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 با هانری کربن، خاورشناس بزرگ

 ،نوشته هانری کربن ،تاریخ فلسفۀ اسالمیبرای ترجمۀ عربی کتاب امام موسی صدر مقدمۀ 

 2017، 1966، انتشارات عویدات :بیروت

 على حجتى كرمانى: ىبه فارس ترجمۀ

 

و پرده  زمین گشودهدر پیش چشم اندیشمندان مغرب زمینمشرق از فرهنگ افق تازه و وسیعی كتاب این

 این برگرفته است. نویسندۀ اصیل و تصوف دینی ـ  فلسفی هایاز فرآورده و پرباری غنی هایاز گنجینه

 شگفتی موجب به خرج داده است كه عظیمی كوشش چنان كار بزرگ كربن، در این كتاب، پروفسور هانری

از  ایاو فراتر از توان شخص یا مجموعه شود، زیرا كوششمی و ستایش خواننده ، تحسینحالو در عین 

 گفته، در سینۀ سخن از آن كتاب نویسنده در این كه هاییاز بحث رو، بسیاریاشخاص است. از این 

 پراكنده اسالمی در ممالک شرق است و دانشمندان بوده محبوس خطی الی نسخو در البه دانشمندان بزرگ

 بودند. دهش پخش جهان نقاط گوناگون و خصوصی عمومی هایهای كتابخانهو آثار در گنجینه

ها را کوشد که ژرفای این مباحث را بکاود و مضامین ناب آننویسنده با شکیبایی و حوصلۀ بسیاری می

حق، کشف کند، ترجمه کند، تنظیم کند و عرضه کند. خدمتی که از بسیاری از خدمات نوآوران برتر است و به

 کند.می جهان فرهنگ به از پژوهشگران فراتر است و خدمتی كار از کوشش بسیاری این

بالد. از می زمینمشرق بـرد و به همۀ دستاوردهایمی فكری قـدر بهرۀاثر گران این ترجمۀ خوانندۀ

نمای کند که چرا آیینۀ تمامخود احساس پشیمانی می عظیم و تمدنی فرهنگی به میراث یا تجاهل جهل

ترین فرآوردۀ بزرگ گذارانبنیان دارو از یاد برده است که خود میراثزمین شده های مغرباندیشه و فراورده

 تمدنی و فرهنگی در تاریخ است.

و درخور بحث منصفانه است.  نقد علمی پذیرای كه است اساسی سنگ دربردارندۀ مباحثیگران كتاب این

دهند به می دیگر ترجیح محققان دوچندان است، زیرا او موضوعاتی را پیش کشیده است كه لفمؤ اجر

 های مؤلف در آثار مسلّمبر یافته طور اجمالمباحث به ها وارد نشوند. اینصورت ایجابی و یا سلبی در آن

. اما مالحظۀ کلی در انتساب این امر به مذاهب مؤلفان است و تلقی است مستند و صوفیه فقها و فالسفه

 كشیش هاینوآوری توانیمما نمی كه اعتقاداتِ پیروان آن مذاهب. مسلّم استاین آرا به مثابۀ بخشی از 

فصوص كتاب مباحث نداریم منتسب کنیم، یا اجازه كلیسای كاتولیك را به شاردن تیالردی چون دانشمندی

 حنفی جزو مذهبزمین است، در مشرق های تصوفاز استوانه عربی را که یكیابن الدینمحی الحكمِ

 بدانیم.



2 
 

و  از مذهب بخشی و تفسیر و اعتقادات است كه و آرا در اصول توضیح مبادی مقدمه ما در این كوشش

است انكار كنیم، زیرا اندیشه  كرده نقل از اندیشمندان لفرا مؤ آنچه كه نیست مقصود این است. البته، دین

 مسئول شود. هر متفكرینمی کند و متوقفشود، پربار است، ارزانی میست که خشک نمیای اسرچشمه

 رود.باال می كه است و آن این با اندیشۀ فرهنگ باشكوه بالد. بنایها میآن و به خویش است هایگفته

 

 ظاهر و باطن

 است مسائلی كریم، از اهم طور کلی، در دین و رمزگرایی در قرآنو به  ظاهر و باطن در احكام موضوع

 است. کرده مطرح خود در كتاب لفمؤ كه

و نیز در  خود قرار داده ای از استنتاجاتمجموعه و مبنای از مباحث بسیاری را پایۀ موضوع این ایشان

است.  كرده استناد اصل به همین غایب و امام و امامت والیت و تفسیر و مفهوم تشیع مذهب و درك فهم

 است. داده پاسخ انسان دینی حیات و بقای وحی انقطاع مشكل به ظاهر و باطن با اصل

رمز استناد  شیوۀ به غالبًا كریم قرآن و مفسران اسالمی احكام پژوهشگرانِ كه است این اما حقیقت

 ادراك و اصل مراحل و شیوۀ حاکم آنان اصل رایج اصل قایل نیستند، بلكه ظاهر و باطن و به کنندنمی

 مراتب فهم است. تفاوت

 كنیم: كودكمی جلب ملموس از واقعیت مثالی را به گرامی مطلب، نظر خوانندۀ بیشتر این توضیح برای

هنرمند  بیند؛ نقاشخوش می ایهدیه چشم را به یا مسافر گُل بیند؛ مریضمی شیرینی بازی وسیلۀ گل را

این  دارد، با همۀ از گُل طبیعی دانشمند علوم كه مفهومی كند؛باال تفسیر می را چیزی غیر از دو مفهوم آن

 های. در فعالیتبیند که از چشم دیگران پنهان استنگری خود چیزی میاست. او با ژرف متفاوت معانی

 توانند دید.نمی دیگران بیند كهمی چیزهایی آن ظریف هایو در گلبرگ گُل هایسلول

نیستند و همگی با وجود  با یكدیگر متناقض اند وتفاسیر و رویکردها صحیح این همۀ كه اگر بپذیریم

 رسیم كهمی اساسی اصل یك به دهند،ها و مراتبی از حقیقت را نشان میتفاوتی که با یکدیگر دارند، جنبه

 از نظر وضوح دارد كه و آثار متفاوتی مختلف هایجنبه خواهد شد. هر حقیقتی ما روشن بحث در پرتو آن

 پس این آثار را یكی تدریج،، بهبشری هرچه در ژرفای حقیقت پیش رود دارند. علم و خفا با یكدیگر فرق

دو حد محدود  به دارد و شاید تفسیر آن فرق با سایر حقایق« كلمه»د. اما کنکشف و درک می از دیگری

 باشد.

 

 حد نخست
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است، خواه حقیقت باشد، خواه مجاز و خواه كنایه.  شده استعمال در آن است كه و معنایی كلمه مدلول

به  حد تجاوز كردیم، كلمه آن. اما اگر از این مضمون و مدلول توان کلمه را تفسیر کرد مگر در حدودنمی

 شود.عقلی بدل می داللت کند و بهتغییر می وضعی شود و داللترمز تبدیل می

 

 حد دوم

نمی كه شخص را به معنایی كالم توانیمو كالم است. ما نمی و مقصود او از تكلم متكلم شناخت سطح

متكلم ارتقا و دانش و  شناخت است، تفسیر كنیم. هرچه سطح نیافته دست آن به كه حقیقتی داند یا به

 شود.تر میالفاظ او افزون او و مدلوالت كالم فرهنگ او افزایش یابد، معانی

 كه است این كنند و آنمی استناد مسلّم به یک اصل هانامهتوافق و متون در تفسیر قوانین پژوهشگران

 مفسران به اند كهرسیده ها به چنین سطحی از تجربه و فرهنگنامهکنندگان موافقتیا تدوین گذارانقانون

 غور كنند و به مراتب باالی تفسیر و تأویل برسند. اما این ایشان كلمات در معانی دهد كهمی امكان

گذاران و مرتبۀ قانون سطح فرهنگ بروند و آنتوانند فراتر از حدِ مشخصی نمی پژوهشگران و مفسران

 کنندگان متون قانونی و آگاهی و اطالعات ایشان است.شناخت تدوین

و حد و مرزی  اوست مقدس ذات خداوند عین كرد، زیرا علم به حدِ دوم محدود توانالهی را نمی اما كالم

1.َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًماندارد: 
 شناخت از ایای از واقعیت و در هر زمینهدارد، در هر جنبه حق الهی كالم شنوندۀ 

تفسیر شنوندۀ فهم كه شرط بفهمد. اما بدان خداوندی چیز را از كالمو خفا همه از عمق ایو در هر مرتبه

خواه حقیقت باشد خواه  آن، وضعی هایو داللت كالم تجاوز نكند و تفسیر او از مضمون كلمه گر از مدلول

 مجاز خواه كنایه، فراتر نرود.

و مراحلی از تفسیر دارد که هریک با  هایی از داللتاست که جنبه حقیقت یا عینِ عینی هللا حقیقتیكالم

 مقصود خاصی اظهار شده و خود بر شنونده حجت است و مؤمن را راه وصول.

را نیز  خدارسول توانیـم تا اندازۀ بسیاری كالمكنیم، میمی بحث هللاكالم ویژگی دربارۀ این كههنگامی

 كالم متن كه بدان شرط گوید. البته،نمی سخن و هوس هوی از روی خداكنیم، زیراکه رسول ملحق بدان

 باشد. ما رسیده به از جانب راوی یا تفسیری تحریف گونههیچ بدون خدارسول

                                                           
1

 (98)طه،« چیز را دربر گرفته است.و علمش همه» 
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مطهر  مبارک و سیرۀ آیات و در مباحث مربوط به كریم قرآن مفسران پژوهشگر عمیق که در كلمات

و  مفسران كند كهبیند. او مالحظه میمی وضوحایم، بهبیان كرده را كه کند، راه و روشیدقت می نبوی

یا  قرآنی در سایر آیات پردازند. سپس،می الهی كلمات استقصای فراوان، به و دقت پژوهشگران، با اهتمام

ای برای کشف معانی متفاوتی به تازه جدید، قراین و كشفیات عقلی و یا در احكام شریف نبوی احادیث

دانند از حقایقی می های جوشانیسرچشمه و آنان را کنندپیدا می و روایات آیات لحاظ جهت و عمق از این

 شود.ها متجلی مینو بر آننوبهروز و که روزبه

ذكر دو  و تنها به مذكور نیستیم حقیقت  توضیح بـرای فـراوانی هایمقدمه، درصدد ذكر مثال ما، در این

 كنیم:می بسنده مثال

 الكالم إنما یحلل» نبوی شریف خویش، المكاسب، حدیث مشهور فقهی در كتاب انصاری مرتضی . شیخ1

از نظر  دیگری به ها نسبتاز آن هركدام چهار تفسیر ذكر كرده، كه آن و برای را آورده« الكالم و یحرم

 هستند. شریف و تفسیر حدیث كالم مدلول هاهمۀ آن دارد. ولی و تأثیر تفاوت وضوح

اند. تفسیر تفسیر كرده« اإلِسالم فِی ال ضِرارَ وَ  ال ضَرَرَ»فرمود:  را كه اکرم رسول خر قولمتأ . فقهای2

 ها مدلوالتشود. اما همۀ آنمی بالغ هریک با تفسیر دیگران متفاوت است و تفاسیر مشهور به پنج تفسیر

 دهد که:روند. این اصل نشان میفراتر نمی لفظ داللت اند و از محدودۀحدیث ظاهری

 الفاظی كه وضعی هایبر داللت شیوه بود. این شیوۀ متعارف تفاهم اساس بر قرآنی آیات اوالً، نزول

 مبهم عقلی هایناظر به روش نمادین و داللت وجههیچو به گویند، استوار استمی سخن با آن مردم همۀ

 ابجد نیست. اعداد و حساب و جُمَّل و حساب یا بر علم

از  نیز پس و امامان و خلفا است شیوه الهی بر همین و تفسیر آیات احكام در بیان مطهر نبوی سنت

 کند، از جمله:مزبور استناد می در موارد بسیار به شیوۀ كریم اند. قرآنپیرو شیوۀ پیامبر بوده پیامبر اکرم

ُ َمنِ  بِيٌن يَْهِدي بِِه ّللاه ِ نُوٌر َوِكتَاٌب مُّ َن ّللاه ِن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذنِهِ  قَْد َجاءُكم مِّ  ؛اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَّالَِم َويُْخِرُجهُم مِّ
2

 

لَْت آيَاتُهُ قُْرآنًا َعَربِيهًا لِّقَْوٍم يَْعلَُموَن بَِشيًرا َونَِذيًرا فَأَْعَرَض أَْكثَُرهُْم فَهُْم ََل يَ  ؛ ْسَمُعونَ ِكتَاٌب فُصِّ
3 

                                                           
2

 سالمت هایراه به اوست خشنودی در پی را كه هركس است، تا خدا بدان شده و آشكار بر شما نازل صریح و كتابی خدا نوری و از جانب» 

 (16ـ15)مائده،« ببرد. روشناییشان به خود از تاریكی فرمان كند و به هدایت

 

3
دهنده. بیم و هم است دهندهمژده دانند. هممی كه مردمی برای عربی زبان به است شده، قرآنی بیان وضوحبه هایشآیه كه است كتابی» 

 (4ـ3)فصلت، « شنوند.نمی اند و سخنكرده اعراض از آن بیشترشان
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َن اْلهَُدى َواْلفُْرقَانِ َشْهُر  4.َرَمَضاَن الَِّذَي أُنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن هًُدى لِّلنَّاِس َوبَيِّنَاٍت مِّ
 

 زیر: مشهور و مستفیض حدیث کند، از جملهیید میرا تأ شیوه این فراوانی در احادیث مطهر نبوی سنت

بالها و شداید مانند  انواع كه گاه)آن« بالقُرآن. فَعَلَیكُم المدلهم اللیل كَغیاهب الفِتَنُ  عَلَیكُمُ  ا التَبَسَتاِذَ»

 ببرید.( پناه قرآن شما را فروپوشید، به تاریك شب هایپاره

 هدایت كتاب قرآن كند كهكید میو تأ روشنی نفیبه وجود رمزگرایی را در قرآن و روایات آیات قبیل این

رمز  که هیچ شده نازل روشن عربی و به زبان است آنان، و شناخت بشر، همۀ بشر با همۀ اختالف مراتب

 نیست. در آن و ابهامی

 نیز متفاوت كریم قرآن معانی ادراك است، مراحل متفاوت های حقیقت با آثار آنجنبه كه گونهثانیًا، همان

معرفتش،  باال بودن نسبت غور کند و سطح فرهنگ او ارتقا یابد، به قرآنی هرچه بیشتر در آیات است. انسان

 از نظر عمق پیشین او، چه با مدركات شود، كهمی جدید گشوده و معارف از معانی هاییاو باب در مقابل

 گونهو حقیقی است و با یکدیگر هیچ صحیح معانی جملگی وسو، متفاوت است. ایناز حیث سمت و چه

 ندارد. تناقضی

این امر یکسره تفاوت دارد با اصل رمزگرایی و اصل کنایات و این گرایش مؤلف که کلیدهای رمز و قراین 

جدی صورتی هاست، اما بهنامهو موافقت مانند تدبر در قوانین یابند. تدبر در قرآنکتابات را اهل آن درمی

5.أَفاََل يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالُهَااست:  داده فرمان تدبر در قرآن به اوند متعالتر و خد
 

از  بشری مفاهمات و عرف کالم سو، و منطقاز یك معصوم پیامبر و امامان صحابۀ روش همچنین،

 گونه است.دیگر، به همین سوی

است، زیرا  متفاوت ابتدایی هایو استناد به مدلول با بسنده کردن به ظواهر كلمات نیزثالثًا، این شیوه 

دیگر  ایپاره قرآنی از آیات )برخی« بَعضًا. بَعضُهُ  یفَسِّرُ اَلقُرآنُ»است:  آمده شریف در حدیث طور كههمان

 كند(را تفسیر می از آیات

                                                           
4

 (185)بقره،« است. شده نازل قرآناز باطل،  حق و جدا ساختن هدایت روشن راه و بیان مردم راهنمایی در آن، برای رمضان، كه ماه» 

 
5

 (24)محمد،« هاست؟قفلهایشان اندیشند یا بر دلنمی قرآنآیا در » 
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 ،ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَّاِضَرةٌ إِلَى َربِّهَا نَاِظَرةٌ خوانیم: می كریم ما در قرآن اگر
6

خداوند در روز  كه نداریم بگوییم حق 

؛َلَّ تُْدِرُكهُ األَْبَصاُر َوهَُو يُْدِرُك األَْبَصارَ فرماید: می را نادیده بگیریم كه دیگر كریمۀ شود و این آیۀمی دیده قیامت
7
 

ْحَمُن َعلَى اْلَعْرِش اْستََوىخوانیم: می در قرآن كه یا زمانی ،الرَّ
8

 را در قول اشاعره از قدمای برخی نباید گفتۀ  

9.لَْيَس َكِمْثلِِه َشْيءٌ خوانیم: می چنین از قرآن تجسد تكرار كنیم، زیرا در جای دیگری به
 

 از كتابش، متعددی موضوعات با مطالعۀ خود بخواهد كه دارد از خوانندگان ای حقهر نویسنده

آن اراده  از الفاظ علم مورد نظری را که اهل باید معانی علمی كتاب كنند. خوانندۀ او را درك اصطالحات

 کند:می هفت اعالم عمران آیۀآل در سورۀ قاطع را به صورتی اصل نیز این كریم اند، لحاظ کند. قرآنكرده

ا الَّذِ  هُوَ  ْحَكَماٌت هُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابِهَاٌت فَأَمَّ ٌٌ فَيَتَّبُِعوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ الَِّذَي أَنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت مُّ ْي ََ يَن في قُلُوبِِهْم 

ُر إَِلَّ اْبتَِغاء اْلفِْتنَةِ َواْبتَِغاء تَأِْويلِهِ َوَما يَْعلَُم تَأْوِ  ْن ِعنِد َربِّنَا َوَما يَذَّكَّ اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِهِ ُكلٌّ مِّ ُ َوالرَّ 10.ْولُواْ األْلبَابِ أُ يلَهُ إَِلَّ ّللاه
 

 كرد، زیرا متشابه استناد تنها به متشابهات  تـوانمتشابه، و نمی آیات اند و مرجعالکتابام آیات محكمات

 متشابه، كه اگر ما بر آیات دارد. پس تفاوت با آن ، اما درحقیقتبا شیء دیگر متحد است اوصاف ایدر پاره

 خارجی یا قراین شخصی تمایالت ها را بر پایۀو آن كنیم شود، تكیهدریافت می معنی از یك ها بیشاز آن

 و ارجاع محكمات به رجوع آن ایم، خطی که الزمۀشده منحرف قرآن صحیح ، از خطتفسیر کنیم، درحقیقت

 كریم قرآن كلمات ابتدایی هایو مدلول سطحی ما را از استناد به مفاهیم هاست. این روشبه آن متشابهات

 دارد.باز می

 آورده است دایر بر اینکه كلمات در كتاب مؤلف با آنچه مغایر است صحیح اصل تفسیر اینكه كالم خالصۀ

 سطحی و استناد به معانی با شیوه هستند. نیز بواطن و حقایق به رسیدن ظواهر و رمزهایی برای قرآن

 از آیات بدون غور کردن در مفاهیم آیات دیگر مغایر است. ایظواهر پاره و اكتفا به
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 (23ـ22)قیامت، « كنند.نظر می پروردگارشان سوی زیبا و درخشان، كه هست هاییروز چهره در آن» 

 
7

 (103)انعام،« بیندرا می بینند و او بینندگانها او را نمیچشم» 

 
8

 (5)طه،« استیال دارد. بر عرش رحمان خدای» 

 
9

 (11)شوری،« ت.چیز همانند او نیسهیچ» 

 
10

در  ها كهاند. اما آنها متشابهاتآیه اند، و بعضیالكتابها اُمآیه اند، اینها محكماتاز آیه كرد. بعضی را بر تو نازل كتاب این كه اوست» 

 كه داند. و آنانرا جز خدا نمی آن ویلتأ كه در حالیكنند، می پیروی از متشابهات ویلتأ به و میل جوییفتنه سبب است، به باطل به میل دلشان

 (7عمران،)آل« گیرند.پند نمی پروردگار ماست. و جز خردمندان آوردیم، همه از جانب ایمان گویند: ما بداناند میاستوار كرده در دانش قدم
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یا هفتاد  و بطن آن هفت ظهر و بطن دارد قرآن»نیم: خوارا می معروف لف این حدیثدر اینجا با مؤ

 «بطن دیگر دارد.

کنیم. درک می لفمؤ با برداشت را به صورتی مغایر فوق حدیث مذکور مضمون اصل از بررسی ما پس

یا هفتاد  بسا عدد هفتیا هفتاد مرتبه. )چه متعدد است؛ هفت كریم در قرآن معانی مراتب صورت كهبدین 

 تفسیر كه« است. شده نازل حرف به هفت قرآن»است:  دیگر آمده و تکامل باشد.( در حدیث از كثرت كنایه

و  و تبشیر و تحذیر و قصص امر و نهی است، از قبیل گوناگون قرآنی دیگر ناظر به مباحث در احادیث آن

خدا ظاهر و  از آیات )هریك« لکل آیة من کتاب هللا قطع،: »آمده كتاب در این كه اما حدیثی و حكَم. امثال

 آن است. حد و متشابه ظاهر و باطن و معنای محكم دارد( به نظر ما جامع معنای و حد و مطلعی باطن

 .ماتمحك به آن از ارجاع آیه است پس معنی شود و مطلعمی فهمیده از مجرد آیه است كه چیزی

 

 هاسوره فواتح

تر وجود تمام با اصرار هرچه اند كهاستناد كرده گفتهپیش و شیوۀ اصل به چنانآن كریم قرآن مفسران

اند. ، انكار كرده«كهیعص»و « الر»و « الم»نظیر  هاییسوره در فواتح كریم، حتی رمز را در قرآن هرگونه

 ایشان بر اینكه است روشنی کنند، دلیلمی مقطعه مبذول تفسیر حروف برای پژوهشگران كه هاییكوشش

 برای روشنی و براهین مایۀ هدایت قرآن كلمات همۀ نیستند و معتقدند كه قایل كریم وجود رمز در قرآنبه

 همگان است.

 حروف تفسیر آنان از . فهم مشترکندارد فرقی شیعهزمینه با غیر در این شیعه مفسران هایتالش

 اثبات و از آنان خواسته است که برای را به مبارزه طلبیده عرب مشركان كریم این است که قرآن مقطعه

از آن یا  سوره یا ده همانند این كتابی است، انسان قرآن جنبۀ بشری دارد و كالم بر اینكه خود مبنی ادعای

کرده است  و اعالم رسانده اوج ها بهسوره را با فواتح طلبیمبارزه بیاورند. سپس، مانند آن سوره یك حتی

اید، از همین حروفی که برنیامده با آن معارضه و از عهدۀ ناتوانید نظیر آن شما از آوردن این قرآن كه كه

گونه درک و دریافت ها. آنچه مؤید اینآن را و امثالو  در دست دارید، تشکیل شده است: الف و الم و میم

است، در متن این سوره  ها آغاز شدهبا آن بقره سورۀ مثالً  الف و الم و میم كه حروف كه است است، این

گونه است حروف کاف و ها و یا و عین و صاد در سورۀ كار رفته است، و به همین بیشتر از حروف دیگر به

 به اشاره كه است آمده «ذلك»یا « تلك» ها كلمۀدر پی اغلب فواتح سوره كه است این امر این گواهمریم. 

ها تشکیل شده از آن آیات به اعتبار اینکه دهد خداوند به این حروفدارد، که نشان می قرآنی یا آیات قرآن

 ها تألیف یافته است، اشاره دارد.و قرآن از آن
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خدا  كتاب كل هستند، رمزگرایی قایل بزرگ از مفسران که برخیحروف، چنان این رمزیت حال اعتقاد به

 به فقط و سنی شیعه از مفسران رو، بسیاری اند و از ایناندك و كلمات حروف این كند، چراكهنمی را اثبات

 اند:سور آورده تفسیر این فواتح بسیاری از مفسران در ذیلاعتقاد دارند. سرانجام اینکه  این حروف رمزیت

 «و دانش این مختص خداوند و پیامبر اوست.»

 

 امام

نیست، زیرا از طریق علمی که از پیامبر به  تفسیر رموز قرآنی برای عشری مرجعیامام در نزد شیعۀ اثنی

خالف آنچه در این ، امام برارث رسیده است نه رمزگرایی در کار است و نه کشف باطن احکام. همچنین

 خدا نیست. كتاب کتاب آمده است، قَیم

او اقتدا  به یندر د و امامت انتخاب شده است تا مردم پیشوایی برای كاملی است که الگو و نمونۀ امام

ابعاد امام  امور و در تمام این ابعاد وجودی و همۀ امور انسان است. امام در همۀ دربردارندۀ كنند. دین

و عواطف، و در نظر و نگرش به موجودات  در گفتار و كردار، در اندیشه است كاملی و اسوۀ مقتدا است. او

های خطیری است که جز انسانهای عاطفی. امامت جایگاه و جهان در همۀ قلمروهای فکری و زمینه

َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهيَم َربُّهُ بَِكلَِماٍت مستمر: دشوار و مجاهدات هایاز تجربه پس هم یابند، آنیگانه بدان دست نمی

يَّتِي  هُنَّ قَاَل إِنِّي َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما قَاَل َوِمن ُذرِّ 11.قَاَل َلَ يَنَاُل َعْهِدي الظَّالِِمينَ فَأَتَمَّ
 

 است برای كاملی نمونۀ او ترین دیدگاه است، چونپسندیده قرآنی دیدگاه چنین امامی در تفسیر آیات

 هرچه من»فرمود: جعفر صادق . امام)ص(خدااز رسول دین علم خدا در اسالم و وارث كالم و دریافت درك

 حسین و او نیز از پدرش )ع(الحسینبنو او نیز از پدرش، علی محمد باقر كنم، از پدرممی شما روایت برای

 «است. خدا روایت شدهنیز از رسول و علی  )ع(طالبابیبنعلی از پدرش و او نیز

 ِِ سَفینَةكَمَثَل أهل بَیتِی مَثَلُ»پیامبر اعتبار دارد:  سخن این سبب به احكام در تفسیر و بیان امام قول

 )مثَل« غَرَق. تَخَلّفَ  مَن وَ رَكَبَها نَجی مَن نُوحٍ

ورزد،  تخلف كه كسیابد و آنمی شود نجات سوار آن هركس كه است نوح كشتی مثَل من بیت اهل 

 شود.(می غرق
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گردانیدم.  مردم تو را پیشوای رسانید. خدا گفت: من انجام به تمامی كارها را به آن چند بیازمود و ابراهیم كاری او را به و پروردگار ابراهیم» 

 (124)بقره،« را دربر نگیرد. ستمكاران من را هم؟ گفت: پیمان گفت: فرزندانم
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این دو  )من« تَضِلّوا أَبَدًا. بِهِما لَن تَمَسَّكتُم ما إِن بَیتی هلَأَ  عِترَتِی هللا وَ  كِتابَ الثَّقَلَین تارِکٌ فِیكُمُ اِنّی»

جویید،  دو تمسك بدین كه گاهخداوند و عترتم را، تا آن گذارم: كتابرا برای شما به جا می سنگمیراث گران

 نخواهید شد.( گمراه گاههیچ

 روشنیبه كریم را در تفسیر قرآن امام شام، نقش از متكلمان با یكی جعفر صادق در مناظره امام

از  پس پرسد كهمی متكلم از آن صادق یادآور شدیم. امام كه است اصلی همان بیانگر دهد كهمی توضیح

 همانا قرآن دهد كهمی پاسخ دهد، حکم چیست؟ متكلم رخ اختالفی مسلمانان میان ، هرگاهاکرمنبی رحلت

 صادق امام نروند. سپس، گمراهی تا به است و راهنمایی است حكَم مسلمانان به هنگام بروز اختالف میان

 كدام آن حلپیدا كردند، راه فاختال كریم قرآن از آیات ایآیه در معنای مسلمانان كند: هرگاهمی السؤ

دهد. می ارجاع كریم قرآن است؟ او با اینکه اذعان دارد که پاسخش خلف منطقی است، با حیرت باز به

 کند كهاذعان می وجود شخصی لزوم به که او گاهدر معنی آیه است، و آن مقصود چگونگی اختالف چون

کند و به نیز بر این امر تأکید می را برطرف کند، امام مسلمانان میان اختالف طریق را تفسیر و از این قرآن

 کند.داشتیم، اشاره می بیان و دریافت برتر قرآن ما از درك آن بُعد كه

ً تمریـن می تفسیر قرآن را به خویش شاگردان همواره شیعه امامان  از اصحاب یكی كه زمانی دادند. مثال

باشد و  بسته بر آن ایپارچه زخم معالجۀ برای كه گاهپا در وضو ـ آن مسح چگونگی دربارۀ صادق امام

و  مسئله این کردند كه و اضافه« كن مسح بر پارچه»فرمودند:  نباشد ـ پرسید، امام ممكن پارچه برداشتن

يِن ِمْن َحَرجٍ َومَ خدا توان فهمید:  را از كتاب آن امثال 12.ا َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ
 

 جعفری فقه میان بسیاری تا تفاوت شده موجب نقش دارد. همین در احكام بنیادین نقشی در اسالم امام

 در كتاب لفمؤ شده باعث است که نقش وجود آید. به اعتقاد من، همینبه اسالمی سایر مذاهب و فقه

 مگر از طریق نیست، ممكن باطن این كشف كه و باطن دارد حقایق نیست، بلكه احكامْ دین»بنویسد:  چنین

 «اند.برده ارث دوازده امام در مقام وارثان انبیا به كه علمی

چه به آنان داشتند. آن عظیمی نقش احكام و بیان فقه در گسترش گانهدوازده ائمۀ كه است این حقیقت

است. آنان  و تابعین روزگار پیامبر و صحابه های بس متفاوت بادر این امر کمک کرد، زندگی آنان در دوره

 اعراب ارتباط نتیجۀ كه کردند؛ رویدادها و حوادثیجدید زندگی می و موضوعات مهم رویدادهای در دوران

بود.  و غیره و آشوری و هندی و ایرانی یونانی هایفرهنگ ها وبا تمدن ها و برخورد آنانبا سایر ملت
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 (78)حج،« پدید نیاورد. تنگنایی هیچ در دین و برایتان» 
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 امام که سهمو رهنمودها در مسائل تازه است، چندان روایت شده، سرشار از احكام از ائمه كه احادیثی

 شد. نامیده« جعفری فقه» شیعه فقه كل رسید كه ایپایه به فقه در غنا و باروری تنهاییبه صادق

و  اسالمی آرای نقل ، بلكهنبوده یا اظهار حقایق احكام بواطن برای كشف وجههیچبه هاكوشش این

خود و  به نص احادیث اند. اینكرده روایت هللارسول و با استناد به ها را مدونآن است، كه نبوی هایسنت

می كه و اصحابی فرزندانش ها را برایو او آن موجود بوده )ع(طالبابیبنخود نزد امام علی یا به کلیت

از  یا غیرسیاسی سیاسی بنا به علل است. حال آنکه دیگران كرده ها را از او اخذ کنند، روایتکوشیدند آن

از قضایا و کوشش برای  ایبیانگر تأمل در پاره در عهد صحابه نبوی سیرۀ ها خودداری کردند. تاریخآن نقل

 پرسش از علی از اوقات کند که در برخیهاست. این تاریخ نیز روشن میرسیدن به دیدگاه اسالم دربارۀ آن

 جستند.كرد و آنان بدان استناد میمی نقل آنان بود، برای شنیده اکرم را از رسول شد و او آنچهمی

 آید كهمشهور او بر می از این سخن خدااز رسول دینی تعالیم او بر اخذ دائمی و مواظبت امام حیات

خدا چون آهوبره نسبت )من نسبت به رسول« و حَذوَهُ. أَحذَ  أُمَّهِ مِن كَالفَصِیل هللا رَسُولِ مِن كُنتُ »فرمود: 

ها را ضبط و نقل کند، باشد و آن یاسالم و آرای از احكام توانست حامل بسیاری به مادرش بودم.( امام

 «بابُها. عَلِی وَ  الِعلم أَنا مَدینَۀ»فرمود:  متواتری در حدیث اسالم گرامی رسول ای رسید کهکه به پایهچندان

 همان نبوی علم تفسیر كنم، بلكه عرفان معنی لف، بهمؤ را، مثل علم كلمۀ كه بینمنمی در اینجا نیازی من

كمتر  معرفت از ابواب بابی از هیچ و گستردگی خود از نظر عظمت های متنوعدر حوزه است و اسالم اسالم

 هم نقش شود. علیمی از علی، گرفته مدینۀ علم، یعنی اسالمی، از باب شریعت نبوی، یعنی نیست. علم

می كه از مسلمانان خود و به هریک و اصحاب فرزندان بهها را را روایت کرده و آن خود را ایفا و نصوص

 است. خواستند از او اخذ کنند، آموخته

كردند می روایت  )ص(خدابه نقل از رسول )ع(از علی نقل را به اسالمی هایگنجینه عشر نیز ایناثنی ائمۀ

طور دقیق را به کلی یافتند و اصولرا به صورت صحیح و عالی درمی نبوی پاك و سنت قرآنی و نصوص

شود و این وصف رو، سخنان آنان صحت و نص تلقی می کردند. و از اینجدید اجرا می درمورد موضوعات

 اند.او در امت و همچون کشتی نوح از دو ثقل آنان یكی کند كهمصداق پیدا می پیامبر در حق ایشان

 

 انسان دینی استمرار تاریخ

 چگونه»گوید: است، می آمده نایل كشفی به اینكه و با افتخار به كرده طرح الیخود سؤ مؤلف در كتاب

 پدیدۀ و پاسخ پرسش این استمرار یابد؟ مجموعۀ النبیینخاتم از رحلت پس بشر دینی تاریخ است ممكن

 «دهد.می را تشكیل شیعی اسالم
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در تلقی خود از ظاهر  لفمؤ كه آن علت به کنیم، اما نهیید میكید و پاسخ را نیز تأتأ پرسش ما نیز بر این

 و قَیمِ ولیّ  بر ظاهر، نقش مكلَّف نبی نقش از انقطاع پس و بر این است که و باطن به آن استناد كرده

 فیكُمُ  تارِکٌ  إِنّی»در این زمینه فرموده است:   )ص(خدارسول كه سبب بدان شود، بلكهآغاز می بر باطن قائم

 «الحَوضَ. یرِدا عَلَی یفتَرِقا حَتی إِنَّهُما لَن تَضِلُّوا وَ  بِهِما لَن تَمَسَّكتُم ما اِن بَیتی هلَأَ  عِترَتی وَ  هللاِ كِتابَ الثقلینُ 

جهانی، و بدین است حقیقتی موجود و در شكل خداوند است و كلمات که گفتیم كتابكریم چنان قرآن

آگاهی بیشتر بر سویبه انسان كه جهانی در هر گامی دارد. حقیقت تفاوت طور كلیبشر به سبب با كلمات

 یابد.و بروز می نو تجلینوبه انسان کند، برایدارد و در آن سطحِ فرهنگِ او ارتقا پیدا میمی

 مستمر انسان هایو پیشرفت تحوالت این است. حامل فرهنگ و پیشرفت تمدن تحولِ  موضوعِ  جهان

یابند. می جدید، تجلی هایتمدن، در شكل مراحل هستند كه در كلیۀ دو حقیقتی و انسان جهان است. پس

، نیز در هر مرحله به صورتی تازه که با اشکال تازۀ جهان و انسان مناسب جاودان حقیقت كریم، این قرآن

 جهان میان حقیقی شود. انسجامای در جهان رهنمون میشود و انسان را به گام مثبت تازهمی است، كشف

 کند كهمیروشن  اصلی آن را همان كه است خدا از سوی دیگر، انسجام فطری سو، و كتاباز یک و انسان

شود خوبی روشن میاز حیث عمق و جهت یاد کردیم. نیز به آن متفاوت هایقرآن و شکل ادراك از مراحل

 تحول ظرفیت نظم از مراحل ایو در هر مرحله قرآن، در هر عصر و زمانی یعنی الهی تشریع که كتاب

 درک عمیق اسالمی از مفاهیم را دارد. لكن «تكوینی كتاب»به  متكلمان اصطالحِ  یا به بخشیدن به جهان

 كلمات رسد، زیرا امامخود می اوج است، به درک و دریافتی در چنین الگو و اسوه قرآنی، نزد امام، كه

 تۀپیشرف حیاتِ رهبری را برای سهم دارد، و تفكر اسالمی اسالمی اندیشۀ کند و در تحولرا تفسیر می قرآنی

 را بیان و از سوی دیگر، آیات احكام دارد: از سویی، اساسی دو نقش كند. بنابراین، اماممی شایسته انسانی

 کند.را تفسیر می قرآنی

ترتیب، دامنۀ درک امت از تعالیم بخشد و بدیناندیشۀ اسالمی را با درکی عمیق از قرآن غنا می الف. امام

 یابد.آیات مبارک وسعت می

 شود. از سویمی نبوی سنت دار نقلرو، عهدهكند و از این می روایت را از پیامبر و سنن احادیث ب. امام

 كه دارد. در اینجاست این سنت در گسترش سیرۀ او استمرار سنت نبوی است، سهمی كه علت آن دیگر، به

 «الحَوضَ. یردا عَلَی یفتَرقا حَتی لَن»فرمود: كه كنیممی را درك اکرم رسول سخن ما ژرفای

با عمومیت آیه و شمول حکم  مشخص هایو مناسبت معیـن اشخاص دربـارۀ قـرآنی آیات امـا نـزول

 نیست، تربیت فقط آموزش حكم، زیرا دین بیان برای است ایو قرینه آیه نزول شأن ندارد. مناسبتْ منافات

 است. تربیتی هایشیوه آیه از بهترین نزول مناسبت به توجه نیز هست. از نظر ما
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 است، جلب آمده كتاب در این كه مطلبی را بـه گرامی خوانندۀ توجـه امام، مایلم دربارۀ بحث در خاتمۀ

 اعتقاد ما فقه نیست. به سنت اهل رگانۀچها مذاهب در مقابل پنجمی مذهب تشیع كه است این و آن كنم

كند. و این مجموعه استناد می از ائمه شدهروایت و احادیث و سنت به كتاب جدید است كه اسالمی فقه شیعه

 بر مصالح و تكیه را از قیاس فقیه است، تا آنجا كه سنت و تری از كتابتر و درک گستردهعمیق بیانگر فهم

 سازد.نیاز میمرسله بی

 استنباط از قرآن و تابعین صحابه بزرگانِ كه و مفاهیمی كریم به قرآن اسالمی سایر مذاهب اما فقه

 است، و این استناد كرده شده، و خلفا روایت و تدوین در عهد پیامبر كه نبوی پاك اند و نیز به سنتكرده

شد. این فقه بر آرای صحابه ممانعت آن و نقل ، از تدویناز آن نبوی است، زیرا پس از سنت اندكی بخش

اند به خود دیده زندگی نوع و تنها یك كرده زندگی هم به نزدیك هاییآنان در دوره همۀ استوار است كه ای

 كه گاهعلت، آن همین است. به دور بودهها بهتمدن از برخورد گرفتههای نشئتو پیشرفت از تحوالت كه

 سنت اندك نصوص موجود خود و به قرآنی مفاهیم و تازه دید و به عظیم رویدادهای خود را در برابر فقه

 همۀ حلهای خود پاسخی یافت و نه راهاستناد کرد و نه برای همۀ پرسش صحابه و به آرای مراجعه

ها آمده است، استناد کرد و قیاس که در آن و نصوصی متشابهات ناچار بهدا کرد. پس بهخود را پی مشكالت

باقی ماند.  شرعی احكام جدید بدون حاکم بود. موضوعات همه، باز عجز و ناتوانی این را پایه گذاشت. با

بود و از این طریق  و تشریع قوانین وضع به تا حد بسیاری شبیه كه در اینجا فقه به مصالح مرسله استناد کرد

 كند. خود را حل سازد و مشكالت توانست خود را متحول

و نزدیک نبودن  فقهی نداشتن آرای وحدت یافت و آن مشكل دیگری مشكل را در برابر زودی خوداما به

ها شده و میان آن اختالف دچار فقهی آرای مناسب است. چون مذهبی ها در چارچوبو قرار نگرفتن آن

که باعث تفرقۀ مسلمانان شده بود، و در اینجا فقها ناگزیر از بستن باب اجتهاد شده فاصله افتاده بود، چندان

 بودند.

 فقهی، از حیث چهارگانۀ مذاهب تشابه میان وجه»گوید: او می لف.اظهار نظر مؤ به گردیمبرمی اکنون

 به کند، بلكه اربعه مذاهب ردیفرا هم شیعه فقه كه است از آن بیش و سرنوشت تاریخ و از حیث منابع

 چهار مذهب به سنت اهل فقه شود و سپس،می واقع سنت اهل فقه شیعه، در مقابل منطقی، فقه ضرورت

 «شود.می تقسیم فقهی

 

 والیت
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كنیم. پژوهشگری که به دیدۀ می مالحظه كتاب مهمی در این استنتاجات و تفسیر آن والیت كلمۀ دربارۀ

 استخراج یابد كهکند، درمیو تاریخ تأمل می و حدیث و فلسفه از كالم شیعه، اعم مختلف انصاف در كتب

 قایل احترام آرا و مباحث این همۀ برای كه حالاست. ما در عین  به غایت دشوار والیت شیعیِ اصل مفهوم

آرا، در كنار سایر  این صاحبان شمار آوریم؛ هرچند كهبه از عقاید شیعه ها را بخشیآن توانیمهستیم، نمی

 دارند. ها ایمانآن دیگر، به مذهبی و اصول اسالمی مبادی

غدیر خطبه غدیر به کار رفت. حدیث ثبار در حدی در نزد شیعه، نخستین آن مذهبی والیت، در شكل کلمۀ

در جحفه، ایراد فرمود.  خمغدیر مدینه، در محل به الوداعاز حجة ، در بازگشت )ص(اكرم رسول كه است ای

فَهَذا  مَوالهُ  كُنتُ أَنفُسِكُم؟ قالوا: اللّهمّ بَلی. قَال: مَن مِن بِكُم أَولَی أَلَستُ»گفت:  به مسلمانان وی، خطاب

 وَ  نَصَرَهُ  انصُر مَن وَ عاداه عاد مَن وَ وااله مَن والِ  أَللهُمَّ»دعا فرمود:  چنینبرای علی  سپس« مَواله. عَلی

بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن النَّبِيُّ أَْولَى خداوند دارد:  كالم به پیامبر اشاره خطبۀ در این «مولی» كلمۀ« خَذَلَه. مَن اخذُل

13.أَنفُِسِهمْ 
 دهد.می مذكور توضیح را در خطبۀ «مولی» كلمۀ مدلول شریفه آیۀ 

آن برگردیم. بر انسان های گوناگونوالیت دربارۀ دیـدگاه اسالم به است اصل، ضروری این توضیح برای

ای از جانب کسی نیست، اما در شود، سلطهمی و مستقل آزاد رسد ومی بلوغ حد رشد و سن به كه گاه

 هوی از روی کرده است، زیرا پیامبر او منتقل را به آن خدارسول كه الهی است پیرو شریعت رفتار خویش

؛َوَما يَنِطُق َعِن اْلهََوىگوید: نمی سخن
14

 

َل َعلَْينَا بَْعَض اأْلَقَاِويِل  15.أَلََخْذنَا ِمْنهُ بِاْليَِميِن ثُمَّ لَقَطَْعنَا ِمْنهُ اْلَوتِينَ َولَْو تَقَوَّ
 

،النَّبِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَنفُِسِهمْ  شریفۀ آیۀ
 همان قایل بودن به سلطه و والیت كه كرده وضع جدیدی اصل 16

 كه كامل، انسان درجۀ به آنان را برای رسیدنپردازد و می مناناست که بر اساس آن به تربیت مؤ اكرم نبی

كند. می روا نیست، هدایت بر او ایو سلطه فرمانروایی گونهو هیچ است اللهی در زمیندرجۀ خلیفة همان

                                                           
13

 (6)احزاب،« سزاتر است. از خودشان منانمؤ پیامبر به» 

 
14

 (3)نجم،« گوید.نمی هوی از روی و سخن» 

 
15

 (46-44)حاقه،« كردیم.می را پاره دلش رگ گرفتیم، سپساو را فرومی بست، با قدرتافترا بر ما می را به سخنان ایاگر پیامبر پاره» 

 
16

 (6)احزاب،« سزاتر است. از خودشان منانمؤ پیامبر به» 
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ْد لَقَ كند: تعبیر می گونهاز آن این قرآن كه است رهبری و همان و قضایی اجرایی این سلطه همانند سلطۀ

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  17.َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل ّللاَّ
ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نَهَاُكْم َعْنهُ فَانتَهُواگوید: می آیه و در توضیح   18.َوَما آتَاُكُم الرَّ

 

 هرکس بتواند از امكانات در آن و نمونه بسازد كه الهی ایتا جامعه داده شده اكرم نبی این سلطه به

 تربیت عامل های او رشد پیدا کند و پیشرفت او مداوم باشد، زیرا نیرومندترینبرخوردار شود، کارآمدی زندگی

ای به پیامبر رو، چنین سلطه گیرد. از اینفرد، محیطی است که همراه با جامعۀ صالح شکل می و هدایت

دارد. بنابراین، تنها کسی سزاوار این  واالی آن و اهداف اسالم بر غایات ثیر ژرفیاختصاص یافته است که تأ

بر این،  است. عالوه داشته نگاه مصون نفسانی گوناگون خداوند او را از خطا و از تأثرات سلطه است كه

 را بشناسد. آن و فروعباید همۀ مبادی شریعت و اصول  ولی شخص

 گذاری اصول اجرایی و تکیه بر مبانی رفتاری در مسائل قضا و داوریمستلزم پایه سلطه این کاربست

 افزاید.می ایسلطه صاحب چنین جایگاه مقام و حساسیت است. چیزی که بر اهمیت این

سلطه را  مدینه، این به از مكه از هجرت اسالم، پس گرامی گوید، رسولاسالم می تاریخ طور كههمان

الهی،  سلطۀ از متن استفاده کرد که ها و راهكارهاییکار بست و مبادی و اصولی وضع کرد و از شیوه به

 اعظم رسول سیرۀ و این مبحث سودمند است شك، منان است، بر آمده بود. بدونسلطۀ او بر مؤ همان كه

 سازد.می روشن اقتدا به این سیره را و چگونگی

 است ما گفتیم، عبارت كه مفهوم است. لكن بدان رسالت و متمم عظیم والیت، بنابه این تفسیر، مقامی

 شخصِ تنها به كه ایدر جامعه؛ سلطه اسالم و عملی کردن اجرای شریعت برای از یک نحوه سلطۀ الهی

 او معطوف به اندیشۀ پیامبر شده و خود در ذات اندیشۀ شود كهداده می و یا به كسی رسالت صاحبِ  پیامبرِ

 که ادامۀ او تلقی شده است.، چندانشده ذوب وی

است، دیدگاه  نبوت نقش پایان باطن نبوت است و یا اینکه آغاز والیت به این مفهوم كه اما تفسیر والیت

از  برخی در مقام دین، هرچند كه ه اسالمدر مقام مذهب به آن قایل است و ن نه تشیع كه است خاصی

 و یا اهل فلسفه به آن معتقد باشند. صوفیه بزرگان

نیز وارد  نص بارهو در این شیعه، مستلزم نص است اعتقادات برطبق كه الهی است ایسلطه والیت

سخن بگوید،  رسالت صاحب چونان یابد كهمی کسی دست بدان بزرگ، كه است مقامی است. والیتْ شده

                                                           
17

 (21)احزاب،« است. ایپسندیده هللا مقتدایرسول شما شخص برای» 

 
18

 (7)حشر،« كنید. كرد، اجتناب شما را منع شما داد ستانید و از هرچه پیامبر به هرچه» 
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 اسالم، خویش و به سود ربوبی مقدس باشد، و در برابر ذات را آزموده وی كند، بیندیشد، و خداوند قلب عمل

 باشد. كرده زندگی اسالم برای وجود و با همۀ كرده را فراموش

 لفمؤ كه است شده سبب والیت به اسالم علمای و سخنان اطهار ائمۀ بسیار احادیث نظر ما توجه به

 و تصوف بداند تا آنجا كه تشیع میان را نافیِ تعارض والیت و نظریۀ شریعت و حقیقت نبوت را باطن والیت

 استنتاجاتی دیگر برسد. تلقی کند و به را یگانه سرچشمۀ اصیل تصوف تشیع

به ها برتر است، لكنمقام از همۀ كه بزرگ بس است مقامی در نزد شیعه والیت كه است آن حقیقت

 است. كرده و برداشت آورده لفمؤ متفاوت است با آنچه كلی

 و این است مسلمان كامل راه تربیت یگانه كه ایاست، جامعه الهی جامعۀ تکوین برای ایسلطه والیت

هدف خود  به اسالم رسیدن تنها راه است. پس، درحقیقت، والیت اسالم رسالت نهایی نیز هدف تربیت

 وَ  الصَّومُ  الزَّكَوة، وَ  وَ خَمسٍ: الصَّلَوة عَلَی اإلِسالمُ بُنِی»است:  آمده شیعه رو، در احادیثاست. از همین 

)بنای اسالم بر پنج بنیاد است: نماز و زکوه و روزه « بِالوالیة. یما نُودِ  مِثلَ  بِشَیءٍ یما نُودِ  الوالیة وَ الحَجُّ وَ

 کدام به اندازۀ والیت دعوت نشده است.(و حج و والیت و به هیچ

عبادات و تعالیم  است که ایو وسیله دین هایاز پایه والیت دارد كه اشاره اساسی نكتۀ این به این حدیث

و در  قرار گرفته است واجبات همۀ در صدر . بنابراین، والیتکنداقتصادی و سیاسی اسالم را ثمربخش می

 اسالم احكام جمیع اساسی را قاعدۀ آن توانیمشود. ما نیز میاز هرچیز سؤال می از آن پیش روز قیامت

 بدانیم.

داشتند. حتی،  والیت تنها مقام از او پس را با هم داشت. اما اولیای یتو وال نبوت مقام اکرم رسول

 و نزول الهی ادیان وحدت اصل كریم نداشتند. قرآن هم نبوت مقام شبیه لف، مقامیمؤ گفتۀ برخالف

كامل گام، محمد كه در آخرین است داند و بر آنمسلّم می ترتیب قدوم انبیا و رسوالن ها را بهآن تدریجی

 كه بدانیم و اجتماعی فردی از قوانین ایرا مجموعه كامل اگر ما اسالم را آورده است. پس الهی دین ترین

را و نه مثالً روز  روز هجرت مسلمانان کهدرآمد، چندان اجرا به والیت مقام و تحقق پیامبر از هجرت پس

 پی والیت مقام را مالحظه کنیم، به عظمت موارد این قرار دادند، اگر همۀ اسالمی تاریخ مبعث را مبدأ

 دربارۀ مذهب این علمای و سخنان شیعه در احادیث را كه تعبیراتی همان توانست برد. نیز خواهیم خواهیم

 كه بر خالف نظر و تفسیری یا توجیه ایمبالغه ترینكوچك كار ببریم، بدون به است، والیت به کار رفته

 باشد. این احادیث صاحبان

به این استنتاجات كه است امر این مؤلف است. اما حقیقت مباحث و سخنان علت استنتاجات گونهاین

شود، امامان فرشتگان نازل نمی وحی ندارد. بر امامان راه عشریاثنی شیعۀ در مذهب از وجوه وجهیهیچ
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کنند و بر ادارۀ باطن شریعت را تفسیر نمی آیات بودن قیم نیستند، رمزی احكام کنند، بر حقایقرا رؤیت نمی

 ای ندارند و هیچ والیتی نیست که هستۀ نبوت و حقیقت آن باشد.سلطه

 

 و تشیع تصوف

و  و متكلمان فقها، محدثان رسد، زیرا سخناننظر می به بسیار غریب و تصوف پیوند تشیع سخن دربارۀ

 كند.می دو نفی این را میان تشابه هرگونه حتی فالسفۀ شیعه

 پس از فراگیر شدن در جهان اسالم و رخنۀ آشکار در اعتقادات كه است جهانی مستقل مكتب تصوف

با یکدیگر  و مذاهب ادیان همۀ كلید تعامل امروز تصوف کهنیز نفوذ كرد، چندان شیعیان به میان مسیحیان

 ندارد. تشیع به است و از حیث سند و تبع اختصاص

آنان ندارد.  و معروف گوناگون هایو  فرقه در نـزد مسلمانان اصالتی گونههیچ و حقیقت شریعت تقابـل

ٌِ َغْيَر اإِلْسالَِم ِدينًا فَلَن يُْقبََل ِمْنهُ الهی است:  مطلق حقیقت همان در اسالم شریعت 19.َوَمن يَْبتَ
 

 یا تلقی کردن بعضی شیعه از امامان برخی با خویش اقطاب در سلسلۀ صوفیه بزرگان اما پیوند داشتن

آن  مسئولیت كه است حقیقت، دیدگاهی و قطب امام شریعت، نه پیشوای عنوانجواد، به امام از آنان، چون

 اند.آرا را ابراز داشته این كه است فقط متوجه كسانی

آن  است. از نتایج تصوف خود قاعدۀ بنیادین است، كه و روح جسم نتیجۀ ثنویت و حقیقت شریعت ثنویت

است. اما  روح و تكامل تقویت جسمانی از عوامل هایو پرداختن به ریاضت جسم تضعیف این است که

و  و روح بر اتحاد جسم و را منع و رهبانیت تلقی الهی هایرا از نعمت و آن داردمی را گرامی جسم اسالمْ 

 داند.را اساس می کند و نیز قرین بودن دنیا و آخرتدو تأکید می آن ثیر و تأثرتأ

خدا و در  و در کشتزارها و در جهاد در راه مسجد و در بازار و در دفاتر اداری در محراب توانرا می خدا

 فرزندان خوب زن و تربیت برای روزی خانواده و در شوهرداری پاسداری از سرزمین و در كار و كوشش

شمار دین، شهید به شود، همانند مدافع كشته خویش از مال دفاع در راه كه كسی کهپرستش کرد، چندان

 اوست و با پرهیز از گناه آفرینش و از لطایف های نعمت خداوندطبیعی، جلوه و امیال آید. نیازهای تنمی

 و لذت و آشامیدن خوردن كه است آمده اسالمی شوند. در آدابمی تقدیس و با شكر نعمت داشته گرامی

شمار به بزرگ نیز از عبادات و كشاورزی و تجارت باشد. ازدواج همراه الهی باید با شكر و سپاس جسمانی
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 (85عمران،)آل« شود.نمی اختیار كند، از او پذیرفته جز اسالم دینی كه و هركس» 
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با نفس و جنگ مجاهده و از راه استوار است و روح بر تضاد جسم كه با تصوفی و احكام آداب آید. اینمی

 ندارند. یابد، سر سازگاریمی تكامل جسمانی ِْ و تا حد امکان خودداری از تمایالت

 

 قطب

طور کامالً متفاوت است. همان قطب در نزد صوفیه با مفهوم عشریاثنی در نزد شیعۀ و ولیّ  مفهوم امام

آثار و نتایج و  و با تمام كامل مفهوم همان به و فرمانرواست، حاكم و ولیّ كامل نمونۀ گفتیم، امام كه

 ای استکنندهتربیت در نزد صوفیه شود. اما ظاهرًا معنای قطبمی اراده دو واژه این از اطالق كه اهمیتی

 راهنمایی صعب و ناهموار و پر از خطر و انحراف در طریق گامبهگیرد و او را گامرا می سالك دست كه

 معاونان وسیلۀ است، این كار را به كامل انسان همان برساند. قطب، كه سانیان كماالت كند، تا او را بهمی

 رود.می راه به همان ایشان همراه دهد و بهمی انجام خویش و یاران

 پروردگار كه ذات گرزمان و مظهر پیامبر و جلوه كامل و امام اند از انسانعبارت قطب عمیق اما مفاهیم

می كه گاهبیند، آنخدا می قرار دادن مخاطب هنگام داند و او را بهاو را مقصد و مقصود خود می سالك

،إِيَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَِعينُ گوید: 
20
 است. خداوندی ذات راستین آیینۀ زیرا او 

 دارند. حقیقتی فرق و ولیّ  امام و نقش از نظر هدف، با مفهوم و چه از نظر روش دو مفهوم، چه این

در کار  هر سالك ویژۀ هایی، روشباشد وجود ندارد، و همچنین مردم از اذهان و پنهان مغایر شریعت كه

 یا مظاهر و تجلیاتی نیز در کار نیست. رهبری مستقیم گونهنیست و هیچ

تر از اینعمیق اختالف نیست بلكه سیروسلوك به متصوفه تنها ناظر به تنظیم روش و مسائل ایراد شیعه

 است. های رهبری بسیار متفاوتهاست و راه این دو از هم جدا و نقش

 اعتقاد دارند. این نوعی مهدویتِ  دانند و بهمی خویش را امام زمان مذهب، قطبشیعه از متصوفان برخی

را  )ع(الرضاموسیبنگرفته تا علی )ع(طالبابیبن، از علیکه امامان است ایشان كلی خط همان مرارِ است

 در نزد آنان است. امام به مفهوم ناظر كه است تفسیری دانند و اینمی طریقت و اقطاب شریعت پیشوایان

 

 غایب امام

                                                           
20

 (5)فاتحه،« جوییم.می و تنها از تو یاری ستیمپرتنها تو را می» 
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آید، شمار میتعرض به مفهوم آن به نظر صوفیه دربارۀ قطب كربن نقش امام غایب که بنابر عقیدۀ آقای

 شیعه باطنیۀ آنکه مؤلف میان این نقش و اعتقاد فرقۀ ویژهاست که باید دربارۀ آن بحث کرد، به نقشی

 دیگر، ایشان عبارت جدید. به ظهور پیامبری اند، نهحقیقت در انتظار كشف گوید که ایشانزند و میپیوند می

 را عقیده غایب امام اندیشۀ لفبرگیرد. نیز مؤ احكام حقایق پرده از تمامی هستند كه ایمنتظر ظهور ولیّ

می ایشان را به گیرد و حقیقتمی عهده را به اسالمی امت رهبری داند كهنامعینی می و پیشوای هادی به

 نمایاند.

 توضیح غیبت مورد انتظار از او در ایام و نقش عشریاثنی نزد شیعۀ غایب امام هوممف نخست بهتر است

و  اسماعیلیه و عقیدۀ عشریاثنی شیعۀ اندیشۀ میان تفاوت و میزان لفمؤ استنتاجات شود، تا صحت داده

 شود. روشن در نزد صوفیه قطب و اندیشۀ اندیشه این میان نیز تفاوت

بهترین جامعه و  ساختن از طریق كه است كاملی ظهور مصلح دقیقًا اعتقاد به غایب امام به عقیده

بشر  دهد و همۀمی بشارت نظام ترینكامل و تمام، بشریت را به تام عدالت و تعمیم بهترین نظام اجرای

 و بهترین و دانش معرفت قلۀ ترینعالی سازد تا انسان بهمی آماده خویش مطلوب كمال به رسیدن را برای

است،  انسان احساس فطری اندیشه دست یابد و پیوند مردم با هم به کمال برسد. بنیاد این زندگی امكانات

زندگی، به هایعرصه و در تمامی معرفت هایزمینه ای در همۀوقفه ترینكوچك و بدون او را همواره كه

سوی مدارج تکامل ترقی و پیشرفت کند کند که همیشه بهدهد. و او را مجاب میمی برتر و بهتر سوق سوی

گردد، زودی از آن حالت برمیطور موقت دچار درنگ و تعلل شود، اما بهبسا بهو بداند که تجارب دائم او چه

 زا بکشد.ها سال یا بیشتر به درااگرچه دوران تعلل و شکست ده

 

 علم در حال پیشرفت دائم

 خود را همواره اطالعات و تجارب انسان دارد، چونبرمی جلو گام سویبه خویش در سیر همیشگی علم

ها و جهات دهد. علم از همۀ جنبه را گسترش او آگاهی كند که دایرۀ وضع جدیدی کند تا قوانینمی جمع

 کند.ای برای انسان فراهم مییافتههماهنگ و تکاملکند و پیشرفت رشد می

می كاملی برده، او را منتظر ظهور مصلح ارث به اكثر ادیان آسمانی از تعالیم انسان كه کلی شاید میراث

 كند.اجرا می نقصو بی طور كاملانبیا را به هایکند و آرمانمی احقاق حق كه سازد
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فرماید: می 105انبیا آیۀ  در سورۀ كند. از  جملهمی اشاره ایآینده چنین كریم، در موارد متعدد به قـرآن

الُِحونَ  ْكِر أَنَّ اأْلَْرَض يَِرثُهَا ِعبَاِدَي الصَّ بُوِر ِمن بَْعِد الذِّ 21.َولَقَْد َكتَْبنَا فِي الزَّ
ُ گوید: می 55نور آیۀ  و در سورۀ  الَِّذيَن  َوَعَد ّللاَّ

الَِحاِت لَيَْستَْخلِفَنَّهُم فِي اأْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبلِِهْم َولَيُ  نَنَّ لَهُْم ِدينَهُُم الَِّذي اْرتََضى لَهُْم َولَيُبَدِّ آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ لَنَّهُم َمكِّ

ن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا يَْعبُُدونَنِي ََل  22. يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًامِّ
 

را  اسالم داللت دارد كه كاملی ظهور مصلح بر در مضامین، به تواتر تفاوت رغممطهر به سنت همچنین،

 و داد پر كند. و جور پر شده باشد، از قسط از ظلم از آنكه را پس به صورت تام و تمام اجرا كند و زمین

این  دهندۀشکل گرفت و اینکه او بشارت مسلمانان در نزد غایب امام اعتقاد به ادله این از مجموعۀ

خود را شكست هایها و شیوهراه شود و همۀدرمانده و متحیر می انسان که وقتی است. كامل نظام

حساس آسایش شود که خود با تمام وجود و نیز همۀ کسانِ او در آن ابیند، منتظر نظامی میمی خورده

بشر  پیشرفت رغمكند و امام بهمی امام مبشِر را تسهیل ها موفقیتانسان در نفوس کنند. این آمادگیمی

 شود.می كامیاب خویش در دعوت سرعتها بههای ویرانگر و مرگبار و استفاده از آندر اختراع سالح

است. آنان  گانهدوازده هایاز حلقه حلقه و آخرین معصوم از امامان یكی غایب شیعه، امام بر عقیدۀبنا

جدّ  و نقش امام چیزی نیست جز اجرای آنچه از رسالت واحدند رسالتی واحد و حامل نور واحد و خط همه

برشمردیم، دیدگاه  امام ولیّ معنی دربارۀ آنچه به نقشی با توجه ، چنینشكدادند. بینوید می خویش

 باشد. احكام دهد، نه آنکه کشف باطنهای این برنامه را توضیح میو آموزه تشكیل دینی در برنامۀ خاصی

از  و جلوگیری الهی احكام ناظر به صیانت غیبت در زمان وی است. نقش امام منتظَر در آینده نقش این

 بر خالف اجماع با فتاوای مختلف، از حصول خویش و با مخالفتحقیقت است. ا بر خالف اجماع حصول

 شود.می های شرعیدر افکاره انحراف كند و درنتیجه، مانعمی جلوگیری حقیقت

 این صیانت اهمیت جدید در نظر بگیریم، به و تحوالت را در رویدادها فقهی هایپژوهش اگر ما دشواری

 طور كاملبه بحث نیست. این وی و نام امام شخص شناخت به مشروط مخالفت این برد. اما خواهیم پی

 شخصی شیعه منتظَر در مذهب است. امام آمده غیبت در زمان اجماع حجیت و در موضوع اصول در كتب

 ارتباطی گونهو عالوه بر اینکه هیچ نیست یگانه و غیرنوعی که ناظر بر هیچ قطبی در هیچ زمانی است
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 (105)انبیاء،« خواهند برد. میراث به من صالح را بندگان زمین این كه ایماز تورات ـ نوشته و ما در زبور ـ پس» 
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 مردمی كهكند، همچنان دیگرانشان جانشین زمین در روی داد كه اند، وعدهكرده شایسته اند و كارهایآورده ایمان از شما كه كسانی خدا به» 

كند.  بدل ایمنی را به ـ استوار سازد و وحشتشان است پسندیده خود برایشان را ـ كه كرد؛ و دینشان دیگران ها بودند جانشیناز آن پیش را كه

 (55)نور،« كنند.نمی شریك را با من چیزی پرستند و هیچمرا می
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 ندارد، بلكه احكام و باطن حقایق نیز با انتظار كشف ربطی گونهنیست، هیچ قطب او و نقش نقش میان

 کرده است. زمین خدا او را جانشین خود بر روی كه كسی دست است به اسالمی احكام تنها واقعیت اجرای

 

 باطنیت اصل

 و اندرز برای یا با بحث آن اشاره به نیست که ائمه اسالم باطنی ای از مسائلمسئله هیچ»گوید: می مؤلف

 دارد. گوناگون ادعایی ابعاد و جوانب چنین وگو دربارۀگفت« باشند. نكرده چینیزمینه آن

 ها رایحۀاز آن كه خوریمبرمی احادیثی شیعه بهحدیث شیعه و نیز غیر ما در كتب كه است این اما حقیقت

بر غلو دارد. اما هرکه به دیدۀ انصاف  داللت كه یابیممی شود، و نیز احادیثیمی خوبی استشمامباطنیت به

كبیر،  محدث كه هنگامی یابد. مثالً ها در نگرد، نادرستی و ضعف این احادیث را درمیها و سند ایندر این

 است، شرح در نزد شیعه حدیث كتاب ترینمهم را که كافی العقول، كتاب مرآة محمدباقر مجلسی، در كتاب

كند. می ها را تضعیفدهد و آنقرار می را مورد مناقشه از احادیث كند، بسیاریمی را بررسی آن و روایات

 خواننده كه گونهاست، بدان نقد شده حدیث معتبرِ كتبِ و سایرِ  معتبر رجال، سلسله سند كافی هایدر كتاب

 کند.اطمینان خاطر پیدا می احادیث از آن از جعلی بودن بسیاری

 شیعه امامان بودن تن دوازده علت دربارۀ باشد كه شاید احادیثی جعلی بارز احادیث هایاز مصداق

آسمان و  هایشمار برج اند اختیار این عدد به این لحاظ بوده است كهگفته اینكه است. از جمله كرده بحث

 است. مطالعۀ بوده از سنگ جوشیده دوازده موسی حضرت عصای وسیلۀبه که هاییو چشمه سال هایماه

اثبات می روشنیاختصاص دارد، مضمون این سخن ما را به و غیر آن هایی که به نقد و شرح كافیکتاب

 کند.

 


