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ــی از مهمترين براهين بر لزوم بعثت انبياء و انزال کتب، عدم  يک
ــه و قوای ادراکی آدمی برای تدبير و اداره امور دنيوی  کفايت انديش
ــت. امام صادق  ــه های فردی و اجتماعی اس ــروی او در عرص و اخ
عليه السالم در پاسخ به زنديقی که از چرايی ضرورت وجود انبياء و 

رسوالن الهی پرسيده بود، فرمود:
لَق َ و  ِّ لَنا خالقًا صانعًا متَعاليًا عنّا وعن ْ جميع  ما خَ ــا لَما اَثْبتْنا اَن  انِّ
 ــوه ُ و المساليلْقُه  و ــاهده ُ خَ انع ُ حكيمًا لَم ْ يجزْ اَن  يش كان َ ذلك  الصّ
راَء فی   ِّ لَه ُ سفَ اليباشرهم  و اليباشروه ُ و يحاجهم ْ و يحاجوه ُ، فَثَبت َ اَن 
ــه  يدلُّونَهم ْ علی  مصالحهم ْ و منافعهم ْ و مابه  بقاُءهم  و فی  تَركه   لْق خَ

لْقه ۱  مرون َ والنّاهون َ عن  الْحكيم  الْعليم  فی  خَ فَناُءهم ، فَثَبت َ االْ
از آنجا كه  ثابت  كرديم ، برای  ما [و جهان ]، آفريدگار و سازنده ای  
ــت  كه   ــت  و او آفريدگار حكيمی  اس ــر از ما و همه مخلوقات  اس برت
ــتند، نه  او با مردم   ــی  با او نيس ــاهده  و ارتباط  حس مردم  قادر به  مش
همنشينی  دارد و نه  مردم  با او، تا با او محاجه  و گفتگو نمايند، ثابت  
ــت  كه  آنها را به   ــود كه  برای  او نمايندگانی  در ميان  مردم  اس می ش
ــان ، و آنچه  را كه  مايه بقا و حيات  آنهاست  و ترك   مصالح  و منافعش
آن ، مايه نابودی شان ، رهنمون  می شوند. پس  بدين  ترتيب ، ضرورت  
ــود فرمان  دهندگان  و بازدارندگان ، از جانب  خداوند حكيم  دانا در  وج

ميان  خلقش ، روشن  می شود. 
امام رضا عليه السالم نيز در مناظره با زنديقی فرمود: 

ذْعان ُ  قْرار بهم  و االْ فَان ْ قال َ: فَلم َ وجب َ علَيهم  معرفَةُ الرسل  و االْ
ملوا  ــم  مايكْ لْقهم  و قُواه ــن ْ فی  خَ نِّه ُ لَم ْ يكُ ــل : الَ اعة؟ قي ــم  بالطّ لَه
 م  وه عفُ ــری  و كان َ ضَ ن ْ اَن  يتَعاليًا عــع ُ م ان ــم  و كان َ الصّ لمصالحه
ــول ٍ بينَه ُ و بينَهم   سمن ْ ر دــن ْ ب ــن  ادراكه  ظاهرًا لَم ْ يكُ ــم  ع ه عجزُ
هم  علی  مايكون َ به   ــه  و يقفُ باَد ه ُ ويه ُ و نَهری  الَيهم ْ اَمدــؤ ــوم ٌ ي معصُ
لَولَم  يجب ْ علَيهم ْ معرفَتُه  و طاعتُه   ــم ْ فَ احرازُ منافعهم ْ و دفْع ُ مضاره
عةٌ و ال سد حاجة و لَكان َ اتْيانُه   لَم ْ يكن ُ لَهم ْ فی  مجيئی  الرسول  منْفَ
الح ٍ و ليس َ هذا من ْ صفَة الْحكيم  الِّذی  اَتْقَن َ  عة و الصَ ــًا لغَير منْفَ عبث

ی ٍء.۲   َّ شَ كل 
اگر [زنديق] بگويد: چرا شناخت  رسوالن  و اقرار به  حقانيت  آنان  
ــان ، بر مردم  واجب  شده  است ، در جواب  گفته  خواهد شد:  و اطاعتش
ــت  كه   بدان  دليل  كه  در آفرينش  و قوای  [ادراكی] مردم ، چيزی  نيس
ــويی  هم ، خداوند  ــه  نحو كامل  تأمين  نمايد و از س ــح  آنها را ب مصال
ــت  كه  ديده  شود و عجز و ناتوانی  مردم  هم  در ادراك   برتر از آن  اس
ــن  است ، براين  اساس ، چاره ای   خداوند [و ارتباط  حضوری  با او] روش
ــت  جز آن  كه  فرستاده ای  معصوم  و عاری  از خطا و لغزش ، بين   نيس
ــد و آداب  مورد نظر او را به   ــد كه  امر و نهی  خداون ــدا و خلق  باش خ
ــان  را جلب  و  ــبت  به  اموری  كه  منافعش مردم  ابالغ  كند و آنها را نس
ــان  را دفع  می كند، آگاه  نمايد؛ زيرا در سرشت  مردم ، منبعی   مضارش
نيست  كه  بدان ، احتياجاتشان  را اعم  از منافع  و مضارشان ، بشناسند، 
ــوالن  بر مردم  واجب  نباشد،  ــناخت  و اطاعت  رس با اين  وجود اگر ش

ــازی  را از آنان   ــده ای  برای  آنها دارد و نه  ني ــوالن  نه  فاي حضور رس
مرتفع  می سازد و ارسال  آنان  از سوی  خداوند، بی مورد و فاقد منفعت  
ــت  خواهد بود و حال  آن  كه  از خالق  حكيمی  كه  هر امری   و مصلح

را متقن  انجام  می دهد، چنين  عملی  سر نمی زند. 
ــاله  ــراوان ديگر صريح در اين مس ــوق و روايات ف ــت ف دو رواي
ــان نيازمند راهنمايانی الهی  ــتند که قوه عقالنی و ادراکی  انس هس
ــد امور در  ــمانی اند تا بتواند بر منافع و مضار و مصالح و مفاس و آس

زندگی خويش وقوف يابد.
ــی در گرو عمل به راهنمايی  ــه عبارت ديگر، حيات طيبه آدم  ب
های سفيران و فرستادگان الهی است.  اساسا مرز بندی بين الهيون 
ــلکان  عقل  ــت که ملحدان و دهری مس و ملحدان در همين جاس
ــان کافی می دانند اما الهيون  ــه آدمی را برای سعادت انس و انديش
ــن پذيرش نقش مهم عقل در  ــالم،  ضم و متدينين به توحيد و اس
ــتقل پاره ای از حقايق و ۲) ابزار و ظرف فهم  دو بعد «۱) فهم مس
ــالم،» وجود تعاليم و  ــخن انبياء و ائمه عليهم الس ــی و س کالم وح
ــته و از همين رو به دعوت  ــی را ضروری دانس ــت های وحيان هداي
ــخ مثبت داده و طوق پيروی از هدايت های  انبياء و حجج الهی پاس
ــی خطای  آنان را به گردن می نهند و اين البته خود  ــه و ب معصومان

امری کامال عقالنی است .
ــأن  عظيم  و  ــی ، ابتدا به  ش ــالم در حديث ــام  صادق عليه الس ام
جايگاه  رفيع  عقل  اشاره  می كند و اين كه  انسان ها با عقل ، خداوند را 
ــند و نيكی  را از زشتی  تشخيص  می دهند؛ اما در ادامه ، در  می شناس
ــان ها می توانند به  عقل  اكتفاء كنند،  ــخ  به  اين  سؤال  كه  آيا انس پاس
ــاج  تعليم  و آموختن  می داند و می فرمايد، عقل ، خود به   عقل  را محت

اين  نياز واقف  و معترف  است : 
ی ٌء أالّ  مور و مبدأَها و قَوتَها و عمارتَها التِّی  الينْتَفع ُ شَ ُ ان ّ أول َ االْ
 رف َ الْعبادقْل  عم ْ، فَبالْعلْقه  و نُورًا لَه به ، العقل ُ الذِّی  جعلَه ُ اّهللا ُ زينَةً لخَ
ــم  و أنِّهم  الْمدبرون  و اُنِّه ُ  لَه ردبأنِّه ُ الم لُوقُون َ و ــم ْ و أنِّهم ْ مخْ ه خالقَ
لْقه ، من ْ  ولهم ْ علی  ما رأَوا من ْ خَ ــتَدلُّوا بعقُ اس م ُ الفانُون َ؛ وــی  و ه الباق
ِّ لَه ُ ولَهم ْ خالقًا و  مسه  و قَمره ، و لَيله  و نَهاره ، بأن  سمائه  و أَرضه ، و شَ
لمةَ  ِّ الظِّ ول ُ، و عرفُوا به  الحسن  من َ القَبيح ، و أن  مدبرًا لَم ْ يزَل ْ و اليزُ
ــل ، و أن ّ النُّور فی  الْعلْم ، فَهذا ما دلِّهم  علَيه  الْعقل ُ. قيل  لَه ُ:  هفی  الْج
ِّ الْعاقل َ لداللة عقْله   ــال : أن  يره ؟ ق تفی  العباد بالْعقْل  دون َ غَ ــل ْ يكْ فَه
ُّ، و أنِّه   ِّ اّهللا َ هوالحق  ــه  و زينَتَه ُ و هدايتَه ، علم َ أن  لَه ُ اّهللا ُ قوامعــذی  ج الِّ
، و أن ّ  ، و أن ّ لَه ُ طاعةً ِّ لَه ُ كراهيةً ، و أن  هوربه ُ، و علم  أن ّ لخالقه  محبةً
ل ُ ألَيه  أالّ  ، فَلَم ْ يجد عقْلَه  يدلُّه  علی  ذلك  و علم َ أنِّه  اليوصَ لَه ُ معصيةً
لَبه ، و أنّه  الينْتَفع ُ بعقْله ، أن  لَم ْ يصب  ذلك َ بعلْمه ، فَوجب َ  ــم  و طَ بالْعلْ

لَب ُ العلم  و اْألَدب  الّذی  القوام َ لَه ُ االّ به۳   علَی  العاقل  طَ
ـ آغاز و اساس  و آبادی  همه امور كه  هيچ  كاری  بدون  آن  سودی  
ــت  مردم  و نور هدايت   ــت  كه  خداوند آن  را مايه زين ندارد، عقل  اس
ــناخته  و به   ــان  را ش ــت . بندگان  با عقل ، خالقش ــا قرار داده  اس آن ه
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مخلوقيت  خود پی  برده اند و نيز دريافته اند كه  خداوند تدبيرگر و آنان  
ــدگان اند و او ماندنی  و آن ها روندگان اند. بندگان  با مشاهده   تدبيرش
ــمان  و زمين  و خورشيد و ماه  و شب  و روز ـ به   مخلوقات  الهی  ـ آس
اين  دريافت  عقلی  می رسند كه  برای  آنان  و اين  مخلوقات ، آفريدگار 
ــان  نيكی  را  ــت . آنان  همچنين  با عقلش و تدبيرگری  ازلی  و ابدی  اس
ــخيص  می دهند و در می يابند كه  تاريكی  در جهل  و نور  از بدی  تش
ــالم سؤال  شد: با اين  وجود، آيا عقل   ــت . از امام عليه الس در علم  اس
برای  [هدايت ] بندگان  كافی  است  و نيازی  به  هادی  ديگری  نيست ؟ 
ــالم فرمود: عاقل  با راهنمايی  همين  عقل  كه  خداوند  امام عليه الس
ــويی  در می يابد  آن  را مايه  قوام  و زينت  و هدايت  او قرار داده ، از س
ــه  انجام  اموری  مايه  اطاعت  و رضايت  خداوند و اموری  ديگر مايه   ك
ــوی  ديگر اين  را نيز می فهمد كه   ــت  و از س نافرمانی  و غضب  او اس
ــت  و جز از راه  آموختن  و به   ــخيص  اين  امور نيس عقل  او قادر به  تش
ــب  آن  رفتن ، آن ها را در نخواهد يافت ، لذا بر خود فرض  می داند  طل
ــتجوی  علم  و ادب  [از انبياء و ائمه عليهم السالم] كه  جز  كه  در جس

بدان ها قوام  و هدايت  نخواهد يافت ، برآيد.
ــخن از نياز عقل به علم می گويند  آيات و روايات فراوانی نيز س
که اين نيز بدان معناست که عقل به تنهايی قادر به فهم همه امور 

نيست و نيازمند معلم  است :
 ۴َ ربها للنّاس  و ما يعقلُها االّ العالمون  َمثال ُ نَضْ  و تلك َ االْ

ــی   ـ و اين  مثل ها را برای  مردم  می آوريم  و البته  جز دانايان  كس
قادر بر دريافت  و تعقل  در آن ها نيست . 

رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله و سلم: 
ِّ ذی  حجی  و عقْل ٍ من ْ اُمتی ، قيل َ: يا رسول َ اّهللا  ما  ل  م ُ كُ  اَربعةٌ تَلْزَ

ره ُ و الْعمل ُ به۵  ه ُ ونَشْ ِّ: قال : استَماع ُ الْعلْم  و حفْظُ هن 
ــت  كه  همراه  هر صاحب  عقلی  از امت  من  است ؛  ـ چهار چيز اس

گوش  سپردن  به  دانش ، حفظ  آن ، انتشار و عمل  به  آن . 
 العلم ُ امام ُ العقْل ۶ 

ـ دانش  راهبر عقل  است . 
امير المؤمنين عليه السالم: 

العقْل ُ و الْعلْم ُ مقرونان  فی  قَرن ٍ اليفْتَرقان  و اليتَباينان۷ 
ــتند كه  از هم   ــاخه  از يك  تنه  هس ــش  چون  دو ش ــل  و دان ـ عق

جدايی  ندارند. 
ريزةٌ تَزيد بالْعلْم  والتّجارب۸  العقْل ُ غَ

ــه  بارور  ــا دانش  و تجرب ــت  كه  ب ــی  غريزی  اس ــل  موهبت ـ عق
می شود. 

 ۹  العلْم ُ يزيد العاقل َ عقالً
ـ دانش  مايه  فزونی  عقل  است . 

ــات و روايات در می يابيم که علم حقيقی که  ــه از ديگر آي و البت
می تواند راهبر و بارور کننده عقل باشد، جز در کانون وحی و قران 
ــالم يافت نمی شود و انسانها جز در پرتو نور  و اهل بيت عليهم الس
ــی و هدايتهای انبيا و اوليای معصوم از خطا نمی توانند به کرانه  وح

اطمينان و آرامش روحی و قلبی دست يابند. 

امام باقر عليه السالم:
 لسلمة بن  كهيل  والحكم  بن  عتيبة: شرقا وغربا، فالتجدان  علما 

صحيحا اال شيئا خرج  من  عندنا اهل  البيت 
ــل  و حكم  بن  عتيبه   ــلمة بن  كهي ــالم به  س ـ امام  باقر عليه الس
ــرب  آن ، دانش  صحيح  را جز در  ــرق  عالم  رويد يا به  غ فرمود: به  ش
ــالم صادر می شود، نخواهيد  ــوی  ما اهل بيت عليهم الس آنچه  از س

يافت . ۱۰
ــود که  ــای بنيادی و بنيان برافکن آدمی از آنجا آغاز می ش خط
ــر زندگی فردی و  ــم امور و تدبي ــش را برای فه ــل و درک خوي عق
ــان هايی غير  ــه انس ــته و يا به انديش ــی خويش کافی دانس اجتماع

معصوم مانند خويش اتکا نمايد. 
ــلمين و  ــالم در توصيه های فراوانی، مس ــل بيت عليهم الس اه
ــيعيان خويش را از اعتماد به رأی خويش و خودبنيادی معرفتی و  ش
ــتناد به آموزه های  ــته اند و ضرورت اتکا و اس اعتقادی بر حذر داش

وحيانی را متذکر شده اند: 
رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله و سلم: 

ــة منها ناجية  ــبعين  فرقة، فرق ــی  ثالث  وس ــتفترق  امتی  عل  س
والباقون  هالكون ، والناجون  الذين  يتمسكون  بواليتكم  [اهل  البيت]، 
ــون  برايهم ، فاولئك  ما عليهم  من   ــون  من  علمكم ، وال يعمل ويقتبس

سبيل ۱۱
ـ امتم  پس  از من  هفتاد و سه  فرقه  خواهند شد كه  تنها يك  فرقه  
ــت  و آن ها كسانی اند كه  به  واليت  شما اهل بيت  آن  اهل  نجات  اس
ــما دانش  می آموزند و هرگز به   ــالم چنگ  می زنند و از ش عليهم الس

رأی  و نظر خود عمل  نمی كنند. تنها اينانند كه  راه  يافته اند. 
امير المؤمنين عليه السالم:

ــی  المومنين  فی  الفتنة بعدی  - الی  ان   ــی  الجهاد عل  ان  اهللا  قض
قال : - يجاهدون  علی  االحداث  فی الدين  اذا عملوا بالرای  فی  الدين  

وال رای  فی  الدين ، انما الدين  من  الرب  امره  ونهيه ۱۲
ــن  بر مؤمنان  واجب  و  ــد جهاد را در فتنه های  پس  از م ـ خداون
ــان  در برابر بدعت ها و نوآوری ها در دين   ــت ... مؤمن مقدر نموده  اس
جهاد می كنند و اين  وقتی  است  كه  افراد براساس  رأی  و نظر خويش  
ــخصی  در دين  جايی   دين ورزی  می كنند، در حالی  كه  رأی  و نظر ش

ندارد؛ دين  از جانب  خداوند است . 
 ان  المومن  لم  ياخذ دينه  عن  رايه ، ولكن  اتاه  عن  ربه  فاخذ به ۱۳

ـ مؤمن  براساس  رأی  شخصی  دين ورزی  نمی كند بلكه  به  آنچه  
از جانب  خداوند ابالغ  شده  است ، اعتقاد می ورزد. 

امام  صادق عليه السالم: 
 فی  قول  اهللا  عز وجل : اهدنا الصراط  المستقيم  قال : يقول : ارشدنا 
ــودی  الی  محبتك  والمبلغ  الی  رضوانك  و جنتك ،  للزوم  الطريق  الم

والمانع  من  ان  نتبع  اهواءنا فنعطب ، او ناخذ بآرائنا فنهلك .۱۴
ــا الصراط   ــه  «اهدن ــير آي ــالم در تفس ــادق عليه الس ــام  ص ـ ام
ــو كه   ــتقيم » فرمود: يعنی  خداوندا ما را به  طريقی  رهنمون  ش المس
ــنودی  و بهشت  تو را سبب  شود و از پيروی  از هواها و  محبت  و خش
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ديدگاه های  [خودساخته مان ] مانع  گردد. 
ــبالً شتی ، منهم  من   ــلكوا س  ما احد احب  الی  منكم  ان  الناس  س

اخذ بهواه ، ومنهم  من  اخذ برايه ، و انّكم  اخذتم  بامر له  اصل ۱۵
ـ شما شيعيان  محبوبترين  مردم  نزد منيد؛ مردم  همه  به  راه های  
ــتی اند و برخی  نيز به   گوناگونی  رفته اند؛ برخی  از آن ها اهل  هواپرس
ــما به  امری  [قرآن   رأی  و نظر خويش  عمل  می كنند، در حالی  كه  ش
ــالم] روی  آورده ايد كه  دارای  حقيقت  و ريشه   و اهل بيت عليهم الس

است . 
ــالم در خطبه ای از قومی اظهار شکوه و  اميرالمؤمنين عليه الس
ــی و اعتقادی گرفتارند  ــگفتی می کنند که به خود بنيادی معرفت ش
ــته و از پيروی امام معصوم سرباز زده  و خويش را امام خويش دانس

اند: 
 ف تالَ إِ هذه الْفرقِ علَى اخْ طَ ــا عجبًا و ما لی الَ أَعجب من خَ ي   فَ
ون أَثَر نَبِی و الَ يقْتَدون بِعملِ وصی و الَ  ها فی دينِها  الَ يقْتَصُّ حججِ
 ونيرسي و اتهب ون عن عيبٍ يعملُون فی الشُّ يبٍ و الَ يعفُّ يؤمنُون بِغَ
روا  ــر عنْدهم ما أَنْكَ م ما عرفُوا و الْمنْكَ ــروف فيهِ عالْم اتوــه فی الشَّ
مات علَى  يلُهم فی الْمهِ م و تَعوِ ــهِ س ت إِلَى أَنْفُ عهم فی الْمعضالَ مفْزَ
ذَ منْها فيما يرى بِعرى  ئٍ منْهم إِمام نَفْسه قَد أَخَ لَّ امرِ أَن كُ م كَ آرائهِ

   ۱۶ اتم ات و أَسبابٍ محكَ ثقَ
ــگفتى نكنم از خطاى فرقه هاى چنين، با  ــگفتم! و چرا ش در ش
ــى پيامبرى را مى گيرند و نه  ــان در دين. نه پ گونه گونی حجتهايش
پذيراى كردار جانشين پيامبری اند. نه غيب را باور دارند، و نه عيب 
را وامى گذارند. به شبهه ها كار مى كنند و به راه شهوت ها مى روند. 
ــان چيزى است كه خود آن را معروف شناسند و منكر  معروف نزدش
ــكالت، خود را تکيه گاه  ــندند. در مش ــت كه خود آن را نپس آن اس
ــودن مهمات به رأى خويش اعتماد دارند. گويى  ــمارند، و در گش ش
ــت كه در حكمى كه مى دهد چنان  ــر يك از آنان امام خويش اس ه
بيند كه به استوارترين دستاويزها چنگ زده و محكمترين وسيله ها 

را به كار برده است!
ــت که به  ــرح حال گروه يا جامعه ای خودبنياد اس ــان فوق ش بي
ــتقل خويش متکی و غره است و نمی  ــت و فهم مس درک و برداش
ــد عقل و درک و فهم خويش را در معرض دريافت هدايتهای  خواه

مصون از خطای وحی و حامالن وحی قرار دهد.
ــالم يکی از مأموريت های مهدی موعود  اميرالمؤمنين عليه الس
ــيم  ــريف ـ  را پس از ظهور چنين ترس ـ عجل اهللا تعالی فرجه الش

می کنند:
يعطف الهوی علی الهدی اذ عطفوا الهدی علی الهوی، و يعطف 
ــرأی، ... و يحيی ميت  ــرآن اذ عطفوا القرآن علی ال ــرأی علی القُ ال

الکتاب و السنه۱۷ 
ــد آن گاه که مردم  ــت بر می گردان ــوس را به هداي ــوا و ه او ه
ــه  ــت را تابع هوای نفس خويش قرار داده اند و رأی [و انديش هداي
خود بنياد] را به قران بر می گرداند آن گاه که مردم قران را با رأی 
و انديشه خويش تفسير کردند... و آموزه های مرده و فراموش شده 

ــنت را [در هياهوی خود بنيادی های معرفتی و اعتقادی]   قران و س
زنده می کند.

جمع بندی مقال اينکه نتيجه خودبنيادی معرفتی و اعتقادی جز 
به وادی تيه و سرگردانی رفتن در دنيا و آخرت ثمره ای ندارد: 

 امام باقر عليه السالم:
من  دان  اهللا  بغير سماع  من  صادق  الزمه  اهللا  التيه  يوم  القيامة۱۸

 ـ هر كس  براساس  چيزی  كه  از امام  معصومی  عليه السالم اخذ 
ــرگردان  و  ــد، دين ورزی  نمايد، خداوند او را روز قيامت  س نكرده  باش

هالك  خواهد نمود. 
ــه بدترين نوع خود  ــويم ک ــد نکته ای را ياد آور ش ــا باي در اينج
بنيادی معرفتی و اعتقادی آن است که کسی آرای شخصی و افکار 
ــات تحميل نمايد و  با  ــه و بافته خويش را بر آيات و رواي ــود يافت خ
تأويل و تفسيرهای بی مبنا و جعلی، سخن وحی و معصوم را منطبق 

با ديدگاه و عقيده خويش جلوه دهد. 
و خالصه آن که شيعه حقيقی پيوسته در پی مستند کردن اعتقاد 
و عمل و حب و بغض خويش به منابع اصيل دينی که همان ثقلين 
است می باشد و از پيروی انديشه های ساخته و پرداخته بشری که 
ــت  پی در پی در مقام تخطئه و نفی و تکذيب يکديگرند، بر حذر اس
ــليم  و در تقرب به عالمان نيز مهمترين مالکش ميزان تقرب و تس

آن عالمان در برابر آموزه های  قران و عترت است. 
                                              والحمد هللا رب العالمين

پی نوشت ها:
۱- علل  الشرايع ، ص  ۵۱ 
۲- علل  الشرايع ، ص  ۹۵ 
۳ - کافی ج ۱ ص ۷۸

۴- عنكبوت/  ۴۳
۵- تحف العقول/  ۵۷

۶- ابن  شعبه  حرانی ، تحف  العقول/  ۲۸
۷- غرر الحكم / ح ۱۷۸۳

۸- همان / ح ۱۷۱۷
۹- بحاراالنوار ۷۸/۷

۱۰ . وسائل الشيعة ج ۲۷ ص ۴۳
۱۱- حر عاملی ، وسايل  الشيعه۲۷/ ۵۰

۱۲- همان/ ۶۱
۱۳- همان/  ۴۲
۱۴- همان/  ۴۹
۱۵- همان/  ۵۰

۱۶ - نهج البالغة خطبه ۸۹
۱۷ - نهج البالغة خطبه ۱۳۸

۱۸ . وسائل الشيعة ج ۲۷ ص ۷۵
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مقـــــــاالت
 اسـماءاهللا؛ اسـكلت و سـتون فقرات عرفان ابن 

عربى/ مرتضى رضوى 
 دفاع از حديث (2)/ مهدى حسينيان

 سابقه نگارش و  تدوين حديث د ر تشيع/
شيخ حر عاملى 

 سه فراز در باب رياست، وكالت و وزارت زنان/
مهدى نصيرى

 معنا و ماهيت دموكراسى/ شهريار زرشناس
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وى
رض

ى 
تض

ــيخ مرتضی رضوی فرزند ارشد شيخ محمد مر آيت اهللا حاج ش
ــی در  ــال ۱۳۲۶ شمس ــاه س ــوی در ۲۶ دی م ــين رض حس
خانواده ای فرهنگی، مذهبی و روحانی چشم به جهان گشود. 
ــقلی رضوی و  ــيخ عباس پدر بزرگش مرحوم آيت اهللا حاج ش
ــی رضوی (اورموی) از  ــيخ رضا قل جدش مرحوم آيت اهللا ش

فقهای برجسته زمان خود بودند. 
ــال ۱۳۴۰ پس ازتحصيل دوره  ــی رضوی در اواخر س مرتض
ــدس قم عزيمت نمود  ــهر مق ابتدايی و علوم مقدماتی به ش
ــوم و معارف  ــه تحصيل عل ــزرگ ب ــاتيد ب ــر اس و در محض
اسالمی پرداخت: دروس فلسفه و منطق را نزد بزرگانی چون 
ــهيد دکتر مفتح و استاد شهيد مرتضی  ــيرازی، ش انصاری ش
مطهری گذراند و فقه و مکاسب را در محضر آيت اهللا فاضل 
ــبحانی و درس «خارج» را مدتی  لنکرانی و آيت اهللا جعفر س
نزد آيت اهللا داماد، و آنگاه از کالس درس خارج مرحوم آيت 
ــد. رضوی پس  اهللا گلپايگانی و آيت اهللا ملکوتی بهره مند ش
از بازگشت از قم تا پيروزی انقالب اسالمی ضمن فعاليتهای 
ــالمی و تدريس و تفسير قرآن  ــی، به تبليغ معارف اس سياس
ــالگی  ــن ۱۹ س و نهج البالغه در آذربايجان می پردازد. در س
ــهيد  ــت آدم و بحثی در تکامل» را با مقدمه ش ــاب «خلق کت
ــاند. وی در جوانی با  ــاپ می رس ــر مفتح تحرير و به چ دکت
ــان آشنا شده و  ــتر ايش امام خمينی (ره) و اهداف عدالت گس
ــال ۱۳۶۵ و خيزش نهضت اسالمی ۱۸ بار توسط رژيم  تا س
ستمشاهی دستگير و در زندان انفرادی توأم با شکنجه حبس 
گرديد. رضوی در اسفند ماه سال ۱۳۶۵مجددًا دستگير و به 

عنوان اولين تبعيدی آذربايجان به شهر الر تبعيد شد. 
ــردم تبريز به  ــوی م ــال ۱۳۶۳ از س ــی رضوی در س مرتض
ــس از  ــد. وی پ ــده ش ــس دوره دوم برگزي ــی مجل نمايندگ
ــه حضرت عبدالعظيم  ــی مدتی مديريت حوزه علمي نمايندگ
ــالم را در شهر ری بر عهده داشت و آنگاه به شهر  عليه الس

مقدس قم مراجعت نمود.
ــات آيت اهللا مرتضی رضوی به۳۰ جلد کتاب و به بيش  تاليف
ــار می رسد که در زير به  از صد مقاله درمطبوعات کثيراالنتش

برخی از  آنها اشاره می شود: 
 خلقت آدم و بحثی در تکامل (۲ جلد ) 

 مضارعه و مضاربه در اسالم
 تصحيح جامع الشتات (۴جلد)

نقد مبانی حکمت متعاليه
محی الدين در آئينه فصوص (۲جلد)

حلقات (۵جلد)
مکتب در فرايند تهاجمات تاريخی

جامعه شناسی انقالب مخملی در ايران
تفسير هاشميه (۱۰ جلد در دست چاپ )
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ــتون فقرات و اسكلت تصوف محيی الدين «اسماء اهللا» است.  س
ــبكه ای از اسامی خدا می چيند. اين  او اندام های تصوف خود را با ش
ــت كه ابتكار اوست و هيچ كسی در آن سهم و  ــی او اس اصل اساس
ــائل ديگر، نحله ها و فرقه ها و افراد  ــتراك ندارد. در مبانی و مس اش
ديگر نيز بحث كرده اند و مباحث محيی الدين در اين مبانی و مسائل 
ــری» يا گزينش يك  ــتر ماهيت «موضع گي ــت، و بيش ابتكاری نيس
ــت، و دست باال اين كه يك اصطالح يا يك  باور و رد باور ديگر اس

موضوع شناخته شده و معروف را به گونه ابتكاری برگزيده است. 
ــماء اهللا و چرخانيدن همه مباحث به  اما «موضوع» قرار دادن اس
ــماء» از هر جهت خاص او و مال اوست، كسی در ميان  محور «اس
مسلمانان تا آن روز بحثی را تحت عنوان «اسماء اهللا» مطرح نكرده 

بود. او اين ابتكار را به شرح زير انجام داد:
ــماء اهللا را «موضوع»  ــلمانان اس ۱ـ برای اولين بار در ميان مس

قرار داد.
ــی،  ــی، انسان شناس ــی، هستی شناس ۲ـ همه مباحث (خداشناس
ــان با  ــناخت رابطه انس ــناخت رابطه خدا با جهان و بالعكس، ش ش
ــنت  ــير قرآن، معيارهای برخورد با س خدا و بالعكس، معيارهای تفس
ــريعت و...) را به محور  و حديث، نحوه نگرش به رابطه طريقت و ش

اين «موضوع» چرخانيد. 

۳ـ محيی الدين اين «موضوع» را طوری بر همه علوم و معارف، 
ــمول داد كه حتی يك مسئله كوچك نيز پيدا نمی شود كه از زير  ش
ــت: دينی كه او  ــد به حدی كه بايد گف ــر اين موضوع خارج باش چت

آورده، نامش دين «اسماءاهللا» است.
ــر آن چه را كه  ــكاری به او امكان داد تا ه ــن گزينش ابت ۴ـ اي
می خواهد از اديان مختلف، فلسفه های مختلف و نحله های مختلف، 
ــرده و در مكتب خود قرار دهد، زيرا  ــكار افراد مختلف، گزينش ك اف
گستره اسماء بس وسيع و به قول خودش بی نهايت است. محيی الدين 
ــد، می گويد: عقد الخالئق فی االله  ــن عمل خود را پنهان نمی كن اي
ــدوا: مردمان مختلف درباره خدا  ــدًا و انا اعتقدت جميع ما اعتق عقائ

عقيده های مختلف داشتند، من به همه آن ها معتقد شدم.۱ 
كسی كه ابتدا يك اسكلت گسترده اين چنينی را در نظر می گيرد 

۱. فصوص، تصحيح ابوالعالء عفيفی، ج ۲ ص ۵.

ــوان اندام های مختلف در  ــاور كلی يا جزئی را به عن ــد هر ب می توان
بخشی از آن اسكلت قرار دهد. 

ــكل عرصه ای  ــرای اين كار ابتكاری، با هيچ مش محيی الدين ب
ــت.  ــی روبه رو نبود؛ برای هر چيزی و هر ادعايی جايی داش و مكان
ــا در اين عرصه،  ــه مفاهيم عقلی بود كه باوره ــكل او در عرص مش
همديگر را تهديد و دفع می كردند و تعارض ها، تضادها و تناقض ها، 

كار را برای او به شدت مشكل می كردند.
ــتن اين سد عظيم، انديشيد، گشت،  ابن عربی برای از بين برداش
ــت آن را  ــتجو كرد، باالخره آيه ای در قرآن يافت كه می توانس جس
ــك قرار دهد و به وسيله آن اين مانع بزرگ را از پيش روی  مستمس

خود، كنار بزند.
اهر و الباطن»  ــوره حديد «هو االول و االخر و الظّ وی آيه ۷۵ س
ــت بل آن  ــض را نه تنها باطل ندانس ــرار داده، تناق ــت آويز ق را دس
ــتره مفاهيم  ــت. بدين روال، گس را عين حقيقت و جان عرفان دانس
ــترده تر، وسيع تر و به اصطالح آزادتر از گستره اسكلت  ذهنی را گس

مذكور كرد.
ــری، خود را از «تضاد» و «تناقض»  نظر به اين  كه اگر ذهن بش
ــردد و در هيچ حد و مرزی  ــد، مصداق كاملِ «مطلق» می گ آزاد كن
ــود،  ــود، با هيچ تابلوی «عبور ممنوع» روبه رو نمی ش متوقف نمی ش
ــكلی برای محيی الدين حل گشت و هر راهی و بی راهه ای  هر مش
ــد به طوری كه هر بی راهه ای عين «حقيقت»  ــوده ش برايش گش

گشت.
ــازمانی كه او برای خدا و اسامی خدا  ــكلت و چارت س در آن اس
ــت می كند، اصل وجود خدای بی نام و بی نشان در راس قرار  درس
دارد كه آن را «مقام احدی» می نامد. اين خدای بی نام و نشان، نه 
قابل درك است و نه قابل بحث، نه اسمی دارد و نه صفتی، «احد» 
ــماء  ــك. در مقام پايين تر از او «اهللا» قرار دارد كه همه اس ــی: ت يعن
ــت.  ــان بی نهايت اس در درون آن جای می گيرند با اين كه تعدادش
ــت و آن را «مقام واحدی» می نامد. واحد،  اين خدا نامش «اهللا» اس

يعنی «يك».
ــه  ــه ندارد، نافی دو و س ــت، دو و س احد كه به معنی «تك» اس
ــت. اما واحد می تواند دو و سه و دوم و سوم و... نيز داشته باشد؛  اس
پس مقام احدی «مقام وحدت محضه» است اما «مقام واحدی» در 
عين واحد بودن می تواند كثير هم باشد. پس خدا در «مقام واحدی» 
ــت. اين  مصداق «وحدت در عين كثرت، كثرت در عين وحدت» اس
فرمول متناقض كه خودش، خودش را نقض می كند، شاه كليد حل 

مشكالت و جان عرفان محيی الدين می شود.
ــر از هر چيز بی  ــترده تر و بی نهايت ت ــيع تر، گس عالم ذهن وس
ــت، حتی می تواند يك خدای بی نهايت در كنار خدای بی  نهايت اس
ــدنی را شدنی، هرغير ممكن را ممكن، و  نهايت، تصور كند. هر ناش
ــر غلط را صحيح كند. تنها چيزی كه ذهن را از اين گونه يلگی و  ه
بی بند و باری ها و هرزگی ها باز می دارد، دو تابلوی «عبور ممنوع» 

است: تضاد و تناقض.

محيى الديـن  «موضـوع»  اسـماء اهللا را 
طـورى بـر همه علـوم و معارف، شـمول 
داد كـه حتى يك مسـئله كوچك نيز پيدا 
نمى شود كه از زير چتر اين موضوع خارج 
باشـد به حدى كه بايد گفت: دينى كه او 

آورده، نامش دين «اسماءاهللا» است.

14

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



ــن در آيينه  ــاب «محيی الدي ــه را در متن كت ــای آي ــی زيب معن
ــود، از بيان  ــك می ش فصوص» آن جا كه محيی الدين به آن متمس
ــرح داده ام. اما منشاء و اصل قضيه يعنی «موضوع  امام صادق(ع) ش
ــماء» و چرخانيدن همه مباحث كلی و جزئی به محور  قرار دادن اس

«اسماء» چيست و كجاست؟
ــالم و  ــيحيت، از قرنها پيش از اس كالم و مباحثات كالمی مس
چندين قرن پس از آمدن اسالم، همگی به محور «اسماء اهللا» بود. 
ــات اهللا» محور بود و كاری  ــلمانان «صف اما در مباحث كالمی مس
ــيحيان كاری با صفات اهللا  ــماء اهللا نداشتند به طوری كه مس با اس

نداشتند. ۲
ــال ۱۲۴۰ ميالدی از دنيا  ــك مبادله همزمان: ابن عربی در س ي
رفته و ابن ميمون در سال ۱۲۰۴ ميالدی وفات كرده است و هر دو 
ــپانيايی هستند. ابن ميمون كتابی در «صفات اهللا» نوشت به نام  اس
ــد و صفات اهللا در  «داللة الحائرين». اين كتاب به التين ترجمه ش

محافل فكری و علمی مسيحيان وارد شد و محور مباحث گشت.
محيی الدين نيز عنوان «اسماء اهللا» را از مسيحيت گرفت و وارد 

اسالم كرد و آن را محور همه مباحث قرار داد.
ــات اهللا» به عرصه  ــه ورود «صف ــت ك ــن عين واقعيت اس و اي
ــيحيت را تقويت كرد و تعالی بخشيد و كمك  علمی مسيحيت، مس
ــيحيت برای مسيحيان كرد.  ــت سازی در تعديل تثليث مس سرنوش
ــوع بحث» به عرصه فكری  ــماء اهللا» به عنوان «موض و ورود «اس

مسلمانان، اسالم و مسلمانان را بيچاره كرد.
ــوی دو عنوان: چه فرق می كند مثالً لفظ «قادر» را   فرق ماه
به عنوان «صفت خدا» موضوع بحث قرار بدهيد يا به عنوان «اسم 

خدا»؟ فرق ميان اين دو به شرح زير است:
ــود، در  ــی كه «قادر» به عنوان «صفت» برگزيده می ش ۱ـ وقت
ــت. همه اسماء و صفات  ــلم شده اس همان قدم اول، «توحيد» مس
ــرای تثليث يا  ــوند و جايی ب ــا صفت های آن خدای واحد می ش تنه
ــتر توحيدی  ــدا نمی ماند، و جريان بحث نيز در بس ــرت درباره خ كث

پيش می رود.
ــم» برگزيده شود و تيتر بحث قرار  اما اگر «قادر» به عنوان «اس
ــتر  ــت و بحث را در جهت و بس گيرد ، نه تنها در جهت توحيد نيس
توحيد قرار نمی دهد و مانع از تثليث و كثرت نيست بل كه می تواند 
ــرای تثليث و كثرت زمينه هم بدهد. همان طوری كه محيی الدين  ب
ــماء درست می كند. مسيحيت به تثليث مبتال بود،  هزاران الهه از اس
ــر» آن هم به قول  ــه تثليث بل به «تكثي ــالم را نه ب ابن عربی اس

خودش كثرت بی نهايت، مبتال كرد.
ــات به خياالت، و ترجيح  ــماء اهللا در تبديل واقعي ۲ـ بازی با اس
ــاد نمی كند بل برای يك  ــل، نه تنها مانعی ايج ــال بر تعق دادن خي

مدعی بهانه هم می سازد.
ــی با محور صفات، جريان بحث را  ــلب و اثبات: خداشناس ۳ـ س
ــترين ـ ترجمه احمد  ــفه علم كالم» و نفس هری اوس ۲ .  در اين باره رجوع كنيد: «فلس
ــتانی مبحث تاريخچه بحث اسماء  ــليمانی اردس آرام. و نيز: درآمدی به الهيات تطبيقی، س

و صفات.

به «تعريف سلبی» می كشاند؛ خدا درخت نيست، انسان نيست، آب 
نيست، كره نيست، كهكشان نيست، و... هر چه به ذهنت بيايد، خدا 
ــوًا احد، ليس كمثله  ــد و لم يولد و لم يكن له كف ــت، لم يل آن نيس
ــه خدا را با تعريف سلبی  ــی ء و... كه قرآن و اهل بيت (ع) هميش ش
ــق ذهن و خالق معرف و  ــف كرده اند؛ زيرا او خالق عقل و خال تعري

خالق تعريف است و «كيف يجری عليه ما هو اجراه».
ــث را به «تعريف  ــماء، جريان بح ــی به محور اس ــا خداشناس ام
ايجابی» می كشاند. همه قضايا، گزاره ها، داوری ها، به «هست» ختم 

می شود و راه به «همه چيز خدا است» برای مدعی باز می شود.
ــت ها» مبتنی می شود،  ۴ـ وقتی كه بنای بحث بر اثبات و «هس
ــد که نمی تواند هيچ چيزی را از خدا سلب  ــخص به جايی می رس ش
ــت كه مالصدرا را به آن باور كامالً  ــتر و جريان اس كند و همين بس
ــانيد كه: «اعلم ان واجب الوجود كل االشياء واليصح  ــت رس نادرس
ــل در اين ادعايش  ــی ء منه»؛ به حدی كه صدرا يك فص ــلب ش س
بحث كرده، سپس دلش آرام نگرفته، از نو فصل ديگر باز كرده، باز 
ــته، برای بار سوم در ضمن فصل ديگر به آن پرداخته  هم آرام نگش
استـ  که در کتاب «نقد مبانی حكمت متعاليه» شرح داده امـ  ليكن 
اگر صدرا مانند همه مسلمانان بحث را در بستر صفات آغاز و انجام 

می داد، به اين گرداب گرفتار نمی گشت.

ــت، نمی شود به آن شخصيت  ــد صفت اس ۵ـ صفت هر چه باش
ــاوت با موصوف، داد.  ــخصيت متف معين و جدای از موصوف، يا ش
ــود برای اسم يك شخصيت معين با آثار و  اما با نيروی خيال می ش
نقش معين قايل شد. همان طور كه محيی الدين و قيصری هميشه 
سخن از اعيان اسماء گفته اند وهرگز ديده نشده كه صفات را دارای 
«اعيان» بدانند. شرح فارسی نيز در اواخر فصّ ادريسی ذيل عبارت 
ــت:  ــه» محيی الدين، در پاورقی آورده اس ــق خلق بهذا الوج «فالح
«صفات را اعيانی نمی تواند باشد». او اين سخن را از شرح قيصری 

صفحه ۴۹۱، گرفته است.
موضوع «اعيان ثابته» يك عالمِ خيالی است كه محيی الدين آن 

را تصور و تصوير می كرد. 
ــاده اما دقيق، ظريف، ريز و موئين اين دو روش  ۶ـ اگر فرق س
را بشماريم، سر از صدها فرق بل سر از دو عرصه وسيع در می آورد 

كه هر كدام ناقض و نافی ديگری است.

مسـيحيت به تثليث مبتال بود، ابن عربى 
اسـالم را نه به تثليث بل به «تكثير»، آن 
هـم به قـول خـودش كثرت بـى نهايت، 

مبتال كرد.
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ــياق روشن می شود كه محيی الدين چه كار بزرگی  پس بدين س
ــت!؟ و چه قدر جريان فكر مسلمانان را وارونه كرده است.  كرده اس

بلی او يك نابغه بود، نابغه ای بزرگ. 
ــدا «تعريف اثباتی» گفته اند.  ــطوئيان از قديم برای خ نكته: ارس
اساسًا فلسفه ارسطوئی ماهيتًا با «سلب» دمساز نيست. گويی عقل 
ــود. در منطق،  ــلبی بش ــان هرگز نبايد متوجه مفاهيم س و ذهن انس
ــلبيه بحث می شود، اما در فلسفه شان به ويژه در تعاريف،  قضايای س
ــود و مفاهيم سلبيه بيشتر به  ــی به قضايای سلبيه داده نمی ش نقش
ــته می شود كه از عكوس قضايا استنباط  عهده ذهن مخاطب گذاش

كند.
اما واقعيت اين است كه هر «شناخت» دقيقًا به طور پنجاه پنجاه 
ــيله «هست» و «نيست» انجام می يابد، و در مورد وجود خدا  به وس
ــود. و درباره افعال خدا باز در صد بااليی از  ــلبی می ش صددرصد س

سلب، كارساز است. 
ــطوئيان و صوفيان، كه امروز  ــتی» معروف ميان ارس در آن «آش
ــتند، همين اثبات گرائی ارسطوئيسم  صدرائيان نتيجه آن آشتی هس
ــت. فارابی در «فصوص الحكمه» قدم هايی به سوی  نيز نقش داش
تصوف برداشت و محيی الدين از حوزه تصوف به او پاسخ مثبت داد، 
ــت. و مالصدرا به خيال خودش  و باالخره «فصوص الحكم» را نوش

اين آب و آتش را كامالً به وحدت رسانيد.
ــماء: او هر كدام از اسمای خدا را  محيی الدين و پرستش اس
يك «موجود معين» با تشخص و «شخصيت معين» می داند كه هر 

كدام دارای دو نقش است:
۱ـ منشأ بخشی از كائنات، اوست.

۲ـ اداره بخشی از امورات كائنات با اوست.
ــت او كار می كنند كه از  ــی دارد كه زير دس ــم خواهران و هر اس
ــن افاضات او در جلد اول کتاب «محيی الدين در آيينه فصوص»  اي
ــت می كند» ياد  با عنوان «محيی الدين برای خدا چارت اداری درس

كردم.
ــماء به حوزه  ابن عربی حتی تصريح می كند كه هيچ كدام از اس
ــم ديگر، دخالت نمی كند؛ مثالً می گويد، در قيامت نيز هر  كاری اس
ــم  ــم «رحمان» می رود  پيش اس ــم به كار خود می پردازد و اس اس

«منتقم» و از او می خواهد كه از گناه مردم بگذرد و انتقام نگيرد.
محيی الدين هميشه تناقض را دوست می داشته است. در اين جا 
نيز سخنش متناقض با اصل خودش است؛ مثالً اگر «منتقم» انتقام 
نگيرد، نتيجه اش عين رحم می شود، يعنی منتقم كار رحمان را انجام 
ــافع» به پيش «منتقم» می رود و از  ــم «ش می دهد. اگر می گفت اس
ــئله را به عهده اسم «رحمان» بگذارد و رحمان  او می خواهد كه مس

رحم كند، دچار اين تناقض نمی گشت.
ــبك و روش ابن عربی طوری است كه گويی دوست دارد آن  س
ــا فرمول «ام التناقض»  ــای روی «بطالن تناقض» بگذارد ت قدر پ
ــن كثرت» را در فكر  ــرت در عين وحدت، وحدت در عي يعنی «كث
خودآگاه و ناخودآگاه همگان به يك حقيقت مسلم تبديل كند، و در 

مورد صدرائيان به راستی موفق شده است. 
ــم  ــم يك نقش، يك كار مخصوص دارد و اس او می گويد هر اس
ــؤول تداركات  ــت و به اصطالح مس «اهللا» نيز خزانه دار همه آنهاس
ــا را اين الهه ها  ــت. پس در اين بين كه همه كاره ــماء اس ديگر اس
انجام می دهند حتی خزانه دار هم معين است؛ پس خود خدا چه كار 
می كند؟ می گويد آن «مقام احدی» است و نبايد حرفی در مورد آن 
ــت كه محيی الدين با تخيالت شبيه استدالل،  ــود. اين جاس زده ش
خدای ارسطوئيان را بهتر و بيش تر درك می كند كه «لميده بر سرير 
ــغول است». اما  ــای صدور صادرها از خود مش مصدريت و به تماش
ــا كردن نيز محروم  ــن عربی مقام احدی را از اين لميدن و تماش اب
ــه فورماليته انگليس را نيز  ــمت ملك می كند، حتی در اين چارت، س

به او نمی دهد.
«اهللا»ـ  مقام واحدیـ  ديگر الهه ها را با خود دارد و درست مانند 
ــت وزير انگلستان با آن وزرا، مطابق چارت مشروح، كائنات را  نخس

اداره می كند.
ــفه و عرفان قرآن و اهل بيت(ع) می گويد: اسامی خدا فقط  فلس
ــخصيت معين. و از يك  ــتند نه موجودات متشخص با ش ــم هس اس
ــم ندارد و چون بشر نمی تواند بدون نام و نام  ــًا خدا اس ديدگاه اساس

گذاری، فكر كند، لذا خدا برای خود اسم هايی را برگزيده است.
ــه، ولكنّه اختار  ــمی نفس ــال الرضا(ع): ... فليس يحتاج ان يس ق

لنفسه اسماًء لغيره يدعوه بها، الّنه اذا لم يدع باسمه لم يعرف۳
 «خداوند هيچ نيازی نداشت كه خودش را با اسمی موسوم كند 
ــم هايی را برای خود برگزيد تا ديگران او را با آن اسم ها  و ليكن اس

بخوانند. زيرا اگر با اسمی خوانده نشود، شناخته نمی شود.»
ــم، فقد كفر، ومن عبد  ــی عبداهللا(ع) قال: من عبد بالتوه عن اب
ــم و المعنی فقد  ــد المعنی، فقد كفر، ومن عبد االس ــم ولم يعب االس

اشرك۴
ــيله توهم پرستش   امام صادق(ع) فرمود: هر كس خدا را به وس
كند به تحقيق كافر است و هر كس اسم خدا را پرستش كند بدون 
ــتد به تحقيق كافر است و هركس  ــم را بپرس اين كه مراد از آن اس
ــم (هر دو) را پرستش كند به تحقيق  ــم و هم مراد از آن اس هم اس

مشرك است.
يعنی بايد تنها و فقط خود خدا پرستش شود.

ــره، ... قال:... فمن  ــماء اهللا عزّ ذك ــئلت ابا عبداهللا (ع) عن اس س
ــم دون المعنی فقد كفر و لم يعبد شيئًا. و من عبد االسم و  عبداالس
ــم فذلك  ــی  فقد كفر و عبد اثنين. ومن عبد المعنی  دون االس المعن
التوحيد. فقال افهمت يا هشام؟ قال: قلت: زدنی. فقال: ان هللا تبارك 
ــعة و تسعين اسمًا فلو كان االسم هو المسمی  لكان كلّ  و تعالی تس
ــماء و كلّها  ــن اهللا معنی يدلّ عليه بهذه االس ــم منها الهًا، و لك اس

غيره۵ 

۳. بحار ج ۴ ص ۱۷۵ 
۴. بحار ج ۴ ص ۱۶۶
۵. بحار ج ۴ ص ۱۵۸
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ــم های خدا  ــام صادق(ع) از اس ــن حكم می گويد: از ام ــام ب هش
ــتد و مراد و معنی آن را  ــم را بپرس ــی كه اس ــيدم، فرمود: كس پرس
ــتد به تحقيق كافر است و در واقع چيزی را نپرستيده است. و  نپرس
ــتد كافر است، زيرا دو  ــم و هم مراد از آن را بپرس ــی كه هم اس كس
چيز را پرستيده است. و كسی كه تنها مراد و معنی اسماء را بپرستد 

بدون پرستش اسم، پس اين است توحيد.
ــت. در عربی  ــه: مقصود از لفظ «معنی» مفهوم ذهنی نيس توج

معنای لفظ «معنی» «ما قصد به» است.
از يك ديدگاه محيی الدين هم اسم ها را می پرستد و هم مسمی 
را و از ديدگاه ديگر ـ چون همه كارها را به الهه های اسماء می دهد 
ــم ها را می پرستد؛  و چيزی برای خود خدا باقی نمی گذارد ـ تنها اس
ــم «اهللا» را كه  ــه صورت تك تك و گاه مجتمع الهه ها در اس گاه ب

مقام واحدی است و گاهی آن را «مقام جمع» نيز می نامد.
ــا نوآوری(!)هايش تصوف  ــی ـ كه محيی الدين ب صوفيان فارس

آنان را مردود می دانست و تصوف شان را (به اصطالح) تصوف سنتی 
ــمی جز يكی نيست ما اسما  ــان «مس ــيك ناميد ـ شعارش و كالس
ــياء را، صرفًا اسم  ــماء خدا و هم همه اش نهاديم» بود؛ يعنی هم اس
حساب می كردند و به «وحدت وجود» معتقد بودند اما ابن عربی در 
اين باره نيز به فرمول «ام التناقض» معتقد است: «كثرت الهه ها در 

عين وحدتشان و وحدت الهه ها در عين كثرت شان»
راديو معارف: ۸۳/۶/۱۰ : يك استاد می گفت: اسمی از اسماء خدا 

بر ديگر اسمائش حكومت می كند مثل «رحمان» يا مثل «اهللا».
ــأ اين قبيل سخنان همين تخيالت محيی الدين است. بلی:  منش
ــو ـ ديو)؛ آرياييان قبل از آن كه  ــن هم زئوس (ذئوس ـ ذيو ـ دي اي
به ايران بيايند، خدايان متعددی داشتند كه «ديو» خدای بزرگ شان 
ــان آنان بوده ميان حرف «د» و «ذ» كه بعدها در  ــود. حرفی در زب ب
ــد. هنوز هم  ــواردی به «د»، و در مواردی ديگر به «ذ» تبديل ش م
ــود و هم «گنبذ». آرياييان كه  ــی، هم «گنبد» گفته می ش در فارس
ــب رو به  ــه ايران آمدند، به محــض ورود با دين توحيدی جاماس ب
ــدند و آن را پذيرفتند و از خير الهه های متعدد به ويژه از خير  رو ش
ــتند،  ــتند بل لفظ «ديو» را به موجودات پليد نام گذاش «ديو» گذش
ــد ديو. مثالً ديو سپيد. سپس دين جاماسب توسط همين آرياييان  ش
ــتی ـ تبديل شد كه  ــتی» ـ خورشيد پرس به ميترائيزم و «مهر پرس

زردشت به اصالح آن مامور گشت. 
ــه جای اروپا را گرفتند  ــی كه به اروپا رفتند و تقريبًا هم آرياييان
ــر در همان  ــال ديگ ــی حدود ۳۰۰۰ س ــيح يعن ــا آمدن دين مس ت
ــتی» ماندند كه حرف «س» در لهجه يونانی به آن افزوده  «ديوپرس

شد و «ذئوس» خوانده شد.
ــل ايرانيان) و هم  ــلمانان آريايی (مث ــو، هم مس ــن عربی از ن اب
مسلمانان سامی (عرب) را به زئوس پرستی می كشاند، درست طابق 

النّعل بالنّعل.
   

در محضر ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى
ــاج ميرزا جواد آقا  ــمند متهجد، مرد تقوی، ح ــم عامل، دانش عال
تبريزی در رساله «لقاء اهللا» بر اساس عنوان «اسماء اهللا» سير كرده 
ــت. آن مرحوم برای شخصيت دادن به «اسماء» به جمله «مالء  اس
ــیء» و «مألت كل شی ء» و نيز به يك حديث ويژه تمسك  كل ش
فرموده اند. اينك ابتدا آن دو جمله بررسی و سپس به بررسی حديث 

پرداخته می شود:
در بلد االمين (صفحه ۸۸۱) در ضمن دعا آمده است: بسلطانك 
الّذی عال كلّ شی ء و بوجهك الباقی بعد فناء كلّ شی ء و باسمائك 

الّتی مألت اركان كلّ شی ء.
ــاح كفعمی» (صفحه ۵۵۵)، و هم چنين در «مصباح  و در «مصب
ــی و هم چنين در «اقبال» (صفحه ۷۰۶) به  ــيخ طوس المتهجد» ش
جای لفظ مألت «غلبت» آمده است؛ بنابراين در سه منبع به صورت 
ــمائك التی غلبت اركان كل شی ء» و تنها در بلد االمين به  «و باس

صورت «و باسمائك التی مألت كل شی ء» آمده است.

فارابـى در «فصـوص الحكمه» قدم هايى 
به سوى تصوف برداشـت و محيى الدين 
از حـوزه تصوف به او پاسـخ مثبت داد، و 
باالخـره «فصوص الحكم» را نوشـت. و 
مالصدرا به خيال خودش اين آب و آتش 

را كامًال به وحدت رسانيد.
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ــان با توجه به لفظ «مألت» تمايل می كنند كه از اين لفظ،  ايش
ــت كنند زيرا اگر اسماء فاقد شيئيت و  ــخصيت اسماء» را برداش «ش

شخصيت باشند، معنی ندارد كه اركان كل شی ء را پر كنند. اما:
ــن از متون آمده  ــا در يكی از چهار مت ــظ «مألت» تنه : لف اوالً

است.
ــی، رجحان با  ــيخ طوس ثانيًا: نظر به دقت و تخصص مرحوم ش

لفظ «غلبت» است.
ــألت» معنايش همان «غلبت»  ــًا: به فرض صحت لفظ «م ثالث
ــت نه به معنی «پر كننده» ـ لغت: أمأل القوم: اقدرهم واغناهم ـ  اس

كه همان معنی غالب است.

ــده كه بر  ــرآن «مالء» به افرادی گفته ش ــان طور كه در ق هم
سرنوشت جامعه و مردم غلبه دارند و مسلط هستند.

ــره» نيز اسماء  ــت اين مرد بزرگ «قدس س رابعًا: مطابق برداش
خدا «اركان» هر شی ء را پر كرده و فرا گرفته اند، نه همه شی ء را و 

اين مناقض برداشت ايشان است.
و اگر بگوييم وقتی كه اركان را فرا گرفته و پركنند، غير اركان را 
: اين يك بحث توحيدی و اصول دينی  به طريق اولی می گيرند؛ اوالً
ــت و مانند فقه نيست كه جايی در آن برای قياس اولويت باشد؛  اس
ــت، بر  ــرا هدف در مباحث توحيدی نيل به حقيقت و واقع امر اس زي

خالف تكاليف فرعی فقهی كه بر تعبد مبتنی است.
ــريح دقايق توحيدی، به  ــت همراه با تش ثانيًا: مقام، مقام دعا اس
ــت  ويژه اين متن مورد بحث كه از جدی ترين متون «تفصيلی» اس
ــت به حدی كه  ــرح و بحث اس ــدت در مقام تفصيل و ش كه به ش
ــروح تر از آن، متنی نداريم. پس نبايد طوری اجمال  تفصيلی تر و مش
ــد كه نياز به قياس اولويت باشد كه دقيقًا برخالف روح و  در آن باش
ــود و كامالً برخالف فصاحت و بالغت است.  مقام خود كالم، می ش

بل مصداق يك «خبط بيانی» می گردد.
ــود: و به اسماء تو كه بر اركان  بنابراين معنای جمله چنين می ش

همه چيز غلبه و سلطه دارند.
ــت. سلطه و غلبه  در اين معنی هيچ نيازی به قياس اولويت نيس
ــياء عين سلطه وغلبه بر فروعات آن ها هم هست، زيرا  بر اركان اش

ــت چيزی اركان چيز ديگر را پر كند اما فروعات آن را پر  ممكن اس
نكند ولی امكان ندارد چيزی بر اركان يك شی غلبه و سلطه داشته 

باشد اما بر فروع آن سلطه نداشته باشد.
كلمة الفصل: با صرف نظر از همه اشكاالت فوق در خود همين 
ــده و  جمله دقيقًا و به طور نصّ دو امر، دو چيز، در كنار هم ذكر ش

مورد بحث هستند:
۱ـ پر كننده و فرا گيرنده: اسماء.

۲ـ پر شونده و فرا گرفته شده: كلّ اشياء.
اين تنصيص بر دوئيت و دوگانگی، رد است بر وحدت وجود.

ــدت در عين كثرت»  ــن وحدت، وح ــرت در عي ــرش «كث و پذي
ــل و پذيرش صريح ترين  ــرش تعطيل عقل، بل عين ابطال عق پذي

تناقض است.
ــه ای كه در اين  ــی و پاي ــكال اساس ــاز با صرف نظر از هر اش ب
ــيله يك جمله آن هم مطابق يكی از چهار  ــت هست، به وس برداش
ــالم به ويژه اصول تشيع را  ــخه نمی توان همه اصول مسلم اس نس

كنار گذاشت. 
ــرآن و آن همه احاديث  ــه، آن همه آيات ق ــل اين جمل در مقاب
ــی و متون ديگر، الزمه ترجيح  ــم، از نهج البالغه تا اصول كاف داري
ــت که همه قرآن و احاديث را تاويل بل  ــكوك آن اس اين جمله مش
ــال صدرا احاديث اصول كافی را به  ــف كنيم، همان طور كه م تحري

وضوح تحريف كرده است.
ــماء  ــش: اگر جمله مذكور را به غلبه نيز معنی كنيم باز اس پرس

دارای شخصيت می شوند شخصيت غالب بر اركان كل شی ء.
ــخ: همان طور كه  به شرح رفت، ما «اسم پرست» نيستيم.  پاس
ــتيم بل فقط معنی  ــت» هم نيس ــم و هم معنی پرس و نيز «هم اس
اسم را كه خدا است می پرستيم ـ لغت: معنی: مراد؛ مراد از هر اسم 

خداست، خدای واحد. همان طور كه گذشت.
ــم صفتی از صفات خدا را به ما می شناساند و صفات خدا  هر اس
ــتند؛ وقتی كه گفته می شود «اسماء خدا بر همه  عين وجودش هس

چيز غالب است» يعنی خود خدا بر همه چيز غالب و مسلط است.
مد الذی مالء اركان كلّ  جمله دوم: و اسئلك باسمك االحد الصّ
ــت مانند جمله پيش: با همان شرح می باشد با  ــی ء و اين نيز درس ش
ــم. و معنی و مراد  ــماء آمده و در اين، يك اس اين فرق كه در آن اس
ــت كه غالب و مسلط است بر كل  ــماء خود خداس ــم و اس از هر اس

اشياء.۶
 «ــد، برداشت مذكور دقيقًا مصداق «فيم عالوه بر آن چه بيان ش
ــتباه در  ــت۷  تا ما دچار اين اش ــت كه امام  (ع) آن را رد كرده اس اس
ــويم که وقتی خدای صمد همه چيز را پر كرده باشد،  ــت نش برداش
پس در درون همه چيز به مصداق «ظرفيت» هست بل هم مصداق 

ظرفيت و هم مظروفيت!!
و جان مطلب اين است كه: ريشه اين برداشت به فلسفه افالطون 

۶ . بحار ج۵۹ ، ص ۳۶۰
ــی ء ال بمزايلة... و من قال فيم فقد ضمنهـ  نهج  ــی ء ال بمقارنة و غير كلّ ش ۷ . مع كلّ ش

البالغه خطبه اول. عيون اخبار الرضا(ع) نيز از امام رضا(ع) آورده است، ص ۱۴۹.

سـبك و روش ابـن عربـي طوري اسـت كه 
گويي دوسـت دارد آن قدر پاي روي «بطالن 
تناقـض» بگـذارد تـا فرمـول «ام التناقض» 
يعنـي «كثـرت در عيـن وحدت، وحـدت در 
عيـن كثرت» را در فكر خـودآگاه و ناخودآگاه 
همگان به يك حقيقت مسلم تبديل كند، و در 

مورد صدرائيان به راستي موفق شده است.
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(و مثل او كه اقتباس از الهه های يونان است) و به افسانه الهه های 
يونان باستان می رسد.

ــت، اين گونه  ــخن اين كه عالوه بر همه آن چه گذش آخرين س
عبارات اساسًا يا سند ندارند يا سندشان هيچ اعتباری ندارد. 

ــماره ۱ از باب «حدوث  و اما حديث: مرحوم ملكی(ره) حديث ش
ــماء» كافی ج ۱، را آورده است كه مجلسی نيز آن را در جلد ۴  االس

بحار (ص ۶۶۱ ـ ۷۶۱) آورده است.
ــند حديث: علی بن محمد، عن صالح بن ابی حماد، عن  اينك س
ــن بن علی بن ابی حمزة، عن ابراهيم  ــين بن يزيد، عن الحس الحس

بن عمر، عن ابی عبداهللا (ع).
ــتند كه كلينی  ــخص به اين نام هس ۱ـ علی بن محمد: هفت ش
ــند كه از صالح بن ابی  از آنها نقل كرده و می توانند در طبقه ای باش
ــانی ـ ... بن عبداهللا  حماد روايت كنند: النوفلی ـ .. بن بندار ـ القاش
ــه هيچ كدام توثيق  ــيره ـ ... بن الزبير ك ــی ـ العلوی ـ ... بن ش قم

نشده اند و علی بن محمد ابن شيره نكوهش هم شده است.
۲ـ صالح بن حماد: ملتبس، مورد نكوهش، ضعيف است.

۳ـ حسين بن يزيد: در آخر عمر دچار غلو شده است.
ــی گفته است روايتی كه دالّ غلو او باشد، نديده ام. اما بايد  نجاش

گفت، همين حديث مورد بحث ما عين غلو است.
اب،  ــی: واقفی، كذّ ــالم بطائن ــن بن علی بن ابی حمزه س ۴ـ حس

ملعون، رجل سوء، واقف بن واقف، ناميده شده است.
۵ـ ابراهيم بن عمر: مشكوك، ضعيف جدًا، معرفی شده است.

اعتماد بر چنين حديثی آن هم در حساس ترين مسئله توحيد (كه 
ــانه الهه های يونان است)، سخت جای شگفت  الزمه اش تاييد افس
ــت كه مرحوم ملكی(ره) همه را مثل خود دانسته و توجه الزم را  اس

به سند حديث نكرده است.
ــت به طوری كه معنی  متن حديث: متن حديث نيز مضطرب اس
ــت.  ــماء اهللا» مخالف اس ــن ندارد و با همه احاديث ابواب «اس روش
مرحوم عالمه مجلسی نسخه ديگری نقل می كند كه در آن عبارت 
وجلّ بالحروف غير منعوت»۸ آمده است که در اين صورت  «وهو عزّ
ــود و مطابق پيام احاديث ديگر  ــر حديث عوض می ش معنی سرتاس

می گردد.
ــخه اعتراض  ــی در پاورقی به اين نس ــه طباطباي ــوم عالم مرح
ــخه از قبيل نقل به معنی است كه برخی  می كند و می گويد: اين نس
راويان به گمان خودشان برای اصالح پيام حديث آورده اند. عالوه بر 

اين که جمله مذكور با ديگر فقرات حديث سازگار نيست.
ــخه مورد  : چرا آقای طباطبايی عدم رعايت راوی نس ــن اوالً ليك
ادعای مجلسی را «احتمال» می دهد اما راويان اصلی مذكور در سند 
ــكال هستند و برخی شان  حديث را كه نه احتماالً بل قطعًا جای اش

ملعون و كذاب هستند، اصالً مورد توجه قرار نمی دهد؟!
ــًا: مرحوم طباطبايی بدون اين كه كوچك ترين اطالع از آن  ثاني
نسخه و راويان آن داشته باشد، راوی را متهم به عدم رعايت امانت 

۸ . بحار، ج ۴ ص ۱۶۷.

می كند بل او را تحريف كننده حديث معرفی می كند.
ــخه با ديگر  ــًا: اين كه مرحوم طباطبايی می فرمايد، اين نس ثالث
فقرات حديث نمی سازند، از قضا بر عكس، زيرا جمله مذكور با «و» 
عاطفه جريان همه فقرات را در يك بستر واحد به راه می اندازد و از 
اضطراب متن حديث به شدت می كاهد. عالقه مندان می توانند متن 

حديث را در كافی و بحار مشاهده كنند. 

ــد اول محيی الدين در آيينه فصوص در مبحث «بزرگانی  در جل
ــمندان ما در  ــرض كردم برخی از دانش ــتند» ، ع كه رفتند و برگش
ــيخ بهائی و عالمه  ــر برده اند؛ مانند ش دو دوره علمی و فكری به س
ــتاين او را  ــی و... همان طور كه اروپائيان در مورد ويتگنش طباطبائ
ــته و از او با «ويتگنشتاين اول» و «ويتگنشتاين  دو شخصيت دانس
ــر می كنند، در موضوع بحث ما نيز عالمه طباطبائی اول،  دوم» تعبي
اين مطلب را نوشته است يعنی در وقتی كه هنوز هانری كربن مامور 

غرب را از خود نرانده بود. 
ــردو در يك دعوای  ــوان درباره ۱۰ عدد گ ــا اين روايت، نمی ت ب
حقوقی، حكم داد تا چه رسد به توحيد و اصول عقايد و خداشناسی. 

و اين جای بسی تعجب است از برخی بزرگان مان.
ــن،  ــی از بزرگان گران قدر ما چرا آن همه حديث های روش برخ
ــند يا  واضح، مبين، و تبيان را نمی بينند و به اين گونه روايت بی س
ــذاب، واقف بن واقف،  ــله اش افراد ملعون، ك ــندی كه در سلس با س
ــگفت اين كه حديث های  ــت، توجه می كنند؟! و ش ضعيف و... هس
ــم پرستی»  همان باب را كه دقيقًا و به طور وضوح در مقام رد «اس
ــده اند، هرگز مورد توجه  ــمًا برای رد اين توهم وارد ش آمده اند و رس
ــامی خدا صرفًا اسم و  قرار نمی دهند؛ حديث هايی كه تاكيد دارند اس
نامگذاری محض هستند تا بندگان بتوانند در مورد خدا فهمی داشته 

باشند وگرنه اساسًا خداوند اسمی ندارد.

فلسفه و عرفان قرآن و اهل بيت(ع) مي گويد: 
اسـامي خدا فقط اسم هسـتند نه موجودات 
متشخص با شخصيت معين. و از يك ديدگاه 
اساسـاً خدا اسم ندارد و چون بشر نمي تواند 
بدون نام و نام گذاري، فكر كند لذا خدا براي 

خود اسم هايي را برگزيده است.
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  استدالل بر نظريه حجيت و اعتبار خبر موثوق به
مهدی حسينيان

مقاله2
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اشاره
ــد که در باره  در بخش اول مقاله دفاع از حديث تفصيال به اين موضوع پرداخته ش
اعتبار احاديث دو نظر وجود دارد، يکی اعتبار حديث به خاطر ثقه بودن راويان آن (خبر 
ثقه) و ديگری اعتبار حديث به اعتبار مورد وثوق بودن مضمون و محتوای آن اگر چه 
ــند (خبر موثوق به) . و در ادامه با ذکر نقل قولهای فراوان توضيح  راويان آن ثقه نباش
داده شد که نظر مشهور فقهای شيعه از صدر تا به امروز اعتبار حديث موثوق به است 
و تنها تنی چند از عالمان متاخر و بويژه  آيت اهللا خويی (ره) و برخی شاگردان ايشان 
ــتداللی نظر  از اعتبار خبر منحصرا ثقه دفاع می کنند. اکنون در مقاله حاضر مبانی اس

مشهور يعنی اعتبار خبر موثوق به تشريح می شود.

ــى، مبحث اعتبار و حجيت  ــه هاى پژوهش يكى از مباحث مهم و ضرورى حوزه و مؤسس
روايات است. در زمان ما مبناى اعتبار تنها خبر ثقه كه توسط حضرت آية اهللاَّ العظمى خوئى 
ــده است، اعتبار اكثريت روايات را زير  ــره و برخى از شاگردانشان در حوزه منتشر ش  قدس س

سؤال برده است.
ــيارى از روايات را به دليل  ــى ديده مى شود كه بس ــه هاى دينى پژوهش  در حوزه و مؤسس
ــتند به كنار مى نهند و دست از اين  اينكه برخى از روات آن مهمل يا مجهول و يا مذموم هس
ــازند. و اين مبنا كه مبناى  ــمند محروم مى س ــويند و خود را از اين ميراث ارزش روايات مى ش
اقليت است، امروز گويا در حوزه مبناى اكثريت شده است. با اينكه اكثريت عالمان و محققان 
ــتند  ــل ها بر مبناى اعتبار و حجيت خبر موثوق به هس ــيعه در همه عصرها و نس و فقيهان ش
ــرف اول و آخر را نمى زند بلکه وثاقت راوى يكى از راه هاى  ــراى آنها تنها وثاقت راوى ح و ب
اعتباريابى روايت است و راه ها و قرائن بى شمار ديگرى است كه روايت را به اعتبار مى رساند 

چراكه آن را موثوق به مى سازد.
ــت که مبناى اقليت چگونه روايات شيعه را از دم تيغ  ــيده نيس اين مطلب نيز بر اغلب پوش

مى گذراند و بر پايه آن سنگ بر روى سنگ بند نمى شود.

ــت و ما در مقاالت گوناگون به اين موضوع از زاويه هاى  ــتا فراوان اس ــخن در اين راس س
مختلف پرداخته ايم .

 ما در اين مقاله برآنيم كه ساده و روان به حريم اين موضوع مهم پا نهيم و استدالل هاى 
ــد كه اين ميراث  ــازيم و از حوزويان در تأييد مبناى حق مدد گيريم. باش طرفين را مطرح س
ــيعه و مجموعه هاى روايى ارزشمند ما از دستخوش حوادث مصون ماند و عالمان و  بزرگ ش

محققان، هميشه و در همه موضوع ها از اين ميراث بهره مند گردند.
ــان حوزه نقش مهمى در اين راستا دارند و نبايد از مبناى اكثريت  ــد مدرس  به نظر مى رس
عالمان و فقيهان شيعه غفلت ورزند و حداقل بايد مبناى آنان را درست براى شاگردان مطرح 

سازند.

حجت االسالم و المسلمين حاج شيخ 
مهدی حسينيان قمی  در سال ۱۳۳۶ 
در شهر مقدس قم متولد شد. پدرش 
والمسلمين  ــالم  االس حجت  مرحوم 
حاج شيخ محمد حسينيان (فضائلی) 
ــادرش از خاندان علم و روحانيت  و م

صفايی حايری است . 
ــن ۱۳ سالگی تحصيل در  وی در س
ــالگی  ــن ۱۹ س حوزه را آغاز و در س
ــاتيدی  ــطح را نزد اس ــات و س مقدم
ــی صفايی  ــوم عل ــون آيات مرح چ
ــيخ  ــری، ذهنی تهرانی، حاج ش حاي
ــتوده، مقتدايی و  ــن تهرانی، س حس
ــبحانی به پايان  ــت اهللا العظمی س آي
ــاند و درس خارج فقه و اصول را  رس

آغاز کرد.
از  ــالب  انق از  ــش  پي ــينيان  حس
ــه و اصول آيت اهللا  دروس خارج فق
ــره مند  ــانی به ــد خراس العظمی وحي
گرديد و با پيروزی انقالب اسالمی با 
ــارج فقه و اصول  حضور در درس خ
ــام  ــته ام ــاگردان برجس ــی از ش يک
ــه طباطبايی، آيت اهللا  راحل و عالم
ــيد محمد حسن مرتضوی  العظمی س
ــرت آيت اهللا  ــرودی فرزند حض لنگ
ــوی  مرتض ــی  مرتض ــيد  العظمی س
لنگرودی که از علمای بزرگ معاصر 
ــردی بود،  ــت اهللا العظمی بروج با آي
ــال از اين عالم ربانی  به مدت ۲۷ س
ــی و اخالقی  ــراوان علم بهره های ف

برد. 
ــالم و المسلمين مهدی  حجت االس
ــينيان تدريس چند دوره دروس  حس
سطح حوزه (ادبيات، رسائل، مکاسب 
و کفاية) و تفسير قرآن و علوم حديث 
و نيز تاليف و پژوهش کتب و بيش از 
ــائل فقهی،  پنجاه مقاله در زمينه مس
اصولی، تفسير و حديث را در کارنامه 
ــيد  علمی خود دارد. کتاب زخم خورش
ــرت زهرا  ــون خطبه های حض پيرام
ــه تاليفات  ــا از جمل ــالم اهللا عليه س

اوست.

اكثريت عالمان و محققان و فقيهان شيعه در همه عصرها و نسل ها بر 
مبنـاى اعتبار و حجيت خبر موثوق به هسـتند و بـراى آنها تنها وثاقت 
راوى حـرف اول و آخـر را نمى زنـد بلكه وثاقت راوى يكـى از راه هاى 
اعتباريابـى روايت اسـت و راه ها و قرائن بى شـمار ديگرى اسـت كه 

روايت را به اعتبار مى رساند چراكه آن را موثوق به مى سازد.
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ــرى زده اند، مى دانند كه چگونه بر  ــانى كه به مؤسسه ها س  كس
ــيعه از اعتبار مى افتد و طرد و نفى مى گردد.  مبناى اقليت، روايات ش
راه عالمان شيعه در اين زمينه نبايد براى كسى مجهول باشد و اين 

موضوع كوچك و كمی نيست كه كسى از آن غفلت ورزد.
 به كتاب هاى كسانى چون وحيد بهبهانى قدس سره و شاگردانش 
ــران مراجعه كنيد. پاى  ــيد بحرالعلوم و ميرزاى قمى و ديگ چون س
ــينيد و با مبناى آنان آشنا شويد، خواهيد  ــخنان شهيد اول ها بنش س
ديد كه اعتبار خبر موثوق به مبناى اكثريت قاطع عالمان و محققان 

و فقيهان شيعه است.
  گفتنى است كه بين اين مبنى و مبناى برخی از اخباريون  كه 
همه روايات را معتبر مى شناسند، بسيار فاصله است. اين مبنا مبناى 
ــون و مبناى اقليت در دو طرف افراط و  ــت و مبناى اخباري ميانه اس

تفريط اين مبناى ميانه است (دقت گردد)
ــيد تا در بحث حجيت و اعتبار خبر واحد به اين   با ما همراه باش

دو مبناى اقليت و اكثريت نگاهى بيفكنيم.
ــناخت و موضوع سخن و گفت وگو   ابتدا بايد جايگاه بحث را ش
را به دقت نشان داد، آنگاه به ادله طرفين پرداخت و حق را از باطل 

تميز داد.
 گفتنى است ما در راستاى مطرح سازى مبناى اكثريت عالمان و 

فقيهان شيعه در مورد پذيرش روايات، در سه محور كار كرده ايم:

 ۱. نقل اقوال
ــن ساخته ايم كه  ــيعه، روش  در اين محور با نقل اقوال عالمان ش
اكثريت فقيهان و عالمان شيعه بر مبناى اعتبار و حجيت خبر موثوق 
ــتند نه تنها خبر ثقه که اين محور را در مقاله قبلی در شماره  به هس

اول سمات تشريح کرديم.
 ۲. استدالل بر مبناى اكثريت

ــت، از مبناى اكثريت  ــه موضوع اين مقاله اس ــن محور ك  در اي
ــتدالل مى نماييم و به داليل مبناى اقليت  دفاع مى كنيم و بر آن اس

پاسخ مى دهيم.
 ۳. قرائن وثوق آور و اعتبارآفرين و ارائه نمونه هاى آن

 در اين محور بر پايه مبناى اكثريت از راه هاى اعتباريابى روايات 
و قرائن داخلى و خارجى آن گفت وگو مى شود و نمونه هايى از روايات 

كه بر پايه اين قرائن اعتبار مى يابد ارائه مى گردد.
 اين محور نيز موضوع مقاله سوم ماست كه جداگانه بايد مطرح 

گردد.
ــته ايم از مبناى  ــه محور توانس ــه مقاله1 و س  با توجه به اين س
اكثريت به شكل كامل دفاع كنيم و اعتبار روايات شيعه را به اثبات 

برسانيم.
 

جايگاه بحث
روايات به چند دسته تقسيم مى شوند:

 ۱. روايات متواتر
ــنونده علم آور و  ــت كه با كثرت نقل براى ش  منظور رواياتى اس
يقين آفرين مى گردد. اين روايات به دليل علم آفرينى حجت و معتبر 

است و كسى در اعتبار روايات متواتر تشكيك ندارد.
 ۲. روايات غير متواتر

 اين دسته از روايات به دسته هاى گوناگونى تقسيم مى شود:
 ۱. رواياتى كه محفوف به قرائن علم آفرين هستند

ــته از روايات باز به دليل يقين آفرينى حجت و معتبرند   اين دس
ــم روايات متواتر و  ــه روايات متواتر اعتبار دارند، چون ه آن گونه ك
ــم روايات غير متواتر ولى محفوف به قرائن قطعى، براى مخاطب  ه
علم آفرين هستند و آنچه كه علم بيافريند حجت و معتبر است چون 

علم حجت و معتبر است.
ــدور آن روايات  ــخصى (و فعلى) به ص ــى كه وثوق ش  ۲. روايات

داريم
ــت و اطمينان نيز علم  ــان اطمينان اس ــخصى كه هم  وثوق ش

عرفى است، حجت و معتبر است و در اعتبار آن ترديدى نيست.
ــه دسته از روايات اعتبار و حجيت مى يابند. دو دسته اول   اين س
ــان و دسته سوم به دليل وثوق و اطمينان  به دليل علم آفرين بودنش

شخصى آفرين بودن.
ــم وثوق و اطمينان  ــت و ه ــم علم و يقين حجت و معتبر اس  ه
ــد علم و يقين  ــخصى نيز مانن ــخصى چراكه وثوق و اطمينان ش ش

است.
ــه قرائن قطعى  ــات محفوف ب ــات متواتر و رواي ــن رواي  بنابراي
ــه از  ــخصى آفرين، هر س ــات وثوق و اطمينان ش ــم آور) و رواي (عل

موضوع خبر واحد خارج هستند.
ــه متواتر و  ــت كه ن ــر واحد درباره رواياتى اس ــث ما در خب  بح
ــخصى آفرين  ــه محفوف به قرائن قطعى و نه وثوق و اطمينان ش ن

باشد.
ــود وثوق نوعى  ــت كه گفته مى ش ــته از روايات اس  در اين دس
ــن وثوق آور و اطمينان بخش  ــخص م مى آورد، يعنى اگرچه براى ش
ــت ولى نوعًا براى عقال از اين روايات وثوق به صدور پديد  نبوده اس

مى آيد و به عبارت ديگر، غالبًا وثوق آور است.
ــات را حجت و معتبر  ــته از رواي ــن صورت اگر ما اين دس  در اي

بدانيم، قائل به حجيت خبر واحد هستيم .

بخـش زيـادى از روايـات مـا متواتـر و يـا 
محفـوف بـه قرائـن قطعـى و يـا وثـوق و 
اطمينان شخصى آفرين است و بدين شكل 
بسـيارى از روايات ما اعتبار مى يابد. و حتى 
مى توان ادعا كرد كه مجموعه روايات شيعه 
به استثناى معدودى از روايات چنين است.
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 در اين محورِ خبر واحد است كه دو مبنى ديده مى شود:
 ۱. مبناى حجيت خبر ثقه

 ۲. مبناى حجيت خبر موثوق به
 بدين شكل تنها دو قسم خبر واحد مى ماند.

ــرايط  ــه راوى آن وثاقت دارد يعنى راوى ش ــر واحدى ك  ۱. خب
اعتبار را دارد.

ــت،  ــر واحدى كه وثوق نوعى و غالبى به صدور آن هس  ۲. خب
نوعًا وثوق آور است .

ــانى چون سيد مرتضى ـ  قدس سره ـ اين است كه   مبناى كس
خبر واحد حجت نيست ولى ديگران كه به حجيت و اعتبار خبر واحد 

معتقدند، دو دسته مى شوند: اكثريت و اقليت
ــت كه  ــت كه تنها خبر واحدى حجت اس  اقليت بر اين باور اس
ــرايط اعتبار را داشته باشد. ولى اكثريت مى گويد: خبر واحد  راوى ش
ــد و نوعًا وثوق آفرين بود، حجيت و  ــر وثوق به صدور آن پديد آم اگ
ــد و يا به دليل  ــار دارد. چه اين وثوق به دليل وثاقت راوى باش اعتب

قرائن داخلى و خارجى.
ــم  ــد كه موضوع خبر واحد تنها در دو قس ــن ش   تا اين جا روش
خالصه مى شود و اين دو قسم، علم و اطمينان آفرين نيست و وثوق 

شخصى نمى آورد.
 اين دو قسم يا وثاقت راوى در آن لحاظ شده كه نوعًا وثوق آور 
است. و يا اعم از وثاقت راوى و وثاقت به صدور خبر، چه به كمك 
قرائن داخلى و چه به كمك قرائن خارجى. بنابراين بايد توجه داشت 
كه رواياتى كه اعتبار آن مورد بحث است، رواياتى نيست كه متواتر 
ــت كه وثوق  ــد و نيز رواياتی نيس ــه قرائن قطعيه باش ــوف ب و محف
شخصى مى آورد بلکه تنها رواياتى است كه نوعًا و غالبًا وثوق آفرين 
ــت. منظور از خبر واحد چنين خبرى  ــت و مورد اعتماد عقالء اس اس

است.
  تا اينجا موضوع بحث و جايگاه سخن و اختالف بين اكثريت و 
اقليت روشن شد. هم اكنون به استدالل طرفين مى پردازيم و داليل 

اقليت و اكثريت را مرور مى كنيم.
ــت بخش زيادى از روايات ما متواتر و يا محفوف به   گفتنى اس
ــت و بدين  ــخصى آفرين اس ــن قطعى و يا وثوق و اطمينان ش قرائ
ــكل بسيارى از روايات ما اعتبار مى يابد. و حتى مى توان ادعا كرد  ش
ــتثناى معدودى از روايات، چنين  ــيعه به اس كه مجموعه روايات ش

است.
ــاى قطعيت مجموعه روايات كتب   در اين زمينه اخبارى ها ادع
ــت اما اعتبار  ــده اس ــان موافقت نش اربعه را دارند. ولى با نظريه ايش
ــياری پذيرفته شده است.  ــوی بس و حجيت روايات كتب اربعه از س
ــره در  ــيد محمد كاظم يزدى قدس س ــخن مرحوم س بنگريد به س
حاشيه اش بر كتاب فرائد االصول شيخ االنصارى قدس سره. ايشان 
ــه را از اخبارى ها   ــدور روايات كتب اربع ــه قطعيت ص ــس از اينك پ
ــراى اثبات قطعيت  ــوى آنان را ب ــده از س نمى پذيرد و وجوه ارائه ش

كافى نمى داند، مى نويسد:

ــائر الوجوه التى انهاها فى آخر  ــهد بهذا الوجه و س  نعم لو استش
الوسائل فى الفائدة الثامنة الى اثنين و عشرين على كون هذه االخبار 
ــهادة اصحاب الكتب االربعة  قطعى االعتبار لم يكن بعيدًا مؤيدًا بش
ــم و بين ربهم  ــم اال ما كان حجة بينه ــم لم يودعوا فى كتبه فانّه
ــى او النجاشى حجة ليس  فلو كان خبر العادل المزکّی بتزكية الكش
مطلق اخبار الكتب االربعة قاصرًا عن هذه المرتبة قطعًا بعد ان حكم 

اصحابها بصحتها.

ــائل آنها   «آرى اگر به اين وجه و ديگر وجوهى كه صاحب وس
ــت و دو وجه رسانده، براى قطعيت اعتبار  ــتم تا بيس را در فائدة هش
ــت که اين حقيقت  ــود، بعيد نيس ــهاد ش و حجيت اين روايات استش
ــود كه مى گويند  ــى صاحبان كتب اربعه تأييد  ش ــهادت و گواه با ش
ــه بينهم و بين اهللاَّ حجت و معتبر  ــان تنها رواياتى را ك در كتابهايش
ــد روايت عادلى كه از سوى كشى  ــت آورده اند و اگر بنا باش بوده اس
يا نجاشى موثّق شده حجت باشد، مجموعه روايات كتب اربعه ما از 
ــت، با توجه به اين كه صاحبان اين كتاب ها به  اين مرتبه كمترنيس

صحت روايات آنها گواهى داده اند.»

كالم شهيد سيد محمد باقر صدر
 مجددًا پيش از ورود به ذكر استدالل هاى طرفين مناسب است 
ــان بياوريم  ــهيد محمد باقر صدر را از حلقه ثانى اصول ايش كالم ش
ــت و جايگاه بحث درست  ــود كه مركز اختالف كجاس ــن ش تا روش
مشخص گردد، گرچه به اجمال سعى شد كه محل بحث و گفت وگو 

روشن شود.
 ايشان تحت عنوان تحديد دائرة الحجية مى نويسد:

ــخن  ــت، س   «پس از اينكه حجيت و اعتبار خبر واحد ثابت گش
ــدوده اعتبار خبر واحد قرار مى گيرد و تعيين اين محدوده گاه  در مح
ــت و گاه به لحاظ روايت. اما به لحاظ اول  به لحاظ صفات راوى اس
ــخن در آن اين است كه: مدرك حجيت و اعتبار خبر واحد  گزيده س
اگر مفهوم آيه نبأ باشد، مى طلبد كه خبر عادل حجيت يابد و شامل 
ــود ولى اگر مدرك حجيت و اعتبار خبر واحد  ــق ثقه نمى ش خبر فاس
ــت  كه موضوع حجيت  ــاس روايات و سيره باشد، شکی نيس بر اس
ــد  ــت گرچه آن ثقه تنها در خبر دادن عادل باش و اعتبار خبر ثقه اس
ــد. تنها اين است كه وثاقت  ــته باش و در غير اين جهت عدالت نداش
ــت به گونه اى كه موضوعيت دارد و  راوى گاه مالك حجيت خبراس

آيا عقالء، اگـر راوى يك خبر ثقه و صادق و 
راسـتگو نبود، روايت او را بالكل نمى پذيرند 
يا آن كه در مواردى كه شـواهد صدق داشته 

باشد روايت او را مى پذيرند.
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ــت راوى مالك حجيت خبر بر وجه طريقيت (و چون علت،  گاه وثاق
وثوق غالبى به صدق و صحت نقل راوى است) مى باشد.

ــتظهار كرديم بايد كه قائل به حجيت خبر   اگر ما وجه اول را اس
ــويم (چون وثاقت راوى موضوعيت دارد) اگر چه اماره اى بر  ثقه بش
ــتظهار شود  ــد ولى اگر وجه دوم اس عكس در برابر وثاقت راوى باش
بايد كه خبر ثقه در چنين حالتى كه اماره اى از اين دست در برابرش 
ــين ما از  وجود دارد از حجيت بيفتد. و بر اين مبنى اگر عالمان پيش
ــقوط  ــل به خبر ثقه اى اعراض و روگردانى كنند، اين موجب س عم
ــود (البته اگر احتمال اجتهاد در اعراض  آن خبر ثقه از حجيت مى ش
ــته باشد، چون در اين صورت اعراض آنان اماره ای  آنان وجود نداش
ــه پس اگر اماره  ــت.)  و اما خبر غير ثق ــر وجود نقصى در نقل اس ب
ــد، قطعًا حجت نيست و اگر امارات ظنى  اى ظنى بر صدق آن نباش
ــخصى مى آورد، در اين  ــد يا آن امارات اطمينان ش بر صدق آن باش
ــت  ــت، چون اطمينان آن گونه كه گذش ــورت آن خبر حجت اس ص
ــخصى نياورد در  ــت. ولى اگر آن امارات ظنى اطمينان ش حجت اس
ــت و اين دو نظر مبتنى  اين صورت در مجموع اين خبر دو نظر اس
ــت خبر آيا مالك حجيت  ــت بر اينكه وثاقت راوى در باب حجي اس
است به گونه اى كه موضوعيت دارد يا به اين دليل كه وثاقت راوى 
ــت به  ــدن وثوق غالب (و نوعى) به مضمون خبر اس ــبب پديد آم س
ــبب (وثوق نوعى و  ــبب (وثاقت راوى) و هم مس گونه اى كه هم س
ــم در حجيت خبر نقش دارند و  ــى به مضمون خبر) هر دو با ه غالب
ــان  دهنده همان  يا به اين گونه كه وثاقت راوى صرفًا معرف و نش
وثوق غالبى و نوعى به مضمون خبر است. بدون اينكه وثاقت راوى 
با اين عنوانش كوچك ترين نقش در حجيت خبر و مالك آن داشته 
باشد. بنابر وجه اول و دوم، اين خبر (كه راويش ثقه نيست و امارات 
ــخصى آفرين نيست) حجت نخواهد بود. ولى  ظنى وى اطمينان ش
ــوم (كه تنها مالك وثوق غالبى و نوعى به مضمون  بنابر احتمال س
خبر است) اين خبر حجت خواهد بود. و مسأله انجبار خبر ضعيف با 
ــهور از قدماى عالمان بر اين مبنا نفيًا و اثباتًا مبتنى است  عمل مش
ــى از امارات صحت آن روايت  ــهور فقيهان به روايت چون عمل مش

است.»2 
بايد در بند بند عبارت شهيد صدر دقت كرد چراكه ايشان حدودًا 

ــت و جاى بحث و سخن  ــاخته اس مبانى را با توجه كامل مطرح س
ــن كرده و نظريه هاى گوناگون را ارايه كرده، گرچه خود در  را روش
اينجا توضيح نمى دهد كه چه مبنايى 

را برگزيده است.
ــتدالل هاى  ــون به اس ــم اكن  ه

اقليت و اكثريت مى پردازيم.

دليل اول
 حضرت آيت اهللا العظمی خويی 
قدس سره در كتاب مصباح االصول 
ــرى كه دليل  ــن نتيجه گي پس از اي
ــت و اعتبار خبر  ــده در باب حجي عم

واحد سيره عقالئية است مى نويسد:
ــنة  ــيرة حجية الصحيحة و الحس  « و ال يخفى ان مقتضى الس
ــام الثالثة فاذا بلغ امر  ــة فانها قائمه على العمل بهذه االقس و الموثق
المولى الى عبده بنقل عادل او بنقل امامى ممدوح لم يظهر فسقه و 
ــه او بنقل ثقة غير امامى ال يكون العبد معذورًا فى مخالفة  ال عدالت
ــر الضعيف خارج عن موضوع  ــى فى نظر العقالء نعم الخب امر المول
الحجية الن العقالء ال يعملون به يقينًا مع ان الشك فى قيام السيرة 
ــعة  ــل به كاف فى الحكم بعدم حجيته... فالمتبع فى توس على العم
ــيرة لم تقم  ــيرة و قد تقدم ان الس موضوع الحجية و ضيقه هى الس
ــر الموجب للوثوق و االطمئنان  ــى العمل بخبر الضعيف نعم الخب عل
ــه و ليس ذلك  ــخصى يجب العمل به و ان كان ضعيفًا فى نفس الش
ــان المعبر عنه بالعلم  ــة الخبر الضعيف بل الن االطمين ألجل حجي
ــه كخبر  العادى حجة و ان كان حاصالً مما ال يكون حجة فى نفس

3.« الفاسق او خبر الصبى مثالً
ــت كه مفاد سيره عقاليى، حجيت و اعتبار روايت  «و پنهان نيس
ــن و موثق است؛ چراكه سيره عقاليى بر پذيرش اين  صحيح و حس
ــت. بنابراين اگر دستور مولى به بنده اش توسط  ــه قسم استوار اس س
ــق و يا  ــده و فس ــيعه اى كه مدح ش نقل يك فرد عادل و يا نقل ش
عدالتش تاييد نشده و يا نقل فرد ثقه اى كه شيعه نيست، برسد، اين 
ــت.   ــتور مواليش از ديدگاه عقال معذور نيس بنده در مخالفت با دس
ــت چراكه  بله خبر ضعيف از دايره موضوع حجيت و اعتبار بيرون اس
ــك و ترديد در  ــل نمى كنند به عالوه كه ش ــال قطعًا به آن عم عق
ــيره بر عمل به خبر ضعيف استوار است يا نه، براى عدم  اينكه آيا س
حجيت خبر ضعيف كافى است... بنابراين مالك در گسترش موضوع 
ــيره عقاليى است و گذشت  حجيت خبر و يا محدوديت آن همان س
ــيره بر عدم عمل به خبر ضعيف استوار است. آرى خبرى كه  كه س
موجب اطمينان و وثوق شخصى شود، عمل به آن الزم است اگرچه 
ــد و اين به دليل حجيت خبر ضعيف نيست بلكه  خودش ضعيف باش
ــت كه اطمينان كه بدان علم عادى گويند حجت است  براى اين اس
ــت كه خودش حجت نيست مانند خبر  گرچه از خبرى پديد آمده اس

فاسق و يا خبر بچه.»

 سـيره عقـالء به وثوق نوعى اى كه بـه خبر پديد مى آيد اگـر از ناحيه وثاقت 
راوى باشد به گفته حضرت آية اهللاَّ العظمى خوئى  قدس سره اعتبار مى دهند، 
حال سـؤال ما اين اسـت كه اگر خبرى وثـوق نوعى و غالبـى آورد ولى نه از 
ناحيـه وثاقـت راوى بل به دالئل ديگر مانند توجـه اصحاب به خبر ، خود متن 
خبـر و قرائـن ديگر، آيا عقالء به چنيـن خبرى اعتبار نمى دهنـد و پاى بند آن 

نمى شوند؟
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 باز در جايی ديگر از كتاب مصباح االصول مى نويسد:
 « انما الثابت - بسيرة العقالء و بعض اآليات الشريفة و الروايات 
ــذى يحصل الوثوق النوعى  ــدم ذكرها - حجية خبر الثقة ال التى تق
بوثاقة الراوى بمعنى كونه محترزًا عن الكذب ال حجية خبر الضعيف 
ــه للواقع من عمل  ــى بصدقه و مطابقت ــذى يحصل الوثوق النوع ال
ــف الذى يحصل منه  ــل على حجية خبر الضعي ــهور بل ال دلي المش
ــخصى و ال  اليقين النوعى بصدقه فى فرض عدم حصول اليقين الش
االطمئنان الشخصى. و بالجملة البد فى حجية الخبر اما من الوثوق 
النوعى بوثاقة الراوى او الوثوق الشخصى بصدق  الحديث  ومطابقته 
للواقع و لو من جهة عمل المشهور المن جهة وثاقة الراوى و اما مع 
انتفاء كال االمرين فلم يدل دليل على حجيته ولو مع حصول الوثوق 

النوعى بل اليقين النوعى بصدقه».4
ــريف قرآنى و رواياتى كه  ــيره عقالء و برخى از آيات ش  «با س
ــت، تنها حجيت و اعتبار خبر ثقه ثابت  مى شود؛ همان چيزى  گذش
كه به دليل وثاقت راوى آن وثوق نوعى بدان پديد مى آيد. و منظور 
از وثاقت همان پرهيز از دروغ است، نه حجيت و اعتبار خبر ضعيفى 
ــر و تطابق آن با واقع، از راه عمل  ــه وثوق نوعى به صدق آن خب ك
ــد، بلكه دليلى بر حجيت خبر ضعيف  ــهور فقيهان به آن پديد آي مش
ــتى آن داشته  ــت، همان خبرى كه يقين نوعى به صدق و درس نيس
ــخصى بدان  ــخصى و يا اطمينان ش ــيم در صورتى كه يقين ش باش
ــه اينكه ما براى حجيت و اعتبار خبر نيازمند يا  پديد نيايد. و خالص
وثوق نوعى اى هستيم كه از راه وثاقت راوى پديد مى آيد و يا وثوق 
شخصى به صدق خبر و تطابق آن با واقع گرچه از راه عمل مشهور 

ــد نه از راه وثاقت راوى، ولى اگر هر دو امر  باش
ــر حجيت و اعتبار آن  ــى بود ديگر دليلی ب منتف
ــت گرچه وثوق نوعى و يا يقين نوعى  خبر نيس

به صدق خبر پديد آيد.»
ــت اهللاَّ العظمى خوئى   از عبارات مرحوم آي

 قدس سره چند نكته به دست مى آيد:
ــى ترين دليل در باب  ــن و اساس  ۱. مهم تري
اعتبار و حجيت خبر واحد، همان سيره عقاليى 

است
ــار و حجيت خبر  ــدوده موضوع اعتب  ۲. مح

ــت، با توجه به  ــد يعنى اينكه چه خبر واحدى حجت و معتبر اس واح
ص و معين مى گردد. سيره عقاليى مشخّ

 ۳. خبر صحيح، حسن و موثق، با توجه به سيره عقاليى حجت 
و معتبر است

ــه دليل اعتبار  ــخصى بياورد ب ــف اگر اطمينان ش ــر ضعي  ۴. خب
اطمينان شخصى حجت مى شود.

ــاورد دليل اعتبار ندارد  ــخصى ني  ۵. خبر ضعيف اگر اطمينان ش
چون سيره عقال قطعًا برعدم عمل به چنين خبرى است.

 

پاسخ ما به دليل اول
ــتيم. همه بر اين باورند  ــان موافق هس  ما با چهار نكته اول ايش
ــت و همه  ــيره عقاليى اس ــه مهم ترين دليل اعتبار خبر واحد، س ك
مى پذيرند كه براى تعيين موضوع اعتبار و حجيت بايد در سيره تأمل 
ــند و خبر  كرد و مفاد آن را ديد و ما مى پذيريم كه خبر صحيح الس
ــت، با توجه به  ــن و خبر موثق با همان اصطالحى كه در آنهاس حس

سيره عقاليى اعتبار و حجيت مى يابد.
ــخصى آورد، به دليل  ــر ضعيف اگر اطمينان ش ــاز اينكه خب  و ب
اطمينان شخصى حجت ومعتبر است و مورد پذيرش همگان است. 
تنها اين مى ماند كه چرا ايشان اعتبار و حجيت را از خبر ضعيفى كه 
قرائن صدق دارد و نوعًا و غالبًا وثوق آفرين است گرچه براى فردى 

به دليلى وثوق شخصى نياورد، باز مى گيرد.
ــتگو نبود، روايت   آيا عقال اگر راوى يك خبر ثقه و صادق و راس
ــواهد صدق داشته  او را بالكل نمى پذيرند يا آن كه در مواردى كه ش

باشد روايت او را مى پذيرند.
 دقت كنيد سيره عقالء به وثوق نوعى اى كه به خبر پديد مى آيد 
اگر از ناحيه وثاقت راوى باشد به گفته حضرت آية اهللاَّ العظمى خوئى 
ــؤال ما اين است كه اگر خبرى  ــره اعتبار مى دهند، حال س  قدس س
وثوق نوعى و غالبى آورد ولى نه از ناحيه وثاقت راوى بل به دالئل 
ــر مانند توجه اصحاب به خبر ، خود متن خبر و قرائن ديگر، آيا  ديگ

عقالء به چنين خبرى اعتبار نمى دهند و پاى بند آن نمى شوند؟
ــه به خاطر  ــه توجه مى كنند، ن ــه خبر راوى ثق ــه عقالء ب  اينك
خصوصيتى است كه در وثاقت راوى نهفته است بل به دليل وثوقى 

ــت كه از اين ناحيه به مضمون خبر پديد مى آيد، در نتيجه اگر از  اس
ــن وثوق به مضمون خبر پديد آيد،  ــات ديگر داخلى و خارجى اي جه

باز آن خبر را معتبر و حجت مى دانند.
ــت راوى براى عقال موضوعيت  ــان بايد اثبات كند كه وثاق  ايش
دارد در حالی که ما براى وثاقت راوى طريقيت قائل هستيم. وثاقت 
راوى راهى است به وثوق به مفاد خبر و اگر از طريق ديگرى وثوق 
ــه مفاد خبر پديد آيد، آن خبر اعتبار مى يابد. وثاقت راوى به عنوان  ب
يكى از راه ها ست و خصوصيت و موضوعيت ندارد؛ نه تمام موضوع 

است و نه جزء موضوع . 
 محقق حلى در مقدمه معتبر فرموده است كه:

اينكـه عقالء به خبر راوى ثقه توجه مى كنند، نه به خاطر خصوصيتى 
اسـت كه در وثاقت راوى نهفته است بل به دليل وثوقى است كه از 
اين ناحيه به مضمون خبر پديد مى آيد، در نتيجه اگر از جهات ديگر 
داخلـى و خارجى اين وثـوق به مضمون خبر پديد آيد، باز آن خبر را 

معتبر و حجت مى دانند.
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ــليم السند يعمل   « و اقتصر بعض عن هذا االفراط فقال: كلّ س
 الكاذب قد يصدق و الفاسق قد يصدق و لم يتنبه ان به و ما علم ان
ــيعة و قدح فى المذهب اذ ال مصنف و هو  ذلك طعن فى علماء الش

قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر الواحد المعدل.»5
ــراط (پذيرش هر خبر) فاصله گرفته و گفته  ــى از اين اف  «و برخ
ــندش سالم باشد بدان عمل مى شود و ندانسته  كه هر خبرى كه س
ــق نيز گاه راست مى گويد و  ــت مى گويد و فاس كه دروغگو گاه راس

متوجه نشده كه اين سخنش طعنى بر عالمان شيعه و موجب آسيب 
مذهب مى شود، زيرا عالم و نويسنده اى نيست كه گاه به خبر كسى 
ــى كه تعديل  ــده عمل می كند، آن گونه كه به خبر كس كه جرح ش

شده عمل مى كند.»
ــائل شيخ انصارى ص ۷۰  ــيه بر رس  و صاحب كفايه نيز در حاش

مى نويسد:
ائفة فی ان اعتبار هذا الوصف فی  ــى ظهور هذه الطّ  « و ال يخف
دور، ففی الحقيقة يكون  ــر، انّما هو ألجل حصول الوثوق بالصّ المخب
العبرة به، ال بها، فلو حصل من غيرها يكون مثله فی االعتبار. و من 
دور بوثاقة الراوی، بل هی  ــباب الوثوق بالصّ المعلوم عدم انحصار أس
ــيما الكتب األربعة  يكون فی االخبار المدونة فی الكتب المعتبرة، س
ــا يحذو حذوها فی  ــی األعصار و األمصار، و م ــی عليها المدار ف الّت

االعتبار كثيرة جدًا: 
ــن األصول المعتبرة المتداولة  ــا: وجود الخبر فی غير واحد م منه

فی األعصار السابقة. 
و منها: تكرره و لو فی أصل واحد بطرق مختلفة و أسانيد عديدة 

معتبرة. 
ــاب إلى من أجمع على  ــا: وجوده فی أصل معروف االنتس و منه
ــنوان بن  تصديقه، كزرارة و نظرائه و على تصحيح ما يصح عنه، كس

يحيى و أمثاله. 
و منها: كونه مأخوذًا من الكتب الّتی شاع بين السلف، الوثوق بها 

و االعتماد عليها، و لو لم يكن مؤلّفوها من اإلمامية. 
ــى غير ذلك مما ال يخلو عن أكثرها الكتب الّتی ألّفت ليكون  إل

مرجعًا لألنام فی األحكام .»6
ــه اعتبار اين وصف در راوى  ــته از روايات در اينك ظهور اين دس
ــيار روشن است. در  ــت كه پديد مى آيد، بس تنها به دليل وثوقى اس

ــت نه وثاقت راوى. و  ــت مالك و ارزش براى همان وثوق اس حقيق
ــباب وثوق به صدور منحصر در وثاقت راوى  ــت كه اس ــن اس روش
نيست بلكه سبب هاى پديد آورنده وثوق به صدور در رواياتى كه در 
كتب معتبر آمده جدًا فراوان است . به ويژه كتب اربعه اى كه در هر 
ــت و نيز کتابهای روايی مشابه ديگر. سپس  جا و هر زمان محور اس

مرحوم آخوند تعدادى از آنها را مى شمارد.
ــره در نهاية  ــوم آيت اهللاَّ العظمى آقا ضياء عراقى  قدس س  مرح

االفكار مى نويسد:
ــو  ــق ه ــث ان التحقي «  ...و حي
ــون مدار  ــع و هو ك ــال الراب االحتم
ــرد الوثوق النوعى  الحجية على مج
ــارج من دون  ــدور ولو من الخ بالص
ــن الفعلى على  ــة بعدم قيام الظ اناط
الخالف كما تقدم فى مبحث حجية 

خبر الواحد...»7
ــان مبانى حجيت روايت را   ايش
ــى آورد و آنگاه مبناى چهارم را كه  م

در باال اشاره شد مى پذيرد .
ــيخ محمد حسين نائينى  قدس   مرحوم آيت اهللاَّ العظمى حاج ش

سره در فوائد االصول، مى نويسد:
« النّه يكفى الثبات حجية الخبر الموثوق به ما تقدم من االدلة 

و عمدتها الطريقة العقالئية مع عدم ردع الشارع عنها»8
ــته که عمده اش   «برای اثبات حجيت خبر موثوق به، ادلّه گذش

سيره عقالئيه بود با ضميمۀ عدم ردع شارع از آن کافی است.»  
ــيد محمد كاظم يزدى  قدس سره در حاشيه  آيت اهللاَّ العظمى س

بر فرائد االصول مى نويسد:
ــبة الى حجية اخبار اآلحاد فان   « و هذا المبنى قوى عندنا بالنس
ــاء العقالء على االعتماد على الظواهر الموجبة للظن النوعی ما لم  بن
ــخصى و كذلك االدلة الدالة على حجية اخبار اآلحاد  يقم الظن الش
ــيرة و االخبار ال تدل االّ على حجية  بالخصوص من االجماع و الس
ــخصى  ــار المظنون الصدور بالظن النوعى ما لم يقم الظن الش االخب

على عدم صدورها بالخصوص...»9
ــت و اعتبار خبر واحد نزد ما قوى  ــن مبنى در ارتباط با حجي «اي
ــت چراكه سيره عقال بر اعتماد به ظواهرى است كه موجب ظن  اس
ــود مادامى كه ظن شخصى در كار نباشد. و نيز ادله اى كه  نوعى ش
ــكل خاصى بر حجيت و اعتبار خبر واحد داللت مى كند مانند  به ش
ــيره عقال و روايات و اينها جز بر حجيت رواياتى كه ظن  اجماع، س
ــت داللت نمى كند، مادامى كه ظن شخصى  نوعى به صدور آنها اس

بر عدم صدور آنها به طور خاص قائم نشود.»
 محقق همدانى قدس سره در مصباح الفقيه مى نويسد:

ــة على اتصافها  ــى جواز العمل بالرواي ــس المدار عندنا ف « اذ لي
ــة المصطلحة... بل المدار على وثاقة الراوى او الوثوق بصدور  بالصح
ــى عمدتها كونها  ــن الخارجية الت ــطة القرائ ــة و ان كان بواس الرواي

 قائالن به وثاقت راوى بايد اثبات كنند كه وثاقت راوى براى عقال موضوعيت 
دارد در حالـى كـه ما براى وثاقت راوى طريقيت قائل هسـتيم. وثاقت راوى 
راهـى اسـت به وثوق به مفاد خبر و اگر از طريـق ديگرى وثوق به مفاد خبر 
پديد آيد، آن خبر اعتبار مى يابد. وثاقت راوى به عنوان يكى از راه هاسـت و 

خصوصيّت و موضوعيت ندارد؛ نه تمام موضوع است و نه جزء موضوع . 
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ــى الكتب األربعة او مأخوذة من االصول المعتبرة مع اعتناء  مدونة ف
األصحاب بها و عدم اعراضهم عنها...»10

اف روايت به صحت   «مالك نزد ما در جواز عمل به روايت، اتصّ
ــوق به صدور  ــالك وثاقت راوى و يا وث ــت بلكه م اصطالحى نيس
ــت گرچه اين از راه قرائن خارجى پديد آيد كه مهم ترين  روايت اس
قرائن همان حضور روايت است در كتب اربعه و يا كتاب هايى كه از 
اصول معتبر گرفته شده باشد. به عالوه توجه اصحاب به آن روايات 

و عدم اعراض از آنها.»
 وحيد بهبهانى قدس سره نيز در اين زمينه گفته هاى روشنگرى 

دارد. وی در الفوائد الحائرية مى نويسد:
ــاف عملهم بأخبار  ــيعة باخبار غير العدول اضع ــل الش « ...اذ عم

العدول...»11
ــان به اخبار  ــيعه به اخبار غير عدول، چند برابر عملش  «عمل ش

عدول است.» 
و نيز: 

ــرطًا ان کان من قول األصحاب فقد عرفت  « و كون العدالة ش
االتّفاق على العمل بغير الصحيح ايضًا بل ضعيفهم اضعاف صحيحهم 
ــرت و ان كان من ظاهر اطالق كالم البعض  الى غير ذلك مما اش

فى كتب االصول فالظاهر اليقاوم المحسوس بالبداهة.»12
ــت که  ــرط بودن عدالت اگر به دليل گفته اصحاب اس «واما ش
دانستی اتفاق بر عمل به خبر غير صحيح ثابت است بلکه خبرهای 
ضعيفشان چند برابر خبر صحيح شان است و اگر اين ادعا را بر پايه 
ظاهراطالق کالم بعضی از اعالم در اصول می کنی، بايد بدانی که 

ــر کالم آنان تاب مقاومت  ظاه
ــوس و  ــت ملم ــر حقيق در براب
محسوس و بديهی را ندارد.»  

ــت اهللاَّ العظمى  حضرت آي
سبحانى دام ظله در الموجز فى 

االصول مى نويسد:
ــن االمعان فيها و فى  « لك
ــيرة العقالئية - التى يأتى  الس
ــا - يعرب عن ان العناية  ذكره
ــى الموضوع  ــة الراوى ف بوثاق

ــوم و لذلك لو  ــدوره من المعص ــًا الى االطمينان بص ــا طريق لكونه
ــتباهه  ــراوى ثقة ولكن دلت القرائن المفيده على خطئه و اش كان ال
ــى ان العبرة فى  ــكل قرينة عل ــره العقالء حجة و هذه يش ــا اعتب لم
ــع بالوثوق بالصدور ال على وثاقة الراوى و االعتماد عليها ألجل  الواق

استلزامها الوثوق بالصدور غالبًا.»13
ــيره عقالء که در آينده از آن   «لکن دقت در روايات و نيز در س
ــازد که توجه به وثاقت روای در محل  ــکار می س ياد می کنيم، آش
ــوی اطمينان  ــت که وثاقت راوی راهی به س بحث به اين دليل اس
به صدور روايت از معصوم است و روی همين جهت، اگر راوی ثقه 
ــد ولی قرائن کافی بر خطا و اشتباه راوی داللت کند، عقالء آن  باش

ــت بر اينکه مالک  خبر را حجت نمی بينند و اين خود قرينه ای اس
در واقع وثوق، به صدور خبر است نه وثاقت راوی و تکيه بر وثاقت 

راوی تنها به دليل تالزم غالبی آن با وثوق به صدور است.»
ــره كه از  ــت حضرت آيت اهللاَّ العظمى خوئى  قدس س گفتنى اس
ــان بسيار  ــت و امروز حوزه بر پايه نظريه ايش ــران اين اقليت اس س
ــت، در تقريراتى كه حضرت آيت  ــده اس متمايل به مبناى اقليت ش
ــن صافى اصفهانى قدس سره از دوره دوم درس  ــيخ حس اهللاَّ حاج ش
ــته، دقيقًا نظريه اكثريت را مى پذيرد؛ به گونه اى  ــان نوش اصول ايش
ــود ايشان در دوره هاى نخستين درس خارج طرفدار  كه معلوم مى ش

نظريه اكثريت و استادان خود بوده است.
 بدين شكل الزم است متن بيان ايشان را از تقريرات دوره دوم 

درسشان در اينجا بياوريم:
« و أما المقدمة الثانية - و هو انسداد باب العلم و العلمی -  فهی 
ــی الريب فيها، و أما باإلضافة إلى  ــبة إلى العلم، و ال ينبغ تامة بالنس
 ،ــبيل منع الخلو ــا تتوقّف على أحد أمرين على س ــی فتماميته العلم
ــداد  ــندا أو ظهورا. و بعبارة أخرى: انس و هما: عدم حجية األخبار س
ــة األخبار الموثوق الصدور إما  يــة فی حج باب العلمی منوط بالخدش
ــندها أو ظهورها. و قد عرفت من األدلّة السابقة من اآليات و  فی س
الروايات و السيرة أنّه ال سبيل إلى الخدشة فی السند.أما فی داللتها: 
ــره - نظرا إلى أن الظهورات  فقد أنكرها المحقّق القمی - قدس س
ــليمه و عدم  ــن قصد إفهامه و قد مر أنّه على فرض تس تختصّ بم
ــه ال يمكن إنكار حجية ظواهر  ــة الظواهر لمن لم يقصد إفهام يحج
األخبار لنا، فإنّا مقصودون باإلفهام، ألن الراوی األول الّذی سمع من 

ــام كان مقصودا باإلفهام، و الراوی الثانی كان مقصودا باإلفهام  اإلم
ــراوی الثالث كان مقصودا باإلفهام للراوی الثانی  للراوی األول، و ال
ــب المعتبرة، كالصدوق  ــذا إلى أن تصل النوبة إلى أرباب الكت و هك
ــود باإلفهام لهؤالء هو كلّ من راجع  ــی و غيرهما، و المقص و الكلين
ــن يتحمل الرواية من  ــن أيضا مقصودون باإلفهام كم كتبهم، فنح
ــالم، فال ريب فی حجية األخبار الموثوق الصدور لنا،  اإلمام عليه الس
ــندا و ال ظهورا، و بعد ذلك ال وجه  ــة فيها ال س و ال مجال للخدش
ــداد باب العلمی، النحالل العلم اإلجمالی بما فی األخبار  لدعوى انس

من التكاليف.» 
ــيرة العقالء فيما  ــادس الوجوه، و هو: جريان س « فالعمدة هو س

محقـق همدانـى: مالك نزد ما در جـواز عمل به روايت، اتّصـاف روايت به صحت 
اصطالحى نيسـت بلكه مالك وثاقت راوى و يا وثوق به صدور روايت است گرچه 
اين از راه قرائن خارجى پديد آيد كه مهم ترين قرائن همان حضور روايت اسـت 
در كتب اربعه و يا كتاب هايى كه از اصول معتبر گرفته شده باشد. به عالوه توّجه 

اصحاب به آن روايات و عدم اعراض از آنها.
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ــى أمور دنياهم و عقباهم  يرجع إل
على العمل بالخبر المفيد للوثوق، 
ــی حجية  ــب و ال كالم ف و ال ري
هذه السيرة طبعا لو الردع الشارع 
عنه، إذ الشارع رئيس العقالء، فإذا 
رأى أنّهم يعاملون مع الخبر المفيد 
ــر المقطوع  ــة الخب ــوق معامل للوث
ــه كاالعتناء  ــدور و يعتنون ب الص
ــم تكن هذه الطريقة  بذلك، فلو ل

ــدد النكير على طريقتهم و يمنع  مرضية له، فعليه أن يردعهم و يش
ــيرتهم، كما فعل فی القياس حيث بلغت الروايات  ــد المنع عن س أش
ــمائة رواية، بل ال  ــن العمل بالقياس إلى خمس ــواردة فی المنع ع ال
ــر الواحد الموجب لالطمئنان  ــد و أن يكون المنع عن العمل بالخب ب
ــاس، ألن اعتناءهم بالخبر  ــن المنع عن العمل بالقي ــد م بمراتب أش
المفيد للوثوق أكثر و أشد بمراتب من اعتنائهم بالقياس، فإذا لم يردع 

الشارع عن مثل هذه السيرة، نستكشف منه رضاه بذلك.»  
ــا أن داللة بعض اآليات و األخبار و  ــر من جميع ما ذكرن « فظه
ــوق الصدور تامة غير قابلة  ــيرة العقالئية على حجية الخبر الموث الس

لإلنكار.» 
 اين گفته  هاى اعالم گرچه برخى در مورد سيره بود و برخى در 
مورد روايات، ولى در هر دو مورد گوياى آن است كه خبر موثوق به 

حجت است و وثاقت راوى موضوعيت ندارد.
 خوانندگان گرامى اگر كمى دقت كنند مى يابند كه حق با تعميم 
ــت كه عقالء تنها به خبر ثقه عمل  ــيره است و هرگز چنين نيس س
ــد و در  ــد، مورد عمل نباش كنند و اگر خبرى، با قرائن موثوق به ش
برابر حضرت آية العظمى خوئى، اين دسته از عالمان هستند كه مفاد 

سيره را بر پايه اعتبار خبر موثوق به مى دانند. 
گفته هاى عالمانى چون محقق نائينى و آقا ضياء عراقى و ديگران 
ــان شگفت  زده مى شود كه  ــاهده کرديد و جدًا انس را به وضوح مش
ــره مفاد سيره را در  س سچگونه حضرت آيت اهللا العظمی خويی قد

خصوص خبر ثقه محدود مى كنند.
ــاره كنيم که  در  ــا در پايان اين بخش ضرورى مى دانيم  اش  م
ــند نيست بلكه  تاريخ، مالك اعتبار يك نقل تاريخى تنها صحت س
ــوى  ــد و از س نقل تاريخى هنگامى كه در كتاب معتبر تاريخى باش

يك تاريخ  نگار معتبر مطرح گردد اعتبار مى يابد؛ 
به عالوه با جمع آورى قرائن، يك نقل تاريخى به اثبات مى رسد. 
البته در هنگام تعارض وضعيت سخت مى شود و بايد در مقام ترجيح 

كار كرد.
ــن مى گردد كه سيره عقال در باب اعتبار يك   با اين توجه روش
ــندى كار را تمام مى كند  ــت؟ آيا صرفًا صحت س نقل و روايت چيس
ــندى نيست و راه هاى  يا اعتبار يك نقل و روايت تنها به صحت س

اعتباريابى يك نقل و روايت، فراتر از صحت سندى است.
 

دليل دوم
ــيره عقالء را بر پذيرش   رواياتى كه خبر ثقه را معتبر مى كند، س

مطلق خبر موثوق به محدود مى سازد.
ــه اينكه برخی  ــت ولى با توجه ب ــيره عقالء مطلق اس  گرچه س
ــيره  ــر ثقه را حجت می دانند، اين روايات رادع از آن س ــات خب رواي

مى شود و حجيت و اعتبار منحصر به خبر ثقه مى شود .

پاسخ ما به دليل دّوم
اگر سيره عقاليى نسبت به خبر موثوق به تعميم داشته باشد كه 
ــاس سيره عقاليى اثبات  دارد، حجيت و اعتبار خبر موثوق به بر اس
ــود و هرگز حجيت خبر ثقه كه از روايات به دست آمده، نافى  مى ش

اعتبار خبر موثوق به نيست.
ــازد، آيا اين  ى را حجت س ــات ما خبر ثقه خاصّ ــًا اگر رواي  فرض
ــه، بلكه مفاد  ــازد؟ ن ــات مى تواند حجيت خبر ثقه را محدود س رواي
روايات، اعتبار و حجيت خبر ثقه خاصى مى شود و مفاد سيره حجيت 
و اعتبار مطلق خبر ثقه و اين دو با هم تنافى ندارند گويا که مثبتين 
ــت كسى از روايات ، اعتبار خبر ثقه  ــتند.  بگذريم كه ممكن اس هس
ــت بفهمد و بتواند اين پرش را داشته  را به عنوان اينكه وثوق آور اس
باشد كه هرخبر موثوق به حجت و معتبر است و خبر ثقه خصوصيت 

ندارد.
 در هر صورت اگر ما دو دليل داشته باشيم که يك دليل، مطلق 
ــازد و دليل ديگر خبر موثوق به اى كه از  خبر موثوق به را حجت س
ــد، آيا دليل دوم مانع از  راه وثاقت راوى به آن وثوق پديد آمده باش
پذيرش دليل اول است؟ هرگز چنين نيست زيرا دليل اول دائره اش 
ــت و دليل دوم دائره اش  ــيع تر و محدوده اثباتش گسترده تر اس وس

محدودتر و هر كدام در اثبات مفاد خويش توانا هستند.

 استبعاد اّول 
ــود و آن اينكه اگر بنا  ــتبعادى نيز ديده مى ش ــن زمينه اس  در اي
باشد خبر موثوق به از هر راهى كه اين وثوق نوعى پديد آيد، حجت 
باشد، ضابط مشخصى نمى توان براى حجيت به دست داد، در حالى 
كه نظريه حجيت خبر ثقه ضابط معين و مشخصى دارد. اگر راويان 
ــند يعنى در رجال توثيق شده باشند، خبر اعتبار مى يابد  خبر ثقه باش

وگرنه، اعتبار نمى يابد.

در تاريـخ، مـالك اعتبار يك نقـل تاريخى تنها صّحت سـند نيسـت بلكه نقل 
تاريخـى هنگامى كه در كتاب معتبر تاريخى باشـد و از سـوى يك تاريخ  نگار 
معتبر مطرح گردد اعتبار مى يابد؛ به عالوه با جمع آورى قرائن، يك نقل تاريخى 

به اثبات مى رسد.
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ــتبعاد گفتنى است كه حجيت خبر موثوق به   در رابطه با اين اس
ــكل كه هر خبرى كه براى عقالء  ــنى دارد به اين ش نيز مالك روش
ــد اعتبار دارد و مالك اعتبار آن، پديد آمدن وثوق  نوعًا وثوق آور باش
ــت و اينكه راه هاى پديدآورنده وثوق نوعى، گوناگون  نوعى بدان اس
ــترده است، مشكلى در اين راه پديد نمى آورد. البته مى پذيريم  و گس
ــرايط خبر را ديد و  ــترى را مى طلبد؛ بايد ش ــه اين تخصص بيش ك
ــا ديگر روايات  ــرد و هماهنگى آن را ب ــى ك زمينه هاى آن را بررس
ــطه امامان را با  ــاگردان بالواسطه و مع الواس ــنجيد و برخورد ش س
ــت و به  روايت مورد مطالعه قرار داد و چيزهاى ديگرى  از اين دس

صرف ثقه بودن و نبودن راوى اكتفا نكرد.
 اگر آسانی اجراى يك نظريه مالك درستى نظريه اى باشد، بايد 

بسيارى از نظريه هاى علمى را از دور خارج كرد.

 استبعاد  دّوم
ــيعه بر مبناى  ــر اكثريت قريب به اتفاق عالمان و فقيهان ش  اگ
اعتبار و حجيت خبر موثوق به هستند، پس چرا در مباحث، ابتدا سند 
را مورد بررسى قرار مى دهند و از صحت و اعتبار سند جويا مى شوند 
و در صورتى كه راويان سند توثيق نداشته باشند، روايت را از اعتبار 
ــيوه بحث را در حوزه ها و در ميان عالمان و  ــما اين ش مى اندازند. ش
ــاهده مى كنيد و اين دليل آن است كه  نيز در كتاب ها به راحتى مش
ــت و اگر راوى وثاقتش احراز نشود ، روايت  تنها خبر ثقه حجت اس

اعتبار ندارد.
ــيعه، اعتبار  ــر مبناى برخى از عالمان ش ــه ما مى پذيريم كه ب بل
ــد و در كلمات اين جمع، حتمًا در  ــندى حرف اول و آخر را مى زن س
ــن منحصر به مبناى  ــندى صورت مى گيرد ولى اي ــى س ابتدا بررس

اقليت است و در مبناى اكثريت چنين نيست.
ــت كه بارها به آن اشاره شد  در هر صورت راه صحيح همان اس

و آن اينكه براى اعتباريابى روايات دو راه وجود دارد: 
ــوق مخبرى  ــش را وث ــه نام ــان ك ــت راوي ــات وثاق ــك: اثب ي

مى گذاريم. 
دو: اثبات وثاقت خبر كه نامش را وثوق خبرى مى نهيم.

 و صحيح تر همان است كه باز بارها مطرح گرديد كه حتى اگر 
روايت از نظر وثاقت راوى مشكلى نداشته باشد اما مورد توجه عالمان 

قرار نگرفته باشد از اعتبار ساقط است (البته بر مبناى اكثريت)
ــت و نه عدم  ــه وثاقت راويان دليل اعتبار روايت اس ــن ن  بنابراي
ــان دليل عدم اعتبار، چراكه براى اعتبار راه هاى ديگرى نيز  وثاقتش
ــت و براى اثبات عدم اعتبار نيز راه هاى ديگرى هست و وثاقت  هس

راويان حرف اول و آخر را در اعتبار روايت نمى زند. 

پى نوشت ها:
۱ - مقاله  چهارمی نيز آماده شده که اوجمندی روايات شيعه را در مقايسه با روايات اهل 
ــان می دهد. در اين مقاله روشن می گردد که روايات اهل سنت تحريف شده ،  ــنت نش س

جعلی وپيرايه دار است .
۲ . حلقات االصول ج۲ ص ۲۰۱

۳ . مصباح االصول ج ۲ ص ۲۳۳
۴ . مصباح االصول ج ۲ ص ۲۷۹

۵ . معتبر ج ۱ ص ۲۹
۶ . حاشيه بر رسائل ، ص ۷۰
۷ . نهاية االفکار ج ۳ ص ۱۸۴
۸ . فوائد االصول ج۱ ص ۶۸۰

۹ . حاشيه بر فرائد االصول ج۱ ص ۶۸۰
۱۰ . مصباح الفقيه ، کتاب الصلوة، ص ۱۲

۱۱ . الفوائد الحائرية، ص ۴۱
۱۲ . همان، ص ۴۸۷

۱۳ . الموجزفی االصول، ص ۱۶۸
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سابقه نگارش و 
تدوين حديث د ر تشيع

شيخ حر عاملی
مترجم: سيد مهدی شاهچراغی

3 مقاله
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اشاره
ــت احاديث با  ــه نگارش و ثب ــر اين گمانند ک ــده ای ب ع
ــد و  ــالم آغاز ش ــاله  از صدر اس فاصله ای حد اقل يکصد س
ــی  ــياری از احاديث موجود به مدد حافظه راويان بازنويس بس
ــالمت و دست  ــت  و از همين رو نمی توان به س ــده اس ش
ــياری از آنها اعتماد کرد. محدث خبير شيخ حر  نخوردگی بس
عاملی صاحب کتاب گرانقدر وسائل الشيعة در باره اين گمانه 
ــاله ای پرداخته و اثبات کرده است که در  زنی به نگارش رس
شيعه، کتابت حديث از زمان رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله و 
سلم آغاز شده و با پی گيری ائمه معصومين عليهم السالم و 
اصحابشان مجدانه ادامه يافته است. البته در باره اهل سنت، 
ــخن درستی است و اينکه  وقفه در ثبت و تدوين احاديث س
ــيخ بهايی به موضوع  ــهيد ثانی و ش برخی از بزرگان چون ش
ــاره کرده اند، مربوط به  وقفه يک قرنی در نگارش حديث اش

اهل سنت می باشد و نه ميراث حديثی شيعه.
ــيخ حر عاملی  ــية اثر ش اين مقاله از کتاب الفوائد الطوس

انتخاب و ترجمه شده است. 

ــرح اربعين خود، در روايت نخست از معصوم  ــيخ بهايی در ش ش
ــالم نقل می کند که: هرکس از امت من  چهل حديث از  عليه الس
ــت را حفظ کند، خداوند  رواياتی که در امر دينش به آنها محتاج اس

در روز قيامت او را فقيه و عالم برمی انگيزد.
»، از برکردن  ــت: «ظاهر در «من حفظَ ــيخ اين گونه اس بيان ش
ــت نه  ــت. مقصود از حفظ کردن، نقش و ماندگاری در ذهن اس اس
ــی از اصحاب، بعض ديگر را از  ــگارش و کتابت، تا جايی که بعض ن
ــوده منع می کردند. گفته  ــه رواياتی که در ذهن راوی نب احتجاج ب
ــده که تدوين حديث از مستحدثات قرن دوم هجرت بوده و بعيد  ش
نيست که مراد از حفظ، حفاظت و حراست از روايات در برابر نابودی 
و کهنه شدن است اعم از حفظ کردن، از برکردن، کتابت و عمل در 

بين مردم و لو با نوشتن و امثال آن.1»
ــواز روايت حديث  ــرح درايه می گويد: «در ج ــهيد ثانی در ش ش
اختالف شده است. گروهی افراط و گروهی تفريط کرده اند تا جايی 
ــه بعضی از تفريطی ها گفته اند: رواياتی که راوی آن را از بر نقل  ک
ــک و ابوحنيفه و بعضی  ــت حجيت ندارد و اين مذهب مال کرده اس
ــد. برخی ديگر اعتماد بر کتابها و نوشته ها را  ــافعی ها می باش از ش
ــرط وجود داشتن نزد راوی يا اينکه از شخص  جايز می دانند، به ش
ــد، واالّ روايت از آن صحيح نيست؛ چون  مطمئنی، امانت گرفته باش
اگر نوشته در دست او نباشد، امکان تغيير وجود دارد و اين دليلی بر 
منع اعتماد بر کتابت است. حق، مذهب وسط است و آن جواز روايت 
به هر دو گونه است. [هم حفظ و هم کتابت] لکن نظر بهتر که همه 
بر آن اتفاق دارند، روايت از کسی است که حفظ می کند. همچنين 
بنابر قول صحيح تر، روايت از نوشته هم جايز است اگرچه در دست 

راوی نباشد، البته با اطمينان از عدم تغيير آن.»

ــدًا عجيبی صورت  ــد بگويم غفلت ج ــورد عبارت اول، باي در م
ــت و اصل اين کالم به حتم از علمای عامه (سنی)گرفته  گرفته اس
شده است. همانطور که عبارت دوم نيز به آن اشاره دارد و در جاهای 
ديگر نيز بدان تصريح شده است. اين از جمله فريبکاری های واهی 
ــد.  ــه اگر خدا بخواهد، بيان خواهد ش ــت ک و مغالطات واضحی اس
ــت که روايات ايشان [عامه] بعد يک قرن از هجرت و به  روشن اس
گفته بعضی از ايشان، در اواخر قرن دوم  و بعد از آن تدوين و کتابت 
ــده است که ابن ابی العزافر از علمای آنها به اين موضوع تصريح  ش
کرده است. پس چگونه است که علمای خاصه (شيعه) اين موضوع 
ــرح و آن را قبول می کنند و آن را به احاديث عامه مقيد نمی  را مط
ــالف ايشان اعتنا و  ــود که اس ــن می ش کنند. با تحقيق و تتبع روش
ــالف اماميه نداشته اند و اين در  اهتمامی به روايت حديث مانند اس
ه  ـ خصوصًا در  حالی است که احاديث عامه نسبت به احاديث خاصّ

احکام شرعی- خيلی کمتر می باشد. 

شيخ بهايی در رساله ای در علم دراية الحديث2 و قبل از او شهيد 
ــاهد  کری و غير آن به اين موضوع تصريح کرده اند و تتبع ش در الذّ
ــت که احاديث نزد ايشان [عامه] زياد شده بود و ايشان  اين مدعاس
نيز به نقل ائمه معصومين عليه السالم رجوع نمی کردند، پس اخبار 
ــرايطی متأخرين ايشان بعد  ــدند. در چنين ش آحاد خالی از قرائن ش
ــع آوری احاديث کردند و برای قصور  ــروع به جم از مدت طويلی ش
ــاس آنچه که شيخ بهايی نقل  ــان در ثبت احاديث، بر اس گذشگانش

کرده است (مساله ترجيح حفظ بر کتابت و ...) عذر تراشی کردند.
ــان به  ــن ظن ايش ــه از حس ــت ک ــذر غيرصحيحی اس ــن ع اي
گذشتگانشان نشأت می گيرد با اينکه همه يا اکثر آنها منافق بودند. 
ــود، پيامبر صلی اهللا عليه و آله  ــر از برکردن، موثق تر از کتابت ب اگ
ــود، امر به کتابت  ــيان ب ــی که معصوم از خطا و نس ــلم  در حال و س
ــان امت، افرادی چون  ــی کرد، در حالی که در مي ــی و قرآن نم وح
اميرالمؤمنين عليه السالم و فاطمه سالم اهللا عليها و حسنين عليهما 

نـّص متواتـرى از پيامبـر اكرم (ص) اسـت كه 
او اميرالمؤمنيـن عليـه السـالم را بـه نـگارش 
جميـع تنزيـل و تأويل، بلكه همه سـنت و آنچه 
از احاديـث و احكام شـرعيه آمده اسـت، بلكه 
باالتر از آن يعنى نگاشـتن هرچه بوده و خواهد 
آمـد تـا روز قيامـت، امر كـرد. همچنيـن به او 
فرمان داد كه آنها را براى شـركايش بنويسـد. 
على عليه السـالم سـئوال كرد: شركاى من چه 
كسانى هسـتند؟ فرمود: ائمه كه فرزندان تواند 

و معصومند.
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السالم بوده اند که همگی معصوم هستند. ضمن آن که تعداد آيات 
قرآن خيلی کمتر از احاديث بوده که تعدادش از شمارش خارج است 

و در هر هفته، غالبًا چندبرابر آيات اضافه می شد. 
 كتابت حديث در قرن اول هجرى

ــوب در معالم العلماء3روايتی را نقل می کند که  ــهر آش ۱. ابن ش
اولين کسی که در اسالم به تصنيف و تدوين روی آورد، اميرالمؤمنين 
ــالم بود که آيات کتاب خدا را جمع کرد. پس از او سلمان  عليه الس
ــداهللا بن ابی رافع بود و  ــی، ابوذر غفاری، اصبغ بن نباته و عب فارس

سپس صحيفه کامله از امام زين العابدين می باشد.
ــت که او اميرالمؤمنين  ۲. نصّ متواتری از پيامبر اکرم (ص) اس
ــالم را به نگارش جميع تنزيل و تأويل، بلکه همه سنت و  عليه الس
ــرعيه آمده است، بلکه باالتر از آن يعنی  آنچه از احاديث و احکام ش
ــتن هرچه بوده و خواهد آمد تا روز قيامت، امر کرد. همچنين  نگاش
به او فرمان داد که آنها را برای شرکايش بنويسد. علی عليه السالم 
سئوال کرد: شرکای من چه کسانی هستند؟ فرمود: ائمه که فرزندان 

تواند و معصومند.

کتاب علی عليه السالم و مصحف فاطمه سالم اهللا عليها و اخبار 
ــت خود  ــالم با دس ــه فرايض و غيرذلک که علی عليه الس و صحيف
نوشته است و پيامبر(ص) آنها را امالء کرده است، تعدادشان بيش از 
حد شمارش است و مشهورتر از آن است که مخفی بماند. آن کتابها 

از نص گذشته و به حد تواتر رسيده است.
۳. حديث لوح که به صورت مکتوب از آسمان نازل شده و جابر 
ــتان فاطمه سالم اهللا عليها گرفته و از روی آن نوشته است و  از دس
ــتمل بر اسماء ائمه عليه السالم و احوال ايشان و نص بر امامت  مش
ــان است. امام باقرعليه السالم آن را با جابر مقابله کرده است و  ايش

امکان انکار و شک در آن نيست.
ــت و در آثار ديگر نيز  ــهور اس ــلمان که در اخبار مش ۴.کتاب س

آمده است.
۵. مصحف ابن مسعود و روايات تدوين شده توسط او که شهرت 

دارد و انکارناپذير است.
۶.کتاب ابن عباس که در تفسير و غيرآن تأليف و نگارش شده و 

تا االن نيز به طرق فراوان بين علما مشهور می باشد.
۷.کتاب سليم بن قيس هاللی که در زمان اميرالمؤمنين گردآوری 
شده و به ائمه عليهم السالم نيز عرضه شده است، مشهور و معروف 
است، در کتب رجالی از آن ياد شده و هم اکنون نيز موجود است. دو 
نسخه نزد ما و نسخه های فراوان و متعدد در اصفهان، قم، قزوين، 

کاشان، جبل عامل و ... موجود می باشد.
ــت، از ابتدا تا  ــاب ابن ابی رافع که در کتب رجالی آمده اس ۸.کت
ــاب اميرالمؤمنين عليه  ــه را دربردارد. مصنف آن از اصح انتهای فق
ــالم و هم عهد پيامبر (ص) بوده که کتابش را در زمان حضرت  الس
ــته  ــالم و به فرمان او برای عمال و کارگزارانش نوش علی عليه الس
است تا هم آنها و هم ديگران و هم بعد از او به آن عمل کنند. اين 

کتاب در کتب روايی و کتابشناسی آمده است.
ــلم  در  ــه هايی که به امر پيامبر صلی اهللا عليه و آله و س ۹. نام
زمان ايشان نوشته می شد مشهور است و نيز در عصر اميرالمؤمنين 
ــاير ائمه عليهم السالم   ــالم و حسنين عليهما السالم و س عليه الس
ــان يا به دستور ايشان نوشته می شد که  نامه هايی به خط خود ايش
اين نامه ها و نوشته ها و جوابيه ها در کتب مورد اعتماد مانند نهج 

البالغه گردآوری شده است. 
ــيخ کلينی (ره) و ... که در زمان  ــائل ش ۱۰.کتاب احتجاج  و رس
ائمه عليهم السالم و به دستور ايشان تأليف شده و به محضر ايشان 
ــندگان آنها تعريف و  ــا را تصحيح و از نويس ــه نيز آنه ــيده و ائم رس
ــتور به عمل کردن آنها داده اند. اين کتب در  تمجيد کرده اند و دس

کتابهای رجالی آمده که ذکر آنها موجب تطويل است.
ــول چهار صد گانه که در زمان ائمه تأليف و جمع آوری  ۱۱. اص

شده است، مشهورتر از آن است که برکسی پوشيده باشد.
ــود در طبقه اول رجال می  ــی در آغاز کتاب رجال خ ۱۲. نجاش
گويد: ابورافع غالم رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله و سلم  که اسمش 
ــلم بود. او غالم عباس بن عبدالمطلب بود که وقتی مسلمان شد  أس
ــلم  هبه کرد. او از بهترين  وی را به پيامبر صلی اهللا عليه و آله و س
ــت که علی،  ــيعيان بود و دو فرزند به نامهای عبيداهللا و علی داش ش
ــالم بود.4 و روشن است هر فرمانی که  کاتب اميرالمؤمنين عليه الس
ــالم نوشته می شد، حديث است و او نيز از صحابه  از علی عليه الس

كتاب ابـن ابى رافع كه در كتـب رجالى آمده 
است از ابتدا تا انتهاى فقه را دربردارد. مصنف 
آن از اصحاب اميرالمؤمنين عليه السالم و هم 
عهـد پيامبر (ص) بوده كه كتابش را در زمان 
حضرت على عليه السالم و به فرمان او براى 
عّمال و كارگزارانش نوشـته است تا هم آنها 
و هم ديگران و هم بعد از او به آن عمل كنند. 
اين كتاب در كتب روايى و كتابشناسـى آمده 

است.

نامه هايى كه به امر پيامبر صلى اهللا عليه و آله 
و سلم  در زمان ايشان نوشته مى شد مشهور 
است و نيز در عصر اميرالمؤمنين عليه السالم 
و حسـنين عليهما السالم و ساير ائمه عليهم 
السـالم  نامه هايى به خط خود ايشـان يا به 
دستور ايشـان نوشته مى شد كه اين نامه ها 
و نوشـته ها و جوابيّه هـا در كتب مورد اعتماد 

مانند نهج البالغه گردآورى شده است. 
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می باشد.
ــی در ادامه می گويد: ابی رافع کتابی به نام سنن و احکام  نجاش
ــد: از ابی رافع [از  ــند آن را اينگونه ذکر می کن ــا دارد که س و قضاي
علی بن ابی رافع] از علی بن ابی طالب عليه السالم ... سپس ابواب 

مختلف کتاب را بيان می کند: صلوة، صوم، حج،... .
نجاشی می افزايد: علی بن ابی رافع تابعی و از اخيار شيعه، کتاب 
ديگری هم دارد. او از اصحاب اميرالمؤمنين و کاتب او بود و حديث 
زياد از حفظ داشت. کتابی در علم فقه دارد که شامل وضو، صلوة و 

ساير ابواب فقه می شود. سپس سند آن را ذکر می کند.

ــی در ادامه طبقه اول اين گونه می گويد: پس از او [علی  نجاش
ــت که او نيز کتابی دارد و  ــليم بن قيس هاللی اس بن ابی رافع]، س
ــت از اصحاب  ــندش را بيان می کند. بعد از او اصبغ بن نباته اس س
ــتر و نامه به  ــالم که پيمان مالک اش ــاص اميرالمؤمنين عليه الس خ

فرزندش از او روايت شده و سند آنها را نيز يادآور می شود. 
ــور، جنگجو و  ــخصی سلحش ــد از او عبداهللا بن حر جعفی، ش بع
ــخه ای از اميرالمؤمنين از وی روايت شده است.  ــاعر بود که نس ش
ــين عليهما  ــپس به ابان بن تغلب می پردازد که از علی بن الحس س
السالم روايت کرده است. او کتابهايی از جمله تفسير غريب القرآن، 
ــی می گويد: از وی سی هزار حديث  کتاب الفضائل و... دارد. نجاش

روايت شده است.
ــوب از معالم العلماء5 از شيخ  ــيخ اجل محمد بن شهرآش ۱۳. ش
ــد اميرالمؤمنين تا عهد امام  ــه : اماميه در عه ــد نقل می کند ک مفي
حسن عسگری عليه السالم، چهارصد کتاب به نام اصول چهار صد 

گانه نوشته اند که همگی در حديث و روايت هستند. 
۱۴. محقق در معتبر می گويد: از امام صادق عليه السالم نزديک 
به چهارهزار نفر نقل روايت کرده اند. تا جايی که می نويسد: در ثبت 
ــواالت (فقهی و دينی) چهارصد نويسنده،  ــخهای حضرت به س پاس

چهار صد کتاب نوشته اند که آنها را اصول می نامند.6
ــوب و عبارت محقق)  ــهر آش بين اين دو عبارت ( عبارت ابن ش
ــت که بين آنها جمع برقرار کنيم. بلکه  ــت و سزاوار اس منافاتی نيس
ــی کتاب،  ــتر از آن را ذکر کنيم چرا که بعضی از راويان س بايد بيش
بعضی صد کتاب و بعضی مثل يونس بن عبدالرحمن هزار کتاب در 

رد عامه و سی کتاب در غير آن نوشته است.
ــت، حيدر بن محمد بن نعيم سمرقندی از  ــده اس و نيز روايت ش
ــد را  ــی از کتب حديثی همان گونه که ذکر ش ــايخ يونس، کتاب مش
ــاب رجالی ميرزا محمد بن علی  ــت. در ضمن در کت تأليف کرده اس
ــتر از تأليفات  ــش هزار و ششصد کتاب و شايد بيش ــترآبادی، ش اس
علمای اماميه و روايات ايشان ذکر شده که چه بسا اکثر آنها در قرن 
اول هجری نگاشته شده باشد و شکی نيست که هشتصد کتابی که 
در دو عبارت گذشته بيان شد، اکثر آنها، کتابت و تدوينشان در قرن 
اول بوده باشد. احاديث دالّ بر امر به کتابت حديث و قرآن، بيش از 

حد شمارش است و از حد تواتر گذشته است.
۱۵. ادعيه صحيفه کامله [سجاديه] و کتابت آن توسط امام باقر 
ــالم به امالء پدر بزرگوارشان  ــالم و زيد بن علی عليه الس عليه الس
ــت، در حالی که مقابله آن نيز مروی و مذکور  ــهور و متواتر اس مش

است.
ــيخ صدوق (ره) در  ــث بالل را که رئيس المحدثين ش ۱۶. حدي
ــی و غير آن در  ــز در کتاب امال ــره الفقيه7 و ني ــاب من اليحض کت
فضيلت اذان و توصيف بهشت و ... نقل می کند، عبداهللا بن علی به 
ــت. بالل از صحابه بوده و سخنان او مشتمل  امالء بالل نوشته اس

بر احاديث فراوان است.
ــته هايی که نزد اميرالمؤمنين عليه السالم بود و ايشان  ۱۷. نوش
هنگام شهادتش به امام حسن عليه السالم و او به امام حسين عليه 
السالم سپردند و امام حسين عليه السالم نيز هنگام سفر به کربال و 
نگرانی از کشته شدن و قرار گرفتن در دست دشمنان و يقين به اين 
امر، آنها را نزد ام سلمه سپرد و علی بن الحسين عليه السالم پس از 
مراجعت آنها را پس گرفت و به امامی پس از امام ديگر منتقل شد. 
ــت که رد و دفع نمی شود و همه  ــته ها اخبار و آثاری اس در آن نوش
از احاديث مکتوب در زمان رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله و سلم و 

عصر ايشان بوده است.8

۱۸. شيخ صدوق (ره) در اول کتاب اکمال الدين می گويد: ائمه 
ــالم يک سال يا کمتر يا بيشتر قبل از رحلتشان، مردم را  عليهم الس
نسبت به امر غيبت آگاهی می دادند و آن را برای پيروانشان تبيين 

شـيخ اجـل محمد بـن شهرآشـوب از معالم 
العلماء از شـيخ مفيـد نقل مى كند كه : اماميّه 
در عهـد اميرالمؤمنيـن تـا عهد امام حسـن 
عسگرى عليه السالم، چهارصد كتاب به نام 
اصول چهار صد گانه نوشـته اند كه همگى در 

حديث و روايت هستند. 

حديـث بـالل را كه رئيـس المحدثين شـيخ 
صـدوق (ره) در كتـاب من اليحضـره الفقيه و 
نيـز در كتاب امالى و غيـر آن در فضيلت اذان 
و توصيف بهشت و ... نقل مى كند، عبداهللا بن 
على به امالء بالل نوشته است. بالل از صحابه 
بوده و سـخنان او مشـتمل بر احاديث فراوان 

است.
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ــا حفظ و به صورت کتاب  ــی کردند که اين روايات در صحيفه ه م
تدوين می شدند در حالی که هنوز حدود دويست سال کمتر يا بيشتر 
ــان کسی نيست مگر  ــيعيان ايش تا غيبت فاصله بود. از پيروان و ش
ــان ذکر  ــتر کتابها و روايات و مصنّفاتش اينکه آن موضوع را در بيش
کرده اند که آن تأليفات به «اصول» شناخته می شوند و در سالهای 
ــيعيان آل محمد عليهم السالم  قبل از غيبت، منظم و مدون نزد ش

محافظت می شدند.9
ــن است که غيبت در سال ۲۶۰ هجری بوده و معلوم است  روش
ــد، همگی يا اکثر آنها در قرن اول  ــاره ش که کتابهايی که به آن اش

نوشته شده و همه آنها روايت هستند.
ــی در احتجاج از اميرالمؤمنين عليه السالم روايت می  ۱۹.طبرس
کند، در جريان فتح بصره، وقتی مردم جمع شدند، حسن بصری در 
ميان آنها بود و لوح هايی به همراه داشت و وقتی اميرالمؤمنين عليه 

السالم سخن می گفت، او آنها را می نوشت. 10
ــن [برای تکميل بحث] نگاه کنيد به باب «ماعند االئمه  همچني
ــول» در اصول کافی و نيز باب  ــالم من الکتب فی االص عليهم الس
ــک بالکتب» و... در اصول کافی که آنها در  فضل الکتابة و التمس»
ــن موضوع کفايت می کنند و اگر اين ها را به ديگر کتب حديثی  اي
و رجالی (که در اين زمينه مطالبی دارند) منضم کنيم، فصل مشبعی 

خواهد شد. 

ــد و  ــم را در اين مجال رها کنيم به اطاله می کش ــر عنان قل اگ
ــت و تازه بر انجام آن قادر نيستيم.  ــتگی  به همراه خواهد داش خس
ــت و بعض  ــر کالمی که اصلش برای عامه اس ــن تحت تأثي بنابراي
متأخرين از خاصه بنابر غفلت آن را نقل کرده اند، قرار مگير و گمان 
ــول خدا  ــر که نگارش حديث و مقابله و تصحيح آن در عصر رس مب
ــده و نيز گمان مبر که از برکردن  ــلم  انجام نش صلی اهللا عليه و س
ــت، بلکه عکس آن می باشد. زيرا وجدان بر آن  ــتن بهتر اس از نوش
شهادت می دهد، چون نسيان، طبيعت ثانوی انسان است. همچنين 
ــت. پس   ــتن موثّق تر از حفظ کردن اس ــص متواتر داريم که نوش ن
اعتماد بر حديث مکتوب بعد از مقابله و تصحيح آن سزاوارتر است. 
اينک برای تبرک، تعدادی از رواياتی را که اشاره به اين موضوع 

دارد  بيان می کنيم:

۱.شيخ جليل ثقة االسالم محمد بن يعقوب کلينی (ره) در کافی 
به سند خودش روايت می کند، امام صادق عليه السالم فرمود: قلب، 

به کتابت اتکا و اعتماد می کند.11
ــيد، تا ننويسيد  ــالم می فرمايد: بنويس ۲.همچنين امام عليه الس

حفظ نمی کنيد.12

ــز می فرمايد: از کتابهايتان محافظت کنيد که در آينده به  ۳.و ني
آن نياز پيدا خواهيد کرد. 13

ــالم می فرمايد: بنويسيد و دانشتان  ۴.و نيز امام صادق عليه الس
ــان برادرانتان پراکنده کنيد. هنگامی که از دنيا رفتيد، کتابهای  را مي
شما به ارث به آنها می رسد، روزگاری هرج و مرج فرا خواهد رسيد 

که هيچ انيسی جز کتاب برای مردم نخواهد بود.۱۴
۵.امام صادق عليه السالم می فرمايد: سخنان ما را شيوا و فصيح 

بيان (و مکتوب) کنيد، زيرا ما قوم فصيح هستيم.15
۶.از امام صادق عليه السالم روايتی در فضيلت زيارت امام علی 
ــده که در ادامه آن می فرمايد: اين سخن را با  ــالم نقل ش عليه الس

آب طال بنويسيد.16
۷.از ايشان در حديث فضيلت ائمه عليه السالم آمده است: واجب 

است اين سخن با آب طال نوشته شود.17
ــالم، راوی می گويد: گفتم  ۸.در حديث کنز از امام رضاعليه الس
ــم. آنگاه امام دوات را مقابل  ــت گردم، می خواهم آن را بنويس فداي
من قرار داد، دوات را از دست ايشان گرفتم و بوسيدم. سپس سخن 

ايشان را نوشتم.18
۹.شخصی از امام جواد عليه السالم سؤال کرد که بزرگانی از ما 
ــالم احاديثی روايت کرده اند که  از امام صادق و امام باقرعليهما الس
به دليل تقيه شديد، نوشته هايشان را پنهان کرده و نقل نکرده اند. 
ــيده [با آنها چه کنيم؟] ،  ــان کتابهايشان به ما رس پس از مرگ ايش

امام فرمود: آنها را بيان کنيد که حق هستند.19
۱۰.از حمزة بن طيار نقل است که وی برخی از خطبه های امام 

باقر عليه السالم  را به امام صادق عليه السالم عرضه کرد.  

امام صادق عليه السالم مى فرمايد: بنويسيد 
و دانشـتان را ميان برادرانتان پراكنده كنيد. 
هنگامـى كه از دنيـا رفتيد كتابهاى شـما به 
ارث به آنها مى رسـد، روزگارى هرج و مرج 
فرا خواهد رسـيد كه هيچ انيسـى جز كتاب 

براى مردم نخواهد بود.

شيخ جليل رئيس المحدثين ابوجعفربن بابويه 
قّمى (ره) در امالى از رسـول خدا نقل مى كند: 
مؤمـن وقتى كه مـى ميرد، اگر فقـط يك ورق 
كاغذ كه در آن علمى باشد از خود به جاگذارد، 
همـان كاغـذ در روز قيامـت ميـان او و آتـش 
حاجبى خواهد شـد و خداوند تعالى به ازاى هر 
حرِف آن نوشته، شـهرى بزرگتر از هفت برابر 

دنيا به وى عطا مى كند.
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ــال و يونس گفتند: کتاب فرائض اميرالمؤمنين عليه  ۱۱.ابن فضّ
ــالم را به امام ابی الحسن الرضاعليه السالم عرضه کرديم، امام  الس

فرمود: صحيح است.20
ــيخ جليل رئيس المحدثين ابوجعفربن بابويه قمی (ره) در  ۱۲.ش
امالی از رسول خدا نقل می کند: مؤمن وقتی که می ميرد، اگر فقط 
يک ورق کاغذ که در آن علمی باشد از خود به جاگذارد، همان کاغذ 
ــد و خداوند تعالی به  در روز قيامت ميان او و آتش حاجبی خواهد ش
ــهری بزرگتر از هفت برابر دنيا به وی  ــته، ش ازای هر حرف آن نوش

عطا می کند.21
احاديث و روايات در اين زمينه زياد است که ما فقط از باب تبرک 

دوازده عدد آن را ذکر کرديم.

پى نوشت ها:
۱. اربعين ص ۷

۲. مراجعه کنيد به ص ۱۵ از الوجيزه فی الدرايه در بخش خاتمه
۳. معالم العلماء ص ۱ بعد از مقدمه

۴ . نجاشی صص ۱-۵
۵ . معالم العلماء ص ۱ بعد از مقدمه
۶. معتبر ص ۴، چاپ سنگی قديمی
۷. من ال يحضره الفقيه ج ۱ ص ۲۹۲
۸. به کتاب الحجة کافی مراجعه شود.

۹. اکمال الدين ص ۱۹
۱۰. احتجاج ج ۱ ص ۲۵۱

۱۱. کافی  ج ۱ ص ۲ حديث ۸
۱۲. همان ح ۹
۱۳. همان ح ۱۰

۱۴. همان
۱۵. همان

۱۶. وافی ج ۲ ص ۲۰۸ ابواب زيارات
ــفينة البحار ج ۲ ص ۴۶۹ و مؤلف در وسائل  ۱۷. محدث قمی در س

ار نقل کرده است از صفّ
۱۸. کافی ج ۲ ص ۵۹
۱۹. کافی ج ۱ ص ۵۳

۲۰. وسائل ج ۳ ص ۳۸۷
۲۱. امالی مجلس دهم ص ۳۸ ح ۳
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مهدى نصيرى

4مقاله

سه فراز در باب 
رياست، وكالت و وزارت زنان
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اشاره
ــه وزارت  در دولت کنونی و نيز طرح  ــاب يک زن ب انتخ
اين مساله برای اولين بار از سوی سخنگوی شورای نگهبان 
ــت جمهوری سال گذشته که منعی قانونی  در انتخابات رياس
برای رياست جمهوری زنان نيز وجود ندارد، بحثهای موافق 
ــی را مطرح کرد. مقاله زير نگاهی به تاريخچه طرح  و مخالف
موضوع شرکت زنان در انتخابات و سياست و مصادر اجرايی 
در ايران داشته و با طرح مطالبی در سه فراز و نتيجه گيری، 

اين مساله را مورد بررسی قرار می دهد. 

              فراز اول
ــاه و در دوران  ــرای اولين بار در زمان رضا ش ــخ ايران ب در تاري
نمايندگی مرحوم مدرس، موضوع شرکت زنان در انتخابات مجلس 
برای رای دادن مطرح شد که با مخالفت جدی مدرس روبرو شد. از 
ــر مدرس اين کار مخالفت با صريح قرآن بود. مدرس طی نطقی  نظ

در مجلس اظهار داشت: 
ــيار در بر و بحر مهالک اتفاق افتاده   «از اول عمر تا به حال بس
ــد و امروز بدنم به لرزه  ــرای بنده ، ولی بدن بنده به لرزه نيام ــود ب ب
ــت که ما هر چه تامل می کنيم می بينيم  آمد . … برهان اين اس
ــت که ... حق انتخاب را داشته  خداوند قابليت در اينها قرار نداده اس
ــند … در حقيقت نسوان در مذهب ما تحت قيمومتند . الرجال  باش

قوامون علی النسا.»۱ 
ــق رأی زنان در انتخابات  ــال ۱۳۳۱ ش موضوع ح مجددا در س
ــيد صدر الدين  ــد و اين بار با واکنش صريح آيات عظام س مطرح ش

صدر، حجت کوه کمره ای و بروجردی مواجه شد. 
آيت اهللا سيد صدرالدين صدر در نامه ای به سيد محمد بهبهانی 

نوشت:
ــه انتخابات که اخيرا از طرف  ــا آنکه در طرح قانونی اليح «... ب
ــده،  ــت وزير در معرض افکار عمومی قرار داده ش جناب آقای نخس
ــت و اين  ــده اس صريحا اجازه مداخله در انتخابات به زن ها داده نش
ــد، ولی چون اخيرا  ــين و تقدير می باش امر از هر جهت مورد تحس
ــنيده می شود  و مطالبی در بعضی  زمزمه هايی از بعضی اطراف ش
ــر می گردد، مقتضی است حضرت عالی متذکر فرماييد  از جرايد نش
ــد جناب آقای  ــا و مطالب موجب تزلزل و تردي ــه اين صحبت ه ک
نخست وزير و مصادر امر نگردد. زيرا اين امر يعنی مداخله زن ها در 
ــروع می باشد و در کشور  انتخابات، به جهاتی چند محرم و غير مش

اسالمی به حول و قوه الهی اجرا نمی گردد.۲ 
ــره ای- از مراجع  قم که نقش موثری  ــت اهللا حجت کوه کم آي
در اداره حوزه پس از شيخ عبدالکريم حائری ايفا کرد- نيز طی نامه 

ای نوشت:
ــاند،  ــرف عرض عالی می رس ــم اهللا الرحمن الرحيم، به ش «بس

ــت که حضرت مستطاب عالی به اولياء امور تذکر  خيلی مناسب اس
بدهيد که در بالد اسالمی امری که مخالفت آن از جهاتی با شريعت 
ــد خواهد  ــت، اجرای آن غير ممکن و توليد مفاس ــه محرز اس مقدس

نمود....»۳ 
آيت اهللا العظمى بروجردى نيز در نامه اى اعالم كرد:

ــور اسالمی امری که  ــت تذکر دهيد  در کش ــتدعی اس «.... مس
مخالف احکام ضروريه اسالم است، ممکن االجرا نيست... »۴

ــال ۱۳۴۱ هجری شمسی به دنبال طرح  برای سومين بار در س
ــورای ملی که حاوی سه نکته ضد اسالمی  اليحه ای در مجلس ش
بود، تمام مراجع و علمای حوزه های علميه عليه رژيم شاه خروشيدند 
ــه نکته  و بيانيه ها و فتاوی ای عليه اين اليحه صادر کردند. آن س
ــتن سوگند به کتاب آسمانی به جای سوگند به  عبارت بود: ۱. گذاش
ــوگند نمايندگان مجلس ۲. تساوی حقوق زن و  ــم س قرآن در مراس
مرد از جميع جهات  ۳. لغو شرط مسلمان و مرد بودن در امر قضاوت 
ــات انجمنهای ايالتی و  ــرکت در انتخاب ــاز بودن زنان برای ش و مج
ــوراهای استان و شهر] و مجلس شورای ملی جهت رای  واليتی [ش

دادن به نامزدهای مورد نظرشان.

ــه بيش از همه مورد هجمه مراجع و علما قرار گرفت، نکته  آنچ
ــوم بود که همه مراجع باالتفاق بر غير شرعی بودن شرکت زنان  س
ــات تاکيد کردند. و البته احدی از علما علت اين تحريم  را  در انتخاب
ــاه اعالم نکرد، بلکه نفس حضور  ــروع ش ــد و نامش وجود رژيم فاس
ــرايطی مورد نظرشان بود؛ چه آن که اگر  زنان در انتخابات در هر ش
موضوع مربوط به رژيم شاه بود، حضور مردان در انتخابات نيز امری 

حرام به شمار می رفت.
در بيانيه ای که در اعتراض به اين اين امر به امضای آيات عظام 
ــينى لنگرودى - احمد حسينى زنجانى - محمدحسين  مرتضى حس
طباطبائى - محمد موسوى يزدى - محمد رضا موسوى گلپايگانى 
- سيدكاظم شريعتمدارى - روح اهللا موسوى خمينى - هاشم آملى 

و مرتضى حائرى رسيد، (اسفند ۱۳۴۱) آمده است:
ــدون تفكر در  ــتابزدگى عجيبى ب ــون دولت آقاى علم با ش «چ
اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى كه اظهار كرده اند، زن ها را 
ــدن و انتخاب كردن به صورت تصويبنامه حق دخالت  در انتخاب ش

در تاريخ ايران براى اولين بار در زمان رضا 
شـاه و در دوران نمايندگى مرحوم مدرس 
موضوع شـركت زنان در انتخابات مجلس 
براى راى دادن مطرح شـد كه با مخالفت 
جـدى مـدرس روبرو شـد. از نظر مدرس 

اين كار مخالفت با صريح قرآن بود.
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داده، الزم شد به ملت مسلمان تذكراتى داده شود كه بدانند مسلمين 
ايران در چه شرائطى و با چه دولت هائى ادامه زندگى مى دهند، لهذا 

توجه عمومى را به مطالب ذيل جلب مى نمايد:
ــاير محرومين  ــوان و س ــأت دولت كه طايفه نس ــه نظر هي ... ب
ــات دارند، از صدر  ــركت در انتخاب ــى حق ش به موجب قانون اساس
ــورا بر خالف قانون  ــروطيت تاكنون تمام دوره هاى مجلس ش مش
اساسى تشكيل شده و قانونيت نداشته است زيرا كه طايفه نسوان و 
بيش از ده طبقه ديگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند 

و اين مخالف با قانون اساسى بوده است .....
ــه دولت در صدد چاره  ــور به جاى آنك با اين وضع رقت بار کش
ــال دخالت زنان در  ــردم را گرم مى كند به امث ــر خود و م برآيد، س
انتخابات يا اعطاى حق زن ها يا وارد نمودن نيمى از جمعيت ايران 
ــاد و  را در جامعه و نظائر اين تعبيرات فريبنده كه جز بدبختى و فس

فحشا چيز ديگرى همراه ندارد.
ــى بينيد و بعد  ــامدها را كه اكنون م ــون تمام اين پيش ...روحاني
خواهيد ديد، پيش بينى كرده بودند و با صراحت در اعالميه هاى دو 
ــه ماه قبل ذكر نموده اند و حاال نيز خطرهاى باالتر و بيشترى را  س
اعالم مى كنند و از عواقب امر اين جهش هاى خالف شرع و قانون 
ــى بر اين مملكت و استقالل و اقتصاد و تمام حيثيات آن مى  اساس
ــند و وظيفه خطير خود را در اين شرائط كه همه ملت مى دانند  ترس
ــت مى گويند: تصويبنامه اخير  ــى بينند اداء مى كنند و با صراح و م
دولت راجع به شركت نسوان در انتخابات از نظر شرع بى اعتبار و از 
ــى لغو است .... خداوند ان شاء اهللا دولت هاى ما را  نظر قانون اساس
ــلمان و مملكت اسالم ترحم  از خواب غفلت بيدار كند و بر ملت مس

فرمايد...فاناهللا و انا اليه راجعون )۵

براى سومين بار در سال 1341 هجرى شمسى 
به دنبال طرح اليحه اى در مجلس شوراى ملى 
كه حاوى سـه نكته بود، تمـام مراجع و علماى 
حوزه هـاى علميه عليه رژيم شـاه خروشـيدند 
و بيانيه هـا و فتـاوى اى عليه ايـن اليحه صادر 
كردند. آن سـه نكتـه عبارت بود: 1. گذاشـتن 
سـوگند بـه كتاب آسـمانى به جاى سـوگند به 
قران در مراسـم سـوگند نمايندگان مجلس 2. 
تسـاوى حقـوق زن و مرد از جميـع جهات  3. 
لغو شـرط مسـلمان و مرد بودن در امر قضاوت 
و مجاز بـودن زنان براى شـركت در انتخابات 
انجمنهاى ايالتى و واليتى [شـوراهاى استان و 
شهر] و مجلس شوراى ملى جهت راى دادن به 

نامزدهاى مورد نظرشان.

عالوه بر اين امام خمينی(ره) (۱۳۴۲/۲/۲۸) در پاسخ به تلگراف 
علمای همدان که از بيانيه فوق حمايت کرده بودند، اعالم داشت:

ــر از فاجعه عظيمه وارد  ــف و تاث ... تلگراف محترم مبنى بر تاس
ــتيبانى از حوزه مقدسه و مقاصد  ــلمين و اعالم پش ــالم و مس بر اس
ــالم و طبقات مسلمين در آن شريك  ــرعيه كه جميع علماى اس ش
ــت با اين شيوه كه دستگاه  ــتند موجب تشكر گرديد. بديهى اس هس
جبار در پيش گرفته اگر مسلمين غفلت كنند و مراقبت شديد نكنند 
ــش در دفاع از حريم قرآن كريم و اسالم نكنند زمانى نگذرد  و كوش
ــته دستگاه ناپاك و عمال اجنبى از احكام ضرورى  كه خداى نخواس
اسالم تجاوز كرده، به اساس اسالم مقدس ضربه وارد خواهند كرد. 
ــتگاه جبار به حكم الزام و خباثت  ــت است كه دس ــواهدى در دس ش
ــت . ... اعالم به تساوى حقوق زن و  ــاس اس ذاتى در صدد هدم اس
ب و الغاى  مرد از هر جهت ، الغاء اسالم و رجوليت از منتخب و منتخَ

اسالم و رجوليت از شرائط قضات، نمونه ظاهر ديگرى است.»۶ 

             فراز دوم
به دنبال رخدادهايی که در فراز اول ذکر شد، جمعی از نويسندگان 
ــم (آقايان زين العابدين قربانی، عميد  و علمای وقت حوزه علميه ق
زنجانی، محمد مجتهد شبستری، شهيد حقانی و مرحوم علی حجتی 
ــتن کتابی با عنوان «زن و انتخابات» کردند۷  کرمانی) اقدام به نوش
ــاس  ــيد. بر اس که با  مقدمه يکی از مراجع عظام کنونی به چاپ رس
ــخ شرعی، علمی و تاريخی به اين  مقدمه کتاب، اثر مزبور درپی پاس
ــت که: «چرا زن حق حکومت ندارد؟ چرا نبايد در  سواالت بوده اس
ــورای ملی شرکت کند؟ چرا نبايد وکيل، سناتور  انتخابات مجلس ش
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ــور و ملتی بدون دخالت زن در امور  ــود؟ ممکن است کش و وزير ش
ــی جزو کشورهای مترقی و ملل راقی بشمار آيد؟  اجتماعی و سياس
دانشمندان حقوق و اخالق و علماء علم االجتماع درباره زن چه می 

گويند؟ اسالم درباره حقوق زن چه نظر دارد؟»
ــت که در اين کتاب نيز مانند فراز اول،   نکته قابل دقت اين اس
ــتداللها ناظر به شرايط زمانی آن دوره و يا حاکميت  عمده ادله و اس
ــندگان در مقام بيان حکم اولی  ــت بلکه نويس ــاه نبوده اس رژيم ش
شرعی بوده اند که طبعا مقيد به زمان و مکان خاصی نيست و هرگز 
ــد مگر آن که پای عناوين ثانوی و يا مصالح و  قابل تغيير نمی باش

ضرورتهای حکومتی در ميان باشد.
بخش هايی از کتاب به شرح زير است:   

مقدمه
ــئله شرکت دادن بانوان در تمام شئون اجتماعی و سياسی  ـ مس
ــاخته اند و برای انجام بقيه در  ــمتی از آن را تاکنون عملی س که قس
انتظار فرصت مساعد هستند، گوشه ای از اين برنامه کلی و عمومی 

[  برای غربی و فرنگی کردن ايران] است. 
ـ بگذاريد در ادارات ما هم چند خانم با آخرين مد لباس در کنار 
ــورا و انجمن شهر،  ــينند و فردا هم در مجلس ش ــت مردها بنش دس
ــر در ميان  ــا به اين ترتيب عقب ماندگی خود را جبران کرده و س ت
سرهای اقوام متمدن در آوريم و از اين توحش و بربريت! نجات پيدا 
ــرکت بانوان در بسياری از  ــت که راه را برای ش کنيم. لذا مدتی اس
کارهای اداری باز کرده و آنها را تشويق می کنند دوشادوش مردان 
ــرکت نمايند. حاال اين معما را چطور حل کرده  در اينگونه کارها ش

ــردان با آن زمختی،  ــد که با اينکه م ان
ــده اند، زن ها  ــای خود وا مان در کاره
ــور می توانند هم کارهای مردان و  چط
ــان، يعنی مساله تربيت  هم کار خودش
ــال و امور خانه را انجام  و پرورش اطف
دهند، مطلبی است که بايد از خودشان 
ــت  ــيد. اين بچه های بی سرپرس پرس
ــه از آب در می آيند؟ آن هم خدا  چگون

می داند. 
ــرکت در امور  ــرًا مطلب از ش ـ اخي
ــته و صحبت از شرکت  اجتماعی گذش
ــی انتخابات) به  ــی (يعن در امور سياس
ــان آورده اند و عده ای از زنهايی را  مي
ــان برای اين موضوعات درد  که سرش
می کند قلقلک داده که در اين باره سر 

ــکيل دهند و  و صداهايی راه بياندازند، انجمن ها و جمعيت هايی تش
ــه ها و مصاحبه هايی به عمل آورند و الی آخر...  تا اين چند  روزنام
ــای!  ــتدالل های رس نفر بانوی انقالبی با آن منطق های عالی! و اس
خود افکار خام امثال ( نگارنده ) را پخته و باصطالح محيط را برای 

اجرای اين نظريه آماده سازند. 

ـ آيا راستی نتايج تجربيات گذشته در مورد آزادی اجتماعی زنان 
ــور ما و ساير کشورها رضايت بخش بوده و دخالت آنها در تمام  کش
شئون اجتماعی مشکلی را حل کرده يا مشکالتی بر ساير مشکالت 
ــأله خانواده و تربيت و سرپرستی  ــت؟ و آيا مس اجتماعی افزوده اس
ــدوش مردان در اجتماع وارد  ــدان، در صورتی که زنان دوش ب فرزن
شوند، حل شده، و معلوم است اين وظيفه بزرگ به عهده کيست؟

ــته، آيا قبول داريم که مردم اين مملکت مذهبی  ـ از همه گذش
ــتند و قانون  ــبت به آن نهايت درجه احترام را قائل هس دارند که نس
اساسی نيز آن را به رسميت شناخته و هر قانونی را بر خالف موازين 
ــت؟ و آيا قبول داريم که  ــد از درجه اعتبار ساقط دانسته اس آن باش
ــزرگان و علماء و مراجعی دارد که  ــت، ب اين مذهب بی صاحب نيس
ــی گيرند؟ آيا به عنوان  ــتورات اين مذهب را از آنها ياد م مردم دس
ــد، نظر آنها را درمورد شرکت بانوان  نمونه، برای يک بار هم که باش
در انتخابات خواستند که آيا اين کار با موازين مذهبی مطابقت دارد 

يا نه؟
ــت  ــن کتاب را وادار کرد قلم را به دس ــندگان اي ـ آن چه نويس
ــه، با همفکری کامل، فرآورده های مطالعات و افکار خود را به  گرفت
ــر سازند، اين بود که اخيرًا دسته ای از خانم  صورت اين کتاب منتش
ها با استفاده از پشتيبانی عده ای از رجال کشور و جمعی از صاحبان 
ــورا  ــت به فعاليت هايی برای راه يافتن به مجلس ش مطبوعات، دس
ــده و خود  ــت رفته خود را طالب ش زده و به اصطالح حقوق از دس
ــوق زنان ايران و نماينده آن معرفی می کنند، و از اين  را مدافع حق
ــکار بعضی از مردان و زنان بی خبر را به خود جلب نموده اند.  راه اف

ــات مطبوعاتی بعضی از آنها بحث  ــته جات و مصاحب گاهی در نوش
های حقوقی و اجتماعی مطرح می شود، زمانی هم با کمال صراحت 
ادعا می کنند که ما طبق قوانين مقدس اسالم، حق داريم دوش به 
دوش مردان به طور مساوی، در مشاغل مهم مملکتی دخالت کنيم 
و باالخره تکيه به کرسی های مجلس شورای ملی زده، مانند مردان 

بـه دنبـال رخدادهايى كه در فـراز اول ذكر شـد، جمعى از نويسـندگان و علماى 
وقـت حوزه علميه قم (آقايان زين العابديـن قربانى، عميد زنجانى، محمد مجتهد 
شبسـترى، شـهيد حقانى و مرحوم على حجتى كرمانى) اقدام به نوشتن كتابى با 
عنـوان «زن و انتخابـات» كردند  كه با  مقدمه يكى از مراجع عظام كنونى به چاپ 
رسـيد. بر اسـاس مقدمه كتاب، اثر مزبور درپى پاسخ شرعى، علمى و تاريخى به 
اين سـواالت بوده اسـت كه: «چرا زن حق حكومت ندارد؟ چرا نبايد در انتخابات 
مجلس شـوراى ملى شـركت كند؟ چرا نبايد وكيل، سـناتور و وزير شـود؟ ممكن 
اسـت كشـور و ملتى بدون دخالت زن در امور اجتماعى و سياسى جزو كشورهاى 
مترقى و ملل راقى بشـمار آيد؟ دانشـمندان حقوق و اخالق و علماء علم االجتماع 

درباره زن چه مى گويند؟ اسالم درباره حقوق زن چه نظر دارد؟»
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برای ملت قانون بگذرانيم.   (ص ۸ تا ۱۳)
 

بخش اول
چرا زن حق حكومت ندارد؟

ــرق مخصوصًا ايرانی ها با توجه به قوانين  ـ زيرا زنان ش
ــس طبيعت هيچ گاه حاضر نبودند از مرزهايی  خلقت و نوامي
ــوده تجاوز کنند و به اموری  ــه طبيعت برای آنها تعيين نم ک
ــت بپردازند،  ــی آنها مباينت داش ــمی و روح که با وضع جس
ــی را به مراتب  ــی و بی آاليش خانوادگ ــا حکومت عاطف آنه
ــدند  بر حکومت پر از رنج اجتماعی ترجيح دادند و حاضر نش
ــت مردان  ــود را فدای منافع يک مش ــخصيت وجودی خ ش
ــوال چرا زن حق حکومت ندارد؟  ــباز کنند و عمالً به س هوس
چنين پاسخ دادند: چون دخالت او در اين امور، تجاوز از سنن 

طبيعی و نواميس سازمان هستی است. (ص ۱۹)
ــتی با  ــازمان هس ــًا س ـ ما به منظور اثبات اين که اساس
ــدارد، و تجاوز زن از  ــرد موافقت ن ــاغل م دخالت زن در مش
حدود مقتضيات جسمی و روحی خود، تجاوز از سنن تکوينی 
ــا که موجب اطاله  ــاره ای از نظرات آنها را تا آن ج ــت، پ اس
ــت  کالم نگردد از نظر خوانندگان عزيز می گذرانيم. اميد اس
مورد استفاده و موجب تنبه آقايان و خانم هايی قرار گيرد که 
ــدون مطالعه عميق می گويند: «زن می تواند بازو به بازوی  ب
ــاس قانون گذاری وارد شود و چون مرد  مردان در مراکز حس

بر اجتماع حکومت کند.»  (ص ۲۰)

آيـا نظام آفرينش با دخالت زن در كارهاى مرد 
موافق است؟

ــت که  ــای هيچ گونه ترديد نيس ــد از اين بيانات ج ـ بع
ــرفت تمدن و  ــت و پيش اين اختالف يک اختالف طبيعی اس
ــی تواند آن را تغيير بدهد.  (ص  ــا هرگونه عامل خارجی نم ي

(۲۹
ــد  البته با تامل در مباحث باال ترديدی حاصل نخواهد ش
ــازمان آفرينش و نظام خلقت، با دخالت زن در  ــًا س که اساس
ــت. بنابراين طرفداران آزادی  مشاغل مرد شديدًا مخالف اس
ــی خواهند به روی نواميس و  ــان با توجه يا بدون توجه م زن
ــت ناپذير جهان خلقت شمشير بکشند. بديهی  مقررات شکس
ــت در اين مبارزه جاهالنه جز محروميت از مواهبی که در  اس
ــان می  ــايه پيروی از قوانين  و مقررات طبيعی نصيب انس س
ــی از زنان طرفداری  ــردد، نتيجه ای نخواهد برد. اگر بعض گ
ــه سعادت خود  ــه به ريش از اين نظريه کنند، بدون توجه تيش
ــائل  می زنند. مردانی که از اين طرز فکر دفاع می کنند، وس
ــازند. (ص  ــوزی فراهم می س بدبختی زنان را در لباس دلس

۳۵  و ۳۶)
ــت منطق افرادی از زنان معلوم الحال که مدت  ـ اين اس

كتاب زن و انتخابات: زنان شرق مخصوصاً ايرانى ها با 
توجه به قوانين خلقت و نواميس طبيعت هيچ گاه حاضر 
نبودند از مرزهايى كه طبيعـت براى آنها تعيين نموده 
تجـاوز كنند و بـه امورى كه با وضع جسـمى و روحى 
آنهـا مباينت داشـت بپردازند، آنهـا حكومت عاطفى و 
بى آاليـش خانوادگـى را به مراتب بـر حكومت پر از 
رنج اجتماعى ترجيح دادند و حاضر نشـدند شخصيت 
وجودى خود را فداى منافع يك مشـت مردان هوسباز 
كننـد و عمًال به سـوال چـرا زن حق حكومـت ندارد؟ 
چنين پاسخ دادند: چون دخالت او در اين امور، تجاوز 

از سنن طبيعى و نواميس سازمان هستى است.
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ــی های پارلمان را در دل می پرورانند و  ــغال کرس ــت اميد اش هاس
ــرايط  مناسبی که بعد از الغاء  ــت بحرانی کنونی و ش در وضع سياس
ــبث شده و به نام زنان  ــائل متش انتخابات به وجود آمده، با انواع وس
ــتند،  پاکدامن و نجيب ايرانی که پای بند اصول طبيعی و دينی هس
ــايد از اين راه بر مرکب مرد و  ــاوی و آزادی می زنند تا ش دم از تس
ــی خيالی پارلمان تکيه زنند! اکنون بايد ديد آيا اين منطق يک  کرس
ــت يا تنها برای فريب دادن و اغفال افراد بی خبر  منطق صحيح اس

و ساده لوح می باشد. (ص ۴۰ )

شركت زنان در انتخابات از نظر اسالم
ماجراى بيعت زن ها با پيغمبر اسالم 

ــادوش مردها با پيغمبر  ــالم، زن ها دوش می گويند: در صدر اس
ــت نموده اند و اين قضيه يک دليل کافی برای جواز مداخله زن  بيع

در امر حکومت و قانون از نظر اسالم است. 
راستی اين افراد، آن قدر از موضوعات مذهبی و مسائل تاريخی 
ــالم بی خبرند که اقال همين قضيه مورد استدالل  و غير تاريخی اس
خود را از اول تا آخر مطالعه نکرده اند. قرآن مجيد قضيه بيعت زنها 

را با پيغمبر چنين بيان می کند:
«ای پيامبر گرامی ، گاه زنان با ايمان پيش تو آيند تا با تو بيعت 
ــرار ندهند و هيچ وقت دزدی و زنا  ــريک ق کنند که برای خداوند ش
ــند و مرتکب هيچ گونه تهمت و افتراء  نکنند و فرزندان خود را نکش
ــته و نيکويی فرمان تو را گردن  ــوند و در هر کار شايس و دروغ نش
ــان از خداوند طلب آمرزش نما،  ــد، با آنها بيعت کن و برای ايش نهن

زيرا خداوند بخشاينده و مهربان است.»۸
ــا پيغمبر  ــه بيعت زن ها ب ــت می کند ک ــه صريحا دالل ــن آي اي

ــوده که آنها با  چيزی غير از اين نب
ــتند تا  پيغمبر عهد و پيمان می بس
ــه پيغمبر  ــتوراتی ک از قوانين و دس
ــلمين می دهد، اطاعت و  برای مس
ــت  پيروی کنند و از کليه اعمال زش
ــی از آنها در آيه  ــند که بعض و ناپس
ــت اجتناب نمايند، و  هم مذکور اس
بنابراين چگونه می توان اين قضيه 
ــوط با واليت  ــه هيچ گونه مرب را ک
ــر حکومت و  ــه و دخالت در ام عام

ــالم قرار  ــواز قانون گزاری زن از نظر اس ــت، دليل بر ج قانون نيس
ــرای تاريخی معروف فقط  ــر در نظر آنهايی که از اين ماج داد؟ مگ
کلمه بيعت را شنيده و ديگر از هيچ جای آن خبر ندارند. اتفاقا دقت 
ــت، مطلب را کامال عليه  ــت هايی که پيغمبر منعقد نموده اس در بيع
ــتمداری زن تمام می کند و يک دليل قاطع بر جايز  طرفداران سياس
ــمار می رود. اين  نبودن مداخله زنان در امور مربوط به قوانين به ش
ــت ها به خوبی اثبات می کند که پيغمبر برای هر کدام از مرد و  بيع

ــده، زيرا جايی که از مردها تا دم شمشير  زن وظائف خاصی قائل ش
ــالم چيز  ــت، از زن ها جز پيروی از قوانين اس رفتن بيعت گرفته اس

ديگری نخواسته است. (ص ۵۶ و ۵۷)
ــود که مقايسه بيعت های  ــن می ش ـ از اين بيان به خوبی روش
ــه بی خبران از  ــت بر خالف آن چ ــالم با يکديگر، درس واقع در اس
ــالم ادعا می کنند، ثابت می کند که از نظر اسالم وظائف  تاريخ اس
و اعمال زنان با مشاغل مردها کامالً متفاوت است و در طول تاريخ 
ــالم هيچ وقت زن ها در امور حکومت و قانون و آن چه مربوط  اس
ــد، مداخله ننموده اند و بيعتی هم برای اين معنی واقع  به آن دو باش

نشده است. (ص ۵۸ و ۵۹ )
ـ حاال موضوع قانون گذاری زن را از نظر اسالم بايد بحث کنيم 
و برای اين که روشن شود، ممنوع بودن زن ها از مقام قانون گذاری 
ــت و هيچ عامل خارجی ديگر  ــتقيمًا از اصول حقوقی اسالم اس مس
ــيعه و فقه اهل  در تکوين اين فکر دخالت ندارد، آن را از نظر فقه ش
ــنت هر دو مورد بحث قرار می دهيم، زيرا وقتی هيچ کدام از دو  س
ــالم با همه تطوراتی که در آنها به عمل آمده، اين  ــی اس فقه اساس
ــق را به زن ها ندهد، ديگر هيچ گونه جای ترديد در مخالفت آن  ح

با قوانين اسالم باقی نخواهد ماند. (ص ۵۹ )        

حرمـت قانـون گـذارى زن از منظر اهل سـنت از زبان 
علماى االزهر مصر
حكم واليت عامه:

واليت عامه که مصداق مهم آن، عضويت پارلمان و حق تشريع 
ــريعت اسالم  ــت، اين واليت را ش ــلط بر اجراء آنها اس قوانين و تس
ــته، مخصوص مردان نموده است!  ــرائطی که مقرر داش در حدود ش
ــيره جميع مسلمين همواره بر اين جاری  ــالم تا کنون س از صدر اس

بوده است و ثابت نشده است که منصبی از اين واليات عامه، نه به 
ــتقالل و نه بطور اشتراک با مردها به زن واگذار شده باشد،  طور اس
ــمند و با فضيلتی  ــالم زنان دانش در حالی که در ميان زنان صدر اس
ــران  ــته اند که بعضی از آنها مانند امهات مومنين ( همس وجود داش
پيغمبر اسالم ) حتی بر اغلب مردها هم مقدم بوده اند. و همچنين با 
اينکه اشتراک مرد و زن در تصدی شئون عامه – در طول تاريخ – 
موجبات و دواعی فراوانی داشته، در عين حال زنان مسلمان در اين 

بيعت زن ها با پيغمبر چيزى غير از اين نبوده كه آنها با پيغمبر عهد و پيمان مى بستند 
تا از قوانين و دستوراتى كه پيغمبر براى مسلمين مى دهد، اطاعت و پيروى كنند و از 
كليه اعمال زشت و ناپسند كه بعضى از آنها در آيه هم مذكور است اجتناب نمايند، و 
بنابراين چگونه مى توان اين قضيه را كه هيچ گونه مربوط با واليت عامه و دخالت در 
امر حكومت و قانون نيست، دليل بر جواز قانون گذارى زن از نظر اسالم قرار داد؟
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ــتراک ننموده و هيچ کس هم چنين امری را  مدت اصالً مطالبه اش
ــنهاد نکرده است، در حالی که اگر شرکت نمودن زن ها  به آنها پيش
در تصدی امور عامه، از کتاب يا سنت پيغمبر اسالم مجوزی داشت، 
ــا وجود آن همه دواعی، اين امر، هم از طرف مردها وهم از طرف  ب

زنان مسلمان، اين گونه مهمل و متروک نمی گرديد.
سپس شورای فتوی چنين می گويد:

ــت  ــرعی بر ممنوعيت زن از واليت عامه، روايتی اس اما دليل ش
ــند، نسائی در سنن، ترمذی  که بخاری در صحيح خود، احمد در مس
ــاری می گويد: نقل کرد  ــع، همگی آن را نقل کرده اند. بخ در جام
ــن بصری از ابی بکره که  ــرای ما عثمان بن هيم از عوف، از حس ب
ــی بکره گفت: در روزهای جنگ جمل خداوند مرا به برکت جمله  اب
ــزش (جنگ با علی (ع))  ــنيده بودم از خطا و لغ ــه از پيغمبر ش ای ک

ــت، وقتی پيغمبر مطلع شد که قوم فارس دختر کسری  مصون داش
را به پادشاهی برگزيده اند، فرمود: پيروز و رستگار نخواهد شد ملتی 
ــپرده است. پر واضح است که  ــت زن س که زمام حکومت را به دس
ــت يک  منظور پيغمبر از اين جمله، تنها خبر دادن از آينده و سرنوش
ــوت، بيان کردن امور و اعمالی  ــت، زيرا مقتضی وظيفه نب ملت نيس
ــت، و همچنين  ــعادت و پيروزی الزم اس ــت که برای نيل به س اس
ــد است به منظور ترک و اجتناب از آنها،  بيان اموری که دارای مفاس
ــت بدين وسيله امت خود را از پيروی و  ــته اس بنابراين پيغمبر خواس
ــران، در واگذار کردن واليت عامه به زن ها نهی کند،  تقليد از ديگ
ــلوبی بيان نموده که يک ملت طالب پيروزی و  و اين منظور را با اس
عالقه مند به کيان اجتماعی خود را، بر امتثال و پيروی از اين دستور 
ــت که  ــی دارد. بنابراين نمی توان هيچگونه ترديدی داش جدًا وا م
نهی مستفاد از اين حديث، 
کليه زن ها را، بدون استثناء 
و در هر عصری، از تصدی 
منع  عامه  ــت  والي هرگونه 
می کند و اين حکم عمومی 
ــلوب  ــان طور که از اس هم
حديث استفاده می شود، از 
تکيه سخن روی کلمه امراة 
(زن) و منوط ساختن حکم 

با آن مفهوم می گردد.
و  را  ــی  قوم ــچ  هي و 
ــانی  همچنين هيچ گونه ش
ــئون عامه را، از عموم اين حديث استثناء ننموده اند، به طوری  از ش
ــث به حرام بودن زمامداری زن، و  ــه همگی به مقتضای اين حدي ک
ــی در آرتش و خالصه کليه  ــر کردگ همچنين تصدی قضاوت، و س

امور مربوط به واليت عامه فتوی داده اند. (ص ۶۳ و ۶۴ )
ــورا، فتوای صريح  ــات و دالئل مذکور، ش ــس از بيان مقدم ـ پ
ــود را درباره حرمت عضويت زن در پارلمان به صورت ذيل، صادر  خ

می کند:
با توجه به دالئل سابق، شورای فتوی مقرر می دارد که شريعت 
ــالم طبق آنچه در حديث شريف قبل وارد شده، تصدی هرگونه  اس
ــريع قوانين، يعنی وظيفه اساسی  واليت عامه را که فرد بارز آن تش
ــت. ولی  ــرای زن ممنوع و حرام کرده اس ــت ب ــاء پارلمان، اس اعض
ــران، طبابت زن های  ــاغل و اعمال ديگری مانند تدريس دخت مش
پزشک برای بانوان و همچنين پرستاری و پانسمان نمودن زن های 
ــوند، داخل درباب  ــه زن ها متصدی آن می ش ــار و مانند آن ک بيم

واليت عامه نيست. (ص ۶۴)
اما موضوع دوم، يعنی شرکت زن ها در انتخاب اعضای پارلمان. 
در اين موضوع، شوری چنين تشخيص می دهد که زن ها مصممند 
ــان – حق عضويت در  ــرکت در انتخاب اعضای پارلم ــق ش از طري
ــريعت اسالم برای آنها ممنوع  پارلمان – يعنی واليت عامه را که ش

واليـت عامـه كه مصداق مهم آن، عضويت پارلمان و حق تشـريع قوانين و تسـلط بر اجراء 
آنها است، اين واليت را شريعت اسالم در حدود شرائطى كه مقرر داشته، مخصوص مردان 
نموده اسـت! از صدر اسـالم تا كنون سيره جميع مسلمين همواره بر اين جارى بوده است و 
ثابت نشـده اسـت كه منصبى از اين واليات عامه، نه به طور اسـتقالل و نه بطور اشتراك با 
مردها، به زن واگذار شـده باشـد، در حالى كه در ميان زنان صدر اسـالم زنان دانشمند و با 

فضيلتى وجود داشته اند كه بعضى از آنها حتى بر اغلب مردها هم مقدم بوده اند.
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ــت، به دست بياورند؛ زيرا نمی توان کوچک ترين ترديدی  نموده اس
ــرکت در انتخابات برای کسی ثابت  ــت که وقتی حق ش در اين داش
شود، خواه و ناخواه حق عضويت در پارلمان هم در صورتی که اين 
ــرائط آن گردد، برای او تثبيت و تجويز خواهد شد  ــخص واجد ش ش
ــود که  ــت چنان قانونی درباره زن وضع ش ــلما خيلی بعيد اس و مس
ــرکت در انتخابات را برای او جايز سازد، ولی حق انتخاب کردن  ش
زن را به نمايندگی، فقط به خاطر اينکه اين فرد زن است؛ از او سلب 
ــه هيچ وجه قبول نمی کنند که زن بودن،  ــد. در حالی که زنان ب کن
ــغلی محروم بدارد، و هرگز به اين مقدار متقاعد  آنها را از حقی يا ش
ــاغل، خود را با  ــوند مگر اينکه در جميع حقوق و مش و قانع نمی ش
ــان و مساوی قرار دهند. با توجه به مقدمات مذکور اين  مردها يکس
موضوع مشمول اين اصل مسلم اسالمی و قانونی می باشد که علل 

و مقدمات هر عمل، دارای حکم 
همان عمل است. به موجب اين 
ــق انتخاب دادن به زن  اصل، ح
ها، به هيچ وجه، قانونی و موافق 
اسالم نيست، زيرا هر موضوعی 
که به واسطه در برداشتن ضرر و 
ــده ای ممنوع شمرده شده،  مفس
علل و مقدمات آن هم به سبب 
اجتناب از همين مفسده و ضرر، 
ــر جايز  ــوع و غي ــد ممن بالتردي

ــرع، امکان  خواهد بود و هيچ گاه نه به حکم عقل و نه به منطق ش
ــبب ضرر و مفاسد مترتب بر آن حرام و ممنوع  ندارد که عملی به س
گردد ولی در عين حال علل و مقدماتی که وسيله عملی ساختن آن 

ذی المقدمه است جايز و قانونی اعالم شود.
ــود که حکم اسالم درباره  ــن و مسلم می ش با تقريب فوق روش
شرکت زنان در انتخابات، مانند حکم اسالم درباره عضويت پارلمانی 
ــز و خالف مقررات  ــر دو موضوع غير جاي ــد؛ و اين ه ــی باش زن م
ــت که در بحث فوق؛ اين دو موضوع را  ــن اس ــالمی است. روش اس
ــد و لوازم خارجی که زن – در  بدون در نظر گرفتن هيچ گونه مفاس
جريان انتخابات – خواه ناخواه دچار آن خواهد شد بررسی نموديم.

ــئله را از جنبه وقوع خارجی و اعمال  ــلم است هرگاه مس اما مس
ــروع  ــوده، موضوعات و اموری را که از ش ــا آن مطالعه نم ــالزم ب م
ــرای انتخاب  ــرای رای دهنده و چه ب ــم آن، چه ب ــات تا خت انتخاب

ــونده، مداخله در آن قهرا الزم است توجه کنيد، بدون  ش
ــت ديگری پيدا  ــرکت زن ها در انتخابات حرم ترديد ش
ــان انتخابات در  ــا در طی جري ــد نمود. زيرا زن ه خواه
ــرکت در انتخابات است مانند  مراحل زيادی که الزمه ش
ــکيل  ــرکت در انجمن ها، تش ميتينگ های عمومی، ش
ــه قرائت آراء و مانند آنها،  ــت نظار، عضويت در جلس هيئ
ــد يک  ــلم ناچار خواهند ش ــواه و ناخواه و به طور مس خ
ــرت ها با مردها داشته باشند،  ــله اجتماعات و معاش سلس

ــروع آنها با  ــبب اختالط نامش ــی که اين اجتماعات غالبًا س در حال
مردان شده و عمالً زن را در معرض سقوط و انحراف اخالقی و آزار 
ــه مرد های آلوده ای که  ــران قرار خواهد داد. اين اجتماعات ب ديگ
آميزش آزاد زن و مرد، برای آنها يک رويای شيرين و وسيله آسانی 
ــت، ميدان خواهد داد که حداکثر  ــيطانی اس برای ميل به مقاصد ش
تعرض و مزاحمت را نسبت به زن ها عملی کنند!. (ص ۶۵ تا ۶۷ )

قانون گذارى زن از نظر فقه شيعه
ــئله قانون گذاری از نظر فقه و قواعد حقوقی شيعه نيز داخل  مس
ــد. واليت عامه در اصطالح فقهاء،  در موضوع واليت عامه می باش
ــلط و قوه الزام، در يکی از شئون قانون  ــت از هر نوع تس عبارت اس

گذاری يا اجرای قوانين يا قضاوت.

ــه گانه  ــئون و مراتب امور س ــدی منصبی در هر کدام از ش تص
ــيعه شرايط و قيودی دارد که مجموع آن شرايط  فوق، از نظر فقه ش
ــالم، اصول حقوق اساسی  و قيود به اضافه بعضی از قوانين ديگر اس
ــالم را که در هر جامعه ای می توان آنها را  ــی و اداری اس و سياس
ــاس حکومت قرار داد، تشکيل می دهد. آنچه ما در اينجا درباره  اس
ــوع واگذار کردن واليت عامه به زن  ــث می کنيم، تنها موض آن بح
ها است. مطالعه و تتبع جامع در ابواب مختلف فقه شيعه و همچنين 
داليلی که در اين موضوع به آنها استدالل شده، ثابت می کند که از 
نظر شيعه هم، اسالم هيچ نوع از واليت عامه و اختيارات را در يکی 
از موضوعات سه گانه فوق، برای زن ها امضاء ننموده و اين حق را 
ــت. از نظر اسالم کليه اختيارات و حقوق زن ها، در  به آنها نداده اس
ــدود خارج از موضوعات قانون گذاری و اجراء و قضاوت قرار داده  ح
شده است. يعنی در اسالم زنها از هيچ نوع فعاليت حياتی ( مشروط 

شـوراى افتاء االزهر مصر: از نظر اسـالم كليه اختيارات و حقوق زن ها، در حدود خارج 
از موضوعات قانون گذارى و اجراء و قضاوت قرار داده شده است. يعنى در اسالم زنها 
از هيـچ نوع فعاليت حياتى (مشـروط بـه اينكه از آميزش هاى غير مشـروع با مردان و 
كارهايى از اين قبيل خوددارى شـود) ممنوع نيستند، بلكه به آن تشويق شده اند، ولكن 

در هيچ يك از سه مسئله مذكور نمى توانند متصدى مقامى بشوند.

از نظـر اسـالم كليه اختيـارات و حقوق زن ها، در حـدود خارج از 
موضوعات قانون گذارى و اجراء و قضاوت قرار داده شـده اسـت. 
يعنى در اسالم زنها از هيچ نوع فعاليت حياتى ( مشروط به اينكه از 
آميزش هاى غير مشروع با مردان و كارهايى از اين قبيل خوددارى 
شـود) ممنوع نيستند، بلكه به آن تشـويق شده اند، ولكن در هيچ 

يك از سه مسئله مذكور نمى توانند متصدى مقامى بشوند.
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به اينکه از آميزش های غير مشروع با مردان و کارهايی از اين قبيل 
خودداری شود) ممنوع نيستند، بلکه به آن تشويق شده اند، ولکن در 

هيچ يک از سه مسئله مذکور نمی توانند متصدی مقامی بشوند.
دليل:

ــرق و جهاتی می توان بحث  ــيعه اين موضوع را از ط در فقه ش
ــمندان شيعه را در اين باره به طور اجمال ذکر  نمود. ما داليل دانش
می کنيم و شرح بيشتر آن را به کتب فقهی شيعه ارجاع می نماييم: 
ــه از پيغمبر اکرم و ائمه هدی  ــت ک اين داليل، روايات معتبری اس
(ع) نقل شده و از صدر اسالم تاکنون مورد عمل و استدالل فقهای 

شيعه بوده است. (ص  ۶۸ و  ۶۹ )
روايت اول:  همان حديث نبوی معروف است که در کتب شيعه 
هم مورد استدالل قرار گرفته است : لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة ؛ 

ــت و با مراجعه به کتب  اين حديث يکی از احاديث معروف نبوی اس
ــه اين حديث يکی از  ــتدالل می توان گفت ک تاريخ و حديث و اس

احاديث متواتره است.
ــنی – در موارد متعددی با اين  ــته – شيعه و س فقهاء هر دو دس

روايت استدالل نموده اند.
ــته و معروف شيعه شيخ طوسی در کتاب خالف،  از فقهاء برجس
شهيد ثانی در مسالک، نراقی در مستند و جمعی از فقهای متاخرين 
ــتناد اين روايت  ــرائط قاضی، به اس مانند صاحب جواهر در بحث ش
ــتند و رای آنها  فتوی داده اند که زنها از تصدی قضاوت ممنوع هس

در مرافعات، نفوذ و الزام ندارد.
ــاند که زمامداری و هرگونه واليت و  اين حديث صريحًا می رس
ــت، آيا  ــی زن بر خالف مصالح عموم اعم از زن و مرد اس فرمانروائ
چنين گفتاری از پيغمبر  جز اعالم خطرات مهم، در مورد سپردن کار 
ملت به دست زن ها معنی ديگری دارد؟ حکم مستفاد از اين حديث 
ــرطی ندارد و چون صرفا برای بيان يک موضوع  هيچ گونه قيد و ش
اجتماعی خطير گفته شده، اختصاص به جمعيت معين يا عصر معين 
ــن تر، پيغمبر اکرم با اين جمله واليت و  هم ندارد و به عبارت روش
ــت. به همين جهت  زمامداری زن را به طور مطلق تحريم نموده اس
ــت که فقهاء شيعه و سنی با اين روايت در ابواب مختلف واليت  اس

عامه مانند قضاوت و غير آن به طور مطلق استدالل نموده اند.
شايد بعضی خيال کنند از اين حديث غير از ممنوع بودن زن ها 
ــود و  ــتفاده نمی ش از حکومت و تصدی قوه مجريه چيز ديگری اس
ــن، موضوع قانون گذاری زن که ربطی به قوه مجريه ندارد و  بنابراي

از آن منفک است، مشمول اين حديث نخواهد بود.
ــتباه از دقت نکردن در لغت واليت پيش می آيد.  ظاهرًا اين اش
کلمه واليت در زبان عربی به معنی هر گونه تسلط و اختياريست که 
نسبت به شخص مولی عليه جنبه الزام داشته باشد، و در اين صورت 
پرواضح است که موضوع قانون گذاری يکی از مصاديق فوق العاده 

مهم واليت به شمار می رود.
روايت دوم: القطان عن السکری عن جوهری عن جعفر بن محمد 
ــمعت ابا جعفر (ع) يقول: ليس  ــن عماره عن جابر الجعفی، قال س ب
علی النساء اذان و االقامة وال 
جمعة و ال جماعة و ال عيادة 
المريض، و ال اتباع الجنازة، 
ــة، و ال  ــار بالتلبي و ال االجه
الهرولة بين الصفا و المروة و 
ــتالم الحجر االسود، و  ال اس
ال دخول الکعبة، و ال الحلق 
ــعورهن؛  انما يقصرن من ش
ــی المراة القضاء و ال  وال تول
تولی االمارة و ال تستشار...۹

ــی  جعف ــر  جاب ــه:  ترجم
ــنيدم حضرت  ــد، ش می گوي
ــالم می فرمود: بر زن ها اذان و اقامه و نماز جمعه  صادق عليه الس
ــييع جنازه و بوسيدن حجر االسود و  و جماعت و عيادت بيمار و تش
ــيدن  ــدن در خانه کعبه و تراش ــه ميان صفا و مروه و داخل ش هرول
ــر الزم نيست و برای تقصير، تنها چيزی از موی سر را جدا  موی س
ــوند و نه  می کنند. همچنين زن ها نمی توانند متصدی قضاوت ش
می توانند فرمانروايی و حکومت کنند و همچنين نبايد زن ها طرف 

مشورت در امور قرار بگيرند.
ــوط به موضوع واليت  ــمت های اول اين روايت که مرب در قس
نيست بحث نمی کنيم و مورد استدالل ما تنها سه جمله اخير روايت 
ــن روايت، تصدی قضاوت و  ــت. چنان که مالحظه می کنيد، اي اس
ــت، و  ــان مقام اجرای قانون اس ــت را که هم ــی و حکوم فرمانروائ
ــکار را در هر موضوعی که  ــورا و مبادله اف همچنين عضويت در ش
ــت. مخصوصًا  ــد، با صراحت کامل برای زن ها ممنوع کرده اس باش
ــت، زيرا  ــار» خيلی جالب توجه اس جمله اخير اين روايت«وال تستش
مراد از اين مشورت، مشورت به طور کلی و در عموم کارهاست که 
ــذاری، فرد اکمل آن خواهد بود        ــوری در قانون گ در اين صورت، ش
(واقع شدن اين جمله پشت سر موضوع قضاوت و حکومت، جدا اين 

معنی را معين می کند.) (ص ۷۱و۷۲ )
ــت که در اين روايت بانوان از تصدی سه منصب  نتيجه اين اس

بـه نظـر ما چهار روايت مذكور در بـاال براى آنان كه مى خواهند بـى طرفانه اين موضوع را 
مطالعه كنند دالئل كافى به شـمار مى رود و مسـئله ممنوع بودن بانوان را از تصدى واليت 
عامـه (قانـون گذارى – اجراى قوانين – قضاوت) به قدرى روشـن مى سـازد كه هيچ گونه 
احتياجـى به توضيح و تشـريح ما هم نيسـت. روايات مذكور از صدر اسـالم تاكنون مبناى 
اسـتدالل فقهاء معروف و محقق شيعه قرار گرفته اند. لذا در سراسر فقه پهناور شيعه حتى 
يك مورد براى اينكه زن ها حق واليت عامه دارند، وجود ندارد و در تمام مناصب مربوط به 

واليت عامه، فقهاء ما مرد بودن را شرط تصدى آن منصب دانسته اند.
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ــت و عضويت در  ــاوت و فرمانداری در حکوم ــی يعنی قض اجتماع
شوری ممنوع شده اند.

ــين باسناده عن عمار بن  ــوم: محمد بن علی بن الحس روايت س
ــر بن محمد عن آبائه فی  ــر و انس بن محمد عن ابيه عن جعف عم
وصية النبی (لعلی ع) قال يا علی ليس علی النساء جمعة و ال جماعة 
و ال اذان و ال اقامة و ال عيادة مريض و ال اتباع الجنازة و ال هرولة 
ــتالم الحجر و ال حلق و ال تولی القضاء  بين الصفا و المروة و ال اس

و ال تستشار...۱۰
ــد؛ چون مواد اين  ــی (ع) از پيامبر نقل می کن ــن روايت را عل اي
ــت آن را ترجمه نمی کنيم و  ــت با روايت دوم تقريبا متحد اس رواي
ــر ال تولی القضاء و ال  ــتدالل ما دو جمله اخي ــت که مورد اس پيداس

تستشار می باشد.
روايت  اين  ــارم:  چه روايت 
مخصوص باب قضاوت است و 
از حضرت صادق (ع) نقل شده. 
در اين روايت حضرت به شيعه 
ــه  ــی دهد که هميش ــتور م دس
ــان  ــان خودش ــات را از مي قض
ــرد بودن را  ــاب کنند و م انتخ
ــات آن قاضی قرار  يکی از صف

می دهد:
محمد بن علی بن الحسين 
ــن حامی  ــناده عن احمد ب باس
عن ابی خديجة سالم بن مکرم 
الجمال قال قال ابو عبداهللا (ع) 
جعفر بن محمد الصادق: اياکم 

ــن انظروا الی رجل  ــم بعضا الی اهل الجور، و لک ــم بعضک ان يحاک
ــم فانی قد جعلته قاضيا  ــيئا من قضايانا فاجعلوه بينک منکم يعلم ش

فتحاکموا اليه...
ترجمه: منازعات و دعاوی خود را هيچگاه پيش قضات حکومت 
ــه قوانين و احکام ما را از  ــر نبريد بلکه خودتان يک مرد عالم ب جائ
ــخصی را من برای  ــان خود به قضاوت انتخاب کنيد که چنين ش مي

شما قاضی قرار داده ام.
ــم وجود دارد که به  ــرای اثبات اين موضوع روايات ديگری ه ب

مالحظه اختصار آن را ذکر نمی کنيم.
ــه نظر ما چهار روايت مذکور در باال برای آنان که می خواهند  ب
ــمار می  ــه اين موضوع را مطالعه کنند دالئل کافی به ش بی طرفان
ــوان را از تصدی واليت عامه (قانون  ــئله ممنوع بودن بان رود و مس
ــازد که  ــن می س گذاری – اجرای قوانين – قضاوت) به قدری روش
هيچ گونه احتياجی به توضيح و تشريح ما هم نيست. روايات مذکور 
از صدر اسالم تاکنون مبنای استدالل فقهاء معروف و محقق شيعه 
ــر فقه پهناور شيعه حتی يک مورد برای  قرار گرفته اند. لذا در سراس
ــه زن ها حق واليت عامه دارند، وجود ندارد و در تمام مناصب  اينک

ــرط تصدی آن  ــاء ما مرد بودن را ش ــه واليت عامه، فقه ــوط ب مرب
منصب دانسته اند.

ــن است که قسمت اول بحث ما، درباره قانون گذاری  البته روش
زن ها تنها از اين نظر بود که اسالم به زن ها حق قانون گذاری نداده 
ــت، اما عالوه بر همه اينها، موضوع شرکت بانوان در انتخابات از  اس
ــت  ــر وقوع خارجی و چگونه انجام گرفتن آن هم قابل بحث اس نظ
ــروع ديگری از قبيل تماس های غير  چون غالبًا توام با جهات نامش
ــياری مطالب ديگر خواهد  مجاز با مردان در مبارزات انتخاباتی و بس
ــرکت  ــود که احتياج به ذکر ندارد. ولی نمی توان انکار کرد که ش ب
ــينی صحيح و غلط با مرد  ــرت و همنش در انتخابات هزار رقم معاش
ــرکت در انجمن های  ــلم از آن ش های بيگانه الزم دارد که قدر مس
ــرکت در انجمن نظار، شرکت در جلسه قرائت  فعاليتی انتخابات، ش

ــی های مجلس  ــره تکيه دادن بر تخت مراد يعنی کرس آراء و باالخ
ــرعی در اين  ــد تصديق کرد که رعايت مقررات ش ــت و البته باي اس
ــکل است که ما فرض کنيم  ــود و بسيار مش مراحل معموال نمی ش
بانويی همه اين مراحل را طی کند و مرتکب گناهی نشود. خالصه 
ــالم، قطع نظر از بحث سابق، به زن ها اجازه شرکت  اين که اگر اس
در انتخابات دهد، اجازه داده است که معاشرت يک نفر زن با مردها 
مثل معاشرت يک نفر مرد با مرد ديگر باشد، در حالی که نمی توان 
ــرکت در انتخابات به چنين اوضاعی  ــت که زن ها در صورت ش گف
ــرکت در انتخابات بدون گذراندن  ــد؛ زيرا تصور ش دچار نخواهند ش
آن مراحل اصال تصور عاقالنه ای نيست و از طرفی نمی توان ادعا 
نمود که اسالم با آن اوضاع و شرايط مخالفتی ندارد. ولی بايد به اين 
ــت که اوال قانونی کردن شرکت بانوان در انتخابات  نکته توجه داش
ــه زن ها حتی با حجاب ها می  ــب تجويز اين اعمال برای کلي موج
ــد و ثانيا گرچه مراعات نکردن دستورات حجاب اسالم در ميان  باش
ــرکت  ــان هوس باز وکالت، رواج کامل دارد ولی چون موضوع ش زن
ــتلزم تماس های بيشتريست، از اين نظر  در انتخابات هم عمال مس

اشکال تازه ای توليد خواهد کرد. (ص ۷۸ )

كتاب زن و انتخابات: شـما اى آقايان و بانوانى كه براى شـركت هرچه بيشـتر زنان در 
امور اجتماعى و آزادى بى حسـاب آنان كوشـش و تالش مى كنيـد، بياييد كاله خودتان 
را قاضـى كنيد، ارقام فوق را كه درباره توسـعه طالق و از هم پاشـيدن كانون خانوادگى 
و سـاير مفاسد فردى و اجتماعى در كشـورهايى كه الهام دهنده تمدن كنونى هستند به 
دقت مطالعه فرماييد، منطق ديگران چنين كردند ما هم چنين كنيم را كنار بگذاريد، خالى 
از هرگونه تعصب و تقليد كور كورانه، فكر و مطالعه كنيد: آيا راستى زنان آن كشورها در 
سـايه اين آزادى خوشـبخت تر و سعادتمند تر از شـما كه هنوز به پاى آنها نرسيده ايد 
و بسـيار متاسـفيد مى باشـند؟ آيا آنها با اقدامات افراطى خود در مورد زن ها مشـكالت 

اجتماعى خود را حل كرده اند؟ آخر اين اصرار بى جا براى چيست؟ 
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ــت برخی زنان و مردان معلوم الحال  ــته اس ـ بنابراين آيا شايس
ــاوی زن و مرد در انجام هرگونه کار و اشغال  ــت تس از راه درخواس
ــش افزايش طالق را باال زده و  ــودن هر منصب و مقام، دامن آت نم
ــانند؟ و آيا  ــن ملت و مملکت نيمه جان را به روزگار بدتری بکش اي
ــت نيز تقاضای آنان را لبيک گفته، به  ــزاوار است که رجال سياس س
ــته های آنان لباس عمل بپوشانند؟ آيا برای آنان کافی نيست  خواس
ــاوی حقوق بين زن و مرد که در  که از آزادی لعنتی و برقراری تس
ــده و در نتيجه  ــتر ممالک راقيه جهان برقرار ش اروپا و آمريکا و بيش
آن همه مفاسد و بدبختی ها که افزايش سرسام آور طالق و انحالل 
خانواده ها، يکی از آن مفاسد و بدبختی هاست، درس عبرت بگيرند 
ــان را نپيموده و از همين جا عقب گرد کنند و  ــر راه خطای آن و ديگ
دست رد بر سينه خواستاران شرکت زنان  در امر انتخابات بزنند؟

ــولين امر و زمامداران وقت به اين نکات توجه  ما نمی دانيم مس
ــد يا خير؟ در هر صورت ما به عنوان يک جمعيت عالقه مند به  دارن
ــرف و فضيلت مردم اين کشور، زنگ  ــتدار ش اين آب و خاک و دوس
ــازيم که اگر اين  ــان می س ــر را می نوازيم و به آنان خاطر نش خط
ــته از بانوان به مقاصد خود برسند، ديگر بايد فاتحه اين مملکت  دس
ــرف و فضيلت و خانواده دقيقه  را خواند و به انتظار انهدام مجد و ش
شماری کرد زيرا اين امر نخستين قدمی است که نسل حاضر را به 
ــد اخالقی مانند ساير ممالک متمدن ديگری  پرتگاه شهوت و مفاس
ــوق می دهد، بنابراين خوب  ــت مبتال شده اند س که به اين سرنوش
ــد و از اعمال ديگران عبرت  ــت عالج واقعه را از قبل وقوع کنن اس

بگيرند.
ــما ای آقايان و بانوانی که برای شرکت هرچه بيشتر زنان در  ش
ــاب آنان کوشش و تالش می کنيد،  امور اجتماعی و آزادی بی حس
ــعه  ــد کاله خودتان را قاضی کنيد، ارقام فوق را که درباره توس بيايي
ــد فردی و  ــاير مفاس ــيدن کانون خانوادگی و س طالق و از هم پاش
ــتند به  ــورهايی که الهام دهنده تمدن کنونی هس ــی در کش اجتماع
دقت مطالعه فرماييد، منطق ديگران چنين کردند ما هم چنين کنيم 
ــب و تقليد کور کورانه، فکر  ــار بگذاريد، خالی از هرگونه تعص را کن
ــايه اين آزادی  ــورها در س ــتی زنان آن کش و مطالعه کنيد: آيا راس

خوشبخت تر و سعادتمند تر از شما که هنوز به پای آنها نرسيده ايد 
و بسيار متاسفيد می باشند؟ آيا آنها با اقدامات افراطی خود در مورد 
ــکالت اجتماعی خود را حل کرده اند؟ آخر اين اصرار بی  زن ها مش

جا برای چيست؟ (ص ۱۴۱و ۱۴۲ )

                         فراز سوم
 

ــات و رواياتی بيش از روايات  ــن فراز به ذکر پاره ای از آي در اي
ــوق در دوبخش می پردازيم. بخش اول در مورد مطلوبيت و بلکه  ف
ــت که به  ــی و اختالط با مردان اس ضرورت اجتناب زنان از همدوش
ــه هايی را نتيجه  ــوان ممنوعيت حضور زن در عرص ــع آن می ت تب
ــت.  بخش دوم  ــتلزم اختالط غير ضروری و حرام اس گرفت که مس
شامل آيات و رواياتی است که تصدی اموری چون وکالت، قضاوت، 
ــوع و غير مجاز اعالم  ــئوليتهای اجرايی را ممن وزارت وتصدی مس

می دارد. 

بخش اول
الف ) آيات  

هم  علی   ــل َ اُهللا بعضَ ــا فَضِّ ــاء بم ــون َ علَی  النَّس امــال ُ قو ۱. الرج
بعض ٍ....

ــلط  باشند، چرا كه  خداوند بعضی  (مردان )  مردان  بايد بر زنان  مس
را بر بعضی  ديگر (زنان ) برتری  بخشيده  است . 

ــن :، قواميت   ــياق  آيه  و روايات  معصومي ــران  با توجه  به  س مفس
ــر زن  در خانواده  و  ــوهر ب ــق  مرد را بر زن  ـ اعم  از قواميت  ش مطل

قواميت  مردان  بر زنان  در اجتماع  ـ استفاده  می كنند. 
عالمه طباطبايی  (ره) در اين  باره  می نويسد: 

«آيه «الرجال  قوامون  علی  النّساء...» منحصر به  همسران  نيست  
كه  فقط  مرد بر همسرش  تسلّط  داشته  باشد بلكه  اين  حكم  در مورد 
ــردان  بر صنف  زنان  در همه امور مربوط  به  زندگی   قواميت  صنف  م

اين  دو، می باشد. آيه  واجد اطالق  تام ّ است .»۱۱ 
آيةاهللا سيد محمد حسين  حسينی  طهرانی  (ره) می نويسد: 

ــود آيه  به  محيط  خانواده  و اين كه  مردان   «احتمال  انحصار مقص
ــالق  آيه  و عدم   ــان  قيموميت  دارند، به  دليل  اط ــا بر همسرانش تنه
ــت  و اگر چنين  بود بايد گفته   ــران ، مردود اس قيد آن  به  خانه  و همس
ــد: الرجال  قوامون  علی  نسائهم . عالوه  بر اين ، اگر اين  انحصار  می ش
ــيم  چگونه  در حالی  كه  زن   را بپذيريم  جا دارد از خداوند متعال  بپرس
ــت  خانه اش  ـ كه  به  امور جزئی  و محدود می پردازد ـ قرار  را سرپرس
ــت ، به  او اجازه قيموميت  و واليت  بر همه خانه های  امت  و  نداده  اس
ــت ؟ آيا سرپرستی  حكومت  كه  مساوی  با  ــالمی  را داده  اس دولت  اس
ــتی  عموم  جامعه  است ، مهم تر از سرپرستی  خانه  نيست ؟ آيا  سرپرس
ممكن  است  مسلمانی  بپذيرد كه  خداوند زن  را سرپرست  و مسلّط  بر 
ــلّط  بر شوهرش  و بلكه  او  ميليون ها مرد و زن  قرار دهد اما او را مس

را هم درجه او نيز قرار ندهد؟۱۲

در ماجراي  تاريخي  جمل  و جنگ  عايشه  
با امام  علي عليه السـالم، عايشـه  قبل  و 
بيش  از آن كه  به  خاطر رودررويي  با امام 
عليه السـالم و حاكم  مسـلمين ، عتاب  و 
سـرزنش  شـود، به  خاطر سـرپيچي  از 
سـفارش  قرآن  مبنـي  بر لزوم  اسـتقرار 
زنـان  در خانه  و عدم  خروج  غيرضروري  
از آن  و رهبـري  كـردن  ناكثيـن ، مـورد 

اعتراض  قرار مي گيرد.
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ــه  آمد و با چوبی  بر كجاوه  او زد و  ــراغ  عايش پايان  جنگ  جمل  به  س
فرمود: 

۲. يا حميراء! رسول ُاهللا اَمرك  بهذا؟ اَلَم  يأمرك  اَن ْ تَقَری  فی  بيتك ؟ 
رجوك  اذْ صانُوا عقائلَهم  واَبرزُوك .۱۴ فَك َ الّذين  اَخْ واهللا ما اَنْصَ

ــفارش   ــرا! آيا پيامبر صلی اهللا عليه و آله تو را به  اين  كار س حمي
ــود كه  در خانه ات  بمانی ؟ به  خدا  ــرده  بود؟ آيا به  تو فرمان  نداده  ب ك
ــيدند، در حق  تو بی انصافی   ــم  آن ها كه  تو را از خانه  بيرون  كش قس
ــو را در معرض  ديد  ــان  خود صيانت  كردند و ت ــد؛ چراكه  از زن كردن

قرار دادند. 
ــخ  به  دعوت  عايشه  كه  از او خواسته  بود  زيد بن  صرحان  در پاس
ــود و به  ياری  او بيايد، نامه ای  چنين  به   ــالم جدا ش از علی عليه الس

وی  نوشت : 
ــه ای  داری  و ما [مردان] وظيفه ای   ــالم ٌ عليك ، تو [زن ] وظيف س
ديگر، وظيفه تو آن  است  كه  در خانه ات  بنشينی  و وظيفه ما آن  است  
ــمنان] بجنگيم  تا فتنه ای  نباشد. اكنون  تو وظيفه ات   كه  با مردم  [دش
ــت  از وظيفه مان  برداريم .  ــا كرده ای  و از ما می خواهی  كه  دس را ره

والسالم .۱۵ 
اُم  ّسلمه  همسر مؤمن  و فهيم  پيامبر صلی اهللا عليه و آله نيز طی  

نامه ای  به  عايشه  او را چنين  مورد عتاب  قرار داد: 
ِّ ان ْ  ــاء ان  مال  و لن  يرأب َ بهن  ــالم  لن  يثاب َ بالنس ِّ عمود االس ان 

فْض  االصوات  و۱۶ ....  ُّ االطراف  و خَ دع َ، حماديات ُ النساء غَض  صُ
ــيله  زنان  مستقيم  نگردد و اگر  ــتون  دين  اگر كج  شود، به  وس س
ــود. از زنان  پسنديده  آن  است  كه   ــكاف  بردارد، با زنان  اصالح  نش ش

چشم  خود فرو بندند و صدا كوتاه  سازند. 
عالوه  بر روايات  فوق ، رواياتی  نيز صريحًا با نهی  از اطاعت  زنان ؛ 

واليت ، سرپرستی  و مديريت  آنان  را در امور جامعه  رد می كند: 
 قال  رسول  اهللا صلی اهللا عليه و آله: 

۳. طاعةُ المرأة ندامة.۱۷
فرمانبری  از زن  مايه  پشيمانی  است . 
هلكت  الرجال  حين  اَطاعت  النساء.۱۸ 

مردان  آن گاه  كه  از زنان  فرمانبری  نمودند، هالك  شدند. 
 قال  علی عليه السالم: 

۴. ثالث ٌ مهلكات : طاعة النساء....۱۹ 

 ....ِّ ن  ۲. و قَرن َ فی  بيوتكُ
و در خانه هايتان  بمانيد 

ــاغل  و مناصب  و حضور گسترده اجتماعی  زن  با توصيه   تصدی  مش
ــات  دارد و جز موارد محدود و  ــتقرار در خانه  مناف مطلق  آن ها به  اس
ی  كه  شرع ، خروج  از خانه  را برای  زن  مباح ، مستحب  و يا واجب   خاصّ

می داند، نمی تواند اين  آيه  را مقيد نمايد. 
 ب ) روايات  

در ماجرای  تاريخی  جمل  و جنگ  عايشه  با امام  علی عليه السالم، 
عايشه  قبل  و بيش  از آن كه  به  خاطر رودررويی  با امام عليه السالم و 
حاكم  مسلمين ، عتاب  و سرزنش  شود، به  خاطر سرپيچی  از سفارش  
ــتقرار زنان  در خانه  و عدم  خروج  غيرضروری   قرآن  مبنی  بر لزوم  اس

از آن  و رهبری  كردن  ناكثين ، مورد اعتراض  قرار می گيرد. 
امام  علی عليه السالم طی  نامه ای  خطاب  به  عايشه : 

لُبين َ اَمرًا كان   ــوله ، تَطْ سةً ّهللا  و لرت  غاضبجر ۱. اما بعد فانّك  خَ
ــالح  بين  الناس ؟  ــاء و الحرب  و االص ــك  موضوعًا، ما بال  النس عن
ــالء وحملَك  علی   ك  للب ــان ؟ ولَعمری  لَمن  عرضَ ــن َ بدم  عثم لُبي تَطْ
تَلَة عثمان ... فَاتِّقی  اهللا وارجعی  الی   ــًا من ْ قَ المعصية اَعظم ُ اليك  ذنب

بيتك .۱۳
تو در حالی  كه  خدا و رسولش  را به  خشم  وا داشتی  خروج  كردی  

ــادرت  كردی  كه   ــام  عملی  مب ــه  انج و ب
ــته  است . زنان   خداوند آن  را از تو نخواس
ــالح  بين  مردم  چه  كار؟  را با جنگ  و اص
ــم  به   خون خواهی  عثمان  را می كنی ؟ قس
ــو را در معرض  اين   ــودم  آن كه  ت جان  خ
بال قرار داد و بر نافرمانی  خداوند وادارت  
كرد، گناهش  بايد نزد تو بزرگ تر از گناه  
قاتالن  عثمان  باشد، پس  از خداوند بترس  

و به  خانه ات  برگرد. 
ــن  بعد از  ــالم، همچني امام عليه الس

از آغـاز ظهور اسـالم  و بلكـه  از آغاز خلقـت  آدم  و ظهور شـرايع  الهى  تاكنون ، 
خداونـد، انبيـا، اوصيا و مـردم  متشـّرع ، تدبير امـور اجتماعى  را به دسـت  زنان  
نمى سـپرده اند و بـه  همين  خاطر در تاريخ ، زنى  را به  عنـوان  پيامبر، امام ، وصى ّ، 
حاكم  مشروع ، قاضى ، رئيس  قوم  و قبيله  و گروه ، كدخداى  ده ، فرماندار شهر و... 
سـراغ  نداريم . اين  در حالى  بوده  اسـت  كه  پيوسـته  زنانى  مؤمن  و صالح  و حتى  
بعضـاً توانمند بـر انجام  برخى  مسـئوليت هاى  اجتماعى  حضور داشـته اند اّما به  
دليل  آن كه  شـرايع  و اديان  آسمانى  تصّدى  چنين  نقش هايى  را براى  صنف  زنان  

مشروع  نمى دانسته اند، از نصب  آنان  به  اين  مناصب  خوددارى  مى كردند.

شهيد ثانى  در مسالك  مى نويسد: 
«اّما شـرط  مرد بودن  قاضى  به  دليل  مناسب  
نبودن  زن  بـراى  اين  منصب  مى باشـد؛ زيرا 
همنشـينى  و اختالط  بـا مـردان  و بلند حرف  
زدن  در بين  آن ها كه  از لوازم  منصب  قضاوت  
است ، براى  زن  سزاوار و جايز نيست . رسول 
خدا صلى اهللا عليه و آله فرموده  است : مردمى  
كـه  زن  فرمانرواى  آن ها باشـد، سـعادتمند 

نخواهند شد.»
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سه  چيز هالك كننده  است : فرمانبری  از زنان .... 
۵. كل ّ امری ٍ تُدبره ُ امرأَةٌ فَهو ملعون .۲۰ 

هر كس  زمام  امور خود را به دست  زنی  بسپارد، ملعون  است . 
 دسته ای  ديگر از روايات ، مستقيمًا از تولّی  امور اجتماعی  توسط  

زنان  نهی  می كنند: 
 قال  رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله: 

۶. ليس  علی  النساء ... والتَولِّی  القضاء.۲۱ 
زنان  نبايد متصدی  قضاوت  شوند. 

 ۲۲. ۷. اليفْلَح ُ قَوم ٌ وليتْهم ُ امرأَةٌ
مردمی  كه  زن  فرمانروايشان  باشد، سعادتمند نمی شوند. 

 ۲۳. ۸. اليقَدس ُ اُهللا اُمةً قادتْهم ْ امرأةٌ
خداوند امتی  را كه  زن  رهبری شان  كند، تقديس  نخواهد كرد. 

 ۲۴. ۹. اليفْلح ُ قَوم ٌ ولِّوا اَمرهم ْ امرأةً

ــپارند، سعادتمند  ــت  زن  بس ــان  را به دس مردمی  كه  زمام  امورش
نمی شوند. 

۲۵ . ۰۱. لَن ْ يفْلَح َ قوم ٌ تُدبر اَمرهم  امرأَةٌ
مردمی  كه  زن  تدبير امور آنان  را برعهده  بگيرد، هرگز سعادتمند 

نمی شوند. 
 قال  علی عليه السالم: 

ــت   ِّ المرأة ريحانَةٌ وليس ــها فان  زَ نَفْســك  المرأةَ ماجاو ۱۱. التُملَّ
هرمانَة.۲۶  بقَ

ــت  به  او مسپار؛ زيرا زن  ريحانه   كاری  را كه  فراتر از توان  زن  اس
(موجودی  ظريف ) است  و متصدی  و حاكم  بر امور نمی تواند باشد. 

قال  الباقر عليه السالم: 
۲۱. التَولّی  الْمرأةُ القَضاَء والتَولّی  االمارة.۲۷ 

زن ، نبايد قاضی  و امير شود. 

قضاوت  زنان  از نگاه  فقها 
ــيعه  (و اغلب   ــت  زن  برای  قضاوت ، بين  فقهای  ش ــدم  صالحي ع

فقهای  سنّی ) اجماعی  است . شهيد ثانی  در مسالك  می نويسد: 
«اما شرط  مرد بودن  قاضی  به  دليل  مناسب  نبودن  زن  برای  اين  

منصب  می باشد؛ زيرا همنشينی  و اختالط  با مردان  و بلند حرف  زدن  
ــزاوار و  ــت ، برای  زن  س در بين  آن ها كه  از لوازم  منصب  قضاوت  اس
جايز نيست . رسول خدا صلی اهللا عليه و آله فرموده  است : مردمی  كه  

زن  فرمانروای  آن ها باشد، سعادتمند نخواهند شد.» ۲۸ 
صاحب  جواهر می نويسد: 

ــخن  پيامبر  ــرای  قاضی  به  دليل  اجماع  و س ــرط  مردی  ب «اما ش
صلی اهللا عليه و آله است  كه  فرمود: مردمی  كه  زن  فرمانروای  آن ها 
ــد و در حديثی  ديگر كه  فرموده  است :  ــد، سعادتمند نخواهند ش باش
ــود... و اين  تأييد می شود با ناتوانی  زن  از  زن  متولّی  قضاوت  نمی ش
اداره اين  منصب  و اين كه  همنشينی  با مردان  و بلند سخن  گفتن  در 
ــت . هم چنين  نصوصی  كه  در مورد نصب   ميان  آنان  برای  او روا نيس
قاضی  در زمان  غيبت  است ، ظهور در غير زن  دارد و بلكه  در بعضی  

از روايات  به  مرد۲۹ تصريح  شده  است .»۳۰ 
ــی   طباطباي ــه   عالم

می نويسد: 
«ممنوعيت  زنان  از حضور 
ــد ممنوعيت  از  در جهاد مانن
ــاوت  و واليت ،  ــدی  قض تص
ــالم   ــلمی  در اس ــنت  مس س

است .»۳۱ 
ــی  ديگر از روايات ،  گروه
ــان  نهی   ــا زن ــورت  ب از مش
كرده اند كه  مؤيد ناتوانی  زنان  
ــور اجتماعی  و  در تصدی  ام

حكومتی  است : 
 قال  علی عليه السالم: 

 ُّ ِّ رأيهن  ــاورةَ النساء االّ من ْ جربت َ بكمال  عقل ٍ فَان  ۳۱. اياك  ومش
ِّ الی  وهن ٍ. ۳۲  مهن  الی  اَفْن ٍ وعزْ

ــان  را رأيی  كم مايه  و عزمی   از رأی  زدن  با زنان  بپرهيز؛ زيرا ايش
ناتوان  است . مگر زنی  كه  رشد عقلی  او را آزموده  باشی . 

 قال  رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله: 
 ۳۳.ِّ ۴۱. اربعة مفْسدة للقلوب  ... واالخذ برأيهن 

چهار چيز تباه كننده دل ها است : ... و عمل  به  رأی  زنان . 
 قال  الصادق عليه السالم: 

ــف  و الوهن  و  ِّ الضع ِّ فيهن  ــان  ــاء ف ــاورةَ النس ــم  و مش ۵۱. اياك
العجز.۳۴

ــتی  و  ــد؛ زيرا در آن ها ضعف  و سس ــا زنان  بپرهيزي ــی  ب از رايزن
ناتوانی  است . 

 رواياتی  نيز درباره وضعيت  زنان  در آخرالزمان  است  كه  به  بيانی  
ــات  بايد به  اين  نكته   ــت . پيش  از ذكر اين  رواي ديگر مؤيد مدعا اس
ــاره  كنيم  كه  آن چه  درباره نشانه های  آخرالزمان  در احاديث  آمده   اش
ــمار  ــت ، اغلب  ـ جز در مواردی  خاص  ـ پديده هايی  مذموم  به  ش اس

می روند و لحن  روايات  به  خوبی  اين  امر را نشان  می دهد: 

ممكن  اسـت  كسانى  سـخن  از تغيير شـرايط  و ضرورت  انطباق  احكام  اسالم  با مقتضيات  
زمان  بگويند. در اينكه  زمانه  دگرگون  شـده    و شـرايطى  متفاوت  با گذشـته  به  وجود آمده  
است ، هيچ  بحثى  نيست  اّما بايد اين  نكته  را به  روشنى  دريابيم  كه  تغييرات  و دگرگونى هاى  
زمانه  ما كه  عمدتا ظرف يك صد سـال اخير تحت تأثير تمدن  غرب  رخ  داده  اسـت ، ماهيتى  
جـز انحطـاط  و تباهى  نـدارد و اگر ما بر اين  ماهيت  وقوف  پيدا نكنيـم  و در كار انطباق  دين  
با شـرايط  كنونى  برآييم ، بدون  شـك  پس  از مّدتى  از اسالم  جز اسمى  باقى  نخواهد ماند و 

پوستينى  كامًال وارونه  بر تن  اسالم  پوشانده  خواهد شد. 
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 قال  رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله: 
۶۱. اذ استُعمل َ السفها وشاوروا النساء.۳۵ 

[آخرالزمان] آن گاه  است كه  نابخردان  به  كار گرفته  شوند و زنان  
مورد مشورت  قرار گيرند. 

ثُر االختالط .۳۶  ۷۱. اذا رفَعوا البنيان  وشاوروا النسوان  ويكْ
ــاختمان ها مرتفع  می گردد، با زنان  رايزنی  می شود و  آن گاه  كه  س

اختالط  زن  و مرد فراوان  می شود. 
۸۱. عندها امارةُ النساء.۳۷ 

در آن  هنگام [آخرالزمان]، زنان  حكومت  می كنند. 
 قال  علی عليه السالم: 

ن َ االماء واُمرت  الصبيان .۳۸  ت  النساُء وسلِّطْ ۹۱. و ذلك  اذا تَسلِّطَ
ــت  كه  زن ها و كنيزان  حكمروايی   و آن  [آخرالزمان ] هنگامی  اس

می كنند و از كودكان  فرمان  برده  می شود. 
ِّ امری ٍ فاليؤتی  االّ  ل  ــاُء علی  الملك  وغلَبن َ كُ لَبت  النس ۰۲. واذا غَ

ِّ فيه  هوی .۳۹  ما لَهن 
ــت  و بر هر مردی   ــت كه  زنان  بر حكوم ــان آن گاه  اس و آخرالزم

ــدند و هيچ  عملی  جز با تأمين   چيره  ش
خواست  آنان  انجام  نشود. 

 
سيره مسلمين  

ــی  و روايی ،  ــه قرآن ــر ادلّ ــالوه  ب ع
ــلمين  و اهل   ــيره مس ــه  س ــوان  ب می ت
ــت ، قضاوت  و  ــريعت  نيز بر رد والي ش
مديريت  اجتماعی  زنان  استدالل  كرد. 

ــالم  و بلكه  از آغاز  از آغاز ظهور اس
خلقت  آدم  و ظهور شرايع  الهی  تاكنون ، 
ــرع ،  ــد، انبيا، اوصيا و مردم  متش خداون
ــت  زنان   ــر امور اجتماعی  را به دس تدبي
ــن  خاطر در  ــه  همي ــپرده اند و ب نمی س
ــوان  پيامبر، امام ،  ــخ ، زنی  را به  عن تاري
ــروع ، قاضی ، رئيس   ــی ّ، حاكم  مش وص

ــراغ  نداريم .  ــهر و... س قوم  و قبيله  و گروه ، كدخدای  ده ، فرماندار ش
اين  در حالی  بوده  است  كه  پيوسته  زنانی  مؤمن  و صالح  و حتی  بعضًا 
ــئوليت های  اجتماعی  حضور داشته اند اما  توانمند بر انجام  برخی  مس
ــمانی  تصدی  چنين  نقش هايی  را  ــرايع  و اديان  آس به  دليل  آن كه  ش
برای  صنف  زنان  مشروع  نمی دانسته اند، از نصب  آنان  به  اين  مناصب  

خودداری  می كردند. 
ــينی  تهرانی  (ره) در اين  مورد با  ــين  حس آيت اهللا سيدمحمدحس

عنوان   «سيره عملی  پايدار» می نويسد: 
«[يكی  از داليل  عدم  جواز حكومت  و قضاوت  زنان ] سيره  است  
ــت  و معنای  سيره  اين  است   ــك  در اين  مورد محقّق  اس كه  بدون  ش
كه  فقها، علما و حاكمان  مسلمان  اعم  از شيعه  و سنّی  از زمان  پيامبر 
ــدی  امارت  و قضاوت   ــا زمان  ما زن  را متص ــی اهللا عليه و آله ت صل

بايـد بـر حقانيّت  مطلـق  و ثابت  و غيرقابل  خدشـه  احكام  نورانى  اسـالم  با همان  
كيفيتى  كه  قرآن  كريم ، رسـول  گرامى صلى اهللا عليه و آله و ائمه  معصومين عليهم 
السـالم ارائـه  و تبيين  كرده اند، پا فشـاريم  و در برخورد با معضـالت  و تنگناهاى  
زمانه ، ابتدا نهايت  تالش  خود را براى  فراهم  كردن  زمينه  اجراى  احكام  اوليه  اسالم  
به كار گيريم  و در مواردى  كه  براسـاس  تشـخيص  صحيح  و درست  عقالى  متدين  
و كارشناسان  زمان شناس  و غيرمرعوب  در برابر غرب  و امضاى ولى فقيه و حاكم 
اسالمى، شرايط  اضطرارى  تشخيص  داده  شد، به  احكام  ثانويه  و حكومتى  متوّسل  
شـويم  تا ان شـاءاهللا با ظهور مصلح  كل  امام  زمان  ـ عجل اهللا تعالى  فرجه الشريف  
ـ و بـر هم  خوردن  كليه معادالت  ظالمانه حاكم  بر عالم ، شـاهد تحقق  مدينه طيبه 

اسالمى  و اجراى  كامل  احكام  نورانى  اسالم  باشيم . 

ــه  گروهی  از زنان  صاحب  دانش  و درايت   نمی كرده اند با وجود آن ك
و ارزش های  اخالقی  در همه اعصار و دوره  به  دوره  وجود داشته اند. 
وقتی  ما آرا و ديدگاه های  فقها و علما و حكام  را در كتاب های  سيره  
ــل  خودداری  آن ها  ــم ، در می يابيم  كه  دلي ــخ  مالحظه  می كني و تاري
ــت  بلكه   ــان  به  امارت  و قضاوت ، امری  اتفاقی  نبوده  اس از نصب  زن
ــتند به  سنّت  شارع  مقدس  و رسول  مكرم صلی اهللا عليه و آله و  مس
ــنّت  استوار و راه  مستقيم  شريعت  بوده  است ، به  گونه ای   پيروی  از س
ی  از آن  وجود نداشته  است . اين   كه  برای  آن ها امكان  تجاوز و تخطّ
ــيره عملی  مثل  شهرت  قولی  [فقها] است  كه  برای  استناد حرمت   س

قضاوت  و حكومت  زنان  كفايت  می كند.»۴۰ 
 

جمع بندى و نتيجه گيرى
ــت  كسانی  سخن  از تغيير شرايط  و ضرورت  انطباق   ۱. ممكن  اس
احكام  اسالم  با مقتضيات  زمان  بگويند. در اينكه  زمانه  دگرگون  شده    
و شرايطی  متفاوت  با گذشته  به  وجود آمده  است ، هيچ  بحثی  نيست  
ــنی  دريابيم  كه  تغييرات  و دگرگونی های   اما بايد اين  نكته  را به  روش

ــال اخير تحت تأثير تمدن  غرب   زمانه  ما كه  عمدتا ظرف يک صد س
ــی  ندارد و اگر ما بر اين   ــت ، ماهيتی  جز انحطاط  و تباه رخ  داده  اس
ــرايط  كنونی   ــم  و در كار انطباق  دين  با ش ــت  وقوف  پيدا نكني ماهي
ــالم  جز اسمی  باقی  نخواهد  ــك  پس  از مدتی  از اس برآييم ، بدون  ش

ماند و پوستينی  كامالً وارونه  بر تن  اسالم  پوشانده  خواهد شد. 
ــت  كه  برای  جمع  بين  دو تكليف  اساسی :  نگارنده  بر اين  باور اس
ــريعت ، ب : حضور در صحنه  سياست   الف : حفظ  خلوص  اسالم  و ش
ــت  در  ــت  و خالی  نكردن  عرصه ، كه  در مواردی  ممكن  اس و حاكمي
انيت  و ثبات  احكام   تزاحم  با يكديگر قرار بگيرند، بايد با اذعان  به  حقّ
ــة و حرامه  حرام ٌ  ــالم  (حالل  محمد حالل  الی  يوم  القيام نورانی  اس
ــرايط  منحط  كنونی   الی  يوم  القيامة) و دريافت  اين  نكته مهم  كه  ش
ــالمی را به  نحو تمام   ــياری از  احكام  اس ــكان  اجرا و عمل  به  بس ام
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ــع   ــبی  و در حد وس ــت  و ما تنها به  طور نس و كمال  منتفی  كرده  اس
ــی  از اين  احكام  جامه عمل  بپوشانيم  و برای   خود می توانيم  به  بخش
ــرايط  كنونی   ــل  آن  بايد منتظر بر هم  خوردن  نظم  و ش ــرای  كام اج
ــيم ، در  ــت  و فرهنگ  و اجتماع  جهان  باش ــم  بر اقتصاد و سياس حاك
ــتی  از آن  وجود ندارد و ممكن   موارد اضطرار و الزاماتی  كه  راه  برگش
است  به  بن بست  و اخالل  در نظام  زندگی منجر شود ـ كه  موردنظر 
ــالمی  متوسل  به  احكام  ثانويه   ــارع  نيست  ـ، حاكم  و حكومت  اس ش
ــود بدون  آنكه  احكام  اوليه  مورد خدشه  قرار بگيرند و  و حكومتی  ش
ــود كه  شرايط  امروز،  ــخن  كامالً باطل  و ارتدادآميز مطرح  ش اين  س
ــت  و آن  احكام  به  درد اين  زمان  نمی خورد و بايد به   تكامل يافته  اس

اجتهادی  نو و متناسب  با زمان  دست  زد! 
ــئله  وجود دارد. نگارنده   ــائل  زنان  هم  دقيقًا اين  مس در مورد مس
ــالم  درباره  نه  تنها بر صعوبت  و تقريبًا غيرقابل  اجرا بودن  ديدگاه  اس
ــت  و بلكه  بر  ــرايط  منحط  كنونی  آگاه  اس ــه  طور كامل ، در ش زن  ب
ــرات  صرف  مطرح  كردن  اين  ديدگاه  نيز كامالً وقوف  دارد اما  مخاط

دو نكته  را از اين  مقال  در نظر داشته  است : 
ــؤال  بردن  احكام  نورانی  اسالم  و يا تفسير به  رأی  و  ۱. از زير س
ــد زمانه  و يا به  اصطالح  حل   ــط  در آن ها برای  خوش آم قبض  و بس
معضالت  كنونی  جدًا بپرهيزيم  و هشدارهای  ائمه  معصومين  عليهم 
السالم  را درباره ظهور جريان  گسترده بدعت ، ارتداد و نفی  دين  در 
ــپاريم  و از سرنوشت  خطرناك  كسانی   آخرالزمان ، به  گوش  جان  بس
ار و ملحدان  هم رأی   كه  تا ديروز در جمع  مؤمنين  بودند و امروز با كفّ

و هم صدا شده اند، عبرت  بگيريم . 
۲. بايد بر حقانيت  مطلق  و ثابت  و غيرقابل  خدشه  احكام  نورانی  
ــول  گرامی صلی اهللا  ــه  قرآن  كريم ، رس ــالم  با همان  كيفيتی  ك اس
ــالم ارائه  و تبيين  كرده اند،  ــه و آله و ائمه  معصومين عليهم الس علي
ــاريم  و در برخورد با معضالت  و تنگناهای  زمانه ، ابتدا نهايت   پا فش
ــالم   ــالش  خود را برای  فراهم  كردن  زمينه  اجرای  احكام  اوليه  اس ت
ــخيص  صحيح  و درست   ــاس  تش به كار گيريم  و در مواردی  كه  براس
عقالی  متدين  و كارشناسان  زمان شناس  و غيرمرعوب  در برابر غرب  
ــرايط  اضطراری  تشخيص   ــالمی، ش و امضای ولی فقيه و حاکم اس
ــل  شويم  تا ان شاءاهللا با  ــد، به  احكام  ثانويه  و حكومتی  متوس داده  ش
ظهور مصلح  كل  امام زمان  ـ عجل اهللا تعالی  فرجه الشريف  ـ و بر هم  
ــاهد تحقق  مدينه  ــوردن  كليه معادالت  ظالمانه حاكم  بر عالم ، ش خ
طيبه اسالمی  و اجرای  كامل  احكام  نورانی  اسالم  باشيم . انشاء اهللا

 
پى نوشت ها:

۱ . مدرس در پنج دوره تفنينيه/ محمد ترکمان/ج۱/ ص ۲۴
۲. روزنامه اطالعات/دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۳۱/ص۷

۳ . اطالعات/سال ۲۷/شماره ۷۹۹۳/دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۳۱/ ص۷
۴ . همان منبع

۵ . صحيفه نور جلد ۱
۶ . صحيفه نور جلد اول

ــده کتاب که در اختيار سمات است، قيد نشده  ــخه کپی ش ۷ . تاريخ چاپ اين کتاب بر نس
است اما به نظر می رسد  سال ۱۳۴۲ و يا ۱۳۴۳شمسی باشد. 

۸ . سوره ممتحنه آيه ۱۲
۹. من ال يحضره الفقيه – بحار االنوار ج ۳ ص ۵۹

۱۰ . وسائل ج۳ ص ۳۶
۱۱. الميزان، ج ۴، ص ۳۶۵.
۱۲. رساله بديعة، ص ۱۵۷.

۱۳. همان، ص ۱۰۹ به نقل از: االمامة و السياسة، ج ۱، ص ۵۵.
۱۴. همان، ص ۱۶۲ به نقل از: مروج الذهب، ج ۲، ص ۳۶۵.
۱۵. همان، ص ۱۶۲ به نقل از: تاريخ طبری، ج ۳، ص ۴۷۹.
۱۶. همان، ص ۱۶۰ به نقل از: تاريخ يعقوبی، ج ۲، ص ۱۸۰.

۱۷. مستدرك الوسايل، ج ۱۴، ص ۲۶۲.
۱۸. المستدرك (از كتاب حديثی اهل سنت)، ج ۴، ص ۲۹۱.

۱۹. مستدرك الوسائل، ج ۱۱، ص ۳۴۶/ غررالحكم، ج ۱، ص ۳۶۳. 
۲۰. بحاراالنوار، ج ۱۰۰، ص ۲۲۷.

۲۱. وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۳۶۹/ جواهرالكالم، ج ۴۰، ص ۱۴.
۲۲. جواهرالكالم، ج ۴۰، ص ۱۴/ كتاب القضاء، ص ۲. 

۲۳. تحف العقول، ص ۳۰/ صحيح مسلم، ج ۹، ص ۵۵/ سنن نسائی، ج ۸، ص ۲۲۷. 
۲۴. تحف العقول، ص ۳۰/ صحيح بخاری، ج ۹، ص ۵۵.

ــرح نهج البالغه ابن ابی الحديد، ج ۶، ص ۲۲۷. ابن ابی الحديد به نقل از ابی بكرة  ۲۵. ش
ــد: وقتی كه طلحه و زبير وارد بصره شدند، شمشيرم را به گردنم آويختم تا به آن  می نويس
دو بپيوندم، تا آن كه بر عايشه وارد شدم در حالی كه [به طلحة و زبيرو ديگر مردان] امر و 
نهی می كرد و فرمان، فرمان او بود. به ناگاه اين سخن رسول خدا صلی اهللا عليه و آله- كه 
خود از حضرتش شنيده بودم- در خاطرم زنده شد كه لََن يفلح قوم تدبر امرهم امراة. پس، 
از پيوستن به طلحة و زبير منصرف شدم و برگشتم. ابن ابی الحديد در ادامه می نويسد: اين 
حديث به بيانی ديگر نيز از رسول خدا صلی اهللا عليه و آله روايت شده است كه: پس از اين 

گروهی خروج می كنند در رأس آنها زنی است، اينان هرگز سعادتمند نخواهند شد.
۲۶. نهج البالغه، نامه ۳۱، قهرمانة يعنی وكيل و متصدی امور (فرهنگ الروس).

۲۷. مستندالشيعة، ج ۲، ص ۵۱۹.
۲۸. مسالك (چاپ قديم) ۲/ كتاب القضاء، ص ۱.

ــالم: «اجعلوا بينَكم رجالًً قد عرف حاللَنا و حرامنا فانّی قد جعلْتُه  ۲۹. امام صادق عليه الس
ــد برگزينيد. من او را  عليكم حاكمًا؛ مردی را از بين خودتان كه حالل و حرام ما را بشناس

حاكم بر شما قرار دادم.» (وسائل الشيعه، ج ۱۸، ص ۱۰۰).
ــن ر.ك به: مفتاح الكرامه، ج ۱۰، ص ۹/ كتاب  ــكالم، ج ۴۰، ص ۱۴/ همچني ۳۰. جواهرال

القضاء، ج ۱، ص ۴۷-۴۵.
۳۱. الميزان، ج ۴، ص ۳۷۴. 

۳۲. بحاراالنوار، ج ۱۰۳، ص ۲۵۳/ كنزالفوائد، ص ۱۷۷. 
۳۳. بحاراالنوار، ج ۱۰۰، ص ۲۲۶.

۳۴. وسائل الشيعه، ج ۲۰، ص ۱۸۲. 
۳۵. همان، ص ۱۳۲.

۳۶. بحاراالنوار، ج ۵۲؛ ص ۲۶۳/ الزام الناصب، ص ۱۸۱. 
۳۷. الزام الناصب، ص ۱۸۲.

۳۸. بشارةاالسالم، ص ۴۱، ۴۴ و ۴۷. 
۳۹. بحاراالنوار، ج ۵؛ ص ۲۵۹/ الزام الناصب، ص ۱۸۴. 

۴۰. رساله بديعة، ص ۹۱.
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ــع غربی تدريجًا  ــه بعد، در جوام ــرن هيجدهم ب ــه  دوم ق از نيم
ــهورات و  ــبه مقدس و در زمره مش ــی» به امری ش واژه «دموكراس
ــلمات  بدل گرديد و از سال های پس از جنگ جهانی دوم، اين  مس
ــبه مقدس و در زمره مشهورات و مسلمات بودن دموكراسی  وجه ش
به جوامع غرب زده استعمارزده و نيمه مستعمره نيز به صورت بسيار 
ــط قرن نوزدهم، استعمار مدرن  ــترده انتقال يافت. البته از اواس گس
ــاالر به ميان هر ملت غيرغربی و غرب زده كه رفت [اعم  سرمايه س
از غرب زده های مدرن يا شبه مدرن و نيز اعم از جوامع غرب زده ای 
ــتی سرمايه ساالر تبديل شدند  كه بعدها خود به رژيم های امپرياليس
ــا نظام های  ــتعمره هايی ب ــن) و يا آنها كه به صورت مس ــل چي (مث
ــاالری پيرامونی باقی ماندند (مثل مصر، پرو، تايلند و...)]  سرمايه س
به نحوی به ترويج دموكراسی به عنوان الگوی نجات بخش جوامع 
ــلّم و مقبول و مشهور خدشه ناپذير و غيرقابل  بشری و يك امر مس

ترديد پرداخت.
ــور ما كه تاريخی قريب به دو قرن كشمكش با استعمار  در كش
مدرن و نيز ميراث بيش از يك صد سال سلطه و سيطره «غرب زدگی 
ــته  ــز اين اصطالح به عنوان هس ــدرن» را دارد ني ــبه مدرن و م ش
ــتبداد و بی عدالتی و  ــخه نجات بخش برای رهايی از اس مركزی نس
ــت مطرح  حتی فقر و انحطاط و خالصه هر چه تباهی و پليدی اس
ــنفكران مدرنيست ايرانی از مشروطه به بعد به صورت  گرديد و روش
ــتمر به تبليغ و ترويج و تقدس سازی برای  ــترده و منظم و مس گس

آن پرداخته اند.
ــال های پس از  ــالمی و به ويژه از س  بعد از پيروزی انقالب اس
ــتمر دموكراسی به  خاتمه جنگ، پروژه «تبليغ و ترويج فراگير و مس
عنوان راه حل همه مشكالت و رهايی از همه معضالت و دموكراسی 
را معادل «آزادی خواهی» دانستن و مخالفت با دموكراسی را معادل 
ــيار  ــتبداد ناميدن» و نظاير اين مدعاها به صورتی بس ــاع از اس «دف
ــازمان يافته تر از پيش، حتی از ناحيه جناحی از داخل  ــيع تر و س وس
ــوم به «روشنفكری دينی»  ــالمی و توسط جرايد موس جمهوری اس
به موازات «روشنفكری آته ئيست» [غيردينی و بی اعتقاد به خداوند 
ــد و هنوز نيز به انحاء مختلف اين  ــور دنبال ش متعال] در داخل كش

روند ادامه دارد.
ــكال به راه انداختن هياهوی تبليغاتی  ويژگی  مهم در تمامی اش
ــت كه در  ــرای آن، اين اس ــازی ب ــی و تقدس س ــاره دموكراس درب
ــی [كه  ــترده مروجان و مبلغان و مدافعان  دموكراس ميان طيف گس
كوشيده اند و می كوشند تا دموكراسی را به يك مشهور مورد پذيرش 
همه بدل نمايند] كمتر بحث و فحص و تحقيقی جدی در خصوص 
ــی فهم معنای آن صورت می گيرد و  ــی و حت درك ماهيت دموكراس
آنچه كه از طريق برخی ژورناليست ها و سياستمداران و ايدئولوگ ها 
ــود، فاقد يك پرسش  ــندگان و... ارائه می ش ــنفكران و نويس و روش
عميق متفكرانه از چيستی و حقيقت دموكراسی است و عمدتًا تكرار 
ــه وار و تبليغاتی و سطحی و حتی وهم آلود و بی اساس و  بيانی كليش
غلط از ماهيت و معنای اين واژه است. در اين مقال می  كوشيم تا به 

اجمال درباره ماهيت و معنای دموكراسی سخن گوييم.

دموكرسى به چه معناست؟
ــه از دو جزء «دموس» و  ــت ك ــی، واژه ای يونانی اس دموكراس
ــت. «دموس» نزد يونانيان باستان كه  «كراتوس» تشكيل شده اس
ــه معنای «مردم» به  ــی بوده اند،  غالبًا  ب ــح اصطالح دموكراس واض
ــان ها كه  ــته از انس كار می رفته و به تعبير دقيق تر، به معنای آن دس
ــهروند» محسوب می شده اند به كار می رفته است. برای توضيح  «ش
ــتان كه اصلی ترين دموكراسی  ــتر بايد گفت كه در «آتن» باس بيش
ــخاص آتنی ای كه پدر و مادرشان  ــت، بردگان و اش يونانی بوده اس
ــوب نمی شدند و از شركت در امور  آتنی نبوده اند، «شهروند» محس
سياسی محروم بوده و از اين رو به عنوان مصداق «دموس» شناخته 
نمی شدند. البته در طی تاريخ تطور تمدن غرب، دامنه و شاخص های 
ــتان  ــت. در آتن باس مفهومی و مصداقی «دموس»  تغيير كرده اس
فقط مردان آزاد بالغی كه پدر و مادر آنها نيز آتنی بوده اند، به عنوان 
ــدند و تعداد اين اشخاص  ــهروند» و يا «دموس» مطرح می ش «ش
ــاكنان آتن قرون پنجم و چهارم قبل از ميالد در  ــبت به كل س نس

حدود يك دهم بوده است.۱ 

دولت شهر آتن باستان وسعتی به اندازه كشور لوكزامبورگ امروز 
و جمعيتی در حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر داشته است.۲

ــت كه هم به معنای  ــی، واژه «كراتوس» اس جزء دوم دموكراس
حكومت كردن و حاكميت داشتن و هم به معنای قانون و قانونگذاری 
ــت. بدين ترتيب، دموكراسی در لغت، اجماالً به معنای حاكميت و  اس
ــت. به عبارت  ــط «مردم» (دموس) اس حكومت و قانونگذاری توس
دقيق تر، دموكراسی به معنای اصالت دادن به «مردم» يا «دموس» 
ــه در مفهوم و مصداق اين واژه رخ  ــا تمام ابهام و نيز تغييراتی ك [ب
ــت] در امر «حاكميت» و «قانونگذاری» است و اين امر در  داده اس
ــق حاكميت باالصاله و قانونگذاری  ــاد ذاتی با اعتقاد دينی به ح تض

باالصاله توسط خداوند قرار دارد.
آنتونی آربالستر درباره اصطالح دموكراسی می نويسد:

ــی مانند بسياری از اصطالحات اصلی علم سياست...  «دموكراس

باطـن دموكراسـى، نفـى «واليـت حق بر 
بشر» و اثبات «واليت بشر بر بشر» است. 
اين واليت بشـر بر بشر بر پايه نفى قانون 
الهى و حق حاكميت الهى است فلذا ماهيتى 
غيرالهـى و غيررحمانـى دارد و بـه عبارت 
ديگر، «شيطان» است و به همين دليل ذات 

آن، قهر و استيالى طاغوتى است.
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ــه از دو واژه كوتاه تر «دموس» و  ــت يونانی ك ــل واژه ای اس در اص
ــت. هر دو اصطالح چند معنا دارند.  ــده اس ــكيل ش «كراتوس» تش
ــد كه در  ــهروندانی باش ــای كليه ش ــم به معن ــوس می تواند ه دم
ــی می كنند، و هم به  ــهر» زندگ ــس» polis يا «دولت – ش «پولي
ــت»  ــار فرودس معنای «اراذل و اوباش» يا «توده عوام» و يا «اقش
ــه معنای «قدرت» و هم به  ــه كار رود. «كراتوس» می تواند هم ب ب

معنای «قانون» باشد كه اين دو معنای يكسانی ندارند.»۳
اساسًا دموكراسی قبل از هر چيز و بيش از هر چيز، يك مجموعه 
مفهومی سازمان يافته [پارادايم] است كه بر حق حاكميت بالذات و 
ــتقل از خداوند و قانون آسمانی بشر و نيز حق اصيل و بالذات و  مس
ــتقل و منقطع از وحی بشر [كه اين بشر را در مفهوم «دموس»  مس
ــذاری تاكيد می كند.۴  به  ــردم» تعريف می كند] در امر قانونگ يا «م
ــميت  ــك عبارت كوتاه يعنی به رس ــی در ي عبارت ديگر، دموكراس
ــناختن حق حاكميت و حكومت بشر به صورت بالذات و باالصاله  ش
ــول اراده الهی و در ذيل آن] و نيز  ــتقل از خداوند [و نه در ط و مس
ــر به صورت باالصاله و  ــناختن حق قانونگذاری بش ــميت ش به رس
ــتقل از خداوند و منقطع از وحی [و نه تنظيم برخی مقررات و يا  مس
ــوری و روزمره آن هم در ذيل  حتی وضع برخی قوانين در امور كش
ــريعت آسمانی] كه در يونان باستان و  قانون الهی و در چارچوب ش
ــدود قرن هفتم تا قرن پنجم قبل از ميالد  ــه صورت تدريجی از ح ب
ــت و با انحطاط مدينه آتن نيز در روح مردمان ساكن  پديد آمده اس
يونان و مقدونيه و سپس روم باستان تداوم می يابد. در كل و به يك 
اعتبار می توان در تاريخ تطور غرب از  دو صورت دموكراسی نام برد: 
ــی مدينه محور [يا دموكراسی دولت - شهری] يونان  ۱- دموكراس
ــتی مدرن؛ كه هر يك از اين دو  ــی اومانيس ــتان  ۲- دموكراس باس
صورت دموكراسی دارای اشكال و انحاء متفاوتی در تحقق تاريخی 
ــله اشتراكات مابين دموكراسی  خود بوده اند. در عين وجود يك سلس
ــی مدرن، برخی تفاوت های ماهوی نيز ميان آنها  يونان و دموكراس

وجود دارد كه انشاءاهللا به اجمال به آن اشاره خواهيم كرد.

باطن و انواع دموكراسى
ــتن است. اساسًا «عهد  ــان هميشه اهل واليت و تعلق داش انس
امانت» يا «عهد الست» كه «انسانيت» انسان، قائم به آن است، به 

يك اعتبار پذيرش واليت حق [واليت الهی] است.
ــرق» در معنای تاريخی- فرهنگی آن و نه در مفهوم صرف  «ش
ــی اش چيزی نيست مگر آن مجموعه تاريخی-  جغرافيايی يا سياس
ــاس «تذكر» نسبت  فرهنگی كه براس
ــت و پذيرش واليت الهی  به عهد امان
ــت. هرچند كه شرق  ــكل گرفته اس ش
ــی- فرهنگی آن]  ــای تاريخ [در معن
ــور تاريخی خود  ــير تحقق و تط در س
ــد و در پی  ــوخيت گردي ــار ممس گرفت
ــوخيت، «غرب» تاريخی –  اين ممس
ــوم جغرافيايی يا  ــه مفه ــی و ن فرهنگ
سياسی غرب، برای اولين  بار در حدود 
ــل از ميالد در  ــم قب قرن هفتم و شش
ــتان ظهور می كند و تدريجا  يونان باس

مشرق را در حجاب خود فرو می برد.
ــی- فرهنگی با  بنيان غرب تاريخ
«غفلت» از عهد الست و سپس انكار آن «و نفی حضور و هدايت و 
ربوبيت قدسی» [حقيقت «نيهيليسم» يا نيست انگاری چيزی نيست 
ــی] گذارده می شود  مگر همين نفی حضور و هدايت و ربوبيت قدس
كه به معنای ناديده گرفتن واليت حق [واليت الهی] بر بشر و تاكيد 
ــر بر بشر» است و اين همان دموكراسی است كه از  بر «واليت بش
ــی – فرهنگی آن] در هيات  ــور غرب [در معنای تاريخ ابتدای ظه
ــاس دولت شهرهای  ــی و حقوقی غرب و اس نظام  اجتماعی- سياس
ــتان [مثل هلنيسم و روم  ــام تمدن غرب باس يونانی و نيز ديگر اقس
ــتان] تداوم يافت و در صورت نوعی غرب قرون وسطی [غرب  باس
ــادی در اختفاء قرار  ــده های ميانه] تا حدود زي ــيحی يا غرب س مس
گرفت و ظهور و بروز  ظاهری آن كمرنگ گرديد و در غرب مدرن 
ــتی محوريت يافت و  ــی مدرن با ماهيت اومانيس در هيات دموكراس
متاسفانه در پی استيالی غرب مدرن و ظهور غرب زدگی، تقريبا بر 
ــيطره يافت  ــياره زمين [البته به مراتب و درجات مختلف] س همه س
ــام ايدئولوژی های سكوالريست مدرن [ليبراليسم،  و از دل آن، اقس
ــيال، دموكراسی، نئوليبراليسم، سوسياليسم راديكال،  فاشيسم، سوس
ــم (محافظه كاری) ، فمنيسيم و...] ظاهر  ــم، كنسرواتيس ناسيوناليس

شدند و بر نقاط مختلف اين سياره حاكم گرديدند.
ــود كه باطن دموكراسی، نفی «واليت  ــخص می ش بنابراين مش
حق بر بشر» و اثبات «واليت بشر بر بشر» است. اين واليت بشر بر 
بشر بر پايه نفی قانون الهی و حق حاكميت الهی است فلذا ماهيتی 
غيرالهی و غيررحمانی دارد و به عبارت ديگر، «شيطان» است و به 
ــتيالی طاغوتی است. واليت حق بر  همين دليل ذات آن، قهر و اس

در دموكراسـى يونانى، شـيطان از طريق كاسموسانتريسـم و نحوى نفسـانيت با 
واسـطه و در حجاب بر بشر واليت دارد و او را راه مى برد، اما در دموكراسى مدرن 
غربى [دموكراسـى اومانيستى] بشر به عنوان «سوژه مدرن» [كه همان نفس اماره 
اسـت] خود را در مقام حاكميت و قانونگـذارى قرار مى دهد و «خودبنيادانديش» و 
«خودبنيادانـگار» مى گردد. صورت مثالى بشـر مدرن، حـق حاكميت و قانونگذارى 
خود را نامشـروط و نامحدود مى داند و «قانـون» و «حاكميت» و «حكومت» خود را 
بى واسـطه به عنوان تجسـم اراده معطوف به نفس اماره مى دانـد و به آن مباهات 

نيز مى كند.
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ــر بر پايه واليت و لطف الهی به آدمی و هدايت او استوار است،  بش
ــی [واليت بشر بر بشر] كه پوششی برای واليت  اما باطن دموكراس

شيطان بر بشر است، بر استيال و استبداد و خشونت قرار دارد.
ــی پديد آمده است كه  در طی تاريخ غرب، دو نوع كلی دموكراس

هر يك برای خود اقسام و اشكالی نيز داشته اند:
ــتان  ــانتريك و مدينه محور غرب باس ــی كاسموس ۱- دموكراس

(يونانی- رومی) 
۲- دموكراسی اومانيستی مدرن

در غرب باستانی، بشر خود را دائر مدار عالم و «خودبنياد» تعريف 
نمی كرد بلكه خود را به صورت موجودی در ذيل نظام مدينه يونانی 
ــموس)  ــود آن نيز تابع نظام حاكم بر كل عالم (كاس ــه خ polis ك
ــن دليل می توان  ــت. به همي ــی می گرديده، تعريف می كرده اس تلق
ــمومدار» يا  ــانتريك» يعنی «كاس ــی يونانی را «كاسموس دموكراس
ــموس» به  ــم مدار» [برگرفته از دو واژه «كاس ــدار» يا «عال «دنيام
ــانتريك» برگرفته از  ــم» و «دنيا» و «س ــای «جهان» و «عال معن

center به معنای مركز يا مدار] ناميد.
يونانيان باستان [پديدآورندگان تمدن غرب] با نفی هر نوع تفكر 
ــطوره ای، تفكری نيست انگار [نيهيليست]  دينی و حتی باورهای اس
پديد آوردند كه برخی آن را «متافيزيك نيست انگار يونانی» ناميده اند 
و می توان آن را «متافيزيك نيست انگار كاسموسانتريك» نيز ناميد. 
ــاحت قدس و عالم غيب، مفهومی غيردينی  زيرا با نفی اعتقاد به س
ــموس» [عالم، كيهان، دنيا] را  ــطوره ای به نام «كاس و حتی غيراس
ــر» مطرح می كند [از همين رو  ــه عنوان مبنا و معيار و «بنياد تفك ب
ــش» ناميده اند]  ــر يونانی را «بنياداندي ــت كه تفكر يونانی و بش اس
ظهور و بروز انحاء و اقسام اين مفهوم «كاسموس» و محوريت آن 
ــتان] را در فلسفه های  ــه غرب يونانی – رومی [غرب باس در انديش
ــيمندر»،  ــطو»، «رواقيان»، «طالس»، «آنكس ــون»، «ارس «افالط
ــاكله انديشه يونانی-  ــًا  ش ــيمنس»، «هراكليتوس» و اساس «آناكس

رومی می توان مشاهده كرد.
ــق حاكميت و  ــك اعتبار برای خود ح ــی اگرچه به ي ــر يونان بش
ــت  ــت و عقل يونانی، عقلی منقطع از وحی اس قانونگذاری قائل اس
ــروط و محدود  ــا در عين حال حاكميت و قانونگذاری خود را مش ام
ــموس  ــته از] كاس ــه برخی الزامات و اقتضائات [به تعبير او برخاس ب
ــذاری را اوالً محدود و  ــت و قانونگ ــد و بنابراين اين حاكمي می دان
ــروط و ثانيًا مبتنی بر بنيادی به نام  ــروط و نه نامحدود و نامش مش
ــود بنياد» می داند. البته اين  ــموس فلذا «بنيادانديش» و نه «خ كاس
ــموس به عنوان بنياد انديشه و زندگی و به تبع آن دموكراسی  كاس
ــطوره ای نبوده و كامالً  ــی و حتی اس يونانی، مفهومی دينی و قدس
ــانتريك  ــی كاسموس ــوتی دارد. در چارچوب دموكراس ماهيتی ناس
ــی را تشكيل می دهد. در  ــاس دموكراس يونانی، Polis يا مدينه اس
ــی، «فرد» [به عنوان يك مفهوم حقوقی- سياسی آن  اين دموكراس
ــود و يكی از تجليات «سوژه»  گونه كه در عصر مدرن مطرح می ش
ــت] اصالً مطرح نيست و به عنوان يك مفهوم درخصوص بشر،  اس

ــهر  ــه يونانی polis يا دولت – ش محلی از اعراب ندارد. در انديش
ــخه ثانی كاسموس است و انسان ايده آل (يا به تعبيری  ايده آل، نس
«انسان كامل») نسخه ثانی polis است و هر آدمی با عضويت در 
دولت شهر و تابعيت از نظام مدينه polis و به عنوان شهروند است 
ــان» دانسته می شود و انبوه مردمانی كه فی المثل در  كه اصالً «انس
آتن يا ديگر دولت شهرهای يونانی [به دليل زن بودن يا برده بودن 
ــوب  ــهروند [تابع polis يونانی] محس ــا داليل ديگر] در زمره ش ي
نمی شدند و يا يونانی نبودند [به اقوام غيريونانی كه يونانی ها آنها را 
ــتند] اصال «انسان» دانسته نمی شدند.  «بربر» می ناميدند تعلق داش
ــاس بنيان ها و مفروضات نظری انديشه و دموكراسی  بنابراين براس
ــته كلی  ــر می ناميم به دو دس ــی، جماعت هايی كه آنها را بش يونان

تقسيم می شوند: 
الف) شهروند يونانی اند فلذا «انسان » اند. 

ــان»  ــهروند يونانی اند، فلذا «انس ب) غيريونانی (بربر) و غير ش
ــرده» را «افزار جاندار»  ــطو «ب ــتند و بايد در مقام بردگی [ارس نيس

می دانست] يونانيان قرار گيرند.

ــی يونانی صورتی از انكار و نفی واليت  علی ای حال، دموكراس
الهی بر بشر و صورتی از واليت بشر بر بشر [بشر بنيادانديش] است 
كه بر پايه متافيزيك نيست انگار كاسموسانتريك [كه هسته اصلی 
آن «عقل منقطع از وحی» يونانی است] قرار دارد و در ماهيت خود 
ــت اما هنوز دموكراسی مبتنی بر «نفس  ــيطانی اس غيرالهی فلذا ش
اماره» [«سوژه مدرن» يا همان «بشر خودبنيادانگار نفسانی»] نيست. 
در حقيقت در دموكراسی يونانی، شيطان از طريق كاسموسانتريسم 
ــانيت با واسطه و در حجاب بر بشر واليت دارد و او را  و نحوی نفس
ــی مدرن غربی [دموكراسی اومانيستی]  راه می برد، اما در دموكراس
ــوژه مدرن» [كه همان نفس اماره است] خود را  ــر به عنوان «س بش
ــام حاكميت و قانونگذاری قرار می دهد و «خودبنيادانديش» و  در مق
ــر مدرن، حق حاكميت  «خودبنيادانگار» می گردد. صورت مثالی بش
ــدود می داند و «قانون» و  ــروطه و نامح و قانونگذاری خود را نامش
ــطه به عنوان تجسم اراده  «حاكميت» و «حكومت» خود را بی واس
ــه آن مباهات نيز می كند. درباره  ــوف به نفس اماره می داند و ب معط
تفاوت های دموكراسی كاسموسانتريك يونانی – رومی [دموكراسی 

دموكراسـى مدرن، دموكراسـى «اومانيستى» 
است. اومانيسم در يك تعريف كوتاه به معناى 
«اصالـت انسـان» در برابـر «اصالـت خدا» و 
نشانه اى از روح طغيان بشر (در صورت مثالى 
و نوعـى خود) نسـبت به خداوند و شـريعت 

آسمانى و مباهات به اين طغيان است.

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



ــی اومانيستی مدرن [دموكراسی مدرن]  غرب باستانی] با دموكراس
گفتنی های بسياری وجود دارد كه به جهت ضيق مجال از گفتن آن 

خودداری می كنيم.۵
 

ــی مدرن، دموكراسی «اومانيستی» است. اومانيسم در  دموكراس
يك تعريف كوتاه به معنای «اصالت انسان» در برابر «اصالت خدا» 
و نشانه ای از روح طغيان بشر (در صورت مثالی و نوعی خود) نسبت 
ــت. در  ــمانی و مباهات به اين طغيان اس ــريعت آس به خداوند و ش
چنين وضعی، صورت مثالی بشر تجسم نفس اماره است كه نه فقط 
حقايق دينی را نفی می كند بلكه حتی بنيادهای مخلوط و مغشوش 
و شرك آلود كاسموسانتريك يونانی و يونانی- مسيحی قرون وسطی 
ــيحيت تحريف شده ای كه شاكله آن بر بنيانی يهودی- يونانی  [مس
ــی (ع)  و در تضاد با حقيقت وحيانی و توحيدی تعاليم حضرت عيس
ــد] را نيز به  ــيحيت تاريخی نامي ــق يافت و می توان آن را مس تحق
ــاری نهاده و به صورت خودبنياد، نفس اماره را عين قانون و مبنا  كن
ــار و ميزان همه امور قرار می دهد و «حق» حاکميت را به آن  و معي

می دهد.
ــم نفس اماره همان «سوژه مدرن»  ــر به عنوان اراده مجس  بش
ــفه های «دكارت» و «كانت» و «هگل» مركزيت  است كه در فلس
می يابد و بسط پيدا می كند. اين سوژه مدرن [كه صورت مثالی بشر 
مدرن است و موجوديت بشر غربی در عصر مدرنيته از حيث جمعی 
ــت] را «انسان بورژوا»  و به صورت كلی در ذيل آن تحقق يافته اس
ــتی آن كه  نيز ناميده اند. لفظ «بورژوا» در اينجا در مفهوم ماركسيس
ــت به كار  ــرمايه داران صنعتی و تجاری و مالی اس مترادف طبقه س
ــت كه صفات مختلف  نرفته بلكه يك مفهوم تاريخی- فرهنگی اس
آن، وجوه متكثر بشر اومانيست را نشان می دهد و به عنوان صورت 
ــر مدرن، طبقات و اقشار و گروه ها و افراد در تمدن غرب  مثالی بش

متجدد در ذيل آن ظهور و بروز و تحقق يافته و می يابند.
ــوژه مدرن كه ماهيتی اومانيستی دارد به لحاظ مصداق دارای  س

ــم كلی  ــت. بر اين پايه، دو قس ــم «فردی» و «جمعی» اس دو قس
ــی اومانيستی [يعنی تحقق «حاكميت» و «قانون» و همه  دموكراس
ــم آن] خود  ــری و به عنوان تجس امور ديگر بر پايه نفس اماره بش
ــتند كه در ذيل پارادايم دموكراسی مدرن  دارای اقسام ريزتری هس
ــكوالر مدرنيستی را راهنمای عمل  پديد آمده اند و ايدئولوژی های س

خود قرار داده اند.
ــتری به  ــام ايدئولوژی های مدرن، از دل مادر و بس ــی اقس تمام
ــی اومانيستی» [كه خود دارای دو قسم كلی و بزرگ  نام «دموكراس
«فردی» و «جمعی » است] پديد آمده اند. در نظام دموكراسی فردگرا، 
ــود و اصالت می يابد.  ــرد» به عنوان مصداق دموس لحاظ می ش «ف
ــت كه در چارچوب آن، بشر به  ــت؟ «فرد» مفهومی اس «فرد» كيس
ــم به خود كه با  ــم نفس اماره] قائ ــانی [تجس عنوان «يك اتم نفس
محرك های سه گانه «سودجويی» مداوم و نامحدود و «لذت طلبی» 
ــروط و «قدرت طلبی» مطلق و دائمی حركت می كند  مداوم و نامش
ــا «فرد»های ديگر كه آنها نيز ماهيتی همين گونه دارند [يعنی هر  ب
يك در مقام يك اتم نفسانی قائم به خود و با محرك هايی كه گفتيم 
ــتيز و  ــوند و تقرر می يابند] روبه رو و درگير رقابت و س تعريف می ش
ــت كه به قول «توماس هابز»،  ــمكش می گردد. بر اين پايه اس كش
ــر» می گردد و البته آنچه «حقوق بشر» اومانيستی  «بشر، گرگ بش
ــامان دادن به اين رقابت و ستيز و كشاكش  ــت، تالشی برای س اس

گرگ ها است.

دموكراسی فردگرا كه به صورت فردی «دموس» اصالت می دهد 
و حق حاكميت و قانونگذاری را از آن فرد [نفس اماره فردی يا صورت 
ــداق [به ادعای خودش] حقيقی  ــوژه مدرن] به عنوان مص فردی س
ــت كه «دموكراسی ليبرال» ناميده  دموس می داند، همان چيزی اس
می شود و خود دارای سه قسم كوچك تر: الف) ليبراليسم كالسيك، 

ب) سوسيال دموكراسی ليبرال و ج) نئوليبراليسم می باشد.
ــای واليت نفس اماره هر  ــی ليبرال در حقيقت به معن دموكراس

دموكراسى جمع گرا نيز مثل دموكراسى فردگرا 
(دموكراسـى ليبرال) ماهيتى اومانيستى دارد و 
تجسم سـيطره نفس اماره بشر بر حكومت و 
قانونگذارى و ديگر شـئون زندگى اسـت. در 
دموكراسـى جمع گـرا، به جاى «فـرد» (نفس 
امـاره فـردى)، «جمـع»  (نفس امـاره جمعى) 
اسـت كه واليت دارد. روشـن است كه هر دو 
صورت كلى دموكراسـى فردگرا و دموكراسى 
جمع گرا، صور مختلف واليت شـيطان بر بشر 
هستند و ماهيتى نيهيليستى و سكوالريستى و 

ضد دينى دارند.

تاييدآميـز  تقريبـا  بيانـى  در  دوبنـوا»  «آلـن 
جديـد  فلسـفه  غيردينـى  روح  درخصـوص 
(مدرن) كه دموكراسـى مدرن از دل آن پديد 

آمده است، چنين مى نويسد:
«خالصـه، در فلسـفه جديد انقالبـى به وجود 
آمد، زيرا انسان از قيد هر گونه تصور تحميلى 
خـارج از ذهنيات خود رها شـد و قائم به خود 
شـد و هر گونه قانون الهى را كنار گذاشـت و 
حتى خود مفهوم خدا را به فراموشـى سـپرد 
و بنـاى زندگى و كار و فكـر  خود را بر عقل و 

اراده خود گذاشت.»
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ــداق «موضوع  ــر فرد خود را مص ــت و چون ه ــس بر خود او اس ك
ــوژه مدرن) می داند و به خود اصالت می دهد، نحوی  ــانی » (س نفس
«سوبژكيتويسم فردی» [اصالت موضوعيت نفسانی فردی] به وجود 
ــوس می گردد و وظيفه  ــديد نف می آيد كه موجب تزاحم و رقابت ش
ــر  دولت ليبرال و نظام حقوقی مدرن [كه باطن آن همان حقوق بش
ــدور غيرخونين و  ــامان دادن قانونمند و منظم و حتی المق ــت] س اس
ــونت بار اين رقابت گرگ ها با يكديگر بر پايه قاعده معروف  غيرخش
«آزادی هر فرد در پيشبرد اغراض و اراده نفسانی و جستجوی اهواء  
ــبرد اغراض و اراده  ــود تا آن جا كه مانع آزادی فرد ديگر در پيش خ

نفسانی و جستجوی اهوائش نگردد» می باشد.
ــی جمع گرا» Collectivist به مصداق «جمعی»  «دموكراس
ــوژه مدرن [همان اراده معطوف به نفس  دموس اصالت می دهد. س
اماره] را در صورت جمعی آن، «حقيقی و اصيل» می داند و بنابراين 
يك سوبژكتيويسم جمعی يا اصالت موضوعيت نفسانی جمعی ايجاد 
ــتی دموس را  ــوم مدرن و اومانيس ــه در آن مصداق مفه می كند ك
ــتجو كرد.  ــوژه [يا نفس اماره جمعی] جس بايد در صورت جمعی س
دموكراسی جمع گرا نيز مثل دموكراسی فردگرا (دموكراسی ليبرال) 
ماهيتی اومانيستی دارد و تجسم سيطره نفس اماره بشر بر حكومت 
ــت. در دموكراسی جمع گرا،  ــئون زندگی اس و قانونگذاری و ديگر ش
ــع»  (نفس اماره جمعی)  ــرد» (نفس اماره فردی)، «جم به جای «ف
است كه واليت دارد. روشن است كه هر دو صورت كلی دموكراسی 
ــی جمع گرا، صور مختلف واليت شيطان بر بشر  فردگرا و دموكراس

هستند و ماهيتی نيهيليستی و سكوالريستی و ضد دينی دارند.

«آلن دوبنوا» در بيانی تقريبا تاييدآميز درخصوص روح غيردينی 
فلسفه جديد (مدرن) كه دموكراسی مدرن از دل آن پديد آمده است، 

چنين می نويسد:
ــان از  ــفه جديد انقالبی به وجود آمد، زيرا انس «خالصه، در فلس
ــد و قائم به  قيد هر گونه تصور تحميلی خارج از ذهنيات خود رها ش
ــد و هر گونه قانون الهی را كنار گذاشت و حتی خود مفهوم  خود ش
خدا را به فراموشی سپرد و بنای زندگی و كار و فكر  خود را بر عقل 

و اراده خود گذاشت.»۶
دموكراسی جمع گرای اومانيستی اقسامی دارد كه دو قسم آن را 

صرفا نام می بريم:
الف) دموكراسی سوسياليستی راديكال (ماركسيستی- لنينيستی، 
مائوئيستی...) كه مصداق دموس [به عنوان مظهر نفس اماره جمعی] 
ــتجو می كند و در تئوری، خواهان واليت اين  را در «پرولتاريا» جس

طبقه بر جامعه است. 

ــتی كه مصداق دموس را «ملت و نژاد  ــی فاشيس ب) دموكراس
آريايی» [در شكل فاشيسم آلمانی: ناسيونال- سوسياليسم] و «ملت 
ايتاليا به عنوان وارث روم باستان» [در شكل فاشيسم موسولينی كه 
ــًا در نحوی ناسيوناليسم  ــكل آلمانی آن بود] و اساس ضعيف تر از ش
ــگ و بوی تند  ــتجو می كند و رن ــم ملی جس ــه با سوسياليس آميخت
ــم» (برتری طلبی)  دارد و قائل به واليت  ــتی و «شووينيس نژادپرس

نژاد يا ملت برتر است.
اساسًا دموكراسی مدرن، پارادايمی است كه همه ايدئولوژی ها و 
انديشه های سياسی- اجتماعی- اقتصادی مدرن از خاك آن روييده 
ــی اومانيستی در  و می رويند و در ذيل آن قرار می گيرند و دموكراس
ــت. همه اقسام و اشكال دموكراسی مدرن  حكم مادر تمامی آنهاس
به دليل ماهيت اومانيستی شان، خصيصه سكوالريستی و ضد دينی 
ــدرن [اعم از  ــی م ــكال دموكراس ــام و اش دارند و چون تمامی اقس
فردگرا ياجمع گرا] حالت ها و كيفيت های مختلف سيطره نفس اماره 
هستند فلذا همگی مخالف و مانع رشد بشر [كه در تقرب به  درگاه 
ــوده و بدين دليل صبغه  ــوی تحقق می يابد] ب ــی و با كمال معن اله
ــتبدادی دارند. زيرا «استبداد» در حقيقت به معنای آن موانع و يا  اس
محدوديت ها و موقعيت ها و يا فقدان هايی است كه مانع رشد معنوی 
ــود و واضح است كه هر قسم از سيطره نفس اماره،  ــر ش و دينی بش
ــد بشر و نحوی استبداد [در  ــا نابودكننده رش محدود كننده و چه بس

معنای حقيقتی آن] می باشد.

«اسـتبداد» در حقيقت به معنـاى آن موانع و 
يا محدوديت ها و موقعيت ها و يا فقدان هايى 
اسـت كه مانع رشد معنوى و دينى بشر شود 
و واضح اسـت كه هر قسـم از سيطره نفس 
اماره، محدود كننده و چه بسا نابودكننده رشد 
بشر و نحوى استبداد [در معناى حقيقتى آن] 

مى باشد.

فاشيسم، ليبراليسـم، سوسياليسم راديكال، 
عالـم  ايدئولوژى هـاى  ديگـر  و  فمينيسـم 
مدرن همگـى در ذيل معنا و باطن و پارادايم 
دموكراسى، تحقق يافته اند و اگرچه به عنوان 
اقسـام مختلـف ظهور و  بروز دموكراسـى با 
يكديگر تفاوت هايى ملموس دارند، اما ماهيتا 
يكسان بوده و همگى داراى بنيا ن هاى فلسفى 
اومانيسـتى و خصايصى چون سكوالريسـم، 
نيست انگارى، تعلق داشتن به ساحت و افق 

مدرنيته هستند.
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دموكراسى در «ليبرال – دموكراسى» منحصر نمى شود
ــت های پيرو آنها به  ــای ليبرال و ژورناليس ــات ايدئولوگ ه تبليغ
نحوی است كه دموكراسی را منحصر در «دموكراسی های ليبرال» 
ــی»، آن  ــمردن صفات «دموكراس ــگام بر ش ــوه می دهند و هن جل
شاخص هايی را كه ليبرال- دموكرات ها مدعی آن هستند به عنوان 
ــی عنوان می كنند. در همين تبليغات ليبرالی،  ــخصات دموكراس مش
«دموكراسی» معادل «آزادی خواهی» دانسته شده و «فاشيسم» به 
ــی» مطرح می گردد،  عنوان نظامی در تقابل و ضديت با «دموكراس

در حالی كه تمامی اين ادعاها، بی پايه است.
، دموكراسی اقسامی دارد كه ليبرال- دموكراسی (ليبراليسم)   اوالً
ــم ديگری از آن است، همان  ــم نيز قس ــام آن و فاشيس يكی از اقس
ــم راديكال» نيز يك قسم ديگر از دموكراسی  گونه كه «سوسياليس
ــم  ــم، سوسياليس ــم، ليبراليس ــت كه فاشيس ــت. حقيقت اين اس اس
ــای عالم مدرن همگی در  ــم و ديگر ايدئولوژی ه راديكال، فمينيس
ــی، تحقق يافته اند و اگرچه به  ذيل معنا و باطن و پارادايم دموكراس
عنوان اقسام مختلف ظهور  بروز دموكراسی با يكديگر تفاوت هايی 
ــی دارای بنيا ن های  ــان بوده و همگ ملموس دارند، اما ماهيتا يكس
ــتی و خصايصی چون سكوالريسم، نيست انگاری،  ــفی اومانيس فلس
ــاحت و افق مدرنيته هستند. بنابراين بر شمردن  ــتن به س تعلق داش
مولفه های دموكراسی به گونه ای كه گويا دموكراسی مفهومًا مترادف 
ــت و بدينسان هر نوع ايدئولوژی  ــم (دموكراسی ليبرال) اس ليبراليس
ــتی را «غيردموكراتيك» ناميدن، يك مغالطه و  يا نظام غيرليبراليس

دروغ آشكار است.
ــم، دروغ و  ــی با فاشيس ثانيًا طرح تقابل و تضاد وهمی دموكراس
مغالطه ای در امتداد نيرنگ قبلی است. فاشيسم، در مقابل دموكراسی 
ــم مدرن [مثالً  ــون ايدئولوژی های ديگر عال ــرار ندارد بلكه همچ ق
ــم، آنارشيسم، فمينيسم و...]  در  سوسياليسم ماركسيستی، ليبراليس
ــی قرار دارد و قسمی از اقسام دموكراسی و نحوی از  ذيل دموكراس
انحاء تجلی و تحقق مفهوم مدرنيستی دموس [همان سوژه مدرن يا 
نفس اماره كه مصاديق متكثر فردی و جمعی دارد] می باشد. عالوه 

ــتدل برای اين مدعا وجود دارد  ــن و مس بر اين كه ادله نظری روش
ــتن مبانی نظری يكسان در چارچوب اومانيسم سوبژكتيو،  [مثل داش
سكوالريته، نيست انگاری، تعلق داشتن به عالم مدرن، ميراث فلسفی 
ــترك و...] انديشمندان جدی غربی معاصر نيز بدان اذعان دارند.  مش
ــخاصی چون «نيچه»، «هيدگر»، «اشپنگلر» و حتی ايدئولوگی  اش
ــی های  ــكارا از وجود «دموكراس ــون آش ــی .بی . مك فرس ــون س چ
ــه ای ديگر، «ديويد هلد» در  ــی» نام می برد.۷ و يا در نمون غيرليبرال
ــتقيم»  ــی مس ــف دولت ايده ال «ماركس»، آن را «دموكراس توصي
می نامد۸ [حال آن كه مطابق تبليغات ايدئولوگ ها و ژورناليست های 
مغرض ليبرال، سوسياليسم ماركس يك ايدئولوژی غيردموكراتيك 
ــولينی» رهبر فاشيسم ايتاليا،  ــت] «بنيتوموس و ضددموكراتيك اس
فاشيسم را نحوی «دموكراسی سازمان يافته، متمركز و قدرتمدار»۹ 
ــی  ــم را صورتی از  دموكراس می نامد و البته در اين امر كه فاشيس

مدرن می داند، خطايی نمی كند.
ــی  ــا، ليبرال ها در تبليغات خود مخالفان و منتقدان دموكراس ثالث
ــتبداد» می نامند، حال آن كه  ــدار اس ــان آزادی» و «طرف را «مخالف
ــت، تقابل يا  ــت و مخالف ــی به معنای آزادی خواهی نيس دموكراس
ــد.  ــتبداد نمی باش ــی نيز به معنای طرفداری از اس تضاد با دموكراس
دموكراسی به معنای «اصالت دادن به بشر منطقع از هدايت وحيانی 
در امر قانونگذاری و حاكميت به صورت مستقل از اراده الهی است» 
ــانی در  ــه معنای اصالت دادن به اهواء نفس ــی مدرن ب و  دموكراس
ــت. دموكراسی به ويژه دموكراسی مدرن  حاكميت و قانونگذاری اس
ــت بلكه عين استبداد است زيرا به  ــتبداد نيس نه  تنها در تضاد با اس
ــتبداد نفس اماره است و بدترين و  ــيطره نفس اماره و اس معنای س
ــتبداد، استبداد نفس اماره است كه آدمی را از  بزرگ ترين صورت اس

رشد بازمی دارد و به هالكت می رساند.
حتی با معيارهای غربی و ليبرالی آزادی نيز، بسياری از رژيم های 
ــولينی در ايتاليای قرن بيستم يا  دموكراتيك غربی [مثالً رژيم موس
ــای ديگر] كامالً ضد  ــتم و نمونه ه ــم هيتلر در آلمان قرن بيس رژي
ــتبدادی [حتی  ــدرن ليبرالی آزادی] و اس ــی در مفهوم م آزادی [حت

ايراد ديگرى كه برمبانى نظرى دموكراسـى  
مـدرن وارد اسـت، ايـن اسـت كه اساسـاً 
كداميـن  دليـل عقالنـى و يا حتـى تجربى و 
تاريخـى، مويد صحت و حقانيت و درسـتى 
حاكميـت مـردم مى باشـد و يـا بيانگـر اين 
اسـت كه آنچه (بر فـرض محال) همه مردم 
و يا اكثريت آنها برگزيده اند، الزاما صحيح و 

صواب مى باشد؟

دموكراسـى به ويـژه دموكراسـى مدرن نه  
تنها در تضاد با اسـتبداد نيسـت بلكه عين 
اسـتبداد اسـت زيرا به معناى سيطره نفس 
اماره و اسـتبداد نفس اماره است و بدترين 
و بزرگ ترين صورت استبداد، استبداد نفس 
اماره اسـت كه آدمى را از رشد بازمى دارد و 

به هالكت مى رساند.
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ــی/  ــدرن آن] بوده اند و اين دو گانه دموكراس ــتبداد در مفهوم م اس
ــك دروغ و مغالطه بيش  ــوان می كنند، ي ــتبداد كه ليبرال ها عن اس
ــون «ادموند برك» از  ــمندی چ ــت. در خود غرب مدرن، انديش نيس
ــتفاده كرده و رژيم «ربسپير» در  ــتبداد دموكراتيك» اس مفهوم «اس
فرانسه پس از انقالب (سال های ۱۷۹۲ م تا ۱۷۹۴ م) را مصداقی از 
ــته است. مدل رژيم مطلقه «هابز» يا همان «لوياتان» و يا  آن دانس
تعريف «روسو» از «دموكراسی بر پايه اراده عمومی» را نيز می توان 
ــتبداد دموكراتيك دانست. درخصوص  نمونه هايی از آراء فرموله اس
ــی علی الخصوص دموكراسی مدرن و  ــتبدادی دموكراس ماهيت اس
ــئون و وجوه استبداد دموكراتيك نكته های  نيز مصاديق متعدد و ش
زيادی وجود دارد كه جهت پرهيز از اطاله كالم از آن درمی گذريم.

برخى ايرادات نظرى وارد بر دموكراسى
ــری و تئوريك  ــات و بنيان ها و مفروضات نظ ــر مبادی و غاي ب
ــی، به ويژه دموكراسی مدرن [كه محل اصلی بحث و نيز  دموكراس
مبتال به ما است] ايرادات و انتقادات بسياری وارد است و صاحب نظران 
ــخن گفته اند که در اين مقاله فرصت  ــيار س مختلف در اين باره بس
پرداختن مبسوط به اين مقوله وجود ندارد و عالقه مندان را به كتابی 
ــب همين قلم ارجاع می دهم. ۱۰ اما در اين وجيزه به صورت  از صاح
بسيار مختصر، فشرده و فهرست وار صرفًا به چند نقد نظری وارد بر 

دموكراسی مدرن، از منظر حكمت اسالمی اشاره می کنيم:
ــريعت الهی  ــد و ش ــی حاكميت خداون ــر نف ــی ب ۱- دموکراس
ــی مدرن به عنوان  ــت. در حقيقت، دموكراس بنيانگذاری گرديده اس
ــی غرب مدرن بر پايه ناديده گرفتن و نفی  پارادايم اجتماعی- سياس
ــامان گرفته است فلذا ماهيتی شرك آلود  ربوبيت تشريعی خداوند س

دارد.
۲- طرفداران دموكراسی، جوهر آن را عبارت از «حاكميت مردم 
ــت كه  ــاس قانونگذاری مردم» می دانند، اما نكته مهم اين اس بر اس
«مردم» (دموس) مفهومی گنگ، مبهم و متغير است و به يك اعتبار 
ــت كه هيچ ما به ازاء  ــوان گفت يك مفهوم كامالً انتزاعی اس می ت
ــئله ای وجود ندارد كه درخصوص  واقعی ندارد، زيرا هيچ مقوله و مس
ــی و جغرافيايی و  ــر قومی و مليت ــعابات كثي ــردم» [كه انش آن، «م
فرهنگی و هويتی و طبقاتی و... دارند.] مطلقًا دارای يك رای واحد 
ــپس  ــه بتوان از تحقق واقعی مفهوم مردم و س ــند به گونه ای ك باش
حاكميت آن نام برد و اين نكته ای است كه «ژان ژاك روسو» [يكی 

ــی در قرن هيجدهم فرانسه] به خوبی به  ــمندان دموكراس از انديش
ــت. براين اساس، تحقق حكومتی كه  ــاره كرده اس آن پی برده و اش
ــت همه «مردم» باشد، تقريبا غيرممكن است  نماينده اراده و خواس
ــيدن به نقطه ای كه همه مردم در امری دارای وحدت  ــًا رس و اساس
نظر در قانونگذاری و حاكميت باشند، غيرعملی و وهم آلود است، از 
ــی بالذات مفهومی گنگ و غيرواقعی است.  اين رو مفهوم دموكراس
زيرا چنان كه در پيش گفتيم، مردم مجموعه ای پيچيده از گروه ها و 
طبقات اجتماعی دارای منافع و خواست های متفاوت و بعضا مزاحم 
ــا عملی درخصوص يك  ــيدن آنها به وحدت رأی ي ــتند كه رس هس
موضوع تقريبًا غيرممكن است و بلكه محال است. بنابراين طراحان 
و مبلغان و مروجان و حاميان دموكراسی در حقيقت دست به فريب 
ــردآورده و به نفع  ــول تحقق امری محال گ ــردم زده و آنها را ح م

اغراض سياسی و اقتصادی خود جهت می دهند.
ــيطره اهواء نفسانی و بشر جديد  ۳- دموكراسی مدرن تجسم س
ــت انگاری مضاعف است، از اين رو ذاتًا ضددينی و نيز  غربی و نيس
سكوالريستی و چنان كه  گفتيم تجسم حاكميت شرك مدرن است. 

 در بسـيارى از اوقـات، اكثريـت مردم حتى در تشـخيص منافع 
صـرف دنيوى خود دچار اشـتباهات فاحش گرديـده و مى گردند. 
حال بايد پرسـيد، چه دليل عقالنى يـا تاريخى- تجربى اى براى 

پيروى از رأى اكثريت مردم وجود دارد؟
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ــيطانی و گمراه  ــی و جهت وجودی آن، ش ــن، روح دموكراس بنابراي
ــت. دموكراسی  كننده و ظلمانی و در حكم واليت طاغوت مدرن اس
ــالم قرار دارد و از منظر  مدرن، ماهيتًا در تضاد با حقيقت دين و اس

تفکر اصيل شيعی، بی ترديد محكوم است.
۴- ايراد ديگری كه برمبانی نظری دموكراسی مدرن وارد است، 
ــا حتی تجربی و  ــن  دليل عقالنی و ي ــًا كدامي ــت كه اساس اين اس
ــتی حاكميت مردم می باشد  تاريخی، مويد صحت و حقانيت و درس
ــال) همه مردم و يا  ــه آنچه (بر فرض مح ــت ك و يا بيانگر اين اس
ــد؟ در حالی  ــت آنها برگزيده اند، الزاما صحيح و صواب می باش اكثري
ــتنتاج های عقالنی  ــات و مويدات مكرر تاريخی و نيز اس كه تجربي
رهنمای به اين حقيقت است كه گزينش های اكثريت مردم در موارد 
ــت و به عنوان مثال می توان به نمونه های  ــياری اشتباه بوده اس بس
ــولينی در  ــترده مردمی از رژيم موس ــی ای چون حمايت گس تاريخ

ــال های دهه سی قرن بيستم، حمايت طيف گسترده ای  ايتاليا در س
ــتالين در سال های دهه سی قرن بيستم و پس از آن،  از مردم از اس
حمايت اكثريت مردم فرانسه در انتخابات دسامبر ۱۸۵۱ م از «گوئی 
ناپلئون» و كودتای او در همان سال و موارد بسيار ديگر اشاره كرد. 
ــياری از  ــان می دهد كه در بس اين نمونه ها و موارد عديده ديگر نش
ــخيص منافع صرف دنيوی خود  ــات، اكثريت مردم حتی در تش اوق
ــيد، چه  ــتباهات فاحش گرديده و می گردند. حال بايد پرس دچار اش
ــرای پيروی از رأی اكثريت  ــل عقالنی يا تاريخی- تجربی ای ب دلي
ــارات حكيمانه قرآن عظيم در  ــت كه اش مردم وجود دارد؟ اينجا اس
خصوص «اكثرهم اليعقلون» و «اكثرهم اليشعرون» بيش از پيش 

قابل فهم می شود.
ــيس حكومت در اسالم، تامين عدالت و تحقق  ۵- هدف از تاس
ــفل  ــير در مراتب اس ــانی [و نه آزادی اهوا ء  و س آزادی حقيقی انس
ــازی برای رشد و كمال معنوی آحاد جامعه است  حيوانيت] و بسترس
ــتلزم اين است كه فقيهی صاحب بصيرت  و تحقق اين اهداف، مس
ــريعت اسالمی است، اداره امور  ــا كه زمان آگاه و خبره در ش و پارس
حكومت را به دست گيرد. حال از مبلغان و مدافعان دموكراسی مدرن 

ــما چگونه از اكثريت ناآزموده «ميان مايه» انتظار  بايد پرسيد كه ش
ــوی غايات مباركی چون عدالت و  ــق و يا حتی راهنمايی به س تحق
آزادی و بسترسازی برای كمال انسان ها را داريد؟ پاسخ اين پرسش 
ــعارها و تبليغات) اساسًا  ــت كه دموكراسی، (صرف نظر از ش اين اس
ــق عدالت و آزادی و  ــت و قانونگذاری به دنبال تعمي ــر حكوم در ام
ــان و بسترسازی برای بندگی الهی نيست  كمال و رشد معنوی انس
ــاالری مدرن، در پی  ــدرن در پيوند با سرمايه س ــی م بلكه دموكراس
ــود اقليت صاحب سرمايه و قدرت [حاكمان پنهان حقيقی]  تامين س
ــت و هم  ــوندگان] اس و تحميق و تخدير اكثريت مردم [حكومت ش
ــی  ــوندگان در دموكراس ــت حاكمان و هم اكثريت حكومت ش اقلي
ــير  ــالكان مس مدرن، بردگان نفس اماره و گرفتار زنجير غفلت و س
ظلمت و گمراهانی خسران زده اند كه هر يك به طريقی اهواء نفس 
اماره را دنبال می كنند و لحظه به لحظه در منجالب بندگی شيطان 

و مصداق خسر الدنيا و االخره شدن فرو می روند.
ــول و مبانی و  ــادی و غايات و اص ــد مب در نق
ــئون و وجوه صورت نوعی دموكراسی مدرن و  ش
ــام مختلف آن گفتنی های بسياری هست كه  اقس
ــت و لذا از  طرح آنها از حوصله اين مقال خارج اس

طرح آن خودداری می ورزيم.

دربـاره «مردم سـاالرى  كوتـاه  سـخنى 
دينى» در ايران

ــی و اجتماعی و  ــی و تاريخ ــاهدات تجرب مش
ــالت نظری، حكايتگر  ــن مالحظات و تام همچني
ــای دموكراتيك كه  ــت كه عصر انقالب ه آن اس
ــانزده و هفده ميالدی  ــوان گفت از قرون ش می ت
ــال های  ــت. از س ــيده اس آغاز گرديده بود، ديگر كامالً به پايان رس
ــی مدرن  ــه بعد، در ذيل پارادايم دموكراس ــتم ب نيمه دوم قرن بيس
ــی-  ــس يك نظام سياس ــتقلی كه بتواند مؤس هيچ ايدئولوژی مس
ــوم  اجتماعی ای متفاوت از نظام های مبتنی بر ايدئولوژی های مرس
دموكراتيك [مثل ليبراليسم و انحاء آن، سوسياليسم راديكال و انحاء 
ــياليزم، ناسيوناليسم و...] باشد ظهور  ــم و ناسيونال سوس آن، فاشيس
ــيدن تفكر  ــد، همراه با به تماميت رس ــت و به نظر می رس نكرده اس
ــتی در غرب مدرن، تمامی ظرفيت ها و قابليت های پارادايم   اومانيس
ــی مدرن، نيز از قوه به فعل درآمده است. بحران تئوريك  دموكراس
ــياری از هواداران و  ــت كه بس ــی مدرن آن قدر جدی اس دموكراس

طرفداران آن نيز بدان اذعان دارند.
به عنوان مثال می توان از «ژوزف شومپينز» [كه خود مبلغ يكی 
ــتم بوده است] نام برد كه  ــام دموكراسی ليبرال در قرن بيس از اقس
ــًا امری ناممكن و نامطلوب ناميده است.  آرمان دموكراسی را اساس
يا در نمونه ای ديگر از «ژان ماری گنو» دموكرات فرانسوی معاصر 
ــخن می گويد.۱۲ «آلن  ــی» س نام برد كه صراحتًا «از پايان دموكراس
ــی ليبرال و قطع اميد  دوبنوا» نيز با فهم تضادهای مبنايی دموكراس

دموكراسـى مدرن در پيوند با سرمايه ساالرى مدرن، در پى تامين سود 
اقليـت صاحب سـرمايه و قـدرت [حاكمان پنهان حقيقـى] و تحميق و 
تخدير اكثريت مردم [حكومت شـوندگان] اسـت و هـم اقليت حاكمان 
و هم اكثريت حكومت شـوندگان در دموكراسـى مـدرن، بردگان نفس 
اماره و گرفتار زنجير غفلت و سالكان مسير ظلمت و گمراهانى خسران 
زده انـد كه هر يك به طريقى اهواء نفس اماره را دنبال مى كنند و لحظه 
به لحظه در منجالب بندگى شيطان و مصداق خسر الدنيا و االخره شدن 

فرو مى روند.
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ــتجوی يافتن مدلی است كه بتواند بر بحران  از وضع كنونی در جس
ــروعيت و اضمحالل ساختاری ليبرال دموكراسی ها غلبه  فقدان مش
نمايد.۱۳ البته طرح مطروحه او هيچ امكان واقعی برای تحقق ندارد، 
ــی متعهد  ــرا اگر بخواهد به بنيان ها و مفروضات ليبرال دموكراس زي
بماند كه عمالً در چنبره همان مشكالت و تضادها اسير خواهد بود و 
در غير اين صورت نيز در خوش بينانه و «موفق ترين» حالت چيزی 
ــی برای احيای مدلهای جمع گرا و ورشكسته دموكراسی  جز كوشش
نخواهد بود. زيرا در دموكراسی مدرن [دموكراسی اومانيستی] امكان 
و استعداد ديگری برای گشودن يك افق متفاوت و غير منحط و رها 
ــه در مرگ تاريخی تفكر اومانيستی  از بحران ذاتی كنونی [كه ريش
ــيدن تاريخ غرب دارد] وجود ندارد. وضع كنونی عالم  و به پايان رس
ــی مدرن» ناميد و در  را می توان وضعيت «بحران جهانی دموكراس
ــری برای ظهور و  ــق تاريخ غرب، امكان ديگ ــاحت مدرنيته و اف س
ــواهد تاريخی و تجربی  ــود ندارد. ادله نظری و ش ــت يافتن وج فعلي
ــود دارد كه چون مطرح كردن آنها  ــياری در اثبات اين مدعا وج بس
خارج از مجال و حوصله اين مقال است و به برخی از آنها در كتاب 
ــطور تحت عنوان «درباره دموكراسی»  ــابق الذكر نگارنده اين س س

اشاره شده است. فعال از بيان آنها در می گذريم.
ــياره زمين تدريجا از اوايل  به لحاظ وضع تاريخی- فرهنگی، س
قرن بيستم در سپيده دم يك گذار تاريخی در جهت «عبور از مدرنيته» 
ــالمی در مقياس  ــر با ظهور انقالب اس ــت و اين ام ــرار گرفته اس ق
جهانی وارد مرحله جديد و دوران سازی قرار گرفته و در ايران ما نيز 
ــالمی، نحوی سلوك تاريخی در جهت عبور  در پی ظهور انقالب اس
از غرب زدگی شبه مدرن منحط و استعمار ساخته آغاز گرديده است. 
ــيون شبه مدرنيته در كل در افق و ساحت مدرنيته قرار داد و  فرماس
می توان آن را نحوی مدرنيته نازل دانست كه البته ماهيتی متفاوت 
ــز از غرب زدگی مدرن ندارد. به لحاظ اقتصادی – اجتماعی  و متماي
ــرايط كشورهای غرب زده شبه مدرن [مثال عراق،  و فرهنگی نيز ش
ــر معيارهايی چون ميزان  ــش از انقالب و...] از منظ مصر، ايران پي
ــتضعاف، بحران هويت  تحقق عدالت اقتصادی- اجتماعی، فقر و اس
فرهنگی، فقدان استقالل سياسی و فرهنگی، مستعمره بودن، فقدان 
ــرب و غرب زدگی مدرن،  ــبت به ماهيت غ خودآگاهی تاريخی نس
ــر تفاوت های ماهوی  ــترده اخالقی و برخی موازين ديگ ــاد گس فس
ــورهای غرب زده مدرن [نظير پرو،  ــياری كش و حتی كيفی ای با بس
ــلوك انقالب اسالمی  تايلند، تايوان، هند و...] ندارد. بنابراين، آغاز س
ــيطره استبدادی غرب زدگی مدرن در ايران را كامال  برای عبور از س
ــلوك جهانی برای عبور  ــو و همراه به موازات آغاز س می توان همس
ــيطره تاريخ غرب  ــدرن و غرب زدگی مدرن و س ــاحت غرب م از س
ــدرن را اعتبارًا   «غرب زدگی  ــت. ما مراتب نازل غرب زدگی م دانس
ــبه مدرن» ناميده ايم كه صرفا بيانگر يك تفاوت اشتدادی و كمی  ش
ــدرن و غرب زدگی  ــن غربزدگی م ــق مدرنيته [مابي ــه تحق در مرتب
ــد و حتی حكايتگر تفاوت چشمگير كيفی ميان  ــبه مدرن] می باش ش

آن دو نيز نمی باشد.

ــه يك عالم  ــی- فرهنگی ب ــم تاريخ ــك عال ــذار از ي دوران گ
ــه دورانی دشوار و پيچيده و همراه  تاريخی – فرهنگی ديگر، هميش
ــتفاده از مدل ها و گاه گرفتاری در  ــردرگمی های گسترده و اس با س
هويت های برزخی بوده و اقتضائات خاص خود را داشته است. امروز 
ــالمی نيز ما در يك دوران گذار  در ايران پس از پيروزی انقالب اس
ــالم و  تاريخی- فرهنگی قرار داريم و برای مديريت صحيحِ عبور س
ــاحت منحط غرب زدگی مدرن به سوی يك جامعه  پيروزمندانه از س
ــبتا اسالمی [كه البته تحقق کامل و مطلوب آن مربوط به عصر  نس
ــيعيان در عصر غيبت می توانند  ــت و آنچه ش ظهور معصوم (ع) اس
ــرای ظهور از طريق اجرای مدل های  انجام دهند فقط آماده گری ب
ــت كه سمت و  ــی و اقتصادی و اجتماعی ويژه دوران گذار اس سياس
ــوی حركت ما را در مسير بسترسازی برای ظهور و تحقق تمدن  س
عظيم شيعی توسط امام معصوم (ع) جهت می دهد و در حد بضاعت 
ــاءاهللا] نيازمند مدلهای  ــوان از منجالب مدرنيته دور می كند انش و ت
ــری، علمی و....  ــی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، هن سياس

خاص دوران گذار هستيم.

«مردم ساالری دينی» مدل سياسی مناسب مقطع كنونی دوران 
گذار از سيطره غرب زدگی مدرن با توجه به شرايط جهانی و داخلی 

و اقتضائات ناشی از آنها و ظرفيت ها و بضاعت فعلی ما است.
ــالمی ای كه در چشم انداز پايانی تاريخ ظهور  بی ترديد تمدن اس
خواهد كرد، با خود مدل سياسی و اجتماعی ای به همراه می آورد كه 
ــرايط كنونی  چيزی جز نظام امامت معصوم(ع) نخواهد بود. اما در ش
كه هنوز بساط سلطه تمدن رو به انحطاطا اومانيستی تا حدودی بر 
ــط زمين پهن است و انقالب اسالمی  در محاصره صور مختلف  بس
ــتكباری است،  جهت  ــلطه گر اس ــبه مدرن و س رژيم های مدرن و ش
ــاختار سياسی كارآمد كه اوال، اصالت و صبغه دينی  پی ريزی يك س
ــد و ثانيا، متعلق به دوره گذار و هماهنگ با  ــته باش ــالمی داش و اس
ــد [دوره گذاری كه شايد دهه ها به انحاء مختلف  مقتضيات آن باش
ــته باشد] نيازمند يك مدل سياسی خاص چنين شرايطی  تداوم داش
ــاالری دينی» در ايران  ــتيم كه امروز در هيات «نظام مردم س هس
تبلور و تحقق يافته است. مردم ساالری دينی به عنوان يك مدل و 
ساختار سياسی اوال، فراتر از مرزهای معمول دموكراسی اومانيستی 
ــازمان  ــت و حول محور «رابطه امت با ولی فقيه» س قرار گرفته اس
می يابد و از اين رو از بسياری از آفات و تضادهای بنيادين رژيم های 

وضع كنونى عالم را مى توان وضعيت «بحران 
جهانى دموكراسـى مدرن» ناميد و در ساحت 
مدرنيتـه و افـق تاريخ غرب، امـكان ديگرى 

براى ظهور و فعليت يافتن وجود ندارد.
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دموكراتيك رها و فارغ است. ثانيًا، به دليل وجه مردم ساالرانه ای كه 
دارد با برخی شرايط و مقتضيات خاص دوران گذار و التهابات ناشی 
ــتی دموكراتيك سازگاری دارد. ثالثا،  از سيطره سپهر غرب اومانيس

ــم های  ــروعيت و محرك ها و مكانيس بنيان های نظری و مبانی مش
ــالم شيعی است.  اصلی هدايتی آن عموما برگرفته از تفكر اصيل اس
ــذار، می تواند در نقش  ــی دوران گ ــًا، به عنوان يك مدل سياس رابع
ــاز و آماده گر ظهور حضرت حجت عليه السالم عمل نموده  بسترس
ــدار حريم استقالل سياسی و فرهنگی و عزت  و  و در عين حال پاس

هويت شيعی مردم ما نيز باشد. ان شاءاهللا.
ــه در هيات «جمهوری  ــی در ايران امروز ك ــاالری دين  مردم س
ــالمی» و بر پايه واليت فقيه ساماندهی نظری و عملی گرديده  اس
ــر مبانی الهی  ــه ضمن تاكيد ب ــت بزرگ را دارد ك ــت، اين مزي اس
ــم هايی برای تحقق مشاركت  ــروعيت نظام، مجراها و مكانيس مش
گسترده و فعال حمايتی – نظارتی مردم تعبيه كرده است كه موجب 
ــتوانه مردمی نظام [به عنوان عامل ايجاد كننده مقبوليت  تقويت پش
ــمن  ــداوم حيات آن در جهان دش ــن كننده تحقق ت ــام و تضمي نظ
ــدی ماهوی نظام با  ــردد، در عين حال كه مرزبن ــی] می گ كام كنون
ــی اومانيستی سكوالر و اقسام مختلف آن را حفظ می كند؛  دموكراس

فلذا به برخی آفات و مصائب ذاتی وساختاری آنها مبتال نمی باشد.
ــرايط پرمخاطره و پرفشار كنونی عالم و با توجه  درحقيقت، در ش
به اقتضائات تحميلی ناشی از سلطه نظام جهانی استكبار اومانيستی، 
ــوان يك صورت ممكن و قابل تحقق و  ــاالری  دينی به عن مردم س
ــالمی  ــن حال پايبند به اصالت های دينی و آرمانی انقالب اس در عي
و به عنوان جايگزينی در برابر مدل های اومانيستی و سكوالريستی 
ــی مدرن مطرح است و قابليت آن را دارد كه  و بحران زده دموكراس
ــته  با در آميختن عنصر هدايت آگاهانه و تربيت كننده دينی برخاس
ــور و  ــيعی منتقد مدرنيته با عنصر ش از نحوی خودآگاهی تاريخی ش
ــامان گرفته بر  ــور انرژی بخش و محرك مردمی، تنها نظام س حض
ــهادت حضرت  ــيعی [از زمان ش پايه آرمان های اصيل و رهبری ش
ــجد كوفه به سال ۴۰ ق تاكنون] موجود را از دوران  امير (ع) در مس
ــيد تابناك  پرمخاطره «عصرگذار» عبور داده و به عصر طلوع خورش

واليت معصوم عليه السالم برساند. انشاءاهللا.

ــی بر رهبری وواليت فقيه  ــاالری دينی مبتن  البته نظام مردم س
به عنوان يك تجربه حكومتی كامال بديع و بی نظير و بی سابقه و با 
توجه به ابعاد پرفشار و حيرت انگيز توطئه های جهانی عليه انقالب و 
تفكر اصيل دينی، در بستر زمان نيازمند 
ــط يافتن و باليدن و تجربه  اندوختن  بس
ــور كارآمدتر كردن  ــتر به منظ هرچه بيش
ــيار مهم  ــد اما يك نكته بس خود می باش
دينی  ــاالری  مردم س تجربه  درخصوص 
ــه بايد به آن  ــران امروز ك ــی در اي والي
ــت كه در تركيب  ــت، اين اس توجه داش
ــاالری دينی،  ــام مردم س ــاختاری نظ س
ــه روح تئوری  ــل، [همان گونه ك در عم
واليت مطلقه فقيه و نص قانون اساسی 
ــد دارد] بايد اراده  ــر تاكي ــز بر اين ام ني
ــتر در كليت نظام و  ــت هرچه بيش ــع واليت و رهبری ام ــام مني مق
ــاری و جاری و فعال و حاكم تام گردد، زيرا فقط اين اراده  جامعه س
ــموم تزريقی و انبوه فشارها  ــت كه می تواند جامعه را در برابر س اس
ــونی- صهيونيستی از يك سو  ــلطه ماس و تضيقيات نظام جهانی س
ــته از بعضی خواص مدل سياسی  و برخی بحران های ناگزير برخاس
ــتم و  ــذار [كه می تواند برخی روزنه ها را برای نفوذ در سيس دوران گ
ــی نظير انتخابات يا برخی  ــازی برای كل جامعه در مقاطع بحران س
قلمروها و حوزه های ديگر ايجاد نمايد] محافظت و مراقبت نمايد و 

سالمت و اصالت و رشد و ماهيت دينی نظام را حفظ نمايد. 

پى نوشت ها:
۱- بال، ترس و دادگری، ريچارد/ ايدئولوژی های سياسی و ايده  آل های دموكراتيك/ رويا 

منتظمی (كيوان شكوهی)/ پيك بهار/ ۱۳۸۴/ ص ۴۲
۲- دوبنوا، آلن، تأمل در مبانی دموكراسی، بزرگ ناورزاد، نشر چشمه، ۱۳۷۸، ص ۱۱۲
۳- آربالستر، آنتونی، دموكراسی، حسن مرتضوی، انتشارات آشيان، ۱۳۷۹، ص ۲۹

youngc charls/ Democracy/ Harper/ ۱۹۱۱ :۴- نگاه كنيد به
نيز نگاه كنيد به:

زرشناس، شهريار، درباره دموكراسی، كتاب صبح، ۱۳۸۷
ــابهات آن با  ــی- رومی و تفاوت ها و تش ــی يونان ــتر درباره دموكراس ــرای بحث بيش ۵- ب

دموكراسی اومانيستی مدرن به منبع فارسی ای كه در شماره ۴ نام برديم رجوع شود.
۶- دوبنوا، آلن، تأمل در مبانی دموكراسی، ص ۱۲.

ــون، سی.بی، جهان حقيقی دموكراسی، مجيد مددی، نشر البرز، ص ۱۳۶۹،  ۷- مك فرس
صص ۶۷-۲۳

ــی، عباس مخبر، انتشارات روشنگران، ص۱۳۶۹، ص  ۸- هلد، ديويد، مدل های دموكراس
۲۰۴

۹- نگاه كنيد به كتاب نگارنده تحت عنوان «درباره دموكراسی» كه مشخصات كتابشناسی 
آن در ذيل پی نويس شماره ۴  آمده است.

۱۰- آربالستر،  دموكراسی، ص ۸۷
۱۲- گنو، ژان ماری، پايان دموكراسی، عبدالحسين نيك گهر، انتشارات آگاه، ۱۳۸۱

۱۳- دوبنوا، آلن، تأملی در مبانی دموكراسی، بزرگ نادرزاد، نشر چشمه، ۱۳۷۸

درحقيقت در شـرايط پرمخاطره و پرفشـار كنونى عالم و بـا توجه به اقتضائات 
تحميلى ناشى از سلطه نظام جهانى استكبار اومانيستى، مردم ساالرى  دينى به 
عنوان يك صورت ممكن و قابل تحقق و در عين حال پايبند به اصالت هاى دينى 
و آرمانى انقالب اسـالمى و به عنوان جايگزينى در برابر مدل هاى اومانيسـتى و 

سكوالريستى و بحران زده دموكراسى مدرن مطرح است.
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گفــت و گـــو
 خاسـتگاه فلسفه اسالمى / گفتگوى سمات با دكتر 

حسين غفارى، استاد فلسفه دانشگاه تهران
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خاستگاه فلسفه اسالمى
گفتگوى سمات با دكتر حسين غفارى، استاد فلسفه دانشگاه تهران

گفت وگو
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سـمات:  متشـكرم از فرصتـى كـه در اختيار ما قـرار داديد . براى شـروع گفتگو 
جنابعالى در مورد تاريخچه ورود فلسفه به عالم اسالم  توضيحاتى بفرماييد 

 بنده هم تشكر می كنم از اين موقعيتی كه پيش آمده تا بتوانم با مخاطبان اين نشريه 
ــده و هدفمند وارد بحث و گفتگو بشوم؛  سؤالی را كه مطرح كرديد در باره ورود  ــروع ش تازه ش
فلسفه به عالم اسالم، اين سوال را وقتی كه مستشرقين و غربی ها مطرح می كنند با يك ديد 
و نظر خاص مطرح می كنند . آنها منظورشان اين است كه فلسفه اسالمی اساسا خاستگاهش 
ــانه دارند كه هر  ــت . اصوال غربی ها يک ديد کلی و جامعه شناس يك امر خارجی و بيگانه اس
ــده و ما بايد آثار تاريخی  ــی را تحليل می کنند که  از مورد قبلی خودش گرفته ش ــه مطلب گون
ــده و به خصوص در مواردی که مطلب با مذاق  قبلی را ببينيم كه چه چيزی به اين منتقل ش

خودشان نمی سازد بيشتر بر اين گونه روش تاكيد می كنند.
ــالم، تمامی مستشرقين  غربی به غير از بعضی استثنائات، سعی می  مثال راجع به اصل اس
ــيحيت و يهوديت و يا حتی از  ــالم را به پديده های قبلی خودش ربط بدهند كه از مس کنند اس
فرهنگ جاهليت گرفته شده است؛ يعنی اصوال قائل به  اصالت يك جريان فرهنگی و فكری 
ــتند  و همه اين ها ريشه هايشان بايد برگردد به غرب و خودشان.  البته  ــتقل از غرب نيس مس
نمی شود انكار كرد که در هر نظريه عمومی و در اين روش ها يك بهره ای از حق وجود دارد 
ــتم بگويم  پس زمينه  ــت. يعنی می خواس ــت نيس ولی اينکه همه چيز را اين گونه ببينيم درس
ــالمی هم صحبت می شود هم  ــفه اس ــت. وقتی راجع به فلس فكر غربی اصوال اين جوری اس
ــفه ذاتا يونانی است و اصال قومی كه تفكر  ــا مبناشان همين است . آنها می گويند، فلس اساس
ــته يونان بوده و يونان هم مادر و  پدر غرب است؛ يعنی غرب تاريخچه و  ــفی داش عقلی و فلس
ــد به يونان و هايدگر صريحا اين مطلب را در آثار خودش بيان می كند و  ــينه اش می رس پيش
می گويد که  فلسفه ذاتا يونانی است و می گويد با مسيحيت هم ناسازگار است. از نظر فلسفی 
ــت رنان اصال نژاد  ــن نظر را دارند و حاال بعضی ها مثال ارنس ــر متفكرين غربی نيز همي ديگ
ــتندات می آورند كه اصال فكر فلسفی با  ــامی را فاقد تفكر می دانند و بعد هم برای اين مس س

ــوم هجری و دوره بنی عباس و يك كمی هم از اواخر بنی اميه وارد  جريان ترجمه، ازقرن س
ــالمی شده است . البته در اين موضوع ترديدی نيست كه خاستگاه تاريخی فلسفه  فرهنگ اس
ــتگاه  يونان است  و آغاز و شروع اين مسئله  ــتگاه بيرونی بوده و اين خاس ــالمی يك  خاس اس
هم نهضت ترجمه هست و نهضت ترجمه در دوره بنی عباس به شكوفايی رسيد. البته از اواخر 
ــود و بعد  ــروع می ش دوران بنی اميه به طور خيلی نادر با ترجمه متونی مربوط به علم کيميا ش

سمات: شما چقدر با اين حرف موافقيد كه بنى عباس با يك طرح حساب شده  
نهضـت ترجمـه را راه انداختند و آن طرح اين بوده اسـت كه در مقابل علوم  و 
معارف اهل بيت عليهم السالم دكانى ديگر باز كنند و هوش و حواس مردم را از 

آن علوم و معارف متوجه فلسفه و ديگر واردات فكرى و علمى يونان نمايند. 
دكتـر غفارى: راجع به اينكه اينها چه نيتى داشـتند مـا هم قبول مى كنيم كه به 
احتمال غالب اينها مى خواسـتند به نحوى در مقابل فرهنگ ائمه جريان سـازى 
كنند و نيت خير حقيقت يابى نداشـتند و نيت حقيقت زدايى يعنى نيت سياسـى 
داشتند و مى خواستند از اقبال به مكتب اهل بيت عليهم السالم با ترويج فلسفه 
بكاهند و بگويند كه مطالب علمى در جاهاى ديگر هم يافت مى شود و اهل بيت 
عليهم السـالم در علومشان منحصر به فرد نيستند و علما و دانشمندان ديگرى 

هم هستند كه حرفهاى مشابه و يا بهتر از اينها زدند.

ــين غفاری به سال ۱۳۳۴  دکتر حس
ــد. تحصيالت  ــد ش ــران متول در ته
ــگاهی خود را در رشته فلسفه  دانش
ــفه غرب در  ــری فلس ــرب تا دکت غ
ــه داد. وی از   ــران ادام ــگاه ته دانش
ــته و شاخص استاد  شاگردان برجس
ــت که  ــهيد مرتضی مطهری اس ش
ــالمی را از سال ۱۳۵۲ تا  فلسفه اس
ــرکت در دروس مختلف  ۱۳۵۷ با ش
ــفا، منظومه،  ــهيد از الهيات ش آن ش
ــت. وی دروس  ــفار و ... فرا گرف اس
حوزوی غيرفلسفی را نيز نزد بعضی 

علمای دينی تهران آموخته است.
برخی از آثار منتشر شده دکتر غفاری 
ــريعت  ــد از: ۱ـ نقد نظريه ش عبارتن
ــی  انتقادی فلسفه  صامت ۲ـ بررس
ــفه  ــت جلد اول ۳ـ فلس نقادی کان
عرفان شيعی و همچنين ده ها مقاله 
بلند در موضوعات مختلف فلسفی و 

فلسفه اجتماعی. 
نامبرده همچنين برای دو دوره مدير 
ــگاه تهران بوده  ــفه دانش گروه فلس
ــتی مؤسسه انتشارات  و نيز سرپرس
ــز تحقيقات تطبيقی  حکمت و مرک
ــده دارد. وی  ــز برعه ــت را ني حکم
ــيار گروه فلسفه  در حال حاضر دانش

دانشگاه تهران است.
آثار قريب االنتشار وی عبارتند از: ۱ـ 
جلد دوم فلسفه نقادی کانت ۲ـ جلد 
اول تفسير عرفانی غزليات حافظ ۳ـ 
ــفه اسالمی  يک دوره ۳ جلدی فلس
ــته های فلسفه  برای تدريس در رش
ــيع دين کامل،  ــگاهی ۴ـ تش دانش
ــبت به  ــن (با اضافات نس کمال دي

چاپ نخست)
ترجمه از انگليسی: ۱ـ شرح مختصر 
ــگ، با  ــض از يووين ــد عقل مح نق

تعليقات و حواشی
ــطو از برنتانو  ۲ـ معانی وجود در ارس

با تعليقات و حواشی
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ــردی مانند طب و نجوم ادامه  ــور، با ترجمه علوم کارب در دوره منص
ــفی شروع  می يابد. بعدا در زمان هارون ترجمه كتب منطقی و فلس
می شود. اوج اين کار  در زمان مامون بوده است كه بيت الحکمة را 
ــكيل داد و صرف نظر از هر گونه بحث ارزشی و صرف  در بغداد تش
نظر از نيات آنها و صرف نظر از هر گونه تحوالتی كه پيدا شد، اين 
ــت و در آن زمان که اين  ــالم اس ــر از نقاط افتخار آميز تاريخ اس ام
ــه و انتقال فرهنگی نبود، اين يك امر  امکانات امروزی برای ترجم

با شكوهی بود. 

سـمات:  شما چقدر با اين حرف موافقيد كه بنى عباس با 
يك طرح حسـاب شـده اين نهضت ترجمه را راه انداختند و 
آن طرح اين بوده است كه در مقابل علوم  و معارف اهل بيت 
عليهم السـالم دكانى ديگر بـاز كنند و هوش و حواس مردم 
را از آن علـوم و معارف متوجه فلسـفه و ديگر واردات فكرى 
و علمـى يونان نمايند. ضمـن آن كه خأل فرهنگى اى را كه با 
خانه نشـين كردن اهل بيت ايجاد كـرده بودند، به نحوى پر 

كنند؟
 بله، جان كالم در همين جاست، اصل مطلب در حوزه داخلی 
ــفه همين مسأله می باشد اما در  ــنتی و داخلی فلس يعنی منتقدان س
ــرقان مطلب اين است که شما هيچی نداريد  حوزه خارجی و مستش
ــت تاريخی قضيه هم ترديدی  ــما صرفًا مترجميد. دربارة واقعي و ش
ــت. اما سخن بنده اين است که صرف نظر از نيات بنی عباس،  نيس
ــت كه به هر حال  ــطح كلی فرهنگی برای ما افتخار آميز اس در س
فرهنگ اسالم اين كار را كرده و به هر حال فرهنگ اسالمی قابليت 
ــت؛ يعنی ما يك قوم جامد و بسته ای  ــته اس تبادل فرهنگی را داش
ــنگ برخورد كنيم نبوديم و آن قدر به  كه با فرهنگ مثل چوب و س
خودمان اطمينان داشتيم كه اين كار را كرديم، يعنی خوف فرهنگی 
ــد، جرئت نمی كند با مخالفان  ــی كه خائف باش ــتيم چون كس نداش
ــکال  ــًا از ديدگاه غربی ها ما يک اش ــود، اما واقع ــودش طرف بش خ

ــده فرهنگی فقط با يک  ــه آنها داريم و آن اينکه يک پدي ــی ب اساس
ــود تحليل کرد. يعنی شما فقط نمی توانيد جريان تفکر  علت نمی ش
فلسفی در عالم اسالم را با خاستگاه بيرونی تحليل کنيد. اين کار نه 
از نظر علمی درست است نه از نظر واقعی. ما می گوييم درست است 
که فلسفه به همين صورت کالسيک با جريان ترجمه در عالم اسالم 
ــت كه اگر فلسفه يونان نبود  ــروع شد ولی هرگز اين درست نيس ش
اين قوم توان تفكر فلسفی نداشت. خاستگاه درونی و داخلی فرهنگ 
ــالمی به مراتب قوی تر از خاستگاه بيرونی اش است و به فرض  اس
ــتگاه بيرونی هم  كه اين خاس
هرگز نبود و محقق نمی شد، 
ــتگاه درونی  ــر يا زود خاس دي
ــالمی خود جوش  فرهنگ اس
بود و كار خودش را می كرد. 
عمدتا  ــا  م درونی  ــتگاه  خاس
قران کريم است. قرآن مجيد 
ــيل بااليی از  آن چنان پتانس
ــری و فرهنگی دارد  نظر فك
كه هيچ كتابی در عالم ندارد. 
ــدم كه هيچ  ــده واقعا معتق بن
ــه در كتب  ــی در عالم، ن كتاب
ــدس و نه در كتابهايی كه  مق
حكما و عرفا نوشتند، به اندازه 
ــت القای  ــم قابلي ــرآن كري ق
ــی را چه در  ــب فرهنگ مطال
زمينه های عرفانی و چه در زمينه های فلسفی ندارد و در كنار قرآن 
ــت كه از طريق ائمه اطهار  ــيع اس كريم، جريان فرهنگی عميق تش
ــود.  اگر فقط اميرالمومنين و فقط همين خطب نهج البالغه بود و  ب
ــچ چيز ديگری نبود، کافی بود برای اينکه عقل آدمی راه بيفتد و  هي
برايش پرسش ايجاد شود. فلسفه مگر چيست؟ فلسفه اين است كه 
انسان بتواند در رابطه با هستی پرسش بكند و برای ان پرسش هم 
ــما در يك فرهنگی  و يك كتابی  دنبال جواب بگردد؛ خوب اگر ش
ــش و بلکه دهها پرسش اساسی راجع  ــش و نه دو پرس نه يك پرس
ــان و وجوه مختلف انسان مطرح كرده  به مبدا و معاد و راجع به انس
باشد و پاسخ های عميق هم  را داده باشد اين می شود فلسفه، فعال 
ــش و  ــف و موافقش هم فرق نمی كند، يعنی وقتی يك پرس مخال
ــخی مطرح می شود، اگر موافق آن باشيد توسعه اش می دهيد،  پاس
مخالف هم باشيد توسعه اش می دهيد؛ چون در مخالفت هم توسعه 
ــود. كما اين كه در داخل فلسفه اسالمی، متكلمين در  ايجاد می ش
ــفه يك چنين نقشی داشتند، فالسفه بسيار از متكلمين  مقابل فالس
ــلبی، يعنی با نفی حرف آنها فلسفه اسالمی  بهره بردند ولی بهره س
ــد و خيلی از مطالب را مطرح  ــت، يعنی اگر متكلمين نبودن اوج گرف
نمی كردند شايد الاقل چهل در صد از فلسفه اسالمی پيدا نمی شد، 
 يعنی مطالب بلندی كه در فلسفه اسالمی هست، در مواجهه با نفی 

غفارى: در اين ترديدى  نيسـت كه مامون شـخص دانشـمندى بوده است، شما مباحثات 
مامون را در اثبات تشـيع ببينيد، آن قدر بعض از داليلش قوى است كه گاهى علماى ما از 
استدالل هاى او در حقانيت تشيع استفاده مى كنند اما بله، اينها دليل نمى شود كه مامون 
خبث طينت نداشته است. اما فرض كنيد كه بپذيرم كه نيت اين بوده است حاال چه نتيجه 
اى مى خواهيم بگيريم؟ آيا مى خواهيم بگوييم كه آيا آن شئومت و پستى نيت آنها به اين 

چيزى هم كه آوردند و ترجمه كردند سرايت كرده است؟
سـمات: بله ما در اينجا توقف نخواهيم كرد و نمى خواهيم بگوييم كه دليل رد فلسـفه نيت 
شوم بنى عباس در وارد كردن و ترجمه آن بوده است. ادله ديگرى براى نفى فلسفه وجود 
دارد كه در جاى خودش بدان پرداخته خواهد شـد. البته با اين وجود نمى توان از كنار اين 
موضوع هم به كلى گذشـت. باالخره در كنار همه مباحثى كه در نقد فلسفه وجود دارد، اين 

موضوع هم حد اقل در حد يك اماره قابل طرح است.
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افكار متكلمين ايجاد شده است. 
سمات:  متكلمين شيعه يا سنى؟

ــتند، متكلمين  ــنی هس فرقی نمی کند. البته متكلمين عمدتا س
ــيعه كه پيدا شدند چون تحت تاثير جريان ائمه اطهار هدايت می  ش
شدند با فلسفه اختالفی زيادی نداشتند و بسيار دارای تقارب فکری 
ــيد كالم به يك  بودند. به طوری كه به مرحوم خواجه نصير كه رس
نحوی در فلسفه ذوب شد، يعنی ما ديگر تمايزخيلی ناچيزی را بين 

فلسفه و کالم 
ــتند که  ــاعره هس ــی بينيم . مقصودم از متکلمين معتزله و اش م
ــت  كه اگر ما فقط نهج البالغه  ــنی اند.  منظورم اين اس هر دو س
ــام ائمه ما از  ــط احاديث ائمه خودمان ، كه تم ــتيم و اگر فق را داش

ــين عليه  ــن احاديث دارند؛ از امام حس اي
ــالم كه ما انتظار نداريم چون زندگی  الس
شان با يك جريان حماسی پيوند خورده 
است، ما دو چندان مطالب عميق فلسفی 
ــه و احاديث داريم تا  ــی در ادعي و عرفان
ائمه ای كه معدن فيض بودند، مثل امام 
ــام كاظم عليهم  ــر و امام صادق و ام باق
السالم. می خواهم بگويم که اين حرف 
ــفی در اسالم و  ــت که تفکر فلس جفا اس
ــيع خاستگاه بيرونی دارد. اينها قياس  تش
ــران را  با تورات  ــه نفس می کنند و ق ب
ــفی  و انجيل كه به لحاظ عرفانی و فلس

ــد . در تمام  ــه می کنن ــت، مقايس تنک و تكيده و خالی از محتواس
ــفی  ــت  كه اين ها می گويند اين آيه فلس كتاب مقدس يك آيه اس
كتاب مقدس است كه پرسيد از يهوه که تو کيستی؟ گفت «من آنم 
ــتم مبدا تفكر برای همه  ــتم». يعنی عبارت من آنم كه هس که هس
فلسفه مسيحی شده است آنجا که خواستند  يك فلسفه دينی برای 
ــان اتخاذ بكنند. اين کجا و قران کريم کجا که صدها آيه در  خودش

اين زمينه دارد.
 سـمات: در بـاره مطالبـى كـه فرموديد از جملـه اين كه 
متكلمين شـيعه با فالسـفه اختـالف زيادى نداشـتند، بحث 
اسـت. عالمه حلى، شـارح تجريد االعتقاد اثر خواجه نصير، 
فلسـفه را جزء علوم حرام مى داند. مسـبوقيت خلق عالم به 
عـدم و حـدوث زمانى عالم، از اصول كالم شـيعه اسـت در 
حالى كه فلسـفه قائل به قدم زمانى عالم است. و نيز در اين 
مورد كه  قران و يا نهج البالغه و احاديث ائمه عليهم السالم 
حاوى مطالب فلسـفى و عرفانى (به مفهـوم مصطلح و رايج 
) اسـت پرسشـها و بحثهاى فراوانى اسـت كه انشاء اهللا در 
ادامه گفتگو مطرح خواهيم كرد اما سوال فورى تر اين است 
كـه اوال ما چگونه مى توانيم آنچـه را در دوره مأمون جريان 
داشـته اسـت، تمدن اسـالمى بناميم و نهضت ترجمه متون 
يونانى را به پاى تمدن اسـالمى بنويسيم. ديگر اينكه مأمون 
چه اطمينان و اعتماد به نفسـى داشـته است كه رفته و متون 

فلسـفى بيگانـه را ترجمه كرده و آورده اسـت؟ اين اطمينان 
متكى به چه بوده است؟

ــم ولی وقتی  ــما می رس   ببينيد من اوال به عمق فرمايش ش
ــرقين و غربی ها صحبت می کنيم باالخره  ــا در مواجهه با مستش م
خالفت عباسی هم در دايره اسالم و مسلمانان قرار می گيرد. صالح 
ــت، گر چه دولت عثمانی  ــالم بوده اس الدين ايوبی هم در دايره اس
هم در پوشش اسالمی بوده و لو اسالم سنی و لو اسالم خوارج و لو 
اسالم وهابی.  شما به هر صورتی كه فكر كنيد باالخره اسالم با غير 
ــالم در يک تعارضی قرار دارد. ما از درون به خود نگاه می کنيم  اس
ــت که به آنها خواهيم پرداخت ولی  ــری مطالب درونی هس يک س
ــگاه می كنيم به طور كلی تمام  ــی كه به طور كالن از بيرون ن وقت

اينها فرهنگ اسالمی است.
سـمات:  در عالـم سياسـت و در مواجهـه با كفر شـايد 
فرمايش شما درست باشد اما از جهت حقيقت امر ما با همه 
اينها مرزبندى هاى خودمان را داريم و آنها را از دايره اسالم 
اصيل كه همان اسـالم اهل بيت عليهم السـالم است خارج 

مى دانيم.
ــم توضيح خواهم داد  ــد من بحث داخلی خودمان را ه  ببيني
ــرجای خودش  ــم بگويم هر بحثی و هر اليه ای س ــی می خواه ول
ــی راجع به  ــا داريم به طور كل ــت. يك وقتی م ــش محفوظ اس حق
ــالمی  و فرهنگ  غير اسالمی بحث می کنيم، باالخره  فرهنگ اس
ــأش قران كريم است ولو از  ــالمی وهابيت هم منش در فرهنگ اس
ــت،  ــيحيت هم همين طور اس ــر بد فهمی و کج فهمی . در مس س
ــان  ــيحيت هم صد تا فرقه داريد كه هر كدامش ــما در مس يعنی ش
ــك جوری به كتاب مقدس نگاه می كنند ولی ما همه اينها را می  ي

گوييم مسيحيت .
ــت و می  ــالمی بوده اس ــا به آنها می گوييم اينها فرهنگ اس م
ــتيم نهضت  ــلمين آن موقع توانس ــالم و مس گوييم ما به عنوان اس
ــيحيان، ده قرن در اروپا بدترين  ــما مس ترجمه را ايجاد کنيم اما ش
برخوردها را با ارسطو و امثال او داشتيد و بعدا متوجه شديد که بايد 

از آنها استفاده کرد. اين يک اليه بحث است. 
اما راجع به اينکه اينها چه نيتی داشتند، ما هم قبول می کنيم که 

سـمات: روايات فراوانى سـخن از انحصـارى  بودن علـم و معرفت صحيح نزد 
كانون وحى و اهل بيت مى گويند. حضرت امير به كميل مى گويد: يا كميل التاخذ 

اال عنا تكن منا (اى كميل! معرفت و دانشت را جز از ما نگير تا ازما باشى) 
غفارى: درست است اما اين براى وقتى است كه ما با يك شيعه خالص و خلص 
مواجه هسـتيم و به او مى گوييم كه آن چه كه نزد اهل بيت عليهم السـالم است 
حق اسـت و خودتان را معطل حرف ديگران نكنيد اما اين به اين معنا نيسـت كه 

حرف ديگران را نشنيده و نديده رد كنيد و غلط بيانگاريد. 
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به احتمال غالب، اينها می خواستند به نحوی در مقابل فرهنگ ائمه 
ــازی کنند و نيت خير حقيقت يابی نداشتند و نيت حقيقت  جريان س
ــتند، يعنی نيت سياسی داشتند و می خواستند از اقبال به  زدايی داش
مکتب اهل بيت عليهم السالم با ترويج فلسفه بکاهند و بگويند که 
مطالب علمی در جاهای ديگر هم يافت می شود و اهل بيت عليهم 
ــتند و علما و دانشمندان  ــان منحصر به فرد نيس ــالم در علومش الس

ديگری هم هستند که حرفهای مشابه و يا بهتر از اينها زدند.
سمات:  البته اين حرفشان از جهت فالسفه خيلى بى راه 
نيسـت، چون فالسفه مسلمان هم مى گويند آنچه را كه اهل 
بيت عليهم السالم گفته اند، همان حرفهايى است كه ارسطو 

و ديگران هم گفته اند!
ــه اين بحث. به هر حال می  ــازه دهيد بعد برمی گرديم ب  اج
ــد و يا حتی اگر نبودند  ــم بگوييم اينها دنبال اين نتيجه بودن خواهي
نتيجه آن همين می شده است. اما از طرف ديگر، اگر خواسته باشيم 
ــاله ای که مربوط  محققانه بحث کنيم نمی توانيم در مورد يک مس
به ۱۲۰۰ سال پيش است ادعای قطع کنيم. ما گاهی راجع به حادثه 
ای که سال گذشته در کشور خودمان رخ داده است با انواع و اقسام 
ــادگی  ــتيم  و به طور قطع و به س ــتها و احتماالت روبرو هس برداش
نمی توانيم در باره آن قضاوت کنيم، حال راجع به ۱۲۰۰ سال پيش 
ــت  ــه ضرس قاطع حکم بکنيم و بگوييم تنها عامل اين بوده درس ب
نيست. اگر چه بنده مسلما انگيزه غالب را همين می دانم. ببينيد در 
ــت که مامون شخص دانشمندی بوده است، شما  اين ترديدی نيس
ــيع ببينيد، آن قدر بعضی از داليلش  مباحثات مامون را در اثبات تش
قوی است که گاهی علمای ما از استدالل های او در حقانيت تشيع 
ــتفاده می کنند. البته اينها دليل نمی شود که مامون خبث طينت  اس
ــت. اما اصال فرض کنيد که بپذيرم که نيت او اين بوده  ــته اس نداش
است حاال چه نتيجه ای می خواهيم بگيريم؟ آيا می خواهيم بگوييم 
ــئومت و پستی نيت آنها به اين چيزی هم که آوردند و  که آيا آن ش

ترجمه کردند سرايت کرده است؟
سمات: بله ما در اينجا توقف نخواهيم كرد و نمى خواهيم 
بگوييـم كه دليل رد فلسـفه، نيت شـوم بنى عبـاس در وارد 
كردن و ترجمه آن بوده اسـت. ادله ديگرى براى نفى فلسفه 
وجود دارد كه در جاى خودش بدان پرداخته خواهد شد. البته 
با اين وجود نمى توان از كنار اين موضوع هم به كلى گذشت. 
باالخـره در كنار همه مباحثى كه در 
نقد فلسفه وجود دارد، اين موضوع 
هـم حد اقل در حد يـك اماره قابل 

طرح است.
ــما اين مطلب را قبول   چون ش
ــه نمی دهم اما  ــر ادام ــد من ديگ داري
می خواهيم درست يک نتيجه برعکس 
ــچ آدم عاقلی اين  ــی هي ــم، يعن بگيري
نتيجه را نمی گيرد که چون انگيزه آنها 
ــوده، پس علم و  ــفه اين ب از ورود فلس

فلسفه چيز بدی است!!
ــم بگويم که  ــی خواه ــی من م ول
ــت  ــه مثب ــک نتيج ــس از آن ي برعک
ــا همان  ــه ب ــت در رابط ــود گرف می ش
ــما در ابتدا پرسيديد که  نکته ای که ش
چطور از ديدگاه کالن نگوييم اين کار 
ــته و بر اساس  ــالمی اعتماد داش مثبت بوده و مأمون به فرهنگ اس
ــت به اين مربوط می شود. ببينيد اگر ما بخواهيم  آن عمل کرده اس
ــا آن مبارزه می کنيم.  ــارزه کنيم از راه و روش خود او ب ــی مب با کس
ــم بايد برويم از همان جنس  ــالً اگر بخواهيم دکانی را تخته کني مث
ــت بياوريم تا بتوانيم توجهات را از آن منصرف  که در آن دکان هس
ــالم  کنيم. يعنی بنی عباس برای مبارزه کردن با اهل بيت عليهم الس
ــد مطالبی را می آوردند که آن مطالب در طراز مطالب اهل بيت  باي
بود. يعنی اهل بيت دعوت به الهيات می کردند، دعوت به غيب می 
ــد، دعوت به تقوا و طهارت نفس و تزکيه و اخالق می کردند و  کردن
ــزی می آوردند عدل و هم طراز  ــاال بنی عباس هم بايد يک چي ... ح
ــت،  ــردم بگويند اين حرف ها فقط در پيش اينان نيس ــا اينها که م ب
ــا را گفته اند؛ يعنی به طور طبيعی آنچه که  ديگران هم اين حرف ه
ــدوده جغرافيای فرهنگی اهل بيت می بوده  ــی آوردند، بايد در مح م
ــدوده نبايد يک چيز  ــارج از آن. دوم اينکه در اين مح ــت و نه خ اس

منفی از نظر اسالم وارد می شده است. 
سـمات:  آقاى دكتـر! در اينجا دو مطلب وجـود دارد؛ اول 
اينكه شـما داريد مى پذيريد كه فالسـفه يونان در طراز اهل 
بيت عليهم السالم حرف زده اند و توليد علم و فكر كرده اند، 
و البتـه مرحوم آقاى طباطبايى هم در جايى مشـابه اين بيان 
را دارند. در اين صورت اين سئوال پيش مى آيد كه مزيت و 
برترى علمى اهل بيت عليهم السـالم و بلكه قران بر فلسفه 
و فالسـفه يونان چيسـت؟ و بلكه به گفتـه فارابى بايد گفت 

دكتر غفارى: بنى عباس براى مبارزه كردن با اهل بيت بايد مطالبى را مى آوردند 
كه  ِعدل و در طراز مطالب اهل بيت بود كه مردم بگويند اين حرفها فقط در پيش 
اينـان نيسـت، ديگران هم اين حرفها را گفته انـد؛ يعنى به طور طبيعى آنچه مى 

آوردند، بايد در محدوده جغرافياى فرهنگى اهل بيت مى بود و نه خارج از آن. 
سمات:  بله طبيعى است كه بنى عباس بايد چيزى را عرضه مى كردند كه حداقل 
تشابهى با آنچه كه اهل بيت داشتند، مى داشت، اما مى دانيد كه وقتى كسى مى 
خواهد اسـكناس جعلى چاپ كند، نمى رود اسـكناس صـد و پنجاه دالرى يا نود 
دالرى چاپ كند بلكه بايد مشـابه همان اسكناس واقعى يعنى صد دالرى چاپ و 
عرضه كند. بله،  فلسفه هم سخن از خدا و ماوراى طبيعت و عقل و غيب و ... مى 

گويد اما يك خدا و غيب تحريف شده و بدلى و نه خداوند حقيقى. 
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كه فالسـفه از اين جهـت بر انبياء برتـرى دارند، چون آنچه 
را انبيـاء بدون زحمـت از وحى گرفته اند، فالسـفه با تالش 
و سـخت كوشى فكرى و علمى شـان و  با عرق ريزى بدان 
رسـيده اند! مطلب دوم اينكه بله طبيعى است كه بنى عباس 
بايد چيـزى را عرضه مى كردند كه حداقل تشـابهى با آنچه 
كه اهل بيت داشـتند، مى داشت، اما مى دانيد كه وقتى كسى 
مى خواهد اسـكناس جعلى چاپ كند، نمى رود اسكناس صد 
و پنجاه دالرى يا نود دالرى چاپ كند بلكه بايد مشابه همان 
اسـكناس واقعـى يعنى صـد دالرى چاپ و عرضـه كند. بله 
فلسفه هم سخن از خدا و ماوراى طبيعت و عقل و غيب و ... 
مى گويد اما يك خدا و غيب بدلى و نه خداوند حقيقى كه تنها 

اهل فكر و نظر و دقت مى توانند غلط بودن آن را دريابند.
ــی ماست  ــما دو بحث اساس ــکال ش  بله، اين دو مطلب و اش
ــت که  ــيم . روال بحث من اين اس که در جای خودش بدان می رس
ــوء شروع  پله پله پيش برويم. بله می پذيريم که بنی عباس با نيت س
ــد ولی بايد می رفتند يک چيزی را می آوردند که در آن جغرافيا  کردن
ــوع کنترل اتوماتيک بر  ــالمی يک ن بگنجد. دوم اينکه  فرهنگ اس
ــودش دارد مثل آنچه که تحت عنوان ضروريات دين وجود دارد.  خ
ــت. فرهنگ يونان دو سنخ  از نظر تاريخی دقيقًا اين اتفاق افتاده اس
ــته مطلب داشته است؛ يکی اساطير يونان که نقشی بسيار  و دو دس
ــته و مثل دينشان بوده و همه مفاهيم ارزشی  اساسی در يونان داش
ــطوره زندگی  ــت و اصال اينها با اس ــطوره بيان شده اس ــان با اس ش
ــاختار ظاهری مشرکانه  ــطوره ها هم به لحاظ س می کردند. اين اس
ــگ، و خدای چه و  ــزی خدايی دارد، خدای جن ــت، چون هر چي اس
ــوده حتی يکی از اين  ــال جريان ترجمه ب ــه، حاال صد و پنجاه س چ
اسطوره ها ترجمه نشده است. علی رغم اينکه قوة خيال مردم با اينها 
ــة» «هومر» و  ــاط نزديک تری برقرار می کند. «ايلياد» و «اُديس ارتب
اثار «هزيود» و مطالبی از اين قبيل قرن ها بعد و در زمان های اخير 
ــت. و يک دانه از اين عقايد رسمًا مشرکانه ترجمه  ــده اس ترجمه ش
ــتگاه مميزی در کار نبوده است و شما  ــده است، در حالی که دس نش
ــد، به غير از علوم کاربردی  ــد که آن فرهنگی که ترجمه ش می بيني

ــطو و افالطون و  ــًا از ارس ــی صرف و رياض
ــقراط و بعدًا هم افلوطين بوده است. ما  س
در فرهنگ ترجمه، عناصر اصيل و ارزشمند 

يونان را داريم. 
سـمات:  ممكن است كسى از اين 
مطالب شما چنين نتيجه گيرى كند كه 
اتفاقا اين به دليل هوشـمندى مامون و 
امثال مامون بوده است كه براى تقابل 
با اهل بيت سراغ فرهنگ اساطيرى كه 
جامعه مسـلمان آن روز پذيرشـش را 
نداشـت نرفت بلكه سراغ چيزى رفت 
كـه درك و فهم انحرافى و جعلى بودن 
آن كارى سخت بود و از عهده همگان 

بر نمى آمد.

ــمند   موافقم. ما می خواهيم بگوييم آنها رفتند و کاالی ارزش
آنها را که در ظاهر بتواند با کاالی اهل بيت رقابت کند آوردند.

سمات:  پس ارزشمندى آن را صرفا ظاهرى مى دانيد؟
 نخير، منظور اينست که کاالی فرهنگی برای توانايی رقابت 
با ائمه اطهار بايد در همان ظاهر از سنخ فرمايشات ائمه عليهم السالم 
ــد و اين به معنای اين نيست که در باطن مخالف  و قرآن کريم باش
تعاليم وحيانی است و اگر کسی چنين ادعايی داشته باشد بايد آن را 
اثبات کند. می خواهم بگويم که اينها فرهنگ مشرکانه يونان را که 
خيلی هم در آن روزگار رواج داشت ترجمه نکردند و فرهنگی ترجمه 
شده که به  قول شما تشابه با فرهنگ اسالمی داشته است و اتفاقا 
ــتم اتوکنترل يک فرهنگ  ــته اند حاال يا با سوء نيت يا با سيس گش
مشابهی را مثل کاالی چينی ای که با کاالی اصلی شباهت زيادی 
ــما بگوييد چون از  دارد، پيدا کردند و ترجمه کردند. پس اين که ش
ــرکانه بوده است اين حرف درستی نيست.  اين يک  يونان آمده مش
ــاطيری يونان را  ــو فرهنگ مشرکانه اس ــت که از يک س مغالطه اس
ــايع يونانی نشان دهيم و از سوی ديگر بگوييم  به عنوان فرهنگ ش
ــرکانه يونانی آمده است. خير،  ــالمی هم از فرهنگ مش ــفه اس فلس
ــت و در ادامه نشان خواهم داد که دقيقًا برعکس است و  چنين نيس
فلسفه افالطون و ارسطو در جهت مبارزه با فرهنگ مشرکانه يونانی 
ــالً توحيدی حرکت  ــيدن به يک منظومه فکری کام و تحقق بخش

می کرده است.
سـمات: شـما در مباحـث قبلى اشـاره كرديد كـه اين از 
افتخارات جهان اسـالم بوده اسـت كه اهل تبـادل فرهنگى 
بوده است و اهل اين بوده است كه به سراغ فرهنگ ديگران 
مى رفته است و با اطمينانى كه به خودش داشته است، مطالب 
ديگـران را ترجمـه مى كرده و مى آورده اسـت. بحثى كه در 
اينجا وجود دارد اين است كه اگر چه ما در آموزه هاى اسالمى 
گفت و گو و مناظره و جدال احسن با ديگران و اجانب و نحله 
هاى مشرك و كافر داريم و حتى احاديثى در اين باب كه خذ 
الحكمة و لو من اهل الضالل داريم اما از سوى ديگر ما تعداد 
قابل توجهى روايات داريم كه علم و حكمت و معارف درست  

سمات: من به عنوان يك شيعه مى توانم بروم سراغ ارسطو و از او اصول دينم 
را و خداشناسـى و انسـان شناسى و جهان شناسـى ام را بگيرم و او را معلم 

اول خودم بدانم ؟
غفارى: بايد ببينيم اصال فلسفه يونان چيست و نسبتش با فلسفه الهى چيست؟ 
حال با فرض اين كه اين فلسفه درست و حق بود، بحث اين است كه با وجود 
معارف اهل بيت اساسـا چه نيازى به اين فلسـفه داريـم؟ در اينجا بايد ببينيم 
نسـبت عقل با فلسفه چيست، يعنى نسبت عقالنيت با فلسفه را روشن كنيم و 
بعد ببينيم كه آيا ما در رجوع به متون نقلى تا چه مقدار احتياج به مبادى عقلى 
داريم. يعنى نسـبت مبادى عقلى با متون نقلى چيسـت؟ و دانستن و آگاهى از 
فرهنگ عقالنى بشـر چه مقدار كمك به فهم صحيح قرآن كريم و معارف اهل 

بيت عليم السالم مى كند؟ 
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و صحيـح را منحصـرا در كانون وحى و قـران و نزد اهل بيت 
عليهم السـالم مى داند و از رفتـن در خانه ديگران و گرفتن 
علم و معرفت از آنها نهى مى كنند. امام باقر عليه السالم در 
حديثى خطاب به دو تن كه داعيه علم و معرفتى غير از آنچه 
كه نزد اهل بيت اسـت، داشـتند مى فرمايند: به شرق برويد 

يـا به غرب، هرگز علم و معرفت صحيح را جز در آنچه كه از 
نزد ما اهل بيت صادر و خارج شـده اسـت نمى توانيد بيابيد. 
ايـن گـروه از روايات در مقابل دسـته ديگرى كـه توصيه به 
اخذ حكمت حتى از مشـركان و منافقان مى كند هم از جهت 
كميت و هم از جهت اسـتحكام سندى و متنى بسيار قوى تر 
بوده و البته جمع بين اين دو دسـته روايت هم به اين اسـت 
كه مومنان بايد منظومه علمى و معرفتى خود را از قران و اهل 
بيت گرفته و حق ندارند به سراغ ديگران بروند كه دانششان 
سـرابى بيش نيسـت اما اين بدان معنا نيست كه اگر سخن 
و حرفى درست و حكيمانه از مشرك يا منافقى شنيدند، بايد 
آن را رد كرده و از تصديق و پذيرش آن سرباز زنند. در واقع 
مشركان و منافقان استثنائا ممكن است سخنى درست يا به 
اقتضاى عقل فطرى و يا به داليلى ديگر بگويند اما اين بدان 
معنا نيسـت كه آنها بتوانند مبدع و موسـس دانش و معرفتى 
حق و درست باشند كه در كانون وحى و نزد قران و اهل بيت 
نباشد، چون اگر چنين بود كه آنها مى توانستند چنين ابداعى 
داشـته باشـند. در واقع آن همه روايت در بـاب انحصار علم 
و معرفـت صحيح نزد اهل بيت لغـو و بيهوده بود. ضمن اين 
كه نكته ظريفى كه در اينجا وجود دارد اين اسـت كه آنها در 
دسـته دوم روايات فرموده اند كه حكمت را از مشـركان هم 
بگيريد و اين بدين معناسـت كه مومنان بايد حكمت شناس 
باشند تا بتوانند حكمت را از غير حكمت تشخيص داده و آن 
را اخذ نمايند و بديهى است كه حكمت شناسى وقتى محقق 
مى شود كه شخص قبال واجد يك منظومه معرفتى درست و 
حكيمانه باشـد و به ميزان تشخيص حكمت از ضاللت دست 
يافته باشـد . حال همه سخن در اينجاسـت كه اين منظومه 
معرفتى بايد بر اساس تعاليم و معارف قران و اهل بيت شكل 

گرفته باشـد كه دسـته اول روايات نظر به اين مساله دارند. 
اما در ارتباط با فلسفه يونان آنچه كه ماشاهد آن هستيم اين 
اسـت كه فيلسوف مسلكان منظومه فكرى و معرفتى شان را 
در مسـائل مهمى چون مبـدء و معـاد و ...از بيگانگان گرفته 
انـد. بنا بر ايـن مى خواهم بگويم كه مـا چيزى تحت عنوان 
تبـادل فرهنگى به ايـن معنا كه برويم و 
معارفمـان را از ديگـران بگيريم نداريم 
و بلكه هشـدارهاى فراوانى داير بر اين 
داده شـده است كه سـراغ ديگران و در 

خانه كسانى ديگر نبايد رفت.
 اين مطالب هر کدام در جای خودش 
صحيح است و هر کدامش ناظر به يک مرتبه 
ــما فرزند خودتان را  ــت. ش ای از فرهنگ اس
ــت می کنيد.  ــزل همين طور تربي هم در من
ــان می گوييد آن  ــی يک وقتی به فرزندت يعن
چيزی که من به شما می گويم عين حقيقت 
ــت و جز اين هم حق نيست اما يک وقتی  اس
ــه می رود  ــم می بينيم فرزندمان به مدرس ه
ــود و با حرفهای ديگران  و وارد جامعه می ش
ــی توانيم با  ــود آن وقت ما نم مواجه می ش
استبداد به او بگوييم که حرف من را قبول کن و الغير. چون ممکن 
ــوم گوش نخواهد داد.  ــت يک بار يا دو بار گوش دهد اما بار س اس
ــما بايد فرزندتان را واکسينه کنيد. از يک طرف مطلب حق را به  ش
او بدهيد و از طرف ديگر بايد به او بگوييد ما در مورد حرف ديگران 
ــخ داريم و منطق خودمان را داريم نه اين که  هم حرف داريم و پاس
ــما را از مطالب حق ديگران محروم کنيم. دعوت  ــته باشيم ش خواس
ــر عبادی الذين يستمعون القول  ــت که فبش قران کريم هم اين اس
ــنويم و خوبش  ــنه، يعنی ما حرفهای ديگران را می ش فيتبعون احس

را انتخاب می کنيم.
سـمات:  ولى روايات فراوانى سـخن از انحصارى  بودن 
علـم و معرفت صحيح نزد كانون وحى و اهل بيت مى گويند. 
حضـرت امير به كميل مى گويـد: يا كميل التاخذ اال عنا تكن 
منـا(اى كميـل! معرفـت و دانشـت را جـز از ما نگيـر تا ازما 

باشى) 
ــت که ما با يک شيعه  ــت اما اين برای وقتی اس ــت اس  درس
ــی گوييم که آن چه که  ــتيم و به او م خالص و مخلص مواجه هس
ــت و خودتان را معطل  ــت حق اس ــالم اس نزد اهل بيت عليهم الس
حرف ديگران نکنيد اما به اين معنا نيست که الزامًا همه حرف های 
ديگران غلط باشد و شما حرف ديگران را نشنيده و نديده رد کنيد و 
غلط بيانگاريد. اگر اين مالزمه در کار باشد اين خالف بديهی عقل 
ــت يعنی هيچ کس ـ قائل هر که باشد حتی خداوند علّی اعلی ـ  اس
ــت پس حرف ديگران  ــت اس نمی تواند بگويد چون حرف من درس
ــت که انحصار حق در نزد  ــت. ما فعالً سخنمان در اين اس غلط اس
اهل بيت و يا قرآن کريم به معنای ابطال سخنان ديگران نمی تواند 

دكتر غفارى: اگر كسى مى خواهد به حقى برسد و مطلبى در خاندان اهل بيت  
پيامبر است، مسلماً حق اين است. حاال ديگران هم اگر سخن حقى گفته اند 
حداكثـر، حـرِف اينان را زده اند. منتها حاال اگر كسـى اين قيـد را از خودش 
بردارد و بگويد ما مى رويم از ديگران حق را مى شـنويم و مى گوييم اهل بيت 
هـم مثـل ديگران اند اين منطـق تبعيت از واليت و منطق اسـالمى  عبوديت 
نيست. ممكن است منطق علمى باشد يعنى يك عالم بگويد  فرقى نيست و 

حرف اينها هم درست است و حرف آنها هم درست است.
سـمات: منطق علمى هم نيسـت. اتفاقا بحث اهل بيت بر سـر علم و همين 
منطق علمى است كه منطق علمى درست آن است كه شيعيان ما بايد علم و 

معرفتشان را از غير ما نگيرند.
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ــی بگوييم، می گوييم حق  ــک وقت ما می خواهيم حق را به کس ي
اين است اما يک وقت می خواهيم راههای رسيدن به حق را بگوييم 

آنجا اين گونه نيست که منحصر به قران و اهل بيت باشد. 
سـمات:  حاال در باره راههاى آن هـم بحث مى كنيم. اما 
بحث اين اسـت كه ائمه عليهم السالم توصيه اكيد دارند كه 

دِر خانه ديگران نرويد.
معنای در خانه ديگران نرويد چيست؟

سمات:  يعنى نبايد مبانى فكرى و منظومه معرفتى تان را 
از ديگران بگيريد. اين قدر مسلم قضيه است.

ــلم نيست. اين توصيه ها جنبه تربيت نفوس و   نه اين قدر مس
ــت گری دارد و از حيث تقرب به خداوند و ايجاد روح عبوديت  هداي
ــت و نه اينکه  ــاد به حق اس ــت و به عالوه از راه ارش هم مؤثر اس
ــته باشد. يعنی از راه شفقت به مؤمنين تذکر داده  جنبه مولويت داش

می شود که حق در اين بيت  الهی بيان شده است و نه اينکه چيزی 
که ديگران گفته اند باطل است.

سمات:  اتفاقا امام باقر عليه السالم فرموده اند كل ما لم 
يخـرج من هذا البيت فهو باطل (وسـائل الشـيعة ج 27 ص 
75) و مـا قائل به اين هسـتيم كه در قـران و آموزه هاى اهل 
بيـت عليهم السـالم عاليترين مطالب در بـاب مبدأ و معاد و 

انسان شناسى و جهان شناسى و ... وجود دارد 
 همين طور است

سـمات:  و ما هيچ نيازى به سـراغ ديگران رفتن كه هيچ 
تضمينى بر درسـت بودن حرفشـان وجود نـدارد و بلكه مى 
دانيـم كه حرفهاى غلـط و باطل فـراوان دارنـد، نداريم. در 
آنچـه كه ما به عنوان فلسـفه اسـالمى و يا عرفـان مصطلح 
شاهد آن هسـتيم، كامال آشكار است كه آنها مبانى و اساس 
حرفهايشـان را از ارسـطو و افالطون و افلوطين گرفته اند و 
البته گاهى هم ـ و البته اغلب به غلط ـ استشهادى هم به آيه 
و يـا روايتى كرده اند و اين دقيقا همان چيزى اسـت كه اهل 

بيت از آن نهى كرده اند.

سمات: ائمه (ع) توصيه اكيد دارند كه دِر خانه ديگران نرويد.
غفارى: معناى در خانه ديگران نرويد چيست؟

سـمات:  يعنـى نبايد مبانى فكرى و منظومه معرفتـى تان را از ديگران 
بگيريد. اين قدر مسلم قضيه است.

 غفارى: نه اين قدر مسـلم نيسـت. اين توصيه ها جنبه تربيت نفوس و 
هدايت گرى دارد و از حيث تقّرب به خداوند و ايجاد روح عبوديت هم مؤثر 
اسـت و به عالوه از راه ارشـاد به حق است و نه اينكه جنبه مولويت داشته 

باشد و نه اينكه چيزى كه ديگران گفته اند باطل است.
سـمات:  اتفاقا امام باقر عليه السـالم فرموده اند: كل ما لم يخرج من 

هذا البيت فهو باطل.

باشد، پس بايد معنای صحيح اين سخن را بفهميم و نه مالزمه غلط 
ــت که ما  آن را. مثل اينکه ما به فرزندانمان می گوييم حق اين اس
ــت که به حرف ديگران  ــما می گوييم اما اين به اين معنا نيس به ش
ــت و  ــخيص درس گوش ندهيد و يا ما منطق نداريم . ما منطق تش
ــينه  ــط را هم به آنها می دهيم تا آنان را در برابر انحرافات واکس غل
ــت، يعنی حتی مامون هم اگر با  ــرط تعليم و تربيت اس کنيم. اين ش
ــد ما نمی توانيم بگوييم اينها  نيت خباثت اين کار را انجام داده باش
ــيع  ــل يزيد و معاويه بودند. حتی در تش ــلمان نبودند و مثال مث مس
ــتدالل هايی  مامون هم به لحاظ نظری با توجه به آن مطالب و اس
ــيع دارد کسی نمی تواند همين طوری حرف بزند  که در حقانيت تش
ــتند يک  ــتند حکومت کنند و می خواس [انکار کند]. اينها می خواس
ــان بماند. اما  ــان کنند تا حکومت در دستش ــوری ائمه را ساکتش ج

ــالميمان قوت  اينها ديدند که ما در فرهنگ اس
و قدرت داريم و می توانيم حرفهای ديگران را 
هم بياوريم و بشنويم. هيچ کتابی به اندازه قران 
ــت.  ــم افالتتدبرون و افالتعقلون نگفته اس کري

اصال اين دين معجزه اش کتاب است.
سـمات:  ببينيد آقاى دكتـر! ديديم كه 
اهـل بيت و روايات منقول از آنان، سـخن 
از انحصار معرفت و علم در نزد خودشـان 

مى گويند.
بله علم به معنای حق و حقانيت خالص، 
ــای ابطال  ــت ولی نه به معن ــخنان آنان اس س
ــی و فوائد  ــران، اينها فوايد تربيت ــخنان ديگ س
ــاد انحصار علمی  ــادی دارد و نه اينکه ايج عب
بکند. به عالوه وقتی می گوئيم «حق»، حق که 
فقط يک نکته و يک گزاره نيست. در باب مبدأ 

ــم، و عالم با خداوند،  ــی و رابطه خداوند با عال و معاد و انسان شناس
صدها نکته و بحث ظريف و عميق وجود دارد. البته مسلمًا در بعضی 
ــت موضوع عقل به جزئيات مطالب  موارد اصوالً به لحاظ خصوصي
ــلمًا در  ــئله معاد و امثال آن. و مس ــد مانند مثالً ظرايف مس نمی رس
اينگونه موارد و يا در ساير موارد قابل حصول برای عقل هم، گاهی 
ــت و گاهی صحبت از سطوح  ــر اس ــخن از اوج و بلندای فکر بش س
پائين تر است. بنابراين اينکه اجماالً تصديق کنيم که در برخی قله ها 
ــی و نقل نمی توان به بعضی  ــاره ای زمينه ها به جز از راه وح و در پ
ــت يافت، مطلب قابل قبولی است که در ابتدای سخن به  نکات دس
ــاره کرديم و بعدًا هم در ضمن سئواالت ديگر به آن خواهيم  آن اش
ــای انحصار در کليت مطالب  ــت ولی اين به هيچوجه به معن پرداخ
علمی و معارف الهی نمی تواند باشد که چنين ادعايی خالف بديهی 
ــت و اگر به فرض، روايات مورد نظر شما معنايش آن باشد  عقل اس
ــته باشد، که دارد؛ تازه در  ــما می فهميد و معنای ديگری نداش که ش
اين صورت اگر چيزی خالف بديهی عقل باشد قابل قبول نيست و 
چنين رواياتی را به آن معنای موردنظر شما نمی توان پذيرفت. يعنی 
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ــتيم. يکی اينکه يک  ــئله روبرو هس   ببينيد ما اينجا با دو مس
ــفه و عرفان اسالمی داريم که خاستگاه  واقعيت تاريخی به نام فلس
بيرونی آن از يونان است، سخن ما در اينجا  اينست که اين خاستگاه 
ــخص تاريخی و اين فلسفه ای که با منشأيت سقراط، افالطون  مش
ــالم آمده است صددرصد منطبق  ــطو و افلوطين به جهان اس و ارس
ــفه الهی که از متن اديان  ــت که از يک فلس با معيارها و موازينی اس
ــخصًا معارف قرآنی و شيعی به دست می آيد،  و متون وحيانی و مش
می باشد و هرگونه تهمت مشرکانه بودن به اين فلسفه ها يا ناشی از 
جهل و بی خبری از متن اين فلسفه هاست و يا ناشی از غرض ورزی 
ــن گفتگوها اثبات  ــعت اي ــر دو، و اين را در حد مجال و وس ــا ه و ي
خواهيم کرد. در اينجا توجه می دهيم که ما از يک مصداق مشخص 
ــفه به عنوان فلسفه الهی و همسو و همساز با معارف وحيانی  از فلس
ــخن می گوئيم و نمی گوئيم که هر فلسفه ای مثالً فلسفه کانت يا  س
ــت  ــت. و لذا بايد توجه داش هيوم يا هگل منطبق با معارف الهی اس
ــفه نهی شده باشد، شائبه،  که در خصوص برخی روايات که از فلس
توجه به مصاديق فلسفه های الحادی و يا شکاکانه که در گذشته هم 

وجود داشته است، در کار است.
ــود علم  ــه دوم به عنوان توجيه  آن رواياتی که گفته می ش نکت
ــت که در روايتی هست که يک  ــت اين اس و حقيقت فقط نزد ما اس
ــی عمر صفحه ای از تورات را پيدا کرد و نزد پيغمبر صلی اهللا  موقع
ــلم آورد و با لحنی خاص گفت که من صفحه ای از  عليه و آله و س
ــخه دين را  تورات را گير آوردم. ظاهرا با اين لحن که من اصل نس
گير آورده ام! در روايت است که رنگ پيامبر سرخ شد و با خشم اين 
ــی هم  ــخه را گرفتند و پرت کردند و گفتند اگر االن برادرم موس نس
ــيدن به  بيايند بايد از من تبعيت کنند. يک وقت بحث پيروی و رس
حق است و اين که ما چگونه می توانيم به حق برسيم، در اينجا می 
گوييم در هر دوری نبی آن دور ولی اهللا اعظم است و به واسطه او 
نظرا و عمال می توان  به حق رسيد همان طور که ما امروز نسبت به 
ــالم چنين اعتقادی داريم؛ يعنی معتقديم که هر  امام زمان عليه الس
کسی امروز در شرق عالم يا غرب عالم می خواهد به صراط مستقيم 
ــد و لو اينکه خودش هم نداند. اين  ــد بايد از باطن ايشان برس برس
ــی که اهل بيت می گويند عين حق  ــت؛ اينکه مطالب يک مطلب اس

است همين طور است اما اين که بگوييم حرف ديگران باطل است 
ــت. ما می گوييم حق اين است حاال ديگران  چنين مالزمه ای نيس
ممکن است يک ميليون حرف زده باشند شما می خواهيد برويد يک 
ــت که  ــت. نه حق همين اس ميليون حرف را ببينيد که حق کدام اس
در کلمات ائمه ما هست. اگر آنها هم حقی را گفته باشند آن حق در 
نزد اهل بيت هم هست. عالوه بر اينکه همان طور که اشاره شد در 
بحث تبعيت واليی، مسئله سير باطنی و رسيدن به مدارج معنوی و 
کماالت وجودی نيز مطرح است که اين مسئله ـ همان طور که در 
عرفان عملی هم به عنوان يک اصل در لزوم تبعيت از استاد مطرح 
ــبيه قصد قربت در اعمال عبادی است که اگر نباشد آن  ــت ـ ش اس
ــود بدون اينکه منکر ترتّب  ــخص حاصل نمی ش اثر معنوی برای ش
آثار وضعی باشيم و اين نزد فقهای عظام مسئله ای روشن و شناخته 
شده است و بنابراين مسئله انحصار، از باب لزوم تبعيت است و قصد 
ــئله صحت و سقم و درستی علمی مطالب از قبيل آثار  قربت، و مس

وضعی است که عقالً تخصيص بردار نيست.
سـمات:  اوال همان گونه كه گفتم، آنهـا فرموده اند آنچه 
از غير اين بيت خارج شـده اسـت، باطل است. ضمن آن كه 
بـا وجود بودن همـه حقايق نزد اهل بيت عليهم السـالم چه 

ضرورتى براى رجوع به متون يونانى وجود دارد؟    
ــنايی با فرهنگ بيرونی  ــد اينکه چه ضرورتی برای آش  ببيني
ــالم وجود دارد يک مطلب است که در ادامه بحث به آن خواهيم  اس
ــئله اين است که آيا چون ائمه فرموده اند حق در  پرداخت، فعالً مس
نزد ماست، پس فرهنگ و معارف از غيرخاستگاه اسالمی الزامًا باطل 
است، اين حرف غلطی است و الزمه فرمايش ائمه نيست و مخالف 
عقل صريح است. عرض کردم که بعدًا وارد بحث محتوايی خواهيم 
ــی ادعای اسالم بکند و  ــد. فعال می خواهيم بگوييم اگر يک کس ش
ــتورهای عملی اش را از ديگرا ن  ــا بخواهد مبانی فکری و دس واقع
بگيرد اين شخص نمی تواند ادعای پيروی از اسالم و تشيع را بکند. 
ــی می خواهد به حقی برسد و مطلبی در خاندان اهل  يعنی اگر کس
بيت و پيامبر است مسلما حق اين است حاال ديگران هم اگر سخن 
ــی  حقی گفته اند حد اکثر حرف اينان را زده اند. منتها حاال اگر کس
ــد را از خودش بردارد و بگويد ما می رويم از ديگران حق را  ــن قي اي
ــت هم مثل ديگران اند اين منطق  ــنويم و می گوييم اهل بي می ش
تبعيت از واليت و منطق اسالمی عبوديت نيست. البته ممکن است 
منطق علمی باشد يعنی يک عالم بگويد  فرقی نيست. و حرف اينها 

هم درست است و حرف آنها هم درست است.
سـمات:  منطق علمى هم نيسـت. اتفاقا بحـث اهل بيت 
عليهم السالم بر سر علم و همين منطق علمى است كه منطق 
علمى درست آن است كه شيعيان ما بايد علم و معرفتشان را 

از غير ما نگيرند.
ــه ديگران باطل  ــت ک ــه از منظر علمی معنايش اين نيس   ن
می گويند. معنايش اين است که شما آخر سر به آن چيزی می رسيد 
که اهل بيت گفته اند و اگر سراغ ديگران برويد، ممکن است صد تا 

غلط هم بشنويد اما نهايتا به اين می رسيد.
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سمات: حاال با همين مقدماتى كه شما مى فرماييد سئوال 
اين اسـت كه من به عنوان يك شـيعه مى توانم بروم سراغ 
ارسطو و از او اصول دينم را و خداشناسى و انسان شناسى و 
جهان شناسى ام را بگيرم و او  را معلم اول خودم بدانم ؟

ــن که ببينيم  ــاله اي ــا در اينجا دو تا مطلب داريم. يک مس م
ــبتش با فلسفه الهی چيست؟ حال  ــفه يونان چيست و نس اصال فلس
ــت و حق بود، بحث اين است که  ــفه درس با فرض اين که اين فلس
ــا چه نيازی به اين فلسفه داريم؟ در  با وجود معارف اهل بيت اساس
اينجا بايد ببينيم نسبت عقل با فلسفه چيست، يعنی نسبت عقالنيت 
ــن کنيم و بعد ببينيم که آيا ما در رجوع به متون  ــفه را روش با فلس
ــبت مبادی  نقلی تا چه مقدار احتياج به مبادی عقلی داريم. يعنی نس
ــت؟ و دانستن و آگاهی از فرهنگ عقالنی  عقلی با متون نقلی چيس
ــر چه مقدار کمک به فهم صحيح قرآن کريم و معارف اهل بيت  بش
ــت که بايد در باره آن  ــالم می کند. اينها مطالب مهمی اس عليم الس

بحث کنيم.
ــوان مقدمه بحثهای  ــن مطلبی را که می خواهم به عن من اولي
ــت که يک جفای عمومی نسبت به فلسفه  بعدی مطرح کنم اين اس
ــقراط و افالطون و  ــت که فلسفه س ــده و تصور بر اين اس يونان ش
ــت . اما ادعای بنده اين  ــطو فلسفه های بشری و غير الهی اس ارس
ــت فلسفه يونان به تمام معنی  ــت که برخالف آنچه که رايج اس اس
ــات قران کريم و  ــت و کوچکترين تفاوتی با تعليم ــة الهی اس الکلم
تعاليم ائمه اطهار ندارد و همان ها است و البته از حيث علو و دنو و 
مرتبه و درجه مسلما تفاوت دارد. يعنی در قران کريم و کلمات ائمه 
ــت که در هيچ جای ديگری  ــکافی هايی شده اس اطهار چنان موش
ــبت طولی متکامل با هم دارد. مثل  ــت ولی اينها يک نس نبوده اس
ــه بخوانيد يا در دبيرستان بخوانيد  ــما رياضيات را در مدرس اينکه ش
ــطح مطلب  ــت منتها س ــگاه ، اينها همه يک مطلب اس و يا در دانش
ــگاه به معنای اعراض از  باالتر می رود و خواندن رياضيات در دانش
رياضيات مدرسه و دبيرستان نيست. پس فعال ما ادعايمان اين است 

که بايد اثبات شود. 
بنده عالوه بر اين ادعای ديگری هم دارم مبنی بر اينکه سقراط 
ــاله داريم  ــت و ادله زيادی هم در اثبات اين مس يک پيامبر الهی اس
ــن مطالب را در  ــش وجود ندارد. من اي ــی هم بر خالف ــچ دليل و هي
ــع مختلف علمی بحث کردم و مقاله ای هم در اين زمينه ارائه  مجام
ــود،  ــرده ام، که چنانچه آن بحث به عنوان يک واقعيت پذيرفته ش ک
ــتادش سقراط بوده و  ــاگرد فانی در اس با توجه به اينکه افالطون ش
ــقراط گرفته  ــز اصول تعليم و تربيتش را از س ــول مطالبش و ني اص
، به نحو صغروی نيز  اين ادعا که فلسفه يونان  است، بنابراين اصوالً
ــفه بيگانه با فلسفه نهفته در کلمات وحيانی و انبياء و ائمه   يک فلس

عليم السالم است منتفی می شود.
ــت اما در  ــطو، ادعای پيامبری آنان نيس در مورد افالطون و ارس
ــاء در افالطون به  ــفه انبي ــا ادعای پيروی از انبياء و فلس ــورد آنه م
خصوص وجود دارد. افالطون بزرگترين حکيم الهی در تاريخ است، 
در همه تاريخ يعنی نسبت به خود فالسفه ما هم چنين است. و همه 

از سفره او فلسفه الهی را آموخته اند.
ــت که در غرب  االن نکته ای که می خواهم عرض کنم اين اس
ــطو سه جور رويکرد وجود دارد: يک رويکرد  در باره افالطون و ارس
مسيحی، يک رويکرد غير مسيحی فلسفی و يک رويکرد سومی هم 
ــت. ما در رويکرد مسيحی به  ــت که رويکرد غير فيلسوفانه اس هس
ــبت به مسيحيت دارند اينها نمی خواهند قبول  علت تعصبی که نس
ــته  ــيحيت هم تفکر الهی و توحيدی وجود داش کنند که قبل از مس
ــت لذا وقتی با جمالتی از افالطون مواجه می شوند که صراحت  اس
ــد دارد اينها را نمی پذيرند. اينها حتی در مورد افلوطين هم  در توحي
با آن که يک عارف الهی است ولی چون ردی بر تثليث نوشته است، 

با او هم مساله دارند.
ــيحی برای آن که سند تمام تحوالت فکری غرب  نحله غير مس
به يونان  برمی گردد و در واقع چنين است که هيچ بحثی در فلسفه 
و لو فلسفه جديد وجود ندارد (حتی مباحث زبان شناسی) که در آثار 
ــت است که تاريخ فلسفه  ــد و اين سخن وايتهد درس افالطون نباش
ــت؛ حال اگر اين جريان فکری غير  ــيه بر فلسفه افالطون اس تحش
ــوفی الهی  ــيحی بخواهد بگويد که افالطون فيلس ــی و غير مس دين
ــت و اين  ــده اس ــت، در اين صورت فاتحه غرب جديد خوانده ش اس
ــقراط پيامبر است و افالطون هم که  ــت که بپذيرند س مرگ آنهاس
ــاگرد سقراط بوده است فيلسوفی الهی است؛ چون در اين صورت  ش
ــری خوانده است، لذا به هيچ وجه زير بار  فاتحه تفکر خود بنياد بش

اين نمی روند. 
ــاد کرديم از  ــوفانه از آن ي ــوم که به عنوان غيرفيلس رويکرد س
ــفه اگرچه با نام  ــک مواجهه عرفانی با فلس ــت که ي آن هايدگر اس
ــفه ذاتًا يونانی و غربی است و  ــت. در اين رويکرد، فلس ــفه اس فلس
ــتقيمًا برعهده افالطون  ــفه هم مس ــئوليت وضعيت کنونی فلس مس
ــت از حقيقت وجود،  ــف توجه به موجود و غفل ــت، زيرا او با عط اس
ــاس خودبنيادی و سوبژکتيويته را بنا گذاشت که  در واقع اصل و اس
ــيد. البته در پايان  ــه به تماميت و انتهای خط فکری خود رس مدرنيت
اين دوره احتضار فلسفه، با حاکميت جريان ضدتفکر به  عنوان تفکر 
فلسفی يعنی فلسفه های تحليلی و پوزيتويستی مواجه می شويم که 
ــت و اتفاقًا در مدعيات خود کامالً منطبق با  ــفه نيس اينها ديگر فلس
ــت که  ــفه در جامعه فعلی خود ماس ــای مخالف و ضد فلس جريان ه
ــش، راجع به ارزيابی حرکت فکری  ــخ به هر پرس ــاءاهللا در پاس انش

سمات، مطلب را بازتر خواهم کرد.

سـمات: چـاپ ادامـه مصاحبه به دليـل طوالنـى بودن و 
محدوديت ظرفيت نشـريه، به شـماره بعد موكول مى شود. 
ضمن آن كه گفتگو با آقاى دكتر غفارى همچنان ادامه خواهد 

يافت و در شماره هاى آتى عرضه خواهد شد. ان شاء اهللا

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



نقد مشهورات
 در︋︀ره ︪﹞ ︒︡﹢ر« ا︵﹙︊﹢ا ا﹜︺﹙﹛ و﹜﹢︋︀﹜︭﹫﹟»

                            ﹝︡ی ﹡︭﹫︣ی
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اشاره
ــديم که در بخش نقد مشهورات  ــماره پيش ياد آور ش در ش
ــلّمی  ــهور و مس ــه بحث پيرامون باورها و ديدگاههای مش ب
ــی و بعضا  می پردازيم که از جهات مختلف قابل نقد و بررس
ــت. اينک در اين مقال حديث مشهور اطلبوا العلم و لو  رد اس
بالصين را که از نظر بسياری، حجتی قاطع بر مجاز بودن اخذ 
علوم غربی و اساسا اخذ علم و معرفت از کفار و غير مسلمين 

به شمار می رود، مورد وارسی و بازخوانی قرار خواهيم داد.

ــی به ايران، اين بحث در ميان  ــتانه ورود علوم مدرن غرب در آس
ــه آيا مجاز به اخذ  ــد ک ــا و متدينين اهل بحث و نظر مطرح ش علم
ــت، هستيم يا  ــتگاه آنها بالد کفر بوده اس علومی که موطن و خاس
ــترده علوم غربی و  نه؟ که البته اين بحث عليرغم نفوذ و حضور گس
بلکه نظام تعليم و تربيت غربی در جامعه ما گاهی همچنان  مطرح 

می شود. 
مخالفان اخذ علوم غربی به ادله ای متمسک می شدند و موافقان 
ــدد بحث پيرامون اين موضوع و  ــز به ادله ای که اکنون ما در ص ني
ــماری ادله مخالفان و موافقان و انتخاب ديدگاه مختار نيستيم  برش
ــا می خواهيم به بحث در باره يکی از ادله موافقين که حديث  و تنه
ــان دهيم با اين  ــت پرداخته و نش نبوی اطلبوا العلم و لو بالصين اس
حديث نمی توان جواز اخذ علوم مدرن غربی و همچنين مجاز بودن 
ــفه را از يونان اثبات کرد و قائالن به اخذ علوم و معارف از  اخذ فلس

کفار بايد حد اقل از اين دليل صرف نظر کنند.
ــت که اگر چه  ــر اين نکته نيز قبل از ورود به بحث الزم اس ذک
نگارنده قائل به مطلوبيت اولی و ذاتی علوم و تکنولوژی مدرن غربی 
نيست  و ظهور و بسط آنها را برخالف سنن الهی و وحيانی می داند 
ــده، فی الجمله  ــرايط کنونی به دليل اضطرارهای ايجاد ش اما در ش

اخذ بسياری از آنها را مجاز و بعضا الزم و ضروری می داند.۱
■

ــوا العلم و لو بالصين چنين  ــتدالل به حديث نبوی اطلب تقرير اس
است که: 

ــلمين را به دانش جويی و اخذ دانش از  ــول اکرم (ص) مس رس
ــور غير  ــا حتی از چين که در آن روزـ  و نيز امروزـ  يک کش ــر ج ه

ــرک و کافر بود،  مسلمان و مش
ــت و اين بدان  ــر فرموده اس ام
ــأ و  ــه در باره منش ــت ک معناس
خاستگاه علم هيچ محدوديت و 
ــته و مسلمين  قيدی وجود نداش
می توانند و بلکه موظفند علم و 
ــش و معرفت را از هر جا که  دان
توليد و زاده شده باشد، حتی اگر 
کفار و مشرکان مولد و مبدع آن 
باشند، اخذ نمايند و اين ديدگاه 

ــفه  ــت و يا چون فلس ــتگاه علم مدرن غرب ملحد اس که چون خاس
ــتگاهی يونانی که تمدنی مشرک و غير دينی بوده است، دارد،  خاس

پس نبايد اين علوم را اخذ کرد، مردود است.

نقد و بررسى
ــث اطلبوا العلم و لو بالصين نکات زير  ــد تقرير فوق از حدي در نق

قابل ذکر است:
ــی سند حديث: کسانی که در مواجهه با احاديث سخت  ۱. بررس
ــوم و مقبول بودن راويان و رجال ناقل حديث  ــری کرده و بر معل گي
تاکيد دارند و به همين دليل به نفی بسياری از احاديث می پردازند، 
ــتناد آن به تاسيس  ــک کنند و به اس نمی توانند به اين حديث تمس
مبنايی مهم در نظام تعليم و تربيت پرداخته و اخذ علوم و معارف را 
از هر منبع و مأخذ و خاستگاهی جايز و بلکه الزم بدانند. اوال قديمی 
ــت،  کتاب  ــث مزبور در آن آمده اس ــيعه که حدي ــن مأخذ در ش تري
مصباح الشريعة منسوب به امام صادق (ع) است که مرحوم مجلسی 
ــناد و مأخذ روايات  ــهل گيری در اس ــتهار به س علی رغم آن که اش
ــت: در  دارد، بدان اعتماد نکرده و در مقدمه بحار درباره آن گفته اس
اين كتاب مطالبى آمده كه خواننده خردمند و مطلع را با ترديد مواجه 
مى كند. اسلوب اين كتاب شبيه ديگر سخنان و آثار ائمه (ع) نيست. 
شيخ حر عاملی نيز می گويد: از جمله كتابهايى كه بر ما ثابت است 
ــت و از آنها نقل نكرديم كتاب مصباح الشريعة  كه قابل اعتماد نيس
منسوب به امام صادق (ع) است. زيرا سند آن ثابت شده نيست و در 

آن سخنانى آمده كه مخالف با تواتر است.۳ 
ــريعة ترديدی  ضمن آن که حتی اگر در اعتبار کتاب مصباح الش
ــت که کليه روايات اين کتاب و از جمله  ــکل ديگر آن اس نبود، مش
ــت و طبعا  ــل و بدون ذکر راويان حديث اس روايت مورد بحث مرس
ــا معيار قبول  ــی رجالی احاديث به عنوان تنه ــانی که بر بررس کس

احاديث تاکيد می ورزند، نمی توانند به اين حديث استناد جويند. 
ــيره غالب  ــن وجود، از آنجا که نگارنده به تبع نظر و س ــا با اي ام
ــه ادله ديگری که توضيحات آن  ــيعه و ب علما و فقها و محدثين  ش
ــمات۴ آمده است، بررسی  ــماره س در مقاله دفاع از حديث همين ش
رجالی حديث را تنها راه برای پذيرش احاديث نمی داند و بلکه طرق 
ــله رجالی  ديگری نيز برای اعتبار يابی احاديثـ  حتی اگر فاقد سلس

تقرير استدالل به حديث نبوى اطلبوا العلم و لو بالصين چنين است كه: 
رسول اكرم (ص) مسلمين را به دانش جويى و اخذ دانش از هر جا حتى از چين كه در آن 
روز ـ و نيز امروز ـ يك كشور غير مسلمان و مشرك و كافر بود، امر فرموده است و اين 
بدان معناسـت كه در باره منشأ و خاسـتگاه علم هيچ محدوديت و قيدى وجود نداشته و 
مسلمين مى توانند و بلكه موظفند علم و دانش و معرفت را از هر جا كه توليد و زاده شده 
باشد، حتى اگر كفار و مشركان مولد و مبدع آن باشند، اخذ نمايند و اين ديدگاه كه چون 
خاسـتگاه علم مدرن غرب ملحد اسـت و يا چون فلسـفه خاسـتگاهى يونانى كه تمدنى 

مشرك و غير دينى بوده است، دارد، پس نبايد اين علوم را اخذ كرد، مردود است.
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ــندی  ــکال س ــندـ  وجود دارد، از اش کامل و يا مقبول و صحيح باش
ــی محتوايی آن می پردازد.  حديث مزبور صرف نظر کرده و به بررس
ــنت در  ــی اين روايت را از منابع اهل س ضمن آن که مرحوم مجلس
بحار االنوار۵ نقل کرده است و اين می تواند شاهدی بر پذيرش اين 

ــان  حديث از جانب ايش
ــه نه به  ــا البت ــد ام باش
ــه امروز نزد  مفهومی ک
ــده است  ــهور ش ما مش
ــه به مفهوم صحيح  بلک

آن که خواهيم گفت.
ــدک تاملی  ــا ان ۲. ب
ــوان دريافت که  ــی ت م
ــور را به دو  حديث مزب
گونه می توان معنا کرد:

الف: دانش را بجوييد 
ــد تا  حتی اگر الزم باش

ــفر کنيد.  اين معنا فقط حاوی اين نکته است  دورترين نقاط عالم س
که بعد مسافت و مشقت داشتن نبايد مانع از علم آموزی شود. 

ــتگاه و منشآ توليد آن چين ـ  ب: دانش را بجوييد حتی اگر خاس
که کشوری مشرک است ـ باشد.۶ 

وقتی روايت را می توان به دو گونه متفاوت معنا کرد، ديگر نمی 
ــتناد جست؛ يا بايد  توان بدون اثبات صحت يکی از دو معنا بدان اس
آن را در بوته اجمال گذاشت و از مدار استناد خارج کرد و يا با اثبات 

صحت يک معنا بدان استناد جست.
اکنون مدعای ما اين است که به دليل شواهدی چند، معنای اول 

به حقيقت نزديک تر است و معنای دوم مويدی ندارد: 
۱. متن کامل اين حديث در مصباح الشريعة چنين است: «اطلبوا 
ــه  معرفة الرب »؛۷  ــن و هو علم  معرفة النفس  و من ــم و لو بالصي العل
ــت که  ــش را بياموزيد و لو در چين . اين دانش معرفت نفس اس دان
ــود. بديهی است که ادامه حديث  از او معرفت خداوند حاصل  می ش
ــت؛ زيرا اوال بعيد  ــد معنای اول و تضعيف کننده معنای دوم اس موي
ــليمن را برای معرفت نفس و  ــت بگوييم رسول اکرم (ص) مس اس
ــرکان و کفار ارجاع داده باشد و ثانيا مصداق اين  معرفت رب به مش
علم را مشخص نموده و ديگر نمی توان آن را علوم مدرن و يا حتی 
ــفه تعميم داد( مگر اينکه بگوييم فلسفه حاوی معرفت نفس و  فلس

رب است!)
ــادی  از دوری  راه   ــور چين  به  عنوان  نم ــالم ، كش ۲. در صدر اس
مطرح  بوده  است  و تعبير «ولو بالصين » صرفًا بيانگر دوری  راه  است  
و نه  نمادی  از بالد كفر؛ و مفهوم  روايت  اُطلبوا العلم  ولو بالصين  اين  
ــالم  برای  آموختن  علم  مشروع  و حقيقی  چنان  اهميتی   است  كه  اس
قائل  است  كه  اگر برای  آموختن  آن  طی  مسافتی  بعيد نيز الزم  باشد، 
ــن  تكليفی  را از  ــب  آن  تالش  كرد و دوری  راه ، چني ــد برای  كس باي

دوش  انسان  بر نخواهد داشت . 

آنچه  تفسير فوق  را در مورد «ولو بالصين » تأييد می كند، روايتی  
از امام  صادق عليه السالم است  كه  از آن  حضرت  عليه السالم سؤال  
ــود: اگر فردی  نماز چهارركعتی  يا سه  ركعتی  خود را در ركعت   می ش
ــالم  دهد و پی  كار خود رود اما ناگاه  به  يادآورد كه  نمازش  را  دوم  س

ناقص  خوانده  است ، تكليف  او چيست ؟ امام عليه السالم می فرمايد: 
ــن  واليعيد الصلوة»۸ يعنی   يتمها ولو بلَغ َ الصي لوته  فَ ــی  علی  صَ «يبن
فرد، ركعات  باقی  مانده  را به  جا می آورد و همان  نماز را تمام  می كند، 

اگر چه  تا چين  رفته  باشد. 
ــن ، روايتی  ديگر از امام  ــابه  روايت  اُطلبوا العلم  ولو بالصي ۳. مش

صادق (ع) است  كه  می گويد: 
اُطلبوا العلم  ولو بخوض  اللُّجج ۹

دانش  بياموزيد، اگرچه  با رفتن  به  اعماق  درياها باشد. 
ــج » هيچ  خصوصيتی  جز  ــت  تعبير «ولو بخوض  اللج بديهی  اس
ــدارد و نمی توان  فی المثل   ــت ، ن آن كه  بيانگر اهميت  علم آموزی  اس
گفت  كه  مقصود حديث ، علم  اقيانوس شناسی  است  و يا آن كه  اعماق  

اقيانوس ها منشأ صدور و توليد علم  است ! 
ــأ توليد علم بود،  ــر تعبير و لو بالصين ناظر به منبع و منش ۴. اگ
ــن و يا من الصين بيان  ــود که با تعبير و لو عن الصي ــزاوارتر آن ب س
ــد. چرا که ظهور معنايی بالصين در معنای اول است. حضرت  می ش
ــالم به کميل فرمود: يا کميل التأخذ اال عنا  امير المؤمنين عليه الس
ــی.  ــم و معرفتت را جز از ما نگير تا از ما باش ــا ، کميل عل ــن من تک
ــذ علم برای کميل از  ــاهده می کنيم که حضرت در تعيين ماخ مش

حرف «عن» استفاده می کنند. 
ــرای يافتن اين  ــت که ب ــدای از موارد فوق، اصولی آن اس ۵. ج
سئوال که آيا ماخذ و منبع علم و معرفت از نظر معارف قرآن و اهل 
ــالم محدود به منبع و يا منابعی خاص است و يا آن  بيت عليهم الس
که محدوديتی در کار نيست و مسلمين و مؤمنين برای علم آموزی 
به هر منبع توليد علمی حتی کفار و مشرکان مراجعه کنند، به منابع 
روايی مراجعه کرده و پاسخ اين پرسش را از اهل بيت عليهم السالم 

جويا شويم. 
با مراجعه به روايات در اين زمينه ما با دو دسته از روايات مواجه 

با اندك تاملى مى توان دريافت كه حديث مزبور را به دو گونه مى توان معنا كرد:
الف: دانش را بجوييد حتى اگر الزم باشـد تا دورترين نقاط عالم سـفر كنيد. در اين معنا فقط 

حاوى اين نكته است كه بعد مسافت و مشقت داشتن نبايد مانع از علم آموزى شود. 
ب: دانش را بجوييد حتى اگر خاسـتگاه و منشـآ توليد آن چين ـ كه كشـورى مشـرك است ـ 

باشد. 
وقتـى روايـت را مى توان به دو گونه متفاوت معنا كرد ديگر نمى توان بدون اثبات صحت يكى 

از دو معنا بدان استناد جست؛ 
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ــته اول از روايات که حجمی بسيار بيشتر از دسته دوم  ــتيم. دس هس
ــر به محدوديت و انحصار  ــتند، ناظ دارند و کمًا و کيفًا قوی تر هس
ماخذ و منبع علم و معرفت آموزی اند و به شدت از مراجعه به اجانب 
نهی می کنند. دسته دوم، روايات محدود و اندکی هستند که سخن 
ــذ حکمت دارند و حتی به اخذ حکمت از  ــدم محدوديت در ماخ از ع
ــرکان و گمراهان تصريح می کنند. حال اگر حديث اطلبوا العلم  مش
نيز همين معنا را می رساند، در اين دسته از روايات جای می گرفت 
ــود که با اين دو دسته روايات چگونه بايد برخورد  که بايد روشن ش

کنيم.
ــامل دهها  ــته اول که ش ــه نقل گزيده ای از روايات دس ــدا ب ابت
روايت است و بر اخذ علم از کانونی خاص و نه از هر جا و هر کس 
ــت دوم  ــد می کند، می پردازيم و به دنبال آن تمام روايات دس تاکي
ــته روايات  ــپس به بحث پيرامون مفاد اين دو دس را نقل کرده و س
ــات ظاهرا متفاوت و بلکه  ــته رواي و چگونگی جمع بين اين دو دس

متضاد می پردازيم:

دسته اول:
رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله: 

۱. طلب  العلم  فريضة علی  كل  مسلم  فاطلبوا 
العلم  من  مظانه  واقتبسوه  من  اهله۱۰ 

ــلمانی  واجب  است ،  ـ دانش آموزی  بر هر مس
پس  دانش  را از جايگاه  شايسته اش  جويا شويد و 

از اهلش  برگيريد. 
ــا من  العلم  عمن  يثق  به  كان   ۲. من  تعلم  باب

افضل  من  ان  يصلی  الف  ركعة۱۱ 
ـ آن  كه  بابی  از دانش  را از فرد مورد اعتمادش  

بياموزد، برتر از هزار ركعت  نماز است . 
ــة منها ناجية  ــبعين  فرقة، فرق ــتفترق  امتی  علی  ثالث  وس ۳. س
ــكون  بواليتكم ، ويقتبسون   والباقون  هالكون ، والناجون  الذين  يتمس

من  علمكم ، وال يعملون  برايهم ، فاولئك  ما عليهم  من  سبيل۱۲ 
ـ پس  از من  امتم  هفتاد و سه  فرقه  خواهد شد؛ تنها يك  فرقه  از 
ــدگانند. نجات يافتگان  كسانی اند كه   آن  اهل  نجات  و باقی  هالك  ش
ــما (اهل بيت عليهم السالم) گردن  می نهند و از دانش   به  واليت  ش

شما اقتباس  می كنند و اهل  عمل  به  رأی  و نظر خود نيستند. 
۴. انا مدينة الحكمة [مدينة العلم] وعلی  بن  ابی  طالب  بابها؛ ولن  

توتی  المدينة اال من  قبل  الباب ۱۳
ــم  و امام  علی  ــهر حكمت من  ش
ــالم در آن ؛ و هرگز كسی   عليه الس

جز از در وارد شهر نمی شود. 
امام  علی عليه السالم: 

۵ـ ايها الناس  ! اعلموا ان  كمال  
الدين  طلب  العلم  والعمل  به ... والعلم  
ــد اهله  وقد امرتم  بطلبه   مخزون  عن

من  اهله  فاطلبوه ۱۴ 
ـ مردم ! كمال  دين  در دانش جويی  و عمل  به  آن  است  و علم  نزد 
ــته اش ] جمع  است ، پس  شما موظف  به  طلب   اهلش  [حامالن  شايس

آن  از اهلش  هستيد. 
۶. يا كميل  ! ال تاخذ اال عنا تكن  منا 

ــادات  را] جز از ما [اهل بيت  ــل ! [علم  و معارف  و اعتق ـ ای  كمي
عليهم السالم] مگير تا از ما باشی . 

ــالم:  وقد  ۷. فی  احتجاجه  علی  بعض  الزنادقة، انه  قال عليه الس
ــم  بقوله : اطيعوا اهللا   ــم  اهال وفرض  علی  العباد طاعته جعل  اهللا  للعل
ــول   ــر منكم  وبقوله : ولو ردوه  الی  الرس ــول  واولی  االم واطيعوا الرس
ــتنبطونه  منهم  و بقوله : اتقوا  ــی  اولی  االمر منهم  لعلمه  الذين  يس وال
ــخون   اهللا  وكونوا مع  الصادقين  وبقوله : وما يعلم  تاويله  اال اهللا  والراس
ــا، والبيوت  هی  بيوت  العلم   ــی  العلم  وبقوله : واتوا البيوت  من  ابوابه ف
ــكل  عمل  من   ــاء وابوابها اوصياوهم ، ف ــد االنبي ــتودعه  عن الذی  اس
ــر ايدی  االصفياء وعهودهم  وحدودهم   اعمال  الخير يجری  علی  غي

ــرائعهم  وسننهم  مردود غير مقبول  واهله  بمحل  كفر وان  شملهم   وش
صفة االيمان۱۵ 

ــالم در گفت وگويی  كه  با بعضی  از زنديقان   ـ امام  علی عليه الس
داشت ، چنين  گفت : خداوند افراد شايسته  و ويژه ای  را حامل  علم  قرار 
ــت ؛ از  ــت  و بر بندگان  نيز اطاعت  از آن ها را واجب  كرده  اس داده  اس
جمله  در اين  آيات : «از خدا و رسول  و صاحبان  امرتان  اطاعت  كنيد» 
و: «اگر مردم  سئواالتشان  را از رسول  و صاحبان  امرشان  جويا شوند، 
آنان  كه  اهل  استنباط  علم  هستند، بر آن  آگاه  بوده » و: «تقوای  الهی  

در صدر اسـالم ، كشـور چين  به  عنوان  نمادي  از دوري  راه  مطرح  بوده  است  و تعبير 
«ولو بالصين » صرفاً بيانگر دوري  راه  اسـت  و نه  نمادي  از بالد كفر؛ و مفهوم  روايت  
اُطلبوا العلم  ولو بالصين  اين  اسـت  كه  اسـالم  براي  آموختن  علم  مشـروع  و حقيقي  
چنان  اهميتي  قائل  اسـت  كه  اگر براي  آموختن  آن  طي  مسـافتي  بعيد نيز الزم  باشد، 
بايـد براي  كسـب  آن  تـالش  كـرد و دوري  راه ، چنين  تكليفي  را از دوش  انسـان  بر 

نخواهد داشت .

اصولى آن اسـت كه براى يافتن اين سئوال كه آيا ماخذ و منبع علم 
و معرفـت از نظر معارف قران و اهل بيت عليهم السـالم محدود به 
منبع و يا منابعى خاص اسـت و يا آن كه محدوديتى در كار نيست و 
مسلمين و مؤمنين براى علم آموزى مى توانند به هر منبع توليد علمى 
حتى كفار و مشـركان مراجعه كنند، بـه منابع روايى مراجعه كرده و 

پاسخ اين پرسش را از اهل بيت عليهم السالم جويا شويم. 
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ــتگويان  همراه  شويد»، و: «تأويل  آيات  قرآن  را  پيشه  كنيد و با راس
جز خداوند و راسخان  در علم  نمی داند.»، و: «خانه ها را از درهايشان  
ــويد». مقصود از خانه ، كانون های  دانش  است  كه  خداوند نزد  وارد ش
پيامبران  به  وديعت  نهاده  است  و درهای  اين  كانون ها نيز جانشينان  
ــتند؛ پس  هر عمل  نيكی  بدون  هدايت  برگزيدگان  الهی  و  انبياء هس
شرايع  و سنت های  آنان  انجام  پذيرد، مردود است  و اهل  اين  اعمال  

كافرند اگر چه  ظاهرًا عنوان  ايمان  و اسالم  شامل  آنان  شود. 
ــنن ، و ارز  ــدع  دون  الس ــن  واخذوا بالب ــوا بحار الفت ــد خاض ۸. ق
ــعار واالصحاب ،  ــون  والمكذبون ، نحن  الش ــون ، ونطق  الضال المومن
ــن  ابوابها، فمن  اتاها من   ــة واالبواب ، وال توتی  البيوت  اال م والخزن

غير ابوابها سمی  سارقأ۱۶ 
ــنت ها  ــرو رفته ، از س ــای  فتنه ها ف ــردم  در دري ــده ای  از م ـ ع
ــه انزوا رفته   ــردان  و به  بدعت ها رو آورده اند، مؤمنان  به  گوش روی گ
ــده اند، در حالی  كه  ما  ــخن  ش و گمراهان  و دروغ گويان  ميدان دار س
ــتين  پيامبر صلی اهللا عليه و آله و حامالن  و  نماينده  و اصحاب  راس
ــهر علم  او هستيم  و به  خانه ها جز از درهای  آن  نمی توان   درهای  ش

وارد شد و هر كه  از غير در وارد شود، سارق  است . 
لت  به  النبيون   ــه  آدم  و جميع  ما فضّ ــم  الّذی  هبط  ب ِّ العل ۹. أال ان 
الی  خاتم  النبيين،  فی  عترة خاتم  النبيين  و المرسلين  محمد صلی اهللا 

عليه و آله فَأين َ يتاه ُ بكم  و أين  تذهبون ۱۷ 
ــه  آدم  با خويش  از  ــه  همه  دانش هايی  ك ــيد ك ـ مردم ! آگاه  باش
ــمان  آورد و تمام  دانش  و فضيلت های  پيامبران  تا خاتم  پيامبران  آس
ــی اهللا عليه و آله در خاندان  حضرت  محمد صلی اهللا عليه و آله  صل
ــده  است  و به  كجا  ــت ؛ پس  شما را چه  ش ــده  اس به  وديعت  نهاده  ش

می رويد؟ 
امام  باقر عليه السالم: 

ــمعت  ابا جعفر عليه السالم  ــليمان  قال : س ۱۰. عن  عبداهللا  بن  س
ــن  البصری  يزعم   وعنده  رجل  من  اهل  البصرة وهو يقول : ان  الحس
ان  الذين  يكتمون  العلم  توذی  ريح  بطونهم  اهل  النار، فقال  ابو جعفر 
ــون،  مازال  العلم  مكتوما منذ  ــالم: فهلك  اذا مومن  آل  فرع عليه الس
ــماال فواهللا  ما يوجد العلم   ــن  يمينا وش بعث  اهللا  نوحا، فليذهب  الحس

اال ههنا۱۸ 

ــزد امام  باقر  ــد: مردی  از بصره  ن ــليمان  می گوي ـ عبداهللا  بن  س
ــن  بصری  [كه  با اهل بيت عليهم  ــالم بود و به  نقل  از حس عليه الس
ــالم مخالف  بود] گفت ، آنان  كه  دانش  را كتمان  كنند، بوی  گند  الس
شكم هايشان  اهل  جهنم  را آزار خواهد داد. امام عليه السالم فرمود: 
ــد] پس  مؤمن  آل  فرعون  [كه  علم  و  ــخن  حسن  درست  باش [اگر س
ــده  باشد؛ [نه  چنين  نيست]  ايمان  خود را كتمان  كرد]، بايد هالك  ش
علم  از زمان  نوح عليه السالم نزد 
اهلش  مكتوم  بوده  است ؛ حسن  به  
ــت  رود يا چپ ، علم  را جز در  راس

خاندان  ما نخواهد يافت . 
۱۱. لسلمة بن  كهيل  والحكم  
بن  عتيبة: شرقا وغربا، فال تجدان  
ــيئا خرج  من   علما صحيحا اال ش

عندنا اهل  البيت۱۹ 
ــالم به   ــام  باقر عليه الس ـ ام
سلمة بن  كهيل  و حكم  بن  عتيبه  
ــرق  عالم  رويد يا به   فرمود: به  ش
ــوی  ما اهل بيت عليهم  غرب  آن ، دانش  صحيح  را جز در آنچه  از س

السالم صادر می شود، نخواهيد يافت . 
۱۲. فی  قول  اهللا  عز وجل : فلينظر االنسان  الی  طعامه  قال : قلت : 

ما طعامه ؟ قال : علمه  الذی  ياخذه  عمن  ياخذه۲۰ 
ــير اين  آيه  كه  انسان  بايد  ــالم درباره تفس ـ از امام  باقر عليه الس
ــد، امام عليه السالم فرمود: يعنی  بنگرد  به  غذايش  بنگرد، سؤال  ش
كه  علمش  را از چه  منبع  و كسی  می گيرد [و آيا آن  منبع  شايستگی  

دارد يا نه ]. 
۱۳. فليشرق  الحكم  و ليغرب ، أما واهللا  اليصيب  العلم  اال من  أهل  

بيت  نزل  عليهم  جبرئيل ۲۱
ــوگند به  خدا  ــرق  رود يا به  غرب ، س ــام  فردی ] به  ش ــم  [ن ـ حكَ
ــه  جبرييل  بر آن ها نازل   ــد علم  حقيقی  را جز در خاندانی  ك نمی توان

شده  است ، بيابد. 
۱۴. كل  ما لم  يخرج  من  هذا البيت  فهو باطل۲۲ 

ــدان  وحی بيرون   ــم  و معرفت  و حكمت ] از خان ــر آنچه  [عل ـ ه
نيامده  باشد، باطل  و گمراهی  است . 

ــه  اهللا  التيه  يوم   ــادق  الزم ــماع  من  ص ــن  دان  اهللا  بغير س ۱۵. م
القيامة۲۳ 

ـ هر كس  براساس  چيزی  كه  از امام  معصومی  عليه السالم اخذ 
ــرگردان  و  ــد، دين ورزی  نمايد، خداوند او را روز قيامت  س نكرده  باش

هالك  خواهد نمود. 
امام  صادق عليه السالم: 

ــی  ثالثة اصناف : عالم  ومتعلم ، وغثاء، فنحن   ۱۶. يغدو الناس  عل
العلماء، وشيعتنا المتعلمون ، وسائر الناس  غثاء۲۴ 

ــاك ؛ پس   ــته اند: دانا، دانش پژوه  و خس  و خاش ــه  دس ـ مردم  س
ــيعيان  ما و باقی  مردم  خس  و  ــتيم ، دانش  پژوهان  ش دانايان  ما هس

با مراجعه به روايات در اين زمينه ما با دو دسـته از روايات مواجه هسـتيم. دسته اول از 
روايات كه حجمى بسـيار بيشـتر از دسـته دوم دارند و كّماً و كيفاً قوى تر هستند، ناظر 
بـه محدوديـت و انحصار ماخـذ و منبع علم و معرفت آموزى اند و به شـدت از مراجعه 
به اجانب نهى مى كنند. دسـته دوم روايات محدود و اندكى هسـتند كه سـخن از عدم 
محدوديت در ماخذ حكمت دارند و حتى به اخذ حكمت از مشركان و گمراهان تصريح 

مى كنند.
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خاشاكند. 
۱۷. ال تغرنك  صالتهم  وصومهم  وكالمهم  ورواياتهم  وعلومهم ، 
ــس  ! ان  اردت  العلم  الصحيح   ــتنفرة، ثم  قال : يا يون ــم  حمر مس فانه

ــا ورثنا  ــل  البيت ، فان فعندنا اه
ــة وفصل   ــرع  الحكم واوتينا ش

الخطاب۲۵ 
ــس ! نماز و روزه  و  ـ ای  يون
ــخن  و روايات  و دانش های   س
آنان  كه  با ما اهل بيت  نيستند، تو 
را نفريبد؛ اينان  چون  درازگوشان  
گريزپا هستند؛ يونس ! اگر طالب  
دانش  و معرفت  صحيح  هستی ، 
منحصرًا نزد ما اهل بيت عليهم 
السالم است ؛ ما وارثان  حكمت  
شرع  و فصل  الخطاب  هستيم . 

ــائل   ــواب  الس ــی  ج ۱۸. [ف
ــول  اهللا  تعالی : اطيعوا اهللا   عن  ق
ــول  و اولی  االمر  ــوا الرس واطيع

ــالم: اولی  الفقه  والعلم ، قلنا: اخاص  ام  عام ؟ قال   منكم] قال  عليه الس
عليه السالم: بل  خاص  لنا۲۶ 

ــؤال  كه  مقصود از  ــخ  اين  س ــالم در پاس ـ امام  صادق عليه الس
ــت ، فرمود: مقصود صاحبان  فقه  و  اولی االمر در آيه اطيعواهللا ... چيس
ــد: آيا اين  خاص  است  يا عام ؟ حضرت   ــت ؛ مجددًا سؤال  ش علم  اس

عليه السالم فرمود: تنها ما [صاحبان  فقه  و علم ] هستيم . 
۱۹. كذب  من  زعم  انه  يعرفنا وهو مستمسك  بعروة غيرنا۲۷ 

امام  كاظم عليه السالم: 
ــمانی  غير از ما  ــا را دارد اما به  ريس ــای  معرفت  م ــه  ادع ـ آن ك
ــگ  می زند، دروغ   ــت  و حكومت  و واليت  و...] چن ــم  و معرف [در عل

می گويد. 
ــة بالعلم ، والعلم  بالتعلم ، والتعلم   ــاة اال بالطاعة، والطاع ۲۰. ال نج

بالعقل  يعتقد، والعلم  اال من  عالم  ربانی ۲۸ 
ــات  در گرو اطاعت  از خداوند و اطاعت  صحيح  در گرو علم   ـ نج
است . علم  با آموختن  به  دست  می آيد و آموختن  با تعقل  قوام  می يابد 

و علم  جز نزد عالم  ربانی  نيست . 
امام  رضا عليه السالم: 

ــان  كان  الناطق  عن  اهللا   ــن  اصغی  الی  ناطق  فقد عبده ، ف ۲۱. م
ــد عبد اهللا ، وان  كان  الناطق  عن  ابليس  فقد عبد ابليس  - الی  ان   فق
قال : - يا ابن  ابی  محمود اذا اخذ الناس  يمينا وشماال فالزم  طريقتنا، 
فانه  من  لزمنا لزمناه ، ومن  فارقنا فارقناه ، فان  ادنی  ما يخرج  به  الرجل  
ــان  ان  يقول  للحصاة: هذه  نواة ثم  يدين  بذلك  ويبرا ممن   من  االيم
ــود احفظ  ما حدثتك  به  فقد جمعت  لك  فيه   ــه ، يا ابن  ابی  محم خالف

خير الدنيا واالخرة۲۹ 
ــان  حال  او را  ــده ای  گوش  فرا می دهد، در هم ــه  به  گوين ـ آن ك

ــد، خدا را عبادت   ــت ؛ پس  اگر گوينده ، خدايی  باش ــادت  كرده  اس عب
ــيطان  را. ای  پسر ابی  محمود!  ــيطانی  باشد، ش ــت  و اگر ش كرده  اس
ــب  علم  و معرفت ] به  راست  و چپ  گراييدند،  هرگاه  مردم  [برای  كس

تو راه  ما را رها نكن ، پس  هر كه  همراه  ما شود، ما همراه  او خواهيم  
ــا نيز او را رها خواهيم  كرد. كمترين   ــود، م بود و هر كه  از ما جدا ش
ــت  كه  [از پيش  خود  چيزی  كه  مرد را از ايمان  خارج  می كند اين  اس
و بدون  استناد به  وحی ] ريگی  را هسته  خرما بداند و سپس  براساس  
ــلك  و گروه  برای  خويش  درست  كند]  آن  اعتقادورزی  نمايد [و مس
و از هركه  مخالف  او بود، بيزاری  جويد. ای  فرزند ابی  محمود! آنچه  
ــه  خير دنيا و آخرت  در اين   ــپار ك را اكنون  به  تو گفتم ، به  خاطر بس

سفارش  جمع  است . 
  

دسته  دوم : 
رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله: 

تنها منبع  مشروع  علم ، معرفت  و حكمت ، اهل بيت عليهم السالم (حامالن  و وارثان  وحي  
و علوم  انبياء و خزانه داران  علم  الهي ) هستند و هيچ  منبع  و مأخذ مشروعي  جز آنان  وجود 
ندارد و هرآنچه  از اين  كانون  و بيت  منبعث  نشده  باشد، باطل  و گمراهي  است  و به  همين  
دليـل  مؤمنـان  موظف  به  اخذ معارف  و علوم  خود از اين  منبع  هسـتند و بايد نظام  معرفتي  
خود را براسـاس  آنچه  از اين  منبع  جوشـيده  و تراوش  كرده  اسـت ، شكل  و سامان  دهند 
و هـر آنچـه  مي گويند و بدان  اعتقاد مي ورزند و به  آن  عمـل  مي كنند و يا با آن  به  موافقت  
يـا مخالفت  بر مي خيزند، بايد مسـتند به  ايـن  منبع  و مأخذ باشـد. بنابراين  هرگز كفار و 
مشـركان  و حتي  مسـلماناني  كه  معتقد و متمسـك  به  واليت  اهل بيت  و ائمه  اثني  عشـر 
عليهم السـالم نيسـتند، نمي توانند معلـم  و آموزگار مؤمنان  راسـتين  و توليدكننده  علم  و 

معرفت  براي  آنان  باشند. 

تنها منبع  علوم  و معارف  و حَكم  راستين ، وحي  
و انبيـاي  الهي  و وارثـان    آن ها اهل بيت عليهم 
السـالم هسـتند و مؤمنان  موظف  به  ايجاد بنا 
و نظام  ِحْكمي ، علمي  و معارفي شـان  براساس  
اين  منبع  منحصر هسـتند اما گاهي  سـخن  يا 
سـخناني  حق ، صحيح  و حكمت آميـز بر زبان  
مشـركان  و گمراهان  و منافقان  و... نيز جاري  
مي شود كه  نبايد به  دليل  ناصالح  بودن  گوينده ، 
بـه  انكار و رد سـخن  پرداخت ، بلكه  شـخص  
مؤمن  بايد آن  سـخن  حكيمانـه  را بپذيرد و به  

آن  گردن  نهد. 
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ــفه  من   ــفيه  فاقبلوها، و كلمة س ۱. غريبتان : كلمة حكمة من  س
حكيم  فاغفروها۳۰ 

ـ دو چيز امری  غريب  و استثنايی  است : سخن  حكيمانه ای  كه  از 
زبان  فرد سفيهی  صادر شود، پس  آن  را بپذيريد و سخن  سفيهانه ای  

ــرون  آيد، پس  از  ــان  مرد حكيمی  بي كه  از ده
خطای  او در گذريد. 

ــرك  من  أی ّ و عاء  ــذ الحكمة وال يض ۲. خ
خرجت۳۱ 

ــی  صادر  ــت  را درياب  كه  از هر كس ـ حكم
شده  باشد، به  تو زيان  نمی رساند. 

امام  علی عليه السالم: 
۳. خذ الحكمة ممن  أتاك  بها، وانظر ألی  ما 

قال  وال تنظر ألی  من  قال۳۲ 
ــل  آن  بپذير و در گفتار  ــت  را از حام ـ حكم

بينديش  نه  در گوينده . 
۴. قد يقول  الحكمة غيرالحكيم ۳۳ 

ـ گاهی  فرد غير حكيم ، سخنی  حكمت آميز 
می گويد. 

۵. ضالّة العاقل  الحكمة فهو أحق ّ بها حيث  كانت۳۴ 
ــت ، پس  سزاوار است  كه  هر جا آن   ــده عاقل ، حكمت  اس ـ گمش

را يافت ، دريابدش . 
۶. الحكمة ضالّة المؤمن  فخذ الحكمة ولو من  أهل  النفاق۳۵ 

ــت  را ولو از منافقان   ــت ، پس  حكم ــده مؤمن  اس ـ حكمت  گمش
بگير. 

ــركين  و اليأنف   ۷. العلم  ضالّة المؤمن  فخذوه  ولو من  أيدی  المش
أحدكم  ان  يأخذ الحكمة ممن  سمعها منه۳۶ 

ــت ، پس  آن  را برگيريد، ولو آن كه  در  ــده مؤمن  اس ـ دانش  گمش
دست  مشركان  باشد و نبايد از پذيرش  حكمت  از هركس  كه  شنيديد 

عارتان  آيد. 
ــة  ــالم: التحقّر اللؤلؤة النفيس ــن  عليه الس ــام  زين  العابدي ۸. ام
ــمعت   ــأن ّ أبی  حدثنی  قال : س ــة، ف ــا من  الكبا الخسيس أن  تجتلبه
ــالم يقول : أن ّ الكلمة من  الحكمة تتلجلج  فی   اميرالمؤمنين عليه الس
ــمعها المؤمن   ــی  مظانّها حتّی  يلفظ  بها فيس ــدر المنافق  نزوعًا أل ص

فيكون  أحق ّ بها و أهلها فيلقفها۳۷ 
ــت  و بی ارزش  قرار دارد،  ــر گرانبهايی  را كه  در ظرفی  پس ـ گوه
ــالم نقل  كرد كه  فرمود:  ــمريد، پدرم  از امام  علی عليه الس حقير نش
ــينه  منافقی  خلجان  دارد تا به  جايگاه   گاهی  كلمه ای  از حكمت  در س
اصلی اش  برگردد، پس  هرگاه  آن  را بر زبان  آورد و مؤمنی  شنيد، بايد 

آن  را دريابد؛ چرا كه  حكمت  از آن  مؤمن  است . 
امام  صادق عليه السالم: 

۹. خذ الحكمة من  أفواه  المجانين۳۸ 
ـ حكمت  را از دهان  ديوانگان  نيز بگيريد. 

۱۰. عيسی عليه السالم: خذوا الحق ّ من  أهل  الباطل ، و ال تأخذوا 

اد الكالم ۳۹ الباطل  من  أهل  الحق ّ، كونوا نقّ
ــی عليه السالم: حق  را از اهل  باطل  بگيريد ولی  باطل  را  ـ عيس
از اهل  حق  نگيريد، شما بايد ناقدان  سخن  باشيد [و سره  را از ناسره  

تشخيص  دهيد]. 

  
جمع بندى  روايات  دسته اول  و دوم  

روايات  گروه  اول  با صراحت  سخن  از انحصار باب  و منبع  علم  و 
معرفت  و حكمت  در خاندان  وحی  و اهل بيت عليهم السالم می گويند 
و هرگونه  رجوع  به  ديگران  را مردود شمرده  و آن  را مايه  سرگردانی ، 
ــاس  اين  روايات ، منابع  معرفت   گمراهی  و عذاب  الهی  می دانند. براس
ــأ  ــركان  و زنديقان  نمی توانند منش ار و مش متكثر نبوده  و نه  تنها كفّ
ــند بلكه  حتی   توليد علم  مطلوب  و معرفت  صحيح  و باب  هدايت  باش
مسلمينی  كه  واليت  اهل بيت عليهم السالم را نپذيرفته اند نيز چنين  
ــأن  و شايستگی ای  ندارند و در زمره گمراهانند و چنانچه  به  علوم   ش
ــز تفوه  نمايند، چون  از باب   ــث  نبوی صلی اهللا عليه و آله ني و احادي

واليت  وارد مدينه  علم  نبوی  نشده اند، سارق  می باشند. 
ــروه  دوم  از عدم  محدوديت  مأخذ و منبع  حكمت   و اما روايات  گ
ــرای  «من  قال » هيچ   ــته  و ب ــخن  گفته ، «ما قال » را اصل  دانس س
ــا منافق ، مشرك ، اهل  شر و انسان های   ــرطی  نگذاشته اند. ای  بس ش
فرومايه ، سخنی  حكمت آميز بگويند كه  بايد آن  را پذيرفت  و نبايد به  

دليل  عدم  صالحيت  گوينده ، به  نفی  آن  پرداخت . 
ــته  از روايات  به  ظاهر متعارض  روبرو هستيم   اكنون  ما با دو دس

كه  برای  حل  اين  تعارض۴۰ سه  راه  در پيش  روی  ما قرار دارد: 
ــاقط  آن ها  ۱. صرف  نظر كردن  از هر دو گروه  و به  اصطالح  تس
از حجيت . اين  راه  به  دو دليل  صحيح  نيست : يكی  بدان  جهت  كه  تا 
ــقاط  آن ها وجود داشته   جايی  كه  امكان  جمع  بين  روايات  و عدم  اس
ــد، طرح  و حذف  آن ها مجاز نيست  (خواهيم  گفت  چنين  امكانی   باش
ــاقط  هر دو گروه  در صورتی  جايز است   وجود دارد) و ديگر آن كه  تس
كه  از نظر كميت ، وضوح  و علو در معنا و داللت  و اعتبار سند هموزن  
ــند، اما در اين  مورد چنين  نيست  و روايات  گروه  اول  از تمام   هم  باش

روايات  دسته  دوم  هرگز در مقام  طرح  اين  مسأله  نيستند كه  كّفار و مشركان  
و منافقـان  و گمراهـان  مي توانند يك  نظام  معرفتي  و علمـي  مطلوب  توليد 
كرده  و ارائه  دهند و يا حتي  سخني  حكيمانه  بگويند كه  ابداع  و ابتكار آن ها 
باشـد و نشـاني  از آن ها در معارف  وحياني  نباشـد و انبياي  الهي  و اهل بيت 
عليهم السـالم بدان  وقوف  نداشـته  و آن  را بيان  نكرده  باشند؛ بلكه  تنها از 
اين  امكان  سخن  مي گويند كه  فرد گمراه  و مشرك  نيز ممكن  است  سخني  

حكيمانه  بر زبان  جاري  كند و در اين  صورت  نبايد به  انكار آن  پرداخت ،
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جهات  بر روايات  گروه  دوم  برتری  دارند. ۴۱ 
ــل  وزن  كمتر آن ها از  ــر كردن  از گروه  دوم  به  دلي ــرف  نظ ۲. ص
ــندی . اين  راه  نيز به  دليل  قاعده    حيث  كميت  و كيفيت  معنايی  و س
«الجمع  مهما امكن  اولی  من  الطرح » و اساسًا بدان  دليل  كه  تا راهی  
ــد به  رد و انكار آن  پرداخت ،  ــرای  قبول  يك  روايت  وجود دارد نباي ب

مردود است . 
۳. معنا كردن  روايات  هر دو گروه  به  گونه ای  كه  از حالت  تعارض  
و تكاذب  با يكديگر خارج  شده  و قابل  اخذ و عمل  باشند؛ و البته  راه  

سوم  عملی  و طبعًا مجاز است . 
اكنون  با اين  مقدمه  به  سراغ  مفهوم گيری  و جمع بندی  نهايی  اين  

دو دسته  از روايات  می رويم : 

الف  ـ مفهوم  روايات  دسته  اول : 
تنها منبع  مشروع  علم ، معرفت  و حكمت ، اهل بيت عليهم السالم 
(حامالن  و وارثان  وحی  و علوم  انبياء و خزانه داران  علم  الهی ) هستند 
ــروعی  جز آنان  وجود ندارد و هرآنچه  از اين   و هيچ  منبع  و مأخذ مش
ــده  باشد، باطل  و گمراهی  است  و به  همين   كانون  و بيت  منبعث  نش
ــتند  دليل  مؤمنان  موظف  به  اخذ معارف  و علوم  خود از اين  منبع  هس
ــيده  و  ــاس  آنچه  از اين  منبع  جوش و بايد نظام  معرفتی  خود را براس
ــامان  دهند و هر آنچه  می گويند و  ــكل  و س ــت ، ش تراوش  كرده  اس
بدان  اعتقاد می ورزند و به  آن  عمل  می كنند و يا با آن  به  موافقت  يا 
مخالفت  بر می خيزند، بايد مستند به  اين  منبع  و مأخذ باشد. بنابراين  
ــلمانانی  كه  معتقد و متمسك  به   ــركان  و حتی  مس هرگز كفار و مش
ــر عليهم السالم نيستند، نمی توانند  واليت  اهل بيت  و ائمه  اثنی  عش
ــتين  و توليدكننده  علم  و معرفت  برای   ــم  و آموزگار مؤمنان  راس معل

آنان  باشند. 
ب  ـ مفهوم  روايات  دسته دوم : 

ــع  علوم  و معارف  و  ــاس  روايات  گروه  اول ، تنها منب اگرچه  براس
ــتين ، وحی  و انبيای  الهی  و وارثان    آن ها اهل بيت عليهم  م  راس حكَ

ــتند و مؤمنان  موظف  به  ايجاد بنا و  السالم هس
می ، علمی  و معارفی شان  براساس  اين   نظام  حكْ
منبع  منحصر هستند اما گاهی  سخن  يا سخنانی  
ــركان  و  حق ، صحيح  و حكمت آميز بر زبان  مش
ــود كه   ــان  و منافقان  و... نيز جاری  می ش گمراه
ــودن  گوينده ، به  انكار و  ــد به  دليل  ناصالح  ب نباي
ــخن  پرداخت ، بلكه  شخص  مؤمن  بايد آن   رد س

سخن  حكيمانه  را بپذيرد و به  آن  گردن  نهد. 
ــته  دوم  هرگز  ــارت  ديگر، روايات  دس به  عب

ــركان  و منافقان  و  ار و مش ــتند كه  كفّ ــأله  نيس در مقام  طرح  اين  مس
ــی  و علمی  مطلوب  توليد كرده   ــان  می توانند يك  نظام  معرفت گمراه
ــه  ابداع  و ابتكار  ــخنی  حكيمانه  بگويند ك ــه  دهند و يا حتی  س و ارائ
ــد و نشانی  از آن ها در معارف  وحيانی  نباشد و انبيای  الهی   آن ها باش
ــته  و آن  را بيان  نكرده   ــالم بدان  وقوف  نداش و اهل بيت عليهم الس

ــه  فرد گمراه  و  ــخن  می گويند ك ــند؛ بلكه  تنها از اين  امكان  س باش
مشرك  نيز ممكن  است  سخنی  حكيمانه  بر زبان  جاری  كند و در اين  
صورت  نبايد به  انكار آن  پرداخت ، اما اين كه  چگونه  گمراهان  ممكن  

است  سخن  حكيمانه  بگويند، چند صورت  محتمل  است : 
ــكام  و گزاره های  عقل  فطری  و قطعی   ــرد گمراه  يكی  از اح ۱. ف
را بر زبان  جاری  كند، مانند اين كه ، عدل  زيباست . ظلم  زشت  است . 

اجتماع  نقيضين  محال  است  و... 
ــلوك   ــه  و تفكر و س ــت  احيانًا با انديش ۲. فرد گمراه  ممكن  اس

شخصی  به  سخنی  حكيمانه  رسيده  باشد.۴۲
ــده  از فرد گمراه ، ممكن   ــخن  يا سخنان  حكيمانه  صادر ش ۳. س
است  سرقت  و يا برگرفته  از علوم  و تعاليم  انبيايی  و وحيانی  و تعاليم  
ــالم باشد؛ مثل  آن كه  اكنون  بسياری  از متدينان   اهل بيت عليهم الس
ــيحيت  و يهوديت ، تعاليم  حضرت  موسی عليه السالم و  به  آيين  مس
ــالم را به  زبان  جاری  می كنند كه  در صورت  عدم   ــی عليه الس عيس
ــالمی  و اهل بيت  ــخ  آن ها و انطباق  آن ها با تعاليم  اس تحريف  و نس
عليهم السالم نه  تنها نمی توان  آن ها را انكار نمود بلكه  بايد به  آن ها 

ايمان  آورد.۴۳ 
ــرور می كنيم  و  ــروه  دوم  را م ــر روايات  گ ــك  بار ديگ ــون  ي اكن

شواهدی  برای  اين  جمع بندی  ارائه  می دهيم : 
ــت » می گويند. بديهی   ــخن  از اخذ «حكم ــوم  روايات ، س ۱. عم
ــت ، گرفتن  حكمت  از هرجا، منوط  به  اين  است  كه  قبالً معياری   اس
ــته  باشيم  تا بتوانيم  در  ــناخت  «حكمت » از «ضاللت » داش برای  ش
مواجهه با مشركان  و منافقان  و گمراهان ، «حكمت » را از «ضاللت » 
ــخيص  داده  و آن گاه  اقدام  به  اخذ حكمت  نماييم . حال  اين  معيار  تش

چيست ؟ 
اين  معيار البته  در مواردی  عقل    ماست ، يعنی  آن  سخن  حكيمانه  
منطبق  با احكام  عقل  فطری  و قطعی است  و با عقل  ، حكمت  بودن  
ــخيص  است . اما بدون  شك  در برخی  از موارد، حكمت   آن  قابل  تش
ــوده  و نياز به  معياری   ــخيص  نب ــا ضاللت  با صرف عقل    قابل  تش ي

ديگر دارد و اين  معيار جز وحی  (قرآن  و عترت ) نخواهد بود. حال  در 
می  خود را از وحی  و اهل بيت  ــام  معرفتی  و حكْ صورتی  كه  قبالً نظ
ــيم ، واجد چنين  معياری  خواهيم  بود و  ــالم اَخذ كرده  باش عليهم الس
ــره  را از ناسره  تشخيص  داده ، آن گاه  سره  و حكمت  را از گمراهان   س
ــيم ، بدون   ــذ می كنيم ؛ اما در صورتی  كه  فاقد چنين  معياری  باش اَخ

بديهي  اسـت ، گرفتن  حكمت  از هرجا، منوط  به  اين  اسـت  كه  قبًال معياري  
براي  شناخت   «حكمت » از «ضاللت » داشته  باشيم  تا بتوانيم  در مواجهه با 
مشركان  و منافقان  و گمراهان ، «حكمت » را از «ضاللت » تشخيص  داده  و 

آن گاه  اقدام  به  اخذ حكمت  نماييم .
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ــی  گمراهان  (منافقان ،  ــك  در مواجهه با توليدات  فكری  و معرفت ش
مشركان  و...) چه  بسا ضاللت  را به  جای  حكمت  اَخذ نماييم  و دچار 
ــويم . بنابراين  عمل  به  روايات  دسته دوم ، مشروط   خطا و انحراف  ش

به  عمل  به  روايات  دسته  اول  است . 
ــول  الحكمة غير الحكيم ) تصريح   ــماره ۴ (قد يق ۲. در روايت  ش
شده  است  كه  غير حكيم  (منافق ، مشرك  و...) گاهی  و به طور اتفاقی  

سخنی  حكيمانه  می گويد، نه  آن  كه  واقعًا به  عنوان  يك  روال  دائمی ، 
ــند. روايات  شماره ۱ و ۱۰ نيز با  ــأ صدور حكمت  باش گمراهان  منش
ــتند كه  صدور حكمت  از  تعبير «كلمة حكمة» مؤيد همين  معنا هس
گمراهان  صرفًا يك  استثناء است  و نه  قاعده ؛ همان گونه  كه  براساس  
ــخص  حكيم  يك  استثناء به  شمار  ــفاهت  از ش روايت  اول ، صدور س
می رود. بر اين  اساس ، مؤمنان  نمی توانند چارچوب ها و نظام  معرفتی  

خود را از گمراهان  اَخذ نمايند. 
ــخن  از حكمت   ــماره ۷، س ۳. در تمام  روايات  گروه  دوم  به  جز ش
ــك  يا چند  ــد كه  بر ي ــايد از آن  رو باش ــه  علم ، و اين  ش ــت  و ن اس
ــته  از معرفت  و  ــخن  و گزاره  حكيمانه  واژه  حكمت ، اما بر يك  رش س
دانش ، واژه  علم  اطالق  می شود و در اين  روايات ، سخن  از اخذ يك  
ــته  معرفتی  از گمراهان  نيست  بلكه  تنها گرفتن  سخن  يا سخنان   رش
ــز اگرچه  در آغاز  ــماره  ۷ ني ــت . در روايت  ش حكمت آميز مطرح  اس
روايت  واژه  علم  به كار رفته  است  اما در ادامه ، دوباره از واژه  حكمت  

استفاده  شده  است . 

نتيجه بحث
نه تنها از روايت اطلبوا العلم و لو بالصين نمی توان استفاده کرد 
که مومنان می توانند علم و معرفتشان را از هر منبع و ماخذی اخذ 
کنند بلکه ديگر روايات نيز بيانگر چنين معنايی نيستند. گرفتن يک 
ــرک امری متفاوت  ــه از منافق يا کافر و مش ــخن حکيمان يا چند س
ــوی کفار و يا اخذ منظومه  ــته علمی ابداع شده از س با اخذ يک رش
ــفه و عرفان مصطلح می بينيم  ــی از آنها آن گونه که در فلس معرفت

می باشد.
آخرين نکته اين است که ممکن است کسی بگويد روايات دسته 
ــه علوم دينی و  ــت و تنها ب ــه علوم دنيوی و فنی نيس ــر ب اول ناظ

ــود؛ پاسخ اين است که اگر چنين باشد ـ که  اعتقادی مربوط می ش
البته نيست و بحثی مستقل را در اين موضوع می طلبد ـ بايد گفت 
که دليلی نيز برای تعميم واژه علم در روايت اطلبوا العلم و لو بالصين 
ــت دانش مشروع و  به علوم دنيايی و غربی وجود ندارد و ممکن اس
مطلوب دين مورد نظر باشد که قبال مشروعيت آن ثابت شده است. 
ــن روايت به جواز و مطلوبيت  ــتناد اي در هر صورت نمی توان به اس

اخذ علوم مدرن غربی حکم کرد.

پى نوشت ها:
۱ . در باره نسبت اسالم با تجدد و علوم و تکنولوژی مدرن به تفصيل 

در کتاب «اسالم و تجدد» توضيح داده ام.
ــيره معصومان، ج ۵، ص ۷۷، ترجمه علی  ــن امين، س ــيد محس ۳ . س

حجتی کرمانی
۴ . همين شماره سمات، ص 
۵ . بحار االنوار، ج ۱، ص ۱۸۰

ــن دو معنای محتمل  ــری نيز در کتاب ده گفتار به اي ــهيد مطه ۶ . ش
ــر فرمود: «اطلبوا العلم و لو  ــاره می کند: پيامب در باره حديث مزبور اش
بالصين يعنی علم را جستجو و تحصيل کنيد و به دست آورديد ولو در 
ــد که به دورترين نقاط جهان مانند  ــتلزم اين باش چين.» يعنی ولو اينکه تحصيل علم، مس
چين سفر کنيد. ظاهرا علت اينکه نام چين برده شده اينست که در آنروز از چين به عنوان 
ــده، و يا  ــتند به آنجاها بروند نام برده می ش دورترين نقاط جهان که مردم آنروز می توانس
علت اين است که در آن زمان چين به عنوان يک مهد علمی و صنعتی معروف بوده است. 

( ده گفتار، ص ۱۵۸ تا ۱۶۲)
۷ . در منابع اهل سنت کامل حديث چنين اسـت: اطلبوا العلم و لو بالصين فان طلب العلم 

فريضة علی کل مسلم. (تاريخ بغداد، ۹/ ۳۶۴ )
ــاس  اين  روايت  فتوا نمی دهند و آن  را حمل  بر  ــايل  الشيعه ۵/  ۳۱۲، البته  فقها براس ۸. وس

تقيه  يا نماز مستحبی  می نمايند، زيرا روايات  متعدد ديگر چنين  نمازی  را باطل  می دانند.
۹. بحاراالنوار ۷۱/ ۲۷۷
۱۰. وسائل  الشيعه  ۲۷/۲۸

۱۱. همان/  ۲۷
۱۲. همان/  ۴۹
۱۳. همان/  ۷۷
۱۴. همان/  ۲۴
۱۵. همان/  ۷۴
۱۶. همان/  ۱۳۴

۱۷. شيخ  مفيد، االرشاد۱/ ۲۳۲
۱۸. وسائل  الشيعه۲۷/  ۱۸

۱۹. همان/  ۴۳
۲۰. همان/  ۶۵
۲۱. همان/  ۶۹
۲۲. همان/  ۷۵
۲۳. همان/  ۷۵
۲۴. همان/ ۱۸
۲۵. همان/  ۷۱
۲۶. همان/  ۷۶
۲۷. همان/  ۱۲۹
۲۸. همان/  ۱۸
۲۹. همان/  ۱۲۸

۳۰. أمالی  الطوسی/  ۵۸۹
۳۱. العلم  و الحكمة فی  الكتاب  و السنة/ ۲۴۵

۳۲. غرر الحكم /ح  ۵۰۴۸

نـه تنها از روايت اطلبوا العلم و لو بالصين نمى توان اسـتفاده كرد كه 
مومنان مى توانند علم و معرفتشـان را از هر منبع و ماخذى اخذ كنند 
بلكه ديگر روايات نيز بيانگر چنين معنايى نيسـتند. گرفتن يك يا چند 
سـخن حكيمانه از منافق يا كافر و مشـرك امرى متفاوت با اخذ يك 
رشـته علمى ابداع شده از سوى كفار و يا اخذ منظومه معرفتى از آنها 

آن گونه كه در فلسفه و عرفان مصطلح مى بينيم مى باشد.
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۳۳. همان /ح  ۶۶۵۵
۳۴. همان/  ح ۵۸۹۶

۳۵. نهج البالغة/حكمت  ۸۰
۳۶. العلم  و الحكمة فی  الكتاب  والسنة/ ۲۴۶

۳۷. أمالی  الطوسی/  ۶۲۵
۳۸. مصباح  الشريعة/ ۳۹۸
۳۹. المحاسن۱/  ۳۵۹

۴۰. قواعد و ضوابط  حل  تعارض  بين  روايات ، در علم  اصول  فقه  مورد بحث  قرار می گيرد.
۴۱. ده ها روايت  ديگر همسو با روايات  گروه  اول  وجود دارد كه  به  دليل  اختصار از ذكرآن ها 

خودداری  نموديم .
ــان ها ممكن  است  بعضًا فراتر از فطريات  و  ۴۲. بايد بر اين  نكته  تأكيد ورزيم  كه  عقل  انس
ــت  يابد، اما از آنجا كه  احتمال  خطای   قطعيات  عقلی  نيز به  گزاره ها و احكامی  صحيح  دس
ــتقالً حجت  باشد مگر آن  كه  حجيت   ــت ، نمی تواند مس عقل  در فراتر از قطعيات  فراوان  اس

آن  با استناد به  قرآن  و عترت  ثابت  شود.
۴۳. قرآن  بر ضرورت  ايمان  به  آنچه  بر پيامبران  پيشين  نازل  شده  است ، تأكيد می كند.
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نقـدكتـاب
 وحدت وجود ، عقل گريزى و جبرگرايى عارفان/ 
نقد كتاب مجموعه مقاالت دكتر الهى قمشـه اى/                                   

حسن ميالنى

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



نقدى بر كتاب مقاالت دكتر حسين الهى قمشه اى

وحدت وجود ، عقل گريزى 
و جبرگـــــرايى عــارفان

حسن ميالنى

نقد كتاب
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اشاره
ــخنرانی های دکتر حسين الهی قمشه ای به دليل فرصت  س
ــت صدا و سيما در اختيار وی گذارده  های زيادی که سالهاس
ــت. ای کاش  ــته اس ــرات زيادی بر عده ای داش ــت تاثي اس
ــيما فرصتی را نيز برای نقد اين  ــئوالن محترم صدا و س مس
سخنان و انديشه ها فراهم می کردند تا ميزان صحت و سقم 
ــالم  آنها و انطباق آنها با معارف قرآن و اهل بيت عليهم الس

روشن می شد. 
ــالمی  که در دين  ــيمای جمهوری اس ــئوالن صدا و س مس
ــالم  ــرآن و اهل بيت عليهم الس ــان به ق ــی و ارادتش خواه
ــت حداقل از اين جهت که طرح  ــت، خوب اس ترديدی نيس
ــی تواند عرصه تفکر و  ــث در مجاری ويژه خود م اين مباح
فرهنگ را که به رخوتی آشکار دچار شده است، تکانی بدهد، 
فرصتی برای نقد و بررسی پاره ای از مباحث نظری و فلسفی 
ــود، فراهم نمايند.  ــانه ملی مطرح می ش و عرفانی که در رس
ضمن اين که اين کار پاسخی به مطالبه مقام معظم رهبری 
ــی های  ــالب (مد ظله العالی) خواهد بود که برپايی کرس انق
آزاد انديشی را برای اعتالی فکری و عقيدتی جامعه از همه 

نهادهای ذی ربط خواسته اند. 
                                                                     
سمات

آفرينش يا تولد؟
ــاب مقاالت به پيروی از نظريات عارفان، حدوث و مخلوقيت  كت
ــيا را دارای وجود ازلی  ــودات را نمى پذيرد و تمامی اش حقيقی موج
ــون وجود خداوند متعال  ــته، آنها را صورت های گوناگ و ابدی دانس

مى انگارد؛ چنانكه در اين باره مى نگارد:
«اين ساقی سرمست كه اول بار شراب هستی را در جام تعينات 
و ماهيات ريخت و به گفته  حافظ، جرعه ای بر خاك افشاند و عوالم 
بى نهايت را مست و شيدای خود كرد، هر چند در مقام ذات از نام و 
نشان و تجلّی و صورت مبرا است و در پس پرده  غيب ازالً و ابدا از 
ــت، اما حافظ او را به هزار نام و نشان بر پرده   ديده  عقول پنهان اس
ــخن ابن عربی كه گفت  غزليات خويش نقش كرده و به مصداق س
ــا عبادت كنند، او نيز  ــت دارد كه او را در همه  صورته ــد دوس خداون
محبوب خود را در جلوه های گوناگون از صنم تا صمد و از شاهد هر 

جايی تا عزيز مهيمن ستوده است.
ــين  ــو با صمد نش ــت مش ــم صنم پرس  گفت
ــق هم اين و هم آن كنند  گفتا به كوی عش

ــت  ــروغ روی اوس ــك ف ــم ي ــر دو عال  ه
ــم  ه ــز  ني ــان  پنه و  ــدا  پي ــش   گفتم
 اين همه عكس خوش و نقش مخالف كه نمود 
 يك فروغ رخ ساقی است كه در جام افتاد»۱

اينك به برخی از اشكاالتی كه بر اين سخن وارد است اشاره ای 
مى كنيم تا مخالفت آن با برهان و وحی بر انديشمندان ظاهر آيد. 

ــتی را در  ــراب هس ــت اول بار ش ــاقی سرمس اين گفته كه «س
ــا اصول برهانی و  ــات ريخت»، به هيچ وجه ب ــام تعينات و ماهي ج
معارف وحيانی سازگار نيست و عبارت ريختنِ شراب هستی در جام 
تعينات و ماهيات، تعبيری است كه تنها بر مبانی باطل عرفان گفته 
ــيا و پديد شدن بعد از  ــود؛ زيرا اهل عرفان، حدوث حقيقی اش مى ش
ــتی واقعی موجودات را انكار مى كنند و قبول ندارند كه خداوند  نيس
ــد،  ــال، موجودات را پس از اينكه مطلقا نبوده اند خلق نموده باش متع
ــگی و ازلی مى دانند و معنای حقيقی  بلكه وجود همه چيز را هميش
ــده اند مجموعه  جهان  آفرينش و خلقت را نمى پذيرند؛ لذا مجبور ش
طبيعت و عالم موجود را عين هستی و وجود خداوند متعال بدانند و 
ــته، و متجلّی به جلوه ها و  حقيقت ذات خدا را متغير به تغيرات پيوس

صورتهای گوناگون به شمار آورند.

ــفه و عرفان، در پی اين عقيده كه اشيا را متولّد از ذات  اهل فلس
خدا و پديد آمده از حقيقت هستی او مى پندارند، به ناچار پذيرفته اند 
كه همه چيز قبل از تولّد و ظهور، در وجود خداوند ثابت و نهان بوده 
ــات» ـ يعنی حقايقی كه در  ــت و آنها را «اعيان ثابته» و «ماهي اس
ذات خدا ازالً ثابت بوده و سپس از آنجا بيرون آمده و ظهور كرده اند 
ــت و نه  ــت كه نه موجود اس ـ مى نامند و مى گويند ثابت، چيزی اس

معدوم!
ــه مى توان ارتفاع  ــخن، بايد تأمل كرد كه چگون ــاب اين س در ب
ــت و باور داشت كه يك چيز نه موجود باشد  نقيضين را ممكن دانس
و نه معدوم؟! اگر ماهيات و اعيان ثابته واقعًا معدوم نبوده اند، چگونه 
شراب هستی در جام آنها ريخته شد و موجود شدند؟! مگر چيزی را 
ــتی دادن به آن،  ــت مى توان موجود كرد؟ و مگر هس كه معدوم نيس
ــت؟! چيزی را كه نيستی ندارد،  تحصيل حاصل و محال بديهی نيس

چگونه مى شود به شراب هستى، هست و مستش كرد؟!
ــان مى پندارند ـ ماهيات ازالً و ابدا بويی  اگر ـ چنانكه اهل عرف
ــراب هستی چگونه  از وجود نبرده اند، ثبوت آنها چه معنايی دارد و ش

ذاتى كه از داشـتن اجزا، زمان، مكان، اندازه، 
مقدار و قرب و بُعد، واالتر باشد، قطعا نه قابل 
وصول اسـت و نه قابل شـهود؛ نـه در چيزى 
حلول مى كند و نه با چيزى متحد مى گردد؛ نه 
چيزى در ذات او فانى و مندك مى شود و نه به 
صورت نور يا غير آن، جلوه گر خواهد شـد؛ نه 
عين وجود اشـيا مى باشد و نه وجود نامتناهى 
و مطلقـش مى توان دانسـت و نـه متناهى و 

مقيد و نه هر دو.
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ــده است و تفاوت آنها پيش از چشيدن شراب  در جام آنها ريخته ش
هستی و پس از آن در چيست؟!

ــكل دارد  ــته، مگر وجود متعالی خداوند ـ كه نه ش از اينها گذش
ــدازه و نه جزء و نه كل و نه صورت و  ــبح و نه مقدار و نه ان و نه ش

ــت ـ و تعالی اهللا عما  نه تغير و نه زمان و نه مكان ـ به گونه ای اس
يقول الظالمون ـ كه در جام تعينات ريخته شود و به صورت ماهيات 

و اشيای مختلف ظاهر گردد؟!

تباين ذات خالق و مخلوق يا وحدت و عينيت؟!
ــا ناچاريم توضيح مختصری در باره  تباين ذاتی و تفاوت  در اينج
حقيقی خالق و مخلوق از نگاه برهان و شريعت بياوريم تا مقدمه ای 
باشد برای درك صحيح معنای توحيد و خداشناسی و در امان ماندن 
ــان و اعتقاد اهل  ــرك و ارزيابی ادعای وحدت وجودي از انحراف ش

فلسفه و عرفان.
برای اين منظور، بايد به نكات زير توجه كامل داشت:

۱. هر چيزی كه تحقق يافتن آن ممكن باشد، پيدايش فرد دوم 
ــد. بنابر  ــت وگر نه، فرد اول آن هم موجود نمى ش آن نيز ممكن اس
اين، هر چيزی كه قابل وجود باشد حقيقتی عددی و قابل كم شدن 
ــدن باشد،  ــت و هر چيزی كه قابل زيادت و كم ش ــدن اس و زياد ش
ــت و تحقق موجود نامتناهی  دارای اجزا۲ و مقدار معين و محدود اس

محال ذاتی مى باشد.
ــت و محال  ــود حقيقت مقدارى، متعين به اجزای خود اس ۲. وج
ــت كه بتواند خود را معدوم كند يا بر اجزای وجود خود بيفزايد و  اس

به مثل خود وجود دهد۳.
ــات (حقايق مقدارى) بدون  ــت كه مخلوق ۳ . هرگز ممكن نيس

خالق و آفريننده و خود به خود موجود شوند.
۴ . آفريننده و خالق اشيا، موجودی است بر خالف همه  آنها؛ نه 
ــه زمان دارد و نه مكان و نه صورت دارد و نه  ــزء دارد و نه كل؛ ن ج
شبح، و هرگز قابل شناخت و تصور و توهم و تجلی و ظهور نيست و 
به كوچكى، بزرگى، تناهى، عدم تناهی و ديگر اوصافی كه به اشيای 

دارای مقدار و اجزا اختصاص دارد متصف نمى گردد.

ــت كه ويژگى های زير را داشته باشد:  بنابر اين مخلوق، ذاتی اس
ــد؛ وجودش ابتدا  ــرد؛ دارای مقدار و جزء باش ــادت و نقصان پذي زي
ــد. اين ويژگى ها، آيت مخلوقيت و نشانه ی مصنوعيت و  داشته باش
احتياج او به خالق و آفريننده است و اگر خالق بر خالف آن نبوده و 
دارای جزء و مقدار باشد، اليق خالقيت نيست و خود مخلوقی بيش 

نخواهد بود.
اميرالمؤمنين عليه السالم مى فرمايند:

ــيا را نسزد مگر اينكه مخالف و مباين با اشيا و واالتر  «خالق اش
از آنها باشد».۴ 

امام جواد عليه السالم فرمودند:
«هر چيزی جز خداوند يكتا، پذيرای قسمت و جزء است. خداوند، 
ــت و نه جزء بردار و نه در وهم، به  ــت؛ نه قابل انقسام اس يگانه اس
ــمت  ــود. [چرا كه] هر چيز كه پذيرای قس ــی و زيادت وصف ش كم
ــت و  ــد يا در تصور، زيادت و كمی را بپذيرد، مخلوق اس و جزء باش

داللت دارد كه او را خالقی مى باشد».۵ 
ذاتی كه از داشتن اجزا، زمان، مكان، اندازه، مقدار و قرب و بعد، 
واالتر باشد، قطعا نه قابل وصول است و نه قابل شهود؛ نه در چيزی 
حلول مى كند و نه با چيزی متحد مى گردد؛ نه چيزی در ذات او فانی 
ــود و نه به صورت نور يا غير آن، جلوه گر خواهد شد؛  و مندك مى ش
ــيا مى باشد و نه وجود نامتناهی و مطلقش مى توان  نه عين وجود اش

دانست و نه متناهی و مقيد و نه هر دو.
ــنخيت (همانندى) بين ذات  ــدور (تولد) و س ــرض هر گونه ص ف
ــناخت خداوند و معرفت حقيقت  ــق و مخلوق، مبتنی بر عدم ش خال

توحيد او خواهد بود. 
حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى فرمايند:

ــی است. فراتر  «او فراتر از هر نهايت و زمان و احاطه و شمارش
ــت از تمامی صفات مقداری و نهايات مكانی كه وصف كنندگان  اس

به او ارزانی مى دارند».۶ 
امام رضا عليه السالم مى فرمايند: 

«هر چه در خلق باشد در آفريننده اش نيست و هرچه در مخلوق 
ــد، در خالق آن محال و ممتنع است . . . در غير  ــته باش امكان داش
ــون و دارای اجزای متفاوت  ــورت ذات خالق، متغير و دگرگ اين ص

مى شد».۷
امام باقر عليه السالم مى فرمايند: 

لُّ ما وقَع علَيه  لقُه خلْو منه، وكُ لقه وخَ ــی خلْو من خَ «إن اّهللا تعال
.۸« ال اهللاِّ عزّ وجلَّ اسم شیٍء فَهو مخلوق ما خَ

ــدا از خداوند  ــدا از خلق خويش و خلق او ج ــد متعال ج «خداون
مى باشند و هر چيز كه نام شئ بر آن توان نهاد مخلوق است به جز 

خداوند عزوجل».
آيا كدامين برهان و فطرت و عقل سليم مى پذيرد كه مخلوقات، 
ــتی او باشند؟!  مراتب وجود و طبقات ذات خدا ! يا تجلی و پرتو هس
ــكل و آفريننده ی هر  ــبح و ش ــی از مقدار، اجزا، ش ــر ذات متعال مگ
صورت و مقدارى، خود به صور مختلف و اشكال و اجزای گونه گون 

 كداميـن برهـان و فطـرت و عقـل سـليم 
مى پذيـرد كـه مخلوقـات، مراتـب وجود و 
طبقـات ذات خـدا ! يا تجلى و پرتو هسـتى 
مقـدار،  از  متعالـى  ذات  مگـر  باشـند؟!  او 
اجزا، شـبح و شـكل و آفريننـده هر صورت 
و مقـدارى، خود به صور مختلف و اشـكال و 

اجزاى گونه گون در مى آيد؟!
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در مى آيد؟! پس در اين صورت، فرق ميان خالق و مخلوق و عابد و 
معبود چه چيز خواهد بود؟!

امام صادق عليه السالم مى فرمايند:
.۹«قلُوقِ فَر ن بين الخالقِ والمخْ ولُ لَم يكُ ما يقُ «لَو كان كَ

ــق و مخلوق فرقی  ــه او مى گويد، بين خال ــد ك «اگر چنان باش
نخواهد بود».

ــن ذات مقداری و حقيقت  ــن ذات خالق و مخلوق، تباين بي تباي
ــى، عدم تناهى، اطالق و  ــت. زمان، مكان، تناه متعالی از مقدار اس
تقييد، ويژگى های ذات مقداری است و ذات متعالی از مقدار خداوند، 
ــه اينكه چيزی هم  ــود. البته اعتقاد ب ــنجيده نمى ش هرگز با آنها س
ــه متناقض و غير  ــد و هم بدون جزء و كل، فی نفس ــی باش نامتناه

معقول است.
امام صادق عليه السالم در پاسخ شخصی كه مى پرسد: آيا خداوند 

متعال به ذات خود در همه جا وجود دارد؟ مى فرمايند: 
ــا مكانها، اقدار و اندازه  هايند. وقتی بگويی  «چه مى گويى! همان
ــت، بايد بگويی در اقدار و اندازه ها  خداوند به ذات خود در مكان اس
و مانند آن است، در حالی كه او مباين با مخلوق است، آنچه آفريده 

است در حيطه  علم و احاطه  قدرت و سلطنت اوست». ۱۰ 

شواهدى ديگر از كلمات وحدت وجوديان
ابن عربی كه از سران صوفيه و قائلين به وحدت وجود است، در 

فص هارونی از كتاب فصوص الحكم گويد:
ــی است كه هر معبودی را ـ در هر صورتی ـ  «عارف كامل كس
ــود. از  جلوه ی حق ببيند كه حق در آن صورت خاص، عبادت مى ش
ــت كه همه آنها را «اله» ناميده اند با اين كه آن معبود، گاه  اين روس
سنگ است و گاه درخت، گاه حيوان است و گاه انسان، و گاه ستاره 

است و گاه فرشته».۱۱ 
و مى گويد:

ــی است كه حق را در همه چيز ببيند؛ بلكه عارف او  «عارف كس
را عين هر چيز مى بيند».۱۲ 

و مى گويد:
ــت همانطوركه خداوند هم  ــانی باالترين معبود اس «هوای نفس
ــود را معبود خود  ــدی آن كس را كه هوای خ ــت: آيا دي فرموده اس

گرفته است». ۳۱ 
ــت كه  ــوف، الهيجی اس ــان و تص ــران عرف ــی ديگر از س يك

مى گويد: 
«چنانچه شيخ عراقی . . . فرموده است: و نزد اهل كشف و شهود 
ــه صوفيه صافی دلند، جميع ذرات موجودات، مظهر و مجالی آن  ك
حقيقتند و به صورت همه اوست كه تجلّی و ظهور نموده است . . . 
چون در صورت بت حق ظاهر باشد . . . و هر مظهری را نيز به اين 
اعتبار بت مى توان گفت؛ چه محبوب حقيقی است كه در صورت او 

پيدا آمده است . . .
حسن شاهد از همه ذرات چون مشهود ماست 
 حق پرستم دان اگر بينی كه هستم بت پرست

ــت و انكار بت مى نمايد،  ــلمان كه قائل به توحيد اس . . . اگر مس
بدانستی و آگاه شدی كه فی الحقيقه بت چيست و مظهر كيست و 
ــت، بدانستی كه البته دين حق در  ظاهر به صورت بت چه كس اس

بت پرستی است . . .
ــت؟ ــی رخ بت را كه آراس ــدان خوب ب
كه گشتی بت پرست ار حق نمى خواست؟

. . . و اگر خدای نمى خواست، هيچكس بت پرست نمى شد. پس 
ــد و بت پرستی بارادة  وقتی كه خالق و مصور و مزين بت، حق باش

اّهللا باشد، پس كسی را چه اختيار باشد؟! . . .
ــت اس اّهللا  ارادة  ــتی  پرس ــت  ب
پس كسی را از آن چه اكراه است. . . 

ــت كه  ــت و هم حق گفته اس بت را هم حق كرده و آفريده اس
ــت باشند . . . و هم حق است كه به صورت بت ظاهر شده  بت پرس

عرفـان به اين صراحت، هـر معبودى را حق و 
هر بتـى را خدا مى داند و هرگونه بت پرسـتى 
را عين توحيد مى شـمارد؛ در حالى كه خداوند 

متعال با اصرار و تكرار مى فرمايد:
«بگـو اى كافـران، مـن آنچه را شـما عبادت 
مى كنيد نمى پرستم، و شما عبادت كننده  معبود 
من نيسـتيد. نه من آنچه را شـما مى پرسـتيد 
مى پرسـتم، و نه شما عبادت كننده  آن هستيد 
كه من او را عبادت مى كنم. شما را دينى است 

و آيينى و مرا دين و آيين ديگر».

از تعبيـرات «وحدت در عين كثرت و كثرت در 
عين وحدت» و «عدمى بودن حدود و اعتبارات و 
اوهام بودن آنها» و «اطالق و البشرطى وجود» 
و امثال اين تناقضات و ادعاهاى خالف بديهى، 
چه طرفى مى توان بربست؟ وجود اطالقىـ  كه 
به ادعاى ايشـان همان وجود خداوند اسـتـ  
جز به عين وجود همين موجودات مقيّد، چگونه 
وجود مى تواند داشـت؟! و اعتبار وحدت براى 
نفـس همين موجـودات داراى اجـزا و مقادير 
قابل زياده و نقصان، چه ربطى به خداشناسـى 

و توحيد خداوند جهان آفرين دارد؟!
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است . . . و چون او به صورت بت، متجلی و ظاهر گشته است خوب 
و نكو بوده است . . . چون فی الحقيقه غير حق، موجود نيست و هر 

چه هست حق است»۱۴.
ــن خاندان نبوت  ــزرگان صوفيه و مخالفي ــتری نيز كه از ب شبس

عليهم السالم مى باشد مى گويد: 
ــتی كه بت چيست مسلمان گر بدانس
بدانستی كه دين در بت پرستی است۱۵

آرى، عرفان به اين صراحت، هر معبودی را حق و هر بتی را خدا 
ــتی را عين توحيد مى شمارد؛ در حالی كه  مى داند و هرگونه بت پرس

خداوند متعال با اصرار و تكرار مى فرمايد:
«بگو ای كافران، من آنچه را شما عبادت مى كنيد نمى پرستم، و 
شما عبادت كننده  معبود من نيستيد. نه من آنچه را شما مى پرستيد 
ــما عبادت كننده  آن هستيد كه من او را عبادت  ــتم، و نه ش مى پرس

مى كنم. شما را دينی است و آيينی و مرا دين و آيين ديگر».

و نيز:
«شما و تمام آنچه غير از خداوند مى پرستيد، هيزم دوزخيد. شما 

به آن درخواهيد افتاد». ۱۶ 
ــه  ــتيد! آيا انديش ــه غير از خدا مى پرس ــما و بر آنچ ــر ش «اف ب

نمى كنيد؟»۱۷ 
«امر نشدند مگر اينكه خدای يگانه را عبادت كنند».۱۸ 

امام حسين عليه السالم در تفسير سوره  توحيد مى فرمايند:
 ــير صمد فرموده است «لَم ــبحان خود در تفس « . . . خداوند س
وًا أَحد». لَم يلد يعنی از او چيزی مانند  فُ ن لَه كُ يلد ولَم يولَد ولَم يكُ
فرزند و ساير اشيايی كه از مخلوقات پديد مى آيد خارج نشده و بلكه 
چيز لطيفی هم مانند نفس از او بيرون نيامده و خواب، فكر، انديشه، 
ــت كه چيز  ــادى، خنده و گريه و . . . ندارد. فراتر از آن اس اندوه، ش
لطيف يا غير لطيفی از او تولد يافته، بيرون آيد. ولَم يولَد يعنی خود 
او نيز از چيزی پديد نيامده است . . . خير، بلكه او خالق و پديدآورنده 
و آفريدگار همه ی اشيا به قدرت خويش است. آنچه برای فنا آفريده، 

ــيت او متالشی خواهد شد و آنچه برای بقا آفريده، به علم او  به مش
ــت خداوند صمدی كه چيزی از او پديد  ــی خواهد ماند. پس اوس باق
ــكار و  ــت. عالم نهان و آش نيامده و خود نيز از چيزی پديد نيامده اس

خداوند متعالی بزرگوار است و احدی او را مانند نباشد»۱۹.
امام صادق عليه السالم درباره ی اعتقاد كسانی كه ذات خداوند را 

متجلی و ظاهر به صورتهای گوناگون مى پندارند مى فرمايند:
ــی امتها،  ــت و تمام ــان را قبيح دانس ــی گفتار ايش ــر گروه «ه
لعنتشان كرده اند. چون از ايشان دليل خواسته شد گمراهانه به عناد 
برخاستند. تورات، تكذيبشان نمود و فرقان، ملعونشان شمرد و با اين 
حال، پنداشته اند كه خدايشان از صورتی به صورت ديگر در مى آيد، 
ــا به امروز ادامه دارد.  ــته و اين امر ت و ارواح ازلی در آدم وجود داش
ــد ، پس به چه دليل  اگر خالق و آفريننده در صورت مخلوق مى باش
ــت؟! در بعضی  ــوان گفت كه يكی از آن دو، خالق ديگری اس مى ت
ــی ديگر آنان را چون دهريان  ــان را چون نصاری و گاه عقايد، ايش

مى يابى. ايشان مى گويند: اشياء موهومند و حقيقت ندارند».۲۰. 
و مى فرمايند: 

وجلّ در چيزی است يا از چيزی  «هر كس گمان كند خداوند عزّ
است يا بر چيزی مى باشد، به تحقيق كافر شده است».۲۱. 

دنباله  سخنان وحدت وجوديان
ــده است كه در مقدمه  قصيده  خود «ذات  از عامر بصری نقل ش

االنوار» درباره  معنای وحدت صرف گويد:
ــته اندـ  حلول نيست ؛ چرا  «وحدت صرفـ  چنانكه بعضی پنداش
ــد كه يكی در ديگری  ــه حلول اقتضا دارد كه دو چيز موجود باش ك
حلول كند. نزد موحدين بزرگ، وحدت آنگونه نيست ؛ بلكه نزد آنان 
چيزی جز واحد مطلق از تمامی جهات نيست و او جايی برای وجود 
ــت. او برای همه چيز به خود آنها ظاهر شده است  غير نگذاشته اس
ــدام از افراد فراوانی كه در حقيقت وحدت او داخلند بهره ای  و هر ك
ــتند، و عدم بر هيچ چيز  از وحدتش برده اند و هرگز از آن خارج نيس

عارض نمى گردد . . .
ــكار شده است؛ پس  ــنی برای همه چيز به خود آنها آش به روش
ديدگان در وجود هر ذره اى، او را مشاهده مى كنند. او همان واحدی 
است كه به نفس خود كثير است، و اگر با دقت نظر كنی چيزی جز 
ــت ای آنكه جز تو نباشد، و هركس  او وجود ندارد. همه چيز تو راس

چيزی جز تو موجود بيند احول و دوبين مى باشد» . ۲۲ 
مولوی گويد: 

ــا نم ــتى ها  هس و  ــم  عدمهائي ــا  م
ــا م ــتی  هس ــی  مطلق ــود  وج ــو  ت

قيصری گويد: 
ــد به خوبی مى داند،  ــی كه به خدا و مظهرهای او آگاه باش «كس
ــد؛ چه به  ــد، همان حق مى باش ــر معبودی در هر صورتی كه باش ه
صورت اشيای محسوس باشد مانند بتها و چه به صورت موجوداتی 
ــد مانند جن و چه به صورت موجودات  ــه برزخ بين حس و تجردن ك

بديهى اسـت كه مخلوقات مقدارى و جزء دار 
را نه داخل ذات متعالى از مقدار و اجزا مى توان 
دانسـت و نه خارج از آن، و خالق متعال را نه 
نزديك به آنها مى توان شمرد و نه دور از آنها 
و نه . . . ؛ بلكه دخول، خروج، قرب، بُعد، زمان 
و مكان خاصيت اشـياى مقدارى اسـت و اگر 
ممكن بود كه ذات خداوند، قابل اتصاف به اين 
اوصاف باشـد ديگر به چه مالكى مى توانست 

خالق باشد و نه مخلوق؟!
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مجرد مانند مالئكه». 
عرفان مى گويد: 

ــول ذات خالق با  ــدت به معنی اتحاد و حل «وح
ــتقالل ذات  ــت . . . وحدت به معنی اس مخلوق نيس
ــا وجود اين  ــت كه ب ــأنه در وجود اس حق تعالی ش
استقالل و عزت، هيچ موجود دگری توان استقالل 
ــت  ــته و وجودش، وجودی ظلّی و تبعی اس را نداش
ــايه شاخص كه به دنبال آن مى گردد . .  همچون س
ــند و تجليات ذات اقدس  . همه ظهورات او مى باش
وى. اما ظاهر از مظهر جدا نيست . . . وگر نه ديگر 
ــت. آن وجودی است جدا و اين  ظهور و تجلی نيس
وجودی است جدا. در اين صورت، عنوان مخلوق و 
ربط و رابطه برداشته مى شود و تمام كاينات، مواليد 

خدا مى گردند، در حالی كه او لَم يلد است».۲۳

ــال برعكس  ــه امر كام ــت ك ــنی پيداس به روش
ــد و فرزند و مولود خداوند بودن در صورتی  مى باش
ــد اهل عرفان،  ــد كه همه چيز را همانن الزم مى آي
ــد آمده از او،  ــه  نهفته در ذات خدا و پدي اعيان ثابت
ــه مخلوقاتی كه پس  ــود و تجليات ذات او بدانيم؛ ن ــحات وج و رش
ــتی حقيقی به ايجاد خداوند قادر مطلق پديد آمده اند.  از عدم و نيس
ــفه و عرفان مى پندارند  ــت كه اهل فلس آری حقيقت تولد همان اس

و مى گويند:
ــياء در مقام ذات مندرج بوده اند . . . تمام ذرات از  « . . . تمام اش

آنجا تابش كرده است».۲۴ 
ــت ذاتی كه منبع اندراج همه  اشيا و مركز تابش همه  روشن اس
ذرات باشد، خود ذاتی جزءدار و مقداری است و اشيا، مولود و فرزند 

رِ اراده و ايجاد و اعدام او.  او خواهند بود نه مخلوقِ مسخّ
باز هم در كتاب روح مجرد آمده است: 

ــتقالل در ربوبيت و خالقيت  «انكار وحدت وجود يعنی انكار اس
حضرت باری تعالی شأنه العزيز. بنا بر اين منكر وحدت وجود، منكر 

اهل فلسفه و عرفان بر اساس نفى هر موجوديتى 
به جز از خدا و بر پايه  اعتقاد به ظهور و تجلى او 
در هر صورت و شكلى، با تعبير متناقض «تشبيه 
در عين تنزيه و تنزيه در عين تشـبيه» صريحا 
بـه تشـبيه خداونـد گرفتار شـده اند؛ بـا اينكه 
تشبيه خداوند به مخلوقات به هيچ تأويلى قابل 
پذيرش نيسـت و با اصول مسـلم عقل و شرع، 

مخالفت روشن و آشكار دارد.

ابن عربى در فص نوحى از كتاب 
فصوص الحكم مى گويد: 

    «بـه اعتقاد اهل تحقيق، تنزيه 
خداونـد، عيـن محـدود كـردن 
و تقييـد و دربنـد كشـيدن ذات 
خداوند است. از اين رو، كسى كه 
او را متعالـى و منزه داند يا جاهل 

و نادان است و يا بى ادب».  
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توحيد است»۲۵.
در پاسخ مى گوييم: اتفاقا اين عين توحيد و كمال معرفت خداوند 
ــی خداوند يكتای متعالی از هر  ــت كه كس و وحدت رب و خالق اس
زمان، مكان، مقدار و اجزا و فراتر از هر تصور، توهم، وصول، ادراك، 
ــده و روزی دهنده  ــدور، اطالق و تقييد را، آفرينن ــى، ظهور، ص تجل
ــی نفس  ــود آورنده  همه مخلوقات بداند. و متقابالً اگر كس و به وج
ــيای متجزی و رنگارنگ و گوناگون و قابل تغيير و تبديل  همين اش
ــور و بروز و جلوه حقيقت وجود خدا بداند و مانند مالصدرا و  را، ظه

ديگر اهل فلسفه بگويد:
هر چيزی كه ادراك مى كنيم همان وجود حق در پيكره  مخلوقات 

است».۲۶ 

هرگز نمى تواند ذات خداوند متعال را از قيد اجزا و مقادير و زمان 
و مكان رهانيده و دم از توحيد ذات متعالی خداوند بزند.

ــدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت» و  از تعبيرات «وح
ــودن آنها» و «اطالق و  ــودن حدود و اعتبارات و اوهام ب «عدمی ب
ــرطی وجود» و امثال اين تناقضات و ادعاهای خالف بديهى،  البش
ــان  ــت؟ وجود اطالقی ـ كه به ادعای ايش چه طرفی مى توان بربس
همان وجود خداوند است ـ جز به عين وجود همين موجودات مقيد، 
ــدت برای نفس همين  ــت؟! و اعتبار وح چگونه وجود مى تواند داش
ــاده و نقصان، چه ربطی به  ــودات دارای اجزا و مقادير قابل زي موج

خداشناسی و توحيد خداوند جهان آفرين دارد؟!
ــش جهت و اجزای معين وجودی و حجم  يك مكعب، دارای ش
ــه گونه ای به آن  ــت؛ اما مى توان از جهات مختلف ب ــخص اس مش
نگريست كه يك مربع و يا دو مربع و يا سه مربع بيشتر ننمايد. نيز 
ــش مربع و يا چند  ــوان آنرا يك واحد حجم اعتبار كرد و يا ش مى ت
ــن اعتبارات مختلف ما، حقيقت  ــا چند خط . . . ؛ اما آيا اي ــه و ي زاوي
ــی او را دگرگون مى كند و مثالً آنگاه كه آن را يك واحد حجم  عين
اعتبار مى كنيم اجزای عينی و خارجی آن نيز از كثرت رها شده و به 
عالم وحدت پای مى نهد، و ديگر چند خط يا چند مربع و چند زاويه 

و اجزای متعدد نيست؟!
ــه تأثيری در وجود عينی  ــارات مختلف ما درباره  خداوند، چ اعتب
ــت و عدم  ــت ذات او مى گذارد؟! اطالق، امری اعتباری اس و حقيق
ــت. اينك فلسفه و عرفان به  تناهی هم جز وهم و خيال چيزی نيس

مجرد اعتبار و خيال، چگونه مى تواند از ذاتی كه او را عين همه اشيا 
مى داند، نفی تجزی حقيقی كند؟!

ــدت آن دو، امری  ــی خالق و مخلوق و عدم وح ــن ذات آری تباي
ــكل اصلی وحدت وجوديان در اين  ــت در نهايت بداهت؛ اما مش اس
ــت كه خيال مى كنند اگر مخلوقات، وجودی جدای از خالق خود  اس
ــود خدا و موجب  ــند، با اجزای وجودی خود مزاحم وج ــته باش داش
ــوند. لذا برخالف ضرورت عقل و برهان و وحى،  محدوديت او مى ش
ــته و هستی همه چيز را نمودهای  همه چيز را اوهام و خياالت دانس
ــكلی را  ــته اند. البته با اين روش نه تنها مش حقيقت وجود خدا دانس
ــات شده و دچار تناقضات آشكار  حل نكرده اند، بلكه منكر محسوس
ــان اگر به تباين ذاتى، و عدم سنخيت خالق فراتر از  ــته اند. ايش گش
داشتن اجزا با مخلوق دارای اجزا توجه مى داشتند، 
ــا دو چيز مقداری و  ــنی مى يافتند كه تنه به روش
ــود، مزاحم يكديگر و  ــتند كه در وج متجزی هس

باعث محدوديت هم مى شوند. 
بديهی است كه مخلوقات مقداری و جزء دار 
ــی از مقدار و اجزا مى توان  را نه داخل ذات متعال
ــق متعال را نه  ــارج از آن، و خال ــت و نه خ دانس
ــمرد و نه دور از آنها و  نزديك به آنها مى توان ش
ــروج، قرب، بعد، زمان و  ــه . . . ؛ بلكه دخول، خ ن
مكان خاصيت اشيای مقداری است و اگر ممكن 
ــد ديگر به چه  بود كه ذات خداوند، قابل اتصاف به اين اوصاف باش

مالكی مى توانست خالق باشد و نه مخلوق؟!
امام صادق عليه السالم مى فرمايند: 

ــزد مگر اينكه فراتر از وجود هر چيز و  «خالقِ همه چيز را نمى س
مخالف با همه ی آنها باشد»..۲۷ 

در حالی كه اهل فلسفه و عرفان، ذات خداوند را منشأ تولد همه 
چيز مى دانند و مى گويند:

ــفه و عرفان بر اساس نفی هر موجوديتی به جز از خدا  اهل فلس
و بر پايه  اعتقاد به ظهور و تجلی او در هر صورت و شكلى، با تعبير 
ــبيه در عين تنزيه و تنزيه در عين تشبيه» صريحا به  متناقض «تش
ــبيه خداوند به مخلوقات  ــبيه خداوند گرفتار شده اند؛ با اينكه تش تش
ــت و با اصول مسلم عقل و شرع،  به هيچ تأويلی قابل پذيرش نيس

مخالفت روشن و آشكار دارد.
ابن عربی در فص نوحی از كتاب فصوص الحكم مى گويد: 

ــه اعتقاد اهل تحقيق، تنزيه خداوند، عين محدود كردن و      «ب
ــت. از اين رو، كسی كه او را  ــيدن ذات خداوند اس تقييد و دربند كش

متعالی و منزه داند يا جاهل و نادان است و يا بى ادب».۲۸ 
ــرت، گواهی مى دهند  ــنت و وحی و فط ــا قرآن و برهان و س ام
ه از عين وجود مخلوقات خود  ــی متعالی و منزّ كه خداوند متعال ذات
ــد؛ نه جزء دارد و نه مقدار، و نه صورت مى پذيرد، و نه قابل  مى باش
تجلّی و ظهور است، و نه چيزی از او خارج و صادر مى شود، و نه او 
ــت؛ همه  اشيا، مخلوق و آفريده حضرت  خود از چيزی پديد آمده اس

ابن عربى:علت عتاب و سرزنش موسى نسبت به برادرش هارون، اين 
بود كه چرا هارون، گوسـاله پرسـتى را انكار كـرده و قلبش گنجايش 
نداشته است كه گوساله پرستى را تحمل كند! و چرا نفهميده است كه 
گوساله پرسـتى هم چيزى غير از خداپرسـتى نيست؛ زيرا عارف كامل 
كسى است كه حق را در هر چيزى مى بيند؛ بلكه خدا را عين هر چيزى 

مى بيند!
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ــند كه پس از نيستی و عدم مطلق، آنها را ايجاد  او جل وعال مى باش
ــت ،و اگر بخواهد همه  آنها را نيست و نابود فرمايد، هيچ  فرموده اس
محالی پيش نمى آيد. در حالی كه بر اساس مبانی فلسفی و عرفانى، 
ــه اينكه انعدام و از بين  ــت ؛ چ از بين رفتن هيچ چيزی ممكن نيس
ــدار از وجود  ــت كه به همان مق ــتلزم اين اس ــن هر چيزى، مس رفت

خداوند معدوم شود و از ميان برود.

ناپيداى ديدنى!
ــل كرديم در كتاب مقاالت درباره  خداوند متعال آمده  چنانكه نق

است:
ــی و صورت مبرا  ــان و تجل ــر چند در مقام ذات از نام و نش «ه
است، و در پس پرده غيب ازالً و ابدا از ديده عقول پنهان است، اما 
حافظ او را به هزار نام و نشان بر پرده غزليات خويش نقش كرده و 
ــخن ابن عربی كه گفت، خداوند دوست دارد كه او را  به مصداق س
ــه  صورت ها عبادت كنند، او نيز محبوب خود را در جلوه های  در هم
ــاهد هر جايی تا عزيز مهين ستوده  گوناگون از صنم تا صمد و از ش

است».
ــدا مى داند و  ــتی را منحصر به خ ــه: عرفان كه هس ــخ اينك پاس
ــو اينكه آن چيز  ــز ديگری غير از او را ـ ول ــاد به وجود هر چي اعتق
ــرك  ــد - انكار مى كند و بلكه آن را عين ش مخلوق و آفريده  او باش
مى داند، چگونه خدا را مبرای از تجلّی و صورت و نام و نشان معرفی 

مى كند؟! و در پس كدام پرده پنهانش مى نمايد؟!
ــت كه ايشان آنرا چنين پسنديده اند  اما آيا ابن عربی چه گفته اس
ــخ  ــه جای معارف مكتب وحی به ديگران تحويل مى دهند؟ پاس و ب
اين است كه او در فص هارونی از كتاب فصوص الحكم خود درباره  
گوساله پرستی بنى اسرائيل ـ هنگامی كه با جانشين حضرت موسى، 
ــدند تا اينكه حضرت  ــت ش ــاله پرس هارون مخالفت كردند و گوس
ــاب قرار داد كه چرا  ــور بيامد و هارون را مورد عت ــی از كوه ط موس
امت او گوساله پرست شده اند و هارون عذر آورد كه آنان به نهی او 
گوش نداده و لذا بت پرست شده اند ـ با توجه به توضيحات قيصری 

مى گويد:
ــبت به برادرش هارون، اين  ــرزنش موسی نس «علت عتاب و س
ــاله پرستی را انكار كرده و قلبش گنجايش  بود كه چرا هارون، گوس
ــته است كه گوساله پرستی را تحمل كند! و چرا نفهميده است  نداش
ــتی نيست؛ زيرا عارف  ــتی هم چيزی غير از خداپرس كه گوساله پرس
كامل كسی است كه حق را در هر چيزی مى بيند؛ بلكه خدا را عين 

هر چيزی مى بيند!»۲۹
بر اين اساس است كه ابن عربى، حافظ، مولوى، عطار، شبستری 
و اهل عرفان، هر بتی را خدا مى دانند و هر گونه بت پرستی را عين 

خداپرستی مى شمارند و مى گويند:
ــت مشو با صمد نشين گفتم صنم پرس
گفتا به كوی عشق هم اين و هم آن كنند۳۰

و نيز: 
ــتی كه بت چيست مسلمان گر بدانس
يقين كردی كه دين در بت پرستی است

كتاب مقاالت مى نويسد:
«عارفان، حق را در همه صورت ها مى بينند و در همه صورت ها 
ــه محيی الدين گفت: قلب من پذيرای همه  عبادت مى كنند؛ چنانك
ــتان و كعبه ای است برای  ــت؛ معبدی است برای بت پرس صورتهاس
ــت و كتاب آسمانی قرآن.  حاجيان. قلب من الواح مقدس تورات اس

دين من عشق است و اين است ايمان و مذهب من»۳۱.
و نيز در كتاب مقاالت از مولوى نقل شده است:

ــی ذات خداوند به  ــاالت در بيان وحدت وجود، و تجل ــاب مق كت
صورتهای مختلف تصريح مى كند كه:

ــر، متجلی به همه   ــه  صورت ها و به زبان ديگ ــق هم « . . . خال
صورت هاست.

ــت ــق بى چون يقين بى صورت اس خال
ــود را نمود ــی خ ــر صورت ــك در ه لي
ــرد ــوه ك ــی جل ــن ليل ــاس حس در لب
ــون ربود۳۲ ــف مجن ــر و آرام از ك صب

در جای ديگر مى نويسد:
«چون نيك بنگرى، قديم و محدثی در كار نيست . . . همه يك 
ذات است و باقی همه مانند عنقا، اسم های بى مسماست . . . ازل تا 
ابد و كران تا كران هستی از علت و معلول و قديم و حادث و عاشق 

و معشوق، همه اوست و دوبينى ها همه از چشم احول است»۳۳.
و مى نويسد:

ــت از جزء كه موجوداتند به  «عرفان نيز به يك نظر، حركتی اس
سوی كل كه حقيقت هستی احديت و ذات است»۳۴.

در مثنوی مولوی آمده است :
«سوی كل خود رو ای جزء خدا»۳۵.

و در جای ديگر گويد:

ابن عربى، حافظ، مولوى، عطار، شبسـترى و 
اهل عرفان، هر بتى را خدا مى دانند و هر گونه 
بت پرسـتى را عين خداپرسـتى مى شمارند و 

مى گويند:
گفتم صنم پرست مشو با صمد نشين

گفتا به كوى عشق هم اين و هم آن كنند 
و نيز: 

مسلمان گر بدانستى كه بت چيست
يقين كردى كه دين در بت پرستى است
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بهتر است، لذا مى نويسد:
ــت است كه عارفان، مقام انسان را تا مرتبه ی خدايی باال  «درس

برده و گفته اند:
ــد خداييد! ــكار خدايي ــه طلب ــان ك آن
ــماييد شماييد ــما نيست ش بيرون زش

                                    مولوی
 . . .سالها از پی مقصود به جان گرديديم
ــرد جهان گرديديم يار در خانه و ما گ
                                                 سعدى
سالها دل طلب جام جم از ما مى كرد
آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مى كرد
                                                 حافظ

ــيمرغ مجازى، هنوز آن سيمرغ حقيقی را نديده اند و  . . . اين س
برای رسيدن به او بايد كه نظر از آن سيمرغ كه خود ايشانند برگيرند 
ــوند و اين محو انسانيت در  ــتين محو ش ــيمرغ راس و در س

الهيت است نه انكار الهيت»۳۸.
ــت كه نيازی به  ــخنان واضح تر از آن اس بطالن اين س
ــتی  ــد. زيرا اعتقاد به توحيد و خداپرس ــته باش توضيح داش
ــانها مخلوق  ــت كه انس حقيقى، تنها در صورتی ممكن اس
ــوند، و در حقيقت ذات خود، نه جزء خدا  ــته ش خداوند دانس
ــن معنی به هر  ــورت او، و انكار اي ــه جلوه و ص ــند و ن باش
ــتی نمى سازد؛  ــد، با اصول توحيد و خداپرس عنوانی كه باش
حال چه مى خواهيد نام آن را حلول بگذاريد و چه اتحاد، و 
چه مى خواهيد خود را در آينه  حق بنگريد و چه اصل وجود 
ــود را انكار كنيد و وجود را منحصر به خدا كرده، محو در الوهيت  خ
ــق و خلق، و باطل  ــا، انكار وجود خال ــويد. همه اين صورت ه او ش

مى باشد، و چيزی غير از خدا دانستن انسان و غير انسان نيست.
انكار وجود مخلوق

كتاب مقاالت مى نويسد:
ــا را ـ كه  ــد و آن واحد بى منته ــالك بدين وادی نرس ــا س «و ت
ــا و صفتها و  ــت ـ اصل همه ذات ه ــش غير در جهان نگذاش وحدت
ــد و به تعبير حكيمان الهى، به توحيد ذاتی و صفاتی و  كارها نشناس
افعالی آراسته نگردد، خواه خدا را يك گويد يا هزار، تفاوتی نمى كند 
ــيطانی . . .) در  و تا از غير حق (چون دروغ و فريب و تدبيرهای ش
نيل به مقصودها ياری مى جويد گواهيش به يكتايی معبود و يكتايی 
يار و ياور (اياك نعبد و اياك نستعين) عين شرك است . . . در منزل 

توحيد، تمامی كثرتها به وحدت بدل مى شود . . .
ــت ــمن و دوس ــالف دش ــدا دان خ از خ
ــت اوس ــرف  تص در  دو  ــر  ه دل  ــه  ك

                                     سعدى

ــاالت را فرا گرفته  ــال آن كه تمامی كتاب مق ــخن و امث اين س

ــد ــد، خدايي ــكار خدايي ــه طلب ــا ك آنه
ــماييد شماييد بيرون ز شما نيست، ش
ذاتيد و صفاتيد، گهی عرش و گهی فرش
ــد۳۶ ه ز فنايي ــزّ ــد و من ــن بقايي در عي

نه حلول و اتحاد و نه وحدت وجود
در كتاب مقاالت درباره  باباطاهر آمده است:

ــوب  ــته و به كفر و الحاد منس «و اينكه بعضی او را حلولی دانس
ــريان هستی مطلق و حضور آن در  كرده اند، اگر مقصود از حلول، س
جمله كائنات است، اين سخن همه عارفان و حكيمان الهی است . . 
. علت موجده، عين علت مبقيه است؛ يعنی بديهی است كه آن علت 
ــتی همان علتند ـ  كل در معلوالت ـ كه به تعبيرى، مرتبه نازله هس
ــت و به  ــروره حضور دارد و عالم هر لحظه به بقای او باقی اس بالض
ــاعرانه ی عطار، اگر حلولی اين باشد كه مائی ما در اويی او،  زبان ش

ــود و تنها او ماند، اين غايت قصوای عارفان است.  محو و مندك ش
ــد حلول جن در آدمی  ــود از حلول خداوند در عالم، مانن و اگر مقص
ــت و راهی به توجيه ندارد . .  ــت، اين فضولی عقل بوالفضول اس اس
ــات و كلمات قصار، به هر  ــر كه به روايت رباعي ــن رو باباطاه . از اي
ــه مى نگرد او را مى بيند و جز او در جهان نمى بيند و به هيچ روی  چ
كثرت و دوئی را نمى پذيرد، چگونه قائل به حلول باشد در حالی كه 

به قول شيخ محمود:
ــت ــا محال اس ــاد اينج ــول و اتح حل
كه در وحدت دوئی عين ضالل است»۳۷

ــنايی با برهان و قرآن و سنت خاندان نبوت  هر كس مختصر آش
ــالم داشته باشد به خوبی مى داند وحدتی كه ايشان قائلند  عليهم الس
ــمارند، اصل  و آن را غايت قصوای عارفان مى دانند و صحيح مى ش
ضاللت و گمراهی است، و بر عكس دوئيت و تباين و جدايی خالق 
و مخلوق كه ايشان آن را عين ضالل مى شمارند، حقيقت هدايت و 

هدايت حقيقی مى باشد.
كتاب مقاالت در جای ديگر نيز كه داستان سيمرغ عطار را نقل 
ــت كه محو شدن انسان در خدا ـ به معنای  مى كند، بر اين پندار اس
ــود و نفی غير و وحدت وجودـ  از اعتقاد به حلول و اتحاد  ــدن خ ندي

الهى قمشـه اى: عارفان، حـق را در همه صورت ها مى بينند و در 
همه صورت ها عبادت مى كننـد؛ چنانكه محيى الدين گفت: قلب 
من پذيراى همه صورتهاسـت؛ معبدى است براى بت پرستان و 
كعبه اى اسـت براى حاجيان. قلب من الواح مقدس تورات است 
و كتاب آسـمانى قرآن. دين من عشـق است و اين است ايمان 

و مذهب من .
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است، به هيچ عنوان ربطی به معارف قرآنی و برهانی ندارد. در اينجا 
به برخی از اشكاالت آن اشاره مى كنيم:

۱ . در اينجا خداوند واحد بى منتها دانسته شده است، در حالی كه 
ــتباه بزرگی است.  واحد بودن خداوند را به بى انتهايی معنا كردن، اش
ــاره كرديم و در جای خود به طور مفصل  ــته اش در ابتدای اين نوش
ــت و ساخته   ــته ايم كه اعتقاد به نامتناهی از مطالب نادرس بيان داش
افكار بشری و معارف فلسفی و عرفانی است.  تناهی و عدم تناهى، 
ويژگی ذات مقداری است و خداوند واالتر از اين است كه به صفت 
ــر آن، تحقق نامتناهى،  ــوم عدم تناهى، متصف گردد. عالوه ب موه
ــت و حتی ذات مقداری و مخلوق و متجزی هم  موضوعا محال اس

به آن وصف نمى شود.
۲ . گفته اند: «وحدتش غير در جهان نگذاشت». اصل اين سخن 
ــت كه مى گويد: «غيرتش، غير در جهان نگذاشت؛  ــتری اس از شبس
ــد» و البته اين گفتار از عقايد اختصاصی  ــيا ش الجرم عين جمله اش
ــل و وحی ندارد؛ چه اينكه  ــت و ربطی به عق عارفان و صوفيان اس
انكار وجود غير و منحصر كردن وجود به ذات خداوند و وهم و خيال 
ــت. انكار وجود  ــتن وجود مخلوق، خالف بداهت و وجدان اس دانس
ــدت خدا اقتضا مى كند كه غيری در  ــوق ولو به خيال اينكه وح مخل

ــد، با اصول توحيد و خداپرستی و  كار نباش
عبوديت منافات دارد. منشأ اين سخن عدم 
ــتی و توحيد  ــح معنای خداپرس درك صحي
ــان معنای توحيد را درست  ــت، اگر ايش اس
ــن اعتقاد  ــچ منافاتی بي ــد، هي مى فهميدن
ــود مخلوقات و  ــه وحدانيت خداوند و وج ب

آفريده های او نمى ديدند.
آرى، منشأ اشتباهات ايشان در اين باره 
آن است كه مكتب معرفت بشرى، موجود 
ــنخ (سنخ دارای اجزا  را منحصر به يك س
ــپس همان سنخ واحد  و مقدار) دانسته، س

ــيم كرده، يكی را متناهی و ديگری را نامتناهی  ــم تقس را به دو قس
ــود نامتناهی را مجموعه   ــگارد؛ و در مرحله ی بعد، مصداق وج مى ان
اشيا دانسته و وحدت وجود را نتيجه مى گيرد؛ اما مكتب علوم آسمان 
ــر را متوجه اين نكته مى سازد كه موجود منحصر  در اولين قدم، بش
ــت، بلكه آنچه تو آن  ــه تو آن را تصور و توهم مى كنی نيس به آنچ
ــا نامتناهی مى انگارى، دارای  ــور و توهم مى كنی و متناهی ي را تص
ــت، و داللت مى كند بر اينكه بايد خالقی  مقدار و اجزا و مخلوق اس
ــنخ وجود دارای مقدار و  ــد كه حقيقت ذات او مباين با س موجود باش
ــاف به زمان و مكان و تناهی و  ــت، و او جلّ وعال قابل اتص اجزا اس

عدم تناهی و... نمى باشد .
هم اوست كه آفريدگار جهان و جهانيان و معبود غير قابل تصور 
ــت، و يكی بودن  ــهود اس ــناخت و ادراك و وصول و ش و توهم و ش
ــن و قابل قبول  ــوق (وحدت وجود) هرگز ممك ــود خالق و مخل وج

نيست .

ــت و به  ۳ . گفته اند: «اصل همه ذات ها و صفتها و كارها، خداس
ــد ذاتی و صفاتی وافعالی  ــالك بايد به توحي تعبير حكيمان الهى، س

آراسته گردد».
ــه عارفان مى گويند  ــى، صفاتی و افعالی به معنايی ك توحيد ذات
ــا را به خدا  ــد ذاتى، همه ذات ه ــان در توحي ــت؛ زيرا ايش باطل اس
ــای گوناگون وجود او  ــيا را متولد از ذات او يا جلوه ه ــده، اش برگردان
ــوی اّهللا، مخلوقات و آفريده های  مى دانند، و حال اينكه تمامی ماس
ــود و نه به  اويند و ذات متعالی خداوند، نه چيزی از آن صادر مى ش

صورت ها و جلوه های مختلف در مى آيد. 
ــان همان تجلی  ــت كه عارف ــورد توحيد صفاتى، بايد دانس در م
ــود مخلوقات را  ــون و تعين او در اعيان وج ــد در صور گوناگ خداون
ــته از اينكه درباره خداوند  ــمارند. اين مطلب، گذش صفات خدا مى ش
نادرست مى باشد، فی نفسه نيز غير معقول است. برای روشن شدن 

جواب، توضيح ذيل را مى آوريم: 

بطالن ادعاى فناى در صفات
اهل عرفان به صراحت تمام گفته اند كه منظورشان از فنا همان 
ــت و يكی بودن وجود خود و خداوند و  ــای در ذات و ادعای عيني فن

ــيدن به اين پندار است كه سالك، وجود خود را عين هستی خدا  رس
بداند، نه مخلوق و جدای از ذات او؛ اما در عين حال گاهی به جهت 
وضوح بطالن ادعای فنای در ذات، فنای در اسما و صفات را عنوان 
ــود را القا مى كنند. گاهی هم برای  ــرده و در لفافه آن، وحدت وج ك
ــير عرفانی به  رفع تناقض، هر دو را پذيرفته و آنها را دو مرحله از س

شمار مى آورند. لذا درباره  صفات و اسما نيز توضيحی مى آوريم:
ــی لفظی و ديگری  ــمای خداوند متعال دو مصداق دارد: يك اس
ــت از حروف  ــی مانند كلمه  خالق كه مركب اس ــم لفظ وجودى. اس
ــی از  ــس بعض ــد نف ــودی مانن ــم وج «خ»، «ا»، «ل» و «ق». اس
ــمای وجودی خداوند،  ــتى. برترين اس ــريف عالم هس موجودات ش
ــالم است. آنها شريف ترين  وجود پاك محمد و آل محمد عليهم الس
ــانه  وجود و علم و قدرت خالق  مخلوقات خداوند متعال و برترين نش
جل و عال مى باشند. لذا از ايشان به عنوان اسماء اّهللا الحسنی تعبير 

مى شود.

واحد بودن خداوند را به بى انتهايى معنا كردن، اشـتباه بزرگى است. در ابتداى 
اين نوشـته اشـاره كرديـم و در جاى خود به طـور مفصل بيان داشـته ايم كه 
اعتقاد به نامتناهى از مطالب نادرست و ساخته  افكار بشرى و معارف فلسفى و 
عرفانى است.  تناهى و عدم تناهى، ويژگى ذات مقدارى است و خداوند واالتر 
از اين است كه به صفت موهوم عدم تناهى، متصف گردد. عالوه بر آن، تحقق 
نامتناهى، موضوعا محال اسـت و حتى ذات مقدارى و مخلوق و متجزى هم به 

آن وصف نمى شود.
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ــمای  ــالك در اين دو معنايی كه برای اس بطالن ادعای فنای س
خداوند گفتيم واضح تر از آن است كه نيازی به توضيح داشته باشد.
ــت كه خداوند متعال  اما درباره ادعای فنای در صفات، بايد دانس
ــالك بخواهد به فنای در  ــالً صفتی غير از ذات خود ندارد كه س اص
ــد؛ بلكه كمال توحيد او، جلّ و عال، نفی صفات از  ــد يا نرس آن برس

اوست.
اميرالمؤمنين عليه السالم مى فرمايد:

«كمال توحيد خداوند متعال، نفی صفات از اوست».۳۹ 
ــت و بحث اتصاف ذات خداوند  ــم، قدرت و حيات اس او ذات عل
متعال به صفات، از اساس بى وجه و سالبه  به انتفای موضوعِ اتصاف 

مى باشد.
ــتن و  ــد را منبع و انبان وجود و صفات و اعيان ثابته دانس خداون
ــما و صفات  ــزل به مراتب و منازل مختلفی به نام مقام اس ــل تن قاب
انگاشتن، هيچگونه ربطی به مبانی برهانی توحيد در مكتب خاندان 

نبوت عليهم السالم كه تنها راه معرفت الهی مى باشند، ندارد.
حضرت امام رضا عليه السالم مى فرمايند:

«هر چيز در خلق پيدا شود، در خالقش نباشد، و هر چه درباره ی 
خلق امكان داشته باشد در آفريننده اش ممتنع است».۴۰ 

بنابر اين، اعتقاد به هرگونه تشابه، همانندى، امكان وحدت، فنا، 
ــد خالف  اندكاك و عينيت بين خالق و مخلوق از هر جهتی كه باش

برهان و نصوص صريح وحی مى باشد 
امام صادق عليه السالم مى فرمايند: 

ــرك است. همانا  ــبيه خلقش داند مش ــی خداوند را ش «هر كس
ــز همانند او  ــچ چيز نماند و هيچ چي ــارك و تعالی به هي ــد تب خداون

نيست. هر چه در توهم آيد خداوند بر خالف آن است».۴۱ 
ــردد، همان ذات و  ــال موجود مى گ ــه ايجاد خداوند متع آنچه ب

ــه دگرگونی در  ــت و اعتقاد ب ــت و هويت عينی مخلوقات اس حقيق
ــت وجود خالق و به صور و اندازه ها و حدود مختلف در  ذات و حقيق
آمدن خداوند كه آن را حقيقت وجود نامتناهی انگاشته اند، افسانه ای 

بيش نيست.

بطالن توحيد افعالى عرفانى
اهل فلسفه و عرفان به نام توحيد افعالى، همه  افعال را به خداوند 
نسبت مى دهند. توحيد افعالی به اين معنا، مستلزم جبر و ظلم صريح 
ــاحت  ــت كه تمامی گناهان و معاصی به س ــت و موجب اين اس اس
ــود. عقيده صوفيان و فالسفه و  ــبت داده ش قدس خداوند متعال نس
ــر  عارفان در اين باره به هيچ وجه با برهان و قرآن و مذهبِ سراس
نور و هدايت تشيع سازگار نيست؛ چنانكه خواجه نصيرالدين طوسی 

در بيان بطالن اين پندار مى فرمايد:
ــه خود ما  ــتند ب ــد به اينكه افعال ما مس ــت حكم مى كن «بداه

است».۴۲. 
ــی پذيرفته اند،  ــاالت در مورد توحيد افعال ــه مؤلف كتاب مق آنچ
ــعرى های اهل سنت و جبری مسلكان مى باشد، و با  عقيده  باطل اش
كلمات خود ايشان نيز تناقض دارد كه در دنباله  مطلب مى گويند: «. 
. . چون دروغ و فريب و تدبيرهای شيطانی . . .» زيرا اگر فاعلی غير 
ــود دروغ  ــت، چگونه مى ش از خدا وجود ندارد و همه  كارها، كار اوس
ــد و چگونه  ــاد و معصيت و كفر، غير حق باش و تزوير و ظلم و فس

مى توان بعضی از تدبيرها را به شيطان نسبت داد ؟!
     ۴. ايشان گمان مى كنند آيه  «هو األولُ واآلخر» نيز دليل بر 
وحدت وجود است و وجود را منحصر به ذات خداوند متعال مى كند؛ 
ــتن زمان نيست؛  در حالی كه اول و آخر بودن خداوند متعال به داش
ــور او نيز به معنای تجلی ذاتی او و بطونش هم به معنای نهان  ظه

مكتب معرفت بشـرى، موجـود را منحصر به يك 
سـنخ (سـنخ داراى اجزا و مقدار) دانسته، سپس 
همان سنخ واحد را به دو قسم تقسيم كرده، يكى 
را متناهـى و ديگـرى را نامتناهـى مى انگارد؛ و در 
مرحلـه بعد، مصـداق وجود نامتناهـى را مجموعه  
اشيا دانسـته و وحدت وجود را نتيجه مى گيرد؛ اما 
مكتب علوم آسـمان در اولين قدم، بشر را متوجه 
اين نكته مى سـازد كه موجـود منحصر به آنچه تو 
آن را تصور و توهم مى كنى نيسـت، بلكه آنچه تو 
آن را تصـور و توهم مى كنى و متناهى يا نامتناهى 
مى انگارى، داراى مقدار و اجزا و مخلوق اسـت، و 
داللت مى كند بر اينكه بايد خالقى موجود باشد كه 
حقيقـت ذات او مباين با سـنخ وجود داراى مقدار 
و اجزا اسـت، و او جلّ وعال قابل اتصاف به زمان و 

مكان و تناهى و عدم تناهى و... نمى باشد .

100

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



ــد. زمان، مكان، دخول، خروج، ظهور  بودن در اندرون اشيا نمى باش
ــيای مخلوق و دارای مقدار است و خداوند  و خفا همه از خواص اش

متعال قابل توصيف به اوصاف مخلوقات نمى باشد. 
ــعر سعدی ـ كه هر فعلی را به تصرف خداوند متعال  ۵. درباره ش
ــبت مى دهد ـ و نيز آيه ای كه ايشان گمان كرده اند شاهد بر اين  نس
ــان و شيطانـ  از جهت  ــر انس ــت كه همه  افعال خير و ش معنی اس
ــاحت قدس  وحدت وجود و انكار وجود هر چيزی غير از خدا ـ به س
ــبت دارد، در بخش سوم به ياری خداوند متعال به  خداوند متعال نس

طور مستقل سخن خواهيم گفت. 

اوهام و بى نهايت
ــران تصوف و مخالفان  ــاب مقاالت درباره  عطار كه از س در كت

مذهب اهل بيت عليهم السالم مى باشد، آمده است: 
«ابياتی چون: 

ــت ــت جز تو كيس ــدای بى نهاي ای خ
چون توئی بى حد و غايت جز تو كيست
ــكی بى ش ــت  بى نهاي از  ــز  چي ــچ  هي
ــی ــد يك ــا مان ــد كج ــون نمى مان چ

احاطه  اعجاب انگيز او را بر حكمت متعاليه نشان مى دهد كه در 
دو بيت، سر وحدت وجود و تفسير آن آيت الهی را كه فرموده (اول 
ــر كه فرمود: (به هر  ــت) و آن آيت ديگ ــر و ظاهر و باطن اوس و آخ
ــت) با استدالل محكم و روشن  طرف روی آوريد آنجا چهره خداس
فلسفی بيان كرده است كه آخر، چون او بى نهايت است جايی برای 
ــود كه او تمام شود و او  ــروع مى ش غير نمى ماند؛ زيرا غير از آنجا ش

هرگز تمام نخواهد شد!
ــت ــان هيچ نيس ــدا در دو جه ــر خ غي
ــت ــه آن هيچ نيس ــو غير ك ــچ مگ هي
را ــوم  موه ــتی  هس ــر  كم ــن  اي
ــت ــايی به ميان هيچ نيس ــون بگش چ
ــار ــاغ و به ــبزه و ب ــت گل و س اوس
ــت ــاغ جهان هيچ نيس ــر در اين ب غي

ــه در ديباچه فصوص  ــت ك ــخن ابن عربی اس ــن همان س و اي
ــتايش  ــياَء وهو عينُها!؛ س هر اَألشْ ــم گفت: اَلْحمد ِهللاِّ الَّذی أَظْ الحك
ــتی  ــت كه جمله چيزها پديد آورد و او خود، عين هس مر خدای راس

آنهاست».۴۳
ــمت از نوشته های ايشان كه  ــدن بطالن اين قس برای واضح ش
ــود در همه  زمانها و مكانها معرفی مى كند به  خدا را بى نهايتی موج
گونه ای كه وجود او از هر طرف آنچنان امتداد يافته است كه هرگز 
تمامی ندارد، ناچاريم توضيحاتی بياوريم تا روشن شود كه بر خالف 
ــدازه از مبانی برهان و قرآن و  ــان، اين مطالب تا چه ان مدعای ايش

مكتب اهل بيت عصمت عليهم السالم به دور مى باشد. 
ــه به ديباچه ی  ــارت ابن عربی ك ــت كه عب (اين تذكر الزم اس
فصوص نسبت داده شده، در كتاب فتوحات وی مى باشد نه فصوص 

و عبارت نيز نادرست آورده شده است۴۴.)
متناهی يا نامتناهی بودن، از شؤون ذات مقداری و متجزی است 
و به خداوند متعال كه موجودی مباين با مقدار و فراتر از داشتن اجزا 
ــبت داده نمى شود. عالوه بر آن، اعتقاد به وجود نامتناهی  است، نس

فی نفسه از اوهام بوده و وجود آن از محاالت است۴۵.

ــودی نيز، از خواص  ــكان و قابليت امتداد وج ــتن زمان و م داش
ــود؛  ــبت داده نمى ش موجود مقداری و متجزی بوده و به خداوند نس
ــت، و او بود در حالی  ــه او، خالق و آفريننده ی زمان و مكان اس بلك
ــت خود در آفريده ی  ــه زمان و مكان نبود. پس چگونه ممكن اس ك

خويش تحقق يابد؟!۴۶
«چگونه چيزی كه خود او آن را ايجاد كرده در او موجود شود و 

به خود او باز گردد؟!» ۴۷ 
اميرالمؤمنين عليه السالم مى فرمايد:

«بزرگی خداوند به امتداد يافتن در جهات مختلف نيست وگرنه، 
ــه اينكه همه  ــته اى، و عظمت او ب ــمی بزرگ پنداش تنها او را جس
ــود نمى باشد كه در اين صورت، تنها او را  چيز به وجود او منتهی ش
جسدی بزرگ دانسته اى؛ بلكه او دارای علو شأن و عظمت سلطنت 

و احاطه ی قدرت است».۴۸ 
ــور مزاحمت وجودی بين دو موجود مباين در ذات و حقيقت،  تص
ــت و ديگری برخالف آن، از اساس  كه يكی دارای مقدار و اجزا اس
ــد و به مراتب بدتر از اين است كه كسی مثالً در مورد  باطل مى باش
ــت ! كه چنين  ــد: وزن آن دو كيلو و يك متر اس ــزی بگوي وزن چي
سخنی به طور آشكارا باطل و از جهل به حقيقت معنای آن دو واحد، 

سر چشمه گرفته است.
ــت كه ذات متعالی از مقدار و اجزا را با ذات مخلوق  از اين رو اس
ــى، و نه دخول و  ــت و نه نزديك ــبت دوری اس و دارای اجزا، نه نس
ــد و نه تزاحم. تمامی  ــروج و نه غيبت و نه تعاصر، و نه تحدي ــه خ ن
ــبت دادن نابجای  ــن خياالت درباره ی ذات متعالی خداوند، از نس اي
ــأت گرفته  ويژگى های مقادير و مخلوقات به خالق مباين با آنها نش

است.
ــان هيچ گونه نيازی به  ــر اين، بطالن ادعای وحدت وجودي بناب
ــيای مخلوق  ــت اعتقاد به وجود اش ــدارد؛ چه اينكه صح ــح ن توضي

خداوند را منبع و انبان وجود و صفات و اعيان 
ثابته دانسـتن و قابل تنـزل به مراتب و منازل 
مختلفى به نام مقام اسـما و صفات انگاشتن، 
هيـچ گونه ربطـى به مبانى برهانـى توحيد در 
مكتب خاندان نبوت عليهم السالم كه تنها راه 

معرفت الهى مى باشند، ندارد.
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ر ايجاد و اعدام و مشيت و اراده   ــخّ خداوند و مباين با ذات او كه مس
او مى باشند، بديهی است و عين توحيد و حقيقت تنزيه ساحت جالل 
ــر عكس، اعتقاد به  ــت، و ب ــت الهی از اوصاف مخلوقات اس و عظم
ــتن و نامتناهی بودن وجود خداوند و نفی وجود  بزرگی مقداری داش

حقيقی اشيای مخلوقِ خداوند متعال، مالزم است با: 
۱. جزء داشتن و دگرگونی ذات متعالی خالق.

۲. مخلوق بودن او.
۳. نفی قدرت او بر ايجاد و اعدام حقيقی اشيا.

ــبت دادن تمام زشتى ها و معاصی به ساحت جالل  ۴. جبر و نس
او.

۵. اسير بودن حقيقت هستی او در چنگ ماهيات و حدود.
ــرای قانون  ــتی و ذات او در مج ــدن حقيقت هس ــاری ش ۶. ج
ــب با وحدت وجود. (به  جبری علت و معلول، در معنای تأويلی مناس

صورت های مختلف در آمدن).
۷. و . . .

ــد اعتقاد به وحدت  ــت که مفاس ــن اس بلكه بر اهل تحقيق روش
ــت، و اعتقاد به آن مستلزم باطل دانستن  ــمارش نيس وجود، قابل ش
تمامی ابواب شريعت از توحيد و عدل و نبوت و امامت تا دعا و بداء 

و عمل و جزا مى باشد.

كتاب مقاالت در اينجا به سخن ابن عربی كه گفته است: «منزه 
ــت خداوندی كه اشيا را آفريد و خود عين آنها است» اشاره كرده  اس

است. چنانكه كتاب روح مجرد نيز مى نويسد:
«تمام اين رد و بدلها و اشكاالت و پاسخها [درباره  وحدت وجود] 
ــكالش  ــؤال و اش را خود محيی الدين فقط با همان عبارت مورد س

پاسخگو مى باشد كه:
ياَء من العدمِ وهو عينُها؛ پاك و منزه و  هر االَشْ ــبحان من أَظْ س»
مقدس است آنكه اشياء را از كتم عدم به وجود آورد، و خودش عين 

آن اشياء است».
ــبحان يعنی من آن ذات عالی و راقی و . . . را تنزيه مى كنم  س
ــوائب دوئيت و غيريت و مخلوط شدن با اشيايی كه از عدم به  از ش
ــت . . . و اشيايی را  وجود آورده . . . در حالی كه خودش عين آنهاس
ــايه ای بيش نيستند و عينيت ربط و  ــت جز س كه به ظهور آورده اس
ــام  ــاط آنها با ذات . . . موجب تركيب و حدوث و تجزيه و انقس ارتب

نخواهد شد»۴۹.
ايشان اين تأويل نادرست را بر خالف صريح كالم و مبنای ابن 
ــؤاالت پاسخ مى دادند  عربی نموده اند و كاش تأملی نموده به اين س

كه:
۱ . چرا اظهار اشيا را، به «از عدم به وجود آوردن» معنی كرده و 

از پيش خود عبارت «من العدم» را به آن افزوده اند؟!
ــد از عدم مى دانند،  ــيا را موجود بع ــر واقعا مخلوقات و اش ۲ . اگ
ــد؟! مگر ممكن است موجودی  چگونه خدا مى تواند عين همانها باش
ــد كه خودش آن را به وجود مى آورد؟ و مگر  عين همان چيزی باش

تقدم وجود شئ بر خودش از بديهى ترين محاالت نيست؟!
۳ . اگر خداوند، عين همين اشيای متجزی و متعدد است، چگونه 

در ذات او حدوث و تجزيه و انقسام الزم نمى آيد؟!
ــه مخلوقات  ــان مى توان پذيرفت ك ــن عقل و بره ــا كدامي ۴. ب
ــايه ای بيش نبوده و پوچ و عدم و  ــات ما، جز س خداوند و محسوس
وهم و خيال مى باشند؟! آيا سوفسطائى گرى ای باالتر از اين مى توان 

نشان داد كه گفته شود:
وهباٌء»۵۰  مــد ع  ــات وسسحالْم ــةُ  «وجملَ
«و تمامی محسوسات پوچ و باطل است!»

اگر انكار محسوسات تا اين حد ساده است، بر چه مبنايی وحدت 
ــود را كه جز با رياضت های غير معقول و تلقين و تصرف اقطاب  وج
ــت نمى دهد مى توان اثبات  ــتی سالك دس غير معصوم در تمام هس
ــات باز هم وحدت وجود از هر  ــرد؟! آيا با همه  اين احوال و مقدم ك

محسوسی بديهى تر است؟!
كتاب روح مجرد مى نويسد: 

حضرت مير سيد شريف در حواشی تجريد مى فرمايد:
ــی كه وجود را در عين  ــت درباره كس «اگر بگويى: رأی تو چيس
ــام نيست، مع ذلك  ــت و قابل تجزيه و انقس آنكه حقيقت واجب اس
ــترده شده است و  آن را چنان مى بيند كه بر پيكرهای موجودات گس
در تمام اشيا ظهور نموده به طوری كه چيزی از آن خالی نمى باشد، 
بلكه آن وجود، حقيقت اشيا و عين اشيا است و امتياز و تعدد و تقيد و 
تعين اشياء به واسطه اعتباريات است و آن را مثال مى زنند به دريا و 
ظهور دريا در صورت و شكل امواج كثيره با آنكه در حقيقت، چيزی 

غير از حقيقت دريا و آب در ميانه نيست؟».
ــود با قوای  ــی را ادراك نمى توان نم ــن معن ــن مى گويم: اي «م
ــفيه آن را دريافت نمود، نه با  ــاهدات كش ــى؛ بلكه بايد با مش عقالن
ــى، و راه هر كس برای آنچه كه  ــای بحثی و مناظرات عقل گفتگوه

وی برای آن آفريده شده باز است»۵۱.
ــود كه  ــل كنيم تا معلوم ش ــواب فوق، نيك تأم ــؤال و ج در س
نادرستی اعتقاد ايشان درباره  يكی بودن خدا و خلق و وحدت وجود، 
ــت كه هيچ نيازی به رد و  ــان به گونه ای جلوه گر اس در بيان خودش

ابطال ندارد. 
روح مجرد نقل مى كند: 

ــياء  «و بالجمله طائفه  صوفيه  موحده چنانكه حكم به عينيت اش

حضرت امام رضا عليه السالم مى فرمايند:
«هـر چيـز در خلـق پيـدا شـود در خالقش 
نباشـد، و هر چه درباره  خلق امكان داشـته 

باشد در آفريننده اش ممتنع است».  
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ــق مى گويند، حكم به  ــتی مطل ــد و همه را وجود حق و هس مى كنن
غيريت اشياء نيز از ايشان واقع است و اشياء را غير حق گفته اند كه 
نه عين اوست و نه غير او، چنانكه در فصوص اشارت به اين عبارت 

و اطالقات كرده و مست باده قيومی موالی رومی نيز فرموده:
ــوی ــا ش ــه عنق ــاف و گ ــوه ق گاه ك
ــوی ش ــا  دري ــی  گه و  ــيد  خورش گاه 
ــی نه آن در ذات خويش تو نه اين باش
ــش ــش پي ــا در پي ــرون از وهمه ای ب

ــت از تشبيه و تنزيه  . . . هر يك از اين اطالقات به اعتباری اس
ــع و تفصيل و نظر به بعضی از حيثيات؛ نه به جميع حيثيات و  و جم

لهذا در كالم ايشان تناقض نما بسيار است»۵۲.
ــن شد كه اين مطالب، عين تناقض است  بنا بر آنچه گفتيم روش
ــاری برای رفع تناقض و نفی لزوم  ــه تناقض نما، و اين وجوه اعتب ن
ــتن عقل و  ــت نمى كند، و جز با كنار گذاش ــزی ذات خدا، كفاي تج
ــتدالل و بداهت، نمى توان آنها را پذيرفت؛ چنانكه خود  برهان و اس
ــن تناقضات صريحی  ــد چني ــدان معترفند؛ بلكه اگر قرار باش ــز ب ني
ــمرده نشود، هيچ مصداقی برای تناقض پيدا نخواهد شد،  تناقض ش
ــريان يافته، آنها را هم در  و وحدت وجود به مصاديق تناقض نيز س

بر خواهد گرفت.

حلول و اتحاد يا وحدت وجود؟و يا هيچكدام؟!
بزرگان عرفان گويند، ما با حلول ذات خداوند در بنده و نيز اتحاد 
آن دو با هم، مخالفيم و آن را شرك مى دانيم، و در بيان علت عقيده  
خود گويند، حلول و اتحاد مستلزم اين است كه ما از اول برای بنده، 

ــدا فرض كرده  ــودی غير از وجود خ وج
ــاد، امكان  ــيم تا اينكه حلول و اتح باش
ــدگاه وحدت  ــد، و چون از دي ــر باش پذي
وجود از همان ابتدا، اعتقاد به موجوديت 
ــر از ذات خداوند ـ  ــز ديگری غي هر چي
ــت  ــو به عنوان مخلوق اوـ  محال اس ول
ــتی منحصر به ذات او بوده، هيچ  و هس
چيز جز او وجود ندارد، حلول و اتحاد نيز 

ممكن نيست.
رساله  لب اللباب مى نويسد: 

ــه كلی  ــود ب ــدت وج ــای وح «معن
ــای تعدد و تغاير را نفی مى كند و در  معن

ــام وجودات متصوره را جزء  ــر وجود مقدس حضرت احديت، تم براب
ــمرد، و سالك به  ــايه مى ش ــمرد و همه را ظل و س موهومات مى ش
ــتی خود را از دست مى دهد و  ــطه ارتقاء به اين مقام، تمام هس واس
خود را گم مى كند و فانی مى شود . . . وليس فی الدار غيره ديار؛ اين 

كجا و حلول و اتحاد كجا؟»۵۳
كتاب نشان از بى نشانها از شيخ عطار چنين نقل مى كند:

ــم ــاد ه ــود اتح ــر ب ــول، كف ــا حل اينج

ــه تكرار آمده ــت ليك ب كاين وحدت اس
غير تو هر چه هست، سراب و نمايش است
ــيار آمده ــت و نه بس كاينجا نه اندك اس
ــز او ذره ای نبود ــن متفق كه ج يك عي
ــار آمده ــر اينهمه اغي ــت ظاه چون گش
ــود كار تو ــوه دادن خود ب بر خويش جل
ــده ــك كار آم ــزار كار ز ي ــد ه ــا ص ت

كتاب مقاالت مى نويسد:
«بايد افزود كه مقصود عارفان از انا الحق، نفی االهيت و نهادن 
ــت كه اين كار نزد ايشان، عين فرعونيت  آدمی در مقام خدايی نيس

است.
ــت ــت پس ــت فرعونی انا الحق، گش گف
ــت ــا الحق، او برس ــوری ان ــت منص گف

ــتی محدود و  ــا الحق، نفی تعين و فنای هس ــه مقصود از ان بلك
ــاعران، محو حباب در آب  ــتی مطلق و به تعبير ش ــتغراق در هس اس

است.
ــب مخالفند. يكی گويد خدايی در  ــن دو دعوی در دو قط . . . اي
ــت و صاحب قدرت منم و آن ديگری گويد حالج در ميان  كار نيس
نيست همه خداست، از اين رو دعوی حالج و بايزيد را جمله عارفان 
ستوده اند و هر يك به زبانی تفسير كرده اند و دعوی فرعونان را خود 

ايشان نيز باور نداشتند تا به غير چه رسد.
ــر دار بلند ــت س ــت آن يار كز او گش گف
ــرار هويدا مى كرد جرمش اين بود كه اس

                      حافظ»۵۴

ــاره  وحدت وجود و  ــان درب ــته اند كه اعتقاد ايش گويا عرفا پنداش
ــر گونه خلق و  ــه ذات خداوند و نفی وجود ه ــار موجوديت ب انحص
ــت كه اينچنين از  ــل حلول و اتحاد بهتر اس ــى، از اعتقاد اه مخلوق

حلول و اتحاد گريخته و به وحدت وجود پناه برده اند. 
در رساله  لب اللباب آمده است :

ــده به  ــالك... توجه به نفس خود بنمايد، تا كم كم تقويت ش «س
وطن مقصود برسد كه حتی در حين تالوت قرآن بر او منكشف شود 

اهل فلسفه و عرفان به نام توحيد افعالى، همه  افعال را به خداوند نسبت مى دهند. 
توحيد افعالى به اين معنا، مستلزم جبر و ظلم صريح است و موجب اين است كه 
تمامى گناهان و معاصى به سـاحت قدس خداوند متعال نسبت داده شود. عقيده 
صوفيـان و فالسـفه و عارفان در اين باره به هيـچ وجه با برهان و قرآن و مذهِب 
سراسر نور و هدايت تشيع سازگار نيست؛ چنانكه خواجه نصيرالدين طوسى در 

بيان بطالن اين پندار مى فرمايد:
«بداهت حكم مى كند به اينكه افعال ما مستند به خود ما است». . 
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ــر  ــت جلّ جالله... و مى فهمد كه فعل از او س كه قاری قرآن خداس
ــت... و به طور كلی مى يابد كه در تمام عوالم،  نمى زند بلكه از خداس
ــت و بس، و آن خداوند  ــميع بصير و حی يكی اس قادر و عالم و س
جلّ جالله است. و هر موجودی به قدر سعه وجودی خود او را نشان 
ــناخت، بلكه  ــالك جز خدا را نخواهد ش مى دهد.... در اين مرحله س
خدا خود را مى شناسد و بس، [كامال دقت شود] و ذات، ذات مقدس 

حضرت خداوند است.». ۵۵ 

و نيز مى نويسد:
ــود كه از همان اول جز آنچه او  ــالك در اينجا متوجه مى ش «س

اكنون به آن رسيده است، هيچ چيز موجود نبوده...».۵۶
و نيز مى نويسد:

ــالك راه خدا از اينجا سعی مى كند كه حب و عشق محبوب  «س
ــته، قدم خود را در  ــا به كلی از تغاير كثرت گذش ــوش كند ت را فرام

عالم وحدت بنهد».۵۷
ــده اند اين است كه  ــياری بدان گرفتار ش ــتباه بزرگی كه بس اش
ــدا از حقيقت ذات خدا  ــا حقيقت ذات خود را ج ــال مى كنند عرف خي
ــده مى انگارند، نه  ــود خود را در مقابل خداوند نادي ــد، اما وج مى دانن
اينكه مخلوقيت خود و جدايی حقيقی بين خود و خدا را منكر باشند. 
اما حقيقت اين است كه اين نظر بسيار سطحی بوده و از عدم توجه 
ــمه مى گيرد، چه اينكه  به مبانی عرفا، و بلكه تصريحات آنها سرچش
ــتی منحصر به فرد، و خالصه در  آنها بارها تصريح كرده اند كه هس
ذات خداست، و تصور هرگونه وجودی برای غير او جز وهم و خيال 

و جهل و شرك نيست.
ــحه ای از آن  آنها هر چيزی را صورتی و جلوه ای و موجی و رش
ــدا مى پندارند، و به  ــت وجودی مى دانند كه آن را خ ــای بى نهاي دري
ــتی به  صراحت انكار مى كنند كه خداوند موجودات را از عدم و نيس
ــان از  ــير و هدف غايی ايش ــد. و نهايت س وجود آورده و آفريده باش
ــالك است كه  همه ی رياضت ها و زحمات، تلقين همين معنی به س
ــی از دريای بى نهايت  ــود را جلوه ای و پرتوی از ذات خدا و موج خ

وجود او بداند و بس .
ــب وحدت وجود كه مى گويد، ما از ابتدا وجودی غير  بارى، مذه

از خدا نداشته ايم و چيزی غير از او نبوده ايم و به وهم و خيال، خود 
ــال مى دانيم كه ما اوييم،  ــته ايم، و ح را موجودی غير از او مى دانس
بلكه او خود اوست و من و مايی در كار نيست، چه مزيتی بر مذهب 
ــتی برهانی و  ــته و چه ربطی به توحيد و خداپرس حلول و اتحاد داش
ــته اند و آن را كمال معرفت  ــه آن دل بس ــی دارد كه عارفان ب قرآن

خداوند مى شناسند؟!

گريز اهل عرفان از دليل و برهان
از آنجا كه ادعاهای اهل عرفان با موازين عقلی و برهانی سازش 
ــدت از برهان و عقل گريخته و به بهانه  عشق و مستى،  ندارد، به ش
حقايق آشكار را انكار كرده و با بينش صحيح فكری در افتاده اند. در 
نتيجه  اين عقل ستيزى، حق و باطل را يكی دانسته و كفر و ايمان 

را يكسان تلقی كرده اند.
ــق با  ــل از مخالفت های صريح مذهب عش ــاب مقاالت، غاف كت

برهان و قرآن و سنت و وحى، چنين مى نگارد:
«اين حال هميان و حيرت از يك نگاه پديد مى آيد كه به تنهايی 
ــش ها  ــهود را در بر مى گيرد و همه پرس تمام ديدنی های غيب و ش
ــخ مى گويد . . . در وادی  ــای عقل عافيت انديش را پاس و خارخاره
حيرت، جمله اضداد جمع و همه محاالت حال مى شوند. شب و روز 
و آفتاب و ماه و زهر و شكر و بهار و خزان در هم مى آميزند و سالك 

را در خود گم مى كنند چنانكه:
ــه ای  ــا ن ــتی ي ــند هس ــر از او پرس  گ
ــه اى؟  ــتى؟ ك ــى؟ پس ــربلند عالم  س
ــان  مي از  ــی  برون ــا  ي ــی  ميان  در 
ــان  عي ــا  ي ــی  نهان ــا  ي ــاری   بركن
ــر دويی  ــا ه ــى ای ي ــا باق ــى ای ي  فان
ــه توئی  ــه ای يا ن ــا تو ن ــی ي ــر دوي  ه
ــز من  ــم چي ــن ندان ــالً م ــد اص  گوي
ــن  ــز م ــم ني ــم ندان ــم ه ــن ندان  وي
ــت  معرف ــدارم  ن ــا  ام ــم   عارف
بى صفت  ــتم  نگش ــتم  گش ــت   بى صف
ــر ــق الطي                         منط

ــود و  ــق مى ش   و در اين حال، تخت وجود به تمامی حجله عش
سالك از منطق الطير شعشعه  ذات، بيخود و حيران مى گردد»۵۸.

و نيز مى نويسد: 
ــت، از زمين زير پای تا آسمان باالی  «جهان آكنده از زيبايی اس
ــق تا نقوش  ــر، و از ابر و موج تا كاغذ ابر و باد، و از بيرنگی عش س
ــت، و حقيقت  ــق، زيبايی حقيقت اس ــيرهای دمش ــگ شمش رنگارن
ــت به  ــن وجودند . . . زندگی رقصی اس ــت، و هر دو عي زيبايی اس

سوی خداوند . . .»۵۹
ــق، از تمامی صحنه های  ــای ديگر به جرعه ای از می عش  در ج

مجاهدات و مبارزات حق و باطل كناره جسته، چنين مى نويسد:
ــرت ببرد ــه ز دل قلت و كث ــور ك مى خ

از آنجـا كه ادعاهـاى اهل عرفان بـا موازين 
عقلـى و برهانى سـازش ندارد، به شـدت از 
برهـان و عقـل گريختـه و به بهانه  عشـق و 
مستى، حقايق آشكار را انكار كرده و با بينش 
صحيح فكرى در افتاده اند. در نتيجه  اين عقل 
سـتيزى، حق و باطل را يكى دانسـته و كفر و 

ايمان را يكسان تلقى كرده اند.
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ــرد بب ــت  مل دو  و  ــاد  هفت ــه  انديش
او از  ــه  ك ــی  كيميائ ز  ــن  مك ــز  پرهي
يك جرعه خوری هزار علت ببرد  (خيام)

                                       
ــح كل صوفيان  ــی و صل ــق عرفان ــراب عش ــدح اين ش و در م

مى نگارد:
ــراب است كه سوداگران ترازوخوی را از سنگ  «اين كدامين ش
تفرقه و حسابِ كم و بيش مى رهاند، و جنگ هفتاد و دو ملت را به 

آشتی مى كشاند».۶۰
آرى! مذهب عشق و عرفان، كسانی را كه بر اساس موازين عقل 
و برهان و سنت و قرآن قدم برمى دارند و به حق تمسك مى جويند 
ــوداگر ترازوخوی و گرفتار سنگ تفرقه  و باطل را دور مى اندازند، س

ــابِ كم و بيش مى خواند، و به همين  و حس
سادگی بر مكتب تمامی حق جويان و باطل 
ــران و پيروان  ــه پيامب ــزان، يعنی هم پرهي
راستين ايشان، خط بطالن مى كشد! و اهل 
ــاس باطل  ــتی بر اس ــق و باطل را به آش ح

دعوت مى كند!
ــتى، چگونه مى توان ضديت های  به راس
ــتره  تاريخ را ـ  ــای حق و باطل در گس اولي
ــان دانست كه  پناه بر خداـ  جنگ خر فروش

كتاب مقاالت مى نويسد:
«مادر گلها خار است و جنگ خار و گل 

ــان، صنعت و بازار  ــون جنگ خر فروش ــه تعينات و اضداد چ و هم
گرمی است...۶۱ 

ــت ــق خانقاه و خرابات فرق نيس در عش
هر جا كه هست پرتو روی حبيب هست.۶۲

                                       حافظ
ــت پويان ــر دو در ره ــن ه ــر و دي كف
ــان گوي ــه  ل ــريك  الش ــده  وح

                                    سنائى۶۳
و نيز از ديوان شمس تبريزی چنين نقل مى كند:
موءمن و كافر مگوی محسن و فاسق مجوی

جمله اسير تواند دست كرم برفشان!
كيست كه مست تو نيست جرعه پرست تو نيست

مهره دست تو نيست بر همه افسون بخوان۴۶!
آرى! ايشان اين چنين بر مبنای مذهب صلح كل عارفان، كفر و 
دين و فسق و ايمان را يكی مى دانند؛ اما خداوند متعال مى فرمايد.

۶۵«ونتَوسقًا ال يفَاس ان من كَ ان مؤمنًا كَ «أَ فَمن كَ
هرگز مساوی نيستند».

و مى فرمايد:
 الّذيِنرِ وإِلَی النُو ــات لُم جهم من الظُّ رِ ــی الّذيِن آمنُوا يخْ لاهللاُّ و»

 كأُولئ اتلُم جونَهم من النُّورِ إِلَی الظُّ رِ ــوتُ يخْ اغُ روا أَولياؤهم الطّ فَ كَ
۶۶«وندال حاب النّارِ هم فيِها خَ أَصْ

لُماتُ  « . . . قُلْ هلْ يستَوِی اَألعمی والبصير أَم هلْ تَستَوِی الظُّ
۶۷«النُّورو

وا  اتّقُ بِيث فَ ثْرةُ الخَ يب ولَو أَعجبك كَ بِيثُ والطَّ «قُلْ الَ يستَوِی الْخَ
۶۸«ونحتُفْل م اهللاَّ يا أُولی اَأللْبابِ لَعلّكُ

«بگو: پليد و پاك يكسان نيستند هر چند فراوانی پليدها تو را به 
ــگفت آورد. پس ای خردمندان، از خدای بپرهيزيد، شايد رستگار  ش

شويد».
 مه نَةالْج ابح ــة، أَصْ حاب الجنّ حاب النّارِ وأَصْ ــتَوِی أَصْ سي «الَ

۶۹«ون ائزُ الْفَ
ــت  ــل بهش ــتند. اه ــان نيس ــتيان يكس ــا بهش ــان ب «دوزخي

رستگارانند».
كتاب مقاالت مى نگارد: 

ــاند و عوالم بى نهايت را  «و به گفته حافظ جرعه ای بر خاك افش
مست و شيدای خود كرد».۷۰

مى پرسيم: چگونه شما همه چيز را مست و شيدای خدا مى دانيد؟ 
ــق او بندگانش را  ــيدای خداست؟ و به عش ــيطان، مست و ش آيا ش
ــعادت  ــمنی با س ــوی دوزخ و مبارزه با پروردگار مهربان و دش به س
ــان مى خواند؟! آيا كشندگان پيامبران الهى، به عشق و مستی  خودش
ــا خونخواران  ــاندند؟ آي ــفيران مخلص او را به قتل رس ــى، س خداي
ــى، بزرگترين فاجعه ی تاريخ  ــتی محبت اله صحنه ی كربال، به مس
ــاعده را هم خانه ی عشق  ــقيفه ی بنی س ــما س را رقم زدند؟! آيا ش
ــزه  معاويه را؟! و  ــر ني ــی مى دانيد؟! و قرآن های بر س ــت اله و محب
ــم اميرالمؤمنين عليه السالم و استخوان حلقوم آن حضرت  خار چش
ــتانه  دژخيمان و  ــير ابن ملجم را؟! و ديگر نعره های مس را؟! و شمش
ــه اهل عرفان مى گويند هيچ فرقی  خونخواران تاريخ را؟! آيا چنانك
بين حق و باطل نيست، و اهل باطل همگی عاشقان مستانه  حقند؟! 
و آيا تمامی پيامبران و معصومين عليهم السالم كه پيرو مذهب صلح 
ــق و مستی فراگير عارفانه نبوده اند و با تمام توان خود با  كل و عش
ــلكان و وحدت وجوديان و دهريان منكر  ــان و جبری مس كفر كيش

آفرينش مبارزه كرده اند، بر خطا بوده اند؟!

آرى! مذهب عشـق و عرفان، كسـانى را كه بر اسـاس موازين عقل و برهان 
و سـنت و قـرآن قـدم برمى دارند و به حق تمسـك مى جوينـد و باطل را دور 
مى اندازنـد، سـوداگر ترازوخوى و گرفتار سـنگ تفرقه و حسـاِب كم و بيش 
مى خوانـد، و به همين سـادگى بر مكتب تمامى حق جويـان و باطل پرهيزان، 
يعنى همه پيامبران و پيروان راسـتين ايشان، خط بطالن مى كشد! و اهل حق 

و باطل را به آشتى بر اساس باطل دعوت مى كند!
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ــيدن  ــه در پی آنند تا با نوش ــن آرزوی عارفان ك ــی اي در ارزياب
ــق از قلت و كثرت رهيده و از انديشه  هفتاد و دو ملت  صهبای عش
ــوند و به حق و باطل كاری نداشته باشند، بيان مى داريم كه  فارغ ش

امام باقر عليه السالم فرمودند:
ــان، هفتاد و سه گروه شدند؛ هفتاد دو  «اين امت پس از پيامبرش
گروه ايشان در دوزخ و تنها يك فرقه در بهشت خواهند بود. سيزده 
گروه از آن هفتاد و سه گروه، خود را به محبت و واليت ما مى بندند 
كه دوازده گروه از ايشان نيز در دوزخند و تنها يك گروه اهل بهشت 

خواهند بود».۷۱ 

عاقبت وخيم مذهب صلح كل
ــان و مذهب صلح  كتاب مقاالت در پی دفاع از بى قيدی درويش

كل عارفان مى نگارد:
«بايد گفت كه اختالف عقل و عشق در مراتب ادراك است و تا 
ــوم و تعينات متكثره  ــی كه آدمی درك ماهيات و حدود و رس هنگام
ــنجد و هر  مى كند و كائنات را يك به يك به ترازوی خويش مى س
ــكر و  ــی مى نهد و تميز مى دهد، ميانه زهر و ش ــك را وزنی و نام ي
زشت و زيبا و شب و روز و كفر و ايمان و ميخانه و محراب و درست 
ــوب منطقی و رياضى،  ــر، و در يك چهار چ ــت و خير و ش و نادرس
ــتراك و جهت اختالف و جنس و فصل موجودات را معين  جهت اش
ــج گوهر، چيزی  ــش جهت و پن ــرون از چهار حد و ش ــد و بي مى كن
نمى داند و در اين ميانه خود را محور همه قضاوت ها و سنجش ها و 
ــد، قوه ادراك او در مرتبه عقل است و او را عاقل  ارزش ها مى شناس
گويند . . . وقتی قوه ادراك از دانايی به بينايی رسيد عاشق مى شود 
و محصول چهل سال علم و زهد و تقوی را به يك پياله می عشق 

سودا مى كند و از جهان تضاد رهايی مى يابد . . .»۷۲
ــی حقيقی خود را به  ــت هر كس فطرت الهی و بيناي بديهی اس
ــعار و گفتارهای نادرست و خالف برهان  ــدن در دريای اش غرق ش
ــتن بين  ــد، به خوبی مى داند فرق گذاش ــت نداده باش عارفان از دس
ــت و نادرست و  ــب و روز، كفر و ايمان، و ميخانه و محراب، درس ش
ــنت غير قابل تغيير الهی و متن  ــاس برهان و س حق و باطل، براس
ــتى، پشت پا بر  ــق و مس ــت، و به بهانه  عش كتاب وحی خداوند اس

ــق زدن و از عقل گريختن، نهايت كجروی  همه ی واقعيات و حقاي
و گمراهی است.

آيا آن آگاهی و شعور و بيداری كه جامعه  ما پيوسته به خود نسبت 
ــت و نادرست؟! و  ــر و درس مى دهد، يعنی همان انكار فرق خير و ش
ــت كه هر كس  ــكار كردن ضديت حق و باطل ؟! مگر نه اين اس ان
ــرد و انحصار حقانيت محض به مكتب  ــت حق و باطل را نپذي ضدي
ــكار كند، در  ــالم را به هر بهانه ای ان ــل بيت عليهم الس ــرآن و اه ق
ــالم و مسلمانى، صريحا ريشه ی اسالم و  حضور تمامی مدعيان اس
ــش های پيامبر و اهل  ــت قرآن را زده، تمامی مبارزات و كوش حقاني
ــالم و مجاهدات مدافعان نستوه حريم تشيع را پوچ و  بيت عليهم الس

باطل مى شمارد؟!
ــه های خالف برهان،  ــيد كه با دفاع از اين انديش آيا نبايد انديش
ــی  ــالم و نمرود، موس ــس، ابراهيم عليه الس ــد و ابلي ــئله  خداون مس
عليه السالم و فرعون، خاتم االنبياء صلى اهللا عليه و آله وسلم و ابوجهل، 
اميرالمؤمنين عليه السالم و معاويه، سيدالشهدا عليه السالم و يزيد و 
ــنت با اديان تحريف شده و صوفيان دور  پيروان برهان و كتاب و س

از دين و برهان، به چه سرنوشتی مى انجامد؟!

عقل يا عشق، و برهان يا شهود؟
از شگفت ترين ادعاهای اهل عرفان اين است كه گويند با عقل 
ــوان يافت، و بايد برای  ــتدالل، توحيد واقعی را نمى ت و برهان و اس
رسيدن به حقيقت عرفان بر مركب عشق سوار شده، با شهود به آن 

دست يافت. مولوی گويد:
ــود ب ــن  چوبي ــتدالليان  اس ــای  پ
ــن بود ــخت بى تمكي ــن س ــای چوبي پ

ــتاد خود  كتاب روح مجرد نيز در بيان حاالت يكی از مريدان اس
مى نگارد: 

ــوده شده بود . . . و  «ديدگان ملكوتيش به مقام و منزلت آقا گش
ــل و اطاعت را خوانده بود و صريحا مى گفت: اين  فاتحه  حديث عق

احكام مزدوران است نه احكام عشاق!»۷۳
و نيز از استاد خود نقل مى نمايد كه: 

ــائل بدون ادراك  ــائل معارف الهی بلكه همه آن مس «غالب مس
توحيد شهودى، قابل ادراك نيست».۷۴

و نيز در كتاب روح مجرد آمده است: 
«مستند شيخ [ابن عربى] در وحدت وجود، كشف صحيح و ذوق 

صريح است؛ نه دليل عقلی يا مقدمات نقلى».۷۵
از نعمت اّهللا ولی نقل شده است كه مى گويد:

ــار ــر چه ــد ه ــر و خال ــرو و بك ــد و عم زي
ــت ــان يكی اس ــا ايش ــزد م ــد، ن ــار باش چه
ــخن س ــن  اي ــالف  خ ــد  گوي ــر  اگ ــل  عق
ــت ــی اس ــه مردك ــه ابل ــنو ك ــرف او مش ح

در حالی كه اگر واقعا چنين است، چرا اين عقل گريزان با استدالل 
عقلی و برهانى، شهود و عشق را بر عقل و برهان مقدم مى دارند؟!

به راستى، چگونه مى توان ضديت هاى اولياى 
حـق و باطـل در گسـتره  تاريـخ را  جنگ خر 

فروشان دانست كه كتاب مقاالت مى نويسد:
«مادر گلها خار اسـت و جنگ خار و گل و همه 
تعيّنـات و اضـداد چـون جنگ خر فروشـان، 

صنعت و بازار گرمى است...  
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ــوان به موارد  ــل را هرگز نمى ت ــت حجيت حكم عق بديهی اس
ــد  خاصی تخصيص زد؛ اگر حجيت حكم عقل، قابل تخصيص باش
ــد و حجيت آن در تمامی  ــر تفاوتی بين موارد آن باقی نمى مان ديگ
موارد از ميان خواهد رفت. در عين حال، بايد دانست كه خود همين 
مدعای ايشان كه عشق بر عقل مقدم است، بر مبانی عقلی بى شمار 
ــتوار است كه اگر يكی از آنها باطل باشد ادعای ايشان نيز باطل  اس
و نادرست خواهد بود؛ چرا كه ادعای ايشان در صورتی درست است 

كه الاقل عقل دريابد كه:
۱ . برهان و شهود، دو چيزند؛ نه يك چيز.

۲ . وقتی دو چيز بودند، نمى شود يك چيز باشند.
۳ . هر دو، حجت هستند.

۴ . حجت ها در حجيت خود دارای مراتبند.
۵ . مراتب برتر مقدمند.

۶ . حجت با غير حجت تفاوت دارد.
ر، حق است. ۷ . اصل تقدم و تأخّ

۸ . آنچه حق است بايد پيروی شود.
۹ . وجوب تبعيت و جواز ترك، با يكديگر متناقضند.

۱۰ . از دو نقيض يكی بيشتر واقع نشود.
۱۱ . تقدم با تساوی نمى سازد.

۱۲ . ترجيح يكی از دو امر مساوی بر ديگری قبيح است.
۱۳ . حسن و قبح، عقلی است نه اعتبارى. 

۱۴ . ترك قبيح، رجحان دارد.
۱۵ . راجح غير از مرجوح است.
۱۶ . وجوب غير از جواز است.

۱۷ . برهان و شهود واقعيت دارند.
۱۸ . واقعيت با غير واقعيت نمى سازد.

۱۹ . تناقض در نفس همين اصول نيز نبايد باشد.
۲۰ . بين اين اصول و نفس مدعا بايد رابطه باشد.

۲۱ . اصل ربط صحيح است.
. . . . . . . ۲۲

و اگر بخواهيم اين مطلب را بطور كامل بررسی كنيم خود كتابی 
مستقل خواهد شد. 

باری بايد علت عقل گريزی ايشان را در جای ديگر جستجو كرد 
يت فرموده اند. چنانكه امام صادق عليه السالم آنرا در پاسخ ابن سكّ

ــيد: «فَما الحجةُ  ــكيت از حضرت صادق عليه السالم پرس ابن س

ــروز، حجت بر  ــوم؟؛ ام ــی الخلق الْي علَ
انسانها چه چيز مى باشد؟!»

حضرت فرمودند:
ادق علَی اهللاِّ  ــه الصّ ف بِ ، تَعرِ «اَلْعقْلُ

۷۶«هب ذِّ اذب علَی اهللاِّ فَتُكَ ه والْكَ دقُ فَتُصَ
«عقل، كه به واسطه ی آن راستگويان 
ــناخته و تصديق مى كنی  بر خداوند را ش
ــر خداوند را نيز  ــل دروغ و افترای ب و اه

شناخته، ايشان را تكذيب مى كنى!»
ــت چنانچه پای برهان و عقل به ميدان باز شود  آرى، بديهی اس
باطل گويان رسوا شده و جز گريز چاره ای نخواهند داشت؛ واقعا چه 
ــكوهمند قرآن در برابر  ــكلی باالتر از اين كه وقتی اين بيان ش مش

عارفان عاشق كيش قرار مى گيرد كه:
۷۷«ينقاد نْتُم صَ م إِن كُ «هاتُوا برهانَكُ

«اگر راست مى گوييد، برهان خويش را عرضه كنيد».
در پاسخ بگويند: 

ــاهدة و با لمس و عيان نه با  ــالك راه خدا بالوجدان و المش «س
دليل و برهان، خود را از اين محدوده . . . بيرون مى نگرد؟!»۷۸

آرى، برای تحريف معنای توحيد و به كرسی نشاندن خدای قابل 
ــزا و جلوه های گوناگون به جای آفريدگار حقيقى،  لمس و دارای اج
ــلمات را  ــل و برهان فرار نموده و تمامی بديهيات و مس ــد از عق باي

انكار كرد!
ــناخت حق و باطل و كفر و ايمان  ــت كه چنانچه ش ــن اس روش
ــد، عقل كه به طور قطعی همه چيز را  ــاس عقل و برهان باش بر اس
ــزای حقيقی و قابل وجود و عدم واقعی و نيازمند به وجود  دارای اج
ــت  ــنی مى يابد، و ديگر ممكن نيس خالق مى بيند، راه خود را به روش
ــه اعتقاد به وحدت وجود و ازليت و ابديت و وجوب وجود كائنات،  ك

به جای اعتقاد به وجود آفريدگار جهان ارائه گردد؛ 
ــنخيت و تشابه خالق و خلق، بلكه يكی بودن آنها  و اعتقاد به س

جای اعتقاد به تباين ذاتی خدا و خلق را بگيرد؛
ــتى ها و گناهان، با واسطه يا بدون واسطه،  و تمامی افعال و زش
ــاحت قدس و جالل او نسبت  ــود و به س ــته ش لوازم ذات خدا دانس

داده شود؛
ــتى، عين حقيقت توحيد و خداپرستی  و هرگونه الحاد و بت پرس

دانسته شود؛
و هر عارف و صوفى ای ادعای شهود و فنا و عينيت ذات خود و 

خدا كند و فرياد أنا الحق برآورد؛ و...
قرآن كريم مى فرمايد:

۷۹«لُونقعالَ ي لَی الَّذيِنع سجلُ الرعجيو»
«و پليدی را بر آنان مى نهد كه تعقل نمى كنند».

و نيز:
۸۰«لُونقعالَ ي الّذيِن م م البكْ ر الدواب عنْد اهللاِّ الصُّ «إِن شَ

ــت ترين جنبندگان نزد خداوند، ناشنوايان و الالنی هستند  «پس

بديهـى اسـت هر كس فطـرت الهى و بينايـى حقيقى خود را به غرق شـدن در 
درياى اشـعار و گفتارهاى نادرسـت و خالف برهان عارفان از دست نداده باشد، 
به خوبى مى داند فرق گذاشتن بين شب و روز، كفر و ايمان، و ميخانه و محراب، 
درسـت و نادرست و حق و باطل، براساس برهان و سنت غير قابل تغيير الهى و 
متن كتاب وحى خداوند است، و به بهانه  عشق و مستى، پشت پا بر همه واقعيات 

و حقايق زدن و از عقل گريختن، نهايت كجروى و گمراهى است.
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كه تعقل و انديشه نمى كنند».
اگر واقعا عقل، ناتوان تر از حس و شهود باشد و حس و شهود بر 

آن رجحان داشته باشد، بايد:
۱ . ايشان، قاطعانه سراب را آب بدانند.

۲ . آسمان را هميشه باالی زمين بدانند. 
۳ . خورشيد و ماه را به اندازه يك توپ در شمار آرند. 

۴ . خورشيد و ماه را دايره بدانند نه كروى. 
۵ . آتشگردان را دايره ای با محيط بسته بشمار آرند. و . . .

اگر عقل مقدم بر عشق نباشد، بايد عشق ها را مساوی بشمرند و 
ــدن در راه هر معشوقی را ـ پول باشد يا مقام، رياست باشد يا  فدا ش
ــهوت، خدا باشد يا شيطان، دنيا باشد يا آخرت، امام معصوم باشد  ش

يا متوكل و يزيد ـ يكسان بدانند.
ــتدالل عقلی مقدم است، چرا حقانيت شهود را  ــهود بر اس اگر ش
مشروط به موافقت آن با وحی و شرع مى دانند؟ مگر نه اين است كه 
ــفات عرفانی با شريعت جز از طريق  درك مخالفت و موافقت مكاش

استدالل عقلی امكان پذير نيست.
ــهود بر عقل و برهان  ــق و ش ــی ادعا كند چون عش آيا اگر كس
مقدم است، ما به عقل و برهان تمسك مى كنيم و شهود را با اينكه 
ــی مى توان ادعای  ــت دور مى اندازيم، بر چه اساس مقدم بر عقل اس

او را رد كرد؟!
ــته باشد، اصالً  ــت در مواردی كه عقل، حكمی نداش بدبهی اس
ــدارد كه بتوان از تقديم  ــی بين حكم عقل و غير آن وجود ن تعارض
ــته  ــخن گفت، و در مواردی كه عقل حكم داش ــی بر ديگری س يك
ــتن حكم عقل به هر عنوان و بهانه ای كه باشد ـ  ــد، مؤخر داش باش
ــفه و شهود، فراتر از دريافت عقل است ـ  ولو به اين بهانه كه مكاش

مساوی با ابطال حكم عقل مى باشد.
نيز واضح است كه حكم عقل در مورد ادراك تعدد و تكثر واقعی 
اشيا و موجودات محسوس و غير محسوس، قطعی است و انكار آن 

از آشكارترين مصاديق سفسطه مى باشد.
ــت كه گاهی خود اهل عرفان، اين  ــگفت و عجيب اس ــی ش بس
ــد، در نيل به وحدت وجود، پای عقل  ــای خويش را كه مى گوين ادع
لنگ است و تنها بايد با حس و شهود به آن رسيد، به صراحت باطل 
ــته و به عكس اعتراف كرده اند كه حس و شهود همگانی نيز،  دانس
ــق مى كند، و وحدت وجود از نظر  ــم به غير هم بودن خدا و خل حك

حس و شهود بدوی نيز قابل پذيرش نخواهد بود. 
ــالك مى خواهند خود را به  ــير و سلوك از س لذا در ابتدای امرِ س
طور مطلق تسليم استاد و پير راه نمايد و در هر حكم خالف عقل و 
بديهه ای به فرمان او باشد؛ نتيجه  اين امر چنان مى شود كه سالك 
بيچاره به هوای رسيدن به كمال و خدا شدن! در طول مدت رياضت 
ــينى ها از حقيقت عقل و فهم و ادراك انسانی  ــيدن ها و چله نش كش
ــخ گشته و به حيوانی مطيع و فرمانبر مبدل مى گردد كه در  خود مس
ــتاد و تلقينات پيوسته  او، پذيرش اباطيل و احكام  نتيجه  تصرفات اس

خالف بديهی او را از كماالت خويش مى انگارد.

با رجوع به مكاشفه های اهل عرفان، آشكار مى شود كه حقيقت 
ــفات عرفانى، چيزی جز ادراكات حسی سالك  ــاهدات و مكاش مش
ــى، در نتيجه رياضت های  ــت كه اين مكاشفات و ادراكات حس نيس
ــه اعتدال نفس و قوای ادراكی را بر  ــاقه ـ ك غير معقول و اعمال ش
هم مى زند ـ و در اثر تلقينات و تصرفات استاد ـ كه مدخليت تام در 
حصول مكاشفات سالك دارد ـ برای او حاصل مى شود. و ما شواهد 

و داليل اين مطلب را به تفصيل، در جای خود آورده ايم.
ــاس عقايد  ــی را مى بينيم كه چون بر اس ــه، الهيج ــرای نمون ب
فيلسوفان قديم، چنين مى پنداشته است كه زمين مركز جهان است 
و طبقات آسمان مانند پوسته های پياز به طور ثابت و بلورين بر روی 
ــند و . . . ، در عالم  ــم ميخكوب و بر گرد زمين در دوران مى باش ه
ــفه هم در همين عوالم موهوم سير مى كند و به خيال خود از  مكاش
ــمان های هفت گانه باال رفته تا آن جا كه خود را در باالی عرش  آس
ــهود  ــسِ خود را آفريننده  چنين افالكی ش ــد ديده و حتّی نف خداون

مى كند. او در ضمن بيان مكاشفات خود مى نويسد:
نور تجلی حق بی كم و كيف و جهت بر من تابان شد و حضرت 
ــی كيف بديدم... بعد از آن بقاء باهللا يافته، ديدم كه آن نور  حق را ب
ــت، و  ــاری در همه عالم منم و غير از من هيچ نيس مطلق منم و س
قيوم و مدبر عالم منم و همه به من قائمند، و در آن حال حكمت های 
ــد، مانند حكمت  ــف ش عجيب و غريب در ايجاد عالم بر من منكش
ــاده است كه هيچ كوكب بر او نيست، و چراست  اينكه چرا عرش س
كه تمامت كواكب ثابته در فلك هشتمند، و سبب چيست كه در هر 

يكی از اين هفت فلك ديگر يك كوكب است۸۱.
بديهی است چنانچه الهيجی با حواس معتدل و طبيعی خود به 
سير در كهكشان مى پرداخت، از اين خياالت بر كنار مى ماند و نفسِ 
خود را پروردگار چنين عوالم موهومی شهود نمى كرد و به اعتقاد به 

وحدت وجود و خود خدا بينی گرفتار نمى شد.
ــفات عرفانی از ساير  ــاهدات و مكاش ــاس، اعتبار مش بر اين اس
ــات كمتر است و نسبت به محسوسات و مشهودات انسان  محسوس
ــير و  ــتاد س در حاالت عادی ـ كه خود را به تصرفات و تلقينات اس
ــپرده و از حد اعتدال فهم و ادراك واقعی و طبيعی خود  ــلوك نس س

خارج نشده است ـ در صد خطای آن به مراتب بيش تر است.
ــته، انكار حكم عقل و پذيرش وحدت وجود  از همه  اين ها گذش
ــف با برهان قابل اثبات نيست ـ به جهت  ـ كه به اعتراف اهل كش
ــفاتی كه مؤمن و كافر در تحصيل آن يكسانند ـ و به اعتراف  مكاش
ــت و جز در  ــق و باطل آن به هم آميخته اس ــل عرفان، ح ــود اه خ

كتاب روح مجرد نيز در بيان حاالت يكى از مريدان اسـتاد 
خود مى نگارد: 

«ديدگان ملكوتيش به مقام و منزلت آقا گشـوده شـده بود 
. . . و فاتحـه  حديـث عقل و اطاعت را خوانده بود و صريحا 

مى گفت: اين احكام مزدوران است نه احكام عشاق!» 
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ــت آنها با حجت و برهان، نمى توان آنها را پذيرفت ـ  صورت مطابق
نهايت ضاللت و گمراهی است.

ــت  ــه: وحدت وجود هم بر خالف عقل و برهان اس ــه اينك نتيج
ــذا تا پای عقل به ميان  ــاهده. ل و هم برخالف ضرورت حس و مش
ــان مى گويند: عقل را در اينجا قبول نداريم و  ــود ايش كشيده مى ش
ــخن از  ــاهده و عيان، وحدت وجود را اثبات مى نماييم، و تا س با مش
مشاهده و حس و عيان به ميان مى آيد، مى گويند ما با نظر دقيق و 
ــهود و حس را برخطا  ــی عقلی وحدت وجود را اثبات كرده و ش نهاي

مى دانيم!
ــات نابجای اهل عرفان  ــاده لوحان به پيروی از توجيه برخی س
مى پندارند كه عارفان، معرفت عقلی خداوند را مردود نمى دانند، بلكه 
ــته ومعرفت كشفی را مرحله ای باالتر از معرفت  آن را صحيح دانس
ــد كه بين دو عقيده   ــد؛ اين افراد خوش باور بايد بدانن عقلی مى دانن
ــدت وجود و جدايی خالق و خلق، تناقض صريح وجود دارد. اين  وح
ــند  دو عقيده ـ مانند كفر و ايمان ـ كامالً با يكديگر مخالف مى باش
ــت دو عقيده  متناقض و مخالف، هر دو صحيح  و هرگز ممكن نيس

باشند و مراتب مختلف معرفت يك حقيقت بشمار آيند.

جبرگرايى اهل فلسفه و عرفان و تصوف
ــان به مقتضای اعتقاد خويش به وحدت وجود و نفی وجود  عارف
مخلوق، فاعليت خود را نسبت به اعمالی كه انجام مى دهند از اساس 
انكار نموده و بر خالف برهان، وجدان، كتاب، سنت و فطرت به جبر 

گرويده و منكر وجود اختيار گشته اند.
ــن دو عنوان به  ــن بخش، در ضم در اي
ــار اهل عرفان در گرايش  نمونه هايی از گفت
ــر از ديدگاه مكتب وحى،  به جبر، و نفی جب

بسنده مى كنيم:
از كتاب مقاالت نقل كرديم كه:

ــالك بدين وادی نرسد و آن واحد  «تا س
ــر در جهان  ــه وحدتش غي ــا را ـ ك بى منته
ــت ـ اصل همه . . . كارها نشناسد و  نگذاش
به تعبير حكيمان الهى، به توحيد . . . افعالی 
آراسته نگردد، خواه خدا را يك گويد يا هزار، 
ــی نمى كند . . . در منزل توحيد، تمامی  تفاوت

كثرتها به وحدت بدل مى شود . . .
 كه دل هر دو در تصرف اوست  از خدا دان خالف دشمن و دوست 
                                                                                             
سعدى۸۲

و شبستری مى گويد:

ــق مى دان ــه فعل ح ــا جمل فعل ه
ــان ايم ــاوری  ني ــر  گ ــری  كاف
ــت اوس ــده  آفري ــه  جمل ــا  كاره
ــت ــه بد، و گر نيكوس ــر آن جمل اگ
ــت اس وی  ــار  اختي ــو،  ت ــار  اختي
ــت ــو، عين كار وی اس ــه كار ت بلك
ــت ــه اوس ــد هم ــك و ب ــق ني خال
كی بود خلق و فعل، خود همه اوست۸۳

و مى گويد: 
ــل ــرد جاه ــار ای م ــن اختي كدامي
ــل ــذات باط ــود بال ــی را كاو ب كس
ــر همچو نابود ــت يكس چو بود توس
ــارت از كجا بود ــه اختي ــی ك نگوي
هر آن كس را كه مذهب غير جبر است
ــت ــود كاو مانند گبر اس ــی فرم نب
ــان و از تن ــته پيش از ج مقدر گش
ــن۸۴ ــی كاری معي ــر كس ــرای ه ب

و الهيجی مى گويد: 
ــتی ممكنات، تجلی وظهور  ــون فی نفس االمر وجود و هس «چ
ــت به صورت انسان، و ممكن بالذات معدوم است و هستی  حق اس
او، وهم و خيالی بيش نيست، پس چنانچه نسبت وجود به ممكنات 

عين مجاز است نسبت صفات و افعال و آثار كه تابع ذاتند، به طريق 
ــد و هيچ تحققی نداشته باشد نسبت  اولی كه مجازی و اعتباری باش
ــتقل در افعال دانستن جهل  ــت وخود را مس اختيار به خود جهل اس

بر جهل».۸۵
و مى گويد: 

ــورت جميع مظاهر و در همه جای و در همه محل، مؤثر  «در ص
حق را مى بايد دانست. چون وجود و افعال جميع اشياء، وجود و فعل 
حق است كه به صورت ايشان ظهور يافته است و نموده شده».۸۶

ابن عربی مى گويد: 
ــيت و حكمت  ــس كفر، ايمان، اطاعت و معصيت همه از مش «پ

برخـى به پيـروى از توجيهـات نابجاى اهل عرفـان مى پندارند كـه عارفان، 
معرفت عقلى خداوند را مردود نمى دانند، بلكه آن را صحيح دانسـته ومعرفت 
كشـفى را مرحله اى باالتر از معرفت عقلى مى دانند؛ اين افراد خوش باور بايد 
بداننـد كه بين دو عقيده  وحدت وجود و جدايـى خالق و خلق، تناقض صريح 
وجـود دارد. ايـن دو عقيـده ـ مانند كفر و ايمـان ـ كامًال بـا يكديگر مخالف 
مى باشـند و هرگز ممكن نيسـت دو عقيده  متناقـض و مخالف، هر دو صحيح 

باشند و مراتب مختلف معرفت يك حقيقت بشمار آيند.
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ــت . .  ــد و او به طور ازلی متصف به اين اراده اس و اراده او مى باش
 ۸۷ «.

و مى گويد:
ــز او وجود  ــچ فاعلی ج ــه هي ــی ك ــت آن كس ــس منزه اس «پ

ندارد».۸۸ 
حافظ گويد:

ــاد حافظ ــی ز فس ــد صالح ــت امي نيس
ــت چه تدبير كنم؟ چونكه تقدير چنين اس

ــياهی مالمت من مست مكن به نامه س
كه آگه است كه تقدير بر سرش چه نوشت؟

  
ــا حافظ ــار م ــود اختي ــر چه نب ــاه اگ گن
تو در طريق ادب باش وگو گناه من است

ــوان كرد ــفيد نت ــه آب زمزم و كوثر س ب
ــياه ــه بافتند س ــی را ك ــم بخت كس گلي

ــم حقارت نگاه بر من مست مكن به چش
ــيت او ــت معصيت و زهد بى مش  كه نيس

ــد ــذر ندارن ــا را گ ــی م ــوی نيكنام در ك
ــر ده قضا را ــندی تغيي ــو نمى پس ــر ت گ

ــه اميرالمومنين  ــل مى كند ك ــوی نق ــرد از مول ــاب روح مج كت
عليه السالم قاتلشان را در كشتن خويش، معذور و مجبور مى دانسته 

و خودشان او را شفاعت خواهند نمود و در اين باره چنين مى آورد:
ــف القلم       ــرو ج ــی گويم ب ــن هم م
ــردد علم ــرنگون گ زين قلم بس س

ــم ز تو              ــت در جان ــچ بغضی نيس هي
ــم ز تو ــن نمى دان ــن را م ــه اي زانك
ــت حق       ــو، فاعل دس ــی ت ــت حق آل
چون زنم بر آلت حق طعن و دق؟! ۸۹ 
ليـك بى غــــم شو شفـــيع تـــو منم                   
ــوك تنم۹۰ ــه ممل ــم ن ــه روح خواج

الهيجی در شرح گلشن راز مى نويسد:
«سالك صاحب تجلى، جميع افعال و اشيا را در افعال حق فانی 
ــيئی غير حق، فاعل نبيند و غير او را  يابد و در هيچ مرتبه و هيچ ش

موثر نشناسد و . . . اين را مقام محو مى نامند».۹۱

نفى جبر در معارف خاندان وحى
امام صادق عليه السالم مى فرمايند: 

«خداوند عادل تر از اين است كه بنده ای را بر كاری مجبور كند، 
سپس بخاطر آن عذابش نمايد».۹۲ 

امام باقر عليه السالم مى فرمايند: 
«خداوند به خلق خود مهربان تر از آن است كه ايشان را به انجام 

گناهان مجبور كند و سپس به جهت گناه، عذابشان نمايد».۹۳
رسول خدا صلى اهللا عليه و آله وسلم مى فرمايند: 

ــند كه گناهان را انجام دهند و گويند  «در آخرالزمان گروهی باش
خداوند آنرا بر ايشان مقدر فرموده است. كسی كه  ايشان را رد كند 

مانند كسی است كه در راه خداوند شمشير كشيده باشد».۹۴ 
حضرت رضا عليه السالم مى فرمايند:

ــبيه و جبر اعتقاد داشته باشد مشرك است و ما  «هر كس به تش
در دنيا و آخرت از او بيزاريم».۹۵ 

و مى فرمايند:
ــرك است،  ــبيه كند مش «هر كس خداوند تعالی را به خلقش تش
ــبت دهد كافر  ــت به او نس و هر كس آنچه را از آن نهی فرموده اس

است».۹۶. 
ــخن از جبر و تفويض به ميان  ــالم س نزد حضرت رضا عليه الس

آمد، آن حضرت فرمودند: 
«آيا در اين باره اصلی به شما اعطا نكنم كه هرگز در آن اختالف 
پيدا نكنيد و هيچ كس در مورد آن با شما مخاصمه نكند مگر اينكه 

او را درهم شكنيد؟ گفتيم: اگر دوست داريد.
حضرت فرمودند:

ــت و نافرمانی نيز  ــت، معصي اطاعت خداوند تعالی به اجبار نيس
ــد و او بندگان را در ملك خويش  ــه مغلوبيت خداوند انجام نمى ياب ب

مهمل رها نكرده است.
ــان تمليك نموده است، و اوست  ــت مالك آنچه كه به ايش اوس
ــت.اگر بندگان  ــان را بر آن قدرت عطا فرموده اس قادر بر آنچه ايش
ــند مانع و جلوگير ايشان نخواهد بود، و  پذيرای فرمان طاعت او باش
چنانچه راه معصيت او پويند، اگر بخواهد بين ايشان و گناهان حائل 
ــان  ــود و ايش ــود انجام مى دهد. و در صورتی كه حائل و مانع نش ش
ــان را داخل گناهان كرده است».  ــت كه ايش معصيت كنند، او نيس
سپس فرمودند: «هر كس حدود اين گفتار را ضبط كند، بر مخالفين 

خود غالب آيد».۹۷ 
امام كاظم عليه السالم مى فرمايند:

ــی بندگانش را مجبور به  ــان كند كه خداوند تعال «هر كس گم
ــازد، يا ايشان را به چيزهايی تكليف مى كند كه  انجام گناهان مى س
ــهادتش  ــه اش را بخوريد، و نه ش ــر آن را ندارند، نه ذبيح ــدرت ب ق
ــه به او زكات  ــرش نماز بخوانيد، و ن ــت س ــول كنيد، و نه پش را قب

بدهيد».۹۸ 

110

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



پى نوشت ها:
۱ . حسين الهى قمشه اى، مقاالت: ۴ ـ ۵.

ــد افراد آن نيز جزء دار و قابل  ــر مجموعه اى كه عددى و قابل زيادت و نقصان باش ۲ . ه
انقسام است؛ زيرا:

الف) هر مجموعه ى مركب از افراد معين، به تعداد افراد آن مجموعه قابل تقسيم است، و 
ــيم به عددى معين باشد، به طور بديهى به كم تر و بيش تر از آن  هر حقيقتى كه قابل تقس

عدد هم قابل تقسيم خواهد بود، و قابليت انقسام، نشانه ى جزء دار بودن شى ء است.
ــت همانگونه كه اميرالمؤمنين  ــى ء اس ــتلزم جزء دار بودن ش ب) نفس تقارن و دوئيت مس
أه فقد جهله».  أه، و من جزّ ــالم مى فرمايد: «و من قرنه فقد ثنّاه، و من ثنّاه فقد جزّ عليه الس

نهج البالغه، خطبه ى اول.
۳ . خداوند متعال مى فرمايد: «أم هم الخالقون؟!»؛ طور: ۳۵.

۴ . بحار االنوار: ۳ / ۱۴۸.

۵ . بحار االنوار: ۳ / ۱۴۸.
۶. بحاراالنوار: ۴ / ۳۰۷، از نهج البالغه 

۷ . بحاراالنوار: ۴ / ۲۳۰.
۸ . بحار االنوار: ۳ / ۳۲۲.
۹ . بحاراالنوار: ۳ / ۳۰۲.

۱۰ .  بحاراالنوار: ۳ / ۳۲۳، از توحيد.
. ۱۱ ابن عربى، فصوص الحكم: ۱۹۵، انتشارات الزهرا، چاپ اول، سال ۱۳۶۶.

۱۲ . همان : ۱۹۲.

۱۳ . همان : ۱۹۴.
۱۴ . محمد الهيجى، شرح گلشن راز: ۶۳۹ ـ ۶۴۷.

۱۵ . همان : ۶۴۱.
۱۶ . انبياء: ۹۸.
۱۷ . انبياء: ۶۷.
۱۸ . انبياء: ۶۷.

۱۹ . بحاراالنوار: ۳ / ۲۲۳ ـ ۲۲۴.
۲۰ . بحاراالنوار: ۱۰ / ۱۷۶ ـ ۱۷۷.

۲۱.  بحاراالنوار: ۳ / ۳۳۷.
۲۲ . خويى، منهاج البراعة : ۱۳ / ۱۵۱ ـ ۱۵۲.

ــيد محمد حسين حسينى تهرانى، روح مجرد، انتشارات حكمت، اول، سال ۱۴۱۴،  ۲۳ . س
ص ۳۵۲ ـ ۳۵۳.

ــانها، ۱۶۳ به نقل از شيخ حسنعلى نخودكى  ــان از بى نش ۲۴ . على مقدادى اصفهانى، نش
اصفهانى.

۲۵ . سيد محمد حسين حسينى تهرانى، روح مجرد: ۳۵۸.
۲۶ . مال صدرا، اسفار: ۲ / ۲۹۲.

۲۷ .  بحاراالنوار: ۳ / ۱۴۸.
۲۸ . فصوص الحكم: ۶۸.

۲۹ . رجوع شود به فصوص الحكم: ۱۹۲.
۳۰ . مقاالت: ۱۵، از حافظ.

۳۱ . همان: ۹ ـ ۱۰.
۳۲ . همان: .۴۳۲
۳۳ . همان: ۸۶.
۳۴ . همان: ۷۵.

۳۵ . مثنوى: ۶۸۳، دفتر ششم.
ــارات صفى على  ــمس تبريزى، با مقدمه ى جالل الدين همايى، انتش ۳۶ . كليات ديوان ش

شاه، چاپ دهم، ۱۳۷۱، ص ۲۶۹.
۳۷ . حسين الهى قمشه اى، مقاالت: ۳۸۱.

۳۸ . مقاالت: ۳۲۵ ـ ۳۲۸.
۳۹ . نهج البالغه، خطبه ى اول .

۴۰ . بحاراالنوار: ۴ / ۲۳۰.
۴۱ . بحاراالنوار: ۳ / ۲۹۹، از توحيد مرحوم صدوق.

۴۲ . تجريد االعتقاد: مقصد ۳، مسئله ى ۶.
۴۳ . مقاالت: ۲۸۵.

۴۴ . فتوحات مكيه: ۲ / ۴۵۹.

۴۵ . رجوع شود به: كيهان انديشه، ش ۷۹، مقاله ى «اوهام پيرامون نامتناهى» از مؤلف
۴۶ . رجوع كنيد: كيهان انديشه، ش ۸۰، «زمان و مكان چگونه موجودشده اند» از مؤلف 

۴۷ . بحاراالنوار: ۴ / ۲۵۴.

۴۸ . بحاراالنوار، ۴ / ۲۶۱.
۴۹ . سيد محمد حسين حسينى تهرانى، روح مجرد: ۳۶۶.
۵۰ . سيد محمد حسين حسينى تهرانى ، روح مجرد: ۴۴۸.

۵۱ . همان: ۳۵۹ ـ ۳۶۰.
۵۲ . روح مجرد: ۳۶۴ ـ ۳۶۵.

۵۳ . سيد محمد حسين حسينى تهرانى، لب اللباب: ۱۴۷.
۵۴ . مقاالت: ۶۱.

۵۵ . سيد محمد حسين حسينى تهرانى، لب اللباب: ۱۵۴ ـ ۱۵۸.
۵۶ . همان: ۳۷.

۵۷ . همان: ۱۲۷.
۵۸ . حسين الهى قمشه اى، مقاالت: ۳۱۴ ـ ۳۱۶.

۵۹ . همان: ۳۵۷ ـ ۳۵۹ .
۶۰ . حسين الهى قمشه اى، مقاالت: ۴۰۹ ـ ۴۱۰.

۶۱ . همان: ۳۰۳
۶۲ . همان: ۳۰۳.
۶۳ . همان: ۳۰۳.
۶۴ . همان: ۳۰۴
۶۵ . سجده: ۱۸.
۶۶ . بقره: ۲۵۷.

۶۷ . رعد: ۱۶.
۶۸ . مائده: ۱۰۰.

۶۹ . حشر: ۲۰.
۷۰ . مقاالت: ۴.

۷۱ . بحاراالنوار: ۲۸ / ۱۴، از اصول كافى.
۷۲ . مقاالت: ۳۳.

۷۳ . سيدمحمدحسين حسينى تهرانى، روح مجرد: ۵۵۴.
۷۴ . همان: ۵۷۶.
۷۵ . همان: ۳۵۹. 

۷۶ . بحاراالنوار: ۱ / ۱۰۵، به نقل از احتجاج.
۷۷ . نمل: ۶۴.

۷۸ . روح مجرد: ۱۶۵.
۷۹ . يونس: ۱۰۰.

۸۰ . انفال: ۲۲.
۸۱ . الهيجى، شرح گلشن راز: ۱۵۸ ـ ۱۵۹

. ۸۲
۸۳ . مقاالت: ۳۱۲ ـ ۳۱۳.

۸۴ . مجموعه ى آثار شيخ محمود شبسترى: ۲۱۷.  ۳ ـ شبسترى، گلشن راز.
۸۵ . محمد الهيجى، شرح گلشن راز: ۴۲۵.

۸۶ . همان: ۴۲۷.
۸۷ . ابن عربى، فتوحات مكيه، سفر ۱، ص ۱۶۷.

۸۸ . همان: ۱۷۰.
۸۹ . روح مجرد: ۴۹۸.

۹۰ . همان: ۵۰۰.
۹۱ . محمد الهيجى، شرح گلشن راز: ۲۶۸.

۹۲ . بحاراالنوار: ۵ / ۵۱، به نقل از توحيد شيخ صدوق.
۹۳ . همان.

۹۴ . بحاراالنوار: ۵ / ۴۷.
۹۵ . بحاراالنوار: ۲۵ / ۲۶۶، به نقل از عيون االخبار شيخ صدوق.

۹۶ . عيون اخبار الرضا عليه السالم : ۹۳/۱.
۹۷ . عيون اخبار الرضا عليه السالم : ۱۱۹/۱.
۹۸ . عيون اخبار الرضا عليه السالم : ۱۰۱/۱.
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دفتــرويژه
       مكتب تفكيك

 مكتب تفكيك و تمايزات آن با فلسفه و عرفان/
گفتگو با آيت اهللا سيد جعفر سيدان 

 مسأله شناخت خداوند / آيت اهللا ميرزا مهدى
 اصفهانى (قدس سره)

 د ر بيان جدايى طريق قرآن و اهل بيت عليهم السالم
 از طريق فالسفه و عرفا/آيت اهللا حاج شيخ

 مجتبى قزوينى (قدس سره)
 مالحظاتى پيرامون  مكتب تفكيك/ حسن ميالنى
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گفتگو با آيت اهللا سيد جعفر سيدان 

مكتب تفكيك و تمايزات
آن بــا  فلسفــــه و عـــرفــان

دفتر ويژه1
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اشاره
گفتگويی که در زير از نظر می گذرانيد، پيرامون تاريخچه و مشخصه های فکری و معرفتی 
ــيدان انجام شده و در اختيار سمات  ــط يکی از شاگردان استاد س ــت که توس مکتب تفکيک اس
گذاشته شده است. ضمن تشکر از ايشان و نيز سپاس از استاد ارجمند حضرت آيت اهللا سيدان، 

خوانندگان ارجمند را به مطالعه اين گفتگو دعوت می کنيم. 

 با تشكر از اينكه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد تا نظراتتان را درباره مكتبى 
كـه از آن با عناوينى همچـون «مكتب معارف اهل بيت  عليهم السـالم، مكتب تفكيك و 
يا مكتب معارفى خراسـان» ياد مى شـود جويا شويم. مسـتحضريد كه در محافل علمى 
سؤاالتى مطرح است. مى خواستيم پاسخ اين سؤاالت را از حضرت عالى به عنوان يكى 

از اساتيد و صاحب نظران اين مكتب بشنويم.
 در آغاز لطفاً در باب «پيشـينه» اين مكتب فكرى و اينكه در چه زمانى تأسيس شده 

است، توضيحاتى بفرماييد. 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم و صلى اهللا على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. با تشكر 
از اينكه فرصتى را فراهم آورديد تا مطالبى كه در حال حاضر مورد ابتالى جويندگان معارف اصيل 
دينى است به صورت روشن ترى توضيح داده شود. مناسب است قبل از پاسخ به سؤال شما كمى 

در مورد معناى مكتب مورد نظر بحث شود.
 

ــن و  ــاندن مقصود خيلى روش ــامى و عناوينى كه در ارتباط با مكتب تفكيك فرموديد، در رس اس
گويا هستند لكن به اختصار توضيحى در مورد آن ها ارائه مى شود. معارف اهل بيت  عليهم السالم 
مجموعه حقايق و علوم راستين وشناختهاى مطابق با واقع است كه در قالب حديث، دعا و خطبه 
ــلم از ايشان و اهل بيت آن حضرت صادر شده و  ــول خدا صلى اهللا عليه وآله وس از آغاز بعثت رس

توسط محدثان بزرگوار در مجموعه هاى حديثى ثبت و ضبط شده است.
ــد از تعاليم پيامبر اكرم صلى اهللا  ــائل اعتقادى باي ــون مكتب مورد بحث تأكيد دارد كه مس  چ
عليه وآله وسلم و اوصياء ايشان عليهم السالم اخذ شود، از اين رو اين مكتب را مكتب معارف اهل 

بيت عليهم السالم ناميده اند. 
ــت كه در دوران اخير در  ــان» هم از اين باب اس ــميه اين مكتب به «مكتب معارفى خراس  تس

مشهد مقدس همت بيشترى در جهت تبيين اين حقايق صورت گرفته است. 
ــت كه صاحبان اين مكتب بر تفكيك  ــده اس  نام «مكتب تفكيك» هم از آن جهت اطالق ش
ــير به رأى، تأكيد  ــرى و پرهيز از التقاط و تأويل و تفس ــازى معارف وحيانى از معارف بش و جداس
مى ورزند. معارف وحيانى كه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله وسلم آورده اند، تكرار مطالب گذشتگان 
و توضيح معارف بشرى نيست بلكه فرمايشهای آن حضرت بيانگر حقايق و سنخ ديگرى از معارف 
ــيدن به حقيقت به روى بشر گشوده كه  ــت. يعنى در مرتبه اى باالتر، راههاى جديدى را در رس اس
ــت و در آينده هم كسى راهى مثل او نخواهد آورد و از همين جهت است كه از  ــابقه نداشته اس س

سيدان  جعفر  سيد  آيت اهللا 
ــهر  ــال ۱۳۱۳ ش در ش در س
ــهد ديده به جهان  مقدس مش
ــرى  از فراگي ــد  ــود و بع گش
ادبيات فارسى، ادبيات عرب و 
فقه و اصول و كالم و فلسفه 
ــتادان و آيات  را در حضور اس
ــب ثانى،  ــان، ادي عظام خراس
ــيخ  ــرزا احمد مدرس و ش مي
هاشم قزوينى و شيخ مجتبى 
ــيد محمد هادى  قزوينى و س
ــرا گرفت. مهمترين  ميالنى ف
اساتيد آيت اهللا سيدان، آيت اهللا 
العظمی ميالنی (ره) و آيت اهللا 
قزوينی  ــی  مجتب ــيخ  ش حاج 
ــال  ــه به مدت ۸ س ــد ک بودن
ــه و اصول  ــارج فق از درس خ
آيت اهللا ميالنی و ساليانی نيز 
ــارات،  ــه، اش از دروس منظوم
ــاعر، اسفار و معارف عاليه  مش
ــالم  ــت عليهم الس ــل البي اه
ــيخ مجتبى قزوينى  آيت اهللاَّ ش

بهره مند شد. 
ــاليان  ــيدان  س آيت اهللا س
ــه به ترويج  ــت ك متمادى اس
تدريس  و  ــالمى  اس ــارف  مع
ــى و حوزوى  ــع علم در مجام
ــتغال دارد و هم اكنون نيز  اش
ــالب از  ــش پژوهان و ط دان
حوزه درسى (كالم و معارف) 
ــدس  مق ــهد  مش در  ــان  ايش
ــتفاده مى كنند. حاصل اين  اس
ــن  بنيادي ــث  مباح در  دروس 
ــامل  اعتقادى تا اين زمان ش
ــت كه در  ــاله اس ــزده رس پان
آستانه چاپ قرار دارد و از اين 
رساله ها ميزان شناخت و شرح 
ــج البالغه و  ــه ۱۵۲ نه طب خُ
رساله معاد (مناظره با آيت اهللا 
ــاله جبر  ــوادی آملی) و رس ج
ــله دروس  ــض از سلس و تفوي

ايشان به چاپ رسيده است. 

طبيعى است كه همه گروههايى كه در ميان مسلمانان پرورش يافته اند 
و مسلمان شمرده مى شوند، انديشه هاى خود را به وحى منتسب سازند 
تا اسـتنادى از وحى براى مطالب خود داشـته باشند اما نكته مهم اين 
اسـت كه بايد مكاتب مختلف (فلسفه وعرفان و كالم) به صورت دقيق 
موردبررسـى قرار گيرند تا معلوم شـود كه اين گروهها در عمل تا چه 

حّد به وحى اعتنا كرده اند.
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ــرى  ــلم و آموزه هاى بش ــول خدا صلى اهللا عليه وآله وس ابتداى بعثت و نزول قرآن، بين تعاليم اعتقادى رس
ــلم و سپس صحابه اهل  ــت. و اهل معرفت از صحابه پيامبر صلى اهللا عليه وآله وس تفكيك وجدايى بوده اس
ــرى  ــان را دريافته بودند، از آموزه هاى بش ــالم كه به عقل خويش حقانيت معارف االهى ايش بيت عليهم الس
ــينه اين مكتب و واقعيت جريان تفكيك مساوى است با ظهور خود اسالم  كناره مى گرفتند. بدين گونه پيش

و آغاز بعثت رسول خدا صلى اهللا عليه وآله وسلم.
 بـا توجـه به اينكه واژه «مكتب تفكيك» واژه جديدى اسـت، آيا بين آنچه كه در دوره اخير 
با اين عنوان مطرح شـده است با سنت علمى گذشـتگان - اعم از اصحاب ائمه عليهم السالم و 
علماى شيعه - هيچ تفاوتى نيست و «مكتب تفكيك» هيچ مطلب تازه و ديدگاه جديدى ندارد؟

ــت در فهم معارف  ــالم و فقهاى اماميه اس  روش مكتب تفكيك همان روش اصحاب ائمه عليهم الس
ــتفاده از وحى از نظر كمى و كيفى در حوزه  ــت. اما از نگاه ديگر، اس حقه و از اين جهت ديدگاه جديدى نيس
ــتر و دقيق تر شده است و به همين جهت است كه مكتب تفكيك در خراسان از  ــان خيلى بيش معارف خراس

زمان مرحوم ميرزا مهدى اصفهانى به بعد امتياز خاصى پيدا كرده است. 
 از سـخنان حضرت عالى اسـتفاده مى شـود كه نقطه اصلى و محورى در بين تمام كسانى 
كه با عنوان مكتب تفكيك يا مكتب معارف شـناخته مى شوند، همت بسيار در كشف حقايق وحى 
(قرآن و سنت) است البته با استفاده از عقل، اما از آنجا كه همه گروههاى فكرى مسلمان - حتى 
فالسـفه و عرفا - مدعى اسـتفاده از وحى هسـتند، در اين صورت اين شـاخصه چگونه مى تواند 
معرف انديشه تفكيكيان باشد؟ در يك نگاه ديگر مى بينيم در جهان اسالم در باب اعتقادات سه 
جريان اصلى وجود داشته است: 1. متكلمان. 2. فالسفه 3. عرفا. هر سه گروه مدعى هستند كه 
حقايـق وحى را فهميده و بيـان كرده اند، حال اگر بخواهيم عملكـرد صاحبان تفكيك را در حوزه 
خراسـان با اين سـه گروه مقايسـه كنيم، آيا مى توان اين مكتب را در يكى از اين سه گروه جاى 
داد مثًال گفت: مكتب تفكيك همان جريان كالمى است و يكى از شاخه هاى كالم به شمار مى آيد؟ 
يعنى مى توان ميرزاى اصفهانى را همچون عالمه حلّى و شـيخ طوسـى، سيد مرتضى و.... يكى از 

متكلمان شمرد و گفت اختالف ايشان با آن ها جزئى وطبيعى است؟ 
 طبيعى است كه همه گروههايى كه در ميان مسلمانان پرورش يافته اند و مسلمان شمرده مى شوند، 
ــه هاى خود را به وحى منتسب سازند تا استنادى از وحى براى مطالب خود داشته باشند اما نكته مهم  انديش
اين است كه بايد مكاتب مختلف (فلسفه وعرفان و كالم) به صورت دقيق مورد بررسى قرار گيرند تا معلوم 
شود كه اين گروهها در عمل تا چه حد به وحى اعتنا كرده اند. بسيارى از نوشته هاى موجود از صاحبان اين 
ــت كه اين گروهها در اكثر موارد طبق داده هاى  ــترس همگان قرار دارد، حاكى از آن اس مكاتب كه در دس
بشرى خود پيش رفته اند و ورود و خروجشان در مسائل اعتقادى كامالً متأثر از مبانى فكرى خودشان است. 
ــفى دارند، در تبيين مسائل  ــود كه بسيارى از كسانى كه مشى فلس ــى دقيق معلوم مى ش مثالً در يك بررس
دينى از تفكر فلسفى و آراء فيلسوفان پيش از اسالم بهره مى گيرند و معارف االهى را بر اساس همان مبانى 
تعقيب مى كنند، آنگاه براى تثبيت نظرات خود به آيه يا حديثى استشهاد مى كنند. همچنين عارفان با مبانى 
ــده در عمل به وحى اعتنايى  خاص عرفانى خود معارف وحيانى را دنبال كرده اند، لذا در واقع، مكاتب ياد ش
نداشته اند و به مطالب برجسته اى كه به روشنى از وحى قابل استفاده است توجه نكرده اند بلكه براى تثبيت 
مبانى و استشهاد بر مطالب خود، به عبارات متشابه و بيانات ذووجوه و گاه به رواياتى كه هيچ گونه سنديتى 
ــته اند. بنابراين برخى از مبانى انديشه فيلسوفان و عارفان مسلمان بر پايه آنچه از كتاب  ــك جس ندارد، تمس
ــت. البته از ميان اين سه گروه، متكلمان با تفكيكيان قرابت بيشترى  ــتفاده مى شود، استوار نيس و عترت اس
ــند. اما قرار دادن تفكيكيان در زمره  ــترى به وحى داشته باش ــيده اند توجه بيش دارند؛ چرا كه متكلمان كوش
ــت؛ يعنى هرچند كه اين دو گروه در اصلِ هدف اشتراك بيشترى دارند  متكلمان اصطالحى نيز صحيح نيس

اما در روش و برخى مسائل خاص با هم اختالف دارند. 
 بـه طور كلى روش متكلمان اسـتفاده از عقل و نقل اسـت. حضـرت عالى هم اين روش را 
قبـول داريد، علت اينكه نمى توان تفكيكيان را متكلم دانسـت چيسـت؟ تفـاوت اين دو گروه از 
حيث روش است يا از جهت آراء و عقائد؟ از آنجا كه همواره اختالفات محتوايى در بين متكلمين 
وجود داشـته اسـت لذا تفاوت از حيـث آراء و عقايد، دليل خوبى براى خـارج كردن تفكيكيان از 

در  تفكيكيان  دادن  قرار 
زمره متكلمان اصطالحى 
نيز صحيح نيست؛ يعنى 
هرچنـد كه اين دو گروه 
در اصِل هدف، اشـتراك 
بيشـترى دارنـد امـا در 
روش و برخـى مسـائل 
خـاص بـا هـم اختالف 

دارند. 

بسـيارى از كسـانى كه 
مشـى فلسـفى دارنـد، 
در تبييـن مسـائل دينى 
از تفكـر فلسـفى و آراء 
از  پيـش  فيلسـوفان 
اسـالم بهـره مى گيرند 
و معـارف االهـى را بـر 
مبانـى  همـان  اسـاس 
تعقيـب مى كننـد، آنگاه 
نظـرات  تثبيـت  بـراى 
خـود بـه آيه يـا حديثى 
مى كننـد.  استشـهاد 
بـا  عارفـان  همچنيـن 
مبانـى خـاص عرفانـى 
خـود معـارف وحيانى را 
دنبـال كرده انـد، لذا در 
واقـع مكاتب ياد شـده 
در عمل به وحى اعتنايى 
نداشـته اند و به مطالب 
برجسته اى كه به روشنى 
قابل اسـتفاده  از وحـى 
نكرده اند  توجـه  اسـت 
بلكه بـراى تثبيت مبانى 
و استشـهاد بـر مطالب 
خود، به عبارات متشابه 
و بيانـات ذو وجوه و گاه 
به رواياتى كه هيچ گونه 
سـنديتى ندارد، تمسك 

جسته اند.
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گروه متكلمان نيسـت. پس اگر اختالف دو گروه ياد شـده از جهت روش است، لطفا آن را تبيين 
فرماييد.

 از آغاز شكل گيرى كالم مشاهده مى كنيم كه اكثر متكلمان على رغم ادعاى خود مبنى بر استفاده از 
عقل و نقل، در بهره گيرى از معارف اهل بيت  عليهم السالم كامالً ضعيف عمل كرده اند و بلكه گاه اعتنايى 
به اين جهت نداشته اند. اين گروه بيشتر بر عقل، و دانش هاى مرسوم زمان كه گاه از فالسفه غير مسلمان 
گرفته شده بود، تكيه داشتند و على رغم اين كه به قرآن و سنت رسول اكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم هم 
ــلم به شخصيتهاى علمى  ــول خدا صلى اهللا عليه وآله وس مراجعه مى كردند، ولى در تبيين قرآن و كالم رس
اى كه از سوى پيامبر اكرم به عنوان حجت االهى معرفى شده بودند، مراجعه نمى كردند. در نتيجه به دليل 
ى وحى هم ناتوان بودند. به عبارت  عدم بهر مندى از تعاليم مبينان راستين كتاب و سنت در استفاده از محكّ
ــير صحيح قرار  ــتفاده از نقل عمالً در مس ديگر، چون متكلمان در مواجهه اعتقادى با مخالفان بودند و در اس
ــد. لذا نمى توان تفكيكيان را دنباله رو متكلمان  ــد، تفاوتهايى در مبانى متكلمان و تفكيكيان پديد آم نگرفتن
ــده است كه در تبيين حقايق و مطالب وحيانى، شايسته و بايسته است كه  ــت. در مكتب وحى تثبيت ش دانس
ــته اند محتواى رسالت را به خوبى و درستى  ــان توانس ــود؛ چرا كه فقط ايش به معلمان اين مكتب مراجعه ش
ــالت، تنها با مراجعه به معارف اهل بيت عليهم السالم واستفاده  تبيين كنند. بنابر اين طريق حفظ معارف رس

و بهره گيرى كامل از آن براى ما هموار مى شود.
 آيـا مى تـوان گفت كـه درتاريخ كالم چند مرحلـه وجود دارد و متكلميـن به چندين بخش 
تقسـيم مى شـوند. به اين ترتيب كه متكلمان متأخر به فلسـفه گرويده و انديشه هاى فلسفى را 
پذيرفته اند بر خالف متكلمان متقدم ما كه نسبت به عرصه هاى فلسفه و عرفان استقالل داشتند. 
علت فاصله گرفتن متكلمان از منابع وحيانى اين بود كه كالم ما از حالت تبيينى به كالم جدلى و 
منازعه اى تبديل شد. متكلمان، اثبات مّدعيات دينى براى انديشمندان فرق ديگر را رسالت خود 
قرار دادند؛ اين موضوع سبب شد كه به مشتركات شيعه و فرق ديگر بيشتر توجه شود لذا در اين 

فرايند به تدريج مميّزه هاى فكر تشيع و اهل بيت عليهم السالم فراموش شد. 
 به عبارت ديگر متكلمان نخستين شيعه در عصر حضور كه راويان احاديث نيز بودند و معارف 
اهل بيت عليهم السـالم از طرق ايشـان به ما رسيده است (همچون هشـام بن حكم، هشام بن 
سـالم، مؤمن الطاق و...) به درسـتى از منابع وحيانى بهره مى گرفتند اما در عصر غيبت، متكلمان 
بيشـتر در صدد پاسـخگويى به شـبهات ديگران واثبات مدعيات شـيعه براى ديگران بر آمدند؛ 
بدين ترتيب نقاط امتياز مدرسـه اهل بيت عليهم السـالم در طول تاريخ به تدريج دچار غفلت و 

فراموشى شد.
 بله، مطلبى كه فرموديد واقعيتى است كه با مراجعه اجمالى به تاريخ شكل گيرى كالم شيعى درست 
به نظر مى رسد. اما در رابطه با تفكيكيان مى توان گفت كه آنچه آن ها را از اصحاب كالم جدا مى كند همين 
ــتفاده  ــبت به اس ــت. به عبارت ديگر، فقهاى اماميه نس ــيعه در مقابل فرق ديگر اس جهت گيرى متكلمان ش
ــتند. اما متكلمان مانند فقها در مطالب فقهى عمل  ــترى داش ــالم اهتمام بيش از تعاليم اهل بيت عليهم الس
نكردند بلكه آن ها سعى شان اين بود كه در برابر مخالفان جبهه گيرى كنند به همين جهت نمى توان روش 
تفكيكيان را با متكلمان يكى دانست اما مى توان گفت همان روشى كه فقها در فقه بكار مى برند، يعنى تعقّل 
در روايات فقهى، تفكيكيان در روايات معارفى تعقيب مى كنند. البته روشن است كه ميان تعقّل و اجتهاد در 
اصول با فروع تفاوت هايى وجود دارد اما آنچه ميان آن ها مشترك است، تالش براى فهم دقيق پيام الهى 

بدون وارد كردن انديشه هاى بيگانه است.
 آيـا تعقـل در وحى، با عقالنى كردن وحى متفاوت اسـت يا خير؟ اگـر ميان اين دو تفاوتى 
نباشـد، بين شـما و متكلمان نيز اختالفى نخواهد بود؛ اما اگر منظور شـما از تعقل در وحى يافت 
حقانيت وحى با عقل و مبنا قرار دادن وحى در اخذ اعتقادات باشـد، در اين صورت روش شـما با 

عمل متكلمان - يعنى عقالنى كردن وحى - متفاوت خواهد بود. 
 ظاهراً «اسـتفاده از عقل بعد از رسـيدن به وحى» در كالم شـما به معناى آن اسـت كه وقتى 
اشخاص در معرض وحى قرار مى گيرند، بايد در آن تعقل كنند تا حقانيت وحى با عقل براى ايشان 
روشن شود. آن گاه اين منبع وسيع و بى خطا را مبناى اخذ عقايد صحيح قرار دهند اما متكلمان 
مى خواسـتند به آنچه كه از طريق وحى رسـيده اسـت، رنگ عقالنى بدهند. يعنى كوشـيده اند از 

همان روشـى كه فقها 
در فقه به كار مى برند، 
يعنى تعّقل در روايات 
تفكيكيـان  فقهـى، 
معارفـى  روايـات  در 
تعقيـب مى كنند. البته 
روشـن است كه ميان 
در  اجتهـاد  و  تعّقـل 
اصـول با فروع تفاوت 
دارد  وجـود  هايـى 
امـا آنچه ميـان آن ها 
تالش  است،  مشترك 
براى فهـم دقيق پيام 
الهى بدون وارد كردن 
بيگانـه  انديشـه هاى 

است.

معـارف  مكتـب  امتيـاز 
كـه  اسـت  آن  كالم  از 
از  استفاده  بر  تفكيكيان 
روايات اهـل بيت عليهم 
السالم - به عنوان حجت 
هـاى االهـى - اعتنـاى 
شايسـته اى داشـته اند. 
به عبـارت ديگر، مكتب 
زيادى  اهتمـام  معـارف 
بـر بهره گيـرى از وحى 
داشـته و در عيـن حال 
بر پاسـخگويى مناسب 
به شبهات هم قادر بوده 

است.
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عقل نظرى - كه در فلسفه و علوم ديگر هم استفاده مى شود - بهره گرفته و آن 
معارف نورانى وحى را در قالب روش فلسفى و كالمى عرضه كنند. 

 بله مطلب نسبتًا دقيقى فرموديد. حاصل فرمايش شما اين است كه روش متكلمان 
ــت كه از طريق وحى به ما رسيده  ــازى مطالبى اس اصطالحى،  برهانى كردن و معقول س
ــند مباحث مختلف وحيانى را به صورت برهان و استدالل  ــت، يعنى متكلمان مى كوش اس
ــت كه همچون  عرضه كنند ولى مكتب تفكيك چنين هدفى را دنبال نمى كند و معتقد اس
ــتفاده كرد. بر اين اساس، آنچه  فقها بايد با قدرت عقالنى و حقيقت عقل از منبع وحى اس
ــود اما در وحى هرگز چيزى كه  ــد مورد پذيرش نخواهد ب ــه با عقلِ بين در تعارض باش ك
مخالف عقل باشد وجود ندارد بلكه ممكن است بسيارى از مطالب وحى فراتر از درك عقل 

باشد پس مكتب تفكيك با متكلمان يك اختالف ماهوى دارد. 
 اجماالً كار متكلم را به دو مرحله تقسـيم مى كنند: 1. اسـتنباط. 2.دفاع. در 
مرحله اول، حقايق را از وحى يا عقل استنباط مى كنند؛ حال طبق فرمايش حضرت 
عالى همت اصلى شـما نيز همان اسـت كه متكلمان در مرحله اول كار خود انجام 
مى دهنـد. عالوه بـر اين، متكلمان در مرحلـه دفاع، همان مطالبـى را كه از وحى 
اسـتنباط شـده به صورت عقالنى تبيين و تنظيم مى كنند. بنابراين مى توان گفت 
كه متكلمان به مرحله اول (اسـتنباط) اعتناى كمترى داشته اند، ايشان گزاره هاى 
اصلى را گرفته و بيشتر به دفاع پرداخته اند. يعنى چون به دفاع در مقابل مخالفين 
درونى (اهل سـنت) و بيرونى (مسـيحيت و ديگران) اهتمام بيشـترى داشته اند، 
همـه عقايد و معارف را به طور دقيق و كامل اسـتنباط نكرده انـد. اما آيا مى توان 

گفت كه كار مكتب تفكيك صرفاً استنباط عقايد و معارف است. 
ــن مى كند   گفتيم يكى از خصوصياتى كه تفاوت مكتب تفكيك را با متكلمين روش
آن است كه متكلمين كوشيده اند مطالب دريافت شده از وحى را معقول سازى كنند و ارائه 
دهند ولى همت فقهاى اماميه بر استفاده از معارف وحيانى و تعقل در آن بوده است و البته 
ــن جهت نيز پرداخته اند. چنان كه  ــتدالل نياز بوده به اي ــر در مواردى هم به بحث و اس اگ
ــان در زمره متكلمان قرار نمى گيرند، چرا كه اكثر متكلمان مطرح در طول  گفتيم تفكيكي
ــترين همت مكتب  ــالم كمتر بهره گرفته اند. اما بيش ــخ از معارف اهل بيت عليهم الس تاري

تفكيك بر استفاده از معارف اهل بيت عليهم السالم بوده است. 
ــتدلّ معارف تأكيد مى شود و معتقديم كه   البته در مكتب تفكيك بر ارائه معقول و مس
ــنت عقالنى ترين و روشن ترين بيان از حقائق الهى است. اما نكته مهم  معارف كتاب و س
ــناخت حقائق از متن دين  ــانى كه در ش ــت كه چه چيزى را عقالنى مى دانيم. كس اين اس
ــك مى كنند كه نتيجه اش  ــند، در مرحله تبيين هم به آرايى تمس تالش الزم را نكرده باش

گاه با مكتب وحى هماهنگ نيست.
 از نظر بنده،  امتياز مكتب معارف از كالم آن است كه تفكيكيان بر استفاده از روايات 
ــالم - به عنوان حجت هاى االهى - اعتناى شايسته اى داشته اند. به  اهل بيت عليهم الس
ــته و در عين حال بر  عبارت ديگر، مكتب معارف اهتمام زيادى بر بهره گيرى از وحى داش

پاسخگويى مناسب به شبهات هم قادر بوده است. 
 بـا توجه بـه اينكه يكى از ويژگى هـاى مكتب معارفى خراسـان مخالفت 
علمى و نقد فنّى فلسـفه عنوان مى شـود، لطفاً راجع به اين موضوع بيشـتر بحث 
بفرماييد. البته از اظهارات قبلى حضرتعالى، پاسخ اين سؤال اجماالً مشخص شد 
و فرموديد كه فيلسـوفان به وحى - به عنوان مبدأ هدايت - اعتنايى نداشـته اند؛ 
بلكه بعد از اتخاذ مبانى خاص فلسـفى به سـراغ وحى رفته اند تا اسـتنادى براى 
مطالب خويش فراهم سـازند. اما گاهى از فلسفه با تعابير مختلفى ياد مى شود و 
تعاريف گوناگونى از آن ارائه مى گردد، همچون: «تفسـير جهان، تفسـير عقالنى 
جهان، پاسـخگويى به پرسشـهاى بنيادى انسـان، پاسـخگويى به سؤاالتى كه 
پاسـخ عقلى مى طلبد و با علوم تجربى نمى توان به آن ها پاسخ گفت». به عبارت 

اسـاس حركـت صحيـح، حركت بر 
اسـاس عقل اسـت. لكـن دو نكته 
بسـيار مهـم و حياتـى نبايـد مورد 
غفلـت قـرار گيـرد. نخسـت اينكه 
دايره روشنگرى عقل - به حكم خود 
عقـل - كامـًال محدود اسـت ونبايد 
انتظار داشـت كه انسان با عقل خود 
بتوانـد همـه حقايـق را درك كند. و 
البته هم دانشـمندان علـوم تجربى 
و هـم دانشـمندان علـوم عقلـى به 
اين واقعيت آشـكار يادآور شده اند. 
نكتـه دوم اينكـه هرگاه بـا نور عقل 
به منبعى رسـيديم كه به حكم عقل 
بسيار وسـيع، صحيح، خطاناپذير و 
پر اهميت است، بايد به چنين منبعى 
توجـه كـرده و از آن - بـر اسـاس 
ضوابـط خاص خـودش - اسـتفاده 
كنيـم. بـه عبارت ديگر، در بررسـى 
مسـائل و جسـتجوى حقايـق نبايد 
تنها به عقل - كه دايره مكشـوفات 

آن محدود است - اكتفا كرد.

اگر كسـى بگويد فلسـفه به معناى 
تعقل است، مى گوييم كه اصل تعقل 
صددرصـد در جـاى خـود محفوظ و 
ارزنده اسـت. ولى آيا كسانى كه به 
اين عنوان ناميده شده اند در عمل بر 
همين اسـاس حركت كرده اند؟ اگر 
كسـى بر اسـاس تعقل حركت كند 
چاره اى جـز تسـليم در مقابل وحى 
نـدارد؛ چرا كـه اصل وحى بـا تعقل 
تثبيت مى شـود؛ هـر چند كه عقل به 

محتواى آن احاطه كامل پيدا نكند. 
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ديگر، گفته مى شـود كه فلسـفه در پى تفسـير عالم است و در اين مسـير از عقل بهره مى گيرد. 
«صيـرورة االنسـان عالماً عقلياً مضاهيـاً للعالم العينى»؛ قطع نظر از عملكرد فالسـفه آيا حضرت 
عالى با اين تعريف كلى از فلسـفه مخالف هسـتيد؟ و اگر با اين معنا از فلسـفه مخالفتى داريد، 

جهت مخالفت چيست؟
ــفه همان حركت فكرى در جهت شناخت جهان هستى و امور  ــفه گفته مى شود: فلس  در تعريف فلس
ــتقل و بدون اينكه نفى و اثباتى نسبت به مكاتب ديگر داشته  ــت. اين روش به صورت مس مربوط به آن اس
ــت. با كليت اين مطلب - يعنى استفاده از عقل و  ــد، به دنبال شناخت حقايق هستى با سير عقالنى اس باش

ــيدن به حقايق و بررسى جهان هستى  مبدأ بودن حركت عقالنى براى رس
ــت و معتقديم كه انسان بايستى از  ــاس عقل - مخالفتى در كار نيس بر اس
ــتفاده كند. اساس حركت صحيح، حركت بر اساس عقل  نور عقل و خرد اس
است. لكن دو نكته بسيار مهم و حياتى نبايد مورد غفلت قرار گيرد. نخست 
ــت  ــنگرى عقل - به حكم خود عقل - كامالً محدود اس ــه دايره روش اينك
ــت كه انسان با عقل خود بتواند همه حقايق را درك كند.  ونبايد انتظار داش
ــمندان علوم عقلى به اين  ــمندان علوم تجربى و هم دانش و البته هم دانش
ــده اند. نكته دوم اينكه هرگاه با نور عقل به منبعى  ــكار يادآور ش واقعيت آش
رسيديم كه به حكم عقل بسيار وسيع، صحيح، خطاناپذير و پر اهميت است، 
ــاس ضوابط خاص خودش  بايد به چنين منبعى توجه كرده و از آن - بر اس
- استفاده كنيم. به عبارت ديگر در بررسى مسائل و جستجوى حقايق نبايد 
تنها به عقل - كه دايره مكشوفات آن محدود است - اكتفا كرد. در مجموع 
اگر مراد از فلسفه، تفكر و بهره گيرى از عقل باشد، هيچ مخالفتى با اين معنا 
ــناخت جهان و هستى بايد از خرد و  وجود ندارد.  همچنين در اين كه در ش

انديشه بهره برد، ترديدى وجود ندارد، لكن از نكاتى كه بيان شد نبايد غفلت كرد. سخن اصلى ما اين است 
ــده و هم اكنون تعليم و تعلم مى شود به اين نكات بى توجه بوده و از  ــهور ش ــفه مش كه آنچه به عنوان فلس

اين رو به مسير انحراف رفته است.
 به نظر مى رسـد مراد از عقل در فلسـفه با آنچه مورد نظر شماسـت، تفاوت دارد. كسى كه 
وارد مباحث فلسـفى مى شـود از ابتدا، مبناى خود را بر تعقل فلسـفى اسـتوار مى كند و بر همين 
اساس مطلب را آغاز مى كند و به سرانجام مى رساند. به عبارت ديگر فيلسوف آنچه راكه به عقل 
درك مى كند و به آن احاطه مى يابد، مى پذيرد و آنچه را كه فراتر از عقل او باشـد، قبول نمى كند. 
بنابر اين اگر عقل فلسـفى به موضوعى برسـد كه قادر به كشـف حقيقت و احاطه بر آن نيسـت، 
نمى تواند آن را بپذيرد. پس مراد فيلسـوف از عقل با عقِل مورد نظر شـما متفاوت اسـت. از نظر 
شما وقتى عقل به يك روشنايى فراتر و دقيق تر از خود مى رسد، به بهره گيرى از آن حكم مى كند 
هرچند احاطه اى به آن منبع نداشته باشد. در حالى كه فيلسوف منبع فراتر از عقل را نمى پذيرد و 

از ابتدا عقل را به تنهايى مبناى خود قرار داده و تا آخر هم بر اساس آن حركت مى كند. 
ــوفان است اما سؤال در مورد چيستى فلسفه بود. در اينجا  ــما فرموديد راجع به عملكرد فيلس  آنچه ش

دو مسأله مطرح است. اول اصل تعقل و دوم عملكرد مدعيان تعقل. 
 سـؤال بنـده در مـورد تفاوت تعقِل مـورد ادعاى فيلسـوفان با تعقل ازنظـر مكتب تفكيك 

است.
 سؤال در مورد فلسفه مصطلح نبود بلكه سؤال از فلسفه به معناى تعقل و شناخت جهان با بهره گيرى 
از عقل بود. به عبارت ديگر يك مسأله اين است كه آيا اگر فلسفه به معناى تعقل باشد مورد قبول است يا 
ــأله ديگر، درستى يا نادرستى تعقل در فلسفه مصطلح است. آنچه شما فرموديد مربوط به مسأله  خير؟ و مس
ــيار درست و به جا بود. اما اگر كسى بگويد فلسفه به معناى تعقل است، مى گوييم كه اصل  ــت و بس دوم اس
ــده اند، در  ــانى كه به اين عنوان ناميده ش ــت. ولى آيا كس تعقل صددرصد در جاى خود محفوظ و ارزنده اس
ــاس تعقل حركت كند چاره اى جز تسليم در مقابل  ــاس حركت كرده اند؟ اگر كسى بر اس عمل بر همين اس
ــد كه عقل به محتواى آن احاطه كامل پيدا  ــود؛ هر چن ــى ندارد؛ چرا كه اصل وحى با تعقل تثبيت مى ش وح

اگـر جمعـى مدعى شـوند كه مـا فقط چيـزى را 
كـه در احاطـه عقل ما قـرار مى گيـرد مى پذيريم 
طبيعتـاً مطلبى را كه فراتر از عقل باشـد نخواهند 
پذيرفت، حتى اگر مطلب مربوط به كسـى باشـد 
كه با وحى در ارتباط است. ما شاهديم كه گروهى 
به نام فلسـفه و تعقل در تاريـخ، در معرفت خود 
هيـچ گونه حجيّتى بـراى وحى كه بـه عقل ثابت 
شده اسـت، قائل نيسـتند و اگر به منابع وحيانى 
مراجعه مى كنند، درصدد شاهد گرفتن براى همان 

دريافت هاى عقلى و ذهنى خود هستند.

بسـيارى از استداللهاى 
فالسـفه از نظـر عقلـى 
بـه  اسـت.  مخـدوش 
عبـارت ديگـر، مـا ادله 
برهـان  را  فالسـفه 
چنان  زيـرا  نمى دانيـم؛ 
كه خود فالسـفه اذعان 
دارنـد، برهـان بايـد بر 
مسـائل بديهـى مبتنـى 
چنانچـه  اگـر  و  باشـد 
داراى  فلسـفه  براهيـن 
بودند،  خصوصيـت  اين 
هرگـز در مسـائل مهم 
در  اختالفـى  واساسـى 
ميان آن ها پديد نمى آمد. 
لذا همين اختالف حاكى 
ادلـه  كـه  اسـت  آن  از 
بـر  فلسـفى  براهيـن  و 
مسـائل بديهـى مبتنـى 

نيست.
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ــته باشد، طبعًا بعد از پذيرش «اصل وحى» اين  ــن تضادى نداش نكند. همين كه محتواى وحى با تعقل روش
ــوند كه ما فقط چيزى را كه در احاطه عقل ما قرار مى گيرد  ــود. حال اگر جمعى مدعى ش هم بايد پذيرفته ش
ــد نخواهند پذيرفت، حتى اگر مطلب مربوط به كسى باشد  مى پذيريم طبيعتًا مطلبى را كه فراتر از عقل باش
كه با وحى در ارتباط است. ما شاهديم كه گروهى به نام فلسفه و تعقل در تاريخ، در معرفت خود هيچ گونه 
حجيتى براى وحى كه به عقل ثابت شده است، قائل نيستند و اگر به منابع وحيانى مراجعه مى كنند درصدد 

شاهد گرفتن براى همان دريافت هاى عقلى و ذهنى خود هستند.
 دو اشـكال به فلسـفه وارد كرديد. نخسـت اشـكال «روشـى» بود، فرموديد كه در روِش 
فيلسوفان، وحى ناديده گرفته شده است و ايشان در عمل صرفا به عقل خود تكيه مى كنند؛ پس 
روش فالسـفه ناقص اسـت و مورد قبول شـما نيسـت؛ چرا كه به اعتقاد شما وقتى عقل به وحى 
مى رسـد به حقانيت و بهره گيرى از آن حكم مى كند. اشـكال دوم «محتوا» و نظرات ارائه شده از 
سـوى فالسـفه بود كه در اين مورد دو پرسش مطرح اسـت. اول اينكه: معروف است كه مرحوم 
آية اهللاَّ آقا شيخ مجتبى قزوينى اسفار را تدريس مى كردند و ضمن طرح مسائل فلسفه، به شيوه 
فلسفى آن را نقد مى كردند. دروس حضرت عالى هم مشاهده مى شود كه برهان فلسفى را تبيين 
فلسفى كرده و سپس آن را با استدالل عقلى نفى مى كنيد نه با استناد به آيات و روايات. پرسش 
مـا در مـورد جايـگاه اين روِش نقد فلسـفى در مكتب تفكيك اسـت. پرسـش دوم هم در مورد 
«محتواى فلسـفه» است. لطفاً فهرسـتى اجمالى از اختالفات معارف تفكيكى با داده هاى فلسفى 

ارائه فرماييد و علّت اين مخالفت را بيان كنيد. 
 در مورد آنچه به عنوان علم معقول اصطالحى، يا فلسفه و يا حکمت متعاليه مطرح است، دو مطلب 
ــاس خود مبانى فلسفى  ــائل حكمت متعاليه، بر اس ــيارى از مس مهم وجود دارد. اول اينكه براهين و ادله بس
مخدوش است. تضاد و نفى و اثبات در بين فالسفه گواه خوبى بر همين موضوع است و به معناى آن است 
ــفه از نظر عقلى مخدوش است. به عبارت ديگر، ما ادله فالسفه را برهان  ــيارى از استداللهاى فالس كه بس
ــائل بديهى مبتنى باشد و اگر چنانچه  ــفه اذعان دارند، برهان بايد بر مس نمى دانيم؛ زيرا چنان كه خود فالس
ــى اختالفى در ميان آن ها پديد  ــائل مهم و اساس ــفه داراى اين خصوصيت بودند، هرگز در مس براهين فلس
نمى آمد. لذا همين اختالف حاكى از آن است كه ادله و براهين فلسفى بر مسائل بديهى مبتنى نيست. البته 
اين سخن ادعايى است كه به صورت اشاره از آن مى گذريم ولى اين ادعا با بررسى موارد مختلف به خوبى 

در مكتـب وحى مسـلم 
اسـت كـه ماسـوى اهللا 
مسـبوق به عدم هستند 
و ابتـدا دارنـد (لم يكن 
فـكان) ايـن مطلـب به 
قـدرى در وحى روشـن 
و قطعى اسـت كه حتى 
شخصيتهاى  از  بسيارى 
فلسـفه  بـه  پايبنـد 
كه  معترفند  اصطالحـى 
جهـت  در  تالششـان 
توجيـه ايـن مسـأله با 
حـدوث ذاتـى بـى ثمر 

بوده است. 

پيرامـون  كـه  مطالبـى 
مسـأله «جبـر و اختيار» 
عرفـان  و  فلسـفه  در 
مطـرح اسـت هرگـز با 
آنچه كه در وحى هست 
نسـبتى نـدارد. وحى به 
حقيقت، انسان را مختار 
مى دانـد، اختيارى كه به 
و  بهشـت  آن،  واسـطه 
دوزخ، ثـواب و عقـاب، 
انـزال  رسـل،  ارسـال 
كتب، تكليف، امر و نهى 
و... معنـا مى يابد اما در 
فلسـفه اختيار به معناى 
به  فعل  مسـبوق بـودن 
اراده اسـت هرچنـد كه 
مجبـور  اراده  در  عبـد 

باشد.
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ــينا اختالف هست، ايشان استدالل ابن  ــود. به عنوان مثال در مباحثى كه بين مالصدرا و ابن س ثابت مى ش
ــينا مطالبى بر خالف حكمت متعاليه دارد، در حقيقت ادلّه  ــينا را مخدوش مى كند. همچنين وقتى ابن س س

مطالب حكمت متعاليه را ابطال كرده است.
ــود كه در بسيارى از مسائل مهم و كليدى، نتايج حاصل از  ــاهده مى ش  به عالوه با مراجعه به وحى مش

روش فلسفى با صراحت وحى در تضاد است از جمله: 
 يك: بر اساس مبانى فلسفه، حضرت حق با كائنات «سنخيت» دارند و در اصل حقيقت مشترك هستند. 
ــده اند و گفته اند در عالم  ــته و قائل به «عينيت» ميان خالق و مخلوق ش عارفان پا را از اين هم فراتر گذاش
ــت. در مقابل، وحى به روشنى از «بينونت» حضرت  ــت اما به اطوار مختلف متطور اس فقط يك حقيقت هس

حق با كائنات حكايت دارد. 
ــده كه صدور فعل از خداوند ضرورت مى يابد.  ــفه به گونه اى ترسيم ش  دو: فاعليت حضرت حق در فلس
عليت يكى از قوانين در فلسفه مصطلح است. بر اساس اين قانون، حضرت حق علت تامه است و از معلول 
خود انفكاكى ندارد؛ در نتيجه صدور فعل از او ضرورى است؛ اما بر اساس مكتب وحى، خداوند متعال «فاعل 
ــيت و اراده  ــت و در فاعليت خود حريت دارد و هيچ نيازى به غير ندارد. فعل خداوند در ارتباط با مش تام» اس
اوست و صدور فعل از او آزادانه صورت می گيرد. به عبارت ديگر، خداوند متعال علت تامه اصطالحى نيست 

كه صدور فعل از او واجب باشد.
 سه: بر اساس مكتب وحى، علم حضرت حق با اراده او تفاوت دارد اما در مبانى فلسفه، اراده با علم يكى 

است. وخداوند در حقيقت، اراده ندارد.
 چهار: در مكتب وحى مسلم است كه ماسوى اهللا مسبوق به عدم هستند و ابتدا دارند (لم يكن فكان) اين 
ــن و قطعى است كه حتى بسيارى از شخصيتهاى پايبند به فلسفه اصطالحى  مطلب به قدرى در وحى روش
ــفه نيز  ــت. البته در فلس ــأله با حدوث ذاتى بى ثمر بوده اس ــان در جهت توجيه اين مس معترفند كه تالشش
اختالفات زيادى در اين مسأله هست، از جمله مسائلى كه در ارتباط با مجردات و عالم ماده است و مسائلى 

مثل حدوث به حركت جوهر و....
ــت هرگز با آنچه كه در  ــفه و عرفان مطرح اس ــأله «جبر و اختيار» در فلس  پنج: مطالبى كه پيرامون مس
ــان را مختار مى داند، اختيارى كه به واسطه آن، بهشت و  ــبتى ندارد. وحى به حقيقت، انس ــت نس وحى هس
ــفه اختيار به  ــل، انزال كتب، تكليف، امر و نهى و... معنا مى يابد اما در فلس ــال رس دوزخ، ثواب و عقاب، ارس

معناى مسبوق بودن فعل به اراده است، هرچند كه عبد در اراده مجبور باشد.
ــود و آنچه كه در حكمت متعاليه مطرح  ــأله معاد نيز بين آنچه كه از وحى استفاده مى ش ــش: در مس  ش
ــكارى وجود دارد. در اين مورد نيز برخى فيلسوفان و فلسفه دانان بزرگ به  ــت تفاوت بسيار روشن و آش اس

اين اختالف معترفند.
ــده است. در حقيقت،  ــفه به دو صورت كامال متفاوت مطرح ش ــأله «بدا» نيز در وحى و فلس  هفت: مس
فلسفه بدا را قبول ندارد، در حالى كه بدا در مدرسه اهل بيت عليهم السالم يكى از مهم ترين مسائل اعتقادى 

است.
ــأ نفس انسانى و قائم به آن دانسته شده  ــت و نعمتهاى بهشتى» منش ــت: در حكمت متعاليه «بهش  هش
است اما مكتب وحى، بهشت و نعمتهاى آن (و نيز جهنم و عذابهاى آن) را حقايقى خارجى و آفريده خداوند 

مى داند. 
 نُه: در عرفان گفته شده كه «عذاب» از ريشه عذْب (شيرينى و گوارايى) است. مشى حكمت متعاليه در 
اين جهت مختلف بوده است. در برخى موارد بر عذب بودن عذاب اصرار شده است و در مواردى هم مسأله 
ــأله نيز بين مكتب وحى و حكمت متعاله  ــت. اما در هر صورت، در اين مس ــده اس به گونه اى ديگر مطرح ش

اختالف زيادى وجود دارد.
 ده: در مسأله «خلود در نار» هم بين مكتب وحى و حكمت متعاله تفاوت بينى وجود دارد.

ــاره شد. تك تك اين موارد به تنهايى  ــمتى از موارد اش ــيارى از اين قبيل وجود داردكه به قس  موارد بس
ــخصيتها را  ــت. ضمن اينكه هرگز توهين به هيچ يك از ش براى موضع گيرى ميان اين دو مكتب كافى اس
جايز نمى شماريم. بلكه باحفظ عظمت همه اشخاص، در جستجوى حقيقت هستيم، چراكه «الحق أحق أن 

بر اساس مبانى فلسفه، 
حضـرت حق بـا كائنات 
«سـنخيت» دارنـد و در 
اصـل حقيقت مشـترك 
هسـتند. عارفان پا را از 
اين هم فراتر گذاشته و 
قائل بـه «عينيّت» ميان 
خالق و مخلوق شـده اند 
و گفته انـد در عالم فقط 
يـك حقيقت هسـت اما 
به اطـوار مختلف متطّور 
اسـت. در مقابـل، وحى 
به روشـنى از «بينونت» 
حضـرت حق بـا كائنات 

حكايت دارد. 

بر اسـاس مكتب وحى، 
علـم حضـرت حـق بـا 
اراده او تفـاوت دارد اما 
در مبانى فلسفه، اراده با 
علم يكى است و خداوند 

در حقيقت، اراده ندارد.
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يتَّبع». البته الزم است ضمن احترام به اشخاص از «شخصيت زدگى» هم پرهيز شود. نقد مطالب اشخاص 
ــالم متهم  ــت. توهين وقتى صدق مى كند كه فرد را به ضديت آگاهانه با اس به معناى توهين به آن ها نيس
سازيم. اما بيان مخالفت مطالب اشخاص با آنچه كه در وحى هست - البته با داليل روشن - نه تنها توهين 
نيست بلكه تكامل علمى و توليد معرفت به اين تحقيقات وابسته است. «دراسة العلم لقاح المعرفة» لذا اصرار 
بنده همواره بر پرهيز جدى از توهين و تجهيل و غرض ورزى بوده است. و در عين حال بر فضاى بحث و 

گفت و گوى علمى و نقد منصفانه براى روشن شدن حقائق تأكيد داشته ام.
 در برخـورد عقايـد دو روش وجـود دارد. در يـك روش، طـرف مقابل «تكفيـر يا تجهيل» 
مى شـود و متأسـفانه اين روش بسـيار شـايع اسـت. روش ديگر، گفتگو براى تبيين مطلب حق 
است. سؤال اين است كه حضرت عالى و همفكران شما كداميك از اين دو روش را مى پسنديد؟ 
ْر  آيا روش تجهيل و تكفير را صحيح مى دانيد يا فارغ از اين امور و بر اساس منطق قرآن «... َفبَشِّ
ِعباِد * الَِّذيَن يَْسـَتِمُعوَن الَقْوَل َفيَتَّبُِعوَن أَْحَسـَنُه» «گفتگو و بحث» را براى تبيين مسـائل انتخاب 
مى كنيد و داورى را به اهل فضل مى سپاريد؟ البتّه پاسخ اين پرسش با توجه به سيره عملى شما 
در «گفتگوها و مناظرات» روشن است، اما خواهشمنديم با صراحت بيشترى راجع به اين موضوع 

مهم توضيح دهيد.
ــت كه بايد به روش دوم عمل كرد لذا   اهتمام بنده - با بضاعت ناچيز خود در اين مطالب - اين اس
ــمام شود، وجود نداشته است. بنده از  ــتار بنده كلمه اى كه بوى تكفير از آن استش در هيچ يك از گفتار و نوش
ــانى كه به هر نسبتى با حقير ارتباطى دارند همواره رعايت اين جهت را تقاضا كرده ام. همچنين معتقدم  كس
كه هرگز نبايد به خاطر ضعف استدالل، طرف مقابل را تجهيل كرد. پس هم تكفير غلط است و هم تجهيل. 
ــرلوحه كار خود قرار دهند و مطالب را به بهترين صورت،  بنابر اين از همه تقاضا داريم كه اين موضوع را س
با تفاهم و در سطوح مختلف تعقيب كنند تا با رعايت كامل بر اصول عقالنى، اخالقى و انسانى حقايق بهتر 

و بيشتر روشن شود و مراكز علمى و جامعه در مسير رشد علمى قرار گيرند. 
ــيار به او اعتنا و احترام مى كرد و  ــخصى بود - كه خدا رحمتش كند - با ديگرى بحث مى كرد و بس  ش
ــبت به مطالب وى  ــمند و... ياد مى كرد، اما وقتى كه آن فرد نس از وى با عناوينى چون اهل فضل و دانش
ــيد،  ــديدترين وجه، تجهيل كرد و گفت تو هيچ چيز نمى دانى. كار كه به اينجا رس جبهه گرفت، او را به ش
ــما  آن فرد گفت بنده تا حدودى درس خوانده ام و مباحث حوزوى را ديده ام تا وقتى كه در مقابل مطالب ش
ــمردى! تجهيل  ــما دانا بودم حال كه جبهه گيرى كردم مرا اجهل جهال ش جبهه گيرى نكرده بودم  از نظر ش
ــد كه اگر يك طلبه مبتدى مطلب  ــتى نيست. نبايد اينگونه باش كار درس
ــد. اما اگر يك شخصيت  ــما بسيار فهميده باش ــما را بپذيرد، از نظر ش ش
علمى مطالب شما را مخدوش بداند، نزد شما جاهل به آن موضوع جلوه 

داده شود.
 على رغم فرمايشـات حضـرت عالى در مورد لزوم توجه به 
معارف اهل بيت عليهم السالم متأسفانه مى بينيم كه در مراكز علمى 
و آموزشى به ويژه حوزه هاى علميه در طول تاريخ به خصوص در 
چند سـده اخير توجـه چندانى به معارف اهل بيت عليهم السـالم 
نمى شـود و در جهـت اجتهـاد در معارف اهل بيت عليهم السـالم 
تـالش چندانـى صورت نمى گيـرد، علت اين امـر از نظر حضرت 

عالى چيست؟
 عدم توجه به معارف اهل بيت عليهم السالم و رواج مسائل فلسفى 
در بين فعاالن عرصه عقايد در جوامع اسالمى، محصول انحراف خالفت 
از مسير صحيح آن بود. يعنى مردم به آنچه كه رسول خدا صلى اهللا عليه 
وآله وسلم از ناحيه خداوند متعال در مورد عترت ابالغ فرمودند، بى اعتنايى كردند و قدرت در اختيار كسانى 
ــالت پيامبر اكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم شايستگى نداشتند. از آنجا كه  ــبت به تداوم رس قرار گرفت كه نس
معموالً زمينه پيشروى در اختيار صاحبان قدرت و ثروت است. لذا به طور طبيعى فرمايشات و تعاليم خاندان 

رسالت تحت الشعاع قدرتهاى حاكم عصر خود قرار گرفت. 

هم تكفير غلط اسـت و 
هـم تجهيل. بنابـر اين 
از همـه تقاضا داريم كه 
سرلوحه  را  موضوع  اين 
كار خـود قـرار دهنـد و 
مطالـب را بـه بهتريـن 
صـورت، با تفاهـم و در 
تعقيب  مختلف  سـطوح 
كنند تا با رعايت كامل بر 
اصول عقالنى، اخالقى و 
انسـانى، حقايـق بهتـر 
و بيشتر روشـن شود و 
مراكز علمى و جامعه در 
قرار  علمى  رشـد  مسير 

گيرند. 

عدم توجه به معارف اهل بيت عليهم السالم و رواج 
مسـائل فلسـفى در بين فعـاالن عرصـه عقايد در 
جوامع اسـالمى، محصول انحراف خالفت از مسـير 
صحيـح آن بود. يعنى مردم به آنچه كه رسـول خدا 
صلـى اهللا عليه وآله وسـلم از ناحيـه خداوند متعال 
در مورد عترت ابـالغ فرمودند، بى اعتنايى كردند و 
قـدرت در اختيار كسـانى قرار گرفت كه نسـبت به 
تداوم رسالت پيامبر اكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم 

شايستگى نداشتند.
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ــاختن مقام االهى امامان  ــاى حاكم همواره تمام تالش خود را جهت مخفى س ــالوه بر اينكه قدرته  ع
ــتا مطالب اعتقادى مطابق خواسته هاى  ــالم و انزواى ايشان به كار مى بردند؛ در اين راس معصوم عليهم الس
ــاس قوانين موضوعه توسط انديشمندان پيش از اسالم تنظيم وترويج مى شد تا آنجا كه در  حاكمان و بر اس

عصر خلفاى عباسى، ترجمه كتب فلسفى به صورت شگفتى رواج يافت. 
ــترس عموم به  ــفى را در محلى دور از دس ــفه يونان كتابهاى فلس  در مقاله اى خواندم كه اصحاب فلس
ــفى در جامعه موجب بروز  ــده نگهدارى مى كردند؛ زيرا معتقد بودند كه رواج مطالب فلس صورت حفاظت ش
ــى از اين موضوع اطالع يافتند، براى پادشاهى كه كتب  ــتّت آراء مى گردد. وقتى خلفاى عباس اختالف وتش
مذكور در اختيار وى بود، هداياى فراوانى فرستادند و كتابهاى فلسفه را از او طلب كردند. آن شخص براى 
ــفى با اصحاب خود مشورت كرد و با مخالفت اكثريت مواجه شد. در اين ميان  ــتن كتب فلس در اختيار گذاش
فردى گفت اين كتب را براى مسلمانان بفرستيد؛ چرا كه اين مطالب در هيچ جامعه اى ترويج نمى شود مگر 
ــود؛ لذا كتب به ممالك اسالمى ارسال و در  ــتت افكار [و انحطاط عقيدتى ] آن جامعه مى ش آنكه موجب تش

آنجا ترجمه شد. 
ــدت از اين كار استقبال و مترجمان را تشويق مى كردند تا آنجا كه مأمون هم  ــى نيز به ش  خلفاى عباس
ــده به مترجمان طال مى داد. بنابر اين در چنين شرايطى بود كه معارف اهل بيت عليهم  وزن كتاب ترجمه ش

السالم به تمام معنا به انزوا كشيده شد ومطالب بشرى رشد و توسعه پيدا كرد. 
ــالمى بود اما علت كم توجهى  ــه انحرافات مراكز علمى در جوامع اس ــده مربوط به ريش  مطالب ياد ش
مراكز علمى شيعه به معارف اعتقادى اهل بيت عليهم السالم اين بود كه ابتالء و نياز شديد جامعه به مسائل 
ــتر در  ــيعه را به اهتمام بيش ــالمى در امور مختلف فردى و اجتماعى، حوزه هاى علميه ش فرعى و احكام اس
ــوق داد. بحمد اهللا اين ضرورت موجب رشد و شكوفايى فقه شيعه در حوزه هاى علميه  ــعه فقه س جهت توس

تشيع شد. 
ــاس نمى كرد؛ چرا كه مردم قسمتى از  ــائل اعتقادى، ضرورتى احس  در مقابل، جامعه براى يادگيرى مس
ــان  معارف فطرى را با تذكر به فطرت دريافت مى كردند و از آراء و اقوال فقها و عالمان - كه اعتقادات ايش
ــالم بودـ براى مردم اطمينان حاصل مى شد. در نتيجه عموم مردم  هم مأخوذ از معارف اهل بيت عليهم الس
ــالم از عقايد حقّه برخوردار و بهره مند  ــيعى همواره در پرتو اعتقادات فقهاى اهل بيت عليهم الس در جوامع ش

بوده اند.
 اما چنان كه گفتيم، اهتمام زياد مراكز علمى براى پاسخگويى به نيازمندی هاى جامعه در زمينه احكام 
ــد كه مسائل اعتقادى در اين مراكز نمود كمترى داشته باشد. در اين ميان  ــتورات فرعى دين باعث ش و دس
عالمانى كه به صورت تخصصى به مسائل اعتقادى و معارفى پرداخته اند، متأسفانه در عمل از فضاى فلسفى 
متأثر شده اند كه در اثر سياستهاى حاكمان ايجاد شده بود. در نتيجه اين تأثير، محصول افكار بشر به تدريج 

توسعه پيدا كرد و به رواج فلسفه و عرفان در مقابل تعاليم وحى انجاميد. 
ــاس تعاليم اهل  ــخصيتهاى علمى و فقيهانى بوده اند كه اعتقادات خود را بر اس  در عين حال همواره ش
بيت عليهم السالم استوار سازند. در يك بررسى روشن مى شود كه بيشترين توجه شخصيتهاى علمى و فقها 
ــالم و تثبيت آن بوده است لكن چنان كه گفتيم به دليل احساس  ــتفاده از مكتب اهل بيت عليهم الس به اس
ــديد جامعه به فروعات احكام اين گروه از عالمان و فقيهان، فرصت كمترى براى پرداختن به مسائل  نياز ش
ــتر و گاه با بهره گيرى از  ــرى با فرصتى بيش ــته اند و در مقابل، صاحبان افكار بش اعتقادى و ترويج آن داش

قدرتهاى حاكم و متأثر از فضاى ضد معارفى به ترويج انديشه هاى بشرى پرداختند.
 اگر علت اهتمام عالمان شيعه به فقه مرسوم، ابتالء و نياز مردم بوده است، امروزه با توجه 
بـه نشـر آثار متنـوع در عرصه هاى فكرى، آيا ابتال و نياز مردم به معارف اعتقادى بيشـتر نشـده 

است؟ آيا ضرورتى براى پرداختن به اعتقادات احساس نمى شود؟ 
 بله در چنين شرايطى، فعاليت در زمينه مباحث اعتقادى و نشر معارف اهل بيت عليهم السالم با حفظ 
اصول عقالنى و اخالقى بسيار ضرورى مى نمايد. به نظر بنده چنين فعاليتى آغاز شده و زمينه مناسبى براى 
ــائل به خوبى مطرح شده است. افكار و آراء صاحبنظران به چالش كشيده  ــت. مس اين كار فراهم گرديده اس
شده است. انديشمندان ضرورت پرداختن به اين مباحث را احساس كرده اند. و تالش معقول و به دور از هر 

در  نيـز  مسـأله «بـدا» 
وحـى و فلسـفه بـه دو 
صـورت كامـال متفاوت 
مطرح شـده اسـت. در 
حقيقـت، فلسـفه بدا را 
قبـول نـدارد، در حالى 
كه بدا در مدرسـه اهل 
بيت عليهم السالم يكى 
مسـائل  مهم تريـن  از 

اعتقادى است.

متعاليـه  حكمـت  در 
نعمتهـاى  و  «بهشـت 
بهشـتى» ُمنشـأ نفـس 
انسـانى و قائـم بـه آن 
دانسـته شـده است اما 
مكتـب وحـى، بهشـت 
نيـز  (و  آن  نعمتهـاى  و 
جهنـم و عذابهـاى آن) 
و  خارجـى  حقايقـى  را 
آفريده خداوند مى داند. 
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گونه تنش در اين زمينه آغاز شده است. اميدواريم فقهاء عظام به عنوان استوانه هاى اعتقادى اسالم هرچه 
بيشتر در اين زمينه اهتمام ورزند تا معارف اهل بيت عليهم السالم هرچه بهتر و بيشتر منتشر شود. بر كسانى 
كه كم توجهى به معارف اهل بيت عليهم السالم را در مجامع علمى دريافته اند، الزم و ضرورى است كه با 
برنامه ريزى منظم به ترويج مكتب اهل بيت عليهم السالم بپردازند. به نظر ما امروزه بهترين انديشه منسجم 
و عقالنى براى پاسخگويى به شبهات و هجمه هاى فكرى مخالفان دين و مذهب، همان مضامين و روش 
ــت و با احياى اين روش به دور از التقاطهاى ناروا، مى توان سنگر محكمى براى  ــالم اس اهل بيت عليهم الس

مصون سازى نسل جوان در مقابل انحرافات فكرى درست كرد.
 آيـا از نظر حضرتعالى بايد فلسـفه و عرفان طرد شـود، تدريس نگـردد و مورد بحث قرار 

نگيرد؟ در اين ارتباط توصيه شما به مسؤولين فرهنگى و دينى چيست؟ 
ــدارم. آنچه اهميت دارد اهتمام جدى بر  ــفه نظر خاصى ن ــده در موردتحصيل يا عدم تحصيل فلس  بن
ــت. چنان كه يك فقيه با دقت فراوان و رعايت  ــالم به كمك نور عقل اس فهم معارف اهل بيت  عليهم الس
مبانى اصولى به استنباط احكام مى پردازد، الزم است طبق موازين و اصول و با توجه و دقت بيشتر به فهم 
و استخراج معارف اعتقادى از متون دينى پرداخته شود. در اين صورت تحصيل فلسفه و عرفان مشكل ساز 
نخواهد بود. به عبارت ديگر، پيش از شكل گيرى افكار و نفوس انسان با مطالب انديشمندان بزرگ بشرى، 

اهتمام براى فهم معارف كتاب و سنت با دقت و تعقل ضرورى مى نمايد. 
 تربيت جامعه بر اساس علوم اهل بيت  عليهم السالم از تأثير افكار و عقايد نادرست بشرى مانع مى شود، 
در نتيجه مطالعه و تحصيل فلسفه و عرفان جهت آشنايى با افكار انديشمندان بشر، اشكالى نخواهد داشت. 

والبته گاهى ممكن است به ضرورت بايد آن مكاتب را هم آموخت و مورد بحث قرار داد.
ــالم و فهم روايات معصومان عليهم السالم  ــب معارف اهل بيت عليهم الس  اصرار ما بر تالش براى كس
ــفه اصرارى نداريم ؛ چرا كه معتقديم چنانچه معارف اهل بيت عليهم السالم  ــت. اما بر عدم تحصيل فلس اس
در جامعه مطرح شود عموم متدينين به كمك نور عقل خود، تعاليم و حقانيت اين معارف را دريافت خواهند 
كرد؛ نه صرفًا به جهت عصمت امامان عليهم السالم و تعبد در برابر فرمايشات ايشان بلكه به ارشاد نور عقل 

و با تعقل، حقانيت معارف ايشان را در مى يابند. 
 به عبارت ديگر رجوع به اهل بيت عليهم السالم از باب «تعلم من ذى علم» است. ائمه اهل بيت عليهم 
ــكال در كم  ــائل اعتقادى دليل مطلب را هم تبيين فرموده اند. اش ــيارى از موارد در بيان مس ــالم در بس الس
توجهى، عدم مراجعه جدى و سهل انگارى نسبت به فراگيرى علوم اهل بيت عليهم السالم است. متأسفانه 
برخى از عالمان پس از پى ريزى اعتقادات خود بر مبناى افكار بشرى به معارف وحيانى مراجعه مى كنند. اگر 
تحصيل فلسفه يا عرفان سبب شود كه ذهن انسان با اين مطالب به گونه اى قالب بندى شود كه در برخورد 
با قرآن و روايات توان درك مضامين حقيقى آن را نداشته باشند، قطعًا چنين آموزش هايى صحيح نيست.

ــكال در زمينه كسب معارف   حاصل آنكه دو اش
صحيح وجود دارد: اول عدم مراجعه جدى به معارف 
ــه معارف  ــالم. دوم مراجعه ب ــل بيت عليهم الس اه
ــالم بعد از شكل گيرى نفوس با  اهل بيت عليهم الس

مطالب ديگر. 
 با كنار گذاشتن فلسفه چگونه مى توان به 
مشكالت و شبهات منكران دين پاسخ گفت؟

ــدان و منكران  ــبهات ملح ــه با ش  در مواجه
توحيد و نبوت بايد از قواعد و مطالب روشن عقالنى 
ــخ دهى به شبهات بهره جست. روشن است  در پاس
ــفى نيست بلكه همه عقال از آن بهره مند هستند. اين قواعد عقالنى  كه قواعد عقالنى در انحصار كتب فلس
ــائل و شبهات است. همه قبول دارند كه معلول بدون  ــخگوى مس - كه در اختيار همه عقال قرار دارد - پاس
علت نمى شود - (البته مراد عليت اصطالحى نيست بلكه همان معناى عقلى مورد نظر مى باشد) - . محال 
بودن اجتماع نقيضين، اجتماع ضدين، بطالن تسلسل و دور و ده ها قاعده عقلى ديگر، از جمله قواعد روشن 

به نظر ما امروزه بهترين انديشـه منسجم و عقالنى براى پاسخگويى 
به شـبهات و هجمه هاى فكرى مخالفان دين و مذهب، همان مضامين 
و روش اهـل بيت عليهم السـالم اسـت و با احياى ايـن روش به دور 
از التقاطهاى ناروا، مى توان سـنگر محكمى براى مصون سـازى نسل 

جوان در مقابل انحرافات فكرى درست كرد.

قدرتهـاى حاكم همواره 
را  خـود  تـالش  تمـام 
سـاختن  مخفى  جهـت 
امامـان  االهـى  مقـام 
معصوم عليهـم السـالم 
بـه  ايشـان  انـزواى  و 
ايـن  در  مى بردنـد؛  كار 
اعتقادى  مطالب  راسـتا 
خواسـته هاى  مطابـق 
حاكمـان و بـر اسـاس 
قوانين موضوعه توسـط 
از  پيـش  انديشـمندان 
اسـالم تنظيـم وترويج 
مى شـد تـا آنجـا كه در 
عصـر خلفـاى عباسـى 
ترجمه كتب فلسـفى به 
رواج  شـگفتى  صـورت 

يافت. 
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ــتناد به آن ها مى توان بسيارى از مسائل را پاسخ گفت. برخى ميان  ــت كه با اس عقالنى و مورد قبول عقالس
اين قواعد عقالنى با تفسير و تعبير فالسفه از اين امور عقالنى اشتباه مى كنند. اتفاقًا ما مى گوييم، بسيارى 
ــت و از طريق همين قواعد عقلى، مدعاهاى  ــن سازگار نيس ــفى با همين قواعد عقالنى روش از مباحث فلس

فالسفه و عرفا را نقد مى كنيم.
 بنده با منكران پروردگار از قشرهاى مختلف بيشترين برخورد را داشته ام تا آنجا كه فقهاى برجسته نيز 
ــتغاالت فراوان علمى اين افراد را به بنده ارجاع مى دادند. بنده در مواجهه با اين افراد، هرگز به  به دليل اش
ــن و بين عقلى با ايشان مباحثه مى كردم و بحمد  ــتناد نمى كردم بلكه با همين قواعد روش آيات و روايات اس

اهللاَّ همواره موفق بوده ام. 
ــاعت بحث و گفتگو اعتراف كردند  ــتيم پس از چند س  در يكى از مباحثاتى كه با گروهى از منكران داش
ــد و ما چاره اى جز تسليم و اعتراف به وجود  ــته ش ــديم آن در به روى ما بس كه ما از هر درى وارد بحث ش

يك مبدأ عالم و قادر نداريم. 
 بنده فارغ از مباحث فلسفه و عرفان، پاسخگوى انواع مسائل و شبهات بوده ام. بنابراين براى پاسخگويى 
به شبهات منكران و ملحدان هيچ نيازى به تحصيل فلسفه مصطلح نيست؛ مخالفت با فلسفه و عرفان هم 
ــت. عالوه بر اينكه با مراجعه به معارف وحيانى، اختالف نتايج حاصل  به معناى مخالفت با قواعد عقلى نيس
ــفه در مباحث توحيدى، خلقت، حدوث و قدم، جبر و اختيار، معاد و... با مكتب وحى به  از مبانى خاص فلس
ــت. از اين روست كه ما اصرار داريم كه به جاى پرداختن به مباحث ذهنى فلسفه و  ــاهده اس عيان قابل مش
ــت، بپردازيم. و يكى از بهترين  ــالم بوده اس ــى ائمه  عليهم الس عرفان، به تقويت امور عقالنى چنان كه مش

رات و تربيت عقالنى اهل بيت عليهم السالم است.  راه هاى تقويت عقالنيت بهره مندى از تذكّ
 آيا مى توان گفت،  ارجاع منكران به حضرت عالى از باب ورود شما در مباحث فلسفه بوده 

است؟
ــبت به فلسفه و عرفان كامالً آگاه  ــانى كه منكران را به بنده ارجاع مى دادند از انتقاد بنده نس  خير كس
ــهد بود كه اين افراد را مكررًا به بنده  ــفى در حوزه علميه مش بودند. يكى از اين بزرگان مرحوم آيت اهللا فلس
ارجاع مى داد و اين در حالى بودكه فضل علمى ايشان بر كسى پوشيده نيست. جلساتى كه در منزل ايشان 
ــتر شركت كنندگان هم حوزوى بودند. بنده به دليل  ــد، به احترام ايشان مملو از جمعيت بود، بيش برپا مى ش
ــفى را مطرح و نقد مى كردم و آمادگى خود را براى  ــان، با رعايت ادب  مطالب عرفانى و فلس ــور حوزوي حض
ــفى عرض كردم آيا شما از مطالبى كه بنده در  ــتم. روزى به مرحوم فلس بحث با عالقه مندان اعالم مى داش
منزل شما مطرح مى كنم راضى هستيد؟ ايشان فرمودند اين مطالب خوب و حق است و سپس فرمودند: بد 

نيست برخى از دوستان شما كه در اين مسائل خبره نيستند، وارد اين مباحث نشوند.
 حضرت عالى به عنوان كسـى كه هم به معارف اهل بيت عليهم السـالم مسـلط هسـتيد و 
هـم قدرت نقد مباحث فلسـفى و عرفانى را داريد، چگونـه در كنار فراگيرى علوم اهل بيت عليهم 
السـالم و به عنوان مدافع اين علوم به تحصيل فلسفه و عرفان هم پرداخته ايد؟ مسير مطالعاتى 

شما چگونه بوده و از چه اساتيدى بهره جسته ايد؟
ــوزه را با جديت دنبال  ــل عالقه فراوان، دروس ح ــى خود بايد بگويم: به دلي ــير مطالعات ــورد س  در م
ــيخ  ــت، مرحوم آقاى ش ــتر دروس مقدماتى انگيزه هايى نيز وجود داش مى كردم. براى فراگيرى هرچه بيش
ــتان معموالً بزرگان و شخصيت هاى مهم از اطراف  ــه نواب بود. در فصل تابس على اكبر نوغانى مدير مدرس
ــد از طلبه ها نيز  ــرش مى انداختند و ضمن ديد و بازدي ــان مقابل مدرس ف ــان مى آمدند، ايش ــه ديدن ايش ب
امتحان مى گرفتند. از نظر ايشان بنده به سؤاالت خوب پاسخ مى دادم لذا بيشتر اوقات مرا براى امتحان فرا 
ــى را حفظ بودم. پس از اتمام مقدمات طبق معمول  ــد. بنده هم به ضرورت، نوع كتابهاى مقدمات مى خواندن
ــيخ هاشم  ــب و كفايه را خدمت مرحوم آقا ش ــائل، مكاس حوزه به تحصيل فقه واصول پرداختم. قوانين، رس
ــنايى به وجود آمد. با ورود مرحوم ميرزا مهدى اصفهانى  ــان آش قزوينى خواندم. در اين مدت بين بنده وايش
ــفى و نقدها و اشكاالت وارد بر آن تا حدودى براى كسانى كه در  ــهد، مطرح بودن مباحث فلس به حوزه مش

جريان اين مباحث بودند روشن شد. 
ــائل فلسفى و هم به نقد اين  ــيخ مجتبى قزوينى واجد هر دو جهت بودند؛ يعنى هم به مس  مرحوم آقا ش
ركم اهللاَّ رويته» بودند. به  ــان به جهت معنويت بسيار باال مصداق بارز «يذكّ ــائل آگاه بودند به عالوه ايش مس

از  برخـى  متأسـفانه 
عالمان پس از پى ريزى 
اعتقـادات خود بر مبناى 
افكار بشـرى به معارف 
وحيانى مراجعه مى كنند. 
فلسـفه  تحصيـل  اگـر 
يـا عرفان سـبب شـود 
كـه ذهن انسـان با اين 
مطالب به گونه اى قالب 
بندى شود كه در برخورد 
با قـرآن و روايات توان 
درك مضاميـن حقيقـى 
باشـند،  نداشـته  را  آن 
آمـوزش  چنيـن  قطعـاً 

هايى صحيح نيست.

در مواجهـه با شـبهات 
منكـران  و  ملحـدان 
توحيـد و نبـوت بايد از 
قواعد و مطالب روشـن 
دهى  پاسـخ  در  عقالنى 
به شبهات بهره جست. 
روشن اسـت كه قواعد 
عقالنى در انحصار كتب 
فلسفى نيست بلكه همه 
بهره منـد  آن  از  عقـال 

هستند.
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ــيدم، به تدريج ارتباط ما با ايشان بيشتر شد و بنده اين مباحث  ــان مى رس دليل اين جاذبه ها بنده خدمت ايش
را با ايشان پى گيرى كردم.

 حضرت عالى نزد مرحوم آقا شيخ مجتبى قزوينى چه دروس و كتابهايى را خوانديد؟
 منظومه، مشاعر، قسمتى از اسفار و اشارات را تا نمط نهم نزد ايشان خواندم. ايشان به جهات خاصى 
نمط دهم را نمى خواندند. حدود هفت يا هشت نفر در درس اشارات ايشان شركت مى كردند. در طول دوره 
ــان جلسه را فقط با بنده  ــاگردان ايشان كاسته مى شد تاجايى كه ايش ــارات به تدريج از تعداد ش تدريس اش
ــتند وارد شدند و به من فرمودند: به هنگام  ــان در جلسه آخر با كتابى كه در دست داش ــكيل مى داد. ايش تش
ــارات مرحوم آقا بزرگ شهيدى - كه از مشاهير فلسفه مشاء بودند - جمعيت به قدرى بود  ــروع درس اش ش
ــته شد تا جايى  ــتند. در طول درس به تدريج از جمعيت كاس كه حتى در محل هيزمهاى بخارى نيز مى نشس
ــان كتاب اشارات مخطوطى را آوردند و فرمودند، من بر اين  ــهيدى. روز آخر ايش كه بنده ماندم و مرحوم ش
ــيه نوشته ام و حال كه فقط شما مانده ايد اين كتاب را به شما هديه مى كنم. مرحوم شيخ مجتبى  كتاب حاش

قزوينى هم آن كتاب را به بنده هديه كردند. متأسفانه اين كتاب توسط موريانه از بين رفت.
 نقل اسـت كه مرحوم شـيخ مجتبى قزوينى صبح ها اسـفار را رسـماً تدريس مى كردند و 

عصرها آن را نقد مى كردند. آيا اين موضوع صحت دارد؟
 خير، بنده چنين چيزى را به خاطر ندارم. ايشان در ضمن ارائه مباحث، هر جا كه الزم بود نقد مطلب 

را هم مطرح مى كرد.
 آيا غير از نقد فلسفى فلسفه، با مرحوم شيخ مجتبى قزوينى جلسات معارفى هم داشتيد؟

 خير، ايشان مطالب خود را در ضمن درسهايى كه داشتند، مطرح مى كردند.
 پس جلسات ايشان صرفاً تدريس فلسفه و نقد مطالب فلسفى نبوده است.

 بله. ايشان گاهى ضمن تدريس و نقد فلسفى، مطالب معارفى خود را هم مطرح مى كردند. البته ايشان 
مطالب معارفى خود را به صورت كتاب نوشته اند كه معروف ترين آن ها همان «بيان الفرقان» است كه اخيرًا 

در حال تحقيق و تجديد چاپ مى باشد.
 توصيه شما به مراكز علمى، طلبه ها و دانشجويان چيست؟

 در اهميت و ارزش بسيار باالى اشتغال به تحصيل علوم و معارف اعتقادى هيچ ترديدى وجود ندارد. 
ــت. تالش  ــناخت صحيح، توليد، تكامل و تعالى علم اس ــره، بحث و نقد علمى يكى از عوامل مهم ش مذاك
براى تحصيل و ترويج معارف اعتقادى يكى از عوامل تعيين كننده و موثر براى رشد فكرى جامعه و مراكز 
علمى است. دراحاديث اهل بيت عليهم السالم نيز تأكيد بسيارى بر اين امر شده است. حضرت سيد الشهدا 
ــالم مى فرمايد: «دراسة العلم لقاح المعرفة» يعنى گفتگوهاى علمى موجب توليد معرفت و شناخت  عليه الس
است. عقل هم بر اين مطلب گواهى مى دهد. جهت ايجاد محيطى سالم براى تشكيل جلسات علمى، رعايت 

نكات زير ضرورى است: 
ــد. بنابر اين الزم است از تمام عواملى  ــيدن به حقيقت باش ــتجو و رس  ۱. هدف از اين مباحث صرفًا جس
ــخصيت زدگى يكى از اين عامل هاست. امام صادق عليه  ــتند پرهيز شود. ش ــناخت حقيقت هس كه مانع ش
ــائل اعتقادى تقليد  ــالم فرمودند: «إياك أن تنصب رجال دون الحجة، فتصدقه فی كل ما قال»۱ در مس الس
ــاس تحقيق شكل گيرد. احترام به شخصيتهاى محترم الزم است، اما  ــت بلكه اعتقادات بايد بر اس جايز نيس
ــت كه نقد  ــت كه «الحق أحق أن يتّبع». همچنين بايد توجه داش مهمتر از آن، يافتن و پيروى از حقيقت اس
ــاس ضوابط به معناى توهين به شخصيت ها و صاحب نظران نيست بلكه بررسى آراء  ــائل مختلف بر اس مس

اشخاص به معناى اعتنا به نظرات و نوعى احترام به ايشان است. 
ــيه سازى، سياسى كردن بحث، توهين، تهمت و  ــات اعتقادى بايد از هر گونه حاش  ۲. در مباحث و جلس
نسبتهاى دروغ پرهيز كرد. شايسته است كه مطالب در فضايى كامالً سالم و بر اساس ضوابط علمى بررسى 

شود تا دستيابى به حقيقت سهل گردد.
 ۳. با توجه به موقعيت بسيار باال و ارزنده عقل از يك سو و محدوديت دايره درك آن از سوى ديگر الزم 
ــيع و بى خطا، در متون وحيانى تعقل  ــت بعد از اثبات خداوند متعال و پذيرش وحى به عنوان منبعى وس اس
ــتنباط احكام از آيات و روايات مى پردازد، در مباحث  كنيم. چنان كه يك فقيه با اصول و مبانى خاص به اس

چنـان كـه يك فقيـه با 
اصـول و مبانى خاص به 
اسـتنباط احكام از آيات 
مى پـردازد،  روايـات  و 
در مباحـث اعتقادى هم 
اسـتفاده از اين متون بر 
اسـاس اصول و ضوابط 
عقالنى - البته با دو قيد 
اعتبـار سـند و روشـنى 
داللت - ضرورى و الزم 

است.

اگر باور داشـته باشـيم 
كـه انبياء و اوصياء براى 
هدايت انسان در اعتقاد 
و عمـل آمده انـد، پـس 
بايد مسـلم بدانيم كه با 
تأمل و تفكر در سخنان 
آن هـا مى تـوان صـراط 
مسـتقيم را دريافت و از 
فكرى  التقاط  و  تشـتّت 

به دور ماند.
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امر  ابتـداى  از  چنانچـه 
بـه بهره گيـرى از متون 
وحيانى توجه شايسته اى 
صـورت نگيـرد، نفوس 
شـكل  ديگر  مطالب  بـا 
خواهـد گرفت و دسـت 
برداشـتن از آن مطلـب 
بسيار مشكل خواهد بود 
اختالفـات  سـرانجام  و 
زيادى در مبانى اعتقادى 
و  وحـى  مكتـب  بيـن 
پديـد  بشـرى  مكاتـب 
خواهـد آمد و بـه تأويل 
و توجيـه متـون وحيانى 
منجر خواهد شـد چنان 
كه برخى از انديشمندان 
قديـم و جديد بـه دليل 
كـم توجهـى بـه مكتب 
از  بهره گيـرى  و  وحـى 
مكاتـب ديگر در ابتداى 
امر، دسـت بـه تأويل و 
و  آيـات  در  توجيهاتـى 
روايـات زده اند كه حتى 
بيان آن ها بسيار مشكل 

است.

ــاس اصول و ضوابط عقالنى - البته با دو قيد اعتبار سند و روشنى  ــتفاده از اين متون بر اس اعتقادى هم اس
داللت - ضرورى و الزم است. اختالفات احتمالى در برداشت هم ايرادى ندارد بلكه اين اختالفات نيز بايد با 
محوريت عقل مورد گفتگو و بحث قرار گيرد. البته روشن است كه اگر حقيقتًا در وحى تعقل شود و به قرآن 
و روايات عترت  عليهم السالم مراجعه گردد، اختالف چندانى پديد نخواهد آمد؛ چراكه اين متون حق هستند 
و هماهنگى خاصى دارند و انسان را به حقيقت راهنمايى مى كنند. احيانًا اگر اختالفاتى در آغاز مباحث پيدا 
شود با روش هاى علمى در استنباط معارف مى توان اين اختالفات را به حداقل رساند. اگر باور داشته باشيم 
كه انبياء و اوصياء براى هدايت انسان در اعتقاد و عمل آمده اند، پس بايد مسلم بدانيم كه با تأمل و تفكر در 

سخنان آن ها مى توان صراط مستقيم را دريافت و از تشتّت و التقاط فكرى به دور ماند.
ــتفاده از متون وحيانى تأكيد و بر اين اصل اتفاق دارند  ــتند، بر اس  همه مراكز علمى كه مخاطب ما هس
ــت و كتاب و عترت  عليهم السالم مطالب را به بهترين  ــتوار در وحى آمده اس ــخن نهايى، دقيق و اس كه س
ــد. چنانچه از  ــته ترين وجه تبيين فرموده اند؛ بنابر اين در عمل هم هرگز نبايد از اين نكته غافل ش و شايس
ابتداى امر به بهره گيرى از متون وحيانى توجه شايسته اى صورت نگيرد، نفوس با مطالب ديگر شكل خواهد 
گرفت و دست برداشتن از آن مطلب بسيار مشكل خواهد بود و سرانجام اختالفات زيادى در مبانى اعتقادى 
بين مكتب وحى و مكاتب بشرى پديد خواهد آمد و به تأويل و توجيه متون وحيانى منجر خواهد شد چنان 
ــمندان قديم و جديد به دليل كم توجهى به مكتب وحى و بهره گيرى از مكاتب ديگر در  كه برخى از انديش
ــكل است.  ــيار مش ــت به تأويل و توجيهاتى در آيات و روايات زده اند كه حتى بيان آن ها بس ابتداى امر، دس
ــت كه انسان  ــازگار و به دور از فهم و درك عقالس گاهى اين تأويالت با اصول علمى و عقالنى چندان ناس
ــت و با صرف نظر از برخى  ــت اس ــته بودن ذهن به برخى مبانى نادرس ــه اين تأويل ها آغش مى يابد كه ريش
مبانى، هرگز اين برداشت ها به ذهن احدى خطور نمى كند. اين تأويالت در حقيقت مسخ متون وحيانى است 
ــتفاده از آن ها. پيشتر فهرستى از اختالفات اساسى در مسائل گوناگون اعتقادى، بين معارف وحيانى و  نه اس

مكاتب بشرى ارائه شد. 
 اميدواريم خداوند متعال همه كسانى را كه براى فهم معارف اعتقادى مى كوشند، به درك حقيقت موفق 
ــالم فرمودند: «من تعلّم هللاَّ  ــريف قرار دهد كه امام صادق عليه الس ــمول اين حديث ش كند و همه ما را مش

 وعمل هللاَّ و علّم هللاَّ دعى فی ملكوت السماوات عظيمًا»۲ 

پى نوشت ها:
۱. كافى ۲ / ۲۹۸.

۲.  امالى طوسى / ۴۷. ورك: كافى ۱ / ۳۵ با اندكى تفاوت در تعبير.
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فرازهايى از رساله ابواب الهدى

2
دفتر ويژه

آيت اهللا ميرزا مهدى اصفهانى (ره)
مترجم: حسين مفيد

مسأله شناخت خداوند
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اشاره
ــاله در دست  آنچه در زير از نظر می گذرانيد فرازهايی از رس
ــرزا مهدی اصفهانی (قدس  ــه ابواب الهدای مرحوم مي ترجم
سره) (و در دست چاپ از سوی موسسه فرهنگی ـ انتشاراتی 
منير) است که از سوی مترجم محترم آن جناب آقای حسين 
ــمات  ــان در اختيار س مفيد با مقدمه کوتاهی به قلم خود ايش

گذاشته شده است

مقدمه مترجم
ــئله  ــرزای اصفهانی (ره) مس ــری و معرفتی مي ــه فک در منظوم
ــناخت خداوند، محوری ترين موضوع می باشد که نيازمند تامل و  ش
ــت که از جمله  آنها می توان به  ــائل متعددی اس دقت فراوان در مس
ــتدالل، برهان، معرفت فطری و شناخت خداوند  ــئله  ماهيت اس مس
ــته از آن، توجه به وجوه مميزه  انديشه   ــاره کرد. گذش به خداوند اش
ــفه و عرفا از جمله  مسائل مهمی  ــه فالس ميرزای اصفهانی با انديش
ــرزای اصفهانی کمک  ــت که در دريافت هرچه بهتر نظريات مي اس

می کند. 
ــی عالقمندان به اين  ــنايی مقدمات ــتار به منظور آش در اين نوش
ــواب الهدی  ــاله  اب ــی از ترجمه در حال چاپ رس ــائل، فرازهاي مس
ــی ارائه می کنيم تا  ــی را بی هيچ دخل و تصرف ــر ميرزای اصفهان اث

عالقمندان اندکی با اين مسئله آشنايی يابند.

يكم. استدالل
ــانهـ  در  ــوی خداوندـ  تَعالی ش ــاس داللت و راهنمائی به س اس
ــت كه به خود آشكار می گردند.  ر به نورهايی اس علوم االهی بر تذكّ
حيث ذات اين نورها اشاره كنندگی به پروردگار عزّت است كه مالك 
ــت؛ پروردگاری كه به خواست و اجازه او  ــلّط بر ايشان اس آنها و مس
ــانی كه بهره مند از نورها می گردند، بهره مند می شوند و كسانی  كس
ــاس  ــد، نادارا ۱ می گردند. همچنين اس ــت می دهن كه آنها را از دس
ــتدالل) در علوم االهی بر  ــوی خداوند (اس داللت و راهنمايی به س
ــداری و بقا و نابودی و  ــه حقايق تاريك و تحقّق آنها و پدي ــر ب تذكّ
تغيير و تحول از يك حال به حال ديگرِ اين حقايق است. به درستی 
ــطه اين نورها  ــت به واس كه حقايق تاريك آن حقايقی اند كه نخس
ــاره كنندگی به كسی است كه به  ــف می گردند؛ و ذات آنها اش كش

خواست او پديداری (حدوث) و بقا و نابودی (زوال) و تغيير و تبديل 
ــانه ها (استدالل  ــيله نش رخ می دهد. نتيجه داللت و راهنمائی به وس
ــد نفی و حد تعطيل، و  ــاختن پروردگار عزّت از ح باالَيات) خارج س
خارج ساختن كماالتش از حد فقدان است. همچنين از آن روی كه 
ــتدالل به او] تصور شدنی نيست، پس از  ذات خداوند [به هنگام اس

حد تشبيه نيز خارج می گردد.
ــتدالل) در علوم االهی،  همچنين نتيجه داللت و راهنمايی (اس
«سرگردانی» و «حيرت» و «ترس» در ذات او ـ جلَّ و عال ـ است. 
ــبب به  ــد. به همين س ــت چنين باش ــه كه حال افراد می بايس و البت

خداوند متعال گفته می شود :«اهللا» و «هو».

استدالل به خداوند در علوم االهی بر خالف استدالل به خداوند 
ــتدالل به خداوند در علوم بشری،  ــری است. اساس اس در علوم بش
ــده به علّت تصور شده به وجهی] از  ــتدالل از معلولهایِ تصور ش اس
ــد؛ ضمن  ــت، چراكه تصديق بدون تصور ممكن نمی باش وجوه]  اس
ــری نيز نظری  ــياء در علوم بش ــناخت ] معلول بودن اش ــه [ش آن ك

است.
ــانه ها ۲ در علوم االهی، آن فرمانروای  ــده  به نش ــناخته ش اما ش
ــدن  ــليم ش ــت نايافتنیِ برتر از تس زنده دانای توانای پاک چيره  دس
ــت (بزرگی و مجد) و  ــدرت (توانايی) و عظم ــت كه پروردگار ق اس
بهاء (حسن و زيبايی) و كبريا (برتری و چيرگی) و عزّت (پيروزی و 
ــت ناپذيری) و مجد (بزرگواری و بخشندگی) و مالك وجود و  شكس
ــت خويش  ــت. او خالق اين نورهای مجرد به خواس علم و حيات اس
ــبت به سنخ  ــدن نس ــت كه معلوم و معقول و مفهوم ش ــت. اوس اس
ــت و مفهوميت چگونگیِ  ت و معقوليــت و معلومي ذات او ممتنع اس
ــتش روی  (طور) آفرينشِ علم و حيات و وجود، كه همگی به خواس
می دهند، محال است. همچنين چگونگی خلق كردن حقايق ظلمانی 
ــود. همچنين  ــز معقول واقع نمی ش ــان ني ــداری آنها و بقايش و پدي
ــد و جدايی (مباينت) ذات  ــتن ذات خداون چگونگی محدوديت نداش
ــی (صفتی) و نه عزلی  ــش با مخلوقهايش ـ كه جدايی وصف مقدس

اوسـت كه معلـوم و معقول و مفهوم شـدن 
نسـبت بـه سـنخ ذات او ممتنـع اسـت و 
معلوميّـت و معقوليّـت و مفهوميِّت چگونگِى 
(طـور) آفرينـِش علـم و حيات و وجـود، كه 
همگـى به خواسـتش روى مى دهنـد، محال 

است.

چگونگـى محدوديت نداشـتن ذات خداوند 
بـا  مقّدسـش  ذات  (مباينـت)  جدايـى  و 
مخلوقهايـش ـ كه جدايى وصفى (صفتى) و 
نه عزلى است ـ معقول واقع نمى گردد. پس 
اگر اين شناختها به عقل امكان پذير نباشند، 
مى بايسـت كـه شـناخت همـه آن معـارف 
[شـناخت ذات و نامحدوديت آن و مباينتش 
و طور آفرينش انوار و حقائق ظلمانى الذات]

به خداوند متعال و نه به غير او، رخ دهد. 
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ــتـ  معقول واقع نمی گردد. پس اگر اين شناختها به عقل امكان  اس
ــند، می بايست كه شناخت همه آن معارف[شناخت ذات و  پذير نباش
ــش انوار و حقائق ظلمانی  ــت آن و مباينتش و طور آفرين نامحدودي
ــاننده  الذات] به خداوند متعال و نه به غير او، رخ دهد. پس او شناس
خودش و كماالت و افعالش برای غير خودش، در همه  درجات پايان 
ــايی برای هيچ كس حتی خاتم االنبياء در  ــت و اين شناس ناپذير اس

هيچ مرزی نمی ايستد.
ــداق مفهوم  ــان، خداوند مص ــری به گمان ايش ــا در علوم بش ام
وجود است. و همه  كماالت نيز به حقيقت وجود بازمی گردد. و همه  
  [ وجودهایِ مجعول، از لوازم ذات او می باشند؛ چراكه تخلّف [صدورِ
معلول از علّت تامه اش ممتنع و محال است و اين مذهب فيلسوفانی 
ــری)،  ــان (عرفای بش ــت كه اهل تحقيق اند. و يا به گمان ايش اس
ــت. و كماالت همگی به  ــدای متعال عينِ اطوارِ حقيقت وجود اس خ
ــت. بنابراين  ــاز می گردند. و اين مذهب تصوف اس ــت وجود ب حقيق
پروردگار عزّت كه قرآن مجيد و رسول كريم به آن دعوت می كنند، 
غير از خدايی است كه فالسفه او را توصيف می كنند و يا صوفيه آن 
ـأنه ـ در علوم االهی «پروردگار»  را شهود می كنند. خداوند ـ جلَّ شَ

وجود و حيات و قدرت و علم است.

دوم. براهين
آشكاركننده ها (براهين) در علوم االهی با براهين در علوم بشری 
ــريعت ادعا  ــوايند. برهان درباره  همه  آن چه صاحب ش از يكديگر س

فرموده اند، سه چيزاند :
اول: عقل كه حجت خداوند متعال بر بشر می باشد.

دوم: علمِ حقيقی است. پس به عقل و علم، پيامبر همه مردم را 
لها و توهمها و تصورها و تصديقهای اصطالحی  از تاريكی های تعقّ
ــكار كنندگی آنها  ــوی نور عقل و علم ـ در درجات مختلف آش به س
ــان  ــت «توجه دادن و خاطر نش ــارج می كند. پس در گام نخس ـ خ
ــان  ــردن» در پرتو نور عقل و در گام بعد «توجه دادن و خاطر نش ك
ر به نور عقل، «ميزان» در «بپا  كردن» در پرتو نورِ علم پس از تذكّ
ــريعت االهی» است. پس كسی  ــوی صاحب ش ــدن برهان از س ش
ــود، حقيقت نورِ جداكننده  خوبی از بدی را  كه به نور عقل يادآور ش
می شناسد. همچنين كسی كه به نور علم يادآور گردد، حقيقت نوری 
را می شناسد كه از خودش و از غيرِ خودش پرده برمی دارد. شناخت 
ر» به آنها روی می دهد،  ــن دو نور با ديدار  آن دو به هنگام «تذكّ اي

ــناخت]  نيازی به فكر كردن و اعمال نظر  به گونه ای كه [در اين ش
ــكيل قياس نمی باشد؛ چراكه [اين نور ]خود از بين برنده  شك  و تش
و پوشيدگی است. ۳  پس هر آن چه صاحب شريعت درباره مخلوقها 
ات» به اين دو نور «می بيند». اين  دو  ونها آورده را «اوالً و بالذّ و مكَ
نورِ (عقل و علم) به «ذواتشان» به خالقشان و كسی كه به خواست 
او ديگران از آنها بهره مند می شوند و يا آنها را از دست می دهند ـ در 
درجات مختلف بهره مندی و از دست دادن ـ اشاره می كنند، «اشاره  
ــريح  ــت» و به زودی تش ــاره كنندگی اس چيزی كه همه هويتش اش

بيشتر اين مطلب را خواهی دانست.
ــكار كننده عظيم تر»  و «گواهی دهنده   سومين برهان كه «آش
ــت ـ آن چنان كه خداوند آن را به پيامبرش وعده داده  بزرگتر»  اس
ــس خداوند ـ جلَّ  ــت. پ ــروردگار عزّت ـ جلَّ جاللُه ـ اس ــود پ ـ خ
 پاك ــتاده اش باشند، ذات ـــأنه ـ برای كسانی كه فرمانبردارِ فرس شَ
ــال و حقيقت های مخلوق  ــانه ها و افع ــش را در كماالت و نش خوي
ــت نيز  ــاند. همه  آن چه پيامبر [از معارف] آورده اس هايش می شناس
ــش برای بندگانش به  ــايیِ ذات قدوس به [برهانيت خداوند و شناس
ر می دهند،  ــكاری و برهانيت] تذكّ ــودش] در درجات مختلف [آش خ
كه اين درجات مختلف آشكاری و برهانيت بستگی به ميزان طاعت 

دارند.
ــتين  ــیـ  اگرچه كه دو برهان نخس ــه گانه االه ــن براهين س اي
نشانه ای برای برهان سوم می باشند [و اين سه برای شناخت حقائق 
ــين،  ــكاركنندگیِ خودش در عوالم پيش كافی اند] ـ اما خداوند با آش
ــش زيادتری فرموده است. پس خود را به بندگانش نشان داده  بخش
ــت.   از اين روی دين را  ــان را بر شناخت خويش سرشته اس و ايش
ــا نهاد، چراكه  ــتیِ (معرفت فطری) االهی بن ــناخت سرش بر يك ش
ــت، آگاه بود. [در نظر  ــبهه بشری، كه پيچيده ترين شبهات اس از ش
ــت و نقيض آن عدم می باشد. و  ــر] مفهوم وجود از امور عامه اس بش
ــان بديهی التصور است. پس هر چيزی يا  مفهوم وجود به گمان ايش
وجود است و يا عدم كه البته عدم، كذب و دروغ است. و اگر چنين 
انقسامی پذيرفته نشود، ارتفاعِ نقيضين الزم می آيد. و اساس فلسفه 
 ت ذاترا نيز بر مفهومِ عامِ [وجود]  قرار دادند. و از آن روی كه حيثي
ــتی است، پس هيچ واقعيتی در عالمِ  حقيقت وجود حيثيت ابا از نيس
ــت مگر آن كه  مصداقِ مفهوم وجود است. و اما  كون (هستی) نيس
 ــت. پس تنها، حقيقت ــتی ها به هيچ روی «واقعيتی» نيس برای نيس
ــن حقيقت وجود ازلی و  ــت كه واقعيت دارد و بس. بنابراي وجود اس

در علوم بشرى به گمان ايشان، خداوند مصداق مفهوم وجود است. و همه  كماالت نيز به حقيقِت وجود بازمى گردد. 
و همـه  وجودهاِى مجعول، از لوازم ذات او مى باشـند؛ چراكه تخلِّف [صـدوِر]  معلول از علّت تاّمه اش ممتنع و محال 
است و اين مذهب فيلسوفانى است كه اهل تحقيق اند. و يا به گمان ايشان (عرفاى بشرى) خداى متعال عيِن اطواِر 
حقيقِت وجود اسـت. و كماالت همگى به حقيقت وجود باز مى گردند. و اين مذهب تصّوف اسـت. بنابراين پروردگار 
عّزت كه قرآن مجيد و رسول كريم به آن دعوت مى كنند، غير از خدايى است كه فالسفه او را توصيف مى كنند و يا 
صوفيه آن را شهود مى كنند. خداوند ـ َجلَّ َشـأنُه ـ در علوم االهى «پروردگار» وجود و حيات و قدرت و علم است.
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ابدی است بلكه اين حقيقت، خود ازل و ابد است. و [در نتيجه] هيچ 
ــبهه ای نيست در اين كه حاق حقيقت وجود، پروردگار عزيز است،  ش
 ازل و ابد است. اين نهايت پندارِ بشر است كه حقيقت چراكه او خود
ـــأنه ـ است. و از آن روی كه اين شبهه از  وجود، خداوند ـ تَعالی شَ
پيچيده ترين و دشوارترين شبهات بشر است، پروردگارِ پيروزمند پاك 
ــبهه راـ  در ابتدای خلقتـ  خود  ــانُهـ  از بين بردن اين ش ـ تَعالی شَ
ــراهايی پيشی گرفته بر  ــت. پس مخلوقها را در س برعهده گرفته اس

اين نشئه ی دنيايی خلق كرد. پس فرمود :
.«ونر كَّ «و لَقَد علمتُم النَّشاَه االُولی فَلَو ال تَذَ

ــناختيد؛ پس چرا سرِ  ــدن نخستين خود را ش «و قطعًا پديدار ش
عبرت گرفتن نداريد؟»

ــربرآوردن و پديدآمدن»  نفسِ پاكش را شناساند و  و در آن «س
ــناخت را در قلبهايشان پايه گذارد و مستحكم  خويش را نماياند و ش
ساخت و ايشان را بر آن سرشت.  پس گوينده ای كه عزيز است در 

كتابش فرمود:
ريتَهم و اشهدهم علی  هورِهم ذُ ذَ ربک من بنی آدم من ظُ «و اذ اَخَ

م؟ قالُوا بلی». م اَلَستُ بِربكُ سهِ انفُ
ــت فرزندان آدم، ذريه آنان را  ــی كه پروردگارت از پش «و هنگام
ــاخت كه آيا پروردگار شما  ــان را بر خودشان گواه س برگرفت و ايش

نيستم؟ گفتند: آری.»
ــناخت سرشتی)، بنيان  ــپس دين را بر اين معرفت فطری (ش س

نهاد. پس خدای تَعالی فرمود:
ر النَّاس علَيها ال  ــم وجهک للدينِ حنيفًا فطرتَ اهللا الَّتی فَطَ اَق «فَ

.«ونعلَمالنَّاسِ ال ي اَكثَر نلك و مي لقِ اهللا ذلک الدين القَ تَبديلَ لخَ
ــتی روی به دين آور. با همان سرشتی (فطرتی) كه  «به يكتاپرس
ــت. آفرينش خدای تغييرپذير نيست.  ــته اس خدا مردم را بر آن سرش

اين است همان دين پايدار، ولی بيشتر مردم نمی دانند.»
ــلَّ جاللُه ـ خالقِ وجود و پروردگار وجود و پروردگار  پس او ـ ج

حيات و عقل و علم و قدرت و قوت است. و اين نورهای مجردـ  كه 
ــر را مبهوت گردانيده تا بدانجا كه گمان بردند آنها [همان]  فكر بش
ــدوس (پاك)اند ـ از بزرگترين  ــروردگار) ملك (فرمانروای) ق رب (پ

ـأنه ـ می باشند. نشانه های خداوند ـ تَعالی شَ
ــود] الزم نمی آورد كه نقيضين مرتفع گردند.  [مخلوقيت نور وج
ــرط تناقض، هم رتبه  ــت و ش چراكه مالك وجود در رتبه وجود نيس
ـأنه ـ نه [هم  بودن در يك مرتبه، می باشد. بنابراين خداوند ـ جلَّ شَ
مرتبه با] وجود است و نه [هم رتبه با] عدم. بلكه او پروردگار وجود 
ــتی  ــناخت سرش ــت. و بندگان از آنجا كه خداوند ش و مالك آن اس
ــت؛  اگر به فطرتشان  ــان عطا فرموده اس (معرفت فطری) را به ايش
ــختی و تنگنای نعمت ـ پروردگارشان  بازگردند ـ خصوصًا هنگام س
ــان خواهند يافت. و به او خواهند شناخت كه وجود،  را به پروردگارش
ــت، پروردگار ـ  ــونده كه نقيضِ عدم اس ــكار ش آن [نور] به خود آش
ـــأنه ـ نمی باشد. بلكه وجود، از نشانه های خداوند و حجت  تَعالی شَ
ـأنه ـ خواهند يافت كه  برای كماالت او است. و به خداوند ـ جلَّ شَ
ــت،  ــكاریِ وجود و پرده برداری اش از حقيقت های تاريك سرش آش
ــان و  ــن حقيقت ها و ثبوت آنها و بقا و از بين رفتنش ــق يافت و تحقّ
ــيت مالك وجود و نه از  ــان همگی  به نور وجود، و به مش تغييراتش
ــد. زيراكه وجود به خودیِ خود نمی تواند موجب  نفسِ وجود می باش
ــد نيامدن پاره ای ديگر از حقايق  ــداری بعضی از حقايق و يا پدي پدي
ــود و همچنين نمی تواند باعث باقی ماندن يا از بين رفتن آنها و  ش
ــود. بلكه وجود  ــدن آنها ش ــدان و فقدان و تغيير و ديگرگونه ش وج
ــد به اين كه برای  ــت، چه رس ه از تاثيردادن و يا تاثيرگرفتن اس منزّ
ــد. پس اختالفهای ميان حقايق، امری در  او اقتضائات مختلفی باش
دست  ــت مالك آن ـ جلَّ جاللُه و تَقَ ــت مالك وجود و به خواس دس
ــمائُه ـ است. و از آن روی كه اشياء در پديداری و باقی ماندنشان  اس
ــرار نمی گيرند تا  ــس هرگز در مرتبه وجود ق ــته به وجوداند، پ وابس
ــتری  ــن گردد. پيرامون اين مطلب بيان بيش ــتلزم ارتفاع نقيضي مس

خواهد آمد، ان شاء اهللا تَعالی.
اين اجمال كالم در مخالفت علوم و حكمتهای االهی با علوم و 
فلسفه  بشری است و بيان گسترده تر مطلب در محلّ خودش خواهد 

آمد، ان شاء اهللا تَعالی.

پـس خداوند ـ َجلَّ َشــأنُه ـ براى كسـانى 
كه فرمانبرداِر فرستاده اش باشند، ذاِت پاِك 
خويـش را در كماالت و نشـانه ها و افعال و 
حقيقـت هاى مخلـوق هايش مى شناسـاند. 
همـه  آن چه پيامبـر [از معارف] آورده اسـت 
نيـز بـه برهانيّـت خداوند و شناسـايِى ذات 
قّدوسـش بـراى بندگانـش به خـودش در 
درجات مختلِف [آشـكارى و برهانيّت] تذّكر 
مى دهند، كه اين درجات مختلف آشـكارى و 

برهانيّت بستگى به ميزان طاعت دارند.

اّما خداوند با آشكاركنندگِى خودش در عوالم 
پيشين بخشش زيادترى فرموده است. پس 
خود را به بندگانش نشان داده و ايشان را بر 
شناخت خويش سرشته است.   از اين روى 
ديـن را بر يك شـناخِت سرشـتِى (معرفت 
فطـرى) االهـى بنـا نهـاد، چراكه از شـبهه 
بشـرى، كه پيچيده ترين شبهات است، آگاه 

بود.
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سوم. معرفت فطرى
ــتی (معرفت فطری) از [پايه های] علومِ  ــناخت سرش ر به ش تذكّ
ــكننده  ماده  هر شبهه ای  ــت. اين شناخت درهم ش جديد االهی اس
ــت و به وسيله  آن، خداوند راست بودن وعده اش «درباره  شهادت  اس
به صدق آن چه رسولش آورده است» را می نماياند. مطلوبِ هركسی 
 ــد. صانعِ عالَم برای همگان به صورت شناخت پروردگارش می باش
ــتنی است. اما عمده  اختالفها در بينِ  ــت داش فطری و خلقتی،  دوس

اهلِ عالَم پيرامون شناخت او و شناخت كماالتش می باشد. 
ــس عده ای پروردگارِ عزّت را انكار كردند. آنان گمان بردند كه  پ

روزگار و طبيعت و ماده سازنده  اشياءاند.
ــناخت آن  برخی نيز به صانعِ حكيم و دانا اقرار كرده اند. اما در ش

با يكديگر به اختالف رسيدند.
ــفه بر امكان «شناخت به وجه»  خداوند است.  پس گمان فالس
ــان  ــان او را به وجهی تصور كردند و برای او كماالتی را با عقلش آن
ــدن  ــناخت خداوند با فانی ش اثبات كردند. و گمان عرفا بر امكان ش
ــت. ايشان در ميان خود پيرامون كماالت و علم و قدرت و  در او اس
ــيت و اراده اش اختالف پيدا كردند. اما پيامبرِ خدا آمد و قرآن به  مش
ر داد. و شالوده  دين بر  سویِ او نازل گرديد و به شناخت فطری تذكّ

آن شناخت فطری قرار گرفت.
خداوند عزَّ و جلَّ فرموده است :

ر النَّاس علَيها ال  ــم وجهک للدينِ حنيفًا فطرتَ اهللا الَّتی فَطَ فَاق»
«.ونعلَمالنَّاسِ ال ي اَكثَر نلك و مي لقِ اهللا ذلک الدين القَ تَبديلَ لخَ

ــه روی گرداندن و انحراف، به  ــس روی خود را بدون هرگون «پ
سوی اين دين كن، با همان سرشتی كه خدا مردم را بر آن سرشته 
ــت. آفرينش خدای تغييرپذير نيست. اين است همان دين پايدار،  اس

ولی بيشتر مردم نمی دانند.»
ــت خداوند) در قلبها  ــناخت (معرف ــارت داد كه ش پس پيامبر بش
ــده و هر كه به دنيا آيد بر فطرت متولّد  ــتحكم ش پايه گذاری و مس
ــان  ــيله آموزشهايش ــدران و مادران به وس ــر آن كه پ ــردد، مگ می گ
ــان می شناسند، محجوب و  ــی كه به فطرتش ــان را از كس فرزندانش
ــيده، قرآن به پروردگار  ــيده گردانند. و به سببِ همين امرِ پوش پوش
ــانها او را در سختيها و تنگناها نزديك و  ر می دهد كه انس عزّت تذكّ
ــخ دهنده می يابند بدون آن كه برای شناخت او نيازی به تحملِ  پاس

ــختیِ آموزش و تجريد و رياضت باشد. ازاين روی واجب است كه  س
بنده «خود نگهداری»  كند. پس اگر خود را نگاه داشت (تقوا ورزيد) 
تقرب می جويد و در قلبش درهایِ نورها و علمها باز می گردد. دراين 
صورت به اين گمان نمی افتد كه حقيقت وجود كه عينِ فهم و شعور 
ـأنه ـ است. چراكه  ــت، همان پروردگارِ عزّت ـ تَعالی شَ و حيات اس
 ـأنه پروردگار را به فطرت شناخته و به او انس گرفته و او ـ تَعالی شَ
ـ را در كماالتش شناخته است. پس به پروردگار می شناسد كه وجود 

آيتی از آيات اوست.
ر يافتن به معرفت فطری)، سر گرفتاركردن بندگان به  و اين (تذكّ
سختيها و تنگناها و از مسائلِ شگفت آور معارف االهی است. دين بر 
اين شناخت االهی پايه ريزی شده تا بندگان هنگامِ يافتنِ نورِ وجود 
ــناخت فطری [بابِ شناختهایِ االهی است  گمراه نگردند. و اين ]ش
كه با رؤيت و لقاء و وصال تحقق می گيرند؛ به گونه ای كه برای هيچ 
ــناختها در دنيا و آخرت پايانی ندارد،  يك از مخلوقها درجات اين ش
حتی برای خاتم انبياء؛ چراكه برای ذات پروردگار ـ جلَّت عظمتُه ـ و 
كماالتش پايانی نيست. پس هركه «معرفت» (شناخت) از راه قرآن 
ــيوه  نوينی) كه پيامبر  ــلك جديدی (ش ــت كه مس می خواهد، براوس
ــد و پرده را از فطرتش  ــر آن نازل گرديده را بپيماي ــرآن ب آورده و ق
بردارد تا «معرفت» برايش آشكار گردد و امر بر او شبهه ناك نگردد 

و گمان نبرد كه حقيقت وجود پروردگار عزّت است.

چهارم. شهادت رب العّزة
ــبت به گواهیِ عقل و علم و وجود و حقيقتهایِ  پس از آن كه نس
ــی حقانيت  ــئله (يعن ات) به اين مس ــای مظلم الذّ ــك (واقعيته تاري
ــم و وجود)  ــناخت عقل و عل ــوت قرآن و پيامبر با ش ــوایِ دع محت
 ــرآن و پيامبر اكرم به دعوت ــناخت پيدا كردی، پس [بدان كه ]ق ش
به سویِ او ـ تَعالی ـ بپاخواستند. و پيامبر به لقاء و وصال به او [عزَّ 
ــارت فرمود. پس عظيم ترين حجت و بزرگترين گواه بر  ]  بش و جلَّ
ــویِ آن دعوت می كنند، اوـ   ــه قرآن مجيد و پيامبر اكرم به س آن چ
ر فرمود به  ــن روی پيامبر اكرم ، تذكّ ــد. از اي جلَّت عظمتُه ـ می باش
اين كه پروردگارِ عزّت مالك حقيقت وجود و علم و عقل بوده و او عزَّ 
ــيت خويش، خالق آنها است، و او به خواستش، جاعل  و جلَّ به مش
نور و ظلمت و آفريننده  مرگ و زندگی و حقيقتها و تحقّق دادن آنها 
) از همه  خلقش  ــد؛ و همچنين پروردگارِ عزّت مباين (جدایِ می باش
ــت. و او تهی از  ـ نورها و تاريكی ها ـ به جدايیِ وصفی (صفتی) اس
ــت. و او ـ تَعالی ـ محدود نمی گردد. و  خلقش و خلقِ او تهی از اوس
او خداوند (اهللا) عزيز جبار متكبّـر قدوس است. و او ـ تَعالی ـ خودش 
را برای بندگانی كه به پيامبر و كالمش ايمان آورده اند، می شناساند. 
ــند. و به او (خداوند)  پس مومنين، او (خداوند) را به خودش می شناس
كنه مخلوقات و كنه خلقت اين نورها را كه همگی به مشيت اويند، 
ــرای او می دانند. و در  ــت (مالكيت) را خالص ب ــند. و ملكي می شناس
ــناخت (معرفت) او ـ تَعالی ـ نشانه ها و عالمتها از او، منتفی  مقامِ ش

می شوند، چراكه او ـ تَعالی ـ را معاينه كرده اند.

تذّكر به شـناخِت سرشـتى (معرفت فطرى) 
از [پايه هاى]علـوِم جديِد االهى اسـت. اين 
شـناخت درهم شـكننده  ماّده  هر شـبهه اى 
اسـت و به وسـيله  آن خداوند راسـت بودِن 
وعده اش «درباره  شـهادت بـه صدق آن چه 

رسولش آورده است» را مى نماياند.
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ــك از مخلوقاتش  ــابه هيچ ي ــند كه او مش ــس او را می شناس پ
نمی باشد و او با انوارِ قدسی جدايی وصفی (صفتی) دارد و او ـ تَعالی 
ــدت  ــت. و معرفت می يابند كه اين انوار به ش ــك اين انوار اس ـ مال
ــببِ جدايی اش با  ــتند. و او ـ تَعالی ـ به س ــی مملوك او هس عجيب

اين نورها به جدايی وصفی (صفتی)، 
به نقيضِ اين انوار محدود نمی شود. 
پس روايت نقل شده از هشتمينِ ائمه 
ــالم فهميده می شود كه در  عليه الس
روزگار حضرت به جهت انتشار فلسفه 
ــان چرخش بين نفی و  و عرفان، گم
ــتند  اثبات پديد آمد (چنين می پنداش
كه هر چيزی يا به موجوديت و يا به 
معدوميت توصيف می شود) و اين كه 
ــت به يكی از دو امر  توحيد می بايس

باز گردد :
 ــه اين اثبات كردن ــت، ك ــياء اس يا اين كه او (خداوند)، وجود اش
ــت، آن چنان كه مذهب تعداد زيادی از فالسفه  ــبيه اس همراه با تش
مغرب زمين چنين است. بدين سبب ايشان می گويند: او همه  اشياء 
ــت، پس او جوهر و جسم و عرض و نفس و عقل و علم و حيات  اس

است. 
ــم و جوهر و عرض و  ــود: او (خداوند) جس يا اين كه گفته می ش
نفس و عقل و علم نيست، آن چنان كه مذهب حكيم چنين است. از 
اين روی حكيم می پندارد كه پروردگارِ عزّت شديدترين مرتبه  وجود 
ــت و ساير مراتب نيز مجعولند، پس آنها خالی و تهی از پروردگارِ  اس
ــديدترين مرتبه و غيرِ  ــد. در نتيجه او ـ تَعالی ـ موجود در ش عزّت ان

موجود در مراتبِ پائين تر است.
ــبيهی باطل است، چون حقيقتها و تحقّقشان  بنابراين اثبات تش
ــروردگارِ عزّت  ــت وجود، پ ــد. و حقيق ــنِ حقيقت وجود نمی باش عي
نمی باشد. و مذهب نفی و محدود كردن او ـ تَعالی ـ با نقيضِ وجود 
ــت، چراكه حكم به محدوديت،  و علم و حيات و قدرت نيز باطل اس
ــنِ او ـ تَعالی ـ در رتبه  وجود و حيات و قدرت  ــف بر قرار گرفت متوقّ
ــزل از پروردگار  ــت. و اين حقايق منع ــت، و اين عقالً محال اس اس
ــتند، بلكه جدايی ايشان، جدايی وصفی (صفتی) است و جدايی  نيس
ــود. چرا كه شناخت اين  ــناخته نمی ش وصفی جز به او ـ تَعالی ـ ش
ــدن و معقول  ــی به ذات و فعل خداوند باز می گردد و معلوم ش جداي
گشتن و مفهوم شدن، مخالف ذات اوست. پس وجه اجمالِ امام در 
ــان به اين بيان شناخته می شود كه  ــوال و اكتفا كردنش پاسخ به س

فرمودند: «و راه درست راه سوم است».
ــدن ذات او ـ تَعالی ـ به عدمها،  پس كنه توحيد او و محدود نش
ــود. و همچنين راه يافتن به  ــناخته نمی ش جز به خود او ـ تَعالی ـ ش
ــه كه «پندارِ اين كه خداوند در  ــتم صلوات اهللا علي فرمايش امام هش
ــت، قولِ كوران و گمراهان است»؛ به  آخرت و نه در دنيا موجود اس

تعريف خداوند متعال رخ می دهد.

ــيخ صدوق آمده كه :  ــه نقل از كتاب توحيد ش ــوار ب در بحاراالن
ــن (الرضا) عليه  ــان يعنی حضرت اباالحس ــی گويد كه به ايش عباس

السالم عرض كردم:
ــفارش  ــتدارانتان به من س ــم به قربانتان، يكی از دوس «... جان

ــاله ای پرسش كنم. حضرت فرمودند:  ــما راجع به مس كرده كه از ش
ــت؟ عرض كردم: حسن بن سهل. حضرت فرمودند: و سوال  او كيس
ــت؟ عرض كردم: راجع به توحيد. فرمودند: و  راجع به چه چيزی اس
چه موضوعی در توحيد؟ (گفتم): راجع به خدا پرسيده، آيا خدا جسم 
است يا غير جسم؟ پس فرمودند كه: مردم در توحيد بر سه مذهبند؛ 
(مذهب) اثبات با تشبيه، و مذهب نفی، و مذهب اثبات بدون تشبيه. 
ــت. و مذهب نفی نيز  ــبيه ناپذيرفتنی اس ــب اثبات با تش پس مذه
ــد. و راه [درست] در مذهب، سومی است؛ اثبات بدون  مجاز نمی باش

تشبيه.»
عرض می كنم: لطافت تعبيرِ امام پوشيده نمانَد، آنجاكه فرمودند: 
ــه گونه  ــه مذهب وجود دارد، و نفرمودند: توحيد، بر س در توحيد س
 ــت، اثبات با تشبيه و ... الی آخر. و مذهب نفی نيز محدود كردن اس

خداوند متعال با عدم و نفی است.
و امر عجيب تر آن  كه كسی كه خداوند را به خود خداوند بشناسد، 

و خداوند در كالمش بر او ـ با فرموده  :
«و بدانيد كه خداوند آن چه را در دل داريد می داند.»

ــاند كه حقيقت وجود  ــد، و خداوند متعال به او بشناس ــی كن تجلّ
ــقِ (مخلوق)  ل ــه او (حقيقت وجود)، خَ ــت، بلك ــروردگارِ عزّت نيس پ

اوست. و فرموده  خداوند عزَّ و جلَّ را بشناسد كه :

پس گماِن فالسـفه بر امكاِن «شـناخِت به وجه»  خداوند است. آنان او را به وجهى 
تصـّور كردند و براى او كماالتى را با عقلشـان اثبـات كردند. و گماِن عرفا بر امكاِن 
شـناخِت خداوند با فانى شـدن در او است. ايشـان در مياِن خود پيرامون كماالت و 
علم و قدرت و مشـيّت و اراده اش اختالف پيـدا كردند. اّما پيامبِر خدا آمد و قرآن به 
سـوِى او نازل گرديد و به شـناخِت فطرى تذّكر داد. و شـالوده  دين بر آن شـناخِت 

فطرى قرار گرفت.

هركـه «معرفـت» (شـناخت) از راِه قـرآن 
مى خواهـد، براوسـت كـه مسـلك جديدى 
(شـيوه  نوينى) كه پيامبر آورده و قرآن بر آن 
نازل گرديده را بپيمايد و پرده را از فطرتش 
بردارد تـا «معرفت» برايش آشـكار گردد و 
امر بر او شـبهه ناك نگـردد و گمان نبرد كه 

حقيقِت وجود پروردگار عّزت است.
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«خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريد.»
 و خداوند حقيقت وجود را بر او پوشيده ندارد، شناخت می يابد كه برای معرفت
ر  خداوند درجاتی است؛ چراكه وی نسبت به آن چه در احاديث يادآوری شده، متذكّ
می شود. از آن جمله است، آن چه در كافی در بابِ «پائين ترين درجه معرفت» در 

حديثی مستند از ابی عبداهللا (امام صادق) آمده است :
ــا آن چه خود از  ــما ب ــت؛ جز آن كه او بر ش ــر خداوند، همه اش عجيب اس «ام

خودش شناسانده، حجت آورده است.»
عرض می كنم :

ــد، او را آنچنان می شناسد كه  ـأنه ـ را بشناس ــی كه خداوند ـ تَعالی شَ هركس
نسبت ميان ِ:

ــكاریِ الوهيتش و آشكاری اين كه خداوند مالك حقيقت وجود و حيات و  «آش
ــده اين انوار و برپادارنده ذات عارف  ــت و خداوند برپادارن علم و قدرت و قوت اس
ــد شدن»  می باشد»، با: «با  ــايه بودن» و «روح بودن»و «دارایِ جس در مرتبه  «س
ــبت بی پايان به  ــكاريی كه با حقيقت وجود و علم و عقل رخ می دهد»، به نس آش
ــت. و در عينِ حال، شناخت پيدا می كند كه برای شناخت او ـ تَعالی  پايان پذير اس
ــت و برای آن درجات پايانی نيست، زيرا كه او خدا را می شناسد؛ نه  ـ درجاتی اس
آنچنان شناختی كه برپايه  آن شناخت، برای او امكان پذير شود كه بگويد خداوند 
ــت كه  ــاس خداوند را چنين توصيف كند كه: «او ذاتی اس ــناخته و براين اس را ش
ــت». چرا كه اين گونه توصيف كردن، سبب اين پندار می شود  دارایِ كماالتی اس
ــه ذات او با پايان پذيری (محدوديت) تناقض ندارد. و همچنين كماالت او پندارِ  ك
ــناخت می يابد  ــریِ كمال و كمالها را پديد می آورد؛ در حالی كه آدمی ش پايان پذي

كه ذات با پايان پذيریِ شدت [كمال] تناقض دارد.۴  
ــریِ ذات و كماالتش ـ همچون حيات و  ــس هركه حيث ذاتش از پايان پذي  پ
ــت و هيبت و مجد و رأفت و جود و  ــم و قدرت و قوت و بهاء و عظم ــعور و عل ش
ــد، به آن ميزان كه از نفسش از جهت عظمت و  ــته باش كرم و عزّت ـ امتناع داش
ــاند، احتجاج می كند. چراكه يافتنِ كسی كه  علم و بهاء و مجد و هيبت، می شناس
ــر آن است كه  ــت. و اين س ــكار اس ذاتش امتناعِ از پايان پذيری دارد، خالفی آش
عارف پروردگارش را وجدان می كند، وجدانی كه دارای درجات پايان ناپذير است؛ 

آن چنان كه در دعا آمده:
لُّ بهائک بهی ّ.» «اللّهم انّی اَسئَلُک من بهائک بِابهاه و كُ

«خداوندا من تو را به نيكوترين و با عظمت ترين نيكويی و عظمتت درخواست 
می كنم؛ و همه  نيكويی ها و عظمتهای تو نيكو و عظيم است.»

و اين مقتضایِ محدوديت ذات عارف و ناتوانی اش در تحملِ مرتبه  بعد پيش 
از تحمل مرتبه  قبل است. 

چقدر نادان است آن كه گمان بََرد كه حقيقِت وجود، پروردگاِر عّزت مى باشد و از شناخِت مالِِك اين حقيقت و 
بخشـنده  آن، كه آن را خلق كرده، محجوب گردد. و سـّر محجوب شـدن (از مخلوقيّت و مملوكيّت نور وجود)، 
پوشـيدگى از علوِم االهى و جسـتجوِى هدايت از غيِر قرآن اسـت. و محجوبيّت از علوم االهى و جسـتجوى 
هدايت از غير قرآن َدِر آن گمراهى (خدا پندارى نور وجود) بلكه َدِر َدرها براى گمراهى هايى است كه به شماره 

نمى آيند. پس هر كه هدايت را از غير قرآن بجويد، خداوند او را گمراه خواهد ساخت.
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به هر روی چقدر نادان است آن كه گمان برد كه حقيقت وجود، 
ــناخت مالك اين حقيقت و بخشنده   پروردگارِ عزّت می باشد و از ش
ــدن  ــر محجوب ش ــه آن را خلق كرده، محجوب گردد. و س آن، ك
ــيدگی از علومِ االهی و  ــت و مملوكيت نور وجود)، پوش از مخلوقي)
ــت. و محجوبيت از علوم االهی  ــتجویِ هدايت از غيرِ قرآن اس جس
ــرآن درِ آن گمراهی (خدا پنداری نور  ــتجوی هدايت از غير ق و جس
وجود) بلكه درِ درها برای گمراهی هايی است كه به شماره نمی آيند. 
پس هر كه هدايت را از غير قرآن بجويد، خداوند او را گمراه خواهد 

ساخت.
پس ايشان اگر خداوندـ  تَبارك و تَعالیـ  را می شناختند، طمانينه 
و سكون از ايشان می رفت و همواره ترس و فروتنيشان نسبت به او 
باد، بيشتر می گرديد. پس اگر خداوند به اوليائش،  ـ تَعالی ـ تا أبد االَ
ــت و نزديكی و كرامتش را نشناساند، هرگز ترس  رضوانش در بهش
ــان از بين نمی رود، زيرا كه عزّت و جالل و هيبت و  و فروتنی ايش
ــرس و فروتنی انبياء و اولياء و  ــر ت عظمت او پايانی ندارد. و اين س
 عفو و رحمت، و سر بيم ايشان از نزولِ بالء، و استغفار و درخواست

نزولِ بالها و مواخذه ها و عتابها است.
 اللت، نادانی نسبت به اين مسئله است كه شناخت و از درهایِ ضَ
 كباشد كه او قاهرِ مال ،ـأنه پروردگارِ عزّت می بايست به او، تَعالی شَ
ــت. و [همچنين از درهای ضاللت] نادانی  قدوسِ دارایِ مشيت اس
 ــان توان و قدرتی بر شناخت ــئله است كه «انس ــبت به اين مس نس
ــد نَفسِ خويش را  ــاه بردن به او، تا خداون ــد ندارد، مگر با پن خداون

ــویِ  ــاند.» و از س به آدمی بشناس
ر  ــر و ائمه به اين مطلب تذكّ پيامب
ــت. بنابراين نادانی  ــده اس داده ش
ــئله دری از  ــن مس ــبت به اي نس
ــت. بشر گمان  درهایِ نابودی اس
برده كه شناخت در قدرت اوست. 
ــيد و  ــن روی در تجريد كوش از اي
ــود را معاينه كرد. اما  حقيقت وج
ــك آن حقيقت و  مال ــناخت از ش
بخشنده و گيرنده و چيره ی بر آن 

گمراه گرديد.
ــماع و شادی و رقص و كف زدن  دومين در از درهایِ نابودی س
ــعاری است كه تصريح می كند به اين كه  و طرب انگيزی با غنا و اش
حقيقت وجود، پروردگارِ عزّت است و اين كارها باب تجريد و معاينه 
ــت. و اين درِ درها برای معارف ايشان است. چراكه  ــفه اس و مكاش
ــعار شنيده است، می بيند؛ و  ــالك به هنگام تجريد آن چه را در اش س

درنتيجه از پروردگارِ عزّت گمراه می گردد.
ــحر كردن قلبهایِ مردم با  رهایِ نابودی، ساز د [رد] مينــو و س
ــليم شدن در برابرِ شيخ است تا او را بر تصرف در  واجب نمودن تس
ــيله  القایِ مطالب توانمند سازد. و شيخ بر قلبش  ــالك به وس قلبِ س
ــان وحی می كنند. شيطان  ــيطانها بر قلبِ انس وحی كند، چنان كه ش

دّومين َدر از َدرهاِى نابودى سـماع و شـادى و رقص و كف زدن و طرب انگيزى با غنا و 
اشـعارى اسـت كه تصريح مى كند به اين كه حقيقت وجود، پروردگاِر عّزت است و اين 
كارها باب تجريد و معاينه و مكاشـفه اسـت. و اين َدِر درها براى معارِف ايشان است. 
چراكه سـالك به هنگام تجريد آن چه را در اشـعار شـنيده است، مى بيند؛ و درنتيجه از 

پروردگاِر عّزت گمراه مى گردد.

به هنگامِ نماز در قلبِ انسان تصرف می كند. پس آدمی چونان ديده 
ــود كه با تمامِ تالشش در پايداریِ ياد خداوند به سویِ اموری  می ش
ــرف می گردد؛ چونان طفلی كه  ــبـ  بدون آن كه بفهمدـ منص عجي

مردی قوی با او بازی می كند.
خداوند عزَّ و جلَّ فرموده:  

ــما را خبر دهم كه شياطين بر چه كسی فرود می آيند؟ *  «آيا ش
ــده ی گناهكاری فرود می آيند كه [دزدانه] گوش فرا  بر هر دروغ زنن

می دارند و بيشترشان دروغگويند.»
خداوند عزَّ و جلَّ فرموده:

«و بدين گونه برای هر پيامبری دشمنی از شيطانهای انس و جن 
ــتيم. بعضی از آنها به بعضی، برای فريب [يكديگر] سخنان  برگماش
آراسته القا می كنند و اگر پروردگار تو می خواست، چنين نمی كردند. 
ــازند واگذار. و [چنين مقرر شده  پس آنان را با آن چه به دروغ می س
ــت] تا دلهای كسانی كه به آخرت ايمان نمی آورند به آن [سخن  اس
ــت  ــندد، و تا اين كه آن چه را بايد به دس باطل ]بگرايد و آن را بپس

بياورند، به دست آورند.»
خداوند عزَّ و جلَّ گفته ی آن ملعون را حكايت فرموده:

ــت و از  ــان و از طرف راس ــت سرش «آن گاه از پيش رو و از پش
ــكرگزار نخواهی  ــان را ش ــان بر آنها می تازم، و بيشترش طرف چپش

يافت.»
و از نهج البالغه در خطبه هفتم نقل شده:

«شيطان را مالك خويش قرار دادند و شيطان هم آنان را شريك 

خويش نمود. در سينه های ايشان تخم گذارد و جوجه  آورد و حركت 
ــمان ايشان  ــيطان با چش ــت. ش كرد و تدريجًا در آغوش آنان نشس
می نگرد و با زبان ايشان سخن می گويد. آنان را مركبی برای راندن 
ــگاه ها نمود و خطا و انحراف را در ديدگاه آنان بياراست. در  در لغزش
ــيطان او را در سلطه  خود  ــی را پيش گرفتند كه ش زندگی رفتار كس

شريك نموده است و باطل را از زبانش بيرون بياورد.»
و از صحيفه سجاديه نقل شده كه فرمودند:

«خداوندا برای من دشمنی قرار دادی كه در قلبم وارد می شود و 
ــگاه رأی و فكرِ من جای می گيرد. پس به كجا فرار كنم اگر  در جاي

ياری و كمكی از جانبِ تو نباشد؟»
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ــيطان، با حداكثر  ــتيزش با ش ــان در س عرض می كنم: حالِ انس
ــت. پس چگونه است حالِ  ــش و تالش، بر كسی پوشيده نيس كوش
ــليم شدن در برابر او آنگاه كه در بدعتهايی كه  انسان به هنگامِ تس

مرشد تلقين كرده است، غرق شده؟
ــی  ــيخ نجيب الدين فارس ــده كه او از ش ــة اهللا حكايت ش از هب
ــنيده است كه او در مجلسِ سماعی در منزل شيخِ مشايخِ اسالم،  ش
ــهابِ ملّت و دين، سهروردی حاضر گشته و پس از نقل قضيه ای  ش

: و سرودن شعر طرب انگيزِ
ای دو كوه نعمان، شما را به خداوند آزاد كنيد   
 نسيمِ صبا را؛ تا نسيمش را به سوی من بوزاند

و عارض شدن حالِ وجد برای يك فقيری، گفته: ای همنشينم، 
ــا می دانيد كه در خاطرم  ــا معنایِ دو كوه نعمان را می دانيد؟ و آي آي
نسبت به آن، چه خطور كرده است؟ و آيا مراد فقرا از گفتنِ اين لفظ 
ــت؟  تا اين كه او را به خدمت شيخ رساندند و او  را می دانيد كه چيس
گفت كه دوست دارم از تو استفاده برم. پس گفت: آن دو كوه محمد 
و ابراهيم ـ علی نَبِينا و آله و علَيه السالم ـ است. و شريعت هايشان 
ــاق گرديدند و  ــيمِ روح به عشّ ــت كه مانع وزيدن نس آن چيزی اس
ــای احكام را بر  ــاط و ذوقها را كور كردند. و زنجيره ــای انبس راهه
ــتان خواصّ و عوام بستند و مرتبه های بندگی را ترسيم كردند و  دس
هر شخصی را به عالمتی از درجات و دركات عالمت گذاری كردند. 
ــيخ و يارانش او را تحسين كردند و درهایِ عيش را گشودند  پس ش
ــماع مشغول گشتند، و شيخ امر كرد به اين كه سماع  و تا صبح به س
ــی كه دل و گوش دارد، از برترينِ طاعتها و دور از اهلِ  در نزد كس

عادت است.
عرض می كنم: كه شما را به خدا، ای بندگان خدا عبرت بگيريد، 
كه چه ميزان از دشمنی و بغض به انبياء و رسوالن و ائمه معصومان 

و اولياء مقرب خداوند و مؤمنان تقوا پيشه از اين در پديد می آيد!
ــدای قصيده اش كه ذات االنوار  ــر بن عامر بصری در ابت و از عام
نام گذارده، در معنایِ وحدت صرفه آمده كه منظور از وحدت صرفه 
ــته اند، زيرا كه حلول،  ــد، چنان كه برخی چنين پنداش حلول نمی باش
) و ديگری  ــی حلول كننده (حالّ ــود دو چيز را اقتضا می كند، يك وج
ــد. بلكه در  محلِّ حلول. و امر در نزد بزرگان موحدان چنين نمی باش
ــت كه واحد از همه  وجوه بدون قيد و مطلق  ــان، چنان اس نزد ايش
ــه چيز بر همه چيز  ــی نمی ماند و او با هم ــت، غيرِ او چيزی باق اس

و سّومين [َدر] از َدرهاِى نابودى، ِسحر كردِن 
قلبهاِى مردم با واجب نمودِن تسـليم شدن 
در برابِر شيخ است تا او را بر تصرف در قلِب 
سـالك به وسيله  القاِى مطالب توانمند سازد. 
و شيخ بر قلبش وحى كند، چنان كه شيطانها 

بر قلِب انسان وحى مى كنند.

 تكثّرش كه داخل در حقيقت آشكار است. و برای هر كس از از افراد
ــد. و برای آن  ــره ای از عينِ آن يگانگی می باش ــیِ اويند، به يگانگ
ــدنی كه بر چيزی عارض  كثرات، خروجی از آن وحدت و معدوم ش

گردد، نمی باشد. سپس قصيده را آغاز كرده تا اين كه گفته:
بدا ظاهرًا بالكلّ للكلّ بينًا         فشاهده العينان فی كلّ ذره 
برای همگان به همه ی حقيقتش به صورت بين آشكار گرديده

پس دو چشم، او را در همه ذرات ديده اند.
تا اين كه گفته:

هو الواحد الفرد الكثير بنفسه         وليس سواه ان نظرت بدقّة 
او به نفسش، همان يگانه ی فرد كثير است.

و اگر به دقت بنگری، غير اويی نيست.
تا اين كه گفته:

لک الكلّ يا من ال سواک فمن رای   
سواک فرويا ذاک من احولية 

ــی كه غير تويی نيست؛ پس هر  ــت ای كس همه چيز برای توس
كه ديده

غير از تو، پس ديدارِ او از لوچی و دوبينی اوست.
عرض می كنم:

پس بر عاقلی كه به عقلش شناخت دارد و عالمی كه به علمش 
ــه گمراهی اين  ــت كه ب ــناخت دارد، [واجب] اس و حقيقت وجود ش
ــرد (تا بيابد) كه  ــود و تحقّق آنها بنگ ــی از حقيقت هایِ موج صوف
ــد؛ (وجودی) كه گمان  ــای موجود غير از حقيقت وجودان حقيقت ه

برده اند پروردگارِ متعال است.
ــن عربی در فصّ نوحی نقل  ــوص الحكم اثر محی الدي و از فص

شده:
ــر چه می خواهی بگو: اگر  ــت، ه «پس درباره آن چه در كون اس
ــتی بگو او حق است و اگر  ــتی بگو، او خلق است و اگر خواس خواس

خواستی بگو او خلق و حق است.»
و در اين باره گفته:

ــتيده و در چه صورتی  ــی را پرس «پس عالم می داند كه چه كس
آشكار شده تا پرستيده شود.»

و قيصری (در شرح اين مطلب) گفته:
ــه معبود همان،  ــد و مظاهرِ او می داند ك ــمِ به خداون ــس عال «پ
ــی باشد،  ــد، چه آن صورت حس ــت؛ در هر صورتی كه باش حق اس
ــد، چون جنها و يا عقلی باشد، همچون  همچون بتها و يا خيالی باش

فرشتگان.»
ــس از تجريدها و  ــری پ ــرض می كنم: اين نتيجه معارف بش ع

مكاشفه هاست.
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پى نوشت ها:
۱.  يفقدها من يفقدها؛ فقدان در لغت به معنای نداری پس از دارايی و غيبت پس ازحضور، 
ــق، قاموس قرآن) ؛ در كالمِ ميرزای اصفهانی،  ــت.  (مفردات الفاظ القرآن، التحقي آمده اس

فقدان عمدتًا به معنای عدمِ وجدان می باشد.
۲ .  المعروف باالَيات.

 ــك و پوشيده شدن ــكيل قياس و... خود از عوامل ش ۳  . و حال آن كه نظريه پردازی و تش
حقايق است.

۴ . به عبارت ديگر: نه تنها كمالِ ذات اليتناهی است؛ كه در شدت اليتناهيت است.گذشته 
از آن، شدت اليتناهيت متناهی نيست، اين امر با ذات تناقض دارد. بلكه شدت اليتناهيت 

خود، اليتناهی است؛ مترجم.
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آيت اهللا حاج شيخ مجتبى قزوينى (ره)

3

دفتر ويژه

د ر بيـان جـــــدايى طــريق 
     قــرآن و اهـل بيت 

از طريق فالسفه و عرفا
عليهم السالم
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اشاره
ــيخ مجتبی  مطلبی که در زير از نظر می گذرانيد مقدمه آيت اهللا حاج ش
قزوينی (قدس سره)  بر اثر مشهورش بيان الفرقان است که حاوی نکات 
ــت. از همين رو آن را برای  ــفه و عرفان مصطلح اس ــی در نقد فلس مهم

خوانندگان گرامی سمات منعکس می کنيم.

                
الع و واردين در علوم، واضح و هويداست؛ در قديم االيام طريق  بر ارباب اطّ
ــنّت سيدالمرسلين  ــالم که پيروان قرآن مجيد و س فقهای آل محمد عليهم الس
لّی اهللا عليه و آله باشند، ممتاز از طريق فالسفه يونان و عرفای صوفيه بوده،  صَ
ــفه و عرفان هم از يکديگر ممتاز بوده اند و هر يک طريق خود را  و پيروان فلس
ــتند. از اين  ــته و باکی هم از مخالفت يکديگر نداش حق و ديگری را باطل دانس
ــلّمات بود  ــتند، زيرا که از مس جهت هر يک از ديگری تبری و بيزاری می جس
ــت. فلسفه  يونان، در عصر  ــفه اس ــنّت، مخالف طريق فلس که طريق قرآن و س
خلفا ترجمه شده و متکلّمين، که پيرو قرآن بودند، متابعت از ائمه عليهم السالم  
نکردند. خواستند که مطالب فلسفه را مطابق با قرآن کنند و به دو فرقه  اشاعره 
ــام صوفيه و عرفا و  ــدند. و فرقه ای هم در زمان خلفا به ن ــرق ش ــه متف و معتزل
مانند حسن بصری و سفيان ثوری و امثال آنها پيدا شدند که مدعی مقام کشف 
حقايق و اسرار و علم به حقايق قرآن بودند و خود و پيروان خود را از ائمه هدی 
عليهم السالم بی نياز می دانستند، چنان که در «ميزان القرآن» اين موضوع را 
بيان کرده ايم. از اين جهت،  دسته  فقها - رضوان اهللا عليهم -  که پيرو قرآن 
و سنت پيغمبر صلی اهللا عليه و آله و ائمه  هدی عليهم السالم بوده اند، از دسته  

فالسفه و عرفای صوفيه ممتاز بودند.

ــود و بعد از آن به  ــلّم و محفوظ ب ــال قبل مس ــن امر تا قريب يک صد س اي
ــت و از جامعه   ــفه  يونان در اقلي ــای صوفيه و پيروان فلس ــطه  اينکه عرف واس
مسلمين، مخصوصًا شيعه و فقها ، مطرود بودند، بنای تدليس و تلبيس و تأويل 
را گذاشتند. کلمات مقدسه انبيا و ائمه عليهم السالم را مطابق با معتقدات فلسفه 
ــيد که  و عرفان تأويل کردند و اين تدليس کامالً مؤثّر افتاد تا کار به جايی رس
ــدند که علوم قرآن مجيد و  ــيعه و فقها چنين معتقد ش پيروان مکتب قرآن و ش
ــت و علوم اسفار و اشارات  ــفه و عرفان اس ــالم عين علوم فلس ائمه عليهم الس
ــت.  ــت که بر فقها مخفی و مجهول مانده اس ــرار قرآن اس مثالً عين قرآن و اس

ــيخ مجتبی قزوينی خراسانی، در سال  آيت اهللا حاج ش
۱۳۱۸ق . در قزوين متولد شد . تحصيالت مقدماتی را 
در شهر قزوين به پايان برد و سپس راهی نجف اشرف 
ــامان مقدس ماند و از  ــال در آن س ــد و حدود ۷ س ش
ــاتيد و عالمان بزرگی چون سيدمحمد كاظم يزدی  اس
ــيرازی كسب فيض كرد. وی در  و ميرزا محمدتقی ش
ــت از عتبات عاليات به مدت دو سال از محضر  بازگش
ــی زرآبادی نيز  ــيد موس علمی و معنوی عالم متاله س
بهره برد. آيت اهللا قزوينی از سال ۱۳۴۷ ق . در حوزه 
ــروع به تدريس كرد و ۴۰ سال در  ــهد، ش علميه مش
ــتغال داشت و پدرانه و  اين حوزه علمی بدين مهم اش
ــيدگی  ــا رفتاری مهربان به حال و احوال طالب رس ب

می كرد . 
ــال  ــه س ــاه ذيحج ــی در روز ۲۲م ــم اله ــن عال اي
۱۳۸۶هجری قمری برابر با ۱۴ فروردين۱۳۴۶هجری 
شمسی دارفانی  را وداع و دعوت حق را لبيك گفت  و 
درصحن عتيق رضوی (صحن انقالب) در ضلع جنوب 
ــپرده شد. مهمترين آثار مکتوب وی  غربی به خاك س

عبارت است از: 
۱. بيان الفرقان در ۵ جلد

۲.  رساله درمعرفة النفس شامل بيان نظريه ارسطويی 
ــد آن، نظريه ماديةالحدوث بودن نفس و نقد آن و  ونق
نظريه ماديين درباره نفس و نقد آن و سرانجام تبيين 

معرفة النفس قرآنی
 ۳.  رساله ای درنقد علمی و فلسفی اصول يازده گانه 

مالصدرای شيرازی در مبانی فلسفه خويش 
ــی و معنوی آيت اهللا  ــياری از محضر علم عالمان بس
ــيخ مجتبی قزوينی بهره برده اند که برخی از آنان  ش

عبارتند از:
۱. آيت اهللا ميرزا باقر ملكی ميانجی (ره)

۲. آيت اهللا العظمی سيستانی
۳. آيت اهللا شيخ ابوالقاسم خزعلی

۴. آيت اهللا شهيد سيد محمد رضا سعيدی
ــيدان  ــيد جعفر س ــيد عباس و حاج س ۵. آيات حاج س

خراسانی 
۶. استاد محمد رضا حكيمی

۷. حجت االسالم و المسلمين استاد مدير شانه چی
۸. حجت االسالم و المسلمين واعظ طبسی

ــلمين محمد و علی حكيمی  ــالم و المس ۹. حجج اس
خراسانی

۱۰. پروفسور عبدالجواد فالطوری 
۱۱. استاد حيدر رحيم پور ازغدی

بر ارباب اّطالع و واردين در علوم، واضح و هويداست 
كـه در قديـم االيّام طريـق فقهاى آل محمـد عليهم 
السـالم كه پيروان قرآن مجيد و سنّت سيّدالمرسلين 
َصلّـى اهللا َعليـه و آله باشـند، ممتاز از طريق فالسـفه 
يونان و عرفاى صوفيه بوده، و پيروان فلسفه و عرفان 
هـم از يكديگر ممتاز بـوده اند و هر يك طريق خود را 
حـق و ديگرى را باطل دانسـته و باكى هم از مخالفت 

يكديگر نداشتند.
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ــری خواندند و  فقهای بزرگ - رضوان اهللا عليهم- را ظاهری و قش
از اسرار قرآن بی بهره دانستند و به همين گونه کلمات، عوامِ شيعه 
ــه و از فقها منزجر نموده اند. عوامل ديگر هم اين مطلب را  را فريفت
که فقها را قشری نامند تأييد کرد. تا اينکه امر بر عامه، بلکه بر اکثر 
الع واجب  لين علوم دينی نيز مشتبه گرديد و بر اهل علم و اطّ محصّ
آمد در ازاله  شبهات بکوشند و علوم و معارف الهی را از ساخته های 
ــت  ــر ممتاز نمايند و از اين اختالط که موحب گمراهی اس فکر بش

جلوگيری کنند.
ــفه و عرفان، بر خود واجب  ــال ها تحصيل فلس داعی، پس از س
ديدم که در اين مقصد، بذل سعی کنم و طريقی را که بعضی فقهای 
سلف، در ترويج علوم و معارف آل محمد عليهم السالم پيموده اند، 
بپيمايم. لذا برای جمعی از آقايان طالب و غير هم که جويای دانش 
واقعی بودند، به تدريس معارف قرآن پرداختم و بر حسب استقبال و 
ــويق آنان برای تعميم فائده، دروس را به رشته تحرير در آوردم  تش
ــالم،  تا اينکه به توفيق خداوند متعال و تأييد ائمه  هدی عليهم الس
ــه صورت کتابی به نام  ــيما ولی عصر- عجل اهللا فرجه- آن را ب س

بيان الفرقان تأليف و کتاب را به چهار بخش نمودم:  
۱- فی توحيدالقرآن.۲- فی نبوت القرآن.۳- فی معاد القرآن. ۴- 
فی ميزان القرآن.که هر بخش آن جلدی جداگانه است که در موقع 
ــر گردد و اينک بخش  ــائل به طبع رسيده و منتش ــدن وس فراهم ش

ب علوم می نمايم. نخستين را تقديم ارباب فضل و طالّ
ــفه و  ــأله، معتقدات فلس در هر يک از کتب چهار گانه در هر مس
ــکاالت را به  عرفان و قرآن مجيد را بيان کرده و جهت امتياز و اش

قدر ضرورت شرح داده ايم. 
والسالم علی من اتّبع الهدی و اهللا ولی التوفيق

                                                     مجتبی قزوينی
***

بسم اهللا الرحمن الرحيم
ــی خير خلقه و  ــالم عل لوة و الس ــد هللا رب العالمين. و الصّ الحم

افضل رسله
اهرين و لعنۀ اهللا علی اعدائهم اجمعين محمد و اله الطّ

ــوق به دانايی و  ــره و خلقت ذاتی دارای ميل و ش ــان، بالفط انس

توانايی است و در هر فرد از افراد بشر، کم يا زياد رغبت به تحصيل 
ــوق، نسبت به متعلّق آن  ــد. اگر چه ش اين دو کمال موجود می باش
ــخاص به حسب استعداد و درجات آنان مختلف است و طريق  در اش
ــه  ــل اين دو صفت کمال، يعنی، علم و قدرت در عالم به س تحصي
ــت و هر يک از اين سه طريق با ديگری مبائن و مخالف  طريق اس

است:
اول. طريق وحی و نبوت، که خداوند عالم پيغمبرانی برای تربيت 
ــعادت  ــاندن به س ــر، و رس بش
ــن دو کمال  ــه اي ــيدن ب و رس
فرستاده؛ بشر بايد متابعت آنان 

نمايد.
دوم. طريق عقل و حکمت 
که يک دسته از عقال و بزرگان 

بشری آن راه را پيموده اند.
و  ــف  کش ــق  طري ــوم.  س
ــرات صوفيه  ــت که حض رياض
ــرار داده اند  ــن خود ق آن را آئي
و عمده  مقصود ما بيان طريق 
ــی اهللا عليه وآله و قرآن مجيد  ــالم صل اول و آنچه را که پيغمبر اس
ــه امتياز بين طريق انبيا  ــد. ولی برای اينک بدان تذکر داده، می باش
ــفه و عرفان اصطالحی، کامالً معلوم گردد، از  عليهم السالم و فلس

بيان آن دو طريق به طور اجمال ناچاريم.

طريقه  حكما و فالسفه
حکما و فالسفه می گويند: طريق معرفت حقايق اشيا و رسيدن 
ــتن تأثير و تأثّر  ، برای دانس ــت؛ مثالً ــه کمال، منحصر به عقل اس ب
ــبت به هم، يا معرفت اينکه جهان را خالق و صانعی  اجزای عالم نس
ــت و ماورای اين جهان، جهان ديگری وجود دارد يا نه؛ راهنما  هس
و دليل، منحصر به عقل می باشد و چون عقول بشر يکسان نيست 
و در مطالب و حقايق يکسان قضاوت نمی نمايد، برای تميز حق از 
ــنجش است که آن را نيز بايد عقل  باطل محتاج به ميزان و آلت س
ــزان، فکر از خطا محفوظ مانَد و آن  ــيله  آن مي فراهم کند تا به وس
ميزان را منطق نامند که دانشجو پس از فهم مسائل منطق در فهم 
حقايق عالم وارد شود. فالسفه را - به مناسبت راهی که اتّخاذ کرده 

اند- به دو دسته  بزرگ می توان تقسيم نمود:
اء، که پيرو طريقه ی ارسطو می باشند. ۱. حکمای مشّ

۲. حکمای اشراق، که پيرو افالطون می باشند.
ــبت به طريقه هر يک توضيح کافی خواهيم  ما در موقع خود نس
داد. و قدر مسلّم بين تمام فالسفه آن است که راه شناسائی حقايق 
عالم، خواه الهيات يا طبيعيات (دانائی) و همچنين راه تحصيلِ صفت 
قدرت (توانائی)، عقل است تا به وسيله  آن بتوان اوالً حقايق را چنان 
که هست درک نمود و ثانيًا راهی را که برای تحصيل قدرت توانائی 
ــخيص داده و  پيمود. از اين نظر گويند اگر کسی در  الزم است تش

عرفاى صوفيه و پيروان فلسـفه  يونان در اقليّت و از جامعه  مسـلمين، مخصوصاً شيعه و 
فقها ، مطرود بودند، بناى تأويل را گذاشـتند. كلمات مقدّسـه انبيا و ائمه عليهم الّسالم را 
مطابق با معتقدات فلسـفه و عرفان تأويل كردند و اين تدليس كامًال مؤثّر افتاد تا كار به 
جايى رسيد كه پيروان مكتب قرآن و شيعه و فقها چنين معتقد شدند كه علوم قرآن مجيد 
و ائمه عليهم الّسـالم عين علوم فلسـفه و عرفان است و علوم اسفار و اشارات مثًال عين 

قرآن و اسرار قرآن است كه بر فقها مخفى و مجهول مانده است.
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ــته فرمانروائی در  ــيد، شايس ــر حد کمال رس قوه  علم و قدرت به س
ــد؛ و اگر او را فرمان برند دنيا مدينه  فاضله گردد، و  جهان می باش
ــر سراسر سعادت و کاميابی شود. برای اينکه بر خواننده  زندگانی بش
آشکار شود که راه مذکور ناتمام است، و نتيجه  آن همگانی نيست، 
به طور مقدمه بايد دانست، به طوری که از تواريخ به دست می آيد، 
پيدايش فلسفه و حکمت از حدود چهار هزار سال قبل می باشد که 
ــيله  شيخ ابو نصر  ــلمين به وس به تدريج تکامل يافته و در ميان مس
ــيخ ابوعلی سينا به حد کمال رسيده و جامع جميع علوم  فارابی و ش
حتی علوم غريبه و خوارق عادات گرديده و کتبی درباره  آنها نوشته 

الً پرداخته ايم. اند و ما در رساله  نبوت به شرح آن مفصّ

پس از ذکر اين مقدمه می گوئيم:
اوالً طريق فلسفه و حکمت راهی است خصوصی، و نفعی برای 
ــر، توانائی و توفيق پيمودن  مردم ندارد؛ بلکه عده  خيلی اندک از بش
آن را دارند؛ و اگر راه را منحصر به اين طريق نمائيم، موجب مهمل 
ــلب سعادت بيشتر افراد مردم است، زيرا نوع مردم نمی  گذاردن و س
ــينا، به عقلِ  ــطو و افالطون، يا فارابی و ابوعلی س ــد مانند ارس توانن
ــای متمادی از عمر  ــال ه خويش، مراحل کمال را طی نمايند و س
ــب نظر و رای  ــرف کنند تا خود صاح ــن طريق ص ــش را در اي خوي
مستقلّی گردند. پس يا به کلی از طريق معرفت باز می مانند، يا اينکه 
در صورت پيمودن راه و مدتی تحصيل، مقلّد ديگران می شوند، و يا 
اينکه با مالحظه و مطالعه  افکار و نظريات گوناگون فالسفه، چون 
ــر گردان می مانند.  ــخصًا قضاوت نمايند، متحير و س نمی توانند ش
ــفه و  ــور خالصه در صورتی که طريق کمال، منحصر به فلس به ط

حکمت باشد، مردم به چهار دسته تقسيم می شوند:
۱. نوابغ و بر جستگان بشر، که عده ای بسيار اندکند.

ــتعداد و توفيق کسب حکمت و فلسفه را  ــتر مردم که اس ۲. بيش
ندارند و بوئی هم از آن استشمام نکرده اند.

ــن ظن به اساتيد  ــده، و به حس ــانی که وارد تحصيل ش ۳. کس
فلسفه مطالبی را تقليدًا پذيرفته اند.

ــفه، دچار حيرت  ــانی که با مطالعه  افکار گوناگون فالس ۴. کس
گشته و در هيچ عقيده، ثابت قدم و مطمئن نيستند. چنان که به قول 
ر اين فن بود -  ــاتيد متأخّ ــاگردان مرحوم جلوه- که از اس يکی از ش

کرارًا اظهار تحير می نمود.

پس به حکم عقل سليم، اين طريق برای کشف حقايق و تکميل 
بشر، گذشته از اينکه اطمينان بخش نيست، سودش - به فرض که 

سودی داشته باشد- بسيار اندک و منحصر به افراد قليلی است.
ثانياً - چنان که قبالً ذکر شد، قبل از فلسفه، بايد منطق آموخت 
ــت و گذشته از اينکه مسائل آن  که ميزان و مميز صدق و کذب اس
ــکيل نيافته است، تا مورد اطمينان باشند؛  تمامًا از بديهيات اوليه تش
ــت و برای رفع  ــی قواعد آن هم بين اهل فن مورد اختالف اس بعض

اختالف در اين ميزان (منطق) ، ميزان ديگری وضع نشده است.
ثالثًا- به اتفاق علمای منطق، از اقسام قياس های منطق، آنچه 
ــت و به اصطالح اهل فن، برهان،  ــت، برهان اس مورد اطمينان اس
ــت که مواد آن از يقينيات تشکيل يابد و اصول يقينيات  ــی اس قياس
ــت از: اوليات، مشاهدات، تجربيات، متواترات، و فطريات  عبارت اس
ــم مواد تشکيل يابد، ناچار نتيجه  آن  و اگر قياس برهان، از اين قس

يقين خواهد بود.
ــکار است در فلسفه، برهانی که مقدمات آن  بر ارباب دانش، آش

جاى تعّجب اسـت برخى از محصلين چنان 
مقهور تعّصب و تقليد گشته اند كه قّوه  فكر 
خود را كنار گذارده  و تأويالت و توجيهات را 

وحى ُمنَزل انگارند و دليلى مطالبه ننمايند.

 اگـر بناى تقليد باشـد، آيا تقليـد از صادق 
مصّدق عليه الّسالم سزاوارتر است يا تقليد 

از صدرالمتالهين يا افالطون و غيره؟
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ــد، کم،  بديهی و منتج يقين باش
ــت؛ خاصه هم در  بلکه ناياب اس
ــمتی از طبيعيات و  الهيات و قس
ــيخ غالبًا  فلکيات. لذا در کالم ش
تعبير به حدس و ظن شده است و 
شاهد بر اين مدعا، اختالف عظيم 
ــائل می  ــع مس ــفه در جمي فالس
ــد؛ بلکه غالبًا ديده شده است  باش
ــفه تغيير مسلک  که بعضی فالس
ــرب داده و عقايدی را  که  و مش
ــر بوده، بعدًا پذيرفته، يا  قبالً منک

ــوده اند. چنان که صدر  ــه پذيرفته اند، آن را ابطال نم ــی را ک مطالب
ــپس قائل به اصالۀ  ــن در اوائل، اصالۀ الماهيۀ را اختيار، س المتأهلي
ــد. گروهی، در يک مسأله ادعای بداهت و ضرورت نمايند  الوجود ش
جمع ديگر مخالف آن را بديهی شمرند. چنان که درباره  اتحاد عقل 
ــيخ ابو علی سينا ادعای بداهت بطالن نموده و  و عاقل و معقول، ش

عده  ديگر مدعی بداهت ثبوت آن می باشند.
پس اگر مقدمات برهانی که در مسائل فلسفی استعمال می شود، 
ــت، اين اختالف از کجا حاصل می شود؟ اگر خواننده به  بديهی اس
ــته باشد، دور  ــابقه داش ــان س کتب صدر المتألهين و گفته های ايش
نيست که بر ما اشکال و ايراد نمايد و گويد که آن مرحوم جمع بين 
ــفه يکی است،  ــت، مقصود تمام فالس تمام اقوال نموده و گفته اس
بلکه گفته های پيغمبران کرام و قرآن مجيد هم مطابق با تحقيقات 
من است و اختالفی در بين نيست. اين ادعا از طرف ايشان بالبداهه 
ــفه مسلّم  ــطو و افالطون بين فالس ــت، زيرا اختالف ارس مردود اس
ــأله فرقی آشکار می باشد و بيانات  ــت و در اقوال آنان در هر مس اس
قرآن مجيد و ائمه  اطهار عليهم السالم در اکثر مسائل با گفته  آنان 
ــود مفصالً بيان خواهيم کرد.  ــت به طوری که در مقام خ مباين اس
ب و تقليد  ــان مقهور تعصّ ــت برخی از محصلين چن جای تعجب اس
ــته اند که قوه  فکر خود را کنار گذارده  و تأويالت و توجيهات  گش
محض نامبرده را وحی منزَل انگارند و دليلی مطالبه ننمايند و ما در 

ل اين مطلب را داده ايم. رساله  نبوت شرح مفصّ
ــفه به کار برده  بالجمله چون مقدمات قياس برهان، که در فلس
می شود، از يقينيات تشکيل نيابد، مأمون از خطا نبوده و پيمودن راه 

غير مأمون؛ به حکم عقل حرام است.
رابعًا- برهان فلسفی و منطقی دو قسم است:

اول. برهان انِّی که پی بردن از معلول است به علّت.
ــه معلول. اما  ــت ب ــی که پی بردن از علّت اس ّــان لم دوم. بره
ــکار است که  ــت ، زيرا آش ــتعمال برهان لم در الهيات محال اس اس
احاطه  علم معلول به علّت غير ممکن است مگر به برهان صديقين 
ــد و آن عين ادعای وحدت  ــدر المتألهين مدعی آن می باش ــه ص ک
وجود و عرفان است که ما در جای خود به اثبات بطالن آن خواهيم 
ــت که بايد حقيقت و  ــت. اما برهان ان محتاج به مقدماتی اس پرداخ

ــام علّت و معلول دانسته شود که معنی علّت و معلول چيست؟  اقس
فرق بين علّت ناقصه و تامه کدام است؟ فرق علّت طبيعی و ارادی 
و تجلّی چيست؟ و هر يک محتاج به اثبات و نفی می باشد تا منجر 
شود به بطالن دور و تسلسل و بعد از همه اين مقدمات، ده دليل بر 
ــل اقامه شده و تمام آنها محل ايراد و بحث است، که  بطالن تسلس
پس از رد و ايراد زيادی، بالنتيجه تسلسل تعاقبی را باطل ندانسته و 

اجتماعی را باطل می دانند.
ــی - مأمون از خطا  ــان انّی - با چنين مقدمات ــس چگونه بره پ
ــم اولّيات و  ــب حصول يقين گردد مگر اينکه مقدمات از قس و موج
فطريات باشد که کالم در آنها گذشت. مناسب اين سخن از ابن ابی 
العوجاء نقل شده که از او پرسيدند که چرا عقيده  خود را فاسد کردی 
و از استادت حسن بصری دست برداشتی؟ در جواب گفت: ديدم که 
اطمينان به مسأله ای ندارد. گاهی معتقد به جبر می شود و زمانی به 
قدر و همين شخص نسبت به صادق آل محمد عليه السالم  گويد: 
که او را ملَکی ديدم که هرگاه بخواهد متجسد می شود. و نيز درباره  
ــان دهد و با هر که  آن حضرت گفت: نزديک بود خدا را به من نش
سخن گفتم مرعوب نگرديدم چنان که از آن حضرت مرعوب شدم. 
ــود که اگر بنای تقليد  ــؤال می ش لين س حال از روی انصاف از محصّ
ــد آيا تقليد از صادق مصدق عليه السالم سزاوارتر است يا تقليد  باش

از صدرالمتالهين يا افالطون و غيره؟

طريق سوم طريق كشف و رياضت
ــت،  ــت، که خود عقل حاکم اس مدعيان اين راه را اعتقاد اين اس
که برای او راهی به کشف حقايق- علی ماهی عليها- نمی باشد و 
ــت که آن کشف و شهود می  از برای معرفت حقايق راه ديگری اس

باشد و به رياضت حاصل گردد.
عشق  از هر دلی که سر برزد
خيمه از عقل و علم برتر زد

به همين جهت در مقام رد و طعن فالسفه بر آمده اند چنان که 
عارف آنان مالی رومی گويد:

پای  استدالليان  چوبين   بود
پای چوبين سخت بی تمکين بود

ــته اند مانند «تهافة  ــن روش، کتابها بر رد حکما نوش پيروان اي

فلسفه و عرفان ، دو طريق بزرگ مى باشد كه هريك خود را از ديگرى بى نياز و آن را 
باطل مى شمارند و سالكين اين دو طريق، گرچه بر حسب ظاهر مّدعى پيروى از انبياى  
عظامند عليهم الّسـالم، ولى در حقيقت و معنى، مشـى آنها مشـى انبيا عليهم الّسالم و 
مجارى وحى نيسـت؛ و اعتقاد فالسـفه در احتياج عالَم به شـخص كامل، مخالف است 
با اعتقاد ملّيون به پيغمبر، ولى ابن سـينا به واسـطه  برخورد به پاره اى از حقائق قرآن، 

اّولين فيلسوفى است كه نبّوت را به طريق ملّيين اثبات نموده است.
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الفالسفه» که تأليف غزالی است و 
نيز گويند راه رياضت را به فعل بايد 
تعيين نمود. بايد دانست که طريق 
رياضت بسيار قديم و دارای رشته 
ــد. مرتاضين  های مختلف می باش
هند و رهبانان مسيحی و عده ای 
ــخير  از اروپائيان کنونی، که به تس
ارواح مشغولند، نيز از آنان به شمار 
می روند. خالصه، رشته  فلسفه و 
عرفان ، دو طريق بزرگ می باشد 

ــمارند و  ــود را از ديگری بی نياز و آن را باطل می ش ــه هريک خ ک
سالکين اين دو طريق، گرچه بر حسب ظاهر مدعی پيروی از انبيای  
عظامند عليهم السالم، ولی در حقيقت و معنی، مشی آنها مشی انبيا 
ــت؛ و اعتقاد فالسفه در احتياج  ــالم و مجاری وحی نيس عليهم الس
ــون به پيغمبر،  ــت با اعتقاد ملّي ــخص کامل، مخالف اس عالَم به ش
ــطه  برخورد به پاره ای از حقائق قرآن، اولين  ــينا به واس ولی ابن س

فيلسوفی است که نبوت را به طريق ملّيين اثبات نموده است.
ــت که مقصود ما، اين نيست که هيچ حکيم و عارفی،  بايد دانس
دارای بعضی از علوم انبيا عليهم السالم يا پيرو آنان نيست، يا انبيا و 
پيروانشان عليهم السالم از علوم فلسفه و عرفان اطالع ندارند، بلکه 
ــت که نبی و فرستاده  خداوند، حکيم و عارف  مقصود اصلی اين اس
ــد و طريق انبيا عليهم السالم در فهم حقايق با  اصطالحی نمی باش
حکما و عرفا مخالف است چنان که اين دو دسته در طريق معرفت 
ــتند يکی عقل را و ديگری کشف و رياضت را کاشف  ــان نيس يکس

حقايق می داند.
و نيز بايد دانست که در هر سه طريق؛ يعنی طريق وحی و نبوت 
ــهود، عقل الزم و حاکم است  ــفه و طريق کشف و ش و طريق فلس
ــتقل دانند و محتاج به  ــا اين تفاوت که در طريق دوم، عقل را مس ب
ــد، لذا آنچه را که ادراک نمايد،  ــالم نمی باش کمک انبيا عليهم الس
ــد گر چه مخالف با انبيا عليهم  مورد تصديق تابعين اين راه می باش
ــد.[ به]همين جهت در مسأله  معاد گويند تجرد و بقای  السالم باش
ــت ولی لذائذ و آالم  روح و لذائذ و آالم آن به برهان عقلی ثابت اس
ــب از مدرکات عقل  ــرت را منکرند چون اين مطل ــمی عالم آخ جس
نيست؛ و در طريق سوم فقط در تعيين طريق رياضت برای کشف و 
شهود حقايق، عقل را حاکم و ميزان دانند  ولی خود عقل را مدرِک و 
الً  کاشف نشمارند ولی نسبت به طريق اول که - ان شاء اهللا - مفصّ
ــت که از طرف خداوند  ــد، عقل ، حجت و دليلی اس بيان خواهد ش
ــل، حجت و پيغمبری  ــده، و عق برای اتمام حجت به مردم اعطا ش
ــتماع آيات  ــت باطنی، ولی با کمک نبی ظاهر؛ و وظيفه عقل اس اس
ــد و عقل را مدرکاتی است که مستقالً  الهيه و تصديق آنها می باش
درک می کند و در اين مستقالّت عقليه، اختالفی بين عقول نيست 
ت عقل اين است که کشف تمام عوالم دنيويه و  و از جمله  مستقالّ
اخرويه و معرفت صفات و ذات ربوبی از مدرکات او نيست و از عهده  

تعيين و تشخيص تکاليف و افعالی که در نظام دو جهان دخالت دارد 
بر نمی آيد و همچنين عدم اطمينان به کشف و شهود از مستقالّت 
ــده، از مستقالّت عقلی  ــت چنان که رياضاتی که معين ش عقليه اس
ــد و احتمال ضرر در انجام آنها زياد است؛ پس ناگزير برای  نمی باش
ــف حقايقی که عقل مستقالً آنها را درک نکند و در معرفت آنها  کش
سرگردان شود، محتاج به بيان کسی خواهيم بود که به تمام جهات 
حسن و قبح و مصالح و مفاسد اشيا، محيط باشد. و چون اين جهات 
ــت  ــر از احاطه به آن عاجز اس ــماره خارج و عقلِ جميع بش از حد ش
ــليم حکم می کند که بايد خداوند متعال کسی را بفرستد تا  عقل س
ــول مردم را بيدار کند و غبار طغيان و عصيان را از آنان بزدايد و  عق
ــيا را به آنان بياموزد تا دارای کمال علم و  به کمک عقل حقايق اش
ــاله  نبوت شرح داده ايم، تشخيص  ــوند و چنان که در رس قدرت ش

مدعی نبوت صادق از کاذب با عقل است.

ــان نموديم، برای مزيد  ــه طريق را بي اکنون که اختالف بين س
ــت بيان  ــفه و عرفان را به طور فهرس ــه دو راه فلس ــح، نتيج توضي
ــالم را هم در محل خود  ــم و نتيجه  طريق انبيا عليهم الس می نمائي
بيان خواهيم کرد تا به خوبی اختالف آشکار شود و محصلين بفهمند 

که فلسفه و عرفان، مخالف و مباين با قرآن است نه مطابق آن.
۱- شناختن خداوند متعال و اثبات وجود او امری است نظری و 
محتاج به اقامه  برهان. و برهان، متوقف است بر تحقيق و بحث در 

علّت و معلول و ابطال تسلسل.
ــات اصالة الوجود  ــت بر اثب ۲- توحيد واجب الوجود، متوقّف اس
ــان تعين يا اثبات وحدت  ــکيک در حقيقت وجود، يا اقامه بره و تش

اطالق.
ــم با ذات خداوند، نه در مرتبه  ذات مانند  ــول به ثبوت قدي ۳- ق

عقل را ُمَدركاتى است كه مستقًال درك مى كند و در اين مستقّالت عقليّه اختالفى بين 
عقول نيست و از جمله  مستقّالت عقل اين است كه كشف تمام عوالم دنيويّه و اخرويّه 
و معرفـت صفـات و ذات ربوبـى از مدركات او نيسـت و از عهده  تعيين و تشـخيص 
تكاليف و افعالى كه در نظام دو جهان دخالت دارد بر نمى آيد و همچنين عدم اطمينان 

به كشف و شهود از مستقّالت عقليه است.

بايـد طريقى را طـى نمود كه مأمـون از خطا 
باشـد و آن طريق انبيا اسـت؛ چون سـعادت 
بشـر در پيـروى از اعقـل مردم مى باشـد و 

پيغمبران اعقل تمام مردمند.
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ــر ذات و قائمه به ذات و  ــه صور زائده ب ــه يا قول ب ــل  افالطوني مثُ
ــات يا قول به اينکه علم خداوند عبارت  ــار علم خداوند به کلي انحص
است از نفس حضور موجودات نزد او بدون علم سابق بر اشيا يا قول 
ــياء يا علم اجمالی در عين کشف  ــيط الحقيقة کل االش به اينکه بس

تفصيلی و امثال اينها که عرفا قائل شده اند.
ــناد تمام افعال به خداوند به سلسله   ۴- توحيد در افعال؛ يعنی اس
علّت و معلول بدون امکان تخلّف حتی افعال بشريه بالتّبع، و استناد 

شرور به خداوند يا انکار شرور در عالم. 
۵- اثبات لذائذ و آالم روحی که سبب آنها اخالق حسنه و رذيله 
ــبب آنها امور تکوينيه و اسبابی است که منجر می شوند  ــت و س اس
ــت به علم خداوند به ذات و  ــباب غير اختياريه که منتهی اس به اس

نظام عالم.
۶- اثبات قدم اصول عالم حتی عناصر.

ــتند می  ــار حوادث به حوادث يوميه ازالً و ابدًا که مس ۷- انحص
باشند به اسباب تکوينی.

۸- اثبات عدم امکان تغيير و تغير در عالم و انکار بداء.
۹- انکار نسبت حسن و قبح در عالم به اراده و اختيار بشر.

۱۰- انکار معاد جسمانی.
ــده است و انکار  ۱۱- انکار نبوت به معنائی که در اديان وارد ش

مالئکه و جبرئيل به معنائی که از مجاری وحی رسيده است.
ــدرت خداوند به امور و موجودات  ــمردن علم و ق ۱۲- محدود ش

کائنه.
۱۳- اثبات سنخيت بين واجب و ممکن. 

۱۴- انکار خلود در عذاب.
خالصه، نتيجه  معارف بشری که به برهان و عرفان ثابت شود، 
ــالکين  ــت به مفاهيم و وجوه، و از برای س ــت ذات خداوند اس معرف
ــن، حيرت و فرق  ــات، و از برای کملي ــی به تعين ــت حق تعال معرف
ــهود و عابد و معبود، و محروم شدن از  ــاهد و مش ــتن بين ش نگذاش
ــيت  اعظم نعمت های الهی، يعنی از عبادت و خضوع و خوف و خش

و تضرع. چنان که گويند:
يسقطُ الَتکاليف عنِ السالک فی مرتَبة الحال

 و شيخ (ابن سينا) به اين عبارت گويد:
ــئیٍ  لِ شَ هلَ فيما يصار بِه الَيه فَغَفَل عن کُ ــارف يزيد فيما ذَ والع

1.عقلُ التَّکليفن يمل التَّکليفو يف فَهو فی جملَة من ال يکلَّف کَ

بر ارباب فضل آشکار است که طريق انبيا عليهم السالم و ثمرات 
ــت  ــد. از آنچه گذش آن، مخالف و مباين با نتيجه های فوق می باش
ــوم مأمون از خطا  ــکار گرديد که ورود در طريق دوم و س اجماالً آش
ــد و بايد طريقی را طی نمود  ــلّم می باش نبوده، بلکه خطای آن مس
ــد و آن طريق انبيا است چون سعادت بشر در  که مأمون از خطا باش

پيروی از اعقل مردم می باشد و پيغمبران اعقل تمام مردمند.
ــت که اثبات  ــالم در صورتی اس ــه پيروی از انبيا عليهم الس البتّ
ــده، اعتقاد به نبوت پيغمبر  ــد حق تعالی و صفات و کمال او ش توحي

نيز حاصل شده باشد.

تذّكر
ــم تحقيق نموده و  ــد در طريق معارف و علوم و عال ــت باي نخس

سپس از طريق حق و واقع پيروی نمود:
 الَّذين کأولئ نَهأَحس تَّبِعوني ولَ فَ معون القَ ــتَ ر عباد الَّذين يس فَبشِّ

2 لبابِ هداهم اهللا و أولئک هم أولُوا االَ
و بايد متوجه بود در موقع تحصيل بايد معلمين و صاحبان کتب 
را شناخت و فريفته  شهرت و نام آنان نگرديد و از تقليد و عصبيت 
ــی مانند فخر رازی - که مردی  کورکورانه احتراز نمود؛ مثالً از کس
ــت،  ــت- نبايد تقليد نمود و مردمان جاه طلب دنيا دوس ب اس متعصّ
ــناختن معلم و صاحب  لياقت تبعيت ندارند و بر فرض عدم امکان ش
ر به اين امر عقلی و  کتاب بايد به مضمون آيه  شريفه  فوق که تذکّ
نظری است عمل نمود. پيشوايان ما معلم اليق تعلّم را وصف نموده 

اند و اکنون چند خبر در اين مورد ذکر می شود:
 هندع رک ــالم اَنّه قالَ من ذُ ا عليه الس ۱- روی البزنطی عنِ الرضَ

لبِه فَلَيس منّا3 وفيةُ و لَم ينکرهم بِلسانِه و قَ الصُّ
ــالم نقل می کند که فرمود، هر  بزنطی از حضرت رضا عليه الس
ــود، به زبان يا دل آنان را انکار  ــی که در نزد او ذکر صوفيه ش کس

نکند از ما نيست.
ــده که  ــالم نقل ش ۲- در خبر ديگر از حضرت صادق عليه الس
مردی به آن حضرت عرض کرد که در اين زمان گروهی ظاهر شده 
اند که آنها را صوفيه گويند درباره  آنان چه فرمايی؟ فرمود: آنان ما 
را دشمنند، و کسی که ميل و رغبت به آنان کند از آنها به شمار آيد، 
ــور شود. به زودی جمعی بيايند که دوستی ما را ادعا  و با آنها محش
ــند و شبيه آنان شوند و خود را به لقب آنان  کنند و به آنها مايل باش

عارف محقق حاج مال هادى سبزوارى در حاشيه  شرح منظومه چنين گويد: متصديان شناسائى حقايق موجودات، 
طوائفى مى باشند: گروهى منحصر دانند تحقيق حقايق را به فكر. گروهى به رياضت و كشف. دسته دوم عرفا 
و صوفيّه اند. دسـته  اول يا مقيدند كه موافق شـرع باشد و ايشـان متكلمين اسالمى هستند يا مقيد نيستند به 
موافقت انبيا عليهم الّسالم و شرايع و ايشان فالسفه  مّشاء مى باشند و دسته اى كه جمع بين رياضت و برهان 

كرده اند حكماى اشراقند. در اين تقسيم به خوبى هويدا است كه فالسفه نقطه  مقابل انبيايند.
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ــان را تأويل نمايند. آگاه باشيد کسی که به  ملقّب کنند و گفته  ايش
ــوی آنها رغبت کند از ما نيست و ما از او بيزار می باشيم و کسی  س
ــی است که با کفار نزد رسول  که آنان را انکار و رد بنمايد چون کس

خدا صلی اهللا عليه وآله جهاد کرده است.
...

ــين بن ابی  ــن محمدبن حس ــندًا ع ــناد مس ۳ - فی قُرب االس
ــالم فی  الهادی علی بن محمد عليهم الس عنتُ م ــاب. قال: کُ الخط
ــجد النّبی صلی اهللا عليه وآله فاَتاه جماعةٌ من اَصحابِه منهم ابو  مس
 هندةٌ عظيملَةٌ ع ــه منزِ ــری و کان رجالً بليغًا و کانَت لَ ــم الجعفَ هاش
 ِبِه وفية و جلَسوا فی جان د جماعةٌ من الصُّ لَ المسجِ عليه السالم ثُم دخَ
ــالم ال تَلتَفتوا اَلی هوالِء  وا بِالتَّهليلِ فَقالَ عليه الس ذُ ــتَديرًا و اَخَ مس
 دونه ــوا قَواعد الدين يتَزَ بر ــياطينِ و مخَ لَفاُء الشّ انَّهم خُ داعينِ فَ الخَ

. نامِ يد االَ لراحة االَجسام و يتَهجدون لصَ
تا اينکه می فرمايد: 

ــی زِيارة واحد منهم حيا  هب ال ــم االّ الحمقاء فَمن ذَ هدعتَقال يو
 ن اَعانو م َوثان ــياطين و عبادة االُ هب الی زِيارة الشّ انّما ذَ اؤ ميتا فَکَ
ــفيان فَقالَ رجلٌ من  ةَ و اَباسعاويم و زيدي اَنَّما اَعان ــدًا منهم فَکَ واح
ــبه المغضبِ  وقکم؟ قال فَنَظر اليه ش فا بِحقُ ــه: و ان کان معتَرِ اَصحابِ
وقنا لَم يذهب  ــالم : دع ذاک عنک. منِ اعتَرف بِحقُ و قال عليه الس
لُّهم  وفيةُ کُ وفية والصُ ــف الصُّ وائ ــن طَ م اَحسنا، اما تَدری اَنَّهوق فی عقُ
هم مخالف لطريقنا وِ ان هم االّ نَصاری و مجوس  ريقُ ــا و طَ مخالفين
 و نُورِه متطفاء نُور اهللا واهللا مفی ا وندجهي الذين کاولئ ةم ــذه االُ ه

ه الکافرون.  رِ لَو کَ
- در قرب االسناد از محمدبن حسين بن ابی الخطاب نقل نمايد 

که گفت با حضرت هادی 
ــجد  ــالم در مس عليه الس
عليه  اهللا  ــی  صل ــر  پيغمب
ــس گروهی  و آله بودم پ
ــرت  ــاب آن حض از اصح
آمدند من جمله ابو هاشم 
جعفری و او مردی بليغ و 
ــام ارجمندی در  دارای مق
ــادی عليه  نزد حضرت ه
ــالم بود. پس گروهی  الس
ــدند و  از صوفيه داخل ش

ــد به تهليل.  ــروع کردن ــتند و ش ــجد دور هم نشس در آن طرف مس
حضرت فرمود: التفات به اين گروه فريبنده ننمائيد، زيرا اينان خلفای 
شياطين می باشند و از دستورات دينی خارج شده اند. زهد می ورزند 
ــب به جا می آورند برای ربودن مردم.  ــم و نماز ش برای راحتی جس
ــس متابعت نکنندآنها را مگر نادانان. اعتقاد به آنها پيدا نکنند مگر  پ
احمقان. پس کسی که برود به ديدن يکی  از مرده يا زنده آنها، مثل 
آن است که يزيد و معاويه و ابو سفيان را ياری کرده است. يکی از 
ــما نمايند؟ راوی می  ــاب عرض کرد اگر چه اقرار به حقوق ش اصح

ــی که غضبناک بود، پس  ــد حضرت رو کرد به جانب او در حال گوي
ــد به سوی  ــی که معترف به حقوق ما باش فرمود: واگذار اين را، کس
ــن طوائف صوفيه  ــان بهتري ــمن ما نمی رود. آيا نمی دانی ايش دش
ــند و تمام صوفيه مخالف مايند و طريق آنها مخالف طريقه  می باش
ــان مگر نصاری و مجوس اين امت. ايشان  ــتند ايش ــت و نيس ماس
ــانی اند که در خاموش کردن نور خدا کوشش نمايند  و خداوند  کس
تمام کننده است نور خود را، اگر چه کافران مکروه و ناپسند دارند.

بايد دانسـت كه فالسـفه و عرفاى قديم آنچه را به عقل و كشـف خود درك مى كردند واقع 
دانسـته و از مخالفت با دسـته  ديگر [متكلمين اسـالمى] باكى نداشـتند ولـى چون نوبت به 
متأخريـن رسـيد بناى تدليـس در علم را گـذارده، ظواهر بلكه نصوص آيـات و روايات را كه 
مخالف با قوانين و مسـائل فلسـفى بود تأويل نمودند و مدعى شـدند كه مقصود قرآن و خاتم 
پيغمبران صلى اهللا عليه و آله و ائمه  هدى عليهم الّسالم همان است كه ما فهميده و دانسته ايم 

غافل از آن اينكه تأويل ظواهر و نصوص، خالف حكم عقل وظلم بر صاحب شريعت است.
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تنبيه
ــفه، از انبيا  ــرده اند که اصل فلس ــی از بی خبران گمان ک بعض
ــالم گرفته شده و تصور کنند،  به طوری که شيخ اشراق  عليهم الس
ــه که يکی از انبيا  ــود به هر مس الهرامس نقل کرده، منتهی می ش

عليهم السالم است.
. اين ادعا سند تاريخی درستی ندارد. اوالً

ثانيًا. اختالف شديد بين فالسفه در اصول، بلکه در تمام مسائل، 
ــدرک و اصل که  ــتند به يک م ــت بر اينکه اقوال آنان مس گواه اس
منتهی به رسول و انبياء گردد نمی باشد و در اصول دين مبين انبيا 

عليهم السالم اختالفی نيست.
ــتقلی دانستند در  ــفه را طريق مس ثالثًا. به تصديق اهل فن، فلس
ــرايع، لذا در تعريف آن گويند: حکمت، دانستن حقايق اشيا  مقابل ش

است به قدر طاقت بشر، خواه موافق شرع باشد خواه مخالف آن.

عارف محقق حاج مال هادی سبزواری در حاشيه  شرح منظومه 
ــودات، طوائفی  ــق موج ــائی حقاي ــد: «متصديان شناس ــن گوي چني
ــند: گروهی منحصر دانند تحقيق حقايق را به فکر. گروهی  می باش
ــته  اول يا  ــته دوم عرفا و صوفيه اند. دس ــف. دس به رياضت و کش
ــان متکلمين اسالمی هستند يا  ــرع باشد و ايش مقيدند که موافق ش
مقيد نيستند به موافقت انبيا عليهم السالم و شرايع و ايشان فالسفه  
ــاء می باشند و دسته ای که جمع بين رياضت و برهان کرده اند  مشّ
ــراقند.»  در اين تقسيم به خوبی هويدا است که فالسفه  حکمای اش
نقطه  مقابل انبيايند عليهم السالم؛ به عالوه بعضی ضروريات ملّيين 

[پيروان اديان توحيدی] مخالف آرای فالسفه است.

تبصره
ــه را به عقل و  ــای قديم آنچ ــفه و عرف ــت که فالس  بايد دانس
کشف خود درک می کردند واقع دانسته و از مخالفت با دسته  ديگر 
[متکلمين اسالمی] باکی نداشتند ولی چون نوبت به متأخرين رسيد 
ــای تدليس در علم را گذارده، ظواهر بلکه نصوص آيات و روايات  بن
ــائل فلسفی بود تأويل نمودند و مدعی  را که مخالف با قوانين و مس
شدند که مقصود قرآن و خاتم پيغمبران صلی اهللا عليه و آله و ائمه  
ــالم همان است که ما فهميده و دانسته ايم غافل  هدی عليهم الس

محقق قمى بيانى دارد كه حاصلش اين است كه 
تأويل كننـدگان ظواهر آيات و روايات منّتى بر 
خدا و رسول گذاشته و اين طور وانمود مى كنند 
كـه خدا و پيغمبر نتوانسـته انـد مقاصد خود را 
واضح [ بيان] كنند. ما به كمك آنان برخاسته و 

مراد گوينده را دريافته و بيان مى كنيم!

از اينکه تأويل ظواهر و نصوص، خالف حکم عقل وظلم بر صاحب 
شريعت است و در حقيقت چنين کسی نسبت جهل و عجز از اظهار 
مقاصد به خدا و پيغمبر داده که نتوانسته اند حقايق و مطالبی را که 
ــتن آنها برای ارشاد خلق الزم است [ با] بيانی روشن و صريح   دانس
ــبتی با مقصود  ــد و مردم را به ادای عبارت مبهمی که مناس ادا کنن
ــود سرگردان و بال  ــليقه ديگران معنی و تأويل ش ندارد و بايد به س
ــته اند. به عالوه چون عقول مردم يکسان نيست، اگر  تکليف گذاش
ــود که هر کس خود را مجاز داند که کلمات را با مقاصد خود  بنا ش
تأويل و تطبيق کند، اختالفی عظيم پيدا شود. و محقق قمی در اين 
ــه تأويل کنندگان ظواهر  ــت ک باب بيانی دارد که حاصلش اين اس
ــن طور وانمود  ــته و اي ــول گذاش آيات و روايات منّتی بر خدا و رس
ــته اند مقاصد خود را واضح [ بيان]  می کنند که خدا و پيغمبر نتوانس
ــده را دريافته و بيان  ــته و مراد گوين ــد. ما به کمک آنان برخاس کنن
می کنيم. برای نمونه آيه ای را که نص صريح در معنائی است ولی 
ــفه تأويل کرده اند بيان می کنم تا بطالن  متأخرين از عرفا و فالس
توهمات آنان بر خواننده آشکار شود. خداوند در آيات شريفه: و قالوا 
 فخلهدًا فَلَن ياهللا عــد ذتُم عن ــنا النّار االّ اَيامًا معدودةً قُل اَتَّخَ ستَم
ئَةً  ــيِّ س ــب س ولُون علَی اهللا ما ال تَعلَمون* بلی من کَ اهللا عهده أم تَقُ
لَّما  ــه فَأولئک أصحاب النّارِ هم فيها خالدون4  کُ طيئَتُ ت بِه خَ و اَحاطَ

5ذابوا الع وقُ يرها ليذُ نَضجت جلُودهم بدلناهم جلُودًا غَ
ــود در عذاب برای گروهی  ــياری آيات ديگر تصريح به خل و بس
ــن و وضوح،  از کفار می نمايد ولی تأويل کنندگان با اين بيان روش
ــراد گوينده، حرکت جوهری  ــر آيات را انکار نموده و گويند م ظواه
ــت و در هر باب از اين قبيل تأويالت زياد دارند که در جای خود  اس

ذکر خواهد شد.
ــريفه، نيز تأويل و تفسير به رأی را منع فرموده اند که  روايات ش

تفسير صافی و ساير تفاسير ذکر نموده و از آن جمله است:
 بر ــالم قال قالَ اَبی عليه السالم ما ضَ ن اَبیَ عبداهللا عليه السع

فَر6  ه بِبعضٍ االّ کَ رآن بعضَ رجلٌ اَلقُ
ــير  و مرحوم فيض در مقدمه  صافی می فرمايد که مراد از تفس
 نم هدقعء موتَبلي ــده، من فسر القرآن بِرأيِه فَ به رأی خود که نهی ش
7 آن است که شخص در امری رأيی دارد و قرآن را با رأی خود  النّارِ
ــنديده، تأييد نمايد يا  تطبيق می کند تا آنچه را به هوس خويش پس

آن که در تفسير قرآن بدون مراجعه به اهل آن شتاب کند.
ــت که تأويل ظواهر و نصوص قرآن مجيد  ــکی نيس بالجمله، ش
ــريفه، مخالف با حکم عقل و صريح آيات و روايات است  و اخبار ش
ــن مطلب منافات ندارد با اخباری که داللت دارد بر اينکه قرآن  و اي
ــت که مختص به خواص می باشد  ــرار و بطون زيادی اس دارای اس
ــرار  ــم آن را ندارد؛ زيرا نفرموده اند که اس ــه کس تحمل تعل و هم
ــير يا تأويل  ــد و هر جا که تفس ــفه و عرفا می باش ــوم نزد فالس عل
ــی اخذ نمود. تأويل  ــد، بايد از بيان مجاری وح ــته باش ضرورت داش
ــا و اوصيا عليهم  ــتورهای عمومی انبي ــه اصول همگانی دس و توجي
ــت، عقالً و نقالً حرام و ظلم به  ــالم که ضامن سعادت بشر اس الس
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گوينده می باشد.

پى نوشت ها:
۱- شرح اشارات.ج :۳. ص: ۳۹۴

۲- سوره ی زمر،آيه :۱۸
۳ - مستدرک وسائل الشيعه، ج: ۱۲، ص: ۳۲۳

۴ - سوره  بقره. آيات:۸۱-۸۰
۵ - سوره  نساء،آيه:۵۶

۶ - اصول کافی ج :۲،ص:۶۳۲
۷- تفسير صافی، ج:۱.ص:۳۵
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اشاره
ــمات يک کرسی آزاد انديشی در  ــمات يادآور شديم س ــماره س همان گونه که در اولين ش
ــت و آماده طرح نظرات  ــالم اس بين مؤمنين و پيروان مکتب قرآن و اهل بيت عليهم الس
ــت و ضمن اين که به همه  ــای گوناگون در موضوعات عقيدتی و معرفتی اس و ديدگاه ه
ــيعيان و محبان اهل بيت عليهم السالم بويژه عالمان ارجمند شيعه ارادت می ورزد اما  ش
ــی با معيار  ــيعی را معصوم و غير قابل نقد و بررس هيچ عالم و جريان فکری و عقيدتی ش
ــيره مستمر و تاريخی همه دانشمندان  برهان و قرآن و عترت نمی داند؛ همان گونه که س
ــام عصمت و خط قرمز از  ــت که برای هيچ بزرگی مق ــل القدر مکتب چنين بوده اس جلي
ــد يکديگر می پرداخته  ــوده اند و صريح و اغلب صميمانه به نق ــت نقد علمی قائل نب جه
ــاره ای از ديدگاهها و مبانی مکتب تفکيک و عالمان  ــد. آنچه پيش رو داريد نقدی بر پ ان
ــت که به قلم حجت االسالم و المسلمين ميالنی  ــرهم ـ  اس ارجمند تفکيکی ـ قدس س

به نگارش در آمده است.
ــمات آماده و مشتاق دريافت و انعکاس همه نقدهايی است که کسانی بر اين نوشته و  س

در دفاع از مبانی نقد شده وارد می دانند.

مقدمه
ــلمانان تا امروز، بين آرای فلسفی و عرفانی با  ــفه و عرفان در ميان مس از ابتدای ظهور فلس
عقايد فقها و متكلمين و پاسداران حريم اعتقادی ما ـ از مرحوم شيخ مفيد و سيد مرتضی و شيخ 
ــی و عالمه حلی و عالمه مجلسی و شيخ  ــی و... گرفته تا مرحوم خواجه نصير الدين طوس طوس
ــرارهم ـ تقابل و تضاد وجود  انصاری و به طور كلی عموم فقها و علمای مكتب ـ قدس اهللا اس
ــه اين اختالف و مقابله به زمان خود معصومين عليهم السالم می رسد؛  ــته و دارد، بلكه ريش داش
ــی با عمران صابی و سليمان  ــالم در مجلس مأمون عباس چنانكه بحث های امام رضا عليه الس
مروزی كه کامال دارای مبانی و عقايد فلسفی بودند نمونه كاملی از اين تضاد و تقابل و تباين و 

تخالف را نشان می دهد. اما در قرون 
ــدان  ــزرگان منتق ــی از ب ــر يک اخي
ــت اهللا ميرزا  ــان، آي ــفه و عرف فلس
مهدی اصفهانی (ره) پس از اينكه 
مدت های مديدی از عمر خويش را 
ــتغال مطالب فلسفی و سير و  به اش
ــلوک  های عرفانی سپری نموده  س
ــهد  ــرف به مش ــت، از نجف اش اس
ــديدا  مقدس نقل مكان نموده و ش
ــفه و عرفان پرداخته و  به نقد فلس

شاگردانی تربيت كرده اند.
اخيرا برخی نام مجموعه فكری 
ــب  ــان را «مكت ــان و پيروانش ايش
تفكيک» و گاهی هم «روش علما 
و فقهای اماميه» نهاده اند، اما چنين 
ــان گرچه  می نمايد كه مكتب ايش
ــديدا در مقام نقد و ابطال فلسفه  ش
و عرفان صورت يافته است ولی در 
ــه طرح همان  ــام اثبات، بعضا ب مق

 در قرون اخير يكى از بزرگان منتقدان فلسـفه 
و عرفـان، آيـت اهللا ميـرزا مهـدى اصفهانـى 
(ره) پـس از اينكـه مدت هاى مديـدى از عمر 
خويش را به اشـتغال مطالب فلسـفى و سـير 
و سـلوك  هاى عرفانـى سـپرى نموده اسـت، 
از نجف اشـرف به مشـهد مقـدس نقل مكان 
نموده و شديدا به نقد فلسفه و عرفان پرداخته 
و شـاگردانى تربيت كرده انـد. اخيرا برخى از 
اسـاتيد محترم نام مجموعه فكرى ايشـان و 
پيروانشـان را «مكتـب تفكيـك» نهاده اند، اما 
چنين مى نمايد كه مكتب ايشـان گرچه شديدا 
در مقـام نقد و ابطال فلسـفه و عرفان صورت 
يافته اسـت ولى در مقام اثبات، بعضا به طرح 
همـان مطالب فالسـفه و عرفا پرداخته اسـت 
كـه در اين مقـال به بررسـى تطبيقى نظريات 
گروه هاى مختلف:1) فالسفه و عرفا. 2) مكتب 
تفكيك.3) جمهـور متكلمين و علمـا و فقهاى 

مكتب مى پردازيم.

حجت االسالم و والمسلمين حسن 
ــال ۱۳۳۸ در خانواده ای  ــی در س ميالن
مذهبی در شهرستان نيشابور متولد شد. 
قبل از انقالب در سال آخر دبيرستان به 
ــديد به علوم اهل البيت  خاطر عالقه ش
عليهم السالم وارد حوزه علميه قم شد. 
پس از طی دوره مقدمات، دوره سطح را 
از محضر آقايان آيات پايانی، اعتمادی، 
ــتهاردی،  اش افغانی،  ــدرس  م ــتوده،  س
مروج  ــی،  اصفهان ــی  کاف ــی زاده،  حجت
ــيخ و... استفاده نمود  الشريعه، سبط الش
ــارج از محضر آيات عظام  و در دوره  خ
ــيخ هاشم  ــانی، بهجت، ش وحيد خراس

آملی و اسماعيل زاده  بهره برد.
ــر دروس فقه و  ــالوه ب ــی ع ميالن
ــول و کالم، اهتمام جدی و دائمی به  اص
ــس و  تدرس و مباحثه کتب عقايد  تدري
و معارف و متون مکتب وحی، و مطالعه 
ــق در قرآن و روايات اهل البيت  و تحقي
ــراف مستقيم  ــالم تحت اش عليهم الس
حضرت آيت اهللا بهجت و برخی اساتيد 

ديگر داشته است.
 حجت االسالم و المسلمين ميالنی 
ــطح و خارج  ــه تدريس س ــم اکنون ب ه
عقايد و معارف و کالم و فلسفه و عرفان 
و مبانی سير و سلوک، و تدريس تفسير 
ــوم صدوق،  ــم و توحيد مرح قرآن کري
ــرق و اديان، و نقد  ــس مباحث ف و تدري
ــوزه علميه قم  ــيخيه، در ح تصوف و ش

اشتغال دارد. 
وی صاحب آثار متعدد چاپ شده ای 

است که از جمله آنها عبارت است از:
ــدت يا توحيد،  ــر از عرفان، وح فرات

سراب عرفان و چرا مرا آفريدند؟
ــده نيز  ــی دارای آثار چاپ نش ميالن

می باشد که از جمله آن است:
ــاهللا ال باالوهام  ــة اهللا تعالی ب معرف
ــارف االلهيه  ــول فقه المع (عربی)، اص
ــک؟! (در معرفی  (عربی)، کدامين تفکي
ــک)، اثبات توحيد و  ــد مکتب تفکي و نق
ــی)، فالسفه  بطالن وحدت وجود (فارس
ــی)، کفاية  و عرفا چه می گويند؟! (فارس
ــی نهاية الحکمة و  الحکمة در نقد مبان
بداية الحکمة (فارسی)، شناخت مولوی 

و شمس تبريزی (فارسی)
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ــی  ــت که در اين مقال به بررس ــفه و عرفا پرداخته اس مطالب فالس
ــفه و عرفا. ۲) مکتب  ــی نظريات گروه های مختلف:۱) فالس تطبيق
ــيعه  ــب وحی و عموم متکلمين و علما و فقهای ش ــک.۳) مکت تفكي

می پردازيم.
ــت نقد ما هرگز متوجه شخصيت عالمان ارجمند  الزم به ذکر اس
ــپری  و بزرگواری که عمری را در راه نيل به معارف مکتب وحی س
نموده اند نيست. نيک می دانيم بزرگانی که کلمات آن ها را آورده ايم 
ــه خود را خدا  ــی و دينی خود قطعا ن ــه مقتضای فطرت پاک عقل ب
می  دانند و نه مجبور در افعال، بلکه هدف ما نشان دادن تباين عقايد 
ــده بر اساس مبانی معارف  واالی مکتب وحی با تحليل های ارائه ش
بشری می باشد. بدون شک تبيين معارف اهل بيت عليهم السالم در 
ــری نه تنها مخالف اهداف آن بزرگواران و ساير  مقابل نظريات بش
ارادتمندان معارف اهل البيت عليهم السالم نيست بلکه از مهم ترين 
ــای ما به ارواح آنان خواهد  ــان از ما و از بهترين هداي انتظارات ايش

بود. غفراهللا لنا و لهم

تباين حقيقى يا اعتبارى خالق و مخلوق؟
ــبت ذات خداوند متعال با ساير اشيا، بر اساس ضرورت اديان  نس
ــت كه او تبارك و تعالی  و براهين عقلی و عقايد اهل توحيد اين اس
ــاير  ــتن زمان و مكان و اجزا و ابعاد كه س ــت فراتر از داش ذاتی اس
موجودات را بدون سابقه وجودی آن ها (ال من شیء) آفريده است و 
چنانچه اراده فرمايد همه آن ها را نيست و معدوم نمايد هيچ امتناعی 
ــت كه كسی موجودات و مخلوقات را  ندارد. بنابراين كامال غلط اس
ــی» يا «پرتوی» يا  ــا «حصه ای» يا «جزئی» يا «قبس «مرتبه ای»ي
ــوه ای» يا «صورتی» از ذات خداوند متعال بداند و بگويد اگر به  «جل
مخلوقات از لحاظ صورت و شكل و شبح و حد وجود (ماهيت) آن ها 
نگاه كنيم غير از خداوندند ولی اگر از شكل و شبح و صورت و تعين 
ــاره) آن ها صرف نظر شود جز خداوند هيچ  و هاذيت (وجود قابل اش

چيز ديگری نيستند.
در مقابل عقيده فوق، اصحاب معرفت بشری می گويند:

ــت و محدود به هيچ حد عدمی  ــون ذات خداوند نامتناهی اس چ
ــد و هيچ گونه فقدان و كمبودی در آن نيست ما نمی توانيم  نمی باش

ــی نمی توانيم قبول كنيم كه  ــد بپذيريم، يعن عقيده ای را كه بيان ش
ــد متعال چيزی را آفريده و وجودی را جعل كرده يا قادر به از  خداون
بين بردن آن باشد؛ چه اينكه اگر خداوند اين وجود مخلوق و آفريده 
ــده و مجعول را نداشته است الزم می آيد كه نامتناهی نبوده، فاقد  ش
اين وجود، و محدود، و مركب از وجود و عدم گردد، و اگر اين وجود 
ــت. بنابراين ما بايد  ــت پس جعل و خلق آن محال اس ــته اس را داش
ــت كه اصال قابل جعل و خلق نيست  بپذيريم كه وجود، حقيقتی اس
ــبح های آن (كه نام  ــكل ها و تطورات و ش بلكه تنها صورت ها و ش
ــت) عوض می شود. و ناچار بايد  آن، «حدود وجود» و «ماهيات» اس

بگوييم:
ــت (و گرنه الزم می آيد كه  ــف) وجود نه قابل جعل و خلق اس ال
ــد)، و  خداوند نامتناهی نبوده و محدود و مركب از وجود و عدم باش
ــتی  نه قابل عدم و از بين رفتن (و گرنه الزم می آيد كه ذات و هس

خدای نامتناهی، قابل عدم و نيستی باشد).
ــیء و جعل  ــای خلق ال من ش ــه معن ــش ب ــت و آفرين ب) خلق
ــت. بلكه وقتی می گوييم اشيا آفريده و خلق شده اند بايد  وجود نيس
منظورمان اين باشد كه صورت ها و اشباح و حدود و ماهياتی كه بر 
ــده و مالك وجود خدا می گردند حادث می باشند، نه  وجود عارض ش
اينكه اصل وجود آن ها با صرف نظر از تعيناتشان پديد شده، و ال من 
ــی ء، خلق شده باشد. نتيجه اين استدالل همين است كه بگوييم:  ش
ــان و با صرف نظر از تعيناتشان جز  ــيا بدون لحاظ هاذيتش وجود اش
ــت، لذا ممكن نيست كه از اين نظر حادث  وجود خداوند چيزی نيس

شده، و ال من شی ء وجود يافته و خلق شده باشند.
ــم بايد اين گونه  ــنخيت خالق و مخلوق را ه ــای عدم س ج) معن
ــباح و اشكال وجود (كه حقيقت اشيا و  معنا كنيم كه صورت ها و اش
ــت) با خود وجود (كه چيزی جز خداوند  مخلوقات چيزی جز آن نيس
نيست) هم سنخ نمی باشند (مباينت صفتيه، با سنخيتـ  بلکه وحدت 
ـ از حيث وجود)، نه اينكه بگوييم اشيا و مخلوقات از نظر وجود و با 
ــبح و تعينشان باز هم با خداوند مباين بوده  ــكل و ش صرف نظر از ش

و هم  سنخ نمی باشند.
صوفيان جاهل يا عرفاى شامخين؟!

ــات را تنها از حيث  ــيا و مخلوق ــانی كه تفاوت خداوند با اش كس

نسـبت ذات خداوند متعال با سـاير اشيا، بر اسـاس ضرورت اديان و براهين، و عقايد اهل توحيد اين است كه او 
تبارك و تعالي ذاتي است فراتر از داشتن زمان و مكان و اجزا و ابعاد كه ساير موجودات را بدون سابقه وجودي 
آن ها (ال من شـيء) آفريده اسـت و چنانچه اراده فرمايد همه آن ها را نيسـت و معدوم نمايد هيچ امتناعي ندارد. 
بنابراين كامال غلط اسـت كه كسـي موجودات و مخلوقات را "مرتبه اي"يا "حصه اي" يا "جزئي" يا "قبسـي" يا 
"پرتوي" يا "جلوه اي" يا "صورتي" از ذات خداوند متعال بداند و بگويد اگر به مخلوقات از لحاظ صورت و شـكل 
و شـبح و حد وجود (ماهيت) آن ها نگاه كنيم غير از خداوندند ولي اگر از شـكل و شـبح و صورت و تعين و هاذيت 

(وجود قابل اشاره) آن ها صرف نظر شود جز خداوند هيچ چيز ديگري نيستند.
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ــان را به دو گروه تقسيم  ــته اند گاهی خودش تعين و عدم تعين دانس
كرده اند:

ــانی كه وجود را منحصر به خدا دانسته جز او همه چيز  اول: كس
را اوهام و خياالت می دانند.

ــه خدا می دانند ولی در عين  ــانی كه وجود را منحصر ب دوم: كس
حال می خواهند برای غير خداوند هم حقيقتی قائل شده، و مخلوقات 
را هم واقعا چيزهايی بدانند، لذا در اين مسير می گويند: ما وجود غير 
ــباح و تعينات  ــدا را انکار نمی کنيم، اما اين اغيار جز ماهيات و اش خ
ــتند چرا که موجوديت آنها نيز به وجود است  وجود چيز ديگری نيس
ــته باشند و وجود خداوند را  نه اين که وجودی غير از وجود خدا داش

محدود سازند.
ــت كه اين دو مذهب ـ مذهب جهله متصوفه  اما واقعيت اين اس
و مذهب عرفای به قول خودشان شامخين ـ عينا يكی است و اصال 
چنين دوئيتی حقيقت ندارد. و د رعين حال اين دو نظريه، بر فرض 
ــته باشد اما از نظر اساس و جوهر خود در مقابل  هم كه تفاوتی داش

نظريه عموم علما و فقها و متكلمين و اهل توحيد می باشد.
پاسخ ما

ــد را نامتناهی و دارای  ــخ تمامی اين افراد ـ كه ذات خداون پاس
ــای جعل و خلق وجود را  ــته و امر خلقت به معن امتداد وجود انگاش

محال می دانند ـ اين است كه:
«تناهی و عدم تناهی» از ويژگی های اشيای دارای اجزا، و امتداد، 
و حادث، و ممكن، و مخلوق است، لذا به چيزی که اصال جزء و کل 
ــود و نه نامتناهی. به  ــداد وجودی ندارد نه متناهی گفته می ش و امت
ــتند،  عبارت ديگر «تناهی و عدم تناهی» دو معنای نقيض هم نيس
ــيای متجزی و مخلوق می باشند  بلكه مانند «ملكه و عدم» برای اش
و خداوند متعال كه خالق تمامی اشيای دارای مقدار و اجزا و كوچك 
ــت ذاتا مباين با همه آن ها می باشد و خود او نه كوچك  و بزرگ اس

است و نه بزرگ، و نه متناهی و نه نامتناهی.
اميرالمؤمنين عليه السالم می  فرمايد:

ليس بذی كبر امتدت به النهايات فكبرته تجسيما، وال بذی عظم 
تناهت به الغايات فعظمته تجسيدا، بل كبر شأنا وعظم سلطانا.۱

ــف، او را به اطراف  ــت كه جوانب مختل ــی او اين گونه نيس بزرگ
كشانده، و از او جسمی بزرگ ساخته باشند، و عظمت او چنان نيست 

كه اطراف به او پايان يافته، و از او جسدی بزرگ ساخته باشند، بلكه 
او دارای بزرگی شأن و عظمت سلطنت است.

امام جواد عليه السالم می  فرمايند:
یء، واّهللا  واحد ال متجزّیء وال متوهم  ــوی الواحد متجزّ إن ما س
ــزّیء أو متوهم بالقلّة والكثرة فهو مخلوق  بالقلّة والكثرة، وكلّ متج

دالّ علی خالق له.۲
هر چيزی جز خداوند يگانه، پذيرای قسمت و جزء است. خداوند 
يكتا و احدی است؛ نه قابل انقسام است و نه جزء بردار و نه در وهم 
به كمی و زيادت وصف شود. [چرا که] هر چيزی كه پذيرای قسمت 
ــت و  ــد يا در تصور، كمی و زيادت را بپذيرد، مخلوق اس و جزء باش

داللت دارد كه او را خالقی می  باشد.
ــم فی وجود وال عقل وال  إنه أحدی المعنی، يعنی به أنه ال ينقس

وهم، كذلك ربنا.۳
خداوند حقيقتی واحد است، يعنی نه در وجود، و نه در عقل، و نه 

در وهم، هرگز قابل انقسام نيست. چنين است پروردگار ما.
ــيار شگفت است که فالسفه از يک طرف خداوند را نامتناهی  بس
ــی بودن و  ــا معترفند که متناه ــرف ديگر صريح ــد و از ط می دانن
نامتناهی بودن از خواص کميت بوده، و کميت هم از اعراض جسم 

است. چنان که می  نويسند:
النهاية والالنهاية من االعراض الذاتية التی تلحق الكم.۴

تناهی و عدم تناهی از اعراض ذاتی کميت و مقدارند.
ــة النهاية والال  ــرض... ويختص الكم بخواص... الخامس الكم ع

نهاية.۵
کم عرض است... و خواص و ويژگی هايی دارد که... پنجمين آن  

خواص، متناهی بودن و نامتناهی بودن است.
ــت  ــبهه و توهم افراد مذكور باطل اس ــن، اصل و پايه ش بنابراي
ــت بوده،  ــم كه از آن گرفته اند باطل و نادرس ــذا تمامی نتايجی ه ل
ــی بگويد:»وجود خدا نامتناهی است  ــاس است كه كس و جدًا بی اس
ــته  ــی بودن ذات او مجالی برای وجود غير او باقی نگذاش و نامتناه
است»، يا اينکه بپندارد: «محال است كه خداوند متعال وجود چيزی 
ــيا از  را جعل و خلق نمايد»، و بدتر از همه اينکه نتيجه بگيرد: «اش
حيث وجود چيزی جز خدا نيستند و تنها از نظر تعين و شكل و شبح 

و هاذيت خود با خدا تفاوت دارند».

اصحاب معرفت بشري مي گويند:
چـون ذات خداوند نامتناهي اسـت و محدود به هيچ حد عدمي نمي باشـد و هيچ گونـه فقدان و كمبودي در آن 
نيسـت مـا نمي توانيم عقيده اي را كه بيان شـد بپذيريم، يعني نمي توانيم قبول كنيم كـه خداوند متعال چيزي 
را آفريـده و وجـودي را جعل كرده يا قادر به از بين بردن آن باشـد؛ چـه اينكه اگر خداوند اين وجود مخلوق و 
آفريده شـده و مجعول را نداشـته اسـت الزم مي آيد كه نامتناهي نبوده، فاقد اين وجود، و محدود، و مركب از 
وجود و عدم گردد، و اگر اين وجود را داشـته اسـت پس جعل و خلق آن محال است. بنابراين ما بايد بپذيريم 
كه وجود، حقيقتي اسـت كه اصال قابل جعل و خلق نيسـت بلكه تنها صورت ها و شكل ها و تطورات و شبح هاي 

آن (كه نام آن، "حدود وجود" و "ماهيات" است) عوض مي شود 

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



رواياتی هم كه در زمينه متناهی نبودن خداوند وارد شده است در 
مقام سلب حد و تناهی و مقدار و اجزا از خداوند می باشد، نه اينكه او 
را به عنوان موجودی نامتناهی اثبات كند كه نتيجه آن اين باشد كه 
ــر نمی تواند وجودی غير از خودش خلق فرمايد. به عبارت ديگر  ديگ
روايات مورد اشاره، نشان گر فراتری ذاتی خداوند از قابليت و شأنيت 
ــند که شأنيت اتصاف موضوع  اتصاف به تناهی و عدم تناهی می باش
به محمول را نفی می کنند، و در اين جهت هيچ تفاوتی نمی کند که 

سالبه محصله باشند يا معدولة المحمول.
ــالبه ای است که ادات نفی جزء  ــالبه محصله، قضيه  س (قضيه س
ــده باشد مانند: «هوا گرم نيست»؛ و «خداوند  موضوع و محمول نش
متناهی نيست»؛ و قضيه معدوله آن است که ادات نفی جزء موضوع 
ــت»، يا  ــد مانند: «هوا غير گرم اس ــده باش ــا محمول يا هر دو ش ي
«خداوند غير متناهی است» که در مورد خداوند متعال از اين جمله 
ــيع است  نبايد نتيجه گرفت که وجود خداوند بی نهايت بزرگ يا وس
به گونه ای که ديگرجايی برای غير خود باقی نمی گذارد! بلکه معنای 
آن اين است که خداوند متعال غير از موجودات متناهی و نامتناهی 

و کوچک و بزرگ می باشد).
ــت و حتی  ــت كه اصوال وجود نامتناهی ذاتا محال اس بايد دانس

ــت. در طول تاريخ  ــورد غير خداوند هم اعتقاد به آن باطل اس در م
ــودن ذاتی وجود نامتناهی از امور  ــيعی، اعتقاد به محال ب اعتقادی ش
ــلم و بديهی بوده است، و اعتقاد به آن توسط فالسفه و عرفای  مس
ــان رخنه  ــنّت ـ با تعبير مطلق و مقيد ـ در بين برخی از ايش اهل س

كرده است.
شيخ طوسی قدس سره می فرمايد:

إن وجود ما ال نهاية له محال.۶
همانا وجود چيزی که نهايت نداشته باشد محال است.

شرح تجريد می نويسد:

إن وجود ما ال يتناهی محال علی ما يأتی.۷
همان طور که بيان خواهيم داشت وجود آن چه که نهايت نداشته 

باشد محال است.
تفسير خلقت و آفرينش در فلسفه و عرفان و تفكيك

نظريه عرفا و فالسفه
ــفه و عرفان وجود، حقيقتی نامتناهی و ازلی و ابدی  در نظر فلس
ــذا خلقت و آفرينش  ــت، ل ــت كه هرگز قابل جعل و يا عدم نيس اس
ــيا ذاتا محال است؛ بلكه  ــتی اش به معنای جعل و ايجاد حقيقت هس
ــيا  ــتی خداوند به صورت اش ــای خلقت، تعين يافتن ذات و هس معن
ــی ميگويند خداوند اصال  ــت كه در اين صورت گاه و مخلوقات اس
وجودی غير از همين تعينات و صورت ها ندارد، و ديگرگاه می گويند 
اشيا تعينات خداوندند، و از حيث وجود با صرف نظر از تعينشان اصال 
چيزی غير از او نيستند ولی خداوند ازال و ابدا بر ال تعينی و نامتناهی 

بودن خود باقی است.
ــود بايد  ــان هر موجود ديگری كه فرض ش بنابر اين در نظر ايش
ــوان حصه ای يا مرتبه ای يا جزئی يا صورتی و تعينی از وجود  به عن
ــبت به معنای اسمی، وجود ربطی) باشد.  او (مانند معنای حرفی نس
ــذا هيچ چيزی غير از خدا وجود ندارد و گرنه الزم می آيد كه وجود  ل
خداوند محدود به عدم آن شی ء گردد و مركب از وجود و عدم باشد. 
ــن غيريت ها تنها ماهيات و حدود وجودند و تنها  بنابراي
از اين حيث واقعيت و حقيقتند كه ماهيت و حد وجودند 

نه اينكه وجودی غير از وجود نامتناهی خداوند باشند.
واجب الوجود همه چيزهاست؛ هيچ چيز از او بيرون 

نيست. ۸
ــود عين آن ها  ــيا را ظاهر كرد، و خ ــزه آنكه اش من

است. ۹
همانا خداوند منزه، همان خلق دارای همانند است! 

۱۰

ــان عين حقيقت و هويت حق  حقيقت و هويت انس
است.۱۱

ــت که به صورت  تحقيقا آن [ذات الهی] همان اس
خر و حيوان ظاهر شده است.۱۲

ــه حيث كه ال  ــت ب ــر متناهی كه صمد حق اس غي
ــذّ منه مثقال عشر عشر أعشار  يخلو منه شی ء وال يش

ذرة...۱۳
هر لحظه به شكلی بت عيار برآمد.

 معنای «علت بودن» و افاضه خداوند به اين باز می  گردد كه خود
او به صورت های مختلف و گوناگون درمی آيد.۱۴

ــت که ديده می  شود. و خلق، وهم و  حق و خدا همان چيزی اس
خيال می  باشد.۱۵

ذات ما عين ذات اوست، هيچ مغايرتی بين آن دو وجود ندارد جز 
اينكه ما به اين صورت در آمده ايم و او بدون صورت است.۱۶

عارف كسی است كه حق را در هر چيزی ببيند؛ بلكه عارف حق 

پاسخ تمامي اين افراد ـ كه ذات خداوند را نامتناهي و داراي امتداد 
وجـود انگاشـته و امر خلقت بـه معناي جعل و خلق وجـود را محال 

مي دانند ـ اين است كه:
"تناهي و عـدم تناهي" از ويژگي هاي اشـياي داراي اجزا، و امتداد، 
و حادث، و ممكن، و مخلوق اسـت، لذا به چيزي كه اصال جزء و كل 
و امتـداد وجـودي ندارد نه متناهي گفته مي شـود و نـه نامتناهي. به 
عبـارت ديگر "تناهـي و عدم تناهي" دو معناي نقيض هم نيسـتند، 
بلكه مانند "ملكه و عدم" براي اشياي متجزي و مخلوق مي باشند و 
خداونـد متعال كه خالق تمامي اشـياي داراي مقدار و اجزا و كوچك 
و بزرگ اسـت ذاتا مباين با همه آن ها مي باشـد و خود او نه كوچك 

است و نه بزرگ، و نه متناهي و نه نامتناهي.
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را عين هر چيزی می  بيند.۱۷
ــودی را _ در هر صورتی  ــت كه هر معب ــی اس عارف كامل کس
ــه در آن صورت خاص  ــت ک ــوه حق ببيند و بداند كه حق اس _ جل
ــتيده می  شود. به همين جهت است كه تمام عابدان، معبود خود  پرس
ــت  ــنگ اس را «اله» ناميده اند، با اين كه نام خاص آن معبود، گاه س
ــان، و گاه ستاره است و يا  ــت و گاه انس و گاه درخت، گاه حيوان اس

فرشته.۱۸
اگر مسلمان كه قائل به توحيد است و انكار بت می  نمايد بدانستی 
ــدی كه فی  الحقيقه بت چيست و مظهر كيست و ظاهر به  و آگاه ش
صورت بت چه كس است، بدانستی كه البته دين حق در بت پرستی 
ــت، و هم حق گفته است  ــت... بت را هم حق كرده و آفريده اس اس
كه بت  پرست باشند... و هم حق است كه به صورت بت ظاهر شده 
ــت... و چون او به صورت بت، متجلّی و ظاهر گشته است، خوب  اس
ــت و هر  ــت... چون فی الحقيقه غير حق، موجود نيس و نكو بوده اس

چه هست حق است.۱۹
ــت     بدانستی كه دين در  ــتی كه بت چيس ــلمان گر بدانس مس

بت پرستی است۲۰
ــدـ  چه صورت محسوس  ــکلی كه باش معبود در هر صورت و ش
ــد بت ها، چه صورت خيالی مانند جن، و چه صورت عقلی مانند  مانن

مالئكه ـ همان حق است.۲۱
ــماييد شماييد  ــما نيسـت،ش بيرون ز ش
ــد خداييد  ــب كار خدايي ــان كه طـلـ آن
ــمــاييد  ــــوالن س جبريل امينيد و رس
ــميد و حــروفيد و كـالميد و كتابيد  اس
ــد  يي ــزه ز فنا ــد و من يي ــن بقا در عي
ذاتيد و صفاتيد، گهی عرش و گهی فرش  ٢٢

ــت، بلكه  تمايز بين خداوند و خلق، تمايز تقابلی و دوگانگی نيس
ــرار گرفته، و يكی از  ــی درون ديگری ق ــت كه يک مانند چيزی اس
ــامل ديگری بوده بر آن احاطه  حيث اطالق و بی قيد و بند بودن ش

داشته باشد.۲۳
حــديث مـا ســوی  اللـه  را رهـــا كــن
به عقـل خويش اين را زآن جـدا كــن
مـن و مــا و تـو و او هســت يك چيز
كــــه در وحــدت نبـاشـد هيچ تمييز۲۴

حيث إنه تعالی وجود صمدی، فهو الواحد الجميع.۲۵
ــت، پس او همان يگانه ای  ــا كه خداوند وجود صمدی اس از آنج

است كه همه اشيا می باشد.
ــت عالی و راقی. كسی قدرت ادراك آن  وحدت وجود، مطلبی اس
ــگ خداست». من گفتم «غير از خدا  را ندارد... . من نگفتم «اين س
ــت» [كامال دقت شود!]... وجود باالصالة و حقيقة الوجود  چيزی نيس
ــتی  ــت تبارك و تعالی، و بقيه موجودات، هس در جميع عوالم... اوس

ندارند و هست نما هستند.۲۶
ــبحانه با بنده، نه چون معيت جسم است با جسم،  معيت حق س

بلكه چون معيت آب است با يخ و خشت با خاك. چون تحقيق وجود 
ــت كنی، غير از آب و خاك هيچ نخواهی يافت، و خواهی  يخ و خش
ــت می  خوانی توهمی و اعتباری  ــت كه آنچه تو او را يخ و خش دانس
ــت، و توهم و اعتبار، عدمِ محض [است]. اين جا بشناس  بيش نيس

كه حقيقت تو چيست.۲۷
ــبيل تقابل، و يا بر سبيل  ــت: يا بر س تعين بر دو وجه متصور اس
ــمولی نيز می  كنند، و امرِ امتياز از  احاطه كه از آن تعبير به احاطه ش
اين دو وجه بدر نيست... . تعين واجب تعالی از قبيل قسم دوم است؛ 
ــت تا  ــت، و او در مقابل چيزی نيس زيرا كه در مقابل او چيزی نيس
ــد... . خالصه مطلب اين كه ... تعين و تميز  ــته باش تميز تقابلی داش
ــامل به مادونش، چون تميز كل از آن حيث است  متميز محيط و ش
ــبت حقيقة  الحقايق با ماسوای مفروض چنين  ــت... و نس كه كل اس

است.۲۸
ــه ای كه  ــت، و تو هم ــو پری نيس ــی كه جز ت ــد فقط توي صم

صمدی.۲۹

مال صدرا می گويد:
آنچه كه به خودی خود نه وجود باشد و نه موجود، هرگز ممكن 
ــت كه به تأثير و افاضه غير موجود شود، بلكه موجود تنها خود  نيس

وجود و اطوار و شؤون و صورت های گوناگون آن است...۳۰
«تعليقات كشف المراد» می نويسد:

ــت، و نه قابل عدم، چرا كه محال  وجود، هرگز نه قابل جعل اس
است چيزی از حقيقت خود جدا شده و به غير خود تبديل گردد.۳۱

وجود از حيث ذات خودش همان حق سبحانه است.۳۲
«ممد الهمم» می نويسد:

ــت و  ــت وجوب اس چون به دقت بنگری آن چه در دار وجود اس
بحث در امكان برای سرگرمی است.۳۳

رساله «وحدت از ديدگاه عارف و حكيم» می نويسد:
ــت واجب لذاته است، و وجود  وجود چون قابل وجود و عدم نيس
ــه و قيوم همه و همه قائم به او  ــل همه موجودات و قائم بر هم اص

هستند.۳۴
اسفار می نويسد:

رواياتي هم كه در زمينه متناهي نبودن خداوند 
وارد شده اسـت در مقام سلب حد و تناهي و 
مقـدار و اجزا از خداوند مي باشـد، نه اينكه او 
را به عنوان موجـودي نامتناهي اثبات كند كه 
نتيجه آن اين باشد كه ديگر نمي تواند وجودي 
را كـه با صرف  نظر از تعينات آن غير از وجود 

خودش باشد خلق فرمايد.
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ــت که واحد شخصی  «موجود و وجود»، منحصر در حقيقتی اس
ــريکی در موجوديت حقيقی ندارد و در خارج، فرد دومی  ــت و ش اس
ــتی غير از او احدی وجود  ــت، و در سرای هس برای آن در كار نيس
ندارد، و تمام چيزهايی که در عالم وجود به نظر می  آيد که غير واجب 
ــد تنها و تنها از ظهورات ذات و تجلّيات صفات اوست که  معبود باش
ــد. بنابر اين هر چيزی که ما ادراک  ــت عين ذات او می  باش در حقيق
می  کنيم همان وجود حق است که در اعيان ممکنات می  باشد... پس 
«عالم»، خيال است و وجود واقعی ندارد. و اين بيان آن چيزی است 

که عارفان حقيقی و اوليای محقق به آن معتقدند. ۳۵
در پاورقی «اصول فلسفه و روش رئاليسم» نيز آمده است:

ــت...  حقيقت آن ها (مخلوقات) عين ظهور و تجلی ذات حق اس
ــت متعاليه را  ــوفانی كه حكم ــر اهل عرفان و همچنين فيلس از نظ
ــناخته اند... داللت مخلوقات باالتر از اين است، طبق اين مشرب  ش
فلسفی، مخلوقات عين ظهور و نمايش ذات خداوندند، نه چيزهايی 
ــبزواری در منظومه معروف  ــده خداوندند... حاجی س ــه ظاهر كنن ك
ــت در اعيان عيان؛ با همه  ــد:  با هــمه پنهانيش هس ــود می گوي خ
ــت. معلول عين تجلی و ظهور  بی رنگيش در همه ز او رنگ و بوس

ــت... آنچه وجود دارد تنها ذات اليزال الهی است با افعالش  علت اس
كه تجليات و ظهورات و شؤونات او می باشند.۳۶

ــالم والفلسفة اإللهية»  ــی الرضا عليه  الس کتاب «علی بن موس
می نويسد:

همانا موجود نامتناهی همه وجود را پر كرده و فرا گرفته است،... 
پس چه جايی برای فرض وجود غير او باقی می ماند؟!۳۷

«آمـوزش فلسفه» می نويسد:
ــتی بخش به او  ــتقاللی از وجود علت هس وجود عينی معلول، اس

ندارد و چنان نيست كه هر كدام وجود مستقلی داشته باشند.۳۸
ــاس  ــاله «نور علی نور در ذكر و ذاكر و مذكور» بر اس بلكه رس
ــكر رازقش اندر سجود و همه  ــيطان را به ش عقيده وحدت وجود، ش
ــور و همه وجد و همه مجد و همه  ــق و همه ش ــن و همه عش حس
ــه نطق و همه ذكر و همه ذوق  ــوق و هم نور و همه علم و همه ش

می داند و می  نويسد:

ــی  ــور دان ــن ن ــه را اي ــذای جمل غ
ــت در عالی و دانی  چو يك نور اس
ــت  همه مرزوق رزق رحمت اوس
بر اين خوان كرم از دشمن و دوست
ــم ــا ه ــد ب ــذا گيرن ــق غ ــه اذن ح ب
ــيطان و چه آدم    ــفره چه ش ازين س
ــت  ــجود اس ــكر رازقش اندر س به ش
چو رزق هر يكی نـور وجود است

ــور ــه ن ــد و هم ــه مج ــد و هم ــه وجــ هم
همه حسن و همه عشـق و همه شور 
ــه ذوق ــر و هم ــه ذك ــق و همـ ــه نطـ هم

همه حی و همه علم و همـــه شوق۳۹ 

به همين جهت است كه برخی از اهل عرفان می گيويند خداوند 
ــان ها را گمراه  ــود و انس ــيطان هم ظاهر می ش ــی به صورت ش حت

می کند! چنان که می گويند:
ــم از اسمای  هر يك از ممكنات، مظهر يك اس
ــخن دشوار  ــنيدن اين س حقند. هر چند گفتن و ش
ــت ولی حقيقت اين است كه شيطان هم مظهر  اس

» است.۴۰ اسم «يا مضلّ
و پرستش گوساله را هم پرستش خدا می دانند! و 
ــر الهی را متّهم به بی ظرفيتی و جهالت در امر  پيامب

توحيد می کنند و می  گويند:
ــی أعلم باألمر من هارون ألنّه علم  وكان موس
ــأن اهللا قد قضی  ــده أصحاب العجل، لعلمه ب ما عب
أال يعبد إال إياه: وما حكم اهللا بشی ء إال وقع. فكان 
ــا وقع األمر فی إنكاره  ــی أخاه هارون لم عتب موس
ــاعه، فان العارف من يری الحق فی كلّ  وعدم اتس

شی ء، بل يراه عين كلّ شی ء.
ــر از گناه می آورند و  ــرح عبارت فوق عذر بدت ــه و ش و در ترجم

می  گويند:
ــالم به واقع و نفس االمر و به امر توحيد اعلم  ــی عليه الس موس
ــی را  ــت اصحاب عجل چه كس ــارون بود. چه اين كه می دانس از ه
ــتش می كردند. زيرا او عالم بود كه خداوند حكم فرموده كه جز  پرس
او پرستش نشود و آن چه را حكم فرمود، غير آن نخواهد شد (پس 
ــا كس را  ــت و لكن، «ای بس جميع عبادت ها عبادت حق تعالی اس

كه صورت راه زد».
ــارون را از اين جهت بود كه  ــی برادرش ه بنابر اين عتاب موس
ــاع  ــی اتس ــارون انكار عبادت عجل می نمود و قلب او چون موس ه
نداشت. چه اينكه عارف حق را در هر چيز می بيند بلكه او را عين هر 
ــيخ در اين گونه مسائل در فصوص و فتوحات  چيز می بيند (غرض ش

در نظر فلسـفه و عرفان وجود، حقيقتي نامتناهي و ازلي و ابدي اسـت 
كـه هرگز قابل جعل و يا عدم نيسـت، لذا خلقـت و آفرينش به معناي 
جعل و ايجاد حقيقت هسـتي اشيا ذاتا محال است؛ بلكه معناي خلقت، 
تعين ذات و هستي خداوند به صورت اشيا و مخلوقات است كه در اين 
صـورت گاهي مـي گويند خداوند اصال وجودي غيـر از همين تعينات و 
صورت ها ندارد، و ديگرگاه مي گويند اشـيا تعينات خداوندند، و از حيث 
وجود با صرف  نظر از تعينشان اصال چيزي غير از او نيستند ولي خداوند 

ازال و ابدا بر ال تعينيت و عدم تناهي خود باقي است.
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و ديگر زبر و رسائلش بيان اسرار واليت و باطن است برای كسانی 
ــريع مقر است كه بايد  ــب نبوت تش ــرند. هر چند به حس كه اهل س
ــت. چنان كه انبيا عبادت اصنام  توده مردم را از عبادت اصنام بازداش

را انكار می فرمودند).۴۱
شمس تبريزی می گويد:

دعوت انبيا همين است که ای بيگانه به صورت، تو جزء منی، از 
من چرا بی خبری؟ بيا ای جزء، از کل بی خبر مباش!۴۲

ــود، در آن زمان كه خبر  ــرت حق دارا ب ــام موجودات را حض تم
ــيا در مقام ذات مندرج  ــمان نبود آسمان را دارا بود... تمام اش از آس
بوده اند... تمام ذرات از آنجا تابش كرده است. عطا كننده قبل از عطا 

دارد ولی هنوز آن را به نمايش درنياورده است.۴۳
نظريه مكتب تفكيك

ــت و وجود  ــک می گويد وجود خداوند نامتناهی اس مکتب تفکي
ــيا نسبت به خداوند وجود حرفی و ربطی است، يعنی اينكه  ساير اش

ــودات وجودی خارج از ذات خدا ندارند و مرتبه ای از  موج
ــيا با خدا تنها همين است که آنها  وجود اويند. غيريت اش
اشباح و شکلها و تعينات خود همان وجود واحد نامتناهی 
ــی خداوندند چه اينكه جز وجود خداوند هيچ وجودی  يعن
در كار نيست. و تفاوت ما با فالسفه و عرفا در اين است 
ــول ندارند و همه را اوهام  ــه آن ها غير خدا را اصال قب ك
ــا واقعا غير خدا را قبول داريم  ــاالت می دانند ولی م و خي
ــباح و اظله ای می دانيم  ــا را ماهيات و حدود و اش و آن ه
كه مالك نور وجود شده اند به گونه ای كه از نظر تعين و 
ــان غير خداوندند ولی از حيث وجود با صرف  نظر  هاذيتش

از تعين و شکلشان جز خدا چيزی نيستند.۴۴
ــود خداوند هيچ  ــز وج ــک می افزايد ج ــب تفکي مکت
ــت و آفرينش اين  ــت، و معنای خلق وجودی در كار نيس

ــت كه خداوند وجودی را جعل كند چه اينكه اين كار ذاتا محال  نيس
ــتلزم تركيب خداوند از وجدان و فقدان می گردد، بلكه معنای  و مس
ــباح  ــه خداوند از وجود خودش به ماهيات و اش ــت ك خلقت اين اس
ــيايی كه مالك نور (وجود) خداوند شده، و تعين  ــيا می دهد، و اش اش
ــد، ولی از حيث وجود با  ــد تنها از حيث تعين خود غير اوين خداوندن

صرف نظر از تعينشان غير او نيستند:
ــد كه  ــت زيرا اگر اين مجعول عين خدا باش جعل وجود غلط اس
قول عرفا می شود... و اگر غير خداست خدا فاقد اين مجعول می شود 
پس محدود به عدم می گردد كه الزمه اش تركيب در خداست و اين 
ــرك است. اما جعل ماهيت بدتر از اين است و سومی هم اشكال  ش

دارد.۴۵
ــون بالغير لكان حيث  ــيئية والك ــیء هو الش انه لو كان كنه الش
ذاتها حيث المجعولية... بال جعل وال فعل وال تأثير و... ال مجعـولية 

وجـود وال ماهية وال غـير ذلك مما توهموه.۴۶
همانا اگر حقيقت يک چيز شيئيت به غير باشد [مانند موجی که 
ــت] ذاتش مجعوليت است... بدون اين  ــيئيت آن بسته به آب اس ش

ــاير  ــد، يا وجود يا ماهيت يا س که خلق و فعل و تأثير... در کار باش
چيزهايی که توهم کرده اند خلق شده باشد.

ــب معارف كتاب و  ــوب ضبط كنيد كه بر حس ــن عبارت را خ اي
ــل ماهيت و جعل اتصاف ماهيت  ــنت، خلقت به جعل وجود و جع س
ــد، وجودی هم  ــت اصال ماهيت قابل انجعال نمی باش به وجود نيس

نيست۴۷ تا وجودی جدا از حق باشد.۴۸
ــتلزم سه عيب عمده است زيرا باعث می شود كه  جعل وجود مس
ــود، و نيز  ــدا مركب از وجدان خود و فقدان غير گردد و محتاج ش خ
ــريك در وجود پيدا شود و توالد خدا و بطالن صمديت  برای خدا ش

نتيجه گردد.۴۹
ــدرت و حيات و ديگر  ــودش (وجود و علم و ق ــد از نور خ خداون

كماالتش) به ماهيت خاتم االنبيا تمليك می كند.۵۰
اين نور (خاتم االنبيا) از نظر اصل نوريت خداست و از نظر «اين 

بودن» خاتم االنبياست.۵۱

ــت صرفيم و با «نيست» فقط در لفظ فرق داريم... غنای  ما نيس
ما به غير است. کمال و جمال و جالل ما به غير است. و اين به غير 

بودن را ان شاء اهللا الرحمان توضيح خواهم داد.۵۲
وال نهاية لکماالته کما أنه ال نهاية لذاته عز وجل.۵۳

ــت كه ال و إال در وجود و تمامی كماالت تسری  حقيقت اين اس
دارد همچنانكه: «ال إله إال اهللا »، «ال وجود إال وجود اهللا »، «ال نور 

إال نور اهللا »، «ال قدرة إال قدرة اهللا ».۵۴
ــت كه در عالم به هيچ وجه شرك نمی باشد...  واقع مطلب اين اس
ــور و علم و قدرت  ــور و علم و قدرت خدا، وجود و ن ــر وجود و ن غي

ديگری نيست.۵۵
ان جاعلية الحق تعالی وفاعليته للکائنات المکشوفات المعلومات 
ــت بفعل منه تعالی الن حيث ذات الکائنات هو الکون والتحقّق  ليس
ــه بال جعل... وهذه هو الجاعلية الذاتية بال فعل منه تعالی... يكون  ب
حيث ذات المجعوالت بهذا الغير مجعولة بالذات... بال جعل وال فعل 

وال تأثير وال غيرها.۵۶
همانا جاعليت و فاعليت حق تعالی نسبت به کائنات ظاهر شده، 

بر همگان روشن است که اختالف اساسی مکتب وحی و برهان 
با فلسفه و عرفان، و در صدر ايشان با خود صدر الفالسفه، در اين 
ــوی اهللا مخلوق  اســت که مکتب وحی و برهان می گويد همه ما س
ــابقه وجودی  ــیء» يعنی بدون س خداوندند و او آن ها را «ال من ش
آن ها آفريده اســت. اما فلسفه و عرفان منکر معنای حقيقی خلقت 
ــت، و اشيا را در مقابل خداوند موجود نمی داند، بلکه  و آفرينش اس
ــدا، و در حقيقت جزء خدا  ــای حرفی، قائم به خ ــا را مانند معن آن ه

می داند نه مخلوق او.
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فعل خدای تعالی نيست، زيرا کائنات از جهت ذات، چنينند که بدون 
ــی در کار باشد موجود و محقّق به خدايند. و  اين که جعل و آفرينش
ــت جاعليت ذاتی بدون فعل خداوند... ذات مجعوالتی که  همين اس
ــد بدون اين که جعل و  به اين غير موجودند مجعوليت ذاتی می باش

فعل و تأثير و مانند اين ها در کار باشد.
ليس شیء غيره تعالی وغير وجوده وإال يلزم التحديد.۵۷

ــت وگرنه محدوديت خدا  ــدا و وجود او، هيچ چيزی نيس غير خ
الزم می آيد.

ــل وهو منحصر فی اهللا تعالی. فهو  الوجود غير مجعول وال جاع
االزل واالبد وما سواه ماهيات.۵۸

ــدگار، و منحصر در خدا  ــت و نه آفري ــده اس وجود نه آفريده ش
ــد. پس او ازل و ابد است، و ماسوای او ماهيات [صورت های  می باش

وجود] می باشند.
ــيئية الحقيقية، وفی غيره  ــيئية فی الخالق جل شأنه هی الش الش

هی الشيئية بالغير وال شيئية له.۵۹
همانا شيئيت در خالق جل شأنه شيئيت حقيقی است، و در غير او 

شيئيت به غير است، و شيئيتی برای مخلوق در کار نيست.
ــی عين كون هذه المخلوقات  ــور اهللا  مطلق غير متعين أبدا ف فن

أسمائه وتعيناته وصفاته.۶۰
ــت، در عين اين که اين  ــه مطلق غير متعين اس نور خدا هميش

مخلوقات اسما و تعينات و صفات اويند.
كلما توجهت إلی هذا النور بوجه الهذية ال مناص لك من القول 
بأنه نور محمد [صلی اهللا عليه وآله وسلم] ومخلوق... ولو نظرت إلی 
أصل نوريته وغمضت العين عن هذيته، فقد صرفت النظر عن الخلق 

بالكلية وتوجهت إلی اهللا  تعالی.۶۱
ــکل و صورت و  هر گاه به اين نور و وجود [صادر اول] از نظر ش
ــن بودن آن نگاه کنی، ناچار بايد آن را نور محمد [صلی اهللا عليه  اي
ــت...  ــلم]و مخلوق بدانی و حق نداری بگويی که آن خداس وآله وس
ــکل آن  ــه اصل نوريت و وجود آن نظر کنی و از تعين و ش ــر ب و اگ
ــی، به طور کلی از خلق صرف نظر کرده و به خدا توجه  ــم بپوش چش

نموده ای.
ــع ونفس االمر مع قطع النظر عن التعينات والمضايق...  فی الواق

فإذا هو [محمد صلی اهللا عليه وآله وسلم] اهللا  تعالی.۶۲

در واقع و نفس االمر، با قطع نظر از شکل ها و محدوديت ها... او 
[محمد صلی اهللا عليه وآله وسلم]، خدای تعالی است.

ال وجود إال وجود اهللا.۶۳
هيچ وجودى نيست مگر وجود خدا.

ــدا، علم و قدرت و  ــل و به محاذات علم و قدرت خ ــر در مقاب اگ
وجود ديگری باشد الزم می آيد كه خدا علم و قدرت و وجود خودش 
ــد؛ پس در خدا  را واجد، و علم و قدرت و وجود ديگران را فاقد باش
تركيب پيش می آيد... بنابر اين غير وجود و نور و علم و قدرت خدا، 

وجود و نور و علم و قدرت ديگری نيست.۶۴
شيطان هم نور وجود دارد. وجود نور است.۶۵

حتی شمر هم دارای نور واليت است.۶۶
ان المعقوالت حيث ذاتها الكون والشيئية 
بالعقل وليس لها حيث ذات ونفسية بنفسها... 
فيكون العقل هو المحقق المكون بالذات بال 
ــن الوجوه... فيكون هذا آية  فعل فی وجه م
ــدس الحق جلت عظمته عن  كبری علی ق

الفعل والتأثير والجعل وغيرها.۶۷
ــان  ــوالت، وجود و بودن و شيئيتش معق
ــت، و برای آن ها با قطع نظر از  به عقل اس
وجود عقل، وجودی نيست... بنابر اين عقل، 
ــت... و همين [رابطه عقل  بدون هيچ فاعليتی، تحقّق دهنده آن هاس
و معقوالت] نشان است بر قدس حق جلت عظمته در اين جهت که 
[نسبت به موجودات] هيچ گونه فعل و تأثير و جعل و غير آن ندارد.

ــيئية والکون  ــون المتطور بالکائنات... حيث ذاته الش ان هذا الک
ــه فی وجه من  ــيئية بنفس ــانه. وليس له کينونة وش بالحق تعالی ش
ــت العوالم الغير المتناهية منعزلة عن الحق وبعيدة عنه  الوجوه فليس

بالمسافة.۶۸
ــت... وجود و  ــود که به صورت کائنات در آمده اس ــن وج ذات اي
بودن و شيئيتش به حق تعالی شأنه است. و برای خود اين وجود، با 
قطع نظر از وجود خدا، به هيچ وجه موجوديت و شيئيتی نيست. پس 

عوالم نامتناهی از خدا جدا نيستند و از او بعد مسافتی ندارند.
إن ماهية الصادر االول... تجد بإذن اهللا وجود اهللا وعلمه وقدرته 
وساير کماالته بمقدار خاص يشاء اهللا... فيکون الصادر االول حقيقة 
ــة الحقيقية فيکون وليا محيطا علی  ــودة مالکة بالمالکية الواقعي موج
ــذه الحقيقة  ــر الوالية. فه ــا بکلها... وهذا س ــات وعلم کل المخلوق
الموجودة تجد علم اهللا وساير کماالته ال علما آخرـ  کما عليه أساس 
جعل الوجود خالفا الساس الشرايع وتصريحات الکتاب والسنة صدرا 
ــیء غيره تعالی وغير وجوده وإال يلزم التحديد...  وذيال ـ إذ ليس ش
ــم بعد خلقة الصادر االول يخلق اهللا تعالی الصادر الثانی من الصادر  ث
ــی هذا العلم والوجود والقدرة التی  ــد ماهية الصادر الثان االول أی تج
ــا ووجودا وقدرة أخری کی يلزم  ــا ماهية الصادر االول ال علم وجده
ــفة بل عين هذا الوجود الذی وجدها  جعل وانجعال کما يقوله الفالس

ماهية الصادر االول تجدها ماهية الصادر الثانی.۶۹

مكتب تفكيك مي گويد وجود خداوند نامتناهي است و وجود ساير اشيا نسبت 
بـه خداوند وجود حرفي و ربطي اسـت، يعني اينكه موجـودات وجودي خارج 
از ذات خـدا ندارنـد و مرتبه اي از وجود اويند. غيريت اشـيا با خدا تنها همين 
اسـت كه آنها اشـباح و شكلها و تعينات خود همان وجود واحد نامتناهي يعني 

خداوندند چه اينكه جز وجود خداوند هيچ وجودي در كار نيست.
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ماهيت صادر اول... به اجازه خدا ، وجود و علم و قدرت و کماالت 
ــود. بنابر  ــر خدا را، به اندازه خاصی که خدا می خواهد دارا می ش ديگ
اين صادر اول حقيقتا موجود و مالک واقعی وجود خدا می گردد؛ و در 
بر دارنده همه مخلوقات، و علم به همه آن ها است... و همين است 
ــان [!]. سپس اين حقيقت موجود، علم و  ــتن ايش معنای واليت داش
بقيه کماالت خدا را واجد می شود نه علمی ديگر را، زيرا غير از خدا 
ــت وگرنه محدود بودن وجود خدا  و وجود او چيز ديگری در کار نيس
الزم آيد! و آن چه ما گفتيم مخالف با نظريه آفرينش وجود است که 
البته کتاب و سنت هم از اول تا آخر به صراحت با عقيده آفرينش و 
ــت [!!]... بعد از خلقت صادر اول، خدا صادر  خلقت وجود مخالف اس
دوم را از صادر اول خلق می کند به همين معنا که ماهيت صادر دوم 
هم همان علم و وجود و قدرتی را دارا می شود که ماهيت صادر اول 
دارا شده است، نه اين که علم و وجود و قدرت ديگری را دارا شود و 
ــفه گردد [!!]، بلکه  خلقت و آفرينش الزم آيد و مطابق با نظريه فاس
ــود که ماهيت  ــادر دوم عين همين وجودی را دارا می ش ماهيت ص

صادر اول آن را دارا شده است 
بر همگان روشن است که اختالف اساسی مکتب وحی و برهان 
ــفه و عرفان، و در صدر ايشان با خود صدر الفالسفه، در اين  با فلس
ــوی اهللا مخلوق  ــت که مکتب وحی و برهان می گويد همه ما س اس
ــابقه وجودی  ــیء» يعنی بدون س خداوندند و او آن ها را «ال من ش
ــت. اما فلسفه و عرفان منکر معنای حقيقی خلقت و  آن ها آفريده اس
آفرينش است، و اشيا را در مقابل خداوند موجود نمی داند، بلکه آن ها 
را مانند معنای حرفی، قائم به خدا، و در حقيقت جزء خدا می داند نه 

مخلوق او. تفکيکيان در اين جهت نيز تابع ايشانند و می گويند:
ــت... يك حرف مال صدرا زده...  ــياء، نور و نار بالغير اس كنه اش
ــت؛ اصالً معنای  ــد: ممكنات،  وجود امكانی، وجود رابطه اس می گوي
حرفی محض است؛ معنای حرفی  استقالل به هيچ وجه ندارد. حرف 
ــت فهميده مال صدرا. می گويد: وجود  هو القائم بالغير.۷۰ اين جا درس
ــت ؛ كنهش بالغير است. اينجا درست  امكانی مثل معنای حرفی اس

فهميده.۷۱
 ــت. ذات مختص حضرت رب ــت مختص ذات خداوند اس حقيق
ــو حقيقت، خدا هم  ــدا هم ذات؟ ت ــد. پس تو ذات، خ ــزه می باش الع
ــت. اگر چنين  ــت؛ کفر محض اس حقيقت؟ نه نه نه. غلط محض اس
باشد پس تو هم مقابل خدايی. تو يکی خدا هم يکی!۷۲چيزيم، ولی 
ــتيم. تعبير ديگر آن که هم چنان که پيدايش ظل بسته به  وجود نيس
ــته به شمس حقيقت  ــمس است، پيدايش من و تو نيز بس وجود ش

است که عبارت از شعور باشد...۷۳
کائنات اعم از پيغمبر يا غيره ظاللند.... قائم بالذات نيستند. قائم 
ــت. بنابر اين چنانچه  ــر، رتبه حيات و وجود نيس به غيرند... رتبه بش

قائل به اين مطلب باشيم شرک محض است...۷۴
ومعنی کونها بالغير فی عالم التشبيه کظلّ الشیء...۷۵

در عالم تشبيه، معنای موجود بودن بالغير مانند وجود سايه شیء، 
نسبت به آن شیء است.

در حقيقت وجود نخواهد شد که چيز ديگری موجود باشد. در نور 
ــمس وجود، وجود ديگری موجود نمی شود و اال اجتماع نقيضين  ش
ــت.  ــود گفت، نه عدم؛ حقيقة الوجود نيس ــود. نه وجود می ش می ش
معدوم صرف هم نيست. در نور وجود چيزی موجود نمی شود. چون 
ــت. و بيان ظالل آن  ــت. پس در چيست؟ در ظالل اس صمدی اس
است که اگر تو در آفتاب بايستی آيا ظل و سايه تو چيست؟ حقيقت 
او چيست؟ دارای چه چيز است؟ ظل به تو است، واال ما شمت رائحة 
ــیء بالنور. هذا شیء بالوجود. از خود هيچ ندارد. فاقد  الوجود. هذا ش

هر شیء است.۷۶
ــا بکينونته فهذه معرفة الرب  ــة النفس قائمة بقيمها وکينونته إني

بطريق االيات.۷۷
ــت. و اين است  انيت نفس قائم به خدا، و بودن آن به بودن اوس

معرفت خدا از طريق آيات.
ــات الخاصة حين الکون والتحقّق ال واقعية صرفة... إنه  ان الکائن
ــل... وهذا عين  ــه و بين ربه فص ــق به تعالی. ليس بين ــون وتحقّ ک

المجعوليه الذاتيه بال جعل.۷۸
ــا موجودات تعين يافته، در حال وجود و تحقّق، به طور کلی  همان
ــند... بودن و تحقّقشان به وجود خداوند است،  بدون واقعيت می باش
ــان هيچ فاصله و جدايی نيست... و همين  و بين آن ها و پروردگارش

است مجعوليت ذاتی بدون اينکه جعل در کار باشد.
نظريه مکتب وحی و عموم علما و فقها و متكلمين

ــکل  ــيا از هر جهت و از هر لحاظ ـ چه از لحاظ كيفيات و ش اش
ها و حدود و صفات و چه از لحاظ اصل وجود و علم و عقل آن ها ـ 
مخلوق خداوند متعال می باشند كه او تبارك و تعالی همه آن ها را به 
ــابقه وجود آن ها (ال من شی ء) آفريده است  كنه وجودشان بدون س
ــی از وجود خودش را  نه اينكه حصه ای يا مرتبه ای يا جزئی يا قبس
ــد، يا خودش را به صورت و تعين  به آن ها داده و تمليک نموده باش
ــکل آن ها نمايانده باشد به گونه ای كه از حيث و لحاظ التعينی  و ش

خدا باشند و از لحاظ تعين غير خدا.
ــفه توجه ندارد و  ــگفت اين که تفکيک اصال به مذهب فالس ش
ــفه نيز  ــدون جهت خود را با آن ها مخالف می پندارد چرا که فالس ب
جعل وجود به معنای حقيقی خلق ال من شی ء را منكرند و در مکتب 
ــود. کما اين که فالسفه جعل  تفکيک نيز عينا همين معنا انكار می ش
ــود به اين معنا را قبول دارند كه می گويند: آن چه متن واقعيت را  وج
ــكيل می دهد حقيقت وجود نامتناهی است، و هيچ وجود ديگری  تش
ــی که آن ها هم به نفس خود،  ــت مگر ماهيات غير از آن در كار نيس
هيچ موجوديت حقيقی ورای وجود ندارند، و مکتب تفکيک هم عينا 
ــات دو گروه قرار گرفته  ــد. آن چه مورد نفی و اثب ــن را می گوي همي
ــت از نظر معنا تفاوتی ندارد، و بر فرض هم كه تفاوت های ادعا  اس
ــت كه عقيده  ــود، باز هم بايد دانس ــروه پذيرفته ش ــده بين دو گ ش
ــان، موافق با عقايد مكتب وحی و برهان نيست، و  هيچ كدام از ايش
ــاس جهله متصوفه، با  ــد اكثر تفاوت آن دو در حد اختالف بی اس ح

عرفای شامخينشان خواهد بود.
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امير المؤمنين عليه  السالم می فرمايند:
آنچه را اراده فرمايد، تنها می گويد: «باش»، پس می باشد. نه به 
ــود، و نه به ندايی كه به گوش رسد. كالم او  ــنيده ش صدايی كه ش
سبحانه، فعل اوست كه پيش از آن موجود نبوده است و او آن را انشا 

می فرمايد و ايجاد می كند، و اگر قديم بود معبود دومی بود.۷۹
امام باقر عليه  السالم می فرمايند:

ــت. اشيا را از چيزی  ــته عالم و قديم بوده اس همانا خداوند پيوس
ــد كه خداوند اشيا را از چيزی  ــت و هر كس معتقد باش نيافريده اس
آفريده است تحقيقا كافر شده است. زيرا اگر آن چيزی كه اشيا از آن 
ــده اند قديم بوده، در ازليت و هويت با خداوند وجود داشته  آفريده ش
ــيا را از چيزی  ــت، پس آن چيز ازلی خواهد بود. خداوند تعالی اش اس

نيافريده است.۸۰
امام صادق عليه  السالم می فرمايند:

ــزی در بقا با خداوند می بود ديگر ممكن نبود كه خداوند  اگر چي
ــته با  ــه اينكه در اين صورت آن چيز پيوس ــد، چ خالق آن چيز باش
ــت، پس چگونه ممكن است خداوند آفريننده چيزی  خداوند بوده اس

باشد كه ازال با او موجود بوده است؟!۸۱
ــی خداوند  ــازد، ول ــيا را از چيزی ديگر می س ــازنده ای اش هر س
آفريدگار ناشناخته واالمقام بدون اينكه اشيا را از چيزی بسازد آن ها 

را ايجاد و خلق فرموده است.۸۲
و به ابن  قره نصرانی  فرمودند:

درباره «عيسی» چه عقيده داری؟! گفت: موالی من، او را از خدا 
می دانم، حضرت فرمودند: منظورت از كلمه «از «چيست؟ چه اينكه 

«از» چهار معنی دارد كه پنجمی برای آن ها نيست.
ــت، كه  آيا منظورت از كلمه «از «مانند معنای «جزء از كل» اس
ــركه از شراب»  ــد؟ يا مانند «س در نتيجه خداوند دارای «اجزا» باش
ــد؟ يا  ــت، كه الزم آيد خداوند دارای «تغير» و «دگرگونی» باش اس
ــد ؛ يا مانند  ــه از راه مناكحت باش ــت، ك ــد «فرزند از پدر» اس مانن
«صنعت» و «فعل» از صانع و فاعل را می گويی كه بر روش «خالق 
و مخلوق» باشد؟ يا وجه پنجمی داری كه برای ما بگويی؟! پس او 

در جواب فرو ماند.۸۳
ــد االعتقاد»  ــره» در «تجري ــی «قدس س مرحوم خواجه طوس

می فرمايد:

امام صادق عليه  السالم مي فرمايند:
اگر چيزي در بقا با خداوند مي بود ديگر ممكن 
نبود كه خداوند خالق آن چيز باشد، چه اينكه 
در ايـن صـورت آن چيز پيوسـته بـا خداوند 
بوده اسـت، پس چگونه ممكن است خداوند 
آفريننده چيزي باشد كه ازال با او موجود بوده 

است؟! 
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هيچ موجود ازلی ای جز خداوند تعالی وجود ندارد.
و عالمه حلی «قدس سره» در شرح آن می فرمايد:

ــد، و مخالفت كردن  ــر مخالفت كرده ان ــروه فراوانی با اين ام گ
ــكار است، زيرا ايشان اعتقاد دارند كه همه  اهل فلسفه روشن و آش
ــت... همه اين مذاهب باطل است، زيرا تمامی  چيز ازلی و قديم اس

ماسوای خداوند ممكنند، و هر ممكنی حادث می باشد.۸۴
سنخيت و عدم سنخيت در فلسفه و عرفان و تفکيک

ــفه و عرفا، وجود مخلوقات را مزاحم وجود خدا دانسته، لذا  فالس
ــته اند. يعنی اشيا را صفات خدا  تباين خالق و مخلوق را صفتی دانس
ــمرده، و خداوند را وجودی دانسته اند که اشيا صورت های مختلف  ش

او  می باشند. چنان که می گويند:
ــوف... أن الوجودات  ــة الصفة للموص ــة بينهما كبينون إن البينون
المجعولة بالنسبة إلی الجاعل الحق تعلقية، كوجود الصفة للموصوف 

وكالعرض للموضوع.۸۵
ــت...  ــا تفاوت بين آن دو مانند تفاوت صفت با موصوف اس همان
ــد، مانند  ــبت به خدا تعلّقی می باش ــده، نس همانا وجودهای جعل ش

تعلقی بودن وجود صفت برای موصوف، و عرض برای جوهر.
ان البينونة بينونة صفة ال بينونة عزلة والبينونة الصفتية أتم انحاء 

البينونة. اسفار، ۲ / ۱۲۲، پاورقى.
ــد، و  ــت نه تفاوتی که جدايی باش همانا تفاوت، تفاوت صفت اس

تفاوت صفتی کامل ترين انواع تفاوت است.
ــفار، ۴ / ۳۷۴،  ــوف. اس ــن وجود الموص ــات ووجودها عي الصف

پاورقى.
صفات و وجود آن ها عين وجود موصوف می باشد.

ــن مخلوقات و  ــورد تباي ــان در م ــت که آن چه ايش ــن اس روش
ــد، تباين صفت با موصوف  ــان گفته ان مجعوالت، با خالق و جاعلش
است، نه تباين صفتيه که در برخی روايات آمده است. معنای تباين 
ــت که صفت مخلوقات اين است که  صفتيه در مکتب وحی اين اس
ــادت و نقصان دارند، ولی خداوند  ــان و مکان و اجزا و قابليت زي زم
ــيا و صفات آن ها  ــت، و بر خالف اش ــتن اين وصف اس فراتر از داش
ــد. اما معنای تباين صفتيه در فلسفه و عرفان و تفکيک، اين  می باش
ــت که وجود مخلوقات با خدا يکی است، و تفاوت و تباين آن ها  اس
ــا ذات آن، و مانند تفاوت جواهر با  ــیء ب مانند تفاوت صفات يک ش
ــت و موصوف، و جوهر و  ــت؛ چرا که در واقع صف اعراض آن ها اس
ــان خالق و مخلوق هم  عرض يک چيزند نه دو چيز. لذا در نظر ايش
در واقع يک چيزند نه دو چيز، مانند مايع بودن و شفافيت که صفت 

آب است و جدای از آن نيست. 
ــأله توهم تزاحم  ــت که تفکيکيان نيز مس ــه همين جهت اس و ب
ــه اعتقاد به وحدت  ــيا را که پاي ــاير اش وجود نامتناهی خداوند با س
ــد. ميرزای اصفهانی  ــفه حل کرده ان ــت، از همان راه فالس وجود اس
ــفی تفسير می کند  هم مباينت صفتيه را به همان معنای باطل فلس

و می گويد:
انه تعالی غيره مباين معه بينونة صفة متقومة بموصوفه ال بينونة 

عزلة.۸۶
ــت، مانند مباينت  ــر خلق خود و مباين با آنها اس ــا خدا، غي همان
صفتی که به موصوف خود متقوم است، نه اين که منعزل و بر کنار 

از آن باشد.
هذه الحقايق (الوجود والحياة والعلم والقدرة) غير منعزلة عن رب 

العزة بل البينونة بينونة الصفتية.۸۷
ــدرت)، خارج از رب العزه  ــن حقايق (وجود و حيات و علم و ق اي
ــت، بلکه تباين و تفاوت آن حقايق با خدا تباين و تفاوت صفتی  نيس

است.
ــاز مجعولی در ميان  ــت صفتی بود و وجود منح ــا بينون در اين ج

نبود.۸۸
ــور الوجود  ــم والحياة ومع ن ــع نور العل ــأنه مباين م ــو جل ش فه
ــبة الی  ــيئية بالنس ــم والحياة والقدرة بالمبائنة الصفتية... وال ش والعل

الموصوف.۸۹
ــات و وجود و قدرت،  ــأنه با نور علم و حي ــس تباين او جل ش پ
ــت... و برای صفات در مقابل موصوف [خدا]، اصالً  تباين صفتی اس

شيئيتی نيست.
وحكم التمييز بينه وبين الخلق هی البينونة الصفتيه.۹۰

حکم تمييز بين او و خلق، فقط تباين صفتی است.
إن األفعال واألوصاف والنعوت إذا نسبت إليه تعالی، ال بد تكون 

علی سبيل االشتراك اللفظی بالتباين الصفتی.۹۱
ــبت داده  ــه به خدای تعالی نس ــال و اوصاف وقتی ک ــا افع همان

می شود ناچار به نحو اشتراک لفظی به تباين صفتی می باشد.
... بالمبائنة الصفتية... وال شيئية بالنسبة الی الموصوف کی يکون 

ثالثًا بين الوجود والعدم حتی يلزم ارتفاع النقيضين.۹۲
ــت... در مقابل موصوف  [تباين خالق و مخلوق] تباين صفتی اس
ــت که چيز سومی بين وجود [خدا]  ــيئيتی در کار نيس [خدا] اصال ش
ــيا و صفت های وجود است] پيدا شود و ارتفاع  و عدم [که همان اش

نقيضين الزم آيد.
ــنخيت نيست،  ــفه و عرفا می گويند بين وجود و ماهيت س فالس
ــند.  ــنخ می باش ــا واجب و ممکن از حيث وجود و کماالت، هم س ام

سبزواری گويد:
لکونه مغايرا لسنخ الماهية.۹۳

وجود، با سنخ ماهيت مغاير است.
نيز فلسفه می گويد:

... لعدم السنخية بين السوافل وأعلی االعالی.۹۴
... زيرا بين باالترين باالها، با پايين ها سنخيت نيست.

ــنخ وجود نمی شوند... وجود  ماهيات مجعوله... هرگز داخل در س
اصالً از سنخ ماهيات نمی باشد.۹۵

ــواه موجودا بوجوده وليس بشی ء بنفسه... فال  لما كان كلّ ما س
ــه وال يماثله شی ء فی الوجود... معلوالته ليست موجودة معه  يجانس

بل به، فهی به هی، وبنفسها ليست شيئا.۹۶
از آن جا که تمامی ماسوای خدا به وجود او موجودند، و به خودی 
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خود هيچند... پس هيچ چيزی در وجود، مجانس و مماثل او نيست... 
معلوالت او موجود با او نيستند، بلکه موجود به اويند؛ پس آن ها به او 

خودشانند، و به نفس خود هيچند.

ــم می كنند، يكی  پيروان تفکيک هم در ابتدا موجودات را دو قس
ــنخ علم و عقل و كماالت نوری (وجود)، و ديگری غير سنخ نور  س
ــنخ  ــم اول را مثل اعالی رب، و هم س و علم و عقل (ماهيات). قس
ــمارند و نحوه خلقت آن ها را به گونه خلق ال من شی ء  با خدا می ش
ــته، بلكه به نحو اشراق ذات خدا می دانند؛ و سنخ دوم را ـ که  ندانس
اصال از سنخ وجود نيستند بلکه تنها تعينات وجودندـ  غير هم سنخ با 
خدا می شمارند. بنابراين در نظر ايشان آن چيزی كه هم سنخ با خدا 
ــت، نه وجود  ــت فقط همان ماهيات و تعينات و حدود وجود اس نيس

اشيايی كه از تعينات آن ها صرف  نظر شده باشد.
ــود و کماالت، به  ــز از حيث وج ــخن تفکيکيان ني ــه ديگر س ب
ــنخيت بين وجود خالق و مخلوق معتقدند، و اگر هم گاهی بحث  س
ــت که بين وجود و  ــان اين اس ــنخيت می کنند مقصودش از عدم س
ــنخيتی نيست. در نظر ايشان وجود منحصر به خدا است،  ماهيت، س

و ماهيات جز صفات خدا چيزی نيستند:
ــوری را، جاری  ــق، کماالت ن ــنخيت) در اعطای ح ــده (س قاع

است.۹۷
انوار علم و حيات و ساير کماالت نوريه دار تحقّق، همه اشعه نور 

علم ذاتی حق و اشراقات ذاتيه اوست.۹۸
«کتاب عارف و صوفی چه می گويند» اعتراف می کند که اعتقاد 
ــراق ذات، مستلزم سنخيت و وحدت وجود ذات با اشراقات آن  به اش

است و می گويد:
مقوميت و احاطه علّت برای معلول، در صورتی مستلزم سنخيت 
ــراقات ذاتيه علّت  ــود که نحوه مقوميت و احاطه علّت، به اش می ش
ــد... اين نحوه مقوميت و احاطه،  ــراقات باش بوده، و معلول نفس اش

نتيجه توحيد صوفيه و وحدت موجود است.۹۹
ــان مانند حيات و علم و قدرت  ــمت از جهات کمال انس يک قس

ــت و در هر  قوام وجودی به ذات مبدأ دارد يعنی محتاج به قيوم اس
آنی بايد اعطا و افاضه شود.۱۰۰

(روشن است مدعای ايشان و تقسيم کردن کماالت به دو قسم، 
ــوی اهللا به طور  ــت تمامی ماس ــا مخلوقي ب
ــاد آنها به اراده خداوند متعال  مطلق، و ايج
ــی ندارد، و توضيحی که داده اند  هيچ سازش

کامال بی ربط است).
ــل و علمی را که به قول  تفکيکيان عق
ــت و انسان  ــان از کماالت وجودی اس ايش
واجد آن می شود از سنخ خود وی نمی دانند 
ــی غير از  ــت آن را به معناي ــه مخلوقي بلک

مخلوقيت واقعی می دانند و می گويند:
حقيقت انسان علم نيست... علم و عقل 
خارج از حقيقت انسان است... حقيقت علم 
نور مجرد است... عقل نوری است خارج از 
ــه روح، گاهی فاقد و گاهی  حقيقت روح ک

واجد آن گردد.۱۰۱
از آن چه در اشارات به مشرب مختار در اين كتاب گذشت كسی 
ــرب از انوار كماالت  ــی مخلوقيت و مجعوليت در اين مش ــم نف توه
ــنخ ماهيت و حقيقت غير نوری الذات... ننمايد... البته  موجوده در س
ــز با مخلوقيت ماهيات فإنها  ــبيه مخلوقيت آن ها ني با حفظ عدم تش

المثل االعلی هللا تبارك وتعالی.۱۰۲
نظريه عموم علما و فقها و متكلمين

آن چه گذشت نظريه فالسفه و عرفا و تفکيکيان بود در حالی که 
از ديدگاه عقل و برهان و مکتب وحی وجود و علم و قدرت و عقل 
ــت، حقايقی دارای مقدار و  و حيات، و هر چيزی که در مخلوقات اس
قابل زياده و نقصان و وجود و عدم می باشد و هيچ گونه سنخيتی بين 
خداوند و ماسوای او نه از جهت ماهيت و نه از جهت وجود و علم و 
قدرت آنها وجود ندارد. باری تعالی تمامی اشيا و همه کماالت را ال 
من شی ء آفريده است. و در مورد سنخيت و عدم سنخيت خداوند با 
مخلوقات، فرق گذاشتن بين كماالت نوری و غير آن اصال حقيقتی 
ــروان تفکيک غير از  ــفه و پي ــدارد، چه اينكه در نظر عرفا و فالس ن
ــد، و همه را راجع به  ــه آن ها را كماالت نوری ناميده ان چيزهايی ك
ــد و  ــود می دانند، چيز ديگری باقی نمی ماند كه واقعا موجود باش وج

هم سنخ خداوند نباشد.
ــان گاه به مطالبی به  ــفه و عرف ــر: در مکتب تفکيک و فلس تذک
عنوان روايت و علوم مکتب اهل بيت عليهم السالم استناد می کنند 
ــته، بلکه از اشعار و ساخته ها و  که يا اصال در اين مکتب وجود نداش
مجعوالت عرفای سنی مذهب است، و يا اينکه از متشابهات بوده و 
نحوه استدالل آن ها بر خالف مبانی و قوانين مسلم مکتب اهل بيت 
ــد. از جمله اين موارد اين است که «معارف  ــالم می باش عليهم الس

القرآن» می نويسد:
ونقل عن النبی صلی اهللا عليه وآله: أنا من اهللا والکل منی.

بر اسـاس مدعاي عرفا نسـبت خدا و خلق تنزيه در عين تشـبيه، و تشبيه در 
عين تنزيه اسـت. پيـروان تفكيك هم در ابتدا موجودات را دو قسـم مي كنند، 
يكي سـنخ علم و عقل و كماالت نوري، و ديگري غير سـنخ نور و علم و عقل. 
قسـم اول را مثل اعالي رب، و هم سـنخ با خدا دانسته و نحوه وجود آن ها را به 
گونه خلق ال من شـي ء ندانسـته، بلكه به نحو اشـراق و استشراق مي دانند، و 
سـنخ دوم را مخلوق ال من شي ء و غير هم سـنخ با خدا مي شمارند. ايشان در 
نهايـت، وجود و علم و عقل را غير هم ندانسـته و اظهـار مي كنند كه جز وجود 
خدا هيچ چيز ديگري در كار نيست، و هستي هر چيزي با صرف  نظر از تعينش 

جز خدا چيزي نيست.
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ــه چنين حديثی در هيچ کتاب روائی که قابل کم ترين اعتنايی  ک
باشد وجود ندارد.

يا اينکه در معارف الهيه آمده است:
... در لسان احاديث و روايات از ماهيت گاهی به حروف و اشباح 
ــی ء می باشند و «ظل  ــود، ماهيات مانند شبح ش و اظله تعبير می ش
ــیء وليس بشیء» در روايت ديگر آمده كنا حروفا عاليات  الشیء ش
لم نقل (تمهيد القواعد، ۱۳۰: كنا حروفا عاليات لم نقل، متعلقات فی 

ذری أعلی القلل).۱۰۳
ــاس عرفا به جای احاديث و روايات  ــفانه عبارات بی اس که متأس

گرفته شده است.
ــعاع الشمس من الشـمس.۱۰۴  ... يفـصل نـورنا من نور ربنا کش
ــيد، نور ما هم از خدا جدا  ــدن شعاع خورشيد از خورش [مانند جدا ش

می گردد].
ــی قدس  ــه روايت مذکور اصال اعتباری ندارد و عالمه مجلس ک
سره در مورد کتاب «محمود فارسی» که روايت فوق از آن نقل شده 

و عبارت «يفصل نورنا من...» تنها در آن آمده است می  فرمايند:
ــی والبرسی ليست فی مرتبة  االخبار المأخوذة من كتابی الفارس

سائر االخبار فی االعتبار.
ــده است از نظر  ــی گرفته ش ــی و برس اخباری که از کتاب فارس

اعتبار در مرتبه ساير اخبار نمی باشد.
و از همين قبيل است عباراتی مانند:

تعرفه وتعلم علمه...
صحو المعلوم ومحو الموهوم...

کنت کنزا مخفيا...
هم چنين روايت:

خلق اهللا الخلق فی ظلمة ثم رش عليه من نوره!
و:

موتوا قبل ان تموتوا.
که اين دو از روايات اهل بيت عليهم السالم نيست.

ــت اما معدوم  ــل که «ماهيت عدم نيس ــز عباراتی از اين قبي ني
ــفه و عرفا و برخی اهل  ــت» و امثال آن را تنها در عبارات فالس اس
ــائل «ماهيت» و»هيوال» و «اعيان ثابته» و «احوال»  سنت در مس
ــطه های بين وجود و عدم» و... می توان يافت، در حالی که  و «واس
متکلمان ما رضوان اهللا تعالی عليهم بطالن آن ها را بديهی دانسته، 
ــخنان متناقضی  ــالم در مواجهه با چنين س و امامانمان عليهم الس

فرموده اند:
... يا جاهل، إذا قلت ليست هو فقد جعلتها غيره، وإذا قلت ليست 

غيره فقد جعلتها هو.۱۰۵
ای نادان! اگر بگويی آن نيست، قطعا غير از آن قرارش داده ای؛ 

و اگر بگويی غير آن نيست پس خود آن قرارش داده ای.
لم يكن بين االثبات والنفی منزلة.۱۰۶

بين بودن و نبودن چيز سومی در کار نيست.
اينك كه ديدگاه مکتب تفکيک را در مورد وجود و عدم و ماهيت 

و عوالم و... ديديد اين ادعای ايشان را هم ببينيد:
ــود  ــری دارای معلوماتی ش ــه می خواهد در مكتب بش ــی ك كس
ــفی وارد  ــد... و بعد در مباحث علمی و فلس ــق بخوان ــد منط اول باي
شود... ما چون تابع انبيا هستيم... از روش های صناعی بشری برای 
شناخت حقايق پيروی نمی كنيم... انبيا نيامده اند كه فقط برای علما 
ــم از بحث های مكاتب  ــد... بحث های ما ه ــن حرف بزنن و محصلي
ــلك پيغمبر است. اصالً محتاج به  ــری جداست... مسلكمان مس بش
ــتيم... احتياج به اصطالحات نداريد، حتی اگر يك  اين درس ها نيس
نفر عامی بيسواد صرف هم اينجا نشسته باشد او هم بهره می برد... 
ــر آن عامی كه گرفتار پيچ و تاب اصطالحات  ــه يك درجه باالت بلك

نيست مطلب را بهتر درك می كند.۱۰۷
نيز در مکتب تفکيک گفته می شود:

ــود كه  ــفه می گويند در يكی از تأمالت عقلی معلوم می ش فالس
ــت  ــان درس ــت ليس بوجود وال عدم وهی هی» اين حرفش «ماهي
ــی، ال موجودة وال  ــت إال ه ــت كه: «الماهية من حيث هی ليس اس

معدومة».۱۰۸
ــت بلكه ماهيت قبول نور وجود  ــی ء نيس ماهيت خاتم االنبيا ش
ــت، و كنهش همين است و چيز ديگری نيست، لهذا عدم نيست  اس
ــت، و پس از معدوميت به موجوديت و ثبوت غيريت  ولی معدوم اس
ــال تحقق گرفته  ــرون آمدن به نور حق متع ــت، و اين ب درآمده اس

است.۱۰۹

ــت كه قابل هست شدن است  ــت» اس به هر حال ماهيت «نيس
ــفه است (الماهية من حيث هی ليست إال  و تعبير همان تعبير فالس

هی، ال موجودة وال معدومة).۱۱۰
حقيقت علم و معرفت در فلسفه و عرفان و تفكيك

نظريه عرفا و فالسفه
 علم بر دو نوع است: ۱) حصولی. ۲) حضوری.

ــتيم  ــطه واجد هس در علم حضوری، ما ذات معلوم را بدون واس
ــد اراده و كراهت و ترس در خودمان، بلكه مانند وجود خودمان  مانن
در خودمان. ولی در علم حصولی تنها صورتی از معلوم را در خودمان 

بنـا بـر ادله و براهيـن قطعي عقلـي، و نيز بر 
اساس ضرورت تمام مكاتب الهي و وحياني، 
ذات خداونـد متعال غير قابـل وصول و يافتن 
مي باشد؛ و شناخت ذات او محال و غير ممكن 
است اما فلسفه و عرفان و تفكيك مدعي است 
كه ذات احديت را به علم حضوري و شهودي 
و وجدانـي و يكي بودن عارف و معروف بدون 

واسطه شناخته و واجد آن است
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دارا هستيم و به واسطه آن به معلوم واقعی علم و يقين داريم مانند 
صورت آتش در نفسمان كه كاشف از وجود آتش خارجی است.

برخی گفته اند: علم حصولی اصال ارزشی ندارد زيرا يا اينكه اصال 
عالمی خارج از وجود ما در كار نيست و يا اينكه اگر هم عالمی خارج 
ــه آن نداريم و هيچ دليلی  ــد ما هيچ راهی ب ــود ما در كار باش از وج
ــا نبوده و صورت های علمی حاضر در نفس  نداريم كه يقين ما خط

ــا شده توسط نفس ما نبوده، مطابقی داشته،  ما تخيل و توهم و انش
يا با واقع و خارج مطابق باشند. بنابراين تنها علم حضوری شهودی 
ــد؛ و واقعيت هر چيز برای ما، حضور  ــت كه دارای ارزش می باش اس
آن در ذات ما می باشد، نه اينکه وجود آن ورای نفس و حقيقت علم 
ــفی و عرفانی در مورد  ــد. (البته نتيجه مبانی فلس ما قابل اثبات باش
حقيقت علم، دقيقا همين مطلب است، و استنكاف برخی از فالسفه 
ــان  و عرفا از پذيرش آن، فرار از التزام به لوازم و نتايج مبانی خودش
می باشد). بر اين اساس علم واقعی تنها اين است كه ما ذات معلوم 
را به كنه وجود آن در خودمان داشته باشيم (وحدت و اتحاد عالم و 
ــد  معلوم، و خالق و مخلوق) و هر چيزی که غير از اين نوع علم باش
ــت، و يا  يا اصال ارزش و اعتبار ندارد و ضاللت و جهالت محض اس
اينكه تنها می تواند تذكری باشد برای التفات به اينكه ما ذات معلوم 
ــهود در خودمان داريم (وجدان)، كه در اين صورت  را به حضور و ش
ــهودی است نه غير آن.  باز هم ارزش تنها از آن علم حضوری و ش
ــاس بايد گفت كه ما در صورتی علم به خدای واقعی  و بر همين اس
ــطه در ذات خودمان داشته و واجد وجود او  داريم كه او را بدون واس
ــيم، وگرنه شناخت خداوند متعال از راه علم حصولی و استدالل  باش
ــكالی است كه در مورد علم حصولی  و اقامه برهان دارای همان اش

به طور مطلق بيان داشتيم.
ــناختن هر  ــتی نمی توانيم پی ببريم زيرا... ش ــا به حقيقت هس م
ــطه ماهيت آن می باشد، و يا به واسطه خواص آن،  چيزی يا به واس
ــدام از اين دو چيز حقيقتا تحقق ندارد...  ــتی هيچ ك و در حقيقت هس
ــتی را  ــيله ای واقعيت هس پس از اين روی بايد گفت ما به هيچ وس
ــيم. و از همين جا روشن است كه واقعيت هستی  نمی توانيم بشناس
بايد يا بالذات و خود به خود معلوم، و يا شناختن وی محال باشد. و 

چون ما به واقعيت پی برده ايم بايد اينگونه نتيجه گرفت كه واقعيت 
ــت و هرگز مجهول نمی شودـ  يعنی فرض واقعيت  بالذات معلوم اس

مجهوله عينا فرض واقعيت بی واقعيت است.۱۱۱
ــه مقدار ذات خودش  ــه در نظر اين گروه هر معلومی تنها ب البت

واجد ذات علت است. مالصدرا می نويسد:
ــن تعينات العلة  ــا حققناه ليس إال نحوا خاصا م ــول كم إن المعل
ــة من تجلياتها، فمن عرف حقيقة  ومرتبة معين
العلة عرف شؤونها واطوارها، بخالف من عرف 
ــذا النحو  ــرف علته إال به ــول فإنه ما ع المعل

الخاص.۱۱۲
ــد معلول چيزی  ــه محقق ش همان طور ک
ــات علت، و  ــت مگر گونه خاصی از تعين نيس
ــود آن؛ پس  ــدن خ ــکار ش مرتبه معينی از آش
ــد صورت های  هر کس حقيقت علت را بشناس
ــناخته است، اما اگر کسی  مختلف آن را هم ش
ــناخت علت را نشناخته است مگر  معلول را ش

به همين صورت خاص معلول.
ــود جمادات و  ــال متن وج ــود حق متع وج
نباتات و حيوانات و انسانها است، يعنی ما دو وجود نداريم، بلکه هر 
چه هست يک وجود است که در قوالب و اندازه های گوناگون ظهور 
ــمان، و وجود  ــه وجود زمين غير از وجود آس ــت، نه اين ک کرده اس

آسمان غير از وجود حق متعال بوده باشد.۱۱۳
نه تنها نمی خواهيم از معلول به علت برسيم بلکه قصد نداريم از 
علت به معلول هم راه يابيم به دليل اين که ما اصال معتقد به علت 

و معلول جدا نيستيم.۱۱۴
ــطائيان اين است که ما هرگز علم به عالم  اساس نظريه سوفس
ــيای خارجی با  ــه و خيال خود نداريم، لذا تفاوت اش ــارج از انديش خ
اشيای ذهنی و تصوری و تخيلی در نظر ايشان اين است که خارجی 
ــخص در همان ذهن خود شيئی را به  ــیء، يعنی اين که ش بودن ش
ــی بودن آن، اين  ــیء خارجی تصور و تخيل کند، و تخيل ــوان ش عن
است که شخص شیء را به عنوان تخيلی بودن آن تخيل کند، و در 
ــطائيان آنچه در دسترس ماست همان  هر صورت بنابر مبانی سوفس
خياالت و ذهنيات بوده، و عالم خارج پيوسته مشکوک می باشد. ابن 

عربی و اتباع وی می نويسند:
ــم ما تراه من  فالحضرة الوجودية إنما هی حضرة الخيال ثم تقس
الصور إلی محسوس ومتخيل والكل متخيل وهذا ال قائل به إال من 
ــهد هذا المشهد... وال يقرب من هذا المشهد إال السوفسطائية.۱۱۵  أش
ــت که تقسيم به  ــت و همان خيال اس  حضرت وجود تماما خيال اس
ــود. و کل آن ها خيال است و اين مطلب  ــوس و متخيل می ش محس
ــا اين مقام و  ــی که ب ــس نمی داند و قبول ندارد مگر کس را هيچ ک
ــت مگر  ــه اين مقام و منزل نيس ــد... و نزديک ب ــيده باش منزل رس

سوفسطائيان.
ــم و ترقی و  ــر با مراتب عل ــی دارد كه متناظ ــت حق مراتب رؤي

نظريه اعالم علما و فقها و متكلمين: 
ذات خداونـد بـه هيـچ عنوانـ  نه بـه علم حصولي و نه بـه علم حضوريـ  
شـناخته نمي شود، و هرگز انسـان از وله و حيرت در شناخت خداوند متعال 
بيـرون نمي آيـد، و هر كس تصور، يا شـهود و وجدان خـود را ذات خداوند 
بپندارد، قطعا بتي را با خداي غير قابل وصول اشـتباه گرفته اسـت، حال آن 
بت سـنگ باشـد يا چوب، يا نفس خودش، يا حقيقت علم، يا عقل، يا وجود 

فلسفي و عرفاني و يا چيز ديگر.
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ــتن و  ــت و در واقع، هر كس جز خويش ــالک اس يا انحطاط نفس س
ظرفيت خويش را در قالب رؤيت اهللا نمی بيند.۱۱۶

ــه تمامی اين عوالم و  ــت ك نكته مهم در حل اين بحث اين اس
ــهود عارفند نه مراحل  مراتب، اعتبارات عرفانی به معنای مراحل ش
ــد، جز وحدت محض  وجودی؛ به عبارت ديگر، اگر ظهوری نمی ش

حكم فرما نبود.۱۱۷
ــه تو روی  ــاءات و تمثالتی كه ب ــود و الق ــه عائدت می ش آن چ
می آورد، همه درونی اند نه بيرونی... انتساب كلمات نوری موجودات 
به وجود حقيقی كه حق سبحانه است همانست كه كمل اهل توحيد 

فرموده اند: هوية كل شی ء فی الحقيقة شعاع هويته.
ــود...  ــود در تو فائض می ش غرض اينكه آنچه بر تو فائض می ش
ــت كه از قدرت كامله  ــتگاه خيال اس و در تو كارخانه ای به نام دس
ــب  ــبحانه معانی را صور می دهد، هر معنا را به صورتی مناس حق س
ــت. پس بدان كه در تحصيل  ــم شريف مصور اس وی كه مظهر اس
ــالی به مقام قرب إلی اهللا و لقاء اهللا به انتظار  ــوم و معارف و اعت عل
اينكه چيزی از خارج حقيقت تو از در درآيد و در نزد تو صورت يابد 
ــی بلكه آن علوم و معارف و تمثالت  ــاند نبايد باش و حضور بهم رس
ــتداد و سعه  آن ها همه در تو تحقق می يابند، و آن اعتالء ارتقا و اش

وجودی تو به حسب كمال.۱۱۸
ــت پس فهم حقايق اشيا  ــتی بی منتها اس از آنجا که حقايق هس
ــز بی منتها بوده و همچنان ادامه دارد. يا نبايد الف را به زبان آورد  ني
ــتند،  ــطی ها که اصال قائل به موجود بودن خود نيس همچون سوفس
ــا اين که به محض اقرار نمودن بدان بايد آن را ادامه داد. و چه  و ي
ــويم و بگوييم اصال  ــطی بش ــت که از همان ابتدا سوفس راحت اس
ــير  ــت که باالخره همه ما در اين مس الفی نداريم. و چه عجيب اس
ــويم و بگوييم نه ما هستيم و نه ديگران هستند.  ــطی ش بايد سوفس
ــت، و خدا است دارد  ــت و خدا. حرف اول و آخر خدا اس فقط خداس
خدايی می  کند. از آن به بعد ديگر انسان هيچ نگرانی ندارد و راحت 

می شود.۱۱۹
ــت که  ــاوت ذهنيات و خارجيات مانند اين اس ــاس تف بر اين اس
ــخصی خواب می بيند و در همان حال متوجه است که دارد  گاهی ش
ــت که دارد  خواب می بيند، و ديگرگاه خواب می بيند ولی متوجه نيس

خواب می بيند. اينک اين کلمات مکتب ميرزا را ببينيد:
ــش ماه  ــت... ش اين عالم غير از ادراکات هيچ چيز ديگری نيس
ــفه بخوانی... حيف است، واهللا من چه حرف هايی را دارم...  بايد فلس
ــت... ای برادر  اصال در اين عالم هيچ چيز ديگری غير از ادراک نيس

تو همان انديشه ای.۱۲۰
ــت، توجه من به ماهيت «واو»  ــود «واو» نفس توجه من اس وج
ــت... و ماهيت «واو»  ــدا کردن آن در موطن نفس من اس وجود پي
همان عين ثابت اوست... ايجاد اين فعل نيز جز توجه من نيست... و 
به محض اينکه توجه خود را از آن بردارم ديگر در ذهن من نخواهد 
بود و می رود در ذکر حکيم من... هيچ کدام از فالسفه و عرفا متوجه 
ــت  ــن نکته ظريف که فعل اختياری ما جز توجه چيز ديگری نيس اي

ــت که هر  نبوده اند... فاعتبروا يا أولی االبصار... آخر بر خدا الزم نيس
ــی بنماياند... بسيار خوب، اين فعل مال مرتبه  حقيقتی را به هر کس
ــت و در درس بعد به مرتبه اخس نفس می رسيم و  ــرف نفس اس اش
ــان هم عين توجه نفس است  اثبات می کنيم که اعمال خارجی انس
ــت تارة من تصور  ــال فعل نفس غير از توجه چيز ديگری نيس و اص
ــی می دهم، اخری  فعل را می کنم يعنی عين ثابت فعل را وجود نفس

همان ها را فانيا فی الخارج موجود می کنم.۱۲۱

در مجموعه آثار شبستری هم آمده است:
ــت، بلکه کماالت  غايت کمال هر چيزی بالقوه در او حاصل اس
ــطه تعينات در او  ــت، و به واس ــیء مرکوز اس ــيا در هر ش جمله اش

پوشيده اند.۱۲۲
وی آينـــه جمــال شاهـی کـه تـويی 
ای نسخــه نامـــه الهــی کــه تويی
از خود بطلب هر آنچه خواهی که تويی
بيرون ز تو نيست هر چه در عالم هست   

نظريه مكتب تفكيك
ــب يقين صرفا جهالت  ــتدالل و برهان و کس علم حصولی و اس
ــت مگر اينكه تذكر و مقدمه ای باشد برای  و ضاللت و گمراهی اس
ــدن از تعقل و استدالل و برهان، و رسيدن به علم حضوری  جدا ش
ــا از آن علم حضوری  ــورت ارزش واقعی تنه ــهودی، و در هر ص ش
ــهودی است. بر همين اساس بايد علم به خداوند و معرفت او نيز  ش
به شهود و حضور و مالك شدن وجود او در ذات خودمان باشد. (البته 
ــدان هيچ  يك از اين  ــفه و عرفان و تفکيک وج ــر طبق مبانی فلس ب
ــت چه  ــب را نمی توان وجدان خدای بدون تعين نامتناهی دانس مرات
ــد دارای تعين بوده  اينكه وجدان و وجود ما در هر مرتبه ای كه باش
مالك و واجد تمامی ذات خدای نامتناهی نمی شود بلكه فراتر از هر 

مرتبه ای از وجدان ما بی نهايت مراتب ديگر وجود دارد).
ــدا را به خود او و  ــت واقعی خداوند ما خود خ ــن در معرف بنابراي
ــك و دارای وجود او  ــورت يافته، يعنی واجد و مال ــطه ص بدون واس
ــت و مملوکيت او احاطيه  ــتيم (وجدان)، مالکيت ما محاطيه اس هس
ــد، و  ــود و محاط آن می باش (مانند موجی که مالک وجود دريا می ش
دريا هم مالک وجود آب است ولی محيط بر آن می باشد)، نه اين که 

راه شـناخت خداوند متعـال منحصر به اقامه 
دليل و برهان و استدالل بر وجود ذاتي است 
كه از هر لحاظ متعالي از وجود مخلوقات بوده 
و مـا به هيچ عنـوان واجد وجود او نيسـتيم، 
بلكـه او خالق و آفريدگار ماسـت كه واقعا به 

كنه وجودش مباين با وجود ماست.
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ــطه صورت عقلی يا وهمی و خيالی بشناسيم، چه اينكه  او را به واس
معرفت عقلی و استداللی از افراد علم حصولی بوده و صرفا جهالت 

و ضاللت و زندقه و الحاد است.
ــطه صورت و  ــناخت نه به واس پس بايد خداوند را به خودش ش
ــب يقين، و بايد او _ و بلکه انبيا  ــتدالل و برهان و کس مفهوم و اس
ــاير حقايق _ را بدون واسطه (يعنی در خود) يافت نه  و امامان و س
ــاس استدالل و  ــطه (يعنی در خارج از وجود خود)، و نه بر اس با واس
ــنخ از علم اصال  برهان و اقامه دليل عقلی، چه اينكه گفتيم اين س
ــت  اعتباری ندارد بلکه صرف ضاللت و جهالت و الحاد و زندقه اس
ــدارد. «ابواب الهدی»  ــی بر مطابقت آن با واقع وجود ن و هيچ دليل

می نويسد:
إن تصور الشیء حجابه کائنا ما کان. والتصورات والتصديقات ال 

يفيدان إال اليقين. وال أمان لخطأ اليقين.۱۲۳
تصور شیء هر چه باشد حجاب آن است، و تصورات و تصديقات 
ــچ نتيجه ای ندارند جز يقين، و هيچ ايمنی ای هم از خطای يقين  هي

در کار نيست.
ــاف الحقائق  ــة مظلمة الذات، واستکش ــوالت الضروري إن المعق
النورية أو الظلمانية بها عين الباطل، وطلب المعرفة من هذا الطريق 

عين الضالل المبين؛ فإنه طريق معوج، وهو سلوک المجانين.۱۲۴
تمامی معقوالت بديهی و ضروری، تاريکی است، و کشف کردن 
حقيقت های نوری يا ظلمانی به واسطه آن ها عين باطل می باشد. و 
ــکار است، چرا  طلب معرفت از اين راه، عين گمراهی و ضاللت آش

که آن کج راهه و روش ديوانگان است.
معرفة الوجود بالوجود ومعرفة اهللا تعالی به تعالی ومعرفة الحقائق 
ــر النورية  ای الموجودات يکون بنور اهللا وباالنوار العقلية والعلمية  الغي

أوال وبالذات من غير تصور وتصديق.۱۲۵
ــطه است، معرفت خدای  معرفت وجود به خود وجود و بدون واس
تعالی نيز به خود اوست. و شناخت حقايق غير نوری يعنی موجودات، 
ــی و بدون تصور و  ــدا و انوار عقلی و علم ــطه، به نور خ ــدون واس ب

تصديق صورت می گيرد.
ــرية... ال برهان علی حقيتها إال اليقين الذی ال أمان  العلوم البش

لخطأه.۱۲۶
ــباح، راه منحصر در  ــی مطالب عالم اظله و اش ــرای فهم حقيق ب

ــت... تا به وجدان  ــدان نمودن خويش اس ــد و خلع بدن و وج تجري
واقعی خودتان نايل شويد... در اين حالت خودتان را وجدان می کنيد 

و روزنه ای از آن مقام اظله و اشباح را خواهيد فهميد.
ــد بر علو درجات صاحب علم جمعی بيفزايد كه خداوند به  خداون
ــال گذشته  است و  ــيصد س ــيله او زنده كرد روايات را! هزار و س وس

آقايان اين روايات را می ديدند و اشتباه می كردند.
ــال  ــت، اگر عبث بود دو هزار س ــت. عبث نيس ــفه لغو نيس فلس

بزرگانی... غور و غوص  نمی كردند!۱۲۷
ــد كه اين راه فقط تجريد می خواهد، تجريد از عاليق،  معلوم ش
ــدن از عاليق،  همه عاليق را بر طرف كردن. اين راهش  خالص ش
ــه می ريزد توی  ــه ببيند از حق  چ ــت ك ــت. بعد منتظر بودن اس اس

دلش.۱۲۸
ــك اليوم عليك حسيبا: خودت را بخوان؛  اقرء كتابك كفی بنفس
ــه خودت نگاه كن؛  همه چيز را می بينی. چون تمام اين مدركات و  ب

ادراكات در اين عالم در كنه وجود ما مخزون است.۱۲۹
ــی به خودت نگاه كردی همه را می بينی...  ای برادر تو همه  وقت

انديشه ای...۱۳۰
بيرون ز تو نيست آن چه در عالم هست.۱۳۱

و عبور از افکار و استدالالت و معقوالت را عين کمال می دانند، 
و همان وجدان و خوديابی و شهود نفس و نفسانيات خود را، وجدان 

و يافتن و شهود خدا می شمارند:
احتجاب وجدان به تخيالت، تعقالت، به توهمات، به احساسات 

است.۱۳۲
افکار از بين رفت خودت را می يابی.۱۳۳

تا انسان معتدل است و هوشياری دارد، هرگز کسی نمی تواند به 
او بگويد که تو خدايی!۱۳۴

ــش ماه فلسفه بايد  ــت. ش اين عالم چيز ديگری جز ادراك نيس
ــه حرف هايی را دارم! چقدر نازک  ــت  واهللا من چ بخوانيد... حيف اس
است و بايد برويد شش ماه فلسفه  درسش را بخوانيد. اين طور شير 

فهمتان می كنم.۱۳۵
ــه از مبانی  ــائل فقهی ک ــرگاه مکتب وحی، قياس در مس از نظ
برخی از اهل سنت است باطل می باشد و قياس به معنای استدالل 
و برهان عقلی کامال مقبول است اما ميرزای اصفهانی قياس از سنخ 
دوم را نيز باطل می داند و بر خالف عموم علما و فقها و 

اساطين مکتب و هم نوا با سوفسطائيان می گويد:
ــنها قياس البرهان... والعلية  إن اکبر المقائيس واحس

من اصلها باطلة فأحسن االقيسة اقبحها.۱۳۶
بزرگ ترين و زيباترين قياس ها، قياس برهان است... 
ــاس آن باطل می باشد؛  در حالی که عليت از اصل و اس

لذا زيباترين برهان ها زشت ترين آن ها است!
ــه تبعيت امامان معصوم عليهم  و به جای اين که ب
ــتدالل های نادرست را بيان کند،  السالم غلط بودن اس
همانند سوفسطائيان به اصل برهان و استدالل می تازد 

امام صادق عليه  السالم مي فرمايند:
معرفت و شناخت حقيقى اشيا چهار وجه دارد. اول: اينكه نگريسته 
شـود كه آيا آن شـيء موجود اسـت يا نه؟ دوم: اينكه دانسته شود 
كه حقيقت و جوهر ذات آن شـيء چيسـت؟ سوم: اينكه چگونگى و 
صفات آن چيز شـناخته شـود. چهارم: اينكه علت وجود آن شـيء 
دانسـته گردد. شـناخت صحيح هيچ يك از اين وچوه درباره خالق 
بـراى مخلـوق ممكن نيسـت مگر اينكه فقـط بداند كـه او موجود 

است.
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و می گويد:
إن قياس ابليس کان بصورة البرهان.۱۳۷
قياس شيطان هم به صورت برهان بود.

ــد اقامة القياس  ــو اليقين الحاصل بالنتاج بع ــم عندهم ه إن العل
ــرية ال علی العلم االلهی  ــاس المعارف والعلوم البش عليها وعليه اس
ــع بنور العلم والعقل فانه ال  ــی اليقين الذی احرز اصابته للواق وال عل

کالم فيها.۱۳۸
ــت که پس  ــان همان قطع و يقينی اس ــم از نظر ايش ــا عل همان
ــان حاصل  ــتدالل [قياس غير فقهی] برای ايش از اقامه برهان و اس
ــاس همه معارف و علوم بشری نيز بر آن است. نه بر  ــود و اس می ش
علم الهی و يقينی که با نور علم و عقل اصابه آن به واقع احراز شده 

باشد چرا که در آن جای حرف نيست.
ــان آن  را رد می کند روش  ــه ايش ــت که آن چ ــن اس کامال روش
ــت؛ و آن چه که از  ــروان مکتب وحی اس ــا و فقها و پي ــی علم تمام
ــت برای غير معصومان، و دل خوش  آن دفاع می کند ادعای عصم

ــت. مگر اين که  ــتن به اوهام و خياالت اس داش
مبنا همان مبنای سوفسطائيان باشد که يافته ها 
ــمارند!  و تصورات خود را نفس عالم واقع می ش
ــان را علم حضوری و نور علم و  و عرفا هم هم

عقل می نامند.
﹝︺︣﹁ـ﹤ اهللا بـاهللا در فلسـفه و عرفان و 

تفكيك
ــد را كه  ــا می گويند: خداون ــفه و عرف فالس
ــت تنها بايد  ــود نامتناهی نامتعين اس همان وج
ــهودی وجدانی  به خودش، و به علم حضوری ش
ــيا را  ــناخت چه اينكه در علم حصولی، ما اش ش
ــيم ولی وجود  به حدود و ماهيات آن ها می شناس
ــال محدوديت و ماهيت و  نامتناهی نامتعين اص

ــود لذا راه شناخت خدای  ــناخته ش تعين ندارد كه به علم حصولی ش
ــهود او و يافتن او به خودش  ــت به حضور و ش ــی منحصر اس حقيق

(وجدان)، نه به صورت معقول يا مفهوم او.
معرفة الوجود بالوجود ومعرفة اهللا تعالی به تعالی... من غير تصور 

وتصديق.۱۳۹
ــطه است، معرفت خدای  معرفت وجود به خود وجود و بدون واس
تعالی نيز به خود اوست... و بدون تصور و تصديق صورت می گيرد.

ــن به لفظ و فکر در نمی آيد هم چنانکه ذات خدا ال يعرف إال  اي
بتعريفه.۱۴۰

تفکيک نيز معنای معرفت خداوند را اين می داند که عارف واجد 
وجود خدا باشد و می نويسد:

ــه لها... إن وجدان من  ــه تعالی ايضًا درجات وال نهاي إن لمعرفت
ــر أن وجدان  ــث ذاته االباء عن النهاية خلف ظاهر، وهذا س کان حي
العارف بربه تعالی ذو درجات بال نهاية... فإنه مقتضی محدودية ذات 

العارف.۱۴۱

همانا معرفت خدا هم درجاتی دارد و نهايتی برای آن ها نيست... 
همانا واجد شدن خدايی را که ذاتش بی نهايت است باطل آشکاری 
ــت. و همين است سر اينکه واجد شدن عارف ذات پروردگار خود  اس
را، دارای درجات بی نهايت است... چرا که مقتضای محدوديت ذات 

عارف همين است.
ان لمعرفته الدرجات وال نهايه لدرجات معرفته تعالی.۱۴۲

همانا معرفت خدا هم درجاتی دارد و نهايتی برای آن ها نيست.
ــی يعرف انه ال  ــة رب العزة تعال ــرف ... عدم تناهی معرف ــن ع م
يتمکن من تحمل معرفة من ال نهاية لمعرفته فی کماالته وال نهاية 

لعزته وجالله اال السير فی االحواالت فی هذا العالم.۱۴۳
بر اساس مسلک عرفا هم گفته می شود:

ذات حق، مطلق و بی نهايت بوده و اصوالٌ احاطه موجود محدود 
ــت، به عالوه كه ذات  ــص بر ذات مطلق بی نهايت، محال اس و ناق
ــلك محققان از عرفا... مقيد به هيچ قيدی، حتی قيد  حق، بنا به مس
ــد، در حالی كه اگر مورد علم و شهود قرار گيرد،  اطالق نيز نمی باش

ــهود بودن گرديده و به گفته  ــد و محدود به قيد معلوميت و مش مقي
ــك (ای تعذر االحاطة بمعرفة الحق)  ــبب االقوی فی ذل قونوی: الس
عدم المناسبة بين ما ال يتناهی و بين المتناهی: محكم ترين دليل بر 
عدم امكان احاطه علمی به حق تعالی، عدم تناسب بين غير متناهی 

(حق تعالی) و متناهی (مدرك) است.۱۴۴
ــر، اعنی حق  ــن وجه وخلق من وجه آخ ــود هو حق م کل موج
ــخصه  ــه وذاته ووجوده، خلق من حيث تعينه وتش ــن حيث حقيقت م

وتقيده.۱۴۵
والعلم بالحق علی الوجه البسيط، حاصل لكل موجود... ان الوجود 
ــدر وجوده، إذ درك  ــی ء يتقدر بق ــن العلم والظهور... فعلم كل ش عي

الشی ء وجدانه ونيله.۱۴۶
علم به حق به نحو بسيط برای هر موجودی حاصل است... علم 
ــت زيرا درک کردن شیء به معنای  هر چيزی به اندازه وجود آن اس

دارا شدن وجود آن و رسيدن به خود آن است.
پيروان تفکيک می گويند:

گر چه منحصر دانستن وجود به يك موجود ـ چه خالق باشد و چه مخلوق 
ـ عقيده اي باطل و مخالف با عقل و برهان و ضرورت اديان است و شرك 
و ثنويت اين است كه انسان به دو يا چند خدا معتقد باشد نه به دو يا چند 
موجود كه يكي از آن ها خالق و بقيه مخلوق وي باشند، اما بر اساس مباني 
فالسـفه و عرفا اعتقاد به وجود دو موجود شرك و ثنويت انگاشته شده، و 
در نظر ايشـان در تمام عالم جز خدا وجودي نيسـت. لذا ايشان معتقدند 
هر چيزي كه پرسـتيده شـود در حقيقت خدا عبادت شده، و حتي گوساله 

 پرستي بني اسرائيل هم در واقع پرستش خدا بوده است.
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شيطان هم نور وجود دارد. وجود نور است.۱۴۷
حتی شمر هم دارای نور واليت است.۱۴۸ 

قيصری هم وجود را شامل همه چيز، حتی مفهومات و معدومات 
می داند و می گويد:

ــمول نور الوجود وعموم فيضه كيف يقع علی جميع  فانظر إلی ش

ــیء والعدم المطلق والممتنع  ــات والمعانی حتی علی الال ش المفهوم
الوجود بما هی مفهومات متمثالت ذهنية ال بما هی سلوب وأعدام.

تذکر: بايد دانست اعتقاد به اينکه خداوند «حقيقت وجود» است 
ــت اهل سنت و مخالفان مكتب عصمت  در اصل از پندارهای نادرس
ــالم بوده است كه توسط عرفای سنی  مذهب به انديشه  عليهم  الس
ــت، عالمه حلی  ــفی راه يافته اس برخی پيروان تفكر عرفانی و فلس
ــالن اعتقاد به وحدت  ــره» در «نهج الحق» در مورد بط «قدس س
خالق و خلق، و اين که خداوند تعالی همان وجود است، می فرمايد:

ــن الجمهور... حتی أن  ــی ذلك جماعة من الصوفية م وخالف ف
بعضهم قال: إنه تعالی نفس الوجود، وكل موجود هو اهللا  تعالی! وهذا 
ــن الكفر وااللحاد. والحمد هللا الذی فضلنا باتباع أهل البيت دون  عي

أهل االهواء الباطلة.۱۴۹
ــن مطلب با ما مخالفند و  ــنّى مذهب در اي عده اى از صوفيان س
ــود. حتى بعضى از  ــد خداوند با بدن هاى عارفان يكى مى ش مى گوين
ــت، و هر  ــت: «خداوند نفس وجود اس ــان فراتر رفته و گفته اس ايش
ــت. و  ــت». و اين مطلب عين كفر و الحاد اس موجودى همان خداس
ــالم ـ نه  حمد مر خدايى را كه ما را به پيروى از اهل بيت عليهم الس

پيروى از نظرات گمراه كننده ـ فضيلت و برترى بخشيد.»
شناخت و وجدان كنه ذات خداوند متعال

ــاس ضرورت تمام  ــر ادله و براهين قطعی عقلی، و نيز بر اس بناب
مکاتب الهی و وحيانی، ذات خداوند متعال غير قابل وصول و يافتن 
ــناخت ذات او محال و غير ممکن است اما فلسفه و  ــد؛ و ش می باش
ــه ذات احديت را به علم حضوری  ــت ک عرفان و تفکيک مدعی اس
ــطه  ــهودی و وجدانی و يکی بودن عارف و معروف بدون واس و ش

شناخته و واجد آن است چنان که می گويند:
ــد باب معرفة الكنه كما قال العرفاء  فالقول بامتناع معرفة اهللا  وس

قول باطل وقد تكلم االئمة عليهم  السالم فی باب معرفة كنه الذات... 
ــن به ال بغيره لمكان إطالقه وال  ــهود كنهه تعالی ممكن ولك إن ش
ــات المخلوقة... الظاهر هو اهللا  فقط وليس  تعينيته ومحدودية الماهي

شیء سواه وال أحد غيره.۱۵۰
اعتقاد به محال بودن شناخت کنه ذات خدا که عرفا بدان معتقدند 
ــت، ائمه عليهم السالم در باب معرفت کنه  [!] باطل اس
ــخن رانده اند [!]، شهود کنه ذات خدا ممکن  ذات خدا س
ــطه [!] زيرا خدا مطلق  ــت اما بدون واسطه نه با واس اس
ــه محدوندند... آن چه  ــت و ماهيات مخلوق بی نهايت اس
ظاهر است فقط خداست و هيچ چيزی غير از خدا وجود 

ندارد.
ــه ذاتش، خود  ــدای متعال و هادی ب ــرف ذات خ مع
خداست ـ تعالی شأنه ـ... خدای متعال ذات مقدس خود 
ــی فرموده... خدای  ــابق (ذر) به خلق معرف را در عالم س
ــش را برای طايفه  ــم نيز ذات مقدس ــال در اين عال متع

خاصی به نفس مقدسش نيز معرفی می فرمايد.
ــال و كنه او به اوهام و افهام و  عين ذات خدای متع
ــاير مدارك و قوای مخلوق درك نگردد و شناخته  علوم و عقول و س
ــود و ذات مقدس محيط او، اجل و اعظم از آن است كه مدارك  نش
ــد... آری پايين ترين و اولين درجه  ــدود مخلوق به او احاطه نماي مح
ــع كماالت، واخراج  ــايی كه مجرد اثبات صانع جام معرفت و شناس
ــبيه باشد به عقول و افكار حاصل  ذات مقدس او از حد تعطيل و تش

می شود بدون اين كه ابدا عين ذات مقدسش درك گردد.۱۵۱
ــت تعالی  معرف ذات خدای متعال و هادی به ذاتش خود خداس
شأنه ـ چه به شناختن مخلوق، ذات مقدس او را به ذات مقدسش، و 
چه به شناختن به فطرت، و چه به شناختن به آيات و ادله اش باشد. 

زيرا او جعل و اقامه آيات و ادله می فرمايد.۱۵۲
ــه عزيز قدوس و تعريف  ــالك اين راه اليق اقبال و جذب پس س
ــش و لقاء و وصال و وجدان و رؤيت او به حقيقة  ذات به ذات مقدس
ــته و مراقب گردد تا به لطف و عنايت ذات اقدسش در  االيمان گش

درجات غير متناهيه معرفت سير نمايد.۱۵۳
ــی خودت را  ــن که وجدان کن ــت از اي ــات خدا عبارت اس مالق
ــودت را. و به عين  ــل خودت را و فقر خ ــودت را و جه ــز خ و... عج
ــده است. به آينه فقرت غنای قيوم را  همين وجدان، وجدان قيوم ش
ــاج نداری به بابی در اثبات خدا، بابی در اثبات  می يابی... ديگر احتي
 ــر ــلبيه... بلکه اين ها همه ش توحيد خدا... صفات ثبوتيه... صفات س
و وِِر است! و بايد بريزيد دور. با وجدانت می يابی حقيقت واقع، واقع 
ــن راه پيغمبران... و مفتاح معرفت فطری  ــع را، نه مفاهيم را . اي واق

است.۱۵۴
ــواهدن از کالم ايشان آورده ايم منظور ايشان  (چنان که بارها ش
ــفه و عرفا و مبانی  ــدان فقر و عجز و جهل ـ به تبعيت فالس از وج
ايشان ـ اين است که تمام اشيا مانند صفت يا عرض يا موجی است 
ــت، و در  که وجودش متقوم و محتاج به موصوف و جوهر و آب اس

گرچه از ديدگاه عقل و وحي و برهان، كشـف و شـهود و تجريد و 
انخالع و... داراي هيچ گونه ارزشـي نمي باشد، اما در ديدگاه مكتب 
تفكيك براي وصول به معرفت حقيقي بايد از علوم و دانسته ها جدا 
شد و در حالت بي فكري و بي عقلي و بي وهمي و بي خيالي و تجريد 
و انخـالع، كنـه وجود خداوند را به شـهود و حضور يافت و وجدان 
كرد و هر چيزي كه از غير اين راه به دست آيد اصال ارزش نداشته، 

بلكه ضاللت و جهالت محض است.
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واقع خودش اصالً وجودی غير از موصوف ندارد).
ــب الوجود، و نه مفهوم  ــدا را يافتند، نه مفهوم واج ــن خود خ عي

مصداق.۱۵۵
يافتن خدا تنها از سير وجدان ميسر است (نه عقل و...).۱۵۶

ــدان می کنی كنه  ــت. وج ــدان رتبه اش رتبه حق اليقين اس وج
سوختن را.۱۵۷

ــه وجود ما تنگ  ــت. روزن ــوس عظمت خدا غير متناهی اس اقيان
است و باريك. از اين روزنه باريك و تاريک آن اقيانوس عظيم عبور 

نمی كند، داخل نمی شود.۱۵۸
كنه وجود ما وجدان بالغير است. آن  حقيقت ما قوام بالغير است. 
ــت  قوام بالغير است.  ــت. هر چه هس قيام بالغير كه از خود هيچ نيس

ظهور بالغير است، وجود بالغير است.۱۵۹
ــهود  ــودم را بالغير، اين ش ــوام ذات خ ــن ق ــردن م ــدان ك وج

خداست.۱۶۰
من متغيرم، پس مغير دارم. اين ها تمام صور عقليه 

است. اين ها وجدان خدا نيست.۱۶۱
ــت كه می گوييم. آخوند و  حق در معقوالت اين اس
ديگران هم گفته اند. كليت منطقيه  ميزان نيست؛ كلّيت 
ــعه وجودی ميزان است.  وجوديه و احاطه وجودی و س
ــد كلی عقلی. كلی به معنايی كه مناطقه  آن را می گوين
ــعه  وجودی است .  ــت. كلی به معنای س می گويند نيس

اين را آخوند و ديگران هم می گويند.۱۶۲
ــاهده او، ولهی و اندکاکی است و انسان چيزی  مش

نمی تواند بگويد.۱۶۳
واهللا  تعالی... هو الظاهر بذاته.۱۶۴

خداوند تعالی... به ذات خود ظاهر است.
ــوره تعالی يکون بظهوره الذاتی. فما قيل: انه تعالی ظاهر  إن ظه

باالستدالل، ضعيف جدا.۱۶۵
ــت، پس اينکه گفته  همانا ظهور خدای تعالی به ظهور ذاتی اوس
ــد جدا ضعيف  ــتدالل می باش ــت خدای تعالی ظاهر به اس ــده اس ش

است.
ــی خداوند را از  ــه تفکيکيان معرفت حقيق ــت ک و از همين جاس
ــا باطل می دانند و در مقابل می  ــا و ي راه داللت عقلی معرفتی نارس

گويند:
ــود نه  ــخص خدا و... خود خدا رؤيت می ش ــت قلبی، ش در معرف

نشانه های او.۱۶۶
در سراسر ادله فطرت، سخن از معرفت، مشاهده بالعيان، معاينه 

و رؤيت قلبی است.۱۶۷
انسان.... خداوند.... را با تمام وجود می يابد.۱۶۸

اين مشاهده قلبی بدون واسطه هر گونه تصور و مفهومی انجام 
می يابد.۱۶۹

ــتقل  ــی دليلی محکم و طريقی مس ــرت.... به تنهاي ــق فط طري
محسوب می شود، بلکه می توان ادعا نمود که معرفت برتر و صحيح 

ــده است و  ــت که از خود او دريافت ش از خداوند، همان معرفتی اس
ــت به همان معرفت فطری،  ــی بايد در نهاي راه های ديگر خداشناس
ــای بيگانه از فطرت، معرفتی  ــوند و حاصل راه ه مودی و منتهی ش

بيگانه از معرفت فطری و صحيح می باشد.۱۷۰
ــًا عقل با تأمل در مخلوقات به نهايت شناختی که منتهی  اساس
ــناخت عقلی قابل  ــت، و اين ش ــت که خالقی هس ــود اين اس می ش
مقايسه با معرفت فطری خداوند نيست، زيرا در آن، خداوند شخصی 

خارجی وجدان می شود.۱۷۱
ــان پس از آنکه متذکر گشت و حقيقت حق سبحانه و تعالی  انس

را وجدان کرد.۱۷۲
فالسفه هم مانند تفکيکيان می گويند:

ــتُ بربكم... وأشهده اّهللا  ــهده تعالی فی معهد ألس إن العارف ش
تعالی ذاته.۱۷۳

ــهود نموده، و خدا  ــت بربکم... ش عارف خدا را در محل عهد الس
ذات خود را به او نشان داده است.

ــت؛ بايد  گاهی ميرزا مهدی اصفهانی می گويد که خدا وجود نيس
دانست که اين سخن نيز دقيقًا مذهب وحدت وجوديان نو افالطونی 
ــن وحدت معانی  ــن بيان وحدت وجود ـ در عي ــت که صريح  تري اس
ــفه و عرفان  ــد، چنان که «وحدت وجود در فلس ادعايی آن ـ می باش

اسالمی» می گويد:
ــن، خدا را وجود نيز نمی توان گفت؛ زيرا خدا از  به عقيده افلوطي
ــت. در عين حال، برای وصول به حق بايد به اشراق  وجود باالتر اس

و شهود و سير و سلوک روحانی توسل جست.۱۷۴
توضيح اين که فلسفه اشراق بر دو مبنا استوار است:

ــبت ها و اوصاف، به گونه ای که  الف) فراتر بودن خدا از همه نس
حتی به او وجود هم نمی توان گفت، چنان که معتقدند:

ــود باالتر  ــرا خدا از وج ــوان گفت؛ زي ــز نمی ت ــدا را وجود ني خ
است.۱۷۵

ــراقات نفس، چنان که  ــهود و اش ب) روی آوردن به تجريد و ش
معتقدند:

ــلوک  ــير و س ــهود و س ــراق و ش برای وصول به حق بايد به اش

بر اسـاس قاعده فلسفى "الواحد ال يصدر عنه إال الواحد" و "قاعده 
امـكان اشـرف"، خداوند، قادر بر ايجاد هر چيـز و به هر گونه اي كه 
بخواهد نيست، بلكه بايد اشيا بر طبق نظامي معين از او صادر شود، 
و در ايـن طريق جز صـدور امر واحدي از او تبـارك و تعالي ممكن 
نيسـت. تمام افعال خوب و بد و زشـت و زيبا هم بر اسـاس قانون 
جبـري و غيـر قابل تخلـف علت و معلـول از آن خداوند اسـت و ما 

مجبوراني هستيم به صورت مختاران.
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روحانی توسل جست.۱۷۶
ــاس مکتب خود را بر  ــرزا مهدی اصفهانی و پيروانش نيز اس مي

همان دو رکن استوار کرده، می گويند:
هو جل جالله ليس بالوجود وال بالعدم.۱۷۷

او جل جالله نه وجود است و نه عدم.
ــی رب العزة، کذلک  ــت ه ــة العلم والقدرة والحياة ليس إن حقيق

حقيقة الوجود.۱۷۸
ــت. حقيقت  ــا حقيقت علم و قدرت و حيات، رب العزه نيس همان

وجود نيز همين طور است.
مخفی نماند که مورد «الف» همان چيزی است که ساير فالسفه 
و عرفا از آن به عنوان «مقام ال اسم له و ال رسم له» مرتبه احديت، 
ــم بال معلوم (وجود بال تعين)، عماء، اتحاد عاقل و معقول و عالم  عل
و معلوم، فنای فی اهللا،  ياد می کنند و به نظر آن ها، هيچ لفظ و تعبير 
ــدارد، و مورد «ب».نيز همان  ــور و تصديقی برای آن وجود ن و تص
ــهود و تجريد عرفانی و تفکيکی است. قيصری در شرح  کشف و ش

فصوص ابن عربی می نويسد:
فالعالم والمعلوم والعلم شیء واحد ال مغايرة فيها.

ــخه ای خطی که از دست خود مرحوم آقای حلبی گرفته  و در نس
ــده است، به خط خود ايشان در حاشيه کالم قيصری نوشته شده  ش

است:
اقول هذا هو العلم بال معلوم الذی يدعيه صاحب الشرع.

ــخه در مورد علم بال معلوم کامال بيان شده است  و در همين نس
که مذهب ايشان عينًا همان مذهب ابن عربی است! چنان که ايشان 

می گويد:
ــه علم بال معلوم  ــن در مرتبه احديت اعتراف ب ــای محی الدي آق
ــد، و معلوميت اعيان ثابته و موجوديت آن ها را به وجود علمی  کردن
حق تعالی در مرتبه واحديت که مرتبه الهيت و مرتبه اسما و صفات 

است دانسته اند. فافهم و اغتنم!!
و در مورد همين مطلب است که تفکيکيان می گويند:

ــان چيزی نمی تواند  ــت و انس ــاهده او ولهی و اندکاکی اس مش
بگويد.۱۷۹

ــن به لفظ و فکر در نمی آيد هم چنان که ذات خدا ال يعرف إال  اي
بتعريفه.۱۸۰

ــان نام اين مرحله را التعينی و ال فکری و معرفت فطری و  ايش
حالت بأساء و ضراء و انس و... نيز می گذارند. و از آيات و روايات نيز 

در اين مورد استفاده نادرست می نمايند.
نظريه اعالم علما و فقها و متكلمين و عموم اهل توحيد

ــم حصولی و نه به علم  ــه هيچ عنوانـ  نه به عل ــد ب ذات خداون
ــه و حيرت در  ــان از ول ــود، و هرگز انس ــناخته نمی ش حضوریـ  ش
ــر كس تصور، يا  ــال بيرون نمی آيد، و ه ــناخت ذات خداوند متع ش
شهود و وجدان خود را ذات خداوند بپندارد، قطعا بتی را با خدای غير 
ــت، حال آن بت سنگ باشد يا چوب،  ــتباه گرفته اس قابل وصول اش
ــفی و عرفانی  يا نفس خودش، يا حقيقت علم، يا عقل، يا وجود فلس

و يا چيز ديگر.
ــبت به ذات خداوند به علم حضوری شهودی ـ  ــناخت ما نس ش
که بدون شک بر اساس وحدت عالم و معلوم و وحدت وجود استوار 
ــبت به اثبات و تصديق وجود او به  ــت، و نس ــد ـ محال اس می باش
ــیء بخالف األشياء» و «خالق متعالی از قابليت تصور و  عنوان «ش
ــناخت و حضور و غيبت»، کامال ممکن بوده ولی تنها و  توهم و ش

تنها عقلی و استداللی است نه چيز ديگر.
بر خالف تفکر فلسفی و تفکيکی، تفاوت عالم كنونی ما با عالم 
ــت،  ــم تفاوتی اعتباری نبوده و از جهت تعين و عدم تعين نيس ذر ه
ــت كه واقعا خداوند متعال قبل  بلكه معنای معرفت عالم ذر اين اس
ــان را در زمان و مكانی خاص حاضر نموده و  ــان ها ايش از تولد انس
ــودش و پيامبرش و وليش را به نحوی كه مفصال در روايات بيان  خ
ــت معرفی فرموده، و در مقابل اين تعريف از ايشان پيمان  ــده اس ش
گرفته است و البته قطعا به نحوه يافتن و ديدن و شناخت كنه ذات 
ــت و اين مطلب نيز بر اساس روايات و نصوص فراوان،  او نبوده اس

و براهين و ادله قطعی ثابت شده است..
ــد فقط از طريق مخلوقات خود  ــب وحی و برهان، خداون در مکت
شناخته می شود. البته در همين صورت از آن جا که خود خداوند سبب 
هدايت و خداشناسی انسان ها، بلکه موجب التفات ما به وجود متعالی 
خود شده است، و اگر هدايت وی نبود هرگز او را نمی شناختيم، و نيز 
ــبيهی ندارد که آيينه شناخت او واقع شود، باز هم  او اصالً مانند و ش
ــت که بگوييم خداوند را به خودش شناخته ايم. نه اينکه  صحيح اس
ــاس توهمات باطل خيال کنيم ممکن است که ذات خدا را به  بر اس
خودش، يعنی بدون واسطه، و از غير راه استدالل عقلی بشناسيم، و 
نام اين اشتباه آشکار را معرفت وجدانی! بگذاريم و خيال کنيم که بر 
اساس معارف قرآن و روايات سخن گفته ايم. چنان که امير المؤمنين 

عليه السالم می فرمايند:
لم يکن الی اثبات الصانع طريق اال بالعقل، النه ال يحس فيدرکه 

العيان أو شیء من الحواس.۱۸۱
ــر به عقل، زيرا خداوند  ــت مگ برای اثبات صانع هيچ راهی نيس

قابل حس نيست که در عيان آيد، يا يکی از حواس او را بيابد.
تفسير معرفت وجدانى

معرفت وجدانی را به چند گونه می توان تفسير کرد:
ــير اول: وجدانی بودن معرفت الهی به اين معنا است كه ما  تفس
ــی در دل و قلبمان می يابيم (يعنی ايمان و آگاهی غير  به طور يقين
ــاير اشيا را آفريدگاری است مهربان و  قابل ترديد داريم) كه ما و س
رئوف و بخشنده و مجيب و... که جز از راه وجود مخلوقاتش شناخته 
نمی شود، نه ذات او در ماست، و نه وجود ما در ذات او می باشد، و نه 
ــا صرف نظر از تعين و هاذيتمان كنه وجود آن كنز خفی را به علم  ب
ــهودی (يكی بودن عالم و معلوم با صرف نظر از تعينات)  حضوری ش

وجدان كرده ايم (واجديم).
ــن كامال مورد تاييد و  ــير در نظر متكلمين و اعالم دي ــن تفس اي
ــات پيروان تفکيک و عرفا و  ــت، ولی با مبانی و تصريح پذيرش اس
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فالسفه نمی سازد.
تفسير دوم: وجدان به معنای واجديت است يعنی چنانچه از تعين 
و هاذيت ما صرف نظر شود، وجودمان غير از خدا چيزی نيست، پس 
معرفت وجدانی يعنی واجد شدن اشباح ما، همين وجودی را كه جز 
ــت لذا چنانچه از تعينمان صرف نظر شود خود  آن اصال وجودی نيس
خدا را به خودش و بدون واسطه شناخته ايم يعنی واجد می باشيم اگر 
ــه اين واجديت وجود خدا هرگز پايانی ندارد و به مراتب نامتناهی  چ

امكان دارد كه برای عارف حاصل شود.
ــت كه پيروان تفکيک و فالسفه و  ــير همان چيزی اس اين تفس
ــی از نظر مکتب وحی و اعالم فقها و متكلمين و  عرفا می گويند ول

اهل توحيد قابل قبول نيست.
ــتی او در وجود عارف،  ــدن هس يافتن ذات خداوند از راه واجد ش
ــتن وجود  ــان عقيده وحدت وجود، و مبتنی بر «يكی دانس عينا هم
ــم و معلوم» از حيث حقيقت  ــق و مخلوق» و «اتحاد علم و عال خال
هستی، و تفاوت آن ها از حيث محدوديت و عدم محدوديت، و تعين 

و عدم تعين است.
ــل و برهان  ــه اقامه دلي ــد متعال منحصر ب ــناخت خداون راه ش
ــاظ متعالی از وجود  ــت كه از هر لح ــر وجود ذاتی اس ــتدالل ب و اس
ــتيم، بلكه او  ــات بوده و ما به هيچ عنوان واجد وجود او نيس مخلوق
ــودش مباين با وجود  ــت كه واقعا به كنه وج ــق و آفريدگار ماس خال

ماست.
ما در باب خداشناسی و عبادت پروردگار متعال خداوندی را مورد 
ــا و نيايش و تضرع و ابتهال و التجا و مناجات و انس  ــق و دع تصدي
ــيت و بيم و اميد خود قرار می دهيم که واقعا قريب و  و خوف و خش

مجيب و رحمان و رحيم و آفريدگار ما است.
ــته در عقل  او هرگز مانند مخلوقات خود دارای صورتی نقش بس
ــت که در تصور و توهم  يا وهم نبوده، بلکه بر خالف هر صورتی اس
آيد. و در اين صورت ما خود خداوند را ـ به همين گونه ای که گفتيم 
ــناخته و به  ــناخته و عبادت می کنيم. نه اينکه غير او را ش ـ واقعا ش
جای او قرار داده باشيم، بلکه اگر گفته می شود که خداوند را بايد از 

راه مخلوقات او شناخت منظور اين است که 
وجود و شناخت مخلوقات او، وسيله پی بردن 
ــه ای که گفتيم  ــود وی به همان گون ــه وج ب
می باشد، نه اينکه صورت و شکل و قيافه ای 
از ذات وی در خود ترسيم کنيم (رجوع کنيد 

به کتاب «فراتر از عرفان» از مؤلف).
امير المؤمنين عليه  السالم می فرمايند:

ــز االوهام أن تنال  ــد هللا  الذی أعج الحم
إال وجوده.۱۸۲

ــتايش خداوندی را كه اوهام و  حمد و س
ــند  ــه ها را از اينكه جز به وجود او رس انديش

ناتوان ساخته است.
ــل للخلق طريقا إلی معرفتك إال  لم تجع

بالعـجز عن معرفتك.۱۸۳
ــان، هيچ راهی به  ــر از ناتوانی و عجز آن ــرای خلق خويش غي ب

سوی معرفت و شناخت خود قرار نداده ای.
كمال معرفته التصديق به.۱۸۴

فراترين درجه شناخت خداوند، تصديق به وجود اوست.
ليس بإله من عرف بنفسه، هو الدال بالدليل عليه.۱۸۵

هر چيزی كه شناخته شود معبود نيست، خداوند آن است كه به 
وسيله دليل بر وجود خود راهنمايی می كند.

ما تصور فهو بخالفه.۱۸۶
هر چه در تصور آيد، خداوند بر خالف آن است.

سيد الشهدا عليه  السالم می فرمايند:
ــواء أو غير  ــالغ، أو وجد فی ه ــرح تحت الب ــس برب من ط لي

هواء.۱۸۷
ــيدن بوده، يا در هوا يا غير هوا  ــترس وصول و رس آنكه در دس

(مثال در نفس انسان) وجدان شود پروردگار نيست.
امام باقر عليه  السالم می فرمايند:

ــد، و ديده های دلها به  ــاهده عيانی نديده ان ــدگان او را به مش دي
حقيقت ايمان او را يافته اند. با مقايسه شناخته نمی شود، و با حواس 
ــا به آيات خود  ــباهت ندارد. تنه ــردد، و به مردمان ش ادراك نمی گ

وصف می شود، و شناخت او از راه نشانه هايش می باشد.۱۸۸
آفريدگار اشيا از راه خود مخلوقات برای آن ها تجلی كرده است. 
ــت، و  ــه ـ مالك قابل رؤيت بودن خود آن هاـ، قابل رؤيت نيس و ب
ــانده است، و در خود آن ها  ــوی خود آن ها كش تحاكم اوهام را به س
ــيا را اثبات فرموده است، آن ها را دليل بر  تباين و غيريت خود با اش
وجود خود قرار داده، و به وجود خود آن ها ايمان و اقرار به وجود خود 
ــت، تصديق به وجود خداوند به وسيله عقل حاصل  ــانده اس را شناس

می شود، و با اقرار به وجود او ايمان كامل است.۱۸۹
امام صادق عليه  السالم می فرمايند:

معرفت و شناخت حقيقى اشيا چهار وجه دارد. اول: اينكه نگريسته 
ــود كه آيا آن شیء موجود است يا نه؟ دوم: اينكه دانسته شود كه  ش

تفكيك مى گويد: 
اين را كه دانستيد به تشبيه دقت كنيد. ما وكر و وعاء مشيت خدا هستيم، يعني 
خدا خواسـت ما خواستيم و خدا نخواسـت ما هيچيم، نه اينكه ما مي خواهيم 
آنچـه را كه خدا مي خواهد، مطلب باالتر از اينهاسـت. ائمه مي فرموده اند كه 
مـا نمي خواهيـم مگر آنچه را كـه خدا مي خواهد. آن ها كه اهل رضا و تسـليم 
هسـتند ايـن  طورند، اما مطلب بـر پايه بلندتري از اين مرتبه اسـت بفرمايد 
ما از خودمان هيچ نداريم. آنچه در ماسـت از اوسـت. ني هستيم براي نايي. 
صدايي كه از ما بيرون مي آيد صداي اوسـت؛ ما مشـيت نداريم؛ مشيت ما به 
معناي آن اسـت كه خدا در ما احداث مشـيت مي كند... "تبارك اهللا  احسـن 
الخالقين"، اشـاره به خالقين مي كند كه او احسن آن هاست، خالقيت خالقين 

ديگر به اوست و به عين مشيت او. 
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ــوم: اينكه چگونگى و  ــت؟ س ــیء چيس حقيقت و جوهر ذات آن ش
ــیء  ــود. چهارم: اينكه علت وجود آن ش ــناخته ش صفات آن چيز ش

دانسته گردد.
شناخت صحيح هيچ يك از اين وچوه درباره خالق براى مخلوق 
ــت. پس اگر  ــر اينكه فقط بداند كه او موجود اس ــت مگ ممكن نيس

گفتيم حقيقت ذات و صفات او چيست؟ دانستن آن ممتنع است.
ــت، زيرا او جل ثناؤه،  ــاقط اس ــؤال از علت نيز درباره خالق س س

علت همه اشيا است، و هيچ چيز علت او نيست،۱۹۰
وال يعرف إال بخلقه تبارك وتعالی.۱۹۱

خداوند جز به خلق خويش شناخته نمی شود.
امام رضا عليه السالم می فرمايند:

ــتدل عليه، وبالعقول  ــه مصنوع... بصنع اهللا  يس كل معروف بنفس
ــق اهللا  الخلق حجابا بينه  ــه، وبالفطرة تثبت حجته، خل ــد معرفت تعتق

وبينهم.۱۹۲
ــناخت واقع شود مصنوع و مخلوق است...  هر چيزی كه مورد ش
ــتدالل می شود، و به واسطه  از آفرينش خداوند متعال بر وجود او اس
ــود، و به فطرت  حجت او  عقول ايمان و معرفت به او حاصل می ش
قرار می يابد، مخلوقيت خاليق خود حجاب بين خالق و خلق است.

ويستدل عليه بخلقه حتی ال يحتاج فی ذلك الطالب المرتاد إلی 
رؤية عين، وال استماع أذن، وال لمس كف، وال إحاطة بقلب.۱۹۳

ــا اينكه جوينده،  ــود ت ــتدالل می ش به وجود خلق بر وجود او اس
ــم، يا شنيدن گوش، يا لمس با دست، و يا احاطه  نيازمند ديدن چش

با قلب نشود.
معناى شرك، وجود شيطان، اجسام، حيوانات و...

گر چه منحصر دانستن وجود به يك موجود، ـ چه خالق باشد و 
ــه مخلوق ـ عقيده ای باطل و مخالف با عقل و برهان و ضرورت  چ
ــت و شرك و ثنويت اين است كه انسان به دو يا چند خدا  اديان اس
ــی از آن ها خالق و بقيه  ــد نه به دو يا چند موجود كه يك معتقد باش
ــفه و عرفا اعتقاد به  ــاس مبانی فالس ــند، اما بر اس مخلوق وی باش
ــته شده، و در نظر ايشان در  ــرك و ثنويت انگاش وجود دو موجود ش
ــت. لذا ايشان معتقدند هر چيزی كه  تمام عالم جز خدا وجودی نيس

ــده، و حتی گوساله  پرستی  ــتيده شود در حقيقت خدا عبادت ش پرس
بنی اسرائيل هم در واقع پرستش خدا بوده است.

ــتی  ــای ذات و تعينات هس ــيا جلوه ه ــا می افزايند همه اش عرف
خداوندند كه آن ها را اسم و صفت الهی می ناميم. شيطان هم مظهر 
ــوده، از لحاظ اصل وجود، و با صرف  نظر از  ــم «يا مضل» الهی ب اس

اين تعين، جز خدا چيزی نيست.
ــت و انكار  ــلمان كه قائل به توحيد اس اگر مس
بت می نمايد بدانستی و آگاه شدی كه فی الحقيقه 
بت چيست و مظهر كيست و ظاهر به صورت بت 
ــتی كه البته دين حق در  ــت، بدانس ــی اس چه كس
ــت. بت را هم حق كرده و آفريده  ــتی اس بت  پرس
است، و هم حق گفته كه بت پرست باشند... و هم 
ــت كه به صورت بت ظاهر شده است... و  حق اس
چون او به صورت بت متجلی و ظاهر گشته است، 
خوب و نكو بوده است... چون فی الحقيقه غير حق 

موجود نيست، و هر چه هست حق است.۱۹۴
هر يك از ممكنات، مظهر يك اسم از اسمای 
ــنيدن اين سخن دشوار است ولی حقيقت  حقند، هر چند گفتن و ش

اين است كه: شيطان هم مظهر اسم «يا مضل» است.۱۹۵
ــق يعبد فيه،  ــن رأی كل معبود مجلی للح ــارف المكمل م والع
ــموه كلهم إلها مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان  ولذلك س

أو إنسان أو كوكب أو ملك.۱۹۶
ــت كه هر معبودی را نموداری بداند كه حق  عارف كامل آن اس
در آن پرستيده می شود، و به همين جهت است كه همه ايشان آن را 
«اله» ناميده اند، گرچه نام آن يا سنگ است و يا درخت، و يا حيوان 

است و يا انسان، و يا ستاره است و يا فرشته.
ــت به هر طريق که واقع  عبادت از عابدی که تعين او عدمی اس
ــود مخصوص گردد به ذاتی که تعين او عين هستی بود «وقضی  ش
ــند «کل له قانتون»  ــک أال تعبدوا إال إياه»و جمله عابد حق باش رب

أی کل له عابدون.۱۹۷
ــراه عين كل  ــیء بل ي ــری الحق فی كل ش ــارف من ي إن الع

شیء.۱۹۸
عارف كسی است كه حق را در هر چيزی ببيند؛ بلكه عارف حق 

را عين هر چيزی می  بيند.
ــر از خدا وجودی  ــت که غي ــب تفکيک نيز اين اس ــه مکت نظري
ــد. و به غير نور خدا  ــرك نمی باش ــت و در عالم به هيچ وجه ش نيس
نوری (وجودی) نيست. به طور كلی هر كمالی (وجودی) منحصر به 
ــت، غير وجود و نور و علم و قدرت خدا، وجود و نور و علم و  خداس

قدرت ديگری نيست:
ــت كه در عالم به هيچ وجه شرك نمی باشد.  واقع مطلب اين اس
ــت... اگر در مقابل و به محاذات علم  ــماوات واالرض خداس نور الس
ــد الزم می آيد كه  ــم و قدرت و وجود ديگری باش ــدرت خدا عل و ق
ــودش را واجد، و علم و قدرت و وجود  ــدا علم و قدرت و وجود خ خ

بنا بر مباني سوفسـطائيان آنچه در دسـترس ماسـت همان خياالت و 
ذهنيات بوده، و عالم خارج پيوسته مشكوك مي باشد. ابن عربي و اتباع 
وي مي نويسـند: حضرت وجود تماما خيال اسـت و همان خيال اسـت 
كه تقسـيم به محسـوس و متخيل مي شـود. و كل آن ها خيال اسـت و 
ايـن مطلـب را هيـچ كس نمي داند و قبـول ندارد مگر كسـي كه با اين 
مقام و منزل رسـيده باشـد... و نزديك به اين مقام و منزل نيست مگر 

سوفسطائيان.
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ديگران را فاقد باشد، پس در خدا تركيب پيش می آيد...بنابر اين غير 
ــود و نور و علم و قدرت خدا، وجود و نور و علم و قدرت ديگری  وج

نيست.۱۹۹
ــان نور و وجود شيطان و نواصب و خوارج هم غير از  در نظر ايش
نور و وجود خدا نيست، و چنانچه از تعين شيطان و... صرف نظر شود 

شيطان هم جز خدا چيزی نيست.
ــم مخلوقون باذن اهللا  من نور  ــقة الناصبين فإنه وهكذا إلی الفس

الشيطان أو من نور فالن وفالن وفالن.۲۰۰
شيطان هم نور وجود دارد. وجود نور است.۲۰۱

ــاره كنم اين است كه كماالت  نكته ای كه بايد اجماال به آن اش
الهی تا آنجا كه وجود رفته سريان يافته است. اين حرف را فالسفه 
ــت قدرت و اختيار و  ــم پذيرفته اند چون گفته اند هر جا وجود هس ه
ــت و... نهايت اين  ــلطنت و احاطه هس جمال و جالل و عزت و س
ــرق می كند اين گفته  ــات و مراتب وجود ف ــب با درج جريان متناس
ــنت در مالكيت است. مالكيت به شدت و  ــابه مشرب كتاب و س مش

ضعف اختالف پيدا می كند.۲۰۲
كشف و شهود و تجريد و رياضت

ــف و شهود و تجريد  گرچه از ديدگاه عقل و وحی و برهان، كش
و رياضت و... دارای هيچ گونه ارزشی نمی باشد (ن. ک: اثبات توحيد 
ــالن وحدت وجود از مؤلف)، اما در ديدگاه مکتب تفکيک برای  و بط
وصول به معرفت حقيقی بايد از علوم و دانسته ها جدا شد و در حالت 
بی فكری و بی عقلی، كنه وجود خداوند را به شهود و حضور يافت و 
وجدان كرد و هر چيزی كه از غير اين راه به دست آيد اصال ارزش 

نداشته، بلكه ضاللت و جهالت محض است:
ــت آن را زمانی وجدان  ــود و گفتيم که حقيق ــت ب درس در خلق
ــد و از بدن منخلع گرديد و خود را  ــد كه بتوانيد تجريد نمايي می كني
ــت و بايد دقت كنيد  ــدان كنيد... تجريد واقعی خيال تجريد نيس وج
ــه هيچ كدامتان در اين راه نيفتيد... بهترين راه برای تجريد واقعی  ك
ــهود وجدانی  ــتادن و ش ــدن از بدن و روی پای خود ايس و كنده ش
ــن می شود و  ــت كه وجدان او واقعا روش خود كردن... و در اينجاس
ــرزا می رفت و  ــت می دهد... مرحوم مي ــای واقعی به او دس يافتن ه
ــدان می نمود و می آمد و  ــود و خود را می يافت و وج ــالع می نم انخ
يكی دو حرف بيان می نمود و من اگر دو سه شبهه شيطانی و فکری 
ــب از راه ديگری  ــته می نمودم او فردا ش مطرح می كردم و او را خس
می آمد و همه راهها را بر من می بست اينها نشانه های وجدان واقعی 
ــت اما وجدان خيالی اين طور نيست... برای فهم حقيقی مطالب  اس
عالم اظله واشباح راه منحصر در تجريد و خلع بدن و وجدان نمودن 
خويش است... به وجدان واقعی خودتان نايل شويد... اگر اين حالت 
خضوع و خشوع تجريد برايتان پيدا شود انخالع از بدن در اختيارتان 
ــد. من می ديدم كه مرحوم ميرزا مهدی ره در مجلس و درون  می آي
ــر می برد در اين حالت خودتان  ــاع بود اما در حال تجريد به س اجتم
ــباح را خواهيد  ــدان می كنيد و روزنه ای از آن مقام اظله و اش را وج

فهميد.۲۰۳

در روايات در اين زمينه شرح مبسوطی ندادند و از اسراری است 
ــپرده  ــه به خواص كه تحت تربيت واليتی اين خانواده بوده اند س ك
ــده است. بعضی از اينان كه چشم وجدانشان باز شده اين عالم را  ش
يافته اند. گفتيم بيان اين عالم به گفته نيست بلكه به تجريد می توان 
ــيد و آن هم تجريدی كه بتواند واقعا خلع بدن كند،  به حقيقتش رس
ــر دوام پيدا كرد  ــد. تجريد اگ ــه آنكه به خيال منخلع گرديده باش ن
ــخص درآمد آن وقت عالم اظله را می يابد  ــد وبه اختيار ش ومكرر ش
ــاهده می كند و واقعيت روح حيوانی را وجدان  و حقيقت بدن را مش

می نمايد.۲۰۴
اما حقيقت آن (عالم اظله و اشباح) چيست؟ تا تجريد واقعی پيدا 

نكنيد نخواهيد يافت.۲۰۵
ــل... فأصعب الصعاب خلع  ــم الحجب للمعرفة حجاب التعق أعظ
ــل وذلك ـ ال يمكن إال  ــداد عن اهللا وخرق حجب الوهم والعق االن

بالالفكرية والالوهمية والالتعقلية.۲۰۶
ــت... پس  ــناخت حجاب تعقل اس باالترين حجاب معرفت و ش
سخت ترين چيزها نفی شريک از خدا و پاره کردن حجاب های وهم 
ــر به ال فکری و الوهمی  ــت و آن هرگز امکان ندارد مگ وعقل اس

و ال تعقلی.

ــر المستسر الذی أوقع العرفاء فی ورطة االشتباه وبحر الغفلة  الس
ــو أنهم كانوا من  ــواب المعارف الربوبی أمر واحد وه ــی جميع االب ف

أهل البرهان.۲۰۷
ــارف ربوبی در ورطه  ــا را در جميع ابراب مع ــر نهانی که عرف س
اشتباه و در يای غفلت انداخته است امر واحدی است و آن اين است 

که آن ها اهل برهان می باشند!
فلسفه و عرفان می گويد:

ــس واالفاق،  ــر فی االنف ــی عنهما الظاه ــق الغن ــود المطل الوج
ــكان وغيره من االخفياء  ــه بالفطرة أوال وال تعلم بعد، ما االم فعلمت

فيستشهدون به عليه.۲۰۸

ــچ  وجه  ــم به هي ــی: در عال ــوم حلب مرح
ــماوات واالرض  ــرك نمی باشد. نور الس ش
خداســت... اگر در مقابل و به محاذات علم 
ــم و قدرت و وجود ديگری  و قدرت خدا عل
ــدا علم و قدرت و  ــد، الزم می آيد كه خ باش
ــم و قدرت و  ــودش را واجد، و عل ــود خ وج
ــد، پس در خدا  ــود ديگران را فاقد باش وج
تركيب پيش می آيد...بنابر اين غير وجود و 
نور و علم و قدرت خدا، وجود و نور و علم و 

قدرت ديگری نيست.
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تفکيک هم می گويد:
ــا عن معرفة اهللا الواقعی  ــوق بالبرهان حجاب مضافا إلی کون الس
ــو الموهومات والمعلومات والمعقوالت.  النها ال تحصل إال عند مح
والسلوك بالبرهان اللمی واالنی ال يزيد إال صورا معقولة تکون حجبا 
عن معرفة اهللا الخارجی الشاهد الحاضر المحيط علينا... فکل عقل... 

يستقل بحرمة سلوك البرهان لکل أفراد البشر.۲۰۹
جبر و اختيار در خالق و مخلوق

نظريه فالسفه
ــه إال الواحد» و «قاعده  ــده «الواحد ال يصدر عن ــاس قاع بر اس
ــرف»، خداوند، قادر بر ايجاد هر چيز و به هر گونه ای که  امکان اش
بخواهد نيست، بلکه بايد اشيا بر طبق نظامی معين از او صادر شود، 
ــدی از او تبارک و تعالی ممکن  ــن طريق جز صدور امر واح و در اي
ــاس قانون  ــت و زيبا هم بر اس ــت. تمام افعال خوب و بد و زش نيس
ــت و ما  ــل تخلف علت و معلول از آن خداوند اس ــری و غير قاب جب

مجبورانی هستيم به صورت مختاران.
ــلة الوجود االمكانی إال وهو واجب موجب  ... وال شیء فی سلس
ــة الموجبة لها  ــب بالذات وهو العل ــل تنتهی إلی الواج ــر، والعل بالغي

ولمعلوالتها.۲۱۰
ــكان، واجب و موجب بالغير و بدون  ــله ام تمامی موجودات سلس
ــب بالذات برمی گردند كه او خود  ــار بوده، و تمامی علل به واج اختي

سبب ايجاب و اضطرار آنها و معلوالتشان می باشد.
ــوی الواجب بالذات حتی االفعال  ــیء ممكن موجود س ما من ش
ــطة أو  ــو فعل الواجب بالذات، معلول له بال واس ــه، إال وه االختياري

بواسطة أو وسائط.۲۱۱
ــی افعال اختياری، فعل  ــر از واجب بالذات، همه ممكنات حت غي

خداوند است كه بدون واسطه يا با واسطه از آن او می باشد.
در جهان خارج هيچ فعلی نيست مگر فعل خداوند سبحان، و اين 

حقيقتی است كه برهان و ذوق هر دو بر آن داللت دارد.۲۱۲
فاعل، در هر موطن اوست، و موثری جز وی نيست.۲۱۳

نحن مضطرون فی الجميع.۲۱۴
ما در تمامی اين احوال مضطر و بدون اختيار می باشيم.

نظريه عرفا
ــر از خداوند اصال چيزی وجود ندارد كه بتوان افعال را به آن  غي
نسبت داد، بلكه تمام افعال مانند كفر و ايمان و گناه و طاعت و غير 

آن بدون واسطه از خداوند صادر می شود.
شبستری می گويد:

كـدامين اختـيار ای مــرد جـاهـل
كســی را كــاو بــود بــالــذات بـاطل
هر آن كس را كه مذهب غير جبر است
نبـــی فـرمــود كـاو ماننـد گبر اسـت
چنان كـان گبـر يزدان و اهـرمـن گفت
همـين نــادان احـمـق مـا و مـن گفـت
چــه بـود انـدر ازل ای مـرد نـااهــل

كه اين يك شــد محـمـد و آن ابـوجهـل
كرامـت آدمـی را ز اضـطـرار اســت

نــه آن كــاو را نصيبی ز اختيار اسـت۲۱۵
در جهان خارج هيچ فعلی نيست مگر فعل خداوند سبحان، و اين 

حقيقتی است كه برهان و ذوق هر دو بر آن داللت دارد.۲۱۶
فاعل، در هر موطن اوست، و موثری جز وی نيست.۲۱۷

ــه ای از درجات فاعليت  ــودات ديگر، درج ــان و تمامی موج انس
ــروردگار عالميان  ــند، زيرا هيچ فاعلی جز پ ــبحانه می باش خداوند س

وجود ندارد.۲۱۸
نظريه مكتب تفكيك

ــفه عرفان بر اساس قاعده «الواحد ال يصدر عنه إال  از نظر فلس
الواحد» و «قاعده امکان اشرف»، خداوند، قادر بر ايجاد هر چيز و به 
ــت، بلکه بايد اشيا بر طبق نظامی معين  هر گونه ای که بخواهد نيس
ــود، و در اين طريق جز صدور امر واحدی از او تبارک  از او صادر ش
ــت و زيبا هم بر  ــت. تمام افعال خوب و بد و زش و تعالی ممکن نيس
ــاس قانون جبری و غير قابل تخلف علت و معلول از آن خداوند  اس
ــتيم به صورت مختاران. پيروان ميرزا هم  است و ما مجبورانی هس

در عين تمسک به قواعد متعدد فلسفی می گويند:
حدود اين واقعيت را (که خداوند به ماهيت خاتم االنبيا صلی اهللا 
عليه و اله و سلم از وجود و نور و عظمت خودش تمليک می کند) بر 
ــاس قواعد فلسفی: الواحد ال يصدر منه اال الواحد و امکان اشرف  اس

می توان نشان داد.۲۱۹
به حکم عقل و نقل، و برهان و عيان هر دو (يعنی هم منطق و 
فلسفه، و هم شهود عيانی، و هم روايات) اثبات شده است که خلقت 
ــت که خالق و معطی همه خداست، اما  ــت. درست اس اين طور نيس
ــطه نداده است. قاعده امکان اشرف،... قاعده  همه را خداوند بال واس
علت غائيه، قاعده وجوب عبوديت کامله، سه قاعده است که مستقل 
و مفصل گفته شده است. قاعدة امکان اشرف می گويد: محال است 
ــرف  ــد مگر اينکه در رتبه اقدم به اش که فيض وجود به اخس برس
رسيده باشد.» اين قاعده مبرهن است. هم ابو علی سينا و هم آخوند 
مال صدرا و هم شيخ اشراق و بعدی ها نوشته اند که قاعده به برهان 
ــراق روی مشاهدات عيانی خودش و  ــت. شيخ اش قطعی مبرهن اس
ــاپيش می گويد که اين قاعده قطعی است... اخس نمی تواند نور  پيش
ــرف و مقدم بر اشرف بگيرد... بايستی نور هستی، نور  را در رتبه اش
حيات، نور علم و قدرت و تمام اين انوار کماليه ابتدا به اشرف برسد 

و از طريق اشرف به اخس.۲۲۰
ــت، و حقيقت وجود ما  ــان جز خدا وجودی نيس ــز در نظر ايش ني
ــبح وجود چيزی نبوده، و با صرف نظر از تعينات، جز  جز ماهيت و ش
وجود خدا نيست. هر گونه كمالی مانند علم و قدرت و حيات و اختيار 
ــنخ وجود بوده، خارج از ذات و ماهيت و حقيقت  ــيت و... از س و مش
ماست ـ چرا كه گفتيم حقيقت ما سنخ ماهيت و شبح است نه وجود 
ـ  . مشيت ما همان مشيت خداست كه در ما محقق می شود و ما تنها 
ظرف مشيت خداييم. و اگر مشيت و وجود به ما نسبت داده می شود 
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ــت، نه اينكه وجود و مشيتی غير از  تنها از جهت و لحاظ تعين ماس
وجود و مشيت خدا داشته باشيم.

ــت و ماهيات، که  در عالم وجود نيز وجودی به جز وجود او نيس
حقايق اشياء اند از وجود خدا مالک می شوند. (معارف الهيه، ۷۶۶).

ما همگی ال شیء هستيم و خاتم االنبيا هم فقر صرف و ال شیء 
است ماهيت فقر صرف است(معارف الهيه،۷۶۷)

«معارف القرآن» می نويسد:
ــره بالحقيقة وحيث ان الخليفة  ــو تعالی موصوف ومعروف بغي فه
ــی بهم... فهو  ــه ...فهو المتجل ــه فعله وزيارته زيارت ــس اهللا ففعل نف
ــه  ــروف بالحقيقة بتلك االيات وموصوف بها فتعريف الحق نفس مع

ــوره بغيره يرجع الی  ــره وتجليه و ظه بغي
ــد وصيرورته واجدًا لربه وفاعال  قرب العب
به تعالی شانه فی عين ان هذه المعروفية 
والتجلی و الظهور ال يعقل وال يدرك وال 

يفهم فال يعرف االّ بالحق تعالی شأنه.
ــش را به  ــدا ذات ــاندن خ ــس شناس پ
ــط غير خود، و نيز تجلی و ظهورش  توس
ــط غير خود [که همان تعينات و  به توس
ــکال و صور وجود خدايند]، به معنای  اش
ــدن اوست  نزديکی عبد به خدا، و دارا ش
ــن وجود خدا به  ــدا را [ يعنی تعي ذات خ
ــی، و تقوم  ــد در عين ال تعين صورت عب
ــت، چه اين  ــود عبد به وجود خدا اس وج
ــت]، و  ــر از وجود او وجودی نيس که غي
ــأنه  فاعل بودنش به ذات خدای تعالی ش

ــد. در عين اين که اين معروفيت و تجلی و ظهور مورد تعقل  می باش
و ادراک و فهم واقع نمی شود مگر به خداوند تعالی شانه.

ــفه نيز گفته  ــلك عرفان و فلس ــاس مس ــن مورد بر اس در همي
می شود:

ــده به  ــه نفس خود بنمايد تا كم كم تقويت ش ــالك... توجه ب س
ــف  ــد كه حتی در حين تالوت قرآن بر او منكش وطن مقصود برس
شود كه قاری قرآن خداست جل جالله... تمام افعال، در جهان خارج 
ــتناد به ذات مقدس او دارد، و می فهمد كه فعل از او سر نمی زند  اس
ــت... در اين مرحله سالك جز خدا را نخواهد شناخت،  بلكه از خداس
بلكه خدا خود را می شناسد و بس. ذات، ذات مقدس حضرت خداوند 

است.۲۲۱
مکتب ميرزا می افزايد:

آنچه در ماست از اوست. نی هستيم برای نايی. صدايی كه از ما 
ــت؛ ما مشيت نداريم؛ مشيت ما به معنای  بيرون می آيد صدای اوس

آن است كه خدا در ما احداث مشيت می كند.۲۲۲
ــاؤون إال أن يشاء اهللا» در روايات  قرآن هم می فرمايد «وما تش
ــت ما وعاء مشية اهللا  هستيم. به عبارت  دارد كه اين آيه خاص ماس
ــا ايجاد و احداث می كند  ــيت خودش را در ماهيات م ديگر خدا مش

مشيت خدا كه آمد ما ذو مشيت می شويم، آن مشيت كه نبود چيزی 
ــيار لطيف است و بايد در آن جدا دقت  ــت. اين نكته بس در كار نيس
ــت يك تكه شيشه است.  ــد ليوانی نيس ــود آب اگر در ليوان نباش ش
ــيانه نيايد آشيانه ای نيست يك سوراخ خالی است  مرغ اگر درون آش

همچون سوراخ های خالی ديگر.۲۲۳
البته در مسلک عرفا هم گفته می شود:

ــه معنای آن  ــتند... ب ــه دارای واليت مطلقه و کليه هس ائمه ک
ــابه و مماثل خواست خدا در خود خواستی دارند و به  ــت که مش نيس
ــته ها را در  ــان به طور منحاز و منفک اين خواس اعطای خدا به ايش
عالم خارج محقق می سازند... بلکه به اين معناست که در خارج يک 

اراده و يک اختيار و مشيت بيش نيست و آن اراده و اختيار و مشيت 
خداست و بس. (روح مجرد، سيد محمد حسين حسينی تهرانی) 

تفکيکيان می افزايند:
اين را كه دانستيد به تشبيه دقت كنيد ما وكر و وعاء مشيت خدا 
ــت ما خواستيم و خدا نخواست ما هيچيم،  هستيم، يعنی خدا خواس
ــه را كه خدا می خواهد، مطلب باالتر از  ــه اينكه ما می خواهيم آنچ ن
اينهاست. ائمه می فرموده اند كه ما نمی خواهيم مگر آنچه را كه خدا 
می خواهد آن ها كه اهل رضا و تسليم هستند اين  طورند، اما مطلب 
بر پايه بلندتری از اين مرتبه است بفرمايد ما از خودمان هيچ نداريم. 
ــتيم برای نايی. صدايی كه از ما  ــت از اوست. نی هس آنچه در ماس
ــيت نداريم؛ مشيت ما بمعنای  ــت؛ ما مش بيرون می آيد صدای اوس
ــن  ــيت می كند... «تبارك اهللا  احس ــت كه خدا در ما احداث مش آنس
الخالقين»، اشاره به خالقين می كند كه او احسن آن هاست، خالقيت 

خالقين ديگر به اوست و به عين مشيت او.۲۲۴
ــك و بينهم إال أنهم  ــالم می فرمايند ال فرق بين ــام عليه الس ام
ــت جز  ــود و علم و قدرت... ديگری نيس ــادك وخلقك يعنی وج عب

خدا.۲۲۵
مال محمد بلخی در اين زمينه بد نمی گويد:

علمـا و فقهـاي ما نـه تنها در اصول اعتقـادات، بلكه در فقه و اصـول فقه هم از 
چاشـني هاي مختلف اسـتفاده نكرده، و با نسـبت دادن انديشـه ها و يافته هاي 
خويش به عرش و آسمان، انتظار تسليم شدن ديگران در مقابل مطالب خويش 
را ندارنـد، چرا كه نشـان حقانيت حق را بر جبين خـود آن مي بينند و هرگز دفاع 
از عقايـد خود را نيازمند توسـل به راه كارهاي باطـل نمي يابند، لذا وجوه مختلف 
آرا و انظـار خـود و ديگران را در فضايي كامال علمي و اسـتداللي، تقرير و تبيين 
مي كنند، و جز براي معصومين عليهم  السـالم براي انديشـه هاي احدي، و تحت 
هيـچ عنواني، امتياز و قداسـتي قائل نيسـتند، و تقوي، يا ديانـت، يا رياضت، يا 
تشـرف خدمت امامان عليهم  السالم را نشان حقانيت، يا عصمت يا برتري فكر 

و انديشه او نمي شمارند.
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ــف مـردمـی  ــرد وصـ ــود از م ــم ش گ
دمی آ بـر  ـــود  ش غالب  پری  ــون  چ
ــه بود ــری گفتـ ــری نه زان س ــن س زي
بـود ــه  گفتـ پـری  ــد  گوي و  ا ــه  نچ آ
بـود چون  خود  ــری  پ ين  ا ر  گا كرد
نون بود ا اين دم و قا ــری ر چون پ
ــت س ا فر  كا نگفته  حق  گويد  كه  هر 
ـــت       ــه پيغمبر اس ــرآن گفتـ ــه ق ــر چ گ

... هم چنان که نايی در نی، و پری در آلتيت مصروع اين اعمال 
ــت که نايی آن  را انجام ميدهد پيامبر صلی اهللا عليه آله هم نيی اس
خداست، حرف پيامبر حرف خداست، او کاره ای نيست و اصوال اويی 

در کار نيست هر چه هست از خداست.۲۲۶
بديهی است با توجه به مبانی مکتب ميرزا، اين مطلب مخصوص 
ــه امامان معصوم عليهم  ــی مخلوقات نبوده، بلکه همه يعنی چ برخ

السالم و چه غير ايشان را شامل می شود.
ــت و غير از توجه هيچ چيز ديگر  ــما فقط توجه اس تمام افعال ش
ــت... اينکه همه افعال انسان داخلی و خارجی توجه های باآللة  نيس
ــرار بزرگ قرآن و روايات  ــت يکی از رموز و اس و من دون اآللة اوس
ائمه اهل البيت عليهم السالم است... در کتاب های کالمی هم اين 
ــت که  ــانی اس ــود. دريافت اين اصل از آن کس مطلب يافت نمی ش
ــت و آن  ــان به مقام امام زمان ارواحنا فداه اتصال يافته اس ملکوتش
حضرت آن ها را بر اين حقيقت واقف نموده اند و تنبه داده اند و اکنون 

پس از پنج واسطه برای شما مطرح می گردد.۲۲۷
ــت و  فعل ما در جميع مراحل غير از توجه هيچ چيز ديگری نيس
اين را احدی از فالسفه (نه اشراق، نه مشاء، نه رواق) نفهميده .۲۲۸

ــه أفعال الفواعل االمکانية يرجع إلی أمرين أحدهما... فی  إن کن
ــهود  ــن القادرين فقط وهو عبارة عن التوجه والش الفواعل المختاري
والرؤية والوجدان وغير ذلك من العبارات، وثانيهما... عبارة عن قبول 
ــاه ومالکيتها له إما عن  ــرف ووجدانها إي الماهية وجود الماهية االش
ــن الفواعل المختارين  ــل وقدرته کما فی المنفعالت ع اختيار الفاع
ــإذن اهللا تعالی کما فی  ــاره وقدرته بل ب ــن اختي ــن، أو ال ع القادري

المنفعالت عن الفـواعل الغـير المختارين.۲۲۹
ــتش به يکی از دو امر  همانا کنه افعال فاعل های امکانی بازگش
ــت، يکی فقط در فاعل های مختار قادر است، و آن عبارت است  اس
ــر آن. و دومی آن عبارت  ــهود و رويت و وجدان و غي ــه و ش از توج
ــت از قبول ماهيت، وجود ماهيت اشرف از خود را و وجدان آن و  اس
مالکيتش آن را، يا به اختيار و قدرت فاعل، کما اين که در منفعالتی 
که از فاعل های مختار و قادر قبول فعل می کنند؛ و يا بدون اختيار و 
قدرت بوده بلکه به اذن خداوند است کما اين که در منفعالتی که از 

فاعل های مختار و قادر قبول فعل می کنند چنين است.
البته فلسفه و عرفان هم می گويد:

ــا فی وجوده فضال  ــماوات، أدرج حقائه ــن علم حقايق الس ان م

ــان عالما عقليا  ــن رقائقها، ومن هنا قيل: «الحكمة صيرورة االنس ع
مضاهيا للعالم العينی».۲۳۰

ــر مبنای مذهب  ــير فاعليت ب ــاس آن چه که در مورد تفس بر اس
ــتيم که حاصل آن اين بود که فعل و فاعل  ــطائيان بيان داش سوفس
ــال خارجيت ندارند، اينک  ــه يک چيزند و افعال ما اص و مفعول هم

شايسته است که به کلمات تفکيکيان نيز توجه کنيد:
ــما نيستند و اين توجهات هم  ــما چيزی جز توجهات ش افعال ش
ــند. منتهی تارة  ــر از وجودتان و انحای وجودتان نمی باش چيزی غي
ــرف نفس به حالت بساطت واجد  اين توجهات را در مقام اعلی و اش
ــتيد، و اخری به هنگام انجام دادن افعال آن ها را به مقام اخس  هس
ــما هم مال خودتان نيست بلکه  ــده ايد. وجود ش آورده تفصيل بخش

خداوند به شما تمليک کرده است.۲۳۱
ــما همان توجهی است که به ماهيت آب خوردن خارجی  فعل ش
ــی و تأثيرات خارجی  ــباب طبيع می کنيد. بر زمينه فرض تمامی اس
ــت... شما هنگامی که  ــما است توجه آب خوردن اس آن چه مال ش
ــدن به چهره او وابسته به توجه  با زنی... برخورد می کنيد... خيره ش

شماست. اصال خيره شدن چيزی جز توجه شما نيست.۲۳۲
ــفه وجدان نکرده اند تعارف هم ندارد.  کنه اختيار را آقايان فالس
کنه اختيار را بنابر آنچه که ما گفتيم و وجدانی شما شد آزادی نفس 
ــارت بود از  ــود معلول، و قدرت عب ــبت به تنزل دادن وج ــت نس اس
ــرف. اين کنه اختيار  مالکيت نفس وجود مقدور را به نحو اعلی و اش

ما بود.۲۳۳
برای پی بردن به واقعيت افعال، به فعلی در مقام اشرف نفستان 
ــته بر يک صندلی تصور کنيد... همه  ــخصی را نشس دقت کنيد. ش
ــما و اعدام آن ها به  ــهولت می يابيد که پيش از توجه ش ــما به س ش
ــت که در اين حالت به مقام ذکر  ــلب توجه شما از آن ماهيت اس س
ــوع می کند. اين  ــرب نی نمی اندازد! ـ رج ــم ـ آن جايی که ع حکي
ــت و آن واقعيت چه می شود و کجا می رود فعال مقتضی  رجوع چيس
نيست که بگويم بدين جهت که بدون استثنا استعداد دريافت آن را 
ــما پيدا نمی شود. لذا از آن می گذرم  نداريد و حالت وجدان آن در ش
ــت و پنجم آمده است: ...و ذکر حکيم که باطن  [البته در درس بيس
نورانی حضرت خاتم النبيين صلی اهللا عليه و آله و سلم است]... ولی 
آنچه به هر حال شما می يابيد اين است که اعدام و ابقاء آن صورت 
ــت و نيز گفتيم که وجود آن صورت (تصور شما =  ــت شماس به دس
شخص نشسته بر صندلی را) خود شما هستيد و اين توجه که وجود 
ــعله ای از وجود خود شماست منتهی مادامی که  آن ماهيت است ش
ــگفت  ــد آن مقدور يعنی وجود آن ماهيت به نحو ش ــه نکرده اي توج
ــدت و وحدت در شما هست، و  ــاطت، ش انگيز و فوق العاده ای از بس
ــما جلوه  ــکلی ضعيف در ش زمانی که توجه می کنيد آن وجود به ش
می کند... روشنايی اين المپ چيست... اين انرژی نورانی خود انرژی 
ــت... بخشی از انرژی  ــت اما غير آن هم نيس الکتريکی نيروگاه نيس
ــکل روشنايی خاصی نمايان شده است...  نيروگاه در اين المپ به ش
ــوی به تنهايی دارای همه آن  ــروط و آن نقطه نورانی و ق رأس مخ
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شدت های مختلفه مقاطع گوناگون مخروط است و همه آن ها را به 
شکل اعلی و ابسط داراست منتها وقتی که پخش شود در آن مقاطع 
ظاهر می گردد. اين مثال ها را که فهميديد حاال ياد آور می شويم که 
ــته بر صندلی توجه کنيد  ــما پيش از آنکه به ماهيت انسان نشس ش
ــر در موطن نفس و يا در  ــد و يا به ماهيت ديگ ــاد نمايي و آن را ايج
ــيد می يابيد که وجود همه آن ها را به نحو اعلی و  خارج وجود ببخش
ابسط واجد و مالک هستيد... انسانی که واقعيت افعال را به بساطت 
ــت و در انجام آن کارها تنها از شدتشان می کاهد  ــدت واجد اس و ش
ــت که  و آن ها را ضعيف می کند و به ظهور می آورد ديگر برای اوس
آن کارها را به ظهور آورد و برای اوست که ماهيت آن ها را در ذکر 

حکيم باقی بگذارد و اصال توجهی به آن ها نکند.۲۳۴
اقسام عليت و فاعليت و تأثير

ــت و تأثير دارای  ــان و مکتب وحی، علّي ــدگاه عقل و بره از دي
اقسام مختلفی است، مانند:

ــابقه وجودی آن ها (خلق ال  ــيا بدون س ۱) خلقت و آفرينش اش
من شیء)

ــیء به صورت های مختلف مانند سرکه  ۲) تطورات وجود يک ش
شدن آب انگور

۳) افعال ارادی و اختياری فاعل مختار
ــت و معلوليت، و تأثير و تأثر  ــفه و عرفان هرگز علي ولی در فلس
ــت، و «فعل  به معنای «خلقت و آفرينش» که همان معنای اول اس
فاعل مختار» که معنای سوم است پذيرفته نيست، بلکه در حقيقت، 
ــفه و عرفان منحصر است به تطورات وجود  معنای معلوليت در فلس

به اطوار مختلف آن که همان معنای دوم می باشد.
مال صدرا حتی در باره فاعليت خداوند هم می گويد:

رجعت العلية واإلفاضة إلی تطور المبدأ األول بأطواره.۲۳۵
ــت و افاضه خداوند به اين باز می گردد كه خود او به  معنای علي

صورت های مختلف و گوناگون درمی آيد.
مکتب ميرزا نيز مانند عرفا اساس معنای خلقت و دوئيت خالق و 
مخلوق را انکار می کند، لذا در نظر ايشان هم مانند عرفا غير از خدا 
ــخن از جبر يا اختيار، يا فاعليت يا عدم فاعليت  چيزی نيست که س

او در ميان آيد. چنان که می گويد:
اعلم أيضا أن الفعل واالنفعال المعقولی المقولی أی التأثير والتأثر 
ــا أبدا إذ المؤثر أو المتأثر إما أن يکون  ــط وباطل وال مصداق لهم غل

ــدان. أما  ــو الوجود أو الماهية وکالهما فاس ه
ــد عرفت أن الوجود  ــر الوجود أو تأثره فق تأثي
ــر وال يتحدد أبدا وال يتعين بنحو من  ال يتغي
ــی للوجود... وأما  ــاء التعين وإال يلزم الثان أنح
تأثير الماهية أو تأثرها فقد عرفت أن الماهية 
ــی يؤثر فيها  ــيئا منحازة هناك حت ــت ش ليس
ــك نور ماهية  ــود... نعم إن الماهية تمل الوج
أشرف بحقيقة المالکية وتقبله وتنفعل به.۲۳۶

بدان اين که فعل و انفعال معقولی مقولی 
ــت و برای  يعنی تاثير و تاثر غلط و باطل اس
ــت و يا  ــت، زيرا موثر يا متاثر يا وجود اس اين دو ابدا مصداقی نيس
ــت. اما بطالن تاثير يا تاثر وجود  ــد اس ماهيت، و هر دو باطل و فاس
ــتی که وجود هيچ گاه تغيير نمی کند و  ــت که دانس از اين جهت اس
ــود و  محدود نمی گردد و به هيچ نحوی از انحاء تعين متعين نمی ش
ــردد... و اما بطالن تاثير يا تاثر  ــد که وجود محدود گ اال الزم می آي
ــتی که ماهيت چيزی جدای از  ــت که دانس ماهيت به اين جهت اس
وجود نيست تا وجود بخواهد در آن اثر کند... بله ماهيت نور ماهيت 
ــود، و آن را قبول  ــرف از خود را به حقيقت مالکيت مالک می ش اش

می کند، و از آن منفعل می شود.
نظريه مكتب وحى و عموم علما و فقها و متكلمين

ــاس قدرت و اختيار مطلق خويش هر چيزی  خداوند متعال بر اس
ــاد می فرمايد. افعال ما نيز واقعا و  ــه هر گونه ای که بخواهد ايج را ب
ــطه، و  ــد، و نه با واس حقيقتا از خود ما که مخلوق خداونديم می باش
نه بدون واسطه، و نه با صرف نظر از تعينمان به خداوند نسبت داده 

نمی شود. رسول خدا صلی  اهللا  عليه  و  آله و سلم می فرمايند:
ــون فی آخر الزمان قوم يعملون المعاصی ويقولون إن اّهللا  قد  يك

قدرها عليهم، الراد عليهم كشاهر سيفه فی سبيل اّهللا .۲۳۷ 
ــند كه گناهان و معاصی را انجام دهند  در آخرالزمان گروهی باش
ــی كه  ــت. كس ــان مقدر فرموده اس و گويند كه خداوند آن را بر ايش
ــان را رد كند مانند كسی است كه در راه خداوند شمشير كشيده  ايش

باشد.
حضرت رضا عليه السالم می فرمايند:

ــرك، ونحن منه براء فی  ــبيه والجبر فهو كافر مش من قال بالتَّش
الدنيا واالخرة.۲۳۸ 

هر كس به تشبيه و جبر اعتقاد داشته باشد مشرك است و ما در 
دنيا و آخرت از او بيزاريم.
صاحب علم جمعى

ــتاد و شاگرد،  ــله ها و مراتب و روابط خاص اس گرچه حفظ سلس
ــلم مرام  ــان از اصول ضروری و مس و لزوم رعايت اجازات بين ايش
ــالم و  ــک بر خالف ضروريات مبانی اس ــه بوده، و بدون ش متصوف
مکتب اهل بيت عليهم السالم می باشد، اما بنيانگذار مكتب تفكيک 
در عين مخالفت شديد با ساير ارادتمندان استاد مشترکـ  كه پيوسته 
نام وی را مخفی می داشته است ـ مدعی است سلسله اجازه تا استاد 

گرچه حفظ سلسله ها و مراتب و روابط خاص استاد و شاگرد، و لزوم رعايت 
اجازات بين ايشان از اصول ضروري و مسلم مرام متصوفه بوده، و بدون شك 
بر خالف ضروريات مباني اسـالم و مكتب اهل بيت عليهم السـالم مي باشد، 
اما ميرزاى اصفهانى (ره)  در عين مخالفت شـديد با ساير ارادتمندان استاد 
مشـترك مدعي است سلسله اجازه تا اسـتاد را كه تماماً از عرفاي مشهور و 
معروف مي باشند كنار گذاشته، و بدون واسطه در عالم تجريد و انخالع بدن 

خدمت استاد مي رسيده و علوم و معارف را از وي اخذ مي كرده است.
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ــند كنار گذاشته، و  ــهور و معروف می باش را كه تمامًا از عرفای مش
ــطه در عالم تجريد و انخالع بدن خدمت استاد می رسيده  بدون واس

و علوم و معارف را از وی اخذ می كرده است.
ــخصی با عنوان مبهم صاحب علم جمعی ياد  ايشان از چنين ش
می نموده است، ولی بر اساس ادعای برخی بزرگان تفكيک و بيانات 
ــم جمعی يكی از علمای چند  ــان، صاحب عل و مکتوبات رمزی ايش
ــتری» است كه در پی ارادت به  ــيد علی شوش قرن پيش به نام «س
ــر به ظاهر غيبی، رويه  ــنيدن يك خب مردی جوال (بافنده) در اثر ش
ــالم در امر  ــالم بلكه امامان معصوم عليهم الس ــيره علمای اس و س
ــت از مناصب علمی و  ــريعت را تخطئه نموده، و دس ــاوت و ش قض
شرعی خود برداشته، تحت نظر ايشان به سلوك های خاصی پرداخته 
ــز «جبر» و «وحدت وجود» و...  ــت تا آن جا که به معارفی كه ج اس
چيز ديگری نيست رسيده است. اين مطلب كه آيا حقيقت اين عوالم 
چه بوده، و كسی كه در انديشه ايشان به عنوان صاحب علم جمعی 
ــتری تجلی کرده، و اين مطالب را به ايشان القا  ــيد علی شوش و س

نموده، چه حقيقت و هويتی داشته است نيز اصالً معلوم نيست.
ــد: ميرزا مهدی اصفهانی  ــاگردان ميرزا گفته ان (برخی ديگر از ش
ــال فقط معارف گفتند و نکات دقيقی را بيان می کردند  مدت سه س
ــت. می گفتيم: آقا صاحب  و می فرمودند: اين از صاحب علم جمع اس

علم جمع کيست؟ می فرمودند: می شناسيد او را۲۳۹.
برخی وحدت وجوديان در باره اتصال سند خود به جوالی مذكور 

چنين می نويسند:
ــالم  حقيقت عرفان از امير المؤمنين علی بن ابی  طالب عليه الس
ماثور است و طرقی كه يدًا به يد اين حقيقت را نشر داده اند از يكصد 
ــته های تصوف از بيست و پنج دسته  ــت، ولی اصول دس متجاوز اس
ــله ها منتهی به حضرت علی بن ابی  تجاوز نمی كند و تمام اين سلس
ــه فرقه از  ــت و پنج فرقه دو س ــب می گردد. و فقط در اين بيس  طال
خاصه می باشند و بقيه همگی از عامه اند. و بعضی از آنها سلسله شان 
به معروف كرخی و او به امام رضا عليه السالم منتهی می گردد، ولی 
ــت به هيچ يك از اين  ــه ما كه همان طريقه مرحوم آخوند اس طريق

سلسله ها منتهی نيست.۲۴۰
ــق  الحقايق» تأليف ميرزا  ــتانی که در كتاب «طرائ موافق با داس
ــاه  ــی فرزند ميرزا زين العابدين ملقب به رحمت علی ش معصوم عل
نعمت اللهی شيرازی، که در بيان طريقه صوفيان شاه نعمت اللهی و 
شرح حال مشايخ و اقطاب صوفيه نگاشته شده است و حتی مرحوم 
ــهيد و عالمه مجلسی و پدرش و  ــيد ابن طاووس و ابن فهد و ش س
امثال ايشان را از صوفيه می شمارد، نيز در نوشته های برخی وحدت 

وجوديان می خوانيم:
ــيد علی  ــتر... آقا س ــال پيش در شوش حدود متجاوز از يكصد س
شوشتری... به تصدی امور عامه از تدريس و قضا و مرجعيت اشتغال 
داشته، يك روز ناگهان كسی در منزل را می زند... در را باز می كنند 
ــخص جواليی (بافنده ای) است... می گويد: فالن حكمی  می بيند ش
ــهود، ... صحيح نيست... ملك متعلق  را كه نموده ايد طبق دعوی ش

ــت، اين  ــت و قباله آن در فالن محل دفن اس ــه طفل يتيمی اس ب
ــت... و می رود و آيت  ــما در پيش گرفته ايد صحيح نيس راهی كه ش
اهللا در فكر فرو می رود اين مرد كه بود و چه سخنی گفت؟ در صدد 
تحقيق برمی آيد معلوم می شود كه در همان محل، قباله ملك يتيم 
ــاهد زور بوده اند، بسيار  ــهود در ملكيت فالن، ش ــت و ش مدفون اس
ــيد  ــب بعد... جوال در می زند می گويد: آقا س ــد... ش بر خود می ترس
ــما می رويد. و در شب سوم...  ــتری! راه اين نيست كه ش علی شوش
ــرف شويد و  ــرف مش ــويد... به نجف اش جوال می گويد : معطل نش
ــش ماه در  ــما گفته ام انجام دهيد. و پس از ش ــی را كه به ش وظايف
ــالم نجف اشرف به انتظار من باشيد... مرحوم شوشتری...  وادی  الس
ــوند، در وادی  السالم  ــرف می ش در اولين وهله ای كه وارد نجف اش
ــيده  هنگام طلوع آفتاب مرد جوال را می بيند كه گويی از زمين جوش
ــد، مرحوم  ــتوراتی داده و پنهان ش و در برابرش حاضر گرديد و دس
ــتری... طبق دستورات جوال عمل می كند تا می رسند به درجه  شوش
ــت... استاد بزرگوار عارف بی بديل  و مقامی كه قابل بيان و ذكر نيس
مرحوم حاج ميرزا علی آقا قاضی تبريزی از شاگردان مكتب مرحوم 
آقا سيد احمد كرباليی هستند (كه ايشان و حاج ميرزا جواد آقا ملكی 
ــيخ محمد بهاری شاگردان آخوند مال حسين قلی  تبريزی و حاج ش
ــتری و او هم صاحب داستان  ــاگرد سيد علی شوش همدانی، و او ش
جوال بوده اند). اين است سلسله اساتيد ما كه باالخره به آن شخص 
ــی بوده و به كجا  ــود، ولی آن مرد جوال چه كس جوال منتهی می ش

ارتباط داشته... هيچ معلوم نيست.۲۴۱
ــته جای اين پرسش باقی است که كسانی كه در يك فرع  پيوس
ــخص مجهول اعتماد نمی كنند، چگونه  مختصر فقهی به روايت ش
ــان را تحت   ــه تمام اصول و فروع و دنيا و آخرت ايش ــی ك در مطلب
ــعاع قرار می دهد، خود را موظف به اجرای دستورات كسی قرار  الش
ــت با چه  ــد كه به صراحت اعتراف می كنند اصالً معلوم نيس می دهن
نيروهايی ارتباط داشته است؟! مگر خود ايشان بارها شرط نكرده اند 
ــتاد بايد مطابق موازين شرع باشد، پس چگونه به  ــتورات اس كه دس
ــخص جوال رويه تمامی فقها و بزرگان و بلكه  همين سادگی آن ش
ــلم و امامان معصوم عليهم  خود پيامبر اكرم صلی اهللا عليه وآله وس
ــالم را در امر قضاوت و عمل به شهادت شهود تخطئه می كند،  الس
ــتانـ  به او سر ارادت و تسليم  ــان همـ  بر فرض صحت داس و ايش

می سپارند؟
ــان تصريح نكرده اند  ــردمداران عرف عالوه بر اينكه مگر خود س
ــف و شهود هرگز دليل نمی شود  كه خبر دادن از امور پنهان، و كش
ــان در مقابل  ــد؟ پس چگونه ايش ــه صاحب آن از اوليای خدا باش ك
ــت  ــدند و دس ــك خبر به ظاهر غيبی اين چنين مجذوب جوال ش ي
ــه اطاعت اوامر او  ــته ب ــرعی خود شس از خانه و زندگی و منصب ش
ــه در مقابل آن  ــخصی ك ــتند؟ آن هم خبری كه هر ش همت گماش
قرار می گرفت، بايد احتمال می داد كه شايد خود همان جوال سند را 
قبالً دفن كرده و مقدمات كار خود را فراهم آورده باشد؟ با همه اين 

احوال در مکتب تفکيک در مورد پير راه گفته می شود:
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ــی به جايی برسد... تارة اکتسابی به  محال است بی رياضت کس
دست ولی و پير دستگير و مرشد و...۲۴۲

ــريعت و  ــير ش ــما بگويم که هرگز نه در مس اين مطلب را به ش
ــانی تحقيق نکرده دنبال کسی نرويد. اگر  ــير ترقيات نفس نه در مس
ــما را يک منزل باال  ــتيد دست ارادت به کسی بسپاريد که ش خواس
ــی را بيابيد که اعلميتش مسجل و  ــيار تحقيق کنيد تا کس ببرد بس

مسلم باشد.۲۴۳
آقا رحيم ارباب به مرحوم سيد اسماعيل صدر نوشت: ميرزا مهدی 
را مواظبش باشيد، بچه طلبه است. مرحوم صدر دست روی سر اين 

گذاشته بود و خود مرحوم صدر هم بی سير و سلوک نبوده.۲۴۴
در پايان ياد آور می شويم که مرحوم ميرزا دو دوره از عمر خود را 
ــت، يکی اوايل عمر وی که در سير وسلوک های عرفانی  گذرانده اس
ــده است، دوم آخر عمر وی که در مسير مخالفت با فلسفه و  طی ش
عرفان قدم گذاشته است. وی کتاب تقريرات بلکه تمامی کتاب های 
ــت و بدون شک اين  ــته اس خود را در همين دوره دوم گفته يا نوش
کتاب از جمله معتبرترين و مستند ترين آثار ميرزا است که ميرزا آن 
را به قلم خود تصحيح کرده، و حواشی خود را هم اضافه کرده است. 
ــد که ميرزا تقريرات را  ــف تقريرات در مقدمه آن تصريح می کن مؤل

ديده و تصحيح نموده است، چنان که می نويسد:
الرسالة نبذة مما استفدنا من بيانات شيخنا واستادنا االصفهانی... 
ــا وصححها بقلمها  ــی حضرته فنظر فيها واصلحه ــد عرضتها عل وق
ــداد الملون فهو من  ــی بالم ــريف فکل ما تری فيها من الحواش الش

خطه.۲۴۵
ــته نمونه ای از چيزهايی است که از بيانات شيخ و استاد  اين نوش
ــه خودش عرضه  ــتفاده کرده ايم... و آن را ب ــی» اس ــود «اصفهان خ
ــته ام، پس آن را خوانده، و به قلم شريف خود اصالح و تصحيح  داش
نموده است. پس هر چه که ديدی در حواشی آن با قلم رنگی نوشته 

شده، خط خود اوست.
شيوه علما و فقها و اعيان مكتب

علما و فقهای ما نه تنها در اصول اعتقادات، بلكه در فقه و اصول 
ــبت دادن  ــتفاده نکرده، و با نس ــنی های مختلف اس فقه هم از چاش
انديشه ها و يافته های خويش به عرش و آسمان، انتظار تسليم شدن 
ــان حقانيت  ــران در مقابل مطالب خويش را ندارند، چرا كه نش ديگ
ــق را بر جبين خود آن می بينند، لذا وجوه مختلف آرا و انظار خود  ح
ــتداللی تقرير و تبيين  ــال علمی و اس ــی كام ــران را در فضاي و ديگ
ــه های  ــالم برای انديش ــد، و جز برای معصومين عليهم  الس می كنن
احدی، و تحت هيچ عنوانی، امتياز و قداستی قائل نيستند، و تقوی، 
يا ديانت، يا رياضت، يا تشرف خدمت امامان عليهم  السالم را نشان 

حقانيت، يا عصمت يا برتری فكر و انديشه او نمی شمارند.
امام صادق عليه السالم است که می فرمايند:

اياک ان تنصب رجال ً دون الحجة فتصدقه فی كل ما قال.۲۴۶
ــی را منصوب داشته  بپرهيز از اين که غير از حجت خداوند، کس

در هر چه می گويد تصديقش نمائی.

پى نوشت ها:
۱ . نهج البالغه، خطبه ۱۸۵؛ االحتجاج، ۱/ ۴۸۰؛ بحاراالنوار، ۴ / ۲۶۱.

۲ . كافى، ۱ / ۱۱۶؛ التوحيد، ۱۹۳؛ بحاراالنوار، ۴ / ۱۵۳.
۳. التوحيد، ۸۳؛ بحار األنوار، ۲۰۷/۳.

۴ . شرح  االشارات،  ۱۷۶/۳.
۵ . طباطبايی، محمد حسين، بداية الحكمة، ۷۷.

۶ . االقتصاد، ۲۴.
۷ . عالمه حلی: شرح تجريد، ۳۵.

۸ . اسفار، مالصدرا، ۲ / ۳۶۸.
۹ . «فتوحات چهار جلدی، « ابن عربی ۲ / ۴۵۹.

ــن، آذر  ــن زاده، حس ۱۰ . فصوص الحکم، ۳۰، ۷۸؛ وحدت از ديدگاه عارف و حكيم، حس
۱۳۶۲، ۷۶، به نقل از ابن عربی؛ اسفار،۲/ ۸۸

۱۱ . فصوص الحکم، ۱۲۵؛ با شرح و ترجمه ممد الهمم، حسن زاده آملی، ۳۱۱.
۱۲ . شرح قيصری بر فصوص الحكم، ۲۵۲. در نسخه ديگر: إن لكل شی ء، جمادًا كان أو 
ــًا ونطقًا وإرادة، وغيرها مما يلزم الذات االلهية، النها هی الظاهرة بصور  حيوانًا، حياة وعلم

الجماد والحيوان. شرح فصوص (قيصرى)، شرح  قيصرى،۷۲۶.
۱۳ . «انه الحق» حسن زاده، حسن ۴۶.

۱۴ . مشاعر، مال صدرا، .۵۴.
۱۵ . شرح فصوص الحكم، ۷۱۵ فص و حکمة احديه در کلمه هوديه.

۱۶ . شرح فصوص الحكم، ۳۸۹.
۱۷ . «فصوص الحكم» ابن عربی ۱۹۲، چاپ اول، سال ۱۳۶۶؛ شرح قيصری، ۹۶.

۱۸ . ابن عربى: فصوص الحكم، چاپ اول، ۱۳۶۶، ۱۹۵.
۱۹ . شرح گلشن راز، الهيجی، محمد، ۱۳۳۷ شمسی، ۶۴۱ ـ ۶۴۷.

۲۰ . شرح گلشن راز، الهيجی، محمد، ۱۳۳۷ شمسی، ۶۴۱.
۲۱ . داوود قيصرى: شرح فصوص الحكم/ ۵۲۴.

۲۲ . کليات ديوان شمس تبريزی، با مقدمه جالل الدين همايی، انتشارات صفی علی شاه، 
چاپ دهم، ۲۶۹/۱۳۷۱.

۲۳. حسن زاده آملی، حسن، تعليقات كشف المراد، ۵۰۲.
۲۴. شبستری، مثنوی گلشن راز.

۲۵. حسن زاده آملی، حسن: تعليقات كشف المراد، ۴۶۳.
۲۶ . روح مجرد، حسينی تهرانی، محمد حسين، ۱۴۱۸ ق، چاپ چهارم، ۵۴۶.

۲۷ . روجی، شمس الدين محمد: مجله معارف، ش ۴۴.
ــن، فصل «تعين اطالقی و احاطی  ــن زاده، حس ۲۸ . وحدت از ديدگاه عارف و حكيم، حس

واجب به بيان كمل اهل توحيد»، آذر ۱۳۶۲، ۶۴ ـ ۶۶
۲۹ . الهی نامه، حسن زاده، حسن، ۱۳۶۲ شمسی، ۴۰.

۳۰ . مال صدرا: اسفار، ۲ / ۳۴۱
۳۱ . حسن زاده آملی، حسن: تعليقات كشف المراد، ۴۷۷.

۳۲. حسن زاده آملی، حسن، تعليقات كشف المراد: ۴۳۲ـ۴۳۳. 
۳۳. حسن زاده آملی، حسن، ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، ۱۰۷.

.۳۴ حسن زاده آملی، حسن، وحدت از ديدگاه عارف و حکيم، ۸۰.
ـ  ۲۹۴. ۳۵ . األسفار، ۲ / ۲۹۲ 

۳۶ . مرتضی مطهری، پاورقی اصول فلسفه و روش رئاليسم، ۱۱۰_۱۲۶.
۳۷. جوادی آملی، عبد اهللا : علی بن موسی الرضا عليه  السالم والفلسفة االلهية،۳۶ .

۳۸ . مصباح يزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، ج 
۳۹ . نور علی نور در ذكر و ذاكر و مذكور، حسن  زاده، حسن، ۱۳۷۶ شمسی، ۴۷ ـ ۴۸.

۴۰ . انه الحق، حسن زاده، حسن، ۱۳۷۳ شمسی، ۶۸.
۴۱ . ممد الهمم در شرح فصوص الحكم، حسن زاده آملی، ۵۱۴.

۴۲ . شمس تبريزی، مقاالت، ۱۳۷۷ شمسی، ۱۶۲/۱.
ــود مرحوم نخودكی  ــه نقل از پدر خ ــان ها، ۱۶۳ ـ ۱۶۴، ب ــان از بی نش ــدادی: نش ۴۳. مق

اصفهانی.
ــوی اال الماهيات التی هی بذاتها  ــواء هی الماهيات أی ليس مصداق للس ۴۴. فحقيقة الس
شیء وال شیء، فهی سواه تعالی ومعنی مخلوقيتها هو مالكيتها وواجديتها لذلك النور الغير 

المتناهی الغير المتعين أزال وأبدا. (تقريرات درس ميرزا مهدی اصفهانی، ۷۰).
.۴۵ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، درس پنجاهم، ۷۶۲.
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۴۶. معارف القرآن، خطی، ميرزا مهدی اصفهانی.
.۴۷ ولی باز هم «ابواب الهدی» می نويسد: فهو عز وجل خالق الوجود ورب الوجود! (ميرزا 
ــت نه معنای  ــدی، ۳۹). البته منظور از خلقت، تعين دادن اس ــدی اصفهانی: ابواب اله مه

واقعی آن.
۴۸. حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، درس پنجاهم، ۷۵۷.

۴۹. حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، درس پنجاه و يک، ۷۸۳.
. ۵۰حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۸۵.

.۵۱ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۵۸ ـ ۷۵۹.
. ۵۲حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۴۶.

.۵۳ ميرزا مهدی اصفهانی: ابواب الهدی، ۲۴.
. ۵۴حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، درس پنجاه و يک، ۷۸۴.

.۵۵ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۵۵.
۵۶ . ميرزا مهدی اصفهانی، معارف القرآن، خطی.

۵۷ . ميرزا مهدی اصفهانی، تقريرات.
۵۸ . ميرزا مهدی اصفهانی، تقريرات، ۱۱۴.

۵۹ . ميرزا مهدی اصفهانی، ابواب الهدی، ۱۳۸۷، ۲۸۵.
۶۰ . ميرزا مهدی اصفهانی، تقريرات، ۶۸.
۶۱ . ميرزا مهدی اصفهانی، تقريرات، ۶۵.

۶۲ . ميرزا مهدی اصفهانی، تقريرات، ۶۷ ـ ۶۸.
۶۳ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۸۴.
۶۴ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۵۵.
۶۵ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۵۶۱.

۶۶ . حلبی، محمود، معارف الهيه، دوره دوم، درس دوازدهم.
۶۷ . ميرزا مهدی اصفهانی، معارف القرآن، خطی.
۶۸ . ميرزا مهدی اصفهانی، معارف القرآن، خطی.

ــه در مقدمه کتاب  ــاس آن چ ــرات درس ميرزا مهدی اصفهانی، ۹۷ ـ ۹۹. بر اس ۶۹. تقري
ــان  ــيده، و خود ايش ــت اين کتاب به نظر خود ميرزا مهدی اصفهانی رس تقريرات آمده اس
ــته  است. اين حواشی به خط خود  ــيه نوش آن را تصحيح نموده، و در موارد الزم بر آن حاش

ايشان موجود است.
۷۰ . حلبی، محمود، معارف الهيه، دوره دوم، خطی.
۷۱ . حلبی، محمود، معارف الهيه، دوره دوم، خطی.

۷۲ . معرفت نفس، تحرير يگانه، ۳۵۷ ـ ۳۵۶، ابواب الهدی، ۱۳۸۷، ۱۲۹.

۷۳ . معرفت نفس، تحرير يگانه، ۳۵۹ ـ ۳۵۸، ابواب الهدی، ۱۳۸۷، ۱۳۰.

۷۴ . معرفت نفس، تحرير يگانه، ۳۶۱ ـ ۳۶۰، ابواب الهدی، ۱۳۸۷، ۱۳۰.
۷۵ . ميرزا مهدی اصفهانی، انوار الهداية، ۲۴، ابواب الهدی، ۱۳۸۷، ۱۲۳.
۷۶ . معرفت نفس، تحرير يگانه، ۳۳۵ ـ ۳۳۴، ابواب الهدی، ۱۳۸۷ ۱۳۰.

۷۷ . ميرزا مهدی اصفهانی، انوار الهداية، ۳۳ ـ ۳۴، ابواب الهدی، ۱۳۸۷، ۱۵۷.
۷۸ . ميرزا مهدی اصفهانی، معارف القرآن، خطی.

۷۹ . نهج البالغه، خطبه ۱۸۶؛ بحار األنوار، ۲۵۴/۴.
۸۰ . علل الشرايع، ۶۰۷ ؛ بحار األنوار، ۲۳۰/۵.

۸۱ . كافی، ۱۲۰/۱؛ التوحيد، ۱۸۷ ؛ بحار األنوار، ۱۷۶/۴.
۸۲ . عيون االخبار ، ۱۷۱/۱ ـ ۱۷۲ ؛ التوحيد، ۴۳۴ ؛ بحار األنوار، ۳۱۳/۱۰. 

۸۳ . بحار األنوار، ۳۴۹/۱۰. 
۸۴ . عالمه حلی رحمه اهللا، كشف المراد، ۵۷.

۸۵ . سبزواری، هادی، شرح االسماء ، ۷۷.
۸۶ . ميرزا مهدی اصفهانی، معارف القرآن، خطی.

۸۷ . ميرزا مهدی اصفهانی، ابواب الهدی، ۱۳۸۷، ۳۵۳.
۸۸ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۶۵.

۸۹ . ميرزای اصفهانی، ابواب الهدی، ۴۹ ـ ۸۹.
۹۰ . ميرزای اصفهانی، تقريرات،۷۰.

۹۱ . ملکی ميانجی، محمد باقر: توحيد اإلمامية، ۳۹۹.
۹۲ . ميرزا مهدی اصفهانی: ابواب الهدی، ۸۹-۴۹

۹۳ . سبزواری، هادی، شرح االسماء، ۲۸۳، فروردين ۱۳۷۲.
۹۴ . شواهد الربوبية، تعليقات، ۵۳۳.

۹۵ . مکاتبات عرفانی، چاپ ۱۳۶۱، تعليقه آشتيانی، ۱۰۲ـ۱۰۳.

۹۶ . آملی، حيدر، جامع األسرار، ۵۲.
۹۷ تهرانی، جواد، عارف و صوفی چه می گويند، ۲۳۸.

۹۸ . تهرانی، جواد، عارف و صوفی چه می گويند، ۲۶۸.
۹۹ . عارف و صوفی چه می گويند، تهرانی، ۲۲۱.

۱۰۰ . قزوينی، مجتبی، بيان الفرقان، ۲۶۰.
۱۰۱ . قزوينی، مجتبی، بيان الفرقان، ۱۱۰ ـ ۱۱۲.
۱۰۲. تهرانی، ميرزا جواد آقا: ميزان المطالب، ۴۸.

۱۰۳. حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۵۶ ـ ۷۵۸؛ 
.۱۰۴ معارف الهيه درس پنجاه و سه، ۸۰۳.

۱۰۵ . التوحيد، ۴۵۳.

 ۱۰۶. التوحيد: ۲۴۶.
۱۰۷ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، درس اول.

۱۰۸. حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۶۴.

۱۰۹. حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۸۵.

۱۱۰. حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۶۷.
۱۱۱. طباطبايی، محمد حسين، اصول فلسفه و روش رئاليسم، مقاله هفتم.

۱۱۲. اسفار،۳۶۳/۲.
۱۱۳ . شرح نهاية الحکمة، داوود صمدی آملی، ۱۲۴.

۱۱۴ . شرح نهاية الحکمة، داوود صمدی آملی، ۱۱۰ ـ ۱۱۱.
۱۱۵ . ابن عربی؛ الفتوحات المکية، ۵۲۵/۳.

.۱۱۶ ن. ک: تجلی و ظهور، ۳۸۸.

۱۱۷. ن. ک: تجلی و ظهور، ۲۳۶.
۱۱۸ . نور علی  نور در ذكر و ذاكر و مذكور، حسن زاده، حسن، ۷۶ـ۷۷.

۱۱۹ . شرح نهاية الحکمة، داوود صمدی آملی، ۱۵.
.۱۲۰ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی،دوره دوم، درس پانزدهم.

ــوی،۲۴۱ ـ ۲۴۴، درس  ــتان قدس رض ــخه آس ــود، معارف الهيه، نس ــی، محم .۱۲۱ حلب
سيزدهم.

.۱۲۲ مجموعه آثار شيخ محمود شبستری، ۳۱۵.
۱۲۳ . ميرزا مهدی اصفهانی، ابواب الهدی، نسخه نجفی، ۶۹.

۱۲۴ . ميرزا مهدی اصفهانی، ابواب الهدی، ۱۳۸۷، ۲۹۴.
۱۲۵ . ميرزا مهدی اصفهانی، ابواب الهدی، ۶۱.

۱۲۶ . ميرزا مهدی اصفهانی، أبواب الهدی، ۱۲۴.
۱۲۷ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.
۱۲۸ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.
۱۲۹ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.
۱۳۰ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.
۱۳۱ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.
۱۳۲ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.
۱۳۳ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.

۱۳۴ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی،۷۵۴.
۱۳۵ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.

۱۳۶. ميرزا مهدی اصفهانی، مصباح الهدی، ۶ ـ ۷.
۱۳۷. ميرزا مهدی اصفهانی، مصباح الهدی، ۱۱.
۱۳۸. ميرزا مهدی اصفهانی، مصباح الهدی،۲۰.
۱۳۹ . ميرزا مهدی اصفهانی، ابواب الهدی، ۶۱.

۱۴۰. حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۶۷.
.۱۴۱ ميرزا مهدی اصفهانی: ابواب الهدی، ۹۶ - ۹۷.

۱۴۲. ميرزا مهدی اصفهانی: ابواب الهدی، ۹۲.
۱۴۳. ميرزا مهدی اصفهانی: ابواب الهدی، ۱۲۷.

۱۴۴. ن. ک: تجلی و ظهور، ۲۹.
۱۴۵ . سيد حيدر آملی، جامع االسرار، ۱۰۹.

۱۴۶ . شرح االسماء الحسنی، مال هادی سبزواری، ۴۱۱.
۱۴۷. حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، درس سی و پنجم.

۱۴۸. حلبی، محمود، معارف الهيه، دوره دوم، درس دوازدهم.
.۱۴۹ عالمه حلی: نهج الحق وكشف الصدق، ۵۷.
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.۱۵۰ تقريرات درس ميرزا مهدی اصفهانی ۶۹.
.۱۵۱ تهرانی، ميرزا جواد آقا: ميزان المطالب، ۳۲ ـ ۳۳.

.۱۵۲ تهرانی، ميرزا جواد آقا: ميزان المطالب، ۴۳.

.۱۵۳ تهرانی، ميرزا جواد آقا: ميزان المطالب، ۶۹.
۱۵۴ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.
۱۵۵ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.
۱۵۶ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.
۱۵۷ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.
۱۵۸ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.
۱۵۹ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.
۱۶۰ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.
۱۶۱ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.

۱۶۲ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم. اسفار، ۱۸۸،۲۶۳/۴.
۱۶۳ . معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، حلبی، محمود، درس چهل و پنجم.

۱۶۴ . ملکی ميانجی، محمد باقر: توحيد اإلمامية، ۲۷۶.

۱۶۵ . ملکی ميانجی، محمد باقر: توحيد اإلمامية، ۱۷۴.
۱۶۶ . توحيد و عدل، ۴۴.

۱۶۷ . مبانی خدا شناسی در فلسفه يونان و اديان الهی،  ۱۳۱.
۱۶۸ . مبانی خدا شناسی در فلسفه يونان و اديان الهی، ۱۳۳.
۱۶۹ . مبانی خدا شناسی در فلسفه يونان و اديان الهی، ۱۴۵.
۱۷۰ . مبانی خدا شناسی در فلسفه يونان و اديان الهی، ۱۳۷.
۱۷۱ . مبانی خدا شناسی در فلسفه يونان و اديان الهی، ۱۷۶.
۱۷۲ . مبانی خدا شناسی در فلسفه يونان و اديان الهی، ۲۰۱.

۱۷۳ . شرح االسماء الحسنی، مال هادی سبزواری، ۵۳۱.
۱۷۴ . امين، سيد حسن، وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسالمی، ۱۱.
۱۷۵ . امين، سيد حسن، وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسالمی، ۱۱.
۱۷۶ . امين، سيد حسن، وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسالمی، ۱۱.

۱۷۷ . ميرزا مهدی اصفهانی، ابواب الهدی، ۳۹.
۱۷۸ . ميرزا مهدی اصفهانی، ابواب الهدی، ۱۳۸۷، ۳۳۷.

۱۷۹. حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، درس چهل و پنجم.
۱۸۰. حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۶۷.

۱۸۱ . بحاراالنوار، ۹۱/۹۰، از غيبت نعمانی.
.۱۸۲ التوحيد، ۷۲؛ بحار األنوار،۲۲۱/۴.

.۱۸۳ بحــار األنوار، ۱۵۰/۹۴.

۱۸۴. نهج البالغه، خطبه اول.
۱۸۵. االحتجاج، ۱۹۸/۱؛ بحار األنوار، ۲۵۳/۴.

۱۸۶. بحار األنوار، ۲۵۳/۴، از احتجاج.
۱۸۷. تحف العقول، ۲۴۴/۴؛ بحار األنوار، ۳۰۱/۴.

۱۸۸ . بحار األنوار، ۱۹۳/۳.
۱۸۹ . كافی، ۹۷/۱؛ بحار األنوار، ۲۶/۴.

.۱۹۰ بحار األنوار، ۱۴۸/۳.

۱۹۱. بحار األنوار، ۲۵۳/۴.
.۱۹۲ عيون اخبار الرضا عليه  السالم، ۱۵۱/۱ ؛ بحار األنوار، ۲۲۸/۴.
۱۹۳. عيون اخبار الرضا عليه السالم، ۱۷۵/۱ ؛ بحار األنوار، ۳۱۵/۱۰.

.۱۹۴ الهيجی، محمد: شرح گلشن راز، ۶۳۹ ـ ۶۴۷.
.۱۹۵ حسن زاده، حسن: يازده رساله فارسی، ۲۸۸، نقل از رساله شعرانی.

.۱۹۶ ابن عربی: فصوص الحكم، انتشارات الزهرا، چاپ اول، ۱۳۶۶، ۱۹۵.
.۱۹۷ مجموعه آثار شيخ محمود شبستری، ۲۸۸.

.۱۹۸ ابن عربی، فصوص الحكم: ۱۹۲، انتشارات الزهرا، چاپ اول، سال ۱۳۶۶.
.۱۹۹ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۵۵.

.۲۰۰ تقريرات درس ميرزا مهدی اصفهانی ۷۱.
۲۰۱. حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، درس سی و پنجم.

.۲۰۲ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۹۰ ـ ۷۹۱.

.۲۰۳ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۸۰۸ ـ ۸۰۹.
۲۰۴. حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۸۲۲.

۲۰۵. حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۸۰۶.
.۲۰۶ تقريرات، درس ميرزا مهدی اصفهانی،۲۳. 
.۲۰۷ تقريرات، درس ميرزا مهدی اصفهانی، ۱۴.

۲۰۸ . شرح االسماء الحسنی، مال هادی سبزواری، ۵۶۲.
۲۰۹. تقريرات درس ميرزا مهدی اصفهانی، ۲۷.

۲۱۰ . نهاية الحكمة، طباطبايی، محمد حسين: ۲۹۳.

۲۱۱ . نهاية الحكمة، طباطبايی، محمد حسين: ۳۰۱.
۲۱۲ . طباطبايی، محمد حسين، رسائل توحيدی، ۸۱.

۲۱۳ . خير االثر در رد جبر و قدر ،حسن زاده آملی، حسن، ۱۹۹.
۲۱۴ . فيض کاشانی، قرة العيون، ۳۸۶.

۲۱۵ . مثنوی گلشن راز.
۲۱۶ . رسائل توحيدی، طباطبايی، محمد حسين، ۸۱.

۲۱۷ . خير االثر در رد جبر و قدر، حسن زاده آملی، حسن: ۱۹۹.
۲۱۸ . جوادی آملی، علی بن موسی الرضا عليه  السالم والفلسفة اإللهية، ۸۹ ـ ۹۴.

۲۱۹ . معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی،۷۸۵-۷۸۴.
.۲۲۰ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، درس سی و پنجم.

.۲۲۱ رساله لب اللباب، حسينی تهرانی، محمد حسين، ۱۵۴ – ۱۵۸.
۲۲۲. حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۷۰.
۲۲۳ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۷۰.
.۲۲۴ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۷۰.
.۲۲۵ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۹۰.
.۲۲۶ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۶۹.
.۲۲۷ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۲۵۷.

ــت و پنجم،  ــتان قدس رضوی، درس بيس ــخه آس .۲۲۸ حلبی، محمود، معارف الهيه، نس
.۴۱۹

.۲۲۹ تقريرات درس ميزرا مهدی اصفهانی، ۹۳.
۲۳۰ . شرح االسماء الحسنی، مال هادی سبزواری، ۱۷۰.

.۲۳۱ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی،۲۶۱.
.۲۳۲ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۲۵۸ ـ ۲۵۹.

ــت و يکم،  ــتان قدس رضوی، درس بيس ــخه آس ــی، محمود، معارف الهيه، نس ۲۳۳. حلب
.۳۵۳

ــوی، درس پانزدهم، ۲۶۵ ـ  ــتان قدس رض ــخه آس .۲۳۴ حلبی، محمود، معارف الهيه، نس
.۲۶۷

۲۳۵ . «مشاعر» مالصدرا ۸۳.
.۲۳۶ تقريرات درس ميزرا مهدی اصفهانی، ۹۳.

۲۳۷. بحاراالنوار: ۵ / ۴۷. 
۲۳۸ . بحاراالنوار: ۲۵ / ۲۶۶، به نقل از عيون االخبار شيخ صدوق. )

۲۳۹ . روزنه هايی از عالم غيب، ۳۴۴.
۲۴۰ . سيد محمد حسين تهرانی، لب اللباب.

۲۴۱۲۴۳. سيد محمد حسين تهرانی: ،لب  الباب، ۱۵۴ تا ۱۵۸.
. ۲۴۲حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، درس چهلم.
.۲۴۳ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، درس چهلم.

.۲۴۴ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، دوره دوم، درس دوازدهم.
۲۴۵ . ميرزا مهدی اصفهانی، تقريرات، ۱.

۲۴۶ . بحار االنوار، ۸۳/۲.
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پايان دفتر
 مقام معظم رهبرى:

حقايق اسالم را از متون اسالم بايد گرفت، حقايق اسالم 
را با مصطلحات خود اسـالم بايسـتى دانست و فهميد و 

مورد عمل قرار داد.
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مقام معظم رهبرى:

حقايـــق اســـالم را از متون 
اسالم بايد گرفت، حقايق 
اسالم را با مصطلحات خود 
اســـالم بايســـتى دانست 
و فهميد و مـــورد عمل قرار 

داد.

پايان دفتر
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غناى معرفتى اسالم
ــرفت علمى، هم پيشرفت عملى،  ــالم، ميدان براى پيشرفت باز است؛ هم پيش ــايه اس در زير س
ــى، هم عزت و اعتالى مدنى و هم آزادى و عدالت و  ــرفت سياس ــرفت اخالقى، هم پيش هم پيش
ــالم، هيچ حجاب و حدى براى انسان  ــالمى و زير سايه اس ــانى. در محيط اس آرمانهاى بزرگ انس
وجود ندارد. بى همتى و كم همتى ما است، كوتاهى انسانها است كه نمى گذارد آنها از اسالم استفاده 
كنند. در محيط اسالمى، بازگشت به اسالم و بهره بردن از معارف اسالم، كارى عظيم است كه اگر 
ــمندان و اهل علم و معرفت در هر كشورى از كشورهاى اسالم  ــنفكران و انديشمندان و دانش روش

به آن بپردازند، خواهند توانست بهره هاى زيادى ببرند.۱
معارف شيعه در اوج اعتال است. ۲
لزوم فهم صحيح از متون دينى

(نکتهای که در اينجا بسيار حائز اهميت است، اين است که) اسالم را آن چنان كه فهم صحيح 
انسانى و در متون اصيل اسالمى هست، بايد فهميد، بايد دانست و با هدايت قرآنى از آن بهره برد. 

اسـالمى،  محيط  در 
بازگشت به اسالم و 
بهره بردن از معارف 
اسـالم، كارى عظيم 

است
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خود قرآن «تبيانا لكل شى» است؛ راهنما است، بيان است، خط است.
ــن تلقين هم دنباله هاى همان  ــه اهل فكر و نظر تلقين مى كنند - كه اي ــالمى، ب در جوامع اس
ــالمى واهمه دارد - كه اسالم  ــيطره  تفكر اس ــت كه از س ــلط فكرى غرب و فرهنگ غربى اس تس
ــت! اين طور نيست. البته همه معارف، انسان را آگاه  ــتى با ابزار و با فهم معارف غربى دانس را بايس
ــالم بايد گرفت، حقايق اسالم را  ــالم را از خود اس مى كنند و براى فهم بهتر مجهز مينمايند، اما اس
ــالم بايستى دانست و فهميد و  ــالم را با مصطلحات خود اس ــالم بايد گرفت، حقايق اس از متون اس

مورد عمل قرار داد. ۳
متون اصيل اسالمى

اسالم مشعل راهنماى فكر و ذهن انسانها و هدايتگر انسانها است. قرآن، كتاب هدايت و كتاب 
نور است. آن كسانى كه به قرآن مراجعه و تدبر مى كنند و زمينه الزم و استعداد الزم را در خود به 

وجود مى آورند، براى اين كه از معارف قرآن استفاده كنند، آنها مى توانند از قرآن بهره ببرند. ۴
ــان، در مبانى فكرى انسان، در روح  ــت) كه در اعتقادات انس انس با قرآن، يكى از راههايى (اس
ــان عمق ايجاد مى كند.۵ انس با قرآن، معرفت اسالمى را در ذهن ما قويتر و  ــان، در ايمان انس انس

عميقتر مى كند. بدبختى جوامع اسالمى، به خاطر دورى از قرآن و حقايق و معارف آن است. ۶
ــت كه اگر ما بخواهيم  ــالمى در قرآن هس (در مورد جامعه ما هم بايد گفت) چه قدر مفاهيم اس
ــر آنها نمى افتيم. اين انزواى قرآن در حوزه هاى علميه و عدم انس ما با  ــه بحث كنيم، به فك در فق
ــت كرده است و بعد از اين هم خواهد كرد و به ما تنگ نظرى  ــكالت درس قرآن، براى ما خيلى مش

خواهد داد.
ــهد در درس تفسير، به طلبه ها مى گفتم كه ما  ــالهاى قبل از انقالب در مش من يك وقت در س
ــدان ايدك اهللا» تا وقتى كه ورقه  اجتهادمان را مى گيريم، مى توانيم حتى يك بار به قرآن  از اول «ب
ــى ما اين طورى است كه اگر طلبهاى از ابتدا حتى يك بار به قرآن  مراجعه نكنيم! يعنى وضع درس
مراجعه نكند، مى تواند همين رشته ما را از اول تا آخر سير كند و مجتهد بشود! چرا؟ چون درس ما 
اصال از قرآن عبور نمى كند. متأسفانه حاال هم كه نگاه مى كنم، مى بينم همان طور است. ما در فقه 
گاهى مثال يك آيه  قرآن را ذكر مى كنيم، آن هم خيلى رويش كار و تحقيق نمى شود؛ به قدرى كه 

در روايات ما بحث مى شود و كار مى شود. (آری،) قرآن از حوزه  ما منزوى است. ۷
ــت كه عالم دين  ــك به كتاب حكيم حميد، برترين وظيفهاى اس اهتمام به حديث، پس از تمس
ــتضائه از انوار علم و حكمتى است كه از كالم و تعليم و هدايت پيامبر  ــت، اين، اس بدان مكلف اس
مكرم اسالم صلى  اهللا  عليه  و اله و ائمه معصومين از اهل بيت آن حضرت عليهم  الصالة و السالم 
ساطع مى گردد و خرد و انديشه انسانى را دستگيرى و راهنمايى و زندگى بشر را برخوردار از سلوك 
ــالم به جابر مى فرمايد:  ــت كه حضرت ابى جعفر عليه  الس حكيمانه و خردمندانه مى كند. و چنين اس
ــمس حتى  «يا جابر! واهللا لحديث تصيبه من صادق فى حالل و حرام خير لك مما طلعت عليه الش

تغرب».
ــى از بزرگترين و  ــرح آن، يك ــل و فهم و درك و ش ــع حديث و حم ــم دين، جم ــخ عل در تاري
ــت و با يك نظر، حديث، مادر بسيارى از علوم اسالمى و يا همه  آنها است  طوالنى ترين فصول اس
و از اين رو است كه عالم دينشناس بزرگ اقدم، شيخ كلينى رحمه اهللا  تعالى در مقدمه  كتاب كافى 
ــمار آورده است. دقت  ــته و آن را محور علم و ايمان به ش ــريف، حديث را برابر با علم دين دانس ش
ــلف در امر حديث و چگونگى تحمل آن و شرائط وثوق به  ــته س و باريكبينى فقهاء و علماى برجس
ــت، همه از همين اهميت و عظمت شأنى كه  ــكار اس روايت و ديگر آنچه در اين باب بر اهلش آش

درباره  حديث و تأثير آن در سرنوشت فرد و جامعه سرچشمه مى گيرد.
امروز درباره حديث، به تدقيق و جداسازى سره از ناسره و راست از دروغ و مسلم از مشكوك و 
نيز به تأمل در فهم معضالت و مفاد و مضمونهاى اساسى در آن و نيز به تطبيق يا نسبت يابى آن 
با كالم اهللا عزيز حكيم و نيز به شرح و بسط عالمانه و محققانه و نيز به نشر و همگانى كردن آنچه 
همگان را به كار خواهد آمد و بسى خدمات و تالشهاى ديگر، نيازى مبرم و سازماندهىشده وجود 

اهتمـام به حديـث، پس از 
تمسك به كتاب حكيم حميد، 
برترين وظيفه اى اسـت كه 
عالم دين بدان مكلف است، 
اين، استضائه از انوار علم و 
حكمتى اسـت كه از كالم و 
تعليم و هدايت پيامبر مكرم 
اسالم صلى  اهللا  عليه  و اله و 
ائمه معصوميـن از اهل بيت 
آن حضـرت عليهـم  الصالة 
مى گردد  سـاطع  السـالم  و 
و خـرد و انديشـه انسـانى 
را دسـتگيرى و راهنمايـى و 
زندگى بشـر را برخوردار از 
سلوك حكيمانه و خردمندانه 

مى كند.
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دارد. در كنار اين همه، پردازش علم رجال، و نيز بررسى تاريخ صدور حديث و سير آن و نيز كسب 
آگاهى از آن زمينهاى كه صدور هر حديثى را الزم يا راجح ساخته است و نيز جستجو از مضمونهاى 

مشابه در كتب حديث اهل سنت، از جمله  كارهاى الزم و ضرورى است. ۸
يكى (ديگر) از راههايى كه در اعتقادات انسان، در مبانى فكرى انسان، در روح انسان، در ايمان 
ــان عمق ايجاد مى كند، دعاها است. در دعاهاى معتبر، خيلى معارف وجود دارد كه انسان اينها  انس
را در هيچ جا پيدا نمى كند، جز در خود همين دعاها. از جمله  اين دعاها، دعاهاى صحيفه سجاديه 
ــجاديه يا در دعاهاى مأثور از  ــت. در منابع معرفتى ما چيزهايى وجود دارد كه جز در صحيفه س اس
ــده، نه  ــان اصال نمى تواند اينها را پيدا كند. اين معارف با زبان دعا بيان ش ــالم انس ائمه عليهم  الس
ــتند كتمان كنند، طبيعت آن معرفت، طبيعتى است كه با اين زبان مى تواند بيان شود،  اين كه خواس
ــود. بعضى از مفاهيم جز با زبان دعا و تضرع و گفتگو و نجواى با  با زبان ديگرى نمى تواند بيان ش
ــا در روايات و حتى در نهج البالغه از اين گونه معارف  ــت. لذا م پروردگار عالم اصال قابل بيان نيس
ــعبانيه و در دعاى عرفه   ــجاديه و در دعاى كميل و در مناجات ش كمتر مى بينيم، اما در صحيفه س
امام حسين عليه السالم و در دعاى عرفه  حضرت سجاد عليه السالم و در دعاى ابوحمزه ثمالى از 
اين گونه معارف، فراوان مى بينيم۹ (که) اگر كسى اينها را بخواند و بفهمد، عالوه  بر آن ارتباط قلبى 
ــه به ذات اقدس الهى و حضرت ربوبى پيدا می كند، يك مبلغ عظيمى از معارف را هم  ــى ك و اتصال

از اين دعاها فرا می گيرد.۱۰ 
ــل به ذيل عنايت  ــك و توس ــداى متعال تفضل كند كه ما بتوانيم به بركت تمس ــم خ اميدواري
ــلم و ائمه  ــرآن و كلمات نبى اكرم صلی اهللا عليه و آله و س ــتفاده از آيات كريمه  ق ــروردگار و اس پ
ــالم، آن وسيله اساسى را كه اسالم با آن توانسته است موفقيتهاى خود را به  معصومين عليهم  الس
ــاط بيشترى ادامه  ــت – تامين کنيم و اين راه را با نيرو و نش ــازى اس وجود آورد - كه آن انسان س

دهيم.۱۱

پى نوشت ها:
۱۳۷۷/۸/۲۶ .۱
۱۳۸۴/۵/۵ .۲
۷۷/۸/۲۶ .۳
۷۷/۸/۲۶ .۴
۸۴/۷/۱۷ .۵

 ۱۳۶۹/۰۱/۱۰  .۶
  ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ .۷
 ۱۳۷۴/۰۸/۲۲ .۸

۸۴/۷/۱۷ .۹
۸۵/۷/۲۱ .۱۰

۱۳۷۶/۰۹/۰۷ .۱۱

متعـال  خـداى  اميدواريـم 
تفضـل كند كـه مـا بتوانيم 
به بركت تمسـك و توسـل 
به ذيـل عنايت پـروردگار و 
استفاده از آيات كريمه  قرآن 
و كلمـات نبى اكرم صلى اهللا 
عليـه و آلـه و سـلم و ائمـه 
معصوميـن عليهم  السـالم، 
آن وسـيله اساسـى را كـه 
اسـالم با آن توانسته است 
موفقيتهاى خـود را به وجود 
آورد - كه آن انسان سـازى 
و  كنيـم  تاميـن   – اسـت 
ايـن راه را با نيرو و نشـاط 

بيشترى ادامه دهيم.
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سمــــات  و 
بازتاب ها

سمات   و بازتابهاى انتشار  اولين شماره
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سمــات   و بازتابهـــاى 
انتشار  اولين شماره

سمــــات  و 
بازتاب ها

اشاره
انتشـار فصلنامه سـمات بازتاب هاى متعدد و متفاوتى را در ميان رسانه ها و برخى وبالگها به دنبال داشت. آنچه در 

زير از نظر مى گذارنيد، گزيده اى از اين بازتابهاست:
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پايگاه اينترنتى رجا نيوز 89/4/10:
 از«صبح» تا «سمات»

ــه ايران بار  ــت مهدی نصيری ب بازگش
ــمت او برد تا مترصد  ــر ذهن ها را به س ديگ
ــا توجه به  ــند. ب ــای جديد او باش فعاليت ه
ــه فکر و  ــری در عرص ــه نصي ــابقه ای ک س
ــته، کمتر  ــای گذاش ــود به ج ــه از خ انديش
ــی بود که از او توقع فعاليت و آغاز کار  کس
ــد. او که متولد سال  ــته باش جديدی را نداش
۱۳۴۲ است و از سال های ۵۴ تا اوايل دهه 
ــغول بوده  هفتاد به تحصيالت حوزوی مش
ــه کيهان  ــود را با همکاری با مؤسس کار خ
ــال ۷۴ به اين  ــال ۶۵ آغاز کرد و تا س در س
ــال، نشريه  همکاری ادامه داد. در همان س
سياسی- فرهنگی ”صبح“ را منتشر کرد که 
انتشار آن تا سال ۱۳۷۸ ادامه يافت. وی در 
اين سال با مراجعت به قم به درس و بحث 
ــال  ــت و به مدت دو س طلبگی خود بازگش
ديگر در دروس خارج فقه و اصول حضرات 

آيات سبحانی و مؤمن شرکت کرد.
ــياحت  ”س ماهنامه  ــئوليت  مس نصيری 
ــته به مرکز پژوهش های  غرب“ را که وابس
ــت، نيز در کارنامه  ــالمی صدا وسيما اس اس
ــارات کتاب  ــئوليت انتش خود دارد. وی مس
صبح را نيز که عمدتًا در حوزه غرب شناسی 
ــال  ــت. نصيری در س فعاليت می کند، داراس
۱۳۸۴ به عنوان معاونت فرهنگی دفتر مقام 
معظم رهبری در کشور امارات به اين کشور 

سفر کرد و تا سال ۸۸ در آنجا ماند.
ــری در بهار ۸۹  ــا اين بار مهدی نصي ام
ــت به ايران، فصلنامه ای را  و پس از بازگش
ــر کرده که به قول خودش فصل نامه  منتش
ــه در عرصه  ــت ک ــی ـ اعتقادی اس معرفت
ــارف قرآن واهل بيت  ــن و دفاع از مع «تبيي

(عليهم السالم)» گام نهاده است.
ــماره  ــمات“ در دفتر اول از اولين ش ”س
ــط صاحب  ــرمقاله توس خود که به عنوان س
ــريه نگاشته شده  ــئول نش امتياز و مديرمس
ــت به  ــاب موضوع ”ضرورت بازگش با انتخ
ــالم“ به  معارف قرآن و اهل بيت عليهم الس
نوعی جهت گيری و مبنای کار جديد خود را 

اعالم کرده است.
در قسمت مقاالت اين شماره، نوشتارهايی 

چون نقد نظريه مالصدرا درباره معاد اثر استاد 
ــی اسالميت فلسفه  مصباح يزدی و ”بررس
ــت اهللا ميرزا مهدی اصفهانی“ به  از منظر آي
ــم می خورد. گفت وگوی اين شماره نيز  چش
به موضوع ”فلسفه و عقالنيت“ به مصاحبه 
با محسن غرويان اختصاص دارد که در نوع 
ــت. در بخش  ــود مصاحبه ای تفصيلی اس خ
نقد مشهورات، نصيری موضوع ”خليفة اللهی 

انسان“ را نقد و بررسی می کند.
ــماره اول خود  ــمات در دفتر ويژه ش س
ــتاد سيد محمدمهدی  در گفت وگويی با اس
ــالمی“  ميرباقری ”مبانی و غايات علوم اس
ــت و در گفت گوی دوم  ــی کرده اس را بررس
ــين کچويان به  دفتر ويژه در مصاحبه با حس
ــی نظريه ”مدرنيته يک دين است نه  بررس
ــت. دفتر ويژه  تطور عينی عالم“ پرداخته اس
سمات، يادداشت ديگری را نيز در خود جای 
ــهريار زرشناس و  ــت که نوشته ش داده اس
نصيری در باب علوم انسانی و نظام آموزشی 

مدرن است.
ــمات از اين منظر  ــار فصل نامه س انتش
ــری با توجه  ــد که نصي مهم به نظر می رس
ــه افکار و  آراء و عقايدی که در کتاب هايی  ب
چون ”اسالم و تجدد“ ارائه کرده است، اين 
بار فعاليت خود را نه در حوزه غرب شناسی و 
نقد تمدن موجود غرب بلکه به وجه ايجابی 
و اثباتی حوزه اسالمی معطوف کرده است.

ــمات، مباحثی  ــماره اول س اگرچه در ش
درباره نقد مدرنيته و غرب به چشم می خورد 
ــن معرفی  ــری کلی و همچني ــا جهت گي ام
ــه  ــادی (عرص ــی- اعتق ــه معرفت فصل نام
ــرآن و اهل بيت  ــن و دفاع از معارف ق تبيي
ــد نصيری خبر  ــالم) از نگاه جدي عليهم الس
ــی را برخالف  ــد که رويکردی ايجاب می ده
کارهای قبلی نصيری مانند ”سياحت غرب“ 

به نمايش می گذارد.
ــه از ”مکتب  ــگاه برگرفت ــه به ن با توج
تفکيکی“ نصيری نسبت به معارف وحيانی 
ــی رود فصل نامه  ــری انتظار م و معارف بش
ــماره های آينده خود از مسائل  سمات در ش
ــد که از طرفی  ــی طرح موضوع کن و مباحث
ــود و  ــه حرکتی نو تلقی ش در عرصه انديش
ــای فراوانی  ــرف ديگر بحث و جدل ه از ط

ــا اينکه در  ــاد کند، کم ــود ايج ــون خ پيرام
ــماره حاضر نصيری می نويسد:  ــرمقاله ش س
ــای گوناگون  ــون در عرصه ه ــا هم اکن «م
ــانه ای  ــی و رس فکری و فرهنگی و آموزش
ــالط و امتزاج معرفتی و عقيدتی  ردپای اخت
ــاهده می کنيم و اغلب اين انديشه ها  را مش
ــوش به پای معارف  و مبانی مخلوط و مغش
ــته  ــيعی نوش ــالمی و ش ــل دينی و اس اصي
می شود و بسياری از اقشار بويژه جوانان که 
ــح دينی را دارند، بنای  عطش معارف صحي
عقيدتی خود را بر اين انديشه های ممزوج و 

مغشوش می نهند…»
ــرمقاله  ــمتی ديگر از س نصيری در قس
ــئوليت آينده در سمات  خود به هدف و مس
ــد: «سمات قرار است  می پردازد و می نويس
ــو و محاجه  ــرای گفتگ ــه و ميدانی ب عرص
ــفه، عرفان و  ــوع فلس ــه موض ــون س پيرام
ــم ما از جمله مهمترين  مدرنيته- که به زع
حجاب ها و موانع روزگار کنونی در رجوع به 
قرآن و عترتند- باشد و اين مهم در فضايی 
ــتانه و عاری از برخوردهای خصمانه و  دوس

موهن صورت پذيرد.»

ــا توجه به  ــار می رود ب ــوع انتظ در مجم
ــت به معارف وحيانی قرآن و  رويکرد بازگش
معصومين در اين نشريه و به تبع آن رويکرد 
ــفی- عرفانی حاضر در آينده شاهد  ضد فلس
ــه در حوزه معرفت در  بحث های جالب توج

اين نشريه باشيم.

ايكال (پايـگاه اطالع رسـانى كتابخانه 
، مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس شـوراى 

اسالمى):

انتظار مى رود با توجه به رويكرد 
بازگشت به معارف وحيانى قرآن 
و معصومين در اين نشـريه و به 
تبـع آن رويكـرد ضد فلسـفى- 
عرفانى حاضر، در آينده شـاهد 
بحث هاى جالـب توجه در حوزه 

معرفت در اين نشريه باشيم.
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  سـمات مجلـه اى متفـاوت بـا 
رويكرد انتقادى  

ــب امتيازی  ــمات» با صاح ــه «س  مجل
ــردی انتقادی  ــری» با رويک ــدی نصي «مه
نخستين شماره خود را منتشر کرده است که 
ــی کنونی جالب  در فضای پر التهاب سياس

توجه و قابل تقدير است.
ــا نقد  ــراث و ي ــه مي ــادی ب ــگاه انتق  ن
ــود مبارک و  ــج در نوع خ ــای راي گفتمان ه
مغتنم است، خاصه زمانی که سخن از تبيين 
ــاع از معارف اهل بيت به ميان می آيد.  و دف
موضع مجله ضد فلسفه و عرفان های کاذب 
ــرد انتقادی  ــت. رويک و تأکيد بر حديث اس
ــت  ــان صفحات اول و فهرس ــه از هم مجل

مقاالت مشهود است.
ــد نظريه مالصدرا درباره  مقاله های «نق
ــا «دفاع از حديث» و ديگر مقاالت  معاد» ي
ــتند. پس از  ــواهد خوبی بر اين مدعا هس ش
چند مقاله، مجله با بخش گفتگو ادامه يافته 
ــفه و عقالنيت  که در آن از رابطه ميان فلس

سخن رفته است.

ــايد يکی از  ــا، که ش ــش چهره ه در بخ
انتقادی ترين بخش های اين شماره به شمار 
می رود، مقاله های انتقادی درباره ابن عربی 
ــی از نقش فرهنگی هانری کربن،  و بازخوان
نگاهی کامالً متفاوت از اين دو چهره مهم و 
مورد توجه ارائه می کند، هر چند زاويه ديد 

خاصی در اين دو مقاله مشهود است.

ــا همان نگاه  ــر بخش های مجله ب ديگ
ــت. همچنين ارائه  ــه يافته اس انتقادی ادام
ــردآوری مجموعه ای  ــعی در گ مطالب و س
ــر ويژگی مجله  ــی و گونه گون ديگ خوانندن
ــت مباحث گاه  ــت که تا حدی به جذابي اس
ــه کمک  ــالً تخصصی مجل ــک و کام خش

فراوانی کرده است. 
 

وبالگ طلبه منتقد:
سمات منتشر شد!

مهدی نصيری را که می شناسيد ! همان 
ــيارجوان و پرماجرای روزنامه  ــئول بس مس
کيهان در روزگاری نه چندان دور . همو که 
با به راه اندازی نشريه «صبح» ، با شجاعت 
ــی ای مظلومانه ، به  ــام و البته در تنهاي تم
تمام قد در برابر برنامه های توسعه هاشمی 
ــتاد و درين راه چندين بار  ــنجانی ايس رفس
ــد، گرچه پيروزمندانه  به دادگاه فراخوانده ش
بيرون آمد. پس از اتمام دوره دولت هاشمی 
ــوده و به  ــار نم ــزوا اختي ــح داد ان ، او ترجي
مطالعاتی که به نظرش بنيادی تر از جنگ و 
جدال های سياسی بود ، بپردازد؛ به مطالبی 
ــت هايی بود که  که در واقع زير بنای سياس
ــر کار می آمد آنها را بر  ــر دولتی که بر س ه
ــرد. او البته درين  ــاس آن ، اتخاذ می ک اس
ايام چندان هم بيکار نبود ! انتشار چند کتاب 
ــياحت غرب» که به  ــريه «س و مديريت نش
طور کلی به جمع آوری مطالبی که آن روی 
چهره غرب يعنی زشتی هايش را نشان می 

داد ، از کارهای او در اين ساليان بود.
ــری تصميم به  ــام گويا نصي ــن اي در اي
ــبی و ورود موثرتر به  ــزوای نس خروج از ان
ــت . انتشار  عرصه فکر و فرهنگ گرفته اس
ــماره فصلنامه «سمات» ، با مقدمه  اولين ش
ای که می توان آن را جنگ اول تلقی نمود، 
يعنی «ضرورت بازگشت به معارف قرآنی» 
ــا عناوين «نقد نظريه مالصدرا  و مقاالتی ب
ــانه وجود مجردات!» ،  درباره معاد» ، «افس
ــی اسالميت فلسفه از منظر آيت اهللا  «بررس
ــدی اصفهانی» ، «نقدی بر کتاب  ميرزا مه
ــته سيد حسن ابطحی ،  سير الی اهللا»، نوش
ــه را به  ــت که اهالی فکر و انديش اتفاقی اس
ــتاد محسن  وجد آورد. گفتگويی جالب با اس

ــفه، جستاری در مذهب  غرويان در باره فلس
ــهورات زمانه از ديگر  ــی و نقد مش ابن عرب
ــت که در اولين شماره ازين  عنوان هايی اس

نشريه آمده است.
واقعيت آن است که نگارنده با آن که با 
ــرات نصيری در باب برخی  برخی آراء و نظ
موضوعاتی چون فلسفه و تکنولوژی چندان 
موافق نيست ، اما جای خالی نشريه ای که 
ــه مباحث جدی و چالش برانگيز فکری در  ب
جامعه بپردازد را به شدت احساس می کرد. 
ورود « سمات» به فضای مالل انگيزی که 
از مطالب تکراری فصلنامه های وزين وغير 
ــرای ارتقاء اعضاء  ــه اغلب پلی ب ــن ! ک وزي
ــت  ــات علمی اند، پديده ای مبارک اس هيئ
ــلطه پارادايمی  ــتن س که می تواند به شکس
حاضر در فضای فکر وانديشه و رشد فکری 

و نشاط علمی جامعه کمک شايانی نمايد.

وبالگ يك استكان چاى داغ:
مهدى نصيـرى و سـمات ؛ امام 

خمينى و مكتب تفكيك!
   استاد «محمدرضا حكيمی» ، پيش از 
ــامان داد كه  انقالب ، مجموعه آثاری را س
ــه را به «مكتب  ــمين اثر از آن مجموع شش
ــود ، اما در آن  ــك» اختصاص داده ب تفكي
ــرد و علی رغم  ــن وعده وفا نك ــان به اي زم
ــه ی ۶۰ ،  ــدی در اوايل ده ــار آثار بع انتش
ــود ، تا اين كه  ــم چنان خالی ب جای آن ه
ــا عنوان :  ــر ديگری را ب ــس از مدتی ، اث پ
ــت» و در موضوعی  «هويت صنفی روحاني
ــؤال از علت  ديگر جای گزين آن كرد. با س
ــته بود: اگر اين اثر  ــان اظهار داش آن ، ايش
(مكتب تفكيك) منتشر شود، دو احتمال در 
بازتاب آن قابل تصور است: يا مؤثر می افتد 
ــی خواهم اثری ضد افكار  كه اين جانب نم
ــر كنم و يا  ــادی «امام خمينی» منتش اعتق
ــه اثر از تأثير مورد انتظار باز می ماند  اين ك
ــر كنم و باعث  ــه نمی خواهم اثری منتش ك
ــود (مرحوم قزوينی)  ــتاد خ تخطئه افكار اس
باشم. اين مسئله نشان از كشمكش درونی 
ميان باورهای فكری مورد پذيرش ايشان از 
ــی  يك طرف و رفتارهای اجتماعی و سياس
ــا اين كه ظاهرا  ــرف ديگر دارد. ت وی از ط

نگاه انتقادى بـه ميراث و يا نقد 
گفتمان هـاى رايـج در نوع خود 
مبـارك و مغتنـم اسـت، خاصه 
زمانـى كـه سـخن از تبييـن و 
دفاع از معارف اهل بيت به ميان 
مى آيد. موضع مجله، ضد فلسفه 
و عرفان هـاى كاذب و تأكيـد بر 
حديث اسـت. رويكـرد انتقادى 
مجلـه از همان صفحـات اول و 

فهرست مقاالت مشهود است.
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ــدال فكری و يا تأثير  ــتمرار اين ج بر اثر اس
عوامل ديگر، در نهايت در سال های پايانی 
ــه نفع باورهای  ــئله ب دهه ی ۶۰ ، اين مس
ــد بدين صورت كه  ــان ، حل ش فكری ايش
ــدا در مجله      «كيهان فرهنگی» طرح  :ابت
نامه ی خود را از نظريه ی تفكيك نگاشت 
و سپس كتاب « مكتب تفكيك » را منتشر 
كرد. ايشان در اقدامی ديگر ، همه ی نوشته 
ــه تمايلی به  ــل انقالب خود را ك های اواي
ــالمی و امام خمينی داشت، نقد  نهضت اس
ــر مجموعه آثار  ــی دوازدهمين اث كرد و حت
ــاب» كه در مورد  ــير آفت خود را با نام «تفس
حضرت امام خمينی قدس سره بود متوقف 
نمود و در چاپ های بعدی به جای اين اثر، 
كتاب ديگری را منتشر كرد . آنچه خوانديد 
ــان بلكه سرگذشت  ــت ايش نه تنها سرگذش
محتوم همه ی كسانی است كه دچار چنان 
كشمكش درونی بين باورهای فكری از يك 
ــو و رفتارهای سياسی از سوی ديگرند. از  س
ــدی نصيری»  ــان می توان به «مه اين مي
ــمكش درونی وی  ــاره كرد كه اين كش اش
ــريه ی جديدش  ــماره ی نش ــن ش در اولي
ــت.  ــمات» به خوبی هويداس «فصلنامه س
ــمانی»  ــرف برای نقد «معاد جس از يك ط
ــی  ــه ی درس مالصدرا به مطالب يك جلس
ــاه برده، با بی  ــه مصباح يزدی» پن « عالم
ــان در چندين مورد با نام  ــی تمام از ايش ادب
ــد تقی مصباح يزدی» نام می برد  و  «محم
ــالميت فلسفه »  ــپس برای « بررسی اس س
ــته ی اسالمی به  ای كه صدها عالم برجس
ــراغ جوانك كم سن و سالی  آن متصفند، س
بنام «حسين مفيد » می رود كه تنها متولد 
ــال ۱۳۶۰ است و دانش آموخته ی رشته  س
ــی  ــد كامال مرتبط با بحث «مهندس ی الب
ــياالت» !! و با نهايت شرمندگی  مكانيك س
ــوزوی » !! كه  ــا «دارای تحصيالت ح تنه
ــن كم ايشان حتی در حد  يقينا با توجه به س
ــم نخواهد بود ! و  ــور در درس خارج ه حض
ــه، اين مدعی دفاع از معارف قرآن و  در ادام
اهل بيت عليهم السالم ! «پروفسور هانری 
كربن» بيچاره را تحريف گر قرآن و احاديث 
ــالم  ــر و مأمور غرب برای انحراف اس پيامب
ــردن چندباره   ــخره ك ــی كرده،  با مس معرف

فيلسوف مرحوم «آيت اهللا سيد جالل الدين 
ــبت  ــن های مكرر نس ــتيانی »  و توهي آش
ــی الدين عربی»   ــه  « مالصدرا» و «محي ب
ــاند ، اما از طرف  عطش خود را فرو می نش
ــا عنوان «امام خمينی  ديگر پايان دفتر را ب
ــت و مهجوريت ثقلين »  ــادی غرب (ره) ؛ من
ــه فرازهايی از وصيت نامه ی امام خمينی  ب

رحمه اهللا اختصاص می دهد !! 
ــت كه  ــری گمان كرده اس ــاب نصي جن
ــفر كرده را  ــت زمان كلمات آن پير س گذش
ــت كه می خواهد امام ما را  از ياد ما برده اس
نيز « تفكيكی » جا بزند آن چنان كه آقای 
حكيمی نيز تالش كرد «عالمه طباطبايی» 
ــت جناب  ــی» بنماياند!! . بد نيس را «تفكيك
نصيری نگاهی به كتب امام راحل بيندازد و 
ــرچ ساده در آنها جايگاه شيخ كبير  با يك س
و عارف «محيی الدين» و «مالصدرا» را در 
ــه ی امام مرور كند، صدرايی كه امام  انديش
ــد : « مال صدرا ! و  ــاره اش می فرمودن درب
ــا أدريك ما مالصدرا ؟! » گويا بايد منتظر  م
ــمكش درونی  بمانيم و ببينيم چه زمانی كش
جناب نصيری بين باورهای فكری ايشان از 
يك سو و رفتارهای سياسی ايشان از سوی 
ــر به نفع «باور های فكری» ! به پايان  ديگ
خواهد رسيد. والسالم علی من التبع الهدی 
ــه ی  ــوزه ی علمي ــی - ح ــوان عزت كي

اصفهان

وبالگ طلبه منتقد
بى اخالقى در نقد

http://chaei.) آدرس  ــن  اي ــه  ب
 (  aspx.۳۵۳-blogfa.com/post
ــری بزنيد تا بيشتر معنای بی اخالقی در  س
نقد و برخورد غير علمی را فهميده و به اين 
مطلب پی ببريد که آيت اهللا مصباح از دست 
ــه ضربه ها که نمی  ــان افراطی اش چ محب
خورند! همان طور که قبال هم نوشتم جناب 
مهدی نصيری فصلنامه ای به نام « سمات 
ــت. يکی از روحانيون به  » به راه انداخته اس
نام آقای کيوان عزتی در اين باره مطلبی در 
ــته است که هر انسان درس  وبالگش نگاش

خوانده و منصفی را متاسف می کند.
بی ادب خواندن مهدی نصيری به خاطر 

ــردن تعبير عالمه  ــه به جای به کار ب آن ک
ــاح يزدی، در مواردی گفته محمد تقی  مصب
مصباح يزدی ! و به کار بردن واژه «جوانک 
ــب يکی از  ــال « برای صاح ــن وس کم س
مقاالت              ( بررسی اسالميت فلسفه 
ــدی اصفهانی )  ــر آيت اهللا ميرزا مه از منظ
ــه هايی از نقد  ــی گزنده ، گوش توام با لحن
ــب آن که  ــت. جال ــه! اين عزيز اس منصفان
ــند فتوا نشسته  وی در بخش نظرات بر مس
ــار چنين  ــدن اين فصلنامه و نيز انتش و خوان
ــته است ! ضمن  مجله ای را غير جائز دانس
ــخنش را نيز در  آن که نقد کوتاه حقير بر س

بخش نظرات به نمايش نگذاشت .

حاال خود شما قضاوت کنيد آيا واقعا اين 
گونه سخن گفتن درباره افراد صحيح است؟ 
ــق ندارد نظری منتقدانه  آيا هيچ حوزوی ح
بر آراء مرحوم مالصدرا و محيی الدين ابراز 
ــب اليغفر  ــن کار را کرد، ذن ــد؟ واگر اي کن
ــواع تحليل های  ــده و بايد با ان ــب ش مرتک

انتشـار اوليـن شـماره فصلنامه 
«سـمات» ، بـا مقدمـه اى كـه 
مـى توان آن را جنـگ اول تلقى 
نمود، يعنى «ضرورت بازگشـت 
بـه معارف قرآنـى» و مقاالتى با 
عناويـن «نقـد نظريـه مالصدرا 
دربـاره معـاد» ، «افسـانه وجود 
مجردات!» ، « بررسى اسالميت 
فلسـفه از منظر آيـت اهللا ميرزا 
مهـدى اصفهانـى» ، «نقدى بر 
كتاب سير الى اهللا»، نوشته سيد 
حسن ابطحى ، اتفاقى است كه 
اهالـى فكر و انديشـه را به وجد 
آورد. گفتگويـى جالب با اسـتاد 
محسـن غرويان در باره فلسفه، 
جسـتارى در مذهـب ابن عربى 
و نقد مشـهورات زمانه از ديگر 
عنوان هايى اسـت كه در اولين 

شماره اين نشريه آمده است.
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عجيب و غريب و تهمت ها مواجه شود؟ آيا 
کم سن وسال بودن دال بر سستی مطالب و 
ادله فرد است؟ و بايد او را «جوانک» خطاب 
ــی به اين آقای عزتی بگويد  کرد ؟ اگر کس
ــن وسالی و  ــما خودت هم جوانی کم س ش
ــت اصال حرف نزنی ! اين می شود  بهتر اس

نقد علمی ؟!
حقير با آن که از دوستداران استاد عزيز 
ــتم اما همواره  حضرت آيت اهللا مصباح هس
ــد و غير منصفانه  ــبت به برخوردهای تن نس
ــتداران و شاگردان ايشان نسبت  برخی دوس
ــوده ام. برخوردهايی  ــران گله مند ب به ديگ
ــش های کامال علمی نيز  که حتی در هماي
ــم می خورد. يکی از دوستان فاضل  به چش

ــال در درس  ــوزه ( که تنها ۱۳ س ــا در ح م
تفسيرآيت اهللا جوادی آملی شرکت نموده ) 
ــترک  می گفت : در يک همايش علمی مش
ــه امام خمينی (ره)  با يکی از آقايان موسس
درباره يک موضوع علمی، چندبار شهادتين 
ــه آن آقا به  ــان جاری کردم چرا ک ــر زب را ب
ــی گفت که  ــخن م ــه ای درباره من س گون
گويی من مرتد و کافرم !  من نمی دانم اگر 

ــت اينان بسپارند  فرهنگ مملکت را به دس
چه خواهد شد !

خداوند به حق اوليائش به ما شرح صدر 
و قدرت تحمل شنيدن آراء و نظرات ديگران 

را مرحمت فرمايد .

پايگاه اينترنتـى خبرى ـ تحليلى 
مشـرق گفـت و گويـى را بـا مدير 
مسئول سـمات به شرح زير منتشر 

كرد:
«سمات» يک کرسی آزاد انديشی است

سمات عنوان فصلنامه ای است که اولين 
شماره آن با صاحب امتيازی و مدير مسئولی 
مهدی نصيری سردبير و مدير مسئول سابق 
روزنامه کيهان و هفته نامه صبح در دهه های 
ــتاد، اخيرا منتشر شده است. از  هفتاد و هش
اين رو گفتگويی با مهدی نصيری پيرامون 
دور جديد فعاليت مطبوعاتی اش انجام داده 

ايم که از نظر می گذرانيد. 
مشـرق: با نزديـك به يك دهـه فاصله 
گيرى از عالم مطبوعات ( البته به اسـتثناى 
نشريه سياحت غرب كه چندين سال است 
براى صدا و سيما سردبيرى مى كنيد) چطور 
دوباره با سمات به اين عرصه بازگشتيد؟

ــل که کار  ــه اين دلي ــايد ب نصيـرى: ش
ــت!  مطبوعاتی يک اعتياد غير قابل ترک اس
ــا پس از يک دهه تامل و مطالعه پيرامون  ام
ــم اين  موضوعات نظری و عقيدتی، احساس
ــايد بتوان مجددا در اين عرصه  است که ش
ــاله و موضوع کرد و  ــود و طرح مس ــد ب مفي
ــری و فرهنگی کنونی  ــی از رخوت فک اندک

کاست.
ــرآن و اهل بيت  ــت به معارف ق بازگش
عليهم السالم و فاصله گيری از امتزاجات و 
التقاطات نظری برخاسته از انديشه های غير 
دينی که همه را با شدت و ضعف گرفتار خود 
ــت، از دغدغه های يک دهه اخير  کرده اس
ــر مقاله  ــت. همانگونه که در س من بوده اس
ــماره سمات متذکر شده ام، درست  اولين ش
است که تعلقات احساسی و عاطفی به قرآن 
ــالم، الحمدهللا در حد  و اهل بيت عليهم الس
ــت اما تعلقات فکری و انديشه ای  خوبی اس
مان ضعيف است و به غلط فکر می کنيم که 
واقعا تابع همه جانبه آنها هستيم. بسياری از 

ــلمات و مفروضات فکری مان  مبانی و مس
ــرق و غرب جديد و قديم است.  متخذ از ش
ــرق يا  ــالم فرمود: «به ش امام باقر عليه الس
ــش و معرفت صحيح را جز  غرب برويد دان
ــت  ــده اس در آنچه که از خاندان ما صادر ش
نمی توانيد بيابيد» اما امروز ما بر اين باوريم 
ــت و  که دانش و معرفت امری هر جايی اس

از هرجا می تواند اخذ شود.
در هر صورت ترويج گفتمان بازگشت به 
ــالم مهمترين  قرآن و اهل بيت عليهم الس
ــن در دور جديد فعاليت مطبوعاتی  انگيزه م
است و معتقدم اين مهمترين و موثرترين و 
ــت که اگر به درستی  بلکه تنها گفتمانی اس
پی گيری شود و در ميان نيروهای متدين ما 
غالب شود، می تواند پشتوانه ای قوی برای 
ــی در جامعه و حفظ  ــادات دين تقويت اعتق

نظام جمهوری اسالمی باشد.
مشـرق: در سرمقاله شماره اول، سخن 
از سه حجاب فلسفه و عرفان و مدرنيته در 
برابـر معارف قـرآن و اهل بيـت گفته ايد و 
اين بدان معناست كه قرار است موضوعات 

بحث بر انگيزى در سمات مطرح شود.
ــخصه سمات  نصيرى: بله مهمترين مش
به چالش کشيدن مطالب و مبانی ای است 
ــلمات است و  ــياری جزء مس که از نظر بس
ــت که اينها همان معارف  باور رايج اين اس
ــالم  مورد نظر قرآن و اهل بيت عليهم الس
ــت ولی ما با بحث و نقد و گفتگو تالش  اس
ــه آنها و بی ربطی و  ــم کرد که فاصل خواهي
بعضا تضاد آنها را با معارف قرآن و اهل بيت 

عليهم السالم نشان دهيم.
مشـرق: بايـد منتظر نقد انديشـه هاى 
برخـى از بـزرگان و مشـاهير معاصـر، در 
سـمات باشـيم، چرا كـه فلسـفه و عرفان 
مورد تاكيد و سـفارش آنان اسـت و اساسا 
بسيارى بر اين باورند كه فهم درست دين 

از كانال فلسفه و عرفان مى گذرد.
نصيرى: دقيقا همين طور است و ضمن 
احترام به همه بزرگان و پاسداشت بزرگی و 
نيتهای خير و خدايی آنها، مبانی و مقبوالت 
ــرآن و اهل بيت  ــان را با ميزان ق فکری آن
عليهم السالم مورد نقد و بررسی و کندو کاو 
قرار خواهيم داد و انشاءاهللا چالشهای فکری 
ــازنده ای در دايره متدينين در حد  زنده و س

وبالگ يك استكان چاى داغ: بد 
نيسـت جناب نصيرى نگاهى به 
كتـب امام راحل بيندازد و با يك 
سرچ ساده در آنها جايگاه شيخ 
كبيـر و عارف «محيـى الدين» و 
«مالصـدرا» را در انديشـه  امام 
مـرور كنـد، صدرايـى كـه امام 
دربـاره اش مـى فرمودند: « مال 
صدرا ! و مـا أدريك ما مالصدرا 
؟! » گويـا بايـد منتظـر بمانيـم 
و ببينيـم چـه زمانى كشـمكش 
بيـن  نصيـرى  جنـاب  درونـى 
باورهـاى فكرى ايشـان از يك 
سـو و رفتارهاى سياسى ايشان 
از سوى ديگر به نفع «باور هاى 
فكرى» ! به پايان خواهد رسيد.
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ــريه خود ايجاد خواهيم کرد و اين مدعا  نش
ــفه و عرفان يونانی حجاب و مانع  را که فلس
ــه ما به معارف وحيانی اند را به بحث  مراجع

و تبادل نظر خواهيم گذاشت.
مشـرق: در موضوع مدرنيته چه مباحثى 

را طرح خواهيد كرد؟
ــی و فهم  نصيرى: در مقوله غرب شناس
تمدن مدرن غرب نيز اعتقادمان بر اين است 
که ما از نگاه اصيل دينی نسبت به مدرنيته 
ــزان معارف  ــم و با محک و مي ــه داري فاصل
وحيانی به سراغ فهم وشناخت تمدن جديد 
ــوی بر همه  ــيطره ای ق ــرب که امروز س غ

ــم بلکه  ــت نرفته اي ــم يافته اس ــئون عال ش
ــاخته و پرداخته خود  اغلب با انگاره های س
ــان  غربيها به آنها نظر کرده ايم و در باره ش
ــاده انگاری و با يک  قضاوت کرده ايم. با س
ــو بالصين» حکم  ــوا العلم و ل روايت «اطلب
ــوژی مدرن داده  ــه مطلوبيت علم و تکنول ب
ــه يافته تلقی کرده ايم.  ايم و بحث را خاتم
ــی يعنی زمان نشناسی و يعنی  غرب نشناس
ــن دو يعنی در معرض  ــی و اي باطل نشناس
اشتباهات و خطاهای فاحش نظری و عملی 

قرار گرفتن .
مشرق: آيا سـمات نشريه اى در جهت 

ترويج جريان مكتب تفكيك است؟
نصيرى: جريان موسوم به مکتب تفکيک 
ــبت به خطاهای فلسفه و  در روشنگری نس
عرفان نقشی مهم طی سالهای اخير داشته 
ــت و ما هم از آثار بزرگان اين مکتب در  اس
ــتفاده خواهيم کرد اما اصال اين  ــمات اس س
بدان معنا نيست که سمات نشريه ای متعلق 
به يک نحله خاص است؛ و اساسا نه مروجان 
انديشه تفکيک به دنبال نحله و فرقه سازی 
ــتند و نه ما به عنوان يک نشريه، دنبال  هس
فرقه سازی و يا بت سازی و معصوم سازی 
از شخص يا اشخاصی خاص هستيم. آنچه 
برای ما اصل است، ترويج مذهب حق تشيع 
و فرقه ناجيه شيعه و معارف اهل بيت عليهم 
ــت و هيچ عالم شيعی و معتقد و  السالم اس
ــر عليهم السالم  مقر به امامت ائمه اثنا عش
ــفی يا عرفانی يا  ــهای فلس را اگر چه گرايش
ــد، از جرگه مومنين خارج  مدرن داشته باش
نمی دانيم و متقابال او را در جرگه معصومين 
و غير قابل نقد هم نمی دانيم و ممکن است 
به نقد و رد برخی انديشه ها ی وی بپردازيم 
و فاصله فکری وی را با معارف قرآن و اهل 

بيت عليهم السالم نشان دهيم.
مشرق: در سمات چقدر به ديدگاههاى 

مخالف خود اهميت خواهيد داد؟
ــمان اين است که با  نصيرى: اوال تالش
مخالفان فکری خود در موضوعات مختلف 
ــويم،  ــث و گفت و گو ش ــا وارد بح صريح
ــم اين کار  ــماره اول ه همانگونه که در ش
ــم و ثانيا از نقدهای عالمانه  را انجام داده اي
ــده در فصلنامه استقبال  بر مباحث مطرح ش

ــس خواهيم کرد.  ــم و آنها را منعک می کني
ــمات در حد خود يک کرسی آزاد انديشی  س

و تضارب آراء در دايره مومنين است.
مشـرق: آيا همكاران خاصى در سمات 

داريد؟
ــمت و  نصيـرى: همه قلمزنانی که با س
ــمات موافقند و يا حتی با بخشی  ــوی س س
ــند می توانند  ــای ما موافق باش از ديدگاهه
همکار سمات باشند. سمات به هيچ جمع و 

گروه خاصی منحصر نيست.
مشرق: توزيع سمات چگونه است و آيا 

در فضاى اينترنت هم منتشر مى شود؟
ــه ای نداريم و  ــع دک نصيـرى: ما توزي
ــهرها عرضه  ــی مراکز خاص در ش در برخ
ــريه  ــا را در نش ــه مرور آنه ــود که ب می ش
ــا عالقه مندان  ــی خواهيم کرد. ضمن معرف
ــوق کتاب  ــايت پات ــی توانند از طريق س م
ــبت  نس  (www.Bookroom.ir)
ــايت ــدام کنند. در س ــود اق ــتراک خ به اش

ــم  ه  www.sematmag.com  
مطالب سمات قابل مشاهده است .

پايگاه اينترنتى رجا نيوز 1389/5/2:
نقد «سمات» نصيرى
عاطفه صادقى دره بيدى

از جمله ترفندهای ژورناليسمی رسانه ها 
ــتاويز قرار دادن نظرات  يا ديدگاه های  دس
ــرای مطرح و موجه  ــراد مطرح و موجه ب اف
نمودن نظر خويش است يا استفاده گزينشی 
ــه نحوی که مقصود مورد نظر خود را بيان  ب
کنند. ترفندی که مهدی نصيری در فصلنامه 

سمات به آن متوسل می شود
ــی  ــه معرفت ــماره فصلنام ــتين ش نخس
ــه  صفح  ۲۰۰ در  ــمات»  «س ــادی  اعتق ـ 
ــال در ۸ بخش با  ــت ۴۰ هزار ري ــا قيم و ب
عناوين «اول دفتر»، «مقاالت»، «گفتگو»، 
«چهره ها»، «نقد مشهورات»، «نقد كتاب»، 
ــده  ــر ش «دفتر ويژه» و «پايان دفتر» منتش

است.
ــمات» در دفتر اول از اولين  فصلنامه»س
ــرمقاله توسط  ــماره خود كه به عنوان س ش
ــئول نشريه مذكور،  صاحب امتياز و مديرمس
ــده با انتخاب موضوع  ــته ش نصيری، نگاش

در واقـع نصيرى ايـن مجله 
را برآمـده از چالش هـاى عصـر 
معاصـر با سـه حجـاب ظلمانى 
در راه اعتالى تفكر شيعه، يعنى 
فلسفه، عرفان و مدرنيته مى داند.
وى مبانى فكرى اين سه حجاب 
مى كنـد:  معرفـى  اين گونـه  را 
«بـاورى وجـود دارد كـه معارف 
قـرآن و عتـرت را در 3 حجـاب 
مى د  اند. اول نوعـى يونان زدگى 
بـا  فلسـفه  شـاخه  دو  در  كـه 
ارسـطو و افالطـون و عرفان با 
فلوطين مشـخص مى شـود. در 
ايران، فلسـفه اسالمى و عرفان 
مصطلح نزد كسـانى چـون ابن 
عربى تحت تأثير همين يونانيت 
هسـتند. حجـاب سـوم، مبانى 
نظرى تمدن مدرن اسـت كه از 
رنسـانس آغاز شـده اسـت. از 
ايـن رو بـا نقد اين سـه حجاب 
مى توان تصوير بهترى از سـنت 
داشـت.» ايـن حجاب هـا براى 
«سمات» ريشـه در تاريخ تفكر 
اسـالمى دارد، بـه گونه اى كه از 
آن با عنـوان «تهاجم فرهنگى» 
ياد مى كنـد، تهاجمى كه امويان 
با تاسـيس دارالحكمة آن را در 

دنياى اسالم پى ريزى كردند.
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ــت به معارف قرآن و اهل  «ضرورت بازگش
بيت عليهم السالم» به نوعی جهت گيری و 

مبنای كار جديد خود را اعالم می کند
ــريه که بخشی از  ــرمقاله اين نش در س
ــت جلد رويکرد و گرايش فکری  آن در پش
اين فصلنامه را بيان می کند مهدی نصيری 

چنين می نويسد:

ــت  مهجوري از  ــن  گفت ــخن  «س
ــع آن  ــه تب ــالم) و ب ــم الس اهل بيت(عليه
ــته  مهجوريت قرآن همچنان ضرورت داش
ــت  ــت. درس ــد توضيح و تبيين اس و نيازمن
ــيعی  ــالمی و ش ــت كه اكنون ايران اس اس
ــات  ــورترين احساس كانون گرم ترين و پرش
ــل بيت عصمت و  ــبت به اه و محبت ها نس
ــر اين نكته نيز  ــت، اما از ذك طهارت(ع) اس
ــای اين  ــرد كه هم پ ــوان فروگذار ك نمی ت
احساسات و ابراز محبت ها، تعلق معرفتی و 
ــارف نورانی اهل  ــه ای به مكتب و مع انديش
ــق نيافته و بلكه  ــترش و تعمي بيت(ع) گس
ــی بعضًا رو به تضعيف نهاده  به دليل عوامل
ــت... بدون  شك نطفه تهاجم فرهنگی و  اس
ــالم ناب محمدی و علوی  عقيدتی عليه اس
ــد كه  ــته ش ــوات اهللا عليهما) آنگاه بس (صل
ــردن فرهنگ يونانی  امويان درصدد وارد ك
ــن حركت با  ــالم برآمدند و اي به جهان اس
ــل بيت العتره  ــيس بيت الحكمه در مقاب تأس
ــوی مأمون عباسی وارد مرحله تازه ای  از س

شد... ما هم اكنون در عرصه های گوناگون 
ــانه ای  ــی و رس ــی، آموزش ــری، فرهنگ فك
ــالط و امتزاج معرفتی و عقيدتی  ردپای اخت
ــاهده می كنيم و اغلب اين انديشه ها  را مش
ــوش به پای معارف  و مبانی مخلوط و مغش
ــته  ــيعی نوش ــالمی و ش ــل دينی و اس اصي
می شود و بسياری از اقشار بويژه جوانان كه 
ــح دينی را دارند، بنای  عطش معارف صحي
ــه های ممزوج  عقيدتی خود را بر اين انديش
ــوش می نهند... «سمات»، قرار است  و مغش
ــه  عرصه و ميدانی برای گفت وگو درباره س
موضوع فلسفه، عرفان و مدرنيته كه به زعم 
ما از جمله مهمترين حجاب ها و موانع روزگار 
ــد  كنونی در رجوع به قرآن و عترت اند، باش
ــتانه و عاری از  ــن مهم در فضايی دوس و اي
برخوردهای خصمانه و موهن صورت پذيرد 
و اگر چه از جهت نقد حرف ها و ديدگاه ها و 
ــاس مبانی قرآن و عترت، خط  باورها بر اس
ــا از جهت حفظ  ــت ام ــزی در بين نيس قرم
ــخصيت و نيز پاسداشت نيت های پاك و  ش
ــان و صاحب نظران مورد  ــدار عالم واليت م
ــت و دقت را خواهد  ــد و رد، كمال مواظب نق

داشت.»
ــه را برآمده  ــری اين مجل ــع نصي در واق
ــه حجاب  ــای عصر معاصر با س از چالش ه
ــيعه، يعنی  ــی در راه اعتالی تفكر ش ظلمان

فلسفه، عرفان و مدرنيته می داند 
ــه حجاب را  ــری اين س ــی فك وی مبان
اين گونه معرفی می كند: «باوری وجود دارد 
ــرت را در ۳ حجاب  ــارف قرآن و عت كه مع
ــی يونان زدگی كه در دو  ــد. اول نوع می د  ان
ــاخه فلسفه با ارسطو و افالطون و عرفان  ش
ــود. در ايران،  ــخص می ش ــا فلوطين مش ب
فلسفه اسالمی و عرفان مصطلح نزد كسانی 
ــون ابن عربی، تحت تأثير همين يونانيت  چ
ــوم مبانی نظری تمدن  ــتند. حجاب س هس
مدرن است كه از رنسانس آغاز شده است. از 
اين رو با نقد اين سه حجاب می توان تصوير 
بهتری از سنت داشت.» اين حجاب ها برای 
ــالمی  ــه در تاريخ تفكر اس ــمات» ريش «س
دارد، به گونه ای كه از آن با عنوان «تهاجم 
ــاد می كند، تهاجمی که امويان  فرهنگی» ي
با تاسيس دارالحکمه آن را در دنيای اسالم 

پی ريزی کردند
نصيری در اين سرمقاله سعی می كند كه 
با استدالل هايی، نشان دهد كه تعاليم قرآنی 
و مكتب اهل البيت در طی حاكميت خلفای 
ــير اصلی خود جدا  ــيان از مس اموی و عباس
ــير يونانی مآبی، عرفان  شده و در عوض اس
ــنايی گشته است که  هندی و تعاليم مزديس
ــت ترجمه ی متون  اين رخداد به مدد نهض

يونانی شتاب بيشتری می گيرد.
ــن معارف  ــتر اي ــتاب بيش ــری ش نصي
ــاد را در دو بازه زمانی، صفويه و نيم  خودبني
قرن اخير بيشتر از ساير زمان ها می داند.-که 
سی سال انقالب نيز شامل همين نيم قرن 

اخير است!-
ــوم علمای  ــه وی دليل رويكرد عم البت
ــان را در اين بازه  ــفه و عرف ــالم به فلس اس
ــرا که به نيکی  ــی توضيح نمی دهد. چ زمان
ــيع به دليل  ــگ و تاريخ تش ــد فرهن می دان
همين رويکرد فلسفی و عرفانی چنان بالنده 
و پويا شده است که می توان از آن به عنوان 

يک نهضت علمی ياد کرد.
ــان، مترادف  از جمله عجائب مقاله ايش
ــفه و عرفان  ــراث عظيم فلس ــتن مي انگاش
ــی و تحقير  ــا واژه يونانيت زدگ ــالمی ب اس
ــتر علمای  ــد: بيش ــت.  وی می نويس آن اس
ــی فلسفی و  ــالم «بر اين باورند كه مش اس
عرفانی شان در جهت ترويج معارف قرآن و 
ــت و هيچ نزاع و اختالف كبروی  عترت اس
با منتقدان و مخالفان فلسفه و عرفان ندارند 
و همه نزاع بر سر صغرا و مصاديق است.به 
ــته شيعی  عبارت ديگر ما با هيچ عالم برجس
مواجه نيستيم كه بگويد علی رغم مخالفت 
ــارف قرآن و  ــفه و عرفان با مع ــی فلس مبان
عترت، من مدافع اين مبانی هستم. حتی از 
ــعارهای مالصدرا اين بوده است كه مرده  ش
باد فلسفه ای كه مبانی و مسائل آن مخالف 
ــد. در واقع مالصدرا بر  ــنت باش كتاب و س
ــت كه همه تالش فلسفی  اين باور بوده اس
ــت ترويج آموزه های  ــی اش در جه و عرفان

كتاب و سنت است»
در حالی که نصيری به مشرب فلسفی- 
ــد، باالخره  ــی مالصدرا اذعان می کن عرفان
ــی عرفانی-  ــد که مبان ــخص نمی نماي مش

نصيرى: ترويج گفتمان بازگشت 
بـه قـرآن و اهـل بيـت عليهـم 
السـالم مهمترين انگيزه من در 
دور جديـد فعاليـت مطبوعاتـى 
است و معتقدم اين مهمترين و 
موثرترين و بلكـه تنها گفتمانى 
اسـت كـه اگر بـه درسـتى پى 
گيرى شـود و در ميان نيروهاى 
متدين ما غالب شـود، مى تواند 
پشـتوانه اى قوى بـراى تقويت 
اعتقادات دينى در جامعه و حفظ 

نظام جمهورى اسالمى باشد.
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ــارف قرآن و  ــفی مال صدرا مخالف مع فلس
سنت است يا خير؟! البته طبق مبنای فکری 
ــه اقتضای  ــت بلک ــان جواب واضح اس ايش
ــت! ــخن گفتن اس ــت در دو پهلو س مصلح

نصيری به ما نمی گويد كه، چرا هنوز از 
ــنت تدريس و تعمق فلسفی  پس قرن ها، س
در حوزه های علميه ی سنتی ما فعال است؟ 
ــراز اول ما  ــياری از علمای ط چرا هنوز بس
ــعب از فلسفه ی افالطونی و  آموزه های منش
ارسطويی را تدريس می كنند؟ چه دليلی دارد 
ــری با منتقدان  ــه علما برای مقابله ی فك ك
ــالم، خود را مسلح به سالح فلسفه  دين اس
ــه در اين  ــرا همين علمايی ك ــد؟ چ می كنن
فصلنامه از آنان مقاالتی را آورده ايد، خود از 
ــارحان فلسفه هستند؟ آيا يكی از راه های  ش
ــول تاريخ، همين  ــالم در ط ايجابی دين اس
فلسفه اسالمی، عرفان نظری برآمده از آراء 
ابن سينا، فارابی، مالصدرا و ابن عربی نبوده 
است؟ آيا می توان جلوی تعامل فرهنگ ها، 
ــه ها و تمدن های انسانی را با يكديگر  انديش
گرفت، تا به زعم ايشان گونه ای از «معارف 
خود بنياد» در دين اسالم شكل نگيرد؟

ــدت در کبری و  ــان از وح ــود ايش مقص
اختالف در صغری چيست که از کنار اختالف 
ــادگی گذشت و در  صغروی نمی توان به س
نتيجه و حاصل نزاع ميان کسانی که با آنان 
اختالف صغروی داريم-بخوانيد فيلسوفان و 
ــيعی- تفاوت زيادی با کسانی که  عرفای ش

با آنان اختالف کبروی داريم نيست؟!
ــالف صغروی با  ــان آثار اخت از نظر ايش
ــه مراتب زيانبارتر  صاحبان تفکر صدرايی ب
ــول و ديانت با  ــت که در اص ــانی اس از کس
ــم!! بنابراين تفکر امام خمينی،  آنان مختلفي
ــهيد مطهری، عالمه طباطبائی، آيت اهللا  ش
جوادی آملی، آيت اهللا مصباح و ... به مراتب 
ــان  ــت که با ايش ــانی اس خطرناکتر از کس

اختالف در اصول و کبری داريم
ــری مخالف به  ــه اينکه مهدی نصي البت
قول خودش مثلث حجاب فلسفه، عرفان و 
مدرنيته است و مشرب ايشان تفکيکی است 
ــخصی و صرفا  البته به خودی خود امری ش
ــريه  ــت تا زمانی که در قالب نش علمی اس
ــرح نکرده و بر طبق  ــرای عموم مط آن را ب

ــس هنگامی  ــند؛ پ ــخه نپيچيده باش آن نس
ــش برای موجه و  ــه وی در فصلنامه خوي ک
مطرح کردن نظر خود، نظرات امام خمينی، 
ــاح و حتی  ــت اهللا مصب ــی، آي ــهيد آوين ش
ــان می دهند و  ــدگاه رهبری را وارونه نش دي
از آن استفاده ابزاری  می کنند، بايد پاسخگو 

باشند.
کيست که تعلق فکری امام خمينی را به 
مشرب صدرايی و عرفان محيی الدين نداند.
ــوان « امام  ــان پايان دفتر را با عن  ايش
ــت و مهجوريت  ــی (ره) ؛ منادی غرب خمين
ــت نامه ی  ــی از وصي ــن» به فرازهاي ثقلي
ــاص می  ــه اهللا اختص ــی رحم ــام خمين ام
ــت كه  ــد. جناب نصيری گمان كرده اس ده
ــفر كرده را  ــت زمان كلمات آن پير س گذش
ــت كه می خواهد امام ما را  از ياد ما برده اس
ــد، آن چنان كه آقای  نيز» تفكيكی»جا بزن
ــی نيز در کتاب مکتب تفکيک تالش  حكيم

كرد عالمه طباطبايی را تفكيكی  بنماياند 
بد نيست جناب نصيری نگاهی به كتب 
ــاده در  ــرچ س امام راحل بيندازد و با يك س
آنها جايگاه شيخ كبير و عارف محيی الدين 
ــه ی امام مرور كند،  و مالصدرا را در انديش
ــاره اش می فرمودند:   ــی كه امام درب صدراي
ــرح  مال صدرا ! و ما أدريك ما مالصدرا (ش

دعای سحر، ترجمه فارسی،ص ۲۲)
ــام معظم رهبری، آيت  طبق ديدگاه مق
ــدگاه و مبانی فکری امام  ــه ای دي اهللا خامن
ــاخص و منشا تمامی  خمينی(ره) برای ما ش
ــی انقالب  ــات، و نگاه سياس ــع و بيان مواض
ــت. نصيری چگونه با رد مبانی  اسالمی اس
ــذار  ــر  و بنيانگ ــام، وی را رهب ــری ام فک
جمهوری اسالمی می داند. اين تناقضات در 
ــان با اين تمجيد چطور  مقاله و ديدگاه ايش

قابل حل است؟!
ــه را بيان نمی کند  ــان اين نکت البته ايش
ــط  ــه در برابر مدنيته با کدام تفکر  و توس ک
کدام شخصيت ها و با چه مبنای فکری می 
خواهد مقابله کند؛ وی حتی مقصود خويش 
ــت (عليهم  ــل بي ــارف اه ــنت و مع را از س

السالم) نيز بيان نمی کند.
ــخگو باشد، در شرايط  نصيری بايد پاس
کنونی که دشمن برای مقابله با انديشه های 

امام و آرمان انقالب اسالمی تماما به ميدان 
ــفه و عرفان شيعی  آمده، ميراث عظيم فلس
ــيب های مدرنيته دانستن و  را همطراز با آس
ــر ديگری کبری و صغرای اين دو را  در تعبي
ــتن، ضعف دشمن  زيانبارتر از مدرنيته دانس
ــر انداختن به زمين  ــی و بصيرت و تي شناس

خودی نيست؟!

... عبدالحسين خسروپناه درگفتار چهارم 
ــی فکری ايران معاصر،  کتاب جريان شناس
ــه دوره  جريان مکتب تفکيک را در قالب س
ــان ديدگاه استاد  مطرح و نقد می نمايد ايش
ــن جريان مورد  ــی را در دوره دوم اي حکيم
ــوم  ــرار داده و در دوره س ــی و نقد ق بررس
ديدگاه  های استاد سيدان را بيان می کند که 
ــتار جای طرح نقد منصفانه  البته در اين نوش
ــروپناه پيرامون جريان مکتب  و عالمانه خس

تفکيک نيست.
ــان «جريان  ــار پنجم کتاب، ايش در گفت
ــنتی» را مطرح و بررسی  ــتيزی س تجدد س
ــه تعارض دين و  ــد. اين جريان که ب می کن
ــرق و غرب معتقد است و يک  مدرنيته يا ش
پارچه به نقد غرب طاغوتی می پردازد، همه 
ــی و فرهنگی  ــفی، علم ــتاوردهای فلس دس
ــمارد که با  غرب را مذموم و خطرناک می ش
دو رهيافت گوناگون، به دو گروه تجددستيز 
ــعاب  ــنتی انش ــتيز س ــری و تجددس هايدگ

می يابد.

رجا نيوز: نصيرى بايد پاسـخگو 
باشد، در شرايط كنونى كه دشمن 
براى مقابله با انديشـه هاى امام 
و آرمان انقالب اسالمى تماما به 
ميدان آمده، ميراث عظيم فلسفه 
و عرفـان شـيعى را همطـراز با 
آسيب هاى مدرنيته دانستن و در 
تعبيـر ديگرى كبـرى و صغراى 
ايـن دو را زيانبارتـر از مدرنيته 
دانسـتن، ضعف دشمن شناسى 
و بصيرت و تير انداختن به زمين 

خودى نيست؟!
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جريان تجدد ستيز سنتی در بهار ۱۳۸۱ 
ــالم و  ــط مهدی نصيری با عنوان «اس توس
ــد. اين تفکر که با روش  ــر ش تجدد» منتش
ــده، به تعارض کلی و  نقلی- دينی تدوين ش
ماهوی دين اسالم و علوم جديد و تکنولوژی 
ــتاد مطهری که  ــت. وی با اس ــه اس پرداخت
ــی به علم از يک  ــت رويکرد بيکن معتقد اس
ــيار بزرگی به بشريت کرده  نظر خدمت بس

است مخالف است.
ــرو پناه کتاب ديگر مهدی نصيری  خس

ــفه از منظر قرآن و عترت»  با عنوان «فلس
را دنباله روی همين رويکرد  دانسته  و آن را 

مورد آسيب شناسی و نقد قرار می دهد.
ــتار حائز  ــنده اين نوش آنچه برای نويس
اهميت است تعلق فکری نصيری به مکتب 
تفکيک يا تجدد ستيز بودن وی نيست بلکه 
ــان با مبانی  بيان تعارض مبانی فکری ايش
ــی(ره) به عنوان بنيانگذار  فکری امام خمين
انقالب اسالمی و به تبع آن تعارض و خطر 
اين ديدگاه برای آرمان های انقالب است آن 
ــان نقاب تبعيت از آرمان های  هم وقتی ايش
ــروی واليت را بر چهره  امام، انقالب و ره
نشريه خويش کشيده اند. اين تناقض چگونه 

قابل حل است؟!
ــجاعانه ديدگاه فکری  ــان ش کاش ايش
ــرار دادن  ــک ق ــدون مستمس ــش را ب خوي

ــهيد آوينی  ــام خمينی، ش ــه های ام انديش
ــرح می نمود تا  ــت اهللا مصباح يزدی مط وآي
خوانندگان فصلنامه سمات را با اين پرسش 
ــن غربال ديگری  ــازد که آيا اي رو به رو نس
ــه امام(ره) و انقالب  ــير انديش است در مس
ــه هرگز با مبانی  ــالمی، برای تفکری ک اس
ــت.  ــالمی قابل جمع نيس فکری انقالب اس
ــم  ــدام را باور کنيم قس ــری! ک ــای نصي آق

حضرت عباس يا دم خروس را؟! 

رجا نيوز 89/5/4:
نقد روش شـناختى بر «نقد سـمات 

نصيرى»
محمدمهدى ساالرى

ــط نگارنده محترم مطلب  آنچه که توس
ــته تحرير  ــری به رش ــمات» نصي نقد «س
ــتر به يک فحش  ــه نظر من بيش ــد، ب در آم
ــبيه بود تا يک نقد منصفانه  نامه سياسی ش
علمی! در ابتدا الزم به توضيح است که من 
ــتم  خودم از منتقدان «مهدی نصيری» هس
ــيد منيرالدين حسينی  و به نظريه مرحوم س
ــا  قصد دارم  ــری قائلم، ام ــتاد ميرباق و اس
ــخگويی به جزئيات  بدون آنکه در مقام پاس
ــوق برآيم، آنچه را که به  محتوای مطلب ف
لحاظ روشی و ساختاری به مطلب فوق وارد 

می دانم مطرح کنم.
ــته که عنوان «نقد» را  ۱. آغاز يک نوش
برای خود انتخاب کرده با جمله  ای اينچنين 
ــانه  ــمی رس ــه ترفندهای ژورناليس «از جمل
ــرات  و ديدگاه  ــرار دادن نظ ــتاويز ق ها دس
ــرای مطرح و  ــراد مطرح و موجه ب ــای اف ه
ــت يا استفاده  موجه نمودن نظر خويش اس
ــود مورد نظر  ــی به نحوی که مقص گزينش
ــه مهدی  ــد. ترفندی ک ــان کنن ــود را بي خ
ــمات به آن متوسل  نصيری در فصلنامه س
ــخص می کند  ــود» از همان ابتدا مش می ش
که بنا بر نقد منصفانه نبوده و قطعا تخريب 
ــمات اوست که مد نظر  مهدی نصيری و س
نويسنده می باشد. همچنين اين نوشته فاقد 
ــک نقد علمی يعنی  بديهی ترين خاصيت ي
ــی بی طرفانه از کليت موضوع  ارائه گزارش
و تببين مسئله-که در اينجا نظرات و عقايد 
و جهت گيری های مهدی نصيری و سمات 

ــت- و سپس بررسی نقاط قوت و آنگاه  اوس
ــی نقاط ضعفی که به نظر می رسد يا  بررس
جهت گيری های منفی و ... است. چه خوب 
بود که نگارنده محترم به شيوه اخالقی فوق 

عمل می نمودند.
ــدگان محترم حتما اطالع دارند  ۲. خوانن
ــر انقالب در  ــن مطالبه رهب ــه بنيادی تري ک
ــد مطالبه «علوم  ــه ۸۸» را باي کوران «فتن
ــالمی» از جانب ايشان دانست.  ــانی اس انس
ــيار بيش از آنکه ما آن را  ــاله ای که بس مس
ــمن جدی گرفته  ــط دش جدی بگيريم توس
شد و بوسيله دنباله های داخلی ايشان مورد 
پيگيری قرار گرفت. آيا تحليل های رسانه ها 
و شبکه های ماهواره ای دشمن از اين موضع 
آقا به گوشتان خورده است؟ آيا مطلع هستيد 
ــی و جدی داخلی به  که اولين واکنش عمل
اين مطالبه از سوی چه کسانی و چگونه بود؟ 
آيا «مهرنامه» محمد قوچانی را خوانده ايد؟

ــت نيست در فضايی که پس   اصال درس
ــدار آقا عليه «علوم انسانی  از مطالبه و هش
ــت به کار می  ــی که دس غربی»، اولين کس
ــابقه معلوم  ــا آن س ــود محمد قوچانی ب ش
ــرعت و با  ــريه مهرنامه را به س ــد و نش باش
ــر می کند، حاال که توسط  کيفيت باال منتش
ــی برای  ــزب اللهی حرکتی اساس ــه  ح جبه
ــی گيرد و با در پيش  ــن مطالبه صورت م اي
ــانه قدم در راه اين  ــی آزادانديش گرفتن مش
مجاهدت عظيم می گذارد، اينگونه با دست 
خودمان خاکريزهايمان را تخريب کنيم. آيا 
ــابقه مهدی نصيری اينقدر بدتر از محمد  س
ــت که بايد اينگونه بر او تاخت؟  قوچانی اس
ــگاه نقادانه به  ــی که جريان ن آيا اولين کس
ــق مطبوعات  ــه را از طري ــرب  و مدرنيت غ
وارد فضای فرهنگ عمومی انقالبيون کرد 
مهدی نصيری نبود؟ آيا اين مهدی نصيری 
ــبت  ــدارهای جدی نس ــود که اولين هش نب
ــازندگی -که  به برنامه های غربی دولت س
ــرعت در  تمامی ارزش های انقالبی را به س
ــدار  ــعه له می کرد- هش زير چرخهای توس

داد؟
ــدار دهنده نسبت به ظهور  آيا اولين هش
ــرافی و مافياهای قدرت و  طبقات جديد اش
ــرکتهای نفتی غربی  ــروت و حتی ورود ش ث

كاش نصيرى شجاعانه ديدگاه فكرى 
خويش را بدون مستمسك قرار دادن 
انديشه هاى امام خمينى، شهيد آوينى 
وآيت اهللا مصباح يزدى مطرح مى نمود 
تـا خواننـدگان فصلنامه سـمات را با 
اين پرسـش رو بـه رو نسـازد كه آيا 
ايـن غربال ديگرى اسـت در مسـير 
انديشـه امام(ره) و انقالب اسـالمى، 
براى تفكرى كه هرگز با مبانى فكرى 
انقـالب اسـالمى قابل جمع نيسـت. 
آقاى نصيرى! كدام را باور كنيم قسـم 

حضرت عباس يا دم خروس را؟! 
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ــل به صنعت نفت ايران  همچون توتال و ش
ــن مهدی نصيری نبود؟ هنوز هم کتب  همي
ــارات « کتاب صبح»  مهدی نصيری و انتش
در صدر اکثر سيرهای مطالعاتی دانشجويان 

و طالب انقالبی قرار دارد.
ــای اين نقد غير  ــا بهتر نبود که به ج آي
منصفانه، توپخانه خود را به سمت «مهرنامه» 
ــت کسانی که  می گرفتيد؟ نگاهی به فهرس
ــمات مطلب داشته اند،  ــماره س در اولين ش
ــما نقطه ضعف دانسته ايد  برعکس آنچه ش
و تخريب کرده ايد، نقطه قوت جدی سمات 
و گويای عزم جدی پديدآورندگان آن برای 
ــی و واليتی برای  ــای انقالب وحدت نيروه
ــی و علمی» عليه  ــودن جبهه فرهنگ «گش

علوم انسانی غربی است.
ــانی که منتقد  ۳. انتقادات و تامالت کس
فلسفه و عرفان موجودند، بسيار جدی، علمی 
ــوان با برخوردهای  ــت و نمی ت و عميق اس
ــعاری و سياسی و با برخوردی  سطحی و ش
ــات آقا و امام برای رد  غير قاعده مند از بيان
ــتفاده کرد. چه اينکه خود آقا  اين نظرات اس
هم بارها منادی آزاد انديشی بوده اند و حتی 
ــد که اگر نظرات مخالف نظر من هم  گفته ان

بود، هيچ اشکالی ندارد.
ــم همگرايی و هماهنگی در اصول و  مه
مقومات نظرات امام و آقا است! زيرا صحبت 
ــنت می  های آقا و امام نيز مانند کتاب و س
ــخ و  توانند کلی و جزئی، عام و خاص، ناس
ــته باشند.  ــوخ و مطلق و مقيد و ... داش منس
ــرت آقا در تاريخ ۸۷/۷/۷ در جمع  خود حض
دانشجويان گفتند که استفاده از نظرات امام 
ــد و اين در مورد خود آقا  بايد اجتهادی باش
هم صادق است. دهها شاهد ديگر می توان 
ــام و آقا را رديف کرد که دقيقا  از نظرات ام
نتيجه ای مخالف آنچه شما می گوييد، از آن 
مراد می شود. بر اساس کدام قاعده اجتهادی 
و منطقی می توان از تعاريف بلندی که امام 
ــفه و  ــدرا و ابن عربی و فلس ــا از مالص و آق
عرفان می کنند نتيجه گرفت که کسی حق 
ــفه اش و ابن عربی و  ندارد مالصدرا و فلس
ــد و هر کس اين  ــمائش را نقد کن علم االس
ــد واليت فقيه  ــه کرد ضد انقالب و ض گون

است؟

ــما مقومات  و مبانی نظر امام،  از نظر ش
آقا  و آرمان  های انقالب کدامند که به خود 

اجازه می دهيد اين جمله را مطرح کنيد:
ــنده اين نوشتار حائز   «آنچه برای نويس
اهميت است تعلق فکری نصيری به مکتب 
تفکيک يا تجدد ستيز بودن وی نيست بلکه 
ــان با مبانی  بيان تعارض مبانی فکری ايش
ــی(ره) به عنوان بنيانگذار  فکری امام خمين
انقالب اسالمی و به تبع آن تعارض و خطر 
اين ديدگاه برای آرمان های انقالب است آن 
ــان نقاب تبعيت از آرمان های  هم وقتی ايش
ــروی واليت را بر چهره  امام، انقالب و ره

نشريه خويش کشيده اند.»
ــت که  ــه نظر من بر نگارنده واجب اس ب
ــرده و از  ــتغفار ک ــن جمله خود اس بابت اي

مهدی نصيری عذرخواهی کند.
ــالمی  مگر مبانی و آرمانهای انقالب اس
ــت وجود بر ماهيت و  ــا اثبات برتری اصال م
ــن عربی بر  ــمای اب ــات صدق علم االس اثب

ديگر مشارب عرفانی است؟
ــالمی  خير! مبانی و آرمانهای انقالب اس
ــد ان نمن علی  ــق وعده الهی « و نري تحق
ــتضعفو» و «هو الذی ارسل رسوله  الذين اس
ــق ليتم دينه علی الدين  بالهدی و دين الح
ــت. آرمان ما  ــرکون» اس کله و لو کره المش
ظهور و واليت حجت تامه الهی است. مبانی 
ــت! آيا مقدمه وصيتنامه  انقالب ما ثقلين اس
ــيده ايد  ــام را نخوانده ايد؟ آيا هيچ نيانديش ام
که چرا امام در ابتدای وصيتنامه خود حديث 
ثقلين را مطرح کرده اند؟ معنای اين حرکت 
امام چيست؟ آيا جز توصيه وارثان انقالب به 
رجعت دوباره و ايمان مستحکم به ثقل اکبر 
يعنی قرآن و ثقل اصغر يعنی سنت است؟ و 
ــت؟  آيا ادعای مهدی نصيری جز همين اس

آيا او دغدغه ديگری جز اين دارد؟
۴. به نظرم آماجگاه اصلی نويسنده مطلب 
ــت و نه سمات و  فوق «مکتب تفکيک» اس
نه مهدی نصيری! اگرنه طرح مسئله مکتب 
ــمات به آن و طرح  ــک و ربط دادن س تفکي
ــه حکيمی» چه  ــه های «عالم آثار و انديش
وجهی داشت؟ البته بازهم تذکر می دهم که 
ــتم. به نظرم  من مدافع مکتب تفکيک نيس
ــی گردد که  ــاس به اين برم اين نيز در اس

نگارنده محترم، «فلسفه موجود» را مساوی 
«اسالم» و «معارف اهل بيت» دانسته اند و 

حتی حوزه را هم همينطور!
ــيع می توان  ــا علمی که نزد تش اما تنه

ــاوی معرفت اصيل شيعی دانست  آن را مس
ــت و بس! چرا که  ــم «فقه و اصول» اس عل
ــئله  ــان آن از همان ابتدا مس دغدغه طراح
ــت! احراز حجيت نيز  احراز حجيت بوده اس
ــاک کردن معرفتی  ــه طور خالصه يعنی پ ب
ــت از هرگونه موضوع و  که موضوع علم اس
محتوا و روشی که از خارج از کتاب و سنت 
ــت که در هيچکدام  ــد. و اين چيزی اس باش
ــيعيان به صورت ضابطه  ــارف ديگر ش از مع
مند و اصولی موضوعيت نداشته است. و غير 
ــير و اخالق را هم  ــی علوم تفس ــن حت از اي
نمی توان با چنين قطعيتی واجد اين ويژگی 

دانست کرد.
نقد به فلسفه و عرفان نيز مسئله جديدی 
در ميان علمای شيعه نيست. اصال آنچه که 
باعث می شود کسی را عالم شيعه بدانند يا 
ندانند تسلط او بر فقه و اصول است و سپس 
ــفه و  ــوم ديگر. اصال تکامل دهنده فلس عل
عرفان نيز علمای فقهی و اصولی بوده اند و 
ــفه ما اکنون در حد حکمت مشاء  گرنه فلس
ــود و ديگر حکمت متعاليه ای نبود و  مانده ب
ــز حداکثر در حد همان تصوف  عرفانمان ني

و صوفيه بود.
ــانه  به نظر من کمی مطالعات غربشناس

كـه  كسـانى  تامـالت  و  انتقـادات 
منتقد فلسفه و عرفان موجودند، بسيار 
جدى، علمى و عميق است و نمى توان 
بـا برخوردهاى سـطحى و شـعارى و 
سياسى و با برخوردى غير قاعده مند از 
بيانات آقا و امـام براى رد اين نظرات 
اسـتفاده كرد. چـه اينكه خـود آقا هم 
بارهـا منـادى آزاد انديشـى بوده اند و 
حتـى گفته انـد كه اگر نظـرات مخالف 

نظر من هم بود، هيچ اشكالى ندارد.
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ــفه علم  تاريخی تمدنی و کمی مطالعه فلس
و جامعه شناسی علم برای نويسنده ضروری 
ــت. تاريخ اسالم به خوبی نشان می دهد  اس
ــفه چگونه و توسط چه کسانی و با  که فلس

ــواالت و موضوعاتی  ــه هدفی و  با چه س چ
ــی دانيد  ــد. آيا م ــالم وارد ش ــه جهان اس ب
ــين  ــفه پيش تفاوت اصلی مالصدرا با فالس
ــی دانيد که او  ــلمان چقدر بود؟ و آيا م مس
ــوع از اتهامات مواجه  ــا همين ن نيز دقيقا ب
ــوی ديگر آيا تاکنون  ــده است؟ از س می ش
ــيده ايد که علت اينهمه مقاومت علما  انديش
در طول تاريخ حيات محافل علمی شيعه در 
برابر فلسفه چه بوده  است؟ آيا ساده انگارانه 
ــت که همه آن مخالفت ها را به حساب  نيس
ــر و کوته بينی و ضعف علمی مخالفين  تحج
ــم؟ آن هم در مورد  ــادتها و ... بگذاري و حس
ــی که چنين ميراث عظيمی از معارف  علماي

تشيع را برای ما آفريده اند؟
مهدی نصيری و مکتب تفکيک و مرحوم 
ــتاد ميرباقری  ــيد منيرالدين حسينی و اس س
ــفه و عرفان هستند و می  منتقدان اين فلس
ــت، بلکه  ــالمی نيس ــفه اس گويند اين فلس
ــفه و عرفان مسلمين است. حتی همان  فلس

ــما به ايشان استناد  ــتاد خسروپناه که ش اس
ــفه موجود و  کرده ايد، از منتقدان جدی فلس
ــفه در يونان  ــتن اين فلس قائل به ريشه داش
ــالم ناب است و  و تضاد های اوليه آن با اس
ــفه ناب اسالمی  قائلند که برای نيل به فلس
رجوعی مجدد به اسالم ناب ضرورت دارد.

ــی منتقدين به افراد فوق  ــکال اساس اش
ــفه  ــت که انتقاد آنان به فلس ــر اين اس الذک
ــفه و  ــود را تلقی به نفی ضرورت فلس موج
دستگاه عقالنيت می دانند و اين تلقی بسيار 
ــت. مهدی نصيری، استاد  اشتباه و غلط اس
ــامل  ــی، مکتب تفکيک- که خود ش حکيم
چندين نحله و مکتب مختلف است- مرحوم 
ــينی، استاد ميرباقری و استاد  منيرالدين حس
ــروپناه، نه تنها قائل به امکان فلسفه ای  خس
ديگر، بلکه همگی برای ايجاد نظام عقالنی 
ــنت حتی  ــر کتاب و س ــفی مبتنی ب و فلس
ــی هستند! و اين ظلم  صاحب برنامه پژوهش
بزرگی به اسالم و انقالب اسالمی است که 
ــت علمی اصيل  ــی دهندگان به حرک پوياي

اسالمی را اينگونه سطحی نقد کنيم!
 

رجا نيوز 1389/5/6:
گفتگـوى درون جبهـه اى (به بهانه 

نقد سمات نصيرى)
محسن دنيوى

اساسًا ديدن اين که نشريه ای در جبهه 
ــر  ــالمی منتش فکری- فرهنگی انقالب اس
ــايت پربيننده ای نقدی بر آن  ــود و در س ش
ــدی با رويکرد  ــته و بر اين نقد نيز نق نگاش
روش شناسانه نوشته شود، اتفاقی مبارک و 
سرورآفرين است. چه رسد به اينکه نگارنده 
ــمات  ــن دو، يعنی نقد س ــر اي ــد دارد ب قص
نصيری و نقد نقد سمات، نقدی بنويسد و بر 

اين سرور و بهجت بيفزايد.
ــمات  ــد در باب «نقد س ــی چن ــا نکات ام

نصيری» نوشته خانم صادقی
رهبر معظم انقالب نقد را معنای ظريفی 
ــت  نمودهاند که مهمترين بخش آن اين اس
که نقد تعيين عيار طالست، پس اگر از لفظ 
ــتفاده ميکنيم بايد ابتدا به طال بودن  نقد اس
ــيم. ــته باش ــه نقد می کنيم اذعان داش آنچ
ــه از لفظی ديگر به  ــت ک وگرنه بهتر آن اس

جای نقد استفاده کنيم.
در اين که نسبت به انديشه آقای نصيری 
مخصوصًا در وجه ايجابی آن و راه حلهايی 
که ايشان برای تغيير وضع موجود ارائه می 
دهند، سواالت و اشکاالت جدی وارد است، 
ــای فکری آقای  ــنايان به فض بين اکثر آش
ــواالت  ــت. اما اين س نصيری اختالفی نيس
ــان يعنی  ــه ای به دغدغه اصيل ايش خدش
ــريف و معارف عترت  احيای جايگاه قرآن ش
مطهر(عليهم السالم) و لزوم توجه به ثقلين 
ــاله نه تنها دغدغه  ــازد.اين مس وارد نمی س
ــان بلکه دغدغه بسياری از اهل توجه و  ايش
ــت. به عنوان مثال، آيت اهللا جوادی  فکر اس
آملی چندی پيش با بيانی متفاوت در درس 
تفسير خود از دوری طالب از قرآن و حديث 
و اصرار بر مطالعه موشکافانه کتب فقهی و 
اصولی ابراز نگرانی نمودند. آيا اين دلسوزی 
ــول(عليهم  ــرای قرآن و معارف عترت رس ب
ــالم) امری شريف نيست؟(مقايسه کنيد  الس
ــل بيت با  ــرآن و معارف اه ــن جايگاه ق بي
ــم ديگری از اين  ــفه و عرفان و هر عل فلس
ــت تا ببينيد نگرانی شما برای عرفان و  دس
فلسفه نسبت به نگرانی های نشريه سمات 
برای معارف قرآن و عترت چندان محلی از 

اعراب ندارد).
ــت و صبغه  ــه اس ــک فصلنام ــمات ي س
فصلنامه، تخصصی بودن آن است. اگر فرد 
ــجوی  غيرمتخصص و يا حتی طلبه و دانش
ــمات را ببيند شايد تورق هم نکند  مبتدی س
چه رسد به خواندن و تاثير پذيرفتن. چرا که 
ظاهر ساده و طراحی نسبتًا ضعيف و فقدان 
ــده  ــس و طرح گرافيکی کافی باعث ش عک
است که سمات جذابيت بصری چندانی هم 
ــرای اين بود  ــد ب ندارد. همه آنچه گفته ش
ــمات مخصوص قشر خاصی است که  که س
ــل فکر و نظرند و در ميان اهل فکر بيان  اه
داليل سياسی مثل اينکه حرف شما با بيان 
بنيانگذار جمهوری اسالمی نمی خواند تنها 
موجب وهن منتقد خواهد شد. چرا که رهبر 
ــروان آزادانديشی  معظم انقالب خود از پيش
ــه خصوص در  ــنيدن نظرات مخالف ب و ش
فضای علمی بوده و هستند.پس لطفًا از اين 

دست استدالالت جدًا پرهيز نماييم.

اگر شما گذرى در ميان شخصيت هاى 
برجسـته جبهه فكرى انقالب اسالمى 
داشـته باشـيد شـاهد خواهيد بود كه 
بسيارى از ايشان در تب و تاب انس و 
تدبّر و تفّكر در قرآن و حديث اند و اين 
امر مباركى اسـت كه در آينده نزديك 
ثمـرات آن انقـالب را يـارى خواهـد 
نمـود. ايـن رجوع بـه قـرآن و حديث 
نه با نگاهـى اخبارى بلكه با رويكردى 
متفاوت از سـوى انديشمندان انقالب 
اسالمى شـروع تحول عميقى است و 
بايـد از هر آن كس كـه در اين تحول 
سـهمى دارد سپاسـگزار بود، پس به 
ايـن دليل هم مـى توان ممنـون آقاى 

نصيرى بود.
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اگر شما گذری در ميان شخصيت های 
برجسته جبهه فکری انقالب اسالمی داشته 
باشيد شاهد خواهيد بود که بسياری از ايشان 
ر در قرآن  ــس و تدبر و تفکّ در تب و تاب ان
ــت که در  و حديث اند و اين امر مبارکی اس
ــالب را ياری  ــک ثمرات آن انق ــده نزدي آين
خواهد نمود. اين رجوع به قرآن و حديث نه 
با نگاهی اخباری بلکه با رويکردی متفاوت 
از سوی انديشمندان انقالب اسالمی شروع 
تحول عميقی است و بايد از هر آن کس که 
ــگزار بود،  ــهمی دارد سپاس در اين تحول س
پس به اين دليل هم می توان ممنون آقای 

نصيری بود.
ــان فکری  ــل اين جري ــزی از دالي گري
ــت و بايد  ــفه و عرفان نيس ــارض با فلس مع
ــت  ــنيد. آيا بهتر اين نيس حرفهای آنها را ش
ــی علمی و وزين و  ــه اين حرفها در فضاي ک
ــنيده شود تا اينکه در  با رويی باز گفته و ش
ــجد و دانشگاه در ميان عده ای از مردم  مس
که سررشته ای از موضوع ندارند (به سبکی 
ــود را دنبال کرد که  ــروش مباحث خ که س
ــايد امثال اين برخوردها در کشيده شدن  ش
او از فضای تخصصی به فضای عمومی بی 
ــدن اين دسته مباحث  تاثير نبود). مطرح ش
ــود برای انقالب  در فضای تخصصی جز س
اسالمی به همراه نخواهد داشت. با باز شدن 
باب گفتگو هر دو طرف مدعی و منکر مجبور 
به تالش و تکاپو خواهند بود و به رشد نظام 
معرفتی اسالم شيعی کمک خواهد شد.پس 
ــت؟! به عالوه اينکه در  چه جای نگرانی اس
ميان گفتگوهای سنگين ميان بزرگان در رد 
يا اثبات جايگاه عرفان و فلسفه در فهم دين 
ــا همچون بنده  ــجويايی نوپ خدا برای دانش
ــکل خواهد گرفت که آنچه بايد  کالسی ش
در طول سالها و از ميان کتابها می يافتم در 
ــزرگان بيابم (به عنوان  تضارب کالم اين ب
مثال گفتگوی استاد غرويان و آقای نصيری 

در شماره اول سمات).
ــی جمالتی در  ــام خمين ــن که ام در اي
ــفه  ــی در نکوهش فلس ــتايش و جمالت س
ــت.کما  ــود دارند بحثی نيس ــان موج و عرف
ــائل  اينکه تحليل بيان امام و رهبری در مس
ــی نيز محل اختالف جريانهای موثر  سياس

ــت و هر دو مدعی ارائه  ــی کشور اس سياس
مستنداتی از امام و رهبری هستند. پس بايد 
ــل بيان امام و رهبری و درک  به مدل تحلي
جهت حاکم بر انديشه آنان فکر کرد وگرنه 
ارائه مستندات به تنهايی ما را به نتيجه ای 
ــاند. البته منظور اين نيست که  نخواهد رس
ــان چيزهای متعارض  می شود از بيان ايش
استنباط کرد بلکه پيچيدگی موضوعات باعث 
ــت و اين اختالف  ايجاد چنين وضعيتی اس
در برداشت در مورد همه موضوعات صادق 
ــت (به عنوان مثال رهبر معظم انقالب  نيس
ــعه غربی را مورد شديدترين  ــويی توس از س
ــد و در جايی ديگر و  انتقادات قرار می دهن
در ميان خودروسازان از ضرورت پيشرفت و 
توسعه می فرمايند. پيشآمدن چنين وضعيتی 
تا حدودی به پيچيدگی مفهوم توسعه بازمی 

گردد).
ــتر بد نيست به رويکرد  ــرح بيش برای ش
ــل بيان رهبری  ــات مختلف در تحلي جريان
ــوان مثال  ــيم.به عن ــته باش ــاره ای داش اش
ــوم به  ــت موس ــرد دول ــی عملک درموضوع
ــازندگی جمالتی در نکوهش اين دوره و  س
جمالتی در ستايش آن وجود دارد و هيچگاه 
ــه موضع گيری  ــر معظم انقالب ب هم رهب
صريح پيرامون آن نپرداخته اند.اين به عدم 
ــفافيت رهبری بازنمی گردد بلکه مربوط  ش
ــود موضوع و درهم تنيدگی  به پيچيدگی خ
ــت که به  ــکات مثبت و منفی موضوع اس ن
ــد فضای اجتماعی از سوی رهبر  فراخور رش
ــتری می يابد. ــم انقالب صراحت بيش معظ
ــت که در همين موضوع کتابی با  جالب اس
عنوان توسعه و تضاد توسط پروفسور فرامرز 
رفيع پور منتشر شده است که خالصه آن در 
يک جمله اين است که انحراف از ارزشهای 
ــد از جنگ نتيجه عملکرد  انقالب و امام بع
ــهرداری تهران  دولت وقت و به خصوص ش
ــی و فرهنگی و  ــوان پايتخت سياس ــه عن ب
ــت. ايشان در اين  ــور بوده اس اقتصادی کش
ــا مطالعات ميدانی  کتاب تالش نموده اند ب
دقيق و ارائه مستندات آماری متعدد، صحت 
تحليل خود را نشان دهند. حال آيا می توان 
ــه از رهبر معظم انقالب  به صرف يک جمل
ــوده اند: «هيچ کس برای من آقای  که فرم

ــود» تمام مطالعات علمی  ــمی نمی ش هاش
درباره عملکرد دولت موسوم به سازندگی را 

زير سوال برد؟!
ــوم  ــبت به وجه س ــه آخر اينکه نس نکت

ــمات -يعنی حجاب مدرنيته- کم  نشريه س
ــبت به نوع  ــت. هر چند نس ــده اس لطفی ش
ــاب غرب انتقادات  ــگاه آقای نصيری در ب ن
ــی مطرح است اما آنچه در  و سواالت اساس
اين شماره در بخش نقد مدرنيته آمده است 
ــت  ــانی مدرن اس همگی پيرامون علوم انس
که درباره آن نمی توان بيانی تندتر و برنده 
ــالب در ديدار با  ــر از بيان رهبر معظم انق ت
ــگاهها در ۱۳۸۸/۶/۸ يافت. به  اساتيد دانش
نظر می رسد که خانم صادقی از هم اکنون 
شمشير خود را برای مباحثی که احتماالً در 
ــمات مطرح خواهد شد  آينده در فصلنامه س

کشيده اند.
ــناختی  نکاتی چند پيرامون نقد روش ش
ــته آقای  ــری» نوش ــمات نصي ــد س ــر «نق ب

ساالری
ــروع می  ــا اين بيان ش ــده خود ب نگارن
ــم صادقی يک فحش نامه  کند که نقد خان
ــاهد لحن تند  ــی است اما در ادامه ش سياس
خود ايشان هم هستيم که در ادامه پيرامون 

آن خواهم نوشت.
ــاالری  ــت که چرا آقای س ــن نيس روش
ــه های  اصرار بر بيان گرايش خود به انديش

در ايـن كـه امـام خمينـى جمالتى در 
سـتايش و جمالتى در نكوهش فلسفه 
و عرفـاِن موجـود دارند بحثى نيسـت.
كما اينكـه تحليل بيان امـام و رهبرى 
در مسـائل سياسـى نيز محـل اختالف 
جريانهاى موثر سياسـى كشور است و 
هر دو مدعى ارائه مسـتنداتى از امام و 
رهبرى هستند. پس بايد به مدل تحليل 
بيان امام و رهبرى و درك جهت حاكم 
بر انديشـه آنان فكر كـرد وگرنه ارائه 
مسـتندات به تنهايى ما را به نتيجه اى 

نخواهد رساند. 

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



ــتاد منيرالدين شيرازی و آقای ميرباقری  اس
ــتان علوم اسالمی دارند  و جريان فرهنگس
ــه تبيين مطلب  ــاله چه کمکی ب و اين مس

خواهد نمود؟!!
در بخشی از نوشته آمده است؛ «به نظرم 

ــنده مطلب فوق مکتب  آماجگاه اصلی نويس
ــه مهدی  ــمات و ن ــت و نه س تفکيک  اس
ــد نگارنده با اين  ــری» به نظر می رس نصي
ــتند. نزديکی  ــان در حال نيت خوانی هس بي
ــه مکتب تفکيک و  ــرش آقای نصيری ب نگ
ــيده ای نيست که  ــتاد حکيمی امر پوش اس
حال افشا شده باشد. اساسًا اين سنخ انگيزه 

خوانی ها به فضای گفتگو آسيب می زند.
ــره  بنده به نکات مثبت هر دو نقد منتش
ــاره نکردم و به همين مناسبت از هر دو  اش
ــنده محترم عذرخواهی می کنم ولی  نويس
ــت نکات ارزنده ای بود که  در هر دو يادداش

قابل انکار نيست.
ــای مکتوب و  ــت ه ــن رفت و برگش اي
ــی جبهه فکری  ــادی برای فضای درون انتق
انقالب اسالمی مثل ضرورت نفس کشيدن 
برای زنده ماندن است. گفتگو، تالقی افکار 
ــه، راز زنده ماندن  ــه ورزان ــورد انديش و برخ
ــبت به محيط  ــی بايد نس ــت.برای پوياي اس
ــی تفاوتی آرام آرام  ــاس بود. لختی و ب حس
ــه فکری فرهنگی انقالب  عرصه را بر جبه

اسالمی تنگ خواهد نمود.
حقيقتًا جای تامل دارد که چرا همانطور 

ــت خود اشاره  ــاالری در يادداش که آقای س
ــماره از ماهنامه  ــه ش ــی کنند، با آنکه س م
ــر ميگويد اما در  ــه (که نامش از مه مهرنام
ــی و نفرت و کينه  ــونت علم بند بندش خش
ــالمی خوابيده است)  ــبت به انقالب اس نس
ميگذرد مطلب درخوری پيرامون آن نوشته 

نشده است؟!
آنچه در پايان شايان ذکر است ضرورت 
ــه جريانهای  ــترش نگرش جبهه ای ب گس
فعال و موثر در درون جبهه فکری فرهنگی 
انقالب اسالمی است.نقد و گفتگو و مناظره 
ــت اما بعد از اين  الزمه حيات اين جبهه اس
ــفرض که همگی اين جريانهای فعال  پيش
ــتند و  ــالمی هس ــل انقالب اس ــری ذي فک
همگی آنها دشمنی جدی و مشترک همانند 
ــود دارند که بايد  ــکوالريزم را در برابر خ س
ــود با ظرفيت  ــای درونی خ ــا همه تفاوته ب
مشترک خود به جنگ با اين مکتب الحادی 

روند.
ــه معتقدند  ــری ک ــه جريانهای فک هم
ــی برای  ــالمی پديدهای جهان ــالب اس انق
ــطح جهان  ــالمی در س ــای بيداری اس احي
اسالم و شکل دهی به جبهه عدالت جهانی 
در برابر مستکبران بوده است و زمينه سازی 
ظهور را پيش روی دارد، در چارچوب جبهه 
ــالمی هستند و  فکری فرهنگی انقالب اس
ــت توان خود را صرف درگيری  ضروری اس
همه جانبه با غرب مدرن با آخرين ايدئولوژی 
ــن جريانها  ــد. از نگاهی ديگر اي خود نماين
ــن ظرفيت جمهوری  ــم اکنون جدی تري ه
اسالمی ايران برای پاسخگويی به نيازهای 
فکری هستند و عموم جوانان ايران اسالمی 
ــمندان و جريانها  ــالش های اين انديش از ت
ــازمانها بهره می برند. (منظور از جبهه  و س
ــالمی، مجموعه  فکری فرهنگی انقالب اس
ــت که در  ای از افراد، گروهها و سازمانهاس
ــل انقالب  ــالم، تحلي ــن معارف اس راه تبيي
ــای اليه های پيدا و پنهان  ــالمی و افش اس

مدرنيته تالش می کنند )
ــه منجر به  ــی ک ــای داخل ــری ه درگي
ــت  تضعيف جريان های درون جبهه ای اس
ــار و پود اين جبهه  ــتن ت ثمره ای جز شکس
فکری فرهنگی به رهبری آيت اهللا العظمی 

ــاره به کتاب  خامنه ای را ندارد. (در اينجا اش
ــروپناه خالی از فايده  تفرقه افکن آقای خس

نيست).
 

ايـن رفـت و برگشـت هـاى مكتوب و 
انتقادى براى فضاى درونى جبهه فكرى 
انقـالب اسـالمى مثل ضـرورت نفس 
كشيدن براى زنده ماندن است. گفتگو، 
تالقى افكار و برخورد انديشـه ورزانه، 
راز زنده ماندن است.براى پويايى بايد 
نسبت به محيط حسـاس بود. لختى و 
بى تفاوتى، آرام آرام عرصه را بر جبهه 
فكـرى فرهنگى انقالب اسـالمى تنگ 

خواهد نمود.
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