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  پيشگفتار
علوم مباني عرفاني . لذا در اين كتاب كه طلبد مياي ادبيات همان موضوع را  هر پديدهبررسي 

هاي مختلف كتاب  را در بخشو صوفيه تفصيل متون عرفا به  الزاماًدر اسالم مد نظر است  يسياس
كنيم معانيي كه مد نظر ايشان است  و با استفاده از تفاسير عرفا سعي مي ،دهيم مستند مباحث قرار مي

ايشان مد نظر  ولي چون آراء خاصشود  مي والني شدن متناين شيوه اگرچه باعث ط را ارائه نمائيم.
  .باشدبايد تا حد امكان استناد به صاحبان آن آراء بيشتر  است

بيني است و شامل كلية ظرافتهاي نظري و عملي  از طرفي عرفان و تصوف اسالمي يك جهان
تمام موضوعات ريز و بيني كه دربارة  هاي يك جهان باشد. بيان و شرح ويژگي از جميع وجوه مي

در  لذا ناگزير از طول كالم هستيم. اي نيست. دارد كار ساده بياني و تفسيريدرشت هستي نظري و 
هر بخش ابتدا نظريات مطرح در موضوع در ديدگاههاي فكري مختلف آورده شده سپس نظريات 

  شود. اسالم از ديدگاه عرفا و صوفيه مطرح مي
نظرات افراد با  يافتبراي تكميل كتاب بسيار سودمند است و درخوانندگان انتقادي نظرات 

و حتي در برنامه تنظيمي خود براي نگارنده نيز هست  درخواستنگرشهاي مختلف فكري مورد 
 دينيدر نظر دارم در حاشيه انجام اين فريضه تمتّع و انجام مناسك حج معظّمه ه شرفيابي به مكّ

نظرات و انتقادات برادران اهل سنت را  از نزديك ا نيز مطرح تامطالب اين كتاب را با محققين آنج
از خوانندگان درخواست دارد تا از تذكّر نقائص و اشتباهات خودداري لذا  نيز دريافت نمايم.

  هاي بعدي اصالح گردد.  نفرمايند تا در ويرايش
  1بيژن بيدآباد

  

                                                                                                                                                                                              
1-Email: bijan@bidabad.ir           bidabad@yahoo.com         Web:  http://www.bidabad.ir 





 

  مقدمه
گنجد زيرا قوانين ثابت  بندي علوم نمي از ديدگاه بسياري از انديشمندان، علوم سياسي در طبقه

را اضافة تشريفيه براي آن  »علوم سياسي«به رشتة  »علوم«پيشوند  اطالقبراي آن ابراز نشده و 
شريف دانند. به هر حال در اين مقال به صحت يا سقم اين ت اند و آن را غلط مصطلح مي دانسته
كنيم كه چنانچه قواعد حكمت و عقل به تدوين اصول در سياست و  پردازيم ولي اشاره مي نمي

در شود. زيرا براساس اصل حكمت  تفسير آن بپردازد، سياست خواه و ناخواه به قلمرو علم وارد مي
 ،. ديدگاه حكمت به مسائل2اصول فقه هرآنچه كه شرع به آن حكم كند عقل نيز به آن حكم كند

. هرآينه علّت و مأخذ حكم ستالعلل آنها يافتن علّتو ها و احكام  بررسي عميق عقلي پديده
گردد. به عبارت ساده چون شارع حكيم و عاقل است  دريافت شود مفاهيم و مصاديق آن روشن مي

يابيم. و وقتي علّت پيدا شد  اگر از راه حكمت و عقل به فرامين او بنگريم علّت تشريع را درمي
هاي پويايي آن  دهد و دريچه شود. اين نگرش است كه به فقه تفقّه مي فهميده ميو مصاديق مصداق 
توان با تحوالت زمان پويا نگهداشت و تعميم  را نمي د. در غير اين صورت احكامنماي را باز مي

  هاي روز بدست آورد. احكام را به مسائل و پديده
نامند.  يم يشورداركا فن يومت كآن را فن حشود  مي استيس يه براك يفين تعارياز مهمتر

گران ينترل رفتار دكه هدف آن ك يرفتار يمعن هب ياسيه رفتار سكابد ي يم يمعن يف وقتين تعريا
 يگران در اصل به معنينترل رفتار دكم هدف يريح را بپذين توضيف گردد. چنانچه ايباشد تعر
ن مبارزه به يگر ايو به عبارت د 3شود يم يپرارزش تلق اياب ينا يزهايآوردن چ بدست يمبارزه برا

خواهد  يو بزرگ جهان كوچك يها اسين و در مقيش بر سر قدرت در صحنة زمكشمك ينحو
ر هدف، ينظ يگران است عناصرينترل رفتار دكه هدف آن ك يرفتار ياست به معنايبود. در س

نش طرف مقابل از اهم موضوعات آن است. كوا يتاً بررسيانات و نهاكط و اميت و محيموقع
                                                                                                                                                                                              

اين قاعده به تالزم شرع و عقل نزد  .حكم به العقلالشرع  وكلما حكم بهالشرع،  كل ما حكم به العقل حكم به - 2
  متكلمين معروف است.

 The web of، جامعه و حكومت، Robert Morrison MacIver. - 1882آيور، رابرت موريسن،  نگاه كنيد به: مك- 3

government ،رژه، . دوو1344، چاپ اول : 1349، ترجمه ابراهيم علي كني. تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب
؛ ترجمه ابوالفضل قاضي، Introduction a la politique، اصول علوم سياست، Maurice Duverger. - 1917موريس، 

 .1349. چاپ اول: 1354تهران، كتابهاي جيبي، فرانكلين، 
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ن راستا يشوند و در ا يبه منافع ختم م ياز لحاظ هدف در جهان ماد ياسيس يرفتارها يلكبطور
در منافع دارند اقدام به  كيه اشتراكشورها كاز  يا گروههائيدرون ملت  يا گروههائي يمنافع مل
ا ينفع يذ يا گروههايشور خود كب يرا نص يفعن رفتار بتوانند منايه به سبب اكند ينما يم يرفتار

نترل رفتار كنه تنها در جهت  ياسيد گفت رفتار سيند. لذا بايبنما يخود يشورهاك يگروهها
باشد و  يگريد كن منافع در تمليه درجهت به چنگ آوردن منافع است خواه اكگران است بليد

اد است و هر يار زيثّر منافع بسكت ياسيآن از بها و ارزش آن با خبر نباشد. در صحنة س كخواه مال
گردد لذا با  يابيها و منافع ارز نهياز لحاظ هز يقابل بررس ياستراتژ يكتواند بعنوان  يم يا پروژه

  دانند. ياست را اقتصاد ميس يبند ها استخوان ستكيه فالسفة چپ و ماركن نگرش است يا
 يالملل نيو ب ياسيعنوان واحد س دولت بهيابد و  ت در قالب واحدي به نام دولت تبلور ميسياس

ه در اصل همان يه برخوردار است. قوة مجريه، مقننه، و قضائيمجر يه از قواكشود  مي فيتعر
ل كد. دولت به مفهوم قدرت شينما يم يمرانكشخص اقدام به حمن يه در سرزمكومت است كح
نترل كن بر مردم روابط مردم را يا از طرف مسلطيا از طرف مردم و يه ك يقدرت افتة جامعه وي
     شود. ميظاهر  ياسيند در صحنة سك يم



 
  
  
  
  
  
  
  

  فصل اول
  
  

  سياست





 

  حكومت
گر سازمان مسؤول در حصول يعبارت دا به يها و  استيس يها در اصل سازمان اجرا ومتكح

حصول منافع صاحبان  يها به عنوان مجر ومتكباشند. ح يمنافع م يصاحبان اصل ياسياهداف س
 يها را برعهده دارند. در نظام يالملل نيا بيو  يمختلف مل يها است در عرصهيفة اعمال سيآنها وظ

ه رفاه كاست  ييها استيها اعمال س ومتكفة حيصاحبان منافع مردم هستند و وظ يواقع يراسكدمو
ه قدرت كهستند  يسانكصاحبان منافع  ديبداستا يها ومتكمردم ملت خود را فراهم آورد. در ح

گر يقدرت سوارند. مسلماً انواع د ةيكه بر اركاست  يسانكومت در خدمت كرا بدست دارند و ح
ز يخود متما ياسيه در هدف سك يهائ ومتكرند مگر حيگ ين دو گروه قرار مين ايب ها در ومتكح
باشد. در نن منافع يصاحبان ا يبرا يسب منافع مادكهدف آنها  يعنيها باشند.  ومتكن نوع حياز ا
ومت به دنبال كن نوع حيرد. ايگ يلمه قرار مك يواقع يبه معنا يومت اسالمكح يومتكن گروه حيا

 يومت به دنبال رشد انسان و تعالكن حيه اكست بلين يالملل نيا بي يمنافع متداول در صحنة مل
، ي، اجتماعياسيس يت و وابستگيآن و نوع تابع يا زماني يانكت ميت بدون توجه به موقعيبشر

ه صاحبان منافع آن كاست  يومتكومت در اصل حكن نوع حيو... است. ا ي، زباني، قوميفرهنگ
ه از طرف خداوند و كاست  يتيشخصه جملة مخلوقات عالم هستند و رأس آنها كت بليجملة بشر

  ن را دارد.يارة زميس يفة خالفت در روياز جانب او وظ يندگيبه نما
و شود  مي تهنسسلط داما يگروه ممتاز  يكله يقدرت به وس ةيل اوليها در تحص ومتكمنشاء ح

 ها همواره ومتكن حيوكگر در تيا به عبارت ديها بوده و  ومتكل حكيدر اصل منشاء تش يرهبر
ه همواره مالحظه شده كد گفت يگر بايش از گروه متنفذ مؤثر هستند. از طرف دين بيمتنفذ انرهبر
 يشناس جامعه يها ليتحل يشتر از سمت برخيدگاه بين ديه نقش طبقه مؤثرتر از نقش فرد بوده و اك
لة يسها و ومتكه همواره حكن باورند يا بر يچپ جامعه شناس يدگاههايد شده باالخص ديز تأئين

  م بوده است. كاستثمار طبقة حا
ت در افراد بشر را منشاء كيل به حفظ ماليم 4سميدواليويا انديدگاه اصالت فرد يطرفداران د

ند و علت ك يان ميب يگرين نظر را با لطافت داي 5روسو كژان ژا دانند. يومت مكل حكيتش ياصل
                                                                                                                                                                                              
4 - Individualism 

ترجمه غالمحسين ، Du contrat social، قرارداد اجتماعي، Jean Jacques Rousseauروسو، ژان ژاك،  - 5
  .1335زاده. تهران، چهر،  زيرك
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اند  ردهكنظر  صرف يزانيش به ميخو يه مردم از ارادة شخصكداند  ين ميومت را در اكل حكيتش
ه كدارد  يسو ابراز مور رد.ينظر بگ ه مصلحت همه را دركبوجود آورند  يبزرگ يتا ارادة عموم

به حق  يا گونه ومت زور را بهكه حكنيم راند مگر اكشه فرمانروا بود و حيهم يتوان برا ياصوالً نم
ومت را از كمنشاء ح يل زور به حق است. ويلة تبديوس يبه نظر و يمبدل سازد و قرارداد اجتماع

  داند. يم يل زور به حق و قرارداد اجتماعيند تبدين فرآين بابت متأثر از ايا
دوطرفه  يمانيومت را پكح 7كال جاننظير  6مسگرايي يا امپريسي فالسفه طرفدار تجربه

 يزمامداران از حقوقه كو همانطور شود  مي ن واقعيسرزم يكن زمامداران و مردم يه بكداند  يم
ن تعهد زمامداران نسبت به مردم را يمهمتر يز هستند. وين يبرخوردارند ملزم به الزامات و تعهدات

است  يت حقكيه مالكمعتقد است  كداند. ال يها م نهيت اتباع خود در همة زمكين حقوق ماليتضم
ردن بر منابع موجود در كاركدن در يشك جة زحمتيه انسانها در نتك ياموال كدر ارتباط با تمل

اج به يد و بند احتيق يگان بياز گزند همسا يحفظ و نگهدار ياند و برا عت بدست آوردهيطب
ل يست و مين يراجتماعيه فطرت انسان غكدارد  ياظهار م ين ارتباط ويا در اند. ردهكدا يومت پكح
   مؤثر است. يش افراد بشر به جامعة مدنيدر گرا يعيطب

ه ك يجو هستند به نحو طلب و فتنه ها ذاتاً جنگ ه انسانكن باور است يا بر 8توماس هابز
همنوع خود  يشكاز سر يهمنوع خود دراز است. افراد بشر به منظور رهائ يس دستش به روكهر
ه بتواند همة آنها را كبوجود آورند  يش بگذرند تا قدرتيخو يعيطب يهايه از آزادكرفتند يپذ

ش يدايه پكمعتقد است  يو نظم را در جامعه مستقر سازد. و يمنيد آمد تا ايومت پدكبترساند لذا ح
  است.سودجو  كرياز طرز عمل افراد ز يومت ناشكح

ت در همة دانشها و كه جامعه در واقع قرارداد مشاركده است ين عقيا بر 9كادموند بور
جاد يمستلزم ا يتكرن مشايچن يدن به هدفهايه رسكت است و از آنجا عاانماالت و صكفضائل و 

ندگان را يگان و منافع آ رفته ةيو روباشد  مي ندهيخ و آين نسل بشر در طول تاريب ت دركن مشاريا
  داند. يت مكن مشاريومت را حصول اكبردارد لذا منشاء ح ز درين

                                                                                                                                                                                              
6 - Empricism 

  .Two treatises of government، دو رساله حكومت، John Lockeجان الك،  - 7
http://socserv2.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/locke/government.pdf  

 ، تهران.1383. ترجمة حسين بشيريه، نشر ني، The Leviathan، لوياتان Thomas Hobbes ،1660هابز، توماس،  - 8
contents.html-http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan  

9  - Burke, Edmund, 1958, Philosophical Enquiry, ed. J.T. Boulton, London, Routledge (later edition, 
Oxford, Blackwell, 1987) http://plato.stanford.edu/entries/burke/  
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 يكانسان را  يو .دينما يان ميومت بكل حكيانسان را اساس تش يعت اجتماعيطب 10ارسطو
ه در درون كداند  يم يا دهيومت را عبارت از پدكداند و ح يم يا جاندار اجتماعيوان يا حيموجود 
ن نظم ياست و ا يت نظم اجتماعيعت و ماهيد و جزء طبيآ يبشر بوجود م ياجتماع يزندگ
ابد و ي يت مأن زن و مرد نشيمنتج از روابط ب يكيولوژيواحد ب يك ياز خانواده بر مبنا ياجتماع

ل كياساس تششود  مي جاديم روابط پدر و مادر و فرزندان ايتنظ يه در خانواده براك يسلسله مراتب
  باشد.  يتر در جامعه م عيسلسله مراتب وس

ن نگرش يداند و بسط هم يده را نگرش اقتدار در خانواده مان راستا حافظ خانويدر ا 11آلموند
  دارد. يان ميومت در جامعه بكا پندار را اساس و منشاء حي

ومت را قدرت فتح و سلطه فرد قادر كن ابناء بشر منشاء حيبا توجه به نزاع ب 12مرياهفرانس اوپن
ن نبرد و او را يب ند ازين فرآيخود را در ا يه فاتح قربانك يطور ند بهك يف ميف تعريبر افراد ضع

  د.نكتحت سلطة خود درآورد و استثمار 
  داند. يم يگر لهيزش زور با حيومت و بقاء و دوام آن را آمكمنشاء ح 13اولكيما

ها دانسته  ومتكل حكيتش يرا عامل اصل يمنافع اقتصاد 15انگلسفردريك و  14سكماركارل 
ن يمختلف را بوجود آورده است و ا يها يدئولوژيا يحت يه منافع اقتصادكن باورند يو برا

ابد ير يياگر جهت منافع تغندارند و  ياست و عمالً اعتبار ذات يمنافع ماد يبرا يها پوشش يدئولوژيا
  ابد.ي ير مييشد تغ يآن مبارزه م يه سالها براك يو اعتقادات يدئولوژيهمگام با آن ا

ل كيه اساس تشكند ك يد ميروان او را تأئيس و پكات ماريز نظرين 16كيائوتسكارل ك

                                                                                                                                                                                              
  .1370، اصول حكمت آتن؛ ترجمه باستاني پاريزي؛ تهران، كتابهاي جيبي، اميركبير، Aristotelesارسطو،  -10

Aristotle’s Constitution of Athens, (320 BC). Translated by Thomas J. Dymes. Seeley and Co., 1891, 
London. http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=580  
11 - Gabriel A. Almond, Sidney Verba (1989), The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy 
in Five Nations. Sage Publications, Newbury Park. Australia.  
12 - Franz Oppenheimer (1919), The state: Its history and development viewed sociologically, 
authorized translation by John M. Gitterman (New York: B.W. Huebsch, 1922). 
http://oll.libertyfund.org/index.php?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=1662&Itemid=
27  
13 - Machiavelli, Niccolo (1513), The Prince. Translated by: Peter Bondanella. Oxford World's 
Classics, UK. 
14- Marx, Karl (1871), Das Kapital, http://www.marxists.org/  
15 - Engels, Friedrich, Edition of the second and third volumes of Marx's Das Kapital (after Marx 
death). http://www.marxists.org/archive/marx/index.htm  
16 - Kautsky, Karl (1887), Economic Doctrines of Karl Marx, Written: 1887, revised in 1903. 
Translated by H.J. Stenning; N.C.L.C. Publishing Society LTD; Transcribed: Ted Crawford for 
marxists.org, July, 2002. 



 اسالم در  علوم سياسيمباني عرفاني     8

   ن جامعه بوده است.ييد و استثمار طبقات پايها تسلط بر ابزار تول ومتكح
قدرت  يكار يدر اخت يه نظام اجتماعكشود  مي ظاهر يوقت ياسيومت سكبه هرحال ح

قدرتمند  يان گروههايند مبارزه ميومت را برآكد حيپردازان جد هيرد. نظريقرارگ يزكمر ياجتماع
ومت را صحنة كح 17لتونيسن و هميمثال ماد ينند. براك يم ين گروهها تلقين ايو حافظ موازنة قوا ب

  دانند. يمنافع متضاد مق و يمبارزة عال
ان و فرمانبرداران يان فرمانروايل وجود فاصله ميومت را به دلكاز ح ياقتدار ناش 18شليروبرتو م

شل يان مياز آن خلق شده باشد. به ب يدة ثروت و رفتار ناشيتواند در اثر پد ين فاصله ميداند و ا يم
ند كر ييفرد تغ يگاه طبقاتيمربوط است و هرگاه جا يعالئق افراد به محل استقرار آنها در هرم طبقات

در  يو يها لين تحليافت. اير خواهد ييز تغين يو يدئولوژيا يلكطور منافع و نگرش به مسائل و به
  .دگرد يمارائه ن منتسب به خود او يآهن يگارشيان قانون معروف اليضمن ب

ز يها ن ومتكل حكيا در تشيفراغر جيط مختلف نظيدر مورد اجبار شرا يگرينظرات متنوع د
شور با ك يعيو طب ياسيس يائيه نقشة جغرافكسد ينو يم وزنكتور يكمثال و يمطرح است. برا

ه چگونه كند ك يته ميكوانات دياهان و حيدر گ يعيات آب و هوا و باد و محصوالت طبيجزئ
خواهد داد و چه  خ ادامهيتار يامل خود در طكرد و چگونه به تيگ ميل كن منطقه شآ در يومتكح
  رد.كخواهد  يالملل باز نيرا در روابط ب ينقش

مالكيت و حاكميت مطلق در  هكل است كن شيباره به ا نيدرا يان الهير ادينگرش اسالم و سا
اسالم از آن خداست. خداوند مالكيت خود را به صورت اماني به ابناء بشر عطاء فرموده ولي 

بگو بار خدايا توئي دارندة ملك به هر كه خواهي ملك «فرمايد:  حاكميت مغصوب بشر است. مي
كميت مر او راست كه و ملك و فرمانروائي و حا 19»ستاني دهي و از هركه بخواهي ملك مي مي

شود، قول  و اوست كه آسمانها و زمين را به حق بيĤفريد و روزي كه گفته شود بشو پس مي«فرمود: 
و بگو ستايش «و در اين فرمانروائي شريكي ندارد كه فرمود:  20 »او حقّ است و ملك از آن اوست.

                                                                                                                                                                                              
17 - Colleen A. Sheehan (2004). Madison v. Hamilton: The Battle over Republicanism and the Role of 
Public Opinion. American Political Science Review, 98, pp 405-424, The American Political Science 
Association, Cambridge University Press. 
18- Robert Michels (1911), Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of 
Modern Democracy, English translation, The Crowell-Collier Publishing Co., US. 

 ُقِل اللَُّهمَّ ماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتشاُء َو تـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتشاُء. ،26سورة آل عمران، آية  -19
حلَْقِّ َو يـَْوَم يـَُقوُل ُكْن فـََيُكوُن قـَْولُُه احلَْقُّ َو َلُه اْلُمْلُك. َو ُهَو الَّذِ  ،73سورة انعام، آية  - 20 ِ  ي َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض 



  9     سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت

 

و با تصريح واژة  21».مختص آن خدايي است كه فرزندي ندارد و در ملك او را شريكي نيست
ها و زمين از آنِ اوست، فرزندي ندارد و در ملك او را  اوست كه ملك آسمان«فرمايد:  زمين مي

خداي شما مربي شماست كه «فرمايد:  و در اين حاكميت منحصر به فرد است. مي 22»شريكي نيست.
هستة خرمائي هم  خوانيد مالك پوست ميان ملك از آن اوست و كساني را كه غير از او مي

  23»نيستند.
از آيات فوق واضح است كه حاكميت مختص خداي تعالي است ولي اين موضوع مباحث 

اي به آن  گيرد كه شايد از حوصلة اين كتاب خارج باشد و فقط اشاره حكَمي خاصي را در بر مي
ذات اقدس احديت  24توانند به كتب عرفاء در اين زمينه مراجعه نمايند. مندان مي كنيم. عالقه مي

مبرّي از صفات است. و صفات از متعلّقات اسم ذات است و اسم چيزي است كه داللت بر مسمي 
ترين موجود است كه نبي اكرم ص  دارد و كلّيه موجودات اسم او هستند و اعظم اسماء الهي متعالي

                                                                                                                                                                                              
 .  َو ُقِل اْحلَْمُد هلِلَِّ الَِّذي َملْ يـَتَِّخْذ َوَلدًا َو َملْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلكِ  ،111سورة اسرا، آية  - 21
 . الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو َملْ يـَتَِّخْذ َوَلدًا َو َملْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلكِ  ،2ن، آية سورة فرقا - 22
 6در سورة زمر آية  ذِلُكُم اهللَُّ رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َو الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ما َميِْلُكوَن ِمْن ِقْطِمٍري. ،13سورة فاطر، آية  - 23
بزرگ و .  تَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلكُ  فرمايد: ، مي1و در سورة ملك، آية  ذِلُكُم اهللَُّ رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو. فرمايد: مي

 متعالي است كسي كه ملك به دست اوست.
دين بر حول و حوش اين محور است بيهوده نباشد. شايد اگر گفته شود كه اساس مباحث حكمت و كالم در  - 24

  توان اشاره نمود: كتب ارزشمند در اين زمينه بسيار است كه منجمله به موارد زير مي
 ،ه، چاپ دوم، چاپخانة دانشگاه تهرانم  1346حضرت نورعليشاه ثاني، صالحيشمسي. 1351شمسي. چاپ سو 
د جاللين آشتياني، شرح  استاد سيمة قيصري بر فصوص الحكم شيخ اكبر محييالدين ابن عربي، انتشارات  مقدالد

  .1370اميركبير، 
د روح اهللا موسوي خميني، تعليقات علي شرح فصوص الحكم محي آيتين بن عربي و مصباح االنس، دفتر  اهللا سيالد

 قمري، نشر پاسدار اسالم.  1410تبليغات اسالمي، حوزة علمية قم، 

د روح اهللا موسوي خميني، اهللا  آيتد احمد فهري، چاپ پيام آزادي، مصباح اهلداية ايل اخلالفة و الواليةسيترجمه سي ،
  ، تهران. 1360
د روح اهللا موسوي خميني، مقاله آيتاي در لقاءاهللا، توبيخ امام خميني منكران معارف را، در رسالة لقاءاهللا،  اهللا سي

  ، تهران. 1372زي. به اهتمام سيد احمد فهري، چاپ طلوع آزادي، اهللا ميرزا جواد ملكي تبري آيت
د احمد فهري، مركز نشر  آيتد روح اهللا موسوي خميني، تعليم و تعلّم از ديدگاه شهيد ثاني و امام خميني، سياهللا سي

 ، تهران.1367فرهنگي رجاء، 



 اسالم در  علوم سياسيمباني عرفاني     10

  .وي زمينو اينانند خليفة خدا بر ر 25اند ع و اوصياء آن بزرگواران است و معصومين
از لحاظ سلسله مراتب چنانچه از مقام خالفت الهي كه مقام واليت كليه است مراتب نازلتر را 

ملوك توسط انبياء انتصاب اصلح آن است كه حكّام يا در نظر بگيريم از لحاظ جمله اديان الهي نيز 
از لحاظ اينكه انبياء و و يا توسط مردم انتخاب و توسط نبي يا ولي زمان تأئيد شوند. اين امر شوند 

گردد كه مصلحت و خير ابناء جامعه  اولياء و اوصياء الهي اعقل عقال در هر زماني هستند سبب مي
  بلكه بشريت مدنظر قرارگيرد.

ترين افراد هر زمان هستند در جاي  در اين موضوع كه چرا انبياء و اولياء و اوصياء الهي عاقل
كنيم كه اين گروه از  همين جا با اين اشاره به آن اكتفا ميخود به آن خواهيم پرداخت ولي در 

كه بسيار فراتر از  عالم دست يابنداز  يبه حقايقتفكّر  اند از طريق اند كه توانسته انسانها افرادي بوده
گذرانده و راسخ در علم شده تفكّر  م است كسي كه عمري را بهمسلّ و. هاي ديگران است يافته

اند. لذا مصلحت همه ما  ست كه گذران زندگي را صرف تأمين لذائذ تن كردهامتفاوت از كساني 
ها باشد. اميد است در  پدري قرار داشته باشيم كه افهم و اعقل انسان حاكميتدر اين است كه تحت 

جاي مناسب باز به اين موضوع برگرديم ولي براي موضوع فعلي مورد بحث ما يعني انتصاب يا 
كنيم و  اسرائيل را از قرآن كريم نقل مي داستان گروهي از بني اللّه خليفةطان توسط تأئيد پادشاه يا سل

 26فرمايد: باره است. قرآن كريم مي ها دراين نمائيم كه مملو از نكات و حكمت به تفسير آن اشاره مي
                                                                                                                                                                                              

َراِهيَم َعْن َأبِيِه َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن اْلُمْهَتِدي َعْن َعْبِد  َعِليُّ  -١، باب أن األئمة ورثوا علم النبي و...223، 1الكافي،  -25 ْبُن ِإبـْ
َورَثـََتُه فـََنْحُن  فـََلمَّا قُِبَض ص ُكنَّا َأْهَل اْلبَـْيِت اهللَِّ ْبِن ُجْنَدٍب َأنَُّه َكَتَب ِإَلْيِه الرَِّضا ع َأمَّا بـَْعُد فَِإنَّ ُحمَمَّدًا ص َكاَن َأِمَني اهللَِّ ِيف َخْلِقهِ 
ْسَالِم وَ  َ َو َأْنَساُب اْلَعَرِب َو َمْوِلُد اْإلِ َ َو اْلَمَنا َ ِعْلُم اْلَبَال ميَاِن َو  أَُمَناُء اهللَِّ ِيف َأْرِضِه ِعْنَد َناُه ِحبَِقيَقِة اْإلِ َّ َلنَـْعِرُف الرَُّجَل ِإَذا رََأيـْ ِإ

َنا َو َعَلْيِهُم اْلِميثَاَق َيِرُدوَن َمْورِ َحِقيَقِة النَِّفاِق َو ِإنَّ ِشيَعتَـ  ِئِهْم َأَخَذ اهللَُّ َعَليـْ َ َِْمسَاِئِهْم َو َأْمسَاِء آ َ َو َيْدُخُلوَن َمْدَخَلَنا َنا َلَمْكُتوبُوَن  َد
ُرُهْم َحنُْن النَُّجَباُء النَُّجاُة َو َحنْنُ  ُرَ َو َغيـْ ْسَالِم َغيـْ ُ�وَن ِيف   َلْيَس َعَلى ِملَِّة اْإلِ ِ�َياِء َو َحنُْن اْلَمْخُصو َناُء اْألَْو َأفْـَراُط اْألَْنِبَياِء َو َحنُْن َأبـْ

ُ َلَنا  ِكَتاِب اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َو َحنُْن َأْوَىل النَّاِس ِبِكَتاِب اهللَِّ َو َحنُْن َأْوَىل النَّاِس ِبَرُسوِل اهللَِّ ص وَ  ِديَنُه فـََقاَل ِيف ِكَتاِبِه َحنُْن الَِّذيَن َشرََع اهللَّ
�َّى ِبِه نُوحًا َو الَِّذي َأْوحَ  َ ِمبَا َو �َّا �َّى ِبِه نُوحًا َقْد َو يِن ما َو ٍد ِمَن الدِّ َ آَل ُحمَمَّ �َّْينا ِبِه ِإْبراِهيَم َشرََع َلُكْم  َ ُحمَمَُّد َو ما َو ْينا ِإَلْيَك 

َ آَل بـَلََّغَنا ِعْلَم َما َعِلْمَنا َو اْستَـْوَدَعَنا ِعْلَمُهْم َحنُْن َورَثَُة ُأوِيل اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َأْن َأِقيُموا ا فَـَقْد َعلََّمَنا وَ   َو ِعيسى  َو ُموسى يَن  لدِّ
َ ُحمَمٍَّد َو ال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َو ُكونُوا َعَلى َمجَاَعٍة َكبُـَر َعَلى اْلُمْشرِِكَني َمْن َأْشَرَك ِبَوَاليَ  ِة َعِليٍّ ما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه ِمْن َوَاليَِة َعِليٍّ ِإنَّ اهللََّ 

 ُحمَمَُّد يـَْهِدي ِإَلْيِه َمْن يُِنيُب َمْن جيُِيُبَك ِإَىل َوَاليَِة َعِليٍّ ع. 
  ِإْذ قاُلوا لَِنِيبٍّ َهلُُم ابـَْعْث َلنا َمِلكًا نُقاِتْل يف  ِإْسرائيَل ِمْن بـَْعِد ُموسى  . َأ ملَْ تـََر ِإَىل اْلَمَإلِ ِمْن َبين246-252سوره بقره آيات  - 26

ُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقتاُل َأالَّ تُقاتُِلوا قاُلوا َو ما َلنا َأالَّ نُقاِتَل يف ِر َو َأْبنائِنا   َسبيِل اهللَِّ قاَل َهْل َعَسيـْ َسبيِل اهللَِّ َو َقْد ُأْخرِْجنا ِمْن ِد
لظَّاِلمَني. َو قاَل َهلُْم نَِبيـُُّهمْ فـََلمَّ  ِ ُهْم َو اهللَُّ َعليٌم  ِإنَّ اهللََّ َقْد بـََعَث َلُكْم طاُلوَت َمِلكًا قاُلوا َأىنَّ  ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقتاُل تـََولَّْوا ِإالَّ قَليًال ِمنـْ

ْلُمْلِك ِمنْ  ِ ْ�َطفاُه َعَلْيُكْم َو زاَدُه َبْسَطًة ِيف اْلِعْلِم َو َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْينا َو َحنُْن َأَحقُّ  ُه َو ملَْ يـُْؤَت َسَعًة ِمَن اْلماِل قاَل ِإنَّ اهللََّ ا
← 
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اسرائيل را پس از موسي نديدي كه به يكي از پيامبران خود گفتند: براي ما  آيا آن گروه از بني«
نپنداريد كه اگر قتال بر شما مقرر شود از آن آيا پادشاهي نصب كن تا در راه خدا بجنگيم. گفت: 

ايم  رانده شده كه ما از سرزمينمان بيرون حالي باز خواهيد زد؟ گفتند: چرا در راه خدا نجنگيم در سر
ايم؟ و چون قتال برآنها مقرر شد، جز اندكي، از آن روي برتافتند. خدا  و از فرزندانمان جدا افتاده

به ستمكاران آگاه است. پيغمبرشان به آنها گفت: خدا طالوت را پادشاه شما كرد. گفتند: چگونه او 
اند. گفت:  و او را دارايي چنداني ندادهرا بر ما پادشاهي باشد؟ ما سزاوارتر از او به پادشاهي هستيم 

خدا او را بر شما برگزيده است و به دانش و توان او بيفزوده است، و خدا پادشاهيش را به هركه 
خواهد دهد كه خدا دربرگيرنده و داناست. پيغمبرشان گفت كه نشان پادشاهي او اين است كه 

هارون در آن است و  موسي و خاندانتابوتي كه سكينة پروردگارتان و باقي ميراث خاندان 
كنند، نزد شما آيد. اگر مؤمن باشيد اين براي شما عبرتي است. چون طالوت با  فرشتگانش حمل مي

آزمايد: هركه از آن بخورد از من نيست، و  سپاهش به راه افتاد، گفت: خدا شما را به جوي آبي مي
همه جز اندكي از آن نوشيدند. چون او و هركه از آن نخورد يا تنها كفي بياشامد از من است. 

مؤمناني كه همراهش بودند از نهر گذشتند، گفتند: امروز ما را توان جالوت و سپاهش نيست. 
دانستند كه با خدا ديدار خواهند كرد، گفتند: به خواست خدا چه بسا گروه اندكي كه  كه مي آناني

فشرند. چون با جالوت و سپاهش  پاي مي بر گروه بسياري غلبه كند، كه خدا با كساني است كه
رو شدند، گفتند: اي پروردگار ما، بر ما شكيبايي ببار و ما را ثابت قدم گردان و بر كافران  روبه

پيروز ساز. پس به خواست خدا ايشان را بشكستند و داود جالوت را بكشت و خدا به او پادشاهي و 
اگر خدا بعضي از مردم را به وسيلة بعضي ديگر  خواست به او بياموخت. و حكمت داد، و آنچه مي

دارد. اين  شد، ولي خدا بر جهانيان فضل و كرم خويش را ارزاني مي كرد، زمين تباه مي دفع نمي
   »خوانيم و تو از پيامبران هستي. است آيات خدا كه به راستي بر تو مي

                                                                                                                                                                                              ← 
َْتَِيُكمُ   اجلِْْسِم َو اهللَُّ يـُْؤيت التَّابُوُت فيِه َسكيَنٌة ِمْن رَبُِّكْم َو  ُمْلَكُه َمْن َيشاُء َو اهللَُّ واِسٌع َعليٌم. َو قاَل َهلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأْن 

ْجلُُنوِد قاَل ِإنَّ   َو آُل هاُروَن َحتِْمُلُه اْلَمالِئَكُة ِإنَّ يف  بَِقيٌَّة ِممَّا تـََرَك آُل ُموسى ِ ُتْم ُمْؤِمنَني. فـََلمَّا َفَصَل طاُلوُت  ذِلَك َآليًَة َلُكْم ِإْن ُكنـْ
َتليُكْم بِنَـَهٍر فَ  ُهْم فـََلمَّا َمْن َشِرَب ِمْنُه فـََلْيَس ِمينِّ َو َمْن ملَْ َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمينِّ ِإالَّ َمِن اْغتَـَرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُو اهللََّ ُمبـْ ا ِمْنُه ِإالَّ َقليًال ِمنـْ

ُنوِدِه قاَل الَّذيَن َيظُنُّوَن َأنـَُّهْم ُمالُقوا اهللَِّ َكْم ِمْن ِفَئٍة َقليَلٍة َغَلَبْت جاَوزَُه ُهَو َو الَّذيَن آَمُنوا َمَعُه قاُلوا ال طاَقَة َلَنا اْليَـْوَم ِجباُلوَت َو جُ 
ِِْذِن اهللَِّ َو اهللَُّ َمَع الصَّاِبريَن. َو َلمَّا بـََرُزوا ِجلاُلوَت َو ُجُنوِدِه قاُلوا رَبَّنا َأْفرِ  َ�ْربًا َو ثـَبِّْت َأقْ ِفَئًة َكثريًَة  داَمنا َو اْنُصْر َعَلى ْغ َعَلْينا 

ُه اهللَُّ اْلُمْلَك َو احلِْْكَمَة َو عَ  َتَل داُوُد جاُلوَت َو آ ِِْذِن اهللَِّ َو قـَ لََّمُه ِممَّا َيشاُء َو َلْو ال َدْفُع اهللَِّ النَّاَس اْلَقْوِم اْلكاِفريَن. فـََهَزُموُهْم 
حلَْقِّ َو ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسلَني.بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اْألَْرُض َو لكِ  ِ ُلوها َعَلْيَك  ُت اهللَِّ نـَتـْ  نَّ اهللََّ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلعاَلمَني. تِْلَك آ
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 يعني اسرائيل بني مأل آيا ِإْسرائيلَ   ِمْن َبينَأ ملَْ تـََر ِإَىل اْلَمَإلِ «: 27فرمايند در شرح اين آيات مي
 حقّ كه شد بيان »ديدن« آوردن علّت اين از پيش نديدي؟ را اسرائيل بني گويان سخن و اشراف
اسم  »اذ« گفتند كه بعد موسي ميِإْذ قاُلوا   ِمْن بـَْعِد ُموسى آوري نمي ياد آيا بگويد كه بود ينا عبارت

به پيامبري از خودشان كه اسم  لَِنِيبٍّ َهلُمُ يا ظرف رؤيت است،  ،بدل اشتمال »مأل«خالص است بدل از 
شموئيل اسم او اع، يا   نون از اوالد يوسف بن صفيه از فرزندان الوي، يا اسمش يوشع بن او شمعون

ع روايت شده است و بيشتر مفسرين نيز بر آن  صادق ن ازآو شود  مي است كه در عربي اسماعيل
كه  َسبيِل اهللَِّ   نُقاِتْل يفبراي ما امير و پادشاهي،  َلنا َمِلكاً برانگيز، بفرست و قرار بده  ابـَْعثْ  اند. عقيده

كرد و پيامبر نيز به امر  بجنگيم در راه خدا. روايت شده كه در آن زمان پادشاه با لشگر حركت مي
يعني  َهْل َعَسْيُتمْ نبي گفت  قالَ كرد.  خبر مياو قيام كرد و آنها را با خبرهايي از نزد پروردگارش با 

شود، و استعمال آن در اينجا با  در توقع حصول امري مرغوب استعمال مي عسیٰ آيا توقّع داريد، 
طلب آنها براي قتال و رغبتشان در آن اشاره به اين است كه آنها اصحاب نفوسي بودند كه پيكار را 

ب و در آنان عقلهايي كه راغب به جهاد باشد نبود، و مقصود دانستند و به ترك جهاد راغ كريه مي
ِإْن  آن از استفهام يادآوري آنهاست به كراهت پيكار و تثبيت آنها بر متعهد شدن آنها به جهاد است. 

ِر َو أَْبنائِنا فـََلمَّا  َسبيِل اهللَِّ َو َقْد   ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقتاُل َأالَّ تُقاتُِلوا قاُلوا َو ما َلنا َأالَّ نُقاِتَل يف ُأْخرِْجنا ِمْن ِد
لظَّاِلمنيَ  ِ اگر جهاد فرض شود مبادا به جنگ قيام  ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقتاُل تـََولَّْوا ِإالَّ َقليًال ِمْنُهْم َو اهللَُّ َعليٌم 

و فرزندان  نكرده نافرماني كنيد، گفتند كه اين چگونه شود كه ما به جنگ نرويم در صورتي كه ما
ما را از ديارمان راندند، البته همه جنگ خواهيم كرد، پس با درخواست آنها حكم جهاد بر آنان 
مقرر گرديد. اما به جز اندكي همه روي از جهاد بگرداندند، و خدا به كردار ستمكاران آگاه است. 

َو د ظالم هستند. وضع ظاهر در موضع مضمر اشاره به اين است كه آنها در روي گرداندن از جها
ْلُمْلِك ِمْنُه قاَل َهلُْم نَِبيُُّهْم ِإنَّ اهللََّ َقْد بـََعَث َلُكْم طاُلوَت َمِلكًا قاُلوا َأىنَّ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْينا َو حنَْ  ِ ُن َأَحقُّ 

بر ما  پيغمبر آنها گفت همانا خداوند طالوت را به پادشاهي شما برانگيخت گفتند كه از كجا او را
تر از او هستيم. نبوت در فرزندان  بزرگي و پادشاهي رواست در صورتي كه ما به پادشاهي شايسته

الوي بود و ملك در فرزندان يوسف و نبوت و پادشاهي در خانه واحد جمع نشده بود. و طالوت از 
ايستاد  اگر مردي مي اند چون بلند قامت بود، به نحوي كه فرزندان بنيامين بود و او را طالوت ناميده

اند دباغ بود. و  اند او سقّا بود و گفته رسيد. گفته كرد، به سر او مي و دستش را باز و به باال بلند مي
                                                                                                                                                                                              

 .59-75ترجمه، صفحات  3السعاده في مقامات العباده، جلد  بيان - 27



  13     سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت

 

اسرائيل پس از موسي به  علّت اين درخواست كه خداوند بر آنان پادشاهي بفرستد اين بود، كه بني
امر پروردگارشان سرپيچي كردند، و در بين  كردند و دين خدا را تغيير دادند و از معاصي عمل مي

كردند و روايت شده است كه او  كرد و او را اطاعت نمي آنان پيامبري بود كه آنها را امر و نهي مي
ارمياي نبي بود. پس خداوند جالوت را كه از قبط بود بر آنها مسلّط گردانيد. پس آنها را اذيت كرد 

هايشان را به بردگي  رشان بيرون راند و اموالشان را گرفت و زنو مردانشان را كشت و از شهر و ديا
گرفت، پس به پيامبرشان فزع بردند و گفتند: از خدا بخواه تا براي ما پادشاهي بفرستد. پس وقتي 
گفت همانا خداوند طالوت را بر شما پادشاه فرستاده انكار كردند و گفتند: او از اوالد بنيامين است 

نيست و از بيت ملك هم نيست، پس جايز نيست كه او بر ما سلطنت داشته باشد، و از بيت نبوت 
و او را در مال وسعتي نيست و شرط  َو ملَْ يـُْؤَت َسَعًة ِمَن اْلمالِ زيرا ما از بيت نبوت و ملك هستيم. 

ست سلطنت وسعت در مال است تا براي او قيام به لوازم سلطنت ميسر باشد و كنايه از وجه ديگري ا
ْ�َطفاُه َعَلْيُكمْ به استحقاق آنها به پادشاهي و كثرت مال آنها و نه غير.  گفت: خدا او را بر  قاَل ِإنَّ اهللََّ ا

شما برگزيد جواب اجمالي است يعني ملك به قياس و تدبير شما نيست، بلكه آن فضلي است از 
سلطان شايسته است كه  دهد. و اما جواب تفصيلي اين است كه خدا به هر كس كه بخواهد مي

بزرگ جثّه باشد كه مردم از او هيبت داشته باشند، و كثيرالعلم باشد كه عاقبت امور را بنگرد و هر 
و در دانش  ُمْلَكُه َمْن َيشاءُ   َو زاَدُه َبْسَطًة ِيف اْلِعْلِم َو اجلِْْسِم َو اهللَُّ يـُْؤيتدو را خداوند به او تفضّل نموده. 

ا فزوني بخشيده است و خداوند ملك خود را به هركه خواهد بخشد. و اين اتياء و توانايي، او ر
موقوف بر آن نيست كه از بيتي غير بيت ديگر باشد، چنانچه شما گمان برديد، بلكه اقتضاي اعطاي 
ملك از قبل طالوت موجود است و او به سبب بسط در علم و جسم و فقد مانع برگزيده شده است، 

ي است، يا اين كه طالوت از بيت ملك نيست، يا صاحب سعه در مال نيست، يا او پس آن كه خارج
دهد  داند و اينها نيست. زيرا خداوند به هر كه بخواهد پادشاهي مي تعالي اهليت ملك او را نمي

و َو اهللَُّ واِسٌع شود.  بدون هر مانعي نه از خارج و نه از جانب كسي كه پادشاهي به او داده مي
داند كه چه كسي اهليت ملك  مي َعليمٌ كند.  ند كمي سعه طالوت را با سعه خودش جبران ميخداو

واهللَّ دارد، جاهل نيست كه فعلش و حكمش از يك قياس ظنّي و جهت تخميني باشد. پس قول او 
�طفاهاست، يا عطف بر مجموع  انّ يا عطف معمول بر  يؤيت ملكه من يشاء  وَ يا حال است.  اّن اهللَّ ا

پيامبرشان بعد از آنكه انكار آنها را به سبب قياس فاسدشان ديد براي ملزم كردنشان  قاَل َهلُْم نَِبيُُّهمْ 
َْتَِيُكُم التَّابُوتُ گفت:   راي شماهاي پادشاهي او اين است كه تابوت را ب از نشانه ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأْن 
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يعني سببي است براي كثرت مراجعه به معناي بازگشت،  »ب« يا فعلوت است از »بوت«. آورد مي
يعني جنگ  »تيب يتبوا«طاعوت از  مانند »وتعفل«اهللا و براي كثرت مراجعه خدا به او يا به آن  صاحب

كرد يا به غنيمت گرفت، چون تابوت سبب غلبه و غنيمت در جنگ بود. و ممكن است بر وزن 
ور وتاً مثل تنّاست. زيرا بتّكم  )به صورت سالوس و قالوق( »قلق«و  »سلس«اگر چه مانند و باشد  فاعول

فاعول است، و آن تابوت عبارت از صندوقي بود كه خداوند براي داللت دارد كه به معني تابوت، 
اسرائيل به آن تبرّك  و را در آن گذاشت و به دريا افكند. لذا بنيامادر موسي نازل نمود، تا 

را اجل فرا رسيد الواح وزره و هر چه كه از آيات نبوت در نزد او بود ع جستند، وقتي كه موسي  مي
نزد وصي خود يوشع به وديعه نهاد و تابوت همچنان بين آنها بود تا اين كه به آن  وگذاشت، آن در 

كردند. مادام كه تابوت بين بني اسرائيل بود آنها در  ها در راه با آن بازي مي كردند و بچه خفيفي
تعالي و شرف بودند، ولي وقتي كه مرتكب معاصي شدند و تابوت را سبك شمردند خداوند عزّت 
سپس وقتي كه از نبي درخواست كردند و خداوند طالوت را به عنوان رفع كرد  اهن آنايماز آن را 

فرمود تعالي ه خداوند كتابوت را خداوند به آنها برگردانيد، چنان مبعوث كردملكي كه جنگ كند 
اي  در آن سكينه فيِه َسكيَنٌة ِمْن رَبُِّكمْ بياورد. بر شما پادشاهي طالوت اين است كه تابوت را  ةنشانكه 

 جنّت،است از  ريحياخبار در بيان سكينه مختلف است در خبري آن از پروردگار شما هست. 
تند اگر مردي گذاش صورتي دارد مانند صورت انسان و هرگاه تابوت را در ميان مسلمانان و كفّار مي

از تابوت كرد، و اگر كسي  شد يا غلبه مي يا كشته مي تاگشت  افتاد نبايد برمي بر تابوت جلو مي
در خبري است، سكينه روح خداست كه حرف و كشت.  گشت كافر شده بود و امام او را مي ميبر
كه ه بيان آنچه بآوردند و آنان را  كردند آن را به سخن مي زند، هر وقت در چيزي اختالف مي مي
ريحي بود كه از جنّت ن آكه در بود اي  سكينهآن داد. و در خبري است  خواستند خبر مي مي
 جنّتاست از آن ريحي مانند صورت انسان. و در خبري است كه  است، و بر او صورتي وزيد مي

كه بر دارد، و اين همان است  رايحه طبيعيو صورتي مانند صورت انسان دارد و شود  مي خارج
گذاشت. و در  ها را به زمين مي ستون اوزد و  دور مي بيتدر حول اركان و نازل شد، ع ابراهيم 

  َو بَِقيٌَّة ِممَّا تـََرَك آُل ُموسى .خبري است سكينه دو بال دارد و يك سر مانند سر گربه كه از زير جداست
شئ به ه اضافه به چيز بقتها چيزي و آل آن دو، چون خيلي وع و هارون ع يعني موسي  َو آُل هاُرونَ 

مخصوصاً وقتي كه حيثيت اضافه مورد نظر باشد و  شوند ، اين امر و مضاف جميعاً اراده ميديگرامر 
 ةو در بعضي ذري ،انبياست ةبقيه مختلف است. پس در بعضي از اخبار آن ذرياين اخبار در تفسير 
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كمت وجود دارد. و در بعضي اقوال است كه علم هاي الواح است كه در آن علم و ح انبيا و ريزه
الواح  آناز آسمان آمد در الواح نوشته شد و در تابوت گذاشته شد. و در بعضي است، در كه 

و در بعضي است: در شود  مي هاي انبيا در آن شسته موسي است كه شكسته است، و طشتي كه دل
و در آن  نازل كردع خداوند بر آدم را بود. و در بعضي اقوال است كه تابوت  ع صاي موسيآن ع

مالئكه آن را حمل  َحتِْمُلُه اْلَمالِئَكةُ آن را به ارث بردند. ع پس اوالد آدم صورت انبياءست، 
تابوت  :كردند. و در خبر است اند: مالئكه آن را بين زمين و آسمان حمل مي برخي گفتهكردند.  مي

و آن وقتي بود كه امر بر بني اسرائيل سخت شد و  در دست دشمنان بني اسرائيل از عمالقه بود
از دست آنها گرفت و دوباره به بني اسرائيل آن را ها در بين آنان پديد آمد سپس خدا  حادثه

 بيت االصناماند: وقتي كه دشمنان بر تابوت غلبه كردند آن را داخل  برگردانيد. و بعضي گفته
از شهر  اي ناحيهرا خارج كردند و در آن اد، پس هايشان سرنگون شد و برو افت كردند، پس بت

را گذاشتند آن جا بال و مرگ  آنگذاشتند، پس دردي در گردنشان در گرفت، و در هر جائي كه 
و وبا ظاهر شد، پس آن را بفال بد گرفتند و بر پشت دو گاو گذاشتند مالئكه آن دو گاو را به سوي 

ت كه: بزرگي آن چقدر است؟ فرمود: سه زرع در دو طالوت كشاندند. و در خبري پرسيده شده اس
كه باشد  مي اي كه مراد از تابوت است، سينه بقيهآيد كه سكينه و  زرع. از مجموع اخبار و بيان بر مي

اي كه در آن صورت  و سينه استظاهر  جنّتكه در آن، صورت غيبي از  ع استنور امام مستنير به 
كنند، در ميان آن طشتي است  راه است و مالئكه آن را حمل ميشود با نصرت و ظفر هم ظاهرغيبي 
و  ع آل موسي بقّيههاي آنان و  هاي انبيا و صورت شود، در آن ذريه هاي انبيا در آن شسته مي كه دل
قرار دارند، و در آن علوم و حكمت است و اين صورت با ابراهيم ع بود و در اطراف  ع هارون
به نبوت و واليت كه اگر در انسان است هور اين صورت بشارت از خدا زد. و ظ دور مي بيتاركان 

دهد و  وزد و بشارت به عنايت از جانب خدا مي مي جنّتاست كه از  ريحيمتمكّن شود به منزله 
در قرآن سكينه مقارن و براي اين ل نصرت و تأييد از خداست، واين سبب استجابت دعا و نز

اند  . و صوفيان اصطالح نمودهذكر شده است بينيد شما آنها را نمي نصرت و تأييد با لشكرياني كه
 كلفتنفس است، به آن  اطمينانكه اين صورت را سكينه نام گذارند، زيرا كه آن سبب سكون و 

 و احسان كه عبارت از عبادت است حاصلشود  مي به لذّت تبديل كلفتو شود  مي تكليف برداشته
يدن خداست. و قول صادق ع: آيا خدا را دبيند، كه ديدن آن  را ميبه نحوي كه عابد خدا شود  مي

و  »كونوا مع الصادقني«بيني؟ اشاره به همين ديدن است. و قول خداي تعالي:  در جايي كه نشستي نمي
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 »ا الّصراط املستقيم«ع  وو قول ا »اهد الّصراط املستقيم«و  »جاهدوا يف سبيله«و  »و ابتغوا اليه الوسيلة«
 (قده):و قول مولوي 

 روز و شب سياري و در كشتيئي        چون كه با شيخي تو دور از زشتيئي    

 و قول او: 

 گير دامن آن نفس كش را سخت              هيچ نكشد نفس را جز ظلّ پير    

دانيه و امثال اينها همه اشاره به اين ظهور و آن معيت است. و چون معاني اقتضاي ظهور در مظاهر  
كند لذا ممكن است تابوت در ظاهر صندوقي باشد از چوب شمشاد كه با طال روي آن پوشانده  مي

گويا كه  زند. همراه و با آن دور ميو محسوس است براي هر خانه و با او ملك يا نبوت  شده باشد
 يبه حسب معنع و هارون  ع كه تابوت و سكينه و بقيه آل موسي نداسرائيل چنين بود بسياري از بني

كرد و  شد، براي اين كه قوت نفوس پدرانشان در آنها اثر مي هايشان ظاهر مي و تأويل بر سينه
زيادي بودند تا  ءنبياخداوند به سبب پدرانشان به آنها تفضّل نمود. و به همين جهت در بين آنها ا

جايي كه در يك روز تا ظهر جماعت زيادي از آنها را كشتند و حالشان تغيير نكرد انگار كه هيچ 
از تشرّف به تابوت و  وكاري نكردند. و چون مرتكب معاصي شدند آن فضل از آنها برداشته شد، 

بردند خداوند به آنان تفضّل  لتجاءسكينه محروم شدند و بعد از آنكه مضطرّ شدند و به پيامبرشان ا
اي  كه اين نشانه ذِلَك َآليًَة َلُكمْ   ِإنَّ يفقرار داد و فرمود: را آن عالمت پادشاهي طالوت  خداوندنمود و 

اگر با ايمان  ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننيَ كالم پيامبرشان باشد.  ةاست براي شما و ممكن است كه اين كالم از تتم
پس از ظهور تابوت و اقرار به طالوت براي او سربازاني جمع  وييجي است، ايد، كه شرط ته بوده

ْجلُُنوِد كردند و به جنگ با جالوت رفتند.  ِ يعني هنگامي كه سربازان را از مواطن فـََلمَّا َفَصَل طاُلوُت 
. نفراد هزار هفت اند گفتهاند، و  اند كه سربازان هشتاد هزار نفر بوده گفته .هايشان بيرون كرد و جايگاه

 قاَل ِإنَّ اهللََّ ُمْبَتليُكْم بَِنَهرٍ و آنها هنگامي كه تابوت و آثار نصرت را ديدند به جهاد مبادرت كردند. 
كند، و  مؤمنين چنين مي حق گفت خداوند شما را به نهر آبي آزمايش كند، چنانكه همواره خدا در

پس هر كس كه از  .َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فـََلْيَس ِمينِّ د تا بر ايمان پايدار شوند. نماي مي ءبتالاآنها را به امري 
طعم عام  ،پس هر كه آن را نياشامد َو َمْن ملَْ َيْطَعْمهُ يا از پيروان من نيست آن نوشد از من نيست 

او از من است و  ُغْرَفًة بَِيِدهِ  فَِإنَُّه ِمينِّ ِإالَّ َمِن اْغَرتَفَ شود  مي است، در خوردني و آشاميدني استعمال
با فتح غين خوانده شده و فرق بين آن دو اين است كه مضموم الفاء  »غرفة«و  .كفي بيش گزيند مگر

م يو تقد »من شرب منه«ن استثناء است از آمصدر عددي است، و  آناسم مصدر است و مفتوح 
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همه از آن خوردند  پس ِمْنُه ِإالَّ َقليًال ِمْنُهمْ  َفَشرِبُوا. برآن جهت اهميت دادن به آن است هفوعطمجمله 
 كفي گزيدند وآنها كساني  از .جز سيصد و سيزده مرد از مجموع هشتاد هزاربه جز عدة اندكي. 

يك كف براي نياز شد، و كسي كه به  از آن نخورد از آن بيو كسي كه  ندي هيچ نخوردانكس
اش غلبه كرد و  نكرد تشنگي قتصاركسي كه او د، مونهمان مقدار او را كفايت اقتصار كرد شرب 

را به سبب وحي و الهام و يا خبر دادن  ابتالءلبهايش سياه شد و نتوانست راه برود. و پادشاه آنان اين 
پيامبرشان فهميد و اين صورت دنيا بود كه براي آنها تمثّل پيدا كرد تا تنّبه پيدا كنند كه حال دنيا 

 فـََلمَّا جاَوزَُه ُهَو َو الَّذيَن آَمُنوا َمَعهُ چنين است براي كسي كه اجتناب از آن كند و يا آن را بخواهد. 
يعني كساني كه نياشاميدند يا يك كف كساني كه به او ايمان آورده بودند  پس هنگامي كه او و

گفتند، يعني كساني كه  قاُلواآشاميدند و زيادي سربازان جالوت و كمي عدد خودشان را ديدند 
با جالوت و  امروز ما تاب جنگ ال طاَقَة َلَنا اْلَيْوَم ِجباُلوَت َو ُجُنوِدِه قاَل الَّذيَن َيظُنُّونَ يك كف خوردند 

درباره ظنّ قبالً بيان شد كه در  -دانند،  آن كساني كه گمان دارند يعني مي .لشكريانش را نداريم
بر آنها ظنون و اكثراً علوم حصولي چون معلوم با علم مغاير است حكم آن حكم ظنّ را دارد، 

أَنـَُّهْم گفتند  – ن استو ثابت نيست مانند ظنوباشد  مي و علوم نفوس نيز چون متغيرشود  مي اطالق
َكْم ِمْن ، و آنها كساني بودند كه هيچ نخوردند گفتند شوند كه آنها به مالقات خدا نائل مي ُمالُقوا اهللَِّ 

ِِْذِن اهللَِّ  چه بسيار باشد كه به إذن خدا گروهي اندك بر سپاهي فراوان  ِفَئٍة َقليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكثريًَة 
چون اذن در مثل اينجاها صرفاً به معني ترخيص  -اوبا ترخيص و امداد . يعني اند پيروزي يافته

اين مطلب گذشت كه اين همراهي و معيت  .و خداوند با شكيبايان است َو اهللَُّ َمَع الصَّاِبرينَ  -نيست
ع  وا نيست. معيت در اينجا مانند معيت در قول »هو معكم اينما كنتم«تعالي  اومانند معيت در قول 

 با هر چيزي هست نه به صورت امتزاج، كه اين معيت رحيمي است، و آن معيت رحماني :است كه
كشد كه زره  آنان وحي كرد كه جالوت را كسي مي ع كه خداي تعالي به نبي . و از رضااست

مردي از فرزندان الوي بن يعقوب است و اسمش داود بن آسي  اوموسي به اندازه تن او باشد و 
آسي چوپاني بود كه ده پسر داشت كه كوچكترين آنها داود بود، پس وقتي كه طالوت بر و است. 

جالوت جمع كرد به آسي پيام فرستاد كه حاضر شو با جنگ  رايبني اسرائيل مبعوث شد و آنان را ب
تي حاضر شدند يكي يكي از فرزندانش را صدا زد و زره و فرزندانت را هم حاضر كن، پس وق

ها كوتاه بود و به بعضي ديگر بلند.  پس به آسي گفت: آيا از  را به آنها پوشانيد، به بعضيع موسي 
ام تا گوسفندان را بچراند،  فرزندانت كسي را جا گذاشتي، گفت: بلي كوچكترين آنها را گذاشته
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آوردند وقتي كه او را صدا زد، جلو آمد در حالي كه يك فالخن با  پس به دنبال او فرستاد و او را
آمد سه عدد سنگ او را صدا زدند و گفتند: اي داود ما را با  او بود. گفت: هنگامي كه در راه مي

خودت بردار، پس آنها را برداشت و به توبره انداخت. داود خيلي سخت حمله، و در بدن قوي و 
او شد. پس طالوت  ةطالوت آمد زره موسي را به او پوشانيد، پس به اندازشجاع بود، وقتي كه پيش 

اسرائيل خداوند شما را با نهري كه در اين  لشگريانش را فرستاد، پيامبرشان به آنان گفت: اي بني
هر كس كه و كند، پس كسي كه از آن آب بياشامد از حزب خدا نيست،  ميامتحان بيابان است 

ت مگر اينكه يك كف دست از آن بخورد، پس وقتي وارد نهر شدند نياشامد از حزب خداس
خداوند آنها را آزاد گذاشت كه هر كدام يك كف دست بخورند، پس، از آن آب آشاميدند جز 

بود كه به آن  امتحاني، آنهايي كه از آن آب آشاميدند شصت هزار نفر بودند و اين هااندكي از آن
چون آنها به ميدان  َو َلمَّا بـََرُزوا ِجلاُلوَت َو ُجُنوِدِه قاُلواو جلّ فرمود:  امتحان شدند، چنانكه خداوند عزّ

خواستند،  بردند و از او ياري مي مبارزه جالوت و لشگريانش رسيدند در حالي كه پناه به خدا مي
َ�ْرباً رَبَّنا َأْفرِْغ َعَليْ ت هر كسي است كه در شدت و اضطرار واقع شود، گفتند: ادچنانكه اين ع نا 

يعني آب را ريخت، گويا كه آنها زيادي صبر را طلب  »أفرغ املاء«خش پروردگارا به ما صبر زياد ب
َو ثـَبِّْت ردند. استعمال ك »أفرغ«كردند چون خيلي ترس و وحشت آنها را برداشته بود و لذا كلمة 

فـََهَزُموُهْم ياريمان بخش.  انو بر قوم كافر قدم بدارما را ثابت و  َأْقداَمنا َو اْنُصْر َعَلى اْلَقْوِم اْلكاِفرينَ 
در خبر پس به إذن خدا آنها را هزيمت دادند و داود جالوت را كشت.  ِِْذِن اهللَِّ َو قـََتَل داُوُد جاُلوتَ 

جالوت سوار بر فيل بود و بر سرش و ع اينكه داود آمد و در مقابل جالوت ايستاد،  است از صادق
درخشيد، و سربازانش در برابرش بودند،  زد و مي اش ياقوتي بود كه نورش برق مي نيتاج و در پيشا

جالوت انداخت آن سنگ به هوا رفت و  ةها را گرفت و به طرف ميمن پس داود يكي از آن سنگ
جالوت  ةبر سر آنها فرود آمد، پس آنها شكست خوردند، سنگ ديگري گرفت و به طرف ميسر

ست خوردند، سنگ سوم را به خود جالوت زد، به طوري كه ياقوت كه در انداخت كه آنها نيز شك
ُه اهللَُّ اْلُمْلكَ پيشانيش بود شكست و به مغزش رسيد و مرده بر زمين افتاد.  ملك داد و خدا به او  َو آ

عم از رسالت و احكام آن و كه او حكمت نظري و عملي داد َو احلِْْكَمَة سلطنت صوري يا رسالت يا 
بوت و واليت و آثار آن دو است، يا اينكه مقصود از حكمت واليت و آثار آن است اگر مقصود ن

و مراد از تعليم آنچه را كه بخواهد عموميت دادن حكمت اوست، يا اينكه  از ملك رسالت باشد.
نظري  اشاره به حكمت َو َعلََّمُه ِممَّا َيشاءُ و قول او تعالي  حكمت عملي است. -مقصود به حكمت 
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و اگر چنين نبود كه خدا بعضي را به بعضي  َو َلْو ال َدْفُع اهللَِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بَِبْعضٍ است يا بالعكس. 
و معناي اين است كه اگر خدا بال را از  است، بدل بعض »الناس«بدل از  »بعضهم«كند  ديگر دفع مي

كفّار به مؤمنين، يا از بعض مؤمنين قاصر ، يعني از كرد دفع نمي بعضي از مردم به سبب بعض ديگر
بعضي از كفّار از سبب  بهرا از جان مردم بال  خدايا اينكه اگر در اعمال،  ينبه بعضي مؤمنين كامل

، يا اينكه اگر نبود دفع بالي از بعض مردم به سبب كرد دفع نمي برخي ديگر از كفّار يا مسلمين
اصالح مردم و دفع اشرار از بندگان به سبب پادشاهان چون  -بعض ديگر مانند حكّام و سالطين، 

َلَفَسَدِت اْألَْرُض َو موارد در اخبار اشاره شده است.  ةبه همكه  استبواسطه رسوالن از اصالح بيشتر 
است فضل وليكن خدا بر جهانيان با  .گرفت فساد زمين را فرا مي لِكنَّ اهللََّ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلعاَلمنيَ 

سبب عدم هالك فاسد قرار داده را ن جهت كه صالح صالح اياز كند). فضل خدا  مي(برخورد 
يعني آنچه كه  تِْلكَ شود، يا دفع شرّ اشرار از سوي نيكان يا بدان.  مي اوفساد  ةاست، چه اصالح كنند

زنده كردن و كردند،  ذكر شد از ميراندن هزاران نفر و واقع شدنشان در چيزي كه از آن فرار مي
است برگشت  و استقراض خدا از كساني كه آنچه را كه خدا به آنان داده ،ان بعد از مردنشانآن

 ابتالءا بر اغنيا و اشراف و رر يو مسلّط كردن طالوت فق ،بدهند و چند برابر شدن عوض براي آنان
ر سربازان ا با كمي عده بهن آنكردغلبه و و نياشاميدن كم،  زياداسرائيل به نهر آب و آشاميدن  بني

دادن و چوپان بود، او و با اينكه ادادن پادشاهي به و قتل جالوت توسط داود ع و جالوت بسيار 
و اينكه دفع بعضي از مردماني كه سبب فساد زمين هستند، به وسيله بعضي  ،حكمت و علم به او

ُت اهللَِّ آن صالح  برايديگر  آيات تكويني خدا هستند كه داللت بر كمال قدرت و حكمت او  آ
آيات تدويني مبتني بر اينكه خداوند در عطا و بخشش نظر به شرف و حسب و نسب و كنند،  مي
بر تو، كه خبر بعد از خبر است، يا خبر  َعَلْيكَ خوانيم  از تالوت است يعني آن را مي نـَْتُلوها. كند نمي
ت ا«است و  ءابتدا ْحلَقِّ . است حال است، يا مستأنف و جواب سؤال مقدريا  »تلك«بدل از  »هللَّ آ ِ 

ظرف مستقرّ حال از فاعل يا مفعول است يعني در حالي كه ما به حقّ ظاهر هستيم يا در حالي كه 
يعني ما به سبب حقّي كه مخلوق  »نتلوا« يا ظرف لغو است متعلّق به هستيم صدق يامتلبس به حقّ 

مشيت كه شود  نمي جز به توسط حقّ صادر ي تعاليكنيم، زيرا كه افعال خدا است، تالوت مي
ت اهللَّ «قول او عطف به  َو ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسلنيَ است.  ت«يا حال است از  »تلك آ يا از مفعول  »آ

خوانيم و حال آن كه تو  و مقصود اين است كه ما آيات را براي تو ميو يا از ضمير مجرور.  »نتلوها«
در مسطوراتي تا بدانند كه تو در ادعايت صادق هستي، چون از پس ابالغ كن از مرسلين هستي 
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  ».دهي بدون يادگيري و شناخت خبر ميا هكتاب آن
از تصدي  ت ويمكحاه اعمال كاند  دار بوده را عهده يف مختلفيخ وظايتار يها در ط ومتكح

ر دفاع، ينظ يخود به موضوعاتتصدي  ت ويمكها در اعمال حا ومتكف است. حين وظاايات يلك
شورها، نظارت بر حسن انجام كر يرابطه با سا يان مردم، برقراري، رفع اختالفات ميجاد نظم عموميا

ومت كه اگر حكند. توجه دارموارد ديگري از اين دست  امور، عمران، رفاه، پرورش و آموزش و
  گردد. يز مين نير تقنينظ يم شامل موضوعاتيريبگ عام درنظر يرا به معنا

باشد. هر  يومت مكن حيآنها به مؤسس 28يها پاسخگوئ ومتكاز مسائل مهم در ح يكي
ز برخوردار خواهد بود. يشتر نيب يارائكباشد از  يگرياد دهنترل نكالقاعده اگر تحت  يعل يومتكح

 يها عامل اصالح آنها در جهت اهداف صاحبان اصل ومتكح يگر پاسخگوئيبه عبارت د
مه از قدرت مطلق كئت حايا هيم كه حاك ياستبداد يها ومتكباشد. در ح يها م ومتكح

 يا وجود دارد و با آن تبانيآنها وجود ندارد و  يمرانكنظارت در نحوه ح يبرا يادهبرخوردارند و ن
نشاندة  ومت مزبور دستكهستند و ح يخارج يها ناظر بر آنها قدرتاد ها نياند و  ردهكو ائتالف 

ومت كصاحبان ح يكراتكدمو يها ومتكرسد و در عوض ح يبه اقل خود م يآنهاست پاسخگوئ
ومت هستند كح يها تيلوناظر بر مسؤ يمردم يادهاهن اساس مردم و نيشوند و برا يمردم شناخته م

  به آنهاست. يومت ملزم به پاسخگوئكو ح
ز وجود ين يدر درگاه اله يبه مردم پاسخگوئ يعالوه بر مبحث پاسخگوئ يومت اسالمكدر ح

فة خود نسبت يها نه تنها موظف هستند تا نسبت به انجام وظ ومت در همة ردهكعوامل ح يعني .دارد
ز مسؤولند و مورد ين يه در درگاه الهكبل ،نديت تالش بنمايه خادم آنها هستند نهاكا يبه رعا

نند و ك يه به مردم ستم مكاست  يسانكمؤاخذه بر «: 29ديفرما يبازخواست واقع خواهند شد. قرآن م
  .»دردآور است يآنها عذاب ينند. براك يم يشكن سريزم يبه ناحق در رو

  ايدئولوژي
 فيدارند تعر يكه با هم ارتباط ارگانكها  هياز اعتقادات و رو يستميبه عنوان س 30يدئولوژيا

                                                                                                                                                                                              
28 - responsiveness 

َا السَّبيُل َعَلى « 42 ةسوره شوري، آي - 29 ُغوَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ ُأولِئَك َهلُْم َعذاٌب َأليمٌ ِإمنَّ  .»الَّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َو يـَبـْ
30 - Idealogy 
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واژة  يريارگكد بيشود. شا يار برده مكب 31زمين عبارت در مقابل پراگماتيغالباً او شود  مي
چپ و احزاب و  يها ز نگرشيه علت آن نكج شده باشد يار راير بسيدر قرون اخ يدئولوژيا
ن واژه يا يم بجايشود. در ازمنة قد يردند مطرح مكها رشد  نگونه نگرشيه براساس اك ييومتهاكح
واژة  يريارگكشد. ب يار برده مكشتر بيب ياسيس -يو اعتقادات فلسف ياسيفلسفه سر ينظ ييها لمهك
را در  يا گروهي يدر اصل مجموعه اعتقادات فرد يستميواژة س يكعنوان  به يدئولوژيا

ت نموده و يتبع يخاص ينياز جهان ب يه به نوعكند ك يمطرح م يفلسفه اعتقاد يكچارچوب 
گر قرار يديكبا  يكارتباط ارگان يكدر  يركف -يموعه اعتقادن مجيا يركو ف يعناصر اعتقاد

گر از يد »عضو«به  ياعتقاد »عضو«ه هر كاست  ين معنيف به اين تعريدر ا يكرند. ارگانيگ يم
  اعتقادات مرتبط و منوط است.

ج شده من مجموعه از اعتقادات به هم منديل اكّمسلماً تحقق و تش يدئولوژيف از اين تعريبا ا
بگذرد  يدئولوژيا يكد از عمر يها با هزاره يها و حتّ ه قرنكست. سالها بليقابل حصول ن يسادگبه 

ن يب يكارگان ين سازگاريد. و ايد آيپد يدئولوژيا يك ين اجزاء اعتقاديب يكارگان يتا سازگار
ن ي، ا»هلاالانفصام «ه كوجود دارد  32»یالوثق عروة« ةاز اعتقادات تحت واژ يا اعتقادات فقط در رشته
ن يد ين رشته همان ساقة شجره اصلين در آنجاست و ايقت دين است و حقيرشته در اصل، اصل د

                                                                                                                                                                                              
31 - Pragmatism 

ُ ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم ال َُْخُذُه ِسَنٌة َو ال ، (آيت الكرسي): 255 -257سورة بقره، آيات  - 32 نـَْوٌم َلُه ما ِيف السَّماواِت اهللَّ
ِِْذنِِه يـَْعَلُم ما بـَْنيَ َأْيديِهْم َو ما َخْلَفُهْم َو ال  ٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِمبا شاَء َوِسَع   ُحييُطوَن ِبَشيْ َو ما ِيف اْألَْرِض َمْن َذا الَّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ 

يِن َقْد تـَبَـنيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيكْ  ُكْرِسيُُّه السَّماواِت َو اْألَْرَض َو ال ُفْر يـَُؤُدُه ِحْفظُُهما َو ُهَو اْلَعِليُّ اْلَعظيُم. ال ِإْكراَه ِيف الدِّ
ْلُعْرَوِة اْلُوْثقى ِ هللَِّ فقد اسَتْمَسَك  ِ لطَّاُغوِت َو يـُْؤِمْن   َوِيلُّ الَّذيَن آَمُنوا ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت َال اْنِفصاَم َهلا َو اهللَُّ َمسيٌع َعليٌم. اهللَُّ   ِ

ْ�ح خداوندي  اُب النَّاِر ُهْم فيها خاِلُدوَن.ِإَىل النُّوِر َو الَّذيَن َكَفُروا َأْوِلياُؤُهُم الطَّاُغوُت ُخيْرُِجونـَُهْم ِمَن النُّوِر ِإَىل الظُُّلماِت ُأولِئَك َأ
شود و همة آسمانها و زمين از  پايدار است. او را چرت و خواب عارض نمي نيست جز ذات يكتاي حق كه زنده و

داند آنچه را در جلو آنها و پشت سر آنهاست و  اوست. كيست كه شفاعت كند نزد او مگر باذن و اجازه خودش. مي
آسمانها و  هيچ كدام به علم او احاطه ندارند مگر به همان اندازه كه خودش بخواهد. كرسي و تخت عظمت او همة

شود. اوست كه بسيار بلند و داراي عظمت است. هيچ اكراه و اجباري  زمين را فراگرفته و از نگهداري آنها خسته نمي
در دين نيست، هركس به طاغوت كافر شود و به خدا ايمان بيĤورد چنگ به بند و ريسمان محكم خدائي زده كه پاره 

د است صاحب اختيار مؤمنين كه آنها را از تاريكيها به سوي روشنائي شدني نيست و خداوند شنوا و داناست. خداون
برد و كساني كه كافر به خداوند هستند دوستان آنها ديو و اهرمن و طاغوت است كه آنها را از  كند و مي هدايت مي

 باشند. برد؛ آنانند كه در دوزخ جاي دارند و هميشه در آن مي نور به تاريكيها مي
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 يان اسامياد يها هرچند رشته .آن در تمام جهان گسترده است يها ات و شاخهشعبه كاست 
ه انقطاع ك يهستند به شرط يكيان يبوده و هست و همة اد يكياصل آن  يداشته باشند ول يمتنوع

ه كرا دارند  يسمان منسجم همان اثرين ريمتصل به ا يها ذن نداشته باشند و همة رشتهإاز درخت 
 یالوثق عروةه متصل به كن شبين در دست ايد يقيگر فلسفة حقيآن دارد. به عبارت د يساقة اصل

اند و در  ردهكن منتسب ين و تديبه د اي گونه ه خود را بهك يقت واحده است و باقيحق و يكاست 
 يقينما هستند. لذا فلسفة حق نياند د امدهيدر ن يخيتار -يه جهانكن شبيعت با ايم و بياتصال مستق

ت يدر مقام والتفكّر  ه دركل گرفته كمطرح و ش ييها و به توسط انسانها ه در طول هزارهكن يد
باشد. لذا  يم يكارگان با ارتباط يه مشتمل بر اجزاء اعتقادكاست  يدئولوژين اياند مهمتر بوده

و باشد  مي تيبشر يدئولوژين ايتر يباشد غن یالوثق عروةه در ارتباط با ك ييبه معنا ينيد يدئولوژيا
ن را بخود گرفته و يج است و نام ديار رايار بسيه در جهان بسك ينيها اعم از شبه د يدئولوژيا يباق
  رند.يگ يقرار م يدئولوژين ايل و دون ايهمه و همه در ذ ياسيس يها يدئولوژيا

ه در كن منتسب نموده يخود را به د ين آنقدر سوءاستفاده شده و هر فرديمتأسفانه از نام د
تمام  يدئولوژيا يكل جهان مطرح شده و نه به عنوان كدر  يدة بازاريپد يكن بعنوان يعمل د

 يتر جهان يلكو بطور  يو اجتماع يخصش يرونيو ب يتوان توسط آن به آرامش درون يه مك ياريع
  د. يرس

 يب طرفداراتعصشود  مي به ذهن متبادر يدئولوژيلمة اكر كه با ذك يمياز مفاه يكي
د اصول يچوجه نبايه به هكنند ك يطرفداران آن گمان م يعنيمربوطه نسبت به آن است.  يدئولوژيا
د اصول يدانند. البته با يانعطاف مرقابل ير و غييرقابل تغيابد و آنها را موارد غير ييتغ يكدئولوژيا
 يكخ يه در طول تاركست ين معنا نين به ايا ير در مجموعه اعتقادات وجود داشته باشد وليتغيال
انسانها و جوامع در ازمنه و  يعمل يها هيزم و رويدر پراگمات يكدئولوژيه ثابت بماند. ظهورات ايرو
وم كشده مح يا زماني يطيمح يصورت دچار ناسازگار نيا ريغ متفاوت باشد در يدابنة مختلف كام

 33زميو دگمات يخرد يب يناآگاهانه نسبت به اصول نوع يريگ ب و سختتعص يگردد. ول يبه فنا م
ن سنگ يار متداول است و ايج در جهان بسيرا ينيشبه د يدئولوژيدر ا يخرد ين بيه اكاست 

الرحمه  هيعل يم اعتبار جلوه داده است. مولوكان يز نزد جهانين را نيد يجواهر گرانبها ي،بدل
  د:يفرما يم
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 ب خامي استگيري و تعص سخت
 

 نيني كار خون آشامي استجتا  
 

 يها شيباالخص در گرا .شود يهم مشاهده م ياسيس يها يدئولوژين تعصبات در ايا
مواضع  يشتريب يريگ د با سختين عقايه طرفداران اكم يشتر شاهد هستيچپ ب يكدئولوژيا

ز يها ن يدئولوژين اياز طرفداران ا ياريند. به هرحال بسينما يا از آن دفاع ميخود را ابراز و  يدتيعق
 اه بكاند  رفتهيرا پذ ييدنظرهايرده و تجدكنظر  خود صرف يكدئولوژيا يها زمان از دگم يدر ط

آن است  ييايپو يولوژدئيا يكاند. به هرحال الزمة  معروف شده 35سميا رفرمي 34سميونيروزنامهاي 
ن يه دكن اساس است يد آورد. بر هميدر خود پدرا ان و زمان اصالحات الزم كه نسبت به مك

ه همه ك يع مختلف را نضج داده درصورتيان متفاوت مطرح شده و شرايواحد در جهان تحت نام اد
  اند. قت واحد را مطرح نمودهيحق يكدن به يراه رس

  اقتدار
اقتدار نظام يا تحت عنوان  ياسيس يها ستميو قدرت و ثبات س يارائكاز مباحث اقتدار و  يكي

ز منافع و يدر تجه ياسيستم سيت سيعبارت از ظرف يستميته سيشود. اتور يمطرح م يستميته سياتور
 يكته ين اتوريباشد. ا يستم مينظر س مورد يهدفها ين و اجراييتع يافراد تابع خود برا يها خواسته

ها  گر ارزشيد. به عبارت ديآ يشورها بوجود مكموجود در  يارزشها يه بر مبناكنوع قدرت است 
شوند.  يم ياسيستم سيت به سيض قدرت و مشروعيجاد اقتدار و انتقال و تفويعمالً سبب ا

ند اهداف ك يت ميحما يار عمومكداند و اف يه جامعه مشروع مكآنچه  يبرمبنا ياسيس يها ستميس
ن يبر مردم باشند ا يشتر مبتنيب ياسيس يها ستميند. هرچه سينما يخود را مطرح م يها استيو س
و شود  مي ه منتقليقضائ يا حتيه يا مجرياعم از مقننه  يمرانكح يا اقتدار بهتر به نمادهايته ياتور

تاً ينهاشتر و ينند اقتدارشان بكاخذ  يشتر قدرت خود را از منابع مردميب 36ياسيس يها تيهرچه ال
  شتر خواهد بود.يبنيز ستم يس ياسيآنها باالتر و لزوماً ثبات س تميسيته سياتور

اتوريته سيستمي بدواً موفق ش يه اعمال زور و قدرت در افزاكنشان داده  ياديز يها يبررس
گردد و  اي كه سبب تحوالت عميق سياسي مي گردد تا به گونه است ولي سپس سبب كاهش آن مي
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. علت اين امر در اين است كه فشار و 37 »فإن امللك يبقى مع الكفر و ال يبقى مع الظلم«اند كه  گفته
كند كه نهايتاً  را براي مظلوم باز ميتفكّر  زور منجر به ظلم و ستم شده و ظلم و ستم عمالً مسير

تاً منجر به تولد يدر جامعه نهاتفكّر  ن نوعيا ندم خارج شود. رولاظسلطة راهي يافته از تحت 
ه آن قوم كدهد مگر آن ير نمييرا تغ يچ قوميخداوند سرنوشت ه«ه يشده و مصداق آ يا دوباره

ومت نرفته و كح يقبل ير بار فشارهاين زمان افراد زيه در اكقرار گرفته  38»ر دهندييخودشان را تغ
دستخوش  ياسيستم سيابد و سي ياهش مك يستميته سيتاً اتوريستند و نهايا يومت مكدر مقابل ح
  گردد. يد ميتحوالت شد

تر به  ها جا افتاده ن نوع نظاميدرا ياسيس يادهاهرد نكه گونة عملك يغرب يها اصوالً در نظام
ستم بر يت سيها و مشروع چون ارزش ييارهايرا عالوه بر مع ياسيستم سيس قتداررسد اساس ا ينظر م
ارتباط  يبرقرار يمجرارا ب احزا يارتباط يانالهاكگر يبه عبارت د .دانند يم يارتباطات حزب يمبنا

ها را در وجود  ن نظاميت ايند و علت موفقينما يم يها و منافع اقشار جامعه تلق ز خواستهيدر تجه
  دانند. يم ييادهاهن نيچن

ه كومت است كفة حيه وظكن اساس يبرا. متفاوت است يزم تا حدوديانكن مينگاه اسالم به ا
 يات حال افراد را بررسيومت موظف است جزئكت داشته باشد و حيبر رع يسرپرستت و يوال
 يانالهاكا دنبال يه رعاكنيد و نه ايمشروع رفع نما يها الت آنها را در قالب چارچوبكد و مشينما
ل كيرا تش ييها تيمه الكئت حايه يغرب يها حالت نظام ا منافع باشند. دريها و  ز خواستهيتجه
 ط حادث شدهيمنافع از شرا كسبستم برخوردار شده و در حال استفاده و يته سيه از اتوركاند  داده
ا يل و يخود را به آنها تحم يها خواسته يد به نحويه باكن جامعه هستند ين طبقات پائيو اباشند  مي

حق استفاده از منافع  يومتكح يها تيال يومت اسالمكه در حك يصورت ند. دريگوشزد نما

                                                                                                                                                                                              
ِة َعِن اْلبَـْرِقيِّ َعِن اْبِن َحمُْبوٍب َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّاٍر َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ  الكايف. -٦٥. ٣٣١ص :  ٧٢حباراألنوار ج :  - 37 َعِن اْلِعدَّ

اَر فـَُقْل َلُه ِإّينِ ملَْ َأْستَـْعِمْلَك َعَلى  اْئِت َهَذا اْجلَبَّ ع قَاَل ِإنَّ اهللََّ َعزَّ َو َجلَّ َأْوَحى ِإَىل َنِيبٍّ ِمْن َأْنِبَيائِِه ِيف َممَْلَكِة َجبَّاٍر ِمَن اْجلَبَّارِيَن َأنِ 
ْ�َواَت اْلَمْظُلوِمَني فَِإّينِ لَ  َا اْستَـْعَمْلُتَك ِلَتُكفَّ َعينِّ َأ َاِذ اْألَْمَواِل َو ِإمنَّ َماِء َو اختِّ ُهْم َو ِإْن َكانُوا ُكفَّارًا. بيان َسْفِك الدِّ ْن َأدََع ُظَالَمتـَ

لضم ما تطلبه  عند الظامل و هو اسم ما أخذ منك و فيه داللة على أن سلطنة اجلبارين أيضا بتقديره تعاىل حيث مكنهم الظالمة 
م غري جمبورين عليها مع أنه يظهر من األخبار أنه كان يف  م معاقبني على أفعاهلم أل ا و ال ينايف ذلك كو منها و هيأ هلم أسبا

م به و قوله فإين  الزمن السابق السلطنة احلقة لغري األنبياء مرو ن يطيعوا األنبياء فيما  �ياء أيضا لكنهم كانوا مأمورين  و األو
ديد للجبار بزوال ملكه فإن امللك يبقى مع الكفر و ال يبقى مع الظلم  .لن أدع ظالمتهم 

ُوا ما  ،11آية  سورة رعد، - 38 ُ ما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ َنـُْفِسِهمْ ِإنَّ اهللََّ ال يـَُغريِّ ِ . 
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براي خود ندارند و همانند خدمتكار وظيفة رتق و فتق امور مردم و باالخص طبقات را  يتيمكحا
  .39»رئيس قوم خادم آنهاست«اند:  پايين جامعه را دارند. لذا فرموده

  قدرت
 يشناس و چه در مباحث جامعه ياسيچه در مباحث علوم س ياسيس يها ليتحل يمحور اصل

رابطة قدرت و  ياست را بررسيرفته شده موضوع علم سيپذف ياز تعار ياريقدرت است. بسسياسي 
ف يگران تعريردن و اعمال قدرت بر دكومت كا هنر حيا فن و ياست را علم يدانند و س يسلطه م

بوده  ياسيشمندان علوم سياز اند يارير از زمان ارسطو تابحال مورد قبول بسيف اخيند. تعرينما يم
  افته است. يان يف بنين تعريهم يستاز در راين ياسيس يشناس است. جامعه
را مطالعة نوع قدرت و نحوة  ياسيس يجامعه شناسباشند  مي بر اصالت رفتار يه مبتنك يفيتعار

گران است. به عبارت يل خواستة خود بر ديتحم يتوانائ يدانند. قدرت به معن يع آن در جامعه ميتوز
تواند به واسطة  يت مين تبعينند. اكت يگر تبعياز گروه د يه گروهكشود  مي گر قدرت سببيد

ت از قدرت يچپ و راست تبع يها تين دو غايه اكن باشد يتابع يم قلبيا بواسطة تسليزور متبوع و 
ط يسمت تفر ارادت و در يامالً بكامالً زورگو و تابع كباشد. در سمت افراط راست آن متبوع  يم

از  يفيط يك دامنهن در يه اكباشد  مي متبوع مطيع قلبيخواه و تابع با ارادت يامالً آزادكآن متبوع 
نظام با  يكنند. در سمت راست ك يف ميل قدرت تعريامل را در تحمكت يامل تا رضاك يتيرضانا

  م است.يامل قابل ترسكار يبا اخت ينظام افراط يكامل و در سمت چپ كجبر 
 يت به معنايمشروع يجبر يها ومتكرند. حيگ ين چارچوب قرارميها در ا ومتكانواع ح

ن قدرت به نفع خود يام در اعمال اكح يپروائ يو ب يكيزيلمه را دربر ندارند و قدرت فك يواقع
ت يشوند مشروع يم يامل معرفكار يه با اختك يهائ ومتكومت است و در حكاساس استقرار ح

د از نوع يالقاعده با يعل يمذهب يها ومتكن است. حيتابع يم قلبيامالً براساس قبول و تسلكقدرت 
دهد  بررسي تاريخي نشان مي يرند وليگ يف قرار مين طيه در سمت چپ اكباشند  يهائ ومتكح

هاي ديني بجز چند نمونه از آنها كه قدرت در دست انبياء يا اولياء يا اوصياء الهي  كه تمام حكومت
  اند. داشتهبوده همه در سمت راست اين طيف يعني حكومتهاي جبري قرار 
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ها  داند. و اين مؤلفه اساس قدرت را برمبناي سنت جامعه يا قانون يا كاريزما مي 40ماكس وِبر
نشاند. دين نيز خود يكي از عواملي است كه  نيز به هرحال نظام سلطه را در محلي از طيف باال مي

اس آگاهي تابعين باشد تواند قرارگيرد. و هر سه اينها اگر براس اساس سنت يا قانون يا كاريزما مي
كند و در غير اينصورت برعكس خواهد بود و حاكميت با اعمال  مشروعيت قدرت را بيشتر مي

دارد. بسياري  نظرات و عالئق شخصي و گروهي ديگران را تحت نفوذ و اعمال قدرت خود نگه مي
ه تنوير افكار تابعين اند كه ب هائي نظير رونسانس سعي كرده از انديشمندان باالخص انديشمندان دوره

ه قدرت كن موضوع يطرح ا با 41بپردازند و تابوي سلطة ديني را به سلطة قانون برگردانند. منتسكيو
ه در رأس كس كه آنكد ينما يد ميد را در اذهان تشدين ترديست ايسلطان از طرف خداوند ن

ومت كه باشد. و حد قدرتش از طرف خداوند به او اعطاء شديرد لزوماً نبايگ يومت قرار مكح
آنها از قدرت ه كند ا هردكوانمود  يدر قرون مختلف همواره به نحو ياسالم يها ومتكا و حيسيلك

ه كنه شده ين گونه نهاديه در برادران اهل تسنن به اين نظريده است. ايگرد يارادة خداوند ناش
ن يب قرن در 14 ين تئوريند. اك يف ميام به سيه قكاست  يم همان پادشاهيركاالمر در قرآن  ياول

ه پادشاه فوت ك يشورها هنگامكن ياز ا يز در بعضيفرماست و اآلن نكج و حيجوامع اهل تسنن را
  نمايند. تجديد بيعت مي ين مجدد با سلطان بعديند تابعك يم

اين ارتباط سلطه و تمركز قدرت را  نيز كه از انديشمندان دوره رنسانس است در 42ژان بودن
ستم يس يگر اغماض مذهب را برايان ديا به بيمذهب و  يآزاد يداند ول يالزم م براي حاكميت

ت و اقتدار يند و مشروعك يف ميومت تعركجدا از ح يا دهين را پديد يشمارد. و يالزم م ياسيس
قدرت در  ين را مبنايف نموده و ديو هرج و مرج تعر ياز جامعه به رفع ناامنين يت را برمبنايمكحا
  داند. يومت نمكح

ده شده است يزائ ينيد يها ومتكش در همة اعصار از درون فشار حكم و بير مشابه كطرز ف
متولد شده و سنتز رنسانس  ينيومت دكاز درون تز ح ينيد يخراف يها ومتكاز ح ييتز رها يو آنت

  رده است.كخلق  يرا در جوامع بشر »تولد دوباره«ا ي
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German: Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus. Translated to English by Talcott 
Parsons (1930). 
41 - Charles Montesquieu (~1734), The spirit of laws, Translated by Thomas Nugent, revised by J. V. 
Prichard. Based on a public domain edition published in 1914 by G. Bell & Sons, Ltd., London. 
http://www.constitution.org/cm/sol.htm  
42 - Jean Bodin, (1576), Six books of the commonwealth, Abridged and translated by M. J. Tooley, 
Published 1955, Blackwell, Oxford, U.K. Alden Press. http://www.constitution.org/bodin/bodin.txt  
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  ثبات سياسي
 ياسيباشد. ثبات س يم ياسيبه جوامع ثبات س ياسيس يها در نگرشم قابل توجه يجمله مفاه از
مداوم  يها نيه دچار باال و پائك يباشد. نظام ينظام م يكرمتزلزل در يغ يتيفعال يروندها يبه معن

شود. هرچند مفهوم  يد را بتواند به روند با ثبات برگرداند باثبات خوانده ميشد يها انكا تينشود و 
و  يكيزيها اعم از ف ر نظاميآن در سا يمكنمود  يست ولين يمكده يپد يك ياسيثبات س

ان و يب ين ارتباط از جمله ابزارهايا در ايات پوياضير شده است. ركرّات مطرح و ذكبه  يكيزيرفيغ
  . 43باشند يده مين پديل ايتحل

از  ياريمطرح است. بس ياسيعلوم س يها هيدر نظر ياسيدر ارتباط با ثبات س يات مختلفينظر
ثبات  يتوازن قوا را مبنا يبرخ .دانند يم يستميته سياز اتور يرا ناش ياسيشمندان ثبات سياند
ه كباثبات است  ياسياز لحاظ س يا ه جامعهكن باورند يبرا 44نگتونير هرينظ يشمرند. برخ يبرم

  داشته باشد.دست  ز دريرا ن يرا دردست دارد قدرت اقتصاد ياسيه قدرت سك يا طبقه
داشته  ومت قراركدر رأس حع  يا وصي يا ولي يه نبك ينظام يعنيح يصح ينيد يها در نظام
جاد يجاد شده عمالً عوامل ايد و وحدت ايآ يبوجود م يكزماتياركت ياثر تبع بر ياسيباشد ثبات س

 يها ه در نظامك ياز موارد يكيد. ينما يف ميننده را محدود و تضعك نييباال و پا يا روندهايان كت
 يل رهبريه به دلك يزه شده قدرت است و هنگاميح قابل مشاهده است پوالريصح ينيد
 يگردد ول يبشدت افزون م ياسيجتاً ثبات سينتشود  مي يقطب يقدرت حول رهبر يكزماتيارك

در انتقال  ين ارتباط قابل تأمل است انتقال قدرت است. اگر مالحظات خاصيه در اك يمسئله مهم
 يومت بعدكح يريگ لكش يچگونگ يكزماتياركرد بعد از فوت رهبر يقدرت صورت نپذ

د. نماي يمرانكومت و حكح ةيس داعكز باشد و هريثبات ن يار بيبس ياسيتواند از لحاظ ثبات س يم
در ه ك يسانكفاق اتّه ب بيثر قركا يه حتك(ص) مشاهده شد   رمكامبر ايفاق در فوت پن اتّيمشابه ا

خدا خارج  ياز دست ول يومت اسالمكت حضرتش تن ندادند و حيخم حاضر بودند به وص ريغد
د: بعد رحلت يفرما يع مي گرفت. عل ون جامعه و صاحبان قدرت و جاه قرارياسيو در دست س

                                                                                                                                                                                              
  اه كنيد به كتاب معادالت تفاضلي و ثبات پوياي تعادل، نوشته نگارنده.نگ - 43

 http://www.bidabad.ir/doc/difference-equations.pdf  
44 - James Harrington (1656), The Commonwealth of Oceana. An edition prepared by Sten Bodvar 
Liljegren in 1924. http://www.constitution.org/jh/oceana.htm  
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  .45نفر سه رسول خدا همه مردم مرتد شدند بجز

  قطبي شدن
 ياجتماع يها ه نظاميلكبحث و طرح در شدن جوامع از موارد قابل  يا قطبيون يزاسيپوالر

ز قابل مشاهده است. ير موجودات نياست و در سا يعيدة طبيپد يكون يزاسياست. اصوالً پوالر
 يگروهها يانات اجتماعيدر اثر روند تحوالت و نوسانات و جركه ن است يا يشدن به معن يقطب

 يگروه يها يبند امر سبب دسته نيرند و ايگ يل مكش يهمجنس از لحاظ آراء و منافع به آهستگ
جتاً يرسند و نت يم كمشتر يبه هدفها كل داشتن آراء و منافع مشتريز به دلين گروهها نيو اشود  مي
شدن  يو قطب يبند ن نوع دستهيا يغرب يشود. در نظامها ين آنان واقع ميز بيناتّحاد  و ياركهم

ه ك ييها در نظام ون است.يزاسيپوالر نديرد و حزب قطب بارز در فرآيپذ يتوسط احزاب صورت م
م ياند با تعدد احزاب روبرو هست مودهيامل را پكر تجربه و تيمس ياجتماع يندهايمتر از لحاظ فرآك

ند ك يتر م يكرا به ثبات نزد ياسيستم سيس يانات اجتماعيو هرچه روند تحوالت و نوسانات و جر
  م.يشو يتر م يكنزد يدو حزب يمتر شده و به نظام دو قطبكتعدد احزاب 
قرار داشته باشد عمالً ع  يا وصي يا ولي يه در رأس آن نبك ينيدصحيح ومت كحاصوالً 

ت و يشود. هرچند فعال يمبدل م يحزب كبه نظام تخود به خود ر رشد نموده و يند اخيش از فرآيب
يزماياركآن و  يتايك يعت وحدت و رهبريطب يومت منع نشده ولكحاين نوع د احزاب در تعد 
  دهد. يسوق م يقطب يكستم عمالً نظام را به نظام يس

شدت رقابت  يقطب كت يها در مقابل نظام يدو و چند قطب يها از مطالب قابل طرح در نظام
و  يسب منافع گروهكن صاحبان منافع و آراء در يرقابت ب يا چند قطبيدو  يها است. در نظام

ش ياالصول رقابت به عنوان مأخذ افزا ياست. و عل يقطب كشتر از نظام تيب يدن به آراء جمعيرس
 يستمينه هرگاه رقابت در سيده مهم مطرح است. هرآيپد يكستم به عنوان يس يارائكو  يبازده

و  يش راندمان و بازدهيافزا ،تياد باشد مسلماً تنوع خالقيز ياسيا سي يا اقتصادي ياعم از اجتماع
 يتلق يقطب كت يها ن موضوع به عنوان نقطة ضعف نظاميد اياو ش .شتر خواهد بوديز بين يارائك

                                                                                                                                                                                              
َراِهيَم رجال الكشي، ُحمَمَُّد ْبُن ِإْمسَاِعيَل عَ  -٨٠. ٣٥٢ص:  ٢٢حباراألنوار ج:  - 45 ِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن َعِن اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ َعْن ِإبـْ

 ع َو َسْلَماُن َو اْلِمْقَداُد قَاَل فـََقاَل َأبُو َعْبِد اهللَِّ  ْبِن َعْبِد اْحلَِميِد َعْن َأِيب َبِصٍري قَاَل قـُْلُت ِألَِيب َعْبِد اهللَِّ ع اْرَتدَّ النَّاُس ِإالَّ َثَالثٌَة أَبُوَذرٍّ 
 فَأَْيَن َأبُو َساَساَن َو أَبُو َعْمَرَة اْألَْنَصاِريُّ.



  29     سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت

 

و  ياجتماع يها ستميش رقابت در سيه با افزاكن است ين مسئله ايا ته قابل توجه دركن .شود
ز از ياز آرامش خود را ن يشتريببخش عمالً افراد جامعه ضمن حصول راندمان  ياسيو س ياقتصاد
، ي، فرهنگي، رواني، روحي، اجتماعياسي، سياقتصاد، يارك، يشغل يها دهند. تنش يدست م
شرفته يده در جوامع پين پدياست و عمالً ا يو ... همه از عوارض رقابت و مسابقات اجتماع يعاطف
دستخوش  يشتر باشد آرامش افراد انسانيهرگاه رقابت ب يعنيار قابل مالحظه است. يغرب بس يصنعت
ن رقابت و يب يلدد تعايم ضرورتاً باينكم جستجو يرا در جامعه بخواه يشود. لذا اگر اعتدال يتنزل م

ن ارتباط نظام يتواند باشد. درا يثر نمكه مسلماً نه رقابت و نه آرامش در آن حداكم يابيآرامش ب
ن اعتدال را يد بتواند ايدر رأس آن نظام باشد باع  يصا وي يا ولي يه نبكح يصح ينيد يقطب كت

تواند  لحاظ كلي نيز چون چنين شخصيتي تربيتاً به اين اعتدال دروني خود رسيده مي از د.يفراهم نما
آيد و  حد اعتدال را مشخص نمايد. چون يافتن حد اعتدال از هر فردي برنميو شايسته است تا 

رسند كه به درجاتي از كماالت عقلي رسيده باشند. و اين  افرادي به درك صحيحي از اعتدال مي
  انسان كامل در حداكثر قرار دارد.  كماالت در

  احزاب سياسي
گروه  يك ياسيه حزب سكن است ينند اك يم ياسيه از حزب سك يا رفته شدهيپذ 46فيتعر

د. يآ يت بوجود ميمكومت و اعمال حاكو ح يار عمومكبدست آوردن اف يه براكاست  ياسيس
ومت و كبدست آوردن قدرت و حجتاً يو نت يار عمومكردن افكل كهدف احزاب در وهلة اول متش

 يك يبرمبنا ياسيباشد. معموالً احزاب س ياعضاء م يت در جهت اهداف گروهيمكتاً اعمال حاينها
ند و آمال و ينما يه توسط آن مردم را بدست خود جذب مكقرار دارند  يدئولوژيا ايهدف 

احزاب  ياصل ةين سه پايا عمل احزاب در مرامنامه و اساسنامه آنها مندرج است. معموالً يها وهيش
 ه بتواند تا حدكرد يگ يل مكش ي، مرامنامه و اساسنامه حزب در چارچوبيحزب يدئولوژيا يعني

ل از دو جهت منتج به كو تش يكين نزديند. اك يكگر نزديديكالمنافع را به  كن افراد مشتركمم
 يو فرد يت منافع گروهيمنافع و تقو كسو اشترا يكگردد. از  يدر اجتماع م يآثار مثبت و منف

در  يالت گروهيها و تما خواسته نزه شديانالكت و يتواند خود سبب تقو يل مكن تشياز ا يناش

                                                                                                                                                                                              
  .تهران، 1372ترجمه ابوالفضل قاضي، انتشارات دانشگاه تهران، . سياسيشناسي  جامعه موريس، دورژه - 46
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 يگروهها يبرا يتواند مورد استفاده ابزار يگر ميد ين بهتر شود و از سويت و تقنيمكاعمال حا
  د.رار گيرن آنها قيگردد و در خدمت منافع متنفذ ياقتصاد-ياسيخاص س
ارائه  يات متفاوتيها و نظر بحث ياسيس يها ت وجود احزاب در نظاميا اهميباب ضرورت  در

 يشناسائ ها ومتكح  تيرا در روند فعال ن نهاديب ايا معاياز محاسن  يدام جهات خاصكه هركشده 
هستند  يل و قوكاحزاب متش يه داراك 47يستيپلورال يها ستميه سكن باورند يبرا ياند. برخ ردهك

جامعه بوده  ياسيو س ي، اجتماعين نهادها همراه با توسعة اقتصادياند و ظهور ا امدهيشبه وجود ن يك
رد كس يا تأسيل يدر جوامع تحم يست تا بتوان آن را به صورت تصنعين يزيده چين پدياست و ا

ل كند شين فرآيه احزاب از درون اكانجامد  يم يهائ لكند تقابل منافع و آراء خود به تشيه فرآكبل
  .شوند فته و متشكل ميگر

ها و منافع صاحبان حزب و دولت  ن خواستهيب يگر ف احزاب نقش واسطهياز وظا يكي
به حزب ن نقش يبا ا يستكيمار يدگاههاياست. د يستيپارلمانتار يها وهيق شيباالخص از طر

 يگر نقش واسطه ها هين اتحاديمطرح هستند و ا يارگرك يها هياتحادآنان دگاه يدر د .دننگر ينم
 49وزكمار و هربرت 48رپپو ارلكر ينظ يها و افراد ستيسكه نئوماريطبق نظر بر يندارند و حت

 كنند كه و استدالل مي ز بشوندين يارگركر تحوالت يش سبب تأخيخو يتوانند با مساع يم
 يريجلوگ يارگركها و تحوالت  گردد تا از تنش يم ييها وهيها و ش انالكسم همواره دنبال يتالياپك
است  ير نمود حزب مخالف منافع همگانيا را تحريكآمر يساسه قانون اك 50سونيده مديند. به عقك

ق ين طرينده از اكپرا يه سازمانهاكشود  مي ه وجود حزب سببكن باور بود يس دورژه برايو مور
به  نگاه انتخاباتي يكسازند. دورژه  يرنده برقرار ميم گيتصم يرا با نهادها يتر افتهيل كارتباط تش

به احزاب دارد و  نگاه سيستمي يك 51دارد. آلموند يستيپارلمانتار ياسيس يها وجود حزب در نظام
ردن افراد ك ياسيس يداند. اجتماع يم 52»ردنك ياسيس ياجتماع«ند يالزم در فرآ يا لهيحزب را وس
چه  ياسياست و نظام س ياسياز نظام س يه جزئكه فرد آگاه شود كاست  ين معنيجامعه به ا

فه را برعهده گرفته و با ين وظيل مناسب اكتش يكاو دارد. حزب بعنوان  يو زندگ يبر و يراتيتأث

                                                                                                                                                                                              
47 - Pluralisic 
48 - Karl Raimund Popper (1902-1994). 
49 - Herbert Markuze (Marcuse) (1898-1979). 
50 - James Madison (1787–1800) 
51 - Gabriel A. Almond (1911-2002), G. Bingham Powell Jr, (1966), Comparative Politics: a 
Developmental Approach, Little, Brown Pub., Boston. 
52 - Political socialization. 
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ش ين موضوع سبب افزايد و اينما يردن افراد مك ياسيس يمربوطه اقدام به اجتماع يها يارائه آگاه
ه توسط حزب وارد كاست  يگريد يورود ،ز منافعيشود. تجه يستم ميس ياسيس 53تيمشروع

ستم يورود به س يمختلف جامعه را برا يلذا حزب منافع اقشار و گروهها .گردد يم ياسيستم سيس
  د. ينما يزه ميانالك ياسيس

ه در طول كن باورند ين نگاه برايطرفداران ا .چپ يك نگاه تضاد طبقاتي استد فالسفة يد
ن موضوع بدون يس به اكنگاه مار .تحوالت بوده است يعامل اصل يطبقات يخ همواره تضادهايتار

سم و يسم، بلشوينيلن -سمكيمار يدگاههايطرح د با يات ويل نظريگرچه تعد ؛توجه به حزب است
 يگريدگاه ديز ديه احزاب ننگاه توسعه اقتصادي بابد. ي يسم گسترش ميدر مقابل آن منشو

بوده  يل احزاب توسعة اقتصادكيه علل تشكده دارند يعق 54مانند الپالمبورا يباره است. افراد نيدرا
نترل منافع شده ك يده براين پديد و درآمد سبب وقوع ايو تول ينولوژكش دانش و تياست و افزا

د، روابط يه ظهور مشاغل جدكند ك يل ميل تحلكن شيده را به اين پديا نگاه اجتماعي است.
نند و ك يشتر ميمردم را ب يها د و خواستهنريپذ يشرفت صنعت وقوع ميبا پ ينينو و شهرنش ياجتماع

 يو رفاه ياجتماع يها توانند به خواسته يانال حزب بهتر مكه از كنند ك ياقشار جامعه احساس م
 ياسيشتر افراد نسبت به مسائل سيب ياز آگاه يشرفت احزاب را ناشيپ نگاه سياسيند. ينائل آ

را  57يستيو پلورال 56كياري ي) به پليشررايا هي( 55كيررايه يها ستمير تحول سيداند. نگاه اخ يم
  داند. يل و رشد احزاب مكهمراه با تش

فع ال منكل منافع و تقابل در برابر تشكغرب به منظور تش ياسيس يها احزاب در نظام
از رقابت صاحبان منافع  يون اصوالً ناشين فورماسيگردد. ا يل مكيف و تشيمتقابل تعر يگروهها

سبب خلق  يت ارادة عموميمكن حايل گرفته و اكش يت ارادة عموميمكفلسفة حا يبرمبناه كاست 
 يت برمبنايمكن نوع حاياستنتاج منافع در ا يوه فلسفيشده است. ش ياسيت ارادة سيمكن نوع حايا

دهد. و  يتز رخ م يت از تضاد منافع احزاب تز و آنتيمكه سنتز حاكاستوار است  يكتكاليد ينوع
احزاب در  يعنيشوند.  يممنبعث انجامد  يه به رقابت مك يآزاد يف نوعيتعراز ها  وهيش نيهمة ا

با خود  يار عمومكردن افكزنند و با همسو يرقابت دست م يش به نوعيخو يحصول منافع گروه

                                                                                                                                                                                              
53 - Legitimacy 
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  ند.ينما يگروه خود م متدن حق به سيشانكبر  يسع
مباح از امور  ياريرقابت در بس ند متفاوت است. گرچه در اسالمين فرآينگرش اسالم به ا

به  يا عالقه يو دولت اسالم حتشود  نمي تشريعدر رقابت سالم  يشناخته شده است و اصوالً منع
از لحاظ  يول 59،مانع رقابت است يه به نوعك 58انحصار آن را ندارد ياقتصاد يس دولت به معنيتأس
در  ياسيگر رقابت سياست. به عبارت درفته يپذ ياسيوحدت را در مسائل س راهبرداسالم  ياسيس

و  ياسيس يها وهيش يلك يده ق جهتيه از طركوندد بليپ يق تقابل احزاب بوقوع نمياسالم از طر
  شود. يده نميد يا حزبي يگروه يها لكدر تش ياگرچه منع ،ابدي ين تحقق ميتقن

خ يبود. تارص امبر اسالم يب مسجد ضرار به امر پين ارتباط تخرير در اكاز موارد قابل ذ يكي
ن است. در يه شرح مختصر آن اكور است كخ مذيتب تاركن مسجد در يب ايس و تخريتأس

ان يسازند تا به مؤمنان ز يم يه مسجدك ييدهد: آنها يخدا شهادت م« د:يفرما يم ميرك قرآن
امبرش جنگ يپخواهند با خدا و  يه مك يسانك يفر و تفرقه اندازند و تا براكانشان يو م60رسانند

نبوده است؛ دروغ  ياركويكجز ن يه ما را قصدكخورند  يباشد، آنگاه سوگند م ينگاهيمكنند ك
ان شده يبن يزگاريه از روز نخست بر پرهك يهرگز در آن مسجد نماز مگزار. مسجد ند.يگو يم
را يباشند، ززه كيه دوست دارند پاكهستند  ي. در آنجا مردانينكه در آنجا نماز كتر است  ستهيشا

او نهاده بهتر  يان مسجد را بر ترس از خدا و خشنوديه بنك يسكا يآ زگان را دوست دارد.كيخدا پا
ر آن را شسته باشد نهاده است تا يه آب زك يلگاهينارة سكان مسجد را بر يه بنك يسكا آن ياست، 

اند  ه برآوردهكآن بنا  ند.ك يت نميبا او در آتش جهنم سرنگون گردد؟ و خدا مردم ستمگر را هدا
ه دلشان پاره پاره گردد. و خداوند دانا و كش در دلشان خواهد بود تا آن هنگام يتشو ةيهمواره ما
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 اقتصاد كالن مراجعه شود.  تب) به كCrowding out effectازدحام دولت ( باب اثربراي بحث در  - 59
�ادًا ِلَمْن ، 107-110آيات  ،سوره توبه - 60 حاَرَب اهللََّ َو َو الَّذيَن اختََُّذوا َمْسِجدًا ِضرارًا َو ُكْفرًا َو تـَْفريقًا بـَْنيَ اْلُمْؤِمنَني َو ِإْر

َس َعَلى التـَّْقوى  َرُسوَلُه ِمْن قـَْبُل َو لََيْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْد ِإالَّ اْحلُْسىن ِمْن َأوَِّل   َو اهللَُّ َيْشَهُد ِإنـَُّهْم َلكاِذبُوَن ال تـَُقْم فيِه أََبدًا َلَمْسِجٌد ُأسِّ
ٌر   تـَْقوى  َأ َفَمْن َأسََّس بـُْنيانَُه َعلى. َن َأْن يـََتَطهَُّروا َو اهللَُّ حيُِبُّ اْلُمطَّهِّرينَ يـَْوٍم َأَحقُّ َأْن تـَُقوَم فيِه فيِه رِجاٌل حيُِبُّو  ِمَن اهللَِّ َو ِرْضواٍن َخيـْ

اَر ِبِه يف  َأْم َمْن َأسََّس بـُْنيانَُه َعلى ْ   اِلمَني ال َيزاُل بـُْنيانـُُهُم الَّذي بـَنَـْوا ريَبًة يفِر َجَهنََّم َو اهللَُّ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّ   َشفا ُجُرٍف هاٍر فَا
ُ َعليٌم َحكيٌم.  قـُُلوِِْم ِإالَّ َأْن تـََقطََّع قـُُلوبـُُهْم َو اهللَّ
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و  »َو الَّذيَن اختََُّذوا َمْسِجداً ««: 61هكالسعاده آمده است  انير بيات در تفسين آيدر شرح ا .»م استكيح
است از قبيل  »مرجون«يا بر  يا بر دو معطوفش، »منافقون«عطف بر آنان كه مسجدي برپا كردند 

عطف اوصاف موصوف واحد، يا عطف دو امر متغاير، يا مبتداي خبر محذوف يا خبر مبتداي 
محذوف يا مفعول فعل محذوف. روايت شده كه فرزندان عمرو بن عوف مسجد قبا را بنا كردند و 

 پسغنم بن عوف به آنها حسد بردند فرزندان  انبرادرانشپس رسول خدا ص در آن نماز خواند، 
 قلوبند و بين مؤمنين فرق بيندازند، و در كنحيله به اين مسجد ضرار را بنا كردند، پس خواستند 

د و نآنها موعظه ك رآنان شك ايجاد نمايند بدين ترتيب كه ابوعامر راهب را از شام دعوت كنند تا ب
و در دينشان مضطرب شوند، پس خداي تعالي  دين اسالم را ذكر كند تا مسلمانان شك كرده وهن

پس اباء  .نماز به مسجدشان دعوت كردندص را براي سول خدا رلذا  .دخبر دااين  بهپيامبرش را 
و عذر آورد كه من مهياي سفرم، و پس از آنكه از تبوك  كرد و حين ارادة غزوة تبوك بود

. و اين ردن آن و انداختن مردار در آن كرددان ك امر به هدم آن و احتراق آن و زبالهرد كمراجعت 
براي  كند صافي است كفايت مي )تفسير(است، و آنچه كه در  ذكورم تبه تفصيل در مفصال قصه
َو تـَْفريقًا بـَْنيَ اْلُمْؤِمنَني « ضرار و كفر براي حصول كفر يا براي تحصيل ازدياد كفر »ِضرارًا َو ُكْفراً « تبصر

�اداً  براي كسي كه  »ِلَمْن حاَرَب اهللََّ َو َرُسوَلُه ِمْن قَـْبلُ « تفريق بين مؤمنين و كمينگاهي مترقبو  »َو ِإْر
. يعني ابوعامر راهب. نقل است كه او در جاهليت رهبانيت اختيار از قبل حارب خدا و رسول او بوده

بر عليه حزبي حسد برد و گذاشت به او  مقدوقتي رسول خدا ص به مدينه پس كرد و پالس پوشيد، 
هايي  ل داد، سپس بعد از فتح مكّه گريخت و به روم رفت و نصرانيت اختيار كرد. در غزوهيشكت او

كرد. تا اينكه به شام گريخت، باشد كه از  كه رسول خدا داشت عليه آن حضرت جنگ و مقاتله مي
َو َلَيْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْد ِإالَّ «مرد.  »ّنسرينق«در  وبه جنگ رسول خدا بيايد، با آنها قيصر سربازاني گرفته، 

چيزي يا خصلت نيك نيك، عاقبت نيك، يا اراده كنند كه ما جز نيكي يا  سوگند ياد ميو  »اْحلُْسىن
يند. گو است كه آنها دروغ مي شاهدو خدا  »َو اهللَُّ َيْشَهُد ِإنـَُّهْم َلكاِذبُوَن ال تـَُقْم فيِه أََبداً «اراده نكرديم. 
علت كثرت استعمالش در قيام براي نماز از آن به  »قيام« يا براي نماز چون ازنايست، در آن هرگز 
َس َعَلى التـَّْقوى«، شود نماز متبادر مي بدان كه همانطور مسجدي كه بنا شده است بر تقوا.  »َلَمْسِجٌد ُأسِّ

همچنين براي هر عملي شود  مي استوارمقري دارد كه اساس برآن و اساس كه يك بنا سقف و 
بر  است آنبر آن استوار است، پس سقف عمل صورت  اساسو مقرّي است كه  اساسصورت و 
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ن نيت است، پس به نيت اياست كه مقتضي  سيشأن كمقرّ آن ، و آن و اساس آن نيت عامل است
گردد و عمل مبتني بر  و بر آن مستقر ميشود  مي نشاءآيد و از شأن عامل نيت ا به وجود ميعمل 

(بگو همه بر شاكله عمل ، »شاِكَلته یُقل ُكّل يـََعمل َعل« .استوار استعامل  اكلهنيت بر شنيت است و 
بر نابينايان ماند  ، و لكن اين ظهور مخفي مياكلهو عمل ظهور نيت است و نيت ظهور شكنند)،  مي

يكي از وجوه علم به تأويل قرآن  بصيرت ظاهر است، و علم به مبناي عملگرچه براي اصحاب 
شود، و هر كس كه  از مقتضيات نفس باشد نيت او الهي مياكلة او تقوي است، پس هركس كه ش

بر شاكله تقوي، و هرگاه عمل مبتني بر نيت الهي قائم است الهي او عملش مبتني بر نيت چنين باشد 
عامل به همين جهت يا از جهت اينكه قلب . بواسطة ظهور اين نيت در عملشود  مي باشد عمل الهي

و  آن و صورآن جد خانه خدا ناميده شده با اينكه در مواد اخانه خدا، مساست براي واقف آن آن 
َو «است. و تحقيق معني مسجد در سوره بقره ضمن آيه  مشتركبا ساير بناها آن  ءن و عامل بنابقاع آ

مسجد آن يعني تأسيس  از ايامآن،  اولاز روز  »ِمْن َأوَِّل يـَْومٍ «گذشت.  »َمن َأظَلم ِممَّن َمنع َمساِجَد اهللّٰ 
مسجدي كه اساس آن بر نفاق است،  ازنماز ايستادن در آن احق است براي  »َأَحقُّ َأْن تـَُقوَم فيهِ «قبا. 

در آن مرداني  »ُروافيِه رِجاٌل حيُِبُّوَن َأْن يـََتَطهَّ «نيت متّقي هم جنس با تو است.  يت آنزيرا كه مظهر
و  »َو اهللَُّ حيُِبُّ اْلُمطَّهِّرينَ «هاي ظاهري.  باطني و نجاستدوست دارند پاك شوند از ارجاس هستند كه 

به اهل قبا گفت: در طهارتتان همانا او از نبي ص روايت شده كه خدا مطهرين را دوست دارد. 
شوييم، فرمود: پس  كنيد چون خداوند شما را خوب ثنا گفته است؟ گفتند: اثر غايط را مي چكار مي

بنيان او آيا كسي كه  »َأ َفَمْن َأسََّس بـُْنيانَهُ « .َو اهللَُّ حيُِبُّ اْلُمطَّهِّرينَ خداوند درباره شما نازل كرده است: 
 »من اهللّ « تقوي از خدا و رضوان؛براي  »ِمَن اهللَِّ َو ِرْضوانٍ   تـَْقوى  َعلى«باشد  وجودشبر اساس بنيان 

فاء بر تقديم و تأخير است يا بر  شود، و همزه و ستفاد ميم هعطف بر محذوف است كه از سابق
خري ام مسجد  یالّتقو  یأمسجد اّسس عل«ين است: ا نتقدير معطوف عليه بين آن دو است، تقدير آ

(آيا مسجدي كه  »من اهلّل و رضوان یتقو او فمن أّسس بنيانه علی الّنفاق فأمن أّسس بنيانه  یأّسس عل
اساس آن بر تقوي است بهتر است يا مسجدي كه اساس آن بر نفاق است كه اساس بنيان آن سست 

ٌر َأْم « )استكسي كه بنيان آن بر تقوي از خدا و رضوان  يااست  يا  »َشفا ُجُرفٍ   َمْن َأسََّس بـُْنيانَُه َعلىَخيـْ
ها آنرا شكافته  ؟ جرف كنار وادي است كه سيلبنيان آن را بر كنار آبكند اساس كندكسي كه 

و  »هائر«اصل آن  »هارٍ «ن است. آدارد، و شفا شكاف  برد و شكاف برمي خاك اصلي را مي واست 
اَر ِبهِ «است. اي مشرف بر سقوط  است و آن شكافته شده »هور« ْ ساقط كرده يا پس همانا رب او،  »فَا
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در آتش  »ِر َجَهنََّم َو اهللَُّ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلمنيَ   يف«را كه بنيان را تأسيس كرده او را يا بنيان كسي 
كسي كه پس عطف به اعتبار معني است گويا گفته: كند  جهنم و خدا قوم ظالمين را هدايت نمي

كند. بدان كه نفس انساني  ستمگران را هدايت نمي قومانش بر شفير جهنّم است ظالم است و خدا بني
د، سپس به كن ميتدرج ، سپس به فعليت نبات بر آن نيستدر ابتداي خلقت جز فعليت جماد چيزي 

فعليت مراتب حيوان از مراتب كرمها تا به مراتب بهيميت و سبعيت، سپس به فعليت شيطانيت، 
مقام تميز او به خير و شرّ عقلي در اول مراتب  و في الجمله اينبه فعليت انسانيت في الجمله سپس 

طين كه در آن جهنّم و ، و در اين هنگام به حالت برزخ بين عالم جنّ و شيااستبلوغ و تكليف 
 آن و ريحان آنو روح آن م يو نع جنانآتش آن است و بين عالم مالئكه با مراتبش كه در آن 

كنند و  در او شياطين تصرّف مي .گردد، و انسان در اين مقام جز قابل صرف نيست واقع ميباشد  مي
علو كنند و او را به  تصرّف ميدر او كنند، و مالئكه  عالم خودشان جذب ميبه و  سفلاو را به عالم 

و  سفلقوه و استعداد سير كردن بر تمام مراتب  براي اوكنند، و  عالم خودشان جذب ميو به 
او شد و با بصيرتش  ساعد، پس اگر توفيق هستو اتّصاف علو بر تمام مراتب  و اتّصاف به آنها

پرهيز كرد و به آنچه كه كه جذب شياطين جز به دار شرور نيست و از آن  درك كردشرور را 
، بلكه از آن بر حذر بود و در مقام انسانيت منصرف نشداست  هو بهيمي هو سبعي هقوه شيطانياقتضاي 
از لوازم سخط خدا تقوي را بر  تعيششوجودش و  ةخان آن ايستاد پس به تحقيقرجاً مراتب و متد

از  را درك كند وكرده است. و اگر العياذ باللّه خذالن خدا اساس كه مقتضاي قواي مذكور است 
د كه نزديكترين شوجذب  هوسوسه شيطان مقام قواي مذكوربه د و ومقام انسانيت منصرف ش

ترين  ترين و سست مقامات او به عالم سفلي است كه در آن جهنّم است و در اين مقام كه ضعيف
است، كه  ش اساس كردهترين مقامات بر سستيشش را تعخانه وجود و پس است ايستاد  اومراتب 

بماند بنيانهايشان كه ساختند.  »ال َيزاُل بـُْنيانـُُهُم الَّذي بـَنَـْوا«كند.  اگر منهدم شود به جهنّم سقوط مي
مگر  »ِإالَّ َأْن تـََقطََّع قـُُلوبـُُهمْ « ريب در قلوبشان به سبب شك »قـُُلوِِمْ   ريَبًة يف« يعني اهل مسجد ضرار

ُ َعليٌم َحكيمٌ «شوند. باثري از آن نماند تا متّصف به ريبه پس دلهايشان  قطع شود و خداوند عليم  »َو اهللَّ
 آنهاست، و خدا داناي حكيم است تهو بال شانبنيان آنها به سبب جهل و حكيم است. يعني همانا

امر او ص از خداست پس بايد منهدم شود، چنانكه روايت شده كه  شانسبب دوريآنها بنيان  پس
  .»دآن كرو سوزاندن آن به انهدام 
ه حضرت يجد بود. نظراان مسيبان ياسياز رقابت س يرين مسجد جلوگيب اياز علل تخر يكي
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 يمحل برا يكفقط  يدر هر شهر يعني .مسجد در هر شهر بود يكتفا به كباره ا نيا درص رسول 
 يبرا يشهر محل يكا چند مسجد در يصورت دو  نيا ريغ چون در .ن فراهم شودياجتماع مسلم

 يشناس دگاه جامعهينونت و تفرقه خواهد شد. از ديتاً سبب بيجذب صاحبان آراء خاص شده و نها
 يا ه گونهكل خواهند داد كرا ش ييتهايد و فعالشون ميگر يديك ياسيس يدو مسجد رقبا ياسيس

ردن كزه يانالكفة يوظ يغرب يها ز در نظاميب ناحزادهند. در اصل  يل مكيرا تش يسازمان حزب
ار، كردن افكزه يانالكن يتوانست سبب هم يز ميو منافع را دارند و تعدد مساجد ن ها ار، خواستهكاف

ن يتند. به اگرف يرا م ياسيس يگر موضع رقبايديكتاً مساجد نسبت به يو منافع گردد و نها ها خواسته
از نامطلوب  يند و به عنوان سمبليب نمايه مسجد ضرار را تخركدستور فرمود ص ل حضرتش يدل

  ل نمود.يتبد يدان بودن تفرقه آنجا را به زباله
اء ياء و اوصياء و اوليه در همة ازمنه انبكند ك يار مكز آشيان نير اديسا يخيتاررد كعمل يبررس

وه يشجامعه با از افراد  ياند هرچند گروه ه آحاد جامعه بودهيلكن يم وحدت بكيدر جهت تح ياله
ت و يل سمت واليخدا به دل يگر ولياند. به عبارت د ه مخالفت داشتهزمان يا وصي يا ولي ينب ينيد

اتّحاد  ش است ازيه نگران تفرقه فرزندان خوك يخلق خدا دارد همانند پدر ةيلكه نسبت به ك يپدر
 يهايروهمانند جمع ن يكيزين فياز لحاظ قواناتّحاد  چون مفهوم .ندك يت مين خلق خدا حمايب

 ورين نيه اكند ك يجاد ميرا ا يبزرگتر يوريهمسو بردار ن يهاورين يهمسو است و جمع بردارها
 يرويبردار ن واگر د ياست. ول يو انسان ي، اقتصادي، اخالقياجتماع يها تكان حرياساس و بن

 يروهايرو تفاوت نيامل خالص نك ييدر هنگام تخالف و ناهمسو ،مينكناهمسو را با هم جمع 
 يروهايند برابر با جمع نيفرآ يرويامل نك ييدر حالت همسو يخالف خواهد بود. ولتم يبردارها
مندرج  يكانكتب مكروها در يآن در مورد ن ياضين رين مبحث از لحاظ قوانيباشد. ا يهمسو م

و باشد  مي ز صادقين يانسان ياجرام صادق است بر رفتارها رو بريه قواعد نكاست و همانگونه 
  ق است.يقابل تطب يبراحت

  حاكميت ارادة عمومي
ف در حقوق ين تعارياهم ا يقانون ارائه شده ول يمختلف برا يها از جنبه يف متعدديتعار
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ف ين تعري. ا62است يت ارادة عموميمكه قانون عبارت از حاكگردد  يف بازمين تعريمعاصر به ا
ن يب يو قرارداد اجتماع يه جمعيت و نظريثركت ايمكرا در ارتباط با حا ياديار زيگرچه مسائل بس

و  يجوامع بشر ياز لحاظ اعتال يدهد ول يل مكن شيرا در تقن يراسكافراد در بردارد و روح دمو
 ت ارادةيمكال عمده است. حاكدچار اش يات روحيو رشد متعال يت تعالسمبه  يامل انسانكت

ن پسند به نفع يد در جامعه اعمال گردد خواه ايت بايثركه پسند اكن مفهوم است يبه ا يعموم
 ةيلكبر  يآزاد يبر اعطا يت ارادة عموميمكه حاكم ينك يمثال فرض م يا نباشد. برايانسانها باشد 

 يتيهر فعال ين ارادة عموميل خود آزادند تا در چارچوب ايافراد جامعه تعلق گرفته و مردم بر وفق م
ش يه پك يمند شوند. سؤال بهره يويل دارند از لذائذ دنيه مكانجام دهند؛ مثالً آزادند تا هرقدر 

ال و شهوات يام يرد تا اطفايج گضدر جامعه ن يبندوبار يه بكد اجازه داد يا باين است آيد درايآ يم
ار همگان باشد تا ير جامعه در اختد اجازه داد تا مواد مخدر ديا بايمثال آ يابد؟ برايانسانها تحقق 

اصوالً نفس  .است يگونه سؤاالت منف نين مواد برسند؟ مسلماً پاسخ به اير ايهمه به لذائذ تخد
شتر به يش به تلذذات تن دارد و هرچه در شهوت و غضب رهاتر باشد بيو گرا يرو به پست يانسان

 يعني .است يلكدچار نقص  يعمومت ارادة يمكحا يلكلذا اصل  .زند يگران صدمه ميخود و د
ار هنجارها و تابوها در يو مع كمال يعموم يت آنها داده شود و رأيثركار انسانها به اياگر اخت

 يروهايت انسانها تابع نيثركرا ايز .ميت باشيل انساند منتظر عواقب سوء تنزّيرد بايگ جامعه قرار
م حضرت يرك  نند. در قرآنك يم يبد رو همواره امر بهين دو نيشهوت و غضب خود هستند و ا

  .»است يننده به بدكار امريه همانا نفس بسكنم ك يمن خود را تبرئه نم«: 63ديفرما ي(ع) م وسفي
 ينولوژكه از لحاظ دانش تكجهان  يشورهاكن يتر شرفتهين و پيتر درحال حاضر در متمدن
قرارگرفته  ييبر سؤ رفتارها يعمومت ارادة يمكتعلق حا هكم ينيب يسرآمد همة ملل جهان هستند م

ف يو تعر يباز همجنس يها يمثال آزاد يشود. برا يده ميوانات دياز ح يمعدودفقط ن يب ه درك
بازان از اين نوع است كه در ميان حيواناتي چون  مشابه حقوق زناشوئي براي همجنس يحقوق
كه شود  مي ها مالحظه بين خوك ي كه اين پديده نيز فقط دردها ديده شده و يا آزادي قوا خوك

بين ساير جانداران اين رفتار  دهد و در ها قرار مي خود را در اختيار ديگر خوك مادهخوك نر، 
                                                                                                                                                                                              

حقوق خصوصي ايران، دانشكده علوم اداري و نگاه كنيد به: كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در  - 62
 و همچنين: سرگذشت قانون، علي پاشا صالح. 1352مديريت اداري دانشگاه تهران، 

لسُّوء  َو ما أُبـَرُِّئ نـَْفسي«، 53سوره يوسف، آيه  - 63 ِ  .»ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّارٌَة 
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ن اعمال بوده است و يا يهمواره در نف و تاريخ نهي اولياء بشر كه پيامبرانند .شود كمتر مشاهده مي
ا به قتل رساندن يقه گذاشتن و يو در مضنسبت به راندن  يحت يت ارادة عموميمكسابقه تهاجم حا

حضرت لوط و تحت فشار قرارگرفتن  يخ ثبت است. ماجراهايت همواره در تارين سروران بشريا
ور است. كمذ يآسمان بتكدر  يباز همجنس يوع آزاديش يعني يآن حضرت در مقابل ارادة عموم

زشت  ياركه به قوم خود گفت چرا كو لوط آنگاه «: 64ديفرما يم ميرك ن ارتباط در قرآنيا در
زنان با مردان شهوت  ياند؟ شما به جا ردهكش از شما نيس از مردم جهان پكچيه هكد ينك يم
خود  ةيه گفتند: آنها را از قركن نبود يجز ا د، جواب قوم اويار هستكتجاوز  يد، شما مردميران يم

   .»نديجو يم كيه پاكهستند  يه آنان مردمكد يبران
امبران را يقوم لوط پ«: 65ديفرما يه مكگر آمده است يان دين موضوع به بيسورة شعرا همدر 

د و ياز خدا بترس ،ن هستميام يامبريشما پ يمن براه برادرشان لوط گفت كردند آنگاه كب يذكت
ميان از  آيا ،تنيس عالمينپروردگار جز بر من كه پاداش طلبم  ينماجري از شما  ،دينكاطاعت 
 د؟يگوئ يم كده است تريتان آفريه پروردگارتان براكرا  يد و همسرانيزيآم يبا نران م عالمين
گفت همانا  ،مينك يرونت مياز شهر ب ينكلوط اگر بس ن يد. گفتند ايمسرف هست ي، شما مردمبلكه

  .»ندگان هستمي) عمل شما از گويمن بر (بد
َكذََّبْت قـَْوُم ُلوٍط «: 66نديفرما يالعباده م مقامات يالسعاده ف  انير بيات در تفسين آيدر شرح ا

، برادرشانبه آنها گفت ه كردند آنگاه كب يذكامبران را تيقوم لوط پ« »اْلُمْرَسلَني ِإْذ قاَل َهلُْم َأُخوُهمْ 
اهللََّ َوَأطيُعوِن َو ما ُلوٌط َأ ال تـَتـَُّقوَن ِإّينِ َلُكْم َرُسوٌل َأمٌني فَاتـَُّقوا « اي يا ديني اخوت معاشرتي نه اخوت قبيله

َربِّ اْلعاَلمَني َأ َُْتوَن الذُّْكراَن ِمَن اْلعاَلمَني َو َتَذُروَن ما َخَلَق َلُكْم   َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعلى
د ياز خدا بترس ،ن هستميام يامبريشما پ يد؟ من براينك يا پروا نميلوط آ .»رَبُُّكْم ِمْن َأْزواِجُكْم َبْل أَنـُْتمْ 

ميان از  آيا ،تنيس عالمينپروردگار جز بر من كه پاداش طلبم  ينماجري از شما  ،دينكو اطاعت 
                                                                                                                                                                                              

ا ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلعاَلمَني. ِإنَُّكْم َلَتْأتُوَن َو ُلوطًا ِإْذ قاَل ِلَقْومِ «، 80-82سوره اعراف، آيات  - 64 ِه َأ َُْتوَن اْلفاِحَشَة ما َسبَـَقُكْم ِ
ُتْم قـَْوٌم ُمْسرُِفوَن. َو ما كاَن َجواَب قـَْوِمِه ِإالَّ َأْن قاُلوا َأْخرِ  ٌس ُجوُهْم ِمْن قـَْريَِتُكْم ِإنـَّ الّرِجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّساِء َبْل َأنـْ ُهْم ُأ

 ». يـََتَطهَُّرون
ا َكذََّبْت قـَْوُم ُلوٍط اْلُمْرَسلَني ِإْذ قاَل َهلُْم َأُخوُهْم ُلوٌط َأ ال تـَتـَُّقوَن ِإّينِ َلُكْم َرُسوٌل َأمٌني فَاتـَُّقو «، 160-168سوره شعرا، آيات  - 65

َربِّ اْلعاَلمَني َأ َُْتوَن الذُّْكراَن ِمَن اْلعاَلمَني َو َتَذُروَن ما َخَلَق َلُكْم رَبُُّكْم   ِرَي ِإالَّ َعلىاهللََّ َوَأطيُعوِن َو ما َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأجْ 
َتِه  ُلوُط َلَتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْخَرجَني قاَل ِإّينِ  ُتْم قـَْوٌم عاُدوَن قاُلوا لَِئْن َملْ تـَنـْ  .»ْم ِمَن اْلقالنيَ  ِلَعَمِلكُ ِمْن َأْزواِجُكْم َبْل َأنـْ

 .82-86صفحات  ترجمه، 10بيان السعاده في مقامات العباده، ضميمه جلد  - 66
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و  د؟يگوئ يم كده است تريتان آفريه پروردگارتان براكرا  يد و همسرانيزيآم يبا نران م عالمين
 ةد در هميار هستكتجاوز يقوم »قـَْوٌم عاُدونَ «ه شما كنيا يد برايستين اندازه از ظلم واقف نيشما بر ا

 ،»قيصد«ضد  »عدو«از ا ي، صرف، وثب، تجاوز يم، دزدظل يبه معنا »يعد«از  »العادون«امورتان، 
مطابق تكاليف تكوينيه ه يا ولويه يه نبوياريف اختيالكه تكبدان  است. أبغض يبه معنا »يدع«ا از ي

 ركّب تا در آن ردكاجتماع آن مكلّف به ثر انواع كوان را در ايجنس ح يخداوند تعالو الهيه است. 
از دام كچيهاي قرار داد كه  و نفوس آنها را به گونهداده  ر و مؤنث قراركو در مذنمايد شهوات 
 يچ مقصوديو ه .نتوانند صبر كنند ه در آنها قرار داده استك يليم قاعشهوت و يبه اقتضاديگري 

و اما  بود. ميوان نيحانواع ر يسانبود وقاعي بين شهوت اگر نوع نبوده و ء شهوت جز بقا خلقاز 
كه اكثر نفوس شود  مي واقع يدن مواريكل برايش امكان وقاع استه يف نبويالكانسان به موجب ت

 ينبوتكليفيه اوامر  محض يا مواقعهو اگر اوامر تكوينيه نبود نند ك يه نميفيلكتوامر بر ااعتداء 
در نر و ماده آلت  يقصد تناسل تعال و به يا تقليل آن استنوع  فنان يا در و .دادند ميصورت ن

ر و كمذ كه همان نطفه است را در مقرّ مخصوص مستقر نمايد وانسان  ةه مادكشهوت قرارداد 
ر انسان يغ و د.ندان يم از خود يه او را جزوكداد  ان او قراريفرزند و مرب انعاشق يمؤنّث را به نحو

و بر او نيست كه در آن حركتي نداشت دن يدر جه يرغبتبود  براي او نميطنت يش اگروان يح از
و  هليتخمقدرت  بهاما انسان و  .او نيست يبرا يفيلكامر تا مخالفت نكند و ر ينيوكامر ت كند پس
با تدبيرش و شيطنتش و  د.ينما تصرّف ميشهوت  ءامر قضاكند و در  تدبر ميطان يوسوسه ش
و  دهد نمي مورد مؤاخذه قراردر دنيا خداوند او را و ، كند مي يفيلكو امر ت ينيوكبا امر تمخالفت 

دهد بر او عقوبتي و حدي براي مخالفت  كند او را براي مخالفت امر تكويني و قرار مي مؤاخذه مي
است و ن به قطع نسل يدر زم يلّك ن مورد افساديدر ا يفيلكو چون خروج از امر تامر تكليفي 

 ةوان در قويح تر از نفس قرار داد و نفس را از حيل بيرون و پستزن  را بر طبيعتعت مرد يطب
قاُلوا َلِئْن «خداوند عقوبت كسي كه آن را انجام دهد اشد جميع عقوبات وضع كرد. قرارداد  هيوانيح

َتِه  ُلوطُ  َلَتُكوَننَّ ِمَن « .ينك ياز آن م يه نهكاز آنچه  يلوط اگر دست برندار يگفتند: ا »ملَْ تـَنـْ
 »ِإّينِ ِلَعَمِلُكْم ِمَن اْلقالنيَ «گفت به آنها  »قالَ « ما. يشد از روستا ياز رانده شدگان خواه »اْلُمْخَرجنيَ 

پروردگارم  ي دهيه شما آفركنه خود شما چرا ،ردار شما هستمكگويندگان (مخالفين) گفت: من از 
ه كاست  يفيلكو ت ينيوكن عملتان مخالف با امور تيكرم ليم بگكستم شما را دست يد و قادر نيهست

   »د.ينكرون نيد و چه بينكرون يتان بيمورد غضب من است چه، مرا از روستا
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نمونة ديگري از اين موضوع مساحقة زنان است كه به عنوان آداب و رسوم اجتماعي مردمان 
آموزه 68و در متون تاريخي به آن اشاره شده است. درآمده بود 67رس نيز همانند قوم  هاي قوم رس

لوط افراط در آزادي تلذّذات جنسي براي همجنس بازي زنانه بود كه به دليل اينكه اكثريت مردم 
  . شده بودناشي از اراده عمومي مشروعيت آن دادند لذا  اين عمل را انجام مي

را ابداع و اختراع  يباز همجنس يآزاديا رس م لوط اقواه كش يد هزار سال پم از چنينيب يم
د در ياست و با يات بشرمين ابداع از اهم تعلينند اك يگمان م يردند هنوز دول متمدن امروزك

مند  نفس آنها جذاب است بهره يه براك ين موهبتيرد و همه مردم را از اكآن تالش  يآزاد ياعطا
ز ياز حقوق بشر ن يطرفدار يموضوع پر سر و صدا يه حتكم ينيب ير مياخ يساخت. در سالها

را  يباز همجنس يه آزادكرا  ييشورهاكه كده شده يشكر ين مسيبه ا يدول غرب يتوسط برخ
ه كستند را تحت فشار قرارداده ين سوءرفتار قائل نيا يبرا يدانند و اصوالً حقوق اجتماع يممنوع م

ه مضل و بدتر از كگر نه تنها ضال بليند. به عبارت ديعموم افراد جامعه اعطاء نمان حق را به يد ايبا
شاننده ك يننده و بدتر از آن به زور و فشار به گمراهكه گمراه كنه تنها گمراه بل يعنيآن ضالّلند 

  انسانها هستند.
تبديل به فتارگردد و سوء ر ينه ميدر جوامع نهاد يرفتار يو فسادها يراخالقيغ يها هيرو يوقت

 دهد در ينش نشان نمكه آن وايز بر عليجامعه ن يگر وجدان اجتماعيدشود  مي ا هنجار جامعهينُرم 
 يينند و فسادزداكدار يند وجدان افراد را بينما يم يه سعكهستند  ياء الهياء و اوليحال انب نيا

دانند شروع به مقابله  يمردم مت يثركح ايصح ةياند و آن را رو ه به فساد عادت نمودهكند. مردم ينما

                                                                                                                                                                                              
نويسد رس نام نهري در آذربايجان است.  دوازده قريه بود در حاشيه رودي به نام رس. مال محسن فيض مي - 67

آمده است.  1، حديث 136حه صف 2. همچنين اين موضوع در عيون اخبار رضا، جلد 15، صفحه 4الصافي، جلد 
 محلهاي ديگري به نام رس در متون تاريخي و تفاسير قرآن ذكر شده است. 

علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل، عن أيب  -۷۷۹۰/۱. هاشم بحراني، البرهان في تفسير القرآن - 68
عبد اهلل (عليه السالم)، قال: دخلت امرأة مع موالة هلا على أيب عبد اهلل (عليه السالم)، فقالت: ما تقول يف اللوايت مع اللوايت؟ 

ن، فالبسن جلبا من «قال:  ر، و ادخل يف أجوافهن و هن يف النار، إذا كان يوم القيامة أيت  ر، و قناعا من  ر، و خفني من 
ن يف النار ر، و قذف  قوله: َو «قالت: أين هو؟ قال:  »بلى«فقالت: أليس هذا يف كتاب اهلل؟ قال:  .»فروجهن أعمدة من 
ْ�حاَب الرَّسِّ فهن الرسيات فضل بن . همچنين: 113، ص 2لد همچنين تفسير علي بن ابراهيم القمي، ج .»عادًا َو َمثُوَد َو َأ

�حاب الرس كان نساؤهم سحاقات عن أيب عبد   و قيل .267، ص: 7حسن طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، جلد  أ
 اهلل (ع).
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همه سر  ياست. مردم در عرف اجتماع ين ارتباط مثال جالبيا در 69هكياَند. داستان مردم ينما يم
نمودند. و همة  يم يفروش مكدادند و  يزان ميمتر از مكمانه را يل و پكيگذاشتند و  ياله مكگر يديك

م در يرك ند. در قرآنيسوء نما رفتارن يا كترخواستند  ينم يه عادت داشتند و حتين رويمردم به ا
ب به آنها گفت يه شعكردند. آنگاه كب يذكامبران را تيه پكيمردم اَ«: 70ديفرما ين مردم ميشرح ا

 يد. از شما مزدينكد و اطاعت ين هستم. از خدا بترسيام يامبريشما پ يد؟ من براينك يا پروا نميآ
 يفروش مكد و يمانه را تمام بپردازيان است. پيپروردگار جهاننم مزد من تنها بر ك يدرخواست نم

د. از ينكن فساد ميزم يانه در روكبا يد و بيم مدهكد و به مردم ينكدرست وزن  يد و با ترازوينكم
ه تو را كست ين نيد. گفتند جز ايده است بترسيش از شما را آفريدگان پيه شما و آفرك يسكآن 

 ييگو ياگر راست م ييگو يه دروغ مكم يپندار يو م يهمانند ما هست يبشرز ياند. تو ن ردهكجادو 
است پس  تر د آگاهينك يه مك ياركاز آسمان را بر سر ما انداز گفت پروردگار من به  يا پاره
  .»ردندكبش يذكت

ْ�حاُب اْألَْيَكِة اْلُمْرَسلنيَ «: 71نديفرما يات مين آيدر شرح ا تكذيب امبران را يه پيكاهل ا »َكذََّب َأ
ا يه يكا يكنخل و  يحتّ يدرختهر از  يا جماعتيچ خورده و يپزياد درخت به هم  »يكاال« .كردند
ن يمد ةيبه قر يكه نزدك يا جماعتين است يه اهل مديكمراد از اصحاب اكثير درخت و  ةمجموع

ن مبعوث شد ياهل مده بر كب بر آنان مبعوث شد همانطور ينبودند؛ شعع ب يشع ةليبودند و از قب
و نگفت  ،شان گفتيب به ايعوقتي ش »ِإْذ قاَل َهلُْم ُشَعْيبٌ «: يتعال گفت او نبودند. ةليآنها از قب

ِإّينِ َلُكْم َرُسوٌل َأمٌني.فَاتـَُّقوا اهللََّ َو َأطيُعوِن.َو ما َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن  َأ ال تـَتـَُّقونَ «ب يبرادرشان شع
شما  يد؟ من براينك يا پروا نميآ »َربِّ اْلعاَلمَني. َأْوُفوا اْلَكْيَل َو ال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسرينَ   َأْجِرَي ِإالَّ َعلى

طلبم؛ پاداش  ينم يآن از شما پاداش يد. و براينك اطاعتو كنيد از خداوند پروا  ،نم. پسيام يامبريپ
يا از جمله كساني فروشان،  مكاز مباشيد د و يمانه را تمام دهيست. پين عالمينمن جز بر پروردگار 

                                                                                                                                                                                              
 .شهري بوده نزديك مدين - 69
ْ�حاُب اْألَْيَكِة اْلُمْرَسلَني.«، 176-189سوره شعرا، آيات  - 70  َهلُْم ُشَعْيٌب َأ ال تـَتـَُّقوَن.ِإّينِ َلُكْم َرُسوٌل َأمٌني.ِإْذ قاَل  َكذََّب َأ

َربِّ اْلعاَلمَني. َأْوُفوا اْلَكْيَل َو ال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسريَن.َو   َو ما َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعلى فَاتـَُّقوا اهللََّ َو َأطيُعوِن.
ْلِقْسط ِ  َو ال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشياَءُهْم َو ال تـَْعثـَْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسديَن. َو اتـَُّقوا الَّذي َخَلَقُكْم َو اْجلِِبلَّةَ  اِس اْلُمْسَتقيِم.زِنُوا 

ا أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّريَن. َلِمَن اْلكاِذبَني. فََأْسِقْط َعَلْينا ِكَسفًا ِمَن السَّماِء ِإْن  َو ما َأْنَت ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلنا َو ِإْن َنظُنَُّك  اْألَوَّلَني.قاُلوا ِإمنَّ
 »ُكْنَت ِمَن الصَّاِدقَني قاَل َريبِّ َأْعَلُم ِمبا تـَْعَمُلوَن َفَكذَّبُوه.

 .89-91صفحات  ترجمه، 10بيان السعاده في مقامات العباده، ضميمه جلد  - 71
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ْلِقْسطاِس اْلُمْسَتقيمِ «كه خوي آنها تطفيف در كيل و ميزان است.  ِ و با  »َو ال تـَْبَخُسوا النَّاسَ  َو زِنُوا 
چيزهاي  »َأْشياَءُهمْ « يا نقص نگذاريد براي مردممردم كم ندهيد به  و ديست بسنجار )يترازوسنگ (
وفا ( »اوفوا«مفهوم مخالف  ياست برا يانيبنابر اول ب در اشياء آنها؛مردم  ظلم نكنيد برو آنها را 

از ظلم به مردم در اشياء اعم از اينكه كم مدهيد از و بنابر دوم اعم است  .)ديبسنج( »زنوا« و )دينك
ن يو در زم »ال تـَْعثـَْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسدينَ َو « دهيد يا زياده چيزي از آنها اخذ كنيد چيزي كه به آنها مي

ا أَْنَت ِمَن  َو اتـَُّقوا الَّذي َخَلَقُكْم َو اْجلِِبلََّة اْألَوَّلنيَ « ص است.يم بعد از تخصيتعم ،دينكفساد برپا م قاُلوا ِإمنَّ
ه تو از كست ين نيد. گفتند: جز اينكده است پروا يرا آفر ياننيشيه شما و پك يسكو از  »اْلُمَسحَّرينَ 
فهمند  يو نمفاسد شده شان يعقلهامسحورين ديوانه شده با سحر كه حتّي  يبه معنا .يجادوزدگان

و محتاج به أكل و  ريةه بر آنها سحر يا كاز مجوفين ا يف در مبالغه است يو تضع ؛نديگو يچه م
و تو جز  »ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلنا َو ِإْن َنظُنُّكَ َو ما أَْنَت « ت.يسانشرب و ترويح به هوايند، يا از متباعدين از ان

از  »َلِمَن اْلكاِذبَني فََأْسِقْط َعَلْينا ِكَسفاً « پنداريمت پنداريمت يا همانا مي يم كه يستيما نمثل  يبشر
ِمَن «فتحه  وسره كبا  »سفك«مثل  »الكسفة«جمع  »سفاَك«انداز؛ يبر ما ب يا ؛ پس پارهيانيدروغگو
ه محاجه در كنيبعداز اگفت ؛ يان هستياگر از راستگواز آسمان  »ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدقَني قالَ السَّماِء 

د ينيد داناتر است. پس اگر ببينك يپروردگار من به آنچه م »َريبِّ َأْعَلُم ِمبا تـَْعَمُلونَ «: فايده نبخشيدشان يا
 توبه ينه مستحقّكند يرد و اگر ببكن خواهد ي، چنشما هستيدعذاب و سقوط آسمان بر  ينستحقمه ك
بُوه« ق خواهد داد.يبه شما توف هستيدرحمت او مستعدين و     »ردند.كب يذكآنگاه او را ت »َفَكذَّ

 هايف عالم توسط قدرتيگران و ملل ضعيه تجاوز به حقوق ديدر افراط قوة غضب يگريمثال د
در  يت ارادة عموميمكه حاكم ينيب يم حال حاضر در ياست. در نظام قدرت جهان يبزرگ جهان

ه كن قرار گرفت يبرا يغرب يافتة صنعتيتوسعه  يشورهاك يت ارادة عموميمكا و حايكشور آمرك
غما يخود به  ياز ارادة عموم ين ناشيشند و نفت آن را براساس قوانكف عراق را در خون يملت ضع

ه كد ينگونه رفتار بنگرد خواهد فهميا ه درك يخود سازند. هر عاقل يشكنة لشگريبرند و هز
ه سبب تنوع تجاوزات به حقوق ابناء بشر در كتواند باشد  يم يمنشأ فسادهائ يت ارادة عموميمكحا
 ينفس انسان يوانيد گفت صفات حيگر بايه خواهد شد. به عبارت ديافراط قوة غضب يعنينه ين زميا
سبعيت و ت و يميرد از ابعاد بهيگ قرار يوانيوان و شعور حيتر از ح نييتواند در مراتب پا يه مك

ار ياخت يقانون يعنيباشد  يت ارادة عموميمكدهنده حا لكتواند ش يگران ميتجاوز به دشيطنت و 
  شد.ك يه ابناء بشر را به سقوط انسانكند ك



  43     سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت

 

ه كم ينيب يم همواره مينمائ يرا بررس يات آمار و احتمال اگر جوامع انسانياز لحاظ نظر
رده كنظر  خود صرف يه از منافع شخصكجامعه  ين واقعيو مصلحمزكّي  يجوامع و انسانهاان يدانا

و  73و قوز زياد 72باريكبا دم راست  ياحتمال يرا بپرورانند براساس توابع چگال يتا جوامع بشر
كه شايستگي  ه همواره آنانكن واضح است ياند. و ا ع شدهيان جامعه توزيدر م 74به چپ چولگي

همواره بندگان شكرگزار من «فرمايد:  كريم مي هدايت انسانها را دارند قليلند و خداوند در قرآن
آيا ارادة اين نادر انسانهاي جوامع را بايد اساس حاكميت قرارداد و يا ارادة عمومي و  .75»كمند

انش و آگاهي در اجتماع ترين مراتب فكر و شعور و د اكثريت افراد جامعه را كه همواره در پايين
رأي و اميال و  بايددارند؟ اين موضوع يك سؤال اساسي در ارتباط با دموكراسي است. آيا  قرار

ر نخبگان و شعوترين طبقات فكري جامعه مالك قانونگذاري باشد يا دانش  هوي و هوس پائين
ها را به انحطاط  كراسيترين طبقات فكري جامعه دمو ؟ در پاسخ به اينكه رأي پائينيفرهيختة مزكّ

دهد  تنزل مي مشابه آنيا  78پولوتوكراسييا  77يا مونوكراسي 76كشاند و آنها را به موبوكراسي مي
هاي زيادي در نظريات علماي علوم سياسي مطرح شده و همواره نظر ايشان براين بوده است  بحث

كه دموكراسي در جوامعي كه اختالف طبقاتي سبب ايجاد خيل عظيم انسانهاي مستقر در قاعدة 
راي اس بسيشود. مسلم است سياستمداران  هرم شده باشد همواره به انحطاط كشيده شده و مي

ها را به سمت منافع  تمام قوانين و سياستگزاري دطلبي همواره برآين اطفاي شهوت ترأس و رياست
خصي يا گروهي خود خواهند برد و حاكميت ارادة عمومي در اختيار حاكميت ارادة فردي يا ش

و تضميني نيست كه منتخبين مردم به نفع مردم قدم  .79ام قرار خواهد گرفتگروهي حاكم يا حكّ
هاي  زنند و از خرافات و ناآگاهي بردارند. زيرا همان زيركان سياس به راحتي تودة مردم را گول مي

تراشند تا بر اريكة قدرت تكيه زنند و جلب منافع خود و گروه يا  آنها استفاده كرده و روشي مي
 ِين غْ يُـ  اٰـ ل نَ لظَّ ٱ نَّ َأْكثـَُرُهْم ِإلّـٰا ظَّنًا إِ ٰما يـَتَِّبُع  وَ «اي كه به آن تعلّق دارند را بنمايند. همانطور كه فرمود  طبقه

                                                                                                                                                                                              
72  - Narrow Right Trail 
73  - High Kurtosis 
74 - Left Skewness 
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76 -Mobocracy 
77 - Monocracy 
78 - Plutocracy. (حكومت ثروتمندان) 
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  ٨٠.»ئاً يْ شَ  قِّ حلَْ ٱ نَ مِ 
كريم آيات متعددي  گيرند. در قرآن فالح پيش هتضميني نيست كه اكثريت مردم را همچنين

إنَّ «آية و  81»ْشُكرونَ ايَ ٰـ لاِس النّ  رَ ثَ كْ أَ «آية  وجود دارد كه داللت بر نقص و اشكال رأي اكثريت دارد.
ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ   ،84»ونَ مُ لَ عْ ايَـ ٰـ ل مْ هُ رَ ثَ كْ أَ «: تكرار آياتي با مضامينو  83»ونَ مُ لَ عْ ايَـ ٰـ لاِس النّ  رَ ثَ كْ أَ «و آية  82»ٱْإلِ

رأي اكثريت را مبناي صحيحي دادن  گاه قرار تكيه 86»ونَ لُ هَ ُهْم جيَْ رَ ثَ كْ أَ «، 85»ونَ لُ قِ عْ ايَـ ٰـ ل مْ هُ رَ ثَ كْ أَ «
َوِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن «فرمايد:  قرآن كريم به صراحت خطاب به پيامبر اكرم (ص) ميدر لذا  .شناسد نمي

ُ�ونَ  ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ  ِيف اْألَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اهللَِّ   در مردم اكثر از اگر يعني 87»َوِإْن ُهْم ِإالَّ َخيُْر
و جز  كنند ينم تيكه جز از گمان تبعزيرا  گردانند يتو را از راه خدا گمراه م ياطاعت كن نزمي
  .زنند يحدس م(تنها) كه  ستين نيا

آيا آن كسي كه خيال (هواي) «: 88فرمايد در قرآن ميص حضرت باري خطاب به پيامبر اكرم 
كه بيشترينشان اي  خود را به خدايي گرفته بود ديدي؟ آيا تو وكيل او هستي؟ يا گمان كرده

. در شرح اين »ترند كنند؟ اينان چون چارپاياني بيش نيستند بلكه به مراتب پست شنوند و تعقل مي مي
ديدن با چشمان باشد چه رؤيت  .ص است خطاب به محمدآيا ديدي؟  »َأ رَأَْيتَ «: 89فرمايند آيات مي

يا  »رأيت«براي موصوله و مفعول  »من«آن كسي را كه،  »َمِن اختََّذَ «قلب، يا خطاب عام است رؤيت يا 
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َأْم َحتَْسُب َأنَّ َأْكثـََرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو  اختَََّذ ِإهلَُه َهواُه َأ فَأَْنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَكيًال.َأ رَأَْيَت َمِن «، 43-44سوره فرقان، آيات  - 88

 .»يـَْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبيالً 
 .460-464صفحات ترجمه،  10بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 89



  45     سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت

 

مفعول دوم را جهت  ،و خداي اوستاي اهو »ِإهلَُه َهواهُ « استفهاميه و مفعول معلّق از عامل است.
و  يمهوقصر محبت و عشق در خير و شرّ است، همچنين است  يهو كرد واهتمام به آن مقدم 

 انسانيت متبادربه نسبت به هوي در شرّ از آن شود  او اضيفليكن هرگاه به انسان يا به نفس انسان 
در اوامر و نواهي اطاعت وي را يعني  كند. له كسي است كه انسان او را عبادت ميآو شود  مي
و مادامي  دهد. نامد رضاي او قرار مي را عبادت مي كند، و غايت حركات و سكناتش را كه آن مي

به  ينسبت به نفس داراي دو وجه نباشد وجهنسبت به خدا و شيطان همانند مدارك انسان كه 
هاي نفس امر كند كه در آن هالك و  نفساني او را به خواسته ةوج وعقلش  به ينفسش و وجه

 بهو ست. وا و مأمورات كه مرضياتكند،  عقل امر ميمرضيات او است و وجه عقالني او به  ضالل
رحمان يا شيطان متمكّن نگردد دو  اتباعكه انسان از حكم نفسش خارج نشود و در  تاعبارت ديگر 

 آنكنند، حاكم الهي عقالني و حاكم شيطاني نفساني كه اين زاجر و  حاكم بر او حكومت مي
آن تبعيت هاي  و خواسته ها ارادهو نفس را در هواها و و اپس اگر شيطان را در اغوا  است اغواكننده

يگر دو  يابد حيثيتي كه در آن تمكّن مييابد به  ميبه شيطان و نفس  يتمحكومتدرج به  ردك
حكم خدا را به توسط ملك و عقل و ماند،  و مخرجي براي عقل و ملك و رحمان باقي نمي يمدخل

در امر شود  مي طلبد، بلكه مطيع شيطان را نمي دوست ندارد و آن راعقل  كند و مرضيات قبول نمي
ويناً امر كرده است و اراده در تسخير آن كه آن كه او را تكجذب مهويات و مهويات در به طلب او 

: گفت، چنانچه تعالي در حكايت قول ماليكه شود ميشيطان معبود او  پس اوالً. او امر به آن كرده
ايمان  آنهاكردند، بيشترشان به  بلكه جنّ را عبادت مي( 90»َبْل كانُوا يـَْعُبُدوَن اجلِْنَّ َأْكثـَُرُهْم ِِْم ُمْؤِمُنون«

 مهويات، ثالثاًسپس ثانياً كنند،  كنند خدا را عبادت مي دانند، بلكه گمان مي نمي از حيثيولي  )دارند
  ها. و خوب گفته: هواها و اراده

 هواهاي تو خدا انگيز            زين خداهاي تو خدا بيزاري ا

اتباع آنها از هوا و عدم استماع آنها آيا تو وكيل بر نفس آنان هستي تا از  »َأ فَأَْنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَكيالً «
وكل اليه من «معناي مفعول است،  د. و وكيل فعيل بهصدرت به آن ضيق شواندوهناك شوي و از تو 
تضمين مثل معني رقيب  به »علي«د و به او واگذارد و متعدي شدن آن با او شيعني تسليم  »األمر
َأْو «در مقام تقليدشنوند  كني كه بيشترشان مي آيا تو گمان مي »َيْسَمُعونَ َأْم َحتَْسُب َأنَّ َأْكثـََرُهْم « .دهد مي

و ، كه شنيدن اول مقام علم است كه آن مقام تقليد است، در مقام تحقيق كنند يا تعقّل مي »يـَْعِقُلونَ 
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ده: اشاره كربه قول او تعالي ست كه مقام تحقيق و تحقّق است و به اين دو تعالي وتعقّل آخر مقام ا
جز مانند آنان  »ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاْألَْنعامِ « 91.»ِلَمْن كاَن َلُه قَـْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َو ُهَو َشهيدٌ   ذِلَك َلذِْكرى  ِإنَّ يف«

محكوم بحكم شهوت و غضب  دردر عدم تدبر و عدم تذكّر مقصود از تخاطب و حيوانات نيستند 
بلكه آنان  »َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبيالً « آنها را از نفسشان جلوگيري نمايد يكه رادع بدون اين بودنشان است

خود كه  طريقو از  هستندشهوتها و غضبها  به اتباع روفطم انعامترند، زيرا كه  از حيوانات گمراه
است، و نسبت به انسان و راه ا آنهاگمراهي نيست جز اين كه اند و  گمراه نگشته به آن هستندر وفطم

و لحوق به عالم اطالق است. پس  حدود و تعينات ةخروج از همالي اهللا و سلوك به  روفطمنسان و ا
توقّف كند يا شياطين  سباعيا  بهائمو در بعضي از مراتب  انصراف كندآنگاه كه از اين سير و لحوق 

 زيرا كه گمراهي هر شود. تر مي مخصوص خودش گمراه گشته و از هر گمراهي گمراه طريقاز 
، برخالف آن نيستتوقّع سير بر  اوكه از  استگمراهي جز انسان و جنّ نسبت به طريق انسانيت 

  د بر آن راه باشد.رو كه توقّع ميباشد  مي واگمراهي انسان كه نسبت به طريق 
شناسد ولي  از لحاظ منطقي نيز اين مسئله قابل بررسي است. اصوالً همواره داني عالي را نمي

شناسد كه  فهمد و او را مي داند و مشكلش را مي است يعني عالي اشتباه داني را ميعكس آن صادق 
كه معرِّف بايد اَعلي و اَجلي از معرَّف باشد. اين موضوع به اين شود  مي در اين باب در منطق گفته

و  كه در حكومت اسالمي بايد اَعلي و اَعلم ديگران را نصب كنند و اين اَعليشود  مي مسئله تبديل
اَعلم بايد منتخب خدا باشند و نه منتخب مردم. و اعلم حجت العصر و الزمان است و نه ديگري. اين 

  ندارد. در فقه شيعه حجيتاجماع نيز  عام موضوع در فقه شيعه نيز در باب اجماع مطرح است و
در  92حضرت آقاي حاج سلطانحسين تابنده در كتاب تجلّي حقيقت در اسرار فاجعة كربال

ديانت در اسالم بر اصول حريت و مساوات و دموكراسي بنا شده   «نويسند:  ميحريت در اسالم  اب ب
چنانكه در تواريخ مسطور است كه پيغمبر (ص) ، و امور اجتماعي آن برين پايه استوار گرديده است

 قرآن هم به اين معني ناطق است كه فرموده است. كرد در كارهاي مهم با اصحاب مشورت مي

ولي اين مشاوره كه در قرآن دستور داده شده در روش با خلق و دستورات و . 93َوَشاِوْرُهْم ِيف اْألَْمرِ 
و در ، شود در اصول ديانت كه قلبي و اعتقادي است و به ايمان تعبير مي ، نه باشد امور ظاهري مي

                                                                                                                                                                                              
 .37سوره ق، آيه  - 91
 .1372ربال، انتشارات حقيقت، چاپ چهارم، كحضرت حاج سلطانحسين تابنده، تجلّي حقيقت در اسرار فاجعة  92
 . با آنان در امور مشورت كن.159سورة آل عمران، آية  -93
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گرفت مجري  ميامور ظاهري هم مشورت دستور داده شده ولي بعداً آنچه خود حضرت تصميم 
   94.فَِإَذا َعَزْمَت فـََتوَكَّْل َعَلى اهللَِّ  بود كه فرمود:

زيرا شيعه قائلنـد كـه مسـئلة وصـايت و      95شود اختالف شيعه و سنّي در حقيقت از اينجا پيدا مي  
كند و بايـد از جانـب رسـول (ص) منصـوص      لذا شورا قبول نمي، خالفت پيغمبر از اصول دين است

و گويند اين امـور بـه   ، مانند تدبيرات جنگي، شمارند آن را از مسائل فرعيه مي تولي اهل سنّ. باشد
و گاه هم ممكـن اسـت   ، شود لذا خالفت پيغمبر نيز ممكن است به تصويب شورا باشد شورا حلّ مي

و ايـن  . ولي تعيين او الزم نيسـت ، خليفه براي بعد از خود كسي تعيين كند چنانكه ابوبكر معين كرد
ولي اگر منصفانه قضاوت كنيم عقيـدة  . منشأ خالف و موجب پيدايش شيعه و سنّي شده است مسئله

كند كه پيغمبر تعيين جانشين خـود را بـه نظـر مـردم      زيرا عقل قبول نمي، شيعه به عقل نزديكتر است
  . مخصوصاً از نظر اينكه خليفة او نمايندة خدا نيز هست، واگذار كند

انگليسي در تاريخ ادبيات خود فصل اول معتقد است كه مـرام سـنّي   ادوارد براون خاور شناس   
آن  ولـي حـقّ  ، اين عقيده از نظر سطحي درسـت اسـت  . دموكراسي و مرام شيعه سلطنت طلبي است

زيرا در عـين آنكـه امامـت و خالفـت را موهبـت      ، ع جمع بين هر دو استاست كه عقيدة اصلي تشي
سـلوك الـي اهللا امـر پيغمبـر و خليفـة او را مطـاع و قابـل اجـرا         داننـد و در امـور معنـوي و     الهي مـي 

داننـد و ايـن همـان     در امور و مسائل مهم سياسي نيز مطابق آية قرآن مشورت را الزم مي، شمرند مي
  . نهايت آنكه بعد از مشورت هم تصميم خود قائد و اوالوامر مناط است، دموكراسي است

كه عبارت از آزادي همه كس در نظارت بر قـانون و آزادي بشـر در زنـدگي و     96اصل حريت  
اجتماع است در اسالم موجود و قانون اساسي آن نيز قرآن است كه مبين آن اخبار منقوله از پيغمبـر  
                                                                                                                                                                                              

 .ل كنتوكّ وندو چون تصميم گرفتى بر خدا. 159سورة آل عمران، آية  -94
 . از كتاب اول تاريخ خود درين باب شرحي بيان نموده 27خلدون نيز در فصل ابن  -95
اند حريت  گروهي گفته، اند در معني حريت بين علماي حقوق خالف است: بعضي آن را مطلق آزادي دانسته -96

را رد كرده بنتام انگليسي كه از علماي قرن نوزدهم است قول دوم . آزاديي است كه موجب ضرر رسيدن به غير نباشد
جواب گفته كه: اصل ، در وضع قانون ظلم الزم آيد، و ايرادي را كه آنها گرفته گويند: اگر حريت مطلق آزادي باشد

و در جاي ديگر گويد: ، جلد دوم)، 130صفحة ، (اصول الشرايع. ت طبيعيه باشددر قانون اين است كه مخالف حري
، (جلد اول اصول الشرايع. آنكه قدري از حقوق خويش را ترك كندانسان ممكن نيست به حقوق خود نائل شود مگر 

به جامعه نباشد مطلوب و  بلكه حريتّي كه مضرّ، شود كه مطلق حريت مطلوب نيست از اقوال او معلوم مي. )79صفحه 
تي است كه در اسالم دستور داده شده استاين همان حري . 
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خواست بـرخالف دسـتور رسـول     از اين جهت عمر در هر جا مي. باشد (ص) و ائمة طاهرين (ع) مي
در اين موضـوع  . دادند گرفتند و قانون را به او تذّكر مي هد اصحاب بر او ايراد مياهللا (ص) حكم بد
  . 97ُكلُُّكْم َافْـَقُه ِمْن ُعَمَر حّيت اْلُمخدِّراتِ عمر گفته است: 

كند كه هر كس  يعني حكم نمي، كند و واضح است كه دموكراسي حكم به آزادي مطلق نمي  
بلكـه ايـن امـر بـر     ، مخالفـت او نداشـته باشـد    باشد و كسي حقّهر چه خواهد بكند يا بگويد و آزاد 

. خالف حكم عقل و جميع قوانين و مستلزم هرج و مرج و موجب از بين رفتن قوانين مملكتي اسـت 
كنـد و هـر    بلكه آزادي عبارت است از آزادي در حفظ قانون و مطابق حدودي كه قانون معـين مـي  

ران دارد و اگر مخالف قانون عمل شود حقّ اظهار كتبـي و  كسي حقّ نظارت در اقوال و اعمال ديگ
 اتّفـاق شـود و ايجـاد وحـدت و     هـر ملّتـي مـي    تعـالي اين امر است كه موجـب ترقّـي و   . لساني دارد

شود در ايـن موقـع بـه رضـايت ملّـت       چه قوانين هم كه تصويب و به مورد اجرا گذارده مي، كند مي
  . كنند است و همه آن را استقبال مي

زيـرا هيچيـك از حكّـام و عمـال حـقّ تجـاوز و       ، همين امر موجب توسعة ممالك اسالمي شـد   
، چنانكه از وضـع سـلوك   تعدي به حقوق رعايا نداشته و از حيث تجمالت نيز با آنان فرقي نداشتند

ل نسبت به اهحتّي  وضع رفتار آنها با عموم رعايا. شود ين و علي (ع) با امت اين مطلب معلوم ميشخ
كه جزء مسلمين نبودند ولي در مملكت اسالم يا آنكه تحت الحمايـة دولـت اسـالمي بودنـد و     ، ذمه

نيز رعايت حقوق رعايا نزد اغلب حكّام مجـري   اميه بنيدر زمان حتّي  و. اينطور بود، دادند جزيه مي
جرجـي  . تبود و سلوك موسي بن نصير لخمي و پسرش عبدالعزيز با اهالي اسـپانيا اقـوي دليـل اسـ    

كـه عبـدالرّحمن سـردار سـپاه اسـالم در جنـگ بـا         98نويسد زيدان در تاريخ شارل و عبدالرّحمن مي
رت كردن او كليسـا را و جـواب دادن بسـطام كـه نصـاري نيـز بـا        اپس از غ، فرانسه به بسطام بربري

ن فرضاً نصاري همين قسـمي كـه گفتيـد بـا اسـراي مسـلمانا      «گفت: ، كنند مسلمين همين سلوك مي
دانيم اگـر بـه همـان ترتيـب بـا اسـرا        عدالتخواه و مساوات طلب مي اما كه خودمان ر، سلوك نمايند

كه جديت آنها را نسـبت بـه اجـراي    » معامله كنيم چه تفاوت و امتيازي ميان ما و ايشان خواهد بود؟
  .» رساند قوانين اسالمي و عدالت مي
ه كن است يه در اكشود. بل ينف يراسكه دموكست ين نين مبحث در ايهدف ما از طرح ا

                                                                                                                                                                                              
 . در پس پردهيعني همه شما از عمر داناتريد حتي زنان  -97
 . 47صفحة ، رجوع شود به ترجمة كتاب مذكور -98
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ومت) ك(ح 100يراسك آن ال خودينند و براساس امك يم كدر يال خود را به خوبيام )(مردم 99دمو
تواند در  يوه عمالً مين شيآنها را به ثمر برساند. ا يو غضبان يال شهوانيام كه دهند يرا مدنظر قرار م
ت خود انسانها به يگران و تجاوز به انسانيده سبب تجاوز به حقوق يه و شهويغضب يدو جهت قوا

ت را دنبال نمود. يرشب ياعتال يبرا يراسكتر از دمو يمتعال يد راهير گردد. لذا بايب دو قوة اخيترت
ن ارتباط باز يا دريعني عليرغم حاكميت ارادة عمومي تعالي نفوس انساني نيز مد نظر قرار گيرد. 

م پرداخت قرارداد يتاب به آن خواهكن يمختلف ا يها شه در بخكه همانطور كر شد كد متذيبا
ت يمكف قانون و حايد اساس تعريدارد با يان ميبروسو  كه ژان ژاك يزيبه مثابه همان چ ياجتماع

ست ين نين مطلب درايرد و نه همة امور. هدف ما از طرح اياز امور قرارگ ياريدر بس يارادة عموم
ه هدف ما كم بليز نمائيجامعه تجو يرا برا 102يانيسمتريآتورا ي 101سميچون مونارش يهائ ومتكه حك

ن يد بهتريت جامعه است. بايمكو حا ين انسانها در سمت پدرين موضوع قراردادن بهترياز طرح ا
مخلوقات اعم از  ةيلكنسبت به  يو پدر ين وجود دارد و سمت وليارة زميس يه در روك يتيشخص

تمام مخلوقاتش  اره باين سيومت بر ابناء بشر و اكدارد در رأس ح جمادوان و نبات و يانسان و ح
ل عدل ياص يقت معنيه در حقكرا مطابق استعداد او به او بدهد  يرد تا حقوق هر موجوديقرارگ

ن رشد و يشتريه بكء در موضع خودش است يقراردادن ش يگر عدل به معنياست. به عبارت د
روان يه پكن است يزم يفة خدا بر رويهمان خل يتين شخصيچنن يرا داشته باشد. مسلماً ا يبارور
  ن عدالت را خواهد داشت.يتحقق ا ييه تواناكو اوست باشند  مي ان منتظر ظهور حضرتشيهمة اد
داند.  يبشر را از ساللة زردشت م يدهد و منج يانت بشارت مين زردشت به آمدن سوشيآئ

رد و جهان را متحول خواهد ساخت. كور خواهد ن هزاره عمر بشر ظهيه او در آخركمعتقد است 
ات ين عالم در حال حيان سلف از ايروان ادياز پ ياريده بسيه به عقكاس و اخنوخ يبازگشت ال

ان انتظار يحيه مسكگونه  ه زنده است و به همانيتريم يعنيه بودا كگونه  اند به همان ردهكصعود 
اگر سر منشاء همة  دانند. يحضرتش را قائم آل محمد من يشند مسلمك يع را م يسيظهور مجدد ع

ن ظهورات همه ظهور قائم آل نبوت بوده و هست و خواهد بود يم مسلماً ايرا واحد بدان يان الهياد
االّ  ل بوده است ويقباو ع يل تعدد ظواهر شرايبه دل يتعدد اسام يفرموده ول يو در هر زمان ظهور

  د باشد.يواحد با يمعن
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  در حقوق فرديافراط 
در  ين حقوق فردييدن مرز متعادل در ارتباط با تعيشك ،ار مهم در حقوقياز مباحث بس يكي

ز صاحب ياست اجتماع ن يحقوق يه فرد در مقابل اجتماع داراكهمانگونه  .مقابل اجتماع است
اع بوجود ه فرد از اجتمكگردد  ين فلسفه منتج مين موضوع از ايدر مقابل فرد است. ا ياريحقوق بس

را  يحتاج ويرده و ماكت يرده و جامعه او را رشد داده و تربكآمده و از مواهب اجتماع استفاده 
ن ين فرزند به والدين او همانند ديون است و ديرده است. پس در اصل هر فرد به جامعه مدكن يتأم

ز ين ياز لحاظ مادست و يه قابل جبران نكقرار دارد  يدهندگان خود در حد ان و پرورشيو مرب
ن يش از مغرب زمين بين نوع مالحظات در مشرق زميرد. اكر آن تصو يبرا يتوان ارزش ماد ينم

شرق  يها تر از نگاه مردم غرب است. در فلسفه تر و نرم ين مسائل عاطفياست و نگاه مردم شرق به ا
دارند توجه  يشتريب شيف و عرفان گراه به تصوكو آن گروه از آنها  ينيد يها بخصوص فلسفه

ع حقوق فرد است. به ييتض يه نه به معنان توجيهرچند اشود  مي به فرد در مقابل جامعه يمترك
ثار و يا يعنيت واقع شده يش از غرب مورد اهميب يفاق اجتماعو اتّاتّحاد  گر در شرقيعبارت د

ادتر يفاق جامعه زتّو ااتّحاد  هكنيا يرا برايفرد در مقابل جامعه مدنظر قرار داشته ز يازخودگذشتگ
ثار به ين گذشت و ايه اينند تا در ساكاز حقوق خود گذشت  يد از بخشيباشد اصوالً افراد با

در  يشتريباتّحاد  فاق وتّتوان به ا يشتر باشد ميثار بين ايو هرچند ا .ابنديدست اتّحاد  فاق وتّموهبت ا
  افت.يجامعه دست 

در جامعه شود و نه  ييها تواند منجر به عدم تعادل يم يحقوق فرد ياعطاتفريط در ت و يتقو
گر و با جامعه يديكن افراد با يد فاصله بيه موجب تشدكاهد بلك يم ياجتماعاتّحاد  فاق وتّتنها از ا

 يو خودخواه ،يجمع يترند تا اجتماع خواه ليمتما يفرد يرا افراد به سمت خودخواهيشود. ز يم
ه ك يصورت ند درك يم كمك يز به فردگرائين يانسان ينفسان يرويه نكاست  يريهمانند سراز يفرد
ثار ياست و با مشقت و ا ييه همانند سرباالكاست  يد جمعرَم مستنبط از خياز مفاه يفاق جمعتّا

  قابل حصول است.
ن و يتا اساس دشود  مي به افراد سبب يش از حد حقوق فرديب يش فرد و اعطايافراط در ستا

بر او، او را  يگذار هيه جامعه با سرماكند ك يفرد فراموش م يعنيفرد به جامعه فراموش شود.  يبده
ن ارتباط حقوق يرد. نمونه جالب در از خواهد بين يرسانده و به مقام و حالت آت يبه مقام و حال فعل



  51     سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت

 

ر محصوالت يساها و  ، نوشته103ها نتتت در مورد اختراعات، ابداعات، پيرا يپكو  يت معنوكيمال
ت يرا يپكو  يت معنوكيشورها حق مالكاز  ياريباشد. در بس يم يهنر يو حت ي، فرهنگيعلم

ن حق در يا يرسد افراط در اعطا ينظر م ه بهكآنچه  يم و شناخته شده است ولمسلّ حقّ يكبعنوان 
حرمت آن مشاهده  ايت يبر حل يمبن ين موضوع مستند فقهيباشد. البته در ارتباط با ا ينه مين زميا

ا هنرمندان يسندگان و ينو ينندگان نرم افزارها و برخكديتول يبعض ييدارا يبررس ينشده ول
ن گروهها از همة حرَف و ياز افراد در ا يبرخ ييه داراكدهد  ينشان م يغرب يشورهاكباالخص در 

ن اختالف يت اه است. علّداد ار دورتر از جامعه قراريبس يشتر و آنها را از لحاظ ماليگر بيمشاغل د
ا يها  يگونه نوآور نيبه صاحبان ا يحقوق فرد يبه واسطة افراط در اعطا درآمدي د طبقاتيشد

  باشد. يها ميهنرمند
ا ين فرد جهان باشد و يه ثروتمندتركد باشد يافزار آنقدر نبا نرم يكننده كديمسلماً حق تول

ند. اگر كل يت تبدكممل يكن فرد يداراتران او را به كودكسنده رمان ينو يك يسندگيحق نو
ن طبقه يا هنرمندان در ايسندگان و يافزار و همه نو نندگان نرمكديد همة تولينطور باشد بايا

گران يادتر از ديش زيخو يانسان آنقدر نسبت به بازده يكا حق يرند و در درجة دوم آيقرارگ
 يه افراط در اعطاكن است ين موضوع در ايگران سازد؟ جواب ايز از دينقدر متمايه او را اكاست 

از طرفي فرد علم را از جامعه  ز را سبب شده است.يض و تماينگونه تبعيا ينسبت به و يحقوق فرد
كند به  به نازلترين قيمت خريداري كرده و عادالنه نيست كه هنگامي كه آن را به جامعه عرضه مي

  باالترين قيمت و آن هم بطور انحصاري بفروشد. 
دار يرا از خر ين نوع محصوالت معموالً حقوقيدر بازار ا يفرهنگ ياالك يكدر فروش 

 در .ندك يف ميدار بطور خاص تعريمصرف خر ياال را براكه فقط استفاده از آن كند ك يسلب م
ست ين يفرهنگ ياالكا جماد يت جسم ميقند ك يدار بابت آن پرداخت ميه خرك يمتيه قك يصورت
ع حق هرگونه ين بيد در اياالصول با ياست و عل يفرهنگ ياالكمت جماد ياز قار باالتر يو بس

 يت فرهنگيدار خصوصيدار منتقل شود چون خريز به خرياال نك يت فرهنگياستفاده از خصوص
  ده است نه جسم آن را.ياال را خرك

ف و يفرد تعر يل براكن شيد به ايگونه حقوق نبا نيه اكرسد  يات به نظر مين خصوصيبا ا
گر علم و دانش و يد يد و از سوگرددر جامعه  يز طبقاتيتواند سبب تما يرا مير شود زيتحر
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ه كن انحصار يو ا .دهد ير سلطة انحصار قرار مياست در ز يانسان يتعال يه مبناكفرهنگ و هنر را 
ه كشود  مي متيز قين تمايت به فرد اعطاء شده است سبب ايرا يپكا ي يت معنوكيتوسط حق مال

  گردد. يم يل بررسيدر اقتصاد خرد به تفص يانحصار يمبحث آن در بازارها
د براساس يقرار نگرفته است و با يمورد بررس ينيع دين موضوع در شرايه اكنيبا توجه به ا
ن يرد تا ايف آن صورت گيتعر يچگونگ يبرا ياست بررس يرد ضروريل گكتوافق در جامعه ش

د و هم مصرف يت تولسمدر بازار علم هم از  ياقتصاد ييااركه سبب ناكمعضل انحصار علم 
تواند سبب تحول در علم گردد.  ين امر ميدر ا يف حدود و مالحظاتيعرتگردد رفع گردد.  يم

حال حاضر  دربود  يم(هر نوع حق مالكيت معنوي) ن ين قوانيل اوشممم ياگر علوم قد همينطور كه
و ماوراء النهر ن يالنهر نيب يها م و تمدنيونان قدياز شرق باستان و  يچ علم و دانشيهست يبا ينم

  باشد. يابيقابل دست

  انتخابات و صالحيت كانديداها
و نوع مورد استفاده آن در  يغرب يها يراسكدر دمو يداتورياندكمتعارف  يها وهيش

 ياسيس 104يها ونيسكفر ايداها از طرف احزاب ياندكافته معموالً با نامزد نمودن يتوسعه ن يشورهاك
ند به ين فرآيداها در اياندكرد. يگ يداها صورت مياندكخود  يا حتّيو  ياجتماع يا گروههايو 

 يرده خود را مسؤول احصاء منافع براكه آنها را نامزد ك يه حافظ منافع گروهكنده و بليعنوان نما
ا گروه يبون حزب يبه عنوان تر ده شدنديان انتخابات برگزيداند و چنانچه در پا ينندگان مكنامزد

و  يا و رسانه ياسيس يها ينندگان با البكند. در عوض نامزدينما يفه ميمزبور در پارلمان انجام وظ
نند. در كت يحمااز او ز ينظر خود نموده تا مردم ن مورد يداياندك يخود اقدام به معرف ياطالع رسان

ن راستا مسلط يغات در ايند. تبلنماي يفا ميرا ا يار مهميداها نقش بسياندك يها با معرف وه رسانهين شيا
ند. ك يخواهند معرف يمارباب رسانه ه ك يغ را به وجهيتواند مورد تبل يو مشود  مي ت اذهانيثركبر ا

جامعه را به نحو  ياسيانات سين اثر معموالً جرياد است و ايار زيتوده مردم بس يغات بر روياثر تبل
ح خود يغ و ترجينند با تبلك يتالش م يغاتيتبل يل ستادهاكيداها با تشياندك. ندك يدلخواه منحرف م

بتوانند  يتا در مبارزات انتخابات يگران را معرفيب ديگران محاسن خود و احتماالً معايبه د
مستقر  يندگينما يرسكند و خود بر يرون نمايخود را از صحنه ب يدر حوزه انتخاباترقيب  يداياندك
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  شوند.
 ز همراهين ييها يشيج است همواره با مصلحت انديشورها راكاز  ياريوه گرچه در بسيشن يا

 يبرا يومتكو ح يتيامن يها مثال سازمان يگردد. برا يم يتلق ينگ انتخاباتيلتريف يه نوعشود ك مي
ساز نباشند  ت مزاحمتيمكحا يالت مجلس براكپست وتصدي  ندگان پارلمان در هنگاميه نماكنيا

راه شان را يگرانددن و يمخالف ينظارت يها وهيت نموده و با شين صالحييداها را تعياندكدر وهلة اول 
دانند. لذا بسته به  يشور نمكپارلمان منطبق با مصالح  يندگينما يآنها را براكانديداتوري و  نداده

 يمبارزات انتخابات يداها براياندكاز  يفيمعموالً ط ،دهين پديقدرت مقابله گروهها و احزاب با ا
رد و يگ يت قرار ميمكف نظرات آنها در فروع مسائل حايه طكشوند  يم يانتخابات يها وارد حوزه

ومت را دچار تحوالت مهم كومت نداشته و اقدامات آنها حكح يبرا يرد آنان مزاحمتكعمل
وه ين شيان نخواهند شد. اكا تي كشو چگونهيه قدرت دچار هيكند و لذا صاحبان قدرت بر ارك ينم

ند ك يها را فرسوده م ومتكاز درون ح يگردد ول يومت مكوتاه مدت سبب حفظ حكگرچه در 
مخالف وضع موجود  يروهايدر اثر وجود ناجتماعي جامعه  - به عنوان يك نياز سياسيرا تحول يز
اند و  وب شدهكسر يصورت مقطعروها به ياز گرفته شود عمالً نين نيا يو اگر جلو ،ديآ يد ميپد
ش از طول خود و با يد در ابتدا بنهرگاه رها شوو وب شده همانند فنر جمع شده كسر يروهاين
نشان را. به عبارت كد و هم تاننكب يرا تخر كند هم تانتوا يد و منشو يادتر آزاد ميار زيبس ييروين
ها را در قالب قانون  ازها و خواستهياشد تا نب يا د به گونهيبا يقانونگذار يگر پارلمان بعنوان مجرايد
ازها و يو منطبق با ن يح و قانونيصح يان امور اجتماع در قالب قانون گردشيند تا جركزه يانالك

افراد جامعه در جهت  يازهايها و ن خواسته يروين امر سبب استفاده از نيابد و ايجامعه ب يها خواسته
 ت. لذا قبول آراء مخالف سبب ثبات جامعهيمكاست و نه در جهت مقابله با حا يمنافع اجتماع

مخالف  يركف يها انيز هست هرچند قبول جريت نيمكثبات حا يو ثبات جامعه به معنشود  مي
اعمال ه كن اساس است يشود. برابت هم يمكو بهبود حا يتواند سبب تحول و دگرگون يم

  ست.يومت هر دو نكتخابات به صالح جامعه و حبر امر ان ز اين دستا يها نظارت
آن  6/5/1372مورخ  1041شماره  نشريه محترم كيهان هوايى:«: 105نديفرما يتباط مرن ايدر ا 
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دانم چه مصلحتى است كه اين روزنامه  دستم رسيد و از آن استفاده كردم. نمى روزنامه تصادفا به
فروشى همانند ساير جرايد عرضه  هاى روزنامه دكّهشود و در  منحصرا براى خارج كشور ارسال مى

وطنان مقيم داخل از مقاالت و اخبار مندرج در  گردد. آيا براى آن است كه مصلحت نيست هم نمى
توان هر مطلبى را آزادانه  آن مطّلع گردند؟ آيا نظر بر آن است كه در خارج نشان داده شود كه مى

زعم روزنامه كالًّ درج شده به  عالميه نهضت آزادى ايراندر شماره مذكور ا در جرايد درج كرد.
ام تا با مراجعه به اصل آن اظهارنظرى كنم و از طرفى در  اى را نديده بود. هنوز من چنين اعالميه

عين آنكه با مديران و رهبران نهضت آشنايى داشته و به آنان ــ بخصوص جناب آقاى دكتر سحابى 
ــ ارادت و اعتقاد دارم، ولى عضو نهضت آزادى نيستم اما تا جايى و جناب آقاى مهندس بازرگان 

وجود آمده؛ به  آورم تنها حزب سياسى متشكّل كه بر مبناى اعتقادات اسالمى خاطر مىبه  كه
نهضت آزادى ايران است. من قصد ندارم توجه خود را به اعالميه نهضت معطوف كرده و از آن 

... و در عين حال آمادگى خود را براى دريافت نظرات و «روزنامه: دفاع كنم بلكه اين عبارات آن 
مرا تشويق كرد كه در مورد پاسخ روزنامه به آن  »داريم...، انتقادات مطروحه در اين زمينه اعالم مى

به  اعالميه صرفا از ديد علم حقوق ــ و نه صرفا عبارات قانون، آن هم مستند به تفسيرهايى كه
نظر از جنبه سياسى اجتماعى آن ــ در مورد  آيد و صرف عمل مىبه  ى روزها اقتضاى سياست

در مقام انتقاد  106يكى از حقوقدانان فيلسوف فرانسوى ژرژ ريپر اظهارنظر روزنامه بحثى داشته باشم.
باشد ــ با عبارتى  هاىحقوقى متداول غرب ـ بخصوص فرانسه كه موردنظر خاص وى مى از سيستم

كنند كه هرچه پارلمان بگويد و بنويسد و هر  اكثر حقوقدانان تصور مى«نويسد:  در اين حدود مى
ين مثال زد كه اگر توان چن عمل آورند علم حقوق است. مىبه  تفسيرى كه مراجع سياسى از قوانين

توان آن را  علم حقوق را مانند جويبار صاف و زاللى تصور كنيم كه از وسط ساختمانى ـ كه مى
كند، حقوقدانان غالبا در محل خروج اين  هاى سياسى مملكت دانست ــ عبور مى پارلمان و سازمان

كنند و حال آنكه  ه مىشود استفاد جويبار نشسته و از آب احيانا ولو مختصر آلوده كه خارج مى
اينان بايد باالدست اين ساختمان و در سرچشمه بنشينند كه ساختمان هم از جريان فكرى آنها 

باشند. آنها مخلوق علم  هاى سياسى نيز تابع علم حقوق مى سيراب گردد؛ زيرا پارلمان و سازمان
اختالف اُّمىت « ديث نبوىخوشبختانه در سيستم فقه شيعه باتوجه به ح »حقوق هستند نه خالق آن.

يك از اجتهادات مختلف  گردد و هيچ شدن فقه مى اختالف و حتّى تضاد نظر فقها موجب غنى »ةَرمحْ 
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نظر انحصارى تعرفه كند، ولى همه اين نظرها و  به عنوانتواند منحصرا نظر خود را  يا متضاد نمى
. همين نكته در تنظيم قانون اساسى فتاواى مختلف در قلمرو روح عقايد و اصول مكتب تشيع است

ها حكومت دارد. در قانون اساسى  كار رفته است و اصول كلّى وضع شده كه بر تمام ارگانبه  ما نيز
 اى نظارت برقرار شده است كه از اصول كلّى تخطّى نشود. از اهم اين اصول براى هر نهادى نحوه

زبانى ساده به  آن را »ميزان رأى ملّت است«ت است كه رهبر فقيد انقالب با عبار »حاكميت ملّت«
دار كند يا برخالف  كه همگان درك نمايند بيان كردند. بنابراين هر قانونى كه اين اصل را خدشه

اختيار افراد يا گروه خاص قرار دهد خالف روح قانون اساسى است و مسلما به  آن را 56اصل 
آورد  عمل مىبه  كه آن شورا احيانا از قانون اساسىكند. تفاسيرى هم  شوراى نگهبان آن را رد مى

شود، اگر هم طرز فعلى گزينش  گيرى مى نيز بايد منطبق با اين اصل كلّى باشد. با اين بيان نتيجه
كانديداهاى كلّيه انتخابات مطابق ظاهر قانون باشد ولى مطابق حقوق اسالمى، اصل حريت، روح 

قانون اساسى كه حاكميت انسان را  56اصل  باشد. نمى »ت استميزان رأى ملّ« قانون اساسى و شعار
تواند اين حق الهى را از انسان  كس نمى هيچ«كند كه  دارد، تصريح مى اللّهى اعالم مى از لحاظ خليفه

و بنابراين سلب حق انتخاب و  »سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد.
صرفا از بين كسانى كه بر طبق نظر (صحيح يا سقيم) مراجع حكومتى  مجبوركردن مردم به انتخاب

شد  بسا اگر از طرف مجلس چنين قانونى تصويب مى اند، سلب اين حقّ الهى است و چه شايسته
از طرف خود شوراى نگهبان و در مسير  99كرد؛ ولى چون تفسير اصل  شوراى نگهبان آن را رد مى

است و كنترلى نيز بر آن متصور نبود، اين تفسير را كه برخالف  توسعه اقتدار خود به عمل آمده
روح قانون اساسى است مورد عمل قرار دادند و نظرات مخالفين ــ مخالف از ديد حقوقى و 
مخالف از ديد سياسى ــ ناديده گرفته شد و حتّى حاضر به تشكيل ميزگردى نشدند و تشكيل چنين 

قايل بودند مغاير دانستند. جايى كه تمام مقامات مملكت و حتّى ميزى را با مقام خطاناپذيرى كه 
جانبه آن  مقام معظّم رهبرى تحت كنترل خاص قانونى قرار دارند صحيح نيست كه تفسيرات يك

قانون اساسى مقرّر  59دهد بدون كنترل بماند.اصل  هم وقتى كه مفسر اختيارات خود را توسعه مى
هم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوه مقنّنه در مسائل بسيار م«دارد:  مى

تر از تفسيرى  اى مهم چه مسأله »پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد.... از راه همه
كند؟! حق بود با استفاده از اين اصل بدوا تفسيرى را كه شوراى نگهبان  كه از ملّت سلب اختيار مى
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رفراندم به  عمل آورده و دايره حاكميت ملّت را مورد تضييق قرار داده است،به  107 99از اصل 
داند و  مى »نمايندگان منتخب مردم«مجلس شوراى اسالمى را متشكّل از  58اصل  شد. گذاشته مى

متشكّل  »شوند طور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مىبه  نمايندگان ملّت كه«مجلس را از  62اصل 
دارد. با اجراى تفسير  اعالم مى »با رأى مستقيم مردم«جمهور را  انتخاب رئيس 114داند و اصل  مى

عمل آمده و با سيستم گزينش، در واقع شوراى نگهبان خود را قيم به  99ناروايى كه از اصل 
د محصور پسند دهندگان تلقّى كرده و آنها را در دايره انتخاب كسانى كه خود شورا مى رأى
نهند و كسانى كه  نمايد. بديهى است كسانى كه با احساس حريت انسانى قيمومتى را گردن نمى مى
كنند  پسندند طبعا از شركت در انتخابات استنكاف مى يك از كانديداهاى گزينش شده را نمى هيچ

براى استحكام شود كه ديديم. متأسفانه چنين امرى نهايتا  و تعداد آراى مأخوذه دچار سقوطى مى
 نمايد. هرگاه به ظواهر قانون توجه شده و نظام مضرّ بوده و همچون موريانه آن را از درون پوك مى

به  رود و فقط ملّت محكوم كار مىبه  براى اسكات مستمسك عبارات قانون ــ كه متأسفانه غالباًَبه 
بايد گفت اوالً چنين روشى با  شوند ــ اين روش را بخواهند توجيه كنند اطاعت از آن شناخته مى

آزادى اراده افراد در  روح قانون اساسى منافات دارد. ثانيا با علم حقوق و اصل انسانى و اسالمى
به  تواند خود را طور كه در شرع مقدس مقرّر است كه هيچ فرد آزادى نمى تضاد است. ثالثا همان

تواند حتّى جزئى از اختيار و حاكميت  ز نمىهاى حكومتى) ني رقيت درآورد هيچ ملّتى (و سازمان
هذا اين روش فرضا با عبارات قوانين منطبق باشد با روح  على ملّى را رها كرده رقيت را بپذيرد.

دهنده همين كه ديد مجبور به استفاده از آشى  شريعت اسالمى و با علم حقوق در تضاد است و رأى
كند. بلى، بعضى  اند، از مصرف آن خوددارى مى ختهاست كه ديگران بدون اطّالع او برايش پ

االصل بودن، تابع ايران بودن، ممنوعيت كسانى كه تبعه خارج بوده و تبعه ايران  شرايط ــ مثالً ايرانى
گونه  توانند احراز كنند و بايد فقط به اين هاى دولتى مى اند از وزارت و .... ــ را فقط سازمان شده

ريه رسيدگى شود، ولى تشخيص وجود يا عدم ساير شرايط ــ مدير و مدبر، شرايط از طرف قوه مج
حسن سابقه، امانت و تقوى، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسالمى و مذهب رسمى كشور... ــ 

رسد موظّف  عهده ملّت واگذار شود. چگونه فردى را كه به پانزده سال يا نه سال (اناث) مىبه  بايد
عالم دينى بلكه اعلم را تشخيص داده و از او تقليد كند، ولى او را در انتخاب تنها نه  دانيم كه مى
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كار به  دانيم و قيمومت در مورد او نماينده و وكيل خود كه اهميتش كمتر است محجور مى
هاى اعمال شده بر آنها به قانون  بينند فقط براى توجيه محدوديت از طرف ديگر مردم مى بريم. مى

شود. قانون احزاب كه  دهد فراموش مى هاى آنها را توسعه مى شود، ولى قوانينى كه آزادى ىاستناد م
صورت كاريكاتور عمل شده است و حتّى يكى از به  نزديك ده سالى است تصويب شده گاهى

هاى نماز قانون احزاب را مضرّ دانسته و از اينكه اجرا نشده و نشود  ائمه جمعه موقت تهران در خطبه
 چون قصد ندارم به بررسى جنبه سياسى مطلب بپردازم و صرفاً ار رضايت و مسرّت كرده است.اظه

  »دهم. همين جا خاتمه مىبه  ام مطلب را از ديد حقوقى به پاسخ روزنامه توجه كرده
ه برادر مسلمان خود دور از يغ بر له خود و برعليو تبل يدر مبارزات انتخاب يطلب ياصوالً برتر

عنوان رقابت نامزدها و برتري جويي انتخاباتي تحت است.  ياسالم يو برادرشأن اخوت 
اين سراي آخرت را از آن كساني «فرمايد:  كانديداهاي انتخاباتي نيز در اسالم تأييد نشده است و مي

 108»ايم كه در زمين خواهان برتري جويي و فساد نباشند و سرانجام براي پرهيزكاران است. قرار داده
كند از  هاي امروزي نقش اساسي را ايفا مي ديگر خود مسئله انتخابات كه در دموكراسي از سوي

ه اساس ك يامروز يفعل يها وهيرا انتخابات با شياست. ز يراسكدمو رسان به عمده محورهاي آسيب
تواند شالودة  يگر قرار دارد ميديكداها نسبت به ياندك ييجو يو برتر يا غات رسانهيآن بر تبل

ه مردم در انتخاب اصلح كفراهم آورد  يطيشرا يعنيند. كمخدوش  يت انتخابات را به راحتاصال
باشد  يگريتر از د نيياز لحاظ علم و معرفت و دانش پا ياگر فرد يلكموفق نشوند. به طور

علم و معرفت و دانش او را  يرا وقتيتر را بشناسد ز تر و با دانش تر و با معرفت تواند فرد عالم ينم
د يه معرِّف باشود ك مي ركرر ذكشناسد لذا در منطق م يگردد و او را م ياو م يرد مساوكسب ك
 يبرا يتواند ابزار يه انتخابات نمكد گفت ين موضوع باياز معرَّف باشد. با توجه به ا يو اَجل ياعل

از صحنه  را يقين حقيو دروغ مصلح ياركبيو فر ياّر با ظاهرسازكه رندان مكانتخاب اصلح باشد بل
اند و از اقدام به  مسلماً انسانهاي مزكّي كه به مقام علم رسيده نند.ك ين ميگزيرون و خود را جايب

خالف خوف دارند در اين مبارزه بازنده خواهند شد. زيرا ايشانند كه از خدا ترسانند و در صحت 
اعمال خود دقّت دارند وگرنه ديگران براي حصول دنيا هرطور كه صالح بدانند رقيب خود را از 

. طيف اينگونه اعمال از ترور شخصيت تا حذف فيزيكي ديده شده و در صحنه بيرون خواهند نمود
  تاريخ ثبت است.
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  ِإْسرائيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَّيت   َبين« 109در شرح آيات ،كشف األسرار و عدة األبراردر تفسير 
َي فَاْرهَ  َّ قًا ِلما َمَعُكْم َو ال أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َو َأْوُفوا ِبَعْهدي ُأوِف ِبَعْهدُِكْم َو ِإ ُبوِن َو آِمُنوا ِمبا أَنـَْزْلُت ُمَصدِّ

يت ِ َي فَاتـَُّقونِ   َتُكونُوا َأوََّل كاِفٍر ِبِه َو ال َتْشَرتُوا  َّ ْلباِطِل َو َتْكُتُموا اْحلَقَّ َو  َمثَنًا َقليًال َو ِإ ِ َو ال تـَْلِبُسوا اْحلَقَّ 
ُتْم تـَْعَلُمونَ  َي فَاْرَهُبونِ « 110فرمايد: مي شرح لطيفي »أَنـْ َّ َي فَاتـَُّقونِ همانست كه گفت و  َو ِإ َّ رهبت و  .ِإ

اند  اند: تايبان تقوى دو مقام است از مقامات ترسندگان، و در جمله ترسندگان راه دين بر شش قسم
َخياُفوَن يـَْومًا «: تايبان را خوف است چنانكه گفت .و عابدان و زاهدان و عالمان و عارفان و صديقان

و زاهدان را  ،112»الَِّذيَن ِإذا ذُِكَر اهللَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهمْ « :و عابدان را وجل 111»تـََتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َو اْألَْبصارُ 
ا َخيَْشى اهللََّ ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلما« :و عالمان را خشيت ،113ً» يدعونَنا رغَباً و رهبا« :رهبت ، و عارفان 114»ءُ ِإمنَّ

رُُكُم اهللَُّ نـَْفَسهُ « :و صديقان را هيبت ،115»ِإنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة َرِِّْم ُمْشِفُقونَ « :را اشفاق . اما 116»َو ُحيَذِّ
را اين ترس نيست او ه خوف ترس تايبان و مبتديان است حصار ايمان و ترياق و سالح مؤمن، هر ك

را هست بقدر آن ترس ايمانست. و وجل ترس ه را روى نيست، و هر كرا ايمان نيست كه ايمنى 
زنده دالن است كه ايشان را از غفلت رهايى دهد و راه اخالص بريشان گشاده گرداند و امل كوتاه 
كند، و چنانك وجل از خوف مه است رهبت از وجل مه، اين رهبت عيش مرد ببرد و او را از خلق 

اين چنين ترسنده همه نفس خود غرامت بيند همه سخن خود  .دا كندببرد، و در جهان از جهان ج
شكايت بيند همه كرد خود جنايت بيند. گهى چون غرق شدگان فرياد خواهد، گهى چون نوحه 
گران دست بر سر زند، گهى چون بيماران آه كند: و ازين رهبت اشفاق پديد آيد كه ترس عارفان 
                                                                                                                                                                                              

ى كه به شما عطا كردم، و به عهد من وفا كنيد تا اى بنى اسرائيل، به ياد آريد نعمتهاي، 40-42سورة بقره، آيات  - 109
به عهد شما وفا كنم، و تنها از من بر حذر باشيد. و به قرآنى كه فرستادم ايمان آوريد كه تورات شما را تصديق 

طل و حق را به با كند، و اول كافر به آن نباشيد، و آيات مرا به بهاى اندك نفروشيد، و تنها از قهر من بپرهيزيد. مى
 مپوشانيد و حقيقت را پنهان نسازيد و حال آنكه (به حقّانيت آن) واقفيد.

 :ص، ص1جلد معروف به تفسير خواجه عبداهللا انصاري، ، تفسري كشف األسرار و عدة األبرارابوالفضل ميبدي،  - 110
179- 177 . 
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، ترسى گدازنده رد نه پيش فراست بند، نه پيش اميد ديوااست. ترسى كه نه پيش دعا حجاب گذار
نشنود نيارامد. اين ترسنده را گهى سوزند و گاه  117»َأالَّ َختاُفوا َو ال َحتَْزنُوا َو أَْبِشُروا«كشنده كه تا نداء 

  نوازند، گهى خوانند و گاه كشند، نه از سوختن آه كند نه از كشتن بنالد.
   عجبا كم حنّب من قتال           كم تقتلو و كم حنّبكم  

بيمى كه از عيان خيزد و ديگر بيمها از خبر، چيزى در دل  ،بيم صديقان، از پس اشفاق هيبت است
تابد چون برق، نه كالبد آن را تابد نه جان طاقت آن دارد كه با وى بماند، و بيشتر اين در وقت وجد 

و تا نگويى كه اين هيبت از تهديد  118»َ�ِعقاً   َخرَّ ُموسىَو «و سماع افتد چنانك كليم را افتاد بطور 
  افتد كه اين از اطالع جبار افتد

  يك ذره اگر كشف شود عين عيان             نه دل برهد نه جان نه كفر و ايمان
  حجابه النور لو كشفها الحرقت سبحات وجهه 119:بقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم  هذا هو المشار اليه 

ْلباِطلِ « .ء ادركه بصره كل شي ِ نگر تا حق و باطل در هم نياميزى، راست و دروغ  »َو ال تـَْلِبُسوا اْحلَقَّ 
پسنديده و ناپسنديده در هم نكنى، نگويم باطل را مشناس ببايد شناخت تا از آن بپرهيزى و حق 

طال الّلهم ار احلق حقا و «: مصطفى گفت .ببايد شناخت تا بر پى آن باشى ارزقنا اجتبائه و ار الباطل 
ْلباِطلِ «اند در معنى  ارباب حقائق گفته. 120»و ارزقنا اجتنابه ِ حظ نفس و غذاء دل  ،»َو ال تـَْلِبُسوا اْحلَقَّ 

در هم مياميزيد كه با يكديگر در نسازند، خداوند دل بحق حق مبسوط است و بنده نفس بحظ نفس 
 ؟ دنيا خسيس است و عقبى نفيس با يكديگر چون بسازند؟مربوط است، پس بيكديگر كى رسند

دوستى خالق سعادت ازلى و ابدى است و دوستى مخلوق وبال نقدى در يك دل چون بهم آيند؟ 
در يك  ،خويشتن پرستى و خداپرستى يكديگر را ضداند ،121»ما َجَعَل اهللَُّ ِلَرُجٍل ِمْن قـَْلَبْنيِ ِيف َجْوِفهِ «

   ند؟نهاد چگونه مجتمع شو
  مهر خود و يار مهربانت نرسد             اين خواه گر آن كه اين و آنت نرسد

                                                                                                                                                                                              
 . كه نترسيد و غمگين نشويد و شادمان شويد. 30سوره فصلت، آيه  - 117
 . افتاد موسي بيهوش.137سوره اعراف، آيه  - 118
 .31ص :  73ج : بحاراألنوار  - 119
قم،  ،انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد، 24صفحه ، »رسالة حول حديث حنن معاشر األنبياء ال نورث«شيخ مفيد،  - 120

 .هجرى قمرى1413
 . خدا در درون يك مرد دو قلب قرار نداده. 4سوره احزاب، آيه  - 121
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لصَّْربِ َو الصَّالةِ « ِ فرمان آمد يا سيد امت خويش را بگوى كه در كارها صبر كنيد تا  ،122»َو اْسَتِعيُنوا 
  مردان نگردد.هر كه صبر مردان ندارد تا گرد ميدان ، 123»الصرب مفتاح الفرج«  بمراد رسيد كه

   پاى اين مردان ندارى جامه مردان مپوش             برگ بيبرگى ندارى الف بيخويشى مزن
آن مهتر عالم زان پس كه قدم در اين ميدان نهاد يك ساعت او را بى غم و بى اندوه نداشتند، اگر 

دانيد وار نشين، يك بار انگشترى در انگشت بگر يك ساعت مربع نشست خطاب آمد كه بنده
ا َخَلْقناُكْم َعَبثاً أَ «تازيانه عتاب فرو گذاشتند كه:  ، يك بار قدم به بستاخى بر زمين نهاد 124»َفَحِسْبُتْم َأمنَّ

چون كار بغايت رسيد و از هر گوشه بال بوى روى نهاد،  ،125»َو ال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحاً «گفتند او را 
خطاب آمد از حضرت عزت كه اى . 126»مبثل ما اوذيت ما اوذى نىب قطّ «:  نفسى بر آورد و گفت

وى ما باشيم از بار بال بنالد، هر چه در خزائن غيب زهر اندوه بود   مهتر كسى كه شاهد دل و جان
همه را يك قدح گردانيدند و بر دست وى نهادند، وز آنجا كه سرّ است پرده برداشتند كه اى مهتر 

َِْعيُِننا« ،ناين زهرها بر مشاهده جمال ما نوش ك ْ�ِربْ ِحلُْكِم رَبَِّك فَِإنََّك    :يقول و لسان الحال .127»َو ا
  و لو بيد احلبيب سقيت مسّا              لكان الّسّم من يده يطيب

  گل مفرش بود  ز دستت از آتش بود ما را را
  »هرچ از تو آيد خوش بود خواهى شفا خواهى الم 

شرح فوق حاكي از آن است كه تا كانديدايي موصوف به صفات متعاليه نشده باشد حق را با 
شود زيرا كه رقيب مزكّي  پوشاند و رقابت انتخاباتي به صحنه نبرد بر عليه حق تبديل مي باطل مي

ع زند. بر همين منوال بود كه علي  دست به تفتين و تكذيب و غيبت و تهمت برادر مسلمان خود نمي
به خدا سوگند معاويه زيركتر از من نيست، ليكن شيوه او پيمان شكني و گنهكاري است. «فرمود: 

بود، زيركتر از من كسي نبود؛ اما هر پيمان شكني به گناه  اگر پيمان شكني ناخوشايند نمي
فشي برانگيزاند، و هرچه به گناه برانگيزاند دل را تاريك گرداند. روز رستاخيز پيمان شكن را در

است افراخته و او بدان درفش شناخته. به خدا، مرا با فريب غافلگير نتوانند كرد و با سختگيري 
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توان در بغي معاويه عليه علي ع  قي را مير و متّتزوير در رقابت بين مزو 128.»ناتوانم نتوانند شُمرد
   129ديد.

است كه خالصه آن اين است كه معلمي وارد روستايي شد تا به افواه بي در الحكايت ج
از او هم داد. روستائيان  به آنها آموزش ميو روستائيان سواد بياموزد و هر روز روستائيان را جمع 

گذشت صحنه را ديد و تصميم گرفت معلم را از  ي كه از آن روستا ميشيادكردند. رند  پذيرائي مي
زين او گردد. روزي به كالس درس وارد شد و گفت اي مردم اين معلم روستا بيرون و خود جايگ
كنيد بگوئيد بنويسد مار. معلم نيز بر  باور نمي . همه تعجب كردند. گفتشما را اغفال كرده است

لوح كشيد و گفت اي مردم خود روي لوح تعليم نوشت: مار. فرد مكاّر تصوير ماري را بر كنار آن 
 كشيدةام؟ همه اظهار داشتند كه  او نوشته است مار است يا آنكه من كشيده قضاوت كنيد آيا آنكه

سواد را بيرون كنيد تا من به شما تعليم دهم. روستائيان  تو مار است. گفت پس اين معلم فريبكار بي
  نيز معلم حقيقي را بيرون كردند و فرد كالّش را بر جاي او نشاندند.

انتخابات  زنمايد و لذا ا مسائل انتخابات را تمثيل مي اين حكايت ساده مفهوم ذكر شده در
خواهد بود كه چگونه اين نبايد فالح و صالح جامعه را متوقع بود. در اين وضعيت پس سؤال 

متر كو مفسده در آن الاقل  توان براساس رأي مردم افرادي را انتخاب كرد كه اين نوع فساد مي
توان از آن روش استفاده  يه مكده شده يالسالم د هيعل ياز انتخابات در زمان موس يا وهيباشد. ش

ن يقرارداد. در ا يافراد منتخب مردم را بر مساند خدمتگزار ياجتماع ينمود تا الاقل در مسائل فرع
د ن خود افراين در دور بعد از بينند. منتخبك يرا انتخاب م ين خود افراديوه افراد جامعه از بيش

دن يه تا رسين روينند اك ين خود را انتخاب ميز منتخبين افراد نينند و اك يرا انتخاب م يديجد
ن ينظر تأم ردن مساند موردكپر  ياز برايرار شده تا تعداد افراد مورد نكتعداد افراد به نصاب الزم ت

  گردند.
                                                                                                                                                                                              

، شركت انتشارات علمي و فرهنگي. 1378، ترجمه جعفر شهيدي، 236، صفحه 200نهج البالغه، خطبه  - 128
َِْدَهى ِمينِّ َو َلِكنَّ  -483، 197 ص: ،33بحاراألنوار ج:  ُه يـَْغِدُر َو يـَْفُجُر َو َلْو َال ج البالغة، َو ِمْن َكَالٍم َلُه ع َو اهللَِّ َما ُمَعاِويَُة 

اِدٍر ِلَواٌء يـُْعَرُف ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َو اهللَِّ َما َكَراِهَيُة اْلَغْدِر ُكْنُت ِمْن َأْدَهى النَّاِس َو َلِكْن ُكلُّ ُغَدرٍَة ُفَجَرٌة َو ُكلُّ ُفَجَرٍة ُكَفَرٌة َو ِلُكلِّ غَ 
ْلَمِكيَدِة وَ  ِ لشَِّديَدِة. ُأْسَتْغَفُل  ِ  َال ُأْسَتْغَمُز 

، تحت اين عنوان 11باب  .365-447فحات ص 32ج :  ،بحاراألنواربه علت كثرت تزويرهاي معاويه بابي در  - 129
مريه و توجهه إىل  وجود دارد كه شاهد مدعاي اين بحث است: �لوات اهلل عليه عن  ب بغي معاوية و امتناع أمري املؤمنني 

�فني. الشام للقائه  إىل ابتداء غزوات 
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  انتصابانتخاب و 
ار مهم در يه از مباحث بسشود ك مي منتج يراسكن بحث به موضوع انتقاد از دمويادامه ا

تواند جوامع را به  يم يراسكاگر انتخابات براساس اصول متعارف دمو يعنياست.  ياسيس يها نظام
به انتخاب و انتصاب را  يلكد نگرش يسازد پس با يه مصالح جامعه را محقق نمكشاند كب يسمت

 يف شده به معنيتعر يراسكتحقق دمو يد مالحظات انتخاب و انتصاب براينمود. با ينيمجدداً بازب
نه فاضله از آن دارد را يمد يس تلقكه در پشت اذهان عموم نقش بسته است و هركآن  يواقع

  ف نمود.يل و تعريمجدداً تحل
َوِإْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن ِيف اْألَْرِض « 130فرمايد ميخطاب به رسول اكرم (ص) خداوند در قرآن كريم 

ُ�ونَ ُيِضلُّوَك َعْن  و اگر از بيشتر كسانى كه در يعني  »َسِبيِل اهللَِّ ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َخيُْر
كنند و  ينند آنان جز از گمان پيروى نمك يباشند پيروى كنى تو را از راه خدا گمراه م يسرزمين م

هايي است كه مبتني بر  براي حكومت. اين آيه زنگ هشداري پردازند  جز به حدس و تخمين نمى
  رأي مردم است.

اند و انتقادات  ننموده ينظام مطلوب تلق يكرا به عنوان  يراسكدمو ياسياز فالسفه س ياريبس
ترين آنها در رابطه با ناآگاهي نسبي اكثريت مردم نسبت به  اند كه اساسي ارد دانستهوبه آن  يمتنوع

اين است كه سرنوشت در دموكراسى  شكال اساسيافالطون، اگاه ناز  اقليت آگاهان جامعه است.
ز سوي ديگر . اتكنوكرات نيستندو  ندبكند كه عاطفى، متعص مى يجامعه را بازيچه هوس توده مردم

رو توده گشته، از  ند، رهبران نيز تحت تأثير آنها و دنبالهباش اى كه توده مردم بر آن غالب در جامعه
اين  كنند كه مى هدفگذاريها را  شوند و فقط خرسندى توده افل مىنقش رهبرى اصالحى خود غ

افالطون، در مورد آزادى به عنوان جوهره دموكراسى ديگر مايه تباهى جامعه است. ايراد  شيوه
به طور نيز ارسطو  .ريزد حد و حصر بشدت وفاق اجتماعى را در هم مى است، به نظر او، آزادى بى

به نظر اغلب  .داند حتى بهترين نوع آن را حاوى تعارض اصولى مى كلى مخالف دموكراسى است و
مايگى است.  ثباتى و ديكتاتورى اكثريت و باعث بى بى حكومت مردم سببدموكراسى،  منتقدان

حتي به دروغ آنها را شوند كه  مردم مجبور ميمنتخب مردم براى راضى نگه داشتن كارگزاران 
كند و سطح فكر آنها  ها را با هم برابر مىانساندموكراسى همه : نويسد مى 131ستايند. كريستيان پروب

                                                                                                                                                                                              
 . 116، آيه انفالسوره  - 130
  http://www.shareh.com/persian/magazine/baztab/16/08.htm. 1380، تير 16بازتاب انديشه، شماره  - 131
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كند. انتقادات متنوع ديگري از دموكراسي شده  مجرى قانون مىرا اشخاص حقير  و دهد تنزل ميرا 
  پردازيم: بندي است و اينجا به آن نمي قابل دسته است كه در قالب مواردي نظير موارد ذيل

دموكراسى در سه مفهوم : به اين معني كه ماهيت و مبانى دموكراسى ابهام در تعريف، -1
توانند  كه هركدام مي به كار رفته است »تفكيك قوا«و  »حكومت قانون« ،»حكومت اكثريت«

  تعابير مختلفي داشته باشند. 
آنان به فرصت يكسان  اعطايبرابرى شهروندان در مقابل قانون و : برابرى ابهام در تعريف -3
دن كرهدف دموكراسى برابر و شود  مي مبناي دموكراسي تلقيدولتى ساند ى دستيابى به مبرا

  .افراد نيست
ها مرز بين آزادي و برابري تعريف  : يعني در دموكراسيتعارض بين آزادى و برابرى -2

  شود. مي بالعكس نشده. تمايل به آزادي سبب تحديد برابري و
شود و  نمايندگى فقط محدود به زمان انتخاب نمايندگان مى: وارد بر نمايندگى اتانتقاد -4

در انتخابات مبتنى بر اكثريت، از طرف ديگر شوند.  پس از انتخاب مردم كنار گذاشته مى
 ييكسانگيري  تصميم و اكثريت نسبي با اكثريت مطلق آثار يستمنعكس نطرفداري شدت 
  . دارند

گانه  توان قواى سه مىن، حاكم مسأله اكثريت با وجود احزاب سياسى و: تفكيك قوا سستي -5
  .دنمواز هم منفك  گيرد ميرا كه همه در دست حزب حاكم قرار 

: وقتي كه صالحيت همه يكسان و گيرى صالحيت اكثريت در تصميمعدم امكان خطا و  -6
به جامعه به دليل ، نمايدمشاركت  اتخاذ تصميماتهر كس با رأى برابر در برابر نيست اگر 

ده ميليون نادان، « 132:گويد ميتن همانگونه كه  عدم استفاده از صالحيت افراد ظلم شده است.
  . »دآفرينن نمى شدانيك 

: اين پديده از بارزترين وجوه قابل مشاهده در خطر فريب افكار و آراى عمومى -7
گان سياسي تحت شعارهاي مردمي از منافع گروهي خود حمايت  هاست كه نخبه دموكراسي

اند يا  اند: يا عالم رباني مردم سه دسته« 133فرمايد: ميعلي ع حضرت اميرالمؤمنين  كنند. مي
                                                                                                                                                                                              
132- «Dix millions d’ignorances ne font pas un savoir.» 
Hippolyte Taine (1828-1893), Les origines de la France contemporaine. L’ancien régime. Editions 
Robert Laffont, collection Bouquins, Paris, 1986. Première édition: 1875, tome I, p. 11. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/taine_hippolyte/origine_France/origine_France.html  

عق، مييلون مع کل ريح، مل يستضيئوا بنور العل« - 133 ين و متعلم علي سبيل جناة و مهج رعاع، أتباع کل  م الناس ثالثة: فعامل ر
← 
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م و در مسير نجات هستند و يا مانند مگسهاي كوچكي هستند كه پيرو بادند و هر صدايي متعلّ
و استقالل ندارند. آنان از نورانيت معرفت و آگاهي طرفي نبستند و كند  مي آنان را جذب

  .»اند گرفتهروشني ن
  . استگيرى مانع توسعه اجتماعى  سلطه نخبگان بر تصميم  :مانع مشاركت مردم ننخبگا -8
هاي انتخاباتي  ناكافي بودن شناخت مردم نسبت به كانديداها: در انتخابات هرچند حوزه -9

دهندگان شناخت كافي نسبت به كانديداها  شود ولي معموالً رأي اي و محلي تعريف مي منطقه
  تواند باعث انحراف از دموكراسي آرماني شود. ندارند. لذا همين موضوع مي

د در اداره يدة قابل ترديپد يكدة انتخاب به عنوان يد تا پدينما يجاب مين موارد ايتوجه به ا
تواند  يم يو اجتماع ياسيانات سيرا جريرد. زيقرارگ يمورد بررس ياسيس يها ها و نظام ومتكح

 ياسيشاند و افراد مردم را برده نخبگان سكت نيجامعه و انسان يرا به تعالها  ومتكسرنوشت ح
ه از حد و كشوند  يها و صدمات بيدچار آس ،شان بداننديه اكمسلط در جامعه قرار دهد و بدون آن

ار يآن بس يانواع غرب يمعاصر حت يها يراسكها در دمو دهين پديبارز ا يها حصر خارج است. نمونه
شته نمودن آنها تحت پوشش حفاظت از حقوق كها و  شاندن مردم به جنگكست. مالحظه شده ا

شور كدر داخله  يجاد تشنج و ناامنيحات، ايد و تجارت تسليرونق دادن به تول ،و در پنهان يمل
، يو انتظام يو نظام يتياعم از امن يومتكص بودجه به عوامل حيتخص يومت مستقر براكتوسط ح
ات مردم يگر از ماليد يشورهاكو مداخله در حقوق  يالملل نيب يها آشوبجاد ينه در ايصرف هز
ن دست يار از ايمه و موارد بسكئت حايو سلطه به نفع ه يو ماد ياسيحصول اهداف س يمتبوع برا

ارانه در كبيفر يها است همه داللت بر سلطه يا تب جداگانهكا يتاب كف يازمند تأليه شرح آنها نك
  .دارد يمتعارف امروز يها يراسكثر دموكا

ت ين شخصيتر مكيو ح ين فرد انسانيتر ومت عاقلكه اگر در رأس حكن سؤال مطرح است يا
 يذات بار يت و از سويت و والوبه نسبت به خلق خدا سمت اُكرد ين بشر قرار گيتر يكّو مز

ه كنيا ايگردد،  يل مكيفاضلتر تش يا نهيداشته باشد، جامعة بهتر و مد يندگيسمت خالفت و نما
م است در رأس و مصدر امور قرار كوجودش بر او حا كه سگ و خوكاپرست يدن ياركبيفر
نه ين گزيگران بهتريمل از دكو ا يبا فضائل انسان يه انسانكند ك يق ميتصد يمسلماً هر عاقل ؟!رديگ

                                                                                                                                                                                              ← 
  .147البالغه، حكمت  نهج .»و مل يلجؤوا إيل رکن وثيق
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ه كعامة مردم است  يت براين شخصين چنيمسئله غامض شناخت ا يومت است. ولكرأس ح يبرا
ن يزم يبر رو يفة الهيت همان خلين شخصيابند. مسلماً ايد و او را بنت را بشناسين شخصيچگونه ا

ت به انتخاب مردم انتخاب ين شخصيان منتظر ظهور حضرتش هستند. ايروان همة اديه پكاست 
فه از يبا نصب خلز يرده باشد. انتصاب خداوند نكد خداوند منصوب يت را باين شخصيگردد. ا ينم
ت يفه سابق شخصيخل يدر هر زمان يعنيرد. يگ يق صورت مفه الحين خلييفه سابق با تعيق خليطر
ن يد. مظهر اينما يم كيبدن خا كل و تريخود نصب و امور خود را به او تحو يرا به جا يقالح

د منصوب فرمود فه خوي(ع) را به عنوان خل ي(ص) عل  رمكه رسول اكرخم است يانتصاب واقعة غد
همان  يهر دو بود ول يو باطن ين خالفت، خالفت صوريبود. ا ين انتصاب به امر الهيو ا
ن يساعده از ب يفه بنيباز زدند و در سق سر ياسيفه در امور سين خليبار رفتن ا ريشگان از زيپ استيس

 يرأس خالفت صور(ع) در  رين نمودند. و حضرت امييتعانتخاب و فه يخل يراسكخود به آراء دمو
ل ازتعارقابل يالم عرفاست همچنان غكه در يلكت يه والكحضرت  يخالفت معنو يقرار نگرفتند ول

را  يراسكرفتند و آراء دمويخود نپذ يفة خدا را به رهبريه خلكبود  ي. تأسف بر مردمه و هستبود
ر ظلم يانه به زيدر منطقة خاورمها انسانها را  عباس قرن يه و بنيام يام جور بنكّدند. لذا حيبر خود خر

   .ندديشكخود  يو جفا
(ص)  اكرم اهميت غدير خم و ابالغ اين خالفت آنقدر مهم است كه با تمام رسالت پيامبر

اي پيامبر آنچه از خدا بر تو نازل شده به خلق برسان «: 134فرمايد كريم مي كند. در قرآن برابري مي
اي و خدا تو را از مردم نگاه خواهد داشت و همانا  هكه اگر نرساني رسالت خود را اداء نكرد
وزن تمام قرآن  از متن صريح آيه مشخص است كه هم »خداوند قوم كافران را هدايت نخواهد كرد.

السعاده   را از تفسير بياناين آيه تفسير  ،(ص) است و به دليل اهميت آن اكرم بلكه تمام رسالت نبي
َيهُّا ««: 135كنيم نقل مي از  چه به تو نازل شده استاي رسول آن »الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبِّكَ َ

َو « اند. بوده كه آن را انداخته(درباره علي)  »يف علي«است كه  )عآنها (. و از پروردگارت ابالغ كن
ْ تـَْفَعلْ  رسالت او را  »َفَما بـَلَّْغَت ِرَساَلَتهُ «فتنة (امتحان) توبه آنها امتّت و  تانفتاي از ترس و اگر نكن »ِإن ملَّ

اي! زيرا واليت غايت رسالت است كه اگر حاصل نشود گويا كه رسالت حاصل نشده  ابالغ نكرده
                                                                                                                                                                                              

ْعِصُمَك ِمَن  َأيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ ما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َو ِإْن ملَْ تـَْفَعْل َفما بـَلَّْغَت ِرسالََتُه َو اهللَُّ يَـ  :67سورة مائده، آيه  - 134
 .ِفرِينَ ااْلَقْوَم اْلكِإنَّ اهللََّ َال يَهْ◌ِدى  النَّاس

 .370-396ترجمه، صفحات  4السعاده في مقامات العباده، جلد  بيان - 135
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فتنه كند يعني ترس نداشته باش از  و خداوند تو را از مردم حفظ مي »َو اهللَُّ يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ « است.
قوم كافرين را هدايت نخواهد خداوند  »ِفرِينَ اِإنَّ اهللََّ َال يَهِدى اْلَقْوَم اْلك« شود.كه مانع تبليغ تو به ا هآن

اين آيه  .)اندازد فاصله ميكند ( را خالي نميبين آنها و بين مرادشان كرد به مرادشان از بدي تو يعني 
روايت شده است كه دربارة واليت  كثيرهاز طريق خاصه به طرق  136»اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ديَنُكمْ « ةو آي

از غدير خم يا بعد از آن او ص الوداع قبل از بازگشت  حجّةعلي ع است، و نزول آن دو آيه در 
است كه نازل شده و پس از آن چيزي از قرآن  چيزيهايش آخرين  است، و اين سوره با تمام آيه

آنها يامبر ص در مكّه و مسجد خيف و غدير خم ايراد كرد از طريق هائي كه پ  و خطبه نازل نگرديد
اما متأخّرين از مفسرين عامه در تفسير اين آيه به  .مذكور است از تفاسير و غير آن تمفصالدر 

كه از پروردگارت بر تو نازل  جميع آنچهاي رسول  اند: چنين تفسير كرده و ظاهر لفظ اكتفا نموده
اي، بنابر  را تبليغ نكرده وهمه را تبليغ نكني چيزي از رسالت انكني يا ن، كه اگر برسارا شده است 

به  »رساالت«اي بنابر اينكه  را تبليغ نكرده وت امفرد خوانده شود، يا اينكه جميع رساال »ِرَساَلَتهُ «اين 
داشت، ولي چون نزول آيه  ميو نزول آيه اگر در اول تبليغ بود اين تفسير وجهي  شود. قرائتجمع 

جايي بر ديگر بر آنند در آخر تبليغ است چنانچه شيعه بر آن است، يا بعد از هجرت چنانكه همه 
اكثر تكاليف را رسانده بود و بعضي باقي مانده بود پس اگر  ه، زيرا قبل از نزول آينيستاين تفسير 

داشت، و  ميتبليغ بايست ترس از  نميود ب ابالغ شده از احكام قالبيسابق آنچه كه باقي مانده مانند 
و  انغمارمالمت شود، زيرا اكثر احكام را در حين  آند تا اينكه به ترك كر مينبايد در آن تأملي 

و قبول موقعي كه سلطنت او پس چگونه است است و از آنها نترسيده است،  رساندهمشركين  ةغلب
مگر شود  نمي باشد و اين اتباعش تانفتاز امتش و پس بايد ترس او ابترسد!؟ ظاهر است احكام او 

كه باشد بر گوشهاي امت  ثقيل وقتي كه آن امري كه مأمور به تبليغ آن شده است يك امر بزرگ و
خودش از اذيت و قتل بترسد، و در تبليغ آن  ربايضاً و ارتداد آنها، و بترسد ص از عدم قبول آنها 

رساند و عتاب و تهديد  و جزم در آن را مي عزمپس تصحيح از خدا . كند و در آن تردد نمايدتأمل 
خرج  بهو هر كس از خودش انصاف  .دهد به ترك آن را و حفظ از مردم در تبليغ آن را وعده مي

ساير عقود نه خمس و جهاد و نه حج و زكات و نه فهمد كه اين امر از جنس روزه و نماز و  دهد مي
مگر شود  نمي ، و هيچ چيز تصوراستاحكام اين مري خارج از جنس و معامالت نيست. بلكه ا

                                                                                                                                                                                              
ْسالَم ديناً.  اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ديَنُكْم َو َأْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميت .3سورة مائده، آيه  - 136 امروز دين شما را به  َو َرضيُت َلُكُم اْإلِ

 . نعمت خود بر شما تمام كردم و اسالم را دين شما برگزيدمكمال رسانيدم و 
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ض وكه مبغ ادخال آنها تحت حكم اوباشد و و اينكه آن امر نصب شخصي براي امارت بر آنها بعد ا
ص پيامبر فريقين همانا و به اتّفاق  آنهاست. و اين در مورد هيچ كس جز علي ع ادعا نشده است.

انصاف به اند از  تأويل آنها از اين به محب چنانچه تأويل كردهو  »مواله من كنت مواله فعلي«: گفت
كالم ما با اوست و نه كتاب دور است! و سخن ما با منصف است نه با متعصب منحرف كه نه غايت 

است كه به طريق خاصه و  آنچهاين قطع نظر از  كند. و خداست كه توفيق و صواب را تفضّل ميما 
، خالفت نبي (ص)به او ع آنها داللت دارد بر استحقاق  ةوارد شده، و هم او (ع) ثبت وعامه در حقّ 

، به خالف حتّي يك چشم بهم زدن به خدا شرك نورزيده و بتي را عبادت نكردهو، كه نه غير ا
اجابت او ص كرد و او ع بيعت با به تكليف را واند و او خو اينكه رسول ص او را به اسالم  ديگران،

مستحقّ و در آن زمان اگر مستعد تعلّق تكليف بود، او در حاليكه نه ساله بود، زيرا كه آن را د نمو
همين اندازه در شرافت او كافي  ،و بيعت با او را داشتاو دعوت رسول و قابليت توبه به دست 

نه پسر بيعت كرد و در حين بيعت رسول ص اول كسي بود كه با او است، زيرا خالفي نيست كه 
و با او بيعت  محمد ص او را دعوت كردمعذلك بود و  ميو اگر اهل اين دعوت و بيعت ن ساله بود.

و كسي  .از آن است كه لغو انجام دهداجلّ با حكمت كاملي كه دارد او شد و  ميمرتكب لغو كرد 
او را در مكّه پيغمبر  و كسي كه .»ليلة املَبيت«در را و فدا كرد خودش خوابيد بر بستر رسول ص كه 
از ها را به مدينه برد كه  فاطمه و كسي كه هاي مردم، جانشين خود قرار داد. اهلش و رد امانت ةدربار

قرار گرفت چنانكه  او صنفس  ةعلي به منزلو كسي كه نيز بود. ص آنها فاطمه دختر رسول خدا 
كه در حين خروج به مباهله  در آية مباهله گذشت، و در آنجا اتّفاق خاصه و عامه را نقل كرديم

و آنها نبود، و در آنجا از بعضي مفسرين با او ص كسي از صحابه جز حسنين و فاطمه و علي ع 
كند بر اينكه براي  نبود. و اين داللت مي اونقل كرديم كه گفت: غير از اينان كسي با آنها روات 

كشندة  و كسي كه آن گواهي دهد. پيامبر عزيزتر از اينها نبوده. و فضل چيزي است كه دشمن به
ين براي فضل و شرف كافي ااطاعت سيد مرسلين ص بود، و براي پهلوانان عرب حمايت دين و 

است كه جانش را بذل كرد و انانيتش را براي امر پروردگارش هالك كرد و اقدام بر كاري كرد، 
ين و بيعت با سيد مرسلين ص آنها كه غرضشان از د ،كه هيچ يك از اقرانش به آن اقدام نكردند

ه : فردا پرچم را باو عدر حق و از قول او ص  انانيتشان و جلب منفعت براي خودشان بود. ابقاء
و از قول او  دهم كه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند. ميمردي 

اهل بيتم و آن دو از هم جدا گذارم كتاب خدا و عترتم  من در بين شما دو چيز گرانبها ميص: 
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شوند تا در حوض بر من وارد شوند، و هيچ يك از مدعيان خالفت ادعا نكردند كه از اهل بيت  نمي
ترين و  عالمو كسي كه  : من شهر علمم و علي در آن است.و از قول او ص .عترت پيامبر باشنداز و 

كردند، و  مراجعه مي اومشكالتشان به  خلفا در جنگجوترين صحابه بود. و شجاعترينترين و  قاضي
به و  .هو اين خود يك ضرب المثل بين آنها بود .آن نباشدبا كه ابوالحسن نيست اي  : قضيهآنها قول

كه بين عامه و خاصه ذكر شده است، در او از باب تيمنّ ذكر كردم و گرنه مناقب مشهور تحقيق 
زيادي به  ازنياز است و  از وصف و اظهار بي نهار چهارموضوح به حدي است كه آفتاب در 

آن او آن ممكن نيست، با اينكه دشمنان احصاء اي است كه شرق و غرب را پر كرده است و  اندازه
او ابي الحديد با آنچه كه در شرح  ابن كردند.او از ضنّت و ترس كتمان  و دوستانبغي را از حسد و 

، كالم نغز اونياز نموده و با وجود  كر مناقب علي ع بينهج البالغه ذكر كرده، شيعه را از ذدر 
آنها را در ضمن  و تلويحاً مثالب اًصريح تحقيقاست. و به  نكردهاي از درياي مناقب او را بيان  قطره

بود، و در شرح نهج البالغه ذكر  آنهاذكر كرده، و ابن ابي الحديد از مشايخ و علماي اوصافشان 
ها  مردي از اهل بصره در روز غدير در مشهد علي ع بود و از رافضي :كرده كه مضمونش اين است

بر كنند، پس به بصره برگشت و  مي ثلب و سبكنند و  شنيد كه خلفا و بعضي صحابه را رفض مي
گفت: چه ديدي؟ گفت: ديدم شيعه  .گفت: در حرم علي عجيبي ديدمبه قاضي و  وارد شدقاضي 

گفت: پس  .: آن چيزي است كه صاحب قبر يادشان داده استكنند، قاضي گفت خلفا را سب مي
اش قرار  قاضي بلند شد و از دري كه پشت خانهپس  را؟ آنهادوست داريم و هم  او راچرا ما هم 

جواب اين مسئله  كهرا  )زناكار زنازاده( فاعل من فاعلة داشت خارج شد و گفت: خدا لعنت كند
تعليم داده باشد كه خلفا را سب كنند مبغض پس اگر به اقرار آنها علي به شيعيانش  داند.برا ياوه 

و داشته باشي خلفا بغض به كند كه  هستي، محبتش اقتضا مي محب او، پس اگر تو آنها بوده است
علي بغض داشته باشي، پس چگونه است كه  هكند كه ب هستي محبت آنان اقتضا مي محب آنهااگر 

پس، از تعصب خود خارج شو و به آثار بزرگان ملتّت نظر  را؟ آنهارا دوست داري و هم هم علي 
اش ع  ص در مورد خالفت خليفهاو براي تيمن به قول  بينداز و از دنيايت براي آخرتت بهره بگير.

اس گوئيم: به ابن عب كنيم، پس مي را ذكر ميايراد كرد را  حجّة الوداعهايي كه در  خطبهاز  طريش
را امر نمود كه علي  اش نبيخداوند  و ثعلبي و غير آن دو از عامه نسبت داده شده است، كه گفتند:

پسر  حابيترسيد كه بگويند  سواليت او به آنان خبر دهد، پبه براي مردم منصوب كند و  علماًع را 
را روز  اوو بر جماعتي از اصحابش سخت بيايد، پس اين آيه نازل شد. پس دست  استعمويش 
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به باقر ع نسبت داده شده و  و آيه را خواند. »من كنت مواله فعلّي مواله«غدير خم گرفت و فرمود: 
و واليت غير از حج به قوم خود جميع شرايع را و  حج كرد: رسول خدا از مدينه گفتاست كه 
به تو رساند و  به تو سالم ميعزّ و جلّ بود، پس جبرئيل آمد و گفت: اي محمد خداي  رسانده

دينم و ال مكانكردم مگر پس از قبض از رسوالنم را اي از انبيائم و نه رسولي  نبيگويد: من  مي
مانده است، كه بايد آنها را به قومت برساني فريضة حج و ر تو اين دو واجب و بتأكيد حجتم 

ام و هرگز خالي  تم خالي نگذاشتهفريضة واليت و خالفت بعد از تو، و من زمين خودم را از حج
و  كنيكه به قومت حج را تبليغ كني، خودت حج تو را كند  نخواهم گذاشت. پس خداوند امر مي

 كندهر كسي كه استطاعت دارد از حاضرين و اطراف و اعراب با تو حج را به آنها آنها ، و حج
 از آنو آنها را  تعليم دادي،به آنان  شان را و روزه اتشانو زك شانهمانطور كه نماز تعليم كني

 آنچه كه از شرايع به آنها ابالغ كردي.واقف ساختي آنها را بر جميع واقف ساختي همانطور كه 
حج دارد  ارادة پس منادي رسول خدا ص، در بين مردم ندا داد كه: آگاه باشيد كه رسول خدا ص

از آن شما را  شما وشرايع دين اد شما را از تعليم دهمانطور كه اينكه تعليم دهد شما را از آن و 
واقف سازد، همانطور كه بر غير آن واقف ساخت. پس رسول خدا ص خارج شد و مردم با او 

و كرد پس با آنها حج  .كنندمثل او  ياكند  دادند تا ببينند چه مي خارج شدند و به او گوش مي
كساني كه با رسول خدا ص حج كردند از اهل مدينه و اطراف و اعراب به هفتاد هزار انسان يا 

كه بيعت گرفت ع بيشتر رسيد بر همان عدد اصحاب موسي ع هفتادهزار نفر كه از آنها براي هارون 
خالفت علي بن  بهو همچنين رسول خدا ص نكث كردند و تبعيت كردند گوساله و سامري را. 

كردند و از عجل تبعيت كردند، بيعت پس نكث ، ع طالب ع بيعت گرفت به عدد اصحاب موسيابي
جبرئيل از كه در آنجا  بلي گفتند پس توقف كردو بين مكّه و مدينه سنت به سنت و مثل به مثل. 

گويد: اجل  رساند و به تو مي تو را سالم ميي تعالي كرد: يا محمد خدا آورد و عرضخداي تعالي 
و  اي از آن نيست كنم كه چاره مي استقداممدت تو نزديك شده است، و من تو را بر چيزي و 

عهدت را، وصيتت را پيش آر و آنچه كه از علم و ميراث علوم عهد كن گريزي از آن نيست، پس 
 قبل از تو، و سالح و تابوت و جميع آنچه كه از آيات انبيا نزد تو است، را بياور و به وصي انبياء

او را پس ، تسليم كنحجت بالغة من بر خلقم، علي بن ابي طالب  توبعد از خودت و خليفة خودت 
چيزي كه از بياور شان و بيعت او را تجديد نما، و بياداو ميثاق  و واكن و عهد  اً قائمبراي مردم علم
 واليت ولي بستم ازمن كه با آنها  دعهو من كه به آن ميثاق بستم و ميثاق من بيعت آنها گرفتم از 
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نكردم  نبيئي از انبياء راطالب. كه من قبض  ، علي بن ابيهو مؤمنؤمن هر مآنها و موالي من و موالي 
من. و اين كمال توحيد  معادات اعداءل دينم و اتمام نعمتم به واليت اولياي من و اكمامگر بعد از 

 و همانا كه من من و اطاعت او ولي اتباعبه سبب است من و دين من و اتمام نعمت من بر خلقم 
پس امروز دين  اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ديَنُكمْ  حجت من بر خلقم باشد.تا كنم  زمينم را بدون قيم رها نمي

همؤمنمؤمن و خودم و موالي هر  شما را كامل كردم به واليت ولي علي عبد من و وصي من و  نبي
طاعت او مقرون به طاعت محمد نبي من است و  ،من بر خلقم لغةبابعد از او و حجت من خليفة 

مرا پس به تحقيق طاعت او با طاعت محمد مقرون به طاعت من است، هر كس او را اطاعت كند 
بين خودم  اًكرده است. و او را علم به تحقيق عصيان مرا عصيان او كنداطاعت كرده است، و هر كه 

او را بشناسد مؤمن است و هر كس او را انكار كند كافر است، و هر و بين خلقم قرار دادم، هر كس 
 جنّتكس به بيعت او شرك آورد، او مشرك است، و هر كس با واليت او مرا مالقات كند داخل 

گردد، پس اي محمد علي را  شود، و هر كس با عداوت او مرا مالقات نمايد داخل آتش مي مي
ام تجديد كن پس من تو را  و ميثاق مرا كه با آنها بستهمن ير و عهد بيعت بگآنها از ائم كن و ق اًعلم

نفاق و از قوم خود و اهل ص ترسيد خوانم. پس پيامبر  كنم و به خود مي به سوي خودم قبض مي
كه چقدر در و اينعداوت آنها را دانست  ميشقاق كه متفرق شوند و به جاهليت برگردند، چون 

 شبخواهد كه از مردم حفظ پروردگارشعلي بغض دارند. و از جبرئيل خواست كه از  هدرونشان ب
تأخير افتاد تا به  آنبياورد. پس جلّ اسمه از خدا را كند، و منتظر شد كه جبرئيل حفظ از مردم 

و علي  متعهد باشدامر كرد كه به عهدش پس پس جيرئيل در مسجد خيف آمد  مسجد خيف رسيد.
نياورده از خدا جلّ جالله خواست  قرار دهد ولي حفظ او از مردم را كه مي ائمق ع را براي مردم

در بين مكّه و مدينه رسيدند پس جبرئيل آمد و همان را كه قبالً آورده بود  »كراع الغميم«بود، تا به 
به جبرئيل: اي جبرئيل من گفت ص پس  ورد.چيزي بياو ابدون اينكه درباره حفظ  امر كردبه او 
علي قبول نكنند، پس به راه خود ادامه داد تا  بارةترسم كه قومم مرا تكذيب كنند و قول مرا در مي

جبرئيل بر او آمد با نهيب بود  سه ميل به جحفه پنج ساعت از روز گذشتهقبل از به غدير خم رسيد 
: به تو دگوي رساند و مي به تو سالم مي ي تعالييا محمد خدا .از مردم )حفظ(و عصمت و فرياد 

َيهَُّ◌ا الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك « َو ِإن ملَّْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت ِرَسالََتُه َو اهللَُّ يـَْعِصُمَك ِمَن  يف عليَ
آنها كه جلو بودند به برگشتن كرد امر  پس او ندنزديك جحفه رسيده بودهاي آنان  اولينو . »النَّاسِ 

ابالغ كند م نمايد و ئرا براي مردم قا  كه عقب بودند در آن مكان، تا اينكه عليرا آنان و نگهداشت 
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خبر خداوند عزّ و جلّ او را به آن ده است و كرنازل   علي خداي تعالي دربارهآنچه را كه به آنها 
منادي را پس رسول خدا آمد  مت او(وعده) عصاو را از مردم حفظ خواهد كرد، وقتي ه همانا داد

برگردند و آنهائي  متقدمندشوند، و آنهائي كه  تعانماز جم بهكه در بين مردم ندا دهد  امر كرد
جبرئيل از  ومسجد غدير  جنببه دور شد راست راه  )جانب(پس از  توقف كنند. متأخرندكه 
را  شانتا زيرپس رسول خدا ص امر كرد  موضع سلمان، و در او را به اين امر كرد ي عزّ و جلّخدا

منبر درست كنند كه مشرف بر مردم باشد، پس مردم برگشتند و  هيئتجارو كنند، و از سنگها به 
ن سنگها ايستاد، سپس حمد ايروي رسول خدا ص پس دور نشدند ماندند  آنها در آن مكاناواخر 

او و كتب او و  به خدا و مالئكه و )تا كه گفتكرد و ثنا گفت به آنچه كه ثناست (خداي تعالي 
باشد، مبادرت  اوكنم و به هر كاري كه رضاي  شنوم و اطاعت مي امرش را مي دارم،ايمان رسل او 

به قرار از عقوبت او دارم، و ا خوفورزم و تسليم قضاي او هستم و رغبت در طاعت او و  مي
ادا شود  مي م، و آنچه را كه به من وحيده دارم، و شهادت به ربوبيت او ميخودم براي او عبوديت 

 مدفع نماي خودمآن را از  مي بمن رسد كه نتوانقارعتاز اينكه اگر انجام ندهم براي حذر كنم  مي
اگر به تحقيق او به من اعالم نموده است كه  همانااو عظيم باشد، جز او خدايي نيست، كه حيلت 

تبارك و تعالي خداوند پس به تحقيق ام،  ا نرساندهر اونازل شده نرسانم رسالت بر من آنچه را كه 
ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن «، پس به من وحي كرد است كريم كافي، و اوعصمتش را براي من ضامن كرد

َيهُّا الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك  . الرَِّحيم ْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت ِرَساَلَتُه َو اهللَُّ يـَْعِصُمَك ِمَن  ْيف َعليّ َ َو ِإن ملَّ
ام و من براي شما سبب اين  كوتاهي نكرده كردهنازل  اومن در تبليغ آنچه كه  ان،اي مردم .»النَّاسِ 

اين است و سالم  امر كرد مرا از سالم رب منكنم، جبرئيل بر من سه بار فرود آمد و  آيه را بيان مي
كنم كه علي بن ابي طالب برادر من، و وصي  مين مشهد بايستم و به هر سياه و سفيد اعالاكه در 

من، و خليفة من، و امام بعد از من است كه جايگاه او نزد من مانند جايگاه هارون به موسي است 
خداي ه تحقيق بشما بعد از خدا و رسولش است، و  ، و او ولياي نيست نبيجز اينكه بعد از من 

ا َوِليُُّكُم اهللَُّ َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن يُقيُموَن «: كهبر من نازل نموده،  كتابشاين آيه از  بهتعالي  ِإمنَّ
راكع  و اوو علي بن ابي طالب نماز به پا داشت و زكات داد  .137» الصَّالَة َو يـُْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُهْم راِكُعون
، و اي مردم از جبرئيل درخواست كردم كه مرا از تبليغ اراده كردبود در هر حال خداي عزّ و جلّ 

                                                                                                                                                                                              
خوانند و هم چنان  جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و مؤمنانى كه نماز مى. 55سوره مائده، آيه  - 137

 كنند. كه در ركوعند انفاق مى
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گناهكاران،  ادغالمتقين و كثرت منافقين و  قلّتاين موضوع به شما معاف بدارد چون علم دارم به 
ف نموده كه به زبان ، كساني كه خداوند آنها را در كتابش وصاستهزا كنندگان به اسالمهاي  و حيله

ي نزد خداكه آن كنند  حساب مي (ساده)گويند آنچه را كه در دلهايشان نيست، و آن را آسان  مي
اند، و  ناميده )گوش( »اذن« هاي آنها به من در دفعات تا جائي كه مرا ، و كثرت اذيتعظيم است

باره در اين عزّ و جلّ خداوند  از كثرت مالزمت او و اقبال من بر او حتي .مناگمان كردند كه من چن
ُهُم الَّذيَن يـُْؤُذوَن النَِّيبَّ َو يـَُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذن: دكرنازل  و  138الَّذيَن يـَْزُعُموَن أَنـَُّهْم َخٍري لَُّكمْ علي   َو ِمنـْ

 داللت هاو به آنكردم  به آنان اشاره كنم، اشاره ميگفتم،  خواستم اسمهاي آنها را بگويم مي اگر مي
دم. و با همة اينها خداوند از كرامت كركردم، و لكن من به خدا قسم در امور آنها  ميداللت كنم، 

َيهَُّ◌ا الرَُّسوُل «مگر اينكه آنچه را كه به من نازل شده تبليغ كنم، سپس خواند: شود  نمي من راضي َ
. پس اي »َو ِإن ملَّْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت ِرَساَلَتُه َو اهللَُّ يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ  ْيف َعليّ بـَلِّْغ َما أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك 

را بر شما ولي و امام نصب كرده است، و طاعت او را بر  اوخداوند همانا بدانيد كه  انمردم
و بر عجم و و شهري  صحرائيمهاجرين و انصار و بر تابعين آنان، به احسان واجب كرده است. و بر 

و كوچك و بزرگ و بر سفيد و سياه و بر هر موجودي، حكم او مجري و  مملوكعرب و آزاده و 
كند ملعون است و هركه تبعيت او كند مرحوم او  تمخالفهركه است، و  نافذ جائز و امرش قولش

بخشد.  مي خدا او راپس اطاعت كند، او را بشنود و  از اوكه  هراو را تصديق كند و ه هر كاست و 
 نقادپس بشنويد و اطاعت كنيد و مدر اين مشهد ايستم  آخرين جايي است كه مي همانا اناي مردم

شماست، سپس  خدايو شما  و وليشما پروردگار عزّ و جلّ امر پروردگارتان باشيد، چون خداي 
د وليسپس بعد از من علي مخاطب شماستشماست كه ايستاده  بعد از او رسولش محم ،شما  ولي

                                                                                                                                                                                              
َو يـَُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخْريٍ◌ لَُّكْم     يَن يـُْؤُذوَن النَّىبِ َو ِمنْهُ◌ُم الَّذِ سورة توبه:  61بياني با اشاره با آيات زير است: آيه  - 138

هللَِّ َو يـُْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنَني َو َرْمحٌَة لِّلَِّذيَن َءاَمُنوْا ِمنكمُ  ِ را بعضى از ايشان پيامبر (.  َو الَِّذيَن يـُْؤُذوَن َرُسوَل اهللَِّ لَهُ◌ْم َعَذاٌب أَِليم   يـُْؤِمُن 
دهد. بگو: او براى شما شنونده سخن خير است. به خدا ايمان  گويند كه او به سخن هر كس گوش مى آزارند و مى مى

اند. و آنان كه رسول خدا را بيازارند به  دارد و مؤمنان را باور دارد، و رحمتى است براى آنهايى كه ايمان آورده
َأ ملَْ تـََر ِإَىل الَّذيَن يـَْزُعُموَن َأنـَُّهْم آَمُنوا ِمبا أُْنِزَل ِإَلْيَك َو ما أُْنِزَل  ره نساء:سو 60و آيه  )اى دردآور گرفتار خواهند شد شكنجه

ْبِلَك يُريُدوَن َأْن يـََتحاَكُموا ِإَىل الطَّاُغوِت َو َقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َو يُريُد الشَّْيطاُن َأْن  آيا آنان را ( .ُيِضلَُّهْم َضالًال بَعيداً ِمْن قـَ
خواهند  اند، ولى مى پندارند كه به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پيش از تو نازل شده است ايمان آورده بينى كه مى نمى

خواهد گمراهشان سازد و از  اند كه بت را انكار كنند. شيطان مى كه بت را حكَم قرار دهند، در حالى كه به آنان گفته
 )حق دور گرداند.
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است تا روز  او باشد، سپس امامت در ذرية من از فرزند شما مي پروردگارو امام شما به امر خدا 
قيامت، روزي كه خدا و رسولش را مالقات كنند، حاللي نيست جز آنچه خدا آن را حالل كرده، و 

و آنچه را كه  حرامي نيست جز آنچه كه خدا آن را حرام كرده، و حالل و حرام را به من شناساند
هيچ علمي نيست  ان. اي مردمبه او دادمو حرامش به من داده  شو حالل شپروردگار من از كتاب

آن را در علي امام متّقين  تعليم شدمنمود، و هر علمي كه  احصاءمگر اينكه خداوند آن را در من 
از بين است. اي مردمان م تعليم دادم و او امامم، و هيچ علمي نيست مگر اينكه آن را به علي گذاشت

يي به حقّ راهنماكسي است كه و از واليت خودداري نورزيد، او  دور نشويد، از او او گمراه نشويد
او را  لوم الئمكند، و در راه خدا  برد و از آن نهي مي كند، و باطل را مي و به آن عمل مي كند مي
د، و كسي است كه جانش را فداي گيرد. او اول كسي است كه به خدا و رسولش ايمان آور نمي

جز او با رسول خدا عبادت خدا را  رجالاز احدي رسول خدا، و كسي است كه با رسول خدا بود و 
او را برتر بدانيد كه خدا او را برتري داده و به او روي بياوريد كه خدا او پس كرد. اي مردمان  نمي

واليت كسي كه ست، و خداوند هرگز توبه او از جانب خدا امام ا انرا نصب كرده است. اي مردم
چنين كند با كسي خداوند حتم است كه  بربخشد و  او را نميخدا پذيرد و  نميكند  انكار مياو را 

پس حذر  كه مخالف امر او كند در آن و او را به عذاب سختي عذاب نمايد ابد االبد و دهر الدهور،
اش مردم و سنگ است كه براي  زنه هيزم و آتشرسيد كه  كه به آتشي مي كردنمخالفت  كنيد از
. اي مردم به خدا قسم پيامبران و  139)(َوُقوُدَها النَّاُس َو احلِْجارَُة ُأِعدَّْت ِلْلكاِفريناست آماده كافران 

از  مخلوقيناند و من خاتم انبيا و مرسلين هستم و حجت بر جميع  داده بشارتبه من  پيشينرسوالن 
ها هستم. پس هر كس در اين شك كنند كافر است به كفر جاهليت اول، و هر  اهل آسمانها و زمين

و شك كننده در همه پس برايش كس در چيزي از گفتار من شك كند در همه آنها شك كرده، 
ه بو احسان  محبت كرد، منّت او بر من استاين فضيلت به من با اي مردمان خداوند  .آتش است

. اي ابد االبد و دهر الدهور در هر حالتي مختص اوستمن حمد جز او خدائي نيست و و ، من
از هر مرد و زن است، خداوند به وسيلة ما  افضل مردمعلي را برتر بدانيد كه او پس از من  انمردم

د اگر كسي كه اين قول مرا رد كنملعونٌ ملعونٌ مغضوب مغضوب ، يافته اروزي فرستاده و خلق بق

                                                                                                                                                                                              
و هرگاه .  رِينفَِإن ملَّْ تـَْفَعُلوْا َو َلن تـَْفَعُلوْا فَاتـَُّقوْا النَّاَر الَِّىت َوُقوُدَها النَّاُس َو اْحلِ◌َجارَُة ُأِعدَّْت ِلْلَكفِ  .24ورة بقره، آيه س - 139

و سنگها پس بترسيد از آتشى كه براى كافران مهيا شده و هيزم آن مردمان  -كه هرگز نتوانيد كرد -ايد چنين نكرده
 هستند.
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چه موافق آن نباشد. آگاه، باشيد كه جبرئيل از خداي تعالي اين مطلب را به من خبر داده است و 
. خواهد بودضب من بر او غپذيرد، لعنت و نگويد: هر كس با علي دشمني كند و واليت او را  مي

بكنيد،  واپس هر كس نظر كند كه براي فردا چه پيش فرستاده است، و از خدا بترسيد كه مخالفت 
 همانا او انكنيد، آگاه است. اي مردم خدا به آنچه كه مي هماناپس قدمي بعد از ثبوتش بلرزد 

واحسرتا بر چيزهائي  140» َجْنِب اهللَّ   ما فـَرَّْطُت يف  َعلى   َحْسَرتى«: كردهدر كتابش نازل  اهللا است نبج
در قرآن تدبر كنيد، و آيات آن را بفهميد، و به  انكه در جنب خدا افراط كردم. اي مردم

 زواجرنكنيد، پس به خدا قسم هرگز كسي براي شما  تبعيتمحكماتش نظر اندازيد و متشابهش را 
 مگرفتش دستبه من او را كند مگر كسي كه  كند و تفسيرش را براي شما روشن نمي آن را بيان نمي

هر كس كه من  كه همانادهم  مي تعليمام، و به شما  را گرفتهو او را با خودم باال آوردم و بازوي او 
من است، و دوستي او  طالب برادر و وصي موالي او باشم اين علي موالي اواست و او علي بن ابي

علي و پاكيزگان از فرزندان من ثقل اصغرند. و  اناز جانب خدا بر من نازل شده است. اي مردم
دهد و موافق با آن است و از هم  از آن دو از ديگري خبر ميقرآن ثقل اكبر است، پس هر يك 

در زمينش  اوحكّام و خدا در ميان خلقش  امناءشوند تا بر من در حوض وارد شوند،  جدا نمي
هستند، آگاه باشيد كه ادا كردم، آگاه باشيد كه رساندم، آگاه باشيد كه شنواندم، آگاه باشيد كه 

از جانب خدا گفتم، آگاه  را نآاي عزّ و جلّ به من فرمود و من واضح ساختم. آگاه باشيد كه خد
حالل  اوجز احدي باشيد كه امير مؤمنان جز اين برادرم نيست، و امارت مؤمنين بعد از من براي 

رسول او را بلند كرد، و از اول سخنراني كه  پسنيست. سپس پيامبر دستش را به بازوي علي زد 
بود، سپس رسول اهللا كج شده بلند كرده بود تا جايي كه پاي علي با زانوي  رفته بود علي را باالخدا 

و من، و نگهبان علم من، و خليفة من بر امتم است،  اين علي برادر من و وصي انفرمود: اي مردم
راضي است و  اومل به چيزي است كه است، و عاوعلي تفسير كتاب خدا و دعوت كنندة به 

نهي كننده از معصيت اوست، خليفة رسول خدا و موالي طاعت او و ست و وبا دشمنان ا محارب
 قولگويم، نزد من  به امر خدا مي ،قاتل ناكثين و مارقين و قاسطين است و هادي امير مؤمنان و امام

د، و بدارگويم: خدايا دوست بدار كسي كه او را دوست  شود. به امر خدا پروردگارم مي بدل نمي
ه او را دشمن باشد، و لعنت كن كسي كه او را انكار كند، و غضب كن بر دشمن بدار كسي ك

كسي كه حقّ او را انكار كند، خدايا تو بر من نازل فرمودي كه امامت از آن علي ولي تو است. اي 
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و نعمتت را بر آنها تمام كردي كردي دينشان را كامل  من بر بندگانتبيان اين و نصب هنگام خدا 
ْسالِم دينًا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َو « اسالم دين آنها باشد. پس فرموديو راضي شدي كه  َر اْإلِ َتِغ َغيـْ َو َمْن يـَبـْ

همانا ، اناي مردم گيرم كه من ابالغ كردم. بار خدايا من تو را گواه مي 141» ُهَو ِيف اْآلِخَرِة ِمَن اْخلاِسرين
كسي كه در مقام او كامل كرد، پس هر كس كه به او و  اودين شما را با امامت عزّ و جلّ خداوند 

پس كساني هستند تا روز قيامت و حضور در برابر خداي تعالي اقتدا نكند  اواز فرزند من از صلب 
د و مهلتي ده مينتخفيف آنها را عذاب خدا د بود و نخواهمخلّد در آتش  و تباه شده اناعمالشكه 

و سزاوارترين شما به من است ترين شما بر من  ست ياري كنندهاين علي ا انبرايش نيست. اي مردم
و من از او راضي هستيم  عزّ و جلّمن است، و خداي  نزدو نزديكترين شما به من و عزيزترين شما 

را خطاب  كساني را كه ايمان آوردند، و خداوند دربارة اوو آية رضايت خداي نازل نشد، مگر 
خداوند شهادت  و دربارة او،رد. و در قرآن آية مدحي نازل نشد مگر ابتدا ك اونكرد مگر اينكه به 

ْنسان  َهْل أَتىدر نداد به بهشت  نازل نكرد، و با آن غير او دربارة غير آن را ، و اومگر براي  142َعَلى اْإلِ
تقي نقي هادي و  ستفع رسول خداادمياري كنندة دين خداست و  اواي مردمان،  را مدح ننمود. او

، و فرزندانش بهترين اوصيا ستصيااو شما بهترين ، و نبي شما بهترين پيامبران و وصياستمهدي 
ذريه هر پيامبر از صلب همان پيامبر است، و ذريه من از صلب علي است. اي  انهستند. اي مردم

ن را ننمائيد كه اعمالتا اوبه سبب حسد خارج كرد پس حسادت جنّت آدم را از ابليس همانا  انمردم
، زيرا كه آدم به زمين فرود آمد به سبب يك خطا در گردد متزلزل ميو قدمهايتان شود  مي تباه

در حاليكه شما در بينتان دشمنان خدا شود  مي بود پس شما را چهعزّ و جلّ  او صفوة اللهحالي كه 
د مگر دار دارد مگر شقّي، و علي را دوست نمي وجود دارد. آگاه باشيد كه علي را مبغوض نمي

. َو  ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ دربارة علي سورة عصر: و  آورد مگر مؤمن مخلص. ، و ايمان به او نميتقي
تبليغ كردم، و بر به شما من خدا را گواه گرفتم، و رسالتم را  اناي مردم نازل شده است. 143اْلَعْصرِ 

                                                                                                                                                                                              
و هر كس كه دينى جز اسالم اختيار كند از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از . 85سوره آل عمران، آيه  - 141

 .زيانديدگان خواهد بود
 .1سورة انسان، آيه  - 142
ْحلَقّ  . َو اْلَعْصِر. ِإنَّ اْالنَسنَ  ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  - 143 ِ َ�ْوْا  َ�ْوْا    َلِفى ُخْسٍر. ِإالَّ الَِّذيَن َءاَمُنوْا َو َعِمُلوْا الصَِّلَحِت َو تـََوا َو تـََوا

لصَّرب. ن ِ م خداى خبشاينده مهر كه آدمى در خسران است. مگر آنها كه ايمان آوردند و  سوگند به زمان،.  به 
 به صبر سفارش كردند. كارهاى شايسته كردند و به حق سفارش كردند و
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باشد  تقوابترسيد از خدا آن چنان كه شايسته  اناي مردم 144.رسول جز رساندن روشن چيزي نيست
به خدا و رسولش و نوري كه با او نازل شده  اناي مردم و نميريد مگر اينكه مسلمان مرده باشيد.

رَِها«است ايمان آوريد  َ ها را باژگون  پيش از آنكه روي 145»مِّن قـَْبِل َأن نَّْطِمَس ُوُجوًها فَنَرُ◌دََّها َعلَى َأْد
نور از خداي عزّ و جلّ در من است، سپس در علي  اناي مردم ا را به پشت برگردانيم.كنيم و آنه
گيرد، او  او تا قائم مهدي كه حقّ خدا را و هر حقّي را مياز شده است، سپس در نسل  مسلوك

جلّ ما را حجت بر مقصرين و معاندين و مخالفين و نااميدها و و براي ماست زيرا كه خداي عزّ 
كنم كه من  انذار ميرا من شما  انقرار داده است. اي مردم يناز جميع عالم ظالمينگناهكارها و 
اند آيا اگر بميرم يا كشته شوم به اعقابتان  شما هستم كه رسوالن قبل از من گذشته ررسول خدا ب

َقِلْب َعلى َو َمنْ «گرديد؟  برمي و هر كس به  146.» َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضرَّ اهللََّ َشْيئًا َو َسَيْجِزي اهللَُّ الشَّاِكرين  يـَنـْ
آگاه باشيد كه . آيين پيشينش برگردد به خدا ضرر نتواند زد و خدا شاكرين را پاداش خواهد داد

بر خدا  اناي مردم .ستاز او فرزند من از صلب اوبعد علي موصوف به صبر و شكر است، پس 
به شما رسد كه او در  نزد اوكند و عذابي از سخط ايد، پس خدا  منّت نگذاريد كه اسالم آورده

كنند و روز قيامت  آيند كه دعوت به آتش مي پس از من پيشواياني مي اناي مردم كمين است.
پيروانشان همراهانشان و و ها  شوند. اي مردمان خدا و من از آنان بيزار هستيم، اي مردم آن ياري نمي

و يارانشان در درك اسفل از آتش هستند و چه بد است جاي متكبرين، آگاه باشيد كه آنان 
رفت بر مردم پس كند، (فرمود:  مياش نگاه  اصحاب صحيفه هستند پس هر كس از شما به صحيفه

گذارم و  يامت به جاي ميامامت و وراثت در عقبم را تا روز ق اناي مردممگر شرّ ذمة امر صحيفه) 
بر هر حاضر و غايبي و بر هر كس كه  حجت است ،آنچه را كه به تبليغ آن مأمور بودم ابالغ كردم

پس حاضر به غايب و پدر به فرزند  ،باشدمتولد نشده باشد يا  متولد شدهنباشد، شاهد شاهد باشد يا 
دهند، هان خدا لعنت كند  ملك غصبي خود قرار مي را آنتا روز قيامت، و به زودي برساند 

ٍر َو نُحَ◌اٌس  َسنَـْفرُُغ َلُكْم أَيَُّه الثـََّقَالنو آن وقت كه  ،را مغتصبينغاصبين و  َّ . فـَيـُْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ مِّن 
و مس  شراره آتش پس بر هردوي شماپردازم  به زودي به شما اي دو گرانمايه مي 147 َفَال تَنَتِصَران

                                                                                                                                                                                              
 .ما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمبني. 18و سورة عنكبوت آيه  54سوره نور، آيه  - 144
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خداوند عزّ و جلّ شما را به خودتان وانميگذارد تا  ان. اي مردمنخواهيد شدخواهد بود و ياري 
هيچ  ان. اي مردمخواهد شما را بر غيب آگاه كند خبيث را از طيب تميز كند و خداوند نمياينكه 
ها را كه  يهاي نيست مگر اينكه خداوند به سبب تكذيب آن را نابود خواهد كرد و همچنين قر قريه

 شما و او و كند چنانكه خداي تعالي ذكر كرده است، و اين امام و ولي ظالم باشند هالك مي
به تحقيق كه قبل از شما بيشتر  ان. اي مردمهايش را نمايد وعده مياست خدا راست مواعيداهللا 

سازد. اي  گذشتگان گمراه شدند و خداوند آنها را هالك ساخت و او ديگران را نيز هالك مي
، پس امر او را علي را و نهي كردمامر كردم خداوند به من امر و نهي كرده است، و من نيز  انمردم

را تا سالم بمانيد و اطاعت كنيد او  واآموخت، پس بشنويد امر عزّ و جلّ و نهي را از پروردگارش 
و آنچه نهي فرموده خودداري كنيد تا رشد يابيد، و به سوي مراد او حركت كنيد  شويدرا تا هدايت 

شما را كنم  امر مينسازد. من صراط مستقيم خدا هستم كه  او متفرّقشما را از راه  راههاي مختلف و
كنند و به  اي كه به حقّ هدايت مي ائمه اودم از صلب است، سپس فرزن بعد از من علي او،به پيروي 

نازل من  ةو فرمود دربارتا آخر آن.   اْلَعاَلِمني   اْحلَْمُد هلِلَِّ َربّ  سپس قرائت كرد ص: .ورزند آن عدل مي
 ال َأال ِإنَّ َأْولِياَء اهللَِّ  و مخصوص آنان است. داردو آنان نازل شد و براي آنها عموميت شده و دربارة 

اولياي خدا هستند نه ترسي بر آنان هست و نه اندوهناك  آنها 148 َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُون
حزب خدا هميشه غالب است، آگاه باشيد كه  149 ِإنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهُم اْلغالُِبون آگاه باشيد كه شوند، مي

تجاوز هستند، و برادران شيطان كه بعضي به بعض ديگر گفتار بيهوده و  شقاق ودشمنان علي اهل 
خدا مؤمنين هستند كه خداوند آنها را در كتابش ذكر كرده  ءنند. آگاه باشيد كه اوليارسا پوچ مي

هللَِّ َو اْليَـْوِم اْآلِخِر يُوادُّوَن َمنْ  :عزّ و جلّ فرموده است پس ِ  آخر   َحادَّ اهللََّ َو َرُسوَله ال جتَُِد قـَْومًا يـُْؤِمُنوَن 
ايمان داشته باشند و با كسي كه با خدا و رسولش  آخريابي كه به خدا و روز  قومي را نمي 150آيه

آنان را وصف ي عزّ و جلّ آگاه باشيد كه اولياي خدا كساني هستند كه خدا. دشمنند دوستي كنند
كساني  151 .ْلِبُسوا إميانـَُهْم ِبظُْلٍم ُأولِئَك َهلُُم اْألَْمُن َو ُهْم ُمْهَتُدونالَّذيَن آَمُنوا َو ملَْ يَـ نموده و فرموده است: 

آگاه  .اند و آنها هدايت شده در امن هستندآنها  نكردند سظلم ملبكه ايمان آوردند و ايمانشان را به 

                                                                                                                                                                                              
 .62سورة يونس، آيه  - 148
 .56سورة مائده، آيه  - 149
 .22مجادله، آيه سورة  - 150
 .82سورة انعام، آيه  - 151
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شوند و مالئكه آنها را با سالم  ميجنّت باشيد كه اولياي خدا كساني هستند كه در حال امن داخل 
آگاه باشيد كه اولياء خدا كساني هستند . داخل شويدمخلّد كنند كه پاكيزه بوديد پس  مالقات مي

اند كه  آگاه باشيد كه دشمنان آنها كساني شوند بدون حساب. : داخل بهشت مي152كه خدا فرموده
زبانه جهنّم را در حالي كه يق د كه شهكساني هستن آنهاآگاه باشيد كه دشمنان  .درآينددر آتش 

آگاه باشيد كه  154كند. را لعنت مي يديگرشود  مي هر امتي داخل 153شنوند، ميكشد و زفير  مي
كلَُّ◌َما أُْلِقَى ِفيَها فـَْوٌج َسأَلَهُ◌ْم َخَزنَتُهَ◌ا َأ َملْ : فرمودهاعداء آنان كساني هستند كه خداي عزّ و جلّ 

آگاه باشيد داخل آن افكنند خازنانشان بپرسند آيا شما را نذيري نيامد؟ هر فوجي را كه  .155َِْتكم
براي آنان مغفرت و اجر  خشيت دارند،از پروردگارشان در نهان اولياء خدا كساني هستند كه 

، دشمن ما كسي است كه خداوند فاصله بسيار است جنّتبين جهنّم و  اناي مردم 156بزرگي است.
 و او را كردهو لعن كرده او را ذم ،مدح كرده او را ما كسي است كه خدا او را دوست دارد و  ولي

اي مردم من نبي هستم و علي  157است.هادي است. آگاه باشيد كه من انذار كننده هستم و علي 
مهدي است، آگاه باشيد كه او ظاهر بر دين القائم الاز ما،  ئمهوصي من است، آگاه باشيد كه خاتم ا

هدم ها و  قلعه ةباشيد كه او انتقام گيرنده از ظالمان است، آگاه باشيد كه او فتح كننداست، آگاه 
، آگاه باشيد كه او درك استاي از اهل شرك  آنهاست. آگاه باشيد كه او كشندة هر قبيله ةكنند

دين خداي عزّ و جلّ ناصر ست، آگاه باشيد كه او ي عزّ و جلّ اكنندة هر خونخواه اولياي خدا
                                                                                                                                                                                              

 .  : َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة يـُْرَزُقوَن فيها ِبَغْريِ ِحساب40اشاره به سوره غافر، آيه  - 152
د و مردمان را اما بدبختان در آتشن.  فََأمَّا الَِّذيَن َشُقوْا َفِفى النَّاِر لَهُ◌ْم ِفيَها َزِفٌري َو َشِهيق: 66اشاره به سوره هود، آيه  - 153

 اى زار و خروشى سخت بود. در آنجا ناله
ْنِس ِيف النَّاِر ُكلَّما َدَخَلْت أُمٌَّة   قاَل اْدُخُلوا يف: 38اشاره به سوره اعراف، آيه  - 154 ْبِلُكْم ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ أَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قـَ

ً ِضْعفًا ِمَن النَّاِر قاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َو َلَعَنْت ُأْخَتها َحىتَّ ِإَذا ادَّارَُكوا فيها َمجيع ًا قاَلْت ُأْخراُهْم ِألُوالُهْم رَبَّنا هُؤالِء َأَضلُّو َفآِِْم َعذا
اند، از جن و انس، در آتش داخل شويد. هر امتى كه به  گويد: به ميان امتهايى كه پيش از شما بودهلِكْن ال تـَْعَلُموَن. 

اند در  هايى كه پيرو بوده يش خود را لعنت كند. تا چون همگى در آنجا گرد آيند، گروهآتش داخل شود امت همك
اند گويند: پروردگارا، اينان ما را گمراه كردند، دو چندان در آتش عذابشان كن. گويد:  هايى كه پيشوا بوده باره گروه

 دانيد. عذاب همه دوچندان است ولى شما نمى
 . 8سورة ملك، آيه  - 155
ْلَغْيِب َهلُْم َمْغِفَرٌة َو َأْجٌر َكبٌري. .12سوره ملك، آيه  - 156 ِ  ِإنَّ الَّذيَن َخيَْشْوَن رَبـَُّهْم 
ا َأْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِّ قـَْوٍم هاد: 7اشاره به سوره رعد، آيه  - 157 اى هستى و هر قومى را  دهنده جز اين نيست كه تو بيم. ِإمنَّ
 ى است.هاد
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، آگاه باشيد كه او هر صاحب فضلي را به فضلش استعميق  غرّاف از بحر، آگاه باشيد كه او است
ست. آگاه باشيد واو مختار  خيرة اللهنامد و هر صاحب جهلي را به جهلش. آگاه باشيد كه او  مي

و ، است عزّ و جلّاز پروردگارش مخبر كه او وارث هر علم و محيط به آن است، آگاه باشيد كه او 
، او مفوض اليه است، آگاه باشيد كه او رشيد سديد است. آگاه باشيد كه اوست به امر ايمانشمنبه 

ند. آگاه باشيد كه او حجت باقي بود گذشتگان به او بشارت داده او كسي است كه آگاه باشيد كه
باشيد كه  و پس از او حجتي نيست، و حقّي نيست جز با او و نوري نيست مگر نزد او، آگاهاست 

 خدا در زمينش شود. آگاه باشيد كه او ولي و كسي عليه او ياري نميشود  نمي لباكسي بر او غ
را  شمامن براي شما بيان كردم و  اناي مردم .باشد امين او در سرّ او و عالنيت او مي، و است

انقضاء خطبه، من با از من شما را بفهماند، آگاه باشيد كه  بعدفهماندم، و اين علي است كه 
، سپس بعد از با من مصافقه كنيد (دست بيعت دهيد)و اقرار به او  اوبر بيعت  خوانم شما را كه مي

از  اوآگاه باشيد من با خدا بيعت كردم و علي با من بيعت كرد و من براي  .با او مصافقه كنيدمن 
اي  158خودش كرده است. گيرم، هر كس كه نقض بيعت كند بر شما از خداي عزّ و جلّ بيعت مي

ه از شعائر خداست، پس هر كس حج بيت يا عمره كند تا آخر وهمانا حج و صفا و مر انمردم
گشتند، و  غنيوارد آن نشدند مگر اينكه  اهل بيتيحج بيت نمائيد كه هيچ  اناي مردم .159آيه

ايستاد، مگر اينكه ن موقف مؤمنمؤمني در  اناي مردم مگر اينكه فقير شدند.از آن تخلّف نكردند 
از سر  عملشكه حجت بر او تمام شد زماني اش تا آن وقت را بخشيد، پس  خدا گناهان گذشته

و خدا اجر نيكوكاران را ضايع شود  مي نفقاتشان جبرانو  اند هحجاج ياري شوند اناي مردم بگيرد.
 .اقالعتوبه و  هنگرديد مگر بو از مشاهد بر  كنيد به كمال دين و تفقّهحج بيت  اناي مردم كند. نمي

پس اگر همانطور كه خداي عزّ و جلّ به شما امر كرد، ، نماز بپا داريد و زكات بدهيد، اناي مردم
كسي  اون شماست، مبيشما و  علي وليپس كرديد يا فراموش كرديد  قصورمدت طوالني شد و 

بعد از من و كسي است كه خداوند او را خليفة من و نصب كرد او را است كه خداي عزّ و جلّ 
                                                                                                                                                                                              

ا يـَْنُكُث َعلى: 10فتح، آيه اشاره به سوره  - 158 ا يُبايُِعوَن اهللََّ َيُد اهللَِّ فـَْوَق أَْيديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ نـَْفِسِه َو   ِإنَّ الَّذيَن يُباِيُعوَنَك ِإمنَّ
كنند. دست  ن نيست كه با خدا بيعت مىكنند جز اي آنان كه با تو بيعت مى. ِمبا عاَهَد َعَلْيُه اهللََّ َفَسُيْؤتيِه َأْجرًا َعظيماً   َمْن َأْوىف

خدا باالى دستهايشان است. و هر كه بيعت را بشكند، به زيان خود شكسته است. و هر كه بدان بيعت كه با خدا بسته 
 دهد. بزرگاست وفا كند، او را مزدى 

جَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوََّف َِِما َو َمن ِإنَّ الصََّفا َو اْلَمْرَوَة ِمن َشَعائِر اهللَِّ َفَمْن حَ : 158سوره بقره، آيه  - 159
 . َتَطوََّع َخْريً◌ا فَِإنَّ اهللََّ َشاِكٌر َعِليم
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 دانيد. كند آنچه را كه نمي دهد آنچه را كه از او سؤال كنيد و بيان مي خودش قرار داد، خبر مي
آگاه باشيد كه حالل و حرام بيش از آن است كه من آن دو را بشمارم و معرّفي كنم پس امر به 

دست بيعت بگيرم و شما  از، پس من مأمور شدم كه احدو مقامدر كنم  حالل و نهي از حرام مي
 ي عزّ و جلّاز خدا اميرالمؤمنينشما بگيرم به قبول چيزي كه من دربارة علي (صفقت) بيعت 
مهدي تا الو از آنهاست  ،هستند، امتي قائم اوكساني كه آنها از من و از  اوام، و ائمة بعد از  آورده

كردم و هر داللت هر حاللي كه شما را به آن  اناي مردماست. يقضي به حق ه سي كروز قيامت ك
كنم، آگاه  آن را بدل نميهرگز گردم و  باز نمي هرگز حرامي كه شما را از آن نهي كردم از آن

تغيير  نكنيد و آن راو آن را تبديل به آن باشيد كه به ياد بسپاريد و آن را حفظ كنيد و توصيه كنيد 
گويم، آگاه باشيد پس نماز بپا داريد و زكات بدهيد و امر به معروف  ره ميهشدار كه دوبا ندهيد.

ين است كه به گفتار من برسيد و اآگاه باشيد كه رأس امر به معروف كنيد و نهي از منكر نمائيد. 
ي كنيد اينكه آن امري است نهبرسانيد و به قبول آن امر كنيد و از مخالفتش  رحاضرينآن را به غي
 اناي مردم مگر با امام. نيستو نهي از منكر نيست به معروف  يزّ و جلّ و از من، و امراز خداي ع

 اوبه شما شناساندم كه آنها از من و از  اوست، فرزنداو كند كه ائمة بعد از  قرآن به شما معرّفي مي
ِقَيًة ِىف َعِقِبِه  َو َجَعَلَها كَلَمةَ فرمايد:  كه خدا ميبه حيثيتي هستند  قرار داد آن كلمه و  160. َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ

اي شويد،  گويم: مادام كه تمسك به آن دو بكنيد هرگز گمراه نمي و مي .باقيه را در عقب او
ٌء   ىْ : ِإنَّ زَْلَزَلَة السَّاَعِة شَ فرمود ي تعاليچنانكه خدا ساعتتقوي، تقوي، و بر حذر باشيد از مردمان: 

در برابر  ةمرگ و حساب و موازين و محاسب ساعت چيز عظيمي است. همانا زلزله 161 .َعِظيم
و هر به حسنه آمد اثيب است و ثواب و عقاب، پس هر كس را بياد داشته باشيد پروردگار عالميان 

شما بيش از آن هستيد كه با يك  اناي مردم .به سيئه آمد پس در جنان برايش نصيبي نيستكس 
داوند عزّ و جلّ به من امر كرده كه از زبانهاي شما اقرار بگيرم يد و خدهبيعت دست دست به من 

از من و از او ائمه آيد از  كسي كه بعد از او ميمؤمنان و از امارت به چيزي كه براي علي عقد بستم 
ست، پس همگي بگوئيد: ما اوصلب من از كردم، ذريه  مشما اعالبر هستند طبق آنچه كه 

و پروردگارت در ما پروردگار نيم راضيانيم و تسليم شدگانيم به آنچه از وندگانيم اطاعت كنندگاشن
و  يمانكنيم با دلها ، با تو بر اين بيعت ميبه ما رسانديامر علي و امر فرزند از صلب علي از ائمه 

                                                                                                                                                                                              
 .28سوره زخرف، آيه  - 160
 .1سوره حج، آيه  - 161
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شويم، و تغيير  ميريم و مبعوث مي ايم و مي زنده آنبر  ،و دستهايمان يمانجانهايمان و زبانها
شكنيم و  را نمي ميثاقگرديم و  از عهد بر نميكنيم، و  انكار نمييم، و كن ، و شك نميدهيم نمي

كه ذكر كردي از  اي اميرالمؤمنين و فرزند او، ائمهكنيم و علي  كنيم و اطاعت تو مي مياطاعت خدا 
 و محلمن است مكان آنها از  به شما معرفي كردمكساني  بعد حسن و حسين اوذرية تو از صلب 

آن دو كردم اين را به شما و است. پس ادا عزّ و جلّ پروردگارم و منزلت آنها نزد است  نآنها نزد م
 اوآن دو امام هستند و قبل از  ،اينكه حسن و حسين آقاي جوانان اهل بهشتند و پس از علي پدرشان

يم، و تو را و علي و حسن و حسين و نو بگوئيد: در اين ما خدا را اطاعت ك من پدر آن دو هستم.
و جانهايمان و  يماندلها با شداخذ كه براي اميرالمؤمنين  ميثاقياي را كه ذكر كردي، عهد و  ائمه

كنيم  كنيم و آن دو را و با زبان او به آن دو اقرار مي كه درك مي ندستهايمامصافقه  مانزبانهاي
گيريم كه  خدا را شاهد ميبينيم.  آن ابداً چرخشي نميخواهيم، و از خودمان از  براي اين بدلي نمي

، و هر كه اطاعت كند چه ظاهر باشد و چه پنهان و شهيديخدا كافي است و تو نيز بر ما  شهادت
گوئيد  اي مردم چه مي است. شهيدمالئكة خدا و لشگريانش و بندگانش و خداوند بزرگتر از هر 

باشد،  خودش ميشد پس براي اند، پس هر كسي هدايت د ر نفسي را ميو خافيه ه خداوند هر صدا
رسد، و هر كس بيعت كند با خداي عزّ و جلّ  به خودش مي گمراهي آنو هر كس گمراه شود 

اي مردم از خدا بترسيد و با علي اميرالمؤمنين و  دست خدا باالي دست آنهاست. .بيعت كرده است
سازد و كسي را  مي هالككند  كه غدروند، كسي بيعت كنيد. خدا هحسن و حسين و ائمه كلمة باقي

نكث كند بر خودش نكث كرده. اي مردمان آنچه گفتم بر و هر كس  نمايد رحم ميكه وفا كند 
و بگوئيد: پروردگار ما شنيديم و اطاعت كرديم شما بگوئيد و سالم كنيد به علي به امارت مؤمنين 

هدايت : حمد خدايي راست كه ما را به اين و بگوئيد 162بازگشت به سوي تو است،را، و آمرزشت 
فضائل علي همانا  اناي مردم 163.شديم هدايت نميكرد، ما به آن  هدايت نميما را و اگر خدا كرد 

بيش است و به تحقيق آن را كه در قرآن برايش نازل كرده است عزّ و جلّ  يبن ابي طالب نزد خدا
كس از آنها به شما خبر داد و به شما شناساند  از آن است كه من آن را در يكجا بشمارم، پس هر

اي را كه ذكر  و ائمهرا هر كس اطاعت كند خدا و رسولش و علي  اناي مردم تصديقش كنيد.
آنان كه به بيعت با او سبقت  اناي مردم .مبين يرستگار شده به رستگاريپس به تحقيق كردم 

                                                                                                                                                                                              
ْعنا َو َأَطْعنا ُغْفراَنَك رَبَّنا َو إِ . 285سوره بقره، آيه  - 162  َلْيَك اْلَمصري.َو قاُلوا مسَِ
َ اهللَّ  .43سوره اعراف آيه  - 163  . َو قاُلوا اْحلَْمُد هلِلَِّ الَّذي َهدا ِهلذا َو ما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْو ال َأْن َهدا
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مؤمنان، آنان رستگارند در جنّات نعيم. اي او بر بر امارت گرفتند و دوستدار و تسليم او شدند 
زمين كافر شوند  درد، اگر شما و همه وشما راضي شكه خدا از از گفتار چيزي را بگوئيد  انمردم

. بارالها مؤمنين و مؤمنات را ببخش و بر كافرين و كافرات رسد چيزي ضرر نميهرگز به خدا 
سول خدا ص را صدا زدند: بلي شنيديم و پس آن قوم ر غضب كن، و الحمدللَّه رب العالمين.

هايمان و هجوم آوردند  و دست يمانها و زبان يمانها اطاعت كرديم بر امر خدا و امر رسولش با دل
 پس اول كسي كه دست بيعت به رسول .و بر علي ع و دست بيعت به آنها دادندص بر رسول خدا 

بود، و باقي مهاجرين و انصار و بقيه مردم  ص داد اولي و دومي و سومي و چهارمي و پنجمي خدا
مغرب در يك وقت خوانده شد، و همچنان بيعت عشاء و زلشان تا نماز او قدر من شانبر طبق طبقات

كردند  دادند سه مرتبه و رسول خدا در هر بار كه گروهي بيعت مي ميبيعت و دست  كردند مي
دادن سنّت و بيعت ري داد، و از همانجا دست : حمد خدائي را كه ما را بر جميع عالم برتگفت مي

  ».اند در آن نداشتهحقّي  آناند كه براي  را استعمال كردهآن رسم شد كساني 

  گيري شور و تصميم
سازي كاناليزه  هاي پارلمانتاريسم عالوه براينكه منافع گروههاي مردم را براي تصميم نظام

يعني موضوع را به شور گذاشته و شوراي پارلمان . دهند نيز تشكيل ميد مرجعي براي شورنكن مي
 پردازد. اين شورا طبق دستور پيشنهادي ميها و لوايح قوت طرح و به بررسي نقاط ضعف عمالً
اند و به  مان آوردهيه اكآنها  يآنچه در نزد خداست برا« :164ديفرما يه مكم است يرك قرآن

نند و ك يه از گناهان بزرگ اجتناب مكتر است، آنان  ندهينند بهتر و پاك يل مكپروردگارشان تو
نند و نماز ك يه دعوت پروردگارشان را اجابت مكبخشند و آنان  يچون در خشم شوند خطاها را م

  .»نندك يم انفاق ميا داده يگر است و از آنچه به آنها روزيديكگزارند و امرشان بر مشورت با  يم
ت شور و يه اهمكم شورا باشد بليبراساس تصم يريگ ميتصمه كن ندارد يه داللت براين آيا

                                                                                                                                                                                              
ٌر َو َأْبقى«، 36 - 38سوره الشوري، آيات،  - 164 . َو الَّذيَن َجيَْتِنُبوَن َكباِئَر  يـَتَـوَكَُّلونَ َرِِّْم   ِللَّذيَن آَمُنوا َو َعلى  َو ما ِعْنَد اهللَِّ َخيـْ

مثِْ َو اْلَفواِحَش َو ِإذا ما َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُروَن. َو الَّذيَن اْسَتجابُوا ِلَرِِّْم َو َأقاُموا الصَّالَة َو أَ  نَـُهْم َو ِممَّا َرَزْقناُهْم   ْمُرُهْم ُشورىاْإلِ بـَيـْ
يعني  »بينهم یامرهم ذو شور « يا» امرهم شوری بينهم«« :لسعاده في مقامات العباده مرقوم است كهدر تفسير بيان ا. »يـُْنِفُقون

در اند، همه به يكديگر و در كل  كنند و استبداد در رأي ندارند، چه از انانيت خود خارج شده مشورت مي اندر امورش
 .82صفحه  ،ترجمه 13جلد ». خير و بيان آن اعتماد دارندطلب 
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ها  ارها با آنكو در « :165ديفرما ي(ص) م رمكامبرايگر خطاب به پيه ديدارد. در آ يان ميمشورت را ب
. همانا خداوند متوكلين را الت بر خدا داشته باشكو يم گرفتيه تصمكن پس آنگاه كمشورت 

ه برخدا شود ك مي و ترجمهشود  نمي انيق بيها دق ترجمه يه در بعضين آيا يمعن .»دوست دارد
م يتصم« ه اوالًكاز آنجا  يچندان تفاوت ندارند ول ين گرچه هر دو ترجمه در حدود معنكل كتو

ابت درنظر گرفته شود ين يالت اگر به معنكاً ويغه مفرد آورده است و نه جمع ثانيرا با ص »يگرفت
ه: در امور شود ك مي ن مفهوم استنباطيجتاً اين است نتيزم يشأنه بر رو يب حق تعاليامبر نايپ

  ابت از طرف من باشد.ياز آن خود به ن يريگ ميتصم ين ولكمشورت 
يعني مخصوصاً در   َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمرِ «: 166نديفرما يالسعاده م انير بيه در تفسين آيدر شرح ا

در آن صحيح است، و اين به جهت پاكيزه جنگ با آنها مشورت كن. يا در هر چيزي كه مشورت 
نمودن نفس آنان و دوست كردن دلهاي آنان با تو و كمك گرفتن از رأي آنها و سنّت كردن رسم 
مشورت در امت توست، زيرا در مشورت رفع مالمت و ندامت و جلب بركت است، چون در اتّفاق 

گوئيم: حتّي اگر چيزي كه در  بلكه ميو اتّحاد نفوس اثري است كه در انفراد نفوس آن اثر نيست. 
دهد پس شايسته  آن مشورت و اتّفاق نفوس شده خيري نباشد خداوند حتماً در آن خير قرار مي

بعد ازمشورت و اتّفاق  پس آنگاه كه عزم كردي فَِإذا َعَزْمتَ  نيست كه مشورت در امور ترك شود.
فـَتَـوَكَّْل َعَلى  ح و فساد امور به دست خداست.را صالين، زكو اتّفاق آراء اعتماد م ابر شور يبر امر

ِإنَّ اهللََّ يُحِ◌بُّ  ر.يل بگكيصالح آن واش و ين، و او را در امور خوكپس اعتماد بر خدا  اهللَّ 
ِ◌ين ل و كه توكبدان  ل است.كب در تويست، جهت ترغيفوق محبت خدا ن يچ شرفيو ه  اْلُمتَـوَكلِّ

ن آنها يشود، و فرق ب ياستعمال م يگريد يدام در معنكدارند و هر متقارب يض معانيم و تفويتسل
عرضه  ،مي، و تسليريل بگكيت ويارهاكه خدا را در كن است يل اكرا تويدقّت است، ز غايتدر 
ت بخود است يه از نسبت انانكض خارج شدن از نسبت امور بليبر خداست، و تفو امورتردن ك

ه كاست  تبجيلنوع  يكض يست، و در تفويل نكدر توه كاست  تبجيلنوع  يكم يپس در تسل
  »دهد. يز نميرا ن تبجيلمفوض مجال توجه به  يبرا

امبرش يه خدا و پك يحق ندارد هنگام يا مؤمنهمؤمن و چ يو ه« :167ديفرما يگر ميه ديدر آ
                                                                                                                                                                                              

ِ◌ين َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر فَِإذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اهللَّ « ،159سوره آل عمران، آيه  - 165  » ِإنَّ اهللََّ يُحِ◌بُّ اْلُمتَـوَكلِّ
 .436صفحه  ،ترجمه 3بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 166
ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضى اهللَُّ َو َرُسولُُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن َهلُُم اْخلِيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهْم َو َمْن َو ما كاَن ِلُمْؤِمٍن َو ال «، 36سوره احزاب، آيه  -  167

← 



 اسالم در  علوم سياسيمباني عرفاني     84

خدا و  يس نافرمانكداشته باشد و هر ياريرا الزم بدانند در برابر فرمان خدا از خود اخت يامر
 يه فرمان نبكن دارد يز داللت بر اين نيا .»گرفتار شده است ياركآش يند به گمراهكرسولش را 

ها و...  ئتيها، ه ها، پارلمان ها، نشست تهيمكه سطوح اعم از شوراها، يلكمات در يناسخ تمام تصم
به آنها را  يريگ ميار تصمين شوراها را داده باشد و اختيل اكيدستور تش ياگر خود نب ياست حت

  رده باشد.كض يتفو
چ يتوان از آنها ه يه نمكن دارند يه در مورد شورا نازل شده است، داللت براك ياتيآ يبررس

 يصه اصليهمان نق يتوان برا يگر نميد. به عبارت دنموت يثركا ياز نافذ بودن رأ ياستنباط
علم و و شعور و عقل و  كاز لحاظ درها  را انسانيرد. زكاخذ  يا هيدييسم تأيپارلمانتار يراسكدمو

باشد و بتوان با شمارش آراء و احراز  يز مساويه ارزش آراء آنها نكستند ين يمساوو تقوا دانش 
  ز داد.ييح را از غلط تميت آن صحيثركا

خود را بر من  يه نظر مشورتكبرتوست «: 168ديفرما ي(ع) م ين موضوع عليدر ارتباط با ا
ش در يفرما .»ينك يشم پس اگر برخالف نظر تو بود پس مرا اطاعت ميندا يو من بر آن م ييبگو

شورا  يرأ يعنيند. ك يد ميه مطالب قبل در مورد شورا را تأئكابن عباس بود  يجواب نظر مشورت
  مات شورا است.يمافوق تصم يا وصي يا ولي يست. و فرمان نبياالمر ن ياول يناسخ رأ

ا به يكشور آمركمثل  ين اساسيقوان يپارلمان در بعضمات يدر مورد تصم كن سبيمشابه ا
 يومتكح يعني يواقع ينيومت دكند. در حكاست جمهور اجازه داده تا مصوبات پارلمان را وتو ير
ه كا مشابه ير پارلمان ينظ ييمحور باشد اصوالً قدرت شوراها يا وصيمحور  يا وليمحور  يه نبك
ض يار به آنها تفوياخت يا وصي يا ولي يشوند با اذن نب يجاد ميا يدر امور اجتماع يريگ ميتصم يبرا
پارلمان بعد از  يه اعضاكز سنت است يمشروطه ن يها ومتكح ين موضوع در برخيشود. ا يم

ن يند. و هرچند ايافت نمايد به حضور پادشاه برسند و از او اذن دريدر انتخابات با يافك ياحراز رأ
  رده است.كاخذ  ينيتشابه خود را از اصول د كمعذالشود  مي انجام يفاتيموضوع به صورت تشر

                                                                                                                                                                                              ← 
ِ� اهللََّ َو َرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضالًال ُمبينا  .»يـَْع
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  انتخاباتشكل متعارف 
هاي غربي و نوع مورد استفاده آن در  هاي متعارف كانديداتوري در دموكراسي شيوه

سياسي يا  169هاي معموالً با نامزد نمودن كانديداها از طرف احزاب يا فركسيون ديگركشورهاي 
گيرد. كانديداها در اين فرآيند به عنوان  ي خود كانديداها صورت ميگروههاي اجتماعي يا حتّ

نماينده و بلكه حافظ منافع گروهي كه آنها را نامزد كرده خود را مسؤول احصاء منافع براي 
حزب يا گروه داند و چنانچه در پايان انتخابات برگزيده شدند به عنوان تريبون  نامزدكنندگان مي

اي و  هاي سياسي و رسانه نمايند. در عوض نامزدكنندگان با البي مزبور در پارلمان انجام وظيفه مي
  حمايت كنند. از او نظر نموده تا مردم نيز  اطالع رساني خود اقدام به معرفي كانديداي مورد

ايي نيز همراه ه اين شيوه گرچه در بسياري از كشورها رايج است همواره با مصلحت انديشي
هاي امنيتي و حكومتي براي  گردد. براي مثال سازمان شود كه نوعي فيلترينگ انتخاباتي تلقي مي مي

ساز نباشند  اينكه نمايندگان پارلمان در هنگام تصدي پست وكالت مجلس براي حاكميت مزاحمت
گرانديشان را دمخالفين و  راه يهاي نظارت در وهلة اول كانديداها را تعيين صالحيت نموده و با شيوه

قلمداد آنها را براي نمايندگي پارلمان منطبق با مصالح كشور كانديداتوري و  مسدود كرده
معموالً طيفي از كانديداها براي  ،ند. لذا بسته به قدرت مقابله گروهها و احزاب با اين پديدهكن نمي

ف نظرات آنها در فروع مسائل شوند كه طي هاي انتخاباتي مي مبارزات انتخاباتي وارد حوزه
گيرد و عملكرد آنان مزاحمتي براي حكومت نداشته و اقدامات آنها حكومت را  حاكميت قرار مي

نخواهند شد. از اين سمت كند و لذا صاحبان قدرت دچار شوك يا تكان  دچار تحوالت مهم نمي
ها را فرسوده  ومتگردد ولي از درون حك اين شيوه گرچه در كوتاه مدت سبب حفظ حكومت مي

در اثر وجود نيروهاي مخالف وضع اجتماعي جامعه  -به عنوان يك نياز سياسيزيرا تحول  .كند مي
و اگر جلوي اين نياز گرفته شود عمالً نيروها به صورت مقطعي سركوب  ،آيد موجود پديد مي

در ابتدا بيش از  هرگاه رها شودو فنر جمع شده نيروي يك اند و نيروهاي سركوب شده همانند  شده
ند هم تاك را تخريب كند و هم تاكنشان نتوا شود و مي طول خود و با نيرويي بسيار زيادتر آزاد مي

ها را  اي باشد تا نيازها و خواسته را. به عبارت ديگر پارلمان بعنوان مجراي قانونگذاري بايد به گونه
گردشي صحيح و قانوني و منطبق  ،لب قانوندر قالب قانون كاناليزه كند تا جريان امور اجتماع در قا

ها و نيازهاي افراد جامعه  هاي جامعه بيابد و اين امر سبب استفاده از نيروي خواسته با نيازها و خواسته
                                                                                                                                                                                              
169 Fractions 
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در جهت منافع اجتماعي است و نه در جهت مقابله با حاكميت. لذا قبول آراء مخالف سبب ثبات 
هاي فكري  ات حاكميت نيز هست هرچند قبول جريانشود و ثبات جامعه به معني ثب جامعه مي
اعمال شود. براين اساس است كه بتواند سبب تحول و دگرگوني و بهبود حاكميت هم  مخالف مي

  170 بر امر انتخابات به صالح جامعه و حكومت هر دو نيست. ز اين دستهاي ا نظارت
كند از عمده  ايفا مي هاي امروزي نقش اساسي را خود مسئله انتخابات كه در دموكراسي

هاي فعلي امروزي كه اساس آن  رسان به دموكراسي است. زيرا انتخابات با شيوه محورهاي آسيب
تواند شالودة اصالت  كانديداها نسبت به يكديگر قرار دارد مي 171جويي اي و برتري بر تبليغات رسانه

ردم در انتخاب اصلح موفق يعني شرايطي فراهم آورد كه م 172انتخابات را به راحتي مخدوش كند.
تر از ديگري باشد  معرفت و دانش پايينآگاهي و نشوند. به طوركلي اگر فردي از لحاظ علم و 

زيرا وقتي علم و معرفت و  .تر را بشناسد تر و با دانش با معرفتتر و  آگاهتر و  تواند فرد عالم نمي
ر منطق مكرّعلم لذا در  .شناسد را مياو ميزان آگاهي گردد و  دانش او را كسب كرد مساوي او مي

شود كه معرِّف بايد اعلي و اَجلي از معرَّف باشد. با توجه به اين موضوع بايد گفت كه  ذكر مي
تواند ابزاري براي انتخاب اصلح  نميبه طور كلي و به طور اخص در شكل متعارف آن انتخابات 

صلحين حقيقي را از صحنه بيرون م و افترا، روغباشد بلكه رندان مكاّر با ظاهرسازي و فريبكاري و د
اند و از ارتكاب خالف  مسلماً انسانهاي مزكي كه به مقام علم رسيده كنند. و خود را جايگزين مي

                                                                                                                                                                                              
  براي توضيحات بيشتر در اين مورد نگاه كنيد به:  - 170

مجموعه حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده، تشخيص صالحيت كانديداها و آزادي انتخابات تناقص يا تفاهم؟!، 
، 1048كيهان هوايى، ش  .266-270، صفحات 1381انتشارات حقيقت، چاپ اول، مقاالت حقوقي اجتماعي، 

 .15، ص 24/6/1372چهارشنبه 
تبليغ بر له خود و برعليه برادر مسلمان خود دور از شأن اخوت و  اصوالً برتري طلبي در مبارزات انتخابي و - 171

برتري جويي انتخاباتي تحت عنوان رقابت نامزدها و كانديداهاي انتخاباتي نيز در اسالم تأييد برادري اسالمي است. 
جويي و فساد  ايم كه در زمين خواهان برتري اين سراي آخرت را از آن كساني قرار داده«فرمايد:  نشده است و مي

اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلها ِللَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلوًّا ِيف : «83سورة قصص، آيه » نباشند و سرانجام براي پرهيزكاران است. تِْلَك الدَّ
 ». اْألَْرِض َو ال َفسادًا َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنيَ 

  نگاه كنيد به: 172
  .تهران، 1372مه ابوالفضل قاضي، انتشارات دانشگاه تهران، ترجسياسي،  شناسي جامعه ،دورژه، موريس

چاپ اول:  ،1354دوورژه، موريس، اصول علوم سياست، ترجمه ابوالفضل قاضي، تهران، كتابهاي جيبي، فرانكلين، 
1349. 
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خوف دارند در اين مبارزه برنده نخواهند بود. زيرا ايشان از خدا ترسان و در صحت اعمال خود 
طور كه صالح بدانند رقيب خود را از صحنه بيرون دقّت دارند و ديگران براي حصول دنيا هر

خواهند نمود. طيف اينگونه اعمال به انحاء مختلف از ترور شخصيت تا حذف فيزيكي ديده شده و 
  در تاريخ ثبت است.

 انتخابات الكترونيك
براي اخذ و هاي الكترونيكي  رأي گيري با استفاده از سيستم ١٧٣واژه انتخابات الكترونيك

رود. به طور كلي در انتخابات الكترونيك بستري الكترونيكي شرايط  ء بكار ميشمارش آرا
هاي انتخابات الكترونيك در سال  آورد. اولين بار شيوه آوري و شمارش آراء را فراهم مي جمع

خوان بكار گرفته شد.  هاي كارت پانچ ميالدي در آمريكا و با استفاده از كارت پانچ و دستگاه 1960
گيري در كشورهاي مختلف مورد  هاي رأي گيري اسكن نوري و ماشين هاي رأي سيستمپس از آن 

در فرآيند انتخابات در  (DRE) 175هاي ضبط مستقيم الكترونيكي ماشين 174استفاده قرار گرفت.
هاي  هاي آراء را از طريق شبكه ها قرار گرفت كه داده انتقال داده 176هاي عمومي طول زمان بر شبكه

در اين  177نمود كه در نهايت به انتخابات برخط تبديل گرديد. مختلف به مركز تجمع آراء منتقل مي
گيري مراجعه و اقدام به ثبت  به وبسايت رأي 178 (PIN)شيوه فرد با داشتن شماره شناسايي شخصي

  نمايد.  رأي خود مي
آوري، شمارش و تحليل مانند ساير  هاي زياد آن در سهولت جمع ين شيوه عليرغم كاراييا

الكترونيكي نيست و لذا براي حفظ  هاي عمليات مبتني بر فناوري اطالعات مصون از خطا و ريسك
بايست تمهيدات متنوعي با توجه به نوع مخاطرات و تقلبات رايج براي آن  امنيت رأي افراد مي

هاي رأي  ، برگه180مواردي نظير جلوگيري از اضافه شماري يا كم شماري آراء 179رد.فراهم آو
                                                                                                                                                                                              
173 Electronic voting (E-Voting) 
174 Buchsbaum, T. (2004). "E-voting: International developments and lessons learnt". Proceedings of 
Electronic Voting in Europe Technology, Law, Politics and Society. Lecture Notes in Informatics. 
Workshop of the ESF TED Programme together with GI and OCG. 
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،  دسترسي، تعيين هويت و تشخيص صحت رمز، قصد رأي دهنده، شفافيت، 181الكترونيك
، سخت افرار و نرم افزار و ساير موارد مرتبط از جمله 183، بازشماري و رسيدگي به آراء182اجبار

هاي فني  ها و راه حل باشد كه براي هر مورد بررسي الكترونيك مي مسائل قابل توجه در انتخابات
   184ارائه شده است.

  ات تخليصيانتخاب
ها مديريت جوامع را به عهده دارند و چنانچه حكّام افرادي اليق و دانا و با تدبير  حكومت

اگر در رأس ها را بسوي رفاه مادي و معنوي سوق دهند. مسلماً  توانند جامعه و انسان باشند مي
بشر قرار گيرد كه نسبت به خلق فرد ترين  ترين شخصيت و مزكي ترين فرد و حكيم حكومت عاقل
ت و واليت و از سوي ذات باري سمت خالفت و نمايندگي داشته باشد، جامعة بهتر وبخدا سمت اُ

اني و اكمل از با فضائل انس فرديكند كه  هر عاقلي تصديق مي و گردد اي فاضلتر تشكيل مي و مدينه
شناخت اين شخصيت براي  ،ديگران بهترين گزينه براي رأس حكومت است. ولي مسئله غامض

د و بيابند. مسلماً اين شخصيت همان خليفة الهي بر روي نرا بشناس وعامة مردم است كه چگونه ا
تخاب مردم ان آراءزمين است كه پيروان همة اديان منتظر ظهور حضرتش هستند. اين شخصيت به 
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نصب اقدام به  خليفه سابق توسطق خداوند با تعيين خليفه الح است وخداوند  و منصوب گردد نمي
  . و خارج از اختيار و انتخاب مردم است دنماي ميخود خليفه 

خليفه  قبولاز و طالبين قدرت پيشگان  سياستدر طول تاريخ در اكثر قريب به اتّفاق موارد 
شود كه آنها  هايي سپرده مي امور به طرق مختلف به افراد يا گروه رياستو ه باز زد سرخداوند 

 ها، كشند. يكي از اين روش مردم را و نه از براي حفظ و حراست از حقوق آنها به دنبال خود مي
هرچند . استدموكراسي و تحت عنوان آراء هاي انتخاب رؤساي امور حكومتي به  همان رويه

ظاهر  هاي خوش از جمله روش» سالم«انتخاب فرد يا افراد هيئت حاكمه به طريق دموكراسي 
باشد ولي محاسن و معايب خود را داراست و چنانچه مكانيزم  جايگزين براي كسب آراء افراد مي

بات رأي گيري در آن بهبود يابد شايد از معايب آن كاسته و بر محاسن آن افزوده شود. شيوه انتخا
  در غالب كشورها با كمي تفاوت عموماً از ساختار تقريباً مشابهي برخوردار است. 

انتخابات تخليصي الهام گرفته از نحوه انتخاب بني اسرائيل در زمان موسي (ع) است. در اين 
كنند. منتخبين در دور بعد از بين خود افراد  افراد جامعه از بين خود افرادي را انتخاب ميشيوه 
انتخاب از ميان خود كنند و اين افراد نيز منتخبين خود را  انتخاب ميبه عنوان اصلح دي را جدي
به نصاب الزم تكرار شده تا تعداد افراد مورد نياز منتخب اين رويه تا رسيدن تعداد افراد  .كنند مي

  گردند. معيننظر  براي پر كردن مساند مورد
راساس رأي مردم افرادي را انتخاب كرد كه اين توان ب خواهد بود كه چگونه مياين سؤال 

در متون السالم  عليه اي از انتخابات در زمان موسي نوع فساد و مفسده در آن الاقل كمتر باشد. شيوه
تا الاقل افراد منتخب مردم را بر مساند خدمتگزاري لهام گرفت توان از آن ا شده كه ميديني ذكر 

و  185سوره بقره 55-56اين شيوه در تفاسير ذيل آيات قرارداد. مسائل اجتماعي امور سياسي و در 
كه آيا انتخاب اوليه توسط موسي (ع)  187ذكر با اختالفهايي ذكر شده 186سوره اعراف 155آيه 

                                                                                                                                                                                              
َ ُموَسى َلن نـُّْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى اهللََّ َجْهَرًة فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوَأنُتْم تَنظُُرونَ « 185 مثَُّ بـََعْثَناُكم مِّن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم . َوِإْذ قـُْلُتْم 

نيم هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد پس در حالى كه و چون گفتيد اى موسى تا خدا را آشكارا نبي ».َتْشُكُرونَ 
 .سپس شما را پس از مرگتان برانگيختيم باشد كه شكرگزارى كنيد. نگريستيد صاعقه شما را فرو گرفت مى
 »َو اْختاَر ُموسى قـَْوَمُه َسْبعَني َرُجًال مليقاتنا«: 155سوره اعراف، آيه  186
 منهم فاختار ألٍف، سبعمأة القوم وكان العباده، از حضرت رضا (ع) روايت شده:در تفسير بيان السعاده في مقامات  187

و قوم هفتصد هزار ربّه.  مليقات رجالً  سبعمائة ّمث اختار منهم سبعني منهم اختار مثّ  آالف، سبعة منهم اختار مثّ  ألفاً، سبعني
د از آنها را اختيار كرد صاختيار كرد سپس هفترا  از آنانهزار  سپس هفت برگزيدرا از آنها بودند. پس هفتاد هزار 

← 
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انجام شد يا از طرف مردم. ولي با توجه به تعداد افراد ذكر شده براي قوم بني اسرائيل (هفتصد هزار 
تر باشد. اين  نباط انتخاب افراد توسط خود مردم در مراحل اوليه صحيحرسد كه است نفر) به نظر مي

لذا  توان از آن ايدة انتخابات تخليصي را گرفت. آيات و تفاسير آنها اگرچه مجمل هستند ولي مي
اي از انتخابات خواهيم پرداخت كه موسي (ع) در انتخاب افراد براي همراه كردن  اينجا به شيوه

استفاده نمود كه مزاياي بيشتري در انتخاب فرد يا افراد برتر دارد. هرچند اين رويه خود به كوه طور 
هاي انتخابات  تواند نواقصي از نقائص شيوه نيز كامل و بدون عيب نيست ولي حداقل مي

دموكراتيك را برطرف كند يا الاقل شدت آنها را تقليل دهد. در اين ارتباط با توجه به توسعه 
ت و ارتباطات و افزايش تعداد افراد جوامع سعي بر اين خواهد بود تا شيوه الكترال فناوري اطالعا

اي مطرح شود كه سازگاري زيادي با فرآيندهاي انتخابات الكترونيك داشته  مورد نظر به گونه
  باشد.

كنند. منتخبين در دور بعد از بين  در اين شيوه افراد جامعه از بين خود افرادي را انتخاب مي
از ميان همان كنند و اين افراد نيز منتخبين خود را  انتخاب ميبه عنوان اصلح خود افراد جديدي را 

شده تا تعداد به نصاب الزم تكرار منتخب اين رويه تا رسيدن تعداد افراد  .كنند انتخاب ميافراد 
در هر مرحله از مراحل فوق افرادي كه  گردند. معيننظر  افراد مورد نياز براي پر كردن مساند مورد

شوند و فقط افرادي حائز  اند از ليست رأي دهندگان خارج مي در دور قبل رأي كافي نياورده
ميزان حد نصاب رأي باشند كه در دور قبل رأي الزم را بدست آورده باشند.  شرايط رأي دادن مي

توان بطور اختياري از قبل تعيين نمود. هرچه رقم حد نصاب بزرگتر باشد  افراد در هر مرحله را مي
  گيري بيشتر خواهد بود. لزوماً تعداد مراحل رأي

تواند منجر به كشف اصلحيت كانديداها شود ولي الاقل باعث  عليرغم اينكه اين روش نمي
گردد كه در جايگاه خود  و نخبگان سياسي در انحراف رأي مردم ميكاهش مداخالت دولتمران 

  گردد. سبب توسعة بسيار مهمي در سوق دادن انتخابات به سمت آراء مردم مي
انتخابات الكترونيك با توجه به توسعه موارد امنيتي در احراز هويت نظير احراز هويت با 

                                                                                                                                                                                              ← 
  .اختيار كرد ميقات پروردگارشسپس هفتاد مرد از آنان را براي 

اهللا رياضي و محمدآقا  ترجمه حشمت بيان السعادة في مقامات العبادة. ،حاج مالّ سلطانمحمد بيدختي گناباديحضرت 
 /http://www.sufism.ir، تهران. 1377اد اسالمي، رضاخاني، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارش
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و توسعه و فراگيري ابزارها و  189هاي داده ربطي و گسترش پايگاه 188هاي بيولوژيك شناسه
هاي ارتباطي و موبايل امكان انجام اين رويه را تسهيل و زمينة انجام كامل انتخابات  شبكه

الكترونيك تلخيصي را بصورت برخط فراهم نموده است. با اعمال اين شيوه برگزاري انتخابات 
يري و بوروكراسي مربوط به آن نيست و هرفرد با احراز شناسة گ هاي رأي نيازمند استقرار حوزه

 آورد.   مختص به خود شناسايي شده و حق شركت در انتخابات را بدست مي

  :برشمردتوان از قرار ذيل  را مي يصيانتخابات تخلمحسنات 
 تعديل نفوذ احزاب در آراء مردم -1
 كانديداهاي مشخصتعديل كاناليزه كردن اجباري رأي دهندگان به  -2
 حذف نظارت استصوابي -3
 آزادي و انتخاب رأي دهندگان در انتخاب فرد مورد نظر خود -4
 كاهش مداخله و نفوذ نخبگان و صاحبان قدرت در جامعه -5
 كاهش اثر تبليغات -6
 افزايش شور و مشورت و خرد جمعي -7

  شوند: الكترونيكي از قرار ذيل به آن اضافه ميانتخابات همينطور محسنات 
 هاي رأي گيري هش تقلبات در حوزهكا -1
 كاهش هزينة برگزاري انتخابات -2
 افزايش سرعت شمارش آراء و كسب نتايج -3
 هاي آماري توليد سريع آمار انتخابات براي تحليل -4
 رفع اشتباهات در شمارش آراء -5
 حذف يا كاهش آراء مخدوش -6
  

                                                                                                                                                                                              
188  Bio-Identity: Biometric Identity Authentication 
189  Relational Database 
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  دين و حكومت
 يدر ط .باشد يبشر م ياسيخ سين مباحث تاريزتريومت از بحث انگكن و حيرابطه د

 يتر مدون يجامعه به زندگ ياسيو س ياجتماع يها ه بشر در سازمانك يگذشته و از زمان يها هزاره
ن موضوع يمطرح بوده و ا ياسيس ين مباحث نظريومت بعنوان مهمتركن و حيپرداخت رابطة د

 يدئولوژيا يكن بعنوان يش به ديو گرا يعالقگ ي. باست توب نشده مفتوح ماندهكاگر م يحت
مجدداً  يزيگر نياند و همواره بعد دوران د خ بشر گرفتهيگر را در طول تاريديك يمتناوباً جا ياسيس

افته است و مجدداً يشروع شده و سپس مجدداً حلقه دور تحوالت آغاز  يخواه نيدوران د
ز ادامه خواهد ين روند همچنان نيرده و اكل يم يخواه نيو سپس د يزيگر نيسرنوشت جوامع به د

  رده است.كن عالم اخذ يعت ايه از طبباشد ك مي ل طبع بشريل و نوسان به دليكن سيداشت. ا
ده در ين پديعالم است موجب صعود و نزول احواالت است و ان يه در اك ياصوالً قواعد

در همة  190دينوسوئياز نوع س ياضيروند ر يك يعنيت است. ين عالم قابل رؤيا يها دهيهمه پد
ن يتاً همة رفتارها دچار ايو نها يو هر موجود يا دهيت است و هر پدياحواالت موجودات قابل رؤ

. 191»ندك يان ميند طغيب مي استغنا يهمانا انسان وقت«د: يفرما يم ميركباشد. قرآن  ين شدن ميباال و پائ
د يبه آن رس يوقت يولكند  و ترتيبات و تنظيمات امور خود را مهيا ميوشد ك ياستغنا م يدر ابتدا برا

گر يد يانجامد. در جا يزد و به افول مير يجاد شده را به هم ميان نظم اين طغيند و همك يان ميطغ
پس از  يعني. 192»است يآسان ياست و همانا بعد از سخت يآسان يهمانا بعد از سخت«د: يفرما يم

  عروج قرار دارد. ،افول
ن قاعده نزول و ين مشمول هميجتاً به ديح و نتالفبه ز يت نيبشر يو خرد جمع يتوجه اجتماع

شده و  ينيب دمتعص يها ومتكن منجر به حيالت و توجهات به دياد تمايازد يعنيعروج است. 
در  يزيگر نيو د يخواه نيد يدور زمان يكن شده و يمنجر به انزجار از د ينيبات دسپس تعص

امل چرخش كدور  يكانجامد تا  يها به طول م ل گاه قرنيكن سيد. گرچه ايآ يجوامع بوجود م
و  يركماالت فكه روند كن است يدر ا ياپيپ يها ليكتفاوت س شود. يبه هرحال واقع م يابد ولي

در طول  يخراف اتشيت گراحداز جتاً يباالتر از دورة قبل است و نت يا در هر دوره يل اجتماعتعقّ
                                                                                                                                                                                              
190 - Sinusoid 

ْنساَن َلَيْطغى«، 6 -7سوره، علق آيات،  - 191   » َأْن رَآُه اْستَـْغىن  ِإنَّ اْإلِ
 »فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرا«، 5 – 6سوره، بقره آيات،  - 192
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  .شود سته مياكزمان 
ه بعنوان ك ينيشبه د يها ده قابل طرح است. فلسفهين پديخ اروپا به عنوان نمونة بارز ايتار

را به  يقرون وسط يايسيلك يات و تزهايبرخواستند تا نظر ينيات دياز درون نظر ييتزها يآنت
انديشمنداني چون جان الك انگليسي ن مقوله قابل طرح است. يد برگردانند همه در ايجد يسنتز
فلسفه بارز  يكرا بعنوان  يعيه خداوند به بشر اعطاء نموده حقوق طبك يعيد بر حقوق طبكيبا تأ كه
ومت كبر وسعت حقوق ح يمبن 193عرفي هابزنظريه حاكميت مطلق چون  ياتيدر مقابل نظر ياسيس

منشاء اعطاكننده حق سعي براين ردن خداوند بعنوان كبا مطرح  يد و اصوالً فلسفه وينما يمطرح م
را در انگلستان  194دارد كه با روحيات ديني جلوي استبداد حكومت دين ساالر خانواده استورت

گويد خداوند انسان را آفريد و به او مساوات و حقوق فردي اعطاء كرد و از اين  بگيريد. وي مي
همچون  ياتيو نظر يعيند. اصوالً حقوق طبك يش مطرح ميفلسفه خو يعت را مبنايقانون طب بابت
ن يرا عرفان و ديد. زندار ينيد يدئولوژيبا ا ياديتوافق ز يعيدر ارتباط با حقوق طب كات الينظر
ن يع و قوانيع براساس توافق آنها با طبايشرا يند و طراحينما يعت اخذ مياء قواعد خود را از طبيانب
  بوده است. يعيطب

شدة آن به  يآنها و اثرات سار يذات كيات انسانها و پايدرمورد خصوص كات اليالبته نظر
 يرده بود تا حدودكرشد نجامعه  ياسيس يسازمانهاه ك يمانزدر  يجاد بهشت انسانيه و ايجوامع اول

ط و يمقابله با تفر يات همواره برايط در طرح نظريمسلماً افراط و تفر افراط در طرح مسئله است. و
 .ننده جوامع استكمتحول  يهاورياز اصول ن يكي مبناين مسئله يج در جوامع بوده و ايافراط را

  د در تخالف با آن باشد.يزد لذا بايخ يتز در تقابل با تز برم يآنت يعني
ت مذهب را از يثركت ايمكو حا يبر رأ يد مبتنيجد ياسيالت سكيان تشيب يبرا كال

 يحت يند. وك يا را مطرح ميسيلكت يمكحا يدر رأ يدنظر اساسيند و تجدك يومت جدا مكح
ف يدانان تعريكزيه فكپردازد  يار مكدر رابطه با  يكزيت به فرمول معروف فكيدرمورد حق مال

ار هر فرد را حاصل ك ي. وييرو در جابجايار انجام شده برابر با حاصل ضرب نك ي:عني ،نندك يم
رده است. گرچه ك براي آن نيرو صرفه ك داند آن كسي متعلق ميت را به كيداند و مال ياو م يروين

                                                                                                                                                                                              
  ، تهران.1383. ترجمة حسين بشيريه، نشر ني، The Leviathan، لوياتان Thomas Hobbes ،1660هابز، توماس،  - 193

http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-contents.html  
194 -Stuart kings and queens of England.  
http://www.paradoxplace.com/Perspectives/Chronologies/Genealogies/English_Monarchs/Stuart/Stuar
t.htm  
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آن در زمان  يركف ينوآور يولشود  ي نميبند گر دستهيف فالسفة ديدر رد كال يات فلسفينظر
و  195هاي ولتر نوشتهات را در فرانسه در ين نظريهم .ار ارزشمند بوديا بسيسيلكت متعصبانه يمكحا

 يدگاهها منجر به تحوالت اساسين ديا بينيم. كه همة مي 196ها و فيزيوكراتروسو  حتيو  منتسكيو
را پديد آورد. اشاعه اين نظريات تحوالت  197و نوزائي يا رنسانسد يدر اروپا گرد يزيگر نيد

بشدت با  هايش را سبب گرديد. ولتر در نوشته 199و كانستيتيوسيوناليسم 198اساسي در پارلمانتاريسم
و  يركروشنف يها دهيند و از اك يرا مطرح م يو مذهب ياسيس يند و آزادك يمخالفت م يرگوئوز

مطرح  ياساس ياتين راستا نظريو در همكيد. منتسينما يت ميمطبوعات و انتخابات حما يآزاد
در مقابل  و تجربي 200ريكياي امپ كه با شيوهاست مندرج ن يالقوان روحدر ن آنها يه بهتركد ينما يم

و كي. مونتسيدارد تا افالطون يشتر جنبة ارسطوئينوشته شده و ب يا عقالئي 201يستيونالياستنتاج راس
ار عاقالنه يبس يد وليجو يم يعت دوريو فلسفه طب يعير حقوق طبينظ يان مطالبيگرچه از ب

رابطة  يكخود و در  يات منسجم تجربيآن زمان فرانسه را در چارچوب نظر ياسيالت سكمش
ن رابطه علت و معلول را در تمام سطوح يد و او اينما يف قانون مطرح ميدر تعر يعلت و معلول
ن دولتها را در سطوح يبطة بامه و ركفرد با حا رد و رابطة فرد با فرد ويگ يدرنظر م يروابط انسان

ن سطوح باالخص در سطح يض اردر ع .شمارد يف ميالملل قابل تعر نيو ب ياسيو س ين مدنيقوان
فاق ب به اتّيثر قركا ين اساسيه قوانكاست  ياتين نظرياز مهمتر يو يقوا كيكت اصل تفيمكحا
  باشد. يجهان متأثر از آن م يشورهاك

ت يعقالن يول داند ميعت يات انسان را تحت قانون طبين نظريمشابه با ا ييراستا ز دريسو نور
الت و اغراض و احساسات را عامل يش و تمايف دانسته و اساس گرايرا بر روابط انسانها ضع

 ياسيس يوانيه انسان حيه همان نظركد نبود بليجد يليخ يهن نظريداند. ا يشدن انسان م ياجتماع
خ يآن تاردر  يه قرارداد اجتماعيطرح نظر يول .ده بوديش مطرح گرديقرن پ 25 هباشد ك مي است

ن يت ديمكآن زمان باالخص در ارتباط با حا 202سميوناليتوسيمخالفت با انست يا در فرانسه به گونه
ع شدن حقوق افراد يه از ضاكد يايبوجود ب يتيمكد حايبا يعنيافراد داشت.  يبر روابط اجتماع

                                                                                                                                                                                              
195 - François Marie Arouet Voltaire 
196 - physiocrats 
197 - Renaissance 
198 - Parlimentarism.  
199 - Costitutionalism.  
200 - Empiric 
201 - Rationalistic. 
202 - Institutionalism 
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ت ياصل رضا ين ارتباط ويرد. در ايحقوق افراد بگه ا را بيسيلك يتعد يجلو يعني .ندك يريجلوگ
تًا ارادة يداند و نها يجامعه م ياسيل سازمان سكيها و تش شدن انسان يرا به عنوان عامل اجتماع

ن يتبلور ا كه ددان ميدر جامعه  ياسيو س يل روابط اجتماعكيرا منشاء و مولد و اساس تش يعموم
  مظهر آن است. يه قانون اساسكاست  يدر قرارداد يعموم ارادة

گذشته را قابل  يراستا قرارداد اجتماع در همين 204سيسميبا افزايش ديد امپر 203ديويد هيوم 
داند و  يت قانون ميمكاز حايحال جوامع را اساس مالحظات و ن يداند و مسائل تجرب ينم يبررس

ن راستا يعت. درايشود و نه براساس منطق قانون طب يقانونگذارد براساس تجربه يه باكمعتقد است 
ن يدهد. هرچند مجموعة ا يتفوق م يعيطب ين فطريوم حصول منافع خودخواهانه انسانها را بر قوانيه

ر يهرحال س به يرسد ول يم 206سميانيتاريليوتيآخر به  205سميليانتكرمات ين نظريات و همچنينظر
ها و  ين را بر توسعه خوشيسم اساس تقنيانيتاريليوتيزند.  يرقم م ومت راكن از حيد يتحول جدائ

ه كرد بليگ يمدنظر قرار نم يعين طبين ارتباط توجه به قوانيگذارد و در ا يها م از رنج يريجلوگ
ده يچيبا مسائل پ يها موافقت ستنييتاريليوتي .شود يم يتلق يانسانها اساس قانونگذار يخودخواه

ات در ين نظريسب رفاه نمودند. اكخود را مصروف  و غم نداشته و تمام هم يعيحقوق طب يفلسف
 209و جري بنتم 208ميل ، جان استوارت207كالسيك نظير آدام اسميتدانان  ات اقتصاديچارچوب نظر
  شود.  يم مكمطرح و مستح

در  ي، ويعيبخاطر حقوق طبنه داند و  يم يمساو يعبنتم انسانها را به دليل داشتن غرائض طبي
كه از طرفداران حقوق  210باالخص در مخالفت با نظريات بالك استون يعيمقابله با حقوق طب

ه دست به دامن قانون كنيا يد بجايگويداند و م يثر جامعه مكشة قانون را در رفاه حداير طبيعي بود
راستا نمايد. در اين  حداكثر ميرفاه جامعه را  كهم ينكف يرا تعر ينيد قوانيم بايعت بزنيطب

دهد. در مقابل  يم يصورت حقوق بنتم سميانيتاريليوتي يات اقتصاديرظبه نبنتم  شاگرد 211آستين جان
                                                                                                                                                                                              
203 - Hume, D. (1740). A Treatise of Human Nature (1967, ed.). Oxford University Press, Oxford. 
204 - Empiricism 
205 - Mercantilism 
206 - Utilitarianism 
207 - Smith, Adam (1723-1790), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 
1977, University of Chicago Press.  
208 - John Stuart Mill, (1963), Collected Works of John Stuart Mill, ed. J.M. Robson, Toronto: 
University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul, 1963-1991, 33 vols. 
209 - Jeremy Bentham 1781, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1907 reprint 
of 1823 edition. (First printed 1780.) Oxford: Clarendon Press. 
210 - Blackstone, William. 1765–9, Commentaries on the Laws of England, Clarendon Press, Oxford, 
England. 
211 - John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, Cambridge Texts in the History of 
← 
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ليتاريانيسم را بايد با يبراين باور بودند كه يوت 212سيمون هم نظير سن ياريات بسين نظريا يتندرو
طريق معنويت ديني نوعي پارلمانتاريسم محصور و تعريف نمود و تغييرات الزم در جامعه را از 

و  214به نازيسمفرانسه را  213زميآل دهيالً االملل عم ليتاريانيسم در سطح بينيبوجود آورد. تجلي يوت
 217راستا امانوئل كانت كشانيد. هرچند در اين 216و از طرف ديگر به ماركسيسم 215فاشيزم
حسي نيست و در روسو  برخالف نظره كند ك يسم را مطرح ميوناليراس يو برمبنا يتعقل آليزمي ايده

ه كمختلف  يها شيرانظريات تكميلي زيادي دارند، نظريات و گ 219و هگل 218اين راستا فيخته
 220سميالتريتاً به مايگاهها نهايدن دياز ا ياريم هستند. بسيانسيريوتيليتاط يتفر يافراط و بعض يبرخ

 يكعنوان  ن را بهيوجه د چيه به هكنند ك يعنوان م 221يستيالتريات اولترا مايرسند و نظر يصرف م
عنوان مخدر در  ن را بهين راستا ديدر ا كسات ماريمثال نظر يشناسند. برا ينم يده معتبر اجتماعيپد

ح است يه گرچه صحين نظريشود. ا يو سبب اشاعه خرافه متفكّر  ه مانع ازكند ك يم يجامعه معرف
ن يج جامعه بوده و نه دين رايبه آن توجه نموده د كسه مارك ينيال مصداق دارد. دكاش يول

سم در يانيريوتيليتاات يل نظرير، عرفان و شناخت است. به هرحال تعدكّه اساس آن تفك يحيصح
س به كهر«در قالب شعار:  222سكسم ارتدكسيسم باالخص ماركسيار ماركات و افيچارچوب نظر

ار يدگاه بسين ديه اشود ك مي خالصه »بهره برداجش از جامعه يس به اندازه احتكارش و هركاندازه 
ه ك ،ندك يف ميد تعريجد ييبا ارزشها يا جامعه يكرد و يگ يقرار م يعيدور از قواعد حقوق طب

آنها در عمل مانع از تحقق  ييالت اجراكمش يولباشند  مي ن ارزشها جالب توجه و نظريگرچه اا

                                                                                                                                                                                              ← 
Political Thought, London, John Murray, 1861. 
212 - Claude Henri Saint-Simon, (1760-1825). See: Arthur John Booth, Saint-Simon and Saint-
Simonism; a Chapter in the History of Socialism in France: A Chapter in the History of Socialism in 
France, Published by Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1871.  
213 - Idealism 
214 - Nazism 
215 - Fascism 
216 - Marxism 
217 - Immanuel Kant (1724-1804). See: Immanuel Kant: His Life and Thought, By Arseniĭ 
Vladimirovich Gulyga, Arsenij Gulyga, Marijan Despalatovic. Translated by Marijan Despalatovic. 
Published by Birkhäuser, 1987 
218 - Johann Gottlieb Fichte (1762 –1814). Foundations of Transcendental Philosophy 
(Wissenschaftslehre) nova methodo (1798/99). Translated. and edited by Daniel Breazeale. Ithaca, 
NY: Cornell University Press, 1992. 
219 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831). See: Charles Taylor (1977), A major and 
comprehensive study of the philosophy of Hegel.Cambridge University Press. 
220 - Materialism 
221 - Ultra Materialistic 
222 - Ortodox Marxism 
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ستم را ين سيا يذات يستم عدم سازگاريدر قرن بشرق  كبلو يشورهاك يشود. سابقه اجرائ يم هاآن
ع درآمد يه توزيچون نظر ياتيو نظر 223ها يكالسكر نئويعت انسانها نشان داد. تعابيوب طبچدر چار

قت يآنها در حق يزان بازدهيد به ميبه عوامل تول يپرداخت يعنيدر مورد تحقق شعار فوق  224راول
با ها و  يكالسكات نئويه براساس نظركبود  يدار هيسرماسم در قالب نظام كسيان همان شعار ماريب
از  يالتيصورت گرفت تا تعد يادي. تالش زمطرح شد يات عالياضيبر ر يمبتن يقو يان نظريبن

و درآمد در  دازامع ارزش يس را در مورد توزكه مارينظر يطيو تفر يسم اعم از افراطكسيمار
، 226سميوئ، ما225سمينيلن يركف يها در چارچوب اتين نظريدام از اكمتحقق سازند و هرجامعه 
و انواع  232سميالي، سوس231سمكسي، نئومار230سميوئيت، ت229سمي، بلشو228سمي، منشو227مكيستروتس

در عمل  يردند ولك 234سمكسيسم ماريامپرس يان نوعيمرتبط اقدام به ب 233تيسيزونياتب روكم
ات ياضيبر ر يمبتن يها يبررسنه ين زميجالب در ا ينظر يها امد. از قدميبدست ن يت عمليموفق
عت يطببا گاه منطبق يمطرح شده عمالً جا ياضير -يركان فيرغم بنيه علكاست  235اماياتاك يشكتا

   ابد.ي ينم ينند و رشدكم يتواند ترس يرا نم يعيجتاً حقوق طبيو نت يانسان
منافع و د و يرس 236سميدواليويا اندي يبه فردگرائ يخيورات تارصن تحوالت و تيما حصل ا 
ن راستا يقرار گرفت و در ا يو اقتصاد ياسيات سياساس نظر يت فرد در ارتباط با رفاه ويمطلوب

و  يعت انسانيبا طب يدار هيز انطباق اصول سرماين اقتدار نيافت. علت ايقدرت  237سميتالياپك
ن و يدر ارتباط با د يبحث مهممنجا يا بود. در ينفس انسان يها يژگيو و يعيحقوق طب يلكبطور

ح يومت صحكرا با ح يدار هيه تطابق نظام سرماكگردد  يمطرح م يدار هياستقرار آن در نظام سرما
از حقوق  يدگاههائياست د كه در هر دو مشتركن جهت و سو يند. ايب يراستا م يكدر  ينيد

                                                                                                                                                                                              
223 - Neo-classic 
224 - Leonhard Euler (1707-1783). See: M. Bronfenbrenner (1971), Income distribution theory, 
Aldine-Atherton, Inc., Chicago and New York. 
225 - Leninism 
226 - Maoism 
227 - Trotskism 
228 - Menshevism 
229 - Bolshevism 
230 - Titoism 
231 - Neo-Marxism 
232 - Socialism 
233 - Revisionism 
234 - Marxism empiricism 
235 - Takeshi Takayama 
236 - Individualism 
237 - Capitalism 
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ستم حقوق افراد و يدو سه هر باشد ك مي نظامدو ن يج در اممند و انديويدواليسم 238سميبراليلي، عيطب
و مباني عقالئي ر يتا مرز تجاوز به حقوق غ يوضع آزادو گران يت و عدم تجاوز به حقوق دكيمال

  دانند. يم ياساس يرا اصولبودن يا راسيوناليسم 

  حكومتي نيد اتنظري
ن همواره ين در طول زمان و در عرض زميمسلم يدگاه گروههايومت از دكنگاه به ح
ت ينه مبحث والين زمين مبحث در اياز آن شده است. مهمتر ير متنوعير و تفاسيتعاب متفاوت بوده و

 يويدن يومتكح يت صوريخته شدن واليل آمين بوده و به دليه همواره مورد اختالف مسلمكاست 
به  ينيت ديمكو حا ياسيت سيمكدر مورد حا ياريه در صدر اسالم شبهات بسيلك يت معنويبا وال

نه متفاوت همواره گوناگون كن شبهات در ازمنه و اميز به حسب اين نيات مسلمينظر هكوجود آمده 
ن نسبت به يل عدم شناخت مسلميرات همواره به دلين تعبياند. ا از آن نموده يريدام تعبكبوده و هر

 يار الهياالخت تام يندگيه نماكن است يزم ياللّه در روخليفة ه شأن كه است يلكت يمقام شامخ وال
ر يست همواره به تعبين كمادون آن قابل در ين مقام براين را دارد. و چون ايارة زميامور س ةيلكدر 

  الرحمه: هيعل يقول مولوبه آن پرداختند و 
 انبياء را هم چو خود پنداشتند

 

 سري با اولياء برداشتند هم 
 

تواند  يط نميمحاط از محده دارد و ياج به احاطه بر آن پديها الزاماً احت دهيو شناخت پد كدر
مثال انتها  يند. براك يه با صفات محدود آن را بشناسد و معرفكداشته باشد جز آن  ك جامعيادرا

 يبرا ينفء از ال يتناهيف اليتعر ي. بشر برايط است بر منتهيمح يتناهيو ال يتناهيمحاط است در ال
حد و حصر و  يف بيدر تعر يعني ند.ك يل ميتبد يتناهيرا به ال يتناهيند و ك يانتها استفاده م
آن ندارد و چون بر  يبرا يند و لغت مستقلك يحد و حصر و محدود استفاده م ينامحدود از نف

نهايت (اليتناهي)  كنند بي و وقتي از او سؤال ميند. كوصف آن را تواند  يست نميط نيمح يتناهيال
تواند پاسخ دهد. چون  دهد آن است كه نهايت (متناهي) نيست. و بيش از اين نمي چيست؟ پاسخ مي

ت يز والين نيزم يبر رو يد خالفت الهيلكت يوالادراكي بر اليتناهي جز ابزار درك متناهي ندارد. 
لذا همواره  .ستين نكمم ين موضوع از بشر عاديا كدرره عالم است و مدب يو خالفت بر قوا
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نابينا «: 239ه فرمودندكت آن است ياكه حكنند ك يان ميده شده را بيه فهمكت آنچه ياز وال يا گوشه
كندكه حق محصور است و بجائي دشمن است با آنكه همه از اوست، صائبي در كوكبش  گمان مي

رش شناسد، همه بت است، بت هيكل و نمايش است نه داند و حنيف در انسانش بيند و زردشتي بنا
 حجاب:

  يقين كردي كه دين در بت پرستيست                     اگر مؤمن بدانستي كه بت چيست
از محلّ خود داد كه فيل  فيلي را به شهر كوران آوردند و هركس جائي را از او دست كشيد و خبر

در خور فهم خود اما فيل را ندانستيد. حق  اما درست گفتندكذاست، بينا بر همه بخندد و گويد همه 
َفَمْن شاَء اختَََّذ ِايل رَبِِّه َسبيالً شناسي به آثار چنين است، يكي حجر پرستد، يكي انسان، يكي كوكب 

ز هند بر ، يكي اماَتشاُؤَن ِاّال َاْن َيشاَء هللاِ باشد و  َاْجَعُلَك َمَثليآنچه را جويد از خود جويد كه  موحد  
دريا بر راه جده به كعبه رود و يكي از شام بر وادي العقيق، يكي از مدينه بر غدير خم، در ملتقا همه 

اسرائيل كه در دوازده شقّه  باطلي و راه گم كردي چون اسباط بني بر بهم رسند، نزاع داشتندكه تو
و دو فرقه بر باطلند در همه  رفتند، بينا كه شدند ديدند مقصد يكي بوده، پس يكي بر حق و هفتاد

   »ماِمْن َجنْوي ثَلَثٍة ِاالّ َوُهَو راِبُعُهْم.حق يكي است 
ن در يات ارائه شده مسلميم داشت بر نظريخواه يلك يحات فوق مروريبا توجه به توض

ت يبه وال يه همانا از لحاظ واژه شناسكم كارات حايومت و قدرت و حدود و اختكمبحث ح
ست و يات اسالم نين نظريات مسلميه نظرشود ك مي دكيح و تأيابتدا مجدداً تصرمعروف است. در 

  ار او دانسته و از درون او اسرار او را نجسته است. يخودش خود را  از ظنّ يسكهر
 تت و امامت و خُلّيرسالت، نبوت و وال يهلك(ص) اصطالحات  رمكات رسول ايدر زمان ح

ت و وعظ ير فقاهت و حداثت و روايه نظيون و مقامات فرعشؤ يفقط در شأن آن حضرت بود و حت
الت و جاللت در كابت و ويو امامت جماعت و ن يو فرمانده يومتكت حيوالو و خطابه و قضاوت 

اذن و اجازه آن  يمبنابر همه  يني، تقني، اجرائي، اجتماعيني، دي، نظاميي، قضايمظاهر ادار
  شد.  ظاهردگاهها يز ديتما(ص)  حضرت بود. بعد از رحلت آن بزرگوار

گران ين خودش را مشخص فرمود و ديرخم جانشيالوداع در غد حجة(ص) در  رمكرسول ا
ار نمودند در آن روز به دستور كرا انع ر يت حضرت اميبعد از رحلت آن حضرت وال يه حتك

 يعنين او (ص) ي(ص) با جانش رمكا ر رفته و به دستور رسوليمة حضرت امي(ص) به خ رمكا رسول
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ه اهل تسنن مورد قبول ستّ عه و صحاحيتب اربعه شكع در ين وقايعت نمودند. اي(ع) ب طالبياب بن يعل
دنظرطلبان يو تجد هنگذاشت يرخم را باقيار غدكان يجا ياست و تواتر روائ يو سنّ يعيروات ش

 يف معنيالم تحركت نمودند و در يوال ير موضوعات و معانيل واقعه به سايفقط اقدام به تأو
 رفتند هميپذ يآن حضرت را م ي(ص) مردم خالفت ظاهر از رحلت رسول خدا آوردند. اگر بعد

مصدر خالفت  يام آن و دومكه و احيت قلبيمصدر وال يه اولكشأن نبوت  ت و هميشأن وال
ه كه يلكت ي. واليافت يع متماجا(ع)  طالبياب بن يام آن است هر دو در حضرت علكه و احيظاهر

ر و يرقابل غصب و تسخيت غين والي(ع) بود و ا طالبيبن اب يرقابل انتزاع از وجود مقدس عليغ
ل نمودند ين آن زمان بر خود تحميه مسلمك يزيگران است. چيتوسط ديافتن سلط استيالء و ت

از (ع) رجوع نمودند و ي ه بعد از مرگ عثمان باز به علكر و عمر و عثمان بود كابوب يخالفت ظاهر
آن  كآخر عمر مبار ن چهار ساليرد. در ايز برعهده گيرا ن يحضرتش خواستند خالفت ظاهر

گر تا يمع بود و دتمجددا ًدر شخص آن حضرت مجيعني واليت و نبوت  يحضرت مراتب والئ
  فتاده است.ين تجمع اتفاق نيامروز ا
رن گذشته همواره ق 14 يدنظرطلب در طين تجديرخم مسلميه و فرمان غديز از امريگر يبرا

اللّه بر   خليفةومت كح ين مسلمان را به جايومت سالطكسم منطبق با زمان را مطرح و حيونيروز
ص ي(ع) تخص  طالبيبن اب يحضرت عل ين را برايرالمؤمنيان از ابتدا لقب اميعياند. ش دهيخود گز

 ين عنوان براياز ا ه عامهين رويبرخالف ا ن نخواندند.يرالمؤمنير از حضرتش را اميدادند و غ
فة ير خود را خلكه در ابتدا ابوبكسند ينو ين ميردند. مورخكاستفاده  يظاهر ين و خلفايسالط
جدا  ياله خليفةخواست خود را از  يه او مكن بود يل اين عبارت به دليد و استفاده از اياللّه نام رسول

جامعه مورد استفاده قرار  ياسيس يرهبر يج براين لقب به عنوان لقب رايسازد و در زمان عمر ا
ن واژه يفه استفاده شد. اين عبارت از لفظ خليبودن ا يو طوالن يا لمهك-هل سيگرفت و سپس به دل

آن انسان و به  ينيوكت يمعنا ه بركفه در قرآن دارد يه از لحاظ لفظ با واژه خلك يل تشابهيبه دل
مستلزم اذن است و اشعار بر شود و  مي خداوند جعله توسط باشد ك مي اللّه خليفةآن  يفيلكت يمعنا

 ينيو خالفت د ياسين دو مقام خالفت سيب يدارد؛ عمالً سبب شد تا تداخل معن يهه الهيلكخالفت 
ت و امامت و خالفت يو وال ينيت و امامت و خالفت دين منازعات درباره واليد. و بزرگتريد آيپد
ه را بالانتزاع از يلكت يه والك يع علويدار شود. تشيپد ين ارتباط در ازمنه بعديدر ا ياسيس

ه ين نظريداشت و ا يفرع يا هينظر ياسيمورد خالفت س دانست در يصاحبان عصمت و طهارت م
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(ع) منتزع شده است و  از صاحبان عصمت و طهارت يه خالفت صوركه افسوس كن مبنا بود يا بر
ن مسلمان بدهند. يومت سالطكن تن به حيمسلم ديت اعدل زمان بايمكحا يه به جاكصد افسوس 

ن به خاندان عصمت و يز تداوم داشت مؤمني(ع) ني ه افسوس بعد از شهادت علين نظريهرچند ا
ام با نام كّن و حيه سالطكنيل اين آنها به دلياء و مجازيا اوصيبا آنها  ينندگان ولوكعت يطهارت و ب
بر  يرفتند و سعيپذ ينهادند آنها را م يبرخود م ياسالمومت كردند و نام حك يم يمرانكاسالم ح

(ع)  ي ر در حضرت علكن طرز فين نمونه اينمودند. بزرگتر يز ميح نالل نمودن آنها به فيمتما
ها را به  ين راهنمائيشترير و عمر و عثمان بكابوب ياسيه حضرتش در دوران خالفت سكمشاهده شد 

 .»شده بود كنبود عمر هال ياگر عل«: 240گفت يعمر مبه كرّات ه كه چنانكنمود  يام وقت مكّح
ن يافت. علت قبول ايتا بحال ادامه  يز در ازمنه بعديان آن حضرت نيعياء شيه در اوصين رويا

مان و احسان بوده و هست. يتاً ايج اسالم و نهايها به نام اسالم ترو ومتكدر قبول ح يركف راهبرد
و سپس احسان  نمايدن به مدارج ايرس يمل اسالم است و براكمان مين گروه ايبه نظر ا يلكبطور

ت يام شرع در جامعه رعاكد دستورات احيبا يعنيشود.  يامل مرعكد مراتب اسالم به صورت يبا
عت يدار گردند. لذا شريمان پديان مرتبة باالتر در اير و متقاضيثكو منزه ت كپا يها گردد تا فطرت
ام كام شرع باحكساختن اح يو مجر ين لحاظ در جاريو از ا دانند يقت ميرا الزمة طر

ام شرع كندارند و مسلم با ظلم آنها و عدول آنها از اح يمخالفت اصول ياسالم يها ومتكح
به دو دسته دستورات  يه مظهِر است دستورات اسالميه در صوفك يعلو يان ولويعيه شيمقابلند. نظر

عت علماء يم و آموزش دستورات شريه مسؤول تعلكشده  بندي طبقه يقتيو دستورات طر يعتيشر
دارند، و دستورات  ر را به عهدهين خطيفه ايه وظباشند ك مي تيذن رواإط مؤذن به يالشرا جامع
و مرشد  يبرعهده ولقرآن كريم  241طبق صريحرد يپذ يصورت م يعت ولويه در قالب بك يقتيطر
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و مخصوصا در سلسله جليله علما كه مجازين «: 242نديفرما يم يبند ن طبقهيرد. در شرح ايگ يقرار م
روايت و مامورين تبليغ احكامند و رشته عرفا كه مجازين درايت و مامورين اصالح نفوس و تهذيب 
 اخالق و متوجه نمودن خلق به سوي خدايند جنبه بستگي و نمايندگي را منظور و وجهه روحانيت

اند و با يكديگر  را محترم شمرد و اين دو سلسله مانند دو دست يك شخص و دو شعبه يك اداره
ي مخالفت به جهات سياسي در اواخر صفويه نموده و  و القااند  يگانه بوده گفتگو و مخالفتي نداشته

ر رفع نادانان طرفين را فريب دادند و همين عمل يكي از موجبات انقراض صفويه گرديد بعد هم د
به  ءدانايي را از انبيا ءنشد و بحمد اهللا بين دانايان طرفين اختالفي نيست و علما اختالف اقدام مهمي 

ارث نبوتست و علما پيشوايان مسلمين و نمايندگان بزرگانند در ذكر  وسايط گرفته و علم نمونه و
ا شخص بد گفتن بلكه رفتار كرد روا نيست به عنوان ي احكام و اگر يكي به خالف وظيفه فرضاً

ن يا در يژگين ويا ».مالمت متوجه صفت و كردار زشتست و توهين عنوان نسبت علم بد است
: 243سندينو يدانند. م  يفالح م يقت را مبنايعت و طرين گروه جمع شريه اكن است يل ايه به دلينظر

از هم جدا باشد كه  چه در احكام ظاهر و شريعت و چه آداب باطن و طريقت كه اين هر دو نبايد«
بدون يكديگر نتيجه نبخشد. شريعت اعمال راجع به تن و طريقت راجع به دلست. شريعت آراستن 
ظاهرست به طاعت، طريقت پاكيزه نمودن باطن است به اخالق پسنديده و دوستي و ياد خدا و 

و معنيست و مانند روشن ساختن دل به شناختن او. پس اين هر دو مانند مغز و پوست بلكه مانند لفظ 
جان و تن و يا چراغ و روشنايي آن يا مانند دوا و اثر آن و جمع بين ظاهر و باطن و شريعت و 

پس بايد مراقبت داشت و آن كس كه  .هيه بوده و هستاللّ تطريقت از اختصاصات سلسله نعم
منينست بهتر بكوشد ؤكه در قرآن مجيد و خطاب به م خود را نزديكتر داند بايد در رفتار بر احكامي 

حتي امور دنيا از كسب معاش و انماء مال و پرستاري عيال و تلذذات حالل به قصد امتثال امر كه 
رسيده بنمايد عبادت نيز خواهد بود، و در اسالم به قدري توسعه در احكامست كه در هر كاري امر 

  ».ثال بندگي خدا نمايدتواند مسلم تمام كارهاي دنيوي خود را با نيت امت يا نهي هست و مي
ن صادره از مصادر ياست در اقدام به قوان يعلو يع ولويه همان تشكه يه علويات صوفينظر

ومت است كس حينة تأسيدر زم يرفتگان قرارداد اجتماعيش از پذين ارتباط بيدر ا ينيو تقن ياسيس
دانند  يها م ومتكف حيوظاعت مطهره را از اهم يان شركزا ام وكت آداب و احين گروه رعايرا ايز

                                                                                                                                                                                              
 تهران. ،1376، 99شيخ محمدحسن صالحعليشاه گنابادي، پند صالح، چاپ هفتم، صفحه حاجحضرت - 242
 تهران. ،1376، 64-65 ص:شيخ محمدحسن صالحعليشاه گنابادي، پند صالح، چاپ هفتم، ص حاجحضرت  - 243



 اسالم در  علوم سياسيمباني عرفاني     106

عت مطهره باشد از يان شركم زاين و تعظيقر به اسالم و مظهِر به شعائر دو م يومتكو چنانچه ح
ن يو برتر است. در هم  عناد ورزد ارحجص ن رسول خدا يه با دك يومتكشان صد البته از حيلحاظ ا

ند. ينما يومت مكنام اسالم حه به ك ييها ومتكام حكّح يت فقهيه واليرش نظريارتباط است پذ
ت يمكه حايت فقيومت والكه حك 244دينما يف ميتعر ينياللّه خم تيه آيت فقيه واليبراساس نظر

ه ينظر يشروط اساس ،شرط ون دياً آگاه به فقه اسالم باشد. ايه اوالً عادل باشد و ثانكاست  يفرد
ومت سلطان كح يچ عاقليرا هيز .باشد يه مورد قبول عقال مين نظريه اكه است يت فقيومت والكح

اللّه  تيدهد. آ يح نميهره ترجطعت ميشر يعام عادل و مركعت اسالم را بر حايظالم و جاهل به شر
واليت فقيه كه «: 245دارند يبت اظهار ميومت در عصر غكن نوع حيا يها يژگيدر و يا خامنه

حكم شرعى تعبدى است كه مورد تأييد عقل نيز  ،شناس عبارت است از حكومت فقيه عادل و دين
باشد، و در تعيين مصداق آن روش عقالئى وجود دارد كه در قانون اساسى جمهورى اسالمى  مى

عدم اعتقاد به واليت مطلقه فقيه، اعم از اين كه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، * ايران بيان شده است. 
بعد *  شود. موجب ارتداد و خروج از دين اسالم نمى »ارواحنا فداه«در عصر غيبت حضرت حجت 

از وفات پيامبر اكرم ص امكان نسخ احكام دين اسالم وجود ندارد، و تغيير موضوع يا پيدايش 
شود، و واليت  حالت ضرورت و اضطرار يا وجود مانع موقتى براى اجراى حكم، نسخ محسوب نمى

فقيه در رهبرى جامعه اسالمى و اداره امور واليت * تكوينى، اختصاص به معصومين ع دارد. 
عشرى است كه ريشه در اصل  اجتماعى ملت اسالمى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه اثنى

امامت دارد، اگر كسى به نظر خود بر اساس استدالل و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، 
مراد از واليت مطلقه *  مسلمانان براى او جايز نيست.معذور است، ولى ترويج اختالف و تفرقه بين 

فقيه جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسالم كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت 
استمرار دارد دين حكومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسالمى ناگزير از 

دشمنان اسالم و مسلمين حفظ نمايد،  ت اسالمى را از شرّداشتن ولى امر و حاكم و رهبر هستند تا ام
و از نظام جامعه اسالمى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدى قوى بر ضعيف 
جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شكوفائى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين كند. اين كار 
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امع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاكم در مرحله اجرا ممكن است با مط
مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت، بايد در هر 
مورد كه الزم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسالمى اتخاذ كند و دستورات الزم را صادر 

فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسالم و مسلمين نمايد. تصميمات و اختيارات ولى 
است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امت مقدم و 

اطاعت از دستورات حكومتى *  است. حاكم است، و اين توضيح مختصرى درباره واليت مطلقه
كه فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ كسى جايز نيست كه ولى امر مسلمين بر هر مكلفى ولو اين 

تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است  با متصدى امور واليت به اين بهانه كه خودش شايسته
كه متصدى منصب واليت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام واليت رسيده باشد. ولى در غير 

اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو * خواهد كرد.  اين صورت، مسأله به طور كلى تفاوت
صالحيت و اختياراتى كه از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر كرده باشد، مخالفت با 

  »آنها جايز نيست.
فه را يخل يها يژگيدر و يسؤاالت اساسو ع مسئله  يدر دوران خالفت عل يداخل يها جنگ

 يست؟ ولكيافر كست؟ كير مسلمان ينظ يلمات اساسكف يتعرف يحاد نمود و خوارج در تحر
ن گروه بر ساقة درخت اسالم يا يركه اثرات انحطاط فكداشتند  يار منحطي. نقش بس.ست؟ و.كي

ن بودند و به يمسلم يتندرو يخوارج از گروهها شود. يت ميز رؤين اثرات تا به حال نيوارد آمد و ا
ز يه بر او خروج نك(ع) خارج شدند و بل يه از اطاعت علكن نام خوانده شدند ين جهت با ايا
ه اوالً امامت به اهل كن بود يشان شده بود ايا يه سبب تفاوت اصلكن گروه يا يها هيردند. نظرك
ست ين يدر رأس جامعه الزام ينيد يه رهبركنيو دوم ا .د محدود شوديش نبايقر يا حتّيت ت نبويب

خواستند هر  يل به خشونت مه با توسكنيو سوم ا .جدا نمودند ينيد يرا از رهبر ياسيس يو رهبر
مختلف خوارج  يبوده و گروهها يلكموارد  ين اختالفات همگياده سازند. اياز اسالم را پ يمكح

(ع)  ياز عل يبودند تبرّ يعل بن رو حازميه پكه يمثال حازم يبرا 246.ات داشتندين نظريدر ا يالتيتعد
 يومت را نفكمه مشهور بودند اصل حكه به محكه يبودند، خوارج اول  ردهكول به وقف كرا مو

نسبت به خود و انتخاب  يتاز مد گرچه بعد .دانستند يردند و اصل وجود امامت را مشروع نمك يم
دانستند.  ينم ياز خوارج امامت را واجب شرع يگرير نظر دادند. نجدات فرقة دييامارت برخود تغ
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 »محنه«وه يد به قتل برسند و از شيه همه مخالفانشان باكق معتقد بودند ربن از نافعروان يپ يعنيازارقه 
دادند تا  يرا به او م يريستب اكن ميدگان به ايش اعتقاد گرويآزما يبرا يعني ،ردندك ياستفاده م

شتند. ازارقه معتقد ك يماو را صورت  نيا ريغ د درنستدا يداد او را از خود م يشد و اگر انجام مكب
ه با كشان را  خانواده يو ترور آنها و حت ؛كمشر يافرند و نه حتّكن ين آنها از مسلميه مخالفكبودند 
ه داشتند ين نظريا بر يصيه تخصيدانستند. اباض يگرفت مشروع م يشان صورت ميا يهات مذهبيتوج

از  يبند ه در طبقهكه يديز .دپنداشتن ين را فقط در جنگ مشروع ميشتن و غارت اموال مخالفكو 
داشتند و به  ياديد زكيامام تأ يص شخصيخصا شوند همانند خوارج بر يمحسوب م يعيفرق ش

 (ع) و حسن يشان عليدادند. ا يم ياديت زير اهمكاز من يمعروف و نهبه ن در امر يف مسلميلكت
افضل مردم را امام  دانستند و ي(ص) م امبري(ع) را به عنوان منصوبان منصوص پ ني(ع) و حس

و امامت  ييشوايبن صالح بودند پ روان حسنيه پكه ير فرقة صالحياز آنها نظ يبرخ يدانستند ول يم
ه فاضل به امامت كنيردند به اك يمشروط م يدانستند ول يز ميجا يط زمانيل شرايمفضول را به دل

منتها  ينظر بودند ولهمه در مسئله وجوب خروج بر امام فاسق با خوارج يدي. ز247ول رضا باشدضمف
روان يه پكه يه فقط جاروديديان زيز بود. در ميمتما يا گونه دام از فسق و امام فاسق بهكهر كدر

(ص)  رمك(ع) را افضل مردم بعد از رسول ا يابوالجارود بودند عل يدبن منذرالعبديابولنجم ز
نان آن حضرت ي(ع) و جانش يعت با عليب كه مردم به واسطة تركه معتقد بودند يدانستند. جارود يم

دانستند و اطاعت از امام فاسق را  يافر نمكز يره را نيبكن گناهان يبكمرجئه مرت .248دنديوفر گركبه 
هستند تحقق امامت را  يالن دمشقيروان غيه از فرق مرجئه است و پكه يالنيدانستند. غ يز واجب مين

ه ياند. قدر ز خوانده شدهيه نياز قدر يه به عنوان بخشيالني. غ249اند ل جامعه دانستهكمنوط به اجماع 
ز يومت را واجب نموده و بر جامعه نكط قبول حيز شرائم حاكه خداوند بر حاكن باور بودند يبرا

شمردند و  يامام الزم م يبرا را يو فقه يه علوم قرآنيالنيند. غينما يت ويه تبعكفرض است 
ت يمكرا مرجئه حايدانستند ز يل تصاحب قدرت نميت قدرت را به دليس مرجئه مشروعكبرع
 دانستند. يم نمكت حايبردند و ظلم را عامل نقض مشروع ير سئوال نميز يل ظلم ويم را به دلكحا

ات كمردم قراردادند و اشترا يار و آزاديان اصل را بر اختيمخالف استبداد امو يها معتزله از نهضت
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 يريگ با بهره يردن عالم ظالم را حتكنار كز به امام عادل و لزوم بريشان نيه داشتند. ايبا قدر ياديز
بن  ر عبدالرحمنكه از ابوبك ير افرادياز معتزله نظ ييدانستند. گروهها يم يضرور يكيزياز قدرت ف

صالح  يا آل را جامعه دهينة ايدانستند و مد ينم يردند امامت را اجبارك يم يرويسان اصم پكي
ل به ظلم در مردم وجود نداشته يند و اگر تماكست يز زيتواند بدون وجود امام ن يه مكدانستند  يم

  ست.يبه امام ن يگر ضرورتيباشد د
ه كن مطرح شد يتا امروز توسط مسلم يانيبا زبان و ب يات در هر دوره زمانين نظريادامة ا

ون و يداشتند و دارند و افراط يومتكت حيو وال ينيت ديخاص به ارتباط وال يدام نظركهر
ر ام يدانستند و گروه يم يومتكت حيا مالزم واليو  ينيت ديها قدرت را مالزم وال ون آنيطيتفر
سمت متفاوت است  ون ديه اكن است يه مورد قبول عقل است اكآنچه  يدند ولين را گزياالمر نيب

ت يرود و اگر در دو شخص يرد جامعه به فالح ميت قرارگيشخص يكآنها در  يو چنانچه هردو
ت ياز صاحبان وال يومتكت حيه والكخواهد بود  يتيزان تبعيز ظاهر گردد فالح جامعه به ميمتما
تحول  به سيرن مسئله يه همان شرع مطهر است داشته باشد. با توجه به اكو دستورات آنها  ينيد
 يآشنائ يو برا 250ميپرداز ينم يخيل تطورات تاركن به شين مسلميدر بات ين نظريا يخيتار
 ياسالم يها ح بعض فرقهيدر توض 251ريملة زكبه ت يمطرح شده در قالب فرق اسالم يدگاههايد
  م: ينك يتفا مكا
 هاي كالمي اسالمي نيست و تصوف حقيقي، حقيقت تشّيع و تصوف جزء فرقه هرچند: تصوف«

تصوف حقيقي عبارت است از ارتباط دادن دل با  باشد ... مي السالم عشر عليهمپيروي ائمة اثني 
آن عمل باحكام و دستورات ظاهري و باطني است، زيرا  ةخداوند وسلوك در راه اوكه الزم

بعضي از نويسندگان  ماند. سلوك باز مي و ازشود  نمي اگرتقيد به ظاهر نداشته باشد قلب تقويت
منابع ديگرگرفته شده كه بعضي از  اندكه تصوف اسالمي از شده وگمان كرده براي آن مبدء قائل

دستورات مسيح (ع) و برخي از فلسفة اشراق افالطون و گروهي از فلسفة فلوطين و افالطونيان 
اند و حتّي در اسالم  اي از ديانت زردشت و گروهي از تعليمات بودا يا غيرآنها گرفته جديد و عده
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در ابتدا نبوده و بعداً در قرن دوم هجري ظاهرشدچون آن را نيز مذهبي مستحدث مانند اند  هم گفته
اند ولي به عقيدة ما حقيقت تصوف با حقيقت روح ديانت  هاي كالمي و امثال آن گمان كرده فرقه

توانيم براي دين و توحيد مبدئي قائل شويم و  همه وقت بوده و همانطور كه نمي يكي است و
 خليفة اين جاعل يف االرضه از موقع پيدايش بشر ديانت و يكتا پرستي وجود داشته كه معتقديم ك

همچنين اساس تصوف در روح بشر مكمون بوده فقط نام آن بعداً پيدا شده است. در اسالم نيز 
وآله و علي مرتضي و ائمه هدي عليهم السالم اگر  همچنين است و دستورات پيغمبر صلي اهللا عليه

توانيم تصوف را در عرض فرَق كالمي مانند معتزله و  باشد. لذا نمي دقّت كنيم مؤيد آن مي آنها در
باشد. طريقت گوئيم تصوف با حقيقت تشيع متحد و داراي دو وجهه مي اشاعره قرار دهيم بلكه مي

كتب عرفاء ذكر شده  دو وجهه است و شرح آن در هر و شريعت كه الزمة تصوف، مراقبت در
 سنّي زيادند، ديده و شيعه و اند، بعض متشبهين به تصوف را كه در وكساني كه ذم نموده است

آن است، همانطوركه در بين  اند همه همانطورند، در صورتيكه حقيقت تصوف غير از گمان كرده
آن را نبايد براي همه مدرك قرار داد. در رسالة فلسفة  علماء نيز افراد خالفكار وجود دارند و

ام و درينجا به همين اندازه اكتفا  لوطين و بعض ديگر از تأليفات خود بطور اختصار مذكور داشتهف
در اهل سنّت نيز  كنم. تصوف هم با آنكه مالزمة با تشيع دارد مع ذلك سالسل مختلفه دارد و مي

يغمبر آن حضرت به پ السالم و ازظهور كرده ولي همة سالسل رشتة اجازة خود را به علي عليه
كنند يكي از حضرت صادق به پدر بزرگوارش تا  رسانند فقط نقشبنديه دو رشته اجازه ذكر مي مي

 بن محمد آن حضرت به جد بزرگوار مادري، قاسم رسد، ديگر ازبه علي عليه السالم و به پيغمبر مي
بكر به پيغمبر، وگرنه بكر و از ابيابي بكر و از او به پدرش محمد و از او به سلمان و از اوبه ابي بن

گوئيم سه خليفه به هيچوجه در رشتة  ولي ما مي رسانند سالسل عموماً به علي و بعداً به پيغمبر مي
شته، خودشان هم مدعي آن مقام نبودند و مقام وصايت و امور طريقتي وارد نبوده و دخالت ندا

سل طريقتي شيعه، مهمتر از سال السالم است. در معنوي، مخصوص حضرت اميرالمؤمنين علي عليه
رسد و ما نيز بدان افتخار داريم. اللهي است كه به حضرت شاه نعمت اهللا ولي مي همه سلسلة نعمت

رسد و آن جناب  به معروف كرخي ميباشد  مي اللّهيه نيزجزء آن سالسل معروفيه كه سلسلة نعمت
داد از دنيا رفت و تربيت شده ز رحلت آن حضرت در بغالسالم و قبل ا در زمان حضرت رضا عليه

جنيد بغدادي كه تربيت شده توسط او بودند  بر دست آن حضرت بود و جانشينان او، سرّي سقطي و
السالم داشتند و قائم عليهم حجت عسكري و هادي و ارادت به ائمة زمان خود، حضرت جواد و
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ري، توسط معروف و ازآن بزرگواران مجاز بودند و فقط تربيت سري بودتربيت جنيد، توسط س 
- پيروي و انتساب به ائمة زمان خود داشتند به همين جهت ما جنيد را اول االقطاب في ولي افتخار
حقايق تصوف توسط حضرت  ذكر نام رضويه در سلسله براي اين است كه انتشار گوئيم و الغيبه مي
احكام ظاهر شرع بيشتر  زيرا انتشارناميم  السالم بيشتر بود چنانكه مذهب را جعفري مي رضا عليه

السالم بود. پس تهمتي كه بعض مغرضين وارد آورده وگمان كنند  توسط حضرت صادق عليه
السالم را قبول و ائمة بعد را منكرند! خالف و فقط از  سالسل معروفيه فقط تا حضرت رضا عليه

ورزي ديني نبايد غرضروي غرض و عناد است، در صورتيكه شخص متدين به عقايد در امور 
  نمايد و تهمت زند.

اي كه بعداً جدا شود  تشيـّع نيز مانند تصوف اصل، در ديانت اسالم است و فرقه هرچند: تشيع
آن هم تيمناً نام  ذلك براي تكميل مطلب ازنيست زيرا برحسب دستور و امر خود پيغمبر پيدا شد مع

س از موضوع غدير خم و تعيين علي عليه السالم به بريم. اساس تشّيع همانطوركه ذكركرديم پ مي
اِل ◌ٰ َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفهذا َعلٌي َموالُه. اَلّلُهمَّ و آله پيدا شدكه فرمود: خالفت از پيغمبر صلي اهللا عليه و

 خالفت پيغمبر و چون شيعه معتقدندكه َمْن واالُه َوعاَد َمْن عاداُه َواْنُصْر َمْن َنَصُرُه َواْخُذْل َمْن َخَذَلُه.
فرمايد و افراد را حق  تصدي امور ديني منصبي است الهي، و خود پيغمبر به امر خداوند تعيين مي

دخالت درآن نيست و آن نيز پس از آن حضرت مخصوص اميرالمؤمنين علي است پس بايد در 
ز همة احكام شريعت و وظائف طريقت دستورآن حضرت را به كار بست و پس از آن حضرت ني

هركس از طرف او منصوب گردد، كه حقيقت اسالم همان است ازين رو اعتقاد به امامت را نيز 
كند ازين اند و چون عدل الهي لزوم ثواب و عقاب را اقتضا ميپس از نبوت از اصول دين شمرده

گردد و الزمة عدل هم هم اين   رو از صفات خداوند اعتقاد به عدل هم جزء اصول محسوب مي
هيچ زمان از نمايندة خداوند براي هدايت مردم خالي نباشد. شيعه را رافضي هم  كه زمين دراست 

ذم دارد؛ همانطوركه معصوم فرمود اولين كسان كه آنها را رافضي  دو معني مدح و خوانند و
سين وحاء) فرعون بودند كه ترك پيروي او نمودند وشيعه را هم چون خواندند سحرهء (به فتح

گويند،  اهل سنّت كه به آنها رافضي مي لفين علي كردند رافضي خواندندكه مدح است وترك مخا
ها  ليكن شيعه هم بعداً شعبه  ترك دوستي صحابه نمودند. سب است يعني ترك سنّت پيغمبر و ذم و
  هاي مختلف پيدا كرد كه خالصة آنها اين است: و فرقه

كه معتقد به امامت محمد حنفيه فرزند باشند  مي كيسانيه فرقهنخستين فرقه كه پيدا شد،  -1
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كاف) غالم اميرالمؤمنين علي بود اميرالمؤمنين علي شدند و وجه تسميه آن است كه كَيسان (به فتح
بعداً نيز درخدمت محمد حنفيه بود و علومي هم كسب كرد و براي امامت محمد زياد تبليغ نمود  و

دو دسته شدند يك عده معتقد به غيبت آن حضرت شده وگفتند  وپيروان زيادي پيدا كرد وآنها نيز
را  (به فتح راء وسكون ضاد والف مقصوره) غيبت نموده و شيري و پلنگي او ٰىرَضْودركوه 

بعداً ظهور  آشامد و آنها مي آنجا هست كه از چشمه از عسل و آب در كنند و دونگهداري مي
بنت عزة عبدالرحمن خزاعي شاعر معروف   بن ثيرنويسند ابوصخر ك مي خواهد كرد و بطوريكه

از شعراي بزرگ  محمـّد حميري ملّقب به سيد  بن  و ابوهاشم اسماعيل 105جميل متوفّي در سال 
حنفيه بودند ولي سيد  قائلين به غيبت محمـّّد بن كيسانيه و عرب كه در زمان هارون وفات يافت از

عليه السالم رسيد و توبه كرد و معروف است كه خود، خدمت حضرت صادق  عمر اواخر در
هاشم فرزند  كيسانيه بود. دستة ديگر پس از رحلت محمد قائل به امامت ابي ابومسلم خراساني نيز از

هاشم پنج گروه شدند كه شرح آن دركتب محمد شدند وآنها را هاشميه گفتند وآنها نيز پس از ابي
  ملل و نحل مذكور است.

بن  فقط چهار نفر از ائمة هدي را قبول دارند و معتقدند كه امامت پس از علي كه زيديه -2
زيد رسيد و زيد در معتقدات اصولي غالباً تابع معتزله بود و مدتها  السالم به فرزندش الحسين عليه
عطا تلمذ نمود و آنها معتقدند كه از فرزندان پيغمبركسي كه عالم و زاهد و شجاع و  بن نزد واصل

اطاعت او واجب است و  با شمشير (سالح) خروج كند او امام و دعوي امامت كند و باشد و سخي
معتقدند كه امامت مفضول با وجود فاضل جائز است چنانكه علي افضل بود ولي خالفت را به ابي 

سموع بتريه و صالحيه و به قرار م –سليمانيه  –بكر سپردند وآنها نيز بعداً چند دسته شدند: جاروديه 
را امام به حق  در يمن نيز زيديه زيادند و قبل از جمهوري شدن آن كه امام به جاي سلطان داشتند او

  گفتند. دانستند و امام مي مي سلسلة زيديه در
ناوس از مردم بصره بود يا به آبادئي  بن اشباع شده) كه رأس آنها عجالن (با واو ناوسيه ديگر -3

السالم نمرده و او مهدي  گفتند، منسوبند آنها معتقدند كه امام جعفر صادق عليه كه آن را ناوسا مي
  بعض آنها همين عقيده را دربارة علي عليه السالم دارند.است و ظهور خواهد كرد و 

هللا افطح پسر بزرگ حضرت كه كه معتقدند امامت پس از حضرت صادق (ع) به عبدا فطحيه -4
 عليهم السالم بود رسيد و علي بن بن حسن برادر ابويني اسماعيل بود و مادرش فاطمه دخترحسين

رحلت پدر  هفتاد روز از صادق باعبداهللا بيعت كردند ولي او پس از اصحاب حضرت بسياري از
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 جال مامقاني (تنقيح المقال) بابزرگوار از دنيا رفت. فرقي كه فطحيه طبق فائدة هفتم در جلد اول ر
و باشد  مي مذاهب باطله منتحله به تشّيع دارند اين است كه فطحي قائل به امامت دوازده امام ساير

اضافه برآن بين حضرت صادق و حضرت كاظم امامت عبداهللا را نيز قائل است كه در حقيقت 
اي كه در  يزده امام معتقدند ولي فطحيهسيزده امام را قائل است و اگر از فطحيه اكنون بوده باشند س

ازدنيا رفتند آنها مذهب فاسد داشتند ولي فطحيه بعدي مانند كساني  همان هفتاد روز حيات عبداهللا
قبالً هم با خلفاي ثالث بيعت نموده بودند.  خالفت علي عليه السالم با حضرت بيعت كردند و كه در

  عت نمودند.حضرت كاظم بي فطحيه نيز پس از عبداهللا با
آنها معتقد بودند كه امام پس از حضرت صادق (ع)  (به ضم شين بر وزن تصغير) و شُميطيه -5

فرزندش محمد است كه هم نام پدرش امام محمد باقر بود و اول كسي كه اين عقيده را اظهار 
  شميط بود ازين رو به اين نام ناميده شدند. ابي بن داشت يحيي

 حضرت صادق (ع) به فرزندش اسماعيل رسيد، آنها نيز گويند امامت پس از ميكه  اسماعيليه -6
گويند پس از او به  گويند اسماعيل نمرده و ظهور خواهدكرد يك دسته هم مي يك دسته مي

گويند چون مبارك  مباركيهرا  ظهور خواهد كرد وآنها فرزندش محمـّد رسيد و او غائب شد و
طرف او براي رهبري  گويند در غيبت او نمايندگان و نوابي از ود و ميغالم اسماعيل در رأس آنها ب
گويند محمـّد پس از آنكه از دنيا رفت جانشينان او امام بودند كه  پيروان او هستند و بعضي مي

 خلفاي فاطمي مصر دعوي امامت داشتند و اكنون هم خاندان آقاخان همين دعوي را دارند و
گويند  محمـّدبن اسماعيل ختم شد و اسماعيليه را باطنيه نيز مي اعيل يااسم جمعي گفتند امامت بر

هر تنزيلي را تأويلي هست و عقائد فلسفي و براهين عقلي را  چون معتقدند كه هر ظاهري را باطني و
  هم در اصول دخالت دادند.

به موسي گفتند امامت  كه در شهادت و رحلت حضرت كاظم عليه السالم شك كرده و واقفيه -7
جعفركه هفتمين امام است ختم شده و او نمرده و بعد از غيبت ظهور خواهد كرد و وقوف بر آن  بن

  حضرت كردند ازين رو واقفيه ناميده شدند.
نويسند چندين دسته  مي آنها نيز طبق آنچه كه معتقد به دوازده امام برحق شدند و اثني عشريه -8

السالم به حضرت كه پس از حضرت كاظم عليه ي استشدند ولي آنچه مشهور است فرقة كنون
آن حضرت به فرزندش حضرت جواد و بعداً به حضرت هادي و سپس به حضرت  از رضا و

اهللا فرجه رسيد و او عجل قائم و ولي عصر تحجآن حضرت به فرزندش م. ح. م. د.  عسكري و از
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 و داد خواهد نمود پس از آنكه پر ازعدل  ظهور خواهد كرد و عالم را پر از غائب است و زنده و
تشّيع واقعي  ما به پيروي آن بزرگوار افتخار نموده و معتقديم كه تصوف حقيقي و شده باشد و جور

هم مالزمه دارند همانطور كه  با نيست و اين هردو ميسر بدون چنگ زدن به دامان آن بزرگوار
اند كه تشّيع حقيقي بدون تصوف اشاره نمودهآملي و قاضي نوراهللا تستري بدان  حيدر مرحوم سيـّد

آن بايد از راه آن كه  و تصوف بدون تشّيع ظهور نيابد چون تصوف ارتباط دل است با خداوند و
معتقدين به امامت حضرت امام حسن  252نويسند و بطوريكه مي همان واليت است تحقق يابد.

از جمله يك عده گفتند امام حسن  عسكري عليه السالم پس ازآن حضرت يازده فرقه شدند كه
زنده است و غائب شده بعداً ظهور خواهد كرد. عقيدهء حق و مشهورهمين است كه آن حضرت 

طول  329تا  260ابتداء غيبت صغري نمودكه از رحلت فرموده و فرزند بزرگوارش جانشين شده و
 ين شيعه بود عرايض وسعيد عمروي كه از بزرگان محدث آن غيبت ابتداء عثمان بن در كشيد و

گرفت پس از او فرزندش  جواب مي رسانيد ورا خدمت آن حضرت مي هدايا مطالب شيعه و
مريض شد و وفات يافت به امرآن حضرت،  305ابوجعفر محمدبن عثمان و چون او در سال 

كه مريض شد، حضرت  326حسين بن روح را جانشين خود نمود و او نيز در سال  ابوالقاسم
حضرت قبالً خبر  وفات يافت و 329سمري را تعيين كند و او در سال   بن  علي فرمودند ابوالحسن

خود براي نيابت معين نكند. و  دستور دادند كه كسي را براي پس از فرمودند و مرگ را به او
 غيبت كبري شروع شدكه مدت آن و فرمودند ازآن به بعدكسي حق تشرّف به حضور ندارد و

  ، عجل اهللا فرجه.كذب الموقتون فرمودند ور تعيين نشده وتاريخ ظه
  هاي مختلفة كالمي اسالمي بعض فرقه

زمان خود  در تشّيع كه اصل اسالم و پس از اسالم پيدا شد مهمترين فرقة كالمي كه در: معتزله
مرامشان پيروي كامل از دستورات  غديرخم ظهوركرد و آله در روز حضرت رسول صلي اهللا عليه و

تمام معتقدات ديني  متابعت از جانشين آن حضرت اميرالمؤمنين علي بود و مقدسة حضرت رسول و
دادند، فرقه معتزله بودكه  عقل را پيرو آن قرار مي جانشينان او اخذكردند و را هم ازآن بزرگوار و

لمؤمنين خالفت اميرا اواخر در خوارج قبل ازآنها و هرچند و بصره پيدا شدند اول قرن دوم در در
علي پيدا شدند ولي از نظر معتقدات مذهبي و نفوذ و به كار بردن دليل عقل و فكر و انديشه، معتزله 

نحل ذكركرده اين است كه  ملل و وجه تسميه بدين نام بطوريكه شهرستاني در. مهمتر بودند
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 ابي حذيفه و بهٰ مكّنيميالدي)  748مطابق  131ميالدي، متوفّي  699هجري  80بن عطا (متولّد  واصل
م) با استاد خود حسن در موضوع  728تا  642مطابق  110تا  21ملّقب به غزال شاگرد حسن بصري (

از شرك) اختالف پيدا كرد زيرا حسن معتقد بود كه مرتكب كبيره منافق است  مرتكبين كبيره (غير
ايمان مقامي  كفر و گفت مرتكب كبيره، فاسق است نه منافق و بين عطا حركت كرد و بن ولي واصل

عذاب كفّار است. سپس از  ولي عذاب اوكمتر ازشود  مي دارد و اگر بدون توبه بميرد عذاب
اي دور او جمع عبيد و عده گوشة ديگر از مسجد نشست و عمربن مجلس حسن كناره گرفت و در

يعني واصل  »اعتزال عنا واصل«موضوع شد گفت را پسنديدند و چون حسن متوجه  شده و رأي او
از  253كتاب تاريخ فلسفه در جهان اسالمي در از ما كناره گرفت ازين رو آنها را معتزله گويند.

اين عقيده  م) نقل كرده كه با اظهار1682تا 1620عبدالقادر بغدادي ( تأليف »الفرق بين الفرق« كتاب
آنها را معتزله گفتند و ساير مسلمين جدا شدند ازين رو  كه مسلم فاسق، نه مؤمن است نه كافر، از

عبيد و ابوهذيل  بن عمرو متفكرين آنها از سران و مانند همان نوشتة ملل ونحل است و اين نيز
معتزله در آراء  بودند. 257و جاحظ 256و نظام 255معتمر  بن و بشر 254هذيل  محمد بن حمدان يا

مسائل ديني داشتند از جمله به مذهبي، فلسفه و عقل را هم به كار بستند و عقائد جداگانة زيادي در 
حادث بودن كالم خدا و مخلوق بودن قرآن معتقد بودند؛ ديگر در موضوع رؤيت حق، بطوركلي 

كردند. ديگر، قول به تفويض و مختار بودن بشر در افعال  آن را هم در دنيا و هم درآخرت نفي مي
ه كافر و ازكافر باالتر و از مؤمن باشد. ديگر اعتقاد به اينكه مسلم فاسق، نه مؤمن است ن خود مي

فروتر است. موضوع مهمتر از همه اين است كه آنها طبق عقيدة و اصل معتقد بودند كه در جنگ 
قاتلين  جمل و صفين يكي از دو گروه متخاصم بدون تعيين، فاسق بودند و همچنين در باب عثمان و

 ساير زبير و طلحه و ميرالمؤمنين علي وگفتندكه شهادت ا اين نظر همين عقيده را داشتند و از او
سران متخاصم قبول نيست و ممكن است علي و عثمان بر خطا باشند و اين عقيده، به عقيدة خوارج 

البته عقايد ديگري هم كنند  مي نزديك و شيعه گويندة آن را تقبيح و ساير اهل سنت نيز آنرا رد
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 ولي مهمترآنها همين است.باشد  مي ند كه مردوددههاي پيرو او نسبت مي بخود واصل يا بعض فرقه
اند: هذيليه، نظاميه، جاحظيه، معتزله تقريباً بيست فرقه شدند كه مهمترين آنها اين چند فرقه

كه هركدام عقائد مخصوص به خود نيز دارند ولي در اصل عموماً تابع ابوحذيفه واصل 258جبائيه
حقيقت براي خدا دركارها تعطيل  گويند چون در نيز ميمعتزله را معطله  وباشند  مي عطاء غزال بن 

يعني منكر قدر و ارادة حق هستند ولي خودشان نام معتزله براي  گويندقدريه هم مي اند وقائل شده
اند، معتزله بعدها قدرت  تفويض امور شده اند چون براي خدا قائل به عدل در خودشان گذاشته

ن مامون كه خودش نيز پيرو آنها بود و اعتقاد به نظريات و آراء زيادي پيدا كردند مخصوصاً در زما
كرد تا آنكه  شمرد و مخالفين را با شديدترين وجه مجازات مي خود را براي ديگران نيز واجبات مي

كتابهاي آنها را  نسبت به آنها سخت گرفت و متوكل به خالفت رسيد و او دشمن معتزله بود و
ممالك اسالمي معتقدين بدان بودند مثالً  گوشه وكنار ولي در خيلي گمنام شدند سوزاند و

 الكشاف عن حقائق« تفسيرخود را بنام از معتزله بود و 259زمخشري بن عمر ابوالقاسم محمود
به مذهب آنها نوشت و در زمان مغول از بين رفتند و بسياري از آراء آنها را فرقة زيديه  »التنزيل 

   (شيعة چهار امامي) گرفتند.
در بصره متولّد  260اشعريان پيرو ابوالحسن علي بن اسماعيل اشعري هستند كه در سال : اشاعره

وفات يافت او از احفاد ابوموسي اشعري بود، نزد ابوعلي جبائي كه از معاريف  344شد و در سال 
 15ه و و بعداً در بعض مسائل كالمي با او اختالف پيدا كرد معتزله بود تا چهل سالگي تلمذ نمود

روز دوري گزيد و منزوي شد و سپس به مسجد بصره آمد و در ميان جمعيت خود را معرفي كرد و 
جمله اينكه من پيش از اين به حادث بودن كالم خدا و مخلوق  عقايد جديد خود را اظهار نمود از

د فاعل گفتم من خووميشود  نمي بودن قرآن معتقد بودم و نيز معتقد بودم كه خدا به چشم ديده
اعمال شر هستم ولي اكنون ازين عقائد كه معتزله دارند توبه كرده و خالف آن معتقدم. بنابر عقيدة 

- ذات او است ولي معتزله آن را زائد ندانسته عين ذات مي او، صفات ثبوتية خداوند قديم و زائد بر
قدماء و قول به قدماء معتقدندكه اگر صفات حق تعالي قديم و زائد بر ذات باشد تعدد  گويند و

اند. و نيز اشعري بر خالف  اشاعره را ازين نظر صفاتيه هم گفته آن شرك است و و ثمانيه الزم آيد
 گويد كالم نفسي خداوند قديم قدم (به كسر قاف و فتح دال) قرآن است و مي معتزلي قائم به
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ن مجاز يا اشتراك لفظي است به عنواو كالم لفظي حادث است ولي اطالق كالم بر آن يا باشد  مي
گفتند كه مركب آن را نيز قديم مي و حتّي بعض خلفا كه اعتقاد به قديم بودن قرآن داشتند كاغذ و

رؤيت خداوند است درآخرت كه ال تدركه االبصار  نيز معتقد به رساند. و نهايت سفاهت آنها را مي
ظرةدرين دنيا است و وجوه  ا  ضرة ايل ر خرت است. دربارة اميرالمؤمنين علي در آ يومئذ 

السالم و عثمان و ساير افرادي كه در جنگهاي بين مسلمين شركت كردند، آنها بر خالف  عليه
گويند همة آنها مجتهد بودند نهايت آنكه شايد بعضي از آنها در اجتهاد خود خطا كردند  معتزله مي

در افعال خود اختيار نيست بلكه همه چيز  گويند بشر را و نيز مي .و گرنه بيشترآنها مصيب بودند
خداوند شرك  غير از تحت اراده و اختيار حق است وگرنه تعطيل الزم آيد و قول به فاعل ديگر

گويد تكليف مااليطاق هم روا است. عقائد ديگري هم دربارة آفرينش عالم و ايمان  مي نيز است و
بن طبيب باقالني   مذهب قاضي ابوبكر محمـّد دانشمندان اين يكي از آنها دارند. غير معرفت و و

ميالدي درگذشت. ديگر امام الحرمين  1013مطابق  403است كه در بصره متولّد شد و در سال 
ابوالمعالي عبدالملك بن عبداهللا جويني ملقب به ضياءالدين و امام الحرمين كه فقيه شافعي و در 

  ص به خود دارند.عقائد از اشاعره بود؛ ولي هركدام نظريات مخصو
اسالم پيدا شد فرقة خوارج است، و  تشيع در ديني كه پس از نخستين فرقة سياسي و: خوارج

امام به حق خروج كند ولي چون نخستين كساني كه خروج  اي است كه بر مقصود در واقع هر فرقه
، مخالفت و برامام به حق كردندكساني بودندكه بر اميرالمؤمنين علي عليه السالم پس از بيعت

فدكي  بن  و مسعر  كندي قيس بن خروج نمودند آنها را خوارج گفتند كه ابتداء به رياست اشعث
طائي در جنگ صفين به مخالفت برخاسته و گفتند پيروان معاويه ما را به  حصين بن تميمي و زيد

اي  سپس عدهادبيها نمودند.  كني و بي تو ما را به شمشير دعوت مي كنند و كتاب خدا دعوت مي
السالم از خالفت، مخالفت  ازآنها بعد از حكميت ابوموسي اشعري و عمروعاص و خلع علي عليه

گفتند حكَم بايد قرآن باشد نه شخص و چون علي قبول حكميت نموده، در صورتيكه خود  نموده و
فر شده علي بواسطة قبول حكميت كا ذلك بعداً گفتند آنها مجبوركردند، مع نبود وحضرت راضي 

حامد بعد از  در ذكر عمان ازكالم شيخ خلف بن هبستان السياحدر  كالم الحكم اال هللا گفتند. و
نويسند كه پس از وقوع اين  وقوع قضية حكمين و مطرود واقع شدن ابوموسي نزد قشون علي مي

كنيم آنها را اي گفتند ما كار علي و معاويه را به خدا واگذار مي قضيه مردم چهار فرقه شدند عده
كند زنده كنيم و كه ما بايد ازكتاب خدا پيروي نموده هرچه را او احياء  اي گفتند مرجئه گفتند فرقه
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خالفت  كسي را به امامت و ما آنچه او از بين ببرد بميرانيم آنها را معتزله گفتند جمعي گفتند
علي  و الحكم اال هللند شيعه گفتند جمعي گفت دانيم ايشان را رافضي و علي نمي سزاوارتر از

كه قبول حكمين كرد (نعوذباهللا) آنها را محكمه و خوارج گفتند و از شيخ  ابيطالب كافر شد بن
را شعار خود قرار دادند و به  الحكم االهللخلف نقل كنند كه خوارج پنج دسته بودند. آنها كالم 

ن جا مجتمع شدند و چون درآ ميلي كوفه رفته و آبادي حروراء (به فتح حاء و راء) در دو
 آنها بود و ملجم نيز از ابن گفتند و ه را شعار خود قرار دادند ازين رو آنها را محكمه نيزلل اال حكم ال

وآن  هللعلي ال حكم اال موقعي كه شمشير بر پيشاني مولي علي عليه السالم وارد آورد گفت 
احضرت درين باره فرمودند  يعني كالم درستي است كه به قصد باطل گفته  الباطل كلمة حق، يراد 

زهير  بن حرقوص راسبي و  وهب بن عبداهللا اعور وعتاب بن كواء وسران خوارج، عبداهللا بن شده. از
يعني صاحب پستان كوچك چون مانند زنها پستان داشت)  (به تصغير الثديه معروف بذي بجلي

اي كرده و زير پرچم امان  اي توبه در نهروان عده هزار نفر به طرف آنها رفتند و 12قريب  بودند و
و عدهء خيلي كمي كه بعضي فقط نه  زهير كشته شدند بن علي آمدند جمعي هم از جمله حرقوص

اند زنده مانده، فراركردند، دو نفر به عمان و دو نفر به كرمان، دو نفر به سجستان، دو نفر به نفرگفته
شام) و يكي به تل مورون يا موزون كه شهري بوده بين رأس عين جزيره (بين دجله و فرات نزديك 

دشمني نسبت به  همة آنها بر تبري و تقريباً بيست فرقه شدند و و سروج در يمن رفتند. آنها
عثمان اتّفاق دارند و نيزخوارج، اعمال را هم جزء مكمل ايمان  اميرالمؤمنين علي عليه السالم و

دانستند و امروز هم بطوريكه مسموع شده در مسقط و  كافر مي تد ومرتكب گناه را مر دانسته و
 ازارقههاي مهم آنها يكي فرقه ميان سران آنها از خوارج وجود دارند. عمان و در الجزائر حتّي در

آنها  كرمان نفوذ يافتند و فارس و در اهواز و بصره و بن ازرق و در راشد نافع هستند كه پيرو ابي
َوِمَن الّناِس َمْن َيْشري نـَْفَسُه  گفتند وآيه: عبداهللا عباس را كافر عايشه و زبير و طلحه و عثمان و علي و

ْنيا َو ُيْشِهُد اهلَل  آية: و را دربارة ابن ملجم. .. اْبِتغاَء َمْرضاِت اهلل ِمَن الّناِس َمْن يـُْعِجُبَك قـَْولُُه ِيف الـْحيوِة الدُّ
كه آية نخستين بنا به  صورتي اند. در شأن علي عليه السالم (العياذباهللا) گفته را در ... َعلي مايف قـَْلِبهِ 

دربارة صهيب؛ اند  بعضي گفته المبيت نازل شده و ليلة قول قريب به اتفاق دربارة علي عليه السالم و
 ملجم آن زمان ابن گروهي دربارة مقداد و زبير در سريه رجيع نازل شده، و در بعضي دربارة عمار و

شريق كه از منافقين بود نازل شده. ولي ازارقه برخالف  اصالً نبود و آية دوم هم دربارة اخنس بن
عناد خود را ظاهر كردند. آنها معتقدند كه هريك از مسلمين كه با آنها مخالفت ورزد  گفتند و
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ديگر  ند.دانمشرك و قتلش جائز است، و قتل گناهكار مرتكب كبيره را با اوالد و زنانش واجب مي
باشند كه پيروان او با او بيعت نموده و او را  مي عامر نخعي يا حنفي بن ةكه پيرو نجد نجدات

اميرالمؤمنين گفتند و آنها معتقد بودند كه مخالفين آنها مشرك و قتلشان واجب است در صورتيكه 
كردند و  مي فروعازارقه گفتند جائز است و در جنگها يا غيرآن اگر پيروان او خالفي در احكام 

آنها معتقدند كه  را عاذريه نيز گفتند و كرد ازين رو آنهاآورند قبول مي بعداً به بهانة جهل عذر مي
به امام و پيشوا هيچ حاجت نيست بلكه بايد در بين خود به انصاف كاركنند ولي اگر امام هم  ملت را

 يمامي و عبداهللا بن ثور از بني قيس اسود معين كردند صحيح است و دو نفر از ياران او بنام عطيه بن
را كشت و يارانش به  ، نجدةابوفديك بن ثعلبه مكنّي به ابي فديك (به تصغير) از او جدا شده و

جستند و پيروان عطيه  ٰآن دو نيز از همدگر تبري و عطويه ناميده شدند و فديك پيوستند و ابي عطية
عبدالكريم بن عجرد نيز  مدينه بود و بودند و ابوفديك دردر سجستان و خراسان و كرمان و قهستان 

از ياران او از او جدا شده با يارانش عجارده ناميده شدند و عجارده معتقد بودندكه سورة يوسف از 
ابي صلت  بن آنها نيز منشعب شده صلتيه پيروان عثمان قرآن نيست زيرا سخن از عشق گفته است و

خالد (يا عمران) و حمزويه اصحاب حمزه بن ادراك و خليفه اتباع خلف و ميمونيه اتباع ميمون بن 
هاي ديگر از عجارده پيدا شدند، و حازميه پيرو حازم بن علي و شعيبيه ياران شعيب بن محمد و فرقه

گويند خدا در قرآن فقط دختر و دختر  و ميمونيه نكاح دختر دختر و نوة برادر را جائز دانند و مي
اصحاب  بيهسيهو ديگر . م شمرده ولي دختر آنها را حرام نفرموده است!! سبحان اهللا..برادر را حرا

(به ضم ضاد و فتح باء) بن قيس آنها معتقدندكه  ضُبَيعيّة ابي بيهس هيصم بن جابر از بني سعدبن
باشد، هيچ  حرام مي 260»حمرما علي طاعم يطعمه یفيما اوحي ال قل الاجد«آيه است فقط آنچه درين 

 پيرو اخنس بن قيس و اخنسيههاي  فرقه بن عامر و ثعلبةياران  ثعالبه و ديگر چيز ديگرحرام نيست.
هركدام اعتقادات  ثعالبه جدا شدند و چندين فرقة ديگر نيز از و شيبانيه و رشيديه و معبديه

آن  عبيد تميمي كه در بن ةبني مر پيروان عبداهللا بن اباض از اباضيهو  مخصوص به خود دارند.
پيرو يزيد بن انيسه (به تصغير) و  يزيديه زمان مروان حمار آخرين خليفة اموي شام ظهور كرد و

از اباضيه منشعب شدند و از عقائدآنها اين است كه  آنها غير اتباع حفص بن ابي مقدام و حفصيه
ديگري هم به آنها منسوب است و عقائد  معجزه، و است خداوند پيغمبري بفرستد بدون دليل و جائز

مسموع خوارجي كه در مسقط و عمان وجود دارند از اباضيه هستند و همة آنها همانطور كه  به قرار
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باشند  مي عقائد با معتزله همراه خوارج در بسياري از اقوال و گفتيم از دشمنان علي و عثمان هستند.
براي هركدام عقائد مخصوصي  وم گرديد وطبقات خوارج معل نها وآعقائد  ضمن ذكر چنانكه در

و همين اندازه هم كه ذكر شد مختصري از آن باشد  مي نيز هست كه ذكر همة آنها تطويل بالطائل
  باشد. مي

اي هستند كه پس از خوارج در مقـابل شيعه و خوارج كه هر دو مخـالف بني  مرجئه فرقه: مرجئه
االمر بودن بني اميه و لزوم اطاعت آنها معتقد بودند و در حقيقت حزبي اميه بودند پيدا شدند و باولي

كلمه ارجاء يا به معني تأخير  كه بني اميه بودند پيدا شد وبود كه بنام مذهب از طرف حزب حاكم 
يكي به معني  را مهلت دهيد و يعني او قالوا ارجه و اخاهفرمايد دربارة موسي: است كه در قرآن مي

گويند  است زيرا آنها مي ختن كه باب افعال از رجاء است و درينجا منظور معني اولاميدوار سا
توان گفت صاحب كبيره از اهل بهشت  توان كرد و نمي حكم به شرك يا كفر كسي درين عالم نمي

افتد و  است يا اهل دوزخ، مگر در روز قيامت خداوند حكم كند پس حكم او تا قيامت به تأخير مي
رساند و نبايد از رحمت خدا  يعني با ايمان هيچ گناهي ضرر نمياند  معني دوم گرفته بعضي هم به

اميه هرچند  كه بني مقصودشان اين بود اند ازين رو مرجئه گفتند و نااميد بود پس آنها اميدوار كننده
را بر  المرهللآخرون مرجون  وهم گناه كنند يا افراد را به قتل برسانند نبايد نااميد باشند وآية شريفة 

بن ازرق از خوارج  كرد نافع نخستين كسي كه عقيدة مرجئه را اظهار اصل عقيدة خود دليل آورند.
كرد معتقد بود كه بواسطة عدم  عناد زيادي كه با علي عليه السالم داشت و سب مي نظر بودكه از

 يك دسته از تاد. ازين رومرتبة چهارم از خالفت قرار گرفت و به تأخير اف در لياقت (العياذباهللا)
مرجئه جزء خوارج بودند يك دسته هم با اشاعره در عقيده به جبر و يك دسته با معتزله در اعتقاد به 

  اي دارند از جمله: اي از آنها هم عقائد جداگانه تفويض اتفاق دارند، دسته
ان، اعتقاد به خداوند فتح ميم) كه معتقدند ايم پيرو يونس بن عون نميري ( به ضم نون و يونسيه -1

رساند و  و دوستي او و خضوع و خشوع در برابر او، و اگر اين اعتقاد باشد ترك اعمال ضرر نمي
  رود نه به عمل. مؤمن به محبت و اخالص به بهشت مي

گفت هرگناهي غير از شرك  مي (به تصغير) ياران عبيدبن مهران مكتئب كه او عبيديهديگر  -2
و معتقد  ان اهلل ال يغفران يشرك به و يغفر مادون ذلك ملن يشاء: رآن فرمودهآمرزيده است كه در ق

�ورة  ی�ورته  عل یان اهلل خلق آدم علتعالي بصورت انسان است كه فرموده اند:  است كه حق
  باشد. كه ازين نظر جزء مشبهه هستند و مكتئب ازكئابت است كه به معني رنج و كدورت مي الرمحن
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ابان كوفي كه گويند: ايمان، معرفت خدا و رسول و اقرار اجمالي  بن پيروان غسان غسانيه ديگر -3
حتّي  اي دارند و است به آنچه خدا بر رسول فرستاده است و عمل بر آن مؤخر است و عقائد سخيفه

كوفي (از ائمه اهل سنت) از همان دسته است در صورتيكه  بن ثابت  نعمان گفت كه ابوحنيفه  مي
  اند.  گران آن را رد كردهدي
اند كه  ارجاء جمع كرده عمرو صالحي كه بين عقيدة تفويض و بن پيروان صالح صالحيه -4

معتقدند به اينكه ايمان همان شناخت خداوند است و معرفت خداوند با انكار رسول از نظر عقل روا 
اورده است. اعتقادات باطلة است ولي پيغمبر فرموده كسي كه به من ايمان نياورد به خدا ايمان ني

  ديگر هم دارند كه شرح آن دركتاب ملل و نحل مذكور است.
ترك چيزهاي است  اتباع ابي ثوبان مرجي كه گفته است ايمان، اقرار به خدا و رسول و ثوبانيه -5

 داند ولي آنچه عقل جائز داند ترك آن جزء ايمان نيست و كه عقل به جا آوردن آن را جائز نمي
قريش باشد بلكه  الزم نيست در امامت نيز نيز معتقدند كه خير و شرّ افعال از خود بنده است و آنها

تواند امام امت باشد. اين طايفه در اعتقادات خود بين ارجاء  هركسي كه امت برآن اجماع كنند مي
 اء واول كسي كه عقيدة ارجاند  اند و بعض آنها گفته بعض عقيدة خوارج جمع كرده تفويض و و

ابيطالب بود كه كتابي در  بن محمـّد حنفيه فرزند حضرت علي حكم را قائل شد حسن بن تأخير
  گويند بعداً پشيمان شد و توبه كرد. ارجاء نوشت. ولي ديگران مي

گويند ايمان عبارت است  از اصحاب ابي معاذ تومني (به ضم تاء) از قراي مصر، آنها مي تومنيه -6
اخالص به خدا و اقرار به آنچه پيغمبر آورده است و آنها نيز  محبت و از معرفت و تصديق و

  كنند. عقائدي مخصوص به خود دارند كه آنها را از فرق ديگر جدا مي
  . 219بشر بن غياث مريسي متوفّي در بغداد در  پيروان ابي عبدالرحمن بن مريسيه -7

بن عبداهللا كرّام از اهالي سجستان بوده و عبداهللا محمـّدكرّاميه به تشديد راء اصحاب ابي: كراميه
مراقبت درخت رز  وفات نموده است. وجه تسميه به كرّام اين بود كه پدرش بغرس و 255در سال 

باشد.آنها صفات خدا را ازلي و  كرّم (به فتح كاف) به معني مو و تاك مي (انگور) اشتغال داشته و
 براي خدا صورت و زين رو آنها را صفاتيه گويند ودانند مانند اشاعره ا قديم و زائد بر ذات مي

 استشهاد نموده و »يداهلل فوق ايديهم« وآية »ويبقي وجه ربك«به ظاهرآيات ازجمله  و قائلند دست نيز
اند. حتّي آنها اسم جوهر را هم بر خدا اطالق  را جزء مشبهه نيزگفته آنها تأويل هستند ازين رو منكر

مكان براي او قائل است؛ و بطوريكه  كه خداوند برعرش قرارگرفته ومعتقد است  كرده و نيز
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) به فرقه كراميه منسوب 291) و ابراهيم خواص ( متوفّي 258بن معاذ رازي (متوفّي  نويسند يحيي مي
  بودند.
بين اهل سنّت  بن حنبل از ائمه اربعه اهل سنّت هستند چون مذهب در حنابله پيروان احمد: حنابله
دستورات مالك بن انس فقيه و محدث  از مالكي است: مالكي و حنفي و شافعي و حنبلي. چهار

مقلّدان  شافعي كنند و از نعمان بن ثابت ابو حنيفه كوفي پيروي مي حنفي كنند وحجاز تقليد مي
و البتّه اين امر در مذهب و فروع باشند  مي بن حنبل پيرو احمد حنبليبن ادريس شافعي و  محمـّد

ت ولي در اصول و اعتقاديات ممكن است پيرو مذاهب مختلفة ديگر كه بعض آنها مذكور شد اس
مالك بن انس در  بوده باشند و حنابله معتقدات مخصوص هم دارند و معتقد به تأويل هم نيستند.

در بغداد وفات يافت  150در مدينه وفات يافت و در بقيع مدفون گرديد. ابوحنيفه در سال  179سال 
آنجا مدفون گرديد و قبر او اكنون نيز معروف است. ابوعبداهللا محمدبن ادريس شافعي مطلبي  درو 

آنجا زيارتگاه پيروان او است. ابوعبداهللا  اكنون در قبر او درمصر وفات يافت و 204قرشي در سال 
فت و اين در بغداد از دنيا ر 241در سال  در بغداد متولّد و 164احمد بن محمـّدبن حنبل در سال 

چهار نفر بعداً مورد تصويب و تصديق عموم بزرگان اهل سنّت گرديده و به دستور خليفه امر شد 
تاريخ منحصرشدن  كه همة اهل سنت بايد از يكي از آنها تقليد كنند و اختالفات را كنار بگذارند.

ث قمي ذكر تأليف مرحوم محد یتتمة المنتهكتاب  مذاهب اهل سنّت به چهار مذهب بطوريكه در
پس از عمويش  381شده، زمان خالفت ابوالعباس احمد القادر باهللا عباسي بود كه در شعبان 

سال عمر  85آن سال وفات يافت و  خالفت داشت و در 422تا سال  هللا به خالفت رسيد و الطائع
بن بن محمـّد بن موسي   بن موسي  حسين  داشت. در ذكرسيـّدشريف مرتضي ابوالقاسم علي بن

نويسد كه چون تشتّت آراء و مذاهب  مي 436ابراهيم بن موسي بن جعفر (ع) متوفّي در ربيع االول 
كردند و آراء مجتهدين زياد گرديد، خليفه  اهل سنّت در فروع زياد شد و هر دسته از يكي تقليد مي

آنها رسميت دهند. چند دسته مبلغي بگيرند و به مذهب  از وعلماء تصميم گرفتند كه تقليل بدهند و
چون مقلّدين ابي حنيفه و شافعي و مالك و احمد حنبل زيادتر و ثروتمندتر بودند جلو افتادند (از 
طرفي در حقيقت علماي زندهء آنها هيچكدام حاضر به تبعيت از زندهء ديگري نبودند ازين رو از 

ين چهار مذهب رسميت مردگان انتخاب كردند) و مبلغ زيادي دادند و تصميم گرفته شد كه هم
مرتضي بود، او نيزخليفه را مالقات  اين امر درزمان سيـّد پيدا كند و تقليد از غير آنها ممنوع گردد.

كرد مذهب شيعه جعفري را نيز به رسميت بشناسد و مذهب پنجم شود كه مجبور خواهش كرد و
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كه انجام شود و سيد از ثروت  به تقيه نباشند و خليفه موافقت كرد و قرار شد صدهزار دينار بدهند
شيعه كمك خواست،  هزار دينار بقيه آن مبلغ، از بيستخود هشتاد هزار دينار تهيه كرد و براي 

متأسفانه به همين جهت مذهب شيعه رسميت پيدا نكرد، خيلي جاي  هيچكدام كمك نكردند و
جتماعي واقع شود و تأسف است كه شيعه درآن زمان هم، همت نكردند تا اين امر بزرگ ديني ا

گويند نادرشاه هم جديت داشت كه خلفاي عثماني راضي شوند شيعه هم در مسجدالحرام  مي
 مقامي براي نماز جماعت داشته باشند ولي آنها قبول نكردند و او موفق نشد. اخيراً برحسب اقدامات

محمـّد تقي قمي در  كه به جديت دانشمند محترم آقاي »جمعيت التقريب بين المذاهب االسالميه«
قاهره تأسيس شد، شيخ محمود شلتوت رئيس وقت جامعة ازهر قاهره كه در حقيقت رياست كليه 
علمي و مذهبي نسبت به مسلمين اهل سنّت دارد فتوي داد كه مذهب جعفري نيزكه به فتوي و 

 مي صحيحيكي از مذاهب اسال كنند دستورات جعفربن محمـّدالصادق از اهل بيت رسالت عمل مي
و عمل بدان مجزي و پيروي از آن خالف نيست اين فتوي در واقع پيروزي بزرگ سياسي باشد  مي

گويند اگر كسي موقع  كنند بطوريكه مي عين حال ازتشبيه هم احتراز مي حنابله در براي شيعه بود.
�ابع الرمحنخواندن خلقت بيدي يا حديث:  �بعني من ا دهد يا به دست را حركت  قلب املؤمن بني ا

دست اشارتي كند دست و انگشت اورا بايد قطع كرد چون او بواسطة اشاره، خواسته تشبيه كند 
ويلند، مجبورند در بعض موارد ظاهر آيات و احاديث را قبول كنند، ازين رو أولي چون منكر ت

  اند. گفته مشبههبعضي آنها را نيز جزء 
بود ولي در نفي  جبريهكه از باشند  مي ترمذي جهميه پيروان ابي محرز جهم بن صفوان: جهميه

صفات ازلي زائد بر ذات با معتزله موافق است. آنها معتقدند كه خداوند را نبايد به صفتي كه خلق را 
كشد و نسبت قدرت و خلقت و فعل به او  به آن وصف كنند توصيف نمايند زيرا به تشبيه مي
عذاب جبر است  گويند ثواب و و شوند. صحيح است زيرا بندگان باين صفات موصوف نمي

 كفر جبر باشد. اوگفت ايمان تنها شناخت خداوند و چنانكه همة افعال جبراست پس تكليف نيز
عقائد  261»ولوشاء ربك المن من يف االرض«ايمان به ارادة او است كه  كفر و وباشد  مي جهل به وي

مسلم بن احوز مازني به امرنصر بن سيار  نمودند و را تكفير كه مسلمين او كرد ديگري هم اظهار
  را به قتل رسانيد. هجري او 138والي خراسان در اواخر زمان بني اميه در سال 

آن فرقه است. آنها  نيز از حفص بن فرد باشند و مي ضراريه پيروان ضراربن عمرو: ضراريه
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يل و بدون خبر ولي ما و عالم به ذات خود است بي دل داند گويندكه خداوند نفس خويش را مي مي
گويند نيكان در بهشت، خداي را يه يك حس  دانيم.آنها مي و خبر مي دانيم به دليلرا مي كه او

بينند و گويند افعال بندگان در حقيقت مخلوق حق است و ممكن  مي ششم غير از حواس پنجگانه
 صلي اهللا عليه و پيغمبر بنده) باشد وگويند بعد از است كه يك فعل ميان دو فاعل مشترك (خدا و

- ابي بن مسعود وقرآن، عبداهللا بن آحاد مقبول نيست و اخبار آله حجت فقط اجماع صحابه است و
  شوند. هاي جبريه محسوب مي مانند جهميه از فرقه كرده است. اين فرقه نيز كعب را انكار

 داشته و آيات را نظر رظاه فقط متن و ظاهر چسبيده و حشويه كساني هستندكه كامالً بر: حشويه
اندكه چون پيروان آنها اهل  بعضي هم در وجه تسميه گفته و كنند آن حمل مي ظواهر همه را بر

ضاد) وكُهمس (به مضر (به ضم ميم وفتح حشو خوزستان بودند به اين نام موسوم گرديدند مانند
داود جواربي  بصري و هجيمي عطا  بن ضم كاف وميم) بن منهال سدوسي ابوعثمان بصري و احمد

نيز يك فرقه ازآنها هستند. حشويه معتقدند كه راه شناختن خدا فقط نقل است نه عقل،  سفيانيهكه 
و ايمان عبارت ازين است كه انسان سخن صاحب شرع بشنود و بدان ايمان آرد، نه آنكه پي تأويل 

ند فقط از راه عقل است و آن باشد، برخالف اشاعره كه معتقدند به اينكه تصديق به وجود خداو
آن  الكشف عن مناهج االدلة يف عقائد الملة دركتاب 262نقل را دخالتي نيست كه ابن رشد اندلسي

 مالمسه و آنها حتّي معتقدند كه خداوند را در دنيا هم ممكن است ديد و را شرح داده است.
هم  حبيبيهنها را آ كنند و اندكه مخلصين، معانقه هم مي حتّي گمان كرده مصافحه نمود و

  گويند. مي
 ميالدي) 909( 297 بن سالم بصري متوفّي در عبداهللا محمدفرقة سالميه منسوب به ابي: سالميه

 203 يا 201يا  200كه در تستر (شوشتر) در سال  263و پيرو مكتب سهل بن عبداهللا تستريباشد  مي
م) در بصره به حال تبعيد از دنيا  896( 273يا  283محرم  ميالدي متولّد و در 818هجري مطابق 

رفت آن مكتب را دنبال كرد و محمد بن سالم نظريات سهل را دقيقاً و محققانه تشريح و توضيح 

                                                                                                                                                                                              
 9ميالدي در قرطبه متولّد و در  1126هجري  520ابوالوليد محمدبن احمدبن رشد اندلسي اسپانيائي كه در سال  -262

كه » الكشف عن مناهج االدلة يف عقائد امللة«) از دنيا رفت مؤلفات او زياد است از جمله كتاب 1198( 595صفر 
  موده ولي به چاپ نرسيده است. نگارنده در هنگام تحصيل ترجمه ن

رفيع تستري در مكّه خدمت ذوالنون مصري رسيد و  ابواحمد سهل بن عبداهللا بن يونس بن عيسي بن عبداهللا بن -  263
  تلقين ذكر يافت و خدمت خال خود شيخ محمد سوار تربيت گرديد.
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 را به نام و او بعضي از سخنان استادش سهل بن عبداهللا كرد ازين رو بنام او (سالميه) معروف گرديد
بود كه در تأليف  380پيروان مكتب او ابوطالب مكّي متوفّي در  از هزار گفتار جمع آوري نمود و

معتقد بود كه مشيت خداوند نيز مانند خودش  تشريح نمود و او القلوب آن را تنقيح و خود بنام قوت
عمل را در مخلوقات ايجاد كند ولي با اعمال خالف  غير مخلوق است و عين ذات اوست و ارادة او

خاك، قرآن  نور و و روح و ةحيوگفت انسان از چهار چيز تكوين شده،  و خطاء راضي نيست و مي
مطلع و البتّه اين نظريه از بزرگان شيعه هم  حد و باطن و چيز دارد: ظاهر و آية آن چهار هم هر

و ترجمة  ةبيان السعادتفسير ذكر شده و در مقدمه تفسير كتب  حقائقي داردكه در معاني و رسيده و
را بواسطة شطيحاتي كه داشته  ابن سالم بايزيد 264ام مشروحاً مذكور است. آن كه خود ترجمه نموده

ربكم االعلگفته كه آنچه بايزيدگفت از دعوي فرعون كه گفت  تكفير نموده و    265.بدتر بود یا
  غُالت
هستند كه دربارة بعض ائمة هدي عليهم السالم غُلوكرده وآنها را به مقام غالت كساني  266:سبأيـّه

جمله سبايه پيروان عبداهللا بن سباء كه قائل به الوهيت اميرالمؤمنين علي شدند  از اند. الوهيت رسانده
 نويسند او قبالً يهودي بود و اسالم آورد، موقعي هم كه يهودي بود دربارة بطوريكه بعضي مي و

السالم كه  عليه ع بن نون جانشين حضرت موسي (ع) همين عقيده را اظهار داشت، حضرت اميريوش
او پرسيدند، او اقراركرد و گفت تو خدا هستي  را خواستند و از را دربارة خود شنيدند، او عقيدة او

ا امر به باشم، حضرت تشدد نموده، او ر من هم پيمبر تو مي خدائي و و اينطور به دل من آمده كه تو
بعضي هم  را به آتش سوزاندند، حضرت او توبه كردند، سه روز مهلت خواست و توبه نكرد و

پس از شهادت آن حضرت گفت علي كشته  اند هرچه حضرت او را منع نمودند قبول نكرد و گفته
 در وي جزوي از اجزاي الهي است و همه چيز از او است وآنچه در ابرآيد او، و رعد آواز نشده و

اصحاب ابي كامل همه كساني را از صحابة  كاملّيهآنها بنام  يك عده از او، و برق تازيانة او است.
ابوكامل  وباشند  مي حلول معتقد پيغمبر كه ترك بيعت با علي كردند، كافر گويند وآنها به تناسخ و

كند و در  معتقد است كه امامت نوري است كه از شخص به شخصي ديگر به طريق تناسخ ظهور مي
علباء بن  پيرو علبائيهآنها بنام  يك عده از باشد. شخصي بنام نبوت و در ديگري بنام امامت مي

                                                                                                                                                                                              
 ي است.اشاره به كتاب رهنماي سعادت نوشتة حضرت حاج سلطانحسين تابنده گناباد - 264
 .43كوب. ص  كتاب جستجو در تصوف ايران تأليف دكتر عبدالحسين زرين - 265

  .232رجوع شود به توضيح الملل از ص  -  266
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دانند) اسدي را جزء غالت ميتشديد راء يعني سازنده زره كه اهل سنت آنها  دراع (به فتح دال و
محمـّد را به پيغمبري علي خداست و او است كه  گفتند: تفضيل داده و آنها علي را بر پيغمبر

مبعوث نموده كه مردم را به پيروي او (علي) دعوت كند، ولي محمـّد به پيروي خودش دعوت 
خدائي  آنها محمـّد را در يك عده از قائلند و علي هر دو بعضي هم به خدائي محمـّد و كرد. و

 عينيهدانند آنها را بعضي علي را برتر  گويند (به مناسبت محمـّد) و ميميهدارندآنها  مقدم مي
گويند آنها  مي گويند و بعضي هم به خدائي پنج تن (محمـّد علي فاطمه حسن و حسين) معتقدند و
نحل  ملل و يك شخصند و روح درآنها مطابق هم حلول كرده است ولي اين قسمت را در

سند كه نوي است و حتّي بعضي مي اصحاب حضرت باقر نويسند ليكن به عقيدة شيعه علباء از مي
المقال مرحوم حاج شيخ عبداهللا  كتاب تنقيح در حضرت به او وعدة بهشت دادند، شرح حال او

دانند نه از غالت، ليكن چون درين صحابة امام مي را از مامقاني مذكور است ازين رو شيعه او
اصحاب  كه از بن نعمان ابوجعفر را را غالي گفتند چنانكه محمد قسمت متعصب بود اهل سنت او

را شيطان الطاق  گوئيم آنها او را مؤمن الطاق مي ما او متعصب بود و پروا و خيلي بي حضرت باقر و
  گويند. مي

بن سعيد عجلي بجلي كوفي ابتدأ به الوهيت علي  ةيك دسته ازآنها بنام مغيريه پيروان مغير: مغيريه
محمدبن عبداهللا بن حسن بن حسن به امامت  بود بعداً معتقد از پيروان حضرت باقر شدندقائل 
خودش پس از حضرت باقر دعوي  آن رأي برگشت و خدمت حضرت باقر رسيد و ولي از گرديد

سپس مدعي نبوت شد. او به الوهيت حضرت باقر عليه السالم معتقد بود و حضرت از  امامت كرد و
خواهد كرد و جبرئيل  گفت كه ظهور پس از رحلت حضرت، مي او تبري نموده وي را لعن كرد. او

 كند و مغيره به سحر و جادومرده را زنده مي مقام با او بيعت خواهند كرد و او وميكائيل بين ركن و
را به دار آويخت و ذّم  هجري خالدبن عبداهللا قصري او 120سال  در هم آشنا بود و بواسطة عقائد او

   صالً ذكر نموده است.فمامقاني ماو دركتب رجال شيعه نيز از معصوم رسيده و رجال مرحوم 
مدعي  ديگرخطابيه پيروان ابوالخطاب محمدبن مقالص ابي زينب اسدي هستند، او: خطابيه

را منع كردند قبول نكرد  هرچه حضرت او السالم شد و الوهيت حضرت صادق جعفر بن محمد عليه
رّبان درگاه منصور دوانيقي را رد نموده، بر او لعن كردند و عيسي بن موسي از مق لذا حضرت او

  را كشت. بواسطة عقيدة باطلش او
معتقد بود كه خدا در علي  ديگر نصيريه كه پيروان محمـّدبن نصيرفهري نميري بودند و او: نصيريه
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نيز معتقد به الوهيت حضرت امام علي النقي بود. دربارة خودش هم ابتداء دعوي نبوت  حلول كرد و
 وبيت نمود و دربارة اهل بيت گفت كه چون بعد از پيغمبر هيچ كس ازبعداً هم دعوي رب كرد و

علي افضل نبوده بعد از وي فرزندان او بهترين خلقند ازين رو خداوند بصورت او و فرزندانش 
را لعن فرمود پس از رحلت حضرت  حضرت هادي او كرد و به زبان ايشان سخن گفت و ظهور

  ر محمد بن عثمان و بابيت حضرت قائم را نمود.امام حسن عسكري دعوي مقام ابي جعف
نويسند مردم را به ديگر پيروان فارس بن حاتم قزويني كه بطوريكه دركتب رجال مي: حاتميه

را  را نهي كردند، قبول نكرد، او كرد، حضرت كه شنيدند او خدائي حضرت عسكري دعوت مي
شوم، ابوالقاسم جنيدبن محمـّد  مي براي اومن ضامن بهشت  را بكشد فرمود: هركس او لعن نمود و

 وقتي شنيد، موقعي كه فارس از مسجد 299 يا 298 بن جنيد بغدادي عارف بزرگوار متوفّي در
به قتل او  نويسندكه حضرت هادي امركتب رجال بعضي مي در را با ساطوركشت و شد او خارج مي

- دسته را كشت. حال جنيد او لي دردهند وفرمود و بعضي به حضرت امام حسن عسكري نسبت مي
نمودند اهم  يكي از فرزندانش مي هاي ديگري هم بودندكه دعوي الوهيت براي علي عليه السالم يا

بعضي هم به عقيدة اهل سنت غالي بوده يا بعض فقهاء  كرديم و اند كه ذكرآنها اين چند دسته
اند مانند يونس بن  تمجيد نموده ن وآنها تحسي اند ولي ديگران از را غالي دانسته قميين آنها

اند ولي اخبار  عبدالرحمن قمي مولي علي بن يقطين كه اخبار در مدح او زياد و بعضي هم ذم نموده
اي هستندكه دربارة آن حضرت  اكنون هم عده مدح خيلي زيادتر و بزرگان شيعه آنها را پذيرفتند.

عتقدند كه معرفت خداوند به هيچ وجه ممكن و مباشند  مي غلو دارند و قائل به خدائي آن حضرت
مقام اطالق تنزل كند و بصورت مادي درآيد ازين  تواند بكنه او برسد مگر ازممكن نمي نيست و
هر دور بصورتي ظهور نموده و درين دور بصورت علي مرتضي ظهوركرده است كه خود  رو در

جهرا و  معي سرا و و كنت مع كل نيب سراً علي  پيغمبر فرمود:  و االرض خالق السموات و افرمود 
امثال آنها كه رسيده، دليل است. و همه پيمبران به علي دعوت  و االرزاق قسيم اجلنة و النار و قاسم

ساقط  تكليف از او است به حقيقت رسيده و بداند كه علي خالق او هركس بفهمد و كنند و مي
ما نيست در  ايم و تكليف بر قيقت رسيدهبه ح ما گويند مي است ازين رو بعض طوائف آنها

 تر معرفت او كامل تر و به الحاد نزديك است چون هرچه انسان مقرب صورتيكه عقيدة بسيار باطل و
همه بندگي  چنانكه خود ائمه عليهم السالم بيش از عبادت بيفزايد نيازمندي و بندگي و گردد بايد بر

قرن هفتم حدود  براي علي نيز ظهوراتي است و در كردند. آنها معتقدندكه عبادت خداوند مي و
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علي  را خدا و سلطان ساق (مخفف سلطان اسحق) ظهور نمود و اكنون او هشت قرن پيش ازين در
گرفته شده است.  او آداب مذهبي كه در ميان آنها معمول است از رسوم و دستورات و گويند و مي
دو نفر از بزرگان آنها بنام ابراهيم و  بعد از او خوابند و ميقبلة آنها است و شبها رو به آنجا  قبر او و

گويند چون  اند كه اولي را امام حسن و دومي را امام حسين مي بابايادگار از بزرگان اين طايفه بوده
را به منزلة ابوالفضل  مصطفي داودان است كه او حلول هستند پس از آن دو نفر قائل به تناسخ و

دانند و بعضي هم  را به منزلة حضرت امام رضا عليه السالم مي كه او داود ابلق سواردانند و بعداً  مي
مصطلح عرفاء نيز همين است و داود ابلق  اند وخود حضرت رضا به داود ابلق سوار تعبير نموده از

كنند.  عصر امام زمان عجل اهللا فرجه اطالق مي حجت برهم  سوار را هم بر حضرت رضا (ع) و
ايل سنجابي هم  ايران در در ايران زياد و شام و عراق و طوائف كرد تركيه و اين عقيده درپيروان 
  زيادند.

بنام اهل حق هستند ولي بطوريكه باشند  مي غُالت ها كه مشهور است از يكي از دسته: اهل حق
كه اهل حق  داشتندنگارنده با بسياري از آنها مذاكره نموده و از روش آنها سؤاالتي كردم اظهار مي

را مظهر تام وآينه تمام نماي حق ومقام  به خدائي علي قائل نيستند بلكه او وباشند  مي غالت از غير
عرفان گفته و درآداب شرع هم مراقبت كامل  سالسل تصوف و خود را يكي از دانند و مي مشيةالله
كه بايد باشد  مي حقيقت معرفت و طريقت و مرتبه شريعت و سلوك چهار گويند در مي دارند و

بزرگان  انجام وظائف ديني الزم است و مراقبت احكام شرع مطهر و العمرمادام سالك دارا شود و
مخصوصاً در نماز و روزه خيلي  دهند وترك محرمات دستور اكيد مي اتيان بواجبات و آنها در

 آئين بطوريكه دركتاب دانند. اين مذهب ورا جزء شيعة اثني عشري مي سلسلة خود مراقبت دارند و
زاده ذكر شده ابتدا توسط بهلول ايجاد شد. و بهلول بطوريكه  تأليف صديق صفي »اهل حق مشاهير«

بن وهب صوفي معروف به بهلول از اصحاب  در رجال شيعه و نزد شيعه مذكور است، عمرو
اب صادق اصح نويسدكه از مي حاالت او آن كتاب نيز در در حضرت كاظم عليه السالم بوده و

كردان ايراني و از  نويسد از مي آن حضرت خود را به ديوانگي زد و عليه السالم بود و به دستور
بن بشر بهلول است  كشارةغير از  وفات نموده و او 219اصحاب حضرت صادق (ع) بوده و در سال 

نويسد،  مي كساني كه درآن كتاب از اهل حق وفات نمود. ديگر از 119كه از خوارج بود و در سال 
براي تفوه به كلمات خالف شرع مانند گفتن انا الحق  309حسين بن منصور حالج است كه در سال 

او را به دار زدند و نيز باباطاهر همداني را از بزرگان اهل حق نوشته و او را از ياران نزديك مبارك 
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در  است ذكركرده و ) كه از بزرگان اهل حق467متوفّي  406شاه ملقب به شاه خوشين (متولّد 
جنبة عشق صوري را هم نوشته، در صورتيكه  را ذكر نموده ولي براي او اواخر قرن چهارم تولّد او

از بزرگان معروف آنها يكي شاه فضل ولي است كه در اواخر  دانيم. ما مقام باباطاهر را باالتر مي
در قرن هفتم يا هشتم قرن سوم هجري بوده و مشهورترين بزرگان آنها سلطان اسحق است كه 

از سادات موسوي و نسبش به حضرت كاظم  گويند و عوام آنها سلطان ساق مي زيسته و هجري مي
را  آداب عبادي آنها منسوب به او است و او نذورات و مجالس ذكر و رسد و عليه السالم مي
 شصت و تن و چهل حيث طبقه داشته از قبيل: هفت تن و ياران مختلفي از گويند و صاحب كرم مي

همه هستند، از جمله آنها  طبقة هفت تن مهمتر از دارند و هفتادودو پير شش غالم كمربند زرين و
 شاه ابراهيم ملقب به ملك طيار و سيد خضر ملقب به بنيامين و موسي سياه چرده ملقب به داود و

پادشاه حقيقت  گويند مي مصطفي ملقب به مصطفي داودان بودند و حسين ملقب به بابايادگار و
هاي مختلفي دارند بنام  آنها تيره دليل حقيقت داود است. حقيقت بنيامين و پير سلطان اسحق و

 هاي مهم آنها گويند. دوده خاندان را دوده هم مي هر دليل جداگانه دارند و هركدام پير و خاندان و
ي قلندري، مصطفائي، بابا چهارده دوده هستند از قبيل شاه ابراهيمي، خاموشي، بابايادگاري، عال

جلد دوم فلسفة نيكو وكتاب مشاهير اهل حق تأليف  آنها. عقائدآنها در غير ملكي، داودمريدي و
آنها  غير ام و زاده و كتاب برهان الحق تأليف حاج نورعلي الهي كه نگارنده ديده صديق صفي

نيز شرح  »ممالك عربييادداشتهاي سفر به « در سفرنامة خودم بنام است، ذكر شده و مذكور
گويند كه طائفه اهل حق را يارسان هم مي ام. مالقات و مذاكرات و مشاهدات خود را ذكر نموده

پيروان سلطان اسحق باشند. كه يار به معني دوست و پيرو، و سان به معني سلطان است كه به معني 
  پيروان سلطان اسحق است.

لحاظ تاريخي و  هاي شيعه از شريه نسبت به ساير فرقهچون اسماعيليه پس از اثني ع: اسماعيليـّه
اي آنها را  پردازيم هرچند عدهآن مذهب نيز به اجمال مي علمي اهميت بيشتر پيدا كردند لذا به ذكر

هاي آنها به ظواهر اعمال شرع از دين اسالم  به مناسبت بعض عقائد خالف وعدم تقيد بعض فرقه
 كنيم: گويند ولي چون نام اسالم را دارند ازين رو درينجا ذكر مي كافر مي را دانند وآنهاخارج مي

حضرت صادق عليه السالم معتقد به امامت اسماعيل بن جعفر  اسماعيليه كساني هستندكه پس از
گفتند يعني شيعه هفت  نيز مي شيعه سبعيهآنها را  را امام هفتم گفتند و او الصادق گرديدند و

 حضرت رضا (ع) ننمودند و كه پس از حضرت كاظم عليه السالم اطاعت از نيز واقفيهامامي. البتّه 
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السالم ختم شده معتقد به هفت امام بودند ولي آنها به اين نام  گفتند امامت به حضرت كاظم عليه
آنها در ابتدا دو دسته بودند يك عده معتقد  شهرت نيافتند فقط اسماعيليه به اين نام مشهور شدند.

بصره نمود كه  را مامور را به جانشيني خود تعيين فرمود و او پدرش او اعيل نمرده وشدند كه اسم
مهدي منتظر  قائم و آن حضرت به او رسيد و او زنده و امامت پس از آنجا دعوت كند و سرّاً در
شاهد آوردن بر فوت  را نكشند و را ظاهركردند براي تقيه بودكه مخالفين، او اينكه فوت او است و

با آنكه تا آن زمان مرسوم نبود براي اين بودكه مردم يقين كنندكه او مرده است و حتّي هم 
را در بصره ديده بودند كه مريضي را بواسطة دعا شفا داد خبر به منصور دوانيقي  نويسند كه او مي

اند حضرت اشتهادي را  آوردند منصور خدمت حضرت صادق فرستاد كه اسماعيل را در بصره ديده
 براي مرگ اسماعيل نوشته شده بود و والي مدينه هم امضاءكرده بود براي منصور فرستادند.كه 

معمول نبوده و دشمني مخالفين هم  كسي باشد ممات و ةحيو تقيه در امرگوئيم اين  ولي ما مي
 اگر خطر وجود داشته چرا نسبت به ساير ائمه اين امر انجام نشد و نسبت به همة بزرگان دين بوده و

 نمود و را حفظ مي از ديگران او كرد ومنتظر بود خداوند وسائل حفظ او را ايجاد مي امام قائم و
عقائد  نوشتند و اي بودكه حضرت از نهايت عالقه به او استشهاد هم نه براي مرگ او بود بلكه ورقه

آنها دادند كه شهادت  غير حقه را مرقوم داشتند و بعداً طبق سنت و استحباب به چهل نفر از ياران و
و  معتقد به عقائد حقه بوده است كه اكنون نيز گاهي و نزد بعضي معمول است. دهند كه او مقر و

فرمود چند مرتبه در بين راه فرمود جنازه را روي زمين  نيز موقعيكه حضرت تشييع جنازة او مي
 ديگران هم ببينند و كند و بنام آن كه حضرت با فرزند وداع گذاشتند و روي اسماعيل را بازكردند

اسماعيل به قول اكثر  كه از دنيا رفته و بعداً مدعي امامت براي او نشوند. ضمناً همه مطمئن شوند
صاحبان رجال خيلي مورد لطف حضرت و از امام زادگان الزم التعظيم بودند كه بعضي 

و حضرت كاظم (ع)  خالفت او هم فرمود ولي او قبالً از دنيا رفت هگويندكه حضرت نص ب مي
طبق قضا و قدر الهي به امامت رسيد چنانكه حضرت موسي برادر خود هارون را جانشين خود 

دستة ديگر  فرمود و چون او قبالً از دنيا رفت بعداً حضرت يوشع را به جانشيني خود تعيين فرمود.
اسماعيل امامت به گردد و چون اسماعيل جانشين شده بود پس از وفات  گفتند نص به قهقري برنمي

و شود  نمي پس از حسن و حسين امامت از برادر به برادر منتقل فرزندش محمـّدبن اسماعيل رسيد و
رسد و امام هفتم محمـّد است كه دور به او ختم شد و بعد از او ائمه مستور آمدند  به فرزند امام مي

هر امام را  نمودند و آنان مي داعيان، اظهار دعوت كردند و كه خودشان را از ديگران پنهان مي
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ظاهر  چون مستور باشد، حجت او مستور است و موقعي كه امام ظاهر باشد حجت او حجتي است و
اين دسته غالباً جمعيتهاي  است و پس از حجت در رتبه، داعيان هستند كه مردم را دعوت كنند.

 بودند. پيروان محمـّد رادادند چون مورد هجوم و ارعاب از طرف خلفاي عباسي  سري تشكيل مي
و  باشند. نيز يك دسته از آنان مي باطنيه به آنان منسوبند و قرامطه اند وگفته نيز 267مباركيه

محمـّد باميمون قداح  اند و پدرش اسماعيل را هفتمين امام گفته را اولين امام مستور و بعضي هم او
غير از ميمون بن خالد است كه از سران هاي اعتقادي اسماعيليه را بنا كردند و اين ميمون  پايه

عبداهللا بن ميمون حجت  فرزندش محمـّد بود و ميمون قداح حجت اسماعيل و خوارج بودند و
عبداهللا بن محمـّد و فرزندش احمد بن عبداهللا بود. و عبيداهللا بن مهدي مؤسس دولت فاطميان از 

را  خود توانست فرزند طالح آنها بود نميچون امام مستودع به اص نوادگان عبداهللا بن ميمون بود و
جانشين كند ازين رو محمـّدبن حسن بن احمد را از فرزندان حضرت صادق (ع) پس از خود تعيين 

نويسند اينطور است: از حضرت صادق عليه  رشتة امامت آنها بطوريكه مي نمود و او امام ظاهرشد و
ن اسماعيل بعداً عبداهللا بن محمد معروف به ب محمد السالم امامت به اسماعيل رسيد و پس از او

عبداهللا الرضي بعد از او احمد پسرش سپس فرزندش حسين معلي و بعد از او پسرش محمد ملقب به 
عبيداهللا مهدي  جانشين شد و اين هفت نفر امام مستور بودند و محمد پس از 322قائم كه در سال 

  شود. ع ميخالفت فاطميين از او شرو ظاهر شد و امام شد و
اسماعيليه گفتند حق تعالي نه قديم است نه حادث : بعض عقائد و اصول اجتماعي اسماعيليه

قديم امر او و كلمة او و حادث خلق او است. خداوند موصوف به صفات  بلكه مافوق هردو است و
را  كمال نيست بلكه بخشندة آن صفات است مثالً قدرت را به شخص بخشيد و او را قادركرد علم

قسم  دو عقائد اسماعيليه بر را عالم نمود و گرنه خودش باالتر ازين صفات است. هم بخشيد و او
 باشد. و چيزهايي است كه مربوط به روش اجتماعي و عالقه بين افراد مي باطن، ظاهر است ظاهر و

 ن باطن وهيچ ظاهري بدو اعتقادات را باطني است و قرآن و ظاهري از آن اعتقاد به اينست كه هر
عالم  عالم خلق است در دستورات شرعي در هيچ باطن بدون ظاهر نيست وآنچه از امور اجتماعي و

خواستند آيات قرآن  هم گويند وآنها مي باطنيهباشد وجود دارد ازين رو آنها را  باال هم كه عالم امر
مسائل  داشت تطبيق كنند وآن زمان رواج  را با عقائد فلسفي كه از يونانيان و افالطونيان اخير در

را  آنها اساسي آنها يكي طبقه بندي تعليمات مطابق قدرت تعقّل و فهم تعليم گيرنده است، ازين رو
                                                                                                                                                                                              

  كرد. به مناسبت انتساب به مبارك غالم اسماعيل بن جعفر كه در آن باره خيلي تبليغ مي -  267
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گويند، دوم سرّي نمودن تعليمات از ترس خلفاي بني عباس و براي ترغيب مردم به  هم مي تعليميه
پيروان فلوطين،  لسفة افالطونيان اخير وعقائد فلسفي مخصوصاً ف فراگرفتن آنها، سوم تطبيق عقائد با

 هوش سرشار و چهارم انتخاب داعيان كه دستورات آنها را تبليغ كنند وآنها بايد داراي علم بسيار و
تأويل، اطّالع كافي و يد طولي داشته  سادگي بيان باشند، پنجم در نيروي استدالل و نيكي گفتار و

 مطابق باشد و در نظرية امام آنها خواه ظاهر و خواه مستترباشند، ششم آنكه همة دستورات آنها با 
موقع استتار بوسيلة حجت معلوم گردد كه در زمان انتشار اين دستورات حجت در ميان آنها عبداهللا 

بعض اصول اجتماعي  همة انتظامات را او ايجاد كرد. آنها بود و بن ميمون قداح بودكه مغز متفّكر
مرد در امور اجتماعي  جمله مساوات زن و مزدك گرفته بودند از ابك ومرامهاي اشتراكي ب هم از

تقسيم آن بطور تساوي و رايگان.  حقوق و وظائف. دوم ابطال مالكيت زمين و در بودن او برابر و
نشر افكار برادري ميان همة مردم با وجود اختالف در نژاد و  سوم از بين بردن عصبيت نژادي و

صورت،  كبير، هيولي و قبيل عالم صغير و ديني از فلسفي و مسائل علمي و در ملّيت و طرز فكر.
اقسام  عناصر، قواي نفس، مراتب و تنّزالت عوالم و عقول و نفوس وعالم ماده و پيدايش عالم و
فلسفي  مسائل كالمي و ساير خلقت عالم و عقاب و امام، ثواب و عالم، معرفت نبي و معرفت، ادوار

وفق  غالب عقائد آنها درين امور بر دانند. ازين رواستدالل عقلي را مناط مي نظرياتي دارند و
ظاهر  امامت در او كه نورباشد  مي پيغمبري را وصي گويند هر آنها مي باشد. مذاهب فلسفي مي

شود. وصي آدم، شيث؛ وصي نوح، سام؛ وصي ابراهيم، ملك السالم. وصي موسي، ذوالقرنين  مي
چون او قبل ازموسي وفات كرد يوشع بن نون را وصي خود قرار داد. وصي  و معروف به هارون

دهيم) و وصي  هاي نصاري شرح مي صفا (درباره شمعون در ذكر فرقه بشمعون ٰمسميعيسي، معد، 
معاني  چون دعوت محمد مقدمة قيامت است اركان سبعه شريعت او محمـّد (ص) علي است و

شريعت  آئين و را به خدائي بشناسي. دوم طهارت كه از ت است كه اواند: اول شهاد خاصي گرفته
معرفت خدا بگوئي. چهارم روزه كه با  كه پيوسته از ترك نمائي. سوم نماز گذشته اعراض كني و

كه آنچه خدا به تو ارزاني داشته به ديگران هم بدهي. ششم  ةزكومبطالن، سخن به تقّيه گوئي. پنجم 
رداري و طلب سراي باقي كني. هفتم جهاد كه خود را در ذات خداوند فاني حج كه دست از دنيا ب

محمـّد (ص) مظهر عقل كلّي و وصي او علي مظهر نفس كليه است و در درجة دوم است.  كني.
بايد براي نجات از عذاب، معرفت امام حاصل شود زيرا هركس بميرد و امام زمان خود را نشناسد، 

معتقدات آنها  قسمتي از كه ازين عقائدكه خالصه و همانطور مرده است. جاهليت مانند مردم عصر
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صوفيه شيعه  عقائد شيعه مخصوصاً عرفاء و معتقدات آنها از اصول اجتماعي وشود  مي است، معلوم
يك عدة آنها محمـّد را مجدد دور هفتم و ناطق  غيرآنها اتخاذ شده است. معتزله و و از فالسفه و

 عيسي و محمـّد (ص) هركدام مجدد و موسي و ابراهيم و نوح و چنانكه آدم و دانند مي آن دور
 دارد و حكم پيغمبر را ناطق دور بودند، محمـّد بن اسماعيل هم همين سمت را در دور هفتم دارد و

پيروان حضرت موسي بن  مخالفت كامل با يكدسته از اسماعيليه دشمني و باشند. فرزندان او ائمه مي
دانند و بلكه بطوريكه در فرق  حتّي نظركردن به گنبد و حرم حضرت را حرام مي دارند وجعفر (ع) 

آنها آن  دانند ولي جمع ديگر ازالشيعه نوبختي مذكور است پيروان آن حضرت را واجب القتل مي
  روند. به زيارت مرقد آن حضرت هم مي دانند ومانند ساير امامزادگان مي حضرت را

نويسد آنها را در عراق  توضيح الملل مي بطوريكه در گويند و ه را باطنيه نيز مياسماعيلي: باطنيه
وجه تسميه به باطنيه آن  گويند. مالحده و تعليميهو در خراسان  مزدكيهو  قرامطهباطنيه و 

است كه همانطوركه گفتيم آنها قائل به تاويل بوده و براي هريك از احكام، ظاهري و باطني قائل 
گفتند  دادند مثالً مي احكام ظاهري دخالت مي عقائد فلسفي را در داشتند وباطن را مقدم مي بوده و

 نماز دوست داشتن امام، و حج زيارت و خدمت او است و روزه امساك از افشاي راز ايشان است و
يك دسته  يقين براي او حاصل شد عبادت از او ساقط است. معتقدند كه هركس معرفت پيدا كرد و

آنها در زمان الحاكم به امراهللا خليفة فاطمي قائل به الوهيت او شدند و از سران داعيان اين دسته  از
بن علي زوزني و حسن فرغاني اخرم و محمد بن اسماعيل درزي كه دروزيها در شام و لبنان  ةحمز

او حسن بن آنها تابع حسن صباح بودند كه در الموت ساكن بود.  گروهي ازباشند  مي منسوب به او
داعيان بزرگ اسماعيليه  علي بن محمد بن جعفر بن حسين بن محمد صباح حميري ملقب به عباد از

تاريخ  265جلد اول پاورقي ص  المللتوضيح اختالف است. مثالً در دربارة تاريخ زندگاني او بود و
خداوند الموت كتاب  قرن پنجم ظهوركرده است ولي در بنابرين در نوشته و 518 را در وفات او

را (ص  ذكر حاالت حسن صباح تأليف پل آمير فرانسوي ترجمة ذبيح اهللا منصوري روز قيام او
طلوع خواهدكرد و در فصل  مةيوم القيارمضان  17آن روز  نوشته كه در 559) اول رمضان 147

آن  كنم غلط چاپ يا استنساخ باشد چون پس ازنوشته كه گمان مي 450رمضان  17آخركتاب روز 
 زنده بوده كه معلوم ةمالقيا مةقيا بوده سي سال پس از 459نويسدكه اگر مرگ او در  جمله مي

 شروع و ةمالقيا مةقيانويسد دورة قدرت الموت از بايد باشد و بعد مي 459غلط و  450شود  مي
 654 انقراض آنها در حمله هالكو و سال طول كشيد و 95 هنگام حمله هالكوخان خاتمه يافت و



 اسالم در  علوم سياسيمباني عرفاني     134

تر به بوده صحيح 559ذكر شده كه در سال  ةمالقيا مةقياتاريخي كه دربارة شود  مي كه معلوم بود
به  بردند ورا نمي داشتند نام او ايماني كه به او پيروان حسن صباح از نهايت خلوص و رسد. نظر مي

بطوريكه در توضيح  او گفتند. يعني بر ياد او درود و سالم باد به او مي علي ذكره السالمجملة كنايه 
الملل نوشته پس از آنكه مدتها در مصر توقف داشت و در دربار فاطميان و نزاربن مستنصر خليفة 

(به ضم ميم و  ٰپسرش مستَعلي را از واليتعهدي عزل كرد و با آنكه مستنصر، نزار فاطمي بود و
گردد و ابتداء بنام  بر نميٰ تاء) را جانشين نمود مع ذلك حسن گفت نص به قهقري سكون سين وفتح
كه به الموت  483گفتند در سال  گفت حتّي بعضي مي كرد. و او را امام مستور مي نزار دعوت مي

آن سال به قلعة الموت كه  درآنجا مستور بود كه در رفت او را نيز با خود به الموت برده و
ل آن اله اموت يعني آشيانة عقاب يا آشيانة عنقا بوده چون خيلي مرتفع بود و رفتن گويند اص مي

الموت ذكر شده  كتاب خداوند كه در ةمالقيا مةقياساكن شد ولي تاريخ  بدانجا مشكل بوده رفت و
 سال فاصله داشته و بعداً هم سي يا بيست يا ده سال زندگي كرد و 77اين مخالف است چون  با

صورتيكه به آن اندازه  درشود  مي خيلي زياد سن او عنفوان جواني بود و هم در رفتن به آنجاموقع 
اند و قول و تاريخ توضيح الملل كه با غالب تواريخ ديگر مطابق است نزديكتر به نظر  ننوشته
رمضان اول طلوع  17به پيروان خود اعالم كرد كه روز  559حسن صباح در اول رمضان  رسد. مي
قلعه طبس را  جنگ كنند و قيامت است و همة باطنيان بايد تقيه راكنارگذارده مسلّح شوند و روز

 از او ميالدي بود. 1164نجات دهند و شهرهاي قهستان را تصرف كنند و آن روز مطابق هشتم اوت 
م من كه اما ام و مخفي بوده اكنون ظهوركرده تاكنون مستور و آن به بعدگفت من امام شما هستم و

شما هستم از امروز تكليفات حق اهللا را از شما برداشتم و نماز و روزه ساقط است چون خداوند 
تا چند سال ديگر براي كمك به باشد  مي كه حق الناس ةزكومحتاج به عبادت ما نيست ولي 

كنيم.  تساوي تقسيم مي از امروز زمين را بطور كنم. مستحقين بايد باشد ولي آن را نيز بعداً ساقط مي
دستورات ديگري هم صادركرد و  تكلم به زبان عربي هم ملغي و كنيزي منسوخ و غالم و بردگي و

سالطين از آنها متوحش  همة سران و فدائيان اسماعيلي كه پيرو او بودند عالم اسالم را لرزاندند و
 اسماعيليه ازبطوركلي نهضت  سران را مانند خواجه نظام الملك كشتند و جمعي از بودند و

 چون او احكام دين را ملغي كرد و حكومت اسالم پيدا شد و مهمترين نهضتهاي باطلي بود كه در
هم خليفة فاطمي مصركه ادعاي الوهيت كرد دستورات شرعيه را از پيروان برداشت ازين  قبل از او

قيامت و برداشتن احكام گويند ولي تواريخ ديگر ابراز اين عقيده و ادعاي ظهور  مالحدهرو آنها را 



  135     سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت

 

گفتند و از تاريخ  السالم مي   ذكره را به حسن دوم كه اسماعيليان براي او به جاي ذكر اسم، علي
كه داعي بزرگ و  حسن صباح، بزرگ اميد را دهند. سال) حكومت كرد نسبت مي 4( 561 تا 557

براي اينكه بعداً اختالفي پيدا  فرماندة قلعه لم سر نزديك الموت بود به جانشيني خود تعيين نمود و
سران باطنيان در الموت  نشود فرزند خود را به قتل رسانيدكه بعداً با بزرگ اميد مخالفت نكند و

قلعه  150فرزندان و از خاندان بزرگ اميد هستند. باطنيه داراي قالع مستحكم بسياري در حدود 
همترين آنها قلعة لم سر و بعداً قلعة طبس و كردندكه مآنجا تربيت مي را در بودند كه فدائيان خود

قلعة دژگنبدان باالي گرد كوه نزديك دامغان (قومس) و قلعة ارجان در حدود كازرون و قلعة 
 الدين غوري خراب شد و توسط جالل 624 در گويند و عوام گركو كردكوه و قهستان كه آن را نيز

آخرين  مت شديدكه نمودند همه سقوط كردند وزمان مغول با مقاو آنها كه در غير قلعة رودبار و
 بعداً سقوط كرد و يا سه سال مقاومت كرد و همة اهالي كشته شدند قلعه كه قلعه لم سر بود، دو

 شد و تسليم هالكو 654سال  الدين خورشاه بودكه درشام ركن آخرين پيشواي اسماعيليه ايران و
 پس از 268حكومت صباحيان به اين ترتيب است: سلسلة بعداً به دستور منگوقاآن، به قتل رسيد.

شد، پس از او فرزندش محمـّد بن  وفات كرد، كيابزرگ اميد جانشين او 518 حسن صباح كه در
سال حكومت  25 پس از 557سال  پس از او كه در حكومت يافت و 532بزرگ اميد درسال 

را قائم  از او نام برده و اودرگذشت پسرش حسن دوم كه اسماعيليان به كنايه علي ذكره السالم 
اعالم ظهور قيامت و  559رمضان  17 سال داشت و او در 4ناميدند، رياست اسماعيليان را مدت  مي

قائم بودن خود نمود و احكام شرع را برداشت، و پيروان را آزاد نمود و همين امر سبب تشديد عناد 
خود را از  او مقتول گرديد. 561سال ديگران گرديد و بتوسط يكي از شيعيان دوازده امامي در 

 ةالقاهر بقوگفتند معرفي كرد ازين قرار: حسن فرزند را امام مستور مي فرزندان نزار فاطمي كه او
حسن دوم  پس از فرزند مهدي، فرزند هادي، فرزند نزاربن مستنصركه از فاطميين مصر بود. الله

پس از او فرزندش جالل الدين حسن سوم حكومت كرد،  607تا  561فرزندش محمد نورالدين از 
رياست اسماعيليان را داشت و علناً از رفتار جد و پدرش بيزاري جست و لزوم  618تا  607 از

بعداً پسرش  كنند. رعايت احكام شرع را اعالم كرد و دستور داد مطابق فقه اهل سنت رفتار
باز نظرّية پدر را رد كرد و دستورات  ساله بود به جاي پدر نشست و او 9عالءالدين محمـّد سوم كه 

توسط يك نفر اسماعيلي مقتول  653در سال  او جد و جد اعالي خود را در لغو احكام تأييد نمود.
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تسليم هالكوخان  654شد و پس از او فرزندش بنام ركن الدين خورشاه جانشين او شد و در شوال 
  مغول گرديد و حكومت صباحيان منقرض شد.

قرن سوم هجري پيدا شد نهضت قرامطه  يكي از نهضتهاي سياسي كه بنام مذهب در 269:قرامطه
بود كه يك شعبه از اسماعيليه بودند ولي از لحاظ سياسي با آنها فرق داشتند چون قرامطه با سبك 

هر چند حسن صباح هم  و بودند اجتماعي اشتراكي كه مزدك و بابك ايجاد كرده بودند نزديكتر
علّت پيدايش آن  و ن بعد از آن همان مرام را داشت ولي آنها جلوتر اظهاركردند.در حدود دو قر

كرد بنام ايجاد عدل و  عمال دولت عباسي بود كه آنها را مجبور رويه تعدي و ظلم مأمورين و
كشيده اين نهضت را بنمايند. مؤسس اين فرقه شخصي بود بنام  طبقة ستم طرفداري از مساوات و

قرمط بركسي  در حوالي واسط بين كوفه و بصره كه يكي از داعيان اسماعيليه بود وحمدان از قرمط 
چون او اين خصائص را  كنند و اخالق باشد اطالق مي تيره رنگ و بد بدمنظر و هم كه كوتاه و

 گفتند. او مركزي براي اجتماع پيروان خود ايجاد كرد و را قرمط مي داشت از اين جهت نيز او
بنام  الفطرة ةزكويك سهم بنام  دادندرا بدانجا مي خود ناميد و پيروان قسمتي از درآمد ةدارالهجر

عشاء  يكي خمس براي شركت در و دارالهجرة براي مخارج ضريبة الهجرةسهم ديگر  امام مستور و
گفتند و رويه آنها طوري شده بود كه همة آنها  يعني شام محبت آن را نان بهشتي هم مي المحبة

فقط شمشير  همه يكسان شدند و دادند واختيار همه قرار مي مشاع در ائي و درآمد خود را بطوردار
خرم دينان و بابكيان بود، مذهب قرمطي  اين همان روش مزدك و سالح خود را مالك بودند و و

گفت كتب آسماني و قوانين ديني حجابي است براي معني باطني آن كه جز امام و جانشين او  مي
دعوت  جزيرة العرب سوريه و حمدان كه ابتداء فقط در عراق و كند. ديگري باطن آن را درك نمي

ذكرويه دنداني را به عراق براي دعوت  جنابي را به جنوب ايران و بحرين و كرد بعداً ابوسعيد مي
اشت و با كسي از آنها اطالعي ند دانستند وداعيان او مي فرستاد ولي همةآنها خود را مطيع امام و

كردند و از امام بنام صاحب الظهور و  فاطميين مصر هم ارتباط داشتند و از آنها كسب دستور مي
يك از سه نفر باال پيشرفتهاي كردند ولي پيشرفت  هر كردند وو صاحب الخال ياد مي صاحب النافة

شتر از همه بود و دانست بيابوسعيد كه خود را نمايندة صاحب النافه كه ابوعبداهللا محمد بود مي
شهر بغداد و بصره را هم تهديد كرد و او در  شهرهاي ديگري را هم گرفت و بحرين و احساء و

مرتبه به  چند نشست، او وفات كرد و پسرش ابوطاهر سليمان كه خيلي شقي بود بجاي او 301سال 
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مكّة معظمه حمله  در ايام حج به 316در سال  مدينه حمله كرد و بغداد تاخت و به مكّه و بصره و
كشت كه از جمله فقيه جليل علي بن بابويه  حجاج در حدود سي هزار نفر از مردم آنجا و كرد و

  قمي هنگام طواف بودكه شمشيري بر او زد كه از پاي درآمد و اين شعر در همان موقع گفت:
رِِهمْ  َ�ْرعي يف ِد   اْلَكْهِف الَيْدُروَن َكْم َلِبثُواَكِفْتَيِة                تـََرْي اٌملُِحّبَني 

از آن ضربت بهبود شود  مي اند كه معلوم هم نوشته 329را در شعبان  ولي بعضي وفات او
اند و  ميالدي گفته 930هجري مطابق  317 برخي هم در و 310يافت. و بعضي اين قضيه را در سال

پيروان ابوطاهر  يكي از ساد پرنمود واجساد را در زمين مسجد انباشته كرد و چاه زمزم را هم از اج
مردم را مخاطب قرار داد كه اي خران شما خانة سنگي را سجده  سوار بر اسب وارد مسجد شد و

ازين به شما  بوسيد، فقيهان شما هم بهتررقصيد وآنها را مي مي چرخيد وكنيد و دور آن مي مي
نمانده، آنها عدة زيادي را اسيركرده و آموزند، براي محو اين خرافات چيزي جز شمشير باقي  نمي
با خود بردند، حجراالسود را از جا كنده با خود به هجر  و جواهر بسياري از مردم غارت نموده طال

بردند خواستند ناودان طال را هم بكنند و ببرند، شخصي كه باالي بام براي كندن آن باال رفته بود از 
يدند و نرفتند، حجراالسود بيست سال نزد آنها بود و اقدامات و مرد، ديگران ترس باال به زير افتاد و

كوششهاي عباسيان براي برگرداندن آن به جائي نرسيد و والي بغداد پنجاه هزار دينار داد كه 
حجراالسود را رد كنند و به مكّه برند قبول نكردند تا آنكه المنصور باهللا خليفة فاطمي امركرد وآن 

ي بازگرداندند، بزرگان اسالمي هم آنها را بواسطة همين اعمال خالف شرع را مجدد به موضع اول
خليفه فاطمي نيز او را توبيخ نمود بلكه لعن كردكه تو ما را رسوا  زنديق گفتند و تكفيركردند و

تأليف مرحوم  یتتمة المنته كتاب در آنها بود و سال حجراالسود نزد 20سال يا 22مدت كردي و
نويسندكه عبيداهللا بن محمد ملقب محدث قمي در ذكر خالفت معتضد عباسي ميحاج شيخ عباس 

به المهدي باهللا قبل از ابوالقاسم محمد قائم بامراهللا دستور برگرداندن حجر را داد ولي اين قول 
مخالف ظاهر تاريخ است و بردن حجر االسود از كعبه در زمان او بود ولي عودت آن در زمان 

  امراهللا بوده است. جانشين القائم ب
درباره علي بن بابويه كه در طواف شمشير براو زند در بيشتر كتب فقط به نامه : علي بن بابويه

اينكه آيا همان فقيه جليل القدر است يا ديگري، ذكري نشده است  علي بن بابويه مينويسند ولي از
سال تناثر نجوم يعني پراكنده  ولي آنچه در كتب رجال غالباً ذكر شده وفات علي بن بابويه قمي در

، سال غيبت كبري است ذكر شده و مدفن او هم در قم معروف است و 329شدن ستاره ها كه سال 
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او علي بن حسين بن موسي بن بابويه والد شيخ صدوق است. و حتي از بعض افاضل شنيدم كه از 
دوق از ناحيه مقدسه اجازه والد ص 329كتاب الغيبه شيخ طوسي نقل كردند كه در سال تناثر نجوم 
نويسند كه چون وسائل  مي باره عريضهود .سفر حج خواست جواب رسيد كه سفر را به تاخير اندازد

ماده شده اجازه دهند جواب رسيد حال كه مصمم هستند با آخرين كاروان حركت كنيد لذا آسفر 
كردند او در مسجد نبوده و نها به مسجد حمله آدر همان سال بمكّه مشّرف شد كه در آن موقع كه 

صدمه نديده يا آنكه ضربت خورده و بعداً معالجه شده و شفا يافته و به وطن خود مراجعت نموده و 
مذكُور  196وفات يافته است. اين كتاب در نجف اشرف چاپ شده و در صفحه  329در سال 

بوده و تناثر نجوم در  317گرديده ولي اشكالي كه هست آن است كه حمله قرامطه بقول مشهور در 
نويسند نامه هم بوسيله ابي القاسم حسين بن روح خدمت حضرت تقديم شده و  مي واقع شده و 329

 بوده از اين رو قدري اشكال در آن 326در گذشت حسين بن روح به گفته همه مورخين در سال 
كه سال غيبت  329م باشد مگر آنكه بگوييم ذكر تناثر نجوه اشتباه است زيرا سال تناثر نجو مي

كبري و رحلت چهارمين نائب امام زمان بوده است و در لغتنامه دهخدا ذكر ابن بابويه مينويسند: در 
بعض نسخ نجاشي ذكر شده كه وفات او در بغداد بوده و درك خدمت حسين بن روح نموده است 

المين تاليف تقي الدين و در كتاب العقد الثمين في تاريخ البلدا ولي خودش آن را رد نموده است.
كه در قاهره در سال  832و متوفي در  775محمد بن احمد الحسني الفاسي المكي متولد سال 

نويسند كه علي  مي 143ميالدي به تحقيق فواد السيد چاپ شده در جلد ششم صفحه  1382-1966
د كه علي بن نويسن مي 143در مكه در فتنه صفحه  317ابن بابويه صوفي محدث در ذيحجه سال 

و در مكه در فتنه قرامطه در موقع طواف خانه كشته شد و  317بابويه صوفي محدث در ذيحجه سال 
  خواند. شمشيرهاي قرامطه بر بدن او وارد آمد و در همان حال اين شعر را مي

�رع یتر  رهم ٰیاحملبّني    کفتيه الکهف ال يدرون کم لبثوا          يف د
شود آنكه مقتول شده فقيه معروف شيعه  مي حالّج منسوب است.كه معلومكه به حسين بن منصور 

نبوده بلكه از صوفيه بزرگ بوده كه در همان حال هم از توجه به محبوب خود غفلت نداشته و بياد 
خداوند اين شعر را بر زبان آورده است و در كتاب البدايه و النهايه و كامل ابن اثير نيز بطوريكه 

بهر حال اين واقعه و قتل اين  ام. ن اشاره شده ولي فقير نگارنده، آن دو كتاب را نديدهايم بدا شنيده
ن سال و در آمن موحد از وقايع مهمه حجاج در ؤمومن موحد از بهر حال اين واقعه و قتل اين م

ه نويسند كه علي ابن موسي بن بابوي مي و در رجال ما مقاني جلد دوم مرحله به مسجد الحرام است.
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كه سال تناثر  329قمي به طوريكه نجاشي گفته و در فهرست ايضاً از ابن نديم نقل شده و در سال 
  نجوم بود از دنيا رفت.

نويسند  بطوريكه مي يك شعبه از اسماعيليه بنام اخوان الصفا موصوف شدند و: اخوان الصفا
اخوان  رسائل اخوان الصفا بود.احمد بن عبداهللا بن محمـّد بن اسماعيل بن جعفر الصادق صاحب 

جمعيتهاي سرّي تشكيل دادند اين جمعيت  الصفا مطالب ديني را با اصول فلسفي تلفيق نمودند و
عقلي را با هم جمع كرده و در اصول مذهبي خود تابع اسماعيليه بودند.  ديني و جنبة سياسي و

آنها براي پيروان چهار درجه تند. نوش سياسي و فلسفي را بررسي كرده و مسائل مختلفة مذهبي و
  كنيم: قائل بودند كه ما نيز به همان نام عربي ذكر مي

درين مرحله بايد به صفاي ذات و حدت ذهن و سرعت انتقال  االخوان االبرار الرحماء -1
  موصوف شوند و سن آنها از پانزده تا سي سال بود.

شفقت و وفاداري نسبت  وان وسخاوت ومراعات اخ االخوان االخيار الفضالء كه بايد در -2
  به اخوان بكوشند و سياستمند باشند و سن آنها بين سي تا چهل سال بود.

پنجاه بود وآنها مرتبة شاهان صاحب  االخوان الفضالء الكرام كه سن آنها بين چهل تا -3
اه رفق و قدرت و صاحبان امر و نهي و قضاوت هنگام ظهور مخالفين و رسيدگي به اختالفات از ر

  كوشيدند. تدوين عقائد و نشر حقائق وگسترش دعوت مي مدارا با صالح بود و در
اخوان درجات مادون بايد بكوشند كه به اين مرتبه  كمال وآخر مراتب است كه مرتبة -4

 مفارقت از برسند و سنّشان هم بايد از پنجاه سال به باال باشد. اين مرتبه را آمادگي براي رستاخيز و
صعود به  معراج و شهود و استعداد كشف و وشود  مي گفتند و درين مرتبه كماالت ظاهر ماده مي

غيرآن از آنچه در قيامت هست پيدا  حساب و نشر و اهوال قيامت و شهود احوال و ملكوت و
مؤسس  270رساله نوشتند چنانكه رساالت فلوطين 54اخوان الصفا براي پرورش پيروان  شود. مي

تا بود و اخوان الصفا در عقائد فلسفي الهي خود كامالً پيرو مكتب  54ونيان اخير نيز مكتب افالط
هاي رساله -2 رساله. 14رساالت رياضيه تعليميه  -1 رساالت آنها بر چهار بخش بود: فلوطين بودند.

و  رساالت ناموسي الهي -4 رساله. 10رسائل نفسانيه عقليه  -3 رساله. 17جسماني در طبيعيات 
باب  در رساله و يك رساله به عنوان مقدمه، رساله ديگري هم بنام رسالة جامعه. 11شرعي ديني 

دركتاب  مؤلف رساالت اختالف است كه قفطي دركتاب اخبارالعلماء به اخبارالحكماء ذكركرده و
                                                                                                                                                                                              

  ميالدي. 270متوفّي در  203متولّد  -  270



 اسالم در  علوم سياسيمباني عرفاني     140

فرزندان يكي از ائمه از  اند از تاريخ فلسفه در جهان اسالمي ازآن نقل كرده است كه بعضي گفته
متكلمين دوره  اند. بعضي يكي از حضرت صادق عليه السالم گفته علي عليه السالم و بعضي از آثار

جمعي تأليف احمدبن عبداهللا بن محمـّد  اول معتزله وگروهي تأليف حكيم مجريطي قرطبي و
نيا رفته است از د 395بن قاسم اندلسي را كه در  مسلمةجمعي هم  اند و همانطوركه قبالً نوشتيم گفته

دانشمندان آنها  بزرگان و از اند اين رسائل را چند نفر اند و بعضي هم گفته مؤلف آنها دانسته
بغداد در نيمة دوم  آنكه از قرن دوم وجود داشتند ولي از زمان پيروزي آل بويه بر اند. آنها با نوشته

  قرن چهارم ظاهر شدند.
دو دسته هستند: يك دسته پيروكريم خان آقاخان چهارم اسماعيليه درين زمان : اسماعيليه كنوني

محالّت  مركز امامت خودرا در نوة سلطان محمـّد آقاخان سوم كه جد ايشان اهل محالت بوده و
دانستند و اكنون ايشان بنام كريم آقاخان امام اسماعيليه  را امام خود مي قرار داده و اسماعيليان او

كنند وآنها  دانند وهرچه دستور دهد اطاعت مي احب مقام امامت ميص را اولواالمر و است و او
حضرت صادق عليه السالم  امامت را به سلسله مراتب به خلفاي فاطمي و ازآنها هم به اسماعيل و

ساير ممالك هم وجود دارند،  پاكستان زيادند در هند و آفريقا و پيروان آنها در ايران و رسانند و مي
تواند احكام را تغيير دهد چنانكه الحاكم بامراهللا فاطمي ابوعلي  امام در هر زمان ميآنها معتقدندكه 

 باشندكه در معروف مي بهرهبنام  دسته ديگر آنها برداشت. العزيز باهللا نماز و روزه را از پسر منصور
و بعداً دنيا رفته و امامت به هفت ختم شده  چين زيادند وآنها معتقدندكه اسماعيل از هندوستان و

گويند الحاكم بامراهللا آخرين امام بود و اوغيبت كرد و  بعض آنها مي سلسلة نيابت جاري است و
هم داعياني  حجةگويند ومي حجة پس از او نواب او براي پيشوائي اسماعيليه وجود دارند كه آنها را

گويند و امام  د ميرا ي دستياري داردكه او هر داعي معاون و كنند ودارند كه مردم را دعوت مي
بنادر چين، پنجاه و يكمين نائب الحاكم بامراهللا است. و بعضي هم  سورت يكي از الدين درسيف

هستند. كتب  گويند كه حجتها نواب او دهيم امام مستور را بنام طيب مي همانطوركه بعداً شرح مي
زياد نوشته شده از جمله در  تاريخ اسماعيليه هم به فارسي و هم به عربي و هم به زبانهاي ديگر در

تاريخ فلسفه در جهان  فارسي جامع التواريخ و تاريخ جويني و مختصري در ملل و نحل شهرستاني و
 در غيرآنها و و »فرقة اسماعيليه مذاهب اهل سنّت و« اسالمي و كتاب فرقه اسماعيليه ترجمه كتاب

تاب الفاطمييون في مصر وكتاب وك الهدامةو الحركات  السريةعربي كتاب: تاريخ الجمعيات 
آنها نوشته شده است. در خاتمه مناسب است  غير و الدعوة الفاطميةاسرار  الحاكم بامراهللا و
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نمودم ذكر كنم. يكي از جوانان  1360فروردين  1401االولي  مذاكراتيكه در حيدرآباد در جمادي
وكت حسين ارسطو كه بطور اسماعيلي بهره در حيدر آباد كه شغل كتاب فروشي داشت بنام ش

تصادف ما را ديده، شائق به مالقات شده و پس از دوسه مرتبه مالقات اظهار عالقه به فقر وتشّيع 
كنم، سپس پس از  عشري نمود. گفتم شما بايد ترك مذهب اسماعيلي كنيد، گفتند قبول مياثني

وجدشان بنام اصغرحسين عشري بودن، پدرشان بنام رياضت حسين اثني تصوف و ورود در فقر و
سال  85جدشان اصغر حسين  من موافقت كرده روز بعدآمدند و اظهار عالقه به مالقات نموده و

كدام دستة اسماعيليه  آمد پرسيدم شما از خوش من هم پس از داشت خيلي ادب واحترام نمودند
دارد؟ گفتند بهره در باشيد؟ آقاي رياضت حسين گفت ما از بهره هستيم؛ گفتم بهره چه معني مي

چون غالب افراد فرقة ما ازين طبقه هستند ازين رو  وباشد  مي و كارگر تاجر هند به معني كاسب و
باشند و بيشتر آنها از طبقة  مي بهره ناميده شدند و در مقابل آنها خواجگان هستند كه پيرو آقاخان

پرسيدم آيا فاميل شما همه اسماعيلي هستند  ازين رو به اين نام ناميده شدند.باشند  مي اعيان و اشراف
 يا نه گفتند همه اسماعيلي هستند از جمله دكتر يوسف حسين پزشك چشم كه در سفرگذشته در

آخر اسمشان كلمة حسين است مثالً يوسف  همة فاميل ما در فاميل ما هستند و منزل ايشان بوديد از
ايشان عبدالحسين بود كه طبيب بوده و پدر  حسين و شوكت حسين، رياضت حسين، اصغر حسين و

بواسطة اينكه طبيب حاذقي بوده ميرمحبوب علي خان نظام ششم دكن ايشان را لقب ارسطو يار 
اين رو ما هم بنام فاميلي ارسطو معروف هستيم، لقب مذهبي هم داشته كه جليل الدين  جنگ داد از

گوئيم  را داعي مي االمام، گفتند ما اونائب دانيد يا بوده است. پرسيدم شما پيشواي خود را امام مي
را  درجات آنها چيست؟ گفتند اول امام كه ما او مرتبة نيابت است، گفتم مراتب مذهبي و كه بعد از
البالغ، بعد داعي  بعداً داعيباشد  مي است كه او نيز اكنون مستور حجةنائب او  دانيم و مستور مي

باشيم، گفتم دربارة حسن  ما پيرو خلفاي فاطمي مي مكاثر و ون ومطلق و او دو معاون دارد بنام مأذ
گفتند چون خود خودش مدعي امامت بود و نزاري مي گوئيد؟ گفتند او از ما نبوده و صباح چه مي

خواجگان نيز نزاري هستند و  آقاخان و گفتند و داد. منصور نزار بن مستنصر اتصال ميرا به ابي
است؟ گفت عدة ما  چقدر جانشيني فاطميان است. پرسيدم عدة پيروان شماآقاخان مدعي امامت و 

را  باشند. سپس شجره نامه نسبي و مذهبي خودحيدرآباد فقط حدود پنج هزار نفر مي زياد ولي در
كه تهيه ديده بودند به من ارائه دادند و من خيلي پسنديدم و خواهش كردم يك فتوكپي به من 

در همانجا دادند كه فرستادم فتوكپي از آن برداشته و اصل آن را  قت كرده وبدهند و ايشان هم مواف
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آنجا نوشته شده اين است:  به ايشان برگرداندم، و خالصة سلسلة مذهبي اختصاصي ايشان كه در
او فرزندش محمد كه اولين امام مستور بود  پس از السالم، اسماعيل و جانشين حضرت صادق عليه

 سپس فرزند او احمد آنگاه حسين بن احمد كه اين سه نفر نيز امام مستور بودند بعداً پسرش عبداهللا
مهدي بعداً ابوالقاسم محمد بن حسين القائم بامراهللا كه خالفت  271بعداً ابو محمد عبداهللا يا عبيداهللا

ن اهللا بعد از لدياپيدا شد و بعداً ابوطاهر اسماعيل المنصور باهللا آنگاه ابوتميم معد المعز او فاطميين از
او فرزندش ابو منصور نزار العزيزباهللا سپس فرزندش ابوعلي حسين الحاكم بامراهللا كه پيروان به 

 جانشين او پسرش ابوتميم معد الوهيت او قائل شدند و بعد از او ابومعدعلي الظاهر العزازدين اهللا و
اه فرزندش ابوعلي منصور االمرباحكام المستنصرباهللا بعد از پسرش ابوالقاسم احمد المستعلي باهللا آنگ

اهللا و اين نه نفر امام ظاهر بودند پس از او طيب كه امام مستور بود و حسن صباح به نزاربن مستنصر 
و نهمين   داند بيستباهللا اتصال داشت و بعداً جدا شد. آقاخان هم كه خود را جانشين طيب مي

عشري جمله سلسلة اثني اند، از نامه نوشته درآن شجره ها را همساير رشتهباشد  مي جانشين پس از او
درينجا مناسب است  بني عباس را نوشته است. خلفاي بني اميه و عشرعليهم السالم. وائمة اثني و

گويند مجرد  نويسند چون اسماعيليه مي  بنويسم. در ذكر الموت مي شده ذكر هآنچه در بستان السياح
ارشاد معلم از اين روآنها را معلميه  كافي نيست مگر به تعليم ومعرفت خدا  نظر و استدالل در

باطني دارد و ظاهر براي عوام و باطن و تأويل براي  چون گويند هركلمة قرآن ظاهري و گويند و
كسي كه راسخ در اعتقاد خود شود و اجازة كالم  خواص است، از اين روآنها را باطنيه گويند و

نياز از تعليم و چون به حد كمال رسد و بي حجةدعوت رسد،  به درجةرا مأذون و چون  يابد او
شود، امام و فوق امام، اساس و فوق اساس، ناطق است. ناطق كسي است كه ناسخ شرع متقدمين 
باشد و اساس، آنكه تأويل شريعت و بيان آن نزد او باشد، امام، هفت است و داعي، دوازده، وضو، 

، و تيمم پذيرفتن از مأذون در غيبت امام. غسل تجديد عهد و نماز عبارت پذيرفتن آئين است از امام
-در اينجا باز بي ، تزكيه نفس به معرفت و روزه، حفظ اسرار امام.زكوةاست از پذيرفتن از رسول، 

بهره را طبق آنچه دركتاب تاريخ مذاهب اهل سنت  مناسبت نيست كه سلسلة اسماعيليان آقاخاني و

                                                                                                                                                                                              
نويسند كه عبيداهللا از اوالد اسماعيل بن  در تتمة المنتهي نقل از خواجه نصيرالدين در ذكر خالفت معتضد مي -  271

ع) بود باينطور: عبيداهللا محمد بن عبداهللا بن احمد بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (ع) و عدة جعفر الصادق (
اند كه او از اوالد اسماعيل نبود بلكه از نوادگان عبداهللا بن  اند ولي بسياري از محققين نوشته ديگري هم همينطور نوشته

  ميمون قداح بود نه از احفاد حضرت صادق عليه السالم.
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طبق آنچه درآنجا مذكور است  يه تأليف آقاي يوسف فضائي نوشته شده، ذكر كنيم:و فرقة اسماعيل
دانند و رشتة امامت آنها از ركن الدين خورشاه و از او به نزاربن  سلسلة آقاخان، خود را امام مي

) و 633-710رسانند به اين ترتيب، پس از ركن الدين فرزندش، محمـّد بن خورشاه ( مستنصر مي
) و بعد از او 771- 827) و بعداً احمدبن قاسم شاه (710-771قاسم شاه بن محمـّد (پس از او 

او  بعد از ) و868-880) و سپس علي شاه بن مستنصرباهللا دوم (827- 868محمـّد بن احمد (
عباس بن محمود غريب  ) و جانشين او880 – 899علي شاه عبدالسالم شاه (فرزندش محمود بن

) بعداً علي بن 902-915نورالدين ( علي گاه فرزندش محمـّد بن عباس ابوزار) آن899-902ميرزا (
) و 922-957سپس علي بن ذوالفقار علي نورالدين ( )915-922محمـّد معروف به ذوالفقار علي (
) و 993-1038جانشين او نزار شاه ثاني بن علي ( ) و957-993بعد از او علي بن علي خليل اهللا (

 -1105حسين علي شاه بن سيـّد علي ( ) و جانشين او1038 -1070لي بن نزار شاه (خليفة او سيـّد ع
فرزندش  جانشين او ) و 1105-1143حسين علي شاه فرزندش قاسم علي شاه ( پس از ) و1070

 بعد از او ) و1192-1233) و بعد از او فرزندش خليل اهللا دوم (1143 -1192شاه (ابوالحسن علي
) و بعداً علي شاه بن محمـّد حسن 1233-1299بن خليل اهللا آقاخان اول (فرزندش محمـّدحسن 

) و 1342-1377) بعداً فرزندش سلطان محمـّد شاه آقاخان سوم حدود (1299-1342آقاخان دوم (
آقاخان سوم دو فرزند ذكور داشت بنام پرنس صدرالدين و پرنس علي خان ولي هيچ كدام ازآنها 

ه نوة خود كريم آقاخان فرزند علي خان را جانشين خود نمود و او امروز را جانشين خود نكرد، بلك
بنام آقاخان چهارم امام اسماعيليه است و جد اعالي او آقاخان اول داماد فتحعلي شاه بود و فتحعلي 
شاه لقب آقاخان را به او داد و او مركز امامت خود را محالّت قرار داد از اين رو بنام محالتي 

محمد شاه رنجيده خاطر شد ازين رو به هندوستان مهاجرت  دند، پس از فتحعلي شاه ازمعروف ش
با اين شرح معلوم شدكه آقاخان كنوني نيز خود را از  نمود و مورد استقبال شايان پيروان واقع شد.

گويند  ميداند و اسماعيليان به امامت او قائلند و او را از اوالد نزاربن مستنصر  سلسلة فاطمية مصر مي
پس از مستنصر همانطوركه ذكر شد ابتداء فرزندش، نزار، وليعهد  و نزار ملقب به المصطفي باهللا بود.

فرزند ديگرش احمد را به  را عزل كرد و كرد، ولي مستنصر او حسن صباح به او دعوت مي شد و
پس از او فرزندش،  تأكيد بدرالجمالي اميرالجيوش جانشين نمود و او را المستعلي باهللا لقب داد و

چون او فرزندي نداشت يكي از عموزادگان او حافظ  منصور با لقب اآلمرباحكام اهللا جانشين شد و
اي از اسماعيليان مدعي  دين اهللا، خود را خليفة او معرفي كرد، ولي عدهل بن محمـّد با لقب الحافظ
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را پنهان كرده  ترس دشمنان او شدند كه يكي از زنان ناشناس اآلمر، پسري داشت بنام طيب كه از
آن  امام مستور است و از ترس دشمنان غيبت كرد و امام برحق است و از جانشين اآلمر و بودند و او

كنند  به بعد را دورة ستر و مستور بودن امام گفتند و اظهار داشتند كه نواب از طرف او دعوت مي
يا  بهوريه و طيبيهپيروان طيب را  فظيه ناميدند وكه پيروان الحافظ را حانوآنها را طيبيه گفتند چنا

موضوع  باشند. طيب مي ظهور منتظر سلسلة اسماعيليه قائل به نيابت هستند و اي ناميدندكه در بهره
مشروح شد و در حقيقت فرع زائد  خيلي مفصل و اجمال نوشته شد اسماعيليه با اينكه به اختصار و
به طول انجاميد ولي براي مزيد  به عنوان خاتمة كتاب نوشتم وها را بر اصل شد، چون ذكر فرقه

سفر هندوستان بود براي اينكه خالي  اطّالع خوانندگان نوشتم و قسمت اخير هم خالصة مالقات در
   »خواهم. از فائده نبود ضميمه شد و از خوانندگان عذر مي

  حكومت ديني و اذن
ه كن است يوجود دارد ا يو مذهب ياجتماع ياسيد سنب و مساصه در باب مناك يتة مهمكن

بسا در  مختلف وجود دارند و چه يشورهاكدر  يو اجتماع يركف يها ن مقامات در همة نظاميا
د به صراحت مطلب ين ارتباط بايباشند. در ا ن را بر خود داشتهيا ديه اسم مذهب كباشند  ينظامهائ
ت ياز جانب خدا مأمور يفردخدا است. اگر ت از جانب ياجازه مأمور نمود و آن يرا بررس يمهم

عمل او لزوماً  واز جانب خدا ندارد  يتينصورت مأموريرايغ خواهد بود و در يداشته باشد مأمور اله
ن يز همه براين ينيد يها ومتكاز جانب خدا مسجل باشد. ح يت ويد مأموريست. پس باين ياله

 يومتهاكن خواهند بود. حيبه نام د يومتكباشند وگرنه ح ينيد يومتكد استوار باشند تا حياصل با
ب به يثر قركجور و ا يتوسط خلفا ياسالم يها ومتك، حيا در قرون وسطيسيلكومت كفراعنه، ح
ن را ياند و فقط نام د نبوده ينياند د ردهك يمرانكن حيخ به نام ديتار يه در طك يهائ ومتكاتفاق ح
  اند.  هذاشتبرخود گ
از مناصب  يشوند منصب يه مدعك يسانكان حال يدر ب«تحت عنوان:  يمبحثدر ن ارتباط يدر ا

بدانكه مناصب الهيه چه «: 272نديفرما يم »ت آن منصب را نداشته باشنديه اهلكنيرا، و حال ا ينيد
امامت كليه و رياست در جملة امور الهيه باشد و چه امامت جزئيه و رياست در امر خاصي از امور 
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يه باشد، مثل امامت جماعت و جمعه، و مثل رياست لشگر و حكومت و سلطنت بر جمعي يا اله
جماعات عديده، و مثل قضاوت و فتيا در احكام عبادات و سياسات، و اجراء حدود و تعزيرات، هر 

الم يك از اينها اگر بخواهد الهي باشد بايدباذن و اجازة الهي باشد بال واسطه، مثل انبياء عليهم الس
كه تمام امور آنها نسبت بعباد باذن و وحي الهي بود يا بواسطه، مثل اوصياء آن بزرگوان و مشايخ هر 
يك از اوصياء چه مشايخ خاصه كه آنها را نواّب خاصه ميناميدند مثل آنها كه در خصوص امامت 

خذ جماعت يا در خصوص فتايا در خصوص اجراء احكام و حدود و تعزيرات يا در خصوص ا
شدند و چه مشايخ عامه كه درجملة امور  و خمس يا در خصوص بيعت گرفتن مأذون مي ةزكو

راجعة باوصياء نائب ميبودند و اينها را نواب عامه ميگفتند، و هيچيك از شيعيان اگرچه دانائي 
كردند نه در فتيا و نه در اجراء حدود و نه در  بود بدون اين اذن در هيچ مقام تكلّم نمي بكمال مي

غيراينها، و آياتيكه داللت دارد بر اينكه شفاعت موقوف است بر اذن خدا، تمام داللت دارد بر 
توقّف مناصب الهيه بر اذن خدا، بلكه توصيف منصب بالهي بودن داللت دارد بر اين اذن، كه اگر 

شيطاني و نفساني خواهد بود چنانكه در اول امر خالفت را  اذن نباشد البتّه الهي نخواهد بود، بلكه
بدون اذن و بعد فتيا وجماعت وجمعه را بدون اذن كردند ونبود مگر شيطاني وهمچنين پيروان آنها 
مناصب الهيه را مدعي شدند بدون اذن و اجازه از صاحبان اذن و اجازه، و شك نبايد باشد در اينكه 

َعَلى   َو َمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـَرتى«اذن الهي افتراء است بر خداوند، وقد قال تعالي  ادعاي مناصب الهيه بدون
َمْن َذا الَّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ يعني ظالم تر از كسي كه دروغ بر خدا بندد نيست و قدقال تعالي  273»اهللَّ 
در نزد او و بدون اذن  و شك نيست كه مناصب الهيه هر يك بنحوي شفاعت كردنست 274ِِْذنِه

َو يـَْوَم «شفاعتي در پيش او نيست. و در خبري در كافي است از جناب باقر (ع) در بيان آية مباركة 
كه فرمود كسي كه بگويد كه من امامم و امام  275»اْلِقياَمِة تـََرى الَّذيَن َكَذبُوا َعَلى اهللَِّ ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّة

و اهل آن نباشد كافر  ز جناب صادق كه: هر كس ادعاي امامت كنددر خبر ديگر است ا نباشد، و
است و از جناب صادق (ع) مضمون خبر اول مرويست و در خبرديگر از جناب صادق (ع) است كه 

ايشان را عذاب دردناكست، كسي كه ادعا  و همكيز يوالكند  سه نفر را خداوند روز قيامت نظر نمي

                                                                                                                                                                                              
 كيست ستمكارتر از آنكس كه بر خدا دروغ بندد؟  21سوره انعام آيه  - 273
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 اند).  و خلق شده
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اهل او نباشد و كسي كه انكار كند امامي را كه منصوب از جانب  كند امامتي را از جانب خدا كه
اي هست و اخبار در اين باب  خدا باشد و كسي كه گمان برد كه اين دو صنف را در اسالم بهره

و از اينجهت كه مناصب الهيه را مدعي شدن بدون اجازه  276ويف القليل کفايه عن نقل الکثريبسيار، 
كسي كه از جانب خدا مأذون باشد در اجازه دادن حرام، بلكه باالتر از هر حرام و كفر است، 
مشايخ شريعت و مشايخ طريقت هيچ يك بدون اذن و اجازه اقدام بر هيچ امري نميكردند و هر يك 

وم ميبود و هر يك در حفظ اجازه و حفظ شجرة اجازة سلسلة اجازة آنها منضبط و متّصل بمعص
خود اهتمام داشتند و بيشتري سلسلة اجازة خود را بلكه صورت اجازة خود را در مصنّفات خود نيز 
نقل مينمودند. پس عزيز من اگر بندة خدائي و رو بخدا داري تا اجازة صحيحه براي تو نباشد و اذن 

الهيه، در هيچ يك از امور الهيه و مناصب شرعيه اقدام مكن و صريح تو را ندادند صاحبان اجازة 
خود را قرين كفّار مساز و روي خود را در درگاه خدا سياه مكن و مورد غضب الهي مشود كه 

و اگر اذن و اجازة صحيحه داري البته در كار خود  277»االرضون قوم له السموات ويال«غضب الهي 
  .»تجاوز مكن كوتاهي مكن و بĤنچه مأموري از آن

  خودكامگي ديني
اي اعم از پسنديده و ناپسنديده وجود دارد كه در رأس صفات  در وجود انسان صفات عديده

تر استكبار است. استكبار در لغت به معني طلب  أس و به عبارت كليرناپسنديده خودپرستي و ت
صفات ذميمه  ةكلي بزرگي كردن و يا خود بزرگ دانستن يا بزرگي كردن است و اين صفت منشاء

و رذيله بوده و وقتي انسان خود را برتر از ديگران دانست مسلماً حقوق ديگران را به نفع خود ضايع 
   داند. كرده و هستي ديگران را ظل هستي خود مي

بدترين عارضة خودكامگي و استكبار تكذيب آيات الهي است يعني همان كه ابليس دچار 
اي فرزندان آدم چون رسوالني از شما بيايند و بر شما آيات «: 278يدفرما كريم مي در قرآن گرديد.

                                                                                                                                                                                              
  كند نقل كردن بسيار را. و اين گفتار كم كفايت مي - 276
 پايداري نتواند كرد با آن آسمانها و زمين ها. - 277
يت   َبين«، 36-37سوره اعراف، آيات  - 278 َْتِيَـنَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آ ْ�َلَح َفال َخْوٌف   َفَمِن اتَّقى  آَدَم ِإمَّا  َو َأ

ْ�حاُب النَّاِر ُهْم فيها خاِلُدونَ . َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ  تِنا َو اْسَتْكبَـُروا َعْنها ُأولِئَك َأ ِ بُوا  َعَلى   ْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـَرتىَفمَ   َو الَّذيَن َكذَّ
تِه ِ ً َأْو َكذََّب   .»اهللَِّ َكِذ
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و شوند  مرا بخوانند پس آنكه تقوا كند و اصالح پيش گيرد پس خوفي بر آنها نيست و محزون نمي
مخلّد آنها كه آيات ما را تكذيب كردند و از (تبعيت) آنها استكبار ورزيدند اهل جهنمند و در آن 

در شرح  .»ستمكارتر از آن كه به خدا دورغ بندد يا آيات او را دروغ انگاردخواهند بود. كيست 
يت   َبين«« :279فرمايند اين آيات مي َْتِيَـنَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آ اي فرزندان آدم  » آَدَم ِإمَّا 

پس  » َفَمِن اتَّقى« آيات تدوينيه چون رسوالني از شما بيايند و بخوانند بر شما آيات تكوينيه مرا به
و  هآفاقي هو مخالفت آيات تكويني ،به ترك عمل به آن هاز مخالفت با آيات تدويني آنكه تقوا كند

به ترك هستند  ء (ع)و اوليا(ع)  ءكه انبياعظيمه آيات  و اعراض از آن اتّعاظ به آن وبه ترك  هانفسي
ْ�َلحَ « ايشان ءو استهزاآنها آنان و تكذيب  اتّباع با بيعت  عظمابا اتّصال به آيات  اصالح كندو  »َو َأ
هعام پس خوفي بر آنها نيست و  »َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ « .صغراآيات  اتّعاظ به، با هو خاص

تِنا َو « .گذشتدر اول بقره و در سوره انعام مفصل  آيهاين (شرح) شوند.  محزون نمي ِ بُوا  الَّذيَن َكذَّ
ه ترك امتثال ند، بيدو به آن استكبار ورزكردند و كساني كه آيات ما را تكذيب  »َو اْسَتْكَربُوا َعْنها

ْ�حاُب النَّاِر ُهْم فيها خاِلُدونَ «و اتّصال به آن به يكي از دو بيعت آن و اتّعاظ به آن  آنان  » ُأولِئَك َأ
دخول فاء و عدم  و ،در لفظ موصول قرينه اختالف دارنددو لّدند. و مخآتشند كه در آن اصحاب 

نفوس اتّحاد  اشاره بهدر آن  شو وجه ،، و تكرار مبتدا به اسم اشاره و عدم آنآنعدم و نفي و  ،آن
، نه در دارداست، و اشاره به لزوم خبر براي صله در اول  ينبكذّمو اختالف و جدايي در  متّقين
معني رسا در آن را شرطيه قرار بدهيم  »من«و اگر  ،وعيد اوغير وعده خدا براي عدم تخلّف  يدوم
وصف  همبتدا بر احضاو  آوردمشترك بين شرط و موصول  را »من« ياولو براي آن در شود،  مي

آتش در آنها به  با قصد حصر صحابهاست مذكور آن تفظيع حال مكذّبين و تحذير از مثل حال آنها 
قصد به حصر براي آنچه كه گذشت نداشت از جواز تخلّف وعيد و در آن زيرا كه  .خالف اول

مستحق در اولي و  و وجه اختالف به نفي ضد. به جنان و رفع خوف و حزن از آنها ينبكذّدخول م
ذكر محرّمات كه  . زيراباشد ميمقام، مقام وعيد و انذار  براي اين است كهاثبات مستحق در دومي 

كند  ميامر امتثال است نه وعده براي تارك آن، چون فضل براي كسي است كه  آنوعيد مرتكب ت
ْ�َلحَ «اكتفا نكرد،  » َفَمِن اتَّقى«به قول او نهي را ترك نمايد، لذا منه براي كسي كه  را در جانب  »َو َأ

فناء بسطت (فراخي) و آوردن رسل بعد  اخبار به انقضاء أمد (غايت) و ينچنهممود. و نوعده اضافه 
وعده،  غير در جانب وعيد بسط دادرا مقام انذار بود كالم  اين انذارات توعيد مكذّبين است و چون
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َفَمْن « باشد. ميت براي مستحقّ امستحقّ و اثبات عقوب حزن غيرو  خوفو مناسب مقام وعيد نفي 
ً َعَلى اهللَِّ    َأْظَلُم ِممَِّن افْـَرتى . آوردن به تر از آن است كه به خدا دروغ افترا بندد پس چه كسي ظالم »َكِذ

مفتري  يتظلماأكيد بر و ت گذشتآنچه كه از آن فاء تفريع و استفهام انكاري اشاره به استنباط 
 يتظلمامقصود اثبات  ليكنمفتري است از  غير يتظلماباشد. زيرا كه مفهوم آن اگرچه نفي  مي

باشند  نمي اهلرياست  برايد از مفتري ائمه جور و رؤساي ضاللت است كه راو م .ه استمفضّل علي
ند، نك ميرا تكذيب  واز كساني هستند كه فقط آيات ا شداند، و آنان از ظلم نك ادعاي خالفت مي و

تصديق آيات  ياز آن دو است، زيرا كه آن، منافاخف داند از ظلم  بر خدا چيزي را كه نمي قائلو 
تِه« يست چنانچه گذشتن ِ مستحقّ  همانا اوزيرا گذشت كه يا آيات او را تكذيب كند  »َأْو َكذََّب 

و  اعظم آن، و مقصود از آيات، تابع ائمه جور است ،ب آياتكذّمد از راآتش است و م صحابت
امت است كه دعوت منافقين ين و مكذّبين فترمو از باشد  مي عبارت از واليت استكه  غايت آن

  »قول او ...بيعت كردند به قرينه  ظاهري را قبول كرده و با محمد ص به بيعت اسالمي
ب يذكات ما را تيه آك يسانك يابواب آسمان بر رو« :280ديفرما ين سوره ميو در ادامه در هم

اند گشوده نخواهد شد و به بهشت در نخواهند آمد تا آنگاه  ردهكبار كاند و نسبت به آنها است ردهك
ه به ك يسانك« :281ديفرما يو م .»ميده يفر مكين ينچنين بگذرد و مجرمان را ازه شتر از سوراخ سوك

 يتيه هر آكسازم، چنان  (شان)گردانيش رويات خويه از آك يزودبنند ك ير مبكن تيناحق در زم
آن نروند و اگر طريق گمراهي ببينند از آن بروند نند از يت ببيق هدايو اگر طراورند يمان نينند ايرا بب

زيرا اينان آيات ما را تكذيب كردند و از آنها غفلت ورزيدند و اعمال آنان كه آيات ما و ديدار ما 
 اتدر شرح اين آي .»شد آيا جز در مقابل كردارشان كيفر خواهند ديد؟هدر را تكذيب كردند 

ْ�ِرفُ ««: 282فرمايند مي كنم، بنابراينكه سين براي تاكيد باشد، يا روز قيامت  حتماً منصرف مي »َسَأ
حقّ او بوده است. و چون اهتمام به بيان به غير نصرف به سبب تكبر مسازم كه انصراف  ظاهر مي

                                                                                                                                                                                              
تِنا َو اْسَتْكبَـُروا َعْنها ال تـَُفتَُّح َهلُْم َأْبواُب «، 40سوره اعراف، آيه  - 280 ِ بُوا  السَّماِء َو ال َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة َحىتَّ يَِلَج ِإنَّ الَّذيَن َكذَّ

 » َسمِّ اْخلِياِط َو َكذِلَك َجنِْزي اْلُمْجرِمني  اْجلََمُل يف
ِيتَ الَّذيَن يـََتَكبـَُّروَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َو ِإْن يـََرْوا ُكلَّ آيٍَة «، 146-147سوره اعراف، آيات  - 281 ْ�ِرُف َعْن آ ال يـُْؤِمُنوا َسَأ

َنـَّ  ِ ا َو ِإْن يـََرْوا َسبيَل الرُّْشِد ال يـَتَِّخُذوُه َسبيًال َو ِإْن يـََرْوا َسبيَل الَغيِّ يـَتَِّخُذوُه َسبيًال ذِلَك  تِنا َو كانُوا َعْنها غاِفلنيَ ِ ِ بُوا  َو   ُهْم َكذَّ
تِنا َو ِلقاِء اْآلِخَرِة َحِبَطْت أَ  ِ  » ْعماُهلُْم َهْل ُجيَْزْوَن ِإالَّ ما كانُوا يـَْعَمُلونالَّذيَن َكذَّبُوا 
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�رف«: گفترف، لذا ناسبب انصراف است نه ص يا به  حكمبه تقديم مسنداليه كه تقويت  »أ أ
ِيتَ « حصر باشد كه آن احكام نظام معاش و حسن معاد است، و ظهور من  هاز آيات تدويني »َعْن آ

هآيات تكوينيه، يا از آيات تكويني هآفاقي از جميعباشد، يا  آنها آيات عظمي مي و اعظم هو انفسي 
منتحل كبر در سازند يا  را ظاهر ميكنند كبر  ميتكبر در زمين كساني كه  »الَّذيَن يـََتَكبـَُّروَن ِيف اْألَْرضِ «

 يبا متكبر، صدقه است، و تكبر به سبب كبريا وتكبر به امر ابه غير حق زيرا كه  »ِبَغْريِ اْحلَقِّ « شوند مي
ا«شود.  آيات نمي انقيادو تعالي حقّ است، و آن دو نوع مانع از ا و اگر  »َو ِإْن يـََرْوا ُكلَّ آيٍَة ال يـُْؤِمُنوا ِ

به  اذعاناز عطف مسبب بر سبب است كه تكبر آنها مانع از هر آيتي را ببينند به آن ايمان نياورند، 
 ذرا اتخا هببينند آن را شد راو اگر راه ر »ال يـَتَِّخُذوُه َسبيالً َو ِإْن يـََرْوا َسبيَل الرُّْشِد « استآيات من 

و اگر  »َو ِإْن يـََرْوا َسبيَل الَغيِّ يـَتَِّخُذوُه َسبيالً «كردند.  كنند، چون آنها با تكبرشان به راه رشد پشت نمي
 رشد و غي سبيلد از را، و مبه سبب اقبالشان به غيكنند،  مي ذرا اتخا هراه گمراهي ببينند آن را

به عقل است كه  طريقيگوئيم: براي نفس  رساند، بلكه مي اعمال و اخالقي است كه به آن دو مي
بين آن دو  واقعاست، و نفس برزخ  غيي به جهل است كه آن ا هديعد طرقو  آن رشد است،

به جهل  طرق آنآن از لوازم  به عقل است و ضد آناز لوازم طريق  حسنهاست، و اعمال و اخالق 
و تكبر و عدم ايمان به آيات  صرفر شد از وذكماست، يا آن كه  كلآن تكبر سبب  »ذِلكَ «است. 

تِنا« سبيل رشد و اتّخاذ سبيل غياتّخاذ  عدمو  ِ بُوا  َنـَُّهْم َكذَّ تكذيب آيات ما را كه سبب شد  »ِ
و از آن  » َو كانُوا َعْنها غاِفلنيَ «آيات عظماي ما يا مطلق آيات است. نمايند، كه سبب كل تكذيب 

تِنا َو ِلق«جهت اينكه آيات هستند.  غافل بودند به ِ بُوا  و كساني  »اِء اْآلِخَرِة َحِبَطْت َأْعماُهلُمْ َو الَّذيَن َكذَّ
است و  »انّ «عطف بر مدخول رود  كه آيات ما و لقاء آخرت را تكذيب كردند اعمالشان هدر مي

آيات به دليل اينكه  هاآن صورت قياس اقتراني از شكل اول است، و صورت آن چنين است: رآن ب
از آن نفعي  رود پس هدر ميما را تكذيب كردند، و هر كس كه آيات ما را تكذيب كند اعمالش 

 »َهْل ُجيَْزْوَن ِإالَّ ما كانُوا يـَْعَمُلون«به آيات نزديك سازد.  انقيادبرند تا اينكه آنها را به سبيل رشد و  نمي
نيست، پس  شبيهاعمال به عدل  بطحگويا كه گفته شده: شوند،  آيا جز آنچه كردند جزا داده مي

 »زاي اعمال آنان نيست.ج: حبط اعمال، جز گفت
همه د ينكه آدم را سجده كم يه گفتكبه مالئ«: 283ديفرما يس ميم در باب رفتار ابليرك در قرآن

در شرح اين آيه  .»زد و استكبار جست و او از كافروان بود باز كه سرابليس جز سجده كردند 
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يعني به يادآر يا يادآوري  »اذ قال ربك«قول او طف است به ع وقتي گفتيم »َو ِإْذ قـُْلنا«: 284اند فرموده
به مالئكه يا  »ِلْلَمالِئَكةِ « است جميع آنچه در زمين است براي شما آفريده شدهكه كن تا بدانيد 

 زمين بوده مالئكهمسجود (ع) آدميت آدم ة ما آمده، زيرا مرتب مالئكه زمين همانطور كه در اخبار
مسجود  شعلويت هب(ع) آدم طبق آنچه كه گذشت كه همانا  به مالئكه جميعاً استو يا منظور  ،است

كه  مالئكه را امر كرد به سجده آدم (ع)است كه خدا گرديد. و در اخبار ما وارد شده هجميع مالئك
 .سجده كنيد به آدم »ِآلَدمَ اْسُجُدوا « بود. اودر صلب دو و خاندان آن  )ع( و علي )ص(نور محمد 

 دوسجمخاك در برابر  غايت تذلّل سقوط بربه مسجود است و چون  تذلّلت خضوع و غايسجده، 
 امرتحت تذّلل ، جااز سجده در اينو مراد  است. نماز شدهة سجد اسماً، سجده تعياست؛ لذا در شر

اراده كند چون به آن آنان اگر چيزي  مهكه نسبت به ه حيثيبه باشد  مي به اوسخّر تو  (ع) آدم
قواي آدم در نظير تسخّر جز ابليس (ع) آنها به آدم ة مالئكه و سجد تسخّربشود. و پس بگويد بشو 

پس سجده كردند  »َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبليسَ « باشد. اين عالم ميدر شيطان او كه وهم عالم صغير است، جز 
 مضطربمتحير و  وقتي أبلس. يا از ، استاز رحمت خدا شديئس  وقتيافعيل از أبلس  مگر ابليس،

 .ه فعل او فعلي بود كه شايسته بود بر آن نادم باشد، زيرا كاست شد وقتي نادم أبلس. يا از است شد
 گفته شدهو  گويا مجرد استعمال نشده است و گرديد قطعساكت شد و حجت او وقتي  أبلسيا از 

ابا كرد و استكبار  »َو اْسَتْكَربَ   َأىب« باشد. ميشود  نمي ، منصرفلذااست و ي جماسم عآن است كه 
فطرت او و از كافرين بود، يعني  »َو كاَن ِمَن اْلكاِفرينَ « سبب بر مسبب است. ورزيد از قبيل عطف

 ناگهاني واقعكفر بر او  نكه مؤمن باشدبود. نه اينكه پس از اي طاعتو ترك  اباءو بود كفر  فطرت
انند همشد  ناگهاني واقع مياگر انقياد حيثي كه ذاتي او بوده، به  اباء از انقيادت وشده باشد چون ق

روايت شده: شيطان من به دست من اينكه  باشد كه بر او عارض شد كما كه انقياد عرضي  بود آن مي
 »است. اسالم آورده

آفرينم چون تمامش  پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشري را از گل مي«: 285فرمايد و مي 
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ُتُه َو نـََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي ِإْذ قاَل رَبَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإّينِ خاِلٌق َبَشرًا ِمْن طنيٍ «، 71-78سوره ص، آيات  - 285 فـََقُعوا لَُه   فَِإذا َسوَّيـْ

َ ِإْبِليُس َما َمنَـَعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت  ِإالَّ ِإْبِليَس اْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمْن اْلَكاِفرِينَ  َكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ َفَسَجَد اْلَمَالئِ  ساِجدينَ  قَاَل 
ٍر َوَخَلْقتَ  بَِيَديَّ َأْسَتْكبَـْرَت َأْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلنيَ  َّ ْنُه َخَلْقَتِين ِمن  ٌر مِّ َ َخيـْ َها فَِإنََّك َرِجيمٌ  ُه ِمن ِطنيٍ قَاَل َأ َوِإنَّ َعَلْيَك  قَاَل فَاْخُرْج ِمنـْ

 .»َلْعَنِيت ِإَىل يـَْوِم الدِّينِ 
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اش كنيد همه فرشتگان سجده كردند مگر ابليس كه  كردم و در آن از روح خود دميدم همه سجده
استكبار ورزيد (بزرگي فروخت) و از كافران شد. گفت اي ابليس چه چيز تو را از سجده كردن در 

ام منع كرد؟ آيا استكبار ورزيدي يا مقامي ارجمند داشتي؟  خود آفريدهبرابر آنچه من با دو دست 
اي و او را از گل. گفت از اينجا بيرون شو كه تو مطرودي  گفت من از او بهترم. مرا از آتش آفريده

كه از بندگان خدا باشد و  ردمسيح ابايي ندا«: 286فرمايد و مي .»و تا روز قيامت لعنت من بر توست
باز زند و سركشي كند بداند كه خدا  ب نيز ابائي ندارند. هركه از پرستش خداوند سرمالئكه مقرّ

اند  اند و كارهاي نيك كرده ما آنان كه ايمان آوردهاّ .همه را در نزد خود محشور خواهد ساخت
و  ءي را كه اباناجرشان را به تمامي خواهد داد و از فضل خويش بر آن خواهد افزود. اما كسا

د هب خواهد داشت و براي آنها غير خدا ولي و نصيري نخواكردند به عذابي دردآور معذّ استكبار
كه از  ردمسيح ابايي ندا »َلْن َيْستَـْنِكَف اْلَمسيُح َأْن َيُكوَن َعْبدًا هلِلَِّ ««: 287اند ، در شرح اين آيه فرموده»بود

سازي براي تعريض به  نصاري در افراطشان و مقدمه هجواب ديگري است ب ،بندگان خدا باشد
َو َال اْلَمالِئَكُة « ).ع(است از عبادت خدا در امر او به واليت علي  (ص) از امت محمدمستنكفين 

 كند استنكاف وا عبادتهركه از و  .بمالئكه مقرّنه و  »اْلُمَقرَّبُوَن َو َمْن َيْستَـْنِكْف َعْن ِعباَدتِِه َو َيْسَتْكِربْ 
ترفّع چيزي است به تصور اينكه در آن نقصاني هست و استكبار  ترّفع براستنكاف،  .استكبار ورزدو 

پس زود باشد كه آنها را چه  »َفَسَيْحُشُرُهمْ « دارد. في نفسه رفعتاست به تصور اينكه مستكبر بر آن 
.  »ِإَلْيِه َمجيعاً «عابدين و مستنكفين حشر كند  از قول خدا در  آن تعريضي به مستنكفيندر و به او جميعاً

َو َعِمُلوا « ،با بيعت عامه اما كساني كه ايمان آوردندپس  »فََأمَّا الَّذيَن آَمُنوا« .(ع) استواليت علي 
 او اعمالي كه متعلّق به آن است، يا ايمان آوردند ب هبه بيعت خاصعمل صالح كردند و  »الصَّاِحلاتِ 

كه آنچه كه در اصل صالح  شناختيو عمل كردند كه متعلّق به آن است  به اعماليو  هبيعت خاص
باب فرعيت، و هر چه  پس صالح است ازواليت است و هر چيزي كه متعلّق به آن باشد آن است 

پس  »فـَيـَُوفِّيِهْم ُأُجورَُهمْ « صالح نيست اگر چه به صورت صالح باشد.پس نباشد آن كه متعلّق به 
َو َيزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َو َأمَّا الَّذيَن اْستَـْنَكُفوا َو «. استبه تمام  ءاعطا توفيهدهند.  ياجورشان را تمام م

                                                                                                                                                                                              
 َلْن َيْستَـْنِكَف اْلَمسيُح َأْن َيُكوَن َعْبدًا هلِلَِّ َو َال اْلَمالِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَن َو َمْن َيْستَـْنِكْف َعنْ «، 172-173سوره نساء، آيات  - 286

يُـَوفِّيِهمْ   ُأُجوَرُهْم َو َيزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َو َأمَّا الَّذيَن ِعباَدتِِه َو َيْسَتْكِربْ َفَسَيْحُشُرُهْم ِإَلْيِه َمجيعًا فََأمَّا الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت فـَ
ً أَليماً َو ال  بـُُهْم َعذا يُـَعذِّ  »َجيُِدوَن َهلُْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوِليًّا َو ال َنصرياً اْستَـْنَكُفوا َو اْسَتْكبَـُروا فـَ
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ً أَليمًا َو ال جيَُِدوَن َهلُْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوِليًّا َو ال َنصرياً  بـُُهْم َعذا و از فضل خويش بر آن  »اْسَتْكبَـُروا فـَيـَُعذِّ
ب خواهد داشت و براي و استكبار كردند به عذابي دردآور معذّ ءكه اباي را نخواهد افزود. اما كسا

نصير نبوت و نبي است و ولي واليت همانطور كه گذشت  .د بودهآنها غير خدا ولي و نصيري نخوا
بايستند اهآندر مقام آن دو خلفاي است و  و ولي.« 

گفتيم آدم را سجده  الئكهمو شما را بيافريديم و صورت بخشيديم، آنگاه به «: 288فرمايد مي
كنيد همه جز ابليس سجده كردند و ابليس در شمار سجده كنندگان نبود. گفت وقتي تو به سجده 

اي و او را  فرمان داده شدي چه چيز تو را از آن باز داشت. گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفريده
بيرون رو كه تو از  ،نير كاز گل. گفت از اين مقام فرو شو، تو را چه رسد كه در آن تكب

و هر آينه شما را آفريديم،  »َو َلَقْد َخَلْقناُكمْ «: 289اند اين آيات را اينگونه شرح فرموده .»خوارشدگاني
ُكمْ «. و قبح كافران به آن استنعم  شراشم َ�وَّْر  ، يعني پدر شما آدمسپس صورت داديم شما را »مثَُّ 
آن به منزله نطفه است، و سپس آن را در چهل روز كه خلق كرديم خاكش جمع كردن را با  (ع)
هايتان در ارحام و پس از  نطفه القاءبا خلق كرديم شما را يا شود،  آنطور كه گفته ميداديم  تصور

حسن از امتياز چشم و بيني و دست و پا و شما را صورت داديم گذشت زماني به صورت جسماني 
و سعادت و شقاوت،  حسنه و سيئهت روحاني از اخالق و غير آن و به صور طويلو قصير و و قبيح 

 »مثَُّ قـُْلنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدمَ «تعالي ندارد كه  وقول ا منافياست. و  و به اين معني در خبر اشاره شده
به ت بعد از نزول لطيفه آدمي (ع) هاي آدم گفتيم آدم را سجده كنيد، زيرا كه ذريه مالئكهسپس به 

دو، دو جهت عليا و  آنكه  شنفس ةحوا بر مروهبوط آن بر صفاي نفسش، و  هبوطزمين بدن، و 
شود  مي هستند امر هاموكّل بر آنآنها شوند، و به ماليكه كه  آدم ابوالبشر مي ثلاند، م سفالي نفس

كه اهمه. زيرا ند جز ابليس وآي ميدربه انقياد آن كنند و  ن لطيفه سجده كنند، پس سجده ميايكه به 
نشكند تسليم  ةو قلبي هو عبادات قالبي ههاي شرعي رياضت ارا باو تا سورت كبريائش و استعاليش 

كه  آنچهاشاره به  آوردم سالا منشيطان من به دست آيد، و  به انقياد او درنميشود، و  نميآدم (ع) 
د مگر ابليس كه از نپس سجده كرد »السَّاِجدين َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبليَس ملَْ َيُكْن ِمنَ «. است ذكر كرديم

                                                                                                                                                                                              
ُكْم مثَُّ قـُْلنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا «، 11-13سوره اعراف، آيات  - 288 َ�وَّْر ِإالَّ ِإْبليَس ملَْ َيُكْن َو َلَقْد َخَلْقناُكْم مثَُّ 

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتين . ِمَن السَّاِجدين َ َخيـْ ٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن طنيٍ   قاَل ما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك قاَل َأ قاَل فَاْهِبْط ِمْنها َفما َيُكوُن   ِمْن 
 .»اِغرينَلَك َأْن تـََتَكبـََّر فيها فَاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّ 
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فطرت سركشي و استكبار  وبه اين كه فطرت ا باشدتا اشاره  »مل يسجد«نفرمود  سجده كنندگان نشد
، و لذا وارد به تبديل آناز سنخ سجده كنندگان نبود، و سجده براي او امكان نداشت مگر و او بود 

قاَل ما «بود، و خودش را در مأمورين داخل كرده بود. از مأمورين به سجود ن وشده است، كه ا
كه سجده نكني يا چه چيز تو را منع كرد كه اضطراراً چه چيز ترا منع كرد گفت  »َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجدَ 

ِإْذ َأَمْرُتَك «خصوصاً بعد از منع.  استبراي تاكيد  »ال«زياد كردن زائده است و  »ال«سجده نكني؟ يا 
 َ ٌر ِمْنهُ قاَل َأ آن چيزي كه مرا به ترك سجده من از او بهترم. يعني گفت چون تو را امر كردم  »َخيـْ

ن است زيرا ماده مبهتر بودن من از او به بهتر بودن بهتر هستم، و از او كه من  استوادار كرد اين 
ٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن طنيٍ   َخَلْقَتين« كه تو مرا از آتش خلق كردي و او را از گل، و آتش علوي شفاف  » ِمْن 

در خبر و آن متّصل شود و گل خالف آن است.  و مبدل هرچيزي است كه بهمنيره سريع االثر 
از ابليس انانيت اول كسي كه قياس كرد ابليس بود و در خبر است: اول معصيتي كه ظاهر شد  :است

او با دشمنش ابليس مگر اينكه كند  نميدر دين او قياس  يه كسك خوردهقسم  شلعين بود. و به عزّت
. و در خبر ديگر است كه : ابليس دروغ گفت، خدا او را جز از شوداز آتش قرين  درك اسفلدر 

را«: گفت گل نيافريده است، خدا از درخت سبز براي شما آتش قرار  »جعل لكم من الشجر األخضر 
قاَل «ن درخت آفريد و اصل درخت از گل است. اين آتش و از ايابليس را خداوند از . همانا داد

در آن د كه باشتو را ن »َفما َيُكوُن َلَك َأْن تـََتَكبـََّر فيها«. گفت از آن فرود آي، از آسمان »فَاْهِبْط ِمْنها
ُرْج ِإنََّك ِمَن فَاخْ «د. كنخدا  تواضع بهاين محل رفيع براي كسي است كه  زيرا كهتكبرورزي 
  »هستي. خوارشدگانپس خارج شو كه تو از  »الصَّاِغرين
و آنان كه به آخرت ايمان ندارند و دلهايشان انكار كند و آنها مستكبرند به « :290فرمايد و مي

سازند او متبكران را  داند كه چه در دل پنهان دارند و چه چيز را آشكار مي راستي كه خدا مي
وقتي به آنها گفته شود كه پروردگارتان چه چيز نازل كرده است گويند دوست ندارد، چون 

ْآلِخَرِة قـُُلوبـُُهْم ُمْنِكَرةٌ ««: 291فرمايند در شرح اين آيات مي ،»هاي گذشتگان افسانه ِ  »فَالَّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن 
َو « راآخرت  مرشناسند و نه ا نه خدا مي ،قلوبشان منكر است ايمان ندارندبه آخرت كساني كه پس 

                                                                                                                                                                                              
ْآلِخَرِة قـُُلوبـُُهْم ُمْنِكَرٌة َو ُهْم ُمْسَتْكِربُون«، 23-24سوره نحل، آيات  - 290 ِ ال َجَرَم َأنَّ اهللََّ يـَْعَلُم ما ُيِسرُّوَن َو   فَالَّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن 

ِلَيْحِمُلوا َأْوزاَرُهْم كاِمَلًة يـَْوَم اْلِقياَمِة َو ِمْن  ُه ال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكِربيَن َو ِإذا قيَل َهلُْم ما ذا َأنـَْزَل رَبُُّكْم قاُلوا َأساطُري اْألَوَّلنيما يـُْعِلُنوَن ِإنَّ 
 »  َأْوزاِر الَّذيَن ُيِضلُّونـَُهْم ِبَغْريِ ِعْلٍم َأال ساَء ما َيِزُرون
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و باشد  مي حكم خلفايشاستكبار خروج از حكم خدا و زيرا كه آنان مستكبرند و  »ُهْم ُمْسَتْكِربُون
به معني كسب ذنب  »جرم«مصدر از  »ال َجَرمَ « .اند خارج شدهخلفاي او خدا و عدم اعتقاد به ها از  آن

 وشود.  ، و ليكن به معني حقّاً استعمال مي)گناهي نيست( است الذنبدر اصل  الَجَرمَ معني است و 
َأنَّ اهللََّ « باشد. چنين متحقق و ثابت مياعتقادي  در چنين جايي يعني در الذنبيا  الجرممعني اصل 

چه كنند و آن داند آنچه پنهان مي همانا خدا مي »يـَْعَلُم ما ُيِسرُّوَن َو ما يـُْعِلُنوَن ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكِربينَ 
سازند همانا او مستكبرين را دوست ندارد، تعليل براي مقصود از تهديد بر افعال آنهاست  علني مي

منكر است يعني  به رجعتقلوبشان آورند؛ يعني  و در خبر است كه ايمان به آخرت نميبالمؤاخذه. 
دوست را و همانا او مستكبرين يعني به واليت علي ع ع  واليت عليمستكبرانند از  آنها است و كافر
ِلَيْحِمُلوا َأْوزاَرُهْم كاِمَلًة يـَْوَم اْلِقياَمِة َو ِمْن َأْوزاِر  َو ِإذا قيَل َهلُْم ما ذا َأنـَْزَل رَبُُّكْم قاُلوا َأساطُري اْألَوَّلني«. ندارد

و هرگاه به آنها گفته شود پروردگار شما چه چيزي بر شما  »  ُرونالَّذيَن ُيِضلُّونـَُهْم ِبَغْريِ ِعْلٍم َأال ساَء ما َيزِ 
هاي پيشينيان تا در روز قيامت بار گناه خويش و بار گناه كساني را كه به  گويند افسانه نازل كرده مي

ناداني گمراهشان كرده بودند بردارند. گفتند آن(ها) براي مردم گمراه كنندگانند و مانع هستند و 
ِبَغْريِ « كنند اوزار اين قول و منع و بعض اوزار كساني كه گمراه كردند و ينكه حمل ميغايت آن ا

ظرف لغو است  ، يا»ِلَيْحِمُلوا«اعل ف اآن ييا فاعل  »ُيِضلُّونـَُهمْ «مفعول  ظرف مستقرّ حال است از »ِعْلمٍ 
براوست كه كه جاهل معذور نيست بدان جهت كه  . و در خبر است»ُيِضلُّونـَُهمْ «يا به  »َحيِْمُلوا«متعلّق به 

است كه   )ع( از باقرو تا بين حقّ و باطل راتميز دهد. كرده  ميبا عقل خود نظر  كرده و ميبحث 
است  ع   و از صادق .پيشينيانة : افسانگفتنداست؟  دهكرع چه چيزي نازل  علي بارةپروردگارتان در

عصايي به عصاكوبيده نشد و فرج  و حجامت هم خون ريخته نشدة شيشة اندازكه به خدا سوگند به 
، بدون نباشداينكه وزر آن برگردن آن دو  د و مالي از غيرحالل گرفته نشد مگرشحرامي غصب ن

پس داخل شويد از «: 292فرمايد و در ادامه همين آيات مي »عالميان چيزي كاسته شود. اوزاراينكه از 
 »جايگاهي است جايگاه متكبران. دب .مخلّد در آن ،دربهاي جهنم
بينيم به  شوند، يا چرا پروردگار خود را نمي بر ما نازل نمي مالئكهگفتند چرا « :293فرمايد و مي

                                                                                                                                                                                              
ين« ،29سوره نحل، آيه  - 292 َلِبْئَس َمثْـَوى اْلُمَتَكربِّ  .» فَاْدُخُلوا أَْبواَب َجَهنََّم خاِلديَن فيها فـَ
َنا اْلَمالئِ «، 21سوره فرقان، آيه  - 293 ُفِسِهْم َو   رَبَّنا َلَقِد اْسَتْكبَـُروا يف  َكُة َأْو َنرىَو قاَل الَّذيَن ال يـَْرُجوَن ِلقاَء َلْو ال أُْنِزَل َعَليـْ َأنـْ

 .»َعتَـْوا ُعتُـوًّا َكبريا
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َو قاَل « :294فرمايند ميدر شرح اين آيه  .»راستي كه استكبار كردند و تكبر كردند تكبري بزرگ
لقاء و عقاب ما، يا ما و ثواب ما حساب  يا ،به لقاي ماندارند كساني كه اميد  و »الَّذيَن ال يـَْرُجوَن ِلقاَء

عدم التفات و توجه  سبب ، يا بهوسبب عدم اعتقاد به اه به لقاء پروردگار يا ب. و عدم رجاء مظاهر ما
َنا الْ «به آخرت.  ينمعتقداكثر مانند حال  اوطلب عدم به او است، و   مالئكهچرا  »َمالِئَكةُ َلْو ال أُْنِزَل َعَليـْ
 ص تصديق محمد براييا رسالت خدا  رايبراي رسالت رب، زيرا كه ملك ب ،شوند بر ما نازل نمي
پس چرا شود  مي نازل ص : اگر ملك بر محمددهد مييا معني است  اولي از بشردر رسالتش، 

 »رَبَّنا  َأْو َنرى«تر از او نيستيم.  نباشيم پاييناو از اولي ل ملك وشود، اگر ما به نز بر ما نازل نميمالئكه 
ص  ، يا به ما خبر دهد كه محمدبه تكاليف ما بينيم كه خودش ما را خبر دهد يا پروردگارمان را نمي

تا او شود  نمي فرستد پس چرا بر ما ظاهر داريم كه رسول براي ما مي ربياست، يا اگر ما من رسول 
 »َو َعتَـْوا ُعتـُوًّا َكبريا« همانا استكبار كردند در خودشان نزد خودشان »أَنـُْفِسِهمْ   اْسَتْكبَـُروا يفَلَقِد «را ببينيم؟ 

  »در استكبار از حد گذشتند.اي بزرگ،  سركشي كردند سركشيو 
آنهايي كه از بندگي  ،پروردگارتان گفت مرا بخوانيد تا اجابت كنم شما راو « :295فرمايد و مي

مضاف نيز  و اين فرمايش رب .»كه در عين خواري به جهنم درآيند يزودبمن استكبار ورزيدند 
فرمايد تا با بيعت ولويه از جهنم طبع به عالم  ن جانب اللّه دعوت به بندگي او ميهست كه همه را م

  ورزند. علوي بكشاند وليكن اكثر الناس از اين تبعيت استكبار مي
كردم، و از  افراطخدا  جنبگويد اى حسرتا بر من كه در كسي بتا « :296فرمايد مي
بودم. يا چون  يا بگويد اگر خدا مرا هدايت كرده بود، من از پرهيزگاران مى كنندگان بودم. مسخره

آري آيات من .  شدم گرديدم، از نيكوكاران مى عذاب را ببيند، بگويد اگر بار ديگر به دنيا باز مى
پس تكذيب كردي آنها را و استكبار ورزيدي و از كافران بودي. در روز  ،براي تو نازل شدند

اند (يعني آيات خدا كه انبياء و اولياء و اوصياء الهي باشند را  قيامت كساني را كه به خدا دروغ بسته
جايگاهي بيني كه رويشان سياه شده است. آيا متكبران را در جهنم بد  اند) را مي تكذيب كرده
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يت  بَلى  َكرًَّة فََأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسنني   َأْو تـَُقوَل حَني تـََرى اْلَعذاَب َلْو َأنَّ يل  ُمتَّقنيَلُكْنُت ِمَن الْ   َلْو َأنَّ اهللََّ َهداين َفَكذَّْبَت   َقْد جاَءْتَك آ
ا َو اْسَتْكبَـْرَت َو ُكْنَت ِمَن اْلكاِفريَن َو يـَْوَم اْلِقياَمِة تـََرى الَّذيَن َكَذبُوا َعَلى اهللَِّ ُوُجوُهُهْم  َجَهنََّم َمْثوًى   ُمْسَودٌَّة َأ َلْيَس يفِ

ينَ    .»ِلْلُمَتَكربِّ
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ن كراهت آ بگو ما را ياكن ما را كه بگويد، امر »َأْن تـَُقولَ ««: 297فرمايند در شرح اين آيه مي ».نيست
َْتَِيُكُم اْلَعذاب« بدل ازيا تا نگويد، يا  ،دارد كه بگويد َو اتَِّبُعوا «يا نحو بدل اشتمال،  بهاست  » َأْن 

 »نـَْفسٌ « بگويدقبل از آنكه  )كنيد تبعيتاز بهترين چيزي كه بر شما نازل شده ( » َأْحَسَن ما أُْنِزَل ِإلَْيُكم
فرد غير معين  ةبعيد است و اراد و معناً اًدر اينجا لفظ »نـَْفسٌ «عموم بدلي يا اجتماعي از  ةارادنفسي، 

   َحْسَرتى«. مالحظه تحقير از تنكير است و از آن اين منظور است ليكنقريب است،  اًمفيد لفظ معناً
ع يا در  علي ةدربار ا، يدر جنب خدا واحسرتا بر چيزي كه افراط كردم »َجْنِب اهللَِّ   ما فـَرَّْطُت يف  َعلى

يا يا او و امامان بعد از او است ع  علي »َجْنِب اهللَِّ «از  مرادواليت او، چنانچه اخبار زيادي وارد شده 
ست كه عدل را وصف اكساني بر دم در روز قيامت مر حسرت شداع است:  از باقرو . واليت او

 (ع) . و از كاظم»َأْن تـَُقوَل نـَْفسٌ «است:  او عزّ و جلآن قول  وبا آن مخالفت ورزيدند،  سپسدند كر
از سجاد ع و و ع اللَّه هستيم. و از ا است. و از باقر است: ما جنب (ع) اللَّه اميرالمومنين : جنباست كه

 حجت خدا بر خلق است در روز قيامت. و از رضا و اوع است،  است: جنب اللَّه علي (ع) صادق و
است: من جنب اللَّه  (ع) است. و از علي (ع) اليت عليدرباره و: گفتكه  استدر اين آيه  )ع(

َأْو تـَُقوَل َلْو  « از ساخرينبودم و اگر  »َو ِإْن ُكْنُت َلِمَن السَّاِخرين«ست. كثير ا عنيهستم و اخبار در اين م
يا بگويد  » َكرًَّة فََأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسنني   َأْو تـَُقوَل حَني تـََرى اْلَعذاَب َلْو َأنَّ يل  َلُكْنُت ِمَن اْلُمتَّقني  َأنَّ اهللََّ َهداين

شدم يا حين ديدن عذاب بگويد اگر برايم بازگشتي بود از  كرد از متّقين مي اگر خدا مرا هدايت مي
گويد و  گاه چنين مي شو وحشت شيت تحيرغاكند كه از  داللت مي »َأوْ «و لفظ شدم،  سنين ميمح

كرد)  (اگر خدا مرا هدايت مي »َهداين َلْو َأنَّ اهللََّ «: واز قول ا مستفادجواب نفي است  » بَلى«گاه چنان. 
 گويد (درجواب) آنگه ميچه اثبات چيزي است كه نفي شد و رد بر آن است، گويا گفته شده:  و

 »َقْد جاَءْتكَ « .ما َهداين هللا ، رد بر قول آن:گويد بلي تعالي: خدا مي گفتشود؟ پس  گفته ميكه 
يت« ،است خوانده شده آنبا تأنيث  وبا تذكير ضمير  ااعتبار معن به همانا آمد بر تو، نقل شده كه  »آ

ت«كه است  جايزاز اشارات اخبار ذكر كرديم طبق آنچه كه و ع است،  د از آيات ائمهرام به  »آ
ا َو اْسَتْكبَـْرتَ «از او تفسير شود.  بعد ئمهو ا (ع) علي ستكبار را تكذيب كردي و اوآن  »َفَكذَّْبَت ِ

كه آيات  حيثاز آن  و بودي از كافران به خدا به كفرت »َو ُكْنَت ِمَن اْلكاِفرينَ « به آن راانقياد  كردي
ايمان به واليت  اايمان به خدا جز بزيرا كه به واليت  تبه كفر و، هستندمظاهر خدا  زيرا كههستند 

و كافر به باشد  مي خدا بر خلقشاعظم نعم به نعم خدا چه واليت از و به كفرت شود،  حاصل نمي
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يـَْوَم َو «واليت.  همگر ب ستنعمت، نعمت نيكه ، زيرا اعظم نعم است بلكه به جميع نعمكافر به  آن
 د به اتّكاءبر خدا دروغ بستنبيني كه  و روز قيامت كساني را مي »اْلِقياَمِة تـََرى الَّذيَن َكَذبُوا َعَلى اهللَِّ 

، مانند ادعاي امامت و خالفت از رسول، ادعاي كه به اذن خدا و خلفاء او نيست اي منصب ديني
و ادعاي وعظ و امامت جمعه و جماعت، و فتوا و ادعاي امر به معروف و نهي از منكر،  ء وقضا

ء و انفال و صدقات،  فيو اخذ اجراي حدود و تعزيرات، و تصرّف در اوقاف و اموال ايتام و غايبين، 
 طرقبه و احتياج به اذن و اجازه از خدا دارد.  اًيا خصوص اًمناصب ديني كه عموم زغير اينها او 
: حتّي اگر گفتند .امام نباشد كه امام است ود كسي است كه ادعا كند راروايت شده كه م هديعد

َجَهنََّم َمْثوًى   ُوُجوُهُهْم ُمْسَودٌَّة َأ لَْيَس يف«: اگرچه علوي فاطمي باشد. گفتعلوي فاطمي باشد؟ 
ينَ  ، گويا جواب سؤال مقدر استرويشان سياه است، آيا منزلگاه متكبرين در جهنم نيست؟  »ِلْلُمَتَكربِّ

 ،ند: حال آنان چنين است كه در جهنّمگفتچگونه است؟ پس  آنهاكه گفته شده: حال و مقام 
 »صورت استفهام ادا كرد تا تأكيدي بر اين معني باشد. ليكن به

از درهاي جهنم وارد شويد و همواره  )شود گفته مي(«: 298فرمايد و در ادامه در همين سوره مي
 وضع« :299فرمايد . در توضيح اين آيه مي»در آنجا بمانيد جايگاه متكبرين چه بد جايگاهي است

اشعار به اين است كه متكبر كسي است كه از اطاعت امام خارج شده در موضع مضمر براي ظاهر 
همان  رؤيت نفست و اناني يست وت نانانياز باشد و سرّ آن اين است كه خروج از اطاعت امام جز 

گفتيد: خدا پس از او ديگر پيامبرى نخواهد فرستاد. خدا گزافكار «: 300فرمايد و مي .»ر استتكب
كنند  هيچ حجتي در آيات خدا جدال مي كساني كه بي. سازد آورنده را اين گونه گمراه مى شك

در  .»نهد هر متكبر جباري اينچنين مهر ميكار آنان نزد خدا و مؤمنان سخت ناپسند باشد خدا بر دل 
َعَث اهللَُّ ِمْن بـَْعِدِه َرُسوالً ««: 301فرمايند شرح اين آيه مي و گفتيد خداوند بعد از او رسولي  »قـُْلُتْم َلْن يـَبـْ

باقي مانديد و گفتيد: خداوند پس از مرد بر كفرتان كه وقتي  دهد ي ميد، يا معنكرخواهد مبعوث ن
 بر آن بوديد. اسالفتاناينچنين است گمراهي كه شما و  »َكذِلكَ « رد.كنخواهد  مبعوثاو رسولي 
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ِت اهللَِّ ِبَغْريِ ُسْلطاٍن   يف ُ َعلىآ ُهْم َكبُـَر َمْقتاً ِعْنَد اهللَِّ َو ِعْنَد الَّذيَن آَمُنوا َكذِلَك َيْطَبُع اهللَّ ٍ َجبَّار   َأ  .»ُكلِّ قـَْلِب ُمَتَكربِّ
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ب«. جاوز از حدش راتمكند مسرف  خدا گمراه مي »ُيِضلُّ اهللَُّ َمْن ُهَو ُمْسِرفٌ « نده است شك كن »ُمْر
. كند نيستسزاوار است به آن يقين پيدا حالت يقين به چيزي كه يا شأن او ارتياب است و براي او 

ِت اهللَِّ   الَّذيَن ُجياِدُلوَن يف« ه زياد ه ابطال و اخفاء وكنند، ب آيات خدا مجادله مي بارةكه درآنان  »آ
ُهمْ « كردنو كم  بستن  سلطاني كه بر ايشان آورده شود، بدون حجت بلكه بهبدون  »ِبَغْريِ ُسْلطاٍن َأ

ن آآنان را به بر آنها آورده باشد و  يسلطنت ذيه كاينبدون يا  ،شك و هواي نفس و محض تقليد
پس نزد خدا و نزد كساني كه ايمان آوردند  »َكُربَ َمْقتًا ِعْنَد اهللَِّ َو ِعْنَد الَّذيَن آَمُنوا« مجبور سازد.

و  ،است »يضلّ «براي موصوله و مفعول  »مسرف هو من«از قول او  »من« كهاعراب آيه ناشايسته است. 
يا  ،يا خبر محذوف يا مفعول فعل محذوف است ،بدل از آن يا صفت آن است »يجادلون الذين«

جدال اّلذين جيادلون كرب «ه تقدير ب »مقتاً  كرب«يا  »سلطان بغري«قول او تعالي خبر آن  كه است ييمبتدا
موصوله و مبتدا  »مسرفمن هو «از يا  ،عائدبه تقدير  »َكذِلَك َيْطَبُع اهللَُّ « تعالي ويا قول ا ،است »مقتاً 
 »من«يا  »كذلك يطبع اهللَّ «يا  »كرب مقتاً « يا »بغري سلطانٍ «يا  ،خبر آن است »اّلذين جيادلون«و  ،است

اّلذين «به تقدير مبتدا يا به تقدير خبر جواب استفهام از خداست، يا  »اّلذين جيادلون« و استفهاميه است
 »كذلك يطبع اهللَّ «و  »كذلك يطبع اهللَّ «يا  »كرب مقتاً «يا خبر آن است  »بغري سلطانٍ « و ،مبتدا »جيادلون

به صورت  »كاف«به جعل است  »كرب«فاعل  »كذلك«يا  ،چه ذكر شدنيا خبر است چناكالم ف انيستا
ُكلِّ    َعلى«است.  »من«براي يا خبر  »جيادلون اّلذين«براي ست يا خبر اكالم استيناف  »اهللَّ  يطبع« واسم 

ٍ َجبَّار اشاره به صورت شده كه در اين  اضافه خوانده  به »قلب« بر هر قلب متكبر زورگو، »قـَْلِب ُمَتَكربِّ
و  ،داردمتعدد و متخالف ارباب كه  مردي ثلم ،دارد مهام عديدهق قلب متكبر و توزيع آن بر تفرّ

در اول بقره بيان  و كه در اين صورت نسبت تكبر به قلب مجاز است ،با تنوين خوانده شده »قلب«
 »بر آن گذشت.زدن و مهر قلوب ختم 

و روزي كه كافران را بر آتش عرضه كنند در زندگي دنيا از چيزهاي پاكيزه «: 302فرمايد و مي
زمين به غير دهند و اين بدان سبب است كه در  يد امروز به عذاب خواري پاداشتان ميدمند ش بهره

است  مرقومالسعاده در ذيل اين آيه  . در تفسير بيان»حق بزرگي فروختيد و تفسيق پيش گرفتيد
فسق خروج از اطاعت (مراد) از و است ت و تحقير خلق اناني هر بواستكبار ظهو مراد از « 303:كه

                                                                                                                                                                                              
ُتْم طَيِّباِتُكْم يفَو يـَْوَم يـُْعَرُض الَّذيَن َكَفرُ «، 20سوره احقاف، آيه  - 302 ا فَاْليَـْوَم   وا َعَلى النَّاِر َأْذَهبـْ ْنيا َو اْسَتْمتَـْعُتْم ِ َحياِتُكُم الدُّ

ُتْم تـَْفُسُقونَ  ُتْم َتْسَتْكِربُوَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َو ِمبا ُكنـْ   »ُجتَْزْوَن َعذاَب اْهلُوِن ِمبا ُكنـْ
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 »مرح«« .»به خودپسندي بر زمين راه مرو«: 304فرمايد و مي .»استاطاعت سزاوار كسي است كه 
بندگان خداي «: 306فرمايد برعكس آن ميدر جاي ديگر و  305.»اختبال حاصل از شدت فرح است

رحمان كساني هستند كه در روي زمين به فروتني راه روند و چون جاهالن آنان را مخاطب سازند 
اين بندگان رحمان،  »ِعباُد الرَّْمحنِ  وَ «: 307اند اين آيه را اينگونه شرح فرموده ،»به ماليمت سخن گويند

ُهَو الَّذي َخَلَق ِمَن اْلماِء «يا بر  » َو ُهَو الَّذي َمَرَج اْلَبْحَرْين«بر قول او ف است وعطممابعدش  هجمله ب
الَّذي َخَلَق السَّماواِت َو «بر قول او يا  »رَبِِّه َظهرياً   كاَن اْلكاِفُر َعلى«قول او يا  » يـَْعُبُدون« قول او يا »َبَشرا

ُهَو الَّذي َجَعَل اللَّْيَل َو «يا بر  »تَباَرَك الَّذي َجَعَل ِيف السَّماِء بـُُروجا«يا بر  » الرَّْمحن... اْألَْرَض َو ما بـَْيَنُهما 
ً « .»النَّهاَر ِخْلَفة ِعباُد «صفت كساني كه بر زمين به آساني راه روند،  »الَّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْو

م ئعالتا تعالي خواست  .باشد براي آن مييا خبر  »ُأْولِئَك ُجيَْزْوَن اْلُغْرَفة«: وو خبر آن قول ااست  »الرَّْمحنِ 
 مغرور نشوند وشود  مي الّله به آنچه كه از تجليات غيبي ظاهر را بيان كند تا سالكين الي يتمقام عبد

اند و مقام عبدبودن و  اند و از انانيت و اسارت نفس خارج گشته گمان نكنند كه آنان واصل شده
مگر از انانيتش خارج شود  نمي اند. زيرا كه مقام عبديت براي سالك حاصل صل نمودهاحضور ح

ر اين حسب ظهور در مظاهه مراتب اين مقام بادني و  ،جز از خداي تعالينبيند شود و فعل و صفتي 
نه  و مباين مباين را به نحو شهودند، نه كرا مشاهده  و آن نازل شودبر سالك الهيه است كه سكينه 

اتّحاد  متّحد متّحد را كه خبر از به نحو شهودرا كه خبر از حلول دهد و نه  محلّ حالّ به نحو شهود
است كه بر او سكينه مالك و نيست، بلكه مقام عبد بودن اين يت از مقام عبد از آنها دهد، كه چيزي

اراده و شعوري باقي نماند. لكن مقام حلول  و ذات و صفت و كه براي عبد فعل حيثي د بهومحيط ش
كه پرندة شود  مي اي از مقام عبديت و مخبر از آن است و در اين مقام عبد مانند كسي نمونهاتّحاد  و

فناء ذاتش بپرد، بلكه  اوخواهد از  نمي و ،از ذات خودشاعزّ باشد بلكه واقع شده عزيزي بر سرش 
در كند  تا از سرش پرواز نكند، پس كوشش مي كند ميكوشش  تالش وبيند. لذا  ميرا در پرواز او 

دهد دستش را و نه پايش را و نه ساير اعضايش  پس حركت نمي ،اعضايشصوتش و سكون  ضخف
دهد و اگر غير او بخواهد صدايش را بلند  حركت مي و افقĤن را تأنّي هباشد بآن و اگر مجبور به را، 

                                                                                                                                                                                              
 »َو ال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحا«، 37سوره اسرا، آيه  - 304
 .276، صفحه ترجمه 8بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 305
ً َو ِإذا خاطَبَـُهُم  وَ «، 63سوره فرقان، آيه  - 306  .»اْجلاِهُلوَن قاُلوا َسالماِعباُد الرَّْمحِن الَّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْو
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كه بلند نكند و كند  و درخواست ميكند  التماس مي نزدشرا حركت دهد  ئشكند يا اعضا
نطوركه صاحب پرنده راه آروند مگر  صاحبان سكينه راه نمي پسرا حركت ندهد  ئشاعضا
يعني به جهلشان، به مانند ن جاهالمورد خطاب رند قرار بگي و چون »َو ِإذا خاطََبُهُم اْجلاِهُلونَ «رود.  مي

كند مگر به چيزي كه  كه جاهل از حيث جهل خطاب نميزيرا كنند  معارضه نميجهل آنان با آنان 
از آنان ظاهر نشود تا سالمي،  »َسالما«: گويند به آنها بطور لين مي »قاُلوا« و رضاي خدا در آن نيست

 »ظاهر شود. كراهت دارند بر آنهااست و چيزي كه  حضورشانچيزي كه منافي 
، و در شرح اين آيه »هر آينه خدا متكبران و فخرفروشان را دوست ندارد«: 308فرمايد و مي

همانا خداوند كسي كه خودپسند باشد را دوست ندارد،  »ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ َمْن كاَن ُخمْتاالً «« :309اند فرموده
 والدينورزد حتّي تأنّف استيناف است در موضع تعليل و مختال كسي است كه از توجه به غير 

تأنّف والدين روحاني  انقياد، و كسي كه از والدين روحانيحتّي  به انقياد احدي درنيايدروحاني، و 
تواضع باشد به نقاد و و كسي كه به والدين روحاني م ورزدتأنّف هر چيزي جز خودش  زا ورزد

اش تواضع  والدين روحاني هپس مختال حقيقي كسي است كه ب .نمايدغير آن دو تواضع هركس 
شمارد و  ميعظيم كند، خودش را  التفاتكسي كه هرگاه به غير خودش فخر فروش،  »َفُخورا« نكند.

فخر بفروشد اش  و هر كس كه بر والدين روحاني ،اش را غير خودش را حقير؛ حتّي والدين روحاني
ش را از غير خودش ببيند كه در اين نفس، مگر اينكه حظّ فروشدخودش فخر  غيربر هر كسي 

و از آنجا كه واليت اصل  .كند ميتواضع  اواگر چه گمان كند كه و كند  ميآن تملّق  صورت
اختياالت و اصل آن و فخر بر اختيال هاست و  خيرات و قرابات است، و تواضع به آن، اصل تواضع

است، صحيح اختياالت اصل واليات و دشمن او اصل شرور و  (ع) آن است، و علية و مادفخرات 
و سپس  (ع) دشمن و فخر فروشي او به علياوالً اختيال است كه گفته شود كه منظور از آيه، 

ر خودش غيمعجب به نفس است نسبت به واليت و به غير آن است. و چون متكبر  او بهغير  اختيال
غير او آفريده نشده است مگر به خاطر انتفاع او ولو به كه شمارد گويا  نمي شرا جز اسباب انتقاع

ف آن بر خالكه كند، زيرا  از آنچه كه در دست اوست بر غير خودش انفاق نميو باشد،  تشهالك
 شكه او خودحتّي كند  غير بيند، او را منع ميبه انفاق از اي  مرتبه درگمانش است و ديگري را نيز 

او ديگران را از انفاق قوا و مدركات و انانيكند، و  امرش منع مي ت در طريق امامش و واليت ولي
                                                                                                                                                                                              

 .»ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ َمْن كاَن ُخمْتاًال َفُخورا« ،36سوره نساء، آيه  - 308
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بيند از ديگران كتمان  ش نمينفسبراي  حظّو مدح و جلب  صيتنعمي را كه در اظهار آنها 
لذا مختال فخور را به باشد.  نمي مالحظة حظّ نفسشه جز بآن كند،  ياظهارانفاق يا كند، و اگر  مي

 »وصف بياني تفسير نمود.
به تكبر از مردم روي مگردان و به خودپسندي بر زمين راه مرو «: 310فرمايد و در آيه ديگري مي

َو ال ُتَصعِّْر َخدََّك «« :311فرمايند ، شرح مي»خرامندة فخرفروشي را دوست ندارد زيرا خدا هيچ به ناز
در معاشرت با آنها كج نگير و از كسي كه با  ات را و گونة خود را از مردم برنگردان، گونه »ِللنَّاسِ 

ذلّت مدار بر مردمان به طمع آنچه كه اند: يعني  روي بر مگردان. و گفته اًزند استخفاف تو حرف مي
يا از  ،مرح شدت فرح استرو، مرح راه مروي زمين با و  »َو ال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحاً « نزد آنان است،

همانا خداوند هر  »ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخور«. آنها به آنچه كه نزد توست فرحاً تكبر كني
ي هايآن دو خصلت ومفهوم متقارب هستند،  دراختيال و فخر خودپسند فخرفروش را دوست ندارد، 

 نفسش، جنبو مالحظه غير و تحقير او در  ،به آن فرحنيت آن و هستند ناشي از مالحظه نفس و انا
و  »غلبه دارد. اوو تحقير  غيردر اختيال مالحظه نفس غالب است و در فخر مالحظه  ليكن
آيد شادماني  نچه به دستتان ميآرود اندوهگين نباشيد و بد تا برآنچه از دستتان مي«: 312فرمايد مي

   .»اي را دوست ندارد ستايندههيچ متكبر خود نكنيد و خدا 
هرآينه آنان كه در نزد پروردگار تو هستند از بندگي او و از غافلين مباش، «: 313فرمايد و مي

َو ٰالَتُكنَّ «: 314فرمايند كه . شرح مي»كنند گويند و بر او سجده مي ورزند و تسبيحش مي استكبار نمي
چنانكه آن طريقه مشاكله در  وٰالتغفلو نباش از غافلين، منهمكين در غفلت و نگفت:  »ِمَن اْلٰغاِفلنيَ 

همانا  »ِإنَّ الَّذيَن ِعْنَد رَبِّكَ «شد. با كه از حدوث غفلت منفكشود  مي انسان كمتركه مقابله است، زيرا 
او حضور  د كسي است كه برايراامر و نهي است و مكساني كه نزد رب تو، در موضع تعليل براي 

در سلسله صعود و مالئكه مقرّبين در خلفائهم و (ع) و رسوالن  ء (ع)حاصل شود از انبيا ونزد ا
كنند از عبادت او و تسبيح او بر سبيل  استكبار نمي »ال َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعباَدتِِه َو ُيَسبُِّحونَهُ «سلسله نزول. 

                                                                                                                                                                                              
 .»َو ال ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاِس َو ال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحاً ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخور«، 18سوره لقمان، آيه  - 310
 .375ترجمه، صفحه  11بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 311
ُ ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ ما فاَتُكْم َو ال تـَْفَرحُ   ِلَكْيال ََْسْوا َعلى«، 23سوره حديد، آيه  - 312 ُكْم َو اهللَّ   »وا ِمبا آ
  »ِإنَّ الَّذيَن ِعْنَد رَبَِّك ال َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعباَدتِِه َو ُيَسبُِّحونَُه َو َلُه َيْسُجُدونَ  َو ٰالَتُكنَّ ِمَن اْلٰغاِفلنيَ «، 206سوره اعراف، آيه  - 313
 .518ترجمه، صفحه  5العباده، جلد بيان السعاده في مقامات  - 314
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خواهي به آنها ملحق شوي و به  و اگر مي كنند استمراراًو بر او سجده  »َو َلُه َيْسُجُدونَ « استمرار
 »غافل مشو. ومتّصف گردي، پس از ذكر اصفات آنان 
ايم كه در اين جهان نه خواهان   اين سراي آخرت را از آنِ كساني ساخته« :315فرمايد و مي

اين خانه  »اْآلِخَرةُ  تِْلَك الدَّارُ «« :316در شرح اين آيه است كه .»برتري جويي هستند و نه خواهان فساد
: چه كسي از عذاب نجات اند شود، گويا كه گفته است كه از سابق ناشي مي جواب سؤاليآخرت، 

قرارداديم آن را  »َجنَْعُلها«: آن دار آخرت است گفتشود؟ پس  مي جنّاتد و چه كسي داخل ياب مي
، چون كسي كه در زمين خواهند مينعلو در زمين براي كساني كه  »ِللَّذيَن ال يُريُدوَن ُعُلوًّا ِيف اْألَْرضِ «

نه فساد، زيرا كه و  »َو ال َفساداً «شود.  من داخل نمية جويد منازع من است و منازع من به خاناستعال 
  ».ق من استاذيت كنند عباد و خلفسد م

به سجده اند چون آيات ما را ياد كنند  تنها آنان كه به آيات ما ايمان آورده« :317فرمايد و مي
تَِنا«: 318فرمايند كه شرح مي .»بيفتند و پروردگارشان را به پاكي بستايند و استكبار نكنند ِ ا يـُْؤِمُن   »ِإمنَّ

و جواب سؤال مقدر، گويا گفته است: آيا است مستأنف نيست جز اينكه ايمان بياورند به آيات ما، 
: اينان به آيات ما گفتشوند؟ پس نفراموش  تا نظهور آوضوح و با مؤمن نبودند به آيات اينان 

ا َخرُّوا ُسجَّداً «آورند كه  كساني به آيات ما ايمان مي »اَلَّذينَ «جز اينكه مؤمن نبودند،   »ِإذا ذُكُِّروا ِ
 حيثن آبه آيات از  مذعنبدان كه  ه).سجده واجب( افتند ميفرو هرگاه متذكّر آن شوند به سجده 

 و تعيناتآن تذكّر شود ديگر به حدود هرگاه است او وسعت و و ارت قدخدا و كه آيات عظمت 
كند كه آيات عظمت خداست؛ پس عظمت خدا را  نظر مي حيثكند. بلكه به آن از آن  ن نظر نميآ

و براي عظمت خدا به  كند از تذكّر عظمت خدا و وجدان آن تمالك نميمتذكّر شده و به آن 
اي كشيد و به  در نماز صيحه اواست: كه  (ع) موالي ما جعفر صادقافتد. چنانچه از  ميفرو سجده 

اش شنيدم پس  : آيه را تكرار كردم تا آنكه از گوينده، پس گفتافتاد و از آن سؤال شد غش فرو
كه و تسبيح كنند يا تنزيه كنند لطيفة انسانيشان را  »َو َسبَُّحوا« جسم من به معاينه قدرت او ثابت نماند.

حمد سبب ه ب ا، يربشانبه حمد  »ِحبَْمِد َرِِّمْ «وجهي خود اوست.  مظهر او و به و وااسم  وجه رب و
                                                                                                                                                                                              

اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلها ِللَّذيَن ال يُريُدوَن ُعُلوًّا ِيف اْألَْرِض َو ال َفساداً «، 83سوره قصص، آيه  - 315   »تِْلَك الدَّ
 .216-217ترجمه، صفحات  11بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 316
ا يـُؤْ «، 15سوره سجده، آيه  - 317 ا َخرُّوا ُسجَّدًا َو َسبَُّحوا ِحبَْمِد َرِِّْم َو ُهْم ال َيْسَتْكِربُونَ اِإمنَّ تَِنا الَّذيَن ِإذا ذُكُِّروا ِ ِ  »ِمُن 
 .406-407ترجمه، صفحات  11بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 318
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از او خارج نيست. زيرا  يو تعين وجود يكه هيچ وجود حيثيبه ربشان يعني به سبب سعه وجودش 
 او وجودسعه از نقايص و حدود جز با  وتسبيح جز تنزيه رب از نقايص و حدود نيست و تنزيه اكه 

َو ُهْم ال «كماالت او. ة سعو و امگر حمد  نيستي كه وجودي از او خارج نشود و اين حيث نيست، به
د يا از ايمان و طاعت وسجخرور و يا از  واكنند از خدا يا از تسبيح  استكبار نميو آنان  »َيْسَتْكِربُونَ 

 ».كنند ان استكبار نميشهاي ، يا در نفسوا
گردد. گرچه شرح آيات  مفهوم خودكامگي و استكبار از آياتي كه ذكر شد مفهوم مي

توان از مفاد  نمائيم ولي مي و از آنها پرهيز ميشود  مي بسيار طوالنيو آيات مرتبط با آنها مذكور 
اين آيات به وضوح دريافت كه يكي از مراتب استكبار، طغيان ورزيدن و عدم تبعيت از آيات الهي 

كه وظيفه هدايت باشد  مي كه آيات مبين الهي همان وجود مقدس انبياء و اولياء و اوصياء الهي است
و به باشد  مي و ارشاد خلق را برعهده دارند و استكبار ورزيدن به آنان همانند عدم تبعيت از ايشان
وردن است. اين طريق اولي خود را حق دانستن و آنها را باطل پنداشتن و از اين راه بر آنها فشار آ

هائي كه نام دين برآنها بوده بسيار غالب بوده و تاريخ اديان و باالخص تاريخ  پديده در حكومت
ن به حق الهي اها و خلفاي جور بوده كه همواره به نام دين بر مأمور اسالم مملو از حكايات حكومت

قات و فشار بر انبياء و اولياء و اند. تاريخ اين تضيي گير نموده آورده و آنان را در جامعه گوشهفشار 
اوصياي الهي و تابعين آنها كه مؤمنين واقعي هستند در همه اديان و در طول تاريخ بشر بزرگترين 
فشار سياسي قابل ثبت در تاريخ بوده و هست. خودكامگي همان فشاري است كه از طرف يزيد بر 

فاجعة كربال همين فشار تاريخ (ع) وارد آمد و از او خواست تا با او بيعت كند و  حضرت حسين
  نمايد. استكبار و خودكامگي كه در لباس دين به ظهور رسيد را به احسن وجه تقرير مي

د كه انسانها را در عوض اينكه به نگردد كه پيشواياني بوجود آي خودكامگي دين سبب مي
گونه پيشواياتي ساختيم كه  و آنان را از آن«: 319فرمايد كريم مي رند. قرآنب فالح كشانند به ضالل مي

شان لعنت  در اين دنيا از پى. كنند و در روز قيامت كسي ياريشان نكند مردم را به آتش دعوت مي
و  »َو َجَعْلناُهْم أَِئمَّةً « :320اند در شرح اين آيه فرموده ،»رويانند روانه ساختيم و در روز قيامت از زشت

ئمه متبوع براي ممالكشان قرار آنان را اة يعني همقرار داديم آنها را ائمه، پيشوا براي جمع كثيري و 
                                                                                                                                                                                              

ًة َيْدُعوَن ِإَىل النَّ «، 41سوره قصص، آيه  - 319 ْنيا َلْعَنًة َو يـَْوَم   َو َأتْـبَـْعناُهْم يف اِر َو يـَْوَم اْلِقياَمِة ال يـُْنَصُرونَ َو َجَعْلناُهْم أَِئمَّ هِذِه الدُّ
 .» اْلِقياَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوحني
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 (ع) از صادقكنند.  كه به آتش دعوت مي »َيْدُعوَن ِإَىل النَّارِ « ، يا متبوعين آنها را ائمه قرار داديمداديم
و جعلنا هم أئّمة يهدون «: گفتعالي تتبارك و است كه ائمه در كتاب خدا دو امام است، خداي 

كنند، نه با امر مردم، امر خدا را قبل از امر  قرار داديم كه با امر ما هدايت مياي  همئآنان را او  »مر
و قرار  »َو َجَعْلناُهْم أَِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَىل النَّارِ «: گفتدارند،  مقدم مي آنهاو حكم خدا را قبل از حكم  آنها

را قبل از  آنهارا قبل از امر خدا و حكم كنند امر آنها  اي كه دعوت به آتش مي داديم آنها را ائمه
هواهاي آنها را است عزّ و جل برخالف آنچه كه در كتاب خداي  ودارند،  حكم خدا مقدم مي

طالبين است ة جملو  برادرانمو تذكّر غافلين، ة جملو مقصود از نقل اين خبر تنبيه خودم و گيرند  مي
فقط اختصاص امر مردم است ة از جملبر نفس عامل كه به اين كه تقديم امر خدا بر امر مردم يعني 

و هر فعلي كه از او باشد  مي اهل مملكتش امام، بلكه هر فردي از افراد مردم به ائمه هدي ندارد
 آنو حكم نفسش نظر به امر  يا اين است كه منظور در آن امرخدا و حكم او قبل ازشود  مي صادر
پس اگر  وستو حكم اخدا ش قبل از نظر به امر نفسو حكم نفسش يا منظور در آن امر باشد  مي

كند. و اگر دومي  ش اهل مملكتش را هدايت مينفسامر خدا قبل از امر  ااولي باشد امامي است كه ب
تريد شريكي  مثالً اگر در يك كاسهند، ك يدعوت مباشد امامي است كه اهل مملكتش را به آتش 

، يا در كاسه چيز لذيذي باشد و باشدفي ناداشته باشي و گرسنه باشي و تريد براي تو و شريكت ك
خواهي يا بتو بخواهي بيشتر از شريكت نخوري، بلكه  و آن لذيذ براي هر دوي شما كافي نباشد

تمدح يا غير از آن خودنمايي و  قصودتيثار كني از نفست و ماو ابخوري كه به مساوي با يا كمتر 
من برادرانم و خود را  و اگر چنين نباشي از قسم دوم. هستياز اغراض نفس نباشد از قسم اول 

شيد تذكّر باكه اگر شما هنگام فعل متذكّر خدا به عدم غفلت از ذكر خدا در افعالتان كنم  توصيه مي
ن آكند و امر  هاي شما بر شما غلبه مي وگرنه نفسود ش مي ممكن نفستانامر خدا و تقديم آن بر امر 

و خدا مراتب ذكر تذكر امر گويند اعلي  ميجهت است كه  براي ايندارد و  را بر امر خدا مقدم مي
شوند،  و روز قيامت ياري نمي »َو يـَْوَم اْلِقياَمِة ال يـُْنَصُرونَ «در هنگام هر فعل و ترك است.  اونهي 

به توسط  اتّصالي برايشان به خدا نيستدر خداست و آنان كه نصر در آن زمان محصور چون 
نْيا َلْعَنةً   َو أَتْـبَـْعناُهْم يف«او را  يخدا و خلفا اند زيرا كه انكار كرده وخلفاي ا و در اين دنيا  »هِذِه الدُّ

لعنتي را در پون را لعن كن و قول ايا گفتن: خدايا آنااست طرد از رحمت شان كرديم، لعنت س 
 ينعنطرد از رحمت يا لعنت ال أَتْـبَـْعناُهمْ اگر حال از مفعول باشد معناي در اين حيات دنيا، تعالي: 
تر است و  آيد موافق آنچه كه مي هاين در مقابل و زندگاني دنيا هستنداين در حالي كه آنان در  است
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كه پشت سر آنان لعنت قرار  دهد ميباشد معني  َلْعَنةً يا حال از است  َلْعَنةً يا به  أَتْـبَـْعناُهمْ اگر متعلّق به 
و در روز  » َو يـَْوَم اْلِقياَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوحني« داديم. بدون تعرّض به اين كه در دنيا باشند يا در آخرت.

نقمت او ند، كنايه از عدم شمول رحمت او تعالي بر آنها و نزول ا گان شد قيامت هم ايشان از زشت
 »بر آنان در روز قيامت است.

ايد بسياري از حبرها  اي كساني كه ايمان آورده«: 321فرمايد كريم مي در آيه ديگري در قرآن 
خورند  نمايان طريقت اديان) اموال مردم را به باطل مي عارف(عالم نمايان شريعت اديان) و راهبان (

كنند پس آنها را  اندوزند و در راه خدا انفاقش نمي دارند و زر و سيم مي و آنها را از خدا باز مي
اينان علما و راهبان خود را «: 322فرمايد كه ميشرح آيات قبل از اين آيه  .»ده به عذاب اليم بشارت

فوق را  ةو با توجه به اين تعاريف شرح آي 323در بخشهاي اول آورده شد. »به مقام ربوبيت شناختند
ْلباِطلِ  أَيـَُّها ««: 324دهند كه مي ِ اي  »الَّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكثريًا ِمَن اْألَْحباِر َو الرُّْهباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمواَل النَّاِس 

 وندا آورد  ،خورند ايد بسياري از حبرها و راهبان اموال مردم را به باطل مي كساني كه ايمان آورده
از آنها تحفّظ اين است كه شأن اشعار به و اسميه بودن جمله براي  »الم«و  »انّ «مؤكّدات جمله از 

تا  شوداز آنها ترديد  شي كه شايسته است اين از آنها انكار شود يا وقوعيثاموال مردم است به ح
باشد، ذم آنان و  مي آنرساتر باشد، يا براي تأكيد الزم حكم است كه مقصود از  تفضيحاينكه ذم و 

دارند  مياز بو مردم را  »َو َيُصدُّوَن َعْن َسبيِل اهللَِّ «باشد.  اقوالشانر مردم از آنها و از ينفتآنها و تفضيح 
و كساني كه بعد از او است ص  امت محمدتعريض به مقصود  وص يا از ولي ع  راه خدا از نبياز 

كه آنان داراي فقهي  ءو صوفيه و عرفا ءو فقها ءعلمامسمي به به صورت احبار و رهبان اند  آمده
دلق و ه معرفتي دارند و نه تصوفي جز نرا حاصل نمايند و نيستند جز كه به آن اعراض و اغراضشان 

يا عطف است نمايند،  و كساني هستند كه زر و سيم كنز مي »َو الَّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َو اْلِفضَّةَ «حلق. 
طال نزكنندگان ف در اسميت و فعليت اشعار به اين است كه كبا اختالآن و وجه حسن  »َلَيْأُكُلونَ «بر 

كنند، و  مي كنزي كه قابل انكار نيست و اينكه احبار و راهبان كساني كه يثذم آنها مشهور است به ح
                                                                                                                                                                                              

ْلباِطِل َو َيُصدُّوَن َعْن   َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا«، 34سوره توبه، آيه  - 321 ِ ِإنَّ َكثريًا ِمَن اْألَْحباِر َو الرُّْهباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمواَل النَّاِس 
ا يف ْرُهْم ِبَعذاٍب َأليمٍ   َسبيِل اهللَِّ َو الَّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َو اْلِفضََّة َو ال يـُْنِفُقوَ   »َسبيِل اهللَِّ فـََبشِّ

ً ِمْن ُدوِن اهللَِّ « ،30ه، آيه سوره توب - 322  .»اختََُّذوا َأْحباَرُهْم َو رُْهبانـَُهْم َأْر
 .126-127ترجمه، صفحات  6بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 323
 .131-132ترجمه، صفحات  6بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 324
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عطف مفرد، يا عطف  »ِإنَّ «ذم آنها مشهور گشته است، پس به گفته آنان اعتنا نكنيد. يا عطف بر اسم 
قرار ا مبتدا و خبرش است به تقدير مبتداء يا به تقدير خبر يا مستأنف است بآن با اسم  »ِإنَّ «بر جمله 

ْرُهمْ « وو قول ا »الَّذينَ «ن داد و اين مطلب گذشت كه آنچه را كه واو استيناف  استخبر آن  »فـََبشِّ
ا يف َسبيِل اهللَِّ فـَبَ « به لحاظ معني واو عطف است آننامند  مي ْرُهْم ِبَعذاٍب أَليمٍ َو ال يـُْنِفُقوَ در راه و  »شِّ

اينكه خبر براي كنند پس آنان را به عذابي دردناك بشارت ده. دخول فاء در خبر  خدا انفاق نمي
  »مبتداء در معني شرط است.بودن باشد براي 

  امر به معروف و نهي از منكر 
در  325فاجعة كربالحضرت آقاي حاج سلطانحسين تابنده در كتاب تجلّي حقيقت در اسرار 

يكي از قويترين چيزهايي «نويسند:  ميامر به معروف و نهي از منكر دو نگهبان اسالمند اينكه  باب
باشد و در شريعت اسالم دستور داده شده امر  كند و مخالفت با اساس استبداد مي كه حفظ قانون مي

در قرآن است: . آن تمخالفيعني امر به رعايت قانون و نهي از ، به معروف و نهي از منكر است
ْلَمْعُروِف َويـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ « ِ َُْمُروَن  و براي آن شرايطي ذكر  326»َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اْخلَْريِ َو

شده است: يكي آنكه متصدي اين امر بايد از احكام شرع مقدس و قوانين ديني اطّالع داشته باشد و 
پس اگر تميز بين اين دو ندهد حقّ امر و نهي ، احكام را نيك بداند تا معروف را از منكر تميز دهد

ولي اگر ، تأثير نباشد و رواج يابد كم او بيندارد شرط ديگر آنكه امر كننده قوي و متنفّذ باشد تا ح
لذا در آن مورد واجب ؛ فايده خواهد بود قدرت نداشته باشد اثري بر آن مترتّب نخواهد شد و بي

شرط ديگر آنكه احتمال ضرر و خطر در . بلكه اگر احتمال لجاجت طرف برود جايز نيست، نيست
شرط . يگران براي او باشد امر و نهي الزم نيستولي اگر احتمال خطري از طرف يا از د، بين نباشد

مورد آن نيز جايي است كه . آورد منكر است ديگر آن است كه طرف بداند فعلي را كه بجا مي
در اين صورت اگر بجا آورد او را امر ، خواهد به آن امر اقدام نمايد طرف عزم بر معصيت نموده مي

  . شود توبه موجب حد و تعزير ميبه توبه نمايد و در بعضي از معاصي با عدم 
ولي عموم مسلمين به عنوان خيرخواهي ، اند به عنوان امر و نهي است اين شرايط كه ذكر كرده  

                                                                                                                                                                                              
 .1372ربال، انتشارات حقيقت، چاپ چهارم، كحضرت حاج سلطانحسين تابنده، تجلّي حقيقت در اسرار فاجعة  325
يعني بايد از شما كساني باشند كه دعوت به نيكي و امر به كار خوب و نهي از بدي . 104سوره آل عمران آيه  -326

 . نمايند
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و نصيحت به برادران ديني به اندازة علم خود به حفظ قانون شريعت و باز داشتن خود و ديگـران از  
و اين قسمت را بايد ارشاد و داللـت بـر   . دباشن االمكان موظّف ميحتّي  مخالفت و اجرا و ترويج آن

ولي نه به اين عنوان بلكه بـه عنـوان   ، خير ناميد و در حقيقت جزء امر به معروف و نهي از منكر است
  . نصيحت و خيرخواهي

چنانكه عمر در اوايل خالفت خود روزي در منبـر  ، در ابتداي اسالم اين امر رواج كامل داشت  
ْلُيَقوِّْمـهاَيـَُّها الّناُس گفت:  َواهلِل َلْورَاْينـا فيـَك يكي از اصـحاب بلنـد شـده گفـت:     . 327َُمُن رأي ِيفَّ ِاْعِوجاجًا فـَ

َاْحلَْمـُدهلِل الـَّذي َجَعـَل يف هـِذِه اِالمَّـةَمْن يـَُقـوُِّم ِاْعِوجـاَج پـس از آن عمـر گفـت:    . 328ِاْعوجاجًا َلَقوَّْمناُه ِبُسـُيوِفنا
خدايي را كه در ميان اين امت كساني قرار داده كه بتوانند كجي عمر را به يعني ستايش ، ُعَمـَر ِبَسـْيِفه

  . واسطة شمشير راست كنند
و نتيجة اين ، عدالت و مساوات بين افراد و امر به معروف و نهي از منكر الزم و ملزوم يكديگر  

و  دو مجري شدن احكام اسالمي است كـه هـر وقـت در ميـان مسـلمين مجـري باشـد داراي عـزّت        
و ظلـم در  ، و ساير ملل در تحـت سـلطه و نفـوذ ايشـان جـاي خواهنـد داشـت       ، رفاهيت خواهند بود

ميانشان حكمفرما نخواهد بود زيرا ظلم ناشي از خودسري و خودخواهي و اثر غفلت رؤسا و قائدين 
ه راضي نخواهند شـد كـ  ، ولي اگر شهامت و شجاعت داشته و عزّت و وقار را دارا باشند. ملّت است

بزرگتران بر گردن مردم سوار شده قانون را تابع هـواي خـويش قـرار دهنـد و هميشـه طرفـداري از       
در اين موقع اولياء امور نيز رعايت عدل و انصاف كرده جانب حق را فروگـذار  ، قانون خواهند كرد

عـدالت   بـرد و  عمومي نموده كينه و نفاق را از بين مـي  اتّفاقو اين جهت ايجاد وحدت و . كنند نمي
  . 329ُرَمحَاُء بـَْيَنُهمْ  كه در قرآن است:، شود بدل به محبت مي

و عشق درجة كامل و خالص محبت است و در هر امر تا حالت عشق پيدا نشـود آن امـر انجـام      
گيرد و تا در ميان افراد مسلمين بلكه بشر حالت محبت خالصه كه از هوي و هوس مبـرّي اسـت    نمي

و قضية خلع سـالح كـه   . كنند لفه و نژادهاي متفرّقه به يكديگر اتّصال پيدا نمياقوام مخت، ظاهر نشود
انـد بـدون ايـن حالـت عملـي       تي مطرح مذاكرة دول و جامعة ملل بوده و هنوز بدان موفّـق نشـده  مد

شود كه عموم افراد تحـت يـك برنامـه و نظـام وارد شـده و بـه        و اين حالت هم وقتي پيدا مي، نشود
                                                                                                                                                                                              

 . ببيند آن را راست نمايد (يعني تذكر دهد)يعني هر كس در من كجي . 19صفحه ، تاريخ دول االسالم -327
 . كنيم يعني به خدا سوگند كه اگر در تو كجي ببينم با شمشيرهاي خود آن را راست مي -328
 .با همديگر مهربانند.  29سورة فتح، آية  -329
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مخصوصاً رؤساي قوم در . ر نظارت داشته از مخالفت قانون عمالً و قوالً ممانعت كننداعمال يكديگ
  . اين امر كمال اهتمام داشته باشند

و ، همانطور كه امر به معروف و نهي از منكر به زبان ممكن است به عمـل نيـز بايـد اجـرا شـود       
چنانكـه  . ست عمل هـم الزم اسـت  اختصاص به زبان ندارد بلكه در بسياري از موارد كه قول مؤثّر ني

راجع به زكات واجب روايت شده كه در حضور اشـخاص داده شـود بهتـر اسـت از آنكـه مخفيانـه       
و در اداي وظيفه اگر عمالً بـه مـردم ارائـه نشـود     ، شود بدهند زيرا موجب رغبت و شوق ديگران مي

   .شود بايد از مخالفت علني احتراز جويند زيرا موجب تجرّي ديگران مي
، نمونة اين امر در صدر اسالم وجود داشت و خلفا جديت داشتند كه رعايت اين مطلـب كننـد    

. 330َو ِاْن زغـُت فـََقوُِّمـوينابـوبكر بـه اصـحاب گفـت:      اند كه روايت كرده. مسلمين نيز ثابت قدم بودند
انحـراف بايـد   طاع است مادامي كه بر سنّت رفتار كند و در موقع عقيدة اصحاب آن بود كه خليفه م

چنانكه با عثمان ايـن امـر   ، 331او را نصيحت كنند و اگر مفارقت كتاب و سنّت كرد او را عزل نمايند
  . واقع شد

المال  شد چنانكه در زمان عمر تقسيم بيت ذلك در بعضي امور بر خالف قانون رفتار مي ولي مع  
. وجات نبي (ص) وظيفـه معـين شـد   كه قبالً به طور تساوي بود ملغي و براي پيشقدمان در اسالم و ز

در زمـان خالفـت حضـرت علـي (ع) چـون ايـن       . اين امر چون به نفع بعضي بود لذا سكوت داشتند
صـاحبان وظيفـه   ، المال به حالت زمان حضرت رسول (ص) برگرديـد  وظايف قطع شد و تقسيم بيت

شد اين  وك نميو اگر از ابتدا طرز تقسيم زمان حضرت رسول (ص) متر. مخالفت حضرتش كردند
  . ا كه با علي (ع) نمودند بر اثر همين امر بودهآمد و بسياري از مخالفتها و دشمني اختالفها پديد نمي

ظلم و جور امرا زياد شده حـاالت امـراي   ، موقعي كه امر به معروف و نهي از منكر از بين رفت  
مؤسـس قـانون ظلـم و جـور      ؛ظلمة سابق در آنها پيدا شد و مسلمين در زحمت و اذيت واقـع شـدند  

   ».كردند بودند كه علناً مخالفت قانون اسالم مي اميه بني

  بت پرستي سياسي
هاي غيرالهي كه عامل انحطاط قسط و عدل و  حكومت ةيكي از نقاط ضعف حاكم بر كلي

                                                                                                                                                                                              
 . يعني اگر از حقيقت منحرف شدم مرا به راه حق آوريد -330
 . به آن اشاره شده است 63صفحة ، كتاب االسالم و النصرانيه در. اكنون نيز عقيدة اهل سنت همين است -331
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را  »خود«پسند و خودخواه است و همواره بت دتفوق ظلم بر جوامع است تملق است. نوع بشر خو
پرستد. اگر ديگران بت نفس او را بستايند عزيزند و اگر اين بت را بشكنند مغضوب هستند.  مي

ترين دشمن تو خود تو هستي كه  دشمن« :332پرستي است و لذا فرمود كه خودپرستي منشاء انواع بت
طان و بدانكه دشمنان تو چهارند: هوي و دنيا و شي«: 333و فرمود ،»دارد در بين دو پهلوي تو قرار

برخي از افراد با استفاده از اين ويژگي انسانها اقدام به ستايش و ستودن و تحسين صاحبان  .»امارة تو
كنند تا ضمن بدست آوردن رضايت مخاطب خود ارتقاء يابند. در اين  جاه و منزلت و قدرت مي

نيز مشتبه شده و شوند و امر بر سالطين و رهبران سياسي جوامع  هاي سياسي بزرگ مي راستا بت
گويند ذاتي ايشان است و واقعاً  هايي كه متملقين دربارة آنان مي كنند كه اين ويژگي خود گمان مي

دارند و  را نيز بر خود برميشود  مي قابل ستايش و حمد هستند. لذا گاهي القابي كه به آنان داده
برند و خلق خدا را  را باالتر از جامعه ميكنند و مقام خود  ضمناً و يا حتي صرحاً آنها را تأئيد نيز مي

بينند. اين خودپرستي  دانند و خود را شايسته كرنش و تعظيم و تكريم مي مستحق خدمت به خود مي
  به تنزيل شأن آنان مبادرت ورزد. اًي بيانمبادا كسي حتّ تاگردد  ي در قوانين نيز مصرّح ميسياسي حّت

هركس به سخن « :334(ص) فرمود ول خدا(ع) است كه رس در حديثي از حضرت رضا
بندگي ه است پس اگر گوينده از جانب خدا باشد خدا را بندگي كرداي گوش سپارد او را  گوينده
معني ابليس در اينجا ابليس نفس خود  .»است هبندگي كردو اگر جانب ابليس باشد، ابليس را  هكرد

دارد. يعني هركس تبعيت كند آن را كه از پيش خود سخن گفته  »ن عنديينم«است و اشاره به 
است. و آنان كه بايد پيامي از جانب خداوند بياورند اال  هبندگي كردابليس را  ،باشد و نه با اذن الهي

هيچ پيامبري نفرستاديم مگر اينكه به اذن « :335و البد بايد مأذون از طرف خداوند باشند كه فرمود

                                                                                                                                                                                              
 . أعدى عدوك نفسك اليت بني جنبيك. 36ص :  67حاراألنوار ج : ب - 332
، و اعلم أن أعداءك أربعة اهلوى و الدنيا و الشيطان و نفسك األمارة و هذه األربعة جمموعة يف ۲۰۶عدةالداعي ص :  -  333

ه مث وا  دعائهم ع ه بك  اهلل من هوى قد غلبين و من عدو استكلب علي و من دنيا قد تزينت يل و من نفس فيا غو غو
لسوء إال ما رحم ريب.  أمارة 

َراِهيَم اْألَْرَمِينِّ  -24 ،434ص :  6الكافي ج :  - 334 َسْنيُ ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن ُمَعلَّى ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن ِإبـْ  َعِن احلََْسِن ْبِن احلُْ
ِطٍق فـََقْد َعَبَدُه فَِإْن َكاَن النَّاِطُق يـَُؤدِّ  َ ْ�َغى ِإَىل  ي َعِن اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ فـََقْد َعَبَد اهللََّ َو ِإْن  َعِليِّ ْبِن يـَْقِطٍني َعْن َأِيب َجْعَفٍر ع قَاَل َمْن َأ

 .َقْد َعَبَد الشَّْيطَانَ َكاَن النَّاِطُق يـَُؤدِّي َعِن الشَّْيطَاِن فَـ 
ِِْذِن اهللَّ «، 64سوره نساء، آيه  - 335   »َو ما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِلُيطاَع 
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هركس رسول را فرمان « :336زيرا فرمود »ف به اطاعت و فرمانبرداري از او هستندخداوند مردم موظ
  337.»برد پس هرآينه خداي را فرمان برده است

زند و اين  مثال مي يپرستي سياسي را خداوند درباره يهود و نصار مشابه اين موضوع يعني بت
علماء و راهبان خود را و  )اينان(« :338فرمايد موضوع درباره اسالم معطوف به اعتبار معني است. مي

كه هيچ  امر نشده بودندت خداي يكتا دجز به عبا ودادند  مسيح پسر مريم را به جاي اللّه ارباب قرار
  .»سازند ميخدايي جز او نيست منزه است از آنچه شريكش 

نگزاردند به خدا سوگند كه آنها به ايشان نماز « :339فرمايند (ع) درباره اين آيه مي حضرت باقر
يعني علما و راهبان  .»شان روزه نگرفتند بلكه ايشان را در معصيت خدا فرمان بردند و براي

 هچون در فرمان خدا عصيان ورزيد ،غيرمستقيم مردم را دعوت به بندگي و پرستش خود كردند
يرا باشد. ز بودند دعوت آنها به پرستش خدا به معني دعوت به پرستش خود (علماء و راهبان) مي

كسي كه فردي را در نافرماني خدا « :340(ع) است كه اين همان مصداق فرمايش حضرت صادق
السعاده في مقامات  فوق در تفسير بيان ةشرح آي .»است هبندگي كردگمان او را  اطاعت كند بي

  . دارد معنياشاره به همين كه در قسمتهاي قبل آورده شد  341العباده
چنين است خداوند پروردگارتان، كه «: 342فرمايد پرستي سياسي مي بتخداوند در قرآن با نفي 

خوانيد مالك چيزي حتّي به اندازه پوست هسته  راست، كساني را كه به جاي او مي فرمانروايي او

                                                                                                                                                                                              
  »َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطاَع اهللَّ «، 80سوره نساء، آيه  - 336
 .149ترجمه، صفحه  4جلد  بيان السعاده في مقامات العباده،در قسمتهاي قبل آورده شد. شرح اين آيه  - 337
ً ِمْن ُدوِن اهللَِّ َو اْلَمسيَح اْبَن َمْرَميَ َو ما ُأِمُروا ِإالَّ ِليَـعْ «، 31سوره توبه، آيه  - 338 ُبُدوا ِإهلاً واِحداً ال اختََُّذوا َأْحباَرُهْم َو رُْهبانـَُهْم َأْر

  »ِإلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكون
َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْلبَـْرِقيُّ ِيف اْلَمَحاِسِن َعْن َأبِيِه َعمَّْن ذََكَرُه َعْن َعْمِرو ْبِن َأِيب  -33406 ،133ص:  27الشيعة ج :  وسائل - 339

ً مِ  َ�اُموا اْلِمْقَداِم َعْن َرُجٍل َعْن َأِيب َجْعَفٍر ع ِيف قَـْوِل اهللَِّ اختََُّذوا َأْحبارَُهْم َو رُْهبانـَُهْم َأْر َ�لَّْوا َهلُْم َو َال  ْن ُدوِن اهللَِّ قَاَل َو اهللَِّ َما 
.   َو َلِكْن َأطَاُعوُهْم ِيف َمْعِصَيِة اهللَِّ

َراِهيَم َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن أَ  -8 398ص :  2الكافي ج :  - 340 َ�اِلِح ْبِن َأِيب َمحَّاٍد َو َعِليُّ ْبُن ِإبـْ ِيب ُعَمْريٍ َعْن رَُجٍل َعِليُّ ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن 
  َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل َمْن َأطَاَع َرُجًال ِيف َمْعِصَيٍة فـََقْد َعَبَدُه.

 .126-128ترجمه، صفحات  6بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 341
ِإْن َتْدُعوُهْم ال  الَّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ما َميِْلُكوَن ِمْن ِقْطمريذِلُكُم اهللَُّ رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َو « ،13-14 اتسوره فاطر، آي - 342

ُعوا َما اْسَتجابُوا َلُكْم َو يـَْوَم اْلِقياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكمْ   .»َيْسَمُعوا ُدعاءَُكْم َو َلْو مسَِ
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و ، دادند شنيدند، پاسختان را نمي شنوند، اگر هم مي خرما نيستيد. اگر بخوانيشان، نداي شما را نمي
اين  »ذِلُكمُ ««: 343 كه ندنماي اين آيه را چنين شرح مي .»شوند شرك شما كافر ميروز قيامت هم به 

خداوند پروردگار شما است كه ملك از آن  »اهللَُّ رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلكُ «به اين اوصاف است موصوف 
غير او در عالم ملك  كه است يمملوككل اوست. عالم ملك در مقابل ملكوت، يا ملك به معني 

 يندببعضي از عا ست چنانچهك نييلااز ممگويند و در چيزي  چنانچه ثنويه ميشركتي ندارد، 
بدون ، غير از او خوانيد و كساني را كه مي »َو الَّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِهِ « .گويند ميماليكه و جميع ثنويه 

هر  ازهستند  واز غير ابعضاً ا در حالي كه آنان د ييخوان امر مي مقابل وليه مانند كسي كاذن او 
هم پوست هسته خرما ملكي از  »ما َميِْلُكوَن ِمْن ِقْطمري« ك آن اذن ندادهاشراتعالي در  ومعبودي جز ا
ِإْن «يا هسته خرما، يا پوست خرما، يا دم سفيد در پشت خرما.  ،نازك پشت هسته ندارند،يا جلد

ُعوا َما اْسَتجابُوا َلُكْم َو يـَْوَم اْلِقياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكمْ َتْدُعوُهْم ال َيْسَمُعوا  اگر هم بخوانيد  »ُدعاءَُكْم َو َلْو مسَِ
توانند پاسخ گويند و روز قيامت هم به شرك  و اگر هم بشنوند نمي شنوند. شما را نمي رخواستد

 تعالي از هر يك به ديگري اضراب نموده ودر تنزّل گويا كه امترتبه اوصاف  ،شوند شما كافر مي
   ».است

دهم. من كيش مردمى را كه  چنانكه پروردگارم به من آموخته است خبر مى « :344فرمايد و مي
ام. من پيرو كيش پدرانم ابراهيم و  به خداى يكتا ايمان ندارند و به روز قيامت كافرند، ترك كرده

اسحاق و يعقوب هستم و ما را نسزد كه هيچ چيز را شريك خدا قرار دهيم. اين فضيلتى است كه 
زندانى، آيا رفيق ردم ديگر ارزانى داشته است ولى بيشتر مردم ناسپاسند. اى دو خدا بر ما و بر م

كنيد سواي او مگر  بندگي نميخدايان متعدد بهتر است يا اللَّه آن خداوند يكتاى غالب بر همگان؟ 
 ايد و خدا سلطنتي براي آنها تعيين (نازل) هايي كه خود و پدرانتان آنها را به نامهايي خوانده اسم

نكرده، حكم جز حكم خدا نيست. امر كرده كه جز او را بندگي نكنيد اين دين راست و استوار 
َأْمساًء و نمايد.  پرستي سياسي در اسالم را نفي مي اين آيات بت .»دانند است ولي اكثر مردم نمي
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ْآلِخَرِة ُهْم كاِفُرون  ِممَّا َعلََّمين«، 37-40 اتسوره يوسف، آي - 344 ِ هللَِّ َو ُهْم  ِ َو اتـَّبَـْعُت ِملََّة   َريبِّ ِإّينِ تـَرَْكُت ِملََّة قـَْوٍم ال يـُْؤِمُنوَن 

ئي هللَِّ ِمْن َشيْ   آ ِ ٍء ذِلَك ِمْن َفْضِل اهللَِّ َعَلْينا َو َعَلى النَّاِس َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس  ِإْبراهيَم َو ِإْسحاَق َو يـَْعُقوَب ما كاَن َلنا َأْن ُنْشِرَك 
ٌر َأِم اهللَُّ اْلواِحُد اْلَقهَّار  ال َيْشُكُرون ٌب ُمتَـَفّرُِقوَن َخيـْ ْجِن َأ َأْر �اِحيبَِ السِّ ُتُموها َأنـُْتمْ    ؤُُكْم  ما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه ِإالَّ َأْمساًء َمسَّيـْ َو آ

يُن  ُه ذِلَك الدِّ َّ ا ِمْن ُسْلطاٍن ِإِن اْحلُْكُم ِإالَّ هلِلَِّ َأَمَر َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإ ِ ُ  .»اْلَقيُِّم َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ ما َأنـَْزَل اهللَّ
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ُتُموها ديگران  ني و ربست كه خود را از پيش خود و نه با اذن الهي پيشواي دياكساني اشاره به  َمسَّيـْ
ِممَّا ««: 345اند پردازند. در شرح اين آيه فرموده نمايند. و مردم به تبعيت و اطاعت از آنها مي معرفي مي

آنچه بشري مثل خودم تعليم من به من آموخته است، نه از  رباز چيزهايي است كه  »َريبِّ   َعلََّمين
تعليم شيطان و جنّ از كه چيزهايي از ه و ن آنم قيافه شناسي و شعبده و غير وباشم مانند عل گرفته

نه كه علوم تعليم داده، من با وحي و الهام به من مربي ، بلكه سحرهو  هنهمانند علوم كَ گرفته باشم
به كند  مي تعليم رب را بر آنها تعليلباشد. سپس  ها زيادي كسب كرده باشم كه اين يكي از آن

هللَِّ َو ُهْم « اً و ترغيباً با قول اوريتنفملّت آنها و اتّباع ملّت انبياء (ع) ترك  ِ ِإّينِ تـَرَْكُت ِملََّة قـَْوٍم ال يـُْؤِمُنوَن 
ْآلِخَرِة ُهْم كاِفُرون همانا من آئين قومي كه به خدا ايمان ندارند را ترك كردم و آنها در آخرت  » ِ

و قبول آن  شداتا تأثير آن  توريه كردو كفر آنها ملّتشان و از  ودتعريض نمبه آن دو آنها كافرند، 
ئي«. اوقع شود دو در نفوس آنباشد و  اقرب من از و  »ِإْبراهيَم َو ِإْسحاَق َو يـَْعُقوبَ   َو اتـَّبَـْعُت ِملََّة آ

به  شو نسبتملّت به پدرانش اشاره به علاضافه ملّت پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب تبعيت كردم، 
 ت به اسماء آنها كه به علوشان وحاو صاحب شريعت بوده، و صر ملّتصاحب  انتساب كسي كه

معرفي از  باشد. بعد براي آن ميع  ابراهيم اًو نزد همه مقبولند خصوص ندمرتبه و شرافت رتبه مشهور
از اهل بيت نبوت و شرف است مذهبش را براي آنان ثابت نمود و (ع) كه او  و اين به آنها شنسب
شراف او ء (ع) كه خالف مذهب انبيا ذم نمود و اينتعريض به كه توحيد است، و به مذهب آنها  اين

هللَِّ ِمْن َشيْ «است. پس گفت:  ِ بر ما نيست كه چيزي را با خدا شريك گردانيم،  »ءٍ  ما كاَن َلنا َأْن ُنْشِرَك 
عالم دو  به اينكه مانند اشراك در وجوب چون اشراكي كه ثنويه قائلندك اشرااز اصناف رچيزي ه

كه  هو طبيعي هك زنادقه از دهرياشرا، و مانند دارد مبدأ قديم واجب نور و ظلمت يا يزدان و اهريمن
و ت، ك اساشراحسب نفس االمر  هب قولدهر و طبيعت واجب و مبدأ هستند، چه اين  قائلند كه

ها كه قايل به وحدت واجب تعالي و  ثنوي چون اشراك بعضيك در الهيت بعضي اشرامانند 
عالم  رو تربيت آن ب كواكبك صابئه كه قايل به خداوندي اشراخدايان مبدأ او هستند، و مانند 

كساني كه قايل به  اكثرك اشراو مانند  شانبا كثرث مذاهبو مخلوقيت آن به حق اول تعالي عناصر 
و  هك وثنياشراك در عبادت مانند اشراو مانند  طرقشانسلطنت ماليكه يا جنّ هستند با اختالف 
 چونك در طاعت اشراو حيوان، و مانند احجار و اشجار عبادت كنندگان عناصر و مواليد آنها از 

علم و و منتحلين اها هوشياطين و سالطين و حكّام و اغنيا و  كنند اطاعت ميك كساني كه اشرا
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و  احبارراهبان و چون  رااز خدا يا از كسي كه خدا به او اجازه داده اذن و اجازه امامت و فتوا بدون 
يع ك كسي كه بااشرا چونك در نبوت اشراو طريقي، و مانند ملّتي ريق از هر ملّت و طرؤساي 

ك كسي كه اشرا چونك در واليت اشراو مانند  نبويه كه نبي و خليفة او نيست است به بيعت عامه
سابق ك اشرا انواعك اخير مستلزم اشراو چون اين  ،ستكه ولي ني هبيعت خاص ولوي يع است بهبا

چنانچه بر عارف به واليت مخفي نيست، شود  مي است، و با توحيد واليت همه انواع توحيد حاصل
آيات در  اكثرك در اشرالذا شود  نمي ع مقرّر گشته حاصل جز به آنچه كه از ائمهآن و چون و

يا  يا حاالً ك در وجود قاًالاشراك در واليت تفسير شده است. و مانند اشرااخبار معصومين ما به 
به ك تعالي اشاره نموده اشراين اشود، و به  مي منفكك اشرا، و به ندرت انسان از اين نوع اًشهود

هللّٰ اّال و هم «قول او  نفي  ات »ء من شي«پس اشاره كرد (ع) به قول او  »مشركونو ما يؤمن من أكثرهم 
مفعول مطلق باشد چنانچه گذشت يا مفعول به  »ء من شي«سواي اينكه ك كند، اشراانواع  جمله

شرك ك اشراانواع  ه اكثرآنها ب زيرا كهها است،  قوم آنبه آن دو و  تعريض بهباشد. و آن 
 ممكنكه آن فناي از فناست  تامانواع شرك جز با فناء  جملهچون خروج از ورزيدند، و  مي
و نبوت و خالفت و جز با رسالت شود  نمي بقاءكه بعد آن اگر بقاء باشد  حيثي فنا بهاين شود، و  نمي

كما ست، و ورحمت ا اينواليت كه اصل  كما اينكه ،تعالي است وچون همه اينها از شعب فضل ا
بر  اًمبعوثدر آنها موصوف باشد است بر كساني كه  آنموصوف به  برفضل تالي آن و نبوت و اينكه 

اين از فضل  »ذِلَك ِمْن َفْضِل اهللَِّ َعَلْينا َو َعَلى النَّاِس َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُرون«: گفتآنها است 
شناسند و  وت را نميمردم شكر گذار نيستند، زيرا آنها قدر نبو بر مردم و وليكن اكثر خداست بر ما 

�اِحيبَِ «نمايند.  ميجحد را  كنند و آن كنند، بلكه از آن اعراض مي قيام نمي آنبه حقّ واجب   
ْجنِ  در ع د ياران يوسف رااضافه با كوچكترين مالبست است خواه ماي دوستان زندان من،  »السِّ

بٌ « ،خود زندان باشد هبازندان يا صح تعبير به ارباب تعبير به چيزي و  متكثّرآيا پروردگاران  »َأ َأْر
بر بعضي  آنهابعضي از  غير قاهرين »ُمتَـَفّرُِقونَ «انصاف باشد. دخل در است كه آنها عقيده دارند تا ا

براي  ايضاًتفضيل است خير افعل  »َخيـْرٌ « موافقت اعتقاد آنهاايضاً عقال را جمع كرد براي ديگر و 
كه  و اين اوخصم يا ادعاي تسليم براي تسليم تصريح نشده  وربوبيت ا  اللّه، يا  »َأِم اهللَُّ «مدارا و انصاف 

ما تـَْعُبُدوَن «مقابل متفرقين  »اْلَقهَّار«متكبرين و واحد مقابل  »اْلواِحدُ «. نيستي قابل انكار هاچيزاز آن 
گذشت كه ماسوي اهللا از مالئكه به چنانچه هايي را،  پرستند غير از اسم و نمي »ِمْن ُدونِِه ِإالَّ َأْمساءً 

اصناف آنها و طبايع و مواليد آن و مردمان و صنايع آنها كالً اسماء خداي تعالي هستند و اينكه اسم 
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مگر شود  نمي كمي بر آن نيست و نظري بر آن نيست و اينكه نظر بر اسم و حكم بر آن متصورح
 ينكه ناقص ، و اين مستقالً مسمي قرار گيرد و ثانياً به مسمي و همانا آن شرك به خداست آنگاه كه

منظوراً خداوند اجازه داد، كه بعضي اسما  ممكن نيستاز حد اشراك در وجود  خروجشانچون 
مي مسبر جواز رد كو خداوند براي آنها سلطاني نازل ع  و اوصياي آنها ءقرار دهند مانند انبيامسمي 
او  غيرآنچه كه  »ما تعبدون من دونه اّال امساء«: گفتآنها و لذا  دعوياز داليل صدق  ادن آنهاقرار د

ؤُُكمْ «كنيد اسماء هستند نه مسمي.  عبادت مي ُتْم َو آ ُتُموها أَنـْ ايد  آن را شما و پدرانتان ناميده»َمسَّيـْ
و «تعالي:  وبقره در بيان قول ا ةاعراف در نظير آيه و در سور ةو در سور مقتضاي بشريت ناقصتان

ام اسم و كيفيت اسم تفاتحه تحقيق  ةاز سور »بسم اهلّل الّرمحن الّرحيم«و در بيان  »عّلم آدم األمساء
ا ِمْن ُسْلطانٍ «و مسمي بودنش گذشت. بودنش  لفظ خدا بر آن سلطاني نازل نكرده،  »ما َأنـَْزَل اهللَُّ ِ

بر  لّامعجزات د ازد از سلطان يا حجت را، و ماستمصاحبت، و ظرفيت  وحتمل سببيت، م »ء«
و اوصياي  ءانبيا آن برايو عبادت آن يا سلطنت و تصرّف در اشياء است، و هر دو آن جواز طاعت 

دالّ است بر ها حجت نازل نموده كه  ليكن خداوند با آنئند است، كه آنان اگرچه اسماع آنان 
 شانو ربوبيت شانسلطنت و تصرّفي نازل نمود كه مصحح طاعت و با آنهامسمي قراردادن آنها منظوراً، 

جز براي خدا،  »ِإالَّ هلِلَِّ « عباددر عالم يا در حقّ نيست حكم  »ِإِن اْحلُْكمُ « چنانچه مخفي نيست. است
امر نمود كه عبادت نكنيد،  »َأَمَر َأالَّ تـَْعُبُدوا«شما نيست.  ارباببراي  يپس حكم و سلطنت در چيز

ُه ذِلكَ « است يا تفسيريه و فعل نهي يا نفي مصدريه »أن« َّ از توحيد خدا در  جز او اين، توحيد »ِإالَّ ِإ
اشرف  در نظر آنهااز لحاظ اسم بودن شد. با اينكه آن با مي واز حصر معبودات غير ا فادستموجود 

اسم داراي استقالل در وجود نيست مانند معناي حرفي كه در لحاظ ذهن  موجودات است، و
در استحقاق  وو توحيد ا »ِاِن اْحلُْكُم ِإالَّ هلِلَِّ « ودر الهيت و سلطنت از قول ا واستقالل ندارد، و توحيد ا

هُ « وعبادت از قول ا َّ حسب ترتّب  مترتبه بهگانه  سه شود، و توحيدهاي ستفاد ميم »َأَمَر َأالَّ تـَْعُبُدوْاِإآلَّ ِإ
را توحيد عبادت آن د، چه توحيد وجود توحيد الهيت را به دنبال دارد و شذكر  در نفس االمر آنها

يُن اْلَقيِّمُ « به دنبال دارد كه ج معوي نيست و هر ديني غير از آن عوجكه در آن است، دين راست  »الدِّ
َو لِكنَّ «شود.  ستفاد ميممسند تعريف حصر از  فهوماين مو شود، شايسته نيست كه تبعيت است و 

از شود  مي بر آنچه كه وهماستدراك است دانند،  و ليكن اكثر مردم نمي »َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ 
 حالپس چرا اينكه وجهي بر اشراك بعد از وضوح توحيد و بطالن شرك نيست، اين وضوح، 

 آنهاحجتي بر : گفتحجتي دارند، پس استدراك نمود و  مشركين شرك آورند؟ و شايد دليل و
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استشعار به برهان  بهائم، مانند اند ساقط شدهدر دار جهل آنها علم ندارند و  آنها ليكن، ونيست
براي اين است كه بعضي از آنها حجت را  »اكثر«تقييد به و باشد.  اوضح مايكونندارند اگرچه آن 

يابند ولي دنيا را  كنند، و برخي نيز درمي كنند و توحيد اختيار مي يابند، و از آن پيروي مي درمي
، اوالً با و همانا خوب عمل كرد (ع) در دعوتورزند.  با حقّ از روي علم عناد ميكنند و  مياختيار 

حسن به  را به اقرارشانآن دو وثوق چون ديد  و ه،برهاني هموعظه حسنه و ثانياً با حكمت يقيني
اوالً به قول او ادعا كرد رؤياست آن علم را تعبير  آنها را به اين كه او عالم بهاو دارند و علم يرت سر

تيكما طعام ترزقانه اّال نبأتكما بتأويله«  ، دهم آن خبر مى به تأويلطعام روزانه شما نيامده شما را تا  »ال 
از اگر صم كهانت و تعلّم تا  اسناد كردو اين را به تعليم خدا  »ممّا عّلمين رّيب  ماذلك«ثانياً به قول او و 

كه اقرار آنها را به آن كرد ليل تعرا براي آنها شود. سپس آن علم  هست رفعبشر و جنّ و شياطين 
آنها قومي منكر موصوف به عدم  ديد به ترك ملّتشان از آن تنفيراً سپس توريه كرد از آنها با ذكر بر

ايمان به خدا را تعريضاً، تا ابعد از شغب و اقرب به قبول باشدو به اتّباع ملّت معروف به صالح و 
و بر  اوفضلي از خدا بر تعريضاً و آن را  ك از آنهااشرا سداد با انتساب صوريش به آنها و به نفي

بر آن تعريضاً به  هاشكر آنو عدم ن نعمت ايقدر  عدم معرفت مردم بهه بمردم ناميد، و تصريح كرد 
از خطابه روي گردانيد و بر حكمت و برهان روي  چون تأثّر آنها را به وعظش ديدسپس  ،آن دو
بٌ «: به قول اوآورد  وصف كرد كه دال بر عدم انقياد به كثرت و تفرّق را ان اربابو  »ُمتَـَفّرُِقونَ  َأ َأْر

 هاشود، اشاره به علّت انكار ربوبيت آن كه سبب نزاع و فساد واضح مياست بعضي ديگر  بهبعضي 
است. سپس خدا را به وحدت توصيف نمود اشاره به جواز ربوبيت او، سپس به قهر اشاره به وجوب 

را باطل نمود، و لزوم طاعت خدا را با برهان ثابت كرد. سپس به اصنام ربوبيت  پسطاعت او 
 برربوبيت و استحقاق عبادت، و عدم استقالل آنها در وجود اضافه بر و  معبودات آنها تزييف

بعد تلويح به توحيد در وجود تصريح به توحيد خدا در الهيت و سلطنت و توحيد او در عبادت ب
 جمع ديگريو و اتعبير خوابشان از  رفيق پرسندهآن دو كه ذكر شد  وادعوت  بهاند:  گفته پرداخت.

 »ايمان آوردند. ي تعالينبانان به خدااز زندانيان و زندا
كسي كه خداي  .... از سه كس بر دين خودتان بترسيد« :346فرمايد (ع) مي در همين باب علي

                                                                                                                                                                                              
َأْمحََد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن ِعيَسى َعْن  َو ِيف اخلَِْصاِل َعْن َأبِيِه َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد اهللَِّ َعنْ  -33398 130ص:  27ج:  هالشيع وسائل - 346

ِن ْبِن َأِيب َعيَّاٍش َعْن ُسَلْيِم ْبِن قـَْيٍس اهلِْ  َ َنَة َعْن َأ عْ َأبِيِه َعْن َمحَّاِد ْبِن ِعيَسى َعْن ُعَمَر ْبِن ُأَذيـْ ُت َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني ع يـَُقوُل َالِيلِّ قَاَل مسَِ
َفُه عَ  َرَأ اْلُقْرآَن َحىتَّ ِإَذا رََأْيَت َعَلْيِه بـَْهَجَتُه اْختَـَرَط َسيـْ َ َأِمَري اْحَذُروا َعَلى ِديِنُكْم َثَالثًَة َرُجًال قـَ ْرِك فـَُقْلُت  لشِّ ِ َلى َجارِِه َو َرَماُه 

← 
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عزّوجل قدرتي به او داده باشد و او گمان كند كه اطاعت او اطاعت خداست و سرپيچي از فرمان او 
فرمان مخلوق را در معصيت اطاعت كرد و كه چنين نيست نبايد  سرپيچي از فرمان خداست. درحالي

كند را اطاعت نمود. جز اين نيست كه اطاعت  نبايد فرمان شخصي كه از فرمان خدا سرپيچي مي
و اجازه باشد و جز اين نيست كه امر خداي عزوجل به  فقط بايد از خدا و رسول و صاحبان امر

و جز اين نيست كه امر فرمود به  كند اطاعت از رسول معصوم و پاك است كه امر به عصيان نمي
  .»كنند طاعت صاحبان امر كه ايشان معصومند و پاكند و امر به عصيان او نمي

رود يعني  پرستي سياسي تقويت شد بت سياسي از عدالت به سمت ظلم مي وقتي بت
 سنجد دهد و هر خوب و بد را با خود مي گيرد زيرا خود را ميزان قرار مي خودكامگي در پيش مي

هرچه او بپسندد خوب و هرچه او نپسندد زشت است و جزاي خوب و زشت را براساس اين ميزان 
هاي جور در طول تاريخ بشريت بوده كه  دهد. اين سرنوشت قريب به اتفاق تمام حكومت مي

  .اند هرچند ظاهري آراسته به دين داشته اند پرستي سياسي گرانيده ها به بت حكومت
كند و مقصودش از اين  عد چارپا طوف ميقاست كه در حوش م يسمتملق همانند خرمگ

كند  حقيقت رفتاري متملق را بيان مي نهطواف استفاضه از فضوالت دفعيه حيواني است. اين تعبير ك
گردد. رفتار متملق در هر  كه سبب انحطاط اخالقي مديريت در سازمانهاي اقتصادي و سياسي مي

لحظه با تعظيم و تكريم و دست و پا بوسيدن و ستايش و حمد بت سياسي خود به او تقرب جسته تا 
يريتي او بهره جويد. مظاهر اجتماعي اين از خداوندگاري مادي و سياسي و مد صنمالي ال تاًبا قرب

دانند نيز بارز  كننده اصول دموكراسي مي ستايش حتي در دولي كه خود را متمدن و مدرن و دنبال
  است.

كه اگر فاسقي براي شما خبري « :347فرمايد برخالف اين موضوع قرآن به انسانها دستور مي
آسيب برسانيد آنگاه از كاري كه  يمردم ن بررسي كنيد تا مبادا از روي جهالت بهآآورد، در 

                                                                                                                                                                                              ← 
ل ِ َِْطَوَل ِمنْـ اْلُمْؤِمِنَني َأيـُُّهَما َأْوَىل  َها  ْرِك قَاَل الرَّاِمي َو َرُجًال اْسَتَخفَّْتُه اْألََكاِذيُب ُكلََّما َأْحَدَث ُأْحُدوثََة َكِذٍب َمدَّ ُه شِّ َ َها َو َرُجًال آ

ً فـََزَعَم َأنَّ طَاَعَتُه طَاَعُة اهللَِّ َو َمْعِصيَـَتُه َمْعِصَيُة اهللَِّ َو َكَذَب ِألَ  َبِغي َأْن َيُكوَن اهللَُّ ُسْلطَا نَُّه َال طَاَعَة ِلَمْخُلوٍق ِيف َمْعِصَيِة اْخلَاِلِق َال يـَنـْ
َا الطَّاعَ  َا َأَمَر ُة هلِلَِّ َو ِلَرُسوِلِه ص َو ِلُوَالِة اْألَمْ اْلَمْخُلوُق ُحبُُّه ِلَمْعِصَيِة اهللَِّ َفَال طَاَعَة ِيف َمْعِصَيِتِه َو َال طَاَعَة ِلَمْن َعَصى اهللََّ ِإمنَّ ِر َو ِإمنَّ
َا َأَمَر ِبطَاَعِة ُأوِيل  َُْمُر ِمبَْعِصَيِتِه َو ِإمنَّ َُْمُروَن اهللَُّ ِبطَاَعِة الرَُّسوِل ص ِألَنَُّه َمْعُصوٌم ُمَطهٌَّر َال  اْألَْمِر ِألَنـَُّهْم َمْعُصوُموَن ُمَطهَُّروَن َال 

 ِمبَْعِصَيِتِه.
تَـبَـيـَُّنوا َأْن ُتصيُبوا قـَْومًا ِجبَهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعلى«، 6-7سوره حجرات، آيات  - 347 ِدمني  ِإْن جاءَُكْم فاِسٌق بِنَـَبٍإ فـَ َعْلُتْم  َو   ما فـَ

 .»اْعَلُموا َأنَّ فيُكْم َرُسوَل اهللَِّ 
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يك معني اين آيه اين است كه  .»ايد پشيمان شويد و بدانيد كه پيامبر خدا در ميان شماست كرده
اگر متملق فاسق شما را ستود و از عظمت و حميد بودن شما خبر داد بررسي كنيد و گوينده خبر را 

نكنيد از روي جهالت و خود پرستي به مردمي  خداوند فاسق خواند و در تقدير فرمود اگر بررسي
آسيب رسانيد و مسلماً زماني خواهد آمد كه بفهميد و پشيمان شويد و اضافه فرمود كه اگر كسي 
قابل ستايش و حمد باشد او پيامبر من است كه در ميان شماست و نه شما كه خود را مسلط بر 

گمان مبر آنها كه از اعمال زشت خود «: 348فرمايد ايد. در جاي ديگر مي بندگان من قرار داده
اند ستايش شوند از عذاب الهي  شوند و دوست دارند در برابر كاري كه انجام نداده خوشحال مي

مپندار،  »ال َحتَْسَنبَّ ««: 349اند . در شرح اين آيه فرموده»بركنارند بلكه براي آنها عذاب دردناكي است
: گمان پس گفتسابق است، گويا كه گفته شده: حال اينان چگونه است؟ ناشي از جواب سؤال 

 آخر براي آنها استاشاره به ذم وضع ظاهر در موضع مضمر  نكن كه آنها از عذاب رهائي دارند.
عملهاي  اند يا عمل كردند به كساني كه خوشحالند به آنچه داده شده »الَّذيَن يـَْفَرُحوَن ِمبا أَتـَْوا«

پندارند  اعفضد، و نكن مباهات مي شان كاسدهاهل اين زمان، و به افعال  ب ورزيدند مثلعج شانفاسد
ند، پس خدا ضعفا را از اين نك گويند از افعالشان تحميدكه  چيزهاييو آنان را بر ند چيزيبر آنها 

كه  استبراي آن ، عذاب ثبت كرد و اين اعمالشان و اعجابشان، و براي آنان به كرد برداشت منع
كاسته از آن ، و اگر گردد عبادت مي اعمالي كه از قبيل عبادات باشد از انانيت عامل كاسته شود

بر  ايدافزنياگر به انانيت  پساست و اگر از قبيل مباحيات باشد  عصياننشود يا فزوني بخشد وبال و 
و اگر آن شود  مي يوباله ماند بلك بر اباحت باقي نميد كنزياد اگر آن را ماند و  باقي مياباحت آن 

باشد، ذاتاً وبال و عصيان است، و اعجاب به عمل جز انانيت و  همحرّميا  همكروه مرجوحاتز قبيل ا
از آن عمل و نه افتخار استغفار بر او واجب است پس معجب به عمل نفس و عمل آن نيست  رؤيت

اگر چه به صورت عبادت و كشاند،  او را به آتش مي هكو فرح از اين حيث كه او عملي كرده 
ند از قبيل شواند حمد  دوست دارند به كاري كه نكردهو  »َو حيُِبُّوَن َأْن ُحيَْمُدوا ِمبا ملَْ يـَْفَعُلوا«باشد. 

است و  شتناين پنداتأكيد براي زيادت منع از و مپندارشان،  »َفال َحتَْسَبنَُّهمْ «. همرضي افعالطاعات و 
شده بنابر اينكه خطاب به محمد ص باشد يا به هر  قرائتبه خطاب مفرد در هر دو مورد  »الحتسنبّ «

                                                                                                                                                                                              
ْن ُحيَْمُدوا ِمبا ملَْ يـَْفَعُلوا َفال َحتَْسبَـنـَُّهْم ِمبَفازٍَة ِمَن ال َحتَْسَنبَّ الَّذيَن يـَْفَرُحوَن ِمبا َأتـَْوا َو حيُِبُّوَن أَ «، 188سوره آل عمران، آيه  - 348

 .»اْلَعذاِب َو َهلُْم َعذاٌب َأليم
 .476-477ترجمه، صفحات  3بيان السعاده في مقامات العباده، جلد - 349
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بر و  ر اوبنابر اينكه خطاب ب در هر دو مورد قرائت شدهجمع به خطاب باشد. و به او كه خطاب 
ِمبَفازٍَة ِمَن «تعالي:  واست و مفعول دوم قول ا »اّلذين يفرحون«مفعول اول  دين ترتيبمؤمنين باشد و ب

اول است، و در هر دو، به غيبت  برايتأكيد  »َفال َحتَْسَبنَُّهمْ «و قول خدا، به رهائي از عذاب،  »اْلَعذابِ 
فاعل اولي باشد، و ضمير جمع،  »اّلذين يفرحون«ر اينكه و در دومي با افراد خوانده شده. در اولي ب

جمله حاليه است به لحاظ نفي، نه منفي و معني و بر آنها عذاب است، : »َو َهلُْم َعذابٌ «فاعل دومي. 
در حالي كه براي آنها عذاب  باشداز عذاب يا ناجياني نجاتي مآن اين است كه گمان مبر آنان را 

  »عبادت باشد. صورتاگرچه به  و اعمال فاسد مردودشانبه آنها  است به اعجابدردناك  »َأليم«
كند غالباً عدم تبعيت از انبياء و اولياء و  پرستي سياسي ظهور مي بتوقتي خودكامگي در 

 يابد. تابوها و خطوط قرمز جديدي در جامعه ترسيم اي وسعت مي اوصياء الهي به شكل گسترده
كه اگر زبان و يا دست يا پاي كسي بخواهد به اين خطوط قرمز تعدي كند بايد الل شود يا شود  مي

زيرا استكبار تحمل از دست دادن قدرت خود را ندارد و ايثار حاكميت از او بريده شود يا بسوزد. 
دهنده  و پرورش پروردگارو مربي و ب خود را انفاق و به اهلش كه رب سآيد كه قدرت مكت برنمي

 خلق خدا در روي زمين من جانب اللّه هستند بدهد و يا خود به تبعيت از آنان فرمانبرداري نمايد.
خواهند كه رفتار  كنند و از خلفاي الهي نيز مي سياسي را دين معرفي مي ةديني امور جاريلذا مدعيان 

ع رفتار  گونه رفتار كنند كه با ائمه هدي آنها را تأييد كنند و آنها را بستايند و اگر ابا نمايند همان
  كردند و به طرق مختلف كشتند.

شوند و حال اينكه اهليت آن  مي در بيان حال كساني كه مدعي منصبي از مناصب ديني 
بدانكه مناصب الهيه چه امامت كليه و رياست در جملة امور الهيه «: 350فرمايند منصب را ندارند مي

باشد و چه امامت جزئيه و رياست در امر خاصي از امور الهيه باشد، مثل امامت جماعت و جمعه، و 
ت عديده، و مثل قضاوت و فتيا در مثل رياست لشگر و حكومت و سلطنت بر جمعي يا جماعا

احكام عبادات و سياسات، و اجراء حدود و تعزيرات، هر يك از اينها اگر بخواهد الهي باشد 
بايدباذن و اجازة الهي باشد بال واسطه، مثل انبياءعليهم السالم كه تمام امور آنها نسبت بعباد باذن و 

ن و مشايخ هر يك از اوصياء چه مشايخ خاصه كه وحي الهي بود يا بواسطه، مثل اوصياء آن بزرگوا
آنها را نواّب خاصه ميناميدند مثل آنها كه درخصوص امامت جماعت يا در خصوص فتيايا در 
خصوص اجراء احكام و حدود و تعزيرات يا در خصوص اخذ زكوه و خمس يا در خصوص بيعت 
                                                                                                                                                                                              

 ت.، انتشارات حقيق256-258السعاده، فصل نهم از باب چهارم، صفحات  حضرت سلطانعليشاه، مجمع- 350
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جعة باوصياء نائب ميبودند و اينها را ند و چه مشايخ عامه كه درجملة امور راشد مي گرفتن مأذون
نواب عامه ميگفتند، و هيچيك از شيعيان اگرچه دانائي بكمال ميبود بدون اين اذن در هيچ مقام 
تكلّم نميكردند نه در فتيا و نه در اجراء حدود و نه در غيراينها، و آياتيكه داللت دارد بر اينكه 

دارد بر توقّف مناصب الهيه بر اذن خدا، بلكه  شفاعت موقوف است بر اذن خدا، تمام داللت
توصيف منصب بالهي بودن داللت دارد بر اين اذن، كه اگر اذن نباشد البتّه الهي نخواهد بود، بلكه 
شيطاني و نفساني خواهد بود چنانكه در اول امر خالفت را بدون اذن و بعد فتيا وجماعت وجمعه را 

وهمچنين پيروان آنها مناصب الهيه را مدعي شدند بدون اذن و بدون اذن كردند ونبود مگر شيطاني 
اجازه از صاحبان اذن و اجازه، و شك نبايد باشد در اينكه ادعاي مناصب الهيه بدون اذن الهي افتراء 

غ بر يعني ظالم تر از كسي كه درو 351»َعَلى اهللَّ   َو َمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـَرتى«است بر خداوند، وقد قال تعالي 
ِِْذنِه«خدا بندد نيست و قد قال تعالي  و شك نيست كه مناصب الهيه  352»َمْن َذا الَّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ 

هر يك بنحوي شفاعت كردنست در نزد او وبدون اذن شفاعتي در پيش او نيست. و در خبري در 
اْلِقياَمِة تـََرى الَّذيَن َكَذبُوا َعَلى اهللَِّ ُوُجوُهُهْم َو يـَْوَم «كافي است از جناب باقر (ع) در بيان آية مباركة 

كه فرمود كسي كه بگويد كه من امامم و امام نباشد، و در خبر ديگر است از جناب  »353ُمْسَودَّة
صادق كه: هر كس ادعاي امامت كند و اهل آن نباشد كافر است و از جناب صادق (ع) مضمون 

گر از جناب صادق (ع) است كه سه نفر را خداوند روز قيامت نظر خبر اول مرويست و در خبر دي
و ايشان را عذاب دردناكست، كسي كه ادعا كند امامتي را از جانب خدا كه اهل  همكيز يوالكند  نمي

او نباشد و كسي كه انكار كند امامي را كه منصوب از جانب خدا باشد و كسي كه گمان برد كه 
اي هست و اخبار در اين باب بسيار، وفي القليل كفايه عن نقل  هرهاين دو صنف را در اسالم ب

و از اين جهت كه مناصب الهيه را مدعي شدن بدون اجازه كسي كه از جانب خدا مأذون  354الكثير
باشد در اجازه دادن حرام، بلكه باالتر از هر حرام و كفر است، مشايخ شريعت و مشايخ طريقت 

كردند و هر يك سلسلة اجازة آنها منضبط و  قدام بر هيچ امري نميهيچ يك بدون اذن و اجازه ا
بود و هر يك در حفظ اجازه و حفظ شجرة اجازة خود اهتمام داشتند و بيشتري  متّصل به معصوم مي

                                                                                                                                                                                              
 ، كيست ستمكارتر از آنكس كه بر خدا دروغ بندد؟ 21سوره انعام آيه  - 351
 كه راست كه در پيشگاه او بشفاعت برخيزد مگر بفرمان او.  255سوره بقره آيه ، - 352
 اند مينگري كه همه رويشان سياه شده است.  ، روز قيامت كسانيكه بر خدا دروغ بسته60سوره زمر آيه  - 353
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نمودند. پس عزيزمن  سلسلة اجازة خود را بلكه صورت اجازة خود را در مصنّفات خود نيز نقل مي
ا داري تا اجازة صحيحه براي تو نباشد و اذن صريح تو را ندادند صاحبان اگر بندة خدائي و رو بخد

اجازة الهيه، در هيچ يك از امور الهيه و مناصب شرعيه اقدام مكن وخود را قرين كفّار مساز و روي 
قوم له السموات يال«خود را در درگاه خدا سياه مكن و مورد غضب الهي مشو كه غضب الهي 

ذن و اجازة صحيحه داري البته در كار خود كوتاهي مكن و بĤنچه مأموري از و اگر ا 355»واالرضون
  »آن تجاوز مكن.

  پرستي  شرك و بت
ق ياز طر يفرد يدر جوامع مذهب يعنيبرد.  يم ياسيس كجامعه را به شر ياسيس يپرست بت

ق انتخابات يا از طريق شورا يا از طريا مشابه آن و يساعده  يفه بنيانتخابات همانند انتخابات سق
 يت قانونيمشروع يت با اعطاين رهبريه اكشود  مي دهيبرگز ينيت ديبه رهبر يعموم
رد و يگ يد عوام جامعه قرارميند مورد تأئكت يد و تبعيه از او تقلكگردد و هر يز ميالطاعه ن ضرمفت
  ن شمارندش.يند خارج از دكد نيه تقلكهر

رواج  ينيه در جوامع شبه دكاست  يدر جوامع بشر كاز وجوه انواع شر يكي ياسيس كشر
ن و فراعنه در مصر، و يالنهر نيقرون باستان در ب يومتهاكرا از ح ياسيس كفراوان دارد. ظهور شر

ان و يومت سلجوقكعباس تا ح يه و بنيام يومت بنكدر اروپا و سپس پس از اسالم از ح يوسط  قرون
ها رهبران سياسي  اين حكومت توان مشاهده نمود. در ميانه يخاورم يشورهاكدر حال حاضر در 

اند و مشروعيت سياسي خود را منبعث از مشروعيت ديني خود  ز داشتهنيرهبري ديني  ةجامعه داعي
  باشد. ها مي اين نوع حكومت اند. لذا شرك سياسي از وجوه قابل مالحظه در  پنداشته

يده شرك بپردازيم. مسلماً در طول تاريخ در ارتباط با شرك سياسي بايد اول به تعريف پد
ها براي پرستش آنها به ذات خود بت نبوده و بلكه آنها را به نيابت از معنايي مورد  بشر ساختن بت

ها مجسمة انبياء يا اولياء يا علماي سلف قوم آنها بوده كه  بت زاند. مثالً بسياري ا تقديس قرار داده
تراشيدند  را مي 358يا درختان يا احجام هندسي 357و اگر حيوانات 356.اي داشته ام ويژهحتربراي آنها ا

                                                                                                                                                                                              
  پايداري نتواند كرد با آن آسمانها و زمين ها. - 355
 پرستيدند. كلب آن را مي مثل ود كه بتي به صورت مردي ستبر از زمان نوح كه بني - 356
كركس ساخته  اي كه سامري براي قوم موسي ساخت و نَسر كه بتي از زمان نوح كه بصورت مثل عجل گوساله -357
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در طول تاريخ به دليل استمرار  جنبة مظهريت داشته و اگر ،را 359يا زندة حيوانات يا درختان
در فرزندان توجه به جنبة مظهريت اصنام كم شده و براساس سنن قومي يا خانوادگي  ،تقديس
. شوند ستايش مياز روي عادت ستايش شوند از روي فكر نكه اييش از ب . واند شدهمحمود بالذات 

شده  ها مظاهر فرشتگان تلقي مي كردند كه اين نوع بت درست مي 360ها را نيز به شكل زن بعضي بت
 و وثن (جمعش أوثَان) و الهه بوده است. و بطوركلي اَلَه به معني بت و صنم (جمعش أصنام)

است و حتي شود  مي نصاب) به معني هرچه براي عبادت برپايا بطوركلي نُصب (جمعش اباشد  مي
اند. يعني خداوند حقيقي و خدايان مجازي يا به  بعضي ريشة لغوي كلمة اللّه را نيز از اَلَه گرفته

اند. هرچند ممكن است اللّه را  ها همه در ريشة لغت از يك واژه منبعث شده عبارت ديگر اللّه و الهه
تعريف شده است و از لحاظ صرفي نيز بر وزن فعال  »ال«نيز خواند يعني آن نيستي كه با  »اله ال«

سازد يعني تشبيه به همان صفر در رياضيات كه همة اعداد از اويند ولي  ذهنيت صيغه مبالغه را نيز مي
  او (صفر) قابل تعريف نيست و در عمي مطلق است.

د نيز يك حجم هندسي به عنوان مظهر است االسو دراين ارتباط بايد گفت كه سنگ حجر
  كه در خانة كعبه گذاشته شده است.
دادند در قرآن نيز  دانستند و شفيع قرار مي ها را به منزله مظهر مي اين موضوع كه مشركين بت

رساند و نه زيان   كنند كه نه سودشان مي خدا چيزهايي را بندگي مي غير« :361فرمايد تصريح دارد. مي
دهيد كه در زمين و  بگو آيا خدا را به چيزي آگاهي مي« گويند اينها شفيعان ما در نزد خدايند. ميو 

در شرح اين  .»سازيد منزه است آسمان از آن خبر ندارد؟ خدا منزه است و از آنچه با او شريك مي
به مالحظه معني  عطفكنند،  و عبادت مي »َو يـَْعُبُدونَ ««: 362فرمايند السعاده مي آيه در تفسير بيان

كنند و عبادت  مي جرمكنند و  بندند و تكذيب مي است، يعني آنها افتراء ميبه تعريض مقصود 
                                                                                                                                                                                              ← 

 اء پايتخت يمن بوده است.نعبودند و در سرزمين سبا بود، يا يعوق كه بتي به صورت اسب از زمان نوح نزديك ص
 سنگ چارگوشي در طائف بود و حتي سنگ حجراالسود مكعبي است. صورتثقيف كه ب مثل الت بت بني -358
 نخله بود. پرستيدند و در بطن مثل العزّي كه درختي بود كه غطفان مي -359
 مثل سواع كه بتي از زمان نوح به صورت زني بوده است. -360
َفُعُهْم َو يـَُقوُلوَن هُؤالِء ُشَفعاُؤ ِعْنَد اهللَِّ ُقْل أَ «، 18سوره يونس، آيه  - 361  تـُنَـبُِّئوَن َو يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ ما ال َيُضرُُّهْم َو ال يـَنـْ

 .» َعمَّا ُيْشرُِكون   السَّماواِت َو ال ِيف اْألَْرِض ُسْبحانَُه َو َتعاىلاهللََّ ِمبا ال يـَْعَلُم ِيف 
 .328-330ترجمه، صفحات  6بيان السعاده في مقامات العباده، جلد - 362
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سود  به آنهاخدا را كه نه به آنها ضرر رساند و نه  غير »ِمْن ُدوِن اهللَِّ ما ال َيُضرُُّهْم َو ال يـَْنَفُعُهمْ «كنند  مي
از غير كساني و  اتّباع آنن عبادت يطاو شي از اهويه و آراءاصنام و كواكب عبادت عبيد و رساند، از 

آن عبادت آنها  شان كه به زعمدينييا رؤساي  شانخداوند آنها را نصب كرده مانند رؤساي دنيويكه 
كردند،  وهمرا ضرر و نفع  مقصود از نفي ضرر و نفع، نفي چيزي است كه آنها آنو  استطاعت 

ضرر را  عبادتشان غايت، و گرنه خود به عبادتشاننظر  بدونگردد  مياز چيزهائي كه به دنيايشان بر
اينان شفيعان ما نزد خدا هستند چنانكه گويند  و مي »َو يـَُقوُلوَن هُؤالِء ُشَفعاُؤ ِعْنَد اهللَِّ «زند.  به آنها مي
گويند كه،  مي نصابئيچنانچه اكثر و باشند  مي ما شفيعان ما نزد خداكه اصنام : گويد وثني مي
ها  ست. چنانكه زردشتياگويند: آن قديم و مستقلّ در الهيت  بعضي ميو شفيعان ما هستند  كواكب

از كسي كه به زعم آنها از كساني كه  گويند و چنانچه ميكند. ما گويند آتش نزد خدا شفاعت  مي
و چنانچه ستند. خدا هبين : اينان واسطه هاي بين ما و كهكنند اطاعت مي هستندرؤساي دين 

اتباع از صادره  هصورت اعمال شرعي دركنند  مي تبعيتكساني كه از هواها و شياطين گويند  مي
در حالي كه آنها  و وسايل بين ما و بين خدا و اسباب قرب ما به خداست هاناينفس و شياطين: 

تـَُنبُِّئوَن اهللََّ ِمبا ال يـَْعَلُم ِيف َأ «:استهزاًبگو،  »ُقلْ «است. نيران  وجحيم به  قربوسايل شيطان و اسباب 
دهيد به چيزهايي كه در زمين و آسمان علم به آن  خبر ميآيا خدا را  »السَّماواِت َو ال ِيف اْألَْرضِ 

 در آسمان و زمين است بركه شفاعت آنها، يا به شفاعت آنها يعني آنچه حيث به شفيعان از ندارد؟! 
 » َعمَّا ُيْشرُِكون  ُسْبحانَُه َو َتعاىل« راي خدا معلوم نباشد وجود ندارد.بآن معلوم است، و چيزي كه  وا

  ».ورزيداست از آنچه به او شرك و تعالي منزّه 
پيش از اين به ابراهيم رشدي كه سزاوارش بود « 363:السعاده در ذيل آيه در تفسير بيان

ها چيست كه شما  چنين بود كه به پدرش و قومش گفت اين تنديس ،بخشيديم به آن آگاه بوديم
َو َلَقْد آتـَْينا ِإْبراهيَم ««: 364فرمايند مي »گفتند پدرانمان را پرستندة آنها يافتيم ،ايد در خدمتشان معتكف

ها يا رشدي كه مناسب حال او باشد از ها و برهانهمانا به ابراهيم رشد او را داديم؛ در حجت ُرْشَدهُ 
ما به رشد او، يا به و َو ُكنَّا ِبِه قبل يا از قبل قرآن يا قبل از موسي. ازِمْن قـَْبُل قبيل اهتداء به كماالتش. 

ِألَبيِه َو قـَْوِمِه . »عاِلمنيَ «يا  »آتـَْينا«آگاه بوديم آن وقت كه گفت ظرف است براي  عاِلمَني ِاْذ قالَ ابراهيم 
                                                                                                                                                                                              

  بيِه َو قـَْوِمِه ما هِذِه التَّماثيُل الَّيتِإْذ قاَل ِألَ  َو َلَقْد آتـَْينا ِإْبراهيَم ُرْشَدُه ِمْن قـَْبُل َو ُكنَّا ِبِه عاِلمنيَ «، 51-53سوره انبياء، آيات  - 363
َء َهلا عاِبدين ُتْم َهلا عاِكُفوَن قاُلوا َوَجْد آ   »َأنـْ

 .374-376صفحات ترجمه،  9 بيان السعاده في مقامات العباده، جلد - 364
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به پدر و قومش كه اين تماثيل جمع تمثال با كسره است، چيست؟ و آن صورت ما هِذِه التَّماثيُل 
ُتْم َهلا عاِكُفوَن   الَّيتكه روح ندارد. شود  مي مالعاست و اغلب براي چيزي است د يكه شما بدان معتكفَأنـْ

يا براي تقويت است، زيرا عكوف بدون واسطه متعدي است و به معناي حبس  »علی«به معناي  »الم«
شود متضمن معناي عبادت باشد كه در اين صورت به معناي اقبال است، و مي »علی«مي شود. و با 

َء َهلا عاِبديَن  در جواب مانند اهل هر زمان گفتند: قاُلوابراي تقويت است.  »الم«باز  ما َوَجْد آ
رانمان را بر آنها عبادت كنندگان يافتيم. همانا مردم به جهت غالب بودن مدارك حسي بر آنها، پد

كنند، به خصوص  روند و در محسوس و در صحت آن و بطالن آن تامل نمي از محسوس فراتر نمي
كرده و  اند، آن را تلقّي به قبول در آنچه كه از اول تمييز از پدران و مادران و بزرگان قوم ديده

كنند. و لذا در جواب اكتفا به ذكر تقليد پدران كردند، بدون اينكه  بدون حجت به آن تمسك مي
كند،  است كه داللت بر طلب حقيقت مي »ما«حجت و دليلي ابراز كنند. زيرا اگر چه سؤال با لفظ 

صحه بگذارد. دادند كه عبادت براي آن را  مي يولي مقصود انكار عبادت آن است، و بايد جواب
بدان كه همانطور كه نقل شده بين اوصياي آدم، شيث و نوح، مردان صالحي بودند كه مردم با آنان 
انس داشتند پس هنگامي كه رحلت كردند به مردم حزن شديدي وارد شد. پس بعضي از صالحين 

آن مأنوس براي انس مردم و رفع حزنشان تماثيل آن صلحا را ساختند، كه زيارتشان كرده و با 
شوند، با تمادي زمان و مردن پدران، تماثيل براي اوالد و اوالد اوالد ماند. شيطان بر آنها آمد و به 

كردند، و به آنها و عبادت آنها فريب خوردند. و  ها را عبادت مي آنان گفت: پدران شما اين تمثال
كردند و در حوايج خود به آنها  هاي كواكب بود، كه آنها را زيارت مي ها تمثال اند: آن تمثال گفته

  .»شدند؛ چنانچه شريعت عجم كه به مهاباد منسوب است بر اين بود متوسل مي
 .365توان به متون تاريخ مراجعه نمود اند كه مي پرستي ذكر كرده وجوه متعدد ديگري براي بت

مشركان خداي هاي آيات قرآن و همچنين ساير متون مذهبي تاريخي حاكي از آن است كه  ظرافت
  كنند. كرده و مي يكتا يعني اللّه را مقر هستند و قادر مايشاء بودن او را اقرار مي

كه در چند جاي قرآن مندرج است حكايت از اين ص اكرم  اج مشركين در مقابل رسولجاحت
 ينداج آنها براي اين بوده كه از جاند و احت دارد كه مشركين بر دين آباء و اجداد خودشان بوده

و  بود.دين مشركين بود كه ملت شده آنها تازه نكنند. يعني دين  پدران خود دست نشويند و آن را
                                                                                                                                                                                              

شركت انتشارات علمي، ، 1382اصغر حكمت، چاپ سيزدهم،  ناس، ترجمه علي نگاه كنيد به تاريخ اديان، جان - 365
 و تاريخ تمدن، ويل دورانت.. فرهنگي
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اج مشركين در قرآن كريم آمده جباب احت در توان از آيات قرآني زير دريافت. اين موضوع را مي
شديم و چيزي  خواست ما و پدرانمان مشرك نمي مشركان خواهند گفت: اگر خدا مي« :366است كه

در شرح  .»كرديم، همچنين كساني كه پيش از آنها بودند پيامبران را تكذيب كردند را حرام نمي
بزودي كساني كه شرك ورزيدند خواهند گفت، براي  »َسَيُقوُل الَّذيَن َأْشرَُكوا««: 367فرمايند اين آيه مي

َلْو شاَء اهللَُّ ما َأْشرَْكنا َو « ، بعد از آنكه از حجت عاجز شدند:رفع قبح از اشراكشان بلكه براي تحسين
ُؤ َو ال َحرَّْمنا ِمْن َشيْ  ديم و چيزي را ورزي نمي خواست، ما و پدرانمان شرك اگر خدا مي »ءٍ  ال آ

به نسبت دادن سؤ به نفسشان است كه آن دو  فاحشهكرديم، چنانكه اين رسم نفس و زن  حرام نمي
را به  ز آن عاجز شود آناچون دهند، و  جلوه ميسن حرا قبيح مكن بمااشوند، بلكه  راضي نمي

و مشيت خدا و آن كذب محض است زيرا شيطان و قرين  به غير آن دو ازدهند  نسبت ميتسبيب 
آن باشد يا سبب براي فعل اگرچه فاعل و  و مشيت نيستجز اعداد كه شيطان و قرين براي آنها 

آن بر يا  شودنسبت فعل به مشيت داده بر او نيست كه بيند  مي بينش را در نفسمادام كه ولي فاعل 
بين مترائي ين تناقض ااز استعداد قابل غفلت كند، و با نسزد نمايد، و اگر هم نسبت داده شود تعليق 

مرتفع  »و لوشاء اهلّل هلدكم«در قول او مشيت،  آن برتعليق آنها در اين قول آنها و بين تكذيب 
ْبِلِهمَكذِلَك  « شود. مي يا مثل ، تكذيب كردند اينچنين كساني كه قبل از آنها بودند »َكذََّب الَّذيَن ِمْن قـَ

تكذيب كردنشان تو را به تعليق اشراك و تحريم بر مشيت او غير نسبت دادن آن به خودشان 
  .»تكذيب كردند كساني كه قبل از آنها بودند پيامبرانشان ع را

خواست ما و  مشركان گفتند: اگر خدا مي« :368ذكر شده نحلهمين احتجاج در سورة  
كرديم. مردمي هم  ايم، حرام نمي پرستيديم و آنچه را حرام كرده پدرانمان هيچ چيز جز او را نمي
در  .»آيا پيامبران را جز تبليغ روشنگر وظيفة ديگري است ،گفتند كه پيش از ايشان بودند چنين مي
گفتند اگر خداي رحمان « :369اند انيت برشمرده و احتجاج كردهجاي ديگر حتي خداوند را به رحم

                                                                                                                                                                                              
ُؤ َو ال َحرَّْمنا ِمْن َشيْ «، 148سوره انعام، آيه  - 366 ٍء َكذِلَك َكذََّب الَّذيَن  َسيَـُقوُل الَّذيَن َأْشرَُكوا َلْو شاَء اهللَُّ ما َأْشرَْكنا َو ال آ

ْبِلِهم  .» ِمْن قـَ
 .189-190، صفحات ترجمه 5لعباده، جلد بيان السعاده في مقامات ا - 367
ُؤ َو ال َحرَّْمنا ِمْن ُدونِِه  َو قاَل الَّذيَن َأْشرَُكوا َلْو شاَء اهللَُّ ما َعَبْد ِمْن ُدونِِه ِمْن َشيْ «، 35آيه  ،سوره نحل - 368 ٍء َحنُْن َو ال آ

ْبِلِهْم فـََهْل  ِمْن َشيْ    »َعَلى الرُُّسِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمبنيٍء َكذِلَك فـََعَل الَّذيَن ِمْن قـَ
ُ�وَن.َأْم آتـَْيناُهْم  «، 20-24سوره زخرف آيات  - 369 ُهْم ما َهلُْم ِبذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َخيُْر َو قاُلوا َلْو شاَء الرَّْمحُن ما َعَبْد

← 
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گويند از روي ناداني است و به جز دروغ سخن  پرستيديم. آنچه مي خواست ما فرشتگان را نمي مي
جويند؟ نه،  ايم كه اكنون به آن تمسك مي گويند. آيا پيش از قرآن كتابي برايشان نازل كرده نمي
اي  سان پيش از تو، به هيچ قريه رويم، بدين يافتيم و ما از پي آنها مي يئينگويند پدرانمان را بر آ مي
اي نفرستاديم مگر آنكه متنعمانش گفتند: پدرانمان را بر آئيني يافتيم و ما به اعمال آنها  دهنده بيم

كنيم. گفت حتي اگر براي شما چيزي بياورم كه از آنچه پدرانتان را بر آن يافته بوديد  اقتدا مي
در شرح اين آيه  .»ايمانيم اند بي تر باشد؟ گفتند ما به آئيني كه شما را بدان فرستاده هدايت كننده

ُهْم ما َهلُْم ِبذِلَك ِمْن ِعْلمٍ ««: 370فرمايند مي و گويند اگر خداوند رحمان  »َو قاُلوا َلْو شاَء الرَّْمحُن ما َعَبْد
اند بدون  پرستيديم آنان را به اين علمي نيست، يعني آنها اين سخن را گفته خواست آنها را نمي مي

عبادت  قبحو با اين خواستند از  راي اين دروغگو بودندن و بآو بدون علم به نسبت تصور معني آن 
اختيار از  حيث سلببه  ءبه اشيا آن يتا سببدانند كه فاعل بودن مشيت ي ميغير خدا فرار كنند و ن

ُ�ونَ «. رفع قبح از فعلشان نيستو آنها  ً ِمْن قـَْبِلهِ  ِإْن ُهْم ِإالَّ َخيُْر آنها جز دروغ  »َأْم آتـَْيناُهْم ِكتا
فَـُهْم ِبِه « ؟!يا قبل از قرآن يا قبل از اين قولآمده است براي آنها ن كتابي آآيا قبل از گويند،  نمي

نه علم  قول نيست وبه معناي اين  يعلم تحقيقيعني بر آنها  د،نبه آن متمسكآنها كه  »ُمْسَتْمِسُكونَ 
است و در از باب اهللا تخمين در باب عقايد مطرود خرص و ندارند و  خرصتقليدي و آنان جز 

ؤ«تعالي:  وانعام بيان اين آيه در قول ا ةسور َّ َوَجْد « گذشت. »لو شاء اهللَّ ما أشركنا و ال آ َبْل قاُلوا ِإ
َء َعلى َّ َعلى« يا بر طريقتي يا ملّتييافتيم امتي گفتند: ما پدرانمان را بر بلكه  »أُمَّةٍ   آ رِِهْم   َو ِإ آ

از كسي كه  اًعلم پيدا نكردند و تقليد اًآنان تحقيقو ما بر آثار آنان هدايت شدگانيم، يعني  »ُمْهَتُدونَ 
تقليد  هجايز نبودبراي آنها آنان  تقليد، بلكه از پدرانشان كه علم پيدا نكردندتقليدش صحيح باشد 

ُؤُهْم ال يـَْعَلُموَن َشْيئًا َو ال يـَْهَتُدون«: گفتجهت است در جاي ديگر از اين كردند و   371» َأ َو َلْو كاَن آ
  َو َكذِلَك ما َأْرَسْلنا ِمْن قـَْبِلَك يف«. اند؟ هدايت نيافته بودهاند و راه  دانسته حتى اگر پدرانشان هيچ نمى

َء َعلى َّ َوَجْد آ َّ َعلى  قـَْريٍَة ِمْن َنذيٍر ِإالَّ قاَل ُمْرتَُفوها ِإ رِِهْم ُمْقَتُدونَ   أُمٍَّة َو ِإ بدينسان قبل از تو و  »آ
                                                                                                                                                                                              ← 

ْبِلِه فـَُهْم ِبِه ُمْسَتْمِسُكوَن َبْل قاُلوا  ً ِمْن قـَ َء َعلىِكتا َّ َوَجْد آ َّ َعلى  ِإ ْبِلَك يف  أُمٍَّة َو ِإ رِِهْم ُمْهَتُدوَن.َو َكذِلَك ما َأْرَسْلنا ِمْن قـَ   آ
َء َعلى َّ َوَجْد آ َرُفوها ِإ َّ َعلى  قـَْريٍَة ِمْن َنذيٍر ِإالَّ قاَل ُمتـْ رِِهْم ُمْقَتُدوَن.قاَل َأ َو َلْو   أُمٍَّة َو ِإ َِْهدىآ ُتُكْم  ِممَّا َوَجْدُمتْ َعَلْيِه   ِجئـْ

َّ ِمبا ُأْرِسْلُتْم ِبِه كاِفُرونَ  ءَُكْم قاُلوا ِإ  »آ
 .107-111، صفحات ترجمه 13بيان السعاده في مقامات العباده، جلد - 370
 . 104سورة انعام، آيه  - 371
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ها گفتند ما پدرانمان را بر اين يافتيم و ما بر آثار اي نفرستاديم مگر اينكه مترفون آن نذيري به قريه
به است و قديم و جديد است، بدين گونه كه عادت مردم آنها اقتداكنندگانيم، تسليت بر او ص 

 با ذكر بدان جهت استمترفين تخصيص اند. و  پيامبران پيشين به امثال اين گونه مبتال بودهتحقيق 
ر به نذي »قالَ «. شان جز بر آنها نيستغير آنها نظر ند، ولينك معارضه ميع ء و اوليا ءكه آنان با انبيا

َِْهدى«د؟ نيك مياز پدرانتان تقليد خواهيد  ،آيا »أَ «آنها:  ءَُكْم قاُلوا  َو َلْو ِجْئُتُكْم  براي  »ِممَّا َوَجْدُمتْ َعَلْيِه آ
سؤال مقدر است، گويا كه گفته شده:  جوابشما راهنماتر از آنچه پدرانتان را يافتيد بياورم گفتند، 

َّ ِمبا ُأْرِسْلُتْم ِبِه كاِفُرونَ « : گفتند:گفتتعالي  چه گفتند؟ ايد  فرستاده شدهبراي آن ما به آنچه كه شما  »ِإ
  .»از آنچه كه پدرانمان بر آن هستند باشد اهدياگرچه و كافريم 

يا ي هستند همراه آنانكه بر كيش ملّاين نوع احتجاج همواره در طول تاريخ بوده و هست و 
خيزند و اين موضوع  با انبياء و اولياء و اوصياء الهي به احتجاج برميدين آنها ملّت شده است 

فرمايد كه مردم قبل از  همانطوركه در آيات فوق اشاره مي ،(ص) نبوده اكرم منحصر به زمان رسول
 اكرم گونه خواهند بود و تاريخ بعد رسول ها نيز هميناز آن اند و لذا مردم بعد آنها نيز اينگونه بوده

آنها  اين آيه نيز داللت بر نوعي نماز و دعا دهد و خواهد داد. (ص) نيز همين را نشان داده و مي
، پس زدن نيست نزد خانه كعبه جز صفير و كف) َ�التـُُهمْ (آنها (نماز)  و دعا« :372فرمايد دارد. مي

كردند و بين انگشتانشان  و آنها عريان طواف خانه كعبه مي »ورزيد ميبچشيد عذابي كه به آن كفر 
دهد كه آنها مسجد  و اين آيه نشان مي زدند. كردند و دست مي كردند و فرياد مي را پنجره پنجره مي

مشركان « :373فرمايد اند و خداوند اجازه مسجد ساختن را از آنها سلب نموده است، مي ساخته نيز مي
ا كفر خود مسجدهاي خدا را عمارت كنند. اعمال آنها ناچيز شده و در آتش را نرسد كه ب

مشركان را نرسد  »ما كاَن ِلْلُمْشرِكَني َأْن يـَْعُمُروا َمساِجَد اهللَِّ «« 374فرمايند: در شرح اين آيه مي ،»جاودانند
مشركين به عمارت مسجد الحرام  هخرافمجمله استيناف جهت رد كه مساجد خدا را عمارت كنند، 

و چنانكه در اخبار تفسير شده است،  و سقايت حجاج و پرده دارى خانه و آزاد كردن اسيران است.
يا بودن جنگ با مشركين  از عدم جوازكند  دع مؤمنين است از چيزى كه خطور مىدر آن ايضاً ر

                                                                                                                                                                                              
َ�التـُُهْم ِعْنَد اْلبَـيْ «، 35سوره انفال آيه  - 372 ُتْم َتْكُفُرونَو ما كاَن   .» ِت ِإالَّ ُمكاًء َو َتْصِديًَة َفُذوُقوا اْلَعذاَب ِمبا ُكنـْ
ْلُكْفِر ُأولِئَك َحِبَطْت َأْعماُهلُْم َو ِيف   ما كاَن ِلْلُمْشرِكَني َأْن يـَْعُمُروا َمساِجَد اهللَِّ شاِهديَن َعلى«، 17سوره توبه آيه  - 373 ِ ُفِسِهْم  َأنـْ

 . »خاِلُدونالنَّاِر ُهْم 
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از اشرار  مقصود اين است كه اگرو  هستند. همناصب شريفسنيه و چنين اعمال مباشر كه آنها اين
، بلكه ارزش به مصدر اعمال است پس تعمير صورت اعمال ابرار نيست تبار به مشاكلهاعصادر شود 

، و سقايت به آن فروشند كنند و فخر مى مسجد در حقيقت تخريب مسجد قلب است، چون ريا مى
 حجابتو پرده داراى آنها  دورزن ميجب از آب حيات است چون بدان عمملكتشان تشنگان  آنها

كه خانه نفس است، و آزاد كردن اسيران اسير كردن قواى آزاد آنها و  اونسبت به خانه است شيطان 
كند كه  نيست جز اينكه مساجد اهللا را كسي عمارت ميباشد.  مواليشان مى رجوع بهاز  صد آنها

نور ايمان و منشرحه و قلوب مستنيره به  يها ايمان به خدا و مساجد خدا سينه با 375ايمان به خدا دارد
ْلُكْفرِ   شاِهديَن َعلى« :گفتعمارت آنها با اسالم و ايمان است، لذا جهت اشاره به اين بيان  ِ  »أَنـُْفِسِهْم 

چون چيزى  قاالًدهند و  چون اعمال كفر انجام مىشاهدان بر نفسهايشان به كفر هستند، حاالً 
به ارسال رسول و انزال كتاب و  وآيد از عدم اعتقاد به بعث و حساب،  گويند كه كفر الزم مى مى

آنها اعمالشان را تباه  »ُأولِئَك َحِبَطْت َأْعماُهلُمْ «باشد.  خدا مى معرفت بهن كه مستلزم كفر و عدم آغير 
نكنيد نظر ى مؤمنين به اعمال آنان هايشان مباهات كنند، و شما ا پس نبايد به صورت عملكردند 

َو ِيف النَّاِر ُهْم « كند. د مرده است كه حاملش را اذيت مىاجسااست، بلكه مانند ساقطه كه آن زيرا 
  .» و در آتش آنها مخلّدند »خاِلُدون

شرك آنها در تبعيت از رؤساي ديني و قومي آنهاست در با مشركان كريم روي سخن قرآن 
اند تا عبادت مظاهر غيرانساني. به عبارت ديگر  اقدام به راهبري ديني قوم نموده كه بدون اذن الهي

ا حيواني را نكوهش يهاي جمادي يا نباتي  شرك بيش از آنكه بت بارهروي سخن قرآن كريم در
اينجا تحت عنوان شرك  ها كه در دهد. و اين بت هاي انساني را مورد نكوهش قرار مي بت نمايد

كه در مقام خود داراي اذن الهي و اجازه از مقام  دبريم رهبران مذهبي هستن ام ميسياسي از آن ن
نظر نموده و  الوثقي متصل باشند نيستند و خودسرانه در دين اظهار ةاي كه به عرو نبوي و يا رشته

 ةاند. زيرا اين مقامات در كلي فتوا يا نظائر آن را اشغال نموده اهاي وعظ يا امامت جماعت ي سمت
توانند واسطة فيض به پيروان  اديان الهي فقط و فقط جايگاه كساني است كه مؤذّن باشند وگرنه نمي

 در آن مخلدند، ندآتشاصحاب آنان «: 376فرمايد كريم مي خود باشند. در اين راستا است كه قرآن
                                                                                                                                                                                              

هللَِّ « .19سورة توبه آيه  - 375 ِ ا يـَْعُمُر َمساِجَد اهللَِّ َمْن آَمَن   .»ِإمنَّ
ْ�حاُب النَّاِر ُهْم فيها خاِلُدون«، 27-28 اتسوره يونس، آي - 376 َمجيعًا مثَُّ نـَُقوُل ِللَّذيَن َأْشرَُكوا َو يـَْوَم َحنُْشُرُهْم   ُأولِئَك َأ

َّ تـَْعُبُدون ُتْم ِإ نَـُهْم َو قاَل ُشرَكاُؤُهْم ما ُكنـْ ُتْم َو ُشرَكاؤُُكْم فـََزيـَّْلنا بـَيـْ  .» َمكاَنُكْم َأنـْ
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خود تان در مكان ئآوريم سپس مشركين را گوئيم شما و شركا روزي همة آنها را در محشر گرد
گويند: شما هرگز ما را  شان ميئكنيم و شركا قرار گيريد سپس آنها را از يكديگر جدا مي

ْ�حاُب النَّاِر ُهْم فيها خاِلُدون««: 377فرمايند . در شرح اين آيه مي»ايد پرستيده نمي آنان  » ُأولِئَك َأ
يعني مؤءمنين و كنيم، همة آنها را حشر روزي كه و  »َو يـَْوَم َحنُْشُرُهمْ « در آن مخلدند ندآتشاصحاب 
عطف بر  »َمجيعاً «و كافرين و شركايشان  ائمة آنهايا كافرين و شركاء آنها، يا مؤمنين و كافرين 

يعني در  »اغشيت وجوههم«تا  »لّلذين َاحسنوا« قول او هاي سابق از محذوف است كه متعلّق به جمله
و  استمعطوف و معطوف عليه هر دو محذوف  رهمنحشيوم و  رجعتدنيا، يا روز مرگ، يا روز 

آنان را يادآوري كن به آنچه كه ذكر شد، و يادآوري ( »ذّكرهم مبا ذكر و ذّكر هم يوم حنشرهم«تقدير 
يا توهم آن يا  »أّما«تقدير  بهاست  »زيّلنا«. يا متعلّق به )كن روزي را كه آنها را حشر خواهيم كرد

پس  »مثَُّ نـَُقوُل ِللَّذيَن َأْشرَُكوا«كند.  مذكور آنرا تفسير مياست كه  يي»زيّلنا«زيادي فاء، يا متعلّق به 
در مكان خود جاي گيريد،  »َمكاَنُكمْ «به خدا، يا به واليت ورزيدند به كساني كه شرك گوئيم  مي

است تا ه في مستتربراي تأكيد و شما،  »أَنـُْتمْ «اسم فعل است و  الزام كرد آنان را، و دور نشويد يا
تان در الهيت، يا در عبادت، يا در واليت، يا در ئو شركا »َو ُشرَكاؤُُكمْ «عطف بر آن صحيح باشد، 

تفرّق بين مؤمنين و كفّار پس بينشان فاصله افكنيم،  »فـََزيـَّْلنا بـَْيَنُهمْ «طاعت، يا در محبت، يا در وجود. 
و شركائشان گويند، هركدام از وجوه (فوق)  »ُشرَكاُؤُهمْ َو قاَل «، يا بين كفّار و شركائشان واقع كنيم

َّ تـَْعُبُدون« عبادت در اينجا اعم از عبادت معروف است، يا شما ما را نپرستيديد، مراد از  »ما ُكْنُتْم ِإ
از شركاء آنان شركاء در عبادت است، زيرا كه در حقيقت هواهايشان را عبادت كردند، و از  رادم

  .»متولّد گشت هعبادت شركاء ظاهر يشاناعبادت هواه
پنداشتيد. آنان را كه  اين همان روز داوري است كه دروغش مي« :378فرمايد كريم مي در قرآن

پرستيدند را گرد آوريد. همه را به راه  كردند و همسرانشان و آنان را كه بجاي خدا مي ستم مي
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بُوَن. اْحُشُروا الَّذيَن َظَلُموا َو َأْزواَجُهْم َو ما كانُوا هذا يَـ «، 21-40سوره صافات، آيات  - 378 ُتْم ِبِه ُتَكذِّ ْوُم اْلَفْصِل الَّذي ُكنـْ

َ�ُروَن َبْل ُهُم اْليَـْوَم مُ   يـَْعُبُدوَن. ِمْن ُدوِن اهللَِّ فَاْهُدوُهْم ِإىل ْسَتْسِلُموَن َو َأقْـَبَل ِ�راِط اجلَْحيِم َو ِقُفوُهْم ِإنـَُّهْم َمْسُؤُلوَن ما َلُكْم ال تَنا
ُتْم َُْتونَنا َعِن اْلَيمِني قاُلوا َبْل ملَْ َتُكونُوا ُمْؤِمنَني َو ما كاَن لَ   بـَْعُضُهْم َعلى نا َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطاٍن َبْل  بـَْعٍض يـََتساَءُلوَن قاُلوا ِإنَُّكْم ُكنـْ

ُتْم قـَْومًا طاغَني َفَحقَّ َعَلْينا قـَْوُل رَبِّن َّ َكذِلَك ُكنـْ َّ ُكنَّا غاويَن فَِإنـَُّهْم يـَْوَمِئٍذ ِيف اْلَعذاِب ُمْشَرتُِكوَن ِإ َّ َلذائُِقوَن فََأْغَوْيناُكْم ِإ نـَْفَعُل ا ِإ
ْلُمْجرِمَني ِإنـَُّهْم كانُوا ِإذا قيَل َهلُْم ال ِإلَه ِإالَّ اهللَُّ َيْسَتْكِربُونَ  َّ لَتارِكُ  ِ َ�دََّق َو يـَُقوُلوَن َأ ِإ حلَْقِّ َو  ِ وا آِهلَِتنا ِلشاِعٍر َجمُْنوٍن َبْل جاَء 

ُتْم تـَْعَمُلونَ   .»ِإالَّ ِعباَد اهللَِّ اْلُمْخَلصنيَ  اْلُمْرَسلَني ِإنَُّكْم َلذائُِقوا اْلَعذاِب اْألَليِم َو ما ُجتَْزْوَن ِإالَّ ما ُكنـْ
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كنيد؟ نه، امروز  شوند. چرا يكديگر را ياري نميشان بايد بازخواست  جهنم راه بنماييد و نگه داريد
شوندگانند. و آنگاه روي به يكديگر كنند و بپرسند. گويند: شما بوديد كه در نيكخواهي  همه تسليم
آمديد. گويند: نه، شما ايمان نياورده بوديد. ما را بر شما هيچ تسلطي نبود. شما خود  بر ما درمي

وردگارمان بر ما ثابت شد. اكنون بايد بچشيم. ما شما را گمراه مردماني نافرمان بوديد. گفتة پر
كنيم.  كرديم و خود نيز گمراه بوديم. در آن روز، همه در عذاب شريكند. ما با مجرمان چنين مي

گفتند: آيا به خاطر  كردند، و مي شد كه جز خداي يكتا خدايي نيست تكبر مي چون به آنان گفته مي
مان را ترك گوييم؟ نه، آن پيامبر حق را آورد و پيامبران پيشين را تصديق اي خدايان شاعر ديوانه

. مگر بندگان دردآور را خواهيد چشيد. جز در برابر اعمالتان كيفر نخواهيد ديد بكرد. شما عذا
بُونَ ««: 379فرمايند در شرح اين آيات مي .»مخلص خدا  وزن راي »هذا يـَْوُم اْلَفْصِل الَّذي ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذِّ

فصل است كه تكذيب كنندة آن بوديد، از قول بعضي از ايشان به بعضي ديگر است يا از قول 
حال يا  كساني كه ظلم كردند را گرد آريد، »اْحُشُروا الَّذيَن َظَلُموا« خداي عزّ و جل يا مالئكه است

از اين ظلم هر چيزي كه و ص است،  محمد ظلم به آل ،اصل ظلم ، ومستأنف به تقدير قول است
است كه آن  هواليت تكويني سترص  محمد ناشي شود آن ظلم است و اولين ظلم به آل

در اينجا را ظلم و شود،  از آن ناشي مي هاست از خدا و ظلم تكليفي و ترك واليت تكليفي ريسماني
َو ما كانُوا «دارند  تناسبمكه با آنان  شانهمسران و »َو َأْزواَجُهمْ « ندا هكردص تفسير  حمدم به ظلم آل

كردند را به راه  و چيزي كه غير خدا عبادت مي »ِ�راِط اجلَْحيمِ   يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ فَاْهُدوُهْم ِإىل
در متوقفشان كنيد،  »َو ِقُفوُهمْ «آنانست. براي تهكّم به استعمال لفظ هدايت جحيم هدايت كنيد، 

اند يا از نبا عظيم كه آن واليت  انجام داده آنچهبه  مسؤولند،كه آنان  »ِإنـَُّهْم َمْسُؤُلونَ «موقف 
در ع نسبت داده شده كه  به نبي ص و به باقر است. است، چنانچه به آن تفسير شده اميرالمؤمنين ع

اش كه در چه  چهار سؤال قرار گيرد، از جواني موردمگر آنكه تفسير آن كه بنده اجازه قدمي ندارد 
جمع را آن فنا كرده و از مالش كه از كجا آن را و از عمرش كه در چه چيز آن را فروگذاشته چيز 

جواب شود،  شما را چه مي »ما َلُكمْ « بيت. اهل حب ماانفاق كرده و از  چه چيزي آن راكرده و در 
َ�ُرونَ «به تقدير قول  يسؤال بلكه آنها امروز  »ُمْسَتْسِلُمونَ َبْل ُهُم اْلَيْوَم «ياري نكرديد است،  »ال تَنا
و روي  »َو َأقْـَبَل بـَْعُضُهمْ «هستند منقادند به حكم خدا يا به عذاب يا بعضي آنها تسليم بعضي  ند،تسليم

 يا متبوعين يا هر كه به ديگري ،بعضي بر »بـَْعضٍ   َعلى« آورند بعضي آنها، يا تابعين روي آورند
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شما  »ِإنَُّكْم ُكْنُتْم َُْتونَنا َعِن اْلَيمنيِ «اي اتباع گويند:  »قاُلوا«سؤال كنند، پرس و جو كنند،  »يـََتساَءُلونَ «
و جواب سؤال مقدر، يا  هيا مستأنف »يتسايلون« وجمله بدل از قول ابوديد كه ما را به يمين واداشتيد، 

ست، اوو نواهي خدا صور اوامر به صورت اعمال دين و اتيان به  يميناز  اتياند از راميا حال است 
كه نظر به رؤساي ضاللت كه ادعاي دين و ايمان و امامت و رياست دين بدون اذن و اجازه 

آنها بندگان خدا را كه فطرتشان فطرت ايمان و اسالم است از طلب دين كسي كه كه كنند؛ زيرا  مي
تا ما را  كنند ميرها كنند جستجو آنان را اگر كه يرا كنند، ز مي منعگيرند  دينشان را از او مي

چون گفتند: بلكه شما هرگز مؤمن نشديد،  »قاُلوا َبْل ملَْ َتُكونُوا ُمْؤِمننيَ «يابند، چنانچه در خبر است.  مي
ايمان  برو عهود آن عمل كنيد و شما آن شما فقط بر صورت اسالم بوديد، بدون آنكه به شروط 

به صورت اسالم بوديد و ايمان فطري كه آن  تحلاسالم حقيقي، بلكه شما منبر نه و  نبوديدحقيقي 
كند.  ريسماني از خداست بدون اسالم تكليفي و ايمان تكليفي كه ريسمان از مردم است كفايت نمي

شما بر  هحجت واضحو ما را بر شما سلطاني نبود، سلطنت شما و  »َو ما كاَن َلنا َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطانٍ «
 ضاللامام و ايمان و ما شما را به  از ،بوديدطاغي بلكه شما گروهي  »َبْل ُكْنُتْم قـَْومًا طاغنيَ « شما

نفسهايتان و  هاي خدعهشما صورت دعوت ما را كه به صورت اعمال دين بود  پسدعوت كرديم 
 »قـَْوُل رَبِّنا«و بر شما يا بر ما بود، بر ما حق پس  »َفَحقَّ َعَلْينا«نفساني خويش قرار داديد.  Ĥربوسيله م

َّ َلذائُِقونَ «عذاب  به ،قول پروردگارما را و اين جمله به منزله نتيجه  چشندگانيم، يا عذابما  »ِإ
َّ ُكنَّا غاوينَ «است،  هسببي »فاء«پس شما را اغوا كرديم،  »فََأْغَويْناُكمْ «باشد.  ماقبلش مي ما خود گمراه  »ِإ

عذاب آن زمان در در زيرا كه آنها  »فَِإنـَُّهْم يـَْوَمِئٍذ ِيف اْلَعذاِب ُمْشَرتُِكونَ «در موضع تعليل است. بوديم، 
ْلُمْجرِمنيَ «ركند تشم غوايتشريك هستند، چنانچه در  ِ َّ َكذِلَك نـَْفَعُل  با مجرمين چنين همانا ما  »ِإ

ِإنـَُّهْم كانُوا ِإذا قيَل َهلُْم ال «اين صنف از مجرمين يعني مشركين با طلق مجرمين يا به مكنيم،  رفتار مي
از شنيدن  ،ورزند ر مياتكباس »ال اله اّال اهللّ «شود  مي زيرا كه وقتي به آنها گفته »ِإلَه ِإالَّ اهللَُّ َيْسَتْكِربُونَ 

َّ َلتارُِكوا آِهلَِتنا ِلشاِعٍر جمَْ « آن و قبول آن  مجنونگويند: آيا ما به خاطر شاعري  ميو  »ُنونٍ َو يـَُقوُلوَن َأ ِإ
 شاندر وصف خدايان تعمقو دين او و بدون او قول تحقيق در بدون  ،خدايان خود را ترك گوييم

به صورت  ههاي فاسد خيال نه بهورد و آباطل را تمويه حق شاعر نيست كه با  ،بلكه »َبلْ « شانو دين
جاَء «ليكن و اند، هاي شما چنين جلوه داده نيست، چنانچه نفس مخبطمجنون و  و همعقوالت حقّ

ْحلَقِّ  و دليل  »وَ «باشد.  حقّ مي آورده استاز خدا  حكامافعال و ااقوال و هر چه از به حق آمد،  »ِ
 مرسلين را، كساني كه به آنها اعتقاد داريد تصديق كرد »َ�دََّق اْلُمْرَسلنيَ « حقّيت اوست زيرا كه او
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دردناك و آنچه جزا داده در چشيدن عذاب چيزي همانا شما  »ِإنَُّكْم َلذائُِقوا اْلَعذاِب اْألَليِم َو ما ُجتَْزْونَ «
بر تجسم  كرديد، به نفس خود جز آنچه عمل مي »ِإالَّ ما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ « نچشيدشويد، در اين  مي

خاصاً براي خطاب به مشركين يا  منقطع است ءاستثنا »اْلُمْخَلصنيَ ِإالَّ ِعباَد اهللَِّ « آنجزا به اعمال يا 
  ».متّصل است براي همة عباد
ساختند ببينند  و چون مشركان آنان را كه شركاء خدا مي« :380فرمايد و درجاي ديگري مي

خ خوانديم. آنان پاس گويند: اي پروردگار ما، اينان شريكاني هستند كه ما به جاي تو آنها را مي مي
َو ِإذا رََأى الَّذيَن َأْشرَُكوا ««: 381فرمايند در شرح اين آيه مي .»گوئيد گويند كه شما دروغ مي مي

شياطين و  اصنام و كواكب واز  كساني كه شرك ورزيدند ببينند شركائشان راهرگاه و  »ُشرَكاَءُهمْ 
پروردگارا اينان شركاي گويند  »َنْدُعوا ِمْن ُدوِنَك فَأَْلَقْواقاُلوا رَبَّنا هُؤالِء ُشرَكاُؤَ الَّذيَن ُكنَّا «خلفاي جور 

 به آنها به مشركين »ِإَلْيِهمُ « يا شركاگويند  ها مي پس به آن ما را به غير تو خواندندما هستند كه 
را  يتان، بلكه شما هواهادر ادعاء اشراك ما گوييد در اين گفتار دروغ مي »اْلَقْوَل ِإنَُّكْم َلكاِذبُونَ «

  »ما را جلب كننده مقتضيات هواهايتان قرار داده بوديد. عبادتو صورت  كرديد عبادت مي
مشركين در اين است كه مشركين  هبنسبت الت انبياء و اولياء و اوصياء الهي اشكايكي از 

براساس پندارها و سنن و آداب ديني و غيرديني و ملي و خرافي گذشته تن به تحول فكر و انديشه 
دهند. اين موضوع نه تنها در ملل قديم بلكه در ملل  تغيير رفتار و آداب و اعمال نميو و اعتقادات 

بيند و  ميرا اي است كه ديگري  گونه ره بهمعاصر نيز به وضوح قابل رؤيت است منتهي انسان هموا
  پردازد. كمتر به خود مي

ها و چارپاياني كه  براي خدا از كشته« :382فرمايند در ارتباط با اين موضوع آيات قرآن مي
                                                                                                                                                                                              

َقْوا ِإلَْيِهُم َو ِإذا رََأى الَّذيَن َأْشرَُكوا ُشرَكاَءُهْم قاُلوا رَبَّنا هُؤالِء ُشرَكاُؤَ الَّذيَن ُكنَّا َنْدُعوا ِمْن ُدوِنَك فَأَلْ «، 86سوره نحل، آيه  - 380
  »اْلَقْوَل ِإنَُّكْم َلكاِذبُونَ 

 .171-172ترجمه، صفحات  8 بيان السعاده في مقامات العباده، جلد - 381
َفما   َو َجَعُلوا هلِلَِّ ِممَّا َذرََأ ِمَن اْحلَْرِث َو اْألَْنعاِم َنصيبًا َفقاُلوا هذا هلِلَِّ ِبَزْعِمِهْم َو هذا ِلُشرَكائِنا«، 136-140سوره انعام، آيات  - 382

ْتَل  ُشرَكاِئِهْم ساَء ما َحيُْكُمون  َيِصُل ِإىلكاَن ِلُشرَكاِئِهْم َفال َيِصُل ِإَىل اهللَِّ َو ما كاَن هلِلَِّ فـَُهَو  َو َكذِلَك زَيََّن ِلَكثٍري ِمَن اْلُمْشرِكَني قـَ
ْنعاٌم َو َحْرٌث ِحْجٌر ا يـَْفتَـُروَن َو قاُلوا هِذِه أَ َأْوالِدِهْم ُشرَكاُؤُهْم ِليُـْرُدوُهْم َو ِليَـْلِبُسوا َعَلْيِهْم دينَـُهْم َو َلْو شاَء اهللَُّ ما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َو م
َو  َها اْفِرتاًء َعَلْيِه َسَيْجزيِهْم ِمبا كانُوا يـَْفتَـُرونَ ال َيْطَعُمها ِإالَّ َمْن َنشاُء ِبَزْعِمِهْم َو َأْنعاٌم ُحّرَِمْت ظُُهورُها َو َأْنعاٌم ال َيْذُكُروَن اْسَم اهللَِّ َعَليْـ 

ْ�َفُهْم ِإنَُّه َحكيٌم   َصٌة ِلذُُكوِر َو ُحمَرٌَّم َعلىُبُطوِن هِذِه اْألَْنعاِم خالِ   قاُلوا ما يف َتًة فـَُهْم فيِه ُشرَكاُء َسَيْجزيِهْم َو َأْزواِجنا َو ِإْن َيُكْن َميـْ
ُ اْفِرتاًء َعَلى ا َعليم تَـُلوا َأْوالَدُهْم َسَفهًا ِبَغْريِ ِعْلٍم َو َحرَُّموا ما َرَزقـَُهُم اهللَّ  . »هللَِّ َقْد َضلُّوا َو ما كانُوا ُمْهَتدينَقْد َخِسَر الَّذيَن قـَ
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آفريده است نصيبي معين كردند و به خيال خود گفتند كه اين از آنِ خداست و اين از آن بتان 
رسيد.  رسيد و آنچه از آنِ خدا بود به بتانشان مي ان بود به خدا نميماست. پس آنچه از آنِ بتانش

نظر بسياري از مشركين بياراستند تا  كردند. همچنين كشتن فرزند را در اي بد حكم مي گونه به
كردند  خواست چنين نمي هالكشان كنند و درباره دينشان به شك و اشتباهشان افكنند. اگر خدا مي

بندند رهايشان ساز. از روي پندار گفتند: اينها چارپايان و كشتزاران ممنوع  يپس با افترايي كه م
است. هيچكس جز آنكه ما بخواهيم، نبايد از آنها بخورد. و اينها چارپاياني است كه سوارشدنشان 

بندند و به  و اينها چارپاياني است كه نام خدا را بر آنها ياد نكنند به خدا افترا مي 383حرام است
اند جزايشان را خواهد داد. و گفتند: آنچه در شكم اين چارپايان  بسته به كيفر افترايي كه مي زودي

است براي مردان ما حالل و براي زنانمان حرام است، و اگر مردار باشد زن و مرد در آن شريكند. 
ساني كه خدا به سبب اين گفتار مجازاتشان خواهد كرد. هر آينه او حكيم و داناست. زيان كردند ك

هيچ حجتي فرزندان خود را كشتند و به خدا دروغ بستند و آنچه را به ايشان روزي  به سفاهت بي
ادامه در و در سه آيه بعد  .»اند اند و راه هدايت را نيافته داده بود حرام كردند. اينان گمراه شده

: آيا آن دو نر را حرام كرده هشت لنگه: از گوسفند، نر و ماده، و از بز، نر و ماده. بگو« :384فرمايد مي
گوييد از روي علم به من  است يا آن دو ماده را يا آنچه را در شكم مادگان است؟ اگر راست مي

خبر دهيد. و از شتر نر و ماده، بگو: آيا آن دو نر را حرام كرده است يا آن دو ماده را يا آنچه را كه 
داد شما آنجا بوديد؟ پس چه كسي  مان ميدر شكم مادگان است؟ آيا آن هنگام كه خدا چنين فر

خبري مردم را گمراه كند؟ هر  بندد تا از روي بي ستمكارتر از آن كسي است كه به خدا دروغ مي

                                                                                                                                                                                              
زاييد و اين پنجمين نر  شتري را كه بچة پنجم خود را مي» بحيره«اشاره به بحيره، سائبه، وصيله و حامي است،  - 383

ماده شتري بود » سائبه«اهد برود و بچرد. وكردند تا هرجاي كه خ  شكافتند و آزادش مي بود، به عالمت گوشش را مي
كردند تا به  شد، ماده شتر را آزاد مي كردند و چون نذر برآورده مي ه براي بازگشتن مسافر يا شفا يافتن بيمار نذر ميك

بريدند و  نيز ماده شتري بود كه پس از زاييدن دو بچة ماده گوشش را مي» وصيله«هرجاي كه خواهد برود و بچرد. 
ر از او براي آبستن كردن ماده شتران سود برده بودند، اين شتر را شتر نري بود كه چند با» حامي«كردند.  آزادش مي

 ند.تساخ نيز از باركشيدن و سواري دادن معاف مي
ثـَيَـْنيِ «، 143-144سوره انعام، آيات  - 384 نـَْنيِ ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرََّم َأِم اْألُنـْ نَـْنيِ َو ِمَن اْلَمْعِز اثـْ  َأمَّا اْشَتَمَلْت َمثانَِيَة َأْزواٍج ِمَن الضَّْأِن اثـْ

ثـَيَـْنيِ نـَبُِّئوين �اِدقنيَ   َعَلْيِه َأْرحاُم اْألُنـْ ُتْم  ثـَيَـْنيِ َأمَّا اْشَتَمَلْت   ِبِعْلٍم ِإْن ُكنـْ نَـْنيِ ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرََّم َأِم اْألُنـْ نَـْنيِ َو ِمَن اْلبَـَقِر اثـْ ِبِل اثـْ َو ِمَن اْإلِ
ثـَيَـْنيِ  ذا َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـَرتى َعَلْيِه َأْرحاُم اْألُنـْ �َّاُكُم اهللَُّ ِ ُتْم ُشَهداَء ِإْذ َو ً ِلُيِضلَّ النَّاَس ِبَغْريِ ِعْلٍم ِإنَّ اهللََّ ال   َأْم ُكنـْ َعَلى اهللَِّ َكِذ

  .»يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلمنيَ 
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  .»كند آينه خدا ستمكاران را هدايت نمي
و قرار دادند براي  »َو َجَعُلوا هلِلَِّ ««: 385السعاده آمده است در شرح آيات ذكر شده در تفسير بيان

بيان ظلم آنها و عطف به اعتبار معناست، يعني آنها ظلم كردند، و براي خدا خدا، بياني است براي 
ِمَن اْحلَْرِث َو اْألَْنعاِم َنصيبًا َفقاُلوا هذا هلِلَِّ « ه بيافريدست، يا خلق كرده استچآناز  »ِممَّا َذرَأَ «قرار دادند 

است، بدون حجت و خدا گويند اين براي خويش و  به زعمرا ام نصيبي انعاز كشت و  »ِبَزْعِمِهمْ 
َفما كاَن ِلُشرَكاِئِهْم َفال َيِصُل ِإَىل « شركاء ما است يعني اصنامشانبراي اين و  »َو هذا ِلُشرَكائِنا« سلطاني

مگر اينكه شود  نمي وصول به خدا زيرا كهرسيد،  به خدا نميبود شان شركائآنچه كه براي و  »اهللَِّ 
صدور از خدا باشد.  فراهم گردد تا يكه سبب آنان لطيفه الهي نيستبر نيز از خدا باشد و آن صدور 

گونه رسيد، به همان  مي آنان شركاءد به بوآنچه كه براي خدا و  »ُشرَكاِئِهمْ   َو ما كاَن هلِلَِّ فـَُهَو َيِصُل ِإىل«
مخلوق با خالق و نصيبي از مخلوق تشريك به  ،كنند چه بد حكم مي »ساَء ما َحيُْكُمون«كه ذكر شد. 

را براي خدا  نتاجاز كشت و  چيزيگذارند. روايت شده كه آنها  براي خالق مي ورا بدون امري از ا
چيزي از آنها را براي خدايانشان، و كردند و  مي صبيان و مساكين صرفآن را بر و ، كردند معين مي

ديدند كه آنچه را كه براي  اگر ميكردند، سپس  كردند و نزد آنها ذبح مي فاق ميآن را به سدنه ان
ديدند  و اگر مي كردند آن را با چيزي براي خدايانشان بدل ميتر است  د پاكيزهان هخدا تعيين كرد

و براي اين  كردند، آن را ترك مي شانخدايان به دليل حب بهتر است  پاكيزه شانبراي خدايان يزيچ
و شود  مي الهي است كه عقل ناميده ةاست. بدان كه در انسان لطيفغني آوردند كه خداوند  مي تعل

ي شيطاني  حاكم است و لطيفه و متصرّف واست و آن از خدا در وجود ا آنعقل معاش طليعه اي از 
شيطان در عالم  كند، اولي خدا در عالم صغير است و دومي كند و بر او حكم مي تصرّف مي ودر ا

خالص  هاست. و غرض از تكليف انسان به اعمال شرعي صغير است و انسان بين دو حاكم واقع شده
ست، پس هر كس و خلوص حكومت او او از حكومت شيطان و دخول او تحت حكومت خدا

ش را براي نفسكومت خدا خالص گرداند مؤمن و موحد است و هر كس ش را براي قبول حنفس
است و هر كس بين دو حكومت  مريدحكومت شيطان خالص گرداند كافر است، بلكه شيطان 

است. و چون  و مكاسبش را بين آن دو توزيع كرده شاست كه اعمال بياورد پس او مشرك شرك
و  ،رسد د به خدا نميباشچه كه براي شريك او است پس آننياز  شأنه از شركاء بي خداي تعالي

در وجود انسان  يشيطان مادام كه حكومتكه رسد، زيرا  شد به شريكش ميباآنچه كه براي خدا 
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در آن مداخله  آنيا بعد از  آنهر عملي كه براي خدا بكند شيطان قبل از عمل يا حين پس دارد 
اغني دهد و چون خدا  لطيفه الهي قرار ميرا شريك  شتا جايي كه خود همداخل خفي ازكند  مي

خالصاً آنچه كه  نمايد و ترك ميقرار داده به شريك  واست آنچه را كه به شراكت غير االشركاء 
گذارد. و در  و آنچه را كه براي خداست خدا به شريك واميشود  مي او براياست  شريكبراي 
نصيبي قرار  آنچه او خلق كرده براي او ازكه حيث ايناشاره به كمال سفاهت آنهاست  »ذرأ«لفظ 

نصيب يا مثل تزئين  ،و همچنانكه »َو َكذِلكَ  « استخودش  بر مملوكمالك  ◌ٰ خالق اقوي ودادند، 
براي بسياري از مشركين  »زَيََّن ِلَكثٍري ِمَن اْلُمْشرِكَني قـَْتَل َأْوالِدِهمْ « براي خدا از مخلوقات اوقرار دادن 

كساني بودند كه مرتكب قتل فرزندانشان شركاي آنان  »ُشرَكاُؤُهمْ « تشزينت دا شانكشتن فرزندان
به  »زيَّن«. براي اصنامعيالمند شدن و يا  خوفكردند، به علّت عار يا از  شدند يا زنده به گور مي مي

شده بنابر اينكه مفعول بين  قرائتبا جرّ  »شركاؤهم«با نصب و  »اوالدهم«با رفع و  »قتل«مجهول و 
با  »شركاؤهم«با جرّ، و  »اوالدهم«با رفع و  »قتل«مجهول، و  »زيَّن«اليه واسطه شود. و  مضاف و مضاف

 با جر و »اوالدهم«با نصب و  »قتل«معلوم و  »زيَّن« وشود  مي قتل فاعل »شركاؤهم«شده كه  قرائترفع 
 »شركاؤهم« وشود  مي »اهللّ «به راجع ضمير  »زيَّن« فاعلبا رفع قرائت شده و بدين صورت  »شركاؤهم«

است و فاعل مصدر محذوف است يعني  »زيَّن«فاعل  »شركاؤهم«مصدر است، يا  ي برايفاعل
و تعميم قتل و اوالد و شركاء به آنچه  و مصدر است. »زيَّن«تنازع فيه براي م »شركاؤهم«يا  »املشركني«

تا  »ِلُريُْدوُهمْ «فاعل مصدر يا متنازع فيه باشد.  »شركاؤهم«است مناسب است كه و صغير كه كبير 
آنها بر تا و بر آنها بپوشانند  »َو لَِيْلِبُسوا َعَلْيِهمْ «ند هالكشان سازبه اغواء از حيات انساني  تاببرندشان، 
اند از توجه به آخرت و توحيد،  را كه بر حسب فطرت بر آن بودهدين فطريشان  »ديَنُهمْ « خلط كنند
اند  اي كه آنرا دين ناميده ن طريقهاير بتا اينكه  هيا شيطانيباشد  هاند، الهي بر آن بودهآنها كه يا طريقت 

كردند، تسليت  خواست چنين نمي و اگر خدا مي »َو َلْو شاَء اهللَُّ ما فـََعُلوهُ « استقامت نداشته باشند
صدر او به آنچه ، تا اينكه آنهابه سبب اصلي  او از صورت افعال آنهانظر  ه صرفبص است  رسول

بافند رهايشان  پس با دروغي كه مي »َفَذْرُهْم َو ما يـَْفَرتُونَ «و بر آنها حسرت نخورد.  كنند ضيق نشود
و  »َو قاُلوا«شنائع اعمالشاندعوت و اهتمام به منع آنها از  تعباست از ساز، تسكين بر پيامبر ص 

چارپايان و  »أَْنعاٌم َو َحْرٌث ِحْجرٌ « ها چارپايان و زراعتاين  »هِذهِ «يگر آنان است. گفتند، بيان ظلم د
كسي از آنها  »ال َيْطَعُمها ِإالَّ َمْن َنشاءُ «منع و حرام است. تثليث حاء با  »الحجر«زراعت ممنوع هستند، 

كه بين ماست و در آن اي  با مواضعهيعني كسي را كه بخواهيم خورد جز آنكه ما بخواهيم،  نمي
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م ابه اينكه حكم آنها جز به مقتضاي هواهايشان نيست، و آنها غير از خد ،آنان استبراي سرزنش 
است، يعني  »قالوا«لّق به متعبه زعم آنها،  »ِبَزْعِمِهمْ «كردند.  منع مي آنبقيه را از خوردن  اصنام

چارپاياني كه بر پشت آنها سوار شدن  »َو أَْنعاٌم ُحّرَِمْت ظُُهورُها« از خدا بزعمشان گفتند بدون حجتي
است، يعني  »انعام«عطف بر و چارپايان،  »َو أَْنعامٌ «بحيره و سائبه و وصيله و حام حرام است، يعني 

گفتند: شايسته نيست كه بر اين چارپايان اسم خدا ذكر شود، يا ابتداء كالم از خدا است، و جمله 
ال َيْذُكُروَن اْسَم «يعني براي آنها چارپاياني است، يا چارپايان ديگري است.  »قالوا«معطوف است بر 

كنند ذكر نام خدا  يا اينكه بر آن حج نمي در ذبح و نحر ،كنند اسم خدا را برآن ذكر نمي »اهللَِّ َعَلْيَها
 بندند افترا ميبر او  »َو قاُلوا  اْفِرتاًء َعَلْيِه َسَيْجزيِهْم ِمبا كانُوا يـَْفَرتُونَ «نند. ك را با تلبيه گفتن بر آن حرام مي
و انحراف آنها وجه ديگر ظلم  و گفتندشود  مي بندند جزايشان داده و بزودي به آنچه كه افترا مي

آنچه در شكم اين  »بُُطوِن هِذِه اْألَْنعامِ   ما يف«بدون حجت است. شان  به رأي شاناز حقّ و استبدادآنها 
خالصه است، به تأنيث و تذكير مرفوعاً و مذكوراً در هر دو حالت قرائت  »خاِلَصةٌ « چارپايان است،

براي مبالغه در آن يا تاء است  )ها جنين(اجنّه  و آناست  )آنچه( »ما« شده، و تأنيث به اعتبار معني
براي  »َأْزواِجنا َو ِإْن َيُكْن َمْيَتًة فـَُهْم فيِه ُشرَكاءُ   ِلذُُكوِر َو ُحمَرٌَّم َعلى« .»عافيه«مصدر است مانند آن است، يا 

هاي ما حرام است و اگر ميته باشد پس آنها (مرد و زن) در آن شريكانند،  مردان ما و براي زوج
كردند اگر زنده بود خوردن آن را بر زنان  صيل شد جنيني را كه از شكم چارپايان خارج ميسابقاً تف
شير  آنهادر شكم  چيزد از رااند م گفته ومساوي بودند، و زنان د مردان بوكردند، اگر مرده  حرام مي

ْ�َفُهمْ «آنها هر دو است.  هاي جنيند شيرها و رااند م آنهاست و گفته زود به جزاي اين  »َسَيْجزيِهْم َو
ِإنَُّه «بر تجسم اعمال شوند، يا جزاي وصفشان اين است يا نفس وصفشان  توصيفشان جزا داده مي

به عليم است،  » َعليم«دهد.  حقّ هر صاحب حقّي را از خير و شرّ ميهمانا او حكيم است،  »َحكيمٌ 
َتُلوا َأْوالَدُهمْ «مقدار استحقاق آنها  به تحقيق زيان كردند كساني كه اوالدشان را  »َقْد َخِسَر الَّذيَن قـَ

اند  باشد. گفته آنها مي و تفضيحبعد از تلويح، تأكيد  آنها و ظالل آنهاتصريح به خسران كشتند، 
با  »َسَفهًا ِبَغْريِ ِعْلمٍ «كشتند.  و اسارت و عيالمندي مي مخافت عاردختران را از  اصنام ورا براي  اوالد

براي مصلحت  ستآنهااو خالق آنهاست و اينكه  اوالد قزاراينكه خداوند  سفاهتي بدون علم، به
بر خودشان آنچه خدا براي آنها روزي قرار داده بود، و حرام كردند  »َو َحرَُّموا ما َرَزقـَُهُم اهللَُّ «نظام 

آنها  از اوالد برايكه خداوند  آنچها حرام كردند يچارپاياني كه گذشت، يا بر غيرشان از زنان 
فتراء ا »اْفِرتاًء َعَلى اهللَِّ «است.  دهكرنيز نعمتي هستند كه خدا روزي  كه آنهاروزي كرده است، زيرا 



 اسالم در  علوم سياسيمباني عرفاني     196

َقْد َضلُّوا َو ما كانُوا «باشد.  گذشتبه آنچه كه ينجا تصريح به افترا كرد تا تأكيد است بر خدا، ا
. و در »رضاي او. ابتغاءر حقّ تعالي و به امبه تحقيق گمراه شدند و هدايت شده نبودند،  »ُمْهَتدين

هشت جفت:  »َمثانَِيَة َأْزواٍج ِمَن الضَّْأِن اثـَْنْنيِ ««: 386فرمايد ادامه شرح دو آيه ذكر شده در آخر چنين مي
نر و بگو  »ُقْل آلذََّكَرْينِ «همچنين و از بز نر و ماده،  »َو ِمَن اْلَمْعِز اثـَْنْنيِ «و وحشي  ياهلنر و ماده، از برّه 
َأمَّا « را؟ يا مؤنث از هر دو جنس »َأِم اْألُنـْثََيْنيِ « خدا خدا حرام كرده است »َحرَّمَ «از هر دو جنس  ،ماده

يا ماده.  نر ،عني جنين از دو جنسا آنچه را در ارحام مادگان است؟ يي »اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرحاُم اْألُنـْثََيْنيِ 
نفس، يا به چيزي كه به آن علم  خديعهمرا به سبب علم خبر دهيد نه به ظنّ و هوي و  »ِبِعْلمٍ   نـَبُِّئوين«

ع وقطمحاصل شود به اينكه خداوند چيزي از اين را حرام كرده است يا به امر معلوم كه براي شما 
�اِدقنيَ «د به باش ِبِل اثـَْنْنيِ َو مِ  «از آن  يحرمت چيزدر  تاندر ادعايراستگو هستيد، اگر  »ِإْن ُكْنُتْم   »َن اْإلِ

و از گاو  »َو ِمَن اْلَبَقِر اثـَْنْنيِ « (بخاتي) و قوي دو كوهانه(عراب) كوهانه  تازي يكنر و ماده، و از شتر 
دو بگو آيا آن  »ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرََّم َأِم اْألُنـْثََيْنيِ َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرحاُم اْألُنـْثََيْنيِ « اهلي و وحشي.نر و ماده، 

مقصود انكار تحريم نر را حرام كرده است يا آن دو ماده را يا آنچه را كه در شكم مادگان است؟ و 
ديگر اناث و و از آنها از يك طرف حرمت ذكور قول آنها به ه است كو ملزم آنها  چيزي از آنها

چنانچه  ان استها از علم و حجت نيست، بلكه محض تخمين و ظنّ از پيش خودش جنينديگر 
ذا« بوديد اء حاضرينيا شما شهدآ »َأْم ُكْنُتْم ُشَهداءَ « گذشت �َّاُكُم اهللَُّ ِ وقتي خداوند شما را  »ِإْذ َو

به غير كه با اين برهان شود  مي ممكن وشود  مي برهان دانستهبا يعني امثال اين توصيه كرد به اين، 
شود  نمي اعالم به غيرگردد حتّي اگر  ميعلم  ازكه شود  مي و سماع دانسته مشهوديا به  ،دشواعالم 

اگر  »ام«لفظ  پسداريد و نه شهود پس حكم شما جز افتراي محض بر خدا نيست نو چون برهان 
است يعني آيا براي شما برهاني  »نّبؤوين بعلم«قول او معني معادل اعتبار به  كنچه منقطع است لي

ً   َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـَرتى«ايد.  بوده اهست يا شهد تر از آنكه بر خدا افتراء  پس كيست ظالم »َعَلى اهللَِّ َكِذ
است به اعتبار ثبوت افترا، يا جزاي شرط مقدر است به همين اعتبار،  بندد، تقريع بر ماتقدم دروغ مي

كند، و شاهد قضيه هم  ميبر آن داللت  »نّبؤوين بعلم«يعني وقتي شما برهان و علمي نداريد چنانكه 
از  تر ظالم، و زنندگانيدبر آن داللت دارد، پس شما افترا  »ام كنتم شهداء«قول او نبوديد چنانكه 

است و به قياس  هاز سابق مستفادقياس نتيجه پس آن اشاره به  نيست،بندد افترا كسي كه به خدا 
و شهود نداريد، و هر كه در گفتارش نه علم باشد و نه شهود، نداريد شما علم  كهديگر منتج است 
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ِلُيِضلَّ النَّاَس ِبَغْريِ ِعْلٍم « نيست،تر از شما  ظالم، پس نيستتر از او  ظالم است فترماست. و هر كه  مفتر
د قوم ظالمين را هدايت تا از غير علم مردم را گمراه كند، همانا خداون »ِإنَّ اهللََّ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلمنيَ 

و اخبار وارد شده است، شد بر چيزي است كه در  كرذها  تفسير جفتچيزي كه از و اين كند  نمي
بر آنها از برهان و ها  جفتچيزي از حرمت به سؤال از امر كرد ص به پيامبرش تعالي وقتي خداوند 

آن دو از شما و است ود امر نمود كه جواب دهد كه طريق علم يا برهان يا شهبه آن و شهود 
يا تقليد از صاحب وحي  او استكه ئو مالخدا ا وحي به توسط سفرا امچنانچه گذشت، و  اند منتفي

شما و اعتراف  تان بر آنادعاي به عدم ،نه شما ،و مدعي آن هستمآن هستيد و من اهل  آنو شما اهل 
 ».يداهل وحي نيستبه اينكه 
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  منشاء الهي حكومت
ومت و كها و اصول ح انيافتن بني ياسيومت در فلسفه سكمنشاء ح بررسيمعموالً هدف از 

ومت كپاسخ سؤال منشاء ح يعنيت است. يمكومت و حاكت حق حيمشروع يت و به عبارتيمكحا
ه منشاء كنيبراساس ا و ينما ين مييتع او ييت فرمانروايم را در تحقق مشروعكطه عمل حايعمالً ح

   شود. يان مشخص ميا فرمانروايفرمانروا  يومت چگونه باشد نوع پاسخگوئكح
رد و ك يت خود را از مردم اخذ ميد مشروعيبود مسلماً فرمانروا با يومت مردم مكاگر منشاء ح

ده بود خود قائم به يه به او رسكبود  يومت ارث پدركبود. اگر ح يپاسخگو مدر مقابل مردم 
از  يت خود را ناشيپاسخگو ندانسته و مشروع يسكشده و فرمانروا خود را نسبت به  يپدر كماتر

 يا غلبه بر فرمانروايودتا كق يومت از طركداند. اگر ح يخود م يخانوادگ يت و برتريخون اشراف
ز در ير دانسته و خود را نيغ شمشيت خود را منبعث از تيباشد فرمانروا مشروعبدست آمده  يقبل

ل است و تفاوت كن شيز موضوع به هميها ن يمرانكر انواع حيداند. در سا يپاسخگو نم يسكمقابل 
 يمرانكاساس ح يامگكخود يا به گونه يعنيست يدر شدت و درجه است و اختالف در نوع ن

ابند احتمال بروز تزلزل ين موضوع را دريان ايباشد و فرمانروا ياله ،ومتكاگر منشاء ح گردد. يم
د در يه باكش خواهد آمد يپ يش تنبهيم و بكفرمانروا  يرا برايآنان هست. ز يامگكدر رفتار خود

 سلطان كومت ملكست و حخدا يايت او از عطايمكت حايپاسخگو باشد و مشروع يدرگاه اله
ل جهل يبار به دلكو است يامگكگردد. اصوالً خود ير رفتار مييتدبر سبب تغو تفكّر  نيلذا هم ست.ين

ردن كوادارد سبب برطرف تفكّر  ه انسان را بهكز ياست و هرچتفكّر  ن بردن جهلياست و راه از ب
پادشاهان «: 387مرانان است. لذا فرمودهكح ياز عوارض عموم يامگكبار و خودكشود. است يجهل م

شان  هين روينند و اكن يتر لينند و بزرگان آنجا را ذلكن) وارد شوند فساد يه (سرزميچون به قر
ران شود عمالً سبب اصالح رفتار مكر حو تدبتفكّر  ه سببك ين ارتباط هر عاملي. در ا»است
ب او در حدود يبار ورزد آسكاست يعاد يبار او خواهد شد. مسلماً اگر فردكو است يامگكخود
را به  يا ملليت ملّتواند  ميند ك يامگكبار ورزد و خودكمران استكحش است و اگر يطة خويح

 يادتر از افراد عاميار زيبس كملو يبار براكو است يامگكخود يشاند. لذا آثار اجتماعكتعذّب ب
راث تو يو م كمل يه تو در دست دارك يومتكه حكفهماند  كمرانان و ملوكد به حياست. لذا با

                                                                                                                                                                                              
 »ِ◌نَّ اْلُمُلوَك ِإذا َدَخُلوا قـَْريًَة َأْفَسُدوها َو َجَعُلوا َأِعزََّة َأْهِلها َأِذلًَّة َو َكذِلَك يـَْفَعُلونَ إ«، 34ل، آيه مسورة ن - 387
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 ين اصل واقفند و وقتيز به ايه مردم نكمران بداند كح يو وقت يپاسخگو باشد يست و تو هم باين
ند. لذا ك يل داده و محدود ميخود را تقل يباركطة استيمران حكن اصل آشنا باشند حيز به ايمردم ن

ا ارث يف يام به سيت فرمانروا در اثر قيمكه حاكمران و مردم فهماند كقت را به حين حقيد ايبا
ر ابناء يز همانند سايم نكه حاكست بلين ينيشبه د ياز منشاءها يا ناشيتقلب در آراء و ا يو  يپدر

  ند.ك يمرانكده تا بر خلق خدا حيه جسارت ورزكف و درمانده است يضع يروزگار مخلوق
ن شبهه در ذهن يداند تا ا يم يومت را الهكمنشاء ح ياسيم اساس فلسفه سيرك ن مبنا قرآنيبرا

 ندارند. ياسيو س يو اجتماع يم او شرافت انسانكه افراد تحت حكف گردد يفرمانروا ضعم و كحا
من تو را در امانت «: 388ديفرما ي(ع) م نيرالمؤمنياز عامالن خود حضرت ام يكيلذا در نامه به 

ه آن كومت نزد حضرتش نموده كن نامه داللت بر امانت بودن حيو ا »خود داشتم... يكشر
  فرموده. ين امانتداريدار ا ز عهدهيرا ن يگريحضرت د

ها را به خود  ومتكاز آن خداست منشاء ح كه ملكنيان ايم با بيرك قرآن خداوند در
ت و سلطنت از آن اوست. يمكومت، سلطه، حاكم، حك، حيي، فرمانروايپادشاه يعني .گرداند يبازم
 يه پادشاهك يدان يا نميآ«: 389هكرار شده كال متفاوت تكه به اشيآ اينم يرك رر در قرآنكم

ه ين آي. در شرح ا»ستين يروايو  يارين از آن خداست و شما را جز او يآسمانها و زم
دانند كه پادشاهي آسمانها و  اينها نمي . آَأ ملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اهللََّ َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرضِ «: 390اند فرموده

َو ما  نمايد. آن طور كه حكمتش اقتضا كند، در آنها تصرّف مي . پسزمين اختصاص به خدا دارد
خلفائش به توسط خودش به حسب نفس امر و به  وند،و براي شما غير از خداَلُكْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ 

خدا در غير حسب تكليف، يا  و غير از خلفائش به به حسب تكوين،غير خود او حسب ظاهر امر، يا 
همظاهر عالي بدان كه انسان  .چ يار و ياوري نيستهي ِمْن َوِيلٍّ َو ال َنصري .او تكويني و تكليفي ه،و داني

و  شه است و از چيزي كه ذاتمحتاج خلق شد شو صفات شدر ذات شو استكمال ئشدر بقا
رسيدن به كماالت مورد او از مانع كه و نيز از آنچه  كند سازد اعراض مي را فاني مي شكماالت
به سوي  شو استكمال ئشدر بقاكند به چيزي كه مايحتاج او را  پس احتياج پيدا مي. است شانتظار

و از كماالتش باز  سازد او را كند از او آنچه را كه نابود مي كه دفع ميبه چيزي  وجذب كند،  او
                                                                                                                                                                                              

 .»اشركتك يف امانيت...اما بعد فاين كنت «، 41البالغه، نامة  نهج - 388
 .»َأ َملْ تـَْعَلْم َأنَّ اهللََّ َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِمْن َوِيلٍّ َو ال َنصري«، 107سوره بقره، آيه - 389
 .215-218، صفحات ترجمه 2جلد  ،بيان السعاده في مقامات العباده - 390
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 قوة وخداي تعالي در ارد و سنّت الهي بر آن است كه اشياء را به اسباب مجري دارد پس دا مي
مدركه هستند منشعب از  ةاين دو خدمتگزار قوخلق كرد كه  يهو غضب يهقوه شهورا خادم  هيشوق
گيرد.  اعصاب نهاده شده به خدمت مي را كه دركه رّحقوه مي عديده باعث حركت بوده و قوا

و حكم قوه  ءبه سبب اعضاو شوند.  ، اعضا به خدمت گرفته ميو به توسط آنها هابطااعصاب و ر
آنچه كه مضرّش است غضبيه،  ةكند و به سبب اعضا و قو است جذب مي ماليمششهويه، آنچه كه 

او برايش چيزهايي است كه اما به حسب مقام روح  است. واين برحسب مقام جسم ا. كند دفع مي
خداوند بر  ملك زاجري است كه او از ،. اصل منافعنفع دارد و برايش چيزهايي است كه ضرر دارد

او است. پس خداي تعالي براي  واست كه موكّل بر ا مغوي، شيطان ضررهاموكّل است و اصل  وا
را او و تصرّف شيطان و اغواي ملك و زجر او حكمت نظري قرار داده تا با بصيرت خود تصرّف 

در برابر  في اهللا و بغض في اهللاحب گيرد به آنها  را به خدمت ميببينند و حكمت عملي دو قوه 
عالم  وجزةي م در خدمت حكمت نظري هستند. و چون عالم صغير را نسخه و آنها يهو غضب يهشهو

در المحاله ، قرار دادكبير و حكايت كننده از آنچه در كبير است و تكليف را نيز مطابق تكوين 
جاذبه ةعالم كبير نيز بايد قو ه در يك خو .نيز باشدرادعه ضاره او  ةنافع انسان و قواه آن دو قو

عليه  جذب آنچه براي موليمرب است به است كه  كسيولي آن  شخص باشد، يا در دو شخص.
از او نصير كسي است كه آنچه را به ضرر اوست، در بقاء ذات او و حصول كماالت او نفع دارد و 

 اًباشد و نصير كسي است كه خارج وديگر، ولي كسي است كه داخل در ملك ا وجهبه و  دفع كند.
است، در داخل انسان، مانند ولي است في اهللا اي كه موجب حب  و قوه يهقوه شهو و حامي او باشد.

هر رسولي با و است، مانند نصير است. بغض في اهللا اي كه موجب  هو قو يهو قوه غضبدر خارج 
است و حال اوصيا نيز، اين چنين و نصير او است.  با رسالتي كه دارد، واليتي كه دارد، ولي امتش و

و  آنان به سبب واليتشان، اوليا و به سبب خالفتشان، انصارند و هر رسولي در زمان خودش، ولي
ص  حامي است. پس محمدخليفة او در زمان خودش مربي و  رسولاست، زيرا كه نصير خليفة او 

ع امام صامت (خاموش)  ، مربي و رحيم بود و عليدر زمان حياتش امام ناطق، بشير، ولي، هادي
او و قول  دو پدر اين امت هستيم. فرمود: من و علي صاز اين رو،  وبود.  قتال مي، حانصير، منذر
ا أَْنَت  ع دارد. مقام رسالت وي و واليت عليحيثيت اشاره به  هاد است هستم و علي منذر: من ص ِإمنَّ
و چون تعدد عنوان،  به اعتبار شأن واليت است. 391َو ِلُكلِّ قـَْوٍم هاد ت، به اعتبار شأن رسالُمْنِذرٌ 

                                                                                                                                                                                              
ا َأْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِّ قـَْوٍم هاد: 7سوره رعد، آيه  - 391  است. اي ىهاداى و هر قومى را  دهنده كه تو بيم . هماناِإمنَّ
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است كه يكي از آن دو مظهر عنوان تظاهر نفسين بوده مقتضي تعدد مظهر است، دعوت غالباً به 
 »ولي و ديگري مظهر عنوان نصير است.

و ميميراند و شما كند  فرمانروايي آسمان و زمين از آن خداست، زنده مي« مشابه: در شرح آيه
ِإنَّ اهللََّ َلُه ُمْلُك السَّماواِت « :393اند گونه فرموده در سوره توبه اين 392»را جز خدا ولي و نصيري نيست.

خداست. ابتداي كالم است كه ارتباطي با سابق ندارد، يا تعليل ملك آسمانها و زمين  هماناَو اْألَْرِض 
باشد، يا  و هدايت و تبيين به خودش مي اضاللاست، يا تعليل نسبت  كل اشياءبيان علم خدا به 

به به حيات حيواني يا كند  زنده مي  ُحيْيي تعالي با آنهاست. اوسؤال از حال آنها با خدا و نسبت  جواب
ما غير از خدا و براي شَو ما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِمْن َوِيلٍّ  ميميراند به همچنين.و َو ُمييُت انساني حيات 
ولنيست تا مت اي  وليو  َو ال َنصريٍ د. باشآنچه كه خير شماست به سوي شما  جلبامور شما به  ي

است  نيست كه شرور شما را از شما دفع كند، و بارها گذشت كه نبي از جهت واليتش ولي نصيري
است كه  نصيرحال او در نفسش، و از جهت نبوت و رسالتش از اصالح كه متولّي امور تابع است 

شرور از او. و اين نفي براي دفع توهم است كه بر قلب مريد ناقص وارد  دفعكند به  تابع را ياري مي
، پس گمان شبيند و همچنين از شيخ دليل از آن جهت كه از شيخ مرشدش جز بشريت نمي شود، مي
هاي خودشان مستقلّاً يا به اشتراك با خدا  حسب نفس هت يا بحسب بشريه كند كه آن دو ب مي
در خودش، بدين معني حصر تعليم مريد و اصالح او هستند، پس اين توهم را رفع نمود به  يولمت

نيستند، و ظاهر و متولّي خدا است، نه آن دو نه به تنهايي و امور مريد جز مظهر  وليكه آن دو در ت
  ».نه با اشتراك با خدا

و  .»از آنِ خداست فرمانروايي آسمانها و زمين و خدا برهرچيزي تواناست« :394فرمايد و مي
از آن خداست فرمانروايي آسمانها و زمين و آنچه ميان آسمانهاست و او بر هر كاري « :395فرمايد مي

                                                                                                                                                                                              
 »َو ال َنصريٍ َو ُمييُت َو ما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِمْن َوِيلٍّ   ِإنَّ اهللََّ َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض ُحيْيي«، 116سوره توبه، آيه  - 392

 ميراند و شما را جز خدا ولي و نصيري نيست. كند و مي فرمانروايي آسمان و زمين از آن خداست، زنده مي
 .272-273، صفحات ترجمه 6جلد  ،بيان السعاده في مقامات العباده - 393
َو ُمييُت َو ما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِمْن َوِيلٍّ َو ال   ُحيْييِإنَّ اهللََّ َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض «، 189سوره آل عمران، آيه  - 394

اي كه فرمانروايي آسمانها و زمين از آنِ خداست، هركه را  آيا ندانسته«فرمايد:  ، مي40در سوره مائده، آيه. »َنصريٍ 
ْعَلْم َأنَّ اهللََّ َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو َأ ملَْ تَـ «، بر هر كاري تواناستو آمرزد  كند و هركه را بخواهد مي بخواهد عذاب مي

ُ َعلى  .»ٍء َقدير ُكلِّ َشيْ    اْألَْرِض يـَُعذُِّب َمْن َيشاُء َو يـَْغِفُر ِلَمْن َيشاُء َو اهللَّ
: 73در سورة انعام، آيه و  »َقِديرُ  ءٍ   شىَ     كلُ    ِت َو اْألَْرِض َو َما ِفيِهنَّ َو ُهَو َعلىَ اهلِلَِّ ُمْلُك السََّمو «، 120سوره مائده، آيه  - 395

← 
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كافر شدند. بگو:  »خدا همان مسيح بن مريم است«همانا آنان كه گفتند: « :396فرمايد و مي .»تواناست
تواند در برابر خدا كمترين مانعى ايجاد كند اگر خدا بخواهد عيسى بن مريم و  كدام قدرت مى

مادرش و هر كه در روى زمين است همه را هالك گرداند؟ و ملك آسمانها و زمين و هر چه بين 
اناست. يهود و كند و او بر همه چيز تو آنهاست همه از آنِ خداست، هر چه را بخواهد خلق مى

نصارى گفتند: ما پسران خدا و دوستان اوييم. بگو: اگر چنين است پس او چرا شما را به گناهانتان 
بخشد و  كند؟ بلكه شما هم بشرى هستيد از آنها كه خدا خلق كرده، هر كه را بخواهد مى عذاب مى

ين آنها است از آنِ خداست كند، و فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه ب هر كه را بخواهد عذاب مى
ام جور و اين آيات باالخص سلطنت صوري شبه ديني را براي حكّ .»و بازگشت همه به سوى اوست

فهماند كه شما  كند و مي دانند نفي مي اي مرتبط با خدا مي گونه آنانكه خود را از جانب خدا و يا به
در شرح اين آيات  .397گرفت خودتان را گول نزنيد مثل بقيه مورد بازخواست قرار خواهيد

خدا همان مسيح «همانا آنان كه گفتند:  »َلَقْد َكَفَر الَّذيَن قاُلوا ِإنَّ اهللََّ ُهَو اْلَمسيُح اْبُن َمْرميََ «« اند: فرموده
 كه قائل بهباشند  مي ، و آنان يعقوبيهايشاننداز اي  فرقهآنان  گويند مي .كافر شدند »بن مريم است

اعتقاد نصاري كه در عيسي (ع) جوهر الهي و  :گوئيم عالي با عيسي (ع) هستند، ولي مياو تاتّحاد 
با عيسي  اواتّحاد  شان تأكيدرادخداست، و ماو گويند كه  مياست به اعتبار آن الهي  وجوهر آدمي 

م و اش فرزند و مولود و جس به اعتبار جوهر آدمي اوگويند:  اش. و مي (ع) است به اعتبار جوهر الهي
چيزي  اومقتول و مصلوب است، اين اعتقاد محققين آنهاست، و اما پيروانشان جز مقام بشريت 

بگو اي محمد براي رد  »ُقلْ « خداست و مقصودشان مقام بشريت اوست. اوگويند  د و ميشناسن نمي
پس كيست كه تملك نمايد َفَمْن َميِْلُك ِمَن اهللَِّ  گوئيد بر آنها: اگر مطلب همانطور است كه شما مي

                                                                                                                                                                                              ← 
لَُّه ُمْلُك : «44. سوره زمر، آيه 6همچنين سوره زمر، آيه و  1ملك از آن اوست و سورة تغابن آيه » َو َلُه اْلُمْلكُ «

سوره شوري  و همچنين »ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرض«ها و زمين متعلق به اوست،  ، فرمانروايي آسمان»ِت َو اْألَْرضاالسََّمو 
 .51و سوره حديد آيه  14و سوره فتح آيه  49آيه 

َد َأْن َلَقْد َكَفَر الَّذيَن قاُلوا ِإنَّ اهللََّ ُهَو اْلَمسيُح اْبُن َمْرَميَ ُقْل َفَمْن َميِْلُك ِمَن اهللَِّ َشْيئًا ِإْن َأرا«، 17-18سوره مائده، آيات  - 396
نَـُهما َخيُْلُق ما َيشاُء َو اهللَُّ يـُْهِلَك اْلَمسيَح اْبَن َمْرَميَ َو  ُكلِّ     َعلىُأمَُّه َو َمْن ِيف اْألَْرِض َمجيعًا َو هلِلَِّ ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما بـَيـْ

ُبُكمْ   َو قاَلِت اْليَـُهوُد َو النَّصارى. ٍء َقديرٌ  َشيْ  ُتْم َبَشٌر ِممَّْن َخَلَق يـَْغِفُر ِلَمْن َيشاُء  َحنُْن َأْبناُء اهللَِّ َو َأِحبَّاُؤُه ُقْل َفِلَم يـَُعذِّ ِبُذنُوِبُكْم َبْل َأنـْ
نَـُهما َو ِإَلْيِه اْلَمصريُ   .»َو يـَُعذُِّب َمْن َيشاُء َو هلِلَِّ ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما بـَيـْ

 .305-308، صفحات ترجمه 4جلد  ،بيان السعاده في مقامات العباده - 397
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كه كسي  دهد مياست و مقدم بر آن، و معني  آنحال از ِمَن اهللَِّ است، و  َميِْلكُ مفعول  ،َشْيئاً  از خدا
، زيرا كه ملك عبارت از آن را را كه خدا مالك است تغيير دهد يا دفع كند بر چيزيقدرت ندارد 

ِإْن . بودهدر بر تغيير و دفع اق اشدالهي باگر در عيسي (ع) جوهر  وتصرّف در مملوك است  قدرت
. كه بخواهد مسيح بن مريم و مادرش و َأراَد َأْن يـُْهِلَك اْلَمسيَح اْبَن َمْرَميَ َو أُمَُّه َو َمْن ِيف اْألَْرِض َمجيعاً 

توهين به و و قالشان است حال نصاري براي  يبيان كند. هركه در زمين است را جميعاً هالك مي
، و حق استو حلول اتّحاد  بهين از آنها قائلبه امت محمد است و تعريضي به غالي از آنهاست و 

خواست كه مسيح و مادرش را  اگر مي »لو اراد ان يهلك املسيح و اّمه«شد:  ميعبارت است كه گفته 
تعالي آن را به صورت شرط  او ليكناند،  چون مسيح و مادرش در ماضي بودهكرد،  هالك مي

آنها كه عيسي (ع) در آسمان  اعتقاد رايمستقبل ادا كرد تا حالت گذشته را حاضر فرض كند، يا ب
او پدرش نشسته است، و همچنين مادرش يا براي اشاره به اين است كه  تت راسمزنده است و س

آسمانها و  »ماواِت َو اْألَْرِض َو ما بـَْيَنُهماَو هلِلَِّ ُمْلُك السَّ « حيات طبيعي در آسمان چهارم. هب زنده است
براي او از استيناف است يا حال است براي بيان عدم مانع زمين و آنچه بين آنهاست ملك خداست 

يا باشد تواند خدا  ست و مملوك نميو اكه مسيح مملوك ا اوو براي داللت  شو نفوذ امر اش اراده
از را كه عيسي (ع)  كنيدپس تعجبي نكند هرچه بخواهد.  خلق مي »َيشاءُ َخيُْلُق ما «فرزند مالك باشد. 

نيست، چنانكه به آن او باشد، و دليلي بر خدا بودن يا ابن بودن  خلق كردهمؤنث بدون مذكّر 
د تا نقض مذكّر خلق كررا بدون  اوالوهيت خالق است كه  اند. بلكه در آن دليل بر تمسك كرده

پس قدرت دارد كه و خداوند بر هر چيزي قادر است  »ٍء َقديرٌ  ُكلِّ َشيْ    َو اهللَُّ َعلى«گفتار طبيعي باشد. 
عيسي  خلقنابود كند، و جميعاً انسان را بدون پدر خلق كند و تمام كساني را كه در زمين هستند 

َيُهوُد َو َو قاَلِت الْ «كند نه بر خدا بودن عيسي (ع). مي او(ع) بدون پدر داللت بر عموميت قدرت 
حال هر ي بر بيانيهود و نصاري گفتند ما پسران خدا و دوستان اوئيم.  »َحنُْن أَْبناُء اهللَِّ َو َأِحبَّاُؤهُ   النَّصارى

تعالي  اوآنهاست، و وجه اين ادعا اين است كه آنها گفتند: هر كس به  فضيحدو گروه و گفتار 
ن اين است آاند: مقصودشان از  گفتهو  ستووحاني ااو فرزند رپس د تقرّب جوياقرار كند، و به او 

َفِلَم «در رد آنها بگو  »ُقلْ «بعيد است.  و مسيح (ع) و عزير (ع) هستند اوكه آنها پيروان دو فرزند 
ُبُكْم ِبُذنُوِبُكمْ  در دنيا به مغلوبيت و در آخرت به آتش كند شما را به ذنوبتان  تعذيب ميپس چرا  »يـَُعذِّ

ُتْم َبَشٌر ِممَّْن َخَلَق يـَْغِفُر ِلَمْن َيشاءُ «شما؟  به زعمي اندك هايروزهميشگي يا  بلكه شما بشري  »َبْل أَنـْ
و  »َو يـَُعذُِّب َمْن َيشاءُ «از شما را كه بخواهد س هركبخشد  مي، لق كرده استهستيد از آنهايي كه خ
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 ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو َو هلِلَِّ «.را كه بخواهد بر حسب اختالف استعدادتانكند هركس  عذاب مي
براي مساوي قراردادن بيان است و آسمانها و زمين و آنچه بين آنهاست ملك خداست  »ما بـَْيَنُهما
تمكين آن در قلب براي  موضع در اينجا و غير اين آن، و تكرار اوديگران در نسبت به آنها با 
و برگشت به  »َو ِإَلْيِه اْلَمصريُ « تضاي مقام خاصي است.براي اينكه هر يك از آنها مقاست و شنونده 

  ».اوست. بيان مساوات آنهاست با غير آنها در انتها به او
و شرح  »ستوا بهها و زمين و بازگشت  از آن خداست فرمانروايي آسمان« :398فرمايد ميو 

و آسمانها و زمين ملك خداست يعني همانا او  »َو هلِلَِّ ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرضِ ««399 :دهند كه مي
غايت يعني  »َو ِإَىل اهللَِّ اْلَمصري« داند؟! نميا است. پس چگونه افعال خلقش ر مالك آنخالق و تعالي 
. بدين اوستافعال هر كسي كه در آسمانها و زمين است به يا رجوع  آسمانها و زمين خداستملك 

و  همحرّكقوة ها به منزلة آالت هستند، مانند قلم و دست و  هكلّ خداست و واسط معنا كه فاعل در
آن افعال چنان است كه نظر نمايد،  عبادافعال  ه ناظري بهگاه كآنو اراده براي نفس پس  يهقوة شوق

ر ارادة سخّمان شو نفوس ندر نفوس خويشسخّنظر به اينكه آنها ماست، لكن  صادر شده آنهااز 
به  صدورحسب  ههمة افعال بكه شود  مي به آنها از غير آنها دانستهاست  هازلنآنها ست و ارادة آنها

 »كسي جز خدا نيست.گردد كه  مي هاي عباد بر مسخّركننده اراده
برتر و بزرگوارتر است آنكس كه فرمانروايي آسمانها و زمين و هرچه در « :400فرمايد و مي

است كسي كه فرمانروايي به دست اوست و او بزرگ « :401فرمايد و مي .»ميان آنهاست از آن اوست
ها و زمين از آن اوست و  كه فرمانروايي آسماناست كسي « :402فرمايد و مي .»بر هر چيزي تواناست

واليت از آن خداوند است و حق « :403فرمايد و در جاي ديگر مي .»خدا بر هر چيزي ناظر است
: 405فرمايند در شرح اين آيه مي ».آن خداستلشگريان آسمانها و زمين از « :404فرمايد و مي ».اوست

                                                                                                                                                                                              
 »َو هلِلَِّ ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ِإَىل اهللَِّ اْلَمصري« ،42نور، آيه سوره  - 398
 .373-374، صفحات ترجمه 10 لدبيان السعاده في مقامات العباده، ج - 399
نَـُهما«، 85سوره زخرف، آيه  - 400  » َو تَباَرَك الَّذي َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما بـَيـْ
نَـُهما«، 1سوره ملك، آيه  - 401  »َو تَباَرَك الَّذي َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما بـَيـْ
ُ َعلى« ،9سوره بروج، آيه  - 402   »ٍء َشهيدٌ  ُكلِّ َشيْ    الَّذي َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اهللَّ
 .»اْلَواليَُة هلِلَِّ اْحلَق«، 44سوره كهف، آيه  - 403
 .»َو هلِلَِّ ُجُنوُد السَّماواِت َو اْألَْرضِ «، 4سوره فتح، آيه  - 404
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در سورة  . همانند آنچه آسمانها و زمين يانو از آن خداست لشكر السَّماواِت َو اْألَْرضِ َو هلِلَِّ ُجُنوُد «
و نازل كرديم جنودي كه  406َو أَنـَْزَل ُجُنودًا ملَْ تـََرْوهاقول او تعالي آمد بعد ذكر انزال سكينه توبه از 
بعد اند تأييدي بود مسلّم به جنود غيبيه  اند و كمك كرديم او را به جنودي كه آن را نديده را نديده

اوست  و مخصوص خداستشود  نمي منفك سكينه از اينجنود غيبي كه  همانا پس .ل سكينهانزااز 
َو هلِلَِّ « اوقول پس  .كند نازل ميبر آنان  همانطور كه سكينه كند نازل ميغيبي براي مؤمنين  جنودكه 

 يا زائد. چيزاست با يك  اند ديدهكمك كرديم آنها را به جنودي كه نمفيد معناي  »ُجُنوُد السَّماواتِ 
 امتنان بهتعميم امتنان به ساير قوا و مدارك بعد از  »َو هلِلَِّ ُجُنوُد السَّماواِت َو اْألَْرضِ «: ومقصود از قول ا

ل سكينه ندارد، بلكه انزاما بر مؤمنين اختصاص به  امتناناست: گفته . گويا استانزال سكينه بر آنها 
كه همه از  همحرّك اوتاراعصاب و  ء آليه وجميع اعضا ند وآسمان جنودجميع مدارك و قوا كه از 

از ذكر امتنان  عدب استمقصود ترغيب مؤمنين و تطميع آنان  يا ؛ستاو ياز عطايا ندزمين جنودجملة 
است: جنود آسمانها و زمين را گفته اند، گويي كه  آن را نديدهدر انزال جنودي كه  ل سكينهانزابه 
  »طلب كنيد. اواز 

ه يلكت يالم عرفا به باطن والكر شد در كن باب ذيه دراك يتيو وال يو پادشاه ييفرمانروا
باشد.  يم جلّت عظمةه يلكت يصاحب مقام وال ن مقام مختصيدر ا يمرانكن حيمنتسب است و ا

واليت بفتح «: 407سندينو يم، ميجوئ يت نامه استمداد ميتاب والكت از يوال يان معانيشرح و ب يراب
�َلَحُه َو َتَسلََّط َعَليِه َو بمعني  َوِيلٌ الشَِّئ َو َعَليهِ او مصدر وواو و كسر  َه َعَليِه َو َتَصرََّف فيِه َو َا قاَم تـََوجَّ

و واليت بكسر واو مملكت را گويند، چنانكه در لسان عجم باين معني شايع است و  َِمرِِه َو َنَصَرُه.
ْوَلهبمعني امارت و واليت، بكسر و فتح. قيل لغتان بمعني   و واليت در عرف خاص استعمال .اَلدَّ

صورت ملكوتي از شود  مي و بواسطه اين بيعت چنانكه بيايد داخل ،در بيعت خاصة ولويهشود  مي
 بواليت نيز ناميدهشود  مي ولي امر در دل بايع، و آن صورت داخلة دل بايع چنانكه بايمان ناميده

صورت پيوند شجرة الهيه  صورت دارد. و آن آنه اشاره ب 408َو َلّما َيدُخِل االمياُن يف قـُُلوِبكمشود  مي
                                                                                                                                                                                              ← 

 .293-294ترجمه، صفحات  13بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 405
 .4سورة فتح، آيه  - 406
 .، تهران، انتشارات حقيقت، چاپ چهارم13-15 صواليت نامه، حضرت حاج مالسلطانمحمد گنابادي، ص - 407
اعراب  . قـُُلوِبُكمْ   قاَلِت اْألَْعراُب آَمنَّا ُقْل ملَْ تـُْؤِمُنوا َو لِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمنا َو َلمَّا َيْدُخِل اْإلمياُن يف. 14سوره حجرات، آيه  - 408

 .گفتند: ايمان آورديم. بگو: ايمان نياورديد، بگوييد تسليم شديم، و هنوز ايمان در دلهايتان داخل نشده
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كند. و باين پيوند شجرة الهيه  تلخ او را شيرين مياست كه بر شجرة تلخ وجود انسان ميرسد و ميوة 
:رُّهس ّساشاره دارد شعر مولوي قُد  

 يا تبـر بردار و مـــردانــه بـزن
 يا بگلبن وصل كن اين خار را
 تـا كه نور او كشد نار تو را

  

 تو علي وار اين در خيبـر بكن  
 وصـل كـن با نار، نور يار را

 تو راوصل آن گلبن كند خار 
  

 –زيرا كه چون اين پيوند شجرة الهية بدرخت تلخ وجود انسان رسيد مثل درختيكه بار تلخ آورد 
هر چه عروق آن درخت تلخ آب و خاك از زمين  -بعد از آنكه پيوند درخت شيرين باو رسيد

بخود كشد تمام را ميوة شيرين دهد؛ و باين معني اشاره دارد آياتيكه فرمود در آنها كه جزا دهيم 
تي اعمال او بجهت اينكه مومن هر چه كند از آن فعلي مؤمن را در ازاء جملة اعمال او بجزاء احسن

در نفس او حاصل شود و چون فعليت اخيرة مؤمن همان پيوند ملكوتي است كه بواسطة بيعت 
كردن با شيخ مأذون در بيعت گرفتن داخل دل او ميشود، و هر فعليت كه در وجود او حاصل شود 

 در گرفتهشود  مي محكوم بحكم فعليت اخيره و در گرفته بنور او است؛ پس هر عمل كه از او صادر
شود بر حالت تمكين و تسليم  مي بنور آن پيوند شود كه معني تبديل سيئات است بحسنات و اطالق

شود؛ چونكه ايمان  چنانكه ايمان بر او اطالق ميشود  مي احكام قلبي كه بعد از بيعت خاصه حاصل
داخل همين بيعت خاصه است يا آن پيوند ملكوتي كه شود  مي خاص كه در مقابل اسالم استعمال

يا آن حالت تسليم احكام قلبي كه بواسطة اين بيعت حاصل ميشود، چنانكه فرمودند: شود  مي دل
ايمان داخل شدن در اين امر است يا معرفت اين امر است يا دخول در امر ما است يا معرفت امام 

روزه و حج و  و ةزكواست. و اخباريكه داللت دارد بر اينكه بنا شده است اسالم بر پنج پايه نماز و 
و در بعض اخبار: فرياد زده نشده است بهيچ چيز مثل اين كه بواليت فرياد زدند در روز  واليت:

و در بعض اخبار: پس گرفتند مردم  َاسناها َو َامناها َو َاشَرفـَُها الِوالية.غدير خم. و در بعض اخبار 
خبار است كه خداوند فرض كرده بچهار چيز از اين پنج پايه و ترك كردند واليت را. و در بعض ا

است بر خلق خود پنج چيز را، پس ترخيص كرده است در چهار چيز از آنها و ترخيص نكرده 
تمام اينها  -و اين از باب تأكيد در اهتمام بامر واليت است  -است در يكي از آنها يعني در واليت 

شد نه امر قلبي و اعتقاد و محبت قلبي زيرا داللت دارد بر اينكه واليت بايد از اعمال فرعية قالبيه با
كه آنها مثل نماز و روزه از اعمال قالبية فرعية نيستند، و اگر مراد امر قلبي بودي تخصيص بواليت 

بسيار بلكه مراد از واليت در اين اخبار يا نَفْسِ باشند  مي نميدادند كه اصول عقايد كه امور قلبيه
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يا آن حالت انقياد شود  مي ن صورتيكه بواسطة اين بيعت داخل قلباست يا آ بيعت خاصة ولويه
كه يا خود واليت از اعمال فرعية قالبيه باشد شود  مي تحت احكام قلبي كه بواسطة اين بيعت حاصل

از اركان  ةو زكو ةيا مسبب از اعمال فرعيه باشد كه در عداد اعمال قالبيه محسوب شود و چون صلو
و اما واليتي كه در شود  مي و اين معاني واليت است كه در جانب قابل و بايع استعمالاسالم باشد. 

پس بهر يك از معاني واليت كه گذشت شود  مي جانب امام عليه السالم و مشايخ آنها استعمال
ميتواند باشد؛ زيرا كه محبت و نصرت و تربيت و تكميل و امارت و سلطنت و توجه، تمام اينها 

ن واليت است چرا كه حقيقت واليت و واليت مطلقه حقيقت مشيت است كه منشأ انتزاع صفات اي
جملة اضافات حق تعالي است و جملة صفات اضافيه را موصوف است بلكه مظهر جملة اسماء و 
صفات حق است. و چون پيوند شجرة الهيه بوجود انسان ميرسد و آن پيوند شاخه ايست از شجرة 

شد اگر بتدريج آن پيوند قوت گيرد و شاخ و بال تلخ وجود انساني را بخشكاند طوبي كه مشيت با
يا مغلوب سازد تمام صفات مشيت از انسان ظاهر شود. پس هر صفت و اسمي كه درمقام مشيت 
هست تمام آنها در اين انسان كه پيوند شجرة الهيه در آن قوت گرفته است ظاهر خواهد شد كه از 

بت و نصرت و تكميل و تربيت و سلطنت و امارت و تصرف و احاطه؛ و هر كسي آنجمله است مح
باين انسان اتّصال پيدا كند به آن قانون كه از زمان آدم عليه السالم در ميان بندگان خدا بوده آن 
پيوند شجرة طوبي بواسطة اين انسان بر وجود او رسد و متاع الهي در نزد او پيدا شود كه حضرت 

ُخَذ ِاّال َمن َوَجْد َمتاَعنا ِعنَدُه.ليه السالم اشاره باين پيوند نمود كه گفت: يوسف ع و  409َمعاَذاهلَل َان َ
چون روز قيامت شود گماشتگان الهي اين شخص را بواسطة همين پيوند از طريق بهشت ببرند. و 

   »چنانكه بيايد، واليت را در جانب والي مراتب و مصداق بسيار است.
بدانكه : در بيان حقيقت واليت -فصل اول« 410فرمايند: واليت مي ادامه در تشريحدر 

چون  -در خارج نداشته باشد  411واليت مثل ساير اضافات اعتبارية محضه نيست كه مابحذاء
بلكه صفات اضافية حقتعالي  –اضافاتيكه در ميان خلق هست كه هيچ مابحذاء در خارج ندارند 

داق و مابحذاء در خارج دارند؛ فرقي كه هست اين است كه صفات چون صفات حقيقيه او مص
حقيقية محضه و صفات حقيقية ذات اضافة حق را مصداق و مابحذاء ذات حقّ است تعالي شأنه. و 
                                                                                                                                                                                              

 ايم بگيريم. معاذ اللَّه كه جز آن كس را كه كاالى خويش نزد او يافته. 79يوسف، آيه  سوره - 409
 .، تهران، انتشارات حقيقت، چاپ چهارم16-32 صواليت نامه، حضرت حاج مالسلطانمحمد گنابادي، ص - 410
 .(حذاء = ازاء، بمعني مقابل و برابر) ما بِحذاء: آنچه بهمتائي و يكساني در نظر آيد - 411
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و كلمة  »كن«صفات اضافية محضه را مصداق و مابحذاء فعل حق است كه از او تعبير كنند بكلمة 
ه صلّي اهللا عليه و آله و سلّم و علويت علي عليه السالم و واليت جامعه و مشيت و حقيقت محمدي

مطلقه و نَفَس الرَّحمن و اضافة اشراقيه حقتعالي و عرش رحمن و كرسي و مقام معروفيت حقتعالي و 
ظهور حق بكثرات اسماء و صفات و مقام واحديت و عالم اسماء و صفات و وجود منبسط و وجود 

و صبح ازل و بالجمله چون مقام  -يعني مطلق قسمي نه مطلق مقسمي  -البشرط و وجود مطلق 
مشيت محلّ ظهور اسماء و صفات حق است تعالي شأنه العزيز مصداق جملة اسماء حق خواهد بود 

است مشيت مصداق اسمِ اهللا  ِاسم اهلل، ِاماُم اَالمساء َو ِاماُم اَِئّمِةِ◌ اَالْمساءباعتبارات مختلفه؛ و چون 
هد بود باعتبار ظهور ذات باو، چنانكه مصداق علي خواهد بود باعتبار انبساط او بر مادون و خوا

احاطة او بمادون؛ و از همين جهت انبساط و احاطه و علو اوست نسبت بمادون كه او را بعلويت 
تحت علي عليه السالم ميناميم. و چون مقام محمد صلّي اهللا عليه و آله و سلّم فوق االمكان و 

چنانكه در ليلة معراج در وقت عروج بمقام مشيت كه عرش  -الوجوب است كه مقام مشيت باشد 
الهي است جبرئيل بازماند و گفت تو برو كه اگر من يك انگشت پيشتر آيم بسوزم، يعني مقام من 

است و  و باعتبار اينكه مبداء وجودات -مقام امكان است و سير تو بعد از اين در فوق امكان است 
منظور نظر و محكوم عليه است مصداق مشتقات است مثل علي و رؤف و رحيم و غير اينها و باعتبار 

باشند مصداق  مي اينكه در اينجا ذاتي و صفتي نيست بلكه معاني اينجا قائم بذات خود نه بذات ديگر
مبادي و معاني مصدريه است؛ و از همين جهت كه هيچ استقالل ندارد بلكه بوجود رابطي ميماند 
اضافة حقتعالي ميگوئيم او را، و چون حقيقت وجود است نه معني اعتباري او را اضافه اشراقيه 

امارت و محبت ميناميم يعني اشراق و تابش وجود حق است بر موجودات. و باعتبار بودن سلطنت و 
و كفايت و نصرت و دولت نسبت بما سوي ولي است و واليت بدو اعتبار مذكور و باعتبار مبدئيت 

ملَشيَِّةِ◌ َو املَشيَُّة بَِنْفِسهااو نسبت باشياء در نزول، كه فرمود:  ِ . و باعتبار رجوع كل ُخِلَقِت اَالشياء 
ست و رحمت رحيمي. و باعتبار تربيت بسوي او در صعود رحمن است و رحيم و رحمت رحمني ا

 است. و چون خواست جمله موجودات و اخراج آنها از نقص بسوي كمال ربوبيت حق است و رب
، اسباب اراده 412را مشيت است. و چون خواست است باعتبار تَهيوء حق است ايجاد موجودات

و چون اين  –اول مشيت است زيرا كه  –است؛ لكن از آنجا كه اراده در بشر بعد از مشيت است 
عزيمت است؛ و بعد از شود  مي مشيت بتدريج بحد كمال ميرسد و انسان در كار يكجهت تر

                                                                                                                                                                                              
 آماده شدن - 412
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اراده است و چون هندسه آن كار شود  مي بيند و معطّلي در كار تمام عزيمت چون تهيه اسباب مي
و كار انجام شود  مي ع بكارقَدر است و چون بِسرِ كار ميرود قضا است و چون شروشود  مي كشيده

بأذن و اجل و كتاب. و در حق تعالي شأنه بهمين نحو شود  مي ميگيرد امضاء است كه تحليل
بمقدمات شود  مي اند كه فرمودند: هر چيز كه در اين عالم واقع مقدمات فعل كائنات را ذكر كرده

اينكه علم هم از مقدمات است اند و حال  سبعه است كه مشيت باشد. و اول مشيت را ذكر كرده
ليكن چون علم حق عين ذات است در مقام ذات و ذات فاعل است نه از مقدمات فعل، علم را از 

 - و اما علم فعلي در مقام مشيت عين مشيت است و در مقام اراده عين اراده  اند. مقدمات ذكر نكرده
او از مراتب مشيت است و اراده غير از اندازه چون در انسان مشيت غير اراده است. و اما عزم، پس 

گيري كردن و اندازه گيري غير از تهيوء شروع در فعل و شروع در فعل غير از صورت فعل را 
ساختن و آن غير از مدت ساختن است، از اينجهت در حق هم مصداق هر يك را غير از ديگري 

فعل و ظهور اول حقّ است بفعل كه از آن پس مشيت كه مقدم است بر كلّ، مقام  اند. قرار داده
باسماء مختلفه تعبير ميشود. و اراده كه بعد از مشيت هست مقام صادر اول كه عقل كلّ و مجردات 
از ماده و مدت باشند. و مقام قَدر، نفوس جزئيه و مجردات متقدره ميباشند. و قضا ايجاد حق است 

كه بداء و تغيير در قدر و قضا هر دو ميتواند باشد؛ چنانكه كه بمنزله تير از كمان بيرون شدن است 
  گفته شده است: 

  تيـر جستـه باز گردانند ز راه            اوليا را هسـت قدرت از الـه
چنانكه در خبر هم رسيده است لكن امضاء كه بمنزلة تير بنشان رسيده است برگشت و بداء در آن 

اسماء و صفات الهي و همچنين اخبار و احكام الهي  در بيان آنكه –فصل دومنيست. 
بدانكه وجود حقيقي مرتبة از آن غيب مطلق است كه از آن : از اين مقام واليت تجاوز ندارند

َوال ِاْسَم َلُه َوال َخَربَ َعنُه َوال به عمي تعبير كنند و مجهول مطلق نيز گويند و از آنمقام هيچ خبر نيست. 
َنَُّه ال َخَربَ عَ  اَثـََر َواْخلََربُ  ِ َنَُّه ال َخَربَ َعْنُه ِمن َقبيِل اْخلََربِ َعِن املَعدوِم املُطَلِق َو املَجهوِل املُطَلِق  ِ چرا كه  نُه.َعْنُه 

اينخبر از مقام ظهور اوست بعنوان معدوم مطلق در اذهان و بعنوان مجهول مطلق در اذهان و بعد از 
مقام ظهور چنانكه بمشيت تعبير  و از اينشود  مي و صفات ظاهرظهور مقام اطالق جملة اسماء 

كنند بمقام واحديت نيز تعبير كنند؛ و عالم اسماء و صفات هم گويند و گفته شده است كه در  مي
. زيرا كه اين مقام، مقام ظهور حقّ است باسماء و صفات و جاَئِت الكثَرُة َكْم ِشْئتَ مقام واحديت 

قهريه و جمله اضافات و اعتبارات و جملة صفات حقيقيه از اين مقام انتزاع  جملة اسماء لطفيه و
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َبسيُط احلَقيَقِة كلُّ اند:  كه حكماء اقدمين كه گفتهشود  مي ميشود. و چون اين مطلب معلوم شد، معلوم
جود اخبار از اين مقام است كه مقام فعل حق باشد نه از مقام غيب كه مقام ذات و مرتبه و اَالشياءِ 

؛ زيرا كه آن مقام َفضًال َعِن اِالِحتاد بشرط ال باشد كه هيچ خبر از او نيست و با هيچ چيز معيت ندارد،
و قول حقتعالي كه  -  چه جاي آنكه او با آنها يكي باشد - بشرط ال است كه با او هيچ چيز نيست 

اخبار  414َو ُهَو ِبِ◌ِ◌كلِّ َشيٍء ُحميطٌ  413كلِّ َشيٍء َعليمٌ ُهَو اَالوَُّل َوا آلِخُر َو الظّاِهُر َوالباِطُن َو ُهَو بِ فرمود: 
از اينمقام است كه ال بشرط است و با همه چيز ميتواند باشد نه مقام غيب كه بشرط ال است و با هيچ 

و بطريق حصر حمل كردن اول و آخر و ظاهر و باطن را بر هويت ظاهره كه شود  نمي چيز جمع
باتّحاد اين مقام با همه چيز؛ زيرا كه اول و آخر، اشاره است بمبدئيت و  مقام مشيت باشد اشاره است

َو ُهَو ِبكلِّ َشيٍء َعليٌم  با جميع اشياءباشد. و همچنين:اتّحاد  مرجعيت و آنچه بينََهما است كه احاطه و
اشياء؛ چرا كه علم  اشاره است باتّحاد مقام ظهور حق كه مقام فعل باشد با همةَو ُهَو ِبكلِّ َشيٍء ُحميٌط 

در اينمقام عين اينمقام است و احاطة اينمقام از حيثيت علم عبارت از احاطة ذات اوست بهر چيز، و 
احاطة حق تعالي شأنه باشياء مثل احاطه ظرف بمظروف و مكان بمكين و هوا بمحاط نيست بلكه 

ا البشرط اخذ كنيم، و مثل احاطة فصل بجنس و نوع و احاطة صورت بماده و نوع هرگاه صورت ر
بجهت اين احاطه است كه حق تعالي شأنه را قيوم خوانند و معني قيوميت حقتعالي اين است كه 
هيچ وجودي و موجودي نيست مگر اينكه حقتعالي مقَوم و محصلِ وجود اوست چون مقَوم بودن 

ورت را هر گاه البشرط اخذ صورت از براي نوع و محصل بودن صورت از براي ماده و چنانكه ص
با نوع و با ماده هرگاه آنها هم البشرط اخذ شوند. همچنين، شود  مي كنيم كه معني فصل است متّحد

اگر البشرط اخذ شود  –كه مقام واليت است و حيثيت ظهور حقتعالي شانه  - اگر مقام مشيت 
 د البشرط فعل حقّ است، اينمتّحد خواهد بود با همة موجودات و وجودات؛ و چون اينمقام وجو

در نظر احول نظران اتّحاد  و هويت براي فعل حق خواهد بود نه براي ذات حق. پس، از ايناتّحاد 
چنانكه بعضي را گمان شده است. پس بسيط  -الزم نخواهد آمد  415هيچ عيبي و نقصي و شيني

است فعل حقّ است كه الحقيقه عبارت از مقام ظهور فعل حقّ است و بيشك هر چه هست و هستي 
اگر فعل حق نباشد يا بايد واجب بالذّات باشد كه خالف فرض است يا صادر از مصدر ديگر باشد 
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كه ثَنَويت است و خالف واقع و خالف مذهب است. و چون معلوم شد كه آنچه از اسماء الهي 
ينمقام حقيقت واليت است تمام منتزع از اينمقام و صادق بر اينمقام است، و اين هم معلوم شد كه ا

است و صاحب واليت مطلقه متّحد است با اينمقام پس صحيح است كه گفته شود كه تمام اسماء 
حسناي الهيه بر صاحب واليت مطلقه صحيح است كه اطالق شود در عين اينكه صاحب واليت 

است كه مطلقه اسم اعظم الهي است؛ لكن اطالق اسماء الهي بر صاحب واليت مطلقه وقتي صحيح 
: بعبارٌة ُاخريصاحب واليت مطلقه بعنوان اسميت ملحوظ و منظور نظر باشد نه بعنوان مسمي بودن. 

وقتي صحيح است اطالق كردن اسماء الهيه را برصاحبان واليت مطلقه كه وجود خارجي آنها 
هيچ  كه چنانكه - نسبت بذات غيبي الهي چون مفاهيم ذهنيه الفاظ شود نسبت بذوات خارجيه 

كه اطالق اسماء الهيه درآنها  -استقالل در وجود ندارند استقالل در نظر ناظر هم نداشته باشند 
اعتبار بر ذات الهي باشد بتوسط و عنوان آنها؛ چون اطالق الفاظ بر ذوات خارجيه بتوسط عناوين و 

يقاِع اَالمساِء َعلَ  مفاهيم ذهنيه و معني حديث شريف ِ ا نَفَسُه َو َمن َعَبَد املَعين  َ�َف ِ يِه ِبِصفاتِِه الَّيت َو
�حاُب َامريِاملُؤمنَني َعَليِه السَّ  يعني  416المَعَقَد َعَليِه َقلَبُه َو َنَطَق ِبِه ِلسانَُه يف ِسرِّ َامرِِه َو َعالنِيِتِه فَاُولِئك َا

توحيد اين است كه اسم را منظور نظر نسازي كه كافر يا مشرك شوي، و اگر اسم كه مقام واليت 
مطلقه است منظور نظر نشود تمام اسماء الهي بر او اطالق شود بحيثّيتي كه آنمقام واليت چون 

او را عنوان و مفهوم ذهني باشد نسبت بذات نه آنوقتي كه آن اسم اعظم را منظور نظر سازي و 
مسمي قرار دهي كه در اينوقت اطالق اسماء الهيه بر صاحب واليت خطا است اعم از آنكه صاحب 
واليت مسمي بنظر آيد بدون التفات باسميت يا مسمي بنظر آيد با مالحظه اسميت او؛ كه دربارة 

علَيهِم السالم را خدا گفتند،  پس آنها كه ائمه هدي فـََقد َاشَرَك.دربارة ثاني  فـََقد َكَفَر،اول فرمودند: 
اگر آنها را اسم محض بنظر آوردند و گفتند عيب نداشته است و اگر آنها را منظور نظر ساخته و 
شيئيت داده گفتند خطا بوده است؛ و از جهت اين دو نظر است كه گاهي اسمِ آله برخود 

را كافر و ملعون ميخواندند. پس  ميگذاشتند و گاهي منع ميكردند از ناميدن باين اسم و گوينده
صاحب واليت مطلقه را اهللا توان گفت باين نظر و اين لحاظ كه فاني در جهت غيب بيني است، و 
علي توان گفت باين اعتبار كه مضاف بكثرات و مستَعلي بر كلّ است. و رب توان گفت كه تربيت 

ر واليت است. و خالق توان گفت چنانكه در خبر است كه رب مضاف رب د -كلّ موكول باوست 
 –فصل سومباعتبار اين كه خالقيت حق تعالي شأنه بواسطة آن ظهور يافت و همچنين جملة اسماء. 
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در بيان نزول واليت مطلقه كه مسمي است بمشيت حق تعالي شأنه از مقام عالي 
ر بمقام بدانكه وجود مطلق كه مقام غيب است بدون ظهو: خود بدون تجافي از مقام خود

اسم و رسم و حكم و خبر از او نيست و بعد از  - كه مشيت است و واليت مطلقه است  -فعل 
ظهور يافتن بمقام مشيت تمام اسماء و صفات و تمامي احكام و اخبار از او ظاهر شد و بتمامي 
اوصاف كماليه موصوف شد. و چون حقيقت وجود حقيقت نور و نور ظاهري نمونة آن حقيقت 

و نور ظاهري مشهود و معلوم است كه آني از فياضيت و نور پاشي فارغ نيست بلكه مدام در است 
كار خالقيت انوار جزئيه و افاضه و جبران انوار جزئيه فائته است بايجاد امثال آنها همچنين حقيقت 

و ايجاد وجود آني از فياضيت و خالقيت فارغ نخواهد بود. نظر كن نور آفتابرا كه پيوسته در تابش 
امثال انوار فائته است از سطوح، زيرا كه پيوسته انوار سطوح در فنا است و از تابش آفتاب در تجدد 
 و بقانما است. و چون فنا انوار سطوح و ايجاد امثال آنها از آفتاب بنحو استمرارست فنا معلوم

صال وحداني مساوِقِ وحدت و همان نور اول باقي ميماند، و اين از كالم حكما است كه: اتّشود  نمي
شخصيه است؛ يعني: تجدد امثال، بنحو اتصال، موجود آخر را همان موجود اول مينماياند در عين 
اينكه غير هم ميباشند. نظر كن بتابش آفتاب بر سطحي از روزنه بعيده كه بمحض سد روزنه تابش 

طح موجود شود و اين نيست و بمحض گشودن روزنه تابش سشود  مي و فانيشود  مي سطح تمام
مگر اينكه آن تابش سطح پيوسته در فنا است و از آفتاب در بقا. پس ميتوان درباره آفتاب گفت كه 
تا آفتاب بوده و خواهد بود خالقيت و افاضه هم بوده و خواهد بود براي آفتاب. و وجود حقيقي را 

و  417.ی: وهلِلِّ اْلَمَثُل اَالعلیا قاَل اهلُل َتعالكم  اگر چه شبيه و نظيري نيست لكن مثَلِ او را بسيار است
آفتاب و نور او مثل حقيقت وجود و نور اوست و در آيات و اخبار از وجود بنور، بسيار تعبير شده 
است و در كلمات بزرگان و حكما اطالق نور بر وجود زياد است بلكه شيخ اشراق رضوان اهللا عليه 

َحنُن ِمَن اهلِل كالشُّعاِع مباركه نور در اطالق نور بر وجود كافي، و خبر  از وجود بنور تعبير ميكرد. آيه
داللت دارد بر جواز اطالق نور بر وجود. و شيخ اشراق  ِمَن الشَّمِس َو شيَعتُنا ِمّنا كالّضياِء ِمَن الشُّعاعِ 

ول كليه بانوار قاهره االنوار كند و از عق - رحمه اهللا عليه اصطالح كرده كه از مقام مشيت تعبير بنور 
. و چون تحقيق ماهيت نور كنيم جملة آنچه در شرح نور گفته 418و از نفوس كليه بانوار اسپهبديه

شده در حقيقت وجود موجود بلكه بنحو اتّم و اكمل. پس وجود اَولي خواهد بود بنوريت از نور؛ 
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اينمعني بنحو اكمل در وجود  زيراكه نور حقيقي است كه ظاهر است به ذاته و مظهِر است لغَيرِ و
و بواسطة وجود نه بدون واسطه مطلقاً بلكه بعد از  -است چرا كه نور ظاهر است بر ابصار به تنهايي 

و وجود ظاهر است بدون واسطه بر همة مدارك مطلقًا. و  -بالواسطه شود  مي موجود شدن ظاهر
است همة اشياء را بر همة مدارك؛ پس  نور مظهِر است الوان و اشكال را بر ابصار و وجود مظهِر

وجود اَولي است بمعني نور از خود نور. و چون معلوم شد كه حقيقت وجود نور حقيقي است، پس 
چون نور افاضه و خالّقيت را الزم دارد نهايت اين است كه نور ظاهري در فياضيت فاعل موجب 

افاضة وجود مسبوق است بعلم و مشيت  است چرا كه افاضه او مسبوق نيست بعلم و مشيت و اراده و
 و اراده و اختيار. و چنانچه نور فائضة از آفتاب هر چه از آفتاب دور شود تمام اوصاف نور را دارا

مگر شدتي كه در آفتاب و در انوار قريبه بĤفتاب هست تا بجائي ميرسد در تنزّل و بعد از باشد  مي
او سلب ميكنند و بتاريكي مينامند و في الحقيقه نور بعيده منبع نور كه اسم نور و صفات نور را از 

همان نور اول است كه تنزّل كرده و بعد از منبع نور يافته است بدون تجافي از مقام عالي خود. 
همچنين نور حقيقي كه مقام واليت باشد وجودات فائضة از او تمام اوصاف و اسماء وجود را دارند 

ودات قريبة بوجود مطلق را كه دارا نيستند. و چنانكه ظلمت پوشاننده مگر شدت وجود مطلق و وج
بر انظار كه اشكال و الوان و سطوح باشد، عدم هم پوشاننده  شد مي چيزهائيست كه بنور ظاهر

كه جملة حدود ماهيات باشد. و  شد مي چيزهائيست كه بواسطة وجود بر عقول و در عالم پيدا
اگر چه  -ت و ظاهر كنندة سطوح و الوان و اشكال است بر انظار چنانكه نور برطرف كنندة ظلم

همچنين نور وجود برطرف كنندة ظلمت عدم و ظاهر كنندة  -نوري باشد كه ضعيفتر از او نباشد 
حدود ماهيات است و تا آنجا كه وجود رفته عدم را طرد نموده اگر چه وجود ضعيف باشد كه 

و تا هر جا وجود  - است  قّوة الوجودولي بقول حكما كه چون وجود هيوالي اُ -ملحق بعدم شود 
رفته اگر چه وجود ضعيف باشد تمام صفات را با خود برده است نهايت اين است كه از باب اختفاء 
بعض صفات در تحت كثرات و حدود، آن موجود را بĤن صفت موصوف و بĤن اسم مسمي نسازند 

تكلّم و غيرها كه موجودات عالم طبع را بĤنها در عرف چون: علم و سمع و بصر و قدرت و 
موصوف نميسازند مگر وقتي كه از افق انسان و ساير حيوان در صعود طالع گردد كه آنوقت وجود 

ياكل هرا باين اسماء و باين اوصاف مسمي و موصوف سازند. و اول نزول اين واليت ظهور اوست ب
طوليه و عرضيه شود در زبان حكما و بعقول طوليه و توحيد كه از آنها تعبير بعقول كليه و عقول 

اند و در زبان شرع انور از هر  اند و ارباب طلسمات و انوار قاهره هم گفته ارباب انواع هم تعبير كرده
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َ�ّفاً  419ِقياٌم ال يُنَظرونَ دو قسم به  اند. و در  اند و به اقالم عاليه نيز ناميده تعبير كرده 420َو الّصافاِت 
َاوَُّل ما َخَلَق اند:  تعبير شده و بعقل و نور هم ناميده َاواِئِل الِعَللب امير صلوات اهللا عليه به حديث جنا

اشاره بĤن است و امام مبين نيز همان است. و چون عقول كليه  421اهلُل َعقلي و َاوَُّل ما َخَلَق اهلُل نُوري
صفت واليت است در آن هويدا است؛  بعد از منبع نور ندارند تمام اوصاف وجود كه از جمله آنها

زيرا كه نسبت عقول بماسوي نسبت نفوس جزئيه است بماسواي خود در عالم صغير كه چنانكه 
يعني هر چه  422ِاذا َاراَدت َشيئًا تـَُقوُل كن، َفيكونُ نفوس در ابدان خود نسبت بقوي و اعضاء و جوارح: 

مادون همين شأن دارند بلكه عقول نسبت خواهند بمحض اراده ايجاد كنند همچنين عقول نسبت ب
  اند نسبت بصورت ذهنيه كه ايجاد و اعدام بالتفات وعدم التفات است؛ كماقيل:  بمادون مثل نفوس

  اگر نازي كند گاهي زهم پاشند قالبها             باندك التـفاتي زنده دارد آفرينش را 
و بالواح  اند، راً در زبان شرع مطهر ناميدهتنزّل ديگر كرده نفوس كليه ظاهر شدند كه بمدبرات ام

عاليه و لوح محفوظ و كتاب مبين نيز تعبير شده و در زبان حكما بنفوس كليه و انوار اسپهبديه 
و نفوس كليه چون بمنبع نور نزديكند تمام اوصاف وجود و نور در آنها ظاهر است  اند. مسمي گشته

واليت باشد در آنها نمايان مثل نفوس جزئيه انسانيه. بعد و واليت كه امارت و سلطنت و ساير معاني 
مسمي گشت. و  َذِوي اَالجِنَحَة و رُكع و ُسّجداز آن تنزّل كرده عالم مثال ظاهر شد و باسم مالئكه 

اند چنانكه مثال صاعد را بجابلسا و برزخ ميانة عالم  اَقدمين از حكماء عالم مثال نازل را بجابلقا ناميده
عالم طبع را بهورقوليا ناميده اند؛ و در شريعت مطهره تقرير اين عوالم و تقرير تسمية آنها  مثال و

باين اسماء رسيده است. و چنانكه وجود در اين عالم نمايان، صفات وجود هم بتمام اجزاء نمايان 
لم است بجهت اينكه نوريت كه معني ظهور بالذّات و مظهِريت غير است در تمام اجزاء اين عا

هست؛ چرا كه همه اجزاء اين عالم ظاهر است و نمايش دهندة غير كه حدود و ماهيات و تقدرات 
ها است كه هر يك صورت مابقي اجزا را  باشد هم هست بلكه همة اجزاء اين عالم بمنزلة آئينه

ي واليت دراجزاء اين عالم ظاهر ميشود. همچنين معن كلُّ َشيٍء يف كلُّ َشيءٍ نمايش ميدهد كه معني 

                                                                                                                                                                                              
 .38اشاره به سوره زمر، آيه  - 419
 .1سوره صافات، آيه  - 420
 ..8و  7؛ 97ص :  1بحاراألنوار ج :  - 421
ا قـَْولُنا ِلَشيْ  .40اشاره به سوره نحل، آيه  - 422 ُه َأْن نـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكون ِإمنَّ چون نيست جز اينكه قول ما است،  . ٍء ِإذا َأَرْد

 شود. موجود مى پسشو. بگويد:  اراده چيزى كند، مى
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كه تصرّف و سلطنت و محبت و كفايت امور باشد در اين عالم ظاهر است و نسبت اين عالَم بعالَم 
كبير نسبت خيال انسان است و ساير مدارك باطنه بعالم صغير و از اينجهت اين عالم را خيال عالم 

اين است و بدا و شود  مي نكبير گويند و عالم قَدرِ الهي كه بعد از اراده قدر و اندازه همه چيز در آ
محو و اثبات هم در اين است و منامات صادقة منذرِه و مبشّره وقت اتّصال است باين عالم؛ 
مكاشفات صوريه كه در زبان اهل اهللا بحيض الرّجال مسمي است باتّصال يافتن است باين عالم و 

لكوت مينامند. تنزّل ديگر كرد صورِ اين را بملكوت هم مينامند چنانكه جمله عالم ارواح را بم
بسايط كه صورِ آسمانها و عناصر باشد هويدا گشت. تنزّل ديگر كرد مواد بسايط كه صورت 

الوجود است بدون  ةجسميه باشد ظاهر گشت و بنا بر قول حكما كه هيوالي اُولي قائلند كه قو
ع آميخته بعدم و وحدت مبدل فعليت وجود سمت هستي گرفت. و چون وجود در اين عالم طب

بكثرت و نورانيت مختَفي در تحت ظلمت شد تمام صفات وجود نيز مختفي ماند؛ كه در عين اينكه 
موجودات را غير عاقل و  -در اين عالم  -وجود عين عقل و علم و شعور و ادراك و قدرت است 

ر ذيشعور. لكن تحقيق اين است غير عالم و عاجز شمارند و اجزاي اين عالم را جمادات نامند و غي
الوجود رسيده باشد تمام صفات وجود رفته است، نهايت  ةكه تا هر جا وجود رفته است اگر چه بقو

اين است كه در بعض موجودات صفات وجود نمايان است و در بعض ديگر مختفي است و ديده 
كند صفات وجود را و كه مصنوع بين است در هر مصنوع كه صفات وجود نمايان است مشاهده مي

در هر موجود كه صفات وجود نمايان نيست آن موجود را خالي از صفات وجود پندارد. و از 
   رمحة اهلل عليه:مولوي معنوي است 

 جملــــه ذرات عالــــم در نهـــان
 ما سميعيــم و بصيريـم و خوشيـم
 چون شمـا سوي جمــادي ميرويـد

 رويــداز جمـادي در جهــان جان 
 فاش تسبــيح جمــــادات آيــدت
 چون ندارد جـــان تـو قنــديلــها
 چون زحــس بيرون نيايــد آدمـي

  

 با تو ميـــگوينــد روزان و شبـــان  
 با شمــا نامحرمـــان ما خامشيــم
 محــرم جان جمــادان كي شويــد
 غلغــــل اجزاي عالــم بشنــويـــد

 ــر بايــــدتوسوســـه تأويلـــها ب
 بهـــــر بينـــش كرده تــأويل ها
 باشـــد از تصوير غيبــي اعجــمي

  

فصل و چون تنزّل وجود و صفات وجود بانتها رسيد در عناصر و مواد عناصر آغاز صعود كرد. 
بدانكه : در بيان صعود وجود و واليت و ساير صفات وجود بسوي اصل خود –چهارم 
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آفتاب است، بلكه نور آفتاب نمونة نور وجود است. اگر چه نور وجود را مثل و نور وجود چون نور 
مانند نيست لكن او را امثال عليا است كه نور آفتاب از جهت نورانيت او مثُلِ اعالي نور وجود است 
و چنانكه بعض اجسام شفيفند كه نور آفتاب را نگاه نميدارند و بعض اجسام كثيفند كه نور آفتابرا 

و كثيف كه نور باشند  مي مجتمعاً نگاه ميدارند. و آن اجسام كه نور آفتابرا نگاه ميدارند يا صيقلي
آفتابرا جمع ميكند و باز بطريق عكس بر اجسام مقابل آنها ميتابد مثل آئينة كه پشتش جيوه داشته 

مجتمعاً در پشت آنها كند و  را جمع مي باشد يا صيقلي و كثيف و شفيف مانند است كه نور آفتاب
كه آن شعاعي كه مجتمعاً از شود  مي بر اجسام مقابل پشت آنها ميتابد و گاهي اجتماع نور بمرتبة

مثل بلّوره كه هر چه  - تابد از خود آفتاب آثارش بيشتر و روشنائي زيادتر ميدهد  آنها بيرون مي
و بر شود  مي ارت آن آتش روشنصافي تر روشنائي در پشت آن و گرمي بيشتر تا بمرتبة كه از حر

هر جسمي كه ميتابد او را ميسوزاند يا كثيفند و نه صيقلي و نه شفيفند كه نور آفتابرا نگاهدارند و 
مجتمع كنند و نه از رو بطريق عكس بيرون دهند و نه از پشت بطريق بلوره؛ همچنين آفتاب حقيقي 

. چرا كه عالَم عقو ل و نفوس كليه و نفوس جزئيه كه بمنزلة خيال و تابش آن در عالَم كبير تماماً
 -مثل سموات و كرة نار و هوا  - انسانند در عالم كبير شفيفند كه نور آفتاب حقيقي از آنها ميگذرد 

چون كثرت و حدود و ماهيات در اينجا بسيار كم كه بمنزلة كثافت و غلظت در عالم اجسامند و 
اند كه نور آفتابرا  مواليد باشد بمنزلة ارض و ارضيات عالم طبع كه سموات و سماويات و عناصر و

نگاهدارند. و در بعض اجسام صلبه آتش متكون شود مثل سنگها كه بچخماق آتش از آنها بيرون 
آيد و در بعض اجسام صافيه مثل بلّوره آتش از شعاعي كه بيرون تابد پيدا شود. همچنين در عالم 

بعضي از آن نور باعث تَكَون آتش شود در باطن اين عالم و طبع نور آفتاب حقيقي مجتمع شود و 
 از آن آتش جن متكون شود و بعضي از آن نور مثل نور بلّوره بخارج ميتابد و باعث تكون آتش

و از آن آتش شياطين توليد ميشوند كه ماده جن و شياطين اين آتش حقيقي است كه از شود  مي
در بيان  –فصل پنجم  شود. نور آفتاب در عالم طبع توليد مي نور حقيقي بر مثال آتش طبيعي از

بدانكه چون تنزّل وجود در عناصر بانتها رسيد و نور وجود در عالم : كيفيت امتزاج عناصر
عناصر كه هر يك مركز خاص  423عناصر مجتمع شد و نفوذ نكرد و بتقديرات الهي بواسطه قاسر

هر يك منكسر شود  424گر فعل و انفعال كنند و سورتدارند در محلّ واحد مجتمع شوند در يكدي
                                                                                                                                                                                              

  مانع، باجبار وادار كردن كسي بكاري -423
  تندي و تيزي، شدت -424
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چه كيفيات اربعه بر حال خود باقي باشند با تَصغُّرِ اجزاء هر يك و چه كيفيات اربعه زايل شود و 
. و چون فعل و انفعال آنها بكمال رسد و حيثيت تضاد َعَلي اِالخِتالف فيهِ كيفيت خامسه حاصل شود 
فت و محبت و يك رنگي و مشابهت في الجمله بعالم ارواح و وحدت و تخالف آنها مبدل شود بال

از براي آنها حاصل شود، از جانب فياض علي االطالق صورت واحدة بر آنها فائض شود كه آن 
صورت حافظ الفت و اجتماع آنها باشد تا مدتي، و آن صورت را صورت معدني نامند. و چون 

صورت ديگر هم فائض شودكه مشابهتش بعالم ارواح  تفاعل عناصر اندك بيشتر و كاملتر شود
كه در عين وحدت و حفظ اجتماع عناصر، افعال مختلفه و آثار متكثره از آن حاصل  -بيشتر باشد 

و آن را نفس نباتي گويند؛ لكن در هيچيك از اينها شعور نمايان نيست و علم بعلم ظاهر نه.  -شود 
لتر فائض شود كه عالوة حفظ صورت نوعيه و صدور و چون اندك تفاعل كاملتر شود نفس كام

افعال مختلفة كثيره ادراك و اراده هم داشته باشد لكن ادراك ادراك و ادراك اراده براي او نباشد 
و آنرا نفس حيواني گويند و اين نفس جنسي است كه در تحت او انواع كثيره افتاده و عرض 

نفس نسناس. و اگر تفاعل بيشتر شود و امتزاج كاملتر عريض دارد از مرتبه نفس خراطيني تا مرتبه 
گردد نفس كاملتر فائض گردد كه همه اينها را داشته باشد و عالوة اينها علم بعلم و شعور بشعور و 
شعور باراده او را باشد و عاقبت انديشي و تدبير امور از براي او باشد و او را نفس ناطقه گويند. و 

بع مختلط باعدام شد بحيثيتي كه اهل حس وجود را اعتباري محض چنانكه وجود در عالم ط
با اينكه اطفال مفطورند بر اصالت وجود و اعتباريت ماهيات و  -دانستند و ماهياترا اصيل گفتند 

و همچنين صفات وجود نيز مختفي ماند كه علم و شعور و اراده و قدرت باشد و واليت  -حدود 
و چون وجود در صعود بمعدن رسيد بعض معاني واليت كه حافظيت و هم بتمام معاني مختفي ماند. 

كفايت حفظ عناصر متضاده باشد در اجتماع نمايش كرد و در نبات بيشتر نمايان شد كه آن معني را 
داراست با توجه كردن بجهات مختلفه و تدبير و تصرّف كردن در امور عديده و غفلت و نسيان 

ز برگ و شاخ و دانه و تكميل كردن هر يك برسانيدن بكمال آن. و نداشتن از مايحتاج هر يك ا
چون وجود بحيوان رسيد بيشتر صفات وجود نمايان شد مثل شعور و ادراك و اراده و قدرت و 
واليت در حيوان نمايان تر شد؛ لكن چون شعور بشعور ندارند و تدبير امور كه از صفات عقال است 

نامند و عالم نگويند و چون وجود بانسان رسيد جملة صفات وجود را عاقل ن در آنها نيست حيوان
ظاهر شد و آئينه سراپانماي وجود مطلق گرديد كه هر چه در آن مكمون بود نمايان نمود و معاني 
واليت فطريه را از نصرت و محبت و كفايت و تدبير و توجه و اصالح و تصرّف و امارت و 
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افراد نسبت بمملكت عالم صغير خود و در بيشتري نسبت  مملكت و دولت ظاهر ساخت در جملة
بخارج نيز نمايان شد. و چون تربيت و تكميل و رسانيدن هر چيز بكمال نوع خود از صفت واليت 
اهل بيت است وارد شده در اخبار معصومين عليهم السالم نسبت باراضي سبيخَه و بِطّيخَه غير حلوه 

يعني حيث واليت كه از صفات وجود است در اينها  اند، قبول نكرده كه فرمودند اينها واليت ما را
  ».بكمال ظاهر نشده است
رد. كغمبرشان به آنها گفت: خدا طالوت را پادشاه شما يپ« :425ديفرما يو درباره طالوت م

 يچندان ييم و او را دارايهست يباشد ما سزاوارتر از او به پادشاه يگفتند: چگونه او را بر ما پادشاه
ش يفزوده است و خدا پادشاهيده است و به دانش و توان او بياند. گفت خدا او را بر شما برگز نداده

  .»رنده و داناستيه خدا دربرگكه خواهد دهد كرا به هر

  خليفه، رسول و هادي زمان
 ظهور فرمانروايي حضرت باري در زمين به صورت تكويني و تكليفي هر دو در انسان است.

بگو (از آيه قبل) اوست خدايي كه شما را « 426:فرمايد رسول اكرم ص است كه ميخطاب به 
اين خالفت به معناي خالفت  »خليفگان زمين كرد و بعضي را بر بعض ديگر به درجاتي برتري داد.

كه در مقابل خالفت تكويني قرار دارد كه جميع ابناء بشر به اين معني  نيستتكليفي و انتصابي الهي 
عطف  َو ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرضِ « 427اند: فرموده اخيرن) خليفه هستند. در شرح آيه (در تكوي

هاي سابق و تعليل ديگري  يا حال است و معمول يكي از جملهُهَو َرّب ُكّل َشيء است بر قول خدا 
است براي انكار اختيار كردن ربي غير او، و بياني است در كيفيت ربوبيت او كه آن حد اعالي انعام 

هاي زمين قرار داده  به طريق حصر است، يعني اوست و نه غير او كسي نيست كه شما را خليفه
او شما را جانشينان خود در زمين عالم كبير قرار داده است بدين نحو است. و مقصود اين است كه 

كه قوه تميز و تصرّف در آن را به شما داده است كه هرطور بخواهيد عمل كنيد و تصرّف در آن را 
                                                                                                                                                                                              

َحنُْن َأَحقُّ َو قاَل َهلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ اهللََّ َقْد بـََعَث َلُكْم طاُلوَت َمِلكًا قاُلوا َأىنَّ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْينا َو «، 247سوره بقره، آيه  - 425
ْلُمْلِك ِمْنُه َو ملَْ يـُْؤَت َسَعًة ِمَن اْلماِل قاَل ِإنَّ  ْ�َطفاُه َعَلْيُكْم َو زاَدُه َبْسَطًة ِيف اْلِعْلِم َو اجلِْْسِم َو اهللَُّ يـُْؤيتِ ُمْلَكُه َمْن َيشاُء َو   اهللََّ ا

ُ واِسٌع َعليم  » اهللَّ
  . تٍ َو ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرِض َو َرَفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرجا .165در سورة انعام، آيه  - 426
 .228 -229صص    ، ترجمه 5 لدج، بيان السعاده في مقامات العباده - 427
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براي شما مباح ساخته است. و همچنين شما را جانشين در زمين عالم صغير كرده است، و شما را در 
است، و آنچه از لشكر و حشم كه براي خود قرار داده، براي شما نيز قرار داده و  آن متمكّن ساخته

آنها را همانطور كه براي خودش مسخّر كرده مسخر شما ساخته است. و اين نهايت انعام است كه 
  »شما را بر مثال خودش خلق كرده است.

عمل تا بنگريم كه چگونه  آنگاه شما را در روي زمين بعد از آنها گردانيدم« 428فرمايد: ميو 
در كه در اينجا خليفه به معني نفر بعد است و مفهوم خالفت تكويني دارد. همين مفهوم  .»كنيد مي

پس نجات داديم او را و كساني را كه با او در كشتي بودند و آنان « 429است كه فرمود: هسورهمين 
را در روي زمين جايگزين اوست كسي كه شما « 430و فرمود: .»را جايگزين پيشينيان ساختيم

و  .»در نظر بگيريد آن زماني كه شما را جايگزين قوم نوح ساخت« 431و فرمود: ».پيشينيان كرد
و اين خالفت  .»و در نظر بياوريد آن زمان را كه شما را بعد از قوم عاد جايگزين كرد« 432فرمود:

شما را در زمين جايگزين « 433 تكويني نيز همراه با استمرار خالفت تكليفي مستمر است كه فرمود:
  .»سازد پيشينيان مي

من هر لحظه قراردهندة يك خليفه بر « 434فرمايد: قرآن كريم در تصريح خالفت تكليفي مي
. و اين خليفه از طرف خداوند حاكميت خدا بر روي زمين را برعهده دارد. اين »روي زمين هستم

كه هردوي اين نكات مفيد به دوام و باشد  مي ههصفت مشب جاِعلٌ آيه يك جملة اسميه است و 
استمرار جعل خليفه بر روي زمين دارند. و اين خليفه يا رسول يا اولواالمر است كه خالفت كلّية 
زمين را برعهده دارد. اين آيه خطاب به مالئكه در معرّفي آدم ع به آنها است و در آن هنگام او تنها 

هاي صادره و منتشره از آدم ع به ديگران باعث ايجاد  . اذنخليفة اهللا در زمين قرار داده شد
هايي از اذن و صاحبان اجازه بر روي زمين گرديد كه خلفاء الهي در تمام زمين پراكنده هستند  رشته

                                                                                                                                                                                              
 مثَُّ َجَعْلناُكْم َخالِئَف ِيف اْألَْرِض ِمْن بـَْعِدِهْم ِلَنْنظَُر َكْيَف تـَْعَمُلوَن. .14آية  ،سورة يونس - 428
ْيناُه َو َمْن َمَعُه ِيف اْلُفْلِك َو . 73، آيه سورة يونس - 429  . َجَعْلناُهْم َخالِئفَ فـََنجَّ
 . ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف ِيف اْألَْرضِ . 39سورة فاطر آية  - 430
 . َو اذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلفاَء ِمْن بـَْعِد قـَْوِم نُوحٍ . 69سورة اعراف، آية  - 431
 ..عادِ  َو اذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلفاَء ِمْن بـَْعدِ . 74سوره اعراف آية  - 432
 .  َو َجيَْعُلُكْم ُخَلفاَء اْألَْرضِ . 62سورة نمل، آية  - 433
  ِإّينِ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة. ،30سورة بقره آية  - 434
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براي «و  435»براي هر قومي هادي هست«و براي هر قومي و امتي هادي و رسول قرار داد كه فرمود: 
م و زينت اين خالئف رسول گرامي افضل اين خالئف در زمين و خاتَو  436»هر امتي رسولي هست

اسالم ص و جانشينان رشتة اذن آن حضرت از آدم ع به خاتم ص و از خاتم ص به قائم حضرت 
صاحب العصر والزّمان در هر زماني حي و زنده و مستقر بر كرسي خليفه الهي بوده و هستند و 

صب است و نه قابل تغيير بلكه توسط خداوند و به دست خواهند بود. و اين خالفت نه قابل غ
  . شود از سلف به خلف منتقل ميصاحبان اذن او 

به هرحال اين خليفه كه نماينده و حاكم و جانشين تكليفي خداوند بر روي زمين است براي 
ا تو اي داود م«فرمايد:  همة مردم جهان قرار داده شده. در سورة ص خطاب به داود ع است كه مي

در اين آيه دستوري كه به داود  437.»را خليفة روي زمين قرار داديم پس بين مردم به حق حكم كن
دستور حكم كردن است كه هم به معني حاكميت و حكومت و هم به معني شود  مي ع داده

حكميت هر دو معني دارد و ظرف آن ناس يا مردم قرار داده شده و به مسلمين يا پيروان داود ع 
تخصيص نيافته است. يعني اي داود تو را حاكم بر مردم روي زمين قرار داديم و مردم جهان تحت 

  حكومت تو قرار دارند و در مورد آنها به حق حكومت كن و حكم كن و حكميت كن.
بدانكه امتزاح عناصر هرگاه بهتر و «438 سند:ينو يم در بيان انسان و واليت تكوينّيه و تكليفيه او

ود و نزديكتر باعتدال شوند از جانب واهب الصور صورت كاملتر از صور نباتيه و حيوانيه بر بيشتر ش
كه از آنصورت بنفس ناطقه تعبير كنند، و از نفس ناطقه آنچه از صورت جمادي شود  مي آن فائض

ر با زيادتي كه آن ادراك كليات و تدبيشود  مي شد صادر و نفس نباتي و نفس حيواني صادر مي
اشاره بĤن درك  439َخَلَق اْالِنساَن ِمن نُطَفٍة فَِاذا ُهَو َخصيٌم ُمبنيٌ امور بر وفق حكمت باشد و كريمة 

كليات و ترتيب مقدمات و تدبير تَرَتُّب غايات است بر وفق حكمت. و نفس ناطقه واقع است در 
ميانة عالم طبع و عالم ارواح نه اينكه مباين باشد با اين دو عالم بلكه سعه و احاطه دارد بهر دو عالم 

با عالم ارواح اگر چه كوته نظران او را  و در مقام طبع متّحد با طبع است و در مقام عالم ارواح متّحد
                                                                                                                                                                                              

 َو ِلُكلِّ قـَْوٍم هاٍد. ،7سورة رعد آية  - 435
  . َو ِلُكلِّ أُمٍَّة َرُسولٌ  ،47سورة يونس آيه  - 436
حلَْقِ   داُودُ « ،26سورة ص، آية  - 437 ِ َّ َجَعْلناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض فَاْحُكْم بـَْنيَ النَّاِس   .» ِإ
، انتشارات حقيقت، چاپ 30-32واليت نامه، حضرت حاج مالسلطانمحمد گنابادي سلطانعليشاه، صفحات  - 438

 .، تهرانچهارم
 .4سوره نحل، آيه  - 439
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ِن املاِء ِيف الَوِردجسم ساري در بدن گفتند:    و از مرتبه طبع تجاوز ندادند، كما قيل:  كَسَر
 حد انســــان بمــذهب عامـــه
 پهن ناخــن برهنــه پوست زمو
 آدمــي چيست بـــرزخ جامــع
 ظاهرش بر كنـــار ساحـل فرق

  

 مستــوي القامــهحيوانيســت  
 با دو پــاره سپر بخانه و كــــو
 صورت خلــق و حق در او واقع
 باطنـش در محيط وحدت غرق

  

  و قيل فيه: 
 آدمي زاده طرفه معجونـي است
 گركند ميل اين شود پس از اين

  
  

 كز فرشته سرشتــه وز حيـوان  
 ور رود سوي آن شــود به ازان

  

چنانكه روايت شده است كه  -انسانرا آينة سراپا نماي خود قرارداده است و چون خداوند متعال 
سعه و احاطة خود را باو عنايت فرموده  -خداوند متعال خلق كرده است آدم را بر صورت خود 

است كه چنانكه حضرت حق در عالم كبير سعه و احاطه دارد بر هر چيز و بحسب مقام فعل متّحد 
چنانكه فرمود: آيا كفايت نميكند در داللت كردن بر وجود و حقيقت  -است با جميع موجودات 

اند از مالقات  حق، خود پروردگار و حضور او در نزد هر چيز؟ آگاه باشيد كه اينها در شك
پروردگار خود ! آگاه باشيد كه خداوند احاطه دارد بهر چيز و هيچ چيز از حيطه وجود او بيرون 

م صغير متّحد است با جميع موجودات عالم صغير بلكه اگر از قوه همچنين آدمي در عال -نيست 
با جميع موجودات عالم كبير؛ و از جهت اين سعه و احاطه شود  مي بيرون آيد مثل حقتعالي متّحد

است كه عوام النّاس بلكه حكماي فرنگ كه بغير عالَم محسوسات عالمي قائل نيستند و بيشتري از 
 و خواص ميشمارند انسانرا محصور بر جسم دانند ! و اينكه گويند زيد مردمتكلّمين كه خود را از 

است. و چنانكه روح انسان كه از او اتّحاد  زيد را دفن كردند و زيد را زدند و كشتند از بابت همين
بلطيفة سياره انسانيه و نفس ناطقه تعبير كنند ساري و متّحد است با جميع موجودات عالم صغير، فعل 

الي كه از او بمشيت و واليت و علويت علي تعبير كنيم ساري و متّحد است با جميع موجودات حقتع
است و اين اتّحاد  مقام و اين اند بسيط الحقيقه كلّ االشياء اشاره باين عالم كبير و اينكه حكما گفته

  شعر كه گفته شده است: 
  في الدجيه والشَّمسِ في الغَمامِ كالبدرِ          ساريست سر عشق در اعيان علَي الدوام 

ثٍَة ِاّال ُهَو َو ما ِمْن َجنْوي َثال 440ُهَو َمَعُكم اَيَنما ُكنُتم،او دارد. و آيه مباركة اتّحاد  اشاره بسرَيان واليت و
                                                                                                                                                                                              

 .4سوره حديد، آيه  - 440
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ُهَو و آيه مباركه  442،َشيٍء َعليمٌ  ُهَو اَالوَُّل و اآلِخُر َو الظّاِهُر َو اْلباِطُن َو ُهَو ِبكلِّ و آيه مباركه  441،راِبُعُهم
ِبكلِّ ُشيٍء ُحميطٌ 

دارد. و از جهت سريان فعل حقتعالي كه واليت اتّحاد  اشاره بسريان واليت و اين 443
باشد در جملة موجودات، هر موجودي كه كمال نوع خود را دارا نبود فرمودند واليت ما را قبول 

رحماني است قبول كرده است كه اصل واليت نكرده است؛ يعني اصل وجود را كه اثر رحمت 
تكويني باشد لكن كمال وجود نوع خود را كه اثر رحمت رحيمي است و كمال واليت تكويني 
است قبول نكرده است، يعني استعداد افاضة اين فيض در آن نبوده است. و از جهت سرايت واليت 

ر شود، چه مؤمن و چه كافر؛ اوست كه در حال احتضار صاحب واليت بر هر كس ظاهاتّحاد  و
. يعني در  حاَرَمهداَن َمن ُميت يَريناند كه فرمود:  چنانكه بحضرت امير صلوات اهللا عليه نسبت داده

حال احضار كه حال انسالخ از حجب خيال باشد آن واليت تكوينية انسان كه متّحد با ولي امر 
او را ببيند، لكن با هر كسي موافق استعداد او است در مقام و مرتبة انسان ظاهر شود كه آشكارا 

   »ظاهر شَود: با بعضي بصورت مقبوله و با بعضي بصورت غير مقبوله.
هر شيء مظهر  :15حقيقة «: 444نديفرما يه ميصالح يهمتا يتاب بكن ظهور در يدر وصف ا

 ت تمام صفات جمال و جالل و اسماءه و اسمي و صفتي يا اسمائيست و جامع مظهريه و قهريلطفي
ه انسان است، پس انسان كامل مظهراسم اهللا است كه صاحب لواءه و كونيحمد و  445حقايق علمي

تمام نيكيها در سايه او افتاده و به هر صفت درآمده، گاه ملَك شود و   اين لواء جامعه مراتب است.
  ابليس و گاه ديو و دد: گاه فلك و گاه حيوان و گاه انسان و گاه موسي و گاه فرعون و گاه

  هـر طرف صد كعبه و صد ميكده                 اش صد بتكده هست در هرگوشه
ذره بين نمايش دهنده هر موجود بر وجه احسن، و اوضح و اكمل و اقوي انسان است در  :16حقيقة 

 :17حقيقة  ظاهر او بنگر نزديك بين و پهن بين است در باطن او بنگر دوربين و جمع بين است.
گر است نه آينه تنگ بلكه آينه تمام انسان آينه است كه صورت بلكه حقيقت اشياء در او جلوه

نماست انسان خدانماست به غيب نتوان  آينه صورت :18حقيقة  نماست هرچه خواهي از او درياب.

                                                                                                                                                                                              
 .7سوره مجادله، آيه  - 441
 .3سورة حديد، آيه  - 442
 .54سورة فصلت، آيه  - 443
 ، انتشارات صالح.27الي حقيقت  15صالحيه، حضرت نورعليشاه ثاني، حقيقت  - 444
  درفش –لواء: بيرق –445
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  زاَر اهلَل يف َعْرِشه:رَءآين فـََقْدرََأَي اْحلَّق، َمْن زاَرين فـََقْد  َمْن رسيد مگر در آينه انسان 
  توان خورشيد تابان ديد در آبچوچشم سر ندارد طاقت و تاب                  

انسان صورت مقصود و حقيقت است كه در آينه  :19حقيقة  َلْوال ما ُعِرَف اهلُل َوَلْوال اهلُل ما ُعرِْفنا.
ُ�ورَتِه.عالم جلوه كرده  انسان كامل ديدة عالم است و ديده صورت  :20حقيقة  َخَلَق اهلُل آدَم َعلي 

آينه است خود را در آينه ديده صورت آينه ديد و بخود نگريست بيننده كدام است؟ انسان است، 
در آينه چيست؟ همان انسان است، آينه كدام است؟ ديده عكس انسان است بيننده در ديده همان 

  دار يكي ماند و بس: انسان است. اين همه تعدد از آينه برخاست آينه را بر
  در وي شخص پنهانعكس چو چشم عـدم آئـينـه عالم عكس و انسـان                   

السَّميُع   َويف اَنـُْفِسُكْم َاَفالتـُْبِصُروَن؟! ُكْنُت َمسَْعُه الَّذي ِبه َيْسَمُع َوَبَصَرُه َوَيَدُه َورِْجَلُه، َوُهوَ دوئي نيست 
 َلْيَس َكِمْثِله َشْيٌء. ه شده ديده مثل است نه او صورت نمايش است نه حقيقتديد :21حقيقة  اْلَبصُري.
مسافت بين عبد و رب جان انسان است كه ديده همت باز كرد و مركب راه شد وصال  :22حقيقة 

دست داد، اثنينيت جان و تن رفت بعد موهوم از ميان برداشته شد مبدء مقصد گرديد، و حجاب 
  توئيست:مقصد همان 

  تو نهان شو تا كه حق گردد عيان  تـا تو پيدائي خدا باشد نهان                      
اَْنفاِس اْخلَالِئْق   اَلطُُّرُق ِاَيل اهلِل ِبَعَددِ هر موجود را راهيست بخدا عدد  :23حقيقة  اْلَمْبَدُء َوُهَو اْلَمعاْد.  ُهوَ 

 راه است هر نفسي تجلّي و ظهوري ديگر است. هايعني نفوس آنها و هر جاندار را بعدد نفس
فعليات آنهاست و هر راه جوئيست بانهار، و انهار عظيمه وصل شوند  بقدر راههاي موجودات بخدا

است، و انسان است  بدريا، و همه نهرها كه بهم وصل شوند درياي شيرين پيدا شود كه مرَج الْبحرينِ
  آن دريا و تمام جداول اسماء و صفات از اين دريا صادر و به اين وارد: 

  در جـوي تـو ميرود هويـدا               اي قطره تو غافلي كه دريا
صحيفه مخفيه فاطمي، و مصحف و كتاب جامع الهي، و مجموعه ادوار علمي و عيني،  :24حقيقة 

اعياني، و انجيل جمعي، و زبور ني نائي، و جفر  ةفرقاني، و قرآن جمع الجمعي محمدي، و تورا
 نه ظهري و بطني، و امالمثاني، و نقطه ظهور باء بطوني علوي، سبع الكتاب  جامع مجمعي، و زبر و بي

و الف اول منطويِ بسمي، و ظهور ميم احمد احمدي، و جلوه جمال ميم اول محمدي، و الم وسط 
 و وجهه سريان و احاطه علو علوي، و جام جهان نماي رحمت رحماني و  الف وسط الم وسط علي

  رحيمي، انسان كامل است:
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 جاست منم دو كون را  جامي كه مي
 حـرفـي كـه بكنـه سرّ او گر برسي

  

 وان قطره كه صدهزار درياست منم  
 در وي همه كتاب پيداست منم

  

تر آية  اگرچه تمام عالم عبرت است و آينه است و آيه است و پند است، لكن جلي :25حقيقة 
بدان و اشرار به بطون و  دهند خدائي و بزرگتر واعظ الهي انسان است، نيكان و خيرين بظهور پند

حقيقة  پس نماينده كلّ اوست و تذكره و ذكري و ذكر و عبرت اوست.رَأَْيُت َجْهَل اْجلُّهاِل فَاْجَتَنْبُتُه 
را نظركني و جمعيت درجات با افراد رفيع را ببيني بيني مقام رفعت و علو  رفيُع الدَّرَجاتْ اگر  :26

است انسان را؛ رمز رفيع الدرجاتي كه حق گفت بود شرح مقامات عشق، اگر مقام ديگر است رفيع 
اما كدر و زنگاري  عالم آينه صورت نما شد :27حقيقة  نه رفيع الدرجه چه جاي رفيع الدرجات.

دست و پا بود انسان دست و قدرت و عين جالء اوگشت و نمايش داد، و عالم بيانسان  بود
انسان حيات او شد، و نادان و و  مرده بودو  بود انسان جان و زبان او شد خبراوگشت، و از خود بي

مجبور بود انسان علم او و اختيار او گرديد، پس اوست صفاي عالم و اوست جالء و اوست وفاء و 
و اوست جمال و اوست بهاء و اوست كمال و اوست دانائي و اوست بينائي و اوست  اوست حسن

سمع و اوست بصر عالم و اوست حيات و اوست قدرت و اوست بيان و اوست كالم و اوست كتاب 
و اوست خبر و اوست اثر و اوست نور و اوست ظهور و اوست مرآت و اوست صورت آينه و 

ديده، او نور است او ذكر است او تذكره است پس او سبيل اوست ديده صورت و اوست مردمك 
است و مغرب است و مشرق است و آيه است و اسم است و  الفجراست و صراط است و مطلع 

البحرين و قاب قوسين و اصغر سنتين و ظاهر است و مظهر است و جامع است و مجمع است، مجمع 
اعظم و اسماء حسني است و مجمع اسماء و النورين و هيكل جامع صورت و غيب و اسم مجمع 

صفاتست و در قرآن هر جا لفظ اهللا است تفسير به علي (ع) و انسان كامل شده كه بروئي اهللا است و 
َ است فرمود:  بروئي علي (ع)  َ اْلُكْرسي َا َ اْلَعْرُش َا َ اْلُكوَثر َا َ النَّْهُر َا َ اْلميزاَن َا راُط َا َ الصِّ َ  َا اّلذِْكُر َا

َ الظّاِهرُ  النُّوُر  َ اْالِخُر َا َ اْالَوَُّل َا َ   َا   اْلَباِطْن:  َا
  .»علي رجا علي است بيم علي است يوم محشرا      علي صراط مستقيم علي جنان علي جحيم  

 يمقام امل دركشان است و لذا انسان يمل اكانسانها ا ن ظهور در مقام انسان است و اعزّيلذا ا
 يعرش است و از سوئ ييقضا و قدر، از سو ياللّه است و از سو تيمش ييه از سوكرد يگ يقرار م

اهللا خميني شرحي دارند كه عيناً  ، آيتمقامدر شرح اين . يالعل ياللّه است و از روئ يياز رو يرسك
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آنان در رابطه با دانشمندان بر سه قسمند. يك قسم دانشمنداني هستند كه دانش « 446نمائيم: نقل مي
شناخت خداي تعالي و اوصاف جالل اوست ولي نسبت به اوامر حضرت حق تعالي علمي ندارند. 

هاي آنان مستولي شده و غرق در مشاهده انوار  اينان كساني هستند كه معرفت خداي تعالي بر دل
احكام بپردازند نيست جالل كبريا و تجليات جمال آن حضرتند. اينان را فراغتي كه بتوانند به علم و 

گيرند و بقيه اوقات را به حضور و مشاهده  و از علم احكام به مقدار ضرورت خودشان فرا مي
قسم دوم كساني هستند كه احكام  خوانيم. گذرانند. اين طائفه را عالم باهللا و غير عالم بامراهللا مي مي

ام شريعت و دقائق احكام آن را فرا اند و حالل و حر الهي و اوامر و نواهي او را نيكو فرا گرفته
اطالع هستند و  اند ولي از اسرار جالل الهي و انوار جمال و تجليات اسما و صفات بي گرفته
نامند. قسم سوم دانشمنداني  دانند خدا چيست. اين طائفه را عالم بامراهللا و غير عالم باهللا مي نمي

اند.  مشترك جهان معقول و عالم محسوسات نشسته مندند. اينان در مرز هستند كه از هر دو علم بهره
شوند و در حضرت ربوبي به مشاهده جمال و جالل  گاهي با جذبه حب متوجه آن سوي مرز مي

پردازند. گاهي با انگيزه شفقت و رحمت در اين سوي مرز با خلق خدا هستند و پيامهاي  مي
نامند وقتي  اهللا مي اين اشخاص را گاهي مشيتدهند، و  مرزي را در اختيار بندگان خدا قرار مي برون

آميزند كه گوئي خدا را  از محضر الهي بازگشتند در ميان خلق خدا هستند آنچنان با آنان در مي
نشيند و به ياد او و در خدمت او باشند گوئي از  و وقتي با پروردگار خود به خلوت مي شناسند نمي

ديگر را نميشناسند. اين است راه مرسلين و صديقين. در  اند و هيچ كس همه جهان و جهانيان بريده
سائل العلما و خالط روايتي نيز كه از رسول خدا ص نقل شده است به سه گروه اشاره شده است، 

توان آنان  هائي است كه بوسيله آن نشانه مي . هر يك از اين سه گروه را نشانهاحلکما و جالس الکربا
  چه بسا كه زبانش مترنّم به ذكر خداست اما دلش از ياد خدا غافل است.را شناخت. اما عالم بامراهللا

 و حياشود  مي ترسد. در صورت ظاهر از مردم شرمنده ترسد ولي از پرودگار نمي از خلق خدا مي
عالم باهللا ذاكر است اما اگر اما  ولي در باطن و خلوت از خداي تعالي شرم و حيا ندارد.كند  مي

ر خدا مشغول است دل نيز همراه به ياد اوست نه آنكه تنها زبان به ذكر و دل غافل زبانش به ذك
باشد. خائف است اما اگر خوف دارد از آن است كه مبادا اميدش بدل به نوميدي شود نه آنكه 

اما حيا و شرم او نه حيا و شرم از كند  مي خوف معصيت و سركشي در وجود او باشد. عالم باهللا حيا
                                                                                                                                                                                              

ترجمه احمد فهري، مركز نشر فرهنگي رجاء، چاپ سوم مهر  ،تعليم و تعلّم از ديدگاه شهيد ثاني و امام خميني - 446
 .17، ص 1363
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از خطوراتي كه چه بسا بر دل او راه كند  مي دهد بلكه حيا ئي است كه در ظاهر انجام ميكارها
عالم باهللا و به امر اهللا را شش نشان است. سه نشان همان اما  يابد. عالم باهللا دائماً ترسان است. مي

عالمت  هائي است كه براي عالم باهللا گفته شد. يعني ذاكر و خائف و مستحيي بودن و سه نشانه
باشد. اول آنكه در حد مشترك ميان عالم غيب و جهان شهادت  ديگر مخصوص خودش مي

شود. سوم آنكه گروه اول و دوم از علما به او نيازمندند. پس  نشيند. دوم آنكه مربي مسلمانان مي مي
ول او همانند خورشيد است و عالم باهللا مانند ماه است كه گاهي بدر و گاهي هالل است و به ق

  عارف شيراز
  ورنه لطف شيخ و زاهد گاه هست وگاه نيست       بنده پير خراباتم كه لطفش دائم است  

  »مند ميشوند. او بهره سوزد و ديگران از نور اما عالم باهللا همچون چراغي است كه خود مي
همان اسم  بر روي زمين است و خليفة اللههاي ايشان عالم باهللا و بامراهللا همان  بر اساس واژه

اعظم است و همان انسان كامل است و حاكميت مطلق از آن اوست كه او ظهور ذات در اسم است 
و ملك متعلّق به اوست پس حاكميت فقط بايد در دست خليفة خدا كه جانشيني خداي تعالي را در 

گفت جملة توان  با اين تفصيل است كه مي 447بر روي زمين است. بقية اللهزمين دارد باشد و او 
                                                                                                                                                                                              

اجلزء السادس و العشرون. تتمة كتاب اإلمامة، تتمة أبواب عالمات اإلمام و صفاته و شرائطه و  ١ص:  ٢٦حباراألنوار ج:  -٤٤٧
ب  لنورانية و فيه ذكر مجل من فضائلهم �. -١٤ينبغي أن ينسب إليه و ما ال ينبغي.   - ١ در يف معرفتهم صلوات هللا عليهم 

�حابنا يف فضائل أمري املؤمنني ع هذا اخلرب و وجدته أقول ذكر والدي رمحه هللا أنه  رأى يف كتاب عتيق، مجعه بعض حمدثي أ
�دقة أنه قال سأل أبو ذر الغفاري سلمان الفارسي رضي  أيضا يف كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثرية قال روي عن حمّمد بن 

ل نورانية قال  جندب فامض بنا حىت نسأله عن ذلك قال فأتيناه فلم هللا عنهما  أ عبد هللا ما معرفة اإلمام أمري املؤمنني ع 
لنورانية قال  �لوات هللا عليه ما جاء بكما قاال جئناك  أمري املؤمنني نسألك عن معرفتك  ه حىت جاء قال  جنده قال فانتظر

ك الواجب على كل مؤمن و مؤمنة مث قال �لوات هللا عليه مرحبا بكما من وليني متعاهدين لدينه لستما مبقصرين لعمري إن ذل
�لوات هللا عليه  سلمان و  جندب قاال لبيك  أمري املؤمنني قال ع إنه ال يستكمل أحد اإلميان حىت يعرفين كنه معرفيت 

�ار عارفا مستبصرا و  �دره لإلسالم و  ذه املعرفة فقد امتحن هللا قلبه لإلميان و شرح  من قصر عن لنورانية فإذا عرفين 
لنورانية معرفة هللا عز و جل  ب  سلمان و  جندب قاال لبيك  أمري املؤمنني قال ع معرفيت  معرفة ذلك فهو شاك و مر

� الذي قال هللا تعاىل َو ما ُأِمُروا ِإالَّ  )٢ص:  ٢٦(حباراألنوار ج:  لنورانية و هو الدين اخلال و معرفة هللا عز و جل معرفيت 
يَن ُحَنفاَء َو يُِقيُموا الصَّالَة َو يـُْؤُتوا الزَّكاَة َو ذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة يقولِليَـْعبُ  ما أمروا إال بنبوة حمّمد ص و هو  ُدوا اهللََّ ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

�عب مستصعب ال الدين احلنيفية احملّمدية السمحة و قوله يُِقيُموَن الصَّالَة فمن أقام والييت فقد أقام الصالة و إقا مة والييت 
حيتمله إال ملك مقرب أو نيب مرسل أو عبد مؤمن امتحن هللا قلبه لإلميان فامللك إذا مل يكن مقر مل حيتمله و النيب إذا مل يكن 

ايته و ما حده حىت أع رفه قال ع  مرسال مل حيتمله و املؤمن إذا مل يكن ممتحنا مل حيتمله قلت  أمري املؤمنني من املؤمن و ما 
�دره لقبوله و مل يشك  أ عبد هللا قلت لبيك  أخا رسول هللا قال املؤمن املمتحن هو الذي ال يرد من أمر إليه شي ء إال شرح 

ن و مل يرتب اعلم  أ ذر أ عبد هللا عز و جل و خليفته على عباده ال جتعلو أر و قولوا يف فضلنا ما شئتم فإنكم ال تبلغو 
← 
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�فكم أو خيطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمو  ايته فإن هللا عز و جل قد أعطا أكرب و أعظم مما يصفه و أ كنه ما فينا و ال 
هكذا فأنتم املؤمنون قال سلمان قلت  أخا رسول هللا و من أقام الصالة أقام واليتك قال نعم  سلمان تصديق ذلك قوله 

ا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعَني فالصرب رسول هللا ص و الصالة إقامة واليتعاىل يف الكتاب العزيز َو  َّ لصَّْربِ َو الصَّالِة َو ِإ ِ يت اْسَتِعيُنوا 
ما لكبرية ألن الوالية كبرية محلها إال على اخلاشعني و اخلاشعون هم ال ا َلَكِبريٌَة و مل يقل و إ َّ ة شيعفمنها قال هللا تعاىل َو ِإ

�بية يقرون ) ٣ص:  ٢٦(حباراألنوار ج: املستبصرون و ذلك ألن  أهل األقاويل من املرجئة و القدرية و اخلوارج و غريهم من النا
�فهم هللا يف كتابه  ا إال القليل و هم الذين و حملّمد ص ليس بينهم خالف و هم خمتلفون يف والييت منكرون لذلك جاحدون 

ا َلَكبِ  َّ ريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعَني و قال هللا تعاىل يف موضع آخر يف كتابه العزيز يف نبوة حمّمد ص و يف والييت فقال عز و العزيز فقال ِإ
إلقرار جل َو بِْئٍر ُمَعطََّلٍة َو َقْصٍر َمِشيٍد فالقصر حمّمد و البئر املعطلة والييت عطلوها و جحدوها و من مل يقر بوالييت مل ينفعه ا

�ي حمّمد ص  بنبوة حممّ  ن و ذلك أن النيب ص نيب مرسل و هو إمام اخللق و علي من بعده إمام اخللق و و ما مقرو د ص إال أ
كما قال له النيب ص أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي و أولنا حمّمد و أوسطنا حمّمد و آخر حمّمد فمن 

قال هللا تعاىل َو ذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة و سأبني ذلك بعون هللا و توفيقه  سلمان و   استكمل معرفيت فهو على الدين القيم كما
�لوات هللا عليك قال كنت أ و حمّمد نورا واحدا من نور هللا عز و جل فأمر هللا تبارك و  جندب قاال لبيك  أمري املؤمنني 

للنصف كن عليا فمنها قال رسول هللا ص علي مين و أ من علي و ال تعاىل ذلك النور أن يشق فقال للنصف كن حمّمدا و قال 
مرك أن تؤديها أنت  يؤدي عين إال علي و قد وجه أ بكر برباءة إىل مكة فنزل جربئيل ع فقال  حمّمد قال لبيك قال إن هللا 

أ نزل يف القرآن قال ال و لكن ال يؤدي إال أو رجل عنك فوجهين يف اسرتداد أيب بكر فرددته فوجد يف نفسه و قال  رسول هللا 
�حيفة  )٤ص:  ٢٦(حباراألنوار ج: أ أو علي  سلمان و  جندب قاال لبيك  أخا رسول هللا قال ع من ال يصلح حلمل 

�ار رسول هللا ص  يؤديها عن رسول هللا ص كيف يصلح لإلمامة  سلمان و  جندب فأ و رسول هللا ص كنا نورا واحدا 
�رت أ الصامت و إنه ال بد يف كل عصر من األعصار أن  �ار حمّمد الناطق و  �يه املرتضى و  �رت أ و حمّمد املصطفى و 

ا َأْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِّ قـَْوٍم  �رت أ اهلادي و ذلك قوله عز و جل ِإمنَّ �ار حمّمد املنذر و  �امت  سلمان  طق و  هاٍد يكون فيه 
ُ يـَْعَلُم ما َحتِْمُل ُكلُّ أُْنثىفرسول هللا ص ا ٍء ِعْنَدُه ِمبِْقداٍر عاِملُ اْلَغْيِب  َو ما َتِغيُض اْألَْرحاُم َو ما تـَْزداُد َو ُكلُّ َشيْ   ملنذر و أ اهلادي اهللَّ

لنَّهاِر َلُه ُمَعقِّباٌت ِمْن  َو الشَّهاَدِة اْلَكِبُري اْلُمَتعاِل َسواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َو َمْن َجَهَر ِبِه وَ  ِ للَّْيِل َو ساِرٌب  ِ َمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف 
�رت  �احب اجلمع و  �ار حمّمد  �احب بـَْنيِ َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َحيَْفُظونَُه ِمْن َأْمِر اهللَِّ قال فضرب ع بيده على أخرى و قال  أ 

�احب  �رت أ  �احب اجلنة و  �ار حمّمد  �احب الرجفة و النشر و  �ار حمّمد ص  النار أقول هلا خذي هذا و ذري هذا و 
�ار حمّمد  �احب اللوح احملفوظ أهلمين هللا عز و جل علم ما فيه نعم  سلمان و  جندب و  �احب اهلدة و أ  �رت أ 

َزْلنا عَ  �ار حمّمد طه ما َأنـْ �ار حمّمد ن َو اْلَقَلِم و  �احب الدالالت و   َلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشقىيس َو اْلُقْرآِن احلَِْكيِم و  �ار حمّمد  و 
�رت  �ار حمّمد خامت النبيني و  ت و  �احب املعجزات و اآل �يني و أ  )٥ص:  ٢٦(حباراألنوار ج: �رت أ  أ خامت الو

�رت  الصراط املستقيم و أ النبأ العظيم الَِّذي ُهْم ِفيِه ُخمَْتِلُفوَن و ال أحد اختلف إال يف �احب الدعوة و  �ار حمّمد  والييت و 
�احب أمر النيب ص قال هللا عز و جل يـُْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمرِِه َعلى �رت أ  �ار حمّمد نبيا مرسال و  �احب السيف و  َمْن   أ 

�ي منتجب فمن أعطاه هللا َيشاُء ِمْن ِعباِدِه و هو روح هللا ال يعطيه و ال يلقي هذا الروح إال على ملك مقرب أو نيب مرسل أ و و
نه من الّناس و فوض إليه القدرة و أحيا املوتى و علم مبا كان و ما يكون و سار من املشرق إىل املغرب و من  هذا الروح فقد أ
املغرب إىل املشرق يف حلظة عني و علم ما يف الضمائر و القلوب و علم ما يف السماوات و األرض  سلمان و  جندب و 

ِت اهللَِّ إين أ�ا ُلوا َعَلْيُكْم آ عطيت علم املنا و البال ر حمّمد الذكر الذي قال هللا عز و جل َقْد َأنـَْزَل اهللَُّ ِإَلْيُكْم ِذْكرًا َرُسوًال يـَتـْ
�رت أ  حجة و فصل اخلطاب و استودعت علم القرآن و ما هو كائن إىل يوم القيامة و حمّمد ص أقام احلجة حجة للناس و 

← 
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حكومتهاي عالم غصب هستند و از اين بابت است كه اسالم ديني است جهانگرا و نه ناسيوناليست و 

                                                                                                                                                                                              ← 
هللا عز و جل جعل هللا يل ما مل جيعل ألحد من األولني و اآلخرين ال لنيب مرسل و ال مللك مقرب  سلمان و  جندب قاال 
ذن ريب و أ  مر ريب و أ الذي أخرجت يونس من بطن احلوت  لبيك  أمري املؤمنني قال ع أ الذي محلت نوحا يف السفينة 

ارها و الذي جاوزت مبوسى بن ع ذن ريب و أ الذي أجريت أ مر ريب و أ الذي أخرجت إبراهيم من النار  مران البحر 
ذن ريب و أ عذاب يوم الظلة و أ املنادي من مكان قريب قد مسعه الثقالن اجلن و اإلنس  ا و غرست أشجارها  فجرت عيو

م و أ اخلضر عامل موسى و أ معلم إين ألمسع كل قوم  )٦ص:  ٢٦(حباراألنوار ج: و فهمه قوم  اجلبارين و املنافقني بلغا
سليمان بن داود و أ ذو القرنني و أ قدرة هللا عز و جل  سلمان و  جندب أ حمّمد و حمّمد أ و أ من حمّمد و حمّمد مين 

نَـُهما بـَْرزٌَخ ال  يـَْبِغياِن  سلمان و  جندب قاال لبيك  أمري املؤمنني قال إن ميتنا مل ميت و قال هللا تعاىل َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقياِن بـَيـْ
�لوات هللا عليك قال ع أ أمري كل مؤمن و مؤمنة ممن  غائبنا مل يغب و إن قتال لن يقتلوا  سلمان و  جندب قاال لبيك 

 ال تسمو أر و قولوا يف فضلنا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا من مضى و ممن بقي و أيدت بروح العظمة و إمنا أ عبد من عبيد هللا
ت هللا و دالئله و حجج هللا و خلفاؤه و أمناؤه و أئمته و وجه هللا و عني  فضلنا كنه ما جعله هللا لنا و ال معشار العشر أل آ

�طفا و لو قال قائل مل و كيف و فيم لكفر هللا و لسان هللا بنا يعذب هللا عباده و بنا يثيب و من بني خلقه طهر و ا ختار و ا
�لوات هللا عليك قال ع من  و أشرك ألنه ال يسأل عما يفعل و هم يسألون  سلمان و  جندب قاال لبيك  أمري املؤمنني 

�دق مبا بينت و فسرت و شرحت و أوضحت و نورت و برهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن هللا قلب ه لإلميان و آمن مبا قلت و 
ب فهو  �دره لإلسالم و هو عارف مستبصر قد انتهى و بلغ و كمل و من شك و عند و جحد و وقف و حتري و ار شرح 
ذن ريب و أ  �لوات هللا عليك قال ع أ أحيي و أميت  �ب  سلمان و  جندب قاال لبيك  أمري املؤمنني  مقصر و 

كلون و ما تدخرون يف  ذن ريب و أ عامل بضمائر قلوبكم و األئمة من أوالدي ع يعلمون و يفعلون هذا إذا أنبئكم مبا  بيوتكم 
فال تفرقوا بيننا  )٧ص:  ٢٦(حباراألنوار ج: أحبوا و أرادوا أل كلنا واحد أولنا حمّمد و آخر حمّمد و أوسطنا حمّمد و كلنا حمّمد 

�يتنا و ما أعطا هللا ربنا ألن من أنكر شيئا  و حنن إذا شئنا شاء هللا و إذا كرهنا كره هللا الويل كل الويل ملن أنكر فضلنا و خصو
�لوات هللا عليك قال  مما أعطا هللا فقد أنكر قدرة هللا عز و جل و مشيته فينا  سلمان و  جندب قاال لبيك  أمري املؤمنني 

من هذا كله قلنا  أمري املؤمنني ما الذي أعطاكم ما هو أعظم و أجل  ع لقد أعطا هللا ربنا ما هو أجل و أعظم و أعلى و أكرب
من هذا كله قال قد أعطا ربنا عز و جل علمنا لالسم األعظم الذي لو شئنا خرقت السماوات و األرض و اجلنة و النار و 

بط به األرض و نغرب و نشرق و ننتهي به إىل العرش فنجلس عليه بني يدي هللا عز و جل و يطيعنا كل  نعرج به إىل السماء و 
ء حىت السماوات و األرض و الشمس و القمر و النجوم و اجلبال و الشجر و الدواب و البحار و اجلنة و النار أعطا هللا  شي

م كل و نشرب و منشي يف األسواق و نعمل هذه األشياء  السم األعظم الذي علمنا و خصنا به و مع هذا كله  ر ذلك كله 
َِْمرِِه يـَْعَمُلوَن و جعلنا معصومني مطهرين و فضلن ْلَقْوِل َو ُهْم  ِ ا على كثري من ربنا و حنن عباد هللا املكرمون الذين ال َيْسِبُقونَُه 

َ اهللَُّ   و َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعذاِب َعَلى اْلكاِفرِيَن عباده املؤمنني فنحن نقول اْحلَْمُد هلِلَِّ الَِّذي َهدا ِهلذا َو ما ُكنَّا ِلنَـْهَتِدَي َلْو ال َأْن َهدا
ا راشدا فإنه ال  لنورانية فتمسك  أعين اجلاحدين بكل ما أعطا هللا من الفضل و اإلحسان  سلمان و  جندب فهذا معرفيت 

لغا ا كان مستبصرا  لنورانية فإذا عرفين  كامال قد خاض حبرا من العلم و   يبلغ أحد من شيعتنا حد االستبصار حىت يعرفين 
�دور اخلرب  �ح  ارتقى درجة من الفضل و اطلع على سر من سر هللا و مكنون خزائنه بيان قوله أ الذي محلت نوحا أقول لو 

نوار ر  )٨ص:  ٢٦(حباراألنوار ج: عنه ع  الستشفاع بنا و التوّسل  مثاله أن األنبياء ع  فعت الحتمل أن يكون املراد به و 
 عنهم املكاره و الفنت كما دلت عليه األخبار الصحيحة.
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پس موسي غضبناك به سوي «در تفسير آية:  توجهش به همة خلق است و نه نفع و منافع مسلمين.
فرزندان عزيزي و امت باشد  مي هر نبي پدر مهرباني براي امتش« 449 نويسند: مي 448»قومش بازگشت

براي او هستند. ايمانشان به منزلة صحت كامل آنان و نقصان ايمان آنها و بطالن آن به منزلة مرض و 
هالكتشان است. حال نبي در صحت و مرض و هالكت امت خود، حال پدر مهربان نسبت به 

  »يادتر است.بلكه مهرباني و شفقت در نبي نسبت به امت به مراتب شديدتر و زباشد  مي اوالدش
ان اوصاف آنها و ين و در بيزم يانة خلق و در رويدر م ياله يان وجوب بودن خلفايدر ب
بدانكه انسان را خداوند منّان خلق كرده است «: 450اند خلق آنها را مرقوم داشته يرويوجوب پ

صاحب دورو، روئي بسوي خلق كه بĤن رو تدبير معيشت خود تواند نمايد و از راه مدارك ظاهره، 
ادراك مدركات دنيويه نمايد و از انقالبات آنها عبرت گيرد و در صدد تقويت روي ديگر برآيد، 

بامور آخرت و تكميل معاد خود بĤن رو كند،  و روئي بجانب آخرت و خدا، كه بĤن رو انس گيرد
و براي هر يك از اين دو رو مداركي قرار داده كه مدركات هر دو عالم را تواند ادراك نمايد، و از 
مدركات هر يك از مدارك لذّت برد، تا شوق مرتبة حيواني انسان را بمدركات دنيويه باقي و در 

مدركات اخروي نيز باقي باشد، كه بكلّي بر مدركات اين بقا استكمال جهت اخروي نمايد و شوق 
دنيوي و حيواني واقف نشود، و گاهي بجانب آخرت و مدركات آن نگاهي ميكرده باشد، و او را 
بواسطة خواب و بيداري بهر دو عالم راه نمود، اگرچه بحسب مقام علم بĤخرت در بيداري نيز راه 

مقام شهود در بيداري راه نمود، و چون غايت خلقت  نمود چنانكه بعض انبياء و اولياء را بحسب
عالم عود انسانست بĤخرت كه معلوم و مشهود است كه براي هيچ مولودي در دنيا بقانيست و آنچه 

شود روزي متالشي شود، و چون ملكوت از آخرت مشتمل بر دو عالم  از عناصر اربعه متكون مي
جحيم و نيران وعذاب و آالم، و اين عالم است مقرّ  است، عالم جنّ و شياطين و در اين عالم است

ارواح خبيثه و دار معذّبين. و عالم مالئكه و ارواح طيبه و اين عالم است دار سرور و در اينست 
جنّات نعيم، و چون بعد از موت رجوع انسان بيكي از اين دو عالم است و معلوم نيست كه بكدام 

ع ضرر مظنون بحكم عقل الزم، و هيچ كس بعقل جز وي يك از اين دو عالم خواهد رفت، و دف
خود نميداند كه چه بايد كند؟ كه از دار عذاب نجات و بدار ثواب رجوع كند؟! پس كسي بايد 
                                                                                                                                                                                              

 .»قـَْوِمِه َغْضباَن َأِسفاً   ِإىل  فـََرَجَع ُموسى« .86سورة طه، آية  - 448
 .248، ص ترجمه 9، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 449
 .204-207 صص ،فصل اول از باب چهارم ،السعادات حضرت سلطانعليشاه گنابادي، مجمع- 450
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كه از او بياموزند، آنچه ماية نجات و باعث ثواب باشد. و چون معلوم شد كه حق تعالي مشهود 
ها ملكوتي و مدارك انساني در اول امر ملكي شود و مالئكه نيز مشهود نميشوند، كه آن نمي

ومدارك ملكوتي انسان تا تكميل نشده قوة ادراك ملكوتي ندارد در بيداري، كه اگر ادراك كند 
بمدارك ملكي يا مدارك ملكوتي در بيداري، يا هالك شود يا ديوانه گردد، و طريقة تكميل 

كسي بايد كه طريقة تكميل مدارك مدارك ملكوتي را بعقول جزئيه ادراك نتوان كرد، پس 
ملكوتي را از او بياموزد، و كسيكه راه نجات از دار عذاب و طريق رفتن بدار ثواب را بداند و 
تكميل مدارك اخرويه تواند، نيست مگر آن كس كه مدارك اخرويه و دنيويه را تكميل كرده 

ارك دنيويه معاشرت با كثرات باشد، كه بمدارك اخرويه امور اخرويه را ادراك تواند كند و بمد
را متحمل شود و آن نيست مگر پيغمبر كه بوحي و تحديث ملك بياموزد، كه اگر چنين كسي 
نباشد غايت خلقت باطل شود و خلقت انسان بلكه جميع عالم لغو باشد، و لغو بر حكيم روا نباشد، 

ناتمام ماند، و خلق را  بلكه اگر چنين كسي نباشد ظلم برخداوند الزم آيد و حجت خدا بر خلق
خواهد رسيد كه بگويند، ندانستيم ! و طلب كرديم ! و نديديم كسي را كه از او بياموزيم! و اگر 
بندرت كسي باشد كه بجذبة الهي اتصال بملكوت عليا پيدا كند و تكميل مدارك اخروية او شود، 

تكميل غير از او نيايد، و جملة نادر باشد و نادر را حكمي نيست، عالوه بر آنكه نادر حكم ندارد 
وجوهيكه در فصل لزوم بودن عالم الهي در ميانة خلق گذشت در اينجا نيز جاريست. و خلفاي الهي 
كه درميانة خلق براي تكميل خلق ميباشند، يا براي تكميل قالب و بيان احكام قالبي ميباشند، و اينها 

ان كه بواسطة ضروريات معاش از حركت كردن پيغمبرانند كه شأن آنها اينست كه قالب و تن انس
در طلب مايحتاج و دفع مضار ناچار است باصالح آورند و حركاتي كه او را ضرر دهد در معاد و 
معاش اواز آنها منع كند، و حركات و سكناتي كه آنها را نفع بخشد در معاد و معاش او بĤنها امر 

ا از وقوف برآب و علف دنيا بترسانند و از اين بيشة كند، و بعباره اخري شأن آنها اينست كه خلق ر
پرسباع و غيالن برمانند. و يا اوليائند كه شأن آنها اينست كه راه خالص از چنگ غيالن اين بيشه 
نشان دهند، و آنچه در رفتن بسوي معاد بحسب قلب الزم دارند بĤنها بياموزند، و چون مقصود از 

كر عذاب و ثواب گوشزد مردم شود، كه مردم بكلي بر رسالت اينست كه گفتگوي آخرت و ذ
صورت دنيا توقف نكرده در طلب نجات عقبي برآيند، خداوند متعال در قرون عديده بيك رسول 
اكتفا ميكرده، زيرا كه پيروان آن رسول صيت ملّت را بخلق ميرسانيدند، قرناً بعد قرن، و اين آوازه 

واليت پس چون مقصود از او داللت كردن بسوي خداست از بلند ميبود در سالهاي بسيار. و اما 
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شود بلكه هر كسي را دليلي بايد كه او را از  طريق قلب، و اين داللت بĤوازة رسالت حاصل نمي
طريق قلب داللت كند بسوي خدا، و تا بني نوع آدم در عالم باشد اين داللت بايد باشد، پس در هر 

نده بايد باشد و بعباره اخري رسالت و بيعت عامه، شاخ و بال قرن كه آدم بوده و باشد هدايت كن
شجرة تلخ وجود و سورت هواهاي نفس را شكستن است، و واليت پيوند درخت شيرين الهي زدن 
است، و اين شاخ و بال را هركس تواند زند، لكن پيوند درخت شيرين را زدن، درخت شيرين الهي 

و بعباره اخري بيعت عامة نبوي داخل دائرة اسالم كردنست تا  بايد باشد تا پيوند را تواند زند،
بسهولت ولّي امر تواند مستعدين پيوند واليت را پيوند زند ببيعت خاصه ولوي، پس بايد پيوند زننده 

ا أَْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِّ و درخت شيرين الهي كه ولّي امر است در ميانة خلق باشد، و آية وافي دالله:   ِإمنَّ
، باين مطلب اشاره دارد، و در كافي در خبري از جناب صادق (ع) است كه فرمود در 451قـَْوٍم هاد

جواب زنديقي كه سؤال كرد از برهان اثبات انبياء (ع)، كه ما ثابت كرده ايم كه خالقي داريم و آن 
اهده كردن خالق حكيم است و مرتبة او متعالي است از خلق، بحيثيتي كه امكان ندارد براي خلق مش

شود كه بايد او در ميانة خلق سفرائي داشته  و محاجه كردن با او، پس بمقتضاي حكمت او ثابت مي
باشد، كه از جانب او بخلق برسانند آنچه تكليف آنهاست و آنها را راهنمائي كنند بر مصالح و منافع 

شود امركننده ها و  مي آنها و بر آنچه زيست آنها درآنست و در ترك آن فناء ايشانست، پس ثابت
اند  اند بحكمت و فرستاده شده نهي كننده ها، از جانب خدا، و ايشانند انبياء (ع) كه مؤدب شده

بحكمت، و مشاركند با خلق در عين اينكه ممتازند از آنها بحكمت، و اين برهان اقتضا دارد كه در 
يگر در همين كافي است كه، و در خبرد »هر عصر اين كس باشد، چه نبي باشد و چه خليفة نبي

راوي عرض كرد بخدمت جناب صادق (ع) كه بمردم ميگفتم، كه ميدانيد كه رسول خدا حجت بر 
خلق است؟ ميگفتند بلي، ميگفتم كه بعد از رسول خدا كيست حجت بر خلق؟ گفتند قرآن، پس 

نند بحيثيتي كه ك نظركردم در قرآن ديدم كه بهمين قرآن مرجئه و قَدريه و زنديق مخاصمه مي
غالب ميشوند برصاحبان علم! پس دانستم كه قرآن حجت نيست مگر بقيمي و نظركردم ديدم كه 
هركس كه مدعي علم قرآن شده است، مدعي تمام علم قرآن نشده است، و علي (ع) مدعي تمام 

و هر چه او علم قرآن شده است، از اينجا دانستم كه علي (ع) قيم قرآنست و او است حجت برخلق 
  »گويد در قرآن پس او حقّ است.

                                                                                                                                                                                              
 . همانا تو بيم دهنده هستي و هر قومي را راهنماينده ايست. 7سوره رعد، آية  - 451
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بدانكه انسان صغير نسخة « 452:سندينو ين ميزم يدر رو ياله يان وجوب بودن خلفايو در ب
مختصر انسان كبير است، پس هرچه خواهي در انسان كبير تصور نمائي بانسان صغير رجوع كن و 

بوضعي است كه مقام غيبي دارد كه از  بعد در انسان كبير ادراك نما، و چنانكه خلقت انسان صغير
كند باعتبارات مختلفه و آن مقام غيب را در عالم تن كه عالم  آن تعبير بجان و عقل و روح مي

شهادت انسانست، ظهوريست كه بي ظهور او درعالم شهادت تن را يك آن بقا نيست بلكه تمام 
ور تن خواهد بود، و او را مظهريست اجزاء و مدارك او بدون ظهور اين جان باطل و فرورفته در غ

درعالم تن كه او قلب است كه اگر اين قلب صنوبري در تن نباشد مثل اينكه جان نباشد، و تن و 
اجزاء تن باطل و هالك خواهد بود. همچنين انسان كبير الزم خلقت او جانست، كه از او بعقل كلّ 

هور و مظهريست كه اگرظهور و مظهري و نفس كلّ تعبيركنند، و اين جان را در عالم شهادت ظ
نباشد در اين تن، اين تن فاني و متالشي شود و اهل خود را فرو برد و اهل خود را باضطراب اندازد 
و مظهر آن جان كلّي در تن اين عالم امام است بهيكل بشري، پس اگر هيكل بشري امام نباشد زمين 

ندازد، و از اين جهت در اخبار بسيار از ائمة اطهار را بقائي نباشد و اهلش را فرو برد و باضطراب ا
(ع) وارد شده است كه: اگر امام يا حجت در روي زمين نباشد زمين اهلش را فرو برد يا باضطراب 

و در بعض اخبار است: قسم بخدا كه وا نگذاشته است خداوند هيچ زميني را از زمانيكه  »اندازد
نكه در آن زمين امامي بوده كه راه ميبردند مردم بواسطة آن قبض روح آدم (ع) كرده است، مگر اي

امام بسوي خدا، و او حجت خدا ميبود بر خلق، و باقي هم نخواهد گذاشت زميني را بغير امامي كه 
. و در اخبار است كه اگر امام ساعتي از روي زمين برداشته شود، اهلش را »حجت باشد برعباد

. و آيات واردة باين »ميسازد و در موج مياندازد دريا اهلش را باضطراب اندازد چنانكه مضطرب
مضمون كه قرارداد در روي زمين كوههاي بلند را بجهت كراهت داشتن اينكه شما را باضطراب 
اندازد، اشارة بخلفاء اهللا است، كه بمنزلة قلب صنوبري بدن انسان كبيرند كه اگر نباشند در روي 

د بعدم. و در اخبار بسيار باين مضمون وارد است كه، اگر در روي زمين، زمين و اهلش فرو رون
زمين نباشد مگر دو نفر، يكي از آن دو نفر حجت خواهد بود بر ديگري، و در بعض اخبار اگر 
نباشد مگر دو نفر يكي امام خواهد بود. و همة اينها از همانست كه ذكرشد، كه امام بحسب مقام 

ه باشد بمنزلة جان عالم كبير است، و بحسب مقام ملكي و بشري خود كلّي خود كه مقام عقول كلي
بمنزلة قلب صنوبري عالم جسماني انسان صغيراست. پس عزيزمن، ملتفت باش كه در زمان ظهور 
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هياكل بشرية ائمة هدي سالم اهللا عليهم اجمعين حجت خدا بر خلق و در روي زمين، آن بزرگواران 
شد بديگري، تا رسيد بحضرت قائم عجل اهللا  يك امر امامت منتهي مي بودند، و در زمان رحلت هر

فرجه كه مصلحت وقت اقتضا نمود كه چهرة واليت درحجاب غيبت مستور باشد، اگر چه وجود 
بخشد، لكن حجت بر خلق تمام نميشود، و  آن بزرگوار در روي زمين خاصيت بقاي ارض را مي

ض در زمان ظهور هياكل بشرية آن بزرگواران مشايخ روايت بجهت اتمام حجت چنانكه در بقاع ار
مشايخ روايت و مشايخ  داشتند، و مشايخ طريقت ميگماشتند، همچنين در زمان غيبت آن بزرگوار

طريقت داشتند و خواهند داشت، مشايخ روايت علماء اعالمند كه شغل آنها ترويج احكام قالبية 
طريقت، بزرگان طريقتند كه شغل آنها ترويج احكام قلب  خلق است و تبليغ كردن احكام، و مشايخ

و تبليغ آنهاست، و در زمان غيبت صغري مشايخ هر دو سلسله بخدمت آن بزرگوار ميرسيدند و 
مايحتاج خود و خلق را سؤال مينمودند، و با يكديگر هم كمال الفت داشته، يكديگر را چنانكه بايد 

غيبت كبري هر دو سلسله جاري بود و مشايخ هر دو سلسله با هم تعظيم و تكريم مينمودند، و بعد از 
آميزش و الفت داشتند، و چون بتدريج در هر دو سلسله حق و باطل بهم آميزش يافت و كسانيكه 
پدران آنها شيعه بودند، بخيال اينكه تشيع همان اقرار بواليت علي (ع) است خود را شيعه دانستند، 

نمودند و آداب و احكام آنها را ميĤموختند، و در ميان شيعيان باسم شيعه ولكن بطريقة عامه مشي مي
شدند، و حال اينكه از تشيع نداشتند مگر اسم و بواسطة ذكاوت تند و حفظ علوم عامه و  معروف مي

آداب طريقت آنها خود را عالم يا شيخ طريق ميشمردند، و بتدريج با علماي شيعه و مشايخ طريقت 
ة عمياء عداوت برداشتند و حسد گرفتند، و هريك بصورت عالم شيعه و شيخ طريق آنها چون عام

آنها بودند و خود را از آنها ميشمردند، و حال اينكه هيچ بهره اي از تشيع و علوم آنها نداشتند، و 
 بتدريج بواسطة حسد كه داشتند در صدد رد آنها برآمدند، و دروغ بسيار بر آنها بستند و معايبي را
كه بري بودند از آنها، بĤنها نسبت دادند، تا خورده خورده در ميان متأخرين بعض اينها شهرت 
گرفت، و متأخرين نيز همان شهرت را مستند قرار دادند، و بعلماء و مشايخ طريق بعض چيزها را 

ديدن  نسبت دادند كه در واقع بري بودند از آنها، و باين واسطه مذمت علماء را بطالين از صوفيه
خود قرار دادند، و مذمت مشايخ طريق را متشبهين بعلماء و بعضي از علماء حقه خوي خود گرفتند، 
تا اينكه در ميانة دو فرقه و دو سلسله بسياري گمان مخالفت بردند، و اين دو فرقه را با هم مغاير و 

اضر، در كمال الفت و مخالف پنداشتند، با اينكه محقّين از اين دو فرقه از اول حال تابحال ح
مهرباني و موافقت بودند و هريك تعظيم تكريم يكديگر ميكردند، بلكه هر يك را اعتقاد اين بود 
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كه بسؤر ديگري بايد استشفا جست. و اينهم گذشت كه آنها كه صاحب هر دو رياست يعني 
م كه رياست ملّت رياست ملّي و ديني هر دو بودند مقدم بودند بركلّ، و بعد از آنها صاحبان عل

داشتند مقدم بودند برصاحبان دين كه پيشوائي طريق داشتند، كه شأن اين دو فرقة نازله شأن 
حضرت موسي (ع) و حضرت خضر (ع) بود كه حضرت موسي (ع) پيغمبر اولي العزم بود كه كل 
 خلق بايد پيروي آن بزرگوار مينمودند و بمراتب عديده افضل بود از حضرت خضر (ع) چه
حضرت خضر (ع) يا پيغمبر نبود، و مقام واليت تنها را داشت چون مشايخ طريق، يا اگر پيغمبر بود 
پيغمبر جزء بود، لكن در مقام واليت و شيخوخت طريق كامل تر بود از حضرت موسي (ع) و از 
جهت اين كمال بود كه حضرت موسي (ع) محتاج شد بپيروي آن حضرت بااينكه در مقام علم 

كمل كلّ خلق مينمود، و همچنين علماء ملّت افضلند ا زعلماء طريقت لكن با وجود همين، در ملّت ا
علم طريقت بايد رجوع كنند بعلماء طريقت چنانكه علماء طريقت در علم ملّت بايد رجوع كنند 
بعلماء ملّت، و هر دو فرقه باين دو جهت حجتند برخلق، و برخلق است كه در احكام ملّت و قالب 

جوع بعلماء ملّت كنند، و درعلم طريقت و قلب رجوع بعلماء طريقت نمايند. پس عزيز من، اگر ر
خواهي كه از جملة اصحاب ملّت باشي و در زمرة ارباب دين محسوب شوي تا از مقام تقليد تجاوز 
نكرده اي در طلب عالم وقت خود برآي و شيخ طريق خود را بجوي، و آن كس را كه بصفات 

محمد (ص) ببيني، بصفاتيكه در فصل آتي ذكر خواهد شد، خود را بر دامان والي او آويز عالم آل 
و احكام قالبي خود را ا زآن عالم اخذ كن كه اگر بدون اين اخذ و اين تقليد عمل كني از تو قبول 

يند، نكنند، بلكه اعمال ترا اگرچه همه اش نيك نمايد بسوي تو رد كنند و ترا رهين آن اعمالت نما
و بمحض اخذ از عالم اكتفا مكن بلكه قبول واليت او را نما كه بدون قبول واليت كه بمنزلة پيوند 
زدنست، درخت تلخ وجود را هرچه كني ثمرة تلخ بارآورد، و اگر قبول كني واليت را آنچه ريشه 

فرمود  و شاخ اين درخت تلخ آب و خاك از زمين وجود كشد بار شيرين بارآورد، و از اين جهت
�ب زنكه:  ، پس در 454ِلَيْجزِيـَُهُم اهللَُّ َأْحَسَن ما كانُوا يـَْعَمُلون، و دربارة مؤمن فرمود: 453ی�ل او یالنا

هيچ حال از اين پيوند كه برشجرة وجود تو خورد غافل مباش و تا اين پيوند بوجود تو نرسد آني 
سن اين پيوند است كه فرمود: اگر آسوده منشين كه هرچه كني زيان تو باشد، و از جهت تنبيه برح

بنده اي هفتاد سال بندگي كند در تحت ميزاب كه روزش را روزه دار و شبش را بعبادت بيدار باشد 
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و  455،النار یمنخريه ف یالکبه اهلل علاشاره بهمين پيوند است، و نباشد او را واليت ولي امر او كه 
كند از اينكه  بحسن اين پيوند و قبح ترك اين پيوند است كه فرمود: خداوند حيا مي بجهت تلويح

عذاب كند امتي را كه دين بخدا آورند بقبول كردن امامت امام عادلي را يعني بپيوند خوردن از 
شجرة الهيه شيريني كه امام عادل باشد، اگرچه آن امت در اعمال خود فجره باشند، و خداوند حيا 

ند از اينكه عذاب كند امتي را كه راه بخدا بجويند بواسطة امامت امام جائري، يعني پيوند نميك
شيرين از درخت شيرين الهي نخورده باشند، اگرچه آن امت در اعمال خود نيكوكار باشند. پس 
بدقت نظركن و درخت شيرين الهي را بجو و بسبب اتصال باو درخت تلخ وجود خود را شيرين نما 

  »عذاب خدا ايمن باشي. كه از
اي نيست كه دين اسالم آن  پديده اتاين موضوعهمانطور كه از متون نقل شده مشهود است 

اند و همة اديان تبعيت از خليفة خدا  را طرح كرده باشد، بلكه تمام اديان الهي نيز مقرّ به همين فلسفه
اً و مدام بر روي زمين بوده و هست دانند. اين خليفه در هر زماني مستمرّ بر روي زمين را واجب مي

شيث و زماني نوح و مدتي سام و زماني و خواهد بود. زماني حضرت آدم ع خليفة خدا بود و مدتي 
ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و يوسف و موسي و يوشع و زكريا و يحيي و عيسي و 

و دوازده جانشين برحقش و پس  پطروس و عبدمناف و هاشم و عبدالمطّلب و ابوطالب و محمد ص
از غيبت دوازدهمين از آن بزرگواران نواب آن حضرت و در رأس همة آنان حضرت جنيد و پس 
از آن تا اين زمان همچنان يداً به يد خالئف اهللا بر روي زمين بوده و هستند و خواهند بود و انتظار 

چه كه او  -ري عالم را داريمدار شدن زمام خالفت صو ظهور و خروج حضرتش از غيبت و عهده
وقفه به عهده دارد. با اندكي تدقيق در قرآن و تورات و انجيل و اوستا و  زمام خالفت معنوي را بي

صحف و زبور و باقي كتب آسماني و روائي اين موضوع به وضوح قابل دريافت است. 
دسترسي امام براي مسلمين و كه اكنون كه شود  مي .. و اما در اينجا اين مسأله طرح.» 456نويسند: مي

شيعيان فراهم نيست، پس تكليف مردم چيست؟ مثالً بيعت معنوي، بيعت واليتي، كه يكي از اركان 
اي مبني  شريعت مطهر اسالم بود و در زمان پيغمبر هم تشريع شد و مقرّر گرديد و هيچ دستور و آيه

گرفتند و حتّي خلفاي جور هم بيعت  بر نسخ آن نرسيده است و ائمه هم، اوايل شخصاً بيعت مي
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گرفتند، پس تكليف مسلمانان در زمان غيبت چيست؟ جانشينان پيامبر، ائمه اطهار، هميشه در  مي
فشار و اختناق بودند. چنانكه داستانهاي فراواني از اختناق شديد در زمان ائمه به خصوص بعد از 

 - گيرد فهميدند كه امام بيعت مي ن اگر خلفا مياند. ... بنابر اي حضرت رضا ع در تواريخ ذكر كرده
گيرد بيعت حكومتي و براي حكومت و  با توجه به اينكه آنها توجه نداشتند بيعتي كه امام مي

بنابر اين جان امام و بلكه همة شيعيان ايشان در خطر بود. از اين رو خلفا  -آوري طرفدار نيست جمع
فرمودند كه  بود كه ائمه غالباً نمايندگان و مأموراني معين مي همواره مراقب ائمه بودند. بدين جهت

آن مأموران از طرف حضرت بيعت بگيرند و غالباً مجاز بودند كه خود نيز نمايندگاني تعيين كنند. 
اند. ...  اصطالح كرده »سلسله«... اين توالي و تعاقب اجازة مشايخ و مربيان عرفاني را در تصوف 

رسانند، چون اساس  در قديم متعدد بودند همه رشتة اجازة خود را به علي ع ميسالسل حقّه كه 
تصوف بر آن است كه هركسي بايد از يد قبلي مجاز باشد. اين رشته و سلسله مشايخ به اعتقاد 
پيروان راستين تصوف تا روز قيامت ادامه دارد. اما فقط سالسلي كه به امامي برسد معتبر است. 

كه به امام برسد مسلماً بايد به علي ع برسد، چون همة سالسل از علي جاري شده و سالسلي هم 
  »علي هم از پيغمبر اجازه داشته است. ...

  واليت 
ما آنها «: 457فرمايد كريم مي پذيرد. قرآن واليت تكليفيه با ارسال رسول و جعل امام صورت مي

و چون ابراهيم را ربش به اموري « :458فرمايد و مي .»را پيشوايان هادي به امور خودمان قرارداديم
. گفت از نژاد را براي مردم امام قرار دادمو آزمايش كرد و از عهده آنها برآمد به او گفت كه من ت

ِإْبراهيَم رَبُُّه   َو ِإِذ ابـَْتلى«: 459فرمايند در شرح اين آيه مي .»من؟ گفت عهد من به ستمگران نرسد
خبر كرد او «، »ء كرد او راابتال«كه پروردگارش ابراهيم را به كلماتي ابتالء كرد. و آنگاه  ِبَكِلماتٍ 

است و در ) خبر داد مرا( »اَخْبرَني«يعني  »اَبالَني«و  »استخباركرد از او«يا  »امتحان كرد او را«و  »را
كه آيا  وا ربكلمات او را به سبب عرضه كردن  دكرصحيح است و معني امتحان  ياينجا، هر دو معن

                                                                                                                                                                                              
َِْمِرَو « ،73سوره انبياء، آيه  - 457   »َجَعْلناُهْم َأِئمًَّة يـَْهُدوَن 
قاَل ال يَناُل   ِإْبراهيَم رَبُُّه ِبَكِلماٍت فََأمتََُّهنَّ قاَل ِإّينِ جاِعُلَك ِللنَّاِس ِإمامًا قاَل َو ِمْن ُذرِّيَّيت  َو ِإِذ ابـَْتلى«، 124آيه  ،سوره بقره - 458
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 رَبُّهُ  ِإْبراهيمَ  استخبار كرداو  ازآنها را يا نه؟ يا اين چنين كند مي، يا تحمل آن را داند ميداند آن را  مي
معني ابراهيم از پروردگارش به خوانده شده،  رَبُّهُ و نصب  ِإْبراهيمَ با نصب ابراهيم پروردگارش را. 

جمع  »كلمات«و است.  سؤالمستلزم كه  تخبار باشداگر ابتال به معني اس كه كرد، بنابراينسؤال 
كلمه است و آن در عرف ادبا لفظي است كه بر معني مفرد وضع شده باشد و در لغت لفظ و قصيده 

همچنين در كلمات  و امناقص باشد يا تموضع شده باشد، يا مركب،  فرداست و در هر لفظي كه 
شود  مي لغت استعمالو در عرف شرع مانند شود  مي استعماله نفسيهدر كلمات لفظي و در هو نفسي ،

خصوصييات زيرا است،  اًعرض حاء وجودهاو انطوالً عبارت از مراتب وجود  ه كهكلمات وجودي
و اينكه از  نويسند ميا آن مثالً قلم، نام چيزي است كه بمصاديق در مفاهيم آنها نزدشان معتبر نيست. 

كند  يكلمه چيزي است كه داللت بر معنمعتبر است و  شمفهومآهن يا غير آن باشد در ني يا 
اطالق و اعتبار شده باشد.  در آن بدون اينكه خصوصيت لفظ يا نقش يا وضع از واضعي بشري

است كه  اتتب وجودااز كلمات، مرزياد است و مراد  هاوجودنحاء بر ا كلمات در آيات و اخبار
و  تانبو و از اخالق يهانسان هو اضافي همستلزم كماالت نفسي همان شئون انسانيت انسان باشد، كه آن

به ايداع انموذج (نمونه)  عرضه داشتن آنها بر او است هااز ابتال به آن و مراد ستت او اماما رساالت
برد و به اصل آن مشتاق  از آنها لذّت مي كند و هرچيزي در وجود او به حيثيتي كه درك مي

. پس، يابدآن متمكّن و تحقّق  و به كند تا به حقيقت آن برسد جوالن ميآن شوق  هشود. پس ب مي
كند. به  مي بتالءوقتي كه خداوند اراده فرمايد از بنده خير با شّري ظاهر شود او را به چيزي از غيب ا

. پس اول به آن چيز ظن هستبر اينكه ماوراي شهود چيزي او نمايد  اين معني كه او را آگاه مي
به مĤرب تا جايي كه از حركت  كند ميجوالن  شد، پس در حول ظنشو آن ميمشتاق د و رب مي

بيش از آنچه يابد، پس  ميشود، پس شوق او شدت  يتا ظن او تبديل به علمشود  نفسش ساكن مي
شود به آنچه كه  ساكن مياز حركت  كند و كرد حول علمش جوالن مي حول ظنّش جوالن مي

ن ايدر اين امر در نفس او چه  ايداع انموذج تبديل شود يتا علم او به وجدان كند نفسش اقتضاء مي
وجدانش جوالن حول . پس در شداب رشاعر باشد يا غير شاعو علم و وجدان خود  ظنّبه مراتب 

 شمشهود حول، پس در به شهودي برسدو ا، تا اينكه وجدان شدهد، بيش از جوالن سابق مي
شود،  تا متّحد ميشود  متصلٌ به ميكند. پس مالزم  تا اتّصال پيدا مي ،بيش از سابق دكن جوالن مي
آن حسب شدت  هتب باو هر يك از اين مرشود  به به وحدت او باقي مي متّحداست تا با پس مالزم 
لوين او و تمكين او ، بر حسب تتدرجاتي دارند و براي سالك در هر يك از درجا آن و ضعف
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كسي  ساكن شود و حول نفسش از مظنون او و معلوم او چرخيد مانندنبه متاگر و حاالتي است. 
ه دظاهر ش شمنسلخ شده و شرّ ها، ولي او از آنهردكاست كه خداوند آيات خويش را به او عطا 

حيث أنفس و نه از آنهاست از حيث اضافه به او عليه السالم  اممتااز اتمام كلمات  و مراداست. 
ت آن اضافه كردن آن به تمكن در تحقق اند،  لكه فوق تماماند ب اتچون از حيث انفس تامو تمامي

بر بصيرت باشي در ، كه به ياد آور دهد . پس معني ميمراتب و درجات است و آن آخر به آن است
 ةكن تا كسي كه اراد ذكرآموزي، يا  كه به او سلوك به آخرت ميامر خودت يا در امر كسي 

طعم از لطايف  اذاقهنمود به  بتالءابراهيم را ا رب اوداند هنگامي كه د بكن ميسلوك به خدا 
 و به حركت آمد و شوق پيدا كرد و لذّت برد و اي از آن پس، يافت رايحهو اشمام  هغيبي يهوجود

پس تمام كرد آنها را متحققاً  فََأمتََُّهنَّ اتّصال يافت و متّحد شد.  و رسيد و پاك گشت و حل شد
 ع حسن ع و فاطمه و ع علي و ص محمد خمسهظهور لطايف انوار در هركدام واحد شد و متمكناً 
در مورد امتحان به ذبح  و چنين است ن كلمات بوداييا دوازده يا چهارده از لوازم اتمام  ع و حسين

و ، استناقص  ص ع نسبت به محمد ابراهيم هنوزاست.  ن تفسير شدهآكلمات در اخبار، به و فرزند 
قلّت نمايد، به  ةافادخالي از الم آورد تا جمع سالم  را َكِلمات .گر چه نسبت به ساير انبيا تام باشدا

هللَِّ َو َكِلماتِه آنجا كه فرمود: ص خالف محمد ِ يِّ الَّذي يـُْؤِمُن  هللَِّ َو َرُسوِلِه النَِّيبِّ اْألُمِّ ِ كه پس  460، َفآِمُنوا 
 و به اتمام رسيد، عبوديت َكِلمات چونمفيد باشد. و  آورد تا براي عمومرا اضافه  »َكِلمات«اينجا 
تمام آن با تماميت آنها  ند ون كلماتايآنها از لوازم كه د، زيرا شتمام بر او  تخلّ و رسالت و نبوت
از جهت  قالَ  :از جهت نبوت، رسالت، دوستي و امامت تحقيق مراتب خلق شود. مي

همانا من تو را براي مردم به امامت  ِإّينِ جاِعُلَك ِللنَّاِس ِإماماً  بزرگداشت حضرت ابراهيم فرمود:
اين امامت غير از امامت گروهي است كه در ضاللت يا در رشد باشند، و غير از امامت  و برگزيدم

ئي است كه مشايخ اجازه در امام جماعت و جمعه خواه بر حق يا بر باطل و غير از امامت بر حق جز
روايت يا در ارشاد به آن متصف هستند و غير از امامت بر حق جزئي است كه هر نبي يا وصي به 

شود، بلكه امامت در اينجا، برتر از جميع مراتب انسانيت است و آن مقام تفويض  آن متّصف مي
امام صادق ع وارد شده: خداوند  شود، لذا از كلّي است كه بعد از واليت و رسالت كلّي حاصل مي

تعالي ابراهيم را به بندگي گرفت، پيش از اينكه به نبوت بگيرد و به او مقام نبوت داد، قبل از اينكه 
رسالت بدهد، او را به رسالت برگزيد، پيش از آنكه وي را به خليل بودن گيرد، و خداوند او را به 
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د. پس وقتي كه همة چيزها براي او جمع شد، خداوند دوستي برگرفت، قبل از آنكه امامش قرار ده
من تو را براي مردم امام قرار دادم. پس امامت آخر جميع مراتب كماالت انسان است، زيرا   فرمود:

كه نخستين مرتبه از درجات كماالت انسان عبوديت است و اين نخستين درجه از مراحل سلوك به 
شته، از آنجا به تدريج در طريق الي اهللا به سلوك طريق است كه تدريجاً به طريق واصل گ

پردازد، تا اينكه از انانيت و رقيت نفس خود خارج شده و در زمرة بندگان خدا داخل گشته و  مي
شود. پس اگر عنايت الهي شامل حال او  رساند و تبديل به بندة خالص مي عبوديت را به كمال مي

نمود و نگهداشت و او را با حيات خودش زنده گردانيد تا  شد و خداوند او را پس از فنا، ابقا
خلقش را تكميل نمايد، در اين صورت، يا اين است كه اصالح قلب و دلش كه در حقيقت خانة 

كند، بدون اينكه اجازه داشته باشد  خداست و اصالح اهل مملكت خودش را به خود او واگذار مي
مان مقام نبوت است و رسالت در آنجا نيست. حال به خارج مملكت خود رجوع نمايد كه اين ه

اگر عالوه بر آنچه گفته شد، اصالح مملكت خارج از خودش نيز به او واگذار شود، در اين 
صورت، رسالت است ولي هنوز خلّت نيست. يا با اين مقامها خداوند او را براي خود اختيار 

گردد  خداوند يك بار ديگر به سوي او باز مي كند، زيرا نسبت به ساير فرستادگان امتياز دارد. مي
كرد ولي در اين عود، همة  كه غير از عود نخستين است كه هرچه ابراهيم ع گرفته بود، نمايان مي

شود كه آن جميع ماسواء است كه عبارت از  چيزهايي كه خداوند به او عطا فرموده است، نمايان مي
مود، به طوري كه مقام او با حق، مقام او با خلق شد خلّت است. پس چون مقام دوستي را تكميل ن

گزيند و همة امور را به او  و در آن تمكين يافت، در اين صورت خداوند او را براي امامت برمي
افتد، مگر با اجازه و كتاب و اجل وي. باالتر از  نمايد، به نحوي كه برگي از درخت نمي واگذار مي

شود كه هر امامي خليل و هر خليلي رسول  ت و از همين جا معلوم مياي نيس اين ديگر، مقام و مرتبه
اي بنده است و عكس اين درست نيست و نيز معلوم شد كه امامت به اين  و هر رسولي نبي و هر نبي

معني عبارت از جمع بين مقام ميان خلق و مقام نزد حق است، بدون اينكه در چيزي از آن دو كه در 
د و كربه مقام امامت و شرافت آن نظر ع چون ابراهيم وري حاصل شود. و آنها تمكّن دارد قص

 مراعات ارحامكرد  ميخلق اقتضا او در نزد حقّ داشت، مقام  كه يمقام بابود حافظ خلق 
به آنچه كه خداوند به او داده بود مسرور گشت و آن را  پسنمايد برا  اش و روحاني اش جسماني

شأن توانند به اين  نمي يشي ذريتها خود درخواست نمود و هنگامي كه فهميد همه اعقاببراي 
ضمير خطاب در  يه است و عطف است بهتبعيض »ِمنْ «ذريه من، و از گفت:  قاَل َو ِمْن ُذرِّيَّيت باشند
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ز چيزي از قولش را بر چيزي اافتد كه يكي از آن دو  اتفاق مي مخاطببين دو  مثل اين، جاِعُلكَ 
د: سأكرمك (ترا گرامي خواهم داشت). سپس بگويكند، مانند اينكه  ديگري عطف ميقول 

 ةاست بر جمل يا عطفزيداً (زيد را هم، يعني زيد را هم گرامي خواهم داشت).  مخاطب بگويد: و
معني انشا در اعتبار ، يعني قرار بده از ذرية من. و و اجعل من ذرّيينه تقدير ب ِإّينِ جاِعُلَك لِلنَّاِس ِإماماً 

در مراتب سه گانه  »قال«و  .»گو كه گفته: ألجعلك للناس امامًا قال و اجعل من ذرّييت  ِإّينِ جاِعُلكَ «
اولي باشد، نه مفعول براي  »قال«، ظرف متعلق به »یابتل اذ«مقدر است و جايز است كه جواب سؤال 

، به ذرّ از  فـُْعِوّله ، يافـُْعِيلَّةانده شده نسل مرد است ضم و كسر خو مثلث در ذال و با، »ذرّية«مقدر. و 
مانند احسيت در اخيره آن قلب شده يا  ءمعني تفريق است و اصل آن ذريره يا ذرروه بوده كه را

صرف يا از ذرأ به معني خلق  كند به حسب اقتضاي آن تصرّف ميسپس، در  با جواز است احسست
شده  تصرّفتكثير است و اصل آن ذريئه يا ذروئه بوده كه حسب اقتضاي صرف در آن به معني يا 

 گفت ستمكاران به عهد من دست نيابند اجابت براي درخواست او قاَل ال يَناُل َعْهِدي الظَّاِلمنيَ است. 
يت ظلم صالحمتّصف به و اينكه  ندست بر اينكه از ذريته او كساني هستند كه ظالممعطي اوو تعيين 

برخي از مفسران عامه، و ظالم باشد.  كه امامت هر كسيبر  تا روز قيامتابطالي است امامت ندارد و 
پيش از بعثت، و اينكه فاسق،  ء از كبائرانبيا عصمتكند بر  اند كه اين آيه داللت مي اعتراف كرده

يا نوشته چيزي  نامه ميثاقمرد در چيزي و  ي و تقدم است بهعهد وصيتو ندارد.  امامتصالحيت 
و رعايت  حفاظاز وصيت و مأخوذ چيزهايي است  مشتمل برو شود  مي براي واليها نوشتهكه  است

امامت است  مذكور،عهد و مراد از عمل كنند  خودن كه شايسته است نسبت به رعيت احرمت و ام
. و بيان ظلم باشد اضافه براي عهد است و مناسب كل معاني مذكوره ميكه گذشت، زيرا هر 

 »مقصودهاي دعوت ابراهيم بوده است.ع  ص و ائمه اخبار وارد شده كه محمدگذشت و در 
و در مقام  »است خداوند ولي«: 461فرمايد منشاء اين واليت مختص حضرت باري است كه مي

 تقسيمبراساس  .»اند كساني است كه ايمان آورده خداوند ولي«: 462فرمايد تصريح و تخصيص مي
ي رّخصوصيات واليت بايد به هر دو نوع تكوينيه و تكليفيه تس، دو نوع تكوينيه و تكليفيه هواليت ب

طلبد كه در تقسيم بايد مقسم در  داشته باشد تا هر دو واليت تعريف گردند. مالحظات منطق مي
بايد شود  مي اقسام وجود داشته باشد. يعني اگر واليت به دو نوع تكوينيه و تكليفيه تقسيم

                                                                                                                                                                                              
 »»..اهلّل هوالويل«، 9سوره شوري، آيه  - 461
ُ َوِيلُّ الَّذيَن آَمُنوا«، 257سوره بقره، آيه  - 462  »اهللَّ
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يعني آنچه كه  .خصوصيات مفهوم واليت در هر دو نوع وجود داشته باشد تا اين تقسيم مفهوم دهد
ف بر عالم در واليت تكليفيه نيز وجود داشته باشد نظر است اعم از تصرّ در واليت تكوينيه مد

لحاظ  اگرچه در اسباب متفاوت باشد. و اگر اين خصوصيت به مقسم نرسد تقسيم معني خود را از
دهد. نتيجه اينكه همان مفهوم منبعث از منطوق آيات اخير بايد در واليت  منطقي از دست مي

  تكليفيه بر مقام ولي مترتب باشد. يعني صاحب مقام واليت تكليفيه ظهور مقام واليت تكوينيه باشد.
در بيان اطالقات واليت بحسب  –فصل اول«: 463فرمايند در بيان واليت تكليفيه مي

. بدانكه واليت بكسر واو و فتح آن و مشتقّات آن بمناسبت معاني لغويه بحسب تكليف در تكليف
زبان شارع و عرف متشرّعين بر بيعت خاصة ولويه اطالق شده است، زيرا كه اين بيعت در طرف 

و جمله شود  مي و عرفية واليتبيعت كننده و بيعت گيرنده باعث تحقّق بسياري از معاني لغويه 
اخباري كه در كافي و وافي و غَيرُهما روايت شده است در باب اركان اسالم كه مضمون آنها اين 

اسالم ثلثه است تمام داللت دارد بر اينكه واليت در آنها  464است كه اركان اسالم پنج است يا اثافي
هاي اسالم واليت را مقابل و  الم يا پايهدر معني بيعت استعمال شده است؛ زيرا كه در اركان اس

كه بايد واليت در اين اخبار شود  مي اند و معلوم و روزه و حج ذكر كرده ةمرادف با نماز و با زكو
مثل نماز و روزه و حج از اعمال بدنية فرعيه باشد نه از اصول اعتقاديه واالّ توحيد و نبوت و امامت 

و اثافي اسالم شمرده شود؛ و آن معني كه تواند از اعمال بدنيه باشد  از اعمال اَولي بود كه از اركان
كه تكميل و محبت و شود  مي كه امريست بدني و سبب قبول واليت نيست مگر بيعت خاصه ولويه

نصرت و سلطنت و امارت و تصرّف و ساير معاني واليت باشد. از جانب باقر عليه السالم روايت 
و روزه و حج، و فرياد زده نشده  ةو زكو ةشد بر پنج پايه: واليت و صلو شده است كه اسالم بنا

است بهيچيك از اعمال اسالميه چنانكه فرياد زده شده است بواليت در روز غدير خم يعني چنانكه 
اهتمام بامر واليت نمود حضرت رسول صلّي اهللا عليه و آله و سلّم در روز غدير خم باينكه سه مرتبه 

و در خبر از جانب جواد عليه السالم است كه در ده موطن بيعت گرفت كه آيه مباركه بيعت گرفت 
لُعُقودِ  ِ و در  اند. را اشاره بسه مرتبه عقد بيعت يا ده مرتبه عقد بيعت گرفته 465 اَيَها الَّذيَن آَمُنوا َاوُفوا 
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ْلِوال ملَْ ينُاِد ِبَشيٍء ِمْثَل ما نُوِديَ خبر ديگر است كه فرمود بعد از  ِ،همردم گرفتند چهار پايه را و  466ي
ترك كردند اين پايه را يعني واليت را. و از جانب صادق عليه السالم روايت شده است كه اثافي 

و واليت؛ در اين خبر بر سه پايه اقتصار  ةهاي ديگر اسالم سه چيز است: نماز و زكو يعني پايه
يعني اعمالي كه بسبب آنها توجه  -اسالميه نماز استاند بجهت اينكه اصل اعمال قالبية  كرده

است، يعني اعمالي كه بسبب آنها پشت كردن است از كثرات، و  ةو زكو -بحضرت احديت است 
است و حج و جهاد ملَفَّقِ از هر دو و واليت است كه سوم اركان است و آخر  ةروزه داخل زكو

ين پايه است و در آخر خبر فرمود كه صحيح نيست ها است كه آن پايه هاي ديگر مقدمه ا پايه
بدون واليت صحيح نيست كه  ةهيچيك از اين سه پايه مگر بĤن دو پايه ديگر، يعني نماز و زكو

را كه واليت نداشته باشد بر رو در آتش جهنم اندازد و واليت بدون  ةخداوند صاحب نماز و زكو
جناب صادق عليه السالم است كه خداوند فرض كرد  باقي نميماند. و در خبر ديگر از ةنماز و زكو

و روزه و حج باشد  ةبر خلق پنج امر را پس مرخص فرمود مردم را در چهار امر آنها كه نماز و زكو
و مرخص نفرمود در يك امر از آنها كه واليت باشد؛ و اين از باب اهتمام به بيعت است كه فرمود 

بكن و خواهي نكن، واليت را البتّه بايد بعمل آوري كه در و حج و روزه را خواهي  ةنماز و زكو
آن هيچ عذر پذيرفته نيست و بهيچوجه ترخيص نيست در امر بيعت و بمضمون اين اخبار و قريب 
باينها اخبار بسيار است كه حمل كردن آنها بر غير بيعت دشوار است و بر قبول احكام قلبي و قبول 

نيز اطالق شده است. و آيه  ي امر بواسطة بيعت خاصه ولويهتصرّف و قبول امارت و سلطنت ول
ا َوليُّكُم اهلُل َو َرُسولُُه َو الَّذيَن كه در ذيل آيه شريفه  467َوَمْن يَتَولَّ اهلَلَ◌ َو َرُسوَلُه َو الَّذيَن آَمُنوامباركه  ِامنَّ

واقع است احتمال اين دارد كه بمعني قبول  468راكُعونَ آَمُنوا الَّذيَن يُقيمُوَن الصَّلوَة َو يؤتُوَن الزَّكوَة َو ُهْم 
بيعت باشد و احتمال ميرود كه بمعني قبول تصرّف و قبول محبت و نصرت و امارت و سلطنت باشد 
كه بواسطة بيعت حاصل شده باشد زيرا كه خطاب بمومنين است در آية قبل و مومنين كساني 

بر قبول محبت و نصرت و قبول امارت و شود  مي كرده باشند؛ و اطالق هستند كه بيعت ولويه
چنانكه در زبان عامه خلق همين معني  -سلطنت و قبول تصرّف و محبت كه بِنحلَه باشد نه به بيعت 
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شود بر تصرّف كردن و  مي بر بيعت گرفتن چنانكه اطالقشود  مي اطالق و –شود  مي استعمال
ا َو ليُُّكُم اهلُل َو َرُسولُُه  وافي هداية سلطنت و امارت و نصرت بواسطه بيعت. و آيه تا آخَر آيه بهمة ِامنَّ

بهمة اين معاني صحيح است و  469اهلُل َوِيل الَّذيَن آَمُنوا شافيهء اين معاني درست است و همچنين آية
ممالك  ةبر امارت و سلطنت كه بطريق نحلَه باشد، چنانكه حكام و سالطين را والشود  مي اطالق
در بيان تَحقُّقِ واليت تكليفيه در جانب قابل و نحلة آن در  –فصل دومند. ميگوي

بدانكه واليت تكليفيه در جانب قابل محقِّق نميشد مگر به بيعت كردن بĤن شروط و جانب قابل. 
چنانكه تشيع و اقتدا و تقليد و ايتمام و امثال اين الفاظ كه داللت بر نحو  -معاهداتي كه دارند 

اتّصالي دارد كه بĤن اتّصال از غير شيعه ممتاز ميشوند، معاني آنها محقَّق نميشد مگر بهمين بيعت 
وِقات اينها زيرا كه تشيع و تقليد و ايتمام و اقتدا و تَولّي و غير اينها از مرادفات اينها و مسا -كردن 

محض اضافة اعتباريه نيست كه هيچ منشأ انتزاع و مصداق و مابحذَاء در واقع نداشته باشد بلكه 
باين معني كه تمام آنها اضافات وجوديه و اشراقات  -چنانكه اضافات الهيه را اضافة اشراقيه مينامند

همچنين  -اع و مصداق استاند كه آن اشراق و وجود اضافي حقتعالي آنها را منشأ انتز وجود حقّ
منشأ انتزاع و مصداق جملة اين شود  مي پيوند وجود الهي كه بواسطة بيعت كردن در دل انسان داخل

دد و آن پيوند صورتيست كه بسبب بيعت كردن از بيعت گيرنده داخل دل بيعت گر مي اضافات
 پيوند وجود تلخ انسانو شود  مي كه بواسطة همان صورت كه داخل دل بيعت كنندهشود  مي كننده
ميانه آنها صادق ميĤيد چنانكه بيايد انشاءاهللا. و چون اينصورت متَّصله بدل اُبـُوَّت و بـَُنوُّت شود  مي

بيعت كننده بواسطة بيعت قالّدة الزمه انسان است منشأ انتزاع تقليد است، و چون ما به االقتدا و ما به 
دد، و چون شعاعيست كه از بيعت گيرنده در دل بيعت گر مي مامااليتمام است منشأ انتزاع اقتدا و ايت

منشأ انتزاع تشيع ميشود، و چون باعث محبت شود  مي كننده تابش ميكند و سبب تبعيت و پيروي
منشأ انتزاع محبت خواهد بود، و چون سبب قبول تصرّف شود  مي ميانة بيعت گيرنده و بيعت كننده
سلطنت حقّ است منشأ انتزاع واليت و تولّي است. و بعد از رسيدن  و قبول نصرت و قبول امارت و

انسان از آب و خاك اعمال  470اين پيوند بشجرة تلخ انساني آنچه عروق وجود تلخ و مرّو بشع
بكشد قوت اين پيوند الهي شود و ثمر شيرين بخشد، و از اينجهت سبب تبديل سيئات ميشود. و آيه 
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ُل اهلُل َسيّئاِِْم َحَسناتٍ ِاّال َمْن وافي هداية  �اِحلًا فَاُولِئَك يـَُبدِّ اشاره بهمين  471َب َوآَمَن َو َعِمَل َعَمًال 
بيعت دارد؛ زيرا كه جزء اول بيعت توبه است و بعد از آن قبول عهود و شروطيكه مقرر است و 

رت داخل دل ايمان هم نيست مگر همان قبول عهود از بيعت گيرنده و بواسطة قبول عهود آنصو
شود  مي همان پيوند است كه بواسطة اين قبول عهود داخل دلشود  مي ميشود، و ايمانيكه داخل دل

و بر شجره وجود انساني وصل ميشود، و چون اين پيوند از شجرة الهيه و شاخه طوبي است وارد 
اشند بواسطه شده است كه خداوند حيا ميكند از اينكه عذاب كند امتي را كه دين بخدا آورده ب

امامت امام عادلي اگر چه آن امت در اعمال خود فَجره باشند؛ زيرا كه اين صورت، صورت الهيه و 
اگر خداوند عذاب كند صاحب اينصورت را شود  مي شاخة شجرة الهيه است و فعليت اخيره انسان

عقاب و  زيرا كه ثواب و -شاخه خود را عذاب كرده و صورت ولي خود را عذاب خواهد كرد
و همين  -نعمت و نقمت تمام بر فعليت اخيره است و اينصورت فعليت اخيرة بيعت كننده ميشود

صورت است كه مصداق و منشأ انتزاع محبت علي عليه السالم است و اگر اينصورت نرود و با 
تمام را  انسان باقي ماند و اين پيوند نخشكد اگر گناه جنّ و انس را در روي شانه خود داشته باشد

و چون اينصورت كه منشأ  472ُحبُّ َعِليٍّ َحَسَنٌة ال َيُضرَُّمَعها َسيَِّئٌة.بپاشاند، و از اينجهت فرمودند كه 
انتزاع تشيع و واليت و محبت و اقتدا و تقليد است و وصلة معنويست بدون اتّصال صوري بشروط و 

بدون بيعت، او  شد مي ه مدعي اينهامعاهدات معهوده در ميان پيشوايان دين حاصل نميشد آنكس ك
منتَحل ميبود. و چون اين پيوند امريست كه بايد تمام اهتمام انسان بتحصيل و حفظ آن باشد او را 

ناميدند چنانكه در خبر از حسن بن جهم است كه عرض كرد  ما يـَْنَبغي َان يَعُزَم َعَليهِ بعزيمت يعني 
جماعتي هستند كه محبت دارند بائمه عليهم السالم لكن اين عزيمت بِاَبِي الحسنِ (ع) كه در پيش ما 

را ندارند امر امامت را بزبان ميگويند لكن آن بيعت كه ماية حصول پيوند است و چيزيست كه بايد 
عزم بر آن داشته باشند، ندارند؛ حضرت فرمودند اينها اگر چه تشيع را بزبان دارند لكن چون پيوند 

آنها نيست منظور نظر الهي نيستند چونكه نحلَه تشيع را اعتنائي نيست و اينها نيستند از الهي در وجود 
كسانيكه مورد خطاب و عتاب الهي باشند زيرا كه خداوند خطاب و عتاب با صاحبان بصيرت دارد 

                                                                                                                                                                                              
خدا گناهانشان را به  مگر آن كسان كه توبه كنند و ايمان آورند و كارهاى شايسته كنند.. 70سوره فرقان، آيه  - 471

 .كند نيكيها بدل مى
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و چون  473.فَاعَتِربُوا  اُوِيل االَبصارِ و بصيرت حاصل نشود مگر بواسطة آن پيوند؛ زيرا كه فرمودند: 
حقيقت واليت و منشأ انتزاع آن است، پس هر كس شود  مي معلوم شد كه آن پيوند كه داخل دل

آن وصله را ندارد و ادعاي واليت كند منتحل خواهد بود و ادعاي او نحلة واليت خواهد بود نه 
در بيان بيعت گرفتن و بيعت كردن كه از زمان آدم عليه  –فصل سومحقيقت واليت. 

السالم الي زمان خاتم صلّي اهللا عليه و آله و سلّم معمول همة صاحبان اديان و ملل 
را دو شأن است  بدانكه انبياء صلوات اهللا عليهم و اوصياء عليهم السالم آن بزرگوارانبوده است. 

ز يعني بĤن شأن خلق را از توقّف بر مشتهيات حيواني ميرهانند و ا -كه بيكي انذار خلق ميكنند
و بديگري راهنمايي خلق ميكنند بسوي آخرت و بسوي خدا كه  -عذاب برازخ و آخرت ميترسانند

هر يك از آن بزرگواران عليهم السالم صاحب شأنِ انذار و صاحب شأن هدايت ميباشند. لكن در 
قالبي را زياده از احكام  انبياء عليهم السالم چون گفتگو با عامه خلق دارند و اغلب افراد انسان

تكليف نميتوان كرد و زياده از تخويف با آنها نبايد معمول داشت و از احكام قلبي نميتوانند آگاه 
شوند كه آنها را زيان ميبخشد، شأن انذار در انبياء عليهم السالم غالب و ظاهر و شأن هدايت مغلوب 

اهللا عليهم ميباشند، و انذار را  و مستور ميباشد. و در اوصياء عليهم السالم. چون بعد از انبياء صلوات
انبياء صلوات اهللا و سالمه عليهم بكمال رسانيده عمدة اشتغال آنها به تعليم احكام قلب و بردن 
بندگان خداست بسوي حق و آخرت، شأن هدايت غالب و شأن انذار مغلوب؛ و از اينجهت 

ت و درِ دعوت ظاهره را بر روي حضرت اميرالمومنين عليه السالم بيست و پنج سال در خانه نشس
خود بست و بدعوت باطنه مشغول گرديد و دعوت ظاهره را بكساني واگذار فرمود كه هيچ حقّي 

نهايت اين بود كه بيعت كردن با آنها بنحو صحت  شد مي چون انذار از هر كس -در آن نداشتند
ا اَْنَت ُمنِذٌر َو ود بطريق حصر فرمود: و چون انذار در انبياء صلوات اهللا عليهم غالب ب -واقع نميشد ِامنَّ

و چون هر يك از انبياء صلوات اللّه عليهم و اولياء عليهم السالم صاحب هر دوشأن  474.ِلُكلِّ َقوٍم هادٍ 
بودند هر يك بشأن انذار دعوت ظاهره مينمودند يعني خلق را بسوي قبول احكام قالبي و احكام 

فتند بر قبول احكام رسالت و انقياد آن گر مي عوت مينمودند و بيعت عامهنبوي صلي اهللا عليه و آله د
بزرگواران در امر و نهي قالبي، و اين بيعت نميبود مگر باتّصال دست راست بايع بدست راست بيعت 

عبير نيز ت َ�ْفَقُة اْالميانو َ�ْفَقُة الَيِد گيرنده؛ و از اينجهت از اين بيعت بايمان تعبير ميكردند و به 
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ميكردند. و چون در بيعت توبه الزم است و جزء اول آن توبه است، از بايع بتائب و تواب و از بيعت 
در اخبار بسيار ذكر  َيِد َعّلي ْبِن َايب طاِلٍب (ع) فـََعُلوا َكذا یَاال َو ِانَّ التَّوابَني َعلبتوبه تعبير مينمودند. 

بُ شده است و آيه مباركه  ا َجزاُء در ذيل آيه عظيم الهداية  475وا ِمن قَبِل َان َتقِدُروا َعَليِهمِاّال الَّذيَن  ِامنَّ
َو الَّذيَن اشاره بتوبة دارد كه در ضمن بيعت باشد و همچنين آيه مباركه  476الَّذيَن حيارِبُوَن اهلَل َو َرُسوَلهُ 

بُوا ِمْن بَعِدها َو آَمُنوا ِانَّ رَبََّك  اشاره بهمين توبة جزء بيعت  477ِمْن بَعِدها َلَغُفوٌر رَحيمٌ َعِمُلوا السَّيئاِت مثَُّ 
دارد و همچنين بسياري از آيات كه ذكر توبه در آنها شده است مراد توبه ايست كه جزء بيعت 
است. و اخباريكه داللت دارد بر استحباب غسل براي توبه مراد از آنها اين توبه است نه لفظ استغفار 

ي توبه را بدل آوردن و بوصف ندامت و بازگشتن از معصيت موصوف بر زبان آوردن و نه معن
شدن؛ زيرا كه در هر آن اينحال بايد از براي انسان باشد و در هر آن غسل كردن متَعذِّر و هر روز 
يكبار متَعسر است و چون انذار و تبليغ رسالت نَحوِ اصالحي است شجرة وجود امت را از براي 

تربيت دلها است از براي قبول واليت و اين نيست مگر اتّصال روحاني و اين اتّصال  پيوند واليت و
روحاني بدون اتّصال جسماني ميسر نبود؛ لهذا از زمان آدم عليه السالم اين بيعت را الزم دانسته و 

گوار معمول ميداشتند و همچنين در زمان حضرت خاتم صلّي اهللا عليه و آله و سلّم و بعد از آن بزر
كسانيكه حقّ آنها نبود بتقليد اين كار را ميكردند (خلفاي بني عباس تا باسم خالفت سلطنت 
ميكردند صورت بيعت را معمول ميداشتند.) و چون اين بيعت خاصه كه بيعت ايماني باشد باعث 

ت تمام خيرات است چنانكه در خبر فرموده باب همة اشياء و مفتاح همة امور واليت است كه بيع
ورزيدند و صورت  478خاصه و پيوند شجرة الهيه باشد كه بواسطة اين بيعت داخل دل ميشود، ضَنَّت

آنرا از نظر خلفاء جور بردند كه بيعت آنها همصورت با بيعت واقعي نباشد چنانكه اخبار بيعت 
اينها  كردن با جناب رضا عليه السالم بواليت بر اين معني شاهد است كه حضرت فرمودند كه تمام

بفسخ البيعه دست دادند و اين جوان بعقد البيعه دست داد. و چون اين بيعت الزم و بر جملة مكلّفين 
اند نبايد معمول دارند، خداوند متعال اعالم كرده در  بود و چنين مينمود كه زنها بظاهر نامحرم ُمَتَحتِّم

                                                                                                                                                                                              
 آنكه شما بر آنها دست يابيد توبه كنند.مگر كسانى كه پيش از . 34سوره مائده، آيه  - 475
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كه زنها هم چون مردها بايد بيعت كنند و  479خرالي آ َان یِاذا جاَءك املُؤمناُت يبايعَنك َعلآية مباركة 
 چون حضرت رسول اكرم صلّي اهللا عليه و آله و سلّم تمام احكام امت را خود آن بزرگوار متحمل

دست بدست نامحرم بدون حجابي نميداد بلكه يا قدحي آب ميكردند و دست بميان آن  شد مي
فتند يا وصله ديگر در ميانه ميگذاشتند كه ما گر مي فتند يا از روي جامه بيعتگر مي ميبردند و بيعت

به االتّصال حسي در ميانه باشد. و چون انبياء صلوات اهللا عليهم صاحب دو شأن بودند بشأن رسالت 
فتند بر قبول احكام قالبي و بشأن واليت دعوت باطنه گر مي دعوت ظاهره مينمودند و بيعت عامه

ند؛ و چون بشأن رسالت تمام خلق را دعوت مينمودند و از همه فتگر مي مينمودند و بيعت خاصه
از بعضي بتهديد قتل و اَسرونَهب و از بعضي بمهرباني و محبت كه  -فتندگر مي بيعت عامه را

گفتند و  نيب الّسيفحضرت را باعتبار تهديد و سختيئي كه ميفرمود بر بيعت و قبول احكام رسالت 
شأن انذار و رسالت نمايان و شأن هدايت و واليت  -خواندند الرََّمحةَنِيب باعتبار شفقت و رحمت 

مختفي ماند. و اما اوصياء آن بزرگوار عليهم السالم، چون پيروان ملّت بخواهشهاي نفساني نشر انذار 
و تبليغ احكام رسالت مينمودند اشتغال آنها پيوسته بهدايت خلق و تبليغ احكام قلب بود و در اغلب 

فتند و بيعت عامه را اعتنائي نداشتند، و از اينجهت شأن هدايت و واليت گر مي خاصه از خلق بيعت
در آنها ظاهر و شأن رسالت و انذار مختفي ميماند. وجه ديگر از براي ظهور شأن رسالت در انبياء 

ينكه انبياء صلوات اهللا عليهم و اختفاء شأن واليت در آنها و عكس اين در اولياء عليهم السالم ا
كردند و تنبيه ميكردند كه  صلوات اهللا عليهم بشأن رسالت خلق را از مقتضيات حيواني تخويف مي

تمام در بيابان بي پايان نفس افتاده و راه خروج معلوم نيست و راهزنان بسيار در كمين و تمام 
د در صحت ند و اغلب در شك ميماندنشد مي درخواب غفلت گرفتار، و باين سبب خلق مضطرب

و سقم قول رسول صلّي اهللا عليه و آله و سلم و در طلب راه بر نميامدند؛ از اينجهت دستگيري بشأن 
رسالت و انذار غالب و بيعت گرفتن بشأن واليت و هدايت مختفي ميماند. و اوصياء عليهم السالم 

ن ميĤمدند و در ند و اغلب خلق از اضطراب و شك بيروشد مي چون بعد از تكميل رسالت واقع
                                                                                                                                                                                              

هللَِّ َشْيئًا َو ال َيْسرِْقَن َو ال يـَْزنَني َو    َأيـَُّها النَِّيبُّ ِإذا جاَءَك اْلُمْؤِمناُت يُباِيْعَنَك َعلى .12سوره ممتحنه، آيه  - 479 ِ َأْن ال ُيْشرِْكَن 
َْتَني بُِبْهتاٍن يـَْفَرتيَنُه بـَْنيَ َأْيديِهنَّ َو َأْرُجِلِهنَّ َو ال يـَْعصي َمْعُروٍف َفباِيْعُهنَّ َو اْسَتْغِفْر َهلُنَّ اهللََّ ِإنَّ اهللََّ   َنَك يفال يـَْقُتْلَن َأْوالَدُهنَّ َو ال 

اى پيامبر، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بيعت كنند، بدين شرط كه هيچ كس را با خدا شريك نكنند و  َغُفوٌر َرحيٌم.
وهرشان نيست به دروغ به او نسبت ندهند دزدى نكنند و زنا نكنند و فرزندان خود را نكشند و فرزندى را كه از آن ش

و در كارهاى نيك نافرمانى تو نكنند، با آنها بيعت كن و برايشان از خدا آمرزش بخواه، كه خدا آمرزنده و مهربان 
 ت.اس
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 شد مي طلب راه و راهنمائي برميĤمدند دستگيري و بيعت آنها بشأن واليت بيشتر و بشأن رسالت نادر
فتند و در اين بيعت تعليم گر مي و مختفي ميماند و انبياء صلوات اهللا عليهم بشأن واليت بيعت ديگر
يزدند و بواسطه اين پيوند بود كه احكام قلب ميدادند و پيوند شجره الهيه را بر دل بيعت كننده م

ابوت حقيقي روحاني ميانة بايع و بيعت گيرنده صادق ميĤمد. و در زمان حضرت رسول صلّي اللّه 
در مقام  َع الَبيَعَتنيِ عليه و آله و سلّم كم بودند كه باين بيعت بعد از بيعت عامه بيعت كرده بودند و 

ند و تفسير كردن بيعت ثاني به بيعت الرّضوان منقبت آن منقبت حضرت امير صلوات اهللا عليه گفت
بزرگوار نخواهد بود كه تمام صحابه باين بيعت بيعت كردند. و بواسطه بيعت عامه دست ملكوتي 

و باين دست ملكوتي شاخ و بال شجرة تلخ شود  مي نبي يا خليفه نبي بر روي دل بايع گذارده
اين شجرة تلخ مستعد پيوند شيرين واليت شود اما تا  كهشود  مي هواهاي نفساني در هم شكسته

پيوند شيرين واليت از شجرة الهيه باين شجرة تلخ انساني نرسد شكستن شاخ و بال شجرة تلخ هيچ 
فايده نخواهد داشت و از اينجهت در اخبار عديده وارد شده است كه اگر بندة تمام عمر خود را در 

َأل كبَُّه اهلُل َعلي ِمنَخَريِه ِيف گذراند و واليت ولي امر را نداشته باشد تحت ميزاب خانه كعبه به بندگي ب
يعني اين بندگيها از روي بيعت اسالمي زياد نميكند مگر همان شاخ و برگ تلخ وجود را و الّناِر. 

ميوة آن غير تلخي هيچ نخواهد داشت و اليق آتش خواهد بود و بواسطة آن دست نبي كه بر روي 
اُبوت و بنُوت صادق ميĤيد لكن چنان اُبوت و بنُوت ضعيفة كه گويا هيچ شود  مي ع گذاشتهسر باي

َ َو نسبت ميانة بيعت گيرنده و بيعت كننده نيست و از جهت صدق اين نسبت بنحو ضعف فرمود:  َا
ما كاَن حمّمد َا َاَحٍد ود: و از جهت ضعف اين نسبت كه گويا هيچ نيست فرم 480.هِذِه االُمَّة َعِلٌي اََبوا

و چون در اين بيعت غير شكستن شاخ و بال شجرة تلخ هيچ براي  481ِمْن رِجاِلُكم َو لكْن َرُسوُل اهلل.
يعني بواسطه  482.َبِل اهللُ َميُنُّ َعَليُكم َان َهديُكم ِلْالميانِ  ال َمتُنُّوا َعَلي ِاسالَمكم،فرمود: شود  نمي بايع افزوده
اخهاي هواها شكسته شده و شجرة وجود شما مستعد پيوند واليت كه ايمان داخل قلب اين بيعت ش

  »شده است و باين واسطه خدا راست منّت گذاشتن بر شما.
ت و رسالت  :104حقيقة «: 483فرمايند ه ميدر كتاب صالحيواليت فناست و نيستي خودي، نبو

                                                                                                                                                                                              
 .29 ح 95ص :  16بحاراألنوار ج :  - 480
  .ا استاو رسول خدلكن  محمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست. 40سوره احزاب، آيه  - 481
 نهد. بلكه خدا بدان سبب كه شما را به ايمان راه نموده است بر شما منت مى. 17سوره حجرات، آيه  - 482
483 - 104-137ه، حقيقت صالحي. 
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ماَاْدري مايـُْفَعُل  نبوت در محمد (ص) :105حقيقة بقاست به بقاء خدائي مقام هر سه فوق حد است. 
ااَْنَت َنذيٌر، و اَْنِذرَ  اظهار عدم اتيان به مقترحات بدون اذن وِاْن َحنُْن ِاالَّبَشٌر ِمْثُلُكْم  يب َوالِبُكْم،   ِامنَّ

ِد َعلّيًا َمْظَهَر اْلَعجاِئْب   َعشريََتَك اْالَقْـَربَني، و بـَّلْغ، و ِرساَلَتَك واليت و ِلُكلِّ قـَْوٍم هاٍد، و مهماني چهل و 
السيف است،   جنبه رسالت انذار است اخبار است نبيفَِاْن َملْ تـَْفَعَل َفما بـَلََّغَت جا و مرد را زن نمودن و 
ْ�ِف  است الاِْكراَه ِيف الّدينهدايت است دعامه است رحمت است جنبه واليت ستون است  اَْنَت ِبَو

  بوصف واليت: وَعليٌّ (ع) َخليَفُتَك  وَ  َنذيرٌ   ِرساَلِتكَ 
  هر لحظه بشكل آن بت عيار برآمد،

ست بخلق، لهذا گويد من  رسالت انصراف از حقّ ا :106حقيقة  محمد (ص) و علي (ع) يكي بودند.
دوري نيست  ِاّين َمَعُكمْ ندا آيد  َحمّمٌد (ص) ُهَواحلِْجابُ ام كه مرا به وحي از خود دور نمائي و  چه كرده

هاست تارين نيايد آينه را صيقل نما چشم را سرمه كن در دوري قرب ةاستغفار نما هريوم سبعين مرّ
اكمل مراتب واليت خلّت است و ساير در جميع  :107حقيقة و: محنت قرب ز بعد افزون است. 

واليت جان نبوت و نبوت جان رسالت و واليت مغز و  :108حقيقة مراتب واليات امامتست. 
رسالت پوست و نبوت واسطه است، و واليت و نبوت و رسالت چون حقيقت و طريقت و شريعت 

  است، در برگشت طريقت جلوه حقيقت و شريعت جلوه طريقتست: 
 حرف اول از نبوت حرف نون
 حرف اول از واليت حرف واو
 حـرف اول از الـوهيت الـف

 پس ولي  و جان اوست قلب نبي 
  
  

 قلب نون واو آمدي اي ذوفنون  
 قلب او آمـد الف اي كنجكاو
 مبـدء جمـله حـروف مؤتـلف
 قلب قلبش ذات اهللا سرّ هوست

  

ُكْنُت َمَع ُكلِّ َنيبٍّ دانستي كه واليت علي (ع) است و هيچ كاملي بدون واليت نشود پس  :109حقيقة 
  پس آدم به اين پدر آدم شد نبي گشت: ِسراًّ َوَمَع َحمَمٍَّد ِسراًّ و َجْهراً 

ُ�ورًَة  ُبُّويت             َوِاّين َوِاْن ُكْنُت اْبَن آَدَم  ِ ا ِيلَ َمْعًين شاِهٌد    َو ِامنَّ
ذرات بلكه مراتب عالم دواير موهومة محيطة به نقطه وحدت است مبدء و منتهي  :110حقيقة 

اوست اگرچه سير نقطه دائره است اما دائره محيط به نقطه است دواير وجوديه دور محور است، 
ت عالم وجود نقطه محدود ربت براي نقطه ساكنه است، پس قطبيپس نقطه و محور ثابت و قطبي 

وع انسان راست كه در برگشت واليت مطلقه گويند، پس واليت مطلقه است قطب عالم و الن
َ�ناِيُع اهلِل َواْخلَْلُق بـَْعُد آن قطب گويند به هر لسان ادا شود در خبر است كه   هركس متّصل شده به َحنُْن 
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 است و قيَُّة اهلِل َحْبٌل ِمَن اهللبَ است و  بَقيَُّة اهلل قطبيت خالفت الهيه است كه :111حقيقة َ�ناِيٌع َلنا. 
است، و اين مرتبه را محمديت گويند  نُوُر اهلل است و َخليَفُة اهللاست و   اْالَرِض َحْبٌل ِمَن الّناسُ اهلِل ِيف   بَقيَّةُ 

  است بلكه مظهريت است: اتّحاد  و چون اتّصال قطب به اين مقام نه بنحو حلول و
  برآمدهرلحظه بشكل آن بت عيار 

  رَءآين فـََقْد رََأي اْحلَقَّ، َرقَّ الزُّجاُج َوَرقَِّت اْخلَْمُر:  َمنْ فرمود 
 و لـطافت جـام از صفـاي مي 

 گوئي ميهمه جام است و نيست 
  

 484در هم آميخت رنگ جام و مدام  
 يا مدامست نيست گوئي جام

  

محمد (ص) و علي (ع) دو لباسند يكي  :112حقيقة اِت اهلِل. الَتَسبُُّوا َعِلياًّ فَِانَُّه َممُْسوُس ذاِت اهلِل َاْويف ذ
  سازد:  بندد خون ليلي مجنون مي را نام ليلي شده يكي را مجنون، خون مجنون ليلي نقش مي

َ               اَنـَا َمْن  ً   َاْهوی َوَمْن َاهـْوی َا   نَـحـُْن ُروحـاِن َحَلْلنا بـََد
  :َبْل ُروٌح َحلَّ َبَدنـَْنيْ 

د نـور نبيوگَه از موسي (ع) پديد و گَه ز آدمخـورشيد اعظم                       ب  
  لفظ بت را اگربر علي (ع) نام گذاري يا محمد (ص) يكي خواهد بود:

 تا صورت پيوند جهان بود علي بود
 اين استاين كفر نباشد سخن كفر نه 

 گـه نبي بـود و گهي ديـگر ولـي 
آمــد بيــان راه كـرد  در نـبـي 

  

 بودتا نقش زمين بود و زمان بود علي   
 تا هست علي باشد و تا بود علي بود

 د گشت و گاهي شد عليگـه محم 
 در ولي از سرّ حق آگاه كرد

  
  

آنكه تير در نماز از پاي علي (ع) كشيدند و خبر نشد به واليت او بود و سهو در نماز  :113حقيقة 
سلطان به اندازة احاطه او سلطنت اوست،  :114حقيقة بود بخالفت نبوت. َعليٌّ   َاْقضاُكمْ كرد و  نمي

مرتبه واليت و رسالت و نبوت چنين است و هكذا مراتب رسل و انبياء و اولياء، در شب معراج آدم 
ها رفت.   خود آن حضرت تا پس پرده را در آسمان اول ديد و هكذا، و ابراهيم درآسمان هفتم بود

و نظير مراتب ارتفاع آفتاب است ظهور نور در انبياء تا محمد (ص) كه بر ارتفاع نودم بلند شد و 
- واليت كليه منحصر است مراتب او در دوازده نور كه ظهورات محمديه :115حقيقة سايه نداشت. 

تصرّفات جزئيه است و اولي به تصرّف و مسلّط اند در اول و آخر و موافق عدد، و واليات جزئيه 
(ع) است و اين مرتبه را بعد از محمد (ص) براي احدي ادعا نشده غير   علي  مربي كلّ و داراي كلّ
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ماكاَن انبياء و اولياء را مراتب است  :116حقيقة او، و اهل معرفت غير او را داراي مرتبه كليه ندانند. 
باقي  ماَيُكونُ اند و بعضي از  را دارا شده و عالم شده  ماَيُكونُ تمام دارايند و بعضي  را  َو ما ُهَو كاِئنٌ 

ايست و بهرة تمام نزد اهل نزد اهل البيت است و هريك را از اسم اعظم بهره  دارند، و علم كلّ
را اطالعات واقعات و فعليات همه را هست و اطّالع بر حاالت نيز همه  :117حقيقة البيت است. 

باشد و بافق مبين رسيده و  485جز آن را كه نظر ثاقب شايد، و اطّالع بر استعدادات مكمونه نباشد
ِعْنَدُهْم ِعْلُم اْلَبال َواْلَمنا َو بحدت بمراتب عاليه رسد، و نيستند بجز اهل البيت كه  ديد او

خاتم سه معني  :118حقيقة َرٌء ِمّنا َاْهَل اْلَبْيِت. كاَن امْ   ِالَنَّهُ  سلمان عالم بود و اْالَْنسابِ َوَفْصُل اخلِْطابِ 
  اليـَْنَبغي ِالََحٍد ِمنْ قفل و  دارد، يكي از ختم و طبع كه ما يختم به است يا آنكه امري را مهري گذارد

يا چون  خاِمتُ الرِّساَلة.است و محمد (ص)   خاِمتُ اْالِحاَطِة َوالسَّْلطََنةِ چنانچه سليمان  بر او نهد بـَْعدي
 خاِمتُ اْلواليَِة اْلُكّليهِ انگشتر زينت و مهر و اسم است و هم حافظ صندوق احديت است و محمد (ص) 

الَفيت آنكه امري را بنهايت رسانده باشد چنانچه علي (ع) شجاعت را بكمال رساند نيز هست. دوم 
گرديد. سوم خاِمتُ اْلَعداَلة  و انوشيروان مثالًو حاتم جود را تمام نمود ِاّال َعلٌي الَسْيَف اّال ُذواْلَفقاِر 

 :119حقيقة است بهر سه معني.  خامت النبوَّةخاتم زمانيست كه آخر سابقين است و محمد (ص) 
معني دوم خاتم را سه درجه است؛ خاتم برحسب مراتب وجودية خود كه جميع مكمونات را 

 و ثمره شجره خود را گرفته باشد و به اين معنيبمنصه فعليت آورده باشد و مايكون نداشته باشد 
بسيار است، و به اين معني است كه شيخ محي الدين خود را خاتم گفته پس  خامت الوالية و النبّوهخامت 

ِالَنَُّه  ادعاء او بر فرض صحت منافات ندارد با تغليط بعضي از عرفاء او را مثل صاحب بحرالمعارف
يرا كه علي (ع) همان عيسي است كه او گفته. دوم آنكه مراتب استعداديه محتملة ز ِخالُف اْلقانُوْن،

ممكنة يك دور را در خود ظهور داده و مجموعه اسماء زمان خود گشته و در زمان خود تمام را در 
تحت تربيت خود نموده باشد و اين در هر زمان هست هادي و قطب ظاهر خاتم زمان خود است و 

رساند. سوم خاتميت مراتب كليه كه قطب كلّ راست و اقطاب ديگر  زمانها را نمي اكمليت تمام
و  اند خاِمتُ اْلِواليَه و علي ساير ائمه (ع) خاِمتُ الرِّساَلِة َوالُنُبوَّةهمه مظاهر اويند و به اين معني محمد (ص) 

ت آن قطبية و اولياء مظهريت حقيقيه آنها راست و اقطاب ظاهريه را دارند. قطبيحقيقة ت حقيقي
رِجاٌل التـُْلهيهْم، َو است  ةدعوت قطب در خلق از هيكل آنهاست چون نور سراج كه از مشكو :120

- خاتم  :121حقيقة آنهايند و ساير داعين اولياء جزو و اوتاد و ابدال و امنا و وكاليند.  بـُُيوٌت َاِذَن اهللُ 
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شمسي و قمريند نسبت به ادوار و اكسير ديگران هم هستند اكسير شمسي و  االنبياء شمس و قمر يا
واليت آفتاب است و نبوت و رسالت ماه بلكه سراج و مصباح و نبي و  :122حقيقة اكسير قمري. 

  برعكس:  ولي 
  اندر يل َمَع اهللمقابل گردد نبي چون آفتاب آمد ولي ماه                  

الَيَسُعين فيِه َمَلٌك وت بكثرت است امت خواهد و واليت وحدت اوست در مقام روي نب :123حقيقة 
مبدء  :124حقيقة واليت ستون است رو باو روند و نبوت انذار است روآورد. ُمَقرٌَّب َوالَنيبٌّ ُمْرَسْل. 

ت و منبع او واليت است و مبدء و مقتبسِ واليت غير نبيت است و اين نه دو  نبور است و نه از نبو
انبياء و اولياء خر را آدم و سگ و خوك را انسان و مرده را زنده نمايند و  :125حقيقة تسلسل. 

جان را هوش دهند چگونه فلزّ را طال و نقره يا ديگ را جواهر نتوانند؟! چشم بگشا و در خود  بي
ده و كليه و جزئيه و نبوت مطلقه و مقيده و هكذا واليت مطلقه و مقي :126حقيقة همه را ببين. 

رسالت برحسب استعداد ذات و استعدادات و استعداد زمان كه دهر برداشت دارد متفاوت است. 
قطب وقت شده و برداشت غير او را نداشته لهذا  در ظاهر چون هر زماني استعداد او :127حقيقة 

كامل هر زمان اَولي از جميع انبياء و اولياست يعني به آن زمان، چنانچه با علو منزلت محمدي (ص) 
نسبت به عيسي (ع) بمراتب كثيره، معذلك در زمان عيسي (ع) كه محمد (ص) را برداشت نداشت 

فرمود،  مي التـُفَِّضُلوينبود پس عيسي (ع) بود اولي به آن لهذا  خالف لطف بود روا نبود و االّ  اگر مي
پس در سير و عروج و در مراتب و موقف و جلوه و در خارج از زمان تمام اقتدا بخاتم مطلق 

و ظهور، و در عالم زمان با رفع حجاب زمانيت و در تفرقه با اتّحاد  نمايند، و در نزول و هم در
نمايند، و در رجعت اول ظاهر مهديست و تمام به او اقتدا نمايند، پس در اجتماع اقتدا بخاتم آن 

السلسله است و در ظهور و بروز و معراج محمد (ص) اول كه باطن است جان است و در ظاهر اول 
امهات لطائف نبوت  :128حقيقة رجعت محمد (ص) ظاهر كه غايب است متصرّف مملكت است. 

ست و چهار هزار است و واليات جزويه به احصاء نيايد بعضي را در قرآن و لطائف واليت صد و بي
نور در تمام  :129حقيقة اند و اشاره به بعض لطائف آنها در كتب عرفا نموده شده.  اسم برده

آنها و به  486هكذا با اختالف فتايلو  سوز و چراغ با اختالف نمرهاي آنهاپيهو  ها، الله و المپا چراغ
و خشخاش و غيرها، همه يك حقيقتند  488و منداب 487و پيه و روغن نفت و كرچك اختالف شمع
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  اند و همه يكي باشند: و همه از هم روشن شده
 ده چراغ ار حاضر آيد در مكان
 فـرق نتـوان كرد نـور هر يكي

  

 هر يكي باشد بصورت غير آن  
 چون بنورش روي آري بيشكي

  
  

الَيْسَتْخِلُف ِاّال َمْن كاَن ِمْثُلُه خليفة رسول (ص) در جميع امور حكم رسول (ص) را دارد : 130حقيقة 
و نبوت و رسالت را بخالفت داراست نه اصالت، و واليت او همان واليت اوست باصالت،  ِاّال الُنُبوَّةِ 

د و پرهاي ملَك را لهذا بخالفت رسالت ائمه ملَك را بينند و مهبط وحي و مختَلَف مالئكه باشن
اولياء دارندآنچه انبياء دارند بجز : 131حقيقة  قاَل النَّّيب (ص) الشَّْيُخ يف قـَْوِمِه َكالنَّّيب يف اُمَِّتِه.برچينند 

از قوت قواي محمدي بود : 132حقيقة نبوت تشريعي كلّي نه جزئي و تأسيس قوانين كلّيه شرعيه. 
و اثبات منفي نمود، و در َرَمْيَت  َرَمْيَت ِاذْ  ماحضرت رسيد و كه پس از نزول سكينه درباره آن 

َتْلُتُموُهمْ فرمود و   فـََلْم تـَْقُتُلوُهمْ اصحاب  ولي و امام به جنبة واليت كه : 133حقيقة نفرمود.   ِاْذ قـَ
ملَك را و  چنان قواي بشريه را بنور درگرفته ننموده كه غيب را بظاهر متمثّل سازند محدث گويند

شنود، لهذا صداي هاتف  بينند اما الطف قوي سمع و اقرب به روحانيت سمع است كه در خواب مي
و ملَك را بشنوند و تمثّل را بچشم مثالي در خواب و واقعه و خلسه بينند و به چشم ظاهري نبينند. و 

طه نموده هم ببيند و هم نبي چون قواي او تمام درگرفته به غيب شده و ملكوت بر تمام ملك او احا
رسول بايد حكم ملكوت را بملك سرايت دهد. : 134حقيقة بشنود هم در خواب و هم دربيداري. 

لهذا در اول وحي براي حضرت خاتم غشي آمد و در ساير اوقات هم آثاري در جبهه او نمايان 
رسيد از ثقل وحي، و  و شكم اسب به زمين مي ونٍ اُْنظُُروا ِايل َعْيَنْيِه َكاَنـَُّهما َعْينا َجمْنُ گفتند  شدكه مي مي

  شدند: زده مي زده ملَك آمد. چون جنّ در ساير رسل كه قوي ضعيفتر بود در هر مرتبه غشي مي
 چـون پـري غالب شود بر آدمي
 چون پري را اين دم و قانون بود

  

 گُم شود از مرد وصف مردمي  
 پس خداوند پري خود چون بود

  
  

ل بقوت نفس و قوت رسالت و احاطه بر ماسوي بر ظاهرغير هم ملَك را نمايش رسو: 135حقيقة 
حقيقة تواند دهد. چون از نظر رفتن لباس و تن آن كس كه مخفي شود و باال رفتن بستة پاي مرغ. 

136 :خط سيرش راهيست كه نبي ولي  حكم جسد را از ميان بردارد و   رفته ولي به روح رود نبي
غيب را تنزّل دهد و ملَك را بر ظاهر  خود را باال برد و خود را دربازد، و نبي   د، وليجسد را ببر

                                                                                                                                                                                              ← 
   گيرند. مي روغن آن هاي دانه از دارد گلبرگ چهار گلهايش ساله، يك است گياهي: منداب –488



  257     سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت

 

: 137حقيقة بشريت آورد و بگويد و بشنود ولي حكم بدن را دربازد كه بدن بجان بشنود و ببيند. 
 در منازل تبديل نمايد مركب را و نبي ُكّل ِيف   نيبّ كلّ است  هر مرتبه را به همه مراتب ببرد ولي  ولي

. و به اندازه كه قوت واليت اوست شيطنت مقابل  ِلُكلِّ ِفْرَعْوٍن ُموسيرا عدويست مقابل  هر ولي  اْلُكلِّ
ع) كه اصل واليت است عدوا و او نيز هست اين مظهر شيطان است آن مظهر رحمان، پس علي (

  .»مدار شيطنت و رأس شقاوت و لُب ضاللت است.
مقنّنِ  :270حقيقة «: 489فرمايند كتاب صالحيه ميبخش ديگري از در شرح همين موضوع در 

جزويات و مؤسس اساس ناس و مكلّف جزويات كه جامع بين دنيا و آخرت و وحدت و كثرت 
قطب جزيكي نشايد، و  :271حقيقة سابقين و امتيازات شخصيه. است امتياز نيابد مگر به تنصيص 
اقل آنها هفت است كه اگر كسر نمودند بدل  491چهار، و بدالء 490افراد از سه زياد نباشند، و اوتاد

 نشود، و نقباء سيصدند، يكي از افراد  گيرند، امناء چهلند كه آنچه چهل كنند برگشت ندارد و رد
معاون قطب است و معاضد ارشاد و دليل راه وحدت است، باقي در تحت تربيتند كه مجموع سيصد 

ام قائم است و با اين استعداد قائم (ع) ظاهر و سيزده تنند كه مجموع عرش قطب است و مدار قي
و اورده مركب چهل تنانند، ده قوه عملي و علمي ديني و دنيوي و  492شود. و در عالم صغير شرايين

آورنده شش صفت كمال با عاقله و ادراك كه ظهور چهار خلط است و اصل آنها كبد و قلب و 
َعِن النَّّيب (ص) ِانَّ هلِلِّ ثَلَثِماََة ر از ابن مسعود است سويداء قلب است. و در خب  دماغ است، و قطب كلّ

ٍ� قـُُلوبـُُهْم َعلي قـَْلِب آَدَم، الي آخره. و قيام قائم به مجموع است چون جان كه در مركب و  شْخ
هيچ  :272حقيقة مركز قلب است و اينها ظهورات اويند، و قطب ظاهر هم مظهر قطب وقت است. 

خوشه ننمايد، و هيچ طفل  فعليت نيايد، و هيچ دانه بدون آب و خاك و مربي قوه بدون اسباب به 
بدون اسباب و مضي زمان بالغ نشود و طفره محال است، و هيچ آب بي سبب و يكدفعه جوش نزند، 

گفت من  رسيدي هركس مي و هيچ كس بدون مربي به كمال نرسد؛ اگر بي مرشد به كمال مي
سيدم، يا از مزاري دريافت نمودم، يا در خواب ديدم، يا از كوچكي كامل بروحانيت فالن بكمال ر

بودم، يا از كتب اخذ نمودم، يا بسياحت دريافت نمودم، يا خضرغايب را دريافتم، يا خدمت قائم 
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ُتْم ِبطُُرِق السَّماءَاْجهَ  رسيدم، يا سرخود رياضت كشيدم. دو فرسخ از دنيا را بي راهبر نتوانيد رفت ُل َواَنـْ
ئِهًا َوِاْن ماَت عَ  ْ�َبَح ضاالًّ ْ�َبَح َوملَْ َيُكْن َلُه ِاماٌم ظاِهٌرَحقٌّ يـُْعَرْف َا َلْيِه ماَت َمْيَتَة  ِمْنُكم ِبطُُرِق اْالَْرِض، َمْن َا

پس هر زمان راهبري خواهد و بدون راهبر راه مسدود و حجت ناتمام است موافق خبر ُكْفٍرَونِفاٍق. 
راه نباشد و رونده بي راهبر گمراه باشد. اگر مردم مكلّفند برفتن راه و  493سلوككافي، راه غير م

 494طي مسافت تاريك طويل بدون راهبر و بدون چراغ و ريسمان و اَعالم و نشانها تكليف مااليطاق
و تكليف مااليطاق محال است، و اگر نباشند تكليف نيست، و اگر مساويند در تكليف در   است!

راه رفته و كامل الزم است، و كوران اگر به راهي روند بي و  ا هادي و رهبر و رهنماتمام زمانه
راهبر، يا راهي را بدون رفتن سابق به احتمال بروند اگرچه راه مقصد هم باشد آرام نباشند و بر 

ٍم َوَمْن َاْفيت َمْن َاْفيت ِبَغْريِِعلْ  اند و شناسي ندارند ندانند، پس فرض وصول به مقصد چون آنجا را نديده
�اَب اْحلَقَّ فـََقْد َاْخطََأ.  الزم و آن راهبر بايد من اهللا باشد  پس راهبرِبَرأِيِه َو َمْن َفسََّر اْلُقْراَن ِبَرْأِيِه َوِاْن َا

زماني را بدون دليل خالف لطف  كه كوري دليل كوري نگردد و ظاهر واقع نباشد، و گذاشتن حقّ 
ْ�الِب الّرِجالِ  يف  َمنْ است و تضييع است  را، چنانچه در خبر كافي است و افساد جنود است و افساد   َا

است و خالف ظهور رحمت رحيمي است و عجز است و جهل  است و اماته احياء  َمْن ِيف اْالَْرضِ 
است و خالف عنايت است!. و اگر ظاهري هست مظهري المحاله او را هست و واسطه الزم است 

انسان و دائره بي مركز و كثرت بي ديده و جهان بيعوالم نباشد، انسان بيكه اگر نباشد قوام 
وحدت باشد، و متعلّم بي معلّم و ظلمت بي نور و جهل بي علم خواهد بود. و اگر عالمي كه داعي 

  .»بلكه عترت هم نباشد و اين دو ثقل از خلق بروند! قرآن را مبين نباشد باشد نباشد و هادئي نباشد
شيعه اثناعشري معتقدند كه پس از زمان  :287حقيقة «: 495فرمايند ديگري در ادامه ميدر بخش 

رسيدند، پس از انقضاء زمان آن  غيبت صغري تا چند سالي وكالء بودند كه بخدمت حضرت مي
رسد و مدعي آن كاذب است، اگرچه بعضي  چهار نفر غيبت كبري شد و كسي بظاهر خدمتش نمي

نمايند كه خدمتش رسيدندتا شرفي باشد آنها را، بعضي هم بر معني ي عنوان مياز ظاهريين بترتيبات
مشايخ منصوبه و روات و علماء  شوند و بعضي كه دانستندكه هرج و مرج نشايد ديگر مدعي آن مي

مجاز را پيدا نمودند و به آنها متمسك شدند، و سايرين كه راهي نجستند و باب علم را مسدود 
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انستند خلق را به استنباط تكليف از اصول اربعه، و بعضي به اخبار و آثار قناعت ديدند محتاج د
اصول عامه  496گفتند، تا كم كم بعضي از اصوليين شيعه نيز بذيلَكفا ِكتاُب اهلِل َوُسنَِّة نَبّيه نموده 

را نيز مايه استنباط ديدند، و گفتند حرمت آن اين زمان  497متمسك شده و رأي و قياس و استحسان
ه (ع) بوده، بين عالم و درويش و عارف و فقيه دوئي گمان نموده نزاع   معلوم نيست مختصزمان ائم

نائب عام در زبان اهل عرفان آن مجازيست كه در تمام امور مجيز نائب و  :288حقيقة انداختند. 
ن اجازه يابد، مثل فتوي يا جماعت يا جمعه يا   مأذون باشد، و نائب خاصآنست كه در شغلي معي
دستگيري يا ادعيه و نحو ذلك، يا در مكان معين مثل مصعب در مدينه و  اخذ حقوق يا قضاوت يا

مسلم در كوفه و جعفر در حبشه و سلمان در مدائن و ابوذر در شام، يا در مدت معينه مجاز باشد كه 
كسي را گويندكه براي   تواند، و در اصطالح ظاهريين و مجتهدين شيعه نايب خاصتجاوز از آن ن

امور خود هميشه خدمت قائم غايب برسد و اخذ نمايد، و نائب عام علماء ظاهر را گويندكه نيابت 
حنظله است كه فرمودند: در گفتگوي خود و نيست بلكه به عموم مقبولة عمر بن   آنها به اجازه نص

رجوع كنيد به مردي از خود شما كه نظر در حالل و حرام ما كند و احاديث ما را بگويد و  498ترافع
هرج و  بظاهر ام، و اين خبر حاكم قرار داده حالل و حرام ما را بشناسدكه به تحقيق من او را بر شما

كند كه برود به ظاهري نمي با آنكه سلطانَيُكوُن اْهلَْرُج َواْلَمْرُج.   مثَُّ است  499نمايد و در احتجاجمرج مي
سفر قريبي و بگويدكه هركس از جانب من بشما فرمايشات من گفت شما به او تمكين نمائيد و 
ماليات به او دهيد، و اين خبر صحيح نيست، و نيابت علماء ظاهر از اين خبر است لهذا او را تلقّي به 

اند، با آنكه نائب عام كه قائل بنيابت خاصه اند و مقبوله نام شده، و طعن بر دراويش زنندقبول نموده
ل. و اين خبر هم به وجهي تمام است زيرا كه فرمود از   و خاصهر دو را معتقدند لكن به معني او

شناساي حالل و حرام ما باشد و احاديث ما را نقل كند، و احاديث آنها صعب است كه و  باشد شما
شانه آنست كه او منصوب است، و كسيكه از جانب ما شناسد مگر مؤمن ممتحن كه اينها ننمي

بر ماست و بر خداست، زيرا كه ميان شيعه از مسلّميات بود و اكنون هم   منصوص باشد رد بر او رد
محيط و اجازه مداخله كردن را در هيج امري از   ميان اهل طريق از واضحات است كه بدون نص
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ِ�يٌّ   َجيِْلٍ◌ُس فيِه ِاالّ الاموريكه راجع بدين است روا ندارند،  خبر متفقٌ عليه تمام فرق َاْوَشِقيٌّ   َنِيبٌّ َاْوَو
بود و به اسالم است، و در كتب اصول و درايت مضبوط است كه اگر كسي در حضور امام مي

فرمودند آن شخص حق نداشت كه خبر را از آن حضرت نقل كند بدون اجازه، ديگري خبري مي
تخطّي از آن   وط بود تا چندي قبل و هر كس به هر اندازه اجازه داشت ابداًو سالسل اجازات مضب

گرفتند. از آنوقت  دانستند و حكم غيرمأذون را حكم طاغوت مينمود و آن را غصب و زور مينمي
جمعي لباس عمامه و ردا و عصا را اجازه نامه گرفتند! و بعضي بوق و منتشا و  كه تشيع ملّت شد

 500و رشته را معرفت دانستند! مالئي و قصه گوئي را شعار و قلندري و گدائي را دثاركشكول و تبر 
َلْو تـَرَُكوا الّناَس َجلاُلوا  نمودند و خلق را نگذاشتند كه در پي دين برآيند، حضرت صادق (ع) فرمود

 . اقرب باب علم اگر منحصر بحضور چهارده معصوم است مسدود گشت و  :289حقيقة َحّيت َوَجُدو
، و اتّفاق است كه زمان  و اجتهاد مقابل نص  است، لكن چون اتّفاق ملّت بود بر حرمت ظنّ  طرق ظنّ

شودكه باب علم  بحكم خدا نكشاند، معلوم مي  و ظنّ َوَملْ يـَْثُبْت ِخالفُهُ ائمه حرام بود عمل برأي و ظنّ 
مانع علم نيست چون تكليف اهل تكليف ساقط است، و بعد مكان  منحصر نيست بحضور امام و االّ 

كوفه در اطاعت مسلم، هكذا بعد زمان. و تصريح و تنصيص سابق بر الحق موجب علم است به 
صحت متابعت او، و علم به صحت الحق با تصحيح او سابق را علم بصدق احكام سابق آورد. و راه 

ث را دارايند و مؤمن علم راه دل است الهام و كشف نمونه وحي است و خلفاء بخالفت تحدي
است. و اگر علم منحصر به وحي است پس الزم آيدكه ائمه نيز  يـَْقِذفُُه اهللُ ممتحن نور خدا دارد 

در سابق از  :290حقيقة مجتهد باشند و علم بر آنها مسدود بوده باشد، و اين به اتّفاق باطل است. 
وار سفراء و آخذين حقوق، صنفي كليمغير وكالء و  زمان ائمه، دو صنف مجاز رياست ديني بودند

بودند و نام اين صنف علماء بود و عالم به امراهللا  مي به نقل اخبار و فتواي احكام ظاهر مأذون و مجاز
و منار و اعالم و شعار. و صنفي مأذون در تكليف آداب طريق و  501حصون اين صنفند و آنهايند

در  502ح نيات و ترتيب رياضات و خوضباطن و قلب و تصفيه نفس و تهذيب اخالق و تصحي
معارف بودند، و مرتبه خضري داشتند و در آن مجاز بودند، و اين فرقه نامشان حكماء و اتقياء و 
عالم به اهللا و عرفاء و محسنين و داعي و دليل و هادي و شيخ و پير بود. و جمعي در هر دو طريق 
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  قلعه – حصار جمع: حصون –501
   كردن فكر و انديشيدن دقيق امري در –رفتن فرو: خوض –502
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جنبه موسوي و جنبه عيسوي بودند، و نام مجاز بودند و جامع ظاهر و باطن و وحدت و كثرت و 
ٍ اخري مجاز به اجازة روايت و احكام قالب و مجاز به ةآنها حكماء و اوصياء و ساده بود، و بعبار
جنبه عيسوي تعظيم و كوچكي جنبه موسوي است در   اجازه بيعت و طريقت و احكام قلب، و حقّ

ا در تكفير عرفان و انكار شهود و عيان، و صورت. پس از آنكه حق و باطل بهم مخلوط شدند علم ر
گمان نمودند و بهم برآمدند و مال و درويش و آخوند و صوفي  504اهل ايقان 503عرفان را در قدح

علماء ظاهر جمال را آراسته دارند و علماء باطن  :291حقيقة گشتند و خلق را بضاللت انداختند. 
  .»مساوي دارند. هر دو طرف را  كمال را پيراسته نمايند و حكماء

فرمايند زمين و آنچه در روي زمين است حق امام است و  شأن واليت در آن حد است كه مي
باشند.  اند و ديگران آنچه از آن تصرف كنند غاصب مي آن بزرگواران بر شيعيان خود مباح كرده

چون معلوم شد در سابق كه حق تعالي شأنه نسبت بماسوي چون «: 505نويسند موضوع مي نيان ايدر ب
نفس انسان است نسبت باعضاء و قوي و مدارك، بلكه نسبت بمدركات و صورذهنيه چنانكه هر 
يك از اعضا و قوي گاه بر مجراي طبيعي باقي باشند حركات و سكون آنها نيست مگر بامر نفس، 

د بلكه خود آنها مملوك نفسند به مملوكيت حقيقيه و بلكه بفعل نفس و از خودهيچ مالكيت ندارن
همچنين جملة  »506اذا ارادت شيئاً ان تقول لها كوني فتكون«نسبت نفس بĤنها نيست مگر بنحوي كه 

اند نسبت بنفس، كه از خود هيچ  اجزاي عالم نسبت بحق تعالي مثل اعضا و قوا بلكه مثل صور ذهنيه
ن چيز را كه مالك باشند بحسب تكوين، مالكيت آنها نيست ندارند مگر مملوكيت نه مالكيت و آ

مگر به تمليك حق تعالي و جن وانس كه در آنها حالت اختيار هست عالوه بر حالت تكوين كه در 
آن مشاركند با سايرموجودات آن چيزي را كه بحسب اختيار مالك باشند، مالكيت آنها نيست مگر 

اند، چنانچه صاحبان شرايع  ز ملل الهيه مناط مالكيت قرار دادهمحض اعتبار باعتبار آنچه در ملّتي ا
اند چون آنها كه بر ملّت  الهيه درميان خود دارند، يا باعتبار آنچه در نزد عرف مناط اعتبار قرارداده

الهيه نيستند لكن در ميانة خود قانوني دارند كه بĤن قانون مالك را از غيرمالك امتياز دهند، و اين 
نيست مگر محض اعتبار. وحليت و حرمت بحسب ظاهر شرع انور، وامتياز مالكيت بحسب مالكيت 
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عرف در ميانة آنها كه ميزان مالكيت آنها قانون الهي و ميزان ملّي نيست بهمان اعتباريست كه شارع 
اعتبار فرموده يا بĤن قانوني است كه عرف اعتباركرده است و اين مالكيت مابحذاء در خارج ندارد 

خالف مالكيت حق تعالي شأنه كه مالكيت حقيقيه است و ما بحذاء در خارج دارد زيرا كه مالكيت ب
حق بتقويم و تقوم است و تقويم حق بفعل حق است كه حقيقتي است با هر موجود كه قوام آن 
موجود باو است و همچنين نفس نسبت بقوي و مدارك. و چون امام كه خليفة خدا است شأن او 

ياء شأن خدا است نسبت باشياء، پس آنچه مادون امام است نسبت آنها بامام همان نسبت نسبت باش
قوي ومدارك است بنفس كه او را است مالكيت حقيقيه نسبت بمادون. پس چنانكه حق مالك 
حقيقي است از براي ارض و آنچه از ارض حاصل شود و از براي عباد، و آنچه از كسب آنها 

م مالك حقيقي است از براي كل اينها بحسب واقع و نفس االمر نهايت حاصل شود، همچنين اما
اينست كه از جهت حفظ نظام خلق بحسب ظاهر شرع بعض مالكين رامالكيت شرعيه يا عرفية 

اند اگرچه در واقع غاصبند چون فرقة منحرفة ملت اسالم، و چون يهودي و  مجازيه ابقاء فرموده
ذمه بيرون نروند لكن در واقع تمام اينها غاصبند و كسب يد  نصاري و مجوس مادام كه از شرايط

آنها مال امام است و برخود آنها آنچه دارند حرام است. لكن شيعيان آن بزرگواران، مأذونند در 
تصرف كردن در آنچه بوجه شرع بدست آنها آمده باشد چرا كه بعد از پيوند واليت آنچه كنند في 

كند و تربيت اوميدهد. و پيوند واليت كه صورت ولي امر است كه  مي الحقيقه تنمية پيوند واليت
بواسطة بيعت كردن بامام يا با آنكس كه مأذون است در بيعت گرفتن از خلق براي امام داخل دل 
ميشود، في الحقيقه امام است بوجهي، و صورت امام است بوجهي، و نازلة امام است بوجهي، و 

صورت ولي امر است پس هرچه كند و خورد و آشامدهمه حكم آن  چون فعليت اخيرة بايع همان
اند در تصرف كردن شيعيان خود در آنچه از وجه  بر ولي امر است پس چنانكه در ظاهر اذن داده

شرع بدست آورند در واقع هم مأذونند در تصرف كردن بهمان اذن و مالكيت امام. و اما غيرشيعيان 
فعليت شيطانيه است پس هرچه كنند و گويند و خورند وآشامند و ايشان چون فعليت اخيرة آنها 

پوشند همه براي شيطان باشدنه براي خدا يا امام، پس همه براي اوحرام باشد، در كافي در حديثي از 
ا ِإنَّ اْألَْرَض هلِلَِّ يُورِثُه«جناب باقر (ع) است كه: يافتيم دركتاب علي (ع) اين آيه را يا تفسير اين آيه كه 

فرمود منم و اهل بيت منند آنها كه خدا بارث ميدهد زمين را  507»َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّقني
                                                                                                                                                                                              

. زمين ملك خداست و او بهركس از بندگان خواهد واگذارد و حسن عاقبت و فيروزي 128سوره اعراف، آيه  - 507
  مخصوص اهل تقوي است. 
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بĤنها تمام ارض از براي ما است پس هر كس احياء كند زميني را از مسلمين پس بايد تعمير كنداو 
را، و خراجش را برساند بامام از اهل بيت من و براي او است آنچه از آن زمين بخورد تا آنوقت كه 

ف كرد ظاهر شود قائم از اهل بيت من وهمه را تصرف كند ومنع كند مردم را از آنچنان كه تصر
رسول خدا (ص)، مگر آنچه را كه در دست شيعيان ما باشد كه آن حضرت بمقاطعه بخود آنها 

دنيا «ميدهد و آن زمين را در دست آنها ميگذارد و در خبر ديگر از معصوم (ع) است در كافي كه: 
ي و آنچه دردنيا است مال خدا است تبارك و تعالي و مال رسول خدا است و مال ما است، پس كس

كه متصرف شود چيزي از دنيا را پس بايد از خدا بپرهيزد و حق خدا را از آن بدهد و ببرادران خود 
و در حديث ديگر هست كه  »احسان كند كه اگر نكند خدا و رسول خدا (ص) و مااز آن بيزاريم

ود آنچه در دست شيعيان ما است از زمين، پس ايشان را حالل است، وما حالل كرديم تا ظاهر ش«
كند خراج مقرري بر آن زمين، و زمين را در دست آنها ميگذارد و آنچه در  قائم ما پس اخذ مي

دست غيرآنها باشد پس كسب آنها از آن زمين حرام است بر ايشان تا ظهور قائم كه زمين را از آنها 
است و آنچه روي زمين از ما «و در خبر ديگر فرمود كه:  »بگيرد و آنها را بيرون كند بطريق ذلّت

براي ماست همان براي شيعيان ما است و نيست براي عدو ما از او هيچ چيز مگر آنرا كه غصب 
كرده باشد و ولي ما را وسعت بيشتر است از آنچه بين آسمان و زمين است و بعد اين آيه را تالوت 

و آيه  »مه بال غصبيم القو يخالصه هلم «المغصوبين عليها  »ايوه الدنياحل ن آمنوا يفيللذ يقل ه«فرمود 
ْنيا   ُقْل َمْن َحرََّم زيَنَة اهللَِّ الَّيت«شريفة  َأْخَرَج ِلِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهَي ِللَّذيَن آَمُنوا ِيف اْحلَياِة الدُّ

داللت تامه دارد بر اين مطلب يعني اگرچه در دنيا غيرمؤمنين بر اينها تسلط  508»خاِلَصًة يـَْوَم اْلِقياَمة
شود والم للذين  شود از غصب غاصبين خالص مي كنند لكن روز قيامت كه مي مييابند و غصب مي

آمنوا اشعار دارد كه حق آنها است اگر ديگري تصرف كند غاصب خواهد بود و ايمان حقيقي 
شود كه صورت ولي امر كه ايمان داخل قلب او است داخل دل شود و دانستي كه وقتي حاصل 

درخت تلخ وجود انسان به پيوند درخت شيرين الهي كه همان صورت ولي امر است پيوند خوردو 
شود مگر وقتيكه اتصال صوري باولي امر حاصل شود به بيعت كردن، و توبه جاري كردن  آن نمي

د كه بوجود رسيد همه چيز او را حالل است و تا آن پيوند بر دست او، حاصل اينست كه آن پيون
                                                                                                                                                                                              

بگو اي پيغمبر چه كسي زينتهاي خدا را كه براي بندگان خود آفريده حرام كرده و از  32سوره اعراف آيه  - 508
عمتها در دنيا براي اهل ايمانست و خالص اينها ونيكوتر از اينها در صرف رزق حالل و پاكيزه منع نموده، بگو اين ن

  آخرت براي آنان خواهد بود.
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  »حرام است. نرسيده است همه او را

  رسالت، نبوت و واليت
ت يت در مراتب مختلف واليه ظهور والكد ينما يجاب ميا يف والئيتفاوت مراتب و وظا

منشاء واحد دارند ه كت ين داشته باشد لذا مراتب رسالت و نبوت و والأمنطبق با متش يه شأنيفيلكت
ن موضوع يح ايدر باب توض رند.يگ يرا برعهده م يرد متنوعكاركدام كابند و هري يظهور متفاوت م
ت و يانة قبول رسالت و قبول واليان فرق ميم. در بيجوئ يتنامه استمداد ميف واليرا از رسالة شر

ر يبه امام تعب يه گاهك يو رسول و ول يانة نبيت و فرق مين مراتب نبوت و رسالت و واليهمچن
در بيان فرق بين قبول رسالت و قبول  –فصل اول«: 509نديفرما يبه محدث م ينند و گاهك

بدانكه استقرار نطفه انسان در رحم مثل استقرار بذر شجر است در زير خاك. و چنانكه . واليت
كامله نسبت بصور سابقه تا از كند بخلع صورِ ناقصه و لُبسِ صور  دانه شجر در زير خاك شروع مي

را  و همچنين رو بكمال ميرود و نقايص را طرح ميكند و كماالت شجريشود  مي خاك ظاهر
گيرد تا بزمان ثمر دادن ميرسد و كمال آن شجر در ثمر دادن حاصل ميشود؛ و همچنين نطفه در  مي

و دموِيت و جنينيت تا بدنيا رحم شروع ميكند در خلع صور ناقصه از صورت نُطفَوِيت و علَقيت 
 ر كامله ميكند تا بحدول در كمال ضعف و بتدريج خلع نقايص و لُبسِ صيد و در دنيا هم اوĤمي

كند بدون مداخلة  مراهقَت و بلوغ ميرسد و تا اين حد به تسبيبات الهي بر صراط مستقيم سير مي
د از براي اراده و اختيار انسان هم در خلع اراده و اختيار از خود او. و چون بحد مراهقت ميرس

و در اين وقت از خيرات و شُرور انساني شود  مي نقايص و لبس كماالت مد خليت و سببيت حاصل
را و حال اينكه مالئمات و نامالئمات  داند غير مالئمات و نامالئمات حيواني و شيطاني هيچ نمي

و نامالئمات انساني و اگر منَبهي از براي او نباشد از حيواني در اغلب مخالف و مغايراند با مالئمات 
طرق مختلفه حيواني و شيطاني سير كند و از قوة انساني بتدريج بسوي فعليات حيواني خارج شود 
كه تمام آنها اگر چه كمال حيواني و شيطاني است لكن تمام ضد كماالت انساني است و مهلك 

عالي شأنه اقتضا ميكند كه كسي را برانگيزاند كه بندگان او را انسانيت است. از اينجهت لطف حق ت
تنبيه و ترغيب كند بر خيرات انساني و تحذير كند از مقتضيات و مشتهيات حيواني و شيطاني؛ مثل 
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باغباني كه مالحظه ميكرده باشد كه چون وقت پيوند خوردن اشجار باغ نزديك رسد بعضي 
تا بعض ديگر قوت بهتر گيرد و استعداد پيوند خوردن از شاخهاي اشجار تلخ را در هم شكند 

درخت شيرين الهي حاصل شود كه بعد از استعداد پيوند خوردن باغبان الهي پيوند درخت الهي را 
بر او زند. و شخص رسول صلوات اهللا عليه بمنزله باغباني است كه شاخهاي درخت تلخ را در هم 

عداد كامل براي پيوند خوردن حاصل شود و شخص ولي به شكند تا براي بعض شاخهاي باقيه است
منزله باغباني است كه شاخهاي مستعدة پيوند را پيوند شيرين زند و بعد از پيوند خوردن مراقبت 
داشته باشد كه نگذارد كه شاخهاي تلخ قوت گيرد و اگر قوت گرفت بعض شاخها را زود بزند كه 

بعبارت ديگر انسان در حد تكليف بمنزلة كسي است كه در پيوند را نخشكاند و ضعيف نكند. و 
بياباني بي پايان پر از درندگان و غيالن خوابيده باشد، و رسول بمنزله كسي است كه آن خوابيده را 
بيدار كند و از غيالن و درندگان تخويف نموده او را آگاه نمايد كه در بيراهه است و خوف 

اهنما برآيد و خود را براه رساند. و صاحب واليت آن كسي هالكت براي او هست تا در طلب ر
است كه داللت كند طالبان راه را بسوي راه. و بعبارت ديگر، رسالت تعليم دادن احكام قالبي است 
و واليت تعليم دادن احكام قلبي. و بعبارت ديگر، رسالت دعوت عامه ظاهره است و واليت دعوت 

وم خلق را شامل ميشود، چه به ترهيب و چه بترغيب و دعوت هم خاصه باطنه چه دعوت رسالت عم
ال اِكراَه ِيف است بترغيب محض كه ر آشكارا ميباشد. و دعوت واليت مستعدين پيوند خوردن

براي اين است و آشكارا هم نيست بلكه پوشيده است چنانكه علي عليه السالم سالها دعوت  510الّدينِ 
في داشت؛ و همچنين ساير ائمه عليهم السالم كه معاندت خلفاء جور باطنه نمود و اين دعوت را مخ

فتند از مردم به بيعت خاصه و آنها گر مي با آن بزرگواران بواسطة اين بود كه در گوشه و كنار بيعت
ند و گمان ميكردند كه هر كس بيعت از مردم بگيرد خيال سلطنت دارد! و چون شد مي هم مطلع

بجانب كثَرات و احكام كثرات را رسانيدن و واليت روآوردن است بجانب رسالت روآوردن است 
توحيد و احكام توحيد را رسانيدن و قبول رسالت اشتغال بكثرات است و قبول واليت اشتغال 
بتوحيد، اول را حجاب و ثاني را كشف حجاب ناميدند. و از آنچه گذشت معلوم شد فرق ميانة 

قبول رسالت بيعت كردن است بر قبول احكام ظاهري و قبول قبول رسالت و قبول واليت كه 
واليت بيعت كردن است بر قبول احكام باطني، اول را اسالم و ثاني را ايمان نامند چنانكه جزء ما 
بعد توبه را از بيعتين اسالم و ايمان نامند و چنانكه حالت حاصله از بيعتين را كه تسليم احكام قالبي و 
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ي باشد اسالم و ايمان نامند. و چون قبول رسالت بجهت وصول بسوي واليت است تسليم احكام قلب
يعني  512،ِاْن َمل تـَْفَعل َفما بـَلَّْغَت ِرساَلَتهُ و فرمود:  511َولكنَّ اهلَل َميُنُّ َعَليُكم َان َهديُكم ِلْالميانِ كه فرمود: 

ردي و بيعت بواليت نگرفتي رسالت تو مقدمه واليت علي عليه السالم است؛ اگر تبليغ واليت نك
هيچ تبليغ رسالت نكردة كه مقدمه بدون ذي المقدمه وجودش با عدم مساويست و بمالحظه حيثيت 

. و چون قبول تمام احكام قالبي َلوال َعِلٌي َلّمٌا َخَلقُتكرسالت و واليت نسبت بحديث داده شد كه 
م بنا شد بر پنج پايه و خداوند ترخيص نمود باشد فرمود: اسال مقدمه جزء اخير است كه بيعت ولويه

در چهار پايه و ترخيص نفرمود در پايه پنجم كه واليت باشد و مردم گرفتند چهار پايه را و ترك 
كردند پايه پنجم را ! يعني آن چهار پايه مقدمة پايه اخير بودند، اگر پايه اخير نباشد آنها كه مقدمه 

اخير باشد كه ذي المقدمه است بمقدمه حاجت نخواهد بود؛ لكن بايد بودند بكار نيايند و اگر پايه 
دانسته شود كه اينها همه از باب مبالغه و تأكيد است در حفظ واليت نه اينكه في الحقيقه ترخيص 

كه واليت بدون مراعات احكام رسالت محفوظ نميماند  ةباشد در ترك نماز و روزه و حج و زكو
ثال اين اخبار متوسل شده و طرح عبادات نموده اند! حاشا و كالّ كه منظور از و قلندرية اباحيه بام

اين اخبار طرح عبادات باشد بلكه مقصود تأكيد و مبالغه است دربارة واليت و االّ شارع مطهر 
چنانكه جامع بود ميانه شريعت و طريقت تأكيد ميفرمود در جمع داشتن ميانة احكام قالب و قلب كه 

لب چون پوست و احكام قلب چون مغز است كه مغز بي پوست هرگز نرسد و پوست احكام قا
بيمغز اليق آتش باشد زيرا كه طريقت نيست مگر تصحيح احكام شريعت؛ بلكه ميگوئيم: شريعت 
تشريع نشده است مگر براي اصحاب طريقت؛ چنانكه پوست را خداوند خلق نكرده است مگر براي 

از شريعت نبرند غير مضرّت، چنانكه مولوي عليه الرّحمه اشاره  حفظ مغز. غير اصحاب طريقت
  كرده است: 

  شــرع بر اصحاب گورستان كجــا است                   شــرع بهــر زندگان و اغنــيا است
اند و از آن هيچ  بلكه آنها كه بدون معرفت واليت شريعت را گرفته محض تقليد آباء و امثال گرفته

اند بخالف آن كس كه واليت را پذيرفت كه آنكس چاشني احكام شريعت را  ي نيافتهذوق و چاشن
  ميچشد و لذّت احكام قالب را ميبرد. 

  اند بيمحــك آن نقـــد را بگرفتـــــه                    اند پذرفتـــه شـرع بي تقليــد مي
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اند و اهتمام تمام در عمل  كه چون عامة عميا احكام شريعت را بدون واليت گرفته ِمن ِعنِدّينيو 
اند كه شريعت حقّ آنها نبود و گرفتند و مغز طريقت  كردن بĤنها دارند چون اصحاب گورستان

اند كه پيوند واليت بهر كس برسد جوز و فستق اعمال او مغز گيرد و اليق حضور  نداشته اليق آتش
اعمال او  513قي گردد. و اين پيوند بهر كس نرسيد ميوة اعمال او تلخ و جوز و فستقسلطان حقي

بيمغز و اليق آتش باشد، چنانكه در اخبار عديده اشاره شده است كه اگر كسي تمام عمر خود را 
در روزه و نماز باشد در اشرف امكنه كه تحت ميزاب خانه كعبه باشد و واليت ولي امر را نداشته 

كند از اينكه عذاب كند امتي را  و را خداوند بر رو در آتش جهنّم اندازد و خداوند حيا ميباشد ا
كه دين بخدا آورند بواسطه امامت امام عادلي اگر چه آن امت در اعمال خود فجره باشند و حيا 

خدا نميكند از اينكه عذاب كند امتي را كه دين بخدا آورند بواسطه امامت امامي كه از جانب 
نباشد اگر چه آن امت در اعمال خود برَره باشند؛ يعني فرقه اُولي چون مغز واليت نگرفته اعمال 
آنها چون پوست بيمغز است و اليق حضور سلطان حقيقي نيست بلكه اليق آتش است و فرقة ثانيه 

ع الهي كه چون پيوند واليت خورده و مغز واليت گرفته اگر اعمال آنها ناقص هم باشد بسبب متا
در پيش آنها است فعليتي كه از آن اعمال حاصل شده است بدست عقل سپارند كه معني تبديل 
سيئات است بحسنات يا اثر آنها را بكلّي زايل كنند كه معني تكفير سيئات است يا از نقايص آنها 

لت در بيان فوايد قبول رسا –فصل دومچشم بپوشند كه معني غفران و عفو از سيئات است. 
چون قبول . به بيعت عامه كه اسالم باشد و قبول واليت به بيعت خاصه كه ايمان باشد

رسالت بيعت كردن است بر قبول احكام قالبي و انقياد سلطنت ظاهري رسول صلوات اهللا عليه و آله 
در  پس بقبول رسالت -چه اين قبول و انقياد زباني محض باشد يا زبان و جنان موافق باشند با هم  -

شاخهاي درخت تلخ وجود و قوت ميگيرد شاخهاي باقيمانده از براي پيوند شود  مي هم شكسته
 شخص انسان از خواب غفلت و آگاهشود  مي واليت خوردن. و بعبارت ديگر، بقبول رسالت بيدار

فائده اند و  كه در بيابان بي پايان افتاده و راهي نمايان نيست و درندگان و غيالن در كمينشود  مي
در هم شكستن شاخهاي تلخ پيوند خوردن است كه اگر پيوند نخورد بيفايده خواهد بود. و فايدة 
آگاهي كه در بيابان بي پايان در بيراهه بوده است اين است كه در طلب راه و راهنما برآيد و خود 

رت بكار انسان را براه رساند كه اگر اين فائده نباشد فائدة آن جز خوف و اضطراب نباشد و در آخ
براينكه فائدة اسالم كه قبول رسالت باشد از دنيا نيايد. و در اخبار بسيار تصريح و اشعار شده است 
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باشد.  تجاوز ندارد و بĤخرت نرسد و اجر نيست مگر بر ايمان كه قبول واليت و بيعت خاصه ولويه
عت عامه نبويه زياده از حفظ مال كه قبول رسالت باشد به بيو در اخبار عديده است كه فائده اسالم 

و عرض و خون و جواز تَناكح و تَوارث نيست و اَجرِ اُخرَوي بر ايمان است كه قبول واليت باشد 
بجهت اينكه شود  مي به بيعت خاصه ولويه . و اما قبول واليت، پس فوايد اخرويه تماماً بر آن مترتب

اسطة بيعت كردن و اتّصال صوري و دست بقبول واليت صورت ملكوتيه از صاحب واليت بو
بدست دادن داخل دل بايع ميشود، و آنصورت ملكوتيه پيوند شجرة الهيه است كه بر شجرة وجود 
انسان ميرسد كه هر چه عروق شجرة وجود انسان بخود كشد تمام آنها بواسطة اين پيوند ميوة 

كه معني  -ن شجرة وجود را بخشكاند شيرين دهد و اگر قوت گيرد و در همين دنيا شاخهاي تلخ اي
صورت ولي امر در همين دنيا با شخص همراه شود؛ و اگر  -اين است  514ُموُتوا قَبَل َان َمتُوُتوا

را طرح كند و لذّتي غير از لذّت وصال نخواهد و بزبان  آنصورت نمايان شود تمام لذّات حيواني
  حال و قال مترنّم باين مقال شود كه: 

  دارم همه دارم دگرم هيچ نبايدچون تو 
  و مستانه وار گويد: 

  قــد زميان برفراشــت رايت اهللا نـور                        كرد شهنشــاه عشق در حرم دل ظهور
  و خانه دل را از اغيار بپردازد و اين مصراع را ورد زبان سازد: 

  كنــم حرف ديگر ياد نداد استـادمچ                  نيست برلوح دلم جزالف قامت دوسـت 
و اگر آن پيوند شجرة الهيه در دنيا ظاهر نشود البته در وقت احتضار ظاهر شود و قائد شخص گردد 
و او را بمقصد رساند و در حال احتضار خواهد دانست و خواهد شناخت كه بر امر نيكي بوده است 

خواهي «و هَذا اَالْمر ِاذا بـََلَغِت النَّفُس ِايل هُهنا  یَاحَوُج ما َتكوُن ِالو آنچه رسيده است در خبر كه 
از براي اين كس است؛ زيرا كه صورت ولي امر هرگاه  »ام گفت در اينوقت كه بر امر نيكي بوده

بموت اختياري ظاهر شود در همين دنيا خواهد گفت كه بر امر نيكي ميباشم. و اين پيوند شجرة 
و اين  515ال َيُضرَُّمَعُه َسيَِّئٌة.بماند حب علي عليه السالم است كه  الهيه چه ظاهر شود و چه مختفي

َِمياِِم.كه يسعي  پيوند است آن نوري ماِمِهمْ و از اينجهت است كه تفسير  516نُورُُهم َبَني اَيديِهم َو  ِ 
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و صادق شده است كه صورت ملكوتي امام عليه السالم است و بنور اين پيوند زمين دل نوراني شود 
اآيد  و بواسطه اين پيوند است كه تبديل سيئات بحسنات شود، زيرا كه  517.َو َاشَرَقِت اَالرُض بُِنوِر َرِّ

اين پيوند فعليت اخيرة انسان شود و آنچه از فعليات در وجود انسان پيدا شود بحكم فعليت اخيره 
عليت اخيره محيط است بر باشد و از تمام حركات انسان فعليتي در نفس حاصل گردد. و چون ف

جميع فعليات و متحد است با همة آنها تمام آنها محكوم بحكم فعليت اخيره كه آن پيوند است 
اُخري چون اين پيوند مثل پيونديست كه بر شجرة تلخ خورد كه هر چه عروق  ةٍ خواهد بود. و بعبار

پيوند رسد شيرين گردد  آن شجره از آب و خاك بخود كشد و در عروق تلخ او تلخ شود چون به
و ميوة شيرين آورد، اين پيوند هم اگر نخشكد و انسان گناه جنّ و انس را بر روي شانه خود ببرد در 
دم آخر همه را بپاشاند كه با وجود او هيچ سيئه ضرر نميرساند و بواسطة اين پيوند است كه حيا 

اگر چه آن امت در اعمال خود فَجرَه ميكند خدا كه عذاب كند امتي را كه بامامي گرويده باشند 
باشند؛ و كسانيكه اين پيوند را ندارند محتمل است كه دردم آخر پيوند بĤنها نرسد و تلخ و بيمغز و 
مستحقّ آتش بروند و از اينجهت است كه هر كس با امام خود بيعت نكرد اگر عبادت جنّ و انس 

ِاّما  519هلِلِّ فيِهُم املَشيَّةُ است كه:  518ُمرَجوَن ِالَْمرِاهلل را داشته باشد محكوم بنجات و بهشت نيست و داخل
بـُُهْم َو ِاّما يـَُتوُب َعَليِهم .يـَُعذِّ و آنكس كه پيوند باو رسيد محكوم عليه است ببهشت هر چند  520ْ

نيكوكار نباشد لكن اين حكم قطعي ببودن او از اهل بهشت تا وقتي است كه آن پيوند نخشكيده 
هلِل ُمرَتدآن پيوند خشكيد است كه اگر  ِ باشد. و از اينجهت در  َاشَقي اَالشِقياِّ فطري شود كه: اَلَعياُذ 
و از جهت همين پيوند است كه  521ِاذا َعَرْفَت فَاْعَمل ما ِشْئَت ِمن َقليِل اَخلْريِ َو َكثريِه.خبر است كه 

فرمود هيچ عتَب نيست بر شيعه ما و هيچ دين از براي غير شيعة ما نيست. و بواسطه اين پيوند است 
ُكُل ِاالَّ اْحلَ◌َ◌َ◌الل.كه فرمود: َ    522َوِيلُّ َعِلّي ال 

  اللكــي خورد مرد خــــدا االّ حــ                ا مال مــال ن رگر بگيــرد خود جها
بلكه از هفتاد زنا با محارم در خانة  - و بسبب اين پيوند است كه غيبت كردن مومن بدتر است از زنا 
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بغيبت كردن آن پيوند كه صورت شود  مي بجهت اينكه غيبت مومن من حيث ايمانه راجع -كعبه 
پيوند است  آن غيبت بسوي ولي امر و بسبب اينشود  مي ولي امر است و متحد با ولي امر و راجع

شوند و در اغلب بصورت فرزند جسماني مشهود  كه بيعت كننده فرزند و بيعت گيرنده پدر مي
در اينجا كاملتر و  اُبـُوَّت و بـُُنوَّتشوند؛ بلكه اوالد آنها بصورت اوالد جسماني مشهود شوند بلكه 

مادة فرزند است از مادة پدر جسماني زيرا كه جسماني چون بانفصال اُبـُوَّت و بـُُنوَّت  باقي تر است از
اُبـُوَّت  و ماده شئ حكم ندارد بلكه هر حكم كه بر او شود بر صورت و فعليت اخيره است و در

روحاني باتّصال صورت ملكوتي ولي امر است بصورت روحاني و فعليت اخيرة فرزند و جسماني 
د و روحاني هر حكم كه هست بمردن تمام شود و روحاني بمردن نمايانتر شود. جسماني حكم ندار

 َمِة ِاالَّ اخلُلَِّة َو النِّسَبِة ِيف اهللِ اُكلُّ ُخلٍَّة َو ِنسَبٍة ٌمنَقِطَعٌة َيوَم الِقيروحانيت است، اُبـُوَّت و بـُُنوَّت  بر مصداق
مطلب است زيرا كه هر نسبت و هر خُلَّت كه از جهت ماده و دنيا باشد بمردن منقطع  شاهد اين
در  ُاُخوَّتدد. و بهمين پيوند گر مي ي نسبتهاي الهيه كه بمردن قوت گيرد نه اينكه منقطعگردد سوا

 ءُ حنُن اَبناو بجهت اين پيوند بود كه يهود در صدر اول گفتند: شود  مي ميانة بيعت كنندگان واقع
و بواسطه اين پيوند است كه هر عمل از  525 .َاملَسيُح ابُن اهللِ و نصاري گفتند  524ُعَزيٌر ابُن اهللِ  و 523اهللِ 

انسان صادر شود او را جزا دهند بجزاي احسن اعمال، زيرا كه هر عمل كه از صاحب پيوند صادر 
شود از آن عمل فعليتي در نفس او حاصل شود و آن فعليت بدست آن پيوند افتد كه فعليت اخيره 

خيره شود و اگر آن فعليت قابل اين است و در حكم او شود و جزاي او هم مثل جزاي فعليت ا
نباشد كه بدست اين پيوند آيد بواسطة اين پيوند از او زايل گردد كه فرمود جزا دهد خداوند مؤمن 
را در ازاء احسن اعمال و زايل گرداند از او بدترين اعمال او را كه قابل اين نباشد كه بدست پيوند 

 اند، علويون اند، ست كه فرمودند شيعيان ما هاشميونآيد و با انسان بماند. و بجهت اين پيوند ا
اند و فرمودند شيعيان از ما ميباشند. و فرمودند هر كس داخل خانة انبياء صلوات اهللا عليهم  فاطميون

َنا اْلِكتاَب الَّذيَن كه فرمود:  پيوند است كتابي شود از انبياء صلوات اهللا عليهم باشد. و اين مثَُّ َاورَثـْ
ْ�َطَفيْ   خارِِج ِمْن بَيِت نـَْفِسه و غير يعني 527َفِمْنُهم ظاِملٌ ِلَنْفِسهو همين سبب اصطفا است.  526،نا ِمْن ِعباِدا

                                                                                                                                                                                              
 . ما فرزندان خدائيم.18سورة مائده، آيه  - 523
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َخلرياِت يعني:  528َ◌ُحيوُم َحوَل نـَْفِسه. َو ِمنُهم َمقَتِصدٌ  ِ خارِِج ِمن بَيِت نـَْفِسه َو ُحيوُم َحْوَل َقلِبه. َو ِمْنُهم ساِبٌق 
زيرا كه اين پيوند در  اند، و هر سه طايفه آمرزيده و از اهل بهشت ُحيوُم ُحوَل رَبّهِ  ييعن 529ِِْذِن اهللِ 

را از مهالك بيرون برد و جميع اعمال ناشايست او را از او بپاشاند. و بواسطة اين پيوند  آخر انسان
لَغدَوِة َوالَعِشيِّ : َوال َتْطُرِد الَّذيَن َيدمنين و فرمودؤبود كه رسول خود را نهي فرمود از طرد م ِ ُعوَن رَبـَُّهْم 

يُريُدوَن َوْجَهُه ما َعَليَك ِمْن ِحساِِْم ِمْن َشيٍء َوما ِمْن ِحساِبَك َعَليِهْم ِمْن َشيٍء، فـََتطُرَدُهم فـََتكوَن ِمَن 
 يعني تو رسولي از جانب ما و بجز تبليغ رسالت و احكام براي بندگان از تو هيچ نيست 530الظّاِلمَني.

از حيثيت واليت و حيثيت باشند  مي و پيوند خوردگان كه مومنين بايمان خاص باشند فرزندان تو
اند ظهور آن پيوند است و همان  رسالت را بĤن پيوند ربطي نيست و وجهي را كه مومنين خواهان

. و اين پيوند است كه سبب شد كه فرمود خداوند ودود برسول خود صلّي اهللا علي ه و است وجه رب
آله و سلّم كه هرگاه آمدند مومنين بسوي تو پس بگو سالم عليكم. و بجهت همين پيوند است كه 

لَغدَوِة َو الَعِشيِّ فرمود به پيغمبر خود صلّي اهللا عليه و آله و سلّم:  ِ ْ�ِرب نـَْفَسَك َمَع الَّذيَن َيْدُعوَن رَبـَُّهم  َوا
َوال تـَُعدُّ َعْيناَك و نهي فرمود از اين كه از آنها چشم بجاي ديگر گرداند و فرمود:  531يُريُدوَن َوْجَهُه.

نيا وخالصه و مجمل اشارات آيات و اخبار اين است كه قبول واليت  532.َعْنُهم تُريُد زيَنَة احلَيوِة الدُّ
اينكه در دنيا هم مايه تمام خيرات دنيا و آخرت است و فايدة قبول رسالت از دنيا تجاوز ندارد؛ نه 

فصل لذّت و بهجتي نبخشد بلكه حفظ خون و مال و عرض نمايد و جواز تناكح و توارث آورد. 
بايد دانسته شود كه انسان از اول استقرار . در بيان فرق ميانه رسالت و نبوت و واليت -سوم

صورت ناقصه را  مادة او كه نطفه باشد در رحم در كار خلع و لُبس است چنانكه گذشت كه هر آن
خلع ميكند و صورت كاملتر را ميگيرد تا بمقام مراهقَت بهمين طريق در كار است به تسبيبات الهيه 
                                                                                                                                                                                              ← 

 .بر خود ستم كردنداز آنها بعضى ، 32سوره فاطر، آيه  - 527
 از آنها راه ميانه رابرگزيدند.بعضى ، 32سوره فاطر، آيه  - 528
 از آنها در كارهاي خير به اذن خدا پيشي گرفتند.بعضى ، و 32سوره فاطر، آيه  - 529
خوانند و خواستار خشنودى او  كسانى را كه هر بامداد و شبانگاه پروردگار خويش را مى. 52نعام، آيه سوره ا - 530

هستند، طرد مكن. نه چيزى از حساب آنها بر عهده تو است و نه چيزى از حساب تو بر عهده ايشان. اگر آنها را طرد 
 ي.كنى، در زمره ستمكاران درآي

خوانند و خشنودى او را  با كسانى كه هر صبح و شام پروردگارشان را مىو همراه . 28سوره كهف، آيه  - 531
 .جويند، خود را به صبر وادار مى
 .را بخواهيزندگى دنيوى را از آنها برنگردان كه زينت اين  تو چشمان. 28سوره كهف، آيه  - 532
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تكويني و فطريست و از آن به تبرّا و  ةو صلو ةو بر طريق انساني سير ميكند و اين خلع و لُبس زكو
چون بمقام مراهقت ميرسد بجهت  تولّي و بغض و حب و توبه و انابه فطريه نيز تعبير ميكنند. و

كه دادن فضول اموال صوريه و فضول قُوي و مدارك و اعضا باشد و  ةتمرين بايد امر شود بزكو
كه توجه تام بجانب خدا باشد و گرفتن گرفتنيها از آنحضرت كه اول صورت  ةبايد امر شود بصلو

بĤن مشغول و  ةً ويناً و فطرطرح صور ناقصه است و ثاني صورت گرفتن صور كامله است كه تك
 ةو صلو ةتكويني و فطري بود. و همچنين بعد از آنكه بحد تكليف رسيد اين امر بزكو ةو صلو ةزكو

از براي او بايد باشد تا تكليف با تكوين مطابق باشد. و چون در حال مراهقت و بلوغ اراده و اختيار 
عليت مدخليت هست و در اول امر نميداند خير انسانرا در سير بسوي آخرت و خروج از قوه بسوي ف

و حال  -و شرّي بغير از خير و شرّ حيواني كه مالئمات و نامالئمات قُوي و مدارك حيواني باشد 
آنكه در اغلب ماليمات حيواني نسبت بانسانيت شر و ناماليم است و ناماليمات حيواني نسبت 

ميكند لطف حقتعالي نسبت به بندگان خود كه از اينجهت اقتضا  -بانسانيت خير و ماليم است 
برانگيزاند كسي را از جانب خود كه دانا باشد بخير و شر انساني تا ترغيب بسوي خير و ترهيب از 
شر نمايد و تنبيه نمايد بر اينكه مالئمات حيواني مضر خير انساني و مهلك انسانيت است تا بندگان 

ني ننموده در طلب ماليمات انساني بر آيند و اين كس يا خدا آگاه شوند و وقوف بر ماليمات حيوا
پيغمبر است يا خليفة پيغمبر. و چون منظور از اين دعوت قبول احكام قالبي و دخول در تحت 
سلطنت و انقياد امر و نهي صوري است و اين كار بتخويف و ترغيب ميسر و از نيك و بد هر دو 

داخل ميكردند و بعضي را بترغيب و  535و اجالء 534و نَهب 533برميĤيد، بعضي را بتهديد قتل و اَسر
مهرباني ميخواندند و بعد از رحلت حضرت ختمي مرتبت صلّي اهللا عليه و آله و سلّم وصي 
آنحضرت اين امر را بديگران واگذار نمود و خود در خانه نشست نهايت اين است كه بيعتي كه بر 

انكه بيعتي كه بر دست حضرت رسول صلّي اهللا كردند بحسب واقع صحيح نبود چن دست غير مي
عليه و آله و سلّم ميكردند از روي ترس و بدون اعتقاد قلب صحيح نبود و صحت در اين بيعت 

بود و منفعت براي آخرت هيچ نداشت  منظورنبود، چون اين بيعت مقدمه بيعت ثانيه و بيعت ولويه
ل واليت مينمود همان بيعت ثانيه او را كافي بود مگر تنبه و آگاهي بر قبول واليت و هر كس قبو
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و چه صحيح واقع نميشد و از اينجهت  شد مي بود و چه صحيح واقع چه بيعت اول ميبود يا نمي
مدت كه در خانه نشسته بود اكتفا به بيعت  وصي آنحضرت بيعت اولي را واگذار نمود و در اين

گذشت بمنزلة شكستن شاخهاي تلخ وجود بود تا  چونكه بيعت نبويه چنانكه -نمود  مي ولويه
شاخهاي باقيه استعداد پيوند خوردن و قوت پيوند گرفتن را گرفته پيوند خورد و اين شكستن از با 
وقوف و بيوقوف هر دو برميĤيد. و اما پيوند زدن، پس چون از شجرة الهيه بايد ميبود و با وقوفي بر 

اهللا و سالمه عليه كه وصي آنحضرت بود اينكار را بديگران  شجرة وجود ميزد جناب مولي صلوات
يا به باوقوفي كه مثل خود آنحضرت  شد مي واگذار ننمود بلكه خود آنحضرت متصدي پيوند زدن

بود در اين پيوند زدن واگذار مينمود. و آنها كه پيوند واليت ميخوردند بعضي بهمان پيوند خوردن 
ند شد مي 536ِمنُهم ظاِملٌ ِلَنفِسهِ رة تلخ وجود را نميخشكانيدند و مصداق اكتفا مينمودند و شاخهاي شج

نفس ميماندند و از براي اينها و از براي بعض ديگر از كسانيكه بسير برآمده و  537و در مربض
يعني  539النَّْفُس ِايل هُهناِايل هَذا اْالَْمِر ِاذا بـََلَغِت  538َاْحَوُج ما َتُكونُ  گشته، فرمودند: ِمنُهم ُمقَتِصدٌ مصداق 

اند خواهي بود و آنروز كه  تا آنروز پيوند واليت نمايان نبوده و مثل كسانيكه شاك و در اضطراب
پيوند واليت نمايان شود و صورت ملكوتي امام عليه السالم بر تو ظاهر شود و آن پيوند نُورِ ساعي 

 كه تو بر امر نيكي بودة و خواهي گفتدر پيش رو و در دست راست گردد معلوم تو خواهد شد 
و بعض ديگر را جذبة شوق قايد و ابتالآت الهي كه نسبت ببعض . 540امٍر َحَسن یَلَقد ُكْنُت َعل

گردند و بعضي از  542ِمْنُهم ُمقَتِصدٌ گردد و بسير برآيند و مصداق  541بندگان محبوب خود دارد سائق
و در دمِ آخر پيوند واليت ظاهر گردد مثل فرقة  اين فرقه قبل از ظهور پيوند از دنيا رحلت كنند

اولي و بعضي ديگر در حال سير پيوند واليت بر آنها ظاهر گردد و انتظار ظهور پيوند نداشته باشند 
و حضرت قائم آل محمد صلوات اهللا عليه بر آنها ظاهر گردد. و آنكس كه پيوند واليت بوجود او 

َمْن َعَرَف هَذا اَالْمَر فـََقْد ُفرَِّج َعْنُه آمد و از اينجهت فرمودند كه  رسيد از انتظار پيوند خوردن بيرون
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يعني انتظار پيوند خوردن از او برداشته شده است لكن انتظار ظهور آن پيوند براي او  543.ِألِنْ◌تظارِه
ظار هست. و آنكس كه پيوند او نمايان شد و صورت ملكوتي امام عليه السالم بر او ظاهر شد از انت

ظهور قائم عجل اهللا فرجه بيرون آمد لكن انتظار فناء از افعال و از صفات و از ذات كه مقام عبديت 
و مقام واليت كه روح نُبوت است از براي او خواهد بود و آنكس كه مقام فناء از افعال از براي او 

بود و صاحب مقام فناء  حاصل شد از اين انتظار بيرون آمد انتظار مقام فناء صفات او را خواهد
صفات انتظار فناء ذات از براي او هست و صاحب فناء ذاتي كه مقام عبديت و واليت است انتظار 
مقام نُبوت از براي او خواهد بود و صاحب مقام نبوت انتظار مقام رسالت از براي اوست و صاحب 

خُلَّت انتظار مقام امامت از براي او مقام رسالت انتظار مقام خُلَّت از براي او هست و صاحب مقام 
باشد و هر يك از صاحبان اين مقامات چنانكه انتظار مقام فوق را دارند صاحب مقام جزئي از اين 
مقامات انتظار مقام كلّي وسعة مقام از هر يك از مقامات براي او خواهد بود تا برسد بواليت كليه و 

امامت كليه. و چون پيوند واليت بشجرة تلخ وجود انسان نبوت كليه و رسالت كليه و خلّت كليه و 
رسيد بسبب سنخيت اين پيوند با ملكوت راه بسوي ملكوت از براي او گشوده شود و كليد باب علم 
كه همين پيوند است بدست او آيد. پس، اگر اين انسان بسير برآيد و در صدد گشودن باب علم 

ملكوت و عالم آخرت و عالم وحدت براي او ميسر  باشد دري بر او گشوده شود و سير بسوي
گردد؛ و چون بسير برآيد اين سير را از حدود نفس تا وصول بحدود قلب كه سير در غيبت امام 
است بسفر من الخلق الي الحق نامند و اين سفر اول از اسفار اربعه سالكين است. و چون بحدود قلب 

امام عليه السالم بود بر او ظاهر شد و اين ظهور پيوند،  رسيد يعني پيوند واليت كه صورت ملكوتي
ظهور حضرت قائم عجل اهللا فرجه است در عالم صغير و اين معرفت علي عليه السالم است 
بنورانيت و اين را بحضور و فكر و سكينه مينامند. و همين صورت ولي امر طريق مستقيم است 

لطّريق است و ازين مقام، سلوك سالك سلوك الي اهللا بسوي حق كه تا اينجا سالك سالك الي ا
است علَي الطّريق و سلوك سالك سفر من الحق است الي الحق؛ زيرا كه ظهور آن پيوند معرفت 
حقّ است و آن پيوند حقّ است و سلوك سالك در اينوقت از صورت تقدري حقّ است بسوي حقّ 

ه سالّك است و تا باين مقام نرسيده است درغيبت امام منزّه از تقدر و اين سفر ثاني از اسفار اربع
عليه السالم است و پيوسته در اضطراب و در كلفت از عبادت، و چون باين مقام رسيد كلفت 
عبادت بكلّي مرتفع و در عبادت پيوسته مناجات با محبوب دارد و لذّت از مشاهده محبوب ميبرد 
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از عبادت در حضور محبوب چنان لذّتي ميبرد كه تمام  وشود  نمي لذّتي كه فوق آن لذّتي متصور
بيند و از خورد و  را حجاب لَذَّت وصال مي را از نظر مياندازد بلكه لذايذ حيواني لذائذ حيواني

خواب باز ميماند چنانكه نسبت بحضرت عيسي علي نبينا و اله و عليه السالم نقل شده است كه: 
َ�باحًا يُناجي َة ُمناجاتِه فَِاذًا ِبَشْيِخ  َمْكَث َاربَعَني  ْلِبِه اخلُْبُز فـََلْم جيَِْد َلذَّ رَبَُّه ال َخيْطُُربِباِله َشيٌء، مثَُّ َخَطَر َعلي قـَ

يعني بعد از خطورِ نان بر دل آنحضرت از لذّت مناجات محروم  َعلي رَأِسه َفقاَل  َشْيُخ اُدُع اهلَل يل.
دانست و توسل بغير جست و از غير، دعا خواست. و صورت ماند و خود را بواسطة اين خطره مجرم 

ولي امر باطوار مختلفه بحسب احوال سالك بر سالك ظاهر ميشود: گاهي بنحو ظهور مباين بر مباين 
پندارد و گاهي بنحو حلول در سالك  بحيثيتيكه سالك آن پيوند را غير خود و خود را غير پيوند مي

و غافل شود  مي بيند و معتقد حلول رت را حلول كنندة در خود ميبحيثيتيكه آن صوشود  مي ظاهر
از اينكه آن صورت ظاهره فعليت اخيرة خود اوست و شيئيت شئ بفعليت اخيره اوست و گاهي 

بيند لكن خود و او را در ميانه  بيند و او را خود مي كه خود را او ميشود  مي بر او ظاهراتّحاد  بنحو
بحيثيتي كه سالك و سلوك شود  مي و گاهي ظاهرشود  اتّحاد مي ت كه معتقدبيند و از اينجا اس مي

ميانه آنصورت و شود  مي و اثنينيت از ميانه ميرود و چون اثنينيت ميانه سالك و آنصورت برداشته
بيند و زبان حال او باين  كه سالك خود را و غير را هيچ نميشود  مي ساير اشياء نيز اثنينيت برداشته

  كه: شود  مي ويامقال گ
  كه در وحـــدت دوئي عين ضالل اســت             اينــجا محـــال است اتّحاد  حلول و

  و اين شعر ورد زبان حال او شود: 
  تو آمد خرده خرده رفت من آهسته آهسته       ز بس بستم خيال تو تو گشتم پاي تا سر من 

اول درجة معرفت علي عليه السالم است و اين ظهور صورت ولي امر قيامت صغري است و 
بنورانيت و جميع آنچه در اينظهور جاريست در ظهور واليت كبري كه قيامت كبري است نيز 

بلكه قيامت صغري و ظهور بنحو تَقَدر نمونه قيامت كبري و ظهور واليت كبري شود  مي جاري
و بسياري از شود  مي لّاك ظاهراز س 544است بدون تقدر و در اين سفر است كه بعض شَطحيات

و وحدت وجود و غلو و اباحه و ترك عبادات در اين سفر و اوايل اتّحاد  عقايد فاسده مثل حلول و
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 تن و طبع چيزي منكشف 545سفر ثالث ناشي ميشود؛ چونكه براي آنها در حال انسالخ از غواشي
و بعد شود  مي امر بر آنها ظاهرو وحدت كه در حين ظهور صورت ولي اتّحاد  مثل حلول وشود  مي

اند و حاجت بشيخ ندارند و آنچه را در  پيچند باعتقاد اينكه كامل شده از افاقه سر از شيخ خود مي
كنند و ميگويند و خود گمراه و ديگرانرا نيز  اند هنگام افاقه اعتقاد مي حين انسالخ مشاهده كرده

اگر موحد باشد بحسب حال كافر محض و  گمراه ميكنند! و در سفر اول سالك بحسب اعتقاد
معتزلي مشرب است كه افعال و صفاترا بخود نسبت ميدهد و از خدا بكلّي غافل است. و در اواسط 
 سفر ثاني مشرك است كه افعال و صفات را بخود و ولي امر نسبت ميدهد و در قريب بĤخر موحد

بيند و در اواخر  ميدهد و از خود هيچ نميدر افعال و صفات كه افعال و صفاترا بحق نسبت شود  مي
اند بلكه  نه جبر باطلي كه جبريه قائلشود  مي كه هنوز از براي او فناء ذاتي حاصل نشده است جبري

بيند كه جاري ميكند بر  جبر صحيحي كه حال سالك شده است، باين معني كه افعال را از حق مي
اين است كه نبايد در ال َتفويَض َبْل َامٌر بـَْنيَ اَالمَرْيِن  ال َجْربَ وَ اعضاء او؛ و يك معني حديث شريف 

مرتبة اُولي و سفر اول كه تفويض محض است واقف بود و نه در اواخر سفر ثاني كه جبر است؛ 
بلكه بايد سالك در ميانة اين دو حال سير كند يعني ملتفت نسبت افعال و صفات بخود باشد كه از 

و ملتفت صدور افعال از مصدر حقيقي نيز باشد كه في الجمله جذبة حق براي او سلوك ميسر شود 
او را بكشاند و ملتفت ظهور افعال بر اعضاي خود هم باشد بقدر استعداد و استحقاق تا پيوسته خود 
را مقصر و ماده خود را ناقص داند تا تواند با مالحظة اين دو نسبت با نفس مجاهده كند و او را در 

ه كامل و مطيع عقل گرداند و اخباري كه داللت دارد كه ميانة جبر و قدر منزله ايست اين مجاهد
كه اوسع است از آنچه بين آسمان و زمين است داللت بر اينمعني دارد و آخر اين سفر كه فناء از 
ذات و از نسبت وجود بخود باشد مقام عبوديت و مقام واليتي است كه روح نبوت و رسالت و 

ت و مقدم بر اينها است و چون اينمقام مقدم است بر آن سه مقام بامامت او را مينامند خالفت اس
از شخص هيچ تصرّف و تسلّط در  546ُهناَلك الَواليُة هلِلِّ احلَقيعني امامت جزئيه. و چون بمضمون 

نمقام در اينمقام نيست بواليت او را مينامند، يعني واليت جزئيه؛ و چون تمام مدارك و قوي در اي
پشت سر افتاده است كه هيچ استشعار بĤنها نيست مگر قوة سامعه كه اگر في الجمله صحو و التفاتي 

كند و آواز ملك را ميشنود و  در اينمقام براي سالك باشد سامعه از بابت قوة تجرّدش همراهي مي
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كنند. و سفر ثالث  بير مياين مقام را بمقام تحديث و صاحب اين مقام را بامام و ولي و محدّث تع
سير بالحق في الحق است كه سير كردن است در اسماء و صفات حق بدون ذاتي براي سالك و 
بدون اثري از او و سالك در اين سفر اگر چه غرق لذّت است بدون ذاتي براي مستلذ و غرق 

ز غرقاب نجات دهد راحت بدون مستريح لكن از او تكميل غير نيايد و دست غير را نتواند بگيرد و ا
و اگر لطف حق شامل و فضل او حامل شود او را از درياي وحدت ثانياً بساحل كثرت كشاند 
ابتداي سفر رابع او، او را شود و در اين برگشت براي او حاالت عديده حاصل شود، زيرا كه در اين 

دون التفات بقوي و بشود  مي برگشت در اول امر في الجمله التفات بوجود خود از براي او حاصل
مدارك و اعضا و جوارح و در اين حال از بابت قوت تجرّد سامعه و قوت تبعيه او براي نفس انسان 
ملكوتيت مييابد مثل حالتي كه در آخر سفر ثالث براي انسان است و آواز ملك را ميشنود در 

رجوع مستشعر نيست خواب يا در واقعه كه مثل خواب است لكن چون بمدارك ديگر هنوز بعد از 
بيند، نه در خواب و نه در بيداري و نه بوي ملكوتيين را استشمام كند و همچنين ساير  ملَك را نمي

مدارك از درك مالئكه محروم باشند و اين مثل آخر سفر ثاني مقام امامت جزئيه و واليت جزئيه 
يتواند بشنود او را محدث مقام كالم ملك را م است كه روح نبوت و رسالت است و چون در اين

گويند. و اگر اندك در رجوع خود بكثرات پيشتر رود بحيثيتيكه ساير مدارك باطنه را بنور ملكوت 
درگرفته سازد ملك را در خواب بيند و چون مدارك ظاهره را بنور ملكوت مستنير نساخته ملك را 

بيداري بشنود آواز ملك را و اگر  در بيداري نه بيند لكن چون سامعه قوه تجرّد دارد در خواب و
كه مدارك ظاهره را هم ملكوتيت بخشد در خواب و بيداري ملك را  قدري پيشتر رود به حيثيتي

 بيند و آواز ملك را شنود و استشمام رايحة آنها كند و غذاي آنها را بذايقه ادراك كند و مس
ني نبي و ثالث رسول است كه عالوه ملَك بالمسه نمايد؛ و اول محدث و امام و ولي است و ثا

براينكه دربارة خود احكام خود را از ملك استماع ميكند احكام خلق را هم استماع ميكند و عالوه 
بر اينكه خبر داده شده است از جانب خداوند دربارة خود خبر دهنده هم هست خلق را از جانب 

ث و ولي بواليت جزئيه آنكس است كه خداي تعالي شأنه العزيز. پس امام بامامت جزئيه و محد
زيرا كه مدارك  -نه در خواب و نه در بيداري  -آواز ملك را بشنود ولكن رؤيت ملك را نتواند 

ظاهره و باطنه هيچيك را در گرفته به نور ملكوت ندارد و سامعه از باب قوت تبعيت و قوه تجرّد در 
نبي آنكس است كه آواز ملك را بشنود و ملك همين مقام همراهي كند و از ملك استماع كند. و 

را در خواب ببيند اما در بيداري نبيند، چونكه مدارك ظاهره او بنور ملكوت در گرفته نيست و از 
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اين جهت در بيداري ممكن ندارد كه ملك را رؤيت كند و در خواب بمدارك باطنه رؤيت ملك 
يت ملك را در خواب و بيداري تواند كند، تواند. و رسول كسي است كه آواز ملك را شنود و رؤ

چونكه مدارك ظاهره و باطنه او بنور ملكوت مستنير شده و ملكوتيت از براي آنها حاصل شده و 
هر رسولي نبي است و هر نبيي ولي بغير عكس. و رسول كسي است كه ظاهر و باطن را بنور الهي 

و  َمْن رَآين فـََقْد رََأي اْحلقَّ،شد كه تواند بگويد: مستنير و صفات الهي را بظاهر از باطن سرايت داده با
و نبي كسي است كه باطن او بنور حق  547 .يُذَكِّرُُكُم اهلُل ُرؤيـََتهُ  كسي است كه دربارة او صادق آيد:

مستنير شده و سرايت بظاهر نكرده باشد. و ولي من حيث الواليه كسي است كه اثر صفات الهي نه 
ايت كرده باشد لكن اين مسئله بايد دانسته شود كه اينكه گفتيم بمالحظة بظاهر و نه بباطن سر

حيثيت رسالت و نبوت و واليت است واالّ صاحب واليت از حيثيت خالفت نبوت و رسالت اگر 
خالفت داشته باشد تمام احكام رسول و نبي بر او جاري و از اين حيثيت ملك را در خواب و 

را در خواب و بيداري ميشنود چنانكه از ائمة ما صلوات اهللا و سالمه  بيند و آواز ملك بيداري مي
عليهم اجمعين مشهور و در اخبار بسيار مسطور كه ملك و جنّ را ميديدند. و از آنچه گذشت فرق 

  »ميانة رسالت و نبوت و واليت و رسول و نبي و ولي مستفاد ميشود.
ولي شما خدا و رسول او و كساني هستند كه ايمان جز اين نيست كه «: 548برخي با استناد به آيه

علما و فقها را بر مردم  »دهند هنگامي كه در ركوع هستند گزارند و زكات مي اند كه نماز مي آورده
تندات تاريخي و احاديث موثق اين آيه اشاره سدهند و اين صحيح نيست زيرا براساس م واليت مي

نگشتري خود را به عنوان زكات به سائل داد. يعني (ع) است كه هنگام ركوع ا به حضرت علي
 ة(ع) تعلق دارد، براي تأكيد بر اين موضوع شرح اين آيه و آي واليت به اهل آن يعني اميرالمؤمنين

او خدا و رسول و اهل ايمان باشند پيروز است كه تنها لشگر خدا غالب  هركس ولي و«: 549بعدي
ا َوِليُُّكُم اهللَُّ َو َرُسولُُه َو «: 550فرمايند كنيم. مي را درج ميست ح معني آيه قبل اصرّم كه »خواهند بود ِإمنَّ

نيست جز اينكه ولي شما خدا و رسول  »الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن يُقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُهْم راِكُعون
دهند در حالي كه راكع  زكات ميدارند و  او و كساني كه ايمان آوردند هستند كه نماز به پا مي

                                                                                                                                                                                              
 .3، ح 39ص :  1الكافي ج :  - 547
ا «، 55سوره مائده، آيه  - 548 ُ َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن يُقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُهْم راِكُعونِإمنَّ  »َوِليُُّكُم اهللَّ
 »َو َمْن يـَتَـَولَّ اهللََّ َو َرُسوَلُه َو الَّذيَن آَمُنوا فَِإنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهُم اْلغاِلُبون«، 56سوره مائده، آيه  - 549
 .353-356السعاده في مقامات العباده، جلد چهارم ترجمه، صفحات  بيان - 550
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از طريق عامه و خاصه وارد شده كه آيه در مورد علي (ع) نازل شده است، وقتي كه در  هستند.
اش را كه قيمت آن هزار دينار بود، صدقه داد. و  مسجد در ركوع نماز انگشترش را، يا جامه

 تشاناوو از ر اميرالمؤمنين (ع) استكنند كه اخبار بر نزول آيه دربارة  مفسرين عامه انكار نمي
در تفسير آيه معذلك دربارة علي (ع) نازل شده است،  ناند كه آ نقل كرده هديخودشان به طرق عد

گويند چون آيه بعد از نهي از دوست گرفتن اهل كتاب است شكّي نيست كه مقصود از اولياء  مي
جمع به قرينة اينجا نيز به قرينة مقابله و در آنجا اولياء در معاشرت است نه اولياي تصرّف پس در 

از واليت هم، واليت  وو اگر اميرالمؤمنين (ع)  وده است،د اولياء معاشرت براآمدن مؤمنين م
 وبه صورت مفرد  »واّلذي آمن« شد گفته ميشد. يا  به اسم او تصريح ميبايست  هبودمراد تصرّف 

آورد با اتّفاق در اينكه  را مفرد مي »مؤمن« شد يا تصريح مياو نان غافل هستند از اينكه اگر به اسم آ
. پس كردند مسقوط ميمخالفين علي اي برتمويهاً است، نازل شده  اميرالمؤمنين (ع)دربارة 

اند  گوئيم: نسبت واليت اوالً به خدا، سپس به رسولش ص سپس به كساني كه ايمان آورده مي
  النَِّيبُّ َأْوىل او تعاليت، واليت تصرّف است كه در قول د از واليراكند كه م داللت بر اين مي
ْلُمْؤِمنَني ِمْن أَنـُْفِسِهم هم ص آمده است، زيرا واليت خدا واليت معاشرت نيست، و واليت رسول  551 ِ

 »الَّذيَن آَمُنوا«چنين نيست به قرينة عطف و به اينكه از خارج معلوم است. پس همچنين است واليت 
واحد مقصود اين است كه واليت در اينجا امر كه ، زيرا »ولي«طف و به قرينة عدم تكرار به قرينة ع
چيزي جز واليت خدا نيست و واليت خدا ص در ظهور دارد، چون واليت رسول ترتّب است كه 

اند كه آن  د، پس همچنين است واليت كساني كه ايمان آوردهياب حقّق ميص تبا واليت رسول 
بنابر آنچه كه شيعه شود  مي اند ظاهر كساني كه ايمان آوردهواليت رسول ص است كه در واليت 

 »الَّذيَن آَمُنوا«بود. و تقييد  مياولي به لفظ جمع  »اولياءكم«واليت معاشرت بود  رادو اگر م گويد. مي
كند بر اينكه واليت معاشرت مقصود نيست و  دن زكات در حال ركوع داللت ميبه اقامة نماز و دا

چنين نيست كه مؤمنين به صفاتي كه ذكر شد متصف  وگرنه همة مؤمنين در آن مساوي بودند، 
ع نازل شده است و صورت اوصاف  كه دربارة علي معتدي براي آن نيستخالف بنابر اينكه  باشند

كه اين وصف  داردبه مضارع اشاره به اين  »الَّذيَن يُقيُموَن الصَّالةَ « واوست. و قول ا به مخصوص
در حال خضوع بر خدا نه  استمرار اقامة نماز و ايتاء زكاتبراي آنها استمرار دارد، يعني حال آنان 

ك است ترسنادهند كه قلوبشان  اند را در حالي مي آنچه كه دادهدر حال بهجت نفس، زيرا آنان 
                                                                                                                                                                                              

 .6سورة احزاب، آيه  - 551
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 ارتضاء به فعلشكه شأن او  فاعل از قبل نفسگردند. به خالف  باز مي پروردگارشانبه زيرا كه 
زيرا هر حزبي از احزاب نفس به آنچه كه نزد آنهاست  شبر فعلو توقع مدح دارد از غير باشد  مي

اند. و  م دادهاند حمد شوند تا چه رسد به كاري كه انجا و دوست دارند بر كاري كه نكرده مفرّحند
به حسب  وحسب معني براي علي (ع) و اوالد معصومين او به شهادت دشمنانشان  هاستمرار صفات ب

صدور زكات و ن نبوده است. آكسي مصداق ) ع( جز عليبه نقل از طريق عامه و خاصه صورت 
نسبت و در واقع شده چنانكه از طريق خاصه وارد شده است.  )ع( در ركوع براي هر يك از ائمه

واليت  مراد از آنبر اينكه تامه دارد  لتواليت به خدا نه به مخاطبين و آوردن ادات حصر دال
به اعتبار خلفاء رسول او و او ص براي خدا و براي رسول  ثابتامري است ذاتاً تصرّف است، و آن 

واليت معاشرت آن ز و مراد ا نيست،هستند و براي هيچ كسي شراكت در آن خدا هر ااينكه مظ
و اتّخاذ درست شود و گرنه منحصر كردن وجهي نداشت و مقابله اقتضا  هضعاومنيست كه با 

. يا بگويد: بلكه خدا و رسولش و آن) تا آخر( كرد كه بگويد: بلكه شما اولياي خدا هستيد مي
دا است در واليت تصرّف است كه بالّذات براي خبه آن  رادمؤمنين را اولياي خدا بگيرند و چون م

و هركس ولي او خدا و رسول و اهل ايمان  »َو َمْن يـََتَولَّ اهللََّ َو َرُسوَلُه َو الَّذيَن آَمُنوا«ت: گفعكس آن 
جز قبول  خلفاء او نيستواليت سابق واليت تصرّف است و براي غير خدا و باشند اشعاراً به اينكه 

خلفاء مرتبط به خدا و  او كهدر  آنظهور  براي شاستعداد آن را بهقبول كند و كسي كه از آنها آن 
و هر كس از حزب اللَّه شد غالب شود  مي ، و هر كس كه مرتبط با خدا گشت از حزب اللَّهاو گردد

به آن د راو اگر مكنندگان هستند  پس همانا حزب اهللا غلبه »فَِإنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهُم اْلغاِلُبون«گردد.  مي
�ار ولّياً «يا  »و من يّتخذ اهللَّ «بود كه بگويد  اوليواليت معاشرت بود  حاصل اينكه در لفظ و  .»هللَّ  من 

ص د از واليت، واليت تصرّف است و اينكه بعد از رسول رات واضحي است بر اينكه مآيه دالال
 كهباشند هر كس ه صابراي همة مؤمنين نيست، بلكه براي كساني است كه متّصف به صفات خ

فاق به اتّ ليكنخواه بگوئيم كه دربارة علي (ع) نازل شده است يا نگوئيم.  داً يا منفرداً،متعدباشد 
و  (ع) نازل شده است. اوو آيه در حقّ شود  نمي (ع) در كسي يافت اوفريقين اين اوصاف جز در 

اند،  اند در اينجا همان كساني هستند كه در آية سابق موصوف شده د از كساني كه ايمان آوردهرام
   »شود. كه وقتي معرفه تكرار شود عين اولي مي آنها تقرّر يافتهچون نزد 
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  متابعت 
ها نوع متابعت را  يژگين ويدام از اكه هركخاص خود را دارد  يها يژگيمبحث متابعت و

 ين معنين به اياست. و ا يو اجتماع ياسينوع متابعت، متابعت س يكسازد.  يگر ميجدا از انواع د
 يكرفتن يبر پذ ين افراد آن جامعه مبنيه بك يجامعه براساس قرارداد ضمن يكه شهروند كاست 

ت را يمكن قواعد نموده و شأن حايت بسته شده اقدام به متابعت از ايمكن و قواعد و حايسلسله قوان
عرف  يا حتين موضوعه يرفتن قوانيآن پذ يلكبه مفهوم  يو اجتماع ياسيدارد. متابعت س يم ميتعظ

ن يآن را محترم شمارند. گرچه ابايستي ه همه افراد آن جامعه كه غالب در جامعه است يو رو
نجا ين ارتباط ايدر ا يگردد ول يز مين يو مذهب ينيد يطة سنن و آداب و تابوهايف وارد حيتعر

 يآن فقط از بعد اجتماع ينيد يها و نگرششود  مي آن توجه ياسيو س ياجتماع يژگيفقط به و
  مطرح است.

ا دستورات ين يقوان يداشته باشد. ضمانت اجرا يگوناگون يتواند منشاءها يم ياسيمتابعت س
جامعه باشد.  يو اجتماع ياسيت متابعت افراد از قواعد ستواند علّ يا سلطان همه ميا پادشاه يم كحا

الزام متابعت و تابع نمودن افراد  يها وهين باشد شيمتابع ديين متابعت بر وفق نظر و تأيمسلماً هرچه ا
افراد جامعه قلباً  يرد. مسلماً وقتيگ يتر صورت م تر و روان دن به جامعه سهليجامعه و نظم بخش

ز قواعد موضوعه خود دچار ت ايت در الزام افراد جامعه به تبعيمكت باشند حايمكحا يرايپذ
  نخواهد بود. يل اساسكمش

ار يدر اخت ينياست. مناصب د ينيت از دستورات ارباب مناصب ديتبع يبه معنا ينيمتابعت د
ن سمت را ين ايد يدر قبا يسانكست. اگر يغال نشن مقام قابل اياالمر ا ير از اولياالمر است و غ ياول

رات و يام، دستورات، تقركستند. احياالتباع ن اند و الزم ردهكند در اصل غصب منصب ينما ياشغال م
ه از آن كن فرض است ياالتباع است و بر همة مسلم ه واجبكاالمر است  يه فقط اوليامر يلك بطور
امالً اثبات ك يو روائ يمات قرآنكحمات و يشرع مطهر اسالم و آ درن موضوع يند. و ايت نمايتبع
يعني اولي ت ين شخصير اين نوع اطاعت قرار دارد و اطاعت از غيا ينان بر مبيه اساس دكگردد  يم

  ن است.ياطيس و شين اطاعت از ابليدر د االمر
عمده آنها  يبند ه طبقهشود ك ي ميبند طبقه يمختلف يها اجازات صاحبان امر و اجازه در دسته

ه ينيه ديام فرعكغ احيتبل ت مأموريمجاز در روا يباشد. فقها يت ميدر درا هت و اجازيدر روا هاجاز
ن در يند و ايشان اخذ نمايرا از ا يام قالبكد نموده و احين الزم است از آنها تقليبوده و مسلم
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 يالسالم برسد. عرفا هيحه به معصوم عليمعنعنه بوده باشد و از طرق صح ده اذن مقَلَّكاست  يطيشرا
و االّ باشند  مي اللّه يال كخلق در سلو تيه نفس و تربكيت مأمور اصالح نفوس و تزيمجاز در درا

اطاعت از  يعنين موضوع ي(ع) برسد. در باب ا د به معصوميز باين گروه نياذن و اجازة ا دو الب
ن موضوع يقبل از ورود به ا يم. وليپرداز يشتر مياالمر به بحث ب ير اولياالمر و عدم متابعت از غ ياول
االمر  يالم اولكه دو قلمرو متفاوت در كقائل شد  يراالتباع فرقييخاالتباع و امور ت د در امور الزميبا
هستم مثل شما  يبگو من بشر« :552هشود ك مي م خطابيرك (ص) در قرآن رمكا باشند. به رسول يم

 يت بشريفكي يكيند ك يمشخص مص رسول خدا  يت برايفكيه دو ين آيا .»من برشود  ي ميوح
ر ابناء يت اول حضرتش همانند سايفكي. در است يمنشاء وحت ارتباط با يفكي يگريحضرت و د

ازمند خوردن و ير ابناء بشر نيو همانند ساباشد  ي ميشأن بشر يت از مقتضايبشر بوده و ملزم به تبع
متفاوت از  يتيشخص ياست و در شأن ارتباط با منشاء وح كرذليو خفتن و غ كدن و پوشايآشام

متفاوت از  يشات حضرتش در شأن بشرياست. فرما يتعال يذات بار يتجلّ يه مجالكبشر است 
باشد. به  ياالتباع م واجب يدوم ياالحترام ول الزم ياست. اول ياوامر آن حضرت در مقام وح

است امر و  يةالرعا الزماالحترام و  هرچند واجب يشات حضرتش در مقام بشريگر فرمايعبارت د
جانب خداوند به حضرتش نازل و شرف صدور  ه ازك يدستورات يولشود  نمي فرمان محسوب

روغن بنفشه  كمثال اگر حضرتش به شارب مبار ياالتباع است. برا ابد امر خدا و واجبي يم
ه بر شارب خود روغن بنفشه بمالند و اگر شود ك مي ن واجبيه بر همة مسلمكن است يد نه ايمال يم

امر به جهاد و  ياله يو بدون وح يشخصقة يه حضرتش به سلكتوان گفت  يامر به جهاد فرمود نم
و  يت بشريخصوصاز ه منبعث كقلمرو  يعنين دو قلمرو يد. اكر يچيقتال فرموده و از اطاعت سرپ

ه از هر ك ياوامربه نسبت  يداباالمر است همواره و در همة ازمنه وجود دارد و  ياول يت الهيخصو
االتباع و  گردد الزم يدوم صادر م ةيه از ناحك يه اوامركرا يق بود. زيگردد دق يه صادر ميدو ناح
 يپا يخود را جا يه پاكدانند  يبر خود فرض م يآنها از واجبات است. هرچند برخ ياجرا
 ممدوح يليه خين رويند گرچه ايجو يسأه تيدر امور جزئ يند و از رفتار او حتراالمر گذا ياول
شئون  ةيلكاز ارادتش به حضرت  هكست و مختص شخص است ين يو عموم يالزام يولباشد  مي

ه چون دندان حضرت ك يس قرنيچون او يد و حتينما يخود م يخود را مطابق مرب يزندگ
ند. كش يزند و آن را م يبرداشته بر دندان خود م ينند سنگكش ي(ص) را در اُحد م رمكا رسول

                                                                                                                                                                                              
َ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوحى«. ٦و سورة فصلت، آيه ، 110سوره كهف، آيه  - 552 ا َأ  .» ِإَيل   ُقْل ِإمنَّ
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ه صحابه از كش سپاه بود يبر آرا يجنگ بدر و دستورات حضرتش مبن يز برايت تجهياكح
 يه اگر دستور حضرت بر مبناكردند كدنظر در آن نمودند و عرض يحضرتش درخواست تجد

حضرت  و گفتند يه صحابه مكم شود ينگونه تنظآه كبهتر است  يست برطبق قواعد جنگين يوح
  ر دادند.ييش سپاه را تغيقبول فرمودند و به نظر صحابه آرا

 ياالمر صادق است و متابعت در قسم ثان يدستورات اول ين قاعده برايز هميگر نيدر ازمنه د
گر يديكن دو در قلمرو از يص اياز امور تشخ ياريدارد. گرچه در بس يه منشاء وحكواجب است 

  ست.ين يا ار سادهك

  االمر اطاعت اولي
همة  يو برا خته شدهيبرانگ يتمام امم رسوالن يه براكنيم صراحت دارد بر ايرك ات قرآنيآ
د و از يرا بپرست يه خداكم يفرستاد يرسول يدر هر امت« :553ديفرما يوجود دارد. م يها هاد قوم
همچنين است  .»است يرسول يهر امت يبرا« :554ديفرما يگر ميد يو در جا .»دينكت اجتناب وطاغ

در شرح  .»هستدهنده هستي و براي هر قومي هادي  و نيست جز اينكه تو بيم« :555فرمايد مي ،هادي
ا أَْنتَ «: 556فرمايد اين آيه مي  »ُمْنِذرٌ «واليت  به شأنرسالت نه به شأن تو نيست جز اينكه  »ِإمنَّ

آن ايمان نياورند، قبول كنند يا قبول نكنند، و  يابر تو نيست ايمان بياورند باكيانذاركننده هستي و 
اي  كننده و براي هر قومي هدايت »قـَْوٍم هاد َو ِلُكلِّ «. باشد از عدم اجابت قومش تسلّي براي او ص مي

كه رسول مانند كسي است كه از خواب  است در زمان تو، و بعد از تو، و معناي انذار گذشت و اين
كه در آن راهي به آبادي  باشددر صحرايي  دهد كسي را كه مخاوف بيم ميكند، و از  بيدار مي

گمراهي خود و  بهقوي وجود دارد، و  اتموذيو مارهاي مهلك و سباع كثير ندارد و در آن 
آيد كه  و انذار ناگزير در طلب كسي برميي بيدارهنگام ندارد. پس  شعورصحرا  اين اتهلكم

، و آن داللت كننده همان هادي نمايدن صحرا خارج ايو از  هدايت كندبتواند او را به راه آبادي 
  »رساند. مي معموراست كه او را به 

                                                                                                                                                                                              
 » ُدوا اهللََّ َو اْجَتِنُبوا الطَّاُغوتُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًال َأِن اْعبُ    َلَقْد بـََعْثنا يف«، 36سوره نحل، آيه  - 553
 » َو ِلُكلِّ أُمٍَّة َرُسول«، 47سوره يونس، آيه  - 554
ا َأْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِّ قـَْوٍم هاد«، 7سوره رعد، آيه  - 555  »ِإمنَّ
 .615-616صفحات ترجمه،  7بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 556
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صيص زماني و مكاني ندارند يعني براي همه امم در طول تاريخ و در سراسر آيات فوق تخ
ها در طول تاريخ در سراسر زمين هادي تعيين  و براي تمام قومشود  مي زمين رسول برانگيخته

گردد. و با فرقي كه ميان رسول و نبي و ولي ذكر شد هركدام از اين مقامات وظيفة خاصي در  مي
تك تك افراد بشر به سوي فالح اجتماعي و فردي از سطوح پائين تا منتها  رشد و هدايت جوامع و

ها مظاهر عقل هستند و تبعيت از آنها تبعيت از عقل است و راه  مراتب سلوك دارند. اين شخصيت
 باشد. در ات عقلي ميينجات انسانها و جوامع انساني چه فردي و چه اجتماعي تبعيت از عقل و منو

د و كسي كه شكه خدا هدايت كرد پس او هدايت را كسي «: 557فرمايد ريم ميك باره قرآن اين
. در آيات ديگر نيز همين موضوع تصريح شده است كه »يستمرشد ن وليبراي او گمراه شد پس 

 خداوند در قرآنو  .»كسي را كه خدا گمراه كرد پس هيچ راهنمائي براي او نيست« :558فرمايد مي
بگو اي مردم، من فرستاده خدا بر همه « :559فرمايد داند. مي ين تبعيت ميكريم بناي هدايت را در هم

شما هستم. آن خدايي كه فرمانروايي آسمانها و زمين از آن اوست و هيچ خدايي جز او نيست زنده 
ميراند. پس به خدا و رسول او آن پيامبر اُمي كه به خدا و كلمات او ايمان دارد، ايمان  كند و مي مي

يعني  بگو، ،ُقلْ «: 560فرمايند در شرح اين آيه مي .»و از او پيروي كنيد باشد كه هدايت شويدبياوريد 
ظاهر كرديم پس را بر آنها صدق رسالت توست  آناوصاف تو و آنچه كه به ما از آنكه  بعد

اي مردم همانا من رسول  »َمجيعاً  أَيـَُّها النَّاُس ِإّينِ َرُسوُل اهللَِّ ِإَلْيُكْم «رسالتت را بر آنها ظاهر كن و بگو: 
الَّذي َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو رسالت من اختصاص به گروهي خاص ندارد خدا براي همة شما هستم، 

كسي كه پادشاهي آسمانها و زمين از آن اوست خدايي جز او نيست  َو ُمييتُ   اْألَْرِض ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو ُحيْيي
يت او مدبر او و يتمرجع و وا ئيتاشاره به مبد ثالثهف اوصميراند، ا يكند و م و اوست كه زنده مي

 رد كندن اتا بد براي خدا ذكر نموداست حيات و ممات به توحيد الهيت او و به اين كه او فاعل  و
گويند مدبر عالم، دو مبدأ قديم و  ، و ثنويه را كه مييستعالم مبداء نبراي گويند  دهريه را كه مي

گويند مبدأ عالم خداست و  را كه مي اي و ثنويههستند مستقل نور و ظلمت يا يزدان و اهريمن 
                                                                                                                                                                                              

ُ فـَُهَو اْلُمْهَتِد َو َمْن ُيْضِلْل فـََلْن َجتَِد َلُه َولِيًّا ُمْرِشداَمْن «ِ ، 17سوره كهف، آيه  - 557  »يـَْهِد اهللَّ
ُ َفما َلُه ِمْن هادٍ «، 33سوره رعد، آيه  - 558  .33افر آيه غو سوره  36و23همچنين سوره زمر آيات  »َمْن ُيْضِلِل اهللَّ
ِإّينِ َرُسوُل اهللَِّ ِإَلْيُكْم َمجيعًا الَّذي َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو ُقْل  َأيـَُّها النَّاُس «، 158سوره اعراف، آيه  - 559
هللَِّ َو َكِلماتِِه َو اتَِّبُعوُه َلعَ   ُحيْيي ِ يِّ الَّذي يـُْؤِمُن  هللَِّ َو َرُسوِلِه النَِّيبِّ اْألُمِّ ِ  »ونلَُّكْم تـَْهَتدُ َو ُمييُت َفآِمُنوا 
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يزدان است و حيات از اوست و خير  خالقشده است، و لكن  خلقزشت يزدان  فكراهريمن از 
هللَِّ َو َرُسوِلهِ فَآمِ  كه مرگ از اوست شرّ اهريمن استخالق  ِ پس ايمان بياوريد به خدا و رسول او،  ُنوا 

ص و  قول نبيو تفريع بر خطاب به مردم  به صرفقول خداي تعالي است  بيانگر قول نبي ص يا
يِّ الَّذ« ،»َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدون« :اود از ايمان در اينجا ايمان عام است به قرينه قول رام هللَِّ َو  النَِّيبِّ اْألُمِّ ِ ي يـُْؤِمُن 

كه از آن به ايمان به خدا و او  هو تدويني ةتكوينينبي امي كه ايمان بياوريد به خدا و كلمات  »َكِلماتِهِ 
َو  561، اْلَمالِئَكُة اْلُمَقرَّبُونكه آن اشاره به مراتب عالم از شود  مي رسل او تعبيرو و او كتب او ماليكه 

َ�فًّا ع  َأْجِنَحٍة َمْثىن و داراي 564رُكَّعًا ُسجَّداً و مالئكة  563اْلُمَدبِّراِت َأْمراً و  562الصَّافَّاِت    565َو ُثالَث َو ُر
سجن و شياطين و  تن ملكوت علياست و عالم خلق و ملكوت سفلي كه از دار جنّآكه مقام است 

از شود  مي بيراز آن به مراتب واليت و نبوت تعحسب نزول است، و  به. اين اشقياء و مذنبين است
 يكصد و بيست و چهار هزار وصي تعبيربه يكصد و بيست و چهار هزار نبي و آن در اخبار به 

نه ايمان به كلمات خدا ايمان به غيب و  او صد از ايمان رامو  اين به حسب صعود است. وشود  مي
به  كه او صرا شود. زي شهودي نيست بلكه ايمان تحققّي است كه از آن به حقّ اليقين تعبير مي

 »َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدون«و تبعيت كنيد او را به امتثال اوامر او  »َو اتَِّبُعوهُ «جميع مراتب و كلمات متحقّق است 
و قبول واليت اتباع او را هدايت به ايمان به علي ع  و به نبي صشايد هدايت شويد به واليت. ايمان 

ُقْل ال َمتُنُّوا َعَليَّ ِإْسالَمُكْم َبِل اهللَُّ َميُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهداُكْم «تعالي:  اوچنانكه در قول همداد.  قرارع او 
گذارد كه هدايت كرد شما را  منّت ميشما  راسالمتان منت مگذاريد، بلكه خدا ب ربگو: ب 566» ِلْإلميان

 ميثاقواليت علي ع با بيعت خاص و آن به واليت علي ع، زيرا ايمان مقابل اسالم يا  ايمانبه 
يا  عاين امر يا واليت علي  معرفتايمان همانا چنانكه در اخبار ما آمده است،  استمخصوص 

                                                                                                                                                                                              
 . مالئكة مقرّب.172سوره نساء، آيه  - 561
 . صف بستگان صف.1سوره صافّات آيه  - 562
 . مدبران كارها.5سورة نازعات، آيه  - 563
 . در ركوع در سجده.ركَّعاً سجدا .29سورة فتح، آيه  - 564
َع َيزيُد ِيف   َأْجِنَحٍة َمْثىن  اْحلَْمُد هلِلَِّ فاِطِر السَّماواِت َو اْألَْرِض جاِعِل اْلَمالِئَكِة ُرُسًال ُأويل .1 سورة فاطر، آيه - 565 َو ُثالَث َو ُر

را رسوالن  سپاس خداى راست كه آفريننده آسمانها و زمين است و فرشتگان. ٍء َقدير ُكلِّ َشيْ    اْخلَْلِق ما َيشاُء ِإنَّ اهللََّ َعلى
افزايد كه خدا بر هر چيز قادر  گردانيد و داراى دو و سه و چهار بال و پر قرار داد، هر چه بخواهد در آفرينش مى

 است.
 . 17سوره حجرات، آيه  - 566
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  »باشد. مي آنهادخول در امر 
و ما تو را جز براي اينكه عموم بشر را بشارت دهي و برحذرداري نفرستاديم « :567فرمايد مي و

برخي حدود نهصد يا بيشتر از آيات قرآن را درباره بشارت و انذار  .»دانند وليكن اكثر مردم نمي
اند و اين سهم از آيات كه سهم زيادي (حدود يك هفتم) از قرآن را به خود اختصاص داده  دانسته

و  َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاسِ «: 568اند ت اين موضوع است. در شرح اين آيه فرمودهاست مبين اهمي
جاء «، مانند آنهاهمه  به معني »الّناس«حال است مقدم بر  »كاّفة«نفرستاديم تو را مگر براي همه مردم، 

فرد از خارج  آن و منع عموم به »ةً حالكون الّناس كافّ «دهد  مثل اين است كه معني مي »كاّفةً  الّناس
به معني منع  »كافة للناسرسالة  «مفعول مطلق محذوف است، يعني براي . يا صفت شدن از تحت آن

يعني ما تو را در اين صورت  است، »َأْرَسْلنا«يا حال از مفعول آنها از اتباع هواهايشان است. 
َبشرياً  براي مبالغه است. »ء«در اين صورت  ومانع شوي.  يشاننفرستاديم مگر مردم را از اتّباع هواها

 َو َنذيراً  .از حيث ايمانشان و استعدادشان ايمان هستندمؤمنين و كساني كه مستعد براي بشارت دهنده 
َو لِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس  .شانو غفلت شانكفر حيثمؤمنان و مستعدان از براي كافران و براي و بيم دهنده 

، يا عموم رسالت تو را، يا آنها داراي جهت علم را رسالت تودانند  اكثر مردم نميوليكن  ال يـَْعَلُمونَ 
و كنند. از صادق (ع) در حديث است:  ند تا رسالت تو را بدانند و لذا رسالت تو را انكار مينيست

خبرده : گفت(ع) است كه به مردي  وسفيد و سياه، جنّ و انس. و از ا ازهمه ارسال كرد او را براي 
: كتاب محكمش گفتخداي عزّ و جل در نيست كه آيا مرا از رسول ص آيا عام بود براي مردم؟ 

براي اهل شرق و غرب و اهل آسمان و زمين از جنّ و انس، آيا  »َو ٰما َأْرَسْلٰناَك ِاالّٰ ٰكافًَّة ِللنّٰاسِ «
ص از مدينه خارج نشد  خدا رسولهمانا : گفتدانم.  رسالتش را بر همه آنها تبليغ كرد؟ گفت: نمي

يل (ع) امر كرد كه : خداي تعالي به جبرئگفتسپس  پس چگونه به اهل شرق و غرب رساند؟!
چين و مانند جلوي او طوريكه براي رسول خدا آشكارش كرد بزمين را با يك پر از بالش گرفت و 

هر قومي را به زبان خودشان و د، نك كف دستش بود، به اهل شرق و غرب نگاه ميچروك 
هيچ و خواند،  و به نبوتش ميعزّ و جلّ به سوي خداي خودش د و آنها را هد مخاطب قرار مي

. و در اخبار ه باشدخودش آنها را دعوت كردنبي ص ماند مگر آنكه  مياي و شهري باقي ن قريه
 حمّمدو  ال اله اّال اهللّٰ شهادت به ماند مگر آنكه در آنجا  اين مضمون است كه زميني باقي نميزيادي 

                                                                                                                                                                                              
 »اِس ال يـَْعَلُمونَ َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبشريًا َو َنذيرًا َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّ «، 28سوره سباء، آيه  - 567
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 »ظهور قائم (ع).در رجعت يا  د وليكن دروشسرداده ندا  اهللّٰ   رسول
ايد اطاعت كنيد خدا را و  اي كساني كه ايمان آورده« 569:ةين را در آيم مرجع ديرك قرآن

اطاعت كنيد رسول و صاحبان اجازه از ميان خودتان را و چون در چيزي به نزاع رسيديد پس به 
خدا و رسول مراجعه كنيد اگر ايمان به خدا و روز آخر داريد. اين خوب است و بهترين معني را 

 أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا « 570:نديفرما يالسعاده م  انير بيه در تفسين آيدر شرح افرموده است. معرفي  »دارد
ايد خدا را اطاعت كنيد در آنچه كه نازل شده و مخصوصاً  اي كساني كه ايمان آوردهَأِطيُعوا اهللََّ 

عمدة آنچه كه نازل شده و آن چيزي است كه صالح شما و رفع نزاع و رد اختالف شما به آن بسته 
است، و آن عبارت از تعيين كسي است كه در همة امور دنيوي و اخروي خود، و همچنين در هر 

ُ َو َرُسولُُه َو شما مشتبه شود به او مراجعه كنيد. و آن قول خداي تعالي است چيزي كه بر  ا َوِليُُّكُم اهللَّ ِإمنَّ
و اطاعت  َو َأِطيُعوا الرَُّسولَ اختالفي بين آنان نيست كه آن در مورد علي ع است.  571 ...الَّذيَن آَمُنوا

را از آن نهي كرده است. پس آنچه رسول بكنيد در چيزي كه براي شما آورده و در چيزي كه شما 
و مخصوصاً عمده  572پيغمبر براي شما آورده است بگيريد و از آنچه نهي كرده است دوري گزينيد

بعد از آنكه گفت: آيا من به شما از خودتان اولي نيستم؟  573چيزي كه آورده است و آن قول اوست
                                                                                                                                                                                              

 ٍء فـَُردُّوُه ِإَىل  َشيْ  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهللََّ َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَناَزْعُتْم ِيف  ،59سورة نساء، آيه  - 569
هللَِّ َو اْلَيْوِم اْآلِخِر ذِلَك َخْريٌ َو َأْحَسُن َِْويالً  ِ  .اهللَِّ َو الرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن 

 . 112 –121ترجمه، صص  4، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 570
ا َوِليُُّكُم اهللَُّ َو َرُسولُُه َو  .55سورة مائده، آية  - 571 همانا  . الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن يُقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُهْم راِكُعونَ ِإمنَّ

نيست جز اينكه ولي شما خدا و رسول است و كساني كه ايمان آوردند آنانند كه نماز برپاي دارند و ايتاي زكات 
 كنند و آنها ركوع كنندگانند.

تَـُهواَو ما  .7سورة حشر، آية  - 572 اُكْم َعْنُه فَانـْ َ ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما   .آ
مثَُّ قَاَل َو   فـََقاَل ُقْل ال َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىب... ب اإلشارة و النص على أمري املؤمنني ،٢٩٥ ،١، الكايف - 573

َِيِّ  َِيِّ ذَ  ِإَذا اْلَمْوُؤَدُة ُسِئَلْت  تَـْلُتُموُهْم َو قَاَل َذْنٍب قُِتَلْت يـَُقوُل َأْسأَُلُكْم َعِن اْلَمَودَِّة الَِّيت َأنـَْزْلُت َعَلْيُكْم َفْضَلَها َمَودَِّة اْلُقْرَىب  ْنٍب قـَ
ُتْم ال تـَْعَلُموَن قَاَل اْلِكَتاُب ُهَو الذِّ  ْكُر َو َأْهُلُه آُل ُحمَمٍَّد ع َأَمَر اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ ِبُسَؤاهلِِْم َو َملْ َجلَّ ِذْكُرُه َفْسئَـُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنـْ

َزلْ  َ ِللنَّاِس ميـُْؤَمُروا ِبُسَؤاِل اْجلُهَّاِل َو َمسَّى اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ اْلُقْرآَن ِذْكرًا فـََقاَل تـََباَرَك َو تـََعاَىل َو أَنـْ ا نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َو نا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلتُـبَـنيِّ
 َو َجلَّ َأِطيُعوا اهللََّ َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن َو قَاَل َعزَّ َو َجلَّ َو ِإنَُّه َلذِْكٌر َلَك َو ِلَقْوِمَك َو َسْوَف ُتْسئَـُلوَن َو قَاَل َعزَّ 

ُهْم فـََردَّ   َلْو َردُّوُه ِإَىل اهللَِّ َو ِإَىل الرَُّسوِل َو ِإىل ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم َو قَاَل َعزَّ َو َجلَّ وَ  ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَـْنِبُطونَُه ِمنـْ ُأوِيل اْألَْمِر ِمنـْ
لرَّدِّ ِإَلْيِهْم فَـ  ِ ُهُم الَِّذيَن َأَمَر ِبطَاَعِتِهْم َو  ِة اْلَوَداِع نـََزَل َعَلْيِه اْألَْمَر َأْمَر النَّاِس ِإَىل ُأوِيل اْألَْمِر ِمنـْ َلمَّا َرَجَع َرُسوُل اهللَِّ ص ِمْن َحجَّ

َرئِيُل ع فـََقاَل  أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ ما أُْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن رَبَِّك َو ِإْن ملَْ تـَْفَعْل َفما بـَلَّْغَت رِ  ال  ساَلَتُه َو اهللَُّ يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهللََّ َجبـْ
َ أَ  يـَُّها النَّاُس َمْن َوِليُُّكْم َو َأْوَىل ِبُكْم ِمْن يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلكاِفرِيَن فـََناَدى النَّاَس فَاْجَتَمُعوا َو َأَمَر ِبَسُمَراٍت فـَُقمَّ َشوُْكُهنَّ مثَُّ قَاَل ص 

← 
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و بين آنها اختالفي نيست كه اين كالم از رسول خدا ص  َمْوَالهُ َعِليٌّ هذا َمْن ُكْنُت َمْوَالُه فَ  فرمود: بدانيد
را تكرار نكرد تا اشاره به تعيين اولواالمر باشد و اينكه  أطيعُوالفظ َو ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم  574است.

                                                                                                                                                                                              ← 
ُفِسُكْم فـََقاُلوا اهللَُّ َو َرُسولُُه فـََقاَل َمْن ُكْنُت َمْوَال  ُه فـََعِليٌّ َمْوَالُه اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواَالُه َو َعاِد َمْن َعاَداُه َثَالَث َمرَّاٍت فـََوقـََعْت َحَسَكُة َأنـْ

ِه فـََلمَّا َقِدَم اْلَمِديَنَة الَّ َأْن يـَْرفَ النَِّفاِق ِيف قـُُلوِب اْلَقْوِم َو قَاُلوا َما َأنـَْزَل اهللَُّ َجلَّ ِذْكُرُه َهَذا َعَلى ُحمَمٍَّد َقطُّ َو َما يُرِيُد إِ  َع ِبَضْبِع اْبِن َعمِّ
َنا ِبَك وَ  َنا َو َشرَّفـَ َ َرُسوَل اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ َجلَّ ِذْكُرُه َقْد َأْحَسَن ِإَليـْ ْتُه اْألَْنَصاُر فـََقاُلوا  َ�ِديَقَنا َو  َأتـَ َنا فـََقْد فـَرََّح اهللَُّ   بِنُـُزوِلَك بـَْنيَ َظْهَرانـَيـْ

َْتِيَك ُوُفوٌد َفَال َجتُِد َما تـُْعِطيِهْم فـََيْشَمُت ِبَك اْلَعُدوُّ فـَُنِحبُّ َأْن َُْخَذ ثـُُلثَ َكبَّ  َ َو َقْد   َأْمَواِلَنا َحىتَّ ِإَذا َقِدَم َعَلْيَك َوْفُد َت َعُدوَّ
َلْم يـَُردَّ َرُسوُل اهللَِّ ص َعَلْيِهْم شَ  َة َوَجْدَت َما تـُْعِطيِهْم فـَ َرئِيُل ع َو قَاَل ُقْل ال َأْسئَـُلُكْم َمكَّ َْتِيِه ِمْن رَبِِّه فـَنَـَزَل َجبـْ َتِظُر َما  ْيئًا َو َكاَن يـَنـْ

َو َما يُرِيُد ِإالَّ َأْن يـَْرَفَع ِبَضْبِع اْبِن  َو ملَْ يـَْقَبْل َأْمَواَهلُْم فـََقاَل اْلُمَناِفُقوَن َما َأنـَْزَل اهللَُّ َهَذا َعَلى ُحمَمَّدٍ   َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىب
َنا َأْهَل بـَْيِتِه يـَُقوُل َأْمِس َمْن ُكْنُت َمْوَالُه فـََعِليٌّ َمْوَالُه َو اْليَـْوَم ُقْل ال أَ  ِه َو َحيِْمَل َعَليـْ مثَُّ نـََزَل   ْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىبَعمِّ

َ حمَُ عَ  َرئِيُل فـََقاَل  ُه َجبـْ َ ئَـَنا مثَُّ َأ يـْ َمَك َلْيِه آيَُة اْخلُُمِس فـََقاُلوا يُرِيُد َأْن يـُْعِطيَـُهْم َأْمَواَلَنا َو فـَ َّ ُد ِإنََّك َقْد َقَضْيَت نـُبـُوََّتَك َو اْسَتْكَمْلَت َأ مَّ
رَ  ِة ِعْنَد َعِليٍّ ع فَِإّينِ ملَْ َأتْـُرِك اْألَْرَض ِإالَّ َو ِيلَ ِفيَها َعاِملٌ تـُْعَرُف ِبِه طَاَعِيت وَ  فَاْجَعِل اِالْسَم اْألَْكبَـَر َو ِمريَاَث اْلِعْلِم َو آَ  ِعْلِم النـُّبُـوَّ

ًة ِلَمْن يُوَلُد بـَْنيَ قـَْبِض النَِّيبِّ ِإَىل ُخُروِج النَِّيبِّ اْآلَخِر قَاَل فَ  ِالْسِم اْألَْكَربِ َو ِمريَاِث اْلِعْلِم َو أَ تـُْعَرُف ِبِه َوَالَيِيت َو َيُكوُن ُحجَّ ِ َ�ى ِإَلْيِه  ْو
ٍب أَْلفَ  َ ٍب يـَْفَتُح ُكلُّ َكِلَمٍة َو ُكلُّ  َ َْلِف َكِلَمٍة َو َأْلِف  ِ َ�ى ِإَلْيِه  ِة َو َأْو ِر ِعْلِم النـُّبُـوَّ َ َبٍ آ   . َكِلَمٍة َو َأْلَف 

َراِهيَم َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِعيَسى َعْن يُوُنَس َو َعِليُّ  - ١... جل و رسوله على ب ما نص هللا عز و ،٢٨٦ ،١ ،الكايف - 574 َعِليُّ ْبُن ِإبـْ
ٍد َأِيب َسِعيٍد َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِعيَسى َعْن يُوُنَس َعِن اْبِن ُمْسَكاَن َعْن َأِيب  َ عَ  ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن َسْهِل ْبِن ِزَ ْبِد اهللَِّ ع َعْن َبِصٍري قَاَل َسأَْلُت َأ

َسْنيِ ع قـَْوِل اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َأِطيُعوا اهللََّ َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم فـََقاَل نـََزَلْت ِيف َعلِ  يِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب َو احلََْسِن َو احلُْ
َزَلْت َسمِّ َعِلّياً َو َأْهَل بـَْيِتِه ع ِيف ِكَتاِب اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ قَاَل فـََقاَل ُقوُلوا َهلُْم ِإنَّ َرُسوَل اهللَِّ ص نَـ فـَُقْلُت َلُه ِإنَّ النَّاَس يـَُقوُلوَن َفَما َلُه َملْ يُ 

ً َو َال َأْربَعًا َحىتَّ َكاَن َرُسوُل اهللَِّ ص ُهَو الَِّذي فَ  سََّر َذِلَك َهلُْم َو نـََزَلْت َعَلْيِه الزََّكاُة َو ملَْ ُيَسمِّ َهلُْم َعَلْيِه الصََّالُة َو ملَْ ُيَسمِّ اهللَُّ َهلُْم َثَال
َلْم يـَُقْل َهلُْم ُطوُفوا ُأْسُبوعًا َحىتَّ َكاَن ِمْن ُكلِّ َأْربَِعَني ِدْرَمهًا ِدْرَهٌم َحىتَّ َكاَن َرُسوُل اهللَِّ ص ُهَو الَِّذي َفسََّر َذِلَك َهلُْم َو نـََزَل احلَْجُّ   فـَ

 ِمْنُكْم َو نـََزَلْت ِيف َعِليٍّ َو احلََْسِن َو َرُسوُل اهللَِّ ص ُهَو الَِّذي َفسََّر َذِلَك َهلُْم َو نـََزَلْت َأِطيُعوا اهللََّ َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِيل اْألَْمرِ 
ِ�يُكْم ِبِكَتاِب اهللَِّ َو َأْهِل بـَْيِيت فَِإّينِ َسأَْلُت اهللََّ َعزَّ  اْحلَُسْنيِ فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ ص ِيف َعِليٍّ َمْن ُكْنُت َمْوَالُه فـََعِليٌّ  َمْوَالُه َو قَاَل ص ُأو

نَـُهَما َحىتَّ يُوِرَدُمهَا َعَليَّ اْحلَْوَض فََأْعطَاِين َذِلَك َو قَاَل َال تـَُعلُِّموُهمْ  قَاَل ِإنـَُّهْم َلْن ُخيْرُِجوُكْم فـَُهْم َأْعَلُم ِمْنُكْم َو  َو َجلَّ َأْن َال يـَُفرَِّق بـَيـْ
ْ َمْن َأْهُل بـَْيتِ  َلْم يـُبَـنيِّ َلْو َسَكَت َرُسوُل اهللَِّ ص فـَ ِب َضَالَلٍة فـَ َ ِب ُهًدى َو َلْن يُْدِخُلوُكْم ِيف  َ ِه َالدََّعاَها آُل ُفَالٍن َو آُل ُفَالٍن َو ِمْن 

َزَلُه ِيف ِكتَ  رَُكْم َتْطهِ َلِكنَّ اهللََّ َعزَّ َو َجلَّ أَنـْ ُ ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َو يَُطهِّ ا يُرِيُد اهللَّ ريًا َفَكاَن َعِليٌّ َو اِبِه َتْصِديقًا ِلَنِبيِِّه ص ِإمنَّ
َسَلَمَة مثَُّ قَاَل اللَُّهمَّ ِإنَّ ِلُكلِّ َنِيبٍّ َأْهًال َو ثـََقًال َو  احلََْسُن َو اْحلَُسْنيُ َو فَاِطَمُة ع فََأْدَخَلُهْم َرُسوُل اهللَِّ ص َحتَْت اْلِكَساِء ِيف بـَْيِت ُأمِّ 

اهللَِّ َهُؤَالِء َأْهِلي َو ثِْقِلي فـََلمَّا قُِبَض َرُسوُل َهُؤَالِء َأْهُل بـَْيِيت َو ثـََقِلي فـََقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة َأ َلْسُت ِمْن َأْهِلَك فـََقاَل ِإنَِّك ِإَىل َخْريٍ َو َلِكنَّ 
لنَّاِس ِلَكثْـَرِة َما بـَلََّغ ِفيِه َرُسوُل اهللَِّ ص َو ِإقَاَمِتِه لِلنَّاِس َو َأْخذِ  ِ ِه بَِيِدِه فـََلمَّا َمَضى َعِليٌّ ملَْ َيُكْن َيْسَتِطيُع ص َكاَن َعِليٌّ َأْوَىل النَّاِس 

اَرَك ِليٍّ َو َال اْلَعبَّاَس ْبَن َعِليٍّ َو َال َواِحدًا ِمْن ُوْلِدِه ِإذًا َلَقاَل احلََْسُن َو اْحلَُسْنيُ ِإنَّ اهللََّ تـَبَ َعِليٌّ َو َملْ َيُكْن ِليَـْفَعَل َأْن يُْدِخَل ُحمَمََّد ْبَن عَ 
 ص َكَما بـَلََّغ ِفيَك َو َأْذَهَب َعنَّا الّرِْجَس َكَما َو تـََعاَىل َأنـَْزَل ِفيَنا َكَما َأنـَْزَل ِفيَك فََأَمَر ِبطَاَعِتَنا َكَما َأَمَر ِبطَاَعِتَك َو بـَلََّغ ِفيَنا َرُسوُل اهللَِّ 
َ َملْ َيْسَتِطْع َأنْ  َا ِلِكَربِِه فَـَلمَّا تـُُويفِّ ُ َعزَّ  َأْذَهَبُه َعْنَك فـََلمَّا َمَضى َعِليٌّ ع َكاَن احلََْسُن ع َأْوَىل ِ  يُْدِخَل ُوْلَدُه َو َملْ َيُكْن ِليَـْفَعَل َذِلَك َو اهللَّ

َيْجَعَلَها ِيف ُوْلِدِه ِإذًا َلَقاَل اْحلَُسْنيُ َأَمَر اهللَُّ ِبطَاَعِيت َكَما َأَمَر   َو َجلَّ يـَُقوُل َو ُأوُلوا اْألَْرحاِم بـَْعُضُهْم َأْوىل بِبَـْعٍض ِيف ِكتاِب اهللَِّ فـَ
َغ ِفيَك َو ِيف َأبِيَك َو َأْذَهَب اهللَُّ َعينِّ الّرِْجَس َكَما َأْذَهَب َعْنَك َو َعْن َأبِيَك ِبطَاَعِتَك َو طَاَعِة َأبِيَك َو بـَلََّغ ِيفَّ َرُسوُل اهللَِّ ص َكَما بـَلَّ 

← 
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اولواالمر، كسي است كه شأنش شأن رسول، و امرش امر او و طاعتش طاعت او در هر طاعتي كه 
ديگري نباشد است. و تفسير اولواالمر به فرماندهان لشگرها و پادشاهان صوري غير آن طاعت 

اسالمي نقض صدر آيه يا التزام نسخ آن و يا التزام به جمع نقيضين است در وجوب طاعت آنها در 
نزاعي نيست، نزاع در طاعت آنها در امر دين از باب غير تقيه است و از آن   امر دنيا يا محض تقيه،

عطف براي جمع است و بعضي از سالطين فساق هستند  واوزيرا كه  آيد آنچه كه ذكرشد،  مي الزم
گانه ممكن نيست،  هاي سه كه امر آنها برخالف امر خدا و امر رسولش ص است و جمع بين اطاعت

پس وجوب اطاعت از آنها يا بايد ناقض وجوب اطاعت رسول ص باشد يا ناسخي براي آن باشد يا 
كنند، امر  ه اجتماع نقيضين باشد. زيرا كه سالطين جور وقتي كه به قتل نفس محترمي امر ميملتزم ب

آنها متناقض با نهي خداي تعالي از آن است، و همچنين است حال آنها در امر به نديمانشان به شرب 
مقصود خمر با اينكه خداي تعالي از آن نهي كرده است. و تقرير آن اين است كه اگر به زعم آنان 

كنند و نهي  از اولواالمر، سالطين باشد طبق صريح آيه طاعت از آنها در جميع آنچه كه امر مي
آيد ايراد نشود كه مخصص او صدر آيه است، زيرا كه امر  نمايند بدون هيچ تخصيصي الزم مي مي

عت به طاعت خدا و رسول ص قبل از طاعت سلطان مفيد به طاعت سلطان است در جايي كه با طا
 گوئيم: كه در اين هنگام امر به طاعت سلطان، لغو خدا و رسول منافات نداشته باشد. در جواب مي

زيرا اگر امر سلطان مطابق امر خدا و رسول باشد كه امر به اطاعت خدا و رسول كافي است شود  مي
م وجوب و احتياج به طاعت سلطان نيست و اگر امر سلطان منافي امر خدا و رسول باشد مفيد عد

طاعت سلطان است. و اگر مطابقت و عدم مطابقت امر سلطان با امر خدا و رسول معلوم نباشد در 
اين صورت، يا ما مأمور به تشخيص مطابقت و يا عدم آن هستيم و بعد از تشخيص همان دو حالت 

ين هستيم آيد. و اگر ما مأمور به تشخيص مطابقت نباشيم، در اين صورت يا ملتزم به ا قبل پيش مي
كه امر سلطان مبين امر خدا و رسول و مطابق با آن است كه اين خالف فرض و التزام مذهب خصم 
است، يا اينكه ملتزم نيستيم (كه امر سلطان مبين امر خدا و رسول باشد) كه در اين صورت الزمة 

ا كه اطاعت اطاعت از سلطان تشويق و تحريك به حرام از جانب خدا و توالي باطل است. و هرج

                                                                                                                                                                                              ← 
َ�اَرْت ِإَىل اْحلَُسْنيِ ع ملَْ َيُكْن َأَحٌد ِمْن َأْهِل بـَْيِتِه َيْسَتِطيُع َأْن َيدَِّعَي َعَلْيِه َكَما َكاَن  َعَلى َأبِيِه َلْو َأرَاَدا ُهَو َيدَِّعي َعَلى َأِخيِه َو فـََلمَّا 
َ�اَرْت ِحَني َأْفَضْت ِإَىل اْحلَُسْنيِ ع َفَجَرى َِْوي   ُل َهِذِه اْآليَِة َو ُأوُلوا اْألَْرحاِم بـَْعُضُهْم َأْوىلَأْن َيْصرِفَا اْألَْمَر َعْنُه َو ملَْ َيُكوَ ِليَـْفَعَال مثَُّ 

َ�اَرْت  َ�اَرْت ِمْن بـَْعِد َعِليِّ ْبِن اْحلَُسْنيِ ِإَىل ُحمَمَِّد ْبِن عَ بِبَـْعٍض ِيف ِكتاِب اهللَِّ مثَُّ  ِليٍّ ع َو قَاَل ِمْن بـَْعِد اْحلَُسْنيِ ِلَعِليِّ ْبِن اْحلَُسْنيِ مثَُّ 
  .الّرِْجُس ُهَو الشَّكُّ َو اهللَِّ َال َنُشكُّ ِيف رَبَِّنا َأَبداً 
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كنند واجب شود، الزم است كه طاعت آنها در جائي كه  سالطين در جميع آنچه كه امر و نهي مي
مخالف امر و نهي خدا و ناقض آن دو است واجب باشد، در اين صورت يا اين است كه وجوب 
طاعت آنها (سالطين) مقدم بر وجود طاعت خداست و وجوب طاعت خدا هم به حال خود باقي 

آيد، يا اينكه رافع وجوب طاعت خدا و بيان پايان پذيرفتن وجوب طاعت  كه نقض الزم مي است
شويم كه  آيد. يا ملتزم به بقاي هر دو وجوب طاعت مي خداست كه در اين صورت نسخ الزم مي

آيد اجتماع نقيضين جايز باشد. زيرا كه تعلّق امر و نهي به يك قضيه در زمان واحد مستلزم  الزم مي
ين است كه ايجاب و سلب آن قضيه جايز باشد و آن تناقض است. حاصل مطلب اين است كه ا

اگر منظور از اولواالمر سالطين باشند متناقض با صدر آيه است. به خالف وقتي كه مقصود از 
اولواالمر كسي باشد كه شأنش شأن نبي ص و امرش امر او و عملش عمل او باشد و خودش از خطا 

شود. و اگر چيزي  صوم باشد كه در اين صورت امر او، موافق و مبين امر رسول ص ميو لغزش مع
جز اين آيه در اثبات مدعاي شيعه نبود همين آيه كافي بود و احتياج به غير آن نبود. عليرغم اينكه 

وين هاي متعدد عقلي و نقلي غير از اين بر مدعاي شيعه وجود دارد كه قوم در كتابهايشان تد دليل
و حديث  خريهكند را، آية  اند و توسل آنها به اجماع و حديث: امت من بر خطا اجتماع نمي كرده

نمايد و كثرت اخبار به نحوي است  غدير كه پيامبر خدا در حضور جمع كثيري ايراد فرمود دفع مي
چون بعضي  . از سوي ديگر اجماع، تنها يك ادعا و افترا است575كه انكار آن برايشان ممكن نيست

                                                                                                                                                                                              
ُرُه َعْن َسْهٍل َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِعيَسى َو  -٣... ب اإلشارة و النص على أمري املؤمنني ،٢٩٣ ،١، الكايف - 575 ُحمَمَُّد ْبُن اْحلَُسْنيِ َو َغيـْ

يعًا َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِسَناٍن َعْن ِإْمسَاِعيَل ْبِن َجاِبٍر َو عَ  اْلَكِرِمي ْبِن َعْمٍرو َعْن َعْبِد اْحلَِميِد ْبِن َأِيب ْبِد ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي َو ُحمَمَُّد ْبُن اْحلَُسْنيِ مجَِ
َ�ى يُوَشُع ْبُن نُوٍن ِإَىل وَ  َ�ى ُموَسى ع ِإَىل يُوَشَع ْبِن نُوٍن َو َأْو َلِم َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل َأْو يـْ َلِد َهاُروَن َو َملْ يُوِص ِإَىل َوَلِدِه َو َال الدَّ

ْلَمِسيِح ع فـَلَ ِإَىل َوَلِد ُموَسى إِ  ِ َرُة َخيَْتاُر َمْن َيَشاُء ِممَّْن َيَشاُء َو َبشََّر ُموَسى َو يُوَشُع  مَّا َأْن بـََعَث اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ نَّ اهللََّ تـََعاَىل َلُه اْخلِيـَ
َِْيت ِمْن بـَْعِدي َنِيبٌّ اْمسُُه أَ  ُء بَِتْصِديِقي َو َتْصِديِقُكْم َو ُعْذِري َو  ْمحَُد ِمْن ُوْلِد ِإْمسَاِعيَل ع َجيِياْلَمِسيَح ع قَاَل اْلَمِسيُح َهلُْم ِإنَُّه َسْوَف 

َا َمسَّاُهُم اهللَُّ تـََعاَىل اْلُمسْ  َم اْألَْكبَـَر َو ُهَو َتْحَفِظَني ِألَنـَُّهُم اْسُتْحِفُظوا اِالسْ ُعْذرُِكْم َو َجَرْت ِمْن بـَْعِدِه ِيف اْحلََوارِيَِّني ِيف اْلُمْسَتْحَفِظَني َو ِإمنَّ
َزْلنا َمعَ  اْلِكَتاُب الَِّذي يـُْعَلُم ِبِه ِعْلُم ُكلِّ َشيْ  ْبِلَك َو َأنـْ ُهُم ٍء الَِّذي َكاَن َمَع اْألَْنِبَياِء ص يـَُقوُل اهللَُّ تـََعاَىل َو َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًال ِمْن قـَ

ْجنِيُل َو اْلُفْرقَاُن ِفيَها ِكَتاُب نُوٍح َو ِفيَهااْلِكتاَب َو اْلِميزاَن اْلِكَتاُب اِالْسُم اْألَكْ  َا ُعِرَف ِممَّا يُْدَعى اْلِكَتاَب التـَّْورَاُة َو اْإلِ ِكَتاُب   بَـُر َو ِإمنَّ
َراِهيَم   ِهيَم َو ُموسىُ�ُحِف ِإْبرا  َ�اِلٍح َو ُشَعْيٍب َو ِإبْـَراِهيَم ع فََأْخبَـَر اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ ِإنَّ هذا َلِفي الصُُّحِف اْألُوىل ُ�ُحُف ِإبـْ فَأَْيَن 

ِ�يَُّة ِيف َعاملٍِ  َلْم تـََزِل اْلَو ُ�ُحُف ُموَسى اِالْسُم اْألَْكبَـُر فـَ َراِهيَم اِالْسُم اْألَْكبَـُر َو  ُ�ُحُف ِإبـْ َا   بـَْعَد َعاملٍِ َحىتَّ َدفـَُعوَها ِإَىل ُحمَمٍَّد ص ِإمنَّ
بَُه بـَُنو ِإْسَرائِيَل َو َدَعا ِإَىل اهللَِّ َعزَّ فـََلمَّا بـََعَث اهللَُّ َعزَّ َو   َو َجلَّ َو َجاَهَد ِيف َجلَّ ُحمَمَّدًا ص َأْسَلَم َلُه اْلَعِقُب ِمَن اْلُمْسَتْحِفِظَني َو َكذَّ

ِ�يَِّك فـََقاَل َربِّ إِ  َعْث ِإلَْيِهْم َنِيبٌّ َسِبيِلِه مثَُّ َأنـَْزَل اهللَُّ َجلَّ ِذْكُرُه َعَلْيِه َأْن َأْعِلْن َفْضَل َو نَّ اْلَعَرَب قـَْوٌم ُجَفاٌة ملَْ َيُكْن ِفيِهْم ِكَتاٌب َو ملَْ يـُبـْ
َ َأْخبَـْرتـُُهْم ِبفَ  ُ جَ َو َال يـَْعرُِفوَن َفْضَل نـُبُـوَّاِت اْألَْنِبَياِء ع َو َال َشَرفـَُهْم َو َال يـُْؤِمُنوَن ِيب ِإْن َأ لَّ ِذْكُرُه َو ال َحتَْزْن ْضِل َأْهِل بـَْيِيت فـََقاَل اهللَّ

ِ�يِِّه ِذْكرًا فـََوَقَع النَِّفاُق ِيف قـُُلوِِْم فـَعَ  ِلَم َرُسوُل اهللَِّ ص َذِلَك َو َما يـَُقوُلوَن َعَلْيِهْم َو ُقْل َسالٌم َفَسْوَف يـَْعَلُموَن َفذََكَر ِمْن َفْضِل َو
← 
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بكر را رد  ها نيز در سقيفه حاضر نشدند، و جمعي خالفت ابو از صحابه از بيعت خارج شدند و خيلي
بكر در حال حيات رسول خدا ص  كردند و از طرفي متوسل شدن آنان به امام جماعت شدن ابي

ميد كه ابوبكر براي نماز، خود دليلي عليه آنهاست، زيرا پيامبر ص بعد از اينكه بهبود يافت و فه
براي مردم امام شده است با اينكه هنوز ضعيف بود، از خانه بيرون آمد و ابوبكر را قبل از اتمام نماز 
از جاي خود كنار زد و خود امامت مردم را به عهده گرفت، و اين دليلي است كه ابوبكر به امر 

بكر در حال  خدا بر امامت ابي پيامبر امام نشده بود و امامت سزاوار او نبود، وگرنه تقرير رسول
شد. و حديث اينكه آن دو نفر آقاي پيرمردان بهشت هستند از جهت عقل  حيات خودش واجب مي

باشند.  و نقل مورد قبول نيست، زيرا اهل بهشت بر شريفترين حاالت كه حالت جواني است مي
حديث: اگر من مبعوث  چنانكه وارد شده است كه اهل بهشت در سن نوجوانان تازه سال هستند. و

كند (كه  شد، قول نبي ص در حقّ متخلّفين از لشكر اسامه را تكذيب مي شدم عمر مبعوث مي نمي
پيامبر فرمود، خدا لعنت كند كسي را كه از پيوستن به لشكر اسامه تخلّف كند). به احضار قلم و 

حديث باال را  گويد،  ذيان ميدوات براي رفع نزاع و قول او (عمر) دربارة پيامبر: كه اين مرد، ه
كند. اگر از سوي ديگر حتّي به زعم خودشان ابوبكر خليفة بالفصل است، و پيامبر با  تكذيب مي

علي ع عقد برادري بسته (نه با عمر)، و در وصيت به اداي ديونش علي ع را وصي قرار داده است، و 
گفته است: تو نسبت به من به منزلة هارون  هايش را به علي ع محول كرده است، و به او انجام وعده

رساند كه  به موسي ع هستي و اينكه علي ع در زير كساء به منزلة خود پيامبر است، همة اينها مي
                                                                                                                                                                                              ← 

َ ُحمَمَُّد َو َلَقدْ  ِت اهللَِّ َجيْحَ  فـََقاَل اهللَُّ َجلَّ ِذْكُرُه  ِ بُوَنَك َو لِكنَّ الظَّاِلِمَني  َ�ْدُرَك ِمبا يـَُقوُلوَن فَِإنـَُّهْم ال ُيَكذِّ ُدوَن َو نـَْعَلُم أَنََّك َيِضيُق 
ٍة َهلُْم َو َكاَن َرُسوُل اهللَِّ ص يـََتأَلَُّفُهْم َو َيْسَتِعُني بِبَـْعِضِهْم عَ  َلى بـَْعٍض َو َال يـََزاُل ُخيْرُِج َهلُْم َشْيئًا ِيف َفْضِل َلِكنـَُّهْم َجيَْحُدوَن ِبَغْريِ ُحجَّ
ِ�يِِّه َحىتَّ نـََزَلْت َهِذِه السُّورَُة فَاْحَتجَّ َعَلْيِهْم ِحَني ُأْعِلَم ِمبَْوتِِه َو نُِعَيْت ِإَلْيِه نـَْفُسُه فَـقَ    اَل اهللَُّ َجلَّ ِذْكُرُه َفِإذا فـََرْغَت فَاْنَصْب َو ِإىلَو

ِ�يََّك فََأْعِلْمُهْم َفْضَلُه َعَالنَِيًة فـََقاَل ص َمْن   رَبِّكَ  ُكْنُت َمْوَالُه فـََعِليٌّ َمْوَالُه اللَُّهمَّ فَاْرَغْب يـَُقوُل ِإَذا فـََرْغَت فَاْنَصْب َعَلَمَك َو َأْعِلْن َو
َعثَ  ُ َو َرُسولُُه َلْيَس ِبَفرَّاٍر يـَُعرُِّض ِمبَْن َرَجَع َواِل َمْن َواَالُه َو َعاِد َمْن َعاَداُه َثَالَث َمرَّاٍت مثَُّ قَاَل َألَبـْ نَّ رَُجًال حيُِبُّ اهللََّ َو َرُسوَلُه َو حيُِبُُّه اهللَّ

يِن َو قَاَل  ْ�َحابَُه َو ُجيَبُِّنونَُه َو قَاَل ص َعِليٌّ َسيُِّد اْلُمْؤِمِنَني َو قَاَل َعِليٌّ َعُموُد الدِّ ُ َأ لسَّْيِف َعَلى َهَذا ُهَو الَّ ُجيَنبِّ ِ ِذي َيْضِرُب النَّاَس 
 ِِ ِرٌك ِفيُكْم َأْمَرْيِن ِإْن َأَخْذُمتْ  َ َنَما َماَل َو قَاَل ِإّينِ  َما َلْن َتِضلُّوا ِكَتاَب اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َو َأْهَل بـَْيِيت احلَْقِّ بـَْعِدي َو قَاَل احلَْقُّ َمَع َعِليٍّ َأيـْ

َرِيت َأيـَُّها  َعْلُتْم ِيف الثـََّقَلْنيِ ِعتـْ  َو الثـََّقَالِن ِكَتاُب اهللَِّ َجلَّ ِذْكُرُه َو النَّاُس اْمسَُعوا َو َقْد بـَلَّْغُت ِإنَُّكْم َسَرتُِدوَن َعَليَّ اْحلَْوَض فََأْسأَُلُكْم َعمَّا فـَ
تَـْهِلُكوا َو َال تـَُعلُِّموُهْم فَِإنـَّهُ  ْلِكَتاِب الَِّذي يـَْقَرأُُه النَّاُس َأْهُل بـَْيِيت َفَال َتْسِبُقوُهْم فـَ ِ ُة ِبَقْوِل النَِّيبِّ ص َو  ْم َأْعَلُم ِمْنُكْم فـََوقـََعِت اْحلُجَّ

ُ ِلُيْذِهبَ  ا يُرِيُد اهللَّ ْلُقْرآِن ِإمنَّ ِ ُ َهلُْم  ْلَكَالِم َو يـُبَـنيِّ ِ َلْم يـََزْل يـُْلِقي َفْضَل َأْهِل بـَْيِتِه  رَُكْم َتْطِهريًا َو قَاَل َعْنُكُم الّرِْجَس أَ  فـَ ْهَل اْلبَـْيِت َو ُيَطهِّ
ا َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ  َحقَُّه َفَكاَن َعِليٌّ ع َو َكاَن   مثَُّ قَاَل َو آِت َذا اْلُقْرىب  ٍء فََأنَّ هلِلَِّ ُمخَُسُه َو ِللرَُّسوِل َو ِلِذي اْلُقْرىب َعزَّ ِذْكُرُه َو اْعَلُموا َأمنَّ

 ِ� َر ِعْلِم النـُّبُـوَّةِ َحقُُّه اْلَو َ  .يََّة الَِّيت ُجِعَلْت َلُه َو اِالْسَم اْألَْكبَـَر َو ِمريَاَث اْلِعْلِم َو آ
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به بعثت بايد اولي به اين باشد (و حديث باال صحيح نيست) و (حديث) تأسي جبرئيل به   مستحقّ
ز او (نيز صحيح نيست)؛ و اين مطلب كه تأسي به ابوبكر در پوشيدن پشم و رضايت خواستن خدا ا

كند. با اينكه خداوند  پيامبر ص بهتر و طلب رضايت پيامبر ص سزاوارتر است آن را تكذيب مي
و  576 َو َلَسْوَف يـُْعِطيَك رَبَُّك فـََرتْضىفرمايد:  كند كه مي راضي ساختن پيامبر ص را به آينده موكول مي

ُُم كند، و آية  (حديث) فرار شيطان از هيبت عمر به فرار عمر در جنگ احد را تكذيب مي َا اْسَتَزهلَّ ِإمنَّ
در مورد فراركنندگان جنگ احد نازل شده است. حاصل مطلب اينكه  577الشَّْيطاُن بَِبْعِض ما َكَسُبوا

يرا كه آنها با زبان حال و قال مقدماتي كه آنها با آگاهي يا ناآگاهي تنظيم كردند مختلّ است. ز
گويند كه: ابوبكر معصوم نبود، و هركس كه معصوم نباشد اشكالي ندارد كه خليفة رسول باشد،  مي

و هركس كه خليفه بودن او ممكن باشد و امت  پس ابوبكر ممكن است كه خليفة رسول باشد، 
كر خليفه است. در جواب اجماع بر خالفت او كرده باشند پس او خليفة رسول است، پس ابوب

گفت ابوبكر ممكن است خليفه باشد و امت بر آن اجماع  گوئيم: صغري در قياس دوم كه مي مي
آيد، و هم به جهت  اند باطل است، و هم امكان خالفت او (ابوبكر) باطل است چنانكه مي كرده

(كه معصوم به غيرمعصوم  هَخريَ اجماع امت، چنانكه دانستي. و كبراي آن نيز باطل است به سبب آية 
گوئيم: ابوبكر نيز مانند عمر از جيش اسامه  برتري دارد). صغري در قياس اول مسلّم است، بلكه مي

تخلّف كرد تا چه برسد به معصوم بودنش. اما كبراي قياس اول نيز فاسد است، زيرا كه رسول ص 
رسالت و خالفت مانند خداوند كند كه صاحب  داراي رسالت و خالفت الهي بود و اين اقتضا مي

به هر يك، در مقام خودش نگاه كند و حقّ هرچيزي را بر حسب استعداد و زبان استحقاقش بدهد، 
تواند باشد و فقط سلطنت  و هرچيزي را با اسباب حفظش، حفظ كند، وگرنه خليفة خدا نمي

ردست او بشود، و اين تواند داشته باشد كه صاحب سلطه نسبت به هركسي باشد كه داخل در زي مي
كند كه به حسب دنيا و تصرّف در آن به هر نحو كه بخواهد بر آنها تصرّف داشته  سلطنت اقتضا مي

باشد. پس اگر مقصود از خليفه بودن و امكان عدم عصمت او، خليفه بودن و سلطنت و غلبه در دنيا 
جايز است، ولي بحث و باشد، مسلّم است كه در چنين حالي عصمت الزم نيست، بلكه فسق او 

كند كه صاحبش مانند رسول  كالم در خالفت رسالت و سياست الهي است و اين وصف اقتضا مي
بينا و ناقد و عالم به مرتبة هريك و استعداد و زبان (خواست) استعداد آن باشد، و برزخ و واسطة 
                                                                                                                                                                                              

 . و بزودي پروردگارت به تو بدهد كه راضي شوي.5سورة الضحي، آية  - 576
 فكنده بود.. نيست جز اينكه به سبب برخي اعمالشان شيطان آنها را به خطا ا155سورة آل عمران، آية  - 577
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مين و نابودكنندة حرث بين خلق و حق بوده و هريك را به كمال و غايتش برساند وگرنه مفسد در ز
شود. از سوي ديگر اگر خلق تصديق نكند كه او از جانب خدا بصير است، و به خفيات  و نسل مي

موجودات و آشكاريهاي آنها آگاه است، و بر حفظ هريك در مرتبة خودش تواناست، و توان اين 
و باطناً مردم تسليم شود  ينم از صميم قلب واقع  را دارد كه حقّ هركسي را بدهد، اطاعت خلق از او،

برند. پس اگر بدانند كه او معصوم نيست و در آنچه  گردند، و در نتيجه، از او نفع اخروي نمي او نمي
كند ممكن است خطا كند، چگونه تسليم او شوند. و مسأله عصمت چيزي است  كه به آنها القا مي

لم به باطن امور، چيزي نيست كه كه نص در حقّ او اقتضا كرده است، چون عصمت و بصيرت و ع
از ظاهر بشري معلوم باشد و با ديدن درك شود تا براي مردم شناختن آن ممكن باشد، بلكه عصمت 

كند مگر كسي كه احاطه به آن داشته و عالم به سرائر و خفيات  امر خفي است كه آن را درك نمي
كن نيست. و در آيات، موقوف بودن او باشد. بنابراين كسي كه نصي بر او نباشد خالفت او مم

اند: موكول بودن رياست الهي بر اذن  شفاعت به اذن خدا، اشاره به اين توقّف هست. لذا صوفيه گفته
و اجازه، از ضروريات مذهب يا نزديك به آن است، و سلسلة اجازة آنها منضبط است و دست به 

هللا عليهم نيز قائل به آن هستند و سلسله رسد. و فقها رضوان ا دست و نفس به نفس به معصوم ع مي
اجازة ايشان مضبوط است، بلكه در صدر اول چنين بودند كه اگر براي يكي اجازة سخن گفتن با 

زد و حديثي از احاديث  شد با احدي در امر دين حرف نمي دشمنان و روايت از معصوم حاصل نمي
معروف است، پس اكنون هم مانند صدر  كرد. و مشايخ اجازة روايت نيز معصومين را روايت نمي

اسالم هركس ادعاي خالفت و نيابت رسالت بدون اذن و اجازه بكند از عذاب رهائي ندارد و چون 
رسول ص مؤسس احكام سياسي و عبادات قالبي است، و از مردم از اين جهت بيعت گرفته است 

از جهت قلب، هدايت كننده و اصالح  لذا اخذ اين بيعت را از اين جهت اسالم نامند، و نيز پيامبر
كنندة احوال باطن و بيان كنندة آداب قلبي است و از اين جهت نيز از مردم بيعت گرفته است، و 

شود، لذا خليفة پيامبر يا بايد از هر دو جهت جانشين او باشد مانند علي ع  اين بيعت، ايمان ناميده مي
طرف و حافظ هر دو جانب باشد، و يا اينكه از  و اوالد معصومين او و هركسي كه جامع هر دو

مانند فقها و علماي شريعت رضوان اهللا عليهم كه متصدي احكام شود  مي جهت اول جانشين پيامبر
ظاهري و آداب سياست هستند، و يا اينكه از جهت دوم جانشين او هستند مانند صوفية صافي طويه 

و احكام قلب است. و نزاع بين جهال دو گروه كه هريك  از شيعه كه تمام اهتمامشان به احوال باطن
كند، ناشي از جهل به حقيقت رسالت و غفلت از كيفيت نيابت است، زيرا  ديگري را انكار مي
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هريك از آنها اگر اذن و اجازه براي او حاصل شود در مرتبة خود نايب بوده و در كارش مأجور و 
ع به او و اخذ از او هستند. و هريك از آن دو گروه طاعتش واجب است، و مردم محكوم به رجو

شود. پس  و شيطان بوده و مردود مي َخّناسشود، بلكه  مي َنْسناساگر براي او اجازه حاصل نشود 
نزاع در محلّش واقع نشده بلكه حق اين است كه نفاق به وفاق تبديل شود، و هرگروه به گروه 

ري است از او اخذ كند و با همديگر صلح كنند، زيرا كه مقابل برگردد و چيزي را كه در شأن ديگ
شود. و داستان پيروي موسي ع از خضر ع  نياز از باطن نيست و باطن بدون ظاهر كامل نمي ظاهر بي

با اينكه موسي ع به مراتب افضل و باالتر از خضر ع است دليل اين است كه جايز است كسي كه 
ي ديگر برتر از اوست مراجعه كند پس بايد صاحب باطن در جهتي برتر است به كسي كه در جهت

در احكام ظاهري به عالم شرع رجوع كند، و صاحب شرع در احكام باطني به عالم طريقت مراجعه 
كند. پس هرگاه مصالحه كردند و توافق نمودند، بهتر اين است كه به كمك هم ادعاي هر منافق 

دفع نمايند. و بطالن آن ادعا را ظاهر سازند و دين را از  كند دروغگو را كه ادعاي فتوا و سلوك مي
هاي شياطين و دروغگويان حفظ نمايند. و تلبس بعضي از زنادقه به لباس صوفيه، و همچنين  غائله

اند، و صدور اعمال منافي  تلبس كساني از عوام كه خود را به صوفيه بسته، به لباس آنها درآمده
كه صوفي شيعه را سرزنش كرد، زيرا آنان شود  نمي قول و عمل، موجبشريعت از آنها از جهت 

كامالً مراقب هستند كه چيزي مخالف شريعت چه از نظر قول و چه فعل انجام ندهند، بلكه 
گويند ترك قيد اين است كه انسان مقيد به شريعت شود و مراقب هستند كه بر زبانشان جز آنچه  مي

فَِإْن تَناَزْعُتْم ِيف است، جاري نشود تا چه برسد به فعل و اعتقاد آنان. كه بر زبان شريعت جاري شده 
اگر در چيز كوچك تا چه برسد به چيز بزرگ و مخصوصاً نبأ عظيم كه عبارت از خالفت  ءٍ  َشيْ 

 و اويل االمر نفرمود: به خدا و رسول مراجعه كنيد، فـَُردُّوُه ِإَىل اهللَِّ َو الرَُّسوِل باشد، با هم نزاع داشتيد، 
زيرا مقصود اصلي اين است كه هرگاه بين شما تنازع در تعيين ولي امر واقع شد، پس آن را به خدا 
و رسول رد كنيد، و اگر براي شما ولي ّ امر را تعيين نمودند جميع امورتان را به او برگردانيد و در 

ُأوِيل اْألَْمِر  ِإَىل  وَ  فـَُردُّوُه ِإَىل اهللَِّ َو الرَُّسولِ  ءٍ   َشيْ فَِإْن تَناَزْعُتْم ِيف  بعض اخبار آمده است كه آيه چنين بوده:
يعني جميع آن چيزهائي كه ترسيديد در آنها نزاع كنيد به قول خدا و رسول مراجعه كنيد.  ِمْنُكمْ 

اند، به اينكه آن را در كتاب و  چون خدا و رسول همة آنچه را كه به آن احتياج داريد بيان كرده 
... َاطيعُوا اهللاند، زيرا قول خدا  اند، و كسي را كه علم كتاب نزد اوست تعيين نموده سنّت بيان نموده

... من كنت مواله... تا آخر آيه دربارة علي ع است، و قول محمد ص امنا َولّيكُم اهللتا آخر و قول خدا 
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از او و تسليم به او از خود  تا آخر حديث را بيان كرديم كه كسي كه به رجوع كردن به او و اخذ
تر است همان علي ع است. پس اگر در هرچيزي كه ترسيديد  شما به شما سزاوارتر و از همه اليق

نزاع در آن واقع شود به علي ع برگردانيد بعد از آنكه نزاع كلّي را به كتاب و رسول رد كرديد، و 
يچ شك و ترديد و نزاعي در هيچ موردي دربارة علي ع نيز به آنها رجوع كرديد ديگر براي شما ه

ماند. و اگر مردم را بدون در نظر گرفتن كتاب و گفتار رسول ص داور قرار دهيد از طريق رشد  نمي
شويد و اين در (عالم) كبير است. و اما در عالم  و شيوة درست به سوي شك و حيرت خارج مي

يئي از اشياء با شما تنازع كردند آن را به صغير، پس اگر نفس با هوايش و طبيعت با قوايش در ش
روح و عقل عرضه كنيد، پس هرچيزي را كه عقل به آن راضي شد و روح آن را تصديق كرد 

ِإْن  بگيريد، و هرچيزي را كه عقل تصديق نكرد اگرچه نفس به آن راضي باشد آن را ترك كنيد. 
هللَِّ َو اْلَيْوِم اْآلِخرِ  ِ كند كه هرچه را كه بر شما مشتبه  يعني ايمان به خدا و قيامت اقتضا مي ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن 

شود به كتاب و سنّت و به كسي كه علم كتاب و سنّت نزد اوست رجوع كنيد، و ترك رجوع به 
يعني اين كه  ذِلَك َخْريٌ َو َأْحَسُن َِْويالً كتاب و سنّت، بيان كنندة آن است كه ايمان به آن دو نداريد. 

را به محب و  موالهرا به محب و  ولّيكمرا به سالطين، و  اويل االمرشد، بهتر از آن است كه  گفته
  »دوست دارنده تحريف كنيد و رأي باطل خود را درست جلوه دهيد.

اء و ياء و اوليدر همة ازمنه نسبت به همة انب ياله ياياء و اوصياء و اوليت از انبيدستور تبع
شما  يمن برا« 578د:يفرما ي(ع) م م از قول حضرت نوحيرك ه در قرآنكنيمااكبوده  ياء الهياوص

. و 579ن را فرموديز همي(ع) ن و هود .»ديد و مرا فرمان برين هستم. پس از خدا بترسيام يا فرستاده
(ع) به  بي. و شع581ن را فرموديز به قومش همي(ع) ن . لوط580ن را فرمودي(ع) به قوم ثمود هم صالح
د و ينكت ياز من تبع«583 :فرمود ياب موسيو هارون هم در غ 582.را فرمودن يه هميكمردم اَ

                                                                                                                                                                                              
فَاتـَُّقوا اهللََّ َو «فرمايد:  تكرار مي 110در آيه  »نفَاتـَُّقوا اهللََّ َو َأطيُعو   ِإّينِ َلُكْم َرُسوٌل َأمنيٌ «، 107-108سوره شعرا، آيات  - 578

 .»َأطيُعون
فَاتـَُّقوا اهللََّ َو «فرمايد:  تكرار مي 131در آيه  »نفَاتـَُّقوا اهللََّ َو َأطيُعو   ِإّينِ َلُكْم َرُسوٌل َأمنيٌ «، 125-126سوره شعرا، آيات  - 579

 .»َأطيُعون
فَاتـَُّقوا اهللََّ َو « فرمايد: تكرار مي 150در آيه » ِإّينِ َلُكْم َرُسوٌل َأمٌني فَاتـَُّقوا اهللََّ َو َأطيُعونِ «، 143-144سوره شعرا، آيات  - 580

 .»َأطيُعون
 .»َلُكْم َرُسوٌل َأمٌني فَاتـَُّقوا اهللََّ َو َأطيُعونِ ِإّينِ «، 162-163سوره شعرا، آيات  - 581
 .»ِإّينِ َلُكْم َرُسوٌل َأمٌني فَاتـَُّقوا اهللََّ َو َأطيُعونِ «، 178-179سوره شعرا، آيات  - 582
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 و رسول »از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد« 584:ن را فرموديز همي(ع) ن يسيو ع »ديفرمانبردار من باش
ز ي(ع) ن يعل. »دينكامبر اطاعت يد و از پينكبگو از خدا اطاعت «585 ن را فرمود:يز همي(ص) ن رمكا

ه نعمتش را بر شما تمام كفم را انجام دادم بر خداوند است يپس چنانچه من وظا«: 586فرمودن را يهم
ه صالح ك ياركد و در يبرمگردان و از فرمان حق رواست فة شما نسبت به من اطاعت يند و وظك
گران امر يرد را بر دك يه مكن اطاعت خود حضرتش همان ي. و در ا»دينكن يوتاهكدانم  يم
ه خودم قبل از كنيردم جز اكامر ن يزيمن شما را به چ«: 587هكاست  يز حضرتش مروفرمود و ا يم

ن يو ا »ردمك كه خود قبالً آن را تركنيا مگرباز نداشتم  يزيردم و شما را از چكشما بدان عمل 
د چرا يا مان آوردهيه اك  يسانك يا«: 588را فرمودهيرد زيگ يبرم ز درينوع اطاعت خود آمر را ن

د و عمل يبگوئ يزيه چكد يآ يد خداوند سخت به خشم ميبند يارشان نمكه به كد يگوئ يم يسخنان
  .»دينكن

ت يگران از آنها اطاعت و تبعيه دكمبعوث شدند  ياء الهياء و اوصيامبران و اوليه پيلكلذا 
به گران يه دكم جز آنيرا نفرستاد يامبريچ پيه«: 589ديفرما يدهند. م ند و آنها را سرمشق قرارينما

بر اذن  ينتن اطاعت مبيه اكن دارد يه داللت بر اين آيو ا .»ع فرمان او باشنديد مطياجازه خدا با
است  يسكالطاعه  ضرد بدون اذن خدا متوقع اطاعت مردم از او باشد و مفتيس نباكچيخداست و ه

                                                                                                                                                                                              ← 
  .»َو َأطيُعوا َأْمري  فَاتَِّبُعوين«، 90سوره طه، آيه  - 583
 .50و همچنين آل عمران آيه  »َأطيُعونفَاتـَُّقوا اهللََّ َو «، 63سوره زخرف، آيه  - 584
سور مختلف نازل شده: آل  در»َأطيُعوا اهللََّ َو الرَُّسول«آيه . »ُقْل َأطيُعوا اهللََّ َو َأطيُعوا الرَُّسول«، 54سوره نور، آيه  - 585

آمده و در  »هاهللََّ َو الرَُّسولَأطيُعوا «، 13و در مجادله  46 و 20 و 1، در انفال 12، تغابن 92، مائده 59، نساء 132 عمران
آمده و در  »َأِطْعَن اهللََّ َو َرُسوَله« 33 آيه آمده و در احزاب » َو َأِطيُعوْا الرَُّسول« 33آيه  محمدو سورة سوره نور  56آيه 

 .» ُيِطيُعوَن اهللََّ َو َرُسوَله« :فرمايد ، مي71تمجيد مؤمنين سوره توبه آيه 
 وه والتفّرطوا يفعو التنكصوا عن د ويل عليكم الطاعه ةهلّل عليكم النعم فاذا فعلت وَجَبت«، 50 البالغه نامه نهج - 586

 .»�الح
اكم عن معصيٍة اّال و أتناه یايها الناس اين واهلّل ما أّحثكم عل«، 173البالغه خطبه  نهج - 587  یطاعٍة اال و أسبقكم إليها والأ

  .»قلبكم عنها
 .» َكبُـَر َمْقتاً ِعْنَد اهللَِّ َأْن تـَُقوُلوا ما ال تـَْفَعُلون  َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِملَ تـَُقوُلوَن ما ال تـَْفَعُلونَ « ،2-3سوره صف، آيات  - 588
ِِْذِن اهللَِّ «، 64سوره نساء، آيه  - 589  .»َو ما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِلُيطاَع 
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ه در آن ك ييامبرش فرمان برد او را به بهشتهاياز خدا و پ يسكهر«: 590ه مؤذّن باشد، و فرمودهك
ه از خدا كاست و هر يبزرگ يابيامكن ياست درآورد و همواره در آنجا خواهد بود و ا ينهرها جار

ند و همواره در آنجا خواهد كند او را داخل در آتش كو رسولش فرمان نَبرد و از حدود او تجاوز 
امبرش فرمان يه از خدا و پك يسانكو «: 591ديفرما ي. و م»نندهكخوار ياوست عذاب يبود و برا

ه از خدا و ك يسكو «: 592و فرمود ،»نند رستگارانندك يم يزگاريترسند و پره ياز خدا م برند و يم
  .»افته استيدست  يبزرگ يابيامكند به كامبرش اطاعت يپ

و هركه از خدا و پيامبر اطاعت كند همراه با « 593:خداوند در اين اطاعت بشارت فرموده كه
نعمتشان داده است چون انبياء و صديقان و شهدا و صالحان و اينان چه كساني خواهد بود كه خدا 

اطاعت كند خدا سي كه و كَو َمْن يُِطِع اهللََّ َو الرَُّسوَل « :594اند در شرح اين آيه فرموده .»نيكو رفيقانند
آنچه كه دربارة علي (ع) كرد قبول آنگاه كه دربارة علي (ع) پس به قبول امر آنها را و رسول 

، نزد او مقبول التجاء كندبه او  صدقبرد، و كسي كه از  التجاءكند و به او  رجعتاند به او  گفته
د، گير ميثاق خدا مي كند و از او بيعت و ميرحم به او خواهد شد و هر كس كه نزد او مقبول باشد 

فَُأولِئَك َمَع « در واليتش داخل كندا او ركه علي (ع) كس كند، و هر  و او را در واليت خودش مي
او با كساني همراه خواهد بود كه خدا به آنها نعمت داده است البتّه كه نعمت  »الَّذيَن أَنـَْعَم اهللَُّ َعَلْيِهمْ 

باشد، پس هر كسي كه به نبوت و كماالت آن رسيد، به آن  حقيقي همان علي (ع) و واليت او مي
واليت علي  به وقوفشد مگر كه ابتالء از آنها كسي ابتالء نشد (ع) و نرسيد مگر با واليت علي 

يقَني َو الشَُّهداِء َو الصَّاِحلَني َو َحُسَن ُأولِئَك رَفيقاً « (ع) دِّ از پيامبران و صديقان و شهداء  »ِمَن النَِّبيَِّني َو الصِّ
د، و صديق وش ميو نبي انساني است كه به او چيزي وحي و صالحين و آنها رفيقان نيكوئي هستند 

كه در او حيثي ق از اعوجاج خارج شده باشد، به لكسي است كه از جهت قول و فعل و عقيده و خ

                                                                                                                                                                                              
اُر خاِلديَن فيها َو تِْلَك ُحدُ «، 13-14سوره نساء، آيات  - 590 ْ وُد اهللَِّ َو َمْن ُيِطِع اهللََّ َو َرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ

رًا خاِلدًا فيها َو َلُه َعذاٌب ُمهنيٌ  ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعظيمُ  ِ� اهللََّ َو َرُسوَلُه َو يـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه   .»َو َمْن يـَْع
 .» َو َمْن ُيِطِع اهللََّ َو َرُسوَلُه َو َخيَْش اهللََّ َو يـَتـَّْقِه فَُأولِئَك ُهُم اْلفاِئُزون«، 52سوره نور، آيه  - 591
 . »َو َمْن ُيِطِع اهللََّ َو َرُسوَلُه فـََقْد فاَز فـَْوزًا َعظيماً «، 71سوره احزاب، آيه  - 592
يقَني َو الشَُّهداءِ َو َمْن ُيِطِع «، 69سوره نساء، آيه  - 593 دِّ َعَم اهللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َو الصِّ َو  اهللََّ َو الرَُّسوَل فَُأولِئَك َمَع الَّذيَن َأنـْ

  .»الصَّاِحلَني َو َحُسَن ُأولِئَك رَفيقاً 
 .133-134ترجمه، صفحات  4بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 594
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و  كند. خارج سازد زيرا مبالغه اين را اقتضا مي اعوجاج، و ديگران را نيز از ه باشدباقي نمانداعوجاج 
كنند. و شهدا  و ديگران را هم كامل ميشدند كه خودشان كامل كساني اوصيا هستند مراد از آنها 

اند و نزد  اند، و به مقام قلب رسيده جذب غيب را مشاهده كردهبا سلوك يا  اكساني هستند كه ب
كساني هستند كه در  آنهااز مراد يا  اند. كه علي است، حاضر شدهكسي پروردگارشان در واليت 

، ولي به جستندو صالحين در اينجا كساني هستند كه به واليت توسل جهاد به شهادت رسيدند، 
  ».داز صدق سلوك كردن ليكنمقامي در آن نرسيدند 

و هركه مخالفت كند  هركه از پيامبر اطاعت كند از خدا اطاعت كرده است« 595فرمايد: ميو 
و هركه  »َمْن ُيِطِع الرَُّسولَ «« 596اند: در شرح اين آيه فرموده .»پس ما تو را به نگهباني آنها نفرستاديم

پس به  »فـََقْد َأطاَع اهللََّ « .دارداشاره به تعليل  رسول را اطاعت كند، وضع مظهر در موضع مضمر
هي امر و نآمبلّغ است و  اويا اينكه  اطيعوا الّرسولتحقيق خدا را اطاعت كرده است، در قول او 

از  قويانسبت او به خدا  و، گشتاز خودش فاني شد و به خدا باقي  رسول صخداست يا اينكه 
: هر كه مرا گفتاز بشريت او است چنانكه اتم و ظهور خدا در او باشد  مي نسبت او به بشريتش

داند  مي يت اوهر كس او را اطاعت كند از جهت ظهور بشرو را ديده است.  يق حقحقبه تببيند، 
ماضي آورد تا داللت به  َقدْ براي اين همراه با ، و وقبل از حيثيت بشريت ا اطاعت نمودهكه خدا را 

َو َمْن «در او بر نسبت او به بشريتش.  شنسبت او به خدا و ظهور براي تقدم بر ماضي بودنش كند
ماضي با اينكه فعل در معطوف عليه مستقبل است براي  بهو كسي كه روگرداند، آوردن  »تـََوىلَّ 

تولّي امري است  وبر سبيل تجدد نبوده است،  بعد چيزي كهشود  مي اطاعت امري است كه حادث
از خدا روگردان شوند  به تحقيق پستجددي در آن نيست، جدا از بقاء بر آن كه بر آن  روفطم

تو را به نگهباني آنها  »َفما َأْرَسْلناَك َعَلْيِهْم َحفيظاً «. شوند حسرت آنها نخور كه از تو روگردان مي
  »تا حسرت خوري كه آنها را حفظ نكردي. ،نفرستاديم

كند كه در  هايي داخل مي و هركه از خدا و پيامبرش اطاعت كند او را به بهشت« :597و فرموده
  .»كند برتابد به عذابي دردآورش عذاب مي آن نهرها روان است و هركه سر

ن يو مناقب ا يژگيان وياست به ب يه عالم الهكاالمر  ين اطاعت از اوليت ايبا توجه به اهم
                                                                                                                                                                                              

 »َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطاَع اهللََّ َو َمْن تـََوىلَّ َفما َأْرَسْلناَك َعَلْيِهْم َحفيظاً «، 80سوره نساء، آيه  - 595
 .149-150 ترجمه، صفحات 4بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 596
ً أَليماً َو َمْن ُيِطِع اهللََّ َو َرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْري «، 17سوره فتح، آيه  - 597 ْبُه َعذا اُر َو َمْن يـَتَـَولَّ يـَُعذِّ ْ  .»ِمْن َحتِْتَها اْألَ



  299     سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت

 

ان يم. در بيجوئ يالسعادات استمداد م ف مجمعيار از رسالة شركن يم و در ايپرداز يت ميشخص
بدانكه افراد انسان بقسمت اولي منقسم ميشوند بدو قسم: «: 598نديفرما يو عالئم او م يمناقب عالم اله

يك صنف آنهايند كه از درخت شيرين الهي پيوند خورده و بواسطة آن پيوند درخت وجود خود 
را، الهي و شيرين كرده و اين فرقه حكم اينها اينست كه از اهل بهشتند مادام كه آن پيوند را 

باشند كه آن پيوند را خشكانيده باشند چنانكه  فرقه آنها مي نخشكانيده باشند، كه مرتد فطري در اين
باشند كه استعداد پيوند خوردن را باطل كرده باشند، كه در هر  مرتد فطري در فرقة ديگر آنها مي

دو ارتداد فطري عبارتست از بطالن واليت فطري چه واليت تكليفي داشته باشند مثل آنها كه پيوند 
چه نداشته باشند مثل آنها كه پيوند واليت نخورده استعداد پيوند خوردن را واليت خورده باشند، و 

اند،  اند، يا از مقام تقليد و استماع تجاوز نكرده باطل كرده باشند، و اين فرقه كه پيوند واليت خورده
ام و اينها را اصناف بسيار و اختالف بيشمار و مع ذلك تمام آنها محكوم بنجات و از اهل بهشتند ماد

اند و في الجمله اثر معلوم خود را  كه پيوند واليت را نخشكانيده باشند، و يا از مقام تقليد گذشته
اند، و اين  اند، لكن از احتياج بعالم وقت بيرون نرفته بذوق و وجدان يا شهود و عيان ادراك نموده

تجاوز كرده، لكن از فرقه اگرچه اثر علم خود را در خود مييابند و كردار اينها از تقليد محض 
اند، و در اين حال اگر از شيخ وقت خود سرپيچند و بخودسري و  پيروي و نيازمندي تجاوز نكرده

خودرأيي برآيند البته هالك گردند، بلكه بايد پيوسته آنچه را بذوق يا در واقعه يا در منام بيابند بر 
حق آنرا از باطل تميز دهد، و وجه شيخ وقت خود عرضه دارند، تا شيخ وقت صحيح آنرا از سقيم و 

صحت و سقم آنرا براو اظهار دارد و يا از مقام پيروي گذشته و اتصال بعالم قدس يافته كه عالم 
ملكوت باشد و اينها يا در همان عالم باقي و التفات بماوراء كه كثرات باشد ندارند، كه مجذوبين 

فته از عالم وقت، چه اجازة روايت و چه اجازة باشند، يا التفات بكثرات دارند و اذن و اجازه گر
طريقت، و اينها را باسم عالم و شيخ و متّقي و حليم ووصي و سيد ميخواندند، و گاهي شيخ روايت 
را عالم و شيخ طريقت را حليم و متقي و صاحب هر دو اجازه را وصي و سيد ميخواندند. و اينهايند 

ن اينها زنند در اعمال قالبي و قلبي، و تكليف قالبي خود را از علماء باهللا كه مردم بايد دست بداما
مشايخ روايت و احكام قلبي خود را از مشايخ طريقت اخذ كنند، يا هر دو تكليف را از اوصياء كه 

باشند و اين بزرگواران را مراتب و درجات  مشايخ روايت و طريقت هر دو هستند و ذوالرياستين مي
ميرسد بصد و بيست و چهار هزار كه از آنها در اخبار بمراتب انبياء (ع)  بيشمار و بحسب امهات
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اند. و صنف دوم آنهايند كه پيوند درخت الهي بĤنها نرسيده و اينها بدو قسم منقسم  اشعار نموده
اند، و  ميشوند: قسمي كه فطرت اسالم را باطل كرده يعني استعداد پيوند واليت را باطل كرده

فطري چنانكه گذشت و اينها مقبول التوبه نيستند و دربارة اينها و دربارة آنها كه پيوند  اينهايند مرتد
باشند از بزرگان دين رسيده كه،  واليت خورده و پيوند را فاسد كرده، كه آنها هم مرتد فطري مي

يار كم مردود شيخي را اگر تمام مشايخ عالم جمع شوند و خواهند اصالح كنند نتوانند، و اينها بس
اند، لكن استعداد اين پيوند را دارند و  باشند كه پيوند واليت نخورده ميباشند، و قسم ديگر آنها مي

اينها محكوم عليهم نيستند بهيچ يك، از جنّت و نار، چنانكه پيوند خورده ها محكوم عليهم بالجنّه، 
بـُُهْم َو ِإمَّا باشند كه،  يو مرتدين فطري محكوم عليهم بالنارند، بلكه اينها مرجون المراهللا م ِإمَّا يـَُعذِّ

باشند در هر كيش و ملّت كه باشند، زيرا كه هر پيغمبر كه  ، و اينها اغلب خلق مي599يـَُتوُب َعَلْيِهم
آمد بواسطة اينكه اول بعثت بود و خلق مأنوس باحكام الهي و اسرار غيبي نبودند، ناچار بحكم 

و هيچيك از اسرار را بي پرده اظهار نداشتند، و بعد از رحلت  رسالت هرچه را گفتند در پرده گفتند
آن پيغمبر وصي آن پيغمبر ميرسيد و ميخواست قدري پرده از روي اسرار بردارد، امت آن پيغمبر 
صورت احكام آن ملّت را گرفته و توفيق و تأويل بسوي هواهاي خود مينمودند، و از وصي پيغمبر 

بول واليت او را نميكردند و از پيوند واليت اعراض ميكردند، و اقلّ بتدريج روميگردانيدند و ق
قليلي با آن وصي باقي ميماندند، و آنها كه از پيوند واليت اعراض ميكردند اغلب آن امت ميبودند 
و آنها مرجون المراهللا ميبودند و بمحض قبول رسالت محكوم عليهم بالجنّه نميبودند، چنانكه در 

ل (ص) و بعد از رحلت آن بزرگوار نسبت بوصي آن حضرت همين وضع واقع زمان حضرت رسو
شد، و هيچكدام محكوم عليه بالجنّه نبودند مگر همان چند نفر كه پيوند واليت را قبول كرده 
پيروي آن حضرت نمودند و آنها محكوم عليهم بالجنّه بودند، و آنها كه فطرت قبول واليت را باطل 

ليهم بالنار بودند و آنها قليلي بودند، و ما بقي تماماً مرجون المراهللا بودند و كرده بودند محكوم ع
آنها كه اتصال بعالم قدس يافته بحكم غلبة ملكوت برملك اوصاف و اخالق روحانيين برآنها غالب 
و اوصاف و اخالق بشريت كه اوصاف و جنود جهلند در آنها مغلوب يا تمام خواهد بود. پس اگر 

اوصاف علماء الهي را خواهي بداني رجوع كن بكافي و وافي و حديث شريف مأثور از عالئم و 
جناب صادق (ع) كه در بيان جنود عقل و جهل است، نيك مالحظه كن و هركس را كه موصوف 
باوصاف و جنود عقل ديدي، بدانكه اين شخص اتصال بملكوت و دار علم دارد و اين شخص از 
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دعي اذن و اجازة روايت يا طريقت باشد از او بپذير و خود را بر دامان جملة علماء است اگر خود م
او ببند: كه او است عالم الهي، و اگر موصوف باوصاف و جنود جهل ديدي كسي را، بدانكه او 
جاهل عالم نما است اگرچه در فقه و احكام قالب بوحنيفه وار، چون جعفر بن محمد (ع) نمايد، و 

يق طريق سفيان مانند علي بن ابيطالب را (ع) نمايد، پس كسيكه مدعي علم در احكام قلب و دقا
شريعت يا علم طريقت باشد مالحظه كن حال او را، اگر ديدي كه از شبهه و حرام پرهيز دارد و 

نمايد، بدانكه آن شخص عالم يا شيخ  بفضول مال خود تعهد حال ايتام و ارامله و مساكين مي
اذن و اجازه بود خاك پاي او را سرمة چشم خود كن و در احكام قالبي طريقت است، اگرمدعي 

رجوع بعالم شريعت و در احكام قلب رجوع بعالم طريقت نما، و از آن عالم كه فريفتة جيفة دنيا 
باشد و از حرام پرهيز نكند البته برحذر باش كه دين تو چون پنبه و صحبت او چون آتش است، نظر 

كند از فريفتگان دنيا  كند بندگان خود را و تحذير مي حق تعالي شأنه تنبيه مي كن و ببين كه چگونه
 أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإنَّ  بذكر احبار و رهبان اهل كتاب و تعريض كردن بامت پيغمبر (ص) خود، بقوله: 

لْ  ِ ، يعني دانشمندي و عارفي كه از مال مردم 600باِطلَكثريًا ِمَن اْألَْحباِر َو الرُّْهباِن لََيْأُكُلوَن َأْمواَل النَّاِس 
احتراز نكنند پيروي را شايسته نباشند پس شما فريب زبان نرم آنها را نخوريد و استعداد خود را 

د يز يش يعتنا من جيضعفاء ش یهؤالء اضر علبمعاشرت و پيروي آنها باطل نسازيد، كه حديث شريف: 
�حاب احلس یعل اينهاست. و از جملة صفات روحانيين كه درعام شريعت يا طريقت ، دربارة ع)( نيا

بايد بروز و ظهور داشته باشد، اينست كه از اهل ظلم و ارباب تجبر دوري گزيند و حكّام و سالطين 
جور را عظم و وقر نگذارد، كه اگر چنين باشد عالم الهي و متصل بعالم قدس نباشد اگرچه از 

جعفر (ع) در علم و عرفان نمايد، بلكه پيوسته جانب مظلومين را  يادگرفتني ها چون موسي بن
مراعات كند، و تعهد حال ضعفا و مساكين و ارامله و ايتام نمايد، و بجهت تحذير از آنها كه بهم 
صحبتي اهل ظلم و حكام جور مبتال و مشعوفند، فرمودند در خبري در كافي كه: فقهاء امناء رسلند 

يا، كسي عرض كرد كه چه چيز است دخول ايشان در دنيا؟ فرمودند پيروي مالم يدخلوا في الدن
و در خبر ديگر است كه: هرگاه عالم در باب حاكم بود بد عالمي خواهد بود و بد  »كردن سلطان

. و از جملة »حاكمي، و اگر حاكم در درِ خانة عالم بود پس نيكو حاكمي خواهد بود و نيكوعالمي
عالم متصل بعالم ارواح بايد بروز كند اينست كه در محاكمة بين خلق و صفات روحانيين كه در 

فتوي دادن و نصيحت و مواعظ بندگان خدا هيچ از دنيا و مال آنها منظور نداشته، بلكه محض 
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اصالح عباد و اجراي احكام خدا و خيرخواهي بندگان او خود را بتعب اندازد، كه بندگان خدا از 
ر راحت باشند بلكه پيوسته در طلب راحت بندگان خدا باشد اگر چه بتعب يكديگر و از جانب او د

نفس خود و صرف كردن مال خود باشد كه در خبر فرمود، خود را بتعب اندازد و خلق را در 
پس اگر عالم را ديدي كه باين اوصاف موصوف است، آن عالم، عالم وقت تو است،  »راحت دارد

كن، و اگر عالم را ديدي كه در رفتار و كردار با بندگان خدا خاك پاي او را توتياي چشم خود 
منظور او خير خود اوست البته از آن فرار كن، كه آن عالم ماية هالكت تو است نه ماية نجات تو. و 
از جمله صفات روحانيين است كه با همه كس انصاف دهد، باين معني كه هر كس را در مقام و 

حنن ر مقام و فهم و عقل خود يا شخص كامل چنانكه فرمودند: فهم و عقل او نظر كند، نه د
، و باين معني كه آن چيز را كه براي خود بپسندد براي 601قدر عقوهلم يلم الناس علكاء نيمعاشراالنب

غير بپسندد و آنچه را براي خود نپسندد براي غيرنپسندد، بلكه برتر از اين باشد كه هر كس با او 
مالحظه كند كه چه با او كرده كه او بد كرده، و سبب بد كردن او را در بدكند، بدكردن او را 

وجود خود بجويد و بدكردن او را بخود و نفس خود حواله كند، و بعد از آن بين خود و خداي 
خود او را معذور داند و از خداوند براي او درخواست خير وعفو نمايد، و اگر درخود باعث براي 

ظه كند كه چه كجي در نفس او بوده كه خداوند بندة خود را بتعب انداخته بدكردن او نيابد مالح
كه با او بد كند و كجي او را برطرف كند و چون در خود نقص وكجي را ديد، آنوقت از بد او 
خرسند و در مقام احسان او برآيد و از خداوند خير وعفو او را خواهد، و در ظاهر هم با او احسان 

اين كند انصاف نداده است. پس عزيز من، اگر عالمي را ديدي كه باين اوصاف نمايد كه اگر غير
آراسته و از انصاف تجاوز ندارد، بدانكه آن عالم، عالم وقت و نايب امام تو است، و اگر اين 
اوصاف را در آن نديدي و او را مدعي علم و عرفان و فتوي و ايقان ديدي، بدانكه او غولي است 

و جامة تقواي خود از آن نما كه ترا راه زند و جامة ترا ببرد، و از جملة شعب  راهزن، حفظ خود
انصاف اينست كه حميت و عصبيت را از خود دور كند، و دنيا را و تعارفات و دوستي و رشوت را 
در محاكمات منظور ندارد، پس آن عالمي كه در محاكمة خود خويشي يا دوستي يا آشنائي يا 

و مال را منظور دارد، نائب امام نتواند باشد، و از جملة صفات روحانيين  عرض و جاه و رشوت
اينست كه از حسد پاك باشد، باين معني كه ازخوبي و خوشي دنيا و آخرت بندگان خدا خوشنود 
باشد، و از بدحالي آنها بحسب دنيا يا آخرت دلگير خصوصاً از حال مؤمنين كه بايد بمنزلة جان او 
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منزلة فرزندان صلبي او باشند كه البته از خوشي آنها خوش واز بدي آنها ناخوش باشند، و همه ب
باشد، پس هرگاه كسي را ديدي كه از خوشي بندگان خدا ناخوش و از ناخوشي آنها خوشنود 

  شود، او را از علم بيگانه و باشيطان و ديوان هم خانه شمار: 
  شمع كس افروخته نخواهد ميزآنكه هر بدبخت خرمن سوخته           

و از جملة صفات روحانيين اينست كه شك و ظنّ و تخمين از او دور و بعلم و يقين موصوف باشد، 
پس آن كس كه در كردار و رفتار وگفتار خود بر يقين نباشد از نيابت امام برخوردار نخواهد بود، 

اند كه آنچه مقدر اوست و از آنجمله آرامي است كه بواسطة حوادث دنيا باضطراب نيفتد و يقين د
تخلف نكند و آنچه مقدر او نيست باو نرسد نه اينكه منافق وار بهر آوازي مضطرب شود و گرد 

َ�ْيَحٍة َعَلْيِهماسباب گردد،  باشد، و از آنجمله تسليم است باين معني كه از هيچكس و  602َحيَْسُبوَن ُكلَّ 
نكه از هر نامالئم و هر كس زبان ظاهر و باطن را هيچ چيز در ظاهر و باطن شكوه نداشته باشد، نه اي

بشكوه گشايد و اظهار انزجار دل نمايد، و از آنجمله استواي نظر است بالنسبه بدوست و دشمن، 
باين معني كه با همه كس بيك نظر، نظر داشته باشد اگرچه در مالحظة اجراء احكام الهي فرق 

اينست، و از آنجمله رفق و مدارا است با همه  603،سواء العلم يف كن الناس عنديكلگذارد، كه معني، 
كس نه خرق و خشم، و از آنجمله كظم غيظ است و عفو است، يعني غيظ خود را اظهار ندارد و 
دل خود را از حقد بر بدكردار پاك دارد، نه اينكه چون نامالئم از كسي ديد تا آنجا كه از او برآيد 

از آنجمله حلم است كه بهرنامالئم متغير نشود، نه اينكه تا  در امضاي خشم خود كوتاهي نكند، و
نامالئمي را ديد بغضب آيد و در غضب هم از حق بيرون و در باطل داخل شود، و از آنجمله حفظ 
زبانست، باين معني كه زبان را از غير آنچه بĤن مأمور است حفظ كند و در مجالس بخود فروشي 

علميه بر خلق جلوه ندهد، و زبان بغيبت كسي نگشايد مگر آن كس در نيايد و خود را بذكر مسائل 
كه غيبت او واجب يا مستحب باشد، وعرض كسي را بزبان خود نبرد، و بندگان خدا را بالقاب و 
اوصاف سوء ذكر نكند و پردة كسي را ندرد، بلكه هميشه پرده پوش و ستّار باشد. پس اين ميزان را 

ا بشناس، و از آنجمله استواء مدح و ذم است در پيش او، باين معني بدست گير و عالم وقت خود ر
كه از مدح مادحين خوشنود و از ذم ذامين دلگير نشود، چرا كه از صفات مؤمنين است استواء مدح 

شود مگر وقتيكه مساوي باشد در  و ذم در پيش آنها، چنانكه در خبر است كه: مؤمن، مؤمن نمي
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 . ب«پيش او مدح و ذم خود داند و ذم لكه عالم مدح خلق را هرگاه بي خبر باشند از حاالت او ذم
خلق را مدح خود شمارد، زيرا كه الزمة مدح خلق غرور و غفلت و بپندار انانيت افتادن است، و 
الزمة مذمت بخود مشغول شدن و صفات مذمومه را از خود دور كردنست، و در خبر است كه: 

. پس هركس بمدح مردم خوشنود باشد »دم هرگاه ممدوح باشي در نزد خداباك مدار از مذمت مر
و از مذمت آنها بدحال شود عالم وقت نيست بلكه جاهل عالم نماست، از او بايد حذر كرد و حق 

فتوي  ، پس آن كسكه بمقام604حيُِبُّوَن َأْن ُحيَْمُدوا ِمبا َملْ يـَْفَعُلواتعالي شأنه اين فرقه را مذمت فرمود بقوله. 
يا قضاوت و ساير مناصب الهيه بنشيند، اين لطيفه را ميزان حال و كار خود قرار دهد و ببيند كه اگر 
از مدح مردم خوشنود، چه راست و چه دروغ، و از ذم مردم بدحال ميشود، چه راست و چه دروغ، 

او  ه االنيبيلس فجيهذا جملس البداند كه شايستة مناصب الهي نيست، و حديث شريف را كه فرمود: 
� منظور نظر سازد و خود را بدست خود در شقاوت و هالكت نيندازد و علمي كه داري  ياوشق يو

با حال  605عنده املدح و الذم يستو ي املؤمن مؤمنًا حيتري صيو البا محبت مدح خلق مذموم خواهد بود: 
الهيه نيستي و اگر مدعي  خود موازنه كن، اگر حال موافقت با علم ندارد يقين دان كه اهل مناصب

اند (ع) ميباشند،  شوي هالكي، و جملة اوصاف عقل و اوصاف مؤمنين، اوصاف علماء كه خلفاء ائمه
و جملة اوصاف جهل و اوصاف كافرين از علماء بايد مسلوب باشد. و بالجمله عالم الهي كسي 

است و باعث حصول ايمان  است كه قبول واليت او و گرويدن با او و پيروي او از اركان اسالم
باشد كه هر كس نداشته باشد اسالمش ناقص است و ايمان ندارد، هيچ نظر نميكني در اخبار كه 

اند، و اين  وارد شده است در بيان اركان اسالم كه درهمه اشرف اركان اسالم را، واليت شمرده
كه از اركان اسالم شمرده شود، اركان اسالم از امور قلبيه نيست و اال توحيد وعدالت اولي بود باين

بلكه اسالم چون قبول رسالت است و قبول رسالت عبارت از انقياد در تحت احكام قالبي شرعي 
است، نه انقياد تحت احكام قلبي، پس بايد اركان او عبارت از اعمال قالبي باشد نه قلبي، و چون 

، بر ن لهيا له ال ديمن الدنيف: احكام شريعت عبارتست از اعمال قالبي بايد حمل شود حديث شر
 607نالعم علمان علم االبدان وعلم االد، و همچنين حديث شريف: 606قه لهيعه له الطر يمن ال شر معني، 
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اند پس مقصود از اين  يعني علم الشريعه و علم الطريقه، و چون واليت را از اركان اسالم شمرده
بĤن بيعت واليت جناني حاصل ميشود، و  واليت عمل قالبي خواهد بود، كه آن بيعتي باشد كه

بواسطة آن بيعت ايمان داخل قلب ميشود، كه عبارت از صورت ولّي امر باشد كه داخل قلب 
خورد، و بهمان  ميشود، و همان صورت پيونديست كه از درخت الهي بر شجرة وجود انساني مي

امام بيعت كند، و بواسطة همان  پيوند است كه ابوت و بنوت صادق ميĤيد ميانة امام و كسيكه با
آيد و چون عالم الهي كه خليفة امام است بايد در  پيوند است كه اخوت ميانة مؤمنين صادق مي

 ستخلف الرسوليال جملة اوصاف نمونة اوصاف امام در او باشد چنانكه در خبر وارد شده است كه: 
و از . 609ان مثله اال االمامه كمام االمن  ستخلف االيال  همچنين: 608ان مثله اال النبوه،كص) االمن  (

جهت اينكه عالمي كه نائب امام است بايد اتصال بعالم ارواح داشته باشد، علماء اعالم رضوان اهللا 
اند، زيرا كه قوة قدسيه بهر معني باشد مستلزم اتصال بعالم  عليهم در مجتهد قوة قدسيه را شرط دانسته

د از اين اتصال امريست قدس خواهد بود، و چون اين اتصال بعالم قدس و استعداد حفظ كثرات بع
مجهول كه برخود شخص هم مكشوف نيست، بدون اجازة صاحب بصيرت و اذن او در فتوي و 
قضاوت و ساير مناصب راجعة بامام جايز نيست كه كسي اقدام كند، هر چند در علوم صوريه 
يز سرآمد كلّ باشد و همچنين دستگيري كردن و بيعت گرفتن و احكام قلبي را تعليم دادن جا

نيست، مگر بعد از اجازه و اذن عالم وقت، و از جهت احتياج باين اذن و اجازه است كه مشايخ 
روايت و مشايخ طريقت اهتمام تمام بامر اجازه داشتند، و سلسلة اجازة هر يك منضبط و متصل 

ام و مجاز بمعصوم ميبود، و اآلن كماكان اهتمام دارند باين امر اجازه، و چون عالم وقت بايد نائب ام
از آن بزرگواران باشد، واالّ عالم نخواهد بود، بلكه جاهل عالم نما خواهد بود، و نائب چنانكه 
گذشت بايد در صفات و مناقب مثل امام باشد مگر امامت كليه، لهذا قدري از مناقب امام را كه 

اندكي بر بصيرت دركافي در خبري ازجناب رضا (ع) مأثور است نقل ميكنيم، تا طالب عالم و علم 
باشد در طلب خود، و حديث شريف مبسوط است قدر حاجت را ذكر ميكنيم، از جملة فرمايشات 
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، يعني امر امامت كه پيوند واليت باشد اگر نباشد 610نيامراالمامه من متام الدآن بزرگوار است كه: 
يا ثمرش تلخ و  دين ناتمام خواهد بود، چون شجرة خود روي كه اگر پيوند نخورد يا ثمر ندهد،

بدطعم باشد كه منفعت ندهد، و چون پيوند خورد ميوه اش شيرين و نافع شود، و فرمود كه: آيا 
اجّل قدرًا ميشناسند قدر امامت را؟ و منزلت او را از امت؟ كه جايز باشد دربارة امامت اختيار ايشان 

ً و اعل ً و یو اعظم شأ د، از اينكه برسد باو عقول مردم يا ميباش 611و ابعد غوراً  امنع جانباً  مکا
دسترس داشته باشد برأي هاي خود يا نصب كنند امامي را باختيار خود. يعني امامت آن لطيفة الهيه 
ايست كه كنه او بر احدي معلوم نيست، كه لطيفة واقعه بين ملك و ملكوت و جامعة ميانة ملك و 

و نه غيرشخص، مگر آن كس كه مرتبة ملكوتست، و آن لطيفه را احدي نشناسد نه خود شخص 
جامعه را داشته باشد و محيط باشد كه او تواند بشناسد، و از اين جهت است كه عقول جزئية بائرة 
كاسده معزولند از شناختن او، و امامت موقوف بر اجازة امام سابق و همچنين نيابت امام، موقوف بر 

ت منزلة انبياء است و ارث اوصيا و خالفت خدا و رسول اذن و اجازة امام يا نائب امام، و فرمود: امام
(ص) است، و مقام اميرالمؤمنين (ع) و ميراث حسن و حسين (عليهما السالم) است، بدرستيكه 
 امامت زمام دين و نظام مسلمين وصالح دنيا و عزّت مؤمنين است، بدرستيكه امامت اصل اسالم نمو

د شوندة او، بواسطة امام تمام شدن صلوه وزكوه است و كننده است، و فرع اسالم است فرع بلن
صيام وحج و جهاد است و زيادتي غنائم و صدقات و امضاء حدود و احكام، و منع ثغور و اطراف 

و اين اوصاف از همانست كه مكرر ذكر شده است كه امامت آن پيونديست كه شجرة الهيه  »است
از اين درخت ميوه نيايد، و همچنين از اين قسم  بر شجرة وجود ميخورد كه بدون آن پيوند هيچ

اوصاف ميشمارد تا اينجا كه فرمود: امام انيس رفيق و والد مهربان و برادر همدوش است، و امام 
مادر نيكورفتار با فرزند صغير است و ملجأ بندگان خدا است در بالهاي بزرگ، و امام امين خدا 

گان او و خليفة او است در بالد. و همچنين فرمود كه: امام است درميانه خلق و حجت او است بر بند
باشد كه هيچ كس باو نميرسد و هيچ عالم با او برابري نميكند و بدل براي او  واحد دهر خود مي

شود ومثل و نظير ندارد، مخصوص است بهمة فضل بدون طلب او فضل را، بلكه باختصاص  نمي
امام دسترس داشته باشد؟! يا ممكن باشد براي او فضيلت بخش وهاب، پس كيست كه بمعرفت 

اختيار امام؟ هيهات !هيهات ! تمام حكما و علما و بلغا و ادبا عاجزند از توصيف كردن يك شأن 
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ازشئون امام، يا فضيلتي از فضيلت هاي او، چگونه توانند وصف كنند او را و حال اينكه او درمرتبة 
همة اينها از آنستكه ذكر شد كه امام وعالم نايب امام بايد  ستارة آسمان است، نسبت باهل ارض. و

اتصال بعالم قدس يافته باشد وقوه قدسيه، كه قوه و لطيفة الهيه است در او پيدا شده و آن لطيفة الهيه 
فعليت اخيرة او شده باشد، و آن كس را كه فعليت اخيره كه عين وجود او است الهي باشد، كيست 

بتواند او را ادراك، يا فضل او را بوصف آورد يا او را اختيار نمايد، و همچنين از اهل زمين؟ كه 
ختكيففرمود از اوصاف امام تا اينكه فرمود:  و حال اينكه امام عالمي است كه  612،ار االماميف هلم 

جهل در او نيست، و داعي است كه ضعف در او پيدا نميشود، معدن قدس و طهارت و نسك و 
تا اينكه فرمود: و آيا قدرت دارند بر معرفت، مثل هذا؟ كه اختيار كنند  »وعبادتست زهادت و علم

او را، يا ميتواند مختار ايشان باين صفت باشد، پس مقدم دارند اورا قسم بخانة خدا، كه از حق 
ب اند، كه گويا نميدانند كتاب خدا را، با اينكه در كتا اند و كتاب خدا را پشت سر انداخته گذشته

خدا است راه يابي و شفاء پس بپشت سر انداختند او را و پيروي نمودند خواهشهاي خود را، پس 
َو َمْن َأَضلُّ مذمت فرمود خدا ايشان را ونسبت بمقت و بغض داد و بهالكت نسبت داد پس فرمود: 

فـََتْعسًا َهلُْم َو َأَضلَّ فة ظالم را و فرمود ، خداوند راهنمائي نميكند طاي613ِممَِّن اتـََّبَع َهواُه ِبَغْريِ ُهدًى ِمَن اهللَّ 
َكُربَ َمْقتًا ِعْنَد اهللَِّ َو ِعْنَد الَّذيَن آَمُنواو فرمود:  614َأْعماَهلُم

ٍ    َكذِلَك َيْطَبُع اهللَُّ َعلى 615 ُكلِّ قـَْلِب ُمَتَكربِّ
عالم بحيثيتي كه از براي  و چون آيات قرآني و همچنين اخبار نبوي متظاهرند بر احتياج خلق بامام و

 ُكونُوا َمَع الصَّاِدقنيعالم و تقليد و پيروي آنها مثل:  احدي هيچ عذر نگذاشته در وقوف از امام و
 َأيـَُّها و مثل: كه صادق علي االطالق نيست مگر آن كس كه متصل بعالم قدس شده باشد،  617ع)(

َتُغوا ِإَلْيِه اْلَوسيَلَة َو جاِهُدوا يف ، يعني اول وسيلة بين 618َسبيِلِه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن   الَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َو ابـْ
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خود وخداي خود براي خود قرار دهيد و بعد از آن هر چه توانيد مجاهده نمائيد كه شايد رستگار 
، و البته اولي االمر نيست صاحب امر 619َأطيُعوا اهللََّ َو َأطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُكم: شويد، و مثل

سلطنت كه امركردن اله باطاعت آنها در امر دين محال است، زيرا كه سالطين صوريه كه غيراولي 
ا َوِليُُّكُم اهللَُّ َو َرُسولُُه ن: االمر الهي باشند در اغلب امر آنها بخالف امر و رضاي خداست، و همچني ِإمنَّ

، و آن كس كه رو از عالم وقت 620َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن يُقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُهْم راِكُعونَ 
گردانيده بخودرأيي و خودخواهي برآيد و تقليد و پيروي عالم وقت نكند البته قرآن را بپشت سر 

ُلوا التَّْوراةَ   همَمَثلُ : و انداخته ، 622تدبرهايه و مل يي حلنيها بكل ملن ال يو ، و دربارة آنهاست: 621َكَمَثِل الَّذيَن محُِّ
و از اين جهت آن حضرت شكوه از علماي عامه نموده كه دست از امام وقت كشيده و بخودرأيي 
َأ و خود بيني برآمده، برأي و قياس و استحسان براي خود دين و احكام دين تراشيده، و قوله تعالي: 

َضلُّ ِممَِّن اتـََّبَع َهواُه ِبَغْريِ ُهدًى ِمَن َمْن أَ ، را مصداق شده و او است كه فرمود: 623فـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواه
من عرف ، و در كافي از جناب صادق (ع) مرويست كه: 625ِعْلم  َأَضلَُّه اهللَُّ َعلى، و اواست كه: 624اهللَّ 

، يعني تا 626انه و علم فضل حالوه اسالمهميص) واجب حق امامه وجد طعم حالوه ا( من امه حممد
از ايمان خود هيچ ذوق و چاشني نيابد و فضل حسن اسالم خود را نيابد،  شناساي امام نشود، انسان

يعني بشناسائي امام بواسطة آن كيفيتي كه بسبب بيعت با امام (ع) در دل انسان حاصل شود، حالوت 
ايمان و حسن و بهجت اسالم حاصل شود، و در همين خبر فرمود كه: نميرسد بĤنچه در نزد خدا 

ش. و اسباب آن نيست مگر امام وعالم وقت كه ذكر شده مكرر، كه تا آن است مگر بجهت اسباب
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پيوند واليت از دست عالم وقت بر شجرة وجود نخورد هيچ ثمر ندهد، و فرمود كه: قبول نميكند 
يعني شناسائي امام كه عبارت از پيوند خوردن باشد و آن  »خداوند اعمال عباد را مگر بمعرفت امام

مال است، تا اينكه فرمود: قرارداد ائمه (عليهم السالم) را حيات بندگان خود. و پيوند سبب قبول اع
چون ائمة (عليهم السالم) باعث آن پيوند شيرينند و آن پيوند فعليت اخيره است و شيئيت هر چيز 
بفعليت اخيرة او است، و آن پيوند نيست مگر فعليت الهي اخروي كه حيات همه چيز باو است، پس 

م سبب حيات كسي است كه آن پيوند را خورده باشد، تا اينكه فرمود: پس ناشناس نشود حق اين اما
عالم را مگر شقي و انكار نكند او را مگر گمراه و منع نميكند از او مگر صاحب جرأت برخدا جلّ 

  .»و عال
بدانكه انسان از اول «: 627سندينو يم ء رسوالناء و رسل و خلفايان مراتب انبيدر ادامه در ب 

استقرار مادة او در رحم بتسبيبات الهي از طريق مستقيم بدون اراده و اختيار خود بسوي فعليات 
انساني حركت و سير دارد، و اگر مانع و قاطع طريق باو نرسد بهمين حركت تا سن مراهقت و بلوغ 

قابل اين شود كه باراده واختيار  حركت كند، و آن كس كه در سنّ پنج ساله يا هفت ساله يا نه ساله
خود حركت كند بسوي فعليات انساني و قابل پيوند رسالت و واليت گردد چون حضرت عيسي 
(ع) و يحيي (ع) و حضرت واليت مرتبت اميرالمؤمنين (ع) نادر باشد، و چون فعلياتي كه در خور 

دا شد چندين هزار طريق شأن اوست بتكوين الهي حاصل كرد و از براي او اراده و اختيار پي
شود و قابل  اختياري براي او پيدا ميشود، و در او استعداد سير برآنها بحسب اختيار وديعه گذاشته مي

گردد، اگر بحسب اختيار در طلب نبي وقت و ولي وقت خود برآمد و  وصلة رسالت و واليت مي
ري كرد، و بيعت عامه يا بيعت خاصة بر دست آن بزرگواران توبة عامة نبويه يا توبة خاصة ولويه جا

پيوند اسالم يا پيوند ايمان خورد شاهراه انساني بحسب اختيار براي او نموده ميشود، اگر بحسب 
اختيار بعد از نمودن راه از راه سير نمود و از جادة انسانيه منحرف نشد بمقصد ميرسد، و چون از 

ه ملك شياطين است گشوده ميشود، اگر همين شاهراه هم، راههاي عديده بملكوت سفلي ك
منحرف از راه شود، البته سرنگون در دوزخ شود مگر اينكه زود مراجعت كند و توبه كند، و آن 
كس كه وصلة رسالت يا واليت باو نرسيده البته از راههاي معوجه شيطانيه يا سبعيه يا بهيميه سيركند 

گر كسي بدون اين وصله بجذبة الهي يكدفعه تر شود، و ا و از مقصد دورتر و به جحيم نزديك
بمقصد رسد نادر باشد و نادر حكم ندارد، عالوه براينكه از آن كس تكميل كه غايت استكمال 
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معاء واحد و  ل يفكاملؤمن انسان است نيايد، و اشاره بامهات طرق عديدة نفسانيه فرمود در خبر: 
اشاره بجادة مستقيمة انسانيه است و سبعه امعاء، اشاره ، كه معاء واحد 628سبعه امعاء ل يفكاملنافق 

بامهات طرق مختلفه شيطانيه و حيوانيه است، و مرجون المراهللا كه اغلب ناسند هيچ حكم ندارند، 
اند، اغلب بهمان  چه حال آنها را ثبات بر هيچ حال و هيچ امر نيست، و اينها كه قبول واليت كرده

كنند تا روز آخر كه  بواسطة محبتي كه دارند حفظ پيوند واليت مي كنند و مأخوذ خود اكتفا مي
عاليق جسماني كم و پيوند واليت نمايان شود و او را بمقصد كشاند، و خبر مأثور كه فرمودند كه: 

�النه ايلي علمانه حيتي كنيقربه مل ض اهلل يفيقكسيكه در طلب علم بميرد:  ، اشاره باين 629مقصوده و
دارد كه كسي كه برزخ را تمام نكند، بعد از مرگ آن صورت ولّي امر كه پيوند واليت است 
نمايان شود و پيشرو باشد و ملك موافق او هم ظاهر شود و در يمين و يسار او باشد تا او را برسانند 

بمقصود از دنيا  باشند اغلب آنها پيش از وصول بمقصود او، و آنها كه در سير بسوي مقصود مي
ميروند، و اينها هم چون فرقة اولي بعد از رحلت بمقصود ميرسند، لكن در فرقة اولي صاحب برزخ 
بيشتر و در فرقة ثانيه كمتر خواهد بود، و آنها كه بمقصود ميرسند و بمقام عبديت واصل ميشوند، يا 

جود خود آنها براي آنها حاصل بعد از وصول بمقام عبديت ثانياً حالت التفات بماوراء و بكثرات و
شود يا حالت التفات بماوراء براي آنها حاصل نميشود، فرقة ثانيه مجذوبينند كه خود آنها در  مي

راحت و لذّت ابدند، لكن تكميل از آنها نيايد، و فرقة اولي كه التفات بكثرات دارند، بعضي التفات 
اند بحيثيتي كه سماع از ملك نتوانند  نموده آنها بقدريست كه تكميل مدارك باطنة اخروية خود را

و رؤيت ملك را طاقت ندارند نه در خواب و نه در بيداري، بلكه علوم بطريق الهام بر قلب آنها 
باشند كه نبوت آنها  فهمند، و اينها نبي مي كند بقدريكه خود آنها بعض احكام خود را مي ريزش مي

هم ري عد و نبائهم غيالباشند،  مي انفسهم متنبأ يفكنند، كه اينها  بغير سرايت نميكند و از غيراخذ هم نمي
لتبل الخذيال باشد كه در تصحيح علوم خود و اخذ مايحتاج خود رجوع  و براي اينها امام مي غ و ال 

بĤن امام كنند، و بعضي ديگر بعد از رجوع بعالم وجود خود تكميل جنود وجود خود را بهتر و 
يتي كه مدارك باطنه في الجمله مناسبت با ملكوتيين يافته كه در خواب كه وقت بيشتر نموده بحيث

بينند و از او حكم خود وغيرحكم  انسالخ مدارك و قوي است از عاليق ماده، صورت ملك را مي
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شنوند، هم در خواب و هم در بيداري ولكن مأمور بتبليغ نيستند و از براي  خود را از وقايع ارض مي
باشد كه در مايحتاج خود و تميز صحيح و سقيم عقايد خود رجوع بĤن كنند، و  امامي مياينها هم 

بعضي ديگر مدارك باطنه را ملكوتيت داده ومدارك ظاهره را هم مناسب ملكوت و عالم ارواح 
بينند و  گردانيده كه ظاهر آنها هم في الجمله مناسب ملكوت گشته، در خواب و بيداري ملك را مي

اند و باين واسطه كه  شنوند، و اينها چون ظاهر خود را موافق ملكوت كرده از ملك ميآواز هم 
اند كه ديگران از رؤيت آنها متأثر ميشوند مأمور بتبليغ نيز ميشوند چه  ظاهر خود را ملكوتيت داده

اجت ، و از اينها بعضي امامند بر كلّ و حکثريين کانوا ام قليلنيبسوي جميع خلق و چه بسوي جمعي 
بامام ندارند، و اينهايند اولوالعزم، چه پنج نفر كه در بعض اخبار تحديد شده است و چه بيشتر كه در 

باشند  بعض اخبار بĤن اشعار شده، و چون اوصياء رسل و انبياء (عليهم السالم) كه خلفاء رسل مي
همين چهارمرتبه بحسب خالفت همين احوال براي آنها هست، پس در اوصياء (عليهم السالم) هم 

بحسب امهات خواهد بود. و اين چهار مرتبه، مرتبة اولي آنست كه هيچ ملك را نبيند نه در خواب 
و نه در بيداري، و هيچ صدا هم نشنود، مرتبة ثانيه آنست كه در خواب بيند ملك را و آواز ملك را 

نست كه ملك را در خواب و در خواب و بيداري بشنود لكن بر غيرمبعوث نشده باشد، مرتبة ثالثه آ
بيداري بيند و آواز هم در خواب و بيداري شنود، لكن هنوز امام نشده باشد، و مرتبة رابعه آنست 
كه اينها را داشته و بمقام امامت هم رسيده باشد، يعني غير بر او امام نباشد و حكم نداشته باشد، و از 

طبقات انبياء (عليهم السالم) مأثور است، و  شود معني خبريكه در كافي در بيان اينجا معلوم مي
شود معني حديث شريف كه در همين كتاب در باب طبقات انبياء (عليهم السالم)  همچنين معلوم مي

منقول است كه: خداوند قرارداد ابراهيم را بنده، پيش از آنكه قرار دهد او را نبي و نبي قرارداد پيش 
رسول قرارداد پيش از آنكه قرار دهد او را خليل خود، وخليل قرار از آنكه قرار دهد او را رسول، و 

داد پيش از آنكه او را امام قرار دهد، و چون همة مراتب را در او بكمال رسانيد، فرمود كه من ترا 
قرار دادم امام كلّ و چون مرتبة اين امامت فوق همة مراتب بود حضرت خليل مبتهج گرديد 

ن را هم امام قرارده، فرمود در جواب كه آنها كه ظالم باشند شأنيت وعرض كرد كه بعض ذريه م
و معني حديث اينست كه، بعد از آنكه حضرت ابراهيم (ع) بشرافت عبديت  »امامت نخواهند داشت

كه آزادي از رقّ خوديت است مشرّف شد، او را رجوع داديم بخانة دل او كه خانة ماست و 
كه مرتبة نبوت مجردة از رسالت است، و چون او را در خانه  فرموديم كه خانه را آرايش دهد،

آرائي پسنديديم او را بملك آرائي مقرّر داشتيم، چون ديديم كه درملك آرائي كه مقام رسالت 
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است كامل است او را ثانياً بمقام حضور خوانديم و نديم و خليل خود قرار داديم، و چون در مقام 
زمام امور ملك و خانه را باو داديم كه هر كه را خواهد بخواند و هر حضور او را پسنديديم، يكجا 

كس را خواهد براند، كه اين مقام امامت كليه است كه امامت بعد از همة مقامات باشد كه مقام 
تفويض است، و اين امامت غير از امامت جزئية است، كه در اخبار فرق ميانة نبي و رسول و محدث 

آن امامت بامقام عبديت يكي است كه اول مقامات كمال سالك است، واين  خواهد آمد، زيرا كه
امامت آخر مقامات سالّك است، و اين امامت است كه كم كس از سالّك باين ميرسد، و اين مقام 

  »ائمة هدي صلوات اهللا عليهم اجمعين است.
: 630سندينو ينند مكر به محدث ياز او تعب يه گاهكو امام  يانة رسول و نبيان فرق ميو در ب

نوع سفر است بحسب امهات: نوع اول سفركردن از خلق است  بدانكه راهروان بسوي خدا را چهار«
بسوي حق و آن سفر كردنست از عالم كثرات و حدود نفس بسوي عالم وحدت و حدود قلب، و 

نيست، مگر  اين سفر را منازل بيشمار است و در اين سفر سالك را غير از كلفت و تعب هيچ راحتي
شود كه مشوب است بĤالم فراق ومتاعب  راحت و لذّت ذوقيات و وجدانيات كه او را حاصل مي

تكليف، و بيشتر از راهروان از همين سفر تجاوز نميكنند، و چون اين سفر بĤخر رسيد حال حضور 
وت شود كه آن وصول بحدود قلب و عالم ملكوت باشد، و در اين وقت ملك براي سالك پيدا مي

شود وسكينة قلبيه عبارت از همين صورت  ولي امر كه صورت ملكوتي شيخ باشد بر او ظاهر مي
ملكوتي شيخ است، و همچنين است فكر در اصطالح سالّك و در اين وقت معرفت علي (ع) 
بالنورانيه حاصل ميشود، كه اشاره كرد حضرت واليت مرتبت (ع) در حديث سلمان و جندب 

چون اين صورت ملكوتي آينة سراپانماي حق است، در همان حديث فرمودند  عليهما الرّحمه، و
كه، معرفت من بنورانيت معرفت اهللا است و از جهت اينكه متقدرات ملكوتي تماماً مظاهر حق و 

اند و چون اين سفربĤخر برسد و آغاز  اسماء او ميباشند، اين سفر را سفر از خلق بسوي حق ناميده
ت بر راحت و لذّت بر لذّت و گشاد اندر گشاد است براي سالك. و ابتداء سفر سفر ثاني شود راح

ثاني اول ظهور ملكوت است بر سالك، و ظهور صورت ملكوتي بر سالك يا بطريق ظهور مباين بر 
  مباين است، و اشاره باين نحو ظهور دارد فرمودة شيخ بهائي روح اهللا روحه:

  گفت نصف اليل لكن في المنام       گفتمش كي بينمت اي خوشخرام       
  و گاهي بطريق حلول در وجود سالك، و باين ظهور اشاره دارد قول شاعر:
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  حنن روحان حللنا بد              ا  یو من اهو  یا من اهو 
  و گاهي بنحو اتّحاد با سالك و اشاره باين نحو ظهور دارد قول شاعر:

  ما يكي روحيم اندر دو بدنمن كيم ليلي و ليلي كيست من                
شود بر سالك  شود صورت ملكوتي، و گاهي بنحوي ظاهر مي و تا اينجا بنحو اثنينيت ظاهر مي

بحيثيتّي كه از سالك هيچ عين و اثر باقي نميماند، و اين مقام را مقام وحدت گويند، و اشاره باين 
  شاعر:مقام دارد قول 

  كه در وحدت دوئي عين ضالل است          حلول و اتّحاد اينجا محال است 
و باين مقام اشعار نمود جناب صادق (ع) در جواب آن كس كه عرض كرد كه خداوند بزرگتر 

  است از چه چيز؟ فرمود: هل هناك شي ء كما قيل:
  نباشد كس محرم اين سخنآنجا كه توئي چو من نباشد                 

  و اين مقام آخر اين سفر است، و بسوي مقامات اين سفر اشاره نمود آن كس كه گفته است:
  تو آمد خورده خورده، رفت من آهسته آهسته     زبس بستم خيال تو، تو گشتم پاي تا سر من 

، زيرا 631اً ينبتخذه يم عبدًا قبل ان يان اهلل اختذ ابراهو مقام آخر اين سفر مقام عبوديت است كه فرمود: 
كه مقام عبديت مقدم است بر مقام نبوت و رسالت، زيرا كه اين مقام مقامي است كه هيچ التفات 
بكثرات عالم خود يا بكثرات خارج عالم خود از براي سالك نيست، و از اين جهت است كه 

مي كه در اخبار صاحب اين مقام را امام مينامند، نه بمعني امامتي كه آخر مقامات كمال است، و اما
فرق بين نبي و رسول و امام يا محدث ذكر شده است مراد اين امام است كه صاحب مقام عبديت 
باشد. و آخر اين سفر اول سفر ثالث است كه سفر درحق باشد، يعني سفركردن سالك بي خوديت 

ر رابع سالك در صفات و اسماء الهي، يعني متّصف شدن بصفات الهي و آخر اين سفر، اول سف
است كه سفر بالحق في الخلق باشد و در اين سفر باز عود بسوي خلق است بجهت تكميل خلق، و 
اول مرتبة عود بخلق التفات بكثرات وجود خود سالك است، و در اين مرتبه يا همين قدر مدارك 

از او، كند بدون رؤيت مالئكه و سماع  در گرفته ميشوند بملكوت كه علوم لدنّي بر آنها ريزش مي
كنند كه سماع از ملك در  كه مرتبة اول نبوت است، يا اندك مناسبت بيشتر با ملكوت حاصل مي

خواب و بيداري براي آنها هست، و رؤيت ملك در خواب كه وقت خالصي مدارك باطنه است از 
عاليق ماده براي سالك ميسر است، لكن در بيداري رؤيت ملك ميسر نيست، زيرا كه مدارك 
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هره هنوز در گرفته بنور ملكوت نشده، و اين مرتبة ثانية نبوت است، يا مدارك ظاهره و باطنة ظا
كند كه رؤيت ملك و سماع از او در خواب و بيداري براي او  خود را در گرفته بنور ملكوت مي

اشند و اند، چه مستقلّ ب ميسر است، و اين فرقه از مرتبة نبوت تجاوز كرده و بمرتبة رسالت رسيده
امامي برآنها نباشد كه اولوالعزمند، و چه برآنها امامي باشد كه غير اولوالعزمند. و از اينجا وجه 
اخباريكه در باب فرق بين نبي و رسول و امام ذكر كرده است در كافي فهميده ميشود، كه چون 

واند، لكن نبي مدارك ظاهرة خود را در گرفته بنور ملكوت ندارد و رؤيت ملك در بيداري نت
باشد از ساير مدارك، پس در  سماع از ملك در خواب و بيداري ميتواند، كه گوش اقوي تجرّداً مي

حال بيداري با اينكه مدارك ظاهره در گرفته نيست بنورملكوت، بهمان تجرّد ذاتي كه دارد 
ر مدارك، مناسبتي با ملكوت دارد كه عاليق جسماني مانع سماع از ملكوتيين نميشود، بخالف ساي

وچون رسول مدارك ظاهره و باطنة خود را در گرفته بنور ملكوت دارد رؤيت ملك و سماع از او 
درخواب و بيداري براي او ميسر است، و چون امام تمام مدارك باطنه و ظاهره را در پشت سر 

ز قوت انداخته، هيچ يك در اين مقام كه مقام عبديت است نتوانند همراهي كنند، مگر سمع كه ا
تجرّد كه دارد مشايعت نمايد، و در اين مقام بالتبع آواز ملك را بشنود، پس نه در خواب بيند ملك 

و بايد اين معلوم شود كه اينها كه گفتيم   را امام باين معني و نه در بيداري لكن آواز ملك را بشنود. 
بيند در  سالت ملك را ميبا مالحظة حيثيات است، واالّ همان امام از حيثيت خالفت نبوت و ر

خواب يا بيداري، پس اين اخبار اصول كافي منافات ندارد با آنچه از معصومين عليهم السالم مأثور 
شنيدند، و منافات  و از پيروان آن بزرگواران منقول است كه ملك را ميديدند و آواز ملك را مي

ديدند،  ل را بصورت دحية كلبي ميهم ندارد با آنچه در اخبار رسيده است كه صحابة رسول جبرئي
كه آنها را از حيثيت خالفت ميديدند و اينها از بابت عكس حضرت رسول (ص) بود كه برآنها 

  »ديدند. ميزد كه مي

  االمر اولي عدم متابعت از غير
همانگونه كه ذكر آن رفت متابعت ديني متفاوت از متابعت سياسي است و هرچند قراردادهاي 

نمايد و اين متابعت در قلمرو  جامعه را ملزم به تبعيت از قواعد و قوانين موضوعه مياجتماعي افراد 
االمر نباشد  پادشاه و يا رهبريت سياسي جامعه اولي ،متابعت سياسي است در عوض اگر سلطان

 االمر است و تبعيت ديني از غير متابعت ديني از او جايز نيست. متابعت ديني مختص تبعيت از اولي
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   االمر سبب گمراهي خواهد شد. اولي
كنند به آنچه كه بر تو نازل شده و  ميآيا ننگرى به آنان كه گمان «: 632فرمايد كريم مي در قرآن

در صورتى كه  برند يا وتحكميت به طاغخواهند  اند، مى آورده آنچه كه قبل از تو نازل شده ايمان
در  .»دوراي  گمراهى ،كند شانخواهد كه گمراه ميكافر شوند؟! و شيطان  آنند كه به ر شده بودما

َأ ملَْ تـََر ِإَىل الَّذيَن يـَْزُعُموَن أَنـَُّهْم آَمُنوا ِمبا أُْنِزَل ِإَلْيَك َو ما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك « :633فرمايند تفسير اين آيه مي
كنند به آنچه كه بر تو نازل شده و  ميآيا ننگرى به آنان كه گمان  »يُريُدوَن َأْن يـََتحاَكُموا ِإَىل الطَّاُغوتِ 

خارج از به  برند يا وتحكميت به طاغخواهند  اند، مى آورده آنچه كه قبل از تو نازل شده ايمان
در صورتي كه آنها و  »َو َقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبهِ « .رساننداو طغيان  ربعلي (ع) است كه حكومت عقل 

 خدا خارج شده است. حكم به كسي كه از حكومت عقل و ه آن ياكافر شوند بكه  بودندامر شده 
 اي بعيد، گمراهى ،كند شانخواهد كه گمراه ميو شيطان  »َو يُريُد الشَّْيطاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالًال بَعيداً «

بعد از آنكه وجوب طاعت خدا در آنچه كه نازل كرده و طاعت رسول در آنچه كه حكم نموده 
و بيان نمود، را است، و طاعت ولي امر يعني صاحب امارت باطني و صاحب عالم امر مقابل خلق 

وجوب رد به كتاب خدا و به رسول ص را بيان داشت و به تحقيق در كتاب عيان كرد و بيان كرد 
كسي كه خارج شود از كه و به تحقيق الزم شد است امر و ترجمان كتاب و سنّت  ل وليرسوكه 

ارزش  امر بعد از ظاهر شدن آن، بي طاعت خدا و طاعت رسول ص و قول آنها را در تعيين ولي
بر سبيل را در آن نيست، رسولش  خفائيبداند، هرگز مؤمن نيست، و آن را ظاهر كرد به حيثي كه 

خطاب كرد، زيرا كه قضيه اگر  الدت كسي كه به اضالل طاغوت تبعيت از شيطان كندتعجيب از ب
از  يمردبن عوام و بير در آينده هم بود براي محمد ص مشهود بود. پس آيه نازل شد دربارة ز

زبير گفت: به پس اي نزاع كردند.  دربارة باغچه . آنطور كه وارد شده كه زبير با يهودييهود
. پس شويم راضي ميمحمد  )داوري(شويم، و يهودي گفت: به  شيبة يهودي راضي ميابن  )داوري(

حكم آنها به هر چه كه  حرمتبردن به طاغوت و سالطين جور و قضات آنان و حرمت محاكمه 
از صادق (ع) دربارة تعميم آيه آنطور كه از ائمة معصومين ما وارد شده و  .نازل شد گرفته شود

از  مرديواقع شد، و از او بخواهد كه مماراتي ا برادرش در حقّي باست: اگر بين كسي اشاره 
                                                                                                                                                                                              

يـََتحاَكُموا ِإَىل َأ ملَْ تـََر ِإَىل الَّذيَن يـَْزُعُموَن َأنـَُّهْم آَمُنوا ِمبا أُْنِزَل ِإَلْيَك َو ما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك يُريُدوَن َأْن «، 60سوره نساء آيه  - 632
 »َأْن َيْكُفُروا ِبِه َو يُريُد الشَّْيطاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالًال بَعيداً الطَّاُغوِت َو َقْد أُِمُروا 
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اينان برند، به منزلة بايد مرافعه را به و او خودداري ورزد و بگويد  بين آن دو حكم كندبرادرانش 
سؤال  كه از او (ع) است وو از ا .»... َأ َملْ تـََر ِإَىل الَّذيَن يـَْزُعُمونَ «است: گفته كه خداوند شود  مي كساني

پس داوري به سلطان يا شود  مي هزعانمدين يا ميراث كه بين آنها در شد كه دو نفر از اصحاب ما 
برند آيا اين حالل است؟ فرمود: هر كس داوري به طاغوت برد و به نفع او حكم صادر  مي اتبه قض

را به حكم طاغوت گرفته است اگرچه حقّ ثابت او باشد، زيرا آن و است  سحتشود هر چه گيرد 
كفر ورزد. گفته شد: پس آن دو نفر چكار كنند؟ فرمود:  آنخداوند امر كرده، كه به  و به تحقيق

و نظر يف حاللنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكمًا فاّين  من كان ِمنكم قد روي حديثنا یٰ انظروا ِال«
يقبله منه فاّمنا حبكم اهلل استخّف و علينا رّد و الراّد علينا  قد جعلته عليكم حاكمًا فاذا حكم حبكمنا فلم

هلل نظر كنيد به كسي از شما كه حديث ما را روايت كند و در  .»الراّد علی اهلل و هو علی حّد الشرك 
بر شما او راضي باشيد كه من او را  حكمو حالل ما نظر نمايد و احكام ما را بشناسد، پس به ما حرام 

حكم خدا را  از او قبول نكرد پس هر كس ،حكم ما حكم كرد بهرار دادام، پس آنگاه كه حاكم ق
سبك شمرده و بر ما رد كرده است كه رد كنندة بر ما رد كنندة بر خداست، و آن در حد شرك به 

و روايت شده  يدر كافي با تغيير خبراين و  »من كان منكم یانظروا ال«تحقيق حديث  خداست.
كسي است كه داخل در اين امر باشد و واليت ما را شناخته مقصودش  »من كان منكم یال« قول او

و با ما بيعت خاص ولوي كرده باشد، نه اينكه كسي كه  قبول كرده باشدباشد و دعوت باطني را 
باشد مانند اكثر عامه، يا با دست كسي كه بيعت بر دست او جايز نيست مانند خلفاي اسالم به  منتحل

اين است كه عارف به اين امر، خودش را مرادش  »حديثنا یقد ُروِ « وا لقوو ور بيعت كرده باشد. ز
و استحقاقش به او اجازه داده  شكند مگر اينكه بر حسب استعداد روايت حديث نمينصوب براي م

كه مستعد نظر در شود  مي يعني كسي در اين امر داخل »نظر يف حاللنا و حرامنا«: وقول ا وشود. 
به سبب اصالح نفسش به قدر و و حرام ما به سبب خروج از حكومت نفس و شيطان ما حالل 

خارج آنچه كه كه به شود  نمي به او اجازه داده ،به فضائل باشدتحليه از رذائل و  يهخلتاستعدادش از 
 به او القاو مأمور به عمل كردن آن است نظر كند بلكه فقط آنچه كه تكليف اوست است ز نفسش ا

شود  مي خالص شد به او اجازه داده، پس آنگاه كه خالصي يابدائل نفسش وتا اينكه از غشود  مي
به را از ما شنيده باشد، يا آن يعني با جزئيات  »عرف احكامنا«و قول او د. نظر كنبه خارج نفسش  كه

از حاصل كه  ه، در علوم جزئيتبر جزئيات منطبق كند، زيرا كه معرفبه حيثي كه كليات شنيده 
داللت  هروذكماوصاف  يعني »فارضوا به حكماً « و قول اوشود.  مي است استعمال همدارك جزئي
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باشد بايد ما ر كس كه منصوب از جانب ما مأذون است، و ه ما است،منصوب  اوكند بر اينكه  مي
فاّين « و قول اوباشد.  حكومت ما مي ست وبه حكومت او راضي بود، زيرا كه حكومت او با اجازه ما

 نسبت به تقديم مسند اليهتكرار تأكيد شده و جمله اسميه است، و  »ِانّ «كه به  »قد جعلته عليكم حاكماً 
كند بر اينكه، جعل و نصب  داللت ميآن و ماضي بودن مسند همانند سابق است مقرون  »قد«به 

براي موصوف به اين اوصاف  حاصلست. پس حديث، دليل بر اذن خاص واقع شده ا واز ا سابقاً
اين اذن است. اين در كبير است، و اما در صغير، مقصود از  اماراتو بر اين كه اين اوصاف  است

شيطان وهم و حيله او، و آن به اضالل  اوو قبول حكومت است به خيال تحاكم به طاغوت  تحاكم
دو، مظهر طاغوت و شيطان در صغير هستند پس هر كس كه به سبب حكومت خيال، بخورد و 

 »شاركهم يف االموال و االوالد«است، و  سحتاو خورندة پس بپوشد و نكاح كند و مال جمع نمايد 
به حكومت كفر ورزند شده كه  امردر حالي كه به آنان  »ُروا َأْن َيْكُفُروا ِبهِ َو َقْد أُمِ «اشاره به آن است. 

وروح رج خيال و به كتاب قلب و رسول عقل و عليروح  ع كنند، پس كسي كه به حكومت علي
كه بر لسان رسول عقل جاري و در كتاب قلب ثابت است، رجوع نمايد هر كاري كه انجام دهد 
حالل است اگرچه در صورت ظاهر خالف ديده شود، و هر كاري كه با حكومت خيال انجام دهد 

شيطان  اتباعشود. پس نماز و روزه و حج و جهاد از  ديدهحرام است اگر چه به صورت موافق 
و  علي (ع) طاعت و احسان است. اتباعصيان است، و خواب و نكاح و خوردن و مزاح از و ع سحت

  :قدس سرّهچه خوب گفته است مولوي 
 كني مشورت با نفس خود گر مي

 فرمايدت گر نماز و روزه مي
 

 
 هر چه گويد، كن خالف آن دني
 نفس مكّار است مكري زايدت

 

َو ما َلُكْم َأالَّ َُْكُلوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اهللَِّ «، و 634» ِممَّا َملْ يُْذَكِر اْسُم اهللَِّ َعَلْيهَو ال َُْكُلوا «تعالي:  اوو قول 
 گفته است:روحه ح اهللا وين معني است. مولوي رااشاره به  635» َعَلْيه

 رد علّتي علّت شوديهر چه گ
 از سموم نفس چون با علّتي

 

 
 كفر گيرد كاملي ملّت شود

 گيري تو مرض را آلتي چههر 
 

علماء و راهبان خود را و مسيح پسر مريم را به جاي  )اينان(« :636فرمايد در جاي ديگري مي
                                                                                                                                                                                              

 .121سورة انعام، آيه  - 634
 .119سوره انعام، آيه  - 635
ً ِمْن ُدوِن اهللَِّ َو اْلَمسيَح اْبَن َمْرَميَ َو ما أُِمُروا ِإالَّ ِليَـْعُبُدوا ِإهلًا واِحدًا ال اختََُّذوا َأْحباَرُهْم َو رُْهبانـَُهْم «، 31سوره توبه آيه  - 636 َأْر

← 
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كه هيچ خدايي جز او نيست منزه  امر نشده بودندت خداي يكتا دجز به عبا ودادند  اللّه ارباب قرار
و  »اختََُّذوا َأْحباَرُهْم َو رُْهبانـَُهمْ ««: 637فرمايند در شرح اين آيه مي .»سازند مياست از آنچه شريكش 

ت و رهبان علماي دين و طريقت ملّگذشت كه احبار علماي  ترپيشاحبارشان و رهبانشان را گرفتند. 
ً «باشند.  مي رب  آنآن رب در طاعت است، و بر معبود  وشود  مي رب بر مطاع اطالقربشان،  »َأْر

آن رب  واست، و بر خالق  آنرب در وجود و بقاي  آن در عبادت است، و بر مدبر در وجود كه
است در ايجاد است. و مقصود از رب در اينجا رب در طاعت است، چون به آنها گفتند: اين حالل 

و مردم غير  از آنها شنيدند. حجتو آن حرام است، و اين از تورات و انجيل است، و مردم نيز بدون 
امر و  شاناز علماي الهي ناگزير بايد رب بشري داشته باشند كه به علّت عدم بصيرتشان به امر دين

از  اما منصوبو آن رب مطاع  او را اطاعت كنند ندنضرر نرسا عقبايشانبه به وجهي كه دنيايشان 
و ربوبيت او  ست، و طاعت او طاعت خداست،ا كه قول او قول از خدا و قول خدا استخدا 

و طاعت  استغير خدا  ناشي ازآن  وخدا پس غير خداست  ازمنصوب غيرربوبيت خداست، و اما 
هايي كه از جهت  ارباب است يعني رب براييد يتق ِمْن ُدوِن اهللَِّ  وقول ا پس. است طاعت خداغيراو 

براي  »من«هايي كه بعضي از غير خدا هستند بنابر اينكه  ناشي از غير خداست، يا رب ربوبيت آنها
است، يعني  َأْحباَرُهمْ عطف بر و مسيح پسر مريم،  »َو اْلَمسيَح اْبَن َمْرميََ «ابتدا يا براي تبعيض باشد. 

ليه آورد، و در عبادت گرفتند، و لذا آنرا بعد از تمام شدن حكم معطوف عرب مسيح بن مريم را 
مسيح منصوب از خداست پس او كه . اگر بگوئي اي اينكه به ذم برساندبر كرداز احبار مؤخر آنرا 

در طاعت از آن  او، جواب اين است كه ربوبيت نيسترب گرفتن او مذموم  و خدا استرب از 
 ل آنها فهميدهربوبيت او در عبادت همانطور كه از قواز خداست ممدوح است، و اما او كه  حيث
سه تا است و همچنين ربوبيت او در طاعت نيز از  ، يا او سوميابن اهللا استاله است، يا او او شود  مي
َو ما أُِمُروا ِإالَّ ِليَـْعُبُدوا «شد. با ك به خدا مياشرا است وكه مستقل در ربوبيت باشد، مذموم  حيثآن 

، و در استمركّب غيركه در ذاتش و مأمور نبودند كه عبادت كنند غير خداي واحد را  »ِإهلًا واِحداً 
 است و خدايند طاعت خدا رسلباشد كه آنها  حيثمتعدد، پس طاعت رسل اگر از آن غيروجود 

صفت بعد از خدايي جز او نيست،  »ال ِإلَه ِإالَّ ُهوَ «. ستني خداطاعت غير از اين حيث طاعت آنها 

                                                                                                                                                                                              ← 
 .»ِإلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكونَ 

 .126-128صفحات  ترجمه، 6جلد  ،بيان السعاده في مقامات العباده - 637
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د: واست، گويا كه گفته ش آندر آلهه حال، يا مستأنف است، و مقصود از آن حصر  صفت، يا
ُسْبحانَُه «ر در اوست. ومأمور نشدند مگر اينكه عبادت كنند خداي واحد را كه همه خدايان محص

ك احبار و رهبان، يا در طاعت و اشرااز شرك در طاعت و واليت، مانند منزّه است  »َعمَّا ُيْشرُِكونَ 
امت است كه در واليت و  تعريض بهو آن  ستك مسيح ااشرامانند  جميعاًادت و الوهيت عب

است كه  تعريضدند و براي اشاره به همين كرك اشراطاعت كسي كه خداوند او را نصب نكرده 
  »... :گفتتعالي 

ايمان كه  اي كساني« :638فرمايد كه ت عدم تبعيت از احبار و رهبان را ميدر آيات بعدي علّ
ايد همان بسياري از عالم نمايان و عارف نمايان اموال مردم را به باطل بخورند و از راه خدا  آورده

ده ايشان را به  كنند پس بشارت اندوزند و در راه خدا آنها را انفاق نمي بازدارند و طال و نقره مي
در آيه  .»اطاعت مكنيد و فرمان اين اسرافكاران را« :639فرمايد در جاي ديگر مي .»عذاب دردناك

اند  اند و به خدا روي آورده بندگي طاغوت اجتناب كرده و كساني كه از« :640فرمايد ديگري مي
دهند و از بهترين آن  كه به سخن گوش مي بشارت است پس بندگان مرا بشارت ده؛ آن كساني

در شرح اين آيه  .»كنند ايشانند كساني كه خدا هدايتشان كرده و اينان خردمندانند پيروي مي
 :قول مقابل دركنند  و كساني كه از طاغوت اجتناب مي َو الَّذيَن اْجتَـنَـُبوا الطَّاُغوتَ « :641اند فرموده

ست اآن  رابح دراين عبارت عدول كرد و او به  ليكناند،  و در جايگاه رابحين چنين »الَّذيَن َخِسُرَوا«
بُوا ِإَىل اهللَِّ َهلُُم اْلُبْشرى .بدل از طاغوتبندگيش كنند، كه َأْن يـَْعُبُدوها  برگردند به خدا بر آنان و   َو َأ

 از انابة به خدا توبه به مرادع تفسير شده پس  چون طاغوت به بعضي دشمنان عليبشارت است و 
بازگشت و رجوع به خدا جز به سير  كهطور است،  همين و آنباشد،  ميع و بيعت با او  دست علي
گردد مگر با واليت كه همان بيعت به  و گشوده نميشود  نمي راه قلب دانستهو ت، قلب نيس به طريق

يَـتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه ع است.  دست ولي امر است. و اصل در آن علي ْر ِعباِد الَّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـَ فـََبشِّ

                                                                                                                                                                                              
ْلباِطِل َو َيُصدُّ  « ،34سوره توبه، آيه  - 638 ِ وَن َعْن َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكثريًا ِمَن اْألَْحباِر َو الرُّْهباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمواَل النَّاِس 

ا يف ْرُهْم ِبَعذ  َسبيِل اهللَِّ َو الَّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َو اْلِفضََّة َو ال يـُْنِفُقوَ  »اٍب َأليمٍ َسبيِل اهللَِّ فـََبشِّ
 » َو ال ُتطيُعوا َأْمَر اْلُمْسرِفني« ،151سوره شعراء، آيه  - 639
بُوا ِإَىل اهللَِّ َهلُُم اْلُبْشرى«، 17-18سوره زمر، آيات  - 640 ْر ِعباِد الَّذيَن   َو الَّذيَن اْجتَـنَـُبوا الطَّاُغوَت َأْن يـَْعُبُدوها َو َأ فـََبشِّ

ُ َو ُأولِئَك ُهْم ُأوُلوا اْألَْلباِب  يَـتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه ُأولِئَك الَّذيَن َهداُهُم اهللَّ  »َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـَ
 .338-343صفحات  ترجمه، 12جلد  ،السعاده في مقامات العبادهبيان  - 641
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در ظاهر كنند، وضع  شنوند و احسن آن را تبعيت مي پس بشارت بده بندگان من كه سخن را مي
كند و ترغيب و توصيف به  خودش اضافه ميرا به  كه آنها موضع مضمر براي تشريف آنهاست

قول اتّباع بيان د. ي باشبه آن وصف و اهتمام به عبوديت تشويق كهنمايد  وصف مدحي مي
لمات ك و هاقوال نفسي و هبر اقوال لفظيشود  مي قول اطالقهمانا بدان كه و  :تحقيق آنو  احسن
هوجودي براي جنس يا  القولالم در النسبت به ماست. و  هكه نسبت به خداي تعالي مانند اقوال نفسي
صورت  يا استغراق افراد بهآن د از راپس مشود  نمي و چون استماع جنس جز در ضمن افراد است

و آنرا از محال بودن خارج سازد.  به آنچه كهد ييقتبا  ليكن بدلي،جمعي است يا به نحو عموم عموم 
د يا نشنو مي راافتد  شود: كساني كه جميع اقوالي كه شنيدن آن بر آنان اتّفاق مي معنا و تقدير مي
يا  ،تقدم استماع به قرينه حال و افتد اتّفاق ميشنوند هر قولي را كه شنيدن آن بر آنها  كساني كه مي

شنوند كه  را ميمنكّري شود: كساني كه و  از قول است كه معني و تقدير مي نكّرفرد م آند از رام
يا الالم در حسب لفظ بعيد است.  هو آن قول واليت است. و اين وجه ب ،تعريف آن ممكن نيست

وال داللت كنندة بر چون اق است وع و واليت او  منظور از قول معهود علي است وبراي عهد  آن
حسب مدلوالت، زيرا داللت به باشد  نمي آن جز حسن آنمعاني هستند منظور از آن و از حسن 

اسم از آن  از اين حيث كه آن دالّ است كما اينكهشود  نمي بر آن و نه به آنمحكوم شئ كنندة بر 
حسن  ،از حسن اقوال بنابراين مقصودپس د. شو به نمي )محكوم(كه اسم است محكوم عليه و  حيث

 اتّباع بهمقصود از و است. آن حسب مدلوالت  آن بهباشد، بلكه حسن  آن نميحسب الفاظ آن به 
اگر مراد از قول استغراق اتّباع اوامر او و نواهي او به امتثال و انتهاء و اتّعاظ به مواعظ او و احسن 

ممكن نيست پس ي اتّباع احسن مطلق احدبراي  نصايح او و اعتبار به حكايات او و امثال او باشد
ء  امر به قصاص از مسي وارد شده كهدر كتاب و سنّت  آن، چه ، احسن باالضافه استد از احسنرام

و احسان به او است و اين چهار امر در فضيلت  مسيءكينه نگرفتن بر  كظم غيظ و صفح ياو امر به 
كظم  ممكن نيست بر آنهابعضي از مردم و ند ك امر ميبدي  ه برو نفس به قصاص امر و زياد ندمرتّب

ن قصاص كردن آحقّ  ود. پس احسن درب به كظم غيظ امر به محال ميكرد  مياگر امر پس غيظ 
را بشنود و بين حقّ و باطل  خمسهن اقوال اياي  پس اگر شنوندهبه زياده و از آن تجاوز نكردن است 

 تبعيتاست  احسننسبت به او كه از آنچه خودش تميز دهد و به اضافه به ن آن احسو خوب و 
نسبت به  احسنآنكه سواء  كند مي احسن آن تبعيتشنود و از  را مي قولكه  استنمايد از كساني 

حسب حكايت آن  يا مراد اتّباع احسن او بهء باشد.  و احسان به مسي كظم غيظ يا صفحاو قصاص يا 
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آوردن به ست و حكايت به معنا به ي آن ااز حكايت به معناآن احسن ، چه حكايت به لفظ است
او كسي است كه: است. چنانچه از صادق (ع) آن از حكايت به بعضي از معاني  احسنتمام معاني 

كند و نه از آن  كند، نه در آن زياد مي شنود و همانطور كه شنيده حديث مي مي است كه حديث را
جهات آن  اتّباع احسناحسن اقوال  اتّباعز مقصود ا ياكند. و اين يكي از وجوه آيه است،  كم مي
 براي تقويتو جهتي نفسش دارد تقويت  برايشنود جهتي  ، چه هر قولي را كه سامع مياست

شنود، يا با  مي شنود يا با گوش نفسش آنرا را كه شنونده مي يعقلش. و به عبارت ديگر: هر قول
از كساني است كه نمايد  تبعيتل و در آن از حكم عق دگوش عقلش، پس اگر با گوش عقل شنو

از پس مقصود باشد  آنواليت و صاحب  بهد رامو اگر است.  نموده آن تبعيتجهات از احسن 
 دارد و تت و احكام رساالاواليت جهتي به كثركه ، زيرا اتّباع احسن آن احسن جهات آن است

پس و جهت كثرت، جهت وحدت اتّباع امر داير شود بين  و چونجهتي به وحدت و آثار آن، 
اگر امر داير شود امر، است و همچنين است  احسن جهات آنجهت وحدت ترجيح داده شود كه 

شيخ پس در روايت و طريقت هستند،  هاي خليفة رسالت و خليفة واليت كه آن دو شيخاتّباع بين 
كه انسان از احكام قالبش فارغ شده باشد و اگر عالم به احكام  هنگاميشود  مي طريق ترجيح داده

هر دو  در احكامِآنها  يدو شود. و اگر انسان به هر شيخ روايت ترجيح داده ميپس نباشد  شقالب
 لاقوا احسنكه آن زيرا است.  شداكه احتياج به آن شود  مي ترجيح داده پس آن يكمحتاج باشد 

اينان ُأولِئَك الَّذيَن َهداُهُم اهللَُّ جهات واليت و رسالت.  چنين است در اتّباعو همباشد،  نسبت او ميبه 
نمودند، زيرا كه آن تمسك به  پسسوي واليت  بههدايت كرده كساني هستند كه خداوند آنها را 

ينانند كه و ا َو ُأولِئَك ُهْم ُأوُلوا اْألَْلبابِ . نيستهدايت جز با توسل به واليت با بيعت خاص ولوي 
 »به تلقيح واليت چنانچه مكرّر گذشت.صاحبان خردند 

ند. ينما ياالمر را منع م يراوليا به مضمون اطاعت از غيدر قرآن به صرح  يات متعدديآ
لي ت و عدم قبول ويفر به والكفر، كاز عمده اقسام  يكيو  .»نكافران اطاعت مكاز « :642ديفرما يم
افران و منافقان كو از « :643ديفرما يد و ميافزا يز به آن مين را نيگر منافقيه دياست. و در آ يح

شود. در  يز مياند ن ن نحله درآوردهيه خود را به دكه شامل آنان ين آيو منافق در ا .»نكاطاعت م

                                                                                                                                                                                              
 .» َفال ُتِطِع اْلكاِفرين«، 52سوره فرقان، آيه  - 642
 .48و سوره احزاب آيه  » َو ال ُتِطِع اْلكاِفريَن َو اْلُمناِفقني«، 1سوره احزاب، آيه  - 643
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 يتا نرم ينك يدوست دارند نرم ،نكنندگان اطاعت مك بيذكپس از ت« :644ديفرما يسوره قلم م
م رب كبر ح« :645ديفرما يو م .»نكم يرويخورد پ يار سوگند ميه بسك يا هي از هر فروما ،نندك

  .»نكا ناسپاس اطاعت ميار كن و از گناهكخودت صبر 

  االمر هنجاري اولي هنجارهاي كج و بي
شود. در  طوركلي آنچه كه مورد قبول اكثريت افراد يك جامعه قرار دارد هنجار ناميده مي به

كنند. هنجار الگوي رفتاري  هاي زندگي افراد را تعريف مي رمنُ اصل هنجارها، استانداردهاي يا
گيرد. دراينجا الگو به معناي قالب، انگاره، موازين،  است كه در فرهنگ و آداب و رسوم شكل مي

كه قابل مشاهده و شود  مي و به رفتارهايي گفتهباشد  مي قواعد، ضوابط، نمونه طرح اوليه
تكرار گردد و توسط اكثريت اعضاء اجرا شود و مفهوم اجتماعي داشته گيري باشد و اغلب  اندازه

زيرا صرفاً شود  نمي باشد يعني صرفاً غريزي نباشد. براي مثال خوابيدن يك الگوي رفتاري تلقي
برطرف كنندة غريزه است و خوردن هم همينطور است ولي خوردن با قاشق يك الگوي رفتاري 

خواهيم اين موضوع را بررسي كنيم كه آيا هنجارها و حفظ آنها  يهرحال از مطالب فوق م است. به
هاي نهادينه شده و جا افتاده در ميان مردم  توانند خرافه يا هنجارها مي ؟رساند بشريت را به كمال مي

يا فرهنگ عامه و عرف و عادات اجتماعي همه در اين طبقه  646هاي قومي ها، شيوه كليه سنت ؟باشند
كه رعايت آنها سبب همخواني باشند  مي ارت ديگر همه به نوعي هنجارهاي جامعهگنجند. به عب مي

در جامعه و تأئيد مردم را دارد و مخالفت با آنها موجب ايجاد تنش و مقاومت و برخورد آحاد مردم 
  نمايد. يك جامعه را به صورت فردي يا گروهي ايجاد مي

اصل رفتار مطابق با هنجارهاي جامعه است اصوالً برمبناي همين موضوع رفتار اكثريت كه در 
ناميده  648و كساني كه از آن تبعيت نكنند غيرنرمالشود  مي گفته 647شناسي رفتار نُرمال در جامعه

شوند. براساس اين تعاريف رفتار پيامبران در همة ازمنه غيرنرمال بوده است چه كه ايشان براي  مي
بر هم زنند و اند  ها رشد كرده تاريخ براساس خرافهكه در طي اند كه هنجارها را  اين مبعوث شده

                                                                                                                                                                                              
 . »َفال ُتِطِع اْلُمَكذِّبني«، 8سوره قلم، آيه  - 644
 .»فَاصبِرْ لحكْمِ ربك و ال تُطع منْهم آثماً أَو كَفُوراً«، 24نسان، آيه سوره ا - 645

646  - Folkways. 
647  - Normal. 
648  - Abnormal. 
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بواسطة همين موضوع است كه رسم پيامبركشي توسط متعصبين مذهبي و سالطين همواره در طول 
  اند.  هنجار شكني داشته ةبينيم تمام انبياء روي است. اگر كمي بررسي كنيم ميشده تاريخ ثبت 
. در 650تر بودند و ستمكار و سركش 649نافرمانبر قومي مأموريت يافت كه بدكار و (ع) نوح 

خواست بر  نمايد كه هر مردي هر زني كه مي پيشه معرفي مي سيق قوم نوح را قومي هوتعهد ع
  .651گرفت خويش مي

بسيار خودسر و مغرور بودند و بدون اينكه ادب را رعايت كنند چون دست (ع) قوم عاد 
كردند  ساختند و گمان مي گشودند و بناهاي محكم مي گشادند همچون زورگويان مي مي

كردند،  داشتند و در قوة غضبيه و شهويه افراط مي اند و از غرور خود بر ديگران فخر مي جاودانه
فرستاد تا از عادت خويش دست بردارند و قوم عاد او را بيداري آنها  خداوند برادرشان هود را براي

  درغگو انگاشتند.
نيز صالح فرستاده شد تا قوم ثمود را از تعلق خاطرها به زندگي دنيا برهاند و (ع) بر قوم ثمود 

  پرستيدند باز دارد. از خواب تعيش و نعيم مادي بيدار و از پرستش آنچه پدرانشان مي
ها كرد و تبر را بر دوش بت بزرگ قرارداد تا شايد  (ع) اقدام به شكستن بت هيمحضرت ابرا

هاي ديگر را ندارد و دست از توسل به اين  مردم به فكر افتند كه مجسمه توانايي شكستن مجسمه
(ع) مقابله  شكني ابراهيم شكال و اجسام بردارند. نمرود خواست كه با اين هنجار شكني يعني بتا

  داد او را در آتش اندازند. كند دستور
بازي كه هنجار آن عصر بود نهي فرمود كه با او  (ع) قومش را از فساد همجنس حضرت لوط

برخورد كردند و او را تحت فشار گذاشته بودند كه خود نيز به هنجار جامعه عمل كند كه 
  بين ببرد. حضرتش قبول نفرمود و خداوند مقرر كرد كه آن قوم را از

فرط عالقه به ماديات مرتكب تطفيف بودند، از  زاسرائيل را كه ا (ع) قوم بني بحضرت شعي
فروشي) نهي فرمود. حضرتش را به بيرون شهر تبعيد كردند. در آن  ن (تطفيف و گرانفروشي و كمآ

                                                                                                                                                                                              
پروردگارشان سرباز آنان از فرمان . »فـََعتَـْوا َعْن َأْمِر َرِِّْم فََأَخَذتْـُهُم الصَّاِعَقُة َو ُهْم يـَْنظُُرونَ «، 44سوره ذاريات، آيه  - 649

  . نگريستند صاعقه فروگرفتشان زدند و هم چنان كه مى
ْبُل ِإنـَُّهْم كانُوا ُهْم َأْظَلَم َو َأْطغى« .51سوره نجم، آيه  - 650 و پيش از آنها قوم نوح را، كه ستمكارتر و . » َو قـَْوَم نُوٍح ِمْن قـَ

 .تر بودند سركش
 .1-21آيات ، 6تورات، عهد عتيق، سفر پيدايش، باب- 651
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  (ع) با اين هنجار به مقابله پرداخت. زمان تطفيف يك هنجار بود و شعيب
نمود و  ر مردم استيال يافته بود و آنها را فرقه فرقه ميبر فرعون كه در مصر ب ع) ( موسي

گذاشت  بريد و زنانشان را زنده مي مي داشت و پسرانشان را سر گروهي از مردم را زبون مي
  مأموريت يافت.

نمايان دين هركدام مدعي دين الهي بودند و مردم  بر قومي برانگيخته شد كه عالم(ع) الياس 
  دند.را به تباهي كشانيده بو

نمايان يهود دين را منحصر به خود نموده بودند  (ع) بر قومي مبعوث شد كه عالم مسيح  عيسي
كردند و بر خدا  خواستند ظلم مي و سد راه مردم به سوي خدا بودند و با اين حكومت بر هر كه مي

  .652بستند دروغ مي
شرح آن در كتب (ص) نيز بر قومي نازل شد كه در منتهاي جاهليت بودند كه  اكرم رسول

هاي  سالها تحت فشار بود تا مردم را از خرافه حضرتش .653تاريخ عرب قبل از اسالم آمده است
ي است كه بر حضرتش وارد آمد و رقومي برهاند. تاريخ صدر اسالم حاكي از كثرت اذيت و آزا

بر عليه آن كشي  زبان و تهمت گرفته تا حصر اقتصادي و اقدام به قتل و قشون اين آزارها از زخم
ها و شكنجه دادن ياران حضرتش و انواع ايذاء را  ها و حمالت و شبيخون حضرت و اقدام به جنگ

  باشد. كه شرح آنها خارج از حوصلة اين سطور است و در كتب تاريخي مضبوط ميشود  مي شامل
يزند خ شوند يعني برعليه رسوم و عادات زمان خود بپامي مبعوث مي 654هنجار همة پيامبران بي

اند كه حقيقت و  اند و يافته نمايند. ايشان خود مراحل سلوك را طي كرده و اقدام به تنوير افكار مي
                                                                                                                                                                                              

ُهْم ُمْهَتٍد َو َكثٌري   َو َلَقْد َأْرَسْلنا نُوحًا َو ِإْبراهيَم َو َجَعْلنا يف«، 26-27سوره حديد، آيات  - 652 َة َو اْلِكتاَب َفِمنـْ ُذرِّيَِّتِهَما النـُّبُـوَّ
ُهْم فاِسُقونَ  رِِهْم ِبُرُسِلنا َو قـَفَّْينا ِبعيَسى اْبنِ   مثَُّ قـَفَّْينا َعلى ِمنـْ ْجنيَل َو َجَعْلنا يف آ قـُُلوِب الَّذيَن اتـَّبَـُعوُه رَْأَفًة َو َرْمحًَة َو   َمْرَميَ َو آتـَْيناُه اْإلِ

نَ  َتَدُعوها ما َكتَـْبناها َعَلْيِهْم ِإالَّ اْبِتغاَء ِرْضواِن اهللَِّ َفما َرَعْوها َحقَّ رِعايَِتها َفآتـَيـْ هُ َرْهبانِيًَّة ابـْ ُهْم ا الَّذيَن آَمُنوا ِمنـْ ْم َأْجَرُهْم َو َكثٌري ِمنـْ
   »فاِسُقون

قًا ِلما بـَْنيَ َيَديَّ ِمَن التـَّْوراِة َو   َو ِإْذ قاَل عيَسى اْبُن َمْرَميَ  َبين«، 7-9سوره صف، آيات   ِإْسرائيَل ِإّينِ َرُسوُل اهللَِّ ِإَلْيُكْم ُمَصدِّ
َْيت رًا ِبَرُسوٍل  ْلبَـيِّناِت قاُلوا هذا ِسْحٌر ُمبنيٌ ِمْن بـَْعِدي اْمسُُه أَ   ُمَبشِّ ِ َعَلى اهللَِّ اْلَكِذَب َو ُهَو   َو َمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـَرتى ْمحَُد فـََلمَّا جاَءُهْم 

ُ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلمَني   يُْدعى ْسالِم َو اهللَّ   »ِإَىل اْإلِ
ْلبَـ   َو َلمَّا جاَء عيسى«، 63-64سوره زخرف، آيات   َ َلُكْم بـَْعَض الَّذي َختَْتِلُفوَن فيِه ِ حلِْْكَمِة َو ِألُبـَنيِّ ِ ُتُكْم  يِّناِت قاَل َقْد ِجئـْ

ِ�راٌط ُمْسَتقيم  فَاتـَُّقوا اهللََّ َو َأطيُعونِ   . »ِإنَّ اهللََّ ُهَو َريبِّ َو رَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه هذا 
 .1-47 ص، دانشگاه تهران. بخش اول ص1382 ،14 اكبر فياض، چاپ نگاه كنيد به تاريخ اسالم، علي - 653

654  - Anomic 
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اند تا مردم  تر از اين عادات خرافة كهنه در جوامع است لذا برخاسته تعالي بشري بسيار باالتر و عالي
ند و برآنچه كه دارند خوشند را نيز با خود به تعالي كشانند. مردم نيز كه همواره از تحول نگران

(ص)  اكرم كريم خطاب به رسول پذيرند. در قرآن همواره تحوالت فكري را به سختي مي
پس «: 656فرمايد در جاي ديگر مي .»اند بيني چگونه از هواي خود خدائي گرفته آيا مي« :655فرمايد مي

و در  »بود دلخوش بود.ى به روشى كه برگزيده حزبكردند و هر  امرشان را بين خود قطعه قطعه
فرقه شدند و هر  پاره كردند و فرقه از آنان مباشيد كه دين خود را پاره« 657فرمايد: جاي ديگر مي

  .»ى به هر چه داشت دلخوش بودحزب
شود. آيات بسياري در  كريم رفتار اكثريت بعنوان شاخص رفتاري شناخته نمي در قرآن

انسانها را داراي شرايط كافي براي شعور و عقل و ها اكثريت كريم وجود دارد كه همه آن قرآن
و كم هستند «آيات قرآني نظير داند و اين موضوع يك پديدة اثبات شده آماري است.  درك نمي

و  660»همانا انسان در زيان است«و  659»اكثر مردم سپاسگزار نيستند« و 658»بندگان سپاسگزار من
 664»اكثراً جاهلند«و  663»كنند اكثرشان تعقل نمي«و  662»دانند اكثرشان نمي«و  661»دانند مردم نمي

هم اصيل باشد ظاهر لذا مقدسات و محترمات و آمال مردم هرچند در داللت بر همين موضوع دارد. 
رفتارهاي اجتماع اخذ شده و يا از خانواده عموميت باز براي جامعه مضر است زيرا همگي براساس 

ديني كه از جامعه اخذ و كريم ديني كه از پدر و مادر  رآن. قو برمبناي تحقيق نيست گرفته شده
پس موسي و هارون را همراه آياتمان بر « :665فرمايد كريم مي فرمايد. قرآن شده باشد را نفي مي

                                                                                                                                                                                              
 .» َأ رََأْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواه«. 43 آيهفرقان، سوره  - 655
نَـُهْم زُبُرًا ُكلُّ ِحْزٍب ِمبا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ . «23 آيهمؤمنون، سوره  - 656 تَـَقطَُّعوا َأْمَرُهْم بـَيـْ  »فـَ
 .»ِمَن الَّذيَن فـَرَُّقوا ديَنُهْم َو كانُوا ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب ِمبا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ . «32سوره روم، آيه  - 657
 ».َقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي ٱلشَُّكور« .13سورة سبا، آية  - 658
  .»َأْكثـََر الّناِس ٰالَيْشُكروَن◌َ « .38سورة يوسف آية  - 659
ْنَساَن َلِفي « .2سورة والعصر، آية  - 660   .»ُخْسرٍ إنَّ ٱْإلِ
  .»َأْكثـََر الّناِس ٰاليـَْعَلُمونَ « .187و سورة اعراف آية  28سورة سبا آية  - 661
  . »َأْكثـََرُهْم ٰاليـَْعَلُمونَ « .55سورة يونس، آية  - 662
  .»َأْكثـََرُهْم ٰاليـَْعِقُلونَ « .4سورة حجرات، آية  - 663
  .»َأْكثـََرُهْم َجيَْهُلونَ « .111سورة انعام، آية  - 664
تِنا فَاْسَتْكبَـُروا َو كانُوا قـَْومًا   َو هاُروَن ِإىل  مثَُّ بـََعْثنا ِمْن بـَْعِدِهْم ُموسى«، 75-78آيات  ،يونس سوره - 665 ِ ِفْرَعْوَن َو َمالَئِِه 

← 
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ران قومش مبعوث كرديم. و آنان سركشي كردند و مردمي تبهكار بودند و چون حق مهتفرعون و 
كه اين جادويي آشكار است. موسي گفت: آيا سخن حق را از نزد ما به سوي ايشان آمد، گفتند 

شوند. گفتند:  خوانيد و حال آنكه جادوگران رستگار نمي كه اينك بر شما نازل شده است جادو مي
ايم منصرف سازي تا در زمين سروري  اي تا ما را از آن آيين كه پدرانمان را بر آن يافته آيا آمده

  .»آوريم ييابيد. ولي ما به شما ايمان نم
و چون به ايشان گويند كه به آنچه خدا نازل كرده است و به « :666فرمايد در جاي ديگر مي

را بس است. حتي اگر ما ايم،  پيامبر روي آوريد، گويند: آن آئين كه پدران خود را بدان معتقد يافته
  .»دانستند. و راه هدايت را نيافته بودند پدرانشان هيچ نمي

و داستان ابراهيم را برايشان تالوت كن آنگاه كه به پدر و قوم « :667مايدفر در جاي ديگر مي
پرستيم و معتكف آستانشان هستيم گفت آيا وقتي  پرستيد؟ گفتند: بتاني را مي گفت چه مي خود مي

شنوند يا براي شما سود و زياني دارند؟ گفتند نه پدرانمان را  خوانيد صدايتان را مي آنها را مي
همانا بجز  ؟ايد پرستيده دانيد كه شما و نياكانتان چه مي گفت آيا مي .اند كرده چنين ميايم كه  ديده

  .»پروردگار جهانيان آنها دشمن منند
توان به تبعيت از انسانهايي كه بدون اذن الهي خود را مأمور  پرستي را مي در تأويل اين آيه بت

العباده آمده  السعاده في مقامات تفسير بيان كنند نيز تعميم داد. در شرح اين آيه در خدا معرفي مي
تا قبح ، ابراهيم راخبر  »نـََبَأ ِإْبراهيمَ «قومت  بر مشركانيا  و برآنان بخوان »َو اْتُل َعَلْيِهمْ ««: 668است

با اشراكشان نسبت ندهند و را به او  شانكاع مشرك نبود و اشر شرك را بدانند و بدانندكه ابراهيم
ْ�ناماً «. انتسابشان به ابراهيم مدعي نشوندواليت بيت را به  ِإْذ قاَل ِألَبيِه َو قـَْوِمِه ما تـَْعُبُدوَن قاُلوا نـَْعُبُد َأ

                                                                                                                                                                                              ← 
ْلَحقِّ َلمَّا جاءَُكْم َأ ِسْحٌر هذا َو ال يـُْفِلُح َأ تـَُقوُلوَن لِ   ُجمْرِمَني فـََلمَّا جاَءُهُم احلَْقُّ ِمْن ِعْنِد قاُلوا ِإنَّ هذا َلِسْحٌر ُمبٌني قاَل ُموسى

ُء ِيف اْألَْرضِ  َء َو َتُكوَن َلُكَما اْلِكْربِ َتنا ِلتَـْلِفَتنا َعمَّا َوَجْد َعَلْيِه آ   .»َو ما َحنُْن َلُكما ِمبُْؤِمننيَ  السَّاِحُروَن قاُلوا َأ ِجئـْ
َء َأ َو َلْو كاَن   ْم َتعاَلْوا ِإىلَو ِإذا قيَل هلَُ «، 104سوره مائده، آيه  - 666 ما َأنـَْزَل اهللَُّ َو ِإَىل الرَُّسوِل قاُلوا َحْسُبنا ما َوَجْد َعَلْيِه آ

ُؤُهْم ال يـَْعَلُموَن َشْيئاً َو ال يـَْهَتُدونَ   .»آ
ْ�نامًا فـََنَظلُّ َهلا َو اْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ِإْبراهيَم ِإْذ قاَل ِألَ «، 69-77سوره شعراء، آيات  - 667 بيِه َو قـَْوِمِه ما تـَْعُبُدوَن قاُلوا نـَْعُبُد َأ

َء َكذِلَك يَـ  َفُعوَنُكْم َأْو َيُضرُّوَن قاُلوا َبْل َوَجْد آ ُتْم   ْفَعُلونَ عاِكفَني قاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن َأْو يـَنـْ ُتْم ما ُكنـْ قاَل َأ فـََرَأيـْ
ؤُُكُم اْألَْقَدُمونَ   تـَْعُبُدونَ  ُتْم َو آ  .» ِإالَّ َربَّ اْلعاَلمنيَ   فَِإنـَُّهْم َعُدوٌّ يل  َأنـْ

 .50-52صفحات ترجمه،  10بيان السعاده في مقامات العباده، ضميمه جلد  - 668
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پرستيم ودر  مي اصناميپرستيد؟ گفتند:  آنگاه كه به پدرش و قومش گفت كه: شماچه مي »فـََنَظلُّ َهلا
آيا  »َهْل َيْسَمُعوَنُكمْ «ابراهيم ع : ،گفت، كفيممعت »عاِكفَني قالَ «آنها براي بندگي يعني  ،پناه آنها هستيم

از خوانيد چيزي از آنها يا  مي اخوانيدشان ي آنگاه كه مي »ِإْذ َتْدُعونَ «يعني گفتار شما را  ،شنوند مي
َفُعوَنُكمْ «شنوند؟  مي اًمطلق ياغير آنها  يا زياني  »َأْو َيُضرُّونَ «عبادت آن د؟ رساننشما سودي  هآيا ب »َأْو يـَنـْ
بر اينكه هركس كه ديني اخذ كرد البد  هست؟ و در اين احتجاج دليلي آنبا ترك عبادت  رسانند

آن برگزيند و جايز نيست كه از تقليد مثل كورها  يشهود و عيانيا  يحجت و برهانآن را از بايستي 
: ،گفتند »قاُلوا«دند. و برگزيند و چون دليل، حجت و برهاني نداشتند به توسل بر تقليد روي آور را

َء َكذِلَك يـَْفَعُلونَ «اين كه گفتي نيست  كردند.  بلكه پدرانمان را يافتيم كه چنين مي »قالَ   َبْل َوَجْد آ
ُتْم تـَْعُبُدونَ «ع گفت:  ابراهيم ُتْم ما ُكنـْ ؤُُكُم اْألَْقَدُمونَ   َأ فـََرأَيـْ ُتْم َو آ پرستيد هم شما و  آيا در آنچه مي »أَنـْ

به زيرا كه آنها،  »فَِإنـَُّهمْ «؟ ايد توسل نمودهايد؟ كساني كه بر تقليدشان  هم نياكان كهنتان تأمل كرده
 » َعُدوٌّ يل« بشان بر غير عقاليغلتآنها و  به ءضم اباه يا بمعبودها بودند به لحاظ اينكه آورد ضمير عقال 

مگر پروردگار  » ِإالَّ َربَّ اْلعاَلمنيَ «در دشمن مذكّر، مؤنّث، واحد و اكثر  دشمن منند، مساوي است
آنگاه كه به پدرش و قومش « :669فرمايد (ع) مي در جاي ديگر در ادامه حكايت ابراهيم .»جهانيان

ايد چيستند؟ گفتند پدرانمان را ديديم كه آنها را  گفت اين تماثيل كه بر پرستش آنها دل نهاده
  .»ايد پرستيدند. گفت هر آينه شما و پدرانتان در گمراهي آشكاري بوده مي

د: از آنچه خدا نازل كرده است متابعت نو چون به آنها بگوي« :670فرمايد در جاي ديگر مي
كنيم اگرچه شيطان به عذاب  ايم متابعت مي كنيد گويند: نه، ما از آئيني كه پدران خود را بر آن يافته

در شرح اين آيه بايد گفت كه اين آيه پاسخ سؤال مقدر است يعني وقتي  .»فراخوانده باشدآتششان 
گويند ما از پيشينيان و گذشتگان  و عالم وقت خود پيروي كنيد مي امر از ولّيشود  مي به آنها گفته

  كنيم. خود پيروي مي
كه از آنچه خدا نازل كرده است پيروي شود  مي چون به ايشان گفته« :671فرمايد و در جاي ديگر مي

                                                                                                                                                                                              
َء َهلا عاِبدينَ   ِإْذ قاَل ِألَبيِه َو قـَْوِمِه ما هِذِه التَّماثيُل الَّيت«، 52-54سوره انبياء، آيات  - 669 ُتْم َهلا عاِكُفوَن قاُلوا َوَجْد آ قاَل  َأنـْ

ؤُُكْم يف ُتْم َو آ ُتْم َأنـْ  .»َضالٍل ُمبٍني   َلَقْد ُكنـْ
ُت اْلِكتاِب احلَْكيمِ  «، 2سوره لقمان، آيه  - 670   »تِْلَك آ
ؤُ «، 170قره، آيه سوره ب -  671 َء َأ َو َلْو كاَن آ ُهْم ال يـَْعِقُلوَن َو ِإذا قيَل َهلُُم اتَِّبُعوا ما َأنـَْزَل اهللَُّ قاُلوا َبْل نـَتَِّبُع ما َأْلَفْينا َعَلْيِه آ

  »َشْيئاً َو ال يـَْهَتُدونَ 
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خرد و گمراه  رفتند. حتي اگر پدرانشان بي رويم كه پدرانمان مي كنيد، گويند نه ما به همان راهي مي
 برعطف و آنگاه كه به آنان گفته شود،  »َو ِإذا قيَل َهلُمُ ««: 672فرمايند در شرح اين آيه مي .»اند بوده

كنند كساني كه شيطان به آنها امر  ا گفته شده چه كار ميمقدر است. گوي جواب سؤالمحذوف 
چيزي تبعيت كنيد  »اتَِّبُعوا ما أَنـَْزَل اهللَُّ «كنند. اگر به آنان گفته شود:  ميو تبعيت ا گفت:كند؟ پس  مي

ع باشد.  بيان حال منافقان با علياز  كه مقصود بر آنچهع واليت عليبارة درنازل كرده كه خداوند 
َءقاُلوا «  مألوف كردند تبعيترا ما گويند بلكه ما از آنچه پدرانمان  مي »َبْل نـَتَِّبُع ما أَْلَفْينا َعَلْيِه آ

جوابي براي سؤال از حال سؤ و فحشاء و قول بر عطف بر محذوفي باشد كه  و جايز است ،كنيم مي
ُؤُهْم ال يـَْعِقلُ «خدا باشد طبق تأويلي كه گذشت  اگر چه پدرانشان چيزي را به  »وَن َشْيئاً َأ َو َلْو كاَن آ

داند  شناسد و حالش را نمي تقليد از كسي است كه انسان او را نميتوبيخ بر انكار و  ،خرد درنيابند
اهل نياز كرده، يا از  كه آيا او از اهل تحقيق و علم است كه خداوند آنان را به علمشان از ديگران بي

َو ال «تعالي قول او اينكه  پسعاقل به اتباعشان بر باشد  نمي قبيحآنان  است كه تقليد از ها عاقلتقليد 
اين آيه بيان حال مردم از هر مذهبي است جز نفي اهتدا به عاقل است و شوند،  ، هدايت نمي»يـَْهَتُدونَ 

قادر نيستيم بر ترك اتباع كنند كه: ما  مي ندابه زبان حال كساني اندك و نادر همه با صوت بلند 
و  شانبر چيزي است كه از پدرانو تقليد  آنان بر التكاپدرانمان را بر آن يافتيم. چون  كهآنچه 
اي و  يهروعمال اند بدون ا ، ديدهاند ناميدهعالم زمان صغرشان كساني كه آنها را از از و  شاننزديكان

 اند: چه خوب گفتهتميزي، و 

  »عنت بر اين تقليد بادخلق را تقليدشان بر باد داد         اي دو صد ل
ايم و خدا  چون كار زشتي كنند، گويند: پدران خود را نيز چنين يافته« :673فرمايد در جاي ديگر مي

دهد. چرا چيزهايي به خدا نسبت  ما را بدان فرمان داده است بگو خدا به زشتكاري فرمان نمي
دانيد. بگو پروردگار من به عدل فرمان داده است و به هنگام هر نماز روي به جانب  دهيد كه نمي مي

اي را  گرديد. فرقه با ايمان خالص بخوانيد و همچنان كه شما را آفريده است باز مياو داريد و او را 
اي گمراهي را درخورند. اينان شيطانها را به جاي خدا به دوستي گرفتند و  هدايت كرده و فرقه
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ْلَفْحش«، 28-30سوره اعراف، آيات  - 673 ِ َُْمُر  ا ُقْل ِإنَّ اهللََّ ال  ُ َأَمَر ِ َء َو اهللَّ اِء َأ َو ِإذا فـََعُلوا فاِحَشًة قاُلوا َوَجْد َعَلْيها آ

ْلِقْسِط َو َأقيُموا ُوُجوَهُكْم   تـَُقوُلوَن َعَلى اهللَِّ ما ال تـَْعَلُمونَ  ِ يَن َكما َبَدَأُكْم ُقْل َأَمَر َريبِّ  ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َو اْدُعوُه ُخمِْلصَني َلُه الدِّ
 » ْم ُمْهَتُدونَو َفريقاً َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّالَلُة ِإنـَُّهُم اختََُّذوا الشَّياطَني َأْولِياَء ِمْن ُدوِن اهللَِّ َو َحيَْسُبوَن َأنـَّهُ   َفريقاً َهدى تـَُعوُدونَ 
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هرگاه  »ُلواَو ِإذا فـََعُلوا فاِحَشًة قا««: 674اند در تفسير اين آيات فرموده .»اند پندارند كه هدايت يافته مي
َء«كار زشتي انجام دهند گويند زباناً يا حاالً  پدرانمان را برآن يافتيم، يعني اعتماد و  »َوَجْد َعَلْيها آ

اطمينان كردند بر آنچه كه به آن عادت كردند و عاداتشان را به خدا نسبت دادند، چنانكه آن شأن 
ااهللَُّ َأَمَر «و گفتند  »وَ «عموم مردم است.  است، ردي بر آنهاست در  خدا ما را به آن امر كرده »ِ

ْلَفْحشاءِ «بگو  »ُقلْ «نسبت دادن عادات به خدا  ِ َُْمُر  كند، مراد  همانا خدا امر به فحشا نمي »ِإنَّ اهللََّ ال 
كنند نيست، بلكه مراد هر چيزي  از فحشاء آنچه كه عقل و شرع به حسب صورت آن را تقبيح مي

است كه از نفس صادر شود براي غايات نفسانيه چه كه صورت آن صوري باشد كه شرع آن را 
صد جاه يا مال يا حفظ مال يا عرض يا يا به ق ئينماز ريا تقرير كرده يا نهي از آن كرده باشد. پس

دانيد، در  گوئيد كه نمي آيا به خدا چيزي مي »َأ تـَُقوُلوَن َعَلى اهللَِّ ما ال تـَْعَلُمونَ « خون، فاحشه است.
خبر است كه كسي نبايد گمان كند، كه خداوند امر به زنا و شرب خمر و چيزي از اين محارم، امر 

كنند كه خدا آنها را امر كرده به قومي اقتدا  جور است كه ادعا ميكرده است، بلكه اين در ائمة 
است و اين تفسيري كه ما از فحشا كرديم را تأئيد  كنند كه خدا آنها را امر به اقتدا به آنها نكرده

ْلِقْسطِ  «كند  كند و همچنين قول او را تأييد مي مي ِ ر كرد بگو پروردگارم مرا به قسط ام »ُقْل َأَمَر َريبِّ 
ض اغرنفس از اوسط نفس در افعال و اقوال و احوال و اخالق و عقايد، بين تفريط تزيرا كه قسط 

نهي شده، مانند اغراض دنيوي كه از آن ي يكه به چيزها حيثيبه در آن است  و افراط آن هعقلي
 ءتفسير فحشا ازرا كه در خبر  كند آنچه و اين تأييد مي »َو َأقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ «بكشاند. 
از قبلة  كه شايسته است به آن توجه كند آنچهبه سوي  ، و اقامه وجه از انحراف برگرداندذكر شد

وجه نفس، قلب است، و قبله وجه قلب روح  ةاست و قبل بقاع ارض شرفوجه بدن ا ة، و قبلاو
اللّه است. و مسجد نيز اعم از  خليفة آن كلواليت مطلقه است و قبله آن روح  ةاست، و قبل

است از قلب، و روح، و واليت مطلقه، و ايام متبرّكه و  همسجدهاي گلي و مسجدهاي روحاني
و بيوت او براي او خدا در زمين خلفاء كه آنان  هبشري حقيقيه جدااز هر روز و مس هساعات شريف

را به جمع كثرت جمع  »وجوه«ع است. و  يعني علي »خليفة اهللّٰ االعظم«كل او هستند، و اصل  وخلق ا
در جانب مسجد براي اشاره به تعميم  »كلّ «كلمه  اتيان بهو  باشداستغراق براي مفيد  اًمضاف كرد تا

و بخوانيد او را،  »َو اْدُعوهُ «است.  تفسير شده وجه و مسجد است. و مسجد در اينجا در خبر به ائمه ع
عطف  »اقيموا«چنانكه باشد  مي »اقيموا«يا بخوانيد پروردگارم را يا بخوانيد مسجد را، و آن عطف بر 
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تا مقول قول خداي تعالي  »قال«است به تقدير  »امر«باشد، يا عطف بر  »قل«است تا مقول  »رّيب  امر«بر 
باشد و معني دهد: بخوانيد پروردگارم را يا مسجد را به تصفيه بيوت قلوبكم از چيزي كه مانع 
دخول او و استيالء او بر آن است، سپس با استدعاء دخول او به زبان قالتان و حالتان و استعدادتان، 

چنانكه ده تا رفيع گردانده شود، زيرا كه قلب مؤمن عرش رحمان و بيت خداست كه اجازه داده ش
  :فته شدهگ

 گو نشيند در حضور اولياء            هركه خواهد هم نشيني با خدا

  و چنانكه گفته شده :
 گاه جمله است، آنجا خداست سجده              مسجدي كو اندرون اولياست

بقره  ةتعالي نيست، و در سور اوآن از چيزهايي كه اليق  ةمگر بعد از تصفيشود  نمي داخل آن يكنل
ُخمِْلصَني َلُه «گذشت.  »مسجد«تحقيق  )آن تا آخر و من اظلم ممّن منع مساجد اهلّل ....(قول او تعالي در 

اخالص دارندگان بر دين، يا طريق دعوت از اغراض و اهوا خارج از اراده شما و اختيارات  »الدِّينَ 
به امر: بميريد قبل از اينكه ميرانده شويد، زيرا كه  شما همانند ميت بين دست غسال مؤتمرين

اي از شما و اختياري و  همانطور كه شما را بدايت داده است، بدون اراده »َكما َبَدَأُكمْ «خداوند 
كنيد، پس هر كس اراده كند كه به او عود كند، پس بايد از  عودت مي » تـَُعوُدونَ «غرضي و هوايي 

دهند،  مي عودتوگرنه مالئكه غالظ او را جميع چيزهايي كه به نفس او نسبت دارد خارج شود. 
اين معني كه خدا را بخوانيد در حالي كه  . يامؤاخذهني فراري به مواليش جهت اج ةبنداعاده مانند 

د. زيرا همانطور كه اي نمودهر او هستيد، و طاعت و عبادت را براي او خالص منتظر ورود بمتضرع 
به هر تقدير قول  و طاعات شماشويد بر  داده ميگرديد و جزا  است به او بر مي بدايت دادهشما را 

گروهي هدايت شدند، جمله حاليه است يا  » َفريقًا َهدى«ليل است. تعدر مقام  »تـَُعوُدونَ   َكٰما َبَدَأُكمْ «: او
َو «ترغيب و تحذير است  مطلقاًيا مستأنفه جهت بيان حال عباد در هنگام عود چنانكه در خبر است، 

را و گروهي حق آنها ضاللت است زي »َفريقًا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّالَلُة ِإنـَُّهُم اختََُّذوا الشَّياطَني َأْوِلياَء ِمْن ُدوِن اهللَِّ 
كه غير خدا شياطين را اؤلياء گرفتند، تعليل حقيقت ضاللت است، و مراد از شياطين، شياطين جنّ 
است در تزئين اهوا و مشتهيات و شياطين انس است در تزيين باطل آنها به صورت حقّ از ائمه جور 

عادات و اتّباع در شدگانند،  ايتآنها هدكنند كه  گمان ميو  » َو َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُمْهَتُدون«و اظالل آنها 
احكام  اخذو استحسانات و  تقياساظنون مستنبطه از و استبداد به  ءو استنباط احكام خدا از آرا اهوا

آنها مأمور نيستند و داوري بردن به كساني كه خداوند از آنها و اقتداء به خدا از كساني كه به اخذ 
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كسي كه خدا و اخذ كنند مر شده از او ز كسي كه اكه اامر به كفر آن كرده است، و عمل به چيزي 
نه از و منصوص نباشد هر كس كه از خدا اند اخذ نكرده باشند و بالجمله  داده صناو رسولش به 

چنين است كه نگرفته باشد  و از منصوص عليه اًعموم و نه اًخصوص ء او عاوصيانه و او ص رسول 
غير منصوص عليه باشد، يا از  شمستبد به رأي چهاست  و حال او همه ضاللتاو و فعل او قول 

چه مأخوذ و  باشدعلما و پدران متقلدين يا از  آراءبه  ينمستبدائمه جور و گرفته باشد، خواه غير از 
سپس بعد از تنبيه بر و چه از عادات و رسوم باشد يا نباشد.  موافق صور احكام خدا باشد يا نباشد

 خلق برگردانيد. او ص بهبراي خدا خطاب را از  و اخالص دينمسجد  هر اقامه وجوه دروجوب 
  .»پس گفت ...

اي تا تنها اللّه را بپرستيم وآنچه را كه  گفتند آيا نزد ما آمده« :675فرمايد در آيه ديگري مي
در  .»دهى براى ما بياور گويى آنچه را به ما وعده مى اگر راست مى پرستيدند رها كنيم پدرانمان مي

رويم و  گويند: پدرانمان را بر آييني يافتيم و ما از پي آنها مي مي« :676فرمايد آيات ديگر مي
اي نفرستاديم مگر آنكه متنعمانش گفتند پدرانمان را  اي بيم دهنده سان پيش از تو به هيچ قريه بدين

بياورم كه از آنچه كنيم. گفت حتي اگر براي شما چيزي  بر آييني يافتيم و ما به اعمال آنها اقتدا مي
اند  تر باشد گفتند ما به آييني كه شما را بدان فرستاده پدرانتان را بر آن يافته بوديد هدايت كننده

ايشان پدرانشان را گمراه يافتند و به دنبال ايشان شتافتند و به راستي « :677فرمايد و مي .»ايمانيم بي
پرستيد غير او مگر اسمائي كه خود و  نمي« :678ايدفرم و مي .»پيش از آنان بيشتر پيشينيان گمراه شدند

در شرح و تأويل اين آيه  .»پدرانتان نامگذاري كرديد و خدا حجتي بر اثبات آنها نازل نكرده است
اند و بدون  د مشخص كردهبايد گفت كه اين آيه خطاب به آناني است كه اشخاصي را به عنوان مقلَّ

اند  اينكه آنها از طرف خداوند اذن داشته باشند آنها را برحسب عادت خود و پدرانشان مهم شمرده

                                                                                                                                                                                              
ُؤ فَْأتِنا ِمبا َتِعُد ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ «، 70سوره اعراف، آيه  - 675 َتنا ِلنَـْعُبَد اهللََّ َوْحَدُه َو َنَذَر ما كاَن يـَْعُبُد آ   »اِدقنيَ قاُلوا َأ ِجئـْ
َّ «، 22-24سوره زخرف، آيات  - 676 َء َعلى َبْل قاُلوا ِإ َّ َعلى  َوَجْد آ رِِهْم ُمْهَتُدونَ   أُمٍَّة َو ِإ ْبِلَك  آ َو َكذِلَك ما َأْرَسْلنا ِمْن قـَ
َء َعلى  يف َّ َوَجْد آ َرُفوها ِإ َّ َعلى  قـَْريٍَة ِمْن َنذيٍر ِإالَّ قاَل ُمتـْ رِِهْم ُمْقَتُدونَ   أُمٍَّة َو ِإ تُ  آ َِْهدىقاَل َأ َو َلْو ِجئـْ ِممَّا َوَجْدُمتْ َعَلْيِه   ُكْم 

َّ ِمبا ُأْرِسْلُتْم ِبِه كاِفُرون ءَُكْم قاُلوا ِإ  .» آ
َءُهْم ضالَِّني فـَُهْم َعلى«، 69-71سوره صافات، آيات  - 677 َلُهْم َأْكثـَُر اْألَوَّلني  ِإنـَُّهْم َأْلَفْوا آ رِِهْم يـُْهَرُعوَن َو َلَقْد َضلَّ قـَبـْ   »آ
ا ِمْن ُسْلطان«، 40سوره يوسف، آيه  - 678 ِ ُ ؤُُكْم ما َأنـَْزَل اهللَّ ُتْم َو آ ُتُموها َأنـْ  .»ما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه ِإالَّ َأْمساًء َمسَّيـْ
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چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شد، گفتند جز اين نيست كه « :679فرمايد و مي كنند و تبعيت مي
گفتند اين جز دروغي  .يدند، بازداردپرست خواهد شما را از آنچه پدرانتان مي اين مردي است كه مي

گويند اين  و كسانى كه به حق چون به سويشان آمد كافر شدند مى، به هم بافته چيز ديگري نيست
گفتند اي صالح، پيش از اين به تو اميدي « :680فرمايد و در جاي ديگر مي .»جز افسونى آشكار نيست

داري؟ ما از آنچه ما را بدان  يدند باز ميپرست داشتيم. آيا ما را از پرستش آنچه پدرانمان مي
  .»خواني در شكيم مي

كافران به « :681فرمايد نفي مينيز قرآن نه تنها دين پدر و مادر بلكه دين رايج جامعه را 
پس پروردگارشان به ، رانيم يا به كيش ما بازگرديد پيامبرانشان گفتند يا شما را از سرزمين خود مي

قسم به « :682فرمايد تر مي طوركلي و به .»ستمگران را هالك خواهيم كردآنان وحى كرد كه حتما 
عصر همانا انسان در گمراهي آشكار است مگر آنان كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند و 

  .»توصيه به حق و توصيه به صبر كردند

  نبياء استهزاء ا و تكذيب، سخريه
نمايان اديان را در مقابل انبياء و  نمايان و عارف عالم دپرستي سياسي و شرك ديني اال و الب بت

نمايان  ملدهد. زيرا وجود علماي حقيقي سبب اثبات عدم حقانيت عا اولياء و اوصياء الهي قرار مي
تا صاحبان طرائق منقطعه نتوانند در شود  مي و وجود عرفاي حقيقي دين نيز سببشود  مي دين

نما دين خدا را ملعبه  نما و عارف نند. زيرا يا آگاهانه يا غافالنه عالماجتماع دست به انتفاع از دين بز
اين وضعيت جاعالن دين و  دهند تا از اين كسب به منافع دنيوي برسند. در و مكسبه خود قرار مي

                                                                                                                                                                                              
تُنا بـَيِّناٍت قاُلوا ما هذا ِإالَّ َرُجٌل يُريُد َأْن   َو ِإذا تـُْتلى«، 43سوره سبا، آيه  - 679 ؤُُكْم َو قاُلوا َعَلْيِهْم آ َيُصدَُّكْم َعمَّا كاَن يـَْعُبُد آ

 .»ما هذا ِإالَّ ِإْفٌك ُمْفَرتًى َو قاَل الَّذيَن َكَفُروا ِلْلَحقِّ َلمَّا جاَءُهْم ِإْن هذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمبني
�اِلُح َقْد ُكْنَت فينا َمْرُجوًّا قـَْبَل هذا َأ تـَْنها«، 62سوره هود، آيه  - 680 ُؤ َو ِإنَّنا َلفيقاُلوا   َشكٍّ ِممَّا    َأْن نـَْعُبَد ما يـَْعُبُد آ

 .»َتْدُعو ِإَلْيِه ُمريب
نُـْهِلَكنَّ ِإَلْيِهْم رَبـُُّهْم لَ   ِملَِّتنا فََأْوحى  َو قاَل الَّذيَن َكَفُروا ِلُرُسِلِهْم َلُنْخرَِجنَُّكْم ِمْن َأْرِضنا َأْو َلتَـُعوُدنَّ يف«، 13سوره ابراهيم، آيه  - 681

 .»الظَّاِلمني
ْنساَن َلفي«، 1-3سوره عصر، آيات  - 682 َ�ْوا   َو اْلَعْصرِإنَّ اْإلِ حلَْقِّ َو َتوا ِ َ�ْوا  ُخْسرِإالَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َو َتوا

لصَّْربِ  ِ«. 
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توانند وجود انبياء و اولياء و اوصياي الهي را تحمل كنند و  كنند نمي ارتزاق مي نآنان كه از دي
كريم اين پديده را در طول تاريخ نشان  كنند. بررسي قرآن ستهزاء و تكذيب آنان ميا بهشروع 

دهد كه اين وضعيت در تمام ازمنه بوده است  دهد و بلكه نگاهي به تورات و انجيل نيز نشان مي مي
  .باشد ميو به عنوان يك واقعيت تكراري در طول تاريخ قابل مشاهده 

انبياء و اولياء الهي را  ،ن زمانرند كه افراد به اصطالح متديبسياري از آيات داللت براين دا
اند، و اين رويه در همة ازمنه به وضوح قابل مشاهده است.  مورد تمسخر، استهزاء و تكذيب قرارداده

اي شرع) نم مثالً آنها را دروغگو، ساحر، ديوانه، خارج از دين، خارجي (خروج كرده برعليه حاكم
اي از  دهنده و در شگفت شدند از اينكه بيم« :683فرمايد قرآن كريم مي اند. خوانده، ...  فاجر، فاسق

به « :684فرمايد كريم مي قرآن .»ميان خودشان برخاست و كافران گفتند اين جادوگري دروغگوست
چه كسي ستمكارتر از « :685فرمايد و مي .»فرعون و پيشينيانشان آيات ما را تكذيب كردند لشيوه آ

نمايد هر آينه ستمكاران را رستگاري  بندد يا آيات او را تكذيب مي به خدا افترا ميآن است كه 
ً   َو َمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـَرتى««: 686فرمايند در شرح اين آيه مي .»نيست ستمكارتر چه كسي و  »َعَلى اهللَِّ َكِذ

نسبت دادن آنچه ، يا به به ادعاء خالفت خدا بر خودش ،كه بر خدا دروغ بندداست از آن كسي 
نيابت از به ادعاء ت از خداست، يا او عاد كه رسوماينتوهم  بهيا  ش قياس كرده به خدا،كه به رأي

امام بدون اذن و اجازه غافل از اين كه نيابت از امام، شفاعت نزد خدا براي خلق است و بدون اجازه 
صورت با نوشتن يا نسبت دادن آن به خدا،  وبا دستهايشان نبوت كتاب  تكتاب بهشود، يا  خدا نمي

تِهِ « هايشان و نسبت دادن آن به خدا،قرآن با دست ِ يا تكذيب آيات او، تدوينيه و تكوينيه  »َأْو َكذََّب 
آفاقيه و انفسيه، و اعظم كل، بلكه اصل كل و حقيقت انسان كامل و االصل علي ع اميرالمؤمنين، و 

است، زيرا كه اكثر آنان جامع هر دو وصفند با اينكه اگر جز  687نع خلودر اينجا براي م »َاوْ «لفظ 
كند،  كه او ستمكاران را رستگار نمي »ِإنَُّه ال يـُْفِلُح الظَّاِلُمونَ « كرد. بود، كفايت مي يكي از آن دو نمي

                                                                                                                                                                                              
ُهْم وَ «، 4سوره ص، آيه  - 683  .» قاَل اْلكاِفُروَن هذا ساِحٌر َكذَّابٌ  َو َعِجُبوا َأْن جاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمنـْ
تِنا«، 11سوره آل عمران، آيه  - 684 ِ ْبِلِهْم َكذَّبُوا  َكَدْأِب آِل «سوره انفال،  4، در آيه »َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َو الَّذيَن ِمْن قـَ

ِت َرِِّمْ  ِ بُوا  ْبِلِهْم َكذَّ   .»ِفْرَعْوَن َو الَّذيَن ِمْن قـَ
تِِه ِإنَُّه ال يـُْفِلُح الظَّاِلُمونَ   َو َمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـَرتى«، 21 سوره انعام، آيه - 685 ِ ً َأْو َكذََّب    .»َعَلى اهللَِّ َكِذ
 .26-28، صفحات ترجمه 5 بيان السعاده في مقامات العباده، جلد - 686
 دو قضيه كه رفع هردو نشايد. - 687
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گويا كه گفته شده: پس حال ظالم چگونه است؟ تا اينكه كسي كه اظلم است در آن اشد باشد؟ 
  »كند، و لذا استحساناً آن را تأكيد كرد. جواب داد: كه او ظالمين را رستگار نمي پس

و از آنها روي ، تر از آن كه آيات خدا را دروغ پندارد پس كيست ظالم« :688فرمايد ميو 
ِت اهللَِّ «« :689فرمايند در شرح اين آيه مي .»گرداند ِ تر از آن  پس كيست ظالم »َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكذََّب 

(ع) است، زيرا كه آيات  علي و اعظم آن، هتكوينيو  هتدوينيكسي كه تكذيب كند آيات خدا را، 
اين جمله  ود وش مي نمنجر به تكذيب آ ن، و تكذيب آدارند هداللت بر آيات تكويني هتدويني

ستمكارتر از آنها ح آن تكذيب كردند و وآنهايي است كه آيات خدا را بعد از وض بر تعريض
َ�َدَف َعْنها« نيست و از آنها روي گرداند، اعراض كرد يا منع كرد، ليكن دوم ُاولي است بر » َو 

  .»و گمراه كرد تأسيسيه بودن، يعني گمراه شد
تر از آن كه افتراي  پس كيست ظالم« :690در سوره اعراف اين آيه به اين شكل آمده است

َفَمْن َأْظَلُم ««: 691اند ودهدر ذيل اين آيه نيز شرح فرم .»تكذيب كند دروغ بر خدا بندد يا آيات او را
ً   ِممَِّن افْـَرتى فاء تر از آن است كه به خدا دروغ افترا بندد. آوردن به  پس چه كسي ظالم »َعَلى اهللَِّ َكِذ

مفتري  يتظلماأكيد بر و ت گذشتآنچه كه از آن تفريع و استفهام انكاري اشاره به استنباط 
 يتظلمامقصود اثبات  ليكنمفتري است از  غير يتظلماباشد. زيرا كه مفهوم آن اگرچه نفي  مي

باشند  نمي اهلرياست  برايد از مفتري ائمه جور و رؤساي ضاللت است كه راو م .مفضّل عليه است
ند، نك ميتكذيب  را واز كساني هستند كه فقط آيات ا شداند، و آنان از ظلم نك ادعاي خالفت مي و

تصديق آيات  ياز آن دو است، زيرا كه آن، منافاخف داند از ظلم  بر خدا چيزي را كه نمي قائلو 
تِه« يست چنانچه گذشتن ِ مستحقّ  همانا اوزيرا گذشت كه يا آيات او را تكذيب كند  »َأْو َكذََّب 

و  اعظم آن، و مقصود از آيات، تابع ائمه جور است ،ب آياتكذّمد از راآتش است و م صحابت
منافقين امت است كه دعوت ين و مكذّبين فترمو از باشد  مي عبارت از واليت استكه  غايت آن

  .»»قول او ...بيعت كردند به قرينه  ظاهري را قبول كرده و با محمد ص به بيعت اسالمي
                                                                                                                                                                                              

َ�َدَف َعْنها«، 157سوره انعام، آيه  - 688 ِت اهللَِّ َو  ِ  .» َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكذََّب 
 .217ترجمه، صفحه  5 دلبيان السعاده في مقامات العباده، ج - 689
تِهِ   َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـَرتى«، 37سوره اعراف، آيه  - 690 ِ ً َأْو َكذََّب  ْن َأْظَلُم ِممَِّن َفمَ « سوره يونس 17، و آيه »َعَلى اهللَِّ َكِذ

تِِه ِإنَُّه ال يـُْفِلُح اْلُمْجرُِمون  افْـَرتى ِ ً َأْو َكذََّب   » َعَلى اهللَِّ َكِذ
 .286 -287ترجمه، صفحات  5 بيان السعاده في مقامات العباده، جلد - 691
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فكري توانايي آن را  كنند به دليل اين است كه از لحاظ آنان كه آيات الهي را تكذيب مي
پرستند كه تاريخ  هايي مي ندارند كه خرافاتي كه ملت شده است را در ذهن خود بشكنند و تنها بت

دهد  اند و قادر نيستند يا مطامع دنيوي اجازه نمي را معرفي نموده هايا سنن جامعه يا رفتار اكثريت آن
اند  نان كه آيات ما را تكذيب كردهآ« :692فرمايد كريم مي قرآن تحول نمايند.مكه ذهن خود را 

خواهد گمراه كند و هركه را خواهد به راه راست  را كرانند و الالنند و در تاريكيهايند خدا هركه
تِنا«« :693فرمايند در شرح اين آيه مي ،»اندازد ِ بُوا  و آنان كه آيات ما را تكذيب  »َو الَّذيَن َكذَّ
را تصديق  كساني كه به آيات ما ايمان آوردند و آنپس بر محذوف است، يعني  عطفكنند،  مي

خارج شدند و كساني از آن به علم  شانامتياز بهظلمات آن اللي آن و كردند، از كري حيوانيت و 
و  ستآنها اعظمكه عقل  هانفسيكه اعظم آنها است و ع  علي وما  هآفاقي هو تكويني هكه آيات تدويني

ها، و فرقي بين  ، مانند ساير جنبندهو اللند كر »ُ�مٌّ َو ُبْكمٌ «است، تكذيب كردند علي ع مظهر آن 
از انوار زيرا كه ها  ساير جنبنده در ظلماتند، زائد بر »ِيف الظُُّلماتِ «آنها نيست مگر به ايمان و علم 

ر نفس به خالف كافر به واليت، كه او از نور قوي كه همان نو يستندخود خارج ن هنفوس ضعيف
ظلمات  ظلمات جهل ساذج سپس بهشود  مي به جهت علم و ايمان است خارج است و آن هانساني

 وا كه در ملك سپس استدراك توهمسپس ظلمات طبع  هظلمات هواهاي فاسد سپسجهل مركّب 
ُ ُيْضِلْلهُ «: به قول او تعالي، يستمشيت او ن كسي به كند و  خدا هر كه را بخواهد گمراه مي »َمْن َيَشِأ اهللَّ

و هر كه را بخواهد  » ِ�راٍط ُمْسَتقيم  َو َمْن َيَشْأ َجيَْعْلُه َعلى«دهد.  در ظلمات قرار مي اصم و ابكم واو را 
چنانكه گذشت طريق واليت و طريق قلب به خداست و  مستقيمصراط  هد،د ميقرار راه راست  رب

و شود،  به خدا ميمنتهي كه  طريق است شب واليت نيز با مراتباست، و صاح هآن واليت تكويني
ع است، و طريق قلب و طريق واليت و صاحب واليت متّحد است، و  اصل در صاحب واليت علي

هر جا كه  تفسير شود،ع  طريق مستقيم به واليت و به علي صحيح است كهتغاير اعتباري است، پس 
، و استاز واليت  »من يشاء اهلل يضلله«اند، پس معني  تفسير كردهآن را چنانكه براي ما  ،واقع شود

  »بر واليت. »من يشاء جيعله«

                                                                                                                                                                                              
ُ�مٌّ َو ُبْكٌم ِيف «، 39سوره انعام آيه  - 692 تِنا  ِ بُوا  ِ�راٍط   الظُُّلماِت َمْن َيَشِأ اهللَُّ ُيْضِلْلُه َو َمْن َيَشْأ َجيَْعْلُه َعلىَو الَّذيَن َكذَّ

 .» ُمْسَتقيم
 .44-45ترجمه، صفحات  5 بيان السعاده في مقامات العباده، جلد - 693
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اند به كيفر  و به كساني كه آيات ما را تكذيب كرده« :694فرمايد در ادامه در چند آيه بعد مي
 گويم كه خزاين خدا نزد من است. و غيب هم نافرمانيشان عذاب خواهد رسيد. بگو: به شما نمي

 ،»كنم كه بر من وحي شده است. اي هستم. تنها از چيزي پيروي مي گويم كه فرشته دانم. و نمي نمي
بُوا«: 695فرمايند در شرح اين آيات مي زبان با زبان حال يا و كساني كه تكذيب كردند،  »َو الَّذيَن َكذَّ

تِنا«قال  به غير آن آيلت تسرّي تكذيب آن آن واليت است، و از تكذيب  اعظمو  ،آيات ما را »ِ
كردند به خروج  كه ميدر اثر فسقي رسد  عذاب ميبه آنها  » َميَسُُّهُم اْلَعذاُب ِمبا كانُوا يـَْفُسُقونَ « يابد مي
گويم  بگو نمي »ُقْل ال َأُقوُل َلُكْم ِعْندي َخزاِئُن اهللَِّ «ص يا وصي است  حكم عقل و مظهر آن كه نبياز 

مدارا نما و  تحسب بشريت هيعني تنزّل به مقام بشريت كن، با آنها بت، كه خزائن خدا نزد من اس
است ظاهر كن، تا اينكه تو را مثل خودشان ببينند و از تو نفرت نكنند، پس بگو:  ة آنآنچه كه الزم

 ةدانم كه مطالب و غيب نمي »َو ال َأْعَلُم اْلَغْيبَ «طلب كنيد.  كثيرخزاين خدا نزد من نيست تا از من مال 
گويم كه ملك هستم تا چيزي طلب كنيد كه  و من نمي »َو ال َأُقوُل َلُكْم ِإّينِ َمَلكٌ «كنيد.  اتغيبماخبار 

  ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ ما يُوحى«آسمان و آوردن كتابي از آن و امثال آن  در، از صعود است دراملك بر آن ق
رسد، در هر بابي از احكام و آيات كه خداوند آن  ز آنكه به من وحي ميكنم ج من پيروي نمي »ِإَيلَّ 

  .»دهد مياخبار  به مغيباتسازد و  من ظاهر ميدست را بر 
اي مستمر است و در طول تاريخ مكرر در مكرر تكرار  پديده تكذيب رسوالن و پيامبران پديده

قوم « ... 696».رسوالن را تكذيب كردندقوم نوح « فرمايد: قرآن كريم در سوره شعراء مي .شده است
قوم لوط « ... 698»قوم ثمود رسوالن را تكذيب كردند« ... 697»عاد رسوالن را تكذيب كردند

. در باب اين اقوام در 700»مردم اَيكه رسوالن را تكذيب كردند« ... 699»رسوالن را تكذيب كردند

                                                                                                                                                                                              
تِنا َميَسُُّهُم اْلَعذاُب ِمبا كانُوا يـَفْ «، 49-50سوره انعام، آيات  - 694 ِ بُوا  ُقْل ال َأُقوُل َلُكْم ِعْندي َخزاِئُن اهللَِّ َو  ُسُقونَ َو الَّذيَن َكذَّ

  .»ِإَيلَّ   ال َأْعَلُم اْلَغْيَب َو ال َأُقوُل َلُكْم ِإّينِ َمَلٌك ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ ما يُوحى
 .53-55صفحات  ترجمه، 5 بيان السعاده في مقامات العباده، جلد - 695
 .»قـَْوُم نُوٍح اْلُمْرَسلنيَ َكذََّبْت «، 105سوره شعراء، آيه  - 696
 .»َكذََّبْت َعاٌد اْلُمْرَسلني«، 123سوره شعراء، آيه  - 697
 .»َكذََّبْت َمثُوُد اْلُمْرَسلني«، 141سوره شعراء، آيه - 698
 .»َكذََّبْت قـَْوُم ُلوٍط اْلُمْرَسلنيَ «، 160سوره شعراء، آيه - 699
ْ�حاُب «١٧٦سوره شعراء، آيه  - 700  .»اْألَْيَكِة اْلُمْرَسلنيَكذََّب َأ
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ها تكذيب كردند و نيز  پيش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب ميخ« :701فرمايد جاي ديگر مي
در  .»ين احزاب يكايك آنان جز تكذيب پيامبران كاري نكردنداثمود و قوم لوط و اهل اَيكه 

ْبَلُهْم قـَْوُم نُوٍح َو عاٌد َو ِفْرَعْونُ ««: 702فرمايند ميرا اين آيات توضيح  پيش از آنها قوم نوح و  »َكذََّبْت قـَ
 هآنهاست بانهزام بيان و كننده و منكر،  احزا تكذيباست براي  يبيانعاد و فرعون تكذيب كردند، 

دِ «. تلويح چون هر وقت  است كهها، به اين ناميده شده چنانچه در خبر  صاحب ميخ »ُذو اْألَْو
يش را با چهار ميخ هاو پا هاو دست خواباند دهد او را در زمين به روي مي عذابخواسته كسي را  مي

 تركشكوبيد و  او را با ميخ مي و خوابانيد كوبيد و چه بسا او را روي تختي از چوب مي بزمين مي
د«اند:  گفتهو كرد تا بميرد.  مي  ، وها ثابت شده كه با ميخاست صاحب ملكي  معنايش »ذو األو

قوي  يبزرگ و وزرا مراءا و لشگريان بسيار، چه او است صاحب اركان قوي معنايشاند:  گفته
ْ�حاُب اْألَْيَكةِ «داشت.  يعني قوم شعيب. و ثمود و قوم لوط و اصحاب االيكه،  »َو َمثُوُد َو قـَْوُم ُلوٍط َو َأ

و انكار آنها آنها ل تكذيب Ĥو مآنها به حال پس ند، ا منهزم بودههاي  اينها حزب »ُأولِئَك اْألَْحزابُ «
رسوالن خودشان را يا كردند، يا كه همة آنها رسوالن را تكذيب  »ْن ُكلٌّ ِإالَّ َكذََّب الرُُّسلَ إِ «نظر كنيد. 

پيش از آنها قوم نوح و « :703فرمايد و مي »تكذيب يكي تكذيب همه است.كه را زيرا  جميع رسوالن
عنكبوت و بطوركلي در سوره  .»همه پيامبران را دروغ شمردند عاصحاب اَيكه و قوم تُب

و  .»كردند پيش از شما بودند تكذيب ميكه كنيد، مردماني هم  اگر شما تكذيب مي« :704فرمايد مي
پيش از ايشان قوم و گروههايي كه بعد از آنها « :706و فرمود »پيشينيان تكذيب كردند« :705فرمود

به باطل  و هر امتى آهنگ فرستاده خود را كردند تا او را بگيرند وبودند نوح را تكذيب كردند 
و  .» جدال نمودند تا حقيقت را با آن پايمال كنند پس آنان را فرو گرفتم آيا چگونه بود كيفر من

                                                                                                                                                                                              
ْ�حاُب اْألَْيَكِة «، 12-14سوره ص، آيات  - 701 ِد َو َمثُوُد َو قـَْوُم ُلوٍط َو َأ َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َو عاٌد َو ِفْرَعْوُن ُذو اْألَْو بـْ َكذََّبْت قـَ

 .»ُأولِئَك اْألَْحزاُب ِإْن ُكلٌّ ِإالَّ َكذََّب الرُُّسلَ 
 .269-270، صفحات ترجمه 12مقامات العباده، جلد بيان السعاده في  - 702
ْ�حاُب «، 12-14سوره ق، آيات  - 703 ْ�حاُب الرَّسِّ َو َمثُوُد َو عاٌد َو ِفْرَعْوُن َو ِإْخواُن ُلوٍط َو َأ َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َو َأ َكذََّبْت قـَبـْ

 .» اْألَْيَكِة َو قـَْوُم تـُبٍَّع ُكلٌّ َكذََّب الرُُّسل
ْبِلُكمْ «، 18بوت، آيه سوره عنك - 704 بُوا فـََقْد َكذََّب أَُمٌم ِمْن قـَ  .»َو ِإْن ُتَكذِّ
ْبِلِهمْ «، 25سوره زمر، آيه  - 705   .»َكذََّب الَّذيَن ِمْن قـَ
َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َو اْألَْحزاُب ِمْن بـَْعِدِهْم َو َمهَّْت ُكلُّ أُمٍَّة ِبَرُسوهلِِ «، 5سوره مؤمن، آيه  - 706 ْلباِطِل َكذََّبْت قـَبـْ ِ ْم ِلَيْأُخُذوُه َو جاَدُلوا 

  .»ِلُيْدِحُضوا ِبِه احلَْقَّ فََأَخْذتـُُهْم َفَكْيَف كاَن ِعقابِ 
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بندة ما را تكذيب كردند و گفتند ديوانه  ،تكذيب كرده بودندرا پيش از اينها قوم نوح « فرمايد: مي
هاي من چگونه  بيم دادنتكذيب كردند. پس عذاب و را قوم عاد « ... 707»است و به دشنامش راندند

دهندگان را تكذيب كردند گفتند اگر از انساني همانند خود پيروي كنيم  قوم ثمود بيم« ... 708».بود
قوم ثمود از « و فرمود: .710»دهندگان را تكذيب كردند قوم لوط بيم« ... 709».گمراه و ديوانه باشيم

 )پيامبران را(هرآينه كساني كه پيش از آنها بودند « :712و فرمود 711.»روي طغيان تكذيب كردند
، كنند ميكه اگر اينان تو را تكذيب « :713فرمايد ميص و خطاب به رسول اكرم  .»تكذيب كردند

يدو  ،نپيش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود نيز تكذيب كردند و نيز قوم ابراهيم و قوم لوط و مردم م
 :714فرمايد دهد و مي جاي ديگر خداوند پيامبرش را دلداري ميدر  .»نيز تكذيب كردندرا موسي 

و  .»اند تكذيب كردهرا اند  ، پيامبراني را هم كه پيش از تو بودهكنند مياگر تو را تكذيب «
اند پيامبرانشان را كه با  كنند كساني هم كه پيش از اينان بوده اگر تو را تكذيب مي« :715فرمايد مي

و  .»اند بخش به ميانشان آمده بودند تكذيب كرده كتابي روشناييها و  معجزات و با نوشته
و كساني كه پيش از آنها بودند پيامبران را تكذيب كردند و اينان خود به ده يك « :716فرمايد مي

 ،»چگونه منكر بوداند و با اين حال پيامبران مرا تكذيب كردند. پس  آنچه به آنها داده بوديم نرسيده
ْبِلِهْم َو ما بـََلُغوا ِمْعشاَر ما آتـَْيناُهمْ ««: 717اند رمودهدر شرح اين آيه ف و كساني كه  »َو َكذََّب الَّذيَن ِمْن قـَ

تو را كه اينان قبل از آنها تكذيب كردند و به يك دهم آنچه به آنها داده بوديم نرسيدند، يعني 
                                                                                                                                                                                              

بُوا َعْبَد َو قاُلوا َجمُْنوٌن َو اْزُدِجر«، 9سوره قمر، آيه  - 707 َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َفَكذَّ بـْ  .»َكذََّبْت قـَ
 .»َو نُُذر  َفَكْيَف كاَن َعذايبَكذََّبْت عاٌد «، 18سوره قمر، آيه - 708
لنُُّذر«، 23سوره قمر، آيه - 709 ِ َّ ِإًذا لَِّفي َضَالٍل َوُسُعرٍ  َكذََّبْت َمثُوُد  نَّا َواِحًدا نـَّتَِّبُعُه ِإ  .»فـََقاُلوا َأَبَشًرا مِّ
لنُُّذر«، 33سوره قمر، آيه - 710 ِ  .»َكذََّبْت قـَْوُم ُلوٍط 
 .»َبْت َمثُوُد ِبَطْغواهاَكذَّ «، 11سوره شمس، آيه - 711
 .»َو َلَقْد َكذََّب الَّذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ «، 18سوره ملك، آيه  - 712
َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َو عاٌد َو َمثُوُد َو قـَْوُم ِإْبراهيَم َو قـَْوُم ُلوٍط َو « .42-44سوره حج، آيات  - 713 بـْ بُوَك فـََقْد َكذََّبْت قـَ َو ِإْن ُيَكذِّ

ْ�حاُب   .» َمْدَيَن َو ُكذَِّب ُموسىَأ
َبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلكَ «، 4سوره فاطر، آيه  - 714 بُوَك فـََقْد ُكذِّ  .»َو ِإْن ُيَكذِّ
لزُّبُِر َو «، 25 سوره فاطر، آيه - 715 ِ ْلبَـيِّناِت َو  ِ ْبِلِهْم جاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم  بُوَك فـََقْد َكذََّب الَّذيَن ِمْن قـَ ْلِكتاِب اْلُمنريِ َو ِإْن ُيَكذِّ ِ«.  
بُوا ُرُسلي«، 45سوره سبا، آيه  - 716 ْبِلِهْم َو ما بـََلُغوا ِمْعشاَر ما آتـَْيناُهْم َفَكذَّ  .»َفَكْيَف كاَن َنكري  َو َكذََّب الَّذيَن ِمْن قـَ
 .90-91ترجمه، صفحات  12بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 717
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رسوالن خود را  بودندكساني كه قبل از آنان شان امر غريبي نيست، چون  تكذيب كردند، تكذيب
قوت اموال و  شاناست. زيرا به پيشينيان عظيميپيشينيانشان فرق بين نها و آليكن بين  تكذيب كردند،

و  د، مغرور شدند و انكار كردند،فتنقرار گردر افتتان شد كه بدان  زياد داده هاياوالد و طول عمرو 
اينها سابقون يكدهم آنچه به كه به  دهديشان داديم نرسيدند. يا معني اآنچه كه به از اينها به يكدهم 

يكدهم ع رسوالن سابق معني دهد كه به ع داديم نرسيد، يا  صدق رسوالنبر معجزات و داليل از 
 است كه گفت: معصوم داديم نرسيد. از هشام بن عمار رفعه ع محمد و آل ص فضلي كه به محمد

رسوالنشان را تكذيب كردند و آنچه كه ما به رسوالن آنان  ز آنان بودندكساني كه قبل ات: گفع 
 ص رسولتسليت آيه  پسرسد.  داديم نميع  محمد و آلص  داديم به يكدهم آنچه كه به محمد

براي تفضيح قومش و  ،است تسليتمفيد  اًكه آن ضمنزيرا به خالف دو وجه سابق شود  مي
چون تري  از آنها اُوليتو به تكذيب و الحال ته تكذيب شدند رسوالن گذشهمانا ، يعني باشد مي

نيست. بر آنها ترست و تكذيب امثال تو جز از جهت حسادت  اُوليآنچه كه به تو داديم به حسادت 
اند و  به يكدهم آن نرسيده عص داديم رسوالن  : آنچه را كه از داليل صدق به محمددهدي نيا مع
بُوا ُرُسلي« قوم است.تفضيح در داللت بر سابق وجه مثل دو اين  پس تكذيب  »َفَكْيَف كاَن َنكري  َفَكذَّ

انكار مرا بر نكير و اگر  ص محمدكردند رسل مرا پس چگونه انكار كردند، يعني تو يا شما يا امت 
ايد پس  همشاهده كردبر آنها آثار مؤاخذه مرا  و ايد اخبار آنها را شنيدهپس به تحقيق بينيد  آنها نمي

  »ند.كنقوم تو از تكذيب تو و مؤاخذه من بترسند حذر 
ايم  كساني كه كتاب را دروغ انگارند و آنچه را كه به وسيلة رسوالن فرستاده« :718فرمايد و مي

گذراند و انبياء و  گروهي نيز از تكذيب پا فراتر مي .»كنند به زودي خواهند دانست تكذيب مي
پس عاقبت كساني كه « :719فرمايد كريم مي كنند. در قرآن استهزاء مياولياء و اوصياء الهي را 

 .»مرتكب بدي شدند ناگوارتر بود آنها آيات خدا را تكذيب كردند و آنها را مسخره نمودند
نمايان يا بطوركلي ديندارمĤبان اديان سلف  نمايان يا صوفي لماكنندگان آيات الهي غالباً ع تكذيب

نزلت خود را با قبول پيامبر جديد از دست بدهند و شروع به تكذيب و هستند كه مايل نيستند م
مثَل « :720فرمايد اين موضوع از اين آيه قرآن مشخص است كه مي نمايند. استهزاء پيامبر وقت مي

                                                                                                                                                                                              
ْلِكتاِب َو ِمبا َأْرَسْلنا بِِه ُرُسَلنا َفَسْوَف يـَْعَلُمونالَّ «، 70سوره مؤمن، آيه  - 718 ِ  .» ذيَن َكذَّبُوا 
ا َيْستَـْهِزُؤن  مثَُّ كاَن عاِقَبَة الَّذيَن َأساُؤا السُّواى«، 10سوره روم، آيه  - 719 ِت اهللَِّ َو كانُوا ِ ِ بُوا   .» َأْن َكذَّ
ُلوا التـَّْوراَة مثَُّ ملَْ َحيِْمُلوها َكَمَثِل احلِْماِر َحيِْمُل َأْسفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَّذيَن َكذَّبُواَمَثُل الَّذيَن «، 5سوره جمعه، آيه  - 720 ِت  محُِّ ِ

← 
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كنند مثَل آن خر است كه كتابهايي را حمل  كساني كه تورات به آنها داده شد و بدان عمل نمي
اند و خداوند قوم ظالمين را  ت مثَل مردمي كه آيات خدا را تكذيب كردهكند. بد مثَلي اس مي

ُلوا التَّْوراةَ ««: 721فرمايند در شرح اين آيه مي ،»كند هدايت نمي مثل كساني كه تورات را  »َمَثُل الَّذيَن محُِّ
دادند و آنها  تعليمحمل كردند كه تورات را به آنها  ئشانو علما ئشانتورات را انبياكردند،  حمل مي

تعريض به  ليكن آن آنان است وبر ذم  اين بيان حال يهود و دند وكر آنرا مكلّف بر عمل به 
مثَُّ «ع نكردند و كساني كه به قرآن عمل نكردند.  هست كه اقرار به علينيز ص  منافقين امت محمد

مانند خري  »َكَمَثِل احلِْماِر َحيِْمُل َأْسفاراً «پس آن را حمل نكردند، به اينكه بدان عمل نكردند  »َملْ َحيِْمُلوها
از آن بلكه ضرر از در آن و عدم انتفاع  تعبدر سختي حمل و كند،  هست كه كتاب حمل مي

پس كسي كه قرآن را ياد بگيرد و به آنچه كه در آن است عمل نكند  ،حمل آنتعب  آن وسنگيني 
قرآن  به حفظاي كه همت كردند  مانند صحابهخواهد باشد،  ين مثل است، هر كس كه ميااز اهل 

اتّباع و قرائت آن، و به آنچه كه در آن بود از مراعات عترت و مودت و آن از تغيير و به تالوت 
و به آنچه در  دانستندگرفتند و احكام آن را  تعليمآنها عمل ننمودند و همچنين كساني كه قرآن را 

و به آن عمل كرد ولي منظورش از  تاحكام شريعت را ياد گرف و كسي كهآن است عمل كردند، 
 :و چه خوب گفته است مولوياز اهل اين مثل است آخرت  حياتدنيا بود، نه اين حيات علم 

 علمهاي اهل دل حمالشان
 علم چون بر دل زند ياري شود
 گفت ايزد يحمل اسفاره
 علم كان نبود ز هو بي واسطه

 كشي ليك چون اين بار را نيكو
 همين بكش بهر خدا اين بار علم
 تا كه بر رهوار علم آيي سوار

 

 

 علمهاي اهل تن احمالشان
 علم چون بر تن زند باري شود
 بار باشد علم كان نبود ز هو
 آن نپايد همچو رنگ ما شطه
 بار برگيرند و بخشندت خوشي
 تا ببيني در درون انبار علم
 ناگهان افتد ترا از دوش بار

 

ِت اهللَِّ بِْئَس « ِ بُوا  چه بد است مثل قومي كه آيات خدا را تكذيب كردند، يعني  »َمَثُل اْلَقْوِم الَّذيَن َكذَّ
از ننمايد اهللا وجه  ةد و هر كس كه از اهل ملّتي باشد و ارادنآيات خدا را تكذيب ك هر كسي كه

                                                                                                                                                                                              ← 
ُ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلمني  .» اهللَِّ َو اهللَّ
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كند، يعني  و خدا قوم ظالمين را هدايت نمي » الظَّاِلمنيَو اهللَُّ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم «شد. با اهل اين مثل مي
كتب آسماني هستند و كساني كه آنها را حمل  گانكنند تكذيب كنندگان آيات خدا و حمل

حكم باشد.  ي برتا اشعار به ظلم آنها و تعليلرا در موضع مضمر وضع كرد ظاهر ليكن كنند و  نمي
  .»كند هدايت نمي شان، يا به مقاصدجنّتاني يا به انس صراطخداوند آنها را به همانا يعني 

اگر تو را تكذيب « :722فرمايد كريم مي شده. قرآن اين تكذيب شامل خود پيامبراكرم نيز مي
در شرح  .»نات و پندها و كتاب منير آمدند تكذيب شدندكنند، پيامبراني هم كه پيش از تو با بي مي

مباش كه تكذيب شدن  محزون ،پس اگر تو را تكذيب كردند »َكذَّبُوكَ فَِإْن  «« :723فرمايند اين آيه مي
كه رسوالن قبل از تو را تكذيب كردند آمدند،  »فـََقْد ُكذَِّب ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك جاؤُ « است. ءانبياسيرة 

ْلَبيِّناتِ «يا مستأنف است  »قد«صفت است يا حال به تقدير  وضح كه ميا با بينات، معجزات واضح  »ِ
كند، يا احكام  ان ميشهائي كه داللت بر صدق رسالت يا حجت آن استصدق به ماز آثار رسالت و 

كه كه آثار واليت است  مواعظحكمتها و و زبر،  »َو الزُّبُرِ «كند  كه داللت بر صدق آنها مي هقالبي
احكام رسالت كه قلوب  منير، و كتاب »َو اْلِكتاِب اْلُمنريِ «كند.  مي آنصدق آنها و داللت بر حقانيت 

كه  يا، گرداند ميمنير و صدق رسوالن را در رسالتشان  دهد ضياء ميعمل كنندگان به آن را 
ر«از  »منري«خودش واضح است، زيرا  است كه آن هم الزم است و هم متعدي، و كتاب تدويني  »ا

و ظاهر كردن، الزم و متعدي بر به معني ظاهر شدن  »ن«ن احكام است. بدان كه بينه از ايصورت 
كند بر صدق  داللت ميكه ايضاح آن خدا بودن آن و  جهت وضوح ازاز شود  مي معجزه اطالق

ي آن و بر احكام رسالت كه آن احكام قالبي است كه بر هر صاحب حسي ظاهر است و  آورنده
مل كند. و بر كه به آن ع و مظهر طريق كسي استكسي است كه آن را آورده  صدقاز  مظهري

كه داللت بر صدق دعوي كند، و بر شاهدي كه با گفتارش صدق دعوي را ظاهر  حجج و براهين
حروف مقابل  ءغير حرف اول از حروف اسما ، يا برحروفملفوظه از اسماء بر حروف و  سازد مي

، ولي است كتاببه معني  با فتحه »زبور«جمع  »الّزبور«و  724مكتوبه از آن است.بر حروف مطلقه  »زبر«

                                                                                                                                                                                              
ْلبَـيِّناِت َو الزُّبُِر َو اْلِكتاِب اْلُمنريِ «، 184عمران، آيه  سوره آل - 722 ِ ْبِلَك جاُؤ    .»فَِإْن َكذَّبُوَك فـََقْد ُكذَِّب ُرُسٌل ِمْن قـَ
 .468 -470، صفحات ترجمه 3بيان السعاده في مقامات العباده، جلد - 723
حرفي را بينات نامند مثالً اول حروف محمد ميم است و زبر اول حروف اسم حرفي را گويند و اول حروف اسم  - 724

اول لفظ ميم كه م است زبر است و باقي حروفش كه ي م است بينات نامند و تلفظ حرف زبر و بينات را در اصطالح 
جفر بسط تلفظ يا بسط باطني و بسط ظاهري گويند. مثالً چون محمد را حرف به حرف تلفظ كرديم ميم حا ميم دال 
← 
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و آثاري كه براي سالكين  نصايحعظ و او آثار واليت است از مو هد از آن در اينجا احكام قلبيرام
 تنيست، چنانكه كتابو اشاره ي اينها جز با كنايه  شود، زيرا تعبير از همه در طريق واليت ظاهر مي

د از كتاب در اينجا احكام رااشاره، و محو در حقيقت تعبير از آن چيزي است كه در قلب است به ن
 »است. هقالبي ترسال

كنند  سازد ولي اينان تو را تكذيب نمي دانيم سخنشان تو را اندوهگين مي مي« :725فرمايد باز مي
كنند و پيامبراني را هم كه پيش از تو بودند تكذيب  بلكه اين ستمكاران آيات خدا را تكذيب مي
ر كردند تا ياري ما فرارسيدشان و سخنان خدا را تغيير كردند ولي آنها بر آن تكذيب و آزار صب

در شرح اين آيات  .»اي از اخبار پيامبران بر تو نازل شده است اي نيست. و هر آينه پاره دهنده
گويند تو را  دانيم كه آنچه كه مي به تحقيق مي »َقْد نـَْعَلُم ِإنَُّه َلَيْحُزُنَك الَّذي يـَُقوُلونَ ««: 726فرمايند مي

امر اين ات كه  است، يا در حقّ خليفهآن در حقّ تو كه او ساحر يا مجنون يا غير سازد،  محزون مي
ي محزون شوص است و شايسته نيست كه تو  رسول استيناف و تسليترا به او برنگردانند، و آن 

بُوَنكَ « كه تو نيز بشري مانند آنها  حيثتوانند تكذيب كنند از آن  تو را نمي زيرا كه »فَِإنـَُّهْم ال ُيَكذِّ
در آنها زندگي كردي و درباره تو جز خير نگفتند، و تو در آنها معروف به صدق و امانت  و هستي

 كن ظالمين، به خودشان با تكذيبولي »َو لِكنَّ الظَّاِلمنيَ «امين شدي  بودي تا آنجا كه ملقّب به محمد
ِت اهللَِّ َجيَْحُدونَ « شانلقاي پروردگار آخرت و  ورزند، يعني بعد از آنكه تو به آيات خدا جحد مي »ِ

گردد نه  به خدا برمي حيثكردند، و تكذيب از اين  تين حيثيت تكذيباشدي از ما رسول و آيت 
 كه تو رسول از خدا هستي و لكن آنان علي حيثكنند از آن  به تو، يا اينكه آنها تو را تكذيب نمي

 گردد. برمي ع گفتي به تكذيب علي اوكنند، و تكذيب تو درباره آنچه كه در حقّ  ع را تكذيب مي
به«قرائت شده كسي كه  »اليكذبونك«و  كذب به او داد، يا او را او را كاذب يافت، يا نسبت  »اكذِّ

ند كه صدق تو را كذب نمايد و اين آور نميمري يا ايابند.  تو را كاذب نمي ياكاذب گردانيد، 
َبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َفَصَربُوا َعلى«روايت شده است.  آنهاچنين از  ُهْم   َو َلَقْد ُكذِّ بُوا َو ُأوُذوا َحىتَّ َأ ما ُكذِّ

                                                                                                                                                                                              ← 
 د ا ل است. نگاه كنيد:  لغتنامه دهخدا. -م ي م -ح ا -شود و مجموع حروف مستحصله م ي م يم

ِت اهللَِّ جيَْ «، 33-34سوره انعام، آيات  - 725 ِ بُوَنَك َو لِكنَّ الظَّاِلمَني  َحُدوَن َقْد نـَْعَلُم ِإنَُّه َلَيْحُزُنَك الَّذي يـَُقوُلوَن فَِإنـَُّهْم ال ُيَكذِّ
ْبِلَك َفَصبَـُروا َعلى  َو َلَقدْ  َبْت ُرُسٌل ِمْن قـَ ُهْم َنْصُر َو ال ُمَبدَِّل ِلَكِلماِت اهللَِّ َو َلَقْد جاَءَك ِمْن نـََبِإ   ُكذِّ بُوا َو ُأوُذوا َحىتَّ َأ ما ُكذِّ

 .» اْلُمْرَسلني
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روغ بستند و كه ده ر آنچب پس صبر كردندهرآينه پيغمبران قبل از تو را نيز تكذيب كردند  و »َنْصُر
صبر كن و حزن نداشته كن و به آنها تأسي پس تو هم  ،تا اينكه ياري ما به آنان رسيد اذيت كردند

َل ِلَكِلماِت اهللَِّ «باش.  و كلمات خدا را نتوان تغيير داد، عطف به اعتبار معني يا جمله حاليه  »َو ال ُمَبدِّ
كلمات خدا يعني مواعيد و آيات دلي براي مباست گويا كه گفته مانعي از ياري خدا نيست، و 

در اهيچ كس ق زيرا كه ،او از مظاهر شرور يهيا آيات قهر نيست ع رسوالن و اوصياي آنانعظمي از 
خبر پيامبران به تو  به تحقيق »َو َلَقْد جاَءَك ِمْن نـََبِإ اْلُمْرَسلني«آنها از آنچه كه هستند.  يست بر تبديلن

  »و اينكه باالخره بر اقوامشان غالب شدند، نه اينكه ملّت هايشان بر آنها. ن، و اقوامشارسيده است

  كشتن انبياء و اولياء و اوصياي الهي
ها باالخص در جوامع  هاي قابل مشاهده در طول تاريخ در ارتباط با حكومت يكي از پديده

هاي شبه ديني پديده پيامبركشي است. همانطور كه از  متمايل به مذهب و باالخص در حكومت
آيات قرآن فهميده شد مسئله عدم تمكين افراد از انبياء و اولياء و اوصياء به رويكرد مخالفين با 

اللّه و  خليفةيا امامت يا وصايت و بطوركلي واليت خلفاي الهي در روي زمين اعم از شخص  نبوت
و تبعيد و حصر و انزوا نشين نمودن  يا مأمورين و رسوالن وي از تكذيب تا سخريه و استهزاء تا خانه

تاً قتل ها و نهاي نظر داشتن و ساير انواع مضايق و محدوديت محاصره و در مضيقه نگهداشتن و تحت
ايشان ديده شده است. هرآينه هرگاه خصائل حاكميت به رذالت ميل بيشتري يابد و حاكميت 
حكومت و استثمار خود را براساس دين استوار نموده باشد برخورد با خلفاي الهي بيشتر و احتمال 

نمايان و  عالماالصول وجود اولياء الهي منجر به نفي  قتل و از ميان برداشتن ايشان زيادتر است. علي
كنند و چون تطبيق با  نمايان جامعه شده كه از قبل دين مردم را استعمار نموده و استثمار مي صوفي

يابند و از تبعيت  مار تحميل شده آگاهي ميحفاق افتد بر استاولياء با اين تيره از كذّابين براي مردم اتّ
ند ديگر به ياز اولياء الهي درنياو اتّباع بعيت ت دنمايان خارج شده و اگر به تقي نمايان و صوفي عالم
دهند. تشديد اين روند يعني گرايش از باطل به حق و فرار از كذّابين به  فروشان سواري نمي دين

نمايان  نمايان و صوفي سمت صادقين عمالً زنگ خطر از دست رفتن منافع سواري ديني را براي عالم
شوند. پديدة  ميان برداشتن اولياء خدا از سر راه خود مي صدد از به صدا درآورده و كذّابين در

  ح قابل رؤيت است.وپيامبركشي به اين شكل در تاريخ جهان به وض
الهي همواره حاكي از آن است كه آنان   ها با انبياء و اولياء و اوصياء بررسي و منشاء مخالفت
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ها هستند وگرنه مردم عادي و حتي متعصبين  مخالفت نياكه داعيه هدايت ديني خلق را دارند عامل 
كند در اين مخالفت  الكفر خطاب مي  ائمةكريم آنها را  آنها در مقام تبعيت از ائمه خود كه قرآن

استفاده از واژه  .ها همواره از سوي مراجع شبه ديني بوده است پيرو هستند و رهبري اين مخالفت
قائم به ذات انسان كاملي است كه خليفه خداست و اصل دين شبه دين به اين دليل است كه دين 

او حقيقت است. و دين باطن و نهي او شريعت و راه رسيدن به او طريقت است و يافتن  اوست و امر
ن بر محور او قرار دارد. هركه و هركس كه از انبياء سلف و اولياء متقدم پيروي كند در مقام تدي

ها كه  اين خيال چه پندارد و بر خيال است و اين خيال را دين مي نيست بلكه در مقام پيروي از
آيا آنكس را كه « :727فرمايد كريم به رسولش(ص) مي كند. اين است كه خداوند در قرآن نمي

نهاد و بر  هوايش را خداي خود گرفت و خدا بر علم گمراهش كرد و بر گوش و دلش مهر
يت نكند چه كسي او را هدايت خواهد كرد؟ چرا پند ديدگانش پرده افكند را ديدي! اگر خدا هدا

جز دهر را شويم و ما  ميريم و زنده مي گيريد؟ و گفتند: جز زندگي دنيوي ما هيچ نيست مي نمي
نيست و جز در پنداري نيستند و چون آيات روشنگر ما بر آنها  علميهالك نكند آنان را بدان 

در  .»گوئيد پدران ما را زنده كنيد : اگر راست ميگويند تالوت شود حجتشان جز اين نيست كه مي
 يبتعج ايضاًاستفهام در معناي امر است و از آن بيني،  آيا مي »َأ فـََرأَْيتَ ««: 728فرمايند شرح اين آيه مي

كسي كه هوايش را خداي خويش  »َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواهُ « دهد كه نظر كن و معني ميشود  مي ستفادم
خطاب عام و ، 729بيان اين آيه گذشت »أراَيت من اّختذ اهله هواه« وفرقان ذيل قول اسوره در گرفت، 

داشتند آنرا در هواي خود قريش نازل شده كه هر چه  ةاند: دربار گفته ص است، ص به محمدايا خ
 يواهكردند و با  را غصب ع حقّ علي كه بعد محمد كساني بارةحقّ آيه درالكردند. و  عبادت مي

در و خدا او را بر علم گمراه كرد، يعني  »ِعْلمٍ   َو َأَضلَُّه اهللَُّ َعلى«. است رياخودشان امام برگزيدند ج
علم به  خيال بردارد يا در حالي كه  ه ضاللو استحقاق او باو استعداد  بر حالي كه خداوند علم

نور علم  آنكه براز  بعدخداوند او را  پسنور علم بود  بريا در حالي كه او ، و هدايتش دارد شرشد
                                                                                                                                                                                              

ْلِبِه َو َجَعَل َعلى  ِعْلٍم َو َخَتَم َعلى  َأ فـََرَأْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواُه َو َأَضلَُّه اهللَُّ َعلى«، 23-25ات سوره جاثيه آي - 727   َمسِْعِه َو قـَ
ْهُر َو ما َهلُْم َو قاُلوا ما ِهَي ِإالَّ َحياتـَُنا الدُّ  َبَصرِِه ِغشاَوًة َفَمْن يـَْهديِه ِمْن بـَْعِد اهللَِّ َأ َفال َتذَكَُّرونَ  ْنيا َمنُوُت َو َحنْيا َو ما يـُْهِلُكنا ِإالَّ الدَّ

�اِدقني  ِبذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّوَن َو ِإذا تـُْتلى ُتْم  ئِنا ِإْن ُكنـْ ِ تَـُهْم ِإالَّ َأْن قاُلوا ائْـُتوا  تُنا بـَيِّناٍت ما كاَن ُحجَّ  .» َعَلْيِهْم آ
 .201-204، صفحات ترجمه 13سعاده في مقامات العباده، جلدبيان ال - 728
آمده است كه  460-462، صفحات ترجمه 10بيان السعاده في مقامات العباده، جلددر ره فرقان، سو 43شرح آيه  - 729

 در صفحات قبل در همين كتاب آورده شده است.
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 گشته غاوينسلخ شده و از ناو از آن مپس  ،را به او داده گمراه كرد، مانند كسي كه آياتشبود 
ْلِبِه َو َجَعَل َعلى  َعلى« و مهر كرد، خدا »َو َخَتمَ « است. بر گوشش و قلبش و بر  »َبَصرِِه ِغشاَوةً   َمسِْعِه َو قـَ

َفَمْن يـَْهديِه ِمْن « گذشت. بصرگوش، قلب و پرده  ختم بردر اول بقره بيان  داد، اي قرار بصرش پرده
َأ «او، هدايت  اضالل او و عدمبعد از كند، يعني  پس چه كسي بعد از خدا او را هدايت مي »بـَْعِد اهللَِّ 

بعد خدا و نه و  ؤمنم فاسق مانندو نه كه جاهل مانند عالم نيست،  ،شويد آيا متذكّر نمي»َفال َتذَكَُّرونَ 
ْنيا َمنُوُت َو «و گويند نيست، يعني حياتي نيست  »َو قاُلوا ما ِهيَ  «اي نيست  اضالل او هادي ِإالَّ َحياتـَُنا الدُّ

زنده  ديگرميرد و بعضي  بعضي از ما مي شويم، يعني ميريم و زنده مي و ما مي جز حيات دنيا »َحنْيا
و جز  »َو ما يـُْهِلُكنا ِإالَّ الدَّْهرُ « ميريم. شويم و مي تأخير يعني زنده ميبر تقديم و  ي دهدشود، يا معن مي

كل و را فاني سازد مرور زمان ما كه گويند  ها مي ها و طبيعي دهريكند،  دهر ما را هالك نمي
َو ما َهلُْم « را قطع نكند.آن طبيعي اگر قاطعي بقاي تفاوت انواع و اشخاص زد به ا فاني ساوجود ر

آنها از و اين گفتار آنها اصالً باطل است، و آنان را به اين علمي نيست، يعني كه  »ذِلَك ِمْن ِعْلمٍ بِ 
مالمت ندارند  علمبه چيزي كه به آن بر تفوه ن همچنيو  گانندشوند مالمت  آنجهت بطالن 

و و شك قبيح است ظنّ  بهو گفتار نيست جز اينكه ظنّي دارند،  »ِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ «. شوندگانند
از پس واي و سپس واي بر كسي كه قائل به ظنّ و قياس شد بدون اذن و اجازه  م.وصاحب آن مل

است. و مكرّر حق مقلد من حكم خدا در حقّ من و و آن و سپس بگويد كه اين از خداست،  خدا
شرف از ارا  بلكه آند؛ ساز علم ميقائم مقام ظنّ را  هصحيح ةگذشت كه اذن واجازاز ما اين مطلب 
تأثير صحيح عدم و يه و تأثير منطريات مغلوطه بعد اجازه قلندرات دهد، چنانچه در اجاز علم قرار مي

و نازل شده،  هدهري ةاند: اين ظنّ شك است و اين آيه دربار . گفتهاست دوآن بدون اجازه مشه
كردند آنچه را او ع و اهل بيت  اميرالمؤمنينشده كه بعد رسول خدا ص به  رياكساني ج بارهدر

مال بود. و از نبي  دررغبت خوفاً از سيف و ايمانشان اقرار بدون تصديق نبود جز اينكه كه كردند و 
كه يعني همانا خدا همان دهر است كه خداوند همان دهرست،  كنيددهر نگفت سب ص است كه 

َو «آورد  را پديد ميغيرمالئمه حوادث  كهگويند،  ناسزا ميبه او دهند و  حوادث را به او نسبت مي
تُنا بـَيِّناتٍ   ِإذا تـُْتلى كه داللت آنها آياتي  و چون بر آنها خوانده شود ، آيات بينات »َعَلْيِهْم آ
ا را آورده و واضح كننده حالت آنان نه، يا واضح كننده صدق كسي كه آداللت كننده اتواضح

اين در معارضه با رسول و در انكار حجتي بر آنان نباشد،  »ُحجََّتُهمْ ما كاَن « د.نكه بر آن قرار دار
�اِدقني«آيات  ئِنا ِإْن ُكْنُتْم  ِ مگر اينكه بگويند پدران ما را بياوريد اگر راستگوئيد،  » ِإالَّ َأْن قاُلوا ائْـُتوا 
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  .»نمايندتعليق بر آوردن محال  آنها را به حسب عادتعالمت صدق  يعني
كساني را كه به آيات خدا كافر شوند و « :730فرمايد كريم در مورد پديده پيامبركشي مي قرآن

پيامبران را به ناحق بكشند و با آن مردمي كه خلق را به عدل و درستي خوانند نيز دشمن شده به قتل 
: 731اند در شرح اين آيه فرموده ،»رسانند، اي پيامبر آنان را به عذاب سخت و دردناك بشارت ده

ِت اهللَِّ «« ِ استيناف بياني جواب ورزند،  همانا كساني كه به آيات خدا كفر مي »ِإنَّ الَّذيَن َيْكُفُروَن 
َو يـَْقُتُلوَن « كشند به غير حق، براي تقييد و پيامبران را مي »َو يـَْقُتُلوَن النَِّبيَِّني ِبَغْريِ َحقٍّ «سؤال مقدر است 

َُْمُروَن  ْلِقْسِط ِمَن النَّاسِ الَّذيَن  قسط از مردم، يعني اتّباع كنند به  كشند كساني را كه امر مي مي و »ِ
 ولو دركند  به قسط ميزيرا كه بايع با بيعت خاصه البته كه امر با بيعت خاص بيعت كنندگان و  ءانبيا

ْرُهْم ِبَعذاٍب أَليم«، مملكت وجودش  ةبشارت ده، دربارپس آنان را به عذابي دردناك  »فـََبشِّ
اسرائيل نازل شده كه در يك ساعت از اول روز چهل و سه پيامبر را كشتند، پس يك صد و  بني

را كشته بود، امر به معروف و نهي از  آنهادوازده نفر از عباد بني اسرائيل بلند شدند و كسي كه 
 ،ل خدا ص روايت شدهرا در آخر همان روز كشتند. اين چنين از رسوپس جميعاً منكر نمودند، 

و  اش و هركس كه پيامبر باطني اري است،هركسي مثل آنان و هم سنخ آنها ج بارةآيه، در كنولي
ي سكتعريض به و اين  ،را نكشه باشد ي، يا تابع پيامبراي نبياگر چه در خارج  وبكشد،  را اتّباعش

  »ند.نمودآنها اتّباع قتل ائمه و به است كه بعد از وفات رسول ص تعرّض 
كشند را ثبت  ما گفتارشان و اينكه پيامبران خدا را به ناحق مي« :732فرمايد و در همين سوره مي

هرجا كه باشد مهرخواري « :733فرمايد و مي .»خواهيم كرد وگوئيم عذاب آتش سوزان را بچشيد
اند و  برايشان زده شده است مگر آنكه در امان خدا و در امان مردم باشند و با خشم خدا قرين شده

اند، زيرا به آيات خدا كافر شدند و پيامبران را به ناحق كشتند و اين بدان  مهر بدبختي بر آنها نهاده

                                                                                                                                                                                              
ْلِقْسِط ِمَن ِإنَّ الَّذيَن َيْكُفُروَن «، 21عمران، آيه  سوره آل - 730 ِ َُْمُروَن  ِت اهللَِّ َو يـَْقتُـُلوَن النَِّبيَِّني ِبَغْريِ َحقٍّ َو يـَْقتُـُلوَن الَّذيَن  ِ

ْرُهْم ِبَعذاٍب َأليم  .» النَّاِس فـََبشِّ
 .211-212، صفحات ترجمه 3بيان السعاده في مقامات العباده، جلد - 731
َلُهُم اْألَْنِبياَء ِبَغْريِ َحقٍّ َو نـَُقوُل ُذوُقوا َعذاَب اْحلَريق َسَنْكُتبُ «، 181عمران، آيه  سوره آل - 732  . »ما قاُلوا َو قـَتـْ
ُؤ ِبَغَضٍب ِمَن «، 112سوره آل عمران، آيه  - 733 لَُّة َأْيَن ما ثُِقُفوا ِإالَّ ِحبَْبٍل ِمَن اهللَِّ َو َحْبٍل ِمَن النَّاِس َو   اهللَِّ وَ ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ

ِت اهللَِّ َو يـَْقتُـُلوَن اْألَْنِبياَء ِبَغْريِ  ِ َنـَُّهْم كانُوا َيْكُفُروَن  ِ  .» َحقٍّ ذِلَك ِمبا َعَصْوا َو كانُوا يـَْعَتُدونُضرَِبْت َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنُة ذِلَك 
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ُضرَِبْت َعَلْيِهُم ««: 734اند اين آيه فرمودهدر شرح  .»سبب بود كه عصيان ورزيدند و تجاوز كردند
لَّةُ  مانند  از صغار و جزيهدر دنيا  مضروب بر آنها خانه لّت بر آنها زده شد، محيط به آنها، مانندذ: »الذِّ

در دنيا ليلهائي مانند يهود كه يافت نشوند مگر ذدر انظار يهود و نصاري كه راضي به جزيه شدند، يا 
وقوع آن  تحقق، يا در آخرت، و آوردن ماضي براي تيا با مغلوب شدن در حجدر شهرها و انظار، 

و آن مگر به حبل از خدا، : »ِإالَّ ِحبَْبٍل ِمَن اهللَِّ «يافت شوند.  متوسل شوند،: هر كجا »أَْيَن ما ثُِقُفوا«. است
شود  مي تعبير هاست كه از آن به واليت تكويني نمودهر وفطمكه خداوند مردم را بر آن  ي استفطرت

 »َو َحْبٍل ِمَن النَّاسِ «و بيان آن است. آن كتاب تدويني ظهور  كهالهي است،  هكه همان كتاب تكويني
كه از آن است  هولوي ه، يا به ولي ع با بيعت خاصهآن اتّصال به نبي ص با بيعت عامحبل از مردم، و 

: ريسمان از خدا، كتاب او گفتشود. به صادق ع نسبت داده شده كه  تعبير مي هبه واليت تكليفي
ؤُ «خداست و ريسمان از مردم علي بن ابي طالب است.  يعني به آخرت برگردند و و برگردند،  »َو 

به غضب،  »ِبَغَضبٍ «حقّق وقوع آن است. براي تو آينده و  سابقهبا افعال  راي مشاكلهتعبير به ماضي ب
مشتقّ جعلي از مسكين  ،مسكنتاز خدا و بر آنها خورد  »ِمَن اهللَِّ َو ُضرَِبْت َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنةُ « بزرگ

بدتر از فقير  يحالاو ساكن كرده باشد و  شاست، و آن كسي است كه فقر او را از حركت در معاش
ر يهود از برا بكند و اين اوصاف  اش مؤنهكه كفايت  بر او نباشد، فقير كسي است كه چيزي دارد

كه ذليل شود  مي ، زيرا كمتر يهودي پيدااست اريزمان ما در جميع شهرها جاين زمان نبي ص تا 
 »ذِلكَ « است علي عمعرضه از امت ليكن تعريض به اهل كتاب نازل شده  بارةنباشد. و اين آيات در

ِت اهللَِّ َِ «ذلّت و مسكنت و برگشت به غضب ضرب از آن، مذكور  ِ براي اين  »نـَُّهْم كانُوا َيْكُفُروَن 
به و شرايع آنان بود، و  شانكه در كتب هو احكام الهي هتدوينياست كه كفر ورزيدند به آيات خدا، 

هاي  از محمد ص و علي ع و معجزات آن دو و پيامبرانشان، زيرا كه كفر آنها به گفته هآيات تكويني
براي  »كانوا« تخلّلمضارع با به مد ص و علي ع كفر به آنان است، و آوردن مح ةپيامبرانشان دربار

اند كه انفكاك از آن براي آنها  بودهآن بر  اًعادت آنها بوده و آنها مستمر اينبه اينكه اشعار است 
آن براي تبيين يا به تقييد كشند،  و پيامبران را به غير حق مي »َو يـَْقتـُُلوَن اْألَْنِبياَء ِبَغْريِ َحقٍّ «ممكن نيست. 

 ياند، نك شك مياينكه ، نه استبه غير حقّ  ءكه قتل انبيا رنداعتقاد آنهاست، يعني يقين دا تقييد به
به  »ِمبا َعَصْوا َو كانُوا يـَْعَتُدون«كفر و قتل اين،  »ذِلكَ « يا يقين دارند كه او به حق است، كنند مي گمان

اصرار بر كه ، زيرا ندبودمعتدين نشان عصيابه سبب بودند، يا  آنچه عصيان كردند و تعدي كننده
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  »گردد. مي اداي اكبرنجرّ به كبائر مو شود  مي رائير منجرّ به كباگناهان صغ
و چون به آنها گفته شود كه به آنچه خدا نازل كرده است ايمان « :735فرمايد كريم مي قرآن
آوريم و به غير آن هرچند با حقيقت  است ايمان مي گويند: ما به آنچه بر خود نازل شده بياوريد، مي

آورند. بگو اگر شما ايمان آورده بوديد، از چه روي  باشد و كتابشان را هم تصديق كند ايمان نمي
چون به و  »َو ِإذا قيَل َهلُمْ ««: 736فرمايند در شرح اين آيه مي ،»كشتيد؟ پيامبران خدا را پيش از اين مي

است، گويا كه گفته شده آنان به آنچه بر ايشان نازل شده ي عطف به اعتبار معن ،آنان گفته شود
 ةجمل رحاال اگر گفته شود، عطف ب و ص نازل كند است كافر شدند، تا اينكه خداوند بر محمد

 جوازيا جمله مستأنفه است بر  است، »ؤا«، يا از فاعل »ان يكفروا«يا حال از فاعل  ،»باؤا بغضب«
تناقضي كه در آوردن سفاهت آنها به  و تسجيل ذم ديگر براي شروعبراي استيناف  »واو«آمدن 

از خصوص زمان منسلخ و شود  مي در مقام مدح و ذم استعمالاكثراً اين عبارت، و ادعاي آنهاست، 
اين  شيمه آنهانمايد. گويا كه گفته شده،  استمرار در گذشته و حال و آينده مي ةو افاداست آينده 

 بر محمدايمان بياوريد به آنچه خدا نازل كرد،  »آِمُنوا ِمبا أَنـَْزَل اهللَُّ «است كه هرگاه به آنان گفته شود 
قاُلوا نـُْؤِمُن ِمبا أُْنِزَل و «كنند.  از كتب آسماني و وحي الهي صريحاً تكذيب مي ءبر ساير انبيايا از قرآن 

به غير و  »َو َيْكُفُروَن ِمبا َوراَءهُ «، يعني تورات آوريم يمان ميزل شده اگويند: به آنچه بر ما نا ميو  »َعَلْينا
زيرا كه ساير كتب و نه به به تورات ايمان داشتند، به قرآن كفر نورزيده و اگر ، رزندو آن كفر مي

ماوراء يعني  ،حقّ است اوو  »َو ُهَو اْحلَقُّ «ست هدر تورات، حقّيت قرآن و ساير كتب آسماني  اثباتاً
 آن و قرآن حق است ناسخ تورات و جميع كتب ديگر، حقي براي كنب غير آن بعد نسخ آن نيست

قًا ِلما َمَعُهمْ « از است آنهادعاي باطل  ردي به ،بگو »ُقلْ «تورات،  مصدق آنچه با آنها هست، از »ُمَصدِّ
 ء و حرمت قتل آنها هست، اگر مؤمنين به تورات باشيد و در آن وجوب تعظيم انبياتورات ايمان به

نسبت داده، و  فعل اسالف به حاضرين ،كشيد؟ پس چرا پيامبران خدا را مي »َفِلَم تـَْقُتُلوَن أَنِْبياَء اهللَِّ «
و كشتن  است گذشتگانبراي اشعار به مجانست حاضرين به ماضي  با تقييد بهمستقبل  آوردن

ز اگر ا »ِمْن قـَْبُل ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنني« نباشند. چهد پيامبران از خصوصيات آنان است چه قادر به آن باشن
  .»كند ميعدم ايمان شما به آن قبل مؤمن بوديد، به تورات و مخالفت آن داللت بر 

                                                                                                                                                                                              
قاً  َو ِإذا قيَل َهلُْم آِمُنوا ِمبا َأنـَْزَل اهللَُّ قاُلوا نـُْؤِمُن ِمبا أُْنِزَل َعَلْينا َو َيْكُفُروَن ِمبا َوراَءُه َو ُهوَ «، 91 سوره بقره، آيه - 735 احلَْقُّ ُمَصدِّ

ُتْم ُمْؤِمنني  . »ِلما َمَعُهْم ُقْل َفِلَم تـَْقتُـُلوَن َأْنِبياَء اهللَِّ ِمْن قـَْبُل ِإْن ُكنـْ
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اين بدان سبب  وو ذلّت و مسكنت بر آنان خورد و به غضب از خدا برگشتند « :737فرمايند و مي
 ،»را به ناحق كشتند و نافرماني كردند و تجاوز ورزيدندبود كه به آيات خدا كافر شدند و پيامبران 

لَّةُ ««: 738اند در شرح اين آيه فرموده خورد لذّت، خواري، ذلت مضروبه بر و بر آنها  »ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ
شده پس به گل به ديوار زده از جميع جوانب يا  آنها را به گنبدي تشبيه كرد كه به آن احاطه دارد

مسكنت، از فقر بدتر است و اين عذاب آنان در و  »َو اْلَمْسَكَنةُ « را درباره آن استعمال كرد »ضرب«
است جدا  ذلّت و حاجتاسباب اعظم چون قوم يهود، از حرص و طمع كه و اين است.  ادني حيات
ُؤ ِبَغَضٍب ِمَن اهللَِّ «ظاهر از نصارا بدتر است.  درشوند و حالت آنها  نمي غضب از خدا و به  »َو 

يا مستحقّ غضب الهي در آخرت  برگشتند،بزرگ از خدا  يغضب برگشتند، از مقام سؤال متلبس به
 ص است امت محمد رجوع به غضب ياذلّت و مسكنت و ضرب از  اين، مذكور »ذِلكَ «گشتند. 

َنـَُّهْم كانُوا َيْكُفُرونَ « براي تعريض به آنها اشاره براي  »كانوا«تخلّل  ،ورزيدند آنها كفر ميزيرا كه  »ِ
ِت اهللَِّ «كشتن پيامبران  گشته و همچنيناست كه، كفر از سجاياي آنها   ◌ٰ آن آيات خدا صغري »ِ

َو يـَْقُتُلوَن «ع هستند. اء ليواع ، پيامبران ◌ٰ آيات كبريو  ،، در عالم صغير و كبيرآن ◌ٰ و كبريآن 
جانشينان آنها  يا، چه پيامبران باشند، »نبّيني«منظور از خدا،  كشند، مخبرين از و پيامبران را مي »النَِّبيِّنيَ 

به غير حق، براي محض بيان اينكه نبي را به حق  »ِبَغْريِ اْحلَقِّ « باشندغير از اوصيا مخصوص يا پيامبران 
به خدا و به آنچه عصيان ورزيدند،  »ِمبا َعَصْوا«و كشتن  استكفر به آيات  ،آن »ذِلكَ « كشند نمي

و تخلّل كنندگان بودند، به خلفاء يا تجاوزكنندگان به امر خدا و تعدي  »َو كانُوا يـَْعَتُدونَ «خلفاي او 
اعتداء و تمكن در سبب  مقصود اين كه عصيانو  اعتداء استآنها در تمكن براي اشاره به  »كانوا«

ب ذلت و مسكنت و غضب سباين دو  آن گشته بود و تمكّن در اعتداء سبب كفر و قتل گشت و
در  صغار ذنوب حذر كنيد، تا به كبار آن و به عقوبت ذلت و مسكنت. پس اي امت محمد از گشت
ص نسبت داده شده  نبيبه و  در هر دو، آنهر يك از  بهيا  گرديدغضب در آخرت، دچار نو دنيا، 
معاصي بر ه زيرا ك كنيدمعاصي و تهاون به آن احتراز : اي بندگان خدا، از لجاج در او گفتكه 

عصيان  كند چيزي بزرگتر از آن قرار دهد و زائل نمياو را در صاحبش خذالن مستولي كند تا كه 
 نورزد تهاون به خرج ندهد و خذالن نبيند و واقع نشود در آنچه كه بزرگتر از آن است كه در رد
                                                                                                                                                                                              

ِت اهللَِّ «، 61سوره بقره، آيه  - 737 ِ َنـَُّهْم كانُوا َيْكُفُروَن  ِ ُؤ ِبَغَضٍب ِمَن اهللَِّ ذِلَك  لَُّة َو اْلَمْسَكَنُة َو   َو ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ
  .»ذِلَك ِمبا َعَصْوا َو كانُوا يـَْعَتُدونَ  يـَْقتُـُلوَن النَِّبيَِّني ِبَغْريِ احلَْقِّ 
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حيد خدا و الحاد در دين واليت وصي رسول خدا ع و دفع نبوت نبي خدا ص واقع شود در دفع تو
زنند و با شمشيرهايشان  مين: به خدا كه پيامبران را با دستهايشان گفتع است كه  از صادق و
شده و كشته  مؤاخذهكنند، پس بر آن  مياذاعه به آن شنوند و  كشند، بلكه احاديث آنها را مي مين

  .»مون، اخبار بسياري استبه اين مض گردد. و اعتداء و معصيت مياز  ين قتلِاشوند، كه  مي
(ع) و مقابلة فرعون با او به عنوان يك حكايت سمبوليك اين پديده را  داستان حضرت موسي

فرعون گفت بگذاريد موسي را بكشم و او خداي خود را « :739فرمايد كريم مي كند. قرآن ترسيم مي
فرعون در زمان  .»ترسم دينتان را دگرگون كند يا در اين سرزمين فسادي برانگيزد ياري طلبد مي هب

حكومت خود در رأس يك حكومت ديني بود و خود را در مقام ربوبيت يعني مربي بودن معرفي 
السالم اظهار  عليه و اين برتري را نسبت به موسي ،»گفت من مربي برتر شما هستم« و 740كرد مي
نمايان و  شأنه. استدالل همة عالم داشت يعني نسبت به مربي الهي و نه نسبت به ذات او تعالي مي

نمايان همه همينطور است كه فرعون ابراز  طوركلي پروردگارنمايان يا مربي نمايان و يا به صوفي
(ع) اين مردم را دگرگون كند و اين دگرگوني سبب  ترسيد كه موسي داشت. زيرا كه فرعون مي

اين  (ع) را بكشد. و تصميم گرفت كه موسي ،نظر فرعون فساد حكومت او بود تحولي شود كه از
ترسند اولياء  هاي جور و ظلم شبه ديني است كه مي نمايان و حكام حكومت ترس، ترس همة مربي

حقيقي الهي با تنوير اذهان مردم سبب فساد حكومت آنها شوند. زيرا ايشان در اذهان عامه جا 
اند كه پيامبر و ولي جديدي پس از پيامبر قبل ظهور نخواهد كرد و اقوال پيامبر سلف نزد  ختهاندا

و مردي مؤمن « :741فرمايد كنيم. در دو آيه بعد در ادامة همين موضوع مي ماست و به شما منتقل مي
گار من گويد كه پرورد از خاندان فرعون كه ايمانش را پنهان داشته بود، گفت: آيا مردي را كه مي

كشيد؟ اگر دروغ  هاي روشن از جانب پروردگارتان آمده است مي خداي يكتاست و با دليل
هايي كه داده  اي از وعده گويد پاره گويد، گناه دروغش برگردن خود اوست و اگر راست مي مي

  افتد. گونه برخورد همواره در طول تاريخ اتّفاق افتاده و مي اين .»است به شما خواهد رسيد

                                                                                                                                                                                              
َل ديَنُكْم َأْو َأْن ُيْظِهَر ِيف   َأقْـُتْل ُموسى  َو قاَل ِفْرَعْوُن َذُروين«، 26سوره مؤمن، آيه  - 739 اْألَْرِض َو ْلَيْدُع رَبَُّه ِإّينِ َأخاُف َأْن يـَُبدِّ

 .»اْلَفساد
َ رَبُُّكُم اْألَْعلى« ،24سوره النازعات، آيه  - 740  .» َفقاَل َأ
َ اهللَُّ َو َقْد جاءَ «، 28سوره مؤمن، آيه  - 741 ُكْم َو قاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم إميانَُه َأ تـَْقتُـُلوَن َرُجًال َأْن يـَُقوَل َريبِّ

ْلبَـيِّناِت مِ  �اِدقاً ُيِصْبُكْم بـَْعُض الَّذي يَِعدُكمِ َعَلْيِه َكِذبُُه َو ِإْن َيُك  ً فـَ  .»ْن رَبُِّكْم َو ِإْن َيُك كاِذ
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اي تشكيل  كاهنان با شوراي بزرگ يهود جلسه فريسيان و سران« :742اند انجيل يوحنّا آورده در
كند. اگر او را همينطور آزاد بگذاريم،  دادند و گفتند: چه بايد كرد؟ اين مرد معجزات زيادي مي

همه مردم به او ايمان خواهند آورد و آن وقت روميان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند 
دانيد.  گرفت. يكي از آنها يعني قيافا كه در آن سال كاهن اعظم بود، گفت: شما اصالً چيزي نمي

از آن روز به  كلي نابود نشود. متوجه نيستيد كه الزم است يك نفر به خاطر قوم بميرد تا ملت ما به
ديان رفت و آمد طور علني در بين يهو ه بعد آنها توطئه قتل او را چيدند. بعد از آن، عيسي ديگر ب

يهوداي اسخريوطي كه يكي از دوازده حواري «: 743اند و همچنين در انجيل متي آورده »كرد. نمي
بود، پيش سران كاهنان رفت و گفت: اگر عيسي را به شما تسليم كنم، به من چه خواهيد داد؟ آنان 

 »عيسي را تسليم نمايد.سي سكه نقره به او دادند. از آن وقت يهودا به دنبال فرصت مناسبي بود تا 
نمايان را در برخورد با انبياء و اولياء و اوصياء  اين مطالب سوءنظر و نحوه استدالل و گونة اقدام عالم

  دهد. الهي نشان مي
اسرائيل پيمان گرفتيم و پيامبراني  ما از بني«: 744فرمايد تر مي كريم در يك قاعده كلي قرآن

گفت كه با خواهش دلشان موافق نبود، گروهي را  ي چيزي ميبرايشان فرستاديم. هرگاه كه پيامبر
. اين قاعدة كلي در تاريخ همواره قابل رؤيت بوده و »كشند كردند و گروهي را مي تكذيب مي

پس «: 745فرمايد شكني است. در سورة نساء مي هست. و علت اين موضوع در اصل كفر و پيمان
اند كه دلهاي ما  و پيامبران را به ناحق كشتند و گفتهچون پيمان شكستند و به آيات خدا كافر شدند 

  .»آورند در پرده است خدا به سبب كفر آنها، مهر بر دل آنها نهاده است و جز اندكي ايمان نمي
عيسي به مردم و « :746در انجيل متي در باب كارهاي غلط فريسيان و ماليان يهود آمده است

اند، شما بايد به هرچه آنها  شاگردان خود گفت: چون ماليان و فريسيان بركرسي موسي نشسته

                                                                                                                                                                                              
 .47-54، آيات 11انجيل يوحنّا،  - 742
 .14-16، آيات 26انجيل متي،  - 743
ُفُسُهْم َفريقاً    ِإلَْيِهْم ُرُسًال ُكلَّما جاَءُهْم َرُسوٌل ِمبا ال تـَْهوىِإْسرائيَل َو َأْرَسْلنا   َلَقْد َأَخْذ ميثاَق َبين«، 70سوره مائده، آيه  - 744 َأنـْ

بُوا َو َفريقاً يـَْقتُـُلون   »َكذَّ
ْتِلِهُم األَْنِبَياَء ِبَغْريِ َحقًّ َوقـَْوهلِِْم «، 155سوره نساء، آيه - 745 ِت اهللِّ َوقـَ َ َ يثَاقـَُهْم وَُكْفرِِهم  قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف َبْل طََبَع اهلّلُ فَِبَما نـَْقِضِهم مِّ

َها ِبُكْفرِِهْم َفَال يـُْؤِمُنوَن ِإالَّ َقلِ    »َعَليـْ
 .23انجيل متي،  - 746



 اسالم در  علوم سياسيمباني عرفاني     352

گويند، گوش دهيد و مطابق آن عمل نماييد؛ اما از اعمال آنان پيروي نكنيد؛ زيرا خود آنها آنچه   مي
كه  گذارند؛ درحالي يبندند و بر دوش مردم م كنند. آنها بارهاي سنگين را مي گويند، نمي مي

كنند، براي  خودشان حاضر نيستند براي بلند كردن آن بار، حتي انگشتشان را تكان دهند. هرچه مي
ها بهترين جا را داشته  تظاهر و خودنمايي است. دوست دارند در صدر مجالس بنشينند و در كنيسه

واي بر شما اي ماليان و  نند.ها به آنها سالم نمايند و استاد خطابشان ك باشند و مردم در كوچه
شويد و  بنديد، خودتان وارد نمي فريسيان رياكار! شما درهاي پادشاهي آسماني را بر روي مردم مي

داريد. واي بر شما اي ماليان و فريسيان رياكار! شما  خواهند وارد شوند، بازمي ديگران را هم كه مي
واي بر شما اي ماليان  دهيد. ايي نماز را طول ميبلعيد و حال آنكه محض خودنم مال بيوه زنان را مي

بپذيرد و وقتي كه را كنيد تا كسي را بيابيد كه دين شما  و فريسيان رياكار! دريا و خشكي را طي مي
سازيد. واي بر شما اي راهنمايان كور!  موفق شديد، او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم مي

دهيد، اما مهمترين احكام شريعت را كه  مي(زكات عشريه) ده يك  شما از نعناع و شويد و زيره
ايد. واي بر شما اي ماليان و فريسيان رياكار! شما  عدالت و رحمت و صداقت است، ناديده گرفته

كنيد و  سازيد و بناهايي را كه به يادبود مقدسان ساخته شده، تزيين مي مقابر پيامبران را مي
كرديم.  ن پدران خود زنده بوديم، هرگز با آنان در قتل پيامبران شركت نميگوييد: اگر ما در زما مي

اند. پس  كنيد كه فرزندان كساني هستيد كه پيغمبران را به قتل رسانيده به اين ترتيب تصديق مي
زادگان، شما چگونه  اي ماران، اي افعي برويد و آنچه را كه پدرانتان شروع كردند، به اتمام رسانيد!

فرستم؛ امام  را براي شما مي ءو علما ءو حكما ءگريزيد؟ به اين جهت من انبيا زات دوزخ مياز مجا
زنيد و شهر به  هايتان تازيانه مي كنيد و بعضي را هم در كنيسه كشيد و مصلوب مي شما بعضي را مي

 رانيد. از اين جهت خون همة نيكمردان خدا كه بر روي زمين ريخته شده، برگردن شما شهر مي
خواهد بود؛ از هابيل معصوم گرفته تا زكريا فرزند برخيا كه او را در بين اندرون مقدس معبد و 

گويم گناه تمام اين كارها به گردن اين نسل خواهد بود. اي اورشليم، اي  قربانگاه كشتيد، به شما مي
رستاده شدند، اورشليم! اي شهري كه پيامبران را به قتل رسانيدي و رسوالني را كه به نزد تو ف

  .»سنگسار كردي!
و كشتن هابيل توسط ع كشتن پيامبران از زمان حضرت آدم دهد كه  نشان ميبررسي تاريخ 

هاي ظلم و جور شبه ديني وجود داشته و  و به عنوان يك رسم شوم در حكومت 747قابيل آغاز شد
                                                                                                                                                                                              

تُـُقبَِّل ِمْن َأَحِدِمها َو ملَْ يـُتَـقَ «، 27-31سوره مائده، آيات  - 747 ً فـَ حلَْقِّ ِإْذ قـَرَّ قـُْر ِ بَّْل ِمَن اْآلَخِر قاَل َو اْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ابـَْينْ آَدَم 
← 
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است. انجيل به اين  ترين اشكال تاريخي خود بوده ها در شنيع دارد و اغلب اشكال اين نوع كشتن
واي بر شما اي ماليان و فريسيان رياكار! خون همة «: 748نگرد پديده به عنوان يك پديده مستمر مي

نيكمردان خدا كه بر زمين ريخته شده برگردن شماست از هابيل معصوم گرفته تا زكريا فرزند برخيا 
  »كه او را در بين اندرون مقدس معبد و قربانگاه كشتيد.

(ع) در تاريخ مذكور است كه نمرود به خاطر حفظ موقعيت  مرود با حضرت ابراهيمبرخورد ن
ديني حكومت خود اقدام به انداختن ابراهيم در آتش نمود هرچند خداوند ابراهيم را نجات داد ولي 

دهد. در تورات از نمرود به  هاي ظلم و جور شبه ديني را با انبياء الهي نشان مي برخورد حكومت
پدر  »امرپل«كه احتماالً امرافل همان شود  مي و ذكر 749برده شده نام »ارملك شنْع«امرافل و به عنوان 

اند كه امرافل همان  نموده د. حتي از قرائن برخي استفا750حمورابي از شاهان مشهور بابل است
پيش از ميالد بر تخت نشست و او اولين قانونگذاري است كه تاكنون  1975حمورابي است كه در 

  751.قوانين قديمي بابل شباهت زيادي با مفاد عهد عتيق داردشناخته شده است و اين 
كريم بعد از گفتگوي حضرت ابراهيم با پدر و  (ع) در قرآن در شرح حال حضرت ابراهيم

                                                                                                                                                                                              ← 
ا يـَتَـَقبَُّل اهللَُّ ِمَن اْلُمتَّقَني.َلِئْن َبَسْطَت ِإَيلَّ َيَدَك ِلتَـْقتُـَلين َ بِباِسٍط َيِدَي ِإلَْيَك ِألَقْـتُـَلَك ِإّينِ َأخاُف اهللََّ َربَّ   َألَقْـتُـَلنََّك قاَل ِإمنَّ ما َأ

 ِِ ْتَل َأخيِه فـََقتَـَلهُ   ْمثياْلعاَلمَني.ِإّينِ ُأريُد َأْن تـَُبوَء  ْ�حاِب النَّاِر َو ذِلَك َجزاُء الظَّاِلمَني. َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه قـَ  َو ِإمثَِْك فـََتُكوَن ِمْن َأ
ْ�َبَح ِمَن اْخلاِسرينَ  ً يـَْبَحُث ِيف اْألَْرِض ِلُريِيَُه َكْيَف يُواري َسْوَأَة َأخيِه قاَل  فََأ بَـَعَث اهللَُّ ُغرا َأ َعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل هَذا    َويـَْلىت.فـَ

ْ�َبَح ِمَن النَّاِدمني  اْلُغراِب فَُأواِرَي َسْوَأَة َأخي و داستان راستين دو پسر آدم را بر ايشان بخوان، آن گاه كه قربانيى . » فََأ
خدا قربانى پرهيزگاران را  كشم. گفت: كردند. از يكيشان پذيرفته آمد و از ديگرى پذيرفته نشد. گفت: تو را مى

پذيرد. اگر تو بر من دست گشايى و مرا بكشى، من بر تو دست نگشايم كه تو را بكشم. من از خدا كه پروردگار  مى
خواهم كه هم گناه مرا به گردن گيرى و هم گناه خود را تا از دوزخيان گردى كه اين  ترسم. مى جهانيان است مى

را به كشتن برادر ترغيب كرد، و او را كشت و از زيانكاران گرديد. خدا كالغى را  است پاداش ستمكاران. نفسش او
واداشت تا زمين را بكاود و به او بياموزد كه چگونه جسد برادر خود پنهان سازد. گفت: واى بر من، نتوانم همانند اين 

 كالغ باشم و پيكر برادرم را دفن كنم. و در زمره پشيمانان درآمد.
 .35، آيه 23متي، باب  انجيل - 748
 1،آيه 14تورات، سفر پيدايش، باب  - 749
، انتشارات 1372كوك، ساموئل، اساطير خاورميانه، ترجمه علي بهرامي و فرنگيس مزداپور، چاپ دوم،  هنري - 750

 .351 ،ص1372روشنگران، 
 .103تهران، صفحه  1349هوري، طهاكس، جيمز، قاموس كتاب مقدس، چاپ دوم، كتابخانه  - 751
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گفت هر آينه شما و پدرانتان در گمراهي «: 752ها آمده است كه باب پرستش تنديس قومش در
گفت نه  ؟اي اي يا ما را به بازي گرفته ايد. گفتند: براي ما سخن حقي آورده آشكاري بوده

پروردگار شما پروردگار آسمانها و زمين است آن كه آنها را بيافريده است و من بر اين سخن كه 
آنها را  .دهم و به خدا سوگند كه چون شما برويد چارة اين بتان را خواهم كرد گويم گواهي مي مي

كس به خدايان ما چنين كرده  خرد كرد. مگر بزرگترينشان را، تا مگر به آن رجوع كنند. گفتند: چه
ايم كه جواني به نام ابراهيم، از آنها سخن  است؟ هر آينه او از ستمكاران است. گفتند: شنيده

ي ابراهيم، تو با گفته است. گفتند: او را به محضر مردم بياوريد، تا شهادت دهند. گفتند: ا مي
گويند از آنها  اي؟ گفت: بلكه بزرگترينشان چنين كرده است. اگر سخن مي خدايان ما چنين كرده

بپرسيد. با خودشان گفت و گو كردند و گفتند: شما خود ستمكار هستيد. آنگاه به حيرت سر 
اللّه چيزي را گويند. گفت: آيا سواي  داني كه اينان سخن نمي فروداشتند و گفتند: تو خود مي

رساند نه زيان. بيزارم از شما و از آن چيزهايي كه سواي اللّه  پرستيد كه نه شما را سود مي مي
خواهيد كاري كنيد، بسوزانيدش و خدايان خود  يابيد؟ گفتند: اگر مي پرستيد. آيا به عقل درنمي مي

ستند براي ابراهيم مكري خوا را نصرت دهيد. گفتيم: اي آتش، بر ابراهيم خنك و سالمت باش. مي
  .»بينديشند، ولي ما زيانكارشان گردانيديم

همانا به ابراهيم رشد او را داديم؛  َو َلَقْد آتـَْينا ِإْبراهيَم ُرْشَدهُ «: 753فرمايند در شرح اين آيات مي
قبل  ازِمْن قـَْبُل ها يا رشدي كه مناسب حال او باشد از قبيل اهتداء به كماالتش. ها و برهاندر حجت

آگاه بوديم آن  عاِلمَني ِاْذ قالَ ما به رشد او، يا به ابراهيم و َو ُكنَّا ِبِه يا از قبل قرآن يا قبل از موسي.
به پدر و قومش كه ِألَبيِه َو قـَْوِمِه ما هِذِه التَّماثيُل . »عاِلمنيَ «يا  »آتـَْينا«وقت كه گفت ظرف است براي 

 يست؟ و آن صورت است و اغلب براي چيزي استمالاين تماثيل جمع تمثال با كسره است، چ
                                                                                                                                                                                              

ؤُُكْم يف«، 54-70سوره انبياء آيات - 752 ُتْم َو آ ُتْم َأنـْ حلَْقِّ َأْم أَْنَت ِمَن الالَِّعبَني.قاَل َبْل  َضالٍل ُمبٍني.  قاَل َلَقْد ُكنـْ ِ َتنا  قاُلوا َأ ِجئـْ
َ َعلى ْ�ناَمُكْم بـَْعَد َأْن تـَُولُّوا ذِلُكْم ِمَن   رَبُُّكْم َربُّ السَّماواِت َو اْألَْرِض الَّذي َفَطَرُهنَّ َو َأ هللَِّ َألَكيَدنَّ َأ َ الشَّاِهديَن.َو 

ِهلَِتنا ِإنَّ  ِ ْعنا فـًَىت َيْذُكُرُهمْ ُمْدِبريَن.َفَجَعَلُهْم ُجذاذًا ِإالَّ َكبريًا َهلُْم َلَعلَُّهْم ِإَلْيِه يـَْرِجُعوَن.قاُلوا َمْن فـََعَل هذا  يُقاُل  ُه َلِمَن الظَّاِلمَني.قاُلوا مسَِ
َعَلُه َكبريُهُ   َلُه ِإْبراهيُم.قاُلوا فَْأُتوا ِبِه َعلى ِهلَِتنا  ِإْبراهيُم.قاَل َبْل فـَ ِ ْم هذا َأْعُنيِ النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن.قاُلوا َأ َأْنَت فـََعْلَت هذا 

ُفِسِهْم َفقا  َفْسئَـُلوُهْم ِإْن كانُوا يـَْنِطُقوَن.فـََرَجُعوا ِإىل ُتُم الظَّاِلُموَن.مثَُّ ُنِكُسوا َعلىَأنـْ ُرُؤِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت ما هُؤالِء   ُلوا ِإنَُّكْم َأنـْ
َفُعُكْم َشْيئًا َو ال َيُضرُُّكْم.ُأفٍّ َلُكْم َو ِلما تـَْعبُ  ْعِقُلوَن.قاُلوا ُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأ َفال تَـ يـَْنِطُقوَن.قاَل َأ فـَتَـْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ ما ال يـَنـْ

ُر ُكوين ُتْم فاِعلَني.قـُْلنا    .»ِإْبراهيَم.َو َأراُدوا ِبِه َكْيدًا َفَجَعْلناُهُم اْألَْخَسرين  بـَْردًا َو َسالماً َعلى  َحّرُِقوُه َو اْنُصُروا آِهلََتُكْم ِإْن ُكنـْ
 .376-389ترجمه، صفحات  9بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 753
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ُتْم َهلا عاِكُفوَن   الَّيتكه روح ندارد. شود  مي يا براي  »علی«به معناي  »الم«كه شما بدان معتكفيد أَنـْ
به معناي  »علی«تقويت است، زيرا عكوف بدون واسطه متعدي است و به معناي حبس مي شود. و با 

براي تقويت است.  »الم«شود متضمن معناي عبادت باشد كه در اين صورت باز اقبال است، و مي
َء َهلا عاِبديَن  در جواب مانند اهل هر زمان گفتند: قاُلوا ما پدرانمان را بر آنها عبادت َوَجْد آ

 روند كنندگان يافتيم. همانا مردم به جهت غالب بودن مدارك حسي بر آنها، از محسوس فراتر نمي
كنند، به خصوص در آنچه كه از اول تمييز از  و در محسوس و در صحت آن و بطالن آن تامل نمي

اند، آن را تلقّي به قبول كرده و بدون حجت به آن تمسك  پدران و مادران و بزرگان قوم ديده
راز كنند. كنند. و لذا در جواب اكتفا به ذكر تقليد پدران كردند، بدون اينكه حجت و دليلي اب مي

كند، ولي مقصود انكار عبادت  است كه داللت بر طلب حقيقت مي »ما«زيرا اگر چه سؤال با لفظ 
دادند كه عبادت براي آن را صحه بگذارد. بدان كه همانطور كه نقل  آن است، و بايد جوابي مي

پس هنگامي  شده بين اوصياي آدم، شيث و نوح، مردان صالحي بودند كه مردم با آنان انس داشتند
كه رحلت كردند به مردم حزن شديدي وارد شد. پس بعضي از صالحين براي انس مردم و رفع 
حزنشان تماثيل آن صلحا را ساختند، كه زيارتشان كرده و با آن مأنوس شوند، با تمادي زمان و 

ت: پدران شما مردن پدران، تماثيل براي اوالد و اوالد اوالد ماند. شيطان بر آنها آمد و به آنان گف
ها  اند: آن تمثال كردند، و به آنها و عبادت آنها فريب خوردند. و گفته ها را عبادت مي اين تمثال

شدند؛  كردند و در حوايج خود به آنها متوسل مي هاي كواكب بود، كه آنها را زيارت مي تمثال
(ع) جهت رد عبادت و   ابراهيم قالَ چنانچه شريعت عجم كه به مهاباد منسوب است بر اين بود. 

ؤُُكْم يفتقليد آنان گفت:  ُتْم َو آ ُتْم أَنـْ ْحلَقِّ َأْم أَْنَت ِمَن الالَِّعبَني   َلَقْد ُكنـْ ِ َتنا  شما و َضالٍل ُمبٍني قاُلوا َأ ِجئـْ
كني؟! يعني راست مي گويي يا مالعبه مي ايد. گفتند: به حق مي پدرانتان در گمراهي آشكار بوده

َبْل رَبُُّكْم بعد از انكار ربوبيت آنها جهت حصر ربوبيت در خدا گفت:  قالَ كني؟ زاح ميگويي يا م
بلكه پروردگار شما پروردگار آسمانها و زمين است كه آنها را َربُّ السَّماواِت َو اْألَْرِض الَّذي َفَطَرُهنَّ 

كند، و  وبيت آن آفريده است. دعوي را طوري ادا كرد كه داللت بر عقد حمل بر صحت رب
َ َعلىداللت بر صحت عقد حمل دارد. (آنها را آفريده است) الَّذي َفَطَرُهنَّ توصيف محمول به    َو َأ
و من بر اين گواهم يعني اين گفتار من از مزاح و لعب نيست بلكه جدي و از ذِلُكْم ِمَن الشَّاِهديَن 

ْ�ناَمُكْم صميم قلب است  هللَِّ َألَكيَدنَّ َأ َ اي كنم يا در خفا كاري و به خدا كه براي اصنام شما چارهَو 
بعد از آنكه برويد حال مؤكّد يا مقيدست به بـَْعَد َأْن تـَُولُّوا ُمْدِبريَن به آنها كنم كه ماليم آنها نباشد. 
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. گفتهبه معناي اقبال و ادبار است و همچنين  »توليت«اعتبار اينكه  اند: اين را پنهان از  است توالّ
اند: روز عيد براي  اصحاب نمرود، گفت، و جز يك نفر از آنان نشنيد كه آن را افشا كرد. و گفته

آنان بود، و كراهت داشتند كه ابراهيم با آنان خارج شود، و او را موكّل بيت االصنام قرار دادند، يا 
و از آنان تخلّف نمود. پس كوچك و بزرگ آنان براي  ابراهيم تمارض كرد چنانچه در آيه است،

(مراسم) عيدشان خارج شدند، پس داخل بيت االصنام شد و تيشه برگرفت و اصنام را شكست. 
معناي به  است »جذ«گانه در جيم اسم از  با حركات سه »جذاذ«و آنها را منهدم كرد. َفَجَعَلُهْم ُجذاذًا 

مگر بزرگشان يا در ِإالَّ َكبريًا َهلُْم است.  قطع و استيصال و در اينجا با ضمه و كسره خوانده شده
 شايد به سوي او يا بزرگهَلَعلَُّهْم ِإَلْيِه خلقتش يا در تعظيم و تيشه را به گردن او آويخت و خارج شد. 

براهيم بپرسند، و آنان را بر جهلشان آگاه كند، بازگردند و حال اصنام و شكستن آنها را از ا يـَْرِجُعونَ 
جواب سؤال قاُلوا شوند كه او قابل سؤال نيست تا چه به عبادت.  يا از بزرگه بپرسند آنگاه متنبه مي

ها برگشتند و آنها را شكسته يافتند چه  مقدر است، گويا كه گفته شده: پس از آنكه به سوي بت
ِهلَِتنا َمْن فـَعَ گفتند؟ پس گفت گفتند:  ِ است؟ اگر  چه كسي اين كار را با خدايان ما انجام دادهَل هذا 

خبر ِإنَُّه َلِمَن الظَّاِلمَني استفهاميه باشد در همين جا بايد وقف شود و اگر موصوله باشد قول او:  »من«
اين را در تقدير گرفت. و مقصود  »فا«آن است، اگر شرطيه باشد پس آن جزايش است، و لكن بايد 

است همانا او ظالم بر نفس خويش است، چه كه آن را در معرض قتل و سياست (تنبيه) قرار داده، 
ْعنا يا بر خدايان ما ظلم كرده است.  يعني بعضي در جواب اين گوينده، گفتند: كه قبل از اين قاُلوا مسَِ

به او ابراهيم يُقاُل َلُه ِإْبراهيُم يرد. گبرد و از آنها عيب مي جواني نام آنها را ميفـًَىت َيْذُكُرُهْم شنيديم 
او را جلو چشم مردم بياوريد، او را مكشوف جلو َأْعُنيِ النَّاِس   فَْأُتوا ِبِه َعلىگفتند: قاُلوا شود،  گفته مي

هاي شما از او باشند، يا  تا مردم شاهد شنيدهَلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن چشم همه بياوريد تا او را بشناسند. 
ت بر اقرار او دهند، بدين گونه كه او اقرار بر اين فعل بكند پس شهادت به اقرار او دهند يا شهاد

در وادار  قاُلوا،شايد حاضر شوند و عذاب و عقوبت او را ببينند. پس آمدند و از او سؤال كردند. 
ِهلَِتنا  ِإْبراهيُم  كردن او بر اقرار گفتند: ِ اي ابراهيم آيا تو اين كار را با خدايان ما َأ أَْنَت فـََعْلَت هذا 

َعَلُه َكبريُُهْم  ام گفت: من اين كار را نكردهقاَل كردي؟  بلكه (بت) بزرگ آنها آن را كرده است. َبْل فـَ
بل  «گفت: چون سؤال از فاعل است بعد از تحقق فعل مسلّم الوقوع موافق با جواب بود اگر مي

، تا اثبات فعل مسلّم براي كبير و نفي فعل از غير كبير باشد، ولي بلكه بزرگ آنها كرد »كبريهم فعل
فعل را مقدم انداخت بدان جهت كه خواست فعل را مفروض ابراز نمايد. زيرا اين قضيه از قضاياي 
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فرضي متداول در عرب و عجم است و آنچه كه مناسب قضاياي فرضي است اين است كه فعل نيز 
ر تقدير اين: بلكه بزرگ آنها اين كار را انجام داده است اگر آنچه كه فرضي باشد همينطور است. د

گوييد كه آنها خدايان هستند حقّ باشد. شكستن خدا ممكن نيست مگر از خدا و نيز شايسته  مي
است بزرگ غير را از الوهيت نفي كرده و او را بشكند، چه تفرّد به آنچه كه كمالشان در آن است 

باشد. و  ميِإْن كانُوا يـَْنِطُقوَن اند: اين قضيه مفروض است و شرط آن قول او  فتهكند. و گاقتضاء مي
بايد فـََعَلُه اند: در  اند: مقصود از آن تعجيز و الزام است، و خبر دادن نيست كه دروغ باشد. گفته گفته

تقدير چنين  ابتداء كالم است و اين از نظر لفظ و معنا بعيد است. چرا كهَكبريُُهْم وقف كرد، و 
شود از سؤال از فاعل و فاعل يا اضمار بر آن بدون قرينه و جواب بالفعل مي »فعله من فعله«شود:  مي

بزرگشان اين كار را انجام نداده و دروغ نگفته است  شود. روايت شده است: كه و مرجع حذف مي
اين «وغ گفت: قول او دانست وجه آن است و در خبر نسبت داده شده كه ابراهيم سه دراينكه مي

خواست او را  درباره ساره بود كه وقتي پادشاه جبار ميو قول او  »بل فعل كبريهم« و قول او »سقيم
ِإْن كانُوا يعني از همه آنها بپرسيد  َفْسئَـُلوُهمْ اش بود گفت او خواهر من است. بگيرد و او زوجه

و امر به الزام و اقرار به عدم نطق كرد تا به خدا نبودن آنها اقرار كنند و  گوينداگر سخن مييـَْنِطُقوَن 
أَنـُْفِسِهْم   فـََرَجُعوا ِإىلباشد.  العقول به جهت موافقت با اعتقاد آنان، يا استهزا مي آوردن ضميرهاي ذوي

گر نگاه هايشان را از ابراهيم (ع) برگرداندند و به يكدي آنگاه به خود رجوع كردند يعني صورت
هايشان به عقلهايشان رجوع كردند، و با عقولشان صدق گفتار او را درك  كردند. يا از عادت

ُتُم الظَّاِلُموَن گفتند يا بعضي از آنان خطاب به همه گفتند:  َفقاُلواكردند.  همانا شما ظالم هستيد ِإنَُّكْم أَنـْ
ع كند و قادر بر سخن نيست، يا در در نسبت الوهيت به چيزي كه قادر نيست ضرر را از خودش دف

نسبت ظلم به كسي كه اصنام را شكسته، يا در قصد بد نسبت به كسي كه شكسته، يا در سؤال از 
هلتنا إنّه ملن «گوييد  ابراهيم، نه از اصنام و ابراهيم ظالم نيست همانطور كه شما مي من فعل هذا 

  ُنِكُسوا َعلىها و هواهاي نفس منتقل شدند.  ان و عادتهايش هايشان به نفس سپس از عقلمثَُّ . »الظاملني
نفوس تشبيه به كسي كرده   آنان را در انصراف از عقول به عاداتسرهايشان به زير انداختند،  ُرُؤِسِهمْ 

كه منكوس از استقامت شده و سرش را در پايين و پاهايش را در باال قرار داده است و اعتراف 
اي ابراهيم دانستي كه َلَقْد َعِلْمَت گفتند:  عليه آنها است، در حالي كه ميكردند به آنچه كه حجت 

گويند؛ يعني پس از آنكه اعتراف كردند كه آنها ظالم هستند با اينها سخني نمي ما هُؤالِء يـَْنِطُقونَ 
دانيد  يآيا نم أَ ابراهيم (ع) گفت:  قالَ ابراهيم محاجه كردند به چيزي كه حجت عليه خود آنان بود. 
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َفُعُكْم َشْيئًا كنيد؟!  يا تعقّل نمي تَـْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ ما ال يـَنـْ پرستيد جز خدا چيزي را كه هيچ  پس ميفـَ
يعني پس از َو ال َيُضرُُّكْم رساند. او در محلّ مصدر يا منصوب به نزع خافض است.  نفعي به شما نمي

از خودشان نيستند دانسته شد كه آنها قادر بر جلب نفع و آنكه دانسته شد كه آنها قادر بر دفع ضرر 
رساند  رساند و نه ضرر ميزند، نه نفع مي دفع ضرر نسبت به غير هم نيستند و چيزي كه نه حرف مي

ساز آنها معلوم شد به اُف بر شما، پس از آنكه قبح دستُأفٍّ َلُكْم تواند باشد.  مستحقّ عبادت نمي
 »أفٍّ «نحوي كه براي آنان انكار قبح آن ممكن نبود اظهار انزجار از آنان و از معبودهايشان كرد. و 

از آنچه َو ِلما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأ َفال تـَْعِقُلوَن سازند. كلمة انزجار است، و به آن دلتنگي را ظاهر مي
بعد از عاجز شدن از حجت چنانچه حال اهل هر قاُلوا كنيد؟!  ا تعقّل نميپرستيد، آيا شم غير خدا مي

زمان همين است كه بعد از عجز از حجت و علم به خطاهاي خودشان متوسل به قتل، و شتم و ساير 
او را بسوزانيد، يعني بعد از آنكه نمرود با آنان  َحّرُِقوهُ شوند گفتند: تهديدات مثل تكفير و تفسيق مي

(ع) فرمود: فرعون ابراهيم و يارانش پاكزاده نبودند   ت كرد گفتند: او را بسوزانيد. و لذا صادقمشور
و فرعون موسي و اصحابش پاكزاده بودند، وقتي او با اصحابش دربارة موسي ع مشورت كرد 

ها و و برادرش را نگهدار و جمع كنندگاني به شهرارجه و اخاه و ارسل يف املدائن حاشرين ا گفتند:
ُتْم فاِعلنيَ بفرست  ايد يعني به گفتار او و خدايان خود را ياري كنيد اگر كننده َو اْنُصُروا آِهلََتُكْم ِإْن ُكنـْ

اند: براي او هيزم جمع  نظر نكنيد كه شما در محاجه او ناتوانيد و خدايان خود را ياري كنيد. گفته
كرد هيزم بخرند و زن  لش وصيت شد پس از ما كردند تا جايي كه مردي از آنان كه مريض 

خريد. وقتي خواستند ابراهيم را در آتش بياندازند، از شدت آن  كرد و با آن هيزم مي بافندگي مي
توانستند نزديك آن بروند ابليس آمد وآنها را به منجنيق راهنمايي كرد و آن اولين منجنيق بود  نمي

در آتش پرتاب كردند، وقتي او را در آن انداختند.  كه ساخته شد. پس او را در آن گذاشتند و او را
ُر ُكوين گفتيم اي آتش سرد باش؛ آتش اگرچه نسبت به ما جماد است خطاب و امر به بـَْردًا   قـُْلنا  

و سالمت. َو َسالماً آن صحيح نيست، لكن آن نسبت به خداي تعالي عاقل و شعور دار و مأمور است 
لرزيد تا گفت و سرد باش دندانهايش مي كوين برداً د از اينكه خدا گفت: در خبر است كه ابراهيم بع

آتش تا آخر االبد براي همه كس سرد و سالم  »علی ابراهيم«گفت  ؛ اگر نميسالمًا علی ابراهيم
سوزاند. و در خبر است: وقتي او را در منجنيق نهادند  شد، لذا آتش ابراهيم و غيرابراهيم را مي مي

جبرئيل در هوا با او مالقات كرد و گفت: يا ابراهيم آيا تو را با من حاجتي است؟ پس ابراهيم 
 ا به ربا حاجت به تو نه، امالعالمين چرا، و جبرئيل پايين آمد و با او نشست و دربارة آتش گفت: ام
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گفت، نمرود به سوي ابراهيم نظر انداخت و گفت: هركس خدايي گيرد بايد مانند  با او سخن مي
خداي ابراهيم گزيند. پس بزرگي از بزرگان اصحاب نمرود گفت: من به آتش دعا خواندم تا او را 

سوي آن مرد خارج شد و او را سوزاند، پس لوط به او ايمان آورد. نسوزاند كه ستوني از آتش به 
است: پس از آنكه ابراهيم (ع) را پيش نمرود آوردند، و نمرود فهميد كه او پسر آزر است  نقل شده

پس به آزر گفت: تو به من خيانت كردي و اين پسر را از من پنهان كردي پس گفت: اين كار 
در ابراهيم را فراخواند پس به او گفت: چه چيز تو را واداشت امر اين باشد. پس نمرود ما مادرش مي

پسر را از من پنهان كني تا با خدايان ما چنين كاري بكند؟ پس گفت: اي ملك من مالحظة رعيت 
كشي، اين (كشتن) نسل را  تو را كردم. گفت: چگونه؟! گفت: ديدم تو اوالد رعيت خودت را مي

دهم تا او را كند همين باشد به او مي م: اگر آن شخصي را كه او طلب ميبرد؛ پس گفتاز بين مي
ماند،  بكشد و از كشتن اوالد مردم خودداري كند و اگر اين همان نباشد فرزند ما براي ما باقي مي

تو اكنون به او دست يافتي پس از اوالد مردم دست بكش. و رأي آن زن را پسنديد. وجه نسوزاندن 
اسرائيل و در غير آن اشاره كرديم؛ كه از غلبة  بني  ع را آنست كه ما در اول سورهآتش ابراهيم 

و آتش ملكي شود  مي ملكوت بر ملك حكم ملك برداشته  ملكوت بر ملك است. بعد از غلبة
از همين غلبه است كه طي االرض و سير بر آب و هوا بدون غرق  »و«سوزاند. جسم ملكوتي را نمي

و خواستند با او حيله كنند كه ما آنان را از  »َأراُدوا ِبِه َكْيدًا َفَجَعْلناُهُم اْألَْخَسرينَ «شود.  و سقوط واقع مي
ش كنند. خواستند نور خدا را در زمين خامو زيانكارترين قرار داديم. زيرا كاري انجام دادند كه مي

ابراهيم و دليل خسران آنان قرار داديم. و هنگامي كه ديدند  پس غايت جهد آنان را حجت صدق 
سوزاند نمرود امر كرد كه ابراهيم را از شهرشان تبعيد كنند و مانع شوند از اينكه او  آتش او را نمي

گر مال و حيوان مرا اموال و حيواناتش را خارج كند. پس ابراهيم با آنان محاجه كرد و گفت: ا
بگيريد پس حقّ من بر شماست كه عبارت از عمر من است كه در شهر شما از بين رفته است. و 

دست به  خصومت به قاضي نمرود بردند، پس قضاوت كرد بر ابراهيم كه هر چه در شهر آنان
هرشان رفته آورده به آنها تسليم كند و بر اصحاب نمرود قضاوت كرد كه عمر ابراهيم را كه در ش

بود به او برگردانند. پس به نمرود خبر رسيد به آنها دستور داد تا مانع راه او با مال و حيواناتش 
نشوند و او را از شهر اخراج كنند. و گفت: اگر او در شهر شما بماند دين شما را فاسد كرده و به 

  »رساند. خدايان شما ضرر مي
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و عاد و ثمود و اصحاب رس «: 754است كه فرمود دهشكريم  اشاراتي به اصحاب رس در قرآن
در شرح اين آيه حكايت  .»و نسلهاي فراوان در ميان اينان و براي هريك از آنها مثالهايي زديم

ْ�حاَب الرَّسِّ ««: 755فرمايند اصحاب رس را بيان مي چاهي  رسو ثمود و اصحاب رس،  »َو َمثُوَد َو َأ
زير شئ و دفن اخفا و حفر و  استاز سنگ و اسم چاهي باقيمانده از قوم ثمود ساخته شده است 

ع روايت شده كساني بودند كه  اميرالمؤمنين آنچه كه از موالي ما برو اصحاب رس  چيزي است.
 »رس« هاو به آن ندكردند، آنان داراي دوازده قريه در كنار نهر بود درخت صنوبر را عبادت مي

از  اي قريهناميدند و در هر ماه در  هاي خود را به نامهاي ماههاي فارسي مي قريه وشد،  گفته مي
اي را  گرفتند و براي هر ماه اسم قريه ها مي نام ماهها را از نامهاي آن قريه و ها عيد داشتند قريه
ادت را عب عيد گرفته بودند و در هر قريه درختي بود كه آنقريه آن در گذاشتند كه در آن ماه  مي
آن درخت و  نزدشيطان پس از اجتماع و شدند.  كردند و در موسم عيد گرد آن درخت جمع مي مي

زد: بندگان من،  آن داد مي ةزد و از ساق داد و با آنان حرف مي را حركت ميعبادت آن آن درخت 
ت رسيد نزد درخ . و چون عيد قريه بزرگ آنان ميشدند ميراحت نفساً من از شما راضي شدم پس 

شدند و قربانيها  ها جمع مي شدند، بيشتر از مقداري كه در ساير قريه بزرگي كه در آنجا بود جمع مي
زد و بلند سخن  آن درخت حرف مي جوفكردند و شيطان از  ها ذبح مي را افزونتر از ساير قريه

تعالي پيامبري از انداخت. وقتي اين ادامه پيدا كرد خداي  گفت و بيش از سابق آنان را به تمنّا مي مي
اوالد يهود فرزند يعقوب به سوي آنان فرستاد كه مدتي طوالني در ميان آنان بود و آنان را به توحيد 

دهند از خدا خواست درختانشان را خشك  ديد كه آنان در طغيان ادامه مي اودعوت كرد و چون 
گروهي گفتند: اين كند، پس خشك شد. وقتي ديدند كه درختانشان خشك شده دو گروه شدند، 

خدايان شما را جادو كرد، و گروهي گفتند: خدايان شما وقتي ديدند اين مرد روي مردم را از آنان 
نمودند كه او را در نهر رس زير  جماعآمدند و ا غضبشويد به  گرداند و شما غضبناك نمي برمي

آنان را اصحاب رس زير رود رس دفن كردند. پس خدا زنده درخت بزرگ دفن كنند، كه او را 
هايي بودند كه بر رود رس واقع بود، يا از آن جهت كه پيامبرشان را  قريه بصحااناميد چه آنان 

زنده دفن كردند، پس خدا غضب نمود و باد شديد سرخي بر آنان فرستاد كه زمين در زير آنان 
باريد و شعله  ن آتش ميافروخته شد، و ابر سياهي بر آنان سايه افكند كه بر روي آنا كبريتسنگ 

                                                                                                                                                                                              
ً بـَْنيَ ذِلَك َكثريًا َو ُكالًّ َضَرْبنا َلُه اْألَْمثالَ «، 38-39سوره فرقان آيات  - 754 ْ�حاَب الرَّسِّ َو قـُُرو  .»َو عاداً َو َمثُوَد َو َأ
 .453-458، صفحات ترجمه 10بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 755
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اند: رس  گفته. و شود ميذوب كشيد، پس بدنهاي آنان ذوب شد همانطور كه سرب در آتش  مي
از  داخل شدند و زني از آنهاع  صادقبر  يروايت شده كه زنان .آذربايجان ةنهري است در ناحي

را در قرآن  آنزن پرسيد: آيا خداوند پس است،  يناحد زآن : حد گفتسحق سؤال كرد، پس 
 .آن زنان اصحاب رس هستند: گفت ع؟  ستكجاآن : گفت پس زن بلي.: پس گفتذكر كرده؟ 

لواتي با  ةگويي دربار گفت: چه مي وارد شد پس زنع  عبدالّله ابي به و در خبري: زني با كنيزش 
 زن ي.بل: گفتن گفت: آيا اين در كتاب خدا نيست؟ زتا كه  .در آتشند لواتي؟ گفت ع: آنها

�حاب الّرس«: وقول ا گفت ع:ن؟ آگفت: كجاست  كه آن زنان منسوب به رس  »و عادًا و مثود و ا
اند: رس اسم چاهي است كه  گفته و .است سحق زنان در اصحاب رس بوده و در خبر ديگر .هستند

اند و آنان چاهي  اند كه اصحاب رس صاحبان حيوانات بوده و گفته .اند پيامبرشان را در آن افكنده
مبعوث كرد آنان ر كردند، پس خداوند شعيب را ب را عبادت مي اصنامنشستند و  ند كه بر آن ميداشت
اند: رس  و گفته. و هالك شدند گرفتچاه جوشيد و آب زمين را پس او را تكذيب كردند  پس
اند: رس  گفته . ويامبر خود را كشتند و خداوند آنان را هالك ساختاست در يمامه كه پاي  قريه

َو « .شدند به آن چاه نسبت دادهپس در انطاكيه، كه اهل آن حبيب نجار را كشتند، است چاهي 
معناي امتي  مناسب اين است كه بهليكن دارد  هديجمع قرن است، و قرن معاني عدو قرنها،  »قـُُروً 

از آنان باقي نماند، يا اهل يك زمان باشند، يا امت بعد از امت  يرسيدند و يك به هالكتباشد كه 
َو  «قوم نوح و عاد و ثمود و اصحاب رس و قوم موسي  ازكه ذكر شد  ،بين اين »بـَْنيَ ذِلَك َكثرياً « .شداب

هالك شده از گذشتگان يعني كالً از امتهاي گفتيم  آنهاامثال زياديبراي  »ُكالًّ َضَرْبنا َلُه اْألَْمثالَ 
، چنانچه براي امت شدندبه رحمت ما ترغيب حكايات عديده گفتيم كه به سخط ما تهديد شدند و 

  »ين منوال آورديم.ابه عديده تو مثالهاي 
اينكه تمام نوزادان پسر را بكشند تا مبادا موسي  دستور فرعون در زمان تولد موسي مبني بر

نيز نوعي حكايت از پيامبركشي دارد. هرچند موسي در آن زمان سبب فساد حكومت فرعون گردد 
خواست حتي آن كه بالقوه نيز در زمرة  بالفعل در زمره پيامبران نبود ولي فرعون با اين كار مي

فرعون در آن سرزمين برتري جست و « :756فرمايد كريم مي قرآن پيامبران است را نيز از ميان بردارد.
كشت و زنانشان را زنده  داشت و پسرانشان را مي ت. گروهي را زبون ميمردمش را فرقه فرقه ساخ

                                                                                                                                                                                              
ُهْم يَُذبُِّح َأْبناَءُهْم َو َيْسَتْحييِإنَّ ِفْرَعْوَن َعال ِيف اْألَرْ «، 4سوره قصص آيه  - 756   ِض َو َجَعَل َأْهَلها ِشَيعًا َيْسَتْضِعُف طائَِفًة ِمنـْ

 .» ِنساَءُهْم ِإنَُّه كاَن ِمَن اْلُمْفِسدين
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نويسند كه فرعون خوابي ديد و  و علت اين كشتن را اينگونه مي .»گذاشت كه او از تبهكاران بود مي
اسرائيل پديد آيد كه هالك ملك تو به دست وي باشد و  كودكي از بنيكه معبران تعبير كردند 

كنند در اين مدت حدود نود هزار  اسرائيل نمود و ذكر مي كشتن اطفال پسر بنيفرعون دستور به 
اسرائيل  كشتند نسل بني گرفتند و از بس مي نويسند دختران را به بردگي مي و مي 757طفل را كشت

رو به انقراض بود و قبطيان در انجام امورشان به آنها نياز داشتند لذا فرعون دستور داد تا يك سال 
د و يك سال مكشيد و آن سال كه نوبت كشتن نبود هارون به دنيا آمد و آن سال كه نوبت كشي مي

  758.كشتن بود موسي متولد شد
گونه ذكر شده است  ن از حضرتش به اينآالوعد كه پيامبري مرسل بود در قر اسماعيل صادق

د و خاندان خود را اي پيامبر بو و در اين كتاب اسماعيل را ياد كن او درست قول و فرستاده«: 759كه
. شرح حال حضرتش در »كرد و نزد پروردگارش شايسته و پسنديده بود به نماز و زكات امر مي

مذكور است. در شرح حال آن حضرت كه پوست صورتش را  761و برخي تفاسير 760كتب تواريخ
ُكْر ِيف َو اذْ ««: 762خوانيم السعاده مي بكندند و پاره گوشت از سرش جدا ساختند را از تفسير بيان

�اِدَق اْلَوْعدِ «را ع ابراهيم  پسر ،اسماعيل ذكر كن در كتابو  »اْلِكتاِب ِإْمساعيلَ  كه او در  »ِإنَُّه كاَن 
ماند، چون آن  شدر انتظار يزيرا چنانچه در خبر است به مردي وعده داد و سال ،وعده صادق بود

 ابراهيم پسراسماعيل  كه اند گفتهش ماند و سه روز به انتظاراو است كه نقل بود،  مرد فراموش كرده
قومش مبعوث گردانيد،  راسماعيل بن حزقيل است كه خداوند او را ب ،اين و ع قبل از ابراهيم مرد

                                                                                                                                                                                              
، ميبدي، ابوالفضل، به سعي و اهتمام علي اصغر حكمت، تهران، انتشارات دانشگاه االسرار وعدة االبرار كشف - 757

 .276صفحه  7، جلد 1339 ،تهران
مجيد، برگرفته از تفسير ابوبكر عتيق نيشابوري معروف به سورآبادي، به  عتيق نيشابوري، ابوبكر، قصص قرآن - 758

 .298، صفحه 1370 ،اهتمام يحيي مهدوي، چاپ سوم، تهران، انتشارات خوارزمي
لصَّالِة َو َو اذُْكْر ِيف اْلِكتاِب ِإْمساعيَل إِ « 54-55سوره مريم آيه  - 759 ِ َُْمُر َأْهَلُه  �اِدَق اْلَوْعِد َو كاَن َرُسوًال نَِبيًّا َو كاَن  نَُّه كاَن 

 .»الزَّكاِة َو كاَن ِعْنَد رَبِِّه َمْرِضيًّا
پرست، انتشارات  تاب آن در ادبيات فارسي، حميد يزدانزداستان پيامبران در تورات و تلمود و انجيل و قرآن و با - 760

 .717-721، تهران صفحات 1384، اطالعات
، 3و تفسير الصافي جلد 415، صفحه 5الصادقين، جلد  و تفسير منهج 179، صفحه 5 البيان، جلد تفسير مجمع - 761

 .51صفحه  2و تفسير القمي جلد 285صفحه 
 .86-87، صفحات ترجمه 9 بيان السعاده في مقامات العباده، جلد - 762
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جلّ گفت: خداي  پس .آمد ملكيو صورتش را كندند، پس  شپس او را گرفتند و پوست سر
به انبيا يا به  راعيل گفت: مااسمپس  .كن امربه من خواهي  هر چه ميمبعوث كرد، تو ر مرا ب جالله

لصَّالِة َو الزَّكاةِ «. سوت استع ا حسين بن علي ِ َُْمُر َأْهَلُه  اي  و او فرستاده »َو كاَن َرُسوًال نَِبيًّا َو كاَن 
و گذشت،  اتو زكت در اول بقره تحقيق صال كرد، امر ميرا به نماز و زكات  اهلشپيامبر بود و 

وب است، با ذكر اين ندمهم و مرغوب و م يامر هستندچون اهتمام به امر كساني كه زيردست 
و نزد  »َو كاَن ِعْنَد رَبِِّه َمْرِضيًّا« :عقبه داد با قول اوشرافت اين خصلت  و برايخصلت او را شرافت داد 
  .»بود. نزد پروردگارش مرضي وبراي اينگويا كه گفته پروردگارش مرضي بود، 
) بر اسرائيل سلطنت قبل از ميالد 874 تا 853 اي كه (حدود سالهاي اَخĤب نيز در دوره

اَخاب بر اسرائيل پادشاه شد « :763در تورات آمده است كه .كرد. با حضرت الياس برخورد نمود مي
پادشاه تر كرد و ايزابل (دختر دبن عمري از همة آناني كه قبل از او بودند در نظر خداوند ب و اَخاب

صيدونيان) را به زني گرفت و بعل (به معني خداوند مذكر) را عبادت نمود و او را سجده كرد و 
نمايان دربار اَخاب داشت و  الياس برخورد شديدي با كهنه و عالم .»مذبحي به جهت بعل برپا نمود

نمود و الياس براي برخي از آنها را از ميان برداشت لذا ايزابل كه بسيار سفاك بود قصد جان الياس 
رهايي از دست او غيبت اختيار نمود و ردي از وي در تاريخ نماند. اال جز نمادهايي از عروج و 
غيبت و انتظار ظهور وي در اذهان مردم همانند آنچه كه درباره سائوشانت (در دين زرتشت) و 

ياخنوخ و مكه همة اين الحسن  بنه (در دين بودا) و خضر و عيسي و ادريس و حضرت حجت تري
بزرگوارن به دليل كثرت ظلم و جور مجبور به اختيار نوعي پنهاني شدند كه در نظر افراد به صعود 

  يا عروج يا غيبت يا امثال هم تعبير و ذكر شد.
نيز كه در طريق هدايت و ارشاد تالش بر رفع ضاللت و تنوير اذهان عموم داشت و  764طراسق
 دچار پديده پيامبركشي گرديد. هبوده ت جزئيدر مقام نبو هلحاظ مرتباز شود گفت كه  حتّي مي

پيش از ميالد مسيح، با  399، شكايت عليه سقراط در سال 765ن لرتيوسژبراساس روايت ديو
، عليه 767، پسر ملتوس از مردم پتوس766اين شكايت را ملتوس«مضمون زير تسليم دادگاه شد: 

                                                                                                                                                                                              
 .29-32، آيات 16، باب تورات، كتاب اول پادشاهان - 763

764 - Socrates 
765  - Diogenes Lartius 
766  - Miletus 
767  - Petus 
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تنظيم و اعالم نموده كه سقراط بر خالف موازين قانوني سوگند  با،  768سقراط پسر سوفرنيكس
نمايد، چرا كه او به خدايانِ تأييد شده از طرف دولت اعتقاد ندارد، خداي جديدي  رفتار مي
شود، زيرا جوانان را فاسد  كند، عالوه بر آن او مرتكب عمل خالف قانون مي را تبليغ مي 769دايمونيا

موارد اتهام در  .»بر اعدامباشد  مي معمول در اين خصوص مشعر نمايد. تقاضاي مجازات (كافر) مي
ايماني نسبت به خدايان دولتي، و از طرف ديگر ادعاي وجود خداي  دادخواست شامل سه مورد بي

اي كه به سقراط نسبت داده شد در  جديد دايمونيا و در آخر فاسد نمودن جوانان. عمل مجرمانه
توهين به خدايان، به والدين و « سال قبل از ميالد، ارتداد را 200متولد  770اصل ارتداد بود. پليبيوس

كند. با چنين تفسير موسعي از رفتار مجرمانه، هر رفتار مخالف دولتي  تعريف مي « به مردگان
توانست به عنوان ارتداد تفسير شود. دليل اين امر اينست كه در يونان باستان، مذهب و دولت  مي

گشت.  شد و جرم در مقابل خدايان، جرم در مقابل دولت قلمداد مي حدي فهميده ميبعنوان امر وا
ارج گذاشتن، توجه « ، نه تنها معناي مذهبي دارد، بلكه نشانگر Nomizeinواژة يوناني براي ايمان، 

مساوي قانون است و  Nomosخانواده  باشد، همانطور كه واژة هم مي »محترم شمردن داشتن،
هاي رسمي دولتي،  كه چيزي را بايد مورد احترام قرار داد. عدم احترام به الوهيت كند مي مشخص

شد، همان چيزي كه جامعه دولتي را استوار نگاه ميداشت. انكار  شامل عدم توجه به قانون مي
ترين مورد عناوين مجرمانه اتهامات  موجوديت خدايان، بيشترين موارد ممكن ارتداد و اصلي

سال قبل از ميالد بجهت اينكه خورشيد را تنها  450حدوداً  771ه آناكساگوراسباشد. چنانك مي
اي دچار شد. اين همان چيزي  بعنوان يك سنگ مذاب دانست و نه بعنوان خدا، به چنين محاكمه

قبل از ميالد نيز همين گذشت،  415در  772كند. بر پروتاگوراس است كه ملتوس هم به آن استناد مي
دربارة خدايان نه «هايش در بارة خدايان، اين كلمات را آورده بود كه  شتهكسي كه در آغاز نو

بنابراين، آزادي تفكر، ايمان و آزادي  .»توانم بگويم كه وجود دارند، و نه آنكه وجود ندارند مي
بيان در امور ديني آنزمان آتن وجود نداشت. در آتن كافي نبود، بطور عام به خداياني ايمان داشت، 

بايست خدايان دولتي را به رسميت  خواست كه به ارتداد متهم نشود، مي گر كسي ميبلكه ا

                                                                                                                                                                                              
768  - Sophronicus 
769  -  Daimonia 
770  -  Polybios 
771  - Anaxagoras 
772  - Protagoras 
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به  773شد، چنانكه الكبيادس شناخت. استهزاي موجودات خدايي، بزرگترين جرم محسوب مي مي
شد، بدينطرق كه  مرتكب جرم مي 775و كورا 774ديمتر جرم ارتداد متهم شد، چون كه عليه خدايان

ترين مقام  او اداي موجودات مرموز را درآورده و در مقابل دوستانش با پوشيدن لباس عالي
مورد شكايت  776كرد و در همان سال و به همين جرم نيز اَندوكيدس روحانيت اجراي نمايش مي

، 778اي الويزن افسانهو اهانت به موجودات  777واقع شد، به جهت صدمه زدن به سينه هاي هرمس
 همانطور كه سقراط محاكمه شد، چونكه او يك شاخه درخت زيتون در معبد الويزن قرار داده بود.

توانست به خطر بيندازد، مشمول جرم ارتداد  همه آن چيزهايي كه موقعيت خدايان دولتي را مي
ب كردن اوصاف عالي شد، همينطور نيز مطرح كردن خدايان جديد. به همين دليل نيز منصو مي

قبل از ميالد  323شد. ارسطو در سال  خدايي به موجودات ميرنده، از موارد ارتداد محسوب مي
 781را كه تنها براي آپولو 780شد، زيرا او سرود مذهبي پائيان 779مجبور به گريختن به خالكيس

داد شكايت خوانده بود، لذا بدين خاطر از او بجرم ارت 782شد، براي دوستش هرمياس خوانده مي
شد. اتهام سوم سقراط تحت عنوان فاسد و كافر كردن جوانان به معناي تنوير افكار جوانان آتن بود 

پذيرفتند و اين  نمود و ديگر خرافات ديني رايج را نمي كه با گفتگو با آنها اذهان ايشان را روشن مي
بل خرافات ديني خود را بر موضوع به معناي ضعيف نمودن حكام و روحاني نماياني بود كه از ق

بايد  چيست جهان بفهميم كه اين براي داشت مردم تحميل كرده بودند. در اصل سقراط عقيده 
 علم يعني حقيقي علم دهد كه  نشان همگان را بيابد و به كرد تا حقيقت را بشناسيم و تالش مي انسان

 و زير از تا آخر ماندن بهتر است دننش و تسليم مردن بود كه زنده دانم و شعارش اين نمي كه اين به
پرستند، او عبادت  مي آتنيان كه محكوم شد كه خداياني محاكمه بودن. باالخره او در اين يوغ
كند. سقراط در  را با افكار خود كافر مي آتن كند و به خداي ديگري اعتقاد دارد و جوانان نمي

دهند اما  نجات سقراط را از زندان كردند كه سعي دوستانش نكرد و اين اتهامات را نفي اش دفاعيه
                                                                                                                                                                                              
773  - Alcibiades 
774 - Demeter 
775  - Kora 
776 -Andokides 
777- Hermes 
778 - Eleusen 
779- Chalkis 
780 - Paian 
781- Apollo 
782 - Hermias 
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را  بود، را آورد و سقراط آن با اثر تدريجي زهري كه شوكران جالد ظرف  نكرد. باالخره قبول
 اش حركت و چهره بيو  تشنجم بدنش  كرد و اعضاي ورم و پاهايش شد سنگين بدنش  نوشيد و

  783 د و چشم از جهان پوشيد.ش نقبضم
م هماليان و فريسيان جهود زكريا را مت« :كه 784نويسند ميع در شرح حال حضرت زكريا 

كردند و قصد كشتن او نمودند و گفتند بارداري مريم از زكرياست. زكريا بگريخت و جهال به 
تا زكريا در سوراخ بزرگ درون درختي پنهان شد.  ،سركردگي ماليان و فريسيان در قفاي او

كشيدند تا آن  و دانستند كه درون درخت پنهان شده. اره بياوردند و بر درخت ميجهودان رسيدند 
ندا در رسيد كه صبر  .را به دو نيم كنند. چون اره به سر حضرت زكريا رسيد به درگاه باري ناليد

  كن كه از تو تا لقاي ما ساعتي بيش نمانده است و او را با درخت به دو نيم فرود آوردند.
نويسند كه هيروديس و زنش هيروديا بسيار تحت  نيز مي(ع) در شرح حال حضرت يحيي 

واي بر شما اي « :785(ع) خطاب به آنها در انجيل فرموده تأثير ماليان و فريسيان بودند كه عيسي
 .»ماليان و فريسيان رياكار خون همه نيكمردان خدا كه بر زمين ريخته شده برگردن شماست

هيروديس به درخواست هيروديا كه ناشي از تحريك ماليان و فريسيان بود دستور داد نويسند:   مي
 - يحياي تعميددهنده را دستگير كنند و او را در بند نهاده، به زندان بيندازند. هيروديا قبالً زن فيليپس

روديا هي .»ازدواج با زن برادر جايز نيست«. يحيي به هيروديس فرموده بود: 786بود -برادر هيروديس
اين كينه را در دل داشت. هيروديس در روز تولد خود ضيافتي ترتيب داد و وقتي تمام بزرگان و 
امرا و اشراف حضور داشتند، دختر هيروديا وارد مجلس شد و رقصيد. هيروديس و مهمانانش از 

از من  هرچه، هرچه بخواهي، به تو خواهم داد«رقص او بسيار لذت بردند؛ و پادشاه به دختر گفت: 
                                                                                                                                                                                              

افالطون، واپسين روزهاي سقراط (آپولوژي، كريتو، فئدو)، ترجمه جاويد جهانشاهي، انتشارات  :نگاه كنيد به ٧٨٣
 ، چاپ دوم.2002پرسش، 

 .228 مجيد،... صفحه نگاه كنيد به: عتيق نيشابوري، ابوبكر، قصص قرآن - 784
 .35، آيه 23انجيل متي، باب  - 785
مشابه موضوع فوق ذكر شده  9آيه  7و لوقا باب  12-14آيات  1و متي باب  29تا  14در اناجيل مرقس آيات  - 786

اند و علّت مخالفت حضرت يحيي را محرم بودن  ولي در برخي از متون هيروديا را دختر برادر هيروديس خوانده
مخالفت حضرت يحيي منعي براي رابطه عشقي اند و كينه هيروديا به اين سبب بوده كه  هيروديا به هيروديس گفته

اند هيروديس با ارتباط نهاني  آتشين هيروديس و هيروديا و افتضاح آن در اسرائيل آن زمان بوده است. برخي هم گفته
http://www.gladtidings-خواست همسر فليپس (هيروديا) را به ازدواج خود درآورد. نگاه كنيد به:  با هيروديا مي

bs.com   
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چه «دختر بيرون رفت و به مادر خود گفت:  .»بخواهي، حتي نصف مملكتم را، به تو خواهم داد
از «. دختر پيش پادشاه برگشت و گفت: »سر يحياي تعميد دهنده را«مادرش جواب داد:  »بخواهم؟
 .»خواهم كه در همين ساعت سر يحياي تعميد دهنده را در داخل يك سيني به من بدهي تو مي

پادشاه پس فوراً جالد را فرستاد و دستور داد كه سر يحيي را بياورد. جالد رفت و سر او را بريد و 
هيروديس مسيحيان زيادي را كشت و يعقوب رسول را به قتل  787.آن را در داخل يك سيني آورد

  .بستزندان  اطاق كف به زنجير دو با را اورسانيد و پطرس رسول را دستگير كرد و 
(ع) مصلوب شد و  (ع) نظرات متفاوت است و مسيحيان براين باورند كه عيسي قتل عيسيدرباره 

: داند. شرح اين واقعه در اناجيل به اين شكل است قرآن مصلوب شده را فردي شبيه به عيسي مي
چه بايد كرد؟ اين «اي تشكيل دادند و گفتند:  كاهنان با شوراي بزرگ يهود جلسه فريسيان و سران

كند. اگر او را همينطور آزاد بگذاريم، همه مردم به او ايمان خواهند آورد  معجزات زيادي ميمرد 
. يكي از آنها يعني قياقا كه در آن »و آن وقت روميان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت

فر به دانيد. متوجه نيستيد كه الزم است يك ن شما اصالً چيزي نمي«سال كاهن اعظم بود، گفت: 
 788. از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چيدند.»خاطر قوم بميرد تا ملت ما به كلي نابود نشود

اگر عيسي را «يهوداي اسخريوطي كه يكي از دوازده حواري بود، پيش سران كاهنان رفت و گفت: 
وقت يهودا به  آنان سي سكه نقره به او دادند. از آن »به شما تسليم كنم، به من چه خواهيد داد؟

دره «عيسي با شاگردان خود به آن طرف  789.دنبال فرصت مناسبي بود تا عيسي را تسليم نمايد
ناگهان يهودا همراه با  .790رفت. در آنجا باغي بود كه عيسي و شاگردانش وارد آن شدند »قدرون

يخ به آنجا جمعيتي كه همه با شمشير و چماق مسلح بودند، از طرف سران كاهنان و ماليان و مشا
بوسم، همان شخص است،  كسي را كه مي«رسيدند. تسليم كننده او به آنان عالمتي داده و گفته بود: 

كه يهودا به آنجا رسيد، فوراً پيش عيسي رفت و  . پس همين»او را بگيريد و با مراقبت كامل ببريد
سان را با بوسه تسليم اي يهودا، آيا پسر ان«. عيسي فرمود: 791و او را بوسيد »اي استاد!«گفت: 

                                                                                                                                                                                              
 .803-829، صفحات 1384نگاه كنيد به داستان پيامبران، حميد يزدان پرست، انتشارات اطالعات،  - 787
 .47-54، آيات 11انجيل يوحنا، باب  - 788
  .14-16، آيات 26انجيل متي، باب  - 789
 .2، آيه 18انجيل يوحنّا، باب  - 790
 .43-45، آيات 14باب  انجيل مرقس، - 791
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و يكي از آنان به غالم كاهن  »خداوندا، شمشيرهايمان را به كار ببريم؟«پيروان او گفتند:  »كني؟ مي
و گوش آن مرد را لمس  »دست نگهداريد«اعظم زد و گوش راستش را بريد؛ اما عيسي جواب داد: 

ام  ر و چماق براي دستگيريمگر من ياغي هستم كه با شمشي«سپس عيسي فرمود:  كرد و شفا داد.
ايد؟ من هر روز در معبد با شما بودم و شما دست به طرف من دراز نكرديد؛ اما اين ساعت كه  آمده

روايت انجيل برنابا در اين مورد چنين است: همين كه  .792»تاريكي حكمفرماست، ساعت شماست
يهودا و لشكريان به آنجا كه عيسي بود نزديك شدند، عيسي خود را به خانه كشاند و آن يازده نفر 

 -اش نزديك شده، به سفيران خود  (حواري) هم خواب بودند. همين كه خداوند ديد خطر به بنده
دستور داد كه عيسي را از اين جهان برگيرند؛ پس آن  -جبرئيل و ميكائيل و رفائيل و اوريل

اي كه باالي طرف جنوب بود، برگرفتند؛ پس او را  فرشتگان پاك آمدند و عيسي را از آن روزنه
 كنند، گذاشتند. برداشتند و در آسمان سوم در همدمي فرشتگاني كه تا هميشه خدا را تسبيح مي

آمد و شاگردان همگي در خواب  ي از آن باال رفته بود،يهودا با خشونت و تندي به اتاقي كه عيس
  آوري كرد كه يهودا در لهجه و در چهره دگرگون شده، آور كار شگفت بودند. پس خداي حيرت

اما يهودا پس از اينكه ما را بيدار   چنان مانند عيسي گرديد كه همه ما پنداشتيم او خود عيسي است؛
د استاد كجاست؛ از اين رو ما تعجب كرده و پاسخ داديم: كرد، شروع به بازرسي كرد تا ببين

اما او لبخند زنان گفت:  »اي؟ سرورا، تو خود آن استاد ما هستي، مگر هم اكنون فراموش كرده«
... پس لشكريان يهودا را  »؟  شناسيد مگر شما تا آنجا كودن هستيد كه يهوداي اسخريوطي را نمي«

كه ماليان و مشايخ يهود  -كاهن اعظم -گروه عيسي را به خانه قيافا  آن 793...گرفتند و او را بستند و
عيسي پيدا كنند تا كردند دليلي عليه  در آنجا جمع شده بودند، بردند. اعضاي شورا سعي مي

براساس آن او را به قتل برسانند؛ اما با وجود اينكه بسياري جلو رفتند و شهادتهاي دروغ دادند، 
دهم به  تو را به خداي زنده سوگند مي«پيدا كند. كاهن اعظم از عيسي پرسيد: شورا نتوانست دليلي 

گويي. بعد از اين پسر  همان است كه تو مي«عيسي پاسخ داد:  »ما بگو آيا تو مسيح، پسر خدا هستي؟
. كاهن اعظم »آيد انسان را خواهيد ديد كه بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهاي آسمان مي

خواهيد؟ شما كفر او را با  او گفت؛ آيا شهادتي باالتر از اين مي«گريبان خود را دريده گفت: 
، آنگاه آب »او مستوجب اعدام است«آنها جواب دادند:  ،»گوش خود شنيديد، نظرتان چيست؟

                                                                                                                                                                                              
 .48-53، آيات 22ا، باب قانجيل لو - 792
 .439انجيل برنابا، صفحه  - 793
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حاال اي «گفتند:  دهان به صورتش انداخته، او را زدند و كساني كه بر رخسارش سيلي زدند، مي
 وقتي يهوداي خائن ديد كه عيسي محكوم شده است، 794.»مسيح از غيب بگو كي تو را زده است؟

من گناه «از كار خود پشيمان شد و سي سكه نقره را به سران كاهنان و مشايخ بازگردانيد و گفت:  
ر معبد بزرگ پس او پولها را د .»ام گناه خيانت كرده، باعث مرگ او شده ام كه به يك مرد بي كرده

همين كه صبح شد، سران كاهنان  795.روي زمين پرت كرد و بيرون رفته، خود را با طناب خفه نمود
عيسي را با زنجيري بسته، به پيالتس تحويل   به اتفاق مشايخ و ماليان يهود و تمام اعضاي شورا،

ديديم كه به  ما اين شخص را درحالي«و عليه او شكايت خود را اينطور شروع كردند:  796دادند
كند  كرد و ادعا مي منحرف كردن ملت ما مشغول بود. او با پرداخت ماليات به قيصر مخالفت مي

عيسي جواب داد:  »آيا تو پادشاه يهوديان هستي؟«. پيالتس از او پرسيد: »كه مسيح يعني پادشاه است
ا آنان پافشاري . ام»بينم من در اين مرد هيچ تقصيري نمي«پيالتس گفت:  797.»گويي تو مي«

در هر عيد فصح  798.»شوراند او مردم را در سراسر يهوديه با تعاليم خود مي«گفتند:  كردند و مي مي
همراه  »برابا«كرد. در آن زمان مردي معروف به  س بنا به خواهش مردم يك زنداني را آزاد ميالتُپي

مردم پيش پيالتس رفتند و از  با ياغياني كه در يك آشوب مرتكب قتل شده بودند، در زندان بود.
آيا «او خواهش كردند كه طبق معمول اين كار را برايشان انجام دهد. پيالتس از ايشان پرسيد: 

كاهنان مردم را تحريك كردند كه از  اما سران »خواهيد پادشاه يهود را براي شما آزاد كنم؟ مي
ناميد  دي كه او را پادشاه يهوديان ميپس با مر«پيالتس گفت:  پيالتس بخواهند برابا را آزاد كند.

چرا؟ مرتكب چه جنايتي شده «پيالتس پرسيد:  .»مصلوبش كن«آنها با فرياد گفتند:  »چه كنم؟
اي ندارد و  . وقتي پيالتس ديد كه ديگر فايده799»مصلوبش كن«كردند:  اما آنان فرياد مي »است؟

من از «ي خود را شست و گفت: ممكن است شورشي ايجاد شود، آب خواست و پيش مردم دستها
خون اين مرد به گردن ما و «. مردم يكصدا فرياد كردند: »شما مسؤوليد  خون اين مرد بري هستم،

                                                                                                                                                                                              
 .57-68، آيات 26انجيل متي، باب  - 794
آمده است كه: او قطعه زميني خريد و در آن با سر  18. در اعمال رسوالن آيه 4-5، آيات 27انجيل متي، باب  - 795

 هايش بيرون ريخت. رودهسقوط و از ميان پاره شد و تمام 
 .1، آيه 15انجيل مرقس، باب  - 796
 ».گويي همان است كه مي«، آمده است كه: 2، آيه 15در انجيل مرقس، باب  - 797
 .2-5، آيات 23انجيل لوقا، باب  - 798
 .6-14، آيات 15انجيل مرقس، باب - 799
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. پس از آن برابا را آزاد كرد و دستور داد عيسي را تازيانه بزنند و بسپارند تا »فرزندان ما باشد
سربازان تاجي از خار بافته، بر سر او گذاشتند و قبايي ارغواني به او پوشانيدند و  800.»مصلوب گردد
زدند. بار ديگر پيالتس  و به او سيلي مي .»درود بر پادشاه يهود!«گفتند:  آمدند و مي پيش او مي

آنها  كاهنان و مأموران . سران»بينم آورم تا بدانيد كه هيچ جرمي در او نمي او را پيش شما مي«گفت: 
شما او را مصلوب كنيد، چون من «. پيالتس گفت: »مصلوبش كن، مصلوبش كن«فرياد كردند: 

ما قانوني داريم كه به موجب آن او بايد بميرد؛ «. يهوديان پاسخ دادند: »بينم هيچ تقصيري در او نمي
ه ادعاي دوست قيصر نيستي. هرك  كند كه پسر خداست. اگر اين مرد را آزاد كني، زيرا ادعا مي

 »خواهيد پادشاه شما را مصلوب كنم؟ آيا مي«. پيالتس گفت: »پادشاهي كند، دشمن قيصر است
سرانجام پيالتس عيسي را به دست آنها  »ما پادشاهي جز قيصر نداريم!«كاهنان جواب دادند:  سران

بردند... جمعيت بزرگي از جمله زناني كه  هنگامي كه او را براي اعدام مي 801.داد تا مصلوب شود
آمدند. عيسي رو به آنان  كردند، از عقب او مي زدند و عزاداري مي خاطر عيسي به سينه خود مي

اي دختران اورشليم، براي من اشك مريزيد، براي خودتان و فرزندانتان گريه كنيد! «كرد و فرمود: 
هايي خواهد آمد كه خواهند گفت: خوشا به حال نازايان و رحمهايي كه بچه نياوردند و بدانيد روز

ها خواهند  به روي ما بيفتيد. و به تپه«پستانهايي كه شير ندادند! آن وقت به كوهها خواهند گفت: 
عيسي  802.»تر چنين كنند، با چوب خشك چه خواهند كرد؟! گفت: ما را بپوشانيد. اگر با چوب

برد، به جلجتا رفت. در آنجا او را به صليب ميخكوب كردند و با او  كه صليب خود را مي درحالي
اي پدر، اينان «عيسي گفت:  804.را مصلوب كردند و عيسي در وسط آن دو نفر بود 803دو نفر ديگر

لباسهاي او را به قيد قرعه ميان خود تقسيم كردند. مردم  »كنند! دانند چه مي را ببخش، زيرا نمي
ديگران را نجات داد. اگر اين مرد مسيح «گفتند:  كردند و رؤساي آنان با طعنه مي ايستاده، تماشا مي

گذشتند سرهايشان را  كساني كه از آنجا مي .805»و برگزيده خداست، حاال خودش را نجات دهد
در سه  خواستي معبد را خراب كني و اي كسي كه مي«گفتند:  دادند و با اهانت به عيسي مي تكان مي

                                                                                                                                                                                              
 .24-26، آيات 27انجيل متي، باب  - 800
 .2-16، آيات 19انجيل يوحنا، باب  - 801
 .26-31، آيات 23انجيل لوقا، باب  - 802
 ، دو جنايتكار آمده است.32، آيه 23، دو راهزن و در انجيل لوقا، باب 38، آيه 27در انجيل متي، باب  - 803
 .16-18، آيات 19انجيل يوحني، باب  - 804
 .34-35، آيات 23انجيل لوقا، باب  - 805
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كاهنان و ماليان يهود او  همچنين سران »روز بسازي، حاال از صليب پايين بيا و خودت را نجات بده!
تواند خود را نجات  داد، اما نمي ديگران را نجات مي«گفتند:  كردند و به يكديگر مي را مسخره مي

 806.»م و به او ايمان بياوريم!پادشاه اسرائيل، از صليب پايين بيايد تا ما ببيني  دهد. حاال اين مسيح،
سربازان هم او را مسخره كردند و جلو آمده، شراب ترشيده خود را به او تعارف كردند و گفتند: 

پادشاه «در باالي سر او نوشته شده بود:  »اگر تو پادشاه يهوديان هستي، خود را نجات بده!«
مگر تو «گفت:  يكي از آن جنايتكاران كه به صليب آويخته شده بود، با طعنه به او مي .»يهوديان

از خدا «اما آن ديگري با مالمت به اولي جواب داد:  .»مسيح نيستي؟ خودت و ما را نجات بده
ايد. در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزاي اعمال  ترسي؟ تو و او يكسان محكوم شده نمي

اي عيسي، وقتي به سلطنت خود «. و گفت: »رسيم؛ اما اين مرد هيچ خطائي نكرده است يخود م
خاطرت جمع باشد، امروز با من در فردوس «عيسي جواب داد:  .»رسيدي، مرا به ياد داشته باش

مادر عيسي به اتفاق خواهرش   نزديك صليبي كه عيسي به آن ميخكوب شده بود، 807.»خواهي بود
 »ام! تشنه«وقتي عيسي ديد كه همه چيز انجام شده است گفت:  808.ايستاده بودندو مريم مجدليه 

اي پر از شراب ترشيده در آنجا قرار داشت، آنها اسفنجي را به شراب آغشته كردند و آن را  خمره
در وقت ظهر، تاريكي تمام آن سرزمين را فراگرفت  809.بر سر نيي گذارده، جلوي دهان او گرفتند

ايلي، ايلي لَما «عيسي با صداي بلند گفت:  ظهر از ادامه داشت. در ساعت سه بعد و تا سه ساعت
بعضي از حاضران وقتي اين را  »چرا مرا ترك كردي؟  خداي من، خداي من،«يعني  810»سبقْتَني؟

كريم  در قرآن 811.عيسي فرياد بلندي كشيد و جان داد .»كند او ايليا را صدا مي«شنيدند، گفتند: 
پس به سبب پيمان شكستنشان و كافر شدنشان به آيات خدا و به ناحق كشتن «: 812ت كهآمده اس

                                                                                                                                                                                              
 .29-32، آيات 15انجيل مرقس، باب  - 806
 .36-43، آيات 15يل لوحا، باب انج - 807
 .25، آيه 19انجيل يوحنا، باب  - 808
 .28-29، آيات 19انجيل يوحنا، باب  - 809
 .97از لسان سرياني گرفته شده. قاموس كتاب مقدس،  الماين ك» الهي الهي، چرا مرا واگذاشتي؟«يعني:  - 810
 .33-37، آيات 15انجيل مرقس، باب  - 811
ْتِلِهُم اْألَْنِبياَء ِبَغْريِ َحقٍّ َو قـَْوهلِِْم قـُُلوبُنا« ،156-159سوره نساء، آيات  - 812 ِت اهللَِّ َو قـَ ِ ُغْلٌف  فَِبما نـَْقِضِهْم ميثاقـَُهْم َو ُكْفرِِهْم 

ً َعظيماً مَ   َو ِبُكْفرِِهْم َو قـَْوهلِِْم َعلى. َبْل طََبَع اهللَُّ َعَلْيها ِبُكْفرِِهْم َفال يـُْؤِمُنوَن ِإالَّ قَليالً  تَـْلَنا اْلَمسيَح عيَسى  .ْرَميَ بـُْهتا َّ قـَ َو قـَْوهلِِْم ِإ
َ�َلُبوُه َو لِكْن ُشبَِّه َهلُْم َو ِإنَّ الَّذيَن اْختَـَلُفوا فيِه َلف تَـُلوُه َو ما   َشكٍّ ِمْنُه ما َهلُْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتِّباعَ   ياْبَن َمْرَميَ َرُسوَل اهللَِّ َو ما قـَ

← 
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پيامبران و اينكه گفتند: دلهاى ما فرو بسته است، خدا بر دلهايشان مهر نهاده است و جز اندكى ايمان 
 آورند. و هم به سبب كفرشان و بهتان بزرگشان بر مريم و هم از اين رو كه گفتند ما مسيح بن نمى

درصورتي كه نه او را كشتند و نه مصلوب كردند لكن امر بر آنها  ،مريم عيسي رسول خدا را كشتيم
مشتبه شد و همانا آنان كه دربارة او اختالف كردند خود در ترديد بودند و به آن يقين نداشتند. تنها 

د خود فرا برد كه پيرو گمان خود بودند و عيسي را به يقين نكشته بودند بلكه خداوند او را به نز
خداوند پيروزمند حكيم است. و هيچ يك از اهل كتاب نيست مگر آنكه پيش از مرگش به او 

در شرح اين آيات  .»ايمان آورد و عيسي در روز قيامت به ايمانشان گواهي خواهد داد
رفتار پس چون ميثاقشان را نقض كردند، به آنها همانطور  »فَِبما نـَْقِضِهْم ميثاقـَُهمْ ««: 813فرمايند مي

به ذكر آن نيست از  تيجاحبه حيثي كه مشهور است  است و پيش شمازبان شما مثل  ركرديم كه ب
ِت اهللَِّ «ت آنان. او عقوبآنها مسخ  ِ متنبه باشيد تا كه به  و كفرشان به آيات خدا، پس »َو ُكْفرِِهْم 

ْتِلِهُم اْألَْنِبياَء ِبَغْريِ َحقٍّ «يد. رزعلي ع كفر نو ي علو انبياء را به غير حق كشتند، پس حذر كنيد كه  »َو قـَ
است چنانكه نبي شما براي  تر رفيعشأن آنها شأن انبيا بلكه زيرا كه حسين ع را بكشيد و ع و حسن ع 

ا پرده دارد، يا درمانده است به علم، و قولشان قلوب م »َو قـَْوهلِِْم قـُُلوبُنا ُغْلفٌ «شما حديث كرده است. 
د از اينكه در مقابل حذر كنيپس  ءبه انبيا استهزاء ،استاكنّه يا در استكباراً و ارتضاء براي نفسشان، 

 ،به كفرشان مهر نهادبلكه خدا بر آن  »َبْل طََبَع اهللَُّ َعَلْيها ِبُكْفرِِهمْ «باشيد.  به آراء خود مستبدآنان 
علم نيست، يا  قلوبشاناند و اثبات ضد آن است، يعني در  چيزي است كه گفتهبه ل ابطااضراب و 

پس ايمان  »َفال يـُْؤِمُنوَن ِإالَّ َقليالً «آن به كفرشان مهر نهاده نيست بلكه خداوند بر  قلوبشان در اكنّه
به و  »َو ِبُكْفرِِهمْ «. يا مگر قليلي از آنها استص ايمان عام نبوي  آنو آورند مگر، ايماني قليل  نمي

ً َعظيماً   َو قـَْوهلِِْم َعلى«كفرشان به عيسي ع  و قولشان بر مريم بهتاني بزرگ، پس حذر كنيد  »َمْرَميَ بـُْهتا
تَـْلَنا «فدك را از او بگيريد. حديثي و وضع نكنيد بر مريم اين امت و زنيد نبهتان كه  َّ قـَ َو قـَْوهلِِْم ِإ

بر به رسالت او  يذكر كردند وگرنه اعتقاد ءرسول اللَّه را استهزا »َمْرَميَ َرُسوَل اهللَِّ  اْلَمسيَح عيَسى اْبنَ 
آنها را ما لعن نموديم و عقابشان  انتحال قتل او و اين قولشانبه تجرّي آنان بر  آنها نيست يعني

 اوعيسي در حقّ آنچه كه امت  اگر بكنيدكرديم. پس بر حذر باشيد كه مسيح اين امت را بكشيد، و 
                                                                                                                                                                                              ← 

تَـُلوُه يَقيناً  َعُه اهللَُّ ِإَلْيِه َو كاَن اهللَُّ َعزيزًا َحكيما. الظَّنِّ َو ما قـَ ْبَل َمْوتِِه َو يـَْوَم اْلِقياَمِة . َبْل َرفـَ َو ِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب ِإالَّ َليُـْؤِمَننَّ ِبِه قـَ
 .»َيُكوُن َعَلْيِهْم َشهيداً 
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عطف به اعتبار معني يا حال و نه او را كشتند،  »َو ما قـَتَـُلوهُ «ادعاي قتل او  ازگفتند و بجا نياوردند 
َ�َلُبوُه َو لِكْن ُشبَِّه َهلُمْ «است  ي آل  در سورهو نه او را مصلوب كردند وليكن بر آنها مشتبه شد،  »َو ما 

 و صليب كشيدن او واو قتل ع عيسي قصه  » و اهللَّ خري املاكرينو مكروا و مكر اهللَّ « وعمران در قول ا
و همانا كساني كه در آن اختالف كردند در شك از  »َشكٍّ ِمْنهُ   َو ِإنَّ الَّذيَن اْختَـَلُفوا فيِه َلفي«گذشت. 

 ،»قتلوه ما«است، يا حال از ضمير مجرور، يا از فاعل  »مشّبه هل«يا بر  »ما قتلوه«عطف بر آن بودند، 
گفتند: عيسي آنها بعضي پس يهود و نصاري اختالف كردند  واقعهبعضي گفتند: بعد از وقوع اين 
بود پس دوست ما (يهودا ع گفتند: اگر مقتول عيسي  عضي آنهادروغگو بود و او را كشتيم، و ب

اسخر يوطي) كجا است؟، و بعضي گفتند: صورت، صورت عيسي عليه السالم بود و بدن، بدن 
او به  ندباال بربه خبر داده بود  عيسي عبه آسمان باال برده شد، چون  اوو بعضي گفتند  ،دوست ما
اند: شبيه او بر  گفتهو شد.  مصلوب بعضي گفتند: ملكوت او باال برده شد و ناسوت او آسمان، و

حاطه كردند يهود به آنها ا پس چوناي بودند،  جميع حواريون القاء شد و آنان هفده نفر در خانه
عيسي به سوي ما خارج شود پس ايد،  همه را بر مثال عيسي ع ديدند، و گفتند: ما را سحر كرده

است و مطلب بر آنها ع شما را خواهيم كشت پس يكي را گرفتند و گفتند: اين عيسي  ةوگرنه هم
ا كشتند و در را گرفتند و او ر انسانيرؤساي يهود كه اند:  مشتبه شد، پس اختالف كردند. و گفته

او تغيير كرد،  صورتتا اينكه  ه صليب كشيدند و احدي را به آن دسترسي نگذاشتندبلندي ب موضع
آنها، خانه را احاطه كردند و  كه چونمشتبه شود، زيرا امر پس گفتند: ما مسيح را گرفتيم تا بر عوام 

ما َهلُْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتِّباَع «رند. به او ايمان آوآنها  ةرا باال برد، ترسيدند كه عامع خداوند عيسي 
تَـُلوُه يَقيناً «استثناء منقطع است بر آنها به آن علمي نيست مگر اتّباع ظنّ،  »الظَّنِّ  و يقيناً او را  »َو ما قـَ

يا مضاف حال و اما آن را  عدم قتل،يقين پيدا كردند به يقيناً يعني نكشتند، مؤكد است براي غير او، 
بعيد است اي  معني قرار دهيم پسباشد  »قتل يقني« آن اليه براي مفعول مطلق محذوف كه تقدير

ُ «شك است و اين مقصود نيست.  باحال يقين و اثبات آن  بهنفي قتل  براي افاده تقييد َبْل َرفـََعُه اهللَّ
و  تصليب اوو  قتل اودر  اختالف يهود و نصاري در مولد عيسي ع وبلكه خدا او را باال برد،  »ِإَلْيهِ 

آل عمران  ةسورآنچه كه در او از آن عالوه بر آنچه كه در اينجا و  نزولبه آسمان و او باال بردن 
بدن او به در باال بردن  يغرابت به غلبه ملكوت به ملكتورايخ است. و  مسطور درذكر شد معروف و 

وع نيست، و تأويل به اينكه مقتول و د مسموعنصري نيست، و انكار فلسفي و طبيعي در مقابل مشه
بدن و مرفوع عيسي ع نباشد بلكه متشبه به او باشد او به ما هو  ست واومصلوب همان بدن دنيوي 
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به حيث ي ملكوت بر ملك  بعد از امكان غلبه او از آنهاست معروف است وليو روح او ملكوتي 
آنچه كه در بلكه بر ظاهر ، نيست تأويل ه اينر ما بي بتحاجكند  اينكه حكم او را ملك اطاعت مي

تا شود  نمي و مغلوب ،خدا عزيز است و »َو كاَن اهللَُّ َعزيزاً «. كنيم توقف مياخبار آمده است تنزيل و 
 ديدهشود. و آنچه كه  مغلوب نمي ئشاو كشته شود، يا در مظاهر خلفا ةپيامبرش بر خالف اراد

بر لباس  بر آنها وبدن عنصري آنان است، كه آن زندان  نسبت به بر آنهااز قتل و اذيت شود  مي
و آنها زندان  رن است، يعني اگر بآاشاره به حكيم است،  »َحكيما«تعالي:  واست و قول انفس آنها 

َو ِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب ِإالَّ َليـُْؤِمَننَّ ِبِه «ست. وواقع شود آن نيز به سبب حكم ا آنها تصرفي از اعداءلباس 
و كسي از اهل كتاب نيست مگر آنكه پيش از مرگش به او ايمان خواهد آورد، يعني  »قـَْبَل َمْوتِهِ 

وت ، يا قبل مشاز اهل كتاب نيست مگر اينكه به عيسي ع قبل از مرگش حين احتضاريعني احدي 
ن عيسي ع، يا قبل از مرگ خودش حين نزول عيسي عليه السالم از آسمان با مهدي اين امت ايما

سخن را از حكايت حال اهل  همانا اوگوئيم:  آورد. ولكن در بيان آنچه كه مقصود است مي مي
حبيبش مخاطب ساخت دربارة حبيبش محمد ص را  نمودهو به مقصود متوجه  هكتاب برگرداند

آنها و مباش، چون محزون  نندكهرچه كه  كنند: اگر پس گفت ،باشد تسليتي براي اوعلي ع تا 
ميرد مگر اينكه علي ع را در  نمي احديآورند، چون  قبل از مرگشان به او ايمان مي زمين اهلجميع 

ع نسبت داده شده  اوو به  ،ع راحتي و يا نقمت براي آنان است رؤيت اوبيند، و  حين مرگش مي
  كه: 

 بيند اي حار همدان هر كس بميرد مرا مي
 شناسم مي شناسد و من او را چشمش مرا مي

 

 قبالً باشد يا منافقمؤمن  
 دهركهرچه عين او و اسم او و به 

 

كند، و  و محتضر ملكوت را مشاهده مي دارد را برمياست كه حال احتضار حجاب  در آن يسرّو 
اشياء است و اصل در آن علي ع ساريه مقومه كل واليت شود  مي اول چيزي كه از ملكوت ظاهر

 آنشود  مي باشند. پس اول چيزي كه ظاهر هاي او مي سايهسلف و خلف  ءو اوليا ءانبيا ةاست و هم
است كه هيچ  معني كثيرآورند، و اخبار در اين  همه به آن ايمان مي پسواليت مطلقه است 

آورد، و در خبري است:  مينيست مگر اينكه قبل از مرگش به محمد ص و علي ع ايمان  اي يكتاب
ميرد  شده، و حاصل آن خبر اين است كه از اوالد فاطمه كسي نمي ما نازلدرباره  صااين آيه خ

، از ايمان به محمد ص يا به عيسي ع نكند. و آنچه در تفسير آ اقرار مي شامامتامام به مگر اينكه به 
است و  هظهور واليت كلّي هزيرا كه هم استبه ايمان به علي ع  راجع ةيا به مهدي ع وارد شده هم
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يعني باشد،  و روز قيامت بر آنها شهيد مي »َو يـَْوَم اْلِقياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشهيداً « ن استبه آحقّق تم او
ين كه علي ع روز قيامت شاهد بر ه اديگري براي محمد ص است ب تسليتعيسي ع يا منظور از آن 

  ».كردنددهد بر آنها به آنچه كه  است. پس شهادت مياو اهل كتاب و بر منافقين امت 
نمايان و حكام شبه ديني  به هرحال از لحاظ موضوع مورد بررسي ما يعني برخوردي كه عالم

كند. زيرا اگر اناجيل مأخذ قرارگيرند كه  با انبياء و اولياء و اوصياء الهي دارند در ماهيت فرق نمي
ي تر است اقدام متجاوزين برا موضوع عيان است و اگر قرآن را مأخذ قرار دهيم كه صحيح

دستگيري و تصليب نبي خدا بوده حال اشتباهاً ديگري قرباني شده است يعني در نيت و ماهيت 
ولي آنچه كه در قرآن و انجيل مشترك است  تجاوز فرقي نيست گرچه در عمل اشتباه شده باشد.

آن است كه عيسويت عيسي ع كه همان علويت علي ع است نامردني است و ظهور آن هر لحظه در 
  ست.كاملي ا

ي كه دختري يهودي پس از فتح خيبر كرد و پيامبر در طعاممسلمانان صدر اسالم به واسطة ا
دانستند. توضيح اين موضوع در شرح فتح خيبر  فرمود حضرتش را شهيد مي سموقع وفات آن را ح

دختر حارث طمأن يافت زينب خدا ص مستقرّ شد  وقتي رسول« :814در سوره فتح چنين آمده است
ص كدام  خدا پرسيد كه رسولو هديه نمود، و به ا يبريان ةكه دختر برادر مرحب بود برّبن سالم 

: دست گوسفند را. پس در آن سم بسياري داخل به او گفتندپس  ،عضو از گوسفند را دوست دارد
اي از دست آن  لقمه .گذاشت اورا جلو  آن را آورد، و آن سپساعضا را سمي نمود  سايركرد و 

تناول كرد و  يبشر بن براء بن معرور استخوانبا او و د و از آن چشيد و جويد، مسموم شد تناول كر
خبر  رااين گوسفند م كتف كه كشيد: دست بگفت مسموم گشت. پس رسول خدا ص از آن
: گفتخدا ص  رسولپس او نيز اعتراف كرد. پس را خواند  اودهد كه آن سمي است؛ سپس  مي

 پسگفت: از قوم من به من رسيده كه بر تو مخفي نيست،  او پسچه چيز تو را به اين وادار كرد؟ 
 . پس رسولمشو باشد كه از او راحت مي ملكو اگر شود  مي خبرزود گفتم: اگر پيامبر باشد كه 

اخل دخدا  رسولو ام بشر بر خورد مرد. غذايي كه و بشر بن براء از همان   ص از او گذشت خدا
بشر غذايي كه در خيبر با ام : اي پس گفت. كه به آن وفات كرد يمرضشد، عيادت كرد او را در 

حيات من قطع شود و  كه رگاست  زمانن يو ا ه داردپسر تو خوردم اثرش از بين نرفته و بر من غلب
  ».مردده بود شهيد كرم اكرانبوت  اينكه خداوند او را به باص  خدا كه رسول ديدند  يمسلمانان م
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ت آنان دارد كه قصد يت از نيز حكاين يع توسط عبدالرحمن ملجم مراد يضربت خوردن عل
ت وصال قطّامه را يخدا را از سر راه بردارند. هرچند عبدالرحمن ن ين خود وليت ديتثب يداشتند برا

تر از  قيعم يمنشائ يتوطئه اصل يبود ول ع ينكاح با او كشتن عل يدر سر داشت و شرط قطّامه برا
ن يع مانع ا ين بود و به زعم آنها عليك سر آن در حكومت و سلطه بر مسلمين داشت و يا

  بود. يحكمران
ت يرا با وال ياء الهياول ةيت كليوال ياسيكه حكّام سشود  مي داينجا پين اختالف از ايا اساساً

و  يافتن حكومت ظاهري يدر پ ياء الهيكنند كه اول يدانند و گمان م يخود مشابه م يحكومت
اء و ياء و اوليبا انب يدربار ين موضوع اساساً سبب برخورد حكام و علمايهستند و ا ياسيسلطنت س

فة يبه ج يازد توجهي ت دستيكه به مقامات وال يشود. اصوالً كس يشده و م ياله ياياوص
 يظاهر ياز حكمران ياعلاء آنقدر يرا مراتب تصرف بر ملكوت اشيز .دينما يحكومت بر خلق نم

م امور يبه تنظ يخاص يست و اگر در زمانهاياء خدا نيدر اول ين حكمرانيا يبرا ياقياست كه اشت
آنها  به طفلوجه از نند و يب ياند از باب آن است كه عالم را ز دوست م مردم در جامعه پرداخته

ش يو افزا يريارگيپرستان  استياء خدا به زعم ريعت توسط اولياخذ ب .نهند گردن مين خدمت يبد
مشابه  يچوجه شباهت و منظورياء خدا به هيعت اوليبدر ت و سين نيكه ا يلشگر است و در صورت

  ندارد. وجود هست جور و ظلم  يخلفا ياسيعت سيآنچه كه در ب
ن يع منتقل شد و ا ياللّه به حضرت عل جانب ه منيت كليوال ص اكرم از رحلت رسول بعد

ساعده معلوم  يفه بنيسق يبود كه سرنوشت آن در شورا يت حكومتيمتفاوت از واله يت كليوال
كه عمر  يشش نفر يانتخاب شد و سپس عمر و بعد از او شورا يت حكومتيگشت. ابوبكر به وال

بر  يپادشاه يت به معنين واليدند و ايرس يت حكومتيمنصوب كرده بود و سپس عثمان همه به وال
ن يزم يبر رو يه و خالفت الهيت كليبا وال يگر بالد بود و ارتباطيان دن در حد پادشاهيمسلم

ع  يم گرفتند كه پس از مرگ عثمان عليمردم تصم ع رينداشت. در چهار سال آخر عمر حضرت ام
در دست  يت حكومتيا واليو  ين چهار سال حكومت ظاهريدر ا .را بر حكومت خود بگمارند

اء و يانب يدگاههايهر دو با هم همراه شدند. د يت ظاهريو وال يت باطنيخدا قرار گرفت و وال يول
ر رهبران ين و سايحكّام و سالط يدگاههايدر رابطه با حكومت متفاوت از د ياء الهياء و اوصياول
 يواقع يدنبال تحقق عدل به معنا ياسيس يگذار از لحاظ هدف ياله يباشد. خلفا يجوامع م ياسيس

ن رشد و يكه باالتر يا ء در موضع خودش است به گونهيهدفشان قراردادن هر ش يعنيخود هستند 
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است كه از لحاظ  يطيقراردادن جامعه در شرا يف از عدل به معناين تعرينمو را داشته باشد. ا
حكّام و  ياسيراهبرد س ،نيرا محقق سازد. برخالف ا يو معنو يماد يمختلف حداكثر بازده

ت خود و ياند از خود نتوانسته ين الهيجامعه كه برخالف مأمور ياسيسر رهبران ين و سايسالط
 يرا هدفگذار يتوانند منافع خود را صرف نظر و هدف يابند نمي ييرها يات نفس و خودپرستيمشته

همواره متفاوت از راهبرد  ياسيرهبران س يرد. لذا استراتژيده بگيش را ناديكنند كه منافع خو
در  يافت مزد و اجر و پاداش ماديبراساس دستور قرآن حق در ين الهيمأمورست. ا ين الهيمأمور

 يحكومت يها امبران مزد نگرفتند و از رانتيت و ارشاد جامعه ندارند و پيقبال مسائل مربوط به هدا
نظر نداشتند و ندارند و نخواهند داشت و  از بابت اقدامات خود منظور يز استفاده نكردند و منافعين

ن يم. ايكن ينم ين هستند كه مزد و پاداش ما نزد خداست و از خلق مطالبة پاداشيبه ا نها مقرّجمله آ
تالش  يگر به آن اشاره شد. وليد يها در قرآن آمده است كه در بخشي اديات زيموضوع در آ
خودكامه و  يك و آزاد و چه در حكومتهايدموكرات يها چه در حكومت ياسيس يحكام و رهبرا

ت است. حال توجه به ياز حاكم يناش يط كسب منافع مشروع مادين شرايدر بهتر دو الب بسته االّ
الء اعم از ياز است يرمشروع و حب جاه و مقام و ترأس بماند. استفاده از منافع حاصل ناشيمنافع غ
نظر  خ بشر قابل صرفيدر طول تار ييها تيكمتر شخص يو نامشروع برا يو مشروع تا جبر يقانون
قابل  يرالهيو رهبران غ ين دو راهبرد در دو گروه مأموران الهينكه ايل ايبوده است. لذا به دل نكرد

 يشان از حواشيرد و اقدام به دفع ايگ يم در تضاد قرار يست منافع گروه دوم با مأموران الهيجمع ن
از  يت واضحيحكا ع ريحضرت ام ياسيدوران خالفت س ياسيكنند. تحوالت س يحكومت خود م

ت يآن حضرت دربارة خصوص ياسيدر دوران خالفت س ياسين اختالفات سيمهمتر ن ماجراست.يا
ن و يقاسط  ن،يه آن حضرت در قالب سه گروه ناكثين بر عليمخالف يها نهضت .ط امامت استيو شرا

 ميزان طاعت بود و ع ... علي«: 815فرمايند در مورد اين سه گروه ميبندي است.  مارقين قابل طبقه
شرط قبولي طاعات  ع و به همين دليل واليت عليشود  مي عبادات همه به ترازوي علي سنجيده

  است.
  گو زاهد زمانه و گو شيخ راه باش            آن را كه دوستي علي نيست كافر است

منحرف شدند به سه عنوان معروف شدند: ناكثين و قاسطين و  ع كساني كه از صراط مستقيم علي
مارقين. اينها مسلماناني بودند كه يا ميل به دنيا و يا عدم توجه به حقيقت واليت يا زهد خشك از 
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نوع عابدان تاجر مانع از آن شد كه در زمرة ابرار باشند. ناكثين، بيعت خود را شكستند و بر علي 
عايشه و طلحه و زبير را ناكث خواند. اينها پيروان حضرت بودند  ع ليشمشير كشيدند. حضرت ع

البته عايشه بيعت نكرد، منتهي چون با طلحه و زبير و  -كه عهد شكستند و ناكث يعني پيمان شكن
اند. ديگر، قاسطين بودند. قاسط از ريشة قسط به  غيرهما همراهي كرد، او را هم جزء ناكثين آورده

معاويه و پيروانش را قاسطين  ع است ولي قاسط به معناي ظالم است. حضرت علي معناي عدل و داد
در جنگ صفين عمروعاص كه به مكر و حيله معروف بود، زماني كه مشاهده كرد جنگ  ناميدند.

در حال شكست خوردن است، به لشكريان دستور داد كه قرآنها را بر سر نيزه  ع معاويه عليه علي
اي بيش نيست و براي اين است كه آنها را  دانست حيله ن مطلب را ديد و ميكه اي ع كنند و علي

فريب بدهد، دستور داد كه توجهي به باال بردن قرآنها بر روي نيزه نكنند و تا پيروزي كامل، به 
همهمه افتاد كه به حرمت قرآن، جنگ  ع حمله ادامه بدهند. در اين هنگام در بين لشكريان علي

آن گروه لشكريان علي هم كه فقط توجه به ظاهر دين داشتند و متوجه نبودند كه متوقّف گردد. 
است، گوش به نصايح علي ندادند و لذا  ع خواهد و قرآن ناطق علي قرآن، صامت است و مبين مي

به جنگ ادامه ندادند و كار به حكميت كشيد در حالي كه حقيقت قرآن، علي بود ... بدين قرار 
اي از اصحاب خاص علي كه  ايشان سرپيچي كردند و قتلشان را واجب دانستند. عدهاي از  عده

بيعت ايماني با ايشان كرده بودند، در جريان حكميت از ايشان جدا شدند و به سب و لعن حضرت 
ايشان را مارق خواند يعني كسي كه از دين خروج كرده، از دين  ع پرداختند و حضرت علي

جزو پيروان خاص حضرت بودند. اينها مردمي بودند زاهد شب زنده دار،  برگشته است. خوارج
نداشتند،  ع قاري قرآن و متشرّع. قائم اللّيل و صائم النّهار بودند ولي چون توجه به مقام واليت علي

از دين خارج گشتند هر چند ظاهراً مسلماناني عابد و زاهد بودند. ولي چون اينها از ابتدا به دنبال 
نبودند و بيعت ايماني هم با حضرت بسته بودند ولي بعداً منحرف شدند، حضرت پس از فريب  ظلم

شان فرمود: بعد از من خوارج را نكشيد زيرا اينها برخالف معاويه به دنبال حقيقت  خوردن درباره
به بودند ولي به سبب ظاهربيني گمراه شدند ولي معاويه و عمروعاص از اول دنبال باطل بودند و 

  »مقصود خود رسيدند.
ف و ين امامت و حدود وظايين گروهها در ارتباط با حضرتش مسئله نحوه تعينزاع همه ا

منجر به  تاًيها نها ن مخالفتيروند ا 816.خ مشروح ذكر شده استيارات امام بود كه در كتب تارياخت
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ك يه و عمروعاص را در يع و معاو يكردند كه علياد ن شد كه سه نفر از خوارج با هم سوگند يا
فرق  يرين عمل را انجام دهد و با شمشيتر عيشب بكشند كه فقط عبدالرحمن توانست تا شن

 يگر دشمنان شبانه دفن كردند و كسيم خوارج و ديحضرتش را شكافت و جنازه حضرتش را از ب
ح حال شر ان نشان داد.يعي(ع) آن را به ش صادق دانست تا حضرت جعفر يمرقد متبركش را نم

س يه مورد تقديت كليدرج است و آن وجود مبارك سمبل وال يخيحضرتش در كتب مختلف تار
 يمبارك حضرتش را از كتاب تجلّ يمناً شرح مختصر زندگتي 817.ن استيان بلكه مسلميعيش
بن ابيطالب (ع) در  چون علي«: 818ميده ين فصل قرار مينت ايقت در اسرار فاجعه كربال زيحق

كلذا بعضي گمان برند ، اسالم مقام و شهرتي را دارا است ةليفتوحات اواو و امثال  ةدانه اقدامات مج
اين شهرت نسبتاً صحيح است چه . ردند سبب پيشرفت اسالم شدكجنگ در هكوششهايي كاو و 

ه كولي نه به طوري ، ار نيستكخدمات آن حضرت در فتوحات اسالمي خيلي مهم بود و قابل ان
چه زمينه دعوت اسالم و ، ه اسالم به جنگ و غلبه توسعه يافتكنند كبعضي گمان برده و ايراد 
ه كظاهري اتّحاد  رديم اسالم دركر كه سابقاً ذكراه نبوده و همانطور كحقيقت آن بر اجبار و ا

لذا پس از فتح هر شهري به اهالي آن شهر . ت داشتتي است جديقي و تعالي هر ملّموجب ترّ
ر بودند و در جنگهاي زمان خود حضرت رسول (ص) نيز مخي، دادند آزادي در مذهب و آيين مي
جزيه بر آنها ، توحيد خارج بودند ةي از ربقپرستها كه چون به كلّ جز بت؛ بين اسالم و جزيه و جنگ

به كردند حضرت هم امر  جنگ و پس از آنكه جنگ را اختيار مي يا گرفت بلكه يا اسالم قرار نمي
حد و در جنگ اُ، در اين جنگها علي (ع) خدمات شايان و كوششهاي فراوان نمود. فرمود جهاد مي
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كرد و در اين  ار دفاع مينين كه اصحاب فرار كردند آن حضرت بر جاي خود ثابت و از كفّو ح
 در جنگ خيبر نيز آن حضرت لواي فتح را بلند كرد و چون بسياري. جنگها آسيبهاي زياد هم ديد

اكثر قبايل با حضرتش عداوت داشتند و بعد ، از بزرگان قبايل به دست حضرتش كشته شده بودند
اين امر سبب شد كه پس از واليتعهدي آن حضرت بسياري . از اسالم نيز آن عداوت بر طرف نشد
يه غدير خم قابل انكار نبوده و نيست و در صورتي كه قضّ، از اصحاب با خالفتش مخالفت كردند

اين امر  ةت كرد يعني مطالباي كه ممكن بود اتمام حج آن حضرت تا اندازه. ح در خالفتش بودصري
و  عباسكه اقوام و خويشاوندان او بودند به رياست  اميه بنيبني هاشم و . را نمود ولي اثري نبخشود

ن ابتداي ولي چو. تو حاضريم حقّ ةابوسفيان خدمتش عرض كردند كه ما براي بيعت با تو و مطالب
هاي سابق تازه  ظهور و انتشار دولت اسالمي بود و اعراب هنوز به احكام آن انس نگرفته بودند و فتنه

اتّحاد  مسلمين و ةلذا براي حفظ جامع، خوابيده و حضرت رسول (ص) نيز تازه رحلت فرموده بود
اند در  كساني كه گرويدهكه مبادا قيام او لطمه به زحمات سابقه بزند و ، آنها و تفرقه نيفتادن

و به عالوه انعكاسات خوب در خارج نداشت و ، جنگهاي داخلي كشته شده يا از اسالم برگردند
 ةبراي مسلمين خوب نبود كه به محض رحلت پيغمبرشان اختالف كنند و اسالم نيز به حالت اولي

فيان و ديگران صالح در قيام و خونريزي نديده در جواب خطاب به ابي س، ضعف خود برگردد
 ُمفاَخَرةاَيـَُّها الّناُس ُشّقُوا َاْمواَج اْلِفَنتِ ِبُسُفِن النَّجاة َو َعّرُِجوا َعْن َطريِق اْلُمنافـََرة َو َضُعوا َعْن تيجاِن الْ فرمود: 

الخ يعني اي مردم بشكافيد موجهاي درياي فتنه را به كشتيهاي نجات (كه وجود اوصيا است) و 
ازين عبارات . انحراف و خالف و تاجهاي مفاخرت و خودبيني را فرو گذاريد ةدوري كنيد از جاد

بني هاشم را به ، كه بعض آن اشخاص از جهت شرافت صوري و حسب و نسبشود  مي مفهوم
به ظاهر نيز يارانش كم بودند . فرمود دانستند لذا حضرت عرايض آنها را قبول نمي خالفت اليقتر مي

غزوات ثبات و  اززيرا در بسياري ، وت و نشستن در خانه حفظ جامعه بودولي مقصود اصلي از سك
در اين موقع نيز ممكن بود همان كار را . مانند احد، استقامت ورزيد بدون اينكه ياوري داشته باشد

پس سبب آن فقط تنهايي نبود و به عالوه بسياري از قبايل دوستدار در طرفدار حضرتش . بكند
كنده كه اشعث بن قيس رياست آن را داشت و بسياري از انصار و عموم بني هاشم ةمانند قبيل؛ بودند

چنانكه در اول ، باز هم از جنگ خودداري داشت، نيز در اطاعتش حاضر بودند اميه بنيو جمعي از 
الخَ يعني   اْحلَْلِق َشجيفـََراْيُت َانَّ الصَّْربَ َاحجي َفَصَربُْت َو ِيف اْلَعْنيِ َقذي َو ِيف ه اشاره فرمايد: خطبه شقشقي

پس از آن ديدم ، خود را اخذ نمايم يا آنكه صبر كنم د بودم كه دست به شمشير دراز كرده حقّمرد
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لذا صبر كردم و حال آنكه در چشم خار خليده و در گلو ، كه صبر نزديكتر به عقل و بهتر است
امر ، ه از طرف ديگران واقع شدخالفت كتصدي  اشاره است به اينكه. استخوان جاي گرفته بود

آن حضرت در اين . ذلك من صبر كردم و اين امر را به خود هموار نمودم خيلي عظيمي بود مع
و تا جايي كه ممكن بود آنها . ت رفتار نكنندموارد فقط در افعال خلفا نظارت داشت كه مخالف سنّ

كه جلوگيري ايجاد خطر  مگر در بعضي موارد، را آگاه كرده جلوگيري از خالف شرع داشت
آن  و هر چند خالفت صورتاً پس از حضرت رسول (ص) به. نمود براي خودش و اصحابش مي

خلفا نيز . آن حضرت بودحضرت نرسيده، لكن حافظ قوانين شرع و اتّفاق روحي ومكمل آن، فقط 
معروف  ) َهلََلَك ُعَمرُ َلْوال َعليُّ (عنمودند و كالم  در امور مهمه با حضرتش مشورت كرده استمداد مي

ال اَْبقاِينَ اهلُل ِلُمْعَضَلٍه لَْيَس َهلا اَبُو احلََْسِن (ع)و نزد فريقين مشهور است و منقول است كه عمر گفت: 
 

و غالب جنگهايي كه بين مسلمين با ايران و روم دست داد بر حسب دستور علي (ع) بود و . 819
عثمان نيز در اوايل خالفت . كرد ن حضرت اقدام نميثاني در هيچ امري بدون مشورت با آ ةخليف

نمود و فتوحاتي كه در زمان او در خراسان و بعضي بالد افريقا رخ داد همان  استشاره از علي (ع) مي
و در اواخر زمان عثمان چون بدعتها زياد . كرد مواقعي بود كه در كارها با آن حضرت مشورت مي

د به قسمي كه يك مرتبه عثمان در غضب شده تشد، فرمود ميشده بود حضرت بيشتر او را نصيحت 
داد و در اين قبيل امور صبر  ت نميحضرت آنچه را كه به شخص خودش راجع بود اهمي. آغاز كرد

لذا در اين مورد كه عثمان ، ولي نسبت به آنچه را كه نفع جامعه در آن بود صبر نداشت، كرد مي
د كرد صبر نمود و دست از نصيتشدت حت باز نكشيد ولي در عثمان اثري نكرده بلكه انحراف ني

استفاده از او نموده ، كه جاه طلب و خودخواه بودند اميه بنيو جمعي از . نسبت به علي (ع) پيدا كرد
قضايايي رخ داد كه موافق . ست گرفتند و خودسرانه رفتار كردنددو در حقيقت زمام اختيار را در 

 البتّهتا آنكه او را كشتند (، مخالفت آغاز كردند و كمر به قتل عثمان بستندمزاج مسلمين نيفتاده 
كسي كه معصوم نباشد جايز الخطا نيز هست ولي آن كسي را كه خداوند توسط نمايندگان خود 

از خطا حفظ كند و غير اين اشخاص معصوم نيستند) حركات پيروان و ، براي خالفت تعيين نمايد
اين مخالفت و جرأت مسلمين را جري كرده كه با هر . را فراهم آورد اطرافيان موجبات قتل

چنانكه بعد از ، شد فوراً با او مخالفت نموده اغتشاش واقع مي، كردند اي عداوت پيدا مي خليفه
بزرگ و ضربت سترگي بود كه  ه را معمول داشتند. و اين يك رخنةيعثمان با علي (ع) نيز اين رو

                                                                                                                                                                                              
 يعني خدا مرا زنده نگذارد در مشكلي كه ابوالحسن (ع) براي رفع آن نباشد.  -819
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و بني  اميه بنيم وارد آمد و اختالفاتي كه پس از او در زمان علي (ع) و زمان ظاهري اسالاتّحاد  به
و از اين جهت علي (ع) مايل . بر همين اساس بود، بلكه سالطين و خلفاي آل عثمان واقع شد عباس

كرد و كامالً جلوگيري داشت زيرا از عواقب  مي به اين نبوده مسلمين را از خروج بر عثمان منع 
كرد كه عامل قوي براي ضعف مملكت  گوييا به رأي العين مشاهده مي، اين كار مسبوق بودوخيم 

ولي اقدام و نصايح علي (ع) اثري نكرده . اسالمي و ايجاد تفرقه و ملوك الطّوايفي همين امر است
ي لكن علن، ه بوديم بر اين قضثاني مقد انجام دادند. و هر چند قتل خليفة مسلمين مقصود خود را

با بسياري از  اميه بنيولي قتل عثمان اثرات بزرگي را داشت و ، نبود تا ايجاد تفرقه بين مسلمين نمايد
هم خود حضرت امير (ع) را نيز متّ، حتّي مسلمين كه در اين امر شركت داشتند دشمني آغاز كردند

�راً َلْو َاَمْرُت ِبه َلُكْنُت فرمايد:  آن حضرت راجع به اين امر مي. نمودند . 820قاِتًال َاْو نـََهْيُت َعْنُه َلُكْنُت 
من گوشه نشين شدم و در باب نصرت و خذالن او ، مقصود آن است كه نصيحت من در او اثر نكرد

چه دست ، به قتل عثمان نيست ميلي آن حضرت نسبت اين عبارت مخالف با بي. مدامر و نهي نكر
ي بود كه نصيحت و ممانعت در طرفين اثري نشيني و مداخله نكردن موقع كشيدن حضرت و گوشه

ي گسيخته شود و عن قريب به كلّ اتّفاقو اتّحاد  پس از قتل عثمان ديد كه نزديك است رشته. نكرد
گرگان بسيار از گوشه و كنار به غزال خالفت حمله نموده آن را بربايند و مملكت اسالمي هرج و 

اش جمع شده كه به خالفت  رغبت زياد بر در خانهاز طرف ديگر ديد كه مردم به طوع و . مرج شود
حضرت بيرون تشريف ، ل استنكاف از قبول داشت تا آنكه ازدحام زياد شددر او، با او بيعت كنند

به محض آنكه اين امر را به عهده گرفت والت ظلم و . آورده مردم به خالفت با او بيعت كردند
يستم يك دقيقه سبب ظلم بر مظلومين شوم چنانكه فرمود: من حاضر ن جور را عزل نمود زيرا مي

َقي اهلَل َو َو اهلِل َالْن اَبِيَت َعلي َحَسِك السُّْعداِن ُمَسهَّدًا َو ُاَجرَّ ِيف اَالْغالِل ُمَصفَّدًا َاَحبُّ ِاَيلَّ ِمْن َاْن اَلْ فرمود: 
َ�لَّي اهلُل َعَلْيِه َو آِله يـَْوم اْلِقيمِه ظاِلمًا ِلبَ  ِ�بًا ِلَشْيئٍي ِمَن اْحلُطامَرُسوَلُه  يعني سوگند به ذات حق . ْعِض َو غا

ه در روز قيامت مالقات كنزد من بهتر است از اين، ه خوابيدن روي خار گياه سعدان و مغلول بودنك
اين . ي نموده باشمسي و غصب حقّكرده باشم به كه ظلم كنم خدا و رسول (ص) را در حالتي ك
ن تعميم را كل، خاص است و آن را در جواب عقيل برادر خود فرمودالم هر چند در مورد ك
ه فوراً معاويه را از واليت شام عزل نمود و هر چه بعضي اصحاب منع كازين جهت بود . رساند مي
ه: صدق وديانت علي (ع) مانع از كنويسد  دن اسالمي ميجرجي زيدان در تم. ردكردند اثر نك

                                                                                                                                                                                              
 نمودم ياري كننده بودم.  شدم و اگر نهي مي كردم قاتل محسوب مي يعني اگر بدان امر مي -820
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گويد:  مي 821س انگليسيكمختصر ايران به قلم سر پرسي سايو در تاريخ . ارش شدكپيشرفت 
 822ساير بزرگان مستشرقين اروپا، ت گردده به حيله و تزوير متشبكعلي (ع) مانع شد  صفات حسنة

و  كه عروس ملكس چون معاويه مقصود اصلي او اين بود كو بر ع. نندكنيز از حضرتش تمجيد 
شد و  ت مير و حيله و خدعه متشبكبه مقصود به ملذا براي وصول ، سلطنت را در آغوش بگيرد

َْدهي ِمّين َو لكنَُّه فرمايد:  ردند و حضرت ميك مال تدبير حمل ميكمردم اين را بر  َو اهلِل ما ُمعاوية 
لتر از من ه معاويه عاقكيعني به خدا سوگند  يـَْغِدُر َو يـَْفُجُر َو َلْوال كراِهّية اْلَغْدِر َلكْنُت ِمْن اْدهَي الّناسِ 

كر را عاقلترين داشتم م ورد و اگر من ناخوش نميآ كند و زشت به جاي مي ر ميكن او مكنيست ل
ت من بر مردم به ر و حيله شوم اعقليكت به مخواستم مثل معاويه متشب يعني اگر مي، مردم بودم

ُ�َهْيٌب َلْوملَْ َخيَِف اهلل نِْعَم الم معروف: كن است اين عبارت را از قبيل كمم. شد خوبي واضح مي اْلَعْبُد 
ر به طريق اولي از اعقل مردم هستم و عزل كراهيت غدر و مكه با كگرفت و مراد آن باشد  ملَْ يـَْعِصه

 شد شايد قضية گر اين امر واقع نميزيرا ا. معاويه در حقيقت سبب شهادت آن حضرت گرديد
از اين اقدام مقصود اصلي . شد هروان نيز ظاهر نميبع موضوع خوارج و نآمد و بالطّ صفين پيش نمي

چه راضي به قتل ، شود ه حفظ جامعه اسالمي و نشر عدالت و مساوات بود واضح ميكآن حضرت 
ت و جامعه و تشتّ ةو چون مخالفت معاويه موجب تفرق، ندكه عدالت را ظاهر كخود گرديد براي آن

ه خروج بر خليفه كساني كبا  داند جها عضي گفتهه بكچنان. ندگي بود دفع او را واجب شمردكپرا
ر و فاحشه است كزيرا مخالفت با خليفه در داراالسالم مانند فعل من، ارفّكنند افضل است از جها با ك

م لذا دفع معاويه را مقد. 823ه در خارج باشدكه گناه و عقوبت آن بيشتر است از اينكدر مسجد 
لشگر  كر عمرو عاص موجب تفرقةم. بود واقع شد ه دومين جنگ حضرتكن شمرد و جنگ صفي

ه تفصيل آن در كنهروان واقع شد  ي خوارج رخ داد، واقعةقضايا. حضرت شده خوارج پيدا شدند
                                                                                                                                                                                              

 . 34رجوع شود به ترجمه كتاب مذكور، منطبعه اصفهان، از نشريات روزنامه عرفان، صفحه  -821
آن حضرت جواني بود شريف القدر و بزرگ منش، سرچشمة رحمت و احسان و «گويد:  ميكاراليل انگليسي  -822

مانند او با مهرباني و لطف و رحمت آميخته بود و عدل و داد تنها شعار اخالقي  مظهر بزرگي و دالوري. شجاعت بي
َو نـَتَـَعشََّقُه فِانَُّه فًيت َشريُف اْلَقْدِر َكبُري النـَّْفِس يُفيُض  َاّما َعّلُي َفال َيَسُعنا ِاّال َاْن حنُِبَّهُ ». رفت اين پهلوان مذهبي به شمار مي

االبطال  ِبرِقَّة َو ُلطٍف َو ِاْحساٍن. ِوْجدانُُه َرْمحَة َو ِبّرًا يـَتَـَلّظي ُفؤاُدُه َجنَْدة َو ِمحاَسة َو كاَن َاْشجُع ِمْن َلْيٍث َو لِكنَّها ُشجاَعة َممْزُوَجة
(االبطال صفحه باشد.  و اين كتاب ترجمة عربي تأليف كاراليل مي» محمد االسالم«ل، عنوان ترجمه كتاب كارالي

76 .( 
 . 130رجوع شود به العروبه في دارالبوار، صفحه  -823
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ت س در حاالت آن حضرت دقّكهر . ر نيست و مناسب با اختصار نخواهد بودكاينجا محتاج به ذ
م ه اين بزرگ مرد عالم اسالكن يبه خصوص بعد از جنگ صف، دهد ت برايش دست ميند رقّك

كه در ماه رمضان چهل هجري به تا آن، ندك وفه نفرين ميكاهل  مرگ خود را طلب نموده و دربارة
آن حضرت به طوري از دنيا و مردم آن و . ه نهايت آرزويش بود رسيدكشهادت  درجة رفيعة

ه ضربت ابن ملجم بر فرق كرد و موقعي ك ه مرگ خود را از خدا طلب ميكپيروان خسته شده بود 
ه كعبه سوگند كيعني به خداي ، فـُْزُت َو َربِّ اْلكْعَبهِ ش وارد آمد بي اختيار سه بار فرمود: كمبار

ه از صميم قلب آرزوي مرگ داشت زيرا اگر كه خود دليل اين است ، كرستگار و راحت شدم
ند ولي آن حضرت در آن موقع ك مي بع و بي اختيار ناله و فرياداي بر او وارد شود بالطّ سي صدمهك
، ت قلبقو، رم، كسخا، آن حضرت در ايام حياتش در عدالت. اختيار آن عبارت را فرمود بي

ميل جمع مخصوص و مراقبت حال ضعفا كام شريعت و تهذيب نفوس و تكبر ظاهر اح تام مواظبت
رد كاري ، كراماتكه و معجزات و الع بر حاالت و وقايع خفيو دفع ظلم و اطّ 825و ارامل 824و ايتام

ي ننمودند و ع الطريق تلقّدسته دزدان و قطاّ كرا جز ي اميه بنيو بعدها مسلمين . ه از خطرها نرفتك
ار و در كط و اقتدار چه عدالتها نسبت به درماندگان آشرسالت در زمان تسلّ كه از خانوادةديدند 
   ».چه قبايح و صدماتي پيدا شد اميه بنيزمان 

ز همانند پدر يالسالم ن هيلع يبن عل حسن يعنيحضرتش  يو وص يو معنو يفرزند صور
ه با وعدة ازدواج به جعده زوجه حضرتش او را يشد. معاو يامبركشيده پيپد يمقدارش قربانيعال
د يزيان بردارد او را به عقد فرزندش يع) را از م( يعل بن كه حسن يك نمود تا در صورتيتحر

ه اخذ كرده بود مسموم يكه از معاو يز آب شرب آن حضرت را با سميآورد. لذا جعده ندرخواهد 
آن حضرت  ي. در ارتباط با زندگان826فرمود يانسمدن آب ترك بدن جيز با نوشينمود و حضرتش ن

پس از شهادت آن حضرت مردم با «: 827سندينو يد ميكه منجر به قتل حضرتش گرد يطيو شرا
                                                                                                                                                                                              

 بي پدر يا بي مادر.   -ايتام:جمع يتيم  -824
 زن بي شوهر(جمع ارمل وارمله).  –مرد بي زن  –ارامل: مردمان بي چيز و بي كس  -825
بستان السياحه، حضرت حاج زين العابدين شيرواني. چاپ سنائي، گراور شرح حال مختصر آن حضرت در   - 826

خالصه زندگي آن حضرت در كتاب رهبران طريقت و عرفان، آمده است.  542-543صفحات قمري،  1315
 ، انتشارات حقيقت، چاپ چهارم، تهران آمده است.33-41محمدباقر سلطاني گنابادي، صفحات 

 ،63-67حضرت حاج سلطانحسين تابنده، رضاعليشاه ثاني، تجلي حقيقت در اسرار فاجعه كربال، صفحات  - 827
 .1372انتشارات حقيقت، چاپ چهارم 
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اميرالمؤمنين علي (ع)  وصي و يعه آن حضرت خليفهة شردند چون به عقيدكپسرش حسن (ع) بيعت 
ردند كه قبل از رحلت حضرت سؤال كگويند  ت مياز طرف پيغمبر و اميرالمؤمنين بود ولي اهل سنّ

خودتان ، نم و نه نهيك نيم؟ فرمود من شما را نه امر ميكه آيا پس از رفتن تو با حسن بيعت ك
قشون  . آن حضرت براي جنگ با معاويه تهيةردندكبر بيعت با حسن (ع)  اتّفاقدم دانيد و بعداً مر مي
را معاويه به وسايلي فريب داد  كهر ي، ر پيشه و نفاق انديشه بودندكرد ولي رؤساي لشگر غالباً مك

آن حضرت از . ه درصدد قتل حضرت برآيندكرده وادار نمود كو بعض همان اشخاص را تطميع 
به تدريج در . آمد براي نماز با زره بيرون ميحتّي  لع شده اغلب اوقاتقصد آنان مطّموضوع و سوء 

از طرفي همين اشخاص خسته و از جنگ . ه جمع قليلي باقي ماندندكميان قشون تفرقه پيدا شد تا آن
، ردن نيستكه با اين حالت مجال جنگ كحضرت هم ديد ، زياد آزرده و مايل به راحتي بودند

وفه به معاويه نوشته كثر اهل كقشون و فرماندهان آنان هم به طرف معاويه رفته بودند و ا بسياري از
. با اين مقدمات حضرت مجبور به صلح شد؛ نيمكه ما حاضريم حسن (ع) را به تو تسليم كبودند 

اين است آنچه حسن بن علي . مهربان به نام خداي بخشايندة«: 828مضمون مصالحه خط اين است
ه حسن (ع) واليت امر مسلمين را به معاويه واگذار كرد كبن ابوسفيان به آن مصالحه  يةاو(ع) با مع

ين ت رسول (ص) و سيره خلفاي صالحتاب خدا و سنّكت به ه معاويه در ميان امكمشروط آن، ندك
ديگر ند كه امر تعيين خالفت را به شورا واگذار كبل، ن ننمايدرفتار و از براي بعد از خود خليفه معي

ه مردم در همه جا از دست گماشتگان او ايمن باشند و در شام و عراق و حجاز و يمن و ساير كآن
آزادانه بروند و اصحاب علي (ع) و شيعيانش از قهر معاويه از حيث جان و مال و زن و  كممال

ار و زيان ت و آزه معاويه اذيكشرط ديگر آن. ندكف فرزند محفوظ باشند و معاويه نبايد از آن تخلّ
رساندن به حسن و حسين عليهما السالم و ساير اهل بيت رسول (ص) را طالب نباشد و آنها را از 

 ي از موادكه يكدر بعضي روايات است . »ه هميشه خير آنها را بخواهدكخود ترسان نداشته باشد بل
رالمؤمنين نداند و ه معاويه خود را اميكي ديگر آنكعلي (ع) و اوالدش بود و ي سب كصلح نامه تر

ه اين مصالحه واقع شد دوستان حضرت زبان به اعتراض كبه محض آن. نندكبه اين لقب خطابش ن
معاويه . ردندكخطابش  »مذلّ المؤمنين«ت برآمده به بعضي آنها درصدد توهين و اذيحتّي  گشوده

است نبوده و آن را هم پس از آن در نخيله بر منبر رفته گفت: مقصود من از اين جنگها چيزي جز ري
راهت داريد و من در مصالحه با حسن (ع) شروطي را كهر چند شما آن را ، ردكخدا به من عطا 
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اندازم رد و آنها را زير پا ميكاز آنها عمل نخواهم  كه به هيچيكد شدم متعه .لف و لين خُاين او
علي (ع)  رد و سبكاين گفتار را هم عملي . ردكه در اسالم واقع شد و سرايت كستن عهد بود كش

هاشم  بر بني اميه بنياسالمي معمول گرديد و  كاغلب ممال كه آن اوقات در شام رواج داشت در
مخصوصاً نسبت به حسن . ردندك ت و آزار ميرسانيدند و مرتباً اذي جري شدند و به آنها توهين مي

ايت فرستادن معاويه در طلب آن كه حكچنان ،ردندك بن علي (ع) زياده از ديگران توهين مي
سفيان و مغيره بن شعبه از آن حضرت  عبه بن ابي، عمربن عثمان، م نمودن عمر و عاصحضرت و ذّ
ردند و آن حضرت از ك از طرف ديگر دوستان نيز دشمني آغاز نموده و بدگويي مي. معروف است

حوزه اسالمي و محفوظ اتّحاد  ه حفظكديد  ن چون ميكل، دست دوست و دشمن در آزار بود
و با . ردك لذا صبر مي، م استبودن خونهاي مسلمين منوط به اين امر است و حفظ خونهاي آنها اه

توانست مخالفت آغازد و صلح را به هم  رد و حسن (ع) نيز ميكه معاويه نقض شرايط صلح كآن
لشگر به ، هكّار مفّك ه حضرت رسول (ص) پس از نقض صلح حديبيه از طرفكزند (همانطوري 

رده در امور كحسن بن علي (ع) مخالفت ن كه تاخت و صلح تبديل به جنگ شد) مع ذلكّسوي م
ت آنها و ه اختالف داخلي در ميان هر ملتي موجب انحطاط مليكدانست  زيرا مي، صبر داشت

امير (ع)  ه در اواخر زمان عثمان و زمان خالفت حضرتكچنان، ملت است نباالخره موجب زوال آ
حضرت حسن   . د ماندكبه واسطه اختالفات داخلي تفرقه بين مسلمين پيدا شد و فتوحات اسالمي را

ار را انجام داد كل امر (ع) صورتاً هم صحابه مطمئني نداشت و معاويه به واسطه دارايي دنيوي در او
رد و مردم را به اين ك العاده مي فوقبخششهاي زياد و ، ط بر تمام بالد و اقتدار و وسعتو بعد از تسلّ

مباالتي  المال در هر مصرفي و بي ي در صرف بيتكو به واسطه بيبا؛ سبب به سوي خود جلب نمود
ات اسالمياز قتل و ساير شنايع و منهي ،امالً كو مردم هم ، ت و مخالفت هم با او سخت بودطرفي

 ةه معاويكه حسين بن علي (ع) هم تا موقعي كچنان، ندلع نبودات آنها مطّه و نيامي هنوز به اعمال بني
اي نداشت. و  يني صورتاً چارهنش زنده بود قيام نفرمود و حسن (ع) هم به جز اين قسم مصالحه و خانه

ه به كداشت مردم با نظري  شد و اگر خالفت مي رياست نيز جز بدين امر مرتفع نمي حب شبهة
يافت و اگر شهرت  يستند و مدح علي (ع) و آل او شهرت نمينگر سايرين داشتند بدن خانواده مي

علي (ع)  ه معاويه سبكچنان، ه براي رياست و از روي اجبار يا تملق استكشد  ر مييافت تصو مي
اين ، ه در اظهار مناقب اهل بيت بودكو با آن همه فشار و سختي . را به مردم تزريق و تلقين نمود

ه از كچنان. لي است بر عظمت آنها و راه اين هم همان صلح حسن (ع) بودهمه انتشار فضايل بهتر دلي
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ما َاُقوُل يف َحقِّ اْمَرٍء كَتَمْت َمناِقَبُه َاْوليائُُه گفت: خليل نحوي درباره حضرت مولي علي (ع) سؤال شد 
ه مناقب او كسي كيعني چه بگويم درباره  ْنيِ َخْوفًا َو َاْعدائُُه َحَسدًا مثَُّ َظَهَر ِمْن بـَْنيِ اْلكْتَمْنيِ ما َمالَاْخلافقَ 
به قدري مناقب او شيوع و  كردند و مع ذلكرا دوستانش از ترس و دشمنانش از روي حسد پنهان 

ت امن شده كرد مملك ه آن حضرت با معاويه صلحكپس از آن. ردكه همه جا را پر كشهرت يافت 
از بالد در زمان سلطنت  مهمي اسالم تازه گرديد و قسمت ةعهد توسع، دورة فتوحات تجديد شد

ات و مصالح كر نبودند و نكّته را متذكو چون مردم اين ن. اسالمي داخل شد ةمعاويه در حوز
ه حضرتش در اين امر ملحوظ داشت نظر نداشتند و به آن پي نبردند لذا زبان طعن و كديگري را 
، ين امروزه نيز نسبت به آن حضرت دارندمورخايراد را بعضي و اين طعن و . رده بودندكايراد دراز 

امام حسن فرزند او به «: 829ور استكس انگليسي مذكه در تاريخ مختصر ايران به قلم ساكچنان
خاز ، الم بسيار بيجاكولي اين . »اشي و شهوتراني از زندگان اجتماعي دوري جستواسطه عيمور 

 رساند وبه اضافه ناروا است بلكه غرض ورزي نويسنده را مي وبي طرف باشد خيلينظر ه بايد بيك
ه اين شخص كو دليل است بر آن، ندك اطالعي او را از علل موضوع و حقيقت تاريخ واضح مي بي

رده و بدون تحقيق نوشته است و اگر مقدمات را دقت كت نگيري آن حضرت دقّ نارهكمات در مقد
ه كچنان، ن بودكه با داشتن سلطنت صوري شهوتراني بهتر ممكبل، گرفت اين ايراد را نمي، ردك مي
   ».ه نبوده استه حيوانيقصد آن حضرت امور نفسانيشود  مي پس معلوم، داشتند عباسو بني  اميه بني

ت از عمق ياران او حكايخدا و خانواده و  يه وليعل يني(ع) و توطئه حكام د نيحس يعاشورا
و  يده توسط حكام اسالمين پديدارد كه ننگ ا ياء الهيو اوص اءياء و اوليده كشتن انبيپد

ده و او را يامبر خود را به جنگ كشانين پسر پيد و مسلميخ به اوج خود رسيان اسالم در تارينما عالم
 ن دولت اسالم نامش نهادهيرالمؤمنيد كه اميزيكشتند و سرش را ذبح كرده در طشت انداختند نزد 

و  مامسر ا ياندند و بر جنازة بتلغن و دهها تن از وفادارانش را در خون خود بودند بردند و فرزندا
دند و آنها را به اسارت گرفته يشان را به آتش كشيها خانواده يها مهيارانش اسب دواندند و خي

 نيالحس عبداللّه ين حضرت ابيكونلا يمول يان عاشورايمت دانستند. در جريبردند و اموالشان را غن
 يان اسالم و به سركردگينما قتل آن حضرت توسط عالم يحكومت به نام اسالم بود و فتوا  (ع)
ن يخصم به دست زاهدتر يد و فرماندهيوقت بود صادر گرد يكه اعلم علما يح قاضيشر

  وقاص بود. بن سعد عمر يعنيان ينما مسلمان
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ن و يقت ديحق ياز افشا ينيدشبه  يها حكام حكومت ينگران يواقعه عاشورا در همان راستا
گرد  د در دست مأمور خدا باشد و نه هر حاكم هرزهين خدا بايكه داست ت ين واقعيبرمال شدن ا

 ةيان با داعينما عالم ،اءيج كند. اصوالً بعد از رحلت تمام انبين خدا را ترويتواند د يم ييهرجا
ا خواسته از ي -ارداده تا آن را امبرشان را مستمسك قرين پيخود را جلو انداخته و د ينيد يرهبر
ان يان در تمام ادين جريم كنند. هميف و تنظيل خود تعريبه م -جهل يا ناخواسته از رويد يك يرو

و به حشر  ين از محتوا خاليامبران برگ و ساز بربندند كه ديع پيباعث شد كه آنقدر بر سنت و شرا
را يز ،باشد ينيتواند د ينباشد افكار و رفتار و اعمالش نم يآنكه مأمور اله رايو زوائد آراسته شود ز

نشده باشد مزكّي  كه يكلياست و ه يد انسانياكل توحيشأنه در ه يظهور حق تعال يله تجلين وسيد
را  يصله نداشته باشد برق ذات الهق اذن متّين نور را منتقل نتواند كرد و اگر اتصال به مبدأ از طريا

يا عروسكيو  يمترسك يفعال و صفات نتواند رساند و لذا با تمام فضائل ظاهرة ظهور در ابه منص 
ن يشدن د يان سبب تهين در رأس همة اديان دينما ش نخواهد بود. لذا در صدر قرار گرفتن عالميب

و چون اصل و شود  مي مردم به آنها منجر ياعتقاد يجتاً آخراالمر به بيو نت ،گردد يقت مياز حق
اء ياول يان به سوينما نند از عالميب يم ياء حقّه الهيان را در اولينما عالم يها ق و گفتهيو حقا يمعان

كند. چون  يرا نگران از دست رفتن سلطة آنان م ينين دين حركت سالطيكنند و ا يخدا حركت م
از  گرفتن يهمه كَلّ بر مردم هستند و از سوار ينيد دو مسان ينياعم از حكومت دمسندنشينان سلطه 

ق و كوركورانه عوام الناس يتحق يد بيو حماقت و تقل يكنند و از سادگ ين ارتزاق ميمردم به نام د
شوند كه آنها را از سر راه خود  يكنند لذا مترصد م ياندوزند و ترأس م يند و مال ميجو  يبهره م

عصر  يكه اعلم علما يقاضح ينكه شريا دهند كما يز فتوا به قتل آنان مين نيان دينما بردارند و عالم
زمانه يزيد بن معاويه و  قتل حسني بن على بسيف جده النه خرج على امامه :گفت ود بود فتوا داد يزي

  830 .هدر فدمه زمانه امام على خرج من النىب قال
و  يخ توسـط حكومـت اسـالم   يتـار  يامبركشـ يده پيـ ن پديتـر  عيـ خ فجيع كربال و تاريشرح وقا

من و يتـ  ينجـا بـرا  يدر ا .831مـرتبط مضـبوط اسـت    يخياسالم و مسلمانان در اغلب كتب تار يعلما

                                                                                                                                                                                              
هر كس سر از  هپيامبر فرمود بر امام زمانش يزيد خروج كرد! و ونشمشير جدش كشته شد چ حسين بن على با - 830

 است.هدر فرمان پيشواى زمان خود بتابد خونش 
تجلي حقيقت در اسرار «و حضرت نورعليشاه گنابادي، » سلطنت الحسين«توان  ميارتباط اين از كتب تحليلي در  - 831

 نام برد.را  1372گنابادي، چاپ انتشارات حقيقت،  ، حضرت حاج سلطانحسين»فاجعه كربال
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ز يـ م كـه خـود حضـرتش ن   يكنـ  يشاه را نقـل مـ  يحضرت محبوبعل يها ياز سخنران ييها تبرك بخش
حسين بن على قبل از آنكه معركه عاشورا و كـربال  «: 832سندينو يم د.يگرد يامبركشيده پيپد يقربان

از مرگ معاويه و درخواست مكرّر يزيد براى بيعت، از مدينه خارج و به سمت مكّـه  برپا شود، پس 
خواست از شرّ تقاضاى مأموران يزيد در مدينـه در امـان باشـد، پـس در      حركت فرمود. حضرت مى

قصد حج كرد. ايشان نيت كردند كه محرِم شوند و  هجرى عازم مكّه شد و 60اواخر ماه رجب سال 
ام بدهند. اما براى حسين(ع) خبر آوردند كه دشمن در زير لباس احرام، مسلّح به سالح اعمال را انج

عبـارتى ديگـر، او را در آنجـا     است و قصد دارد كه كار حسين را در مسجدالحرام تمام كند و يا به
هـايى داشـتند كـه اخبـار      زيـاد جاسـوس   قتل برساند و شهيد نمايد. چون همانطور كه يزيـد و ابـن   به

كسانى را داشتند كـه از آنهـا برايشـان خبـر      دادند، امام حسين(ع) هم متقابالً ين(ع) را به آنها مىحس
خواهند بكشند؛ حسين بن على(ع)  آوردند. آنها توجهى به اين مسأله نداشتند كه چه كسى را مى مى

حرمـت  همين دليل، حضرت براى حفظ به  نوه رسول خدا، پسر على مرتضى(ع) و فاطمه زهرا(س).
خانه تصميم گرفتند كه مناسك را تعطيل كنند و از انجام ادامه آن منصرف بشوند و به طرف عـراق  
حركت كنند، زيرا اعمالى وجود دارد كه انجامش در حريم خانه حـرام اسـت، مثـل ريخـتن خـون.      

رار ده كه گويى تو ؛ خدايا، در من حالتى قواْجَعْلىن أخشاَك كاّىن َاراكَ فرمايند:  ايشان در دعاى عرفه مى
كه فرمايشى اسـت شـبيه بـه حـديث حضـرت رسـول اكـرم(ص). امـا          833ترسم بينم و از تو مى را مى

حضرت كه به مقام كامل احسـان رسـيده بودنـد چـرا چنـين فرمايشـى كردنـد؟ بـراى اينكـه يـاران           
عشق كنند، بـه   خودشان، كسانى كه همراه ايشان عازم بودند، آنها را تربيت كنند، آنها را عازم مقتل

  آنها بياموزند كه عشق بازى، كار بازى نيست.
  هركه در او پا نهد بر سر عهد و وفاست           اول ميدان عشق وادى كرب و بالست

                                                                                                                                                                                              
قمري، انتشارات  1416ظهور العشق االعلي، سخنراني حضرت حاج علي تابنده محبوبعليشاه در سحر عاشوراي  -832

 .25-54، صفحات 1374حقيقت، چاپ اول 
اصول كافى (كتاب  ع نقل شده است، در شبيه به اين مطلب كه در ابتداى دعاى عرفه از حضرت امام حسين -833

(ع) خطاب به  ) نيز از اسحاق بن عمار روايت شده است كه حضرت صادق2ايمان و كفر، باب خوف و رجا، حديث 
ِاْن ُكْنَت تـَْعَلُم  َكاّنك َتراُه و ِاْن ُكنَت ال َتراُه فَِانَُّه َيراَك، فَِاْن ُكنَت َترى اَنـَُّه ال َيراَك فـََقد َكَفْرَت و     اسحاُق َخِف اهللّ وى فرمود: 

ملَعصيِة فقد َجَعْلَتُه ِمْن َاهَوِن الّناِظريَن َعليك ِ ؛ يعنى، اى اسحاق، از خدا چنان بترس كه گويى او را اَنـَُّه َيراَك مثَُّ بـََرْزَت َلُه 
اى و اگر  ر ورزيدهبيند، پس كف پندارى او تو را نمى بيند و اگر تو مى بينى، او تو را مى بينى و اگر تو او را نمى مى
  اى. ترين بينندگان خود كرده بيند و سپس از تو گناهى ديده شود، او را پست دانى كه او تو را مى مى
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مراتب صبر و ايثار جان و فداكارى در راه دين  از اينجاست كه مراتب رسيدن به كربال كه ظاهراً
شود. اصحاب حسين بايد در ابتداى سلوك  است، آغاز مى  خدا و باطنا مقامات سلوك الى اللّه

ترين مرتبه احسان در احوال است كه در  بياموزند كه خدا را چگونه بايد عبادت كنند. اين پايين
خواهد رسيد.  »مشاهده« گويند، ولى همين مراقبه در انتهاى راه به »مراقبه« اصطالح عرفانى به آن

شود كه اهل راه باشند و مصائب آن را تحمل كنند، چنانكه  مى البته مشاهده براى كسانى پيدا
تدريج در طى راه مكّه به كربال به  همراهان حسين هم همگى اين لياقت و توفيق را نداشتند و اكثرا

به همين  و سپس در شب عاشورا كه حضرت اتمام حجت كامل كردند، ايشان را ترك نمودند.
اى بدون اينكه اظهارنظر بكنند، از حضرت جدا شدند  شدند: عده دليل اطرافيان حضرت چند گروه

 »يوم التروية« و مشغول انجام مناسك حج گرديدند، چون درست در روز هشتم ذيحجه كه به آن
گويند و روز شروع مراسم بود، حضرت تصميم به حركت گرفتند. ولى گروهى ديگر حضرت را 

عراق. در آغاز سفر خبر مرگ مسلم و هانى را  حضرت حركت كردند به سمت همراهى كردند.
وفايى ياران  داليلى كه عرض كردم؛ يعنى، ترك مناسك حج، بىبه  آوردند، ولى از آنجا كه ايشان

و مسلح شدن دشمن در زير لباس احرام و مسايل ديگر حالت روحى مناسبى نداشتند، در آنجا خبر 
د به منزل بعدى يا اولين منزل كه ثعلبيه بود. در مرگ مسلم را به ايشان عرض نكردند، تا رسيدن

بينيد؟ آنها  ثعلبيه از كسانى كه از كوفه آمده بودند، حضرت پرسيدند: اوضاع كوفه را چگونه مى
طورى كه مسلم را از باالى دارالعماره به پايين پرت كردند و به  گفتند: اوضاع بسيار آشفته بود
كشيدند؛ هانى را نيز كشتند. حضرت با كمال تأسف  مى ها كوچه جنازه او را به طنابى بستند و در

ّ اليه راِجعونفرمودند:  ّ هلِلّ و ا دانستند جماعتى از كسانى كه از  ، و گريه زيادى كردند و چون مىِا
اند، قصدشان جلب رضايت الهى و رسيدن به لقاء محبوب حقيقى نيست،  مكّه همراه ايشان آمده

خواهد برود. گروهى  كرده و فرمودند: پايان اين راه كشته شدن است، هر كه مى همراهان را احضار
گذشتند خود را معرفى  رفتند، گروه دنياپرستان رفتند. ولى ايشان به سفر ادامه دادند. از هر جا كه مى

ارشاد به  نمودند، تا مؤمنين را گرد هم در خيل كسانى آورند كه كرده و اتمام حجت و دعوت مى
  حسم رسيدند. در آنجا ناگاه يكى از صحابه گفت: اللّه به سرزمين ذى رسند. ينى به وصال مىحس

هنگام چيست؟ آن شخص عرض  اكبر. حضرت برگشتند، سؤال كردند كه دليل گفتن اين تكبير نابه
گز اين من بارها و بارها اين مسير را طى كردم، از مكّه تا عراق، ولى هر  كرد كه يا ابن رسول اللّه

ام و نخلستانى در اينجا وجود نداشته است. حضرت نگاه كردند، ديدند درست  نخلستان را نديده
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چنين نخلستانى را نديده بودند. فرمودند: برويد به طرف آن، ببينيد چگونه  گويد. خود ايشان هم مى
شمن است، هاى د نخلستانى است؟ وقتى كه نزديك شدند ديدند نخلستانى نيست، اينها سر نيزه

اند. در اينجا حضرت،  براى استقبال چنين مهمان عزيزى آمده وفايى است كه هاى مردم بى سرنيزه
بينند كه با لشكريان انبوهى آمده بود، مانع ورود ايشان به كوفه شود. حسين هر چه فرمود  حرّ را مى

كه مانع ورود شما  اند، حرّ نپذيرفت و گفت: من مأمورم كه مردم كوفه خودشان مرا دعوت كرده
گردد، چرا  شود، اما تسليم او نمى شوم. ولى حرّ با وجود ممانعت، مجذوب جاذبه معنوى حسينى مى

در مسير راه به منزل ديگرى، به  بن زياد نمايد.  داشت كه اطاعت عبيداللّه كه نفسش او را وا مى
كرد. در اين سرزمين  الهجانات رسيدند، درحالى كه حرّ همچنان حضرت را تعقيب مى عذيب
. حضرت دستور فرمودند كه تمام همراهيان هرچقدر كه ظرف 834اى بود داراى آب گوارا چشمه

اندازه كافى و فراوان همراه داشته باشند. هرچه همراهيان به  دارند از اين چشمه آب بردارند و آب
آب به  رويم، نيازى مى رسيم، كنار نهر رسيم، به كنار شط مى اصرار كردند كه ما به كنار آب مى

ها را پر از آب كردند،  ها را پر از آب كنيد. ظرف نيست، حضرت فرمودند: همين كه گفتم، ظرف
كاروان عشق به منزل بعدى رسيد، منزل بعدى قصر بنى مقاتل بود. در  سوار شدند، حركت كردند.

شدند، از او دعوت كردند  قصر بنى مقاتل به يكى از شيوخ عرب برخورد كردند، با او وارد مذاكره
عبارتى ديگر از او خواستند كه در جنگ كربال با حضرت باشد و به  كه يارى و همراهى كند و يا

هاى دنيوى گرفتار بود، جواب رد به حضرت  در مقابل يزيديان قرار گيرد، ولى او كه در حجاب
تو ياورى نديدم،  داد و درحقيقت از همراهى حضرت عذر خواست و گفت: چون در كوفه براى

مرا معاف كن. حضرت با همان صحابه حركت كردند، و به سفر خودشان ادامه دادند. هرچه جلوتر 
شد. اينها آماده  تر مى رفتند بر قساوت قلب دشمنان و لطافت جان همراهان واقعى حسين افزوده مى
رفتند لشكر حرّ نيز  مىطور كه  زيارت كنند. همين »كأنّ« شدند تا جمال محبوب را بدون حجاب مى

كرد كه ناگاه قاصدى از طرف ابن زياد به نام مالك بن نصير كندى  در كنار ايشان حركت مى
حسين(ع) رد شد ولى سالم به حضرت نكرد.   عبداللّه پيامى براى حرّ آورد. اين ملعون از جلوى ابى

ى(ع) را در هر كجا هستى، در زمينى پيام را آورد و به حرّ داد. پيام ابن زياد اين بود كه حسين بن عل
نداشته باشد. چرا؟ چون  دار و محاصره كن و سعى كن كه كسى به او دسترسى آب و آبادى نگه بى

طور كه جاذبه حسينى چند روز بعد حرّ را نيز ربود، حرّ پيام ابن  ربود، همان جاذبه حسين مردم را مى
                                                                                                                                                                                              

  كلمه عذيب مصغّر عذب است يعنى چشمه كوچك آب گوارا. -834
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دانى اين كاروان، كاروان جنگى  تو مىزياد را حضور حضرت عرض كرد. ايشان فرمودند كه 
نيست، اين كاروان در آن بيمار هست، طفل خردسال هست، پيرزن هست، پيرمرد هست، كسانى 
هستند كه تاب و توان گرما و تشنگى را ندارند، موافقت كن كه الاقلّ در كنار شط خيمه بزنيم و 

ر بر اين هستم كه شما را در همين جا پياده بشويم. حرّ عرض كرد كه نه، المأمور معذور، من مأمو
متوقّف كنم. هر چه حضرت اصرار كردند، او انكار كرد و گفت: بايستى كه در همين محل توقّف 
بفرماييد. حضرت او را نفرين كردند. فرمودند: برو كه مادرت به عزايت بنشيند. حرّ عرض كرد كه 

حسين بن على(ع) و همراهان وارد كربال  م.توانم نام مادر شما را در جواب بياور چه كنم كه نمى
هاى مختلفى را  شدند. در اينجا حضرت سؤال كردند كه نام اين سرزمين چيست؟ نقل است كه نام

هاى اطراف  به ايشان گفتند، چون در آن زمان، كربال آبادى نداشته و به اسامى اراضى و آبادى
نامى گفتند. حضرت پرسيدند: نام  مشهور بود. يكى گفت: طف. ديگرى گفت: نينوا. هر يك

. حضرت به محض اينكه نام كربال را شنيدند، 835ديگرى ندارد؟ تا اينكه كسى گفت: كربال
برم. اينجا محلّ شهادت ماست، اينجا محلّ عروج ماست،  فرمودند: خدايا از كرب و بال به تو پناه مى

ها را برپا كنيد، اطفال را در  يمهپيونديم. خ محبوب و معشوق خود مىبه  اينجا محلى است كه ما
ها در جاى  طورى كه خيمهبه  ها جاى بدهيد. خودشان نيز مهيا شدند و ترتيبى اتّخاذ فرمودند خيمه

مشخصى قرار بگيرد كه حرمسراى حضرت دور از افراد و مردهاى نامحرم باشد. خيمه بزرگى هم 
بدين ترتيب در روز دوم محرّم  نظر. تبادلهاى جنگى و  قرار دادند براى اقامه جماعت و سخنرانى

امام حسين(ع) در سرزمين كربال در محلى دور از آب و آبادى منزل كرد. حرّ نيز امام را محاصره 
زياد لشكر دوم را عازم كربال كرد. دومين لشكرى كه وارد  زياد رساند. ابن كرد و خبر را به ابن

شدند. درحالى  م، عده زيادى به قشون دشمن افزوده مىكربال شد، قشون ابن سعد بود. تا هشتم محرّ
نبودند و   اللّه كه ياران حسين كه در ابتدا زياد بودند، ولى چون همه مستعد طى كردن راه سلوك الى

جيفه دنيا آنها را فريفته بود، اينك مبدل به قليل كسانى شدند كه با حضرت باقى مانده بودند. در 
ن از كودك و زن و پيرمرد و پيرزن دسترسى به آب نداشتند، تشنگى بر اين مدت همراهان حسي

شد كه اظهار كنند. آنها سيراب  همگى غلبه پيدا كرده بود، ولى جذبه عشق حسينى مانع از اين مى

                                                                                                                                                                                              
ب در وجه تسميه كربال بين مورخين اختالف است كه مشهورترين آنها را حضرت آقاى رضاعليشاه در كتا -835

اند. به هر تقدير پس از وقوع فاجعه كربال در اين سرزمين، كربال  ذكر كرده 120تجلّى حقيقت چاپ چهارم، ص 
  مناسبت پيدا كرد.» بال«يعنى اندوه و » كرب«معنايى مركّب از  به
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از سرچشمه زالل حسينى بودند و تشنگى ظاهرى اثرى بر ايشان نداشت. در عصر تاسوعا آخرين 
  عبداللّه الجوشن با پرچم قرمز وارد زمين كربال شد. ابى بن ذى لشكر دشمن يعنى لشكر شمر

حسين(ع) وقتى كه شمر و پرچم قرمز را مالحظه نمود، استرجاع كرد و فرمود: قاتل من آمد. شمر 
درضمن حامل پيامى بود از طرف ابن زياد و پيام اين بود كه براى فرماندهان لشكريانى كه در مقابل 

حسين به محض  دارند، ديگر مهلت دادن به حسين(ع) معنى و مفهومى ندارد.سيدالشّهداء حضور 
رود به حضور حضرت، در  كرد و يا جنگ. وقتى كه شمر مى رسيدن اين پيام، يا بايستى بيعت مى
، پسر  اللّه فرمايند كه دست خودت را به خون نوه رسول كند، مى وهله اول حضرت او را نصيحت مى

توانم چنين كارى كنم،  گويد: نمى طمه زهرا(س) آلوده نكن. ولى شمر مىعلى مرتضى، پسر فا
چون اگر سر شما را براى يزيد نبرم، خودم را خواهد كشت. شمر غرق در ماديات بود و 

شناخت. جاه و مقام جلوى چشم او را  او را احاطه كرده بود و حسين را نمى هاى دنيوى حجاب
گويد: يا بيعت يا جنگ. اين بار او حضرت را نصيحت كرد  اد مىزي گرفته بود و تذكّر داد كه ابن

كه شما بياييد و با يزيد بيعت كنيد كه از اين خونريزى جلوگيرى شود. ولى حضرت كه قبالً 
پس بيعت با همچون  »همچو منى، با همچو يزيدى بيعت كند؟ آيا امكان اين هست؟«فرموده بودند: 

زير انداخت و گفت: پس جنگ بايد شروع شود. حضرت به  رايزيدى را قبول نكردند. شمر سرش 
شود. فرمودند: يك روز. و براى يك روز قبول كرد  مهلت خواستند، سه روز، دو روز، گفت نمى

كه با ديگر سران لشكر وارد مذاكره شود. برگشت با آنها مذاكره كرد. بعضى از آنها با يك روز 
كردند و اختالف نظرى در بين آنها بود. چون كسانى بين  دادن به نوه رسول خدا هم مخالفت مهلت

گفتند كه حيا كنيد، اگر او از دين جدش هم خارج شده باشد، به هر حال نوه رسول خدا  آنها مى
كه هست، پسر على مرتضى(ع) كه هست، پسر فاطمه زهرا(س) كه هست. يك روز زمانى نيست، 

واست در اين مدت فرصتى دهد به كسانى كه بايد خ اين مهلت را بايد به او بدهيم. حضرت مى
بروند و ضمنا وصاياى الزم را نيز بكند. ولى به حسين(ع) خبر دادند كه تا فردا مهلت داده شده و 

حسين بن على(ع) زمانى  عاشورا. فردا جنگ شروع خواهد شد. فردا يعنى، مثل چنين روزى، روز
وز دهم محرّم، جنگ كنند، باتوجه به اينكه سفر از كه مشاهده كردند كه بايستى روز عاشورا، ر

مكّه تا كربال در حقيقت، سير و سلوكى بود براى كسانى كه سالك هفت شهر عشق بودند، تصميم 
ها  اند و اين وادى گرفتند كه در آن شب مشخص كنند كه چه كسانى هفت شهر عشق را طى كرده

عبارت ديگر در مقام احسان به  برسند و يا  اللّه مقام فناء فىبه  اند و لياقت اين را دارند كه را پيموده
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همين به  از ايشان برداشته شود، و چه كسانى قابليت اين را ندارند. »كَأَنَّ« و »گويى« كامل، پرده
اى فرمودند: من  دليل بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء اصحاب را جمع كرده و پس از خواندن خطبه

اند كه فردا جنگ آغاز خواهد شد، اينها با  ز اصحاب خود نيافتم. به من خبر دادهاصحابى باوفاتر ا
من كار دارند، تعداد ما در مقابل آنها بسيار قليل و كم است، درنتيجه فردا پيروزى در كار نخواهد 
بود، مال و منال و ثروت نخواهد بود. آنهايى كه با من هستند، همه همچو من كشته خواهند شد، و 

اند همه برگردند، و براى آنكه راحت برگردند و محذورى  نهايى كه براى غنائم جنگى آمدهآ
در تاريخ اسالم، در دو جا بيعت از گردن  نداشته باشند، من بيعتم را از گردن همه شما برداشتم.

طور انفرادى، كه وقتى لشكر پيامبراكرم(ص) شكست به  برداشته شد. يكى در جنگ احد مسلمين
ند، سه نفر ماندند: على(ع) و ابودجانه و زبير. دشمنان زبير را محاصره و او را از حضرت دور خورد

كردند. پيامبر(ص) على(ع) و ابودجانه را احضار كردند و فرمودند كه ابودجانه من بيعتم را از تو 
فى است. ات و در كنار آنها باش، على براى من كا پيش خانوادهبه  خانه وبه  برداشتم و تو برو

دست از دامن تو بردارم و به خانه بروم، پيش همسرم، فرزندم،   اللّه ابودجانه عرض كرد: يا رسول
رود. آنچه  ميرد، و فرزندم هم مى شود، همسرم به هر حال مى ام؟ به هر حال خانه خراب مى خانه

مه اينها فداى تو ماند تو هستى، اين تو هستى كه شفيع من خواهى بود در روز حشر، ه براى من مى
ميدان بروم و در راه تو شهيد بشوم. به  باد. من چگونه دست از دامن تو بردارم؟ اجازه بده كه

هالكت به  حضرت اجازه فرمودند. او به ميدان رفت و شجاعانه جنگيد و تعداد زيادى از دشمنان را
ز اسب به زمين افتاد، كه رساند، تا آنكه خسته شد و از پشت ظالمى ضربتى بر او وارد آورد كه ا

طالب(ع) همچون شيرى بر بالين او آمد و او را در آغوش كشيد و به نزد  نويسند: على بن ابى مى
آيا از من   پيامبر برد. سپس نگاهى به سيماى نورانى پيامبر(ص) كرد و عرض نمود: يا رسول اللّه

تو راضى است. ابودجانه جان داد، راضى شدى؟ پيامبر فرمودند: بله من از تو راضيم، خدا هم از 
بار دوم كه بيعت برداشته شد، در شب عاشورا بود  خدا جان به جانان داد. درحالى كه با بيعت رسول

دانست  الحسين(ع) چون مى  عبداللّه جمعى از گردن مسلمين برداشته شد. ابى طور دستهبه  كه بيعت
يستند، آماده قتلگاه عشق نيستند، آماده معركه خون و اند، ياران واقعى او ن تمام كسانى كه باقى مانده

همين دليل فرمودند كه من بيعتم را از گردن همه شما برداشتم به  خاطر معشوق نيستند،به  خونريزى
هاى خيمه را هم  خواهد برود، برود و براى اينكه راحت باشند، دستور داد كه چراغ كه هر كه مى

. خود حضرت، جلو در خيمه ايستاده و سر به پايين افكنده بود. خاموش كنند كه در تاريكى بروند
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گويد: ديدم پدر بزرگوارم درحالى كه سر را به پايين انداخته، آن  كننده سكينه است كه مى روايت
شدند و پدر غريبم را تنها  كرد كه گروه گروه از خيمه خارج مى وفاهايى را نظاره مى بى
اى هم دستشان را  رفتند. عده اى بدون خداحافظى مى كرده و عده اى خداحافظى گذاشتند. عده مى
ها ماندند، آنهايى كه خالصه و زبده ايمان  ها رفتند و ماندنى رفتند، تا اينكه رفتنى بوسيدند و مى مى

نويسند در آن شب، سى يا سى و دو نفر هم از لشكريان دشمن از جمله حرّ به  مى بودند، ماندند.
پيوستند. اينها حالت مجذوبانى را داشتند كه يك شبه راه سلوكى را كه از مكّه به  لشكريان حضرت

كربال طى شده بود، طى كردند. اينك ياران حسين هفتاد و دو تن شده بودند. زمانى كه اصحاب 
واقعى حسين(ع)، عشّاق واقعى او ماندند، و ديگر در حقيقت نامحرمى وجود نداشت، حضرت 

ها را روشن كردند، حضرت نور ايمان را در چهره يكايك  را روشن كنيد. چراغ ها فرمودند: چراغ
ياران خود ديد، در چهره يكايك صحابه ديد و آنها را اليق ديد براى مقتل عشق و شهادت. آنها را 

به  بگذرند.َكاَنـََّك َتريه     َاِالحساُن َاْن َتعُبَد اهللّ در حديث نبوى:  »كَأنَّ« و »گويى« اى ديد كه از در مرتبه
همين دليل، حضرت در بين دو انگشت ولوى خويش بين دو انگشت سبابه و وسطى، مقامات آنها 

ْ�َبعى الرَّمحانرا نشان دادند كه  ؛ قلب مؤمن ميان دو انگشت حضرت رحمان است. و قلُب املؤِمن بني ِا
ت حضرت، مقامات خودشان را در بهشت ديدند. حقيقت قلب آنها بهشت صحابه در بين دو انگش

  اللقاء بود. و آنگاه كه اين مقامات را ديدند، به وجد و سرور درآمدند. بود، جنه
  منبسط از كيسه را پرداختن              رقص رقصان از نشاط باختن

كرد، خنده  آمده و شوخى مى وجدبه  از جمله برير كه شخصى بسيار عبوس و تندخو بود، آن شب
عابس پيرمرد شجاعى بود كه به صالبت و  گذاشت ديگران هم بخوابند. خوابيد و نمى كرد و نمى مى

كرد. آن شب براى آنها شب  پهلوانى مشهور بود، ولى آن شب همچون نوجوانى جست و خيز مى
ها سر  ز آنكه به خيمهقدر بود. شب قدر، شب وصال است. حضرت آنها را تنها گذاشتند و بعد ا

اى رفتند و با خداى  گوشهبه  زدند، به اطفال سر زدند، به سجاد سر زدند، به همه سركشى كردند،
در او وجود نداشت، تا اينكه  »كَأَنَّ« و »گويى« خودشان مشغول راز و نياز گشته، آن راز و نيازى كه

اى ايراد  با اصحابش خوانده و خطبه صبح عاشورا حسين بن على(ع) نماز صبح را صبح عاشورا شد.
؛ كيست  َمن اَنصارى ِاىل اهللّ كردند و وعده شهادت همگى را دادند، سپس استنصار كردند. فرمودند: 

كه در راه خدا ياور من باشد؟ و چون داراى مقام واليت تكوينى بودند همه موجودات تكوينا 
فقط تعداد قليلى كه به مقام شهود رسيده بودند، ها  دعوت ايشان را لبيك گفتند، ولى از ميان انسان
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جست. يكى از  آمادگى خود را اعالم نمودند، كه هر يك براى رفتن به ميدان بر ديگرى سبقت مى
اينها محمد بن بشير حضرمى بود كه خبر آوردند پسرش در جنگ طبرستان اسير شده است. 

خودت را به من ثابت كردى، من از تو  حضرت بشير را احضار و به او فرمودند كه تو وفادارى
راضيم، پسرت در جنگ طبرستان اسير شده، اين هدايا، اين پول را بردار و برو و پسرت را آزاد 
كن. اشك از چشمان بشير سرازير شد، با چشمى گريان و لبى لرزان عرض كرد: حسين جان من 

ها بگيرم؟ تو را در  تو را از كاروانبراى آزادى پسرم بروم و او را آزاد كنم و در مراجعت سراغ 
كجا پيدا كنم؟ به دنبال معشوقم در كجا بگردم؟ تو كجا خواهى بود؟ من چگونه دست از دامن تو 
بردارم؟ پايم بريده باد كه از نزد تو بروم و دستم بريده باد كه در راه تو شمشير نزنم، فرزند را 

آزادى فرزندش برود، و اجازه خواست كه جزو  او حاضر نشد براى خواهم. خواهم، تو را مى نمى
رود. حضرت به او اجازه فرمودند، به ميدان رفت و شهيد شد. بعد  اولين كسى باشد كه به ميدان مى

  شدند. از آن يكى بعد از ديگرى به ميدان رفته، شهيد مى
 گفتا كه ديده تو كور است
 تا هست نظر به روى يارم

  

 رخسار حسين در حضور است  
 كى باك زتير و تيغ دارم

  

عابس و غالمش براى رفتن به ميدان و اينكه چه كسى بايد اول برود، با هم مباحثه داشتند. باالخره 
پرده  خواست بى عابس به ميدان رفت، و هر چه جنگيد كشت. ولى چون طالب جمال يار بود و مى

حمزه سيدالشّهداء بدون آالت دفاع به سپاه  خُود و زره را از تن باز كرد و مانند ناچار كالهبه  ببيند،
اى گوشت به روى  دشمن زد و بر اثر اصابت تيغ و تيرهاى متعددى كه به جانش انداختند مثل قطعه

اطفال نيز سوداى عشق و شهادت داشتند. پسر مسلم بن  زمين افتاد و به مقام رفيع شهادت رسيد.
ال بودند مادرانشان آوردند به حضور حضرت و اجازه جعفر را كه خردس  عوسجه و دو پسر عبداللّه

فرمودند ولى در اثر اصرار مادرانشان موافقت  ميدان خواستند. حضرت در ابتدا موافقت نمىبه  رفتن
ميدان، دشمن سرهاى آنها را از تن جدا كرد. وهب كه تازه داماد به  محض رسيدنبه  فرمودند، ولى

من راضى هستى كه در خدمت حسين جنگيدم؟ مادرش گفت: تا  بود، نزد مادر آمد و گفت: آيا از
شوم، او رفت و كشته شد. دشمن سر او را آورد و پرتاب كرد جلوى خيمه  كشته نشوى راضى نمى

ميدان پرتاب كرد و گفت: ما به  مادر. او سر را در آغوش كشيد و بوسيد و بوييد، ولى ناگهان آن را
به  اصحاب يكى پس از ديگرى درنهايت شجاعت گيريم. س نمىچيزى را كه در راه خدا داديم، پ

ميدان رفتند و جنگيدند و شهيد شدند. تا ظهر عاشورا كه حضرت نماز را خواندند، ولى در 
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زدند، نگاهى به جمع آنها  بعدازظهر يكّه و تنها بدون يار و ياور مانده و در بين اجساد شهدا قدم مى
به  جان كجايى كه ببينى حسين تنهاست. گفتند: قاسم يستند و مىگر كردند و از فراق آنها مى مى

گفتند: عباس، برادرت حسين، يكّه و تنهاست و در مقابل اين قشون كه  جسد عباس نگاه كرده و مى
رسيدند با او درد دل  خواهد بجنگد. بر جنازه هر يك كه مى اند مى وار او را محاصره كرده ريسمان

غيرت حسينى به جوش آمد، تاب و  طلبيدند. مه لشكر بلند شد، كه مبارز مىكردند تا اينكه همه مى
حياها تحمل كند، صبر كند و آنها جوابى نگيرند. مسلّح به سالح،  توان نياورد كه در مقابل اين بى

سوار بر اسب آمد. سه حمله شجاعانه به قلب لشكر، به يمين و به يسار كرد و تعداد زيادى را به 
كرد كه ناگاه جبرئيل را ديد. جبرئيل در حضور حضرت حاضر شد و عرض كرد: يا درك واصل 
اگر اين چنين ادامه دهيد تمام اين خدانشناسان را به درك واصل خواهيد كرد و   ابن رسول اللّه

ايم و منتظر قدوم شما  جهنم پر از اينها خواهد شد درحالى كه ما بهشت را براى شما آذين بسته
اى بعد سيماى ملكوتى پيامبر(ص) و على مرتضى(ع) را  بهشتيان جشن دارند. لحظه هستيم، امشب

ديد كه با يك جمله فرمودند: حسين جان منتظر تو هستيم زودتر بيا. در اينجا حسين جنگ را جايز 
اى بود كه عمرى  در كرد، فضه را احضار كرد؛ فضه خادمه مجلّلهبه  نديد، برگشت، لباس از تن

روى به فالن خيمه، در آن  ت خاندان عصمت و طهارت را داشت. به فضه فرمود: مىافتخار خدم
خيمه، سه صندوق هست، در صندوق وسط سه بقچه هست، و در بقچه وسط سه پيراهن هست، 

آورى، ولى مبادا زينب بفهمد، مبادا زينب از پيراهن خبر  دارى و براى من مى پيراهن وسط را برمى
گويند اين پيراهن همان پيراهنى است  راهن، روايات مختلفى است. گروهى مىشود. در مورد اين پي

كه ابراهيم(ع) پوشيد و با آن داخل در آتش شد و بعد به بقيه انبيا و اوليا رسيد تا به حسين بن 
دست امام زمان برسد. روايت ديگر اين است كه اين پيراهن را فاطمه به  على(ع) و بايستى باالخره

فضه اطاعت امر كرد، به سوى آن  ا دست خودشان براى يك چنين روزى دوخته بودند.زهرا(س) ب
رفت  ها مى سوى خيمهبه  خيمه حركت نمود، در راه به زينب برخورد كرد. زينب سرگشته و حيران

نويسند كه در آن روز بيش از چهل بار  زد، حال سجاد بد بود، مى گشت. به سجاد سر مى و مى
روى؟ برادرم حسين  كجا مىبه  دانست چه كند. از فضه پرسيد: د وضو شده بود. نمىتجديبه  مجبور

از تو چه خواست؟ فضه مردد بود كه چه بگويد. زينب گفت: آيا حسين فرمود كه به زينب نگويى 
دانيد كه حسين(ع) دستور داده كه به شما نگويم،  خواهد. عرض كرد كه خودتان مى كه چه مى

زهرا(س) بگو كه حسين از تو  فرمايد: تو را به روح مادرم فاطمه كنيد؟ زينب مى پس چرا سؤال مى
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خواست؟ فضه زمانى كه نام فاطمه زهرا را شنيد، مجبور شد قضيه را عرض كند. قضيه  چه مى
محض اينكه نام پيراهن را شنيد، از هوش رفت و به روى زمين گرم به  پيراهن را عرض كرد. زينب

دانست چه كند، پيراهن را ببرد، به زينب برسد، به حسين خبر بدهد. باالخره  نمى كربال افتاد. فضه
تصميم گرفت حسين(ع) را در جريان امر قرار دهد. به سوى حسين(ع) رفت و حسين(ع) سراغ 
پيراهن را گرفت. عرض كرد: زينب از هوش رفت. فرمودند: چرا؟ فضه قضيه پيراهن را گفت. 

نگفتم كه به او چيزى نگويى. گفت: نام مادرتان فاطمه زهرا(س) را آورد و فرمودند: مگر من به تو 
من در مقابل نام او تاب و توان نياوردم. حضرت فرمودند: مرا به نزد او ببر. وقتى به بالين زينب 
رفتند، سر او را بر روى زانوى خود گذاشتند و طلب آب كردند كه او را به هوش بياورند. ولى آبى 

 هاى حضرت ها همه خشكيده، آبى وجود نداشت. حضرت از شدت تأثّر گريستند. اشك نبود، لب
هوش آمد. حسين(ع) فرمود: زينب جان اين چه حالى است كه به  صورت زينب ريخت و زينببه 

اى  براى تو پيش آمد؟ عرض كرد: من زنده باشم و تو پيراهن پاره بخواهى؟ گفت اين كه مسأله
شرم هستند. من خواستم اين پيراهن را زير لباس  حيا و بى اين قوم چقدر بىدانى كه  نيست. تو مى

دانم.  بپوشم كه آنها مرا برهنه نكنند و من برهنه نباشم. زينب عرض كرد: نه قضيه اين نيست، من مى
دانى؟ گفت: مادرم فاطمه زهرا(س) به من فرمود، زمانى كه حسين  حسين گفت: چه چيز را مى

 ه كرد، با او وداع كن چرا كه ديگر او را نخواهى ديد. من زنده باشم و تو را نبينم؟طلب پيراهن پار
حضرت در اين موقع مجبور شدند كه از قوه واليتى خويش، از قوه ولَوى خويش، استفاده كنند. 

روى سينه زينب گذاشتند و او را امر به صبر فرمودند. زينب عرض كرد: برادر، به  دست واليت را
بكنم كه صبر از دست من عاجز بشود. همان زينبى كه وقتى به كنار خيمه قاسم رفت، صبرى 

روى و شهيد  ميدان مىبه  نجواى قاسم و عروسش را شنيد كه عروسش به او گفت: قاسم تو
گويد: مرا  كند و مى شوى، من در روز حشر ترا چگونه بشناسم؟ قاسم آستين پيراهنش را پاره مى مى

رسد. در اين حال  اره بشناس. كه البته سالك تا آستين تعلّق را پاره نكند به كمال نمىبه اين آستين پ
ات بشود. همين زينب وقتى كه دست ولوى  ات به فداى آستين پاره زند: عمه زينب فرياد مى

حضرت به سينه او رسيد، چنان قدرتى پيدا كرد كه وقتى به سر جنازه مطهر حسين بن على(ع) 
العاده جنازه را بلند كرد و روى دو دست و رو به مدينه منوره ايستاد و عرض  وى خارقرسيد با نير

 (ص)، اين قليل قربانى را از آل ابراهيم بپذير. اين چنين قدرت واليت اثر كرد. اللّه كرد: يا رسول
حضرت پس از آنكه زينب را آرام كردند، سوار بر اسب شدند و به خيمه حضرت سجاد(ع) 
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بردند. ودايع الهى را به او سپردند و او را به جانشينى و امامت تعيين فرمودند و از خيمه تشريف 
بيرون آمدند و عازم ميدان شدند. در اين حال ناگهان در پاى خود احساس سنگينى كردند. ديدند 

پاى پدرش چسبيده است. سكينه عرض كرد: پدرجان عرضى دارم، مطلبى دارم. به  سكينه خردسال
كنى، برو به خيمه. گفت: تا مطلبم را عرض نكنم به خيمه  ت فرمودند: تو اينجا چكار مىحضر

نخواهم رفت. فرمودند: بگو. گفت: تا از اسب پياده نشويد، عرض نخواهم كرد. حضرت از اسب 
روى زانوى خودشان نشاندند. عرض كرد: پدرجان آيا تسليم مرگ شدى؟ به  پياده شدند و او را

بينى كه تنها  جواب فرمود: اگر نشوم چه كنم؟ من كه يارى ندارم، ياورى ندارم، مىحسين(ع) در 
نوازى بر سر ما خواهد كشيد؟ تو دست  هستم. گفت: اگر تو شهيد شوى چه كسى دست يتيم

نوازى بر سر طفالن مسلم كشيدى، ولى كسى نيست كه دست بر سر طفالن تو بكشد. چه كسى  يتيم
چه كسى از ما سرپرستى خواهد كرد؟ حضرت فرمودند: سجاد هست، زينب  به ما غذا خواهد داد؟

داشت كه  هست، بقيه هستند. او حاضر نبود از پدر جدا بشود. به عناوين مختلف پدر را نگه مى
كردند و  خواب رفت. از آن طرف در ميدان جنگ مرتّب، هلهله مىبه  روى زانوى پدربه  ناگهان

جواب بگذارند. از طرفى سكينه بر روى  م مايل نبودند كه آنها را بىطلبيدند. حضرت ه مبارز مى
خواب رفته بود. ناگهان از خواب پريد و عرض كرد: پدرجان عجله كن، حركت به  زانوى مبارك

كن، برو، نمان. حضرت تعجب كردند كه يك چنين تغيير حالتى در يك لحظه چگونه امكان دارد. 
ام فاطمه  فرستى؟ گفت: جده چه شده كه مرا اين چنين به ميدان مىاز او سؤال كردند سكينه جان 

زهرا را در خواب ديدم كه فرمود سكينه جان حسين را آزاد بگذار ما منتظر او هستيم. من امر او را 
حسين(ع) سوار بر اسب شد، يكّه و تنها به طرف ميدان تاخت. اولين ضربت را مالك  اطاعت كردم.

به  زياد آورده بود، بر فرق مبارك وارد آورد، ن ملعونى كه نامه را از طرف ابنبن نصير كندى، هما
چين بر سر گذاشتند و عمامه پيچيدند كه  طورى كه برنُس را برداشته و بر زمين انداختند و عرق

پيشانى مبارك زد. خون به  تيرى 836خونريزى كمتر باشد. در اين هنگام، ابوالجنوب يا ابوالحتُوف
ريخت. هنوز خون پيشانى را پاك نكرده بودند كه خولى تيرى به زنخ  پيشانى هماهنگ مىسر و 

هم آميخت. چشمان حضرت را خون گرفته بود، به  حضرت وارد كرد. خون از سر و پيشانى و زنخ
ولى حاضر نبودند خونشان بر زمين ريخته شود، دست به زير زنخ گرفتند و خون را بر آسمان 

شد. در اين هنگام پيراهن عربى را باال گرفتند كه  ونريزى هر لحظه شديدتر مىپرتاب كردند، خ
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بينى؟ قلب عالم امكان  خون چشم و سر را پاك كنند كه ناگهان ابن سعد فرياد زد كه حرمله چه مى
در مقابل خورشيد درخشش پيدا كرده بود. حرمله تير سه شعبه زهرآلود را در قلب مبارك جاى 

ربت تير شديد بود كه از پشت حضرت بيرون آمد. حضرت خواستند تير را از جلو داد. آنچنان ض
در يك حالت كشف و  شد، پس به زحمت تير را از عقب بيرون آوردند. بيرون بياورند، ولى نمى

شناسند  فرمودند: خدايا آيا اين گروه مى كردند و مى شهود و خلسه با خداى خودشان راز و نياز مى
دانند كه من حجت تو هستم؟ آيا اين گروه  كنند؟ آيا اين گروه مى گونه عمل مى ينمرا و با من ا

دانند كه من پسر على مرتضى(ع) و فاطمه زهرا(س) هستم؟ اينها در روز حشر جواب تو را چه  مى
تاب شدند.  خواهند داد؟ در اين هنگام سنان بن انس تيرى بر ران حضرت وارد كرد كه حضرت بى

ضرت سلب شده بود. حضرت مايل شده بودند كه به روى زمين بخوابند، ولى از تمام قدرت ح
طرفى ميل نداشتند كه از اسب به روى زمين بيافتند، اين را براى خودشان خفت و خوارى 

ها را تحمل كردند، دردها و ضربات را تحمل كردند، اسب هم استوار  دانستند. تمام سختى مى
ب قرار دادند و گفتند: راضى مشو در مقابل دشمن خوار شوم، مرا به ايستاده بود، اسب را مخاط

من اگر شما را در روى اين زمين گرم   اللّه زمين بگذار. اسب به زبان معنى عرض كرد: يا ابن رسول
ها نيست،  بگذارم جواب جد و پدر و مادرت را چه بدهم؟ حضرت فرمودند: حاال وقت اين حرف

 ب و توان از من رفته، عجله كن. گفت: به يك شرط. فرمودند: بگو. گفت:ام، تا طاقت شده من بى
او قول دادند، در اين هنگام اسب آرام به  شرط اينكه در روز حشر مركب شما من باشم، حضرتبه 

ِهللّ   ِبسم اهللّ به زمين آمد و نشست. حضرت روى زمين گرم كربال قرار گرفتند و فرمودند:  و على   و 
مدتى طول كشيد كه «: 837شان آمده است كهيگر ايد يشقاوت در سخنران يباق .» ل اهللّ مّلِة رسو 

اى افتاده بود لشكريان ابن سعد هم حيران بودند كه  حضرت در حالت سجده بودند. در خيام ولوله
ملعونى گفت: حسين بسيار غيور است و اگر زنده باشد و به خيام او حمله كنيم، او تحمل نخواهد 

كنند. وقتى به خيام حمله العمل نشان خواهد داد. پس تصميم گرفتند كه به خيام حمله  كرد و عكس
كردند، سروصداى پاى اسبان و سم اسبان حضرت را از حالت وحدت به حالت كثرت برگرداند. 
حضرت با زحمت خون و خاكى را كه روى چشم مباركشان بود، پاك كردند و بلند شدند و بر 

كند. با  ه خيام حمله مىاى كه داشتند تكيه دادند و ايستادند. نگاه كردند ديدند كه قواى دشمن ب نيزه
حيا مردم اگر مسلمان نيستيد الاقل آزاده باشيد. اول كار مرا تمام  حالت ضعف فرياد زدند كه اى بى
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كنيد و بعد به خيام من حمله كنيد. در اين هنگام شمر رسيد. هوا منقلب شد، بادهاى مخالف وزيدن 
چرخيد. به دور  بال حضرت مىروى سينه حضرت نشست، زينب سراسيمه به دنبه  گرفت. شمر

گشت. ناگاه ديد شمر بروى سينه حضرت  دنبال عزيزش مىبه  دنبال برادرش،به  گشت. ها مى بچه
آورد و نگاه  نشسته و خنجر به گردن حضرت گذاشته. حضرت فرمودند: برو، دور شو. او طاقت نمى

آخر زندگى را طى  كرد. چگونه از برادرى جدا شود كه لحظات به چشمان مبارك برادر مى
رحمى سر مبارك را از تن جدا كرد. زينب سراسيمه، دوان  نهايت بى كند. در اين هنگام شمر در مى

دوان به سر جنازه بدون سر آمد. قدرت ولوى و قدرت ايمان او نيرويى به او داد كه جنازه را بلند 
يل قربانى را از آل ابراهيم خليل اين قل  كرد و به مدينه منوره رو نمود و عرض كرد: يا رسول اللّه

  . »بپذير. همان قربانى عظيمى كه به ابراهيم خليل وعده داده شده بود.
از  يع تحمل فرمود از مصائب پدر بزرگوارش كمتر نبود و عشر كه حضرت سجاد ييايبال

كربال  ياسرالوالً با غتواند تحمل كند. پس از واقعه كربال حضرتش را م ينم يمعشار آن را بشر عاد
 يدادند و هر از چندگاه يسقف جا يب يا د بردند و سپس در خرابهيزيوارد شام كردند و به قصر 

د از اعمال يزيسند ينو يكردند هرچند م يد احضار و با حضرتش مجادله و محاجه ميزيبه مجلس 
و  يورت صين مصائب را بر اهل بيا ينمود ول يمانيخودش شرمنده شد و اظهار ندامت و پش

دبن عبدالملك مروان كه به يسه وليل نمود. حضرت سجاد به دسيتحمص اكرم  رسول يمعنو
   838.فرمود يده بود مسموم و ترك قالب جسمانيرس يسلطنت ممالك اسالم

د يگرد يامبركشيده پيز گرفتار پدي(ع) ن حضرت باقر يعني آن حضرت، يمعنو يفرزند و وص
با  يا به قوليسم آلود  ين اسبيلة زيبن عبدالملك به وس هشام يعنيوقت  يو حاكم حكومت اسالم

  839.آن حضرت حضرتش را مسموم كرد و ترك تن فرمود يختن سم در غذاير
 يشتريان فراغت بيان و عباسيل نزاع اموينكه به دليرغم ايز علي(ع) ن صادق حضرت جعفر

نه و ياز اعاظم مد يوقت جمعفه يوقت نبودند. منصور خل يمصون از حكومت اسالم يداشتند ول
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الحسن را  يانه زد و بنيو مالك را تاز يفه را زندانيبصره را كشت و اموالشان را ضبط كرد و ابوحن
اد روا داشت و اموال ي(ع) ظلم و جور ز افتند و نسبت به حضرت صادقيدر حبس داشت تا وفات 

ت و آزار يد و اذيطلب يم ك مرتبه حضرتش را به كوفهي يحضرتش را تصرف نمود و هرچندگاه
نكه دستور داد حضرتش را مسموم نمودند. حضرتش چون ينمود تا ا يكرد و باز مرخص م يم يزبان
اش  هيفرزند گرانما يو مخف يقيت حقيت فرمود. در وصيدانست دو قسم وص ياو را م يانت ذاتيخ

ح فرمود و يآنها تصر(ع) را به  كاظم يفرمود و امامت حضرت موس ياصحاب معرف را به خواص
مان عامل يمحمدبن سل  ذكر فرمود: ابوجعفر منصور، يپنج نفر را وص يو علن يت صوريدر وص

نه ي(ع). پس از رحلت حضرتش منصور به عامل مد ه و حضرت كاظميحم  عبداللّه افطح،  نه،يمد
و ن كرده احضار ييش تعيت خويبن محمد به وصا ق كن هركس را كه جعفرينوشت كه تحق

ت سوء خود يرساند و او از اجراء ن يق ماجرا را به اطالع وينه پس از تحقيگردنش را بزن. عامل مد
  فه بود.ياز آنها منصور خل يكيرا يز 840عاجز ماند

د حاكم يالرش سرانجام هارون يكاظم از فتنه منصور در امان ماند ول يگرچه حضرت موس
 يكسال حبس واليره فرستاده محبوسش نمود و پس از صلوالً به بغر و ميحضرتش را دستگ يعباس

ع يبن رب بصره از دستور كشتن آن حضرت امتناع كرده و حضرتش را به دستور هارون به فضل
بن  ل فضليد كردن حضرتش سرباز زد و حضرتش را تحويز از دستور شهين يل نمود و ويتحو

مت يون دستور داد فضل را به جرم مالبا حضرت داشت و هار يمينمود و او رفتار مال يبرمك ييحي
آن  يبن شاهك كردند و سند يم سنديانه زدند و حضرتش را تسليكصد تازيبن جعفر  يبا موس

له خوراك يتاً به دستور هارون به وسيك محبوس كرد و نهايتنگ و تار يوجود مبارك را در زندان
نش ملحق شد. حضرتش بنابر ياز سم به اجداد طاهر يد نمود و پس از سه روز درد ناشيمسموم شه

  841.سال در زندان بسر برد 8تا  4مختلف  يها گفته
ز دچار ياظم نك يحضرت موس يفة معنويو خل ي(ع) فرزند صور الرضا يبن موس يحضرت عل

ن و مأمون فرزندان يام يا شد. در واقعه يشكامبريده پيومت ظلم و جور به نام اسالم و پدكآفت ح
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از حضرتش  يل فراوانيه هارون تجلكردند كد در مالقات پدرشان با حضرتش مشاهده يالرش رونها
؟ يستكيردند پس تو كاللّه است و سؤال  خليفة ه اوكنمود. علت را سؤال نمودند هارون گفت 

شما  ي، حتامللك عقيم؟ گفت: يده يفة مردم هستم. گفتند پس چرا حق را به محق نميگفت من خل
  842.شتكرا خواهم  د شمايومت من نظر داشته باشكد اگر به حيه نور چشم من هستكدو نفر 
روانشناسانه انسان است.  يها يژگيا ويومت در ارتباط كر حيح تعاباز اص كم بودن مليعق

تواند صرفنظر  يش مردم نميگر از قدرت تملق و ستايابد دي ياست دست ميانسان به ر يرا وقتيز
 ينيريم شكام حاكزند. لذت قدرت آنچنان در  يدست م يزيحفظ آن به هر چ يند. لذا براك
امبر و نه ينه خدا، نه پ ينيرين شيند و اك ياعتبار م يومت را در نظر او بكر از حيه هرچه غكند ك يم
صه ين خصيداند. ا يرا معتبر نم يزان و نه صفات انسانيو نه وجدان، نه عدل و نه م ياء الهياول
وان و نبات و جماد يح يعني يلة هستزه او را به درجات ناكدر بشر است  يخودپرست ينفسان يژگيو
آرايد و يا  كند و ظاهر به اجراي زاكان شريعت مطهره مي لذا اگر حفظ و رعايت زهد ميشاند. ك يم

مه كند كه در جامعه خود ممدوح است همه و ه اي عمل مي زند يا به گونه دم از حقوق ابنا بشر مي
ن مراعي ؤاي به قدرت وي وارد آيد تمام ش از براي حفظ مقام و قدرت و سلطه است و اگر خدشه

كند  گذارد و با استصالحي هرچه در جهت حفظ منافع و قدرت خود است را توجيه مي را زير پا مي
بشر مملو از ت يابد. سرتاسر تاريخ يازد تا مبادا اين شيريني در كام او رقّ و به هر اقدامي دست مي

اين پديده است و در همة ادوار و ازمنه و در تمام نقاط اين سياره كمتر حاكمي ديده شده كه تخت 
و چشم از جاه و دنيا بردارد. علت اين موضوع براساس  843سلطنت را ابراهيم ادهم وار رها سازد

 قل و وجدان كه باقوانين فيزيك است كه نيروهاي نفس و اميال بدن آنقدر زياد است كه نيروي ع
خود و هستي و آالء الهي قوي نشده است را مغلوب و برآيند نيروها شخص را به سمت  درتفكّر 

رسد نيروي نفس را آنقدر افزايش  لذا وقتي قدرت طلبي به مشام انسان مي دهد. و دنيا قرار مي
س انساني را دهد كه فقط عقل نبوي و يا عشق ولوي توان گردن زدن پلنگ برتري طلبي نف مي

توان توقع داشت كه حاكمي كه دم از شرع يا اخالق يا بشر دوستي يا حقوق بشر يا  دارد. لذا نمي
زند به دليل اعتقاد او به آنهاست بلكه به خاطر  دموكراسي يا آزادي يا ساير وجوه خصائل انساني مي

ه آنقدر كم است كه اين نظريه عوام فريبي است تا خلق از او روي برنگردانند و استثناء در اين قاعد
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بينيم كه  اين جهت است مي را قريب به قانون كرده است يعني همه وقت و همه جا صادق است. از
اند چه اين مقدسات حق و چه باطل باشد.  در همة جوامع حكام به تعظيم مقدسات جامعه پرداخته

وم هندويان كه گاو را تقديس اين راستا اقدام سفير انگلستان در هندوستان كه در معرض عم در
كنند فضلة گاو عابر از خيابان را تيمناً بر سر و صورت خود ماليد و در بين احباب خود اظهار  مي

داشت با همين كار سلطة بريتانيا را بر هندوستان قرنها دوام بخشيدم، سمبل اين پديده است. لذا 
در جوامع و زنند  اهميت آنان مي حكام دم از حكومت مردم و تيكبينم در جوامع دموكرا مي
آوردند و در جوامع شرعي به  پرست مراسم ادب و تعظيم و قرباني و فديه در مقابل بت بجا مي بت

دارند و  شعائر دين رايج را تعظيم مي اي با هر ديني، ورزند و در هر جامعه رعايت آداب شرع ريا مي
  كنند. عمومي را به خود جلب مي دهند و افكار ها و تابوهاي مردم را اهميت مي نهي

در زمان خالفت مأمون پس از قتل برادرش امين به دستور مأمون آشوب و هرج و مرج شروع 
بن موسي در يمن و حسين افطشي علوي در مكه و زيدبن  هيمان طاطبا و ابوالسرايا و ابربشد و ا

مردم اغلب بالد برآشفتند  ع خروج و شورش نمودند و موسي مشهور به زيدالنار برادر حضرت رضا
در نظر مأمون ميل شديد و  بن سهل منشاء اين قضايا را جا مستولي گرديد. فضل و آشوب بر همه

داد و براي تسكين اغتشاشات و استقرار انتظام در امور بالد چنين  ولع علويان به خروج جلوه مي
تعيين نمايد تا جوش و خروش  بيني كرد كه مأمون فردي از علويان را به واليتعهدي خود مصلحت

ع را  الرضا بن موسي علويان تسكين يابد و اضطراب حكومت رفع شود و لذا مأمون حضرت علي
اين سمت به واليتعهدي خود منصوب نمود. حضرتش را با قبول عليرغم كراهت آن حضرت به 

د و شرط فرمود كه از ام از بغداد به مرو آورد و به ناچار قبول واليتعهدي فرموحتركمال عزّت و ا
حضرتش تقاضاي دخالت در امور حكومتي و قضاوت و فتوا و عزل و نصب امرا و عمال را ننمايند. 

العباس از واليتعهدي آن حضرت خشمناك شدند و گفتند كه مأمون با اين نصب  پس از مدتي بني
ذاشتند. مأمون كه عباس خارج كرده و به علويان داده است لذا سر به آشوب گ خالفت را از آل

اين امر مشهودش گرديد مجلسي بياراست و حضرتش را دعوت نمود و با انگور يا انار مسموم 
   844.حضرتش را شهيد نمود

باللّه خليفه  حضرت امام محمدتقي(ع) در زمان حكومت معتصم عباسي دچار دسيسة معتصم
تفاده و او را اغوا نمود و الفضل زوجه آن حضرت اس اسالم شد. معتصم از حسد زنانه ام حكومت

                                                                                                                                                                                              
  .1372، انتشارات حقيقت، 100-111 صرهبران طريقت و عرفان، محمدباقر سلطاني گنابادي، ص كتاب - 844
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الفضل حضرتش را بوسيله پارچه زهرآلود مسموم كرد و پس از آنكه عالئم  بنابر قول مشهور ام
مسموميت از درد و رنج و عطش ظاهر گرديد درب خانه حضرت را بست و كنيزان و مستخدمان را 

تشنگي در يك  از اجابت تقاضاي حضرت برحذر داشت و آن حضرت پس از تحمل درد و الم و
  845.روز به عالم باقي شتافت شبانه

نيز بنابر اشهر اقوال المعتمدباهللا عباسي به دستور برادرش المعتزباهللا   (ع) حضرت امام هادي
   846.(ع) را مسموم و شهيد نمود النقي عباسي كه خليفه دولت اسالمي بود حضرت امام علي

هاي اسالمي بشدت زياد و زيادتر  لت(ع) اختناق دو در دوران باالخص بعد از حضرت رضا
(ع) شيعيان به واسطة شدت تقيد مراوده و مخالفت علني  عسكري شد تا در زمان حضرت امام حسن

بن وصيف ترك كه  بردند تا آنكه صالح ه به سر ميبا حضرتش نداشتند. آن حضرت در كمال تقي
و تا آنكه امير ديگري از  وزير دربار المهتدي حاكم دولت اسالمي حضرتش را محبوس نمود

زندان نجات يافتند. پس از قتل مهتدي از بن يوغا صالح را كشت حضرت  اتراك به نام موسي
اهللا بر اريكه قدرت نشست و به بدرفتاري با حضرت عسكري پرداخت گاهي  علي المعتمد

   847.مسموم و شهيد گردانيد نمود و نهايتاً حضرتش را حبس مي
اي شدت يافت كه ناچار ولي خدا مجبور  هاي اسالمي به گونه حكومتاختناق اين دوره از 

گيرد. لذا امام دوازدهم شيعيان خود را از نظر  شد تا رخ از خلق نااليق بپوشد و در پردة غيبت قرار
مردم پنهان نمود تا از گزند حكام اسالمي در امان باشد لذا دوران غيبت آغاز شد و اولياء خدا خود 

 بردند. معرفي نفرمودند و خاصان فقط از وجود مبارك ولي خدا حظ و بهره آگاهانه مي را به عموم
بن الحسن  عبدالرحمن جامي درج است كه حضرت حجت848 ةشواهد النبودر برخي از متون نظير 

حضرت  شيعهكند كه به عقيده  و اضافه مي ندفرمودرحلت  در آن سالزندگي فرمود و  326سال تا 
و اين مدت به عقيده باشند  مي اند و منتظر زمان مناسب براي ظهور بت قرارگرفتهدر پس پردة غي

هجري بوده كه هفتاد و چهار سال  329د آن حضرت تا سال شان دوران غيبت صغري يعني از تولّاي

                                                                                                                                                                                              
 .1372، انتشارات حقيقت، 112-115 صادي، صرهبران طريقت و عرفان، محمدباقر سلطاني گناب - 845
  .1372، انتشارات حقيقت، 116-119 صرهبران طريقت و عرفان، محمدباقر سلطاني گنابادي، ص - 846
  .1372، انتشارات حقيقت، 120-124 صرهبران طريقت و عرفان، محمدباقر سلطاني گنابادي، ص - 847
،  امين  سيد حسن  كوشش  ). به258 -261شواهد النبوت، ذيل شرح حال حضرت (صص   عبدالرحمن جامي، - 848
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نامند كه در اين سال آخرين فردي كه نيابت  از اين را دوران غيبت كبري مي و بعد 849باشد مي
العمري رحلت نمود. جامي اين سال را  بن محمد داشت يعني ابوالحسن عليخاص از حضرتش 
  (ع) دانسته.  سال رحلت حضرت

اي است كه  ه كبري بايد نام نهاده شود دورهدوران غيبت كبري كه در حقيقت دوران تقي
گرچه از اولياء خدا تا حد امكان با تقيه مقام واليت را از چشم خلق پوشاندند و لذا در اين دوران 

السالم كمتر  عليهم نمايان مصون نماندند ولي الاقل همانند دوران ائمه طاهرين حكام و عالم دگزن
بينيم كه هرگاه اولياء الهي ظهورات  مقتول و شهيد گرديدند. در بررسي تاريخ دوره غيبت كبري مي

و  اند قرارگرفته هقينمايان شده و در مض اند دچار آفت خشم حكام و حسد عالم ولوي را بروز داده
اينجا فقط به  و در 850اند. شرح حال اين بزرگواران در كتب تذكره موجود است شهيد نيز شده بعضاً 

  . كنيم عليهم اشاره مي اللّه سالم  اختصار به شرح احوال برخي از ايشان
صه ه به طور خالك 851سندينو يالعوام م  ةبن منصور حالّج به نقل از تبصر نيدر شرح حال حس

                                                                                                                                                                                              
بستان السياحه، حضرت حاج زين العابدين شيرواني. چاپ سنائي، شرح حال مختصر آن حضرت در كتاب  - 849

رهبران طريقت و عرفان،  در كتابنيز اي  الصهخآمده است.  549-551صفحات قمري،  1315گراور استنساخ 
 آمده است. 1372، انتشارات حقيقت، چاپ چهارم، 125-128محمدباقر سلطاني گنابادي، صفحات 
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  .1370چ دوم، 
 .چاپ دوازدهم، تهران ،ناشر: زوار، ح محمد استعالمىيصحت تذكرة االولياء، فريدالدين عطار نيشابوري. •
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دارد  يند و اظهار مك يم يخدائ يه حالج دعوكعباس بردند  ير بنيه به حامد وزكن شرح است يبه ا
ه حالج كدادند  يم. حامد مشهود را احضار نمود و آنها گواهياء بنمايتوانم معجزات همه انب يه مك

ردند و از او كند. حالج را حاضر ك يه او مرده زنده مكن بدادند يقيخواند و  يت ميخلق را به الوه
م و به نماز و روزه و ي، من بنده خدايغمبرينم و نه پك يم يخدائ يدند. گفت من نه دعويپرس
جلسه نزد  به قتل حالج دادند و صورت يت رأيان در نهايو مفت ير و قاضيرات مشغول. وزيخ

د و ينار دجله ببركست او را به ن ايقضات و فقها ا يبردند و او دستور داد چون فتوا يمقتدر عباس
خته يد و سرش را از دار آويد و گردنش را بزنياو را ببر يرد دست و پايد اگر نميانه بزنيهزار تاز

سال در بالد يكرده مدت كزه يردند و سرش را به نكه گفته بود كد و چنانيجسدش را بسوزان
  852دند.يخراسان گردان

 ةمحمد بن علي بن علـي الميـانجي مشـهور بـه عـين القضـا      ابوالمعالي اين ابي بكر عبداهللا بن  
طـاب  غزالـي   صوفيه حضـرت شـيخ احمـد   سلسله عارف سده ششم هجري از مريدان قطب همداني 

 الذ. بودبي پروا  هايش تهفاي بيانروش حسين بن منصور حالج را داشت و در ثراه بود. او در گفتمان 
وزير سلطان محمود بـن محمـد    قوام الدين درگزينيابوالقاسم  به دعوي الوهيت متهمش ساختـند و

را گرفـت و   ةحكـم قتـل عـين القضـا    ترتيب داد و قشري نمايان  مجلسي از عالم يبن ملكشاه سلجوق
در شب هفتم جمادي الثـاني  و به همدان بردند  بعدو  زندان كردندبه بغداد سپس دستور داد تا او را 

 و بـر دار كردنـد  در سن سـي و سـه سـالگي     كرد ظ ميوع جااي كه در آن هجري بر در مدرسه 525
سـوزانيدند و چـون حسـين بـن     نفت ريختنـد و  سپس پوست از تنش كشيدند و در بوريائي پيچيده، 

و اين اشعار را قبـل از   باد دادند. با او همان كردند كه خواسته بوده بنيز منصور حالج خاكسترش را 
  سروده بود: شهادتش

                                                                                                                                                                                              
عبدالملك اسكاف كه از مريدان منصور بود از منصور سؤال نمود كه عارف كه باشد؟ منصور فرمود آنكه او « - 852

ده سنه سيصد و نه به باب الطاق برند به بغداد و بسردار كشيده دست و پاي را ببرند و چشم را روز دوشنبه ششم ذوالعق
وي را كنده نگونسار بردار كنند آنگاه بسوزانند و خاكش بر باد دهند عبدالملك گفت چشم نهادم آن خود بود و 

العابدين  حضرت حاج ميرزا زين» ند.يك شاگرد وي را حسين نام با او كشتند و ابوالعباس عطا را نيز به سبب او كشت
  .السياحه، كتابخانه سنائي رياضشيرواني، مستعليشاه، 
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 ايم  خدا خواستهما مرگ و شهادت از 
 ايم  گر دوست چنين كند كه ما خواسته

  

  

 ايم و آن هم به سه چيز كم بها خواسته
 853ايم ما آتش و نفت و بوريا خواسته

  

من عشق و عف، مث كتم فمات، مات كه فرمود:  دكن از پيامبر ص نقل مي اعين القضات حديثي ر
 قرنها او بميرد، شهيد مرده است. پسشق پنهان دارد و عو  عفت ورزدهر كه عاشق شود و  854.شهيداً 

. دكـارت  اخـت پرد »قائم به ذات بودن اشـياء « ةفس، به فل857و كانت 856و اسپينوزا 855پيش از دكارت
و  اآشـكار تـا  هـيچ چيـزي را   «. و بر آن بود كـه  استشناخت از راه عقل اثبات كند كه  تابرآن بود 
برآن است  »انديشم، پس هستم مي« طرحبا  و .»بپذيريم توانيم ايم، نمي حس درك نكرده امشخص ب

رسـد و ايـن بـاور را    باز خويشِ ناكامل خود به باورِ وجـودي كامـل   را مطرح و يقين شهودي شد تا 
وجـود خـدا را يقـين پنداشـت. دكـارت هسـتي را از دو        ،»هر كه انديشيد، پس هسـت «همانند يقينِ 

باور داشت و به سبب  »وحدت وجود«دانست. اسپينوزا نيز به گوهر كامالً مجزا، يعني انديشه و ماده 
از كليسا رانده شد. اسپينوزا  »همه چيز در خداست و خدا در همه چيز است«باورهايش و بيان گزاره 

دكارت طبيعت و ماهيت چيزها را به يك گوهر واحد، به هستي يگانه كـه گـاهي    858با رد دوآليسم
 از انديشـه  . طبيعت اسپينوزايي، ساختاري است از ماده وسازد منتهي ميخواند،  خدا و يا طبيعتش مي

دانسـت و بـرآن بـود كـه: در      مي نشناختقابل را  اشياء. امانوئل كانت نيز همانند عين القضات، است
 859د. در اينجا كانت به بيـاني هـم آمپريسـت   ندخالت دارهردو ادراك ما از جهان هم حس و عقل «

داننـد و   معرفت انسان را در ذهن مـي يا ت، زيرا كه عقل گرايان، پايه شناخت است و هم راسيوناليس
د. نشـمار  تجربه گرايان، شـناخت جهـان را همـه زاييـده حـواس انسـان مـي       يا  860ها اكسپريمنتاليست
در زمـان و مكـان،    اشياءدرك حسي بود انسان خواند و برآن  يمكان را صور شهود كانت، زمان و

داند، بلكه ايـن دو مفهـوم را وابسـته بـه      مكان را فراسوي انسان نمي ذاتي انسان است. كانت، زمان و
گفـت: زمـان و مكـان، حـاالت حسـي ماسـت، نـه صـفات جهـان           شمرد. كانت مـي  حالت آدمي مي

                                                                                                                                                                                              
الغرايب)، به كوشش عفيف غسيران، انتشار دانشگاه  شكوي  القضات همداني، (زبده، تمهيدات، مصنفات عين - 853

  .1341تهران، سال 
 .331، ص 1375البالغه،  ، چاپ اول، قم، النشر3االشارات جلد  ،حسين بن عبداللّه شيخ ابوعلي سينا - 854

855  - René Descartes (1596 –1650). 
856  - Benedictus de Spinoza (1632-1677). 
857  - Immanuel Kant (1724 –1804). 
858  - Cartesian Dualism. http://en.wikipedia.org/wiki/Dualism_(philosophy_of_mind)  
859  - Empricism. http://en.wikipedia.org/wiki/Empiricism  
860  - Experimentalist 
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نامد و  مي هاي عملي هبه وجود خدا، و به اختيار انسان را انگار وكانت، ايمان به بقاي روح،  فيزيكي.
ون، عـين القضـات و   طـ . بـا ايـن برداشـت افال   دانسـت  مـي وجدان فردي را مفهـومي مطلـق   يا  اخالق

هايي همانند هيـوم   تيستس. اين انديشه به دكارت و كانت و آگنوگيرند قرار ميدكارت در كنار هم 
 هاي مادي شناخت پديدهبليت قاپذيرفتند اما، در برابر  و الك كه وجود ماده در بيرون از ذهن را مي

برمبنـاي پايـه قـراردادن عقـل بـين دو تفكّـر        861آگنوستيسم يابد. گسترش ميكردند  ابراز ناتواني مي
هسـتند زيـرا    864قرار دارد كه اين دو از انشعابات دوگماتيسـم  863و تفريطي آتئيسم 862افراطي تئيسم

، يونطاما عين القضات، با بيان عشق افال كند. تفكّر رد مي پذيرد و دومي بي تفكّر مي اولي خدا را بي
گـامي فراتـر از دكـارت، اسـپينوزا و كانـت برداشـت. عـين القضـات          اشـياء در بيان شناخت پذيري 

هـاي   دانـد. انديشـه   شـناخت مـي  قابـل  سال پيش، هستي را بـه يـاري عقـل و دانـش،      نزديك به هزار
 او. تسـلط وي بـر ايـن مبحـث اسـت      ةعلم، شناخت، عقل و بصيرت، نشان ةدربار ويعلمي  -فلسفي
در پـنج   865دسيـ . عقل به بيـان پارامن داند ميسرچشمه شناخت و ترين و كاملترين نماد  عاليرا  عقل

 يـزي عين القضات هرچ در كالمدهد.  تنها داوري است كه حقيقت را تشخيص مي سده قبل از ميالد
متصـور   معرفـت د. و هرگـز تعبيـري از   تعبير نمود، علـم نـام دار   عقلكه بتوان معناي آن را مطابق را 
بازتاب واقعيـت عينـي    به عنوانست از حقيقت ا شود، مگر به الفاظ متشابه. به بياني، اين تعريفي مين

و بصيرت چشم درون انسان است كه هرگاه باز شود، بـديهيات عـالم ازلـي را درك     در ذهن انسان.
ي و اينكـه هسـت از نيسـت پديـد نيايـد. بيـان       ييدي است بر قديم بودن هستأكرد. اين بيان، ت دخواه

  عين القضات است كه اين آگاهي را مكاشفه ناميد.  دكارت، ششصد سال پس از
 ينكرضا ديه به دستور حضرت شاه عليخ صوفيخ المشايشاه شيد معصومعليرعبدالحميجناب م

ه ياواخر زند در. پرداختران يه به نشر تصوف و عرفان در ايشاه اول قطب سلسلة صوفيرضاعل
ده بود لذا سخنان يمال و تصوف و عرفان به گوش مردم آن زمان نرسكاز علم و فضل و  يتيفاك

ان رونق بازار خود را در ينما عالم يد آورد و بعضيار جامعه پدكدر اف يشاه التهابيجناب معصوم عل
ش متفق يشان با خويان را در طرد و منع يام و سالطكافتند و با تالش فراوان حيقت يساد اهل طرك

اند و  خوانده »شاه« ه خود راك ينيبر سر و نب يپادشاه ينان را سر خروج است و هوايه اكساختند 
                                                                                                                                                                                              
861  - Agnosticism 
862  - Theism 
863  - Atheism 
864  - Dogmatism. http://en.wikipedia.org/wiki/Dogma  
865  - Parmenides, (520 BC-450 BC). http://en.wikipedia.org/wiki/Parmenides  
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رض و اصحاب غن عوام طبع الوار سخنان ارباب يعت گرفتن است. سالطيد دارند و سنتشان بيمر
  شتند.كت رساندند و يه را آزار و اذيرده و بزرگان صوفكمرض را باور 

رد كراز اخراج يشاه را از شيعل ده بود جناب معصوميا ناميالرعا لكيه خود را وكخان زند  ميرك
ز رستم خان داروغه اصفهان يمرادخان ن يز عليو جنابش به اصفهان مهاجرت فرمود و در اصفهان ن

رون يب يت اهانت و خواريض در نهايف ةكياز ت شان رايرد تا اكرآخور را مأمور يخان امنو اصال
اس و لباس و پالس را غارت كدند و طاس و يت و آزار رسانيشان را اذيرده و اصحاب و احباب اك
ه در كردند، عازم خراسان شدند كرون يردند و دست بسته به خانه داروغه برده و سپس از شهر بك

شاه و يرآخور خود را رساندند و گوش جناب معصومعليمورچه خورت دو فراش غضب داروغه ام
رده كشان را به طهران اخراج يا يگريرستم و اصالن برد و د يده برايشاه را بريش جناب نورعلگو

گذشت  يرمانشاه مكه از كشاه هنگام سفر به خراسان ياالمر جناب معصومعل عاقبت مراجعت نمود.
 م خانيهاحاج ابر كمكشان را محبوس نمود و با يا يبن آقا محمدباقر مجتهد بهبهان يآقا محمدعل

آن جناب را  يرمانشاهان دست و پاكم كخان زنگنه حا يقل يران و مصطفيار اير شهريوز يرازيش
رده و دفن كد ين شهيه در باغ عرش بركدارند  يهم ابراز م يبسته و در رود قراسوء غرق نمود. جمع

ته در شاه داشيبا دربار فتحعل يبهبهان يه آقا محمدعلكرا  ي. شرح دستورات و ارتباط866نموده است
انه در قلع و كشاه و اوامر ملوياتباتش با دربار فتحعلكدرج است و م 867هيراتيتاب خود او و به نام خك

  .868در آنجا به خط خودش مندرج است يه و تملق آقامحمدعليقمع صوف
ان ينما به دست عالم ياء الهيشتن اولكده يق بارز پدياز مصاد يكي يرمانكشاه يجناب مشتاقعل

د. يو سپس به قتل رس 869ر شديفكان ابتدا تينما عالم يشگيهم ةيمشتاق طبق سنت و رواست. جناب 
                                                                                                                                                                                              

 .223-226 صشيرواني، مستعليشاه، صحاج زين العابدين حضرت السياحه،  بستان - 866
 قم. ،ق1412، انتشارات انصاريان رجائى، مهديدر ابطال طريقه صوفيه، محمدعلى بهبهانى،  خيراتيه - 867
معصوم شيرازي نايب  هائي از ضاللت و گمراهي مندرج در كتاب خيراتيه در طرائق الحقايق، محمد نمونه - 868

 .170-186الصدر، صفحات 
در  101-103، در صفحات 1373چاپ دوم،  ،»فرهنگ ديوان اشعار امام خميني« :مه تكفير در كتابدر شرح كل - 869

  كفر در شرح اين شعر:  -ذيل كلمة تكفير
  محتسب را بنوازيد كه زنجيرم كرد             دست آن شيخ ببوسيد كه تكفيرم كرد

نسبت داده شود در گذشتن از گناه يا گناه كسي را تكفير در اصل چيزي را پوشاندن؛ اگر به خداوند «آمده است: 
ديني و كفر نسبت دادن، كسي را كافر خواندن، و (در  پاك كردن. در اصطالح فقهي و كالمي، كسي را به بي

← 
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 يط كه در سلوكم مشتاق معروف است و همانطور يه به سكتار اضافه نمود  هبه س يم چهارميس او
سته و در يز يه ميه در اواخر دوره زندك يرمانكز استاد بود. مالعبداللّه ين يقيق نمود در موسيطر

ان ينما با عالم يادينمود تماس ز يسب اقتدار تالش مك يآن زمان برا ياسيت سياختالل وضع
ه يشتن صوفكند و منظورش از جهاد كشان را به جهاد دعوت يناف برقرار داشت تا اكاطراف و ا

 27رد و در روز ك يه مينمود و مذمت صوف يهر روز بر منبر وعظ م يهجر 1206بود. در رمضان 
راه جناب  يند و عصر هنگام جلويرد و دستور داد تا جهاد نماكالعبداللّه مردم را جمع رمضان م

ه روزه بود با سنگ و چوب ك يرون آمد بستند و او را در هنگاميه از درب مسجد بكمشتاق را 
د خود را به ين صحنه رسيبه ا يدانش بود وقتيه از مركرا  يمضروب و مقتول ساختند. جعفر نام

به نام  يشيروز بعد از واقعه درو 870.د شديرد و او هم شهكآن حضرت  يجمال بر رو ،سنگپرتاب 
من  ير پايتو ز يآورد آن خدا ياد ميه فركبر بلند بود كا مؤذن به اللّه يرسد و صدا يبدال به محل م

 شندكور شده تا ب د و مردم به او حملهيشكق را بيه آن زندكدهد  ياست مالعبداللّه دستور م
د من چون يگو يم .دهند يم يامان يا قهيدق .ميد تا به مالعبداهللا بگوينكدرنگ  يا د لحظهيگو يم

اد يه سه روز فرك يريدرد بگ مكشتن من شكتو بعد از  ،گذرم يمشتاق بخشش ندارم و از عمل تو نم
ع ييمرد و هنگام تش يبخشم و روز سوم خواه يه بدال ببخش و من تو را نمك يو ناله برآور ينك

د يشكمالعبداهللا گفت ب .نندكمن دفنت  ير پايات خراب شود و عاقبت ز ات سقف بر جنازه جنازه
درد  مكبه ش يآن روز مالعبداهللا مبتل يز او را زدند تا نفسش گرفتند. فردايق را و مردم نيافر زندك

ع يير بازار تشياش از ز جنازهه مرد و كد تا سه روز يدر ين به چنگ مياز شدت درد فرش زم وشد 
ه كردند كرمان دفن كه يبدال در مشتاق ير پايردند و سقف بازار بر آن خراب شد و او را در زك

                                                                                                                                                                                              ← 
هاي نسبتاً دور) رسماً از يك جامعة ديني بيرون كردن. سابق بر اين، كه توجه و حساسيت مردم نسبت به مسايل  گذشته
هاي فراوان شده است؛ و چه بسا  يشتر بود، تكفير در واقع سبب قطع رابطه با اجتماع بود. از تكفير سؤاستفادهديني ب

گرفته است.  اند. غالباً تكفيرهاي سياسي زير پردة تكفير ديني صورت مي گناه كه از اين راه به قتل رسيده اشخاصي بي
او شده است، ماجراي كشتن مشتاق (حضرت مشتاقعليشاه از مواردي كه در دو سدة اخير تكفير كسي باعث قتل 

 اللّهي) در كرمان است.... كرماني از مشايخ سلسلة نعمت
و  83-86السياحه، صفحات  شرح حال حضرت مشتاق در اكثر كتب تذكره آمده است. نگاه كنيد به بستان - 870

و  188-194، جلد سوم، صفحات طرائق الحقايق محمدمعصوم شيرازي، تصحيح محمدجعفر محجوب، چاپ سنائي
جنات الوصال جناب نورعليشاه اول و رساله غرايب جناب رونق عليشاه. در خيراتيه آقا محمدعلي بهبهاني معروف به 

 كش نيز شرح شده است. صوفي



 اسالم در  علوم سياسيمباني عرفاني     412

  871. مثَُّ اْنظُُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمَكذِّبنياست  يهنوز هم باق
ه ك يدر زمانام زمان خود بود. كد علماء سوء و حيز تحت فشار شديشاه اول نيجناب نورعل
ات در انزوا يه نام عرفان و تصوف و معنوكران مهاجرت نمود سالها بود يشاه به ايجناب معصومعل

شاه اول و ير جناب نورعلينظ يهائ تيت شخصيشاه با اهداء جان خود و با تربيبود و جناب معصومعل
ران يه را به ايالله ه نعمتيه رضويران گشود و مجدداً سلسلة علويشاه باب رحمت را بر ا يضعليف

ت شده ين و تربيشاه اول جانشيجناب نورعل يبهبهان يد نمود. پس از قتل او توسط آقامحمدعليتجد
خ تصوف يپرداخت. دوران آن جناب از لحاظ تار يج عرفان و تصوف اسالميآن جناب به ترو

در مدت « :872سندينو يآن زمان م يلكت يت است. در شرح وضعياز دوران جاهل ينمونه بارز
دند و اهل ينام فقر شن ،ده بوديران نرسيقت بگوش اهل اينبرده و اسم طر يسكشصت سال نام فقر 

در  يباقرار آمدند و قوم يدند گروهيامل رسكض يبف يدند و بعضيطالب گرد يدند جمعيق ديطر
دانستند شان را يقت ايگر حقيفه دياست دشمن فقرا شدند و طايثر بسبب حب جاه و ركار زدند اكان

گر يد يردند و بعضكبار كو حسد بردند و عناد و است كگر رشياما عمل نمودن نتوانستند و زمرة د
گر چون صفات يد يو جمع ،ردندكم يش بيساد بازار خوكشمردند از يخود را عالم و دانشمند م

ده و يصفات حم نآشتن را از يدند و خويشان دياء را در اياء و افعال اوليدة اوصيا و اخالق حميانب
م در يشان نمائيقه ايه اگر مدح طركدند يدند ترسيد يو بر يده عرياطوار گز ده وياحوال پسند

م نه قوت يا ار بر خود گشودهكم زبان انينكشان يردار اكم و اگر اقرار بر يا قت قدح خود نمودهيحق
الّنار شان اندازند يارا بمحفل  شيه خوكشان متّصف سازند و نه قدرت آنيه خود را باوصاف اكآن

ه قاعدة اهل كنآنون بدكا .شان گشادندياد لجاج و عناد نهادند و زبان لعن و طعن برايگفته بن َوالَالعار
ب نفس سخن يب اخالق و تأدياضت و عزلت و مجاهده و تهذيه از ركه هركران عموماً چنانست يا

د و اسم يه سر جويه روح و تخليه قلب و تجليقت و تصفيل طريل باطن و تحصيمكق تيد و طريگو
م و رضا و فقر و فنا يو تسل يقت و رسم معرفت بر زبان آورد و راه زهد و تقويقت و نام حقيطر

اگرچه عالّمه زمان و ابوذر و سلمان وقت بوده  ،افر و ملحد استكس ك نه آنيشاهد و ب يسپارد ب
ند و از مسائل كس گفتگو ض و نفاس و از غسل ارتمايو سهو و ح كاز ش يسكباشد و اگر 
ا دم زند و شارب را گرفته دست پا را حنا يع و شرا و زخارف دنيلة ربا خوردن و بيتجارت و ح

                                                                                                                                                                                              
   كنندگان چگونه بوده است. بنگريد كه پايان كار تكذيب. پس 13سوره انعام، آيه  - 871
 .86-91حاج مالزين العابدين شيرواني، مستعليشاه، چاپ سنائي صفحات  السياحه، حضرت بستان - 872



  413     سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت

 

ا ي يبخدمت مفت يز چند درهمين يد و گاهيامام جماعت نماه بمسجد رفته خود را ب ينموده و گاه
اجهل ناس و ارزل مردم بوده و به مؤمن و موحد است اگرچه يشا يشبهه و ب يس بكامام گذارد و آن

ه كنيه خود را دانشمند شمارند قائلند باك يه اشخاصكتر آن آلوده باشد طرفه يو مناه يع مالهيبجم
با  .او در دوزخ معلوم است يند جاكق مذهب نيه تحقكن آباء و اجداد مذموم و هريردن دكد يتقل

شان يند و با فرقه دروكش و مذهب كيق برآمده تفحص يدر مقام تحق ين گفتار اگر شخصيوجود ا
ضرب لعن وجودش را از ه و ب كطعن هال غيتبه نه يد نعوذباللّه هر آيرت نماشان معايو زمره صوف

احت يق سيران با قدم تحقيشور اكدر تمامت  يزهوشيت يند و اگر خردمندينما كپا يلوح هست
ده ياعمال و افعال مردمش بدد و بر يند و با هر فرقه و صاحب خرقه معاشرت و مجالست نماك

چ فرقه از يار نبندد و در هكش ينفس خو ينگذرد و بر هوا يق صدق و راستيانصاف بنگرد و از طر
فه از يچ طايد و در هياضت نخواهد ديار اهل ورع و زهد و طاعت و عبادت و مجاهده و ريفرق آند

ل و صبر و امثال كصفا و توم و رضا و صدق و يراه عزلت و قناعت و تسل كشور سالك ف آنيطوا
الحاد ه ند او را بيهم نماتّاسم و عارف و م يس صوفكنند برآنكه اطالق كد مگر آنينها نخواهد شنيا

دالبطون و بندگان شهواتند عالوه بر يثر دانشمندان زمان عبكه اشود ك مي نجا معلوميو از ا ،و زندقه
ار يش يواهمه انداخته با خوه ه بيسخنان داهه بز يام را نكو ح كردند و ملوكه با فقرا عداوت كنيا

سر  يسكه ه بكرا يه دارند زيفه داعيطا نيه اكاصل گفتن گرفتند  يشان و بيلمات پركساختند و 
رفتند و يبپذ يجو ن مزخرفات را از دانشمندان فتنهيا َامللك َعقيمز مضمون يشان نيارند و ايفرود ن

  »الزم گرفتند.فه را بر خود يطا نيذاء و آزار ايا
م خان زند و يركت يذاذاء و ير شد پس از اكشاه ذيه در شرح حال جناب معصومعلكهمانطور 

دن گوش جناب يتاً بريمرادخان در اصفهان و نها يذاء عليراز و سپس اياخراج آن جناب از ش
ومت وقت اصفهان جناب كخورت به دستور ح شاه در مورچهيشاه و جناب نورعليمعصومعل

شاه به ارشاد و يداشت و چون جناب نورعل ام جاهل قراركشاه همچنان در فشار جهال و حينورعل
د و علماء سوء نزد امراء و يچيش در بالد پيت بزرگوارياد داشت صيدعوت عباد مجاهدت ز

 يه قدرت متهم داشته لذا از لطفعليدان به قصد تهيمر يآور سلطنت و جمع يرا به دعو ين ويسالط
ار و عداوت درآمده و كاز راه اف يفطر تادسان بر حينما د و عالميار ديت بسيخان زند آزار و اذ

خبر چون خود رساندند.  يب يا عده ير جنابش نوشته و به امضايفكدر طعن و لعن و ت يمحضر يحت
ه ركتب تذكبحرالعلوم در  يدمهدير جنابش از سيفكم تكبر ح يواقعه درخواست علماء سوء مبتن
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ز در حلقة ارادتمندان جناب يدبحرالعلوم با آن جناب شده او نيدرج است منجر به مالقات س
سخت  يبهبهان يشاه درآمد. به هرحال جنابش مصون از جهل علماء سوء نبود و آقا محمدعلينورعل
مت فرمود. دو بار در يات عزيشند ناچار به عتبات عالكبند بايه هرجا بكب حضرتش بود يدر تعق

واصل  يزديبه رحمت ا هـ1212تاً در يردند و نهاكات داشت مسموش يه در عتبات عالك يقفتو
  .873ديگرد

ه كه بود يخ صوفياز مشا يرمانكشاه  ياظم ملقب به مظفرعلكرزا يبن م يرزامحمدتقيجناب م
ار يظاهر جور بس يز از علمايشاه نيد قرارگرفت. جناب مظفرعليشاه شهيعل ت جناب مشتاقيتحت ترب

داده بود،  يز فتويشاه نيبر قتل جناب مشتاقعل كهه ين صوفياز معاند يرمانكد و باالخص مالعبداهللا يد
ت يموفق نشد نها يرد تا در زمان آقامحمدخان قاجار جنابش را به قتل برساند ولك ياديتالش ز

ه از ك يرمانشاهك يه آقامحمدعلكشاه گشت يپس از فوت آقا محمدخان نوبت سلطنت فتحعل
جناب  يرازيخان ش ميابراه يش معروف بود به اعتضاد حاجك يان ظاهر و به صوفينما جمله عالم

 يرمانشاهك يآقامحمدعل 874.ردكار نمود و مسموم يت بسيرمانشاه آورد و اذكشاه را به يمظفرعل
تاب خودش كشاه در يبا فتحعل ياتبات وكشاه داشت و صورت ميبا دربار فتحعل ياديار زيارتباط بس

 875.ه آورده شده استيراتيتحت عنوان خ
ه كبود  ين روميالد متشابه موالنا جالل يماالت ظاهركاز لحاظ علوم و  يرمانكشاه يمظفرعل

بود مرشد  ياو ام يقرارگرفت و مرب يزيداد تبركن مليالد ت شمسيه تحت تربك يهمانند و
شمس و مشتاق  يعنيز يبزرگوار ن ن دويا يبود و مرب يز اميشاه نيجناب مشتاقعل يعنيشاه يمظفرعل

به نام شمس سرود او  كه يز همانند مولويوان اشعارش را نيشاه ديد گشتند. جناب مظفرعليهردو شه
گداز با  و اتش را به نام مشتاق سرود و در مراتب عشق و فقر و فنا و سوزيز مقطع قصائد و غزلين

  876.بوده استبرتر  يمت اشراق و مشاء از مولوكبرابر و در ح يمولو
صاحب  يشبستر خ محموديه به شك يشبستر يرمانكع يبن خواجه شف  يمهد جناب آقا محمد
در  يمجاز در ارشاد با لقب معطرعلاول شاه يخ جناب نورعلياند از مشا هنستگلشن راز منسوب دا

                                                                                                                                                                                              
 .197-203الحقايق، شرح حال موالنا محمدعلي نورعلي شاه (اول) جلد سوم، صفحات  طرائق - 873
 .483-484العابدين شيرواني، صفحات  السياحه، حضرت حاج مالزين نگاه كنيد به بستان - 874
 قم. ،ق1412، انتشارات انصاريان رجائى، مهديدر ابطال طريقه صوفيه، محمدعلى بهبهانى،  خيراتيه - 875
 العابدين شيرواني. السياحه، حضرت حاج مالزين نگاه كنيد به بستان - 876
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طهران معاودت نمود و  كبه دارالمل وه از دربار احضار كده بود يونت گزكحون آباد همدان سيج
ن به جنابش زد يچندان چوب و تبرز يباش ياهللا خان نسقچ به امر شاه آنجناب را چوب زدند و فرج

  877.را وداع فرمود يدارفان يهجر 1217هفت روز در  -ه بعد از ششك
رمان كم كشاه اول تحت ظلم حايخ حضرت مجذوبعلياز مشا يرمانكشاه يعل جناب نظام

ها و  د و بعد از اهانتيت فراوان رسانيذاء و اذيار قرارگرفت و به آن بزرگوار اكخان ستم ميابراه
خان به  ميه ابراهكد تا آنيت اختالل احوال گذرانيود و تا چند سال در غامها اخراج بلدش ن تياذ

  878.حق را اجابت فرمود يداع 1242در  رمان بازگشت وكد و جنابش به يدارالجزا خرام
ن آنها نسبت به كين و يز به جهل قاتليخ ثبت است نيه در تاركاء خدا ياز اول ياريشه قتل بسير

به شيخ اشراق از دانشمندان  معروفشهاب الدين يحيي سهروردي گردد.  يعرفان و تصوف برم
پروا  بي اش در اظهار عقيده اوبسيار توانا بود. و ديني مسائل فلسفي  درزمان خود و و صوفيه بزرگ 

بود از اين رو مورد دشمني متعصباني كه توان درك انديشه هاي او را نداشتند قرار گرفت و مانند 
 علماءكه چون به حلبه رفت و با اند  انديشمندان بزرگ تكفير و كشته شد. درباره قتل او گفته ديگر

و به فرمان  قرار گرفتو كينه و تكفير آنان  تداآن ديار به بحث و مناظره پرداخت مورد حس
قتل  به قتل رسيد. 587سال  درسلطان ايوبي به دست فرزندش الملك الظاهر فرمانرواي حلب 

 يفرزند) مولو يكبدست خانواده (زن و  ين بلخيالد موالنا جالل يمرب يزيتبر دداكن مليالد شمس
ن محمدبن يالد گشت و او را سر زد و قتل شمس ير مغولياس يزيه در فتنه چنگكخ عطار يو قتل ش
بن  يخ علين شيالد نيدن) زيو قتل (سربر يقمر 876د اول در يمعروف به شه كين ميالد جمال

 عارف بودند ير از فقهاكرالذيه دو نفر اخك يقمر 911در  يد ثانيمعروف به شه ياحمد عامل جبل
اق كرامي قاضي صاعد كه پيشواي حنفيان نيشابور بود و ابوبكر اسح نيشابور،در . از آن جمله است

رئيس كراميان از علماي مخالف ابوسعيد بودند كه فتواي قتل ابوسعيد را هم از سلطان گرفتند ولي 
سرانجام هر دو به خاطر اشراف ابوسعيد بر خواطر ايشان، از انجام اين انديشة خود خودداري كردند 

  879 كه داستان آن در اسرار التوحيد خواندني است.
ه پس از رحلت جناب ك يشاه اصفهانينعليحضرت حساول شاه ين جناب نورعليجانش

                                                                                                                                                                                              
 .505-506العابدين شيرواني، صفحات  السياحه، حضرت حاج مالزين نگاه كنيد به بستان - 877
 .506العابدين شيرواني، صفحه  السياحه، حضرت حاج مالزين بستاننگاه كنيد به  - 878
 .1371اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد، محمد بن منور، تصحيح شفيعي كدكني، انتشارات آگاه  - 879
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از علماء بالتفات  يد و چون جمعيز گردين ينكشاه ديحضرت رضاعل ينيد به جانشيشاه مؤينورعل
ار شدند و به حلقة ارادت حضرتش يجهالت هش يدار و از مستيحضرتش از خواب غفلت ب

رده ك يكام جور را تحركاز فقها ح يا هرقفان واقع شد لذا ينما درآمدند همچنان مورد حسد عالم
بر قتل حضرتش  يردند و فتوكت يشاه قاجار سعايعل دند و نزد فتحيمورد مؤاخذه و اهانت گردان

تهران آوردند و پس از مالقات،  كآن حضرت نموده و به دارالمل يرگران بر پايدادند و زنج
و لذا حضرتش را به اصفهان عودت اند  مودهينندگان راه حسد پك تيه سعاكافت يشاه دريفتحعل
  880.داد

ا به ياهل دن يشگيوه هميز بنابر شيشاه اول نيحضرت مجذوبعل يعنين آن حضرت يجانش
فر آن حضرت كبه الحاد و  يان فتوينما از عالم يران تصوف و عرفان جمعكت حسودان و منيسعا

ه به ناچار كردند كت آغاز يذن باب با خود همراه نمودند و آزار و ايا ز دريام را نكنوشتند و ح
  881.ز مهاجرت فرموديحضرتش به تبر

ان ين و حسد مالّنماكيز مورد عداوت و يشاه نين حضرت مجذوبعليشاه جانشيحضرت مستعل
ه حضرتش ضالّ و مضلّ كردند كم فارس را اغوا كرزا حايم يقرارگرفت و آنها شاهزاده حسنعل

ز آن حضرت را يرزا نيم يگسلد و حسنعل ينداران را از هم ميرازة ديراز شيشان در شياست و اقامت ا
   راز روانه اصفهان نمود.ياز ش

ه يالله ه نعمتيشاه قطب سلسله صوفيسلطانعل يگناباد يدختيحضرت حاج مالسلطانمحمد ب
بار به جان حضرتش سوء قصد نمودند  نيان قرارگرفت و چنديز مورد حسد مالّنماين يشاهيسلطانعل

له نان قاق مسموم شدند، و چون هر يان بوسياز مالنما يكيله يافتاد منجمله در مشهد بوسيه مؤثر نك
ن مشتعلتر گشت و عداوت يشد آتش حسد حاسد يروز بر اشتهار حضرتش در فضائل افزوده م

ه حضرتش مشغول وضو گرفتن ك يهنگام يقمر 1327تاً در سحرگاه يه نهاكنيشتر تا ايان بينما عالم
ش را فشردند تا به شهادت نائل كمبار يور شده و آنقدر گلو شان حملهيزل خود بود به ادر باغچه من

نجف به  در وقتي سخنان سلطان محمدكه «: 883نويسد يكي از معاندين تصوف خود مي 882.آمد
                                                                                                                                                                                              

 .81-83العابدين شيرواني، صفحات  السياحه، حضرت حاج مالزين نگاه كنيد به بستان - 880
 .416-423العابدين شيرواني، صفحات  السياحه، حضرت حاج مالزين ننگاه كنيد به بستا - 881
شرح حال حضرت سلطانعليشاه در كتاب نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري نگارش حضرت حاج  - 882

 .1386ثراه آمده است. انتشارات حقيقت، چاپ....  سلطانحسين تابنده رضاعليشاه ثاني طاب
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  . »صادركردند را ايشان حكم قتل او آخوند خراساني رسيدآيت اهللا اطالع 
ن و حسد كيز مورد خشم و يشاه نيحضرت سلطانعل فهيفرزند و خل يشاه ثانيحضرت نورعل

د و يمات و حوادث روزگار گرديگرفت، آن حضرت پس از شهادت پدر گرفتار نامال جهال قرار
حضرتش فراهم نمودند. هنوز  يت برايمرتباً از طرف دشمنان فقر و عرفان موجبات زحمت و اذ

ن يو توطئه حاسد يكه به تحركش از پنجاه روز از شهادت پدر بزرگوارش نگذشته بود يب
دخت غارت يو راهزن بلوچ به گناباد آمد و منازل آن حضرت و بستگانش را در ب يساالرخان جان

پول حضرتش را  يمحبوس نمود و پس از اخذ مقدار دمنياز اقوام در جو يشان را با جمعينمود و ا
مه راه يتاً در نيه نهاكت داد كن آنجا حريم به معانديق جنگل به عزم بردن مشهد و تسلياز طر

ابراز عداوت و  يبرا يباز فرصت يمستخلص شده و به گناباد مراجعت فرمود. در جنگ اول جهان
خته و حضرتش را يشان ريبه منزل ا 1333قزاقان روس در  يكن افتاد و با تحريبدست معاند يدشمن

شان محرز و يعمل انسول روس صحت كت دادند و پس از مالقات با كه حريدريبه تربت ح
د يخته بودند مسموم گرديه در قهوه رك ياشان با سمكدر  1337تاً در سال يدند. نهايمستخلص گرد
   884.فرمود يدن به تهران خرقه تهيو قبل از رس

ومت كز در حين يگناباد يشاهيسلطانعل يالله تابنده قطب سلسلة نعمت يحضرت حاج عل
  د. يبه شهادت رسق  1417رمضان  6در مسموم و  يا رهيزنج يها در غائله قتل ياسالم يجمهور

اء ياء و اوليشتن انبكده يه از پدكت شده ي(ع) روا از حضرت رضا يون اخبار رضا، خبريدر ع
شته كص)  امبرينان پيهمة ما (جانش« :885نديفرما يبرند و م ينام م يخيده مستمر تاريپد يكبه عنوان 

                                                                                                                                                                                              ← 
. 184 صفحه 1381گذرد، چاپخانه دفترتبليغات اسالمي، چاپ دوم، بهار  درخانقاه بيدخت چه مي ،محمد مدني - 883

شود ولي چون از طرف همكيشان  ورز است و در كتابش مطلبي قابل توجه يافت نمي هرچند نويسنده مذكور غرض
اسالمي صورت گرفته كه  كند سخنش درج شد. نكته ديگر اينكه چاپ اين كتاب توسط دفتر تبليغات خود اقرار مي

  در آنجا شاغلند. آخوند خراسانيبسياري از همفكران او و 
 .13يادنامه صالح، انتشارات حقيقت، چاپ سوم،..... - 884
حدثنا متيم بن عبد هللا بن متيم القرشي قال حدثين أيب عن أمحد بن - ٥، ح 203 –204:صص 2عيون اخبار الرضا، ج:  - 885

صلت اهلروي قال قلت للرضا ع  ابن رسول هللا إن يف سواد الكوفة قوما يزعمون أن النيب ص مل يقع علي األنصاري عن أيب ال
�الته فقال كذبوا لعنهم هللا إن الذي ال يسهو هو هللا الذي ال إله إال هو قال قلت  ابن رسول هللا و فيهم  عليه السهو يف 

قي شبهه على حنظلة بن أسعد الشامي و أنه رفع إىل السماء كما رفع عيسى قوما يزعمون أن احلسني بن علي ع مل يقتل و أنه أل
ذه اآلية َو َلْن َجيَْعَل اهللَُّ ِلْلكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َسِبيًال فقال كذبوا عليهم غضب هللا و لعنته و كفروا  ابن مرمي ع و حيتجون 

← 
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شت كانه خواهند يشته خواهم شد و مرا بطور مخفكه كز به خدا سوگند يم و خودم نيشو يشده و م
ل از طرف خدا او را خبر يده و جبرئي(ص) به من رس خدا شناسم و از رسول يه من خودم او را مك

  داده است.

  واليت انبياء و اوصياي آنها 
ت يوالن ين است و ايزم يفة خدا بر روير آن رفت مختص خلكه ذكه همانطور يلكت يوال

جامعه مورد در ه كاست  يزيامالً متفاوت از آن چكت ين واليست و ايچ وجه قابل غصب نيبه ه
ق اذن و انتصاب از سابق به الحق يه از طريلكت ياست. وال ياسيت سيمكحا يبه معن ونظر مردم 

ل داده كيخ را تشياء در طول تارين سلسله انبيو انتصاب صرف به امر خداوند است و اشود  مي منتقل
، انتخابات، و يريگ ير غصب، زور، رأيبه انحاء مختلف نظ يومتكت حيس والكو خواهد داد. برع

باشد.  يم يا گروهي يا افراد به طور فرديمشابه قابل انتقال به فرد  يارهايو مع يانتصاب و پدر فرزند
مأخوذ از ولى است مثل بر وزن نصير،  »ولى« كه بدان«: 886نديفرما يم ت و مراتب آنيان واليدر ب

معنى محب و صديق و نصير، و به  معنى قرب و دنو و باران بعد از باران است و ولىبه  ضَرْب، كه
معنى امارت و سلطنت، و به  معنى ملك وبه  كسر واوبه  واليت بالفتح مصدر آن است و وِاليت

حب و خويش و همسايه و هم قسم و هم معنى مالك و بنده و آزادكننده و آزاد شده و مصابه  موال
منزل و شريك و پسر و عم و پسرخواهر و رب و ناصر و منعم و منعم عليه و محب و تابع و صهر كه 
داماد باشد يا مطلق خويش نسبى يا سببى باشد و از اين جهت مالّ سعد تفتازانى گفت كه: بر فرض 

از زبان گهربار حضرت رسول(ص)، مولى را  887(ع) َمْوالهُ َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفهذا َعلىٌّ تسليم صدور 
و  تواند باشد. چندين معنى است و لفظ مشترك دليل مدعاى بزرگى كه مبناى اصل دين باشد نمى

                                                                                                                                                                                              ← 
ن احلسني بن عل ي ع سيقتل و هللا لقد قتل احلسني ع و قتل من كان خريا من احلسني أمري بتكذيبهم لنيب هللا ص يف إخباره 

غتيال من يغتالين أعرف ذلك بعهد معهود إيل من  لسم  املؤمنني و احلسن بن علي ع و ما منا إال مقتول و إين و هللا ملقتول 
ل َو َلْن َجيَْعَل اهللَُّ ِلْلكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َسِبيًال رسول هللا ص أخربه به جربئيل عن رب العاملني عز و جل و أما قول هللا عز و ج

هم لن  فإنه يقول لن جيعل هللا لكافر على مؤمن حجة و لقد أخرب هللا عز و جل عن كفار قتلوا النبيني بغري احلق و مع قتلهم إ
 .التفويض يف هذا املعىن يف كتاب إبطال الغلو و جيعل هللا هلم على أنبيائه ع سبيال من طريق احلجة و قد أخرجت ما رويته

 .169-186، چاپ سوم، صفحات 1362المؤمنين،  حضرت حاج مالسلطانمحمد سلطانعليشاه، بشارت - 886
 : هركس من موالى اويم، پس اين على موالى اوست.420، ص 1كافى، جلد  -887
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حسب اعتبارات مختلفه به  عبارات مختلفهبه  حقيقت واليت به همه معانى مشيت است كه از آن
تعالى و فعل حق و وجود  الرّحمن و اضافه اشراقيه حق تعبير كنند؛ مثل عرش و كرسى و نَفَس

البشرط و كلمه كُن و فيض منبسط و حق مخلوقٌ به و بسيط الحقيقة و حقيقت محمديه(ص) و 
علويت على(ع) و مقام معروفيت حق و مقام معبوديت و محبوبيت حق و غير ذلك منَ االسماء. و 

را من حيث اسميت هيچ حكم بلكه هر حكم و هر خبر  اين مشيت چون اسم اعظم الهى است و اسم
كننده و  واسطه اسم جارى شود، آن حكم و آن خبر بر مسمى است كه هيچ اسم در نظر حكمبه  كه

كنيد  يعنى اينها كه شما عبادت مى 888ِاْن ِهَى ِاّال َاْمساءٌ خبردهنده نيست و از اين جهت فرمود: 
ُتُموها َا نيايند؛  كلّى در نظربه  اسماءاند كه بايد ُتْم َو اَمسَّيـْ يعنى شما اينها را از اسميت بيرون  ُكمؤ نـْ

ايد. و چون از اسم هيچ حكم و  كرده 889َكِلَم َعْن َمواِضعهاايد و تحريف  ايد و مسمى قرار داده برده
توسط اسم جارى شود، بر مسمى جارى به  هيچ خبر نيست، پس هر حكم و هر خبر كه از مسمى

هركس عبادت كند اسم «عنوان اسم و از اين جهت فرمودند در اخبار كثيره كه: به  خواهد بود لكن
را دون معنى كافر است و آن كس كه عبادت كند اسم و مسمى را مشرك است و آن كس كه 

؛ يعنى چون اسم را مسمى و منظور اليه 891»اسم بر او، موحد است 890ايقاعبه  عبادت كند معنى را
شود؛  وقت در مقابل معنى ثانى مى شود و در آن داديد، اسم از اسميت خود بيرون و مسمى مى قرار

به  نظر نيايد، ناظر اسم كافر است و اگر معنى همبه  نظر نيايد كه اگربه  نظر آيد و چهبه  چه معنى
عنوان اسم، اين به  آيد، مشرك است و اگر اسم هيچ در نظر نباشد، بلكه معنى در نظر آيد نظر

جهت در كلمات بزرگان وارد شده كه مقام غيب عماست و غيب  شخص موحد است. و از اين
توان گفت واحد و نه كثير و نه غير ذلك و در مقام واحديت  مطلق و مجهول مطلق است كه نمى

ام غيب اضافه و ، يعنى در مقجاَئِت الكثرُة َكْم ِشئتَ همه اسماء و احكام جارى است كه در اين مقام 
نسبت و صفت و موصوفى نيست و مقام ظهور كه مقام مشيت باشد كه عنوان مقام غيب است، تمام 

حسب اين عنوان، همه به  و صفات و تمام اسماء ظاهر گشته؛ يعنى 892نسب و اضافات و تمام سلُوب

                                                                                                                                                                                              
 ايد. آنها نهادههايى است كه شما و پدرانتان بر  : نام23سوره نجم، آيه  - 888
 دهند. كلمات خدا را از جاى خود تغيير مىُحيَّرُِفوَن الَكِلَم َعْن َمواِضِعه : 46سوره نساء، آيه  -889
 ايقاع: هماهنگى. -890
 من عبد االسم دون املعىن فقد كفر و من عبد االسم واملعىن فقد اشرك....: 179، ص 54بحاراالنوار، جلد  -891
 ها. ىسلوب: ج سلب؛ جدا شدن -892
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د و علويت على و اين مقام مشيت كه محمديت محم گردد. صفات و كثرات و اضافات هويدا مى
كه مرتبه اعالى  است، مرتبه اعالى جان عالم كبير است نظير مرتبه اعالى جان عالم صغير و چنان

جان عالم صغيرْ تمام معلومات عالم صغير را داراست در هنگام غفلت مرتبه ادناى جان انسان صغير 
ازد، بايد استمداد از مفكّره و اگر بخواهد مرتبه جان انسان صغيرْ معلومى را در نزد خود حاضر س

توسط مفكّره و قوه استحضار كه از جنود مفكّره است، آن معلوم را از مقام اعالى به  خود جويد و
كبير كه حقيقت محمد  جان تنزّل دهد و در مقام خود حاضر سازد؛ همچنين مقام اعالى جان عالم

اراست كه تمام موجودات اين عالم باشد و كبير را د باشد كه مقام مشيت است، تمام معلومات عالم
يك از  كه در هنگام غفلت و عدم توجه مقام ادناى عالم صغير كه مقام خيال باشد، هيچ چنان

معلومات مقام اعلى حاضر نيست در نزد او، همچنين در هنگام عدم توجه مقام صدر حضرت 
ك از معلومات مقام اعالى جان ي كبير است، هيچ وجهى مقام ادناى جان عالمبه  محمد(ص) كه

باشد، در نزد او حاضر نخواهد بود و چون خواهد  كبير كه مقام اعالى جان آن حضرت عالم
منزله مفكّره و قوه به  معلومات خود را در مقامِ نازل حاضر سازد، بايد استمداد از جبرئيل كه

كند و بر مقام صدر آن استحضار است بجويد تا جبرئيل از مقام اعالى خود آن حضرت اخذ 
شويم يا تعليم داده  حضرت نازل سازد. پس صحيح است كه ما هر وقت بخواهيم دانا شويم، دانا مى

شود آن علمى كه ما داريم و  شويم و صحيح است كه بفرمايند كه اگر علم ما زياد نشود تمام مى مى
رويم و  عرش رب مىبه  د، ماهاى جمعه يعنى در مقام اجتماع قوا و جنو صحيح است كه ما در شب

ما كاَن و ما هو كاِئن و  كنيم با علم مستفاد؛ در عين اينكه مكرّر در اخبار وارد شده كه علم رجوع مى
دانيم. و صحيح است آنچه وارد شده است كه جبرئيل از قلب محمد(ص) اخذ  را مى 893ما َيكون

قرآن در شب قدر مجموعا بر ساخت و صحيح است كه  كرد و بر صدر آن حضرت نازل مى مى
كرد و صحيح  بيت المعمور يا بر قلب محمد نازل شده و نجوما جبرئيل بر صدر آن حضرت نازل مى

نزول جبرئيل بود و صحيح است حبس وحى از آن حضرت و به  است كه حضرت محمد محتاج
استاد جبرئيل  جبرئيل با اينكه على(ع) كه پيرو آن حضرت بود،به  صحيح است احتياج آن حضرت

و چون عالم صغير نمونه و آيينه  حسب مقام علويت خود كه مقام محمديت محمد است.به  بود
كبير را از شناسايى جان انسان صغير كه نسخه مختصر  سراپانماى انسان كبير است، بايد جان عالم

كبير را نيز مراتب  لمكه جان انسان را مراتب بسيار است، جان عا كبير است شناسا شد كه چنان عالم
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واسطه مرتبه ادناى جان كه قواى ظاهر باشد، از به  كه مرتبه اعالى جان انسان بسيار است. و چنان
اين قوا علم حاصل  واسطهبه  جزء و كلّ مملكت تن باخبر است، بلكه از خارج مملكت تن نيز

ود كه مقام صدر انسان كامل واسطه مرتبه ادناى خبه  كبير كند، همچنين مرتبه اعالى جان عالم مى
كه مرتبه اعالى جان انسان  كند. و چنان جميع ذرات مملكت حاصل مىبه  باشد، علم حصولى

داند، همچنين مرتبه  تمامى قوا و مدارك، بلكه تمامى اعضاء و جوارح تن را به علم حضورى مى
نظر كن در جان  داند. علم حضورى جميع ذرات وجود مملكت خود را مىبه  كبير اعالى جان عالم

انسان بلكه در جان حيوان كه اگر استخوانى از تن او بشكند، چگونه با جنود خود كه روح حيوانى 
شود كه اگر بجا آورند، زود دور آن استخوان از دو  و مركب او كه خون باشد، متوجه آن محل مى

رده نگاه دارد كه با اول كه طرف رباطات بروياند و دو طرف استخوان را به رباطات با هم وصل ك
همان طريق به  جاى اول نياورند آن استخوان شكسته را ــبه  شود و اگر صحيح بوده، هيچ فرق نمى

دارد كه آن عضو از كار  كه از جاى خود بيرون است ــ از دو طرف آن استخوان را به رباطات نگاه
علم حضورى، از تمام به  است كه خود نماند؛ نهايت اين است كه كج خواهد جوشيد. غرض اين

كه شايسته اوست، به او رساند و  تن و قواى نباتيه و حيوانيه باخبر است كه حقّ هر يك را چنان
را هر يك در هر  895دارد مثل اينكه جنود غاذيه 894ال َيْشَغله شأٌن َعن شأنكه جان انسان مرتبه  چنان

مثل اينكه جنود جاذبه را در معده و كبد و قلب و دماغ و  ]و[شغل خود مشغول دارد به  محلّ خود
و دافعه و مغيره و مشبهه و  896كار خود مشغول دارد و همچنين جنود ماسكهبه  در جميع ذرات تن

و مدارك ظاهره و باطنه  كار خود مشغول دارندبه  و مولّده هر يك را در محلّ خود 897ملصقه
دارد و  يك جان را از شغل ديگرى باز نمى كار دارد كه كار هيچبه  حيوانيه را با قوه عاقله مشغول

كه جان عالم صغير نسبت به قوا و  و چنان ال َيْشَغله شأٌن عن شأنكبير  همچنين است جان عالم
اجزاء تن خود همين مقام را دارد؛ به  كبير نسبت دارد، همچنين جان عالمُكْن َفيكون مدارك مقام 

  صور ذهنيه خود كه:به  موجودات عالم، نسبت جان انسان استبه  كبير لمبلكه نسبت جان عا
ها اگر نازى كند گاهى زهم پاشند قالب        به اندك التفاتى زنده دارد آفرينش را  
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  و نعم ما قيل:
 حق جان جهان است و جهان جمله بدن
 افالك و عناصر و مواليد اعضاء

  

 اصناف مالئكه قواى اين تن  
 است و دگرها همه فن توحيد همين

  
  

منزله خيال عالم صغير است كه ظهور علم كلّى اجمالى مرتبه اعالى به  و چون عالمِ مثالِ عالمِ كبير
نحو جزئيت در مرتبه خيال است، همچنين ظهور عالم اجمالىِ مرتبه اعالى جان عالم به  جان انسان

متّحد است، پس ظهور علمِ اجمالِى مرتبه  در مرتبه مثال است و چون صدر انسان كامل با عالم مثال
ٍء عليٌم  ِبُكلِّ َشى   واهللّ  اعالى جان عالم صغير در مرتبه خيال و صدر انسان كامل است كما قال تعالى:

الخ؛ يعنى ظهور علم اجمالى حق  تعالى شأنه در اين بيوت است كه  898َاْن تـُْرَفعَ    ىف بـُُيوٍت َاِذَن اهللّ 
َو    َعْن ِذكرِاهللّ  ال تـُْلِهيِهم ِجتارٌَة َو ال بَيعٌ ن از عباد باشد كه آن كملين مردهايى هستند كه: هاى كُملي سينه

مرتبه به  كبير است نسبت و چون عالم مثال كه مرتبه دانيه جان عالم 899ِاقاِم الصَّلوِة َو ايتاِء الزَّكوةِ 
كه نور شمس بدون وساطت  چنان شمس، پسبه  منزله شعاع است نسبتبه  كبير اعالى جان عالم

كه در بلّوره جمع  شود مگر وقتى متفرّق است و از حرارت آن شعاع ناريت هيچ ظاهر نمى 900بلّوره
وقت ناريت او ظاهر و روشنى او بيشتر خواهد شد،  شود و مجتمعا از بلّوره بيرون شود كه آن

هاى صافيه كُملين از  ن بلّوره سينههمچنين اثر مرتبه اعالى جان عالم كه عالم مشيت است، بدو
كه مشهود و معلوم است كه وعاظ و قصاص پيوسته مواعظ و  بندگان خدا در غير ظاهر نشود؛ چنان

به  شود و خلفاء جور و متشبهين رسانند و هيچ اثر از آنها ظاهر نمى خلق مىبه  نصايح احكام الهى را
كه بلّوره صافيه اگر  و چنان شد. ر آن بيعت مترتّب نمىگرفتند و هيچ اثر ب مشايخ طريقت بيعت مى

مواجه آفتاب نشود كه آفتاب در آن نتابد، اثر آفتاب از آن بلّوره بيرون نتابد؛ همچنين سينه صافيه تا 
مواجه آفتاب حقيقى نشود، شعاع آن آفتاب در آن سينه نتابد و اثر آن در خارج ظاهر نگردد. و 

اجازه امام است يا اجازه شخص مجاز از امام كه تا به  فيه با آفتاب حقيقىمواجهه نمودن سينه صا
اين اجازه نباشد، هرچه صفا دهند سينه را، آفتاب حقيقى از آنها بيرون نخواهد تابيد و ديگرى از 

                                                                                                                                                                                              
هايى كه رخصت داده كه ارجمندش  ها دل : و خداوند به همه امور دانا است، در خانه35ـ  6سوره نور، آيات  -898

 دارند و در آنها ذكر نام خدا شود.
: مردانى كه تجارت و خريد و فروش آنها را از ذكر خدا و برپا داشتن نماز و پرداختن زكات 37سوره نور، آيه  -899

 دارد. بازشان نمى
 بين. بلّوره: ذره -900
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به  جهت است كه اهتمام مشايخ روايت و مشايخ طريقت صفاى سينه آنها منتفع نخواهد شد و از اين
بايد قياس  رسانند. معصوم مىبه  ه است كه هريك سلسله اجازه خود را منضبط دارند واجازه بود

ها خدمت  خود كه اگر كسى سال كرد اجازه الهيه را در امور شرعيه بر اجازه قلندريه در منطريات
حرف صحيحا بداند و حفظ كند، اگر اجازه استاد به  كند و زحمت كشد و منطريات آنها را حرف

كند و اگر ديگرى را كه خدمت  و نگويد بابا ما تو را دم داديم، آن منطريات هيچ اثر نمى نباشد
نكرده و منطريات را صحيح نداند، لكن بگويد استاد كه تو را دم داديم، اگر غلط هم بخواند اثر 

كه بايد تعليم گيرد و سينه خود را  بخشد؛ همچنين اعمال شرعيه را اگر كسى چنان خود را مى
دهنده الهيه با او نباشد، نه عمل او صحيح خواهد بود و نه  كه بايد صفا دهد، لكن اجازه اجازه چنان

به  تعليم احكام قالبيه اثر خواهد بخشيد و نه تلقين اذكار قلبيه و اعمال قلبيه با فايده خواهد بود، بلكه
ترين  اين خبيث«كه فرمودند درباره ابوحنيفه و سفيان ثورى كه:  وجهى اضالل خواهد بود؛ چنان

حالل و حرام آنها، مردم گردش كنند تا ما را به  خلق اگر در خانه خود بنشينند و مردم را خبر ندهند
راه منحرف به  ودارند  كنند و بندگان خدا را از راه هدى باز مى . يعنى اينها سد راه مى901»بيابند
غرض اين است كه بدون اجازه، چه تبليغ احكام  كنند بندگان خدا را. برند؛ يعنى اضالل مى مى

بر  قالبى كنند و چه دستگيرى كنند و بيعت بگيرند و تلقين ذكر و ساير آداب قلبى نمايند، عالوه
اجهه آفتاب نشود، آفتاب در كه بلّوره صافيه تا مو و چنان اينكه فايده نبخشد اضالل هم خواهد بود.

آن نتابد و اثر آفتاب كه شدت حرارت و ظهور ناريت آن حرارت باشد ظاهر نگردد؛ همچنين 
سينه صافى نرسد، اثر آن به  كردن دل صافى است به آفتاب حقيقى، تا منزله مواجههبه  اجازه كه

كه اگر بخواهند  شود. و چنانتقليد آن صاحب سينه، نمايان نبه  آفتاب حقيقى، كه صحت عمل باشد
تابيده نمايند، بايد آن چيز را مقابل بلّوره بدارند تا نور  نورى كه از بلّوره بيرونبه  چيزى را در گرفته

هاى مستعده  دلبه  آفتاب از بلّوره در آن چيز بتابد؛ همچنين اگر بخواهند كه اثر نور آفتاب حقيقى
بلّوره مانند بدارند تا آن آفتاب حقيقى از آن دل صافى به آن  برسد، بايد آنها را مقابل آن دل صافى

هاى مستعده برسد و آداب مقابل گردانيدن دل مستعد با آن دل صافى همان است كه از زمان  دل
دست صاحب اين دل دادن بود كه اسمش به  داشتند كه دست آدم تا زمان حضرت خاتم معمول مى

كردند به بيعت عامه نبويه بر قبول  نوع بود: يكى آنكه بيعت مى و بيعت دو را بيعت گذاشته بودند.
نور احكام قالبيه به  داشتند كه در گرفته اين بيعت تن را مقابل آن دل صافى مىبه  احكام قالبى و
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اين بيعت دل به  شد، بلكه دل بايع وصل نمىبه  آن بيعت نور آن بلّوره دلِ صافىبه  شد و شرعيه مى
شد از براى اتّصال آن  واسطه پيروى حضرت محمد و امتثال اوامر و نواهى شرعيه، مستعد مىبه  بايع
شود؛ از  بيعت عامه چندان شرافتى براى بايع حاصل نمىبه  دل بايع بعد از بيعت خاصه ولويه وبه  نور
المى ايمان است، و بردند كه همين بيعت اس كه گمان مى 902قاَلِت اَالْعراُب اَمّناجهت فرمود كه:  اين

ايم و  ايد، لكن بگوييد كه اسالم آورده در جواب فرمود كه: اى محمد به اينها بگو كه ايمان نياورده
  دل شما متّصل نشده.به  هنوز لطيفه ايمان كه آن نور الهى باشد كه مايه شرف دنيا و آخرت است،

اند  اند و اسالم آورده عامه كرده گذارند كه بيعت و در آيه ديگر حكايت كرد كه بر تو منّت مى
آن شرافت به  سبب اسالم شرافتى براى شما نخواهد بود كه توانيدبه  بر دست تو، بگو به اينها كه

محض اين بيعت خداوند بر شما منّت به  گذاشتن خدا هم ندارد كه منّت بر من گذاريد و جاى منّت
سبب اين بيعت شما را مستعد ايمان و بيعت خاصه به  دارد كه گذارد، بلكه خداوند بر شما منّت

و اين نور همان صورت ملكوتى  903َميُنُّ َعَلْيُكْم َاْن َهديُكم ِلْالميان   َبِل اهللّ گردانيده است كه فرمود: 
دل بايع متّصل به  واسطه بيعت خاصه و قبول دعوت باطنه،به  است از امام يا مجاز از جانب امام كه

و همين است آن نورى كه  شود. ين صورت است كه در حال احتضار بر بايع ظاهر مىشود و هم مى
 َِْمياِِم،در وقت بعثت ميانه بايع و مشترى، و  االُبوَّة والُبنّوةبه  ماو همين است  904َيْسعى بـَْنيَ اَْيديِهْم َو 

نه مؤمنين در آخرت، و همين ميا 905االّحتادبه  ماميانه بايعين، و همين است  ما به اُالخّوةهمين است 
نيا و ىف االِخَرةِ كه فرمود:  906ما به الِبشارة ِىف احلَيوِة الُدنّيا َواالِخرةِ است  به  و 907َهلُُم اْلُبشرى ىف احليوِة الدُّ

واسطه به  ترين آنها، و واسطه اين صورت زايل كند از آنها بدترين اعمال بد آنها را چه جاى پست
جزاى احسن آنها. و چون بعد از بيعت و به  نين را در ازاء جميع اعمال آنهاآن جزا دهد خداوند مؤم

شود كه  صورت، بر بايع معلوم نمى دل بايع، تا نمايان نشده باشد آنبه  صورت ملكوتى اتّصالِ اين
برد كه چيزى در او افزوده نشده، لكن اثر اين اتّصال در  دل او، بلكه گمان مىبه  چيزى متّصل شده

جويد و در خود سوز  داند كه چه چيز را مى بيند و نمى پيداست كه خود را طالب چيزى مىبايع 
                                                                                                                                                                                              

 .14سوره حجرات، آيه  -902
 .17سوره حجرات، آيه  -903
 . 8سوره تحريم، آيه  -904
 شود. آنچه كه باعث اتّحاد مى -905
 زندگى دنيا و آخرت.آنچه كه موجب بشارت است در  -906
 .64سوره يونس، آيه  -907
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  يابد و از مطلوبى كه در دل او هست غافل است و نعم ماقيل فى حقّه: طلب مى
  گفتا كه نيك بنگر شايد رسيده باشى           كام وصلت خواهم رسيد روزىبه  گفتم

  فت:و بعد از ظهور اين صورت خواهد گ
  كرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنّا مى            كرد ها دل طلب جام جم از ما مى سال

و چون اين صورت لمعه نورى است كه از شجره طوباى نوريه كه حقيقت محمديه و علويت على 
شود، پس چون حجاب تن برداشته شود، آن نور نمايان شود و بكشد  دل بايع مىبه  است متّصل
َِْمياِِم كه فرمود:  اصل خود؛ چنانبه  را صاحبش َيوَم تـََرى املُؤِمنَني َواملُؤمناِت َيسعى نُورُُهم بـَْنيَ اَْيِديِهم َو 

اُر خاِلديَن فيها ذِلَك ُهَو الَفْوُز الَعظيمُ  َو يُدِخَلُكم و فرمود:  908ُبشريُكُم اْلَيوَم َجّناٌت َجتِرى ِمْن َحتِتَها اْالَ◌
اُر يَوَم ال ُخيِزى اهللّ َجّناٍت َجترِ  َِْمياِِم    ى ِمْن َحتِتَها اْالَ◌ النَِّىبَّ َوالَِّذيَن اَمُنوا َمَعُه نُورُُهم َيْسعى بـَْنيَ اَْيِديِهم َو 

دل آنها وصل شده است، چون از خرقه به  ؛ يعنى آنها كه اين شاخه طوبى909يَـُقوُلوَن رَبَّنا َامتِْْم لَنا نُوَر
رو و  صورت كه شاخه طوبى و لمعه نور است كه صورت امام است، در پيش شوند، آنتن خالص 

اصل آن به  تر روند، اشتياق اصل خود كشاند و آنها هرچه پيشبه  دست راست آنها برود تا آنها را
كه از قول آنها  اصل اين نور برسان؛ چنانبه  گفته باشند كه ما را نور زيادتر شود كه پيوسته مى

اصل خود به  اين است كهبه  و تماميت آن نور ربّنا َامتِْْم لَنا نُوَرخواهند گفت:  كرد كه مى حكايت
االنبياء است و اين بشارت عظيمى  خصوص مقام حضرت خاتمبه  ملحق شود كه مقام انبياء و اولياء

د كه اين امر است براى مؤمنين، و آن نور در هيچ جا واقف نشود و به هر امر مخوفى كه برسد بگوي
اصل به  اينكه صاحب خود را برساند اين مضمون گوياست تابه  كه اخبار بسيار براى تو نيست؛ چنان

يقَني    اهللّ  الَّذيَن اَنـَْعمَ  َو الرَُّسوَل فَاُولِئَك َمعَ    َو َمْن يُِطِع اهللّ كه فرمود:  خود؛ چنان دِّ َعَليِهم ِمَن النَِّبيَِّني َوالصِّ
دل او به  كس كه شاخه طوبى يعنى آن 910  ِء والّصاِحلَني َو َحُسَن ُاولِئَك رَفيقا ذِلَك الَفْضُل ِمَن اهللّ َوالشَُّهدا

                                                                                                                                                                                              
: روزى كه مردان مؤمن و زنان مؤمن را ببينى كه نورشان پيشاپيش و در سمت راستشان 12سوره حديد، آيه  -908

هايى است كه در آن نهرها روان است و در آن جاويد خواهيد ماند، و  كند. در آن روز بشارتتان به بهشت حركت مى
 ى است.اين كاميابى بزرگ

هايى داخل كند كه در آن نهرها جارى است. در آن روز خدا پيامبر و  :... و شما را به بهشت 8سوره تحريم، آيه  -909
گويند: اى  كسانى را كه به او ايمان آوردند فرو نگذارد، و نورشان پيشاپيش و در سمت راستشان در حركت باشد. مى

 سان....پروردگار ما، نور ما را براى ما به كمال ر
: و هركه از خدا و پيامبرش اطاعت كند، با كسانى خواهد بود كه خدا نعمتشان داده 70و  69سوره نساء، آيات  -910

 است، چون انبياء و صديقان و شهيدان و صالحان. و اينان چه نيكو رفيقانند. اين فضيلتى از جانب خداوند.
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دل كه به  كه طاعت خدا و رسول ميسر نيست مگر بعد از وصل آن شاخه وصل شده است، چون
به  ايفه در هيچ جا واقف نشوند تا برسند، آن ط911َمْن ملَْ َيُكْن َلُه شيٌخ َمتَّكَن الّشيطاُن ِمن ُعُنِقهفرمودند: 

معنى قبول واليت به  اصل خود كه انبياء و صديقين و شهداء و صالحين باشند و چون واليت كه
كسر واو و به  همه معانى واليت ــ چهبه  شود و دل بايع مىبه  باشد، همين شاخه نور است كه متّصل

، پس هركس قبول واليت كند، آن نور محمدى با فتح واو باشد ــ بر اين شاخه صادق استبه  چه
به  او همراه شود و فعليت اخيره او گردد و چون آن نور نازله نور محمدى و علوى است، پس

وجهى هر يك از به  وجهى هر يك از انبياء و اولياء وبه  وجهى على وبه  وجهى محمد است و
خدا. و چون آن نور فعليت اخيره بايع  وجهى مظهربه  وجهى مظهر هر يك وبه  مشايخ طريق و

به  كه بسيارى از اوقات شود، پس شخص بايع مظهر خدا بود براى همه اينها كه ذكر شد؛ چنان مى
  شوند و نعم ما قال المولوى(ره): صورت هر يك مشهود مى

 چون شدى من كان للّه از وله
 گه تو را گويم تويى گاهى منم

 سبوآب خواه از جو بجو خواه از 
 نور خواه از مه طلب خواهى ز خور
 خواه زآدم گير نورش خواه از او
 چون چراغى نور شمعش را كشيد
 همچنين تا صد چراغ ار نقل شد

  

 له  حق تو را باشد كه كان اللّه  
 هرچه گويم آفتاب روشنم
 كاين سبو را هم مدد باشد زجو

 نور مه هم زآفتاب است اى پسر 
 خواه از خم گير مى خواه از كدو 
 هر كه ديد او را يقين آن شمع ديد 
 912ديدن آخر لقاى اصل شد 

  

منزله فرزند صلبى هريك از اينهاست، به  است، پس اين شخصما به البُنّوِة واالبّوة و چون همين نور 
خصوص آنها به  شوند، بلكه اوالد آنها صورت فرزند صلبى مشهود مىبه  كه بسيارى از اوقات چنان

صورت به  شوند و عيال آنها صورت فرزند صلبى مشهود مىبه  شوند، كه بعد از بيعت منعقد مى
َ َو َعلىٌّ اََبوا هِذِه گردند و از اين جهت حضرت رسول فرمود:  عيال فرزند صلبى متصور مى َا 

و چون  914ّمنا املؤمنوَن ِاْخوة.اِ كردند و فرمود:  اتباع فرزند خطاب مىبه  و هر يك از مشايخ 913اْالُ◌ّمة
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 : من و على پدران اين امت هستيم.127، ص 1ايع، جلد رعلل الشّ -913
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شود مثل  دل هر يك از مؤمنين متّصل مىبه  شود و اين اشعه نور كه از شجره طوباى الهى نازل مى
به  تابد كه تعدد و امتياز ها مى شود و بر بام و در و صحن خانه اشعه نور است كه از آفتاب نازل مى

چون ديوار از ميان برداشته شود امتياز برداشته شود و  شود كه ها پيدا مى واسطه تعدد و امتياز خانه
هاى مؤمنين از ميانه برداشته شوند اين  همه انوار متعدده يك نور ديده شوند، همچنين چون تعدد تن

دل و تن متعدده مؤمنين تعدد و امتياز پيدا كرده است، متّحد شوند، به  واسطه اتّصالبه  اشعه نور كه
بشارتى است براى مؤمنين و قد قال  حقيقت محمديه است متّحد نمايند و اين همبلكه با اصل كه 

  المولوى(ره):
 يك گهر بوديم همچون آفتاب

 915صورت آمد آن نور سرهبه  چون
 كنگره ويران كنيد از منجنيق
 جان حيوانى ندارد اتّحاد
 جان گرگان و سگان از هم جداست

 اسمبه  هاشان من جمع گفتم جان
 ك نور خورشيد سماهمچو آن ي

 ليك يك باشد همه انوارشان
 ها را قاعده چون نماند خانه

 فرق و اشكاالت خيزد زين مقال
  

 گره بوديم و صافى همچو آب بى   
 هاى كنگره شد عدد چون سايه

 تا رود فرق از ميان اين فريق
 916از جان باداتّحاد  تو مجو اين
 هاى شيران خداست متّحد جان

 917جسم نسبت به جان بود يكى صد كان
 ها صد بود نسبت به صحن خانه

 چون كه برگيرى تو ديوار از ميان
 مؤمنان مانند نفس واحده
 918ليك نبود مثل اين باشد مثال

  

شود و فعليت اخيره جهت ربوبيت و  دل بايع فعليت اخيره بايع مىبه  صورت متّصله و چون اين
مادون خود دارد و همين صورت هم مظهر خدا و مظهر رسول و مظهر تمام مشايخ به  مالكيت نسبت

َِنَّ َهلُُم اجلَنََّة،   ِانَّ اهللّ اوست، خداوند متعال فرمود:  يعنى  919اْشَرتى ِمَن املُؤِمنَني َا نـُْفَسُهم َو َاْمواَهلُْم 
 و سپرد آن جان و مال راخداوند بر دست خلفاء خود، خريد جان و مال مؤمنين را درعوض بهشت 

                                                                                                                                                                                              
 سره: خالص. -915
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دست همان صورت خليفه خود و او را بر شما گماشت كه مالك جان بشرى و حيوانى و نباتى به 
جان بشرى شماست و جان بشرى شما  و مادون را مربى شود. و چون مال شما منسوب به شما باشد

تَـْبِشروا بِبَـْيِعُكُم فَاسْ صورت شده است. و فرمود:  صورت شده، مال شما نيز مملوك آن مملوك آن
يـَْعُتم به، يعنى چون بيعت كرديد كه آن صورت كه مظهر خداست و فعليت اخيره شما  920الَّذى 

دل شما شده است، همان صورت سنخ بهشت است و سنخ خدا و رسول و ائمه به  شده است متّصل
 ؛ پس بايد مستبشر باشيداصل خود كه بهشت و رسول و ائمه باشد خواهد كشانيدبه  است و شما را

بيعت خود. و چون رسول و ائمه و مشايخ آن بزرگواران از جهت همان شاخه طوبى كه مظهر به 
ا يُباِيُعوَن اهللّ گرفتند نه از جهت بشريت، فرمود:  خداست بيعت مى فـَْوَق    َيُداهللّ    ِانَّ الَّذيَن يُباِيُعوَنَك ِامنَّ

ت گرفتن تو از آنها، حيثيت مظهريت خدا غالب و حيثيت بشريت تو يعنى در حال بيع 921اَْيِديِهم،
كنند كه تو به بشريت بدون  شود، چون در نظرها بشريت تو نمايان است، گمان مى مغلوب مى

برند، بلكه  گيرى و چنان نيست كه گمان مى بشريت با شراكت خدا بيعت مىبه  شراكت خدا يا
حصر قلب يا حصر افراد كه بشريت تو را هيچ مدخليت در به  خدابه  منحصر است بيعت گيرنده

بيعت گرفتن نيست و چون دست تو در آن حال آلت دست خداست و دست مظهر خداست، پس 
 آن دستى كه در آن حال بر روى دست آنهاست، دست خداست نه دست تو و از اين جهت فرمود:

ُخُذ الصََّدقاِت،ُهَو يَـقَبُل    َا ملَْ يَعَلُموا َانَّ اهللّ  َ التـَّْوبَة َعْن ِعباِده َو 
دانند كه خداوند است  يعنى چرا نمى 922

دست انبياء و خلفاء آنها، خداست كه در  كه در حين بيعت گرفتن و توبه جارى كردن بايعين بر
ه كه آي كند، نه بشريت انبياء؛ چنان كند و صدقات آنها را قبول مى مظهر آنها قبول توبه آنها مى

َِنَّ َهلُُم اْجلَنَّةَ   ِانَّ اهللّ مباركه  همين معنى و حصر را اشاره دارد و  923اْشَرتى ِمَن املُؤِمنَني َا نـُْفَسُهم َو َاْمواَهلُْم 
و واليت را چون نور آفتاب و شمع و  اين بشارت بزرگى است براى مؤمنين و طالبين وجهه الهيه.

بعد از منبع نور، زيرا كه حقيقت واليت شجره طوباى حسب قرب و به  چراغ مراتب بسيار است
هاى او ائمه هدى و مشايخ كبار آن بزرگوارانند  الهيه است كه اصل او در خانه محمد است و شاخه

                                                                                                                                                                                              
 : [اى اهل ايمان] شما خود را به اين خريد و فروش بشارت دهيد.111سوره توبه، آيه  -920
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تعبير كنند كه مراتب و  »اقالم عاليه« و اوراق او شيعيان ايشانند. و مرتبه ثانيه عقول طوليه كه به
تعبير كنند و در  »ارباب انواع« ى هستند. و مرتبه ثالثه عقول عرضيه كه بهدرجات عاليه ائمه هد

َ�ّفاشريعت مطهره به  كه وارد  وجود آنها؛ چنانبه  تعبير شده و در اخبار ما هم اشاره شده 924�افّاِت 
هاى زمين صدا بلند كنند و  شده است كه در عرش خروسى است كه چون آواز زند، خروس

ورى است. غرض اين است كه در اخبار اشاره به اينها شده است كه منافات با همچنين در عرش ث
 »الواح كلّيه« و »لوح محفوظ« باشند كه از آنها به و مرتبه رابعه، نفوس كليه مى ظاهر شرع ندارد.

 تعبير كنند »لوح محو و اثبات« و »الواح جزئيه« تعبير كنند. مرتبه خامسه، نفوس جزئيه كه از آنها به
دادند، با اينكه ساحت عزّت او از نقص جهل و عجز پاك است،  خدا مىبه  كه انبياء نسبت »بداء« و

كسر واو به  باشد و واليت شود. و تا اينجا مراتب و درجات انبياء و اولياء مى در اين الواح نمايان مى
جود اين عالم و كماالت و مرتبه سادسه، عالم طبع است كه و همه معانى بر اينها صادق.به  و فتح او

عبارت از آن است و چون اين واليت   َحْبٌل ِمَن اهللّ اوليه اجزاء اين عالم واليت تكوينى است كه 
تكوينى در تحت حجب طبع و نقايص و اَعدام ماده منْغمر است، حكم واليت و معانى او ــ چون 

ند، نقايص ماده و تعدد و كثرت او حكم وجود و آثار او ــ مختفى است كه آنها كه نظر قاصر دار
نظر آورند و ماهيت را و آثار او را اصيل شمارند و وجودات آنها را كه واليت تكوينى است و به  را

هاى متفرّقه  تمام آثار موجودات منسوب به اوست، اعتبارى دانند و حال اينكه اطفال كه هنوز خيال
فهمند بدون حاجت به  او و اشتراك او را مىحجاب فطرت آنها نشده، اصالت وجود و وحدت 

گردد و مانع از ادراك فطرى خواهد بود؛ اگرچه خود  برهان، بلكه اقامه برهانْ حجاب فطرت مى
و چون آثار واليت در اين واليت نمايان نيست، از اين جهت  عبارت درآورند.به  آنها نتوانند

به قبول واليت تعبير كنند و چون كماالت ثانيه واليت مطلقه نگويند، بلكه واليت را در اين عالم 
كمال دارد، قبول واليت به  نيز آثار واليت است در همه موجودات، پس هرچيز كه كماالت ثانيه را

كمال نكرده و آن به  كمال ندارد كماالت ثانيه را، قبول واليتبه  كمال كرده و آن چيز كهبه  ثانيا
ست، قبول واليت ثانيا نكرده، بلكه بر همان قبول واليت اولى كه بهره ا چيز كه از كماالت ثانيه بى

وجود كماالت اوليه وجود باشد، باقى مانده؛ و از اين جهت در بعض اخبار وارد شده درباره بِطّيخه 
بر واليت تكوينى كه  و عالوه اند. كه اينها قبول واليت ما را نكرده 926و اراضى سبخه 925غير حلو
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به  بر قبول واليت تكوينيه كه كماالت ثانيه وجود الت اوليه وجود باشد و عالوهاصل وجود و كما
دو مرتبه قبول واليت تكوينى است كه براى همه موجودات عالم طبع  حسب تكوين باشد كه اين

حسب اختيار و تكليف باشد و به  هست، از براى انسان مرتبه ديگر از واليت هست كه قبول واليت
حسب تفاضل در درجات اين به  حسب اين واليت است و تفاضل ميانه افراد انسانبه  شرافت انسان

كه غايت خلقت عالم انسان است  واليت است و غايت خلقت انسان قبول اين واليت است؛ چنان
النّهايات. و چون  الغايات است و نهايه پس اين واليت غايه 927لو الَك َلما َخَلْقُت اَالفالك كما قال:

و ايضا چون اين واليت بعد  928آخُر الَعَمِل اّوُل الِفْكرِ غايى است، علّت فاعلى هم نيز هست كه:  علّت
شود و مشيت هم علّت فاعلى است و فعل حق است، پس  مقام مشيت مىبه  از طى درجات منتهى

ملَشّيِة واملَشّيُة همين واليت مبدأ افعال حق است كه:  ِ و چون مؤمن و شيعه  929بَِنفسها.َخَلْقُت اَالشياَء 
غايت خود كه به  اند، پس دل آنها متّصل و شاخه طوبى را دارا شدهبه  كسانى هستند كه نور واليت

اند و شرافتى باالتر از اينكه غايت خلقت عالم شده باشند نيست و بشارتى  غايت عالم باشد رسيده
كه  ت كه نور شجره طوبى باشد ــ چنانتر از اين نيست براى مؤمن. و چون اتّصال والي خوش

به  شود و آن مواجهه كردن هم گذشت ــ بدون مواجهه كردن دل صافى با صاحب واليت نمى
دست صاحب واليت دادن باشد، جميع انبياء و اولياء اهتمام تمام به به  همان قانون مقرّره كه دست
دانستند. و خلفاء جور بر  ايمان نمى كس را بدون بيعت داخل اسالم يا اين بيعت داشتند كه هيچ

داشتند  جهت اينكه اظهار مىبه  دانستند القتل مى كشتند و بر نقض بيعت واجب ترك بيعت مى
كس كه از بيعت سرپيچى كند، كافر و از اسالم بيرون است و مرتد  آن گفتند حقّيت خود را و مى

القتل خواهد بود  شود و واجب تد مىكس كه نقض بيعت كند مر القتل، و همچنين آن است و واجب
گفتند؛ چرا كه شقّ عصاى  القتل مى گيرد واجب فهميدند كه بيعت از كسى مى كس كه مى و آن

خواهد از جماعت تخلّف كند و مردم را متفرّق سازد و بر خليفه  خواهد بكند و مى مسلمين مى
اين براى احدى عمل صحيح و و چون اين بيعت مايه همه خيرات بود كه بدون  رسول خروج كند.

اى مقبول نبود، ضنّت ورزيد خداوند مجيد و صورت صحيح آن را از نظر خلفاء جور برد كه  كرده
                                                                                                                                                                                              ← 
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واليت عهد از براى جناب رضا(ع) مأثور است. و چون اين واليت كه اتّصال شاخه به  در خبر بيعت
بوده تا زمان خاتم(ص) مايه جميع واسطه اين بيعت كه از زمان آدم(ع) به  دل انسان،به  طوبى باشد

خيرات و رافع جميع شرور و سيئات است و باعث قبول اعمال و مورث تصحيح اقوال و احوال و 
ٍء َكما نُوِدَى  َو ملَْ يُناَد ِبَشىْ اسالم بر پنج پايه بنا شده است «اخالق است، فرمودند در اخبار بسيار كه: 

لِوالية خداوند ترخيص فرموده «و در اخبار ديگر:  931اها واشَرفُها الوالية.َاْسنو در اخبار ديگر:  930»ِ
و مردم  932در چهارپايه كه صالت و زكات و حج و صوم بوده باشد و ترخيص نفرموده در واليت

و اين اخبار از باب تأكيد در امر واليت است  933»گرفتند آن چهارپايه را و ترك كردند اين پايه را
آن به  بيشتر داشته باشد رد آن چهار پايه را، بلكه صاحب واليت اهتمام بايدتوان ك نه اينكه ترك مى

نوع به  كسى كه بميرد و شناسا نشود امام زمان خود را، خواهد مرد«و در اخبار ديگر:  چهارپايه.
آگاه باشيد كه اگر كسى شب در نماز «و در اخبار ديگر:  934.»مردن جاهليت يا مردن كفر و ضاللت

وزه باشد و جميع مال خود را تصدق كند و جميع عمر خود را حج بجا آورد و شناسا و روز در ر
 را، پس دوست دارد او را و قبول كند واليت او را و بوده باشد جميع اعمال او  نشود واليت ولى اللّه

ثواب او و از اذن و امر او ــ نخواهد بود او را بر خداوند هيچ حقّى در به  داللت ولى امر ــ يعنىبه 
به  اگر كسى تمام عمر خود را در تحت ميزاب خانه«و در اخبار ديگر:  935.»اهل ايمان نخواهد بود

ها در نماز و روزها در روزه باشد و واليت ولى امر را نداشته باشد، او را  عبادت بگذراند كه شب
كه بيعت عامه و قبول دعوت و در اخبار بسيار است كه اسالم  .»خداوند بر رو در آتش جهنّم اندازد

ظاهره و قبول احكام قالبيه باشد، فايده او از ظاهر دنيا تجاوز ندارد كه حفظ خون و مال و عرض 
شود و اجر بر ايمان است كه  باشد و جواز توارث و تناكح باشد و فايده اخروى بر او مترتّب نمى

دعوت باطنه و قبول احكام قلبيه باشد كه  توالّى حضرت اميرالمؤمنين و بيعت خاصه ولويه و قبول
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 فجعل ىف أربع منها رخصة و مل جيعل ىف الوالية رخصة....: 278خصال، ص  -932
ربع و تركوا هذ :18، ص 2كافى، جلد  -933  ه الوالية.... فأخذ الّناس 
 من مات و ال يعرف امامه او شّك فيه مات ميتة جاهلية و كفر و نفاق.: 314، ص 108بحاراالنوار، جلد  -934
اره و تصّدق جبميع ماله و حّج مجيع دهره و مل يعرف والية وّىل : 19، ص 2كافى، جلد  -935 �ام  لو ان رجال قام ليله و 
 .... اهللّ 
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َو ِاْن ملَْ تـَْفَعْل  ، اَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ ما اُنِزَل ِاَليكَ دل انسان و آيه مباركه به  اتّصال آن شاخه طوبى باشد
مه داللت دارد بر اينكه اسالم كه قبول دعوت ظاهره و بيعت عامه باشد، مقد 936َفما بـَلَّْغَت ِرساَلَته

اى بر تبليغ رسالت و قبول رسالت مترتّب نخواهد  واليت و ايمان است كه اگر ايمان نباشد، فايده
بلندى امر و اعالى او و كليد همه امور و باب همه «و در اخبار ديگر قريب به اين مضمون كه:  شد.

به  اند ه كردهمعرفت امام اشاربه  و 937»اشياء و رضاى رحمان، اطاعت امام است بعد از معرفت او
قبول واليت و اتّصال آن شاخه طوبى؛ اگرچه بعض اين اخبار در سابق ذكر شده، لكن چون شرافت 
مؤمنين و بشارت آنها در اينهاست از تكرار احتراز نكرد. و چون واليت به هر دو قسم تكوينى و 

اسم توالّ و قبول ه ب هاى نفسانى، تكليفى منغمر است در تحت اَعدام ماده و نقايص طبع و خواهش
يك در اين سه قسم واليت نمايان  واليت سزاوارتر است از اسم واليت، زيرا كه معانى واليت هيچ

ِاّمنا َولّيُكُم اهلّلُ َو َرسولُُه َواّلذين آمنوا و اهلّلَ َوىلُّ اّلذيَن آَمنوا و اهلّلُ َوىلُّ اْلُمْتقني و اهلّلُ وىل  نيست كما قال:
حق و رسول و ائمه داده شده به  رذلك من االيات و االخبار كه در همه نسبت واليتو غي 938املؤمنني

و  939َو َمْن يـََتوّل اهلّل و رسوَله واّلذين آَمنوااالمامه:  است و فرمود در بيان واليت مؤمنين غيربالغين مرتبه
طالق شده است؛ االيات واالخبار؛ اگرچه واليت هم بر اين واليت در آيات و اخبار ا غيرذلك من

به  شود در واليت تكليفى و آن وجود كه دل بايع مىبه  زيرا كه آن شاخه نوريه طوبى كه متّصل
شوند به موجود كه  شود در واليت تكوينى و آن كماالتى كه ملحق مى ماده و ماهيت متّصل مى

ت كه در تحت مرتبه ثانيه واليت تكوينى است، صفات و آثار خود را داراست، نهايت اين اس
نقايص و اعدام و هواهاى نفسانى پوشيده شده است. و اين واليت تكليفى و تكوينى تا آثار واليت 

عبوديت مسمى است و چون از به  حجب طبع و هواها محجوب است، نمايان نشده و در تحت
گردد؛ ربوبيت مسمى به  تحت نقايص و اعدام و هواها بيرون آيد و آثار واليت نمايان شود،

كه مصداق عبوديت همين واليت است  940العبوديُة جوهرٌة ُكنُهها الّربوبيةكه در خبر وارد شد كه:  چنان
                                                                                                                                                                                              

يامبر، آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان، اگر چنين نكنى امر : اى پ 67سوره مائده، آيه  -936
 اى. رسالت او را ادا نكرده

ب االشياء و رضّى الّرمحن، الطّاعة االمام بعد معرفته.: 119، ص 1، ج عهوسائل الشّي -937  ذروة االمر و سنامه و مفاحته و 
ر او و كسانى هستند كه ايمان آوردند، و خداوند ولى كسانى است كه ايمان درستى كه ولى شما خدا و پيامب به -938

 اند و ولى پرهيزكاران و ولى مؤمن هستند. آورده
 .56سوره مائده، آيه  -939
 : عبوديت [بندگى] گوهرى است كه كنه آن خدايى است.365، ص 4صافى، جلد  -940
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اصل خود در كوشش است كه از تحت حجب به  اقتضاى ميلِبه  مادام كه در حجب گرفتار است و
چون در صفات اصل خود رساند و مصداق ربوبيت نيز همين واليت است و به  بيرون آيد و خود را

نفس دارند، نه چون صفات بشرى كه در آنها صفت و موصوف دو چيز به  ربوبى خود مبادى قيام
است، پس اين واليت در مقام عبوديت مصداق عبوديت و عبد است و در مقام ربوبيت مصداق 

دل به  صالباشد و چون اين واليت مظهر حق است و كنه او ربوبيت است و بعد اتّ رب و ربوبيت مى
الحقيقه  شود، فى شخص داده مىبه  شود و آنچه نسبت حسب تكليف فعليت اخيره بايع مىبه  بايع

به  شود، پس آن چيز از خير و شرّ و احسان و اسائه كه نسبت همان فعليت اخيره داده مىبه  نسبت
حضرت موسى به  كه 941تـَُعْدىنَمِرْضُت فـََلْم فعليت اخيره داده شده است؛ به  شود، نسبت شيعه داده مى

َ�َد ِلُمحارَبِىت جهت همين بود؛ به  خداوند ودود فرمود، هر «براى اين است؛  942َمْن اهان ىل َوليا فقد َاْر
  از اين جهت است. »كه را خواهد براندازد با ماش دراندازد

 آن كس كه زكين به ما درافتاد
 اى بسا كس را كه صورت راه زد

  

 درافتاد با ما نه كه با خدا  
 943زد  قصد صورت كرد و بر اللّه 

  

باشد و بشارتى نيز  تعالى و شرافت از اين بيشتر و باالتر نيست كه فعليت اخيره سالك مظهر حق
  »تر از اين نخواهد بود. بزرگ

ده يه به آنان رسكرا آنچه يندارند ز ياسيت سيف والبه تصرّ يه توجهيلكت يصاحبان وال
ط يخود و عالم مح يعت است و به هستين طبين احاطه مافوق قوانياست و ا اءيوت اشكاحاطه بر مل

د ينما يم يان خود را معرفيالب  خطبةالسالم در  هيعل يه حضرت علكاند  دهيرس ياند و به مقام شده
آن  ياياء و اوصيقت انبيان حقيماند. در ب يجز ماآن ع كف ما ابناء بشر در دريه عقول ضعك

كه رسول و امام را چون واليت مقامات و مراتب بسيار است كه در  بدان«: 944نديفرما يبزرگواران م
اخبار از امهات آنها به صد هزار و صد و بيست هزار و صد و بيست و چهار هزار تعبير شده است و 

باشند، در هر مرتبه با واليت متّحدند، پس همين  از آنجا كه شخص رسول و امام كه ولى امر مى
تب براى واليت نيز هست و بايد دانسته شود كه خداوند ــ جلّ شأنه ــ كه به اعتبار البشرطيت مرا

                                                                                                                                                                                              
 عيادت نكردى.: مريض شدم پس از من 156، ص 64بحاراالنوار، جلد  -941
 .158، ص 72همان، جلد  -942
 .97مثنوى معنوى، دفتر دوم، ص  -943
 .187-223، چاپ سوم، صفحات 1362المؤمنين،  حضرت حاج مالسلطانمحمد سلطانعليشاه، بشارت - 944
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اعتبار بودن بشرط به  946و خارج از اشياء است البمباينه، 945داخل همه اشياء است، لكن البممازجه
در اخبار  اند ال، مرتبه اعالى وجود است كه از آن به عمى و مجهول مطلق و غيب مطلق تعبير كرده

 عنوان مقام ظهور كه از آنبه  و كلمات ابرار؛ و از آن مرتبه هيچ خبر و هيچ اسم و اثر نيست مگر
كه  بدان منبسط تعبير شده است. فيضِبه  مقام معروفيت تعبير كنند كه مقام مشيت باشد و از آنبه 

باشد و همان مراتب و  حقيقت امام مطلق و رسول مطلقْ مقام مشيت است كه حقيقت واليت مطلقه
كه واليت مطلقه كه  مقامات كه براى واليت بود، همان مقامات براى رسول و امام هست و چنان

 مشيت باشد جانِ جانِ جانِ همه عالم است، رسول و امام هم جان جان جان همه عالم است؛ اگرچه
راتب كه براى وجود و حسب صورت جزئى از اجزاء عالم و يكى از فرزندان آدمند. و تمام مبه 

عالم هست، تمام آنها براى آن بزرگواران هست، زيرا كه در هر مرتبه از وجود متّحدند با آن مرتبه: 
باشند و در مرتبه مالئكه مقرّبينْ متّحدند با آنها و همچنين در مرتبه  در مرتبه مشيت مشيت مى

َ�ّفا تِلَك مضمون به  تا مرتبه طبع. و چون 949جنحةو مالئكه ذَوى اال 948و مدبرات اَمرا 947�افّاِت 
انبياء در مقامات مختلفند كه بعضى در مرتبه اوالى ملكوت و  950الرُُّسُل َفضَّلنا بَعَضُهم َعلى بَعضٍ 
االمكان و  مقام فوقبه  جبروت و بعضى تجاوز از جبروت نموده،به  بعضى واقف و بعضى عارج

القدس كه  روح«و ائمه هدى و از اين جهت فرمود كه: اند مثل پيغمبر ما  الوجوب رسيده تحت
د(ص) بود  ربَو َملْ النّوع انسان است و اعظم از همه مالئكه مقرّبين است و غيرمالئكه است، با محم

االمكان كه مقام مشيت است و مقام  زيرا كه مقام فوق 951»َيُكْن َمَع َاَحٍد ِمَن اْالَ◌نبياِء َو ُهَو َمَعنا
است، خاصه آن بزرگواران است و احدى از انبياء و اولياء غير آنها به آن مقام نرسيده  القدس روح

و چون مشيت جان است از براى مالئكه مقرّبين و مالئكه مقرّبين جانند از براى مالئكه  است.
براى  االجنحة جانند از االجنحة و مالئكه ذوى مدبرات و مالئكه مدبرات جانند از براى مالئكه ذوى

عالم كيان، پس مرتبه اعالى جان محمد و على و ائمه ديگر كه متّحد است با مشيت و ساير مراتب، 
                                                                                                                                                                                              

 ممازجه: آميختگى، امتزاج. -945
 مباينه: جدايى از هم. -946
 .1سوره صافّات، آيه  -947
 كنند. تگانى كه تدبير كارها مى: فرش 5سوره نازعات، آيه  -948
 ها. صاحب بال -949
 : بعضى از اين پيامبران را بر بعضى ديگر برترى داديم.253سوره بقره، آيه  -950
 با هيچ يك از انبياء نبود، درحالى كه با ما است. -951
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كه جان است براى  جان آنها كه متّحدند با مراتب مالئكه، جان است براى عالم؛ و هر مرتبه چنان
م كبير است، بايد از عالم جان است براى مرتبه دانيه. و چون جان عالم صغير آيه و نمونه جان عال

كما قال: اين نسخه مختصرْ نسخه مطول عالم كبير را مطالعه نمود تا شناساى جان عالم كبير شوند 
َعَرَف َاْعَرُفُكم بَِنفسه َاْعَرُفُكم ِبَربّه؛ و كما قال: ِاْعِرْف نـَْفَسَك تـَْعِرْف رَبََّك؛ و كما قال: َمْن َعَرَف نـَْفَسه فـََقد 

جان انسان را و مشاهده كن در وجود خود مراتب جان را و مالحظه كن كه هر . نظر كن 952ربّه
اى از جان  مراتب دانيه و جان است از براى مراتب دانيه، ببين كه مرتبهبه  مرتبه عالى محيط است

نحو كلّيت به  هست كه داناست و داراست جميع حرَف عمليه و صناعات علميه را كه آموخته باشد
شود آن دارايى و دانايى  ه در خواب و بيدارى و غفلت و هوشيارى از انسان منفك نمىو اجمال ك

كه زيد حداد در خواب و حال غفلت صنعت حدادى را داناست و عمرو فقيه هم در اين حال علم 
نحو به  يك از دقايق آن صنعت و مسائل آن علم در نظر او نباشد، نه فقه را داراست؛ اگرچه هيچ

اى از جان انسان هست كه در حين غفلت  شود كه مرتبه نحو تفصيل كه معلوم مىبه  نه اجمال و
دار  و مرتبه ثانيه نيز خزانه نحو اجمال هست.به  دار مرتبه دانيه و داراى معلومات مفصله خيالْ خزانه

باشد  فت مىحيثيتى كه خيال ملتبه  كلّيتا داراست نحو اجمال وبه  خيال است كه معلومات مفصله را
نحو تفصيل و جزئى به  نحو اجمال داراست. مرتبه ثالثه، مرتبه خيال است كهبه  كه اين معلومات را
مرتبه رابعه، قواى محرّكه و مدارك ظاهره حيوانيه  تواند باشد. تعاقب متذكّر مىبه  تمام معلومات را

 953َاراَد َشيئا َاْن يَـُقوَل َله ُكْن فـََيُكونُ ِاذا است كه مسخّر خيالند و خيالْ جان آنهاست كه نسبت به آنها 
ّمل. و مرتبه خامسه، قواى نباتـيه است كه در تحت تصرّف جان انسانند. مرتبه سادسه،  بال َتراخ و ال 

كه مرتبه عاليه جان انسانْ حاكم است و  اعضاء و جوارح بدنيه است كه آالت كار جانند. و چنان
مرتبه دانيه حاكم است و جان به  ب دانيه جان و هر مرتبه عالى نسبتجان است از براى جميع مرات

تر، همچنين مرتبه عاليه جان عالم حاكم است و جان است از براى جميع  است از براى مرتبه پست
كه مرتبه پست جان  مرتبه دانى، حاكم و جان است و چنانبه  مراتب دانيه و هر مرتبه عالى نسبت

مراتب عاليه جان شأنى سواى مملوكيت و عبوديت ندارد، به  تن باشد، نسبت انسان كه تن و اعضاء
                                                                                                                                                                                              

دش شناساترين به كه فرمود: شناساترين شما به خو : چنان116جواهر السنية، حرّ عاملى، مكتبه مفيد، قم، ص  -952
باشد؛ خودت را بشناس تا پروردگارت را بشناسى؛ كسى كه خود را بشناسد، هر آينه پروردگارش را  پروردگارش مى

 شناخته است.
شود بدون  محض اينكه بگويد موجود باش، موجود مى : چون اراده خلقت چيزى كند، به 82سوره يس، آيه  -953

 تأخير و درنگ.
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مراتب عاليه شأنى سواى مملوكيت به  همچنين مرتبه پست جان عالم كبير كه عالم طبع باشد، نسبت
مافوق شأن مملوكيت و به  كه مراتب متوسطه جان انسان هر يك نسبت و عبوديت ندارد و چنان

و نسبت به مادون شأن مالكيت و الوهيت دارد؛ همچنين مراتب متوسطه جان عالم عبوديت دارد 
كه مرتبه اعالى جان انسان را هيچ شأنى سواى الوهيت و مالكيت نيست، مرتبه اعالى  كبير و چنان

به  كه اهل عالم صغير نسبت جان عالم كبير را هيچ شأنى سواى الوهيت و مالكيت نيست و چنان
كنيم و  زبان حال دعوى اين دارند كه تو را عبادت مىبه  ه مهياى امتثال امر و نهى جانند وجانْ هم

اّك نـَْعُبد ال گويند:  زبان حال مىبه  بس، كه نتوانيم غير تو را عبادت كنيم، تمام اجزاء عالم كبير
تَعبدوا االّ  الّ بَُّك اَ و َقَضى رَ كه حضرت حق فرمود:  كه نتوانيم غير تو را عبادت كنيم؛ چنان 954َغريَك
،اهيحسب تكوين غيرى نبينيد و نتوانيد غيرى را به  يعنى حكم ازلى چنين جارى شده است كه 955ا

كه اعضاء و جوارح و قوا و مدارك انسان مهياى امتثال امر جانند، تمام اجزاء  عبادت كنيد كه چنان
زبان حال اين شعر به  و ائمه هدى باشند و همهعالم مهياى امتثال امر جان عالمند كه حضرت رسول 

  را متمثّلند:
  گوش بر حكم و چشم بر فرمان             بندگانيم جان و دل بر كف

كـه تمـام    و چنـان  بـردار نيسـتند.   حسب تكليـف و اختيـار فرمـان   به  اگرچه بعضى از اجزاء عالم كبير
حسـب تكـوين در وجـود و بقـاء و     بـه   و زبـان حـال  به  اعضاء و جوارح و قوا و مدارك عالم صغير

جوينـد و جـان هـم در مقـام امـداد و اعانـت        استكمال خود اسـتمداد و اسـتعانت از جـان انسـان مـى     
بدل مايتحلّل جبـران  به  پذيرد، آيد و آنچه از اعضاء و جوارح و محال قوا و مدارك نقصان مى برمى

شود با جنود خـود و آن جراحـت را    جه مىكند و اگر جراحتى يا شكستنى در اعضاء پيدا شود، متو
ملتئم و آن استخوان شكسته را جبران كند؛ نظـر كـن كـه اگـر اسـتخوانى از بـدن انسـان يـا حيـوان          

به  هم وصل نكنند،به  هم وصل كنند يابه  شود و اگر استخوان را زودى متوجه مىبه  بشكند، چگونه
ه عضو شكسته از كار خود بازماند كـه اگـر   زودى در دور شكسته رباطات احداث كند و نگذارد ك

سر هم آورند، چنان تسمه كشى كند كه با اول هيچ فرق نكند؛ همچنـين تمـام اجـزاء    به  استخوان را
حسـب تكـوين هـيچ    بـه   عالم در مقام استمداد و استعانت از جان عالم كبير هستند كـه غيـر از جـان   

حسـب اختيـار و تكليـف رو از جـان خـود      بـه   كـه  نتوانند بخوانند، مگر بعضـى  چيز را ندانند و هيچ
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حسـب شـعور   بـه   باشـند از جـان،   و مسـتعين مـى   956حسب تكوينْ مستمدبه  گردانيده، در عين اينكه
  شوند. تركيبى و اختيار منكر جان و مستمد از غير جان مى

  957جمله را رو سوى آن سلطان اُلُغ             كافر و مؤمن يهود و گبر و مغ
و از اين جباريت جانْ توان شناخت جباريت جان  حسب اختيار و تكليف.به  ب تكوين نهحس به

و چون از جباريت به ساير صفات جان منتقل شود،  958اّوُل اْلِعلِم معرفُة اجلّباركه فرمود:  عالم را چنان
كه  و چنان 959اَالْمِر اليه.آَخر الِعلِم تفويُض كلّى امر خود را به او واگذار كند كه فرمود: به  انسان

نعمت به  واسطه اينكه مظهر حسن و جمال جانند و متنعمبه  تمامى اعضاء و قوا و مدارك انسان
زبان حال پيوسته شكر نعمت و حمد و ثناى جان و پيوسته مترنّم اين مقالند به  وجود و بقاء از جانند،

را هيچ مدخليت در دارايى نيست، همچنين  كه ما هرچه داريم از توست و از خود هيچ نداريم و غير
واسطه اينكه مظهر جمال حقّند و از خود هيچ ندارند، بلكه هرچه دارند از جان به  تمام اجزاء عالم

به  خود دارند، پيوسته در مقام شكر جان و حمد و ثناى جانند و غير جان هيچ ندانند و نشناسند و
  ن مقالند:زبان حال و زبان ملكوتى مدام مترنّم اي

  با همه كرّوبيان عالم باال              ما نتوانيم حق حمد تو گفتن
حيثيتى كه از هيچ به  كند اعضاء و جوارح و قوا و مدارك تن را كه جان انسان تربيت مى و چنان

يك از قوا و محالّ آنها آنى غفلت ندارد كه در خواب و بيدارى  جزء از اجزاء اعضاء و از هيچ
يك از قوا از كار خود باز نماند، نظر كن  نرسد و هيچ يك از اعضاء آفتى به او است كه هيچمراقب 

كه چگونه قواى نباتيه كه دافعه و جاذبه و ماسكه و هاضمه و مشبهه و ملصقه و ناميه و مولّده كه در 
توان كرد، همه  حسب كثرت محالّ آنها احصاء نمىبه  حيثيتى كه كثرت آنها رابه  همه بدن منتشرند

به  كار خود مشغول داردبه  كار خود مشغول دارد و همچنين قوا و مدارك حيوانيه را نيزبه  را
جهت ديگر، و اين تربيت نه چون به  جهتى از توجهبه  و نه توجه ال َيْشَغُله َشأٌن َعْن َشأنٍ حيثيتى كه: 

صاحبِ شهر و مملكت شهر و مملكت را  تربيت پدر فرزند را و نه چون تربيت صاحبخانه خانه را و
كه ميانه مربى و مربى جدايى و اثنينيت است، بلكه چون تربيت جانْ صور خياليه را كه وجود و بقاء 

                                                                                                                                                                                              
 طلب. خواه، يارى يارى - 956
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التفات مربى است بلكه مربى شأنى از شؤون مربى است؛ همچنين است تربيت جان عالم به  مربى
جان عالم كبير، شأن صور ذهنيه به  شأن آنها ــ نسبتكبير براى موجودات عالم كه تمام آنها ــ 

منتهاى آنها، جان عالم را از  جان عالم صغير. و تربيت موجودات با همه كثرت بىبه  است نسبت
؛ نظير جان انسان ءٍ  ٌء َعْن َشى ال َيْشغُله َشأٌن َعن شأٍن و ال َميْنُعه شىدارد كه:  يك باز نمى اشتغال به هيچ
ت او و همچنين است تمام صفات ربوبيت جان عالم كبير و تمام صفات عبوديت و كثرت مملك

كه  و چنان اهل مملكت او كه بايد همه را از ربوبيت جان انسان و عبوديت اهل مملكت او شناخت.
حيثيتى كه تمام به  باشند يك جان و يك حاكم مىبه  حسب تكوين متوجهبه  تمام اهل عالم صغير

باشند و  حكم او و متوجه و مستمد از او مىبه  عالم صغير مسخّر آن يك جان و محكومذرات اين 
غير او را در اين عالم ندانند و نشناسند كه اگر دو جان و دو حاكم بودى، نظام اهل اين مملكت 

همچنين تمام موجودات عالم كبير كه اين خانه محقّر عالم طبع و اهل آن باشند،  اختالل پذيرفتى،
باشند كه  متوجه به يك جان و محكوم به حكم يك حاكم و مسخّر در تحت تصرّف يك اله مى

   َلو كاَن فيِهما اِهلٌَة ِاالَّ اهللّ اگر اين خانه محقّر را دو حاكم و دو اله بودى، نظام او اختالل پذيرفتى: 
دراك نمود و توحيد جان عالم ؛ پس توحيد اله عالم كبير را از توحيد اله عالم صغير توان ا960َلَفَسَد

 كبير را از توحيد جان عالم صغير بايد شناخت و از اينكه جان عالم كبير در مقام اعالى جان عالم
و تمامى صفات ربوبيت و صفات عبوديت كه در  961»ما همه نور واحديم«واحد است، فرمودند كه: 

به  و اما حسب تكوين است.به  جان عالم صغير و عالم او و جان عالم كبير و عالم او ذكر شد، همه
حسب اختيار و تكليف پس بعض افراد جن و بشر گاهى از اطاعت جان عالم كبير بيرون شوند، 

رطوبت اعصاب باشد، از استقامت در اطاعت واسطه مانع كه به  چون عضو مرتعش و مفلوج كه
سبب مانع نتوانند درست اطاعت كنند و به  خواهند اطاعت كنند، لكن روند و مى جان بيرون مى

كلّى از اطاعت جان بيرون شده و ناچار بايد قطع شود كه اگر قطع به  كه 962چون عضو مشقوق
 963ماده او در صلب پدر و ترائب يجاد، اولكه انسان از اول ا بدان نشود ساير اعضاء را فاسد سازد.

مادر در تصرّف جان پدر و مادر است و بعد از امتزاج نطفتين و استقرار در رحم در تصرّف جان 
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واسطه قوه به  كند و مراقبت اعضاء را كه در اعضاء خود تصرّف مى مادر است كه جان مادر چنان
نطفه را از اول استقرار در رحم بر طريق انسانى سير  كند و المسه دارد، در آن نطفه نيز تصرّف مى

دمد و بعد از دميدن روح در جنين، تربيت  در آن مى دهد تا تكميل اعضاء و جوارح كرده روح مى
كند به دستيارى جان جنين تا اوان تولّد و بعد از آن، جان خود او  اعضاء او مى 964احكام و استغالظ
كه اوان تمرين  965دهد تا اوان تميز و مراهقت ر صراط انسانى سير مىكند و او را ب در آن تصرّف مى

الجمله دواعى شيطانى و زواجر الهى در آن  شرعى و تكليف استحبابى است كه در اين وقت فى
شود كه حكومت شهوت و غضب و  حكم حكّام عديده مىبه  شود و جان انسان محكوم حادث مى

شمار و شيطنت از حد  ت بسيار و دواعى غضب بىشيطنت و عقل باشد و دواعى حكومت شهو
به  كند، پس در اين حال اگر افزون و داعى حكومت عاقله يكى و به يك جهت دعوت مى

جانب خدا گردد كه تا زمان تكليف به  الجمله متذكّر و متوجه دستيارى مربى الهى تمرين يابد، فى
 دستيارى مربى الهى تمرين نيابد، بلكهبه  و اگر حسب قالب قبول كندبه  تواند اوامر و نواهى الهى را

حكم شهوت و غضب و شيطنت باشد، استعداد قبول اوامر و نواهى الهى از او به  كلّى محكومبه 
صعوبت قبول كند امر و نهى الهى را. و بعد از زمان تكليف اگر توفيق به  برود يا ضعيف گردد كه

حسب احكام به  دست او دهد وبه  ليفه او برسد و دسترفيق شود و داعى الهى كه نبى وقت يا خ
 طريق انسان و مستعد پيوند واليت گردد كه اگر دستبه  الجمله متوجه قالب خود را به او سپارد، فى

وجود او رسد و به  دست صاحب واليت كه على عالى اعال و ائمه هدى باشند، پيوند واليتبه 
و اگر توفيق رفيق او  اند گردد. ه براى مؤمنين وعده دادهمستحقّ جميع اقسام نعمت و رحمت ك

حسب قلب نرسد، البتّه در تحت تصرّف شيطان به  حسب قالب يابه  خدمت داعى الهىبه  نشود و
َمْن «و در اخبار بسيار فرمودند كه:  966َمْن َملْ َيُكْن َلُه شيٌخ َمتَكََّن الّشيطاُن ِمْن ُعُنقهواقع شود كه فرمودند: 

ْ�َبَح ِمنْ يا  967ملَْ َيُكن َله ِامام ئِها َمْن َا ْ�َبَح ضاالًّ  و خداوند  968هذه االّمِة و ملَْ َيُكن له اماٌم ظاهٌر عادٌل، َا
اعمال اوست يا حيا نخواهد كرد كه او را عذاب كند، اگرچه در اعمال خود نيكوكار  969ء شانـى
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و  970»نحو مردن ضاللت يا نفاق يا كفربه  مردنحو مردن جاهليت يا خواهد به  باشد؛ يا خواهد مرد
دست نبى وقت داد و بيعت به  و اگر دست غير اينها از توالى فاسده كه در اخبار ذكر شده است.

عامه نمود و قبول دعوت ظاهره كرد و در تحت احكام قالبى الهى داخل شد، مسلم خواهد بود و 
بود، بلكه احكام اسالم و شرايع بر او جارى  احكام ايمان و مواعيد او براى اين شخص نخواهد

ال يَِلْتُكْم ِمْن َاعماِلُكم مضمون به  خواهد بود و اگر در زمان حيات آن نبى يا خليفه آن نبى بميرد،
آمرزيده خواهد رفت؛ يعنى چون مستعد پيوند واليت بود، در حال احتضار كه ظهور نور  971َشيئا

وجود او رسد و پيشرو او به  نيت بر او ظاهر شود، پيوند واليتنورابه  واليت شود و حضرت امير
شود تا مقامى كه بايد برود و االّ موافق اخبار بسيار فايده قبول احكام رسالت و داخل شدن در تحت 
شريعت از دنيا تجاوز نخواهد داشت و فايده اخروى بر قبول واليت و دخول در تحت احكام قلب 

بـُُهم خواهد بود كه  972ُمْرَجْوَن ِالَ◌مِر اهللِّ قبول امر واليت نكند، داخل  باشد كه هرگاه كسى مى ِاّما يـَُعذِّ
امام عادلى به  در ضاللت خواهد بود موافق اخبار بسيار كه كسى كه اقتدا .973َو ِاّما يـَُتوُب َعَليِهم

دعوت باطنه  باشد، بر ضاللت خواهد بود و اگر با وجود قبول رسالت قبول واليت و قبول نداشته
جلنَِّة و املغفرةداشته باشد، مؤمن خواهد بود و  باشد و درباره او خواهد بود فرمايش  َحمكوٌم َعليه 

ديُنُكم ديُنُكم فَِانَّ الّسّيئَة فيه خٌري ِمَن اَحلَسنِة ىف غريه ِالّن الّسّيئة فيه َمغفورٌة حضرت امير كه فرمود: 
به  و چون و براى او خواهد بود جميع آنچه در ابواب سابقه گذشت. .974واَحلَسنة ىف غريِه غري َمقُبوله

اى از مرتبه  كردن، شاخه طوباى الهيه كه شعبه دست ولى امر و بيعت خاصهبه  واسطه دست دادن
شود و آن شاخه طوبى  اعالى جان محمد و على كه مرتبه اعالى جان عالم است به او متّصل مى

شود، پس جميع  كننده مظهر محمد و على مى محمد و على است، آن بيعتمظهر مرتبه اعالى جان 
الحقيقه  آنچه از مناقب امام و مناقب محمد و على ذكر شود، درباره او جارى خواهد بود و فى

حسب فعليت اخيره كه شاخه طوبى باشد و از به  اوصاف آن بزرگواران خواهد بودبه  موصوف
حسب به  شود؛ اگرچه خيره موصوف به صفت آن بزرگواران مىحسب فعليت ابه  جهت اينكه
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مايه نمايد و زشت و بد عمل باشد، چون مقام بشريت غيرمقام فعليت اخيره است،  بشريت رذل و بى
 َو ما ِعلمى ِمبا كانُوا يَعَمُلوَن ِان ِحسابـُُهم اّال َعلى َرّىب َلْو َتشُعُروَن َو ماحضرت نوح در جواب قوم فرمود: 

َ ِبطاِرِد املُؤِمننيَ  چگونه ما تو را پيروى كنيم و به تو ايمان آوريم و حال اينكه «چون قوم گفتند:  975َا 
و چون مقام عالى  كه از اين كلمه مقصود آنها بدعمل بود. 976»باشند پيرو تو مردمان پست رتبه مى

جان عالم حقيقت محمديه  حضرت پيغمبر و ائمه اطهار مرتبه اعالى جان عالم است و مرتبه اعالى
و علويت على است و همان مرتبه، مقام ظهور و معروفيت حق است ــ تعالى شأنه ــ كه ظهور حق 

اوصاف و اضافات و سلوب و شعبه همان مقام فعليت اخيره مؤمن است، در اخبار بالصراحة به  باشد
و محمد را نشناسد مگر خدا و على، و خدا را نشناسد مگر محمد و على، «وااليماء ذكر شده كه: 

على را نشناسد مگر خدا و محمد؛ و مؤمن را ــ مطلقا يا مؤمن ممتحن را ــ نشناسد مگر خدا و 
حسب فعليت اخيره همان شاخه طوبى است كه مظهر محمد و به  زيرا كه مؤمن مطلقا »محمد و على

اخيره نمايان نيست، بلكه در بعضى منغمر در على است و لكن چون مؤمن مطلق در همه آنها فعليت 
تحت فعليات و نقايص طبع و ماده است، در بعض اخبار مؤمن ممتحن را با محمد و على يا با انبياء و 

حسب فعليت اخيره كه آن شاخه طوبى و شعبه مشيت به  اند و االّ تمام مؤمنين مالئكه ذكر كرده
جهت در اخبار بسيار وارد شده كه:  باشند و از اين ا مىاست، مظهر محمد و على بلكه مظهر خد

و وارد شده است در اخبار بسيار  977»اذيت مؤمنين، اذيت پيغمبر و ائمه اطهار، بلكه اذيت خداست«
شمار غيبت مؤمن را از  و در اخبار بى 978»محاربه خدا برآمدهبه  مؤمن،به  كه اهانت رساند كسى«كه: 

  كه غيبت مؤمن بدگويى از صاحب مؤمن و از خداست و قد قيل: اند، چون همه معاصى بدتر شمرده
  979زد  قصد صورت كرد و بر اللّه           اى بسا كس را كه صورت راه زد

واسطه آن شاخه طوبى كه فعليت اخيره او شده است و آن شاخه طوبى به  و از جهت اينكه مؤمن
افتد  درصدد معصيت برآيد، مشهود مى ظهور صاحب اوست، بلكه حقيقت صاحب اوست، چون

كه درصدد قتل صاحب خود برآمده است، زيرا كه آن شاخه طوبى در حين معصيت مختفى 
                                                                                                                                                                                              

ابشان تنها با فهميد، حس رسد. اگر مى كنند نمى : دانش من به كارهايى كه مؤمنان مى112ـ  4سوره شعرا، آيات  -975
 كنم. پروردگار من است و من مؤمنان را طرد نمى

 قاُلوا أنـُْؤِمُن َلَك َواتـَّبَـَعَك اْالَ◌رَذُلوَن.: 111سوره شعرا، آيه  -976
  .150، ص 72بحاراالنوار، جلد  -977
  .158همانجا، ص  -978
 .97مثنوى معنوى، دفتر دوم، ص  -979
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شاخه  كردن آن كند، و خلع كار فرار مى گردد در تحت شهوت يا غضب، بلكه از شخص معصيت مى
در «ار كثيره است كه: كه در اخب منزله اهالك آن شاخه است در وجود خود، چنانبه  را از خود،

شود، يا ايمان حل  كه پيرهن از تن انسان خلع مى شود چنان حين معصيت ايمان از مؤمن خلع مى
و چون آن شاخه طوبى كه مرتبه نازله صاحب اوست،  »شود كه نمك در آب حل مى شود، چنان مى

افتد كه در  مىشود، پس چون درصدد معصيت برآيد، مشهود  جان جان حيوانى و بشرى مؤمن مى
است ميانه مؤمن و صاحبش، گاهى  البنّوة واالبّوة مابهحال جان كندن است و چون آن شاخه طوبى 

پس بايد مؤمن  دادن است. صورت فرزند صلبى در حال جانبه  شود درحين معصيت كه مشهود مى
ه باشد كه ضرر معصيت او بر خود او بسيار است كه گا برحذر باشد از معصيت كردن كه چنان

اندك معصيتى بكشاند به اينكه ايمان از او خلع شود و هرگاه ايمان از مؤمن خلع شود، صادق آيد 
تِنا فَاْنَسَلَخ بر او و بايد خوانده شود بر او:  ِمنها َفَمثـَُله َكَمَثِل الَكْلِب ِاْن َحتِْمْل َواْتُل َعَليِهم نـََبَأ الَِّذى اتَيناُه ا

و چون مقام  همچنين ضرر معصيت او بر صاحبش نيز بسيار است. ٩٨٠رتُْكُه يَلَهث.َعَليِه يَلَهْث َاو تَ 
حسب به  حسب تكوينْ جان همه عالم وبه  اعالى جان محمد و على كه مقام ظهور حق است و

دستيارى آنها جارى به  شود مثل جان انسان، جميع امور عالم كبير تكليف و اختيار جان مؤمن مى
دستيارى جان به  كه جميع امور تن انسان و اعضاء و جوارح او شود؛ چنان ا صادر مىشود و از آنه مى

پيوند كه  دستيارى آنبه  شود و اگر آن پيوند نمايان شود، جميع امور انسان انسان و از او صادر مى
شود و چون معلوم شد كه مقام اعالى جان محمد و  شود، جارى مى فعليت اخيره و جان انسان مى

واسطه به  حسب اختيار و تكليف جان انسان نيز هست كهبه  ى و ائمه هدى جان عالم است وعل
شود و فعليت اخيره جان  جان انسان مىبه  اى از آن مقام اعالى جان آن بزرگواران متّصل بيعت شعبه
آن شود كه مناقب مقام اعالى جان  گردد و آن شعبه صورت ملكوتى آنهاست، معلوم مى انسان مى

شود. و چون مقام بشريت ادناى جان آن بزرگواران، مظهر مقام  بزرگواران بر جان مؤمن جارى مى
فعليت اخيره آن به  اعالى جان آنهاست و مقام اعالى جان آنها فعليت اخيره آنهاست و شيئيت شئ

و جميع  شئ است، پس آنچه مقام اعالى جان آنها داراست، بر خود آنها جارى است بدون تقيد
مناقب مقام اعالى آنها در مقام ادناى آنها نيز جارى است و بشارتى از اين باالتر و شرافتى از اين 

صفات آن به  محض بيعت و قبول دعوت باطنه، مظهر مناقب امام و موصوفبه  تر نيست كه بزرگ
                                                                                                                                                                                              

: خبر آن مرد را بر ايشان بخوان كه آيات خويش را به او عطا كرده بوديم. 175ـ  176سوره اعراف، آيات از  - 980
 مثَل او چون مثلِ آن سگ است كه اگر به او حمله كنى يا او را واگذارى، زبان از دهان بيرون آرد.
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د و در آن اى از مناقب خواهد بو بزرگواران گردد؛ نهايت اين است كه در مؤمن مرتبه ضعيفه
و چون مقام اعالى جان آنها مقام معروفيت حق تعالى  بزرگواران اصل آن مناقب و مرتبه قويه آنها.

شأنه و مقام ظهور اوست، پس جميع صفات ربوبى در مقام اعالى جان و در مقام ادناى جان آنها و 
تى امام است كه از بر خود آنها مطلقا جارى خواهد بود. و چون فعليت اخيره مؤمن صورت ملكو

لّنورانّية حكم به  صورت ملكوتى نهانخانه دل امام به نهانخانه دل او وصل شده است و آن َمْعرَِفىت 
كه در امام جارى، در  خود امام و ظهور حقّ است ــ تعالى شأنه ــ پس صفات ربوبى چنان  َمعرفُة اهللّ 

كوتى نمايان نشده بلكه در تحت نقايص مادام كه آن صورت مل مؤمن نيز جارى خواهد بود؛ لكن
ماده و هواهاى نفسانى منغمر است، آن صفات ربوبى نيز منغمر و غيرنمايان خواهد بود و شرفى 

صفات ربوبى و صفات امام به  تر از اين نخواهد بود براى مؤمن كه موصوف باالتر و بشارتى بزرگ
ن و نسبت همه اجزاى عالم به امام مثل نسبت باشد. پس چون مقام اعالى جان امام، جان همه عالميا

اعضاء و جوارح است به انسان، بلكه مثل نسبت صور ذهنيه است به جان انسان كه وجود و بقاء و 
محض توجه و التفات جان است به آنها و به عدم التفات جان، نسبت به همه انبياء و به  فناء آنها

ين جهت فرمودند كه همه انبياء و اولياء روز قيامت در اولياء نيز همين حكم خواهند داشت و از ا
حسب تنزّل جان همه انبياء به  تحت لواى محمد خواهند بود. و از جهت اينكه مقام اعالى جان على

 على ُكنَت َمَع ُكلِّ َنىبٍّ ِسّرا و َمعى ِسّرا بوده و جان همه خلق بوده، از حضرت رسول روايت شده كه: 
به  كه جان من هم بودى حسب مقام اعالى خود چنانبه  اى ى تو جان همه انبياء بودهيعن 981و َجْهرا.

به  و از جهت اينكه حسب مقام دانى خود با من در آشكارا بودى.به  حسب مقام اعالى خود، و
حسب مقام اعال نسبت به همه موجودات مثل نسبت جان است به صور ذهنيه، در اخبار و خطب آن 

كننده و  من خالق آسمان و زمينم و من رازق همه موجوداتم و من زنده«حضرت هست كه: 
كننده بهشت و  كننده انبيايم به نبوت و من قسمت ام و من مبعوث ام و من دهنده و گيرنده ميراننده

به  دهنده هر يك از انبيايم از مهالك و حساب خلق بر من است و رجوع خلق دوزخم و من نجات
و از اين جهت حضرت حق خطاب مستطاب به رسول  »خلق در نزد من استسوى من است و حشر 

كن  » عبادى« فرمود: به بندگان ما خطاب كه 982ُقْل  عبادىاكرم در چند جا از كتاب خود فرمود: 
                                                                                                                                                                                              

نى بودى و با من طور پنها همين مضمون: اى على تو با همه انبياء به قريب به 28، ص 1شرح اسماء الحسنى، جلد  -981
 طور پنهان و آشكارا هستى. به

 بگو اى بندگان من. -982
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كه بنده منند، بنده تو هم هستند. زيرا كه تمام موجودات نسبت به آن بزرگواران غير از  كه چنان
كه اعضاء و جوارح بلكه صور ذهنيه نسبت به جان انسان غير از  ندارند؛ چنان طريق عبوديت هيچ

طريق عبوديت هيچ ندارند. و از جهت اينكه جان هر چيز فعليت اخيره اوست و فعليت اخيره شيئيت 
منم آدم و شيث، منم نوح و هود و صالح و ابراهيم و شعيب و موسى و «آن شئ است، فرمود: 

جهت كه تمام صفات  حسب بشريت غير همه و جزئى از اجزاء عالم است. و از اينبه  اگرچه »عيسى
ُتم«ربوبيت در آنها ظهور دارد فرمودند:   نـَزَُّلو َعِن الرُّبُوبّية (يعىن عن الّربوبّية املطلقة) و ُقوُلوا ِفينا ما ِشئـْ

و از جهت اينكه مقام اعالى جان آنها فوق امكان  .983»كنه اوصاف ما نخواهيد رسيدبه  كه شما
َحديثُنا اند، فرمودند:  است و تحت وجوب و ساير انبياء و اولياء و مؤمنين ممتحن به آن مقام نرسيده

ْلَبُه ِلالْ    َمَلٌك ُمَقّرٌب َو ال َنىبٌّ ُمرسٌل و ال مؤمٌن ِاْمَتَحَن اهللّ  ]ِاالّ [َ�ْعٌب و سرٌّ ال َحيَْتِمُلُه  جهت به  984ميانِ قـَ
يك نخواهند  حسب مقام اعالى جان آنها و به آن مقام هيچبه  اينكه حديثْ بيان صفات آنهاست

. و چون مقامات نازله جان آنها 985لو دنوت امنلة الحرتقتكه جبرئيل عرض كرد:  رسيد؛ چنان
ث ما صعب است باشند، فرمودند كه حدي شأن مالئكه مقرّبين و انبياء مرسلين و مؤمن ممتحن مى هم

حسب مقام به  و چون شود آنها را مگر ملك مقرّب و نبى مرسل و مؤمن ممتحن. كه متحمل نمى
فرمودند  باشند، مى خوردن و آشاميدن و نكاح و خانه و مسكن مىبه  بشريت مثل ساير مردم محتاج

حسب مقام به  اند، هخود نسبت دادبه  ما هم بشريم مثل شماها و آنچه از صفات نقص از قبيل اينها
حسب به  اند، مثل صفات ربوبى، خود نسبت دادهبه  باشد و آن چيز كه از صفات كمال بشريت مى

مقام اعالى جان و مقامات نازله جان آنهاست و چون مقام اعالى جان رسول و ائمه هدى جان عالم 
م در زمين ساعتى نباشد، اگر اما«است، در اخبار بسيار قريب به اين مضمون وارد شده است كه: 

نيز براى همين است.  987َلْوالَك َلما َخَلْقُت اْالَ◌فالَك َو َلْوال علىٌّ َلما َخَلْقُتكَ ؛ 986»زمين اهلش را فرو برد
و   و بِنا ُعبِداهللّ   و بِنا ُوِحَد اهللّ   بِنا ُعِرَف اهللّ  و چون مايه شناسايى خدا و هر چيز جان است، فرمودند:

                                                                                                                                                                                              
با كمى اختالف. ما را از مقام ربوبيت پايين بياوريد (يعنى از ربوبيت مطلق) و سپس  68، ص 47بحاراالنوار، جلد  -983

 خواهيد بگوييد. درباره ما هرچه مى
نه فرشته مقرّب، نه پيامبر مرسل و نه مؤمنى كه  طورى كه : حديث ما مشكل و سرّ است به208خصال، ص  -984

 توانند آن را درك و تحمل كنند. خداوند قلبش به ايمان آزموده است هيچ يك نمى
 سوزم. تر شوم، هر آينه مى : اگر به اندازه سرانگشتى نزديك15، ص 2شرح اسماء الحسنى، جلد  -985
هلها. لو خلت االرض طرفة: 199، ص 1علل الشّرايع، جلد  -986  من حّجة لساخت 
 كردم. كردم و اگر على نبود تو را خلق نمى : اگر تو نبودى افالك را خلق نمى406، ص 16بحاراالنوار، ج  -987
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در مرو بودم با جناب رضا(ع) «و از عبدالعزيز بن مسلم روايت شده كه گفت:  .988 ُعِرَف اهللّ لوال َلما 
دهند و ذكر  و در اول ورود ما به مرو داخل مسجد جامع شدم، ديدم كه امر امامت را گردش مى

وگوى مردم را. فرمود:  كنند، در خدمت جناب رضا(ع) ذكر كردم گفت اختالف مردم را در آن مى
دم فريب خوردند از دين خود، خداوند نازل فرمود قرآن را كه بيان هر چيز در قرآن هست: مر

حالل و حرام و حدود و احكام و جميع مايحتاج النّاس اليه موجود است در قرآن؛ و فرمود: ما فرو 
وَم َا ْليَ  الوداع باشد، خداوند فرمود: چيز را و در آخر عمر كه حجه گذاشت نكرديم در قرآن هيچ

و امر امامت از تمام دين است و از دنيا نرفت حضرت  989اَكَملُت َلُكْم ديَنُكْم َو َامتَمُت َعَليُكم نِعَمىت
داد و مايحتاج امت را بيان  رسول تا اينكه تمام كرد براى امت معالم دين آنها را و على را امام قرار

، كتاب خدا را رد كرده است و كافر كرد، پس اگر كسى گمان برد كه خداوند دين را كامل نكرد
دانند كه جايز باشد درباره امامت اختيار آنها؟ امامت قدرش برتر  شده است. اينها قدر امامت را مى

و منظور حضرت اين  990.»است از اينكه عقل مردم به آن برسد و امامى را به عقول خود نصب كنند
خبرند، چگونه توانند جان جان جان  خود بى است كه امامت جان جان جان آنهاست و مردم از جان

حضرت رسول اين «خود را بشناسند؟ و همچنين فرمود در بيان و شرافت امامت تا اينكه فرمود كه: 
طريق كه خداوند فرض كرده بود، پس گرديد اين امامت  امامت را در گردن على انداخت به همان

هم اهللّ در ذريه اصفياء او كه  ، پس اين امامت در اوالد على(ع) است خاصه تا 991َواالميانَ الِعْلَم   آ
امامت منزله انبياء و ارث اوصياء و  توانند اختيار كنند اين جهال امام را؟ قيامت؛ پس از كجا مى

خالفت خداست و خالفت رسول است. امامت زمام دين و نظام مسلمين و صالح دنيا و عزّت 
اسالم روزافزون است و فرع بلند اوست، به امام تماميت نماز و مؤمنين است. امامت اصل اساس 

كه منظور آن بزرگوار اين است كه  993»و صدقات است 992◌ٔ روزه و حج و جهاد و زياد شدن فى
                                                                                                                                                                                              

شود. و  شود و عبادت مى شود، يگانگى او شناخته مى : به وسيله ما خداوند شناخته مى102، ص 23همان، جلد  -988
 .شد اگر ما نبوديم خداوند شناخته نمى

 : ... امروز دين شما را به كمال رسانيدم و نعمت خود را بر شما تمام كردم....3سوره مائده، آيه  -989
ِم على بن موسى الرِّضا ِمبَرٍو فَاْجَتَمْعنا ِىف َمسجِد جاِمِعها ِىف يوٍم ُمجُعٍة ِىف َبَداَ : 773امالى، ص  -990 ّ َمقَدِمنا فأدار ء ُكّنا ِىف َا

 اِالماَمِة....الّناس َامَر 
 خداوند علم و ايمان را به آنها داده است. -991
 فئ: غنيمت. -992
 .775همانجا، ص  -993
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كه اخبار  يك از اينها تمام نيست، بلكه مقبول نيست؛ چنان اگر امامت و امام براى كسى نباشد، هيچ
امثالهم ــ   و فتواى علماء اعالم هم ــ كثّراللّه »امامت مقبول نيست هيچ عمل بدون«بسيار هست كه: 

و  نيست، اگرچه مطابق هم باشد اگر مقصر باشد. همين است كه بدون تقليد هيچ عمل مقبول
كند و  كند حرام خدا را و اقامه حدود الهى مى كند حالل خدا را و حرام مى امام حالل مى«فرمود: 
حكمت و موعظه حسنه و حجت بالغه (يعنى به  خواند خدا و به راه خدا مىكند از دين  دفع مى

 منزله آفتاب استبه  شود). امام حالل بدون اذن و امر حالل نيست و اقامه حدود بدون امر امام نمى
كه به نور خود عالم را فراگيرد و اين آفتاب در افق است به حيثيتى كه دست و چشم كسى به آن 

دهنده است و ستاره  دهنده است و نور روشنايى امام بدر منير و چراغ روشنايىرسد.  نمى
و اينها از اين است كه امامت مرتبه اعالى جان عالم است و بدون جانْ عمل  994.»كننده است هدايت

جان و جيفه عفنه موذيه است و آن مرتبه عاليه جانِ امام نور عالم  و عامل هر دو مرده است و بى
نى اظهاركننده همه موجودات عالم است و مقام آن مرتبه، مقام بلندى است كه دست است، يع

خيال و وهم از دامن جالل او كوتاه است كه توانند ارباب خيالْ امام اختيار كنند. و اينكه در عالم و 
عالَم قدس پيدا  اند، براى اين است كه تا عالم اتّصال به مفتى و ائمه جزئيه، قوه قدسيه را شرط كرده

نكند، قابل فتياء و محاكمه و دستگيرى نباشد و چون خود شخص اتّصال به عالم قدس را تميز 
اند كه بدون اجازه،  نتواند بدهد، اجازه عالم سابق را در مشايخ روايت و مشايخ طريقت شرط كرده
ز مشايخ روايت و براى احدى فتياء يا محاكمه يا دستگيرى روا نباشد و از همين جهت هر يك ا
امام «و فرمود كه:  مشايخ طريقت سلسله اجازه خود را منتظم و منضبط و متّصل به معصوم داشتند.

و  996»عباد است در بليه يا در سختى 995انيس رفيق است و والد شفيق و مادر مهربان است و مفْزع
ه جان آنى غفلت از تن و تر ك اينكه فرمود، از آن است كه امام جان عالم است و دانستى در پيش

حفظ اجزاء تن خود كه از پدر و مادر در حفظ اجزاء تن به  اجزاء تن ندارد و نهايت اهتمام دارد
امام واحد دهر خود است كه احدى نزديك به او «تر است. و فرمود:  اهتمام بيشتر دارد و مهربان

دلى و مثلى نباشد و مخصوص به همه نتواند شد و هيچ عالمى برابرى با او نتواند نمود و براى او ب
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كه  و اينها از همان است كه به مرتبه عاليه خود، جان همه عالم است و چنان 997»فضل بدون اكتساب
در تن انسان هيچ جزئى و عضوى برابرى با جان نتواند و مثل و نظير نباشد او را، همچنين امام هم در 

كيست كه برسد به معرفت امام يا تواند اختيار «عالم نظير و بديل نخواهد داشت؛ پس فرمود كه: 
كند امام را؟ هيهات هيهات، تمام صاحبان هوش و ارباب عقول كامله عاجزند از وصف شأنى از 

و از حديث شريف با طول و بسط زيادى كه داشت  998.»هاى امام هاى امام يا فضيلتى از فضيلت شأن
و از جناب  يان عجز بشر بود از ادراك مقام امام.موضع حاجت را نقل نموديم، اگرچه تمام حديثْ ب

است كه واجب   اللّه و حجاب  و نوراللّه  اللّه و وجه  اللّه و حجت  اللّه امام كلمت«اميرالمؤمنين است كه: 
همين واسطه، طاعت و واليت او را بر جميع خلق خود؛ پس او ولى اوست در به  فرموده است

شود  عهد خود را بر جميع عباد خود و عطا مى ]فرد[همين به  استسماوات و ارض كه اخذ كرده 
به  همان واليت تكوينى است و اشاره استبه  و آنها كه فرمود اشاره 999.»االطالق تصرّف را على

پسندد  كند خداوند از براى وحى خود و مى مقام اعالى جان امام، پس چنين كسى را اختيار مى
دهد دل او را مكان مشيت  به كلمه خود كه مشيت باشد و قرار مى كند براى غيب خود و تأييد مى

شوند او را به امارت و حكم  مى 1000سلطنت و همه چيز منقادبه  شود براى او خود و صدا زده مى
مقام اعالى جان به  و اينها نيز اشاره به انقياد تكوينى است و اشاره شود براى او به طاعت. كرده مى

امام بشر ملكى است و جسد سماوى است و امر الهى است و روح قدسى «فرمود:  آنهاست، تا اينكه
و اينها  1001»َمَلِكىُّ الّذات ِاهلىُّ الّصفات و هذا ُكلُُّهم ِآلِل ُحمّمدٍ و مقام على و نور جلى و سرّ خفى است 

مراتب عديده آنهاست كه مقام بشريت آنها از ملك، و جسد ملكوتى مقام ملكوت، و امر به  اشاره
االمكان  الهى مقام جبروت، و روح قدسى و مقام على و نور جلى و سرّ خفى اشاره به مقامات فوق

اينكه هركس  و اين فقره اشاره است به 1002َمْن َعَرفـَُهم َو َاَخَذ َعنُهم فـَُهَو ِمنُهم.است تا اينكه فرمود: 
دل خود متّصل ساخت، از آنهاست؛ به  صورت ملكوتى و شاخه طوباى نوريه را از آنها گرفت و آن

به  دست آنها دادنبه  چه نمايان شود آن صورت در وجود آنها و چه نشود كه گفتيم بعد از دست
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شود و تمام صفات  دل آنها وصل شود، از آنها مىبه  بيعت خاصه ولويه كه آن شاخه طوباى الهيه
آنها بلكه تمام صفات ربوبى بر آنها جارى خواهد بود، نهايت اين است كه آشكارا نخواهد بود آن 

خلق كرد آنها را از نور عظمت خود و «صفات مادامى كه آن صورت نمايان نشود. بعد فرمود: 
اف و نون واگذار كرد به آنها امر مملكت خود را، پس آنها سرّ مخزون خدا و امر بين ك

سرّ مخزون و امر بين به  توالّى امر تمام مملكت وبه  كه اشاره فرمود آن حضرت 1003»باشند مى
علم انبياء در جنب علم آنها و سرّ اوصياء در جنب «االمكان آنها. و فرمود:  مقام فوقبه  و نون كاف

ره در بيابان است و هر اى از درياست و مثل ذ سرّ آنها و عزّت اولياء در جنب عزّت آنها، مثل قطره
و آنچه در قرآن از عين و وجه و  1004شود سبعين وجه منصرف مىبه  اى از آل محمد(ص) كلمه

و   اللّه و عين  اللّه و علم  اللّه و جنب  اللّه دست و پهلو ذكر شده است، مراد ولى خداست كه او وجه
د وغايتُه و قدرت رب و مشيتُه (كه است؛ پس آنهايند فضل خدا و رحمت او و مبدأ الوجو  يداللّه

هاى  ها و بر برگ االمكان). اسم آنها مكتوب است بر سنگ اينها همه اشاره است به مقام فوق
هاى مالئكه و بر  هاى طيور و بر ابواب جنّت و نار و بر عرش و افالك و بر بال ها و بر بال درخت

هاى دريا، و  ح طيور است و استغفار ماهىجمال، و به اسم آنها تسبي 1005حجب جالل و سرادقات
واليت براى به  وحدانيت وبه  هيچ خلقى را خلق نكرده است مگر اينكه اخذ كرده است از او اقرار

واليت تكوينيه و سريان او در جميع به  كه اينها اشاره است 1006»ذريه زكيه و برائت از اعداء آنها
پس  1007نورى  اّول ما خلق اهللّ «ست برسى كه فرمود: و از جناب رسول روايت كرده ا موجودات.

شكافت از نور من نور على(ع) را، پس خلق فرمود عرش و لوح و شمس و قمر و نجوم و ضوء نهار 
و نور ابصار و عقل و معرفت و ابصار عباد و اسماع و قلوب آنها از نور من و نور من مشتق از نور 

نه غير ما، و ماييم معدن تنزيل و معنى تأويل و ماييم محالّ  آخرون و سابقونخداست؛ پس ماييم 
جميع موجودات كه هرچه هست به  كه تمام اين كلمات اشاره دارد به احاطه آنها 1008» قدس اللّه
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چيز از فعل حق بيرون نباشد و  كه آنها فعل حق باشند كه هيچ و نيست چنين مگر وقتى باشند آنها مى
آنها مقام مشيت است و مقام مشيت مقام معروفيت حق و ظهور اوست،  از اين جهت كه مقام عالى

هركس ايمان به ما آورد، ايمان به خدا آورده است و رد بر ما رد بر خدا و شك در ما «فرمود كه: 
كردن از خداست و اطاعت ما  كردن از ما پشت شك در خدا و معرفت ما معرفت خدا و پشت

مقام غيب به  ان است كه آنها مقام ظهور حقّند، و نسبت انسانو سبب هم 1009»اطاعت خداست
و در  عنوان ظهور حق و مقام ظهور حق مقام آنهاست و خود آنها ظهور حقّند.به  محال است مگر

پس كسى كه وفا به عهد ما  1010االكرب و عهده املسئول عنه  حنن حرم اهللّ «خبرى از جناب باقر است: 
است و كسى كه نقض عهد ما كند، نقض عهد خدا كرده است، ماييم  كند، وفا به عهد خدا كرده

و  1011.»كند خدا از بندگان خود هيچ عملى را مگر به معرفت ما كه قبول نمى احلسىن  امساء اهللّ 
هاى  مضمون اين عبارت است آنكه در اخبار بسيار رسيده است و مكرّر در اين مختصر و كتاب

ه است اسالم بر پنج پايه و خداوند ترخيص فرموده در چهار پايه كه بنا شد«ايم كه:  ديگر نقل كرده
نماز و روزه و حج و جهاد باشد و ترخيص نفرموده در يك پايه كه واليت باشد و مردم گرفتند 

يعنى آن چهارپايه بدون واليت هيچ فايده ندارد  1012»چهارپايه آن را و ترك كردند آن يك پايه را
كن كه مقبول نيست و جاى تو دوزخ است؛ موافق آن اخبارى كه كه خواهى بكن و خواهى م

اگر هفتاد سال در تحت ميزاب عبادت كند كه شب در نماز و روز در روزه باشد و «فرمودند: 
كه معنى اين است كه  »جهنّم اندازد واليت ولى امر را نداشته باشد، خداوند او را بررو در آتش

رد؛ چون عبادت خوارج كه هيچ فايده به آنها نبخشيد و چون بدون واليت هيچ عبادت فايده ندا
واليت را قبول كرد، از جمله شرط قبول واليت و اجزاء بيعت ولويه نمازكردن و روزه گرفتن و 

كند بر آنها و بدون داللت والى آن  جهت اينكه والى داللت مىبه  جهاد كردن و حج رفتن است
هاست  هاى درخت واسطه ما ميوهبه  و«ترك آنها نخواهد كرد.  فايده است و با داللت والى عمل بى

شد  و اگر ما نبوديم شناخته نمى   ِبِعباَدتَِنا ُعِبَداهللّ ها و  و جريان انهار و آمدن باران و روييدن گياه

                                                                                                                                                                                              
ِهللّ : 23همانجا، ص  -1009  .... و َمْن شّك فينا شّك ىف اهللّ   رّد علينا رّد على اهللّ و َمْن    َمْن اَمَن بِنا اَمَن 
 گيريم. حرم خداى بزرگ ما هستيم و عهد او هستيم كه از آن مورد سؤال قرار مى -1010
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 .278خصال، ص  -1012
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مقام عالى خود به  و اينها از همان است كه مكرّر گذشت كه آن بزرگواران 1013.»تعالى شأنه خداى
و در خبرى از  كمال خود نرسد و فايده خود را نبخشد.به  چيز المند و بدون جان هيچجان همه ع

رانبياء تماما «جناب امام حسن عسكرى است كه:  و در خبرى از  1014»يَـقَتِبُسوَن ِمن اَنواِر َو يَقتُفون ا
پس  1015االَُمم و مفاتيح الكرم،اسباطُنا خلفاء الّدين و خلفاء الّنبّيني و مصابِيح «همين بزرگوار است كه: 

و روح القدس ىف جنان الّصاقورة ذاق من حدائقنا كه ما از او وفا ديديم  كليم لباس اصطفاء پوشيد چون
�و و على الظّلمِة البا وعو �اُروا َلنا ردءا و يعنى  1016»الباكورة و شيعتنا الفئة الّناجّية والفرقة الّزاكّية 

حيط است به همه عالم، مثل كاسه سر كه محيط است به مغز دماغ، القدس در آن جنانى كه م روح
باشند  چشد، و شيعه ما فرقه ناجيه و زاكيه مى هاى ما كه دست احدى نرسيده است به آنها مى از باغ

آنها وصل به  ملكوتىِ ما كه كننده از ما و حافظ ما ــ به اعتبار دفع از آن صورت كه گرديدند دفع
صورت ملكوتى ما باشند و بر  صورت ملكوتى ــ و بر ظلمه ما كه ظلمه آن انشود و حافظ هم مى

معرفىت «نورانيت، حضرت امير فرمود: به  و در حديث معرفت كننده آنها. اعداء ما طردند و يارى
لّنورانّية  عّز و جّل و معرفة اهللّ   لّنورانّية معرفة اهللّ  َو مود: و اين است دين خالص كه خدا فر 1017معرفىت 

يَن ُحَنفاَء َو يُـِقيُموا الصَّلوَة َو يُؤُتوا الزَّكوَة َو ذِلَك ديُن الَقيَِّمةِ    ما اُِمُروا ِاّال ِلَيعُبُدوااهللّ  كه  1018ُخمِلصَني َلُه الدِّ
و هوالّدين احملّمديّة الّسمحة و  نبوت محمد(ص)به  فرمايد خداوند تعالى كه: امر كرده نشدند، مگر مى

، اقامه صالت كرده است و اقامه ]كند[پس كسى كه اقامه واليت مرا  1019يقيموا الّصلوة قوله و
شود او را مگر ملك مقرّب يا نبى مرسل يا  واليت من صعب و مستصعب است كه متحمل نمى

                                                                                                                                                                                              
  ِاّن اهللّ : 151ـ  2ق، صص  1387توحيد، شيخ صدوق، تصحيح هاشم حسينى تهرانى، جامعه مدرسين، قم،  -1013

ار و بنا نزل غيث الّسماء....  عّزوجل خلقنا و فََأحسن خلقنا... و بنا أثرِت االشجار و جرت اال
 كنند. پيروى مىكنند و از آثار  : از نورهاى ما اقتباس مى264، ص 26بحاراالنوار، جلد  -1014
هاى  ها و كليدهاى گنجه هاى امت هاى ما فرزندان حضرت فاطمه خلفاء دين و جانشينان پيامبران و چراغ نوه -1015

 بخشش و كرم هستند.
چشد  هاى ما مى هاى نوبرانه باغ : روح القدس جبرئيل در بهشتى كه محيط بر عالم است از ميوه265همانجا، ص  -1016

 باشند. ات يافته و گروه پاكيزه و نيكو مىو شيعه ما، جوانان نج
 شناخت من به نورانيت شناخت خداى عزّ و جلّ است و شناخت خدا شناسايى من به نورانيت است. -1017
: و آنان را جز اين فرمان ندادند كه خدا را بپرستند درحالى كه در دين او اخالص ورزند و  5سوره بينه، آيه  -1018

 د. اين است دين درست و راست.نماز گزارند و زكات دهن
 دستور او بر پاداشتن نماز را. [امر نشدند مگر به نبوت حضرت] محمدص و دين محمدى بلندمرتبه و به -1019
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شوند واليت مرا.  مؤمن ممتحن كه ملك غيرمقرّب و نبى غيرمرسل و مؤمن غيرممتحن متحمل نمى
ؤمن كيست و نهايت و حد او چيست كه بشناسم؟ فرمود: مؤمن ممتحن كسى عرض كردم كه م

چيز، مگر اينكه شرح صدر دهد خداوند او را براى قبولش و  است كه وارد نشود بر او از امر ما هيچ
و فرمود: اى اباذر ما را ارباب مطلق قرار مدهيد و بگوييد درباره ما  اضطراب نيفتد.به  شك نكند و
ما به  كنه آنچه در ما هست كه خداوند عطا كرده استبه  يد كه نخواهيد رسيدهرچه بخواه

وصف واصفين آيد يا خطور كند بر قلب شماها؛ پس هرگاه شناختيد به  تر از آنچه تر و عظيم بزرگ
سلمان عرض كرد كه اقامه صالت اقامه واليت توست؟ فرمود:  ما را چنين، پس خواهيد بود مؤمن.

ا َلَكبريٌَة ِاّال َعَلى اخلاِشعنيَ قول خداست تعالى شأنه:  بلى تصديق اين َّ لصَِّرب َوالصَّلوِة َو ِا ِ  1020َواْسَتِعيُنوا 
ا« (ص) است و صالت اقامه واليت من است و از اين جهت فرمود خدا پس صبر رسول ّ و  »وِا

ما« نفرمود ّ خاشعون شيعيان مستبصر جهت اينكه واليت كبير است حملش مگر بر خاشعين. و به  »وا
نبوت محمد دارند و اختالف ندارند در آن و مختلفند در به  منند چونكه اهل اقاويل باطله اقرار

واليت من و منكرند او را مگر كمى كه شيعيان ما باشند. و فرمود درباره نبوت محمد و واليت من، 
محمد است و رسالت او كه زياد همه امت او را  قصرو  1021و بِْئر ُمَعطـََّلٍة و َقْصٍر َمشيدٍ پس فرمود: 
واليت من است كه معطّل گذاشتند و انكار كردند و هركس كه اقرار به  بئر معطّلهاند، و  بلند كرده

نبوت محمد. و منم صراط مستقيم و نبأ به  واليت من نداشته باشد، نفع نخواهد بخشيد به او اقرار
احدى اختالف نكرده در نبوت محمد(ص) و اختالف نكردند عظيم كه اختالف كردند در آن و 

 لين و آخرين نه نبىمگر در واليت من، و قرار داده است براى من چيزى را كه به احدى از او
كس كه نوح را در كشتى  و فرمود: اى سلمان و اى جندب منم آن مرسل و نه ملك مقرّب نداده.

بيرون آوردم يونس را از شكم ماهى و گذرانيدم موسى را از نشاند به امر پروردگار خود و منم كه 
ها را و نشاندم  دريا و بيرون آوردم ابراهيم را از آتش و جارى كردم انهار را و شكافتم چشمه

ها را به اذن پروردگار خود. منم خضر عالم موسى و معلّم سليمان و منم ذوالقرنين، منم  درخت
ِممَّْن َمضى و َمن بَقى و ايدت ِبُروِح ه فرمود: منم امير هر مؤمن و مؤمنه محمد و محمد من است؛ تا اينك

دهد و از ميانه خلق خود ما را  كند خدا بندگان خود را و به ما ثواب مى به ما عذاب مى 1022الَعَظَمة.
                                                                                                                                                                                              

 : از شكيبايى و نماز يارى جوييد، و اين دو، كارى دشوارند، جز براى اهل خشوع.45سوره بقره، آيه  -1020
 .45سوره حج، آيه  -1021
 كنم. ه باشد و هركه زنده باشد، او را با تأييدات خداوند بزرگ دستگيرى مىاز هركه درگذشت -1022
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پاك قرار داد و اختيار كرد و برگزيد و اگر كسى بگويد چرا و چگونه و در چه چيز، كافر شد و 
شده، و كسى كه ايمان آورد به آنچه گفتم و تصديق كند به آنچه بيان كردم و تفسير  مشرك

نمودم و شرح دادم و روشن كردم و برهان ادا نمودم، پس او مؤمن ممتحن است كه خداوند امتحان 
 كرده است قلب او را براى ايمان و منشرح ساخته سينه او را براى اسالم و اوست عارف مستبصر كه

ايت رسيده است و بالغ شده و كامل گرديده؛ و كسى كه شك كند و انكار دارد و توقّف نهبه 
كننده و ميراننده. و ما  ورزد و متحير شود و مضطرب باشد، پس او مقصر و ناصب است. منم زنده

چون بخواهيم خدا بخواهد و چون نخواهيم خدا نخواهد. تا اينكه فرمود: پروردگار ما عطا كرده 
ه ما چيزى را كه اجلّ و اعظم و اعال و اكبر است از همه اينها، به ما عطا فرموده است علم ما است ب

چنان اسمى كه اگر بخواهيم خرق سماوات و ارض نماييم توانيم و به آسمان  را به اسم اعظم؛ آن
روى مغرب و مشرق برويم و منتهى شويم به عرش، پس بنشينيم بر به  باال و به زمين فرو رويم و

ها و شمس و قمر و  ها و زمين روى خدا و اطاعت كند ما را همه چيز حتّى آسمان عرش در پيش
ها و دواب و بحار و بهشت و دوزخ. و فرمود: هركس كه ظاهرش در واليت  نجوم و جبال و درخت

انده منم كه خو«و در خبرى از جناب امير كه فرمود:  1023.»َخفَّْت موازينهمن بيشتر باشد از باطنش، 
سوى طاعت من، پس كافر شدند پس عذاب شدند به آتش، و منم خازن آتش به  ها شدند همه امت

 حسب مقام اعالى جان خود جانبه  و اين از همان است كه ذكر شد كه ائمه ما 1024.»بر آنها حقا
 سوى طاعت حق،به  باشند و هركس دعوت كرده است همه عالمند و جان جميع انبياء و اولياء مى

ها  حسب مقام ظهور حق كه مقام اعالى آن بزرگواران است، پس همه امتبه  دعوت كرده است
منم «و از حضرت اميرالمؤمنين روايت شده كه:  اند. طاعت آن بزرگواران خوانده شدهبه  الحقيقه فى

پيغمبرى را مبعوث رسانيدم به انبياء، و هيچ  رسانيدم به اوصياء و از اوصياء مى كه از همه انبياء مى
و در خبرى از  .»هاى او نمودم وعده 1025نفرمود خداوند مگر اينكه من قضاى دين او كردم و انجاز

سوى من است تزويج اهل به  سوى خدا، وبه  ام خلق را من حشركننده«آن حضرت است كه: 
ه و در خطب 1026.»سوى من است رجوع خلق تمامابه  سوى من است عذاب اهل آتش وبه  بهشت و

                                                                                                                                                                                              
 .1ـ  7، صص 26بحاراالنوار، جلد  -1023
ا عليهم حقا.: 292همانجا، ص  -1024 لّنار و ا خاز  ا اّلذى دعيت االمم كّلها اىل طاعىت فكفرت فعذبت 
 جاى آوردن، انجام دادن. انجاز: به -1025
ب اخللق  أ احلاشر اىل اهللّ : 47، ص 53لد بحاراالنوار، ج -1026 ... و ِاّىل تزويج اهل اجلّنة و اّىل عذاب اهل الّنار و اّىل ا

 مجيعا.
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ترسيدم كه بگوييد  اگر كه نمى«و فى تلْك الْخُطبه:  1027اَيّها الّناُس اَنيُبوا ِاىل شيعىت َوالَتزُموا بِبَـيـَْعىت
دادم به آنچه شده است و آنچه شما در  طالب و مرتد شده است، خبر مى ديوانه شده است ابن ابى

وشانيد خداوند علم خود را از همه تحقيق كه پبه  آن هستيد و آنچه به شما برسد تا روز قيامت. و
نبيين مگر از صاحب شريعت شما، پس تعليم داد به من علم خود را و تعليم دادم من به او علم 

واسطه ما به  خودم را. و ماييم نذيرهاى اولى و نذيرهاى آخرى و اولى و نذيرهاى هر زمان و اوان، و
الّسابعة الّسفلى و ما ىف دوس االعلى و ما حتت لقد علمت مافوق الفر  هلك من هلك و حيىي من حيىي

يعنى من به مرتبه  1028»اخبار الّسموات العلى و ما بينهما و ما حتت الّثرى كّل ذلك على احاطة ال علم
كه جان انسان همه مملكت خود را داناست به علم  باشم و چنان اعالى جان خود جان همه عالم مى

 يالى، من هم همه عالم را دانايم به علم احاطه و حضورى نهاحاطه و حضورى نه به علم كسبى و خ
خورم به رب عرش عظيم كه  قسم مى« مملكت خود.به  علم كسبى و خيالى؛ مثل علم جان انسانبه 

اند و اآلن  دادم شما را به آباء و اسالف شما كه كجا هستند و از چه كس بوده اگر خواستم خبر مى
اى كه گوشت برادر  آنها به آن خواهد رسيد. پس چه بسيار خورنده كجا هستند و آنچه عاقبت كار

خورد و حال اينكه  اى كه در كاسه سر پدر خود آب مى خورد و چه بسيار آشامنده خود را مى
ديديد عجايب  مشتاق اوست. اگر كشف شود آنچه از من در قديم اول و در قديم ثانى بوده، مى

�احب اخللق االّول قبل نوح اّوليع و احاطات را، مستعظمات و امور مستعجبات و صنا و اگر  1029ا 
ام؛  هايى كه هالك كرده ام و امت دانستيد آنچه ميانه آدم و نوح واقع شده از عجايبى كه كرده مى

من صاحب  1030باشم، من صاحب سيل عرَمم، من صاحب طوفان اولم، من صاحب طوفان ثانى مى
آنها، منم مزَلزِل  1031اسرار مكنوناتم، منم صاحب عاد و جنّات، منم صاحب ثمود و آيات، منم مدمر

و مميت و محيى آنها، منم اول  1034آنها، منم بانى و داحى 1033و مهلك و مدبر 1032آنها، منم مرجف
                                                                                                                                                                                              

 اى مردم به شيعه من رجوع كنيد و متعهد بيعت من باشيد. -1027
م مبا كانوا و ما انتم فيه فلو ال خوىف عليكم أْن تقولوا جّن او ارتّد ال خربتك: ... 166ـ  7مشارق انوار اليقين، صص  -1028

 و....
 باشم. من صاحب خلق اول قبل از نوح اول مى -1029
 سدى كه ملكه سبا بين دو كوه بست و سيلى عظيم آن را شكست و شهر سبا را خراب كرد. -1030
 كننده. مدمر: هالك -1031
 كننده. مرجف: مضطرب -1032
 كننده. بيچاره -1033
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پيش از قلم و با  و با قلم 1035منم آخر، منم ظاهر منم باطن، منم با كَور قبل كَور و با دور قبل دور
لوح قبل از لوح، منم صاحب ازليت اوليه، منم صاحب جابلْقا و جابلسا، منم صاحب رفرف، منم 

كسى گفت كه تو تويى يا اميرالمؤمنين. فرمود:  كه اين آسمان و زمين نبود. مدبر عالم اول هنگامى
رب همه خاليق است. گويا ضعيفى از  من منم نه خدا، نيست خدايى غير از خدايى كه رب من و

طالب درباره خود؟ ديروز روى هم  كند پسر ابى شنويد كه چه ادعا مى شما خواهد گفت كه نمى
سوى آنها! قسم به باعث محمد و به  توانست برود ريختند لشكر شام در جنگ او و بيرون نمى

ها، قسم به حقّ خودم و به  حو كشتنابراهيم كه خواهم كشت اهل شام را به چندين كشتن و به چه ن
ها و هر آينه  هايى و به چه كيفيت كشتن عظمت خودم كه خواهم كشت اهل شام را به كشتن

خواهم كشت اهل صفّين را به هر كشتنى هفتاد كشتن و بر خواهيم گردانيد براى هر مسلمى حيات 
فا دهد غيظ سينه خود را. و خواهم اى را و تسليم خواهم كرد به او صاحب و قاتل او را تا ش جديده

كشت در عوض عمار و اويس هزار كشته را و گفته نشود كه نه چنين است و چگونه و در كـى و 
چه زمان و در كجا و تا كـى خواهد بود اينها (يعنى برسبيل استغراب و استنكار خواهد گفت اين 

ها و قطع كرده  شام را كه اره شود به ارهكلمات را) پس چگونه خواهيد بود وقتى كه ببينيد صاحب 
سوى من به  شود به ساطورها، بعد خواهم چشانيد به او اليم عذاب را. آگاه باش اى ضعيف كه

برگردد امر خلق در فردا، پس آنچه را گفتم عظيم مشمار (يعنى اينها كه گفتم تمام آنها در عالم 
د در همين خطبه تا اينكه فرمود: منم آن كلمه كه آخرت و برازخ است نه در دنيا). و همچنين فرمو

بينم منافقين را كه  به آن تمام شد همه امور و قرار داده شد دهرها... تا اينكه فرمود كه گويا مى
سؤال خواهم كرد در نزد حاجت كه  ستايد! شاهد باشيد كه گويند كه على خود را به ربانيت مى مى

است مرزوق، هركس غير اين را بگويد بر اوست لعنت خدا و اى  على نورى است مخلوق و بنده
داند بعد از  پيش من مفاتيح غيب است كه نمى«و در خطبه ديگر فرمود كه:  1036.»لعنت العنين

خدا(ص) مگر من، منم ذوالقرنين مذكور در صحف اولى، منم صاحب خاتم سليمان، منم  رسول
حساب، منم صاحب صراط و موقف، من آدم او لم، من برگولىآورنده  لم، من نوح او

كننده نهرها، منم راجفه و صاعقه و  ها و جارى هايم و شكافنده چشمه هايم، من رساننده ميوه درخت
                                                                                                                                                                                              ← 

 داحى: گستراننده زمين. -1034
 دور: عصر و زمان.كَور و  -1035
 .167ـ  70مشارق انواراليقين، صص  -1036
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كه تكذيب كند ساعت را، منم كتابى كه هيچ شك در او  صيحة بالحق و ساعت از براى كسى
رى كه موسى از آن اقتباس نمود، منم نيست، منم اسماء حسنايى كه مأمورند به خواندن آنها، منم نو

القبور، منم صاحب نشور، منم صاحب نوح و منجيه، منم  آورنده من فى صاحب صور، منم بيرون
ُل اْلَقْوَل َلَدىَّ َو صاحب ايوب و شافيه، منم صاحب ابراهيم، منم سرّ كليم، منم آن كس كه:  ال يُـَبدِّ

كه  سوى من، منم امر خدا و روح چنانبه  ده است امر خلقمنم كه تفويض ش 1037حساُب اخللِق ِاَىلَّ،
. فرمود: منم منشر اموات، منم  1039منم مقدر اقوات، 1038َو َيسئَـُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقل الرُّوُح ِمن َامِر َرىبِّ

كننده ساعت، منم آن كس كه  منزِلُ الْقَطَر، منم منور شمس و قمر و نجوم، منم قيم قيامت، منم اقامه
منم آن كس كه همه  1040حّى ال ميوت و اذا مّت مل امت.واجب است از خدا براى او طاعت، منم 

 سوى طاعت من؛ پس امتى كافر شدند و مسخ شدند، و اجابت كردند امتىبه  خاليق خوانده شدند
گذرم، منم  العين از هفت آسمان و هفت زمين مى پس نجات يافتند و قرب يافتند. منم كه يك طرفه

بينم اعمال  ها به هرنحو كه خواهم، منم آخرت و دنيا، منم كه مى كنم در صورت گردش مى كه
شود مگر به واليت او و حسنات نفع  كه قبول اعمال نمى الدين، منم كسى 1041عباد را، منم ديان

هاى بيابان، منم كه دو مرتبه كشته  نبخشد مگر به محبت او. منم صاحب كيل قطرات باران و ريگ
شوم به هر صورت كه خواهم، منم كه احصاءكننده خاليقم هرچند كه زياد  شوم و ظاهر مى مى

كشنده از خاليقم اگرچه عظيم باشند، منم كه هزار امت انكار واليت من  باشند، منم كه حساب
كننده آنها در آخرين، منم  كردند و همه مسخ شدند، منم قاصم جبارين در ميانه گذشتگان و عذاب

ال يقع عليه اعمال خاليق در مغارب و مشارق، منم محمد و محمد من است، منم آن معنى كه:  شاهد
َ اْلُمَقدَّم«و در خطبه ديگر فرمود:  1043.»1042اسم و ال شبه بر بنى آدم روز قيامت، منم محاسب  َا 

                                                                                                                                                                                              
 دهد و حساب خلق بر من است. نزد من كسى گفتارش را تغيير نمى -1037
كنند، جواب ده كه روح از عالم امر پروردگار من است  : حقيقت روح را از تو سؤال مى 85سوره اسراء، آيه  -1038

 به فرمان خداست.
 شه.قوت؛ غذا، تو معاقوات: ج -1039
 ام. ميرد و اگر [ظاهرا] بميرم [درواقع] نمرده اى كه نمى زنده -1040
 ديان: به حساب رسنده، داور. -1041
 توان براى او درنظر گرفت. نه اسمى و نه شبيهى مى -1042
، ا ذوالقرنني مذكور   اهللّ  أ عندى مفاتح الغيب، ال يعلم بعد رسول: 170ـ  2مشارق انواراليقين، صص  -1043 ىف اّال ا

 �حف االوىل....



 اسالم در  علوم سياسيمباني عرفاني     456

كه انكار كند كه مرا در  و كسى اهل الّناركننده خلق در منازل ايشان، منم عذاب  خلق، منم منازل
كه  روى زمين برگشتن بعد از برگشتن است و دعوت كردن بعد از دعوت كردن است در بعد چنان

كننده مالئكه در منازل آنها،  منم نازل 1044. فـََقْد رُدَّ َعَلْينا َو َمْن رُدَّ َعَلْينا فـََقْد رّد َعَلى اهللّ ام  در قديم بوده
به  1045َا َلسُت ِبَربُِّكمنداى به  يزل، منم نداكننده آنها الواح در ازل به امر قيوم لممنم اخذكننده عهد بر 

كه پر شده است از  يزل، منم آن كس كه پر كند روى زمين را از عدل و قسط؛ چنان امر قيوم لم
 جور و ظلم به شمشير خود همين شمشير. منم متكلّم بالوحى، منم غائب منتظر به جهت امر اعظم،

شهر رمضان، منم شب قدر و ام الكتاب و فصل الخطاب و سوره حمد، منم صاحب نماز در  منم
ها. منم صاحب حشر و نشر،  ها و سال ها و روزها و ماه حضر و سفر، بلكه ماييم نماز و روزه و شب

ود، منم منم بردارنده از امت محمد وزر را، منم باب سجود، منم عابد منم معبود، منم شاهد منم مشه
اين شخص موصوف به اين اوصاف، پس كيست مثل من؟ پس فرمود: خوشا حال اهل واليت من؛ 

هاى خود به جهت من، آنهايند  شوند از خانه شوند درباره من و بيرون مى آنها كه كشته مى
و در خطبه ديگر  1046.»فزع نخواهند آمد در روز فزع اكبربه  دارهاى خدا در روى زمين كه خزانه
منم غفور رحيم و عذاب من عذاب اليم است. منم آن كس كه نظر كردم در ملكوت، پس «د: فرمو

ام و اگر كشته  چيز و هرچه غير من بود غائب بود. منم كه اگر بميرم نمرده شمرده نشد غير من هيچ
دانم خطرات قلوب را و لمحات عيون را، منم نماز مؤمنين و زكات  ام. منم كه مى شوم كشته نشده

شود و  واسطه صورت ملكوتى كه متّصل به دل سالك مىبه  يعنى من »نها و حج و جهاد آنهاآ
حقيقت صالت و زكات و حج و جهاد همان صورت ملكوتى من است و آن صورت منم، پس منم 

 و در 1047.»الدين منم ديان«اى:  صالت و زكات و حج و جميع عبادات مؤمنين و در خطبه
داند بعد از محمد غير من، من به  آن كسى كه در نزد اوست مفاتيح غيب كه نمى منم« :»البيان خطبه«

شد از آن دوازده چشمه، منم كه متوجه حساب  كلّ چيزها دانايم. منم حجر مكرّمى كه جارى مى
شوم، منم مونس مؤمنين و فتّاح اسباب و انشاءكننده سحاب و مورق اشجار و رساننده  همه خلق مى
ها. منم غفور رحيم و عذاب من عذاب  كننده زمين و بلندكننده آسمان فنده عيون و پهنثمار و شكا

                                                                                                                                                                                              
 ما برگشت داده شود به خدا برگشت داده شده است. هشود و كسى كه ب بسوى ما برگشت داده مى -1044
 : آيا من پروردگارتان نيستم؟172سوره اعراف، آيه  -1045
 منازهلم....آدم يوم القيامة، ا حماسب للخلق، ا منزهلم  أ املقدم على بىن: 164ـ6مشارق انواراليقين، صص  -1046
 .163همانجا، ص  -1047
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خدا و  االرحام، منم حامل عرش با ابرار اوالدم، منم آيات اليم است، منم بارئ، منم مصور فى
دهم، منم سميع و  كنم و روزى مى ميرانم، منم كه خلق مى كنم و مى هاى او، منم كه زنده مى حجت

 »چيز، منم عذاب اعظم، منم دنيا و آخرت ير، منم متقلّب در صور، منم كه نيست مثل من هيچبص
يعنى چون فعليت اخيره من حقيقت مشيت است كه مقام ظهور حق است و تمام مادونْ مراتب 
وجود من است، پس من مالئكه مقرّبينم و مراتب ساير مالئكه كه آخرت باشد و مراتب عالم طبع 

باشد؛ پس هرچه هست منم. پس من همه انبيايم و فرستنده همه انبيايم و من همه اعمال  كه دنيا
 1048  ُهْم َدرَجاٌت ِعنَداهللّ مضمون به  ام. و اما اعدام و نقايص، پس آنها خارج از وجودند و االّ وجوديه

 1049االشياء، بسيط احلقيقة كلّ اند:  باشند. اينكه حكماء گفته آن بزرگواران جميع مراتب وجود مى
مراد مقام مشيت است كه حقيقت محمد و على باشد كه آن بزرگواران به تمام موجودات احاطه 

منم حرث و نسل، منم كه فرض «دارند و متّحدند با جميع مراتب وجود. فرمود و در همين خطبه: 
لق خدا، منم روح متنفّسى از خ حسب تكوين و تكليف عبادت مرا بر هر ذىبه  فرموده است خداوند

كنم خاليق را از اولين و آخرين، منم قاتل اشقياء و سوزاننده آنها به آتش خود، منم  كه حشر مى
ام همه  ام از ظالمين، منم كه خوانده كه خداوند غالب كرده است مرا بر دين، منم كه انتقام كشنده

د گشوده است كه هركس امم را پس كافر شدند و اصرار كردند و مسخ شدند، منم بابى كه خداون
شوم به هر صورت كه  داخل شود ايمن است و هركس بيرون شود كافر است، منم كه ظاهر مى

و از آنجا كه مقام و فعليت اخيره آن بزرگواران مشيت است و مشيت ظهور حق است  .»خواهم
م بر آنها گفته شود كه ظل يعنى حق ظاهر به اسماء و صفات و جمله كثرات است، صحيح است كه

كه ظلم بر جان ظالم است كه دانستى كه آن بزرگواران جان جان ظالمند ــ ظلم بر خدا هم  ــ چنان
�د  َمن َاهاَن ولّياهست كه فرمود:    و صحيح است كه بگويند: 1050ِلُمحارَبىتفـََقد ار

  با ما نه كه با خدا درافتاد             آن كس كه ز كين به ما درافتاد
از جناب صادق  .»الهى آن را كه خواهى براندازى با ماش دراندازى«و صحيح است كه گفته شود: 

ُهماست در تفسير آيه  تَـَقمنا ِمنـْ خداوند اسف ندارد مثل دلتنگى ما، لكن خلق «كه:  1051فـََلّما اَسُفوَ انـْ

                                                                                                                                                                                              
 : براى آنها نزد خداوند مراتبى است.163سوره آل عمران، آيه  -1048
 گيرد. : حقيقت تمام اشيا را فرا مى26، ص 2شرح اسماء الحسنى، جلد  -1049
 .351، ص 2كافى، جلد  -1050
 : چون ما را به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفتيم. 55سوره زخرف، آيه  -1051
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بوب، پس قرار داد فرمود اوليايى براى خود كه آنها اسف دارند و خشنودى دارند و مخلوقند و مر
رزىن رضاى آنها را رضاى خود و سخط آنها را سخط خود. و فرمود:  من اهان ىل ولّيا فقد 

و آنها كه  1053  َمْن يُِطِع الّرُسوَل فـََقْد َاطاَع اهللّ محاربه خود. و فرمود: به  و خوانده است مرا 1052حملاربة
در ليله معراج از «رسول روايت شده كه: و از جناب  1054.»اند و بس بيعت با تو كنند با خدا كرده

فرمود خداى من، اين بود كه هركس خوارى رساند به ولى من، كمين  فهةًجمله چيزهايى كه مشا
كرده است براى محاربه من و كسى كه با من محاربه كند، من با او محاربه خواهم كرد. عرض 
كردم: ولى تو كيست؟ فرمود: هركس كه اخذ كرده باشم ميثاق او را از براى تو و از براى وصى تو 

 ؛ يعنى كه بيعت خاصه ولويه با شماها كرده باشد.1055»واليت، نه به نبوت تنهاو از براى ذريه شما به 

خداوند اعظم و اعزّ و امنع است از اينكه «فرمود:  1056َو ما َظَلُموو جناب باقر در تفسير آيه مباركه 
ظلم كرده شود، لكن خداوند ما را مخلوط كرده است با خود؛ پس قرار داد ظلم ما را ظلم خود و 

  ال َتُسبُّوا الَّذيَن َيدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللّ و جناب صادق فرمود در آيه مباركه  1057.»اليت ما را واليت خودو
فـََقْد َسبَّ   من سّب وّىل اهللّ «دهد، لكن:  كه خدا را كسى فحش نمى 1058َعْدوا ِبَغِري علمٍ    فـََيُسبُّوا اهللّ 

كسى كه سب تو كند سب من كرده «ه على كه: و از جناب رسول روايت شده كه فرمود ب 1059.» اهللّ 
و كسى كه سب من كند سب خدا كرده است و كسى كه سب خدا كند بر رو او را در آتش جهنّم 

بعضى در مسجد عالنيه سب اعداء «و در خدمت حضرت صادق كسى عرض كرد كه:  1060.»اندازد
ا، ما را در معرض سب اعداء درآورده شود؛ خدا لعنت كند او ر كنند. فرمود: او را چه مى شما مى

                                                                                                                                                                                              
 كه به ولى من اهانت كند آشكارا به مبارزه با من برخاسته است. كسى -1052
 : هر كه از پيامبر اطاعت كند، از خدا اطاعت كرده است. 80سوره نساء، آيه  -1053
 .144، ص 1كافى، جلد  -1054
 .َاْن قال ىل:... ]اىل[لقد اسرى رّىب ىب فأوحى اىل من وراء احلجاب ما اوحى و شافهىن : 353، ص2همان، ج -1055
 : و آنان به ما ستم نكردند.160سوره اعراف، آيه  -1056
 ....تعاىل اعظم و اعّز و اجّل و امنع ِمن َاْن يظلم و لكّنه خلطنا لنفسه  ِاّن اهللّ : 146، ص 2كافى، جلد  -1057
انشى، از هيچ د خوانند، دشنام مدهيد كه آنان نيز بى مى  : چيزهايى را كه آنان به جاى اللّه108سوره انعام، آيه  -1058

 دشنام دهند.  توزى به اللّه روى كينه
 : كسى كه به ولى خدا دشنام دهد به خدا دشنام داده است.439، ص 72بحاراالنوار، جلد  -1059
 .... َمْن سّبك فقد سّبىن و َمْن سّبىن فقد سّب اهللّ : 148، ص 2صافى، جلد  -1060
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گوييد در اين حديث كه مؤمنين زيارت  چه مى«و به حضرت رضا كسى عرض كرد كه:  1061.»است
هاى خود در بهشت؟ كه فرمود: خداوند تفضيل داده است  كنند پروردگار خود را در خانه مى

طاعت ما را طاعت خود و  محمد(ص) را بر جميع خلق خود از نبيين و مالئكه، و قرار داده است
ما صنايع «و در مكتوبِ جناب امير به معاويه:  1062.»زيارت ما را در دنيا و آخرت زيارت خود

هركس من را زيارت «و حضرت رسول فرمود كه:  1063.»پروردگاريم و خلقْ بعد از ما صنايع مايند
 اين قبيل اخبار و و از 1064.»تحقيق كه زيارت خدا كرده استبه  بعد از مرگ، پس كند در حيات و

 مضمون هر يك از آنچه از اول كتاب ذكر شده از معصومين، اخبار بسيار از هر يك از معصومينبه 
طرق مختلفه و اسانيد متعدده وارد شده است و ظاهر اخبار گذشته با اخبارى كه ردع و منع به 
منافات دارد و از بيانى كه اند به ربوبيت آن بزرگواران، بسيار  را كه قائل شده كنند كسانى مى

جهت تأكيد به  گذشت در اول همين باب و در ابواب سابقه، رفع منافات ممكن است كردن و لكن
االمكان  گوييم كه چون مقام آن بزرگواران مقام مشيت و مشيت فوق و رفع اختالف ميانه اخبار، مى

ه، لكن ظهور او و معروفيت اوست تعالى شأن الوجوب است، پس اين مشيت اگرچه فعل حق و تحت
�افه احلقيقة واالضافّية والّسلبّيةو حقّ است ــ تعالى شأنه ــ ظاهرا  و از مراتب حقّ است  1065بتمام او

كه از جمله اسماء او حقّ مخلوقٌ به است و بسيط الحقيقة است و اضافه اشراقيه حقّ است و فعل حق 
و مقام معروفيت و به اعتبارات ديگر به عرش و كرسى و كلمه كن و حقّ البشرط و مقام واحديت 

و على مسمى است و اين مقام چون مقام ظهور حقّ است، تمام اسماء حق تعالى شأنه بر اين   و اللّه
َلنا َمَع «جهت اشاره به اين مقام كه مقام اعالى آن بزرگواران است، فرمودند: به  مقام جارى است و

. يعنى »و حالٌة َحنُن َحنُن و ُهَو ُهوَ شود)  (كه اين هم دو حالت مى 1066ُن ُهَو و ُهَو َحننُ حاالٌت؛ حالٌة حنَ    اهللّ 
الجمله بقاياى  ما در حين اتّصال به اين مقام و انسالخ از بشريت و ملكيت و روحيت، اگر فى

                                                                                                                                                                                              
ّ نرى ىف املسجد رجال يعلن بسّب اعدائكم و همان:  -1061  تعرض بنا....  اهللّ  يسّبهم، فقال: ما له لعنها
م من منازهلم : 3، ص 4بحاراالنوار، جلد  -1062 ما تقول ىف احلديث اّلذى يرويه اهل احلديث: اّن املؤمنني يزورون رّ
 اجلّنة؟.... ىف

�نا: 278ق، ص  1386، دارالنعمان، نجف 1احتجاج، طبرسى، تصحيح محمدباقر خراسان، جلد  -1063 يع ربّنا و حنن 
�نايعنا.  واخللق بعد 

 . من زارىن ىف حياتى أْو بعد موتى فقد زار اهللّ : 3، ص 4بحاراالنوار، جلد  -1064
 با تمام صفات حقيقى و اضافى و صفات سلبيه. -1065
 باشد و حالتى ما، ما هستيم و او، اوست. ما را با خدا حاالتى است، حالتى ما او هستيم و او ما مى - 1066
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 خوديت ما زو اگر هويت حق قبل ا حنن هونظر آيد، اوالً به  خوديت ما كه عين خوديت حقّ است
ما «همين اعتبارات كه به اختالف از آن بزرگواران رسيده كه: به  خواهد بود؛ و هو حنننظر آيد، به 

َلُه َاْو رَأَْيُت اهللّ   رَأَْيُت َشْيئا ِاّال َو رَأَْيُت اهللّ  بـْ حضرت به  كه اين هر سه عبارت 1067»فيهِ    بـَْعَدُه َاْو رَأَْيُت اهللّ    قـَ
مقام بشريت آيند يا به  زرگوار نسبت داده شده است. و چون از اين مقام تنزّل كنند وامير و غير آن ب

خواهد بود. و تمام صفات ربوبى كه  حنن حنن و هوهونظر آورند، به  در همان مقام باز مقام بشريت را
نيست؛  اند كه آنچه ذكر شد يكى از هزار، بلكه از صد هزار، بلكه از هزارهزار به خود نسبت داده

از هزارهزار باب علم كه در روز آخر حضرت رسول(ص) به على تعليم «كه خود فرمودند كه:  چنان
فرمودند، آنچه به شيعه رسيده است يك باب است يا دو باب؛ كه بعد از تعجب سائل، فرمود: 

ينكه با ا »تعجب مكن كه آنچه از فضل ما به شما رسيده است، نصف حرفى است از فضل ما به شما
هاى فضل آنها  آنچه را توانستند به زبان و قلم آورند، بين مشرق و مغرب را پر كرده است كه كتاب

توان كرد، اما چون مردم قصور نظر دارند و از مقام بشريت نظر آنها تجاوز ندارد، اگر  را احصاء نمى
نيست ربى سواى آنها ـ چون نظر  بگويند آنها ربوبيت دارند يا الوهيت دارند يا خالقند يا رازقند يا

بينند نه اسم،  هاى آنها ـ لكن آنها را مسمى مى آنها قاصر است بر همان مقام بشريت يا بر ساير مقام
از «از آنها پذيرفته نيست و مردود و ملعون و كشتنى بودند و االّ آنچه از خود آن بزرگواران كه: 

نصير يا غير او گفتند، لكن خود آن   از اينهاست كه عبداللّه باالتر »هزار يكى را نتوانستيم نقل كنيم
گفتند  بزرگواران دانسته و فهميده گفتند و اينها ندانسته گفتند يا اگر دانستند، با كسى كه نبايد مى

گرفت به خدايى  گفتند؛ چون ابوالخطّاب كه از مشايخ حضرت صادق بود و از مردم بيعت مى
كرد،  فرمودند و او رفت و باز همان كار را مى خواستند و ردع حضرت صادق كه او را حضرت

كند. ثانيا او را خواستند و فرمودند كه  خبر دادند حضرت را كه مرتدع نشده باز همان كار را مى
شوى، از مدينه بيرون رو و او هم رفت از مدينه بيرون و براى خود در خارج مدينه  چون مرتدع نمى

نصير   ر خود مشغول بود كه لعن او در اخبار بسيار رسيده. و چون عبداللّهچادر زد و به همان كا
ديد و بس، حضرت به او اذن  ديد بلكه خدا را مى نظرش بلند شد و آن بزرگوار را در ميان نمى

حال نيز جارى است، لكن آنها به  كرد و سلسله او جارى بود و تا شيخوخت دادند و دعوت هم مى
كلّى ترك نموده، به  اعتدال تجاوز كرده، صورت شريعت مطهره را چون ساير سالسل از

                                                                                                                                                                                              
: هيچ چيزى را نظاره نكردم مگر اينكه خدا را قبل از آن و بعد از آن و در 189، ص 1ء الحسنى، جلد شرح اسما -1067

 آن ديدم.



  461     سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت

 

گفتند، نه به اين  و على را كه خدا مى اند و االّ به طريق حق جارى بود سلسله آنها. مذهب شده مباحى
گفتند كه مظهر جمله  گويند مى همان نحو كه شيعه مىبه  گفتند، بلكه فهمند مى نحو كه عوام مى

بود و دانستى كه اگر كسى فهميده اين كلمه را بگويد، يكى از هزار را نگفته و صفات ربوبى على 
و سبب اين اختالف در اخبار همان است  از فرمايشات آن بزرگواران به يكى از صد هزار نرسيده.

كه مكرّر شد كه حقيقت آن بزرگواران مقام مشيت است كه ظهور حق است ـ تعالى شأنه ـ و آنچه 
مالحظه آن مقام است كه در آن مقام غيرحق نيستند، به  اند، خود نسبت دادهبه  بىاز صفات ربو

يعنى اسم حقّند و اسم هم مكرّر گذشت كه از خود هيچ حكم ندارد، آنچه حكمى كه بر اسم شود 
آن بر مسمى است، مگر اينكه اسم منظور نظر شود و مسمى شود كه آن وقت آن حكم بر اسم 

حسب به  خود نسبت داده،به  مسمى. پس آنچه آن بزرگواران از صفات ربوبى خواهد بود نه بر
بودن آنها كه تمام آنها راجع به مسمى است كه آنها در ميانه  مسمى حسببه  اسميت آنهاست نه

حسب مقام بشريت آنها به  هيچ منظور نظر نيستند. و چون ناقصينْ آن بزرگواران را منظور نظر دارند
خود آنها راجع خواهد شد از حيثيت به  ا مسمى دانند نه اسم، آنچه نسبت دهند به آنها،و آنها ر
و مسمى  1068ِمْن َحْيُث َا نـَُّهم َغْري اْحلَقِّ خود آنها به  حق نخواهد بود، بلكه راجعبه  بودن و راجع مسمى

كه در اخبار  د؛ چنانوقت و به اين نظرْ كافر يا مشرك خواهند بو مقابل الحق خواهد بود و در اين
كسى كه عبادت كند اسم را دون مسمى ــ يعنى كسى كه اسم را منظور «متعدده رسيده است كه: 

نظر سازد و مسمى قرار دهد و عبادت كند ــ كافر است و كسى كه عبادت كند اسم را با مسمى 
پس چون نظر  1069.»ستمشرك است و كسى كه عبادت كند مسمى را به ايقاع اسماء بر او، موحد ا

قاصرين بر آن بزرگواران از حيثيت مسماويت است نه از حيثيت اسميت و آن بزرگواران را از 
حيثيت بشريت نظر دارند، اگر چيزى را به آن بزرگواران نسبت دهند، آن نسبت از حيثيت اسميت 

ق نخواهد بود و كافر و مشرك بودن خواهد بود و آن حكم بر ح نخواهد بود، بلكه از حيثيت مسمى
كه از جناب  خواهند شد و از اين جهت است كه اخبار بسيار در ردع و منع اينها رسيده است؛ چنان

كسى كه ادعا كند از براى انبياء و ائمه ربوبيت را يا براى غيرائمه امامت را، «رضا منقول است كه: 
كه ادعا  بن سبا  عبداهللّ   لعن اهللّ «جناب صادق:  و از 1070.»ما از آن كس برى هستيم در دنيا و آخرت

                                                                                                                                                                                              
 از اين حيث كه آنها غيرحق هستند. -1068
 .179، ص  54بحاراالنوار، جلد  -1069
 ....او لغرياالئّمة فمن اّدعى لالنبياء ربوبّية َاْو اّدعى لالئّمة ربوبّية أو نبّوة: 135، ص 25همانجا، جلد  -1070
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كرد ربوبيت را درباره اميرالمؤمنين(ع) و حال اينكه آن حضرت بنده طائع بود، واى بر كسى كه 
فرمود كه  گوييم درباره خود. مكرّر گويند درباره ما چيزى را كه ما نمى دروغ بر ما بندد و قومى مى

ما را فرود آوريد از ربوبيت و «و در چندين خبر است كه:  1071.»از آنهاسوى خدا به  جوييم تبرّا مى
هرچه بتوانيد در فضل ما بگوييد كه ما درياييم، نتوانيد فضل ما را تمام كنيد و بگوييد، و ما سرّ 

ُكم والغُلو  «و در خبر ديگر:  »آيد وصف نمىبه  شود و كلمات خدا غيبيم و سرّ غيب شناخته نمى ّ ِا
دو نفر هالك «و در خبرى از حضرت امير:  1073.»كه من برى هستم از غالين 1072لّنصارىَكغلو ا

و به اين مضمون نيز  1074»شوند درباره من و گناهى بر من نيست: محب مفرط و مبغض مفرط مى
يا على در تو مثلى از عيسى بن مريم است كه «اخبار بسيار است و از حضرت رسول است كه: 

و در خبرى  1075.»درباره او هالك شدند و مقتصدين نجات يافتند محب مفرط و مبغض مفرط
وصف كن براى ما خداى ما را. حضرت وصف «كسى در خدمت جناب رضا عرض كرد كه: 

مواالت  1076نيكوترين وصفى. كسى عرض كرد كه: در پيش ما كسانى هستند كه منتحلبه  فرمودند
و على است رب العالمين. چون  برند كه اين صفات صفات على(ع) است شمايند و گمان مى

عّما   سبحان اهللّ   سبحان اهللّ لرزه افتاد فرايص آن حضرت و عرق كرد و فرمود: به  حضرت شنيدند
كح ىف . آيا آن حضرت 1077يقول الظّاملون والكافرون عّلوا كبريا آكل ىف اآلكلني و شارب ىف الّشاربني و 

روى خدا  كرد، خضوع پيش و با وجود اين نماز مىنبود و محدث نبود در محدثين؟  1078الّناكحني
شود كه اگر  داشت، ذليل بود، اواه و منيب بود، پس كسى كه به اين صفات موصوف باشد اله نمى

برند كه  او با اين صفات خدا باشد، هر يك از شما اله خواهيد بود. عرض كرد كه آنها گمان مى
گرى قادر نبود غير خدا، داللت كرد بر اينكه او چون حضرت امير ظاهر ساخت معجزاتى را كه دي

صفات محدثين ظاهر كرد، امر او بر مردم مشتبه شد. فرمود: چون كه به  اله است، پس چون خود را
                                                                                                                                                                                              

 .286همانجا، ص  -1071
 از غلو كردن مانند غُلو كردن نصارى بپرهيزيد. -1072
 .274همانجا، ص  -1073
 يهلك ىف اثنان و ال ذنب ىل: حمّب مفرط و و مبغض مفرط.: 272همانجا، ص  -1074
  على مثلك ىف هذه االّمة كمثل عيسى بن مرمي احّبه قوم أفرطوا فيه....همانجا:  -1075
 كننده. منتحل: تقليدكننده، منتسب -1076
 دارند. عالى و بزرگ او بيان مى منزّه و پاك است خداوند از آنچه كه ظالمان و كافران نسبت به مقام -1077
 كرد؟ آشاميد و نكاح نمى خورد و نمى آيا مانند ديگران نمى -1078
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كه اينها صفات اوست و مشاركند با او ضعفاء، محتاج  ظاهر شد از او فقرْ داللت دارد كه كسى
همين احتياج كه آنچه را كه ظاهر كرد از به  شود نخواهد بود معجزات فعل او؛ پس معلوم مى

و اين از همان است كه مكرّر شد كه مردم  1080.»1079ال يشبه املخلوقمعجزات فعل، قادرى است كه 
تواند باشد كه  نظر آنها بر مقام بشرى است و مقام بشرىِ آنها نهايت ضعف و نقص دارد و اله نمى

كه خود آن بزرگوار در آخرْ  فرمود، چنان بود انكار نمى مىاگر نظر آنها بر مقام عالى آن بزرگواران 
تقرير فرمود همين مطلب را كه معجزات از مقام بشرى آنها نبود، بلكه از مقامى كه دخل به بشريت 

و در خبرى زراره عرض كرد به خدمت جناب صادق(ع)  آنها نداشت و آن مقام مقام الهيت است.
تفويض است. فرمود: تفويض چه چيز است؟ عرض كرد به  بن سبا قائل  يكى از اوالد عبداللّه«كه: 

گويد كه خدا محمد و على را خلق كرد، پس امر عالم را تفويض نمود به آنها، پس آنها  كه مى
و در  1081.»رانيدند. فرمودند: دروغ گفتند اعداء خدا خلق كردند و روزى دادند و زنده كردند و مى

برند  اند، گمان مى ده نفر در درِ خانه«لمؤمنين(ع) رسيد و عرض كرد كه: خبرى قنبر به خدمت اميرا
گوييد؟ گفتند:  باشى. فرمود بياور آنها را. آنها را داخل كرد قنبر. فرمود: چه مى كه تو رب آنها مى

دهنده مايى. فرمود: واى بر شما! من مخلوقم مثل شما. ابا كردند از  تو پروردگار مايى و تو روزى
ل كردن. فرمود: واى بر شما! رب من و رب شما خداست، توبه كنيد و بازگرديد. گفتند: رجوع قبو
كنيم، تو رب و رازق و خالق مايى. فرمود كه اى قنبر فَعله حاضر كن. قنبر ده نفر با بيل و توبره  نمى

كنيد. گفتند: حاضر كرد. امر فرمود كه حفر كردند زمين را، پس آتش افروختند، پس فرمود: توبه 
توبه نخواهيم كرد. پس بعضى را در آتش انداخت كه شايد بقيه برگردند، چون برنگشتند باقى را 
هم در آتش انداخت. بعد فرمود كه هر منكرى را ببينم، آتش خواهم افروخت و قنبر را خواهم 

كردند  اهده مىو سبب اين بود كه اينها آثار ربوبيت از مقام بشرى آن بزرگواران مش 1082.»خواست
آوردند و همين مقام  نظر نمىبه  و از قصور نظرْ آن لطيفه عاليه جان آنها را كه مقام ربوبيت آنها بود،

دادند و عبادت اسم  همين مقام نسبت مىبه  پست بشرى را مسمى و منظور نظر ساخته، ربوبيت را
عنوان آن بزرگواران به  و مسمى را شد كردند دون مسمى و كافر شدند كه اگر نظر آنها بلند مى مى

                                                                                                                                                                                              
 به مخلوق شباهت ندارد. -1079
ىب انـت و   اهللّ  سولبن ر : 274ـ   5، صص  54بحاراالنوار، جلد  -1080 �ف لنـا ربّـك... انّـه مـن يصـف ربّـه... فقـال الّرجـل: 

بن رسول �فات على عليه  اهللّ  اّمى   الّسالم.... فان معى من ينتحل مواالتكم و يزعم ان هذه كّلها 
لتفويض، فقال: و ما الّتف  ... ِاّن رجًال من ولد عبداهللّ :343ـ  4همانجا، صص  -1081  ويض؟....بن سبا يقول 
م، فقال أدخلهم....:299ـ  300همانجا، صص  -1082 لباب يزعمون اّنك رّ  ... ِاّن عشرة نفر 
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بودند كه مكرّر گذشت بيان اينكه هرگاه اسم را مسمى  آوردند، موحد مى نظر مىبه  كه اسماء بودند
مسمى است كه اسم در به  قرار ندهند، هر حكم كه بر او كنند و هرچه به او نسبت دهند، او راجع

است در  »دال« و »ياء« و »زاء« است و چون هستىميانه نيست و هستى او چون هستىِ معنىِ حرفى 
  »كه هيچ در نظر نيست و اين شخص موحد است، نه كافر و مشرك. جاء زيد

صاحبان مقام  يبرا يارزش يومتكو ح ياسيت سيه والشود ك مي حات فوق معلوميبا توض
گر يوا دتقه و كيتزه از لحاظ مقام كباشد  يسانكار آن يت در اختيمكاگر حا يه ندارد وليلكت يوال

مردم آن جامعه  يدهنده نسبت به عالم وجود دارند برا به منافع خود ندارند و نسبت پرورش يتوجه
ل كعدلش برجهان گسترده باشد  ةيخود سا ياسيت در اقتدار سين شخصيبهتر خواهد بود و اگر ا

و انتظار  يساز نهيزمن موضوع يلذا قبول ا .د شدنمند خواه ض وجودش بهرهيره ارض از فكن ينكسا
آن حضرت حق خلق به  ةيت انفاس قدسكه از برك(ع) است  محمد  آل ظهور حضرت قائم يبرا
  فرد و جامعه به بارآورد. يرا برا يو معنو ين رشد ماديه بهتركزان استحقاقش عطاء شود يم
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توان  بسياري از كتب روايي و فقهي و تفاسير كه ذيالً نام برده شده (و ناشر ذكر نشده) را مي

و لوح فشردة  CDدر: جامع االحاديث، نور، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده 
CD  .كتب فقهي منتشره توسط همان مركز و همچنين لوح فشردة تفاسير قرآن مالحظه نمود

  باشد. اطالعات تفصيلي برخي نويسندگان آنها نيز در همان مأخذ موجود مي
  بسياري از كتب و مقاالت عرفاني نيز در سايت تصوف ايران موجود است: 

http://www.sufism.ir 

  فارسي
ميالدي) تجديد چاپ  1904تورات، كتاب مقدس عهد عتيق، انجمن پخش كتب مقدسه ( •

 ميالدي.  1975
قليخان قزلباش (سرداركابلي)، با مقدمه سيد محمود طالقاني،  انجيل برنابا، ترجمه حيدربرنابا،  •

 . 1362دفتر نشر الكتاب، بهار 
 .1349چاپ دوم: شركت سهامي كتابهاي جيبي، ، عنايت ارسطو، سياست، ترجمه حميد •
البالغه، ترجمه جعفر شهيدي، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ  حضرت علي ابن ابيطالب، نهج •

  ، تهران. 1378پانزدهم، 
 1315حضرت حاج زين العابدين شيرواني، بستان السياحه، چاپ سنائي، گراور استنساخ  •

  /http://www.sufism.ir. قمري
 چاپ سنايي. السياحه، العابدين شيرواني، مستعليشاه، حدائق حضرت حاج زين •

http://www.sufism.ir/  
 السياحه، چاپ سنايي. رياض العابدين شيرواني، مستعليشاه، حضرت حاج زين •

http://www.sufism.ir/  
ترجمه  بيان السعادة في مقامات العبادة. ،حاج مالّ سلطانمحمد بيدختي گناباديحضرت  •

اهللا رياضي و محمدآقا رضاخاني، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد  حشمت
  /http://www.sufism.ir، تهران. 1377اسالمي، 

 ، چاپ سوم.1362المؤمنين،  حضرت حاج مالسلطانمحمد سلطانعليشاه، بشارت •
http://www.sufism.ir/ 

حضرت حاج مالسلطانمحمد گنابادي سلطانعليشاه، واليت نامه، انتشارات حقيقت، چاپ  •
 /http://www.sufism.ir .، تهرانچهارم
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 السعادات، انتشارات حقيقت، چاپ سوم. حضرت سلطانعليشاه شهيد، مجمع •
http://www.sufism.ir/ 

. 1346ن، حضرت حاج مالّعلي بيدختي گنابادي، صالحيه، چاپ دوم، چاپخانة دانشگاه تهرا •
 /http://www.sufism.ir، تهران. 1351چاپ سوم 

  /http://www.sufism.ir». الحسين سلطنة« حضرت نورعليشاه گنابادي، •
 تهران. 1376شيخ محمدحسن صالحعليشاه گنابادي، پند صالح، چاپ هفتم،  حاجحضرت  •

http://www.sufism.ir/ 
 1416ظهور العشق االعلي، سخنراني در سحر عاشوراي  ،حضرت حاج علي تابنده محبوبعليشاه •

 /http://www.sufism.ir .1374قمري، انتشارات حقيقت، چاپ اول 
، انتشارات 1376عهدالهي، سخنرانيهاي، چاپ اول  ،تابنده محبوبعليشاه حضرت حاج علي •

 /http://www.sufism.ir حقيقت تهران.
حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادي، رضاعليشاه ثاني، تجلي حقيقت در اسرار فاجعه  •

  /http://www.sufism.ir.1372كربال، انتشارات حقيقت، چاپ چهارم 
حضرت حاج سلطانحسين تابنده، قرآن مجيد و سه داستان اسرارآميز عرفاني، چاپ سوم،  •

  /http://www.sufism.ir، تهران.1365انتشارات حقيقت، 
حقيقت در اسرار فاجعة كربال، انتشارات حقيقت، حضرت حاج سلطانحسين تابنده، تجلّي  •

 .1372چاپ چهارم، 
عرفان ايران  ،»حضرت سيد نورالدين شاه نعمت اهللا ولي«حاج دكتر نورعلي تابنده، حضرت  •

 /http://www.sufism.ir ، تهران.1382، انتشارات حقيقت، 5-20، صص 15شماره 
اج دكتر نورعلي تابنده، تشخيص صالحيت كانديداها و آزادي انتخابات تناقص يا حضرت ح •

، صفحات 1381انتشارات حقيقت، چاپ اول، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، تفاهم؟!، 
 .15، ص 24/6/1372، چهارشنبه 1048كيهان هوايى، ش  .270-266

ir/http://www.sufism. 
 يادنامه صالح، انتشارات حقيقت، چاپ سوم. ،محمدحسن صالحعليشاهحضرت حاج  •

http://www.sufism.ir/ 
الدين ابن  شرح مقدمة قيصري بر فصوص الحكم شيخ اكبر محيي ،الدين آشتياني، سيد جالل •

  .1370عربي، انتشارات اميركبير، 
افالطون، واپسين روزهاي سقراط (آپولوژي، كريتو، فئدو)، ترجمه جاويد جهانشاهي،  •
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 ، چاپ دوم.2002انتشارات پرسش، 
، انتشارات انصاريان رجائى، مهديدر ابطال طريقه صوفيه،  خيراتيه ،محمدعلى بهبهانى، •

 قم. ،ق1412
مجموعه مقاالت چهارمين همايش  .1384هزينه در مالية عمومي اسالمي. تهران،  بيژن. بيدآباد، •

-364دوساالنه اقتصاد اسالمي، چالشهاي اقتصاد ايران و راهكارهاي اقتصاد اسالمي، صفحات 
 ، تهران. 1384آبان  25-26، دانشگاه تربيت مدرس، 303

http://www.bidabad.ir/doc/expend-islam.pdf  
  معادالت تفاضلي و ثبات پوياي تعادل،بيدآباد، بيژن،  •

http://www.bidabad.ir/doc/difference-equations.pdf 
، چاپ ميركسري  امين  سيد حسن  كوشش  شواهد النبوت، به ،ناعبدالرحمنورالدين  جامي، •

 /http://www.sufism.ir. 1379)،  (قم  طيب ) و (تهران 
من حضرات القدس، به كوشش محمود عابدي، نفحات االنس  ،نورالدين عبدالرحمان جامي، •

 /http://www.sufism.ir .1370انتشارات اطالعات، چ دوم، 
، كتابخانه تصوف، سايت تصوف ايران، رساله غرايب ،جناب رونق عليشاه •

http://www.sufism.ir   
، كتابخانه تصوف، سايت تصوف ايران، جنات الوصال، جناب نورعليشاه اول •

http://www.sufism.ir   
تاريخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، شركت انتشارات علمي و فرهنگي،  ،يليپ خوريف حتّي، •

   تهران. 1380چاپ سوم، 
 .1375البالغه،  االشارات، چاپ اول، قم، انتشارات: النشر ،حسين بن عبداللّه شيخ ابوعلي سينا •
اي، آيت اهللا سيدعلي، مجموعه فتاوا. احكام تقليد، واليت فقيه و حكم حاكم. جمع  خامنه •

  tebyan.ir/article.aspx?artid=11-http://www.kbآوري احمد محمدي نسب. 
الدين بن عربي  علي شرح فصوص الحكم محياهللا سيد روح اهللا موسوي، تعليقات  آيت خميني، •

 قمري، نشر پاسدار اسالم.  1410و مصباح االنس، دفتر تبليغات اسالمي، حوزة علمية قم، 
اهللا سيد روح اهللا موسوي، تعليم و تعلّم از ديدگاه شهيد ثاني و امام خميني، سيد  آيت خميني، •

  ، تهران.1367احمد فهري، مركز نشر فرهنگي رجاء، 

، ترجمه سيد احمد مصباح اهلداية ايل اخلالفة و الوالية ،اهللا سيد روح اهللا موسوي آيت خميني، •
  ، تهران. 1360فهري، چاپ پيام آزادي، 
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ترجمة مبحث واليت فقيه  اللّه موسوي، شؤون و اختيارات ولي فقيه، روح اللّه سيد آيت خميني، •
ب، نشر كنگره، ويرايش مرتضي شفيعي شكي از كتاب البيع، ترجمة جعفر كيواني، بازنگري و

 ، تهران.1378
اي در لقاءاهللا، توبيخ امام خميني منكران معارف  مقاله ،اهللا سيد روح اهللا موسوي آيت خميني، •

اهللا ميرزا جواد ملكي تبريزي. به اهتمام سيد احمد فهري، چاپ طلوع  را، در رسالة لقاءاهللا، آيت
 ، تهران1372آزادي، 

چاپ دوم، مؤسسة  ،»فرهنگ ديوان اشعار امام خميني اهللا موسوي، اهللا سيد روح آيت خميني، •
 ، تهران. 1373 ،تنظيم و نشر آثار امام خميني

 .دورانت، ويليام جيمز،  تاريخ تمدن، شركت انتشارات علمي و فرهنگي •
تهران، ترجمه ابوالفضل قاضي، انتشارات دانشگاه ، سياسيشناسي  جامعه ،موريس، دورژه •

  .تهران، 1372
دوورژه، موريس، اصول علوم سياست، ترجمه ابوالفضل قاضي، تهران، كتابهاي جيبي،  •

  .1349چاپ اول:  ،1354فرانكلين، 
 . 1335زاده. تهران، چهر،  روسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعي، ترجمه غالمحسين زيرك •
 ميركبير.. نشر ا1357كوب، عبدالحسين، جستجو در تصوف ايران،  زرين •
: عبدالمحمد يشويرا، تصحيح: رينولد ا. نيكلسوناللمع في التّصوف،  ،ابونصر، سراج طوسى •

. 1382چاپ اول، ، تهران ،ناشر: اساطير. مترجم: مهدى محبتى، روح بخشان
http://www.sufism.ir/  

 .1372رهبران طريقت و عرفان، انتشارات حقيقت، چاپ چهارم،  ،سلطاني گنابادي، محمدباقر •
http://www.sufism.ir/ 

مجيد، برگرفته از تفسير ابوبكر عتيق نيشابوري معروف  عتيق نيشابوري، ابوبكر، قصص قرآن •
 .1370 ،انتشارات خوارزميبه سورآبادي، به اهتمام يحيي مهدوي، چاپ سوم، تهران، 

چاپ ، تهران ،ناشر: زوار، ح محمد استعالمىيصحت االولياء، ةتذكر ،فريدالدين ،عطار نيشابوري •
 .دوازدهم

كوشش عفيف غسيران، ه الغرايب)، ب شكوي  القضات همداني، مصنفات (زبده، تمهيدات، عين •
  /http://www.sufism.ir .1341انتشار دانشگاه تهران، 

 ، انتشارات دانشگاه تهران.1382تاريخ اسالم، چاپ چهاردهم  ،اكبر علي فياض، •
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كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصي ايران، دانشكده علوم اداري  •
  .1352و مديريت اداري دانشگاه تهران، 

. بن ابي علي جاليي هجويري بن عثمان ابوالحسن عليوب، كشف المحج •
http://www.sufism.ir/ 

دولت و حكومت در اسالم، سيري در نظريه سياسي فقهاي آنا كاترين سينفورد، تون، بلم •
شفيعي، چاپ  مهدي فقيهي، ناشر ترجمة محمد مسلمان از صدر اسالم تا اواخر قرن سيزدهم،

  تهران. 1385سوم، 
  .1380، تير 16مجله بازتاب انديشه، شماره  •

http://www.shareh.com/persian/magazine/baztab/16/08.htm  
تصحيح محمد رضا شفيعي اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد،  محمد بن منور، •

 .1371مؤسسة انتشارات آگاه  كدكني،
، جامعه و حكومت، ترجمه ابراهيم علي كني. چاپ دوم. بنگاه ترجمه و 1349مك آيور، ر.م.  •

  نشر كتاب. 
 /http://www.sufism.ir. بحرالمعارف مالعبدالصمد همداني، •
  /http://www.sufism.ir مثنوى معنوى، تصحيح نيكلسون.رومي، موالنا جالل الدين  •

معروف به تفسير خواجه عبداهللا انصاري، ، تفسري كشف األسرار و عدة األبرارميبدي، ابوالفضل،  •
جامع االتفاسير نور،  .1339 ،علي اصغر حكمت، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانكوشش به 

 .CDمركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده 
، شركت انتشارات 1382اصغر حكمت، چاپ سيزدهم،  تاريخ اديان، ترجمه عليناس، جان  •

 . علمي، فرهنگي
تصحيح محمد جعفر محجوب، ، طرائق الحقايق ،محمد معصوم ميرزا، نايب الصدر شيرازي •

 .انتشارات سنايى
، پژوهشگاه علوم انساني 1-5اسالمي، مجلدات تفكّر  تأمالت سياسي در تاريخ ،موسي نجفي، •

 .1377و مطالعات فرهنگي 
 ، تهران.1383، لوياتان. ترجمة حسين بشيريه، نشر ني، 1660هابز، توماس،  •

contents.html-http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan   
 تهران. 1349هوري، طهاكس، جيمز، قاموس كتاب مقدس، چاپ دوم، كتابخانه  •
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  .1344تهران  ،كوشش مهرعلي گركاني بههدايت، رضاقليخان، رياض العارفين،  •
تاب آن در زو تلمود و انجيل و قرآن و با پرست، حميد، داستان پيامبران در تورات يزدان •

 .1384ادبيات فارسي، انتشارات اطالعات، 

  عربي
، جامع االحاديث، نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح الآليل عوايلابن ايب مجهور احسائي،  •

 .CDفشرده 
جامع تفاسري نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح الربهان يف تفسري القرآن.  ،هاشم حبراين، •

  .CDفشرده 
  ، بريوت.١٣٧٩ يف أسرار أمرياملؤمنني، مشارق انوار اليقنيبُرسي، شيخ حافظ رجب،  •
. جامع االحاديث، نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم حّر عاملى، جواهر الّسنّية، مكتبه مفيد، قمشيخ  •

 .CDاسالمي، لوح فشرده 
دي، بيان الّسعادة يف مقامات العبادة، چاپ دوم، در چهار  • حضرت حاج مّالسلطامنحّمد بيدخيت گنا

ن عريب،  ران.  ١٣٤٤جملد رقعي به ز  /http://www.sufism.irهجري مشسي، چاپخانة دانشگاه 
   http://www.tebyan.netندگي، ترمجه سارمي غفاري. . ترمجه: آئني بالداعي عدةحلي، ابن فهد،  •
ريخ فلسفه در جهان اسالمي، ترمجة عبداحملمد آييت،  • هجري مشسي،  ١٣٥٥حنا الفاخوري و خليل اجلر، 

  ران.
ترمجه ملل وحنل شهرستاين: توضيح  .، انتشارات داراملعرفه، بريوتملل و حنلحممد عبدالكرمي، شهرستاين،  •
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قر كمره ق، ١٤١٧اماىل، مؤّسسه بعثت، قم  شيخ صدوق، • اى، انتشارات كتابچى، چاپ  ترمجه حمّمد 

ران.١٣٧٠پنجم،    ش، 
راىن، جامعه مدّرسني، قم،  شيخ صدوق، • �حيح هاشم حسيىن   .ق ١٣٨٧توحيد، ت
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  .CDفشرده 
شيخ صدوق، من الحيضره الفقيه، جامع االحاديث نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح  •
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  .CDلوح فشرده 
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CD. 
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