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   مقدمه
 و كرده حس همه از بهتر را مشكل اين  آنكه و است، اسالمي معارف از جوان نسل دوري ما، جامعه مسائل جمله از

 كه گويند پاسخ درستي به جامعه نياز اين به توانند مي كساني تنها. است جوان  نسل همين است آن رفع پي در تابانه بي

 خويش زمان زبان به ديگر سوي از و باشند گرفته فرا آن اصيل هاي سرچشمه از را اسالمي فرهنگ خود سو يك از

 از كه بود كساني معدود شمار در مطهري هيدش استاد. كنند درك را جوان  نسل روزگار هواي و حال و بگويند سخن

 دانشگاههاي در  علميه هاي حوزه راستين نماينده او. بود برخوردار اسالم با امروز نسل ساختن آشنا براي الزم شرايط

 يو. برد مي علميه هاي حوزه به و شنيد مي را نسل اين پيغام فهميد، مي و دانست مي را جوان نسل زبان چون. بود امروزه

 از بسياري و بود دريافته نيز را آن حل راه و شناخته بهنگام و خوبي  به اسالمي فرهنگ از را جوان نسل دوري مشكل

  . كرد تأليف مشكل اين رفع جهت در دقيقا را خود آثار
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 را موعهمج اين. است آثار همين قبيل از رسد مي  چاپ به استاد آن شهادت از پس كه"اسالمي علوم با آشنايي"مجموعه

 در كه بود اين همه او سعي و اند، برداشته اسالمي معارف با آشنايي راه در را قدم نخستين كه  نوشت جواناني براي استاد

 فرهنگ روحپرور فضاي به آنان ورود براي را راه و دهد قرار  اساس صحت، عين در را اختصار و سادگي سلسله، اين

 دوم و اول سالهاي  دانشجويان براي استاد آن درسهاي تقريرات اصل رد دروس، سلسله اين . كند باز اسالمي

 در"اسالمي فلسفه با آشنايي"مانند آن بخشهاي از بعضي و است بوده  تهران دانشگاه"اسالمي معارف و الهيات"دانشكده

 داشت قصد شهيد اداست. است شده مي تدريس  شريف صنعتي دانشگاه در متعدد دفعات به ايشان، اجازه با و حيات زمان

 او زندگاني روشن شمع و نيامده دست به فرصت اين كه دريغ. دهد قرار  بازبيني مورد انتشار از قبل را دروس سلسله اين

 به و تبديل و تغيير هيچ بي را  مجموعه اين كه ديديم آن بهتر استاد شهادت از پس. گشت خاموش منافقان توسط

 منتشر قبال  است"اسالمي فلسفه و منطق با آشنائي"كه مجموعه اين دفتر نخستين .سازيم منتشر بود، كه صورت همان

 در كه گيرد مي قرار جواناني دسترس در است"عملي حكمت و عرفان و كالم با آشنائي"كه آن دفتر دومين اينكه و شده،

  . باد پاكش روان بر خدا رحمت. كردند بدرقه"دارد ادامه راهت شهيدم معلم"فرياد با را پاكش پيكر او شهادت پي

   )ره(مطهري مرتضي شهيد استاد آثار نشر بر نظارت شوراي
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 بخش   آالم ولا
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   آالم علم: اول درس
 بدان بايد اسالم نظر از آنچه يعني اسالمي، عقائد درباره كه است علمي كالم علم. است كالم علم اسالمي، علوم از يكي

 آنها از و كند مي استدالل آنها درباره و دهد مي توضيح را آنها كه نحو اين به د،كن مي  بحث داشت ايمان و بود معتقد

 و مسائل يعني عقايد، بخش -  الف:است بخش سه اسالمي تعليمات مجموع:گويند مي اسالمي علماء. نمايد مي دفاع

 عامه نبوت تعالي،  باري ذات صفات توحيد، مسأله مانند آورد، ايمان و بود معتقد بدانها و شناخت را آنها بايد كه معارفي

 ايمان آنها به است الزم و است دين اصول از چيزهايي چه اينكه در اسالمي فرق البته و. ديگر مسائل برخي و خاصه، و

 چگونه  درباره كه دستورهايي و مسائل يعني اخالق، بخش -  ب. دارند نظر اختالف حدودي تا داشت واعتقاد

  :قبيل از. است معنوي خصلتهاي و روحي تصفا نظر از انسان"بودن

١٣ 
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 كار به مربوط مسائل يعني احكام، بخش -  ج. وغيره امانت ،  صداقت وفا، استقامت، حكمت، عفت، شجاعت، تقوا، عدالت،

 ربيع، منكر، از  نهي و معروف به امر جهاد، حج، روزه، نماز، قبيل از شود، انجام بايد  چگونه و كارهايي چه كه عمل و

  بخش دار عهده كه علمي و است، كالم علم است اول بخش متصدي كه علمي. غيره و ارث تقسيم طالق، نكاح، اره،اج

 آنچه تقسيم اين در. است گرفته نام فقه  علم دارد ذمه بر را سوم بخش كه علمي و شود، مي ناميده اخالق علم است دوم

 را اموري كه اسالمي علوم نه است، اسالمي متن جزو كه يچيزهاي  يعني است"اسالمي تعليمات"است شده واقع مقسم

 در ثانيا. فلسفه احيانا و منطق ،  ادبيات مانند گردد مي شامل اسالمي تعليمات درباره تحقيق بر است اي مقدمه  كه هم

 و عقل به است مربوط كه چيزهايي است، گرفته قرار توجه مورد"انسان"با اسالمي تعليمات ارتباط جهت تقسيم اين

 و است شده خوانده"اخالق"انسان خوي و خلق به است مربوط كه چيزهايي و است شده خوانده"عقايد"انسان انديشه

 خواهيم فقه علم كليات درسهاي در همچنانكه. است گرفته نام"فقه"انسان كار و عمل به است مربوط كه چيزهايي

 متعدد  علوم بر مشتمل ديگر وجهه از است، علم يك كنند مي بحث فقها كه نظر وجهه  آن از چند هر فقه علم گفت،

 هم"صفات و توحيد"علم يا"دين اصول"علم آن، به گذشته در. است اسالمي عقائد علم كالم، علم حال هر به. است

  . اند گفته مي

  

١٤ 
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   آالم علم آغاز
 اين است مسلم آنچه. كرد نظر اظهار قادقي توان نمي آمد پديد مسلمين ميان در وقت چه از اينكه و كالم علم آغاز درباره

 ميان در  عدل بحث و اختيار و جبر بحث قبيل از كالمي مسائل از اي پاره هجري اول قرن  دوم نيمه در كه است

 هجري 110 در متوفا بصري حسن درس  حوزه مباحث اين رسمي حوزه نخستين شايد و است بوده مطرح مسلمين

 آزادي و اختيار از سخت كه شوند مي  برده نام اول قرن دوم نيمه شخصيتهاي از شخصيت دو مسلمين ميان در. است

 معتقدان. اند بوده جبر عقيده طرفدار كه اند بوده افرادي مقابل، در. دمشقي غيالن و جهني معبد:اند كرده مي دفاع انسان

 يك به دسته دو اين اختالف موارد جاتدري. شدند معروف  جبري"نام به آن منكران و"قدري"نام به آزادي و اختيار به

 جبر مسأله و شد كشيده معاد و انسان به مربوط مسائل برخي و اجتماعيات و طبيعيات الهيات، در ديگر مسائل سلسله

 به جبريون و شدند خوانده"معتزله"نام به ها دوره اين در قدريون. بود اختالف مورد مسائل از يكي اختيار و

 آن امثال يا و اينجا از را اسالم  جهان در استداللي بحثهاي آغاز كه دارند اصرار آنها اتباع و مستشرقين"اشاعره"نام

 سخنان در و است شده آغاز كريم  قرآن خود از اسالمي اصول درباره استداللي بحث كه است اين حقيقت اما. بدانند

 اين اسلوب و سبك اينكه گو است،  شده يرتفس و تعقيب) ع (علي اميرالمؤمنين خطب در مخصوصا و) ص (اكرم رسول

  . است متفاوت داشتند اسالمي  متكلمين كه اسلوبي و سبك با مباحث

   تقليد يا تحقيق
    همواره قرآن. است گذاشته وتفكر تعقل پايه بر را ايمان كريم، قرآن

١٥ 
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 كافي را"تعبد"شناخت آنرا و بود معتقد و مؤمن  آن به بايد آنچه در قرآن. برسند ايمان به انديشه از مردم كه خواهد مي

 كه است اي مسأله  است يكي و دارد وجود خداوند اينكه مثال. كرد تحقيق منطقا بايد دين اصول در عليهذا. داند نمي

 كه شد باعث جهت اين. است خدا پيامبر آله و عليه اهللا صلي محمد حضرت اينكه همچنين و برد، پي آن به بايد منطقا

 و افكار سلسله يك با اسالم به مختلف ملل و اقوام پيوستن. شود گذاري پايه اول قرآن همان از دين  اصول علم

 مجادالت و صابئين، و مجوسيان و مسيحيان و يهوديان قبيل از ديگر ديانات ارباب با مسلمين همزيستي و ها، انديشه

 طور به كه اسالم جهان در"زنادقه"نام به گروهي شپيداي خصوصا و ، داد مي رخ ها فرقه آن و مسلمين ميان كه مذهبي

 و بودند، داده) نداشت برخورد  سياست با كه حدودي در (عباسي خلفاي كه آزاديي به توجه با بودند دين ضد  كلي

  ضرورت پيش از بيش كه شد موجب انگيخت، مي بر شبهاتي و شكوك خود  نوبه به كه اسالمي عالم در فلسفه پيدايش

 در اي برجسته متكلمان ظهور موجب و شود احساس مسلمين ميان در آنها از دفاع و اسالمي ايماني مباني رد تحقيق

  . گرديد چهارم و سوم و دوم قرنهاي

   مسأله اولين
 بود،"اختيار و جبر"مسأله شد واقع نسلم ال و ولم قال و قيل و بحث مورد مسلمين ميان در كه اي مسأله اولين ظاهرا

. است الفكري بالغ انسان هر عالقه مورد است مربوط انسانها سرنوشت با چون مسأله اين اوال زيرا بود، طبيعي ربسيا واين

. باشد نشده طرح جامعه آن در مسأله اين و باشند رسيده فكري بلوغ  مرحله به مردمش كه نگردد يافت اي جامعه شايد

   اين در ها انديشه حركم كه دارد زمينه اين در زيادي آيات مجيد قرآن ثانيا
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 جهان در مسأله اين طرح براي ديگري منشأ جستجوي در ما كه ندارد دليلي عليهذا). 1 (گردد مي اساسي  مسأله

 نحو هر به دارند كوشش كنند، نفي را اسالمي  معارف و علوم اصالت اينكه براي معموال مستشرقين،. بشويم اسالمي

 مسيحيت  دنياي از خصوصا اسالم، دنياي از خارج از اي ريشه آمده پديد مسلمين ميان در كه علومي همه براي هست

 مورد در را كار اين نظير همچنانكه بدانند خارج از را  كالم علم اصلي ريشه هست نحو هر به دارند كوشش اينرو از. بيابند

 قدر و قضا بحث ضمنا كه اختيار و جبر بحث. اند كرده اسالمي عرفان و) بديع و بيان معاني، شايد و (عروض نحو، علم

 و قضا"است مربوط خدا به كه جهت آن از و است"اختيار و جبر"است مربوط انسان به كه  جهت آن از يعني هست، هم

 طرف از عدل و اختيار و طرف يك از ظلم و جبر ميان آشكار اي رابطه زيرا آورد، ميان به را عدل بحث خود است،"قدر

 و عقل بحث خود نوبه  به بحث اين و آورد، ميان به را افعال ذاتي قبح و حسن بحث عدل، بحث. شد مي ديده ديگر

 موجب را باري ذات داشتن حكيمانه غرض و غايت يعني"حكمت  بحث همه اينها و كشيد، ميان به را عقليه مستقالت

. داد خواهيم توضيح باره اين در دهابع  كه شده كشيده صفاتي توحيد به سپس و افعالي توحيد به بحث كم كم )2 (شد

 قبيل از شد كشيده فلسفي مسائل از بسياري  به كرد، پيدا دامنه و توسعه خيلي بعدها كالمي بحثهاي ميان آرايي صف

   و اعراض و جواهر در بحث

  :پاورقي

. 1  .مطهري مرتضي تأليف"سرنوشت و انسان"كتاب به شود رجوع

. 2  . مطهري مرتضي تأليف"لهيا عدل"كتاب مقدمه به شود رجوع

١٧ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 مسائل براي اي مقدمه عنوان به را مسائل  اين طرح متكلمين زيرا. غيره و"خأل"مسأله و يتجزي ال اجزاء از جسم  تركب

 قلمرو در كه مسائل از بسياري اينرو از. شمردند مي الزم معاد و مبدأ به مربوط  مسائل خصوصا دين اصول به مربوط

 -  را كالم كتب كسي اگر. دارند زيادي مشترك مسائل كالم و فلسفه. گرفت قرار  هم كالم علم قلمرو در بود فلسفه

 همانها اسالمي كالمي مسائل اكثر بيند مي كند مطالعه -  شده تأليف بعد به هفتم قرن از كه اي كالميه كتب خصوصا

 زياد يكديگر در اسالمي كالم و اسالمي فهفلس. اند كرده طرح خود كتب در -  اسالمي فالسفه خصوصا -  فالسفه  كه است

 موجب نيز فلسفه و ساخت مطرح جبرا جديدي مسائل فلسفه براي كالم كه است اين تأثيرات  آن از يكي. اند كرده تأثير

. شد شناخته  الزم كالم قلمرو در فلسفي مسائل از بسياري طرح ضرورت كه معني اين به يابد وسعت كالم دائره شده

  . بياوريم كرديم اشاره آنها به كه قسم دو هر از هايي نمونه و بيابيم توفيق بعدا ما خدا ياري به شايد

   نقلي آالم و عقلي آالم
 برد مي كار به خود استدالالت در كه مبادئي و مقدمات نظر از است، قياسي و استداللي علم يك اينكه عين در كالم علم

 و  است شده گرفته عقل از صرفا آن مقدمات كه است مسائلي كالم، عقلي بخش. نقلي و عقلي:است بخش دو بر مشتمل

 از برخي و ونبوت توحيد به مربوط مسائل  مثل است، عقل حكم تأييد و ارشاد عنوان به شود استناد نقل به فرضا اگر

  . شود استمداد بايد عقل از صرفا نيست، كافي - سنت و كتاب - نقل به استناد  مسائل اينگونه در. معاد مسائل
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 اين اينكه به نظر ولي بود، معتقد و مؤمن آنها  به بايد و است دين اصول از چند هر كه است مسائلي كالم، نقلي بخش

 پيامبر قطعي  سخن يا الهي وحي طريق از كه است كافي آن، عين نه و نبوت بر مقدم نه است، نبوت بر فرع مسائل

 اكثر و) داند مي اسالم دين اصول از را امامت كه شيعه عقيده  به البته (امامت به مربوط مسائل مثل شود، اثبات مطلب

  . معاد به مربوط مسائل
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   آالم علم موضوع و تعريف: دوم درس
 كه نحو اين به كند، مي بحث اسالم دين  اصول درباره كه است علمي بگوئيم كه است كافي اسالمي كالم علم تعريف در

 وارد آن مورد در كه شبهاتي و شكوك جواب و شود، مي اثبات دليل چه با و چگونه و است دين اصول از چيز چه

 هر مسائل تمايز و دارد  خاص موضوعي عملي هر اينكه به راجع هست بحثي فلسفه و منطق كتب در چيست؟ شود مي

 آنها مسائل كه علومي. است يدرست مطلب اين، البته. است علوم  آن موضوعات تمايز حسب به ديگر علم مسائل از علمي

 و باشد اعتباري  آن مسائل وحدت كه باشيم داشته علمي كه ندارد مانعي ولي. است چنين دارند واقعي وحدت

. باشد شده اعتبار و وحدت اين منشأ مشترك  هدف و غرض يك و باشد داشته متباينه و متعدده موضوعات
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   نامگذاري
 برخي شد؟ داده آن به نام اين زماني چه در و شده ناميده"كالم"نام به علم اين چرا كه است اين ديگر بحث يك

 آن از گويند مي برخي. دهد مي فزوني استدالل و سخن در را خود دارنده قدرت كه دش ناميده  كالم سبب اين به اند گفته

 في  الكالم"تعبير با را خود سخن خود كتب در كه بود اين فن اين علماء عادت و روش كه شد ناميده كالم جهت

   ناميده كالم  جهت آن از اند گفته بعضي.كردند مي آغاز"كذا في الكالم"و"كذا
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 نام اين كه اند گفته بعضي و. كرد سكوت بايد آنها  درباره حديث اهل عقيده به كه بود مباحثي اطراف در سخن كه شد

 شديدي آرائي  صف و گرديد طرح مسلمين ميان اهللا كالم نبودن مخلوق يا و بودن مخلوق بحث  كه آمده ميان به آنگاه

 اكثر محنت دوره در چون يعني. اند ناميده"محنت"دوره را دوره آن مناسبت همين به و شدند كشته زيادي مردم و شد

 اينها. شده ناميده"كالم علم"نام به دين اصول علم زد، مي دور اهللا كالم قدم و حدوث اطراف در ديني  اصول مباحثات

  . است شده گفته"كالم علم"تسميه وجه در كه است وجوهي

   آالمي فرق و مذاهب
 پيدا مختلفي روشهاي و مذاهب عملي،  مسائل و دين فروع به است مربوط آنچه و فقهي نظر از كه همانطور مسلمين

 اي فرقه هر و حنبلي، مالكي، شافعي، حنفي، زيدي، جعفري،:شدند تقسيم مختلف  هاي فرقه به جهت اين از و كردند

 فرقه نيز مسلمانان اداعتق و ايمان به است مربوط  كه چيزهايي و اعتقادي مسائل نظر از دارد، خود به مخصوص فقهي

 معتزله، شيعه،:از  است عبارت كالمي مذاهب اهم. دارد خود به مخصوص اعتقادي اصول و مباني  اي فرقه هر و شدند فرقه

 مسائل و كالمي مسائل در مسلمين چرا كه شود تاسف اظهار و آيد پيش پرسشي است ممكن اينجا"مرجئ اشاعره،

  سبب كالمي مسائل در اختالف دادند؟ دست از را خود وفقهي كالمي وحدت و شدند فرقه فرقه اندازه اين فقهي

 عمل كه شود مي موجب فقهي  مسائل در اختالف و باشند نداشته وحدت اسالمي بينش در مسلمين كه گردد مي

 اشاره نكته دو به است الزم اما است، بجا تأسف اين هم و سؤال اين. بدهد دست از را خود يكنواختي نيز مسلمين
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 كه است بحثهايي باشد، داشته اصالت فقهي اي مسأله و باشد نداشته اصالت نظر اين از كالمي  اي مسأله است ممكن يا و

 اسالمي جهان در جريان يك به است الزم بپردازيم كالمي مذاهب نقل به آنكه از قبل. است خارج درس اين عهده از

 مخالف اسالمي، اصولي مسائل در عقلي بحث يعني  كالم با اصل از اسالمي علماء از گروهي اينكه آن و نمائيم اشاره

 تسنن اهل فقهي ائمه از يكي  كه حنبل بن احمد. معروفند"يثحد اهل"نام به اينها. دانستند حرام و"بدعت"آنرا و شدند

  شيعي به رسد چه اشعري، يا معتزلي كالم از اعم كالم با كلي طور به حنابله. دارد قرار"الحديث اهل"رأس در است

 است جماعت دنياي برجسته شخصيتهاي از كه حنبلي تيميه اين. مخالفند فلسفه و منطق با اولي طريق به و مخالفند

 و المنطق صون"نام به دارد كتابي است الحديث اهل كه نيز سيوطي الدين  جالل. داده منطق و كالم حرمت به فتوا

  اعتقادي مسائل در را كاوشي و بحث گونه هر نيز جماعت ائمه از ديگر يكي انس بن مالك"الكالم و المنطق عن الكالم

 و كرده بيان زمينه اين در را شيعه  موقف رئاليسم روش و فلسفه اصول پنجم جلد مقدمه در ما. شمرد مي جايز غير

 برخي،. مرجئه اشاعره، معتزله، شيعه، از است عبارت - شد اشاره قبال كه همانطور -  كالمي مذاهب اهم. ايم داده توضيح

 از ولي). 1 (اند هآورد حساب به اسالمي كالمي مذاهب جزء نيز را اسماعيلي  مذهب يعني باطنيه مذهب و خوارج مذهب

 عقايد چند هر كه جهت بدان خوارج اما. آورد توان نمي اسالمي كالمي مذاهب جزء را مذهب دو اين از هيچيك ما نظر

   شد، طرح آنها طرف از ديني اصول مسائل اولين شايد و داشتند ابراز دين اصول در خاصي

  :پاورقي

   34. صفحه اول، جلد بدوي، عبدالرحمن االسالميين المذاهب. 1
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 يك اوال ولي دانستند، كافر را عقايد آن منكر و آوردند فاسق كفر و امامت مورد در عقايد اي پاره  كه بودند آنها يعني

 نظر از ثانيا و نيافريدند اسالم جهان در فكري نظام يك آنها ديگر عبارت  به و نياوردند وجود به استداللي و فكري مكتب

 چيزي. آورد حساب به مسلمين زمره در را آنها بتوان است مشكل كه است حدي در خوارج ريفك انحرافات شيعيان ما

 بيش و كم شوند مي ناميده"اباضيه"كه آنها فرقه يك تنها و شدند منقرض خوارج  كه است اين كند مي آسان را كار كه

 در قدر آن نيز باطنيه. اند نشده منقرض تاكنون دليل  همين به و بودند خوارج فرق معتدلترين اباضيه. دارند پيرواني

 دليل همين به. اند كرده"قلب"را اسالم گفت توان مي كه اند كرده  تصرف و دخل باطنيگري اساس بر اسالمي هاي انديشه

 بين التقريب دار"كه پيش سال سي حدود در. آورند شمار به اسالمي فرق جزء را آنها نيستند حاضر جهان مسلمين

 نماينده كدام هر حنبلي، مالكي، شافعي، حنفي، زيدي، اماميه، شيعه:مذاهب و شد تأسيس قاهره در"المياالس المذاهب

 باطنيه،. نشد واقع قبول مورد مسلمين ساير طرف از ولي بفرستند نماينده  كه كردند كوشش خيلي اسماعيليان داشتند،

 فلسفي و كالمي مكتب يك از نداشتند، فكري ظامن و مكتب خود از كه خوارج برخالف زيادشان، انحرافات رغم علي

 از نيز توجهي قابل كتب و است كرده ظهور آنها ميان در اهميتي با فكري شخصيتهاي برخوردارند،  توجهي قابل نسبتا

 يشخصيتها جمله از. دهند مي نشان باطنيه آثار و افكار به فراواني عنايت  مستشرقين اخيرا. است مانده يادگار به آنها

 جامع"كتاب. است هجري 841 سال در متوفا معروف زبان  فارسي شاعر"علوي خسرو ناصر"اسماعيليه برجسته

 صاحب 332 در متوفا"رازي ابوحاتم"جمله از و. است مشهور و معروف او"اخوان خوان"و"دين وجه"كتاب و"الحكمين

   و. است النبوه اعالم"كتاب
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 فارسي ترجمه. است چهارم قرن دوم نيمه حدود در متوفا و"المحجوب كشف"كتاب صاحب"سجستاني ابويعقوب"ديگر

 شاگرد"كرماني حميدالدين"اسماعيليه معروف شخصيتهاي از ديگر يكي. است شده منتشر و چاپ اخيرا كتاب اين

 ابوحنيفه"ديگر يكي. است كرده تأليف اسماعيليه مذهب  زمينه در زيادي كتب"حميدالدين".است"سجستاني ابويعقوب

 مرد اين. است معروف) اسماعيلي شيعه("شيعي ابوحنيفه"عنوان به  كه است"نعمان قاضي"به معروف"ثابت بن نعمان

 شده چاپ سنگي حروف با تهران در پيش سالها او"االسالم دعائم"معروف كتاب است، خوب حديث و فقه در اطالعاتش

  . است
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   )١(معتزله: سوم درس
 اول قرن اواخر در معتزله فرقه پيدايش. كنيم مي آغاز معتزله از - داد خواهيم توضيح بعدا كه علتي به - را خود بحث

 و يافت  توسعه تدريجا ديگر علوم همه مانند كالم علم كه است بديهي. گرفت صورت  هجري دوم قرن اوايل يا و هجري

 ذكر را معتزله مكتب  اصلي اتمشخص بهتر عبارت به و معتزله عقائد اصول وار فهرست نخست ما. كرد پيدا تكامل

 تحولي سير آنگاه و كنيم مي ياد قوم اين تاريخي سرگذشت  به اشاره با را آنها معروف شخصيتهاي سپس و كنيم مي

 و معتقد آنها به بايد  معتزله نظر از كه محض ديني امور به منحصر است، زياد معتزله مسائل. نمائيم مي  بيان را آنها عقائد

   مسائل سلسله يك شامل يست،ن بود مؤمن
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 به مسائل آن همه البته ولي گردد، مي نيست ايماني مسائل حوزه در مستقيما كه نيز فلسفي انساني، اجتماعي، طبيعي،

 ناميسر مسائل اين در  تحقيق بدون ايماني مسائل در تحقيق معتزله عقيده به و است مربوط ايماني  مسائل با نحوي

 يعني عدل،. ب. صفات و ذات تكثر عدم يعني توحيد،. الف:شمارند مي اعتزال اصول از را مسأله پنج معتزله خود. است

 معصيت كيفر وعيد و اطاعت پاداش وعده بندگان به خداوند يعني وعيد، و وعد. ج. نيست ظالم و است عادل خداوند

. نيست بردار تخلف نيز كاران معصيت معصيت وعيد نيست، بردار تخلف مطيعان پاداش وعده كه همانطور و است، داده

 بين منزله. د. گيرد نمي صورت هرگز توبه بدون مغفرت. باشد كرده توبه بنده كه است ميسر هنگامي تنها  آمرزش پس

 كافر، نه و است مؤمن نه) اينها امثال و دروغگو كار، زنا الخمر،  شارب مثال كبيره، گناه مرتكب (فاسق يعني المنزلتين،

  .ايمان و كفر بين است لتيحا  فسق

 معروف شناخت راه اوال كه است اين منكر از نهي و معروف  به امر درباره معتزله خاص نظر. منكر از نهي و معروف به امر

 ثانيا و دهد، تشخيص مستقال را منكرها و معروفها از اي پاره الاقل است قادر نيز عقل نيست، شرع  به منحصر منكر و

 مراتب از بعضي تنها نباشد، خواه و باشد پيشوائي و امام خواه ،  است مسلمين عموم وظيفه نيست، امام وجود به مشروط

 مرزهاي وحفظ شرعيه حدود اقامه  قبيل از است، مسلمين امور متصديان و امامان عهده بر آنها اجراء كه  است آن

   پنجگانه اصول اين درباره مستقلي كتابهاي حياناا معتزلي متكلمين. اسالمي حكومتي كارهاي ساير و اسالمي كشورهاي
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 به"الهدي علم مرتضي سيد"و"عباد بن صاحب معاصر"معتزلي عبدالجبار قاضي"معروف كتاب مانند اند نوشته

 و ايماني مسائل جزء توان مي كه است عدل اصل و توحيد اصل تنها شود، مي مالحظه كه همانطور.  الخمسه االصول"نام

 نظر آن از چه اگر نيز عدل اصل حتي. است معتزله مكتب  مشخص و معرف فقط ديگر اصل سه آورد، شمار به اعتقادي

 قرارداده پنجگانه  اصول جزء جهت آن از ولي است، اعتقادي اصول جزء است دين ضروري و است  قرآن مسلمان از كه

 از نيز) است قادر و است عالم خدا هاينك (قدرت اصل يا و علم اصل اال و. است آنها مكتب مشخص كه است شده

 شمرده اعتقادي پنجگانه اصول از يكي عدل اصل نيز شيعه مذهب در. است اعتقادي مسائل جزء و است  اسالم ضروريات

 شده شمرده اعتقادي  اصول جزء كه است عدل اصل براي خصوصيتي چه كه آيد مي پيش سؤال اين طبعا .  است شده

 مدرك و وحي قدير و عالم است، عادل متعال خداوند كه همانطوري است، خداوند صفات از ييك عدل آنكه حال و است

. است؟ يافته را امتياز اين"عدل تنها چرا پس بود، معتقد و مؤمن بايد نيز اينها همه به و هست، هم بصير و سميع و

 اصول جزء را اصل اين جهت اين از شيعه متكلمين. ندارد صفات ساير به نسبت امتيازي هيچ"عدل"كه است اين پاسخ

 علم، منكر  ولي هستند، اصل اين منكر دهند مي تشكيل را تسنن اهل اكثريت كه اشاعره كه اند كرده ذكر شيعه اعتقادي

 مشخصات جزء همچنانكه رود، مي شمار به شيعه اعتقادي مشخصات جزء عدل به اعتقاد لهذا. نيستند... و اراده حيات،

 همچنانكه اال و دهد مي تشكيل را معتزله كالمي مكتب اساسي خطوط نامبرده اصل پنج. هست نيز معتزله اعتقادي

   به منحصر معتزله خاص معتقدات شد، گفته
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 كه اند آورده خاصه عقايد ،  انسانيات و اجتماعيات طبيعيات، الهيات، مسائل از بسياري در معتزله نيست، اصل پنج اين

  . يستن آنها ذكر مجال اكنون

   توحيد
 در توحيد افعالي، توحيد صفاتي، توحيد ذاتي، توحيد:دارد اقسام و مراتب توحيد:كنيم مي آغاز توحيد از را خود بحث

 درجه دون و است او مخلوق همه ماسوا ، ندارد مانند و مثل است، يگانه پروردگار ذات اينكه يعني ذاتي، توحيد. عبادت

 له يكن لم و «:آيه يا و) 11/يشور (»ء شي كمثله ليس «"كريمه آيه نيست، او به نسبت  قابل بلكه كمال، در او مرتبه و

 ،  اراده حيات، قدرت، علم، قبيل از خداوند صفات يعني صفاتي، توحيد. است ذاتي توحيد مبين)4/اخالص(»احد كفوا

 پروردگار ذات كه معني اين به رند،پروردگا ذات عين نيستند، پروردگار ذات از غير حقايقي بصيريت، سميعيت، ادراك،

. است مترتب او بر صفات  اين آثار كه است نحوي به) قولي به (يا و كند مي صدق او بر صفات اين  همه كه است نحوي به

 نحوي به و است خداوند اراده و مشيت به) انسان  كارهاي حتي (كارها همه بلكه ذاتها، همه تنها نه يعني افعالي، توحيد

 پرستش و عبادت شايسته موجودي هيچ پروردگار، ذات جز يعني عبادت، در توحيد. است او مقدس ذات هخواست

   و شرك با است مساوي خداوند غير پرستش نيست،
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 مربوط ديگر قسم  سه آن زيرا دارد، فرق توحيد اقسام ساير با نظري از عبادت در توحيد. اسالمي توحيد  دائره از خروج

 او يگانگي و مانند، و مثل از بودنش منزه و ذات يگانگي ديگر،  عبارت به. بندگان به است مربوط قسم ينا و خدا به است

 توحيد پس. پرستي يگانه لزوم يعني  عبادت در توحيد اما است، او صفات و شؤون از فاعليت در او يگانگي و ،  صفات در

 خداوند  شؤون از نيز عبادت در توحيد كه است اين قيقتح ولي. خداوند شؤون از نه است بندگان شؤون از عبادت در

 ال كلمه. است حق به معبود يگانه او پس معبوديت،  براي شايستگي در خداوند يگانگي يعني عبادت در توحيد زيرا است

 در توحيد و ذاتي توحيد. است  عبادت در توحيد آن ابتدائي مفهوم والبته است، شامل را توحيد مراتب  همه اهللا اال اله

 جزء باشد خللي اصل دو اين از يكي به اعتقادش در كسي اگر يعني است، اسالمي اعتقادي اوليه اصول جزء عبادت

 بن محمد پيرو كه - وهابيه فرقه اخيرا. نيست مخالف اصل دو اين با مسلمين از احدي. گردد نمي محسوب  مسلمين

 به اعتقاد  مثل مسلمين اعتقادات از اي پاره كه اند شده مدعي -  است يشام حنبلي تيميه  ابن تابع او و اند عبدالوهاب

 ولي است، عبادت در توحيد اصل ضد بر اولياء و انبياء از  استمدادات و توسالت مانند مسلمين اعمال از اي پاره و شفاعت،

 آيا كه نيست اين در مسلمين ايرس با وهابيه اختالف پس. دانند نمي عبادت در توحيد با منافي را اينها  مسلمين ساير

 جهت اين در. پرستشند شايسته نيز اولياء و انبياء مثال خداوند، غير يا است خداوند پرستش، شايسته موجود يگانه

 نه؟ يا است عبادت توسالت و استشفاعات آيا كه است اين در اختالف. نيست  پرستش شايسته خدا غير كه نيست ترديد

   نزاع پس
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 توحيد. اند كرده رد را وهابيان نظريه مستدل و مبسوط  بيانات با اسالم علماي. كبروي نه است صغروي ،بين ما في

. طرفدار معتزله و باشند مي صفاتي توحيد منكر اشاعره،. است اشاعره و معتزله اختالف مورد كه است همان صفاتي

 طرفدار اشاعره يعني است،  عكس بر كار اينجا در كه اوتتف اين با است، اشاعره و معتزله اختالف مورد نيز افعالي توحيد

  اصول از يكي را توحيد و خوانند مي التوحيد اهل را خود معتزله اينكه. باشند مي آن منكر معتزله و افعالي توحيد

 از قسم دو اين زيرا (عبادت در توحيد يا ذاتي توحيد نه است صفاتي توحيد مقصودشان شمارند، مي خويش پنجگانه

 در را  خويش عقيده ثانيا و باشند مي افعالي توحيد منكر معتزله اوال زيرا افعالي، توحيد نه و) نيست خالف محل توحيد

 در معتزله و اشاعره. كنند مي بيان است آنها پنجگانه  اصول از دوم اصل كه"عدل اصل"عنوان تحت افعالي توحيد مورد

 توحيد منكر و صفاتي توحيد طرفدار معتزله. اند گرفته قرار مخالف  قطب دو در سخت افعالي توحيد و صفاتي توحيد باب

 خاص عقيده مربوط، فصل در ما . اند آورده زمينه اين در استداللهايي كدام هر و بالعكس، اشاعره و باشند مي  افعالي

  . كرد خواهيم  بيان توحيد قسم دو اين درباره را شيعه
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   ٢ معتزله: چهارم درس

   دلع اصل
. داديم توضيحاتي توحيد اصل يعني آنها اول  اصل درباره و كرديم اشاره معتزله پنجگانه اصول به اجماال گذشته درس در

 عنوان به عدل منكر اسالمي فرق از اي فرقه هيچ كه است واضح البته. است عدل اصل  آن و است دوم اصل نوبت اكنون

 در) اشاعره يعني (مخالفانشان با معتزله  اختالف. نيست عادل خدا هك نگفته احدي. نيست الهي صفات از صفت  يك

 نظر از تفسيري چنين كه كنند مي تفسير اي گونه به را عدل اشاعره،. كنند مي عدل  درباره كه است توجيهي و تفسير

 معتزله عقيده. شوند خوانده عدل مخالف و منكر  كه نيستند حاضر هرگز اشاعره اال و عدل، انكار با است مساوي معتزله

   ذاته حد في كارها برخي كه است اين"عدل"درباره
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 عدل ذاته حد في عاصي به دادن كيفر و مطيع به  دادن پاداش مثال است، ظلم ذاته حد في كارها برخي و است عدل

 كيفر. كند عمل  اين ضد بر كه است محال و كيفر، عاصي به و دهد مي پاداش مطيع به يعني"است عادل خدا"و است

 مجبور همچنين. گردد آن مرتكب خدا كه است محال  است ظلم ذاته حد في عاصي به دادن پاداش و مطيع به دادن

 ظلم او دادن كيفر  آنگاه و او دست به معصيت خلق آنگاه و او كردن خلق القدرش مسلوب يا و معصيت به بنده ساختن

 اشاعره ولي. است او خدائي شؤون ضد بر و نيست جايز و است قبيح خدا بر ظلم كند، نمي ظلم خدا هرگز و است

. است عدل عين بكند خدا آنچه نيست، ظلم ذاته حد في كاري هيچ و نيست، عدل ذاته حد في كاري هيچ معتقدند

 القدرش مسلوب بندگانرا خداوند اگر همچنين. است عدل عين پاداش، عاصيان به و بدهد كيفر  مطيعان به خداوند فرضا

 فرض اگر. نيست ظلم ذاته حد في كند، عقاب را آنها هم بعد و سازد  جاري آنها دست به را معصيت آنگاه و كند خلق

 عدلند، طرفدار كه جهت همين به معتزله"بود شيرين كند خسرو آن آنچه"است عدل عين باز كند چنين خداوند  كنيم

 خالق خدا بلكه نباشد، خود افعال خالق خود بشر كه است اين افعالي توحيد الزمه گويند مي افعالند، در توحيد منكر

 بشر افعال خالق خداوند اگر پس گيرد مي كيفر و پاداش خداوند  طرف از آخرت در بشر دانيم مي چون و باشد، او افعال

 و است ظلم است، كرده خدا خود  بلكه اند نكرده خود كه بدهد كارهايي براي كيفر و پاداش آنها به حال عين در و باشد

 و آزادي اصل به انسان درباره معتزله اينرو از. دانند مي عدل اصل ضد بر را افعالي توحيد معتزله. است الهي عدل ضد بر

   اختيار و آزادي منكر كه اشاعره خالف بر نمايند، مي دفاع آن از سخت و قائلند اختيار
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 حد في برخي و عدلند ذاتها حد  في افعال برخي كه است اين معني به كه - عدل اصل طرح دنبال به معتزله. بشرند

  كلي اصل يك - داد انجام نبايد و است بد ظلم و داد انجام بايد و است  نيك عدل كه كند مي حكم عقل و ظلم، ذاتها

 ذاتا تقوا ت،عف امانت، راستي، مثال. است  افعالي ذاتي قبح و حسن اصل آن و دارد سيعتري و دامنه كه كردند طرح ديگر

 آنها درباره خدا آنكه از  قبل و خود ذات در افعال پس. است بد ذاتا اباليگري ال فحشاء، خيانت، دروغ، و است، نيك

 آن و رسيدند، انسان عقل درباره ديگري اصل به اينجا از. باشند مي  ذاتي قبح يا و ذاتي حسن داراي بياورد حكمي

 قبح و حسن تواند مي نيز شارع  بيان از نظر قطع يعني دارد، استقالل اشياء قبح و حسن ادراك در انسان  عقل:اينكه

 اشاعره و طرفدار معتزله كه عقلي و ذاتي قبح و حسن مسأله. بودند مخالف نيز اين با اشاعره. كند درك را كارها برخي

 اينكه قبيل از انسان، به برخي و بود مربوط الهيات به برخي كه آورد خود دنبال به را ديگر مسائل بسياري بودند، منكر

 و هدف اگر گفتند معتزله نه؟ يا دارد غرض و هدف اشياء آفرينش و خلقت جامعتر، عبارت به و خداوند كارهاي آيا

 كاري به را اي بنده خداوند است ممكن آيا چطور؟  يطاق ماال تكليف. است محال عقال و است"قبيح"نباشد كار در غرضي

 آيا و نه؟ يا دارد كفر بر قدرت مؤمن آيا. دانستند محال و قبيح نيز را اين معتزله است؟ او  طاقت فوق كه سازد مكلف

 بر قدرت كافر و كفر بر قدرت مؤمن اگر زيرا است، مثبت اينها  همه به معتزله پاسخ نه؟ يا دارد ايمان بر قدرت كافر

   .دادند نظر معتزله مخالف نقطه  به مسائل اين همه در رهاشاع. است قبيح آنها كيفر و پاداش باشد نداشته  ايمان
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   وعيد و وعد
 خداوند كه همانطوري كه است اين معتزله عقيده. است كيفر به تهديد معني به وعيد و است پاداش نويد معني به وعد

  وعده خلف است محال بلكه كند نمي خالفي وعده)9/عمران آل(» الميعاد يخلف ال اهللا ان «  حكم به پاداشها و نويدها در

 تمام عليهذا. كند نمي تخلف نيز كيفرها  زمينه در همچنين) است مسلمين اجماع و اتفاق مورد جهت اين (نمايد

 چنان، شرابخوار و چنان، دروغگو و كشد، مي عذاب چنين ظالم مثال كه است شده فجار و فساق مورد در كه وعيدهايي

 معتزله. است محال توبه بدون مغفرت عليهذا . باشند كرده توبه دنيا در قبال آنكه مگر شد، خواهد عملي تخلف بدون

 عليهذا. است محال و قبيح وعده خلف مانند وعيد خلف و است وعيد خلف مستلزم توبه بدون مغفرت كه معتقدند

 عقلي قبح و حسن مورد در آنها عقيده از و شود مي مربوط مغفرت مسأله به وعيدها و وعد مورد در معتزله خاص عقيده

  . گردد مي ناشي

   المنزلين بين منزله
 ايمان و كفر به راجع اسالم جهان در قبال كه بود متضاد عقيده دو دنبال به المنزلتين بين منزله اصل به معتزله اعتقاد

 مساوي يعني است  ايمان ضد بر كبيره گناه ارتكاب كه كردند اظهار را عقيده اين"خوارج بار اولين براي. آمد پديد فساق

 پديد صفين جنگ در"حكميت"حادثه اثر در خوارج دانيم مي چنانكه. است كافر كبيره گناه مرتكب پس است كفر با

) ع (علي اميرالمؤمنين خالفت با مقارن  هجري 37 سال حدود در يعني هجري، اول قرن اول نيمه در ظهورشان و آمدند

  . است بوده
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 باطل را آنها نظريه متقني ادله با و كرد مباحثه  مسأله اين درباره آنها با اميرالمؤمنين كه است هآمد البالغه نهج در

 تفسيق و تكفير اهل و منكر از نهي و معروف به امر اهل و زمان، خلفاي ضد بر نيز امير حضرت از بعد خوارج،. ساخت

 خوارج جهت همين به و دانستند مي كافر را آنها جخوار طبعا شدند مي كبيره گناهان مرتكب خلفا غالب چون. بودند

) آوردند وجود به سياستها را آنها يا (آمدند وجود به ديگري گروه. داشتند قرار حاكم سياستهاي مخالف  قطب در همواره

 گفتند مي آنها داشتند، قرار خوارج مقابل  نقطه در گناه تأثير ارزش لحاظ از مرجئه. شدند مي خوانده"مرجئه"نام  به كه

 است قلبي امر كه ايمان اگر باشد، مسلمان است قلب به مربوط كه ايمان و عقيده نظر از انسان كه است اين كار اساس

 دستگاه نفع به مرجئه عقيده و رأي. است بد عمل كفاره ايمان، باشد، فاسد انسان عمل كه ندارد مانعي بود، درست

 تبهكاريها  همه با را آنها و نشوند قائل آنها فجورهاي و فسق براي زيادي ميتاه  مردم كه شد مي موجب يعني بود، حاكم

 نماز و است واجب اطاعتش و است باقي مقامش كند  گناه چند هر پيشوا"گفتند مي صريحا مرجئه. بدانند بهشت اهل

 چند هر گناه و فسق دگفتن مي مرجئه. كردند مي حمايت مرجئه از جور خلفاي دليل همين به . است صحيح او سر پشت

 گفتند داشتند، ابراز اي ميانه عقيده معتزله. كافر نه است مؤمن  كبيره مرتكب پس نيست، ايمان به مضر باشد كبيره

 بين "منزل"را ميانه مرحله اين نام معتزله. است دو آن ميان برزخ كافر، نه و  است مؤمن نه كبيره مرتكب

 واصل روزي. بود  بصري حسن شاگرد عطاء بن اصل و كرد ابراز را عقيده اين كه كسي اول گويند. گذاشتند"المنزلتين

   همين كه بود نشسته استادش محضر در
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 كبائر اهل من عقيده  به:گفت واصل بدهد جوابي حسن اينكه از پيش. پرسيدند را مرجئه و خوارج  اختالف مورد مسأله

 خود عقيده تبليغ به و گرفت كناره و كرد اخراج را او بصري  حسن قولي به و شد جدا جمعيت از بعد. كافر نه فاسقند

 ما از واصل يعني"عنا اعتزل"گفت  حسن كه بود اينجا. شد ملحق او به نيز عبيد بن عمرو زنش برادر و شاگرد. پرداخت

 سومي قول و شدند جدا امت همه قول از عبيد بن عمرو و واصل يعني"االم قول اعتزال:گفتند مردم قولي به و. شد جدا

  . كردند اختراع

   منكر از نهي و معروف به امر
 هست كه اختالفاتي. است مسلمين عموم اتفاق و اجماع مورد و اسالم ضروريات از نيز منكر از نهي و معروف به امر

 دانستند، نمي  شرطي هيچ به مشروط را منكر از نهي و معروف به امر خوارج مثال. آنها شروط و حدود به است مربوط

 ترتب عدم همچنين و را موفقيت احتمال ديگران مثال. گيرد صورت فرضيه دو اين بايد شرايط همه در بودند معتقد

 برخي. نبودند قائل شروط اين به خوارج ولي دانستند، مي منكر از نهي و معروف به امر وجوب شرط را مهمتر اي مفسده

 بود منكر مخالف و معروف طرفدار بايد قلبا يعني است، زباني و قلبي صرفا كرمن از نهي و معروف به امر كه بودند معتقد

 عمال و كرد قيام بايد اللزوم عند كه بودند معتقد  خوارج ولي. كرد تبليغ منكرها عليه و معروفها نفع به بايد نيز لسانا و

 و معروف به امر كه بودند گروهي مقابل، در .كرد سيف به قيام بايد منكر از نهي و معروف به امر  براي و شد كار به دست

 گروه اين از حنبل  بن احمد. كردند نمي تجاوز هم زبان و قلب حد از و دانستند مي باال شرائط  به مشروط را منكر از نهي

  .نيست جايز منكرات با مبارزه  براي خونين قيام گروه، اين عقيده طبق. است شده شمرده
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 كه بودند معتقد دانستند، نمي محدود زبان و قلب  به را آن ولي پذيرفتند، را منكر از نهي و وفمعر به امر شروط معتزله

 عقيده پس. نمايند  قيام و كنند قوا تجهيز كه است واجب مسلمين بر باشد، ستمگر حكومت، يا شود، شايع منكرات اگر

 مفاسد برابر در قيام به اعتقاد السنه اهل و ديثالح اهل  مقابل در منكر از نهي و معروف به امر باب در معتزله خاص

  . شد اشاره كه تفاوتي با داشتند، نظري چنين نيز خوارج  كه همچنان است
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  )٣(معتزله: پنجم درس

   معتزله آراء و افكار
 يزياد مسائل معتزله كرديم اشاره همچنانكه  ولي. بود مربوط معتزله مكتب اصول به گفتيم گذشته درس دو در آنچه

 به برخي و طبيعيات به برخي و شود مي مربوط الهيات به مسائل اين از برخي. نمودند  دفاع آنها از و كردند طرح

 البته صاالخ بالمعني الهيات به بعضي و عامه امور  به است مربوط بعضي الهيات مسائل. انسان به برخي و اجتماعيات

 قرار ديني عقايد  حوزه در كه است االخص بالمعني الهيات مسائل متكلمين ساير مانند معتزله  اصلي مقصود و مقصد

 يعني. دارد مقدمي جنبه متكلمين براي نيز طبيعيات در بحث  همچنانكه. است مقدمه باب از عامه امور مسائل. دارد

 حلي راه يا و نمايند باز  ديني اصل يك اثبات براي راهي كه كنند مي بحث طبيعيات در بحث جهت اين از متكلمين

   اشكال يك براي
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 عدل. ب صفاتي توحيد. الف:كنيم مي آغاز الهيات از و كنيم مي اشاره آنها از اي پاره به وار فهرست اينجا در ما. كنند پيدا

 براي خدا كار هر (است اغراض به معلل اهللا افعال. د). ذات صفت نه است فعل صفت كالم (خدا كالم بودن مخلوق. ج

 در. (است خداوند به منحصر قديم. و). وعيد و وعد اصل (است ناممكن توبه بدون مغفرت. ه). است يجهنت و فايده يك

 و نيست، خدا مخلوق وجه هيچ به بندگان افعال. ح. است محال مااليطاق تكليف. ز). مخالفند فالسفه فقط عقيده اين

 خداوند. ي). مخالفند فالسفه فقط نيز عقيده اين رد (است حادث عالم. ط. گيرد نمي تعلق بندگان  افعال به الهي مشيت

  . شود نمي ديده آخرت در نه و دنيا در نه

  طبيعيات
 كه ذرات جز طعم،. ج. شود مي پخش فضا در كه ذراتي از است عبارت بو،. ب. اليتجزي ذرات از است مركب جسم. الف

 محال يكديگر در اجسام تداخل. ه. شود مي پخش فضا در كه است ذراتي روشنايي،. د. نيست گذارد مي اثر ذائقه روي بر

   از بعضي به منسوب نيز عقيده اين (نيست محال طفره. و). است منسوب  معتزله از بعضي به عقيده اين (نيست
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  ). است معتزله

   انسان مسائل
. ب). اند مربوط هم به الهي عدل مسأله و افعال  خلق مسأله و مسأله اين (مجبور نه است مختار و آزاد انسان،. الف

. است ايمان بر قادر كافر و است كفر بر قادر مؤمن. ج). دارد را آن ترك و فعل قدرت فعلي هر از قبل انسان (استطاعت

. و. كند مي درك) شرع قبلي راهنمايي به نياز بدون (مستقال را مسائل از اي پاره عقل. ه. كافر نه و است مؤمن نه فاسق. د

  . كرد تفسير توان مي عقل با را قرآن. ز. است مقدم عقل عقل، با حديث تعارض در

   سياسي و اجتماعي مسائل
 كه ترتيبي به راشدين خلفاي امامت. ب. باشد سيف  به قيام مستلزم چند هر منكر، از نهي و معروف به امر وجوب. الف

 است معتزله از بعضي  عقيده اين، (است بوده افضل خودش از پيش خلفاي از) ع (علي. ج. است بوده صحيح شده واقع

  افضل را) ع (علي غالبا آنها متأخرين ولي دانستند مي افضل را ابوبكر عطا بن واصل استثناء به معتزله قدماي. آنها همه نه

 علي سياسي روش و عمر سياسي روش تحليل. ه. است جايز آنها كارهاي بررسي و پيغمبر صحابه نقد. د). دانستند مي

  .آنها ميان مقايسه و )ع(
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 طرح مسائل اين غير نيز ديگر مسائل البته و اند كرده طرح معتزله كه مسائلي از است اي نمونه شد گفته كه اينها

 در و شيعه با بعضي در و فالسفه با بعضي در و اند بوده طرف اشاعره با فقط معتزله ،  مسائل اين از برخي در. اند كرده

 و طلوع با مقارن كه را يونان فلسفه و نشدند يوناني فكر تسليم گاه هيچ معتزله. مرجئه با بعضي در و خوارج با بعضي

 كتاب فالسفه و فلسفه رد در شهامت كمال با  بلكه نپذيرفتند، بست در طور به شد اسالمي دنياي وارد معتزله اوج

 هر يعني فلسفه، سود به هم و شد تمام كالم سود به هم فالسفه، با متكلمين ستيزه. داشتند ابراز را خود آراء و نوشتند،

 باقي نظر اختالف معدودي مسائل در جز كه كرد نزديك يكديگر  به را دو آن آنچنان كار آخر در و برد جلوتر را علم دو

 وتتفا اساسا و است  كرده كالم به خدماتي چه فلسفه و كرد فلسفه به خدماتي چه كالم كه مطلب اين  توضيح. نماند

  . است  خارج درسها اين عهده از چيست كالم و فلسفه اساسي

   تاريخي و تحولي سير
 پديد گوناگون افراد وسيله به و تدريجا ، اند نشده طرح فرد يك وسيله به و همزمان مسائل، اين همه كه است بديهي

 كه  است اختيار و جبر مسأله آنها رينقديمت ظاهرا نامبرده، مسائل ميان در. اند گرديده  كالم علم توسعه موجب و آمده

 اين قرآن يعني است، شده طرح قرآن در كه است  اي مسأله اختيار و جبر مسائل و. بودند اختيار طرفدار معتزله البته

 انسان كه شده تصريح آيات برخي در طرفي از زيرا. انگيزد مي بر را ها انديشه كه است كرده  طرح اي گونه به را مطالب

 به چيز همه كه است  شده تصريح آيات برخي در ديگر طرف از و نيست، كار در جبري گونه هيچ و است آزاد و رمختا

   و مشيت

٤٣ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 تأويل را اختيار آيات بعضي لهذا. است منافي باهم آيات تيپ دو اين كه است آمده پديد توهم اين اينجا. است خدا اراده

 البته و . شدند اختيار به قائل و كردند تأويل را) قدر و قضا (اراده و مشيت آيات  بعضي و شدند، جبر به قائل و كردند

 علي كلمات در عالوه به). 1 (بينند نمي آيات دسته دو اين ميان تنافيي و تناقض هيچگونه كه هستند هم سومي گروه

 گروه اما. اسالم خود با است نمقار اختيار و جبر بحث طرح عليهذا. است شده مطرح زياد اختيار و جبر بحث السالم عليه

 اول قرن دوم نيمه در جبري، غير و جبري:گروه دو به شدن منقسم و يكديگر مقابل در آنها آرايي صف و مسلمين بندي

 كه بودند مايل اميه بني. شد تبليغ جهني معبد و دمشقي غيالن وسيله بار اولين اختيار فكر گويند مي. گرفت صورت

 چيز همه كه سرپوش اين زيرا در اميه بني. بردند مي سياسي استفاده فكر اين از زيرا شود تبليغ ممرد ميان در جبر فكر

 تحميلي و ظالمانه حكومت )شرّش چه و رشيخ چه م،يآورد مانيا قدر به(شره و خيره بالقدر آمنا:است خدا ناحيه از

 غيالن جهت همين به و كردند مي  سركوب را شرب آزادي و اختيار بر مبني فكر هر لهذا. كردند مي توجيه را  خودشان

 كفر"مسأله البته). 2 (شدند مي خوانده قدريه نام به اختيار طرفداران  آنوقت در. شدند كشته جهني معبد و دمشقي

 اول قرن اول نيمه در خوارج وسيله مسئله اين زيرا شد، واقع گفتگو و بحث موضوع اختيار و جبر مسأله از قبل"فاسق

 تنها و كردند، نمي دفاع خود نظريه از كالمي صورت به خوارج ولي شد، مطرح السالم عليه علي خالفت با مقارن  هجري

   و شد طرح معتزله ميان در كه موقعي

  :پاورقي

  سرنوشت و انسان"كتاب به شود رجوع. 2. ايم كرده  بحث موضوع اين در تفصيل به"سرنوشت و انسان"كتاب در. 1

٤٤ 
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 خود نوبه به اختيار، و جبر مسأله. گرفت خود به كالمي رنگ گشت"المنزلتين بين منزله"ريهنظ پيدايش موجب

 را اينها  امثال و مااليطاق تكليف بودن محال اغراض، به باري افعال بودن معلل ،  عقلي و ذاتي قبح و حسن عدل،:مسائل

 ابراز خداوند صفات درباره  خاصي عقايد"صفوان بن جهم"نام به مردمي هجري دوم قرن اول نيمه در. آورد خود دنبال به

  معتزله كه نيست ذات با مغاير خداوند صفات اينكه يعني صفاتي توحيد  مسأله كه مدعيند نحل و ملل مورخان. داشت

  مخلوقات شبيه وجه هيچ به خداوند اينكه يعني تشبيه، نفي مسأله همچنين و خوانند مي"توحيد اصل"را آن اختصاصا

 عقيده در همچنانكه معتزله. ناميدند جهميه را او پيروان و شد ابراز صفوان بن جهم وسيله بار اولين) تنزيه اصل( نيست

 عقيده معتزله. بود جبري صفوان بن جهم خود. شدند جهميه پيرو تنزيه و توحيد عقيده در شدند، قدريه پيرو اختيار

 خود پنجگانه اصول اساسي اصل دو در معتزله عليهذا. يرفتندپذ را او توحيدي عقيده ولي نپذيرفتند را جهم جبري

 اصل و كردند اقتباس  جهميه از را توحيد اصل بودند، ديگر فرقه دو تابع نقلها اين بنابر عدل  اصل و توحيد اصل يعني

 آن و معتزله رأس. است جهميه و قدريه يافته تكامل و يافته  تحول معتزله مكتب حقيقت در بلكه قدريه، از را عدل

 كه گفتيم پيش در كه است،"غزال عطاء بن واصل"شد گذاري  پايه او دست با مكتب يك صورت به اعتزال كه كسي

 مناسبت بدين و داد  تشكيل مستقلي حوزه و شد جدا او درس حوزه از جريان يك در و بود بصري حسن شاگرد واصل

 معتزله"او پيروان كه بود مناسبت همين به كه است شهورم و معروف. شد جدا ما از يعني"عنا اعتزل ":گفت حسن

   نامگذاري اين علت كه معتقدند ديگر بعضي ولي. شدند ناميده
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 كناره و طرفي بي روش صفين و جمل جنگ جريان در كه شده گفته گروهي به ابتداء معتزله كلمه:است ديگر چيز

 فاسق  ايمان و كفر مسأله كه بعدها. عمر بن عبداهللا و ثابت بن زيد و وقاص ابي  بن سعد مانند كردند، انتخاب را گيري

. بود طرفي بي و گيري كناره آن و كردند  انتخاب سومي راه گروهي شدند، دسته دو مسلمين و شد طرح خوارج وسيله

 يك در ااينه گرفتند،  پيش خود زمان اجتماعي حاد مسائل و سياست در وقاص ابي بن سعد امثال كه روشي همان يعني

. ماند  باقي اينها براي نام اين بعد و"طرفها بي"يعني شد گفته"معتزله نيز اينها به اينرو از. گرفتند پيش فكري مسأله

 نفي مسأله به بوده محدود او بحثهاي. است درگذشته هجري 131 سال در و شده متولد هجري 80 سال در واصل

 به نوبت واصل، از پس. صحابه اختالفات از بعضي درباره نظر اظهار و وعيد، و وعد ،  المنزلتين بين "منزل اختيار، صفات،

 ابوالهذيل عمرو، از پس. كرد تكميل و داد توسعه را واصل نظريات و است واصل زن برادر عمرو. رسيد عبيد بن عمرو

 اين وسيله ،  كالم. آيند مي شمار به معتزله بارز شخصيتهاي از دو هر نظام و ابوالهذيل. كردند ظهور نظام ابراهيم و عالف

 در خاصي نظريات نظام. نوشت مي رد آنها بر و كرد مي  مطالعه را فالسفه كتب ابوالهذيل. گرفت فلسفي رنگ نفر دو

 در هجري سوم قرن در دو هر نظام و ابوالهذيل. داشت ابراز را جسم بودن اي ذره نظريه كه بود او  هم و آورد، طبيعيات

 نويسنده و اديب جاحظ،. است گذشته در 231 سال در نظام و 235 سال در ابوالهذيل قوي، احتمال به. اند گذشته

 معتزله بارز شخصيتهاي از ديگر يكي است زيسته مي هجري سوم قرن در  كه"والتبيين البيان"كتاب صاحب معروف،

  . است
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 گرفتند خود به طرفي بي حالت العباس بني اوايل رد نداشتند، خوبي روابط حكومت دستگاه با اميه بني دوره در معتزله

 و معتصم، او از پس و مأمون، . شدند واقع توجه مورد بود فلسفه و ادب و علم و فضل اهل خود كه مأمون عصر در ولي

 كه بود زمان همين در. خواندند مي معتزلي را خود خليفه سه اين و كردند حمايت  سخت معتزله از واثق معتصم از پس

 از خدا كالم آيا اينكه آن و. يافت گسترش اسالمي آنروز عظيم كشور اقطار تمام در اش دامنه كه گرفت باال داغي بحث

 در و است؟ قديم او حيات و قدرت و خدا  علم مانند يا و است حادث خدا كالم آيا و ذات؟ صفات از يا است فعل  صفات

 خدا كالم كه بودند معتقد معتزله مخلوق؟ غير و قديم يا است ثحاد و مخلوق  است خدا كالم كه قرآن آيا نتيجه

 معتقد عكس بر معتزله مخالفين. است كفر  قرآن بودن قديم به اعتقاد و است حادث و مخلوق قرآن پس است، مخلوق

 قدم هب معتقد كس هر كه كرد صادر اي بخشنامه معتزله از حمايت به مأمون. مخلوق غير و است قديم قرآن كه بودند

 و كردند، دنبال را مأمون روش نيز واثق و معتصم. ديدند  شكنجه و افتادند زندان به زيادي افراد. شود تأديب باشد قرآن

 ضد بر متوكل. رسيد  متوكل به نوبت تا. بود معروف حنبل بن احمد افتادند زندان به دوره اين در كه كساني جمله از

. شدند قمع و قلع بلكه منكوب طرفدارانشان و معتزله. بودند مخالف  معتزله با دممر اكثريت و كرد پيدا گرايش معتزله

 اين از پس معتزله. ناميدند"محنت  دوره را دوره اين مسلمين. رفت باد به خانمانها و شد ريخته فتنه اين در خونها

 شدند مي خوانده"الحديث لاه"و"السن اهل"كه مخالفينشان  دست به هميشه براي ميدان نكردند، راست كمر جريان

   ظهور آنها ضعف هاي دوره در بارز شخصيتهاي برخي حال عين در . افتاد
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 پسر جبائي ابوهاشم و 303 در متوفا جبائي ابوعلي و 217 در متوفا  كعبي به معروف بلخي ابوالقاسم قبيل از اند كرده

 583 در متوفا زمخشري و عباد  بن صاحب و خياط حسينابوال و 415 در متوفا معتزلي عبدالجبار قاضي و جبائي  ابوعلي

  . اسكافي ابوجعفر و

٤٨ 
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   اشاعره :ششم درس
 آغاز هجري اول قرن دوم نيمه از گشت  اعتزال مكتب به منجر كه هايي انديشه و افكار كه شد روشن گذشته دروس از

 است  بديهي. دين اصول درك و فهم در استدالل و منطق نوعي كاربردن به از بود  عبارت حقيقت در اعتزال روش. شد

 كه مردم عامه كه است بديهي نيز و. است  عقل استقالل و حريت و حجيت به اعتقاد شرط، اولين روشي چنين در كه

 و احاديث و آيات ظواهر به  فكري تسليم و"تعبد"با مساوي را"تدين"همواره نيستند، تحليل و تجزيه و تفكر و تعقل اهل

 اگر خصوصا نمايند، مي تلقي دين عليه عصيان و طغيان نوعي را  اجتهادي و تفكر هر و دانند مي ثاحادي مخصوصا

 تبليغ را تفكر طرز اين مذهب و دين علماء از برخي اگر باالخص و كند حمايت آن از خودش مصالح به بنا  وقت سياست

   و منمؤ خويش گرايي ظاهر به واقعا خود علماء اين اگر باالخص و نمايند،
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 و فقهاء از برخي حمالت و مجتهدين، و اصوليين عليه اخباريين حمالت. بورزند تصلب و تعصب عمال و باشند معتقد

 و تبليغ و اسالم فهم به عميقي عالقه معتزله. گيرد مي ريشه امري چنين از اسالمي جهان در فالسفه عليه محدثين

 حتي و داشتند هم غير و مانويان و صابئين و مجوس و نصاري و وديه و دهريين مقابل در آن از دفاع و آن ترويج

 كه ظاهرگرايان وسيله اسالم حوزه داخل از حال  همان در. فرستادند مي اكناف و اطراف به و كردند مي تربيت مبلغيني

 تدريجا و شدند ضعيف و خوردند خنجر پشت از باالخره و شدند مي تهديد ناميدند مي"السن اهل و"الحديث اهل"را خود

 با معارض كالمي مكتب يك چهارم، قرن اوائل و سوم قرن اواخر حدود تا يعني امر، آغاز در عليهذا. گشتند منقرض

 ظواهر ضد بر معتزله افكار كه گرفت مي صورت نام اين با مخالفتها تمام. نداشت وجود شد پيدا بعدها كه گونه آن معتزله

 را استدالل و چرا و چون و بحث اساسا  حنبل بن احمد و انس بن مالك مانند حديث اهل رؤساء. است سنت و حديث

 كالم منكر بلكه نداشتند، معتزله مقابل در كالمي مكتب يك السنه اهل تنها نه  پس. شمردند مي حرام ايماني مسائل در

 و بارز شخصيتي اينكه آن و ددا رخ اي تازه پديده هجري چهارم قرن اوائل و سوم قرن اواخر حدود در. بودند تكلم و

 از بود، شده نظر صاحب و مجتهد آن در و گرفته فرا را اعتزال مكتب  معتزلي عبدالجبار قاضي نزد در سالها كه انديشمند

 مجهز ديگر طرف از و نبود خالي نبوغ  نوعي از طرفي از چون و گراييد السنه اهل مذهب به و گرداند رو اعتزال  مكتب

 نسبتا مكتب يك صورت به را آنها و نهاد بنا خاصي استداللي  هاي پايه بر را السنه اهل اصول همه اعتزال، مكتب به بود

  .است هجري 330 حدود در متوفا اشعري ابوالحسن بارز شخصيت آن. آورد در فكري دقيق
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 در را منطق بردن ارك به و استدالل و بحث - حنبل بن احمد مانند حديث اهل قدماي خالف بر -  اشعري ابوالحسن

 علم  في الخوض استحسان في رساله"نام به كتابي او. آورد دليل خود مدعاي بر سنت و قرآن از و شمرد جايز دين اصول

 و كالم كه اشعري ابوالحسن  پيروان يعني"اشاعره ":شدند دسته دو الحديث اهل كه بود اينجا). 1 (است نوشته"الكالم

  كه گفتيم منطق درسهاي در. دانند مي حرام را آن كه حنبل بن احمد تابعان  يعني"حنابله"و شمارند، مي جايز را تكلم

 آن، و شدند، عوام منفور نيز ديگر ناحيه از معتزله). 2 (است نوشته كالم و منطق تحريم در كتابي حنبلي تيميه ابن

 حادث در خود عقيده تابع زور به را مردم خواستند مي مأمون خليفه نيروي با كه بودند معتزله زيرا بود محنت"غائله

  جامعه كه آورد خانمانيها بي و ها شكنجه و زندانها و خونريزيها و كشتارها خود دنبال به حادثه اين و بنمايند، قرآن بودن

 از دممر بيشتر بيزاري سبب جهت اين و دانستند مي  حادثه اين مسؤول را معتزله مردم، عامه. آورد ستوه به را مسلمين

 اشعري ابوالحسن از بعد. گرفت قرار عموم استقبال مورد جهت دو بدين اشعري مكتب ظهور. شد اعتزال مكتب

 معاصر باقالني ابوبكر قاضي ميان آن از. كردند مستحكم آنرا  هاي پايه و كردند ظهور مكتب اين در ديگر بارز شخصيتهاي

 و رود، مي شمار به مرتضي سيد و باقالني از بعد طبقه در كه ينياسفرا ابواسحاق و 403 سال در متوفاي و مفيد شيخ

  امام و هجري 505 در متوفا"الدين علوم احياء"صاحب غزالي محمد  امام وخود غزالي استاد جويني الحرمين امام ديگر

  . برد نام بايد را رازي فخرالدين

  .:پاورقي

 مذاهب"اول جلد در را آن همه بدوي  بدالرحمنع و است شده چاپ او"اللمع"كتاب ذيل در رساله اين .1

  است كرده  نقل 26 - 15 صفحات"االسالميين

 .2  . ابوزهره محمد تأليف"تيميه ابن"كتاب به شود رجوع
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 عرفاني رنگ و باخت كمي را خود كالمي  رنگ غزالي دست در مخصوصا و يافت تحوالتي تدريجا اشعري مكتب البته

 االعتقاد تجريد كتاب و كرد ظهور طوسي نصيرالدين خواجه كه بعدا. شد نزديك فلسفه  به زيفخررا امام وسيله و گرفت،

 از معتزلي و اشعري از اعم متكلمين همه"تجريد"از  پس. گرفت خود به فلسفي رنگ درصد نود از بيش كالم نوشت، را

 همه آنها شروح و"مقاصد"و"قفموا"كتابهاي مثال. رفت شيعي بزرگ متكلم و فيلسوف اين  كه رفتند راهي همان

 پيشواشان از اشاعره است شده زيادتر  زماني فاصله اندازه هر گفت بايد حقيقت در. اند گرفته خود به را تجريد"رنگ

 از كه را"اشعري"عقايد وار فهرست اكنون. اند كرده نزديكتر فلسفه يا اعتزال به را او عقايد و شده دور اشعري ابوالحسن

 وحدت عدم. الف:كنيم مي ذكر است كرده توجيه و تأويل را السنه  اهل عقيده نحوي به يا و كرده دفاع نهالس اهل اصول

  خالف بر نيز اين (حوادث همه در الهي قدر و قضاء و اراده عموميت. ب). فالسفه و معتزله نظر خالف بر (ذات با صفات

 الزمه"اشعري"عقيده  به نظر اين البته. (است خدا جانب از ات،خير مانند شرور،. ج). فالسفه نظر وفق بر ولي معتزله نظر

 عموميت نظر الزمه"اشعري  عقيده به نيز نظر اين (او اعمال بودن خدا مخلوق و بشر نبودن مختار. د). است باال نظر

 نظر الفخ بر (عقلي نه است  شرعي عدل، همچنين. است شرعي بلكه نيست، ذاتي افعال قبح و حسن. ه). است اراده

 نه است فعل با توأم فعل، بر انسان قدرت. ز). معتزله نظر خالف بر. (نيست واجب خدا بر واصلح لطف رعايت. و). معتزله

  ). معتزله و فالسفه نظر  خالف بر. (آن بر مقدم
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 انسان. ط. )معتزله نظر خالف بر. (ندارد وجود سوا ما و خدا ميان مماثلت و شباهت هيچگونه يعني مطلق، تنزيه. ح

 با قيامت در خداوند. ي). اعمال خلق باب در السنه اهل نظر  توجيه. (است آن كننده اكتساب نيست، خود عمل آفريننده

  فاسق كفر مدعي كه خوارج نظر برخالف. (است مؤمن"فاسق".يا). معتزله و فالسفه نظر خالف بر. (شود مي ديده چشم

 هيچ توبه بدون را، اي بنده خداوند مغفرت. يب). بودند قائل المنزلتين بين لهمنز به كه معتزله نظر برخالف و بودند

 بر. (است اشكال بال شفاعت. يج). معتزله نظر خالف بر. (است اشكال بال مؤمن ساختن معذب  همچنانكه ندارد اشكالي

. يو). فالسفه نظر خالف بر. (تاس زماني حادث عالم. يه. نيست جايز خدا بر وعده تخلف و كذب. يد). معتزله نظر خالف

. نيست غرض و غايت براي خدا افعال. يز). السنه  اهل نظر توجيه. (لفظي كالم نه نفسي كالم اما است، قديم خدا كالم

 اشعري ابوالحسن). معتزله و فالسفه نظر خالف بر. (است مانع بال مااليطاق تكليف. يح). معتزله و فالسفه نظر خالف بر(

  نام ها تذكره در او از كتاب صد حدود در. است كرده تأليف كتاب دويست از متجاوز اند گفته. است التأليف ثيرك افراد از

 كه است"االسالميين مقاالت"كتاب او كتاب  معروفترين. است رفته ميان از كتابها آن اكثر ظاهرا ولي است شده برده

 كتابهاي شايد و"اللمع"نام به است شده چاپ او از نيز گريدي كتاب. است نامنظم و مشوش  زيادي حد تا و شده چاپ

  . باشد شده چاپ او از هم ديگر

٥٣ 
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 بعدها البته. است تأسف مايه اين و گذاشت  اسالم جهان در زيادي تأثير افكارش كه است افرادي از اشعري ابوالحسن

 بدون شفا در سينا  ابوعلي را او آراء و عقايد از بسياري. شد وارد معتزله و فالسفه طرف از او سخنان بر زيادي مناقشات

 الحرمين امام و باقالني ابوبكر قاضي قبيل از"اشعري"اتباع از برخي حتي. است نموده رد و كرده ذكر ببرد نام آنكه

 حدود تا و است اشعري چه اگر غزالي محمد امام. كردند نظرهايي تجديد اعمال، خلق درباره او جبري نظريه در جويني

 تصوف و عرفان به غزالي وسيله"كالم".داد آنها به ديگري مباني ولي است نموده تثبيت و تحكيم را اشاعره اصول زيادي

  همه به او عميق عرفان ولي است، مذهب اشعري خود نوبه به نيز مثنوي  كتاب صاحب رومي محمد موالنا. شده نزديك

. بخشيد نيرو و تحول را اشعري كالم بود، آشنا فالسفه افكار با كه نيز رازي فخر امام. است داده ديگري رنگ مسائل

 چند هر. بود فكر حريت بر تقشر و جمود  پيروزي پيروزي، اين. شد تمام گران اسالم جهان براي اشعري مكتب پيروزي

 كنار بر ياشعر گرايي جمود آثار برخي از نيز تشيع جهان ولي تسنن، جهان به است مربوط اعتزال و اشعريگري جنگ

. داشت بسزايي تأثير پيروزي اين در سياسي  حوادث بعضي. دارد خاص اجتماعي و تاريخي علل پيروزي اين. نمانده

 برخاست، معتزله حمايت به بود روشنفكر و عالم مردي خود كه مأمون هجري سوم قرن در شد، اشاره قبال چنانكه

 در كه السنه  اهل مذهب درپيروزي اساسي نقش متوكل. رسيد متوكل هب نوبت تا كردند،  پيروي او از نيز واثق و معتصم

 را مأمون تفكر طرز همان متوكل اگر مسلما. داشت  يافت كالمي پايه اشعري ابوالحسن وسيله به بعد قرن يك حدود

  . كرد نمي پيدا سرنوشتي  چنين اعتزال داشت، مي

٥٤ 
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 اهل سالجقه. است بوده اشعري هاي انديشه نشر و پيروزي در ريمؤث عامل نيز ايران در سلجوقي تركان آمدن كار روي

 مكتب بويه آل دربار در. بودند ادب و علم و فضل اهل خود آنها از برخي كه بويه آل خالف بر نبودند آزاد انديشه و تفكر

 اشعري ضد دو ره بويه آل دانشمند وزير دو عباد بن صاحب همچنين و العميد ابن. يافت رونق اعتزال مكتب و شيعه

 در آنچه. كرد خواهيم بيان را آنها عقايد از بسياري سخافت بعدا كنيم، حمايت معتزله عقايد از خواهيم نمي ما. بودند

 پرمايه و  غني ديني دانيم مي چنانكه. بود آنها عقالني روش شد آن نابودي موجب آنها  مرگ و است ستايش قابل معتزله

  . باشد داشته راسخ اعتقاد و ايمان عقل، حريت به كه است كالمي نيازمند اسالم مانند

٥٥ 
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  )١(شيعه :هفتم درس
 اصول درباره منطقي و عقلي استدالل  معني به كالم. بپردازيم مختصر ولو شيعه كالم به كه است آن نوبت اكنون

 طرف از و خيزد مي رب شيعه حديث بطن از طرفي از شيعه كالم. دارد  ممتازي و خاص وضع شيعه در اسالم اعتقادي

 تلقي وحديث سنت ضد بر جرياني جماعت، و سنت اهل كالم كه ديديم گذشته در. است آميخته شيعه  فلسفه با ديگر

 حديثي نظر از مطلب سر. دارد جا حديث و سنت متن در ،  نيست حديث و سنت ضد بر تنها نه شيعه كالم ولي شد،

 مسائل منطقا آنها در كه احاديثي سلسله يك بر است مشتمل تسنن،  اهل احاديث خالف بر شيعه احاديث كه است اين

 درباره تحليلي و تجزيه تسنن اهل احاديث در. است شده واقع تحليل و تجزيه مورد اجتماعي يا الطبيعي ماوراء  عميق

   موضوعات اين

٥٦ 
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 عالم از و انسان، و روح از و باري،  صفات و اسماء از و حق شامله اراده و قدر و قضا از سخن اگر مثال. است  نگرفته صورت

 گونه  هيچ است آمده ميان به مسائل اين امثال و خالفت و امامت از و ميزان، و صراط و كتاب و حساب و مرگ از بعد

 و شده طرح مسائل اين همه شيعه احاديث در  ولي. است نگرفته صورت توضيحي و نشده انجام آنها اطراف در بحثي

 روشن را  مطلب كليني كافي حديث ابواب با سته صحاح حديث ابواب ميان مقايسه يك. است شده استدالل هاآن درباره

 به. است گرفته صورت ذهني تحليل و تجزيه و عقالني تفكر معني به"تكلم"شيعه احاديث خود در عليهذا. كند مي

 درسهاي در ما. شدند تقسيم تسنن اهل چنانكهآن نشد، تقسيم الكالم اهل و  الحديث اهل گروه دو به شيعه جهت همين

 مسلمين ميان در اعتقادي اصل عنوان به ه ك اي مسأله  اولين كه گفتيم چنين تسنن، اهل منابع اساس بر گذشته،

 آزادي و اختيار مسأله آن، از پس. شد مطرح اول قرن اول نيمه در خوارج وسيله كه بود"فاسق كفر"مسأله شد، مطرح

 بر عقيده اين و شد، دفاع و مطرح دمشقي غيالن نام به ديگر  يكي و جهني معبد نام به يكي نفر دو احيهن از كه بود

 حدت و عقيده دوم قرن  اول نيمه در آن از پس. كردند مي ترويج و تبليغ را آن اموي حكام كه بود  اي عقيده خالف

 اولي گذاران پايه عنوان به عبيد ابن عمرو و طاءع بن واصل  آنگاه و شد مطرح صفوان بن جهم طرف از ذات و صفات

 در و گرفتند صفوان بن جهم از را صفات و ذات وحدت عقيده و غيالن، و معبد از را اختيار و آزادي عقيده  معتزله مكتب

 ديگر مسائل برخي در چرا و وچون بحث به و كردند اختراع را المنزلتين  بين منزله عقيده فاسق ايمان يا و كفر مورد

  . شد گذاري پايه اسالمي كالم ترتيب اين به و پرداختند

٥٧ 
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 و غربي اسالمشناسان و مستشرقان نظر از اسالمي ديني عقلي بحثهاي پيدايش توجيه و تفسير نوع است اين آري

 السالم يهعل علي اميرالمؤمنين وسيله بار اولين كه را عميقي عقلي و استداللي بحثهاي سهوا يا عمدا گروه، اين. شرقي

 علي وسيله بار اولين اسالمي معارف در عميق عقلي بحثهاي طرح كه است اين حقيقت. كنند مي فراموش شده طرح

 درباره و باري صفات و ذات درباره بار اولين كه بود او. شد مطرح حضرت آن مذاكرات و دعوات و خطب در السالم عليه

 روايات و البالغه نهج در  كه كرد طرح را عميقي بحثهاي اينها يرغ و كثرت و وحدت تركب، و بساطت قدوم، و حدوث

 كالمهاي حتي و اشعري و معتزلي كالمي روشهاي با كه دارد روحي و بوي و رنگ بحثها آن. است مذكور شيعه مستند

 هجن در سيري"كتاب در ما. است متفاوت كالمال اند بوده خود عصر كالمهاي تأثير تحت كه شيعي  علماي برخي

 تسنن اهل مورخان. ايم كرده بحث باره اين در"رئاليسم روش و فلسفه اصول"پنجم جلد مقدمه در همچنين و"البالغه

 تعقلي و استداللي قديم، از شيعي تفكر طرز يعني است، بوده  فلسفي عقلي االيام قديم از شيعي عقل كه دارند اعتراف

 با و بود، مذهبي عقايد در استدالل بردن كار به منكر اساس از كه نبليح تفكر با تنها نه شيعي تفكر و تعقل. است بوده

 با نيز معتزلي تفكر با است، مغاير و مخالف كرد مي الفاظ ظواهر تابع آنرا و گرفت مي عقل از را اصالت  كه اشعري تفكر

 همين به و). 1 (هانيبر نه است جدلي ولي است عقلي چند هر معتزلي تفكر زيرا است، مخالف آن گرايي عقل همه

   اكثريت كه است  جهت

  :پاورقي

 كالمي (= جدلي حكمت و ذوقي حكمت و اشراقي حكمت و مشائي حكمت فرق"فلسفه كليات"درسهاي در ما .1

  . ايم كرده روشن را) اشعري و معتزلي

٥٨ 
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 از را روح اين شيعه و است كرده حفظ شيعه فقط را اسالمي  فلسفي حيات. اند بوده شيعه اسالمي فالسفه اتفاق به قريب

 شكل به را فلسفه آنكه بدون شيعه، فالسفه. السالم عليه علي اميرالمؤمنين اول پيشواي خصوصا ، دارد خود پيشوايان

 افاضات و قرآني وحي از الهام با سازند، خارج جدلي حكمت صورت به برهاني  حكمت صورت از و آورند در كالم

 مقصودمان و شماريم بر را شيعه متكلمين بخواهيم ما اگر اينرو از. كردند تحكيم را اسالمي اصيل عقايد ديني، پيشوايان

 از جماعتي هم و  حديث راويان از جماعتي هم اند، داشته عقلي تفكر شيعه اسالمي عقايد درباره  كه باشد كساني همه

 را كالم علم وظيفه دو هر شيعه فلسفه و يعهش حديث گفتيم  چنانكه زيرا بشماريم، متكلمين جزء بايد را شيعه فالسفه

 و  معتزلي متكلمان تأثير تحت كه باشد جماعتي متكلمين از ما مقصود اگر اما. اند داده انجام كالم  علم خود از بهتر

 هاتن كه بينيم نمي دليلي ما ولي. دهيم قرار نظر مورد بايد را خاصي گروه ناچار اند، بوده مجهز جدلي حكمت به اشعري

 و خطبه صورت  به كه"عقايد"درباره السالم عليهم اطهار ائمه بيانات از بگذريم. دهيم قرار  توجه مورد را خاص گروه آن

 بن علي است كرده تأليف كتاب"يد عقا"مورد در كه فردي  اولين شيعي مؤلفان ميان در است، دست در دعا و روايت

 علي اميرالمؤمنين سر صاحبان از و بوده سخنور و خطيب مردي خود تمار ميثم. است تمار ميثم  ابن اسماعيل

 ابوالهذيل و عبيد بن و عمر معاصر مرد اين. است بزرگ مرد اين نواده اسماعيل بن علي. شود مي محسوب السالم عليه

 صادق امام اصحاب ميان در. است معتزلي كالم اول طبقه گذاران پايه از و دوم قرن اول نيمه معروف  متكلمان از عالف

   امام خود كه هستند گروهي السالم عليه

٥٩ 
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 اعين، بن حمران سالم، بن هشام الحكم،  بن هشام قبيل از است كرده ياد"متكلم"عنوان به را آنها السالم عليه  صادق

 از كيي با گروه اين مباحثه از داستاني كافي كتاب در. غيرهم و ماصر بن قيس الطاق،  مؤمن به معروف احول ابوجعفر

 اول نيمه در نيز طبقه اين. كند مي نقل بود شده امام خاطر نشاط موجب كه السالم عليه صادق امام حضور در مخالفين

 ائمه كه رساند مي خود اين و بودند السالم عليه صادق امام مكتب يافته  پرورش گروه اين. اند زيسته مي هجري دوم قرن

 مكتب در نيز را گروهي اند، پرداخته مي  كالمي مسائل تحليل و تجزيه و بحث به خود تنها نه السالم عليهم البيت  اهل

 حديث يا فقه در نه بود، كالم علم در برجستگيش همه الحكم بن هشام. اند كرده مي  تربيت اعتقادي بحثهاي براي خود

 را او و داشت مي گرامي بيشتر صحابشا ساير از بود خط نو جواني وقت آن در كه را او السالم عليه صادق امام. تفسير يا

 بودن متكلم علت به فقط تجليلها اين كه دارند نظر اتفاق امام عمل اين تفسير در همگان. نشاند مي  ديگران دست باال

 است خواسته مي حقيقت در حديث، و فقه ارباب بر متكلم هشام داشتن مقدم با السالم عليه صادق امام. است بوده هشام

 ائمه رفتارهاي گونه اين كه است بديهي. بنشاند حديث و فقه دست باال را كالم و ببرد باال را اعتقادي هايبحث ارزش

 رضا حضرت. گردد فلسفي و كالمي  عقل ابتدا از شيعي عقل اينكه در و كالم علم ترويج در داشته بسزايي تأثير اطهار

 مباحثه به و كرد مي شركت داد مي تشكيل مذاهب  متكلمان جمع از مأمون كه اي مباحثه مجلس در شخصا السالم عليه

 همچنانكه شرقي و غربي اسالمشناسان و مستشرقان. است محفوظ شيعه كتب متن در جلسات  اين صورت. پرداخت مي

   كه را جريانات اين همه گذارند، مي رامسكوت السالم عليه  علي اميرالمؤمنين مساعي
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 مايه اين و گيرند مي  ناديده است گرفته صورت ديني اعتقادي امور در عقلي بحثهاي اءاحي راه در اطهار ائمه وسيله

 نيشابور در قبرش كه السالم، عليهم  هادي امام و جواد امام و رضا امام اصحاب از نيشابوري شاذان بن فضل. است شگفتي

 كه نوبخت خاندان. شود مي نقل او از مكال در زيادي كتب است، بوده نيز متكلم بوده، محدث و فقيه اينكه ضمن است

 معروف كتابخانه رأس در هارون زمان در كه گرفته نوبخت بن سهل  ابي ابن فضل از. اند بوده متكلم عموما ظاهرا بسيارند

 پسرش و نوبخت بن سهل ابي بن اسحاق تا رود مي شمار به عربي به فارسي معروف مترجمين از و بود "الحكم  بيت

 بن علي بن  اسماعيل ابوسهل اش نواده و اسحاق بن علي ديگرش پسر و نوبخت ابن سهل ابي  بن اسحاق بن اسماعيل

 خواهرزاده نوبختي موسي بن حسن و اند داده لقب  شيعه در المتكلمين شيخ را او كه نوبخت بن سهل ابي بن اسحاق

 مسكويه بن ابوعلي و سوم قرن در رازي قبه ابن. ندا شيعه متكلمين از همه خاندان اين از ديگر اي وعده علي بن اسماعيل

 متكلمين. است  پنجم قرن اوايل در شيعه متكلمين از نيز"االعراق طهارش"كتاب صاحب  اسالمي معروف طبيب و حكيم

 فقيه حلي عالمه و"االعتقاد تجريد"كتاب صاحب معروف  رياضيدان و فيلسوف طوسي نصيرالدين خواجه. فراوانند شيعه

 و حكيم خود كه طوسي الدين نصير خواجه. باشند مي هفتم قرن معروف متكلمان از"االعتقاد تجريد  شارح و فمعرو

 اعم متكلمي هر"تجريد"از پس. آفريد را كالمي متن محكمترين"االعتقاد تجريد"كتاب،  تأليف با است متبحر فيلسوفي

 حكمت سبك از را كالم زيادي حد تا نصيرالدين واجهخ. است داشته  توجه متن اين به است آمده كه سني و شيعه از

  كالم بعدتر هاي دوره در ولي. كرد نزديك برهاني حكمت سبك  به جدلي
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 در را خود استقالل"كالم"حقيقت در و شدند برهاني حكمت پيرو همه داد، دست از كلي به را خود جدلي  سبك تقريبا

 و سبك با و كردند مطرح فلسفه در را كالمي الزم مسائل خواجه از متأخر شيعي فالسفه. داد دست از"فلسفه"مقابل

 مثال. بودند تر موفق شدند مي خارج و وارد قديم سبك با كه متكلمين از و كردند تحليل و تجزيه را آنها فلسفي متود

 اثر متكلمي هر از وديوج اثر نظر از اما اند، نيامده شمار به متكلمان زمره در چه اگر سبزواري حاجي يا صدرالمتألهين

 مأثوره ادعيه و روايات البالغه، نهج قرآن، يعني اسالم، اصلي متون به اگر كه است اين حقيقت. اند داشته بيشتر وجودي

 اينجا در. بينيم مي نزديكتر ديني پيشوايان اصلي منطق و زبان به ،  سبك آن از را سبك اين كنيم مراجعه بيت اهل از

  . نماييم قناعت اشاره همين به  ناچاريم
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   )٢(شيعه: هشتم درس
 ضمن قبال. نماييم بيان اسالمي متكلمين ميان  رائج كالمي مسائل در را شيعه نظريات از اجمالي است الزم درس اين در

 المنزلتين، بين "منزل وعيد، و وعد عدل، توحيد، از  است عبارت كه را اصل پنج معتزله كه گفتيم معتزله مكتب تشريح

 اين به معتزله اصول ساير از  اصل پنج اين امتياز كه گفتيم و شمارند، مي خود مكتب اركان منكر، از نهي و معروف به امر

 پنج  اين كه پنداشت نبايد. رود مي شمار به مخالف مكاتب از مكتب اين امتياز  مايه و اعتزال مكتب مختص اينها كه است

 به را اصل پنج االيام قديم از -  شيعه ائمه نه -  نيز شيعه علماء. دين فروع همه يباق و دينند اصول از معتزله نزد اصل

   عدل، توحيد،:از است عبارت آنها و اند كرده معروفي تشيع خمسه اصول  عنوان
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 اين اينجا قهرا .  دين فروع از همه باقي و دينند اصول از اصل پنج اين كه شود مي گفته معموال. معاد امامت، نبوت،

 پس است بودن مسلمان شرط آنها به اعتقاد و ايمان كه است  اصولي دين، اصول از مقصود اگر كه آيد مي پيش پرسش

 نبوت به است مربوط دوم شهادت  تازه. بس و است دوتا همين شهادتين مفاد. نبوت و توحيد يعني نيست بيشتر اصل دو

 حال و. است خارج شهادتين محتواي از انبياء، ساير نبوت يعني عامه نبوت. النبيين خاتم حضرت نبوت يعني خاصه،

 است اصولي دين اصول از مقصود اگر. است انبياء  همه نبوت است، الزم آن به ايمان و است دين اصول جزء آنچه آنكه

 مانند  است ايماني امور خود در نيز ديگر امور برخي عملي، امور نه است اعتقادي و ايماني امور جزء اسالم نظر از كه

 كه دارد خصوصيتي چه عدل صفت عالوه به ). 1 (داشت ايمان بايد مالئكه وجود به كه شده تصريح قرآن در كه مالئكه

 سميعيت، قدرت، حيات، علم، قبيل از حق صفات ساير و است گرفته قرار ايماني امور حوزه در حق صفت اين تنها

 و آورد، ايمان بايد صفات همه به است، الزم خدا صفات به  ايمان اگر ست؟ا گرفته قرار ايمان حوزه از خارج در بصيريت،

 صورت اين به جهت آن از فوق پنجگانه اصول كه است اين حقيقت. داشت ايمان نبايد صفت هيچ به  نيست الزم اگر

 و معرف ديگر طرف از و داشت، اعتقاد و ايمان آنها به بايد اسالم نظر از كه باشد اصولي معين طرفي از كه شده  انتخاب

  است الزم اسالم نظر از كه است اصلي سه معاد اصل و نبوت اصل و توحيد اصل. باشد مكتب مشخص

  :پاورقي

 .1   285. بقره» رسله و كتبه و مالئكته و باهللا آمن كل المؤمنون و ربه من اليه انزل بما الرسول آمن

٦٤ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  تشيع خاص مكتب معرف عدل واصل است، اسالم اهداف جزء آنها به انايم  يعني باشد، داشته ايمان آنها به فرد هر كه

 ولي ندارد، تفاوتي حق قدرت و حيات و علم اصل با يعني نيست، اسالمي ايماني هدفهاي جزء چه اگر عدل اصل. است

 جنبه دو هر داراي شيعه نظر از امامت اصل. دهد مي نشان اسالم به نسبت را  تشيع خاص ديده كه است اصولي جزء

 به نيز مالئكه به ايمان كه شد گفته اينكه. است مكتب مشخص و معرف هم و است ايمانيات  حوزه داخل هم يعني است

 فوق ايماني  اصول كه است اين پاسخ است؟ نشده ياد آن از ششم اصل عنوان به چرا  پس است ضروري و الزم قرآن نص

 اي مقدمه پيامبر رسالت يعني است، كرده دعوت آنها  به ايمان به را ممرد اكرم پيامبر يعني است، اسالم هدفهاي جزء

 جزء روزه و نماز قبيل از دين  ضروريات همه به اعتقاد و ايمان همچنين و مالئكه به ايمان اما. ايمانها  اين براي است

 مسأله. نبوت اهداف از نه است نبوت به ايمان لوازم از ديگر عبارت به ،  است رسالت الزمه بلكه نيست، رسالت هدف

 يعني است، عدل نظير بگيريم، نظر در رهبري و  حكومت وجهه از يعني سياسي، و اجتماعي هاي وجهه از اگر را امامت

 حجت"احاديث اصطالح  به امام كه نظر آن از يعني بنگريم، معنوي جنبه از اگر اما و نيست،  ايماني امور حوزه در داخل

  مسائل جزء است، ضروري زمان هر كامل انسان و مسلمان فرد دو هر ميان  معنوي اي رابطه و ستا"اهللا خليفه"و"خدا

  :كنيم مي ذكر آنها غير و الذكر فوق پنجگانه اصول از اعم را، شيعه كالمي خاص عقايد يك يك اكنون. است ايماني

  . توحيد. ١
   همچنانكه بود نيز معتزله پنجگانه اصول جزء توحيد
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 توحيد رود مي شمار به آنها مكتب  مشخص كه معتزله نظر مورد توحيد كه تفاوت اين با هست، نيز اشاعره  لاصو جزء

  افعالي توحيد رود مي شمار به آنها مكتب مشخص كه اشاعره نظر مورد توحيد و است اشاعره انكار مورد كه است صفاتي

 محل از است همه اتفاق مورد چون عبادت در توحيد و يذات توحيد كه گفتيم قبال. است معتزله انكار مورد كه است

 بر عالوه -  شيعه نظر مورد توحيد است؟ توحيدي چه شيعه نظر مورد توحيد كه ببينيم اكنون. است خارج نظر و بحث

  صفات بحث در شيعه يعني. افعالي توحيد شامل وهم است صفاتي توحيد  شامل هم - عبادت در توحيد و ذاتي توحيد

 معتزله صفاتي توحيد با شيعه صفاتي توحيد اما افعالي، توحيد طرفدار افعال بحث در و است صفاتي توحيد ارطرفد

 ذات بودن خالي معني به معتزله صفاتي توحيد. دارد مغايرت اشاعره افعالي توحيد با نيز او افعالي توحيد است، متفاوت

 با صفات عينيت معني  به شيعه صفاتي توحيد ولي است، ذات ودنب الصفات فاقد معني به ديگر  عبارت به و صفتي هر از

 افعالي توحيد با شيعه افعالي توحيد. كرد جستجو بايد شيعه فلسفه و كالم كتب از را مطلب اين تفصيل). 1 (است ذات

 آثار ههم نيست، اثري هيچ داراي موجودي هيچ كه است اين معني به اشاعره  افعالي توحيد. است متفاوت اشاعره

  افعال مستقيم خالق عليهذا. است خدا جانب از مستقيما

  :پاورقي

. 1  :گويد مي سبزواري حاجي. شد  گفته كه است همين شود مي داده نسبت صفات درباره معتزله به آنچه

  "هالمعتزل "بالنياب قال و       قائله بازدياد االشعري

  .است قائل شيعه كه است چيزي آن عين مفادش  كه شود مي قلن تعبيراتي ابوالهذيل، مانند معتزله، از برخي از ولي
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 زيادي براهين با و است محض جبر اي عقيده اينچنين. نيست خود عمل آفريننده و خالق بنده، و است،خد نيز بندگان

  عين در اثري هر و دارد، اصالت مسببات و اسباب نظام كه است اين معني  به شيعه افعالي توحيد اما. است شده باطل

 عرض در نه است يكديگر طول در قيام دو اين و است حق ذات به قائم است خودش نزديك سبب به قائم اينكه

   )1(يكديگر

  . عدل .٢
 بر را خود نعمت و بال همچنين و رحمت و فيض خداوند  كه است اين عدل معني. است معتزله و شيعه وفاق مورد عدل،

 الهي كيفر و پاداش و  نعمت و بال و رحمت و فيض نظر از آفرينش نظام در و دهد، مي قبلي و ذاتي  استحقاقهاي اساس

 چنان معني به عدل به اعتقاد آنها نظر از. باشند مي نظامي چنين منكر و عدل منكر اشاعره. است برقرار خاصي نظم

 به عدل. است حق ذات لقهمط  قاهريت ضد بر اين و حق ذات محكوميت و مقهوريت با است مالزم شد ياد  كه نظامي

  . .كرد خواهيم  اشاره آنها به اصول ساير توضيح ضمن كه دارد فروعي خود نوبه

  .آزادي و اختيار .٣
 و آزادي  ميان است فرق ولي. معتقدند بدان معتزله آنچه به است شبيه اي اندازه تا شيعه در آزادي و اختيار اصل

 و يعني"تفويض"اين با است مساوي معتزله آزادي و اختيار. است قائل بدان همعتزل آنچه با است قائل شيعه كه اختياري

 -  است مسطور خود محل در چنانكه - اين البته و تأثير، از الهي مشيت بودن معزول و خود به انسان شدن  اگذاشته

 بندگان اما اند، شده يدهآفر آزاد و مختار بندگان كه است معني اين به شيعه اعتقاد مورد آزادي و اختيار. است محال

    به و هستي تمام به ديگر مخلوق هر مانند

  :پاورقي

  سرنوشت و انسان"كتاب به شود رجوع مطلب اين توضيح براي. 1
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 كه است اين. هستند او عنايت و مشيت از مستمد و حق ذات به قائم فاعليت، شأن جمله آن از و هستي شؤون تمام

 معروف جمله معني است اين و معتزلي، تعويض و  اشعري جبر ميان است وسطي حد شيعه مذهب در آزادي و اختيار

 عدل اصل فروع از آزادي و اختيار اصل)1(» االمرين بين امر بل تفويض ال و جبر ال « ":است  رسيده اطهار ائمه از كه

  .است

  . ذاتي قبح و حسن .٤
 ظلم و است خوب ذاته حد في عدل مثال. باشند مي قبح ارايد يا و حسن داراي ذاته حد في افعالي كه معتقدند معتزله

 خداوند چون و ورزد، مي اجتناب بد كارهاي انتخاب از و كند مي انتخاب را نيك كارهاي حكيم. است بد  ذاته حد في

 حسن الزمه پس. ندهد انجام را بد كارهاي و دهد انجام را خوب كارهاي  كه است اين حكمتش الزمه است حكيم متعال

 و باشد"واجب"خداوند بر كارها برخي  كه است اين ديگر طرف از خداوند بودن وحكيم طرف يك از اشياء ذاتي قبح و

 حكم منكر هم و افعالند ذاتي قبح و حسن منكر هم مخالفند، عقيده اين با سخت اشاعره"ناروا"كارها برخي

  شكل همان به را فوق اصل اند بوده معتزله كالم ثيرتأ تحت كه شيعه از برخي. خدا بر چيزي"ناروائي"يا"روائي"به

 اين اند، كرده قبول را ذاتي قبح و  حسن اينكه عين در اند كرده فكر تر عميق كه ديگر برخي ولي اند پذيرفته معتزلي

  ).2 (اند ندانسته  جاري ربوبي عالم سطح در را احكام

  .اصلح انتخاب و لطف .٥
 بحثي   آيا كه لهمعتز و اشاعره ميان است

  :پاورقي

يكاف. 1  . الهي عدل كتاب به شود رجوع. 1602ص/ 1جلد ،
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 عنوان به را لطف اصل معتزله خير؟ يا است حاكم عالم نظام بر بندگان، حال براي اصلح انتخاب يعني  لطف

 قائده"البته. اند هگشت اصلح انتخاب و لطف منكر اشاعره و دانند، مي واجب و الزم خداوند  براي"وظيفه"يك و"تكليف"يك

 معتزلي شكل همان در را لطف قاعده شيعه متكلمين از برخي. است عقلي قبح و حسن اصل و عدل اصل فروع از"لطف

 تصور اصلح انتخاب اصل از دانند مي  محض غلط خداوند مورد در را"وظيفه"و"تكليف"مسأله كه آنان  ولي اند پذيرفته

  .ستني شرحش مجال اكنون كه دارند ديگري

  . عقل حجيت و استقالل و اصالت .٦
 روايات  حكم به شيعه نظر از. است شده اثبات حجيت و اصالت و استقالل عقل براي  معتزله از بيش شيعه، مذهب در

 عقل شيعه، فقه در. است بيروني و ظاهري عقل ، پيامبر همچنانكه است، دروني و باطني پيامبر عقل معصومين، مسلم

  .است ارگانهچه ادله از يكي

  . حق فعل در هدف و غرض .٧
 مخصوص داشتن هدف و غرض گويند مي. باشد هدف و غرض چند يا يك  براي الهي افعال كه اصلند اين منكر اشاعره

 معني به فاعل هر داشتن هدف و  غرض زيرا امور، اين از است منزه خداوند ولي است قبيل اين از مخلوقاتي يا بشر

 محكوميت چند هر محكوميتي، هر از و محدوديتي و قيد هر از خداوند است، فاعل آن بر غرض و هدف جبري حكومت

 فرق  كه است معتقد و كند مي تأييد افعال غرض باب در را معتزله عقيده شيعه. است منزه و مبرا باشد، داشتن  غرض

 باشد، داشته خود براي هدفي د خو افعال در خداوند كه است اين است محال آنچه فاعل، غرض و فعل غرض ميان است

   خداوند ذاتي استغناء و ذات علو و كمال با وجه هيچ به گردد  مخلوق عايد كه غرضي و هدف اما

٦٩ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  . نيست منافي

   بداء .٨
 بايد اسفار مانند فلسفه عميق كتب در را بداء بحث. است جايز حق احكام در نسخ همچنانكه است، جايز حق فعل در

  .كرد جستجو

  . خداوند رؤيت .٩
 به است مربوط ايمان و اعتقاد. داشت اعتقاد خدا به توان مي فقط  كه معتقدند. خداوندند رؤيت منكر شدت به معتزله

 به خداوند. است همين ايمان  اعالي وحد داشت يقين خداوند وجود به توان مي خود فكر و ذهن در يعني ذهن، و فكر

 هو و االبصار يدرك هو و االبصار تدركه ال «:گويد مي قرآن كه است اين قرآني  ليلد. نيست رؤيت و شهود قابل وجه هيچ

 يابنده در (آگاه و است )  رؤيت قابل غير (لطيف او. يابد مي را چشمها او و بيند نمي را او چشمها). 1(» الخبير اللطيف

 برخي به نيز اشاعره. قيامت در ولي شود مي ديده چشم با خداوند كه معتقدند سخت اشاعره اما). چشمها غير و چشمها

). 2(» هناظر ربها الي هناضر يؤمئذ وجوه «:"كريم آيه جمله از. كنند مي استدالل خود مدعاي بر آيات و احاديث

  . خويشند پروردگار سوي به نگرنده و خرم آنروز در هايي چهره

  :پاورقي

   23. و 22 آيه قيامت، سوره 2 . 103. آيه انعام، سوره. 1
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 يقين هم ايمان اعالي حد اما آخرت، در  نه و دنيا در نه. شود نمي ديده هرگز چشم با خداوند كه است معتقد شيعه

 عين. است اليقين عين كه است قلبي يقين فكري يقين از باالتر. است اليقين  علم فكري يقين. نيست ذهني و فكري

 علي از. شود مي ديده دل با ولي شود نمي  ديده چشم با داوندخ پس. چشم با نه قلب با خداوند شهود يعني اليقين

 اما بيند نمي را او چشمها ام، نكرده عبادت باشم نديده كه را خدايي:فرمود اي؟ ديده را خداوند آيا كردند سؤال السالم عليه

 تنها  مسأله اين در. آري دل با نه، چشم با:فرمودند ديده؟ را خدا معراج در پيغمبر آيا:است شده سؤال ائمه از. چرا دلها،

  .دارند شيعه مشابه اي عقيده كه هستند عرفا

  . فاسق ايمان ١٠
 اند فاسق كفر به معتقد كه خوارج با نه است موافق اشاعره با شيعه است، آمده ميان در آن سخن مكرر كه مسأله اين در

  .باشند مي المنزلتين بين منزله اصل طرفدار كه معتزله با نه و

  . اولياء و انبياء عصمت. ١١
  .داند مي كبيره و صغيره از اعم گناه از معصوم را ائمه و انبياء كه است اين شيعه مختصات جمله از

  . شفاعت و مغفرت .١٢
 شفاعت و مغفرت شمول امكان بميرد توبه بدون كس هر است معتقد  كه معتزله خشك عقيده با شيعه نيز مسأله اين در

  ). 1 (است مخالف نيز  اشعري گزافكارانه شفاعت و مغفرت اصل با همچنانكه است، مخالف نيست  اش درباره
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 بخش   عرفان دوم
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   تصوف و عرفان: اول درس
 دو از عرفان درباره. است عرفان علم كرد پيدا  تكامل و يافت رشد و شد زاده اسالمي فرهنگ دامن در كه علومي از يكي

 اسالمي فرهنگي طبقات ساير با عرفا. فرهنگي جنبه از ديگر و اجتماعي،  جنبه از يكي:ردك تحقيق و بحث توان مي جنبه

 يك اينكه بر  عالوه اينكه آن و دارند مهم تفاوت يك شعرا، ادبا، فالسفه، متكلمين، فقهاء، محدثين، مفسرين، قبيل از

 كتب و كردند ظهور آنها ميان در زرگيب دانشمندان و آوردند وجود به عرفان نام به علمي و هستند فرهنگي طبقه

 ساير خالف بر خود، به مخصوص مختصاتي با آوردند وجود به اسالم جهان در اجتماعي فرقه  يك كردند، تأليف مهمي

   از مجزا فرقه يك و هستند فرهنگي  طبقه صرفا كه غيرهم و حكماء و فقهاء قبيل از فرهنگي طبقات
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 شان اجتماعي عنوان با گاه هر و"عرفا"عنوان با شوند ياد فرهنگي عنوان با هرگاه عرفان اهل. روند نمي شمار به ديگران

 و شوند نمي تلقي اسالم در مذهبي انشعاب يك چند هر متصوفه و عرفا. شوند مي ياد"متصوفه"عنوان با غالبا شوند ياد

 به و وابسته گروه يك حال عين در ند،دار حضور اسالمي مذاهب و فرق همه در و نيستند انشعابي چنين مدعي نيز خود

 و پوشيدنها لباس و معاشرتها در مخصوص آداب حتي و ها انديشه و افكار  سلسله يك. هستند اجتماعي پيوسته هم

 رنگ اجتماعي و مذهبي مخصوص فرقه يك عنوان  به آنها به غيره، و خانقاهها در سكونت و صورت و سر آرايش احيانا

 با ظاهري امتياز  هيچ كه هستند و بوده عرفائي - شيعه ميان در خصوصا -  همواره البته و. دده مي و داده مخصوص

 نه اند، طبقه اين حقيقي عرفاي حقيقت در و. باشند مي عرفاني  سلوك و سير اهل عميقا حال عين در و ندارند ديگران

 اسالمي علوم كليات درباره كه درسها اين در ما. اند كرده ايجاد بدعتها و كرده اختراع خود از آداب صدها  كه گروههايي

 فرهنگي جنبه از فقط نداريم، كاري عرفان"تصوف"جنبه به حقيقت در و اي، فرقه و اجتماعي  جنبه به كنيم، مي بحث

 عنوان به نه داريم نظر اسالمي فرهنگ هاي شاخه از شاخه يك و علم يك عنوان به عرفان به يعني شويم، مي بحث وارد

 اين بايد ناچار شويم بحث وارد اجتماعي جنبه از بخواهيم اگر. هستند آن پيرو اجتماعي اي فرقه كه طريقه و روش يك

 و فعل است، داشته اسالمي جامعه در كه مضري يا مفيد منفي، يا مثبت نقش نظر از و منشأ و علل نظر از را فرقه

   تأثيري است، داده اسالمي معارف به كه رنگي است، داده رخ اسالمي فرقه ساير و  فرقه اين ميان كه انفعالهائي
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 درباره فقط ما بحث. نداريم كاري مطالب اين به فعال ما. دهيم قرار بحث مورد است داشته جهان در اسالم نشر در كه

 بخش دو داراي فرهنگي و علمي دستگاه يك عنوان به عرفان. است فرهنگي بخش يك و  علم يك عنوان به عرفان

 با و خودش با را انسان وظايف و روابط كه قسمت آن از است عبارت عملي بخش. نظري بخش و عملي  بخش:است

 با است عملي"علم"يك يعني است، اخالق مانند  بخش اين در عرفان. دهد مي توضيح و كند مي بيان خدا با و جهان

 داده توضيح عرفان از بخش  اين در. شود مي ناميده"سلوك و سير"علم عرفان از بخش اين. شود مي  بيان بعدا كه تفاوتي

 را مراحلي و منازل چه و كند آغاز بايد كجا از برسد"توحيد"يعني انسانيت،  منيع قله به اينكه براي"سالك"كه شود مي

 البته و. شود مي وارد او براي وارداتي چه و دهد مي رخ او براي احوالي چه راه بين منازل در و كند طي ترتيب به بايد

 راه و رسم از و كرده طي را راه اين قبال كه پخته و كامل انسان يك مراقبت و اشراف با بايد مراحل و منازل اين همه

 كه كاملي انسان از عرفا. است گمراهي خطر نباشد راه بدرقه كاملي  انسان همت اگر و گيرد صورت است آگاه منزلها

  :كنند مي تعبير"خضر"به گاهي و"طايرقدس  به يگاه باشد"نوسفران"همراه بايد ضرورتا

 همتم   نوسفرم من و مقصد ره است دراز كه    طايرقدس اي كن راه بدرقه

   گمراهي خطر از بترس است ظلمات     مكن خضر همرهي بي مرحله اين ترك

   و رود مي شمار به انسانيت منيع قله عارف، نظر از كه توحيدي البته
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 يكي الوجود واجب اينكه يعني فيلسوف، توحيد با حتي و عامي، مردم توحيد با است، عارف سلوك و سير مقصد آخرين

 هر خدا جز است، خدا به منحصر حقيقي موجود يعني عارف، توحيد. است متفاوت آسمان تا زمين از بيشتر، نه است

 رسيدن و كردن طريق يط يعني عارف، توحيد. "نيست هيچ خدا جز"يعني عارف توحيد"بود"نه است"نمود  هست چه

 خوانند، مي الحاد و كفر آنرا احيانا و كنند نمي تأييد عرفا مخالفان را توحيد از مرحله اين. نديدن هيچ خدا جز مرحله به

 اين به رسيدن عرفا نظر از. نيست شرك از خالي توحيد مراتب ساير و است همين حقيقي توحيد كه معتقدند عرفا ولي

 بخش اين حال هر به. است نفس  تهذيب و تصفيه و سلوك و سير و مجاهده و دل كار نيست، يشهاند و عقل كار مرحله

  اين با كند مي بحث ها"كرد بايد چه"درباره كه است اخالق علم مانند نظر اين از است، عرفان عملي بخش عرفان، از

 با انسان روابط درباره نظرش عمده و كند مي ثبح خدا با و جهان با و خودش با انسان روابط درباره عرفان اوال:كه تفاوت

 فقط كنند، بحث خدا با انسان روابط درباره كه بينند نمي ضرورتي اخالقي  سيستمهاي همه آنكه حال و است خدا

 از همچنانكه - عرفاني سلوك و سير ثانيا. دهند مي قرار توجه و عنايت مورد را جهت اين مذهبي اخالقي سيستمهاي

 نقطه از سخن عرفان در يعني. است ساكن كه اخالق خالف بر است، متحرك و پويا -  است پيدا كلمه دو اين مفهوم

  . برسد نهايي سرمنزل به تا كند طي بايد سالك ترتيب به كه مراحلي و منازل از و مقصدي از و است آغاز
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 مرحله به مرحله و بپيمايد بايد را صراط نآ و دارد وجود"صراط"انسان براي مجاز، شائبه هيچ بدون و واقعا عارف نظر از

 عارف، نظر از لهذا. است ناممكن قبلي منزل از كردن گذر بدون بعدي منزل به رسيدن و نمايد  طي منزل به منزل و

. گيرد صورت بايد مخصوص نظام طبق كه است رشدي و نمو در كمالش و است كودك يك يا و گياه يك مانند بشر روح

 غيره و ايثار انصاف، احسان، عفت، عدالت، درستي، راستي، قبيل از است فضائل سلسله يك از سخن رفاص اخالق در ولي

 و زيورها  سلسله يك با بايد كه است اي خانه مانند انسان روح اخالق، نظر از. گردد  متجلي و مزين آنها به بايد روح كه

 سقف از مثال يابد؟ انتها كجا به و شود آغاز كجا از  كه اشدب كار در ترتيبي اينكه بدون گردد مزين نقاشيها و زينتها

 اما شود مي مطرح اخالقي عناصر عكس، بر عرفان در پائين؟ از يا ديوار باالي از ديوار؟ كدام از و ديوارها از يا شود شروع

 مفاهيمي و معاني هب است محدود اخالقي روحي عناصري ثالثا. پويا و متحرك يعني ديالكتيكي،  صورت به اصطالح به

 يك از عرفاني سلوك و سير در. است تر گسترده و وسيعتر بسي عرفاني روحي عناصر اما شناسند، مي را آنها غالبا كه

 دست طريقها طي و مجاهدات خالل در"راه سالك"يك به منحصرا  كه رود مي سخن قلبي واردات و احوال سلسله

 خدا تفسير يعني هستي، تفسير به است مربوط عرفان ديگر بخش. خبرند بي اتوارد و احوال اين از ديگر مردم و دهد مي

 كه اول بخش خالف بر نمايد، تفسير را هستي خواهد مي و است فلسفه مانند بخش اين در عرفان. انسان و جهان و

 با بخش اين در اشت،د تفاوتهايي اخالق با اول، بخش در همچنانكه. دهد تغيير را انسان خواهد مي و است اخالق مانند

  . داد خواهيم توضيح را مطلب اين بعد درس در. دارد تفاوتهايي فلسفه
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   نظري عرفان: دوم درس
 درباره پردازد، مي هستي تفسير به نظري عرفان. بپردازيم نظري عرفان يعني عرفان، دوم بخش توضيح به بايد اكنون

  توضيح و تفسير مقام در كه است الهي فلسفه مانند خود بخش اين در عرفان. نمايد مي  بحث انسان و جهان و خدا

 و مسائل و موضوع نيز عرفان كند، مي  معرفي مسائل و مبادي موضوع، خود براي الهي فلسفه همچنانكه و است، هستي

 و مبادي  فانعر و كند مي تكيه عقلي اصول و مبادي به تنها خود استدالالت در فلسفه  البته ولي. نمايد مي معرفي مبادي

 عقلي استدالالت. دهد مي توضيح عقل زبان با را آنها آنگاه و دهد مي قرار استدالل مايه را كشفي اصطالح به اصول

 مانند عرفاني استدالالت ولي شود، مطالعه اصلي زبان همان با و باشد شده نوشته زباني به كه است مطالبي مانند فلسفي

   به الاقل  عارف يعني. باشد شده جمهتر ديگر زبان از كه است مطالبي
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 از عرفان تفسير. دهد مي توضيح عقل زبان با است  كرده شهود خود وجود تمام با و دل ديده با كه را آنچه خودش ادعاي

 فيلسوف نظر از. دارد عميقي تفاوتهاي هستي از فلسفه تفسير با هستي، عرفاني بيني جهان:ديگر عبارت به و هستي،

 قائم و الوجود ممكن خدا غير و است بالذات قائم و الوجود واجب خدا اينكه اال خدا، غير هم و دارد اصالت خدا هم الهي،

 چند هر باشند، گرفته قرار خدا برابر در كه اشيايي عنوان به خدا غير عارف، نظر از ولي. الوجود واجب معلول و بالغير

 و صفات و اسماء اشياء، همه يعني است، گرفته بر در را اشياء همه دخداون وجود  بلكه ندارد، وجود باشند، او معلول

 را جهان خواهد مي فيلسوف. است متفاوت عارف با فيلسوف بينش نوع. او برابر در اموري نه خداوندند، تجليات و شؤون

 حد فيلسوف نظر از. باشد داشته خود  ذهن در جهان از كامل و جامع نسبتا و صحيح تصويري خواهد مي يعني كند، فهم

 وجود او وجود در جهان كه طوري به يابد در خود عقل با هست آنچنانكه را  جهان كه است اين به انسان كمال اعالي

 للعالم مضاهيا عقليا عالما االنسان صيرورش :است شده گفته فلسفه تعريف در لهذا. عقالني شود جهاني او و بيابد عقالني

 كاري فهم و عقل به عارف ولي. عيني جهان شبيه عقلي بشود جهاني انسان اينكه از است رتعبا  فيلسوفي يعني"العيني

 عارف نظر از. نمايد شهود را آن و گردد متصل و برسد است خدا كه هستي  حقيقت و كنه به خواهد مي عارف ندارد،

 و سير قدم با كه است اين به هبلك باشند، داشته هستي از تصويري خود ذهن در صرفا كه نيست اين به انسان كمال

 فاني خود از قرب بساط در و ببرد بين از حق ذات با را فاصله و دوري و گردد باز است آمده آنجا از  كه اصلي به سلوك،

  . گردد باقي او به و
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 تكاپو و كتحر و تهذيب و تصفيه و مجاهده و دل عارف، كار ابزار ولي است، استدالل و منطق و عقل فيلسوف، كار ابزار

 خواهد روشن فلسفي بيني جهان با آن تفاوت كرد، خواهيم بحث عرفاني بيني جهان درباره كه آنجا بعدا. است باطن در

  . گشت

  اسالم و عرفان
 مانند اسالم زيرا كند، مي پيدا اصطكاك و  تماس اسالم مقدس دين با بصري، بخش در هم و عملي بخش در هم عرفان،

 به  هم و كرده بيان خودش و وجهان خدا با را انسان روابط ديگر مذهب و دين هر از بيشتر و رديگ مذهب و دين هر

 آنچه با دارد مي عرضه عرفان آنچه ميان كه شود مي طرح مسأله اين اينجا قهرا. است پرداخته هستي توضيح و تفسير

 دارند، اسالم ماوراء سخني كه نيستند مدعي هرگز اسالمي عرفاي البته است؟ قرار بر نسبتي چه است كرده بيان اسالم

 كشف ديگران از بهتر را  اسالمي حقايق كه هستند مدعي آنها برعكس،. جويند مي تبري سخت نسبتي چنين از و

 سيره و سنت و كتاب به همواره  نظري بخش در چه و عملي بخش در چه عرفا. باشند مي آنها واقعي مسلمان و اند كرده

 ها نظريه  آن ترتيب به ما و دارند ديگري هاي نظريه آنها درباره ديگران ولي . كنند مي استناد صحابه اكابر و ائمه و نبوي

 و نيستند اسالم به پايبند عمال عرفا گروه، اين عقيده به. اسالمي فقهاء و محدثان از گروهي نظريه. الف:كنيم مي ذكر را

. ب. ندارد  اسالم به ربطي اساسا عرفان و است مسلمانان قلوب جلب براي و عوامفريبي صرفا سنت و كتاب به آنها استناد

   اسالم با كه گروه اين. حاضر عصر متجددان از گروهي نظريه
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 و اسالم عليه گذشته در قيامي و نهضت عنوان  به را آن بتوان و بدهد"اباحيت"بوي كه چيزي هر از و ندارند خوبي  ميانه

 اسالم به اعتقادي و ايمان عمال عرفا كه معتقدند اول گروه مانند كنند، مي استقبال شدت  به كرد قلمداد اسالمي مقررات

 اين. معنويت از پوشي سر زير در عرب، و اسالم برضد عرب غير  ملل ناحيه از بوده نهضتي تصوف و عرفان بلكه ندارند،

 اول گروه كه است اين در نظرشان اختالف و د،دارن نظر وحدت اسالم با عرفان مخالفت و ضديت در اول گروه با گروه

 به خواهند مي و نمايند مي تحقير و"هو"را عرفا مسلمان، توده اسالمي احساسات به تكيه با و كنند مي تقديس را اسالم

 آنها از بعضي كه عرفا شخصيت به تكيه با دوم گروه ولي نمايند،  خارج اسالمي معارف صحنه از را عرفان وسيله اين

 عرفاني بلند و ظريف هاي انديشه كه كنند"هو"را اسالم و بيابند اسالم عليه تبليغ براي اي وسيله خواهند مي است  هانيج

 اسالمي  هاي انديشه و اسالم است، گشته فرهنگ اين وارد خارج از عناصر اين و است  بيگانه اسالم با اسالمي فرهنگ در

 از و تقيه صرفا سنت و كتاب به عرفا استناد كه هستند مدعي گروه اين. است ها انديشه اينگونه از تر پايين سطحي در

 در گروه، اين نظر از. طرفها بي گروه نظريه. ج. كنند حفظ را خود جان وسيله اين به اند خواسته مي است، بوده عوام ترس

 توان مي زيادي انحرافات و بدعتها كند مي پيدا اي فرقه جنبه كه آنجا باالخص و عملي، عرفان در خصوصا تصوف و عرفان

  فرق غالب مانند و اسالمي فرهنگي طبقات ساير مانند عرفا ولي. دهد نمي  وفق معتبر سنت با و اهللا كتاب با كه يافت

. باشند آورده و گفته مطلبي اسالم برضد اند خواسته نمي هرگز و اند داشته را نيت خلوص نهايت اسالم به نسبت اسالمي

   تاس ممكن
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 اند، داشته اشتباهاتي فقهاء، مفسرين، فالسفه، متكلمين، مثال فرهنگي طبقات ساير همچنانكه باشند داشته اشتباهاتي

 غرض كه شده طرح افرادي طرف از اسالم با عرفا ضديت مسأله. است نبوده كار در اسالم به نسبت نيتي سوء هرگز ولي

 زبان با آنكه شرط به كند، مطالعه را عرفا  كتب غرضانه بي و طرفانه بي كسي اگر. اسالم با يا و عرفان با يا اند داشته  خاص

 اسالم به  نسبت آنها كه كرد نخواهد هم ترديد ولي بيابد است ممكن زيادي اشتباهات باشد، آشنا آنها اصطالحات و

 حال عين در اند، نداشته نيت ءسو عرفا معتقديم و دهيم مي ترجيح را سوم نظر ما. اند داشته كامل خلوص و صميميت

 با آنها انطباق و عرفاني مسائل درباره طرفانه بي اسالمي عميق معارف در و عرفان در وارد و متخصص افراد است الزم

  . نمايند تحقيق و بحث اسالم

   حقيقت طريقت، شريعت،
 حقيقت و طريقت و شريعت درباره فاعر خاص  نظريه فقهاء، خصوصا عرفا، غير و عرفا ميان مهم اختالف موارد از يكي

. است مصالح و حقايق سلسله يك بر مبني  اسالمي احكام و مقررات يعني شريعت، كه اند القول متفق فقها و عرفا. است

 مواهب از  استفاده ممكن اعالي حد يعني سعادت، به را انسان كه كنند مي تفسير اموري  به را مصالح اين معموال فقهاء

 و شرائط نوع از حقايق و مصالح همه و شود مي منتهي خدا به راهها همه كه معتقدند عرفا ولي. رساند مي نويمع و مادي

 شريعت پرده زير در:گويند مي قدر همين فقها. دهد مي سوق خدا سوي به را انسان كه است موجباتي و وسائل و امكانات

   به شريعت روح و علل منزله به الحمص آن و است، نهفته مصالح سلسله  يك) مقررات و احكام(
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 تشريع در كه حقايقي و مصالح كه معتقدند عرفا اما. است شريعت به عمل مصالح آن به نيل وسيله تنها. روند مي شمار

 عرفا. دهد مي سوق حقيقت به وصول و الهي قرب مقام به را انسان كه است مراحلي و منازل نوع از است نهفته احكام

 كه معني به توحيد يعني است"حقيقت"راه اين پايان و خوانند، مي"طريقت"را آن و است"راه"شريعت اطنب كه معتقدند

 معتقد چيز سه به عارف كه است اين. دهد مي دست خود انانيت و خود از عارف فناء از پس كه شد اشاره آن به قبال

 يا پوسته طريقت و طريقت، براي است اي پوسته يا وسيله شريعت كه است معتقد. حقيقت طريقت، شريعت،:است

 معتقدند. داديم  شرح كالم درسهاي بخش در كه است همان اسالم درباره تفكرشان طرز فقهاء. حقيقت براي اي وسيله

 به مربوط مسائل در. است آن دار عهده كالم كه عقايد اصول بخش اول:شود مي خالصه بخش سه در اسالمي مقررات كه

 بخش اين در. اخالق بخش دوم. باشد  داشته ناپذير تزلزل اعتقاد و ايمان عقل، راه از انسان ستا الزم عقايد  اصول

  آن بيان دار عهده اخالق علم و كند مي بيان اخالقي رذائل و فضائل نظر از را  انسان وظيفه كه است شده بيان دستورهايي

 سه اين. است آن دار عهده فقه و است  انسان رجيخا رفتار و اعمال به مربوط كه است احكام بخش سوم، بخش. است

 و ملكات و نفس به است مربوط اخالق بخش فكر، و عقل به است مربوط عقائد بخش. هستند مجزا يكديگر از بخش

  . جوارح و اعضاء به است مربوط احكام  بخش نفساني، عادات
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 و داشت ايمان بايد آنچه به كه هستند مدعي انند،د نمي كافي را عقلي و ذهني اعتقاد صرف عقائد، بخش در عرفا ولي

 همچنانكه دوم  بخش در و. شود برداشته حقايق آن و انسان ميان از ها پرده كه كرد كاري بايد و رسيد بايد بود معتقد

 وكسل و سير فلسفي، و عملي اخالق جاي به دانند، نمي  كافي محدود هم و است ساكن هم كه را اخالق شد، اشاره قبال

  خاصي موارد در فقط ندارند، اعتراضي و ايراد سوم بخش در و. كنند مي پيشنهاد دارد خاص  تركيب كه را عرفاني

 و طريقت و شريعت"به بخش سه اين از عرفا. شود تلقي فقهي مقررات برضد است ممكن احيانا كه دارند سخناني

 از عقل و نفس و بدن يعني نيست، مجزا بخش سه عاواق انسان كه همانگونه كه معتقدند و كنند مي تعبير"حقيقت

 است، باطن و ظاهر نسبت يكديگر، با آنها نسبت و متحدند يكديگر با اختالف عين در بلكه نيستند، مجزا يكديگر

 كه تفاوت اين با باطن،  باطن سومي و باطن ديگري و است ظاهر يكي يعني اند، اينچنين نيز حقيقت و طريقت و شريعت

 و معتقدند نيز عقل ماوراء مراتبي و مراحل به يعني دانند، مي مرحله سه و مرتبه سه از بيش را انسان وجود مراتب عرفا

  . داد خواهيم توضيح بعدا اهللا شاء  ان
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   اسالمي عرفان هاي مايه: سوم درس
 علم آن وارث و حامل كه يشخصيتهاي با آشنائي آن، به مربوط تحوالت و علم آن تاريخ به توجه علمي، هر شناخت براي

 درس و درس  اين در ما. است ضروري و الزم علم آن اساسي كتب با آشنايي همچنين و ، اند بوده علم آن در مبتكر يا

 و فقه قبيل از اسالمي عرفان آيا كه است اين شود طرح بايد اينجا كه اي مسأله اولين. پردازيم مي مسائل اين به چهارم

 براي و اند گرفته اسالم از را اصلي هاي ماده و ها مايه  مسلمين كه است علومي از يعني است؟ يثحد و تفسير و اصول

 راه اسالم جهان به اسالم  جهان خارج از كه است رياضيات و طب قبيل از يا و اند كرده كشف اصول و ضوابط و قواعد آنها

 است؟ كار در سومي شق يا و است يافته تكامل و درش مسلمين  وسيله اسالمي فرهنگ و تمدن دامن در و است يافته

   شق نيستند حاضر وجه هيچ به و كنند مي اختيار را اول شق خود عرفا،
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 از همه عرفاني دقيق و لطيف هاي انديشه و عرفان كه دارند و داشته اصرار مستشرقين از بعضي. كنند انتخاب را  ديگري

 عارفانه افكار گويند مي و شوند مي قائل مسيحي ريشه آن براي گاهي. است تهياف  راه اسالم جهان به اسالم جهان خارج

 و نند، خوا مي عرب و اسالم عليه ايرانيها العمل  عكس را آن گاهي و است، مسيحي راهبان با مسلمين ارتباط نتيجه

 و  فيثاغورس و نافالطو و ارسطو افكار تركيب محصول خود كه افالطوني نو فلسفه  محصول دربست را آن گاهي

 بودائي افكار از ناشي را آن گاهي و كنند، مي  معرفي است بوده مسيحيان و يهود عقائد و آراء و اسكندريه گنوسيهاي

 بيگانه اسالم با يكسره را تصوف و عرفان كه دارند و داشته كوشش نيز اسالم جهان در عرفا  مخالفان همچنانكه دانند، مي

 مورد در چه را خود اول هاي مايه عرفان كه است اين سوم نظريه. گردند قائل اسالمي غير ريشه آن براي و بخوانند

 كرده بيان اصولي و ضوابط و قواعد ها مايه اين براي و است گرفته اسالم خود از نظري عرفان مورد در چه و  عملي عرفان

 قرار اشراقي فلسفي هاي انديشه باالخص و فلسفي و كالمي هاي انديشه خصوصا نيز خارج جريانات تأثير تحت و است

 آيا كنند؟ بيان اسالمي اولي هاي مايه  براي صحيح ضوابط و قواعد اند توانسته و اندازه چه عرفا اينكه اما .  است گرفته

 حرفمن  اسالم واقعي اصول از كه اند بوده مقيد اندازه چه و نه؟ يا است بوده فقها  اندازه به جهت اين در موفقيتشان

 در را آنها اسالمي عرفان آيا است؟ داشته تأثير  اسالمي عرفان روي اندازه چه خارجي جريانات آيا همچنين و نشوند؟

 آن موج برعكس، يا و است، كرده  استفاده آنها از را خود مسير در و داده آنها به را خود رنگ و كرده جذب خود

 و بحث مورد بايد جداگانه كه است مطالبي همه اينها است؟ نداختها خود مسير  جهت در را اسالمي عرفان جريانات،

   اسالمي عرفان كه است اين است مسلم آنچه. گيرد قرار دقت
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 مدعي - دوم نظريه طرفداران بيش و كم و -  اول نظريه طرفداران. وبس است گرفته اسالم از را خود اصلي  سرمايه

 صعب يا و مفهوم غير و غامض  مطالب و رمز گونه هر از خالي و فهم موميع و تكلف بي و ساده ديني اسالم  كه هستند

 متغاير دارد اي سازنده خانه، مثال همچنانكه يعني اسالم توحيد. توحيد از است  عبارت اسالم اعتقادي اساس. است الفهم

 زهد اسالم نظر از جهان متاعهاي با انسان رابطه اساس. خود از منفصل و جدا دارد اي سازنده نيز جهان خود، از متمايز و

 سلسله يك به بگذاريم كه اينها از. آخرت جاويدان و نعيم به وصول براي دنيا فاني متاعهاي از اعراض  يعني زهد. است

 است مطلبي اند گفته توحيد نام به عرفا آنچه گروه، اين نظر از. است آنها  متكفل فقه كه رسيم مي عملي ساده مقررات

 تجليات و صفات و اسماء و شؤون و خدا جز اينكه و وجود وحدت از است عبارت عرفاني توحيد زيرا. اسالمي دتوحي وراء

 مفاهيم و معاني سلسله يك سلوك و سير در زيرا است اسالمي زهد وراء نيز عرفاني  سلوك و سير. ندارد وجود چيزي او

. نيست مطرح اسالمي زهد در كه عارف قلب بر خدا تجلي خدا، در فناء خدا، محبت و عشق قبيل از شود مي طرح

 خبر بي آنها از فقه كه شود مي طرح مسائلي طريقت آداب در زيرا اسالمي، شريعت وراء  است امري نيز عرفاني طريقت

 خود پيشرو را آنها و كنند مي منتسب آنها  به را خود متصوفه و عرفا كه اكرم رسول صحابه نيكان گروه، اين نظر از. است

 مردمي آنها. است بوده خبر بي عرفاني توحيد از و عرفاني سلوك و سير از آنها روح اند، نبوده بيش زاهداني دانند مي

 و دوزخ عذاب از خوف و رجاء، و بوده خوف آنها روح بر  حاكم اصل آخرت، عالم به متوجه و دنيا متاع از معرض اند بوده

  . بس و همين بهشتي،  ثوابهاي به رجاء
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 آنچه از است تر غني بسي اسالمي اولي هاي مايه. نيست تأييد قابل وجه هيچ به گروه اين نظريه كه است اين حقيقت

 فرض اينها كه است محتوائي بي و سادگي آن به اسالمي توحيد نه. اند كرده فرض  عمده به يا و جهل به گروه اين

 كه اند بوده آنچنان اكرم رسول صحابه نيكان  نه و است خشك زهد به منحصر اسالم در انسان معنويت نه و اند كرده

 كه شود روشن كه حدي در اجماال درس اين در ما. اعضاء و جوارح اعمال به است محدود  اسالمي آداب نه و شد توصيف

 باشد بوده عملي و نظري عرفاي مورد در عميق معارف سلسله يك الهامبخش است توانسته مي  اسالمي اصلي تعليمات

 منحرف قدر چه و اند كرده استفاده صحيح طور به تعليمات  اين از قدر چه اسالمي عرفاي اينكه اما. آوريم مي مطالبي

 و خدا هرگز توحيد، باب در كريم قرآن. شد وارد توان نمي مختصر و كوتاه بحثهاي اين در كه است  مطلبي اند، شده

 حال  همان در و كند مي معرفي جهان آفريننده و خالق را خدا قرآن. كند نمي قياس  خانه و خانه سازنده به را خلقت

 چهره كنيد رو طرف هر به). 1(» اهللا وجه فثم تولوا اينما «0:هست چيز همه با و جا همه در او مقدس ذات گويد مي

  . نزديكتريم ] ميت يعني [ او به شما از). 2(» منكم اليه اقرب نحن و «. آنجاست خدا

  :پاورقي

   115. آيه بقره، سوره. 1

   85. آيه واقعه، سوره .2

٩٠ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 او  به و اند يافته آغاز او از (است او همه آخر و است او اشياء همه اول). 3/ديحد(» الباطن و الظاهر و االخر و االول هو«

 است بديهي. قبيل اين زا ديگر آياتي و. است او  هم ناپيدا و باطن حال همان در و است او هويدا و ظاهر) يابند مي پايان

 آمده كافي حديث در. است خوانده مي عوام توحيد از عاليتر و برتر توحيدي سوي به را ها انديشه و افكار آيات اينگونه كه

 و حديد سوره اول آيات لهذا كنند، مي ظهور توحيد در متعمق مردماني الزمان آخر در كه دانست مي خداوند كه است

  كه است كافي منازل، آخرين تا حق قرب مراحل وطي سلوك و سير مورد در. فرمود نازل را"احد اهللا هو قل"سوره

 غير با مالئكه مكالمه و الهام و وحي به مربوط آيات و"اهللا رضوان"به مربوط آيات و"اهللا لقاء"به مربوط آيات برخي

 اماره، نفس از سخن قرآن در. دهيم رارق نظر مورد را اكرم رسول معراج آيات مخصوصا و مريم  حضرت مثال پيغمبران

 مجاهده محصول هدايتهاي و لدني و افاضي علم از سخن است، 3. آيه حديد، سوره 3 . آمده مطمئنه نفس لوامه، نفس

 و فالح موجب يگانه عنوان  به نفس تزكيه از قرآن در). 69/عنكبوت(» سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا الذين و «:است آمده

 فوق ما الهي حب از مكرر قرآن در). 10-9/شمس(» دسيها من خاب قد و زكيها من افلح قد «:است شده ادي رستگاري

 تعبيري به و است گفته سخن  جهان ذرات تمام تحميد و تسبيح از قرآن. است شده ياد انساني هاي عقله و محبتها همه

  "تفقه"انسانها شما اگر كه است اين مفهومش كه كرده ياد آن از
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 را الهي نفخه مسأله انسان سرشت مورد در قرآن عالوه به. كنيد مي  درك را تحميدها و تسبيحها آن كنيد كامل را خود

 و انسان، و جهان و خدا مورد در گسترده و عظيم معنويتي الهامبخش كه بوده كافي اينها غير و اينها. است  كرده طرح

 اين از مسلمين عرفاي كه نيست اين در سخن شد، اشاره نانكههمچ. بشود خدا و انسان روابط مورد در باالخص

 غربزده و غربي گروهي مغرضانه نظرهاي اظهار درباره سخن. نادرست؟ يا درست اند، كرده برداري بهره چگونه ها سرمايه

 است  اسالم متن در عظيمي سرمايه درباره سخن. نمايند معرفي محتوا بي معنويت، نظر از را اسالم خواهند مي كه است

 باشند، كرده صحيح استفاده باشند نتوانسته  مصطلح عرفاي فرضا. باشد اسالم جهان در خوبي الهامبخش توانسته مي كه

 و اسالمي احتجاجات و ادعيه و خطب و روايات عالوه به. اند كرده استفاده نيستند، مشهور  نام اين به كه ديگري افراد

 به عبادت و خشك زهد صرفا است بوده  اسالم صدر در آنچه كه دهد مي نشان اسالم شدگان تربيت اكابر احوال تراجم

 احوال تراجم .  است مطرح بلندي بسيار معاني احتجاجات، و ادعيه و خطب و روايات در. است نبوده پاداش و اجر اميد

 و گدازها و سوزها و لبيق ي ها بيني روشن و روحي  واردات و هيجانات سلسله يك از اسالم اول صدر شخصيتهاي

 اداء از پس روزي خدا رسول:نويسد مي كافي در. كنيم مي ذكر را آنها از يكي اكنون ما . كند مي حكايت معنوي عشقهاي

 حالي در ، بود شده نحيف تنش و رفته فرو سرش كاسه در چشمانش كه پريده رنگ جواني  به افتاد چشمش صبح نماز

 « ":گفت است؟ چگونه حالت » اصبحت؟ كيف «:پرسيد. كند حفظ توانست نمي را خود دلتعا و بود خود بي خود از كه

 فرو اندوه در مرا كه است من يقين:كرد عرض چيست؟ يقينت عالمت:فرمود. برم مي بسر يقين حال در"» موقنا اصبحت

   در (بيدار مرا شبهاي و برده
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 گوئي كه آنجا تا ساخته جدا فيها ما و دنيا از مرا و است ردادهقرا) روزه حال در (تشنه مرا روزهاي و) داري  زنده شب

  ميان در من و اند شده محشور همه مردم و است شده نصب مردم حساب به رسيدن  براي كه بينم مي را پروردگار عرش

 با اكنون هم گوئي بينم، مي معذب دوزخ، در را دوزخ اهل و متنعم بهشت، در را بهشت اهل اكنون هم گوئي هستم، آنها

  كه است اي بنده شخص اين:فرمود و كرد رو خود اصحاب به اكرم رسول. شنوم مي را جهنم  آتش حركت آواز گوشها اين

. نشود سلب تو از كه كن حفظ را خود حالت:فرمود جوان به آنگاه. است گردانيده منور ايمان نور به را او قلب خداوند

 شهيد و كرد شركت جوان و آمده پيش اي غزوه  كه نكشيد طولي. فرمايد روزي شهادت مرا خداوند كن دعا:گفت جوان

 عرفاني اشارات از مملو و الهي و معنوي  هيجان و شور از سرشار اكرم رسول مناجاتهاي و كلمات و حاالت و زندگي. شد

 كه السالم عليه علي ؤمنيناميرالم. است گرفته قرار عرفا استناد و استشهاد مورد  فراوان اكرم رسول دعاهاي. است

 و معنويت بخش الهام كلماتش رسانند، مي ايشان به را خود هاي سلسله تصوف و عرفان اهل اتفاق به قريب اكثريت

 سبحانه اهللا ان «:فرمايد مي 220 خطبه در. كنيم مي اشاره است مسطور البالغه نهج در كه قسمت دو به ما. است معرفت

 هللا برح ما و المعاندش بعد به تنقاد و العشوش بعد به تبصر و الوفرش بعد به تسمع للقلوب جالء الذكر جعل تعالي و

 خداوند همانا. » عقولهم ذات  في كلمهم و فكرهم في ناجاهم عباد الفترات ازمان في و "البره بعد "البره  في آالوه عزت

   داده قرار دلها جالي و صفا مايه را خود ياد متعال
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 زمان هر در همواره. گردند مي مطيع  سركشي از پس و بينا شبكوري، از پس و شنوا سنگيني، از پس سيلهو بدين. است

 سخن آنها با خردشان در و است گفته مي راز آنها با را آنها هاي انديشه در كه است  بوده مرداني را خدا فترتها دوره در و

 و غليظه لطف و جليله دق حتي نفسه امات و عقله احيي قد «:دفرماي مي اهللا اهل درباره 218 خطبه در. است گفته مي

 ثبتت و "االقام دار و "السالم باب الي « » االبواب تدافعته و السبيل به سلك و الطريق له فابان البرق كثير  المع له برق

 خويش نفس و ساخته زنده را خويش خرد. » ربه ارضي و قلبه استعمل بما "الراح و  االمن قرار في بدنه "بطمأنين رجاله

 جهيده برق مانند قلبش در درخشان نوري و است گشته لطيف غليظها و نازك، درشتها  وجودش در تا است، ميرانده را

 آخرين تا است رانده پيش به را او ديگري از پس يكي درها و است ساخته راه سالك را او و آشكار را راهش نور آن. است

 با همراه پاهايش. است راحت و امن قرارگاه آنجا. است اقامت اندازه بار كه منزل آخرين و است سالمت آنجا كه در

  راضي را خويش پروردگار و گرفته كار به را خود قلب كه است اين موجب  به اينها همه. است استوار بدنش آرامش

 ابوحمزه، دعاي كميل، دعاي  قبيل از است، معارف از اي گنجينه شيعي دعاهاي مخصوصا اسالمي، دعاهاي. است ساخته

   دعاهاي شعبانيه، مناجات
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 در ما كه هست اين جاي منابع اينهمه وجود با آيا. است دعاها اين در معنوي هاي انديشه عاليترين. سجاديه صحيفه

 وذراب  معترضانه و منتقدانه اجتماعي حركت موضوع در ما را جريان اين نظير! باشيم؟  خارجي منبع يك جستجوي

 گريهاي بيداد و وجورها ظلم و ميلها و حيف و تبعيضها  به نسبت ابوذر. بينيم مي خودش زمان جباران به نسبت غفاري

 و تنهائي در و تبعيدگاه در االمر آخر و شد متحمل جانكاه رنجهاي و كشيد تبعيدها كه آنجا تا بود  معترض سخت زمان

 پي در گروه اين است؟  بوده كي ابوذر محرك كه اند كرده طرح را پرسش اين مستشرقين از گروهي. رفت دنيا از غربت

 صوت علي االمام"كتاب در مسيحي جرداق جرج. هستند ابوذر  تحريك براي اسالم دنياي خارج از عاملي جستجوي

  لب يا نهرودخا كنار در را شخصي كه است اين مثل درست صاشخا اين از كنم مي تعجب من:گويد مي"االنساني "العدال

 براي اي بركه جستجوي در است، كرده پر بركه كدام از را خويش ظرف شخص اين كه بينديشيم آنگاه و ببينيم دريا

 الهام  است توانسته مي ديگري منبع كدام از اسالم جز ابوذر! بگيريم نديده را دريا يا رودخانه و باشيم او آب ظرف توجيه

 آن عين! باشند؟ معاويه مانند جبارهايي برابر در قيام  براي ابوذرها الهامبخش تواند يم اسالم قدر به منبع كدام! بگيرد؟

 معنويتهاي بخش الهام كه هستند اسالم از غير  منبعي جستجوي در مستشرقين. بينيم مي عرفان موضوع در را جريان

 و خطبه و  حديث و قرآن از اعم را منابع اين همه توانيم مي آيا. گيرند مي ناديده را  عظيم درياي اين و باشد عرفاني

! درآيد؟ درست آنها شرقي روهاي دنباله و مستشرقين از بعضي فرضيه آنكه براي كنيم انكار سيره و دعا و احتجاج

   فرانسوي ماسينيون و انگليسي نيكولسون مانند افرادي اخيرا خوشبختانه
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 عرفان اصلي  منبع كه دارند اعتراف صريحا هستند همه لقبو مورد و دارند اسالمي عرفان در وسيعي مطالعات كه

 بينيم مي قرآن در:گويد مي وي. دهيم مي پايان را درس اين نيكولسون از هائي جمله نقل با. است سنت و قرآن اسالمي

  همه) 3 (نيست او غير به خدائي هيچ) 2 (باشد مي آخرين و اولين او) 1 (است زمين و آسمانها نور خدا ":گويد مي كه

 چه او با روحش دانيم مي و آفريديم را انسان ما) 5 (دميدم خود روح از انسان در من) 4 (شود مي نابود او غير به چيز

 روشني خدا كس هر به) 7 (است خدا همانجا كنيم رو كجا هر به) 6 (نزديكتريم او به  گردن رگ از ما زيرا گويد، مي

 فقط نه قرآن اولي، صوفيان براي و است آيات اين در تصوف  تخم و ريشه محققا. )8 (داشت نخواهد نور كلي به او ندهد

 قرآن، "مختلف قسمتهاي در  تعميق و عبادت وسيله به. شد مي محسوب نيز او به تقرب وسيله بلكه بود، خدا كلمات

   حالت كنند مي سعي متصوفه است  معراج"عروج به مربوط كه مرموزي آيات مخصوصا

  :پاورقي

. 1  االرض و السموات نور اهللا

 هو 2   االخر و االول

  » هو اال اله ال 3

  » فان عليها من كل. 4

  روحي من فيه نفخت و. 5

  .» الوريد حبل من  اليه اقرب نحن و نفسه به توسوس ما نعلم و االنسان خلقنا لقد و. 6

  .» اهللا وجه فثم تولوا اينما. 7

  . » نور من له فما نورا له اهللا يجعل لم من و. 8
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 ذكر قرآن در جا همه از بيش تصوف، در وحدت اصول:گويد مي او هم و). 1( نمايند ايجاد خود در را پيغمبر صوفيانه

 نزديك من به ديگر نيك اعمال و عبادت اثر در من بنده چون ":فرمايد مي خداوند كه گويد مي پيغمبر  همچنين و شده،

 او چشم و شنود، مي من توسط به او كه طوري به هستم او گوش من  تيجهبالن داشت، خواهم دوست را او من شود

 و گويد، مي من توسط  به او كه طوري به هستم او دست و زبان و بيند، مي من توسط به او كه طوري  به هستم

 نه؟ يا بگيرند اماله درست اند توانسته  متصوفه و عرفاء آيا كه نيست اين در سخن ايم، گفته مكرر چنانكه). 2("گيرد مي

  اسالمي؟ متون خود يا است خارجي منابع الهامگيريها  اين منشأ كه است اين در سخن

  :پاورقي

 يزال ال:است قدسي حديث اين ترجمه .2. 84 صفحه اسالم، درباره مستشرقين از اي مجموعه اسالم ميراث كتاب. 1

 الذي لسانه و به يبصر الذي بصره و به يسمع الذي سمعه كنت احببته فاذا حببته اذا حتي  بالنوافل الي يتقرب العبد

  . » بها يبطش الذي يده و به ينطق
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   )١( مختصر تاريخچه: چهارم درس
 و اسالمي تعليمات در آيا است؟ كجا اسالمي  عرفان اصلي ريشه و منبع كه يافت اختصاص موضوع اين به گذشته درس

 دقيق و لطيف معاني سلسله يك الهامبخش نظري جنبه از بتواند كه ائيچيزه اطهار  ائمه و اكرم رسول عملي زندگي

 معنوي و عرفاني جنبشهاي و جوششها سلسله  يك و روحاني نشاط يك آورنده وجود به عملي نظر از و باشد عرفاني

 و اسالمي صيلا معارف. دهيم مي ادامه را بحث اين دنباله اكنون. بود مثبت پرسش  اين پاسخ نه؟ يا دارد وجود بشود

 است بوده اسالم جهان در عميق معنويتي الهامبخش كه اسالمي  پيشوايان روحاني تجليات و معنويت از سرشار زندگي

 معارف از اي شاخه  درباره بحث. نيست شود مي شناخته و خوانده تصوف يا عرفان نام به اصطالحا  آنچه به منحصر

  . است  خارج درسها اين بحث محل از ندارد را نام اين كه اسالمي
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 است بديهي و شود، مي خوانده تصوف يا عرفان  نام به اصطالحا كه دهيم مي ادامه اي شاخه همان درباره را خود بحث ما

 فرهنگي، جنبه از كه كنيم مي كوشش اينجا در ما. بپردازيم تحقيق و نقد به كه دهد نمي  اجازه درسها اين حوصله كه

 براي كه بينيم مي  مناسب چنين. سازيم منعكس است بوده آنچنانكه است، داده رخ ها شاخه  اين در كه را جرياني

 مسائل سپس و كنيم اشاره هجري دهم قرن تا الاقل اسالم صدر از تصوف و عرفان ساده تاريخ به اول ابتدائي، آشنائي

 آنچه. بپردازيم آنها  يابي ريشه و عملي ليلتح به كار آخر در و سازيم مطرح است ميسر اينجا در كه  تاحدودي را عرفان

 وجود مسلمين ميان در صوفي يا عارف نام به گروهي هجري، اول قرن در الاقل اسالم، صدر در كه است اين است مسلم

 شده  خوانده نام اين به كه كسي اولين گويند مي. است شده پيدا هجري دوم قرن در  صوفي نام. است نداشته

 رمله در بار اولين براي كه است او هم و  است زيسته مي هجري دوم قرن در كه است"كوفي فيصو ابوهاشم"است

 معلوم ابوهاشم  وفات دقيق تاريخ). 1 (ساخت مسلمين زهاد و عباد از گروهي عبادت  براي) خانقاه (اي صومعه فلسطين

 است صوفيه و عرفا مشاهير از خود كه ريقشي ابوالقاسم. است بوده 161 در متوفا ثوري سفيان استاد ابوهاشم. نيست

 پيدا هجري دوم قرن اواخر در نام اين:گويد مي نيز نيكولسون. است شده پيدا هجري 200 سال از قبل  نام اين:گويد مي

   امام  زمان در كه شود مي ظاهر است آمده پنجم جلد كافي، "المعيش كتاب در كه  روايتي از. است شده

  :پاورقي

 ابن"فقراء و صوفيه"كتاب از ،44 صفحه كتاب  همين در 19. صفحه غني، قاسم دكتر تأليف اسالم، در وفتص تاريخ. 1

. بودند زيد  بن عبدالواحد پيروان از بعضي ساخت، صوفيه براي كوچكي دير كه كسي اول  كه كند مي نقل تيميه

  . نيست نقل دو اين ميان تناقضي باشد، واحدعبدال پيروان از صوفي ابوهاشم اگر. است بصري حسن اصحاب از عبدالواحد
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 نام اين به هجري دوم قرن اول نيمه در يعني زمان همان در ديگر اي عده و ثوري سفيان گروهي السالم عليه صادق

 در متوفا ثوري سفيان استاد واو باشد شده خوانده نام اين به كه باشد كسي اولين كوفي ابوهاشم اگر. اند شده مي خوانده

 دوم قرن اواخر در نه است بوده شده معروف نام اين هجري دوم قرن  اول نيمه در پس است، بوده هم هجري 161 الس

 آنها پوشي پشمينه نام اين به صوفيه  تسميه وجه كه نيست اي شبهه ظاهرا و) اند گفته ديگران و نيكولسون آنچنانكه(

 لباسهاي مخصوصا و كردند مي  اجتناب نرم لباسهاي پوشيدن از دنيا از اعراض و زهد دليل به صوفيه). 1 (است بوده

 مسلم قدر. نداريم دقيقي  اطالع باز اند خوانده"عارف"را خود گروه اين وقت چه از اينكه اما. پوشيدند مي پشمين درشت

 سوم قرن در كه شود مي معلوم) 2 (است شده نقل هجري 243 در متوفا سقطي سري از كه كلماتي از و است اين

 تصوف و عرفان معتبر متون از  كه طوسي سراج ابونصر"اللمع"كتاب در ولي. است بوده رايج و شايع اصطالح، اين هجري

. است بوده شده پيدا اصطالح اين دوم قرن اول نيمه حدود در رساند مي  كه كند مي نقل ثوري سفيان از اي جمله است

 شده پيدا دوم قرن در نام  اين است، نداشته وجود صوفي نام به روهيگ هجري اول قرن در حال هر به) 427 ص اللمع(

 بعضي عقيده آنچنانكه  سوم قرن در نه آمدند در خاص"گروه"يك صورت به جماعت اين قرن همين در ظاهرا و است

  )اسالم در تصوف خيتار/يغن دكتر (است

  :پاورقي

. 1  .پشم = صوف

  . عطار شيخ االولياء تذكره. 2
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 شود نمي دليل اين ولي است نداشته وجود ديگر نام يا صوفي يا عارف نام به خاص گروهي چند هر هجري اول قرن در

 معنوي  حيات فاقد و اند زيسته مي ساده ايمان از درجه يك در همه و اند بوده عابد و زاهد مردمي صرفا صحابه خيار كه

 چيزي عبادت و زهد جز صحابه نيكان از بعضي شايد). كنند مي ادعا غربزدگان و غربيان معموال آنچنانكه (اند بوده

 سلمان حتي. اند نبوده  درجه يك در همه نيز آنها. اند بوده برخوردار نيرومند معنوي حيات يك از گروهي ولي اند نداشته

 زياد احاديث در .نيست تحمل قابل ابوذر براي كه دارد ايمان از ظرفيتي  سلمان. نيستند ايمان از درجه يك در ابوذر و

 است سلمان قلب در كه را آنچه ابوذر اگر) 1("لقتله سلمان  قلب في ما ابوذر علم لو «:است رسيده مضمون اين

  . پردازيم مي دهم قرن تا دوم قرن از متصوفه و عرفا طبقات ذكر به اكنون. كشت مي) و دانست مي كافر (را او  دانست مي

  :دوم قرن عرفاي
 بصري حسن. شود مي آغاز هجري 110 در متوفا بصري حسن از كالم مانند نيز مصطلح عرفان تاريخ. بصري حسن. الف

  هشت و هشتاد عمر است، هجري 22 سال متولد

  :پاورقي

 "سفين .1  . سلم ماده قمي، محدث البحار
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 شده نمي خوانده"صوفي"نام به البته بصري حسن. است گذشته هجري اول قرن در عمرش از قسمت  نه و داشته اي ساله

 اولين تواند مي كه  اهللا حقوق "رعاي"نام به كرده تأليف كتابي اوال كه شود مي شمرده صوفيه جزء جهت آن از است،

 مسلماني اولين كه است مدعي نيكولسون. است اكسفورد در كتاب  اين فرد به منحصر نسخه. شود شناخته تصوف كتاب

 به وصول و تصوف براي اخير نويسندگان كه طريقي است،  بصري حسن تهنوش را حقيقي و صوفيانه حيات روش كه

 باالتري مقام به ارتقاء براي بايد كدام هر كه ديگر، اعمال سلسله يك آن از پس و توبه، اول:دهند مي  شرح عاليه مقامات

 السالم عليه امير  حضرت به او از و بصري حسن به را طريقت سالسل از بعضي عرفا، خود ثانيا). 1("شود عملي ترتيب به

 ابومحمد سلسله پنجم مقاله از پنجم فن"الفهرست"در النديم ابن). 2 (ابوالخير ابوسعيد مشايخ سلسله مانند رسانند، مي

 بعضي ثالثا. است كرده درك را بدر اصحاب از نفر هفتاد حسن گويد مي و رساند مي بصري حسن به نيز را خلدي جعفر

 بعدا. يافتند متصوفه نام بعدها كه است بوده گروهي جزء عمال بصري حسن كه رساند مي است دهش نقل كه حكايات از

  آن از بعضي

  :پاورقي

 در اسالمي معارف و الهيات دانشكده در  بدوي عبدالرحمن دكتر محاضرات به شود رجوع ايضا 85 ص اسالم ميراث. 1

 با نكته  اين. هست رساله آن در البالغه نهج كلمات از اريبسي كه است اين توجه  قابل نكته 52. - 53 تحصيلي سال

 بيشتر رسانند مي السالم عليه امير حضرت به بصري  حسن طريق از را خود اسناد سلسله صوفيه از بعضي اينكه به توجه

  . است تحقيق قابل  مسأله و است توجه قابل

  ابوالخير ابوسعيد  سخنان و حاالت"كتاب از نقل 462 ص اسالم در تصوف تاريخ. 2
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 است، بصره اهل مرد اين. دينال بن مالك. ب. است  االصل ايراني بصري حسن. كرد خواهيم نقل مناسبت به را حكايات

 در وي. شود مي نقل جهت  اين در او از داستانها. است كشانده افراط به را لذت ترك و زهد كار  كه است بوده كساني از

. بودا معروف  داستان شبيه دارد معروفي داستان. است بلخ اهل. ادهم ابراهيم. ج. تاس گذشته در هجري 131 سال

 وي براي عرفا. گرفت قرار تصوف اهل سلسله در و شده  تائب كه داد رخ جرياناتي و بود بلخ پادشاه ابتدا در گويند

. د. است گذشته در هجري 161 سال دحدو در ابراهيم. است آورده او براي جالبي داستان مثنوي در. قائلند زياد اهميت

 اش خانواده دختر چهارمين چون و است، روزگار  اعاجيب از و االصل بصري يا و االصل مصري زن اين. عدويه رابعه

 نهم قرن در و است جامي معاصر و است عرفا از هم او كه است شاميه رابعه از غير عدويه رابعه . شد ناميده"رابعه"بود

 حسن عيادت درباره داستاني. دارد عجيب حاالتي و عرفان اوج در  اشعاري و بلند كلماتي عدويه رابعه. است زيسته مي

 است گذشته در 136 يا 135 حدود در رابعه. است جالب كه شود مي نقل او از ديگر نفر يك و دينال بن مالك و بصري

 و شده متولد منطقه آن در. است شام اهل. كوفي يصوف ابوهاشم. ه. است بوده 185 يا 180 در فاتش و اند گفته بعضي و

 بوده 161 متوفي ثوري سفيان استاد كه  است معلوم قدر اين. است مجهول وفاتش تاريخ. است زيسته منطقه همان در

 را ريا دقايق  من نبود ابوهاشم اگر:است گفته سفيان. است شده خوانده"صوفي  نام به كه است كسي اول ظاهرا. است

 علي"الغمه كشف"كتاب از غيره و"االدب "ريحان"نقل بنابر. است بوده ادهم ابراهيم شاگرد. بلخي شفيق. و. ناختمش نمي

  االبصار نور از و اربلي عيسي بن
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 كرده نقل كرامات و مقامات حضرت آن از و داشته مالقات  السالم عليه جعفر بن موسي حضرت با مكه راه در شبلنجي،

 نام اينكه از ولي است بغداد كرخ اهل. كرخي معروف. ز. است درگذشته 184 يا 174 اي 153  سال در. است

 و پدر گويند مي. است عرفا مشاهير و معاريف از مرد اين. است االصل ايراني كه رسد مي نظر به است فيروز"پدرش

 از بسياري. كرد استفاده حضرت آن از و شد مسلمان السالم عليه رضا  حضرت دست به خودش و بودند نصراني مادرش

 ائمه به حضرت آن طريق از و رضا حضرت به او وسيله  به و كرخي معروف به عرفا، ادعاي حسب بر طريقت، سالسل

 عموما ها ذهبي. خوانند مي) طالئي رشته (الذهب سلسله را سلسله اين جهت بدين و رسد مي  رسول حضرت تا پيشين

 مرو اهل اصال مرد اين. عياض بن فضيل. ح. است بوده 206 تا 200 سالهاي حدود در معروف وفات. دارند ادعائي چنين

 كه قرآن آيه يك رفت، باال ديواري از دزدي براي كه شب يك بود، راهزن ابتدا در گويند مي. است نژاد عرب ايراني است،

 يك كتاب آن گويند مي و است او به منسوب"الشريعه مصباح"كتاب. ساخت تائب و منقلب را او شنيد داري زنده شب از

 نوري حسين ميرزا حاج مرحوم اخير، قرن متبحر محدث. است  گرفته السالم عليه صادق امام از كه است درسها سلسله

  . است درگذشته 187 سال در فضيل. است كرده اعتماد اظهار كتاب اين به"مستدرك"خاتمه در

  :سوم قرن عرفاي
 فناء از صريحا كه است كسي اول گويند مي. است  بسطام اهل اصال و عرفا اكابر از) يسيع بن طيفور (بسطامي بايزيد. الف

  .پوست از مار مانند شدم خارج بايزيدي از ":است گفته بايزيد. است گفته سخن  اهللا با بقاء و اهللا في
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 حال در يعني نامند، مي"رسك"اصحاب از را او عرفا خود. است شده تكفيرش موجب كه دارد شطحياتي اصطالح به بايزيد

 خانه سقاي كه اند كرده ادعا  بعضي. است درگذشته 261 سال در بايزيد. است گفته مي را سخنان آن خودي  بي و جذبه

. است نكرده درك را صادق امام عصر بايزيد يعني آيد، نمي جور تاريخ با ادعا اين ولي است وده ب السالم عليه صادق امام

 و بوده فجور و فسق اهل ابتدا در نيز او. است عرفا مشاهير از. اند بوده مرو اهل پدرانش و است بغداد اهل. حافي بشر. ب

 حضرت دست به او توبه  اينكه بر مبني است كرده نقل داستاني"الكرامه منهاج"در حلي عالمه. است كرده توبه بعد

 بشر به بود"پابرهنه = حافي"كه كرد پيدا توبه به تشرف حالي در چون و است گرفته صورت السالم عليه جعفر بن موسي

. است درگذشته 227 يا 226 سال در حافي بشر. اند گفته ديگر چيز را او ناميدن"حافي"علت بعضي. شد معروف حافي

. است بوده حافي بشر همراهان و دوستان از وي. است بوده كجايي اصال دانيم نمي. است بغداد اهل. سقطي سري. ج

 سي:گفت سري كه است نوشته"االعيان وفيات"در خلكان ابن. است بوده ايثار و خدا خلق به شفقت اهل يسقط سري

 بازار در حريقي شبي:گفت چگونه؟:گفتند .  كنم مي استغفار شد جاري زبانم بر كه"اهللا الحمد"جمله يك از كه است  سال

 يك. هللا الحمد:گفتم. است نرسيده تو دكان به شد گفته نم به نه؟ يا رسيده من دكان به كه  ببينم آمدم بيرون داد، رخ

 همين به سعدي! باشم؟ مسلمين انديشه در من بايست نمي آيا باشد،  نديده آسيبي من دكان گيرم كه شدم متنبه مرتبه

  :گويد مي كه آنجا كند مي اشاره) تفاوت اندك با ( داستان

١٠٥ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   بسوخت نيمي بغداد كه شنيدم       فروخت بر آتشي خلق دود شبي

   نبود گزندي را ما دكان كه     دود و خاك آن اندر گفت شكر يكي

   بس؟ و بود خويشتن غم خود را تو       بوالهوس اي گفتش اي جهانديده

     كنار؟ بر بود سرايت خود اگر     نار به بسوزد شهري كه پسندي

 غيره و الهي عشق و توحيد در زيادي سخنان است، بغدادي جنيد دائي و استاد و"كرخي معروف"مريد و شاگرد سري

 و كشد مي دوش  به را بد و نيك بار زمين مانند و تابد مي عالم همه بر آفتاب مانند عارف:گويد مي كه است او هم و دارد،

 و نود سن در 250 يا 245 سال در سري. كند مي پرتوافشاني  همه به آتش مانند و است دلها همه زندگي مايه آب مانند

 آن از. است  بوده جنيد مصاحبان و دوستان از و است االصل بصري. محاسبي حارث. د. است گذشته در الگيس هشت

 بن احمد. است حنبل بن احمد معاصر. داشت تام اهتمام محاسبه و مراقبه امر به كه اند خوانده"محاسبي"را او جهت

. شد او از مردم اعراض  سبب همين و كرد طرد مكال علم در ورودش واسطه به را او بود كالم علم دشمن  چون حنبل

 سيد"را او متصوفه و عرفا. است نهاوند اهل اصال. بغدادي جنيد. ه. است درگذشته 243 سال در حارث

 شمار به معتدل عارف يك جنيد. خوانند مي "الطائف شيخ"را طوسي شيخ شيعه، فقهاء همچنانكه خوانند، مي"الطائف

   به تصوف اهل لباس حتي او. است نشده شنيده او از شده  شنيده ديگران از كه شطحيات برخي. رود مي
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 اگر:گفت. بپوش) تصوف اهل  لباس (خرقه هست كه هم ياران خاطر به:گفتند او به. بود فقها و علما  درزي و كرد نمي تن

 االعتبار ليس:كه است اين تحقيق نداي اما. ساختم مي جامه گداخته آهن از است ساخته كاري لباس از كه دانستم مي

 مريد و زاده خواهر جنيد. است  الزم) دل آتش (حرقه نيست، ساخته كاري خرقه از يعني "بالحرق االعتبار انما "بالخرق

 ذوالنون. و. درگذشت سالگي نود در 297 سال در گويند. است بوده  محاسبي حارث شاگرد هم و سقطي سري شاگرد و

 خوانده صوفيان رئيس را او جامي. است بوده معروف فقيه  انس بن مالك"شاگرد فقه در. است مصر اهل وي. مصري

 كه كساني فقط كه كرد  بيان رمزي اصطالحات با را عرفاني مسائل و كاربرد به رمز كه است كسي اول او هم. است

 تعبيرات با و غزل صورت هب عرفاني معاني شد، معمول تدريجا  روش اين. نفهمند چيزي ناواردها و بفهمند واردند

. شد تصوف و عرفان وارد ذوالنون  وسيله افالطوني نو فلسفه تعليمات از بسياري كه معتقدند برخي. شد بيان  سمبوليك

 اهل واصال صوفيه و عرفا اكابر از. تستري عبداهللا بن سهل. ز. است درگذشته 250 -  240 سالهاي فاصله در ذوالنون) 1(

 با معظمه مكه در. شوند مي خوانده  سهليه"او نام به دانند مي نفس مجاهده بر را اصل كه عرفا از ي ا فرقه .  است شوشتر

 اهل اصال. حالج منصور بن حسين. ح). 2 (است درگذشته 293 يا 283 سال در  وي. است داشته مالقات مصري ذوالنون

  دوره عرفاي ترين جنجالي از الجح. است يافته نما و رشد عراق در ولي است شيراز توابع از بيضاء

  :پاورقي

   55 ص اسالم در تصوف تاريخ. 1

   206 ص شلمي عبدالرحمن ابو الصوفيه طبقات .2
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 زمان در و كردند تكفيرش فقها شد، متهم خدائي ادعاي و ارتداد كفرو به. است گفته فراوان شطحيات. است اسالمي

 گشت كزو يار آن گفت:گويد مي حافظ. كنند مي متهم اسرار افشاي به ار او عرفا خود. شد آويخته دار به عباسي مقتدر

 و كنند مي تبرئه را او عرفا خود. دانند مي باز شعبده مردي را او بعضي. كرد مي هويدا اسرار كه بود آن جرمش بلند سردار

 ياد"شهيد"عنوان به او از اعرف. است  بوده خودي بي و سكر حال در دهد مي كفر بوي كه بايزيد و او سخنان گويند مي

  ). 1 (شد آويخته دار  به 309 يا 306 سال در حالج. كنند مي

  :پاورقي

 از بعضي نظريه و ايم كرده حالج درباره  مبسوطي نسبتا بحث"ماديگري به گرايش علل"هشتم چاپ مقدمه در. 1

  . ايم ردهك رد كنند معرفي"ماترياليست"را او اند كوشيده كه را معاصر ماترياليستهاي
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  )٢(مختصر تاريخچه: ششم و پنجم درسهاي

  :چهارم قرن عرفاي
 خراساني اصال. است عرفا مشاهير از و كرده  درك نيز را حالج و بوده بغدادي جنيد مريد و شاگرد. شبلي ابوبكر. الف

 عبداهللا خواجه. است  هشد نقل او از زيادي عارفانه كلمات و اشعار تراجم، كتب ساير و الجنات  روضات كتاب در. است

 بسط و ساخت مرتب را علم اين آمد كه جنيد بود، مصري ذوالنون  گفت سخن رمز به كه كسي اول:است گفته انصاري

 سالهاي بين در شبلي. برد منابر باالي  به را علم اين رسيد شبلي به نوبت چون و كرد، تأليف علم اين در كتابها و دارد

 مريد. است نژاد ساساني و برد مي انوشيروان به نسب. رودباري ابوعلي. ب. است گذشتهدر سالگي 87در 344 - 334

. اند خوانده حقيقت و طريقت و شريعت جامع را او. آموخت ثعلب از را ادبيات و شريح بن ابوالعباس از را وفقه بوده جنيد

   شته درگذ 322  سال در
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 در. است تصوف و عرفان معتبر و قديم و  اصيل متون از كه"معالل"معروف كتاب صاحب طوسي سراج ابونصر. ج. است

 مدعي بعضي. اند بوده او الواسطه مع يا واسطه بال شاگرد طريقت، مشايخ از بسياري. است درگذشته طوس در 378 سال

 است سراج ابونصر همين مقبره است معروف دوز  پاالن پير قبر نام به مشهد خيابان پائين در كه اي مقبره كه هستند

 بسيار عارف ابوالخير ابوسعيد استاد و سراج ابونصر مريد و شاگرد و خراسان اهل مرد اين. سرخسي ابوالفضل. د). 1(

 است رودباري ابوعلي زاده خواهر مرد اين. رودباري ابوعبداهللا. ه. است درگذشته  هجري 400 سال در. است بوده معروف

 به مرد اين بيشتر شهرت. مكي ابوطالب. و. است درگذشته 369 سال در. رود مي شمار به سوريه و شام عرفاي از و

 و اصيل متون از و شده چاپ  كتاب اين"القلوب قوش"نام به است كرده تأليف تصوف و عرفان در كه است كتابي واسطه

  مكي عنوان به بوده مجاور مكه در سالها اينكه اثر در و است ايران جبل بالد از اصال ابوطالب. است تصوف و عرفان قديم

  . است درگذشته 386 يا 385 سال در وي. است شده معروف

  :پنجم قرن عرفاي
 مدعي جمله از. دهند مي نسبت او به شگفت داستانهايي عرفا. است عرفا معروفترين از يكي. خرقاني ابوالحسن شيخ. الف

 مولوي. است كرده مي  حل را خويش مشكالت و گرفته يم تماس او روح با و رفته مي بسطامي بايزيد قبر برسر كه هستند

  :گويد مي

  :پاورقي

  . است  داده شكل تغيير دوز پاالن به كلمه اين كم كم. ساز زين= "سراج". 1
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   پديد آمد سالها آن پس از       بايزيد وفات از بعد بوالحسن

   حضور با نشستي گورش سر بر       فتور بي رفتي نيز بيگه و گاه

   شدي حل شكالش گفتي مي كه تا       آمدي پيشش شيخ مثال تا

 سينا ابوعلي با گويند مي. است داشته او به  افري و ارادت كه نمايد مي و است كرده ياد او از زياد مثنوي در مولوي

 ابوسعيد. ب. است درگذشته 425 سال در وي. است داشته مالقات معروف عارف ابوالخير ابوسعيد و معروف فيلسوف

 ":گفت چيست؟ تصوف:پرسيدند وي از. دارد نغز رباعيهاي. است عرفا ترين حال با و مشهورترين از. نيشابوري لخيرابوا

 مالقات سينا ابوعلي با"بجهي آيد برتو آنچه از و بدهي داري دست در آنچه و بنهي سرداري در آنچه كه است آن تصوف

 معصيت و طاعت آثار و عمل ضرورت درباره ابوسعيد. ردك شركت ابوسعيد وعظ مجلس در  بوعلي روزي. است داشته

  :كرد انشاء خويشتن، عمل بر نه داريم حق رحمت بر تكيه3 ما اينكه عنوان به را رباعي اين بوعلي. گفت مي سخن

   كرده تبرا معصيت و طاعت وز       كرده توال تو عفو به مائيم

   ناكرده چون هكرد كرده، چو ناكرده       باشد باشد، تو عنايت كه آنجا

  :گفت الفور في ابوسعيد،

   كرده تمنا خود خالص به انگه و       كرده بديها و نكرده نيك اي
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 هرگز كه تكيه مكن عفو بر  ) 1 (ناكرده چون كرده كرده، چو ناكرده       نبود

  :است ابوسعيد از نيز رباعي اين

   دبو خواهد معرفت قدر به تو قدر     بود خواهد جهت شش زوال كه فردا

   بود خواهد صفت صورت توبه حشر     جزا روز در كه كوش صفت حسن در

 واعظ. رود مي شمار به طريقت و شريعت جامع. نيشابوري دقاق ابوعلي. ج. است درگذشته هجري 440 سال در ابوسعيد

. است درگذشته 412 يا 405 سال در. اند داده لقب"گر نوحه شيخ"را او گريسته مي مناجاتها در بس از. بود قرآن مفسر و

 اخيرا و است فرقه اين مشهور كتب از كه المحجوب كشف كتاب صاحب غزنوي هجويري عثمان بن علي ابوالحسن. ه

  صحابي انصاري ابوايوب اوالد از و نژاد عرب. انصاري عبداهللا خواجه. و. است درگذشته 470 سال در. است  شده چاپ

 همچنين و مناجاتها و قصار كلمات. است عرفا متعبدترين و معروفترين از يكي عبداهللا خواجه. است معروف بزرگوار

 جواني در پستي، طفلي در ":است او كلمات از. است همانها واسطه به بيشتر شهرتش دارد، حالي با و نغز رباعيات

 را نيكي است، سگساري  كردن بدي را بدي ":است او كلمات از هم و"پرستي؟ خدا كي پس سستي، پيري در مستي،

  است انصاري عبداهللا خواجه كار كردن نيكي را بدي است، خرخاري كردن نيكي

  :پاورقي

  . سينا بوعلي احوال ذيل دانشوران، نامه. 1
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  :اوست از نيز رباعي اين

   را خود برگزيدن خلق جمله از     را خود بركشيدن بزرگ است عيب

   را خود دنوندي را كس همه ديدن       آموخت ببايد ديده مردمك از

 پير"به جهت اين از و است شده  دفن و درگذشته 481 سال در همانجا در و متولد هرات در عبداهللا خواجه

 از و است سلوك و سير  درسي كتب از كه آنها معروفترين. كرده تأليف زياد كتب عبداهللا خواجه. است معروف"هرات

 ابوحامد امام. ز. است شده نوشته زياد شرحهاي كتاب براين .است  السائرين منازل"كتاب است عرفان كتب ترين پخته

. بود منقول و معقول جامع. است گرفته را غرب و شرق شهرتش. است اسالم علماي معروفترين از. طوسي غزالي محمد

 و معلومات آن نه كرد احساس اما. كرد حيازت را خويش زمان روحاني پست عاليترين و شد بغداد نظاميه  جامع رئيس

  بيت در سال ده. شد مشغول نفس تصفيه و تهذيب به و شد مخفي مردم از. كند نمي اشباع را روحش مناصب آن نه

 بار زير عمر آخر تا ديگر و گرائيد تصوف و عرفان به وقت همان در. پرداخت خود به آشنايان چشم از دور المقدس

 كه طوس در 505 سال در و كرده تأليف رياضت دوره از بعد را"الدين علوم احياء"معروف  كتاب. نرفت پست و منصب

  . درگذشت بود اصليش وطن

  ششم قرن عرفاي
 است عرفا از نيز او كه غزالي محمد كوچكتر برادر  غزالي احمد مريد. است عرفا پرشورترين از. همداني القضاش عين. الف

 و كشتند و كردند تكفيرش  باالخره. نيست طحياتش از خالي كه دارد آبداري اشعار. كرد تأليف زياد كتب. است بوده

  . شد كشته 533 -  525 سالهاي حدود در. دادند باد بر را خاكسترش و سوختند را جسدش
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 شرح و طرح را او هاي گفته مثنوي در مولوي .  است برخوردار عميق عرفاني از او اشعار. معروف شاعر غزنوي سنائي. ب

. است متصوفه و عرفا مشاهير از. پيل ژنده به معروف جامي احمد. ج. است گذشته در  ششم قرن اول نيمه در. كند مي

  :است بيتي دو اين رجاء و خوف باب در او اشعار از. است معروف افغانستان و ايران حد سر نزديك جام تربت در قبرش

   اند بريده ها پي باديه سنگالخ در       را مرد مردان مركب كه مشو غره

   اند رسيده  منزل به ترانه يك به ناگه     نوش جرعه رندان كه مباش هم نوميد

  :است گفته امساك و انفاق امر در اعتدال رعايت در او هم و

   مباش  بهره بي خويش زكار رنده چون     متراش خود بر جمله و مباش تيشه چون

 تعليم   پاش مي چيزي و كش مي خود سوي چيزي       معاش كار در گير زاره

 نما و نشو بغداد در و بوده ايران شمال در تولدش. گيالني عبدالقادر. د. است درگذشته 536 سال حدود در جامي احمد

 شخصيتهاي از). گيالن("جيالن"اهل نه اند دانسته بغداد"جبل"اهل را او بعضي. است شده دفن همانجا در و است يافته

. است مشهور و معروف بغداد در قبرش. است او به منسوب هصوفي سالسل از قادريه سلسله. است  اسالم جهان جنجالي

 561 يا 560 سال در. است حسني سادات از وي. است شده نقل او از زياد پروازيهاي بلند و دعاوي كه است كساني از او

   است معروف"شطاح شيخ"به كه شيرازي بقلي روزبهان شيخ. ه. است درگذشته
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 سال در مرد اين. است شده منتشر و چاپ مستشرقين وسيله او كتب بعضي خيراا. است گفته مي زياد شطحيات زيرا

  . است درگذشته 606

   هفتم قرن عرفاي
 نجم شيخ. الف. بريم مي نام فاتشان و تاريخ ترتيب  به را آنها از اي عده ما. است پرورانده قدري بلند بسيار عرفاي قرن اين

 داماد و مريد و شاگرد وي. شود مي منتهي او به سالسل از بسياري. عرفاست اكابر و مشاهير از. خوارزمي كبراي الدين

 بهاءالدين"است جمله آن از. است داشته زيادي پروردگان دست و شاگردان. است بوده شيرازي بقلي  روزبهان شيخ

  خواست مي مغول كه هنگامي. مغول حمله با است مقارن زمانش. زيست مي  خوارزم در. رومي مولوي موالنا پدر"ولد

. دهيد نجات را خود و شويد خارج شهر از توانيد مي كسانتان و شما كه فرستادند پيام كبرا الدين نجم براي كند، حمله

 خود. شوم نمي جدا آنها از است آنها سختي روز كه امروز ام، بوده مردم اين كنار در راحت روز در من:داد پاسخ الدين نجم

 فريدالدين شيخ. ب. است شده واقع 616 سال در حادثه  اين. شد شهيد تا جنگيد مردم همراه و پوشيده سالح مردانه

 و  است متصوفه و عرفا حال شرح در كه او"االولياء تذكرش".دارد تأليف  نظم و نثر در. است عرفا اول درجه اكابر از. عطار

 و شود مي محسوب مدارك و ماخذ جمله از نمايد مي  ختم مالسال عليه باقر امام به و كند مي آغاز السالم عليه صادق امام از

 او درباره مولوي. است عرفاني شاهكار يك او"الطير منطق " كتاب همچنين. دهند مي آن به  فراوان اهميت شرقشناسان

  :است گفته سنائي و

  رويم مي عطار و سنائي پي از ما       او چشم دو سنائي و بود روح عطار
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  :تاس گفته او هم و

 عشق شهر هفت  ايم كوچه يك خم اندر هنوز ما       گشت عطار را

 در شبستري محمود. است داده شرح"الطير  منطق"در عطار خود كه است ودايي هفت عشق شهر هفت از مولوي مقصود

 مجدالدين شيخ مريد و شاگرد عطار نايد عطار چون قرن صد در كه نايد عار خود شاعري از مرا:گويد مي راز گلشن

 از نيز او كه را حيدر الدين قطب صحبت همچنين و. است بوده كبرا الدين  نجم شيخ شاگردان و مريدان از بغدادي

 مقارن عطار. است كرده درك نيز است او به شهر آن انتساب و است مدفون حيدريه تربت در و است عصر اين مشايخ

 الدين شهاب شيخ. ج. شد كشته 628 - 626  ايساله حدود در مغوالن دست به قولي به و درگذشت مغول فتنه

 ابوبكر به نسب. است تصوف و عرفان خوب متون از كه"المعارف  عوارف"معروف كتاب صاحب زنجاني سهروردي

 شيخ. است داشته مصاحبت و مالقات گيالني عبدالقادر با. رفت مي مدينه و مكه زيارت به كه سال هر گويند. رساند مي

  :گويد مي او مورد در سعدي. اند بوده او  مريدان از معروف شاعر اصفهاني اسماعيل الدين الكم و شيرازي سعدي

   آب روي بر فرمود اندرز دو       شهاب مرشد داناي شيخ مرا

   مباش بدبين جمع در آنكه دگر     مباش خودبين نفس در اينكه يكي

   مقتول فيلسوف سهروردي الدين شهاب شيخ از غير سهروردي اين

١١٦ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 سال حدود در عارف سهروردي. رسيد قتل به حلب در 590 - 581 سالهاي حدود در كه است اشراق شيخ  به روفمع

 كمال و اوج نهايت در عرفاني  عربي اشعار. است محسوب اول طراز عرفاي از. مصري الفارض ابن. د. است درگذشته 632

 شرح را او ديوان كه كساني از يكي. ندا پرداخته شرحش به فضال و شده چاپ مكرر ديوانش. دارد ظرافت

 فارسي زبان در حافظ عرفاني اشعار با عربي در او عرفاني اشعار. است نهم قرن معروف عارف"جامي عبدالرحمن"كرده

 شما"مكيه فتوحات"كتاب گفت او بنويس، اشعارت بر شرحي خودت گفت او به عربي الدين محي. است مقايسه  قابل

 از بسياري و است بوده جذبه  حال در غالبا داشته، عادي غير احوالي كه است افرادي از فارض ابن. است اشعار اين شرح

 طائي حاتمي عربي الدين محي. ه0. است درگذشته 632 سال در الفارض  ابن. است سروده حال همان در را خود اشعار

. است  گذرانده سوريه و مكه در را خود عمر تربيش ظاهرا اما يافته تولد اندلس در. است طائي حاتم اوالد از. اندلسي

 عبدالقادر شيخ به واسطه يك با طريقتش  سلسله. است ششم قرن عرفاي از اندلسي مغربي ابومدين شيخ شاگردان

 اسالم عرفاي بزرگترين مسلما شود، مي خوانده نيز العربي ابن نام به احيانا كه الدين محي. رسد مي الذكر سابق گيالني

 عرفان. اند داده لقب"اكبر شيخ"را او جهت همين به. است نرسيده او پايه به كسي او از بعد نه و او از پيش نه. است

 عرفان به و كردند ظهور بزرگي عرفاي -  شد اشاره  چنانكه - قرني هر در. يافت تكامل قرن به قرن ظهور بدو از اسالمي

   به هفتم قرن در ولي بود تدريجي لتكام اين. افزودند اش سرمايه بر و بخشيدند تكامل

١١٧ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 كرد جديدي مرحله وارد را عرفان الدين محي. رسيد خود كمال نهايت به و كرد پيدا"جهش"عربي الدين  محي دست

 عرفاي. شد گذاري پايه الدين محي وسيله آن فلسفي و نظري و علمي بخش يعني عرفان  دوم بخش. نداشت سابقه كه

 اعاجيب از يكي كرد جديدي مرحله وارد را عرفان اينكه بر عالوه الدين محي. هستند او سفره وارخ ريزه عموما او از بعد

 ولي را او برخي. است  شده اش درباره متضادي هاي عقيده اظهار دليل همين به و شگفت است انساني. است روزگار

 اش الدين محي گاهي و الدين مميت هيگا. دهند مي تنزلش كفر حد تا ديگر بعضي و خوانند مي االقطاب قطب كامل،

 او ديده در الدين محي. است  قائل او براي احترام نهايت اسالمي عظيم نابغه و بزرگ فيلسوف المتألهين صدر. خوانند مي

 و او  كتابهاي از بسياري. است كرده تأليف كتاب دويست از بيش الدين محي. است عظيمتر بسي فارابي و سينا بوعلي از

 او كتابهاي مهمترين. است شده چاپ) كتاب سي حدود در (است موجود آنها نسخه كه كتابهايي همه شايد

 فصوص كتاب ديگر. است عرفاني المعارف دائره يك حقيقت در و بزرگ بسيار است كتابي  كه است"مكيه فتوحات"يكي

. است شده نوشته آن بر زياد روحش. است عرفاني متن عميقترين و دقيقترين ولي است كوچك چه اگر كه است الحكم

 638 سال در الدين محي. باشند عميق متن اين فهم به قادر كه باشند نشده پيدا بيشتر نفر دوسه شايد  عصري هر در

 قونيه اهل. قونوي محمد صدرالدين. و. است معروف اكنون هم  شام در قبرش. شد دفن همانجا و درگذشت دمشق در

   معاصر رومي مولوي و طوسي الدين نصير خواجه با. عربي الدين محي زن پسر و مريد و شاگرد و) تركيه(
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 كمال قونيه در مولوي و او ميان. است  بوده خواجه احترام مورد و شده بدل و رد مكاتبات نصير خواجه و او بين. است

 ظاهرا و است شده مي حاضر او نماز به مولوي و كرده مي جماعت امامت قونوي. است داشته وجود صميميت و صفا

 آموخته او از است منعكس مولوي هاي گفته در كه را الديني محي عرفان و بوده او شاگرد مولوي شده نقل همچنانكه

. بنشيند  آن بر كه داد مولوي به را آن و كرد حركت خود مسند از قونوي. شد قونوي  محفل وارد روزي گويند. است

 مسندي گفت و انداخت دور به را مسند قونوي زنم؟  تكيه تو جاي بر كه بدهم چه را خدا جواب گفت و ننشست مولوي

 الدين محي نبود او اگر شايد. است الدين محي هاي انديشه و افكار شارح بهترين قونوي. نشايد نيز را ما نشايد را تو كه

 است بوده قونوي شاگرد مولوي شود يم گفته اينكه. شد آشنا  الدين محي مكتب با قونوي وسيله مولوي. نبود درك قابل

 منعكس شمس ديوان در و مثنوي در الدين محي هاي انديشه. است الدين محي هاي انديشه و افكار اخذ  به مربوط ظاهرا

 قونوي معروف كتابهاي. است اخير قرن شش در اسالمي عرفان و فلسفه هاي حوزه درسي كتب از قونوي كتابهاي. است

 يا و) طوسي نصيرالدين خواجه و مولوي فوت سال (672 سال در قونوي. فكوك نصوص، الغيب، حمفتا:از است عبارت

 از"مثنوي  جهاني كتاب صاحب مولوي به معروف رومي بلخي محمد الدين جالل موالنا. ز. است گذشته در 673  سال

 و معرفت و حكمت از است دريائي او مثنوي. رسد مي ابوبكر  به نسبش. است جهان نوابغ از و اسالم عرفاي بزرگترين

 در. است بلخ اهل اصال مولوي. است ايران اول طراز شعراي رديف در. عرفاني و اجتماعي و الروحي "معرف  دقيق نكات

  عطار فريدالدين شيخ با. برد اهللا بيت زيارت به خود با را او  پدرش. شد خارج بلخ از پدرش همراه كودكي

١١٩ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 مردي ابتدا در مولوي. افكند  اقامت رحل آنجا و رفت قونيه به پدر همراه مكه از مراجعت از پس. كرد مالقات نيشابور در

 تبريزي شمس با آنكه تا زيست مي محترمانه و داشت اشتغال تدريس  به خود همطراز ديگر علماي مانند و عالم بود

 مكرر"مثنوي"در. است شمس نام به لشغز ديوان. كرد چيز همه ترك و گرديد او مجذوب سخت برخورد، معروف  عارف

 غزلسراي و شاعر همداني عراقي فخرالدين. ح. است گذشته در 672 سال در مولوي. است كرده ياد او از گداز و سوز با

 گذشته در 688  سال در. است الذكر سابق سهروردي الدين شهاب دستپرورده و مريد و قونوي  صدرالدين شاگرد. معروف

  . است

   هشتم نقر عرفاي
 راه در را خود ثروت تمام و آمده در عرفا سلك در و گرفت كناره داشت، ديواني شغل نخست. سمناني الدوله عالء. الف

 سال در. شود مي طرح  عرفان مهم كتب در كه دارد خاص عقائد نظري عرفان در. است كرده تأليف  زيادي كتب. داد خدا

  :است گفته وصفش در و بوده او مريدان از معروف شاعر كرماني خواجوي. است گذشته در 736

 كوبه هر   شد حيواني سرچشمه به خضر چون     شد عمراني علي ره

   شد سمناني دوله عال مانند     وارست شيطان عادت وسوسه از

 حشر را عبداهللا خواجه السايرين منازل و الدين  محي فصوص. است قرن اين عرفاي محققين از. كاشاني عبدالرزاق. ب

  . است تحقيق اهل مراجعه مورد و  شده چاپ دو هر و است كرده
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 بليغ ثناء كاشاني عبدالرزاق از ثاني شهيد الهيجي،  الرزاق عبد شيخ احوال ذيل در"الجنات روضات"صاحب نقل به بنا

 و باحثاتم است شده طرح الدين  محي وسيله كه عرفان نظري مسائل در سمناني الدوله عالء و او بين. است كرده

 جهانيش شهرت رغم علي حافظ،. شيرازي حافظ خواجه. ج. است گذشته در 735 سال در وي. است بوده مشاجراتي

. است بوده كريم قرآن مفسر و حافظ و عارف و عالم مردي كه است اين مسلم قدر. نيست روشن چندان  زندگيش تاريخ

  :است كرده اشاره معني اين به مكرر خود

   داري سينه اندر كه قرآني به       حافظ تو شعر زا خوشتر نديدم

 عشقت   روايت  چارده با بخواني زبر قرآن     حافظ بسان خود گر فرياد به رسد

   قرآني نكات با حكمي لطائف     نكرد جمع چوبنده كس جهان حافظان ز

 بوده كي او خود مربي و دمرش كه نيست معلوم  است گفته سخن مرشد و طريقت پير از خود اشعار در اينهمه اينكه با

 او از بعد كه عرفاني  همه. كند درك را او عرفاني لطائف است قادر كسي كمتر و است عرفان  اوج در حافظ اشعار. است

 شرح حافظ بيتهاي از برخي بر بزرگان از برخي. است كرده طي عمال را  عرفاني عاليه مقامات او كه دارند اعتراف اند آمده

   شرح در اي رساله هجري نهم قرن معروف فيلسوف دواني، الدين  جالل محقق المث اند، نوشته
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  :بيت اين

   باد پوشش خطا پاك نظر بر آفرين       نرفت صنع قلم بر خطا گفت ما پير

 بسيار عرفاني منظومه آفريننده شبستري محمود شيخ. د). 1 (است گذشته در 791 سال در حافظ. است كرده تأليف

 جاويد را خويش سراينده نام و آيد مي شمار به عالي بسيار عرفاني كتب از يكي منظومه اين"راز گلشن"هب موسوم عالي

 و شده چاپ كه است الهيجي محمد شيخ شرح بهتر همه از شايد. است  شده نوشته آن بر زيادي شرحهاي. است ساخته

. است عرفا محققين از يكي. آملي حيدر سيد. ه. است شده واقع 720 سال حدود در شبستري مرگ. است دسترس در

 شده چاپ اي شايسته نحو  به اخيرا و است الديني محي نظري عرفان دقيق كتب از كه"االسرار جامع"نام به دارد كتابي

 سال. است معروف فقيه حلي فخرالمحققين معاصر وي. است"فصوص"شرح در"النصوص نص"او ديگر كتاب. است

 نظري شكل به"كامل انسان"بحث"الكامل االنسان"معروف كتاب صاحب جيلي عبدالكريم. و. نيست معلوم دقيقا  وفاتش

  . يافت اسالمي عرفان در مهمي مقام بعد و شده طرح عربي الدين محي وسيله بار اولين

  :پاورقي

 يسع طلب فرصت ماترياليستهاي .  است ايران در زبان فارسي شعراي چهره ترين محبوب حاضر حال در حافظ. 1

 سود خود ماترياليستي اهداف راه در او محبوبيت از و بسازند شكاك الاقل و  ماترياليست اي چهره نيز حافظ از اند كرده

  . ايم كرده بحث نظر اين از"حالج"مانند نيز حافظ درباره"ماديگري به گرايش علل"هشتم چاپ مقدمه در ما. جويند
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 تا. است كرده بحث زمينه اين در مشبعي فصل"الغيب مفتاح"كتاب رد الدين محي مريد و شاگرد قونوي الدين صدر6

 دوم نيمه عرفاي از نسفي عزيزالدين يكي. اند كرده تأليف نام اين به مستقل كتاب عرفا از نفر دو داريم اطالع كه آنجا

 در سالگي 38 در 805 سال در جيلي. است شده چاپ نام  اين به دو هر و جيلي، عبدالكريم همين ديگر و هفتم، قرن

  ). گيالن (جيالن اهل يا بوده بغداد جيل اهل عبدالكريم، كه نيست روشن ما بر. است گذشته

   نهم قرن عرفاي
 سلسله. است صوفيه و عرفان مشاهير و معاريف از و برد مي السالم عليه علي به نسب مرد اين. ولي اهللا نعمت شاه. الف

 سال 95 گويند. است صوفيان مزار كرمان ماهان در قبرش. است تصوف سلسله معروفترين از حاضر عصر در الهي "نعم

 داشته مالقات شيرازي حافظ با و گذشته هشتم قرن در  عمرش اكثر. درگذشت 834 يا 827 يا 820 سال در و كرد عمر

 نظري  عرفان در. است عرفا محققين از. اصفهاني تركه علي الدين صائن. ب. است باقي او از عرفان در زيادي اشعار. است

 در او تبحر دليل است شده چاپ و است دست در اكنون  كه وي"القواعد تمهيد"كتاب. است داشته طوال يد الديني محي

 عثماني كشور علماي از. رومي فناري حمزه بن محمد. ج. است وي از بعد محققين استناد و استفاده مورد و است عرفان

 است وي"االنس مصباح"كتاب واسطه به عرفان به او شهرت. است كرده تأليف زياد كتب و است بوده  جامع مردي. است

  . است يوقون الدين صدر"الغيب  مفتاح"كتاب شرح كه
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 محققين و است كرده را كار اين فناري. نيست كسي هر كار قونوي الدين صدر يا و عربي الدين محي كتب كردن شرح

 مرحوم حواشي با سنگي چاپ با تهران در كتاب اين. اند كرده تأييد را شرح اين  ارزش اند آمده وي از پس كه عرفان

 حواشي از مقداري  چاپ بدي علت به متأسفانه. است شده چاپ اخير ساله صد محقق عرفاي از رشتي هاشم آقاميرزا

 .  شبستري محمود"راز گلشن"شارح بخشي نور الهيجي محمد الدين شمس. د. است مقرو غير هاشم ميرزا آقا مرحوم

 مجالس"در اهللا نور قاضي آنچه مطابق و است زيسته مي شيراز در و بوده دواني عالمه و دشتكي صدرالدين مير معاصر

 و احترام  نهايت بودند خود عصر برجسته حكماي از دو هر كه دواني عالمه و دشتكي  الدين صدر است نوشته"المؤمنين

 كه بوده  حلي فهد ابن شاگرد بخش نور محمد سيد و بوده نوربخش محمد سيد دمري وي. اند كرده مي وي از تجليل

 نور محمد سيد از كه را خود فقر سلسله 698  صفحه راز گلشن شرح در الهيجي. آمد خواهد فقها تاريخچه در ذكرش

 صلي  رسول رتحض تا پيشين ائمه و السالم عليه رضا امام حضرت به سپس و رسد مي  كرخي معروف به و شروع بخش

 به الهيجي بيشتر شهرت. نهد مي"الذهب سلسله را سلسله اين نام و كند مي ذكر شود، مي منتهي سلم و آله و عليه اهللا

  كتابش مقدمه در كه طوري به الهيجي. رود مي شمار به عرفان عالي متون از كه است راز گلشن شرح همان واسطه

. است بوده 900 سال از قبل ظاهرا نيست،  معلوم وفاتش دقيق تاريخ. است دهكر تأليف به آغاز 877 سال در نويسد مي

   بن محمد به نسب و است نژاد عرب. جامي عبدالرحمن نورالدين
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 زبان عرفاني بزرگ شاعر آخرين را او. است بوده توانا شاعري جامي. برد مي هجري دوم قرن معروف فقيه شيباني  حسن

 احمد مريد و شده متولد مشهد توابع از جام واليت در چون ولي است، كرده مي تخلص"دشتي"ابتدا در. دانند مي فارسي

  :گويد مي. است شده متخلص جامي به و داده تخلص تغيير است، بوده هم) پيل ژنده (جامي

  ) 1 (است االسالمي شيخ جام جرعه    قلمم رشحه و جام مولدم

   است جامي تخلصم معني دو به     اشعار جريده در سبب زين

 تأليف زيادي كتب و داشته عالي تحصيالت عرفان فلسفه، منطق، اصول، فقه، صرف، نحو،:مختلف هاي رشته در جامي

 شرح فارض، ابن  تائيه شرح عراقي، فخرالدين لمعات شرح الدين، محي الحكم فصوص شرح است  آنجمله از. است كرده

 لوايح، ،)ع (الحسين بن علي حضرت مدح در فرزدق  يميهم قصيده شرح ،)ص (رسول حضرت مدح در برده قصيده

 نقشبند الدين بهاء طريقتي مريد جامي. عرفا احوال شرح در االنس نفحات است، سعدي گلستان  روش به كه بهارستان

 است، بوده نوربخش محمد سيد طريقتي مريد اينكه با الهيجي محمد همچنانكه  ولي است، نقشبنديه طريقه مؤسس

 شخصيت شود، مي شمرده نقشبند الدين بهاء اتباع از اينكه با نيز جامي است او از بيش تاريخيش فرهنگي شخصيت

  جنبه به نظر مختصري تاريخچه اين در كه ما لهذا. است نقشبند الدين بهاء از بيش درجاتي به تاريخيش و فرهنگي

   جنبه نه داريم عرفان فرهنگي

  :پاورقي

  . است داشته لقب الماالس شيخ جامي، احمد. 1
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 سالگي 81 در 898 سال در جامي. داديم ذكر به اختصاص را جامي عبدالرحمن و الهيجي محمد آن، طريقتي

 وضع و شكل عرفان ما نظر به ، بعد به اين از. نهم قرن پايان تا آغاز از عرفان مختصر تاريخچه بود اين. است درگذشته

 اقطاب و تصوفند، رسمي سالسل جزء همه عرفاني فرهنگي و علمي  صيتهايشخ تاريخ اين تا. كند مي پيدا ديگري

 وضع و شكل بعد به اين از. است آنها از عرفاني بزرگ آثار و شوند مي محسوب عرفان فرهنگي بزرگ شخصيتهاي  صوفيه

. ندارند اند داشته نيانپيشي  كه فرهنگي و علمي برجستگي آن غالبا يا همه متصوفه اقطاب ديگر اوال. شود مي پيدا ديگري

 است كرده ايجاد كه بدعتهائي احيانا و ظواهر و آداب غرق بيشتر بعد به اين از رسمي تصوف كه گفت بشود شايد

 شوند مي متخصص الديني محي  نظري عرفان در نيستند، تصوف سالسل از هيچيك در داخل كه اي عده ثانيا. شود مي

 شاگردش و 1050 سال در متوفا شيرازي المتألهين صدر مثال0. شود نمي پيدا آنها نظير رسمي متصوفه ميان در كه

 محي نظري عرفان از آگاهيشان 1103 در متوفا قمي سعيد قاضي شاگردش شاگرد و 1091 در متوفا  كاشاني فيض

 ما زمان تا جريان اين. اند نبوده تصوف سالسل از هيچيك جزء اينكه با است بوده خودش زمان اقطاب از بيش الديني

 ساله صد حكماء و علما از رشتي هاشم ميرزا آقا مرحوم و اي قمشه حكيم رضا محمد آقا مرحوم مثال .  است داشته ادامه

  . باشند متصوفه سالسل جزء عمال خود آنكه بدون نظريند عرفان در متخصص اخير،
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 خود به فلسفي شكل عرفان و شد گذاري  يهپا نظري عرفان كه قونوي الدين صدر و الدين محي زمان از كلي طور به

 به  دهم قرن از ولي. باشد گروه اين از شايد الذكر سابق فناري حمزه بن محمد مثال. شد پاشيده جريان اين بذر گرفت

 و اند نبوده سلوك و سير و عملي عرفان  اهل اصال يا كه نظري عرفان در متخصص قشري آمدن پديد يعني وضع اين بعد

 به دهم قرن از ثالثا. است مشخص كامال اند، بوده بركنار رسمي صوفيه سالسل از اند بوده  بيش و كم غالبا و اند بوده اگر يا

 را عرفاني مقامات و اند بوده عملي عرفان و سلوك و سير اهل كه خوريم برمي  گروههايي و افراد به شيعه جهان در ما بعد

 آنها به اعتنائي بلكه و باشند وارد  تصوف و عرفان رسمي سالسل از يكي در آنكه بدون اند كرده طي وجه بهترين به

 انطباق و فاق و اند بوده هم فقاهت اهل ضمنا كه گروه اين خصوصيات از. اند كرده مي  تخطئه بعضا يا كال را آنها و نداشته

  . نيست آن مجال فعال كه دارد اي تاريخچه نيز جريان اين. است فقه آداب و سلوك آداب ميان كامل
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   مقامات و منازل :نهم و هشتم و هفتم درسهاي
 منازل، آن از عبور بدون و شود طي بايد عمال  كه قائلند مقاماتي و منازل به حقيقي، عرفان مقام به رسيدن براي عرفا

 مشترك وجه. فياختال وجوه و دارد مشتركي وجه الهي حكمت با عرفان. دانند مي ممكن غير را حقيقي عرفان به وصول

 "معرف خصوص هدف الهي، حكمت نظر از  كه است اين اختالف وجوه اما. است"اهللا "معرف"دو هر هدف كه است  اين

 دهد مي تشكيل را نظامي است، حكيم هدف كه معرفتي. هست آنچنانكه است هستي نظام  معرفت هدف بلكه نيست، اهللا

  . است اهللا "معرف به منحصر هدف عرفان نظر از ولي است، نظام اين مهم ركن اهللا "معرف البته كه
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 و شود شناخته بايد توحيدي وجهه از و اهللا "معرف پرتو در چيز همه است، چيز همه معرفت اهللا "معرف عرفان نظر از

  كه معرفتي نظير است، ذهني و فكري معرفت حكيم، مطلوب معرفت ثانيا. است اهللا "معرف بر فرع2 شناسائي اينگونه

 است، شهودي و حضوري معرفت عارف، مطلوب  معرفت ولي. شود مي پيدا رياضي مسائل در تفكر از رياضيدان يك براي

 عين طالب عارف، و است اليقين علم طالب حكيم،. شود مي حاصل آزمايشگاه در آزمايشگر  يك براي كه معرفتي نظير

 و قلب برد مي كار به عارف كه اي وسيله اما است، برهان و ستداللا و عقل برد مي كار به حكيم كه اي وسيله ثالثا. اليقين

 دور  اين با را عالم نظام و درآورد حركت به را خود ذهن دوربين خواهد مي حكيم .  است نفس تكميل و تهذيب و تصفيه

 كه اي قطره انندم و برسد هستي حقيقت و كنه  به و كند حركت وجودش تمام با خواهد مي عارف اما كند، مطالعه بين

 و فطري كمال و است، فهميدن در حكيم نظر از انسان مترقب و فطري كمال. بپيوندد  حقيقت به پيوندد، مي دريا به

 عارف، نظر از و جاهل، انسان با است مساوي  ناقص انسان حكيم نظر از. است رسيدن در عارف نظر از انسان مترقب

 در نه داند مي رسيدن در را كمال كه عارف. خويش اصل از مانده مهجور و ردو انسان با يا است مساوي ناقص انسان

 ضروري و  الزم را مقامات و مراحل و منازل سلسله يك از عبور حقيقي، عرفان و اصلي مقصد به وصول براي فهميدن،

. است شده بحث فصيلت به مقامات و منازل اين درباره عرفاني كتب در. گذارد مي"سلوك و سير"را آن نام و داند مي

 باشيم، كرده اجمالي اشاره يك اينكه براي ولي بپردازيم، آنها شرح به مختصر طور به ولو اينجا در نيست ممكن ما براي

 نه است فيلسوف بوعلي. كنيم استفاده سينا بوعلي"اشارات"نهم نمط از كه است اين بهتر همه از كه رسد مي نظر به

   كه"اشارات"در و كرده پيدا عرفاني تمايالت عمرش اواخر در مخصوصا ست،ني خشك فيلسوف يك ولي عارف،
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 از اينكه جاي به كه دهيم مي ترجيح ما. است داده اختصاص"العارفين مقامات"به را فصلي است اثرش  آخرين ظاهرا

  . يمبياور است عالي و زيبا العاده فوق كه فصل اين از اي خالصه  كنيم نقل و ترجمه چيزي عرفا كتب

   تعريف
 يخص هما نحو و الصيام و القيام من العبادات فعل  علي المواظب و الزاهد، باسم يخص طيباتها و الدنيا متاع عن المعرض

 يتركب قد و العارف باسم  يخص سره في الحق نور لشروق مستديما الجبروت قدس الي بفكره المتصرف و العابد، باسم

 و روزه و نماز قبيل از عبادات انجام بر آنكه. شود مي ناميده"زاهد"است گردانده رو يادن تنعم از آنكه. بعض مع هذه بعض

 قدس عالم متوجه و داشته باز حق غير به توجه از را خود ضمير آنكه و. شود مي خوانده عابد"نام به دارد مواظبت غيره

 جمع نفر يك در سه هر يا عناوين اين از تادو گاهي البته. شود مي  شناخته"عارف"نام به بتابد بدان حق نور تا كرده

 تعريف نيز را عرفان و عبادت و زهد ضمنا  ولي است كرده تعريف را عارف و عابد و زاهد اينجا در بوعلي چه اگر. شود مي

 و عبادت و زهد تعريف مستلزم عارف، هو بما عارف و عابد، هو بما عابد و زاهد، هو بما زاهد تعريف زيرا. است كرده

   از اعراض از است عبارت زهد كه شود مي اين مطلب نتيجه پس. است عرفان
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 و اينها، امثال و قرآن تالوت و روزه و نماز قبيل از كه خاصي اعمال انجام از است عبارت عبادت و دنياوي،  مشتهيات

 بر حق نور تابش ايبر حق ذات به كامل وتوجه هللا ا سوي ما از ذهن ساختن  منصرف از است عبارت مصطلح عرفان

 پس"شوند مي مركب ديگر بعض با اينها از  بعضي گاهي"اينكه آن و است، شده اشاره اخير جمله در مهم اي نكته به. قلب

 هم و باشد زاهد  هم يا و عارف، هم و باشد عابد هم يا و عابد، هم و باشد زاهد هم واحد  آن در فرد يك است ممكن

 چند هر كه است اين منظورش البته. است نداده توضيحي شيخ  ولي عارف، هم و عابد هم و باشد زاهد هم يا و عارف،

. نباشد عابد و زاهد و باشد  عارف كه نيست ممكن ولي نباشد، عارف امام باشد عابد يا و زاهد فرد  يك است ممكن

 عابد و باشد زاهد رديف است ممكن ،  است وجه من خصوص و عموم عابد، و زاهد ميان كه است اين مطلب توضيح

 زاهد از  يك هر ميان ولي. است واضح اينها همه چنانكه زاهد هم و باشد عابد هم يا و نباشد زاهد و باشد عابد يا و نباشد

. نيست عارف عابدي يا و زاهد هر ولي هست عابد و زاهد عارفي هر يعني است مطلق خصوص و عموم عارف با عابد، و

 يك عارف غير زاهد زهد فلسفه. دارد فلسفه دو عارف غير زهد با عارف زهد كه شد خواهد هگفت بعد قسمت در البته

 غير عبادت فلسفه و است چيز يك عارف عبادت فلسفه همچنانكه است، ديگر چيز عارف زاهد زهد وفلسفه است چيز

 متفاوت عارف غير عبادت و زهد ماهيت و روح با عارف، عبادت و عارف زهد ماهيت و روح بلكه است، ديگر چيز عارف

 عن سره يشغل عما ما تنزه العارف عند و االخرش، متاع الدنيا بمتاع يشتري كأنه ما "معامل العارف غير عند الزهد. است

   تكبر و الحق
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 هي االخرش في يأخذها الجرش الدنيا في يعمل كأنه ما "معامل العارف غير عند العبادش و .  الحق غير ء شي كل علي

 الي الغرور جناب عن بالتعويد ليجرها "المتخيل و "المتوهم  نفسه قوي و لهممه ما "رياض العارف عند و الثواب، و جراال

 عارف، زهد اما بگيرد، را آخرت  كاالي كه دهد مي را دنيا كاالي گوئي است، ستد و داد نوعي عارف غير زهد. الحق جناب

 كار  قبيل از است معامله نوعي نيز عارف غير عبادت. دارد باز خدا از را دل  چه هر از است دل نگهداشتن پاكيزه نوعي

 دريافت است ثوابها و اجر همان كه را خويش مزد آخرت در كه كند مي مزدوري دنيا در گوئي گرفتن، مزد براي كردن

 اين تكرار با تا است  حق ساحت به توجه و غرور عالم از انصراف براي روح ورزش و تمرين نوعي عارف، عبادت اما كند،

  .شود كشيده بدانسو تمرين

   عارف هدف
 "نسب النها و للعبادش مستحق النه فقط له  تعبده و عرفانه علي شيئا يؤثر ال و غيره ء لشي ال االول الحق يريد العارف

 حق معرفت بر را چيزي هيچ و حق، غير چيزي براي نه خواهد مي را) خدا (حق عارف،"رهب او "لرغب ال اليه "شريف

 عبادت كه است جهت بدان و است، عبادت شايسته او كه است اين خاطر به تنها را، حق عبادتش و دهد، نمي ترجيح

  . چيزي از ترس يا چيزي در طمع و ميل خاطر به نه ذاته حد في شريف است اي رابطه
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 و دنيوي نعمتهاي واسطه به را خدا او لكن و خواهد مي را خدا تنها است،"موحد"هدف نظر از عارف كه است اين مقصود

 معبود پس است، وسيله و مقدمه خدا و است نعمتها اين او بالذات مطلوب باشد، چنين اگر زيرا خواهد، نمي اخرويش يا

 ارضاء براي را نعمتها آن زيرا است نفس حقيقي مطلوب و معبود  حقيقت در و هستند نعمتها همان حقيقي مطلوب و

 خواهد مي جهت آن از خواهد مي را خدا نعمتهاي اگر او. خواهد مي خدا خاطر به بخواهد را چه هر عارف. واهدخ مي  نفس

  نعمتهايش خاطر به را خدا عارف غير پس. است او لطف و كرامت است، او عنايت و است او ناحيه از نعمتها آن كه

 چيزي براي را خدا عارف اگر كه آيد مي پيش پرسشي نجااي. خواهد مي خدا خاطر به را خدا نعمتهاي عارف و خواهد مي

 كه دهد مي پاسخ شيخ ؟  است منظوري براي عبادتي هر كه است اين نه مگر كند؟ مي عبادت را او چرا  پس خواهد نمي

 وا جهت آن از يعني عبادت، براي معبود ذاتي شايستگي يكي. است چيز دو از يكي عبادت بر عارف انگيزه و عارف هدف

 ستايش و مدح را او و بيند مي شيئي يا  شخص در كمالي انسان اينكه نظير. است عبادت شايسته او كه كند مي عبادت را

 طمع به  من ":گويد مي دارد؟ اي فايده چه تو براي ستايش اين چيست؟ ستايش اين از تو انگيزه كه بپرسند اگر. كند مي

 ستايش اليق حق به را او كه كردم ستايشش  جهت آن از فقط نكردم، شستاي ء شي اين از يا شخص اين از اي فايده

 عبادت خود شايستگي عبادت، از عارف ديگر هدف. است قبيل اين از اي رشته هر در قهرمانان تحسينهاي همه7"ديدم

 است يكار خدا، و  بنده ميان است ارتباطي و نسبت كه جهت آن از عبادت. است عبادت ذاتي  حسن و شرافت يعني

   الزاما كه نيست الزم پس. دادن انجام درخور
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  عبدتك ما الهي «:كه است شده نقل السالم عليه علي از كه معروفي جمله. باشد ترسي يا طمعي خاطر به  عبادتي هر

 بيان را معبود شايستگي خاطر به  عبادت » فعبدتك للعبادش اهال وجدتك بل جنتك في طمعا ال و نارك من خوفا

 از غير عبادات، خصوص در يا و زندگي در انسان مطلوب و هدف اگر كه كنند مي تكيه زياد مطلب اين روي عرفا. ندك مي

 بسيار  لطيف سخنهاي زمينه اين در. است شرك اين برضد صددرصد عرفان. است  شرك نوعي باشد، چيزي حق ذات

 است آورده اياز و غزنوي محمود از داستاني ضمن"تانبوس"در سعدي كه لطيف و عالي تمثيلي به اينجا در ما. اند گفته

  :كنيم مي قناعت

   شگفت ايازاي ندارد حسني كه       گرفت غزنين شاه بر خرده يكي

 گلي   او بر بلبل سوداي است دريغ       بو نه باشد رنگ نه كه را

 به   بسي خود بر انديشه ز بپيچيد    كسي حكايت اين گفت محمود

 من عشق كه   است او دلجوي باالي و قد بر نه     است او خوي بر خواجه اي

   در صندوق بشكست و بيفتاد       شتر تنگنائي در كه شنيدم

 ملك يغما به   براند مركب تعجيل به آنجا ز و       برفشاند آستين
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   شدند پريشان يغما به سلطان ز         شدند مرجان و در پي سواران

   اياز جز ملك ايقف در كسي         فراز گردن وشاقان از نماند

   بشكفيد گل همچو او ديدار ز         بديد را او كرد نظر سلطان چو

     هيچ گفت اي؟ آورده چه زيغما       پيچ پيچ سنبلت اي كه بگفتا

   نپرداختم"نعمت"به"خدمت"ز         تاختم مي تو قفاي اندر من

  :كند مي بيان طور اين را خود اصلي منظور داستان اين آوردن از پس سعدي

    دوست بند در نه خويشي بند در تو       است او احسان به چشمت دوست از گر

   خدا جز خدا از كنند تمنا           كاوليا بود طريقت خالف

   منزل اولين
 الي النفس الساكن او البرهاني باليقين المستبصر  يعتري ما هو و االرادش هم يسمونه ما العارفين حركات درجات اول

 سير منزل اولين. االتصال روح من لينال القدس الي سره فيتحرك الوثقي العروش اعتالق في "لرغبا من االيماني العقد

  را آن آنان كه است چيزي آن عارفان سلوك و
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 به زدن چنگ براي انسان در ايمان و تعبد يا برهان اثر در كه رغبت و شوق نوعي از است عبارت آن و نامند مي اراده

 براي. يابد دست حقيقت به اتصال به تا آيد مي جنبش به ضمير و روح آنگاه آيد، مي پديد يقتحق استحكام با دستگيره

 عرفا. بدهيم توضيح اندكي ناچاريم است موجود آن در بالقوه عرفان همه نظر يك از كه سلوك و سير منزل اولين بيان

. است آغازها به بازگشت پايانها. البدايات الي عالرجو هي النهايات:كنند مي بيان جمله اين با كه معتقدند اصلي به اوال

 و باشد مستقيم خط روي حركت اينكه يكي. است ممكن فرض دو باشد بدايت عين نهايت بخواهد اگر كه است بديهي

 در. گردد باز است آمده كه راهي همان از عينا و دهد جهت تغيير رسيد خاصي  نقطه به آنكه از پس متحرك ء شي

 با حركت دو اين عالوه به محسوس، غير ولو است سكون تخلل مستلزم جهتي تغيير چنين كه است دهش ثابت فلسفه

  نقطه يك با خط آن فواصل همه كه باشد منحني خط روي حركت كه است اين  دوم فرض. باشند مي متضاد يكديگر

 نقطه به طبعا گيرد صورت دايره روي حركت اگر كه است بديهي. باشد دايره قوس روي حركت يعني. باشد برابر معين

 كه رسيد خواهد اي نقطه به و شود مي دور مبدأ نقطه از اول دايره، روي حركت در متحرك ء شي. شود مي  منتهي مبدأ

 مبدأ، نقطه از شود ترسيم دايره آن در قطري اگر كه است اي نقطه همان  نقطه آن. است مبدأ نقطه از ها نقطه دورترين

 آغاز) معاد (مبدأ به بازگشت شود متخلل  سكوني آنكه بدون برسد، نقطه آن به كه همين و. رسيد خواهد نقطه همان  به

 قوس"مبدأ نقطه تا را نقطه دورترين از مسير و"نزول قوس"را نقطه دورترين تا مبدأ نقطه از حركت مسير عرفا. شود مي

    حركت.نامند مي"صعود
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 تجلي اصل عرفا تعبير در و است عليت اصل  فالسفه تعبير به فلسفه آن. دارد لسفهف يك نقطه دورترين تا مبدأ از اشياء

 دورترين از اشياء حركت ولي شوند، مي رانده عقب از كه است اين مثل نزول قوس در اشياء حركت حال هر به. است

 به است، خويش مبدأ و اصل هب بازگشت به فرع هر  عشق و ميل اصل فلسفه آن. دارد ديگر اي فلسفه مبدأ نقطه تا نقطه

 در ميل اين كه معتقدند عرفا. است خودش اصلي وطن سوي به مانده غريب و تنها و شده جدا هر فرار اصل ديگر عبارت

 حس اين فعاليت مانع شواغل است، مخفي و"كامن"گاهي انسان در ولي هست انسان جمله آن از و هستي ذرات تمام

 تعبير"اراده"به آن از كه است ميل  همين بروز و ظهور. كند مي ظهور باطني ميل اين تنبهات سلسله يك اثر در است،

 حاشيه در كه"اصطالحات"رساله در كاشاني  عبدالرزاق. است خفته شعور يك بيداري نوعي حقيقت در اراده اين. شود مي

 "الجاب "المقتضي القلب يف "المحب نار من جمرش:گويد مي اراده تعريف در است شده چاپ السايرين منازل شرح

 حقيقت بانگهاي به انسان  كه كند مي ايجاب و افتد مي دل در كه محبت آتش از است آتشي پاره اراده"الحقيق دواعي

 "الحقيق لدواعي "االجاب هي و: گويد مي اراده تعريف در"السائرين منازل"در انصاري عبداهللا خواجه. دهد اجابت پاسخ

  . دهد مي حقيقت دواعي  به اختيار و آگاهي با انسان كه است) عملي پاسخگوئي( پاسخگوئي اراده. طوعا
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 يك اينكه از بعد مقصود. است شده خوانده  منزل اول اينجا در اراده كه است اين شود آوري ياد است الزم كه اي نكته

 اصطالح در كه آنجا از يعني .نامند مي اخالق و معامالت و ابواب و بدايات را آنها  كه است ديگري منازل سلسله

 الرجوع هي النهايات اصل مولوي. است منزل اول اراده آيد، مي پديد حقيقي عرفاني حالت و شود مي خوانده"اصول"عرفا

  :است  كرده بيان اينچنين را البدايات الي

   است گل روي با عشق را بلبالن       است كل سوي رويها را جزءها

   رود مي آنجا كامد همانجا از       ودر مي دريا به دريا از آنچه

   رو آميز عشق جان ما تن وز         تندرو سيلهاي كه سر از

 دور و جدائي از كه كند مي آغاز"ني"دلهاي درد به دادن فرا گوش به دعوت با را خود سخن مثنوي ديباچه در مولوي

 به  اراده"يعني عارف منزل اولين مثنوي ابيات اولين در حقيقت در مولوي. كند مي شكايت و نالد مي نيستان از شدن

 جدائي و تنهائي احساس با توأم كه اصل به  بازگشت به ميل و شوق از است عبارت كه كند مي طرح را عرفا اصطالح

  :گويد مي. است

   كند مي شكايت جدائيها از         كند مي حكايت چون ازني بشنو

   اند ناليده زن و مرد نفيرم از         اند ببريده مرا تا نيستان كز

   اشتياق درد شرح بگويم تا       فراق از شرحه شرحه خواهم سينه

   خويش وصل روزگار جويد باز       خويش اصل از ماند مهجور او كه هر
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 و غربت احساس از پس آيد مي پديد انسان در كه  است اشتياقي و ميل"اراده"كه است اين باال عبارت در بوعلي مقصود

 نه و است تنهائي و غربت احساس نه او با ديگر كه حقيقتي به شدن متصل و زدن چنگ براي گاهي، تكيه بي و تنهائي

  . گاهي تكيه بي احساس

   رياضت و تمرين
 الثاني و االيثار، مستن عن الحق مادون "تنحي  االول:اغراض "ثلث الي "متوج "الرياض و ،"الرياض الي ليحتاج انه ثم

 رياضت و تمرين و عمل نوبت اين، از پس. للتنبه السر تلطيف الثالث و... "المطمئن  للنفس االمارش النفس تطويع

 نفس  براي اماره نفس ساختن رام دوم راه، سر از سوي ما كردن دور اول:است  هدف سه متوجه رياضت. رسد مي

 آمادگي و تمرين مرحله ،است پرواز آغاز كه اراده مرحله از پس. آگاهي براي باطن ساختن لطيف و نرم سوم ،"مطمئن

. دارد را نفس دادن زجر مفهوم"رياضت"كلمه ما امروز عرف در. است شده تعبير"رياضت"لغت با آمادگي اين از. رسد مي

 را اش نمونه. هستند  نفس تعذيب و زجر به قائل لهذا و دارد اصالت آن تعذيب و نفس دادن زجر اساسا مكتبها بعضي در

 عرب لغت اصل در"رياضت .دارد را خود اصلي مفهوم"رياضت  كلمه بوعلي اصطالح در ولي. يمبين مي هند جوكيهاي در

 مورد در سپس. شود مي داده ياد آن به خوشراهي رسم و راه كه است نوسواري  جوان اسب كره تعليم و تمرين معني به

   زبان در نيز حاضر حال در. است رفته كار به انسانها بدني ورزشهاي
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 اطالق معرفت نور اشراق براي  روح ساختن آماده و تمرين به عرفا اصطالح در و گويند، مي رياضه ورزش، هب  عربي

 هدف سه آن از يكي. است هدف سه  متوجه و است روح ساختن آماده و تمرين اينجا در"رياضت"حال هر به. شود مي

 بين از و دروني قواي انتظام  به است مربوط دوم .غفلت موجبات و شواغل بردن بين از يعني است خارجي امور به مربوط

 به است مربوط وسوم. است شده تعبير مطمئنه نفس براي اماره نفس  ساختن رام به آن از كه روحي آشفتگيهاي بردن

 الثاني و الحقيقي، الزهد عليه يعين االول و. است شده تعبير"سر تلطيف"به آن از كه روح باطن در كيفي تغييرات  نوعي

 الكالم من به لحن لما "الموقع النفس لقوي "المستخدم االلحان ثم بالفكرش، "المشفوع العبادش:اشياء عدش عليه يعين

 الغرض اما و رشيد، سمت و "رخيم "نغم و "بليغ بعبارش زكي  قائل من الواعظ الكالم نفس ثم االوهام، من القبول موقع

 هدف به زهد. الشهوش سلطان  ليس المعشوق شمائل فيه يأمر الذي العفيف العشق و اللطيف الفكر عليه  فيعين الثالث

 برداشته راه سر از غفلت موجبات و شواغل و موانع كه شود مي سبب زهد يعني (كند مي كمك رياضت هدف سه از اول

 شدن فبرطر و درون در انتظام پيدايش و "مطمئن نفس براي اماره نفس شدن رام يعني (دوم  هدف اما و) شود

. باشد توأم تفكر و قلب حضور با آنكه شرط به عبادت، يكي. كند مي كمك آن به كه است چيز چند) رواني آشفتگيهاي

 آيه مثال (شود مي ادا آن با  كه را سخني و كند ايجاد ذهن تمركز كه روحاني معاني با مناسب آهنگ خوش آواز ديگر

   كه قرآن
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  سوم. دهد نفوذ قلب در) شود مي خوانده كه عرفاني شعر يا و شود مي قرائت  كه مناجاتي و دعا يا و شود مي تالوت

 اما. شود شنيده راهنمايانه هيئتي و نافذ و نرم لحني و بليغ و فصيح بياني با پاكدل اي گوينده از كه آموز پند سخني

 كند مي  كمك آن به آنچه) درون از خشونتها و غلظتها كردن بيرون و روح ساختن رقيق و لطيف و نرم يعني (سوم هدف

 لطافت و رقت و ظرافت موجب رقيق و نازك  هاي انديشه و دقيق معاني تصور. (است ظريف و لطيف هاي انديشه يكي

 و شهواني، و جسمي عشق نه باشد روحي و نفساني عشق نوع از آنكه شرط به عفاف با  توأم عشق ديگر) گردد مي روح

 من خلسات له عنت حداما، "الرياض و االرادش به بلغت اذا انه ثم. شهوت نه باشد حاكم معشوق شمائل اعتدال و حسن

 هذا عليه ليكثر انه ثم اوقاتا عندهم  المسمي هو و عنه تخمد ثم اليه تومض بروق كأنها لذيذش عليه الحق نور  اطالع

 برايش) ربايشها (ها"خلسه"اي پاره برسد معيني ميزان به رياضت و اراده هرگاه سپس. االرتياض في أمعن اذا الغواشي

 گوئي گذرد، مي سرعت به و است لذيذ سخت كه حالي در. كند مي طلوع قلبش بر نوري كه نحو اين به آيد، مي پديد

 اين رود پيش رياضت در اگر و شوند مي ناميده"اوقات"عرفا اصطالح در حاالت ين ا. گردد مي  خاموش و جهد مي برقي

   لمح فكلما. االرتياض غير في يغشاه حتي ذلك في ليتوغل انه. گيرد يم فزوني حاالت
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 كار اين در آنقدر عارف. ء شي  كل في الحق يري فيكاد غاش فغشيه امر امره من يتذكر القدس جناب الي منه  عاج شيئا

 به مختصر نگاه يك كه بسا دهد، مي دست گاه به گاه نيز رياضت حالت غير در حاالت اين كه آنجا تا رود، مي پيش

 در را خدا است نزديك كه رسد مي  جائي به كار دهد، مي دست او به حالت و كند مي قدس عالم متذكر را روحش  چيزي

 در كه وقتي تا عارف،. جليسه  فيتنبه سكينته عن هو يزول و غواشيه عليه يستعلي الحد هذا الي لعله و. ببيند چيز همه

 قهرا زند، مي هم به را او عادي آرامش و نمايد مي غلبه او بر شود مي  عارض كه حاالت اين است، منزل اين و مرحله اين

 "سكين وقته ينقلب مبلغا "الرياض به لتبلغ انه ثم. گردد مي وي حالت تغيير متوجه باشد نشسته پهلويش كسي اگر

 فيها يستمتع و مستمرش "صحب هاكأن مستقرش "معارف له يحصل و بينا شهابا الوميض و مألوفا  المخطوف فيصير

 تبديل"وقت"كه كشد مي آنجا به رياضت و مجاهدت كار سپس. اسفا حيران انقلب عنها انقلب فاذا ببهجته،

 آرامش با توأم آن، با روح انس و تكرار اثر در تدريجا زد، مي هم به را آرامش و بود گاه گاه آنچه يعني شود مي"سكينه"به

   برق. شود مي  مأنوس امر به تبديل كرد، مي ظهور"ربايش"يك مانند و داشت بيگانه  لتحا قبال آنچه. گردد مي
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 با. است حق همنشين هميشه او گوئي. گردد مي قرار بر ثابت آشنائي نوعي. گردد مي روشن اي شعله به تبديل جهنده

 الحد هذا الي لعله و. گردد مي اراحتن سخت شود مي دور او از حالت آن هرگاه. گردد مي مند بهره  آن از سرور و بهجت

 اين به شايد. مقيما ظاعن هو و ظاهرا غائب هو و فكان عليه ظهوره  قل "المعارف هذه في تغلغل فاذا به ما عليه يظهر

 روي از باشد او نزديك كسي اگر و شود ظاهر او بر) تأسف يا و بهجت (دروني حاالت آثار باز برسد، عارف كه مرحله

 وقتي. گردد نمي نمايان ظاهر در آثارش تدريجا شود بيشتر و بيشتر آشنائي اين اگر. كند احساس را  حاالت آن عالئم،

 ديگر عالم در روحش (مردم از است پنهان و غائب كه حالي در كند، مي مراتب جمع برسد كاملتر مرحله به عارف كه

 به را ما جمله اين. است مقيم مردم نزد رفته، ديگر يجا به و كرده كوچ كه حالي در و است، ظاهر حال همان در) است

 هستند عصرها همه در كه"حق اولياء"به راجع زياد بن كميل با اش مخاطبه در كه اندازد مي متقيان موالي جمله ياد

 ستوحشا بما انسوا و المترفون استوعره ما استالنوا و اليقين روح باشروا و البصيرش "حقيق علي العلم بهم هجم:فرمود

   بالمحل "معلق ارواحها بدان با الناس صحبوا و الجاهلون منه
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 لمس را يقين روح است، آورده  هجوم آنها بر آنها قلب درون از حقيقي بصيرتي با توأم معرفت و علم). 1 (االعلي

 دارند  وحشت آن از جاهالن آنچه به و است، نرم و رام آنها براي است دشوار و سخت لذت اهل بر كه آنچه اند، كرده

 لعله و. است پيوسته جايگاهها برترين به آنها روحهاي  كه حالي در مصاحبند و محشور مردم با خود بدنهاي با مأنوسند،

 است، منزل اين در عارف تا شايد. شاء متي له يكون ان  الي يتدرج ثم احيانا "المعارف هذه له يتيسر انما الحد هذا الي

 تحت  حالت اين كه آنجا تا رود مي باال درجه به درجه تدريجا ولي باشد، اختياري غير امري او براي حالت اين پيدايش

 و غيره حظ ال شيئا حظ ال كلما بل مشيئته الي امره يتوقف فال ،"الرتب هذه ليتقدم انه ثم. آيد مي در او اختيار و ضبط

 از سپس. الغافلون حوله يحتف و به مستقر الحق، عالم الي الزور  عالم عن تعريج له فيسنح لالعتبار، مالحظته تكن لم ان

 بيند مي را چه هر وقت هر زيرا نيست، او برخواست  متوقف حق ديدن كه رسد مي جائي به كارش رود، مي پيشتر هم اين

   و اهللا يسو ما از انصراف  برايش پس. نكند نگاه اشياء به تنبه و عبرت نظر به او چند هر بيند مي را خدا سرش پشت

  :پاورقي

   147. خطبه البالغه، نهج. 1
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 او حالت از كلي به هستند او دور كه مردمي كه حالي در بيند، مي نزديك را خود و شود مي پيدا حق ذات به كلي توجه

 فرح و العلي اللذات عليه درت و الحق شطر بها محاذيا مجلوش مرآش سره صار النيل الي "الرياض عبر فاذا. غافلند

 مرحله به مربوط همه اينجا تا. مترددا بعد كان و نفسه الي نظر و الحق الي نظر له كان و الحق اثر من بها لما بنفسه

  اي آينه مانند را خويش ضمير حال اين در. است رسيده مقصد به عارف اكنون و بود، سلوك و سير و مجاهده و رياضت

 ريزش او بر نشدني توصيف طور به معنوي  لذات حال اين در و است، شده نمايان حق آن در كه صيقلي و صاف بيند مي

 در. دهد مي دست وي به انبساط و فرح بيند مي رباني و حقاني را خويش وجود و نگرد مي خود به كه هنگامي. كند مي

 صورت در گاهي نگرد مي آينه در كه كسي مانند خود، به نظري و حق، به نظري:است مردد نظر دو ميان هنگام اين

 نفسه عن ليغيب انه ثم. است ساخته منعكس را صورت آن كه آينه خود در گاهي و شود مي دقيق آينه در منعكس

 در. الوصول يحق هناك و. بزينتها هي حيث من ال "حظ ال هي حيث  فمن نفسه لحظ ان و فقط، القدس جناب فيلحظ

 در كه است جهت آن از بيند مي را خود اگر. بس و بيند مي ار خدا گردد، مي پنهان خودش از نيز عارف خود بعد، مرحله

   درست شود، مي ديده نحوي به نيز  كننده لحاظ اي، مالحظه هر
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  آينه به نظر مستلزم صورت به نظريه باز نيست توجهي آينه به و است صورت  به توجه كه هم حالي در كه آينه مانند

 سير و شده واصل حق به عارف كه  است مرحله اين در. نيست االتشكم ديدن و او به توجه مستلزم چند هر هست

 ياد است الزم كه اي نكته"اشارات"نهم نمط از قسمتي از اي خالصه كه بود اين. است يافته پايان حق به خلق از عارف

 الي الحق من سير الحق، في بالحق سير الحق، الي الخلق من سير :معتقدند سير چهار به عرفا كه است اين شود آوري

 مرحله اين در يعني است، خالق خود در دوم سير. خالق به است مخلوق از اول سير. بالحق الخلق في سير بالحق،  الخلق

 آنكه بدون گردد مي باز خلق سوي به ديگر بار سوم سفر در. گردد مي متصف بدانها و شود مي آشنا الهي اسماء و صفات با

 چهارم سير. گردد مي باز هدايت و دستگيري و ارشاد براي خلق سوي به است خدا با كه يحال در  يعني شود، جدا حق از

 براي پردازد مي آنها امور تمشيت به و است مردم ميان در و مردم با عارف سير اين در. حق با است خلق ميان در سفر

. بود سفر چهار  اين از اول سفر به مربوط كرديم تلخيص بوعلي"اشارات"از آنچه. دهد سوق حق سوي به را آنها آنكه

 خواجه همچنانكه. كنيم دنبال را آنها بينيم نمي لزومي ما و است كرده بحث اندكي هم دوم سفر به راجع بوعلي

 مربوط مرحله سه. است كرده بيان مرحله نه در را عرفاني  اول سفر بوعلي است گفته اشارات شرح در طوسي نصيرالدين

 وصول مرحله به است مربوط ديگر مرحله سه و منتهي، به مبدأ از عبور به است مربوط مرحله سه و ، سفر مبدأ به است

   شيخ كالم در تأمل با. مقصد به
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 كه است مجاهدتهاي و تمرينها همان است) ورزش (اش ترجمه كه"رياضت"از بوعلي مقصود. شود مي  روشن نكته اين

 اجمال به اينجا بوعلي. كند طي خالل اين در را منازلي بايد  عارف و تاس زياد مجاهدتها اين. دهد مي انجام عارف

  . كرد جستجو بايد را تفصيالت آن عرفاني، كتب از. كنند مي بحث باره اين در تفصيل به عرفا  ولي گذراند،
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   اصطالحات: دهم درس
 با آشنائي بدون. دارند زيادي الحاتاصط عرفا. كنيم اشاره عرفا اصطالحات از اي پاره به خواهيم مي ما درس اين در

 عرفان  مختصات از واين رساند، مي را آنها مقصود ضد مفهومي احيانا و است ممكن غير آنها مقاصد فهم آنها اصطالحات

 علمي مقاصد تفهيم براي عام عرف  مفاهيم. نيست اي چاره و دارد اصطالحات سلسله يك خود براي علمي هر. است

 از نيز عرفان. شود مي مصطلح فن، آن اهل ميان دادي قرار خاص معاني با خاص الفاظ علمي هر در ناچار نيست، كافي

 دارند، خود به مخصوص  اصطالحات شد گفته باال در كه دليلي به تنها نه عرفا اين، بر عالوه. نيست مستثني اصل اين

  به الاقل - عارف غير براي عرفاني معاني زيرا نگردند، آگاه آنها مقاصد از طريقت در وارد غير افراد كه دارند اصرار آنها

   مكتوم در دارند تعمد عرفا كه است اين. نيست درك قابل - عرفا عقيده
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 اندكي اصطالحي، جنبه بر عالوه عرفا، اصطالحات لهذا. ديگر فنون و علوم صاحبان برخالف خود، مقاصد نگهداشتن

 را كار كه است كار در احيانا سومي امر فوق، مطلب دو از گذشته. آورد دست به را معما"راز"بايد و دارد معمائي  جنبه

 و سير مراحل در اينكه براي شوند مي  خوانده"مالمتي"عرفاي كه آنها الاقل عرفا برخي اينكه آن و كند، مي مشكلتر

 گفتارهاي در كنند،  ستدر مردم ميان در"ننگ"خود براي افتخار، و"نام"جاي به و بشكنند درهم را"تعينات"سلوك

 جو بنمايند، خوب را خود خواهند مي و هستند بد كه رياكاران برعكس  يعني. اند داشته"معكوس رياي"به تعمدي خود

 گندم خواهند مي بدانند، بد را آنها  مردم ولي باشند خوب خدا و خود بين خواهند مي آنها نمايانند، مي گندم و دارند

 گويند مي. شود گرفته نفس از خودپرستي و خودنمائي گونه هر مجال وسيله اين  به تا انند،بنماي جو و باشند داشته

 "قلندري "اباليگري ال "رندي"مفهوم است، مالمتي هم حافظ كه معتقدند برخي. اند بوده"مالمتي"اكثر خراسان عرفاي

 بدنامي موجبات به تظاهر درباره حافظ. خالق  به اعتنائي بي نه است خلق به اعتنائي بي معني به همه اينها نظاير و  قالشي

  :مثال است، گفته  سخن زياد باطن، در بودن نيك و

 مريد گر   داشت خمار خانه رهن خرقه صنعان، شيخ     مكن بدنامي فكر عشقي راه

  . است صنعان شيخ معروف داستان به اشاره

   پيشم از نرود رندي و مستي شيوه      انديشم مدعيان سرزنش از من گر
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   انديشم  صالح چه جهانم رسواي كه من       است دهي به راهي آموخته نو زهدرندان

 پرستي مي به   پرستيدن خود نقش كنم خراب تا كه       زدم آب بر خود نقش آن از

   داشت زنار  حلقه در ملك تسبيح ذكر     سير اطوار در كه خوش قلندر شيرين آن وقت

  :است كرده محكوم) رياكاري (تقدس  به تظاهر مانند) مالمتيگري (را فسق به تظاهر ديگر، جاي در حافظ ولي

    مفروش هم زهد و مباهات فسق به مكن     نجات راه به كنم خيرت داللت دال

  :گويد مي مالمتيان از دفاع در مولوي

 هين   گماشت بايد اسرارشان بر هوش       داشت ننگ نبايد زبدنامان

   گزند و تاراج ز ايمن شود تا       كنند تابش سيه كه زر بسا اي

 را ريا كه همانطور اسالمي فقه. است مسأله  همين اند كرده تخطئه را آنها فقها و اند گفته عرفا كه مسائلي جمله از

 و عرض ندارد حق مؤمن:گويد مي و كند مي محكوم نيز را مالمتيگري داند، مي  شرك نوعي را آن و كند مي محكوم

 كه است اين مقصود. كنند مي محكوم را مالمتيگري نيز عرفا خود از بسياري. سازد دار لكه را خود اجتماعي شرافت

 ضد و مقاصد ضد ارائه در خاصي تعمد آنها كه شده سبب  بوده معمول عرفا از بعضي ميان در كه مالمتگري روش

  . سازد يم مشكلتر را آنها مقاصد فهم كار اين و باشند، داشته خود  اهداف ضد و منويات
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 ابهامگوئي، در دارند تعمد عرفا كه كند مي تصريح"قشيريه"رساله در است عرفان اهل پيشوايان از كه قشيري ابوالقاسم

 نيست درك و فهم  قابل وارد غير براي زيرا شوند، آگاه آنها مقاصد و حاالت و اطوار از وارد غير افراد خواهند نمي زيرا

 عرفان كه تفسيري و عرفاني بيني جهان  به يعني نظري عرفان به است مربوط برخي. است زياد نيز عرفا اصطالحات). 1(

 يا همه پدر عربي الدين محي. است مستحدث و است فالسفه اصطالحات شبيه اصطالحات، اين. نمايد مي هستي از

 حق منبسط وجود ،مقدس فيض اقدس، فيض:قبيل از. است دشوار بسيار هم آنها فهم و است اصطالحات اين بيشتر

 به است مربوط ديگر برخي. اينها امثال و الغيوب غيب مقام احديت، و مقام احديث،  مقام خمس، حضرات به، مخلوق

  مفاهيم شبيه است، انسان به مربوط بيشتر قهرا اصطالحات اين. عرفاني  سلوك و سير مراحل به يعني عملي، عرفان

 فالسفه عرفا عقيده به. تجربي روانشناسي  هم آن است، روانشناسي خاص نوعي حقيقت در و است اخالقي يا روانشناسي

 نزديك از را نفس اطوار اين و اند نشده واديها اين وارد عمال كه شناسان جامعه يا  دينشناسي علماي يا روانشناسان يا

 خالف بر اصطالحات اين. طبقات رساي به رسد چه تا كنند، قضاوت مسائل اين در ندارند حق اند نكرده مطالعه و مشاهده

 ما اينك. دارد سابقه جنيد و يزيد با و ذوالنون زمان از يعني سوم،  قرن از الاقل است، قديمي نظري، عرفان اصطالحات

    آوريم مي اند گفته ديگران و قشيري آنچه طبق را اصطالحات از بعضي

  :پاورقي

. 1   33 ص قشيريه رساله
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   وقت .١
 است گفته قشيري آنچه خالصه. آوريم مي را عرفا خود بيان اينكه. كرديم نقل بوعلي از را اصطالح ناي پيش درس در

. دارد خاص  رفتاري اقتضاي شود، عارف عارض كه حالتي هر. است اضافي و نسبي مفهوم  يك وقت، مفهوم كه است اين

 حال همان در ديگر عارفي البته. شود مي دهنامي عارف آن  وقت"كند مي ايجاب خاص رفتاري كه نظر آن خاص حالت آن

 و رفتار ديگر وقت و داشت، خواهد ديگر"وقت"ديگر شرايط در عارف آن خود يا و باشد، داشته ديگر"وقت"است ممكن

 و است شده عارض او بر غيب از كه حالتي اينكه يعني باشد"شناس وقت"بايد عارف. كند مي ايجاب ديگر اي وظيفه

 عارف، ":اند گفته لهذا. بشمارد مغتنم را"وقت"بايد عارف هم و بشناسد، بايد دارد حالت آن زمينه اين در كه اي وظيفه

  :گويد مي مولوي"است الوقت ابن

  طريق شرط از گفتن فردا نيست       رفيق اي باشد الوقت ابن صوفي

 درباره حافظ مخصوصا. اند دهكر تعبير"نقد عيش يا"دم"به آن از فارسي عرفاني اشعار در كه است همان مصطلح وقت

 براي توجيهي حافظ، از اند خواسته كه مغرض يا و ناوارد افراد. است گفته سخن زياد"شمردن غنيمت  دم"و نقد عيش

 و مادي لذتگرائي به دعوت حافظ مقصود كه اند كرده انمود و يا و كرده گمان چنين بسازند، خود فجورهاي و فسق

. اند كرده اصطالح"اپيكوريسم"را آن اروپائيان كه چيزي همان يعني ،  است فردا و خدا و عاقبت و آينده كردن فراموش

 براين بيشتر يا بار سي حدود در شايد. است حافظ شعر گاههاي تكيه از يكي"نقد عيش"يا"شمردن غنيمت دم"مسأله

   گوئي، سخن رمز به عرفاني سنت حافظ، اشعار در اينكه به نظر است بديهي. است شده تكيه معني
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 فاسد معني همان موهم اشعار از بسياري ظاهر است، شده رعايت زياد گفتن سخن سمبوليك و"امراز"اصطالح به و

  :آوريم مي اينجا در شود شمرده همه براي قرينه تواند مي كه بيت چند ما ولي است،

   خويشم  وقت"عارف و خود راز حافظ     باكس كارم چه ورنه خورم باده اگر من

   بريم  خرافات بازار به طامات و شطح     بريم خرابات به صوفي خرقه تا خيز

   بريم كرامات نام هنر و فضل بدين گر     خويش آلوده زپشمينه باد شرممان

   بريم اوقات  حاصل اين از كه خجالت بس   نكند كاري و دل نشناسد ار"وقت"قدر

 گه سحر   ينيقر با معما اين گفت همي       سرزميني در رهروي

  ) 1 (اربعيني بماند شيشه در كه     صاف شود آنگه شراب صوفي اي كه

   آستيني در شدش با بت صد كه       بار صد است بيزار خرقه زان خدا

 بينم نمي   ديني درد نه دلي درمان نه       كس در"عيش"نشاط

  :پاورقي

  . نبوي يثحد »  لسانه علي قلبه من "الحكم ينابيع جرت صباحا اربعين هللا اخلص من. 1
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 درس حضور را حافظ نه نشيني خلوت كند بر چراغي         غيب از كه باشد شد تيره درونها

 آن از است، بسيار زمينه اين در حافظ پهلوي دو اشعار اليقيني علم را دانشمند نه         خلوت

 قشيري را دارالسالم روضه بهشت آدم       آبخورنماند چون كه كوش نقد عيش در:جمله

 دارد اولويت حال آن در برايش كه را آنچه همواره او  يعني"است خويش وقت فرزند صوفي ":گويند مي اينكه:گويد مي

 وقت كم ح كه است اين منظور. است برنده شمشير وقت يعني"قاطع سيف الوقت ":است شده گفته و دهد، مي انجام

  . است كشنده آن از تخلف است، برنده و قاطع

   مقام و حال ٣. ،٢
 او آنچه و است،"حال"شود مي وارد عارف قلب بر اختيار بدون آنچه. است مقام و حال اصطالح عرفا، شايع اصطالحات از

 زود كه اند جهنده برق مانند  احوال اند گفته. باقي مقام، و است گذر زود حال. است"مقام"كند مي  كسب و تحصيل را آن

  :حافظ. شوند مي خاموش

   كرد چه افكار دل مجنون خرمن با كه وه     سحر يدبدرخش ليلي منزل از برقي

  :سعدي

   خردمند پير روان روشن اي كه       فرزند گمگشته آن از پرسيد يكي
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   نديدي كنعانش چاه در چرا       شنيدي پيراهن بوي زمصرش

   است  نهان دم ديگر و پيدا دمي     است جهان"برق"ما"حال"بگفتا

   نبينيم خود پاي پشت تا گهي       نشينيم اعلي طارم بر گهي

   برفشاندي عالم دو از سرودست       بماندي"حالي"در درويش اگر

 لطف و جليله دق حتي نفسه، امات و عقله أحيي قد «:كرديم نقل را ها جمله اين البالغه نهج از پيش، درسهاي در

 در كه اختالفي با نامند مي"العطو"و"لوامع"و"لوائح"را جهنده برقهاي آن عرفا... "البرق كثير المع  له برق"و غليظه

  . هست درخششها  اين بقاء مدت و شدت ميزان و مراتب و درجات

   بسط و قبض ٥. ،٤
 حالت يعني بسط و عارف روح گرفتگي حالت  يعني قبض. دارد خاص مفهومي و معني عرفا نظر از نيز كلمه دو اين

  . اند كرده بحث ادزي آنها علل و بسط و قبض درباره عرفا. روح بازي و شكفتگي

   فرق و جمع ٧. ،٦
    قشيري. شود مي برده كار به زياد عرفا استعماالت در نيز كلمه دو اين
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 آنچه و شود، مي ناميده"فرق"است بندگي مقام  اليق و است كرده تحصيل را آن بنده و است بنده ناحيه از آنچه:گويد مي

 در او كند مي واقف عباداتش و طاعات بر را او خدا كه كسي. شود يم ناميده"جمع"آت القا قبيل از است خدا ناحيه از

  :حافظ. است جمع مقام در نماياند مي او به را خود عنايات خداوند كه كسي و است فرق مقام

 به   آمد گوش به  هاتفم از سحر سخن اين كه     كوش عشرت به و من از نيوش هوش گوش

   آمد سروش من، هر چوشدا آنكه حكم به      مجموع"شوي تا آي باز"تفرقه"فكر ز

   حضور و غيبت ٩. ،٨
 خبر بي خود اطراف و خود از عارف حال  آن در. دهد مي دست عارف به احيانا كه خلق از خبري بي حالت يعني غيبت

  :است اين حالش زبان و است، پروردگار نزد در حضورش كه شود مي خبر بي خود از جهت آن از عارف. است

 نه   آيد مي ضمير در خويشتنم ياد كه      روي بهشتي اي مشغولم تو به چنان آن

 طرف اطراف در مهمي حوادث خود اطراف و خود از غيبت و پروردگار نزد در حضور حال يعني حال، اين در است ممكن

 كار آغاز  كه نويسد مي قشيري. كنند مي نقل مانندي افسانه هاي قصه زمينه اين در عرفا. نگردد آگاه او و دهد رخ

 بود، كارش مشغول و نشسته دكانش در كه شد اين گشت آهنگري حرفه ترك به منجر كه نيشابوري حداد ابوحفص

 توجه بدون گشت،"خبر بي"خود احساس از كه شد مستولي قلبش بر حالتي كرد،  تالوت مجيد قرآن از اي آيه شخصي

   با را گداخته آهن برد دست
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 رها را شغل اين پس آن از و آمد خود به ابوحفص كني؟ مي چه كه كشيد0 فرياد  گردششا كرد، خارج كوره از دستش

 كند حركت خواست جنيد همسر. بود  نشسته جنيد همسر كه حالي در شد جنيد بر وارد شبلي:نويسد مي او هم و. كرد

 سخن شبلي با مدتي جنيد. نشست جنيد همسر. بنشين است، خبر بي تو از كه است  حالي در شبلي:گفت جنيد برود، و

 خود به حال در شبلي كه ساز مستور را خود اكنون  گفت همسرش به جنيد. گريه به كرد شروع شبلي كم كم تا گفت

 ايضا"خبري بي"وضع و وساقي من سپس اين از داشت حيرت به رهي شنيدم كه"خبر"هر چو:حافظ. است آمدن

 اولياء به كه را حالي عرفا اهملها و الدنيا  دع تهوي ما تلق ما متي حافظ مشو غايب او از خواهي همي گر حضوري:حافظ

 بعدا. كنند مي تفسير نحو همين به ماندند مي خبر بي كلي به خود اطراف و خود از كه داد مي دست نماز حال در اهللا

  . ستا قبيل آن از است بوده اهللا اولياء در آنچه و هست، هم باالتر"غيبت"از چيزي كه گفت خواهيم

   سكر ري، شرب، ذوق، ١٣. ،١٢ ،١١ ،١٠
. است چشيدن بر فرع انجذاب و شوق ندارد،  كشش و جاذبه چيزي به علمي اطالع كه معتقدند عرفا. چشيدن يعني ذوق

 آورد، مي مثال را"عنين"و كند مي آوري ياد را مطلب همين مناسبتي به"اشارات"هشتم نمط اواخر در بوعلي

 شود  توصيف برايش لذت آن مقدار هر است، نچشيده را لذت آن و است جنسي  غريزه قدفا چون"عنين"گويد مي

   پديد او در اشتياقي
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 چشيدن. مكاشفات و تجليات از حاصل لذات حضوري درك يعني عرفاني ذوق. است لذت چشيدن ذوق، پس. آيد نمي

 سيراب =  ري"آن از شدن پر است،"سكر"شدن سرخوش و است"نوشيدن = شرب"آن يافتن ادامه است،"ذوق"ابتدائي

 است، سكر دهد مي دست شرب از آنچه و سكر، نه است تساكر دهد مي دست ذوق از آنچه معتقدند عرفا. است"شدن

 زياد شراب و مي از سخن مناسبت همين به عرفا كلمات در. است ) صحو (آمدن خود به پرشدن، از حاصل حالت ولي

  . است آمده

   صحو حق،م محو، ١٦. ،١٥ ،١٤
 كه رسد مي جايي به عارف كه است اين محو از مقصودشان. است آمده بسيار نيز صحو و محو از سخن عرفا كلمات در

 مانند را خود ديگر او شود، مي محو او در"من"يعني شود، مي فاني خود از و گردد مي حق ذات در محو

 محق و محو. شود مي ناميده"محق"شود محو نيز"من"آثار كه برسد حدي به شدن محو اگر. كند نمي درك"من"ديگران

  حالت به فنا حالت از است ممكن عارف ولي. است فنا محق، و محو. شد  اشاره قبال كه است غيبت مقام از باالتر دو هر

 را حالت اين. كند مي پيدا باهللا بقاء كه معني اين  به بلكه اول، حالت در كند تنزل كه معني اين به نه اما. گردد باز بقاء

  . نامند مي"صحو"است"محو"حالت فوق كه2

   خواطر ١٧. 
   آن. خوانند مي"واردات"شود مي وارد عارف قلب بر كه را القاآتي عرفا
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 احساس يعني است، خطاب و كالم صورت  به گاهي و است حزن يا سرور يا بسط يا قبض صورت به گاهي واردات

 باب در عرفا. شوند مي ناميده"خواطر"واردات آن صورت اين در. گويد مي سخن او با درون از كسي گوئي كه كند مي

 خطرگاهها از يكي. نفساني گاهي و شيطاني گاهي و است  رحماني گاهي خواطر گويند مي دارند، زيادي سخنان خواطر

 كريم قرآن  همچنانكه شود، مسلط انسان بر شيطان لغزش، و انحراف اثر در است ممكن. است خاطرات همين

 خاطره كه دهد تشخيص بايد كاملتر فرد همواره گويند مي). 1(» اوليائهم الي ليوحون الشياطين ان و «:فرمايد مي

 نهيش و امر اگر كند، مي  نهي و امر چيز چه به خاطره آن ببينيم كه است اين اساسي مقياس. شيطاني يا است رحماني

 اثيم افاك كل علي تنزل الشياطين، تنزل من علي انبئكم هل «. است شيطاني قطعا بود شريعت نهي و امر خالف بر

«)2 .(  

   سّر روح، قلب،. ٢٠ ،١٩ ،١٨
 انسان روان كه وقتي تا"سر"گاهي و"روح"گاهي و  قلب"گاهي و كنند مي تعبير"نفس"گاهي انسان روان مورد در عرفا

   قرار الهي معارف  حلم كه رسد مي كه آنگاه شود، مي ناميده"نفس"است شهوات محكوم و اسير

  :پاورقي

   121. آيه انعام، سوره. 1

   222. و 221 آيات شعراء، سوره .2
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 مرحله به كه آنگاه و شود، مي خوانده"روح"كند مي طلوع او در  الهي محبت كه آنگاه شود، مي ناميده"قلب"گيرد مي

  . نامند مي"اخفي"و"خفي"را آنها كه قائلند زني"سر"از باالتر مرتبه به عرفا البته. شود مي ناميده"سر"رسد مي شهود
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 بخش   عملي حكمت :سوم
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   عملي حكمت و يف حکمت نظريتعر :دوم و اول درس
 پنداشته ابتداء است ممكن. عملي حكمت و نظري حكمت:اند كرده تقسيم بخش دو به قديم از را فلسفه يا و حكمت

  احوال بر آگاهي مانند آيد، نمي كار به عمل در دانست، را آن بايد فقط  كه حكمتي از است عبارت نظري حكمت كه شود

 در كه اموري بر آگاهي از است عبارت عملي  حكمت و دارد، فاصله ما با نوري سال ميليونها كه دست دور ستاره فالن

 عملي متحك و نظري حكمت معيار. است باطل تصور، اين ولي. هندسه و حساب يا پزشكي مانند آيد، مي كار به عمل

 در و"شفا الهيات"در و"شفاء منطق"در بوعلي است  داده توضيح را آن بهتر همه از كه آن شايد. است ديگر چيز

  .بپردازيم  آن نقد و توضيح به توانيم نمي درسها اين در فعال ما. است"مباحثات"كتاب
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 نظري حكمت كه است اين كنيم رذك عملي حكمت و7 نظري حكمت براي معيار عنوان به توانيم مي اينجا در آنچه

 ه ب علم از است  عبارت عملي حكمت ولي. بود خواهند يا هستند اشياء آنچنانكه اشياء احوال  به علم از است عبارت

 است بد منوال چه به و چگونه و باشد، بايد و است خوب منوال چه  به و چگونه) او اختياري افعال) (1 (بشر افعال اينكه

 محدود عنصر چند به طبيعي مركبات  همه اينكه يا است، شده صادر عليم مبدئي از جهان اينكه مثال). 2( باشد نبايد و

  :اينكه اما. است نظري حكمت جزء است چنان يا چنين اعشاري تقسيم يا  ضرب در قاعده اينكه يا و شوند مي منتهي

  باشد آسيا زيرين سنگ     دهر كشاكش در كه بايد مرد

 عملي حكمت و ، گويد مي سخن ها"است"و ها"هست"از نظري حكمت:كالم يك در. است عملي حكمت جزء

 نوع از عملي حكمت مسائل و است خبريه هاي جمله نوع از نظري  حكمت مسائل. ها"نشايد و شايد"و ها"بايد"از

 يك انسان كه شده فرض  چنين يعني انسان، وظايف و تكاليف به علم از است عبارت عملي حكمت. انشائيه  هاي جمله

 قانون ناحيه از نه دارد، وظايف و تكاليف سلسله يك انسان كه شده  فرض چنين يعني انسان، وظايف و تكاليف سلسله

  . آدمي  محض خرد ناحيه از بلكه است، ديگري داستان آن كه بشري يا الهي قانون از  اعم

  :پاورقي

 علي و افضل و بايد، كه است آنچنان. يابد مي  جريان و هست آنچه آيا كه هست احسن نظام درباره ديگري بحث البته. 1

 فلسفه، اصول ششم مقاله در 2. . عملي نه است نظري حكمت خود، بحث، آن ولي نه؟ يا  است يمكن ما اكمل و احسن

 و  ليعم عقل شأن كه مقاله آن در افعال اكمل و افضل و بايد چگونه از بحث ولي است، شده ها"بايد"خود از بحث

  . است نشده است حكمت
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 عملي حكمتهاي همانها كه دارد وظايف و تكاليف  سلسله يك انسان كه معتقدند قائلند، عملي حكمت به كه كساني پس

 طبيعيات، و رياضيات و الهيات به است منقسم نظري حكمت). 1 (نمايد كشف را آنها تواند مي خرد و عقل و است

 شود مي منقسم عملي حكمت ولي گيرد، مي فرا را بشري علوم اتفاق به قريب اكثريت ارد،د وسيعي بسيار  حوزه عليهذا

 علوم  همه نه البته انساني، علوم به است محدود عملي حكمت بينيم، مي چنانكه. جامعه سياست منزل، تدبير اخالق، به

 انسان غير شامل انسان، به است محدود الاو:است محدود مختلف هاي جنبه از عملي حكمت. آنها از اي پاره بلكه انساني،

 قلمرو در كه روحي يا بدني اختياري غير كارهاي شامل  پس انسان، اختياري افعال به است مربوط ثانيا. شود نمي

 چگونه بايد كه انسان اختياري  افعال هاي"بايد"به است مربوط ثالثا. شود نمي است روانشناسي و فيزيولوژي و پزشكي

 با  نه دارد سروكار اجرايي دستگاه از اراده نيروي با و ادراكي دستگاه از عقل  نيروي با رو اين از. نباشد نهچگو و باشد

 كه اختياري عمل مقدمات و انسان اختيار درباره بحث رو اين از). اجرايي دستگاه از (ميل و) ادراكي دستگاه از (خيال

 انسان آيا و چيست  كه اختيار ماهيت درباره بحث يا و گيرد، رتصو انسان اختياري فعل تا دهد مي رخ مقدماتي چه

 درباره عملي حكمت رابعا. فلسفه يا روانشناسي به است مربوط و است خارج عملي حكمت حوزه از مختار يا است مجبور

 انساني و طلقم و كلي و نوعي هاي"بايد  كه كند مي بحث ها"بايد"از عده آن درباره بلكه كند، نمي بحث ها بايد"همه

  . نسبي و  فردي هاي"بايد"نه است

  :پاورقي

 بلكه. 1  . نيست ديگر قوه حاكم، هست، نيز حاكم عقل، خود
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 مقدمات سلسله يك دهد، مي انجام انسان  كه اختياري كار هر. بدهم توضيحي اخير قسمت درباره است الزم اكنون

 ثالثا. شود پيدا او در كار آن نكردن از او ترس يا و كار آن به او ميل بايد ثانيا. باشد داشته  آن از تصوري بايد اوال:دارد

 انشائي حكم نوعي بايد رابعا. باشد داشته آن بودن فايده يا بودن مفيد مورد در تصديق و قضاوت و حكم نوعي بايد

 دل يك و جهت يك و تصميم و اراده خامسا. دهم  انجام را آن"نبايد"يا بكنم را كار آن"بايد"كه باشد داشته آن  درباره

 و) بودن فائده يا و بودن مفيد به تصديق (تصديقي حكم مورد در تنها. نيست بحثي مقدمات اين در. دارد ضرورت شدن

 صورت ذهن در حكم نوع دو اختياري عمل هر مورد در واقعا آيا  كه هست سخن جاي) نبايد و بايد (انشائي حكم

 يك اگر و نيست؟ بيشتر حكم يك يا ،"نبايد و بايد"نوع از يكي و بودن مفيد به ضاوتق و تصديق نوع از  يكي:گيرد مي

  حكم كه است اين مسلم قدر. گيرد مي صورت حكم دو هر كه است اين حق است؟ دو آن از كداميك است، كار در حكم

 كه است اين حداقل. دهم انجام"بايد"كه انديشده مي خود با دهد مي انجام كاري هر كسي هر هست، كار در انشائي

 فعل از انسان كه است هدفي و مقصد اعتبار به ها"نبايد"و ها"بايد"اين"دهم انجام  كه است اين اولي ":كند مي حكم

. يابد مي انجام مقصد و منظور و هدف يك به وصول  براي اختياري فعل هر يعني. دارد خود اختياري

 انجام بايد عمل آن پس است، ضروري عمل فالن مقصد، فالن به دنرسي براي كه است اين ها"نبايد"و"بايد"معني

 خواهد مي انساني كه آنجا كه همانطور حقيقت در0. نيست كار در هم بايد"نباشد كار در هدفي و مقصد اگر يعني گيرد،

   و) يدبا (امر توسط به كند، مي نهي يا امر او به دارد، باز كاري از يا وادارد،  كاري به را ديگر انسان
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 نهي و امر اين از او و دارد، مي باز كار آن از يا دهد مي  سوق كاري سوي به را مقابل طرف كند مي انشاء كه) نبايد (نهي يا

 انسان ذهن است، خاص مقصد  به ناهي و آمر رسيدن سيله و ها امتثال و اطاعت و ها نهي و امر اين و دارد، مقصدي ها

. دهد قرار مقصد آن سوي به حركت واسطه را"نبايد"يا و"بايد"اينكه از ندارد اي ارهچ مقصد يك به وصول براي نيز

 مقصد و هدف نبايدي يا بايد هر و ندارد، خاص كار به  اختصاص هست، اختياري كارهاي همه در"نبايد"و"بايد"عليهذا

 متضاد بايدهاي متضادند، و تلفمخ هدفهاي داراي كه مختلف افراد در رو اين از. نمايد مي توجيه را فاعل از خاصي

 و بايدها كدام هر قهرا و ديگري، هدف با مغاير دارد هدفي كدام هر رقيب، دو يا دشمن دو مثال. كند مي پيدا وجود

 و خود پيروزي متخاصم دو از  يك هر هدف. ديگر فرد آن نبايدهاي و بايدها با مغاير دارد خود ذهن در  نبايدهايي

  برعكس ديگري آن و نبرد، او و ببرم را امتياز فالن بايد من انديشد مي خود با يكي اين قهرا. است مقابل طرف شكست

 در كار از موقت و نسبي و فردي و جزئي ها"نبايد"و ها"بايد"همه كه اينجاست. او نه ببرم بايد من كه انديشد مي

 با نفر دو اگر مثال. كنند مي پيدا تراحم و دتضا نبايدها و بايدها است، مختلف نظرگاههاي و ديدگاهها چون. آيد مي

 صورت عملي چنين بايد"الف"آقاي نظر از كه كند مي قضاوت طور اين ثالث شخص دهند، مي كشتي مسابقه يكديگر

 گيرد صورت ديگر عمل فالن بايد بلكه گيرد صورت عملي1 چنين بگذارد نبايد"ب"آقاي نظر از اما شود، پيروز تا گيرد

 عملي حكمت قلمرو از است، موقت و نسبي و جزئي و فردي همه كه نبايدها و بايدها اينگونه. شود وزپير خودش تا

   خرد و عقل آيا كه است اين آن و است، كار در ديگري مطلب اينجا. است خارج
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 نه است كلي است، يكسان همه"گاهها ديد"نبايدها و بايدها از نوع آن در كه دارد هم ديگر نبايد و بايد نوع يك بشر

 چيزهايي ندارد؟ جود و نبايدها و بايدها چنين اساسا آنكه يا موقت؟ نه است دائم حتي و نسبي، نه است مطلق جزئي،

. است قبيل اين از همه ناميد توان مي الاقل يا و شود مي  ناميده اجتماعي ارزش يا خانوادگي ارزش يا اخالقي ارزش كه

 را عام خير بايد بود، خدمتگزار و نيكوكار بايد بود، راسترو و راستگو بايد كه دارد ودوج بشر وجدان در احكامي چنين آيا

 بود، گستر  عدالت و عادل بايد بود، آزاديخواه و آزاده و آزاد بايد داد، نيكي را  نيكي سزاي بايد داشت، مقدم خاص نفع بر

 اينها؟ امثال و بود، پارسا و متقي بايد بود، ايثارگر و شندهبخ بايد بود، دلير و شجاع بايد كرد، ستيزه ظالم و ظلم با بايد

 است مطلق خاص، نه است عام ،  نيست نسبي و فردي ديگر باشد، داشته وجود بشر وجدان در احكامي چنين اگر مسلما

 و عقلي (عملي حكمت منكر حقيقت در بشويم، مطلق و عام احكام چنين منكر اگر. موقت نه است دائم نسبي، نه

 خود مفهوم ديگر كه تجربي اخالق سراغ يم برو بايد آنگاه. هستيم) استداللي و عقلي (نظري حكمت برابر در) استداللي

. دارد مفهوم و  معني عملي، حكمت پس پذيرفتيم، را مطلق و مشترك و عام احكام اين اگر اما. داد خواهد دست از را

 علوم در هستند، ما نظري تفكرات اولي2 مبادء كه داريم  اوليه اصول سلسله يك نظري، حكمت در كه همانطور يعني

 و اخالقي ارزشهاي از سخن ديگر بشويم، اصولي چنين منكر اگر. داريم مطلق و  كلي اوليه اصول سلسله يك هم عملي

 از ناگزيريم برسيم، كه مرحله اين به تازه. كرد خواهيم بحث مطلب اين درباره بعدا ما البته. است معني بي انساني

 بر  مطلق و عام احكام اين كه است اين آن و شود، مي مطرح ما براي ديگري سؤال و هستيم عملي حكمت اصول تحليل

 چه
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 و سودها و هدفها به را او كه كارهايي يكي. برد مي لذت كار نوع دو از و دارد ذاتي تمايل كار نوع دو به و است هدف

 نيازهاي و اهداف و مقاصد به است ديگر افراد رسيدن اش نتيجه كه كارهايي ديگر نوع. رساند مي خودش فردي كمالهاي

 خدمت در هم خود، احساسات و عواطف و تمايالت  ساختمان و ذهني ساختمان حسب به بالفطره انسان پس. خودشان

 به وصول براي بايدها  سلسله يك اينكه نظر از شود، مي ناميده عملي حكمت آنچه. ديگر افراد  خدمت در هم و است خود

  مقصدهاي و هدفها ناحيه در هست كه فرقي ندارد، فرقي ها"نبايد"و اه"بايد"ساير با است، هدفها و مقصدها سلسله يك

 به كه آنجا). 1 (ديگر افراد كمالي غايات ديگر بعضي و فردند خود كمالي غايات هدفها، و مقصدها بعضي. است انساني

 براي را كاري من كه اآنج مثال. است عملي حكمت و گردد مي مطلق و عام نبايدها، و بايدها شود، مي مربوط ديگر افراد

 سير براي را كاري كه آنجا اما ارزش، بي و حيواني و مبتذل  نسبي و فردي است كاري كنم، مي خودم شكم شدن سير

 شدن سير حال هر به مقصد  اينكه با. باارزش انساني و متعادل و كلي است كاري كنم مي ديگر انسانهاي  شكم شدن

 خصلت اگر گيرد، مي انجام شدن سير براي كه كارهايي است،  مبتذل و عادي امر يك ذاته حد في شدن سير و است

 او خود به مخصوص و جزئي صورت  به و خاص شكل به انساني هر در قهرا كه"بشوم سير بايد من ":باشد  داشته فردي

  داشته كلي خصلت اگر  ولي عادي، و مبتذل است كاري بود، خواهد

  :پاورقي

 مثال نظر اين از. ندارد تفاوتي نفسه في ذاته حد  في بايدها، ساير متعلق با اخالقي، بايدهاي علقمت بهتر، عبارت به. 1

 مربوط خود  به كه آنجا تا كه است افعال اين اضافي و لغيره وجود در تفاوت نيست،  خدمت و خوردن ميان فرقي

 است، بودن غير براي بودن، اخالقي مالك نظر، يك از. است عالي شود، مي مربوط غير به كه آنجا و است عادي شود، مي

  . است بودن انسان براي و بودن كلي بودن، اخالقي مالك نظر، يك از و
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 عليهذا،. است ارزش با و مقدس و متعالي) است يكسان اذهان همه در انديشه  اين قهرا("شوند سير بايد ديگران ":باشد

 است اين سوم نظريه:ج. گيرد مي خود اشتراك و عموميت و كليت ناحيه زا را خود تعالي و است قد و ارزش انديشه، اين

 است جامعه كمال و خير هدف، است، ديگر چيز هدف بلكه نيستند  هدف خود اول، نظريه برخالف اخالقي، كارهاي كه

 عنوان به بلكه نيست، هدف ،  بيگانه و ذات برون امري عنوان به جامعه يعني. است آن از جزئي نيز فرد خود كه

 برخالف اساسا. است هدف است زيستي و فردي"من"از تر متعالي كه شناسي زيست و فردي"من"ماوراي ديگر"من"يك

 موجود هر يا انسان ندارد امكان اخالقيند ارزشهاي هدف  ذات برون اموري عنوان به ديگران پنداشت مي كه دوم نظريه

 در غايت آن كه  است غايتي سوي به همواره حركت هر. باشد نهبيگا خودش با كه كند حركت  مقصدي سوي به ديگر

 فعل و قوه و است، فعليت به قوه از حركت هر. است كامل خود به ناقص خود5 از حركت هر. است او خود امر نهايت

 كه است اين مطلب توضيح. ذات برون نه  ذات درون امري عنوان به ولي است هدف جامعه. واحدند حقيقت مراتب

  تركيب نيست، اعتباري تركيب افراد، از جامعه تركيب. اعتباري امر  يك نه است واقعيت و حقيقت يك خود معهجا

 ولي ندارند، واقعي وحدت و يكديگرند از  منفصل و جدا اموري چند هر جسماني نظر از جامعه افراد يعني. است حقيقي

 از جامعه افراد ديگر عبارت به. شود مي پيدا واقعي وحدت يك تأثرها و تأثير سلسله  يك اثر در فرهنگي و روحي نظر از

 از اند، رسيده واقعي وحدت به داشتن شخصيت نظر از ولي ندارند، وحدتي و دارند كثرت بودن"شخص"نظر

  . است"الكل وجدان"از حقيقي جزء يك"فرد وجدان"ديگر عبارت به. وحدت"وجدان"نظر از و دارند كثرت"اندام"نظر
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. دارد وجود او در"من"احساس نوع دو و است شخصيت دو و وجدان دو و"من"دو داراي فردي هر ،حقيقت در

 جامعه جنبه  محصول كه اجتماعي"من"ديگر و است او حيواني و شناسي زيست جنبه  محصول كه فردي"من"يكي

 احساس در و كند، مي ساحسا فرد يك عنوان به را خود ،"من"دو از يكي احساس در انسان. است او انساني و شناسي

 احساس را خويشتن فرد  اين وجود در كه است جامعه اين حقيقت، در و كند، مي احساس را جامعه ديگر"من"آن

 قهرا رسد، مي آگاهي خود و احساسي خود به فرد وجود در كه  جامعه. است آگاه خود به و نمايد مي درك و كند مي

 شود مي ناميده عملي حكمت آنچه. سازد مي هدفها آن با متناسب ها"نبايد"و"يدبا"و ها انديشه سلسله يك و دارد، هدفها

 و كماالت به  وصول براي بشر اجتماعي"خود"كه است هايي انديشه دارد، مطلق و دائم6 و اشتراكي و كلي جنبه كه

 آنهاست بودن"كل  به هوابست فردي، هاي انديشه به نسبت ها انديشه اين قداست و ارزش مالك. آفريند مي خود هدفهاي

 اول فرضيه كرديم، طرح ما كه اي فرضيه سه اين در. است شده بيان  منطق در كلي و كل ميان فرق. آنها بودن كلي نه

 دو حقيقت  يك انسان كه است اين بر مبتني. آن بودن اي درجه دو و انسان فردي شخصيت  دوگانگي بر است مبتني

 و"من"دو داراي ملكوتي، و علوي ديگر اي مرتبه و داني، و حيواني و خاكي اي همرتب:است اي درجه دو و اي مرتبه

 خود براي است مركبي و مقدمه و وسيله تنها خاكي"خود"است، او ملكوتي"خود"انساني واقعي و اصلي خود"."خود"دو

 او  متعالي خود با كه جاآن و است مبتذل و عادي او خاكي خود به شود مي محدود صرفا كه حدودي تا كارها. او ملكوتي

   او الهي و انساني ذاتي كرامت از ديگر  عبارت به و گيرد، مي سرچشمه او معنوي هاي انگيزه از و دارد سروكار
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 كماالت  سلسله يك همه اخالقي ارزشهاي:ديگر تعبير به و. كند مي پيدا تعالي و قداست و ارزش گيرد مي سرچشمه

 زندگي و بدن يعني خود، مادون با نفس رابطه  به كه كماالتي يعني نظري، نه مليع كماالت ولي باشند مي نفساني

 مربوط جهان  كلي نظام و خدا يعني خود مافوق با نفس رابطه به كه نظري كماالت برخالف گردد، مي مربوط اجتماعي

 دو بر مبتني دوم، فرضيه. است طلبم  اين تقريبا شود، مي استفاده صدرالمتألهين و بوعلي امثال كلمات از آنچه. گردد مي

 فردي  هاي انگيزه برخي كه است اين بر مبني اوست، هاي انگيزه دوگانگي بر مبني7 بلكه نيست، انسان شخصيت گانگي

 داده قرار چيزي فرد هر وجود در ديگر عبارت به ديگران، نيازهاي خدمت در ديگر برخي و است، فرد نيازهاي خدمت در

 است اين مثل جهت  اين از. است مربوط ديگران نيازهاي به بلكه نيست، مربوط وجه هيچ به او خود اينيازه به كه شده

 نه است فرزند نياز مورد جهازات اين آنكه حال و شده داده قرار در ما وجود در شيردهي و سازي شير جهاز و پستان كه

 بلكه خاكي، مافوق شخصيت و خاكي خصيتش نه ولي است، انساني شخصيت دوگانگي بر مبني سوم فرضيه. مادر

 سلسله يك جهت آن از انسان. انساني و فرهنگي و اجتماعي  شخصيت و طبيعي و شناسي زيست و فردي شخصيت

 منافع برضد احيانا كه ها"نبايد"و ها"بايد"سلسله يك جهت آن از و دهد، مي انجام را شخصي و فردي ماوراء  فعاليتهاي

 و خود"يك داراي شناسي، زيست و شخصي و فردي"من"بر عالوه كه است  مطرح شبراي است او فردي خود

 بلكه الهي، و فطري  نه است، زيستي و طبيعي نه انسان، اجتماعي شخصيت و اجتماعي"من .است اجتماعي"من"يك

   زندگي الزمه و است اجتماعي و اكتسابي
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 با. كنيم مي موكول آينده به را بيشتر بحث. دهيم مي رجيحت را اول نظريه نظريه، سه اين ميان در ما) 1. (است جمعي

 يا دوام جنبه  نه كند مي توجيه را اخالقي احكام عموميت و كليت جنبه فوق بيان كه شود گفته است ممكن اينها همه

 خارج خود نوعيت از انسان آيا  كه انسان نوعيت به است مربوط اطالق و دوام توجيه كه است اين جواب. را آنها اطالق

  اجتماعي جنبه. است او نوعيت مسير در انسان واقعي كمال و كند نمي خارج  نوعي نظر از را انسان تحوالت، يا و شود مي

  . است فردي نوعيت تابع اجتماعي نوعيت يعني است، انسان نوعيت تابع نيز

  :پاورقي

 دوم نظريه و دارد، معقول و ارزشي و معنوي ديدگاهي انسان كه است مدعي اول نظريه ديگر عبارت به. ١
 ي "كل"و اي مجموعه و اجتماعي ديدگاهي انسان:گويد مي سوم نظريه و دارد،  كلي يا و غيري ديدگاهي انسان:گويد مي
  . دارد
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   اخالق علم: سوم درس
 شعبه خانوادگي، نظام شعبه اخالق، شعبه:شعبه سه به شود مي منشعب"عملي حكمت"كه گفتيم گذشته درسهاي در

 علم از است عبارت ":كه گويند مي اخالق مورد در معموال. دهيم مي اختصاص اخالق  به را خود بحث ما. اجتماعي نظام

 براي نيك زندگي"كه بدهد پاسخ انسان به خواهد مي اخالق:گويند مي يا ،"زيست بايد چگونه علم يا زيستن چگونه

 صورت به آنكه شرط به است صحيح اخالق براي تعريف اين .؟كنند عمل بايد چگونه آدميان و است؟ كدام انسان

 و كند، زيست بايد چگونه است  انسان كه جهت آن از انسان كه صورت اين به يعني. بگيريم نظر در مطلق و كلي مفاهيم

  . است؟ كدام است انسان  كه جهت آن از انسان براي نيك زندگي
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 عين كه بس و بگيرد تصميم خواهد مي خودش براي  كه نظر آن از فرد كي كه بگيريم نظر در فردي صورت به اگر اما

 متن در ديگري مفهوم و معني يك عالوه، به. نيست صحيح تعريف اين د شمار نمي جايز ديگري از را تصميم اين

 ارزش يعني باشد؟ متعالي و مقدس و ارزش با كه زيست بايد چگونه اينكه آن و است  مندرج كار يك بودن اخالقي

 داد، خواهيم شرح بعدا كه مكتبها از برخي اينرو از. است"اخالقي  فعل"مفهوم جزء بودن،"عادي فعل"از برتر و داشتن

 اند، گفته سخن"زيست بايد چگونه"درباره مكتبها آن. ندارند اخالقي سيستم هستند، اخالقي  سيستم مدعي چند هر

 در. آورد شمار به است آن اساسي ركن يك اخالق كه عملي حكمت زءج  توان نمي را ها"بايد"همه گفتيم قبال ما ولي

 و ارزش با اينكه براي"كه است اين  بلكه"زيست بايد چگونه"كه نيست اين تنها است اخالق به مربوط آنچه  حقيقت

 وريآ ياد است الزم كه هست هم ديگر مالحظه يك اينجا در"زيست بايد چگونه  باشيم كرده زيست متعالي و مقدس

 رفتار چگونه ناحيه در يكي:دهد مي ما به ناحيه دو در را زيستن چگونه دستور اخالق، گويند مي معموال  اينكه آن و شود

 چگونه شعبه و كردن رفتار چگونه شعبه:دارد شعبه دو زيستن چگونه  حقيقت در. بودن چگونه ناحيه در ديگري و كردن

 چگونه و. باشد بايد چگونه كه شود مي  هم گفتار شامل البته كه انسان اعمال به شود مي مربوط كردن رفتار چگونه. بودن

 هر  به كه شده فرض چنين بيان اين در. باشد كيفيت چه به و چگونه كه انسان  ملكات و خويها به شود مي مربوط بودن

 انسان ماهيت با سروكار القاخ ملكاتش،1 و خويها ماوراء و رفتارها ماوراء دارد ماهيت يك و"چيستي"يك انسان حال

. ندارد

١٧٦ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   اخالق در نادرستي و درستي معيار
 معيار طبيعي، و رياضي و الهي از اعم  نظري حكمت در كه است اين نكته آن. شود روشن اي نكته است الزم اينجا

 مثل باشد، قياسي ستدالليا استدالل اگر. دارد وجود ها نظريه سقم و  صحت كشف براي معيني منطق و مشخصي

 ماده و باشد منطقي قواعد مطابق  استدالل صورت اينكه يعني است، كافي صورت منطق معيارهاي الهي، علم  استدالالت

  آزمون خود باشد، تجربي استدالل استدالل، اگر و. باشد تجربي يا و محسوس يا و اولي بديهي مسلم اصول از استدالل

 كه شود گفته است ممكن چطور؟ عملي حكمت در. نظريه آن سقم و صحت كشف براي است كافي عيني و عملي

. تجربي طريق از نه و منطقي، و قياسي طريق از نه. نيست اثبات قابل فوق طريق دو از هيچيك از عملي حكمت مسائل

 در باشد، مجريات يا و دانياتوج يا و محسوسات يا و اوليه بديهيات از بايد قياس مواد اينكه دليل به قياسي طريق از اما

 و شود، مي انتزاع ها"نبايد"و ها"بايد"از بد و خوب  مفهوم و"بد"و"خوب"مفهوم به است مربوط عملي حكمت كه صورتي

 مردم نيست، يكسان افراد در نداشتن و داشتن دوست و است، ها نداشتن دوست و ها داشتن دوست تابع نبايدها و بايدها

 و هدفها عقيده هر پيروان يا و ملت هر يا و طبقه هر يا و دسته هر و كدام هر شخصي منافع و شخصي  وضع حسب به

   متفاوت هاي خواسته
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 ذهني و نسبي امور كامال بديها و خوبيها قهرا و نبايدها و بايدها پس. دارد مي دوست را  چيزي گروهي يا فرد هر و دارند

 قياس يا تجربه. باشد منطقي اثبات قابل يا و تجربه قابل  كه نيست عيني امور سلسله يك اخالقي معاني پس باشند، مي

  نتيجه همين به خود منطقي تحليل فلسفه در كه است كساني از راسل برتراند. دارند جريان عيني امور مورد در صرفا

 تراسيما معروف اضاعتر و"عدالت"درباره افالطون  نظريه تشريح ضمن خود،"فلسفه تاريخ"كتاب در وي. است رسيده

  است اين آن و دارد، بر در را سياست و اخالق اساسي مسأله نظر، اين:گويد مي"نيست اقويا منافع جز  عدالت"كه خوس

 معياري چنين اگر دارد؟ وجود خواهد مي كلمات اين برنده كار به آنكه جز معياري"بد"از"خوب"دادن تميز براي آيا كه

 توان مي چگونه اما. رسد مي نظر به ناپذير اجتناب است گرفته تراسيماخوش كه نتايجي زا بسياري ، باشد نداشته وجود

 بسيار اهميت حائز تراسيماخوس و افالطون ميان اختالف:گويد مي او هم و). 1("دارد؟ وجود معياري چنين كه گفت

 عينيت به كه دموكرات نفر يك. است"خوب"وي مطلوب جمهوري كه كند اثبات تواند مي كه پندارد مي افالطون... است

   اثبات تواند مي كه بپندارد  كه است ممكن باشد معتقد اخالق

  :پاورقي
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 نيست، رد يا اثبات سر بر بحث:گفت خواهد باشد تراسيماخوس موافق كه كسي اما. است"بد"افالطون جمهوري كه كند

 داريد نمي دوست اگر است،  خوب شما براي داريد دوست اگر نه؟ يا"داريد دوست"شما آيا كه  است اين سر بر فقط بحث

 به بايد بلكه كرد، حكم"دليل"موجب به توان نمي ندارند، دوست اي عده و بدارند دوست اي عده اگر. است بد شما براي

 رابطه كننده بيان بد، و خوب هوممف كه است اين راسل سخن خالصه). 1("پنهان زور يا و آشكار زور يا شد، متوسل زور

 و خوانيم، مي"خوب"را ء شي آن باشد،  داشتن دوست رابطه رابطه، اگر. است جستجو مورد ء شي و انديشنده شخص  ميان

 نه ء شي آن داشتن،  نفرت نه و باشد داشتن دوست نه اگر و خوانيم، مي"بد"را آن باشد،  داشتن نفرت رابطه رابطه، اگر

 ء شي با رابطه و اضافه  كه كند صدق نظر آن از خاص شيئي بر مفهوم يك و معني يك گاه هر و. بد هن و است خوب

 دوست ريشه بايد اوال كه است اين راسل پاسخ. باشد داشته اطالق و كليت تواند نمي مفهوم و معني آن دارد، ديگر خاص

 دوست را چيزي  انسان. دارد نمي دوست را چيزي چرا و دارد مي دوست را چيزي انسان چرا  كه آوريم دست به را داشتن

 كمال سوي به همواره طبيعت:ديگر عبارت به. باشد نافع و مفيد) خاص جنبه از ولو (او حيات براي چيز آن كه دارد مي

   اراده و اختيار وسيله آنچه در را انسان اينكه براي و شتابد، مي خود

  :پاورقي
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 " و"بايد"مفهوم همچنانكه است، كرده تعبيه او در را دوستي و عالقه و شوق نمايد، عمل و كار به وادار گيرد مي صورت

  كمال سوي به شتابد، مي فرد مصلحت و فرد كمال سوي به همچنانكه طبيعت،. است كرده تعبيه را"بد"و"خوب"و"نبايد

 است، نوع كمال كه اموري در. نيست مجزا  نوع كمال از هاييقسمت در فرد كمال اساسا. شتابد مي نيز نوع مصلحت و نوع

 به افراد  همه در هستند، السويه علي آنها در افراد همه كه ها داشتن دوست نوعي قهرا است، نوع كمال در فرد كمال و

. هستند يهابد و خوبيها معيار مطلق، و وكلي يكسان و متشابه هاي داشتن دوست اين. كند مي پيدا وجود يكسان صورت

 و شتابد، مي آنها سوي به نوع كمال و نوع  مصالح نظر از طبيعت كه هستند اموري همه اخالقي، ارزشهاي ساير و عدالت

 آن موجب  به و آورده وجود به افراد همه نفس در را امور اين به عالقه اختياري،  عمل طريق از آنها به رسيدن براي

 براي نيست ضرورتي پس. آيد مي وجود به نفس در انشائي احكام  سلسله يك صورت به ها"نبايد"و ها"بايد"ها عالقه

 بودن مكعب و بودن كرده يا و سياهي و سفيدي قبيل از بدي و خوبي  اينكه باشيم، داشته اخالق در كلي معياري اينكه

 و مادي منافع به فقط  كه فردي آنهم فرد يك عنوان به خودم براي دارم دوست من"اصل به راسل. باشند عيني  اموري

 را خود روح باالي كرامت كه فردي عنوان به خودم براي دارم دوست  من"اصل به اما كرده توجه"انديشد مي جسماني

 به. است نكرده توجه"دارد مي دوست را نوع كلي مصالح كه فردي عنوان به دارم دوست من"اصل يا"كند مي  احساس

   فرد مادي مصالح سوي به طبيعت حركت به راسل:ديگر عبارت
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 نوع مصالح سوي به طبيعت حركت به همچنين و فرد، روحي و علوي مصالح سوي به طبيعت حركت به اما كرده  توجه

 البته. بود نخواهد عيني قطعا باشد كار در معياري هم اگر كه شود مي مدعي سخنانش آخر در راسل. است نكرده توجه

 صفحه يك در) 1("ندارم را آن حل داعيه من است، دشواري مسئله مسئله، اين:كند مي اضافه. است درستي سخن اين

  ). 2("است نشده صادر آن درباره قطعي حكم تاكنون كه است فلسفي مباحث آن از يكي اين:است گفته نيز آن از قبل

  :پاورقي
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   طونافال نظريه: چهارم درس
 بدهد پاسخ پرسش اين به خواهد مي اخالق  فلسفه يا اخالق علم گفتيم. بشويم اخالق مورد در ها نظريه وارد بايد اكنون

 مختلف پاسخهاي پرسش اين به فالسفه و حكما است؟ بايسته و است فضيلت  كه كند پيشه را رفتاري چه انسان كه

 به مكتبها اين از كدام هر غالبا يعني. نيستند متناقض و متضاد غالبا ولي است، مختلف  چه اگر پاسخها اين. اند داده

 مختلف مكتبهاي در مختلف نظريات توضيح از پس مطلب اين. اند كرده توجه"كند پيشه بايد"انسان آنچه از اي گوشه

 نظريه ضمن رد را خويش اخالقي نظريه افالطون. كنيم مي شروع افالطون نظريه از را خود بحث . شد خواهد روشن

 از را خود بحث او . رسد مي"اخالق"شاخه به"مدن سياست"شاخه از افالطون:ديگر عبارت  به. كند مي بيان اجتماعيش

   عدالت به و آغاز اجتماعي عدالت
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 اين مرجع و). 1 (حقيقت زيبائي، عدالت،:دارد ارزش چيز سه فقط است معتقد افالطون. شود مي منتهي فردي و اخالقي

 چيزي آن و است،"خبر"آن و دارد ارزش چيز يك فقط پس. است"خير"آن و داند، مي چيز يك به افالطون را زچي سه

 توضيح را مطلب است الزم. است"خير"است  اخالق بودن آن پي در كه چيزي آن و است،"خير"بود، آن درپي بايد  كه

 آورد دست به است او حق آنچه كسي كه است آن عدالت:است كرده تعريف اينچنين را اجتماعي عدالت افالطون:دهيم

 و نظام نيز فرد در عدالت:گويد مي فردي عدالت درباره). 2("دارد را آن شايستگي و استعداد كه گيرد پيش در را كاري و

 و گيرد قرار خود جاي در قوا از يك هر كه معني اين به است، انساني فرد يك  قواي هماهنگي است، منتج و مؤثر انتظام

 عدالت چه و فردي عدالت چه را عدالت كه بينيم مي پس). 3("كند مساعي تشريك انسان كردار و رفتار در يك هر

   پس. زيبايي يعني تناسب، و توازن. است كرده تعريف تناسب و  توازن به اجتماعي

  .:پاورقي

   34. صفحه دورانت، ويل"فلسفه تاريخ".1
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 زيبايي مانند  محسوس زيبايي معقول، و محسوس است، نوع دو زيبائي:ديگر طرف از. است زيبائي به عدالت  بازگشت

 زيبائي مانند حس، با نه است ادراك قابل و عقل با كه معقول  زيبائي اما. يوسف زيبائي يا طاووس، زيبائي يا گل، يك

  عمل حسن"يا"نيكي"به آن از كه است همان معقول زيبائي. خدمت و ايثار زيبائي تقوا، زيبائي ادب، زيبائي راستي،

 عدالت گشت باز پس. محسوس نه است  معقول زيبائي نوع از عدالت زيبائي. كنيم مي تعبير"اخالقي خير"يا

 و انتظام و عدالت اصل هستي، نظام همه در. است جهان اصلي ناموس عدالت،:ديگر طرف از. است"نيكوئي"و"خير"به

 حد از فردي اگر"و كند تخطي عدالت از كسي اگر لهذا. است برپا  تناسب و عدل به جهان. است رفته كار به تناسب

 خداوند ولي كند، تحصيل منافعي و امتيازات  معيني مدت براي تواند مي گذاشت، فراتر پا خود طبيعي قابليت و استعداد

 را سازي هر خود، مخوف باتون با كه است اركستر يك راهنماي مانند طبيعت... كرد خواهد تعقيب را او انتقام، و عدالت

 حقيقت عليهذا). 1("گرداند مي باز را او طبيعي آهنگ و صدا و نشاند، مي خود جاي به باشد داشته سرناسازگاري كه

 است حقيقتي) اخالقي خير حتي (خير افالطون، نظر از. اخالقي عدالت درك و جهاني، عدالت درك از است عبارت

 نيز اخالقي خير دارد، وجود ما ذهن از نظر قطع كه طبيعي و رياضي واقعيتهاي مانند يعني ما، ذهن از لمستق عيني،

   و دارد نفسه في وجود بلكه باشد، نسبي امر كه نيست خارجي  واقعيت يك با ما ذهن رابطه محصول دارد، وجود

  :پاورقي
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 يعني است، نظري بلكه نيست، بديهي  امري"شناخت"نظر از ما، ذهن از مستقل است حقيقتي خود كه خير. است مطلق

 خير. باشند مي خير شناخت به قادر فيلسوفان تنها لهذا. كوشيد فلسفه و منطق  نيروي با آن، شناخت تحصيل در بايد

 يك و است يكي همه براي القاخ پس. است يكي جامعه و فرد عامي، و عالم جوان، پيرو و مرد، و زن از اعم همه، براي

 مقتضاي به عمل براي معتقدند سقراط استادش و افالطون. است كافي آن شناختن خير، به عمل براي. دارد فرمول

 عمل علت. نكند عمل و دهد تشخيص و بشناسد را نيك كار انسان، كه ندارد امكان يعني است كافي آن شناختن خير،

 معتقد سقراط اينرو از. است كافي همان و برد بين از بايد را جهل اخالق، فساد با ارزهمب براي پس. است جهالت ،  نكردن

 از است عبارت"شجاعت"مثال. است حكمت نوعي فضيلتي هر بلكه است،"حكمت"فضائل، همه منشأ سر كه است

 شهوات رعايت دازهان چه اينكه دانستن از است عبارت"عفت"ترسيد، نبايد چه از و ترسيد بايد چه از اينكه معرفت

 مردم با روابط در بايد كه ضوابطي و  اصول دانستن از است عبارت"عدالت"شود، جلوگيري اندازه چه و بشود  نفساني

 واقعا كسي كه است محال بود، خواهد خوب قطعا و جبرا بشود، فيلسوف كسي اگر افالطون نظر از) 1. (شود رعايت

 اينكه يكي:اند كرده وارد ايرادهائي افالطون نظريه بر. است ناداني از بودن بد چون باشد، نيك اخالق فاقد و باشد فيلسوف

 يا دائره كه همانطور يعني طبيعي، و رياضي امور نظير  دانسته انسان ذهن از مستقل و واقعي امر يك را خير افالطون،

  مثلث،

  :پاورقي

  . سقراط احوال ،1 ج اروپا، در حكمت سير. 1
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 ما ذهن از نظر قطع كه است حقيقتي نيز خير0 كند، مي كشف را آن فقط ما ذهن و دارد، وجود ما ذهن از مستقل

 از  گوئي. است مناقشه قابل مطلب اين كه گفت خواهيم نيز بعد و گفتيم قبال. كند مي  كشف را آن ما ذهن و دارد وجود

 اخالقي خير اينكه حكم به افالطون اينكه، گردي. نيست عملي حكمت و نظري حكمت مسائل ميان تفاوتي افالطون، نظر

 بعد و است مناقشه  قابل نيز مطلب اين. است كرده انكار اخالق در را نسبيتي نوع هر است،  دانسته ذهن از مستقل را

 بودن اخالقي براي را معرفت و حكمت و علم سقراط، استادش مانند افالطون، اينكه سوم. شد خواهد بحث اش درباره

 ضرورت تربيت معرفت، و علم بر عالوه. نيست كافي تنهايي به حكمت و علم و معرفت آنكه حال و است،  دانسته كافي

 نيك  براي را آموزش افالطون،:ديگر عبارت به. حكمت و علم مقتضاي با موافق  نفساني ملكات ايجاد يعني تربيت. دارد

 شاگرد ارسطو، كه است ايرادي همان اين. دارد رورتض آموزش كنار در هم پرورش آنكه حال و دانسته كافي شدن

  . است داده نظر آنها خالف بر خودش و گرفته سقراط و افالطون  نظريه بر افالطون، نامدار
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   ارسطو نظريه: پنجم درس
 هب و). خير (خوبي نه است سعادت طالب انسان است  مدعي او. است كرده طرح را"سعادت"نظريه اخالق، باب در ارسطو،

 اما ايم، نديده سعادت درباره ارسطو از تعريفي چند هر. است سعادت همان خوبي ارسطو، نظر از) 1 (بعضي تعبير

 و ناخوشيها از حداكثر  گزيدن دوري او ممكن خوشيهاي از حداكثر شدن مند بهره از است عبارت سعادت  كه دانيم مي

 روحاني و عقالني آالم و لذات نيست، جسماني آالم و لذات به دودمح  ناخوشي و خوشي البته و. امكان قدر به ناماليمات

   نه است سعادت است آن جستجوي در و كند مي آرزو انسان آنچه. است آالم و لذتها  باالترين

  :پاورقي
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 در و كند آرزو است بدبختي و تشقاو يعني سعادت، ضد باشد معتقد كه را چيزي آدمي كه است محال .  كمال و خير

 بزرگتر آالم خود دنبال  به لذات از بسياري زيرا نيست، سعادت عين اما است، سعادت شرط لذت. باشد آن جستجوي

 اخالق علم چيست؟ سعادت تحصيل راه ديد بايد اكنون. شود مي تر شائبه بي يا و عميقتر و بيشتر لذات مانع يا و آورد مي

 سعادت كه هدفي به رسيدن براي كه هستند وسائلي فضائل:است معتقد ارسطو. سعادت تحصيل راه  علم از است عبارت

 بر را آن و انديشيم مي  اش درباره كه است چيزي وسيله و كنيم مي آرزو را آن ما كه است چيزي هدف  چون باشد،

 ارسطو). 1("است وسيله به مربوط فضائل رعايت پس. باشد اختياري و انتخابي بايد وسيله به مربوط اعمال. گزينيم مي

 وسط حد اخالق يا فضيلت:گويد مي. داند مي وسط حد و اعتدال  رعايت را،"سعادت به وصول راه"حقيقت در و را، اخالق

 رذيلت آن از بيشتر يا و آن از كمتر كه دارد معين حد يك روحي حالت هر است معتقد او. است تفريط و افراط ميان

  نفس از دفاع غضبيه قوه هدف و است غضبيه قوه به مربوط كه"شجاعت"مثال. است فضيلت معين حد نآ خود و است

 است،"شره"و"خمود"ميان وسط حد است، شهويه قوه به مربوط كه"عفت"و است،"تهور"و"جبن"ميان وسط حد است

   حد است عاقله قوه به مربوط كه"حكمت"و

  :پاورقي

   354 ص ،1 ج غرب، فلسفه تاريخ. 1
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 "3 و"تواضع"و است،"اسراف"و"بخل"ميان وسط حد"سخاوت"همچنين و. است  بالهت"و"جربزه"ميان وسط

 معرفت و علم كه است معتقد افالطون، برخالف ارسطو،). 1 (است"دادن حقارت به تن"و "تكبر"ميان وسط حد"فروتني

 ملكات نفس در بايد  يعني كرد، ربيتت فضيلت به را نفس بايد آن بر عالوه نيست، كافي شرط  فضيلت تحصيل براي

 و خوبگيرد، و كند عادت است، وسطها حد و اعتدالها رعايت كه فضائل  به نفس كه كرد كاري بايد نمود، ايجاد را فضائل

 كه اي عمده ايراد شايد ولي دارد، را حقيقت از جزئي ارسطو نظريه كه نيست شك. شود مي ميسر عمل تكرار با كار  اين

) وسط راه يعني (راهها بهترين تعيين تنها را اخالق  علم كار ارسطو كه است اين گرفت ارسطو اخالقي نظريه بر توان مي

 به ارسطوئي اخالق. است دانسته شده تعيين را مقصد ارسطو يعني. است دانسته است سعادت  كه مقصد به وصول براي

 اخالقي مكتب يك كه شود گفته است ممكن آنكه حال و نماياند، مي را هدف به رسيدن راه دهد، نمي هدف انسان

 نداشته راهنمائي  به نيازي هدف نظر از انسان كه نيست چنين يعني كند، مشخص هم را انسان  هدف كه دارد وظيفه

 كه است دانسته اين بر را فرض و است  كرده تعيين سعادت را هدف كه نظر آن از ارسطوئي، اخالق در عالوه، به. باشد

  حقيقت در داد، نشان او به را خوشبختي به وصول راه بهترين بايد است،  خويش خوشبختي پي در دائما سانان

 راه از را، خود قداست"اخالق".است گرفته اخالق از را قداست يعني اخالق عنصر ترين اساسي

   از ديگر  عبارت به و"خودخواهي"و"خودي"نفي

  :پاورقي

 حاج مرحوم"السعادات جامع"كتاب بيرون راه  به شود رجوع اخالق، در تفريطها و اطافر و وسطها حد تعيين براي. 1

  الميزان اول جلد به و نراقي، مالهادي
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 خود"برگرد است، شناخته سعادت هدف تنها اينكه  نظريه ارسطوئي، اخالق در آنكه حال و دارد،"محوري خود"از آمدن

 را فاضله اخالق  همه كه اند شده مدعي ،)1 (اند گرفته ديگري يرادا ارسطوئي اخالق بر برخي. زند مي دور"محوري

 است خوب راستگوئي. است تفريط و افراط كدام ميان وسط حد  راستگوئي مثال. كرد توجيه"وسط حد"معيار با توان نمي

 فلسفي مكتب بر عالوه سقراط، از بعد. است بد) آن تفريط يا افراط طرف نه (است آن مقابل نقطه  كه دروغگوئي و

 و منطقي  مسائل درباره كدام هر ها نحله اين. آمد پديد نيز فلسفي ديگر هاي نحله ارسطو، فلسفي مكتب و افالطون

 شكاكان، كلبيون،:از است عبارت ها نحله اين .  است معروف آنها نام به كه دارند نظرياتي خود از اخالقي و فلسفي

  . كنيم مي آغاز كلبيون اخالقي نظريه زا را خود بحث ما. رواقيان اپيكوريان،

   آلبيون نظريه
 به نام اين. است سگ معني به"كلب"به منسوب"كلبي و"كلبي"جمع كلمه اين. خوانند مي"كلبيون"را فالسفه از گروهي

 كه"ديوژن"يا"ديوگنس"نام به است مردي كلبيها سردسته. داد خواهيم توضيح قريب عن كه شده داده آنها به  مناسبتي

 به دارد استادي ديوژن ولي. دارد شهرت او نام به بيشتر مكتب اين. شود مي تعبير"ديوجانس"به او از عربي كتب در

  :گويند مي. است بوده سقراط شاگرد كه"تنس انتيس"نام

  :پاورقي

   343 ص ،1 ج غرب، فلسفه تاريخ راسل، برتراند. 1
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 ديگر سرگذاشت پشت را جواني سالهاي چون اما برد، مي سر به وي شاگردان اشرافي محفل در سقراط مرگ از پس تا او

 درس مردم كه زباني  به كرد، تن به آنان جامه و شد محشور كارگران با پذيرفت، نمي را چيز  هيچ وساده، صاف خوبي جز

 طبيعت به بازگشت بود، ارزش بي نظرش در دقيق هاي فلسفه پرداخت، موعظه به برزن و كوي در بفهمند نيز نخوانده

 زناشوئي، نه خصوصي، مالكيت  نه باشد، داشته وجود دولت نه بايد گفت مي كرد، مي افراط اعتقاد اين در و داشت اعتقاد

 از كه بود معتقد. است تنس انتيس شاگرد ديوژن،). 1("نباشم عياش باشم، مجنون دهم مي ترجيح گفت مي. دين نه

 اند نوشته او درباره و كند زندگي حيوانات مانند زندگي روش و شيوه در تخواس مي حقيقت در و كرد فرار بايد تمدن

 شريعت"براساس كلبيان، فلسفه. شد اطالق او بر بار اولين"كلبي"لغت). 2("كند زندگي سگ همچون كه شد آن بر"كه

 و آزادي و رهائي در ربيشت چه هر را انسان سعادت. است انسان براي آنها بودن، زيانبار  براساس يعني موجودات،"نسبي

 نفس غناي ولي است، نفس غناي آن و دانستند مي چيز يك در تنها را فضيلت. دانستند مي دنيا متاع از انسان استغناي

 حقيقت در. سازد رها عمال را جهان و نگهدارد دور جهان اين كاالهاي از را خود انسان هم عمال كه دانستند مي  اين در را

   را  جهان كن رها بايد رهائيت ":جست خسرو ناصر مصراع اين در بايد را آنها شعار

  :پاورقي

. 1   453 ص كتاب، همان 2 . 452 ص ،1 ج غرب، فلسفه تاريخ راسل،
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 كنار را درستكاري كردند، مي توصيه را نيازي  بي و سادگي چه اگر ديوژن و تنس انتيس قبيل از كلبيان، از متقدمان

 به اعتنائي بي. درستكاري اصول حتي بودند شده انگار سهل و القيد چيز همه به نسبت آنها  انمتأخر ولي بودند، ننهاده

 و گرفتند مي قرض مردم از. بودند كرده آزادگي و استغنا  مفهوم در داخل را عواطف همه و اصول همه و انسانها همه

 روش كلبيان. گرفت خود به"منشي  سگ"فهومم"كلبي"كلمه تدريجا لهذا. دادند مي آزار را مردم زبان با. دادند نمي

 در نشدن متأثر و عاطفگي بي و غمي بي به تدريجا و كردند آغاز سادگي از را خود عملي حكمت حقيقت در و اخالقي

 آنجا تا كلبي، اخالق جوهر در. شد منتهي ديگران مورد در ددمنشانه رفتاري به باالخره و كشيد دوستان و خويشان غم

 و عواطف"نفس استغناء"نام به كه آنجا ولي يافت، توان مي درست عنصري شود، مي مربوط"نفس ناءاستغ"به كه

 استغناء"از كه آنجا و شود، مي شمرده مجاز  عاطفي ضد رفتارهاي كم كم و شود مي نفي انساني لطيف احساسات

. است يافته راه  مكتب اين در ادرستن عناصري مسلما شود، مي تعبير تمدن با مبارزه و جامعه از گريز عنوان به"نفس

  . آورد مي وارد عظيم لطمه مسلما كند، رخنه جامعه هر در كلبي اخالقي فلسفه قبيل از هائي فلسفه مجموعا

   شكاآان نظريه
 حكمت در شك مكتب. است كرده خدمت اسكندر سپاه در مدتي كه"پيرهون"نام به است مردي مكتب اين پيشرو

   اصلي هيچ است معتقد نظري حكمت در. است رفته نظري حكمت در. است فتهر را راهي همان عملي

١٩٢ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 در. عقل هم و كند مي خطا حس  هم زيرا عقل، به نه و كرد اعتماد توان مي حس به نه نيست، اثبات قابل  مطلبي هيچ و

 عمل فالن كرد اثبات وانت نمي. داد ترجيح توان نمي عقال ديگر عمل بر را عملي نوع هيچ است معتقد نيز عملي حكمت

 بر عدالت خيانت، بر امانت دروغ، بر  راستي كه كرد ثابت عقل دليل به واقعا توان نمي مثال. خطا عمل فالن و است  صواب

 شكاكان، برخي همچنانكه شود، مي خودپائي و خودپرستي به منجر عملي تأثير نظر از شك، فلسفه. دارد ترجيح ستم

 به را خود جان است ممكن انسان كشتي، شكستن هنگام:گويد مي"كارنيادس"نام به شكاكان از يكي. اند داده فتوا صريحا

 را خود اسب فاتح، دشمن از فرار حال در شما اگر. است احمق نكند چنين اگر و دهد، نجات خود از ضعيفتر جان قيمت

 منطق و عقل صاحب اگر كرد؟ خواهيد چه است، سوار اسبي بر زخميتان همقطار كه ببينيد اما باشيد داده دست از

 شود، مي مالحظه چنانكه). 1("بگويد خواهد مي چه هر عدالت شويد، مي سوار خود و كشيد مي زير به اسب از را او باشيد

  بي و باارزش بد، و خوب:اينكه آن و است نظريه صاحب شكاكان مكتب باشد،"زيستن چگونه"اخالق، از ما مقصود اگر

  . كرد حفظ توان مي بهتر را خود منافع كه زيست بايد آنچنان پس اثباتند، قابل غير الاقل و خالي، يمفهومها ارزش،

  :پاورقي

   462 ص ،1 ج غرب، فلسفه تاريخ. 1
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 اهل مكتب"باشد متعالي و ارزش با و مقدس  كه زيست بايد چگونه ":كه باشد اين اخالقي نظريه از ما مقصود اگر اما

  . است قياخال نظريه فاقد شك

١٩٤ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   اپيكوريان نظريه :ششم درس
 سال شش يعني ميالد، از پيش 342 سال در مرد  اين"اپيكور"نام به است مردي قديم، يونان معروف فالسفه از يكي

  اينكه گو است، آتميسم طرفدار و ذيمقراطيس پيرو نظري حكمت در او. است يافته تولد  آتن در افالطون، مرگ از پس

 را لذت يعني است،"لذتگرا"عملي  حكمت در و نيست، دارد ذيمقراطيس از كه ديني به معترف ودخ شود مي گفته

 خود دنبال به كه را لذاتي اپيكور،. داند مي رنج از فرار و لذت تحصيل را كس هر وظيفه و داند مي خوبي و خير با مساوي

  شماري غنيمت دم مفهوم به پرستي لذت و عياشي با مخالف دليل همين به. كند مي نكوهش سخت آورند، مي رنج

  . است شده0 معروف"اپيكوريسم"به شماري  غنيمت دم و عياشي به گرايش مردم ميان در او، نظريه رغم علي ولي. است
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 است لذاتي فعال، يا متحرك لذات از مقصودش. كند مي تقسيم منفعل و فعال يا و ساكن، و متحرك به را لذات اپيكور،

 خود دنبال به و است درد يك از ناشي معموال لذات اينگونه. آورد مي دست به چيزي تحصيل و گرايش اثر در انسان كه

 لذت ولي. مقام و جاه لذت يا جنسي، لذت يا خوردن، غذا  لذت مثل. آورد مي خستگي و فرسودگي الاقل و رنج و درد نيز

 كند مي توصيه را ساكن لذت اپيكور. سالمت لذت مثل آيد، مي پديد رنج نبودن از كه است آرامشي حالت  همان ساكن

. شود مي نزديك كلبيون فلسفه به اش فلسفه جهت اين از و كند مي توصيه  سادگي به همواره اپيكور. را متحرك لذت نه

 دهان آب آميز تجمل خوشيهاي بر و است، سرشار خوشي از تنم گذارم، مي روز نان، و آب به كه حالي در:گويد مي

 نام به چند هر اپيكور، فلسفه). 1("دارند پي در كه هايي سختي خاطر به بلكه خوشيها آن خود خاطر به نه اندازم، مي

 كردن  كم در را فضيلت و خير او يعني است، رنج ضد فلسفه فلسفه، اين حقيقت در ولي است، شده معروف لذت فلسفه

 در را فضيلت او ":گفت بايد ،"داند مي لذت جستجوي در حزم در را فضيلت او ":گويند مي اينكه اين بنابر. داند مي رنج

  :گويد مي اپيكور"داند مي رنج  كاهش در حزم

  :پاورقي
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 رنجها دادن كاهش به او توجه اينها همه در)477/همان(است گرانبهاتر فلسفه از حتي حزم. است حزم خوبي بزرگترين

 لذت، مسئله در اپيكور،. دانست شماري غنيمت دم و عياشي فلسفه را او فلسفه نبايد وجه  هيچ به دليل نهمي به. است

  قبيل از روحي لذات به او. بس و است جسماني آالم و لذات به توجهش رنج، از دوري مسئله در صحيحتر تعبير به يا و

 من اگر:گويد مي او. ندارد آشنايي بلكه و توجه ارفانهع عبادت از يا اخالقي خير از يا تحقيق و علم از حاصل لذات

... كنم؟ تصور چگونه را خوبي دانم نمي ديگر بگذارم، كنار را شنوائي و بينائي لذتهاي و عشق لذتهاي و چشائي لذتهاي

 بارتع روح لذت... دانست  آن به راجع بايد را فرهنگ و حكمت حتي است، شكم لذت خوبيها همه  سرچشمه و آغاز سر

 به ،  رنج درباره تفكر جاي به توانيم مي ما كه است اين جسم لذات بر آن امتياز  يگانه و جسم، لذات در تفكر از است

 مانند فلسفه، اين). 1("داريم تسلط جسمي لذات از بيش روحي لذتهاي بر ترتيب بدين. بپردازيم خوشي درباره تفكر

 اين به تنها چون كند، مي اجتماع از گريز و گمنامي به دعوت است، اگر فرد و گريز جامعه فلسفه يك كلبي فلسفه

   است وسيله

  :پاورقي
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. شود نمي ديده انساني و معنوي ارزش هيچگونه فلسفه، اين در مجموع، در. ماند امان در توان مي رنجها اي پاره از  كه

 تعبيري چند هر دارد، تكيه نفس غناي و آزادگي عنصر بر الاقل كه دارد ترجيح فهفلس اين بر جهت اين از كلبي فلسفه

 همان به لهذا و. شود نمي ديده  متعالي عنصري هيچ اپيكور فلسفه در ولي. شود مي كشيده افراط به و دارد  آن از نارسا

 نظر دو از لذت فلسفه باب در. است ياخالق نظريه فاقد نيز اپيكوريسم ،  است اخالقي نظريه فاقد شك، مكتب كه معني

 آيا كه است اين است مطرح روانشناسي نظر از آنچه. اخالقي نظر از يكي و  روانشناسي نظر از يكي:كرد بحث توان مي

 دلكشي بحث نه؟ يا است  الم از فرار يا و لذت فعاليتي هر از انسان نهائي غايت و كارها، همه در انسان اصلي محرك

 اين است مطرح آنچه اخالقي، جنبه از اما. نيست چنين كه است اين  تحقيق و نيست، آن در بحث مجال فعال كه است

 نه؟ يا است لذت دارد ذاتي ارزش آنچه آيا ديگر عبارت به و لذت؟ با است مساوي فضيلت و خوبي و خير آيا كه است

 به  اپيكوريسم ما عصر در اينكه به نظر كه نيمك اضافه است الزم را نكته اين. است منفي نيز پرسش اين جواب البته

 به منسوب را عرفان و فلسفه و انديشه بزرگان  برخي خواهند مي اي عده است، شده رايج عمال مبتذلش و عاميانه مفهوم

 و شمار غنيمت دم پرست، لذت مرداني حافظ حتي و خيام كه هستند مدعي. را حافظ يا و  خيام مثال نمايند، مكتب اين

 فيلسوف رياضيدان خيام كه است اين است مسلم آنچه. است همين بسياري عقيده خيام درباره مخصوصا. اند بوده الابالي

   مطلب همان خيام به منسوب اشعار ظاهر از. است انديشيده نمي  چنين و نبوده چنين
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. باشد فيلسوف رياضيدان خيام به متعلق معروف، اشعار كه  است ترديد بسي جاي محققان نظر از ولي است، شده پيدا

 از هايي رساله اخيرا كه خصوصا دريافت، را شاعر فلسفي نظريه توان نمي شعر زبان از هرگز باشد، او از اشعار  اين هم فرضا

 ولي است، مطرح او به منسوب اشعار در كه كرده طرح را موضوعاتي همان اتفاقا  كه شده چاپ و آمده دست به خيام

 از مطلب حافظ، درباره. است كرده حل بوعلي  استادش خودش قول به كه گفته پاسخ و است كرده حل گونهآن را آنها

 با او اشعار مقايسه و حافظ ديوان تمام به كامل مراجعه يك و حافظ،  زبان با مختصر آشنائي. است واضحتر هم اين

  . كند مي روشن كامال را مطلب ديگرند برخي مفسر برخي كه يكديگر
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   رواقيان نظريه: هفتم درس
 به است مردي مكتب اين مؤسس. است معروف  رواقي مكتب نام به كه شد تأسيس ديگر مكتبي اپيكوريسم، با همزمان

 از رواقيان. است زيسته مي  رواقي زنون از پيش قرن دو حدود در اليائي زنون. است اليائي زنون غير رواقي زنون. زنون نام

. هستند يوناني كمتر رواقيان،. است كرده مي تدريس و نشسته مي رواق  يك در زنون كه شدند دهخوان رواقي جهت آن

 تحت خود نظريات برخي در رواقيان. است قبرس اهل زنون خود. اند بوده رومي متأخر رواقيان و سوري قديم، رواقيان

 ديگر  شخصيت هر از بيش سقراط. است تقلمس عملي، حكمت در شان نظريه اساس  ولي باشند، مي كلبيان نظريات تأثير

  :گويد مي راسل. است بوده رواقيان تقديس مورد
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 از بيش خود به ستمگر، كه دعويش اين و مرگ، برابر در متانتش فرار، از اش سرپيچي محاكمه، هنگام سقراط رفتار

 پوشاك، و خوراك در  سادگيش گرما، و سرما از پروائيش بي. بود موافق رواقيان تعاليم با همه رساند، مي آسيب ستمكش

 رواقي فلسفه و شود مي اشتباه گاهي). 1("بود موافق رواقيان تعاليم با نيز جسم راحت اسباب همه از كاملش وارستگي و

 و افالطونند، فلسفه پيرو و اشراقيون همان رواقيون و رود مي گمان و شود مي  پنداشته افالطوني آكادمي فلسفه همان

. دارد تري طوالني تاريخ اپيكوري و كلبي هاي فلسفه برخالف رواقي، فلسفه. شود جلوگيري اشتباه اين از ايدب البته

 افالطوني آليسم ايده از صورتي آن، پايان و بود، كلبي مذهب پيشرفت و تحول منزله به رواقي فلسفه شروع"گويند مي

 آنان اخالقي  نظريات بود، رواقيان منطق در و مابعدالطبيعه به مربوط نظريات در نمود  رخ كه دگرگونيهائي بيشتر. داشت

 كه است اراده فقط خوب، اراده از است عبارت"فضيلت"كه است اين رواقيان اخالقي نظريه روح). 2("ماند ثابت بالنسبه

 به نسبت كه ستنددان مي اي اراده را خوب اراده رواقيان. دارند جاي اراده در دو هر رذيلت و فضيلت است، بد يا خوب

 كه بودند معتقد دانستند، مي نيرومند  اراده از عبارت را خوب اراده آنها حقيقت در. باشد ناپذير تأثير  بيروني حوادث

  آزاد تواند مي ناپذير تأثير اي اراده با انسان

  :پاورقي
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 انسان اگر:گفتند مي. دهد ادامه خود حيات به مستقل و پابرجا و ثابت ،  متالطم اقيانوسي قلب در اي جزيره مانند و بماند

 توانند نمي خارجي وقايع بماند، گير سهل و اعتنا بي بيروني  رويدادهاي به نسبت بتواند و باشد داشته نيك اي اراده

 شخصيت و دارد بستگي انسان شخصيت به رستگاري رواقيان، نظر از حقيقت در). 1("سازند تباه را او ذاتي شخصيت

 موافق ثانيا و باشد ناپذير تأثير و نيرومند اوال كه دانستند مي  اي اراده را خوب اراده رواقيان. است وابسته او اراده به انسان

 كنار خارجي امور از را خود شما از يك هر اگر:گويد مي است سرشناس رواقيان از يكي كه ساپيكتتو. باشد  طبيعت با

 طبيعت با كه سان  بدان كند مي اصالح و برد مي پيش به رياضت و كوشش با را آن و گردد مي باز  خويش اراده به كشد

 خواستار كه كس آن كه باشد آموخته اگر و ،گردد معتدل و قدم  ثابت و معارض بي و مختار و آزاد و رفيع و شود سازگار

 هبالضرور بلكه باشد آزاد و قدم ثابت  توانست نخواهد هرگز نيست، او اقتدار حيطه در كه است چيزي از گريزان يا چيزي

  ). 2("ردير پذيتغ آنها با بايد

  :پاورقي

. 1  .31ص ] اخالق فلسفه فصل [ كتاب، همان

 .2  30و31 كتاب همان
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 تأثير يكي:است چيز دو به مشروط گفتيم چنانكه  خوب اراده و دانند مي خوب اراده در را آزادگي رواقيان حقيقت، در

 اي حادثه بودن شر و خير كه بودند معتقد آنان. طبيعت با سازگاري و توافق ديگر و جهان، وقايع و حوادث از ناپذيري

 تو بر كه خارجي امور بر ديگر اشخاص:گفتند مي. دارد بستگي او از انسان تلقي طرز به نيست،  مطلق امري انسان، براي

 داشته نيرومند  اي اراده تو اگر اما سازند، برده يا دهند شكنجه و افكنند زندان به را تو توانند مي دارند، اقتدار مؤثرند

 وجود حقيقت زا جزئي رواقي فلسفه در شك، بدون). 31 صمدرك همان("داشت نخواهند اقتداري تو بر آنها باشي،

 به اندازه از بيش  فلسفه اين ولي. است بودن اخالقي از جزئي داشتن معنوي شخصيت آزادگي، ،  اراده نيرومندي. دارد

 حوادث با مقابله و كوشي سخت اصل دهد، مي انگاري سهل و  اعتنائي بي دستور نوعي به نتيجه در و است گرائيده درون

 است نشده آفريده جهان اين در انسان. است نگرفته قرار توجه مورد فلسفه اين در هدف و مراد جهت در آنها تغيير و

 و نمايد، تأثير او در نتواند حوادث كه كند ايجاد خود در دروني مصونيتي و بگيرد خود به دفاعي حالت اينكه براي فقط

 دهنده تغيير و مهاجم بايد براين عالوه بلكه. نشود واقع جريانات اسير و برده و بماند آزاد صرفا كه است نشده آفريده

  . دهد تغيير كمال جهت در را جهان و را جامعه و را خود كه  است شده آفريده يعني باشد،
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 و فلسفه اين هدف يعني. ندارد اجتماعي جنبه است، فرد به توجهش تمام است، گرا فرد اندازه از بيش فلسفه اين ثانيا

 به فلسفه اين ثالثا. ندارد جاي انساني باشكوه عواطف اخالقي سيستم اين در. بس و است فرد  دادن نجات مكتب اين

 و) حوادث خود نه (حوادث تأثير برابر در"دروني مقاومت البته  مقاومت خواند، مي تسليم و رضا نوعي و مقاومت نوعي

 باشد مقاوم طرفي از كه است اي اراده بخو اراده. است ناپذير چاره الهي تقدير يا و طبيعت حكم به آنچه برابر در تسليم

 اراده خوبي توجيه براي مقدار اين اخالقي، نظر از ولي. نكند بيهوده ستيزه ضروري و جبري  حوادث با ديگر طرف از و

 في خوب مقصد، آن عالوه  به و داشته ديگر ناحيه از اراده، ناحيه از نه را خود خوبي كه خوب مقصدي بايد. نيست كافي

 معني اگر. باشد ميان در نسبي خوب نه باشد مطلق خوب كه مقصدي ديگر عبارت به و من، براي خوب نه باشد نفسه

 زندگي تر شخصيت با و نيرومندتر و بهتر و خوشتر اينكه  براي كسي هر اينكه معني به باشد زندگي العمل دستور اخالق،

 رفتار معني به را اخالق اگر اما و. شمرد اخالق توان مي را واقيونر العملهاي دستور بندد، كار به را دستورها آن بايد كند

 نسبي،  خوب گويند، مي رواقيون آنچه زيرا. نيست كافي اند گفته رواقيون آنچه بدانيم، متعالي و تقديس قابل و فضيلت با

 فضيلت و خير آنگاه ت،فضيل و خير كه گفتيم قبال آنكه حال و بندد، مي كار به كه است فردي همان براي خوب يعني

 اشتراك  حوادث از ناپذيري تأثير و اعتنائي بي در كلبي، اخالق با رواقي اخالق. نباشد متغير  اشخاص به نسبت كه است

 كناره چيز همه از و داند مي چيز همه ترك و عملي  نيازي بي در را خوبي كلبي اخالق كه است اين در تفاوت. دارند

   و گيري كناره به توصيه رواقي اخالق ولي نمايد، مي9 توصيه را"زيستي حيوان"و"زيستي سگ"و گيرد مي
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 لهذا. آنها از گريز  نه است حوادث ادبارهاي و اقبالها برابر در بودن تفاوت بي كند، مي توصيه  آنچه كند، نمي عملي ترك

. است آنها وسيله به اسارت و گرفتاري تاس آن مخالف او آنچه ،  نيست حيات مواهب و تمدن از مندي بهره مخالف رواقي

 محيط از گريز بجاي رواقي اما و ، گريزد مي محيط از بيماري يك به گرفتاري ترس از كه است كسي مانند كلبي

 از بعد كه گفتيم قبال. كنند نمي دعوت بيماري با مبارزه به هيچكدام اما. كند مي ايجاد طبي مصونيت خود در بيماري،

 [ ادامه نحوي به كدام، هر كه آمد وجود به نيز ديگر مكتب چهار ارسطو، مكتب و افالطون مكتب بر عالوه سقراط،

 آن. كردند مي تعقيب را سقراط فلسفه از اي شاخه حقيقت، در مكتبها اين از كدام هر. رفتند مي شمار به سقراط ] مكتب

 مكتبها اين تاريخي نظر از. رواقيان مكتب و رياناپيكو مكتب شكاكان، مكتب ،  كلبيان مكتب از است عبارت مكتبها

  رفت بين از اسكندر وسيله يونان شهري دولت نظام زيرا است، بوده يونان ادبار دوره كه اند آمده وجود به زماني در همه

 اين بر يدهعق را محققان از بسياري. آمد پديد  مردم زندگي در ناراحتي و اغتشاش و نظمي بي نوعي اسكندر، نابودي با و

 ابراز  مشكالت آن برابر در طبيعي قانون حكم به فالسفه كه است مختلفي العملهاي  عكس همه مكتبها اين كه است

 با گوناگون طريق به توانند مي مردم:گويند مي. است تسلي و دلداري0 فلسفه ها فلسفه اين همه واقع در و اند، داشته

. بپذيرند را آن يا بگريزند،  آن از يا بجنگند، آن با يا شوند، آن تسليم توانند مي .باشند داشته كار و سر ادبار و بدبختي

   دارد وجود اخالقي  نظريه يك رفتارها اين از يك هر مطابق
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. دروني مقاومت اما ،  است مقاومت مكتب رواقي مكتب است، زندگي از فرار مكتب كلبي مكتب. كند مي توجيه را آن كه

  به معموال كه است معيارها تزلزل مكتب شك، مكتب و است، لذتها به  بردن پناه و رنجها از فرار مكتب اپيكوريسم مكتب

  . آيد مي پديد سختيها دنبال
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   جديد نظريات: هشتم درس
 ذكر از فعال ما كه هست اخالقي نظريات اي پاره غيره، و چيني يا هندي يا مسيحي يا اسالمي دوره از اعم قديم، دوره در

 اينكه با ولي. كنيم بحث آينده در اسالمي اخالق درباره مشبعي فصل داريم نظر در مخصوصا. كنيم مي خودداري نهاآ

 اول كه است اين بهتر است، اي گسترده و غني بسيار سيستم  يك اينكه به نظر است، قديم تاريخي نظر از اسالمي اخالق

 در ما. بپردازيم  اسالمي اخالقي سيستم توضيح به كار آخر و مدهي توضيح را جديد اخالقي نظريات از قسمتي الاقل

 كافي ما وقت باز كنيم ذكر مختصر طور به بخواهيم اگر. بياوريم  اخالق باب در را جديد نظريات تمام توانيم نمي اينجا

 را برخي نيز جديد اخالقي نظريات  ميان از كرديم، انتخاب را برخي قديم اخالقي نظريات ميان از كه همچنان. نيست

   انتخاب
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  . كنيم مي

   آانت نظريه
 غير فعل از اخالقي فعل تميز صدد در كانت. است كانت نظريه اخير، قرن دو در جديد، اخالقي نظريات معروفترين

 اب مواجه  كه كسي مثال. است ناگزيري و اضطرار روي از گاهي انسان فعل كه رسد مي  نتيجه اين به و آيد مي بر اخالقي

. نمايد تحمل را آن خطرناك عواقب است مجبور ندهد اگر و بدهد را خود پول كه است مجبور است شده خطرناك دزد

 ناشي يا و است تمايل  يك از ناشي يا:است گونه دو باشد اختيار روي از و آزادانه كه رفتاري. نيست  آزادانه رفتار اينگونه

 احساس از اگر ولي نيست، اخالقي كار آن باشد، شده ناشي تمايالت از يكي از اگر. است تكليف و وظيفه احساس از

 كسب  اش انگيزه از را خود بودن اخالقي غير يا و اخالقي ماهيت انسان، فعل پس. است اخالقي باشد، شده ناشي  تكليف

 اخالقي. نه نه، اگر و د،دار اخالقي ماهيت فعلش ، باشد شده منبعث تكليف احساس انگيزه از اش اراده اگر يعني كند، مي

 هيچ:گويد مي كانت. شود گرفته  تمايل جلوي بلكه باشد، نداشته دخالتي هيچ"تمايل"كه است هنگامي كار، يك بودن

   اراده و خواست مگر ناميد نيك شرط و قيد بدون را  آن بتوان كه كرد تصور توان نمي آن از خارج حتي و دنيا در را چيز
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 را كانت نظريه خالصه3. است تكليف احساس از منبعث اراده نيك، اراده از كانت مقصود)58ص/ات فلسفهيكل(را نيك

 اخالقي ضد يا و اخالقي غير را برخي و اخالقي را برخي گذاريم، مي فرق كارها ميان ما. الف:كرد تقرير توان مي اينچنين

 آورنده پائين و منفي ارزش اخالقي ضد كار است، تحسين و ستايش  شايسته و ارزش با اخالقي، كار. دهيم مي تشخيص

 است ارزش با نه مالمت، شايسته  نه و است تحسين شايسته نه اخالقي غير كار و است، مذمت و نكوهش شايسته و دارد

  يك ] كار [ بين در اگر كند، مي معامله خود شخصي زندگي براي غروب تا  صبح از كه كاسب يك مثال. ارزش ضد نه

 اشتباهش متوجه را او و برود او دنبال به اگر  كاسب آن برود، و بدهد او به تومان صد اشتباها تومان ده ايج به مشتري

 بردارد خود براي را پول و كند استفاده سوء او غفلت از واگر است، كرده باارزش كار يك بدهد، او به را پولش بقيه و كند

 با كار. ب. ارزش ضد نه و است ارزش با نه او روزانه معمولي و اديع  كارهاي اما است، داده انجام ارزش ضد كار يك

 مثال. است ارزش فاقد باشد، اضطرار و اجبار روي از اگر پس ، باشد آزادي و اختيار روي از كه است باارزش آنگاه ارزش،

 آنگاه گيرد، صورت آزادي و راختيا روي از كه ارزش با كار. ج. ندارد ارزشي بدهد، را پول پليس ترس از مزبور  كاسب اگر

 انگيزه و باشد، آمده پديد نيك انگيزه از كه است اي اراده نيك اراده و باشد، شده ناشي نيك اراده از كه است  باارزش

  . تكليف  احساس از است عبارت نيك
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 دو فرمانها ينا ولي. گيرد مي خود ضمير از انسان كه است4 فرماني تكليف از مقصود چيست؟ تكليف از مقصود. د

 دهد مي چيزي درباره  انسان به انسان ضمير كه است فرماني مشروط فرمان. مشروط برخي و مطلقند  برخي اند، گونه

 فالن به خواهي مي اگر يعني برو، راه فالن از شهر فالن به رسيدن  براي:دهد مي فرمان اينكه مثل. هدف به رسيدن براي

 اي وسيله هر انتخاب همچنانكه است،"مصلحت"يك به ارشاد مشروط، امر. كني استفاده وسيله فالن از بايد  برسي مقصد

 كه  است فرماني نيست، شرط هيچ به مشروط كه است امري مطلق امر ولي. است  مصلحت خاصي غايت به رسيدن براي

 به صرفا بلكه غايتي، و هدف به وصول  براي راهي و وسيله عنوان به و مصلحت عنوان به نه كاري به دهد مي ضمير

 و. كاري به ضمير بالشرط فرمان از است عبارت"تكليف"از مقصود پس. مسؤوليت  يك و تكليف يك و وظيفه يك عنوان

 مرحله يك:دارد مرحله دو كانت سخن. است اخالقي كار آن گيرد، انجام تكليف اين احساس خاطر به كه كاري هر

 مطلق :دهد مي انسان به فرمان گونه دو انسان ضمير كه كنيم قبول بايد يعني. است  روانشناسي و النفس علم به مربوط

 كه است فرمانهائي مطلق، فرمانهاي. دارد مي وا معاش تالش به را انسان كه است همانها مشروط فرمانهاي. مشروط و

 ناميده"اخالقي وجدان"نمايد مي صادر فرمانهائي چنين كه قسمت آن در انسان ضمير. كند مي صادر اخالقي دستورهاي

 را انسان كه است چيز دو:گويد مي. دارد اعجاب سخت اخالقي وجدان جنبه از آدمي ضمير به نسبت كانت. شود مي

   يكي:آورد مي اعجاب به سخت
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 او قبر لوح بر جمله همين گويند"دارد جاي ما درون در كه وجداني ديگر و دارد قرار ما سر باالي كه اي ستاره پر آسمان

 در و كند اطاعت ضميرش مشروط  فرمانهاي از تواند مي انسان. است انسان رفتار به مربوط دوم، مرحله. است شده حك

 در كه نمايد اطاعت است ميلها ماوراء كه خود اخالقي ضمير از تواند مي و نمايد پيروي خود غرائز و تمايالت از حقيقت

  فرمان يك داريم مي دريافت خود ضمير از كه فرماني كه بفهميم جاك از. ه. بود خواهد اخالقي رفتارش صورت، اين

 تمايالت از ناشي يا است اخالقي وجدان الهام  رسيده ما به كه فرماني اينكه معيار ديگر عبارت به. مشروط نه است مطلق

 فرمان است، تا دو ميزآ مصلحت كار با اخالقي كار اينكه به نظر:اينكه يكي:كند مي بيان معيارهايي كانت چيست؟ است

 آن موجب به كه كن رفتار اي قاعده بنابر:كه است اين وجدان فرمان كه است مدعي  كانت. است عمومي و كلي اخالقي،

 يافتي، امري درباره ضمير از كه فرماني هر پس). 1("باشد كلي قانون يك قاعده آن كه  بخواهي بتواني حال همان در

 گذار نمي فرق جهت اين در ديگران و خود ميان باشد، عمومي قاعده يك راه اين و كار اين خواهي مي آيا بين و بينديش

  عمومي قاعده يك خواهي نمي و خواهي مي خود براي فقط را  آن ديدي اگر اما. است اخالقي دستور يك آن پس ي،

  :پاورقي

  60ص فلسفه، كليات. 1
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 است اين ديگر معيار. تكليف احساس از نه است شخصي تمايل يك از ناشي فرمان، آن كه شود مي معلوم پس باشد، 

 غايت همچون مورد هر در ديگري، در خواه خودت،  شخص در خواه را) انسان نوع (انسانيت گوئي كه كن رفتار چنان:كه

 از جزئي حاوي حال عين در. است دقيق زيادي حد تا كانت نظريه). 61ص/همان("وسيله عنوان  به فقط ونه انگاري مي

 الهام كانون و مشروط غير  هاي"بايد"و فرمانها سلسله يك وجود به كه آنجا تا كانت نظريه. آن تمام نه است  حقيقت

 كه كرده كوشش كانت. الف:دهيم مي توضيح ذيال كه دارد نواقصي  ولي است، صحيح است مربوط فرمانها اين بخش

  انجام آيا كه است پرسش اين جاي. باشد درست تواند نمي مطلب اين . نداند ميلي هيچ از ناشي را اخالقي رفتارهاي

 ممكن آيا و نه؟ يا دارد هراس ندادن انجام از آيا  نيست مايل اگر نه؟ يا هست تكليف انجام به مايل اخالقي تكليف دهنده

 كانت. ب دارد؟ آن مخالفت از هراس نه و است آن اطاعت به مايل نه كه كند اطاعت را فرماني انسان است

 خير و ذاتي خوبي دليل به كه داند نمي كاري را اخالقي كار او. است كرده حذف اخالق از را"خير"و"خوبي"مفهوم

    احساس دليل به تنها كه داند مي كاري را اخالقي كار بلكه باشد، يافته  انجام ذاتيش
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 مربوط آن انگيزه  به را اراده خوبي و مراد، در نه داند مي اراده در را خوبي او ديگر، تعبير به. باشد يافته انجام تكليف

 حد تا كانت، اخالقي فرمانهاي اينرو از. نه نه، اگر و است،  خوب باشد شده انگيخته تكليف احساس از اگر كه كند مي

 و دهد، مي  فرمان دليل بدون كه است مستبد فرمانده يك شناسيد مي كانت كه وجداني  گوئي. است كوركورانه زيادي

 است، خوبي نوعي تشخيص دليل به فرماني هر معتقدند كه كساني نظر لهذا. كرد اطاعت را او فرمان بايد دليل بدون

. دارد ترجيح كانت برنظريه) گفتيم دوم و اول درسهاي در چنانكه (مطلقند گاهي و نسبي گاهي خوبيها هست كه چيزي

 آن خدمت، به ميل حكم به و انساندوستي عاطفه  حكم به انسان و باشد عموم خير كاري در اگر كانت، نظريه مطابق. ج

 را آن كانت  كه اخالقي وجدان همان. نيست اخالقي كار، آن مسؤوليت، يك و تكليف يك  حكم به نه دهد انجام را كار

 الزام  آن چند هر باشد، تكليف و الزام فشار زير كه كاري هر كلي طور به. د. دارد ابا مطلب اين قبول از كند مي ستايش

 حكم به نه كاري اگر. كاهد مي بودنش اخالقي جنبه از قهرا و كار، آن به نسبت انسان آزادي از باشد، انسان خود درون از

 بيشتري اخالقي ماهيت گيرد، صورت انتخاب و اختيار كمال روي از و كار آن ذاتي نيكي علت به  بلكه تكليف، احساس

  ). 1 (دارد

  :پاورقي

   ]. اند نيافته را  آن تكميل فرصت شهيد استاد ولي است داشته ادامه بحث كه پيداست [. 1
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