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ر عين آن كه كالم اللَّه است كالم محمدصلى اهللا عليه وآله پردازى است كه قرآن را د  مقاله در پاسخ به نظريه
طلبانه علماى پيشين، از غيب كه در قرآن ذكر شده و  اى از انتقادات اصالح نويسنده پس از ارائه نمونه! شمرد مى

 كند، سپس فرود آمدن نخستين آيات را كه با كه پديده غيبى است ياد مى» وحى«ايمان به آن ضرورت دارد و 
اش جز  گيرد گوينده اين امر جز آفريدگار به وسيله جبرئيل، و گيرنده شود شرح داده نتيجه مى شروع مى» بخوان«

 .پيامبر اسالم نيست، در حالى كه هيج دخالت در پديد آمدن آن وحى نداشته است
كرم در تلقّى وحى و ابالغ كند كه همه داللت بر طريقيت داشتن پيامبر ا  بند آياتى ديگر را نقل مى10 نويسنده در 

صلى اهللا  تفاوت سبك كالم اللَّه با حديث نبوى و حديث قدسى و آياتى در نفى شاعرى از رسول اللَّه. آن است
اى است كه خواهى نخواهى كالم قدسى  اى روشن و متقن بر ابطال نظريه  بند بعدى آمده ادلّه2عليه وآله كه در 

 .آورد درمىآسمانى را به رنگ زمينى و بشرى 
 .قرآن، وحى، پيامبر اكرم، كالم اللَّه، غيب: ها  كليد واژه

  
  

 اختالف آراء و عقايد در مسائل نظرى و ماوراى طبيعت از امور مسلّم است كه تاريخ علم و سير افكار دانشمندان 
د، كه اگر زاويه ديد شو ها در اصول عقايد اسالمى و حتى شيعى ديده مى اين تفاوت ديدگاه. دهد آن را نشان مى

 .گردد طلبانه باشد مايه استحكام مبانى اعتقادى و تهذيب باورها مى درست و نگاه اصالح
طلبى، تصحيح االعتقاد از محمد بن محمد بن نعمان معروف به شيخ  گونه برخورد عقايد و اصالح  نمونه بارز اين

ر انتقاد از كتاب اعتقادات محدث بزرگوار محمد بن ، متكلم و مفتى و مدافع حريم تشيع است كه د)413. م(مفيد 
هاى بلند حديث و فقه و رئيس مذهب  دانيم هر دو از قلّه مى. نوشته است) 381. م(على قمى معروف به صدوق 

 .اند، اما از دو مكتب علمى قم و بغداد شيعه در زمان خود بوده
هاست كتاب حديثى من ال يحضُره الفقيه، و  كه از آن شيخ صدوق فقيه و محدث متبحر و صاحب تأليفات متعدد 

) 1(نگاهى گذرا به تصحيح اعتقادات اإلماميه. شيخ مفيد متكلّم خردگرا و مدافع مذهب شيعه اماميه در بغداد است
نشانگر اين واقعيت است كه او در آنچه صدوق به عنوان اعتقاد اظهار داشته نظرى ديگر دارد يا به تصحيح آن 

 تاكنون عالمى به آن دو - يعنى سده پنجم هجرى -از آن زمان ). 2(ده با استدالل عقلى يا قرآنى پرداخته استعقي
اعتراض نكرده، زيرا هر يك در آگاهى به تفسير آيات و احاديث استادى متبحر و در اصول و فروع دين علّامه 

 .داشتند احكام و قرآن را پاس مىدانستند و حرمت  بودند، و حد و مرز عقايد اسالمى را نيك مى
اى است   مقصود از نمونه مذكور اين است كه نقّادى و بحث و فحص در اصول اعتقادى خدمت فرهنگى شايسته

كه بين مذاهب اسالمى مخصوصاً در مذهب شيعه از ديرباز ميان دانشمندان معمول بوده و به تصحيح يا تكميل 

 ٢



* * *     

است، كه » وحى«هاى اوليه هجرى سخن به ميان آمده موضوع   از جمله مباحث اعتقادى كه درباره آن از سده
 كه از بعد جسمى بشرى - ط انسانى چگونگى ارتبا. باشد نوعى ارتباط رسوالن الهى با ذات متعال آفريدگار مى

نشينان محبوس در  اى دشوار است، و براى خاك  با فراسوى جهان و جهان ناپيدا طبعاً مسئله-مانند ديگران است 
زمين و زمان، با حواس محدود براى شناخت عالَم شهود ممكن نيست، و بسا كه به توجيهاتى بعيد يا انكار 

 .بينجامد
كالم محمد، اعجاز «زير عنوان (اى درباره چگونگى وحى و كالم اللَّه با روزنامه كارگزاران   سال گذشته مصاحبه

براى رفع ابهام و پاسخ شبهاتى كه طبعاً انتشار يافته بود . وجود آورد هايى را به انجام گرفت و پرسش) »محمد
البته روى سخن در ). 3(وع پردازدنويسنده پس از اطالع بر آن شد در حد دانش اندك خود به تحليل و نقد موض

گرايى حاضر  اى دراز دارد، اما در عصر ماده اى خاص است كه پيشينه اين نوشتار نه با شخص خاص بلكه با نظريه
شود، و براى بشرى جلوه دادن كالم اللَّه   با شدت و وسعت بيشتر القاء مى- به ويژه بعد از بيدارى مسلمين -

 .شود كه بايسته است بررسى و نقادى شود اى اظهار مى ها و آراى فريبنده نظريه
قرآن مجيد در ابتداى سوره بقره هدف كلى خود . سخن گفت» شهود«و » غيب« نخست بايد از دو اصطالح قرآنى 
كتابى كه در آن شكى نيست، هدايت براى متقين است، كسانى كه ايمان به : كند و مخاطبانش را چنين معرفى مى

يافتگان اين است كه تنها به جهان پيدا و عالم محسوس و مشهود باور  نخستين وصف اين ره. دان غيب آورده
مند  ندارند، بلكه با به كار انداختن عقل فطرى و اندك تأمل و تفكر به جهان ناپيدا و پشت پرده ظاهر هم عقيده

است » غيب«ى نخستين باور، گروِش به آر. كند دين و ديندار را متمايز مى شوند؛ و اين باور است كه انسان بى مى
مندى جهان و پاداش بردن انسان از اعمالش، و روز رستاخيز و حيات ابدى و  كه باور به خدا، فرشتگان، قانون

پس آن كه درباره مبدأ حكيم و عليم شك دارد و ظاهربين . گيرد هاى ديگر مانند روح و وحى را دربر مى ناديدنى
آوران الهى است ممكن نيست، و  اى غيبى، استثنايى و مخصوص پيام كه پديده» وحى« به نگر، باورش است نه ژرف

 .آميز پرداخت، يا نظرى داد كه بر خالف خود وحى باشد آن به توجيهاتى تكلّف» خردپسند كردن«نبايد براى 
وحى در لغت . گار استناميده كه با معنى لغوى آن ساز» وحى« قرآن مجيد شيوه فرود آمدنش بر پيامبر اسالم را 

و ) 6(، و الهام غريزى حيوانات)5(و سخن پنهان است، و در قرآن از پيغام خداوند به فرشتگان) 4(اشاره سريع
، در دل افكندن مطلبى به غير پيامبران مانند الهام )تسخير) (7(هدايت تكوينى موجودات و قوانين جارى در جهان

تعبير شده، كه در مورد اخير به سه » وحى«ن با پيامبران و رسوالن همه به ، و باألخره سخن گفت)8( به مادر موسى

 ٣



فهماند كه براى برقرار كردن  قابل تأمل است و مى» كار بلندمرتبه سنجيده« توصيف پايانى آيه از مبدأ وحى به 
سازد فقط وحى است كه به  ارتباط با خالق متعال و هدايت آدميزادگان راهى كه با حكمت و سنجيده كار كردن مى

اى، از پشت پرده غيبت سخن گفتن همانند تكلّم با  پوشيده سخن گفتن بدون واسطه: گيرد نجام مىسه روش ا
اى را به رسالت فرستادن تا به اذنش سخن خدا را بر پيامبر بخواند و او فرا  عليه السالم، يا فرشته حضرت موسى

گرفته كه در قرآن به آن تصريح  ر انجام مىوحى بر پيامبر اكرم ما بيشتر از راه اخي. گيرد و براى مردم بازگو كند
»  مبينٍ  بِلِسانٍ عرَبِىٍ*  قَلْبِك لِتَكُونَ مِنَ الْمنْذِرينَ  على* نَزَلَ بِهِ الرُّوح الْاَمينُ *  الْعالَمينَ   و اِنَّه لَتَنْزيلُ ربِ«: شده

 ).5-4/ النجم (»  علَّمه شَديد الْقُوى *   يوحىاِنْ هو اِالَّ وحى«: خوانيم نيز مى) 195- 192/ الشعراء (
توسط فرشته امين و قوى بر قلب ) 9( بنابراين قرآن كريم فرستاده پروردگار جهانيان است كه به صورت وحى

رسول مكرّم خدا نازل شده تا مردم را هشدار دهد و آگاهى بخشد و از عقايد باطل خرافى و ظلم و خيانت بيم 
دهد   به اين واقعيت گوياست، و مبدأ وحى و جبرئيلِ واسطه را و گيرنده پيغام وحى را آشكارا نشان مىقرآن. دهد

 :اند كه با وجود اين اظهار نظر كرده. كند تصريح مى»  شديد القُوى«و به تعليم گرفتن پيامبر اكرم از 
 »... كوزه همان برون تراود كه در اوستاز«آن محمد كه فاعل و قابل وحى است بشرى است مؤيد و مطهر و لذا  «
و از او جارى » نازل«است كه قرآن بر او » بشرى«پيامبر اسالم در فرآيند وحى موضوعيت دارد نه طريقيت، و  «

هاى وحى حضور دارند و بدون توجه به اين دو صفت  ترين اليه در عميق» بشريت«و » نزول«دو قيد ... شده است
گوييم براى اين كه خدا  گويد، مى گويم خدا سخن نمى نمى... فسيرى خردپسند عرضه كردتوان از وحى ت مهم نمى

 ».سخن بگويد راهش اين است كه پيامبرى سخن بگويد و سخنش سخن خدا شمرده شود
. صورت از خدا و صورت از محمد است چنين است كه معناى بى«: گيرند  سپس از اين تمثيل و توجيه نتيجه مى

 ).10(»...و نى از محمد، آب از خدا و كوزه از محمد استدم از خدا 
 :اى كه در آن كتاب قدسى آمده هايى كه به نظر رسيده با استناد به خود قرآن و استفاده از ادلّه  اينك پاسخ

و كيفيت تلقّى حضرت محمدصلى اهللا عليه وآله با متن كتاب خدا موافق » وحى«كه عقيده ما درباره   براى آن-1 
به : كنيم تا ترديدى بر جا نماند اى چگونگى نزول نخستين آيات را بررسى مى اشد به جاى هر تصور و نظريهب

و روايت رسيده از اهل بيت پيامبر با پنج آيه نخستين سوره علق وحى ) 11(پژوهان سلف و خلف گزارش قرآن
برد، جبريل  ليه وآله در غار حرا به سر مىهاى ماه رمضان كه پيامبر اكرم ماصلى اهللا ع در شبى از شب: آغاز شده

توانم  من نمى: ما أنا بقارئ: پاسخ دادند. اى را كه بر ديبايى بود بخواند امين فرود آمد و از حضرت خواست نوشته
براى مرتبه سوم كه حضرت را وادار به خواندن كرد . بخوان و همان پاسخ را شنيد: جبريل دوباره گفت. بخوانم

 ٤



 .د و فصلى نوين در تاريخ تمدن بشرى گشوده شدگونه شبى مبارك به صبح روشن هدايت انجامي  بدين
بخوان به : كننده قرآن حضرت محمدصلى اهللا عليه وآله است كه فهميم؟ خطاب به ابالغ  از ظاهر اين آيات چه مى

 ).12(بينى آفريد  از موجود ذره- و بهتر بگويم - نام پروردگارت كه آفريننده است، و انسان را از خون بسته 
 .»بخوان«رساند اين است كه مخاطب خوانا نبوده و به او مكرّر امر شده  البى كه اين آيات بينات مى از جمله مط

آن هم در نخستين ارتباط !  به نظر نويسنده، نه تنها فصيح بلكه صحيح نيست كه كسى به خود چنين امرى كند
 .انگيزاند و آغاز بعثت اوست وحيانى كه وى را براى امرى بس مهم برمى

 .او كه اُمى بود و نانويسنده» ما أنا بقارئ«همو كه گفته بود . شود به او مى» إقرَأ«مجدد خطاب  
ترين نعمت بعد از هستى بخشيدن   در خطاب اول قدرت آفرينش خداوند را يادآور شد، و در خطاب دوم بزرگ

 .ريزد نگ اسالم را پى مىشود و فره به آدميزاد را كه تعليم و تعلّم و تحرير و تدريس است متذكر مى
 آيا معانى اين آيات الهى است و الفاظش نبوى؟: پرسم  اينك مى

 اين برگشت از ظاهر و عرف عادىِ گفتار چه دليل موجهى دارد؟ جز تمثيل محو شدن شخصيت پيامبر در ذات 
گويد و سخنش سخن كننده گفته يعنى پيامبر سخن ب گويد همان است كه وحى الوهيت كه در نتيجه آنچه او مى

آيا اين توجيه و توضيح وحى قرآنى با آيات فراوانى كه مخاطب مستقيماً شخص حضرت ! خدا شمرده شود
 هاى مهرآميزى هم دارد در تناقض نيست؟ محمدصلى اهللا عليه وآله است، و گاه عتاب

 :كنيم تا گوينده الفاظ را بيابيم داورى در آيات زير تأمل مى  بدون پيش-2 
» يلَك لَّ اللَّها اَحم رِّمتُح لِم ا النَّبِىهيچرا براى خشنودى همسرانت آنچه را خدا براى ! اى پيامبر«؛ )1/ التحريم (» اء

 »كنى؟ تو حالل كرده حرام مى
خدا تو را بخشيد، چرا «؛ )43/ التوبة (» لْكَاذِبينَ يتَبينَ لَك الَّذينَ صدقُوا وتَعلَم ا عفَا اللَّه عنْك لِم اَذِنْت لَهم حتّى «

كردى تا هر دو گروه  خوب بود صبر مى(ها اجازه دادى؟  پيش از آن كه راستگويان و دروغگويان را بشناسى به آن
 )13(»).خود را نشان دهند

» هِ اَملَيع تماَ نْع هِ ولَيع اللَّه ماِذْ تَقُولُ لِلَّذى اَ نْع و ديهِ وبم ا اللَّهم تُخْفى فى نَفْسِكو اتَّقِ اللَّه و كجوز كلَيع سِك
قُّ اَنْ تَخْشيهاَح اللَّه و گاه كه به كسى كه خدا بر او نعمت ارزانى داشته بود  و آن«؛ )37/ األحزاب (» ...تَخْشَى النَّاس

و آنچه را كه خدا . ت را پيش خود نگاه دار و از خدا پروا بدارهمسر: گفتى به او نعمت داده بودى مى] نيز[و تو 
ترسيدى، با آن كه خدا سزاوارتر بود كه از او  كردى و از مردم مى آشكاركننده آن بود در دل خود نهان مى

 )14(»...بترسى

 ٥



ى را به رسول  سه آيه مذكور به عنوان نمونه از آيات كالم اللَّه برگزيده شد كه عتاب مهرآميز فرستنده وح
 .توان در پديد آوردنش براى مخاطب سهمى قائل شد محبوبش دربر دارد، و به هيچ توجيه نمى

سرگذشت اقوام پيشين و پيامبرانشان از خبرهاى غيبى است كه : فرمايد  همچنين آياتى در قرآن مجيد هست كه مى
 مِنْ اَ نْباءِ الْغَيبِ نُوحيها اِلَيك ما كُنْت تَعلَمها اَنْت تِلْك«: خبر بوديد؛ مانند ها بى  و قومت از آن- اى رسول ما - تو 

پيش از اين نه تو آن . كنيم اين از خبرهاى غيب است كه آن را به تو وحى مى«؛ )49/هود(» و الَ قَومك مِنْ قَبلِ هذَا
 »...دانستى و نه قوم تو را مى

كننده است و بس و با  د كه گوينده معنى و لفظ هر دو خداى وحىفهمان گفتار آشكار مى  سياق سخن و سبك
 كالم محمد را همان كالم اللَّه دانست؛ زيرا بافت -  حداقل در مورد قرآن - توان  بعضى توجيهات عارفانه نمى

 .تابد سخن آن را برنمى
 شديدى است كه به مسلمان بينيم عالقه هاى رسول خداصلى اهللا عليه وآله  كه در سيره حضرت مى  از ويژگى-3 

 با -كند  حكم مى» و اَ نْذِر عشيرَتَك الْاَقْرَبينَ« كه -شدن بزرگان قريش داشتند؛ زيرا عالوه بر خويشاوندى 
كافران از اين واقعيت خبر . كرد كردند و دين خدا زودتر پيشرفت مى شان هم تبعيت مى مسلمانى آنان، ياران و قبيله

از جمله پيشنهادى است كه به . كردند  براى فريب دادن پيامبر اكرم پيشنهادهاى گوناگون مىرو داشتند؛ از اين
گفتند به خدايان ما دشنام مده و خردمندان :  سوره اِسراء در مجمع البيان آمده است كه75-73مناسبت نزول آيات 

رد خود دور كن تا با تو بنشينيم و  از گِ- كه بوى ناخوش دارند -ما را سفيه مشمار و بندگان و فرومايگان را 
رسول خداصلى اهللا عليه وآله به اسالم آوردن آنان دل بست، ولى آيات سوره اسراء نازل ). 15(سخنت را بشنويم

 :ها شد و از نيرنگشان پرده برداشت، و اين است ترجمه آن
بفريبند، تا غير آن را به ما نسبت دهى و ايم  از آنچه بر تو وحى كرده) هاى خود با وسوسه(ها تو را  نزديك بود آن «

و در پرتو عصمت مصون (ساختيم  قدم نمى و اگر ما تو را ثابت) 73. (در آن صورت تو را به دوستى خود برگزينند
در ) مشركان(كردى ما دو برابر مجازات  اگر چنين مى) 74(نزديك بود اندكى به آنان تمايل كنى ) از انحراف نبودى

سپس در برابر ما ياورى براى خود . چشانديم را بعد از مرگ به تو مى) ها مجازات آن( دو برابر زندگى دنيا و
 .»)75(يافتى نمى

: عليه السالم دعا كرد و گفت چون اين آيت آمد رسول«:  در خبر است از سرور كائنات و مفخر موجودات كه
آرى چنين است اثر ايمان و ). 16(»ا با من مگذار يك چشم زخم؛ بارخدايا مر» نفسى طَرفَةَ عين اللّهم ال تَكِلْنى الى«

 .تعالى ، و آن است ابتهال و دعاى حضرت به درگاه حق تعالى يقين و عبوديت حق
دهنده به   بارى، پيام آن آيات چيست؟ هشدارى از آفريدگار رحيم و عليم به حبيب خود، هشدارى تند و تكان

دانست پيامبرى را كه براى اعالم  و خدا بهتر مى. كرديم ردى ما چنين مىك صورت شرطى، كه اگر تو چنان مى
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گونه آيات حديثى از امام ابوالحسن على بن موسى الرضاعليه السالم نقل شده كه مفادش اين است   در توجيه اين
سول خداصلى اهللا عليه هر چند مخاطب ر). 17( واسمعى يا جاره اياك أعنى: ها مطابق اين مثَل است كه خطاب

 ).18(وآله است، ولى مقصود امت پيامبر است
انگيز و الفاظش شاعرانه  اين آيات شبيه تجربه شعرى است؟ معنى آن خيال: پرسيم  بر سر موضوع اصلى رفته مى

 ها پيامبر باشد معنى آيه راست خواهد بود يا دروغ و مخاطب كيست؟ است؟ اگر گوينده عبارت

هاى قرآن هم از  ها، بلكه همه الفاظ و عبارت رساند نه تنها گوينده معنى و امر و نهى آن كه آشكارا مى از آياتى -4 
مراجعه . شود آغاز مى» قُل«مصدر وحى است كه پيك امين الهى به آن حضرت فرود آورده، آياتى است كه با كلمه 

 بار در سراسر قرآن آمده كه از 332 فعل امر دهد كه اين به المعجم المفهرَس أللفاظ القرآن الكريم نشان مى
غير از خداوند و » قل«آيا خردپذير است كه گوينده اين . در چهار سوره پايانى كتاب خدا» چهار قُل«هاست  آن

 صاحب سخن باشد؟

 توان اين فرض را پذيرفت كه عقل كل و ختم رسل خود آيات را انشاء كرده باشد و در عين حال هنگام  آيا مى
گونه سخن گفتن صحيح است تا چه رسد به فصيح  شروع كند؛ اصالً اين» بگو/ قل «تالوت براى مردم سخن را با 

 و بليغ؟

گاه قرآن سخن خداست كه الفاظ و  كه سخن آن ولى اعظم خدا سخن خداست يك ادعاست؛ زيرا آن  اين
 معانى آن دخالت نداشته باشد، يعنى طريقيت بندى آن هم همه از او باشد، و گيرنده وحى در تنظيم و تعبير جمله

اَفَالَ يتَدبرُونَ الْقُرْ انَ «آيه . داشته باشد نه موضوعيت، كه در غير اين صورت وحىِ ناب و خالص الهى نخواهد بود
پيامبر اعظم ما باألخره مصداق . آموزد به ما چه مى) 82/النساء(» ولَو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فيهِ اخْتِالَفًا كَثيرًا

 .است، در اين صورت اگر تصرفى جز گرفتن و ابالغ داشته باشد بايد در قرآن اختالف باشد»غيراللَّه«
 آموزد؟ باره به ما چه مى انديشى در قرآن در اين  آيا تدبر و ژرف

موضوعيت قائل شد، در حالى كه به توان براى پيامبر گرامى اسالم در نزول و پديد آمدن قرآن   چگونه مى
هاى  و اينك ترجمه تمام آيه كه در جواب اعتراض» قُلْ ما يكُونُ لى اَنْ اُبدِّلَه مِنْ تِلْقَاىِ نَفْسى«: فرمايد صراحت مى

آن قر: گويند و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود آنان كه به ديدار ما اميد ندارند مى«: جاهالنه كافران است
جز آنچه كه به من . مرا نرسد كه آن را از پيش خود عوض كنم: بگو. ديگرى جز اين بياور يا آن را عوض كن

 ).15/يونس(» .ترسم اگر پروردگارم را نافرمانى كنم از عذاب روزى بزرگ مى. كنم شود پيروى نمى وحى مى
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ها بيمناكيم و به ذيل پيامبر رحمت تو در  يشهها و اند  خدايا ما نيز از عذاب آن روز بزرگ و زمان ارزيابى نيت
 .طلبيم آويخته، سعادت ابدى را مى

مانندى خود و ناتوانى جن و انس از آوردنِ مِثلش تحدى كرده و  دانيم قرآن به صريح آياتى چند به بى  مى-5 
شيوه اداى معانى بخشى از اين مزيت و خصوصيت بسيار مهم به بعد لفظى يعنى سبك بيان و . هماورد طلبيده

ترين كار انسان كه سخن گفتن باشد به  به بيان ديگر ساده. اند گردد، كه از آن به فصاحت و بالغت تعبير كرده برمى
يعنى ساختارى از سخن فاخر و هنرى كه در طول پانزده . رخ داده) 19(صورتى تقليدناپذير درآمده و معجزه سخن

 .بر جا مانده استمعارض و مبارز  قرن در ميدان تحدى بى
و بشرى نمودن امرى روحانى و غيبى، ناخواسته يا ندانسته اعجاز !  دريغا كه بعضى براى خردپسند كردن وحى

و يكى از استوارترين ادلّه صحت و حقانيت قرآن را سست : برند بيانى و ادبى كالم خدا را با آن نظريات از بين مى
 : كهبخشى از آن نظريه اين است. نمايند مى
كه خدا سخن بگويد راهش اين است كه پيامبرى سخن بگويد  گويم براى اين گويد، مى گويم خدا سخن نمى نمى «

 .»و سخنش سخن خدا شمرده شود
 :گيرند  و نتيجه مى

 .»...دم از خدا و نى از محمد. صورت از خدا و صورت از محمد است چنين است كه معناى بى «
 معمول اين است كه سخن هر كس به خود او نسبت داده شود، بنابراين اگر خدا بخواهد معقول و:  نويسنده گويد

آورش بگويد و او بعد از تلقّى و دريافت، عين سخن را بازگو  سخن بگويد راهش اين است كه سخنش را به پيام
 .كاهش يا افزايش كند بى

 .هه باز شناسيمرا  وجدان و حقيقت را داور قرار دهيم تا راه مستقيم را از كج
صورت را  تواند روشنگر مورد اختالف باشد، كه آيا پيامبر اكرم معناى بى مى) 19-16( آياتى از سوره قيامت 

زبانت را به خاطر عجله براى «: كرده شده و او تالوت مى داده يا معنى با الفاظ به وى وحى مى صورت لفظى مى
پس هرگاه آن را خوانديم از .  و خواندن آن بر عهده ماستچرا كه جمع كردن. حركت مده) قرآن(خواندن آن 

 ».برعهده ماست) نيز(آن ) و توضيح(سپس بيان . خواندن آن پيروى كن
سياق اين آيات چهارگانه كه در ): 20(اند  در تفسير آن آيات هوشمندانه نوشته-  رحمة اللَّه عليه - علّامه طباطبايى 

صلى اهللا عليه وآله  اى است كه متضمن ادبى الهى است و نبى اكرم رات معترضهبين آيات مربوط به قيامت آمده عبا
. باشد، و بايد زبانش را حركت ندهد، بلكه گوش دهد تا وحى تمام شود مكلَّف به اجراى آن هنگام تلقّى وحى مى

 اِلَيك  رْ انِ مِنْ قَبلِ اَنْ يقْضىو الَ تَعجلْ بِاص لْقُ«:  سوره طه آمده114گويد كه در آيه  اين آيات همان معنى را مى
هيحقرآن عجله مكن پيش از آن كه وحى آن بر تو تمام شود) تالوت(نسبت به «؛ »و«. 
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 قرآن توسط - يا شتاب در تالوت - گواه ما از آيات نقل شده توجه دادن خواننده به كيفيت فراگيرى و تالوت 
 .باشد نه معانى آيات ندن متن قرآن فرود آمده، يا آنچه فرود خواهد آمد مىپيامبر معظّم است، كه همه حاكى از خوا

اى چند نقل شده،  دهد كه از پيامبر اكرم احاديث فراوان و خطبه  تاريخ اسالم و دانش حديث به ما گزارش مى-6 
بنده «بيان آن يابيم سبك و شيوه  ها مى با مرور به آن. كه در صحاح اهل سنت و مجامع حديث شيعه آمده است

با سبك و سياق آيات قرآن از زمين تا آسمان متفاوت است، و با همه فصاحت و بالغتى كه دارد و » مؤيد و مطهر
 .ها با قرآن آشكارا فرق دارد اش از كالم اللَّه است، اما شيوه بيان آن درونمايه

وآله احاديث قدسى است كه به تعريف مير صلى اهللا عليه  تر در اختالف سخن خدا با محمد مصطفى  از اين روشن
سيد شريف جرجانى سخنى است كه معنى آن از جانب خداى تعالى است و با الهام يا در خواب به رسولش خبر 

پس قرآن از حديث قدسى برتر است؛ زيرا لفظ قرآن هم از . ها را بيان كرده داده، و حضرت به عبارت خود آن
 .)21(جانب خداوند نازل شده است

 تشخيص معاصران پيامبر از مسلمان و كافر هم اين بود كه قرآن سخنى نوباوه است؛ زيرا نه شبيه سجع كاهنان 
است و نه مانند شعر شاعران و نه سخن معمول خود حضرت، درماندند كه آن را به چه مانند كنند، گفتند سِحر 

فَقَالَ اِنْ هذَا اِالَّ «: گويد) 22(اره به عبارت آن كافردهد، قرآن اش است چون شنوندگان را بسيار تحتِ تأثير قرار مى
 ».اند نيست آموخته]  به برخى[جز سِحرى كه ) قرآن(پس گفت اين «؛ )24/المدثر(» سِحرٌ يؤْثَرُ

شناسان از عصر نزول تاكنون، همه اين واقعيت را   مقصود اين است كه نگاه ادبى و سبك سخن و گواهى سخن
 .از پيغمبر تفاوت قائل شد» وحى مروى«يعنى قرآن با » وحىِ متلو«ه بايد بين كند ك بيان مى

 -  نه معانى و مفاهيم -پس آنچه وحى شده از گونه سخن . دانيم آيات قرآن هم بر عربى بودن خود تأكيد دارد  مى
اِنَّا اَ نْزَلْنَاه قُرْ انًا عرَبِيا «: تاز اين قبيل آيات اس. باشد  است نه رسول او مى و آن هم سخن عربى كه از خداى تعالى

 .»ما آن را قرآنى عربى نازل كرديم باشد كه بينديشيد«؛ )2/يوسف(» لَعلَّكُم تَعقِلُونَ
 ».گونه قرآن عربى به سوى تو وحى كرديم و بدين«؛ )7/الشورى(» و كَذلِك اَوحينَا اِلَيك قُرْ انًا عرَبِيا «

 .م كه قرآن يعنى كالم اللَّه وحى شده نه معانى آن توجه داري
پژوهان دانشمند محمد عبدالعظيم زرقانى است كه كتابش مناهلُ العرفان حاوى تمام موضوعات   از جمله قرآن-7 

ترين مباحث علوم قرآنى شمرده  او درباره نزول قرآن به بسط كالم پرداخته؛ زيرا آن را مهم. مربوط به قرآن است
 .صلى اهللا عليه وآله و حقانيت اسالم است ، كه اساس ايمان به قرآن و تصديق نبوت رسول اللَّهاست

كرده  كنند كه جبريل معانى قرآن را بر پيامبر نازل مى بعضى گمان مى: گويد  وى پس از بحث درباره نزول قرآن مى
دانند كه معانى را فقط خداوند   جبريل مىو بعضى لفظ قرآن را از. كرده ها را به لغت عربى تعبير مى و حضرت آن
هر دو اين پندارها باطل و گناه است و با صريح كتاب و سنت و اجماع : دهد سپس جواب مى. كرده به او وحى مى
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 حق اين است كه دخالت جبريل در اين قرآن غير از حكايت براى رسول و وحى بر او نيست، همچنان كه براى 
اين واقعيت را در . باشد رسول در اين قرآن جز فرا گرفتن و حفظ كردن و حكايت و تبليغ و بيان و تفسيرش نمى

و حقّا تو قرآن را از سوى «؛ )6/النحل(» و اِنَّك لَتُلَقَّى الْقُرْ انَ مِنْ لَدنْ حكيمٍ عليمٍ«: انند اين آيهيابيم؛ م خود قرآن مى
 ).23(»كنى حكيمى دانا دريافت مى

بندى  شد چنين تقسيم در اإلتقان فى علوم القرآن آنچه را بر پيامبر اكرم نازل مى.) ق921. م( جالل الدين سيوطى 
معانى و الفاظ قرآن از خداى تعالى، معانى از خدا و الفاظ از رسول خداصلى اهللا عليه وآله، معانى از : كرده كه

شمرد؛ زيرا بر خالف آياتى از قرآن و نيز اعجاز  خداوند و الفاظ از جبرئيل باشد، و دو صورت اخير را مردود مى
 قديم و جديد هم درباره اين موضوع با استناد به پژوهان مقصود از آنچه گفتيم اين است كه قرآن). 24(قرآن است

 .شان همان است كه ما گفتيم اند، و عقيده آيات قرآن اظهار نظر كرده
هاى كافران  ها و بدگويى  اين است كه تهمت-شود   كه كمتر به آن توجه مى- از خصوصيات مهم قرآن كريم -8 

آموز  نمايد و پاسخى خردپسند و ادب پروا نقل مى  بى-  يعنى پيامبر اسالم - اش  را نسبت به خودش و آورنده
 .پردازد گونه قبل از هر كس به دفاع از اصالت و وحيانى بودن خود مى دهد، و به اين مى

فهماند آفريدگار دانا و توانايى قرآن را فرو فرستاده كه  ها و افتراها در اين است كه مى  اهميت نقل اين دروغ
 علَى الْباطِلِ   بلْ نَقْذِف بِاص لْحقِ«: ماند، چنان كه خود گويد ارد و در جواب درنمىمنطقى قوى و سخنى حق د

كوبيم تا آن را هالك  بلكه ما حق را بر باطل مى«؛ )18/األنبياء(» فَيدمغُه فَاِذَا هو زاهِقٌ و لَكُم الْويلُ مِما تَصِفُونَ
 ».كنيد مى) درباره خدا و هدف آفرينش(د، اما واى بر شما از توصيفى كه شو گونه باطل نابود مى سازد، و اين

ها اين فايده را دارد كه طرز تفكر دشمنان پيامبر و كتابش را و انواع  گويى  به عالوه از لحاظ تاريخى نقل آن ياوه
ها و جوابش با خبر  ندهد، كه اگر ذكر نشده بود ما به اين تفصيل و درستى از آ هاى ممكن را ارائه مى اعتراض

دانيم كه  به عنوان مثال اكنون مى. گيريم  اجتماعى آن زمان قرار مى-به بيان ديگر در فضاى فرهنگى . شديم نمى
 :اند گفته

اصالً آن را به دروغ به خدا . هايى آشفته است آنچه محمدصلى اهللا عليه وآله آورده وحى نيست، بلكه خواب «
گونه كه پيامبران پيشين  اى براى ما بياورد، همان بايد معجزه) گويد اگر راست مى(ر است بسته، نه بلكه او يك شاع

به انبياى گذشته هم «: گويد پردازد و مى در آيات بعد به پاسخ آنان مى). 5/األنبياء(» .فرستاده شدند) با معجزات(
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و لَقَد نَعلَم اَ نَّهم يقُولُونَ اِنَّما يعلِّمه بشَرٌ لِسانُ الَّذى يلْحِدونَ اِلَيهِ اَعجمِى وهذَا «: ها و جوابش  مثال ديگر از تهمت
. دهد  نيست كه بشرى به او آموزش مىجز اين: گويند دانيم كه آنان مى و نيك مى«؛ )103/النحل(» لِسانٌ عرَبِى مبينٌ

به زبان عربى روشن ]  قرآن[دهند غير عربى است و اين  زبان كسى كه اين نسبت را به او مى] چنين نيست زيرا[
 كه سخنوران از آوردن - تواند مانند قرآن عربى را  يعنى بديهى است كه شخصى كه عرب زبان نيست نمى» .است

كنيم در آيه نقطه اتكاء و استدالل بر  مالحظه مى.  به پيامبر عر ب فصيح تعليم دهد- اند اى از آن عاجز به مثل سوره
 .است كه قرآن به آن نازل شده و تعليم بشرى نيست» لسان عربى«

 نتيجه ديگر بحث اين است كه شبهات و ايرادها زاده زمان ما و نوآورى نيست، هر چند با تعبيرهاى وام گرفته از 
 . جديد مطرح شودغرب و ادبيات

صلى اهللا عليه وآله حوادثى روى داده كه پس از پانزده قرن   فترت وحى در تاريخ زندگانى پيامبر اكرم اسالم-9 
ها بكنيم، يا نقل را همراه با مبالغه يا اغراض  خوانيم، با همه شك و ترديدى كه ممكن است در آن براى ما كه مى

اى است كه خودِ  ايى كه در نقد اسناد تاريخى بايد كرد، باز رويداد به گونهخاص بشماريم، و بعد از همه احتياطه
 .ترين سندها هم نقل شده است كند، مخصوصاً كه در قديم اش را تأييد مى حادثه درستى

 سوره كهف نقل شده است و آن 24 و 23گونه رويدادها فترت وحى است كه در تفسيرها به مناسبت آيات   از اين
 :صلى اهللا عليه وآله است، و اينك شرح آن قت وحى بر رسولانقطاع مو

آنان هم سه پرسش . سران كفّار از دانشمندان يهود چند سؤال امتحانى دشوار خواستند تا حضرت را بيازمايند «
 :تاريخى غامض طرح كردند

: شدند و خوابيدند، بگوهاى پيشين بودند و بر پادشاهشان خروج كردند، سپس پنهان   جوانمردانى كه در زمان-1 
 چه قدر خوابيدند و شمارشان چه قدر بود؟ داستانشان چيست؟

عليه السالم مأمور شد از او پيروى كند و آموزش گيرد كه بود؟ داستانش   دانشمندى كه حضرت موسى-2 
 چيست؟

 سرگذشت آنان  گروهى كه مغرب و مشرق را پيمودند و به سد يأجوج و مأجوج رسيدند چه كسانى بودند و-3 
 چيست؟
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ها جواب داد او  دانستند به كافران امال كردند و گفتند اگر مطابق اين ها را كه از تورات مى  يهوديان نجران پاسخ
 ).25(راستگو است و اگر جز اين بود وى را صادق و پيامبر ندانيد

 :كند  ابوالفتوح رازى اصل رويداد را كه جواب پيامبر است چنين نقل مى
جبريل بر دِگر روز نيامد، تا چند روز برآمد . شاءاللَّه عليه السالم گفت فردا خبر دهم شما را و نگفت ان ولرس «

آن گه ... جبريل آمد و قصه ايشان با رسول گفت] تا... [زدند و ايشان پيغامبر راعليه السالم طعن مى. جبريل نيامد
مگو كه من فردا كارى كنم الّا آن گه كه بگويى : است گفت) 26(رسول را ادب آموخت و آنچه مندوب اليه

 )27(».شاءاللَّه ان
 براى حبيب خدا در چند روز فترت وحى دشوار بود و با انكار و - پيك محبوب - هر چند نيامدن جبريل 

جوشش ذهنى آن » وحى«توانيم استدالل كنيم كه  گرى كفار قريش و يهود توأم شد، ولى به اين حادثه مى هوچى
 ).28(رت يا ساخته زبان و تعبيرش نيست و همچنين در جلب جبريل دخالتى نداشته استحض

صلى اهللا عليه وآله را براى آمدن وحى به جهت پاسخ به مخالفان در كتاب  اى ديگر از انتظار پيامبر اكرم  نمونه
 :بينيم سيرت رسول اللَّه مى

پدر متولد شده باشد؟  كيست و چگونه ممكن است او بىعليه السالم  نصاراى نجران پرسيدند پدر حضرت عيسى «
عليه السالم آمد و رد  در حال جبرئيل. سيدعليه السالم در اين سؤال ساعتى خاموش شد و هيچ جواب ايشان نداد«

سخن ايشان و جواب نصارى و تنزيه ذات و صفات خود را و تصديق قول پيغمبرعليه السالم هشتاد آيت از اول 
 عِنْد اللَّهِ  اِنَّ مثَلَ عيسى«: قوله تعالى. ها بيان كرد ران فرو فرستاد، و جواب سؤال ايشان در آخر آيتسورت آل عم

؛ )29(»)60-59/آل عمران(» اَلْحقُّ مِنْ ربِّك فَالَ تَكُنْ مِنَ الْممتَرينَ* كَمثَلِ  ادم خَلَقَه مِنْ تُرَابٍ ثُم قَالَ لَه كُنْ فَيكُونُ 
، پس »باش«آدم است كه او را از خاك آفريد، سپس بدو گفت ]  خلقت[ نزد خدا همچون مثل  در واقع مثَل عيسى«

 ».وجود يافت
اى است بين ذاتى متعالى كه آمِر است و هادى، با مخاطبى كه   كوتاه سخن آن كه وحى قرآن ارتباط روحانى ويژه
 مجبور به رساندن وحى بدون حق تصرّف در آن، بر خالف با وجود بيشترين تقرب و محبوبيت، مأمور است و

 .هاى نبوى احاديث قدسى يا احاديث و خطبه
كند، چنان كه در آيه   اگر رسول مكرّم به سببى در ابالغ وحى تأخير كند، قرآن مجيد با تأكيد به رساندن آن امر مى

 ما اُ نْزِلَ اِلَيك مِنْ ربِّك واِنْ لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه واللَّه يعصِمك ياءيها الرَّسولُ بلِّغْ«: فرمايد بينيم كه مى تبليغ مى
آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل : اى پيامبر«؛ )67/المائدة(» مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللَّه الَ يهدِى الْقَوم الْكَافِرينَ

خدا گروه كافران ! آرى. دارد مردم نگاه مى] گزند[و خدا تو را از . اى نكنى پيامش را نرساندهشده ابالغ كن، كه اگر 
 .»كند را هدايت نمى
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كند، كه   توجه به شأن نزول آيه كه در غدير خُم و حجة الوداع سال دهم هجرى بوده، معنى آن را بيشتر روشن مى
عليه السالم را بى پرواى از مخالفان برساند و گرنه  ت علىاز پيامبر اكرم با تأكيد خواسته شده واليت و وصاي

 .رسالتش را انجام نداده است
چه بار تكليف سنگينى بر دوش رسول » و إن لَم تَفعل فَما بلَّغت رِسالَتَه«دانند جمله شرطى   دانشمندان نيك مى

 .خداصلى اهللا عليه وآله گذاشت و حضرت به بهترين صورت آن را برداشت
آن » و مسند رفيع قرب و واليت«جه داريم ك اين خطاب و گاه عتاب با مقامات معنوى و روحانى حبيب خدا  تو

گونه مخاطبات  حضرت منافات ندارد، بلكه معرفت حاصل از آن مقامات است كه او را پذيرا و شايسته اين
 .رسد نيكوست ، كه هر چه از دوست مى)30(كند مى

دادند شاعر بودن است، كه امروز نيز  صلى اهللا عليه وآله نسبت مى وا كه به رسول اكرمهاى نار  از جمله تهمت-10 
 :شود و اين است عين آن سخن اى گفته مى به صورت تلطيف شده و اديبانه

 مدد جوييم - و به طور كلّى خلّاقيت هنرى - توانيم از پديده آشناتر شاعرى  براى درك پديده ناآشناى وحى مى «
امروز مفهوم شعر به منزله يك خلّاقيت متعالى هنرى بسيار ... هتر فهم كنيم، اين فقط در مقام تصور استو آن را ب

گذشت، و استفاده از نماد هنر براى تقريب معناى وحى،  متفاوت است با آنچه در ذهن امثال ابوجهل و ابولهب مى
 »...افزايد كاهد و نه بر قدر ابولهب مى نه چيزى از قدر قرآن مى

 اگر به مضمون و مفاد سخن مذكور توجه كنيم در پسِ تعبيرهاى زيبا و فريبا چيزى جز همانندى و همسانى وحى 
بينيم، و اصل سخن بر سر همين مطلب است كه مبدأ وحى غير از مبدأ شِعر كه  بر پيامبر با الهام به شاعر نمى

 . وحى مانند استعداد شاعر و ذوق هنرى او نيستباشد، و شايستگى پيامبر خدا براى قبول احساس شاعر است مى
 : توضيحات زيرين روشنگر مقصود است

هاى جاهلى است كه عقيده  مذكور و نظر داده شده بدون دليل است و تعبيرى نو از خرافه عرب» تصور«. 10-1 
گاه شعرا در مقام . »تابعه«نام كند به  داشتند هر شاعر يك جنّىِ همزاد و همراه خود دارد كه معانى را به او تلقين مى

 .شمردند مفاخرت به شاعران ديگر تابعه خود را تواناتر از تابعه رقيب مى
اى غير از فرشته وحى دارد   مقصود از مشابهت و تقريب معنى شعر با وحى اين است كه پيامبر هم آموزش دهنده

اصل مباين و جدا از هم تقريب يا تشابه توان بين دو پديده در  يا وحى نفسى و جوشش ذهن اوست؟ چگونه مى
 قائل شد؟

انگيز  اگر خيال. دار ، موزون و آهنگين و قافيه)مخيل(آميز  انگيز يا خيال دانيم شعر سخنى است خيال مى. 10-2 
در هر حال شعر چه در اصطالح قديم آن و چه در معنى جديد عنصر . است، مانند الفيه ابن مالك» نظم«نباشد 
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 با وحى، تفاوت سخن زمينى و -ترين شكل آن   حتّى در هنرمندانه-  واقع اين است كه تفاوت درونمايه شعر 
ى، و اين دو سخن فرق ماهوى و ذاتى دارند، پس شبيه دانستن آن دو به يكديگر منطقى و بشرى است با سخن اله

 .درست نيست
شك هنرى است كه با داشتن  اگر شعر را به معنى امروزى آن يعنى خلّاقيت متعالى هنرى هم بپذيريم، بى. 10-3 

اما بنا بر گواهى .  كرد و شعر سرودتوان آن را كسب قريحه و ذوق شاعرى و مطالعه ديوان شاعران و ممارست مى
 و آيات قرآن و اجماع دين باوران، نبوت مقامى اكتسابى نيست، بلكه -ويژه خاتَم آنان   به-تاريخ زندگى انبيا 
دهد و همراه با معجزه  اش را آفريدگار مى بخشى است، كه استعداد و آمادگى روحى و معنوى افاضه الهى و افزون
  ادم ونُوحا و  اِنَّ اللَّه اصطَفى«: آيات در باب اين گزينش صريح است مانند. عوت پيامبر باشداست تا دليل صدق د

بينيم آفريدگار حكيم نامبردگان در آيه را بر جهانيان  مى) 33/آل عمران(» الَ اِبرهيم و الَ عِمرَانَ علَى الْعالَمينَ
»  مصطفى«، و بر اين مبناست كه از القاب پيامبر ما )124/األنعام(» ثُ يجعلُ رِسالَتَهاَللَّه اَعلَم حي«برگزيد، و البته 

 .است
هاى خود را به صورت هنرمندانه اظهار   كه احساسات و افكار و آرمان- قديم يا جديد - بنابر آنچه گفتيم شاعر 

خداست و رسالتش مانند خود وحى آموختنى كند و هنرش آموختنى و تجربه كردنى است، با پيامبر كه برگزيده  مى
كه مانند » تجربه وحى«رو بر اين باوريم كه تعبير  از اين. و تجربه كردنى نيست قابل مقايسه و مشابهت نيستند

اى غيبى و آن سرى است، در حالى كه شعر و ديگر  پديده» وحى«شود صحيح نيست؛ زيرا  گفته مى» تجربه شعر«
 .اى اين جهانى و محسوس و قابل تجربه است  پديده-  مثالً سخنورى- هنرها 

به اين دليل هيچ . كند صلى اهللا عليه وآله رد مى  آياتى از قرآن مجيد آشكارا نسبت شعرسرايى را به پيامبر اكرم-11 
 يا شنود همانند شعر بداند، تواند كالم اللَّه را كه از زبان رسول خدا مى مسلمانى با هيچ توجيه و تأويل نمى

و ما علَّمنَاه الشِّعرَ و ما ينْبغى لَه اِنْ هو اِالَّ ذِكْرٌ وقُرْ انٌ «: مثالى از اين گونه آيات. جوششى از باطن حضرت شمرد
آنچه در اين آيه بيشتر در خور تأمل است تعليل شعر نياموختن به حضرت است؛ زيرا شايسته و ). 69/يس(» مبينٌ

مانند كه براى رهنمود دادن و آگاهى بخشيدن به آدميان آمده، سخنى مخيل و  چنان شخصيتى بىخردمندانه نيست 
 .بگويد) كه ويژگى شعر است(موزون همراه با مبالغه و اغراق 
: كند كه بينيم سوگند ياد مى بينيم و نمى باشد كه خداوند به آنچه مى مى) 43-38( مثال ديگر آيات سوره الحاقه 

اى از سوى پروردگار  اى بزرگوار است، و سخن شاعر يا كاهن نيست، بلكه پيام فرودآمده  گفتار فرستادهقرآن قطعاً

 ١٤



و هيچ يك . كرديم گرفتيم، سپس رگ قلبش را پاره مى ها بر ما بسته بود، دست راستش را مى تهاى گف پاره] او[اگر  «
تذكارى براى ]قرآن [در حقيقت «: رسانى امين است بدانيد حال كه او پيام» .شد او نمى]  عذاب[از شما مانع از 
 ».پرهيزگاران است

 كه هدف و غرض وحى و شعر، خاستگاه و منشأ آن دو، يابيم هاى بسيار ديگر، مى  بنابر آيات ذكر شده و نمونه
تأثيرش بر خواننده، زبان و بافت آن دو همگى جدا از يكديگر است و اصوالً كاركردى متفاوت دارند و همانند 

 .باشند نمى
 انگيزان و ژاژخايان غرض خود را در آن كند كه فتنه اى ادا مى  مصاحبه كننده، زيركانه سخن را به گونه-12 

پس گزيرى نيست كه بعضى جمالت آن مصاحبه تحليل گردد تا . افتند يابند و مردم عادى به شك و شبهه مى مى
 :گفته است. موارد مبهم روشن شود

كند كه  شناسند در برون و درون پيامبر به يك اندازه حاضر است، و چه فرقى مى خدايى كه موحدان راستين مى «
رسد يا از درون؟ مگر خدا بيرون  رسد يا از درون و جبرئيل از برون فرا مى او مىبگوييم وحى خدا از بيرون به 

 »...پيامبر است و مگر پيامبر دور از خداست؟
در درون و ]  با احاطه علمى و قيوميت[ در اين گفته نخست بر قرب پيامبر اكرم به حق تعالى و به حضور خدا 

كه فرق  اما اين. عقيده از باورهاى هر مسلمان است و منكرى ندارداين . بيرون حضرت به يك اندازه تكيه شده
كند وحى خدا از بيرون به پيامبر برسد يا از درون، اگر مراد آن باشد كه باألخره وحى الهى توسط فرشته امين  نمى

صود دهد و مق شده سخن درست و مطابق قرآن است، اما رسيدن وحى از درون چه معنى مى به حضرت نازل مى
چيست؟ اگر غرض وحى نفسى يا خودجوشى از پيامبر اعظم خداصلى اهللا عليه وآله باشد، البته درست نيست و 

داند كه در واقع نسبت  تالى فاسد اين نظريه را گوينده بهتر مى. كند اى كه تاكنون نقل شد آن را رد مى آيات و ادلّه
 در اين صورت افكار خود را وحى پنداشته و به خدا كذب دادن به آن وجود امين و صادق مصدق است؛ زيرا

اگر گويند اين جا مقام . آوردند و در قرآن نقل شده نسبت داده، و اين همان افترايى است كه كافران بر زبان مى
گوييم اوالً تفاوت اين دو نسبت آشكار است يعنى يا . كند به خدا يا پيامبر نسبت دهيم وحدت است و تفاوتى نمى

ثانياً چرا خداوند خود اين نكته مهم را نگفته و آياتى كه انزال . ند گفته يا پيامبرش و دو گوينده متفاوت داردخداو
جا كه انتساب يك كار به خدا يا پيامبرش تفاوت ندارد  اما آن. رساند خالف اين ادعاست يا تنزيل كالم اللَّه را مى

تجهيزات اسالم  آور سپاه اندك و كم ، كه مربوط به پيروزى شگفت سوره انفال است17در قرآن ذكر شده، و آن آيه 
فَلَم تَقْتُلُوهم ولكِنَّ اللَّه قَتَلَهم وما رميت اِذْ «: فرمايد بر عِده و عده فراوان لشكر كفر در جنگ بدر است، كه مى
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گونه كه نص كالم ربانى  نسبت دادن وحى به خداى تعالى آن شگفتى نويسنده در اين است كه چرا به جاى 
دهد، و اين عدول  توجيه و تأويل به آن گوياست، آن گوينده محترم واژگونه وحى را به گيرنده وحى نسبت مى بى

ان اند كه كالمش اولياى خدا چنان به خدا نزديك و در او فانى«از ظاهر آيات و اجماع مسلمين را به اين جهت كه 
 در پيشگاه -دليل عقلى يا قرآنى   بى- گونه سخن گفتن  آمد اين دانم پى نمى. نمايد توجيه مى» عين كالم خدا است

 كننده آن چيست؟ قرآن و نازل

  
است كه بايد بدان ايمان » غيب«شناخت وحى ويژه انبياست و از مقوله :  در پايان به سخن آغازين باز گشته گوييم

پس نبايد . شود قابل انتقال به ديگران نيست ساير احوال و تجارب روحى كه مستقيماً دريافت مىداشت؛ زيرا مانند 
براى راززدايى از آنچه در دسترس ما نيست به توجيه و تأويل آيات پرداخت يا اصول مسلّم اسالمى را ناديده 

ت هم كالم انسانى او بود هم كالم گف هر چه مى«گرفت، يا مقامات روحانى پيامبر اعظم را دليل گرفت كه بگوييم 
 .كه در آن نوعى تناقض است» .وحيانى خدا و اين دو از هم جدا نبود

آن وحى غيبى كه بر پيامبر اكرم ما . ها وابسته است ها به شناسايى آثار آن  مگر نه آن است كه شناخت ما از پديده
صلى اهللا  ى نورانى است كه بر قلب پاك محمدىنازل شده نيز آثارش قابل شناسايى و دريافت است، و آن كلمات

توانيم خود را در وزشگاه نسيم  عليه وآله تابيده و بازتابش آيات بينات قرآن است، و ما با تالوت و تدبر در آن مى
 .عطرآگينش قرار دهيم

ولى اعظم خدا كه اى بزرگ است و نه گفته  بينيم آيات قرآن نه انديشه نابغه  در اين گلگشت مينوى است كه مى
ترين شيوه بيان شده است و  ، كه به هنرى»كالم اللَّه«غرق در سبحات جالل است، بلكه وحى آسمانى است و 

 عِلْمٍ هدى ورحمةً لِقَومٍ  ولَقَد جِئْنَاهم بِكِتَابٍ فَصلْنَاه على«: اش گويد تقليدناپذير بر جا مانده، و خود در معرفى
ايم، و براى  و در حقيقت ما براى آنان كتابى آورديم كه آن را از روى دانش، روشن و شيوايش ساخته«؛ »نَيؤْمِنُو

 .»آورند هدايت و رحمتى است گروهى كه ايمان مى
  
  
  

  هاى تفسير ادبى  امين خَولى و مؤلفه
  

   سيد محمود طيب حسينى
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   استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 16/6/1387:  تاريخ پذيرش- 16/4/1387: فت    تاريخ دريا

   چكيده
ترين و ريشه دارترين حوزه تفسير قرآن كريم است كه امروزه گاه از آن به منهج يا روش و   تفسير ادبى گسترده

اى به وسعت ادبيات و فرهنگ دارد، اما امروزه  تفسير ادبى گستره. شود گاه از آن به اتجاه يا گرايش تفسيرى ياد مى
 كه دست كم دو قرن پس از نزول - در نگاهى سطحى و محدود، تفسير ادبى به تفاسير مبتنى بر چند علم ادبى 

در دوره معاصر امين خولى با معرفى قرآن كريم به عنوان يك شاهكار ادبى، .  تنزل يافته است- قرآن تدوين شدند 
هاى تفسير  در مقاله حاضر تالش شده مؤلفه. ت تأكيد كرده اس- به معناى عامش -بر ضرورت ارائه تفسيرى ادبى 

 . معرفى شود- كه بر خالف برداشت رايج از تفسير ادبى است - ادبى و گستره آن 
  شناسى شناسى، روان تفسير، تفسير ادبى، علوم ادبى، امين خولى، جامعه: ها  كليد واژه

  
  

   اشاره
 م در مدرسه قضاى 1920او در سال . وفيه به دنيا آمد م در شوشاى مصر در استان ص1895 امين خَولى در سال 

شرعى فارغ التحصيل و به عنوان مدرس همان مدرسه برگزيده شد و براى دو سال رياست هيأت تحريره مجله آن 
 م به سمت كاردار سفارت مصر در روم و سپس در آلمان تعيين و ضمن 1923در سال . جا را بر عهده گرفت

پس از حدود . هاى خاورشناسان در زمينه مباحث اسالمى آشنا گرديد يايى و آلمانى با پژوهشفراگيرى زبان ايتال
در . م به مصر بازگشت و در بخش تخصصى مدرسه قضاى شرعى به تدريس مشغول شد1927پنج سال در سال 

س در نقش استاد منتقل گرديد و به عنوان مدرس و سپ) دانشكده قاهره كنونى(سال بعد به دانشكده ادبيات مصر 
هاى شرقى، و بعد استاد ادبيات مصر و وكيل دانشكده ادبيات به ايفاى نقش  و مدير بخش زبان عربى و زبان

م كه به عنوان مشاور فنى به دار الكتب المصريه منتقل شد و پس از آن به سمت مدير 1953پرداخت، تا سال 
.  م در اين سمت باقى ماند1956نشستگى يعنى سال فرهنگى وزارت آموزش و پرورش منصوب شد و تا زمان باز

 م به عضويت مجمع اللغة العربية 1961در سال . هايى را بر عهده گرفت خَولى بعد از بازنشستگى نيز مسئوليت
همچنين در سمت استاد مدعو به تدريس اخالق و فلسفه و تاريخ ملل و نحل در دانشگاه االزهر . قاهره در آمد

. المللى در زمينه مطالعات عربى و اسالمى نيز شركت كرد هاى بين ن مدت در تعدادى از كنفرانسدر همي. پرداخت
منسوب به خود (اى ادبى به نام مدرسه امنا   م به همراه تعدادى از شاگردانش مدرسه1943امين خولى در سال 

وى براى عملى كردن اين . دبنيان نهاد كه رسالت آن محقق ساختن مقاصد هنرى در بعد نظرى و عملى بو) وى
 . م درگذشت1966او سرانجام در سال . را منتشر كرد» مجلة اآلداب« م نشريه 1956آرزويش در سال 
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 حاصل زندگى علمى خولى مقاالت و مباحث فراوانى است در موضوعات زبان، لغت، ادبيات، بالغت، نحو، 
او همچنين داراى حواشى و تعليقات .  شده استتفسير و اصول فقه كه در مجالت مختلف علمى و ادبى منتشر

ها تعليقه بر سه مدخل اصول فقه، بالغت و  ترين آن هاى دايرةالمعارف االسالمية كه مهم است بر تعدادى از مدخل
اى از  بخشى از مقاالت خولى در كتاب مستقلى با نام مناهج تجديد و با مقدمه. تفسير اين دايرة المعارف است

به عالوه اين كه مقاله تفسير دايرةالمعارف نيز به صورت مستقل و .  محمد عياد انتشار يافته استشاگردش شكرى
او . به چاپ رسيده است» التفسير؛ نشأته، تدرجه و تطوره«و » التفسير؛ معالم حياته، منهجه اليوم«هاى  با عنوان

، »الرسل... القادة«مشتمل بر سه موضوع » رآنمن هدى الق«اى تفسير موضوعى دارد با عنوان كلى  همچنين مجموعه
 م 1952 - 1941هاى  هاى راديويى وى كه در فاصله سال ، حاوى مجموعه سخنرانى»فى اموالهم«و » فى رمضان«

 .انجام گرفته است
  

   تبيين مسئله
. ه مصرى استپرداز در تفسير در دوره معاصر، امين خَولى دانشمند برجست هاى مطرح و نظريه  يكى از شخصيت

ارائه . خولى هم به ادعاى خودش و هم به باور صاحبنظران در امر تفسير، طرحى نو و روشن در تفسير دارد
طرحى روشن در تفسير از سوى امين خولى سبب شد بعدها و البته در زمان خود وى توسط شاگردان و هم 

هاى علوم قرآنى و تفسيرى  انديشه.  مشهور گشتفكرانش مكتبى در تفسير پديد آيد كه به نام مكتب يا مدرسه امنا
و » البالغة و علم النفس«هاى  خولى را عمدتاً در مقاله تفسيرش در دايرةالمعارف االسالمية و دو مقاله ديگر با نام

. توان دنبال كرد كه هر سه در كتاب مناهج تجديد گرد آمده مى» البالغة«و تا حدودى در مقاله » االعجاز النفسى«
سرآمد شاگردان وى كه تالش . هاى خولى را بايد در آثار شاگردانش جست و جو كرد مچنين برخى از ايدهه

توان گفت كه  به جرئت مى. اى در تطبيق طرح تفسير خولى انجام داده دكتر عايشه بنت الشاطى است گسترده
امع دو ايده نوانديشانه خولى در اين تفسير ج. التفسير البيانى بنت الشاطى نمونه عينى طرح تفسير خولى است

به همين جهت و با توجه به اذعان بنت الشاطى در مقدمه تفسيرش، تفسير بيانى . است» التفسير«و » البالغه«مقاله 
 )31.(الشاطى را بايد عنوان ديگرى از تفسير ادبى مورد نظر خولى دانست در نگاه بنت

اما پيش از آن ضرورى است مرورى بر . شود  نظر خولى معرفى مىهاى تفسيرى از ترين مؤلفه  در مقاله حاضر مهم
بحث درباره ادب از آن رو ضرورت دارد كه بدون تبيين صحيح معناى ادب . معناى ادب و تفسير ادبى داشته باشيم

 اين كه برخى از پژوهشگران در تعريف تفسير. توان تعريف درستى از تفسير ادبى به دست داد و علوم ادبى نمى
ادبى دچار خطا شده و تفسير ادبى را به تفسير قرآن از منظر چند علم ادبى هم چون صرف و نحو و لغت و احيانا 

 .اند شاهد اين مدعاست معانى و بيان كرده
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   تعريف ادب و علوم ادبى
گ فارسى و دهخدا بسيارى از كاربردهاى آن را در فرهن.  براى ادب معانى و كاربردهاى فراوانى بيان شده است

به رغم آن كه برخى معتقدند اين واژه در شعر جاهلى به كار نرفته بلكه در شعر ) 32.(عربى به دست داده است
اى عربى دارد به معناى  اما مشهور آن است كه اين واژه ريشه) 33(مخضرمين و نخستين شاعران اسالمى ديده شده،

اند كه  سپس ادب را بر چيزهايى اطالق كرده) 34.(چيز شگفتدعوت به مهمانى و طعام يا به معناى شگفت، و هر 
گذارى آن است كه اديب نيز مانند كسى كه جمعى را به خوراك خوب  علت اين نام. آموزد اديب به ديگران مى

اما برخى معناى دوم را نيز ) 35.(دارد ها باز مى خواند و از زشتى كند، مردم را به صفات نيك فرا مى مهمان مى
انگيز و شگفت است بعيد نيست كه از اَدب به معناى شگفت مشتق شده  از آن جا كه ادب دل. دانند يب نمىغر

 )36.(باشد
كه بيشتر به معناى ) 37(عليه السالم نيز آمده است  اين كلمه در احاديث معصومان به ويژه احاديث امام على

 .باشد هاى پسنديده و مورد قبول مى سنت
اى كه انسان در پى آن صاحب يكى از  اند كه عبارت است از هر تمرين پسنديده دب گفته نيز در تعريف ا

اين تمرين هم عملى است و هم با تأمل و انديشه و محاكات؛ يعنى شباهت به هم . گردد هاى اخالقى مى فضيلت
 سخنان حكيمانه كه در نيز با خواندن و بررسى. تواند باشد رساندن با دارندگان ملكات خوب و تقليد از آنان مى

 )38.(تواند باشد زبان هر قومى هست مى
دانش، فرهنگ، هنر، حسن معاشرت، و علمى كه انسان را از همه انواع : اند از  برخى از كاربردهاى ديگر آن عبارت

ادب امروزه نيز در بيان مقصود از ) 39.(دارد، اعم از خطاى گفتارى يا نوشتارى خطاها در زبان عرب محفوظ مى
 .شود كما بيش اختالف نظرها و تفاوت تعبيرهايى ديده مى) برابر با ادبيات(

 :نويسد  حنا الفاخورى در تعريفى جامع از ادب و با در نظر گرفتن تطورات اين واژه مى
و در . در جاهليت به معناى دعوت به طعام مهمانى بود. برد عرب واژه ادب را در معانى مختلفى به كار مى «

سپس بر تهذيب نفس و . رفت يت و اسالم بر خلق كريم و حسن معاشرت با خواص و عوام به كار مىجاهل
و قرون بعد از آن همه ) دوم هجرى(در قرن نهم ميالدى . آموزش صفات پسنديده و معارف و شعر اطالق شد

ديگر معارف واال را كه در علوم و فنون را از فلسفه و رياضيات و نجوم و كيميا و طب و اخبار و انساب و شعر و 
در قرن دوازدهم ميالدى لفظ ادب در شعر و نثر و . گرفت آيد در بر مى بهبود بخشيدن به روابط اجتماعى به كار مى

امروزه وقتى . شد آنچه به آن دو مربوط است چون نحو، علوم لغت، عروض، بالغت و نقد ادبى استعمال مى
ها تجلى دارد، از اين رو در  فن نويسندگى و آثارى كه اين فن در آن: ريمدو چيز را در نظر دا» ادب«گوييم  مى
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 :اخورى خالصه كردتوان در اين سخن حنا الف  نتيجه آنچه را تا اين جا در باب معناى ادب آورديم مى
ادب تنها تأليف الفاظ نيست و نه گرد آوردن يك سلسله افكار، بلكه هنرى است كه آدمى به وسيله آن از يك  «

گيرد و  ادب خالص داللت بر شخصيت اديب دارد، و از زندگى پرده بر مى. كند فكر زيبا با بيانى زيبا تعبير مى
ادب چون ديگر . رت ديگر تصويرى است گويا از زندگى افراد و اممبه عبا. بيانگر خواطر و مشاعر نفسانى است

ادب از افكار و تخيالت و عواطفى كه فرمانبردار . هنرها سعى در تمثيل مرئيات و غير مرئيات از ناحيه جمال دارد
هاست،  هاى افكار، وضوح و دقت و تازگى و قوت و تعمق و وااليى آن از ويژگى. گردد ذوق سليم باشند تأليف مى

 )40(».هاى عواطف، صادق بودنشان هاست، و از ويژگى هاى تخيالت، تازگى و قوت و وسعت آن و از ويژگى
 وى بر اين اساس معتقد است كه ادبيات جوامع مختلف تحت تأثير عوامل متعدد و شرايط حاكم متفاوت خواهد 

 :بود
ه ناچار بر حسب دگرگونى احوال افراد و از آن جا كه ادب تصوير گوياى احوال افراد و جماعات است ب «

جماعات به سبب تطورات و انقالبات در روحيات و امور سياسى و اجتماعى و آنچه بدان متعلق باشد دگرگون 
محيط طبيعى، محيط اجتماعى، روابط : از اين رو چهار چيز در ايجاد و ارتقا و انحطاط ادب مؤثرند. شود مى

 )41(».ها با يكديگر و اديان ملت
هاى يك متن  توان به تفسير ادبى يك متن پرداخت كه آن متن ويژگى توان نتيجه گرفت كه زمانى مى  تا اين جا مى

ادبى را داشته باشد و روشن است كه براى تفسير چنين متنى بايد از همه ابزارها و علوم مورد نياز براى تفسير 
 .متون ادبى بهره گرفته شود

  
   علوم ادبى
هايى است كه با متون ادبى يعنى شعر و نثر در  توان گفت كه علوم ادبى مجموعه دانش عريف ساده مى در يك ت

اند و برخى  برخى تعداد آن را ده علم گفته. درباره تعداد علوم ادبى نيز دانشمندان بر يك نظر نيستند. ارتباط است
علم :  مشهور، علوم ادبى دوازده تا است به اين شرحاما بنا به ديدگاه) 42.(اند ديگر آن را به شانزده علم رسانده

علم بديع نيز به . لغت، اشتقاق، صرف، نحو، معانى، بيان، انشاء، عروض، قافيه، قَرض الشعر، رسم الخط، و تاريخ
در اين ميان ديدگاه ديگرى است از تقى الدين بن حجت ) 43.(طور طبيعى تابع دو علم معانى و بيان خواهد بود

اما ) 44.(لغت، تصريف، نحو، معانى، بيان، و بديع محدود دانسته است: كه تعداد علوم ادبى را به شش علمحموى 
در ميان ادبا دليلى براى محدود كردن علوم ادبى به اين شش علم وجود ندارد، گرچه اين انديشه ابن حجت 
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 همچنين اديب برجسته و متعهد استاد حكيمى علم تاريخ از مجموعه علوم ادبى را به تاريخ ادبيات مقيد كرده 
ناخت ادبيات هاى تاريخ براى ش رسد مطلق تاريخ و آگاهى اما بر اين تقييد نيز دليلى نيست و به نظر مى) 45.(است

 .گذشته مورد نياز است
توان نتيجه گرفت كه ادبيات را در حقيقت بايد ناظر به فرهنگ و دانش و انديشه و احساس و   از اين تعاريف مى

يابد، و پيداست كه  پردازى اقوام و افراد دانست، كه اين امور به زبان گفتارى و نوشتارى هر قومى تجلى مى خيال
ها به ما رسيده  ها، عمدتاً از طريق آثار مكتوب آن ، يعنى ذخائر و ميراث فكرى و ذوقى آنادبيات اقوام گذشته

است، و از آن جا كه آثار مكتوب اقوام گذشته از طريق دو فن نظم و نثر به ما رسيده است، برخى دانشمندان 
اند، آن گاه همه علومى را  ردههمچون ابن خلدون ادبيات را به دو فن نظم و نثر يا مهارت در اين دو فن تعريف ك

كند و در جهت فهم و تفسير نظم و نثر مورد نياز است و به طور كلى  و نثر بحث مى) شعر(كه در باره نظم 
 :اند به همين جهت برخى در تعريف ادب و ادبيات گفته. اند ها نظم و نثر است علوم ادبى ناميده موضوع آن

ها تعبير  ترين و بهترين صورت ها را در عالى ندترين و بهترين افكار و خيالآن، مجموعه آثار مكتوبى است كه بل «
كرده باشد، و البته به اقتضاى احوال و طبايع و اقوام و افراد و هم به سبب مقتضيات و مناسبات سياسى و 

 .اجتماعى، انواع مختلفى از اين گونه آثار به وجود آمده است
 است كه بر عاطفه و خيال و معنى و اسلوب مبتنى است و به همين جهت تمام از اوصاف عمده متون ادبى آن ... 

 )46(».اند ها ادبيات است، با تفاوت مراتب، به شورانگيزى و دلربايى موصوف آثارى كه ماهيت و حقيقت آن
  
  

   تعريف تفسير ادبى
اند؛ اما گويا تلقى رايج   برنيامده با وجود فراوانى تفاسير ادبى، هيچ يك از مفسران درصدد تعريف تفسير ادبى

. شود كه با ادب و ادبيات نسبت دارد تفسير ادبى به تفسيرى گفته مى: درباره تفسير ادبى در روزگار ما آن است كه
گيرى از ادبيات و علوم ادبى درصدد تفسير قرآن  مفسر با بهره: هاى ذيل باشد تواند به يكى از صورت اين نسبت مى
اى از قواعد ادبى و به طور مشخص قواعد صرف و نحو و بالغت، به  يا اين كه مفسر با اندوختهبرآمده است، 

دنبال تطبيق اين قواعد بر قرآن كريم است، گاه نيز ممكن است مفسر براى استخراج و تدوين قواعد ادبى به قرآن 
 .مراجعه كرده باشد، و براى طرح مباحث ادبى عالقه نشان داده باشد

تر منابع تفسير پژوهى و منهج يا گرايش شناسىِ تفسير تعريفى از تفسير ادبى به دست داده نشده است، اما  در بيش
همواره مفسران بر ضرورت استفاده از علوم ادبى شامل لغت و صرف و نحو و علوم بالغت در تفسير قرآن كريم 
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شناسى و  هاى تفسير است كه در آن بر روى مباحث واژگان اند گرايش تفسير ادبى يكى از صبغه  برخى نيز گفته
ها با بكارگيرى مباحث علوم ادبى  اين پژوهش. شود هاى لفظى براى استنباط و كشف معانى قرآن تأكيد مى پژوهش

هاى گوناگون و موارد  گيرد و معانى قرآن را با توجه به قرائت چون صرف، نحو، لغت و علم بالغت انجام مى
قت نخستين راه و تالش براى درك و دريافت تفسير ادبى در حقي. كند استعمال كلمه در موارد مختلف بررسى مى

 )48.(كالم عربى است؛ زيرا قرآن با زبان عربى سخن گفته است، پس بايد قواعد آن را شناخت
گويند كه با نثر و بيان ادبى و  البته گرايش ديگرى در تفسير را تفسير ادبى مى: افزايد  اين محقق در ادامه مى

 )49.(كند، مانند تفسير فى ظالل القرآن سيد قطب  و هدايتى قرآن توجه مىهاى هنرى به نكات تربيتى پردازش
وى در يك تقسيم بندى كلى تفسير را به .  اما شايد اولين توجه به تفسير ادبى بر قلم ابن خلدون جارى شده باشد

بنابر اين ) 50.(دو صنف تفسير نقلى و تفسير مبتنى بر علوم زبانى شامل اعراب، لغت و بالغت تقسيم كرده است
توان از منهج يا گرايش تفسير ادبى  گيرد و ديگر نمى تقسيم، اوالً تفسير ادبى در مقابل تفسير روايى و نقلى قرار مى

ثانياً علوم ادبى و زبانى به عنوان يكى از منابع تفسير مورد . هاى تفسير نام برد در عرض ساير مناهج و گرايش
آورد، در مقابل تفسير نقلى كه مفسر با بهره گرفتن از  ها به تفسير روى مى مك آنتوجه قرار گرفته كه مفسر به ك

بنابر اين در هر تفسيرى كه مفسر به نوعى از همه يا . ورزد آثار منقول از صحابه و تابعين به تفسير مبادرت مى
رى چون تفسير مأثور ابن  حتى تفاسي- برخى از علوم ادبى براى تفسير قرآن مدد گرفته باشد با هر گرايشى، كه 

) 52.(آيد  اگر از مباحث زبانى و علوم ادبى در تفسير بهره گرفته باشد، جزء تفاسير ادبى به شمار مى-) 51(كثير
اش از  بندى ابن خلدون در اين تقسيم. البته روشن است كه صبغه همه تفاسير ادبى به يك اندازه و برابر نخواهد بود

 .م زبانى هر دو بهره برده باشند سخنى به ميان نياورده استتفاسيرى كه از نقل و علو
اى است كه علوم ادبى را به شش  شود تحت تأثير انديشه  از سوى ديگر آنچه امروزه از آن با نام تفسير ادبى ياد مى

فسير در ها كه محور عمده ت بنابر اين معانى القرآن. داند لغت، صرف، نحو، معانى، بيان و بديع منحصر مى: علم
ها كه صبغه غالب و  هاى عربى است، و اعراب القرآن ها توجه به مباحث نحوى، اعراب و قرائات، لغات و لهجه آن

ها، تبيين اعراب آيات و قواعد نحو و دستور زبان است، و تفاسيرى كه اهتمام بسيارى به طرح مباحث  اصلى آن
ع البيان طبرى، مجمع البيان طبرسى، و الجامع الحكام لغوى و اعرابى دارند، همچون التبيان شيخ طوسى، جام
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همانند ساير مفسران بدون ارائه تعريفى از تفسير ادبى بر ضرورت تفسير ادبى )  م1966 - 1895( امين خولى 
ت و در نتيجه تفسير ادبى از نظر وى بديهى و بى نياز از گو اين كه مفهوم ادب و ادبيا. قرآن تأكيد كرده است

خولى با تأكيد بر اين كه علم تفسير قرآن از جمله علوم اسالمى است كه هنوز به بلوغ و پختگى . تعريف است
) شايد در روزگار ما(نرسيده است، بر ناكارآمدى شيوه تفسير ترتيبى براى دستيابى به مقاصد كتاب عزيز الهى 

او همچنين تفاسير موضوعى گذشته را غير روشمند و قابل نقد شمرده، معتقد است بايد در شيوه .  دارداصرار
به نظر او قرآن كريم . كند خولى خود را پيشگام در اين نوانديشى معرفى مى. تفسير قرآن به نوانديشى روى آورد

اودانه ساخته و زيور ميراث آن گرديده، و ترين اثر ادبى است كه زبان عربى را ج ترين كتاب عربى و عظيم بزرگ
 همان گونه كه -ترين غرض از تفسير قرآن  خود با زبان عربى جاودانه مانده است، از اين رو نبايد اولين و مهم

پس ما پيش از آن كه به قرآن و تفسير آن به عنوان كتاب .  محقق ساختن هدايت و رحمت قرآن باشد- عبده گفته 
ترين  هاى عقايد، اخالق، و احكام نگاه كنيم بايد آن را به عنوان بزرگ كمت تشريعيات در زمينههدايت و بيانگر ح

كند كه هدايت يافتن به وسيله  البته او انكار نمى. كتاب عربى و اثر ادبى مورد مطالعه قرار داده، در آن تأمل كنيم
اما نگاه دينى به قرآن كريم بايد بعد از . قرآن غرض و مقصود بزرگى است كه مسلمانان بايد آن را عملى سازند

نتيجه اين رويكرد به قرآن كريم آن است كه مطالعه اين كتاب مقدس . مطالعه ادبى صِرف درباره آن انجام گيرد
الهى هيچ ارتباطى با ايمان به آن ندارد، و بنابر اين هر عرب زبان و عرب نژاد يا هر كس كه به زبان عربى 

دين باشد، بر او الزم است كه به مطالعه ادبى اين كتاب  پرست، مادى و بى حتى اگر مسيحى، بتمند باشد  عالقه
اى برخوردار است روى آورد، و از اين طريق اصول و قواعد  العاده بزرگ عربى كه از جايگاه ادبى و هنر زبانى فوق

 :نويسد او در بخشى از سخن خود در اين باره مى. عربى را بفهمد
ه ادبى اثر بزرگى چون قرآن كريم نخستين چيزى است كه الزم است پژوهشگران به مطالعه آن اقدام كنند و مطالع «

كند در آيند و  حق اين كتاب بزرگ را به جاى آورند هر چند قصد نداشته باشند به راهى كه قرآن ترسيم مى
ست پژوهشگران پيش از هر چيز به مند گردند، بلكه حتى واجب ا هدايت شوند و از معارف و مضامين آن بهره

هاى آنان به هيچ يك از عقايدى كه در قرآن مطرح شده اعتقاد نداشته باشد  مطالعه اين كتاب بپردازند، هر چند دل
بنابر اين قرآن . شمارند، معتقد شود آورند و كتابشان را مقدس مى و يا حتى به نقيض آنچه مسلمانان بر زبان مى
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 :نويسد  و در ادامه مى
آن گاه پس از انجام اين مطالعه ادبى به طور كامل است كه هر كس براى هر غرض و مقصودى كه دارد ...  «
د را دنبال كند، و احكام تشريعى، اعتقادى، اخالقى، اصالح اجتماعى و تواند به اين كتاب مراجعه و مقصود خو مى

البته هيچ يك از اين اهداف به نحو شايسته محقق نخواهد . ها مورد نظرش هست از آن استنباط كند آنچه جز اين
 )54(».نظير عربى تكيه كند شد مگر آن كه به طور صحيح و كامل بر مطالعه ادبى اين كتاب يگانه و بى

 :كند  او سپس تأكيد مى
ناميم؛ زيرا غرض قرآن و فهم معناى آن جز از طريق آن  اين مطالعه آن چيزى است كه ما امروزه آن را تفسير مى «

 )55(».پذير نيست امكان
 : وى همچنين معتقد است

ل و توزيع هماهنگ هاى بيانى كام  مطالعه ادبى روشمند با سبك- فهمم   آن گونه كه من مى-تفسير در روزگار ما  «
و منظم است، و نخستين هدف تفسير نيز امروزه تفسير ادبى محض است بدون آن كه از هيچ مالحظه و اعتبار 

 )56(».و البته تحقق بخشيدن به هر هدف و غرض ديگرى متوقف بر تحقق اين مطالعه ادبى است. ديگر متأثر باشد
ه در مقام تعريف تفسير ادبى باشند تا حدودى مقصود خود را  برخى از شاگردان و همفكران خولى نيز بدون آن ك

خلف اللَّه در . تر تفسير ادبى معاصر مؤثر است اند كه توجه به آن در شناخت بهتر و روشن از تفسير ادبى بيان كرده
 :نويسد اين باره مى

پس در كنار . بتنى باشدهاى عقلى و عاطفى و هنرى موجود در متن م فهم ادبى فهمى است كه بر تشخيص ارزش «
 به -گذارند و صاحب متن  ايستيم، و درباره تأثيرى كه اين صور و آرا بر جاى مى صور و آراى موجود در متن مى

ها احساس   نيازى به بيان آن-فهميدند  ها را مى فهميده و يا معاصرانش آن ها را مى دليل آن كه يا خودش آن
دارم كه اين نحوه عمل در فهم ادبى درباره اين موضوعى كه من انتخاب كردم و باور . كنيم است بحث مى كرده نمى

 )57(».جديد است و نه ندرت كسى به آن پرداخته است
 بنت الشاطى نيز به جاى تعريف تفسير ادبى كه استادش ضرورت بازگشت به آن را طرح كرده، ترجيح داده است 

تر شدن حدود تفسير ادبى معاصر  از اين رو براى روشن) 58.(ضوابط و معيارهاى اين روش تفسيرى را بيان كند
 .كنيم هاى اين تفسير را در ادامه بيان مى مؤلفه

  
  مؤلفه  هاى تفسير ادبى
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   از ديدگاه امين خولى
هايى  اى كه طرح كرده مؤلفه  امين خولى گرچه تعريفى از تفسير ادبى به دست نداده است، اما براى تفسير ادبى

همين امر سبب تفاوت اساسى ميان اين جريان تفسير . كند كه حاصل آن روشى نو در تفسير ادبى است ىبيان م
 :هاى تفسير ادبى از نظر وى از اين قرار است ترين مؤلفه مهم. شود ادبى با تفسير ادبى رايج و سنتى مى

  
  ناكارآمدى تفسير ترتيبى و روى آوردن به تفسير موضوعى. 1 

آيات آن نه به . اى منحصر به فرد تنظيم شده است  قرآن كريم براساس حكمت و اغراضى به شيوه به نظر خولى
صورتى موضوعى مرتب و تنظيم شده است تا هر موضوعى تنها در باب و فصل خودش بيايد، و نه مانند كتب 

ز تدوين نشده است كه هاى اديان ني عقايدى و فقهى و اخالقى و تاريخ، بلكه حتى ترتيب آن همانند برخى كتاب
هيچ . همچنين قرآن كريم به ترتيب نزول آيات نيز مرتب نشده است. اى اختصاص داده باشد هر سِفْرى را به حادثه

موضوعى به طور مشخص و معين در يكجا گرد نيامده، بلكه موضوعات به صورت پراكنده در قرآن طرح شده و 
ى ناظر در قرآن كريم روشن خواهد شد كه تفسير سوره به سوره و بر اين اساس برا. آيات آن جدا جدا آمده است

رساند، مگر آن كه مفسر در كنار هر  جزء به جزء قرآن، فهم دقيق و درك صحيحى از معانى و مقاصد خود را نمى
ها را در ارتباط با  موضوعى درنگ كند و همه آيات مربوط به آن موضوع را در كل قرآن استقصاء كرده و آن

وى در بخشى از سخن خود در باب ناكارآمدى تفسير ترتيبى و ضرورت تفسير موضوعى . يگر تفسير كنديكد
 :نويسد مى
هاى قرآن در مصاحف موجود وحدت موضوع يكسره رها شده است، همچنان كه  خالصه آن كه در ترتيب سوره «

رباره امر واحد و موضوع واحد در در ترتيب زمانى ظهور آيات نيز اين وحدت موضوع كنار نهاده شده و سخن د
اين امر به . هاى متعدد و جاهاى مختلف بر حسب ظهورشان در ظروف مختلف زمانى پراكنده شده است سياق

كند كه قرآن به صورت موضوع موضوع تفسير شود، يعنى آيات مختص به موضوع واحد به طور  روشنى حكم مى
هاى نزول كامالً شناخته شود، سپس براى تفسير  اها و موقعيتكامل استقصا شده ترتيب زمانى نزول آيات، فض

 )59(».ها تدبر شود آيات در آن
ها  داند و تفسير ترتيبى سوره تر مى  خولى ضمن آن كه تعيين حدود معنى را از طريق تفسير موضوعى قابل اطمينان

شمرد  ى از مباحث بر مىرا عرضه پراكنده موضوعات مختلف در يك سوره و نيز موجب تكرارى شدن بسيار
 :گويد مى
اگر مفسر بخواهد نگاهى به وحدت و يكپارچگى سوره و تناسب ميان آيات و توالى سياق آن داشته باشد بهتر  «

 )60(».است آن را بعد از تفسير كامل نسبت به موضوعات مختلف در آن سوره دنبال كند
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  انجام مطالعات پيرامون قرآن كريم. 2 
كند كسانى كه درصدد تفسير قرآن كريم براساس منهج ادبى هستند ناگزير بايد دو صنف مطالعه   مى خولى تأكيد

او مطالعات پيرامون قرآن را به دو . صنف اول مطالعات پيرامون قرآن كريم است. درباره قرآن كريم به انجام رسانند
ن بخش از مطالعات پيرامون قرآن كريم مطالعات خاص به آ. كند شاخه مطالعات خاص و مطالعات عام تقسيم مى

شوند كه  اين دست مطالعات امروزه علوم قرآنى ناميده مى. ترى با قرآن كريم دارند شود كه ارتباط نزديك اطالق مى
هايى از علوم قرآنى همراه با روح نقد  درگذشته كم و بيش مورد توجه مفسران بوده است، و دانستن تحليلى بخش

 :از دقت علمى است براى ورود به تفسير الزم استو بررسى كه ناشى 
مطالعاتى ضرورى براى پرداختن به تفسير است، حتى كسانى كه بهره كافى از اين ) علوم قرآنى(اين قبيل مباحث  «

مطالعات خاص پيرامون قرآن ندارند تا آنان را بر فهم ادبى صحيح قرآن توانمند سازد و به قرائن مهم در فهم قرآن 
 )61(».د كند مطلقاً شايسته نيست اقدام به تفسير كنندارشا

اى كه قرآن در آن   اما مقصود از مطالعات عام پيرامون قرآن عبارت است از همه آنچه كه با محيط مادى و معنوى
همان محيطى كه قرآن كريم در آن جمع شده، نوشته شده، قرائت شده، . ظهور يافته و زيسته است در ارتباط باشد

ظ شده، و براى اول بار رسالتش را بر مخاطبان خود القا كرده است، تا آن مخاطبان اوليه به اداى آن رسالت حف
قُرْءاناً عرِبيا «بنا به صريح آيات، روح قرآن و مزاج آن و اسلوب آن عربى است . هاى دنيا قيام كنند براى ساير ملت
به مقاصد و اهداف قرآن در گرو درك كامل نسبت به اين روح عربيت و ، بنابر اين راه بردن )62(»غَيرَ ذِي عِوج

از اين جاست كه بر مفسر الزم است شناخت كاملى نيست به . شناخت آن مزاج و ذوق و احساس عربى است
هاى عربى با طبيعت آن و به طور كلى همه  مقصود از محيط مادى، سرزمين. محيط مادى و معنوى عربى پيدا كند

ها و  مقصود از محيط معنوى نيز تاريخ گذشته شناخته شده آن. باشد ا زندگى مادى عربى در ارتباط است، مىآنچه ب
ها با همه اَشكالش، هنرهاى آنان   و عقيده آن-  در هر سطحى كه بوده -ها  اى و حكومت آن نظام خانوادگى و قبيله

كلى همه آنچه زندگى با روحيه عربى بر آن استوار ها با همه اختالفش، و به طور  با تنوعش، اعمال و رفتار آن
تر آن روح عربيت بايد ادبيات عرب  تر و دقيق به عقيده خولى مفسر براى شناخت عميق) 63.(باشد است، مى

 :گويد او مى. جاهلى را به طور صحيح مطالعه كند
ت مگر بعد از آن كه مطالعه همه هرگز مطالعه ادبى راستينى كه نياز مفسر را برآورده كند صورت نخواهد گرف «

 قرآنى را -اما تا زمانى كه ما تشبيه عربى . هاى اين شناخت نسبت به محيط مادى و معنوى عربى كامل شود واسطه
هاست تصويرى  هاى فضاى عربى و حيوان و جماد سرزمين آن ها كه بازتاب پديده خوانيم و از ماده و اصل آن مى

كنيم، تا از  كنيم يا راه براى فهم ادبى آن هموار مى ه نيست بگوييم قرآن را تفسير مىروشن نزد ما نباشد، شايست
مادامى كه حِجر و احقاف و ايكه و مدين و منازل . هاى قرآن فراهم شود گيرى از ديگر جنبه طريق آن زمينه بهره
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  مطالعه و بررسى دقيق واژگان. 3 

ا در مطالعه درونى قرآن ابتد. رسد  پس از انجام مطالعات پيرامون قرآن كريم نوبت به مطالعات درونى قرآن مى
در اين زمينه خولى در طرح تفسير . شود بحث از بررسى واژه و به دست آوردن معناى صحيح آن شروع مى

شناسى واژگان قرآن  نخست آن كه مفسر در معنى. دهد اش مخاطبان خود را به چند نكته حساس توجه مى ادبى
ساز عربى را كه الفاظ در سير  بايد تحوالت تدريجى الفاظ و نيز تأثيرات متفاوت روانى و اجتماعى و تمدن

 .اند شناسايى و مشخص كند تدريجى خود به دنبال داشته
 دوم آن كه بايد توجه داشت كه الفاظ را مطابق همان زمان كه ظهور يافته و مطابق اولين بارى كه پيامبرصلى اهللا 

هاى گوهرى ميان تفسير ادبى  تفاوتبه نظر خولى اين مسئله يكى از . عليه وآله براى اطرافيانش تالوت كرده بفهمد
و تفسير علمى است كه اين دو گرايش تفسيرى را رو در روى هم قرار داده، توجه نكردن به آن از ايرادات اساسى 

 .آيد تفسير علمى به شمار مى
 را به تواند تفسير تواند تأمين كننده اين نياز مفسر باشد، نه مى هاى لغت موجود هيچ يك نمى  سوم آن كه معجم

 :تواند معناى عصر نزولى واژگان را به دست دهد سير تدريجى واژگان آشنا سازد، و نه مى
ترين منابع لغتى كه داريم لسان العرب است كه مطالب را به صورت چسب و قيچى به يكديگر متصل كرده  بزرگ «

اوايل قرن )  ق331د (اده است، ابن دريد هاى زمانى بسيار در كنار هم نه هايى را از افراد متفاوت با فاصله و عبارت
هاى  هاى لغوى اولى با برداشت گيرد و برداشت اوايل قرن هفتم هجرى قرار مى)  ق606د (چهارم در كنار ابن اثير 
هاى متفاوت و جدا از هم  هايى از فرهنگ منبع ديگر القاموس المحيط است كه عصاره. آميزد دينى دومى درهم مى

 اعتقادى و - لغوى و دينى - عملى، ادبى - فلسفى گرفته تا معانى طبى -است از معانى عقلى را درهم آميخته 
 )65(».غيره

ها براى تشخيص معناى واژگان  گيرى از معجم هاى لغت، مفسر بايد با بهره  چهارم آن كه با توجه به نارسايى معجم
 :عمدتاً بر اجتهاد خودش تكته كند

كند؛ از اين رو براى به   ساختن اين اصل ثابت در تحول تدريجى الفاظ كمك نمىهاى لغت ما به محقق معجم «
باشد، هر چند كه اين تالش و  دست آوردن معناى اولى الفاظ قرآن چيزى جز تالش خود وى فرا روى مفسر نمى

بر تحول عمل موقتى و نارسا باشد، اما اين همه آن چيزى است كه تا تدوين يك قاموس لغت اشتقاقى مشتمل 
بنابر . توان به كار گرفت  از معانى اصطالحى مى- به ترتيب زمانى -تدريجى داللت الفاظ و تشخيص معانى لغوى 
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 پنجم آن كه پس از به دست آوردن معناى لغوى واژه و تحوالت آن، بايد به مطالعه درباره معناى استعمالى آن در 
براى اين كار بايد همه موارد آن كلمه در قرآن كريم استقرا، سپس آيات مشتمل بر آن واژه . قرآن كريم منتقل شد

هاى نزول قرآن و مناسبات و مقتضيات مختلف  نزول مرتب و بررسى شود، كه آيا آن واژه در همه دورهبه ترتيب 
و متغير داراى يك معنى است يا در معانى متعددى استعمال شده است؟ بدين طريق مفسر به معنى يا معانى قرآنى 

 )68.(ه تفسير كندآن واژه راه يابد و با اطمينان آن واژه را در جايگاه مخصوصش در هر آي
هاى قرآنى تا حدى به اين طرح پيشنهادى شبيه و  نامه  به نظر خولى كار راغب در مفرداتش نسبت به ديگر واژه

با اين همه راغب نيز به طور كامل معانى لغوى واژه را دنبال نكرده و كاربردهاى قرآنى واژگان را نيز . نزديك است
 عالوه اين كه كتاب راغب تفاوت معانى واژگان در فاصله زمانى عصر وى به طور مستوفا بررسى نكرده است، به

 .تا زمان حاضر را نيز فاقد است
 ششم آن كه در فهم معناى واژه سياق آيات را داور قرار داده، در تعيين معناى مقصود آيه بايد بيشترين استفاده را 

 :گويد بنت الشاطى در توضيح اين نكته مى. از سياق ببرد
دانيم به آنچه نص و روح آيه آن را  براى فهم اسرار يك تعبير در قرآن كريم از طريق سياق خود را متعهد مى «

داريم و تنها ديدگاهى را  دهد پايبند بمانيم، سپس اقوال مفسران را بر معناى برآمده از نص عرضه مى احتمال مى
آميز كه از روى  هاى بدعت آراى نادرست و تأويلپذيريم كه نص آيه پذيراى آن باشد، و از اسرائيليات و  مى

 )69(».كنيم دسيسه در البه الى كتب تفسير جاى داده شده دورى مى
  
  مطالعه و بررسى عبارات و جمالت. 4 
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در اين مطالعه بدون .  پس از بحث درباره مفردات، مفسر ادبى بايد به بررسى و مطالعه عبارات مركب بپردازد
گيرد، اما نه به اين صورت كه عمل به  بى همچون نحو، بالغت و ساير علوم ادبى كمك مىترديد از علوم اد

صناعت نحو مقصود و مطلوب بالذّات باشد و يا لونى باشد كه به تفسير صبغه ادبى بدهد، بلكه علم نحو بايد به 
ى معانى قرائات مختلف از يك عنوان يكى از ابزارهاى بيان و تعيين معنى تلقى شود و از طريق آن درباره هماهنگ

همچنين نگاه بالغى به عبارات تركيبى قرآن نيز . ورزى شود آيه و به هم پيوستن كاربردهاى مشابه در قرآن انديشه
آن نگاه توصيفى نيست كه مفسر به دنبال تطبيق يك اصطالح مشخص بالغى بر قرآن باشد، و بخواهد آيه را در 

 هنرى است كه جمال بيان را در اسلوب قرآن -بلكه مقصود، همان نگاه ادبى يكى از اقسام بالغت بگنجاند، 
ها و  هاى عربى پى برده، آن را به تأمالت عميق در تركيب هاى تركيب در اين مطالعه مفسر به ويژگى. كند مجسم مى

 بشناسد، و نسبت به كند، تا مزايايى را كه در بين آثار عربى تنها به قرآن اختصاص دارد اساليب قرآن ضميمه مى
 )70.(فنون مختلف بيان قرآن معرفت پيدا كند

 : از نظر پيروان اين جريان تفسيرى در اين جا دو نكته قابل توجه است
 نخست آن كه در مباحث نحوى و اعرابى و بالغى آيات قرآن، خودِ متن قرآن بايد داور و معيار مطالعه و تفسير 

كند، آن گاه هر يك از اين قواعد را كه با آيات   را بر آيات قرآن عرضه مىمفسرْ قواعد نحوى و بالغى. باشد
گاه براى  شمرد، نه آن كه آيات قرآن بر قواعد ادبى عرضه شود، آن پذيرد و بقيه را مردود مى سازگار بود مى

ير ادبى بر همين اساس، بر خالف تفاس) 71(مطابقت قرآن با قواعد نحو و بالغت به تأويل آيات دست بزند
ها بر آيات پرداخته، نوع كاربرد قرآن را  گذشته، بارها مفسران اين مكتب به نقد قواعد نحوى گذشته و تحميل آن

 )72.(شمرند محور قاعده نحوى يا بالغى مى
دانند،   دوم آن كه در حوزه بالغت نيز بر خالف نظريه رايج و غالب كه موضوع بالغت را تركيب و جمله مى

دانند، اما نه واژه مفرد و تنها بلكه واژه در جمله، و  ترين جايگاه بالغت كالم را واژه مى  مكتب، بنيادىمفسران اين
از اين رو در زمينه مطالعات بالغى در قرآن كريم . دهند آن را تا تمام سوره به عنوان يك واحد و كل توسعه مى

نظريه عدم ترادف در قرآن كريم از . اژه در جمله استاولين و بيشترين تأكيد مفسر بر تحليل جايگاه بالغى يك و
نتيجه آن اين است كه به نظر مفسر . طرف بنت الشاطى و دفاع سخت از آن، برآيند همين نگاه به بالغت است

انگيز واژگان در قرآن كريم و تركيب سحرآميز  ادبى اوج بالغت قرآن در چينش و نظم بسيار دقيق و شگفت
به باور اينان راز اعجاز بيانى . توان با واژه ديگرى جايگزين كرد اى از آن را نمى كه هيچ واژههاست، به طورى  آن

در واقع مفسر پيش از آن كه از اصطالحات رايج علوم بالغت بهره برد، به ) 73.(قرآن در همين امر نهفته است
ا در مباحث بالغى از جمله تقسيم مباحث امين خولى با نقد شيوه قدم. پردازد  بالغى آيات شريفه مى-تحليل بيانى 
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ع يك بند يا قطعه را نيز به ها و معانى مجمو در بالغت الزم است بعد از بحث از الفاظ، معانى مفردات، جمله «
ها تقسيم كهن بالغت به سه علم معانى، بيان و  گاه با توسعه بالغت به اين حوزه آن. طور مستقل به بحث گذاشت

 ».كند نياز نمى اساس خواهد بود؛ زيرا اين تقسيم ما را به طور كامل بى بديع بى
 :كند  او در ادامه، طرح جديد بالغت را چنين عرضه مى

اژه بالغت را انحصاراً به عنوان وصف جمال و زيبايى كلمه و كالم به كار برده و واژه فصاحت را كنار و «
در بخش . بالغت معانى. 2بالغت الفاظ؛ . 1: كنيم گذاريم، آن گاه مطالعات خود را به دو بخش تقسيم مى مى

كنند  ز اين جهت كه بر معنى داللت مىبالغت الفاظ، درباره الفاظ از اين جهت كه صداهايى داراى آهنگند، و ا
. 3جمله و فقره و بند؛ . 2محور الفاظ به تنهايى؛ . 1: دهيم و اين بحث را در سه محور شكل مى. كنيم بحث مى

ها و فنون  دهيم تا همه شاخه كنيم و اين تقسيمات را ادامه مى بخش معنى را نيز به اقسام مناسبى تقسيم مى. قطعه
ها را در بر گيرد و با پشت سرگذاشتن فنون قديمى  از نظم و نثر و مبانى هر فن و زيبايى آنگفتارى ادبى اعم 

همچنين مباحث . همچون مقامه و رساله و خطبه، به فنون جديد مانند مقاله و قصه با انواع مختلفش وارد شويم
جديدى به بالغت اضافه مقدماتى منطقى و فلسفى و مباحث استطرادى را كنار گذاشته، به جاى آن مقدمات 

خورد  شناسى الزم است، مطالعاتى كه به زندگى پيوند مى كنيم كه براى مطالعات هنرى مبتنى بر احساس زيبايى مى
ها و آرزوهاى جمعى را به ظهور رسانده و  گويد و آرمان ها سخن مى و از عواطف و احساسات مردم و راز دل آن

افزاييم تا پژوهشگر را با معنى و  اى هنرى به بالغت مى و بدين ترتيب مقدمه. بخشد ها نيرو مى هاى آن به خواسته
در همه اين موارد دنبال كردن بيان هنر . طبيعت هنر و پيدايش و پيشينه و غرض و غايت و اقسام آن آشنا سازد

شناسى اضافه  به رواناى مربوط  همچنين به اين بالغت بايد مقدمه. گفتارى به طور ويژه بايد مورد توجه قرار گيرد
اش همچون وجدان و احساس و قوه خيال آشنا  شود، تا از اين طريق پژوهشگر با قواى انسانى مؤثر در حيات ادبى

اند و بخشى  به اجمال بيان كرده» مقتضاى حال«هايى كه قدما زير عنوان  ها و زمينه شود و درك او را نسبت به جنبه
 .اند باال ببرد  حذف و ذكر و تقديم و تأخير آوردهاز آن را در مبحث اسباب و عوامل

 همچنين آن مقدمه روان شناسانه به مطالعه اصولِ عواطف و احساسات انسانى كه مواد معانى ادبى و محل 
 )74(».پردازد آيد نيز مى هنرهاى گفتارى به شمار مى

  
  شناسى گيرى از دو علم روان بهره. 5 

  شناسى  و جامعه

 ٣٠



وان بنيانگذار طرح تفسير ادبى معتقد است براى دست يافتن به تفسير ادبى صحيح از قرآن كريم  خولى به عن
شناسى آن است كه  مقصود خولى از روان. شناسى نيز بهره ببرد شناسى و جامعه ناگزير مفسر بايد از دو علم روان

كه علم در اختيار ما گذاشته و هاى مختلف زندگى  هاى روح و روان آدمى در حوزه مفسر بايد از اسرار حركت
هاى قلبى و احساساتى آگاهى داشته  ها ناظر است همچون مناظرات اعتقادى و دريافت هاى قرآن نيز به آن آموزه

شناسى با بالغت  به نظر وى همان گونه كه پيشتر اشاره شد روان. باشد و با اين آگاهى به كار تفسير روى آورد
 :اى مستقيم دارد رابطه

اين هنرهاى مختلف با همه . اى محكم از رابطه هنر بيانى با روان انسانى استوار است سير روان شناسانه بر پايهتف «
 )75(». چيزى جز بيان ما فى الضمير و حاالت درونى نيست- از جمله ادبيات -تفاوتشان 

در مباحث كالمى و اعرابى  علت ديگر ضرورت نگاه روان شناسانه به آيات آن است كه اختالف عميق و پردامنه 
هاى منطقى استوار يافته و در مباحث اِعرابى نيز جايگاهى به صناعت نحو بخشيده و با روح هنر فاصله  كه بر قياس

به نظر . آميز و ضعيف انجاميده، بر طرف شود هايى مغالطه هاى بيانى خشك به ديدگاه بسيار دارد يا از طريق تالش
 شعراء ديده 195 تا 193شناسانه از آيات قرآن در تفسير زمخشرى از آيات  واناى از تفسير ر خولى نمونه

توان دريافت كه نگاه روان شناسانه  از همين آيات مى) 77(كه با مقايسه آن با تفسير فخر رازى) 76(شود مى
را به افق بسيار كند، معناى آيه  هنگامى كه بافت و تركيب آيه را توضيح داده و فضا و محيط آيه را شناسايى مى

اى كه نَفْس  كند، به گونه اما بدون اين نگاه معنى به جايگاه خُرد و سطحى تنزل مى. برد تابناك و باشكوهى باال مى
 )78.(گيرد كه شايسته نيست آن را از مقاصد قرآن به شمار آورد اى قرار مى گيرد و معنى در مرتبه به آن آرام نمى

گويد علم به احوال بشر از جمله علومى است كه تفسير قرآن جز با آن به  ن عبده مى وى همچنين با استناد به سخ
هاى مختلف تأمل ورزد و  بنابر اين مفسر ناگزير بايد درباره احوال بشر در حاالت و دوره. رسد كمال نمى
. رسى كندهاى اختالف احوال بشر چون قوت و ضعف، عزت و ذلت، علم و جهل و ايمان و كفر را بر خاستگاه

ها فن تاريخ است با همه  ترين آن هاى مختلف نيازمند است، كه يكى از مهم حال مفسر در اين جا به فنون و شاخه
 )79.(انواعش

  
  گيرى  نتيجه

هاى امين خولى درباره تفسير و طرح پيشنهادى وى در زمينه بهترين روش تفسيرى بررسى   در اين مقاله ديدگاه
 :آيد وى نكات ذيل به دست مىبا مرور ديدگاه . شد

هاى دينى و هدايت  شود، بدون آن كه جنبه  اوالً قرآن كريم به عنوان يك متن محكم و يك شاهكار ادبى معرفى مى
 .بخشى و معرفتى آن انكار شود
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ش ادبى البته مقصود از رو.  ثانياً براى درك و فهم و تفسير اين متن ادبى عظيم بايد با روش ادبى به آن روى آورد
 .گيرى از علوم صرف و نحو و لغت و بالغت به شيوه رايج كنونى نيست در تفسير بهره

 : ثالثاً براى تفسير ادبى بايد مراحل ذيل طى شود
علوم و (تواند اثرگذار باشد  كند و در روند تفسير قرآن مى آشنايى با همه علومى كه مفسر را با قرآن آشنا مى. 1 

 ).تاريخ قرآن
هى از همه علومى كه ما را با حيات مادى و معنوى معاصران و مخاطبان پيامبرصلى اهللا عليه وآله از جمله آگا. 2 

 .كند ها آشنا مى تاريخ آن
تفسير قرآن بايد به صورت موضوعى انجام گيرد، حتى اگر در شكل ترتيبى باشد، به اين معنى كه در تفسير . 3 

ضوع را به طور مستوفا در تمام قرآن بررسى كند و در موارد بعد، از رسد آن مو ترتيبى به هر موضوعى كه مى
پرداختن دوباره به اين موضوع پرهيز كند، تا بدين وسيله هم به ديدگاه صحيح دست يابد و هم از تكرار مباحث 

 .مصون بماند
اند و با توجه  فهميده ر مىمفسر در فهم واژگان قرآن بايد تالش كند كلمات را آن گونه بفهمد كه معاصران پيامب. 4 

 .هاى لغت، متن قرآن و سياق آيات قرآن بايد داور نهايى در فهم واژگان باشد به نارسايى معجم
در اين باره عالوه بر تغيير نگرش به . نيز بايد از بالغت عربى در فهم و تفسير آيات حداكثر استفاده را ببرد. 5 

شناسى با  ت، با توجه به ارتباط بالغت با روان آدمى و نيز ارتباط روانبالغت سنتى و رايج و نگاه جديد به بالغ
شناسى نيز براى  شناسى و جامعه شناسى، بايد از اسرار دو علم روان شناسى و مردم علوم اجتماعى از جمله جامعه
 .تفسير آيات قرآن كمك بگيرد

در ماهيت و ذات خود با تفسير ادبى  بدين ترتيب تفسير ادبى مطرح شده از سوى خولى و همفكرانش گرچه 
مشهور اشتراكاتى دارد، اما عمالً ماهيتى جديد به خود گرفته كه هم داراى مبانى خاصى است و هم در روش و 

ها  بالطبع اين طرح تفسيرى نيز داراى آسيب. نتايج با ديگر تفاسير از جمله تفاسير ادبى گذشته متفاوت خواهد بود
 .هايى است كه بايد در پژوهش مستقل بررسى شود كاستىو مشكالت و احياناً 
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   كارشناسى ارشد فلسفه و كالم اسالمى دانشگاه اصفهان-اهل سرمدى ) 80( نفيسه
 20/5/1387:  تاريخ پذيرش- 28/2/1387:     تاريخ دريافت

   چكيده
عليهم السالم و تجزيه و تحليل آن، در ظهور تفكر شيعى در قالب عقل فلسفى   طرح مباحث الهيات توسط ائمه

 .ثير بسزايى داشته است و مسئله صفات خداوند از جمله اين مباحث استتأ
 اهميت ويژه اين مسئله از سويى و اختالفى بودن مبانى و نظريات گوناگون از سوى ديگر موجب طرح گسترده 

امام اين نوشتار كه با قلمى فلسفى به شرح و توضيح احاديث . عليهم السالم است  آن در احاديث و روايات ائمه
گاه با استمداد از  پردازد ابتدا به اختصار به نظريات گوناگون اشاره نموده، آن رضاعليه السالم در اين خصوص مى

 .پردازد مضامين عالى و بلند روايات رضوى به اثبات عينيت ذات و صفات در حضرت احديت مى
ها حضرت  شود كه در آن رت اشاره مى سپس از اين مقام گام فراتر نهاده، به دقايق و لطايفى در احاديث حض

گاه از چشم انداز فلسفى و با استناد به كالم  آن. شود  العالمين يگانه مصداق براى صفات كمالى شمرده مى رب
 .نمايد فالسفه اسالمى به تبيين و تشريح اين مهم اقدام و از ظاهر تناقض گونه آن، رفع ابهام مى

 . تنزيه، عينيت ذات و صفات، وجود رابطبساطت محض، تشبيه،: ها  كليد واژه
  
  

شود و  مى»  متى«و » اَين«دارد نه مكان؛ نه متصف به  انتها؛ نه زمان بر مى خداوند موجودى است نامحدود و بى)81 (
اش معنادار است نه پرسش از غايت و منتهايش سزاوار؛ او وجود بى حد و  نه كيف و حتى؛ نه سؤال از چگونگى

كران، در تاريخ تفكر اسالمى بحثى  بحث از صفات اين وجود بى. ها ها و مكان اضر در همه زمانحصرى است ح
 .پرسابقه است

اند و گروهى چون اصحاب اعتزال،   بعضى مانند اشاعره صفات را زائد بر ذات دانسته و به قدماى ثمانيه قائل شده
يم در ميان حكماى اسالمى بعضى مانند مالرجبعلى از متكلمان كه بگذر. اند نيابت ذات از صفات را معتقد شده

تبريزى و شاگردان او چون قاضى سعيد قمى، محمد رفيع پيرزاده، محمد اسماعيل خاتون آبادى، محمد صادق 
 .دانند اتصاف خداوند را به صفات قولى، شنيع و خالف عقل و شرع مى... اردستانى،

گونه  وق، در جاى جاى آن با الفاظى روشن و بدون هيچ قاضى سعيد قمى در شرح نفيس خود بر توحيد صد
دارد كه اين مشكل  داند و صريحاً بيان مى ترديدى، اثبات صفات براى ذات خداوندى را خالف توحيد حقيقى مى

 .نمايد در هر دو قول عينيت يا مغايرت ذات با صفات موجود است، لذا به نفى صفات از ذات خداوند مبادرت مى
 :نويسد عليه السالم مى ضمن شرح حديثى از حضرت على ايشان در 
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كه عين ذات است يا قائم به ذات، همگى عدول كنندگان از حريم او و ملحدينى  متعمقين در صفات خدا به اين «
كند نسبت به ما،  اند و آن چيزى كه خدا به وسيله آن، خودش را وصف مى هستند كه قدر و ارزش او را نشناخته

 )82(» است نه صفات احاطه، تا اين نزاع شود آيا عين ذات است يا زائد بر ذات؟صفات اقرار
اند و ذات ربوبى را عالوه بر   در مقابل، بسيارى از فالسفه اسالمى در اين مسئله قائل به عينيت ذات و صفات شده

ديگر و عين ذات نمايند، بدين ترتيب كه همه صفات كمالى، عين يك توحيد ذاتى به توحيد صفاتى متصف مى
 .حضرتش است

ء  ء ندارد و گرنه صرف الشى ء، چيزى جز آن شى  خداوند، صرف الوجود و حقيقة الوجود است و صرف شى
خداوند حقيقة الحقايق است و اصل و حقيقت هر چيزى است و از هيچ حقيقتى خالى نيست و حقيقت . نيست

نخواهد بود، چون در ... شوب به غير علم و غير قدرت ودر نتيجه م. در او موجود است... علم، حقيقت قدرت و
گونه كه او صرف الوجود و حقيقت وجود است و در نتيجه كل  آن صورت ديگر حقيقت علم نيست، پس همان

نيز خواهد بود؛ يعنى كلّ علم ... وجود است و تمامش هم وجود است، به همين منوال صرف العلم و صرف القدرة
جا قدرت، چيزى جز علم و آن دو چيزى  و اين! كلّ قدرت است و تمامش هم قدرت ! است و تمامش هم علم

به عبارتى، علم او علم و قدرت . جز وجود نخواهد بود؛ چون دوئيت خالف بساطت محضه خداوند خواهد بود
صحح است و تغايرى بين صفات او مگر در مفهوم وجود ندارد؛ يعنى ذات احديت، بذاته مصداق حمل صفات و م

 ).83(صدق صفات است به ضرورت ذاتيه ازليه
داند، بلكه صرفاً   صدر المتألهين در اسفار، نه تنها ذات خداوند را از صفاتى چون علم، قدرت و حيات خالى نمى

تبيين . داند داند؛ يعنى خداوند را در صدق چنين مفاهيمى بدون شريك مى آن ذات اقدس را مستحق اين صفات مى
 :شود هاى گردآورى اين نوشتار است كه به آن پرداخته مى  لطيفه فلسفى يكى از انگيزهو تشريح اين

 « ).84(»انّ واجب الوجود المشارك له فى اى مفهوم كان
هاى متفاوت و حتى گاهى متضاد، غالباً در تبيين و تفسير نظريات  كه صاحبان اين انديشه  نكته در خور تأمل اين

 !جويند عليهم السالم استناد مى خويش به احاديث اهل بيت
 به عنوان مثال قاضى سعيد در نفى صفات از خداوند به كالم نورانى امام رضاعليه السالم اشاره نموده كه 

 ).85(»نظام توحيد اللَّه نفى الصفات عنه«: فرمايد مى
.... « ).86(»...شهادة كلّ مخلوق انّ له خالقاً ليس بصفة و ال موصوف

ايشان از نفى صفات، نفى مطلق صفات نيست، بلكه منظور نفى صفات از مرتبه ذات است؛ يعنى در عين  البته مراد 
داند، صفات را در مرتبه بعد از ذات براى خداوند ثابت  كه اتصاف ذات به خالقيت و رازقيت را ممتنع مى اين

 ).87(»الممتنع من الصفات ذاته«: يدفرما دانسته، مستند ايشان بخشى از حديث امام رضاعليه السالم است كه مى
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داند، بلكه در نتيجه آن به الهيات سلبى قائل   ايشان نه تنها ذات خداوندى را از اتصاف به صفات، مبرا و منزه مى
توان از او با احكام ثبوتى خبر داد و شناخت از او تنها به واسطه يكسرى سلوب انجام  شده، به اين معنا كه نمى

عليهم السالم وجود دارد كه كمال اخالص و غايت توحيد خداوندى را نفى  يثى در كالم معصوميناحاد. گيرد مى
كه قائالن به اين نظر، به اين  نمايند، چنان دانند و قبول صفات در او را نشانه الحاد و كفر تلقى مى صفات از او مى

اى از اين داليل  پاره. دانند ا از صفات مبرا مىروايات و مانند آن استناد جسته، در ضمن بيان ادله، ذات خداوندى ر
 :به شرح زير است

ها اتصاف ذات را به صفات مستلزم محدود نمودن   از جمله اين ادله، محظور محدوديت خداوندى است، آن-1 
از امام جا به مناسبت به حديثى  عليهم السالم دانسته كه اين دانند و مستمسك خود را بسيارى از روايات ائمه او مى

 :شود رضاعليه السالم اشاره مى
جلّ عما وصفه ...  يوصف الذى تعجز الحواس أن تدركه  و األوهام أن تناله و الخطرات أن تحده و أنّى....  «

 ).88(»....الواصفون و تعالى عما ينعته الناعتون
دانند كه چنين  اهى دانستن او مى حضرت در اين عبارت، الزمه در نظر گرفتن صفات را براى خداوند، محدود متن

كه وجود نامحدودى قابل توصيف باشد اظهار شگفتى  طورى كه حضرت از اين امرى خالف خداوندگارى است، به
 .نمايند مى

شود؛ زيرا اگر صفات بر او بار شود او به   قاضى سعيد در اين باره معتقد است كه صفات بر خداوند حمل نمى
شود؛ زيرا ذات من حيث هى هى متقدم بر صفت است چه صفات عين   به حدود مىسبب ادراك صفات، متناهى

كه صفت بعد از آن باشد محدود شود كه خالف الحدى و  آيد ذات به اين ذات باشد و چه زائد بر آن و الزم مى
 ).89(كران بودن اوست بى

. شود ك بين خالق و مخلوق مى اتصاف خداوند به صفاتى كه مخلوق نيز بدانها منتسب است موجب اشترا-2 
 :حديث شريفى از حضرت در اين باب موجود است

 ).90(»النفى مع اثبات الصفات للتشبيه «
به عبارتى نفى تشبيه .  در عبارت حضرت، نفى تشبيه در مورد خداوند در ضمن اثبات صفت براى او، ميسر نيست

نويسد كه حكم به  قاضى قمى در شرح اين حديث مى. شود از او تنها و تنها در صورت نفى صفات از او محقق مى
 مستلزم تشبيه است و در نتيجه صفات خداوند به سلب - چه صفات زائد و چه عين ذات - ثبوت صفت براى او 

حال يا . كه معانى ثبوتى داشته باشد و تمامى صفات او سلوبى بيش نيست اضداد و نقائض راجع است، نه اين
 ).91( صفات سلبيه يا نقائضشان مسلوب است؛ مثل صفات ثبوتيهبنفسه سلب هستند؛ مثل
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 هر صفت و موصوفى مخلوق و ممكن الوجود است و انتساب آن به خداوند، همان راهيابى امكان در حريم -3 
 .واجب الوجود است و نقض غرض

 ).92(»بشهادة العقول انّ كلّ صفة و موصوف مخلوق«: فرمايد  امام رضاعليه السالم مى
جاست  اى از سخنان قائالن به نفى صفات در خداوند بود آن هم با پشتوانه روايات، ولى شگفت آن  اين ادلّه گزيده

كران  شويم كه اوالً خداوند را واجد صفات دانسته، ثانياً اين صفات را بى كه با احاديث ديگرى در اين باب آشنا مى
بخشى از اين احاديث را در . دانند  اتصاف بدانها ازلى و ابدى مىدانند و ثالثاً حضرت ربوبى را در انتها مى و بى

 :گيريم عليه السالم پى مى كالم حضرت ثامن الحجج
 ).93(»...يزل اللَّه عزّوجلّ عالماً قادراً حياً قديماً سميعاً بصيراً لم «
 ).94(»...لَطُف اللَّه تبارك و تعالى أن يدرك بحد أو يحد بوصف «

اند تأويل و تفسير كالم امام معصوم است  ى از معضل مذكور،راهى كه اكثر انديشمندان اسالمى پيموده براى رهاي
 .نمايند البته وجه اين تأويل و تفسير را از خود روايت اخذ مى. پردازند جا كه به نفى صفات مى آن

ردار نيستند، بلكه ناظر به صفاتى پردازند از اطالق برخو  اگر با ديده تأمل بنگريم احاديثى كه به نفى صفات مى
نظام توحيد اللَّه نفى «عليه السالم در  به عبارتى هر چند كالم امام. اند هستند كه اين صفات مغاير با موصوف

كه  تواند نتيجه دهد؛ چنان ظاهراً مطلق است و لذا نفى صفات عين ذات و زائد بر ذات، هر دو را مى» الصفات عنه
توان تمسك  نمايند، ولى حقيقت امر اين است كه به اطالق هر مطلقى تنها وقتى مى نتاج مىاى هم چنين است عده

به عبارت بهتر در علم اصول،معروف است كه تمسك به اطالق هر . نمود كه از نبودن قيد در كالم مطمئن باشيم
م است و اگر به خوبى مطلقى در گرو تمام بودن مقدمات حكمت است كه از جمله آن مقدمات، نبودن قيد در كال

شود؛ يعنى از دليل ايشان بر نفى صفات، روشن  دقت شود، كالم حضرت خود قيدى براى اطالق مسبوق تلقى مى
ها مغاير صفت باشد و اين، چيزى جز صفات عارضى  شود كه منظور، نفى صفاتى است كه موصوف در آن مى

 .نيست
 شهادة كلّ صفة و موصوف باالقتران و شهادة االقتران ...«:  عبارت حضرت بعد از فقره مذكور چنين است

شود كه موجب اقتران صفت و  دهد كه صفاتى از حضرت رب العالمين نفى مى و اين عبارت نشان مى» بالحدث
جا كه اقتران مستلزم حدوث است و حدوث خالف خداوندى؛ لذا اتصاف به چنين صفاتى  موصوف گردند و از آن
دانيم كه اقتران صفت و موصوف در فرض تعدد و غيريت آن دو است و اگر صفاتى عين  محال خواهد بود و مى

 .معنا خواهد بود ذات در نظر گرفته شود در آن صورت اقتران و حدوث،بى
و شهادة كلّ صفة و موصوف باالقتران و شهادة االقتران بالحدث و شهادة ... و نظام توحيد اللَّه نفى الصفات عنه...  «

 ).95(»باالمتناع من االزل الممتنع من الحدثالحدث 
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 پس نه تنها وجود صفات براى خداوند محال و ممتنع نيست، بلكه ضرورى است؛ چون او بسيط محض است و 
شود و خالف بساطت محضه خواهد  اگر فاقد صفتى از اوصاف كمالى باشد تركيب از وجدان و فقدان حاصل مى

كند كه اين صفات، عين يكديگر و عين ذات حضرت احديت باشند تا   مىالبته همين بساطت هم ايجاب. بود
 .گونه تكثر و تركيبى در ذات حاصل نيايد هيچ

  
   پاسخ به شبهات منكران صفات

نمايند و به خلُو ذات از صفات  شود تمامى محظوراتى كه منكران صفات در خداوند لحاظ مى سان آشكار مى  بدين
يابد كه صفاتى عارض و محدود و ناقص براى خداوند اثبات   مجال بروز و ظهور مىدهند، در صورتى حكم مى

 .نماييم
كه روشن است كه   محدود شدن ذات خداوندى است، حال آن-گونه كه گذشت   همان- يكى از آن محظورات، 

 اصالً منظور از اثبات صفت براى او، صفات محدود ناقصى نيست كه حاد وجود حضرتش محسوب شوند، بلكه
اى  منظور امرى مغاير ذات او نيست و از اين رو در كالم امام رضاعليه السالم مأثور است كه صفات او به گونه

 ).96(»التحده الصفات«: نيست كه او را محدود و متناهى نمايد
 است بى جا كه عين ذات گونه محدوديتى ندارد و صفات او نيز از آن  خداوند وجود صرف و بيكران است كه هيچ

 !كرانه و نامحدود است و روشن است كه صفات محدود، حاد موصوف است نه مطلق صفات
 دليل ديگر قائالن به نظريه انكار صفات، الزم آمدن شباهت بين خلق و خالق در صورت اثبات صفت براى او 

 .يندنما گونه كه گذشت، روايات را نيز وجه صحت كالم خود معرفى مى شود و همان عنوان مى
 ليكن در حديثى از امام رضاعليه السالم حضرت بعد از بيان صفاتى چون علم، قدرت و حيات بالذّات براى 
خداوند، او را از تشبيه مبرا دانستند و اين جمله وزين حضرت، خود به وجهى نيكو مالزمه ميان صفات در خدا و 

 :نمايد تشبيه او به مخلوقات را منتفى مى
عزّوجلّ عليماً قادراً حياً قديماً سميعاً بصيراً لذاته، تعالى عما يقولون المشركون و المشبهون علواً يزل اللَّه  لم «

 ).97(»كبيراً
نمايند كه اگر چه اين اسماء و  حضرت چنين تبيين مى) 98( گذشته از داللت حديث مذكور در روايت ديگرى

ها متفاوت است و تشبيه حقيقى وقتى صورت  عانى آنصفات در ظاهر مشترك ميان خالق و مخلوق است، ولى م
اگرچه انسان و خداوند هر دو : افزايند سپس حضرت با بيان تمثيلى چنين مى. گيرد كه معانى دقيقاً يكسان باشد مى

حادث و فناپذير،  ما مخلوقات عالم هستيم به علمى. شوند، ولى تفاوت بسيار عميق است متصف به عالميت مى
 .شود گونه نيست و هيچ جهلى در او تصور نمى ودن حضرت خداوندى اينولى عالم ب
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روست كه اثبات صفات وجودى نامتناهى براى خداوند، نه تنها كفر و الحاد نيست، بلكه از لوازم توحيد   از اين
 .تواند فاقد صفات كمالى باشد اوست؛ چرا كه ذات بسيط و حقه خداوند نبايد و نمى

م از عالم بودن خداوند به وسيله علم و قادر بودنش به وسيله قدرت و حى بودنش به واسطه عليه السال  از حضرت
گونه اوصاف مزبور را مستلزم شرك و قبول  شود و حضرت در مقام پاسخگويى پذيرش اين حيات پرسش مى

خداوند افزون بر دانند؛ چرا كه اگر صفات  خدايان متعدد دانسته، آن مسير را از مسير معرفت اهل بيت جدا مى
ذات او باشد، يا چنين است كه مانند ذات خداوند قديم و ازلى خواهد بود كه در اين صورت چندين واجب 

شود كه شرك است، يا چنين است كه آن صفات، حادث و غير ازلى هستند كه اين  الوجود ازلى قديم اثبات مى
سپس . شود؛ لذا هر دو صورت باطل است صورت، مستلزم راهيابى حدوث و احتياج در ذات خداوندى مى

كه توهم تهى بودن ذات از اوصاف كمال ايجاد نشود خداوند را عليم و قدير و سميع بالذات  حضرت براى اين
 .نمايند دانند و اين حكم را براى او هميشگى و ازلى قلمداد مى مى
فقلت له يابن رسول اللَّه انّ .  حياً قديماً سميعاً بصيراًيزل اللَّه تعالى عالماً قادراً لم: سمعت الرّضاعليه السالم يقول «

عليه  يزل اللَّه عالماً بعلم و قادراً بقدرة و حياً بحياة و قديماً بقدم و سميعاً بسمع و بصيراً ببصر فقال قوماًيقولون لم
عليه السالم لم يزل  ء ثم قال شىمن قال ذلك و دان به فقد اتخذ مع اللَّه آلهة اخرى و ليس من واليتنا على : السالم

 ).99(»اللَّه عزّوجلّ عليماً قديراً حياً سميعاً بصيراً لذاته، تعالى عما يقولون المشركون و المشبهون علواً كبيراً
سان از كالم نورانى و ملكوتى حضرت استفاضه نموديم كه انتساب خداوند به صفات كمالى نه تنها مستلزم   بدين

اكنون در اين هنگام قدم فراتر . د و شباهت ميان خالق و مخلوق نيست، بلكه از لوازم توحيد ذاتى استكفر و الحا
 :گوييم نهاده چنين مى

 نه تنها خداوند متصف به صفاتى چون عليم، قدير، سميع و بصير است، بلكه تنها و تنها خداوند شايسته اين 
 . نداريمهاست و جز او، عليم قدير و سميع و بصيرى اتصاف

داند اين نفى شراكت را  كه خداوند را در مفهوم واجب الوجود بدون شريك مى  مالصدرا در اسفار، عالوه بر اين
 :دهد در هر مفهوم كمالى ديگر مثل مفهوم علم، قدرت و اراده سرايت مى

 « ).100(»...انّ واجب الوجود المشارك له فى اى مفهوم كان
 در بدو امر، عجيب به نظر آيد، ولى با تكيه بر وجود رابط صدرائى و همچنين  اين مطلب اگر چه ممكن است

يابد و از آن طريق فلسفه و عرفان را  اش به آن راه مى  كه صدرا در غايت و نهايت فلسفه-وحدت شخصى وجود 
جز وجود، كه بر طبق اصالت وجود، اين گونه تبيين شود كه  توضيح اين.  دشوار نيست- دهد  به هم پيوند مى
جا كه بر  لذا حقيقت علم، قدرت، اراده و ساير صفات كمالى نيز جز وجود نخواهد بود و از آن. حقيقتى نداريم

شود و الغير، لذا اوصاف كمالى هم فقط مربوط  طبق وحدت شخصى، وجود تنها وصف خداوند سبحان واقع مى
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دهد كه در فصل مورد بحث، عنايت صدرا بر كثرت  جاست كه مراجعه به اسفار نشان مى  البته شگفت اين
و لذا منظور وى از وجود رابط، نفى وجود فى نفسه ممكنات نيست، ! تشكيكى وجود است نه وحدت شخصى

 وجودى است كه اگر چه به تمام ذات عين ربط به جاعل است، ولى در عين حال، وجود فى نفسه آن بلكه مقصود
 .محفوظ است

كه ممكنات داراى وجود، علم، قدرت و ساير  شود كه در عين اين گونه تبيين مى  بر اين اساس، مدعاى مذكور اين
لم خداوند و قدرتى نيست جز قدرت صفات كمالى هستند وجودى نيست جز وجود خداوند، علمى نيست جز ع

 )!101(خداوند
 ظاهر اين مدعا بسيار مجمل است و لذا فالسفه متأخر از مالصدرا مانند مالعبداللَّه زنوزى و فرزند بزرگوار ايشان 

دهند و در سطوح   و نيز عالمه طباطبايى تفاسير گوناگونى از اين مطلب ارائه مى-) 102( آقاعلى مدرس زنوزى-
 .پردازند يى متفاوت، به تشريح و تفصيل مىمعنا

  
  نظر علّامه طباطبائى در شرح عبارت اسفار

اگرچه هم بر خداوند صادق است و هم بر ممكنات، ولى تفاوت در مصداق اين ...  مفهوم وجود، علم، قدرت
 .خداوند برخالف ممكنات، مصداق واجب بالذات اين مفاهيم است. مفاهيم بسيار است

شود، ولى عرض  رتى اگر چه اين مفاهيم در بدو امر به يك معناى واحد بر واجب و ممكن اطالق مى به عبا
شود كه علم به صورتى كه در خداوند صادق است در ممكن  عريضى كه بين مصاديق اين مفاهيم است، موجب مى

 ... .صادق نباشد و هكذا قدرت، اراده، سمع، بصر و

ء من المفاهيم من حيث  انّ الواجب بالذات المشاركة فى شى«: نويسد لحكمة مىرو علّامه در نهاية ا  از اين
 ).103(»المصداق

استفاده شده است؛ يعنى در مفاهيمى كه خداوند و مخلوقات در آن » من حيث المصداق« در عبارت عالمه از قيد 
 .شريك است مشترك هستند، خداوند از لحاظ خصوصيت مصداقى آن مفهوم، يگانه و بى

عليه السالم در اين باب وارد شده   اين تقرير و تبيين مرحوم عالمه با عنايت به روايتى كه از حضرت ثامن الحجج
 .يابد است اتقان بيشترى مى
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نمايد   از حضرت، حديث بسيار زيبا و ارزشمندى در اين مسئله موجود است كه راه هر گونه ترديد را مسدود مى
ميشه در اين مسئله قضاوتى نيكو به عمل آورده، بر هر كالم و گفتار ديگرى سلطنت و كالم انور ايشان همچون ه

 :يابد مى
قيل ... أخبرونا إذ زعمتم أنّه ال مثل و الشبه له، كيف شاركتموه فى اسمائه الحسنى؟ فسميتم بجميعها؟ : قالوا...  «

ختالف المعانى، و ذلك كمايجمع االسم الواحد معنيين لهم إنّ اللَّه تبارك و تعالى ألزم العباد اسماء من اسمائه على ا
فقد جمع الخالق و المخلوق اسم .... اللَّه عزّوجلّ بالعالم بغير علم حادث علم به األشياء و انّما نسمى... مختلفين

االسم بالسميع فقد جمعنا ... كما جزءنا الذى نسمع به... سمى ربنا سميعاً ال بجزء فيه يسمع... العلم و اختلف المعنى
فقد جمعنا االسم و لم ... وهو قائم ليس على معنى انتصاب... و اختلف المعنى و هكذا البصير ال بجزء به ابصر

 ).104(»...يجمعنا المعنى
 در اين حديث كه پيشتر هم به آن اشاره شد، حضرت از طرفى خداوند را به وجودى كه مثل و شبيه ندارد 

دانند و سپس خود حضرت تناقض  ى صفات مشابهى را به خالق و مخلوق منتسب مىنمايند و از طرف توصيف مى
 :دانند را چنين مرتفع مى

 اگرچه خالق و مخلوق هر دو سميع هستند، ولى سميع بودن در مخلوقان بر خالف خداوند به واسطه آلت و ابزار 
... است و هكذا در علم، قدرت، اراده ولذا در اصل سميع بودن اشتراك، ولى در مصداق آن اختالف . شنوايى است

 .بدين ترتيب، اين مفاهيم در واجب و ممكن، اختالف مصداقى فاحشى دارند
 :فرمايند شود كه حضرت مى  در تأييد اين لطيفه ربانى به حديث ديگرى اشاره مى

 ).105(»ء مثله شىء ليس ك فهو شى... ء؟ فقال نعم و قد سمى نفسه بذلك فى كتابه هل يقال للَّه انه شى «
رو در اين مصداق  ء است، ولى مصداق و حقيقتى از شيئيت است كه همتايى ندارد، و از اين  اگرچه خداوند شى

 .خاص شيئيت مشاركتى ندارد و اين همان مطلب نفيسى است كه صدراى شيرازى هم در اسفار بدان اشارت دارد
  

 ار ديدگاه آقا على مدرس زنوزى در شرح عبارت اسف

 ).106(توان تفسير كرد تر نيز مى اى لطيف  از منظر اين حكيم بزرگوار، عبارت مالصدرا را به گونه
كه از طرفى ممكنات را به صفات كمالى متّصف نماييم و در عين حال اين صفات را   در نظر دقيق ايشان، در اين

 !منحصر در خدا بدانيم، تناقضى حاصل نيست
لهى در عين التزام به اين نظر، براى ممكنات وجود فى نفسه قائل است و بالتّبع وجود  به عالوه كه اين حكيم ا

نوا با صدرالمتألهين به نفى شراكت واجب و  پذيرد و در عين حال هم ها مى را نيز در آن... علم، قدرت، اراده و
 !پردازد ممكنات در مفاهيم مى
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جز علم  باشد و همچنين علمى... راى علم، قدرت، اراده و  در نظر اين فيلسوف الهى تناقضى نيست كه ممكن دا
 !اى جز اراده او نداشته باشيم خدا و قدرتى جز قدرت خدا و اراده

جاست كه ممكنات به تمام ذات عين ربط به خداوندند و اگرچه داراى وجود فى نفسه هستند، ولى   راز مطلب اين
ام شئون وجودى، محتاج و وابسته به آن غنى بالذات هستند و از وجود فى نفسه آنان، تماماً لغيره است و در تم

 :اين روست كه
 وقتى صفات كمالى هم به واجب و هم به ممكنات منسوب شوند، در اين صورت، نسبت دادن اين كمال به 

عل البته نه به حسب ذات واجب، بلكه در مرتبه ف. ممكن مذكور، خود بعينه نسبت دادن اين كمال است به واجب
 .او

 به عبارتى در حمل صفات بر واجب و ممكن در واقع، دو حمل نداريم، بلكه يك حمل بيشتر موجود نيست؛ 
 .يعنى حمل آن صفت بر ممكن دقيقاً به معناى حمل آن بر واجب است در مرتبه ممكن مذكور

هاى وى، جزء  دارايىاند كه هم خود برده و هم تمامى   در بيان تمثيلى، واجب و ممكن همچون مالك و برده
همه و همه جزئى از سهم ... شود و لذا سهم ممكن از وجود، شيئيت، علم، قدرت و دارايى مالك محسوب مى

 ).107(اند واجب
به راستى كه آن هاديان طريق در روشنگرى .  در اين باب، روايت شريفى از امام رضاعليه السالم، موجود است

اند، باشد كه  لسوزانه نفايس مستور در قلوب خويش را در طبق اخالص قرار دادهعلوم حقّه الهيه، چه خالصانه و د
 :اى بپذيرد پندگيرنده

 ).108(»...هو المالك لما ملّكهم و القادر على ما أقدرهم عليه...  «
 .دانند هاى انسان و قادر بر مقدورات او مى  حضرت در عبارت فوق، خداوند را مالك دارايى

به مخلوقات » هم« چنان كه در روايت نيز ضمير -هاى خويش است  اگرچه انسان مالك دارايى: كه  توضيح اين
جا كه اين مالكيت و خود مالك آفريده خداوند است، لذا در عين مالكيت   ولى از طرفى از آن- اشاره دارد 

است و همچنين است در هاى او از آن خداوند  ها، مالك حقيقى خداوند است و مالكيت خود بنده و دارايى انسان
 .قدرت و ساير صفات كمالى

نمايند و لذا احاديث  عليهم السالم در پاسخگويى به سائالن مطابق با عقول و معرفت آنان عمل مى ائمه!  آرى
انديشى و جمع  توانيم با ژرف متفاوتى در سطوح مختلف معرفتى از آن معصومين، صادر شده است، كه ما امروز مى

 . معرفتى صحيح دست يابيمها به بين آن
  گيرى  نتيجه
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شود كه اين صفات، غير موصوف و به   اتصاف خداوند به صفات كمالى، هنگامى با مشكل اساسى مواجه مى
منتها و نامحدود واجب باشند، عالوه بر  عبارتى زائد بر ذات موصوف باشند، ولى اگر اين صفات، عين ذات بى

ه چنين اتصافى در مورد ذاتى كه بسيط از تمام جهات و حيثيات و فاقد شود بلك كه محظورى حاصل نمى اين
 .هرگونه تركيبى است، ضرورت دارد

 با توجه به روايات و كالم فالسفه اسالمى، روشن شد كه در صورت راه يافتن به قول صائب در اين مسئله، 
و و تشبيه او با ممكنات، بروز يك از اشكاالت محدود شدن خداوند، راهيابى امكان در حريم مقدس ا هيچ
 .نمايد نمى

 با گذر از اين موقف و نيل به سطحى فراتر، خداوند را يگانه مصداق صفات كماليه دانسته و او را از شراكت با 
جا كه تكيه ملّا صدرا در تبيين اين لطيفه الهى بر مسئله تشكيك در  ممكنات در اين مفاهيم، مبرا دانستيم و از آن

 .اند سازى اين مسئله پرداخته هاى متفاوت به شفاف ، فالسفه متأخر از او به گونهوجود است
دهد بدين ترتيب كه واجب و ممكن هر چند در وهله اول   علّامه طباطبايى خصوصيت مصداق را واسطه قرار مى

مكن هر دو مصداقى براى صفات هستند، ولى يك مصداق واجب بالذات اين صفات است و سايرين مصداق م
ء است و ما سوا هم اشياء ولى او شيئى است كه  توان گفت، هر چند خداوند شى به زبان روايات مى. بالذات آن

 .ء ليس كمثله شى
ها و قدرت ممكنات را قدرت   آقا على مدرس با بيانى ديگر، علم ممكنات را همان علم خداوند در مرتبه آن

 .ه كه گذشت اين نحوه بيان نيز در روايات ملحوظ استگون همان... داند و خداوند در آنت مرتبه مى
نمايند و لذا احاديث متفاوتى در  عليهم السالم در اجابت سائلين، مطابق با عقول و معرفت آنان عمل مى ائمه!  آرى

 .سطح مختلف معرفتى از آن معصومين، صادر شده است
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  و

   فرهنگ
   اسالمى

  
  

  شناسى اسالمى ان    بررسى هويت انسان از ديدگاه رو
  

      سيد ابوالقاسم حسينى
     استاد دانشگاه علوم پزشكى مشهد

 25/4/1387:  تاريخ پذيرش- 18/11/1386:     تاريخ دريافت

   چكيده
نويسنده با . باشد يابى هويت انسان بر اساس ديدگاه اسالم، برخاسته از حاكميت عقلِ مطبوع بر شهوت مى  شكل

شناسى اسالمى،  گرايى روان ، با نگاهى علمى به مسئله نگريسته و ضمن آوردن دليل متقن بر واقعتوجه به اين اصل
به اين نتيجه رسيده كه بررسى هويت انسان موجب شناخت بيشتر نفس و حسى شدن عامل حيات در هر فرد 

تواند با اراده خود،  مايد و مىن هاى روزانه خود مشاهده مى شود و پيامد آن، فرد وجود عامل حيات را در فعاليت مى
 .رنگ الهى به آن ببخشد

 .شناسى، اسالم، نفس، فطرت انسان، هويت، روان: ها  كليد واژه
  

   مقدمه
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در مطالعه شخصيت، خود اساسى و مستمر فرد، و مفهوم درونى و ذهنى از ( identity) مراد از هويت 
شناسى آرتور نيز آمده و كاربرد آن در   فرهنگ رواناين تعريف در). 109(باشد خويش به عنوان يك شخص مى

، هويت نژادى  role identity()sexجنبه هايى مانند هويت، نقش جنسى  
identity()Racial  و هويت گروهى identity()qroup110( مطرح شده است.( 

و » رجل«، »مرأ«، »قلب «،»شخص«، »نفس«، »هويت«هاى  توان با مفهوم شناسى اسالمى مفهوم هويت را مى  در روان
 ).111(مورد بررسى قرار داد» مرأة«

هاى  سيستم هاى آن و هم ساختار شخصيت و نوسان  كاربرد تفكر سيستمى در اين مورد بايسته است و بايد هم
هاى خود را  ها و مقاله هاى فوق را در كتاب جانب جنبه اين. فرعى و فراگير زندگى انسان مورد بررسى قرار گيرند

 .باشد ها در اين جا ضرورى مى ، ولى اشاره اجمالى به بعضى از جنبه)112(ام با تفصيل نسبى مطرح ساخته
  

   روش بررسى
صلى اهللا عليه وآله  اين روش بر اساس رهنمود پيامبر اسالم. گرايى است هاى اسالمى، واقع  اساس تمام بررسى

 .چنان كه هستند به ما بنمايان ؛ خدايا اشياء را هم»ألشياء كَما هِىأرِنَا ا«: گويد شكل گرفته است كه به زبان دعا مى
 .ء است و بايد آن را چنان كه هست بشناسيم  هويت انسان نيز يك شى

توان و بايد از چهار  نيا در شناخت نظر اسالم در علوم مختلف مى  بنا به رهنمود استاد فقيد محمد باقر حكمت
 :منبع زير استفاده كرد

 ك-1  تاب الهى؛
 عليهم السالم؛ هاى پيامبر اسالم و امامان معصوم  سنت، شامل آموزش-2 

  فطرت؛-3 

 ).113( علوم حاكم بر جهان-4 
كنيم و اميدواريم دعاى رسول خداصلى اهللا  هاى خود، از اين روش پيروى مى  ما در اين بررسى و تمام بررسى

. چنان كه هست شناسايى و ارائه نماييم  واقعيت هويت انسان را آنعليه وآله درباره ما مستجاب گردد و ما بتوانيم
دانشمندان دينى بر اين نكته تأكيد دارند كه اسناد ما بايد معتبر و در داللت روشن باشند، و اگر در روش استنباط 

 دارند، ها حضور هاى علمى كه خوشبختانه اساتيد حوزه و دانشگاه در آن نيز اشكالى داشته باشيم در همايش
 .يابيم بررسى بيشترى انجام گيرد و با برخورد آرا به هدايت الهى به رأى صواب دست مى

 ٤٥



ها، وجود عامل غير مولكولى  در يك طيف از نظريه.  در مورد ساختار حياتى انسان دو نظريه متفاوت وجود دارد
ها يك عامل   كه عالوه بر مولكولگردد و در طيف ديگر اين اعتقاد وجود دارد در ساختار وجودى انسان نفى مى

 .كنيم ما مفهوم هويت را در هر دو طيف بررسى مى. غير شيميايى نيز در ساختار انسان وجود دارد
  

   هويت مولكولى
، انسان و ساير موجودهاى زنده، جز (mechanistic approach) از ديدگاه نظريه مكانيستى حيات 

هاى زيستى، روانى و اجتماعى انسان از همين  د و تمام فعل و انفعالهاى مولكولى چيز ديگرى نيستن مجموعه
ها،  به اين ترتيب در كشف عامل اصلى هويت از ديدگاه آن). 115(و)114(يابند هاى مولكولى تشكيل مى مجموعه

). 116(شود خالصه مى» هويت مولكولى«توان معرفى كرد و در حقيقت هويت انسان فقط در  ها را مى فقط مولكول
ها اين نظريه براى ارائه  هاى ناشى از آن ها و تركيب با توجه به مشخص بودن خواص فيزيكى و شيميايى مولكول

گرايى و باطل بودنش اثبات  روست و يك بار ديگر عدم واقع تفسيرى پذيرفتنى درباره هويت انسان، با تناقض روبه
هاى خود با تفصيل نسبى بحث  ها و مقاله  تفكر، در كتاببينانه بودن اين در مورد داليل غير واقع). 117(شود مى

 ).119(اند و محققان فراوانى نيز غير منطقى بودنِ آن را به اثبات رسانيده). 118(ايم كرده
   مجموعه هويت مولكولى و غير مولكولى
امل غير شيميايى نيز در ها، يك ع هايى هستند كه معتقدند عالوه بر مولكول  در برابر نظريه مكانيستى حيات، نظريه

گرايى  و نظريه كلى( vitalism)توان به نظريه اصالت روان  انسان وجود دارد كه در اين باره مى
(holism )ها، اين اعتقاد وجود دارد كه موجودهاى زنده و  ها ضمن توجه به مولكول در اين نظريه. اشاره كرد

اين مكاتب بر وجود . اند اى شيميايى ناشى از آن تشكيل نشدهه از جمله انسان، تنها از عناصر مولكولى و تركيب
نمايند كه   تأكيد مىlan vital()vitalإ = forceيك عامل، واقعيت يا هويت غير مولكولى به نام  

بديهى است از ديدگاه اين مكتب، وجود هويت . باشد عامل حيات انسان و ارتباطهاى مولكولى ناشى از آن مى
شود؛ زيرا سالمت هويت مولكولى و تعادل در آن براى  ن و ساير موجودهاى زنده نفى نمىمولكولى در انسا

 .دستيابى به سالمت روانى ضرورى است
( life factor)به نام عامل حيات ) 120(هاى اسالمى جانب اين نيروى حياتى را با الهام از آموزش  اين

 :ام ، ده ويژگى به صورت زير براى آن معرفى كردهشناسى هاى مختلف زيست ام و با مرور رشته مطرح ساخته
هاى حياتى نيستند و عامل حيات الزاماً   عناصر شيميايى به تنهايى قادر به انجام دادن و هماهنگى فعل و انفعال-1 

 .ماهيتى غير مادى دارد

 ٤٦



هاى بيوشيميايى  ىهاى بدن موجود زنده و هر يك از فعل و انفعال  حضور عامل حيات را در هر يك از سلول-2 
 .توان احساس نمود مى

كند در   عامل حيات، خود، داراى انرژى است و وقتى در بدن موجود زنده با عناصر شيميايى تماس برقرار مى-3 
 .كند ها ايجاد حركت و انرژى مى آن
 .دهد هاى حياتى و ارتباطى موجود زنده را انجام مى  عامل حيات، كليه فعل و انفعال-4 
 .كند آورد و حفظ مى امل حيات، تماميت موجود زنده و هويت آن را به وجود مى ع-5 
 . عامل حيات داراى علم، شعور و آگاهى به اعمال خويش است-6 
 .هاى زيستى و روانى است مدارى در فعل و انفعال  عامل حيات مسئول حفظ و ادامه روند قانون-7 
ها  كند، در آن بدن موجود زنده با عناصر شيميايى تماس برقرار مىدار است و وقتى در   عامل حيات خود هدف-8 

 .كند نيز ايجاد هدف مى
 .طور مستقيم، به آفريدگار متعال وابسته است  پيدايش و ادامه فعاليت عامل حيات، به ضرورت و به-9 
 .گردد هاى مشترك در تمام موجودهاى زنده مى  عامل حيات موجب بروز جنبه-10 

طور   به5و در اين جا فقط بند ) 121(اند جانب مطرح شده هاى اين ى ياد شده با تفصيل نسبى در نوشتهها  مشخصه
 :گيرد اجمال مورد بحث قرار مى
شود كه  شوند، اين نتيجه قطعى حاصل مى اى كه در موجودهاى زنده انجام مى هاى پيچيده  با بررسى فعل و انفعال

هاى  عامل حيات از مولكول. كند آورد و آن را حفظ مى نده را به وجود مىعامل حيات، تماميت و هويت موجود ز
آورد كه هويت  هاى مختلف، يك واحد يكپارچه را به وجود مى هاى آلى پيچيده و سلول عناصر شيميايى و تركيب

مل يكپارچگى و تماميت سازمان سلولى و سازمان كلى موجود زنده، بدون وجود عا. كند واحدى را احراز مى
حيات به عنوان يك عامل غير مادى قابل تصور نيست و عناصر شيميايى كه در خارج از بدن موجود زنده وجود 

عناصر شيميايى بدن موجود زنده با عناصر شيميايى خارج، از نظر (دارند، به هيچ وجه چنين خاصيتى ندارند 
هاى موجود در هر  شناسى، تعداد مولكول آيزاك آسيموف يكى از متخصصان زيست). ساختار فيزيكى يكى هستند

و گايتون يكى از متخصصان فيزيولوژى انسان، ) 122(زند سلول كبدى را دويست تريلين مولكول تخمين علمى مى
هاى بدن  اگر با اغماض نسبى، تمام سلول). 123(زند  تريليون سلول تخمين مى100هاى بدن انسان را  تعداد سلول

 20*1027 تريليون تريليون يا 20000هاى بدن انسان  لكول بدانيم، از مجموع مولكول تريليون مو200را حاوى 
در اين حال بايد پرسيد عاملى كه موجب هماهنگى و يكپارچگى اين تعداد . آيد مولكول نامتجانس به دست مى

ه هويت واحدى آورد چيست؟ چگون وجود مى گردد و يك سازمان زيستى به نام انسان را به مولكول نامتجانس مى
توان شيميايى باشد؟ اگر اين  آيد؟ آيا اين عامل مى وجود مى ماند به كه تا پايان عمر و بلكه هميشه ثابت باقى مى

 ٤٧



د زاده آملى ضمن تأكيد بر پايدار ماندن عامل حيات در طول عمر كه به رغم تغيير و تحول بسيار زيا  آيةاللَّه حسن
به اين . انسان با اين كه نفس و كالبد دارد، در واقع يك حقيقت است«گيرد كه  پذيرد، نتيجه مى در بدن صورت مى

اش را با همه اوضاع و احوال  معنى كه يك شخصيت دارد و او را بيش از يك هويت نيست و جميع آثار وجودى
هايى كه به دخالت بدن است؛   كردن و چه آنهايى كه مستقيماً از نفس است؛ چون انديشه  چه آن-گوناگونش 

. گويد من چنين و چنان كردم ها مى دهد و در همه آن  همه را به يك شخصيت و هويت نسبت مى-چون راه رفتن 
توانيم بگوييم انسان، موجود ممتدى است كه از مرحله اعال تا انزل مراتبش همه يك شخصيت است كه  پس مى

 ).124(» و جوارح او نيست و حتى يك رگ مويى او از كلّش جدا نيستهيچ گسيختگى در ميان اعضا
زاده آملى  استاد حسن. كند نمايد، هويت خود را حفظ مى  عامل حيات به رغم تحوالتى كه در مسير زندگى پيدا مى

در . دگير هاى مختلف زندگى او نتيجه مى  سوره نوح تحوالت جسمى و روانى انسان را در دوره14 و 13از آيات 
چرا خداى را به عظمت و وقار ياد » و قَد خَلَقَكُم اَطْوارا*  وقَارا   ما لَكُم الَ تَرْجونَ للَّهِ«: آيات مزبور آمده است

 .كه او شما را به انواع خلقت و اطوار گوناگون بيافريد كنيد؟ و حال آن نمى
هاى كمالى انسان و تكرار  فرايندهاى طبيعى، نفسانى و جنبهرا به معناى تغيير و تجديد » اطوار« اين محقق مفهوم 

اى به  كند كه در نتيجه انسان همواره از صورتى به صورتى و از خلقتى به خلقتى و از عقيده ها تفسير مى آن
ين گردد اى و از حالى به حالى و از مقامى به مقامى و از كمالى به كمالى در انتقال است تا سرانجام يا از كامل عقيده

 ).125(يا سقوط نمايد
  

   نقش عامل حيات در ساختار شخصيت
اندازى و فعال كردن  جريان الكتريسيته قدرت راه. توان به جريان الكتريسته تشبيه كرد  عامل حيات را مى

ارتباط عامل حيات با . هاى مختلف دارد و خود نيز داراى اثرات اختصاصى مربوط به خويش است دستگاه
هاى اسالمى مجموعاً به نام شهوت  انجامد كه در آموزش ها به بروز آثار حياتى، نيرو و تمايالت خاصى مى مولكول

هاى  شود و عامل حيات بدون تماس با ماده خود داراى هويت اختصاصى است كه در مجموع در آموزش ناميده مى

 ٤٨



  
  هاى آن  ساختار عقالنى و مشخصه

از دو ساختار يا ( wisdom system)يا سيستم عقالنى ( wisdom structure) ساختار عقالنى 
هاى  مشخصه. هاى عقل طبيعى يا عقل فطرى و عقل مسموع يا عقل تجربى تشكيل شده است سيستم فرعى به نام

كنيم و تفصيل نسبى آن در كتاب بررسى  وار ذكر مى و عقل تجربى را به صورت فهرست) فطرت(عقل فطرى 
 .شناسى اسالمى آمده است مقدماتى روان

  
  مشخصه  هاى عقل فطرى يا فطرت

 :هاى زير را براى فطرت ذكر كرد توان مشخصه المى، مىهاى اس  با بررسى آموزش
 . جنبه ذاتى و سرشتى دارد و اكتسابى نيست-1 
 . در طول زندگى هر فرد وجود دارد و فقط ممكن است تضعيف يا تقويت گردد-2 
 . در تمام افراد بشر وجود دارد-3 
فطرت جز با برهان چيزى را قبول يا . رد قدرت پذيرش حقايق به طور كلى و از جمله پذيرش خداوند را دا-4 

 .كند رد نمى
كشى بدون ضوابط   به طور كلى بعضى مسائل، براى آن جنبه بديهى دارند؛ به عنوان مثال دروغگويى بد و آدم-5 

 .الهى غير مجاز است
  مانند يك قاضى عمل مى-6  .گيرد هايش مورد پذيرش ديگران قرار مى كند و قضاوت

 .هاى ناشى از آن، صريح، صادقانه و خالى از هرگونه تزوير و تقلّب است اوت اعمال و قض-7 
 .كند نما عمل مى  قدرت تشخيص ميان نفع و ضرر فرد را دارد و مانند قطب-8 
 .نمايد  در صورت ارتكاب عمل خالف، خود را سرزنش مى-9 

 ٤٩



 .كند  با حقيقت دمساز است و به دنبال آن حركت مى-10 
هاى فرد  سان انگيزه اصلى فعل و انفعال بدين. مسئوليت بر اساس وجود فطرت گذارده شده است تكليف و -11 

 .زير حاكميت فطرت، برخاسته از احساس تكليف و دستيابى به قرب الهى است
گردد با درجاتى از مقاومت توسط جريان شهوت همراه است و در   انجام تكليف كه موجب رشد فطرت مى-12 

 .كند ن را با زحمت قبول مىمجموع، فرد آ
 .يابد  فطرت داراى انرژى است و انرژى آن بر حسب آن كه توسط اراده تقويت يا تضعيف شود، تغيير مى-13 
 .كند  فطرت به وضع خودآگاهى دارد و كامالً آگاهانه عمل مى-14 
ناپذير است و  نظر سيرىكند و در حقيقت از اين   فطرت در حركت به سوى كمال، محدوديتى را تحمل نمى-15 

 .كند در صورتى كه عاملى در مقابل آن ايجاد سد نمايد، اضطراب بروز مى. نهايت ادامه دارد سير تكاملى آن تا بى
 فطرت به منظور پياده كردن اهداف خويش و دستيابى به كمال، با شهوت در جنگ است و اين جنگ دائمى -16 

 .است
در اين حال آرامش خواهد . پذير است هاى الهى امكان نها با كاربرد آموزش پويايى فطرت به سوى كمال ت-17 

هاى الهى مورد استفاده قرار نگيرند، پويايى فطرت دچار وقفه خواهد شد و احساس  در صورتى كه آموزش. داشت
 .گردد آيد و زندگى فرد تيره و تار مى وجود مى اضطراب، ندامت و غبن، به

ها با  ضخامت حجاب. گيرد هايى پيرامون آن صورت مى ه سبب ايجاد حجاب تضعيف قدرت فطرت ب-18 
 .تضعيف فطرت نسبت مستقيم دارد

شود كه جوامع بشرى، در بسيارى از اصول  هاى يكسان در افراد بشر، موجب مى  وجود فطرت با مشخصه-19 
اند، به حداكثر  ا تقويت كردههاى موحد، كه فطرت خود ر اين همگامى و همدلى در انسان. توافق داشته باشند

ها تقويت شده است، اختالف و  ميان گروهى كه فطرت آنان تقويت يافته و افرادى كه شهوت در آن. رسد مى
 .گردد خصومت دائمى وجود دارد كه در نهايت به صورت جنگ نمودار مى

دستيابى به رشد بيشتر كننده فطرت، علم است كه موجب حيات و شادابى آن و  ترين عامل تقويت  مهم-20 
 .گردد مى

هاى مختلف موجبات ضعف  شهوت با مكانيسم.  تضعيف فطرت، ناشى از تقويت و حاكميت شهوت است-21 
 .آورد آن را فراهم مى

شود و در صورتى كه  رو مى  در صورتى كه فرد در مسير تقويت فطرت خويش گام بردارد با تأييد الهى روبه-22 
 .كند گاه تحت تأثير شهوت قرار نگرفته باشد، امكان خرق عادت پيدا مى  برسد و هيچفطرت به حداكثر قدرت

 .گردد هاى او موجب بروز منافع پايدار او مى  حاكميت فطرت بر فرد و فعل و انفعال-23 

 ٥٠



 .باشد طور كلى، هر علم و كمال ناشى از شكوفايى فطرت و هر نقص ناشى از ضعف آن مى  به-24 
 .گردد ان مربوط به حاكميت فطرت است و حاكميت شهوت ضد ارزش تلقى مى ارزش انس-25 

 :داند كند و آن را داراى دو بعد مى رحمه اهللا بر ذاتى و غير اكتسابى بودن فطرت تأكيد مى  امام خمينى
، گرايانه است و كل شخصيت انسان را نسبت به دستيابى رشد و تكامل فطرت اصلى كه داراى طبيعت تكامل. 1 

 .در حقيقت اين بعد از فطرت داراى تمايل و محبت به خداوند است. كند قدرت و علم تحريك مى
. 2  ).129(فطرت تبعى كه از هرگونه نقض منزجر و متنفر است

  
  هاى عقل تجربى  مشخّصه
ضمن اند، كه پس از جرح و تعديل و  هاى عقل تجربى توسط استاد فقيد محمد تقى جعفرى مطرح شده  مشخصه

هاى زير به  استاد جعفرى در تدوين برداشت. گردند هماهنگى و دريافت تأييد ايشان، به صورت زير مطرح مى
 :اند مقدار زياد از مولوى تأثير پذيرفته

كند و ارتباط اجتماعى همواره به  هاى حواس، فعاليت مى  عقل تجربى، تنها با ابزار كميت و كيفيت و پيام-1 
 .شود رقرار مىوسيله عقل تجربى ب

ها را ورزيده  گردد و آن  در كودكان، اشتغال به بازى، موجب از قوه به فعل درآوردن نيروهاى عقل تجربى مى-2 
 .كند مى

دارند دور بماند از كار  ها را به فعاليت وا مى هايى كه آن  عقل تجربى اگر مورد استفاده قرار نگيرد و از انگيزه-3 
 .افتد مى

مجموعه ساختار عقل فطرى و عقل تجربى و شهوت را در حالت حاكميت عقل فطرى بر شهوت توان   مى-4 
و مجموعه ساختارهاى فوق را در حالت حاكميت شهوت بر عقل فطرى » من كنترل شده«به نام ) 1نمودار شماره (
 .مطرح ساخت» من كنترل نشده«به نام ) 2نموار شماره (
طور كامل تحت حاكميت فطرت قرار گيرد، از  در صورتى كه به. ص نيست عقل تجربى چيزى جز ابزار تشخي-5 

 .نمايد خطا در امان خواهد بود و چنانچه تحت حاكميت شهوت قرار گيرد، حقيقت را انكار مى
ها  نمايد و از حقايق آن  عقل تجربى چنانچه تحت حاكميت نفس قرار گيرد، فقط به ظواهر امور توجه مى-6 

 .ماند خبر مى بى
  ساختار شخصيت، هدف زندگى و مسير حركت در يك انسان كنترل شده. 1    نمودار شماره 
  ساختار شخصيت، هدف زندگى و مسير حركت در يك انسان كنترل نشده. 2    نمودار شماره 

  

 ٥١



قرار گيرد، استقالل انسان را دچار اختالل ) شهوت( عقل تجربى در صورتى كه زير حاكميت هواى نفس -7 
 .كند نمايد و در نتيجه فرد به تقليد از ديگران تمايل پيدا مى ىم
 . عقل تجربى اگر به وسيله فطرت هدايت نشود، جز سودجويى و تقويت شهوت، هدف ديگرى ندارد-8 
 عقل تجربى اگر زير حاكميت فطرت قرار نگيرد، فاقد بصيرت و آگاهى خواهد بود و مسير خود را كوركورانه -9 

 .پيمايد مى
 ).130(كند  در صورت تكامل يافتن و قدرت فطرت، عقل تجربى از آن تبعيت مى-10 
  

  هاى آن  ساختار شهوت و مشخصه
هاى آن را  شناسى اسالمى است و مشخصه  شهوت نيز يكى از عناصر سازنده شخصيت انسان در مكتب روان

 :توان به صورت زير خالصه كرد مى
 . نيست ذاتى و سرشتى است و اكتسابى-1 
 . در تمام دوره زندگى انسان وجود دارد و فقط ممكن است تضعيف يا تقويت شود-2 
 .ها وجود دارد  در تمام انسان-3 
 . عامل محرّك آن نيازهاى زيستى است-4 

ميزان اين انرژى ممكن است بر حسب موافقت يا . دهند هاى ذاتى، منبع اصلى انرژى شهوت را تشكيل مى  تمايل
 .هاى فرد كم و زياد شود ريزى ها و برنامه راده آزاد فرد يا خواستمخالفت ا

اين به آن معنى است كه فردى كه جريان شهوت بر كل شخصيت .  شهوت به فرايندهاى خويش آگاهى ندارد-5 
ا تواند فرق بگذارد؛ در نتيجه چه بس شوند، نمى او حاكميت يافته است، ميان عواملى كه موجب سود و زيان او مى

نيز » جهل«به علت همين كيفيت، شهوت در متون اسالمى به نام . به صورت ناخودآگاه به خويش ضرر بزند
 :در قرآن مجيد اين حالت خاص در جريان شهوت به صورت زير مطرح شده است. نامگذارى شده است

» هم فِى الْحيوةِ الدنْيا و هم يحسبونَ اَ نَّهم يحسِنُونَ صنْعااَلَّذينَ ضَلَّ سعي* قُلْ هلْ نُنَبِّئُكُم بِاص لْاَخْسرينَ اَعماالً  «
شان در زندگى  اند كه كوشش آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه گردانم؟ آنان كسانى: ؛ بگو)104 و 103/كهف(

 .دهند پندارند كه كار خوب انجام مى دنيا به هدر رفته و خود مى
ى شهوت، برآوردن نيازهاى غريزى و دستيابى به لذّت است و در اين مسير فرد داراى تمايل بسيار  هدف اصل-6 

هر عاملى كه به نوعى مانع برآورده شدن تمايالت . تواند محدوديتى را در تمايل خود تحمل كند باشد و نمى مى
 .گردد شهوت گردد، موجب اضطراب مى

 ٥٢



شهوت به منظور ارضاى تمايل خود و . خصيت را به عهده گيردخواهد حاكميت كل ش  شهوت همواره مى-7 
 .باشد دستيابى به لذّت تا حد زياد همواره در حال جنگ با فطرت مى

تضعيف فطرت ناشى از .  هرگاه شهوت حاكميت كل شخصيت را برعهده گيرد، فطرت تضعيف خواهد شد-8 
 .آيند  مىوجود هايى است كه در نتيجه حاكميت و تسلط شهوت به حجاب

 .توان گفت هرگونه نقص در انسان، ناشى از حاكميت شهوت است طور كلى مى  به-9 
توان ناشى از حاكميت شهوت دانست كه  بنابراين هر ارزش منفى را مى.  شهوت همواره مخالف فطرت است-10 

اشى از تسلط و حاكميت به عبارت ديگر سقوط انسان، ن. كند ارزش و زيانبارى ايجاد مى به نوبه خود نتايج بى
 .باشد شهوت بر كل شخصيت مى

هاى ديگرى  باشند و تعبيرها و عنوان  مجموعه سه عامل اصلى سازنده شخصيت، ساختار اصلى شخصيت انسان مى
اند، به عنوان مفاهيم مترادف يا تأكيد بر يك جنبه خاص از عملكرد سه عامل اصلى  كه در متون اسالمى به كار رفته

اين مرور اجمالى الزم » هويت انسان«شود و براى فهم  ها اشاره مى باشند كه به بعضى از آن خصيت مىسازنده ش
 .است

ها وجود  كند كه در حالت سالمت و تعادل همه آن عليه السالم براى روان، ابعاد و نيروهايى را ذكر مى  امام على
 .ددارند و تا رسيدن به كهولت و مرگ ممكن است دچار كاستى شون

 :باشند عليه السالم به صورت زير مى گانه روان از ديدگاه على  بعدهاى پنج
هاى نباتى  هاى حيات تا هنگام مرگ وجود دارد و فعل و انفعال در تمام مرحله) روح البدن( روح عامل حيات -1 

 .كند انسان را تنظيم مى
ليت به آن وابسته است و در نتيجه آن، امور يا قدرت نيرودهنده كه كوشش و فعا) روح القوة( روحِ نيروزا -2 

دهد و در اثر كاهش آن،  اين نيرو كارهاى خشن مانند جنگ با دشمن را سامان مى. شوند عادى زندگى انجام مى
 .ماند فرد از كارهايى كه نياز به قدرت دارد عاجز مى

كند و   خواب و ميل جنسى را تنظيم مىهايى مانند ميل به غذا، آب، كه تمايل) روح الشهوة( روحِ عامل شهوت -3 
 .يابد با افزايش سن به تدريج كاهش مى

) گناه(دهد و هرگاه كارى بر خالف اوامر الهى  كه قدرت كنترل شهوت را به فرد مى) روح االيمان( روح ايمان -4 
بعد از روان همان فطرت اين . يابد رود و در صورت جبران، امكان فعاليت مجدد مى انجام دهد، اين نيرو از بين مى

) قدرت كنترل شهوت(هايى كه همواره زير حاكميت شهوت هستند، فاقد روح ايمان  انسان. باشد شكوفا شده مى
 .باشند مى

 ٥٣



اين بعد اختصاصى تنها در افرادى كه فطرت آنان حتى يك لحظه هم به سمت ). القدس روح( روح قدسى -5 
 ).131(و به وسيله آن حقايق جهان هستى براى آنان مكشوف است) مانمعصو(سقوط سير نكرده است وجود دارد 

، و روح عامل شهوت )القوة روح(، روح نيروزا )البدن روح( در حيوان هم سه نيروى روح شامل عامل حيات 
 .اند وجود دارند و در بعضى از تعابير اسالمى در مجموع با عنوان شهوت به كار رفته) الشهوة روح(
  

  هاى فرعى ساختار شخصيت هاى سيستم نفعال فعل و ا
دهند، ولى بر   سه سيستم فرعى شهوت، عقل فطرى و عقل تجربى بالقوه ساختار شخصيت انسان را تشكيل مى

 .هاى فرعى ياد شده متفاوت خواهد بود حسب شرايط زمانى و مكانى و عملكرد فرد، ارتباط سيستم
 .دهد و مركز آن مغز است ها را با ديگران و دنياى خارج انجام مى  آنها عقل تجربى، نقش ارتباط  در همه انسان

باشد كه در عمل دو نتيجه كامالً   بيشترين تغييرات، ناشى از نيروى دو سيستم فرعى عقل فطرى و شهوت مى
 .آورد وجود مى متفاوت و متضاد به

 ).1نمودار شماره ( نيروى بيشتر عقل و حاكميت آن بر شهوت -  الف 
 ).2نمودار شماره ( نيروى بيشتر عقل و حاكميت آن بر شهوت -  ب
 نوسان نيروى عقل فطرى و شهوت و در نتيجه بروز وضع نوسانى در حاكميت شهوت و عقل فطرى - ج 

 ).4نمودار شماره (
شوند  ىگيرى م هاى فوق در احراز هويت انسان، تغييرات مزبور با تفصيل نسبى پى  با توجه به نقش فعل و انفعال

 .گيرد و مفهوم قلب به عنوان عامل تغييرهاى روانى انسان مورد بحث قرار مى
  

   مفهوم قلب
قلب در لغت . مطرح شده است» قلب«هاى فرعى ساختار شخصيت در متون اسالمى با مفهوم   تغييرپذيرى سيستم

 .باشد به معناى برگردانيدن، وارونه كردن و از حالتى به حالت ديگر تغيير دادن مى
كننده گردش خون و هم با مفهوم روان و عقل انسان به كار  هاى اسالمى، قلب هم با مفهوم عضو تنظيم  در آموزش
گوشتى است كه وقتى به صالح گرايد  پاره) انسان(در تن «: فرمايد صلى اهللا عليه وآله مى پيامبر اسالم. رفته است

 .»ن فاسد شود و آن قلب استتمام بدن به صالح آيد و وقتى فاسد شود، همه ت
ها به كار رفته است، آن را به مفهوم جان و روان  رحمه اهللا با بررسى آياتى كه واژه قلب در آن  علّامه طباطبايى
 ).132(كند آدمى مطرح مى

راى كسى كه قلب دارد ها ب ؛ در اين نشانه)37/ق(»  لِمنْ كَانَ لَه قَلْب اِنَّ فى ذلِك لَذِكْرى«:  در قرآن مجيد آمده است
 .تذكرى است

 ٥٤



 ).133(داند عليه السالم منظور از قلب را در آيه ياد شده عقل مى  امام صادق
هاى مرده را  خداوند دل: فرمايد نمايد و مى صلى اهللا عليه وآله حكمت را عامل حيات قلب معرفى مى  پيامبر اسالم

 ).134(سازد ران آسمان زنده مىبخشد، چنان كه زمين را به با به نور حكمت، حيات مى
باشد و در اثر آن زندگى   بديهى است در اين گفتار منظور از قلب، همان عقل فطرى انسان است كه ظرف علم مى

 .يابد مى
رسد با توجه به تغييرات دائمى كه در عضو قلب، سازمان روانى و عقالنى انسان وجود دارد، كلمه قلب   به نظر مى

نكته مهم اين واقعيت است كه انسان در هر لحظه خاص، يا تحت تأثير . ق اطالق شده استبه هر سه مورد فو
باشد و امكان ندارد كه در مقطع زمانى  مى) 2 نمودار شماره(يا سقوطدهنده ) 1 نمودار شماره(جويانه  اى كمال انگيزه

 .واحد، هم زير حاكميت هواى نفس و هم زير حاكميت عقل باشد
مسير (شود، ساختار شخصيت، هدف زندگى و راه دستيابى به هدف   مشاهده مى2 و 1ودار  چنان كه در نم

 .در دو حالت فوق متفاوت است) زندگى
 فطرت يا عقل فطرى بر شهوت حاكم شده و به وسيله عقل تجربى با دنياى خارج ارتباط دارد 1 در نمودار شماره 

ت است و مسير حركت از طريق انجام تكليف در پيشگاه نهاي و هدف او دستيابى به رشد و قرب الهى تا بى
اَالَ بِذِكْرِ اللَّهِ «: انجام تكليف در پيشگاه خداوند در قرآن مجيد با مفهوم ذكر مطرح شده است. گذرد خداوند مى

ئِنُّ الْقُلُوبگيرند ها آرام مى ؛ آگاه باشيد با ياد خدا قلب)28/رعد(» تَطْم. 
سبحان اللَّه و الحمدللَّه ) فقط(ذكر اين نيست كه : فرمايد م در ضمن تفسير آيه ياد شده مىعليه السال  امام صادق

 .باشد بگوييد، بلكه ذكر خدا در مورد آنچه حالل كرده و آنچه حرام كرده مى
 :هاى ارتباطى انسان را به صورت زير خالصه نمود توان سيستم  مى

  سيستم ارتباطى انسان با خود؛

 سيستم خانو ادگى؛
  سيستم علمى؛

  سيستم شغلى؛

  سيستم روابط دوستانه و گروهى؛

  سيستم ارتباط با طبيعت؛

  اقتصادى؛- سيستم سياسى 

 . سيستم ايدئولوژى

 ٥٥



نهايت باشد،  شناسى اسالمى چنانچه انسانى هدفش دستيابى به رشد و قرب الهى تا بى  از ديدگاه مكتب روان
هاى ديگر در داخل آن محاط باشند  يدئولوژى توحيدى باشد و تمام سيستمسيستم ايدئولوژى او بايد سيستم ا

 ).3نمودار شماره (
  هاى اساسى زندگى انسان محاط در سيستم توحيدى  سيستم-  3    نمودار شماره 

  
  زندگى هاى اساسى  حاكميت ايدئولوژى غير توحيدى بر سيستم-  4    نمودار شماره 

  
هوت و در نتيجه حركت مستقيم انسان به سمت كمال، در معدودى از افراد بشر  حاكميت مستمر فطرت بر ش

شمار، موقعيت  هاى انگشت اين انسان. كند معرفى مى» معصوم«ها را به عنوان  نمايد كه اسالم آن جلب توجه مى
در . اند گزيده شدهبراى رهبرى جوامع بشرى بر» امام«و » پيامبر«اى در جهان دارند و توسط خداوند به عنوان  ويژه

ها تحت تأثير خانواده و محيط و عدم تَحرّى حقيقت بعد از رسيدن به سن تكليف و در  مقابل، بعضى از انسان
 .كنند طور مستقيم به سمت سقوط حركت مى نتيجه حاكميت شهوت، به

ها  طرت و شهوت در آن اكثر مردم همواره در حال نوسان ميان رشد و سقوط قرار دارند كه برآيند نوسان نيروى ف
توان  هاى مزبور، در پايان عمر، به سمت رشد حركت كنند كه مى ممكن است اين افراد، پس از نوسان. باشد مى

همچنين امكان دارد كه پس از يك سير نوسانى، در نهايت . ناميد» عاقبت سير نوسانى خوش«ها را به نام  حركت آن
اين حالت را .  يابد و فرد در پايان زندگى به سمت سقوط سير نمايدكار شهوت بر فطرت حاكميت كامل و مستمر

 ).4نمودار شماره (نامگذارى كرد » سير نوسانى بدعاقبت«توان  مى
فرق قائل شد و » شخصيت«و » شخص«كرد كه بايد ميان  نيا بر اين واقعيت تأكيد مى  استاد محمد باقر حكمت

و ضماير » انسان، بشر، بنى آدم، ناس، مرأ و مرأة«هاى  ون اسالمى عنوانمعتقد بود وقتى در قرآن مجيد و ساير مت
انسان در داشتن اختيار مجبور است و حق انتخاب دارد . باشد مى» شخص«شوند، منظور  ها مطرح مى مربوط به آن

 :ع استگردد و فرمول زير قابل دفا مربوط به انتخاب خود مى» شخصيت«و وقتى انتخاب خاصى را نمود، داراى 
  

  شخص+  شخصيت ط انتخاب 
 .گردد هايى مانند مؤمن، منافق، كافر، متقى، غير متقى، مسلم، مشرك، مفسد و متكبر مى  شخصيت شامل عنوان

در اين حال شخص . رسد اين برداشت، كامالً قابل دفاع است، زيرا ممكن است فرد مهمى از دنيا برود  به نظر مى
طور شاخص در مورد  توان به اين روند را مى. لى شخصيت او بر ما حاكميت دارداو از ميان ما رفته است، و

همچنين امكان دارد . ترى در مورد علما مالحظه نمود عليهم السالم و به درجه پايين پيامبران الهى و امامان معصوم
 .او در معرض فشار قرار گيرد» شخصيت«مورد هجوم واقع شود يا » شخص«

 ٥٦



  
  وم هويتبندى مفه  طبقه

 :هاى زير مطرح ساخت رسد بتوان هويت انسان را در جنبه هايى كه تاكنون مطرح شدند به نظر مى  بر اساس بحث
 هويت حياتى، هويت عقالنى، هويت واقعى، هويت خانوادگى، هويت علمى، هويت شغلى، هويت ناشى از روابط 

 .ت دينى و ايدئولوژىدوستانه و گروهى، هويت ارتباط با طبيعت، هويت سياسى، هوي
  

   هويت حياتى
مطرح ) البدن روح(عليه السالم مفهومى تحت عنوان روح عامل حيات  بندى انواع روان توسط امام على  در طبقه

البدن ناشى از وجود حيات در اسپرماتوزوئيد و  روح. آورد وجود مى انسان را به» هويت حياتى«شده است كه خود 
باشد و اين واقعيت توسط امام  آورد كه داراى روح مى وجود مى ح، جنين انسان را بهاوول است كه پس از لقا

، )135(با توجه به كامل شدن ساختمان جنين در پايان چهار ماهگى. سجادعليه السالم مورد تأكيد قرار گرفته است
گيرد كه قدرت  ى در او شكل مىيابد و نيروى جديد توان از آن به روح نباتى تعبير كرد، تكامل مى البدن كه مى روح

فرمايد كه اگر جنين در  امام سجادعليه السالم اعالم مى. آيد وجود مى حيات و امكان تعقل به صورت بالقوه در او به
؛ در )136(توسط كسى سقط شود بايد ديه يك انسان كامل را بپردازدچهار ماهگى كه قدرت حيات مستقل يافته 

توان استنباط كرد كه هويت حياتى او شكل گرفته است و اين هويت تا آخرين لحظات حيات، حتى در  نتيجه مى
و تمام مقررات به حفظ حرمت هويت انسان در او بايد مراعات ) 137(ماند صورت ابتالى به زوال عقل باقى مى

 ).138(باشد مى» مفهوم شخص«نيا همان  اين هويت از ديدگاه استاد حكمت. دگرد
  

   هويت عقالنى
عليه السالم مركز عقل  امام صادق). 2 و 1نمودار شماره ( هويت عقالنى انسان مربوط به عقل تجربى اوست 

گردد، و هر  به فرد مىسالمت هويت عقالنى موجب سپرده شدن مسئوليت ). 139(كند تجربى را در مغز معرفى مى
گردد و حق دخالت در اموال  نوع اختالل در مغز و در نتيجه  در عقل تجربى، موجب سلب مسئوليت از انسان مى

هاى اسالمى با ضعف، سفاهت، جنون و زوال  معيارهاى اختالل در هويت عقالنى در آموزش. خويش را ندارد
و بررسى ) 140(در جلد نخست كتاب اصول بهداشت روانىها را  جانب معيار آن اند كه اين عقل مطرح شده

 ).141(ام شناسى اسالمى مطرح ساخته مقدماتى اصول روان
  

   هويت واقعى
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بر ) فطرت(اگر عقل فطرى . باشد  هويت واقعى انسان مربوط به فعل و انفعال ميان نيروى فطرت و شهوت مى
كه ) 1نمودار شماره (آيد  وجود مى به» متقى«يا » نسان كنترل شدها«تواند آن را كنترل نمايد و  شهوت غلبه نمايد مى

به اطمينان كامل دست يابد و ) 3دياگرام شماره (تواند با قرار دادن خود در داخل سيستم ايدئولوژى توحيدى  مى
ه قلب اجرد انور صلى اهللا عليه وآله و امام باقرعليه السالم ب تبديل شود و به تعبير پيامبر اسالم» نفس مطمئنه«به 

 ).142(تبديل شود كه درخشان و نورانى است) مجرد(
معكوس و (قلب معكوس و منكوس ) 2دياگرام شماره (غلبه كند ) عقل فطرى( چنانچه شهوت بر فطرت 

باشد، و  مى) صم بكم عمى(آيد كه نسبت به انجام خير بيگانه است و گنگ و كر و كور  وجود مى به) 143)(وارونه
 . فساد و تباهى و انحراف و جرم استعامل هر

انّ اللَّه «: فرمايد صلى اهللا عليه وآله مى  از آن نظر مفهوم هويت واقعى براى اين هويت برگزيده شد كه پيامبر اسالم
؛ البته خداوند كردارها و پيكرهايتان را »ال ينظر الى أعمالكم و ال إلى أبدانكم و لكن ينظر إلى قلوبكم و نياتكم

 .نگرد هايتان را مى ها و نيت نگرد، و لكن دل نمى
 . بر اين اساس، هويت واقعى انسان قلب او است

موجودى كه حيوان «و ) موجود ما هو انسان(» موجودى كه انسان است«ها را به  عليه السالم نيز انسان  امام على
 .كند بندى مى طبقه) موجود ما هو حيوان(» است

عليه السالم نسبت به يكى از علماى يهود ارائه كرده به صورت زير  رشادى كه امام علىبندى، در ضمن ا  اين طبقه
 .ضبط گرديده است

من اعتدلت طباعه صفى مزاجه، و من صفى مزاجه قوى اثر النفس فيه، و من قوى اثر النفس فيه سمى الى ما  «
ن تخلّق باالخالق النفسانية فقد صار موجوداً بما يرتقيه، و من سمى الى ما يرتقيه فقد تخلّق باالخالق النفسانية، و م

؛ هر كس طبعش »هو انسان دون أن يكون موجوداً بما هو حيوان، و دخل فى الباب الملكى و ليس له عن هذه مغير
معتدل باشد، مزاج او صفا يابد و هر كس مزاجش صفا يابد، اثر نفس در او قوى گردد، و هر كس اثر نفس در او 

ه سوى آنچه ارتقايش دهد، باال رود و به اخالق نفسانى متخلق گردد و هر كس به اخالق نفسانى قوى گردد، ب
 .متخلق گردد، موجودى انسانى شود نه حيوانى، و به بارگاه ملك وارد شود و چيزى او را از اين حالت برنگرداند

 نفسانى، اخالق فطرى و منظور از رسد منظور از نفس در اين كالم، فطرت انسان و منظور از اخالق  به نظر مى
 ).144(بارگاه ملك، بارگاه خداوند باشد

بر اين اساس، انسان . كند عليه السالم در اين گفتار بر لزوم تعادل در ابعاد مختلف هويت انسان تأكيد مى  امام على
يش را بر شهوت خو) عقل فطرى(واقعى كه در قيامت قابليت توجه خداوند به او رادارد، كسى است كه فطرت 

حيوانى «، ولى انسانى كه شهوت بر فطرت او حاكم است، در حقيقت او در اين حال )1نمودار شماره (غلبه دهد 
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   هويت خانوادگى

گردد تا اين نهاد، به درجات مختلف بر فرد اثر گذارد و هويتى   قرار گرفتن در فضاى خانواده خاص، موجب مى
عليه السالم در نامه خود به مالك اشتر نسبت به انتخاب  امام على. دوجود آور را به) 146(»هويت خانوادگى«به نام 

و توخّ منهم أهل التجربة «: كند مسئوالن از ميان خانواده صالح كه نسبت به احكام اسالم آگاهى دارند، تأكيد مى
عراضاً و أقلّ فى المطامع والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم فى اإلسالم المتقدمة، فإنّهم أكرم أخالقاً و أصح أ

هاى صالح و  ؛ و ايشان را از افراد آزمايش شده و داراى حيا از خانواده)147(»إشرافاً و أبلغ فى عواقب األمور نظراً
تر و طمع كمتر و  تر و حيثيت درست ها داراى اخالق و خوهاى گرامى قدم در اسالم بخواه؛ زيرا آن پيش

 .باشند انديشى رساتر مى عاقبت
و : يا رسول اللَّه: قيل. اياكم و خضراء الدمن«: دارد هاى ناصالح برحذر مى  پيامبر اسالم از ازدواج با دختران خانواده

پرسيده . ؛ بپرهيزيد از سبزه در محل گردآورى كود حيوانى»المرأه الحسناء فى منبت سوء: ما خضراء الدمن؟ قال
 ).148(ه بدزن زيبا در جايگا: شد كه منظور چيست؟ فرمود

  
 )149( هويت علمى
هاى اسالمى هويت علم و عالم به عنوان يك معيار شاخص مطرح شده است؛ چنان كه در قرآن مجيد   در آموزش
هلْ يستَوِى الَّذينَ يعلَمونَ و الَّذينَ الَ «!: دانند يكسان هستند؟ ها كه نمى دانند با آن ها كه مى آيا آن: آمده است

ها به عنوان يك امر بديهى و فطرى مطرح  شود متفاوت بودن هويت انسان سان مشاهده مى بدين). 9/زمر(» يعلَمونَ
فرمايد در  داند و مى منحصر مى) دانشمند و دانشجو(پيامبر اسالم نيز خير و رشد را در عالم و متعلم . شده است

 ).150(»الخير و سائر الناس ال خير فيهمالعالم و المتعلّم شريكان فى «: ديگران خير و رشدى وجود ندارد
  

 )151( هويت شغلى
قيمة كل امرء ما . (داند و ياد گرفته است عليه السالم ارزش هر فرد، آن چيزى است كه آن را خوب مى  امام على

 ).قدر كل امرء ما يحسن. يحسنه
آيد كه مردم او را  وجود مى فرد به بر اين اساس با انجام كار و اشتغال به شغل خاص، هويتى اختصاصى براى هر 

 .شناسند با آن مى
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   هويت ناشى از روابط دوستانه و گروهى

هاى فراوانى از پيامبر  در آموزش. باشد  قرار گرفتن در يك گروه خاص، ناشى از تشابه ساختار شخصيتى افراد مى
.  از روابط دوستانه و گروهى تأكيد شده استعليهم السالم بر هويت ناشى صلى اهللا عليه وآله و امامان معصوم اسالم

من تو را از خود و فرزندانم بيشتر دوست دارم و «گويد  آيد و مى صلى اهللا عليه وآله مى مردى نزد پيامبر اسالم
هنوز پيامبر چيزى نگفته بود كه . كنم تا اين كه تو را ببينم تابى مى شود، احساس بى هرگاه در منزل، ياد تو مطرح مى

ومنْ يطِعِ اللَّه والرَّسولَ فَاُولئِك مع الَّذينَ اَ نْعم اللَّه علَيهِم مِنَ النَّبِيينَ والصِّديقينَ والشُّهداءِ «: ن آيه نازل گشتاي
؛ و كسانى كه از خدا )70 و 69/نساء(»  بِاص للَّهِ عليما ذلِك الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وكَفى* والصالِحينَ وحسنَ اُولئِك رفيقًا 

ها انعام فرموده است، اعم از پيامبران، صديقان،  و پيامبر اطاعت كنند در زمره كسانى هستند كه خداوند بر آن
 .اين بخشش الهى است و كافى است كه خدا داناست. رفيقانى هستند شهيدان و صالحان، و اينان نيك

العبد مع من أحب، المرأ مع من أحب، و «: صلى اهللا عليه وآله آمده است المهاى متعددى از پيامبر اس  در آموزش
توان  دارد و مى ها اين است كه انسان با كسى است كه او را دوست مى كه پيام همه آن) 152(»أنت مع من أحببت

 ).153(باشد گفت هويت هر دو يكى مى
  

   هويت ارتباط با طبيعت
در قرآن مجيد، انواع شناخت به . وجود آيد گردد هويتى اختصاصى براى انسان به مى نوع ارتباط با طبيعت موجب 

 :اند هاى انفس تقسيم شده هاى آفاقى و شناخت شناخت
خود را در هاى  ؛ به زودى نشانه)53/فصلت(»  يتَبينَ لَهم اَ نَّه الْحقُّ سنُريهِم  اياتِنَا فِى الْافَاقِ و فى اَ نْفُسِهِم حتّى «

 .ها روشن شود كه او حق است ها نشان خواهيم داد، تا براى آن آفاق و در خود آن
 191 و 190 همچنين در قرآن مجيد مطالعه طبيعت، ناشى از خردمندى انسان تلقى شده است؛ چنان كه در آيات 

اَلَّذينَ * تِالَفِ الَّيلِ والنَّهارِ لَاياتٍ لِاُولِى الْاَلْبابِ اِنَّ فى خَلْقِ السمواتِ والْاَرضِ واخْ«: بينيم سوره آل عمران چنين مى
 جنُوبِهِم ويتَفَكَّرُونَ فى خَلْقِ السمواتِ والْاَرضِ ربنَا ما خَلَقْت هذَا باطِالً سبحانَك  يذْكُرُونَ اللَّه قِياما وقُعودا وعلى

هايى براى خردمندان  ها و زمين و در پى يكديگر آمدن شب و روز، نشانه ؛ در آفرينش آسمان» فَقِنَا عذَاب النَّارِ
ها  كنند و در آفرينش آسمان ايستاده و نشسته و بر پهلو آرميده، ياد مى) در همه احوال(كسانى كه خداوند را . است

 .نزّهى، ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بداراى، پاك و م انديشند كه پروردگارا اين را بيهوده نيافريده و زمين مى
ها به صورت زير در قرآن مجيد ترسيم شده است   بديهى است هويت چنين افرادى با افرادى كه شناخت آن

 :باشد متفاوت مى
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؛ و گويند چيزى جز زندگى دنيوى )24/جاثيه(» و قَالُوا ما هِى اِالَّ حياتُنَا الدنْيا نَموت و نَحيا و ما يهلِكُنَا اِالَّ الدهرُ «
 ).154(كشد ميريم و چيزى جز روزگار ما را نمى شويم و مى در كار نيست، كه زنده مى

  
   اقتصادى- هويت سياسى 
باشد و بر حسب  هاى فرعى انسان مى هاى حاكم بر ساير سيستم  اقتصادى يكى از ماكروسيستم- سيستم سياسى 

 .گردد خاص مشخص مىحاكميت يك رژيم 
گويد جز در  عليه السالم نيز مى امام على). 155(باشند فرمايد كه مردم بر دين پادشاهان خود مى  پيامبر اسالم مى

 ).156(باشند طور قطع مردم با پادشاهان و دنيا مى مواردى كه خداوند نگه دارد، به
اند و دو بعدى بودنِ انسان  بندى شده الشيطان طبقه در قرآن مجيد در يك ديد كلى، احزاب به حزب اللَّه و حزب 

شناسى اسالمى هويت سياسى يك انسان كنترل شده، همان  از ديدگاه روان). 157(به اين صورت نمود يافته است
سياست ما عين ديانت ما و ديانت ما عين سياست ما «: گفت هويت دينى او است؛ چنان كه شهيد مدرس مى

ويت سياسى به خصوص در شرايط زمانى ما يك واقعيت ثابت شده است و تمايل افراد طور خالصه ه به. »است
توان هويت  دهد و با مطالعه حزب و گروه مورد عالقه مى ها را در گروه خاص جاى مى هاى مختلف، آن به گروه

 شباهت دارد، اى به هويت روابط دوستانه و گروهى هويت سياسى تا اندازه. فرد را به مقدار زيادى كشف نمود
 ).158(تر از آن است ولى قوى

  
   هويت دينى

دهد و تمام  هاى او را تحت پوشش قرار مى ترين سيستم در انسان است كه تمام سيستم  سيستم ايدئولوژى، قوى
 ).3نمودار شماره (پذيرند  هاى ديگر تحت تأثير آن هستند و از آن رنگ مى سيستم

توان به  گيرى و اعتقادى جزء ذاتى هستى انسان است، مى كه نياز به يك نظام جهتجا  از آن«: گويد  اريك فرام مى
نياز به دين، يعنى نياز . تر از آن در بشر وجود ندارد به راستى هيچ منبع قدرتى قوى. حدت و شدت اين نياز پى برد

 .»كه فاقد اين نياز باشدتوان يافت  هيچ كس را نمى. گيرى و مرجعى براى اعتقاد و ايمان به يك الگوى جهت
گيرى و مرجع  هر سيستم فكرى يا عملى مشترك بين يك گروه كه الگوى جهت«: گويد  وى در تعريف دين مى

شود كه دين به معناى وسيع فوق در  در واقع هيچ فرهنگى در گذشته يافت نمى. اعتقاد و ايمان افراد آن گروه باشد
 ).159(»وجود آيد سد كه در آينده، فرهنگى غير از آن بتواند بهر به نظر هم نمى. آن جايى نداشته باشد

/ بقره (»   لَا اِكْرَاه فِى الدينِ قَد تَبينَ الرُّشْد مِنَ الْغَىِ«: شناسى اسالمى انسان در انتخاب دين آزاد است  از ديدگاه روان
هاى  هاى توحيدى بايد طبق آموزش آموزش، ولى به منظور دستيابى انسان به رشد، تطبيق رفتار ارادى با )256
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هاى  بر حسب تعامل انسان با دين اسالم، هويت. باشد  بنابراين دين مورد رضاى خداوند در زمان ما اسالم مى
 :آيند وجود مى اختصاصى به صورت زير به
  هويت دينى به عنوان مسلم؛

  هويت دينى به عنوان مؤمن؛

 . هويت دينى به عنوان منافق
امام . وجود آيد شود تا هويت پايدارى در او به اوند موجب مى تعهد مؤمن نسبت به انجام كامل دستورهاى خد

واعلموا عباداللَّه أنّ المؤمن يستحلّ العام ما استحلّ عاماً أول و يحرّم العام «: فرمايد عليه السالم در اين باره مى على
لحالل ما أحلّ اللَّه والحرام ما حرّم ما حرّم عاماً أول و إنّ ما أحدث الناس ال يحلّ لكم شيئاً مما حرّم عليكم و لكنّ ا

دانست و  داند چيزى است كه سال اول هم حالل مى ؛ بندگان خدا بدانيد كه مؤمن آنچه را امسال حالل مى»اللَّه
هاى  اند چيزى از حرام وجود آورده دانست و آنچه مردم به داند، سال اول هم حرام مى چيزى را كه امسال حرام مى

پس حالل چيزى است كه خدا آن را حالل كرده و حرام چيزى است كه . كند شما حالل نمىخداوند را براى 
 .خداوند آن را حرام كرده است

مطرح شده است و اين بدان معنى است كه تمام رفتارها و » صبغه«دين خدا با مفهوم ) 138/بقره( در قرآن مجيد 
 ).160( داشته باشد و طبق اوامر و نواهى خداوند باشدهاى اساسى زندگى انسان با ايمان، بايد رنگ الهى سيستم

  
  
  
  
  

 )161(هاى فكرى معاصر ايران  درآمدى بر جريان
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   چكيده
 فرهنگى معاصر ايران، ضرورت انكارناپذيرى است كه متأسفانه بعد از گذشت سه -هاى فكرى   آگاهى از جريان

 .اى صورت نگرفته است دهه از پيروزى انقالب اسالمى ايران، هنوز درباره آن پژوهش جامع و گسترده
ب اسالمى يك انقالب فكرى و فرهنگى بود و قطعاً اگر بخواهد بدان آسيبى وارد شود، از همين شك انقال  بى

 فرهنگى ايران -هاى فكرى  ها، توصيف، تببين و تحليل جريان ترين ضرورت رو از مهم ناحيه خواهد بود؛ از اين
 .معاصر است

كرى در ايران معاصر، به تبيين و تحليل هاى ف  نوشتار حاضر در صدد آن است تا ضمن نگاهى گذرا به جريان
 .گفتمان روشنفكرى دينى بپردازد

 .دين، سنت، مدرنيته، روشنفكر، گفتمان روشنفكرى دينى: ها  كليد واژه
  هاى فكرى معاصر ايران  جريان

ن تري ويژه ايران در طول سده اخير همواره از مهم ماندگى جوامع اسالمى به جويى از علل و عوامل عقب  پى
گاه سير . در بررسى اين مسئله رويكردهاى مختلفى وجود دارد. هاى انديشمندان و محققان بوده است دغدغه

ماندگى جوامع بررسى  طور كلى مورد ارزيابى قرار گرفته و عوامل پيشرفت و انحطاط و عقب تاريخى جوامع به
 .تگرديده و گاه به تحليل و تبيين جامعه و ملتى ويژه پرداخته شده اس

ماندگى ارائه و سؤاالت متعددى مطرح شده  هاى متفاوتى در مورد عقب  در زمينه تحوالت ايران معاصر، نظريه
ايم؟ آيا عامل پيشرفت ايران حفظ فرهنگ  ماندگى چيست؟ چرا ما پيشرفت نكرده است؛ مانند اين كه علت عقب

ه و دين يا مدرنيته و سنت يا مدرنيته و شرق ملى است يا پيروى و الگوگيرى از فرهنگ غرب؟ رابطه نسبت مدرنيت
هايى كه دارند  هاى فكرى ايران معاصر در يك روش جامعه شناختى و بر اساس دغدغه رو، جريان چيست؟ از اين

 :پذيرند به دو دسته و طبقه تقسيم
نى كه برخى هاى فكرى كه دغدغه دين، سنت يا شرق با مدرنيته و غرب را دارند، بدين مع جريان:  دسته اول

شان اين است كه نسبت دين يا شرق يا سنت با غرب و مدرنيته را بسنجند؛ يعنى هم دغدغه دين  ترين دغدغه مهم
به هر حال مدرنيته از دستاوردهاى غرب است؛ پرسش اين است كه چه نسبتى با دين . دارند و هم دغدغه مدرنيته

 :ها سه رويكرد وجود دارد ست؟ در پاسخ به اين سؤالدارد؟ يا به ديگر سخن، ميان شرق و غرب چه نسبتى ا
 . بعضى قائل به سازگارى هستند؛ يعنى معتقدند كه دين و مدرنيته با هم سازگارى دارند-1 
 برخى قائل به سازگارى نيستند و بر اين باورند كه اين دو مقوله به هيچ وجه با هم سازگارى ندارند و در يك -2 

 .گنجند مقوله نمى
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هايى از دين با مدرنيته جمع  الجمله معتقدند كه بخش اند؛ يعنى فى گروهى نيز قائل به سازگارى و ناسازگارى -3 
 .هايى از دين و مدرنيته با هم سازگارى ندارند شوند و بخش مى

ى كوشند ميان دين و مدرنيته سازگارى ايجاد كنند، جريان روشنفكر  رويكرد اول آن دسته از روشنفكرانى كه مى
 :شوند دينى تجددگراست كه به دو گروه تقسيم مى

شناختى به  گرايى و جامعه اين جريان بيشتر با دو رويكرد علم.  گروه نخست روشنفكرى تجددگراى التقاطى است
توان افرادى چون مهندس بازرگان، يداللَّه  از اين جريان مى. تفسير علمى نسبت ميان دين و مدرنيته پرداختند

 .حوم شريعتى را نام بردسحابى و مر
اين .  گروه دوم جريان روشنفكرى دينى تجددگراى سكوالر است كه پس از انقالب اسالمى با آن مواجه شديم

جريان هم ادعاى روشنفكرى دارد؛ چون عقالنيت مدرنيته تجددگرا را پذيرفته است و هم مدعى است كه دين 
هايى از آن  هايى از فروع دين ملتزم است و به بخش عنى به بخشاسالم را قبول دارد، اما با رويكرد سكوالر؛ ي

 .نماينده فكرى اين جريان در حال حاضر دكتر عبدالكريم سروش است. بيند چنين التزامى در خود نمى
 :شوند  رويكرد دوم جريانى كه هم به ناسازگارى دين و مدرنيته باور داردند به دو گروه تقسيم مى

اند كه اين دسته خود يا دغدغه معنويت   حفظ مدرنيته و غرب و حذف دين يا سنت يا شرق گروهى معتقد به-1 
شوند يا دغدغه معنويت را ندارند كه به جريان روشنفكرى  گرا ناميده مى را دارند كه جريان روشنفكرى معنويت

 انقالب اسالمى افرادى مانند گرا قبل از تئوريسين جريان الحادى شرق. اند  معروف-گرا  گرا يا غرب  شرق-الحادى 
تقى ارانى و احسان طبرى بودند كه شهيد مطهرى در كتاب نقدى بر ماركسيسم و اصول فلسفه و روش رئاليسم به 

 .نقد آراء و افكار اين جريان پرداخته است
ها   دانشگاه بعد از انقالب اسالمى اين جريان بيشتر گرايش نئوماركسيستى پيدا كرده است و در دو دهه اخير در

كند آقاى  از نظر فكرى شخصيتى كه تقريباً اين تفكر را سالها تعقيب مى. كنند هاى جديدى را مطرح مى حرف
 .حسين بشيريه است

زاده  خان، آخوندف و تقى هاى افرادى چون ملكم گرا قبل از انقالب اسالمى در آراء و انديشه  جريان الحادى غرب
 .اند ب افرادى چون سيدجواد طباطبايى اين انديشه را دنبال كردهمشهود است، ولى بعد از انقال

.  گروه ديگر از كسانى كه معتقد به ناسازگارى دين و مدرنيته هستند به حفظ دين يا سنت يا شرق باور دارند-2 
 :گيرند ها عمدتاً دو جريان را دربر مى اين

اش دكتر سيد  ون به راه انداخت و اكنون نماينده فكرىگن اين جريان را ابتدا آقاى رنه. گرايى  جريان سنت- يك 
ها سنت است كه اسالم نيز جزئى از آن است؛ لذا اسالمى را كه مطرح  دغدغه اصلى اين. باشد حسين نصر مى
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 :اند ها نيز دو گروه اين.  گروهى كه تجددستيز و معتقد به حذف مدرنيته هستند- دو 
كنند و معتقدند كه  ها اعتمادى به مدرنيته ندارند و از تكنولوژى آن استفاده نمى اين.  برخى رويكرد اخبارى دارند-  

 .زندگى كرداند بايد  عليهم السالم زندگى كرده گونه كه ائمه آن
 فرهنگستان علوم به نمايندگى آقاى سيد منيرالدين - اين جريان با دو گرايش .  بعضى نيز رويكرد فلسفى دارند-  

 .كنند  تجددستيزى را فيلسوفانه مطرح مى-و جريان هايدگرى به نمايندگى فرديد 
، جريانى است كه دغدغه دين و  رويكرد سوم جريانى كه مورد نظر ما است و بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد

مدرنيته را دارد و معتقد به سازگارى و ناسازگارى است؛ يعنى نه مطلقاً معتقد است كه دين و مدرنيته سازگارند و 
 .نه مطلقاً به عدم سازگارى اعتقاد دارد

» گرا فكرى دينى سنتجريان روشن« قبل از انقالب اسالمى علّامه طباطبايى و استاد مطهرى اين جريان را با عنوان 
آنان . خواستند عقالنيت وجه دينى پيدا كند لذا مى. آنان روشنفكرى را قبول داشتند به نحو عقالنيت. مدون كردند

 .دغدغه ميراث سنتى را هم داشتند، اما بيشتر با رويكرد حكمت متعاليه
جريان روشنفكرى «جانب آن را   كه ايناند ويژه در دهه اخير جريان جديدى را ايجاد كرده  مقام معظم رهبرى به

 .نامم مى» گرا دينى تمدن
توان گفت كه   مقام معظم رهبرى معتقدند كه روشنفكرى در ايران بيمار زاييده شده است، ولى الزاماً نمى

ها  اين: دانند و بارها فرمودند دار مى لذا روشنفكرى دينى را معنى. شود روشنفكرى در ماهيت خود با دين جمع نمى
با اين حال معتقدم كه روشنفكرى . دانم ها را مى كه نقد كردند و گفتند روشنفكرى دينى پارادوكسيكال است، اين

دفتر تبليغات اسالمى : لذا در ديدار با اعضاى دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم فرمودند. دار است دينى معنى
نهاد نمايندگى : ها نيز فرمودند ا مسئوالن نهاد نمايندگى دانشگاهدر ديدار ب. بايد نماد روشنفكرى دينى در قم باشد

 .ها باشد ها بايد نماد روشنفكرى دينى در دانشگاه دانشگاه
اش اين نيست كه عقالنيت دينى با  كنند فقط دغدغه  البته روشنفكرى دينى كه مقام معظم رهبرى آن را تبيين مى

لذا ايشان معتقد است اين روشنفكرى دينى بايد .  توليد علم استحفظ ميراث گذشته باشد، بلكه دغدغه ديگرش
انداز بيست ساله بحث هويت اسالمى و توليد اسالمى را  بر اين اساس، در سند چشم. سازى برود به سمت تمدن

افزارى را  مطرح كردند و همچنين تأكيد ويژه داشتند كه نقشه جامع علمى كشور تدوين گردد و بحث نهضت نرم
هاى اين جريان جديد است، مطرح كرده و فرمودند ما بايد بتوانيم به نهضت توليد علم برسيم و علم  از مؤلفهكه 
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شناسى دينى چيست؟ و علم تجربى و طبيعى به چه معنى است؟ آيا  شناسى دينى چيست؟ جامعه  به هر حال، روان
اى از اصول  به اين معنى است كه بايد همه علوم را از قرآن و سنت استخراج كنيم، يا اين كه مجموعه

دهد كه ما با آن روش بايد به توليد علم دينى   در اختيار ما قرار مىشناختى و رهيافتى را قرآن و سنت روش
جانب معتقدم چون صنعت زاييده تكنولوژى است و تكنولوژى زاييده علم است و علم زاييده مدل  بپردازيم؟ اين

ت عقالني. فلسفى است، اولين گامى كه ما بايد برداريم اين است كه بايد مدل عقالنيت خود را مشخص كنيم
. ساز به معناى علم جديد نيست صوفيانه، عقالنيت اعتزال، عقالنيت تفكيكى و حتى عقالنيت حكمت متعاليه، علم

ساز است و نه قدرت دفاع از الهيات را دارد و عقالنيت حكمت  لذا عقالنيت اعتزالى و غزالى و صوفيانه نه علم
 .ساز نيست متعاليه هر چند قابليت دفاع از الهيات را دارد، ولى علم

 ما بايد به دنبال عقالنيت اسالمى برگرفته از قرآن و سنت و عقل بديهى باشيم كه هم بتواند الهيات را تقويت كند 
سازى كند؛ مانند  و پاسخ شبهات كالمى و الهياتى را بدهد، مانند كارى كه مالصدرا كرده است و هم بتواند علم

 يك حركت جديد و نوآورى بود كه مقام معظم رهبرى آن را ايجاد لذا اين جريان،. كارى كه بوعلى كرده است
 .اند كرده

ها  هاى فكرى دغدغه دين و مدرنيته را ندارند؛ يعنى رابطه دين و مدرنيته سؤال اصلى آن  دسته دوم از جريان
 :شوند اين جريان خود به دو دسته تقسيم مى. نيست
 :شوند ه خود به دو گروه تقسيم مى گروهى دغدغه ميراث سنتى را ندارند، ك-  الف 

هاى صوفيه،  هاى سكوالر؛ همچون اُشو، اكنكار، رام اللَّه و فرقه  برخى دغدغه معنويت را دارند؛ مانند عرفان-1 
ويژه  به. اند طلبند و در دهه اخير توسعه پيدا كرده مانند فرقه صوفيه ذهبيه و گناباديه كه خود بحث مفصلى را مى

شود و در  ها ميان جوانان توزيع مى هاى آن الر امروزه در كشور رواج بيشترى يافته است و كتابهاى سكو عرفان
ها نيست، لذا اگر كل فقه  ها دغدغه معنويت را دارند، اما سنت دغدغه آن اين. بيشتر شهرهاى كشور پايگاه دارند

 .كنند اخشنودى نمىاى فرقه گنابادى و ذهبى و سيك و رام اللَّه احساس ن آسيب ببيند ذره
پرستى و جريان بهائيت كه نه دغدغه دين و مدرنيته   بعضى دغدغه معنويت را ندارند؛ مانند جريان شيطان-2 

پرستى را آنتوان الوى در برابر مسيحيت به راه  جريان شيطان. دارند، نه دغدغه ميراث سنتى و نه دغدغه معنويت
كنند و  ها در مراسم خود انجيل را پاره مى اين.  نيز قرار گرفته استانداخت، ولى در دهه اخير در برابر اسالم

روند، ولى كليساى شيطانى، لباس  به كليسا مى. ها انجيل دارند، ولى انجيل شيطانى اين. التزامى به احكام آن ندارند
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اى پيدا  ها در كل جهان اسالم جان تازه اين. كند، جريان بهائيت است  جريان ديگرى كه در كشور ما فعاليت مى
ر رژيم طاغوت، بهايى بودند؛ مثالً هويدا و حبيب ثابت، عناصر اصلى اقتصادى، سياسى و امنيتى كشور د. اند كرده

اصًال . ها در اسرائيل، انگليس و آمريكا نفوذ دارند اسناد زيادى وجود دارد كه بهائى. تئورسين ساواك، بهايى بودند
اى ه حتى بهائيان نقش مؤثرى در تحقيق دولت يهود در فلسطين در دهه. استعمار، پشتيبان اين جريان بوده است

 .كند العدل، در اسرائيل فعاليت مى ها يعنى بيت ترين مركز بهائى اآلن هم مهم. اند  داشته1880 و 1870
 به هر حال اينان جريان فعالى در اكثر شهرهاى ايران از جمله اصفهان، تهران، شيراز، آذربايجان، قزوين، همدان، 

هاى  ها در فعاليت ا بدان مبتال شده اين است كه بهائىخطر فرهنگى كه اخيراً كشور م. كاشان، و مازندران دارند
 .اند سازى يا ازدواج دختران بهائى با پسران شيعه مسير جديدى يافته ويژه فيلم اى به رسانه

 :اند ها نيز دو دسته اين.  گروهى دغدغه ميراث سنتى را دارند-  
راى وهابيت مدرنيته سؤال نيست، اما ب. گرى را دارند؛ مثل جريان وهابيت  برخى دغدغه ميراث سلفى-1 

البته اين جريانى است كه دقيقاً . كنند گرى را با همان قرائتى كه ابن تيميه و احمد بن حنبل داشت مطرح مى سلفى
 .در مقابل ميراث سنتى تشيع قرار دارد

اش يا كالم است  دغدغهاين جريان . شوند  بعضى دغدغه ميراث تشيع را دارند كه جريان سنتى شيعى ناميده مى-2 
تابند؛  اش كالم و فقه و تفسير است، ولى فلسفه و عرفان را برنمى يا فقه يا تفسير يا فلسفه و يا عرفان و يا دغدغه

 .ستيزند؛ مانند مكتب تفكيك يعنى فلسفه و عرفان
كردند، واقعاً دغدغه  مكتب تفكيكى كه مرحوم ميرزا مهدى اصفهانى به راه انداخت و بزرگان ديگرى آن را دنبال 

وجود آورده است  كه علم جديد چه پيامدى براى سنت به و در باره اين. مدرنيته و دنياى مدرن را نداشتند
 .اى نداشتند دغدغه

  
  شناسى روشنفكرى دينى در ايران  جريان

   روشنفكرى در غرب
حمد گرفته تا مرحوم شريعتى و استاد ا  اصطالح روشنفكرى از مفاهيم اجتماعى بسيار دشوار است و از جالل آل

هاى مفصلى درباره روشنفكرى شده است كه اساساً روشنفكرى چيست و روشنفكر  مطهرى و ديگران بحث
كيست؟ اصطالح روشنفكرى يا منورالفكرى اصطالحى است كه از غرب وارد ايران شده است و در غرب 
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اين جريان به مثابه يك عصر فرهنگى در . رود  روشنفكرى در درجه اول در قرن هجدهم در غرب به كار مى
ادبى رنسانس از ميانه  -جنبش عقلى . جامعه غرب بيش از هر انديشه ديگر، پيوند نزديكى با انديشه فلسفى دارد

در ميانه سده شانزدهم به اوج خود رسيد و در ( reformism)اصالح دينى . سده پانزدهم ميالدى آغاز گرديد
اى براى پيدايش روشنفكرى  پيروزمندانه تصوير تمامى جهان را تغيير داد و زمينه) 162(سده هفدهم، فلسفه دكارت

 .گرديددر اواخر سده هفدهم و سده هجدهم فراهم 
در كتاب لوياتان ) 163(حتى در قرن هفدهم هابز. متأثر از مسيحيت بود  تقريباً تا قبل از قرن هجدهم فلسفه غرب

 .خويش دو فصل آن را از عهد جديد گرفته است، اما در قرن هجدهم تفوق از آنِ فلسفه و تعقل بود
هاى وحى دينى، از مسائل متافيزيكى گرفته   تا شالوده، همه مسائل از علوم اين جهانى گرفته)164( به تعبير داالمبر

تا مسائل مربوط به حس چشايى، از موسيقى گرفته تا اخالق، از مناقشات اسكوالستيك متكلمان گرفته تا مسائل 
ها و همه چيز ديگر به بحث و تحليل گذاشته  مربوط به بازرگانى، از قانون طبيعى گرفته تا قوانين دلبخواهى ملت

 .دهنده ماهيت و جهت حيات علمى آن عصر است است و اين نشانشده 
 كار ويژه و وظيفه اساسى اين عصر، شناخت فعاليت انديشه، خودآزمايى عقلى و درون دينى است، تا رازهاى 

آفريند  آل خود را بنابر الگوى علم طبيعى يا فيزيك زمان معاصر خود مى روشنفكرى ايده. ناگشوده، گشوده گردند
، )166(كند؛ زيرا روش نيوتن استناد مى) 165(ه قواعد استدالل در فلسفه نيوتن تا گفتار درباره روش دكارتو ب

روش قياسى محض نيست، بلكه روش تحليلى است و وى با ارائه تعدادى اصول موضوعه يا مفاهيم متعارفى آغاز 
اند و  هاى تجربى پديدارهاى او، يافتهكند؛ يعنى  شيوه پژوهش نيوتن درست در جهت مخالف حركت مى. كند نمى

رو، روش پژوهش نيوتن اين نيست كه از مفاهيم و اصول موضوعه  از اين. هدف پژوهش او، يافتن اصول است
بايد از پديدارها آغاز و سپس از مطالعه پديدارها مفاهيم و اصول  آغاز كند تا به پديدارها برسد، بلكه برعكس مى

 .را استخراج كند
هاى علمى و طبيعت  كوشد تا فرمانروايى خود را بر تمام هستى نشان دهد و ديدگاه دمى در اين دوره مى خرد آ

 .كشد ها مى كند و خط بطالن بر آن پذير نبودند، اسطوره معرفى مى شناختى و عقايدى را كه اثبات يا ابطال
خاصى برخوردار بود و تحوالت و  بشر در عصر روشنفكرى از نوعى اعتماد به نفس و خودآگاهى و خودباورى 

بنابراين، تفاوت . نهاد اى عالمت سؤال مى كرد و در مقابل هر مقوله تكامل معرفت را در نهادهاى اجتماعى ايجاد مى
 :انديشه سده هجدهم با انديشه سده هفدهم در دو نكته است
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ها   به امر جزئى و از اصول به پديدههاى فلسفى سده هفدهم سير انديشه هميشه از امر كلى  نخست اين كه در نظام
دوم اين كه . ها به اصول است بود، ولى سير انديشه در سده هجدهم همواره از امر جزئى به امر كلى و از پديده

 .گرايى قرن هجدهم تبديل شد گرايى قرن هفدهم به رويكرد نسبيت رويكرد مطلق
وجود آورد و بعد هم منشأ  ه كه جريان روشنگرى را بهويژه در فرانس  اين وضعيتى بود كه در غرب رخ داد، به

 .تحوالت بعدى گرديد
آيد كه  شناسى سياسى ايران نيز به شمار مى  جريان روشنفكرى عالوه بر تاريخ تفكر غرب، از مباحث مهم جامعه

ده و زمين وارد جامعه معاصر ايران ش بيش از يك قرن است كه به عنوان متاعى وارداتى از سرزمين مغرب
 .جايگزين دو مؤلفه محورى به نام دين و قوميت گشته است

رفت، بلكه عنصر قوميت را نيز تحت   روشنفكرى و منورالفكرى نه تنها كاالى غربى در برابر دين به شمار مى
 .داد و توانست اين دو رقيب را تا حد زيادى به حاشيه اجتماعى براند الشعاع قرار مى

ا وقتى روشنفكرى وارد ايران شد، روشنفكرى سكوالر، حتى آترئيسم بود و به جدايى دين  به همين دليل، از ابتد
البته افرادى مانند آخوندزاده معتقد بودند كه بايد از موى سر تا ناخن پا غربى شد كه . از صحنه جامعه باور داشت

گفتند بايد در پيشبرد اهداف از  راند، ولى كسانى چون ميرزا ملكم خان مى اين تفكر دين را به حاشيه جامعه مى
لذا . كرد دين استفاده كرد؛ يعنى استفاده ابزارى از دين را قبول داشت، ولى در اهداف خويش از دين استفاده نمى

ستيزانه در نگاه روشنفكرى بوده است؛ هر چند افرادى مانند سيد جمال الدين اسدآبادى  يك نوع نگاه دين
 .اى تلفيق كنند نهكوشيدند اين دو را به گو مى

ماندگى و عدم پيشرفت است؛ اين كه  دغدغه اول عقب:  در ايران نيز همه روشنفكران در دو دغدغه مشترك هستند
هايى كه دغدغه قوميت  ماندگى ما چيست و چرا ما پيشرفت نكرديم؟ به عبارتى آن چرا عقب مانديم، علت عقب

هايى كه  ب مانديم، ما ملت بزرگى بوديم، چرا پيشرفت نكرديم و آنگفتند ما تمدن غنى داشتيم، چرا عق داشتند، مى
گفتند ما ابن سينا، جابر بن حيان و ابن هيثم داشتيم و دين كامل داريم ؛ پس چرا عقب  دغدغه دين داشتند، مى

 مانديم و پيشرفت نكرديم؟

ا غرب چيست؟ نسبت ما با مدرنيته اين كه نسبت ما ب.  دغدغه دوم، ترابط دين و مدرنيته يا شرق و مدرنيته است
 چيست؟ نسبت ما با تحوالت مدرنيته غرب چيست؟ آيا مدرنيته را بپذيريم يا نپذيريم؟

 بنابراين اگر گوهر روشنفكرى را در يك روش جامعه شناختى مورد مطالعه و بررسى قرار دهيم به خوبى 
 :يابيم كه همه در دو چيز و در دو مسئله دغدغه دارند درمى

 ماندگى و انحطاط اسالم و ايران؛  دغدغه عقب-1 

 . دغدغه ترابط ميان دين و مدرنيته يا شرق و مدرنيته-2 

 ٦٩



.  البته ممكن است در اين ميان بعضى دغدغه الحاد داشته باشند، و بعضى دغدغه سكوالر و بعضى دغدغه دين
بعضى ممكن است . باشند) ورانستول(هاى اسالمى قائل به تسامح  همچنين ممكن است بعضى نسبت به ارزش

ها و رويكردها، وقتى در يك روش  با همه اين تفاوت. ستيزى داشته باشند و بعضى رويكرد التقاطى رويكرد سنت
سان روشنفكرى، دغدغه  بدين. شناختى مورد بررسى قرار گيرند در دو مسئله ياد شده با هم اشتراك دارند جامعه
پروراند و تحجر و استبداد را دو عامل  رفت و ترابط دين و مدرنيته را در سر مىماندگى و انحطاط و عدم پيش عقب

 .شمارد ها مى ها و آسيب اصلى آن دغدغه
  

   گفتمان روشنفكرى دينى
 به نظرم متن روشنفكرى تضادى با دين و روحانيت و ديندارى ندارد و مسئله اصلى روشنفكران اين دو دغدغه 

هاى مختلفى پديد آيد، لذا در  شود گرايش ت ميان اين دو دغدغه با دين سبب مىاست، ولى به هر حال نسب
 :توان به چهار گفتمان روشنفكرى دينى در ايران اشاره داشت مجموع مى

 اين چهار گفتمان نيز مانند روشنفكران به دو دغدغه فوق روى آوردند و در پاسخ آن، عقيده دارند دين علت و 
درباره اين كه نسبت . ماندگى بوده است ندگى نيست، بلكه معرفت دينى ما علت عقبما عامل انحطاط و عقب

معرفت دين و دين با مدرنيته و غرب چيست و نسبت ما و مدرنيته و غرب چيست، ميان روشنفكران دينى چند 
 مطلقاً آن را رد و رو، اين چهار گفتمان، در اين كه نه مطلقاً غرب را بايد پذيرفت و نه ديدگاه وجود دارد از اين
 :اند از اين چهار گفتمان عبارت. نفى كرد همسويى دارند

 .گرايانه، به نمايندگى مهندس بازرگان و آية اللَّه طالقانى كه از دهه سى شكل گرفت  گفتمان روشنفكرى علم-1 
دى با هم ندارند؛ مثالً فشرند كه مسائلى كه در علم آمده با دين قابل جمع است و تضا ها بر اين نكته پا مى  اين

. ورزد كه اصل نظريه تكامل انواع با مسئله خلقت قرآن قابل جمع است مهندس بازرگان بر اين نكته اصرار مى
 .هاى دينى جمع كند اى با آموزه كوشيد مباحث ديگرى چون ترموديناميك را به گونه همچنين ايشان مى

استاد مطهرى . استاد مطهرى كه در دهه چهل شكل گرفت گفتمان روشنفكرى دينى فلسفى، به نمايندگى -2 
معتقد بودند كه بخشى از غرب را بايد نقد كرد و بخشى از آن را بايد پذيرفت و درباره علم غرب هم ديدگاه 

توانيم  مى. مثبتى داشتند؛ مثالً درباره نظريه ترانسفورميسم داروين معتقد بودند كه با اخالق اسالمى تعارضى ندارد
بعضى از دانشمندان مثل اسپنسر كه در پى آنند از اين نظريه، .  نظريه تكامل را بپذيريم و هم اخالق اسالمى راهم

 .اخالق اجتماعى خويش را به اثبات برسانند در اشتباه هستند
 توان هم نظريه مى.  همچنين نظريه داروين از نظر استاد مطهرى با خداشناسى و برهان نظم هم تعارضى ندارد

 .داروين را پذيرفت و هم برهان نظم را
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 از اين رو، استاد مطهرى در مبنا با آقاى بازرگان مشترك هستند كه معتقدند ميان علم و دين تعارضى نيست، ولى 
ويژه  هاى مهندس بازرگان به لذا در آثار خود ديدگاه. هاى دينى موافق نيستند با تفسير علمى آقاى بازرگان از آموزه

 .كنند ده را نقد مىراه طى ش
 .شناختى، به نمايندگى دكتر شريعتى كه از اواخر دهه چهل شكل گرفت  گفتمان روشنفكرى دينى جامعه-3 

جانب شريعتى هم اعتقاد داشت ميان علم و دين تعارضى نيست و مانند مهندس بازرگان تفسير   به نظر اين
لذا دكتر . برد  به جاى علم تجربى از علوم اجتماعى بهره مىگرايانه از دين ارائه كرد، اما با اين تفاوت كه علم

كرد، با اين تفاوت كه با رويكرد  دهنده راه بازرگان بود و راه وى را طى مى شريعتى به لحاظ متدلوژى ادامه
 .پرداخت هاى دينى مى شناسانه به تفسير آموزه جامعه

 .ندگى دكتر سروش كه از دهه هفتاد شروع شد گفتمان روشنفكرى دينى هرمنوتيكى گادامرى، به نماي-4 
 آقاى سروش با نوشتن قبض و بسط تئوريك شريعت اين نظريه را دنبال كرد كه متن دينى متن صامت است و 

لذا معتقد بود كه هر چه . پردازند هايى كه دارند به تفسير متن مى فرض مفسران با تفسير مفسرمحورانه و پيش
 .ت دينى ما استاشكال وجود دارد در معرف

 بنابراين هر چهار گفتمان دغدغه انحطاط را دارند و همه معتقدند كه چنانچه ميان دين و علم و مدرنيته تعارضى 
شود رد كرد، ولى در حل تعارض،  توان پذيرفت و مطلقاً هم نمى باشد، در بخشى از مسائل است و مطلقاً نمى
 .را پيشنهاد كردندرويكردهاى متفاوتى داشتند و نظريات مختلفى 

ويژه علوم  دانم زيرا علوم به جانب به هر چهار گفتمان نقد دارم و اين خوشبينى به علم را درست نمى  البته اين
لذا . اند اند و اين مبانى متافيزيكى غير دينى، مبانى علوم انسانى را ساخته انسانى زاييده مبانى متافيزيكى غير دينى

هاى دينى  شناسى دوركيم با آموزه شناسى فرويد و جامعه تعارض است، مثالً ميان روانميان دين و علوم انسانى 
به عنوان نمونه، فيزيك نيوتن و خداى ساعت . حتى در علوم طبيعى نيز تعارض وجود دارد. تعارض وجود دارد

 .سازالهوتى با مبانى دينى ما كامالً تفاوت دارد
ها خواهيم برد و لذا  هاى پنهان علم داشته باشيم، پى به بسيارى از تعارض يهبينانه به ال  به نظرم اگر نگاهى واقع

 .اى نيست جز اين كه به تأسيس علم دينى بپردازيم براى راه حل آن چاره
  
  

     سيد بن طاووس و مسئله سقوط بغداد
  

      اصغر منتظرالقائم دانشيار دانشگاه اصفهان
  ى ارشد تاريخ اسالمعرب جعفرى كارشناس) 167(    رقيه
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 30/5/1387:  تاريخ پذيرش-  4/4/1387:     تاريخ دريافت

   چكيده
 از جمله قشرهاى تأثيرگذار بر تحوالت و اوضاع اجتماعى شيعيان در بغداد، افراد و اشخاص صاحب نام شامل 

علمى و حوزه علميه در اين پيش از ورود سلجوقيان به بغداد، محافل . دانشمندان، رجال، بزرگان و نقيبان بودند
بود، ولى با ورود سلجوقيان به بغداد، عرصه بر ) 460 م(شهر رونق بسيار داشت كه در رأس آن شيخ الطائفه طوسى

علماى شيعه تنگ شد و با مهاجرت وى به نجف حوزه علميه نيز از اين شهر به نجف منتقل گرديد و بغداد 
در چنين شرايطى، حضور علما و دانشمندان در بغداد به شدت .  دادمركزيت علمى خود را براى شيعيان از دست

. كاهش يافت، اما در برخى مقاطع، حضور و فعاليت برخى از علما و دانشمندان شيعه در بغداد محسوس بود
ا هاى مشهور و ب يكى از خاندان. هاى تأثير گذار بر اوضاع اجتماعى شيعيان بودند نقيبان علوى در بغداد از گروه

ها را به  اين خاندان افزون بر نسب درخشانى كه آن. است كه از شهر حلّه بودند» طاووس«سابقه شيعه، خاندان 
اى كه كسانى از اين  رساند، پايگاه واالى علمى و اجتماعى داشتند، به گونه خاندان پيامبرصلى اهللا عليه وآله مى

مشهورترين فرد اين خاندان .  و ايلخانى به عهده داشتندخاندان، مقام نقابت طالبيان را در اواخر دولت عباسى
در اين مقاله درصدد . الدين على بن طاووس است كه بررسى نقش وى در مقاطع گوناگون مفيد مى نمايد رضى

 :پاسخگويى به دو سؤال هستيم
 چگونه بود؟) خالفت عباسى و مغوالن( موضع ابن طاووس در برابر قدرت سياسى معاصر خود -1 

  سيدبن طاووس در سقوط بغداد چه نقشى داشت؟-2 

 بغداد، سيد بن طاووس، نقابت، هوالكو: ها  كليد واژه

  الدين على بن طاووس  رضى
يكى از ). 168(م در عراق داشتند13/ق7اى در سده   آل طاووس جايگاه ويژه دينى و امتياز اجتماعى فوق العاده

او صورتى زيبا و نمكين داشت، به همين دليل، . الدين بود هفتم رضىبزرگان اين دودمان، محمد بن اسحاق، جد 
» ابن طاووس«و نوادگانش را » آل طاووس«تشبيه كردند و بعدها خاندانش را » طاووس«مردم او را به 

گردد كه او از طرف  پسر حسن مثنى منتهى مى» سليمان بن داوود«سلسله نسب محمد بن اسحاق به ). 169(ناميدند
امام سجادعليه السالم پيوند دارد و لذا اوالد آن سيد » على بن الحسين«و ازطرف مادر به » حسن مثنى«به پدر 

 ).170(باشند بزرگوار، هم از سادات حسنى و هم از سادات حسينى مى
ا و  از اين خاندان علماى متعددى ظهور كردند كه از آنان چهار برادر، به شرح زير، همگى از مفاخر علما و فقه

 :اند دانشمندان نامى بوده
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 - 4الدين محمد بن طاووس؛   شرف-3 جمال الدين احمدبن طاووس؛ -2الدين على بن طاووس؛   رضى-1 
اند و هر دو نيز صاحب تفسير و خدمات  ها دو عالم بزرگوار بيشتر درخشيده از اين. عزالدين حسن بن طاووس

 سيدجمال الدين - 2؛ )ق664 م(عفر، صاحب تفسير سعدالسعود الدين على بن موسى بن ج  رضى- 1: قرآنى هستند
 ).ق673م (احمد بن موسى بن جعفر، صاحب تفسير شواهدالقرآن 

 زندگى اين دو برادر در قرن هفتم،  از چند جهت بى شباهت به زندگى دو برادر از علماى بزرگ شيعه،  سيد 
 .الهدى و سيد رضى در قرن پنجم نيست مرتضى علم

 . يكى در فقه و فقاهت سر آمد بوده است و آن ديگرى در ادب و ادبيات اوالً،
 ثانياً، نقابت طالبيان عراق بر عهده يكى از دو برادر قرار داشت و به عنوان نقيب طالبيان در تاريخ شيعه معروف 

 .باشد مى
 .ر بوده استهاى آن دو براد  ثالثاً، مراتب فضل و تقوا و پرهيز از دنيا و زخارف آن، از ويژگى

الدين على فرزند موسى بن جعفر بن محمد بن احمد بن  رضى. الدين است ترين شخصيت اين خاندان رضى  بزرگ
وى ). 171(م در حلّه متولد شد1201/ق589او در پانزدهم محرم سال . محمد بن احمد بن محمد بن طاووس بود

 بغداد توسط هوالكو،  اين شهر را ترك كرد و به حلّه نزديك به پانزده سال در بغداد ساكن بود و همزمان با سقوط
الدين على بن طاووس از مشاهير زهاد و اتقياى علماى شيعه و نقيب  رضى«: نويسد اش مى ابن طقطقى درباره. رفت

 ).172(»ق بود664علويان در بغداد و متوفى در 
  

   تأليفات ابن طاووس
هاى خود را در  كند دست به تأليفاتى بزند و انديشه  دوره را وادار مىاى، فقيه آن  شرايط و اوضاع سياسى هر دوره

سيد بن طاووس چنان كه خواهيم گفت، نقشى مثبت و اثر بخش در رفع تناقضات علمى و . ها منعكس سازد آن
هاى مختلف اسالمى  هاى مهم علمى در رشته اجتماعى و در جهت امنيت شيعه به عهده گرفت و توانست كتاب

. باشد و هم اكنون در دسترس قراردارد هايى كه هنوز مورد بحث و مراجعه دانشمندان اسالمى مى سد؛ كتاببنوي
توان تأليفات سيد بن  بندى مى در يك تقسيم. هايش بازتاب دارد ويژه در نگارش هاى كالمى و سياسى وى به انديشه

 :طاووس را در سه دسته جاى دارد
عليهم   به گردآورى اخبار و روايات غيبى رسيده از پيامبرصلى اهللا عليه وآله و امامانها هايى كه در آن نگارش.  الف

 السالم پرداخته است؛

 پنداشت؛ اى براى كشف حقيقت عملى مى هايى درباره علم نجوم كه آن را مانند وسيله نگارش.  ب
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با . اى از ميان برداشتن شك استاى خارجى بر هايى درباره استخاره كه هدف آن، استفاده از وسيله نگارش.  ج
توان ميزان اثرگذارى آن را در انديشه و  هاى مبتنى بر استخاره در زندگى ابن طاووس مى مرورى در داستان

 .كرد استخاره در انديشه سياسى او نقش مهمى ايفا مى. عملكرد او به دست آورد
 :اند از  آثار سيد بن طاووس عبارت

فالح السائل، زهرة : و التتمات كه هر يك با عنوان مستقل چاپ شده است؛ از جملهده جلد كتاب المهمات . 1 
، اقبال )مشتمل بر ادعيه روزهاى هفته و بعد از آن مربوط به روز جمعه و ادعيه مختلف آن(الربيع، جمال األسبوع 

 ...).هاى شوال تا ذيحجه و محرم تا شعبان و ادعيه براى ماه(االعمال 

باشد كه در آن برخى از  هاى سيد به فرزندانش مى كتابى اخالقى،  شامل وصيت: ة لثمرة المهجهكشف المحج. 2 
در اين كتاب . باشد مراحل زندگى خويش را نيز ذكر كرده و منبع مهمى درباره انديشه سياسى ابن طاووس مى

 كه انتخاب اداره - را دهد و مطلب بسيار مهم اجتماعى علت دورى جستن خود را از كار قضا و فتوا شرح مى
بدين ترتيب با .كه چه كسى را و چگونه بايد براى اداره جامعه برگزيد كند و اين  تشريح مى-كننده ملت است 

 .تشريح شرايط حاكم بر زمان خود هر يك از تأليفاتش را با هدف خاصى نگاشته است
. 3  .نجومدر علم :فرج المهموم فى معرفة الحالل والحرام من علم النجوم

در استخاره و شامل مطالبى است در دفاع از استخاره و نشان : فتح االبواب بين ذوى االلباب و بين رب االرباب. 4 
 .شود از آن كرد هاى مختلفى كه مى دادن استفاده

مل بر آيد اين است كه اين تأليف مشت ها به دست مى آنچه از عنوان و نقل:اإلصطفاء فى اخبار الملوك و الخلفاء.5 
 .تاريخ عمومى همراه با جزئياتى درباره اجداد ابن طاووس و حيات وى بوده است

عليه  ترين تأليفات وى و موضوع آن، بيان جريان شهادت امام حسين از معروف: اللهوف على قتلى الطفوف. 6 
ى اين بود كه لهوف شود و هدف و السالم و واقعه عاشورا و ساير رخدادهايى است كه به حادثه كربال منتهى مى

دهد و يك كتاب روايى نيست و  اين كتاب يك جريان منسجم تاريخى را تشكيل مى. در عاشورا خوانده شود
 :باشد داراى عناوين زير مى

عليه السالم و ارزش گريه و عزادارى بر ساالر  شامل مطالبى در عظمت واقعه عاشورا و مقام امام حسين:  مقدمه
پيرامون مسائل قبل از شروع واقعه عاشورا، كه والدت امام تا وقايع :  نگارش كتاب؛ مسلك اولشهيدان و نيز انگيزه

شامل : عليه السالم؛ مسلك سوم شامل وقايع روز عاشورا تا شهادت امام: شود؛ مسلك دوم روز عاشورا را شامل مى
عليه السالم  اسارت خاندان ابا عبداللَّهوقايع بعد از شهادت امام است كه از فرستادن سر شهدا به كوفه آغاز شده و 

 .رسد را بيان كرده و با مراجعت اسرا به مدينه به اتمام مى
 .به عنوان مقدمه علم كالم تأليف كرده است:شفاء العقول من داء الفضول فى علم االصول. 7 
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 در مسئله امامت پرداخته است و اى با اهل سنت بوده كه در آن به تبيين حقانيت عقيده اماميه مناظره: الطَرائف. 8 
به همين دليل وى در اين كتاب از . وجود آورد عباس به توانسته براى ابن طاووس مشكالتى را با حكومت بنى مى

عليه  نام مستعار عبدالمحمود استفاده كرده و به تبيين حقّانيت عقيده اماميه در مسئله امامت پرداخته و فضائل على
عليه السالم بعد از پيامبرصلى اهللا عليه  ر زمان پيامبرصلى اهللا عليه وآله، حقّانيت واليت علىالسالم و اقداماتش د

عليه السالم را با معاويه  عليها السالم و علت صلح امام حسن مجتبى وآله، حادثه غدير و فضائل حضرت فاطمه
طرائف و طُرَف را پيش از سقوط بغداد شيخ آقا بزرگ تهرانى احتمال داده كه ابن طاووس، ال. مطرح كرده است...و

ولى ). 174(اين مطلب را امروز بايد قطعى دانست). 173(و چيرگى مغوالن بر تختگاه عباسيان، به قلم آورده باشد
با مالحظاتى كه اتان كلبرگ ارائه داده است،  بايد پذيرفت كه هراس و عامل تقيه ابن طاووس، تا سقوط كامل 

احتماالً طرائف و طُرَف نيز در دوران سكونت .  و مدتى پس از تأليف دو كتاب رفع شده استعباسيان ادامه نيافته
طوالنى ابن طاووس در بغداد نوشته شده و بعد از آن كه وى بغداد را براى حصون شيعى حلّه، نجف و كربال ترك 

ر روى، رفتارهاى تند و به ه. كرده، احساس كرده كه نام بردن از خود در تأليف طرائف، ديگر خطرى ندارد
) 175( در برابر طرائف- زيستند   كه در مركز خالفت، بغداد، مى-آميز برخى عالمان سنى  هاى خشونت گيرى موضع

 .باعث شده كه ابن طاووس چنين احتياطى را در پيش بگيرد
ز كتاب اعالم الورى باشد و در واقع عنوان ديگرى ا اين كتاب متعلق به سيد نمى.شش جلد است: ربيع الشيعه. 9 

 ).176(از فضل ابن حسن طبرسى است
آيد، اين است كه وى در دوران خود تنها به نقل و اقتباس متن  طور كلى آنچه از تأليفات ابن طاووس بر مى  به

دهنده گرايش  هاى او كه بيش از سى و چند عنوان و بيش از پنجاه جلد است، نشان نصوص بسنده كرده و نگارش
به نقل است و بيشتر بر نگارش و گردآورى روايت پيامبرصلى اهللا عليه وآله و امامان به گونه موضوعى شديد او 

همت گمارده است كه شايد بتوان تفسير روشنى از سبب دورى گزيدن او از فتوا بر خالف فقيه بودن او به دست 
 - و داليل اعتبار سيد . يش بى تأثير باشدتواند از محيط اجتماعى خو اى نمى در واقع بايد گفت، هيچ انديشه. داد

 در سلسله عالمان و محدثان شيعى عمدتاً بر آمده از دانش وى، تأليفات، -مقارن با هجوم مغوالن و سقوط بغداد 
شهرت او در نقل دعا و روايات اخالقى، و . هاى فراوان با توجه به مقتضيات زمان است تاريخنگارى و روايت

كه هنوز هم روايات او در كتاب مفاتيح  دار بحث و تدريس علمى در حوزه علميه گرديد، چنانپارسايى عملى او م
هايى كه عليه شيعه  هاى علميه شيعى است كه مردم با وجود تعصب الجنان معروف است و اين از افتخارات حوزه

قرار گرفته و بر روايات و هاى درخشان  ها وجود داشته، تحت تأثير علم، صداقت و راستى اين چهره و علماى آن
 .اند هايشان اعتماد كرده گفته
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   انديشه كالمى ابن طاووس
او در اين كتاب به رد .هاى كالمى ابن طاووس در كتاب كشف المحجه آشكارتر است  توجه به علم كالم و انديشه

. وناگون كالم را مطالعه كرده بودوى كتب گ. گيرد علم كالم پرداخته، موضع انتقادآميزى در برابر معتزله در پيش مى
از نظر او مشكل معتزله اين بود كه عقايد آنان از يقين به دور بود و در معرض رد مخالفان قرار داشت، چنان كه 

گيران در  ام كه خرده بينان و خرده ام، و چنين يافته هاى آنان را به دقت مطالعه كرده من خود انديشه«: گويد مى
براى ابن طاووس، ) 177(».اند، مگر دراندكى از افكارشان كه موافق واقع است نان بر صواب گفتهعيبجويى سخنان آ

انسان را وادار ) 178(اين فطرت. معرفت خداوند، از خود خداوند به دست آمده و از تولد در انسان حضور دارد
رو به «؛ )29/روم(» فِطْرَت اللَّهِ الَّتى فَطَرَ النَّاس علَيهافَاَقِم وجهك لِلدينِ حنيفًا «: كند تا به وجود خداوند پى ببرد مى

 »سوى دين توحيدى آور كه فطرتى است كه خداوند آفريده وآن را بنياد نهاد مردم قرار داده است
بدين ترتيب وى ادعاى معتزله . شناسد، نه توسط كسب و نظر  انسان، خدا را در نتيجه عنايت و تفضل خداوند مى

توان بدون مباحث  كند كه اين معرفت را مى رد كرده و استدالل مى» نظر براى معرفت خدا ضرورى است«ا كه ر
ها عقايد بديهى را به  داند؛ زيرا آن و نفوذ معتزله را مضر مى). 179(كالمى و افكار اصحاب كالم به دست آورد

سان  بدين). 180(سازند  در قلوب مؤمنان وارد مىدليل شك و ترديد را كنند و بى مسائل مشكل و نامفهوم تبديل مى
جويان، نيازى به دانش كالم نيست؛ بايد به آنان مطالبى درباره رسول  معتقد است براى نشان دادن راه به حق

به احتمال زياد يكى از داليل سيد از نقل روايات . عليهم السالم و شيعيان ياد داد خداصلى اهللا عليه وآله و ائمه
اين عقيده، يعنى تأكيد ابن طاووس به اين كه احاديث امام . باشد ليهم السالم در تأليفاتش همين انديشه مىع ائمه

هاى  ويژه معتزله، از جمله ويژگى منبع اصلى دانش دين است، به عالوه پرهيز وى از فقه و مخالفت باكالم و به
گويد  طور كلى كالم را كنار نمى گذارد؛ و مى هبا اين حال ابن طاووس ب. هاى دوره صفوى و حنبلى است اخبارى

تواند از آن در رد  كار برد، مى طور حكيمانه به زمانى كه مؤمنى وظايف دينى خود را انجام دهد، و علم كالم را به
هاى كالمى خود را با يكى از دوستان متكلم خود در  هايى از بحث وى نمونه). 181(عقايد اهل ضالل بهره برد

 .كند ف المحجه آورده است كه اين مدعا را ثابت مىكتاب كش
زيست كه علماى بزرگى از مذاهب  اى كه مناسب است در اين مقال اشاره كنيم، اين كه سيد در عصرى مى   نكته

كردند و مجالس بحث و  گوناگون اسالمى و از جمله اهل سنت در مركز خالفت اسالمى، بغداد، زندگى مى
طبيعتاً وى براى دفاع . شد ها متداول بود و بيشتر اوقات اين مناظرات نزد خلفا برگزار مى وگوى علمى بين آن گفت

داد  ها پاسخ مى پرداخت و به شبهات آن از مبانى اعتقادى شيعه در اين جلسات حاضر شده، با مخالفان به مناظره مى
كه دوانى در  زدود، چنان  دل مخالفان مىشد كه هر گونه كينه و دشمنى را از اى ارائه مى و اين مباحثات به گونه

وقتى سيد بن طاووس در بغداد بود،  محافل مناظره و محاوره با اهل سنت داير : كند كتاب مفاخر اسالم اشاره مى
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كار برده، به عنوان يك ابزار تبليغاتى در برابر  توان گفت وى فن مناظره را در تكامل علم كالم به سان مى  بدين
هايى در اثبات حقّانيت اماميه در مسأله  ها باعث نوشتن كتاب داد و چه بسا مناظره مورد استفاده قرار مىمخالفان 

 .امامت گرديده است
او در فقه سر آمد بود، اما حاضر نشد . طاووس مشهور است، تقوا و زهد اوست  آنچه بيش از هر چيز در مورد ابن

هاى  با اين حال، كتاب.  فقهى او و به دست گرفتن امر فتوا شوداثرى فقهى از خود منتشر كند تا موجب شهرت
بسيارى در ادعيه و عبادات و تهذيب نفس و ديگر وظايف دينى تأليف كرد و راه ارتباط با خدا را به وسيله دعا به 

 . اى كه از اجداد خود آموخت،  زينت بخش كتب ادعيه ديگران فرمود ها آموخت و ادعيه انسان

  ياسى ابن طاووس انديشه س
و ) م1226/ق623(» المستنصر« سيد بن طاووس ساليان زيادى از عمرش را در بغداد و در دوران خالفت عباسيان 

يكى از داليل حضور ابن طاووس در بغداد، وجود ابن علقمى وزير بود، . گذراند) م1258/ق656(» المستعصم«
و خواست نيابت وزارت را قبول كند، اما او از پذيرش آن ابن علقمى از ا«: نويسد چنان كه در كشف المحجه مى

 ).184(»امتناع كرد
اى كه خليفه باالترين   در دوران حضور ابن طاووس در بغداد، وى مورد توجه خليفه مستنصر قرار گرفت، به گونه

عظم مملكت اسالم خليفه از او خواست مفتى ا. پذيرفت داد، اما او نمى ها را به او پيشنهاد مى ها و منصب سمت
 :نويسد خود سيد بن طاووس مى). 185(شود و فتوا دادن در احكام دين را بر عهده گيرد، اما او قبول نكرد

جزاه اللَّه خيرالجزاء به من تكليف كرد كه وزارت را بپذيرم و پيمان بست كه در اين » المستنصر«سپس خليفه  «
 اين مسئله نامه نوشت و سخن گفت و من در كتاب االصطفاء براى كار از هيچ يارى به من دريغ نكند و بارها در

جا كشيد كه  ها آوردم تا كار به آن اما من بازگشتم و بهانه. ام اين گرفتارى و بال را به شرح باز گفته) فرزندش(تو 
 مردم را با سخنانى گفتم از اين قبيل كه اگر مقصود از وزارت من آن است كه به عادت وزيران حركت كنم و امور

هر مذهب و سبب تمشيت دهم، خواه اقدام من مطابق رضاى خداى جل جالله و رضاى سيداالنبياء و المرسلين 
باشد خواه مخالف رأى خدا و رسول، اگر بخواهم با همين شيوه وزارت كنم، اكنون نيز همين وزيران با همان 
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ها را حاكمانى ظالم  قيد درباره همكارى با خالفت عباسى و  رابطه با آنان بود و آنهاى معين و م  او داراى ديدگاه
گيرى از فتوا را اختالف در  وى سبب كناره. كرد هاى مختلف احتراز مى دانست، لذا از همكارى با آنان به گونه مى

و لَو تَقَولَ علَينَا بعض الْاَقَاويلِ «: ددانست و اين كه مبادا آيه شريفه زير او را در بر بگير ها ميان اصحاب مى روايت
؛ اگر رسول )47-44/حاقّه(» فَما مِنْكُم مِنْ اَحدٍ عنْه حاجِزينَ* ثُم لَقَطَعنَا مِنْه الْوتينَ * لَاَخَذْنَا مِنْه بِاص لْيمينِ * 

يك  هيچ. بريم او را مى) حيات(دهيم و رگ  مىسخنى كه ما نگفته باشيم به ما نسبت دهد باكمال قدرت او را كيفر 
 ).187(از شما قدرت جلوگيرى ندارد
دهد و اين كه  خبر مى) اهل دنيا(خوانيم كه وى به پسرش از سرگذشت پادشاهان   نيز در كشف المحجه مى

داند و  لك مىدارد و اين نزديكى را سمى مه او را از نزديكى به آنان باز مى. چگونه آخرت را به دنيا فروختند
هتك حرمت، غفلت از ياد خدا، ). (188(كند اى از رفتار ايشان را براى پسرش به عنوان عبرت ذكر مى سپس گوشه

آيد كه ابن طاووس پسرش را به سر باز زدن از  از اين سخن چنين بر مى...) عدالتى، دنيادوستى و ظلم و ستم و بى
و در خاتمه كتاب . كند ه ارزش دينى و دنيايى ندارد سفارش مىهرگونه پيوند با قدرت سياسى جائر و ظالمى ك

مهج الدعوات و در كتاب المجتنى من الدعاء المجتبى كه حاوى دعاهاى فراوانى است، سخن از حرزهايى است 
و، عليهِ حسبى اللَّه، ال اله إلّا ه«: در جايى چنين نوشته است. شود هاى سلطان از انسان دفع مى كه بدان شرها و آفت

معبودى . كند خداوند مرا كفايت مى: ؛ هنگامى كه از سلطانى ترسيدى پس بگو»تَوكَّلت و هو رب العرشِ العظيم
 ).189(كنم كه صاحب عرش عظيم است بر او توكل مى. جز او نيست

 كه در كتاب خود به گرفت، چنان هاى سياسى به كار مى گيرى  استخاره نيز ابزارى بود كه ابن طاووس در موضع
در . دهد منصبان دولتى گزارش مى درپى خود براى ديدار يكى از صاحب  روز استخاره پى22نام االستخارات از 

ها منفى   استخاره در شهر حلّه براى ديدار يكى از واليان سخن گفته است كه همه استخاره50موردى ديگر از 
 ).190(اند بوده

 از اين سخنان، پرهيز از هرگونه قدرت سياسى نبود، بلكه هدف وى دورى از هر  ناگفته نماند كه منظور سيد
كرد؛ زيرا رسول  ها از خداوند غافل مى عدالتى بود كه او را با پذيرفتن مناصب آن قدرت سياسى ظالم و بى

 را با هدف عليه السالم نيز هم رهبرى سياسى و هم رهبرى دينى خداصلى اهللا عليه وآله و حضرت اميرالمؤمنين
بنابراين جاى شكّى باقى . پياده نمودن عدالت و مساوات بر عهده داشتند و اين مسئله براى شيعيان نهادينه شده بود
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ب همكارى سيد بن طاووس نااميد گرديد، از يكى از دوستان وى درخواست كرد تا سيد  هنگامى كه خليفه از جل
دهد كه  اين شخص در علم كالم استاد بود و سيد را به شيوه سيد مرتضى و سيد رضى ارجاع مى. را راضى كند
وك شيعه بود كه زمان سيد رضى و سيد مرتضى، زمان مل: گويد سيد در پاسخ مى. بويه را پذيرفتند همكارى با آل

البته . هاى الهى خود را اجرا كنند توانستند نيت در برابر خلفا قرار داشتند و خلفا هم گرفتار آنان بودند و آن دو مى
من از باب تقيه و گمان نيك كه به سيد رضى و مرتضى «: كند و خود گويد سيد اين ديدگاه را از باب تقيه ابراز مى

 ).191(»...شناسم گونه عذر درستى براى آن دو نمى كنم و گرنه من هيچ ونه توجيه مىدارم، رفتار ايشان را اين گ
گونه قاطع بر  و گرنه اين. طاووس از موضع رياست و قدرت سياسى است  آنچه گفته آمد،  نشانه درايت كافى ابن

 ميراث اماميه و ادبيات دهنده اثرپذيرى ناخودآگاه سياسى ابن طاووس از فشرد و از سوى ديگر، نشان آن پاى نمى
اى كه با مقصد  باشد، به ويژه با هر شيوه شيعه است كه همانا بريدن از هر گونه سلطه سياسى ظالم و جائر مى

هاى خليفه براى هرگونه همكارى با او و دستگاه خالفت  بر اين پايه، همه تالش. امامت الهى ناسازگار باشد
گاه حاضر نشد به  كرد، هيچ در سخت ترين شرايط در حال تقيه زندگى مىفرجام ماند و سيد با وجود اين كه  بى

خاطر بعضى توهمات، حقيقت را فداى مصلحت كند و با دست كشيدن از معتقدات مذهبى خود با مخالفان و اهل 
 .سنت مماشات كند

 و محاصره بغداد ها به عراق ها به مرز عراق رسيدند و خطر حمله آن  اما در زمان خليفه مستعصم، كه مغول
طاووس ازخليفه تقاضا كرد به عنوان نماينده وى نزد هوالكو برود تا شرايط صلح ايجاد شود  الوقوع بود، ابن قريب

به دليل كارشكنى مخالفان و نپذيرفتن خليفه با وجود اصرار سيد از اين كار . ها را از حمله به عراق باز دارد و مغول
را، وقتى ابن طاووس از خليفه براى رفتن به زيارت مشهدالرضاعليه السالم اجازه مدتى بعد از اين ماج. نهى شد

در اين «: ها برود كه اين بار سيد نپذيرفت و گفت ها نزد آن خواست، خليفه از او تقاضا كرد براى مذاكره با مغول
 شد و از سعايت درباريان صورت، همواره او بايد به سفارت برود كه اين امر موجب بازداشتن او از عبادت خواهد

 ).192(»كنند، در امان نخواهد بود ها متهم مى هم، كه او را به ارتباط با مغول
 پس از سقوط بغداد،  سيد بن طاووس براى دفع شر مغوالن به شيوه همكارى حساب شده با آنان روى آورد؛ 

ها خواست  تنصريه بغداد گرد آورد و از آنبراى مثال، هنگامى كه پس از فتح بغداد، هوالكو علما را در مدرسه مس
در مورد افضل بودن سلطان كافر عادل بر سلطان مسلمان جائر فتوا دهند، در پاسخ به اين تقاضا، علماى حاضر 
سكوت كردند؛ اما ابن طاووس اين رأى را صادر كرد و با قلم نوشت كه سلطان كافر عادل از سلطان مسلمان جائر 
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ابن . ق ابن طاووس را احضار كرد و به او و اطرافيانش امان داد656 در ماجراى سقوط بغداد هم هوالكو در صفر 
پس از اين كه هوالكو ). 195(طاووس هم با هزار نفر از ياران خود و افرادى كه هوالكو فرستاده بود، به حلّه رفت

هوالكو هم براى ). 196(به مردم حلّه امان داد، مردم حلّه هداياى زيادى گرد آورده، براى هوالكو ارسال كردند
مردم حلّه به استقبال فرستادگان هوالكو رفتند و بر . حلّه فرستادها باقا تيمور، برادر اولجاى خاتون را به  آزمايش آن

 ).197(رود فرات پل بستند و به شادى پرداختند
آيد،  ها و ديدارهاى ميان فقيه شيعه و سلطان مغول به دست مى نگارى ترين دستاوردى كه از بررسى نامه  روشن

طور عام است و اين كه چگونه  ت در عصر غيبت بهديدگاه شرعى و راهبردى در برابر دولت مغولى و نيز دول
عقيده دينى در برابر يك آزمون واقعى قرار گرفت كه نخستين آن، آزمون سيد بن طاووس در برابر پرسش از 

دهنده موضع سياسى سيد در برابر دولت مغوالن در  اين خود نشان. برترى سلطان كافر عادل بر مسلمان ستمگر بود
توانند در تاريخ يك ملت و كشور  سازد كه علما و فقهاى شيعى مى ن بود و به خوبى رهنمون مىمقايسه با عباسيا

كه اگر حكم تاريخى و سرنوشت ساز سيد در آن روزگار نبود، امكان نابودى شيعيان حلّه و  سهيم باشند، چنان
د شيعيان، هنوز نظريه سياسى البته اين نكته بايد روشن باشد كه تا اين زمان نز. ميراث علمى شيعه قطعى بود

روشنى در رابطه با حاكم جائر و ظالم، يا حتى تجربه كافى درباره همكارى با اين سلطان وجود نداشت، بلكه 
اصل (استوار بود ) عج( سياسى شيعيان تا اين زمان بر اعتقاد به امامت معصوم و انتظار دولت مهدى-تصور دينى 

 با سلطان مغوالن، باب امكان تغيير نگرش به قدرت سياسى را از ديدگاه منفى سيد بن طاووس با همكارى). امامت
به ديدگاه مثبت فراهم آورد؛ يعنى ازيك سو، باور به امامت الهى و نصوص شرعى آن داشت؛ و از ديگر سو، در 

بار عنصر برابر سلطه سياسى غيرشرعى هر زمان، به گونه استثنايى، روش تقيه را پيش گرفت و براى نخستين 
ترين عنصر تفكر سياسى شيعه رخ بر نمود و به صدور حكم تاريخى سيد بن طاووس  به عنوان مهم» عدالت«

 .انجاميد
طاووس چه بود؟ آيا سيد طرفدار  شود اين است كه علت اتخاذ چنين موضعى از سوى ابن  سؤالى كه مطرح مى

 ل را بر سلطان مسلمان جائر صادر كرد؟سقوط خالفت عباسى بود كه حكم افضل بودن سلطان كافر عاد

توان چنين نظرى را به طور قطع ارائه داد؛ زيرا همان گونه كه از قول سيد بن طاووس نقل كرديم،   در اين باره نمى
ها را نمود تا شرايط  ها براى حمله به عراق آشكار شد، سيد از خليفه تقاضاى سفارت نزد مغول وقتى قصد مغول
بنابراين سيد بن طاووس به سقوط . اى نبخشيد ند و بر اين خواسته اصرار هم ورزيد، اما فايدهصلح را ايجاد ك

پس دليل ظاهرى بر ميل او . ها راضى نبود؛ زيرا خودش به صراحت اين مطلب را بيان كرد خالفت به دست مغول
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ابن طاووس از قبول آن امتناع كرد، اما خواجه .  هوالكو همچنين سيد بن طاووس را به نقيب النقبائى منصوب كرد
ق طى جشن باشكوهى به 661نصير به او يادآور شد كه جانش در خطر است كه سيد هم پذيرفت و در سال 

 ).199(ر اين منصب باقى بودسمت نقيب النقبائى ممالك اسالمى منصوب گرديد و تا پايان عمر د
شويم كه چگونه ديدگاه سيد بن طاووس در برابر قدرت  جا در حقيقت با مسئله دشوارى رو به رو مى  در اين

عباس را به صالح دين و دنياى  سياسى اين گونه دگرگون شد؟ او قبول آن مناصب و ورود در كارهاى دولت بنى
منان ايمن نبود، و اگر جز اين بود از زير بار برخى از آن مناصب دانست و از نظر رشك و حسادت دش خود نمى

طورى كه از تاريخ زندگانى وى  به. كرد كه شايسته و شأن دانشمندى علوى و شيعى چون او بود، شانه خالى نمى
 به خوبى پيداست و خود او در آثارش شرح داده، رضى الدين از هر فرصت براى اعالى كلمه حق، تبليغ و رواج

مذهب شيعه و هدايت گمراهان و حفظ حدود و ثغور ممالك اسالمى استفاده نمود و به موقع تا سر حد قدرت و 
كرد  توانايى، مهياى خدمت به نوع و نگاهدارى ملك و ملت و مذهب و ديانت بود، و گاهى كه مصلحت اقتضا مى

نيز اتان . شد روحى سلحشور آماده كار مىزد و با  گيرى و انزواى از خلق، دامن همت به كمر مى با همه گوشه
روايت ) نيمه قرن سوم هجرى(كند كه سيد در كتاب مالحم بطائنى  كلبرگ به نقل از كتاب  اقبال سيد گزارش مى

عليهم السالم بر  عليه السالم را خوانده بود كه بعد از نابودى دولت عباسى، شخصى عادل از اهل بيت امام صادق
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 اين روايت شايد تأثيرى اندك در ديدگاه ابن طاووس داشته، ولى به عنوان يك علت اساسى و مهم چندان مورد 
هاى موجود و شرايط محيطى و همچنين شخصيت علما از عوامل  سياست دولتتوان گفت  باشد و مى اعتنا نمى

باشد؛ زيرا هنگامى كه يك حكومت با دادن آزادى  ها مى اساسى در ركود و شكوفايى حوزه علميه و تحول انديشه
ى در هاى علميه براى سدساز گذارد، عهده داران حوزه بحث و نظر، ميدان فعاليت اهل مذاهب و فرق را باز مى

هايى را كه بيشتر در اين پيشگيرى مؤثر است، مورد توجه قرار دهند و  ها، بايد علوم و فعاليت برابر سيل فكرى آن
مانع سقوط پايگاه فكرى مكتب تشيع از يك طرف و جلوگيرى از رشد و توسعه افكار مخالف از ديگر سو شوند؛ 

اى را در اذهان  هاى جداگانه ى نزديك دارند و حوزهسازد كه دين و سياست با يكديگر وابستگ آنچه آشكار مى
سيد نيز با توجه به شرايط محيطى خود، چنين ديدگاهى را پذيرفت و تقيه را بهترين . دهند مسلمانان تشكيل نمى

وسيله براى حفظ جان خود و شيعيانى كه در معرض قتل و غارت مغول قرار داشتند، يافت، و چه بسا در صورت 
 .كشتند ها را مى نصب نقابت، آنعدم پذيرش م

  
   تاريخنگارى

شايسته است اندكى نيز از شيوه .  سياسى وى اشاره شد- به تأليفات علمى و تاريخى سيد و نيز انديشه كالمى 
اين . باشند از ميان تأليفات سيد كتاب طرائف و لهوف در زمينه تاريخى بسيار مفيد مى. تاريخنگارى وى ياد كنيم

عليه السالم و حادثه  ه خصوص از اين جهت كه موضوع تاريخ امامت و خالفت بالفصل اميرالمؤمنيندو كتاب ب
هاى  دهد كه انديشه كنند، آن هم در شرايط محيطى دوران سيد، اهميت بسيارى دارند و نشان مى كربال را بازگو مى

 .گنجد اله نمىسيد در آثار تاريخى وى نمود بيشترى دارند كه بررسى دقيق آن در اين مق
 بخش معتنابهى -) 201(اهم مطالب در احكام دين و اشرف مسائل مسلمين است:  كه به گفته عالمه حلى-  امامت 
عليه  ويژه موضوع خالفت بالفصل اميرمؤمنان على هاى دين شناسان امامى را به خود اختصاص داده و به از نوشته

الدين يكى از  سيد رضى.  و مفسران و محدثان اماميه بوده استهاى متكلمان السالم جانمايه بسيارى از نگارش
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اين ). 204(سفارش كرده است» صبر«عليه السالم را به   در طُرَف چند بار پيامبرصلى اهللا عليه وآله، على
 اهميت را دارند؛ زيرا سيره علوى، سيره مردِ مردانى هاى مذكور در طُرَف، براى فهم سيره علوى، نهايت سفارش

به صبر گراييدم، در حالى كه ديده از : .... ، صبر خود را اين گونه به بيان آورده است»شقشقيه«است كه در خطبه 
 )205!(ميراثم ربوده اين و آن، و من بدان نگران. خار غم خسته بود و آوا در گلو شكسته

اند، چيزى است كه به چشم ايشان  مردمان گذشته از جهان پيرامون خويش ترسيم كرده بديهى است تصويرى كه 
فراياد داشتن اين نكته . آمده،  و اين تصوير با نوع نگرش و طرز توجه ايشان به پيرامونشان پيوندى استوار دارد

اند، اثرى عظيم خواهد  ى نهادهبديهى، در استنباط ما از كتب تاريخ و اخبار و اقوال و احاديثى كه پيشينيان بر جا
سيد بن طاووس با تأليف كتاب طرائف به اسالم و مسلمانان خدمت بزرگى انجام داده و با استدالالت . گذاشت
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شود، سبب  عليهم السالم كه در مقدمه روضه نقل مى مات سيدالشهدا و ساير معصومين احكام، سيره، حاالت و كل
لهوف از اين گونه آثار .  تقويت دين، تهييج احساسات و عواطف انسانى و نيز موجب افزايش ايمان مردم است

سيد . شته استتاريخى ابن طاووس است كه آن را با همان اهداف و به اين علت كه در عاشورا خوانده شود نگا
عليهم السالم و خاندان امام  هاى وارده بر اهل بيت در اين كتاب،  حادثه كربال، سخنان فى مابين، مصيبت

عليها السالم و امام سجادعليه السالم را به  هاى افشاكننده حضرت زينب عليهم السالم، و به خصوص خطبه حسين
عليهم  بيت كند به نوحه خوانى و عزادارى بر اهل سفارش مىكند و در مقدمه،  شيعيان را  طور آشكار تشريح مى

اين در حالى است كه در همان . گيرد اميه در پيش مى وى در كتاب لهوف موضع گيرى تندى در برابر بنى. السالم
از دبيران شيعى دربار خان مغول در كتاب كشف الغمه، از يك ) ق692 م(قرن، كمى متأخرتر، على بن عيسى اربلى 

رغم آن كه بخش مهم كتاب او نقليات تاريخى است، كوشيده است اخبارى كه با  كند و به كر اعتدالى پيروى مىتف
به عالوه كوشيده تا از . رسد، بگذرد عقل طبيعى موافقت دارد، بپذيرد و از آنچه با اين معيار پذيرفتنى به نظر نمى

كند كه در اختيار اهل سنت نيز قرار گيرد؛ به عنوان مثال اى تدوين  مسائل اختالفى پرهيز كند و كتاب را به گونه
: گويد كند، مى نويسد و خطبه آن حضرت را نقل مى عليها السالم را مى در جايى كه شرح زندگى حضرت فاطمه

در ميان سخنان آن حضرت مواردى وجود دارد كه شدت تألّم و ناراحتى آن حضرت را از كسانى كه حقّ او را «
ها پرهيز كرده و از سخن گفتن در اين باره  اما من از ذكر آن. دهد اند نشان مى  به وى ظلم كردهغصب كرده و
 ).206(»...كنم خوددارى مى

عليها السالم و امام سجادعليه السالم را كه  هاى حضرت زينب  روش تاريخنگارى سيد كامالً متفاوت است و خطبه
طور آشكار  عليهم السالم است به قّ اهل بيت و خاندان امام حسينها در ح ها و ناروايى آكنده از بيان مصيبت

تاريخنگارى وى فقط نقل روايات نيست، بلكه بيانى است از يك واقعيت تاريخى كه با دقتى علمى و . آورد مى
ستين كوشد رويكردى داشته باشد را ها ارائه شده است و مى آميخته به احساس و عاطفه نهفته در نهانگاه همه انسان

خواننده با ژرف انديشى در بند بند اين مقتل و با دريافت واقعيت . آلود هاى اين روز خونبار و ننگ به صحنه
يابد؛ زيرا جز اين نيست كه در هر عصرى هم يزيد  تاريخى اين رويداد، وظيفه خود را در روزگار خويش مى

 چهره نگارى عاشوراى حسينى كه دراين كتاب .حضور جنايت بار خويش را دارد و هم حسين، بار امانت بر دوش
پذير نيست و در  آورد كه فراموشى آن به آسانى امكان نقش دارد، صورتى از آن را در ذهن صورتگر آدمى پديد مى

هايى است هدفمند، همراه با  هاى تاريخى سيد، نگارش نگارش. يابد سويداى وجود آدمى حضورى كامالً ديرپا مى
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   نتيجه گيرى
اند و شيعيان بغداد هم   شيعيان امامى به دليل برخوردارى از دو ويژگى مهم، همواره نقش تاريخى خود را ايفا كرده

ها با  آن. اول آن كه شيعيان در هر دوره از تاريخ، موقعيت خود را درك كرده اند: ستثنى نيستنداز اين قاعده م
اند كه با توجه به مقتضيات زمان و  پيروى از ائمه اطهارعليهم السالم و بزرگان شيعه به اين بلوغ فكرى رسيده

اى قيام را الزم ديدند، به آن اقدام  ههعليهم السالم وقتى در بر ائمه شيعه. شرايط موجود تصميم مناسب بگيرند
آنچه براى مكتب شيعه و پيشوايان آن مهم . كردند و هر گاه سياست تقيه را ضرورى يافتند، آن را در پيش گرفتند

ها به  هدف آن. هاى غاصب قرار گيرند است حفظ اين مكتب و دستاوردهاى آن است، اگرچه تحت لواى حكومت
دوم آن كه همواره در راه . كنند به هر قيمتى نيست؛يعنى اصل را فداى فرع نمىدست آوردن قدرت و حكومت 

زنده نگه داشتن مكتب خود، از هيچ فداكارى و كوششى دريغ نكرده و در اين مسير، به بذل جان و مال خويش 
شتن نهضت و گيرد كه موجب زنده نگه دا اند و اين همت و پشتكار از استوارى در عقيده سرچشمه مى اقدام كرده

شيعيان بغداد در اين دوران، با پيروى از بزرگان مكتب، به حفظ دستاوردها و شعائر . مكتب شيعه شده است
مذهب اقدام كردند و در اين مسير هر جا الزم بود، دست به شمشير بردند و هر گاه موقعيت اقتضاكرد سياست 

فظ مكتب و پيشبرد اهداف عالى آن است، دست يابند تقيه را در پيش گرفتند تا به هدف اصلى خود،  كه همان ح
و اتخاذ چنين سياستى از سوى ابن علقمى و سيد بن طاووس در ماجراى سقوط بغداد و پس از آن، در همين 

 .راستا بود
  
  
  

  هاى صفوى در موزه مركزى آستان قدس  پايه شمعدان
  

   ميثم جاللى
  شناسى  كارشناسى ارشد باستان
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گيرى  شكل. اى بر فرهنگ و هنر ايرانى داشته است جانبه  وجود بارگاه رضوى در درازاى تاريخ خود، تأثير همه
در اين نوشتار . اى در همين راستا است دارى اشياء قديمى در آن، پديده تدريجى موزه آستان قدس و نگه

 .شده، از بعد هنرى و فرهنگى، معرفى شده است اى دوره صفوى كه از اقالم روشنايى محسوب مىه شمعدان
 .كارى شمعدان، صفوى، فلزكارى، كنده: ها  كليد واژه

  
  هاى صفوى  شمعدان

 در  فلزكاران دوره صفوى با الهام از دو اصل تشيع و ملى گرايى، كه در آن زمان در كليه شئون اجتماع راه يافته و
 )207.(كردند و هنرمندان هم اين اصول را در كارهاى خود مورد نظر داشتند حال گسترش و توسعه بود، كار مى

گردد كه در طول نيمه اول قرن شانزدهم  هاى صفوى نوع جديدى از وسايل روشنايى محسوب مى  شمعدان
اى تو خالى با يك  يه به شكل استوانهها مركب است از يك پا اين شمعدان) 208.(شد ميالدى در ايران ساخته مى

مقطع پهن و يك مخزن براى روغن كه در باالترين قسمت پايه قرار گرفته و به وسيله يك برآمدى از ديگر 
 )209.(توان استفاده نمود از مخزن جدا از پايه به عنوان يك مشعل نيز مى. هاى پايه مجزا گرديده است قسمت

هاى گياهى و اشعار فارسى با خطوط خوش نستعليق كه جايگزين   با آرايش مخزن و پايه معموالً به وفور
پوشاندند اغلب به وسيله  ها را مى اشعارى كه روى پايه چراغ) 210.(گرديد هاى عربى شده بود، تزيين مى كتيبه

 اين اشعار بيشتر مضامين. شد و مشتمل بود بر اشعارى از شعراى نامدار يا غير نامى ايرانى مالكين باسواد توصيه مى
اى  مشهور از ادبيات ايران اشاره دارد و آن نمادى است از  باشد كه به استعاره پيرامون شمع و پروانه و سوختن مى

 .ارتباط جان آدمى با خدا
بنابراين به نظر . ها، جاى خالى براى نام مالك و تاريخ منظور گرديده است  روى برخى از اين پايه شمعدان

 از اين اقالم براى بازار ساخته شده بودند و اين فضاى خالى بعد از خريد، به سفارش مالك تكميل رسد برخى مى
 )211.(گرديده است مى

  
 هاى صفوى موجود در  پايه شمعدان

 )212( موزه مركزى آستان قدس رضوى
 در صحن اصلى موزه ها باشد كه در حال حاضر پنج عدد از آن ها، مفرغى و مشتمل بر هفت عدد مى  پايه شمعدان

در معرض نمايش ) حمام مهدى قلى بيگ(شناسى آستان قدس رضوى  ها در موزه مردم مركزى و يك عدد از آن
 .شود قرار دارند و پايه شمعدان هفتم در مخزن موزه نگهدارى مى

ها  ى از آنهاى مذكور خبرى نيست، در اين بررس  از آن جا كه امروزه از مخزن روغن در قسمت فوقانى شمعدان
به پايه (هاى وقفى  هر چند كه طبق مضمون برخى كتيبه. شود تحت عنوان پايه شمعدان و نه شمعدان ياد مى
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از ديدگاه اول . باشد مركزى آستان قدس از دو جهت قابل بررسى مىهاى موجود در موزه   پايه شمعدان
ها كار  يكى از اين شمعدان. هاى دوره صفوى است هاى ديگر پايه شمعدان ها قابل مقايسه با ويژگى هاى آن ويژگى

ه و  هجرى ساخت11 و 10هاى  رسد كه در اصفهان، در سده ها به نظر مى  ق و بقيه آن946الهور بوده، در سال 
ها به وسيله نوارهايى  باشد و بدنه آن  سانتيمتر متغير مى90 تا 35ها از  ارتفاع اين پايه شمعدان. اند پرداخته شده

هاى ارابسك   بخش مجزا تقسيم گرديده است و همانند ديگر اشياى فلزى اين دوره، با انواع طرح7 تا 3برجسته به 
ها از يك طرف و از طرف ديگر با اشعار فارسى  چى شكل و جناقىهاى ختايى و شاه عباسى، نوارهاى مارپي و گل

اند و گاهى نيز اشعارى  هاى شعراى بزرگ ايران انتخاب شده اين اشعار گاهى از سروده. اند تزيين و آرايش گرديده
ين است كه فردى گمنام سروده و زبان به زبان نقل شده و رواج پيدا كرده است و گاهى نيز كلمات موجود در ا

 .اند ابيات در ظروف مختلف جا به جا نوشته شده
. هايى منحصر به فرد هستند هاى صفوى موجود در موزه آستان قدس داراى ويژگى  از جهت ديگر پايه شمعدان

هايى است از زبان واقفان در ابراز ارادت به حضرت امام رضاعليه السالم كه نمونه آن  ها سروده يكى از اين ويژگى
نكته قابل توجه . توان مشاهده كرد مى)  رجوع شود1به پايه شمعدان شماره (ه شمعدان ساخت الهور را در پاي

باشد كه گاهى با خطى خوش و در مكانى مناسب  ها مى هاى وقفى و مضامين آن ها، كتيبه ديگر در اين پايه شمعدان
اند و معموالً مضامين  ده كارى شدهء كن ء و گاهى با خطى كج و معوج و به صورتى ناشيانه بر روى شى از شى
ساخت الهور به : 1هاى وقفى حاكى از آن است كه استفاده غير شرعى يا خارج از حرم پايه شمعدان شماره  كتيبه
  سانتيمتر38 و قطر قاعده 20 قطر دهانه باال -  سانتيمتر 90 ارتفاع - كنده كارى و قلمزنى شده -  946سال 

  
دانند كه گاه حكايت از نابسامانى اوضاع و احوال شهر و اماكن مقدسه و  ياء حرام مى مطهر را در مورد اين اش

 .ها در آن برهه از زمان دارند ها و غارتگرى دزدى
 :پردازيم ها مى ها به معرفى برخى از آن  در ادامه براى آشنايى بيشتر با جزئيات اين پايه شمعدان

هاى اسليمى كه در برخى  و نقوش بدنه آن عبارت است از طرحاى شكل بوده   پايه شمعدان مزبور استوانه
 ساخت -كارى شده  ريختگى و كنده: 2هاى مجزا قرار پايه شمعدان شماره  ها و نيم ترنج ها در ميان ترنج قسمت

 و قطر استوانه 2/16 قطر دهانه - سانتيمتر 7/38 ارتفاع - 051 هجرى، به شماره اموال 11 يا 10اصفهان به قرن 
  سانتيمتر16
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در قسمت اول در ميان چهارخانه . كنند اند و در مجموع سطح پايه شمعدان را به هفت قسمت تقسيم مى  گرفته
 :خورد اند اشعار زير به چشم مى قلمدانى شده

  شاهى كه كحل هر بصر از خاك پاى او

  دائم شفاى خلق ز دار الشفاى اوست
  گردون مطيع و چرخ به فرمان راى او

  طان رضا كه حكم قضا بر رضاى اوستسل
 :شود تر اين نوشته ديده مى  و در چهار ترنج كوچك

بنيانگذار اين نوع شمعدان براساس تحقيقات (نام سازنده . »بنده اسكندر ابن شكر اللَّه در هند ساخت بفضل اله «
ن ترنجى بر روى بدنه پايه و تاريخ ساخت نيز در ميا) 213)(خانم شيال كنبى در كتاب عصر طاليى هنر ايران

 :شود شمعدان خوانده مى
 »گر، ساخت الهور، اول جمادى الثانى سنه نهصد و چهل و شش عمل فقير استاد داود ريخته «

هاى آن به مرور زمان دچار فرسودگى   اين پايه شمعدان در قسمت تحتانى داراى ظرفى بوده كه بعضى قسمت
 .شديد شده است

ان به وسيله نوارهايى برجسته به سه قسمت تقسيم گرديده كه قسمت تحتانى بنا به داليلى  بدنه اين پايه شمعد
هاى موجود  بدنه اين پايه شمعدان بر خالف ديگر پايه شمعدان. ء بريده و مفقود شده است نامشخص از بدنه شى

هاى  قسمت. اهى استهاى اسليمى و نقش و نگارهاى گي در موزه آستان قدس رضوى مشبك بوده و مزين به طرح
 .گيرى گرديده است  ترك قالب8ء نيز به شكل  حائل ميان گردن و پايه شى

ء مذكور مزين به دو بيت شعر از اشعار سعدى به زبان فارسى و به خط نستعليق در   عالوه بر نقوش تزيينى، شى
 :باشد زير دهانه مى

  همى گفت و هر لحظه سيالب درد

 ددويدش به رخسار زر فرو مى
 رود  چو شيرينى از من به در مى

 رود چو فرهاد آتش به سر مى

 .»صاحب هو محمد امين«: ء در ميان ترنجى نوشته شده است  عالوه بر اين، در باالى اين ابيات، زير لبه شى
اى شكل بوده و به وسيله نوارهايى  هاى دوره صفوى، استوانه  اين پايه شمعدان نيز همچون ديگر پايه شمعدان

ء نيز همچون پايه  قسمت دوم يا شكمى اين شى. تقسيم گرديده است) گردن، شكم و پايه( قسمت 3برجسته به 
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ء  متن كتيبه وقفى كه در زير لبه شى.  ق، وقف حرم امام رضاعليه السالم گرديده است1026 اين شمعدان در سال 
 قرن دهم يا اوايل قرن -  ساخت اصفهان -كارى شده  ريختگى و كنده: 3نقره گرديده، چنين پايه شمعدان شماره 

  سانتيمتر7/21 قطر پايه -  سانتيمتر 5/13 سانتيمتر، قطر دهانه 5/45 درازا -  60ق، به شماره اموال .يازدهم ه 

  
 :باشد  مى

وقف كرد اين پيه سوز را از فتح باب سلطان قلى بيك كشنه در آستانه مقدسه متبركه مطهره امام على بن موسى  «
 خدا و نفرين رسول رضا به شرط آن كه از آستانه بيرون نبرند و نفروشند و طمع نكنند و خالف كننده به لعنت

 .»1026فتار شود سنه )گر(
 همچنين در ميانه بدنه پايه شمعدان و دور تا دور آن چند بيت شعر ميان طرحى جناقى و پوشيده در تزيينات انبوه 

 :خورد گياهى به خط خوش نستعليق بدين شرح به چشم مى
  عشق بايد در دل تاريك تا روشن شود

 شن شود شمع گر آتش نبيند از كجا رو

  گر فروزد صد هزاران شمع بى رخسار تو

  دل از آن كى مرا روشن شود

   اگر گيتى سراسر ياد كند چراغ مقبل
 (........................) هرگز نميرد چراغ 

اى از يك  باشيم كه گزيده  بر روى گردن ظرف نيز شاهد چهار نقش قلمدانى منقوش به كتيبه و به خط نستعليق مى
 : ميالدى، اهل خراسانى و مصنفش ملكيان شيروانى است16 و اوايل قرن 15وط به شاعر اواخر قرن غزل مرب

  بينم  همه صاحب دالن را روى دل سوى تو مى
  بينم چراغ اهل دل را روشن از روى تو مى

بل بازخوانى ء بوده كه كامالً مخدوش گرديده و قا  از طرفى متن داخل ترنج چهارم احتماالً حاوى نام صاحب شى
 .باشد نمى

   كتابنامه
شركت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ :  احسانى، محمد تقى، هفت هزار سال هنر فلز كارى در ايران، تهران-  1 

 .1382دوم 
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  ى معرف
  و نقد

   كتاب
  
  

  نسخه   اربعين مال فتح اللَّه قزوينى اى بازيافته از كتاب
  

 )فاضل( محمود يزدى مطلق 
  استاد دانشكده الهيات مشهد

 13/6/1387:  تاريخ پذيرش- 12/4/1387:     تاريخ دريافت

   چكيده
ى است كه نويسنده به بهانه معرفى كتاب  توجه علماى اسالم از گذشته به كاربرد رياضيات به ويژه عدد، موضوع

اربعين مال فتح اللَّه قزوينى، به آن پرداخته، ضمن آن كه سير تاريخى علم رياضى در ميان دانشمندان اسالمى هم 
ملّا فتح اللَّه كتاب خود را به شيوه منتجب الدين نگاشته، يعنى چهل حديث از چهل . مورد عنايت وى بوده است

 .عليه السالم نقل كرده است حضرت علىمنبع در مناقب 
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  عليه السالم رياضيات، عدد، اربعين چهل حديث، على: ها  كليد واژه
  
  

   رياضيات و عدد در فرهنگ اسالمى
   چنين گر بر سر آيد اربعينت

  بسا دولت كه با جان شد قرينت
   بدين دولت نيابد هر كسى راه

 )214(مگر آن كس كه باشد خاص درگاه
. آيد كه خود اَحد و واحد است ديشه مركزى اسالم، وحدت است و هر كثرتى از پديدآورنده جهان به وجود مى ان

از اين رو رياضيات در اسالم از لحاظ قطبيت درونى خود، همچون نردبانى به سوى آسمان است كه به رهبرى 
لذا از همان صدر اسالم به . رساندهاى اعلى و مطلق وجود ب تواند شخص را به جهان نمونه فلسفه اولى، مى

اند و به اين شاخه از دانش، عنايت  كرده گويد نظر مى رياضيات همچون زبانى كه از توحيد و تنزيه سخن مى
 .دادند خاصى نشان مى
بينيم كه در سده سوم هجرى رياضيدان معروف محمد بن موسى الخوارزمى چندين اثر در اين زمينه   از اين رو مى

ها كتاب المختصر فى حساب الجبر و المقابله است كه چندين بار به نام  ترين آن  به جاى گذاشت كه مهماز خود
 .؛ يعنى كتاب الخوارزمى به التين ترجمه شده استAlgorismiLiberليبر الگوريسمى  

هايى نگاشته  ههاى اين علم رسال  است كه در هر يك از شاخه- الكِندى - در همين قرن نخستين فيلسوف اسالمى 
هاى محمد و احمد و حسن، هر سه رياضيدان   سه پسر شاكر ابن موسى به نام- بنو موسى -پس از او . است

 .اند بزرگى بوده
 در آغاز سده چهارم هجرى چند مترجم و رياضيدان اليقى پيدا شدند كه از آن ميان ثابت بن قرّه حرّانى از همه 

پولونيوس و چند رساله از ارشميدس و مدخل علم حساب از نيكو ماخوس مشهورتر است كه رساله مخروطات ا
 .آمده را ترجمه كرده، در عين حال خود از قدماى رياضيدانان مسلمان به حساب مى

 يكى از رياضيدانان برجسته سده چهارم هجرى، ابوالوفاء بوزجانى، يعنى مهندس محمد بن محمد بن يحيى بن 
» فيما ينبغى ان يحفظ قبل ارتماطيقى«باشد كه رساله خطى   ق مى388رى بوزجانى متوفى اسماعيل خراسانى نيشابو

 در كتابخانه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسى مشهد موجود 1629تأليف وى در رياضيات، ضمن مجموعه شماره 
 .است

 بيرونى، فارابى، ابوبكر كرخى و توان از ابن هيثم، اخوان الصفاء، ابوسهل كوهى، ابن سينا،  همچنين در اين قرن مى
 .ديگران ياد كرد
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 در قرن پنجم و ششم هجرى كه سلجوقيان روى كار آمدند، فتورى نسبت به رياضيات در مدارس رسمى پديد 
ها حكيم عمر خيام  ترين آن اند كه بزرگ در عين حال چندين رياضيدان بزرگ در اين دوره وجود داشته. آمد

 .اند و در گاه شمارى ايرانى بودند كه به كارهاى علمى اشتغال داشتهنيشابورى و دستياران ا
 در قرن هفتم رياضيات، دوباره فعاليت پرشتاب خود را از سر گرفت و چهره برجسته اين دوره در علوم رياضى، 

 .خواجه نصيرالدين طوسى است و همكارانش در رصدخانه مراغه
عداد توسط ابن بناءِ مراكشى شده كه يك قرن بعد از او، غياث  در قرن هشتم هجرى برداشت جديدى از علم ا

 .الدين جمشيد كاشانى همين روش را دنبال كرد و او را به صورت كاشف حقيقى كسر اعشارى قلمداد كرد
رود، معماران و  اى در زمينه رياضيات به شمار مى  در دوره صفويه كه در واقع آخرين مرحله فعاليت نسبتاً گسترده

در اين دوره چهره رياضى معروف، شيخ . اند ها همگى از رياضيدانان قابلى بوده دسان مدارس و مساجد و پلمهن
هاى مختلف علم رياضى در مدارس  بهاءالدين عاملى است كه آثار رياضى او به صورت متون درسى در شاخه

قر يزدى، معاصر شيخ بهائى بوده دانشمند رياضى ديگرى كه در اين دوره ظهور كرد مال محمد با. رسمى درآمد
 .است كه بعضى از رياضيدانان متأخر بر اين عقيده هستند كه او باالستقالل، لوگاريتم را كشف كرده است

 پس از مال محمد باقر يزدى نام چند تن از خاندان نراقى كاشانى و مال على محمد اصفهانى در قرن سيزدهم 
 .اند اضى كردهخورد كه كارهاى ري هجرى به چشم مى

 خالصه آن كه دانشمندان مسلمان نظريه اعداد را هم از لحاظ رياضى و هم از لحاظ مابعد الطبيعى تكميل كردند و 
هاى محاسبه عددى  همچنين روش. مفهوم عدد را به ماوراى آنچه نزد يونانيان شناخته شده بود گسترش دادند

هاى هشتم و نهم به اوج خود  ياث الدين جمشيد كاشانى در سدهنيرومندى طرح ريختند كه در اواخر و در زمان غ
هاى مشابهى از رياضيات وابسته به عدد، كار كردند،  هاى عددى و كسرهاى اعشارى و شاخه رسيد، و نيز در رشته

و نيز علم جبر را گسترش دادند و به آن نظم و ترتيب علمى بخشيدند، و نيز كارهاى يونيانيان را در هندسه 
طحه و هندسه مجسمه ادامه دادند و باالخره مسلمانان مثلثات مسحطه مجسمه را تكميل كردند، و براى توابع مس

هاى صحيح فراهم آوردند و چند تابع مثلثاتى را كشف كردند، و با آن كه علم مثلثات را آغاز  مثلثاتى، جدول
ى نخستين بار توسط خواجه نصيرالدين طوسى پيدايش، همراه با علم نجوم رشد و توسعه پيدا كرده بود، لكن برا

و اين خود پيشرفت بزرگى را در ) 215.(در كتاب شكل القطاع به حد كمال رسيد و عنوان علم مستقلى پيدا كرد
 )216.(دهد رياضيات قديم نشان مى

  
  

  كاربرد عدد
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دد به طور اخص توجه داشتند،  در گذشته دانستيم كه چگونه دانشمندان مسلمان به رياضيات به طور اعم و به ع
تنها در شمردن و » عدد«امروزه . هم اكنون اشاره كوتاهى به كاربرد عدد در فرهنگ اسالمى خواهيم داشت

از نظر علوم لسانى و . آورى توسعه يافته است شود، بلكه دامنه كاربرد آن به صورت شگفت رياضيات خالصه نمى
ها و  ازندگى از كلمات بسيار فعال و نيرومند است و در زبان فارسى واژهانسانى، عدد، به خاطر قدرت تركيب و س

تركيبات بسيار زيادى از آن ساخته و پرداخته شده است و با اسم و كنايه و صفت و قيد و فعل همراه شده و 
يتى و مخمس تركيبات و معانى بسيارى را به وجود آورده است؛ مثالً مزدوج، مثنوى به معنى دوتايى، رباعى و دو ب

 .هاى اشعار فارسى، عدد دخالت دارد و مسدس و مسبع، و بدين سان در انواع قالب
 همچنين در عروض، موسيقى، فلسفه و منطق، فقه و شرايع، عرفان و تصوف و شعب علوم دينى از قبيل علم 

 )217.(حديث و اصول و قرائت نيز عدد كاربرد دارد
  

   كاربرد عدد اربعين
(= كلمه اربعين . اين گفتار، از ميان اعداد در كتاب و سنت، تنها اشاره به كاربرد عدد اربعين است بحث ما در 

 :در قرآن كريم چهار مرتبه به شرح زير به كار رفته است) چهل
 )51/ بقره (» لِمونَ اَربعينَ لَيلَةً ثُم اتَّخَذْتُم الْعِجلَ مِنْ بعدِهِ و اَ نْتُم ظَا و اِذْ واعدنَا موسى «

 « )26/ مائده (» قَالَ فَاِنَّها محرَّمةٌ علَيهِم اَربعينَ سنَةً يتيهونَ فِى الْاَرضِ فَالَ تَاْس علَى الْقَومِ الْفَاسِقينَ
 لِاَخيهِ هرُونَ اخْلُفْنى فى قَومى  عينَ لَيلَةً وقَالَ موسى ثَلثينَ لَيلَةً واَتْممنَاها بِعشْرٍ فَتَم ميقَات ربِّهِ اَرب وواعدنَا موسى «

 )142/ اعراف (» واَصلِح والَ تَتَّبِع سبيلَ الْمفْسِدينَ
»  الُهفِص و لُهمح ا وكُرْه تْهضَعو ا وكُرْه هاُم لَتْهمانًا حسهِ اِحيالِدانَ بِونَا الْاِنْسيصو تّىورًا حثَلثُونَ شَه  و هلَغَ اَشُداِذَا ب 

 والِدى و اَنْ اَعملَ صالِحا تَرْضيه و اَصلِح   اَوزِعنى اَنْ اَشْكُرَ نِعمتَك الَّتى اَ نْعمت علَى و على  بلَغَ اَربعينَ سنَةً قَالَ ربِ
كاِلَي تتى اِنّى تُبلِمينَلى فى ذُرِّيساِنّى مِنَ الْم 15/ احقاف . (» و( 

صلى اهللا عليه وآله و ائمه   توصيه به حفظ چهل حديث در روايات بسيار و به سندهاى متعددى از رسول اكرم
من حفظ اربعين «رحمه اهللا بابى با عنوان  ، تا آن جا كه علّامه مجلسى)218(عليهم السالم آمده است معصومين

من حفظ مِن اُمتى أربعين حديثاً «: صلى اهللا عليه وآله قال رسول اللَّه: كه از آن جمله است) 219(ستآورده ا» حديثًا
يعنى هر كس از امت من چهل حديث از ) 220(؛»مما يحتاجون إليه مِن أمر دينهم بعثه اللَّه يوم القيامةِ فقيهاً عالماً

 .انگيزد اوند او را روز قيامت فقيهى عالم بر مىآنچه در امر دينشان بدان نياز دارند حفظ كند، خد
هاى مختلف از ائمه اطهارعليهم السالم نقل شده است كه در   و ديگر احاديثى كه به همين مضمون و به صورت

 .ها جاى ترديد نيست و مسلّم الصدور هستند صحت آن
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حد و حصرى   موعود، به مصنّفات بىورى از شفاعت  بر اين اساس دانشمندان دينى به قصد ادراك ثواب و بهره
اند و متن آن احاديث را به خاطر سپرده و بر  اند و در آن تأليفات، چهل حديث معتبر و مسلّم را گرد آورده پرداخته

اند، تا آن جا كه بر اساس احصاى مقدماتى، حاجى خليفه بالغ بر  ها، مواظبتى دقيق داشته تكرار و تلقين و تعليم آن
ثقة االسالم . هاى اربعين را نام برده است از مجموعه) 222( عنوان ديگر26 در ايضاح المكنون تعداد و) 221(74

و صاحب الذريعة بالغ ) 223( عنوان اربعين پرداخته33تبريزى فصلى دارد در بيان اربعينيات كه در آن به معرفى 
چهل «هايى هست به فارسى به نام  تابالبته ك) 224.(شناسايى كرده است» اربعون« كتاب تحت عنوان 84بر 

باشند، لكن اسم آنها به نام اربعين يا چهل حديث  هاى ديگرى هست كه شامل چهل حديث مى و كتاب» حديث
ها از حوصله اين مقال  نيست؛ مانند كتاب لسان الصادقين و زالل المعين و ماء المعين كه احصاى همه اين كتاب

 .خارج است
ث مربوط به چه موضوعى باشد، وابسته به قصد مؤلفان از تأليف و جمع و ترتيب آن  در اين كه چهل حدي

اند و برخى به  باشد؛ چه بعضى از نويسندگان تنها به ذكر احاديث مربوط به توحيد و اثبات صفات الهى پرداخته مى
ت وارده در عبادات اند و گروهى همتشان را مصروف نقل روايا ذكر احاديث مربوط به احكام شرع اكتفا كرده

اى  اند و عده هايى كه درباره مواعظ و رقائق و آداب و اخالق آمده بسنده نموده اند و گروهى به جمع حديث نموده
بدين سان تفنّن . اند ها را كتاب االربعين ناميده هم به موضوعات گوناگون و پر از فوايد علمى پرداخته و همگى آن

 .المى موجب اين همه تنوع گرديده استو ذوق و ابتكار نويسندگان اس
صلى اهللا  ترين موضوعات كه مد نظر مؤلفان اسالمى بوده است، مسئله خالفت و جانشينى پيامبر اسالم  يكى از مهم

لذا جمعى از بزرگان به تأليف و شرح چهل حديث در . عليه وآله است كه همواره ميان مسلمين مطرح بوده است
، چنان كه شيخ اسعد بن ابراهيم حلّى در كتاب االربعون حديثاً فى الفضائل و المناقب، از اند اين موضوع پرداخته

 ق از امام شافعى و حنبلى روايت كرده كه مقصود 610مشايخ و اساتيدش از علماى عامه در يك مجلس به سال 
 .باشد عليهم السالم مى تصلى اهللا عليه وآله از حفظ اربعين حديث، چهل حديث در مناقب اهل بي پيامبر اسالم

تنها . اند عليه السالم نوشته در مناقب اميرالمؤمنين» اربعين حديث«هايى با عنوان   بدين منظور، مؤلفان اسالمى كتاب
عليه السالم توسط علماى اسالمى  طالب عبدالجبار رفاعى از ميان پنج هزار كتابى كه در فضايل و مناقب على بن ابى

 عنوان به نام چهل 10عليه السالم و   كتاب به نام اربعون حديثاً در فضائل اميرالمؤمنين23لغ بر تأليف شده است با
رحمه اهللا در سلسله مقاالتش با  و سيد عبدالعزيز طباطبائى) 225.(حديث راجع به آن حضرت شناسانده است

در اين زمينه ) 226.(معرفى كرده است كتاب را 199بالغ بر » عليهم السالم فى المكتبة العربية اهل البيت«عنوان 
در » اربعون حديثاً« كتاب به نام 16 كتابى كه به نام اربعون حديثاً شناسانده است حدود 84صاحب الذريعة از ميان 

ها كتابى است كه به نام اربعون حديثاً،  كه يكى از آن) 227(عليه السالم است، فضائل و مناقب حضرت اميرالمؤمنين
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   مؤلف كتاب اربعين

ترين منبعى كه در آن از اين كتاب ياد شده است كتاب انيس الخاطر و جليس المسافر يا كشكول بحرانى   قديم
 1186متوفى (است از فقيه و محدث بزرگ علّامه متبحر شيخ يوسف بن احمد بن ابراهيم درازى بحرانى 

پيداست كه مال فتح اللَّه بن شكر اللَّه ... فى كتاب اربعين الحديث للفاضل فتح اللَّه واعظ: كه در آن آمده)228)(ق
ها كه به شرح حال  ثانياً آن. نيست، چون ايشان مشهور به مفسر است نه واعظ )  ق997متوفى (كاشانى مفسر 

 )229.(اند عين كه جزء تأليفات وى باشد نبردهاند نامى از كتاب ارب ايشان پرداخته و آثار وى را بر شمرده
از زاد روز و شرح احوال واعظ . باشد  بنابراين به طور قطع كتاب حاضر تأليف مال فتح اللَّه واعظ قزوينى مى

 .قزوينى چندان اطالعى در دست نيست
ى عاملى به سال و محمد شفيع حسين) 231(و بحرانى) 230)( ق1104متوفى ( شيخ محمد بن حسن حرّ عاملى 

او را پدر مولى رفيع ) 235(و محدث قمى) 234(و مدرس تبريزى) 233(و اسماعيل پاشا بغدادى) 232( ق1190
 .دانند مى)  ق1089متوفى رمضان (الدين محمد واعظ قزوينى 

 قزوينى در  اگر ما مستند آقاى دكتر سيد حسن سادات ناصرى را صحيح بدانيم كه والدت ميرزا رفيع الدين محمد
و با توجه به اين كه مؤلف كتاب اربعين؛ يعنى مالفتح اللَّه قزوينى در حديث ) 236( ق بوده است1027ذيحجه 

هفتم، دهم، يازدهم، هفدهم، سى و پنجم، سى و ششم، سى و هفتم، سى و هشتم و سى و نهم از كتاب خود از 
كند، پس قطعاً بايد پس از اين تاريخ،  اللَّه ياد مى حمهبه عنوان ر)  ق993متوفى (مقدس اردبيلى، احمد بن محمد 

كتاب اربعين را ساخته باشد و اين امر، نظريه ما را نيز تأييد خواهد كرد كه ملّا فتح اللَّه پدر مال رفيع الدين محمد 
 مال فتح اللَّه قزوينى مؤلف كتاب ابواب الجنان است، لكن محمد طاهر نصرآبادى مال رفيع الدين مذكور را نواده

 )237.(داند مى
 .) ساخته است1112 تا 1083 ق يا به نقل الذريعة 1091 تا 1077هاى  نصرآبادى كتاب خود را بين سال (

:  گويد423اند؛ مثالً صاحب الذريعة در جلد اول، صفحه   به تبع نصرآبادى، برخى از مؤلفان بر همين عقيده رفته
إنّه المولى فتح اللَّه الواعظ القزوينى والد المولى محمد رفيع ... ح اللَّه الواعظاربعون حديثا للمولى الفاضل فت

ق، لكن در جزء چهارم از جلد نهم الذريعة صفحه . ه 1089القزوينى مؤلف كتاب ابواب الجنان و المتوفى سنة 
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اند و مال محمد رفيع دوم را   علت وقوع اين اختالف آن است كه در اين خانواده دو تن به نام مال محمد رفيع بوده
اند، چنان كه محمد شفيع حسينى عاملى زنده به سال  تح اللَّه بوده است به جاى نواده اول دانستهكه نواده مال ف

ولد موالنا فتح اللَّه قزوينى است و خلف ) يعنى مير محمد رفيع واعظ قزوينى(جناب ميرزا : ق گويد. ه 1190
بوده و خلف او ميرزا محمد رفيع مشهور به ارجمند او ميرزا محمد شفيع است كه او نيز در فن شعر و انشاء ماهر 

ميرزا بابا است كه جلد ثانى ابواب الجنان را تأليف فرموده و چون سنّ شريفش به مرحله بيست و پنج رسيد از دار 
 در 1089يافته، سنه » گفت حيف از واعظ«تاريخ فوت ميرزا رفيعاى اولى . الغرور به دارالسرور رحلت فرموده

 )244.(وين به جوار رحمت رب العالمين پيوستدارالسلطنة قز
   كتاب اربعين مال فتح اللَّه

 يكى از فقها و محدثين بزرگ سده ششم هجرى شيخ منتجب الدين على بن عبيد اللَّه بن بابويه رازى كتابى در 
ين شيخاً من أربعين االربعون حديثاً عن اربع«عليه السالم نگاشته است به نام  مناقب و فضائل على بن ابى طالب

اين كتاب شامل چهل حديث است كه از چهل استاد شنيده و از چهل صحابه روايت شده است و در . »صحابياً
باشد، تا به وظيفه دينى خود عمل  عليه السالم مى ها در فضائل على بن ابى طالب چهل كتاب آمده است كه تمام آن

 مقدس اسالم و نشر واليت باشد كه كمال دين و تمام نعمت و جلب كرده باشد كه همانا در اهتزاز درآوردن پرچم
 .گمان بنيان عدالت و دفاع از مذهب حقه جعفرى بر واليت استوار است رضاى پروردگار در آن است و بى

 مال فتح اللَّه قزوينى كتاب خود را به شيوه كتاب منتجب الدين نگاشته است؛ يعنى از چهل منبع به شرح زير، 
 :عليه السالم نقل كرده است حديث در مناقب حضرت علىچهل 

 . بشارة المصطفى لشيعة المرتضى- 1 
 . روضة الواعظين- 2 
 . عيون االخبار- 3 
 . كشف الغمة- 4 
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 . زبدة البيان- 5 
 . مشارق االنوار- 6 
 . روضة الواعظين- 7 
 . كفاية الطالب- 8 
 . نهج الحق و كشف الصدق- 9 
 .خبار عيون اال-  10 
 . تفسير ثعلبى-  11 
 . كشف الغمة-  12 
 . سِرّ العالمين-  13 
 . طرائف-  14 
 . مناقب خوارزمى-  15 
 . مشارق االنوار-  16 
 . امالى طوسى-  17 
 . بصائر الدرجات-  18 
 . مناقب ابن مغازلى شافعى-  19 
 . زبدة البيان-  20 
 . خصال صدوق-  21 
 . امالى طوسى-  22 
 .رسى احتجاج طب-  23 
 . كتاب االزهر-  24 
 . تفسير كشاف-  25 
 . در ثمين-  26 
 . كافى كلينى-  27 
 . عيون االخبار-  28 
 . خاتمة كتاب االربعين-  29 
 . نهج الحق-  30 
 . مجالس صدوق-  31 
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 . خصائص علّويه-  32 
 . روضة الواعظين-  33 
 . المواقف-  34 
 . رساله لعنيه-  35 
 . بستان الكرام-  36 
 . رساله لعنيه-  37 
 . زبدة البيان-  38 
 . امالى طوسى-  39 
 . بستان الكرام-  40 

صلى اهللا عليه وآله فضيلت  ها از پيامبر اكرم كند كه آن  مال فتح اللَّه احاديث را از چهل تن از صحابه روايت مى
 :دارند، به اين شرح عليه السالم را بيان مى حضرت على

 . يزيد بن قعنب- 1 
 .ن عباس اب- 2 
 . جابر بن عبداللَّه انصارى- 3 
 . ابى سعيد خُدرى- 4 
 . عبدالسالم بن صالح هروى، از حضرت رضاعليه السالم- 5 
 . زيد بن ارقم- 6 
 . انس بن مالك- 7 
 . عبداللَّه بن مسعود- 8 
 .عليه السالم  على بن ابى طالب- 9 
 .عليه السالم  على بن ابى طالب-  10 
 . بخارى آمده است در صحيح-  11 
 . انس بن مالك-  12 
 . جمهور مخالفين، از رسول خداصلى اهللا عليه وآله-  13 
 .صلى اهللا عليه وآله  خالد بن ربعى، از اميرالمؤمنين از رسول اكرم-  14 
 . ابن عباس-  15 
 . عبداللَّه بن مسعود-  16 

 ٩٨



 . ام السلمه-  17 
 .عليه السالم  على بن ابى طالب-  18 
 . جابر بن عبداللَّه-  19 
 . ابن عباس-  20 
 . انس بن مالك-  21 
 .عليه السالم  حسين بن على-  22 
 . ابن عباس-  23 
 . به سند مناقب خوارزمى-  24 
 .عليه السالم  از حضرت على-  25 
 . به سند كتاب فضائل الصحابه بيهقى-  26 
 . ابوذر، از رسول خداصلى اهللا عليه وآله-  27 

 قاسم ب-  28  .عليه السالم از رسول خداصلى اهللا عليه وآله ن معاويه، از امام صادق
 . انس بن مالك، از رسول خداصلى اهللا عليه وآله-  29 
 .گويد عليه السالم مى  اعمش، از فضائل على-  30 
 .كنند عليه السالم روايت مى  عبداللَّه بن عباس و سعيد بن جبير، از فضائل على-  31 
 . يمانى، از رسول خداصلى اهللا عليه وآله حذيفة بن-  32 
 .گويد عليه السالم مى عليه السالم از خصوصيات حضرت على  منقذ اسدى، از خواص على-  33 
 .كند  زمخشرى در كشاف از رسول خداصلى اهللا عليه وآله روايت مى-  34 
 .كند ى ابن سليمان راعى داستان معراج رسول خداصلى اهللا عليه وآله را نقل م-  35 
 . سلمان فارسى، از رسول خداصلى اهللا عليه وآله-  36 
 .عليه السالم از رسول خداصلى اهللا عليه وآله  سعد بن بشر، از على-  37 
 . ابو هريره، از رسول خداصلى اهللا عليه وآله-  38 
 . عايشه، از رسول خداصلى اهللا عليه وآله-  39 
 .على بن حسين بن عبدالرحمن علوى حسينى شريف زاهدى ابوعبداللَّه محمد بن -  40 

 :شود  در هر حال نسخه موجود بدون خطبه است و چنين آغاز مى
 بسمله الحديث االول روى االمام العالم الزاهد ابوالقاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد الطاوس العلوى 

لشيعة على المرتضى باسناده الى يزيد بن الفاطمى عامله اللَّه بلطفه الجلى و الخفى، فى كتاب بشارة المصطفى 
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الموسوم باربعين تم الكتاب . فهذا مما سمعته و رويته والحمد لِلّهِ رب العالمين. فيقول نعم سِرّ الحال شرط:  انجام
 ...حديث فى غرة شهر ربيع الثانى يوم االربعاء بعد الظهر فى مسجد شاه عباس صفى فى دار السلطنة صفاهان

 س، به خط محمد مقيم بن رضا على حسينى در مسجد شاه عباس صفى 14*8 سطرى 16 اين كتاب به خط نسخ 
 23شنبه  عنوان و نشان شنگرف نسخه در شب يك. ق. ه 1083در دارالسلطنة صفاهان در چهارشنبه غرّه ربيع الثانى 

عليه السالم در نجف اشرف توسط كاتب اين  ق در بقعه شريف حضرت امير المؤمنين على. ه 1086ذيحجه سال 
معلق به حواشى لغوى، در آغاز نسخه در ده برگ . كتاب محمد مقيم بن رضا على حسينى مقابله گرديده است

ادعيه، شعر، سورة الوالية، و خطبه آغاز منبر كه اين مطالب را در منزل شيخ فخرالدين طريحى هاى فقهى  يادداشت
ق نگاشته است و در آخر نسخه نيز حدود بيست و يك برگ مطالب منبرى، از جمله حديث اصبغ بن . ه 1086در 

 .به همان خط محمد مقيم در همان تاريخ... نباته، بندى از تورات، حديث معراج و
 .ئى  س، جلد تيماج زرد اليه5/18*13 گ 142 كلّا داراى 

 . اميد است هر چه زودتر، گرد غربت از چهره اين نسخه زدوده شده، به زيور طبع آراسته گردد
  
  

   دايرةالمعارف آستان قدس رضوى
  

 )245( گروه دايرةالمعارف- بنياد پژوهشهاى اسالمى 
  
  

عتيق على بن احمد بن ملك اسماعيل . قدس در دوره صفوى، واقف آستانعتيق منشى، نخستين متولى   خواجه
وى در كتابت و انشاء از سرآمدان . در اردوباد زاده شد) ق672-597(طوسى از اعقاب خواجه نصيرالدين طوسى 

منصب «او در هنگام تصدى . نويسى استاد بود نوشت و در خوش روزگار خود بود، خط تعليق را پخته و جلى مى
؛ همو، 2/931قمى، خالصةالتواريخ، (طغراى شاهى را تغيير داد ) ق930-906(در دربار شاه اسماعيل اول » نشاءا

او . »متولى مشهد مقدس معالى مزكى شد«هنگامى كه خواجه عتيق از مالزمت شاه استعفا كرد، ). 46گلستان هنر، 
ساخت و ) ر مدرسه باالسر(سه شاهرخى هاى اقامت در مشهد براى مقبره خود عمارتى در جنب مدر در سال

 )246).(46همو، گلستان هنر، (جا داشت، بر آن وقف كرد  رقبات خود را كه در آن
خبرى از دخالت مستقيم فرمانروايان ايران در امور حرم ) آغاز سده دهم هجرى( چون تا پيش از برآمدن صفويان 

سال دقيق آغاز و . قدس ناميد يد نخستين متولى آستانرضوى و گماردن متولى در دست نيست، خواجه عتيق را با
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عتيق على بن ... كاتب الحروف «: اش از تصدى خود در آستانه رضوى چنين ياد كرده است نامه  او در وقف
و قنوات را كه مالك و متصرف بوده، وقف اركان، رقبات، مزارع  در ايام مالزمت در آن آستان آسمان... احمد
و بعد از آن به اطعام فقرا و ... ام بر مصالح روضه منوره تا محصول و منافع آن را اول به عمارت رقبات  كرده

قدس  گرچه خواجه از تصدى خويش در آستان). خواجه عتيق منشى(» جا دهند الصالح متولى آن حسب... مساكين
، اما اشاره او به متولى آن آستانه، دليلى بر وجود اين شغل و منصب در »متولى«كرده و نه ياد » مالزمت«با عنوان 

 .زمان اوست
خويش واگذاشت، خاندان او تبارنامه خود را با نام ) پسران(  چون وى اداره موقوفاتش را به فرزندان ذكور 

 ).پيمايش(اند  تا كنون حفظ كرده» عتيقى«خانوادگى 
قرار داشته است ) مدرسه باالسر(محدوده رواق دارالواليه، در محل مدرسه شاهرخى قديم  آرامگاه وى در 

 ).491، دولتشاه سمرقندى، 2/1116سمرقندى، (
نامه عتيقى، سواد اداره مخطوطات آستان قدس رضوى؛ دولتشاه سمرقندى،  خواجه عتيق منشى، وقف:  منابع 

الدين عبدالرزاق،  مد عباسى، بارانى، تهران؛ سمرقندى، كمالتذكرةالشعرا، تصحيح ادوارد براون به كوشش مح
احمد،  ، قمى، قاضى1372السعدين، تصحيح دكتر عبدالحسين نوايى، مطالعات و تحقيقات، تهران،  مطلع

؛ همو، گلستان هنر، تصحيح احمد سهيلى 1359خالصةالتواريخ، تصحيح دكتر احسان اشرافى، دانشگاه تهران، 
ش؛ 1355قدس، مشهد،  قدس، آستان ؛ مؤتمن، على، تاريخ آستان1352 فرهنگ ايران، تهران، خوانسارى، بنياد

 .ش1353قدس، مشهد،  قدس، دفتر موقوفات آستان نويس فهرست موقوفات آستان مولوى، عبدالحميد، پيش
 /مهدى سيدى    /

  
وى فرزند ميرزا ). ق1035-1030(، متولى آستان قدس رضوى )ق1035 تهران - (    رضوى، ميرزاابوطالب 

طهماسب صفوى  پدر و جدش از بزرگان سادات رضوى مشهد و مورد توجه شاه. ابوالقاسم و نوه ميرزاابوطالب بود
 و 410قمى، (مختار سبزوار بود  الدين على از خانواده ثروتمند و متمكن سادات بنى بودند و مادرش دختر ميرشمس

، از )ق975(او و برادرش ميرزا ابراهيم پس از درگذشت پدر ). بعد به 75؛ رضوى، 240؛ اسكندر منشى، 417
عباس اول  گذراندند و مورد توجه و عنايت شاه طريق امالك و اموال بسيارى كه در مشهد داشتند، روزگار مى
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؛ 163اسكندرمنشى، (قدس برگزيد  ق وى را به توليت آستان1030عباس در بازگشت از فتح قندهار در سال   شاه
ها  عباس عليه عثمانى ميرزا ابوطالب در سفر جنگى شاه.  داشتكه تا زمان فوت اين مقام را) جا شاملو، همان

به نوشته . ها در عراق به زيارت كاظمين، كربال و نجف نايل شد حضور داشت و بعداز شكست عثمانى
اسكندرمنشى كه در اين سفر با او همراه بود، ميرزا ابوطالب پس از بازگشت، از خدمت شاه مرخص و از قزوين 

كه معالجه او  طورى رديد، اما در تهران به علت خوردن ميوه زياد دچار قولنجى شديد شد، بهرهسپار مشهد گ
). 3/1763(پاى مبارك به خاك سپردند  جنازه او را به مشهد منتقل كردند و در پايين. سودى نبخشيد و از دنيا رفت

 ).330قزوينى، (فرزندش ميرزا بديع رضوى نيز بعدها متولى حرم شد 
ش؛ 1377آراى عباسى، تصحيح محمداسماعيل رضوانى، دنياى كتاب، تهران،  اسكندرمنشى، تاريخ عالم:  منابع

ش؛ شاملو، 1352رضوى، چاپخانه حيدرى،  رضوى، ميرزامحمدباقر، شجره طيبه، به اهتمام سيدمحمدتقى مدرس
 ارشاد اسالمى، تهران، ناصرى، وزارت فرهنگ و الخاقانى، تصحيح سيدحسن سادات قلى بن داود قلى، قصص ولى

؛ وحيد 28362 و 28429ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى، اسناد شم  ها، موزه ش؛ سازمان كتابخانه1371
 .ش1329فروشى داودى، اراك،  قزوينى، محمدطاهر، عباسنامه، تصحيح ابراهيم دهگان، كتاب

 /رجبعلى يحيايى    / 
  

تار و پود . نفايس گنجينه فرش آستان قدس رضوى متعلق به دوره صفوىدار، از  عباسى گالبتون  قالى افشان شاه
عباسى و نحوه  رنگ زمينه، الكى و طرح و نقشه آن افشان شاه. اين قالى از پنبه و پرز آن از پشمى كرك مانند است

 و هاى ختايى هاى پيچان، گل قالى با ساقه. هاى دو طرف متفاوت است هايى از گل بندى آن در قسمت رنگ
 .است اى درشت و نوارهايى از نقوش اسليمى آرايش يافته هاى نخلى و نيزه عباسى، برگ شاه

و در رج بعد ) يكى از رو، يكى از زير( گالبتون در اين قالى به صورت گليم با بافت حصيرى يك در ميان 
دهد،   متن را تشكيل مى3/1 ها كه حدود هايى از گل ها و قسمت ها، اسليمى ها، برگ ساقه. برعكس بافته شده است

با گالبتون پر شده كه در اصل از سطوح پشمى فرش گودتر بوده، اما در حال حاضر به سبب فرسودگى سطح 
 .سطح شده است هاى پشمى و گالبتون هم پرزها، قسمت

قالى .  استسوم پرز قالى  ابريشم در اين قالى بسيار كم به كار رفته است، ولى به صورت گالبتون به اندازه يك
اى براى محدود ساختن و جلوه دادن طرح و نقش  و سه حاشيه است كه به شكل قاب گونه) 247(داراى چهار طُره
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عباسى  هاى ريز و درشت شاه ا نقشه متن، تكرار يك واگيره از شاخ و برگ و گل نقش حاشيه اصلى هماهنگ ب
، الكى، روناسى، صورتى، ماشى، طوسى، آبى روشن و سير، زرد اكر، )الجوردى(اى  جمعاً يازده رنگ سورمه. است
 .اى سوخته و گالبتون در متن به كار رفته است قهوه

 355*555(متر است كه با توجه به ابعاد آن   سانتى5/6 گره در 45و رج شمار آن ) نامتقارن( گره آن فارسى 
 . مقاط است804 گره و 9654225 متر مربع مساحت، 70/19داراى ) متر سانتى

رود كه در خراسان بافته  شمار آن احتمال مى  محل بافت اين قالى مورد ترديد است، اما با توجه به نوع بافت و رج
 ).54دار،  صنعت(باشد  شده

ها با  شود و پرزها و بافت گالبتون در بعضى قسمت هايى از نقوش، دو رنگى ديده مى  در متن، حاشيه و قسمت
 .نما شده است مرور زمان، فرسوده و نخ

 .1341، نوروز 11قدس، شم عباسى، نامه آستان هاى شاه دار، احمد، قالى صنعت:  منابع
    / /فاطمه فالح

  
، )طبيعى( متر، تار و پرز، ابريشم، با پود پنبه، رنگ گياهى 11/1*4/1 چهارفصل با ابعاد  قاليچه محرابى، مشهور به

متر در قرن يازده هجرى به دست محمدامين كرمانى در كرمان بافته   سانتى5/6 گره در 60شمار  گره نامتقارن و رج
 .شده است

 .باالى آن، نام بافنده درج شده استهاى  اى با نقش متداخل است كه در گوشه  اين قاليچه، داراى حاشيه
. هاى ريز ختايى و افشان مزين شده است اژدرى و گل بهى با يك بند اسليمى دهن  زمينه پشت محراب به رنگ گل

 .منقوش است» سبحان ربى االعلى و بحمده«اى با عبارت  در پيشانى محراب، كتيبه
ها و  ها، بوته و هر قسمت با درخت) 31نصيرى،  ( چهار نهر، باغ متن محراب را به چهار بخش تقسيم كرده

رنگ زمينه، سبز مايل به زرد است كه بعد از بافت، . هاى رنگارنگ و پرندگان گوناگون مزين گرديده است گل
در هر نهر افقى و عمودى به ترتيب، دو و ). 220؛ مؤتمن، 22اردالن جوان، (حالتِ سايه روشن پيدا كرده است 

محل تالقى نهرها حوضى هشت پر، با سه ماهى و دو مرغابى است كه در حكم ترنج اين . استسه ماهى منقوش 
 .شود فرش محسوب مى
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ش؛ 1371هاى آستان قدس رضوى، مشهد،  اردالن جوان، سيدعلى، نگاهى به موزه مركزى، اداره موزه:  منابع
، »قالى و قاليچه«ش؛ مؤتمن، على، 1374سرا، تهران،  بافى ايران، فرهنگ نصيرى، محمدجواد، سيرى در هنر قالى

 .ش1353، 1قدس، دوره دهم، شم نامه آستان
 /عذرا يوسفى    /
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 هزار متر مربع، در تاريخ 15، به مساحت )عتيق(رواق دارالحجه واقع در زير صحن انقالب :  عكس پشت جلد
 با حضور حضرت آيةاللَّه هاشمى رفسنجانى و مقام منيع توليت آستان قدس رضوى حضرت آيةاللَّه 23/5/1387

 .واعظ طبسى افتتاح شد
اى با طبقات باال و   اين رواق به دليل همجوارى با روضه منوره و قبر مطهر امام رضاعليه السالم ارتباطات ويژه

 .باشد راستا مى  كه در آن قبله با مضجع شريف همپايين پاى حضرت دارد و تنها رواقى است
  
  

 1387، تابستان 99شماره /  ترويجى - فصلنامه علمى 

  
  
  
  
  
  
  

  صاحب امتياز

   بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى
  مدير مسئول و سردبير

   دكتر محمدمهدى ركنى يزدى
   شوراى نويسندگان

   محمد واعظزاده خراسانى
 استاد دانشكده الهيات و معارف اسالمى دانشگاه فردوسى مشهد 

   دكتر محمدمهدى ركنى يزدى
  استاد دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد

   دكتر عليمحمد برادران رفيعى
  استاديار دانشكده علوم تربيتى دانشگاه فردوسى مشهد

   دكتر محمدهادى عبدخدايى
 نشكده الهيات و معارف اسالمى دانشگاه فردوسى مشهد استاديار دا
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   دكتر محمود روحانى
  استاد دانشگاه علوم پزشكى مشهد

   دكتر مهدى جليلى
  استاد دانشكده الهيات و معارف اسالمى دانشگاه فردوسى مشهد

   على اكبر الهى خراسانى
  هاى اسالمى  مدير عامل بنياد پژوهش

 پور  صادقمحمد حسين:  مدير داخلى

  محمد رضا نجفى:  ويراستار
   واحد حروفنگارى-على برهانى :  حروفنگارى و آرايش صفحات

   ابراهيم بصرى-سيد مسعود فرهنگ :  طرح جلد
  مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى:  چاپ و صحافى

  
قرآن و «ليهم السالم در دو گرايش ع  ترويجى مِشكوة براى نشر علوم اسالمى و معارف اهل بيت- فصلنامه علمى 

 .شود از سوى بنياد پژوهشهاى اسالمى منتشر مى» تاريخ و فرهنگ اسالمى«و » حديث
  
 Gصفحات مشكوة به روى نويسندگان، پژوهشگران و مترجمان باز است     . 
  
 Gنيستهاى مطرح شده در اين فصلنامه لزوماً بيانگر رأى و ديدگاه مجله      آراء و ديدگاه . 
  
 Gاى چند سطرى ارسال شود     اصل مقاله با خطى خوانا به همراه چكيده. 
  
 Gزمان براى چند نشريه ارسال شده باشد اى چاپ يا هم      مقاله نبايد قبالً در نشريه. 
  
 Gهاى ترجمه شده با متن اصلى همراه باشد     مقاله. 
  
 Gستها آزاد ا     دفتر مجله در ويرايش مقاله. 
  
 Cر -مشهد :     نشانى مجلّهدفتر مجلّه 91735-366 دوربرگردان بست طبرسى، صندوق پستى - حرم مطه ،

 2230005 دورنگار 2232501- 10تلفن . مشكوة

 E-mail: mishkat@islamic-rf.irنگار      پيام
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نزد بانك ) 0104818275006(ره توانند بهاى اشتراك مجلّه را به حساب جارى سيبا شما مندان مشكوة مى  عالقه

 .ملّى شعبه چهارراه شهداى مشهد واريز كنند و برگه بانكى را همراه نشانى پستى خود به دفتر مجلّه بفرستند
  

   نسخه1500    شمارگان 
  ريال 4000    بهاى هر شماره 

   ريال16000    بهاى اشتراك ساالنه 
 

 (...................Anotates.......) .......... 

: ك.ر. نام ديگر كتاب تصحيح االعتقاد بصواب االنتقاد است كه علّامه سيد هبة الدين شهرستانى ذكر كرده) 1
، مؤسسة االمام الصادق، قم، 1371تصحيح اعتقادات اإلماميه، الشيخ المفيد، المؤتمر العالَمى أللفية الشيخ المفيد، 

 .23 مقدمه، ص
 .122- 120 گفته، ص مأخذ پيش: ك.هاى شيخ مفيد درباره كيفيت نزول وحى ر حثبراى آگاهى از نمونه ب) 2
مند براى حفظ مبانى اسالمى به پاسخ شبهات اقدام كرده بودند، اما چون  پژوه و غيرت هر چند دانشمندان قرآن) 3

بضاعت خود به اى خاص و مخاطبانى ويژه بوده، مانع از اين نيست كه ديگران هم در حد  هر كدام در محدوده
 .باره بپردازند، با اعتراف به اين كه فضل تقدم و تقدم فضل از آنان است تحليل و تحقيق در آن

 .راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، تحقيق محمد سيد گيالنى، المكتبة المرتضويه، طهران، وحى) 4
) 5 .)12/ األنفال (» اِذْ يوحى ربك اِلَى الْملئِكَةِ

 ).68/ النحل (» ... ربك اِلَى النَّحلِ و اَوحى) 6
اما در مورد انسان . در اين موارد وحى همان هدايت تكوينى است). 12/ فصلت (»  سماءٍ اَمرَها   فى كُلِ و اَوحى) 7

 .شود هدايت تشريعى است كه به وسيله انبيا به آدميزادگان ابالغ مى
 ).7/ القصص (»  اَنْ اَرضِعيهِ  موسى   اُمِ ىواَوحينَا اِل) 8
دكتر محمود راميار، تاريخ قرآن، : ك.براى آگاهى بيشتر درباره تفاوت وحى و الهام و كاربرد هر كدام ر) 9

 .147- 145 ، ص1362انتشارات اميركبير، 
 .39 و 38 ، ص65، شماره 17، سال 1387مجله تخصصى كالم اسالمى، بهار : گزيده از) 10
سيد على : ك.اى كه نازل شده ر پژوهان در باب اولين سوره براى مالحظه آراى گوناگون مفسران و قرآن) 11

الموسوى الدارابى، نصوص فى علوم القرآن، باشراف استاذ محمد واعظزاده الخراسانى، بنياد پژوهشهاى اسالمى، 
 .423 و 420 ، ص2 ج
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دويبةٌ سوداء شِبه الدود «: اند اش نوشته ، در معنى»خون، خون غليظ«يعنى غير از معنى شناخته شده آن » علَق) 12
؛ يعنى كرمك زالو )أقرب الموارد، سعيد الخورى الشرتوتى اللبنانى(» بالماء تعلق بالشاربِ منه فتمص الدم تكون
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هاى ديگر هم  شأن نزول. 177 ، ص13 به نقل از السيد محمد حسين الطباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج) 15
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روح الجنان فى تفسير القرآن، حسين ابن محمد بن احمد الخزاعى النيشابورى، به كوشش و روض الجنان و ) 16

 .263 ، ص12 هاى اسالمى، ج تصحيح محمد جعفر ياحقى و محمد مهدى ناصح، مشهد بنياد پژوهش
 .گويم ديوار تو بشنو به در مى: در فارسى گوييم) 17

) 18 .كند للى به نتيجه اصلىِ بحث وارد نمىقبول اين توجيه خ. 178 ، ص13 الميزان، ج
محمد مهدى ركنى : ك.براى تفصيل مطلب ر. تعبيرى است از نويسنده درباره اعجاز قرآن مجيد» معجزه سخن) 19

 .10، فصل 1379يزدى، آشنايى با علوم قرآنى، سازمان سمت و بنياد پژوهشهاى اسالمى، تهران، 
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 .53 ، ص2 روض الجنان، ج: ك.ر. اند ولع بر قرائت قرآن گفته
 .1306سيد شريف جرجانى، التعريفات، دارالكتب العلمية، ) 21
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 .285- 283، ص 10رشيد الدين ميبدى، كشف األسرار و عدة األبرار، ج : ك.ر. كند كه شنونده را جذب مى
) 23 .346 ، ص1 السيد على الموسوى الدارابى، نصوص فى علوم القرآن، ج: رفان، به نقل ازالزُّرقانى، مناهل الع

) 24 .211 ، ص1 همان، ج
مرحوم علّامه طباطبايى سبب نزول آيات را با حديثى از امام . 278 ، ص13 الميزان فى تفسير القرآن، ج: ك.ر) 25

 .دكن عليه السالم كه در تفسير قمى آمده نقل مى جعفر صادق
: مندوب. در عرف شرع كارى كه فاعلش مستحق مدح و ثواب باشد، اما بر تارِكش گناه و عقابى نباشد: ندب) 26
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 .طلبد فرصتى ديگر مى
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 .297 و 296، ص 7دايرةالمعارف بزرگ اسالمى، ح : بنگريد به) 33
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 .92، ص 1لسان العرب، ج : بنگريد به) 35
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 ١٠٩
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191  - 217. 
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 .290 شيخ صدوق، التوحيد، ص) 87
 .187 ، ص1 كلينى، اصول كافى، ج) 88

) 89 .258 ، ص1 قاضى سعيد قمى، شرح توحيد الصدوق، ج
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 .35 شيخ صدوق، التوحيد، ص) 92
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 .230 و 219 ؛ لمعات الهيه، ص82 بدايع الحكم، ص: براى آگاهى از اين تفاسير بنگريد به) 102
 .282 ، نهاية الحكمة، صعلّامه طباطبايى) 103
 .301-294 ، ص1 شيخ صدوق، عيون اخبارالرضا، ج) 104
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 .82 آقا على زنوزى، بدايع الحكم، ص) 106
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 .341 ، ص1368شناسى، انتشارات رشد،  آرتور، اس، ربر، فرهنگ روان) 110
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 .1380-1370نيا در جلسه پزشكان،  متافاضات استاد محمد باقر حك) 113
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 اپارين، حيات، طبيعت، منشأ و تكامل آن، ترجمه هاشم بنى طرفى، انتشارات شركت سهامى - اى - آ ) 115
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 .174 ، ص1360ة، ترجمه ابوالقاسم پاينده، سازمان انتشارات جاويدان، الفصاح نهج) 134
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 .99 ، ص14 ق، ج1366
 صفحه اينترنتى وجود دارند كه به نوعى 000/340/7 تعداد 1386بر اساس پژوهش انجام شده، تا بهمن ماه ) 151
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 .99 ، ص14 ج) هللا عليه وآلهصلى ا كلمات قصار پيامبر اسالم(درج گهر ) 155
 .189 ، ص9 ميزان الحكمة، ج) 156
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(roligious idontity )باشند مربوط مى. 

هاى فكرى  جريان« با عناوين اين نوشتار حاصل دو نشست علمى حجةاالسالم دكتر عبدالحسين خسروپناه) 161
است كه در جمع اساتيد و پژوهشگران بنياد پژوهشهاى اسالمى » تبيين و تحليل روشنفكرى دينى«و » معاصر ايران

 .در محل تاالر شيخ طبرسى بنياد ارائه گرديد
 .از فيلسوفان فرانسه در سده هفدهم) 1650-1596(رنه دكارت ) 162
 .از فيلسوفان انگلستان در سده هفدهم) 1679-1588(طامس هابز ) 163
هاى روشنفكرى فرانسه يا  ها و آرمان ، كه دائرةالمعارف بزرگ ادبى انديشه)1783-1717(ژان لورون داالمبر ) 164

 .فرهنگ معروف چيمبرز به همت او و دنى ديدرو فراهم آمده است
 كه توسط محمد على فروغى، به فارسى باشد گفتار در روش راه بردن عقل، يكى از آثار مهم دكارت مى) 165

، 1، ج 1361محمد على فروغى، سير حكمت در اروپا، انتشارات صفى عليشاه، : بنگريد به. ترجمه شده است
 .288- 211 ص
 ).1727-1642(آيزاك نيوتن ) 166
 .مسئول مكاتبه) 167
 .216 ، ص3 ، ج1353 العرفان، آل محبوبه، جعفر بن باقر نجفى، ماضى النجف و حاضرها، صيدا، مطبعة) 168
ميرزا محمد على مدرس تبريزى، ريحانة االدب فى تراجم المعروفين و الكنه واللقب، تبريز، كتابفروشى ) 169

 57 ، ص6 ، ج1369خيام، 

محسن امين، اعيان الشيعة، تصنيف سيد حامد على الحسينى، مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة و االرشاد ) 170
 .310 ، ص2 ، ج1352؛ عبداللَّه مامقانى، تنقيح المقال، تهران، المكتبة المرتضويه، 358 ، ص8 ، ج1416مى، االسال

) 171 .همان

 ١١٥



محمد بن على بن طقطقى، تاريخ فخرى، ترجمه وحيد گلپايگانى، چاپ دوم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر ) 172
 .19 ، ص1360كتاب، 

تهران، : ، چاپ دوم1403بيروت، داراالضواء، :  تصانيف الشيعة، چاپ سومآقابزرگ تهرانى، الذريعة الى) 173
 .162 ، ص15 ج

،  1370 على قرائى، كتابخانه آيةاللَّه مرعشى، -اتان كلبرگ، كتابخانه ابن طاووس، ترجمه رسول جعفريان ) 174
 .100 ص
 .102 و 101 همان، ص) 175

) 176 .75 ، ص10 الذريعه، ج
 بن طاووس، كشف المحجه، ترجمه اسداللَّه مبشرى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، رضى الدين على) 177

 .14، ص 17، بخش 1374
 .22-17همان، بخش ) 178
؛ ابن طاووس، جمال األسبوع بكمال العمل المشروع، قم، 18 و 17ابن طاووس، كشف المحجه، بخش ) 179

 .6-4 ، ص1411منشورات دار الذخاير، 
) 180 .24-23 س، كشف المحجه، صابن طاوو

 .18همان، بخش ) 181
 .71 ، ص4 ، ج1375تهران، انتشارات اميركبير، : على دوانى، مفاخر اسالم، چاپ دوم) 182

) 183 .همان
 .173 ، ص129ابن طاووس، كشف المحجه، بخش ) 184

) 185 .همان
 .175 ، ص131همان، بخش ) 186
 .167 ، ص125ابن طاووس، كشف المحجه، بخش ) 187
 .156 ، ص120همان، بخش ) 188
، 1413ابن طاووس، المجتنى من الدعاء المجتبى، تحقيق صفاءالدين البصرى، بنياد پژوهشهاى اسالمى، ) 189
 .49 ص
 .165 ، ص123ابن طاووس، كشف المحجه، بخش ) 190
 .172 ، ص128همان، بخش ) 191

) 192 .359 ، ص8 اعيان الشيعه، ج

 ١١٦



 .19 و 18تاريخ فخرى، ص ) 193
 .116 ، ص1 ، ج1330محمد حسين كاشف الغطاء، الدين والسالم والدعوة االسالمية، صيدا، مطبعة العرفان، ) 194
، 1414ابن طاووس، االقبال باالعمال الحسنه، تحقيق جواد الفيومى االصفهانى، قم، مكتب االعالم االسالمى، ) 195
 .95 ، ص3 ج

ق بن احمد بن فوطى، الحوادث الجامعه، عبدالمحمد آيتى، تهران، انجمن آثار كمال الدين ابوالفضل عبدالرزا) 196
 .196 و مفاخر فرهنگى، ص

رشيد الدين فضل اللَّه همدانى، جامع التواريخ، تصحيح محمد روشن و مصطفى موسوى، تهران، انتشارات ) 197
 .1019 ، ص2 ، ج1373البرز، 
لجوهر المحكوك فى طبقات الخلفاء والملوك، بغداد، دارالتراث الملك اشرف غسانى، العسجد المبسوك وا) 198

 .17 م، ص1975/ ق 1395االسالمى، 
جمال الدين احمد ابن عنبه، الفصول الفخرية، به اهتمام سيد جالل الدين محدث ارموى، شركت انتشارات ) 199

 .132-131 ، ص1363علمى و فرهنگى، 
 .32 كتابخانه ابن طاووس، ص) 200
 .127 ، ص1379امه حلّى، منهاج الكرامه، تحقيق عبدالرحيم مبارك، مشهد، علّ) 201
ابوالحسن على بن حسين مسعودى، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ) 202
 .241ص 
علمى للمطبوعات، ابن طاووس، الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف، تحقيق السيد على عاشور، مؤسسة اال) 203

 .123 ، ص1420
 .200 و 166، 162، 156، 155 همان، ص) 204
 .10 نهج البالغه، ترجمه سيد جعفر شهيدى، ص) 205
 .37- 35 ، ص1381على بن عيسى اربلى، كشف الغمة فى معرفة االئمة، تحقيق سيد هاشم رسولى، تبريز، ) 206
 .179، ص 1382احسائى ) 207
208 (pope, 9391, pp. 2152 - 5152. 
209 (Loukionine & Anatoli. 6991, pp. 671- 771. 
210 (Canby, 991, pp. 48- 58. 
211 (Bloom & blair, 1991 , pp. 804 - 014. 
 .ادامه مقاله براساس تحقيقات ميدانى مؤلّف تدوين گرديده است) 212

 ١١٧



213 (Canby, 9991, p. 06. 
 . ش1374عى ادب پارسى، تهران، طاليه، فرهنگ موضو= قادر فاضلى، پند نامه ) 214
 ش، 1354محمد تقى مدرس رضوى، احوال و آثار خواجه نصير الدين طوسى، تهران، بنياد فرهنگ ايران، ) 215
 .368 - 365ص 
 به 140 - 137 ش، ص 1359سيدحسين نصر، علم و تمدن در اسالم، ترجمه احمد آرام، تهران، خوارزمى، ) 216

 .اختصار
 .450 - 441 ش، ص 1368 محمد نشاط، شمار و مقدار در زبان فارسى، تهران، اميركبير، سيد) 217
 .53، ص 2 ش، ج 1375دايرة المعارف تشيع، زير نظر احمد صدر حاج سيد جوادى و ديگران، تهران ) 218
 از كتاب 20 ، باب158 - 153، ص 2 ق، ج 1403عالمه مجلسى، بحار األنوار، بيروت، دار إحياء التراث، ) 219
 .علم

) 220 .همان
مصطفى بن عبداللَّه مشهور به حاجى خليفه، كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون، بغداد، مكتبة المثنى ) 221

 .61 - 50، ص 1، ج ]  ق1360[
اسماعيل پاشا، ايضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون، افست از روى چاپ ) 222

 .56 - 54، ص 1 م، ج 1945
 .369 - 348، ص 3 ش، ج 1377ثقة االسالم تبريزى، مرآة الكتب، قم، مكتبه مرعشى، ) 223
 .436 - 408، ص 1 ق، ج 1387آقا بزرگ طهرانى، الذريعة الى تصانيف الشيعه، تهران، اسالميه، ) 224
يهم السالم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد عل عبدالجبار رفاعى، معجم ما كُتِب عن الرسول و اهل البيت) 225

 . كتاب التين16 و ج 16913 تا شماره 6 و ج 14146 تا 11428، از شماره 5 ش، ج 1371اسالمى، 
 .4 و 3، 2، 1 ق، شماره 1405عليهم السالم الحياء التراث،  تراثنا، قم، مؤسسه آل البيت) 226
 .436 - 413، ص 1الذريعة، ج ) 227
كشكول بحرانى، چاپ =  بن احمد بن ابراهيم درازى بحرانى، انيس الخاطر و جليس المسافر شيخ يوسف) 228

 .229، ص 2 ق، ج 1292سنگى، بمبئى، 
؛ ميرزا محمد باقر موسوى 393، ص 8 ق، ج 1403سيدمحسن امين، اعيان الشيعه، بيروت، دارالتعارف، ) 229

؛ آقا بزرگ طهرانى، طبقات اعالم الشيعة، 345، ص 5 ج  ق،1392خوانسارى، روضات الجنات، قم، اسماعيليان، 
؛ دائرة المعارف فارسى، به سرپرستى دكتر 177 ش، ص 1366احياء داثر من القرآن العاشر، دانشگاه تهران، 

 .1842، ص 2 ش، ج 1356غالمحسين مصاحب، تهران، فرانكلين، 

 ١١٨



 .293، ص 2 ق، ج 1385الندلس، محمد بن حسن حرِّ عاملى، أمل اآلمل، بغداد، مكتبة ا) 230
 .229، ص 2كشكول بحرانى، ج = انيس الخاطر و جليس المسافر ) 231
محمد شفيع حسينى عاملى، محافل المؤمنين فى ذيل مجالس المؤمنين، مشهد، بنياد پژوهشهاى اسالمى، ) 232

 .288ص   ش1383
، 2 ق، ج 1387 و آثار المصنفين، افست تهران، جعفرى اسماعيل پاشا بغدادى، هدِية العارفين اسماء المؤلفين) 233
 .296ص 
 .293، ص 6ميرزا محمد على مدرس، ريحانة األدب فى تراجم المعروفين بالكنية او اللقلب، تبريز، شفق، ج ) 234
ضويه، حاج شيخ عباس قمى، هديةُ األحباب فى ذكر المعروفين بالكنى و االلقاب واالنساب، نجف، مطبعه مرت) 235

 .260 ق، ص 1349
 ش، ص 1359مقدمه دكتر سيدحسن سادات ناصرى بر ديوان مال محمد رفيع واعظ قزوينى، تهران، علمى، ) 236
54. 

 .248 ش، ص 1379محمد طاهر نصرآبادى، تذكره نصرآبادى، انتشارات دانشگاه يزد، ) 237
 .430 ق، ص 1411، بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، آقابزرگ طهرانى، طبقات اعالم الشيعه، القرن الحادى عشر) 238
 .228همان، ص ) 239
 .1230، ص 2 ش، ج 1377پروين ورجاوند، سيماى تاريخ و فرهنگ قزوين، تهران، نشر نى، ) 240
 .1355همان، ص ) 241
هنگى سيد محمد على گلريز، مينو دريا باب الجنّة قزوين، انتشارات طه، با همكارى مركز نشر ميراث فر) 242

 .53، ص 2، ج ]  خورشيدى1368[قزوين 
 .52مقدمه دكتر سيد حسن سادات ناصرى بر ديوان مال محمد رفيع واعظ قزوينى، ص ) 243
 .288محافل المؤمنين، ص ) 244
245  ( 

 مجله مشكوة گفته شد، دايرةالمعارف آستان قدس رضوى در -  1384 زمستان - 89همچنان كه در شماره ) 246
االمكان از هر شاخه  مشكوة براى بازتاب آن در جامعه پژوهش بنا دارد حتى. ه در حال تدوين استچندين شاخ

 .مدخلى بياورد
. هاى علمى و فنى خود دريغ نورزند ها به چشم عنايت بنگرند و از راهنمايى     اميدواريم اهل نظر در اين مدخل

 .طلبيم االت اين دايرةالمعارف يارى مىهمچنين از نويسندگان و اهل فن براى همكارى و نگارش مق
  .هاى ريز تكرارى است طره حاشيه مانندهاى باريكى متشكل از تعدادى خط با نقوش هندسى يا گل) 247

 ١١٩


