایید شمایید، ناظر 

به همین مطلب و نتیجه وحدت وجود است؟     
الشرایع«  بطلت  الحقایق  ظهرت  »اذا  می  گوید  مثنوی  مقدمه  در  مولوی  هم  وقتی  بله    
مقصودش همین است که وقتی فهمیدی وجودت حصه ای و مرتبه ای از ذات بی نهایت خداوند 
است، دیگر تکالیف شرعی ساقط می  شود. بله اینها و دهها مورد دیگر که برخی از فالسفه و عرفا 
خود بدان تصریح می  کنند، از لوازم فاسد نظریه وحدت وجود و عینیت خالق و مخلوق است لذا 
عده ای برای این که از این لوازم فرار کنند و دامن خود را عقب بکشند، این بحث را مطرح کرده اند 
که مثال تقریر ما در وحدت وجود با تقریر صوفیه تفاوت دارد و یا آمدند برای تبیین وحدت وجود 
تکثیر امثله کردند. مثال برخی مثال یخ و آب را زدند و برخی مثال موج و دریا را مطرح کردند و یا 

مثال های دیگر؛ در حالی که تفاوتی در کار نیست و فقط بازی با الفاظ است . 
اینها در موضوع وحدت وجود بحث را از اصالت وجود آغاز می  کنند و به نفی ماهیات می  پردازند 
و ماهیات را عدمی و به اصطالح حد وجود می دانند و بعد می  گویند وجود اصیل در واقع یکی بیش 
نیست و در نتیجه وجود را عین خداوند و خداوند را عین وجود اعالم می  کنند و می  گویند لیس فی 
الدار غیره دیار. لب و عصاره حرف اینها چه در اسفار و چه در منظومه و نهایة الحکمه همین است 
و چیزی غیر از این نیست و این همان وحدت وجود است که به نفی اصول و فروع دین میانجامد. 
اگر چه آقایان ادعا کنند که نخیر چنین لوازمی ندارد و یا اعالم کنند که ما لوازم آن را قبول نداریم 
اما این ادعا منطقا مانع از این نیست که ما بگوییم نخیر وحدت وجود این لوازم فاسد و باطل را دارد.  
 بعضی از مواقع هم گفته می  شود که آنچه غلط و باطل است وحدت موجود است و نه 

وحدت وجود! 
  این حرف هم نادرست  است و منشاش عدم تحقیق و شناخت و غور نکردن در کلمات و 
مبانی آن هاست. بعد از اثبات اصالت وجود و این که غیر وجود، معدوم است  و این که آن وجود، 
واحد است و متکثر نیست و تکثرات به اعتبار ماهیات است که حد وجود و امر عدمی است آیا چیز 

دیگری وجود دارد که باعث تعدد و تکثر واقعی شود؟
 آقای شعرانی در حاشیه اش بر شرح اصول کافی مالصالح مازندرانی تصریح می  کند که فرقی 
بین وحدت وجود و موجود نیست. ضمن این که خود مالصدرا در اسفار ج 1 صفحه 71  می  گوید: 
»و مما یجب آن یعلم آن اثباتنا لمراتب الوجودات المتکثره و مواضعتنا فی مراتب البحث و التعلیم 
علی تعددها و تکثرها ال ینافی ما نحن بصدده من ذی قبل انشاء اهلل من اثبات وحدة الوجود و 

در  مولـوی  هـم  وقتـی 
مقدمـه مثنـوی می  گویـد 
الحقایـق  ظهـرت  »اذا 
الشـرایع«  بطلــــــت 
مقصـودش همین اسـت 
فهمیـدی  وقتـی  کـه 
و  ای  حصـه  وجـودت 
بـی  ذات  از  ای  مرتبـه 
اسـت،  خداونـد  نهایـت 
شـرعی  تکالیـف  دیگـر 
بلـه  می  شـود.  سـاقط 
اینهـا و دهها مـورد دیگر 
کـه برخـی از فاسـفه و 
عرفـا خود بـدان تصریح 
می  کننـد، از لوازم فاسـد 
نظریـه وحـدت وجـود و 
عینیـت خالـق و مخلـوق 
اسـت لـذا عـده ای برای 
ایـن کـه از ایـن لـوازم 
فـرار کننـد و دامـن خود 
ایـن  بکشـند،  عقـب  را 
بحـث را مطـرح کرده اند 
در  مـا  تقریـر  مثـا  کـه 
وحـدت وجـود بـا تقریر 
و  دارد  تفـاوت  صوفیـه 
یـا آمدنـد بـرای تبییـن 
تکثیـر  وجـود  وحـدت 

کردنـد. امثلـه 
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الموجود ذاتا و حقیقة کما هو مذهب االولیاء و العرفاء من عظماء اهل الکشف و الیقین و سنقیم 
البرهان القطعی علی آن الوجودات و آن تکثرت و تمایزت اال آن ها من مراتب تعینات الحق االول 
لیکن عندک حکایة هذا  امور مستقلة و ذوات منفصلة و  انها  نوره و شئونات ذاته ال  و ظهورات 

المطلب آلی آن یرد علیک برهانه«
 یعنی: »از مواردی که ضروری است دانسته شود این است که این که ما اثبات موجودات 
متکثر و متعدد می  کنیم و در مراحل بحث و آموزش موافقت می  کنیم و تعدد و تکثر موجودات را 
می  پذیریم، منافات با آنچه که ما از قبل در صدد آن هستیم که عبارت است از وحدت وجود و 
موجود ذاتا و حقیقة ندارد، آن چنان که این امر )وحدت وجود و موجود( مذهب اولیاء و عرفاء از 
بزرگان اهل کشف و یقین است و ما به زودی اقامه برهان قطعی خواهیم کرد بر این که وجودات 
اگر چه )ظاهرا( متکثر و متمایز از هم هستند اما باید دانست که اینها همه از مراتب تعینات حق اول 
)خداوند( و ظهورات نور او و شئون ذات او هستند نه آن که آن ها واقعا امور مستقل و ذوات منفصل 
)از ذات حق( هستند .باید این مطلب را به خاطر بسپاری تا در ادامه مباحث برهان آن ارائه شود...«
همچنین در ج 2 صفحه 300 می  گوید: بحث از علت و معلول و دوئیت برای مبتدیان و اذهان 

سافله است  و اال لیس فی الدار غیره دیار و کل ما فی الوجود وهم و خیال . 
و نیز می  گوید: فالعالم متوهم ما له وجود حقیقی . فهذا حکایة ما ذهبت الیه العرفاء االلهیّون 

واالولیاء المحّققون . )اسفار 2 / 292 – 294 (
نمی  تواند  در وحدت  و کثرت  در کثرت  یا وحدت  و  در وجود  مباحثی چون تشکیک  آیا 

مشکل را حل کند؟ 
 اینها تکثر و تعدد را اعتباری می دانند نه واقعی؛ چون اگر بگویند واقعی است دیگر وحدت 
نیست و دچار تناقض می  شوند.  آیا تعدد اعتباری و غیر حقیقی و غیر واقعی و عکوس متعدده در 

مرآت واحد موجب تکثر و تعدد حقیقی می  شود؟
و اصال فالسفه با اعتقاد به تشکیک در مراتب وجود یا باید به اجتماع نقیضین معتقد شوند و یا 
باید از ممکن الوجود صرف نظر نمایند؛ زیرا بر این اساس یک حقیقت در مرتبه ضعیف عدم وجوب 
وجود دارد و همان حقیقت در مرتبه عالی وجوب وجود خواهد داشت  و در نتیجه یک حقیقت هم 
وجوب وجود دارد و هم عدم وجوب وجود که این اجتماع نقیضین و باطل است. چگونه حقیقت 
وجود ممکن وحادث و محتاج  و مقداری و وجود واجب و قدیم و غنی و متعالی از مقدار و زمان 

و مکان یک حقیقت اند.
چگونه حقیقت وجود در مرتبه عالی اش واجب الوجود است و همان حقیقت وجود در مرتبه 

نازله اش واجب الوجود نیست.
و یا باید اصل وجود ممکنات را منکر بشوند که این امر بطالنش بر کودکان هم واضح است .

عالوه بر این که تشکیک در وجود مستلزم مشارکت خداوند با مخلوقات در حقیقت کنه و ذات 
یعنی وجود است. و اطالق وجود بر آن ها مقول به تشکیک و بر همه آن ها به حسب مراتبشان 
صادق است  و در این حد مثل و شبیه برای خداوند اثبات می  شود که با )لیس کمثله شیئ( به قول 

مطلق و تفرّد و یکتایی او در حقیقت ذات منافات دارد .
عالوه بر این که مستلزم اکتناه ذات حق و اخبار از حقیقت ذات و کنه خداوند است اگر چه 
معرفت کنه وجود را هم خارج از فهم و ادراک بدانند و نیز مستلزم اشتراک خداوند با مخلوقات در 

عدم امکان معرفت وجود است و این هم بطالنش واضح است . 
یکی از مشکات اساسی این آقایان ناشی از این مساله است که خداوند را نامتناهی که 
یک مفهوم کاما کّمی و مقداری است می دانند و  همین امر آن ها را به ورطه نظریه وحدت وجود 
و این که غیر از خدا موجودی در عالم نیست و همه موجودات حصه ای از این وجود نامتناهی 

هستند، کشانده است، در این باره هم توضیح بفرمایید. 
نامتناهی در کتب  برای  معنایی که فالسفه  به  توجه  با  بودن خداوند  نامتناهی  به  اعتقاد   

بـه  اعتقـاد  بـا  فاسـفه 
مراتـب  در  تشـکیک 
وجود یـا باید بـه اجتماع 
نقیضیـن معتقد شـوند و 
یـا باید از ممکـن الوجود 
صرف نظـر نماینـد؛ زیرا 
یـک  اسـاس  ایـن  بـر 
حقیقـت در مرتبه ضعیف 
وجـود  وجـوب  عـدم 
حقیقـت  همـان  و  دارد 
در مرتبـه عالـی وجـوب 
وجـود خواهـد داشـت  و 
در نتیجـه یـک حقیقـت 
هم وجـوب وجـود دارد و 
هـم عـدم وجـوب وجود 
کـه این اجتمـاع نقیضین 

اسـت. باطل  و 
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فلسفی شان ذکر کرده اند که »بوجوده محیط علی ما سواه « خالف عقل و نقل است؛ زیرا نامتناهی 
بودن به این معنا از ملکات مقدار است .

عالوه بر این که اشکال محدودیت در صورتی محقق می  شود که بین خالق و خلق اشتراک 
در حقیقت ذات و سنخیت بین آن دو باشد نه در صورتی که سنخ خلق مباین و مغایر با سنخ خالق 
باشد که در این صورت هرگز صنف مقداری و عددی و زمانی و مکانی و متجزی و حادث موجب 

تحدید ذات متعالی از مقدار و زمان و مکان و . . . . نمی  شود .
از مهمترین استدالل  های ماصدرا و دیگر منادیان وحدت وجود، مساله اشتراک معنوی 
مفهوم وجود نسبت به مصادیق خود است. و این که وجود در خدا و غیر خدا به یک معنا است و 
این به معنای حقیقت یگانه داشتن خدا و خلق است، لطفا به چکید ه ای از آنچه که در کتاب تنزیه 

المعبود در این باره نوشته اید، اشاره بفرمایید. 
 آن ها می  گویند بعضی از مفاهیم به معنای واحد بر خدا و خلق اطالق می  شوند ـ به نحو 
اشتراک معنوی ـ  و الزمه چنین اطالقی )یعنی الزمه اشتراک در معنا و مفهوم ( اشتراک آن ها در 
حقیقت ، و سنخیت در مصداق است؛ زیرا مفهوم واحد به معنی واحد بر دو چیز یا بیشتر که با هم 
تباین دارند اطالق نمی  شود و به تعبیر دیگر مفهوم واحد به معنای واحد از اشیاء متباینه بما هی 
متباینه انتزاع نمی  شود. بنا بر این اگر مفهوم واحدی به یک معنا بر اشیایی حمل بشود کاشف از 

سنخیت و اشتراک در حقیقت بین آن اشیاء خواهد بود.
جواب این است که: در بسیاری از موارد می  بینیم عقال کلمه واحد را به مفهوم واحد بر متباینات 

اطالق می  کنند و این امری متعارف است و هیچ اشکال عقلی ای ندارد.
مثال کلمه ماهیت بر ماهیات متباینه به معنای واحد اطالق می  شود و هیچ کس نگفته است 
که: چون کلمه ماهیت بر ماهیت مختلفه متباینه به معنای واحد اطالق می  شود پس ماهیات تباین 

ندارند.
اعراض  این  بین  اشتراکی  متباینات هستند و هیچ  )اجناس عالی(  نه گانه  اعراض  همچنین 
نیست، با این حال به همه این ها عرض به معنای واحد اطالق می  شود، چنان که مفهوم مناقضه 

از متناقضین و مفهوم مباینه و مقابله از متباینین و متقابلین انتزاع می  شود.
همچنین وقتی می  گوئیم: الموجود مفهوم و المعدوم مفهوم، کلمه »مفهوم« به یک معنا بر هر 
دو اطالق شده است و این دلیل نمی  شود که موجود و معدوم با هم اشتراک داشته باشند و این 

دو متناقض نباشند.
عکس آن هم این چنین است، گاهی از حقیقت واحده، مفاهیم متعدد، انتزاع می  شود و این 
دلیل نمی  شود که مصداق هم متعدد باشند. مثال می  گوئیم: اهلل عالم و قادر و حیّ، حمل این مفاهیم 

ثالثه باعث تعدد مصداق نیست.
پس ماهیت به معنا و مفهوم واحد بر ماهیات متباینه اطالق می  شود و همچنین عرض به 
مفهوم واحد بر اعراض نه گانه که متباینات هستند اطالق می  شود. و چه اشکال دارد که کلمه 

»موجود« به معنای واحد بر اشیای مختلف الحقایق اطالق گردد.
مفهومی  مفهوم  این  زیرا  ندارد  اشکالی  عقال  متباینه  اشیا  بر  واحد  مفهوم  اطالق  خالصه؛ 
انتزاعی است و اطالق مفهوم انتزاعی بر متباینات بدون اشکال است و ما در کتاب تنزیه المعبود 

از این اشکال هفت جواب ذکر کرده ایم به آنجا مراجعه شود.
از جمله حرف هایی که اهل فلسفه می  زنند این است که ما نشسته ایم تفکر و تعقل کرده 
ایم و به نتایجی رسیده ایم و نسبت به آن ها قطع پیدا کرده ایم و از طرفی هم در اصول فقه بحث 
می  شود که قطع حجیت ذاتی دارد. خب ما داریم به قطعمان اعتقاد می  ورزیم و عمل می  کنیم و بر 
اساس آن آیات و روایات را تاویل می  کنیم. مثل این که شما قطع و یقین دارید که خداوند جسم 
نیست و بعد آیه یداهلل فوق ایدیهم را تاویل می  کنید. حال با توجه به این که جنابعالی مدرس 

اصول فقه و فقه هم هستید، چه نظری در این باره دارید؟   

به  اعتـراف معتقدین  بـه 
کشـف و شـهود، کشـف 
داریـم،  هـم  شـیطانی 
رحمانـی  در  میـزان  و 
آن  بـودن  شـیطانی  و 
بـا  کشـف  آن  مطابقـت 
نقـل  و  عقـل  از  برهـان 
اسـت، اگـر ایـن کشـف 
مطابـق بـا برهان باشـد 
اعتمـاد بـر برهان اسـت 
و ضمیمـه کـردن کشـف 
بـه برهـان کضـم الحجر 
فی جنب االنسـان اسـت 
و هیـچ فایـد ه ای نـدارد؛ 
چـون حجیـت و اعتمـاد 
بـه اعتبـار عقـل و وحـی 
کشـف  اگـر  و  اسـت. 
مطابـق با برهان  نباشـد 
بـاز هـم مفید نیسـت به 

خصـم. اعتـراف 
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 اوال در این که کسی تقصیر کند و از غیر راهی که مامور است برود و قطع به امر خالف 
واقع پیدا کند این قطع حجت باشد و قاطع معذور باشد حرف درستی نیست چنان که بسیاری از 

اساطین فقه و اصول بیان نموده اند .
ثانیا ما به این گروه تذّکر می  دهیم و حجت را تمام می  کنیم که مبادی و مقدمات قطعتان 

فاسد است.
فرائد )ج 1  را مطرح کرده است، در  انصاری که بحث حجیت ذاتی قطع  ثالثا مرحوم شیخ 
ص 57( می  گوید: »هر گاه از دلیل نقلی قطع حاصل شد، مانند قطعی که از اجماع همه شرایع بر 
حدوث زمانی عالم حاصل شده است، دیگر ممکن نیست که به موجب دلیل عقلی مانند محال 
بودن تخلف اثر از موثر نیز قطع به خالف آن حاصل گردد، و اگر هم صورت برهانی از آن حاصل 
شد، شبهه ای واهی در مقابل مطلبی بدیهی خواهد بود.« و این در حالی است که آقایان فالسفه 
بر نفی حدوث عالم و عدم مسبوقیت آن به عدم بر خالف همه شرایع و ادیان آسمانی و با وجود 
صدها آیه و حدیث دال بر حدوث و آغاز داشتن عالم و ازلی نبودن آن، اصرار می  ورزند و مدعی 

قطع به آن هستند.  
اهالی حکمت متعالیه از کشف و شهود هم سخن می  گویند و مثا این که ما با کشف و 
شهود هم به وحدت وجود رسیده ایم. آیا جنابعالی در کتاب تنزیه المعبود در این باره هم بحثی 

داشته اید، اگر آری لطفا به اختصار مطرح بفرمایید.
 بلی ما در آن جا جواب  های متعددی از این شبهه داده ایم. از جمله این که می  گوئیم: به 
اعتراف معتقدین به کشف و شهود، کشف شیطانی هم داریم، و میزان در رحمانی و شیطانی بودن 
آن مطابقت آن کشف با برهان از عقل و نقل است، اگر این کشف مطابق با برهان باشد اعتماد 
بر برهان است و ضمیمه کردن کشف به برهان کضم الحجر فی جنب االنسان است و هیچ فاید ه 
ای ندارد؛ چون حجیت و اعتماد به اعتبار عقل و وحی است. و اگر کشف مطابق با برهان  نباشد 

باز هم مفید نیست به اعتراف خصم.
عالوه بر این که مکاشفات و شهود – بر فرض تحقق آن – حاالتی روحی و نفسانی اند و از 

هیچ واقعیتی حکایت نمی  کنند . 
همچنین حاالت روحی و اشراقات نفسانی قابل انتقال به دیگران نیستند عالوه بر این که هیچ 

دلیلی بر حجیت آن ها وجود ندارد .
 و جواب  های دیگری در تنزیه المعبود ذکر کرده ایم به آن جا مراجعه کنید 

برخی می  پرسند شما که کتب فلسفی و عرفانی را نقد و رد می  کنید، چه کتبی را برای 
مطالعه در مبحث توحید و دیگر اصول اعتقادی توصیه می  کنید؟ 

 کتب شیخ بزرگوار مفید و عالمه حلی و فاضل مقداد و بسیاری از متکلمین و فقها ی شیعه 
که در رد فالسفه و عرفا در طول تاریخ کتاب ها نوشته اند تا می  رسد به کتاب کفایة الموحدین و 
حق الیقین شبر و جمیع کتب عالمه مجلسی و از معاصرین هم کتاب محاضرات مجلد دوم آیت 

اهلل خوئی و کتب متعددی که از آیت اهلل صافی در این زمینه چاپ شده بسیار مفید است . 
با تشکر از جنابعالی. 

که  انصاری  شیخ  مرحوم 
قطع  ذاتی  حجیت  بحث 
است،  کرده  مطرح  را 
 )57 ص   1 )ج  فرائد  در 
می  گوید: »هر گاه از دلیل 
شد،  حاصل  قطع  نقلی 
اجماع  از  که  قطعی  مانند 
حدوث  بر  شرایع  همه 
شده  حاصل  عالم  زمانی 
است، دیگر ممکن نیست 
عقلی  دلیل  موجب  به  که 
تخلف  بودن  محال  مانند 
به  قطع  نیز  موثر  از  اثر 
گردد،  حاصل  آن  خاف 
برهانی  هم صورت  اگر  و 
شبهه  شد،  حاصل  آن  از 
ای واهی در مقابل مطلبی 
بدیهی خواهد بود.« و این 
آقایان  که  است  حالی  در 
حدوث  نفی  بر  فاسفه 
مسبوقیت  عدم  و  عالم 
آن به عدم بر خاف همه 
آسمانی  ادیان  و  شرایع 
و  آیه  صدها  وجود  با  و 
حدوث  بر  دال  حدیث 
و  عالم  داشتن  آغاز  و 
اصرار  آن،  نبودن  ازلی 
می  ورزند و مدعی قطع به 

آن هستند. 
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2گفت وگو

حجت االسام والمسلمین استاد حسین انصاریان:
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ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ب
روشــنی  شــــــاهد 
کشــف  اثبــات  بــر 
دل،  اهــل  شــهوِد  و 
آیــات  طریــــق  از 
روایــات  و  قرآنــــی 
علیهــم  اهل بیـــــت 
منظــر  در  الســام 
نــدارد،  وجــود  مــا 
ادعاهایــی را که در این 
ــات«  ــه در »فتوح زمین
عربــی  محی الدیــن 
»گلشــن  شــرح  و 
و  شبســتری  راز« 
ماعلــی  »صالحیــه« 
امثــال  و  گنابــادی 
ــم   ــب می  بینی ــن کت ای
ــم. ــم بپذیری نمی  توانی

اشاره

آنچه در زیر از نظر می  گذرانید، متن گفتگوی مکتوب نشریه معارف با حجت 
االسام و المسلمین حاج شیخ حسین انصاریان در باره عرفان است که حاوی 
نکات مهمی در باره عرفان صوفیانه و عرفان مبتنی بر قرآن و اهل بیت علیهم 

السام است. 

همان گونه که مستحضرید در مورد خاستگاه »عرفان اسامی« نظریه  های متعددی 
وجود دارد؛ نظر شما در این باره چیست؟ نسبت عرفان با دین را چه می دانید؟

در پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به این حقیقت توجه کرد که اگر منظور از عرفان، محصول 
فکری و نظری اندیشمندان و اهل حال جوامع گوناگون و ملت ها و آیین  های مختلف است، تقریبًا 
همة آنان با اختالف آیین هایشان بر اصول و بخش عمد ه ای از فروع آن اجماع دارند و به صورت 
دانشی نظری که در حدی هم قابل عمل است درآمده و تحت عنوان عرفان ارائه شده، که بخشی 
مبتنی بر فطرت انسان هاست و این منبع در همه ابنای بشر مشترک است و البته بخشی تحت تأثیر 
فرهنگ  های جوامع و یا حاالت روحی و روانی اشخاص می  باشد و بنابر این ارتباطی به اصل دین 
ندارد،  و دین از امضای کامل آن امتناع دارد. اما اگر مقصود از عرفان، عشق سوزانی است که از 
معرفت به اوصاف و کماالت و زیبایی بی نهایت حضرت رب العزة، از طریق قرآن و معارف اهل بیت 
علیهم السالم به ویژه دعاهایی چون کمیل، عرفة سیدالشهدا علیه السالم و ابوحمزه ثمالی در قلب 
ظهور می  کند و موتوری برای حرکت انسان به سوی لقاءاهلل و رضوان الهی است و عامل عمل به 
خواسته  های حق و رنگ گرفتن از اخالق الهی است، باید گفت چنین عرفانی به منزله روح دین و 

صفای آیین و مایه و پایه دینداری می  باشد.

رابطة  اسامی،  بزرگ  اندیشمندان  دل مشغولی  های  و  جدی  پرسش  های  از  یکی  
»عرفان و فلسفه« یا راه »دل و عقل« است؛ نظر شما در این باره چیست؟ برای وصول 

انسان به حقیقت، کدام راه کفایت می  کند؟

فلسفه در اصل دانشی بشری است که بر پایه استدالل برای اثبات حقایق طبیعی و نظری بنا 
شده است؛ که البته بسیاری از امور مربوط به بخش طبیعی آن با پدید آمدن علوم جدید و ابزار نو،  
از میان رفته و باطل شده است. بخش علمی و معارفی فلسفه که در پرورش ذهن و اندیشه و در 
حد پخته شدن عقل باقی مانده، به نظر می  رسد رابطه ای با عرفان خالص دینی ندارد؛ اما بسیاری 
از فالسفه کوشیده اند فلسفه را با عرفان بشری آشتی داده و مکتبی فلسفی ـ عرفانی از آن بسازند 
و اصرار بر این دارند که آن راهی که فلسفه برای اثبات موضوعی به کمک استدالل طی می  کند، 
همان راه را دل در صورتی که از همه رذائل اخالقی و شائبه ها پاک باشد، طی می  کند. فلسفه از 
طریق دلیل، دل از طریق کشف و شهود، عمل می  کند؛ ولی جای این پرسش هست که آیا دلی 
غیر از دل انبیا و امامان معصوم علیهم السالم به عرصه کشف و شهود راه دارد یا نه؟ اگر دارد دل 
چه طایفه ای؟ و نمونه آن دِل واال و پاک از هر عیب و نقص، دل کیست؟ با توجه به این که شاهد 
روشنی بر اثبات کشف و شهودِ اهل دل، از طریق آیات قرآنی و روایات اهل بیت علیهم السالم در 
منظر ما وجود ندارد، ادعاهایی که در این زمینه در »فتوحات« محی الدین عربی و شرح »گلشن 
راز« شبستری و »صالحیه« مالعلی گنابادی و امثال این کتب می  بینیم را نمی  توانیم بپذیریم. بنابر 
این عرفان اصطالحی نه عرفان ناب قرآن و اهل بیت علیهم السالم، رابطه ای قوی و مستحکم 
با فلسفه ندارد؛ و به نظر می  رسد آشتی بین این دو رشته، به زور و به دور از انصاف صورت گرفته 

است و آشتی عقلی و علمی به نظر نمی  رسد.
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یا  و  چیست  آن ها  اشتراک  و  افتراق  موضع  چیست؟  »تصوف«  با  »عرفان«  نسبت 
کجاست؟

اواًل با مطالعه دقیق در آثار متصوفه پیش و پس از اسالم، اموری به دست می  آید که دست کم 
برخی از آن ها بر خالف اصول دین خدا و بخشی از فروع اسالمی است؛ مانند: دوری از عمل گرایی 
و تن به راحت و استراحت سپردن، جدایی دین از سیاست، مخالفت شدید با فقیهان مکتب اهل بیت 

علیهم السالم، صلح و سازش با همه پیروان مکتب ها و به عبارت دیگر صلح کل بودن:
چنان با نیک و بد سر کن که بعد از مردنت عُرفی

مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند
خوردن  و  درباریان  و  شاه  طریق  از  خانقاه ها  مخارج  تأمین  و  ستمگر  پادشاهان  به  نزدیکی 
هرگونه مالی که به صوفی هدیه شود، تأویل عجیب و غریب آیات قرآن و روایات ـ از باب نمونه 
تفسیر ابن عربی و تأویالت نجمیه ـ، به جای رویکرد به قرآن و اهل بیت علیهم السالم، رویکرد 
شدید به شعر و شاعری و خیال پردازی، اباحه گری، ایجاد روح رخوت و سستی در امّت تحت عنوان 
بیهوده دانستن جنگ،   نهایتًا  با ستمگران و  الهی، بی تفاوت بودن به جنگ امت  رضا به قضای 
تهمت به پاکان و نیکان در اشعار و مقاالت، انباشته شدن کتب صوفیه از مطالبی که از مکتب  های 

بودایی، هندویی، فلوطینی، فرفوریوسی، چینی و البته اندکی نیز از اسالم، و... . 
موضوع افتراق تصوف با عرفان و اشتراکش با آن چندان قابل توجه نیست. هر دو مکتب در 
بعضی از امور مثل حال باطنی با هم مشترک و در بعضی از امور مانند مبدأ پیدایش و برخی از 
قواعد از هم جداست. کتاب »عارف و صوفی« مرحوم حاج میرزا جواد آقاتهرانی، چندان تفاوتی 

بین عارف و صوفی قائل نیست، بلکه هر دو را یک مسلک با دو نام می داند.

با اهل معنا )اهل طریقت، به  حضرت عالی نزاع دایم تاریخی فقهاء )اهل شریعت( 
ویژه متصوفه( را چگونه تفسیر می  کنید؟

در مجموع با توجه به سیر تصوف و عرفان و مسائل بیان شده در هر دو مکتب که به اجمال 
در سه بخش قبل بیان شد، حق بودن نزاع فقها به ویژه فقهای شیعه روشن می  شود؛ چرا که نزاع 
فقها با عارفان اصطالحی )نه عارفان حقیقی که از مشرب عرفان ناب شیعی سیراب می  شوند( و 
متصوفه و به عبارت دیگر اهل طریقت، به این علت بوده که رواج این مکتب را در امت سبب هدم 
دین و به حاشیه رانده شدن فقه و موجب خطر تأویل نادرست آیات و روایات می دانستند و از این 
وحشت داشتند که مکتب اهل بیت علیهم السالم چون خود اهل بیت از جامعه جدا شود و محبوس 

گشته،  امت از آن محروم شوند.

خارق  نسبت  دیگر  عبارت  به  دارد؟  حجیت  اسامی  عرفان  در  شهود  و  کشف  آیا 
عادت و یا کرامت با حقیقت چیست؟ ماک اثبات صحت و سقم تجربه  های عرفانی چه 

می  باشد؟

اگر مراد از کشف و شهود در عرفان منتسب به اسالم همان باشد که در »فتوحات« ابن عربی، 
باشد که  آن  از خارق عادت  مراد  و  آمده،  و »گلشن راز« شبستری  گنابادی  »صالحیه« مالعلی 
»کیمیای  و  روح البیان«  »تفسیر  ابونعیم،  »حلیة االولیاء«  صوفیه«،  »طبقات  عطار،  »تذکره«  در 
محبت« ضبط شده، باید گفت: هیچ دلیلی بر حقانیت کشف و شهود ادعا شده از قرآن و روایات 
نداریم. اما اگر مراد شهود قلبی انبیا و ائمه علیهم السالم و کرامات و خارق عادات آنان است، در 
صریح قرآن و روایات به عنوان حقیقت و کاری که مصدِّق نبوت و امامت است، به صورت فراوان 

بیان شده است.

در  دقیـق  مطالعـه  بـا 
آثـار متصوفـه پیـش و 
پـس از اسـام، اموری 
بـه دسـت می  آیـد کـه 
از  برخـی  کـم  دسـت 
آن هـا بـر خـاف اصول 
بخشـی  و  خـدا  دیـن 
اسـامی  فـروع  از 
اسـت؛ ماننـد: دوری از 
بـه  تـن  و  عمل گرایـی 
اسـتراحت  و  راحـت 
دین  جدایـی  سـپردن، 
مخالفـت  سیاسـت،  از 
فقیهـان  بـا  شـدید 
اهل بیـت  مکتـــــب 
علیهم السـام، صلح و 
سـازش با همـه پیروان 
مکتب هـا و بـه عبـارت 
دیگـر صلـح کل بودن.
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از نظر شما مؤلفه  های عرفان و سلوک ناب اسامی ـ شیعی چیست؟

أََشدُّ حُبًّا  آمَُنوا  الَّذِینَ  »وَ  حق«،  به  »عشق  »معرفت«،  مقوله  سه  از  مرکب  شیعی،  عرفان 
آیات و  به  با توجه  ِ«)بقره/165(، و »عمل و حرکت« است؛ و سلوک عرفانی اسالمی شیعی  هلِلَّ
معارف حّقه نهایتًا عبارت است از: اجتناب از محرمات ظاهری و باطنی »وَال تَْقرَبُوا اْلَفوَاحَِش مَا 
َظهَرَ مِْنهَا وَ مَا بََطنَ« )انعام/151(، تخلق به اخالق حسنه و عمل بر اساس فقه اهل بیت علیهم 

السالم، که جز این سه مرحله گمراهی است، گرچه رنگ و لعاب دینی داشته باشد.

تحلیل شما از موج معنویت گرایی نوپدید و عرفان  های جدید در جهان چیست؟ آیا 
منشأ این مسئله، احساس خاء معنویت ناب و اصیل است و یا پروژ ه ای سیاسی برای 
تحت تاثیر قرار دادن ادیان الهی می  باشد؟ به نظر شما بهترین راه مقابله با این موج یا 

هدایت و مدیریت آن در ایران اسامی چیست؟

قطعًا موج معنویت گرایی در دنیای امروز معلول و محصول خأل معنوی بشر است که مکتب  های 
مادی و الحادی در شرق و غرب سبب این خأل شده اند؛ اما سیاست بازان جهانی و ملحدان به کار 
گرفته از طرف استعمارگران و استثمارچیان به شدت با پروژه  های دین سازی و عرفان سازی جدید، 
پرکردن این خأل را پی می  گیرند تا از رشد جهانی دین اسالم و مکتب ناب قرآن و اهل بیت علیهم 

السالم جلوگیری کنند.
و سیما، مجالت،  رسانه  های صدا  با  ناب  اسالم  پیام  رساندن  معنوی  این خأل  با  مقابله  راه 
روزنامه ها و جذب نسل جدید به معارف دینی است؛ و به خصوص باید از این وسایل مدرن در 
شناساندن خطرات عرفان  های کاذب به نسل کنونی کشور اقدام کرد. در این زمینه نیز واجب و 
از نظر  به حوزه بسیار پرجاذبه  تبدیل  به هر شکل ممکن  را  ضروری است مساجد و حسینیه ها 
ساختمان و اموری چون کتابخانه و برنامه  های جذاب مستمر ساالنه به ویژه در اوقات فراغت نمود 
و به تقویت وعاظ درس خوانده در حوزه  ها و مورد تأیید علمی مدارس دینی و عالمان واجد شرایط 
پرداخت و منابر و رادیو و تلویزیون را از دست بی سوادان و بی هنران و آنان که سخنرانی هایشان 
مردم و نسل را دین گریز می  کنند گرفت و در این زمینه به خاطر اسالم هیچ مماشاتی را روا نداشت. 
نیز الزم است جزواتی متین،  استوار، مستدل، کم حجم،  با جاذبه ادبی از طریق دانشگاه ها، مدارس، 

ادارات، مساجد، در اختیار نسل جدید قرار داد و خطرات و دشمنان را به آنان شناساند.

از کتاب های شرح احوال عرفاء  از گسترش نشر و استقبال روزافزون  تحلیل شما 
و اهل معنا در جامعه چیست؟ آثار مثبت و آسیب  های محتمل این امر را چه می دانید؟

سخنرانی  های ناب و صحیح حضرت امام خمینی)ره( در اوایل پیروزی انقالب و چند سال پس 
از آن در رابطه با معنویت و یا اشارات ایشان به مسائل عرفان، نسل ما را مجذوب عرفان نمود. 
بخشی از این نسل بدون مراجعه به اهل فن و بدون مطالعه کتب پرمحتوا و نقاد، به مسائل روحی 
و عرفان گرا گرایش پیدا کرد، و به دنبال مباحث عرفانی و شرح حال عرفا رفت. گروهی از کسانی 
که در هر زمان با هر دست آویزی حریصانه برای پر کردن جیب خود از مال و منال دنیا و پول و 
ثروت در تکاپویند، از این پدیده معنوی سوء استفاده کرده و به نوشتن و فروختن این گونه کتاب ها 
در شرح احوال اشخاص گذشته و معاصر پرداختند؛ کتاب هایی که پر از داستان  های غیرواقعی و 

کشف و کرامات ساختگی بوده است.
است،  نوشته شده  آنان  درباره  کتاب ها  این گونه  که  از کسانی  برخی  با  سالیان طوالنی  من 
مراوده و معاشرت داشتم، و با این که خود به شدت در طلبش بودم، اما آنچه این بازرگانان ثروت 
نوشته اند، از آنان ندیدم! کرامات اینان فقط در تقوا و عمل صالح فردی شان بود. هیچکدام به اندازة 

عرفـان  هـای  ویژگـی 
و تصـوف: نزدیکـی بـه 
ســـتمگر  پادشـاهان 
مخـارج  تأمیـــن  و 
طریـق  از  خانقاه هـا 
و  درباریـان  و  شـاه 
مالی  هرگونـه  خـوردن 
کـه بـه صوفـی هدیـه 
شـود، تأویـل عجیب و 
آیـات قـرآن و  غریـب 
روایـات ـ از باب نمونه 
و  ابن عربـی  تفسـیر 
ـ،  نجمیـه  تأویـات 
بـه  شـدید  رویکـرد 
و  شـاعری  و  شـعر 
خیــــال پـــردازی، 
ایجـاد  اباحه گــــری، 
روح رخـوت و سسـتی 
در اّمـت تحـت عنـوان 
رضـا بـه قضـای الهی، 
بــــودن  بی تفـاوت 
بـا  امـت  جنـگ  بـه 
نهایتـاً  و  سـتمگران 
جنگ،   دانسـتن  بیهوده 
و  پـاکان  بـه  تهمـت 
و  اشـعار  در  نیـکان 
انباشـته شدن  مقاالت، 
کتب صوفیـه از مطالبی 
کــــــه از مکتب  های 
هـــندویی،  بــودایی، 
فلوطینی، فرفوریوسـی، 
اندکـی  البتـه  و  چینـی 

 . و...  اسـام،  از  نیـز 
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یک میلیونیوم خمینی بزرگ نه با مردم بودند، نه برای دین و مردم در برابر استبداد و 
استعمار مبارزه کردند و نه کار چشم گیری برای مردم و دغدغه آنان انجام دادند؛ بلکه 
برخی از آنان جز عبادت فردی و حفظ شخصیت و آبروی خود کاری نداشتند! روی این 
حساب من اکثر آن کتاب ها را چنان که در منابر و مجالس خصوصی ام اعالم کرده ام، 
قبول ندارم. بنده آن کتاب ها را فقط وسیله ارتزاق و تخریب عقاید حقه مردم میدانم. البته 
تنها کتابی که در این مورد سفارش به خواندنش دارم »فضیلت  های فراموش شده« شرح 
حاالت آخوند مالعباس تربتی است که این کتاب، کتاب متین و درستی است و کرامات 
اخالقی و عملی آخوند در آن به قلم فرزند دانشمند و روشنفکرش مرحوم راشد تربتی بیان 
شده و در تربیت و رشد طالب و نسل انقالب مؤثر است. دیگر کتاب ها جز این که نگاه 
مردم را از اهل بیت و کرامات آن عرشیان فرشین به دیگران معطوف نماید، اثر دیگری 

ندارد و شاید بدون توجه مؤلفانش به همین خاطر نوشته شده باشد.

همان گونه که اطاع دارید عاوه بر درس اخاق اسامی در دانشگاه، یکی 
از دروس معارف اسامی که به شکل اختیاری ارائه می  شود »درس عرفان عملی 
در اسام« است. نظر شما در این باره چیست؟ استاد این درس چه ویژگی هایی 
پیشنهاد  باره  این  در  خاصی  مطالعاتی  طرح  خود  شما  آیا  باشد؟  داشته  باید 
می  کنید؟ لطفاً منابع اصیل عرفان اسامی را برای استاد و دانشجو ـ به تفکیک 

سطح ـ برشمارید.

بنده اغلب جزواتی که به عنوان معارف اسالمی تدریس می  شود را به عنوان معارف 
ناب قبول ندارم؛ زیرا آمیخته ای از فلسفه و کالم است و برای دانشجویان، پیچیده و 
گاهی غیر قابل درک و به صورت غیرکاربردی و صرفًا تئوری است.  عالوه بر آن که 
این مباحث اخالقی هم گاهی مخلوط با نقل شده  های کتب یونانی شده است و بیشتر 
باید  آیات قرآن و روایات در زمینه اخالق، چنان که  از  انشایی دارد و  ادبی و  محتوای 

استفاده نشده است .
درس عرفان عملی اسالم، اگر صد در صد عرفان قرآنی ـ اهل بیتی باشد، قابل قبول 
است. این دروس باید برگرفته از قرآن و مدرسه اهل بیت علیهم السالم و دارای نظمی 
خاص و بدون ابهام و پیچیدگی و برای دانشگاهیان بسیار جذاب باشد؛ و باید اساتیدش 
با زبان حال آن را به دانشجویان انتقال دهند. این در صورتی است که اساتید خودشان به 
حقایق ناب اخالق و عرفان آراسته باشند تا دانشجو مصداق عملی آن درس ها را با چشم 
سر و دیده دل ببیند؛ بلکه از طریق استاد در گردونه اخالق و عرفان قرار گیرند، و خود 

اسوه و سرمشق دیگران شوند.
کتاب هایی مانند »محجةالبیضاء« فیض کاشانی، »جامع السعادات« مالمهدی نراقی، 
مؤلفات میرزا احمد آشتیانی، »ادب فنای مقربان« آیت اهلل جوادی آملی، شرح دعای کمیل 
حقیر، و از همه بهتر اگر بتوان تلفیقی از همه آن ها به دست داد را سفارش می  کنم. البته 
مؤسسه دارالعرفان با گردهم آوردن اساتیدی مؤمن و مخلص و محقق، در صدد تألیف 
دو نوع کتاب عرفانی است؛ یکی برای تدریس در الیه  های مختلف دانشجویی و دیگری 

شرح حال عرفای اصیل شیعی برای عموم.

همانگونه که می دانید، در حال حاضر دروس معارف اسامی در دانشگاه ها با 
رویکرد فلسفی ـ کامی عرضه می  شود )به ویژه اندیشه اسامی1 و 2(؛ به نظر 
شما این رویکرد و تمرکز بر براهین فلسفی، چقدر می  تواند در تقویت ایمان و 

اعتقاد و جذب جوانان به دین و جلوگیری از دین گریزی آن ها مؤثر باشد؟

نـزاع فقها بـا عارفـان اصطاحی 
از  کـه  حقیقـی  عارفـان  )نـه 
شـیعی  نـاب  عرفـان  مشـرب 
سـیراب می  شـوند( و متصوفـه و 
بـه عبـارت دیگـر اهـل طریقت، 
به ایـن علت بـوده کـه رواج این 
مکتب را در امت سـبب هدم دین 
و بـه حاشـیه رانـده شـدن فقـه 
و موجـب خطـر تأویـل نادرسـت 
آیـات و روایات می دانسـتند و از 
این وحشـت داشـتند کـه مکتب 
چـون  السـام  علیهـم  اهل بیـت 
جـدا  جامعـه  از  اهل بیـت  خـود 
شـود و محبـوس گشـته،  امت از 

آن محـروم شـوند.

بـه  کـه  جزواتـی  اغلـب  بنـده 
عنـوان معـارف اسـامی تدریس 
معـارف  عنـوان  بـه  را  می  شـود 
نـاب قبـول نـدارم؛ زیـرا آمیخته 
و  اسـت  کام  و  فلسـفه  از  ای 
پیچیـده  دانشـجویان،  بـرای 
بـه  و  درک  قابـل  غیـر  گاهـی  و 
صرفـاً  و  غیرکاربـردی  صـورت 
تئـوری اسـت.  عـاوه بـر آن که 
ایـن مباحـث اخاقـی هـم گاهی 
مخلـوط بـا نقـل شـده  های کتب 

. اسـت  یونانـی شـده 
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برای  را   2 و   1 اسالمی  اندیشه  بنده  آورندگان،  پدید  خدمات  و  زحمات  وجود  با 
دانشجویان به عنوان اندیشه اسالمی ناب نمی  پسندم. از طریق منابر در شهر های مختلف، 
از آن کتاب ها گریزانند و فقط به خاطر به دست  از برخی دانشجویان هم شنیده ام که 
آوردن نمره آن ها را می  خوانند! پس اثر چندان مطلوبی در حفظ ایمان و عقاید و جلوگیری 
از دین گریزی آنان ندارد. به نظر می  رسد اگر تفسیر مختصری به اندازه همین کتاب ها 
دین گریزی  از  جلوگیری  و  عقاید  و  ایمان  حفظ  زمینه  در  قرآن  آیات  از  آن ها  حجم  و 
زیبا  صورتی  به  مربوطه  روایات  و  سجادیه  صحیفه  و  نهج البالغه  از  بخش هایی  نیز  و 
دیگر  و   2 و   1 اسالمی  اندیشه  عنوان  به  منظم  به شکلی  و  عنوان بندی  های جذاب  با 
متون وابسته به این رشته تدوین شود، چون هر سه از نور وحی و والیت صادر شده، اثر 
فوق العاد ه ای بر مخاطب خود دارد و دل ها را آن چنان که باید منور می  کند و قدم ها را 
در مسیر دین ثابت نگاه می  دارد و درس گریزی را عالج می  کند و دانشجویان را با اسالم 
ناب محمدی صلی اهلل علیه و آله آشنا می  سازد. پس باید هر چه زودتر این کار انجام 

گیرد که بسیار دیر است.

در پایان از بذل توجه و اختصاص وقتی که به معارف و مخاطبان فرهیخته 
آن دادید، تشکر می  کنم.

من هم از شما متشکرم. موفق باشید.

منبع: نشریه معارف، شماره 93، مرداد و شهریور 1391 

کشـف  از  مـراد  اگـر 
عرفـان  در  شـهود  و 
اسـام  بـه  منتسـب 
در  کـه  باشـد  همـان 
ابن عربـی،  »فتوحـات« 
ماعلـی  »صالحیـه« 
»گلشـن راز«  و  گنابـادی 
شبسـتری آمـده، و مراد 
از خارق عادت آن باشـد 
کـه در »تذکـره« عطـار، 
صـــوفیه«،  »طبقـــات 
ابــونعیم،  »حلیة الولیاء« 
و  روح البیـان«  »تفسـیر 
»کیمیـای محبـت« ضبط 
شـده، بایـد گفـت: هیچ 
دلیلـی بر حقانیت کشـف 
از  ادعـا شـده  و شـهود 
قـرآن و روایـات نداریم.
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دفتــرویژه
          وحدت وجود 

n عامـه مجلسـی و صوفیـه/ محقـق فقیـد مرحوم 
حجـت االسـام والمسـلمین علـی دوانی

n نقـد تصـوف و صوفیـه در کام اهـل بیـت علیهم 
السـام و عالمان متقدم شـیعه/ محمـد علی صابری
n تصــوف و جاهــلیت/علی اصـغرحــق سـرشت 
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دفتر ویژه1

محقق فقید مرحوم حجت االسام و المسلمین علی دوانی 
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اشاره
نظـر  از  زیـر  در  کـه  مطلبـی 
می  گذرانیـد بـر گرفتـه از کتـاب 
مهـدی موعـود ترجمـه جلـد 51 
بحـار االنوار بـه قلم محقـق فقید 
المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
علـی دوانـی اسـت کـه به شـرح 
محمـد  عامـه  مرحـوم  دیـدگاه 
صوفیـه  بـاره  در  مجلسـی  باقـر 

اسـت.  پرداختـه 

خانـدان  یـک  از  صفویـه  سـالطین 
آذربایجانـی صوفـی مشـرب بودنـد. مـرد نامی 
ایـن سلسـله شـیخ صفی الدیـن اردبیلی اسـت 
مدتـی  و  بـوده  صوفـی  خـود  می  گوینـد  کـه 
دنبـال انسـان کامل می گشـته، و در شـیراز به 
مالقـات شـیخ سـعدی رفته ولی صحبـت او را 
نپسـندیده سـپس نزد شـیخ زاهـد گیالنی رفته 

و دامـاد او شـده اسـت.
فرزنـد او سـلطان جنیـد و نوه اش سـلطان 
نیـز  ـ  اسـماعیل صفـوی  پـدر شـاه  ـ  حیـدر 
ریاسـت صوفیان شـیعه اردبیـل و آذربایجان را 
داشـته اند، ولی درسـت معلوم نیسـت که آن ها 
تـا چـه انـدازه پایبند تصـوف بوده انـد. آیا آن ها 
هـم چله نشـینی و تـرک حیوانـی، ذکـر جلـی، 
ذکـر خفـی، سـماع، وجـد، رقـص و پایکوبـی 
را ماننـد سـایر فـرق صوفیـه بـا کـم و بیشـی 
اختـالف شـعار خـود سـاخته بودنـد، یـا فقـط 
نظـر بـه اوضاع محیـط و اسـتفاده از فرصت به 
منظـور سیاسـی و قیـام مذهبی علیـه حکومت 
سـنّی کـه در ایـران حکمرانـی می  کردنـد بـه 

صوفی گـری دل بسـته بودنـد؟
مقـررات  بـه  ابـدا  آن هـا  مـا  نظـر  بـه 
درویشـی و بدعت هـای صوفیانـه کـه از اهـل 
تسـّنن سرچشـمه گرفته اسـت، اعتنا نداشـتند 
طریقتـی  و  سلسـله  و  کرسـینامه  و  خرقـه  و 
نمی  شـناختند. زیـرا می  بینیم مال عبـد الرحمن 
همـه  بـا  معـروف  صوفـی  و  شـاعر  جامـی 
شـهرتی کـه »شـیخ صفـی الدیـن اردبیلـی« 
داشـت، در کتـاب »نفحـات االنس« که شـرح 
حـال سلسـله مشـایخ صوفیه اسـت، از وی نام 
نبـرده، و سـایرین هـم اصـال سلسـله ای برای 
شـیخ صفـی الدیـن و اوالد و اتبـاع وی ذکـر 

نکرده انـد.
اگـر بعضـی از اکاذیـب در کتـب صوفیـه 
راجـع بـه کشـف و کرامـات وی دیـده شـود، 
همـه سـاخته صوفیـه عهـد صفویـه اسـت که 
بـه عنوان تملّق و چاپلوسـی در نزد پادشـاهان 
ایـن دودمان، دسـت بـه این مجعـوالت زده و 
شـیخ صفـی الدیـن را یـک صوفـی تمـام عیار 

معرفـی می  نمودنـد.
آنچـه از آثـار صوفیه در ظهور این سلسـله 
می  بینیـم ایـن اسـت کـه »صفویـه« در مقابل 
شـیوع تصـوّف در بیـن اهـل تسـنن، جمعی از 
شـیعیان را نیـز بدیـن نـام خوانـده و آن ها یک 
جبهـه واحـد و مجهّـز سیاسـی تحـت عنـوان 
»صوفیـه« که نـزد عمـوم اعتباری داشـتند به 
منظـور گرفتـن زمـام امور از دسـت سـالطین 
بـر  کـه  قویونلـو«  »آق  ترکمانـان  امـرای  و 
فـارس و آذربایجـان و غـرب ایـران حکومـت 
می  کردنـد، و همـه از سـنیان متعصـب بیگانـه 
بودنـد تشـکیل دادنـد. آن جبهـه را کـه بعدها 
»قزلبـاش«  درآمـده  نیرومنـدی  صـورت  بـه 

می  گفتنـد.
شـعار اینـان حتـی سـالها بعـد از روی کار 
مرشـد  از  اطاعـت  صفویـه،  سـالطین  آمـدن 
کامـل یعنـی شـاه وقت بـود. از اینجا پیداسـت 
داشـته،  جنبـه سیاسـی  تصـوف صفویـه  کـه 
و گـر نـه »شـاه« کجـا و مرشـد کامـل کجـا! 
صفویـه از صوفیه همـان اسـتفاده را می  کردند 
چـه  می  نمودنـد  ترکیـه  عثمانی هـای  کـه 
وجـود  از  کار  اوائـل  در  عثمانـی  دولت  هـای 
فرقه  هـای متنّفـذ دراویش و مخصوصا سلسـله 
نقشـبندی و بکتـاش کـه هـم سـرباز بودنـد و 
هـم درویـش، اسـتفاده می  کردنـد. چنانکـه در 
میـان عیسـوی ها تا مدتـی پـس از جنگ  های 
صلیبـی همیـن رسـم متـداول بـود و مردمـی 
نیـم نظامـی و نیـم مذهبـیـ  شـوالیه دوتامپل 
ـ  توتوتیـک  و شـوالیه  و شـوالیه سوسـپیتالیه 
وجـود داشـتند.1 غیـر از ایـن هیچ گونـه اثـری 
از ذکـر و سلسـله و طریقـت و اجـازه و تلقیـن 
و ایـن بازی هـا کـه شـالوده صوفیـان سـّنی و 
شـیعه اسـت، در زندگی سـالطین صفویه دیده 

نمی  شـود.

نفوذ علمای شیعه در دوره صفویه 
بـه همیـن جهـت می  بینیـم وقتـی صفویه 

کـه  کسـی  نخسـتین 
علنـا در دولـت صفویّـه 
و  درافتـاد  صوفیـه  بـا 
عقائـد خرافـی آن ها را 
بـه بـاد انتقـاد گرفـت، 
الّشـأن  عظیـم  عالـم 
مـا محمـد طاهـر قمی 
عامـه  اجـازه  اسـتاد 
مجلسـی بود که شـیخ 
بـوده،  قـم  االسـام 
نامـور  محّدثیـن  از  و 
می  آمـد.  شـمار  بـه 
اصـا شـیرازی ولی در 
داشـته  سـکونت  قـم 
اسـت. چنـان کـه خود 
می  گویـــــد نخسـت 
صوفیـه  بـه  بی عاقـه 
بعدهـا  ولـی  نبـــوده 
فسـاد  بـه  پـی  کـه 
مشـرب آن هـا می  بـرد 
مبارزه  بـه  سرسـختانه 
بـا آنـان قیـام می  کند، 
آنهـم در دولـت صفویه 
یـاد  بـه  صوفیـان  کـه 
می جونـد!  شـارب  آن 
طاهـر  محمـــد  مـا 
کتاب هائـی چنـد در رّد 
از  کـه  نوشـته  صوفیـه 
جملـه »مـاذ االخیـار« 
»تحفـة  و  عربـی،  بـه 
فارسـی  بـه  االخیـار« 
سـلیس و پرمغز است .
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بـازار  اینکـه  جـای  بـه  آمدنـد،  کار  سـر  بـر 
صوفی گـری رونـق گیـرد، علمـا و مجتهدیـن 
شـیعه عرب و عجم به این کشـور شـیعه شـده 
روی آوردنـد. ماننـد محّقـق اول شـیخ علـی 
کرکـی، شـیخ لطف اهللَّ می سـی که مسـجد او 
هنـوز در اصفهان معروف اسـت، شـیخ حسـین 
بـن عبـد الصمـد پـدر شـیخ بهائـی، و خـود 
شـیخ بهائـی و شـیخ علـی منشـار پـدر زن او 
کـه همـه از علمـای عرب جبـل عامـل بودند، 
و ماننـد مـی ر غیـاث الدیـن منصـور شـیرازی، 
کـه  دوم  و  اول  مجلسـی  عالمـه  می ردامـاد، 
همـه در دولـت صفویـه دارای مناصب مختلف 
شـیخ االسـالمی یـا منصب وزارت و مشـاورت 
دوران صفویـه یـک  تمـام  در  و  بودنـد،  شـاه 
صوفـی و درویشـی را نمی  بینیـم کـه سـمتی 

یافتـه و کـرّ و فـرّی داشـته اسـت.
چنـد  هـر  کـه  اسـت  معلـوم  البتـه 
تصـوّف صفویـه جنبـه سیاسـی داشـته، ولـی 
درویش  هـای دورهگـرد و عرفان بافـان بی قیـد 
و بنـد کـه جنـگ هفتـاد و دو ملـت را همـه 
عـذر نهـاده بودنـد، از فرصـت اسـتفاده نمـوده 
و از ایـن عنـوان و اشـتهار اجـداد صفویـه بـه 
تصـوّفـ  بـه هر معنـا که واقعا بودهـ  اسـتفاده 
می  کردنـد، و شـاه هـم احیانا از خانقاه سـاختن 
نمی  نمـوده  جلوگیـری  آن هـا  معرکه گیـری  و 

اسـت ولـی از ایـن حـدود تجـاوز نکرده انـد.

دانشمندانی که علیه صوفیه قیام کردند
نخسـتین کسـی که علنا در دولـت صفویّه 
بـا صوفیـه درافتـاد و عقائـد خرافـی آن هـا را 
الّشـأن  انتقـاد گرفـت، عالـم عظیـم  بـاد  بـه 
مـال محمـد طاهـر قمـی اسـتاد اجـازه عالمه 
مجلسـی بـود کـه شـیخ االسـالم قـم بـوده، 
و از محدّثیـن نامـور بـه شـمار می  آمـد. اصـال 
شـیرازی ولـی در قـم سـکونت داشـته اسـت. 
چنـان کـه خـود می  گویـد نخسـت بی عالقـه 
بـه صوفیـه نبـوده ولی بعدهـا که پی به فسـاد 
مشـرب آن هـا می  بـرد سرسـختانه بـه مبـارزه 
بـا آنـان قیـام می  کند، آنهـم در دولـت صفویه 
کـه صوفیـان به یـاد آن شـارب می جونـد! مال 
محمـد طاهـر کتاب هائـی چنـد در ردّ صوفیـه 
نوشـته که از جملـه »مالذ االخیـار« به عربی، 
و »تحفـة االخیار« به فارسـی سـلیس و پرمغز 

2 است .

مـال محمد طاهـر در مبارزه خـود، برای از 
میـان بـردن صوفیـه چنـدان توفیقـی نیافت و 
فقط توانسـت زمینه را برای دانشـمند دلسـوز و 
بیـدار و زندهـدل آینـده علیه رواج بـازار بوق و 
پوسـت و کشـکول و بدعتهـا و خرافات صوفیه 
عالمـه  شـاگردش  وی  از  بعـد  سـازد.  آمـاده 
مجلسـی راه او را دنبـال کـرد و عمـال جلـو 
بدعت هـای آن هـا را گرفـت و در کتاب هـای 
فارسـی و عربـی خود سـخت بر آن هـا تاخت... 
بعـد از عالمـه مجلسـی در اواخر سـلطنت 
بـه  مـردم  دوبـاره  قاجـار،  خـان  محمـد  آغـا 
بیـکاری و بی بنـد  بیعـاری و  شـارب گذاری و 
و بـاری یعنـی صوفی گـری خـو گرفتـه بودنـد 
و مرشـدانی همچـون معصـوم علـی هنـدی 3 
ـ کـه مـردی مرمـوز و مجهـول الهویّـه بـود و 
نسـب او هنـوز هـم معلـوم نشـدهـ  و مریـدان 
اصفهانـی،  شـاه  فیضعلـی  علیشـاه،  نـور  او 
رونقعلـی  علیشـاه،  مظفـر  علیشـاه،  معطـر- 
شـاه کرمانـی  و غیـره پیدا شـده، بـازار خرافات 
را رونـق بخشـیدند. در ایـن موقع با قیـام نابغه 
بـزرگ آقـا محمـد علـی کرمانشـاهی فرزنـد 
ارشـد اسـتاد کل وحیـد بهبهانـی مؤلـف کتاب 
»مقامـع الفضـل« کـه خـود بـا سـه واسـطه 
خواهـرزاده عالمه مجلسـی اسـت، بـه کلی تار 
و مـار شـدند. به طـوری که قریب پنجاه سـال 
صوفی گـری از ایـن مـرز و بـوم برافتـاد. آنگاه 
در دولـت محمـد شـاه قاجار و صـدارت وزیر او 
حـاج میـرزا آقاسـی که یـک درویـش خرافی و 
مهمـل و بـی اراده بود از گوشـه و کنار مملکت، 
سـرو کلّـه دراویـش بـا بـوق و کشـکول پیـدا 
شـد، و کـم کـم ایـران را بـه صـورت جنـگل 

مـوال درآورد!
صوفیّـه ماننـد هـر فرقـه گمـراه و اقلیـت 
دانشـمند  هـر  معمـول  طبـق  کـه  بی ثباتـی 
پارسـای زاهـد و خوشـنامی را به خود منتسـب 
می داننـد، عالمه مجلسـی اول را جـزء علمای 
متمایـل بـه تصـوّف دانسـته و از یـک جملـه 
عالمـه مجلسـی دوم در مقدّمـه »زاد المعـاد« 
کـه گفتـه »صوفیـان صفوتنشـان« و نامـه ای 
و  داده  او  بـه  نسـبت  »طرائـق«  مؤلـف  کـه 
دسـت  در  آن  صحّـت  بـر  دلیلـی  هیچ گونـه 
نیـز  او  کـه  کرده انـد  وانمـود  چنیـن  نیسـت، 
بی میـل بـه صوفیـه نبـوده، و نتیجـه گرفته اند 

هـر  ماننـد  صوفیّـه 
فرقـه گمـراه و اقلیـت 
طبـق  کـه  بی ثباتـی 
دانشـمند  هـر  معمـول 
و  زاهـد  پارســـــای 
خوشـنامی را بـه خـود 
می داننـد،  منتســـب 
عامـه مجلسـی اول را 
متمایـل  علمـای  جـزء 
و  دانسـته  تصـّوف  بـه 
عامـه  جملـه  یـک  از 
مجلسـی دوم در مقّدمه 
»زاد المعـاد« کـه گفتـه 
صفـــــوت  »صوفیان 
نشـان« و نامـه ای کـه 
نسـبت  »طرائق«  مؤلف 
بـه او داده و هیچ گونـه 
آن  صّحـت  بـر  دلیلـی 
نیسـت،  دسـت  در 
وانمـود کرده اند  چنیـن 
کـه او نیـز بی میـل بـه 
صوفیـه نبـوده، و نتیجه 
گرفته انـد کـه موضـوع 
عامـه  مخالفــــــت 
صوفیـه  بـا  مجلسـی 
البتـه  نـدارد.  حقیقـت 
ایـن پنـدار واهـی، یـا 
عـده ای  صحنهسـازی 
و  اسـت،  صوفیـه  از 
گـر نـه عـده دیگـر که 
مخالفـت  نتوانسـته اند 
مجلسـی را بـا صوفیـه 
توجیـه کنند، سـخت با 
مخالف  عامه مجلسـی 
هسـتند و نسـبت به آن 
مرد بـزرگ شـیعه عناد 

می  ورزنـد.
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بـا  مجلسـی  عالمـه  مخالفـت  موضـوع  کـه 
صوفیـه حقیقت نـدارد. البتـه این پنـدار واهی، 
یـا صحنهسـازی عـده ای از صوفیـه اسـت، و 
گـر نـه عـده دیگـر کـه نتوانسـته اند مخالفـت 
مجلسـی را بـا صوفیـه توجیـه کنند، سـخت با 
عالمـه مجلسـی مخالـف هسـتند و نسـبت به 

آن مـرد بـزرگ شـیعه عنـاد می  ورزنـد.
ایـن صحنه سـازی ها نمی  توانـد، مجلسـی 
در  گفتـه وی  بـا صوفیـه سـازش دهـد...!  را 
مقدمـه زاد المعـاد بـه مالحظـه پادشـاه وقـت 
شـاه سـلطان حسـین صفـوی بـوده کـه اجداد 
خـود را صوفی میدانسـته اند. آنهـم چه صوفی؟ 

چنانکـه گفتیـم درسـت معلـوم نیسـت!
مجلسـی اول در شـرح فارسـی »مـن ال 
یحضـره الفقیـه« در شـرح حدیث  »بـادروا الی 
ریـاض الجّنـة، قالـوا یـا رسـول اهللَّ و ما ریاض 

الجّنـة؟ قـال حلـق الّذکـر« می  نویسـد:
»مقصود از حلقه  های ذکر مجلسـی اسـت 
کـه در آن از علـوم دینیـه یـا مواعـظ حسـنه 
گفتگـو شـود، چنانکـه از ائمه چنین وارد شـده. 
و امـا »ذکـر جلـی« صوفیـه از ائمـه چیزی به 
مـا نرسـیده، و از سـنیان و فاسـد و باطـل و 
مخالـف آیـات قـرآن اسـت«! آیا چنین کسـی 
بـه صوفی گـری  مایـل  یـا  صوفـی  می  توانـد 
کتاب هـای  در  نیـز  مجلسـی  عالمـه  باشـد؟ 
»عیـن الحیـات« و »حـق الیقیـن« و مـواردی 
از »بحـار االنـوار« و »مـرآت العقـول« شـرح 
کافـی، و رسـاله »اعتقادات« سـخت از صوفیه 
نکوهـش فرمـوده و بـا روایات اهل بیـت تمام 
فرقه  هـای آن هـا را خـارج از اسـالم و تشـیّع 
دانسـته و آن هـا را بدعتگـذار در دیـن معرفـی 

کـرده و از پـدرش دفـاع نموده اسـت.«

گفتـار عامـه مجلسـی راجـع بـه صوفیه 
در رسـاله اعتقـادات 

}عالمـه محمـد باقـر مجلسـی{ از جمله 
در رسـاله »اعتقـادات« می  نویسـد: 

»جماعتـی از مردم عصر ما بـه نام صوفیه 
بدعتهائـی اختـراع کـرده و آن را مسـلک خـود 
قـرار داده و گوشـه گیری و رهبانیـت را شـعار 
خـود سـاخته اند تـا بـه نظر خـود بدان وسـیله 
از  پیغمبـر  اینکـه  بـا  کننـد!  عبـادت  را  خـدا 
رهبانیـت و گوشـه گیری از خلـق نهـی فرمود، 
و دسـتور داد کـه مسـلمانان بایـد ازدواج کنند، 

و بـا مـردم معاشـرت نماینـد، و در اجتماعـات 
مسـلمین حاضـر شـوند، و بـا مؤمنین نشسـت 
و برخاسـت کننـد، و یکدیگـر را بـه راه خیـر 
و صـالح و اعمـال نیـک هدایـت و راهنمائـی 
کننـد، و احـکام خـدا و مسـائل دینـی بیاموزند 
و بـه دیگـران یـاد دهنـد، و عیـادت بیمـاران 
بنماینـد، و تشـییع جنـازه و مالقـات مؤمنیـن 
و سـعی در انجـام حوائـج آن ها داشـته باشـند، 
و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بنماینـد، و 
حـدود الهـی را جـاری سـازند، و احـکام خـدا 
را منتشـر کننـد، در حالـی کـه رهبانیتـی کـه 
صوفیـه اختـراع کرده انـد مسـتلزم تـرک تمـام 
ایـن واجبـات و مسـتحبات اسـت! بـه عـالوه 
و  )گوشـه گیری  رهبانیـت  ایـن  در  صوفیـه 
پدیـد  سـاختگی  عبادت هـای  خانقاه نشـینی( 

آورده اند.
از جملـه این عبـادات سـاختگی ذکر خفی 
اسـت کـه نـزد آن هـا عمـل خاصـی اسـت و 
بـا هیئـت مخصوصـی معمـول می  دارنـد. نـه 
آیـه ای و نـه روایتـی در بـاره ایـن ذکـر خفـی 
از شـرع مطهـر وارد نشـده و در هیـچ کتابـی 
هـم پیـدا نمی  شـود کـه البتـه این خـود بدون 
و  اسـت  بدعـت  تردیـدی  و  هیچ گونـه شـک 
پیغمبـر صلّـی اهللَّ علیه و آله فرمـود: کّل بدعة 
ضاللـة و کّل ضاللـة سـبیلها الـی الّنـار. یعنی: 
هـر بدعتـی گمراهـی اسـت و هـر گمراهـی 
راهـش بـه طـرف جهنـم اسـت. از جملـه آن 
بدعتهـا »ذکـر جلـی« اسـت کـه در آن حالت 
بـا اشـعار و نعـره االغ آواز می  خواننـد، و عربده 
می  کشـند، و ایـن را عبـادت خـدا می داننـد و 
عقیـده دارنـد کـه جز ایـن دو ذکـر و بدعت ها، 
خـدا عبـادت دیگـری نـدارد، و بدینگونـه تمام 
واجبـات و مسـتحبات و نوافل را ترک می  کنند، 
و هـر گاه نمـاز می  خواننـد مثل مرغـی که پی 
در پـی منقـار بـه زمیـن می  زنـد، بـا عجلـه و 
شـتاب قناعـت می  کننـد، و اگر تـرس از علماء 
نبـود، حتـی ایـن نـوع نمـاز خوانـدن را هم به 
کلـی تـرک می  کردند! صوفیـه لعنهـم اهللَّ تنها 
بـه ایـن بدعتهـا اکتفـا نکرده انـد، بلکـه اصول 
دیـن را نیـز تغییـر داده انـد، و قائـل بـه وحدت 
وجـود شـده اند. معنـای وحـدت وجـود کـه در 
ایـن زمـان مشـهور اسـت و از مشـایخ آن هـا 
صوفیـه  نیـز  و  اسـت  کفـر  می  شـود  شـنیده 

در  اول  مجلســـــی 
شـرح فارسـی »من ال 
در  الفقیـه«  یحضـره 
شـرح حدیـث  »بـادروا 
الجنّـة،  ریـاض  الـی 
اهللَّ  رسـول  یـا  قالـوا 
الجنّـة؟  ریـاض  مـا  و 
الّذکـر«  حلـق  قـال 

: یسـد می  نو
حلقه  هـای  از  »مقصـود 
ذکر مجلسـی اسـت که 
در آن از علـوم دینیه یا 
مواعـظ حسـنه گفتگـو 
شـود، چنانکـه از ائمـه 
چنیـن وارد شـده. و اما 
صوفیـه  جلـی«  »ذکـر 
از ائمـه چیـزی بـه مـا 
نرسـیده، و از سـنیان و 
فاسـد و باطل و مخالف 
آیـات قرآن اسـت«! آیا 
می  تواند  کسـی  چنیـن 
بـه  مایـل  یـا  صوفـی 
باشـد؟  صوفی گـری 
نیـز  مجلسـی  عامـه 
»عیـن  کتاب هـای  در 
»حـق  و  الحیــــات« 
از  مـواردی  و  الیقیـن« 
»بحار االنوار« و »مرآت 
العقول« شـرح کافی، و 
»اعتقادات«  رســــاله 
ســـــخت از صوفیـه 
و  فرمـوده  نکوهـش 
بـا روایـات اهـل بیـت 
تمـام فرقه  هـای آن هـا 
اسـام  از  خـــارج  را 
و  دانسـته  تشـیّع  و 
در  بدعتگـذار  را  آن هـا 
و  کـرده  معرفـی  دیـن 
از پـدرش دفـاع نموده 

است.
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عقیده منـد بـه جبـر و سـقوط عبـادات و غیـر 
این هـا از عقائـد فاسـد و سـخیف هسـتند.

پـس ای بـرادران من! دیـن و ایمان خود را 
از فریب هـای ایـن شـیاطین و دغلبـازی آن ها 
حفـظ نماییـد، و از خدعـه و نیرنـگ سـاختگی 
آن هـا کـه دل هـای مردم نـادان بـدان متمایل 

می گـردد، پرهیـز کنید!«
و چـون صوفیـه پـدرش مجلسـی اول را 
نظـر بـه تقـوا و مقـام معنویـش طبـق معمول 
صوفیـان به خـود منتسـب می  نمودنـد، در آخر 

همیـن رسـاله می  فرمایـد:
»مبـادا گمـان بـد در حـق پـدرم عالمـه 
مجلسـی ببـری و او را صوفـی بدانـی زیرا وی 
پاک تـر از ایـن اسـت کـه دامنـش بـه لـوث 
تصـوف آلـوده شـود و مـن از هر کس آشـناتر 

بـه حـال پـدرم می  باشـم!«

نظریـه عامـه مجلسـی در حـق الیقین و 
عیـن الحیـات راجـع بـه تمـام فرقه  های 

صوفیه شـیعه و سـنی 
عاّلمـه مجلسـی در کتـاب فارسـی »حقّ 
الیقیـن« کـه آخریـن تألیـف پراثـر و ذیقیمـت 
اوسـت، و همـان اسـت کـه مرحـوم سـید عبد 
اهللَّ شـبر، آن را بـا جزئـی تغییـری بـه عربـی 
ترجمـه کـرده اسـت، در مبحـث اثبـات وجـود 
تعالـی  بـاری  سـلبیه  صفـات  بحـث  و  خـدا، 

می  نویسـد:
»هفتـم آنکـه حق تعالـی با چیـزی متحد 
)دو چیـز(  اثنیـن  اتحـاد  کـه  زیـرا  نمی  شـود. 
محـال اسـت و او را زن و فرزنـد نمی  باشـد، و 
در چیـزی حلـول نمی  کنـد. چنـان کـه نصاری 
می  گوینـد که حضرت عیسـی فرزند خداسـت، 
یـا آنکـه خـدا در او حلـول کـرده اسـت. یـا با 
او متحـد شـده اسـت، و این هـا همـه مسـتلزم 
عجـز و نقـص حـق تعالـی اسـت، و عیـن کفر 
آنچـه صوفیـه می  گوینـد کـه حـق  و  اسـت. 
تعالـی عیـن اشـیاء اسـت، یـا آنکـه ماهیّـات 
ممکنـه امـور اعتباریّه انـد و عـارض ذات حـق 
شـده اند، یـا آنکه خـدا در عارف حلـول می  کند  
و یـا بـا او متحـد می  شـود همـه ایـن احـوال 
عیـن کفـر و زندقـه اسـت! عالمـه مجلسـی 
در مـوارد بسـیاری از کتـاب »عیـن الحیـات« 
کـه آن را نیـز بـه فارسـی سـاده در مواعـظ و 

اندرز نوشـته اسـت در بـاره نکوهـش صوفیه و 
بدعتهـا و پندار هـای واهـی و مفاسـد تصـوف 

سـخن گفته اسـت.
کـه شـعار  چلّه نشـینی  بـاره  در  از جملـه 
مشـایخ صوفیه اسـت و حتـی به دروغ نسـبت 
بـه خـود مجلسـی و پـدرش هـم داده انـد، در 

»لمعـه هشـتم« کتـاب مزبـور می  نویسـد:
»بایـد عقـل را سـخیف و ضعیـف نکننـد 
بـه تـرک حیوانـی )خـوردن گوشـت( و مثـل 
آن هـا. زیـرا مـدار تمیـز امـور بر عقل اسـت، و 
عقـل کـه ضعیـف شـد زود فریـب اهـل باطل 
را می  خـورد. چنانکـه در احادیـث ترک گوشـت 
اشـعار بـه ایـن معنا بـود، و ظاهرا شـیطان این 
عبـادت تـرک گوشـت و حیوانی را کـه مخالف 
طریقه شـرع اسـت، بـرای بعضـی از مبتدعین 
صوفیـه مقـرر سـاخته اسـت، کـه چـون چهل 
ضعیـف  را  قـوا  و  نشسـتند  سـوراخی  در  روز 
ایشـان  عقـل  بـر  خیـاالت  و  اوهـام  کردنـد، 
مسـتولی می  شـود، و از راه و هـم چیزهـا در 
خیـال ایشـان بـه هـم می  رسـد. و بـه اعتبـار 
ضعـف عقـل گمـان می  کننـد کمالی اسـت! و 
آنچـه پیر به ایشـان گفته اسـت چون پیوسـته 
در آن سـوراخ تاریـک همیـن معنـا را در نظـر 
دارنـد، بـه تدریـج قـوت وهمی و ضعـف عقل، 
حالـی ایشـان می  شـود، و بیرون کـه آمدند اگر 
پیـر می  گویـد دیشـب پنـج مرتبـه بـه عـرش 
و  بیّنـه  بـدون  می  کننـد،  تصدیقـش  رفتـم، 
برهـان! و این هـا همـه از ضعـف عقـل اسـت! 
حدیثـی از حضرت رسـول صلـی اهللَّ علیه و آله 
منقـول اسـت کـه: هـر کـس در چهـل صباح 
عمـل خـود را بـرای خدا خالـص گردانـد، خدا 
زبانـش  بـر  دلـش  از  را  چشـمه  های حکمـت 
جـاری کنـد، و در حدیث دیگـر از حضرت امام 
محمـد باقـر علیـه السّـالم منقـول اسـت کـه: 
هـر گاه ایمـان را بـرای خدا چهـل روز خالص 
نمایـد، یـا فرمـود: هر کـه نیکو خـدا را یاد کند 
در چهـل روز، خـدا او را زاهـد گرداند در دنیا، و 
او را بـه درد و دوای دنیـا بینا فرماید، و حکمت 
را در دل او جـای دهـد، و زبـان او را به حکمت 

گرداند. گویـا 
بعـد از آن، حضـرت آیـه ای خواندنـد کـه 
ترجمـه اش ایـن اسـت: آنـان کـه گوسـاله را 
ایشـان  بـه  عنقریـب  گرفتنـد  خـود  خـدای 

عامه مجلسـی از جمله 
چلّه نشـینی  دربــــاره 
مشـایخ  شـعار  کـه 
صوفیه اسـت و حتی به 
دروغ نسـبت بـه خـود 
مجلسـی و پـدرش هم 

می  نویسـد: داده انـد، 
»بایـد عقـل را سـخیف 
بـه  نکننـد  ضعیـف  و 
تـرک حیوانـی )خوردن 
گوشـت( و مثـل آن هـا. 
زیـرا مـدار تمیـز امـور 
بـر عقـل اسـت، و عقل 
زود  شـد  ضعیـف  کـه 
را  باطـل  اهـل  فریـب 
در  چنانکـه  می  خـورد. 
احادیـث ترک گوشـت 
معنـا  ایـن  بـه  اشـعار 
بـوده و ظاهرا شـیطان 
تـرک  عبـادت  ایـن 
گوشـت و حیوانی را که 
مخالـف طریقـه شـرع 
بعضـی  بـرای  اسـت، 
صوفیـه  مبتدعیـن  از 
اسـت،  سـاخته  مقـرر 
که چـون چهـل روز در 
و  نشسـتند  سـوراخی 
قـوا را ضعیـف کردنـد، 
بـر  خیـاالت  و  اوهـام 
عقـل ایشـان مسـتولی 
می  شـود، و از راه و هـم 
چیزها در خیال ایشـان 
و  می  رسـد.  هـم  بـه 
بـه اعتبـار ضعـف عقل 
گمـان می  کننـد کمالـی 

 ! ست ا
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پـروردگار  جانـب  از  غضبـی  رسـید  خواهـد 
ایشـان و خـواری در زندگـی دنیـا، و چنین جزا 
می  دهیـم جماعتـی را، و هـر کس افتـرا بر خدا 
می  بنـدد. پـس فرمـود: هـر صاحـب بدعتـی را 
کـه بینـی البته ذلیل و خوار اسـت کـه افتراء بر 
خـدا و رسـول و اهـل بیـت می  بنـدد. صاحبان 
بدعـت از روی جهالت ایـن دو حدیث را حجت 
خـود کرده انـد، در برابـر اهل حـق 4 و نمی دانند 
کـه این هیـچ دخلی بـه مطلب ایشـان ندارد«.
و در »لمعـه دهـم« بعـد از آنکـه روایاتـی 
در بـاره فضیلـت »ذکـر« و معنـای آن نقـل 

می  فرمایـد: می  کنـد، 
»چـون حقیقـت ذکر معلوم شـد، بـدان که 
دو نـوع ذکـر در میـان صوفیه شـایع شـده که 
هـر دو بدعـت اسـت و آن را بهتریـن عبـادات 
می داننـد، و اوقـات  عمر خـود را در آن ها ضایع 
و مـردم را گمـراه می  کننـد اولـ  ذکـر جلـی و 

آن مشـتمل اسـت بر چنـد چیز:
شـارع  از  عبـادت  نحـو  ایـن  آنکـه  اول 
نرسـیده و در تعریـف بدعـت دانسـتی کـه این 
از شـارع وارد نشـده اسـت،  امـور کـه  قسـم 
خـوب دانسـتن و بـه عنـوان عبـادت کـردن 

اسـت. بدعت 
بـه  را  ذکـر  و  می  کننـد،  غنـا  آنکـه  دوم 
تصنیف هـا برمی گرداننـد و در میـان آن اشـعار 
عاشـقانه و ملحدانه به نغمـه و ترانه می  خوانند، 
و ایـن بـه اجتمـاع علمـای مـا )شـیعه( حـرام 
اسـت. چنانکـه دانسـتی در باب غنـا، قطع نظر 
از اعمـال شـنیعه ای کـه در ضمـن آن می  کنند 
کـه  نغمـه  بـه  زدن  بـر دسـت  ماننـد دسـت 
خـدا در قـرآن مذمّـت فرمـوده اسـت، و رقص 
کـردن5 کـه شـرعا مذموم اسـت و عقـل همه 

کـس حکـم بـه قباحـت آن می  کنـد.
مسـاجد  در  را  اعمـال  ایـن  آنکـه  سـوم 
می  گویـی  ایشـان  بـه  چـون  و  می  کننـد...6 
ایـن اعمـال بدعـت و تشـریع اسـت، جـواب 
می  گوینـد: مـا را از ایـن، قـرب دیگـر حاصـل 
می  شـود! و فریادهـا می  کننـد و ماننـد حیوانات 
کـف می  کننـد و ایـن را در نظر عـوام کاالنعام 

می  نمایاننـد... خـود  کمـاالت  از 
ای عزیـز! شـاهدی بـرای بدعـت بـودن 
ایـن اطـوار، از ایـن بهتر نیسـت کـه یک کس 
صوفـی  غیـر  و  صوفـی  و  سـنی  و  شـیعه  از 

نقـل نکـرده اسـت کـه حضـرت رسـالت پنـاه 
و ائمـه معصومیـن علیهـم السـالم و اصحـاب 
کـرام ایشـان و راویـان اخبـار ایشـان و علمای 
ملـت ایشـان، هرگز مطربـی داشـته اند و برای 
ایشـان زمزمـه می کـرده اسـت! یـا حلقـه ذکر 
منعقـد می  سـاخته اند، یـا اصحـاب خـود را بـه 

می  کرده انـد؟ امـر  آن 
ِ َشـِهیدًا  حقتعالـی شـاهد اسـت  وَ َکفی  بِاهللَّ
کـه ایـن ذرّه حقیـر را بـا هیـچ یک از سـالکان 
آن طریـق عـداوت دنیـوی نبـوده و نیسـت، و 
از راه اعتبـارات فانـی مشـارکتی در میـان ما و 
ایشـان نیسـت و در نوشـتن ایـن امـور و بیـان 
ایـن معانـی بـه غیـر رضـای جنـاب سـبحانی 
غرضـی نیسـت. از فضـل کریم ال یـزال چنین 
امیـد دارم کـه بـه این مواعـظ وافیـه و نصائح 
شـافیه، بسـیاری از سالکان مسـالک جهالت را 
هدایـت فرمایـد و ما و ایشـان و جمیع مؤمنین 
فایـض  کمـاالت  و  سـعادت  درجـات  بـه  را 

گرداند«.

پشم پوشی صوفیان 
و در اواخـر کتـاب مزبور »مصبـاح پنجم« 

می  فرمایـد:
»بـدان که احادیث در باب پشـم پوشـیدن 
مـدح  سـنیان  احادیـث  در  و  دارد  اختالفـی 
پشمپوشـی وارد شـده اسـت، و اکثـر احادیـث 
شـیعه داللـت بـر مذمـت می  کنـد و بعضی که 
داللـت بـر مـدح می  کنـد محمـول بـر تقیـه 
اسـت... از اکثـر احادیـث معتبـره کـه در بـاب 
زی و لبـاس پیغمبـر و ائمـه علیهم السـالم به 
نظـر رسـیده ظاهر می  شـود کـه لبـاس معهود 
و متعـارف ایشـان غیـر پشـم و مو بـوده، و اگر 
بعضـی اخبـار داللـت کند کـه گاهی بر سـبیل 
نـدرت می  پوشـیده اند، بـر یکـی از چنـد وجـه 
محمـول اسـت کـه در ایـن بـاب و در لمعـات 
بیـان کردیـم. پیغمبـر اکـرم صلـی اهللَّ علیـه و 

فرمود: آلـه 
یـا أبـا ذر یکـون فـی آخـر الّزمـان قـوم 
یلبسـون الّصوف فـی صیفهم و شـتائهم یرون 
انّ لهـم الفضـل بذلـک علـی غیرهـم اؤلئـک 

یلعنهـم مالئکـة السّـموات و األرض.
یعنـی: ای ابـوذر در آخـر الزمـان جماعتـی 
خواهنـد بـود کـه پشـم پوشـند در تابسـتان و 
زمسـتان، و گمان کنند که ایشـان را به سـبب 

از  بعد  مجلسی   عامه 
باره  در  روایاتی  آنکه 
فضیلت »ذکر« و معنای آن 

نقل می  کند، می  فرماید:
»چون حقیقت ذکر معلوم 
شد، بدان که دو نوع ذکر 
شایع  صوفیه  میان  در 
بدعت  دو  هر  که  شده 
بهترین  را  آن  و  است 
عبادات می دانند، و اوقات  
عمر خود را در آن ها ضایع 
می  کنند  گمراه  را  مردم  و 
آن  و  جلی  ذکر  ـ  اول 
مشتمل است بر چند چیز:

اول آنکه این نحو عبادت 
در  و  نرسیده  شارع  از 
دانستی  بدعت  تعریف 
از  که  امور  قسم  این  که 
است،  نشده  وارد  شارع 
خوب دانستن و به عنوان 
بدعت  کردن  عبادت 

است.
می  کنند،  غنا  آنکه  دوم 
تصنیف ها  به  را  ذکر  و 
میان  در  و  برمی گردانند 
و  عاشقانه  اشعار  آن 
ترانه  و  نغمه  به  ملحدانه 
به  این  و  می  خوانند، 
)شیعه(  ما  علمای  اجتماع 
حـــــرام است. چنانکه 
دانستی در باب غنا، قطع 
شنیعه ای  اعمال  از  نظر 
می  کنند  آن  ضمن  در  که 
مانند دست بر دست زدن 
قرآن  در  خدا  که  نغمه  به 
و  است،  فرموده  مذّمت 
شرعا  که  کردن  رقص 
همه  عقل  و  است  مذموم 
آن  قباحت  به  حکم  کس 

می  کند.
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ایـن پشـم پوشـیدن فضـل و زیادتـی بـر دیگران هسـت، این گـروه را 
لعنـت می  کننـد مالئکـه آسـمانها و زمیـن! بـدان کـه چـون حضـرت 
رسـول صلـی اهللَّ علیـه و آلـه بـه وحـی الهـی بـر جمیـع علـوم آینده 
و رمـوز غیبیـه مطلعنـد، میدانسـتند کـه جمعـی از اصحـاب بدعـت و 
ضاللـت بعـد از آن حضـرت پیدا می شـوند کـه در این لباس بـه تزویر 
و مکـر مـردم را فریـب دهند، لهذا متصـل به آن فرمودنـد که جماعتی 
پیـدا خواهند شـد عالمت ایشـان این اسـت کـه به چنین لباسـی ممتاز 

خواهنـد بـود، آن گـروه ملعوننـد. تا مـردم فریـب نخورند.
و غیـر فرقـه ضالـه مبتدعـه صوفیـه دیگـر کسـی ایـن عالمت را 
نـدارد و ایـن یکـی از معجـزات عظیمـه حضرت رسـالت پناهی اسـت 
کـه از وجـود ایشـان خبر داده انـد و سـخن را در مذمت ایشـان مقرون 
بـه اعجـاز سـاخته اند! کـه کسـی را شـبهه در حقیقت ایـن کالم معجز 
نظـام نمانـد و هـر کـه بـا وجود ایـن آیـه بیّنـه انـکار نماید، بـه لعنت 

خـدا و رسـول گرفتـار گردد.
آنچـه حضـرت فرموده انـد ـ از پشمپوشـی ـ منشـأ لعـن ایشـان 
همیـن نیسـت، بلکـه چـون آن جناب بـه وحی الهـی میدانسـته اند که 
ایشـان شـرع آن حضـرت را باطـل خواهنـد کـرد، و اسـاس دیـن آن 
حضـرت را خـراب خواهنـد نمـود، و در عقایـد بـه کفـر و زندقـه قائـل 
خواهنـد شـد، و در اعمـال تـرک عبـادت الهـی کـرده، بـه مخترعـات 
بدعت هـای خـود عمـل نموده، مـردم را از عبـادت باز خواهند داشـت 7 
لعـن ایشـان فرمـود، و این هیـأت و لباس را عالمتی برای ایشـان بیان 

فرمـوده کـه بـه آن عالمت ایشـان را بشناسـند.
ای عزیـز! اگـر عصابه عصبیت از دیده بگشـائی و بـه عین انصاف 
نظـر نمائـی همیـن فقره که در همین حدیث شـریف وارد شـده اسـت 
بـرای ظهـور بطـالن طایفـه مبتدعـه صوفیـه کافیسـت. قطـع نظر از 
احادیـث بسـیار کـه صریحا و ضمنـا بر بطالن اطـوار و اعمال ایشـان، 

و مذمت مشـایخ و اکابر ایشـان وارد شـده اسـت«.

دانشمندان بزرگ شیعه صوفیه را نکوهش کرده اند
 »و اکثـر قدما و متأخرین علمای شـیعه رضـوان اهللَّ علیهم مذمت 
ایشـان کرده انـد و بعضـی کتاب هـا بـر رد ایشـان نوشـته اند، مثل علی 
بـن بابویـه کـه نامه هـا بـه حضرت صاحـب االمـر می نوشـته، و جواب 
او می رسـیده و فرزنـد سـعادتمندش محمـد بـن بابویـه )شـیخ صدوق( 
کـه رئیـس محدثین شـیعه اسـت، و بـه دعـای حضرت صاحـب االمر 

علیـه السّـالم متولـد شـده، و آن دعا مشـتمل بـر مدح او نیز هسـت.
و مثـل شـیخ مفید کـه عماد مذهب شـیعه بوده و اکثـر محدّثین و 
فضـالء نامـدار از شـاگردان اوینـد و توقیـع حضرت صاحـب االمر علیه 
السّـالم بـرای او بیـرون آمـده مشـتمل بر مـدح او و او کتابی مبسـوط 
بـر رد ایشـان نوشـته، و مثـل شـیخ طوسـی که شـیخ و بـزرگ طایفه 
شـیعه اسـت و اکثر احادیث شـیعه به او منسـوب اسـت، و مثل عالمه 
حلّـی رحمـه اهللَّ کـه در علم و فضل مشـهور آفاق اسـت، و مثل شـیخ 
علـی در کتـاب مطاعـن مجرمیـه، و فرزنـد او شـیخ حسـن در کتـاب 

عمـدة المقال.
و شـیخ عالیقـدر جعفـر بن محمد دوریسـتی، در کتـاب »اعتقاد« و 

 عامـه  مجلسـی: »پـس اگـر اعتقاد بـه روز 
جـزا داری امـروز حجـت خـود را درسـت کن 
کـه چـون فردا حـق تعالـی از تو حجـت طلبد 
جواب شـافی و عذر پسـندیده داشـته باشی، 
و نمـی دانم بعـد از ورود احادیـث صحیحه از 
اهـل بیت رسـالت علیهم السـام و شـهادت 
ایـن بزرگـواران از علمای شـیعه رضـوان اهللَّ 
علیهـم بر بطان ایـن طائفه و طریقه ایشـان 
در متابعـت ایشـان نـزد حـق تعالی چـه عذر 
خواهـی داشـت؟! آیـا خواهـی گفـت متابعت 
حسـن بصـری کـردم کـه چنـد حدیـث در 
لعـن او وارد شـده اسـت؟ یا متابعت سـفیان 
ثـوری کردم کـه بـا امام جعفـر صـادق علیه 
السّـام دشـمنی می کـرده و پیوسـته معارض 
آن حضرت می شـده اسـت یا متابعـت غزالی 
را عـذر خـود خواهـی گفـت کـه بـه یقیـن 
ناصبـی بـوده و می  گویـد در کتاب هـای خـود، 
بـه همـان معنا کـه مرتضـی علی امام اسـت، 
مـن هم امامـم! و می  گویـد: هر کـس یزید را 
لعنـت می  کنـد گناهـکار اسـت، و کتاب هـا در 
لعـن و رّد شـیعه نوشـته، مانند کتـاب »المنقذ 
مـن الضـال« و غیـر آن، یـا متابعـت بـرادر 
خواهـی  حجـت  را  غزالـی  احمـد  ملعونـش 
کـرد کـه می  گویـد: شـیطان از اکابـر اولیـاء 
اهللَّ اسـت؟! یـا مای رومـی را شـفیع خواهی 
کـرد کـه می  گوید: ابـن ملجم را حضـرت امیر 
المؤمنیـن علیه الّسـام شـفاعت می  کند، و به 
بهشـت خواهـد رفـت، و حضـرت امیـر به او 
گفـت کـه: تـو گناهـی نـداری چنیـن مقـدر 
شـده بـود و تـو در آن عمـل مجبور بـودی! و 

می  گویـد:
چون که بیرنگی اسیر رنگ شد
موسئی با موسئی در جنگ شد

مثنـوی  صفحه  هـای  از  صفحـه  هیـچ  در  و 
نیسـت کـه اشـعار بـه جبر یـا وحـدت وجود 
یا سـقوط عبـادات یا غیـر آن هـا از اعتقادات 

باشـد. نکرده  فاسـد 
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ابـن حمـزه در چنـد کتاب، و سـیّد مرتضـی رازی در چنـد کتاب، و 
زبـدة العلمـاء و المتورّعین موالنا احمد اردبیلـی 8 قدس اهللَّ ارواحهم 
و شـکر اهللَّ مسـاعیهم و غیـر ایشـان از علمـاء شـیعه رضـوان اهللَّ 
علیهـم و ذکـر سـخنان این فضالء عظیم الشـأن و اخبـاری که در 
ایـن مطلـب ایـراد نموده انـد موجـب تطویـل مقال اسـت. ان شـاء 

اهللَّ کتابـی علیحـده در این مطلب نوشـته می  شـود«.

عده ای از مشایخ صوفیه 
 »پـس اگـر اعتقـاد بـه روز جـزا داری امـروز حجـت خـود را 
درسـت کـن کـه چـون فردا حـق تعالـی از تـو حجت طلبـد جواب 
از ورود  شـافی و عـذر پسـندیده داشـته باشـی، و نمیدانـم بعـد 
احادیـث صحیحـه از اهـل بیت رسـالت علیهم السـالم و شـهادت 
ایـن بزرگـواران از علمای شـیعه رضـوان اهللَّ علیهم بـر بطالن این 
طائفـه و طریقـه ایشـان در متابعت ایشـان نزد حق تعالـی چه عذر 
خواهـی داشـت؟! آیـا خواهـی گفـت متابعت حسـن بصـری کردم 
کـه چنـد حدیـث در لعـن او وارد شـده اسـت؟ یـا متابعت سـفیان 
ثـوری کـردم کـه بـا امـام جعفـر صـادق علیـه السّـالم دشـمنی 
می کـرده و پیوسـته معـارض آن حضـرت می شـده اسـت، و بعضی 
احـوال او را در اول کتـاب بیـان کردیـم، یـا متابعت غزالـی را عذر 
خـود خواهـی گفـت کـه بـه یقیـن ناصبـی بـوده! و می  گویـد در 
کتاب هـای خـود، بـه همـان معنا که مرتضـی علی امام اسـت، من 
هـم امامـم! و می  گویـد: هـر کس یزیـد را لعنـت می  کنـد گناهکار 
اسـت، و کتاب هـا در لعن و ردّ شـیعه نوشـته، مانند کتـاب »المنقذ 
مـن الضـالل« و غیـر آن، یـا متابعت بـرادر ملعونش احمـد غزالی 
را حجـت خواهـی کـرد کـه می  گویـد: شـیطان از اکابـر اولیـاء اهللَّ 
اسـت؟! یـا مـالی رومـی را شـفیع خواهی کرد کـه می  گویـد: ابن 
ملجـم را حضـرت امیـر المؤمنیـن علیـه السّـالم شـفاعت می  کند، 
و بـه بهشـت خواهـد رفـت، و حضـرت امیـر بـه او گفـت کـه: تـو 
گناهـی نـداری چنیـن مقـدر شـده بـود و تـو در آن عمـل مجبـور 

بـودی! و می  گویـد:
چون که بیرنگی اسیر رنگ شد
موسئی با موسئی در جنگ شد

و در هیـچ صفحـه از صفحه  هـای مثنوی نیسـت که اشـعار به 
جبـر یـا وحدت وجـود یا سـقوط عبادات یا غیـر آن هـا از اعتقادات 

فاسـد نکرده باشد.
و چنانکـه مشـهور اسـت و پیروانـش قبـول دارنـد سـاز و دف 
و نـی شـنیدن را عبـادت میدانسـته اسـت یا پنـاه به محیـی الدین 
خواهـی بـرد کـه هرزه هایـش را در اول و آخر این کتاب شـنیدی، 
و می  گویـد جمعـی از اولیـاء اهللَّ هسـتند کـه رافضیـان )شـیعیان( 
را بـه صـورت خـوک می  بیننـد، و می  گویـد بـه معـراج کـه رفتـم 
مرتبـه علـی را از مرتبـه ابـو بکـر و عمـر و عثمـان پسـت تر دیدم! 
و ابـو بکـر را در عـرش دیـدم! چـون برگشـتم به علـی گفتم چون 
بـود کـه در دنیـا دعـوی می کردی کـه مـن از آن ها بهتـرم الحال 
دیـدم مرتبـه تـو را کـه از همـه پسـت تری!! و او و غیـر او از ایـن 

تزریقـات بسـیار دارند کـه متوجه آن ها شـدن موجب طول سـخن 
می  شـود. و اگـر از دعوا هـای بلنـد ایشـان فریـب می خـوری آخـر 
فکـر نمی کنـی بلکـه برای حـب دنیـا این ها را بـر خود بندنـد، اگر 
خواهـی او )مرشـد( را امتحـان کنی کـه می  گوید من جمیع اسـرار 
غیبـی را میدانـم و همـه چیز بر من منکشـف می  شـود، و شـبی ده 
بـار بـه عـرش می روم؛ یـک مسـأله از شـکیات نماز یا یک مسـأله 
مشـکل از مـی راث و غیـر آن یـا یـک حدیـث مشـکل از او بپرس 
اگـر آن هـا را راسـت می  گویـد ایـن را هـم برای تـو بیـان می  کند.
چنانکـه بـه سـند صحیـح از امـام جعفـر صـادق علیه السّـالم 
منقـول اسـت کـه عالمت کذّاب و دروغگو آن اسـت کـه تو را خبر 
می دهـد بـه چیز هـای آسـمان و زمین و مشـرق و مغـرب، چون از 

حـالل و حـرام خـدا مسـأله ای از او می پرسـی نمی داند!
آخـر ایـن مـردی کـه دعـوی می  کنـد مسـأله غامـض وحدت 
وجـود را فهمیـده ام کـه عقل هـای جمیـع فضـال از فهمیـدن آن 
قاصـر اسـت، چـرا یـک معنـای سـهلی را اگر پنجـاه مرتبـه خاطر 
را  معانـی  دقایـق  کـه  آن هائـی  و  نمی فهمـد؟!!  کننـد  او  نشـان 
می فهمنـد آنچـه او فهمیـده اسـت چـرا نمی فهمنـد، و بـاز هر گاه 
خـود معتـرف باشـند که کشـف با کفـر جمع می  شـود و کّفـار هند 
صاحـب کشـف می  باشـند، بـر تقدیـری کـه کشـف ایشـان واقعی 
باشـد و تـو را فریـب نـداده باشـند کـی داللـت بـر خوبـی ایشـان 

می  کنـد؟.
چـون دسـتگاه ایـن سـخن بسـیار وسـیع اسـت و قلیلـی کـه 
بـرای هدایـت طالبـان حـق کافـی باشـد در اول ایـن کتـاب و در 
لمعـات در چنـد موضـع دیگـر بیـان کـردم، در این موضـع اختصار 

نمـوده ختـم می  کنـم...«

سخن کوتاه در باره صوفیه 
عالمـه مجلسـی نـه تنها میانـه ای با صوفیـه نداشـته، بلکه در 
عصـر صفویـه کـه صوفیان بـه وجود سـالطین صوفیمنـش آن ها 
بـر خـود می بالنـد، سـخت بر آن هـا تاخته و تمـام فرقه  هـای آن ها 
را از نظـر دینـی و منطق شـیعه مـردود و مطرود دانسـته، اعمال و 

اذکار آن هـا را بدعت و گمراهی شـمرده اسـت.
سـخنان عالمـه مجلسـی در عیـن الحیـات بیش از این اسـت 
کـه در اینجـا آوردیـم، زیـرا وی بـه تفصیـل در بـاره حسـین بـن 
منصـور حالج، سـخن گفتـه.  همچنیـن در باره ذکر خفـی و جلی، 
ماجـرای حسـن بصـری و عبـاد بـن کثیـر بصـری دو تـن از اکابر 
صوفیـه بـا حضرت امیـر المؤمنین و زیـن العابدین علیهما السـالم، 

بحـث و انتقـاد نموده اسـت.
کسـانی کـه سـعی دارنـد، مجلسـی را از دشـمنی بـا صوفیـه، 
تبرئـه کننـد، نمی خواهنـد از وی دفـاع نماینـد اینـان چـون عالمه 
مجلسـی و مقـدّس اردبیلـی و امثالهـم را در مقامـی می  بیننـد کـه 
جـرات اسـائه ادب و جسـارت نسـبت بـه آنـان ندارنـد، و می داننـد 
کـه مخالفـت آنـان با صوفیـه چه زیانی بـرای اهل تصـوف خواهد 
داشـت، لـذا در یـک جا نامه سـاختگی به نـام مجلسـی اول و دوم 
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می سـازند کـه آن هـا نسـبت بـه صوفیه و یـا ال اقل صوفیه شـیعه 
ذیعالقـه بلکـه خـود صوفـی بوده انـد! و در جـای دیگـر »حدیقـة 

الشـیعه« را تألیـف مقـدّس اردبیلـی نمی دانند! 
اگر شـخص بـا انصاف و بـا اراده ای کتـاب »تذکـرة االولیاء« 
عطـار نیشـابوری یـا »نفحـات االنـس« جامی، یا »شـرح گلشـن 
راز« عبـد الـرّزاق کاشـی، و یا »اسـرار التوحید« ابو سـعید ابو الخیر 
را کـه جـزو اسـناد و منابـع قدیمـی و پـر ارزش تمـام فرقه  هـای 
صوفیـه اسـت مطالعـه کند، خواهد دانسـت کـه صوفیه فرسـنگها 
بـا اسـالم و مسـلمانی فاصله دارنـد، و دنیائی غیر از دنیای اسـالم 
دارنـد. دروغ هـای شـاخدار، جعلیـات، کفریات، معجـزات و کرامات 
سـاختگی کـه برای مشـایخ صوفیه امثـال، با یزید بسـطامی، جنید 
بغـدادی، منصـور حـالج، حسـن بصـری، سـری سـقطی، معروف 
کرخـی، سـفیان ثـوری شـقیق بلخـی، ابراهیـم ادهـم، داود طائی 
رابعـه عدویـه و دیگـران نقـل کرده انـد، بـرای هیـچ پیغمبـر  و 
اولـوا العـزم و امـام معصومـی در تمـام کتب سـنی و شـیعه نیامده 
اسـت! بـا ایـن وصف خود را مسـلمان و شـیعه مذهـب و پیرو اهل 
بیـت پیغمبـر می داننـد، دیگـر نمی داننـد مـادام کـه ایـن عقائـد و 
اعمـال و گفتـار را داشـته باشـند، و پیروان مشـایخ و پیـران گمراه 
ائمـه  و بدعت گـذاران سـودجو و حیله گـر باشـند فرسـنگ ها بـا 
طاهریـن و آئیـن تشـیّع فاصلـه دارنـد! آنچـه آن هـا در کتاب های 
خـود بـرای توفیـق طریقـت بـا شـریعت و ارتباط مشـایخ خـود با 
اصحـاب ائمـه یـا علمـای مذهـب شـیعه، نوشـته اند فاقـد ارزش 

اسـت، و بـه کلّـی از درجـه اعتبار سـاقط می  باشـد.
ایـن نکتـه هـم ناگفتـه نمانـد کـه صوفیـه در مقام جـواب به 
مـا، نوعـا مقـام ادبی و شـعری و مسـلک عرفانی بعضی از مشـایخ 
و سـران خـود را بـه رخ مـا می  کشـند، مثـال، احیـاء العلـوم غزالی، 
مثنـوی مولـوی، دیـوان سـنائی و عطـار و حافظ و سـعدی و غیره 
را بـه میـدان می  آورنـد، در صورتـی کـه اوال مـا با ادبیات و اشـعار 
خـوب نـه تنها مخالف نیسـتیم، بلکه آن را رکنی از علـوم میدانیم. 
دلیـل بـر این، کتب علماء و سـخنان گویندگان ماسـت که از شـعر 
و ادبیـات خالـی نیسـت. ولـی این چـه ربطی بـه اوهـام و خرافات 
و عقائـد فاسـده آن هـا دارد؟ آیـا اگـر فـی المثل ما از کتـاب »روح 
القوانیـن« منتسـکیو یـا »جنگ و صلح« تولسـتوی یـا »بینوایان« 
ویکتـور هوگو یا فلسـفه »کانت« یا فرضیه نسـبیّت »انشـتین« به 
دلیـل اینکـه دارای مطالـب ارزنـده و قابل اسـتفاده اسـت، تعریف 
کردیـم، بایـد مذاهـب آن ها را که یـا یهودی و یا مسـیحی بوده اند 

هم سـتایش کنیـم، و پیـرو مذهب آن ها باشـیم؟!
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
 از ایـن گذشـته بایـد دید غزالی، محـی الدین، سـنایی، عطار، 
و  از صوفی گـری  مولـوی، سـعدی و حافـظ و سـایرین کـه دم 
خانقاه نشـینی زده انـد و صوفیـه هـم در مقـام پاسـخ به مـا آن ها را 
بـه رخ مـا می  کشـند، آیـا آن هـا معلومـات و مقـام ادبـی و عرفانی 

از  را  مجلسـی  دارنـد،  سـعی  کـه  کسـانی 
دشـمنی با صوفیـه، تبرئـه کننـد، نمی خواهند 
عامـه  چـون  اینـان  نماینـد  دفـاع  وی  از 
مجلسـی و مقـّدس اردبیلـی و امثالهـم را در 
و  ادب  اسـائه  جـرات  کـه  می  بیننـد  مقامـی 
جسـارت نسـبت بـه آنـان ندارنـد، و می دانند 
کـه مخالفت آنـان با صوفیـه چه زیانـی برای 
اهـل تصـوف خواهـد داشـت، لـذا در یک جا 
نامـه سـاختگی بـه نـام مجلسـی اول و دوم 
می سـازند کـه آن هـا نسـبت بـه صوفیـه و یا 
ال اقـل صوفیـه شـیعه ذی عاقـه بلکـه خـود 
صوفـی بوده انـد! و در جـای دیگـر »حدیقـة 
الشـیعه« را تألیـف مقّدس اردبیلـی نمی دانند! 
اگـر شـخص بـا انصـاف و بـا اراده ای کتـاب 
»تذکـرة االولیاء« عطار نیشـابوری یا »نفحات 
االنـس« جامـی، یـا »شـرح گلشـن راز« عبد 
الـّرزاق کاشـی، و یـا »اسـرار التوحیـد« ابـو 
سـعید ابـو الخیـر را کـه جـزو اسـناد و منابع 
قدیمـی و پـر ارزش تمـام فرقه  هـای صوفیه 
کـه  دانسـت  خواهـد  کنـد،  مطالعـه  اسـت 
مسـلمانی  و  اسـام  بـا  فرسـنگها  صوفیـه 
فاصلـه دارنـد، و دنیائـی غیر از دنیای اسـام 
دارند. دروغ های شـاخدار، جعلیـات، کفریات، 
بـرای  کـه  سـاختگی  کرامـات  و  معجـزات 
مشـایخ صوفیـه امثـال بـا یزیـد بسـطامی، 
جنید بغـدادی، منصـور حاج، حسـن بصری، 
سـری سـقطی، معروف کرخی، سـفیان ثوری 
شـقیق بلخـی، ابراهیـم ادهـم، داود طائـی و 
رابعـه عدویـه و دیگران نقـل کرده انـد، برای 
هیـچ پیغمبـر اولوا العـزم و امـام معصومی در 

تمـام کتـب سـنی و شـیعه نیامده اسـت!
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خـود را از خانقـاه و چله نشـینی و تـرک درس و بحـث و شسـتن 
اوراق دفتـر گرفته انـد، یـا در محضـر علمـا و مدرسـه آموخته انـد؟ 
آیـا بـه ایـن گفته سـعدی ایمـان ندارنـد که بـا صراحـت می  گوید:

زاهد و عابد و صوفی همه طفالن رهند
مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست؟

 شـکی نیسـت کـه مشـایخ صوفیـه اگـر دانشـی داشـته اند، از 
پاسـداران شـریعت و علمـای دینـی در مـدارس گرفته، سـپس که 
بـر اثـر طبع سـرکش و نفس هواپرسـت به طـرف خانقـاه و بی بند 
و بـاری کشـانده شـدند، در لبـاس »طریقـت« بـه مشـتریان دیگر 
فروختنـد و گـر نـه همـه می داننـد که در خانقـاه خبری نیسـت. نه 
علمـی و دانشـی، نـه درسـی و بحثـی نـه حاللـی و حرامـی و نـه 

حسـابی و کتابی.9

پی نوشت ها:
1 . تاریخ عمومی قرون وسطی، عبد الحسین شیبانی جلد 3 ص 28.

2 . کتاب »تحفة االخیار« چاپ و منتشر شده. مطالعه آن را به عموم خوانندگان 
محترم توصیه می کنیم.

در این کتاب شما به خوبی پی به ماهیّت تصوف و اوهام و عقائد خرافی صوفیه 
می برید.

3 . برای اطالع از چگونگی پیدایش این شخص در ایران و تجدید حیات صوفیه 
بعد از صفویه و رواج آن ها در دوره قاجاریه، و ماجرای قتل عام آن ها و مکاتباتی 
که بین فتحعلی شاه و صدر اعظم و عالمه بزرگ آقا محمد علی کرمانشاهی 
در این باره رد و بدل شده است، رجوع کنید به کتاب »وحید بهبهانی« تألیف 

نویسنده.
اینکه همگی بر خالف راه حق و حقیقت و اهل حق  با  4 . شگفتا که صوفیه 
می روند، مع الوصف خود را »اهل حق« می دانند! بر عکس نهند نام زنگی کافور!

5 . آنهم رقص دراویش با آن سر و وضع خنده آور!
6 . البته فعال کمتر در مساجد به آن ها راه می دهند، و بیشتر در خانقاه ها و مجالس 

خصوصی دور از اغیار! معمول می  دارند تا کسی را با کسی کاری نباشد!
7 . در عصر ما بعضی از صوفیان نماز می  خوانند و مخصوصا حتی نماز جماعت در 
خانقاه ها! دائر می  کنند و گاهی مسأله هم می  گویند، ولی از کی تقلید می  کنند؟، 
وجوهات شرعی را به چه کسی می دهند؟ و بر فرض که به مجتهد مرجع تقلیدی 
بدهند دیگر طریقت و مرشد و خانقاه که موجد تفرقه و دودستگی و اختالف است 

یعنی چه؟ در اسالم جز شریعت و پیروی از دین راهی نیست!
را  الشیعه«  که عالمه مجلسی »حدیقة  استفاده می  شود  به خوبی  اینجا  از   .  8
تألیف مقدس اردبیلی میدانسته است؛ چنانکه در واقع نیز چنین است. و لو کره 

المنحرفون.
9 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ـ دوانی، علی، مهدی موعود ) ترجمه جلد 

51 بحار األنوار(، اسالمیه - تهران، چاپ: بیست و هشتم، 1378 ش.
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محمد علی صابری 

2
دفتر ویژه
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مقدمه:
در  جریانات  تاثیرگذارترین  از  یکی 
تصوف  جریان  مسلمین  و  اسالم  تاریخ 

می  باشد.
گفته  بسیار  سخن  تصوف  درباره 
بدان  کمتر  آنچه  ولی  است  شده 
پرداخته می  شود ـ خصوصا در تحقیقات 
معاصرین ـ، بررسی موضع شخص نبی 
علیهم  بیت  اهل  ائمه  و  اسالم  گرامی 
السالم و نیز عالمان متقدم شیعه درباره 
با  خصوص  این  است.در  جریان  این 

سواالت اساسی زیر مواجهیم: 
مرامی  و  مذهب  از  اساسا  آیا  الف. 
تحت  افرادی  از  یا  و  »تصوف«  نام  به 
عنوان »صوفی« در روایات پیامبر و اهل 
بیت علیهم السالم ذکری به میان آمده 

است؟
ب. اگر چنین است چه ویژگی هایی 
متون  این  از  می  توان  تصوف  درباره  را 
استخراج کرد؟یعنی با بررسی این متون 
چه عقاید و اعمالی را می  توان به جریان 
تصوف در آن دوره نسبت داد؟و موضع 
پیشوایان معصوم و عالمان متقدم شیعه 
در برابر این عقاید و اعمال صوفیان چه 

بوده است؟
شخصیت های  و  سران  رابطه  ج. 
امامان  با  زمان  آن  صوفیه  برجسته 

معصوم چگونه بوده است؟
ما در این مقال بر آنیم تا به سواالت 

فوق طی سه فصل زیر پاسخ دهیم :
در  صوفیه  و  صوفی  اصطالح   .1

روایات معصومین.
2. عقاید و اعمال صوفیه در روایات 
معصومین و تالیفات عالمان متقدم شیعه.
روایات  در  تصوف  سران   .3
معصومین و تالیفات عالمان متقدم شیعه.
شیعه  متقدم  عالمان  از  ما  منظور 
آن هایی هستند که تا زمان عالمه حلی 
امامیه  نیز،  شیعه  از  منظور  و  زیسته اند 
نعمان  قاضی  از  نقل  چند  البته  است. 
مغربی شیعی اسماعیلی مذهب نیز آورده 

ایم.

1. اصطاحـات »صوفـی« و »صوفیـه« 
معصومین: روایـات  در 

در بحث از صوفیه سؤالی اساسی که ابتدائًا 
روایات  در  آیا  که  است  این  می  رسد  ذهن  به 
عنوان  به  گروهی  از  السالم  علیهم  معصومین 
یاد شده  به عنوان صوفی  یا اشخاصی  صوفیه 
است یا خیر و آیا این اصطالح از همان زمانها 

شناخته شده بوده یا بعدًا پیدا شده است. 
طبق  می  شود  معلوم  روایات  بررسی  از 
که  اولین شخصی  امالی  در  شیخ طوسی  نقل 
به پیدایش این گروه اشاره فرموده  خود پیامبر 

گرامی اسالم صلوات اهلل علیه و آله بوده اند. 
ایراد  ضمن  طوالنی  حدیثی  در  حضرت 
نصایح و سفارشاتی به ابوذر غفاری می  فرماید:

ای اباذر در آخرالزمان گروهی پیدا می  شوند 
تابستان و زمستان پشمینه می  پوشند و  که در 
دیگران  به  نسبت  فضیلتی  خود  برای  را  این 
و زمین آن ها  آسمانها  می  شمارند پس مالئکه 

را لعنت می  کنند! 1
همین  به  است  صریحی  اشاره  بیان  این 
صوفیه و تصوفی که می  شناسیم چرا که غیر از 
این مسلک در طول تاریخ اسالم فرقه دیگری 
سراغ نداریم که پشمینه پوشی و زهد افراطی را 
شعار خود قرار داده باشند و محققان نیز ریشه 
به معنی پشم  را کلمه صوف  اصطالح صوفی 
نام  به  گروهی  تسمیه  وجه  و  می  کنند  معرفی 

صوفیه را در پشمینه پوشینی ایشان می دانند.
گزارش بعدی از اصطالح »صوفی« متنی 
است که مرحوم صدوق در علل الشرایع با سند 

خود از محمد بن سنان نقل کرده است:
وی می  گوید: در خراسان نزد موالی خود 
این  بودم. عادت مأمون  الرضا  علی بن موسی 
پنجشنبه  و  دوشنبه  روز  در  را  که حضرت  بود 
او  نزد  مردم  و  می  نشاند  خود  راست  در سمت 
از  مردی  روزی  و...(  مرافعه  )برای  می  آمدند 
آوردند  او  نزد  بود  کرده  دزدی  که  را  صوفیه 
زهد  آثار  کرد  نظر  او  به  مأمون  که  هنگامی 
اثر سجده بر  او نمایان دید در حالی که  را در 
پیشانی اش بود. پس به وی گفت: »وای بر این 
ظاهر زیبا و آن فعل زشت!«. صوفی گفت: آن 
که  چرا  اختیار  نه  و  بود  اضطرار  روی  از  فعل 
کردی.  منع  فیء  و  خمس  در  حقم  از  مرا  تو 
پس مأمون گفت: تو چه حقی در خمس و فیء 

حضـــرت رسول )ص( 
در حدیثـی ضمـن ایراد 
نصایـح و سفارشـهایی  
غفـاری  ابـــوذر  بـه 

می  فرمایـد:
آخرالزمان  ابـاذر در  ای 
گروهـی پیدا می  شـوند 
و  تابســتان  در  کـه 
پشــــمینه  زمسـتان 
را  ایـن  و  می  پوشـند 
فضیلتـی  خـود  بـرای 
دیگـران  بـه  نسـبت 
پــــس  می  شـمارند 
و  آســـمان ها  مائکـه 
لعنـت  را  آن هـا  زمیـن 

 ! می  کننـد
اشـاره  بیــــان  ایـن 
به  صریحـی اســــت 
همیـن صوفیه و تصوفی 
چـرا  می  شناسـیم  کـه 
که غیـر از این مسـلک 
در طـول تاریخ اسـام 
سـراغ  دیگـری  فرقـه 
پشــمینه  کـه  نداریـم 
پوشـی و زهـد افراطی 
قـرار  خـود  شــعار  را 
داده باشـند و محققـان 
اصطـاح  ریشـه  نیـز 
کلمـه صوف  را  صوفـی 
بـه معنی پشـم معرفی 
می  کننـد و وجه تسـمیه 
گروهـی به نـام صوفیه 
را در پشـمینه پوشـینی 

ایشـان می داننـد.
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داری؟ او گفت: خداوند تعالی خمس را به شش 
قسمت تقسیم نمود و فرمود: » بدانید آنچه را 
که غنیمت می  برید پس خمس آن برای خدا و 
برای رسول و ذی القربی و یتیمان و مسکینان و 
در راه مانده می  باشد اگر ایمان آورده اید به خدا 
روز  نازل کردیم در  بنده مان  بر  آنچه که  به  و 
رسیدند.«...  به هم  گروه  دو  که  روزی  فرقان، 
پس تو مرا از حقم منع کردی در حالی که من 
مسکینی در راه مانده هستم و تازه از حافظان 

قرآن نیز می  باشم...2
روایت دیگری نیز در کشف الغمه آمده که 
حکایت از ورود گروهی از صوفیه بر امام رضا 
لباس های  به  ایشان  اعتراض  و  السالم   علیه 
ایشان  به  حضرت  آن  پاسخ  و  حضرتش  فاخر 

می  باشد. 3
متن بعدی که صریحًا لفظ صوفی در آن 
آمده توقیعی است از جانب حضرت ولی عصر 
ارواحنا فداه که خطاب به جناب حسین بن روح 

آمده است:
متصنع  صوفی  درباره  که  آنچه  اما  و   ...
هالل  بن  احمد  ]منظور  بودی  نوشته  )ریاکار( 
یکی از سران غالت است[ پس خداوند عمر او 

را قطع فرماید...4
می بینیم که در این متن امام علیه السالم  
صریحًا لفظ صوفی را به همراه صفت متصنع 
فرموده  ذکر  غالت  از  یکی  برای  ریاکار  یعنی 

است. 
پس معلوم می  شود در آن زمان کاماًل این 
اصطالح کاربرد داشته و افراد یا گروهی بدین 

نام شناخته می  شدند .
مشابه این توقیع متنی است که خطاب به 

قاسم بن عالء آمده و امام در آن نوشته اند: 
از  بپرهیزید  المتصنع:  الصوفی  احذروا 

صوفی ریاکار! ] منظور ابن هالل است[.5
گزارش دیگر حدیثی طوالنی است درباره 
مناظره امام صادق علیه السالم  با سفیان ثوری 
کافی  کتاب  در  کلینی  مرحوم  که  اصحابش  و 
عنوان     تحت  جداگانه  بابی  در  را  حدیث  این 
»دخول الصوفیة علی أبی عبداهلل علیه السالم  
واحتجاجهم علیه فیما ینهون الناس عن طلب 

الرزق« آورده است. 6
البته هر چند در متن حدیث و توسط خود 
آن  مشابه  یا  صوفی  لفظ  السالم  علیه  امام 

عنوان  به  کلینی  مرحوم  که  همین  اما  نیامده 
عالمی بزرگ و همعصر با دوران غیبت صغری 
از  نشان  آورده  باب  عنوان  در  را  الصوفیه  لفظ 
معروفیت چنین فرقه ای با این نشان و عنوان 

در زمان امام صادق دارد.

روایات  در  صوفیه  اعمال  و  عقاید   .2
متقدم  عالمان  تالیفات  و  معصومین 

شیعه:
الف. پشمینه پوشی:

چند  هر  »صوفی«  اصطالح  ریشه  درباره 
نظر  بهترین  اما  شده  ابراز  گوناگونی  نظرات 
همان است که آن را کلمه »صوف« یعنی پشم 
و لباس پشمینه می داند . حال باید بررسی شود 
که اساسًا از نظر مکتب اهل بیت علیهم السالم  

پوشیدن لباس پشمینه چه حکمی دارد.
باره  این  در  مختلف  روایات  بررسی  با 
می  توان آن ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد 
که در نظر اول ظاهرًا با هم متعارضند ولی با 
کار  در  تعارضی  می  شود  معلوم  دقیقتر  بررسی 

نیست.
از  که  است  معتبری  روایات  اول  دسته 
همچون  خاصی  علت  به  جز  پوشی  پشمینه 

سرما یا بیماری، نهی کرده است:
کتاب شریف  در  کلینی  مرحوم 
اختصاص  امر  این  به  را  بابی  کافی 
الصوف  »لبس  عنوان  تحت  داده 
والشعر والوبر«: »پوشیدن پشم و مو 
و کرک«. آنگاه روایات اول این باب 

را چنین آورده است:
لباس  فرمود:  السالم   علیه  صادق  امام 

پشمینه و موئینه مپوش مگر به علت خاصی.7
امیرمؤمنان علیه السالم  فرمود: لباس پنبه 
ای بپوشید چرا که لباس رسول خدا و لباس ما 
اهل بیت است و رسول خدا پشمینه و موئینه 

نمی  پوشید مگر به جهت خاصی.8
شد:  سوال  السالم  علیه  جواد  امام  از 
شما  نظر  است  سرد  مناطق  در  ما،  شهر های 
فرمود:  چیست؟  کرکی  لباس  پوشیدن  درباره 

بپوش! 9
دسته دوم روایاتی است که در آن پشمینه 
به  حتی  و  شده  تجویز  مطلق  طور  به  پوشی 

عنوان سنت پیامبر معرفی شده است:

ــان  ــه زم صوفیــــــ
امــام صــادق علیــه 
مهم تریــن  الســام 
دعــوت  عقیده شــان 
ــی و  ــد افراط ــه زه بـ
ــدم کســب و کار  عـــ
و تــاش بــرای رزق 
و روزی بــوده اســت. 
شــاخصه  واقــع  در 
ــه آن  فکریشــان کــه ب
می  شــدند  شــناخته 
اندیشــه  هـــــمین 
ــت و  ــوده اس ــل ب باط
چــون  عـــــقایدی 
وحــدت وجــود، حلــول، 
اتحــاد و فنــاء فــی 
ــان  ــه در صوفی اهلل... ک
دوره  هــای بعــدی پیــدا 
راه  آن هــا  در  شــد 
ــه  ــاید ب ــته و ش نداش
همیــن دلیــل اســت که 
می  بینیــم تــا زمــان 
حــاج کــه همعصــر 
ــری  ــت صغ دوران غیب
ــخنی  ــد ســـ می  باش
مســتقیم  نقــــد  در 
اندیشــه هایی  چنیــن 
ــتقیم  ــاره مس ــا اش و ب
ــه در  ــروه صوفی ــه گ ب
بیــت  اهــل  کلمــات 

ــدارد. ــود ن وج
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را  السالم(  علیه  صادق  )امام  عبداهلل  ابی 
زیر  و کلفتی  پیراهن خشن  در حالی که  دیدم 
از  لباس هایش به تن داشت و روی آن قبایی 
بود.  پوشیده  کلفت  پیراهنی  آن  روی  و  پشم 
فدایت شوم، مردم  و گفتم:  را لمس کردم  آن 
هرگز!  فرمود:  دارند  کراهت  پشمینه  لباس  از 
پدرم محمد بن علی پشمینه می  پوشید همچنین 
علی بن الحسین می  پوشید و آن ها خشن ترین 
لباسهایشان را هنگام نماز می  پوشیدند و ما نیز 

چنین می  کنیم. 10
این روایت را کلینی پس از 3 روایت قبلی 
بین  منافاتی  ایشان  ظاهرًا  است.  داده  قرار 
روایات مذکور نمی  دیده است. دقت در انتهای 
بزرگوار  ائمه  آن  که  می  دهد  نشان  نیز  روایت 
و  می  پوشیدند  نمازهایشان  در  را  لباسی  چنین 
واقع  در  ندارد.  داللت  این  از  بیش  به  روایت 
روایات  در  علة«  »من  از  مصداقی  »عبادت« 
سابق می  شود و منافاتی بین این روایت و دسته 

سابق نیست.
آن  مردم  می  گوید  اینکه  شاید  همچنین 
دانستن  حرام  معنای  به  می دانند  مکروه  را 
ائمه  است چنانچه در لسان روایات و اصحاب 
استعمال  حرمت،  معنای  به  کراهت  استعمال 
شایعی است و حضرت اینجا می  خواهند با توجه 

به شبهه راوی نفی حرمت کنند.
از رسول خدا صلی  السالم   باقرعلیه  امام 
حضرت  آن  که  می  کنند  نقل  آله  و  علیه  اهلل 
فرمود: پنچ چیز را تا هنگام مرگ رها نمی  کنم 

تا پس از من سنت شوند:
بردگان،  با  همراه  زمین  روی  خوردن  غذا 
سوار شدن بر االغ، دوشیدن بز با دستان خودم، 
پوشیدن لباس پشمی و سالم کردن به بچه ها. 
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امام  از  مختلف  سند  های  با  روایت  این 
صادق و امام رضا علیهما السالم نیز نقل شده 

است.
ظاهر این روایت مطلوبیت پشمینه پوشی و 
ظاهر  با  معنا  این  و  است  آن  دادن  قرار  سیره 
لباس معمول  نقل شد که  از کافی  روایتی که 
ای  پنبه  لباس  را  رسول  حضرت  همیشگی  و 
معرفی می  کرد منافات دارد. مگر آنکه بگوییم 
اینجا منظور پشمینه پوشی در نماز است که در 
این صورت به گونه ای موافق آن روایت کافی 

علت  به  مگر  حضرت  می  فرمود  که  می  شود 
خاصی پشمینه نمی  پوشید. بنابراین با این جمع 
تا  حضرت  که  می  شود  این  معنی  روایات  بین 
پشمینه  نماز  چون  خاصی  مواقع  در  عمر  آخر 

می  پوشید.
به طور خالصه از جمع بندی این روایات 

می  توان چنین نتیجه گرفت که:
 اواًل پوشیدن لباس پشمینه حرام نیست.

ثانیًا قرار دادن آن به عنوان پوشش دائمی 
و غالبی مطلوب نیست. 

ثالثًا پوشیدن آن هنگام نماز مطلوب است.
متن مهم دیگری نیز در این باره وجود دارد 

که می  تواند مؤیدی بر مطالب فوق باشد:
در همان حدیث سفارشات رسول خدا صلی 
فصل  در  که  غفاری  ابوذر  به  آله  و  علیه  اهلل 
از معرفی گروهی  اول ذکر شد، حضرت پیش 
که در آخر الزمان ظهور می  کنند و در تابستان 
فضیلتی  را  آن  و  می  پوشند  پشمینه  زمستان  و 

برای خود می  شمارند می  فرماید:
مستکبران  دوزخیان  اکثر  ابوذر!    ای 
از کبر  آیا کسی هست که   : هستند.سوال شد 
نجات پیدا کند؟! حضرت فرمود: بله. کسی که 
با  پشمینه بپوشد، سوار االغ شود، بز بدوشد و 
فقرا همنشینی کند. بعد فرمود:  ای ابوذر گاهی 
لباس خشن بپوش و گاهی لباس نرم تا اینکه 

فخرفروشی در تو راه نیابد. 12
که  می  دهد  نشان  حضرت  بیانات  این   
از  دوری  برای  باید گهگاه  اینکه  انسان ضمن 
آن  از  اما  بپوشد  غلیظ  و  پشمینه  لباس  تکبر 
طرف نباید آن را سیره خود قرار دهد و از لباس 
زهد  خیال  به  که  ای  گونه  به  کند  پرهیز  نرم 
احساس فخر در او راه پیدا کند. خالصه نباید به 
انداز های پشمینه بپوشد که لباس شهرتش شود.
تحف  کتاب  در  روایتی  از  اینکه  جالب 
العقول به دست می  آید که گویا پشمینه پوشی 
داشته  سابقه  بشر  تاریخ  در  ریا  و  تزویر  برای 
است! آن روایت به نقل از عیسی مسیح علیه 

السالم  چنین است:
بپرهیزید از عالمانی دروغگو که لباسهایی 
پشمینه دربردارند. سرهایشان را به زیر افکنده و 
از پایین ابروانشان نگاه می  کنند همچون گرگها 
از  آیا  و سخنشان مخالف عملشان است! پس 
از  یا  آید  به دست  انگور  درخت خاردار خوالن 

ــه در  ــی ک ــن صوف اولی
ــه  ــی امامی ــع روای مناب
ســخن از اعتقــاد او بــه 
ــول و اتحــاد آمــده،  حل
ــور  ــن منص ــین ب حس
حــاج اســت. افــرادی 
از غــات شــیعه چــون 
هــال  بــن  علــی 
کوفــی و ابــن أبــی 
شــلمغانی  العزافــر 
ــه  ــد ب ــه معتق را نیزک
ایــن عقیــده شــنیع 
ــر  ــد متأث ــد، بای بوده ان

از حــاج دانســت. 
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ب. زهدگرایی افراطی:
را  ابوذر  به  اکرم  پیامبر  حدیث  توان  می 
اولین نقد عقاید صوفیه به شمار آورد آنجا که 
حضرتش آنان را به دلیل اعتقاد بدعت گونه به 
و  خدا  لعن  مورد  پشمینه پوشی  مطلق  فضیلت 

مالئکه دانستند.
و اما در زمان ائمه علیهم السالم  از آنجا 
امام  دوران  از  صوفیانه  عقاید  رشد  ظاهرًا  که 
صادق شروع شده است، حضرتش در مناظر های 
پیامبر  سنت  و  قرآن  آیات  با  را  آن ها  طوالنی 
کرده  محکوم  صحابه  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی 
و بطالن عقایدشان را برمال ساخته است. این 
ثقة االسالم  که  است  حدیثی  همان  مناظره 
کلینی در کافی گزارش کرده و در تحف العقول 
نیز با تفاوت های اندکی آمده است و ما در اینجا 
کتاب  از  را  العقول  تحف  متن  کامل  ترجمه 

رهاورد خرد14 ذکر می  نمائیم:
برهان آورى امام علیه السالم بر صوفیان 
هنگامى که بر او درآمدند و کوشش براى کسب 

روزى)و تالش معاش( را نهى مى کردند:
سفیان ثورى نزد امام ابى عبد اهلل )صادق( 
علیه الساّلم آمد و بر تن امام جامه هایى سپید 
سپیده  روى  پرده  به  پاکى(  و  ظرافت  )از  که 
تخم مرغ مى مانست دید، به آن حضرت عرض 
حضرت  نباشد.  تو  جامه  این  راستى،  به  کرد: 
آنچه  و  بشنو  از من  فرمود:  او  به  الساّلم  علیه 
)و  سّنت  بر  اگر  که  بسپار  دل  به  مى گویم  را 
مالزمت( حق بمیرى و بر بدعت نمیرى برایت 

در دنیا و آخرت خیر است.
خدا  پیامبر  که  کنم  آگاه  را  تو  )باید(  من 
صلّى اهللَّ علیه و آله در دوران تنگى و سختى 
رفاه  )و  آورد  دنیا روى  بسر مى برد، ولى وقتى 
به  مردم  سزاوارترین  باشد(  نعمت  فراوانى  و 
جهانند  نیکان  دنیا  نعمتهاى  از  بهره گیرى 
و  منافقانش،  نه  آنند  مؤمنان  و  بدکارانش،  نه 
چرا  ثورى  اى  کافرانش.  نه  باشند  مسلمانانش 
ناروا  من(  بر  را  پاکیزه  و  نرم  جامه  )پوشیدن 
چنینم  که  من-  بر  سوگند،  خدا  به  شمردى؟ 
رسیدم،  عقل  به  که  زمان  آن  از  مى بینى- 
باشد  صبح و شامى نگذشته که در مالم حّقى 

که خدایم فرموده به مصرف معلومش رسانم و 
)راوى(  باشم.  نرسانده  به همان مصرف  را  آن 
گوید: سپس مشتى زاهدنما که مردم را دعوت 
به  و  باشند  آنان  همچون  همگى،  مى کردند 
روش آن ها سختى کشند )و نظافت و آسایش 
ما  دوست  این  واقع  در  گفتند:  گویند(  ترک  را 
به  دلیلى  رو  این  از  و  شد  دلگیر  تو  سخن  از 
را  ما  ولى  گوید  پاسخت  )که  نرسید  خاطرش 

دلیل هایى است(.
هاى  دلیل  شما  فرمود:  الساّلم  علیه  امام 
قرآن  از  ما  هاى  دلیل  گفتند:  بیاورید.  را  خود 
را  آن ها  فرمود:  الساّلم  علیه  )حضرت(  است. 
بیان کنید که )ادلّه قرآنى( شایسته ترین چیزى 
کرد.  باید  عمل  بدان  و  شود  پیروى  که  است 
گفتند: خداى تبارک و تعالى در مقام بیان رفتار 
آله  و  علیه  اهللَّ  صلّى  پیامبر  یاران  از  پاره اى 
کانَ  لَوْ  وَ  أَْنُفسِِهمْ  عَلى   یُؤْثِرُونَ  وَ  مى فرماید: 
َفُأولئِکَ  نَْفسِهِ  ُشحَّ  یُوقَ  مَنْ  وَ  َخصاَصٌة  بِِهمْ 
هُمُ اْلمُْفلِحُونَ- »و دیگران را بر خویش مقدّم 
نیازمند  چیز  همان  به  خود  چند  هر  مى دارند، 
در  خویش  نفس  آزمندى  از  که  آنان  و  باشند 
امان مانند هم آنان رستگارانند.« پس )خداوند( 
فرمود:  دیگر  جاى  در  و  ستود  را  ایشان  کردار 
عامَ عَلى  حُبِّهِ مِسْکِینًا وَ یَتِیمًا وَ  وَ یُْطعِمُونَ الطَّ
أَسِیرًا- »و خوراک را با وجود دوست داشتنش 
به فقیر و یتیم و اسیر اطعام کنند«و ما به همین 

دو آیه اکتفا مى کنیم.
ما  گفت:  مجلس  حاضران  از  یکى  آنگاه 
ندیده ایم که شما خود به خوراک خوب بى میلى 
نشان دهید و با این حال به مردم دستور مى دهید 
که از مال خود دست کشند تا شما از آن بهره مند 
شوید. حضرت ابو عبد اهللَّ علیه الساّلم فرمود: 
به  همه  بگذرید،  ندارد  سودى  که  سخنانى  از 
ناسخ و منسوخ و محکم و  به  آیا  بگویید:  من 
متشابه قرآن آگاهى دارید؟ )و آیا مى دانید( که 
هر کس گمراه شده از )همین بى اطالعى و از( 
همین جا به بیراهه رفته است؟ و هر که از این 
امّت هالک گشته از این راه به هالکت افتاده 
را مى دانیم ولى همه اش  پاره اى  است؟ گفتند: 
اشاره  خود  )به  الساّلم  علیه  امام  نمى دانیم.  را 
اینجاست که آگاه مى شوید  از  فرمود و( گفت: 
پیامبر خدا صلّى اهللَّ  و همچنین است احادیث 
علیه و آله. امّا این که گفتید خداوند در کتاب 

در  حـــــلی  عامــه 
از  بعــد  نهج الحــق 
ــده  مطــرح کــردن عقی
صـــــوفیان  باطــل 
ــاره  ــاره اتحــاد درب درب
عقیــده ایشــان بــه 
و  وجــــود  وحــدت 
ــد:  ــی نویس ــود م موج
ــوفیه  ــی از صـــ بعض
کـــــرده اند  حکــم 
خــدای  اتحــاد  بــه 
ــای  ــا بدن  ه ــی ب تعال
جایــی  تــا  عارفــان 
بعـــــضی شان  کــه 
خــــــدا،  گفته انــد: 
ــت و  ــود اس ــس وج نف
ــدای  ــودی خ ــر موج ه
ــن  ــت! و ای ــی اس تعال
عیــن کفــر و الحــاد 
ســپاس  و  اســــت. 
ــا را  ــه م ــی را ک خدای
بــه پیــروی اهــل بیــت 
ــن  ــت داد و از ای فضیل
دور  باطــل  عقایــد 

ســاخت.
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آنان  که  کرده  آگاه  مردمى  حال  از  را  ما  خود 
را به خاطر نیکوکاریهایشان )به صورت ایثار و 
کار  این  است،  ستوده  مطلق(  خودگذشتگى  از 
بازداشته نشده  از آن  )در آن زمان( روا بوده و 
)بعد(  ولى  خداست.  بر  ایشان  پاداش  و  بودند 
خداى جّل و تقدّس به خالف آنچه آنان بدان 
عمل کردند فرمان داده و امر خدا ناسخ کردار 
از روى  آنان شده است. خداى تبارک و تعالى 
مهرورزى به مؤمنان و توجّه و عنایت ویژه اش 
به این که مایه زیانمندى خود و خانواده هایشان 
نشوند آن )درجه از ایثار( را نهى کرده، چه در 
میان آن ها ناتوانان و کودکان خردسال و پیران 
افتاده و کهنسال سالخورده وجود دارند  از کار 

که بر گرسنگى نمى شکیبند.
صدقه  به  را  خود  نان  گرده  من  اگر  پس 
باشم  نداشته  آن  جز  هم  دیگرى  نان  و  دهم 
ایشان از دست مى روند و از گرسنگى مى میرند. 
پس از اینجاست که پیامبر خدا صلّى اهللَّ علیه 
و آله فرموده: پنج دانه خرما، یا پنج گرده نان یا 
چند دینار و درهمى که انسان دارد و مى خواهد 
که  است  آن  بهتر  کند،  خدایش(  )راه  صرف 
و  برساند  مادرش  و  پدر  مصرف  به  )نخست( 
نانخورهاى خویش  و  دوّم خرج خود  درجه  در 
کند و در درجه سوم به خویشاوندان و برادران 
مؤمنش برساند و در درجه چهارم به همسایگان 
مستمندش دهد و در درجه پنجم در راه خدا به 
موارد(  )این  همه  از  اجرش  که  رساند  مصرف 
کمتر است. پیامبر صلّى اهللَّ علیه و آله در باره 
یکى از انصار که هنگام مرگ خود پنج یا شش 
تن از بندگانش را آزاد ساخت و جز آن ها چیزى 
نداشت و او را فرزندانى خردسال بودند، فرمود: 
بودید  کرده  آگاه  او(  اقدام  این  )از  مرا  »اگر 
به  مسلمانان  گورستان  در  را  وى  نمى گذاشتم 
گذاشته  را  خردسال  کودک  چند  سپارید.  خاک 
الساّلم(  علیه  )امام  کنند!«.  گدایى  مردم  از  تا 

سپس گفت:
پدرم برایم حدیث کرد که پیامبر صلّى اهللَّ 
علیه و آله فرمود: )هزینه را( بدان کس آغاز کن 
که نانخور توست و به ترتیب )اولویّت( نزدیکتر 

و نزدیکتر.
بیانى است که قرآن در ردّ  این  از  گذشته 
سخنان شما بدان گویاست و به صورتى واجب از 
جانب خداى عزیز و حکیم نهى کرده و فرماید: 

الَّذِینَ إِذا أَْنَفُقوا لَمْ یُسِْرُفوا وَ لَمْ یَْقُترُوا وَ کانَ بَیْنَ 
کنند،  انفاق  چون  که  کسانى  »و  َقوامًا-  ذلِکَ 
میان  در  و  نمى ورزند  بخل  و  نمى کنند  اسراف 
این دو اعتدالى هست« آیا نمى بینید که خداوند 
تبارک و تعالى آن کارى را که شما مردم را بدان 
کرده  را سرزنش  مسرفان  نیز  و  مى خوانید  فرا 
راستى،  »به  قرآن مى فرماید:  از  آیه  چند  در  و 
)خدا( مسرفان را دوست ندارد« وى مردم را از 
اسراف نهى کرده و از بخل نیز بازداشته است 
دو  این  میان  اعتدالى  حدّ  کردن  برقرار  به  و 
داراییش  تمام  نباید  )مؤمن(  است.  فرموده  امر 
از خدا درخواست روزى کند  بدهد و سپس  را 
از  که  حدیثى  موجب  به  نرسد.  اجابت  به  که 
پیامبر صلّى اهللَّ علیه و آله رسیده است: »دعاى 
که  مردى  نشود:  مستجاب  امّتم  از  دسته هایى 
که  مردى  کند،  دعایى  مادرش  و  پدر  ضدّ  بر 
بدهکارى مالش را برده و او بر وى گواه نگرفته، 
مردى که بر زنش نفرین کند در حالى که خدا 
اختیار طالقش را به دست خود او قرار داده، و 
پروردگارا  بگوید:  و  نشیند  خانه  در  که  مردى 
روزى مرا عطا کن و خود در طلب روزى بیرون 
نرود که خداوند عّز و جّل مى فرماید: اى بنده 
من، آیا من با بخشیدن تندرستى در چهار رکن 
بدنت راه تحصیل روزى و سفر در زمین را به 
رویت نگشودم؟ تو باید بین خودمان در پیروى 
بر لزوم کسب روزى معذور  از فرمان من دائر 
باشى و من  تا سربار خانواده خود نشده  باشى 
اگر خواستم به تو روزى دهم و اگر خواستم بر 
تو تنگ گیرم و آنگاه است که نزد من معذورى 
او  نصیب  بسیارى  مال  خداوند  که  مردى  و 
انفاق کند و به )درگاه(  او )تمامش( را  سازد و 
خداوند  ده،  روزیم  پروردگارا  که  آرد  روى  خدا 
ندادم؟  فراوانى  روزى  تو  به  آیا  مى فرمایدش: 
آن  کردن  مصرف  در  فرمودم  که  چنان  چرا 
میانه روى نکردى؟ و چرا با آنکه تو را از زیاده 

روى نهى کرده بودم اسراف کردى؟
مورد قطع رحم  در  )باالخره( مردى که  و 
دعا کند. سپس خدا به پیامبرش صلّى اهللَّ علیه 
و آله آموخت که چگونه انفاق کند و این بدان 
آله یک  و  علیه  اهللَّ  پیامبر صلّى  بود که  سبب 
اوقیّة زر داشت و خوش نداشت که شب نزدش 
بماند و آن را به صدقه داد و صبح خود چیزى 
در بساط نداشت، سائلى بیامد و درخواست مالى 

عامــه حلــی در کتــاب 
ــاهده  ــق مش ــج الح نه
از  را  خــود  عینــی 
صوفیــه  از  گروهــی 
چنیــن  زمانـــــش 
ــت: ــزارش نموده اس گ

ــه را  ــی از صوفی گروه
ــان  ــر موالیم ــزد قب ن
علیــه  حســـــــین 
مشــاهده  الســام  
نمــاز  کــه  کــردم 
ــد إال  ــرب را خواندن مغ
ــه  ــان ک ــی از ایش یک
ــاز  ــود و نم ــته ب نشس
ســپس  نمی  خوانــد 
ــاز  ــاعتی نم ــد از س بع
عشــــــاء خواندنــد 
شــخص  آن  ولــی 
ــن از  ــس م ــد. پ نخوان
بعضــی ایشــان راجــع 
نمــاز آن  بــه تــرک 
شــخص پرســیدم کــه 
او پاســخ داد: او چــه 
ــاز دارد  ــه نم ــازی ب نی
ــل  ــه واص ــی ک در حال
شــده اســت! آیــا بعــد 
ــت  ــز اس ــل جای از وص
خــدا  و  خــود  بیــن 
ــد؟  ــرار ده ــی ق حجاب
مــن گفتــم: نــه!. پــس 
او گفــت نمــاز حجابــی 
اســت بیــن بنــده و 

پــروردگار!
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کرد و او چیزى نداشت که به وى بدهد. سائل 
او را سرزنش کرد و پیامبر صلّى اهللَّ علیه و آله 
که بسیار مهربان و دلسوز بود از اینکه چیزى 
اندوهگین شد.  به سائل دهد سخت  که  ندارد 
پس خداوند پیامبر خود صلّى اهللَّ علیه و آله  را 
بدین فرمان ادب آموخت و فرمود: وَ ال تَجْعَْل 
یَدَکَ مَْغُلولًَة إِلى  عُُنقِکَ وَ ال تَبْسُْطها ُکلَّ اْلبَسْطِ 
)از شدّت  را  مَحْسُورًا- »و دستت  مَُلومًا  َفَتْقعُدَ 
گشاده اش  بسیار  نیز  و  مبند،  گردنت  بر  بخل( 
نشینى«  زده  حسرت  و  زده  مالمت  که  مدار 
)خداوند( مى فرماید: به راستى، بسا مردمى که 
از تو چیزى بخواهند و عذرت را نپذیرند، پس 
اگر تمام داراییت را به دیگران بخشى خود به 
زیان مالى دچار شوى. این ها احادیث پیامبر خدا 
صلّى اهللَّ علیه و آله هستند که قرآن نیز آن ها 
را تصدیق دارد )و مطابق با قرآنند( و قرآن را نیز 
اهل آن که مؤمنان باشند تصدیق دارند. چون 
او گفتند: وصیّت کن.  به  ابو بکر  هنگام مرگ 
گفت: به یک پنجم )مال خود( وصیت مى کنم 
و یک پنجم نیز زیاد باشد زیرا به راستى خداوند 
به یک پنجم )خمس( راضى شده. پس به همان 
یک پنجم وصیت کرد با اینکه خداى عّز و جّل 
اختیار یک سوّم مالش را هنگام مرگ به دستش 
داده بود و اگر مى دانست وصیّت به یک سوم 
برایش بهتر است بدان وصیت کرده بود. سپس 
پارساییش  او کسى که شما به فضل و  از  بعد 
اعتراف دارید، سلمان است و )دیگرى( ابوذرّ، که 
خدا از آن دو خرسند باد، سلمان چون سهم خود 
را مى گرفت مصرف یک سالش را تا سر رسید 
اى  گفتند:  او  به  مى داشت.  بر  آینده اش  سال 
ابا عبد اهللَّ )سلمان( تو با این زهدى که دارى 
فردا  یا  امروز  که  نمى دانى  و  مى کنى؟  چنین 
چرا  گفت:  که  بود  این  پاسخش  مرد؟  خواهى 
شما به همان اندازه اى که از مرگم مى ترسید به 
نمى دانید  آیا  بیخبران  اى  ندارید؟  امید  زندگیم 
که نفس، وقتى زندگانى صاحبش، به اندازه اى 
که به معاش خود تکیه کند، تأمین نباشد با او در 
طاعت کاهلى کند و چون زندگانیش تأمین شد 
آرام گیرد امّا ابوذرّ، که خدا از او خرسند باد، چند 
ماده شتر و چند گوسفند داشت که شیرشان را 
مى دوشید و هر گاه خانواده اش میل به خوردن 
از  مى رسید  او  به  مهمانى  یا  مى کردند  گوشت 
آن ها یکى را سر مى برید و اگر مى دید ساکنان 

آبشخورى که اغنام وى در آن مى چریدند نیاز 
به  خود  گوسفندان  و  اشتران  از  دارند  شدید 
اندازه اى که میل گوشتخوارى آن ها را فرونشاند 
قسمت  میانشان  و  مى کشت  ایشان  براى 
مى کرد و خود سهمى به اندازه هر یک از آنان، 
و نه بیشتر از آن، برمى داشت. از اینان زاهدتر 
کیست؟ با اینکه پیامبر خدا در باره )زهد( آنان 
آنچه باید گفته شود فرمود، البته کارشان بدان 
وضعى  به  و  باشند  نداشته  هیچ  که  نرسید  جا 
که  مى دهید  دستور  مردم  به  شما  که  درآیند 
کاالها و چیزهاى خود را دور بریزند و دیگران 

را بر خود و نانخورهاى خود ترجیح دهند.
دنیا(  ترک  مدّعى  )صوفیان  جماعت  اى 
بدانید که شنیدم پدرم از پدرانش علیهم الساّلم 
و  علیه  اهللَّ  صلّى  خدا  پیامبر  که  کرد  روایت 
از چیزى چندان تعجب  آله روزى گفت: »من 
نکردم به اندازه اى که از ذات مؤمن در شگفت 
شدم که اگر پیکرش را در سراى دنیا به قیچى 
مالک  اگر  و  است  او خیر  براى  کنند  تّکه  تّکه 
همه روى زمین از خاور تا باختر آن شود باز هم 
برایش خیر است،و هر چه خداى عّز و جّل با 
او کند برایش خیر باشد.« اى کاش مى دانستم 
آنچه امروز برایتان شرح دادم در شما اثر کرده 
که  نمى دانید  شما  آیا  بگویم،  برایتان  بیشتر  یا 
خداوند جّل اسمه در آغاز کار بر مؤمنان واجب 
از  تن  ده  با  ایشان  از  تن  یک  که  بود  فرموده 
از  که  نداشت  حق  و  کند  هماوردى  مشرکان 
پشت  آن ها  به  کس  هر  و  بگریزد  آنان  برابر 
مى کرد جایگاهش در آتش بود، سپس از فرط 
مهربانى برایشان این تکلیف را از آنان بگردانید 
تن  دو  با  مؤمنان  از  تن  یک  که  آمد  فرمان  و 
از  تخفیفى  این  و  کند  هماوردى  مشرکان  از 
و  بود  مؤمنان  براى  جّل  و  عّز  خداى  )جانب( 
حکم دو مرد برابر ده مرد را نسخ فرمود. نیز به 
از شما  آیا وقتى قاضیان بر مردى  من بگویید 
که مى گوید من زاهد و نادارم پرداخت مخارج 
زنش را واجب مى شمارند، به او ستم مى کنند؟ 
بر مسلمانان ظلم  است،  این ظلم  بگویید:  اگر 
کرده اید و اگر بگویید: )نه( بلکه این عدل است، 
آنجا که صدقه  و  کرده اید،  را محکوم  خودتان 
کسى را که مى خواهد هنگام مرگ به بینوایان 
از یک  صدقه اى دهد مى طلبید، خواستار بیش 
سوّم دارایى او هستید. به من بگویید اگر تمام 

بــه  حلــی:  عامــه 
ــه  ــه ب ــی ک ــن پیران ای
قبر هــای آن هــا تبــرک 
بنگریــد  می  جوینــد، 
عقـــــیده شان  کــه 
دربــــاره خدایشــان 
گاهــی  چیســـــت؟ 
ــول )ذات  ــخن از حل س
پیکــر  در  خداونــد 
و  می  گوینــد  خــود( 
ــد  ــاد )خداون گاه از اتح
ــان  ــود(. عبادتش ــا خ ب
رقــص و کــف زدن و 
ــه  ــت ک ــیقی اس موس
خداونــد ایــن امــور 
ــت  ــار جاهلی ــر کف را ب
عیــب گرفتــه و فرموده 
اســت: »نمــاز آنــان در 
پیشــگاه کعبــه جــز 
ســوت کشــیدن و کــف 
زدن نبــود«. پــس چــه 
کســی غافلتر از کســی 
اســت کــه بــه کســانی 
ــه  ــد ک ــرک می  جوی تب
چــــون  عبادتشــان 
ــی  ــار جاهل ــادت کف عب
ــم ها  ــه چش ــت. بل اس
نمی  شــــــود  کــور 
در  کــه  دل هــا  امــا 
ــد  ــای دارن ــینه ها ج س

می  شــوند.    کــور 
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و  باشند  زاهد  مى خواهید  شما  که  چنان  مردم 
کّفاره  پس  نباشد  دیگرانشان  کاالى  به  نیازى 
از  واجب  زکات  صدقه هاى  و  نذر  و  سوگندها 
و  طال  از  آن ها  جز  و  گاو  و  گوسفند  و  شتر 
که  چیزهایى  دیگر  و  کشمش  و  خرما  و  نقره 
شود؟  داده  کسى  چه  به  است  واجب  زکاتش 
اگر کار چنان باشد که شما مى گویید هیچ کس 
نگهدارد  را  دنیا  دارایى  از  چیزى  که  نسزد  را 
نیاز  بدان سخت  خود  چند  هر  را،  همه  باید  و 
داشته باشد، تقدیم کند. پس بد راهى در پیش 
گرفته اید و مردم را هم بدان مى کشانید و این 
از روى نادانى به )مفاد( کتاب خداى عّز و جّل 
و روش پیامبر او صلّى اهللَّ علیه و آله است که 
کتاب منزل نیز آن را تصدیق مى کند و )بسى 
ناشایست است( که شما با جهالت خود و عدم 
توجه به شگفتی هاى قرآن و تفسیر آن از ناسخ 
و منسوخ و محکم و متشابه و امر و نهى، آن ها 

را رد مى کنید.
شما به من از سلیمان بن داود علیه الساّلم 
)و مکنتى(  از خداوند ملک  آنگاه که  بازگویید، 
و  نسزد  را  کس  هیچ  او  از  پس  که  خواست 
او  و  بخشید  وى  به  را  آن  اسمه  جّل  خداوند 
علیه الساّلم حق مى گفت و بدان عمل مى کرد 
)آیا ناحق مى خواست و خواهشى بیجا داشت(؟ 
به عالوه ما ندیدیم که خدا آن )در خواست( را 
نه بر وى و نه بر مؤمنى دیگر نکوهش کند، و 
داود علیه الساّلم نیز پیش از او ملک )و مکنت( 
پیامبر  یوسف  داشت.سپس  نیرومند  و سلطنتى 
گفت:  مصر  شهریار  به  که  آنگاه  الساّلم  علیه 
عَلِیمٌ-  حَفِیٌظ  إِنِّی  اأْلَرِْض  َخزائِِن  عَلى   اجْعَْلنِی 
من  که  بگمار،  سرزمین  این  خزائن  بر  »مرا 
بدان جا رسید که  نگهبانى کاردانم« و کارش 
تا  آن  اطراف  و  شهریار  آن  سرزمین  اختیاردار 
یمن شد و مردم براى رفع قحط و غالیى که 
بدان دچار شده بودند از نزد او خوراک مى بردند 
او نیز حق مى گفت و به حق کار مى کرد و  و 
گیرد.  عیب  او  بر  را  این  کسى  که  ندیدیم  ما 
بود  بنده اى که خدا دوست  القرنین،  ذو  سپس 
و خدا هم او را دوست مى داشت، اسباب مکنت 
را برایش آماده کرد و خاور و باختر زمین را به 
تملّک او درآورد، او نیز به حق مى گفت و کار 
به حق مى کرد. پس اى جماعت، به آدابى که 
خداى عّز و جّل به مؤمنان فرموده پرورش یابید 

و به امر و نهى خدا بسنده کنید، و آنچه را بر 
شما اشتباه شده از آن آگاه نیستید وانهید و علم 
را به راهش واگذارید تا مزد برید و نزد خداى 
جستجوى  در  و  باشید  معذور  تعالى  و  تبارک 
دانش ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آیات 
قرآن و بازشناسى آنچه خدا حالل کرده یا حرام 
خدا  به  را  شما  آگاهى  این  زیرا  باشید  فرموده 
به  را  نادانى  سازد.  دورتر  جهالت  از  و  نزدیکتر 
دانایان  و  بسیارند  نادانان  چه  واگذارید  نادانان 
ُکلِّ  َفوْقَ  وَ  فرماید:  راستى، خداوند  به  و  اندک 
ذِی عِْلٍم عَلِیمٌ- »فرا دست هر صاحب دانشى 

دانشمندى است«. 15
گذشته از استدالل  های امام علیه ایشان که 
مورد بحث ما در این مقاله نیست نکات زیر از 

این روایت قابل استفاده است:
مهمترین  زمان حضرت صادق  1. صوفیه 
عقیده شان همان دعوت به زهد افراطی و عدم 
کسب و کار و تالش برای رزق و روزی بوده 
آن  به  که  فکریشان  شاخصه  واقع  در  است. 
شناخته می  شدند همین اندیشه باطل بوده است 
و  اتحاد  عقایدی چون وحدت وجود، حلول،  و 
فناء فی اهلل... که در صوفیان دوره  های بعدی 
به همین  نداشته و شاید  راه  پیدا شد در آن ها 
که  حالج  زمان  تا  می  بینیم  که  است  دلیل 
سخنی  می  باشد  صغری  غیبت  دوران  همعصر 
اشاره  با  و  اندیشه هایی  چنین  مستقیم  نقد  در 
بیت  اهل  کلمات  در  صوفیه  گروه  به  مستقیم 

وجود ندارد.
به  السالم  علیه  صادق  امام  استناد  از   .2
خطاب  مورد  گروه  که  برمی آید  ابی بکر  سیره 
مذهب  بر  و  نبوده  حضرتش  شیعیان  از  امام 
به  و  می  کرده اند  مشی  بیت  اهل  مخالفان 
از روی مماشات و جدال  همین دلیل حضرت 
و  می  فرماید.  استناد  بکر  ابی  سیره  به  أحسن، 
در  چنانکه  نبودن  شیعه  یعنی  خصوصیت  این 
فصل  در  تصوف  بزرگ  بررسی شخصیت  های 
بعد به اثبات می  رسد مشخصه تمام صوفیان آن 

دوره بوده است.
این  نمایانگر  می  تواند  که  دیگری  متن 
روایتی است  باشد،  افراطی صوفیه  عقیده زهد 

که در کتاب کشف الغمة نقل شده است:
قومی از صوفیه در خراسان بر حضرت رضا 
حضرت  آن  به  پس  شدند.  وارد  السالم   علیه 

منقــول  روایــات  در 
ــم  ــت علیه ــل بی از اه
الســام  و همچنیــن 
تالیفــات  ســایر  در 
علمــای متقــدم شــیعه، 
متونــی  بــر  عــاوه 
کــه دربــاره مذهــب 
ــه  ــه ب ــوف و صوفی تص
طــور عــام وجــود دارد 
ــبی  ــوان مطالـــ می  ت
ســران  بــه  راجــع 
ــه  ــوف ب ــروف تص مع
طــور خــاص یافــت که 
شــناخت  در  بســیار 
ــت  ــان راهگشاس ایش
ــل  ــر اه ــاً نظ و اساس
ــر  ــا و ه ــت در اینج بی
ــرای  ــر ب ــأله دیگ مس
ــد،  ــیعه معتق ــک ش ی
فصــل الخــــــطاب 
می  شــود. محســوب 
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والیتی  آن  در  مأمون!  امیرالمؤمنین،  گفتند: 
که خدا به او داده بود! نظر کرد پس شما اهل 
مردم  امامت  برای  مردم  را سزاوارترین  بیت 
دانست و در میان اهل بیت تو را شایسته ترین 
دید، پس خواست تا این امر را به تو برگرداند 
ناگوار  نیاز دارد که غذای  امامت به کسی  و 
بخورد و لباس خشن بپوشد و بر حمار سوار 

شود. 
السالم  علیه  رضا  حضرت  حال  این  در 
فرمودند:  و  نشستند  بودند  داده  تکیه  که 
مزین  قبا های  که  بود  پیامبری  یوسف، 
می  زد  تکیه  بالشها  بر  و  می  پوشید  طال  به 
و  قسط  امام  از  تنها  همانا  می  راند.  حکم  و 
وقتی سخن  اینکه  به  عدل خواسته می  شود 
حکم  که  هنگامی  و  بگوید  راست  می  گوید 
وعده  که  هنگام  آن  و  ورزد  عدالت  می  راند 
می  دهد وفا کند. به درستی که خدای تعالی 
لباسی و غذایی را حرام نکرده است. پس این 
اهلل  زینة  حرم  من  قل  فرمود:  تالوت  را  آیه 

التی أخرج لعباده والطیبات من الرزق. 16
از  حاکی  دیگری  فراوان  گزارش های 
ثوری  سفیان  چون  صوفیه  سران  اعتراض 
السالم   علیه  صادق  امام  به  مصری  عباد  و 
که  است  این  نشانگر  که همگی  دارد  وجود 
عمده اندیشه باطل صوفیه در آن دوره ها – 
مخالفان  مذهب  بر  همگی  اینکه  بر  عالوه 
افراطی،  زهد  به  اعتقاد  بوده اند...  بیت  اهل 
دنیا گریزی و عدم تالش برای کسب روزی 

بوده است.
چنانچه عالمه حلی نیز در کشف المراد 
ادله  و  عجیب  عقیده  این  صوفیه،  بعضی  از 
گزارش  اثباتش  برای  را  ایشان  عجیب تر 

نموده است. ایشان می  نویسد:
عامه عقال بر این عقیده اند که طلب رزق 
امر  این  با  از صوفیه  بعضی  ولی  است.  جائز 
مال  که  است  این  اولشان  دلیل  و  مخالفند 
حرام با مال حالل به گونه ای مخلوط است 
که نمی  توان آن را جدا نمود و آنچه که چنین 
است باید آن را صدقه داد! پس بر غنی واجب 
فقیر  به  دارد  دست  در  اموال  از  آنچه  است 
بدهد تا خودش فقیر شود. و آنگاه بر او روا 
شود که از صدقات دیگران استفاده کند! دلیل 
این  روزی  کسب  از  نهی  برای  ایشان  دوم 

است که مال دار شدن باعث می  شود حاکمان 
انسان  به  و خراج  مالیات  گرفتن  برای  ظالم 
و  مالیات  پرداخت  با  انسان  و  کنند  مراجعه 
در  نموده  همکاری  ایشان  با  واقع  در  خراج 

حالی که همکاری با ظالم حرام است!. 
عالمه حلی در رد این ادله می  نویسد:

اواًل این گونه نیست که حالل با حرام به 
نباشد  باشد که قابل تمییز  گونه ای مخلوط 
چرا که شارع راه تمییز را نشان داده و گفته 
حالل  است  مردم  دردست  اموال  از  آنچه 
همچنین  شود[.  ثابت  خالفش  ]مگر  است 
اگر سخن ایشان صحیح باشد و کسب مال 
به این جهت حرام باشد الزمه اش این است 
که غذا خوردن هم حرام باشد! در حالی که 
همگی این الزمه را باطل می دانند پس ملزوم 
و  که کسب  ثانیًا کسی  است.  باطل  نیز  آن 
کار می  کند هدفش از زراعت یا تجارت نفع 
خودش می  باشد و نه تقویت ظالمان ]پس او 
در ظلم ظالمان شریک نیست چون هدفش 

آن نیست.[ 17

ج. حلول و اتحاد:
امامیه  روایی  منابع  در  که  اولین صوفی 
آمده،  اتحاد  و  حلول  به  او  اعتقاد  از  سخن 
از  افرادی  است.  حالج  منصور  بن  حسین 
و  کوفی  هالل  بن  علی  چون  شیعه  غالت 
به  معتقد  نیزکه  را  شلمغانی  العزافر  أبی  ابن 
این عقیده شنیع بوده اند، باید متأثر از حالج 
دانست. چنانچه در بعضی متون به آن اشاره 
خواهد  حالج  بحث  در  مفصاًل  و  است  شده 

آمد. 
قرون  امامیه  عالمان  کلمات  در  اما  و 
حلی  عالمه  آثار  در  بیشتر  همه  از  بعدی 
صوفیه  به  عقیده  این  دادن  نسبت  می  توان 

را دید.
ایشان در رساله سعدیه می  نویسد:

نه در  تعالی  اینکه خدای  مسأله دوم در 
متحد  چیزی  با  نه  و  می  کند  حلول  چیزی 
مسلمین  فرق  تمام  عقیده  این  و  می  گردد 
است مگر آنچه که خواجه نصیرالدین قدس 
بر  ایشان  از صوفیه نقل کرده که  اهلل روحه 
بدن های  در  تعالی  خداوند  که  عقیده اند  این 
عارفان حلول کرده و با ایشان متحد می  گردد! 

حضـرت  خدمـت  شـخصی 
امـام محمد باقرعلیه السـام  

کـرد: عرض 
مـا  بـرای  بصـری  حسـن 
روایـت کـرده که رسـول خدا 
فرمـود: خداوند مـرا مأمور به 
امـری فرمـود کـه سـینه من 
از آن تنـگ شـد و ترسـیدم 
که مـردم تکذیبـم کنند. پس 
خداونـد تهدیـد نمـود که اگر 
بـه آن عمـل نکنم مـرا عذاب 

می  نمایـد.
باقرعلیـه  امـام  اینجـا  در   
السـام  فرمـود: آیـا حسـن 
بصـری بـه شـما دربـاره  آن 
مأموریـت خبـر داد؟ آن مـرد 
گفـت: خیـر. حضـرت فرمود: 
حسـن  سـوگند  خـدا  بـه 
آن  کـه  می دانـد  بصـری 
مأموریـت چـه بـوده ولـی از 
روی عمـد آن را کتمان نمود!. 
مـرد گفـت: فدایت شـوم آن 
مأموریـت چـه بـوده؟ امام در 
امـر خداوند  پاسـخ، جریـان 
بـه نصـب امیرالمؤمنیـن بـه 
والیـت در غدیرخـم را مطرح 

فرمـود. 
در نقلـی مشـابه ایـن روایت 
در کتاب شـرح االخبـار آمده 
کـه امـام او را بـه خاطـر این 

کتمـان نفریـن نمود:
حسـن را چـه می  شـود؟ خدا 
او را بکشـد! بـه خدا سـوگند 
اگر می  خواسـت شـما را خبر 
دهـد می  توانسـت امـا چنین 

 . د نکر

150

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



که  چرا  است  باطلی  و  سخیف  عقیده  این  و 
ضرورت عقلی به بطالن اتحاد حکم می  کند 
زیرا معقول نیست که دو چیز یک چیز گردند 
بدون مخلوط شدن و انفعال و زیادی در مقدار 
تعالی  خدای  مورد  در  نیز  حلول  و  کمیت.  و 
غیرمعقول است چرا که ذاتی که بنفسه مجرد 
غیرمادیات  و  مادیات  در  نیست  ممکن  است 
به  نیازمند  کننده  حلول  که  چرا  کند.  حلول 
محل است و هر نیازمندی ممکن الوجود است 
ممکن الوجود  و  است  واجب الوجود  خداوند  و 

نیست پس خداوند حلول کننده نیست. 18
همچنین در نهج الحق می  نویسد:

را  عارفان  بدن های  در  حلول  صوفیه  و 
ذلک  عن  اهلل  تعالی  دانسته اند  روا  خداوند  بر 
علوا کبیرا. پس به این مشایخی که مخالفان 
که  بنگرید  می  جویند  تبرک  قبورشان  به  ما 
یکبار  دارند  پروردگارشان  درباره  اعتقادی  چه 

حلول را روا می دانند و بار دیگر اتحاد را...19
در کتاب»النافع یوم العشر فی شرح الباب 
الحادی عشر« عقیده اتحاد را عالوه بر صوفیه 
به بعضی مسیحیان و همچنین فرقه نصیریه 

]از فرق غالت شیعه[ نیز نسبت می  دهد. 20

د. وحدت وجود:
مطرح  از  بعد  الحق  نهج  در  حلی  عالمه 
اتحاد  درباره  صوفیان  باطل  عقیده  کردن 
وحدت  به  ایشان  عقیده  درباره  دارند  عبارتی 
وجود و موجود: بعضی از صوفیه حکم کرده اند 
تا  عارفان  بدن های  با  تعالی  خدای  اتحاد  به 
جایی که بعضی شان گفته اند: خدا، نفس وجود 
است و هر موجودی خدای تعالی است! و این 
عین کفر و الحاد است. و سپاس خدایی را که 
ما را به پیروی اهل بیت فضیلت داد و از این 

عقاید باطل دور ساخت. 21

ه. ترک عبادت:
عالمه حلی در کتاب نهج الحق مشاهده 
زمانش  صوفیه  از  گروهی  از  را  خود  عینی 

چنین گزارش نموده است:
موالیمان  قبر  نزد  را  صوفیه  از  گروهی 
نماز  که  کردم  مشاهده  السالم   علیه  حسین 
مغرب را خواندند إال یکی از ایشان که نشسته 
بود و نماز نمی  خواند سپس بعد از ساعتی نماز 

پس  نخواند.  شخص  آن  ولی  خواندند  عشاء 
آن  نماز  ترک  به  راجع  ایشان  بعضی  از  من 
شخص پرسیدم که او پاسخ داد: او چه نیازی 
به نماز دارد در حالی که واصل شده است! آیا 
بعد از وصل جایز است بین خود و خدا حجابی 
نماز  گفت  او  پس  نه!.  گفتم:  من  دهد؟  قرار 

حجابی است بین بنده و پروردگار! 22
همچنین عالمه در کتاب الفین تعریفی از 
ایمان را به طائفه ای از صوفیه نسبت می  دهد 

که بی ارتباط به مسأله ترک عبادت نیست.23

و.  تصفیه خاطر، راه کسب معرفت:
ابن می ثم بحرانی ـ شارح نهج البالغه ـ 

بعد از اثبات وجوب کسب معرفت می  نویسد:
کسب  برای  دیگری  را ههای  بعضی 
الخاطر  تصفیة  :...منها  شده اند  قائل  معرفت 

کما یقوله بعض المتصوفة...24

ز. رقص و غنا:
و  حلول  مسأله  طرح  از  بعد  حلی  عالمه 

عقیده صوفیه در این خصوص می  نویسد:
الذین  المشایخ  هؤالء  إلى  فانظروا 
یتبرکون بمشاهدهم: کیف اعتقادهم فی ربهم 
االتحاد،  وأخرى  الحلول،  تارة  وتجویزهم  ؟ 
وعبادتهم الرقص، والتصفیق، والغناء. وقد عاب 
اهلل تعالى على الجاهلیة الکفار فی ذلک ، فقال 
عز من قائل: » وما کان صالتهم عند البیت 
إال مکاء و تصدیة« وأی غافل أبلغ من تغفل 
من یتبرک بمن یتعبد اهلل بما عاب به الکفار ؟ 
» فإنها ال تعمى األبصار و لکن تعمى القلوب 

التی فی الصدور. 25
آن ها  قبر های  به  که  پیرانی  این  به 
در  شان  عقیده  که  بنگرید  می  جویند،  تبرک 
از حلول  باره خدایشان چیست؟ گاهی سخن 
)ذات خداوند در پیکر خود( می  گویند و گاه از 
اتحاد )خداوند با خود(. عبادتشان رقص و کف 
امور را  زدن و موسیقی است که خداوند این 
بر کفار جاهلیت عیب گرفته و فرموده است: 
»نماز آنان در پیشگاه کعبه جز سوت کشیدن 
از  غافلتر  کسی  چه  پس  نبود«.  زدن  کف  و 
کسی است که به کسانی تبرک می  جوید که 
عبادتشان چون عبادت کفار جاهلی است. بله 
چشمها کور نمی  شود اما دلها که در سینه ها 

السـام  علیـه  باقـر  امـام 
بـا اشـاره بـه مردمـی کـه 
طـواف می  کردنـد بـه مـن 
ایـن  سـدیر  ای  فرمـود:  
مـردم تنهـا بـه ایـن امـر 
شـدند تـا دور این سـنگها 
طـواف کننـد و آنـگاه نـزد 
را  والیتشـان  و  بیاینـد  مـا 
نسـبت به مـا اعـام دارند 
می  فرمایـد:  خداونـد  کـه 
آمرزنـده ام  بسـیار  مـن  و 
برای کسـی که توبـه کند و 
ایمـان آورد و عمل صالح به 
جای آورد و سـپس هدایت 
"هدایـت  از  منظـور  شـود. 
شـود" والیـت ما اهـل بیت 

است.
ای سـدیر اکنـون رهزنـان 
دیـن خـدا را بـه تو نشـان 
می  دهـم آنـگاه حضـرت به 
ابوحنیفـه و سـفیان ثـوری 
کـه  صوفیـه{  سـران  }از 
در مسـجد بـا اصحابشـان 
حلقـه زده بودند نـگاه کرده 
فرمـود: اینـان رهزنـان راه 
دیـن خـدا هسـتند بـدون 
جانـب  از  هدایتـی  اینکـه 
داشـته  همـراه  بـه  خـدا 
باشـند و یـا کتاب روشـنی! 
در  خبیث هـا  ایـن  اگـر 
می  نشسـتند  خانه هایشـان 
مـردم متحیـر می  گشـتند و 
وقتـی کسـی را نمی  یافتنـد 
تـا از خـدا و رسـول او بـه 
ایشـان خبـر دهـد، نـزد ما 
می  آمدنـد تـا آن هـا را خبر 

دهیـم.
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جای دارند کور می  شوند.   
قبل از او ابوالفتح کراجکی شاگرد شیخ مفید خاطر های از حضورش در یکی از مجالس 
ایشان  بین  در  کارها  این  پنجم  قرن  در  حداقل  می  دهد  نشان  که  می  کند  بیان  صوفیه 

مرسوم بوده است:
روزی مجبور به حضور در میان جمعی از متصوفان شدم. هنگامی که مجلسشان آماده 
شد شروع کردند به غناء و رقص که از عادت های ایشان است. پس من از ایشان کناره 
گرفتم و به گوشه ای رفتم که مردی از اهل فضل و دیانت نیز به آنجا نزد من آمد و ما 
شروع کردیم به مذمت صوفیه در بدی اعمالشان و در فساد نیاتشان در آنچه که تأویل 

می  کنند و آن دردهایی که به واسطه رقص بر خود وارد می  نمایند...تا پایان قصه 26

3. سران تصوف در روایات معصومین و تالیفات عالمان متقدم شیعه:
تالیفات علمای  در سایر  السالم  و همچنین  بیت علیهم  اهل  از  منقول  روایات  در 
متقدم شیعه، عالوه بر متونی که درباره مذهب تصوف و صوفیه به طور عام وجود دارد 
می  توان مطالبی راجع به سران معروف تصوف به طور خاص یافت که بسیار در شناخت 
برای یک شیعه  اینجا و هر مسأله دیگر  در  بیت  اهل  نظر  اساسًا  و  راهگشاست  ایشان 

معتقد، فصل الخطاب محسوب می  شود.
در این فصل ما با بررسی روایات و متون راجع به هر یک از سران تصوف سعی در 

معرفی عقیده و مرام و رفتار ایشان می  نمائیم.

1. الف: عقاید حسن بصری:
1. عدم اعتقاد به امامت اهل بیت:

امام صادق علیه السالم  در حدیثی ضمن طرح مسأله تقیه و اهمیت رعایت آن از 
سوی اصحاب و بیان اینکه تارک تقیه همچون ناصبی برای امام ناگواری و سختی پدید 

می آورد فرمود :
به خدا سوگند اگر شما هر آنچه من می  گویم بگویید اقرار می  کنم که حقیقتًا اصحاب 
من هستید، چنانچه این ابوحنیفه است با اصحابش و آن حسن بصری است که اصحابی 
دارد و من مردی از قریش هستم زاده رسول اهلل و دانای به کتاب خدا که در آن بیان 

همه چیز هست: آغاز خلقت، امر زمین و آسمان و اولین و آخرین و گذشته و آینده....27
این بیان حضرت که ابوحنیفه و حسن بصری را در مقابل خودش دارای اصحاب و 
یاران معرفی می  فرماید کاماًل بیانگر این است که ایشان در مقابل اهل بیت دکاندار و 
مدعی تعلیم فقه و عقاید و ... بوده اند نه اینکه از یاران و شیعیان حضرتش باشند. پس 
هرگز نمی  توان امثال حسن بصری را به معنای دقیق علمی شیعه امامی دانست. چرا که 
شیعه امامی کسی است که امامت و والیت اهل بیت علیه السالم  را پذیرفته باشد و به 
مقام تعلیمی و تبلیغی ایشان نسبت به دین خدا معترف باشد نه اینکه خود در عرض ایشان 
و در واقع در مقابل ایشان پرچمی افراشته باشد و مردم را به مکتب و مرام خود دعوت 

نماید!. همان کاری که امثال ابوحنیفه و حسن بصری می  کرده اند.
در کتاب دعائم االسالم آمده است که شخصی خدمت حضرت امام محمد 

باقرعلیه السالم  عرض کرد:
حسن بصری برای ما روایت کرده که رسول خدا فرمود: خداوند مرا مأمور به امری 
فرمود که سینه من از آن تنگ شد و ترسیدم که مردم تکذیبم کنند. پس خداوند تهدید 

نمود که اگر به آن عمل نکنم مرا عذاب می  نماید.
 در اینجا امام باقرعلیه السالم  فرمود: آیا حسن بصری به شما درباره  آن مأموریت 
خبر داد؟ آن مرد گفت: خیر. حضرت فرمود: به خدا سوگند حسن بصری می داند که آن 

سفیان ثوری }از سران صوفیه{ 
در مسجد الحرام گذر می  کرد که 
امام صادق علیه السام را دید در 
گران  و  زیبا  لباس  های  که  حالی 
قیمت پوشیده بود. گفت: به خدا 
سوگند نزد او می  روم و توبیخش 
گفت: ای  امام  به  پس  می  کنم! 
خدا  رسول  نه  خدا  رسول  فرزند 
نه  و  می  پوشید  لباس هایی  چنین 

علی و نه هیچ یک از پدرانت!
زمان  در  خدا  رسول  فرمود:  امام 
اما  می  کرد  زندگی  فقر  و  سختی 
را  نعمت هایش  دنیا  آن  از  بعد 
ســـزاوارترین  و  گستــــراند 
نیکان  نعمت ها،  این  به  مردم 
هستند. خـــــداوند می  فرماید: 
حرام  کسی  چه  پیامبر  بگو ای 
که  را  خدادادی  زینت  های  کرده 
و  ساخته  خارج  بندگانش  برای 
اهل  ما  و  را.  ارزاق پاک  همچنین 
بیت شایسته ترین کسان هستیم 
برای گرفتن عطایای الهی. با این 
را  لباس هایی  این  ثوری  حال ای 
بر تن من می  بینی تنها برای  که 
حضرت  پس  پوشیده ام.  مردم 
لباس  و  گرفت  را  سفیان  دست 
لباس  و  زد  باال  را  خود  روئین 
نشان  بود  خشن  که  را  زیرین 
است  لباسی  این  فرمود:  و  داد 
که برای خودم پوشیدم و آن چه 

دیدی برای مردم پوشیدم!.
آنگاه حضرت لباس روئین سفیان 
زد  باال  بود  کلفت  و  خشن  که  را 
و لباس زیرینش که نرم و نازک 
آن  فرمود:  پس  شد!  آشکار  بود 
به  دادن  نشان  برای  را  باالئی 
لباس  این  و  ای  پوشید ه  مردم 
برای  ای  کرد ه  مخفی  که  را  نرم 

خودت پوشیده ای!
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مأموریت چه بوده ولی از روی عمد آن را کتمان نمود!. مرد گفت: 
فدایت شوم آن مأموریت چه بوده؟ امام در پاسخ، جریان امر خداوند 

به نصب امیرالمؤمنین به والیت در غدیرخم را مطرح فرمود. 28
در نقلی مشابه این روایت در کتاب شرح االخبار آمده که امام 

او را به خاطر این کتمان نفرین نمود:
اگر  سوگند  خدا  به  بکشد!  را  او  خدا  می  شود؟  چه  را  حسن 

می  خواست شما را خبر دهد می  توانست اما چنین نکرد. 29
پس حسن بصری بدون اینکه عذری موجه داشته باشد حدیث 
امامت  به  وی  ایمان  عدم  نتیجه اش  که  می  کرده  کتمان  را  غدیر 

صاحب غدیر می شود.
که  داشته  عقید های  القربی  ذوی  آیه  تفسیر  در  بصری  حسن 
کاماًل مبین عدم اعتقاد او به اهل بیت می  باشد: امام صادق علیه 
ال  قل  آیه  درباره  بصری ها  نظر  فرمود:  الطاق  مؤمن  به  السالم 
أسألکم علیه أجرا إال المودة  فی القربی چیست؟ وی گفت: حسن 
از  پیامبر  خویشان  و  اقوام  ذوی القربی  از  منظور  می  گفت:  بصری 
عرب می  باشد!امام فرمود: اما من می  گویم این آیه تنها مخصوص 
ما اهل بیت است. و اگر آن ها بگویند نه! همه قریش را شامل است 
می  گویم: به من بگویید هنگامی که حادثه سختی بر پیامبر خدا وارد 
می  شد چه کسی را به آن اختصاص می  داد آیا تنها اهل بیت نبودند 
که در آن حادثه شریک می  شدند؟ مثال هنگامی که رسول خدا اراده 
کرد تا با اهل نجران مباهله کند دست علی، فاطمه، حسن و حسین 

را گرفت و با خود برد…30
همچنین درباره عقیده حسن بصری پیرامون آیه ذوی القربی 
در کتاب  مغربی  نعمان  قاضی  است که  گزارش دیگری در دست 

دعائم االسالم  آن را بیان کرده:
گروهی گفته اند مودت فی القربی یعنی تقرب جستن به سوی 
خدا با طاعت او و این دورترین معنا و مشکل ترین تاویل آیه است 
و هیچ نشانه ای از ظاهر آیه برای تأیید آن وجود ندارد و این تأویل 
از حسن بصری روایت شده که ناشی از اعتقاد بد او نسبت به آل 
محمد است به گونه ای که از مثل اویی با آن اعتقاد فاسدش چنین 
معنی فاسدی بعید نیست! . چگونه قربی را در اینجا به معنی قرب 
به خداوند گرفته و چگونه مودت را می  خواهد معنا کند؟! اگر اینگونه 
بود که این تحریف کننده کالم خدا می  گوید دیگر جایی برای ذکر 

مودت و همچنین اجر باقی نمی  ماند. 31
عالمه حلی نیز در کشف المراد می  نویسد: 

در مورد افضلیت ابوبکر یا علی اختالف شده که عمر و عثمان و 
ابن عمر و ابوهریره گفته اند: ابوبکر افضل از علی است و از تابعین 

حسن بصری و عمرو بن عبید نیز نظرشان همین است! 32

2. عدم اعتقاد حسن بصری به تقیه:
السالم  علیه  باقر  امام محمد  به حضرت  بصره  اهل  از  مردی 
عرض کرد: حسن بصری می  پندارد کسانی که علم را کتمان کنند، 

بوی تعفن درونشان، اهل جهنم را اذیت می  کند! 

امام فرمود: در این صورت مومن آل فرعون )که در قرآن آمده 
است : )یکتم ایمانه…( هالک شده است! اصاًل از زمان بعثت نوح 
دائمًا علم، مکتوم بوده است. پس حسن هر کجا می  خواهد به چپ 
و راست برود! به خدا سوگند علم جز اینجا )نزد ما اهل بیت( یافت 

نشود! 33
این روایت نشان می  دهد که حسن بصری تقیه را که از ارکان 
مذهب تشیع و شعار ائمه شیعه بعد از امام حسین علیه السالم بوده 
است انکار می  کرده و روایتی را جعل نموده یا حداقل تفسیر به رأی 
می  کرده که کتمان علم همیشه و در هر شرایطی، عقوبتی بسیار 
شدید خواهد داشت! ولی امام باقر علیه السالم صریحًا این عقیده 
وی را با استناد به مدح خداوند از مومن آل فرعون با اینکه ایمان 
نشان  خاطر  بعد  و  می  کند.  ابطال  می  داشته،  مکتوم  را  علمش  و 
می  سازند که این علم مکتوم تنها در نزد اهل بیت است و حسن 
بصری جز با اعتقاد به این منصب اهل بیت و زانوی شاگردی زدن 
در مقابل ایشان به علم حقیقی دست نیابد. این تعبیر امام صریحا 
نشان می  دهد مرام حسن بصری کاماًل مخالف با جریان تشیع بوده 

است.
جالب اینکه همین حسن بصری که اینجا با شدت، کتمان علم 
را نفی کرده و حرام می داند اما خود، حدیث غدیر را کتمان می  کرد! 
و دیدیم که امام علیه السالم او را نفرین کردند. پس معلوم می  شود 
به  بلکه  است  نبوده  جان  برای حفظ  و  تقیه  روی  از  کتمانش  که 

جهت عدم اعتقاد به والیت بوده است چنانکه گذشت.

3.اعتقاد حسن بصری به تفویض:
در کتاب احتجاج طبرسی از ابی حمزه ثمالی روایت شد است 

که:
حسن بصری نزد امام باقر علیه السالم آمد و گفت : می  خواهم 
از مسائلی در قرآن از شما سوال کنم. امام فرمود: مگر تو فقیه اهل 

بصره نیستی؟ حسن گفت : اینطور می  گویند.
 امام فرمود : آیا در بصره جز تو کسی دیگری هست که مردم 

از او اخذ کنند؟ گفت: نه! 
فرمود: پس تمامی بصره علمشان را از تو می  گیرند؟. گفت بله.
دار  عهده  را  عظیم  امری  که  راستی  به  اهلل  سبحان  فرمود:   
شدی! از تو اخباری به من رسیده می  خواهم بدانم درست است یا 
معتقدی  تو  که  می  گویند  فرمود:  امام  چه؟  درباره  گفت  نه. حسن 
را به آن ها واگذار  امور شان  آنگاه  بندگان را خلق کرده و  خداوند 
نموده! حسن سکوت کرد… سپس امام از تفسیر آیه ای از قرآن از 

او پرسید و او جواب نادرست داد.
و در نهایت امام فرمود: … و بپرهیز از قول به تفویض چرا که 
خدای عزوجل امور را به خلقش از روی سستی و ضعف وانگذاشته 

و نیز آن ها را  بر معاصی از روی ظلم مجبور نساخته. 34
بصری  آمده که حسن  العقول  کتاب تحف  در  دیگری  روایت 
ضمن نوشتن نامه ای خطاب به امام حسن مجتبی علیه السالم از 
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ایشان در خصوص قدر و استطاعت یا همان جبر و تفویض سوال می  کند و حضرت پاسخ 
حق را برای وی می  نویسد. 35

گویا مسأله جبر و تفویض از دغدغه ها ی مهم ذهن حسن بصری بوده و به گونه 
ای در آن مردد و حیران بوده که گاهی قائل به جبر و گاهی مایل به تفویض بوده است! 
یکی از اسناد این تلون عقیده او سخن شاگردش ابن ابی العوجاء است که در کتاب کافی 

نقل شده است:
از  ابتدا  که   – السالم  علیه  امام صادقع  زمان  معروف  زندیق   – العوجاء  ابی  ابن  از 
شاگردان حسن بصری بود و سپس از توحید منصرف شد پرسیدند: چرا مذهب استاد خود 

)حسن بصری( را ترک گفته و در عقید ه ای داخل شدی که اصل و حقیقتی ندارد؟ 
ابن ابی العوجاء پاسخ داد: استاد من در عقیده اش متلون بود. گاهی معتقد به قدر 
)تفویض( بود و گاهی معتقد به جبر! و من ندیدم که دائمًا بر اعتقادی واحد پابرجا باشد! 36
فضل بن شاذان حسن بصری را از رؤسای قدریه )قائلین به تفویض( دانسته است. 37

4.  دیگر عقاید حسن بصری:
سدیر صیرفی به امام باقر علیه السالم عرض کرد: حدیثی از حسن بصری شنیده ام 
که اگر حق باشد پس وای بر من! امام فرمود: چه حدیثی ؟ سدیر گفت : حسن بصری 
دیوار  سایه  در  نیست  حاضر  آید  به جوش  خورشید  حرارت  از  مغز سرش  اگر  می  گوید: 
صرافی برود و اگر جگرش از تشنگی پاره شود از خانه صراف آب نمی  خورد! در حالی که 
صرافی شغل و تجارت من است و گوشت و خون من از آن روئیده و حج و عمره ام از 

آن است! 
امام علیه السالم فرمود: حسن دروغ گفته است!. اگر تو یکسان بگیری یکسان بدهی 
و وقت نماز کارت را رها کنی و به سوی نماز بشتابی هیچ گناهی در شغلت نیست مگر 

نمیدانی اصحاب کهف صراف بودند! 38

ب . تعامل و برخوردها ی حسن بصری با ائمه علیهم السام:
حسن بصری معاصر با پنج امام از ائمه اهل بیت علیهم السالم بوده و طبعًا شناخت 

نوع تعامل او با آن حضرات در پی بردن به ابعاد فکری و عقیدتی اش بسیار مؤثر است.
از برخوردها ی او با امیرالمؤمنین علی علیه السالم چند گزارش در دست است:

اول نقلی است در کتاب احتجاج طبرسی از ابن عباس که:
امیرمؤمنان پس از جنگ جمل برای مردم بصره خطبه ای خواند و آن ها را به خاطر 
شرکت در جنگ علیه خود سرزنش نمود. ابن عباس می  گوید پس از خطبه، حضرت از 
منبر پائین آمد و به راه افتاد، ما نیز به دنبال ایشان راه افتادیم. در اینحال حضرت به حسن 
بصری رسید در حالی که وضو می  گرفت. به او فرمود: ای حسن وضو را کامل بگیر . پس 
او گفت: ای امیرالمؤمنین دیروز کسانی را کشتی که شهادت به وحدانیت خدا و رسالت 
محمد می  دادند، نماز های پنجگانه را به جای می  آوردند و وضو را کامل می  گرفتند! حضرت 
فرمود: تو چرا ما را یاری نکردی؟ حسن گفت: به خدا سوگند به تو راست می  گویم من 
در اول روز غسل کرده و حنوط نمودم و سالحم را به خود بستم و هیچ شکی نداشتم که 
تخلف از ام المؤمنین عایشه کفر است! اما در میانه راه یک منادی ندا داد: ای حسن کجا 
می  روی؟ برگرد که قاتل و مقتول هر دو در آتشند!. پس ترسان بازگشتم و در خانه نشستم 
. باز در روز دوم شک نداشتم که تخلف از عایشه کفر است پس دوباره به قصد جنگ راه 

افتادم تا به همان موضع دیروز رسیدم که آن منادی همان ندا را تکرار کرد .
در این هنگام امیرمؤمنان فرمود: راست می  گویی آیا میدانی آن منادی چه کسی بود؟ 
حسن گفت: نه. حضرت فرمود: او برادرت ابلیس بود! و به تو راست گفت چرا که قاتل و 

سـران  }از  بصـری  عبـاد 
صوفیـه{ در راه مکـه علـی بـن 
الحسـین را دید. بـه آن حضرت 
گفـت:  ای علـی بـن الحسـین 
جهـاد و سـختی آنرا رهـا کر ده 
ای و بـه حـج و آسـانی آن روی 
عزوجـل  خداونـد  ای!.  نمـوده 
می  فرمایـد: »خداونـد از مومنین 
را می  خـرد  اموالشـان  و  جانهـا 
بـرای  بهشـت  عـوض  در  تـا 
آنـان باشـد. آن هـا در راه خـدا 
جهـاد می  کننـد پـس می  کشـند 
و کشـته می  شـوند، ایـن وعـده 
حقـی اسـت در تـورات و انجیل 
و قـرآن چه کسـی از خداوند به 
عهد خـود وفادارتر اسـت. پس 
معاملـه  بـه  باشـید  خوشـحال 
آن  و  کردیـد  خـدا  بـا  کـه  ای 

رسـتگاری بـزرگ اسـت«.
را  آیـه  فرمـود:  سـجاد  امـام 
تمـام کن کـه می  فرمایـد: آن ها 
عبـادت  و  کننـدگان  توبـه  کـه 
کننــــدگان و سپاسـگزاران و 
روزه داران و رکـوع کننـدگان و 
سـجده کنندگان و امـر کنندگان 
کننـدگان  نهـی  و  نیکـی  بـه 
حـدود  پاسـداران  و  منکـر  از 
خداونـد هسـتند و بشـارت بده 

. را!  مؤمنـان 
گاه  هـر  فرمـود:  امـام  پـس 
کسـانی با ایـن صفـات را ببینم 
جهـاد همـراه بـا آن هـا افضل از 

اسـت! حج 
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مقتول لشکر عایشه هر دو در آتشند. پس حسن بصری گفت: االن 
دانستم که آن قوم هالک شدند! 39

کتاب احتجاج در ادامه همین روایت می  نویسد: و از ابی یحیی 
واسطی نقل شده که:

هنگامی که امیرمومنان در جنگ جمل پیروز شد مردم اطراف 
با  کاغذهایی  و  بود  میانشان حسن بصری  در  او تجمع کردند که 
خود داشت و هر کلمه ای که حضرت می  فرمود او می  نوشت. پس 
حضرت با صدای بلند فرمود: چه می  کنی. حسن گفت: آثار شما را 
تا برای دیگران حدیث کنم. پس حضرت فرمود: برای  می  نویسم 
هر قوم سامری هست و این )حسن بصری( سامری این امت است. 
ولی او همچون سامری نمی  گوید )المساس( بلکه می  گوید )القتال( 

[یعنی می  گوید جنگ نکنید].40
البته این متن از دو جهت قابل تأمل است: یکی اینکه حسن 
و غریب  داشته  شانزده سال  زمان جنگ جمل حداکثر  در  بصری 
می  نماید که نوجوانی در این سن اینچنین مورد خطاب حضرت قرار 
گرفته باشد. دوم اینکه در روایاتی به نقل از سلمان و همچنین ابوذر 
رسول خدا فرموده اند  سامری امت ایشان، ابوموسی اشعری می  باشد 

که می  گوید "ال قتال".41
همین ماجرای وضوی حسن بصری به صورت خالصه تر ولی 

با نکته ای اضافی در الخرائج راوندی نیز آمده است:
گذشتند  بصری  حسن  بر  السالم  علیه  علی  که  شده  روایت 
را  وضویت  »لفتی«!  فرمود: ای  پس  می  گرفت  وضو  که  حالی  در 
کامل بگیر. حسن گفت: دیروز مردانی را کشتی که وضوی کامل 
می  گرفتند!. حضرت فرمود: و تو بر آنان غمگینی؟ حسن گفت: بله. 

حضرت فرمود: پس خداوند غمت را طوالنی گرداند!
 ایوب سجستانی می  گوید: ما هیچ وقت حسن را ندیدیم مگر 
آنکه غمگین بود مثل کسی که از دفن دوست مرده اش بر می  گردد 
یا چارپا داری که حیوانش را گم کرده باشد. پس چون از او علت را 

پرسیدیم، وی گفت: دعای مرد صالح در من کارگر افتاده است!42
به  »لفتی«  است:  نوشته  فوق  روایت  ذیل  در  عالمه مجلسی 
نام گذارده و در  این  به  را  او  زبانی نبطی یعنی شیطان و مادرش 

کودکی صدایش می  زد و هیچ کس دیگر از این نام خبر نداشت.
جالب اینکه قضیه وضوء حسن بصری در امالی شیخ مفید به 

نقل از خود وی به گونه ای کاماًل متفاوت روایت شده است:
حسن بصری می  گوید: هنگامی که امیرمؤمنان بر ما در بصره 
وارد شد بر من گذر کرد در حالی که وضو می  گرفتم . پس فرمود: ای 
جوان وضویت را شایسته انجام بده تا خداوند به تو احسان نماید! 
پس  شدم.  روان  دنبالش  به  من  و  گذشت  من  از  حضرت  سپس 
من  به  بلی  گفتم  داری؟  کاری  من  با  فرمود:آیا  شده  من  متوجه 
کالمی بیاموز تا خداوند به واسطه آن به من نفع رساند. پس حضرت 
فرمود: ای جوان هر کس خدا را تصدیق کند نجات یابد و هر کس 
بر دین خود شفقت ورزد از هالکت در امان ماند و هر کس در دنیا 

زهد بورزد چشمانش به ثواب آخرت روشن گردد...43

به هر حال آنچه که از تاریخ مسلم است این است که حسن 
بصری در هیچ یک از سه جنگ امیرمؤمنان در میان لشکر حضرت 

حضور نداشته و ایشان را یاری نداده است.
نیز همین گونه  امام حسین  و  امام حسن  با  تعاملش  در مورد 

رفتار نموده و  از انصار ایشان نبوده است. 
تنها دو نقل او از امام حسن علیه السالم در کتب شیعه هست 
که یکی روایت تحف العقول در مورد سؤال وی از حضرت درباره ی 
جبر و اختیار بود که گذشت. و دیگری روایتی است که در خصال 

شیخ صدوق آمده است:
 : که  کرده  روایت  السالم  علیه  حسن  امام  از  بصری  حسن 

همانان نیکوترین نیکی، اخالق نیک است.44
در مورد برخورد حسن بصری با امام زین العابدین نیز روایت زیر 

در احتجاج طبرسی آمده:
بصری  حسن  بر  السالم  علیه  العابدین  زین  که  شد  روایت 
گذشتند در حالی که در منی مردم را موعظه می  کرد پس حضرت 
قرار  آن  در  که  درباره وضعیتی  تو  از  تا  فرمود: بس کن  و  ایستاد 

دادی سؤال کنم.
آیا به آنچه که االن هستی رضایت داری به گونه ای که مرگ 

بخواهد فردا تو را دریابد؟ 
حسن گفت: نه. حضرت پرسید: آیا به خود خبر داد ه ای تا در 

فکر تحول از این حالت به حالتی که به آن راضی باشی، باشد؟
حسن مدتی مکث کرد و آنگاه گفت: نه. پس حضرت فرمود: آیا 
به پیامبری بعد از محمد امید داری؟ گفت: نه. فرمود: آیا به سرایی 
غیر از سرای دنیا امید داری تا پس از مرگ به آن باز گردی و خود 
را اصالح کنی؟ گفت: نه. فرمود: آیا کسی که ذر ه ای عقل داشته 

باشد را دید ه ای که به چنین حالتی برای خود راضی باشد؟!
آنگاه فرمود: تو که در چنین وضعیتی قرار داری چگونه مردم 

را موعظه می  کنی؟ 
هنگامی که حضرت عبور کرد حسن بصری پرسید: این شخص 
کیست؟ گفتند علی بن الحسین است. حسن گفت: اینان اهل بیت 
را در حال  از آن ماجرا کسی حسن بصری  بعد  علم هستند. پس 

موعظه مردم ندید.45
و اما در خصوص برخورد  های حسن بصری با امام محمد باقر 
علیه السالم عالوه بر چند روایتی که قباًل درباره اظهار نظر حضرت 
در مورد او گذشت. چند مورد برخورد مستقیم نیز گزارش شده است.
مورد اول نقلی است که خود حسن بصری روایت کرده است:

علیه  باقر  )امام  جعفر  ابی  همراه  من  می  گوید  بصری  حسن 
السالم( در منی بودم که جنازه مردی از قریش را آوردند. ابوجعفر 
گفت: بر خیز ای ابا سعید و همراه ما به سوی جنازه او بیا. پس وقتی 
که داخل قبرستان شدیم فرمود: آیا شما را آگاه نسازم از پنچ خصلت 
از خصال نیکی که به بهشت منجر می  شود. گفتم: بله پس فرمود: 
مخفی داشتن مصیبت ، صدقه ای که با دست راستت بدهی و دست 
چپت با خبر نشود، نیکی به والدین که موجب رضای خداست، زیاد 
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از گنج های بهشت است و حب  العظیم که  العلی  گفتن ذکر ال حول و ال قوة إال باهلل 
محمد و آل محمد. 46

مورد دوم سؤال اعتراض گونه ایست از امام :
امام صادق می  فرماید: حسن بصری نزد پدرم آمدم و گفت: ای ابا جعفر به من خبر 
رسیده، که تو گفته ای: هر بند ه ای که گناهی مرتکب شود خداوند تا هفت ساعت به او 

مهلت می  دهد که اگر توبه کرد و استغفار نمود آن گناه بر او نوشته نشود.
پس پدرم )امام باقر علیه السالم( به حسن گفت: من اینطور نگفتم بلکه گفتم: هر 

بنده  مؤمنی که گناهی مرتکب شود] چنین تخفیفی دارد[.47

2. سفیان ثوری:
عقاید و روحیات سفیان ثوری:

1. عدم اعتقاد سفیان به امامت اهل بیت:
سفیان ثوری از مردی قرشی از اهل مکه در خواست کرد تا وی را نزد امام صادق 
علیه السالم ببرد. هنگامی که نزد حضرت می  رسند می  بینند که ایشان سوار بر مرکب شده 
و آماده رفتن هستند.  سفیان از حضرت در خواست می  کند تا خطبه حضرت رسول اهلل در 

مسجد خیف را برای وی روایت کنند.
امام می  فرماید بعد از بازگشت برایت می  گویم ولی وی اصرار می  کند و قسم می  دهد. 
پس حضرت پیاده می  شود و سفیان درخواست کاغذ و قلم می  نماید تا حدیث را بنویسد. 
امام می  فرماید بنویس: بسم اهلل الرحمن الرحیم. خطبه رسول خدا در مسجد خیف: خداوند 
شاد گرداند بند ه ای را که سخنم را بشنود و حفظ کند و به دیگران برساند. ای مردم باید 
حاضران به غایبان این پیام را برسانند که چه بسا حامل فقهی که خود فقیه نیست و چه 
بسا حامل فقهی که به فقیه تر از خود می  رساند. سه چیز است که قلب انسان مسلمان در 
آن خیانت نمی  کند: خالص کردن عمل برای خدا، خیرخواهی برای ائمه مسلمین و مالزم 
با جماعت ایشان بودن ... مؤمنان با هم برادرند و خونهایشان برابر و در برابر دشمنان 
قدرت واحدند... مرد قرشی می  گوید: پس سفیان حدیث را نوشت و به حضرت نشان داد 
آنگاه حضرت به راه خود رفت و من و سفیان نیز راه افتادیم. در بین راه سفیان گفت صبر 
کن تا آن حدیث را بنگرم. من گفتم به خدا سوگند ابوعبداهلل )امام صادق علیه السالم( 
چیزی بر گردنت نهاد که هرگز برداشته نمی  شود. او گفت : چه چیزی؟ گفتم: همین که 
فرمود: سه چیز است که قلب انسان مسلمان در آن خیانت نمی  کند: اخالص عمل را که 
ائمه چه کسانی هستند که  این  یعنی چه؟  ائمه مسلمین  برای  میدانیم ولی خیرخواهی 
خیرخواهیشان بر ما واجب است؟ معاویه و یزید و مروان و این کسانی که حتی نماز هم 
نمی  توان پشت سرشان خواند؟!! و اینکه فرمود: "مالزم بودن با جماعت ایشان" یعنی چه؟ 
این چه جماعتی است که باید با آن ها بود؟ آیا مرجئی ها هستند که می  گویند:کسی که 
نماز نخواند و روزه نگیرد و غسل نکند و حتی کعبه را نابود کند یا با مادرش زنا کند پس 
او ایمانش همانند ایمان جبرئیل و می کائیل است! یا قدری ها هستند که معتقدند: آنچه 
از علی  خدا بخواهد نمی  شود و آنچه شیطان بخواهد می  شود یا حروری ها هستند که 
بن ابیطالب برائت جویند و او را کافر دانند! یا جهمی ها هستند که می  گویند: ایمان تنها 

معرفت خداست و چیز دیگر نیست؟!
باره چه می  گویند؟ گفتم: آن ها  این  بر تو! پس پیروان جعفر در  سفیان گفت: وای 
معتقدند: علی بن ابیطالب آن امامی است که خیرخواهی اش بر ما واجب است و منظور از 
جماعتی که باید مالزمشان بود: اهل بیت پیامبر هستند. در این حال سفیان کاغذ حدیث 

را گرفت و آن را پاره کرد! و به من گفت : به هیچکس از این قضیه خبر مده! 48
این روایت نهایت خباثت سفیان ثوری را نشان می  دهد و آشکار می  کند که وی از 

عبـاد بن کثیـر بصری }از سـران 
صوفیـه{ امـام صـادق را دیـد در 
لباس  هـای  حضـرت  کـه  حالـی 
زیبـا و مرغـوب پوشـیده بـود. او 
گفـت: ای ابـا عبـداهلل تـو از اهل 
پـدرت  و  هسـتی  نبـوت  بیـت 
پوشـیدن  و  قناعـت  )در  علـی 
بـود.  چنـان  خشـن(  لباس  هـای 
ایـن لباس  هـای مرغوب چیسـت 
کـه پوشـیدی؟  ای کاش لباسـی 
پسـت تر از این هـا می  پوشـیدی!
تـو ای  بـر  وای  فرمـود:  حضـرت 
زینت  هـای  کسـی  »چـه  عبـاد! 
بندگانـش  بـرای  کـه  را  الهـی 
خـارج سـاخته حرام کرده اسـت 
همانـا   . را«  نیکـو  ارزاق   نیـز  و 
خـدای عزوجل دوسـت دارد وقتی 
نعمتـی به بنـده اش می  دهـد، اثر 
آن نعمـت را بـر او ببینـد . ایـن 
بـر  وای  نـدارد.  اشـکالی  لبـاس 
تـو ای عبـاد! مـن پـار ه ای از تن 
رسـول اهلل هسـتم پس مرا اذیت 

 ! مکن
اعتـراض  و  برخـورد  ایـن  گویـا 
بـوده  متعـدد  امـام  بـه  عبـاد 
امـام  دیگـری  نقـل  در  چنانچـه 
صـادق علیـه السـام می  فرماید:

کـه  بـودم  در حـال طـواف  مـن 
دیـدم مـردی لباسـم را می  کشـد 
نـگاه کـردم و دیـدم عبـاد بـن 
گفـت:  او  اسـت.  بصـری  کثیـر 
چنیـن  محمـد  بـن  جعفـر   ای 
حالـی  در  می  پوشـی  لباس هایـی 
کـه چنان نسـبتی بـا علـی داری!
مـن گفتم: لباسـی مصری اسـت 
کـه به یـک دینـار آنرا خریـده ام. 
لباسـی  السـام  علیـه  علـی 
می  پوشـید کـه متناسـب بـا زمان 
خـودش بـود و اگر مـن آن لباس 
را در ایـن زمـان بپوشـم مـردم 
عبـاد  مثـل  هـم  او  می  گوینـد: 

اسـت! ریاکار 
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روی عناد منکر حق امیرالمؤمنین و اهل بیت بوده است. 
امامان زمان  این سفیان ثوری خود دکانی در مقابل  از  باالتر 
خویش یعنی حضرت باقر و صادق علیه السالم وا کرده بود. چنانچه 

در روایت دیگری سدیر صیرفی می  گوید:
امام باقر علیه السالم با اشاره به مردمی که طواف می  کردند 
به من فرمود: ای سدیر این مردم تنها به این امر شدند تا دور این 
سنگها طواف کنند و آنگاه نزد ما بیایند و والیتشان را نسبت به ما 
اعالم دارند که خداوند می  فرماید: و من بسیار آمرزنده ام برای کسی 
که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح به جای آورد و سپس هدایت 

شود. منظور از "هدایت شود" والیت ما اهل بیت است.
ای سدیر اکنون رهزنان دین خدا را به تو نشان می  دهم آنگاه 
در  که  صوفیه{  سران  }از  ثوری  سفیان  و  ابوحنیفه  به  حضرت 
مسجد با اصحابشان حلقه زده بودند نگاه کرده فرمود: اینان رهزنان 
راه دین خدا هستند بدون اینکه هدایتی از جانب خدا به همراه داشته 
باشند و یا کتاب روشنی! اگر این خبیثها در خانه هایشان می  نشستند 
مردم متحیر می  گشتند و وقتی کسی را نمی  یافتند تا از خدا و رسول 

او به ایشان خبر دهد، نزد ما می  آمدند تا آن ها را خبر دهیم. 49
عالمه حلی در خالصة االقوال می  نویسد:

سفیان الثوری لیس من اصحابنا. 50

2. دروغ بستن سفیان ثوری به اهل بیت:
طبق نقل کشی سفیان ثوری احادیثی را به دروغ به ائمه نسبت 

می  داده و نقل می  کرده است:
جمعی از اهل بصره بر امام صادق علیه السالم وارد شدند در 
حالی که حضرت را نمی  شناختند حضرت از یکی از یارانش از علت 
از هر جایی  این ها گروهی هستند  پرسید. وی گفت  آن ها  حضور 
حدیث دریافت می  کنند و برایشان مهم نیست چه کسی باشد. پس 
امام به یکی از ایشان فرمود: از آن احادیثی که تا کنون از غیر من 
شنید ه ای مقداری برایم بگو و او شروع کرد به ذکر احادیثی دروغ 
گفت:  مثاًل  بود.  شنیده  ثوری  سفیان  از  را  آن ها  اکثر  که  منکر  و 
نمود: شرابها همگی  روایت  برایم  جعفربن محمد  از  ثوری  سفیان 
حالل است مگر شراب انگور! و سفیان از شخصی از محمد بن علی 
روایت نمود که هر کس بر چکمه اش مسح نکند صاحب بدعت 
است... و سفیان از جعفر بن محمد روایت کرد که حب ابی بکر و 
عمر ایمان است و بغض آندو کفر است! و همین طور جعلیاتی را 
که از سفیان و عباد بصری و ... شنیده بود بیان کرد و امام همگی 

را شنید .آنگاه فرمود: 
آیا این جعفر بن محمد را که اسمش را بردی و از او حدیث نقل 
کردی می  شناسی؟ گفت: نه فرمود: آیا از خود او چیزی شنیده ای؟ 
گفت نه. فرمود: آیا این احادیث نزد تو حق است؟ گفت بله. فرمود: 
چه وقت این احادیث را شنیده ای؟ گفت: یادم نیست ولی میدانم 
این احادیث اهل شهر ماست که در آن شک ندارند. حضرت فرمود: 
آیا اگر این شخصی که به او این روایت را نسبت دادی خودش به 

تو بگوید که این ها دروغ است و من نگفته ام آیا حرفش را قبول 
می  کنی. مرد گفت: نه! چرا که مردانی علیه قول او شهادت می  دهند 

که اگر بر کشتن انسانی شهادت دهند همه مردم می  پذیرند!... 
از  پدرم  الرحیم  الرحمن  بنویس بسم اهلل  فرمود:  پس حضرت 
جدم روایت نمود ـمرد پرسید: اسم تو چیست؟فرمود: به اسم من 
کار نداشته باش ـ که رسول خدا فرمود: خداوند ارواح را دو هزار 
سال قبل از اجساد خلق نمود پس آن ها که آنجا یکدیگر را شناختند 
در این دنیا با هم الفت یافتند و آن ها که آنجا یکدیگر را نشناختند 
و انکار کردند و در این دنیا نیز اختالف یافتند و هر کس بر ما اهل 
بیت دروغ ببندد خداوند روز قیامت او را یهودی کور محشور سازد 
و اگر زمان دجال را درک کند به او ایمان آورد و گرنه در قبرش به 

او ایمان آورد!....
پس آن جماعت رفتند و حضرت به یکی از یارانش فرمود: علی 
علیه السالم هنگامی که اراده خروج از بصره نمود ندا داد: خدا تو 
را لعنت کند ای متعفن ترین سرزمین ها از جهت خاک و سریع ترین 
آن ها از جهت خرابی و حاضرترین آن ها از جهت عذاب! در تو دردی 
سخت وجود دارد. پرسیدند آن درد چیست؟ فرمود: اعتقاد به »قدر« 
که تهمت  به خداست و بغض ما اهل بیت که خشم خدا و پیامبرش 

در آن است و دروغ بستن بر ما اهل بیت و حالل شمردن آن. 51

3. تبلیغ زهد افراطی و ریاکاری سفیان ثوری:
در کتاب شریف کافی آمده است:

سفیان ثوری }از سران صوفیه{ در مسجد الحرام گذر می  کرد 
زیبا  لباس های  که  حالی  در  دید  را  السالم  علیه  صادق  امام  که 
و  می  روم  او  نزد  سوگند  خدا  به  گفت:  بود.  پوشیده  گرانقیمت  و 
توبیخش می  کنم! پس به امام گفت: ای فرزند رسول خدا نه رسول 

خدا چنین لباسهایی می  پوشید و نه علی و نه هیچ یک از پدرانت!
امام فرمود: رسول خدا در زمان سختی و فقر زندگی می  کرد 
اما بعد از آن دنیا نعمتهایش را گستراند و سزاوارترین مردم به این 
چه کسی  پیامبر  بگو ای  می  فرماید:  خداوند  نیکان هستند.  نعمتها، 
حرام کرده زینت های خدادادی را که برای بندگانش خارج ساخته 
و همچنین ارزاق پاک را. و ما اهل بیت شایسته ترین کسان هستیم 
لباس هایی  این  این حال ای ثوری  با  الهی.  برای گرفتن عطایای 
را که بر تن من می  بینی تنها برای مردم پوشیده ام. پس حضرت 
دست سفیان را گرفت و لباس روئین خود را باال زد و لباس زیرین 
را که خشن بود نشان داد و فرمود: این لباسی است که برای خودم 

پوشیدم و آن چه دیدی برای مردم پوشیدم!.
آنگاه حضرت لباس روئین سفیان را که خشن و کلفت بود باال 
زد و لباس زیرینش که نرم و نازک بود آشکار شد! پس فرمود: آن 
باالئی را برای نشان دادن به مردم پوشید ه ای و این لباس نرم را 

که مخفی کرد ه ای برای خودت پوشید ه ای .52
این روایت عالوه بر روحیه ریاکارانه وی، نشاندهنده جسارت او 

نسبت به امام صادق علیه اسالم می  باشد.
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امام  به  ثوری  سفیان  اعتراضات   .4
معصوم:

السالم  علیه  صادق  امام  بر  ثوری  سفیان 
به  گرداند!  را اصالح  تو  و گفت: خدا  وارد شد 
با  ای که  داد ه  انجام  کارهایی  من خبر رسیده 
فرمود  ای! حضرت  نموده  مخالفت  خدا  پیامبر 
چه کارهایی؟ گفت : شنیده ام از جحفه محرم 
شد ه ای در حالی که رسول خدا از شجره محرم 

می  شد.
واجب  طواف  در  ام  شنیده  همچنین 
که  حالی  در  ای  نکرد ه  لمس  را  حجراالسود 
رسول خدا اینچنین می  کرد و نیز شنیده ام شتر 
را در قربانگاه نحر نکرد ه ای و در خانه ات نحر 
کرده ای. حضرت فرمود بله من این ها را انجام 

داده ام. 
این  موجب  چیزی  چه  گفت:  سفیان 

کار های تو شده؟ 
را  جحفه  خدا  رسول  فرمود:  حضرت 
قرار داد و من  برای مریض و ضعیف می قات 
رخصت  از  داشتم  دوست  بودم  مریض  چون 
خدا  رسول  که  این  اما  و  کنم.  استفاده  الهی 
راه  مردم  استالم می  نمود چون  را  حجراالسود 
چنین  من  برای  ولی  می  کردند  باز  برایش  را 
نمی  کنند. و اما در مورد محل نحر شتر، پیامبر 
فرمود تمام مکه، قربانگاه است و هر جا در مکه 

قربانی کنی کافیست.53
در نقل دیگری سفیان به موسی بن جعفر 

علیه االسالم اعتراض می  کند:
سفیان ثوری موسی بن جعفر را که نوجوانی 
از  نماز می  خواند و مردم  بود دید در حالی که 
حالت  به  پس  می  کردند.  عبور  حضرت  مقابل 
اعتراض گفت: مردم در حال طواف از مقابل تو 
که نماز می  خوانی گذر می  کنند! حضرت فرمود: 
آنکه من برایش نماز می  خوانم از اینان به من 

نزدیکتر است! 54
در پایان این بخش ذکر کالمی از ابوالفتح 
کراجکی شاگرد شیخ مفید خالی از لطف نیست. 

وی می  نویسد:
و موجب تعجب است که این مردم سخن 
ثقلین  فرمود: من،  را می  شنوند که  رسول خدا 
را در میان شما باقی می  گذارم. مادام که به آن 
دو تمسک کنید هرگز گمراه نشوید و آن کتاب 

خدا و اهل بیتم می  باشد که هرگز از هم جدایی 
و  شوند.  وارد  من  بر  کوثر  در حوض  تا  ندارند 
فرمود:  را که  این سخن آن حضرت  همچنین 
مثل اهل بیت من همانند کشتی نوح است که 
هر کس بر آن سوار شود نجات یابد و هر کس 
که  سخن  این  و  می  گردد.  غرق  ورزد  تخلف 
فرمود ستارگان امان اهل آسمانند و اهل بیت 
من امان امتم هستم. و امثال این اخباری که 
آشکار و منتشر است که همگی در بردارنده این 
مطلب هستند که خدای تعالی خواسته به وسیله 
اهل بیت درد های این مردم را برطرف نماید و 
آن ها را از غیر اهل بیت بی نیاز کند. با این حال 
می  بینیم که این مردم اهل بیت را ترک گفته و 
در هیچ مسأله ای از مسائل فقه به ایشان رجوع 
نمی  کنند و درعوض دست به دامان امثال مالک 
و ابی حنیفه و شافعی و سفیان ثوری و داود و 
اقوال  و  افعال  در  با هم  ابن حنبل شده اند که 
احکام  حرامشان  و  حالل  در  و  دارند  اختالف 

متضاد با هم صادر می  کنند...55

3. عباد بن کثیر بصری:
 عقاید و روحیات عباد بن کثیر بصری:

1. عدم اعتقاد به امامت اهل بیت:
باب  در  کافی  درکتاب  کلینی  مرحوم 
)الجهاد الواجب مع من یکون( اولین حدیثی که 
ذکر می  کند مربوط به اعتراض عباد بن کثیر به 

امام سجاد علیه السالم در ترک جهاد است!:
راه  در  صوفیه{  سران  }از  بصری  عباد 
حضرت  آن  به  دید.  را  الحسین  بن  علی  مکه 
گفت : ای علی بن الحسین جهاد و سختی آنرا 
رها کرد ه ای و به حج و آسانی آن روی نموده 
از  »خداوند  می  فرماید:  عزوجل  خداوند  ای!. 
مومنین جانها و اموالشان را می  خرد تا در عوض 
بهشت برای آنان باشد. آن ها در راه خدا جهاد 
این  می  شوند،  کشته  و  می  کشند  می  کنند پس 
وعده حقی است در تورات و انجیل و قرآن چه 
کسی از خداوند به عهد خود وفادارتر است. پس 
خوشحال باشید به معامله ای که با خدا کردید 

و آن رستگاری بزرگ است«.
که  کن  تمام  را  آیه  فرمود:  سجاد  امام 
عبادت  و  کنندگان  توبه  که  آن ها  می  فرماید: 
و رکوع  داران  روزه  و  کنندگان و سپاسگزاران 
به  امر کنندگان  کنندگان و سجده کنندگان و 

شـیخ مفیـد در تصحیح 
االمـــــامیه  اعتقادات 

می  نویسـد:
از  گروهـی  حاجیـه 
هسـتد  تصوف  اصحاب 
که قائـل بـه اباجیگری 
و نیـز معتقـد بـه حلول 
حــــاج،  می  باشـند. 
ادعـای تشـیع می  کـرد 
هـر چنـد ظاهـر امرش 
همـــان تصـوف بـود. 
این هـا گروهـی ملحـد 
کـه  هسـتند  زندیـق  و 
از  برخــورداری  بـرای 
حمایـت هـر فرقـه ای، 
بـه دروغ ادعـای اعتقاد 
را  فرقـه  آن  دیـن  بـه 
حــــاجیه  می  نمایند. 
مدعـی  حـاج  بـرای 
مطالب باطلی هسـتند و 
در ایـن ادعاها همچون 
کـه  هسـتند  مجـوس 
ادعای  زردشـت  بـرای 
می  کننـد  معجــــزات 
نصـاری  همچـون  یـا 
راهبانشـان  بـرای  کـه 
ادعـای آیـات و بینـات 
الـــــبته  و  می  نمایند. 
در  نصـاری  و  مجـوس 
از  عبـادات  بـه  عمـل 
اینـان بهترنـد و اینـان 
شـرائع  بـه  عمـل  در 
نصـاری  و  مجـوس  از 

بدترنـد!
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نیکی و نهی کنندگان از منکر و پاسداران حدود 
خداوند هستند و بشارت بده مؤمنان را! .

این  با  کسانی  گاه  هر  فرمود:  امام  پس 
از  افضل  آن ها  با  همراه  جهاد  ببینم  را  صفات 

حج است!56
امام  صوفی  بصری  عباد  که  بینیم  می 
درس  او  به  و  می  کند  سرزنش  را  معصوم 

دینداری می  دهد!
وی گمان می  کند جهاد پشت سر هر کسی 
فضیلت دارد در حالی که شیعه معتقد است جهاد 
ابتدایی تنها به اذن امام معصوم جایز است. پس 
عباد با چنین بینشی قطعًا معتقد به امامت علی 

بن الحسین نبوده است.
او به امام صادق علیه السالم نیز اعتراضات 
متعددی داشته که نشان دهنده عدم اعتقاد او 
به امامت حضرت می  باشد. یک موردش روایتی 
است که شیخ طوسی در تهذیب االحکام آورده 

است:
عباد بصری بر امام صادق علیه السالم وارد 
شد وقتی که امام برای عمره داخل مکه شده 
را در منزل خویش در مکه  بود و قربانی خود 
قربانی  گفت:  حضرت  به  عباد  بود.  کرده  نحر 
ات را در خانه ات نحر می  کنی و نه در نزدیکی 
کعبه در حالی که مردی هستی که مردم احکام 

را از تو می  گیرند!
نمیدانی رسول خدا  آیا  داد:  پاسخ  حضرت 
قربانی خود را در منی نحر کرد و به مردم فرمود 
تا درمنزلهایشان چنین کنند پس این حکم بر 
آنان وسعت داده شد و همچنین است کسی که 
عمره می  گذارد می  تواند در منزل خود در مکه 

قربانی کند. 57
مورد دیگر روایتی است در محاسن برقی:

امام صادق می  فرماید: یک روز من نشسته 
این حال  در  بودم.  داده  تکیه  بر دستم  و  بودم 
عباد بصری مرا دید و دستم را از زمین برداشت 
و من دوباره آنرا بر زمین گذاشتم و او گفت : 
اینکار مکروه است و من گفتم نه به خدا سوگند 

مکروه نیست. 58
دیگری  روایت  در  مضمون  همین  مشابه 
در کافی آمده که البته در آن امام مشغول عذا 
خوردن بوده و تکیه بر دست خود داده بود که 

عباد اعتراض می  کند. 59

عباد  ریاکاری  و  افراطی  تبلیغ زهد   .2
بصری:

صوفیه{  سران  }از  بصری  کثیر  بن  عباد 
امام صادق را دید در حالی که حضرت لباس های 
زیبا و مرغوب پوشیده بود. او گفت: ای ابا عبداهلل 
تو از اهل بیت نبوت هستی و پدرت علی )در 
قناعت و پوشیدن لباس های خشن( چنان بود. 
این لباس های مرغوب چیست که پوشیدی؟ ای 

کاش لباسی پست تر از این ها می  پوشیدی!
»چه  عباد!  تو ای  بر  وای  فرمود:  حضرت 
بندگانش  برای  که  را  الهی  زینت های  کسی 
خارج ساخته حرام کرده است و نیز ارزاق  نیکو 
وقتی  دارد  دوست  عزوجل  خدای  همانا   . را« 
نعمتی به بنده اش می  دهد، اثر آن نعمت را بر 
او ببیند . این لباس اشکالی ندارد. وای بر تو ای 
عباد! من پار ه ای از تن رسول اهلل هستم پس 

مرا اذیت مکن! 60
امام  به  عباد  اعتراض  و  برخورد  این  گویا 
متعدد بوده چنانچه در نقل دیگری امام صادق 

علیه السالم می  فرماید:
مردی  دیدم  که  بودم  طواف  حال  در  من 
بن  عباد  دیدم  و  کردم  نگاه  می  کشد  را  لباسم 
کثیر بصری است. او گفت: ای جعفر بن محمد 
چنان  حالیکه  در  می  پوشی  لباسهایی  چنین 

نسبتی با علی داری!
من گفتم: لباسی مصری است که به یک 
لباسی  السالم  علیه  علی  ام.  خریده  آنرا  دینار 
و  بود  خودش  زمان  با  متناسب  که  می  پوشید 
اگر من آن لباس را در این زمان بپوشم مردم 

می  گویند: او هم مثل عباد ریاکار است! 61
ظاهرًا صفت ریاکاری در وی چنان نهادینه 
بوده که در میان مردم به آن مشهور بوده است. 

در روایتی امام او را از ریا برحذر داشته است:
حضرت عباد بصری را در مسجد دیدند و 
چرا  بپرهیز  ریاء  از  تو!  بر  وای  فرمودند:  او  به 
که هر کس عملی را برای غیر خدا انجام دهد 

خداوند او را به همان غیر وا می  گذارد. 62
امام  االخالق  مکارم  کتاب  از  روایتی  در 
صادق علیه السالم عباد را از پوشیدن لباس های 
نامرغوب آنچنانی نهی فرموده و آن را مصداق 

لباس شهرت دانسته اند:
السالم  علیه  امام صادق  بر  کثیر  بن  عباد 
وارد شد در حالی که لباس شهرت به تن داشت. 

در  طوســی  شــیخ 
ــاج  ــه ح ــاب الغیب کت
را از مدعیــان دروغیــن 
ســفارت  و  بابیــت 
علیــه  زمــان  امــام 
بــه شــمار  الســام 
از  گزارشــی  و  آورده 
آورده  او  عملکــرد 
کــه نشــان می  دهــد 
ــوده  ــور ب ــدان جس چن
کــه حتــی طمــع در 
فریــب بــزرگان تشــیع 

ــت. ــته اس داش
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او  لباسها چیست؟  این  حضرت فرمود: ای عباد 
فرمود:  میدانی؟  عیب  من  بر  را  این  آیا  گفت: 
لباس  دنیا  در  فرمود: هر کس  بله. رسول خدا 
شهرتی بپوشد خداوند در روز قیامت لباس ذلت 
را  این  کسی  چه  گفت:  عباد  می  پوشاند.  او  بر 
برای تو حدیث کرده؟! امام فرمود: ای عباد مرا 
متهم می  کنی؟! به خدا سوگند پدرم از پدرانش 

از رسول خدا این را برایم روایت کرد. 63
روایت  راوی  درباره  امام  از  عباد  سؤال 
رسول اهلل نشانه نهایت سوء ادب و عدم اعتقاد 

او به امامت حضرت می  باشد.
در جای دیگر، امام کالمی به وی فرمودند 
که برای تمام صوفیان غیر معتقد به اهل بیت 

درس بزرگیست:
صوفی  بصری  کثیر  بن  عباد  به  حضرت 
فرجت  و  بطن  در  اینکه  از  تو!  بر  وای  فرمود: 
عفت ورزید ه ای فریفته شده ای! خدای عزوجل 
ایمان  که  کسانی  » ای  می  فرماید:  کتابش  در 
آورده اید تقوای الهی پیشه کنید و قول محکم 
صالح  برایتان  را  اعمالتان  خداوند  تا  بگوئید 
قبول  تو  از  بدان! که خداوند چیزی   . گرداند« 

نمی  کند تا اینکه قائل به قول عدل شوی. 64
منظور حضرت از قول عدل و تطبیق آن بر 
قوال سدیدا در آیه شریفه، اعتقاد حق می  باشد 
نه صرفًا گفتار حق و عدل. می  فرماید خداوند 
که  می  پذیرد  بندگان  از  را  صالح  اعمال  وقتی 
بنابراین  باشند.  به عقیده صحیح و حق  معتقد 
حتی عفت بطن و فرج که اینهمه به آن توصیه 
موجب  و  است  مفید  انسان  برای  وقتی  شده 
در  حق  اعتقاد  آن  از  قبل  که  الهیست  رضای 
قلب انسان وجود داشته باشد. این روایت نیز از 
دالیل روشن عدم تشیع عباد بن کثیر می  باشد.

4. طاووس یمانی:
درباره وی نقلی در شرح االخبار  آمده که 
العابدین  زین  از  که  را  دعائی  طاووس  آن  در 

علیه السالم شنیده روایت می  کند. 65
گزارش  زیر  قضیه  احتجاج  کتاب  در  نیز 

شده است:
طاووس یمانی همراه با یکی از دوستانش 
باقر  )امام  جعفر  ابی  که  بودند  طواف  مشغول 
علیه السالم( را که جوانی کم سن بود دیدند . 
طاووس به دوستش گفت این جوان عالم است. 

بیا نزد او رفته سوالی بپرسم که نمیدانم جوابی 
برایش دارد یا نه! 

پس نزد امام آمدند و سالم کردند. طاووس 
که  بوده  روز  کدام  میدانی  آیا  اباجعفر  گفت ای 

یک سوم مردم در آن مرده اند؟
امام فردمود: ای اباعبدالرحمن هیچگاه یک 
سوم مردم نمرده اند. منظور تو یک چهارم مردم 
است! طاووس گفت: چگونه؟.امام فرمود: زمانی 
که تنها آدم و حوا و قابیل و هابیل بودند وقتی 
که قابل، هابیل را کشت، یک چهارم مردم را 

کشت!. طاووس گفت: راست گفتی! 66

5 . بشربن حارث حافی:
خاطر  به  حافی  بشر  توبه  مشهور  قصه 
السالم  امام موسی بن جعفر علیه  تأثیر سخن 
منهاج  نموده،  ذکر  که  منبعی  قدیمی ترین  را 
منبع  ایشان هم  است که  الکرامه عالمه حلی 
سخن  حال  هر  به  نکرده.  ذکر  را  خود  سند  و 

عالمه چنین است:
بشر حافی به دست موسی بن جعفر علیه 
از  که حضرت  هنگامی  زیرا  کرد.  توبه  السالم 
صدای  می  کرد  عبور  بغداد  در  او  خانه  مقابل 

آالت لهو و غناء و نی را از آن خانه شنید.
در این حال کنیزی از خانه خارج شد. امام 
به وی فرمود: آیا صاحب این خانه آزاد است یا 
عبد؟وی گفت: آزاد است. حضرت فرمود: راست 
گفتی چرا که اگر عبد بود از موالیش می  ترسید. 
هنگامی که کنیز به داخل خانه بازگشت. بشر 
من  به  مردی  گفت:  او  کردی؟  دیر  چرا  گفت 
چنین گفت. پس بشر شتابان و پا برهنه از خانه 
بیرون رفت تا به موالی ما کاظم علیه السالم 

رسید و نزد آن حضرت توبه کرد. 67
االولیاء  تذکرة  جمله  از  متصوفه  منابع  در 
قصه توبه وی به گونه ای دیگر و بدون ارتباط 
با امام موسی کاظم علیه السالم ذکر شده است. 

68

6.  شقیق بلخی:
اربلی قضیه  الغمه مرحوم  در کتاب کشف 
ای مفصل از شقیق بلخی درباره ی مالقاتش 
با موسی بن جعفر علیه السالم نقل شده است 
. اربلی می  گوید: این قصه را جمعی از صاحبان 
تألیف و محدثین  از شقیق بلخی نقل کرده اند. 

از جمله ابن جوزی و حافظ جنابذی . 

مرحــوم شــیخ صــدوق 
نیــز حاجیــه را چنیــن 

ــد: ــی می  نمای معرف
عامــت غالیــــــان 
حاجــی ادعــای آن هــا 
بــه تجلــی )خداونــد بر 
ــه  ــد ک ــا( می  باش آن ه
ایــن تجلــی از عبــادت 
می  شـــــود  حاصــل 
مذهــب  اینکــه  بــا 
ــاز و  ــرک نم ــان ت ایش
جمیــع واجبات اســت!. 
ــن آن هــا مدعی  همچنی
معرفـــــت  داشــتن 
بــه اســماء عظمــای 
اینکــه  و  خداوندنــد 
ایشــان  در  خداونــد 
می  شـــــود  منطبــع 
و  می  کنــد(.  )حلــول 
نیــز می  گوینــد اگــر 
ــود  ــص ش ــی« خال »ول
ــب  ــه مذه ــد ب و معتق
ایشــان باشــد از تمــام 
ــت. و  ــر اس ــاء برت انبی
از دیگــر نشــانه  های 
آن هــا ادعــای علــم 
ــه  ــا اینک ــت ب کیمیاس
بــازی  دغــل  جــز 
آن  از  چیــــــــزی 

. ننــد! ا نمی د
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به هر حال با اینکه منبع و سند این قضیه 
تنها کتب اهل سنت می  باشد و در منابع اولیه 
شیعه از آن ذکری نیست، نقل آن خالی از فایده 

نیست:
شقیق بلخى می  گوید: در سال صد و چهل 
قادسیه  وارد  انجام حج خارج شدم.  براى  نه  و 
گردیدم در آنجا چشمم به جمعیت زیادى افتاد 
گندمگونى  زیباى  جوان  هستند.  حج  عازم  که 
از پشم  لباس خود جامه اى  باالى  را دیدم که 
پا  در  نعلینی  و  دوش  به  ردائى  و  بود  پوشیده 

داشت و در کنارى از آن جمعیت نشسته بود.
است  از صوفى ها  جوان  این  گفتم  خود  با 
که می  خواهد در راه سربار مردم باشد. به خدا 
سوگند می  روم او را سرزنش می  کنم. نزدیک او 
رفتم همین که چشمش به من افتاد که می  آیم 
إِنَّ  نِّ  الظَّ مِنَ  َکثِیرًا  اجَْتنِبُوا  شقیق!  فرمود: ای 
راه  به  و  واگذاشت  مرا  پس  إِْثمٌ   نِّ  الظَّ بَعَْض 

خود ادامه داد.
من  دل  از  بود  بزرگى  کار  گفتم  خود  با 
خبر داد و اسم مرا میدانست. این مرد بنده اى 
صالح است. خود را به او می  رسانم و از خدمتش 
کردم  عجله  چه   هر  خواست.  خواهم  معذرت 
واقصه  وارد  شد.  غائب  نظرم  از  نرسیدم  او  به 
که شدم دیدم مشغول نماز است. اعضایش در 
است.  جارى  چشمهایش  از  اشک  و  اضطراب 
گفتم همین است بروم از او حاللیت بخواهم. 
او  جانب  به  شد  تمام  نمازش  تا  ماندم  منتظر 
رفتم همین که مرا دید فرمود: شقیق! این آیه 

را بخوان:
ارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمَِل صالِحًا  وَ إِنِّی لََغفَّ
ُثمَّ اهَْتدى  . باز مرا گذاشت و به راه خود ادامه 

داد.
با خود گفتم این جوان از ابدال است، این 
به  داد.  از دل من خبر  است که  مرتبه  دومین 
ایستاده  چاه  کنار  دیدم  رسیدم  که  زباله  منزل 
از چاه آب  و در دست کوزه اى دارد می  خواهد 
بکشد. دیدم کوزه از دستش به چاه افتاد. سر به 

آسمان بلند کرده گفت:
الماء              إلى  ظمئت  إذا  ربى  أنت           

و قوتى إذا أردت الطعاما
من  به  را  آن  ندارم  کوزه  این  جز  خدایا 
برگردان. در این موقع دیدم آب باال آمد دست 
آورد  بیرون  نموده  آب  پر  را  کوزه  و  کرد  دراز 

به  بعد  نماز خواند.  رکعت  و چهار  وضو گرفت 
جانب پشته اى ریگ رفت و از آن ریگها با دست 
داخل کوزه ریخت آن را تکان داد و آشامید. جلو 
رفته سالم کردم جواب مرا داد عرض کردم از 
زیادى غذاى خود که خدا به تو عنایت کرده مرا 

بهره مند فرما.
فرمود: ای شقیق پیوسته مشمول نعمت هاى 
خوش  خدا  به  هستیم.  خدا  پنهانى  و  ظاهرى 
گمان باش. کوزه را به دست من داد آشامیدم. 
دیدم شربت سویق شیرینى است. به خدا قسم 
نخورده  آن  از  خوشبوتر  و  لذیذتر  وقت  آن  تا 
بودم. هم سیر شدم و هم تشنگى از من برطرف 
به آب  احتیاج  به غذا و  اشتها  تا چند روز  شد. 

نداشتم.
شدم.  مکه  داخل  تا  ندیدم  را  او  دیگر 
دیدم  شب  نیمه  در  آبدارخانه  کنار  شبانگاهى 
مشغول نماز است با خشوع تمام اشک می  ریزد 
تا سحرگاه ادامه داد. همین که  اذان صبح شد 
براى نماز نشست و شروع به تسبیح خدا نمود. 
سپس از جاى حرکت کرده نماز صبح را خواند. 
مسجد  از  و  گشت  خدا  خانه  گرد  مرتبه  هفت 
او  به  وقتى  رفتم  پیش  از  شد.  خارج  الحرام 
رسیدم دیدم مستمندان و محتاجین اطرافش را 
کمر  خدمتش  در  زیادى  غالمهاى  و  گرفته اند 
کرده  مشاهده  قبال  آنچه  خالف  بر  بسته اند 
می  رسیدند  که  مردم  نزدیک  و  دور  از  بودم. 
سالم می  کردند. به یک نفر که به او نزدیک تر 
بود گفتم این آقا کیست؟ گفت این موسى بن 
جعفر بن محمّد بن على بن الحسین بن على 
کارهاى  چنین  باید  است.گفتم:  طالب  ابى  بن 

شگفت انگیزى از چون این آقا سر بزند. 69
بر فرض صحت این قصه چند نکته جالب 

در آن وجود دارد:
اول اینکه شقیق می  گوید موسی بن جعفر 
لباسی از صوف روی لباسهایش پوشیده بود که 
همانطور که در فصل قبل بررسی شد پوشیدن 
به  و  مواقع خاصی  در  بیت  اهل  توسط  صوف 
عبادت  برای  یا  سرما  همچون  خاصی  علل 
منافات با مذمت پوشیدن همیشگی آن چنانچه 

روش صوفیه بوده ندارد.
نکته دوم این است که شقیق می  گوید به 
گمانم این مرد از صوفیه است و می  خواهد سربار 

مردم باشد االن می  روم و توبیخش می  کنم!.

در  طبرســی  شــیخ 
ضـــــمن  احتجــاج 
معرفــی احمــد بــن 
بــه  کرخــی  هــال 
عنــوان یکــی از غــات 
بابیــت  منکــران  و 
محمــد بــن عثمــان 

: یســد می  نو
از جانــب حضــــرت 
االمــــــر  صاحــب 
و  لعــن  در  توقیعــی 
صــادر  او  از  برائــت 
همــــچنین  و  شــد. 
ــون  ــانی چ ــد کس بودن
محــــــمدبن علــی 
بــن بــال، حســین 
بــن منصــور حــاج 
علــی  محمدبــن  و 
ــع  ــه توقی ــلمغانی ک ش
حضــرت  جانــب  از 
در لعــن و برائــت از 
ــد. ــادر ش ــان ص ایش
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اگر این متن واقعًا سخن شقیق باشد نتیجه 
اش این است که وی در زمان این حکایت از 
صوفیه نبوده چرا که اگر خود از صوفیه بود معنا 
توبیخ  آن  خاطر  به  را  دیگری  بخواهد  نداشت 

کند!
پس اگر این قصه صحیح باشد باید گفت او 

بعدها صوفی شده است.
بلخی  الدین  جالل  یا  غزالی  محمد  مثل 
)مولوی( که در ابتدا از فقهاء و متشرعین اهل 
راه تصوف  بعد  ولی  به حساب می  آمدند  سنت 

پیش گرفتند!.

7 .  ابراهیم بن ادهم:
ابی  آل  مناقب  کتاب  در  آشوب  شهر  ابن 

طالب از اهل سنت نقل کرده است:
عبد الغفار بن حسن گوید: من و ابراهیم بن 
ادهم در زمان منصور دوانیقی وارد کوفه شدیم، 
چندی بعد جعفر بن محمد علوی )امام صادق 

علیه السالم( وارد کوفه شد.
به مدینه  بازگشت  هنگامی که جعفر عزم 
کرد، علما و اهل فضل کوفه او را بدرقه کردند. 
از جمله آن ها سفیان ثوری و ابراهیم بن ادهم 

بودند.
به  ناگاه  و  افتادند  پیش  کنندگان  بدرقه 
شیری در وسط راه برخورد کردند. ابراهیم گفت 
شیر  این  با  ببینیم  و  بیاید  جعفر  تا  کنید  صبر 
نزدیک  شیر  به  و  آمد  جعفر  پس  می  کند.  چه 
شد، گوش او را گرفت و از وسط راه دور کرد. 
سپس به آن جماعت رو کرد و فرمود : اگر مردم 
خدا را آنطور که سزاوار است اطاعت می  کردند 

بارهایشان را بر این شیر حمل می  کردند! 70
نقل  به  مناقب  کتاب  در  دیگری  قضیه 
او هم  که  موصلی  فتح  و  ادهم  بن  ابراهیم  از 
علیه  العابدین  زین  امام  درباره  بوده  صوفیه  از 
هر  از  واحدی  قضیه  یعنی  است.  آمده  السالم 
آن ها  از  یکی  طبعًا  که  شده  نقل  این ها  دوی 

می  تواند اتفاق افتاده باشد:
کدام  هر  موصلى  فتح  و  ادهم  ابراهیم 
احتیاجى  می  رفتم  بیابان  در  قافله  با  گفته اند 
دیدم  ناگهان  شدم،  دور  قافله  از  کردم  پیدا 
اهلل  سبحان  گفتم  خود  با  می  رود،  راه  پسرکى 
می  کند،  چه  پسرک  این  ته  و  بى سر  بیابانى 
گفتم  داد.  جواب  کردم  سالم  رفته  او  نزدیک 

کجا می  روى؟ گفت می  روم به خانه خدا، عرض 
کردم عزیزم تو کوچکى هنوز بر تو واجب نشده، 
فرمود پیرمرد، ندیده اى کودکانى از من کوچکتر 
مرده اند؟ گفتم پس خوراکى و مرکب سواریت 
کو؟ گفت زاد من پرهیزگارى من است و مرکب 
سواریم دو پاى من و هدفم موالیم، گفتم من 

خوراکى با تو نمى بینم.
ترا  نفر  یک  است  صحیح  پیرمرد  گفت 
ببرى؟  را  از خانه غذاى خودت  تو  دعوت کند 
گفتم نه. فرمود کسى که مرا به خانه اش دعوت 
کرده آب و غذایم را می  دهد، گفتم پاى بردار 
تا زودتر برسى، گفت من باید کوشش کنم او 
آیه  این  در  خداوند  نشنیده اى  برساند.  مرا  باید 
الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لََنهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ  می  فرماید 

َ لَمَعَ اْلمُحْسِنِینَ. إِنَّ اهللَّ
با  صورت  خوش  جوانى  میان  همین  در 
آغوش  در  را  کودک  و  آمد  پیش  سفید  لباسى 
گرفته بر او سالم کرد. من به جوان گفتم ترا به 
آن خدائى که این ظاهر آراسته و زیبا را به تو 
داده این پسرک کیست؟ گفت او را نمی  شناسى؟
به  رو  آنگاه  است،  الحسین  بن  على  او 
کودک نموده گفتم ترا به حق آباء گرامیت این 
نمی  شناسى؟ خضر  را  او  فرمود  کیست؟  جوان 
به  سالم  و  مى آید  ما  پیش  روز  هر  که  است، 
ما می  کند. گفتم ترا به حق آباء گرامت سوگند 
بدون خوراک چگونه این بیابان را طى می  کنى؟ 
چیز  چهار  خوراکم  دارم.  خوراک  من  فرمود: 
است. پرسیدم چه چیز؟ گفت 1- من تمام دنیا 
را مملکت خدا میدانم 2- تمام مردم را بنده و 
کنیز و عیال او 3- ارزاق و وسائل را در دست 
خدا می  بینم 4- فرمان او را در هر چیز نافذ و 
جارى مى یابم، گفتم خوب زاد و توشه اى دارى 
بیابانهاى  از  زاد  با همین  تو  العابدین،  اى زین 

آخرت می  گذرى چه رسد به بیابانهاى دنیا. 71
این قصه سند ندارد و در منابع معتبر شیعه 
نیز ذکری از آن نیست. نوع عبارات منسوب به 
امام نیز رنگ و بوی باطن گرایی صوفیانه دارد. 
مثال این عبارت که: غذایی با خود برنداشته ام 
چون آن که مرا به خانه اش دعوت کرده غذایم 
را می  دهد! نمی  تواند سخن امام باشد. چون نه 
با سایر سخنان حضرات معصوم  نه  با سیره و 
تطبیق دارد. اما به راحتی می  توان شباهت آن 
با عبارات به ظاهر زیبا ولی بی محتوای صوفیه 

بزرگــــــوار  شــیخ 
ابوالقاســم بــن روح، 
زمــان  امــام  وکیــل 
نیــز  الســام  علیــه 
ادعا هــای  دربــاره 
ــخنان  ــلمغانی که س ش
را  خــود  غلوآمیــز 
و  می  نامیــده  اســرار 
ــی  ــا باطن ــرای آن ه ب
ــرده  ــم ادعــا می  ک عظی

: یــد می  گو
ملعــون  مــرد  ایــن 
ادعــا،  ایــن  بــا 
را  خــود  ســخنان 
مــردم  ایــن  بــرای 
ــا  دلنشــین می  ســازد ت
قلب  هــای ایشــــــان 
پذیــرش  بــــــرای 
ادعـــــای بعــدی او 
خــدا  حلــول  یعنــی 
در او و اتحــادش بــا 
ــردد و  ــاده گ ــدا آم خ
ــه  ــاج ک ــول ح ــه ق ب
لعنــت خــدا بــر او بــاد 

شــود. منجــر 
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را مشاهده نمود.
بر  بنا  العابدین که  امام زین  تولد  به  توجه  با  این ها  از  گذشته 
مشهور 38 ه.ق می  باشد و سال وفات ابراهیم که 162 ه.ق گزارش 
شده و نیز توجه به اینکه طبق این قصه مالقات او با امام در دوران 
طفولیت حضرت بوده است، باید نتیجه گرفت که ابراهیم از معمرین 
بوده و بیش از 120 سال عمر کرده است. در حالی که در تذکره ها 

به چنین مطلبی در مورد او اشاره نشده است.

8.  بایزید بسطامی:
اولین منبع روائی شیعی که درباره بایزید بسطامی اظهار نظر 
کرده است، کتاب مناقب ابن شهر آشوب می  باشد. وی به نقل از 

کتابی به نام » رامش افزای« که به زبان فارسی بوده می  نویسد:
صادق  امام  به  سال  سیزده  )طیفورسقاء(  بسطامی  یزید  ابو 

خدمت نمود و ساقی حضرت بود. 72
اما توجه به سال تولد بایزید و وفات امام صادق نشانگر عدم 
از  بایزید حداقل 40 سال پس  تولد  این مطلب است. زیرا  صحت 

وفات امام بوده است!.
این مطلب نادرست در کشف المراد عالمه حلی و الطرائف سید 

بن طاووس نیز آمده است.

9.  معروف کرخی:
در  الشهرزوری  إبن  از  نقل  به  ابی طالب  آل  مناقب  در کتاب 

مناقب األبرار آمده است:
معروف کرخی از موالی علی بن موسی الرضا علیه السالم بود. 
پدر و مادرش نصرانی بودند و او را در کودکی به معلمی سپردند تا 
تعلیمش دهد. معلم به او می  گفت: بگو خدا سومین از سه تا می  باشد 

اما او می  گفت: بلکه خدا، واحد است.
علی  نزد  و  گریخت  او  و  زد  به سختی کتک  را  او  معلم  پس 
به خانه اش رفت و در  آنگاه  آورد.  آمد و اسالم  الرضا  بن موسی 
دین؟  بر کدام  پرسید:  معروف،  ؟ گفت:  پرسید: کیستی  پدرش  زد 
امام رضا اسالم  به برکت  نیز  بر دین حنیفیت. پس پدرش  گفت: 
آورد. معروف می  گوید: من مدتی زندگی عادی خود را داشتم اما بعد 
همه چیز را کنار گذاشتم و تنها در خدمت موالیم علی بن موسی 

الرضا  بودم.
خالصه این مطالب یعنی خدمتکاری معروف برای امام رضا را، 

سیدبن طاووس و عالمه حلی نیز آورده اند. 73
اما صحت این روایات را نمی  توان تصدیق کرد زیرا در مآخذ 
قدیم مربوط به طبقات شیعه نامی از وی نیست و اسالم آوردن او 
در کودکی نیز امر غریبی است. هرچند مشابه این مطالب در کرامات 

صوفیان کم نیست!
      

10.  حسین بن منصور حاج:
شیخ مفید در تصحیح اعتقادات االمامیه می  نویسد:

حالجیه گروهی از اصحاب تصوف هستد که قائل به اباجیگری 
هر  می  کرد  تشیع  ادعای  حالج،  می  باشند.  حلول  به  معتقد  نیز  و 
چند ظاهر امرش همان تصوف بود. این ها گروهی ملحد و زندیق 
هستند که برای برخورداری از حمایت هر فرقه ای، به دروغ ادعای 
مدعی  برای حالج  می  نمایند. حالجیه  را  فرقه  آن  دین  به  اعتقاد 
مطالب باطلی هستند و در این ادعاها همچون مجوس هستند که 
برای زردشت ادعای معجزات می  کنند یا همچون نصاری که برای 
راهبانشان ادعای آیات و بینات می  نمایند. و البته مجوس و نصاری 
از  به شرائع  در عمل  اینان  و  بهترند  اینان  از  عبادات  به  در عمل 

مجوس و نصاری بدترند! 74
مرحوم شیخ صدوق نیز حالجیه را چنین معرفی می  نماید:

عالمت غالیان حالجی ادعای آن ها به تجلی )خداوند بر آن ها( 
مذهب  اینکه  با  می  شود  عبادت حاصل  از  تجلی  این  که  می  باشد 
مدعی  آن ها  همچنین  است!.  واجبات  جمیع  و  نماز  ترک  ایشان 
داشتن معرفت به اسماء عظمای خداوندند و اینکه خداوند در ایشان 
منطبع می  شود )حلول می  کند(. و نیز می  گویند اگر »ولی« خالص 
انبیاء برتر است. و از  از تمام  شود و معتقد به مذهب ایشان باشد 
دیگر نشانه  های آن ها ادعای علم کیمیاست با اینکه جز دغل بازی 

چیزی از آن نمی دانند!.75
ابن ندیم در  بیان این دو عالم بزرگوار و همچنین سخنان  از 
از حالج پی برد که در  فهرست می  توان به ویژگی ها و عقایدی 
سران متصوفه قبل از او حداقل آن هایی که در متون قدمای امامیه 

ذکری از ایشان هست، سابقه ندارد:
اول اینکه وی ادعای تشیع داشته است . 

دوم اینکه قائل به حلول  بوده است. 
سوم اینکه قائل به اباحیگری و ترک فرائض بوده است . 

ابن  چنانچه  و  داشته  کرامات  و  معجزات  ادعای  اینکه  چهارم 
حال  هر  به  است.  بوده  باز  شعبده  و  گر  حیله  مردی  گفته  ندیم 

ظهورحالج را باید نقطه عطفی در تاریخ تصوف به شمار آورد.
شیخ طوسی در کتاب الغیبه حالج را از مدعیان دروغین بابیت و 
سفارت امام زمان علیه السالم به شمار آورده و گزارشی از عملکرد 
او آورده که نشان می  دهد چندان جسور بوده که حتی طمع در فریب 

بزرگان تشیع داشته است. ایشان می  نویسد:
ابو  از  العباس احمد بن على بن نوح  ابو  از  ابراهیم  حسین بن 
نصر هبة اهللَّ بن محمد کاتب دخترزاده ام کلثوم دختر محمد بن 
عثمان، براى من )شیخ طوسى( نقل کرد که: چون خداوند خواست 
اعمال »حاّلج« را آشکار سازد و او را رسوا و خوار گرداند، این طور 
پیشامد کرد که »حاّلج« خیال کرد ابو سهل بن اسماعیل بن على 
نوبختى رضى اهللَّ عنه هم از کسانى است که فریب دوز و کلک او 
را می  خورد و نیرنگ او در وى مؤثر واقع مى شود؛ لذا نزد وى فرستاد 

و او را به اطاعت خود دعوت نمود.
او با کمال نادانى چنین پنداشته بود که ابو سهل هم در این 
وى  فریفته  و  است،  االیمان  ضعیف  افراد  سایر  مانند  خصوص 
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مى شود، از این رو پیوسته او را به سوى خود دعوت می  کرد و به 
زیرا  می  کشید،  او  رخ  به  وى  جلب  براى  را  خود  نیرنگهاى  آرامى 
موقعیت علم و ادب ابو سهل در میان مردم مشهور بود. حالج در 
نامه هاى خود به ابو سهل می  نوشت: من وکیل صاحب الزمان علیه 
الساّلم هستم. او نخست با این مطلب می  خواست ابو سهل را به 
سوى خود بکشاند، سپس ادعاى خود را باال برد و نوشت که: من 
باشى  خواسته  یارى  و  نصرت  گونه  هر  که  بنویسم  تو  به  مأمورم 
برایت آشکار سازم تا دلت قوت گیرد و در نیابت من تردید نکنى! 
ابو سهل هم به وى پیغام داد که من در مقابل آن همه معجزات 
فقط موضوع  رسیده،  به ظهور  تو  از  تو(  ادعاى  )به  که  کرامات  و 
اینست که من  از تو می  خواهم! و آن  مختصرى را پیشنهاد کرده 
می  باشم.  آن ها  با  معاشرت  به  مایل  و  هستم،  دوست  زن  مردى 
چندین کنیز دارم که پیرى مرا از نزدیکى با ایشان دور کرده است و 
ناچارم هر جمعه محاسن خود را حنا بگیرم و متحمل رنج زیاد شوم 
تا موهاى سفیدم را بپوشانم و گر نه کنیزان خواهند دانست که من 
پیر شده ام و به من رغبت نشان نخواهند داد و نزدیکى ما به دورى 

می  گراید و وصال به جدائى می  کشد.
از این رو از تو می  خواهم کارى کنى که مرا از حنا بستن بى نیاز 
نمائى و زحمت آن را از من برطرف سازى و موى ریشم را سیاه 
گردانى. اگر چنین کنى هر چه بگوئى  اطاعت می  کنم و گفته تو را 
می  پذیرم و به طریقه تو می  گروم. زیرا که این معنى موجب بصیرت 

من مى شود و از کمک به تو دریغ نخواهم داشت! 
چون حالج سخن او را شنید و نتیجه دسیسه ها و جواب خود 
را بدین گونه شنید دانست در نامه هاى خود که پر از ادعا و اظهار 
کرامات و معجزات بوده، خطا کرده و طریقه خود را به نادانى به رخ 
او کشیده است. بدین لحاظ خوددارى کرد و جواب ابو سهل را نداد 

و دیگر کسى را نزد وى نفرستاد.
ابو سهل هم این ماجرا را اتفاقى خوش و باعث تفریح و خنده 
ریشخند  را  بازگو می  کرد، و حالج  نزد همه کس  و  بود  داده  قرار 
می  نمود. بدین گونه نزد بزرگ و کوچک شهرت یافت و همین باعث 

شد که کار حالج برمال گردد، و مردم از دور وى پراکنده شوند.
نیز جمعى از دانشمندان از حسین بن على بن بابویه قمى )برادر 
شیخ صدوق( نقل کرده اند که وى گفت: پسر حالج به قم آمد و 
نامه اى به خویشان ابو الحسن)علی بن بابویه(  نوشت و آن ها و ابو 
الحسن را به سوى خود دعوت نمود و می  گفت: من فرستاده امام 
زمان و وکیل او هستم. چون نامه او به دست پدرم )على بن بابویه( 
رسید، آن را پاره کرد و به آورنده نامه فرمود: چه چیز تو را به نادانى 
واداشته است؟ آورنده نامه- که گمان می  کنم، گفت: پسر عمه یا 
پسر عموى حالج هستم- به پدرم گفت: حالج نامه اى به ما نوشته 
و ما را دعوت کرده است، چرا نامه او را پاره کردى؟ حضار به وى 

خندیدند و او را مسخره کردند.
و  اصحاب  از  جماعتى  که  حالى  در  و  برخاست  پدرم  سپس 
غالمانش همراه او بودند، به حجره تجارت خود رفت. موقعى که 

به در خانه اى رسید که حجره اش در آنجا واقع بود، کسانى که آن 
او  پدرم  که  یکنفر  فقط  برخاستند،  احترامش  به  بودند،  نشسته  جا 
را نمی  شناخت از جا برنخاست. موقعى که پدرم در حجره نشست 
و دفتر حساب و قلم و دوات خود را چنان که معمول تجار است 
درآورد، رو کرد به جانب شخصى که  حاضر بود و پرسید: این مرد 
ناشناس کیست؟ آن شخص هم جواب پدرم را گفت. مرد ناشناس 
از هویت وى سؤال می  کند، برخاست و نزد پدرم آمد و  که شنید 

گفت با اینکه من حاضر هستم احوال مرا از دیگرى می  پرسى؟.
بزرگ  را  تو  و  داشتم  نگاه  را  تو  احترام  مرد!  اى  فرمود:  پدرم 
شمردم و از خودت نپرسیدم. گفت: وقتى تو نامه مرا پاره می  کردى 

من می  دیدم.
پدرم فرمود: تو پسر حالج هستى؟ خدا ترا لعنت کند، ادعاى 
و  دست  گفت:  خود  غالم  به  پدرم  سپس  می  کنى؟  معجزه  اظهار 
پایش را بگیر و از خانه بیرون کن! و از آن روز دیگر او را در قم 

ندیدیم. 76
شیخ طبرسی در احتجاج ضمن معرفی احمد بن هالل کرخی 
به عنوان یکی از غالت و منکران بابیت محمد بن عثمان می  نویسد:

او  از  برائت  و  لعن  در  توقیعی  االمر  جانب حضرت صاحب  از 
صادر شد. و همچنین بودند کسانی چون محمدبن علی بن بالل، 
حسین بن منصور حالج و محمدبن علی شلمغانی که توقیع از جانب 

حضرت در لعن و برائت از ایشان صادر شد.
سپس شیخ طبرسی متن توقیع امام زمان علیه السالم را آورده 
است که البته در ابتدای آن نام شلمغانی آمده و در انتها به نظائر او 
از جمله شریعی ، نمی ری و هاللی اشاره شده و نام حالج  به صورت 

خاص ذکر نشده است.77
جالب اینکه تمام مدعیان دروغین بابیت امام زمان در نهایت 
ادعای حلول می  کرده اند. چنانچه شیخ طوسی به نقل از تعلکبری 

می  نویسد:
امام  وکالی  از  را  خود  ابتدا  دروغین  مدعیان  این  همگی  و 
می  شمارند و با این ادعا ضعیفان را به دوستی خود می  کشانند. سپس 
کارشان به قول حالجیه )حلول( می  رسد. چنانچه ابی جعفر شلمغانی 

و نظائر او – که بر همه ی آنان لعنت خدا باد – چنین کردند.78
شیخ بزرگوار ابوالقاسم بن روح، وکیل امام زمان علیه السالم نیز 
درباره ادعا های شلمغانی که سخنان غلوآمیز خود را اسرار می  نامیده 

و برای آن ها باطنی عظیم ادعا می  کرده می  گوید:
مردم  این  برای  را  خود  سخنان  ادعا،  این  با  ملعون  مرد  این 
دلنشین می  سازد تا قلب های ایشان برای پذیرش ادعای بعدی او 
یعنی حلول خدا در او و اتحادش با خدا آماده گردد و به قول حالج 

که لعنت خدا بر او باد منجر شود. 79
عنوان  به  زمان  آن  در  که حالج  شود  معلوم  گزارشها  این  از 
سرمنشأ عقیده حلول و اتحاد در عالم اسالمی شناخته می  شده است 
به طوری که درباره هر کس که به این انحراف عقیدتی دچار می  شد 

می  گفتند با حالج همعقیده شده است!.
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جاهلیـت بـه عنـوان یـک مفهـوِم دارای اوصـاف خـاص، یـک پدیـده اجتماعی اسـت و 
مربـوط بـه زمان و مـکان خاصی نیسـت. امـروزه در عصر»تحولگرائی« وقتـی واژه جاهلیت 
را بـه کار می  بریـم آنچـه در بـادی امـر بـه ذهـن می  رسـد جاهلیت بـه معنای قبل از اسـالم 
اسـت، چـرا کـه جاهلیـت در اصل بـه فتـرت و فاصلـه زمانی قبل از اسـالم اطالق می شـود 
کـه در آن برهـه، پرسـتش خدایان متنـوع، دوئیت در عقیده، و انواع و اقسـام شـرک و ظلم و 

خودبینـی برقـرار، و فسـاد اخالقـی غالب بـر زندگی و جامعه بشـری بوده اسـت. 
امـا ایـن فتـرت بـا ظهور فجـر الهی و طلـوع آفتاب اسـالم و انتشـار نـور آن در عالم رو 
بـه افـول گذاشـت بـه طوری کـه راه برای همگان روشـن و همـوار بود. به نص قـرآن کریم 
مردمـان گـروه گـروه بـه دین الهـی گرویدند )سـوره نصر( تـا در نتیجه اسـالم بـه حکومتی 

برتر تبدیل شـد. 
براسـاس داده  هـای تاریخـی زندگـی مسـلمانان مؤمـن و مخلـص در عصـر رسـالت بـه 

طـوری موفقیت آمیـز بـود کـه مثالـی قابـل ذکـر، سـابق بـرآن پیـدا نمی شـود. 
زندگـی مسـلمانان در آن دوران همـاره بـر اسـاس قوانیـن الهـی ـ اسـالمی بـود تا این 
کـه در آخریـن حـج رسـول اعظـم الهی صلـی اهلل علیـه و آلـه از جانب خدای سـبحان وحی 
نـازل شـد کـه دین کامل گشـته اسـت. بدیهی اسـت چیزی که کامل شـده باشـد به صورت 
عـادی و طبیعـی امـر زائـدی را قبول نمی کنـد. دین، کامـل و نعمت خدادادی بـه صورت تام 
عرضـه شـده بـود »امـروز، دیـن شـما را کامل کـردم و نعمـت خود را بر شـما تمـام نمودم و 

اسـالم را بـه عنوان آیین )جـاودان( شـما پذیرفتم! «.1 
پیامبـر اکـرم صلـی اهلل علیه و آلـه، ارثیه ای گرانسـنگ در میـان مسـلمانان باقی گذارد 
تـا بـر روش او باقـی بماننـد و نصیحـت فرمود تا بـدان تمسـک کننـد و از آن دوری نکنند و 
چیـزی بـرآن نیفـزوده و از مخالفـت با آن دوری گزیننـد و در نهایت التزام علمـی و عملی به 
کتـاب خـدا و اهـل بیـت عصمت و طهارت علیهم السـالم داشـته باشـند. »کسـی که عملی 
را انجـام دهـد کـه در آن دسـتوری از مـا نرسـیده باشـد مردود اسـت! من عمـل عمال لیس 

علیه أمرنا فهـو ردّ«.2 
نحـوه واگـذاری ایـن دو امانـت )کتـاب و عتـرت علیهم السـالم( روش و سـیره منحصر 
بـه فـردی می طلبیـد کـه دسـتان قـوی پـاک و امینی ایـن ودایـع الهیـه را حفظ و حراسـت 
کنـد و قبـل ازآن، نیـاز بـه اندیشـه ای سـالم و آینده نگـری را الزم داشـت تـا بـا صداقـت و 
اخـالص، ایـن راه روشـن بـه خوبـی طـی شـود. ولـی تا چـه انـدازه این مسـأله بـه تحقق و 

پیوسـت؟ وقوع 
مطالعـه اجمالـی تاریـخ این حقیقت را واضح می سـازد کـه وصیت پیامبر صلـی اهلل علیه 

و آلـه تـا پانزده قـرن بعدهم به اجماع و اتفاق مسـلمین نرسـید!!
در نخسـتین فصـل کتـاب اسـالم بعـد از رحلت خاتـم انبیا صلـی اهلل علیه و آلـه، افتادن 
مسـلمانان در گـرداب حـوادث سـخت جاهلیـت بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت. کله  هـای 
سسـت پیام  هـای راز آلـودِ ابلیـس را در طـی مـدت کوتاهی در سلسـله واقعیات قـرار دادند و 

در یـک فضـای پیچیـده سیاسـی دگرگـون یافتـه، ترویج و رشـد یافت. 
در صفحـه آغازیـن فصـل اول کتـاب اسـالم بعـد از پیامبـر اکرم صلـی اهلل علیـه و آله، 
مجمعـی تحـت عنوان»سـقیفه« بـا اعتقـاد عنودانـه، بـه ظاهـر بـرای بررسـی اوضـاع، پرده 
نمایشـی را بـازی، و بـا آن نمایـش و بـازی، روح لطیـف اسـالم، چنـان افسـردگی شـدید و 

دلهـره آوری را متحمـل شـد تـا اوج یـک تـراژدی در تاریـخ بـه تدویـن درآید. 
بـرای وصـول بـه چنیـن مقصـودی، راهـی نبـود جـز آن کـه بایسـتی از قـدرت و نفـوذ 

کنند.  اسـتفاده  شـیطانی 
قسـمتی ازایـن پرده نمایش را اندیشـمند بـزرگ، »محمد رضا مظفـر« در کتاب تحقیقی 

و تحلیلـی خـود، موسـوم به »السـقیفه« به زیبایی تبییـن و در بوته نقد قرار داده اسـت. 

از  بعـد  فسوسـا!  و  دردا 
چهـارده قـرن، هـم چنـان 
و موضوعه،  احادیث جعلـی 
ادبیـات  بـر  حکومتشـان 
همـه مسـائل  در  ـ  دینـی 
سـاحت های  و  دینـی 
الهـی- بیشـتر از احادیـث 
و روایـات حّقـه اسـت، بـه 
طـوری کـه اگـر عالمـی به 
مسـند  حدیثـی  و  روایـت 
استشـهاد کنـد با انگشـت 
اتهـام »اخبـاری گـری!« و 
اسـتفاده از منقـوالت، کام 
کامـا علمـی اش بـه هیچ 

شـد.  خواهـد  انگاشـته 
و اینـک، چگونـه اسـت که 
امثـال  اخبـار  و  سـخنان 
ارسطو،  افاطون،  سـقراط، 
و... همیشـه تـازه و جاویـد 
انگاشـته می شـود و بعد از 
عرفـان  و  فلسـفه  قرن هـا 
همچنـان  آن هـا  تعلیمـی 
هـزار  عمر هـای  و  برقـرار 
سـاله تلـف و در آخـر هـم 
هیـچ،  کـه  شـود  معلـوم 

نشـد؟  معلـوم 
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هـم چنـان کتاب اسـالم بعد از نبی اسـالم صلـی اهلل علیـه و آله ورق می خـورد و انتظار 
بـر آن بـود روشـنی و فائـده  ای تـازه رقـم بخـورد ولـی دفتـر خاطـرات بیپایان جـدال »حق 
و باطـل« بـه چابکـی تـورق شـده و داشـت بـه اتمـام می رسـید کـه صفحـه جدیـدی برای 
خاطـره پایانـی بـاز و بـه دنبالـش صفحـات دیگرش یک بـه یک تاریـک و تاریکتر می  شـد. 
تئوریسـین ها و  آلـوده بازیگـران عرصـه سیاسـت و  بـه ذات  بـا توجـه  اتفاقـا، قـرآن 
برنامه نویسـان آن عصـرـ  کـه اسـالف آنـان دین را وسـیله رسـیدن به هوا و هـوس دنیوی، 
و کتاب هـای مقـدس الهـی را تبدیـل به داسـتان های بی محتوایی کـرده بودنـد ـ پیش بینی 
کـرده بـود کـه مسـلمانان بعد از رحلـت حضرت، چنـدان به تعهـدات خویش پایبنـد نخواهند 
بـود: »محمـد صلـی اهلل علیه و آله فقط فرسـتاده خداسـت و پیش از او، فرسـتادگان دیگرى 
نیـز بودنـد آیـا اگـر او بمیـرد و یا کشـته شـود، شـما به عقـب برمى گردیـد؟ )و اسـالم را رها 
کـرده بـه دوران جاهلیّـت و کفـر بازگشـت خواهیـد نمـود؟( و هـر کس بـه عقب بـاز گردد، 
هرگـز بـه خدا ضـررى نمى زند و خداوند به زودى شـاکران )و اسـتقامت  کننـدگان( را پاداش 

 3» داد!  خواهد 
هـم چنیـن براسـاس روایـات و اخبـار متعـدد بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه اکثریـت 
مسـلمانان بـه غیـر از انـدک شـماری، بـه ارتـداد از والیـت الهیـه مـورد نظـِر پیامبر اسـالم 
صلـی اهلل علیـه و آلـه روی آوردنـد. امـام صادق علیه السـالم مـی  فرماید: بعـد از رحلت نبی 
صلـی اهلل علیـه و آلـه مـردم مرتد شـدند ـ ارتـداد از والیت ـ مگر سـه نفر، سـلمان، مقداد و 
ابـوذر غفـاری. هنگامـی کـه رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه و آله به رفیـق اعلی پیوسـتند چهل 
نفـر پیـش علی بـن ابی طالـب علیهم ا السـالم رسـیده و گفتند: مـا اطاعت شـخص دیگری 

را بعـد از تـو ابـدًا قبـول نمی کنیم. 
فرمود: چرا؟

گفتند: ما درباره تو، خودمان از رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله در روز غدیر شنیدیم. 
 فرمود: آیا شما کاری انجام می دهید؟

گفتند: آری.
فرمود: فردا پیش من بیایید در حالی که سرهایتان را تراشیده باشید. 

امـام صـادق علیـه السـالم می فرمایـد: فـردای آن روز فقـط ایـن سـه نفـر آمدنـد حتی 
عمـار یاسـر بعـد از ظهـرآن روزـ  بـا تاخیرـ  آمد. حضرت دسـت بـر سـینه او زد و فرمود: چرا 
از خـواب غفلـت بیـدار نمی شـوی؟ برگردیـد کـه مـن احتیاجـی به شـما ندارم، شـما تـا این 
انـدازه حاضـر نشـدید از فرمـان مـن اطاعت کرده و سـرهایتان را بتراشـید، چگونـه می توانید 
در جنـگ باکوه هـای آهنـی از مـن اطاعت کنیـد برگردید که من به شـما احتیاجـی ندارم! «.4 
مردمـان بیـرون آمـده از قعـر ظلمـات و تاریکی هـای جاهلی در حـال بازگشـت و بلعیده 
شـدن بـه درون سـیاه چاله جهـل بودنـد و اگـر نبود وجـود مبـارک امام امیـر المومنیـن علیه 
السـالم و خطـب فاطمـی علیهـا السـالم، اتفاقات آینـده به صـورت تاریک تـری رخ می نمود. 
تـالش حضـرت امیـر مومنـان علیـه السـالم بـر آن بـود تـا با وحـدت کلمـه در میـان امت 
اسـالمی از ایجـاد تفرقـه و دو دسـتگی جلوگیری کند تـا آن ها به جاهلیت اولـی برنگردند اما 
تاریـخ کمـی قبـل و بعـد از رحلـت نبی اکـرم صلی اهلل علیـه و آلـه حکایت دیگـری از رفتار 
آمیختـه بـه تناقـض برخـی از صحابـه می نمایـد. اولیـن صـدای انقسـام و تفرقـه در اسـاس 
حاکمیـت اسـالمی پدیـد آمـده بود. و صـد البته پیشـبینی پیامبر اعظـم صلی اهلل علیـه و آله 

داشـت بـه وقوع می پیوسـت. 
دنیـا سـابق بـر آن از زبـان پیامبـر صلی اهلل علیـه و آله شـنیده بود: »بـه زودی امت من 
بـه هفتـاد و سـه فرقه منشـعب خواهد شـد که یک گـروه از آن اهـل نجات خواهنـد بود!«.5 
داسـتان مبهمـی نبـود ایشـان صلی اهلل علیـه و آله به صراحـت فرموده بود که نفـاق و تفرقه 

در درون عالم اسـالمی پیدا خواهد شـد. 

از  مســلمانان  و  اســام 
»منــع  افســانه  تحقــق 
کتابــت حدیــث«، خســارت 
دیدنــد،  جبران ناپذیــری 
بحرانــی عظیــم در افــکار، 
ــار و  ــاد، رفت ــه، اعتق اندیش
ــاط  ــاق و التق ــردار، اخ ک
دینــی، انحــراف در اصــول 
انســانی  پایه  هــای  و 
پدیدآمــد.  اســامی  ـ 
ــود و  ــان یه ــار و کاهن احب
ــن  ــیحی از ای ــان مس راهب
فرجــه و فــراغ، نهایــت 
ــد و  ــتفاده را نمودن سوءاس
ــای  ــور بدعت ه ــه ظه زمین
ناهمگــــــونِ برهمــزن 
در  را  تجزیه طلــــــب  و 
محتــوای دیــن اســام 

ــد.  فراهــم آوردن
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ولـی سـؤالی کـه می شـود ـ در مجـال دیگر ـ بـدان پرداخت این اسـت واقعا چه کسـی 
و یـا کسـانی، و چـه گـروه و حزبـی، اداره کننـده این نفـاق و تفرقه بـود؟ و آیا این بازگشـت 
بـه جاهلیـت اولـی هسـت یـا نـه؟ و بـه دیگـر تعبیـر، همـان جاهلیـت اوالسـت؟ و هـزاران 

دیگر...؟ پرسـش 
اعمـال و رفتـار و نحـوه ارتباطات فکری، اجتماعـی، فرهنگی، و اوضـاع دگرگون یافته و 

ورود مفاهیـم غیـر دینـی ما را بـه جاهلیت های گوناگـون دیگـری راهنمایی می کند. 
بعـد از همـه آن وقایـع، جبهه هـای جدیـدی بـا عوامـل تـازه برنامه ریـزی شـده بـرای 
دگردیسـی در افـکار و اندیشـه های مسـلمین بـاز شـد کـه زیربنـای بسـیاری از اتفاقـات و 
حـوادث تلـخ بـرای آینـده  ای نامعلـوم بـود. از آن میان به دو عامـل اساسـی و زیربنائی برای 

دگرگونـی اسـالم بـه معنویتـی غیـر الهی اشـاره می شـود: 
1. منع از کتابت و نوشتن حدیث

2. توسعه میدان برای تبلیغ راهبان و دانشمندان یهود و نصاری. 

1. منع از کتابت و نوشتن حدیث
براسـاس تاریـخ قطعـی و مسـلم ، پیامبـر اعظـم صلـی اهلل علیـه و آلـه بـرای بعـد از 

خودشـان چندیـن ودیعـه و امانـت را در میـان مسـلمانان بـه جـای گذاردنـد: 
الـف: قـرآن فرقـان، که تمام خواسـت های الهـی در آن بیان شـده بود »ما ایـن کتاب را 
بـر تـو نـازل کردیم که بیانگـر همه چیـز، و مایه هدایت و رحمت و بشـارت براى مسـلمانان 

ْلَنا عَلَیْکَ اْلکَِتابَ تِبْیَانًا لُِکلِّ َشـیٍْء وَهُدًى وَرَحْمًَة وَبُْشـرَى لِْلمُسْـلِمِینَ«.6  اسـت! وَنَزَّ
ب: سـنت، همـان قـول، فعـل و تقریـر پیامبر گرامی اسـالم صلی اهلل علیـه و آله بود که 
الفـاظ و معانـی قـرآنِ مبیـن را تفسـیر، تبیین و تشـریح می سـاخت. »مـا این ذکر ]قـرآن [ را 
بـر تـو نـازل کردیـم، تـا آنچـه به سـوى مردم نازل شـده اسـت براى آن ها روشـن سـازى و 
رُونَ«7 که  َل إِلَیِْهـمْ وَلَعَلَّهُـمْ یََتَفکَّ ْکـرَ لُِتبَیِّنَ لِلنَّـاِس مَا نُزِّ شـاید اندیشـه کننـد! وَأَْنَزْلَنـا إِلَیْکَ الذِّ

چندین شـاخصه دقیق دارد: 
1. اقتباس از وحی الهی، 
2. سالم از خطا و اشتباه، 

3. مصون از ضعف و سستی 
4. مطابق عقل سلیم. 
و شاخص های دیگر... 

ج: اهـل بیـت عصمـت و طهـارت علیهم السـالم، که در عصمـت و حجیت قـول آن ها، 
حدیـث متواتـر ثقلین کفایـت می کند. 

پیـرو ایـن حقایـق تحقـق یافتـه، طبیعی بود کـه مسـلمانان بـا حجت های الهـی همراه 
شـده، صحیفـه آسـمانی، وحـی خداونـدی و حقایـق گرانبهای حکمـت ربانی را بـدون التقاط 
و درهم آمیـزی و تفسـیر بـه رأی، از کارشناسـان ایـن کتـاب طلـب می کردنـد همچنـان که 
خـود پیامبـر صلـی اهلل علیـه و آلـه بـه آن تأکیـد کـرده بودند. امـا آنچـه اتفاق افتـاد چیزی 

نبـود کـه مـورد نظر خـدا و رسـولش بود. 
در اوضـاع پیچیـده و غیـر عـادی، بعـد از حـذف اهـل بیـت علیهـم السـالم، جـدال بـه 
غیـر احسـن و نامیمونـی بـا مقدمـه و اسـتنباطات غلط بـه نتیجه ای فـوق غلـط! انجامید. با 
برنامه ریـزی هـدف دار، کالم و بیانـی را از زبـان پیامبـر اعظـم صلـی اهلل علیـه و آلـه جعـل 
کـرده و بـا افسـانه غیـر قابـل فهمی، بـر علیه خود سـنت نبی گرامی اسـالم صلـی اهلل علیه 
و آلـه بـه کار بردنـد. افسـانه با یک خط درشـت بـرای تجزیه و جداسـازی در اضالع اسـالم 
بـه نـگارش درآمـد کـه: »پیامبـر نـه تنها بـرای کتابـت و نوشـتن حدیـث اذن ندادنـد ، بلکه 
اگـر چنـان چـه احادیثی هم نوشـته شـده باشـد به دسـتور خود ایشـان بایسـتی از بیـن برده 

اهــل  کــه  همانگونــه   
ــل«  ــل و تعق تفلســف، »عق
فلســفه  نفــع  بــه  را 
ــد، اهــل  مصــادره کــرده ان
نیــز  عرفــان  و  تصــوف 
ــائی«  ــد و پارس ــه »زه کلم
الهــی را غــارت نمــوده 
ــارت  ــن غ ــا همی ــد و ب ان
جانــب  از  دوســویه، 
»فلســفه و عرفــان« چــوب 
حــراج بــه دیــن توحیــدی 
الزم  انــد.   زده  اســام 
ــم،  ــت راه درازی بروی نیس
رو  بــه  رو  داســتان  در 
شــدن ابوعلــی ســینا و 
ابوســعید ابوالخیــر، چنــان 
کــه از زبــان خودشــان 
گفتــه آمــده: آنچــه را ابــن 
ــا فلســفه دریافتــه  ســینا ب
بــود همــان را ابوالخیــر 
و  می بینــد  کشــف  بــا 
نتیجــه  در  بالعکــس، 
ــن  ــاوی بی ــب و تس تناس
ایــن دو جریــان »عرفــان« 
و »فلســفه« بــه طــور کامل 
)جبهــه  اســت  نمایــان 

واحــد(. 

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



شـوند!!«. راسـتی، اگر این گفته درسـت و مسـتند باشـد چرا شـامل خود این حدیث نشـود؟
تاریـخ هرگـز از یـادش نرفتـه اسـت کـه خلیفه ثانـی امثـال »ابـوذر صحابـی صدیق«، 
»عبـداهلل بـن مسـعود« و»ابـی درداء« را از دور و نزدیـک جمـع کـرد و بـه آنان گفـت: »این 
احادیـث چیسـت کـه از محمـد صلـی اهلل علیـه و آلـه پخـش و نشـر می کنیـد«.8 و تاریـخ 
حدیـث، روایت هـای دیگـری از دومـی نقـل می کند کـه پس از دریافـت گـزارش از کتاب ها 
و نوشـته های مـردم، بـه ایـراد سـخنرانی می پـردازد و می گویـد: در نـزد شـما نوشـته هایی 
وجـود دارد کـه بایسـتی همـه آن هـا را ارسـال کنید و کسـی چیزی در دسـتش نمانـد تا من 
همـه آن هـا را ببینـم و در بـاره آن نظـر بدهـم. مردمـی کـه نوشـته های حدیثـی از پیامبـر 
نزدشـان بـود بـا ایـن گمـان کـه نـگاه خواهـد کـرد و اختـالف حدیثـی را رفـع و دوبـاره باز 
خواهـد گردانـد، نوشـته ها و کتیبه هـا را فرسـتادند و او بـدون فوت وقت همه آن ها را سـوزاند 
و گفـت: اکاذیبـی هسـتند مثـل اکاذیـب اهـل کتـاب!!«.9 از شـخصی کـه خود رسـول اکرم 
صلـی اهلل علیـه و آلـه را از کتابـت کالمـش جلوگیری می کنـد انتظاری بیـش از این، خالف 
عقـل بدیهـی اسـت. و مضحکتـر از ایـن، مردمانـی فلج عقـل، کـه خودشـان را پیـرو دینـی 

می دانسـتند کـه از درک اصـول اولیـه ایـن دیـن عاجـز بودند. 
بـا درک ایـن موقعیـت زمانـی و مکانـی، اعتقـادات قبـل از بعثـت ختمـی مرتبـت صلی 
اهلل علیـه و آلـه، کـه کهنـه و فرسـوده شـده بودنـد از نـو زنده شـدند، مسـلمانان تـازه از قید 
خرافـات و اوهـام رسـته، در سـکوت مرگبـار، بـه گذشـته خـوار و ذلت بـار جاهلی بازگشـتند 
و ایـن بهتریـن فرصتـی بـود کـه از طـرف احبار یهـود و راهبان نصاری غنیمت دانسـته شـد 
و بـه دنبـال آن کمتریـن چیـزی کـه به ارمغـان آوردنـد احادیثـی بود که بـه »اسـرائیلیات« 

مشـهور و معروفند. 
و طنـز قضیـه، اینکـه، بعـد از چهـارده قـرن بـا استشـهاد بـه برخـی از آن اسـرائیلیات، 
ارسـطوی یونانـی کـه تاریـخ زندگـی و افـکار او بـه طـور دقیـق، مضبـوط اسـت، امـروز در 
کتاب هایـی ماننـد: »عرفـان و برهـان و قـرآن از هـم جدایـی ندارنـد!« چنـان تـا حـد نبوت 
پیـش رانـده شـده اسـت، گوئیـا پیامبـر اعظـم صلـی اهلل علیـه و آلـه، بـه خـِم کوچـه  ای از 
کوچه هـای درک فکـری ارسـطو و... هـم نرسـیده، کـه او فقـط پیام رسـان اسـت و از خـود 
فکـری مسـتقل برای اسـتدالل نـدارد و ارسـطو و هم نوعانش با اسـتقالل تام، سـازندگان و 

پرورش دهنـدگان تفکـر و تعقـل انسـانی هسـتند. 
برگردیـم بـه موضـوع... بـا منع کتابت حدیـث ختمی مرتبت صلـی اهلل علیه و آلـه انگار، 
دوران رسـالت بـرای همیشـه تاریـخ بـه پایـان رسـیده و ایـن قاعـده و اصل مسـلم »حالل  
محمـد همیشـه تـا روز قیامـت حـالل اسـت و حرامـش همیشـه تـا روز قیامـت حـرام، غیر 
حکـم او حکمـى نیسـت و جـز او پیغمبـرى نیایـد؛ و علـى علیـه السـالم فرمـود: هیـچ کس 
بدعتـى ننهـاد جـز آن کـه به سـبب آن سـنتى را ترک کـرد! «10 دورانش به سـرآمده اسـت. 
بـا ایـن وصـف، اگر یهود و نصاری دسـت به دسـت هـم می دادند که اسـالم و مسـلمانان را 
از هسـتی سـاقط کننـد بـه این راحتـی نمی توانسـتند و این کار را جریان سـازندگان اسـطوره 

»منـع حدیـث« بـرای آن هـا به صـورت ایده آلـی انجـام دادند. 
در ایـن میـان تاخـت و تـاز عارفان و صوفیـان از این فرصت به دسـت آمـده مثال زدنی 

و بسیار شـگفت آور است. 
در ابتـدا، نـرم و آهسـته به سـوی سـاحت اسـالم، قـدم نهادنـد و رشـد یافتـه و باالخره 
بی زحمـت و آزار بـه بلـوغ رسـیدند و تردسـتانه، بـازار مـکار ه ای در میـدان عـدم حضور کالم 
نبـوی صلـی اهلل علیـه و آلـه فراهـم، و بـرای هـر شـخص و گروهـی نسـخه  ای طبیبانـه! 

. ند پیچید
باخـدا و بی خـدا، همه خـدا و هیچ خـدا، جبـر، تفویض، تحریف رسـالت و تعمیـم والیت... 
و بـرای هـر کـدام از موضوعـات اگـر الزم بـود حدیـث و روایتـی را اسـطوره وار و خیالـی، از 

شــــیخ  آخــــر!  ســر 
ــن  ــحی الدی ــم »مــ اعظ
ــه،  ــوش و نابغ ــی« باه عرب
جســور و گســتاخ )م638( 
وحــدت  تکمیــل  بــرای 
تاریــخ  خوابــی  وجــود، 
ــام  ــا تم ــتاندارد ب دار و اس
ــرای  ــات ب ــوازم و ملزوم ل
ناحیــه  در  مســلمانان 
دمشــق دیــد کــه دهــه آخر 
مــاه محــرم ســال627 
ــی اهلل  ــام صل ــر اس پیامب
ــی کــه  ــه در حال ــه و آل علی
کتــاب »فصــوص الحکــم« 
ــی داد او  ــتش م ــه دس را ب
ــور  ــی ـ را مأم ــن عرب ـ اب
بــه ابــاغ آن بــدون زیــاده 
و نقصــان بــه مــردم کــرده 

ــت!!  اس
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زبـان پیامبـر اکـرم صلـی اهلل علیـه و آلـه جعـل و وضـع می کردنـد. و باالخـره لبـاس لفظ و 
مفاهیـم الهیـه را، از قامـت رسـای اسـالم خارج و پـاره پاره سـاخته، و پارچه های بافته شـده 
در کارگاه تولیـد تناقـض و تضـاد یونـان و غیـره... را بـا نخ هـای تابیـده شـده در ناکجـا آباد، 

بـر تن اسـالم وصلـه زدند. 
دردا و فسوسـا! بعـد از چهـارده قـرن، هـم چنان احادیـث جعلی و موضوعه، حکومتشـان 
بـر ادبیـات دینـی ـ در همه مسـائل دینـی و سـاحت های الهی- بیشـتر از احادیـث و روایات 
حّقـه اسـت، بـه طوری کـه اگر عالمـی به روایـت و حدیثی مسـند استشـهاد کند با انگشـت 
اتهـام »اخبـاری گـری!« و اسـتفاده از منقـوالت، کالم کامـال علمیـاش بـه هیـچ انگاشـته 

خواهد شـد. 
و اینک، چگونه اسـت که سـخنان و اخبار امثال سـقراط، افالطون، ارسـطو، و... همیشـه 
تـازه و جاویـد انگاشـته می شـود و بعـد از قرن هـا فلسـفه و عرفـان تعلیمـی آن هـا همچنان 

برقـرار و عمر هـای هـزار سـاله تلـف و در آخـر هم معلوم شـود کـه هیچ، معلوم نشـد؟ 

2. توسعه میدان برای تبلیغ راهبان و دانشمندان یهود و نصاری
اسـالم و مسـلمانان از تحقـق افسـانه »منـع کتابـت حدیـث«، خسـارت جبران ناپذیـری 
دیدنـد، بحرانـی عظیـم در افـکار، اندیشـه، اعتقـاد، رفتـار و کـردار، اخـالق و التقـاط دینـی، 
انحـراف در اصـول و پایه هـای انسـانی ـ اسـالمی پدیدآمـد. احبـار و کاهنان یهـود و راهبان 
مسـیحی از ایـن فرجـه و فـراغ، نهایـت سوءاسـتفاده را نمودنـد و زمینـه ظهـور بدعت هـای 

ناهمگـونِ برهـم زن و تجزیه طلـب را در محتـوای دیـن اسـالم فراهـم آوردند. 
آیـت اهلل سـبحانی از شهرسـتانی نویسـنده کتاب »الملـل و النحل« نقـل می کند: »عده 
بسـیاری از یهودیانـی کـه به ظاهر اسـالم آورده بودنـد، احادیث فراوان و متعددی در مسـائل 

تجسـیم و تشـبیه کـه در تورات تحریف شـده آمده بـود را جعل و وضـع کردند.«
در ادامـه می افزایـد: »از بیان »مقدسـی« اسـتفاده می شـود که عقاید انحرافـی و التقاطی 
در عـرب جاهلـی نیـز بوده اسـت. »مقدسـی« در کتابـش »البـدء و التاریخ« هنـگام بحث از 
شـرایع جاهلیـت می نویسـد: »در جاهلیـت از هـر ملـت و دینـی رائـج بـود: در میـان قریش، 
زنادقـه، معطلـه، مزدکیـه، مجوسـیه در بنـی تمیـم، و یهـودی و نصرانی در منطقه غسـان، و 

شـرک و بت پرسـتی در سـائر مناطق.« 
کوثـری می گویـد: »عـده ای از احبار یهـود و رهبان نصـاری و موبدان مجوسـی در عهد 
و دوران حکومـت خلفـا بـه ظاهـر دعوی اسـالم کردند و به دنبال آن اسـاطیر و افسـانه های 

موهوم را انتشـار دادند.« 
محمـد عبـده اظهـار می دارد: »زنادقه لباس اسـالم را بـا غش، کینه، حیلـه و نفاق بر تن 

کردند و تنها قصدشـان افسـاد در دین و اختالف و افتراق مسـلمانان بود.«
حماد بن زید می گوید: »زنادقه چهارده هزار حدیث جعل و وضع نمودند«.

البتـه ایـن عـدد بـر حسـب علـم بـه دروغ و کـذب زنادقـه بـه حماد رسـیده بـود و گرنه 
محدثـان می گوینـد هـر زندیقـی بـه این تعـداد جعل حدیث کرده اسـت تـا بدانجا کـه وقتی 
»ابـن ابـی العوجـا« را بازداشـت کردنـد تا گردنـش را بزنند، گفـت چهارده هـزار حدیث جعل 

کـرده ام کـه در آن ها حـالل را حرام و حـرام را حالل کـرده ام«. 
و البتـه ایـن فاجعـه، مربـوط به سـنت مکتب سـقیفه اسـت، نـه مکتب اهل بیـت علیهم 
السـالم که با تحمل مشـقت های بسـیار، سـنت اسـالم را برای پیروانشـان از خیانات ایشـان 

زدودند.
یکـی از افـرادی کـه بزرگتریـن خسـارت ها را بـه اعتقـادات و معـارف مسـلمانان زدنـد، 
»تمیـم بـن أوس داری« اسـت. از کار هـای تخریبـی او نقـل قصه و داسـتان بین مسـلمانان 
بـود. از سیاسـت حاکـم تقاضـا کرد که به طور ایسـتاده قصـه بگوید. از عجایب خنـده دار این 

الهامــی  داود  مرحــوم 
»محقـــــق و نویســنده 
قــول  از  معاصــــــر«، 
ــب  ــی« ملق ــوان قزوین »کی
از  مدت هــا  خــود  کــه 
ــادی  ــایخ گناب ــران مش س
هفــده  مــدت  ـ  بــوده 
ســال منصــب داشــت و 
ــد و  ــیمان ش ــپس پش س
ــت  ــزاری جس ــا بی از آن ه
بطــان  در  کتاب هــا  و 
آن هــا تألیــف کــرد ـ نقــل 
می کنــد: »اولیــن کســی 
ــگ  ــن نن ــار ای ــر ب ــه زی ک
و بدعــت رفــت، ابوهاشــم 
ــا  ــه رنج ه ــود ک ــی ب کوف
ــراده  ــا ع ــود داده ت ــه خ ب
ــام  ــاد.« ام ــی راه افت صوف
الســام  علیــه  صــادق 
می فرمایــد:  دربــاره او 
»ابوهاشــم جــداً فاســد 
العقیــده اســت. او مذهبــی 
را اختــراع کــرد کــه بــه آن 
تصــوف گفتــه می شــود 
و آن را قرارگاهــی بــرای 
خــود  عقیــده ناپــاک 

ســاخت«!
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اسـت، خلیفـه  ای کـه نقـل احادیث نبـوی صلی اهلل علیـه و آله را به شـدت منع کـرده بود و 
ناقـالن حدیـث را تهدید و توبیخ، و حدیث های نوشـته شـد ه ای که به دسـتش رسـیده بود را 
سـوزاند، بـه تمیـم داری نصرانـیـ  مأمـور دیر و کنیسـهـ  اجـازه می دهد تا قصص و افسـانه 
و اسـاطیر را نقـل و ترویـج کند و شـنیده نشـده اسـت کسـی در مقابـل »تمیـم داری« زبان 
بـه اعتـراض گشـوده باشـد!« برای مطالعه بیشـتر بـه کتاب تحقیقـی محقـق معاصرآیت اهلل 

سـبحانی »بحـوث فـی الملـل و النحـل« جلد 1 تـا صفحه 104 مراجعه شـود. 
اگـر تنهـا بـه همیـن دو عامـل تخریبی اکتفـا کنیـم در یـک نتیجه گیری کلـی می توان 
دریافـت چـه زمینه هایـی بـرای رشـد قارچ گونـه فرقه و آیین هـا فراهم آمـد. در این نوشـتار، 
یـک فرقـه و آییـن و جریـان التقاطـی محـض جهـان وطنـی، هـر دینـی =  بی دینـی، همه 

چیـز خدایـی = بی خدایـی ، بازخوانـی می گردد. 

تصوف = عرفان
لفـظ و معنـای تصـوف و صوفیـه کـه مسـاوق عرفـان و عارف اسـت، مسـلک و روشـی 
فکـری! عقیدتـی و سـلوکی اسـت که بـه لحاظ طبیعـت و ماهیتش چنـدان واضـح و متمایز 
نیسـت کـه محقـق متتبـع در تاریـِخ فکر و اندیشـه بتوانـد به راحتی بـه زوایای آن پـی ببرد. 
سـهروردی می گویـد: »اقـوال مشـایخ در معنـای تصـوف، افـزون آیـد بر هزار قـول، که 

نوشـتن آن دشـوار باشد«.11 
گذشـته از تعریـف، در سـابقه ایـن مشـرب و آئیـن، گفتنی اسـت تصوف در صدر اسـالم 
در جامعـه مسـلمانی معـروف و مطـرح نبـوده بلکـه از پدیده هـای شـوم اجتماعـی دخیـل بر 
اسـالم از امـم و ملیت هـای دیگری، ماننـد برهمنان هندو، رهبان مسـیح، متنسـکین یهودی 
و زهدفروشـان بودائی، گنوسـی، عرفان سـرخ پوسـتی، و کمـی این طرف تـر و نزدیکِ تاریخ، 
عرفان هـای بـه روز شـده اصطالحـًا کاذب عصـر تکنولـوژی و... حـال چـه تفاوتـی بین این 
عرفان هـای بـه اصطـالح کاذب امـروزی و عرفـان = تصوف اسـالمی شـده دیـروزی وجود 

دارد؟ بایـداز مدعیـان »عرفان = تصوف« و مأنوسـان به شـطحیات اسـتمداد جسـت!

تصوف = عرفان؛ مکتب بشری مستقل از اسام
در چنـد سـطر قبـل گفتـه آمـد که محقـق تاریـخ با مسـلکی رو به رو اسـت کـه واضح 
و روشـن نیسـت، امـا متفکـران در عرصـه علـم می توانند تصـوف را مکتـب و آئینـی، دارای 
موجودیـت، شـخصیت، هیـأت مخصـوص، سیسـتم و اصـول و قواعـد، تألیفـات و کتـب، و 
همین گونـه رهبـران، رجـال، بـزرگان، خادمـان و پشـتیبانان مالی، بـا تظاهر به »شـعار ترک 
دنیـا« تصـور کننـد، همچنـان که مدعیـان »عرفـان = تصوف« ایـن کار را خواسـته اند انجام 

 . دهند
 نکتـه قابـل تأمـل ایـن اسـت همان گونه کـه اهل تفلسـف، »عقـل و تعقـل« را به نفع 
فلسـفه مصـادره کرده انـد، اهـل تصوف و عرفـان نیز کلمه »زهد و پارسـائی« الهـی را غارت 
نموده انـد و بـا همیـن غـارت دوسـویه، از جانـب »فلسـفه و عرفـان « چـوب حـراج بـه دین 
توحیـدی اسـالم زده انـد.  الزم نیسـت راه درازی برویـم، در داسـتان رو بـه رو شـدن ابوعلی 
سـینا و ابوسـعید ابوالخیر، چنان که از زبان خودشـان گفته آمده: آنچه را ابن سـینا با فلسـفه 
دریافتـه بـود همـان را ابوالخیر با کشـف می بیند و بالعکس، در نتیجه تناسـب و تسـاوی بین 

ایـن دو جریـان »عرفـان« و »فلسـفه« به طـور کامل نمایان اسـت )جبهـه واحد(. 
سـر آخـر! شـیخ اکبر»محـی الدیـن عربی« باهـوش و نابغـه، جسـور و گسـتاخ )م638( 
بـرای تکمیـل وحـدت وجـود، خوابـی تاریخ دار و اسـتاندارد بـا تمام لـوازم و ملزومـات برای 
مسـلمانان در ناحیـه دمشـق دیـد که دهـه آخر مـاه محرم سـال627 پیامبر اسـالم صلی اهلل 
علیـه و آلـه در حالـی کـه کتـاب »فصوص الحکم« را به دسـتش مـی داد اوـ  ابـن عربیـ  را 

از  برخــی  کــه  ایــن 
مفتونــان  و  شــیفتگان 
عرفــان«  و  »تصــوف 
بــرای اصالــت دادن بــه 
می کننــد  تــاش  آن، 
ــه  ــی ب ــینه و قدمت ــا پیش ت
بلنــدای تاریــخ اســام 
بیابنــد تــاش بــی ثمــری 
در  کــه  ایــن  و  اســت 
ادعــا  عرفانــی  متــون 
ــی  ــان نب ــه در زم ــده ک ش
ــی اهلل  ــام صل ــی اس گرام
ــه، اهــل صفــه و  علیــه و ال
صحابــه خــاص و مومنیــن 
ــلمان  ــد س ــتینی مانن راس
ــزو  ــره... ، ج ــاذر و غی و اب
اولیــن بــزرگان صوفیــه 
بوده انــد کــذب محــض 
اســت. و از اینجــا نیــز 
ــرد  ــوان اســتفاده ک ــی  ت م
از  برخــی  ادعــای  کــه 
گذشــته  ـ  مستشــرقین 
ـ   ناخالصشــان  نیــت  از 
مبنــی بــر ایــن که »تشــیع 
تصــوف  همــان  واقعــی 
اســت و بــه نحــو متقابــل، 
ــتین  ــل و راس ــوف اصی تص
ــیع  ــز تش ــه ج ــزی ب چی
نتوانــد بــود« کامــا واهــی 

اســت.  بی اســاس  و 
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مأمـور بـه ابـالغ آن بـدون زیـاده و نقصان بـه مردم کرده اسـت!! 
لطیفـه جالـب اینکـه از شـارحان فصـوص الحکـم، این کتاب ارسـالی 
از جانـب پیامبرصلـی اهلل علیـه و الـه »مـا ینطـق عـن الهـوی« را ناقـص 
دانسـته ـ و بـا تمثیلـی ناقـص ایـن کتـاب را بـه قـرآن ـ بری از هـر گونه 
نقـص و زیـاده ـ تشـبیه و یـک فـص بـه نام فـص فاطمیـه علیها السـالم 
بـه فص هـای آن اضافـه می کنـد بـه ایـن دلیـل کـه در قـرآن از زنـان نام 
بـرده شـده و در ایـن کتـاب ایـن فص اضافه شـد تـا نقصان کتاب رسـول 
الهـی! )فصـوص الحکـم( جبران شـود. حال سـؤال اینکه آیا رسـول اعظم 
الهـی صلـی اهلل علیـه و الـه واقعـا این قدر بـه دور و نا آشـنا به قـرآن بوده 
اسـت کـه عـارف مسـلکی بـه او تذکـر بدهد؟ و خوشـا بـه حال مـا و بنازم 
بـه ایـن عارفـان نکته سـنج کـه مـوی را از ماسـت می کشـند! و چـه باصفا 
هسـتند شـارحان و حاشـیه نگاران ایـن کتـاب مقدس! کـه با نیـات صادقه 
و قلـوب طاهـره بـا ابراز چـه احساسـاتی ، واقعا تصـور فرموده انـد که برای 
برداشـتن ایـن کتـاب باید طهارت ذاتی داشـت و برای مقدمـه طهارت ذات 
و درون، وضـو هـم بایـد گرفـت و قبـل از طلوع فجـر صـادق تعلیمش داد 
تـا بـه عرفـان کامل و هم آغوشـی با خـدای ـ معاذ اهلل ـ رسـید )لقـا و فنا(! 

اجمالی از تاریخ تصوف در اسام
محقـق و متتبـع در تاریـخ اسـالم، در صفحـات تاریک اواخـر قرن دوم 
هجـری بـا بدعـت زیرکانـه ای برخـورد می کنـد کـه داشـت بـه رسـمیت 
می رسـید. »در اواخـر زمـان بنی امیه شـخصی بـه نام »عثمان بن شـریک 
کوفـی« کـه بـه »ابوهاشـم کوفـی« )م161( مشـهور بـود پیدا شـد و مانند 
رهبانـان، جامه هـای پشـمینه درشـت می پوشـید و شـیخ شـام محسـوب 
می شـد و بسـان نصـاری بـه حلـول و اتحـاد قائـل شـد. او در ظاهـر امـر، 
جبـری و در باطـن ملحـد و دهـری بـود و مـرادش از وضع ایـن مذهب آن 

بـود کـه دین اسـالم را بـه هم بزنـد«12. 
ابوهاشـم کوفی اولین خانقاه را تأسـیس کرده اسـت و شـاید به همین 
دلیـل او را بـه عنـوان اولین صوفی در تاریخ اسـالم می شناسـند وگرنه قبل 
از او بـه انـدک زمانی صوفیـان و عارفانی از زن و مرد زندگـی می کرده اند. 

مرحـوم داود الهامـی »محقـق و نویسـنده معاصـر«، از قـول »کیـوان 
قزوینـی« ملقـب بـه منصـور علی شـاه که خـود مدت ها از سـران مشـایخ 
گنابـادی بـوده ـ مـدت هفده سـال منصب داشـت و سـپس پشـیمان شـد 
و از آن هـا بیـزاری جسـت و کتاب هـا در بطـالن آن هـا تألیـف کـرد ـ نقل 
می کنـد: »اولیـن کسـی کـه زیـر بـار ایـن ننـگ و بدعـت رفت، ابوهاشـم 
کوفـی بـود کـه رنج هـا بـه خـود داده تـا عـراده صوفـی راه افتـاد.« امـام 
صـادق علیـه السـالم دربـاره او می فرمایـد: »ابوهاشـم جـدًا فاسـد العقیده 
اسـت او مذهبـی را اختـراع کـرد کـه بـه آن تصـوف گفته می شـود و آن را 
قرارگاهـی بـه عقیـده ناپاک خود سـاخت! إنه کان فاسـد العقیـده جدا، و هو 
الـذی ابتـدع مذهبـا یقـال له: التصـوف، و جعلـه مقـرّا لعقیدتـه الخبیثة«.13  
عالمـه متبحـر مال حبیب اهلل خوئی قدس سـره در شـرح نهـج البالغه 
می  نویسـد: »در روایـت با سـند دیگری حضـرت فرمودند: ابوهاشـم مذهبی 
اختـراع کـرد... وآن را مفـرّ و گریزگاهـی بـرای عقیـده ناپـاک خـود و اکثر 
ملحـدان و بی دینـان قـرار داد تا سـپری برای عقائد باطلشـان باشـد! «.14 

امــام هــادی علیــه الســام هنگامــی کــه 
ــه وارد  ــود ک ــاهده فرم ــان را مش صوفی
ــه و  ــه و ال ــی اهلل علی ــی صل ــجد النب مس
ــل )ال  ــاص و تهلی ــه اخ ــن کلم ــه گفت ب
ــد:  ــدند، فرمودن ــغول ش ــه اال اهلل( مش ال
»بــه ایــن حیله گــراِن جانشــین شــیطان 
اهتمــام و التفاتــی نداشــته باشــید، ایــن 
گــروه قواعــد و اصــول دیــن را تخریــب 
آن هــا  ریاکارانــه  زهــد  کرده انــد، 
ــد و  ــت، و تهج ــمانی اس ــی جس رژیم
ــکار و  ــرای ش ــان ب ــده داری آن ــب زن ش
ــان عــوام، گرســنگی آن هــا  ــد مردم صی
ــار  ــن افس ــدن و گرفت ــوار ش ــرای س ب
اهلل«  اال  الــه  »ال  اســت،  بی خــردان 
ــردم،  ــب م ــرای فری ــر ب ــد مگ نمی گوین
کــم غــذا خــوردن آن هــا فقــط بــرای پــر 
ــر  ــدح، و تاریک ت ــکول و ق ــردن کش ک
ربــودن  و  گمراهــی،  فضــای  کــردن 
قلــوب افــراد کــم ظرفیــِت خســته 
ــت  ــاره محب ــردم درب ــا م ــد، ب می باش
ــا  ــا ب ــد ام و دوســتی خــدا حــرف می زنن
گمراهیشــان مــردم را بــه چــاه ضالــت 
می اندازنــد، ِوردگوئــی آنــان، کــف و 
ســوت زدن و رقاصــی، ذکــر آن هــا، 
آوازه خوانــی و غنــای طرب انگیــز اســت، 
ــروه  ــن گ ــه ای ــادان ب ــراد ن ــط اف فق
ــر  ــد اگ ــت می نماین ــده و تبعی ــد ش معتق
کســی بــه زیــارت مــرده و زنــده این هــا 
بــرود ماننــد ایــن اســت کــه بــه زیــارت 
ــرده و  ــتی ک ــت پرس ــه و ب ــیطان رفت ش
کمــک کننــده بــه آنــان، معــاون یزیــد و 

معاویــه و ابــی ســفیان اســت!
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قبـل از آن تاریـخ، نـام و یادی از ایـن جریان فکری و عقیدتی خاص در میان مسـلمانان 
نبـود. از اینجـا می تـوان نتیجـه گرفـت که در زمان رسـول گرامی صلـی اهلل علیـه و آله این 

نـام و برنامـه طراحی شـده نبوده اسـت تا عصـر امام صادق علیه السـالم. 
و ایـن حقیقتـی اسـت کـه مورخان و حتـی مؤلفان خـود صوفیه نیـز بدان اعتـراف کرده 
و نوشـته اند: »تـا آن زمـان نامـی از تصـوف و صوفی گری نبوده و کسـانی که به دین بسـیار 
عالقـه نشـان می دادنـد »عبـاد« و »زهـاد« خوانـده می شـدند تا اینکـه در زمان امـام صادق 
علیـه السـالم اسـم صوفـی و صوفی گـری پیـدا شـده و عـده ای از خـواص اهـل سـنت، نام 

صوفـی را بر خـود نهادند«.15
پـس ایـن که برخـی از شـیفتگان و مفتونـان »تصوف و عرفـان« برای اصالـت دادن به 
آن، تـالش می کننـد تـا پیشـینه و قدمتـی بـه بلنـدای تاریـخ اسـالم بیابند تـالش بی ثمری 
اسـت و ایـن کـه در متـون عرفانـی ادعـا شـده کـه در زمـان نبـی گرامـی اسـالم صلی اهلل 
علیـه و الـه، اهـل صفـه و صحابـه خـاص و مومنین راسـتینی مانند سـلمان و ابـاذر و غیره... 
، جـزو اولیـن بـزرگان صوفیـه بوده انـد ادعـای بدون دلیـل و کذب محـض اسـت. و از اینجا 
نیـز می  تـوان اسـتفاده کـرد که ادعـای برخی از مستشـرقینـ  گذشـته از نیت ناخالصشـانـ   
مبنـی بـر ایـن کـه »تشـیع واقعـی همـان تصوف اسـت و به نحـو متقابـل، تصـوف اصیل و 

راسـتین چیـزی بـه جـز تشـیع نتواند بـود«16 کامال واهی و بیاسـاس اسـت. 
چگونـه می تـوان ایـن دار و دسـته خائن بـه دین توحیدی را، با تشـیع مطابق دانسـت در 
حالـی کـه امامـان معصـوم علیهم السـالم شـیعیان را از نزدیک شـدن به ایـن مذهب خاص 

بـر حذر داشـته اند. 
امـام هـادی علیه السـالم هنگامی کـه صوفیان را مشـاهده فرمود که وارد مسـجد النبی 
صلـی اهلل علیـه و الـه و بـه گفتـن کلمـه اخـالص و تهلیـل )ال الـه اال اهلل( مشـغول شـدند، 
فرمودنـد: »بـه ایـن حیله گرانِ جانشـین شـیطان اهتمـام و التفاتی نداشـته باشـید، این گروه 
قواعـد و اصـول دیـن را تخریـب کرده انـد، زهـد ریاکارانـه آن هـا رژیمی جسـمانی اسـت، و 
تهجـد و شـب زنـده داری آنـان بـرای شـکار و صیـد مردمـان عـوام، گرسـنگی آن هـا برای 
سـوار شـدن و گرفتـن افسـار بی خـردان اسـت، »ال الـه اال اهلل« نمی گویند مگر بـرای فریب 
مـردم، کـم غـذا خـوردن آن هـا فقـط بـرای پـر کـردن کشـکول و قـدح، و تاریک تـر کردن 
فضـای گمراهـی، و ربـودن قلـوب افـراد کم ظرفیتِ خسـته می باشـد، با مردم دربـاره محبت 
و دوسـتی خـدا حـرف می زننـد امـا بـا گمراهیشـان مـردم را بـه چـاه ضاللـت می اندازنـد، 
وِردگوئـی آنـان، کـف و سـوت زدن و رقاصـی، ذکـر آن هـا، آوازه خوانـی و غنـای طرب انگیز 
اسـت، فقـط افـراد نـادان به این گـروه معتقد شـده و تبعیـت می نمایند اگر کسـی بـه زیارت 
مـرده و زنـده این هـا بـرود ماننـد این اسـت کـه به زیارت شـیطان رفتـه و بت پرسـتی کرده 

و کمـک کننـده بـه آنـان، معـاون یزیـد و معاویه و ابی سـفیان اسـت! «.17 
اشـتهار و رواج مذهـب و آیینـی ماننـد »تصـوف = عرفان« که مقدسـات دین اسـالم را 
بـه بـازی گرفتـه بـود، می توانـد روحیـه آن عصـر را بـه ما نشـان دهـد. فرهنگـی وارداتی با 
معارفـی ناشـناخته، علیرغـم سـخنان پـر طمطـراق عرفا، یـاد داده بـود که چگونه باید سـنن 

و آداب و اصـول عقیدتـی مسـلمان را ریشـخند کرد. 
گسـترش اندیشـه و فکـر عرفانـی، مرز های میـان »کفر و ایمـان« را امحـا و از بین برد. 
برخـورد عارفـان بـا واژه »عـذاب جهنـم« و تأویـل آن بـه »عـذب و گوارائـی« و قـس علی 
هـذا... ، می توانـد نقطـه شـروع یـک مطالعـه بـرای درک ماهیت ایـن مدعیان سـخن پراکن 

باشد.  پیشـه  عاشق 
»شـیخ عزیـز نسـفی« که خود از اکابر مشـایخ عارفان اسـت در کتاب »تصفیـة القلوب« 
می گویـد: »ای درویـش! اگـر بـه نظـر تحقیـق در حال پیـران و مریـدان روزگار بنگـری، به 
یقیـن بدانـی کـه شـیاطین عصرنـد، در دکان هـای مکـر و تلبیـس نشسـته، و نـام ملـوک و 

»شــیخ عزیــز نســفی« کــه 
اکابــر مشــایخ  از  خــود 
ــاب  ــت در کت ــان اس عارف
القـــــلوب«  »تصــــفیة 
می گویــد: »ای درویــش! 
ــق در  ــر تحقی ــه نظ ــر ب اگ
حــال پیــران و مریــدان 
ــن  ــه یقی روزگار بنگــری، ب
شــیاطین  کــه  بدانــی 
دکان هــای  در  عصرنــد، 
ــته،  ــس نشس ــر و تلبی مک
ــاطین  ــوک و س ــام مل و ن
فقــر بــر خــود بســته، 
اتقیــاء  لبــاس  اشــقیاء 
تســخیر  در  و  پوشــیده، 
ــام  ــار و لج ــام بی افس انع
کوشــیده، مــردودان بــه 
ــده، و  ــوالن برآم ــگ مقب رن
هــر یــک بــه طریقــی از در 
حیلــت گــری و ابله فریبــی 
راه  غــوالن  درآمــده، 
ــم  ــود را در چش ــن، خ دی
ظاهربیــن  کورباطنــان 
ــاب یقیــن  ــه صــورت ارب ب
ــفها  ــای س ــوده و دل ه نم
ــه  ــی و جام ــر َجل ــه ذک را ب
ــه  ــد گون ــه ص ــلی ب عس

ــوده.  ــی رب دغل
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سـالطین فقـر بـر خود بسـته، اشـقیاء لباس اتقیـاء پوشـیده، و در تسـخیر انعام 
بی افسـار و لجـام کوشـیده، مـردودان بـه رنـگ مقبـوالن برآمده، و هـر یک به 
طریقـی از در حیلتگـری و ابله فریبـی درآمـده، غوالن راه دین، خود را در چشـم 
کورباطنـان ظاهربیـن به صـورت ارباب یقین نمـوده و دل های سـفها را به ذکر 

جَلـی و جامـه عسـلی به صـد گونه دغلـی ربوده. 
شـعار ایشـان فتنـه و فسـاد، و دثـار ایشـان زندقـه و الحـاد، دیـن ایشـان 
بدعـت و بی نمـازی، آئیـن ایشـان چرخ و رقص و بازی...، پیشـه ایشـان عشـق 
بـازی...، و شـیوه ایشـان گـم راه کـردن مـردم، اسـرار ایشـان هُمـز و لُمـز و 
سرگوشـی، و حـال ایشـان بی خـودی نمودن و بیهوشـی، همه گرگان می شـینه 
پوشـش، و حریصـان زهـد فـروش، روز و شـب در طلـب دنیا، و شـب و روز در 

فکـر بغـرا18 و حلوا. 
جمعـی از جهـال به عشـوه و تلبیسـات این قـوم ضال فریفته شـده، بدعت 
و غوایـت و کفـر و اباحـت را طریقـت و حقیقـت تصـور کرده انـد، و از حقایـق 
احـکام دین و اسـالم بیگانه شـده، در پـی این گمراهان افتـاده و در تیه ضاللت 
سرگشـته و حیـران گشـته اند... ، از علـوم دیـن هیچ بهـر ه ای ندارنـد، و همگی 
همـت ایشـان بـه لهـو و لعـب و بـازی و طرب مصروف شـده، و فسـق و فجور 
را مذهـب خـود سـاخته اند، و ظلم و شـرور را آیین خـود گردانیـده، و با صحبت 
فسـاق و فجـار انـس گرفتـه، و دنیـای مکـدر فانـی را بهشـت خـود سـاخته، و 
فرمـان خـدا و رسـول را در پـس پشـت انداخته، و کمر شـاگردی شـیطان را در 
میـان بسـته، و بنـده نفـس و اسـیر هوی و هـوس گشـته اند، و اربـاب مناصب 
قضـا؛ میـل به ارتشـاء، و اصحاب مجالـس تدریس و فتوی، مناقشـات خالفی و 
مجـادالت کالمـی را علـم نام کرده انـد، و مزخرفات منطقی و هذیانات فلسـفی 
را وسـیله شـهرت و جـاه خود سـاخته اند، و از حقایق علوم دیـن ـ که از معرفت 

دقایـق اسـرار کتاب و سـنت اسـتـ  اعـراض نموده اند. 
از علـوم شـرع و دیـن  بـه علمـی غیـر  ایشـان  از  احیانـًا بعضـی  واگـر 
پرداخته انـد؛ آن را واسـطه جـاه و ریاسـت سـاخته اند، و سـبب جمـع کـردن 
مـال و منـال شـناخته، نظـر از نعیم باقـی دوخته، و نائـره حب دنیـا در دل های 
خویـش افروخته انـد. پـس نفس هـای خویـش به اربـاب غوایت رغبـت کرده، و 
جان هـای ایشـان بـه باطـل مایل شـده، به مجالسـت و مصاحبت ایـن جماعت 
راغـب گشـته، بلکـه مریـد و معتقـد ایشـان شـده، در امـداد و اعانـت ایشـان 
سـعی و اهتمـام نموده انـد، الجـرم اغـوای گمراهـان مبتدعـه در جهان منتشـر 
شـده، و اغـرای بی دینـان زنادقـه در عالـم قـوت گرفتـه، و انـوار احـکام دین و 
حـدود اسـالم منطفـی شـده، و می امـن مناهـج شـریعت محمـدی صلـی اهلل 
علیـه و آلـه روی در انـدراس نهـاده و اهـل اهلل و اربـاب قلـوب از ننـگ ایـن 
تردامنـان مسـلمان نام، و وحشـت ایـن درویش صورتـان کافـرکام، از نظـر خلق 
متـواری گشـته، و روی غیـرت در پِس دیوار عزلـت آورده، و روزگار در ماتم این 

مصیبـت بـه سـر بـرده، واهلل المسـتعان علـی مـا تصفون«. 
آن دم که از او نور ضیاء آید کـو؟     و آن کس که از او رأی جفا ناید کو؟
اسالم شده فسونِ این مشتی دیو     مــردی که از او بوی وفــا آید کـو؟

بعـد از نقـل ایـن چنـد کلمه، صاحب کتاب »تسـلیة الشـیعه« در آن رسـاله 
]و[ »سـلوة الشـیعه« ـ هـر دو ـ می گویـد: »بـدان کـه متصوفـه را سـخن های 
خـوب و گفـت و گو هـای مرغوب بسـیار اسـت، اکثر مردمـان از ایـن راه به دام 
ایشـان افتاده انـد، و ندانسـته اند کـه اصـل درسـتی اعتقاد اسـت، و با فسـاد آن؛ 

ــان  اســام در نظــرگاه تصــوف و عرف
ــردو الیه اســت:  ب

ــاب و  ــن کت ــه متضم ــریعت، ک 1. ش
ســنت اســت.

بــه گمــان متصوفــه و عرفــا، شــریعت 
ــن  ــه قشــر و پوســته ظاهــری دی ـ ک
ــد ه  ــره و فائ ــدان به ــه چن ــت ک اس
ــر  ــوام و غی ــوص ع ــدارد ـ مخص ای ن
ــت  ــن جه ــه همی ــوده و ب ــن ب واصلی
عالمــان و دانشــمندان دیــن را بــا 
اســتخفاف، »علمــای شــریعت، رســوم 

و قشــریه« نــام نهاده انــد. 
2.حقیقــت، کــه مقصــود ذاتــی از دیــن 
اســام همیــن اســت و اختصــاص بــه 
ــان و  ــار صوفی ــن از کب ــه واصلی طبق
عارفــان دارد. وآن امــر دیگــری اســت 
ــی از  ــر و أعل ــریعت، و برت ــر از ش غی

است.  آن 
ــن  ــیم دی ــت، تقس ــلم اس ــه مس آنچ
ــه و  ــی اهلل علی ــدی صل ــام محم اس
ــای  ــه، از بدعت ه ــن گون ــه ای ــه ب آل
ــه  ــه ب ــت ک ــوف« اس ــان و تص »عرف
ماننــد ســائر قواعــد و مســائل، بــر یک 
ــا  ــه تنه ــه ن ــت ک ــتوار اس ــی اس مبان
ــام  ــن اس ــن مبی ــا دی ــنخیتی ب س
ــا  ــدی ب ــارض ج ــه در تع ــدارد بلک ن

ــام دارد.  ــی اس مبان
ســؤال اساســی ایــن اســت: تقســیم 
از  حقیقــت  و  شــریعت  ناســازگاِر 
شــده  اســتفاده  اســام  کجــای 
ــرای رســیدن  اســت کــه بعــد از آن ب
ــاز بــه  ــت نی از شــریعت بــه حقیق
و طریقــت  باشــد؟  طریقتــی هــم 
چیســت؟ آیــا ایــن تقســیم یــک 
ــیم در  ــث تقس ــی باع ــیم واردات تقس
ماهیــت اســام و مســلمانان نخواهــد 

شــد؟ و صدهــا ســؤال دیگــر... 
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گفتـار و کـردار نیکـو همـه بر باد اسـت. «.19 

نگاه »تصوف = عرفان« به اسام
اسالم در نظرگاه تصوف و عرفان بردو الیه است: 

1. شریعت، که متضمن کتاب و سنت است.
بـه گمـان متصوفـه و عرفا، شـریعتـ  که قشـر و پوسـته ظاهری دین اسـت کـه چندان 
بهـره و فائـد ه ای نـداردـ  مخصـوص عـوام و غیـر واصلین بـوده و به همین جهـت عالمان و 

دانشـمندان دین را با اسـتخفاف، »علمای شـریعت، رسـوم و قشـریه« نـام نهاده اند. 
2.حقیقـت، کـه مقصـود ذاتـی از دین اسـالم همین اسـت و اختصاص به طبقـه واصلین 
از کبـار صوفیـان و عارفـان دارد. وآن امـر دیگـری اسـت غیـر از شـریعت، و برتـر و أعلی از 

آن است. 
آنچـه مسـلم اسـت، تقسـیم دیـن اسـالم محمـدی صلـی اهلل علیه و آلـه بـه اینگونه، از 
بدعت هـای »عرفـان و تصـوف« اسـت کـه بـه مانند سـائر قواعـد و مسـائل، بر یـک مبانی 
اسـتوار اسـت کـه نـه تنهـا سـنخیتی بـا دین مبیـن اسـالم نـدارد بلکـه در تعارض جـدی با 

مبانی اسـالم دارد. 
سـؤال اساسـی این اسـت: تقسـیم ناسـازگاِر شـریعت و حقیقت از کجای اسـالم استفاده 
شـده اسـت کـه بعـد از آن بـرای رسـیدن از شـریعت به حقیقـت نیاز بـه طریقتی هم باشـد؟ 
و طریقـت چیسـت؟ آیـا ایـن تقسـیم یک تقسـیم وارداتـی باعث تقسـیم در ماهیت اسـالم و 

مسـلمانان نخواهـد شـد؟ و صدها سـؤال دیگر... 

نـگاه پیامبراعظـم صلـی اهلل علیـه و آلـه و امامـان معصـوم علیهم السـام به 
شـریعت و  دین 

امـا در ایـن میـان آنچـه مـورد توجـه نبـوده اسـت خود اسـالم و پیامبـر اکـرم صلی اهلل 
علیـه و آلـه و اهـل بیـت عصمـت و طهـارت علیهم السـالم بوده اسـت. چرا که خود ایشـان 
فرمـوده انـد: »کمتریـن چیـزی کـه شـخص را از اسـالم خارج می کند این اسـت کـه رأی و 
عقیـد ه ای بـر خـالف حـق و حقیقـت ببینـد ولی بـر همـان رأی باطل شـروع کـرده و به کار 
ادامـه دهـد، سـپس ایـن آیـه را تـالوت فرمود: »و کسـى که انـکار کنـد آنچه را بایـد به آن 

ایمـان بیـاورد، اعمـال او تبـاه مى گردد«۲۰ 
و نیـز از حضـرت امـام صادق علیه السـالم در بـاره آیه »وَ مَـنْ یَْکُفرْ بِاإْلِیمـانِ َفَقدْ حَبَِط 
عَمَُلـهُ « سـوال شـد؟ فرمـود: تـرک عملی که اقـرار دارد که از جانب خداسـت، کسـی که نماز 

را عمـدًا تـرک نمایـد، بـدون این که مسـت و یا علتی بر ترک داشـته باشـد!ٍ «.21 
»از امـام صـادق علیـه السـالم سـوال شـد از دینی کـه خداوند سـبحان غیـر از آن را از 
بنـدگان نمی پذیـرد و عـذر جاهل ـ کسـی که ادعای نداشـتن علـم کند ـ را قبـول نمی کند؟ 
فرمـود: »شـهادت بـر ال الـه اال اهلل، و ایـن کـه محمـد صلی اهلل علیه و آله رسـول خداسـت 
و نماز هـای پنجگانـه را خوانـده، و مـاه رمضـان روزه گرفتـه، و از جنابت غسـل نمـوده، و به 
حـج بیـت الهـی رفتـه، و به همـه آنچه که از جانب خداوند سـبحان اسـت اقرار کـرده و اقتدا 

بـه امامـت ائمـه حق علیهم السـالم از خانـدان رسـالت نماید! «22 

عملکرد »عرفان = تصوف«
»در نفحات از شـیخ االسـالم نقل شـده اسـت که گفت: »من کسـی را می شناسـم که 
بـه مکـه در موسـم حـج رفت، و به زیـارت پیر خود ابوالحسـن رفـت و حج نکـرد؛ که زیارت 

او آمیختـه به حج نشـود.«23
»عطـار از بایزیـد نقـل کـرده که بایزید گفـت: مردی پیشـم آمد و گفت: کجـا می روی؟ 

شــیخ  از  نفحــات  در 
شــده  نقــل  االســام 
ــن  ــت: »م ــه گف ــت ک اس
ــه  ــم ک ــی را می شناس کس
ــج  ــم ح ــه در موس ــه مک ب
ــر  ــارت پی ــه زی ــت، و ب رف
ــت و  ــن رف ــود ابوالحس خ
ــارت  ــه زی ــرد؛ ک ــج نک ح
او آمیختــه بــه حــج نشــود.

نقــل  بایزیــد  از  عطــار 
ــت:  ــد گف ــه بایزی ــرده ک ک
و  آمــد  پیشــم  مــردی 
مــی روی؟  گفــت: کجــا 
گفتــم بــه حــج، گفــت: چه 
دویســت  گفتــم:  داری؟ 
ــن  ــه م ــت: ب ــم، گف دره
عیالــم  ده کــه صاحــب 
ــن  ــرد م ــار گ ــت ب و هف
ــت، و از  ــج توس ــرد، ح بگ
ــان  ــد، چن ــول کنن ــو قب ت

بازگشــتم! و  کــردم 
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گفتـم بـه حـج، گفت: چـه داری؟ گفتم: دویسـت درهـم، گفت: به مـن ده که صاحـب عیالم 
و هفـت بـار گـرد مـن بگرد، حج توسـت، و از تـو قبول کنند، چنـان کردم و بازگشـتم!«24 

»عطـار در »تذکـره« نقـل کـرده کـه: »شـخصی از مریـدان ذوالنـون مصـری که چهل 
چلّـه داشـته بـود، و انـواع ریاضت هـا کشـیده بـود؛ نـزد او آمـد و گفـت: کـه بـا ریاضت ها و 
خدمت هـا کـه کـرده ام دوسـت بـا مـن سـخن نمی گویـد، و نظـری بـه مـن نمی کنـد، و به 
هیـچ برنمی گیـرد، و از عالـم غیـب هیـچ چیزی بر من کشـف نمی شـود، ذوالنـون مصری به 
او گفـت: بـرو امشـب سـیر بخـور و نمـاز خفتـن مکن و بخسـب تا بامداد، شـاید که دوسـت 

اگـر بـا تو بـه لطـف سـخن نمی گوید؛ بـه عتاب بـا تو درآیـد.«25
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6 . نحل، 89.
7 . نحل، . 44

8 . کنز العمال، 293/10، حدیث29479.
9 . بحوث فی الملل و النحل آیت اهلل سبحانی، 66/1

10 . کافی، 58/1
11 . عوارف المعارف، آخر باب پنجم.
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24 . خیراتیه، 112/2.

25 . خیراتیه، 108/2.

ــل  ــره« نق ــار در »تذک »عط
ــخصی از  ــه: »ش ــرده ک ک
مریــدان ذوالنــون مصــری 
ــته  ــه داش ــل چلّ ــه چه ک
ــا  ــواع ریاضت ه ــود و ان ب
کشــیده بــود؛ نــزد او آمد و 
ــا  ــا ریاضت ه ــه ب ــت: ک گف
ــرده ام  ــه ک ــا ک و خدمت ه
ــخن  ــن س ــا م ــت ب دوس
ــه  ــری ب ــد، و نظ نمی گوی
ــه هیــچ  ــد، و ب مــن نمی کن
عالــم  از  و  برنمی گیــرد، 
ــر  ــزی ب ــچ چی ــب هی غی
نمی شــود،  کشــف  مــن 
ذوالنــون مصــری بــه او 
ــرو امشــب ســیر  گفــت: ب
بخــور و نمــاز خفتــن مکن 
بامــداد،  تــا  بخســب  و 
ــر  ــت اگ ــه دوس ــاید ک ش
ــخن  ــف س ــه لط ــو ب ــا ت ب
ــا  ــاب ب ــه عت ــد؛ ب نمی گوی

ــو درآید.« ت
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n عرفــان مصطلــح چــه نســبتی بــا قــرآن و ســنت 
دارد؟/فاطمــه رجبی

n در آمــدی بــر جامعــه شناســی ابراهیمــی/ رضــا 
مهریــزی

n روشــنفکری ایرانــی در ایســتگاه پایانــی/ رضــا 
مهریــزی 
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1مقاله وارده

فاطمه رجبی
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فصلنامه سمات دریچه ای برای مباحث نقادانه و منتقدانه نسبت به فلسفه و عرفان اسالمی 
گشوده است. طبیعی است انتظار باشد که نوشته ها و گفتارها در آن فارغ از جهت گیری شخصی، 
سطحی نگری، احساسی و یا بر اساس دلبستگی ها و عالیق بوده، و از دایره روشنگری و مباحث 
و  عاقالنه  عالمانه،  بررسی  و  نقد  بودن  اصل  بر  امری عالوه  نشود. ضرورت چنین  خارج  علمی 
منطقی هر موضوع و اندیشه ای و علمی، به اوضاع نابسامان فکری و علمی رایج در جامعه باز 

می  گردد که تالشی بسیار می  خواهد تا بسامان شود. 
متأسفانه هم در نشریه سمات و هم در مناظره و مباحثه ای که با شرکت آقایان نصیری و 
به  این اصل  نکرده ام( دیده می  شود  این جانب مالحظه   برنامه  های دیگری که  )و شاید  رهدار 
حاشیه می  رود. بدین معنا که مدافع عرفان اسالمی با روشی دور از انتظار به ارائه نظر می  پردازد. 
نگارنده در فلسفه و عرفان تبحر و تخصص ندارد اما به آسانی دریافته که این شیوه دفاع در موضوع 
پر مسأله عرفان اسالمی در طول تاریخ، نه تنها برای عالمان که حتی برای دارندگان اطالعات 

سطحی قابل قبول نیست. با این مقدمه، چند نکته را متذکر می  گردد: 
اول: در بررسی یک اندیشه یا مکتب فکری، علمی و اعتقادی بدیهی است با استناد به قوت 
مبنایی، منطق استداللی و قدرت درستی کارکرد آن، به دفاع باید پرداخت. دو راه پیش روی در این 
راستا، یکی آن است که صرف آن اندیشه یا مکتب یا سلوک فارغ از »مروج« آن به بحث گذارده 
شود و درستی و نادرستی، حق یا باطل بودن آن نتیجه گیری گردد. راه دوم آن است که اندیشه 
و اندیشه گر و سلوک و سالک توأمان لحاظ شوند. در هر دو راه، فرار از نقصان ها و خطاها، توجیه 
تناقضات و تعارض ها، اغماض ضعف ها و حتی تباهی  های یک اندیشه یا مکتب، به صرف تأیید و 
قبول و عالقمندی به مروج و مبلغ آن، خردمندانه نبوده و درمان دردی نخواهد شد. متهم نمودن 
مخالف و منتقد به بدبینی، تحجر، عدم فهم و غیره نیز اگر در کوتاه مدت مشکل گشا باشد، که 

نیست، در زمان دراز، مشکل آفرینی بیشتری هم خواهد داشت. 
ای  دایر ه  اسالمی،  پیشوند  و  پسوند  دارای  یا  اسالم  با  مرتبط  موضوعات  و  اندیشه ها  دوم: 
تصوف  اسالمی،  عرفان  و  فلسفه  اسالمی،  اقتصاد  اسالمی،  سیاست  دارند.  جدی تر  و  خطیرتر 
اسالمی و حتی تاریخ اسالم، از این مقوالت هستند. اسالم آخرین و کاملترین دین الهی است با 
پیامبر و کتاب و امامان بر حق خود، که هزار و چند سال است نسل  های بشری را به خود می  خواند 
و تا آخرالزمان پابرجا خواهد بود. کتاب و سنت آن بر مبنای تفکر و تعقل و قابل بحث و دفاع توسط 
عالمان و اندیشه گران اصیل است و این امر برای دوران مدرن جاذبه فراوان پیدا کرده است. به 
همین جهت نمی  توان با می ل و گرایش فردی و شیوه  های عامیانه و غیرمنطقی از موضوعی در 
این عرصه دفاع کرد و به عنوان مباحث علمی و کارشناسانه، آن موضوع را حقیقتی از متن تفکر 

و مکتب اسالم و قرآن و سنت معصوم علیه السالم اعالن نمود. 
سوم: بدیهی است از منظر شیعی برای هر طالب واقعی فهم موضوعات و مفاهیم و اندیشه  های 
مرتبط با اسالم ، »کتاب و سنت« 2 حقیقت، 2 اصل و 2 مبنای غیرقابل انکار است که در حقیقت 
»اساسی واحد« می  باشد. هیچ عالم و پژوهشگری  نمی  تواند به مسایل و مباحث مرتبط با اسالم 
را( در  از آن ها  )یا حداقل یکی  را  بپردازد، بدون آن که منشأ آن را، مقصد و متن و حاشیه آن 
فرمانده  ایوبی  رفتار صالح الدین  آمریکایی  نیابد. در جایی که ویل دورانت مورخ  یا سنت  کتاب 
عملی  رفتار  و  توصیه ها  به  را  اسیران دشمن  و  زنان  با  در جنگ  های صلیبی  بیت  المقدس  فاتح 
حضرت ختمی  مرتبت در غزوات، مستند می  کند،  چگونه پذیرفتنی است که پژوهشگر مدافع عرفان 
اسالمی، جدای از کتاب و سنت چنین بحثی را دنبال نماید؟ یا آن که عدم ارتباط و انطباق گفتار 
و رفتار عرفا و دستورات و متون عرفانی با قرآن کریم و احادیث معصومین  علیهم السالم و سیره 
آن بزرگواران را عین اسالم بداند؟ یا آن که عدم هم خوانی، تناقض و تضاد در این مقوله را حمل 

بر صحت کند؟ 
چهارم: از مسایل مهم که در مباحث عرفان اسالمی، طرح می  شود، گفتار و رفتار عرفای بنام 
دنبال می  گردد،  فریبکارانه  مواردی  در  و شاید  عامیانه،   ، مدافعان  از سوی  این مسأله که  است. 

بایــد توجــه داشــت 
برخــی افــرادی کــه در 
ــته  ــا می  زیس ــه م زمان
و نــام و عملشــــان 
ــایل  ــن مســ جایگزی
ــان  ــن عرف تردیدآفری
ســوی  از  می  گــردد، 
عــوام بــه »عــارف« 
شــــهرت یافته انــد. 
ــه  ــان ن ــه آن ــال آنک ح
ــان  ــی عرف ــود مدع خ
بوده انــد، و نــه در مــان 
عرفــان  بــه  حیــات 
و  آورده  روی  بــازی 
ــژه  ــای وی ــه حلقه  ه ن
تشــکیل داده بودنــد. 
ــا  ــن آن ه ــم چنیــ ه
ــی  ــوالً مدع ــود معم خ
ــز  ــهود نی ــف و ش کش
نبوده انــد. ایــن کــه 
ــی  فــان چهــره روحان
در عبــادت و زهــد و 
تقــوی و دنیاگریــزی 
داشــــته،  ســلوک 
در  »عــارف«  معنــای 
را  عرفانــی  مباحــث 
ــک  ــد. تمســ نمی  ده
ــراد  ــن اف ــام ای ــه ن ب
ــان  ــای عرف در بحث  ه
ــه که  اســامی همانگون
ــکاری  ــد راه ــر ش ذک
عوام پســــند یـــــا 

ــت. ــه اس فریبکاران
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تبعات خاصی داشته که یقینًا با هدف خاص هم انجام گرفته است. ممکن است برخی 
حامیان و مدافعان عرفان اسالمی از روی جهل به چنین امری روی آورند، ولی به هر 
حال »مصداق« را جایگزین »موضوع« کردن، یک جابجایی مبنایی و انحراف از اصل 
است که فقط عوام را راضی می  کند. با چنین روشی، اصل ابهام و شبهه و تردید و نفی در 
مورد عرفان اسالمی در منظر مخالفان باقی مانده، بلکه عدم استدالل و یا ضعف استدالل 
و نبود حرف و چاره علمی و نظری از سوی مدافعان، نتیجه ای جز تایید درستی نظر 

مخالفان نخواهد داشت.
در این راهکار عامیانه، چند فرد شهرت یافته به عارف در دوران ما، محور واقع شده، 
با تأکید بر عدم تردید در درستی اعمال، عبادات، ایمان و... آنان، حریف تخطئه گردیده، 
و اصل موضوع شبهه در عرفان در بحث کمرنگ یا محو شود. این روش در مناظرات 
تلویزیونی، مقاالت و مصاحبه  های مکتوب، پی در پی و به صورت یکسان قابل مشاهده 

است . 
نام و عملشان  افرادی که در زمانه ما می  زیسته و  باید توجه داشت برخی   : پنجم 
جایگزین مسایل تردیدآفرین عرفان می  گردد، از سوی عوام به »عارف« شهرت یافته اند. 
حال آنکه آنان نه خود مدعی عرفان بوده اند، و نه در مان حیات به عرفان بازی روی 
آورده و نه حلقه  های ویژه تشکیل داده بودند. هم چنین آن ها خود معمواًل مدعی کشف 
و شهود نیز نبوده اند. این که فالن چهره روحانی در عبادت و زهد و تقوی و دنیاگریزی 
سلوک داشته، معنای »عارف« در مباحث عرفانی را نمی  دهد. تمسک به نام این افراد در 
بحث  های عرفان اسالمی همانگونه که ذکر شد راهکاری عوام پسند یا فریبکارانه است. 
عالوه بر آنکه اواًل این افراد در  کسوت روحانیت بوده و بعضًا جایگاه فقاهتی داشته اند، 
و ثانیًا آن ها خود در ترویج مکتب اهل بیت علیهم  السالم و تأکید بر عزاداری آن ها در 

تئوری و عمل تالش بسیار نموده اند. 
چگونه می  توان چنین افرادی را در توجیه و تفسیر گفته ها و کردار محی الدین عربی، 

مولوی، شمس و شبستری و غیره مصداق قرار دارد یا آن ها را بدیل یکدیگر نمود؟  
نتیجه یا هدف 2 گانه چنین شیو ه ای را می  توان: 

1- اجبار مخالف و منتقد به سکوت یا تأیید مصداق دید و آن را خلع سالح شدن در 
برابر استدالل های مدافعان اعالن کرد. هیچ آشنای به شیوه عالمانه، محققانه و منطقی، 
تداعی    را  مار«  و  »مار  در  عوام فریبی  داستان  تنها  و  بود  نخواهد  پذیرا  را  امری  چنین 

می  شود. 
2- انسداد و تخطئه اندیشه گری و تفکر و تعقل با حربه ای انحرافی خواهد بود که 
مخالف را در ورود به بحث با مانع روبرو می  کند. چنین امری به دلیل برخورد ابزاری، با 

شیوه عالمانه مرسوم در حوزه  های علمیه ناسازگار و غیرقابل قبول است. 
ششم: کاربرد واژگان و تعابیری چون »کسی تردید ندارد«، »شکی در آن نیست«، 
»آیا شما تردید دارید« درباره ایمان نظری و عملی همین مصداقها، در واقع خلع سالح 
اجباری و به تسلیم وا داشتن غیر خردمندانه  مخالف عرفان به اصطالح اسالمی است 
که از منطق و استدالل مبنایی تهی می  باشد. عالوه بر آن، این تعابیر و واژه ها، مصادیق 
عقل  و  علم  با  نخست  امر  که  می  نمایند  آن، وصف  از  باالتر  حتی  و  معصوم  حد  تا  را 
ناسازگار است و امر دوم با اعتقادات شیعی و اسالمی مغایرت دارد. در حالی که »غلو« در 
مورد مقام معصوم علیه السالم جایز نیست، و »غالت« از جرگه مسلمین خارج به شمار 
می  روند، چگونه برخی شهرت یافتگان به عارف را می  توان به درجاتی توصیف نمود که از 

هر گونه »تردید« در امان باشند تا اصل موضوع عرفان تأیید و تثبیت شود؟ 
هفتم : در عرفان مصطلح، شبهه اساسی آن است که این اندیشه، مکتب یا روش با 
سنت معصومین علیهم السالم  که تبیین قرآن کریم است همخوانی ندارد. اگر مدافعان 

 در حالـی کـه »غلـو« در مـورد 
السـام  مقـام معصـوم علیـه 
از  »غـات«  و  نیسـت،  جایـز 
بـه  خـارج  مسـلمین  جرگـه 
شـمار می  رونـد، چگونـه برخی 
شـهرت یافتـگان به عـارف را 
می  تـوان بـه درجاتـی توصیف 
نمـود کـه از هر گونـه »تردید« 
اصـل  تـا  باشـند  امـان  در 
موضـوع عرفان تأییـد و تثبیت 

شـود؟ 

شـبهه  مصطلـح،  عرفـان  در   
ایـن  کـه  اسـت  آن  اساسـی 
روش  یـا  مکتـب  اندیشـه، 
علیهـم  معصومیـن  سـنت  بـا 
السـام  که تبیین قـرآن کریم 
اسـت همخوانـی نـدارد. اگـر 
مدافعـان مدعی مسـتند چنین 
همخوانـی ای هسـتند ، آیـا در 
آموزه  هـای  و  متـون  مفاهیـم، 
نظـری می  تـوان به آن دسـت 
گفتـار  و  رفتـار  در  یـا  یافـت 
مروجـان و مبلغـان و الگو هـای 

اصلـی و اولیـه؟

در  مسـایل  مشکل سـازترین 
نوشـته  های  رفتـار  و  گفتـار 
همچـون  بنـام  عرفایـی 
محی الدیـن عربـی اسـت کـه 
شـنونده  و  خواننـده  بـرای 
بـا دیـن، تخطئـه  جـز سـتیز 
و  گوینـدگان  انانیـت  احـکام، 
حداقــــل  و  نویســـندگان 
پیامـی  اعتقـادی،  اباحه گـری 
بـا  ای  مسـأله  چنیـن  نـدارد. 
کـدام راه و کام معصـوم  علیه 
السـام مطابقـت یـا همنوایی 

دارد؟ 
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نظری  آموزه  های  و  متون  مفاهیم،  در  آیا   ، هستند  همخوانی ای  چنین  مستند  مدعی 
می  توان به آن دست یافت یا در رفتار و گفتار مروجان و مبلغان و الگو های اصلی و اولیه؟
مشکل سازترین مسایل در گفتار و رفتار نوشته  های عرفایی بنام همچون محی الدین 
عربی است که برای خواننده و شنونده جز ستیز با دین، تخطئه احکام، انانیت گویندگان و 
نویسندگان و حداقل اباحه گری اعتقادی، پیامی ندارد. چنین مسأله ای با کدام راه و کالم 

معصوم  علیه السالم مطابقت یا همنوایی دارد؟ 
نکته مهم آن است که آیا فهم و درک و عبودیت و سلوک این عارفان از مقام معصوم 
علیه السالم  درجه ای باالتر داشته و دارد؟ آیا گِل آن ها از گِل انبیاء و اولیاء جدا بوده و 
بر آن امتیاز دارد؟ چرا در سخنان پیامبر اکرم  صلی اهلل علیه و آله ، امیر مومنان  و دیگر 
ائمه علیهم السالم جمله ای شبیه به سخنان و نوشته  های این افراد دیده نمی  شود؟ چرا 
هیچ یک از ادعا های الوهیت این افراد از سوی معصومین  علیهم السالم ابراز نشده، بلکه 

»بندگی محض« تکرار همیشگی در کالم الهی آنان است؟ 
برخورد  »گزینشی«  به  را  مخالفان  اسالمی،  اصطالح  به  عرفان  مدافعان   : هشتم 
اتهام  با  را  این مطالب خالف  آنکه  یا  با مطالب سرآمدان عرفان متهم می  کنند،  کردن 
»عدم ظرفیت«، »عدم فهم« و تحجر مخاطبان و جامعه توجیه می  نمایند. پرسش آن 
الهی که اشرف مخلوقات بوده اند، در طراز مخاطبان و جامعه  نور  آیا چهارده  است که 
بر  ندارد؟  وجود  آنان  از  عرفا  نوشته  های  و  سخنان  مشابه  سخنانی  که  داشته اند  قرار 
همگان روشن است که در سخنان، احادیث و ادعیه چهارده معصوم علیهم السالم تأکید و 
تصریح بر »عبودیت« محوریت دارد. در ادعیه آنان که برجسته ترین و رساترین مانیفست 
اعتقادی- علمی مسلمانان و شیعیان است، مکرر بر »عبد ذلیل، خاشع، خاضع« تأکید 
می  شود. هم طرازی با خداوند، هم سخنی با او و دیگر ادعاها فقط در سخنان و نوشته  های 

عرفا است و بس. 
در  حق  حضرت  از  پناهجویی  مغفرت،  برای  خداوند  پیشگاه  در  هدی  ائمه  تضرع 
غفلت ها و لغزش ها و اظهار عجز نسبت به مقام ربوبی، محور تمام ادعیه امامان بر حق 

ما است. این امر اساسی کجا و اناالحق گویی عرفای بنام کجا؟ 
به دلیل گمراهی  مانده که  بر جای  بر حق  امامان  از  ادعیه ای، سخنی، حدیثی  آیا 

شنونده و خواننده، امام بعدی به تفسیر و توضیح و کالبدشکافی آن نیاز دیده باشد؟ 
نهم : به طور کلی دریافتن حقیقت یک اندیشه یا مکتب فکری و سیره عملی آن، 
به ویژه منسوب به اسالم، قطعًا سیر تطور آن باید مورد دقت و تأمل قرار گیرد. عرفان 
بوده، در گذر زمان چه  تاکنون چه سیری داشته، منشأ و مبدأ آن چه  ابتدا  از  مصطلح 
نتایجی داشته است؟ آیا تصوف از همین عرفان سر برون نکرده و فرقه شیخیه که از دل 
آن ضاللت بابیت متولد شد از این مسلک یا مکتب نشأت نگرفته است؟ رفتار عرفا در 

طول تاریخ چگونه بوده است؟ 
دهم: در صورتی که عرفان مصطلح و عرفا، سخن و روشی جدای از اسالم مبتنی بر 
قرآن و سنت نداشته و ندارند، چرا همواره در طول تاریخ با مخالفت جدی و شدید فقهای 
وارسته مواجه بوده اند؟ چرا همواره عرفا سفر ه ای جداگانه پهن کرده و دکانی باز نموده اند 
که مشتریانش  به شدت مساله دار و اهل چون و چرا در برابر شریعت و دیانت بوده اند؟ 
السالم و »سفیان  با موالی متقیان علیه  نمونه هایی چون »حسن بصری« در مواجهه 
ثوری« در برخورد با امام صادق علیه السالم به تنهایی برای مؤمنان کفایت می  کند. در 
روزگار ما عرفان و عرفا مورد مخالفت و طرد فقیهان عالیقدر می  باشند این مخالفت دلیل 
چیست؟ آیا نمی  توان مسیر عرفان و عرفا را جدای از شریعت و باالتر از آن در تقابل و 

تعارض با شریعت دانست؟ واقعیت ها چه می  گویند؟
یازدهم: یک حلقه مفقوده در سیر تطور عرفان و زندگی عارفان وجود دارد که یافتن 

بــه  عرفــان  مدافعــان 
ــان  ــامی، مخالف ــاح اس اصط
را بــه »گزینشــی« برخــورد 
ــا مطالــب ســرآمدان  کــردن ب
ــا  ــد، ی ــم می  کنن ــان مته عرف
ــب خــاف را  ــن مطال آنکــه ای
ــت«،  ــدم ظرفی ــام »ع ــا اته ب
تحجــر  و  فهــم«  »عــدم 
ــه  ــه توجی ــان و جامع مخاطب
آن  پرســش  می  نماینــد. 
ــور  ــا چهــارده ن ــه آی اســت ک
ــات  ــه اشــرف مخلوق الهــی ک
ــان  ــراز مخاطب ــد، در ط بوده ان
داشــته اند  قــرار  جامعــه  و 
مشــــابه  ســخنانی  کــه 
نوشـــــته  های  و  ســـخنان 
ــدارد؟  ــود ن ــان وج ــا از آن عرف
ــت  ــن اس ــگان روش ــر هم ب
احادیــث  کــه در ســخنان، 
و ادعیــه چهــارده معصــوم 
و  تأکیــد  علیهم الســام 
»عبودیــت«  بــر  تصریــح 
ادعیــه  در  دارد.  محوریــت 
آنــان کــه برجســته ترین و 
ــادی-  ــون اعتق ــاترین مت رس
ــیعیان  ــلمانان و ش ــی مس علم
»عبــد  بــر  مکــرر  اســت، 
خاضــع«  خاشــع،  ذلیــل، 
ــرازی  ــود. هم ط ــد می  ش تأکی
ــا  ــد، هــم ســخنی ب ــا خداون ب
او و دیگــر ادعاهــا فقــط در 
ــا  ــته  های عرف ــخنان و نوش س

اســت و بــس. 
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آن کارگشایی بسیار خواهد داشت. به همین منظور می  توان تأمل در این امر نمود که از چه روی در 
طول تاریخ تشیع ، نه فقه و نه فقیهان وارسته که عابدان و زاهدان عملی بوده اند، به »دنیاگریزی« 
و »زاهد مسلکی« مشهور نگردیده، اما تعدادی مجهول الهویه و معلوم الحال عنوان »عارف« و زاهد 

و... گرفته و به جمع مرید پرداخته اند؟
از متقدمان وحید بهبهانی، سید بحرالعلوم، شیخ انصاری و دیگرانی که از حد شمارش فزونترند، 
و از معاصران شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم، سید محمد تقی خوانساری که نماز 
بارانش در تاریخ ثبت شده، آیت اهلل العظمی بروجردی و در دورانی نزدیکتر، آیت اهلل العظمی سید 
احمد خوانساری که در جراحی بدنش، به دلیل شبهه در بیهوشی، با تمام حواس بدان تن داد، و سید 
احمد زنجانی وآیت اهلل العظمی گلپایگانی و در حال حاضر  آیات عظام صافی گلپایگانی و سیستانی 
و... همگی به تقوای عملی و دوری از دنیا طلبی و مادیات شهره بوده و هستند اما هیچ یک جایگاه 

عارف را در میان عوام نیافته اند، که البته این امتیاز برجسته الهی آنان است. 
دوازدهم: دکتر سید حسین نصر کارشناس اسالمی دلبسته عرفان مصطلح، مطالب بسیار زیادی 

در این زمینه نگاشته است. مرور چند فراز از او جالب توجه است. او می  نویسد:
نحوی  به  سپس  و  همدانی،  عین القضات  و  غزالی  آثار  در  نخست  هجری  ششم  قرن  در 
گسترده تر در رسایل متعدد محی الدین عربی که در قرن هفتم به رشته ی تحریر درآمد، و به سرعت 
در سراسر جهان اسالم گسترش یافت، باب جدیدی در تاریخ تصوف آغاز شده و عرفان نظری مورد 
توجه بسیاری از بزرگان تصوف قرار گرفت و محور تعالیم گروهی معتنابه از مشایخ صوفیه واقع 

شد. اگر چه مورد قبول تمام طرق تصوف نبود.1
او در مورد سیر تطور عرفان به اصطالح اسالمی بر این عقیده است:

عرفان نظری که کم و بیش از تعالیم شیخ اکبر سرچشمه گرفت، توسط صدرالدین قونوی و 
جنیدی و عبدالرزاق کاشانی، و داوود قیصری اشاعه یافت، و به سرعت در سراسر بالد شرقی اسالم 
و مخصوصًا ایران شکوفا شد و تمام جهان اسالم را از فلسفه گرفته تا کالم، تحت تأثیر خود قرار 
داد، و برخی از بزرگترین شعرا مانند فخرالدین عراقی و شیخ محمود شبستری و شاه نعمت اهلل ولی 

و عبدالرحمن جامی را به قلمرو خود کشانید.2 
در این اشارات منشأ عرفان مصطلح هیچ ارتباط و پیوند با مبانی اسالمی و سنت معصوم ندارد. 

آیا مدافعان کنونی عرفان مصطلح با توجه به چنین نکاتی به دفاع می  پردازند؟
نکته پایانی: اساسی ترین مطلب، عدم تطبیق و پیوند و هم خوانی عرفان مصطلح و گفتار و 
رفتار عرفای بنام، با سنت معصوم علیه السالم است و باالتر تضاد و تعارض آن ها که پیشتر نیز 
اشاره شد. استناد چنین ادعایی همان گونه که آمد، سخنان و ادعیه ائمه هدی  علیهم السالم است 
که بارزترین آموزه  های دینی در تبیین مبانی قرآنی می  باشند، و امام المتقین علیه السالم در دعای 

صباح می  فرماید: 
وَ إن خذلنی نَصرک عند محارَبَةِ النفس و الشیطان، فقد وََکلنی خذالنک الی النصب والحرمان. 

در دعای سراسر معرفت بندگی به خداوند عرض می  کند:
اللهم انی اسئلک سؤال خاضع متذلٍل خاشع، أن تسامحنی و ترحمنی و تجعلنی بقسمک راضیًا 

قانعًا  و فی جمیع األحوال متواضعًا 
آن امام العارفین سپس عرضه می  دارد:

اللهم عظم بالئی و افرط بی سوء حالی و قصرت اعمالی ... و حبسنی عن نفعی بعد املی و 
خدعتنی الدنیا بغرورها...

سرور آزادگان حسین بن  علی علیه السالم در دعای عرفه، که اگر عرفان اسالمی از حقیقتی 
اسالمی بهره مند بود، باید این دعا منشأ آن واقع می  شد، با اشک و زاری خطاب به پروردگار عرض 

می  نماید:
اللهم اجعلنی اخشاک کانی اراک و اسعدنی بتقویک و ال ُتشقنی بمعصیتک 

و نیز 

کــه  صورتــی  در 
و  مصطلــح  عرفــان 
ــی  ــخن و روش عرفا، س
اســام  از  جــدای 
قــرآن  بــر  مبتنــی 
و  نداشــته  ســنت  و 
ــواره  ــرا هم ــد، چ ندارن
در طــول تاریــخ بــا 
ــدی و  ــت جـــ مخالف
ــته  ــدید فقهای وارس ش
ــد؟  ــه بوده ان مواجــــ
چــرا همــواره عرفــا 
جداگانــه  ای  ســفر ه 
ــی  ــرده و دکان ــن ک په
بــــــــاز نموده انــد 
ــه  ــتریانش  ب ــه مش ک
و  دار  مســاله  شــدت 
چــرا  و  چــون  اهــل 
شــریعت  برابــر  در 
بوده انــد؟  دیانــت  و 
ــون  ــی چ نمونه هایـــ
در  بصــری«  »حســن 
مواجهــه بــا مــوالی 
ــام  ــه الس ــان علی متقی
ثــوری«  »ســفیان  و 
در برخــورد بــا امــام 
ــام  ــه الس ــادق علی ص
بــرای  تنهایــی  بــه 
مؤمنــــــان کفایــت 

. می  کنــد
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اللهم اجعل غنای فی نفسی و یقینی فی قلبی و االخالص فی عملی و النور 
فی بصری والبصیرة فی دینی 

سپس عرض می  کند: 
أنت کهفی حین تعیینی المذاهب فی سعتها، و تَضیقُ بی االرُض بِرُحبها، ولو 

ال رحمتک لکنُت من الهالکین
سرور شهیدان در زیر تیغ شمر  لعین این دعا را زمزمه می  فرماید:

اللهم متعالی المکان عظیم  الجبروت شدید المحال غنیٌ عن الخالئق عریض 
مالی ربّ  یا غیاث المستغیثین  اله سِواک  یا رب ال  الکبریاء... صبرًا علی قضائک 

سواک و ال معبود غیرک... 
بدیهی است نمی  توان در این نوشته از انبوه معارف حقیقی در ادعیه ائمه هدی 
علیهم السالم به اشارت یاد کرد و به نتیجه مطلوب رسید که در این اقیانوس، هر 
توابین  و  شاکین  مناجات  های  ویژه  به  و  است. صحیفه سجادیه  دریا  خود  قطره 
و... امام سجاد علیه السالم نیز همین گونه است. تکرار می  شود چرا در همه این 
معارف روشن و صریح، هیچ ابهام و کلمه و کالم دو پهلو و ابهام آمیز وجود ندارد؟ 
حال چگونه می  توان به عرفان مصطلح اعتماد داشت در حالی که یکی از دست 
پروردگان این مسلک در حال حاضر، صراحتًا »شمر« را مستوجب لعن نمی داند 

و می  گوید:
و  نبودند.  خیابان  و  کوچه  در  مردم  نمی  آمد،  پیش  کربال  و  نبود  شمر  »اگر 
می  گوید: تولی و تبری ظاهری است. ما با لعن بر شمر او را دور می  کنیم. مگر ما 

بخیل هستیم که لعن می  کنیم. بگذاریم شمر جلو بیاید« 
و... اعوذباهلل من الشیطان الرجیم. که اگر کالم محی الدین عربی و شبستری 
و... در صدها سال پیش ادا شده و نیاز به تفسیر دارد، دفاع از شمر و منع لعن بر او 

در همین روزها چه تفسیر و توجیهی دارد. والعاقبة للمتقین. 

1 . جاودان خرد. ص 121 
2 . همان 

یـک حلقـه مفقـوده در سـیر تطـور 
وجـود  عارفـان  زندگـی  و  عرفـان 
دارد که یافتن آن کارگشـایی بسـیار 
خواهـد داشـت. بـه همیـن منظـور 
می  تـوان تأمـل در ایـن امـر نمود که 
از چـه روی در طـول تاریـخ تشـیع  
نـه فقـه و نـه فقیهـان وارسـته کـه 
عابـدان و زاهـدان عملـی بوده انـد، 
بـه »دنیاگریـزی« و »زاهد مسـلکی« 
تعـدادی  امـا  نگردیـده،  مشـهور 
معلوم الحـال  و  مجـــــهول الهویه 
عنـوان »عـارف« و زاهـد و... گرفته و 

بـه جمـع مریـد پرداخته انـد؟
بهبهانـی، سـید  از متقدمـان وحیـد 
بحرالعلوم، شـیخ انصاری و دیگرانی 
کـه از حـد شـمارش فزونترنـد، و از 
معاصـران شـیخ عبدالکریـم حائری 
سـید  قـم،  علمیـه  حـوزه  مؤسـس 
نمـاز  کـه  خوانسـاری  محمد تقـی 
شـده،  ثبـت  تاریـخ  در  بارانـش 
در  و  بروجـردی  العظمـی  آیـت اهلل 
دورانـی نزدیکتـر، آیـت اهلل العظمـی 
در  کـه  خوانسـاری  احمـد  سـید 
جراحـی بدنـش، بـه دلیل شـبهه در 
بـدان  تمـام حـواس  بـا  بیهوشـی، 
زنجانـی  احمـد  سـید  و  داد،  تـن 
وآیـت اهلل العظمـی گلپایگانـی و در 
حـال حاضـر  آیـات عظـام صافـی 
گلپایگانـی و سیسـتانی و... همگی به 
تقـوای عملـی و دوری از دنیا طلبـی 
و مادیـات شـهره بوده و هسـتند اما 
هیچ یـک جایـگاه عـارف را در میان 
عـوام نیافته انـد، که البته ایـن امتیاز 

برجسـته الهـی آنان اسـت. 
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مقدمه:
به طور  انقالب اسالمی  پیروزی  ابتدای  از  بومی کردن علوم دست کم  بحث 
جدی مطرح شد. هر چند پیش از آن نیز به طور جسته و گریخته این اندیشه، به ویژه 
در حوزه اقتصاد، مطرح می  گشت و طرفداران و مخالفینی نیز داشت. اما بحث جدی 
راجع به بومی کردن علوم را باید به پس از انقالب اسالمی و تعطیلی دانشگاه ها و 
آغاز انقالب فرهنگی منتسب کرد. از آن پس بومی کردن یا به تعبیر دیگر اسالمی 
کردن علوم به طور جدی مطرح شد و البته اگر چه در برخی حوزه ها، مثل اقتصاد 
یا روانشناسی، موفقیت هایی کسب شد. اما حقیقت این است که کار جدی ای که 

قابلیت عرضه جهانی باشد به هیچ وجه صورت نگرفت.
وجود  انسانی  علوم  در  اساسی  و  مهم  بسیار  رشته  یک  احوال  این  همه  با  اما 
صورت  روانشناسی  و  اقتصاد  در  که  کوچکی  موفقیت  های  همان  حتی  که  داشت 
گرفت در آن رخ نداد که این رشته جامعه شناسی می  باشد که آن را پس از فلسفه 
باید زیربنایی ترین علم در علوم انسانی قلمداد کرد. )علوم انسانی دو بال دارد یکی 

فلسفه و دیگری جامعه شناسی (.
ضعف اساسی علوم انسانی در حوادث پس از انتخابات 1388 بار دیگر خودنمایی 
کرد و یکی از تئوریسین  های جریان اصالحات نیز به سوءاستفاده آن ها از ضعف علوم 
انسانی اعتراف کرد و این مساله بار دیگر ضرورت توجه به اسالمی کردن علوم و 

جامعه شناسی اسالمی را زنده کرد.
مطرح  ابراهیمی  شناسی  جامعه  به  راجع  مقدماتی  که  آنیم  بر  جستار  این  در 

نماییم، باشد که با ارائه نظرات و انتقادات بر پر باری این بحث افزوده شود.

مبحث اصلی:
ابتـدا بایـد توجـه داشـت کـه در »تعریـف و بکارگیـری اصطـالح نظریـه یـا نظریـه در 
جامعـه شناسـی، ماننـد دیگـر مفاهیـم و اصطالحـات اساسـی... توافـق کامـل وجـود ندارد، 
بلکـه هـر جامعه شـناس بـه طرح دوباره مفاهیم اساسـی در جامعه شناسـی پرداختـه و از آن 
تعبیـر و تفسـیر جدیـدی ارائـه کـرده اسـت« ) آزاد ارمکـی، 1375 : 13 (  بنابرایـن ما نیز در 
ایـن مقالـه تنهـا از منظـری خاص به جامعه شناسـی می  پردازیـم و می  کوشـیم تبیین دقیقی 

از جامعـه شناسـی ابراهیمی ارائـه دهیم.
دکتـر توسـلی در کتـاب نظریه  هـای جامعـه شناسـی، در فصلـی کـه بـه طبقـه بنـدی 
نظریـه هـا و مکاتـب جامعـه شناسـی می  پـردازد، ایـن نظریـات و مکاتـب را به سـه دسـته 
تقسـیم می  کنـد : » الـف ( طبقه بندی بر حسـب کشـورها }مثل جامعه شناسـی فرانسـوی، 
جامعـه شناسـی آمریکایـی و...{ ب ( نامگـذاری بـر اسـاس رشـته علمی پیوسـته بـه جامعه 
شناسـی }مکتـب روانشناسـی تـارد، مکتـب مکانیسـم و بیولـوژی پارتـو و...{ ج ( طبقـه 
بنـدی بـر اسـاس گرایش  هـای علمـی و شـقوق فرعـی آن }که خود به سـه دسـته تقسـیم 
می  گـردد{: اول نظریه  هـای اثباتـی ؛ دوم جامعـه شناسـی تفسـیری ؛ نظریه  های فلسـفی و 
انتقـادی« ) توسـلی، 74 : 40 ( اگـر بخواهیـم جایـگاه جامعه شناسـی ابراهیمی را بر اسـاس 
ایـن تقسـیم بنـدی تعییـن کنیـم، آن را بایـد در گـروه نظریه  هـای فلسـفی و انتقـادی قرار 

دهیم.
بنابرایـن جامعه شناسـی ابراهیمـی را نباید با مکاتب پوزیتویسـتی یا تفهمی و تفسـیری 
مقایسـه کـرد زیـرا هـدف جامعـه شناسـی ابراهیمی به هیـچ وجه ارائـه نظریـه ای همچون 
کارکردگرایـی یـا سـاخت گرایـی و یـا کنش متقابـل نمادین نیسـت. بلکه هـدف این مکتب 
گشـودن یـک منظـر جدیـد بـه جامعـه و جامعه شناسـی می  باشـد؛ در واقـع بهتـر اسـت این 
مکتـب را بـا مکتـب فرانکفـورت و فمنیسـم و جامعه شناسـی مسـیحی مقایسـه کـرد )البته 

جامعـه شناسـی ابراهیمـی 
یـک مکتـب انتقادی اسـت 
کـه بـا  پیش فـرض خاص 
بـر  و  می  شـود  وارد  خـود، 
فـرض  پیـش  آن  مبنـای 
بـه نقـد جــــامعه مـدرن 
آن  در  جـاری  روند هـای  و 

می  پـردازد. 
جامعـه  در  واقـع  در 
سـعی  ابراهیمـی  شناسـی 
مبنـا  بـا  کـه  آنسـت  بـر 
قـرار دادن و پیـش فـرض 
گرفتــــــن اندیشـه  های 
ابراهیمی،  ادیـان  مشـترِک 
وضـع  و  جامعـه  نقـد  بـه 
)از  بپـــردازد.  موجـود 
مشـترک  انـــدیشه  های 
ابراهیمـی  ادیـان  در 
ضـرورت  بـه:  می  تـوان 
بـه  و  عدالـت  برقـراری 
اقتصـادی در  ویـژه عدالت 
توجـه  ضـرورت  جامعـه، 
جـدی بـه نهـاد خانـواده و 
تـاش بـرای قـرار گرفتن 
همـه  محـور  در  خانـواده 
اقتصـادی،  حرکـــت  های 
فرهنـــگی  و  ســــیاسی 
وجـود  ضـرورت  جامعـه، 
روحیـه اعتـدال در مصـرف 
و پرهیـز از مصـرف بارگی، 
سـرمایه  بـا  مخــــالفت 
بـورژوازی،  و  ســــاالری 
اندیشـه  های  بـا  مخالفـت 
فمنیسـتی و زن مـداری در 
جامعـه، مخالفت با سـیطره 
بـر  ابـزار  و  تکنولـوژی 
زندگی انسـان اشـاره کرد. 
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منظـور از ایـن مقایسـه نـوع رویکرد اسـت نـه نـوع مطالب ارائه شـده زیـرا در نـوع مطالب همه 
ایـن مکاتـب بـا هـم تفاوت ها و حتـی تضاد هـای بنیادین دارنـد( به عبـارت دیگر جامعه شناسـی 
ابراهیمـی یـک مکتـب انتقـادی اسـت کـه بـا یـک پیش فـرض خـاص خـود، وارد می  شـود و بر 

مبنـای آن پیـش فـرض بـه نقد جامعـه مـدرن و روند های جـاری در آن می  پـردازد. 
در واقـع در جامعـه شناسـی ابراهیمـی سـعی بر آنسـت که بـا مبنـا قـرار دادن و پیش فرض 
گرفتـن اندیشـه  های مشـترکِ ادیـان ابراهیمـی، بـه نقـد جامعـه و وضـع موجـود بپـردازد. )از 
اندیشـه  های مشـترک در ادیـان ابراهیمـی می  تـوان بـه: ضـرورت برقـراری عدالـت و بـه ویـژه 
عدالـت اقتصـادی در جامعـه، ضـرورت توجـه جـدی به نهـاد خانواده و تـالش برای قـرار گرفتن 
خانـواده در محـور همـه حرکت  های اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگی جامعه، ضـرورت وجود روحیه 
اعتـدال در مصـرف و پرهیـز از مصرفبارگـی، مخالفت با سـرمایه سـاالری و بـورژوازی، مخالفت 
بـا اندیشـه  های فمنیسـتی و زن مـداری در جامعـه، مخالفـت بـا سـیطره تکنولـوژی و ابـزار بـر 
زندگـی انسـان اشـاره کـرد. این سـه مورد آخـر را اگـر بخواهیم خالصـه کنیم می  شـود: مخالفت 

بـا سـیطره زر و زن و ابـزار (.
در واقـع جامعـه شناسـی ابراهیمـی از ایـن لحـاظ  بـا نظـرات ماکس شـلر، پایه گـزار جامعه 
شناسـی مسـیحی،  هـم نواسـت کـه » انسـان فاقـد غریـزه، گرفتـار بند عادات اسـت و سـرمایه 
سـاالری معاصـر نیـز بـا اسـتفاده از همیـن بند عـادات انسـان را از ارزش هـای اصلی جـدا نموده 
و در منجـالب بـی اخالقـی فـرو برده اسـت. در این میـان مردم عـادی، که اکثرهم الیشـعرون، 
قـدرت بازنگـری آن را از دسـت داده انـد. پـس ایـن روشـنفکران و جامعـه شناسـان هسـتند که 
می  تواننـد بـه مرحلـه بازنگـری رسـیده و با کشـف خودنیتـی تاریخی خـود، راه رهایی از اسـتثمار 
فرهنگـی و اقتصـادی جامعـه را یافته و موجب هشـیاری و تحرک مردم شـوند« ) تنهایی، 1375: 
189 ( می  تـوان گفـت جامعـه شناسـی ابراهیمی کـه مکتبی انتقادی اسـت در طریقه نقـد و انتقاد 
خـود بـر جامعـه مدرن سـرمایه سـاالر  به جامعه شناسـی مسـیحی و مکتـب فرانکفـورت نزدیک 
می  شـود. ولـی ایـن تفـاوت اساسـی را دارد کـه مشـکل جامعـه شناسـی ابراهیمی و نقـد آن تنها 
علیـه سـرمایه سـاالری نیسـت بلکـه علیـه طاغوت اسـت کـه از نظـر ایـن مکتب طاغـوت اعم 
اسـت از سـرمایه سـاالری و طبقـه بورژوا و یـا نظام سوسیالیسـتی و طبقه کارگر و هـر چیز دیگر 
کـه اصالتـش را از غیـر خـدا کسـب نموده باشـد. در واقـع جامعه شناسـی ابراهیمی بـا هر چیزی 
کـه جامعـه را به خودبنیادی و ماده و مادینه پرسـتی بکشـاند می  سـتیزد حال آن لیبرالیسـم باشـد 

یـا سوسیالیسـم و یـا هر ایسـم دیگر.
یکـی دیگـر از وجـوه اختـالف جامعه شناسـی ابراهیمی با مکتـب فرانکفورت و نیـز جریانات 
فمنیسـتی در ایـن اسـت کـه گـروه اول تاکید بر آگاهی بخشـی به طبقـه کارگر علیه سـتم طبقه 
بـورژوا دارنـد و گـروه دوم تاکیدشـان بـر آگاهـی بخشـی به زنـان علیه سـتم مردان اسـت، حال 
آنکـه جامعـه شناسـی ابراهیمـی تاکیـدش بر آگاهی بخشـی بـه جوانـان علیه گسـترش طاغوت 
اسـت؛ زیـرا بـه بـاور آنـان جوانـان بـه ملکـوت خـدا نزدیکترنـد و امـکان مبـارزه علیـه طاغوت 
برایشـان امـکان پذیرترسـت. بنابرایـن بایـد توجـه داشـت که از نـگاه جامعـه شناسـی ابراهیمی 
در طـول تاریـخ، بـه اسـتثنای دوره کوتـاه صـدر اسـالم،  هیچـگاه ارزش  هـای الهـی و ابراهیمی 
مسـتقر و برپـا نبـوده اسـت چـه در حکومت  هـای به ظاهر دینـی، مثل بنـی امیه و بنـی عباس و 
نیـز امپراطـوری مقـدس روم،  و چـه در حکومت  هـای سـکوالر امـروزی، مثل تمامـی دولت  های 
اروپایـی فعلـی، بنابرایـن نبایـد کسـی ظلـم و سـتمی کـه در ایـن دوران بـر مردم شـده اسـت را 
بـه پـای ارزش  هـای الهـی بنویسـد زیـرا ایـن حکومت  هـای به ظاهـر دینی خـود مظهر شـیطان 
و طاغـوت بـوده انـد.  بنابرایـن ایـن مکتـب بـه هیـچ وجـه خواهـان برگردانـدن وضـع سـابق و 
بازگشـت بـه گذشـته نیسـت و هیـچ احسـاس نوسـتولوژیکی هم به گذشـته نـدارد، البتـه این به 
معنـای تاییـد وضـع موجـود و کنونـی هـم، کـه طاغوت پیشـرفته اسـت،  نیسـت. بلکـه خواهان 
آنسـت کـه بشـر کـه موفق شـده از جاهلیـت اولی به درآمـده از ایـن جاهلیت اخری نیـز به درآید 

جامعـــه  نـــگاه  از 
ــی  ــی ابراهیمـ شناسـ
تاریـــخ،  طـــول  در 
بـــه اســـتثنای دوره 
ـــام،   ـــدر اس ـــاه ص کوت
هیچـــگاه ارزش  هـــای 
الهـــی و ابراهیمـــی 
برپـــا  و  مســـــتقر 
ـــه در  ـــت چ ـــوده اس نب
ی  مت  ها حـــــــکو
ــی،  ــر دینـ ــه ظاهـ بـ
ــه و  ــی امیـ ــل بنـ مثـ
بنـــی عبـــاس و نیـــز 
ـــدس  ـــوری مق امپراطـ
روم،  و چــــــــه در 
ی  مت  ها حکــــــو
ســـکوالر امـــروزی، 
تمامـــی  مثــــــل 
ــی  ــای اروپایـ دولت  هـ
بنابرایـــن  فعلـــی، 
نبایـــد کســـی ظلـــم 
ـــن  ـــه در ای ـــتمی ک و س
مـــردم  بـــر  دوران 
شـــده اســـت را بـــه 
ارزش  هـــای  پـــای 
ـــرا  ـــد زی ـــی بنویس اله
ایـــن حکومت  هـــای 
بـــه ظاهـــر دینـــی 
ـــیطان  ـــر ش ـــود مظه خ
ـــد.  ـــوده ان ـــوت ب و طاغ
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و خـود را از سـیطره زر و زن و ابـزار رهایـی بخشـد و بتوانـد بـه جامعـه ای متعالی برسـد.
بایـد توجـه داشـت کـه جامعـه شناسـی ابراهیمی بـرای وصول بـه جامعـه ایده آل بـه دنبال 
خشـونت و اجبـار نیسـت بلکـه معتقـد اسـت آنچـه وظیفـه اوسـت آگاهـی بخشـی بـه مـردم به 
طـور اعـم و بـه جوانـان بـه طـور اخص اسـت تا آهسـته آهسـته آن هـا بـر معایب وضـع موجود 
آگاهـی یابنـد و خـود بـا مـی ل به سـوی جامعه مطلـوب رهسـپار شـوند. در واقع جامعه شناسـی 
ابراهیمـی بـه هیـچ وجـه وضـع موجـود را به رسـمیت نمی  شناسـد و خواهان بازسـازی و سـامان 
دهـی اجتماعـی اسـت و بـه هیـچ وجه وظیفـه جامعه شناسـی را صرف شـناخت جامعـه نمی داند 
بلکـه همچـون اریـک فـروم معتقـد بـه »تـالش در بازسـازی نظـام اجتماعـی معاصر بـا تکیه بر 
انسـانی تر نمـودن حـوزه عمـل اجتماعـی« اسـت ) آزاد ارمکـی، 1381: 127 ( البتـه ایـن تفاوت 
اساسـی را نیـز بـا اندیشـه  های فـروم دارد کـه بـه جـای انسـانی تر نمـودن طرفـدار الهوتی تـر 

نمـودن حـوزه عمل اجتماعی اسـت.
بـه ایـن نکتـه بایـد اذعان داشـت کـه جامعـه شناسـی ابراهیمی اگر چـه از نظریـات مختلف 
اسـتفاده می  کنـد امـا آنچـه محـور و اصـل اساسـی آنسـت انتقـاد از وضـع موجـود بـر مبنـای 
ارزش  هـای الهـی و ابراهیمـی اسـت. بـرای مثال یکـی از مواردی کـه جامعه شناسـی دینی بدان 
بـاور دارد و از ابتـکارات ایـن مکتـب اسـت اعتقـاد بـه ایـن مطلب اسـت کـه در جامعه مـدرن بر 
اثـر انقـالب صنعتـی و تکنولوژیـک از یک سـو و همچنین گسـترش تفکرات فمنیسـتی و اصالت 
زن کـه بـه تحقیـر مقـام مـادری و کار های خانـه داری می  پردازند و قایل به یکسـانی شـخصیتی 
و روحیـه ای زن و مـرد می  باشـند، از سـویی دیگـر و نیـز سسـت شـدن روابط اخالقـی و دینی و 
ارتبـاط گسـترده زن و مـرد در محیط  هـای مختلف، به ویـژه در محیـط کار و درس، و تاثیرپذیری 
خـودآگاه و ناخـودآگاه آن هـا از یکدیگـر موجب شـد که هویت مردانـه مردان و هویـت زنانه زنان 
دسـتخوش تغییـر و دگرگونـی شـود بـه طوری کـه دیگر سـخن گفتـن از دو جنسـیت زن و مرد 
اشـتباه اسـت )البتـه جنسـیت بـا جنـس تفـاوت دارد منظـور از جنسـیت بیشـتر روحیات اسـت و 
منظـور از جنـس جسـمیات( بلکـه بایـد از جنسـیت واحد سـخن گفت جنسـی که نه زن اسـت و 

نـه مـرد و در عیـن حـال هم زن اسـت و هـم مرد. 
از شـواهد این مدعا نیز نزدیک شـدن سـیمای ظاهری زن و مرد به یکدیگر و نیز گسـترش 
شـدید مـی ل افـراد به زندگی مجـردی می  باشـد؛ بنابراین مکتب جامعـه شناسـی ابراهیمی معتقد 
اسـت کـه مدرنیتـه عـالوه بـر آن بالیـی کـه بـر سـر بسـیاری از امـور زندگی انسـان، بـه ویژه 
انسـان شـرقی، آورد؛ مثال: لباس  های محلی آن ها را به دسـت خودشـان از تنشـان درآورد و کت 
و شـلوار و کـروات بـر تـن آنـان پوشـاند و نیـز آن بالیـی کـه بـر سـر زبان  هـای محلـی و بومی 
درآورد بـه طـوری کـه تاکنـون آن طـور که برخـی آمار نشـان می  دهند حـدود 2000 زبـان نابود 
شـده اسـت و ایـن طور که پیـش می  رود با توجه به گسـترش اینترنـت، ماهـواره و از همه مهمتر 
پـروژه غربـی سـازی کـه اسـم فریبنده جهانـی سـازی را بر پیشـانی اش گذاشـته، احتمـال دارد 
تـا چنـد دهـه دیگـر حتـی زبان  هـای بزرگی مثـل فارسـی نیـز در معـرض اضمحـالل و نابودی 
قـرار بگیرنـد و زبـان انگلیسـی زبـان تمامـی مـردم جهان می  شـود -  عـالوه بر همه ایـن کارها 
نظـام سـرمایه سـاالری مـدرن بالیـی دیگـر هـم بر سـر بشـر آورد و آن هـم نابودکـردن هویت 
مـرد بودگـی مـردان  و زن بودگـی زنـان اسـت که اسـاس تشـکیل و اسـتمرار خانواده می  باشـد، 
و از ایـن رهگـذر خانـواده نیـز در معـرض نابـودی قـرار گرفتـه اسـت. در واقـع باید اذعـان کرد، 
طاغـوت سـرمایه سـاالری انسـان را بـه موجـودی تک جنسـیتی بدل کرده اسـت، موجـودی که 
نـه مـرد اسـت کـه در او بتوان شـجاعت و سـخاوت و عـزت و جوانمردی جسـت و نه زن اسـت 
کـه نجیـب باشـد و باوقـار و عاطفـی و بـا نـاز و دور از دسـترس و در عیـن حال هم مرد اسـت و 
هـم زن؛ موجـودی که معلوم نیسـت چیسـت. ملغمه ایسـت از صفـات رذیله هر دو جنـس و البته 
برخـی صفات حسـنه آن ها؛ انسـانی که دچار نفاق جنسـیتی شـده اسـت و چون مارماهـی نه این 
تمـام اسـت و نـه آن تمـام. به هر روی شـاید بهتر باشـد کـه این موجـود عجیب الخلقـه و جدید 

ســرمایه  طاغــــوت 
را  انســان  ســاالری 
بــه موجــودی تــک 
ــرده  ــدل ک ــیتی ب جنس
ــه  ــودی ک ــت، موج اس
ــه  ــت ک ــرد اس ــه م ن
ــجاعت  ــوان ش در او بت
و عــزت  و ســخاوت 
و جوانمــردی جســت 
و نــه زن اســت کــه 
نجیــب باشــد و باوقــار 
ــاز و  ــا ن ــی و ب و عاطف
در  و  از دســترس  دور 
ــرد  ــم م ــال ه ــن ح عی
زن؛  هــم  و  اســت 
ــوم  ــه معل ــودی ک موج
نیـــــست چیســت. 
از  ایســت  ملغمــه 
ــر دو  ــه ه ــات رذیل صف
ــه برخــی  ــس و البت جن
صفــات حســنه آن هــا.
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الـوالده را همـان " انسـان تـک جنسـیتی" بنامیم که از نخسـتین عواقـب تولد نه چنـدان فرخنده 
اش فـرو ریـزی بنیـاد اخـالق و نجابـت و خانـه و خانـواده و مردانگـی و زنانگی و از دسـت دادن 
آرامـش، بـا وجود گسـترش آسـایش، و نیز رشـد شـدید پدیده نامیمـون همجنس گرایی اسـت و 

عواقـب دیگـرش نیز احتمـاال در پـی خواهد آمد. 
نظـر بـاال یکـی از نظـرات ابتـکاری مکتـب جامعـه شناسـی ابراهیمـی اسـت؛ مکتبـی کـه 
همانطـور کـه بیـان شـد  نبایـد آن را بـا نظریاتـی همچـون سـاخت گرایـی و یـا کارکردگرایـی 

کرد. مقایسـه 
یکـی دیگـر از اندیشـه  های مطـرح در جامعـه شناسـی مبـارزه بـا مصـرف بارگـی کـه عـام 
البلـوای جامعـه جدیـد اسـت و نیـز نقد جـدی  تکنولوژی اسـت که امـروز انسـانیت را در چنگال 
خـود سـخت می  فشـرد. در واقـع تکنولـوژی کـه قـرار بـود در خدمت انسـان باشـد امروز انسـان 
را بـه خدمـت خـود درآورده اسـت. البتـه جامعـه شناسـی ابراهیمـی به هیـچ وجه خواهـان حذف 
مصـرف و تکنولـوژی نیسـت، زیـرا بر محاسـن آن معتـرف و مذعن اسـت، بلکه خواهـان تعدیل 
اثـرات منفـی و عیب  هـای ایـن دو می  باشـد. انتقـادات جـدی جامعه شناسـی ابراهیمی بـه جامعه 
مـدرن تاحـدی اسـت کـه دوران مـدرن از نظـر ایـن مکتـب، همانطـور کـه بیـان شـد، عرصـه 
اسـتیالی زر و زن و ابـزار اسـت و بایـد تـا جایی که می  توان از اسـتیالی آن ها کاسـت و آن ها را 

تـا حـد ممکـن مهار کـرد و بـرای برقراری نظـام پیشـرفته و اخالقـی و ابراهیمی کوشـید.
یکـی دیگـر از ویژگی  هـای مکتـب جامعـه شناسـی ابراهیمی  نگاه خاص او به انسـان اسـت 
زیـرا از منظـر ایـن مکتـب انسـان تمایلـی ذاتـی بـه فسـاد و افسـاد در زمیـن دارد. بنابـر همیـن 
ویژگـی اسـت کـه بـی بنـد و بـاری اخالقی و سـقط جنیـن و مصرفبارگـی، خواه مصـرف کاال یا 
مصـرف جنسـی، بـه عنوان ویژگی انسـان مدرن درآمده اسـت. در نظر انسـان مـدرن همه چیز و 
همـه کـس یـک بار مصرف اسـت خـواه تلویزیـون و یخچـال و خواه همسـر یا دوسـت، و همین 

امر موجب گسـترش طالق شـده اسـت. 
از دیگـر انتقـادات جامعه شناسـی ابراهیمی بر جامعه مدرن، مسـاله فروپاشـی خانواده اسـت. 
در جامعـه شناسـی ابراهیمـی مطـرح می  شـود کـه در دنیـای جدید به علـت تاکید بیـش از حد بر 
فـرد و فردگرایـی لیبرالیسـتی از سـویی و تاکیـد بر جامعه و جامعه گرایی سوسیالیسـتی از سـویی 
دیگـر، موجـب تضعیـف و تحقیر خانواده و تنزل جایگاه آن شـده اسـت. جامعه شناسـی ابراهیمی 
در کنـار ایـن دو نظـر، نظـر سـوم یعنـی خانـواده گرایی را مطـرح می  کنـد و معتقد اسـت که باید 
تمـام نظام  هـای سـه گانـه یـک جامعـه، یعنـی نظام سیاسـی، نظـام اقتصـادی و نظـام فرهنگی، 
مبتنـی بـر حفـظ و حراسـت و اصالـت و محوریـت خانواده شـکل بگیـرد. از این منظـر گرچه فرد 

و جامعـه نیـز مهم انـد ولـی اصالـت و اصلیت تنها بـه خانواده تعلـق دارد. 
همچنیـن جامعـه شناسـی ابراهیمـی از تخصصـی شـدن بیـش از حد همـه کارهـا و امور در 
جامعـه مـدرن انتقـاد می  کنـد و معتقـد اسـت که گرچـه تخصصی شـدن کارها، تا حـدی، موجب 
پیشـرفت و تسـریع امـور می  شـود اما افـراط در تخصصی کردن امـور نتیجه ای جز ایجاد انسـان 
تـک بعـدی  و انسـان پیچ گوشـتی شـده نـدارد لذا معتقد اسـت که بایـد در برابر تخصصی شـدن 
بیشـتر کارهـا و امـور، و حتـی علـوم، بـه ویـژه امـور و علومی که بـه اخالق و انسـانیت انسـانها 

ایستاد. اسـت،  مربوط 
از دیگـر انتقـادات جامعـه شناسـی ابراهیمـی بـه جامعـه مـدرن بـه سیسـتم اداری و نظـام 
بوروکراسـی حاکـم بـر آن هاسـت. جامعـه شناسـی ابراهیمـی نظـام ادارای جوامع مـدرن را مانند 
اسـید Acid می دانـد کـه تمـام حیثیـت و شـخصیت کارکنانـش، در درجـه اول، و اربـاب رجوع 
و مراجعانـش، در درجـه دوم، را در خـود مسـتحیل می  کنـد و ذوب می  کنـد و نابـود می  کنـد. در 
واقـع نظـام خشـن و غیـر انسـانی بوروکراسـی اداری کارمند و مراجع هر دو را به شـرف فروشـی 
وا مـی  دارد. لـذا جامعـه شناسـی ابراهیمـی معتقد اسـت کـه باید راهـکاری برای تعدیـل این نظم 

و نظـام اسـیدی اداری یافت.

از  دیگــر  یکــی 
مطــرح  اندیشــه  های 
شناســی  جامعــه  در 
مبــارزه  ابراهیمــی 
بارگــی  بــا مصــرف 
البلــوای  عــام  کــه 
ــت  ــد اس ــه جدی جامع
جــدی   نقــد  نیــز  و 
ــه  ــت ک ــوژی اس تکنول
ــانیت را در  ــروز انس ام
ــخت  ــود س ــگال خ چن
واقــع  در  می  فشــرد. 
ــرار  ــه ق ــوژی ک تکنول
خدمــت  در  بــود 
ــروز  ــد ام ــان باش انس
ــت  ــه خدم ــان را ب انس
خــود درآورده اســت.
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از دیگـر نظـرات جامعـه شناسـی ابراهیمـی در خصوص نحـوه زندگی در جامعه مدرن اسـت. 
جامعـه شناسـی ابراهیمـی معتقـد اسـت زندگی مدرن به زندگی سـگی تبدیل شـده اسـت و افراد 
جامعـه مـدرن بـه سـگ سـان هایـی تبدیـل شـدند کـه از بـام تا شـام در حال سـگیدن هسـتند 

و بـرای تکـه ای اسـتخوان  بـه جـان هم می  افتنـد و اسـتخوان را از دهان یکدیگـر می  ربایند.  
همچنیـن از نظـر جامعـه شناسـی ابراهیمـی آنچـه جامعـه را تشـکیل می  دهـد و بـه حرکت 
وامـی دارد طبقـات اجتماعـی اسـت امـا آنچـه موجـب ایجـاد یـک طبقه می  شـود در درجـه اول 
اشـتراک افـراد در داشـتن یـک تفسـیر از هسـتی و یـک تلقـی مشـترک از عالـم و آدم اسـت. به 
عبـارت دیگـر از منظـر جامعـه شناسـی ابراهیمـی افـراد جامعه دو دسـته انـد: عده ای کـه جهان 
بینـی طاغوتـی و مـاده و مادینـه پرسـتی دارند، اعـم از اینکه صاحب ابزار کار باشـند یا نباشـند یا 
منزلـت اجتماعـی به یک اندازه داشـته باشـند یا نداشـته باشـند، و دوم گروهی از افـراد جامعه که 
جهـان بینـی الهوتـی و قدسـی دارنـد، اعم از اینکـه صاحب ابزار کار باشـند یا نباشـند یـا احترام 
اجتماعـی بـه یک اندازه داشـته باشـند یا نداشـته باشـند. در واقع از نظر این مکتـب آنچه در درجه 
اول بـرای ایجـاد یـک طبقه اجتماعی ضرورت دارد جهان بینی و تفسـیر از هسـتی مشـترک میان 
آن هاسـت و پـس از ایـن اسـت که داشـتن ابـزار تولیـد، آن طور که مارکـس می  گفت، یـا احترام 

و منزلـت اجتماعـی، آن طـور کـه ماکـس وبر می  گفـت، قـرار می  گیرد.
 و بایـد دانسـت کـه تضـاد و نـزاع بیـن ایـن دو تفسـیر از هسـتی و نگـرش بـه عالـم و آدم 
اسـت کـه سـبب حرکت جامعـه می  گـردد. البته جنگ بیـن تفکـرات طاغوتی با تفکـرات رحمانی 
)تمامـی جنبش  هـای اجتماعـی نیـز یـا قدوسـی اند و یـا دیونوسوسـی کـه در طلـب دسـتیابی به 
اکثـر لـذت انـد( تنهـا موجب حرکـت و دگرگونـی جامعه نیسـت بلکه موجـب حرکت تاریخ بشـر 

از ابتـدا تاکنـون نیز می  باشـد. 
از دیگـر مسـایلی کـه هـر مکتـب جامعـه شناسـی بایـد نسـبت خـود را بـا آن روشـن سـازد 
مسـاله نظـم اجتماعـی اسـت یا بـه عبـارت دیگر اینکـه افـراد در جامعه چـرا یک نظـم خاص را 
می  پذیرنـد و بـر اسـاس آن عمل می  کننـد و کنترل اجتماعی در راسـتای آن را تاییـد می  کنند. در 
ایـن خصـوص جامعـه شناسـان نظـرات مختلفـی دارند »مارکـس اعتقاد داشـت که شـالوده نظم 
اجتماعـی سـاختار اقتصـادی اسـت؛ دورکیـم بر نیاز های اساسـی جامعـه تاکید می  نهـاد و آن را با 
ارگانیسـم یـا کالبـد زنـده مقایسـه می  کـرد؛ و ماکـس وبر بـه الگو های منظـم عمل قابـل فهم و 

بـه حاصـل آن هـا یعنی بـه اعتقادات خـاص توجه داشـت« )مـور، 1376: 11( 
نتیجه و سخن پایانی:

در پایـان بایـد بیـان کنیـم که آنچه مـا در این مقاله کوتاه سـودای طرحش را داشـتیم بحثی 
مقدماتـی راجـع بـه جامعه شناسـی ابراهیمی بود کـه البته بحث مبسـوط تر آن محتـاج به مجالی 

بیشتر و مشـارکت اندیشمندان است.
آنچـه بیـان شـد بـه طـور مختصر ایـن بود کـه جامعـه شناسـی ابراهیمـی را باید بـه عنوان 
مکتبـی انتقـادی کـه به نقـد و تحلیل جامعـه مدرن و وضـع موجود می  پـردازد تلقی کـرد، از این 
لحـاظ شـبیه بـه مکتـب فرانکفورت اسـت،  البتـه این تفـاوت اصلی را نیـز با مکتـب فرانکفورت 
دارد کـه نـه بـر اسـاس مبانـی مارکسیسـتی بلکـه بر اسـاس مبنـای ارزش  هـای دینی بـه نقد و 

تحلیـل جامعـه مدرن می  پـردازد. 
 امید که زمینه برای بحث  های تکمیلی مهیا شود.
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5- مور، استفن )1376 ( دیباچ های بر جامعه شناسی. ترجمه مرتضی ثاقب فر. تهران: انتشارات ققنوس

شـــــناسی  جامعــه 
ابراهیمــی از تخصصــی 
ــد  ــش از ح ــدن بی ش
همــه کارهــا و امــور در 
ــاد  ــدرن انتق ــه م جامع
معتقــد  و  می  کنــد 
گرچــه  کــه  اســت 
شــدن  تخصصــی 
حــدی،  تــا  کارهــا، 
پیشــرفت  موجــب 
امــور  تســریع  و 
ــراط  ــا اف ــود ام می  ش
در تخصصــی کــردن 
ــز  ــای ج ــور نتیج ه ام
ــک  ــان ت ــاد انس ایج
بعــدی  و انســان پیــچ 
ــدارد  ــده ن ــتی ش گوش
اســت  معتقــد  لــذا 
کــه بایــد در برابــر 
شــدن  تخصصــی 
بیشــتر کارهــا و امور، و 
حتــی علــوم، بــه ویــژه 
امــور و علومــی کــه بــه 
انســانیت  و  اخــاق 
مربــوط  انســان ها 

ایســتاد. اســت، 
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ــن :  ــه : Intellectuelité و التی ــی : Intellectualism فرانس ــنفکری )انگلیس روش
ــه  ــز از همدیگــر اســت، امــا در اصطــالح ب ــه معنــی تفکیــک دو چی Intelligere( در لغــت ب
ــج پــس از رنســانس و در عصــر روشــنگری و انقــالب فرانســه  ــه تدری ــد کــه ب ــی گوین جریان
ــاد  ــود بنی ــرد خ ــر خ ــی ب ــه مبتن ــان مداری )ک ــه ی انس ــا اندیش ــود ت ــالش نم ــد و ت ــر ش ظاه
اســت( را بگســتراند. روشــنفکران اروپایــی قــرن 18 بیشــتر ماننــد ســخنگویان ســرمایه ســاالری 
ــرن  ــا در ق ــتند.  ام ــاالری داش ــرمایه س ــتم س ــاع از سیس ــعی در دف ــد و س ــل می  نمودن عم
ــه  ــت سوسیالیســم ب ــه رای ــتند ک ــه عرصــه گذاش ــا ب ــنفکران پ ــد از روش ــق جدی ــم فری نوزده
ــا  ــه پ ــورژوازی و امپریالیســم ب ــه ب ــش علی ــنفکران نســل پی ــتند و برعکــس روش دســت داش
خاســتند کــه تفکــرات ایــن گــروه همچنــان در قــرن بیســتم و اوایــل بیســت و یکــم بــه عنــوان 

ــان داشــته و دارد. ــک ســیرت اساســی روشــنفکری جری ی
 محــور اساســی و نقطــه کانونــی جریــان روشــنفکری غربــی، خــواه لیبــرال و مدافــع نظــام 
ســرمایه ســاالری و خــواه سوسیالیســت و منتقــد ســرمایه ســاالری، اتــکای آن بــر خــرد خــود 

بنیــاد و داشــتن صبغــه ســکوالر و غیــر دینــی اســت.
اگــر بخواهیــم در ایــن مجــال محــدود بیشــتر از ایــن راجــع بــه روشــنفکری غربــی ســخن 
ــن  ــه همی ــذا ب ــم ل ــی اســت دور می  مانی ــی خــود کــه روشــنفکری ایران ــم از بحــث اصل بگویی

ــم. ــنده می  کنی ــدار بس مق
 امــا در خصــوص روشــنفکری در ایــران، معمــوال رســم اســت کــه آغــاز جریان روشــنفکری 
در ایــران را بــه دوران قاجــار و بــه ویــژه پــس از جنگ هــای ایــران و روس نســبت می  دهنــد 
ــا حــدودی  ــران را ت ــان روشــنفکری در ای ــاز جری ــر باشــد آغ ــه بهت ــه نظــر می  رســد ک ــا ب ام
عقب تــر ببریــم و آن را از اواســط صفویــه بیآغازیــم؛ زمانــی کــه ســفیرانی از دربــار شــاه ایــران 
ــا گســیل شــدند. خاطراتــی کــه  ــا مســتعمرات اروپ ــا ی ــه اروپ ــرای ماموریت  هــای مختلفــی ب ب
ــا تمــدن غــرب  بعضــی از ایــن افــراد نوشــته اند، نخســتین رویارویی  هــای مســتقیم ایرانیــان ب
اســت کــه حیــرت و نیــز بعضــا احســاس حقــارت ایشــان و البتــه برخــی نــکات مفیــد و مهــم و 
تامــل انگیــز در آن هــا منعکــس اســت؛ از میــان ایــن افــراد می  تــوان بــه محمــد ربیــع )صاحــب 
کتــاب ســفینه ســلیمانی( اشــارت کــرد. البتــه چــون ایــن جریــان تــداوم نیافــت و بــه حملــه 
ــوالت  ــا و تح ــان از تکاپوه ــرم ایرانی ــد الج ــار ش ــد دچ ــار و زن ــرت افش ــا و دوران فت افغان ه

جهــان جدیــد بــی اطــالع ماندنــد. 
امــا در دوره قاجاریــه و پــس از شکســت تحقیــر آمیــز ایــران از روســیه جریــان روشــنفکری 
ــه  ــن بره ــود. در ای ــا گش ــی ج ــه ایران ــج در جامع ــه تدری ــد ب ــه دار و ممت ــکلی دامن ــه ش ب
تحصیلکرده  هــای جدیــد )کــه اولیــن گــروه آنــان توســط عبــاس میــرزا رهســپار فرنــگ شــده 
بودنــد، و بعدهــا تحصیــل کرده  هــای داخــل، یعنــی فــارغ التحصیــالن دارالفنــون نیــز بــه آن هــا 
ــد. حاصــل  ــران برآمدن ــه اصطــالح عقــب ماندگــی ای ــل ب ــه شــدند( درصــدد کشــف عل اضاف
تامــالت و تالمــات ایــن روشــنفکران، بــه راه انــدازی  مــوج مطالبــهِ مــردم ســاالری و قانــون 
ــا منجــر  ــردم و برخــی از علم ــان م ــی در می ــز پیشــرفت خواهــی و توســعه گرای ــداری و نی م
شــد، موجــی کــه ســرانجام بــه پیــروزی مشــروطه و تشــکیل مجلــس شــورا و کاهــش ســیطره 
ســلطنت، منتهــی شــد؛ آخونــد زاده، میــرزا ملکــم خــان، میــرزا یوســف خــان مستشــار الدولــه، 
ــد . ــن زمانن ــنفکری ای ــای روش ــاخص ترین چهره  ه ــد االســالم از ش ــن موی ــالل الدی ــید ج س

ــاالری  ــردم س ــد م ــت بع ــوان آن را شکس ــه می  ت ــاه، ک ــا ش ــتن رض ــت نشس ــر تخ ــا ب  ب
ــرد؛  ــی ک ــی آن تلق ــعه گرای ــیون و توس ــد مدرنیزاس ــروزی بع ــداری مشــروطه و پی ــون م و قان
گرایــش جدیــدی در روشــنفکری بــه وجــود آمــد کــه عــالوه بــر تــالش بــرای غربــی کــردن 
ــت.  ــد داش ــه و تاکی ــز تکی ــتان نی ــران باس ــی ای ــی و تاریخ ــای فرهنگ ــر ظرفیت  ه ــور، ب کش
ــه کــردن نهاد هــای مــدرن،  ــا ضمــن نهادین ــری از اروپ ــا الگــو گی ــا ب آن هــا ســعی داشــتند ت
بــه ایجــاد ملــت )nation(  بــا مولفه  هــای مــدرن همــت گمارنــد کــه در نتیجــه آن، تفکــرات 

روشـنفکران  متاسـفانه 
جامعـه مـا تاکنـون تحـت 
تأثیـر حـال و هـوای اروپـا 
نتوانسـته اند  و  بوده انـد 
یـوغ  از  را  خـود  گاه  هیـچ 
و  درآورنـد  بـه  اروپـا 
و  فرهنگـی  اسـتقال  بـه 
واقـع  در  برسـند.  فکـری 
نقـش اصلـی آنـان ترجمه 
سـازی  بومـی  و  فرهنگـی 
از  کـه  بـوده  مفاهیمـی 
لیبرالیسـم یا سوسیالیسـم 
هایدگـر  و  پوپـر  از  یـا  و 
برگرفتـه بودنـد. در چنیـن 
هـوای  بـا  همـه  فضایـی 
و  می  کشـند  نفـس  اروپـا 
متاسـفانه روشـنفکر ایرانی 
و افـراد و اقشـار متاثر از او 
چیـزی جز کاال هـای فکری 
از  شـده  وارد  فرهنگـی  و 
اروپـا را مصـرف نمی  کنـد.
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ناسیونالیســتی و پــان ایرانیســتی در ایــن دوره بــه اوج رســید. از مهمتریــن چهره هــای ایــن دوره 
ــور داوود می  باشــند.  ــم پ ــت و ابراهی ــی فروغــی، صــادق هدای محمــد عل

ــدی در  ــرش جدی ــور نگ ــاز ظه ــه س ــی زمین ــل خارج ــک عام ــان ی ــس از زوال رضــا خ پ
ــت  ــر روســیه و موفقی ــروزی انقــالب اکتب ــران شــد کــه آن، همــان پی ــان روشــنفکری ای جری
شــوروی در جنــگ دوم جهانــی بــود کــه نقــش پررنگــی بــر پیشــانی افــکار چــپ، کــه قبــال 
نیــز در ایــران پــا گرفتــه بودنــد، گذاشــت و موجــب بــاز شــدن دســت روشــنفکران سوسیالیســت 
ــه فکــری  ــالب اســالمی نقــش مهمــی در جامع ــروزی انق ــا پی ــان ت ــن زم ــان از ای شــد و این

ــر دوش داشــتند. ــران ب ای
ــان  ــز، جری ــالمگرایان نی ــت اس ــر و مثب ــور موث ــرداد 1332 و حض ــای 28 م ــس از کودت پ
ــه فکــری کشــور چهــره نمــود ) اگرچــه  ــی در جامع ــام روشــنفکری دین ــا ن ــد دیگــری ب جدی
ــه نوعــی  ــوان ب ــز می  ت ــادی را نی ــرادی چــون ســید جمــال اســد آب از همــان عصــر قاجــار اف
ــای 28 مــرداد  ــران پــس از کودت روشــنفکر دینــی تلقــی کــرد امــا ظهــور جــدی آن هــا در ای
ــازرگان و  ــدی ب ــدس مه ــوان از مهن ــان می  ت ــن جری ــدی ای ــای کلی ــد. ( از چهره  ه ــدار ش پدی

ــرد.  ــام ب ــی شــریعتی ن ــر عل ــی دکت ــده آن یعن اوج دهن
دو جریانــی کــه پــس از 28 مــرداد 1332 بــه قــدرت رســیدند، یعنــی جریانات سوسیالیســتی 
- مارکسیســتی و اســالمی، ایــن ویژگــی مهــم و مشــترک را داشــتند کــه  برخــالف روشــنفکران 
مشــروطه، یکســره زبــان بــه تملــق تمــدن بــورژوازی غــرب نمی  گشــودند بلکــه بــه نقــد و گاه 

ــز نفــی آن می  پرداختنــد. نی
ــنفکری  ــان روش ــروزی جری ــی پی ــه نوع ــه آن را ب ــالمی ک ــالب اس ــروزی انق ــس از پی پ
دینــی بایــد تلقــی نمــود، بــه تدریــج و بــا فاصلــه گرفتــن از اوایــل انقــالب جریان  هــای چــپ 
و غربگــرای لیبــرال و ملــی گــرا بــه نفــع روشــنفکری دینــی بــه محــاق رفتنــد. البتــه تــا پایــان 
جنــگ وضعیــت مبهمــی بــر تفکــرات روشــنفکران دینــی حاکــم بــود. بــا خاتمــه جنــگ نحلــه 
ــم  ــن دوره عبدالکری ــنفکران ای ــرد. از روش ــور ک ــران ظه ــی در ای ــنفکری دین ــدی از روش جدی
ــگارش  ــه ن ــال 1367 ب ــد. وی در س ــز می  باش ــا نی ــاخص ترین آن ه ــه ش ــت ک ــروش اس س
سلســله مقاالتــی در ماهنامــه کیهــان فرهنگــی بــا عنــوان " قبــض و بســط تئوریــک شــریعت " 
دســت یازیــد کــه آغازگــر فصــل تــاز ه ای از تاریــخ روشــنفکری در ایــران بــود. فصلــی کــه بــه 

ــا، می  باشــد.  ــا دانــش تاویــل و فهــم متــن اروپ ــر از هرمنوتیــک، ی شــدت متاث
در کنــار ایــن جریــان کــه معتقــد بــه دیــن حداقلــی و خواهــان سکوالریزاســیون در کشــور 
بودنــد جریــان دیگــری نیــز متاثــر از تفکــرات فلســفی اروپایــی بــه وجــود آمــد کــه در چــکاد 
آن هــا احمــد فردیــد جــای داشــت )وی متاثــر از افــکار هایدگــر فیلســوف برجســته آلمانــی بــود(. 
ایــن گــروه فکــری گرچــه کارشــان را پیــش از انقــالب آغــاز کــرده بودنــد امــا رونــق بازارشــان 
پــس از جنــگ بــود. آن هــا رویکــرد بــه شــدت منفــی علیــه غــرب و جریــان روشــنفکری دینــی 
اتخــاذ کردنــد و آن هــا را غربــزده برشــمردند و طعــن و لعــن نمودنــد )تلقــی ای کــه فردیــد از 
غــرب دارد خــاص خــود اوســت ( گرچــه ایــن جریــان خــود را منتقــد جــدی غــرب و غربزدگــی 
می دانــد امــا بــا توجــه بــه اینکــه خودشــان نیــز افــکاری ترجمــه ای و متاثــر از یــک فیلســوف 
اروپایــی داشــته و دارنــد،  بایــد آن هــا را نیــز " اروپــازده" تلقــی کــرد کــه فکــر اصیلــی از خــود 
ــد.   ــر می  باش ــه  های هایدگ ــازی اندیش ــی س ــان بوم ــد و هنرش ــی ننمودن ــد و ابداع ــه ندادن  ارائ
          بــه هــر روی تــا زمــان مــا، یعنــی ابتــدای دهــه نــود،  ایــن دو جریــان مقتــدر روشــنفکری 
در کشــور وجــود دارد )اگــر چــه جریانــات دیگــری هــم هســتند ولــی بــه اقتــدار ایــن دو نیســتند 
ــی اســت  ــنفکری دین ــان روش ــان جری ــه هم ــان اول ک ــم( جری ــا نمی  بری ــی از آن ه ــذا نام و ل
حقیقتــا بــا عبدالکریــم ســروش بــه پایــان کار خــود رســیده و جــا دارد وی را خاتــم روشــنفکران 
دینــی در ایــران تلقــی کــرد زیــرا وی تمــام حرفــی کــه جریــان روشــنفکری دینــی در خصــوص 
ــی اهلل  ــرم صل ــر اک ــال وی پیامب ــرای مث ــد، زده اســت. ب ــن می  خواســت و می  توانســت بزن دی

روشـنفکری بـه آن سـیاق 
قبلـی بـه ایسـتگاه پایانـی 
و واپسـین منـزل رسـیده و 
وقت آن فرا رسـیده اسـت 
کـه تعالـی اندیشـانی جای 
آنـان را بگیرنـد )بـه جـای 
روشـنفکری،  اصطـاح 
اندیشـی«   »تعالی  اصطاح 
را بـه کار مـی  بریـم زیـرا 
بـوی  و  روشـنفکری رنـگ 
غربـی و غربزدگـی می  دهد 
تعـــــالی  کـه  حالـی  در 
و  رنـگ  چنیـن  اندیشـی 
تعالـی  نـدارد.(  بویـی 
اتـکا  بـا  بایـد  اندیشـان 
بـر »عقانیـت قرآنـی » به 
جـای »عقانیـت خودبنیـاد 
» و نیـز توجـه بـه نمازیـت 
جدیدی  اصطـاح  )نمازیت 
اسـت که به معنـا و مفهوم  
»معنویِت اسـامی ِشریعت 
محـور« اسـت و گویاتـر و 
معنویـت  واژه  از  شـفاف تر 
بـه  اعتمـاد  بـا  و  اسـت( 
بـر  تـوکل  و  کامـل  نفـس 
راه  گشـودن  جهـت  خـدا 
جدیـدی در ایـران و جهان 

بردارنـد.  گام 
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ــه را یــک بشــر معمولــی و قــرآن را کالم ایشــان دانســته اســت و از ایــن بیشــتر و  علیــه و آل
ــد.  ــوان ســخنی ران ــن وادی نمی  ت ــه گســتاخانه تر در ای البت

ــد  ــد کنن ــادی تولی ــبتا زی ــار نس ــتند آث ــه توانس ــر چ ــه اگ ــد ک ــز فردیدیان ان ــته دوم نی دس
)و ایــن، در ایــن قحطــی فکــری و تئوریــک جامعــه مــا مغتنــم اســت( امــا هرگــز نتوانســتند 
هایدگــر را زیــر پــا گذارنــد و حرفــی خــاص خــود بزننــد و کار آن هــا بیشــتر نقــد کــردن اســت 
و راه جدیــدی ارائــه نــدادن؛ بــه نظــر می  رســد کــه زمــان زوال اینــان نیــز فــرا رســیده باشــد.

ــنفکران  ــفانه روش ــه متاس ــیم ک ــه می  رس ــن نتیج ــه ای ــم ب ــه گفتی ــر از آنچ ــر تقدی ــه ه ب
ــد و نتوانســته اند هیــچ گاه خــود  ــا بوده ان جامعــه مــا تاکنــون تحــت تأثیــر حــال و هــوای اروپ
را از یــوغ اروپــا بــه درآورنــد و بــه اســتقالل فرهنگــی و فکــری برســند. در واقــع نقــش اصلــی 
آنــان ترجمــه فرهنگــی و بومــی ســازی مفاهیمــی بــوده کــه از لیبرالیســم یــا سوسیالیســم و یــا 
از پوپــر و هایدگــر برگرفتــه بودنــد. در چنیــن فضایــی همــه بــا هــوای اروپــا نفــس می  کشــند 
ــری و  ــای فک ــز کاال ه ــزی ج ــر از او چی ــار متاث ــراد و اقش ــی و اف ــنفکر ایران ــفانه روش و متاس

ــد.  ــا را مصــرف نمی  کن ــده از اروپ ــی وارد ش فرهنگ
بــه هــر روی بــاور مــا ایــن اســت کــه روشــنفکری بــه آن ســیاق قبلــی بــه ایســتگاه پایانــی 
و واپســین منــزل رســیده و وقــت آن فــرا رســیده اســت کــه تعالــی اندیشــانی جــای آنــان را 
ــم  ــه کار می  بری ــی اندیشــی«  را ب ــه جــای اصطــالح روشــنفکری، اصطــالح »تعال ــد )ب بگیرن
ــی اندیشــی  ــه تعال ــی ک ــی و غربزدگــی می  دهــد در حال ــوی غرب ــگ و ب ــرا روشــنفکری رن زی
چنیــن رنــگ و بویــی نــدارد.( تعالــی اندیشــان بایــد بــا اتــکا بــر »عقالنیــت قرآنــی » بــه جــای 
»عقالنیــت خودبنیــاد » و نیــز توجــه بــه نمازیــت )نمازیــت اصطــالح جدیــدی اســت کــه بــه 
ــفاف تر از واژه  ــر و ش ــت و گویات ــور« اس ــریعت مح ــالمی ِش ــتِ اس ــوم  »معنوی ــا و مفه معن
معنویــت اســت( و بــا اعتمــاد بــه نفــس کامــل و تــوکل بــر خــدا جهــت گشــودن راه جدیــدی 

در ایــران و جهــان گام بردارنــد. 
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یونـس بـن یعقـوب نقـل کـرده، در محضر امـام صـادق علیه 
السّـالم بـودم که مردى شـامى }از علمای اهل سـنت{ وارد شـد 
و بـه ایشـان عـرض کـرد: من مردى آشـنا بـه علـم کالم و فقه و 

فرائـض هسـتم و آمـده ام با اصحاب شـما مناظـره کنم. 
حضـرت صـادق علیه السّـالم بـه او فرمودند: علـم کالم تو از 

کالم رسـول اهلل اسـت یـا از خودت؟ 
عرض کرد: مقدارى از آن از کالم رسـول اهلل اسـت و مقدارى 

از خودم. 
حضـرت صـادق علیه السّـالم بـه او فرمودند: یعنی تو شـریک 

رسـول اهلل صلـی اهلل علیه و آله هسـتى!؟ 
عرض کرد: نه. 

فرمودند: آیا وحی ای از جانب خدا شنیده  ای؟ 
عرض کرد: نه.

 فرمودنـد: آیـا همان طـور کـه اطاعـت از رسـول اهلل صلـی اهلل 
علیـه و آلـه واجـب اسـت، اطاعـت از تـو نیز واجب اسـت؟

 عرض کرد: نه.
حضـرت صـادق علیه السّـالم رو به من }یونس بـن یعقوب{ 
نمودنـد و فرمودنـد: ایـن مرد هنـوز مناظره نکرده، خـود را محکوم 

کرد.
 فرمودنـد:  ای یونـس! اگـر علـم کالم را بلـد بـودى، حتمـًا با 

این شـخص مناظـره  می  کـردى. 
یونـس گفت: افسـوس کـه بلد نیسـتم. عرض کـردم: فدایتان 
شـوم! قبالً از شـما شـنیدم کـه از مناظـره نهى می   نمودیـد و می  -

فرمودیـد: واى بـر اهـل مناظـره! آن هـا می   گویند: ایـن قابل قبول 
اسـت و آن قابـل قبـول نیسـت، ایـن ممکـن اسـت و آن ممکـن 

نیسـت، عقـل مـا ایـن را می   پذیـرد و آن را نمی   پذیـرد. 
حضـرت صـادق علیـه السّـالم فرمودنـد: مـن گفتـم واى بـر 
کسـانى کـه سـخن مـرا رهـا کننـد و پـى آن چـه کـه مى خواهنـد 

ند. برو
سـپس فرمودنـد: برو بیـرون و ببیـن از متکلمین چه کسـی را 
مى بینـى کـه بیـاوری. بیـرون رفتـم و حمـران بـن اعیـن - که به 
علـم کالم وارد بـود - و محمّـد بـن نعمـان احـول - کـه او نیز از 
متکلمیـن بـود - و هشـام بن سـالم و قیـس ماصر - کـه هر دو از 

متکلمیـن بودنـد - را پیـدا کـردم و همگی آن هـا را آوردم.
چنـد روزی به شـروع اعمـال حج مانده بود و مـا در خیمه امام 
صـادق علیـه السّـالم کـه در دامنـه کـوه و رو به حرم نصب شـده 
بـود حضـور داشـتیم. وقتـی همگـی نشسـتیم، امـام علیه السّـالم 
سرشـان را  از خیمـه بیـرون آوردنـد و دیدنـد شترسـوارى مى آیـد، 

فرمودنـد: قسـم به پـروردگار کعبه که هشـام اسـت. 
مـا خیـال کردیـم کـه هشـام از فرزنـدان عقیـل اسـت که به 
حضـرت صـادق علیه السـالم شـدیدًا محبت داشـت، ولـی دیدیم 
کـه هشـام بـن حکـم داخـل شـد. آن زمـان تـازه ریش  هایـش 

درآمـده بـود و همگـی مـا از نظـر سِـنّی از او بزرگ تـر بودیـم.

حضـرت صادق علیه السّـالم براى او جا بـاز کردند و فرمودند: 
یـاور مـا بـا قلـب و زبان و دسـت. سـپس بـه حمـران فرمودنـد: با 
ایـن مـرد شـامی مناظره کـن. حمـران مناظره کـرد و بـر او پیروز 
شـد. بعـد فرمودنـد:  ای طاقـی! حاال تـو بـا او مناظره کـن، محمد 
بـن نعمـان بـا او مناظره کـرد و او هم پیروز شـد. سـپس فرمودند: 
 ای هشـام بـن سـالم! تـو بـا او مناظـره کن، هـر دو در یک سـطح 
بودنـد. سـپس بـه قیس ماصـر فرمـود: حاال تـو مناظره کـن، امام 
صـادق علیـه السّـالم از مناظـره آن دو لبخنـد زدنـد، چـرا که مرد 
شـامى در دسـت قیس کوچک شـده بود. آن گاه به شـامى فرمودند: 
بـا ایـن جـوان - منظورشـان هشـام بن حکم بـود - مناظـره کن. 

بسـیار خوب. گفت: 
مـرد شـامى بـه هشـام گفـت:  ای جـوان! در مـورد امامت این 
مـرد - منظـورش حضـرت صـادق علیـه السّـالم بـود - از مـن 
بپـرس. هشـام چنـان خشـمگین شـد کـه لـرزه بـر اندامـش افتاد 
و بعـد گفـت:  ای مـرد! بگـو ببینـم پـروردگارت صالح انسـان  ها را 

بهتـر می دانـد یـا خـود انسـان  ها؟
 شـامى گفـت: البتـه کـه پـروردگارم صـالح آن هـا را بهتـر 

می دانـد.
 گفت: درباره دین مردم چه صالح براى آن ها دیده است؟ 

گفـت: بـراى آن هـا تکالیفـی قـرار داده و بـرای شـناختن آن 
تکالیـف حجـت و راهنمایـى نیز برایشـان تعیین کرده اسـت و عذر 

و بهانـه آن هـا را از میـان برده اسـت. 
هشـام بـه او گفـت: ایـن راهنمایـی کـه بـراى آن هـا تعییـن 

کـرده، چیسـت؟ 
شامى گفت: رسول اهلل صلّى اهللَّ علیه و آله. 

هشـام گفـت: بعـد از رسـول اهلل صلّـى اهللَّ علیـه و آلـه چـه 
کسـى؟ گفـت: کتـاب و سـنت.

هشـام گفـت: آیـا در حـال حاضـر کتـاب و سـنت در مـوارد 
اختـالف، بـرای مـا طـوری نفـع دارد که اختـالف ما را رفـع کند و 

مـا را بـا هـم یـک  کالم نماید؟ 
شامى گفت: آری. 

هشـام بـه او گفـت: پـس چرا تو با مـا اختالف داری و از شـام 
آمـده اى تـا بـا مـا مخالفت کنـى و فکـر می   کنی که راه تشـخیص 
دیـن فکـر کـردن اسـت و حـال آن کـه خـودت قبـول دارى کـه با 

فکـر کـردن نمی   تـوان دو نظـر مختلـف را بـا هم یکـی کرد؟ 
شامى سکوتی متفکرانه کرد.

حضـرت صـادق علیـه السّـالم فرمـود: چـرا دیگـر مناظـره 
؟  نمی کنـى

گفـت: اگـر بگویم ما بـا هم اختـالف نداریم، ادعـای بى جایی 
کـرده ام، و اگـر بگویـم کتـاب و سـنت اختـالف را از میـان ما رفع 
مى کننـد، حـرف باطلی اسـت؛ زیرا کتاب و سـنت احتمـال چندین 

وجـه دارنـد. ولـى می   توانم همیـن سـؤال را از او  بکنم. 
امـام صـادق علیـه السـالم فرمودنـد: از او بپرس، او جـواب را 
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می دانـد.
شـامى بـه هشـام گفت: بـه نظر تو چه کسـى صالح انسـان-

 هـا را بهتـر مى داند؛ پـروردگار انسـان  ها یا خـود آن ها؟ 
هشـام گفـت: البتـه کـه پروردگارشـان صـالح آن هـا را بهتـر 

می دانـد. 
شـامی گفـت: آیـا بـرای آن هـا کسـى را قـرار داده کـه آن هـا 
را یـک  کالم کنـد و اختالفشـان را رفـع نمایـد و حـق را از باطـل 

برایشـان مشـخص کنـد؟ 
هشام گفت: آرى.

 شامی گفت: آن شخص کیست؟ 
هشـام گفـت: در ابتـداى شـریعت، رسـول اهلل بـود و بعـد از 

پیامبـر عـده ای دیگـری. 
شـامى گفـت: آن دیگـران چه کسـانی هسـتند کـه در حجت 

خـدا بـودن جانشـین پیامبرند؟ 
هشام گفت: همین زمان ما را می   گویی یا قبل از این را؟ 

شامى گفت: نه، همین زمان خودمان را می   گویم. 
هشـام گفـت: همیـن آقا کـه نشسـته  اند - منظـورش حضرت 
صـادق علیـه السّـالم بـود - و از اطـراف عالـم بـرای اسـتفاده بـه 
محضرشـان می   رسـند و مـا را بـا ارثـی کـه از پـدر و جـد خـود 

برده انـد از اخبـار آسـمان مطلـع مى نماینـد. 
شامى گفت: من چطور به این ادعاى تو یقین کنم؟ 

هشام گفت: هر سؤالى دارى از ایشان بکن. 
شامى گفت: دیگر عذری ندارم و باید سؤال کنم.

حضـرت صـادق علیـه السـالم فرمودنـد: مـن زحمـت سـؤال 
کـردن را از دوش تـو برمـی  دارم و ماجرای آمدن و مسـافرتت را به 
تـو می   گویـم: تـو فالن روز از شـهرت خارج شـدى و از فالن جاده 
آمـدی و از فـالن جاهـا گذشـتی و با فـالن افراد برخـورد کردی. 
هـر چـه امـام علیـه الّسـالم می   فرمودند، شـامى می   گفـت: به 

خدا قسـم درسـت  فرمودید.
سـپس شـامی بـه ایشـان عـرض کـرد: همیـن اآلن بـرای 
خداونـد اسـالم آوردم. امـام صـادق فرمـود: نـه، تـو اآلن ایمـان 
آوردى؛ زیـرا اسـالم قبـل از ایمان اسـت، اسـالم آن اسـت که بعد 
از آن، مردمـان از یک دیگـر ارث مـی  برند و مى توانند بـا هم ازدواج 
کننـد. ولـی ایمان آن اسـت کـه ثواب آخـرت به آن داده مى شـود. 
شـامى گفـت: درسـت فرمودیـد، من اکنـون شـهادت می   دهم  
کـه معبـودی جـز خداونـد نیسـت و محمـد صلـی اهلل علیـه و آله 

فرسـتاده اوسـت و شـما وصـی پیامبران هسـتید.
حضـرت صادق علیه السـالم رو بـه حمران بن اعیـن کردند و 
فرمودنـد:  ای حمـران! اگـر مناظره خـود را بر مبنـای اثر }حجت و 
سـخن معصـوم{ پیـش ببری، بـه نتیجه می   رسـی. و رو به هشـام 
بـن سـالم کردنـد و فرمودنـد: تو بـه دنبال اثر هسـتی، ولـی آن را 

نمی   شناسی. 
سـپس رو بـه أحـول نمودنـد و فرمودنـد: از آن قیاسـی   های 

خدعه  گـر هسـتی و باطلـی را بـا باطـل دیگـر شکسـت می   دهـی، 
ولـى باطـل تو آشـکارتر اسـت. 

و بعـد در مـورد قیـس ماصـر فرمودنـد: او در مناظـره روایتـی 
از رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه و آلـه نقـل مى کنـد کـه بـا هـدف 
او بسـیار فاصلـه دارد، حـق را بـا باطـل مى آمیـزد و حـال آن کـه 
سـخن کـم حـق کفایت از سـخن زیاد باطـل می   کند. تـو و أحول، 

مناظـره کنندگانـی ماهر هسـتید.
یونـس بـن یعقـوب نقـل کرده، بـه خدا قسـم گمان کـردم به 
هشـام نیـز سـخنى شـبیه بـه آن دو می   گویـد. ولـی فرمودنـد:  ای 
هشـام! پایـت درهـم مى پیچـد، ولـی همین کـه می   خواهـى زمین 
بخـورى، پـرواز می  کنـى. چـون تویـى می   بایسـت کـه بـا مـردم 

مناظـره کنـد. از لغـزش بپرهیـز که شـفاعت پشـتیبان توسـت.

منبع: بحار االنوار جلد 48 ص 203 به نقل از ارشاد شیخ مفید ص 296 
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