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راهنماينگارشوتنظیممقاله
۱. مقالــه بایــد بــه زبــان فارســي و نتیجــه تحقیــق نویســنده یــا نویســندگان باشــد و متــن 
کامــل آن پیشــتر در هیــچ مجلــه یــا نشــریه اي منتشــر و یــا بــراي چــاپ ارائــه نشــده   

. شد با
۲. پذیــرش مقالــه بــرای چــاپ بــر عهــده هیئــت تحریریــه اســت کــه بعــد از داوری و 
تأییــد نهایــی همــکاران علمــی نشــریه، صالحیــت چــاپ آن اعــالم خواهــد شــد؛ بدیهــی 
ــر عهــده  ــه ب ــا رد مقال ــال پذیــرش ی ــه تعهــدی در قب اســت کــه دو فصلنامــه هیچگون
ــای  ــا دیدگاه ه ــی و ی ــت علم ــی از صح ــئولیت های ناش ــه مس ــت و کلی ــد داش نخواه
نظــری و ارجاعــات منــدرج در مقالــه بــر عهــده نویســنده یــا نویســندگان آن خواهــد بــود.

ــه  ــا نویســندگان، مرتب ــي نویســنده ی ــام خانوادگ ــام و ن ــد: ن ــه، مانن ۳. مشــخصات مقال
علمــي، نــام دانشــگاه یــا مرکــز علمــي نویســنده، نشــاني الکترونیکي و شــماره تمــاس، در 

صفحــه نخســت مقالــه آورده شــود.
۴. نویسنده مسئول، در صفحه نخست مقاله باید مشخص باشد.

ــي،  ــن اصل ــه، مت ــا، مقدم ــد واژه ه ــده، کلی ــوان، چکی ــامل: عن ــب ش ــه ترتی ــه ب ۵. مقال
ــود. ــد ب ــع خواه ــل مناب ــت کام ــري و فهرس نتیجه گی

ــده  ــه، بازگوکنن ــا ۲۰۰ کلم ــر ت ــراف و حداکث ــا دو پاراگ ــک ی ــد در ی ــده بای ــف( چکی ال
ــد. ــا باش ــا و یافته ه ــر روش ه ــد ب ــا تأکی ــه ب ــواي مقال محت

ب( مقالــه بایــد در محیــط Word 2013 و حداقــل ۱۴ صفحــه و حداکثــر ۲۰ صفحــه 
)۳۵۰ کلمــه اي( ارســال گــردد.

ج( مقــاالت فاقــد چکیــده انگلیســي بــه همــراه ترجمــه دقیــق عنــوان و کلیــد واژه هــا 
قابــل ارزیابــي نیســت.

د( ارجاعات داخل متن الزاماً به صورت قاعده )A.P.A( نوشته مي شود.
هـــ( فهرســت منابــع بــا رعایــت ترتیــب الفبایــي نــام خانوادگــي نویســندگان، بــه شــکل 

ذیــل در آخــر مقالــه درج شــود:
۱. بــراي کتــاب: نــام خانوادگــي و نــام نویســنده، ســال نشــر)داخل پرانتــز(، نــام کتــاب، 

نــام مترجــم، شــماره جلــد، نوبــت چــاپ، ناشــر و محــل انتشــار.
ــوان  ــز(، عن ــر)داخل پرانت ــال نش ــنده، س ــام نویس ــي و ن ــام خانوادگ ــه: ن ــراي مقال ۲. ب
ــه. ــماره صفح ــریه و ش ــماره نش ــریه(، ش ــه )نش ــوان مجموع ــه(، عن ــل گیوم مقاله)داخ

 تذکراتالزم:
     ۱. آراء و دیدگاه های مطرح شده در مقاالت، بیانگر رأی و دیدگاه

      نشریه نیست.
     ۲. نشریه در ویرایش آثار ارسالی آزاد است.

     ۳. نقل هرگونه مطلب از نشریه با ذکر منبع بالمانع است.  
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پلورالیزم دینی در آیینه عرفان های نوپدید معناگرا1
محمدرضا ناصری زاده2

چکیده
واکنــش	فرامــدرن	در	مقابلــه	بــا	طــرز	تفکــر	مدرنیتــه،	نقــش	اساســی	معنویــت	
ــی	 ــرانه	زندگ ــک	خودس ــد	و	تفکی ــمیت	می	شناس ــه	رس ــت	ب ــف	هوی را	در	تعری
ــش	 ــه	چال ــی،	ســکوالر	و	مقــدس	ب ــه	دو	عرصــه	خصوصــی	و	عموم ــردم	را	ب م
ــي	 می	کشــد.از	بحران	هــاي	عصرحاضــر،	احســاس	پوچــي،	ســرگرداني	و	بي	هدف
اســت.	یافته	هــای	پژوهــش	نشــان	می	دهــد	کــه	ایــن	امــر	علــت	اصلــی	در	ظهــور	

ادیــان	نوپدیــد	و	بــروز	هــم	تــوان	بحــث	پلورالیــزم	دینــی	می	باشــد.	
ایــن	مطالعــه	بــا	روش	توصیفــی-	تحلیلــی	بــه	بررســی	در	متــون,	کتــب	و	مقــاالت	
بــا	اســتفاده	از	کلیــد	واژه	پرداختــه	اســت.	در	ابتــدا	پــس	از	مطــرح	ســاختن	بحــث	
»ظهــور	عرفان	هــای	نوظهــور	معناگــرا«	و	»پلورالیــزم	دینــی«	بــه	نقــش	»هویــت	

ســازی	دینــی«	بــه	عنــوان	یــک	ابــزار	پرداخته	اســت.	
آنچــه	ظاهــر	مســاله	بیــان	می	کنــد	کــه	تأثیــر	حمایتــی	از	ســوی	پلورالیــزم	دینــی	
ــه	 ــا	توجــه	ب ــا	ب ــد«	در	ســطح	جهــان	می	باشــد،	ام ــر	حفــظ	»عرفان	هــای	نوپدی ب
ــظ	 ــی	حف ــی،	واکنش ــه	کنش ــش	دوطرف ــه	نق ــوان	ب ــه	می	ت ــن	مطالع ــای	ای یافته	ه
ــد	در	ســطح	 ــای«	نوپدی ــور	عرفان	ه ــی«	و	»اصــل	ظه ــزم	دین ــن	»پلورالی ــا	بی و	بق

جهــان،	بویــژه	در	کشــورهای		اســالمی	اشــاره	کــرد,
ــت	 ــد,	معنوی ــای	نوپدی ــی,	عرفانه ــزم	دین ــزم,	پلورالی ــدي:		پلورالی واژگان کلی

نوظهــور,	هویت	ســازی	دینــی,	هویت	ســازی	معنــوی.

1        تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۸/۲۲  _ تاریخ پذیرش مقاله:۱۳۹۵/۱۰/۱۵
2        دانش پژوه دوره کارشناسی فقه و معارف اسالمی، جامعه المصطفیk العالمیه، مشهد مقدس
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مقدمه
ــان	 ــت	و	زندگــی	مســالمت	آمیز	می ــان	متعــدد	و	بحث	هــای	حقانی ــا	ادی ــه	ب مواجه
پیــروان	ادیــان،	گرچــه	محصــول	قــرن	بیســتم	نیســت،	امــا	نــوع	نگاهــی	کــه	بــه	کثــرت	
ادیــان	در	عصــر	حاضــر	می	شــود،	بــا	نــوع	نگاهــی	کــه	در	گذشــته	می	شــد،	تفاوت	هــای	
متعــددی	دارد.	آنچــه	اکنــون	در	مواجهــه	بــا	کثــرت	ادیــان	مطــرح	می	شــود،	محصــول	
دنیــای	»غــرب	مــدرن«	و	»الهیــات	مســیحی«	اســت،	مبتنــی	بــر	»انگاره	هــای	مدرنیتــه«	

و	»الهیــات	مســیحی«.
جهــان	امــروزی،	دگرگوني	هــا	و	تحــوالت	را	بــا	آهنگــي	بي	ســابقه	و	رونــدي	ســریع	
ــي	 ــاي	»فضای ــادي	در	نمایه	ه ــرات	بنی ــران،	تغیی ــتاب	بیک ــن	ش ــر	اســت؛	در	ای نظاره	گ
و	زمانــي«،	»مرززدایــي	سیاســي،	اجتماعــي	و	اقتصــادي«،	»تعامــالت	عمیــق	و	رهــا	از	
پایبســت	هاي	بومــي«،	»کاهــش	حاکمیــت	دولــت-	ملــت«،	»انفجــار	تجارت	و	ســرمایه«،	
»مهاجرت	هــاي	جهانــي«،	»بحران	هــاي	محیطــي«	و...	عرصــه	جهانــي	را	بــا	تغییــرات	و	
پیامدهــاي	بســیار	مواجــه	ساخته	اســت.	برخــی	از	اندیشــمندان	ســده	نوزدهــم،	بــه	ویــژه	
فالســفه	و	جامعه	شناســانی	ماننــد	کانــت	و	مارکــس	بــرآن	بودنــد	کــه	بــا	گذشــت	زمــان	
و	تحــول	جوامــع	بشــری،	نقــش	و	تأثیــر	خــرده	فرهنگ	هــای	مختلفــی	همچــون:	دیــن،	
ملیــت	و	قومیــت،	در	زندگــی	اجتماعــی	کم	رنــگ	شــده	و	یــک	جامعــه	ی	جهانــی	بدون	

تمایزهــا	و	شــکاف	های	اجتماعــی-	فرهنگــی	شــکل	خواهــد	گرفــت.		
ــی«	در	 ــت	دین ــداری«	و	»هوی ــن«،	»دین ــا	»دی ــیع	دگرگونی	ه ــه	وس ــن	هجم در	ای
نظریه	هــا	و	پژوهش	هــای	مختلــف	همــواره	مــورد	توجــه	بوده	اســت.	به	نظــر	
می	رســد	کــه	ایــن	امــر	پذیرفتــه	شــده	کــه	»هویــت	دینــی«	نقــش	پررنگــی	در	زندگــی	
مــردم	دارد؛	ایــن	دیــدگاه	ریشــه	در	تفکــرات	و	نظریه	هــای	جامعه	شناســان	مختلــف	از	
جملــه:	دورکیــم،	وبــر،	زیمــل	و	...	داشــته	اســت.	»دیــن«	مهم	تریــن	منبــع	بــرای	هویــت	
ــه	زندگــی	 ــن	پاســخ	می	دهــد،	ب ــه	پرســش	های	بنیادی ــه	ب و	معنابخشــی	اســت؛	چراک
ــد.	ســاموئل	هانتینگتــون	معتقــد	 جهــت	می	بخشــد	و	وحــدت	اعتقــادی	ایجــاد	می	کن
اســت:	دیــن	بــرای	کســانی	کــه	بــا	پرســش	هایی	از	ایــن	دســت	روبــه	رو	هســتند	کــه	
»مــن	کیســتم؟«	و	»بــه	کجــا	تعلــق	دارم؟«	پاســخ	های	قانــع	کننــده	ای	دارد.	)هانتینگتــون،	
1378:	153(	از	طرفــی	آنتونــی	گیدنــز	در	بحــث	هویــت	قائــل	بــه	»بازاندیشــی«	اســت،	
بــه	عبــارت	دیگــر:	انســان	ها	بــا	توجــه	بــه	شــرایط	و	اطالعــات	به	طــور	مــداوم	هویــت	
ــر،	انجــام	 ــی	تغیی ــدون	قــدرت	و	توانای ــد	ب ــن	بازتولی ــد	و	ای ــد	می	کنن خــود	را	بازتولی

نشــدنی	اســت.	)گیدنــز،	1383:	82(
در	ایــن	پژوهــش	ســعی	داریــم	تــا	بــه	بررســی	وضعیــت	»دیــن«	در	عصــر	جهانــی	
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شــدن	پرداختــه	و	چالش	هــای	پیــش	روی	آن	را	مــورد	ارزیابــی	قــرار	دهیــم.
ســوال	اساســی	ایــن	اســت	کــه	آیــا	»عرفان	هــای	نوپدیــد	معناگــرا«	طــی	پروســه	جهانی	

شــدن	بــه	»پلورالیــزم	دینــی«	می	انجامــد	یــا	خیــر؟
ــوزه	ی	 ــدی	را	در	ح ــای	جدی ــه	چالش	ه ــود:	چ ــد	ب ــن	خواه ــی	اینچنی ــواالت	فرع س
مذهــب	و	اجتمــاع	وفرهنــگ	ایجــاد	خواهــد	کــرد؟	و	نقــش	»هویت	ســازی	دینــی«	در	

ــا	چیســت؟ ــن	چالش	ه ــت	از	ای ــرون	رف ب

مفاهیم
۱. پلورالیزم

ــی،	 ــرت	گرای ــرت،	کث ــن	کث ــی،	آیی ــر،	چندگانگ ــای:	تکث ــه	معن ــزم«1	ب »پلورالی
ــغل. ــدد	ش ــام،	تع ــدد	مق ــی،	تع چندگرای

»پلورالیســم	دینــی«	در	دهه	هــای	اخیــر	بــا	کار	جان	هیــک	در	جهــان	مســیحی	بــاال	
ــان	دیگــر،	 ــر	ادی ــر	مســیحیها	تحــت	تأثی ــه	بســیاری	از	غی ــد	ک ــت.	ایشــان	می	دی گرف

ــت: ــن	گف ــد،	بنابرای ــار	آمده	ان ــی	آزار	ب ــاک	و	ب انســان	هایی	پ
ــه	بهشــت	 ــوان	ب ــم	کــه	مســیح	خداســت	و	فقــط	به	وســیله	او	می	ت ــس	نگوئی 	»پ
رســید!	چــرا	کــه	اگــر	قــرار	باشــد	تنهــا	گــروه	مســیحیان	بــه	بهشــت	برونــد،	پــس	

عمــل	خیــر	بقیــه	چــه	می	شــود؟«.

2. پلورالیزم دینی
ــوان	 ــی«	دارد،	نمی	ت ــزم	دین ــی	از	»پلورالی ــت	خاص ــی	قرائ ــر	مکتب ــه	ه ــا	ک از	آنج
بــرای	»پلورالیــزم	دینــی«	یــک	تعریــف	جامــع	و	مانعــی	بیــان	نمــود؛	اّمــا	معنای	شــایع	و	
رایــج	امــروزی	از	»پلورالیــزم	دینــی«	ایــن	اســت	کــه:	حــّق	مطلــق،	نجــات	و	رســتگاری	
را	منحصــر	در	یــک	دیــن	و	مذهــب	و	پیــروی	از	یــک	شــریعت	و	آییــن	ندانیــم،	بلکــه	
ــان	اســت	و	آئین	هــای	 ــان	همــه	ادی ــق،	مشــترک	می ــه	حقیقــت	مطل ــد	شــویم	ک معتق
مختلــف	در	واقــع	جلــوه	هــای	گوناگــون	»حــّق	مطلق«انــد؛	در	نتیجــه،	پیــروان	تمــام	

ــه	هدایــت	و	نجــات	دســت	می	یابنــد. ــان	و	مذاهــب،	ب ادی

۳. معنویت 
ــا	وجــود	دو	دهــه	تــالش	 ــروی	زندگــی(.	ب ــرو	)نی ــای:	نی ــه	معن واژه	»معنویــت«	ب
علمــی	و	پژوهشــی	در	ماهیــت	»معنویــت«	از	ســوی	صاحب	نظــران	متعــدد	در	علــوم	

Pluralism 1
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ــق	 ــز	تواف ــال	حاضــر	نی ــاوره،	در	ح ــتاری،	مش ــب،	پرس ــی،	مذه ــت،	روانشناس مدیری
چندانــی	در	معنــای	دقیــق	ایــن	واژه	حاصل	نشــده	اســت	و	اختــالط	دو	مفهــوم	معنویت	

ــن	فعالیت	هــا	آشــکار	اســت. و	مذهــب	در	سراســر	ای
از	نظــر	اکســتین	وکــرن	)2002(:	"معنویــت	بــه	مشــابه	آگاهــی	از	هســتی	یــا	نیــروی	
فراتــر	از	جنبه	هــای	مــادی	زندگــی	اســت	کــه	احســاس	عمیــق	از	وحــدت	یــا	پیونــد	بــا	

کائنــات	را	بــه	وجــود	مــی	آورد".	
پــس	»معنویــت«:	یــک	منبــع	مهــم	اولیــه	»هویــت	بخشــی«	و	»معنابخشــی«	اســت	
ــان	 ــا	جه ــی	ب ــرد	را	شــکل	بخشــیده	و	احســاس	هماهنگ ــی	ف ــری	ذهن ــه	جهت	گی ک

ــد.	 ــداوم	می	بخش ــتی	را	در	وی	ت هس

۴. هویت
»هویــت«	داراي	دو	معنــاي	اصلــي	اســت:	1.	همســاني	و	یکنواختــي	مطلــق	2.	تمایــز	
ــرد.	)گل	محمــدي،	1381:	 ــرض	مي	گی ــداوم	را	ف ــازگاري	و	ت ــان	س ــرور	زم ــه	م ــه	ب ک
222(	در	واقــع	»هویــت«:	بــه		عنــوان	پدیــده	اي	ســیال	و	چنــد	وجهــي،	حاصــل	فرآینــد	
مســتمر	تاریخــي	اســت	کــه	تحــت	تأثیــر	شــرایط	محیطــي،	همــواره	در	حــال	تغییــر	
اســت؛	بــه	تعبیــر	دیگــر،	»هویــت«:	همــواره	و	به	طــور	تغییرناپذیــري	»بیــن	االذهانــي«	
ــا	 ــا	آنه ــه	شده	اســت	و	ب ــم	اجتماعــي	و	ســمبل	هاي	فرهنگــي	آمیخت ــا	مفاهی اســت،	ب
تفســیر	مي	شــود.	هویــت	یــک	گــروه	یــا	ملــت،	نــه	یــک	جوهــر	ثابــت	و	قطعــي	اســت	
و	نــه	از	یــک	ســاختار	قطعــي	برخــوردار	اســت،	هویــت	بــه	مثابــه	چیــزي	مــورد	توجــه	
ــادي	بازســازي	شــود. ــد	به	صــورت	انتق ــه	همیشــه	ســاخته	مي	شــود	و	مي	توان اســت	ک

)42	:2000،Patrick(

هویت دینی
موضــوع	»هویــت	مذهبــی«	و	الگــوی	آن	در	ارتبــاط	بــا	هــر	دینــی	متفــاوت	اســت؛	
ــی	 ــخ	جنبش	هــای	مذهب ــان،	تاری ــخ	ادی ــه	ماهیــت	و	تاری ــی	ب چــرا	کــه	هویــت	مذهب
ــی	در	 ــت	مذهب ــری	هوی ــن	در	اندازه	گی ــوط	می	شــود.	بنابرای ــی	مرب ــد	دین ــوع	عقای و	ن
ــا	 ــا،	ارزش	ه ــدی	فرقه	ه ــوع	طبقه	بن ــی،	ن ــه	ترجیحــات	دین ــد	ب ــن	خــاص	بای ــر	دی ه
ــدی	 ــی،	1388:	434(	گل	محم ــرد.	)حاجیان ــه	ک ــدام	توج ــی	هرک ــای	مذهب و	نگرش	ه
»هویــت	دینــی«	را:	"مجموعــه	ای	کــم	و	بیــش	پایــدار	و	ثابــت	از	ایســتارها	می	دانــد	کــه	

فــرد	از	رابطــه	ی	خــود	بــا	دیــن	در	ذهــن	دارد".
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بحران هویت
بعضــی	از	جامعه	شناســان	ماننــد	آنتونــی	گیدنــز	و	مانوئــل	کاســتلز،	ایــن	پدیــده	را	
ــورد	بررســی	 ــات	انســانی	اســت	م ــه	نتیجــه	توســعه	ارتباط ــو	جهانی	شــدن	ک در	پرت
قــرار	داده	انــد	و	بــا	وجــود	ایــن	کــه	بســیاری	از	جامعه	شناســان	ایــن	پدیــده	را	پدیــده	ای	
جهانــی	می	نامنــد،	طبیعتــاً		آثــار	و	تبعــات	ایــن	پدیــده	در	کشــور	های	مختلــف	متفــاوت	
اســت.	تلقــی	نامناســب	از	فرهنــگ	خــود	و	ارتبــاط	آن	بــا	فرهنگ	هــای	دیگــر،	بحــران	زا	
ــور	های	در	 ــرای	کش ــی	ب ــواری	های	اقتصــادی	و	اجتماع ــن	دش ــود،	همچنی ــد	ب خواه
حال	گــزار،	کــه	ایــن	امــر	بیشــتر	در	خصــوص	هویت	هــای	فــردی	بحــران	زا	اســت	کــه	

در	ادامــه	به	شــکل	اجتماعــی	آن	ظهــور	می	کنــد.	)علیخانــی،	1383:	46(	
ــن	شــاخصه	های	بحــران	هویــت	»تعــارض	ارزش	هــا«	در	ســطح	کالن	 از	اساســی	تری
جامعــه	اســت	و	نبــود	کنتــرل	چنیــن	پدیــده	ای	می	توانــد	انســجام	اجتماعــی	یــا	هســتی	
اجتماعــی	را	مــورد	تهدیــد	قــرار	دهــد.	ایــن	مســأله،	همــان	چیــزی	اســت	کــه	در	نتیجه	
ــه	 ــای	دیگــر	-ک ــا	فرهنگ	ه ــه	ب ــا	را	در	مواجه ــات،	هویت	ه ــد	ارتباط گســترش	فرآین
معمــوالً	در	مرحلــه	ای	باالتــر	از	فرهنــگ	خــودی	قــرار	دارنــد	-	دچــار	تضــاد	ارزشــی	و	

در	نهایــت	بحــران	هویــت	می	کنــد.

 هویت سازي
هنگامــی	فــرد	یــا	گروهــي	مي	خواهــد	هویــت	خــود	را	در	موقعیــت	جدیــد،	تعریف	
ــرار	دهــد،	اگــر	ایــن	مــورد	بازشناســي	 ــاز	تعریــف	کــرده	و	مــورد	بازشناســي	ق ــا	ب ی
ــت	و	 ــاختن	هوی ــاي	س ــرد،	به	معن ــورت	گی ــتي	ص ــه		درس ــراردادن	ب ــن	و	ق قرارگرفت
هویت	ســازي	اســت؛	)آزادارمکــي،	1383:	261(	پروســه	»هویت	ســازي«	ایــن	فرصــت	
ــن	 ــرح	پرســش	هاي	بنیادی ــراي	ط ــه	ب ــد	ک ــم	مي	کن ــي	فراه ــراي	کنشــگر	اجتماع را	ب

معطــوف	بــه	چیســتي	و	کیســتي	خــود،	بتوانــد	پاســخي	مناســب	جســت	وجو	کنــد.
)190:1999	،Brown(

- هویت دیني در عصر حاضر
ــوع	 ــي	ن ــردي	و	جمع ــات	ف ــش	ها	در	حی ــن	پرس ــت،	از	بنیادي	تری ــش	هوی پرس
انســاني	بــوده	و	هســت؛	افــراد	و	اجتماعــات	بــا	پرســش	از	هویــت،	از	ســطوح	خــرد	
تــا	کالن،	تصویــري	از	آنچــه	کــه	هســتند	یــا	آنچــه	تصــور	مي	کننــد	کــه	بایــد	باشــند،	
ارائــه	مي	دهنــد.	اهمیــت	ایــن	تصویــر	کــه	نتیجــه	فرآینــد	پیچیــده	هویت	یابــي	اســت،	
در	ایــن	اســت	کــه	در	ســطح	فــردي	هویــت	نقطــه	آغازیــن	ورود	بــه	دنیــاي	اجتماعــي	
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و	در	ســطح	جمعــي،	نقطــه	ی	محــوري	بقــا	و	بالندگــي	در	میــان	دیگــر	جوامــع	اســت.	
ــز	از	 ــوه	تمای ــا	و	وج ــتي	ها،	توانایي	ه ــازات،	کاس ــا،	امتی ــي	ویژگي	ه ــت،	بازنمای هوی
ــري	 ــیط	و	تغییر	ناپذی ــاي	بس ــع	حیثیت	ه ــه	جوام ــراد	و	ن ــه	اف ــا	ن ــت؛	ام ــران	اس دیگ
نیســتند.	بنابرایــن	هویت	هــا	نیــز	همــواره	در	حال	شــدن	و	تغییــر	اســت.	مقولــه	هویــت	
از	زمــره	پدیده	هایــی	اســت	کــه	در	پرتــو	جهانی	شــدن	در	یــک	شــبکه	ارتباطــی	قــرار	
ــی	می	شــود،	از	پدیده	هــای	 ــر	ارتباطــات،	جهان ــرد.	در	واقــع	هویــت	تحــت	تأثی می	گی
ــاالت،	 ــل	و	انفع ــن	فع ــر	ای ــذارد	و	در	اث ــر	می	گ ــر	آن	اث ــرد،	ب ــر	می	پذی ــت	اث دوردس
تصــور	مــا	را	از	خویشــتن	دچــار	دگرگونــی	می	کنــد	و	مــا	بــه	شــناخت	های	دیگــری	

ــل	می	شــویم.	 از	وجــود	خویشــتن	نائ
جهانی	شــدن	را	خــواه	پروســه	ای	طبیعــی	و	فرآینــدی	تاریخــی	فــرض	کنیــم	و	خــواه	
ــار	و	پیامدهــای	 ــم،	آث ــروژه	ای	هدایــت	شــده	و	ترفنــدی	هدفمنــد	قلمــداد	کنی آن	را	پ
متعــدد	و	متفاوتــی	را	بــر	زندگــی	فــردی	و	اجتماعــی	انســان	ها	بــر	جــای	می	گــذارد.	
ــراد	ایجــاد	 ــرای	اف ــر	آنکــه	فرصت	هایــی	را	ب ــارت		دیگــر،	جهانی	شــدن	عــالوه	ب به	عب
ــد.	از	 ــرار	می	ده ــان	ق ــراروی	آن ــز	ف ــی	را	نی ــبت	چالش	های ــان	نس ــه	هم ــد،	ب می	کن
ــع	 ــراد	و	جوام ــرای	اف ــت	ب ــوان	در	ایجــاد	بحــران	هوی ــا	را	می	ت ــن	چالش	ه ــه	ای جمل
ــرار	 ــل	ق ــانه	ها	به	دلی ــات	و	رس ــوژی	ارتباط ــه	تکنول ــی	ک ــرد.	از	آنجای ــت	وجو	ک جس
داشــتن	در	کنتــرل	غــرب،	به	صــورت	یکســویه	اقــدام	بــه	پخــش	جهانــی	ارزش	هــای	
ــترده	 ــش	گس ــن	پخ ــد	و	همچنی ــم«	می	کنن ــم«	و	»سکوالریس ــر:	»لیبرالیس ــی	نظی غرب
مســائل	ضداخالقــی	چــه	از	طریــق	ماهــواره	و	چــه	از	طریــق	اینترنــت	می	توانــد	تأثیــر	
ســوئی	بــر	مخاطبــان	آنهــا	داشــته	و	موجــب	تضعیــف	جنبه	هــای	مذهبــی	افــراد	شــود	
ــش	 ــه	چال ــی	را	ب ــوان	یکــی	از	عناصــر	هویت ــن	مســئله،	کارکــرد	مذهــب	به	عن کــه	ای

می	کشــد.
ــیمي	 ــر	نس ــا	ه ــه	ب ــیم	ک ــرادي	را	مي	شناس ــود،	اف ــي	خ ــا	در	زندگ ــک	از	م ــر	ی ه
ــارت	 ــه		عب ــرد.	ب ــرا	مي	گی ــان	را	ف ــي	وجودش ــرات	اساس ــوند	و	تغیی ــون	مي	ش دگرگ
ــد.	در	برخــي	 ــي	نمي	کنن ــان	زندگ ــد	و	در	وجــود	خودش ــات	ندارن ــا	ثب ــارف،	آنه متع
ــه	ســفر	 ــه	هــر	کجــا	ک ــزل	مي	شــوند.	ب از	مراحــل	زندگــي،	دچــار	ســرگرداني	و	تزل
ــود	 ــه	خ ــوي	او	را	ب ــوند،	رنگ	وب ــین	مي	ش ــه	همنش ــي	ک ــر	کس ــا	ه ــا	ب ــد،	ی مي	کنن
مي	گیرنــد.	در	واقــع،	آنهــا	خــود	را	بــه	چیــزي	وابســته	نمي	داننــد	و	در	وجــود	خــود،	
شــخصیت	مســتقل،	احســاس	نمي	کننــد؛	از	ایــن	رو،	همیشــه	ســعي	مي	کننــد	بــا	تکیــه	
بــه	هــر	چیــز	گــذرا،	خــود	را	از	ایــن	حالــت	بحرانــي	نجــات	دهنــد.	در	واقــع،	مي	تــوان	

گفــت	کــه	ایــن	افــراد	دچــار	»بحــران	هویــت«	هســتند.																
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انســانهایی		کــه	در	خــود	هویتــي	احســاس	مي	کننــد	و	بــه	آن	احتــرام	مي	گذارنــد،	در	
هنــگام	مواجهــه	بــا	مشــکالت	زندگــي،	آن	مشــکالت	را	بــه	نحــوي	بــه	هویــت	خــود	
ــد.	برخــالف	کســاني	که	در	خــود	احســاس	 ــي	حــل	آنهــا	برمي	آین ارجــاع	داده	و	در	پ
هویتــي	ندارنــد	و	در	چالش	هــاي	زندگــي	ســرگردان	مي	ماننــد.	بــا	ایــن	بیــان	بــه	ایــن	
نتیجــه	مي	رســیم	کــه	اصــل	داشــتن	»هویــت«	ضــروري	اســت	و	هــر	کســي	بایــد	بــا	
ــان	 ــان	می ــع	هویــت	به	طــور	همزم ــژه،	به	خــود	هویــت	دهــد.	درواق مشــخصه	هاي	وی
افــراد	یــا	اشــیاء	دو	نســبت	محتمــل	را	برقــرار	می	کنــد:	از	طرفــی،	شــباهت	و	از	طــرف	
دیگــر	تفــاوت.	بــه	ایــن	معنــا،	مــا	بــه		وســیلۀ	تشــابه	ها	و	تفاوت	هایــی	کــه	بــا	دیگــری	
داریــم	شــناخته	می	شــویم	و	»هویــت«	در	ســاده	ترین	تعریــف:	پاســخی	اســت	کــه	بــه	

ســؤال	مــن	کیســتم؟	می	دهیــم.	)جنکینــز،	1381:	5(
مســاله	اساســي	ایــن	اســت	کــه:	چــه	هویتــي	مــا	را	بهتــر	تعریــف	می	کنــد	و	راه	و	
روش	بهتــري	بــراي	زندگــي	دارد؟	هویــت	صنفــي،	گروهــي،	سیاســي،	اقتصــادي	و	...	

یــا	هویــت	دینــي	و	مذهبــي؟!
ــدۀ	 درســت	اســت	کــه	همــه	اینهــا،	وجــوه،	اجــزا	و	الیه	هــاي	مختلــف	یــک	پدی
ــر	 ــا	یکدیگ ــري	ب ــاي	ناگزی ــد	و	پیونده ــمار	مي	رون ــت«	به	ش ــي	»هوی ــه	یعن یکپارچ
دارنــد،	امــا	تجربــۀ	انســاني	نشــان	داده	اســت	کــه	در	افــراد	و	جوامــع	گوناگــون	و	در	
ادوار	متفــاوت	تاریخــي،	برخــي	از	ابعــاد	یــا	الیه	هــاي	هویــت،	برجســتگي،	محوریــت	
ــد.	 ــه	عهــده	مي	گیرن ــاري	ب ــري	در	شــکل	دهي	نظام	هــاي	فکــري-	رفت و	نقــش	مؤثرت
ــخگوی	 ــد،	پاس ــالم(	می	توان ــی«	)اس ــت	دین ــد	»هوی ــد	در	عصــر	جدی ــر	می	رس به	نظ
نیــاز	انســان	باشــد؛	چراکــه	در	عصــر	جدیــد	و	بــا	ظهــور	پدیــدۀ	جهانی	شــدن	شــاهد	
فردی	شــدن	هویــت	هســتیم	و	چارچوب	هــای	هویت	ســازِی	ســنتی	از	جملــه	خانــواده	
دیگــر	تعییــن	کننــدۀ	نهایــی	نیســت	و	انســان	در	معــرض	هویت	هــای	مختلــف	قــرار	
می	گیــرد.	در	واقــع	باتوجــه	بــه	نظریــۀ	»گیدنــز«	کــه	قائــل	بــه	بازاندیشــی	در	هویــت	
اســت	و	اینکــه	باتوجــه	بــه	شــرایط	و	اطالعــات	بایــد	مــدام	هویــت	خــود	را	بازتولیــد	
ــواع	 ــان	ان ــد	در	می ــی«	می	توان ــت	دین ــد،	»هوی ــت	در	عصــر	جدی ــوان	گف ــم،	می	ت کنی

هویت	هــا،	پاســخگوی	بحــران	هویــت	افــراد	باشــد.				

بازگشت به مذهب و ظهور پست مدرنیسم
»پســت	مدرنیســم«،	الگــوی	جدیــدی	اســت	کــه	توســط	فیلســوف	»آنریــک	داســل«	
بــه	عنــوان	جایگزینــی	بــرای	توضیــح	»فرهنــگ	جهانــی«	در	حــال	ظهــور	بیــان	شــده	
ــنت	های	 ــری	از	س ــراث	فک ــاد	می ــی	ایج ــم«	در	پ ــل،	1998(	»فرامدرنیس است.)داس
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مذهبــی	و	مدرنیتــه	اســت.	دانشــمندان	اســتدالل	می	کننــد	پارادایــم	فرامدرنیتــه	بــا	تاکیــد	
بــر	ارزش	هــای	بومــی-	محلــی،	خــرد،	و	ســنت	ها	در	حیــن	تطبیــق	بــا	جهانــی	در	حــال	
تغییــر	اســت؛	فرامدرنیتــه:	نفــی	زندگــی	جزئــی	شــده	توســط	مدرنیتــه	اســت.	عصــر	
مدرنیتــه	متاخــر،	بــر	تفکیــک	مذهــب،	امــور	معنــوی	از	دولــت	و	امــور	عمومــی	تاکیــد	
دارد	کــه	»معنویــت«	بــه	عنــوان	امــری	خصوصــی	بایــد	از	مشــارکت	در	امــور	مدنــی	و	
فعالیــت	اجتماعــی	حــذف	شــود.	شــیوه	فرامــدرن	در	مقابلــه	بــا	طــرز	تفکــر	مدرنیتــه،	
ــه	رســمیت	می	شناســد	و	تفکیــک	 نقــش	محــوری	معنویــت	را	در	تعریــف	هویــت	ب
خودســرانه	زندگــی	مــردم	را	بــه	دو	عرصــه:	خصوصــی	و	عمومــی،	ســکوالر	و	مقــدس	
ــفتگی	های	 ــی	از	آش ــال	رهای ــه	دنب ــدرن	ب ــران	فرام ــد.	صاحبنظ ــش	می	کش ــه	چال ب

حاصــل	از	مدرنیســم	هســتند.

بحث
بــا	توجــه	بــا	اینکــه	»هویــت	انســانی«	در	ادیــان	توحیــدی	ماهیــت	خاصــی	دارد،	در	
ــروز	عرفان	هــای	نوظهــور	 ــی	از	ظهــور	و	ب ــه	آن	دســته	از	آســیب	های ــا	ب اینجــا	صرف
پرداختــه	میشــود	کــه	در	ارتبــاط	بــا	بُعــد	اجتماعــی	و	فرهنگــی	انســان	مبتنــی	بــر	هویت	
ــی	ســازی	می	باشــد.	از	ســوی	دیگــر	پرواضــح	اســت	کــه	 خــاص	او	در	عصــر	جهان
ــه	از	 ــن	جنب ــن	بخــش	و	عمیق	تری ــه،	مهم	تری ــا	جامع ــروه	ی ــک	گ ــی«	ی ــت	دین »هوی

هویــت	هــر	گــروه	یــا	جامعــه	ای	اســت.
ــی«	 ــت	دین ــر	»هوی ــری	ب ــه	تأثی ــی«	چ ــزم	دین ــه	»پلورالی ــت	ک ــئوال	اس ــای	س 	ج
دارد؟	و	آیــا	»بحــران	هویــت«	در	بُعــد	دینــی	نیــز	پیــش	خواهــد	آمــد؟	بررســی	اثــرات	
ــه	 ــوان	ب ــا	می	ت ــه	چــه	نحــو	اســت؟	آی ــدی،	ب ــن	توحی ــر	دی »عرفان	هــای	نوظهــور«	ب

ــز	نگریســت؟ ــه	چشــم	فرصــت	نی ــا	ب ــن	چالش	ه ای
	ازین	رو	به	بحث	در	چهار	حوزه	میپردازیم:

حوزه اول: مبارزه با خرافه
ــا	 ــر	توده	ه ــلط	ب ــور	تس ــه	منظ ــان	ب ــۀ	روحانی ــاخته	و	پرداخت ــاه«	را	س ــو	»گن اوش

مي	دانــد	و	مي	گویــد:
گنــاه	از	قدیمي		تریــن	ترفندهــا	بــراي	ســلطه	بــر	مــردم	اســت.	آنهــا	در	تو	احســاس	
ــد	 ــوردت	مي	دهن ــه	خ ــه	ب ــس	احمقان ــي	ب ــا	ایده	های ــد.	آنه ــاد	مي	کنن ــاه	ایج گن
ــد	و	 ــه	وجــود	مي	آی ــاه	ب ــا	نیســتي.	ســپس	گن ــه	محقــق	ســاختن	آنه ــادر	ب کــه	ق
همیــن	کــه	گنــاه	بــه	وجــود	آمــد،	تــو	بــه	دام	افتــاده	اي.	گنــاه	راز	کاســبي	همــۀ	بــه	

اصطــالح	ادیــان	تثبیــت	شــده	)بنیادگــرا(	اســت.
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بــا	توجــه	بــه	شــرط	عقــل،	»خرافــه«	موجــب	دوري	انســان	از	واقعیــت	اســت؛	بــه	
عبــارت	دیگــر:	بزرگ	تریــن	مانــع	وصــول	بــه	واقعیــت،	وجــود	خرافــه	و	خرافه	پرســتي	
اســت.	از	ایــن	رو،	پیامبــران	ادیــان	توحیــدي	همــواره	بــا	آن	بــه	مخالفــت	برخاســته	اند،	
چنانچــه	پیامبــر	اســالم	از	بزرگ	تریــن	اهــداف	بعثــت	را	مبــارزه	بــا	خرافه	گرایــي	بیــان	
کــرده	اســت.	از	طرفــي،	گســترش	خرافه	گرایــي	نشــان	از	منفعــت	بــردن	عــده	اي	دارد.	
مــراد	مــا	از	منفعــت	مي	توانــد	در	حــد	یــک	لــذت	بــردن	ســاده	بــراي	خندیــدن	باشــد	و	
یــا	در	حــد	منفعــت	بــردن	از	مقاصــد	بــزرگ	سیاســي	و	یا	کســب	منفعــت	مالــي	بزرگ.	
ــه	را	 ــي	کــه	اصــل	خراف ــراد	معلوم	الحال ــارۀ	اف ــدک	تأملــي	درب ــا	ان چنانچــه	هرکــس	ب

ــرد. ــي	مي		ب ــن	واقعیــت	پ ــه	ای مي		ســازند	ب
در	انــواع	تعالیــم	»عرفان	هــاي	نوظهــور«	مي	تــوان	نمونه	هــاي	فراوانــي	از	
»خرافه	گرایــي«	را	یافــت.	خرافه	هایــي	کــه	فلســفۀ		خلقــت	و	نــوع	منفعــت	حاصلــه	از	
آن	به	طورکامــل	مشــهود	اســت.	ضمــن	آنکــه	هیــچ	دلیــل	معقولــي	بــراي	پذیــرش	ادعــا	
ــرد.	در	برخــي	از	عرفان	هــا	ي	نوظهــور	 ــد	آن	را	بپذی ــا	ســالک	بتوان ــه	نمي	شــود،	ت ارائ
تعــداد	خرافه	هــاـ	بــراي	مثــال	در	فرقــۀ	اکنــکار	ـ	بــه	قــدري	فــراوان	اســت	کــه	نفــي	
ــکار«	 ــان	»اکن ــن	در	عرف ــان	اســت.	بنابرای ــم	اساســي	آن ــاي	نفــي	تعالی ــه	معن ــه	ب خراف
ــن	 ــتي	را	مروجی ــان،	خرافه	پرس ــه	مخالف ــا:	ک ــن		معن ــرد،	بدی ــي	صــورت	مي	گی فرافکن
ــا	 ــارزه	ب ــد	و	مب ــي	نق ــردازد،	یعن ــان	مي	پ ــد	آن ــه	نق ــرده	و	ب ــي	ک ــي	معرف خرافه		گرای

ــا	خرافــات. ــارزه	ب ــه		عنــوان	دو	عامــل	مب ــان	توحیــدي	ب تفکرگرایــي	و	ادی
در	ابتــدا	نفــي	عقــل	و	تفکرگرایــي	کــه	تبلــور	آن	در	مخالفــت	بــا	اصــل	عقل	گرایــي،	
وجــود	منطــق	و	تمامــي	فالســفه	ظاهــر	مي	گــردد.	وســپس	نفــي	ادیــان	بــزرگ	به	ویــژه	
ادیــان	توحیــدي.	نــوع	مبــارزه	ایــن	جنبش	هــا	بــا	ادیــان	متفــاوت	اســت،	امــا	در	مکتــب	
ــال	توئیچــل«	در	گام	اول،	 ــه	اوج	خــود	مي	رســد.	»پ ــارزه	ب ــن	مب ــکار«،	شــدت	ای »اکن
ــرداز	معرفــي	 ــان	را	خرافه		پ ــم	خویــش،	تمــام	ادی ــي	در	تعالی ــرار	از	خرافه	گرای ــراي	ف ب
ــرقی	 ــان	ش ــارۀ	ادی ــه	درب ــگفت	انگیزی	ک ــوای	ش ــی	محت ــد:	»تمام ــد.	او	مي	گوی مي	کن
و	مکاتــب	اســرار	یونــان	باســتان	و	همچنیــن	مذاهــب	غربــی	گفته	انــد،	زیــر	کوهــی	از	
خرافــات،	آیین	هــا	و	تشــریفات	مدفــون	شــده	اســت	تــا	بتوانــد	بقــا	یابــد«.	)توئیچــل،	
ــي	 ــدون	دلیل ــاي	ب ــه	ادعاه ــن	ب ــر	اســت،	پرداخت ــون	مهم	ت ــه	اکن ــا	آنچ 1380:	75(	ام
ــود.	از	 ــر	مي	ش ــي	ظاه ــد	دین ــش	نوپدی ــوان	جنب ــکار	به	عن ــم	اکن ــه	در	تعالی ــت	ک اس

ایــن	رو	بــه	برخــي	از	آنــان	بــه	اختصــار	مي	پردازیــم:
۱- اســاتید	اکنــکار،	از	تمــام	انســانهایی	کــه	در	طــول	تاریــخ	خدمتــي	بــه	نــوع	بشــر	

ــد:	 ــال	توئیچــل	مي	گوی ــر	هســتند.	پ ــر	و	واالت ــد،	برت کرده	ان
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در	جســت	وجوی	خــود	دریافتــه	ام	کــه	تعــداد	بــزرگان	معنــوی	بیــش	از	آن	اســت	
کــه	تصــور	مــی	رود.	امــا	ایــن	گروه	هــا	فقــط	بخــش	کوچکــی	از	کل	اســت	و	از	
کل،	هــزاران	و	شــاید	میلیون	هــا	نفــر	ســر	در	می	آورنــد	کــه	راه	برتــر	را	پیموده	انــد.	
گروه	هایــي،	ماننــد:	معلمــان،	مصلحیــن،	دانشــمندان،	قدیســین،	اواتارهــا،	مونی	هــا،	
ریشــی	ها،	ســاحران	و	نیکــوکاران.	امــا	هیچ	کــدام	بــه	مقــام	واالی	بــزرگان	اکنــکار	
ــه	سلســلۀ	اســتادان	وایراگــی	اســت	نمی	رســند.	)توئیچــل،	1377	 ــق	ب کــه	متعل

)20:
ــه	بشــر	کــرده،	اکیســت	)نوآمــوزه	 2-	هــر	کســی	کــه	در	طــول	تاریــخ	خدمتــي	ب

ــد: ــال	توئیچــل	مي	گوی ــوده	اســت.	پ ــکار(	ب ــم	اکن تعالی
ــات	 ــه	اثب ــخ	ب ــکار	را	در	طــول	تاری نویســندگان	فلســفی	و	مذهبیــون،	وجــود	اکن
ــا	 ــالت	آنه ــه	رس ــه	ک ــی،	همان	گون ــران	عبران ــهور	پیامب ــط	مش ــانده	اند.	خ رس
ــی	 ــت	شــده	اند.	اســتادان	یونان ــکار	تربی ــب	اکن ــد،	در	مکت ــی	نشــان	می	ده به	خوب
مثــل	آپولوینــوس،	ویونیســیوس،	فیثاغــورث،	ســقراط،	ارســطو	و	افالطون،	توســط	
اســاتید	باســتانی،	هنــر	اکنــکار	را	فــرا	گرفتنــد.در	عمــل	هــر	انســانی	کــه	بــه	تمــدن	
بشــری	خدمتــی	کــرده	باشــد،	یــک	چــال	)نو	آمــوزه	تعالیــم	اکنــکار(	یــا	دانشــجوی	
تعالیــم	پنهانــی	اکنــکار	اســت.	ایــن	امــر	در	زمینه	هــای	مختلــف	علــوم،	ادبیــات،	
ــر،	اقتصــاد،	مذاهــب،	فلســفه	ها،	ارتــش،	پزشــکی،	روانشناســی	مصــداق	دارد	...	. هن
پیامبــران	بــزرگ	و	چهره	هــای	قدرتمنــدی	ماننــد:	رامــا،	کریشــنا،	هرمــس،	موســی،	
اورفیــوس،	افالطــون	و	مســیح،	چالهایــي	بوده	انــد	کــه	در	مــدارس	مختلــف	ســری	
ــور	 ــد	و	به	ط ــکار	بوده	ان ــتادان	اکن ــتانی	اس ــام	باس ــاخه	هایی	از	نظ ــه	ش ــه	هم ک
عمــوم	به	عنــوان	نظــام	پیشــتازان	وایراگــی	ـ	اســاتید	اکنــکار	ـ	شــناخته	شــده	اند«.	

)توئیچــل،	1380:	11(
پــال	توئیچــل	در	بازیابــی	ایــن	اشــخاص	از	دانشــمندان	و	ادبــاي	ایرانــي	نیــز	یــاد	
ــت	 ــد	اس ــد.	او	معتق ــي	مي	کن ــکار	معرف ــب	اکن ــوزان	مکت ــان	را	نوآم ــه	آن ــرده،	هم ک
ــکار	 ــروان	اکن ــا	و	زرتشــت،	پی ــزی،	موالن ــام،	فردوســی،	شــمس	تبری ــظ،	عمرخی حاف

ــته	اند. ــکار	دانس ــون	اکن ــود	را	مدی ــرفت	هاي	خ ــوده		و	پیش ب
مطابــق	بــا	انــگاره	هــای	اکنــکار	چنیــن	آمــده	کــه	یکــي	از	مریــدان	اکنــکار،	در	حین	
ســفر	روح،	موالنــا	را	در	یکــي	از	طبقــات	آســماني	مي	بینــد.	او	کــه	یکــي	از	دوســتداران	
ــت	 ــا	او	را	نصیح ــا	موالن ــردد.	ام ــر	مي	گ ــدت	متأث ــه	ش ــاهدۀ	او	ب ــت،	از	مش موالناس

مي	کنــد	و	مي	گویــد:	
ــوز	 ــوده	و	شــاید	هن ــان	ســودبخش	ب ــردم	آن	زم ــرای	م ــوی	ب به	طــور	مســلم،	مثن
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هــم	بــرای	برخــی	مفیــد	باشــد.	امــا	بایــد	به	خاطــر	داشــته	باشــید	کــه	مــن	)موالنــا	
جالل	الدیــن	رومــی(	آن	را	بــرای	معاصریــن	خــود	نگاشــتم	و	ایــن	یعنــی	چیــزی	
بیــش	از	هفتصــد	ســال	قبــل.	امــروز	اســتاد	حــق	در	قیــد	حیــات	)هارولــد	کلمپ(،	
ــده	 ــد.	کالم	او	زن ــخن	می	گوی ــان	س ــان	خودش ــه	زب ــن	روزگار	ب ــردم	ای ــا	م ب
ــا	را	 ــته	ای	از	لغت	ه ــا	رش ــی،	تنه ــه	می	کن ــات	او	را	مطالع ــو	کلم ــی	ت ــت.	وقت اس
ــر	روی	 ــه	ب ــی		ک ــن	هنگام ــایی.	بنابرای ــود	را	می	گش ــب	خ ــه	قل ــی،	بلک نمی	خوان
ــا	قلبــی	خالــص	و	گشــوده	در	دانــش	آن	ســهیم	 اک	مراقبــه	می	کنــی،	می	توانــی	ب
گــردی.	کلمــات	و	کاغــذی	کــه	بــر	آن	چــاپ	شــده	اند،	تنهــا	بدیــن	جهــت	اهمیــت	
دارنــد	کــه	در	گشــودن	آگاهــی	و	قلــب	جوینــده	در	حکــم	کلیــد	عمــل	می	کننــد.
3-	اکنــکار،	تنهــا	راه	وصــول	حقیقــت	و	تنهــا	مســیر	رســیدن	به	ســعادت	و	معنویــت	

اســت.	پــال	تویئچــل	مي	گویــد:	
معــدود	کســانی	هســتند	کــه	قــادر	بــه	فهــم	و	تشــخیص	نحــوۀ	کارکــرد	اک	باشــند.	
حیطــۀ	]آن[	ایــن	چنیــن	پــر	جــالل	و	بی	نهایــت	پهنــاور	اســت.	انتخــاب	شــدگاِن	
اندکــی	کــه	به	ســوی	]آن[	مي	آینــد،	در	مقایســه	بــا	ســایر	طــرق	معنــوی،	درواقــع	

ــل،	ج	1،	263( ــد.	)توئیچ ــاب	مي	آین ــروان	به	حس ــعادت	مندترین	پی س
ــی	 ــس	می	توان ــیار	می	اندیشــی،	پ ــب	بس ــا	مذه ــن	ی ــاره	واژۀ	دی ــوز	درب ــر	هن 	اگ
ــی	 ــی	و	واقع ــن	حقیق ــا	دی ــکار	ـ،	تنه ــی	ـ	اکن ــان	صوت ــن	جری ــه	ای ــی	ک بگوی
ــا	عنصــر	 ــع	تنه ــات.	درواق ــی	حی ــان	صوت ــفه	جری ــت:	فلس ــن	اس ــت.	اک	ای اس
جهــان	اســت	کــه	همــۀ	زنــدگان	عالــم	را	به	ســوگماد	)خــداي	بــزرگ	در	اکنــکار(	
ــرای	 ــی	ب ــد	حت ــز	نمی	توان ــات،	هیچ	چی ــار	حی ــن	جویب ــدون	ای ــد	می	دهــد.	ب پیون
لحظــه	ای	هســتی	داشــته	باشــد،	چــه	برســد	بــه	زیســتن.	تمامــی	زندگــی	و	قــدرت	
ــرق	صاعقــه،	از	امــواج	جــزر	و	 ــا	ب ــده	ت از	آن	صــادر	می	شــود.	از	مورچــه	ی	خزن
مــد	تــا	دوره	هــای	خورشــیدی،	هرگونــه	تجلــی	حرکتــی،	انــرژی	خــود	را	از	ایــن	

ــل،	1379:	235( ــد	از	اک.	)توئیچ ــت	می	کن ــی	دریاف ــان	صوت جری
سپس	در	ادامه	مي	گوید:

ــه	 ــا	در	کتاب	هــا	هســت،	ب ــام	آنه ــه	ن ــی	ک ــل	همــۀ	خدایان ــی	در	مقاب ــو	می	توان ت
دعــا	و	نمــاز	بنشــینی،	ولیکــن	آنهــا	صــدای	تــو	را	نخواهنــد	شــنید.	می	توانــی	از	
همــۀ	مذاهــب	موجــود	طلــب	یــاری	کنــی،	امــا	هیــچ	نصیبــت	نخواهــد	شــد.	ایــن	
ــا	به	حــال	 ــردی	ت ــچ	ف ــه	هی ــد.	ک ــر	جــا	می	مان ــع	ب ــت	قاط ــک	واقعی ــان	ی همچن
نتوانســته	اســت	و	در	آینــده	نیــز	نخواهــد	توانســت،	از	مصایــب	ایــن	زندگی	هــا	
ــد	کــه	 ــزد.	مگــر	ایــن	ســعادت	را	بیاب ــاره	زندگی	هــای	بعــدی	بگری و	تردیــد	درب
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بــا	اســتاد	حــق،	دیــدار	کنــد.	ایــن	خالصــۀ	تمامــی	آن	چیــزی	اســت	کــه	هســت.	
همیــن	و	بــس.	بــدون	مســاعدت	او،	هیچ	کــس	نمی	توانــد	از	چــرخ	مــرگ	و	تولــد	

خالصــی	یابــد.	)همــان:	235(
4-	تمــام	ادیــان	و	مذاهــب	از	اکنــکار	نشــأت	گرفتــه	و	همــۀ	تعالیــم	خــود	را	وامــدار	
اکنــکار	هســتند.	چنانچــه	اگــر	اکنــکار	نبــود	ادیــان	موجودیــت	نداشــتند.	پــال	توئیچــل	

ــد:	 مي	گوی
ــی،	 ــام	زندگ ــی	تم ــمۀ	اصل ــد.	سرچش ــعاب	های	اکنکارن ــی	انش ــب	همگ »مذاه
عملکــرد	ســطوح	آگاهــی	پاییــن	کــه	همــراه	بــا	اعتقادهــا	و	فلســفه	هایی	اســت	کــه	
ــه	اک	هســتند«.	)واژه	نامــۀ	اکنــکار،	1380:	204( ــرای	رســیدن	ب مراتــب	ضــروری	ب
»اکنــکار	تمامــی	زندگــی	را	در	بــر	مي	گیــرد.	بنابرایــن	طبــق	قانونــی	الهــی،	تمامــی	
مذاهــب،	دانش	هــا	و	همچنیــن	تمامــی	نوشــته	هاي	مقــدس	و	نیــز	تمامــی	قوانیــن	

زندگــی	از	اک	مشــتق	شــده	اند«.	

حوزه دوم: ترویج روح تکثر پذیري در برابر روح حقیقت طلبي
ــان	اندیشــه	و	عمــل	 ــد	در	بی »پلورالیســم«،	شــاخص	برجســته	ی	عرفان	هــای	جدی
ــی	ســخن،	اذکار	و	اورادِ	محفــل	و	مجلــس	هــر	عــارف	و	ســالک	شــرقی	 اســت.	وقت
ــی،	غارگزیــن	و	خانقاهــی،	مرتــاض	و	راهــب،	قطــب	 ــی،	دیرنشــین	و	صومعات و	غرب
و	ســاحر،	اکیســت	و	سانیاســین	و	همــه	آنانــی	شــنیده	می	شــود	کــه	ادعایــی	در	ایــن	
مســیر	دارنــد،	جــز	ایــن	حــرف	واحــد،	از	آن	فهــم	نمی	شــود	کــه:	»گبــر	و	صنم	پرســت	
و	اهــل	کتــاب،	همــه	خوبنــد	و	رســتگار«.	ایــن	نــگاه	تکثرگرایانــه	ســرانجامی	عجیب	تــر	
ــان،	»بی	خدایــی«	نیــز	خــود	پرستشــی	مقــدس	 دارد	و	آن	اینکــه	در	قواعــد	ایــن	مدعی
ــود.	 ــی	می	ش ــت	منته ــا	به	حقیق ــه	راه	ه ــان	هم ــن	مدعی ــِر	ای ــد.	از	منظ ــمار	می	آی به	ش

ــد: ــیف	می	نویس ــا	مظاهری	س حمیدرض
ــد.	 ــی	می	کنن ــان	معرف ــر	از	ادی ــی.ام،	همگــی	خــود	را	فرات ــا	و	ت ــکار،	فالون	داف اکن
مــا	اک	مســیحی،	اک	یهــودی،	اک	بودایــی	و	اک	مســلمان	داریــم.	رهبــر	فرقــه	رام	اهلل	
ــا	 ــت؛	ام ــراج	رف ــه	مع ــد:	"مســیح	ب ــورد	حضــرت	مســیح	می	گوی ــران	در	م در	ای
عیســی	بــه	صلیــب	کشــیده	شــد".	وی	ایــن	ســخن	نغــز	را	چنیــن	توجیــه	می	کنــد:	
"مخاطبــان	مــن	هــم	مســلمان	اند	و	هــم	مســیحی	و	مــن	بایــد	به	گونــه	ای	ســخن	
بگویــم	کــه	همــه	را	جــذب	کنــم"،	افــرادی	نظیــر	اوشــو	و	کوییلــو	از	کتاب	هــای	
ــه	چینــگ«	 ــق،	»تایوت ــد	و	عهــد	عتی ــرآن،	از	عهــد	جدی ــی	ق ــان	اســالمی	حت عرف
ــد.	 ــره	اســتفاده	می	کنن ــی	و	غی ــون	مقــدس	بودای ــاب	مقــدس	تایویســت	ها،	مت کت
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ــن	 ــد	و	از	ای ــی	جهانی	ان ــاد	دین ــور	درصــدد	ایج ــای	نوظه ــا	و	عرفان	ه معنویت	ه
رهگــذر	در	ایجــاد	ابــر	فرهنــگ	جهانــی	بــرای	تکمیــل	پــروژه	جهانی	ســازی	نظــام	
ــم	 ــت	مه ــور	حقیق ــای	نوظه ــد.	در	معنویت	ه ــا	می	کنن ــدی	ایف ــش	ج ــلطه	نق س
نیســت،	بلکــه	کارایــی	مهــم	اســت	و	درایــن	صــورت	اهمیــت	نــدارد	کــه	کــدام	
دیــن	و	آییــن	معنــوی	یــا	عرفانــی	کامل	تــر	اســت،	بلکــه	هرکــدام	می	توانــد	دیــن	

ــیف،	1387:	155( ــد.	)مظاهری	س ــو	را	آرام	می	کن ــه	ت ــد	ک ــو	باش ت
الجرم	به	کنکاش	دین	در	عرفان	های	نوپدید	میرویم:		

داالیي	الما	مي	گوید:
ــج	 ــد.	پن ــي	دارن ــاي	مختلف ــتند	و	باوره ــي	هس ــاي	مختلف ــان،	آدم	ه ــن	جه در	ای
ــه	پنــج	 میلیــارد	انســان	روي	کــرۀ	خاکــی	زندگــي	مي	کننــد	و	مــن	معتقــدم	مــا	ب
ــرا	در	برداشــت	ها	و	تفکــرات	انســان	ها،	 ــم،	زی ــاز	داری ــف	نی ــن	مختل ــارد	دی میلی
تنــوع	بســیار	گســترده	اي	وجــود	دارد.	بــه	اعتقــاد	مــن	هــر	انســاني	بایــد	از	یــک	
مســیر	معنــوي	عبــور	کنــد	کــه	بــراي	او	و	در	نســبت	بــا	باورهایــش،	بهترین	باشــد.	
...	مــن	فکــر	مي	کنــم	کــه	اگــر	مــا	تنهــا	یــک	دیــن	داشــتیم،	طولــي	نمي	کشــید	کــه	
آن	دیــن	گرهــي	از	کار	فــرو	بســتۀ	بشــر	نمي	گشــود.	اگــر	یــک	رســتوران	داشــتیم	
و	آن	رســتوران	تنهــا	یــک	نــوع	غــذا	داشــت	-	هــر	روز،	یــک	نــوع	غــذا-	پــس	از	
ــذاي	خــود	 ــوع	در	غ ــه	وجــود	تن ــد	مشــتري	مي	داشــت؟	انســان	ها	ب ــي،	چن مدت
نیــاز	دارنــد؛	چراکــه	ســالئق	مختلفــي	دارنــد.	کار	ادیــان	هــم	تغذیــۀ	معنــوي	بشــر	
اســت	و	بــه	گمــان	مــن	همــۀ	مــا	متوجــه	هســتیم	کــه	تنــوع	ادیــان	بــه	نفــع	ماســت.
ــا	 ــورد	ب ــور«	در	برخ ــاي	نوظه ــه	»عرفان	ه ــد	ک ــر	مي	رس ــن	به	نظ ــدا	چنی در	ابت
ــق	هســتند،	 ــا	آن	مواف ــه	دو	دســته	تقســیم	مي	شــوند:	برخــي	ب ــي	ب پرســش	تکثرگرای
ــال	 ــکار.	چنانچــه	پ ــد	اکن ــان،	همانن ــا	و	برخــي	دیگــر	مخالف ــد:	ســاتیا،	ســاي	باب مانن

ــد: ــد.	او	مي	گوی ــا	مي	کن ــعادت	معن ــول	به	س ــا	راه	وص ــکار	را	تنه ــل،	اکن توئیچ
وصــل	نایافتــگان،	کســانی	هســتند	کــه	رهایــی	را	به	واســطۀ	وصــل	از	طریــق	ماهانتا	
ــای	 ــد	و	آیین	ه ــل	تعمی ــد.	غس ــت	نکرده	ان ــات(	دریاف ــد	حی ــق	در	قی ــتاد	ح )اس
ــان،	 ــه	هیچ	یــک	از	ادی ــرای	رســتگاری	نیســتند.	پیوســتن	ب مشــابه	شــرط	کافــی	ب
فرقه	هــای	اســرار	و	آیینــی	هــم،	تضمین	کننــدۀ		آزادی	معنــوی	نیســت.	فقــط	اســتادِ	
حــِق	در	قیــد	حیــات	از	ایــن	توانایــی	برخــوردار	اســت	کــه	روح	هــا	را	وصــل	دهــد	

و	بــه	نواحــی	نــور	برســاند.	)توئیچــل،	ج	1:	106(
ــر	 ــور«	از	س ــاي	نوظه ــام	»عرفان	ه ــه	تم ــم	ک ــر	درمي	یابی ــي	عمیق	ت ــا	نگاه ــا	ب ام
ــا	ادیــان،	به	ویــژه	ادیــان	توحیــدي	برخــورد	مي	کننــد.	چراکــه	در	غیــر	 شــمول	گرایي	ب



۱۳
۹۵

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل/ پ

ل او
سا

 /»
مل

»تأ
ی 

ژوه
ش پ

 دان
مه

لنا
فص

دو 
   

18

ایــن	صــورت	رقیــب	آنــان	قلمــداد	مي	شــوند.	حــال	آنکــه	از	حیــث	چارچــوب	نظــري،	
تنــوع	تعالیــم،	قدمــت	آثــار	و	کارکردهــا،	میــزان	مریــدان	و	جغرافیــاي	تأثیرگــذاري	و	
غیــره	تــوان	رویارویــي	بــا	ادیــان	اصولــي	را	ندارنــد.	هرچنــد	کــه	برخــي	از	گرایش	هــا	
ــن	راه	 ــا	بهتری ــا	راه	و	ی ــود	را	تنه ــان	خ ــده	اند	و	عرف ــي	وارد	ش ــود	برتربین ــر	خ از	س
ــان	خــود	 ــه	از	عرف ــان	را	نشــأت	گرفت ــا	اینکــه	همــۀ	ادی ــد	و	ی ــي	کرده	ان وصــل	معرف

پنداشــته	اند.
چنانچــه	در	انــگاره	هــای	اکنــکار	چنیــن	مي	خوانیــم	کــه	اکثریــت	ایدئولوژی	هایــی	
ــان	را	 ــرگ	خودش ــاخ	و	ب ــه	ش ــده	اند،	هم ــرح	ش ــفی	مط ــی	و	فلس ــۀ	دین ــه	در	زمین ک
چیــده	و	بــه	راه	باریکــی	رســیده	اند.	مــن	می	توانــم	یــک	مســیحی،	مســلمان	و	یــا	هــر	
چیــز	دیگــری	باشــم.	امــا	بعــد	از	آن	دیگــر	خــود	را	محــدود	کــرده	ام.	اگــر	مــردم	از	مــن	
بپرســند	چــه	دینــی	دارم	و	بگویــم:	»خــوب،	مــن	یهــودی	هســتم«،	بی	درنــگ	ذهــن	آنها	
مــرا	در	ردۀ	خاصــی	قــرار	می	دهــد	و	مــن	جــزو	یکــی	از	کســانی	خواهــم	شــد	کــه	در	
یکــی	از	پره	هایــی	واقــع	شــده	کــه	اک	در	مرکــز	آن	اســت.	بنابرایــن	آنچــه	در	اینجــا	مــرا	
بــه	فکــر	می	انــدازد	و	خــودم	را	از	بابــت	آن	مقصــر	هــم	می	دانــم،	ایــن	اســت	کــه	مــا	
حتــی	نمی	توانیــم	بگوییــم	اک،	یــک	طریــق	اســت.	آن	بــه		قــدری	در	برگیرنــدۀ	زندگــی	
ــی	 ــود	زندگ ــه	خ ــرا	ک ــود،	چ ــز	می	ش ــه	چی ــامل	هم ــود	ش ــودی	خ ــه	به	خ ــت	ک اس

اســت.	)سیمپســون،	1377:	302(
ــال	توئیچــل،	اکنــکار	به	عنــوان	محــوری	عمــل	می	کنــد	کــه	پره	هــای	 ــه	گمــان	پ ب
ــن	چــرخ	نشــان	 ــی.	ای ــه	چرخــۀ	زندگ ــوند،	موســوم	ب ــه	چرخــی	می	ش ــی	ب آن	منته
ــن	 ــد.	ای ــمه	گرفته	ان ــکار	سرچش ــان	از	اکن ــی	جه ــان	اصل ــه	ادی ــه	چگون ــد	ک می	ده
ــیحیت،	 ــالم،	مس ــم،	اس ــم،	هندوئیس ــد	از:	آنیمیس ــه	عبارتن ــره	دارد	ک ــرخ	دوازده	پ چ
یهــود،	شینتوئیســم،	بودیســم،	تائوئیســم،	جانیســم،	دیــن	زرتشــت،	مکاتــب	اســرار	و	
صوفی	گــری؛	هــر	یــک	از	ایــن	پره	هــا	معــرف	یکــی	از	ادیــان	امــروزی	جهــان	اســت.	

ــل،	1380:	23( )توئیچ
ــه	 ــدا	ب ــاد	به	خ ــا	اعتق ــی	ب ــت	کس ــن	اس ــد:	»ممک ــا	می	گوی ــی	الم ــن	داالی همچنی
ــاز	خــود	 ــورد	نی ــد	داروی	م ــدام	بای ــکار	خــدا،	هرک ــا	ان ــش	برســد	و	دیگــری	ب آرام
ــه	 ــت	ک ــانی	اس ــا	از	کس ــه	داالیی	الم ــا،	1384:	7(	البت ــد«.	)داالیی	الم ــاب	کنن را	انتخ
ــد،	 ــج	می	کن ــغ	و	تروی ــاد	دارد	و	آن	را	تبلی ــی	اعتق ــی	عرفان ــه	کثرت	گرای ــر	ب در	ظاه

ــد: ــی	می	گوی ــان	تبت ــر	بودایی ــا،	رهب داالیی	الم
پنــج	میلیــارد	انســان	روی	کــره	خــاک	زندگــی	می	کننــد	و	مــن	معتقــدم	مــا	بــه	پنــج	
میلیــارد	دیــن	مختلــف	نیــاز	داریــم؛	چراکــه	در	برداشــت	ها	و	تفکــرات	انســان	ها	
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ــروری	 ــان	را	ض ــوع	ادی ــا	تن ــوع	آدم	ه ــود	دارد.	تن ــترده	ای	وج ــیار	گس ــوِع	بس تن
ــی	 ــد	آموزه	هــای	دین ــوی	بشــر	اســت.	انســان	بای ــه	معن ــان	تغذی ــد.	کار	ادی می	کن
خــود	را	بــا	زندگــی	شــخصی	خــود	بیامــوزد	و	آن	را	به	عنــوان	سرچشــمه	ای	بــرای	

ــا،	1384:	295-294( ــرد.	)داالیی	الم ــه	کار	گی ــی	خــود	ب ــدرت	درون ق
ــح	 ــود.	وی	تصری ــغ	می	ش ــی«	تبلی ــی	عرفان ــز	»کثرت	گرای ــای	بابا،	نی ــه	س در	طریق
می	کنــد	کــه	همــه	ادیــان	حق	انــد	و	هیــچ	تفاوتــی	بــا	یکدیگــر	ندارنــد.	هرچنــد	دیــن	
ــد	 ــد	می	دان ــه	ص ــه	منزل ــد	و	آن	را	ب ــا	می	دان ــن	آنه ــش	را	کامل	تری ــاخته	خوی خود	س
کــه	چــون	کســی	آن	را	داشــته	باشــد،	حقیقــت	همــه	ادیــان	دیگــر	-	کــه	همگــی	کمتــر	

از	صــد	هســتند	-	را	خواهــد	داشــت،	وی	می	گویــد:
ــان	ها	 ــی	انس ــوند	و	تمام ــون	می	ش ــدف	رهنم ــک	ه ــوی	ی ــان	به	س ــی	ادی »تمام

بــرادران	یکدیگرنــد«.	)ســای	بابا،	1383:	113(
»همــه	مذاهــب	تنهــا	بــه	یــک	خــدا	تعلــق	دارنــد	و	به	ســوی	یــک	مقصــد	شــما	را	
رهنمــون	می	کننــد،	ادیــان	در	اصــل	هیــچ	تفاوتــی	بــا	یکدیگــر	ندارنــد«.	)همــان:	

	)167
بدین	ترتیــب	می	بینیــم	کــه	برخــالف	حقیقت	جویــی	و	حنافــت	فطــرت،	حقیقــت	
ــدودی	 ــی	مح ــده	و	کارای ــپرده	ش ــی	س ــت	فراموش ــور«	به	دس ــای	نوظه در	»عرفان	ه
ــرد	و	در	ایــن	شــرایط	آنچــه	جایگزیــن	حقیقــت	می	شــود،	 ــرار	می	گی مــورد	توجــه	ق
باطــل	و	تحیــر	در	ظلمــات	اســت؛	به	جــای	اینکــه	حرکــت	به	ســوی	نــور	و	حقیقــت	

باشــد.
امــا	چنیــن	ادعاهــاي	بــدون	دلیــل	و	مــدرک،	به	جــاي	آنکــه	بتوانــد	مریــدان	دیگــر	
ادیــان	را	سســت	کــرده	به	ســمت	خــود	بکشــاند،	باعــث	ایجــاد	نفــرت	و	انزجــار	از	آنان	
ــر	 ــور«،	عــالوه	ب ــاي	نوظه ــگاه	شــمول	گرایانۀ	»عرفان	ه شــده	اســت.	ضمــن	اینکــه	ن
منفعــت	مذکــور	داراي	ســود	دیگــري	نیــز	هســت.	بدین	ســان	کــه	آنــان	بــا	طرفــداري	
از	تمامــي	ادیــان	بــزرگ،	غیرمســتقیم	خــود	را	همردیــف	آنــان	قلمــداد	مي	کننــد.	آنــان	
ــچ	 ــن	هی ــد،	بنابرای ــت	مي	رون ــب	به	ســمت	حقیق ــۀ	مذاه ــه:	»هم ــد	ک ــن	مي	گوین چنی
ــه	ایــن	معناســت	کــه	 تفاوتــي	میــان	آنهــا	نیســت«،	حــال	آنکــه	درســتي	ایــن	ادعــا	ب
بــرای	مثــال:	تعالیــم	پیامبــر	اســالم	بــا	تعالیــم	اوشــو	تفــاوت	خاصــي	نــدارد،	چراکــه	هر	

ــد. ــت	مي	کن ــدا	هدای ــمت	خ ــان	را	به	س دو	انس
ــن	 ــد	صداقــت	مروجی ــا	رســیده،	همانن ــه	م ــران	الهــي	ب ــي	کــه	از	پیامب ــا	صداقت آی
جنبش	هــاي	نوپدیــد	اســت؟	آیــا	بــا	ســکس	مدیتیشــني	کــه	اوشــو	آن	را	مســیر	رســیدن	
ــم،	 ــه	هاي	عال ــد	فاحش ــن	باش ــر	چنی ــید؟	اگ ــوان	رس ــدا	مي	ت ــه	خ ــد،	ب ــدا	مي	دان به	خ
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ــتعدترین	 ــن	و	مس ــت	کم	آماده	تری ــا	دس ــند	و	ی ــان	ها	باش ــن	انس مي	بایســت	عارف	تری
افــراد	بــراي	رســیدن	بــه	حقیقــت.

ساتیا	ساي	بابا	دربارۀ	»پلورالیزم«	مي	گوید:
ــی	 ــد	دارد.	فرق ــک	مقص ــوی	ی ــت	و	راه	به	س ــق	به	خداس ــب،	متعل ــام	مذاه تم
بیــن	مذهبــی	بــا	مذهــب	دیگــر	نیســت	...	اهمیتــی	بــرای	اختالف	هایــی	کــه	بــر	
پایــۀ	زبــان،	مذهــب	و	کاســت	یــا	ملیــت	ابــراز	شــده	قائــل	نبــاش.	ایــن	احســاس	
کــه	همــه	فرزنــدان	خداونــد	هســتند	را	در	خــود	پــرورش	ده.	تــو	ممکــن	اســت	
خداونــد	را	در	شــکل	انتخابــی	خــود	پرســتش	کنــی،	امــا	ایــن	فکــر	را	در	مغــزت	
به	وجــود	بیــاور	کــه	خــدا	تنهــا	یکــی	اســت	کــه	عشــق	را	پــرورش	داده،	بنابرایــن	

وحــدت	و	هارمونــی	بیــن	همــه	را	ارتقــا	ده.	)ســای	بابــا،	1377:	54(
»ســلرز«	)1998(	ترکیــب	و	تلفیــق	عقیدتــی	را	بــه	عنــوان	یــک	رونــد	جهانــی	در	
مذهــب	مطــرح	می	کنــد.	وی	ایــن	مســیر	را	بــه	ترکیــب	سراســری	هویت	هــا،	اعتقادهــا	
و	توانایــی	بــرای	ارتبــاط	در	سراســر	مرزهــای	جغرافیایــی	عنــوان	می	کنــد.	»الکمــن«	از	
خصوصــی	شــدن	هرچــه	بیشــتر	مذهــب	در	دوران	جدیــد	ســخن	می	گویــد.	وی	تاثیــر	
مذاهــب	قدیــم	و	نهادینــه	شــده	را	کاهــش	یافتــه	می	دانــد	امــا	معتقــد	اســت،	در	نهایــت	
گروهــی	از	مذاهــب	جدیــد	و	شــخصی	شــده	ایــن	شــکاف	در	حــال	پیدایــش	را	پــر	
خواهنــد	کــرد.	از	نظــر	وی	مذاهــب	آینــده	ترکیبــی	از	بنیادگرایــی	فردگرایانــه	روحانــی	

و	نوســتالژیک	خواهــد	بــود.
از	ایــن	رو	در	دهه	هــای	اخیــر	شــاهد	شــکل	گیری	و	افزایــش	گروه	هــا	و	
ــد،	کــه	 ــدی	هســتیم	کــه	در	نقــاط	مختلــف	جهــان	پراکنده	ان ــی	جدی جنبش	هــای	دین
ــده	 ــع	آم ــا	وجــود	دارد.	در	برخــی	مناب ــاره	ی	آنه ــی	درب ــای	گوناگون ــار	و	برآورده آم
ــا	وجــود	 ــکا	و	اروپ ــزرگ	در	امری ــی	کوچــک	و	ب ــروه	دین ــزار	گ ــه	ه ــه	حــدود	س ک
دارنــد.	شــمار	گروه	هــای	دینــی	جدیــد	در	ژاپــن	بیــن	هشــتصد	تــا	هــزار	گــروه	بــرآورد	
شده	اســت.	بــر	پایــه	آمــار	دیگــری	هــم	حــدود	ده	هــزار	دیــن	جدیــد	بــا	دوازده	میلیــون	

پیــرو	در	میــان	قبائــل	امریــکا،	آســیا،	آفریقــا	و	حــوزه	اقیانــوس	آرام	وجــود	دارد.
ــه	کار	 ــن«	ب ــن	نوی ــح	»دی ــه	واژه	مصطل ــه	هنگامی	ک ــکا	ب ــاالت	متحــده	امری 	در	ای
ــی	 ــن	شــامل	اجزای ــن	دی ــن	مســئله	اشــاره	دارد	کــه	ای ــه	ای ــرده	می	شــود،	معمــوال	ب ب
ــان	و	مذاهبــی	تاکیــد	 ــه	ادی ــژه	ب ــه	وی ــا	خاســتگاه	خارجــی	اســت.	ایــن	اصطــالح	ب ب
ــر	 ــم	و	دیگ ــم،	بودیس ــی	از	هندویس ــا	اجزای ــد،	ام ــیحی	دارن ــه	مس ــه	ریش ــد	ک می	کن
ــن	 ــه	شــده	اســت.	ای ــه	آنهــا	اضاف ــه	شــده	و	ب ــه	عاریــت	گرفت اندیشــه	های	شــرقی	ب
ــار	در	ســواحل	شــرقی	ایــاالت	متحــده	و	در	دوران	پــس	 جنبش	هــا	بــرای	نخســتین	ب
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ــل	 ــه	دلی ــه	ب ــردم«	ک ــد	م ــود،	»معب ــه	می	ش ــد.	گفت ــد	آمدن ــی	دوم	پدی ــگ	جهان از	جن
ــز	معــروف	 ــم	جون ــه	وســیله	جی ــا	ب خودکشــی	دســته	جمعــی	در	ســال	1987	در	غن
ــت	 ــوده	وهدای ــی	ب ــی	چین ــکار	و	اندیشــه	های	مائوی ــر	اف اســت،	بشــدت	تحــت	تأثی
می	شــده	اســت.	پدیــده	تلفیــق	دینــی	در	جوامعــی	کــه	ســنت	های	مذهبــی	متعــدد	بــه	
طــور	همزمــان	بــا	یکدیگــر	همزیســتی	دارنــد،	بــه	ویــژه	کشــورهای	آســیای	شــرقی	و	
جنــوب	شــرقی،	آمریــکا	و	آمریــکای	التیــن	حضــور	قــوی	دارد	کــه	از	لحــاظ	تاریخــی	
بــه	روی	جنبش	هــای	آمیزشــی	مذهبــی	بــاز	بــوده	و	هســتند،	ولــی	تحقیقــات	محققیــن	
نشــان	می	دهــد	کــه	ایــن	پدیــده	بــه	ایــن	مناطــق	منحصــر	نبــوده	و	پدیــده	تلفیق	گرایــی	
ــده	ای	 ــی	پدی ــاوری	اطالعات ــازوکار	فن ــتفاده	از	س ــا	اس ــدن	و	ب ــوازات	جهانی	ش ــه	م ب
جهانــی	اســت؛	آمیزشــی	کــه	میــان	شــینتو	و	بودیســم	در	ژاپــن	بــه	رســمیت	شــناخته	
شده	اســت،	آمیــزش	و	تلفیقــی	کــه	میــان	تائویســم،	آییــن	کنفوســیوس	و	بودیســم	در	
چیــن	و	میــان	بودیســم	و	هندویســم	در	نواحــی	گســترده	ای	از	کشــورهای	جنــوب	و	

جنــوب	شــرقی	آســیا	وجــود	دارد،	از	ایــن	دســته	هســتند.
ــان	 ــان	ادی ــوان	در	می ــی	را	می	ت ــال	گسترش ــوارد	در	ح ــز	م ــر	نی ــال	های	اخی در	س
ــراوادا«،	 ــم	ت ــدوی«،	»بودیس ــم	ب ــود	را	از	»بودیس ــه	ارکان	خ ــود.	ک ــاهد	ب ــن،	ش نوی
ــوارد	افراطــی	 ــد،	در	م ــی	مســیحیت	وام	گرفته	ان ــد«	آمریکای ــای	»عصــر	جدی جنبش	ه
نیــز،	آئین	هائــی	ظاهــر	می	شــوند	کــه	اندکــی	بیشــتر	از	»چهــل	تکــه	ای«	بــدون	انســجام	
ــا	ایــن	وجــود،	ایــن	تنهــا	شــکلی	اســت	کــه	 و	نظــام	منطقــی	ســرهم	شــده	اســت،	ب
می	تــوان	آن	را	به	عنــوان	نمونــه	نخســتین	»آمیــزش	نویــن«	درنظــرآورد.	تأثیــر	مذهــب	
اوموتــو	احتمــاال	عامــل	حیاتــی	در	وقــوع	آمیــزش	و	تلفیــق	نویــن	در	بســیاری	از	ادیــان	
متأخــر	بــوده	اســت.	دیــن	اوموتــو	کــه	در	پایــان	قــرن	نوزدهــم	پایه	گــذاری	شــد	و	بیــن	
دهــه	1910	و	1930	بــه	اوج	خــود	رســید،	از	ایــن	اعتقــاد	صریــح	طرفــداری	می	کــرد	
کــه	»همــه	ادیــان	یکــی	هســتند«	یــا	»همــه	ادیــان	یــک	خاســتگاه	دارنــد«.	ایــن	عقیــده	
را	بســیاری	از	ادیــان	نویــن	قبــول	دارنــد	و	احتمــال	دارد	کــه	تأثیــر	آن	تضعیــف	هــر	

ــواع	ســنت	های	مذهبــی	مرســوم	باشــد. تمایلــی	در	پذیــرش	اجــزا	و	ارکان	ان
ــرات	»عصــر	اطالعــات«،	آســان	تر	کــردن	 ــد	متذکــر	شــد	کــه	از	تأثی در	اینجــا،	بای
ــب	 ــر	مذاه ــای	دیگ ــا	و	فعالیت	ه ــم،	آموزه	ه ــاره	تعالی ــات	درب ــه	اطالع ــتیابی	ب دس
ــتند،	 ــوردار	نیس ــی	برخ ــی	مذهب ــت	تخصص ــه	از	تربی ــانی		ک ــی	کس ــت.	حت بوده	اس
می	تواننــد	بــه	آســانی	بــه	چنیــن	اطالعاتــی	دسترســی	پیدا	کننــد	و	بــدون	اینکــه	الزم	باشــد	به	
ســنت	واحــدی	در	جامعــه	خــود	منحصــر	شــوند،	بــه	راحتــی	جنبش	هــای	مذهبی	نوینــی	را	
شــکل	دهنــد.	ایــن	کار	فقــط	از	تلفیــق	مؤلفه	هــای	چشــمگیر	منابــع	مختلــف	صــورت	می	گیــرد.
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حوزه سوم: تزریق تعبد  کورکورانه در برابر پیروي  معقوالنه
ــا	 ــد،	ت ــالش	مي	کنن ــیار	ت ــد«،	بس ــاي	نوپدی ــدگان	»عرفان	ه ــین	و	پدیدآورن مهندس
بتواننــد	افــرادي	را	بــه		ســمت	انگاره	هــای	خــود	جــذب	کننــد.	آنــان	تــالش	مي	کننــد	
تــا	بــا	هــر	وســیله	اي	کــه	شــده	مریــدان	خــود	را	در	اثبــات	حقانیــت	خــود	یــاري	کننــد،	
ــه	آن	 ــا	انجــام	افعــال	و	کــرداري	کــه	ب ــه	ت ــان	ادعاهــاي	عجیــب	و	غریــب	گرفت از	بی
ــن	عرفان	هــا	بســیار	مهــم	اســت	 ــراي	مؤسســین	ای ــا	آنچــه	ب ــد.	ام »معجــزه«	مي	گوین
و	همــواره	خواهــان	القــاي	آن	بــه	طرفــداران	هســتند،	ایــن	اســت	کــه	نوآمــوز	معنــوي،	

همــواره	و	در	همــه	حــال	بایــد	مطیــع	و	سرســپردۀ	اســتاد	باشــد.
ــد	متعــال	را	در	وحــی	و	شــریعت	 ــه	حقیقــت	و	خداون ــان	الهــی	راه	رســیدن	ب ادی
معرفــی	می	کننــد؛	امــا	آنچــه	در	عرفــان	هــای	کاذب	مشــاهده	مــی	شــود،	وحی	ســتیزی	
ــن	 ــود	دی ــی	خ ــد	غیراله ــه	مقاص ــیدن	ب ــرای	رس ــان	ب ــت.	این ــریعت	گریزی	اس و	ش
وحیانــی	را	بــه	گونــه	ای	بشــری	معنــا	مــی	کننــد	و	بــرای	تجویــز	الابالی	گــری،	خــود	را	
از	دامــن	شــریعت	می	رهاننــد.	بــرای	ایــن	منظــور	بــه	نمونه	هایــی	از	ایــن	قبیــل	اشــاره	

می	کنیــم:
ــتاد	 ــردار	اس ــار	و	ک ــالف	گفت ــدارد،	خ ــق	ن ــرایطي	ح ــچ	ش ــت	هی ــاگرد	تح ش
خویــش	عمــل	کنــد.	فرمــان	اســتاد	مي	بایســت	بــدون	کوچک	تریــن	تأمــل	و	تفکــر	
اطاعــت	شــود؛	در	غیــر	ایــن	صــورت	نوآمــوز	عواقــب	نافرمانــي	خــود	را	بــه		زودي	

خواهــد	دیــد.
پال	توئیچل	مي	گوید:

ــه	 عــدۀ	بی	شــماری	ســعی	می	کننــد،	مذاهــب	اصولــی	را	جایگزیــن	نیــاز	خــود	ب
ــد	و	تصــور	 ــاه	می	برن ــه	فرقه	هــا	و	مکاتــب	اســراری	پن ــد.	خیلی	هــا	ب اکنــکار	کنن
ــرک	 ــق	اک	را	ت ــه	طری ــانی	ک ــۀ	آن	کس ــا	هم ــد.	ام ــان	را	یافته	ان ــد	راهش می	کنن
ــد؛	افســوس	 ــاع	می	ورزن ــات،	امتن ــد	حی ــتادِ	حــِق	در	قی ــول	اس ــد	و	از	قب می	گوین
ــد	کشــتی	 ــه		ناخــدا	ندهــد،	بی	تردی ــد	خــورد.	چــون	کســی	کــه	گــوش	ب خواهن

ــل،	1380:	331( ــد	کوفت.)توئیچ ــا	خواه ــه	صخره	ه ــود	را	ب خ
وای	بــر	کســی	کــه	چــالی	اســتادِ	حــِق	در	قیــد	حیــات	باشــد	و	در	عیــن	حــال	از	
طریــق	عقیدتــی،	جهان	بینــی	و	مجاهــدت	معنــوی	دیگــری	هــم	پیــروی	کنــد.	او	
از	عواقــب	ایــن	بی	خــردی	رنــج	خواهــد	بــرد	...	اگــر	واصــل	اکنــکار	شــده	باشــد،	
امــکان	عــدول	از	طریــق	اک	برایــش	ممکــن	نخواهــد	بــود،	مگــر	آرزوی	زندگی	ای	
پــر	از	مصیبــت	و	رســوایی	در	ســر	داشــته	باشــد	...	چــال	هرگــز	از	عقیــدت	خــود	
ــر	کیــش	در	عرصــۀ	فعالیــت	 ــر	مســلک	نمي	دهــد.	تســعیر	و	تغیی ــه	راه		اک	تغیی ب
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اکنــکار	وجــود	نــدارد.	)توئیچــل،	ج	1،	153(
ساتیا	ساي	بابا	نحوه	ارتباط	خود	و	شاگردان	را	اینچنین	ترسیم	مي	کند:

تنــد	صحبــت	می	کنــم	و	برخی	هــا	را	تنبیــه	می	کنــم،	اگــر	آنهــا	مــال	مــن	نیســتند،	
ــرای	 ــن	هشــداری	اســت	ب ــم،	ای ــا	نمی	کن ــه	آنه ــم	و	توجــه	ب ــا	می	کن ــا	را	ره آنه
ــمالی	 ــد،	گوش ــق	دارن ــن	تعل ــه	م ــه	ب ــی	را	ک ــق	دارم	آنهای ــن	ح ــا.	م ــداد	آنه ارت
بدهــم،	مــن	بیــن	شــما	راه	مــی	روم	و	صحبــت	می	کنــم،	تربیــت	مي	کنــم	و	نشــان	
ــوع	وابســتگی	جــدا	 ــدرز	می	دهــم،	امــا	از	هــر	ن می	دهــم،	نصیحــت	می	کنــم	و	ان
ــی	 ــاخت	فیزیک ــن	س ــا	ای ــرا	ب ــه	م ــه	ام	ک ــما	گفت ــه	ش ــا	ب ــی	وقت	ه ــتم.	خیل هس
مربــوط	ندانســته	و	یکــی	فــرض	نکنیــد،	امــا	شــما	نمی	فهمیــد.	)ســای	بابــا،	1377:	

)106
ــي	از	 ــود،	برخ ــته	ب ــتان	توانس ــي	درهندوس ــن	تبلیغات ــطه	ی	چنی ــا	به	واس ــاي	باب س
ــه	برخــي	از	شــاگردان	او	 ــت	نگــه	دارد	ک ــان	در	قبضــۀ	حاکمی ــدان	خــود	را	آنچن مری
بــراي	گرفتــن	شــفاي	روحانــي	و	تبــرک	و	تیمــم،	بــه	خــوردن	و	مالیــدن	ادرار	و	مدفــوع	

ــد. ــادرت	مي	ورزیدن او	مب
از	ســویی	کریشــنا	مورتــي	در	انگاره	هــای	خویــش،	همــواره	بــه	ایــن	مســاله	اســرار	
ــن	 ــدف	م ــن	مرشــد	نیســتم	و	ه ــدارد،	م ــم	ن ــه	معل ــازي	ب ــالک	نی ــه	س ــد	ک مي	ورزی
تأســیس	مکتــب	یــا	عقیــدۀ	مذهبــي	نیســت.	)مورتــی،	1382:	19(	او	معتقــد	بــود،	معلــم	
ــه	اي	 ــروه	و	نحل ــچ	گ ــزء	هی ــه	ج ــاند	و	اینک ــت	برس ــه	حقیق ــالک	را	ب ــد	س نمي	توان
نباشــید،	تــا	بتوانیــد	به	طــور	دقیــق	و	صحیــح	فکــر	کنیــد.	چراکــه	تشــکیالت	نمي	توانــد	
انســان	را	به	ســوي	تعالــي	معنــوي	ســوق	دهــد،	بلکــه	باعــث	محصــور	شــدن	آدمــي	
مي	شــود،)مورتی،	1376:	19(	امــا	بــا	وجــود	ایــن،	او	در	عمــل	دچــار	تناقضــي	آشــکارا	
در	حــوزۀ	نظــر	و	عمــل	بــود،	چــرا	کــه	در	مباحــث	نظــري	بــر	ادعاهــاي	فــوق	اصــرار	
ــي	 ــع	کریشــنا	مورت ــار	مي	کــرد.	درواق ــه	اي	دیگــر	رفت ــا	در	عمــل	به	گون ــد،	ام مي	ورزی
ــدف	از	تأســیس	آن	 ــه	ه ــي	ک ــود.	انجمن ــن«	ب ــتاره	در	مشــرق	زمی ــن	س ــر	»انجم رهب
همــوار	کــردن	راه	بــرای	آمــدن	»معلــم	جهانــی«	اســت.	در	11	ژانویــه	1911	مجلــه	ای	
ــمار	اعضــاي	 ــان،	ش ــد.	در	آن	زم ــه	منتشــر	ش ــتاره«	به	شــکل	فصلنام ــک	س ــام	»پی به	ن
ــان	 ــن	در	50	کشــور	جه ــر	انجم ــه	دفات ــد	و	اینک ــالم	ش ــر	اع ــه	50000	نف ــن	ب انجم
افتتــاح	شــده	اســت.	کریشــنا	مورتــي	فرافکنــي	مي	کــرد	و	در	ســخنراني	هایش	به	طــور	
عملــي	در	مقابــل	مریــدان	مي	گفــت:	»اســتاد	نمي	توانــد	شــما	را	بــه	حقیقــت	برســاند«.	
از	دیگــر	طــرف،	از	حضــور	آنــان	ابــراز	خرســندي	کــرده،	نقــش	معلمــي	را	بــراي	آنــان	

ــرد. ــازي	مي	ک ب
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	در	 اوشــو	کــه	از	مریــدان	سرســخت	»مریدپــروري«	اســت.	اعتقــاد	کریشــنا	مورتــيـ	
رابطــه	بــا	اینکــه	شــاگرد	نیــازي	بــه	اســتاد	نــدارد	و	اینکــه	ســالک	بایــد	بــدون	اســتاد	
ــو،	1384:	216(	او	 ــاد	مي	کشد،)اش ــه	انتق ــختانه	ب ــد	ـ	را	سرس ــه	ده ــود	ادام ــه	راه	خ ب

طرفــداران	کریشــنا	مورتــي	را	انســان	هاي	ابلــه	معرفــي	کــرد.

حوزه چهارم: شریعت ستیزي و فقه گریزي
در	میــان	عرفان	هــای	دروغیــن	نمونه	هــاي	بســیاری	از	شــریعت	گریــزي	صوفیــان	

وجــود	دارد	کــه	بــه	یــادآوری	چنــد	نمونــه	اکتفــا	می	کنیــم:
بــه	نظــر	بِکتاشــیه:	خوانــدن	دعــاي	»	نادعلــي«	و	دم	گرفتــن	و	نواختــن	نــي	و	امثــال	
ــد؛	در	احــواالت	 ــي	مي	کنن ــف	شــرعي	تلق ــاز،	روزه	و	ســایر	وظای ــه	جــاي	نم آن	را	ب
مولــوي	نیــز	چنیــن	نقــل	شــده	اســت	کــه	در	حــال	گــوش	دادن	بــه	نــواي	َربــاب	بــود	
کــه	کســي	بــه	او	تذکــر	داد	کــه	وقــت	نمــاز	عصــر	فــرا	رســیده	اســت.	امــا	او	در	پاســخ	
وي	گفــت:	»نــي	نــي	آن	نمــازِ	دیگــر،	ایــن	نمــاز	دیگــر.	هــر	دو	داعیــان	حّقنــد.	یکــي	
ظاهــر	را	بــه	خدمــت	مي	خواهــد	و	ایــن	دیگــر	باطــن	را	بــه	محبّــت	و	معرفــِت	حــق	
دعــوت	مي	نمایــد	«.	ابوســعید	ابوالخیــر	)375-440ق(	حاضــر	نشــد	بــراي	نمــاز	دســت	
ــا	در	 ــود،	میگفــت:	»م ــه	در	حــال	رقــص	ب ــه	بکشــد	و	همانطــور	ک از	ســماع	صوفیان

نمازیم«!
ــغ	 ــود	مبل ــد	خ ــه	هرچن ــو	و...	ک ــو	کوئیل ــکار،	پائل ــو،	اکن ــت	اوش ــن	اس و	همچنی
شــریعت	خاصــی	هســتند؛	امــا	بــه	پیــکار	بــا	شــریعت	ادیــان	قــد	علــم	کرده	انــد،	بــرای	
نمونــه	بــه	نوشــته	های	کوئیلــو	اشــاره	می	کنیــم	کــه	بــا	هنرمنــدی	ســعی	بــر	بــی	ارزش	

ــد: ــی	می	کن ــوه	دادن	دســتورات	دین جل
...	آدم	می	توانــد	بــودا،	اهلل	یــا	خــدای	مســیح	را	پرســتش	کنــد،	فرقــی	نمی	کنــد...	
بــرای	مــن	مذهــب،	یعنــی	ایــن	و	نــه	مجموعــه	ای	از	قرادادهــا	و	دســتوراتی	کــه	بــه	

دیگــران	تحمیل	شــود.
داشــتن	یــک	زندگــی	روحانــی،	مســتلزم	ورود	بــه	یــک	صومعــه	نیســت،	مســتلزم	
روزه	داری،	ریاضــت	و	پاکدامنــی	هــم	نیســت،	فقــط	کافــی	اســت	بــه	خــدا	ایمــان	
داشــته	باشــی،	از	آن	بــه	بعــد	هرکــس	بــه	راه	خــدا	تبدیــل	مــی	شــود	و	مــی	توانــد	

مرکــب	معجــزات	خــدا	باشــد«.
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نتیجه گیری
ــاي	عصرحاضــر،	احســاس	 ــه	از	بحران	ه ــت	ک ــه	گف ــوان	اینگون ــرای	نتیجــه	میت ب
پوچــي،	ســرگرداني	و	بي	هدفــي	اســت؛	بــه	همیــن	دلیــل،	جنگ	هــا	رو	بــه	فزوني	انــد	
و	قتــل	و	خودکشــي،	هــر	روز	بیشــتر	می	شــود.	یافتــه	هــای	پژوهــش	نشــان	می	دهــد	
ــوان	بحــث	 ــم	ت ــروز	ه ــد«	و	ب ــان	نوپدی ــور	ادی ــی	در	»ظه ــت	اصل ــر	عل ــن	ام ــه	ای ک
»پلورالیــزم	دینــی«	می	باشــد.	عالمــه	محمدتقــي	جعفــري	در	کتــاب	»بــن	بســت	امــروز	

ــد: ــر«	مي	گوی بش
ــه	 ــردم	ک ــا	یکــي	از	انســان	هاي	دلســوز	مطــرح	ک ــن	مســئله	را	ب ــاد	دارم	ای ــه	ی ب
از	عواطــف	انســاني	برخــوردار	و	عمــري	را	در	فکــر	دفــاع	از	آزادي	هــاي	معقــول	
ــت	 ــه	از	دســت	رفتن	هوی ــا	اســتناد	ب ــود.	او	ب و	حقــوق	انســان	ها	ســپري	کــرده	ب
ــه	 ــط	ب ــه	فق ــن	ک ــن	زمی ــذار	ای ــت:	"بگ ــان	گف ــاي	واالي	انس ــاني	و	ارزش	ه انس
صــورت	زرادخانــه	بــراي	انباشــتن	ســالح	بیشــتر	و	قهوه	خانــه	ي	عیــش	و	عشــرت	
و	پوچ	گرایــي	و	مبــارزه	بــا	هرگونــه	عظمت	هــاي	انســاني	درآمــده	اســت،	هرچــه	

زودتــر	از	بیــن	بــرود.	)جعفــري،	1378	:59(
آنچــه	ظاهــر	مســأله	بیــان	می	کنــد	تأثیــر	حمایتــی	از	ســوی	»پلورالیــزم	دینــی«	بــر	
حفــظ	»عرفان	هــای	نوپدیــد«	در	ســطح	جهــان	می	باشــد.	امــا	بــا	توجــه	بــه	یافته	هــای	
ایــن	مطالعــه	می	تــوان	بــه	نقــش	دوطرفــه	کنشــی	واکنشــی	حفــظ	وبقــا	بیــن	پلورالیــزم	
ــژه	در	کشــورهای		 ــد	در	ســطح	جهــان	و	بوی دینــی	و	اصــل	ظهــور	عرفان	هــای	نوپدی
اســالمی	اشــاره	کــرد,	بطوریکــه	میتــوان	ادعــا	کــرد	درامــت	واحــده	اســالمی	بحــث	
ــالمی	 ــورهای	اس ــن	کش ــد	در	بی ــای	نوپدی ــور	عرفان	ه ــل	ظه ــی	واص ــزم	دین پلورالی

مســأله	ای	دوطرفــه	اســت	کــه	حیــات	یکــی	متضمــن	بقــای	دیگــری	اســت.
ــی	اســت.	 ــه	جهان	بین ــاز	ب ــت	نی ــری	هوی ــرای	شــکل	گی ــه	ب ــر	واضــح	اســت	ک پ
ــد،	 ــارج	مي	کن ــان	را	از	پوچــي	خ ــه	انس ــی	آنچ ــان	اله ــي	ادی ــت	دین ــن	رو	در	هوی ازی
جهان	بینــي	الهــي	اســت.	انســان	داراي	عطشــي	اســت	کــه	فقــط	بــا	پیمــودن	راه	خــدا	و	
ــه	آدم	هــا	ارزش	مي	دهــد.	قصــد	 رســیدن	بــه	وصــال	خــدا	فــرو	مي	نشــیند.	مذهــب	ب
دارد	آنهــا	را	از	تهي	بــودن	و	بي	هدفــي	و	پوچــي	برهانــد.	کــه	بــا	توجــه	بــه	یافته		هــای	
پژوهــش	حاضــر	ادیــان	نوظهــور	معناگــرا	فقــط	ســایه	ای	موهــوم	از	آن	را	ارائــه	می	دهد.	
اي	انســان،	تــو	گمــان	مي	بــري	کــه	موجــودي	ناتــوان	و	ضعیــف	هســتي،	در	حالي	کــه	

نظــام	بــزرگ	جهــان	هســتي	در	تــو	پنهــان	اســت.	)رشــیدپور،	1381:	22(	
ــه	او	 ــود،	ب ــل	مي	ش ــان	ارزش	قائ ــراي	انس ــه	ب ــد	از	اینک ــي«،	بع ــن	اله ــا	»دی ام
ــه:	 ــن	اســت	ک ــد	و	آن	ای ــن	مي	کن ــم	تبیی ــني	را	ه ــدگاه	روش ــد	و	دی ــت«	می	ده »هوی
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ــا	نزدیک	شــدن	 هــدف	زندگــي،	تکامــل	اســت	و	تکامــل،	صــورت	نمي	گیــرد	مگــر	ب
ــن	 ــه	همی ــر	اســت.	ب ــح	امکان	پذی ــل	صال ــوا	و	عم ــا	تق ــم	ب ــه	آن	ه ــروردگار	ک ــه	پ ب
دلیــل،	انســان	مي	دانــد	کــه	کیســت،	از	کجــا	آمــده،	در	کجاســت	و	به	کجــا	مــي	رود.	در	
نتیجــه	از	پیامدهــاي	هویــت	دینــي	»هدفمنــد	کــردن«	انســان	ها	اســت.	بــه		بیــان	دیگــر،	
هویــت	دینــی	کــه	ریشــه	در	فطــرت	آدمــی	دارد،	می	توانــد	بــا	تکویــن	و	شــکوفایی	آن،	
ــه	 ــد،	از	جمل ــال	داشته	باش ــی	به	دنب ــردی	و	اجتماع ــای	ف ــی	در	حوزه	ه ــای	مثبت پیامده
احســاس	تعهــد	و	مســئولیت	در	قبــال	ارزش	هــا	و	باورهــا،	هدفمنــدی	فــرد	و	جامعــه	
اســت	کــه	خــود	ایــن	امــر	بازخوردهــای	مثبــت	و	اثربخــش	خویــش	را	در	عرصه	هــای	
ــازی	-	و	 ــازی	و	انسان	س ــب	خودس ــوان	مکت ــی	به	عن ــت	دین ــردی-	هوی ــف	ف مختل
اجتماعــی،	فرهنگــی،	سیاســی	و	اقتصــادی	شــفافیت	و	نمــود	می	بخشــد.	از	ســوی	دیگر،	
تاریــخ	بشــر	گویــای	ایــن	مطلــب	اســت	کــه	دیــن	و	هویــت	دینــی،	همیشــه	تمدن	ســاز	

ــون،	1378:	71(	 ــد.	)هانتینگت بوده	ان
تحقیــق	پروفســور	کالیــن	کمپبــل،	بــا	مطــرح	ســاختن	افزایــش	تعــداد	جنبش	هــای	
نویــن	دینــی	در	عصــر	حاضــر،	نشــان	می	دهــد	کــه	ادیــان	غربــی	در	جهت	گیــری	دینــی	
ــد.	در	حالــی	 ــه	یــک	مفهــوم	الهــی	شــرقی	تغییــر	الگــو	داده	ان خــود	از	تعالی	گرایــی	ب
کــه	تعــداد	افــرادی	کــه	بــه	مســیحیت	می	پیوندنــد	تقلیــل	یافتــه،	دین	هــای	شــرقی،	در	
هــر	دو	شــکل	ســنتی	و	غربــی	شــده	شــان	درحــال	بســط	و	ترقــی	هســتند.	همچنیــن	
ــی	 ــتم	های	روان	درمان ــوان	سیس ــه	عن ــکارا	ب ــه	آش ــی	ک ــن	دین ــای	نوی دیگرجنبش	ه
شــناخته	می	شــوند،	وابســتگی	زیــادی	بــه	نظریه	هــای	غالــب	در	فلســفه	شــرقی	دارنــد.	
)ویلســون	و	کرســول،	1387:	57(	بــه	طــرز	شــگفت	آوری	ظهــور	»جنبش	هــای	نویــن	
دینــی«،	مفهــوم	»پلورالیســم	دینــی«	را	بــه	همــراه	دارد.	عوامــل	اساســی	مطــرح	شــدن	
پلورالیســم	دینــی	چنیــن	بیــان	شــده	اســت:	گســترش	ارتباطــات	و	جهانگــردی،	توجــه	
روزافــزون	بــه	دیــن	در	قــرن	اخیــر،	طــرح	مســائل	دینــی	و	حضــور	ادیــان	دیگــر	در	
ــان	دیگــر	همچــون	 ــه	ادی ــدن	ب ــه	گروی ــل	ب ــز	و	تمای ــه	گری ــل	ب ــی،	تمای جوامــع	غرب
دیــن	اســالم	و	آییــن	بــودا	در	غــرب	و	گرایــش	بــه	تفکــرات	عرفانــی.	)نوربخــش	و	

ســلطانیان،	1389:	65(
همین	طــور	ادیــان	و	مذاهبــی	کــه	بــه		دلیــل	ضعــف	درونــی	و	تحمیلــی		دولت	هــای	
ــا	جهانی	شــدن	 ــک	ب ــد،	این ــوذ	و	قلمــرو	خــود	نبودن ــه	گســترش	نف ــادر	ب منتســب،	ق
ــزرگ	دارای	نگــرش	 ــان	ب ــه	بیشــتر	ادی ــد.	از	آنجــا	ک ــروز	یافته	ان ــور	و	ب فرصــت	ظه
ــاص	 ــرزمینی	خ ــگ	و	س ــه	فرهن ــود	را	ب ــتند،	خ ــمولی	هس ــه	جهان	ش ــی	و	داعی جهان
ــدگان	 ــان	و	گرون ــذب	مخاطب ــی	ج ــر	از	آن	در	پ ــد	و	فرات ــدود	نمی	کنن ــق	و	مح متعل
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هســتند	و	شــاید	همیــن	خصیصــه	هویــت	دینــی	موجــب	شده	اســت	تــا	جهانی	شــدن	
در	مواجهــه	بــا	دیــن	و	دینــداران،	بــه		اصطــالح	خلــع	ســالح	شــود	و	نتوانــد	همچــون	
عرصه	هــای	دیگــر	هویــت،	افــراد	و	جوامــع	را	دچــار	ســردرگمی	و	آشــفتگی	کنــد.	دین	
ــز	خــود،	در	عمــل	در	عصــر	جهانی	شــدن	فرصــت	گســترش	 ــن	ویژگــی	متمای ــا	ای ب

ــوذ	یافته	اســت. ــق	نف شــعاع	و	تعمی
ــرون	از	قلــب	ســرزمین	های	اســالمی	 جمعیت	هــای	کوچکــی	از	مســلمانان	کــه	بی
زندگــی	می	کننــد،	را	می	تــوان	اعتبــار	و	نیــروی	اســتقرار	یافتــه	اســالم	نامیــد.	)کتانــی،	
1383:	14(	رونــد	موجــود	بــه	ســمت	پلورالیــزم	دینــی،	از	یــک	ســو	موجــب	درآمیختن	
هویت	هــا	و	فرهنگ	هــای	قدیــم	و	جدیــد	شده	اســت	و	از	ســوی	دیگــر	فرهنگ	هــای	
ــت.	 ــرار	داده	اس ــر	ق ــک	و	رو	در	روی	یکدیگ ــاط	نزدی ــم	را	در	ارتب ــاده	قدی ــدا	افت ج
)عاملــی،	1383:	42(	بشــر	امــروزه	نظاره	گــر	افزایــش	تعــداد	اقلیت	هــای	مســلمان	در	
ســطح	جهــان	می	باشــند؛	حضــور	قریــب	بــه	بیســت	میلیــون	مســلمان	در	کشــورهای	
ــه	اروپایــی	نشــان	دهنــدۀ	افزایــش	تعــداد	مســلمانان	در	اروپاســت	کــه	 عضــو	اتحادی
البتــه	ایــن	رشــد	اقلیــت	مســلمان	نتیجــۀ	ســه	عامــل	اســت:	افزایــش	طبیعــی	جمعیــت،	
مهاجــرت	از	کشــورهای	مســلمان	و	اســالم	آوردن	غیرمســلمانان.	اقلیــت	بــودن	بــرای	

مســلمانان	تجربــه	نوینــی	اســت.	

ارائه پیشنهاد برای پژوهشگران بعدی
چالش	هــای	مــورد	بررســی	در	ایــن	پژوهــش	فرصت	هایــی	هــم	به	وجــود	مــی	آورد	
ــش	 ــات،	افزای ــری	و	مؤسس ــایت	های	خب ــش	س ــات،	افزای ــتردگی	ارتباط ــا	گس ــه	ب ک
تعامل	هــای	فکــری	و	دیــداری	مؤمنــان	ادیــان	بــا	یکدیگــر،	همــواره	می	توانــد	باعــث	
ــای	دیگــر	 ــن	پدیده	ه ــون	گشــته	و	همچنی ــان	گوناگ ــا	از	ادی ــش	ســطح	آگاهی	ه افزای
مثــل	جهانی	شــدن،	بــا	زیــر	ســؤال	بــردن	فراروایت	هــا،	بــرای	احیــای	دیــن	و	تقویــت	
نقــش	اجتماعــی	آن	یــک	فرصــت	بوده	اســت؛	لــذا	بــرای	ادامــه	پژوهــش	در	ایــن	زمینــه	

میتــوان	بــه	دو	محــور	پرداخــت:
ــت	 ــوع	هوی ــن	ن ــرای	یافت ــرا	ب ــور	معناگ ــان	نوظه ــای	ادی ــکاش	در	الیه	ه اول:	کن

ــا. ــک	از	عرفان	ه ــر	ی ــک	ه ــه	تفکی ــی	ب مذهب
دوم:	می	تــوان	بــا	توجــه	بــه	نقــش	رســانه	و	شــبکه	های	اجتماعــی,	یافتــن	چالش	هــا	
ــتیابی	 ــوی	و	نحــوه	دس ــانی	معن ــت	انس ــی	هوی ــرای	بازیاب ــه	ب ــای	مبتکران و	فرصت	ه
ــان	بحــث	 ــروز	توأم ــا	محوریــت	ظهــور	و	ب ــل	پرداخــت.	ب ــت	اصی ــه	معنوی انســان	ب
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پلورالیــزم	دینــی	در	امــت	واحــده	اســالمی	از	طرفــی	و	ظهــور	عرفــان	هــای	نوپدیــد	
در	ایــن	کشــورها	از	طــرف	دیگــر	بــه	عنــوان	نیــاز	اساســی	شــناخته	و	پرداختــه	شــود.
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ــا	)1383(،	تعلیمــات	معنــوي،	رؤیــا	مصباحــي	مقــدم،	تهــران:	انتشــارات	-	 ســای	باب

تعالیــم	حــق.
ســاي	بابا،	ســاتیا	)1382(،	زندگــي	مــن	پیــام	اســت،	پرویــن	بیــات،	تهــران:	انتشــارات	-	

عصــر	روشــن	بیني.
__________	)1382(.	زندگــي	مــن	پیــام	اســت،	پرویــن	بیــات،	تهران:	انتشــارات	 -

عصــر	روشــن	بیني.
یکتاریخچه،	مریم	البرزی،	دنیای	کتاب.-	 سیمپسون	پتی	)1377(،	پالجیـ	
ــي	انســان،	-	 ــر	بهداشــت	روان ــي	ب ــر	باورهــاي	مذهب ــرج	)1379(،	تأثی شــاکري	نیا،	ای

مجلــۀ	پیونــد،	اســفندماه،	شــمارۀ	257.
عاملــی،	ســعیدرضا	)1384(،	دوجهانی	شــدن	ها	و	آینــده	هویت	هــای	همزمــان،	-	

عبــاس	زاده	و	م.	عباســی		در	هویــت	ملــی	و	جهانی	شــدن،	تهــران:	موسســه	تحقیقــات	
و	توســعه	علــوم	انســانی.

ــف،	-	 ــم	اندازهای	مختل ــی	در	چش ــود	بیگانگ ــر	)1383(،	از	خ ــی	اکب ــی،	عل علیخان



ــاد	 ــران:	انتشــارات	جه ــت،	ته ــت	و	بحــران	هوی ــی	نظــری	هوی ــی:	در	مبان ع.علیخان
ــگاهی. دانش

ــارات	-	 ــران:	انتش ــان،	ته ــن	نظری ــن،	آرس ــکاوی	و	دی ــک	)1359(،	روان ــروم،	اری ف
ــش. پوی

کتانــی،	علــی	)1383(	اقلیــت	هــای	مســلمان	در	جهــان	امــروز،	ترجمه	محمدحســین	-	
آریــا،	تهــران:	امیرکبیر.

کوییلــو،	پایلــو	)1380(،	کنــار	رود	پیــدار	نشســتم	و	گریســتم،	آرش	حجــازی،	تهران:	-	
نتشارات	کاروان. ا

گل	محمدی،	احمد	)1381(،	جهانی	شدن،	فرهنگ،	هویت،	تهران:	نشر	نی.-	
ــه	-	 ــران:	فصلنام ــت،	ته ــران	هوی ــدن	و	بح ــد)1380(،	جهانی	ش ــدي،	احم گل	محم

ــت،	 ــگ،	هوی ــی	شــماره	10		گل	محمــدي،	احمــد،	جهاني	شــدن،	فرهن مطالعــات	مل
ــي،	1381. تهــران:	نشــر	ن

گیدنــز،	آنتونــی	)1383(،	تجــدد	و	تشــخص:	جامعــه	و	هویــت	شــخصی	در	عصــر	-	
جدیــد،	ناصــر	موفقیــان،	تهــران:	نشــر	نــی.

ــان	هدایــت	الهــي،	تدویــن	پیماالهــي،	تهــران:	نشــر	تعالیــم	-	 مــرام	اهلل	)1377(،	جری
مقــدس.

مظاهري	ســیف،	حمیدرضــا	)1384(،	نقــد	عرفان	هــاي	پســت	مدرن،	فصلنامــه	-	
ــماره	35. ــد،	ش ــاب	نق کت

مورتي	کریشنا	)1376(،	زندگیپیش	رو،	پیمان	آزاد،	انتشارات	صداي	معاصر.-	
مورتي	کریشنا	)1382(،	رهایي	از	دانستگي،	مرسده	لساني،	انتشارات	بهنام.-	
نوربخشــی،	یونــس	و	همــکاران،	جهانی	شــدن	و	چالش	هــای	دینــی	و	ملــی	حاصــل	-	

از	آن،	فصلنامــه	بیــن	المللــی	روابــط	خارجی	ســال	دوم،	شــماره	ســوم،	پاییــز،1389.
ــد	-	 ــي،	محم ــن	دین ــاي	نوی ــول	)1387(،	جنبش	ه ــي	کرس ــان،	جیم ــون	برای ویلس

ــز. ــهد:	مرندی ــور،	مش قلي	پ
هانتینگتــون،	ســاموئل	)1378(،	برخــورد	تمدن	هــا	و	بازســازی	نظــم	جهانــی،	-	

ــی. ــای	فرهنگ ــر	پژوهش	ه ــران:	دفت ــی،	ته ــد	رفیع ــی	حمی محمدعل
1. Brown,R (1999) Social Identity. In a Kuper and .j. Kuper 

( eds),The Science Ency clopedia, London: Routledge.
2. Patrick, Morag (2000) Identity and the politics of recogni-

t ion. in noel›sullivan political theory in transition, London: Routledge.
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نگاهی به غلو و  نقدی بر غالیان1
راضیه ناطقی2

چکیده
»غلــو«	بــه	عنــوان	جریانــی	انحرافــی	در	دیــن	و	دیــن	داری	و	نیــز	اهــل	غلــو	
ــناخته	 ــلمانان	ش ــزد	مس ــالمی	ن ــگ	اس ــا	و	معضــالت	فرهن ــاز	از	پدیده	ه از	دیرب

می	شــوند.
ــت؛	 ــدازه	اس ــد	و	ان ــاده	روی	از	ح ــاوز	و	زی ــای	تج ــه	معن ــت	ب ــو«	در	لغ »غل
ــل	آن	 ــر	از	نس ــان	دیگ ــان	g -	و	امام ــه	امیرمؤمن ــه	ب ــانی	اند	ک ــان«:	کس »غالی
ــیعیان	 ــوی	ش ــاد	از	س ــت	زی ــل	و	محبّ ــد.	جه ــی	دادن ــبت	خدای ــرت-	نس حض
ــن	 ــالت«،	از	مهم	تری ــران	»غ ــوی	رهب ــال	از	س ــاه	و	م ــه	ج ــیدن	ب ــاده	دل	و	رس س

انگیزه	هــای	غلوکننــدگان	اســت.
ــن	 ــت	b	و	همچنی ــری	اهل	بی ــات	و	موضع	گی ــات	و	روای ــه	آی ــتناد	ب ــا	اس 	ب
ــات	 ــده	اثب ــن	عقی ــالن	ای ــان«،	بط ــا	»غالی ــه	ب ــاء	امامی ــان	و	علم ــت	متکلم مخالف
می	شــود.	زیــارت	جامعــه	کبیــره،	مملــو	از	ذکــر	فضایــل	ائمــه	اطهــارb	اســت،	

ــت. ــزی	در	آن	نشده	اس ــر	غلوآمی ــه	تعبی ــن	هیچگون لک
ــد	 ــه	b	را	در	ح ــت	ائم ــه	منزل ــرار	ک ــای	اب ــه	علم ــد	نظری ــه	نق ــا	ب در	انته
دانشــمندان	پرهیــزکار	پاییــن	می	آورنــد	و	مدعی	انــد،	شــیعه	صفــات	فــوق	بشــری	

ــم. ــد	می	پردازی ــبت	می	ده ــه	b	نس ــه	ائم را	ب
واژگان کلیدی:	غلو،	غالیان،	اهل	بیت،	تشیع.

1 تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/9/10  _ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۰/21
ــژوه دوره کارشناســی ارشــد فقــه و معــارف اســالمی، گرایــش کالم، جامعــه المصطفــیk العالمیــه، مشــهد مقــدس  2  دانش پ
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مقّدمه
امامــت	در	اندیشــه	شــیعه،	از	جایــگاه	باالیــی	برخوردار	اســت؛	بــه	طوری	کــه	امامان		
بــه	فضایــل	انبیــاء	آراســته	و	از	مقامــات	و	کرامــات	آنــان	برخوردارنــد.	از	ایــن	رو	گاهی	
بــرای	هدایــت	مــردم،	از	کرامــات	اســتفاده	می	کردنــد؛	امــا	برخــی	از	جاهــالن	و	کوتــه	
فکــران	کــه	وجــود	محدودشــان	تــاب	درک	کرامــات	ائمــهb	را	نمی	کــرد،	آنــان	را	تــا	
حــد	خدایــی	یــا	نبــوت	بــاال	می	بردنــد	و	بهانــه	بــه	دســت	عــده	ای	معانــد	می	دادنــد.	از	
ایــن	رو	مخالفــان	مکتــب	حقــه	تشــیع	ایــن	امــر	را	بــه	خــود	اهــل	بیــت	و	پیــروان	آنــان	
ــه	 ــان	را	کافــر	و	مســلمانان	را	از	صحن ــا	بدیــن	وســیله	بتواننــد	آن ــد،	ت نســبت	می	دادن
اجتمــاع	خــارج	کننــد؛	امــا	اهــل	بیــتb	و	علمــای	شــیعه	همــواره	ایــن	افــراد	را	طــرد	
ــد	آن	هــا	همــواره	از	ســوی	 ــد.	»غــالت«	و	عقای ــارزه	می	کردن ــا	چنیــن	تفکــری	مب و	ب

بــزرگان	شــیعه	محکــوم	شده	اســت.
بــا	توجــه	بــه	مطالــب	گفتــه	شــده	بــه	نظــر	می	آیــد	تحقیــق	دربــاره	»غلــو«،	علــل	
آن،	اعتقــادات	غلــو	آمیــز،	نقــد	ایــن	تفّکــر،	همچنیــن	بررســی	غلــو	از	دیــدگاه	قــرآن،	
ســنت	پیامبــر،	متکلمــان	و	علمــای	اســالم،	بــه	ویــژه	تشــیع	از	اهمیــت	فــوق	العــاده	ای	

برخــوردار	اســت.
خوشــبختانه	آثــار	خوبــی	در	رابطــه	بــا	غلــو،	جایــگاه	آن	در	میــان	شــیعه،	حقیقــت	و	
ــه	ایــن	 اقســام	آن،	عقایــد	غــالت	و	...	نوشــته	شده	اســت	کــه	از	آن	جملــه	می	تــوان	ب

ــرد: ــاره	ک ــا	اش کتاب	ه
تصحیح	اعتقادات	االمامیه	-	شیخ	مفید 	.1

غالیــان؛	کاوشــی	در	جریان	هــا	و	برآیندهــا	تــا	پایــان	ســده	ســوم	-	نعمت	 	.2
ــانی ــری	فروش اهلل	صف

غلو	ازدیدگاه	تشیع	-	علی	انصاری	بویر	احمدی 	.3
الغلو،	حقیقته	و	اقسامه	-	سید	کمال	حیدری 	.4

و	آثــار	دیگــری	کــه	در	حیــن	نوشــتن	ایــن	مقالــه	بــه	برخــی	از	آن	هــا	مراجعــه	و	
ــت. ــتناد	شده	اس اس

ــر	 ــد	از	ذک ــه	شــده	و	بع ــو«	گفت ــف	مختصــری	از	»غل ــدا	تعری ــن	نوشــتار	ابت در	ای
تعــدادی	آیــه	و	روایــت	در	ایــن	زمینــه	در	مــورد	انگیزه	هــای	غلوکننــدگان	و	اعتقــادات	
آنــان	کمــی	صحبــت	شــده	و	در	پایــان	دیــدگاه	اهــل	بیــتb	و	متکلمــان	شــیعه	در	

ــان	شده	اســت. ــو	بی ــورد	غل م
روش	نــگارش	ایــن	مقالــه	توصیفــی-	تحلیلی،	بــا	اســتفاده	از	گــردآوری	کتابخانه	ای	

ــد. می	باش
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غلو در لغت و اصطالح
»غلــو« در لغــت:	یعنــی	زیــاده	روی	و	تجــاوز	از	حــد	و	انــدازه.	)راغــب	اصفهانــی،	
1412	ق،	ج2:	713(	تقصیــر	نقطــه	مقابــل	»غلــو«	و	بــه	معنــای	خــروج	از	حــد	و	انــدازه	
بــه	ســوی	نقصــان	و	کوتاهــی	نمــودن	در	کار	اســت.	)همــان،	ج	3:	200(	میــان	ایــن	دو،	

اقتصــاد	یــا	اعتدال	اســت.
تعریف اصطالحی	دقیق	این	واژه	طبق	نوشته	شیخ	مفید	چنین	است:

	gامیرمؤمنان	بــه	کــه	انــد	کســانی	هســتند،	اســالم	بــه	کننــدگان	تظاهــر	از	کــه	غالیــان
و	امامــان	دیگــر	از	نســل	آن	حضــرت	نســبت	خدایــی	دادنــد	و	آنــان	را	بــه	چنــان	
ــرز	 ــد	و	از	م ــرون	رفتن ــدازه	بی ــه	در	آن	از	ان ــا	ســتودند	ک ــن	و	دنی ــی	در	دی فضیلت

اعتــدال	فراتــر	رفتنــد.	)مفیــد،	1414	ق:	131(
بنابرایــن،	هــرگاه	ایــن	کلمــه	در	مــورد	اعتقــادات	دینــی	و	مذهبــی	بــه	کار	رود،	بــدان	
معناســت	کــه	انســان	چیــزی	را	کــه	بــدان	اعتقــاد	دارد،	از	حــّد	خــود	بســیار	فراتــر	بــرده	

اســت.	)صفــری	فروشــانی،	1388	ش:	25-26(

غلو در قرآن و روایات
مشــتقات	ایــن	کلمــه	4	بــار	در	قــرآن	بــه	کار	رفته	اســت،	کــه	دو	بــار	آن	راجــع	بــه	

»غلــّو	دینــی«	اســت.		)همــان:	26(	غلــّو	دینــی	در	ایــن	دو	آیــه	آمده	اســت:
«1.  )نساء: ۱7۱( ِه ِإلَّ اْلَحقَّ ْهَل اْلِكَتاِب َل َتْغُلوْا فِی ِدیِنُكْم َو َل َتُقوُلوْا َعلَی اللَّ

َ
»َیأ

ْهَل اْلِكَتاِب َل َتْغُلوْا فِی ِدیِنُكْم َغیْرَ اْلَحّقِ «.2  )مائده: 77(
َ
»ُقْل َیأ

امــا	دو	مــورد	دوم،	در	دو	آیــه	متوالــی	ســوره	دخــان	یعنی	آیــات	45	و	46	آمده	اســت	
ــوم«،	کــه	در	جهنــم	اســت،	ســخن	می	راند.)صفــری	فروشــانی،	 و	دربــاره	درخــت	»زقّ

همان:	27(
»َکاْلُمْهِل َیْغلي  ِفي اْلُبُطوِن َکَغْليِ اْلَحمیم«. 3

»غلــّو«	در	روایــات	نیــز	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	اســت.	روایــات	ذیــل	را	می	تــوان	
بــه	عنــوان	نمونه	برشــمرد:	

اهل	سنت	از	پیامبر	اکرم,	چنین	نقل	کرده	اند:
»إّیاکــم و الُغلــّو فــی الّدیــن، فإّنمــا َهلــک َمــن کان قبلكــم بالغلــّو فــی الدیــن«.4 )ابــن حنبــل، 

بی تــا، ج۱: ۲۱۵(

1 »اى اهل کتاب! در دین خود، غلّو )و زیاده روى( نكنید! و درباره خدا، غیر از حق نگویید«.
2 »بگو: اى اهل کتاب! در دین خود، غلّو )و زیاده روى( نكنید! و غیر از حق نگویید!«.

3 »همانند فلز گداخته در شكم ها می جوشد. جوششی همچون آب سوزان«.
4 »از	غلو	در	دین	بپرهیزید،	زیرا	آنان	که	قبل	از	شما	بودند	با	غلو	در	دین	نابود	شدند«.
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حضرت	علیg	نیز	در	نهج	البالغه	می	فرماید:	
»َهلَک ِفّی َرُجالن ُمحّب غال و ُمبغض قال«.1  )نهج البالغه، ۱۳۹۰ ش: حكمت ۱۰۹(

همچنین	در	کالم	دیگری	می	فرمایند:
ــا َعِبیــٌد َمْرُبوُبــوَن َو ُقوُلــوا ِفــي َفْضِلَنــا َمــا ِشــْئُتم«.2  )مجلســی،  اُکــْم َو اْلُغُلــوَّ ِفیَنــا ُقوُلــوا ِإنَّ  »ِإیَّ

بی تــا، ج ۲۵: ۲7۰(

انگیزه های غلو
ــی	 ــی-	عاطف ــأ	روان ــک	منش ــاده،	از	ی ــردم	س ــان	م ــو«	در	می ــده	»غل ــل	پدی اص
ــه	 ــده	ای	ک ــه	عقی ــرای	توجی ــس	ب ــر	ک ــه	ه ــب	ک ــن	ترتی ــه	ای ــرد،	ب سرچشــمه	می	گی
انتخــاب	کرده	اســت،	ســعی	دارد	آن	را	از	حــد	خــود	فراتــر	وانمــود	کنــد،	تــا	در	میــان	
ــامرائی،	1392	ق:	15( ــلوم	س ــود.	)س ــم	نش ــوء	مته ــلیقگی	و	انتخــاب	س ــج	س ــه	ک ــردم	ب م
لــذا	مــردم	حتــی	گاهــی	دربــاره	رهبــران	غیــر	مذهبــی	خــود،	ماننــد	رئیــس	جمهــور	
صفــات	و	کماالتــی	را	کــه	دارا	نیســتند	بــه	آنــان	نســبت	می	دهند.	این	منشــأ	در	بســیاری	
ــه	اهــل	بیــت	b	غلــو	می	کننــد.	 از	شــیعیان	ســاده	دل	نیــز	وجــود	داشــته	و	نســبت	ب
هرچنــد	ایــن	میــزان	از	غلــو	بــه	حــّدی	نیســت	کــه	ائّمــهb	را	خــدا	یــا	پیامبــر	بداننــد،	
یــا	مقــام	یکــی	از	آنــان	را	از	مقــام	پیامبــر	اکــرم,	برتــر	بشــمارند،	امــا	نبایــد	ایــن	اصــل	
روانــی-	عاطفــی	را	در	گرایــش	بعضــی	از	شــیعیان	ســاده	دل	بــه	آنــان	بی	تأثیــر	دانســت.	

)ر.ک:	صفــری	فروشــانی،	همــان:	43	-	42(
ــو	ذکــر	 ــوان	یکــی	از	علــل	غل ــه	عن ــات	شــیعه،	جهــل	مــردم	ب در	بعضــی	از	روای

ــد: ــورد	می	فرماین ــن	م ــاg	در	ای ــام	رض ــت.	ام شده	اس
بعضــی	از	مــردم	ســاده	دل،	معجــزات	و	کرامــات	فراوانــی	از	ائمــه	b	مشــاهده	
ــور	 ــد،	تص ــده	بودن ــادی	ندی ــردم	ع ــا	را	از	م ــه	آن	ه ــون	نمون ــد	و	چ می	کردن
می	کردنــد	کــه	حتمــا	صاحــب	ایــن	معجــزات،	دارای	مقامــی	برتــر	از	مقــام	بشــری	
اســت	و	بــه	ایــن	ترتیــب	قائــل	بــه	خدایــی	ائمــه	b	یــا	حلــول	روح	خدایــی	در	

ــان،	ج	25:	271،	ح	19( ــی،	هم ــدند.	)مجلس ــان	می	ش آن
در	بعضــی	دیگــر	از	روایــات،	دوســت	داشــتن	زیــاد،	علــت	غلــو	دانســته	شده	اســت.	

امــام	ســجاد	g	می	فرمایــد:
یهودیــان	از	بــس	بــه	ُعَزیــر	عالقــه	داشــتند،	او	را	پســر	خدا	دانســتند	و	مســیحیان	از	
شــدت	عالقــه	بــه	حضــرت	عیســی،		نیــز	او	را	پســر	خــدا	خواندنــد؛	در	حالــی	کــه	

1 »دو کس به خاطر من نابود میشوند: دوستدار اهل غلو و دشمنی که در دشمنی زیادهروى کند«.
2 »بپرهیزیــد از غلــو دربــاره مــا؛ )فقــط( بگوییــد مــا بنــدگان تحــت پــرورش پروردگاریــم و )آنــگاه( هر چــه خواســتید در فضایل 

ــا بگویید«. م
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عزیــر	و	مســیح	از	آنــان	برائــت	جســتند	و	نیــز	آنــان	پیــروان	عزیــر	و	مســیح	نبودند.
همچنیــن	گروهــی	از	شــیعیان،	از	شــدت	محبـّـت	بــه	مــا،	مــا	را	از	حــد	خــود	فراتــر	
بردنــد،	در	حالــی	کــه	نــه	آنــان	از	مــا	هســتند	و	نــه	مــا	از	آنــان.	)همــان:	288،	ح	44(
البتــه	ایــن	دو	علــت،	در	مــورد	افــراد	ســاده	دل	عامــی	صــادق	اســت؛	ولــی	رهبــران	
غــالت	انگیزه	هــای	دیگــری	غیــر	از		ایــن	داشــتند.	)صفــری	فروشــانی،	همــان:	44(

ــرۀ	 ــد	ابوالخطــاب،	مغی ــران	غــالت،	همانن ــی	رهب ــا	بررســی	شــخصیت	و	زندگان ب
ــرک	 ــرادی	زی ــان	اف ــم	آن ــن	ســمعان	درمی	یابی ــان	ب ــن	ســعید،	ابومنصــور	عجلــی،	بی ب
و	ســیّاس	بودنــد	کــه	بــرای	رســیدن	بــه	جــاه	و	مــال	و	منــال	بــرای	خــود	دســته	هایی	
ایجــاد	کردنــد	و	بــا	بهانــه	کــردن	الوهیــت	ائمــه	b خــود	را	پیامبــر	,	و	منصــوب	از	
طــرف	آنــان	می	دانســتند.	بــه	ایــن	ترتیــب	از	احساســات	مــردم	ســاده	دل	اســتفاده	کرده،	
آنــان	را	بــه	بیراهــه	کشــاندند	و	چنــد	روزی	از	بهره	هــای	ایــن	حرکــت	خــود	برخــوردار	
شــدند؛	تــا	اینکــه	ســرانجام،	حساســیت	حکومــت	را	برانگیختنــد	و	به	هالکت	رســیدند.	

)ســلوم	ســامرائی،	همــان:	15(
همچنیــن	مانــع	بــودن	دیــن	بــرای	رســیدن	بــه	شــهوات،	غــالت	را	وادار	بــه	آوردن	
ــج	 ــا	از	راه	تروی ــرد	و	آن	ه ــت	می	ک ــوت	و	الوهی ــای	نب ــب	ادع ــد،	در	قال ــن	جدی دی
اباحی	گــری	عــده	زیــادی	را	دور	خــود	جمــع	می	کردنــد.	غــالت	همچنیــن	بــا	طــرح	
ــت	 ــرش	الوهی ــرای	پذی ــردم	را	ب ــول	جــزء	الهــی	در	ائمــه	b،	م ــدی	چــون	حل عقای
ائمــه b	آماده	تــر	می	کردنــد	و	بــا	طــرح	عقیــده	تناســخ،	پیــروان	خــود	را	از	ســرپیچی	
ــه	 ــرادی	ک ــه	اف ــد	ک ــود	می	کردن ــه	وانم ــرا	اینگون ــاندند؛	زی ــود	می	ترس ــتورات	خ دس
ســختی	های	دســتورات	آنــان	را	تحمــل	کننــد،	بعــدا	در	بــدن	نیکوتــری	خواهنــد	بــود،	
ولــی	اگــر	ســرپیچی	کننــد،	بــه	صــورت	حیوانــی	در	خواهنــد	آمــد	و	عــذاب	می	کشــند.	

)بــرای	اطــالع	بیشــتر،	رک:	صفــری	فروشــانی،	همــان:	45(

اعتقادات غالت
اعتقــادات	ذیــل	طیفــی	از	اعتقــادات	»غــالت«	در	ذوات	یــا	اوصــاف	افــراد،	یــا	امــور	
-بــه	طــور	کل-	می	باشــد.	ایــن	گرایــش	طیــف	وســیعی	را	تشــکیل	می	دهــد	و	چنیــن	
نیســت	کــه	تمــام	آن	هــا	معتقــد	بــه	تمــام	مــوارد	ذیــل	می	باشــند:	)بســتانی،	1384	ش:	

)44
اعتقــاد	بــه	الوهیــت	پیامبــر	اکــرم	,	یــا	امیرالمؤمنیــن،	یــا	یکــی	از	امامــان،	یــا	-	

فــردی	دیگــر.
اعتقــاد	بــه	نبــوت	امیرالمؤمنیــن،	یــا	ائمــه	دیگــر،	یــا	فــردی	از	امــت	اســالمی.	-	
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)ربّانــی	گلپایگانــی،	1392	ش:	282(
غلــو	در	فضائــل	و	مناقــب	ائمــه	اطهــار	یــا	کاًل	بــزرگان	دینــی،	بــه	خصــوص	-	

ــت	ائمــه	b	در	 ــه	تفویــض،	کارگــزاری	و	دخال ــاد	ب ــب،	اعتق ــم	غی ــات	عل اثب
خلقــت،	تقســیم	ارزاق	و	تعییــن	آجــال	بنــدگان،	انتســاب	برخــی	از	معجــزات	و	
کرامــات	بدان	هــا	-بــدون	آنکــه	نافــی	تمــام	معجــزات	و	کرامــات	صــادر	شــده		
از	بــزرگان	دینــی	باشــیم-	و	اعتقــاد	بــه	عدالــت	مطلــق	و	رســتگاری	تمــام	صحابــه.

مبالغــه	در	برخــی	از	مباحــث	قرآنــی،	بــه	خصــوص	اعتقــاد	بــه	کــم	شــدن	یــا	-	
تحریــف	در	آیــات	قرآنــی	-بــه	طــور	کلــی-	ادعــای	تحریــف،	یــا	اســقاط	آیــات	
قرآنــی	مربــوط	بــه	ائمــه	اطهــار	b،	عــدم	حجیــت	قــرآن	موجــود،	تطبیــق	آیات	
بــر	اســاس	تأویــالت	بعیــد	و	سســت	بــر	امامــان	b	و	فضائــل	مبالغــه	آمیــز	در	

ــت	صور. قرائ
غلــو	در	مســائل	طبــی،	شــامل:	شــناخت	امــراض،	بیــان	خــواص	خوراکی	هــا	-	

و	داروهــا	و	موضوعــات	بهداشــتی	بــا	انتســاب	آن	هــا	بــه	ائمــه	اطهــار	b یــا	
بــزرگان	دینــی.

غلــو	در	موضوعــات	اخالقــی،	عبــادی	و	ذکــر	ثواب	هــای	مبالغــه	آمیــز	بــرای	-	
.	gامــام	شــناخت	از	پــس	عبــادات	بــه	نیــاز	عــدم	و	کوچــک	کارهــای

اعتقاد	به	اباحه	گری.-	
مباحــث	کالمــی	و	فلســفی	از	جملــه	تشــبیه	)خــدا	بــه	انســان(،	بــداء،	رجعت،	-	

حلــول	و	اتحــاد	روح،	تناســخ	و	اشــباح.	)بســتانی،	همــان:	45-44؛	ر.ک:	صفری	
فروشــانی،	1388	ش:	173	بــه	بعد(

شیخ	مفید	در	مورد	تفاوت	مفّوضه	با	غالت	گفته	است:
ــه	 ــن	اســت	ک ــالت	در	ای ــا	غ ــان	ب ــاوت	آن ــد	و	تف ــی	از	غالت	ان مفّوضــه	گروه
ائمــه	b را	حــادث	و	مخلــوق	می	داننــد؛	ولــی	معتقدنــد	خداونــد	آنــان	را	آفریــده	
اســت؛	آن	گاه	آفرینــش	و	تدبیــر	جهــان	را	بــه	آنــان	ســپرده	اســت.	)مفیــد،	1414	ق:	

ص	109(

موضع اهل بیت b در برابر غالیان
پیشــوایان	مــا	از	همــان	آغازیــن	روزهــای	صــدر	اســالم،	مبــارزه	بــا	»غلــّو«	را	تأکیــد	

داشــته	و	عامــل	بــه	آن	بوده	انــد.
پیامبر	اسالم,	درباره	معایب،	مفاسد	و	خطرات	غلو	فرموده	اند:

یــِن  ْهــِل َبْیِتــي َحْربــًا َو َغــاٍل ِفــي الدِّ
َ
اِصــُب ِل ْســاَلِم النَّ ِتــي َل َنِصیــَب َلُهَمــا ِفــي اْلِ مَّ

ُ
»ِصْنَفــاِن ِمــْن أ
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َمــاِرٌق ِمــْن«.  )صــدوق، ۱4۰4 ق:  ج ۳: 4۰۸(1
پیامبر	گرامی	اسالم	,	خطاب	به	علیg	می	فرماید:

اي	علــي!	حواریـّـون،	عیســي	را	تصدیــق	و	یهودیــان	وي	را	تکذیــب	کردنــد.	برخي	
ــو	نیــز	 نیــز	در	شــأن	وي،	راه	مبالغــه	و	افــراط	و	زیاده	گویــي	در	پیــش	گرفتنــد.	ت
همچــون	مســیح	خواهــي	بــود	کــه	شــیعیان	تــو	را	تأییــد	خواهنــد	کــرد؛	رشــک	
ــکار	کــرده،	آن	را	دروغ	 ــو	را	ان ــل	ت ــي	بدی ــگاه	ب ــدگان	در	مقــام	واالیــت،	جای کنن
پنداشــت	و	گروهــي	دیگــر	نیــز	بــه	مبالغه	گویــي	در	شــأن	تــو	روي	خواهنــد	آورد.	
پــس	بــدان	کــه	جایــگاه	غلــو	کننــدگان	در	آتــش	خواهــد	بــود«.	)مجلســی،	همــان،	

ج	25:	264(
ــان	غالي	گــري،	معرفــي	شــخصیت	 ــا	جری ــارزه	ب از	مهم	تریــن	اقدامــات	امامــان	در	مب
	g	رضا	حضــرت	نمونه	بــراي	اســت؛	بــوده	هــا	آن	بــا	مجالســت	از	شــیعیان	منــع	و	غالیــان

ضمــن	برشــمردن	غــالت	در	ردیــف	کافــران،	چنیــن	مي	فرمایــد:
هــر	کــس	بــا	آن	هــا	مجالســت	کنــد	و	یــا	بــا	آن	هــا	بخــورد	و	بیاشــامد	و	دوســتي	
خالصانــه	برقــرار	کنــد،	یــا	بــا	آن	هــا	ازدواج	کــرده	و	از	میــان	ایشــان	بــراي	خــود	
همســري	برگزینــد	و	یــا	بــه	آن	هــا	ایمنــي	بخشــد	و	یــا	بــر	امانتي	امینشــان	بشــمارد	
و	نیــز	ســخنان	آن	هــا	را	درســت	بدانــد	و	یــا	بــه	نیــم	گفتــاري	آن	هــا	را	کمــک	و	
یــاري	کنــد،	بایــد	بدانــد	کــه	از	والیــت	خداونــد	و	رســول	خــدا	و	نیــز	از	والیــت	

مــا	اهــل	بیــت،	بیــرون	رفتــه	اســت.	)همــان:	273(
در	حدیثــي	دیگــر-	کــه	بــه	واقــع	شــاخصي	بــراي	ســنجش	ایمــان	اســت-	گــوش	
دادن	بــه	ســخنان	شــخص	غالــي،	برابــر	خــروج	از	صــراط	مســتقیم	و	افتــادن	در	مســیر	

کفــر	و	الحــاد	معرفــي	شــده	اســت.	)همــان:	269(
بخــش	دیگــري	از	فعالیت	هــا	و	اقدامــات	امامــان	در	برخــورد	بــا	فتنــه	ي	»غــالت«،	
دروغ	شــمردن	و	تکذیــب	عقایــد	و	باورهــاي	ایشــان	بــوده	اســت.	آنــان	در	محکومیــت	
ــان،	تالش	هــاي	پیگیــري	داشــته،	از	هیــچ	کوششــي	فروگــذار	 و	تکذیــب	عقایــد	غالی
نکرده	انــد	و	از	هــر	فرصتــي	بــراي	ابهام	زدایــي	و	شناســاندن	شــخصیت	واقعــي	غــالت	
بهــره	جســته	اند؛	بــراي	نمونــه	امــام	صــادقg	بــراي	تکذیــب	و	بــي	اعتبــار	دانســتن	

عقیــده	ي	کفرآمیــز	بشــار	شــعیري،	چنیــن	مي	فرمایــد:
ــد	را	کوچــک	نکــرد،	هماننــد	کوچــک	نمــودن	 ــه	خــدا	ســوگند	احــدي	خداون ب
ایــن	فاســق!	همانــا	او	شــیطان،	پســر	شــیطان	اســت.	آمــده	تــا	اصحــاب	و	شــیعیان	
را	گمــراه	کنــد.	اینــک	از	او	بــر	حــذر	باشــید	و	بایــد	حاضــران	ایــن	ســخن	را	بــه	
1 »دو گــروه از امــت مــن، نصیبــی از اســالم ندارنــد. یكــی کســانی کــه بــا اهــل بیــت مــن علــم جنــگ برافرازنــد و دیگــرى، 

گروهــی کــه در دیــن از حــد تجــاوز کننــد و بیــرون رونــد«.
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غایبــان	برســانند.	همانــا	مــن	بنــده	ي	خــدا	و	فرزنــد	بنــده	ي	خــدا	و	فرزنــد	کنیــز	
ــن،	 ــه	یقی ــد.	ب ــل	نموده	ان ــرا	حم ــادران	م ــام	م ــدران	و	ارح ــه	اصــالب	پ ــم	ک اوی
ــد	و	از	مــن	 ــاز	مي	دارن ــرا	ب ــه	مي	شــوم.	آن	گاه	م خواهــم	مــرد	و	ســپس	برانگیخت
ــاره	ي	 ــن	دروغگــو	درب ــاً	از	آنچــه	ای ــه	حتم ــد	ک ــه	خداون مي	پرســند.	ســوگند	ب
ــه	 ــر	او!	او	را	چ ــوم!	اي	واي	ب ــؤال	مي	ش ــرده،	س ــا	ک ــن	ادع ــان	م ــن	و	از	زب م
ــي	کــه	در	بســترش	آســوده	اســت،	 ــا	در	حال ــد	او	را	بترســاند!	همان شــد؟	خداون
مــرا	هراســان	کــرده	و	خــواب	را	از	مــن	ربــوده	اســت.	آیــا	مي	دانیــد	چــرا	ایــن	را	
مي	گویــم؟	ایــن	ســخن	را	از	ایــن	روي	مي	گویــم	کــه	در	قبــرم	آســایش	و	آرام	و	

قــرار	داشــته	باشــم.	)مجلســی،	همــان،	ج	25:	307(
امــام	رضــاg	وقتــي	شــنید،	بعضــي	از	افــراد	صفــات	خداونــد	رّب	العالمیــن	را	بــه	
حضــرت	علــيg	نســبت	مي	دهنــد،	بدنــش	لرزیــد	و	عــرق	از	ســر	و	رویــش	جریــان	

پیــدا	کــرد	و	ســپس	فرمــود:
منــّزه	اســت	خداونــد!	منــّزه	اســت	خداونــد	از	آنچــه	ظالمــان	و	کافــران	دربــاره	ي	
ــنده	اي	در	 ــدگان،	نوش ــان	خورن ــده	اي	در	می ــيg	خورن ــا	عل ــد.	آی او	مي	گوین
میــان	نوشــندگان،	ازدواج	کننــده	اي	در	میــان	ازدواج	کننــدگان	و	گوینــده	اي	در	میــان	
گوینــدگان	نبــود؟!	آیــا	او	نبــود	کــه	در	مقابــل	پــروردگار	خــود	در	حالي	کــه	خاضع	
و	ذلیــل	بــود،	بــه	نمــاز	مي	ایســتاد	و	بــه	ســوي	او	راز	و	نیــاز	مي	کــرد؟!	آیــا	کســي	
کــه	ایــن	صفــت	را	دارد،	خداســت؟!	اگــر	چنیــن	اســت،	پــس	بایــد	همــه	ي	شــما	
ــا	علــي{	مشــترک	هســتید؛	صفاتــي	کــه	 خــدا	باشــید!	چــون	در	ایــن	اوصــاف	ب
ــا	دارد«.	)همــان،	ج25:	273،	 ــر	حــدوث	موصــوف	آن	ه ــت	ب ــا	دالل همــه	ي	آن	ه

)» بــاب	10	»نفــي	الغلــو	فــي	النبــي	و	االئمــْهً
آن	گاه	در	جــواب	ســؤال	راوي	کــه	معجــزات	آن	حضــرت	را	دلیــل	غــالت	بــراي	
ــیده،	 ــور	رس ــه	ظه ــه	از	او	ب ــي	ک ــا	معجزات ــد:	»ام ــد،	مي	فرمای ــر	مي	کن ــت	او	ذک الوهی
فعــل	خــودش	نبــود،	بلکــه	فعــل	قــادري	بــود	کــه	بــه	مخلوقــات	شــباهت	نداشــت«.	

)همــان(

مخالفت متکلمان امامیه با غلو و غالیان
ــان	 ــان،	دانشــمندان	و	متکلم ــا	غالی ــانb	ب ــح	امام ــای	صری ــر	مخالفت	ه ــالوه	ب ع
ــته	اند.)ربّانی	 ــّری	جس ــان	تب ــته	و	از	آن ــرک	دانس ــر	و	مش ــالت	را	کاف ــز	غ ــه	نی امامی
ــم: ــان	می	پردازی ــی	از	آن ــخن	برخ ــت	س ــه	بازگف ــا	ب ــی،	1392	ش:	285(	در	اینج گلپایگان
1.	ابواســحاق	ابراهیــم	بــن	نوبخــت	در	رّد	نظریــه	غــالت	گفتــه	اســت: »و قــول الغــالة 
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یبطــل أصلــه، اســتحالة کــون البــارى تعالــی جســما و معجــزات أمیرالمؤمنیــن معارضــة بمعجــزات 
موســی و عیســی علیهمــا ســالم«.1  )حّلــی، ۱۳6۳ش: ۲۰۱(

2.	شیخ	صدوق	می	گوید:
ــه	خــدا	 ــران	ب ــان	کاف ــه	آن ــن	اســت	ک ــورد	غــالت	و	مفّوضــه	ای ــا	در	م ــاد	م »اعتق

هســتند«.	)صــدوق،	1371	ش:	119؛	حّلــی،	1363ش:	71(
3.	شیخ	مفید:

ــه	امیرالمؤمنیــنg	و	 ــن	اســالم	هســتند	ک ــه	دی غــالت	گروهــی	از	متظاهــران	ب
ــراه	و	 ــان	گم ــد.	آن ــری	نســبت	دادن ــت	و	پیامب ــه	الوهی ــه	او	را	ب ــه	b	از	ذری ائّم
کافرنــد	و	امیرالمؤمنیــنg	بــه	قتــل	آنــان	دســتور	داد	و	ائّمــه	دیگــر	نیــز	آنــان	را	

ــد،	همــان:	109( ــد.	)مفی ــر	و	خــارج	از	اســالم	دانســته	ان کاف
4.	عالمه	حّلی	می	گوید:

برخــی	از	غــالت	معتقــد	بــه	الوهیــت	امیرالمؤمنیــنg	و	برخــی	از	آنــان	معتقــد	به	
نبــوت	او	شــدند	و	ایــن	اعتقــادات	باطــل	اســت؛	زیــرا	مــا	اثبــات	کردیــم	کــه	خــدا	
جســم	نیســت	و	حلــول	در	مــورد	خــدا	محــال	اســت	و	اتحــاد	نیــز	باطــل	اســت.	

نیــز	اثبــات	کردیــم	کــه	محمــد,	خاتــم	پیامبــران	اســت.	)حّلــی،	همــان:	202(
ــه	آن	هــا	 ــات	ب 5.	عاّلمــه	مجلســی	پــس	از	برشــمردن	مصادیــق	غلــو	کــه	در	روای

اشــاره	شــده	اســت،	گفتــه	اســت:
اعتقــاد	بــه	هــر	یــک	از	ایــن	مــوارد	موجــب	کفــر	و	الحــاد	و	خــروج	از	دین	اســت؛	
ــوایان	 ــد	و	پیش ــت	دارن ــر	آن	دالل ــات	ب ــات	و	روای ــی	و	آی ــل	عقل ــه	دالی چنان	ک
معصــوم	از	غالیــان	تبــّری	جســته	و	حکــم	بــه	کفــر	و	قتــل	آنــان	کــرده	انــد	و	اگــر	
احیانــا	در	احادیــث	مطلبــی	خــالف	ایــن	یافــت	شــود،	بایــد	تأویــل	گــردد	و	اگــر	
قابــل	تأویــل	نیســت،	از	افتراهــای	غــالت	اســت.	)مجلســی،	همــان،	ج	25:	346(
ــرک	 ــو	و	مش ــیعه،	در	رد	غل ــزرگ	ش ــان	ب ــات	عالم ــی	از	تصریح ــا	نمونه	های این	ه
بــودن	غالیــان،	بــه	یکــی	از	معانــی	یــاد	شــده	آن	اســت	و	ایــن	مطلــب	در	کتاب	هــای	کالم	
و	فقــه	شــیعه	بارهــا	بــا	تأکیــد	فــراوان	آمــده	اســت.)ربّانی	گلپایگانــی،	1392	ش:	287(

غلو از دیدگاه علماء و متفکرین تشیع
حساســیت	پرچــم	داران	مکتــب	تشــیع،	در	مــورد	عقایــد	»غــالت«	بــه	قــدری	زیــاد	
اســت	کــه	نــه	تنهــا	متقدمــان	و	متأخــران	از	علمــای	ســلف	شــیعه،	بلکــه	معاصــران	نیــز	

1 »چــون جســم بــودن خداونــد محــال اســت، ســخن غــالت از پایــه فــرو می ریــزد و اینكــه آنــان معجــزات امیرالمؤمنیــن را دلیــل 
بــر الوهیــت او دانســته انــد باطــل اســت؛ زیــرا موســی و عیســی علیهمــا ســالم نیــز داراى معجــزه بودنــد و هرگــز داراى مقــام 

الوهیــت نبودنــد«.
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بــه	صــورت	مســتقل	بــه	ایــن	پدیــده	شــوم	پرداختــه،	ردیـّـه	هــا	و	نقدهــای	متعــددی	نیز	
در	ایــن	رابطــه	تألیــف	نموده	انــد.	)انصــاری،	1389	ش:	133(

برخــی	از	اندیشــمندان	معاصــر	شــیعی	کــه	بــه	طــور	خــاص	»غلــو«	را	مــورد	تحقیق	
و	پژوهــش	قــرار	داده	و	بــه	طــور	مســتقل	در	رّد	آن	کتــاب	نوشــته	اند	عبارتنــداز:

ــت	 ــی	)هوی ــد	وائل ــالۀ(؛	احم ــیعه	فی	الغ ــه	الش ــره	ای	)آراء	ائم ــل	کم ــرزا	خلی می
ــد	 ــای	اســالم(؛	عبدالحمی ــه	ه ــیعه	و	فرق ــخ	ش ــد	جــواد	مشــکور	)تاری تشــیع(؛	محم
ــه	صغــری	 ــان(؛	نعمــت	ال ــو	و	غالی ــف:	غــالت	شــیعه،	ب:	غل گلشــنی	ابراهیمــی	)ال

ــان( ــل	از:	انصــاری،	هم ــه	نق ــان(؛	و	...	)ب )غالی
علمــاء	و	دانشــمندان	شــیعه	ظهــور	و	بــروز	»غالی	گــری«	را	از	آســیب	ها	و	امــراض	
خطرنــاک	فکــری،	در	ابعــاد	فــردی	و	اجتماعــی	دانســته	اند.	عالمــان	شــیعی	بــا	الهــام	از	
برائــت	و	بیــزاری	پیشــوایان	خــود،	وظیفــه	خویــش	را	مبــارزه	همــه	جانبــه	علمــی	بــا	
ــان	بــه	رشــته	 غــالت	دانســته	و	ردیه	هــا	و	کتاب	هــای	مســتقلی	در	تقبیــح	و	رّد	بــر	آن

تحریــر	درآورده	انــد.	)انصــاری،	همــان:	134(
اندیشــمندان	شــیعی	در	نوشــته	ها	و	کتاب	هــای	خــود	گروه	هــای	مختلــف	»غالــی«	و	
عقایــد	آنــان	را	مــورد	بررســی	دقیــق	قــرار	داده،	بــا	بیــان	شــواهد	محکــم،	دالئــل	متقــن	از	
آیــات	قــرآن،	روایــات	و	احادیــث	پیامبــر	اســالم	,		و	اهــل	بیــت	b،	سســت	و	بی		اســاس	

بــودن	معتقــدات	و	انگیزه	هــای	باطل	شــان	را	اثبــات	نموده	انــد.	)همــان(
دانشــمندان	متقــّدم	شــیعی	زیــادی	بــه	طــور	مســتقل	رّدیــه	و	کتــاب	علیــه	جریــان	

ــان( ــرای	اطــالع:	ر.ک:	هم غــالت	نوشــته	اند.	)ب

زیارت جامعه کبیره و توهم غلّو
امــام	هــادیg	بــه	خواهــش	یکــی	از	دوســتان	و	شــیعیان،	بــرای	زیــارت	امامــان	
معصــوم	زیــارت	جامعــه	کبیــره	را	تعلیــم	فرموده		انــد.	کســانی	چــون	شــیخ	صــدوق	آن	
را	در	کتــاب	»مــن	الیحضــره	الفقیــه«	و	کتــاب	»عیــون	اخبــار	الرضا«	و	شــیخ	طوســی	در	

کتــاب	»تهذیــب	االحــکام«	نقــل	کرده		انــد.	1

1 عالمــه مجلســی در مــورد ایــن زیــارت فرمــوده اســت: زیــارت جامعــه از نظــر ســند صحیــح تریــن زیــارات و از جهــت متــن 
و فصاحــت و بالغــت، بهتریــن زیــارات اســت. )مجلســی، همــان، ج 102: 144( و مجلســی اول - پــدر عالمــه مجلســی – مــی 
فرمایــد: در مكاشــفه اى کــه در حــرم مطهــر حضــرت امیرمومنــان   برایــم رخ داد، خدمــت امــام عصــر ارواحنا فداه مشــرف شــدم و 
بــا صــداى بلنــد زیــارت جامــع را خوانــدم. پــس از اتمــام زیــارت، آن حضــرت فرمودنــد: »خــوب زیارتــی اســت«. آنگاه مجلســی 
اول مــی گویــد: مــن در اکثــر اوقــات بــه ایــن زیــارت مداومــت دارم و شــكی نیســت کــه ایــن زیــارت از امــام هــادى  اســت و بــه 
ــا، ج 5: 451( مرحــوم حاجــی  ــارات اســت. )مجلســی، بی ت ــن زی ــن و بهتری ــن آن کامل تری ــر صاحــب الزمــان رســیده و مت تقری
نــورى مــی نویســد: »ســید احمــد رشــتی در ســفر حــج خدمــت امــام عصــر ارواحنــا فــداه شــرفیاب شــد و آن گرامــی بــه خوانــدن 
نافلــه و زیــارت عاشــورا و زیــارت جامعــه ســفارش نمــود و فرمــود: »شــما چــرا نافلــه نمــی خوانیــد نافلــه نافلــه نافلــه، شــما چــرا 
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سراســر	زیــارت	جامعــه،	مملــو	از	ذکــر	کمــاالت	و	فضایــل	ائمــه	اطهــارb	اســت	
ــرام	و	ادب	در	آستان	شــان	اظهــار	ارادت،	اخــالص،	خضــوع	و	 ــا	نهایــت	احت ــر	ب و	زائ
ــوادی	 ــدارد؛	)ج ــود	ن ــی	در	آن	وج ــّو	و	اغراق ــه	غل ــن	هیچ	گون ــد،	لیک ــوع	می		کن خش

ــرا: ــی،	1385	ش،	ج	1:	80(	زی آمل
ــه	بخشــی	از	 ــت	ب ــت	ام ــده،	هدای ــت	آم ــادی	ام ــد	ه ــان	بلن ــه	در	بی اّوالً،	آنچــه	ک
کمــاالت	آن	انــوار	پــاک	اســت؛	وگرنــه	فضایــل	آن	ذوات	مقــدس	بیــش	از	اینهاســت.	

)همــان(
امام	صادقg	بعد	از	برحذر	داشتن	کامل	تّمار	از	»غلّو«	فرمود:

»...و عســی أن نقــول: مــا خــرج إلیكــم مــن علمنــا إّل ألفــًا غیرمعطوفــة«. 1 )مجلســی، همــان، 
ج ۲۵: ۲۸۳(

عالمه	مجلسی	می		گوید:
»»غیرمعطوفــه«	یعنــی	نصــف	حــرف؛	زیــرا	در	خــط	کوفــی	حــرف	الــف،	این	گونــه	
نوشــته	مــی		شــد	کــه	نصف	آن	مســتقیم	و	نصــف	آن	معطــوف	بــود	و	الــف	غیرمعطوفه،	

یعنــی	الفــی	کــه	فقــط	نصــف	مســتقیم	آن	نوشــته	شــده	اســت«.	)همــان(
بنابرایــن،	از	بیســت	و	هشــت	حــرف	زبــان	عربــی،	حتــی	بــه	انــدازه	یــک	حــرف	آن	

نیــز	بیــان	نشــده	اســت.	)جــوادی	آملــی،	همــان:	81(
ــای	 ــام	نم ــه	تم ــی،	آین ــای	اله ــل	و	خلف ــه	آن	انســان	های	کام ــّرش	آن	اســت	ک س
جمــال	و	جــالل	الهــی	و	آیه		هــای	بــزرگ	او	هســتند	و	خــدا	را	نشــانه		ای	برتــر	از	آنــان	
نیســت.	)همــان(	امــام	علــیg	فرمــود:	»مــا للــه آیــٌة أکبر مّنــی«.	)مجلســی	همــان،	ج	36:	
3(	در	زیــارت	آن	حضــرت	می	گوییــم:	»الســالم علیــك یــا آیــة الله العظمــی«	)همــان،	ج	97:	
ــر	اســت،	اوصــاف	کمــال	 ــان		ناپذی ــه	کــه	اوصــاف	کمــال	الهــی	پای 373(	و	همان	گون

آینــه		داران	آن	جمیــل	مطلــق	نیــز	پایــان	نــدارد.	)جــوادی	آملــی،	همــان(
حضرت	علیg	می		فرماید:

»ل تســّمونا أربابــًا قولــوا فــی فضلنــا مــا شــئتم فإنكــم لــن تبلغــوا مــن فضلنــا کنــَه مــا جعلــه اللــه 
منــاۆه و وجــه الله 

ُ
لنــا و ل معشــار العشــر2،  لّنــا آیــات اللــه و دلئلــه و حجــج اللــه و خلفــاۆه و أ

و عیــن اللــه و لســان اللــه«.3  )مجلســی، همــان، ج ۲6: 6(
عاشــورا نمــی خوانیــد، عاشــورا، عاشــورا، عاشــورا، شــما چــرا جامعــه نمیخوانیــد جامعــه جامعــه جامعــه«. )نــورى، 1384 ق، 

ج1: 342-343(
1 »شاید بتوانیم بگوییم: آنچه از علم ما که به شما می  رسد چیزى جز الف غیرمعطوفه نیست«.

2 »معشارالعشــر« بــه معنــاى یــك صــدم اســت، لیكــن معنــاى کنایــی از آن مــراد اســت چنان کــه در متــن آمــده اســت. )جــوادى 
ــان: 81( آملی، هم

3 »در فضــل و برتــرى مــا هرچــه مــی  خواهیــد بگوییــد، لیكــن بدانیــد کــه نــه تنهــا بــه حقیقــت فضایلــی کــه خــدا بــراى مــا قرار 
داده اســت نمــی  رســید، بلكــه بــه اندکــی از آن نیــز نمــی  رســید؛ زیــرا مــا آیــات و دلیــل خــدا، حّجــت، خلیفــه و جانشــین، امیــن، 
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ثانیــاً،	مــرز	غلــّو	خــارج	کــردن	آنــان	در	مقــام	تعریــف	و	تمجیــد	از	دایــره	عبودیــت	
اســت	وگرنــه	ثناگویــی	در	ایــن	محــدوده	هرگــز	غلــوّ	نیســت.	)جــوادی	آملــی،	همــان:	82(

حضرت	علیg	فرمود:
»ل تتجــاوزوا بنــا العبودیــة ثــّم قولــوا مــا شــئتم و لــن تبلغــوا و إیاکــم و الغلــّو کغلــّو الّنصــارى فإّنی 

بــرى ٌء مــن الغالیــن«.1 )	مجلســی،	ج	25:	274(
ثالثــاً،	یکــی	از	آداب	زیــارت	ایــن	اســت	کــه	زائــران	زیــارت	خــود	را	بــا	تکبیــرات	
صدگانــه	شــروع	کننــد،	یعنــی	بعــد	از	آن	کــه	صدبــار	اعتــراف	بــه	عظمــت	خــدا	کردنــد	
و	او	را	از	هــر	وصــف	و	ثنایــی	برتــر	دانســتند،	بــه	ثناگویــی	اهــل	بیــتb	و	شــمارش	

کمــاالت	آنــان	بپردازنــد.	)جــوادی	آملــی،	همــان:	82(
مجلسی	اول	می		گوید:

»تکبیرهــای	صدگانــه	بــرای	تفهیــم	ایــن	نکتــه	اســت	کــه	عظمــت	و	کبریایــی	از	آن	
خداســت«.	)مجلســی،	همــان،	ج	5:	453(

محدث	قمی	نیز	در	ابتدای	همین	زیارت	می		گوید:
ــاع	 ــر	طب ــه	اکث ــن	باشــد	ک ــه،	ای ــه	مجلســی	اول	گفت ــر،	چنان	ک »شــاید	وجــه	تکبی
مایلنــد	بــه	غلــو،	مبــادا	از	عبــارات	امثــال	ایــن	زیــارات	بــه	غلــّو	افتنــد،	یــا	از	بزرگــی	

ــا	غیــر	اینهــا«.	)قمــی،	1390	ش:	888( حــق		ســبحانه	و	تعالــی	غافــل	شــوند	ی
ــاز	 ــاب	ب ــد	ن ــه	توحی ــاالت،	ب ــداری	از	کم ــمارش	مق ــد	از	ش ــر	بع ــن	زائ هم	چنی
ــی،	 ــوادی	آمل ــد،	)ج ــدا	می	ده ــی	خ ــت	و	یگانگ ــه	وحدانی ــهادت	ب ــردد	و	ش می	گ
ــد: ــهادت	می	دهن ــم	ش ــوا	العل ــه	و	اول ــدا،	مالئک ــود	خ ــه	خ ــه	ک ــان:	83(	آن	گون هم

»أشــهد أن ل إلــه إل اللــه وحــده ل شــریك لــه کمــا شــهدالله لنفســه و شــهدت لــه مالئكتــه و 
ولــوا العلــم مــن خلقــه ل إلــه إّل هــو العزیــز الحكیــم«.	)قمــی،	همــان:	889(				

ُ
أ

sاکــرم	رســول	یعنــی	کمــاالت،	ایــن	سرسلســله	رســالت	و	عبودیــت	ــه آن	گاه	ب
شــهادت	می	دهــد	تــا	اقــرار	کنــد،	ماســوی	اهلل	حتــی	ائمــه	اطهــارb	بــر	ســر	ســفره	
کرامــت	آن	بنــده	برگزیــده	خــدا	نشســته		اند	و	خــود	آن	حضــرت	از	برکــت	عبودیــت	

بــه	ایــن	کمــاالت	رســیده	اســت:	)جــوادی	آملــی،	همــان:	83(
»و أشهد أّن محمدًا عبده المنتجب و رسوله المرتضی ...«. )قمی،	1390	ش:	888(

ــز	 ــن	آن	نی ــد	و	در	ضم ــه	می	ده ــور	را	ادام ــوایان	ن ــل	آن	پیش ــر	فضای ــپس	ذک س
همــواره	اقــرار	می	کنــد	کــه	مــرز	میــان	واجــب		تعالــی	و	ممکنــات	را	در	هــم	نریختــه	

وجه، چشم و زبان او هستیم...؛«.
1 »مــا را از مــرز عبودیــت خــارج نكنیــد و بــه ســرحّد ربوبیــت نرســانید، آن گاه هرچــه مــی  خواهیــد در فضیلت ما بگوییــد، لیكن 
بدانیــد کــه حــق ثناگویــی مــا را ادا نخواهیــد کــرد. از غلــّو کــردن دربــاره مــا بپرهیزیــد و هماننــد نصــارى کــه دربــاره عیســی  غلــو 

کردنــد نباشــید، کــه مــن از غلّوکنندگان بــی زارم«.
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و	هرگــز	ائمــه	b	را	بــه	ســر	حــّد	وجــوب	نرســانده	اســت.	)جــوادی	آملــی،	همــان:	
83(	مثــاًل	مــی		گویــد:

»إلــی اللــه تدعــون و علیــه تدّلــون و بــه تؤمنــون ...«1؛)قمــی،	همــان:	889(	»المطیعــون للــه 
القّوامــون بأمــره العاملــون بإرادتــه...«.2  )همــان(

»عصمكــم اللــه مــن الزلــل و آمنكــم مــن الفتــن و طّهرکــم مــن الدنــس و أذهــب عنكــم الرجــس و 
ــرًا«.3  )همان( طّهرکــم تطهی

بنابرایــن،	هیچ	گونــه	اســتقاللی	بــرای	ائمــهb، در	ایــن	زیــارت	مطــرح	نشــده	تــا	
شــبهه	غلــو	پیــش	آیــد.	)جــوادی	آملــی،	همــان:	84(	در	واقع	این	منشــور	بلنــد،	هرچند	
کــه	در	لبــاس	شــرح	فضایــل	و	کمــاالت	انســان	های	کامــل	و	خلفــای	برجســته	الهــی،	
یعنــی	اســره	طاهــا	و	یاســین،	ائمــه	اطهــارb		بیــان	شــده	اســت،	لیکــن	معــارف	عمیــق	
توحیــدی	والیــی	آن	بســان	ســیلی	بنیــان	کــن،	اســاس	شــرک،	دوگانــه		پرســتی	و	بنیــاد	
بیگانــه		گرایــی	را	بــر	می	َکنَــد	و	بــا	پیشــروی	بــه	ســوی	دشــت	و	َدَمــن	امــت	اســالم،	
تشــنه		کامــان	حقیقــت	و	معرفــت	نــاب	نبــوی	و	ولــوی	را	ســیراب	مــی		کنــد.	)جــوادی	

آملــی،	همــان:	84(

مفهوم غلو و نظریه علماي ابرار
یکــی	از	محورهایــی	کــه	امــروزه	برخــی	نویســندگان	بــه	صــورت	جــدی	در	پــی	
ــد،	 ــعی	دارن ــان	س ــهb	اســت.	ایش ــت	ائم ــام	و	منزل ــتند،	مق ــی	از	آن	هس تقدس	زدای
ــه	منصــب	الهــی	و	قدســی	را	از	ائمــه	 ــا	زمینــی	جلــوه	دادن	مقــام	امامــت،	هــر	گون ب
طاهریــن	نفــی	کننــد.	آنــان	حداکثــر	چیــزی	کــه	بــرای	ائمــه	ثابــت	می	کننــد	»علمــای	
ــی،	1389	ش:	 ــی	طباطبای ــور،	1385	ش:	102-92؛	مدرس ــت؛	)کدی ــودن	اس ــرار«	ب اب
ــی،	 ــم	لدن ــی	خاصــی	همچــون	عل ــچ	ویژگ ــان	هی ــه	ایش ــا	ک ــن	معن ــه	ای 87	و	73(	ب
عصمــت،	نصــب	الهــی	و	واســطه	فیــض	بیــن	خالــق	و	مخلــوق	بــودن	ندارنــد؛	بلکــه	
فقــط	علمایــی	بودنــد،	عالــم	بــه	دیــن	و	عامــل	بــه	احــکام؛	جــز	ایــن	ویژگــی	خاصــی	
نداشــته	اند	کــه	موجــب	امتیــاز	آن	هــا	از	مــردم	شــود.	ســید	حســین	مدرســی	طباطبایــی	
در	کتــاب	»مکتــب	در	فرآینــد	تکامــل«	4	و	محســن	کدیــور	در	مقــاالت	و	ســخنرانی	های	

1 »شما )اهل بیت عصمت( به سوى خدا می  خوانید و به او راهنمایی می  کنید...«.

2 »مطیع فرمان الهی هستید، قیام به امر او می  کنید، عامل به اراده او هستید و...«.
ــاك نمــود و پلیــدى  هــا را از شــما دور  ــد از لغزش هــا نگــه داشــت، از فتنــه  هــا ایمــن گردانیــد، از آلودگــی پ 3 »شــما را خداون

گردانیــد و تطهیرتــان کــرد«.
4 »مكتــب در فرآینــد تكامــل« عنــوان کتابــی اســت ناظــر بــه تطــور مبانــی فكــرى تشــیع در ســه قــرن اول هجــرى؛ نــگارش 
اصلــی ایــن کتــاب در حــدود بیســت ســال پیــش بــه زبــان انگلیســی انجــام پذیرفتــه و مؤلــف آن را پاســخ بــه نیــازى در شــرایط 
زمانــی، مكانــی و فرهنگــی خــاص تلقــی می كنــد. از ایــن رو، ظاهــرًا مؤلــف نســبت بــه ترجمــه و پخــش آن در جامعــه ایرانــی 
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خــود	چنیــن	بیــان	می	کننــد:	کــه	اندیشــه	غالــب	در	میــان	علمــای	شــیعه	در	قــرون	اولیه	
معتقــد	بــوده	انــد،	ائمــهb	منصــوب	خــدا	نیســتند	و	علــم	لدنــی	و	عصمــت	ندارنــد	و	
اعتقــاد	بــه	وجــود	چنیــن	صفاتــی	-	نصــب	الهــی،	علــم	لدنــی	و	عصمــت	-	بــرای	اهل	
بیــت	نــزد	علمــای	قــرون	ســوم	تــا	پنجــم	غلــو	شــمرده	می	شــد	و	در	قــرون	بعــد	پیــدا	

شــده	اســت.	)بلندقامــت	پــور؛	ملکیــان،	1391	ش:	49(
سید	حسین	مدرسی	در	این	زمینه	می	نویسد:

»علمــای	قــم	تصمیــم	گرفتنــد	کــه	هــر	کســی	را	کــه	بــه	ائمــه	نســبت	فــوق	بشــری	
بدهــد،	بــه	عنــوان	غالــی	معرفــی	و	چنیــن	کســانی	را	از	شــهر	خــود	اخــراج	کننــد«1؛	
)مدرســی	طباطبایــی،	همــان:	83(	»و	دانشــمندان	حــوزه	قــم	کــه	در	ایــن	دوره	عالی	ترین	
ــه	قــدرت	و	 ــان	قــرن	چهــارم،	ب ــا	پای ــد،	ت مقــام	و	مرجــع	علمــی	جامعــه	شــیعه	بودن
شــدت،	ضــد	مفوضــه	باقــی	مانــده	و	بــا	انتســاب	هــر	گونــه	وصــف	فــوق	بشــری	بــه	
ائمــه	برخــورد	ســخت	می	کردنــد«.	)همــان:	94(	ایشــان	از	قــول	ابــن	قبــه	نقــل	می	کنــد:	
ــد،	ائمــه	اطهــار	تنهــا	دانشــمندانی	برجســته	و	 ــر	خــالف	آنچــه	غالیــان	می	گفتــه	ان »ب

پرهیــزکار	و	عالــم	بــه	شــریعت	بــوده	و	بــر	غیــب	آگاه	نبــوده	انــد«.	)همــان:	227(
کدیور	نیز	در	این	زمینه	می	نویسد:

مشــایخ	قــم	منکــر	انتســاب	اوصــاف	فوق	بشــری	بــه	ائمــه	و	از	قائــالن	بــه	رویکرد	
ــدگان	رســمی	جامعــه	 ــرن	نماین ــد	و	در	حــدود	دو	ق ــوده	ان ــه	امامــت	ب بشــری	ب
شــیعی	محســوب	می	شــده	اند.	بــر	اســاس	تحقیــق	مامقانــی،	آنچــه	را	ایشــان	غلــو	
در	حــق	ائمــه	می	شــمردند،	امــروز	)و	از	حــدود	قــرن	پنجــم(	از	ضروریــات	مذهب	

شــیعه	در	اوصــاف	ائمــه	محســوب	می	شــود.	)کدیــور،	همــان(
نســبت	غلــو	بــه	منکــران	ســهو	النبــی	و	امــام،	نشــان	از	نگاهــی	بشــری	بــه	ائمــه	
ــد؛	در	 ــرا	بشــری	ائمــه	بوده	ان ــی	شــک	از	منکــران	اوصــاف	ف دارد.	مشــایخ	قــم	ب
ــن	 ــم	ائمــه	کمتری ــه	تعالی ــا	ب ــزام	شــرعی	آن	ه ــی	و	الت ــد	دین ــن	اینکــه	در	تعه عی

تردیــدی	نیســت«.	)همــان(
ــادی	در	رد	آن	 ــه	وارد	شــده	اســت	و	مقــاالت	زی ــن	نظری ــه	ای نقدهــای	بســیاری	ب
خرســند نبــوده و بــه نوعــی آن را »تحریــک ســاکن« می دانســته، لیكــن کتــاب در همــان کشــور آمریــكا )اقامتــگاه مؤلــف( توســط 
ــاه ســال  ــر می شــود و ســرانجام در مهــر م ــران در تعــداد معــدودى تكثی ــاه ترجمــه می گــردد و در ای ــزد پن ــاب آقــاى هاشــم ای جن

1386، انتشــارات کویــر بــا مقدمــه اى از نویســنده منتشــر و روانــه بــازار کتــاب می كنــد. )هدایــت افــزا، 1388 ش: 98(
1 وى بــا ارائــه شــواهد تاریخــی و مســتندات روایــی در پــی اثبــات ایــن فرضیــه اســت کــه مبانــی اساســی اندیشــه شــیعیان امامی، 
چــون صفــات امامــان و مســأله مهدویــت در کشــاکش بحث هــاى غالیــان و مقّصــران تغییراتــی یافتــه و آنچــه امــروز بــا عنــوان کالم 
رســمی شــیعه امامــی شــهرت دارد، بیشــتر تحــت تأثیــر اندیشــه غالیــان شــیعه شــكل گرفتــه اســت. بــه گمــان ایشــان، اصحــاب 
اّولیــه امامــان شــیعه، آنــان را در حــّد علمــاى ابــرار می شــمرده انــد و صفاتــی چــون عصمــت و علــم فــوق العــاده بــراى آنــان قائــل 

نبــوده انــد. )مدرســی طباطبایــی، همــان: 83-87(
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نوشــته	شــده	اســت.	)بــرای	نمونــه	ر.ک:	معجــزه	بــودن	مقــام	امامــت،	عبــداهلل	جــوادی	
آملــی،	روزنامــه	کیهــان،	24	آذر	1387	ش(	مــا	در	ایــن	مجــال	مختصــر	بــه	دنبــال	نقــد	
ــه	 ــر	را	ب ــخ	های	دقیق	ت ــم	و	پاس ــاه	می	کنی ــاره	ای	کوت ــط	اش ــتیم،	فق ــه	نیس ــن	نظری ای

ــم. ــرم	واگــذار	می	کنی ــده	محت خوانن
ــاب	و	شــیوه	ارجــاع	و	اســتداللی	کــه	مؤلــف	در	 ــن	کت بررســی	دقیــق	مباحــث	ای
اثبــات	نظــر	خــود	بــه	کار	بــرده	اســت،	اشــکاالت	ایشــان	را	در	شــیوه	پژوهــش	نمایــان	

ــن؛	خســروپناه،	1392	ش:	24( ــی	مبی ــد.	)قربان می	کن
برخی	از	اشکاالت	کلی	روش	شناسی	علمای	ابرار	عبارتند	از:

1-	عدم	ذکر	مستند	در	برخی	مباحث	مهم.
2-	تحلیل	غیر	روش	مند.

3-	مغالطه	در	استفاده	از	منابع.
4-	کاربرد	معیار	غیر	معتبر.

ــن؛	 ــی	مبی ــیعه.	)ر.ک:	قربان ــوام	ش ــی	ع ــان	و	برخ ــادات	امام ــن	اعتق ــز	بی ــدم	تمای 5-	ع
ــان:	25-29( ــروپناه،	هم خس

برخی	از	اشکاالت	در	روش	شناسی	در	بعد	کالمی	این	نظریه	عبارتند	از:
1-	عبــور	از	تاریــخ	کالم	بــه	نتایــج	کالمــی؛	2-	خلــط	بیــن	اعتقــادات	مفوضــه	و	

ــه.	)ر.ک:	همــان:	30( امامی
برخی	از	اشکاالت	در	روش	شناسی	روایی	این	نظریه	عبارتند	از:

1-	تشــکیک	در	اعتبــار	کتــب	روایــی	موجــود؛	2-	دوگانگــی	در	مواجهــه	بــا	متــون	
روایــی	و	مصــادر	حدیثــی؛	3-تحمیــل	پیــش	فــرض	بــر	منابــع	روایــی.	)همــان:	33(

شماری	از	اشکاالت	در	روش	شناسی	تاریخی	این	نظریه	عبارتند	از:
1-گزینشــی	بــودن	گزارش	هــای	تاریخــی؛	2-	ارزش	داوری	بــر	اســاس	باورهــای	
ــه	اســتعمال	 ــن	نظری ــی	ای ــن	یکــی	از	اشــکاالت	روش	شــناختی	رجال کالمــی.	همچنی

معیــار	نادرســت	اســت.	)همــان:	36(
بنابرایــن	ایــن	نظریــه،	از	ابعــاد	مختلــف	دچــار	اشــکال	اســت	و	نتیجــه	درســتی	بــه	
ــی	مبیــن؛	خســروپناه،	 ــال	نخواهــد	داشــت.	)جهــت	اطالعــات	بیشــتر:	ر.ک:	قربان دنب

1392	ش(
همچنیــن	دقــت	در	آیــات	قرآن	)بقــره:	124؛	نســاء:	59؛	احــزاب:33؛	جــن	26	و	27؛	
رعــد:	34(	و	روایــات	پیامبــر	اکــرم,		و	ائمــه	نشــان	می	دهــد	بــا	وجــود	اینکــه	پیــروان	
نظریــه	علمــای	ابــرار،	عقایــد	خــود	را	مطابــق	بــا	آیــات	قــرآن	و	روایــات	اهــل	بیــت		
و	ســیره	پیامبــر	می	داننــد،	ایــن	نظریــه	بــه	درســتی	قابــل	نقــد	اســت.	)ر.ک:	محمــدی	
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ری	شــهری،	1421	ق(	چنانچــه	خداونــد	در	قــرآن	کریــم،	صفــات	علــم	و	عصمــت	را	
عــالوه	بــر	پیامبــران	خــود	بــه	افــراد	دیگــری	هــم	نســبت	داده	و	از	هرگونــه	خطــا	و	
اشــتباه	مبــرا	می	دانــد.	کتــب	ســیره	و	احادیــث	نیــز	بــه	تبعیــت	از	آیــات	قــرآن	بــه	ذکــر	
ایــن	جایــگاه	عظیــم	خــدادادی	با	اســتفاده	از	ســخنان	پیامبــر	اکــرم	,		و	ائمــه	پرداخته	اند.	
بدیــن	ترتیــب،	اگــر	»نظریــه	علمــای	ابــرار«	را	نظریــه	ای	درون	مکتبــی	محســوب	کــرده	
و	آن	را	داخــل	در	مکتــب	تشــیع	فــرض	نماییــم،	نشــان	دادن	نقــاط	ضعــف	آن	از	طریــق	
ــا	اســتفاده	از	اســتدالالت	 ــر	ایــن	صــورت	ب ــات	میســر	می	باشــد.	در	غی آیــات	و	روای
کالمــی	و	فلســفی	می	تــوان	اشــکاالت	آن	را	آشــکار	نمــود.	)جهــت	اطالعــات	بیشــتر:	

ر.ک:	حــاج	حســینی؛	فوالدگــر؛	بی	تــا(

نتیجه گیری
از	آنچه	گفته	شد،	نتایج	زیر	به	دست	آمد:

»غلــو«	بــه	معنــای	تجــاوز	از	حــد	و	مــرز	شــرعی	اســت	و	بــا	رکــن	اصلــی	دیــن	
ــش	از	 ــامg،	بی ــرa	و	ام ــه	پیامب ــن	دارد.	اگــر	کســی	نســبت	ب ــد،	تبای ــی	توحی یعن
آنچــه	در	شــرع	آمــده،	مقــام	و	موقعیــت	دینــی	و	دنیایــی	قایــل	باشــد،	»غالــی«	و	گزافــه	
گوســت	و	اگــر	بــه	کمتــر	از	آن	بــاور	داشــته	باشــد	مقصــر	اســت.	بیــان	فضائــل،	بیــش	

از	حــد	نیــز،	»غلــو«	شــناخته	مــی	شــود.
قــول	بــه	الوهیــت،	حیــات	پیامبــر,	و	ائمــهb	و	اعتقــاد	بــه	واگــذاری	خلــق	و	رزق	بــه	
ــان،	از	افــکار	غلوآمیــز	اســت.	اینــان،	آدمیــان	را	بــه	خــدا	تشــبیه	کرده	انــد.	حلــول،	 آن
اتحــاد،	تناســخ،	اباحی	گــری،	قــول	بــه	اشــباح،	اعتقــاد	بــه	علــم	غیــب،	باالصالــه،	بــرای	
امــام	برخاســته	از	اندیشــه	غالیــان	اســت	و	معتقــد	بــه	آن	گمراه.اندیشــه	های	غلوآمیــز،	
از	زمــان	امیرالمؤمنیــنg آغــاز	شده	اســت	و	باعــث	خســارات	فراوانــی	بــه	مذهــب	

تشــیع	شــده	اســت.
امامــان	شــیعه،	مبــارزه	شــدید	و	ســختی	را	بــا	غالیــان	داشــتند.	علمــای	راســتین	شــیعه	
نیــز،	بــه	پیــروی	از	ائمــهb	بــا	غالیــان	مبــارزه	کــرده	انــد	و	کتاب	هــای	متعــددی	در	

ــته	اند. ــان	نگاش رد	آن
زیــارت	جامعــه	کبیــره	کــه	در	آن	فضایــل	فراوانــی	از	ائمــه	آمده	اســت	از	هرگونــه	تعبیــر	

غلوآمیــزی	مبّرا	اســت.	
نظریه	علمای	ابرار	که	مقام	ائمه	را	تنّزل	می	دهد	به	دالیل	فراوانی	مردود	است.
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راغــب	اصفهانــی،	حســین	بــن	محمــد	)1412	ق(،	المفــردات	فــي	غریــب	القــرآن،	-	

دمشــق	بیــروت:	دارالعلــم	الــدار	الشــامیه.
ربّانی	گلپایگانی،	علی	)1392	ش(،	درآمدی	بر	شیعه	شناسی،	قم:	المصطفی.-	
ســلوم	ســامرائی،	عبــد	اهلل	)1392	ق(،	الغلــو	و	الفــرق	الغالیــۀ	فی	الحضارۀ	االســالمیۀ،	-	

بغــداد:	دارالحریــۀ	للطباعۀ.
صــدوق،	محمــد	بــن	علــی	)1371	ش(،	االعتقــادات،	محمدعلــی	حســنی،	تهــران:	-	

اســالمیه.
	_____________		)1404	ق(،	من	ال	یحضره	الفقیه،	قم:	جامعه	مدّرسین.-	
صفــری	فروشــانی،	نعمــت	اهلل	)1388	ش(،	غالیــان	کاوشــی	در	جریان	هــا	و	برآیندهــا	-	

تــا	پایــان	ســده	ســوم،	مشــهد:	چــاپ	آســتان	قــدس	رضوی.
علی	بن	ابیطالب	)1390	ش(،	نهج	البالغه،	علی	شیروانی،	قم:	نشرمعارف.-	
قمی،	عباس	)1390	ش(،	مفاتیح	الجنان،	قم:	آیین	دانش.-	
ــه	علمــای	-	 ــی	نظری ــت	فرامــوش	شــده؛	بازخوان ــور،	محســن	)1389	ش(،	قرائ کدی

ــه	اســالم	شــیعی	از	اصــل	امامــت،	مدرســه،	ش	3. ــرار،	تلقــی	اولی اب
مجلســی،	محمدباقــر	)بی	تــا(،	بحــار	األنــوار	الجامعــۀ	لــدرر	أخبــار	األئمــۀ	األطهــار،	-	

بیــروت:	مؤسســۀ	الوفــاء.



ــم:	مؤسســه	فرهنگــی	اســالمی	-	 ــن،	ق ــا(،	روضــه	المتقی ــی	)بی	ت مجلســی،	محمدتق
کوشــانپور.

محمــدی	ری	شــهری،	محمــد	)1421	ق(،	موســوعه	امــام	علــی	بــن	ابیطالــب،	قــم:	-	
دارالحدیــث.

مدرســی	طباطبایــی،	حســین	)1387	ش(،	مکتــب	در	فراینــد	تکامــل	نظــری	بــر	تطّور	-	
مبانــی	فکــری	تشــیع	در	ســه	قــرن	نخســتین،	هاشــم	ایــزد	پنــاه،	تهــران:	کویر.

ــروت:	دار	-	 ــه،	بی ــادات	االمامی ــح	اعتق ــن	محمــد	)1414	ق(،	تصحی ــد	ب ــد،	محم مفی
ــع. ــد	للطباعــۀ	و	النشــر	و	التوزی المفی

نوری،	میرزا	حسین	)1384	ق(،	نجم	الثاقب،	قم:	مسجد	جمکران.-	
ــل،	-	 ــد	تکام ــب	در	فراین ــاب	مکت ــی	در	کت ــزا،	محمــود	)1388	ش(،	تأّمل ــت	اف هدای

کتاب	هــای	دیریــن،	ش	142.
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وهابیت و محو آثار اسالمی1
سیدجعفرحسینی 2

چکیده
پایــه	هــای	فکــری	جریــان	وهابیــت،	بــه	وســیله	ی	»ابــن	تیمیــه«	پــی	ریــزی	
ــه	کمــک	ســرویس	های	جاسوســی	 ــد	الوهــاب«،	ب ــن	عب ــه	دســت	»محمــد	ب و	ب
اســتعمارگران،	بــه	ویــژه	انگلیــس	مســتحکم	گشــت.	زیــرا	اســتعمارگران	در	پــی	
ایجــاد	درگیــری	درونــی،	میــان	جهــان	اســالم	بودنــد.	بــه	همیــن	منظــور	وهابیــت	
و	تکفیری	هــا	را	بــه	خدمــت	گرفتنــد،	تــا	اهــداف	آنــان	را	محقــق	ســازد.	اکنــون	
ایــن	نوشــته،	بــه	همیــن	موضــوع	می	پــردازد.	ابتــدا	شــناخت	پیشــوای	وهابیــت،	
آل	ســعود،	پیونــد	آن	دو	و	ذکــر	بخشــی	از	جنایاتشــان	و	در	دو	فصــل	بعــدی،	بــه	
بحــث	و	بررســی	وهابیــت	عامــل	دســت	اســتعمار،	کــه	بــا	محــو	و	نابــودی	آثــار	
اســالمی،	خســارات	فراوانــی	بــر	دنیــای	اســالم	تحمیــل	کرده	انــد	و	در	حــال	حاضر	

ــد. ــع	اســرائیل	و	غــرب	گام	برمی	دارن ــن	مناف درجهــت	تأمی
کلیــد واژه هــا:	ســلفی،	تکفیــر،	محمد	بــن	عبد	الوهــاب،	آل	ســعود،	اســتعمار،	

آثــار	فرهنگــی	و	تاریخی.

1 تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۹/۱۲  _ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
2 دانش پژوه دوره کارشناسی فقه و معارف اسالمی، جامعه المصطفیk العالمیه، مشهد مقدس
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مقدمه
ــا	توســل	و	شــفاعت،	کــم	و	بیــش	در	همــان	 ــر	و	مخالفــت	ب ــان	تکفی اصــل	جری
صــدر	اســالم	وجــود	داشــته	اســت،	کــه	افــرادی	نظیــر	معاویــه،	مــروان	حکــم	و	حجاج	
ــه«،)661-	728ق(	 ــن	تیمی ــور	»اب ــا	ظه ــت.	ب ــن	چهره	هاس ــاخص	ترین	ای ــی،	از	ش ثقف
پدیــده	ی	تکفیــر	وارد	مرحلــه	تــازه	ای	شــد.	زیــرا	بــه	تدویــن	کتــاب	و	تکفیــر	بعضــی	از	
مســلمانان	انجامیــد.	امــا	بــه	همــت	و	مجاهــدت	علمــای	دل	ســوز	اســالم،	افــکار	شــوم	
ابــن	تیمیــه	بــه	فراموشــی	و	بایگانــی	تاریــخ	ســپرده	شــد.	تــا	اینکــه	در	قــرن	یازدهــم،	
ایــن	اندیشــه	های	مســموم	و	خفتــه	از	خــواب	پانصــد	ســاله	بیــدار	و	بــار	دیگــر	موجــب	
التهــاب	جامعــه	اســالمی	شــد.	چــون	افــکار	»پســرعبد	الوهــاب«	)1111-1207ق(	کــه	
ــرار	 ــتان	ق ــل	جاسوســی	انگلس ــورد	پســند	عوام ــود،	م ــدرو	ب ــی	خــودرأی	و	تن جوان
ــن	 ــه«	محمدب ــم	»دِرِعی ــا	حاک ــکاری	وی	را	ب ــنایی	و	هم ــه	ی	آش ــان	زمین ــت	و	آن گرف
ســعود،	جــد	اعــالی	آل	ســعود	فراهــم	کردنــد.	اینجــا	بــود	کــه	زیــر	نظــر	جاسوســان	و	
مشــاوران	انگلیســی،	فتــوی	و	شمشــیر	بــه	یــاری	یکدیگر	شــتافه	و	جان،	مــال	و	نوامیس	
ــار	فرهنگــی	و	تاریخــی	مســلمانان	نیــز	یکــی	پــس	از	 مســلمین	را	نشــانه	رفتنــد	و	آث
ــا	خــاک	یکســان	شــد.	ایــن	حرکــت	ویرانگــر	و	شــرم	آور	وهابیــت	ادامــه	 دیگــری	ب
داشــت،	تــا	اینکــه	کم	کــم	خورشــید	امپراطــوری	»بریتانیــا«	رو	بــه	افــول	نهــاد	و	آمریــکا	
جــای	آن	را	در	منطقــه	گرفــت.	ایــن	بــار	فرقــه	»وهابیــت«،	در	اســتخدام	اهــداف	شــوم	
سیاســت	های	آمریــکا	و	بعضــی	از	کشــورهای	اروپایــی	در	آمــد،	تــا	ضمــن	تأمیــن	منافع	
ــا	ایجــاد	گروه	هــای	تروریســت	و	افراطــی	و	آشــفته	ســاختن	فضــای	منطقــه	 ــان،	ب آن
ــت	مســلمانان	را	 ــای	هنگف ــرزمین	های	اســالمی	و	ثروت	ه ــاًل	س ــم	عم ــه،	ه خاورمیان
در	خدمــت	آمریــکا	و	غــرب	قراربدهــد	و	هــم	از	رژیــم	صهیونیســتی	محافظــت	نمایــد.	
اینــک	نوشــته	ای	را	کــه	فــراروی	خویــش	داریــد،	بــه	بررســی	مباحــث	ذیــل	می	پــردازد:
بخــش	اول:	در	شــناخت	و	شــکل	گیری	وهابیــت،	ماهیــت	آل	ســعود	و	ذکــر	برخــی	

از	جنایاتشان.
بخش	دوم:	وهابیت	ابزار	دست	استعمار	و	پرورش	یافته	در	دامان	آنان.

ــالم،	و	 ــی	و	تاریخــی	اس ــار	فرهنگ ــیاری	از	آث ــودی	بس ــو	و	ناب ــوم:	مح بخــش	س
ــتعمارگران.	 ــود	و	اس ــع	یه ــه	مناف ــت	ب خدم
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بخش اول: در شناخت وهابیت
۱- بیان چند واژه

ــر	 ــد	واژه	پ ــان	چن ــار	اســالمی«،	بی ــت	و	محــو	آث ــه	بحــث	»وهابی پیــش	از	ورود	ب
کاربــرد،	مثــل:	ســلفی،	تکفیــری،	آثــار	فرهنگــی،	اســتعمار،	الزم	بــه	نظــر	می	رســد،	تــا	

خواننــده	عزیــز	در	ادامــه	مباحــث،	دچــار	ســردرگمی	نشــود:
ســلفی:	»َســَلَف«	فعــل	ماضــی،	بــه	معنــای	گذشــته	اســت	و	»َســَلف	الّرجــل«	نیاکان	
ــاده	 ــن	م ــاده	ســلف(	بنابرای و	گذشــتگان	شــخص،	)جوهــری،	1404ق،	ج4:	1376،	م
ســلف	در	علــم	لغــت	بــه	معنــای	گذشــتگان	و	پیشــینیان	اســت.	اّمــا	ســلف	در	اصطالح	

بــه	معانــی	ذیــل	بــه	کار	رفتــه	اســت:
1-	ســلف	تنهــا	بــه	صحابــه،	تابعیــن	و	تابعیــن	تابعیــن	اطــالق	می	شــود	و	ســلفی	

کســی	اســت	کــه	پیــروی	آنــان	باشــد.)الجکینی،	1420ق	:3(
2-	ســلف	بــه	معنــای	ســه	قــرن	اّولیــه	اســالم	اســت	و	ســلفی	کســی	اســت	کــه	

ــی،	1423:	9( ــد.	)بوط ــت	می	کن ــا	تبعی ــن،	از	آن	ه ــم	دی ــت	فه جه
بنــا	برایــن،	ســلف	همــان	مســلمانان	قــرون	اّول،	از	صحابــه،	تابعیــن	و	تابعیــن	آنــان	

اســت	و	ســلفی	افرادی	انــد	کــه	مدعــی	پیــروی	از	آن	هــا	هســتند.
تکفیــری:	نــام	دیگــری	اســت	کــه	بــر	وهابی	هــا	اطــالق	شــده	اســت.	زیــرا	آن	هــا	
بــا	مّوحــد		دانســتن	خــود	و	حــق	پنداشــتن	عقائــد	محمــد	بــن	عبدالوهــاب،	ســایر	فرق	
ــه	 ــد.	)طبســی،	1391ش:	20(	ب ــر	می	کنن و	مذاهــب	اســالمی	را	باطــل	دانســته	و	تکفی

همیــن	دلیــل	مشــهور	بــه	تکفیــری	شــده	اند.
آثــار فرهنگــی:	مــراد	از	آثــار	فرهنگــی	و	تاریخــی	در	ایــن	نوشــته،	مجمــوع	بناهای	

تاریخــی،	اعــم	از	آرام	گاه	هــا،	مســاجد	و	ســایر	اماکــن	دینــی	و	مذهبی	اســت.	
ــا	 ــی	آن،	ب ــع	طبیع ــتفاد	از	مناب ــف	و	اس ــر	ضعی ــوی	ب ــور	ق ــلط	کش ــتعمار:	تس اس
تزویر،)دانشــگر،	1388ش:	64(	و	بــه	خدمــت	گرفتــن	نیــروی	انســانی،	به	بهانــه	ی	نابجای	
ایجــاد	آبادانــی	و	رهبــری	مــردم	آن	بــه	ســوی	ترقی.)معیــن،	1385،	ج1:	252(	در	اصطالح	
ــه	معنــای	تصــرف	عدوانــی	دولتــی	قــوی،	مملکــت	ضعیــف	را	و	 کنونــی،	اســتعمار:	ب

غصــب	امــوال	و	پایمــال	کــردن	حقــوق	وی	در	آنجا.)دهخــدا،	1377،	ج2:	2167(			

2- جریان شکل گیری وهابیت
ــد	 ــع	نج ــه«	از	تواب ــهر	»ُعیَینَ ــال	1111ق	در	ش ــی	در	س ــاب	تمیم محمدبن	عبدالوه
متولــد	شــد	و	نزدیــک	بــه	یــک	قــرن	زندگــی	کــرد	و	در	حــدود	ســال	1207ق	چشــم	
از	جهــان	فروبســت.	پــدرش	عبــد	الوهــاب	از	علمــای	حنبلــی	و	مــردی	صالــح	و	متقــی	
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بــود	و	از	قضــات	شــهر	محســوب	می	گشــت.	محمــد	تــا	دوران	نوجوانــی	در	زادگاهش	
زیســت	و	فقــه	حنبلــی	را	نــزد	پــدرش	آموخــت،	آنــگاه	جهــت	ادامــۀ	تحصیــل	راهــی	
مّکــه	و	مدینــه	شــد.	»ســید	احمــد	زینــی	َدحــالن	شــافعی«	و	مفتــی	مّکــه	مکرمــه	در	

مــورد	او	مــی	نویســد:
بنیانگــذار	ایــن	فرقــۀ	نادرســت،	شــخصی	بــه	نــام	محمــد	بــن	عبدالوهــاب	بــود	
ــاخت.	والدت	او	در	 ــراه	س ــیاری	را	گم ــردم	بس ــرد	و	م ــر	ک ــادی	عم ــی	زی و	مّدت
ــرگ	آن	 ــن،	م ــاد	و	بعضــی	از	مورخی ــاق	افت ــش	در1200ق	اتف ــال1111	و	مرگ س

ــالن،	1386ش:	20( ــی	دح ــرده	اند.)زین ــط	ک ــال	1206	ضب ــث	را	در	س خبی
	در	ایــن	میــان	نکتــۀ	قابــل	تأمــل،	پیرامــون	شــخصیت	فرزنــد	عبدالوهاب	این	اســت	
کــه	وی	در	دوران	خــرد	ســالی	عالقــۀ	فراوانــی	بــه	مطالعــۀ	سرگذشــت	مدعیــان	نبوت	و	
پیامبــران	دروغیــن	ماننــد:	مســیلمۀ	کــّذاب،	َســجاح	و...	داشــته	است.)طبســی،	1391ش:	
ــرود	کــه	 ــوده	و	همــان	راهــی	را	ب ــان	ب 96(	همــواره	آرزو	می	کــرده	کــه	کاش	مثــل	آن

ــد،	1370ش:	17( ــا	رفته	اند.)محم آن	ه
اگــر	گــزارش	مذکــور	درســت	باشــد،	حاکــی	از	آن	اســت	کــه	شــیخ	از	همــان	آغــاز،	
ســودای	رهبــری	را	در	ســر	می	پرورانــده	و	ســر	انجــام	ایــن	افــکار	در	دعــوت	وهابیگری	
ــر	تمــام	فــرق	اســالمی	پرداخــت	و	دیگــران	را	 ــه	تکفی جلــوه	کــرد،	از	ایــن	جهــت	ب
ــذاران	 ــن	شــیوه	همــۀ	بدعت	گ ــد	و	ای ــذار	نامی ــادان،	مشــرک	و	بدعــت	گ جاهــل	و	ن
و	فرقه	ســازان	است.)ســبحانی،	1383ش،	ج3:	55(	بســیاری	از	نویســندگان	و	محققــان	
نیــز	معتقدنــد	کــه	پیشــوای	وهابیــت	از	همــان	اوایل	جوانــی	دارای	نظــرات	نــادر،	عقائد	
ــاتید	وی	 ــن	از	اس ــه	دو	ت ــی	ک ــت.	زمان ــن	بوده	اس ــارج	از	روح	دی ــه	های	خ و	اندیش
ــی،	 ــندی	حنف ــات	س ــیخ	محمد	حی ــافعی	و	ش ــلیمان	ش ــیخ	محمدبن	س ــای	ش ــه	نام	ه ب
ســخنان،	عقائــد	و	گرایش	هایــش	را	دریافتنــد،	پــی	بــه	انحــراف	و	گمراهــی	اش	بردنــد	و	
بــا	نگرانــی	نســبت	بــه	آینــدۀ	او	گفتنــد:	»اگــر	ایــن	فــرد	به	تبلیــغ	دیــن	بپــردازد،	گروهی	
را	گمــراه	خواهــد	کرد«.)صدقــی	زهــاوی،	198م:	17(	پــدرش	عبــد	الوهــاب	کــه	خــود	
از	علمــای	حنبلــی		و	مــردی	صالحــی	بــود،	وقتــی	متوّجــه	انحــراف	فرزنــدش	شــد،	بــه	
نصیحــت	و	ارشــاد	وی	پرداخــت،	اّمــا	نــه	تنهــا	تأثیــری	نداشــت،	بلکــه	برگمراهــی	و	
لجاجتــش	نیــز	افــزوده	شــد.	زمانــی	کــه	پــدر	از	هدایــت	او	ناامیــد	گشــت،	وی	را	بــه	
بــاد	ســرزنش	گرفــت	و	از	خــودش	رانــد	و	همــواره	مــردم	را	نیــز	از	شــّرش	بــر	حــذر	
ــد،	از	 ــاد	و	هــرگاه	او	را	می	دیدن ــذا	از	چشــم	مــردم	افت می	داشــت	و	هشــدار	مــی	داد.	ل
کنــارش	دور	می	شــدند	و	علمــای	حنابلــه	نیــز	بــر	او	غضــب	کردنــد	و	از	محافــل	علمی	
خــود	بیرونــش	راندنــد.	تــا	جــای	کــه	برادرش	شــیخ	ســلیمان	بــن	عبــد	الوهــاب،	اّولین	
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کتــاب،	بــه	نــام	»الصواعــق	االلهیــه	فــی	الــرد	علــی	الوهابیــه«	را	بــر	رّد	افــکار	انحرافــی	
ــدۀ	محمــد	 ــه	اندیشــه	های	گمراه	کنن ــی	کــه	علی ــر	فشــار	روان ــر	اث وی	تألیــف	کــرد.	ب
بــن	عبــد	الوهــاب	بــه	وجــود	آمــده	بــود،	تصمیــم	بــر	تــرک	موقتــی	وطنــش	گرفــت،	
تــا	جــّوی	متالطــم	موجــود	فرونشــیند	و	بــه	جهــت	وجــود	چنــد	تــن	از	دوســتانش	در	
بصــره،	راه	عــراق	را	در	پیــش	گرفت.)محمــد،	1370ش:	17و	نیــز	در:	زینــی	دحــالن،	
ــه	بعــد؛	 ــی،	1387ش:	33؛	ســبحانی،	1383ش،	ج3:	54	ب ــن	عامل 1386ش:	ص20؛	امی
طبســی،	1391ش:	95	بــه	بعــد(	پــس	از	اســتقرار	در	بصــره	و	ابــراز	بعضــی	از	افــکار	
مســموم	خــود	و	ملتهــب	ســاختن	فضــای	فکــری	شــهر،	بــا	مخالفــت	شــدید	بــزرگان	و	
علمــای	بصــره	مواجــه	شــد	و	در	نهایــت	تصمیــم	گرفتنــد	که	او	را	از	شــهر	بصــره	بیرون	
کننــد.	در	ایــن	مــورد،	یکــی	از	سرســپردگان	افــکار	وهابیگــری	و	مترجم	رســالۀ	»کشــف	
الشــبهات«	محمــد	بــن	عبــد	الوهــاب	بــه	زبــان	فارســی،	در	مقدمــۀ	آن	مــی	نویســد:	

ــت	 ــد	و	در	وق ــرو	ش ــالن	رو	ب ــت	جاه ــب	و	اذی ــا	تکذی ــه	ب ــود	ک ــن	جاب ای
چاشــت)ظهر(	از	بصــره	بیرونــش	کردنــد.	در	موســم	گرمــای	شــدید	و	در	تابســتان،	
پیــاده	بــه	ســوی	»الزبیــر«	روان	شــد	و	نزدیــک	بــود	کــه	از	تشــنگی	هــالک	شــود،	
خداونــد	مــردی	را	بــا	او	همــراه	کــرد	و	چــون	او	را	از	اهــل	علــم	یافــت،	بــر	االغش	

ســوار	کرد.)مقدمــه	کشــف	الشــبهات،	بــی	تــا،	بــی	جــا،	22(
معــروف	ایــن	اســت	کــه	محمــد	بــن	عبــد	الوهــاب	پــس	از	بصــره،	پنــج	ســال	در	
بغــداد،	یــک	ســال	در	کردســتان،	دوســال	در	همــدان	و	مّدتــی	در	اصفهــان	و	قــم	بــه	
ســربرد.	و	برخــی	معتقدنــد	کــه	پیشــوای	وهابیــان	بــه	شــام	ســفرکرد.)زرکلی،1417ق	
،ج6:	257(	کتابهــای	ابــن	تیمیــه	و	شــاگردش	ابــن	قیــم	را	نیــز	مطالعــه	و	از	آنــان	نســخه	
بــرداری	کرد.)طبســی،	1391ش:	96(	بــر	اســاس	بعضــی	از	گزارشــات،	وی	اکثــر	بــالد	
عــراق،	ایــران،	خراســان	و	تــا	غزنیــن	افغانســتان	نیــز	رفتــه	اســت.)اصفهانی،	1363ش:	
ــاب	 ــد	الوه ــرا	عب ــدرش	بازگشــت.	زی ــگاه	پ ــه«	اقامت ِ ــه	»ُحَریَمل ــس	از	آن	ب 409(	و	پ
ــخ	نجــد	 ــود.	آلوســی	در	تاری ــرده	ب ــوچ	ک ــه	ک ــه	حریمل ــه«	ب ــّدت	از	»ُعیَینَ ــن	م در	ای

می	گویــد:	
ــرد	و	 ــه	می	ک ــدرش	مباحث ــا	پ ــی	ب ــب	علم ــارۀ	برخــی	از	مطال ــد	درب ــیخ	محم ش
نســبت	بــه	عقائــد	مــردم	موضــع	گیــری	می	نمــود.	اّمــا	پــدرش	او	را	از	ایــن	گونــه	
رفتارهــا	منــع	می	کــرد	و	او	ســخنان	پــدرش	را	گــوش	نمی	کــرد	و	در	نتیجــه	کار	

ــزاع	می	کشــید. ــه	ن ــدر	و	پســر	ب پ
	بــا	وجــود	ایــن	تــا	زمانــی	کــه	عبدالوهــاب	در	قیــد	حیات	بود،	پســرش	کمترســخن	
ــت	 ــس	از	درگذش ــی	پ ــی	داد	ول ــه	رخ	م ــان	آن	دو	مجادل ــی	می ــا	گاه ــت	و	تنه می	گف
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پــدرش	در	ســال1153ق،	وی	پــرده	از	روی	عقائــد	خــو	برداشــت	و	بــا	جرأت	بیشــتری	
ــز	از	 ــه	نی ــردم	پســت	و	فرومای ــردم	برخاســت	و	عــده	ای	از	م ــه	نکوهــش	اعمــال	م ب
ــا	اینکــه	مــردم	حریملــه	از	ایــن	پیــش	آمــد	بــه	خشــم	آمــده	 او	طرفــداری	کردنــد،	ت
ــه	 وتصمیــم	بــر	کشــتن	محمدبــن	عبدالوهــاب	گرفتنــد.	بــه	همیــن	دلیــل	او	ناچــار	ب
ســمت	ُعیینــه،	زادگاه	خــود	گریخــت	و	در	آن	جــا	بــا	»عثمــان	بــن	َمعَمــر«	حاکــم	ُعیینه،	
طــرح	دوســتی	ریخــت	و	او	را	بــه	طمــع	ریاســت	»نجــد«	انداخــت.	در	مالقاتــی	کــه	آن	
دو	بــا	هــم	داشــتند؛	قــرار	بــر	ایــن	شــد	کــه	امیــر	اجــازه	دهــد	او	آییــن	جدیــد	خــود	
را	تبلیــغ	کنــد	و	در	مقابــل	شــیخ	هــم	زمینــۀ	تســلط	وی	را	بــر	کّل	نجــد	فراهــم	ســازد.	
آنــگاه	جهــت	اســتحکام	بیشــتر	ایــن	پیمــان،	محمدبــن	عبدالوهــاب	بــا	خواهــر	حاکــم	

بــه	نــام	»جوهــره«	ازدواج	کــرد.	
پــس	از	اســتقرار	در	ُعیینــه،	پســر	عبدالوهــاب	بــه	پــرورش	شــاگردان	و	پــی	ریــزی	
دعــوت	خــود	پرداخــت	و	بــا	همــکاری	طرفدارانــش،	علــی	رغــم	اعتراضــات	مــردم،	
اقــدام	بــه	تخریــب	و	نابــودی	زیارتگاه	هــا	و	اماکــن	مقدســه	کــرد.	از	جملــه	قبــر	»زیــد	
بــن	خطــاب«	بــرادر	خلیفــۀ	دوم	را	بــا	خــاک	یکســان	نمــود.	ایــن	عمل	بی	ســابقۀ	شــیخ	
و	هوادارانــش		شــهر	را	بــه	آشــوب	و	التهــاب	کشــید	و	بــار	دیگــر	آتــش	اعتراضــات	را	
شــعله	ور	ســاخت	و	خبــر	بــه	گوش»ســلیمان	بــن	محمــد«	حاکــم	احســاء	و	قطیــف	کــه	
از	قــدرت	و	نفــوذ	بیشــتری	برخــوردار	بــود،	رســید	و	در	نامــۀ	فــوری	بــه	امیــر	ُعیینــه،	
فرمــان	قتــل	محمدبــن	عبدالوهــاب	را	صــادر	کــرد.	وقتــی	ایــن	پیــام	بــه	عثمــان	بــن	
َمعَمــر	رســید؛	وی	شــیخ	را	مجبــور	بــه	خــروج	از	شــهر	و	ظاهــراً	در	انتخــاب	اقامتــگاه	
جدیــد،	آزاد	گذاشــت.	او	هــم	شــهر»دِرعیّه«	را	برگزیــد.	اّمــا	حاکــم	هنگام	خروج	شــیخ،	
شــخصی	بــه	نــام	»فریــد«	را	بــا	وی	همــراه	کــرد،	تــا	در	مســیر	راه	دِرعیــه،	محمدبــن	
ــرد.	)طبســی،	 ــور	از	دســتور	ســرپیچی	ک ــی	مأم ــاند،	ول ــل	برس ــه	قت ــاب	را	ب عبدالوه

1391ش:	98(	
شــیخ	وارد	دِرعیــه	شــد	کــه	همــان	محــّل	ســکنای	»ُمســیلمۀ	گــّذاب«	بــود.	در	آن	
ــن	 ــد.	محمدب ــن	ســعود،	جــّد	اعــالی	آل	ســعود،	در	آن	حکــم	می	ران زمــان	محمــد	ب
ــت	 ــرد	و	در	نهای ــدام	ک ــک	وی	اق ــه	تحری ــم	ب ــق	زن	حاک ــدا	از	طری ــاب	ابت عبدالوه
موفــق	شــد،	همــان	پیمانــی	را	کــه	بــا	عثمــان	بــن	َمعَمــر	بســته	بــود؛	بــا	محمــد	بــن	
ســعود	منعقد	کنــد.)	امیــن	عاملــی،	1387ش:	36-38؛	ســبحانی،	1383ش،	ج3:	56-57؛	

ــی،	1391ش:	97( طبس
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۳- پیوند نامبارک
همــان	طــور	کــه	در	مباحــث	گذشــته	اشــاره	شــد،	بــا	شکســت	پیمــان	میــان	امیــر	
ُعیینــه	و	پیشــوای	وهابیــت،	محمدبــن	عبدالوهــاب	بــه	ســمت	محمــد	بن	ســعود،	حاکم	
دِرعیــه	رفــت.	همــان	گونــه	کــه	منطقــه	و	مــردم	آن	را	بــه	عثمــان	بــن	َمعَمــر	فروختــه	
بــود؛	ایــن	بــار	بــا	محمــد	بــن	ســعود	معاملــه	کــرد.	بــا	ایــن	دو	شــرط	کــه:	در	صــورت	
ــع	 پیــروزی،	همــکاری	شــیخ	و	امیــر	ادامــه	داشــته	باشــد	و	قطــع	نگــردد	و	شــیخ	مان
گرفتــن	مالیــات	از	مــردم	نشــود	و	در	ایــن	راه	حاکــم	را	همراهــی	کنــد.	بــا	پذیــرش	مفاد	
ــا	ازدواج	 ــت	و	ب ــی-	ســعودی	شــکل	گرف ــن،	اتحــاد	وهاب ــب	طرفی ــه	از	جان پیمان	نام
عبــد	العزیــز،	پســر	محمــد	بــن	ســعود	بــا	دختــر	محمــد	بــن	عبــد	الوهــاب،	همــکاری	
میــان	آنــان	مســتحکم	گشــت؛	ایــن	معاهــده	تــا	بــه	امــروز،	بــا	تقســیِم	دعــوت	بــرای	
آل	شــیخ	و	قــدرت	از	آِن	آل	ســعود،	ادامــه	دارد.)طبســی،	1391ش:	98-99؛	ســبحانی،	

1383ش،	ج3:	58(
خالصــه	بــا	انعقــاد	ایــن	پیمــان	نامــه،	فرزنــد	عبــد	الوهــاب،	بــا	محوریــت	کتــب	ابن	
تیمیــه	و	ابــن	قیــم	جوزیــه،	بــه	تربیــت	شــاگردان	و	ســامان	دهــی	هوادارانــش	پرداخــت	
و	افــرادی	را	کــه	بــه	جبهــه	او	می	پیوســتد،	»الموّحــدون«	نامیــده	می	شــد	و	بــا	تشــبیه	
دعــوت	خــود	بــه	پیامبراکــرمk	کســانی	را	کــه	از	دِرعیــه	بــه	آنــان	ملحــق	می	شــدند،	
ــام	 ــد،	»مهاجــر«	ن ــه	آن	هــا	روی	می	آوردن »انصــار«	و	افــرادی		کــه	از	مناطــق	دیگــر	ب
ــر	 ــرک	و	کاف ــلمانان	را	مش ــه	مس ــی،	1391ش:	101(	وی	هم ــذاری	می	کردند.)طبس گ
می	دانســت	و	دو	شــهر	مقــدس	مکــه	و	مدینــه	را	»دار	الحــرب	و	دار	الکفــر«	می	خوانــد.

)ســایت	فتنه	وهابیــت،	8/16	1388(	
همــان	طــور	کــه	در	گذشــته	بیــان	شــد،	پیشــوای	وهابیــان	از	ســنین	خــرد	ســالی	
بــه	مطالعــۀ	داســتان	هــای	مدعیــان	دروغیــن	نبــّوت،	مثــل	مســیلمۀ	کــّذاب،	ســجاح	و...	
ــان	باشــد	 ــل	آن ــه	مث ــرد	ک ــی	داشــت	)همــان:	96(	و	همــواره	آرزو	می	ک ــۀ	عجیب عالق
و	همــان	راهــی	را	بــرود	کــه	آن	هــا	رفتــه	اند.)محمــد،	1370ش:	17(	شــروع	دعــوت	
وی	نیــز	از	زادگاه	مســیلمۀ	کــّذاب،	شــبهۀ	ادعــای	پیامبــری	محمــد	بــن	عبــد	الوهــاب	
را	تقویــت	کــرده	است.)طبســی،	1391ش:	99(	بــه	ویــژه	اینکــه	شــخصی	از	او	ســؤال	
کــرد:	ایــن	دینــی	کــه	آورده	ای،	متصــل	بــه	اســالم	اســت	یــا	منفصــل	و	جــدا	از	دیــن	
اســالم؟	وی	در	پاســخ	او	گفــت:	»مشــایخ	مــا	و	گذشــتگان	بــه	مــّدت	ششــصد	ســال،	
همگــی	مشــرک	بودنــد.	آن	مــرد	گفــت:	پــس	دیــن	تــو	جدیــد	و	منفصــل	از	اســالم	
اســت	و	ایــن	دیــن	جدیــد	را	از	چــه	کســی	گرفتــه	ای؟!	او	گفــت:	»وحــی إلهــام کالخضــر«  

)طبســی،	1391ش:	100(
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۴- آل سعود یا آل یهود؟! 
سلســلۀ	منســوب	بــه	ســعود	بــن	محمــد	بــن	مِقــِرن	کــه	بــر	بخشــی	از	شــبه	جزیــره	
عربســتان	فرمــان	رانــده	اســت	و	اکنــون	نیــز	بــر	کشــور	عربســتان	ســعودی	کــه	نــام	
ــعود«	 ــام	را	»َس ــن	ن ــان	ای ــد.	فرنگی ــان	می	ران ــه،	فرم ــله	برگرفت ــود	را	از	آن	سلس خ
ــد	 ــک	عب ــالمی،	ج2:	24(	مل ــزرگ	اس ــارف	ب ــره	المع ــند	و	می	خوانند.)دای می	نویس
ــراوان	 ــر	کمک	هــای	ف ــه	ب ــا	تکی ــود	کــه	ب ــز)1293-	1373ق(	نخســتین	کســی	ب العزی
انگلیــس	و	فرانســوی	ها،	اســم	حجــاز	را	بــه	عربســتان	ســعودی	تبدیــل	کرد.)طبســی،	
1391ش:	136-137(	اّمــا	یکــی	از	نویســندگان	لبنانــی	در	مــورد	تاریخچۀ	آل	ســعود	می	
گویــد:	خانــدان	ســعودی،	یهــودی	االصل	انــد	و	نیــای	یهــودی	آن	هــا	»َمرخــای	ابراهیــم	
موشــی«	نــام	دارد.	ایــن	شــخص	بــه	منظــور	تجــارت	بــه	ســرزمین	های	عربی	مســافرت	
می	کــرد	و	بــه	دلیــل	داشــتن	اســم	یهــودی،	بــا	دشــواری	های	فراوانــی	مواّجــه	می	شــد.	
وی	بــرای	رفــع	ایــن	مشــکالت،	اســم	خــود	را	بــه	»ســلیمان	اســالیم«	و	نــام	فرزنــدش	
ــا	دختــری	 ــگاه	از	پســرش	خواســت	کــه	ب ــر	داد.	آن ــرن«	تغیی ــه	»مِق را	از	»مــاک	رن«	ب
یکــی	از	قبایــل	عــرب	ازدواج	کنــد،	تــا	تجارتشــان	رونــق	یافتــه	و	موفّقیتشــان	تثبیــت	
و	تقویــت	گــردد.	ولــی	اعــراب	بــه	دلیــل	عــدم	شــناخت	از	حســب	و	نســب	آنــان،	از	
زن	دادن	بــه	پســر	وی	خــودداری	می	کردنــد.	لــذا	تصمیــم	گرفتنــد	تــا	از	طریــق	بــذل	
و	بخشــش	فــراوان،	خــود	را	بــه	یکــی	از	قبایــل	عــرب	منســوب	کننــد.	از	آن	جــا	کــه	
قبایــل	معــروف	عــرب	از	پذیرفتــن	افــراد	ناشــناس	و	غریبــه	خــودداری	می	کردنــد،	آنهــا	
بــه	قبیلــۀ	بــه	نــام»	المســالیخ«		کــه	شــاخه	ای	از	قبیلــۀ	بــزرک	»عنــزه«	و	در	میــان	قبایــل	
بــه	پســتی	و	فقــدان	تعصــب	معــروف	بــود،	روی	آوردنــد	و	دختــری	از	آن	قبیلــه	را	بــه	
ازدواج	فرزنــدش	درآورد	و	ثمــرۀ	ایــن	وصلــت،	پســری	بــود	بــه	اســم	»محمد«	و	ســپس	
	آل	ســعود	اســت.	ســعود	نیــز	پــس	از	ازدواج	چنــد	 »ســعود«	نامیــده	شــد.	او	همــان	جــِدّ
پســر	بــه	نام	هــای	»مشــاری،	ثنیــان	و	محمــد«	داشــت.	در	ایــن	میــان	محمــد	بــن	ســعود،	
حاکــم	»دِرعیـّـه«	شــد	و»مســتر	همفــر«	جاســوس	معــروف	انگلیســی،	توانســته	بود،	بیــن	
محمــد	بــن	ســعود	امیــر	دِرعیــه	و	محمــد	بــن	عبدالوهــاب،	بنیــان	گــذار	آییــن	وهابیت،	

پیونــد	دوســتی	برقــرار	کنــد.	آن	دو	نیــز	بــه	ترتیــب	زیــر	بــه	توافــق	رســیدند:	
1-	محمــد	بــن	ســعود	حاکــم	دِرعیــه	و	قــدرت	سیاســی	در	نســل	و	خانــدان	او	بــه	

صــورت	موروثــی	باقــی	بمانــد.
ــوادۀ	او	بماند.)محمــد،	 ــا	محمــد	بــن	عبــد	الوهــاب	و	در	خان 2-	زعامــت	دینــی	ب

1370ش:	32-34؛	شــهرآرا،	ش2078،	6(
بعدهــا	نیــز	ملــک	فیصــل،	شــاه	زاده	ســعودی	در	کتاب	خاطراتــش،	پــرده	از	یهودیت	
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ــرا	وی	در	 و		روابــط	گــرم	و	تنگاتنــگ	آل	ســعود	و	رژیــم	صهیونیســتی	برداشــت.	زی
کتابــش	نوشــته	اســت:	»مــا	و	یهــود،	پســرعمو	هســتیم.	لــذا	راضــی	نشــدیم،	آن	گونــه	
کــه	برخــی	می	خواســتند،	آنهــا	را	در	دریــا	غــرق	کنیــم،	بلکــه	می	خواهیــم	بــا	آنــان	در	

فضــای	صلــح	و	امنیــت	زندگــی	کنیــم«.	)ســایت	وهابیــت،	95/9/17(

5- مسلمانان به خاک و خون کشیده می شوند
بــا	اتحــاد	ســعودی-	وهابــی،	بــه	بهانــۀ	مبــارزه	بــا	شــرک	و	مظاهــر	بــت	پرســتی،	
ــی،	توســط	 ــه	حران ــن	تیمی ــۀ	اب ــز	و	خفت ــه	انگی ــکار	و	اندیشــه	های	فتن ــر	اف ــار	دیگ ب
ــّدم«	 ــا	»مهدورال ــدار	شــد	و	ب ــاب،	از	خــواب	پانصــد	ســاله	بی ــد	الوه ــن	عب محمــد	ب
ــان	 ــت.	پیشــوای	وهابی ــان	را	نشــانه	رف ــس	آن ــال	و	نوامی دانســتن	مســلمین،	جــان،	م
ــه	مــّدت	نیــم	قــرن،	 ــا	همــکاری	بــی	دریــغ	آل	ســعود،	از	ســال	1157تــا	1206ق،	ب ب
بــالد	اســالمی	و	مســلمانان	بــی	دفــاع	را	مــورد	حمــالت	مســلحانه	خــود	قــرار	داده	و	
صحنه	هــای	خونینــی	را	در	تاریــخ	اســالم	خلــق	کرده	انــد	و	حتـّـی	دامنــۀ	ایــن	حمــالت	
ــا	ریختــن	خــون	هــزاران	 ــه	نجــف	اشــرف	و	کربــال	هــم	کشــیده	شــد؛	ب وحشــیانه	ب
انســان	بیگنــاه،	زنــان	مســلمان	بســیاری	را	بــه	اصطــالح	خودشــان	بــه	کنیــزی	گرفتــه	
ــه	درد	یتیمــی	و	بینوایــی	مبتــال	 و	ده	هــا	هــزار	کــودک	و	اطفــال	اّمــت	محمــدk	را	ب
ســاختند،	امــوال	مســلمین	را	بــه	یغمــا	بردنــد	و	ارتــکاب	ده	هــا	عمــل	زشــت	و	قبیحــی	
کــه	حتّــی	یهودیــان	بــه	صــورت	مســتقیم،	جــرأت	انجــام	آن	را	بــا	مســلمانان	و	بــالد	
ــی	َدحــالن	شــافعی،	 اســالمی	نداشــتند،	مرتکــب	شدند.)طبســی،	1391ش:	100(	زین

ــد:	 ــاد	می	کن ــگاه	ی ــه	از	آن	حــوادث	جان ــه،	اینگون ــه	مکرم ــی	مّک مفت
بعدهــا	ســتم	و	آزار	آنــان	فزونــی	یافــت	و	بــه	کشــتار	مــردم	و	توســعۀ	آییــن،	بســط	
و	گســترش	نفــوذ	خــود	بــر	آمــده	وآنقــدر	از	مــردم	بــی	گنــاه	کشــتند	کــه	قابــل	
ــی	بــه	 شــمارش	نبــود.	وهابیــان	بــه	یغمــا	و	غــارت	امــوال	مــردم	پرداختــه	و	حتّ

ــی	َدحــالن،	1386ش:	19( ــد.)	زین ــز	رحــم	نمی	کردن ــان	و	کــودکان	نی زن
کارشــان	بــه	آن	جــا	رســید	کــه	اعــالم	کردنــد،	هــر	کــس	بــه	گفته	هــای	پســر	عبــد	
الوهــاب	اعتقــاد	نداشــته	باشــد،	کافــر	و	مشــرک	و	ریختــن	خونش	حــالل	و	گرفتن	

دارایــی	اش	مباح	اســت.)همان:	24(
	ابراهیــم	رفاعــی	حنفــی،	از	محققــان	عراقــی	در	مــورد	رفتارهــای	غیــر	انســانی	آنــان	

ــی	افزاید:	 م
وهابیــان	کســانی	هســتند:	کــه	در	جنــگ	بــا	مســلمین،	منکــرات	بزرگی	مثل	کشــتن	
ــه	کشــتن	اطفــال	می	کننــد	و	آنهــا	هنــگام	 ــی	اقــدام	ب مــردم،	غــارت	امــوال	و	حتّ
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ارتــکاب	ایــن	اعمــال	مــی	گوینــد:	ایــن	هــا	کافرانــد	و	فرزندانشــان	هــم	کــه	بــه	
دنیــا	می	آینــد،	نیــز	کافــر	هســتند.	از	آن	هــا	مشــهور	اســت	کــه	غیــر	از	خودشــان،	

مســلمانان	دیگــر	را	تکفیــر	مــی	کنند.)رفاعــی	حنفــی،	بــی	تــا:	4-2(	
در	نهایــت	کارشــان	بــه	آنجــا	کشــیده	شــد	کــه	هرکــس	قصــد	تبعیــت	از	محمــد	بن	
عبــد	الوهــاب	را	داشــت،	ابتــدا	بایــد	بــه	مشــرک	و	کافــر	بــودن	خــود	اقــرار	می	کــرد،	
تــا	در	آئیــن	وهابیــت	پذیرفتــه	می	شــد	و	اگــر	در	گذشــته	حــج	واجبــی	انجــام	داده	بــود؛	

پیشــوای	وهابیــت	بــه	آنــان	می	گفــت:
ــه	 ــودن	خــود	ب ــرا	آن	را	در	زمــان	مشــرک	ب ــد	زی ــد	حــج	خــود	را	اعــاده	کنی 	بای
جــا	آورده	ایــد	و	مــورد	قبــول	خداونــد	واقــع	نشــده	اســت	و	نیــز	بعــد	از	اجــرای	
ــه	 ــان	ب ــه	آن ــد	و	اینک ــراف	کنی ــان	اعت ــدر	و	مادرت ــر	خــود	و	پ ــه	کف ــهادتین،	ب ش

ــد. ــا	رفته	ان ــر	از	دنی ــت	کف حال
	ســپس	اســامی	تعــدادی	از	علمــا	و	بــزرگان	گذشــته	را	بــر	می	شــمارد	و	طالــب	آئین	
وهابیــت	بایــد	بــه	کفــر	آنــان	شــهادت	دهــد،	در	غیــر	ایــن	صــورت	گشــته	می	شــود.	
ــته	و	 ــر	دانس ــلمین	را	کاف ــۀ	مس ــل	هم ــال	قب ــصد	س ــاب	از	شش ــر	عبدالوه ــرا	پس زی
مشــرک	می	نامید.)طبســی،	1391ش:	371(	بــا	وجــود	اینکــه	رســالۀ	»کشــف	الشــبهات«	
ــا	در	آن	اوراق	مختصــر،	 ــدارد،	اّم ــه	ن ــی	صفح ــش	از	س ــاب،	بی ــن	عبدالوه ــد	ب محم
اتهامــات	فراوانــی	را	بــه	جامعــۀ	اســالمی	نســبت	داده	اســت.	بیــش	از	بیســت	و	چهــار	
بــار	مســلمانان	را	مشــرک	خوانــده	و	بالــغ	بــر	بیســت	و	پنــج	مــورد	مســلمین	را	کافــر،	
بت	پرســت،	مرتــد،	منافــق،	منکــر	توحیــد،	دشــمن	توحیــد،	دشــمنان	خــدا،	مدعیــان	
اســالم،	اهــل	باطــل،	نــادان	و	شــیطان	دانســته	و	بلکــه	شــیطان	را	پیشــوای	مســلمانان	
ــت.	 ــر	تصــور	کرده	اس ــان	باالت ــت	را	از	آن ــادان	و	بت	پرس ــران	ن ــده	اســت	و	کاف خوان

ــن،	1387:	148(	 )امی
وهابیــان	بانســبت	دادن	اتهامــات	فــوق	بــه	عمــوم	مســلمین،	آنــان	را	مــورد	حملــه	
ــه	شــهر	طائــف،	یکــی	از	فجیع	تریــن	 ــا	هجــوم	ب ــد.	در	ســال	1217ق،	ب ــرار	می	دادن ق
جنایــات	را	در	تاریــخ	اســالم	رقــم	زدنــد.	زیــرا	ایــن	جنایــت	عالــم	اســالم	را	بــه	لــرزه	
ــی	 ــا	علمای ــان	آنه ــه	در	می ــید،	ک ــون	کش ــاک	و	خ ــه	خ ــان	را	ب ــا	انس درآورد	و	صده
همچــون:	»ســید	عبــد	اهلل	زواوی«	مفتــی	شــافعی	ها	در	مکــه،	»شــیخ	عبــد	اهلل	ابوالخیــر«	
قاضــی	مکــه،	»شــیخ	جعفرشــیبی«	و	دیگــران	بودنــد.	وهابی	هــا	بعــد	از	آنکــه	بــه	آنــان	
امــان	دادنــد،	همگــی	را	جلــوی	درب	خانه	هایشــان	ســربریدند.)الرفاعی،1345ق،	4-2(	
ــه	تعبیــر	رفاعــی	حنفــی،	آنچــه	از	غــارت	و	دزدی	و	آزار	بســیاری	از	مــردم	نســبت	 ب
بــه	امــوال	ارزشمندشــان	مرتکــب	شــدند،	هرچــه	مــی	خواهــی	بگــو	و	بــر	تــو	حرجــی	
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نیســت.)همان(	چــون	بــا	کشــتار	وحشــیانه	خــود،	بــر	صغیــر	و	کبیــر	رحــم	نکردنــد	
ــد،	 و	حتــی	اطفــال	شــیر	خــوار	را	از	آغــوش	مادرشــان	بیــرون	کشــیده	ســر	می	بریدن
جمعــی	را	کــه	در	مســاجد	و	خانه	هــا	مشــغول	فراگیــری	قــرآن	و	یــا	در	حــال	رکــوع	و	
ســجود	بودنــد،	از	دم	تیــغ	گذراندنــد	و	هــزاران	تألیــف،	اعــم	از	قــرآن	کریــم،	صحیــح	
بخــاری	و	مســلم	و	ســایر	کتــب	حدیثــی	و	فقهــی	را	در	کوچــه	و	خیابان	هــا	انداختــه	و	
پایمــال	کردنــد.	کســی	جــرأت	نداشــت	کــه	حتــی	یــک	ورق	آن	هــا	را	از	زیــر	دســت	و	
پــا	جمــع	کنــد.	در	ایــن	حملــه	از	تمــام	شــهر،	بــه	جــز	بیســت	و	چنــد	مــرد	باقــی	نماند	
ــان	 ــا	و	اموالشــان،	زن ــن	لباس	ه ــس	از	گرفت ــد	و	پ ــر	دیگــر	را	اســیر	کردن و	پنجــاه	نف
ــا	بدن	هــای	عریــان،	در	ســرما	و	بــرف،	از	شــهر	بیــرون	کــرده	در	بیابــان	 و	مــردان	را	ب
رهــا	کردنــد.)	بــا	اندکــی	اختــالف	در:	زینــی	دحــالن،	1386ش:47؛	زهــاوی،	1984م:	
19-	20-	22؛	امیــن،	1387ش:	52؛	طبســی،1391ش:	406-	408(	در	ســال	1342ق	نیــز	
ســفاکان	وهابــی	بــه	طائــف	هجــوم	بردنــد	و	حــدود	دو	هــزار	نفــر	را	بــه	قتــل	رســاندند	

و	امــوال	آنهــا	را	بــه	یغمــا	بردند.)طبســی،1391ش:	405-	406(
ــه	 ــه	دامن ــد،	بلک ــه	نمی	ش ــاز	خالص ــا	در	حج ــت	تنه ــیانه	وهابی ــالت	وحش حم
گســترش	ایــن	ویرانگری	هــا	و	قتــل	عام	هــا	در	شــهر	های	نجــف	و	کربــال	هــم	
کشــیده	شــد.	در	ســال1216ق،	ســعود	بــن	عبــد	العزیــز	بــا	لشــکری	دوازده	یــا	بیســت	
و	پنــج	هــزار	نفــری	از	اعــراب	وهابــی	بــه	کربــال	هجــوم	بــرد.	اهالــی	کربــال	جهــت	
برپایــی	عیــد	غدیــر	راهــی	نجــف	اشــرف	شــده	بودنــد.	آنــان	از	ایــن	غیبــت	مــردان	و	
ــار	 ــه	قتــل	و	کشــتار	مــردم	بــی	دفــاع	پرداختنــد	و	ب مدافعــان	شــهر	اســتفاده	کــرده،	ب
ــر	 ــب	قب ــا	تخری ــد؛	ب ــده	کردن ــال	61ق	زن ــا	را	در	س ــن	اموی	ه ــات	ننگی ــر	جنای دیگ
شــریف	امــام	حســین8،	تمــام	اشــیاء	نفیــس	و	گنجینه	هــای	قیمتــی	حــرم،	بازارهــا	
ــی	کاشــی	های	طــال	کاری	شــده	حــرم	 ــد.	حت ــه	ســرقت	بردن ــردم	را	ب و	خانه	هــای	م
ــه	 ــوده	ک ــه	حــدی	ب ــده	ب ــارت	ش ــوال	غ ــن	ام ــد.	ای ــان	بردن ــا	خودش ــده	ب ــز	کن را	نی
ــن	 ــته	اســت.)الخلیلی،	1407ق،	ج8	:	273؛	اب ــل	آن	را	نداش ــوان	حم ــتر	ت دویســت	ش
ــر	 ــر	را	س ــزار	نف ــه	ه ــش	از	س ــان	روز	نخســت،	بی ــبیر،	1216ق،	ج1:	154(	در	هم ش
بریدند،)الخلیلــی،	1407ق،	ج8	:	271-	273(	برخــی	تعــداد	شــهدا	را	بیســت	هــزار	و	

ــی،	1391ش:	413(	 ــد.	)طبس ــر	کرده	ان ــر	ذک ــزار	نف ــن	را	ده	ه مجروحی
در	این	میان	میرزا	ابوطالب	اصفهانی	در	سفرنامه	خود	می	نویسد:	

زمــان	بازگشــت	از	لنــدن	و	عبــور	از	کربــال،	دیــدم	کــه	قریــب	بــه	بیســت	و	پنــج	
هــزار	وهابــی	وارد	کربــال	شــدند	و	شــعار »اقتلــوا المشــرکین و اذحبــوا الكافریــن« ســر	
می	دادنــد.	آنــان	بیــش	از	پنــج	هــزار	نفــر	را	کشــتند	و	زخمی	هــا	حســاب	نداشــت.	
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ــای	 ــر	و	خــون	از	بدن	ه ــه	کشــتگان	پ ــام	حســین8		از	الش ــدس	ام صحــن	مق
بی	ســر	روان	بــود.	پــس	از	یــازده	مــاه	دو	بــاره	بــه	کربــال	رفتــم،	مــردم	از	آن	حادثــه	
دل	خــراش	نقــل	می	کردنــد	و	گریــه	ســر	می	دادنــد،	بــه	گونــه	ای	کــه	از	شــنیدن	

ــی،	1368ش:	408( ــدام	راســت	می	شــد.)	اصفهان ــر	ان آن،	موهــا	ب
ــر	شــد.	در	دو	فصــل	 ــه	ذک ــود	ک ــت	ب ــات	وهابی ــور،	بخشــی	از	جنای ــوارد	مذک م
بعــدی	بــه	روابــط	پنهــان	و	آشــکار	ایــن	فرقــه	بــا	اســتعمارگران	غربــی	و	نابــودی	آثــار	

ــود. ــه	می	ش ــان،	پرداخت اســالمی	توســط	آن

بخش دوم: وهابیت ابزار دست استعمار
۱- ناکامی در خاستگاه

ــق	 ــود	توفی ــور	خ ــدای	ظه ــت	در	ابت ــان	وهابی ــود،	جری ــواهد	موج ــاس	ش ــر	اس ب
چندانــی	بــه	دســت	نیــاورد	و	مــورد	اســتقبال	مــردم	قــرار	نگرفــت.	زیــرا	تعالیم	خشــک	
و	خشــونت	بــار	آن،	بــا	روح	لطیــف	و	دســتورات	الهــی	دیــن	اســالم،	کامــاًل	بیگانــه	بود.	
از	ایــن	رو	وهابیــان	آئیــن	خــود	را	تنهــا	در	ســایه	شمشــیر	و	خشــونت	بــر	مــردم	تحمیل	
ــخ	 ــه	در	تاری ــی	اســت	ک ــل	عام	های ــن	و	قت ــد.	شــاهد	آن	در	گیری	هــای	خونی می	کردن
ــات	 ــات	و	قصب ــردم	ده ــه	م ــه	چگون ــن،	1387ش:	46-	72(	ک ــد،	)امی ــت	می	باش ثب
ــوای	 ــان،	فت ــور	و	در	صــورت	خــودداری	آن ــن	خــود	مجب ــرش	آئی ــاع	را	در	پذی بی	دف
جهــاد	داده،	جــان،	مــال	و	نوامیسشــان	را	مبــاح	اعــالم	می	کردنــد.	امــا	بــا	وجــود	همــه	
ــی	 ــال	مــردم	واقــع	نشــد.	جنگهــای	طوالن ایــن	فشــارها،	مســلک	وهابیــت	مــورد	اقب
ــا	وهابیــت	شــاهد	ایــن	مدعاســت.	 ــه	سرپرســتی	»شــریف	غالــب«	ب مــردم	حجــاز،	ب
ــا	 ــه	تنه ــی،	ن ــی	و	فرسایش ــای	طوالن ــن	جنگه ــان	در	ای ــه	آن ــا	85(	اینک ــان:	41ت )هم
ــان	وهابیــت	توســط	»محمدعلــی	پاشــا«	 دســتاوردی	نداشــتند؛	بلکــه	در	نهایــت	جری
حاکــم	مصــر،	برچیــده	شــد	و	ســران	آن	هــا	دســتگیر	و	بــه	پایتخــت	حکومــت	عثمانــی،	
منتقــل	و	در	مــأ	عــام	گــردن	زده،	اعــدام	گشــتند	و	بعضــاً	نیــز	بــه	مناطقــی	مثــل	کویت	

تبعیــد	شــدند.	
حــال	ســؤال	ایــن	اســت:	جریانــی	کــه	در	خاســتگاه	اصلــی	خــود،	رشــد	و	بالندگــی	
نداشــته	باشــد	و	بــا	شکســت	های	پــی	در	پــی	مواجــه	شــود،	چگونــه	در	حــال	تبعیــد	
و	دوری	از	وطــن	و	نیروهــای	وفــادار	بــه	خــود،	مجــدداً	زنــده	می	شــود	و	بــار	دیگــر	بــه	
میــدان	مبــارزه	بــاز	می	گــردد؟!	البتــه	ایــن	ابهــام	در	مــورد	فرقه	هــای	نظیــر	بهائیــت	و	دیگر	
فــرق	نیــز	مطــرح	اســت،	زیــرا	بــا	وجــود	اینکــه	تعالیــم	ایــن	فرقه	هــای	انحرافــی	بــا	تمام	

مذاهــب	اســالمی	در	تضــاد	اســت،	امــا	بــاز	هــم	بــه	حیــات	خــود	ادامــه	داده	انــد!	
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ــی	و	 ــای	انحراف ــا	و	گروه	ه ــن	فرقه	ه ــه	ای ــت	ک ــوان	دریاف ــل	می	ت ــی	تأم ــا	اندک ب
جعلــی،	حیــات	و	مانــدگاری	خــود	را	مدیــون	قدرت	هــای	خارجــی	و	ســرویس	های	
جاسوســی	اســتعمارگران	اســت.	مطالعــه	ایــن	جریان	هــای	انحرافــی،	در	یکــی	دو	قــرن	
اخیــر،	بــه	خوبــی	نشــان	داده	اســت	کــه	تمــام	ایــن	گروهک	هــا،	بــه	نوعــی	ســر	در	آُخــر	

شــرق	یــا	غــرب	دارنــد	و	مــورد	حمایــت	ســرویس	های	بیگانــه	هســتند.
	در	روزگاری	کــه	امپراطــوری	پیــر	عثمانــی،	روزهــای	پایانــی	عمــر	خــود	را	ســپری	
می	کــرد،	غربی	هــا	بــه	ویــژه	انگلســتان،	در	راســتای	تضعیــف	و	بــه	ســقوط	کشــاندن	
ــن	 ــیدند	و	در	ای ــه	می	کوش ــش	از	هم ــالمی،	بی ــالد	اس ــایر	ب ــی	و	س ــت	عثمان حکوم
جهــت	برنامــه	»اســتعمار	نــو«	را	بــه	جــای	»اســتعمار	کهنــه«	روی	دســت	گرفتنــد.	مــراد	
از	اســتعمار	نــو،	ایــن	بــود	کــه	دیگــر	زمــان	لشکرکشــی	های	پرهزینــه	و	پیمودن	هــزاران	
کیلومتــر،	بــه	قصــد	تســخیر	ســرزمین	های	دور	دســت	و	چپــاول	ثــروت	ملت	هــا	بــه	
پایــان	رســیده	اســت.	بایــد	ایــن	هــدف	مهــم	را	از	طریــق	دیگــری	پیــش	بــرد.	تــا	هــم	
وجهــه	ی	خــود	را	در	عرصــه	بیــن	الملــل	حفــظ	کننــد	و	هــم	هــدف	اصلــی	کــه	تســلط	
بــر	ملت	هــا	و	غــارت	ثــروت	آنــان	بــود،	فراهــم	گــردد.	آن	هــا	ایــن	اهــداف	خــود	را	از	

ــد	راه	محقــق	می	ســاختند: چن
1-	گسیل	جاسوس	ها.

2-	تجهیز	و	پشتی	بانی		گروه	های	تندرو	و	مخالف	حکومت	ها.
3-	شناسایی	و	به	خدمت	گرفتن	چهره	های	عالم	نما.

2- پرورش در دامان استعمار 
در	شــکل	گیری	جریــان	وهابیــت،	هرســه	گزینــه	ی	فــوق،	یعنی	گســیل	جاســوس	ها،	
تجهیــز	و	پشــتی	بانــی		گروه	هــای	تنــدرو	و	مخالــف	حکومت	هــا	و	نیــز	شناســایی	و	
بــه	خدمــت	گرفتــن	چهره	هــای	عالــم	نمــا،	بــه	کار	گرفتــه	شــده	اســت.	زیــرا	زمانــی	
کــه	محمــد	بــن	عبدالوهــاب	در	بصــره	بــود،	در	همــان		روزها	»مســترهمفر«	،جاســوس	
مشــهور	انگلیســی	در	کشــورهای	اســالمی،	بــا	مأموریــت	کثیــف	خــود،	بــه	قصــد	ضربه	
زدن	بــه	اســالم،	مســلمین	و	کاشــت	تخــم	تفرقــه	در	میــان	آنــان،	وارد	بصــره	شــده	بــود.	
وقتــی	دانســت	کــه	پســر	عبدالوهــاب	افــکار	و	اندیشــه	های	افراطــی،	خــارج	از	دیــن	و	
مذهــب	حنبلــی	دارد؛	دانســت	کــه	گمشــده	اش	را	پیــدا	کــرده	و	او	همــان	کســی	اســت	
کــه	بــرای	اهدافــش	بــه	وی	نیــاز	شــدیدی	دارد.	لــذا	بــا	او	طــرح	دوســتی	ریخــت	و	

تمــام	مخــارج	و	هزینه	هــای	او	را	بــر	عهــده	گرفــت.	)محمــد،	1370ش:	18(	
ــترهمفر«	را	 ــرات	مس ــاب	»خاط ــراد،	کت ــی	از	اف ــه	بعض ــت	ک ــر	اس ــه	ذک الزم	ب
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مجموعــه	مشــکوک	می	داننــد	و	معتقدنــد	کــه	ایــن	کتــاب	بــه	قلــم	یــک	نفــر	مســلمانان	
نوشــته	شــده	اســت.	امــا	بــر	اهــل	بینــش	پوشــیده	نیســت	کــه	روابــط	پنهــان	و	آشــکار	
انگلیســی	ها	در	حمایــت	از	وهابیــت	و	عملکــرد	آنــان،	بــه	خصــوص	در	عصــر	حاضــر،	
اهــداف	مطــرح	شــده	در	ایــن	کتــاب	را	کامــاًل	تأییــد	می	کنــد	و	امــروزه		بســیاری	از	آن	
اهــداف	در	عرصــه	میدانــی	تحقــق	پیــدا	کرده	اســت	و	نیــز	انگلیســی	های	دیگــری	کــه	
بعدهــا	بــه	صــورت	علنــی	تحــت	عنــوان	مشــاور،	بــه	کمــک	جریــان	وهابیــت	آمدنــد،	
همــه	گویــای	روابــط	نزدیــک	و	تنگاتنگــی	میــان	ایــن	دو	جریــان	اســت.	خالصــه	همفر	

در	کتــاب	خاطراتــش،	پــرده	از	ایــن	رابطــه	برداشــته	و	می	نویســد:
مــن	در	وجــود	محمــد	بــن	عبدالوهــاب،	گمشــده	و	مقصــود	خــود	را	یافتــم.	زیــرا	
او	جــوان	بی	قیــد	و	آزمنــد	بــود،	قــرآن	و	ســنت	را	براســاس	فهــم	خــودش	تفســیر	
و	توجیــه	می	کــرد	و	افــکارش	برخــالف	علمــای	معاصــر	و	حتــی	مخالــف	نظــرات	

ابوبکــر	و	عمــر	بــود	و	دیدگاه	هــای	آنــان	را	بــی	اهمیــت	می	شــمرد	و...	.	
مــوارد	مذکــور	بزرگتریــن	نقــاط	ضعفــی	بــود	کــه	می	توانســتم	بــا	اســتفاده	از	آنهــا	
در	وجــودش	نفــوذ	کنــم.	بــه	همیــن	دلیــل	تمــام	تــالش	خــود	را	جهــت	پــرورش	
افــکار	وی	بــه	کار	گرفتــم.	چــون	وظیفــه	ام	تربیــت	روح	اســتقالل	و	ایجــاد	روحیــه	
ــم	 ــه	کم	ک ــی	ک ــا	جای ــود.	ت ــه	مقدســات	اســالمی	ب ــد	او،	نســبت	ب شــک	و	تردی
ــای	کالن،	او	را	 ــکار	و	پول	ه ــا	اف ــیدم	و	ب ــرون	کش ــن	او	بی ــان	را	از	ت ــه	ایم جام

وابســته	بــه	خــودم	کــردم.	)همــان(
جاســوس	انگلیســی،	بعــد	از	جلــب	اعتمــاد	پســرعبدالوهاب،	روزی	وعــده	تســلط	
ــه	همفــر	مــی	گویــد:	 ــا	تعجــب	از	ایــن	ســخن	ب ــه	او	می	دهــد.	وی	ب ــر	حجــاز	را	ب ب
ــدی	 ــر	لبخن ــگام	همف ــن	هن ــی	داری«،	در	ای ــن	قدرت ــو	چنی ــه	ت ــتم	ک ــن	نمی	دانس »م
ــرد.	 ــاری	خواهــد	ک ــدت	ی ــرا	در	نشــر	عقای ــر،	ت ــای	کبی ــد:	»بریتانی ــد	و	می	افزای می	زن
ــاری	برســانم«،	پیشــوای	 ــو	ی ــه	ت ــی	ب ــا	مشــاوره	و	کمک	هــای	مال ــا	نمی	خواهــی	ب آی
وهابیــت	در	پاســخ	می	گویــد:	»تــا	وقتــی	کــه	افــکار	و	اندیشــه	های	شــما	بــا	من	همســو	
و	یکســان	اســت،	چــرا	نپذیــرم!	آیــا	قبــول	نکــردن	آن	نادانــی	و	حماقــت	نیســت«؛	از	
طــرف	دیگــر،	همفــر	زمینــه	آشــنایی	و	همــکاری	محمــد	بــن	عبــد	الوهــاب	و	حاکــم	
درعیــه،	محمــد	بــن	ســعود	را	نیز	فراهــم	کرد.)همــان:	18	تــا	21؛	همفــر،	1380ش:	36-	
38-	39	و	46(	بدیــن	ترتیــب	نطفــه	وهابیــت	زیــر	نظــر	جاسوســان	انگلســتان	منعقــد	
شــد.	البتــه	بعد	هــا	جاسوســان	دیگــری	هــم	تحــت	عنــوان	مشــاور	و	فرمانــده	نظامــی	
نیــز،	جهــت	اســقاط	حکومــت	عثمانــی،	بــه	کمــک	وهابی	هــا	آمدنــد،	کــه	افــراد	نظیــر:	
پرســی	کوکــس،	جــان	فیلبــی،	مشــاور	و	همنشــین	دائمــی	ملــک	عبدالعزیــز	و	ویلیــام	
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شکســپیر،	فرمانــده	اصلــی	ســپاه	و	مســؤل	توپخانــه	لشــکر	وهابیــت،	کــه	در	یکــی	از	
ــد.	)عباســی،	 ــراد	بودن ــن	اف ــه	ای ــید	کشــته	شــد،	از	جمل ــه	دســت	آل	رش ــا	ب جنگ	ه
1395ش:	29-	31	و	35(	ایــن	فرماندهــان	و	مشــاوران	عالــی	رتبــه	انگلیســی	در	حقیقت	
فرماندهــی	خــود	آل	ســعود	را	نیــز	بــر	عهــده	داشــتند	و	آنــان	بــدون	اذن	انگلیســی	ها،	
ــن	 ــان،	پرســی	کوکــس	کــه	از	والدی ــن	می ــد.	در	ای از	انجــام	هــر	اقدامــی	عاجــز	بودن
یهــودی	متولــد	شــده	بــود،	از	طــرف	انگلســتان	مدیریــت	منطقــه	ی	راهبــردی	خاورمیانه	
را	عهــده	دار	بــود.	»هارولــد	دیکســون«	نماینــده	انگلیــس	در	کویــت	و	مشــاور	پرســی	

ــام	»الکویــت	و	جاراتهــا«	می	گویــد: ــه	ن کوکــس	در	کتابــش	ب
در	جلســه	ای	خصوصــی	کــه	تنهــا	آقــای	پرســی،	ابــن	ســعود	و	مــن	بودیم،	پرســی	
ــه	 ــای	بچه	گان ــه	رفتاره ــرد	ک ــم	ک ــعود	را	مته ــن	س ــش	را	از	دســت	داد	و	اب طاقت
ــت.	 ــی	اس ــا،	خانوادگ ــورد	مرزه ــش	در	م ــت	و	طرح ــروز	داده	اس ــودش	ب از	خ
ــد،	مــن	 ــی	صحبــت	کن ــی	عرب ــه	خوب از	آنجــا	کــه	آقــای	پرســی	نمی	توانســت	ب
ــود،	کــه	 ــرای	مــن	وحشــتناک	ب برایــش	ترجمــه	می	کــردم.	دیــدن	ایــن	صحنــه	ب
بــزرگ	نجــد	هماننــد	دانش	آمــوز	بــی	ادب،	از	طــرف	نماینــده	حکومــت	انگلیــس،	
توبیــخ	می	شــود.	او	بــا	قاطعیــت	بــه	ابن	ســعود	فهمانــد	کــه	بــدون	توجــه	بــه	وی،	
ــن	 ــه	پایی ــش	ب ــعود	از	جایگاه ــگاه	ابن	س ــد.	آن ــن	می	کن ــا	را	تعیی ــودش	مرزه خ
آمــد،	شــروع	بــه	التمــاس	کــرد	و	مــی	گفــت:	»جنــاب	پرســی!	بــرای	مــن	ماننــد	
پــدر	و	مــادر	اســت	و	او	مــرا	بــاال	بــرده	و	از	هیــچ	بــه	ایــن	جــا	رســانده	اســت؛	
لــذا	آمــاده	ام	نیمــی	از	مملکــت،	بلکــه	اگــر	جنــاب	پرســی	بخواهــد،	همــه	ی	آن	را	

ــم«.	)دیکســون،	1990ق:	280؛	عباســی،	1385ش:	29( بده

۳- وهابیت علیه مسلمانان             
ــان	 ــک	جری ــت،	ی ــد	وهابی ــان	می	کنن ــه	گم ــردم،	ک ــوم	م ــور	عم ــالف	تص برخ
اعتقــادی	و	ســلفی	اســت،	بلکــه	بــر	عکــس،	آنــان	بیشــتر	شــیفته	قــدرت	و	سیاســت	
هســتند،	نــه	امــور	دینــی	و	مذهبــی.	دیــن	و	اعتقــادات،	تنهــا	در	پوســته	وهابیــت	قابــل	
مشــاهده	بــوده،	هســته	و	باطــن	آنــان	چیــز	دیگــری	اســت،	هرجــا	کــه	شــرایط	اقتضــا	
کنــد،	ایــن	ظاهــر	مقــدس	و	فریبنــده	کنــار	مــی	رود	و	چهــره	خشــن	و	ضــد	اســالمی	
آن	آشــکار	می	گــردد.	زیــرا	براســاس	تفکــر	وهابیــت،	هرنــوع	همــکاری	و	ارتبــاط	بــا	
ــه	 ــا	حکومــت	عربســتان	ســعودی	ک ــوع	و	نامشــروع	اســت.	ام ــر	ممن دولت	هــای	کف
ــا	 ــن	پیوند	ه ــی	شــود،	نزدیک	تری ــت	و	ســلفی	گری	محســوب	م ــر	وهابی ــاد	و	مظه نم
ــه	اســتاد	 ــه	گفت ــی	اســرائیل	دارد.	ب ــکا،	انگلیــس	و	حت ــا	آمری ــط	را	ب ــن	رواب و	گرم	تری
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حســن	رحیــم	پــور:	»اولیــن	کشــوری	کــه	اســرائیل	را	بــه	رســمیت	شــناخت،	عربســتان	
ســعودی	بــود«.	)1394/2/11،بخــش	فارســی	تــی	وی	شــیعه(

بــر	اســاس	شــواهد	موجــود،	از	گذشــته،	همکاری	هــای	تنگاتنگــی	میــان	قدرت	های	
بیگانــه	و	جریــان	وهابیــت	و	جــود	داشــته	اســت،	آنــان	همــواره	از	وهابی	هــا	بــه	عنــوان	
ــد.	صدمــات	و	خســارات	 ــه	اســالم	و	مســلمین	بهــره	برده	ان ــه،	علی ــزار	و	حرب یــک	اب
جبــران	ناپذیــری	را		بــر	پیکــر	جامعــه	اســالمی	وارد	نموده	انــد.	در	ایــن	میــان	»جــان	
فیلبــی«،	جاســوس	رده	بــاالی	انگلیســی	در	عربســتان،	یکــی	ازده	هــا	جاسوســی	اســت	
ــینان	 ــه	از	همنش ــود.	او	ک ــناخته	می	ش ــی«	ش ــک	فیلب ــد	اهلل	و	مل ــای:	»عب ــا	نام	ه ــه	ب ک
دائمــی	ملــک	عبدالعزیــز	بــود،	بعدهــا	ادعــای	اســالم	کــرد	و	حتــی	تــا	امامــت	جماعت	

مســجد	الحــرام	پیــش	رفت.)علیــزاده	موســوی،	1385،پایــگاه	اطــالع	رســانی(
نویسنده	مشهور	عرب	»حسنین	هیکل«	در	این	مورد	می	نوسد:	

فیلبــی،	مشــاور	نزدیــک	عبدالعزیــز	و	ســتاره	ای	مشــهور	در	حکومت	او	شــد،	اولین	
ــود،	کــه	از	عثمانی	هــا	 ــه	جنــگ	امیر»حائیــل«	ب ــز	ب کار	فیلبــی،	کشــاندن	عبدالعزی
ــرآن،	 ــات	ق ــز	می	گفــت:	براســاس	آی ــرد.	مشــاور	انگلیســی	عبدالعزی ــان	می	ب فرم
شایســته	نیســت	کــه	میــان	نیــکان	مســلمان،	یعنــی	وهابی	هــا،	بــا	مســیحیان،	جنــگ	
ــه	تســامح،	 ــد	دســتور	ب ــد	و	خداون ــان	اهــل	کتاب	ان ــری	باشــد.	چــون	آن و	درگی
ــار	و	 ــا	کف ــا	ب ــد	تنه ــاد	مســلمین،	بای ــگ	و	جه ــا	داده	اســت.	جن ــه	آن	ه نســبت	ب
ــراف	 ــد	اش ــتند	و	بع ــا	هس ــن	آنه ــی	اولی ــای	عثمان ــه	ترک	ه ــد،	ک ــرکین	باش مش
ــه	 ــت(	و	خالصــه،	همــه	ی	مســلمانان،	ب ــل	از	وهابی هاشــمی)حاکمان	حجــاز،	قب

جــز	وهابیــت.
وی	می	افزاید:

	مــا	بایــد	دشــمنی	ســلطان	ســعودی	را	بــا	ســایر	مســلمانان	بیشــتر	کنیم.	هرچــه	این	
عــداوت	و	دشــمنی	بیشــتر	باشــد،	بــه	مصلحت	ماســت،	آنــگاه	در	اولیــن	پرداخت،	
ــد	 ــه	او	می	فهمان ــردازد	و	ب ــز	می	پ ــه	عبدالعزی ــج	هــزار	ســکه	طــال،	ب بیســت	و	پن
ــا	طمــع	 ــز	ب ــل،	حاکــم	ســعودی	نی کــه	ایــن	نخســتین	بخشــش	اســت	و	در	مقاب
ــد..	.	 ــاد	اســت	و	همــه	طــال	مــی	خواهن ــی	دارد	کــه	خرجــش	زی ــراز	م بیشــتر	اب

)هیــکل،	2001م،	روز	نامــه	الســفیر،	ش8938(
چنانچــه	در	گــزارش	مذکــور	آمــده،	مشــاور	انگلیســی	ملــک	عبدالعزیــز،	آل	ســعود	
را	تشــویق	بــه	جنــگ	بــا	مســلمانان	می	کنــد	و	بــه	جــز	وهابی	هــا،	همــه	ی	گروه	هــا	و	
فــرق	اســالمی	را	کافــر	و	مشــرک	می	خوانــد،	در	مقابــل،	میــان	وهابیــت	و	مســیحیان،	
ــه	همیــن	 ــان	ســخن	می	گویــد.	ب ــا	آن صلــح	و	ســازش	برقــرار	می	کنــد	و	از	تســامح	ب
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دلیــل،	در	طــول	تاریــخ	فرقــه	وهابیــت،	دیــده	نشــده	اســت	کــه	آنــان	اقدامــی	علیــه	غیر	
مســلمانان	انجــام	داده	باشــند	و	حتــی	رژیــم	اســرائیل،	کــه	روزی	نیســت،	مســلمانان	
مظلــوم	و	بــی	دفــاع	فلســطین	را	بــه	خــاک	و	خــون	نکشــند.	در	حالــی	کــه	وهابیــت	
نــوک	تیــز	پیــکان	پیــکار	خــود	را	بــه	طــرف	مذاهــب	مختلــف	اســالمی	نشــانه	مــی	رود.	
در	همیــن	راســتا،	خبــر	گزاری»تســنیم«	آمــاری	از	برخــی	از	جنایــات	و	قتــل	عام	هــای	
ــه	آن	 ــل	ب ــه	در	ذی ــرده	اســت،	ک ــز،	در	فضــای	مجــازی	منتشــر	ک ــه	خون	ری ــن	فرق ای

ــود: ــاره	می	ش اش
ــاز	 ــتار	نم ــر؛	کش ــه،	40000	نف ــر؛	در	ترب ــیر،	50000	نف ــه	و	عس ــت	در	تهام جنای
ــف	و	 ــر؛	در	طائ ــم،	37000	نف ــر؛	در	القصی ــعبیه،	3790	نف ــجد	الش ــزاران،	در	مس گ
الحوبــه،	15000	نفــر،	کــه	بیشترشــان	زنــان	و	کــودکان	بودنــد؛	محاصــره	و	جنایــت	در	
طائــف،2800	نفــر؛	در	میــان	قبیلــه	آل	اســلم	و	عنــزه،	2000	نفــر؛	قبیلــه	َشــمر	،	10000	
نفــر؛	در	مناطــق	عســیر	و	تهامــه،	5000	نفــر؛	کشــتار	حجــاج	یمنــی،	1200	نفــر؛	کشــتار	
بنــی	مالــک،	در	طائــف،	7000	نفــر	و	تخریــب	70	روســتا؛	در	قبیلــه	الریــث،	1520	نفــر؛	
جنایــت	الجهــراء	در	کویــت،1000	نفــر؛	در	قبیلــه	مطیــر	و	عتیبــه،	5000	نفــر؛	قبایــل	
العجمــان،	3000	نفــر؛	قبایــل	بنــی	عطیــه،	الحویطــات	و	جهینــه،	7000	نفــر	و	آوارگــی	
1000	نفــر؛	در	الجلیــده،	410	نفــر؛	در	بیضــاء	نثیــل،	513	نفــر؛	در	ام	الغرامیــل،	411	نفر؛	
در	الغوطــه،	375	نفــر؛	در	النیصیــه،	الوقیــد	و	الجثامیــه،10000	نفــر؛	در	الجــوف،	آمــار	
ایــن	جنایــت	مشــخص	نیســت؛	در	الجهــراء،	1000	نفــر؛	در	آل	ســبله	و	الرضمــه،	5000	
نفــر؛	علیــه	قبایــل	العجمــان،	3000	نفــر؛	کشــتار	حجــاج	ایرانــی،	در	مراســم	برائــت	از	
مشــرکین،	275	نفــر	و	از	ملیت	هــای	دیگــر45	نفــر؛	کشــتار	حجــاج	در	منــی،	حــدود	
7000	نفــر،	کــه	در	حــدود	500	نفــر	آنان	ایرانــی	بودند.)تســنیم،	20/	10/	1394،	شناســه	

خبــر:	967140(	
الزم	بــه	ذکــر	اســت،	آمــار	یــاد	شــده،	تنهــا	بخشــی	از	جنایــات	ایــن	فرقــه	ســفاک	
اســت،	بلکــه	تاکنــون،	بیــش	از	یــک	میلیــون	مســلمان،	توســط	آنــان	قتــل	عــام	و	افزون	
از	ســه	میلیــون	نفــر	از	خانــه	و	کاشــانه	خــود	آواره	و	بی	ســرپناه	شــده	اند.)همــان(	البته،	
بــه	آمــار	فــوق،	بایــد	میلیون	هــا	نفــر	از	مــردم	ســوریه	و	یمــن	را	نیــز،	افــزود.	همچنیــن	
در	افغانســتان،	پاکســتان،	عــراق،	آفریقــا	و	حتــی	در	اروپــا،	روزی	نیســت	کــه	دها	انســان	
ــر	داعــش،	 ــی	افــکار	پلیــد	و	شــوم	وهابیــت	نشــود	و	گروه	هــای	نظی ــاه،	قربان ــی	گن ب
ــن	 ــن	را	از	خــون	انســان	مســلمانی،	رنگی ــه،	بوکوحــرام	و...	زمی ــان،	ســپاه	صحاب طالب

نســازد	و	کودکانــی	از	امــت	»محمــد«	k	را	بــه	درد	یتیمــی	مبتــال	نگردانــد.	
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بخش سوم: وهابیت و محو آثار اسالمی
 ۱- اهمیت آثار فرهنگی و تاریخی			

بــدون	تردیــد،	آثــار	بــه	جــا	مانــده	از	گذشــتگان	و	پیشــینیان،	اعــم	از	آثــار	اســالمی	
و	غیــر	اســالمی،	دارای	اهمیــت	زیــادی	هســتند.	چــه	ایــن	آثــار	یــادآور	وقایــع	تلــخ	و	
شــیرین	از	زندگــی	ســایر	ادیــان	و	اقــوام	باشــد	و	یــا	تداعــی	کننــده	ارزشــها	و	مــورد	
فخــر	و	مباحــات	امــت	اســالم.	هــر	دو	در	نــوع	خــود،	از	جایــگاه	و	اهمیــت	متناســب	

برخوردارانــد.
حفــظ	و	نگهــداری	ایــن	آثــار	قدیمــی،	کاربــرد	و	اســتفاده	های	فراوانــی	دارد.	امــروزه	
مــا	شــاهد	آن	هســتیم	کــه	بســیاری	از	کشــورهای	پیشــرفته	ی	دنیــا،	ضمــن	تــالش	و	
مشــارکت	در	راســتای	خلــق	تمــدن	نویــن	جهانــی،	در	مســیر	حفــظ	و	نگهــداری	آثــار	
گذشــتگان	خــود،	ُمجّدانــه	می	کوشــند	و	ســرمایه	های	کالن	و	هنگفتــی	را	بــه	بازســازی	
ــود،	در	 ــاکان	خ ــار	نی ــی	آث ــت	و	معرف ــا	ثب ــد،	ب ــاص	می	دهن ــا	اختص ــت	آن	ه و	مرم
ســازمان	های	جهانــی	مثــل	»یونســکو«	ســابقه	و	پیشــینه	تمــدن	خــود	را	بــه	رخ	جهانیان	
ــا	تبلیغــات	فــراوان،	ایــن	داشــته	های	اجــدادی	خــود	را	در	معــرض	دیــد	 می	کشــند.	ب
ــد.	 ــیاری	از	آن	می	برن ــوی	بس ــادی	و	معن ــای	م ــد	و	بهره	ه ــرار	می	دهن ــا	ق ــردم	دنی م
ــده	ی	 ــت	و	نشــان	دهن ــه	ی	ســند	هوی ــه	منزل ــار	تاریخــی،	ب ــن	آث ــن	وجــود	ای همچنی
تاریــخ	و	میــزان	غنــای	فرهنگــی	ملت	هــا	اســت.	در	ایــن	چنــد	قــرن	اخیــر،	بعضــی	از	
کشــورهای	غربــی،	بــا	ایجــاد	هــرج	و	مــرج	در	ممالــک	اســالمی	و	ســوء	اســتفاده	از	این	
شــرایط،	بــه	ســرقت	آثــار	باســتانی	و	اشــیاء	تاریخــی	شــرق،	بــه	ویــژه	ســرزمین	های	
ــان،	اعــم	 ــار	تاریخــی	آن ــد.	در	حــال	حاضــر،	ارزشــمندترین	آث اســالمی	روی	آورده	ان
ــا،	 ــا	ارزش	آن	ه ــیاء	ب ــایر	اش ــات	و	س ــاب،	عتیقه	ج ــخ	نای ــی	و	نس ــای	خط از	کتاب	ه
ــداری	 ــی	نگه ــور	های	اروپای ــر	از	کش ــس	و	بعضــی	دیگ ــکا،	انگلی ــای	آمری در	موزه	ه
می	شــوند.	ایــن	چپــاول	آثــار	فرهنگــی	و	تاریخــی	آنــان،	توســط	غربی	هــا،	پیامدهــای	
ناگــواری	را	بــه	دنبــال	دارد،	از	احســاس	بی	هویتــی	جوانــان	مســلمان،	تــا	صف	کشــیدن	
محققانشــان	در	پشــت	درهــای	مراکــز	علمــی	و	فرهنگــی	غــرب،	جهــت	مطالعــه	ی	آثار	

ســرزمین	و	نیــاکان	خــود.
حــال	کــه	در	ایــن	چنــد	ســطر	بــه	اهمیــت	آثــار	تاریخــی	و	فرهنگــی	اشــاره	شــد،	
بــا	کمــال	تأســف	و	تأثــر،	بایــد	یــاد	آور	شــویم	کــه	در	یکــی	دو	قــرن	اخیــر،	بعضــی	از	
ــا	بی	خــردی	تمــام،	مرتکــب	بدتریــن	نــوع	خیانــت	 گروه	هــای	بــه	ظاهــر	مســلمان،	ب
در	حــق	آثــار	فرهنگــی	و	تاریخیشــان	شــده	اســت.	زیــرا	خــود	بــا	چــوب	جهالــت	بــر	
ــهر	های	 ــن	ش ــی	در	مقدس	تری ــد.	حت ــش	زده	ان ــدادی	خوی ــالمی	و	اج ــار	اس ــر	آث پیک
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اســالمی	ماننــد	مکــه	مکرمــه	و	مدینــه	منــوره،	کــه	محــل	طلــوع	خورشــید	عالــم	تــاب	
ــن	 ــه	آن	حضــرت	را	از	بی ــوط	ب ــار	مرب ــن	اســالم	و	پیامبراکــرمk	اســت،	تمــام	آث دی

برده	انــد.

k2- انکار فضائل پیغمبر
پیامبــر	هــر	دیــن،	حــد	اقــل	بــرای	پیروانــش،	محتــرم	و	نــزد	آنــان	ازجایــگاه	واالیــی	
برخــوردار	اســت.	امــا	گویــا	فرقــه	وهابیــت،	موفقیت	خــود	را	در	انــکار	فضائــل	و	نزول	
ــد	رســول	 ــد.	یکــی	از	فضیلت	هــای	بی	مانن ــر	خــود	جســتجو	می	کن شــخصیت	پیغمب
ــان،	 ــه	و	مؤمن ــد،	مالئک ــتادن	خداون ــوات	فرس ــم،	درود	و	صل ــرآن	کری ــداk	در	ق خ
ــوَن َعَلــی  ــُه ُیَصلُّ ــَه َوَماَلِئَكَت نســبت	بــه	ســاحت	مقــدس	آن	برگزیــده	الهــی	اســت:	»ِإنَّ اللَّ
ُموا َتْســِلیًما«،	)احــزاب،56(	براســاس	گزارشــات	 ــوا َعَلْیــِه َوَســلِّ ِذیــَن آَمُنــوا َصلُّ َهــا الَّ یُّ

َ
ِبــيِّ َیــا أ النَّ

رســیده،	محمــد	بــن	عبدالوهــاب،	از	صلــوات	فرســتاد	بــر	پبغمبــرk	منع	می	کــرد	و	در	
حــال	حاضــر	هــم،	فتــوای	هیئــت	صــدور	فتــوای	وهابیــت	در	عربســتان	ســعودی	نیــز	
چنیــن	اســت	وآن	را	گنــاه	می	دانــد.	لــذا	در	همــه	ی	اذان	هایــی	کــه	از	»مســجد	النبــی«	
و	»مســجد	الحــرام«	پخــش	می	شــود،	اثــری	از	صلــوات	بــر	پیامبــرk	دیده	نمی	شــود.	

ســید	احمــد	زینــی	دحــالن	مفتــی	مکــه	مکرمــه	مــی	نویســد:
وهابی	هــا	از	صلــوات	فرســتادن	بــر	پیغمبــرk،	بــر	روی	منابــر	و	بعــد	از	اذان	منــع	
می	کردنــد	و	حتــی	یــک	بــار	مــرد	صالــح	و	نابینــای	کــه	صــدای	خوشــی	داشــت	
ــون	 ــتاد،	چ ــوات	می	فرس ــرمk	صل ــر	پیامبراک ــس	از	اذان	ب ــت،	پ و	اذان	می	گف
ــد	 ــزد	وی	آوردن ــود،	او	را	ن ــرده	ب ــن	عبدالوهــاب	ســرپیچی		ک از	دســتور	محمدب
ــرد.	 ــوات،	دســتور	قتلــش	را	صــادر	ک ــه	جــرم	صل و	محمدبن	عبدالوهــاب	هــم	ب
ــر	 ــا	پ ــیاه	و	اوراق	ه ــا	س ــت	را	بنویســم،	کاغذه ــای	زشــت	وهابی ــن	کاره ــر	ای اگ
ــر	 ــاخانه	را	کمت ــه،	در	فحش ــاه	زن	فاحش ــا	گن ــن،	وهابی	ه ــر	از	ای ــردد.	باالت می	گ
از	کســی	می	داننــد	کــه	بــر	ســرمناره		بــه	پیامبــرk	صلــوات	می	فرســتد.	)زینــی	

ــالن،	1386ش:	ص20( دح
	شــیوخ	متعصــب	وهابــی	کــه	خــود	را	پرچمــدار	توحیــد،	خــادم	حرمیــن	وام	القری	
جهــان	اســالم	تصــور	می	کننــد	و	مدعــی	پیــروی	از	ســلف	صالــح	هســتند،	متأســفانه	
ــردن	 ــم	ک ــا	مته ــد؛	ی ــی	خــود	ندارن ــع	حدیث ــد	و	مناب ــرآن	مجی ــا	ق ــدان	آشــنایی	ب چن
مســلمانان	بــه	کفــر	و	شــرک،	فرصــت	مطالعــه	و	مراجعــه	بــه	کتابهایشــان	را	از	آنــان	
گرفته	اســت.	وگرنــه	ایــن	گونــه	بــدون	مطالعــه	فتــوی	نمی	دادنــد	و	یــا	تعصــب	شــدید	
جاهالنــه	آنــان	را	وادار	بــه	ابــراز	چنیــن	ســخنان	کینه	توزانــه،	نســبت	بــه	مقــام	رفیــع	
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پیامبــر	اعظــمk	نمی	کردنــد.	همــان	طــور	کــه	خــود	محمــد	بــن	عبدالوهــاب،	بســیاری	
از	کتاب	هــای	کــه	حــاوی	صلــوات	بــر	پیغمبراکــرمk	بــود،	را	بــه	آتش	کشــید.	)شــبکه	

اجتهــاد،	بخــش	فقــه	و	سیاســت،1395/9/16(.		
خالصــه	دشــمنی	وهابیــت	و	انــکار	فضائــل	مســلم	رســول	خــداk،	توســط	آنــان،	
ــا	آیــه	مذکــور	و	حدیــث	ذیــل	معیــن	می	گــردد.	مســلم	بــن	حجــاج	نیشــابوری	در	 ب

صحیــح	خــود	از	عبــد	اهلل	بــن	عمــرو	بــن	العــاص	ایــن	گونــه	نقــل	می	کنــد:
از	رســول	خــدk	شــنیدم	کــه	فرمــود:	در	هنــگام	اذان،	پــس	از	هــر	بخــش	اذان،	
شــما	هــم	آن	را	تکــرار	کنیــد	و	بــر	مــن	درود	بفرســتید	کــه	هرکــس	چنیــن	کنــد،	
خداونــد	هــم	ده	مرتبــه	بــر	او	درود	می	فرســتد	و	در	بهشــت	جایــگاه	نیکــو	بــه	وی	
عطــا	کــرده،	مــن	در	قیامــت	شــفیع	او	هســتم.	)مســلم،	1426ق:	ص158،	ح384(		

  k۳- تخریب آثار پیامبر
چنانچــه	در	بــاال	اشــاره	شــد،	فرقــه	ی	منحــرف	وهابیــت،	عــداوت	خــود	را	نســبت	
ــم	 ــخ	ه ــول	تاری ــد،	در	ط ــکار	کرده	ان ــرk	آش ــوی		پیغمب ــب	معن ــل	و	مناق ــه	فضائ ب
ــان	 ــز	کتم ــرت	نی ــری	آن	حض ــانه	های	ظاه ــار	و	نش ــایر	آث ــا	س ــود	را	ب ــمنی	خ دش
ــه	خــود	ســفیر	 ــرن	العشــرین«	ک ــی	ق ــره	العــرب	ف ــاب	»جزی ــد.	نویســنده	کت نکرده	ان
ــی	 ــار	تاریخ ــیاری	از	آث ــه،	بس ــهر	مک ــد:	»در	ش ــود،	می	نویس ــس	ب ــعودی	در	انگلی س
ماننــد	محــل	والدت	پیامبراکــرمk،	خانــه	ی	ام	المؤمنیــن	خدیجــهB،	منــزل	ابوبکــر	
و	دیگــر	آثــاری	کــه	برادرانمــان	بــه	همــراه	قبرهــا	و	گنبد	هــا،	همــه	را	نابــود	کردنــد«.
)حافــظ	وهبــه،	بــی	تــا:	30؛		عباســی،	1395:	139	و	278(	یکــی	دیگر	از	اقدامات	زشــت	
و	شــرم	آور	حکومــت	آل	ســعود	کــه	پرچمــدار	و	مدعــی	ســلفیگری	اســت،	تخریــب	
بیــت	ام	المؤمنیــن	حضــرت	خدیجــه	کبــریB	و	تبدیــل	آن	مــکان	مقــدس	بــه	توالت	
و	ســرویس	بهداشــتی	اســت.	مــکان	باشــرافتی	کــه	پیامبــر	عزیراســالم،	ســال	ها	در	آن	
زندگــی	کــرده	اســت	و	بســیاری	از	آیــات	قــرآن	کریــم	در	آن	بیــت	شــریف	نازل	شــده،	
حضــرت	زهــراB نیــز	در	آن	دیــده	بــه	جهان	گشــوده	اســت.	)عباســی،	1395:	140(	
در	ایــن	مــورد،	الرفاعــی	از	عالمــان	بــزرگ	اهــل	ســنت	در	کویــت،	در	مذمــت	و	توبیــخ	

ــی	می	نویســد: ــیوخ	وهاب ش
شــما	بــه	تخریــب	منــزل	ام	المؤمنیــن	خدیجــه	کبــریB،	اولیــن	حبیبــه	ی	پیامبــر
ــا	اینکــه	آن	 k،	رضایــت	داده	و	هیــچ	عکــس	العملــی	از	خــود	نشــان	ندادیــد،	ب
مــکان	محــل	نــزول	قــرآن	بــود	و	در	مقابــل	ایــن	جنایــت	ســکوت	اختیــار	کــرده	و	
رضایــت	دادیــد	کــه	آن	مــکان	مقــدس	بــه	دستشــویی	و	توالــت	تبدیــل	شــود.	چــرا	
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از	خــدا	نمی	ترســید؟	و	از	پیامبراکــرمk،	حیــا	نمــی	کنیــد؟	)همــان:	140	و	278(	
»ســامی	العنقــاوی«	از	مشــهورترین	چهره	هــای	معمــاری	معاصــر	ســعودی	اســت.	
اوکــه	مأموریــت	کشــف	خانــه	ی	پیامبراکــرمk،	را	بــر	عهــده	داشــت،	در	مصاحبــه	ای	

گفته	اســت:
-	مجــری:	تــو	می	گویــی	کــه	محــل	خانــه	ی	رســول	خــداk را	در	مکــه	کشــف	

کــرده	ای.	لطفــاً	در	ایــن	مــورد،	برایمــان	صحبــت	کنیــد.
-	کارشــناس:	در	مکــه	و	مدینــه	اماکــن	مختلفــی	هســتند	کــه	نــزد	مــردم	معــروف	
اســت.	ایــن	اطالعــات	بــه	صــورت	متواتــر	و	ســینه	بــه	ســینه	نقــل	شــده	اســت	
ــز	آمــده	اســت	کــه	بیــش	از	ســیصد	 و	در	کتاب	هــای	مورخــان	و	جهانگــردان	نی
محــل	مشــخص	بــه	پیامبراســالمk  اهــل	بیــت	و	تابعیــن،	بــه	صــورت	مســتقیم	
یــا	غیــر	مســتقیم	ارتبــاط	داشــته	و	اکنــون	مقــدار	کمــی	از	آن	هــا	باقــی	مانده	اســت	

کــه	بــا	انگشــتان	یــک	دســت	قابــل	شــمارش	اند.
-	مجری:	در	مورد	خانه	ی	پیامبرk	حرف	بزنید.

ــا	 ــه	ب ــود	ک ــی	ب ــای	مهم ــی	از	مکان	ه ــداk	یک ــول	خ ــت	رس ــناس:	بی -	کارش
عبدالعزیــز،	در	مــوردش	صحبــت	کــرده	بودنــد	و	او	بــا	حفــظ	آن	موافقــت	کرده	بود.	
در	آن	زمــان	شــیخی	بــه	نــام	»قطــان«	آن	خانــه	را	بــه	مدرســه	ی	حفــظ	قــرآن	تبدیل	
ــی	کــه	جنــگ	 ــود.	امــا	زمان ــرای	اهــل	محــل	معــروف	و	معلــوم	ب کــرد	و	ایــن	ب
کویــت	شــروع	شــد،	لودرهــا	در	مکــه	بــه	صــورت	بی	ســابقه	ای	جهــت	نابــودی	

ایــن	آثــار	بــه	کار	افتــاد.
ــن	کار	انجــام	 ــود	ای ــگ	معطــوف	ب ــه	جن ــردم	ب ــه	توجــه	م ــی	ک -	مجــری:	زمان

ــت؟ گرف
-	کارشــناس:	از	جهــت	سیاســی	و	امنیتــی	ممکــن	اســت،	مــن	در	مقامی	نیســتم	که	
بگویــم	ایــن	کار	یــک	نــوع	توافــق	و	توطئــه	بــوده	اســت.	امــا	از	برخــی	شــنیده	ام	

کــه	چنیــن	می	گوینــد.
-	مجری:	خوب!	کشف	خانه	پیغمبرk	چگونه	صورت	گرفت؟

-	کارشــناس:	مــا	در	زمــان	کار،	بــه	یــک	محــراب	بســیار	قدیمــی	دســت	پیداکردیم.	
ــا	اســتفاده	از	نقشــه	های	قدیمــی	و	 در	حــدود	چهــل	روز	کــه	مشــغول	بودیــم،		ب
ــرآن	شــیخ	قطــان،	در	آنجــا	درس	 ــاًل	در	مکتــب	حفــظ	ق ــراد	محلــی	کــه	قب از	اف
ــه	 ــا	پیشــرفت	کار،	متوجــه	شــدیم	ک ــم.	ب ــز	اســتفاده	می	کردی ــد،	نی ــده	بودن خوان
میــان	دیوارهــای	اولیــه	و	دیوارهــای	کــه	بعدهــا	بناشــده،	فضــای	خالی	وجــود	دارد.	
وقتــی	آوار	بــرداری	بــه	پایــان	رســید،	بــه	محلــی	دســت	پیــدا	کردیــم	کــه	بــرای	
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ــکان	تقســیم	شــده	ای	 ــه	م ــگاه	ب ــوده	اســت.	آن ــرk	ب ــان	پیامب ــی	از	مهمان پذیرای
ــری	آن	حضــرت	و	ام	 ــاق	ب ــک	ات ــم	می	شــد.	ی ــاق	خت ــد	ات ــه	چن ــه	ب رســیدیم	ک
المؤمنیــن	خدیجــهB،	یــک	اتــاق	بــرای	فرزندانشــان	کــه	محــل	والدت	حضرت	
فاطمــهB،	نیــز	بــوده	اســت.	ایــن	روشــن	بــود،	در	بعضــی	از	کتاب	هــای	تاریخی	
ــه	محــل	عبــادت	آن	بزرگــوار	و	نــزول	وحــی	اشــاره	شــده	اســت.	این	هــا	 هــم	ب
ــش	 ــت	و	ســرعت	پی ــا	دق ــا	کار	را	ب ــد.	م همــه	در	نقشــه	های	خطــی	هــم	آمده	ان

ــم. ــذاری	می	کردی ــت	گ ــاط	را	عالم ــام	نق ــم	و	تم می	بردی
-	مجری:	چرا	کار	را	با	سرعت	انجام	می	دادید؟

-	کارشناس:	لودرها	در	همه	جا	و	در	اطراف	ما	مشغول	کار	بودند.
ــک	از	 ــچ	ی ــکان	مقــدس	و	مهــم	کشــف	شــد،	هی ــن	م ــه	ای ــی	ک -	مجــری:	زمان
مســؤلین	بــه	شــما	نگفــت	کــه	ایــن	مــکان	مهــم	اســت	و	از	لحــاظ	تاریخــی	اهمیت	

دارد؟
ــا	تــرس	از	 ــه	مســؤلین	دادم	ام ــه	کــردم	و	ب -	کارشــناس:	مــن	یــک	گــزارش	تهی
کســانی	بــود	کــه	امــور	دینــی	را	برعهــده	داشــتند.	زیــرا	می	ترســیدیم	کــه	بگوینــد:	
ایــن	مــکان	بــرای	بدعــت	و	شــرک	اســتفاده	شــده	و	موجــب	بــروز	فتنــه	می	شــود،	

بــه	همیــن	دلیــل	تخریــب	می	کننــد.
-	مجری:	یعنی	این	مجموعه	را	به	طورکامل	ویران	می	کنند؟

ــار	 ــه	داشــتیم،	آث ــه	خاطــر	ســرعتی	ک ــا	ب ــی	م ــل،	ول ــب	کام -	کارشــناس:	تخری
ــم. ــه	قراردادی ــورد	مطالع ــم	و	م ــرون	آوردی ــده	را	بی باقی	مان

-	مجری:	من	چگونه	سخنان	شما	را	قبول	کنم؟
-	کارشــناس:	شــواهد	تاریخــی	و	کتاب	هــا،	همــه	ایــن	مطالــب	را	تأییــد	می	کننــد	
و	اهــل	مکــه	نیــز	ایــن	مطلــب	را	بــه	تواتــر	می	دانســتند	و	آرزو	داشــتم	کــه	ای	کاش	

ایــن	مــکان	هنــوز	وجود	داشــت!
-	مجری:	پس	از	کشف	این	مکان	چه	اتفاقی	افتاد؟

-	کارشــناس:	مــن	احســاس	می	کــردم	کــه	شــاید	آن	جــا	را	آبــاد	کننــد.	بــه	همیــن	
دلیــل	در	آن	جــا	مقــداری	خــاک	نــرم	ریختــم،	تــا	اصــل	مــکان	صدمــه	ای	نبینــد	
ــه	 ــن	محــل	ب ــود...	بعــد	از	آن،	ای ــل	اطالعــات	باســتان	شناســیم	ب ــه	دلی ــن	ب و	ای

خدمــات	و	اســتفاده	عمومــی	اختصــاص	پیداکــرد.
-	مجری:	توالت؟!

-	کارشــناس:	ســخت	اســت	کــه	بگویــم،	ولــی	متأســفانه	بلــی!	نمی	دانــم	در	ایــن	
مــورد	چــه	بگویــم،	ولــی	روح	مــن	بســیار	محــزون	شــد.



می
سال

ار ا
و آث

مح
 و 

ت
هابی

  و
    

    
    

    
    

    
    

    

71

ــن	 ــار	چنی ــی	دچ ــه	صــورت	اتفاق ــم	تاریخــی،	ب ــکان	مه ــن	م ــا	ای -	مجــری:	آی
ــد؟ ــتی	ش سرنوش

-	کارشناس:	تو	می	خواهی	مرا	وادار	کنی	که	حکم	صادر	کنم؟
-	مجــری:	نــه،	نــه،	نــه!	نمی	خواهــم	حکــم	صــادر	کنــی،	بلکــه	می	خواهــم	بدانــم،	

آیــا	ایــن	محــل	از	روی	تعمــد	و	قصــد	بــه	چنیــن	سرنوشــتی	دچار	شــده؟
-	کارشــناس:	مــن	یــک	مهنــدس	معمــاری	و	نقشــه	کشــی	هســتم	کــه	در	مکــه	و	
مدینــه	چندیــن	ســال	تحصیــل	و	تحقیــق	کــرده	ام.	تــا	جــای	کــه	هیــچ	کــس	بــه	
ایــن	انــدازه	تحقیــق	نداشــته	اســت.	بــا	گروهــی	بیــش	از	پنچــاه	نفــر	و	بــا	همــه	ی	
ــادر	 ــم	ص ــم	و	حک ــما	می	گوی ــه	ش ــق	را	ب ــل	حقای ــن	دلی ــه	همی ــا.	ب تخصص	ه
نمی	کنــم.	)عباســی،	1395:	140	تــا	187	و	مســتند	صــراط	المســتقیم،	شــبکه	

جهانــی	والیــت،	95/5/24(
از	اعمــال	زشــت	و	تنفــرآور	دیگــر	وهابیــت،	ایــن	اســت	کــه	آنــان	زادگاه	پیغمبــر	
ــد.	 ــات	کردن ــروش	حیوان ــد	و	ف ــه	محــل	خری ــل	ب ــوده	و	تبدی ــران	نم ــرمkرا	وی اک

ــد: ــت	می	نویس ــخ	وهابی ــت	در	توبی ــه	ی	کوی ــای	عام ــی«،	از	علم »الرفاع
	kا	خد	رســول	آثــار	مانــده	باقــی	تــا	کنیــد	می	ســعی	همچنــان	و	کــرده	تــالش	شــما
را	نابــود	کنیــد.	زادگاه	آن	حضــرت	ویــران	و	بــه	محــل	خریــد	و	فــروش	حیوانــات	
تبدیــل	گشــت	کــه	بعدهــا	بــا	تــالش	افــراد	صالــح	و	خیــر،	از	چنــگال	وهابی	هــا	

خــارج	و	بــه	کتابخانــه	تبدیــل	شــد.	)عباســی،	1395:	148(
	وی	می	افزاید:

ایــن	چــه	کار	بــی	ادبانــه	ای	اســت	کــه	از	شــما	ســرمیزند؟!	ایــن	چــه	بــی	وفایــی	
اســت	کــه	از	شــما	بــه	رســول	گرامــی	اســالمk	مــی	رســد؟!	خداونــد	بــه	وســیله	
ایشــان،	مــا	و	شــما	و	اجدادمــان	را	از	تاریکی	هــای	شــرک	و	بدبختــی،	بــه	ســوی	
نــور	اســالم	هدایــت	کــرد.	بدانیــد	کــه	هنــگام	مشــاهده	رســول	خــداk	در	کنــار	
ــه	 ــد	ک ــن	بدانی ــد	و	یقی ــد	دی ــود	را	خواهی ــی	خ ــه	بی	حیای ــر،	نتیج ــوض	کوث ح
حاصــل	شــقاوت	خــود	را	در	نابــودی	آثــار	پــاک	آن	حضــرت،	کــه	موجــب	رنجش	
خاطــر	گردیــد،	مشــاهده	خواهیــد	کــرد.	قبــور	صحابــه،	امهــات	مؤمنیــن،	آل	البیت	
را	تخریــب	کــرده	و	قبــر	آمنــهB	مــادر	گرامــی	آن	حضــرت	را	بــا	ریختــن	بنزیــن	
ــا:	38	؛	 ــی	ت ــی،	ب ــتید.	)الرفاع ــی	نگذاش ــری	از	آن	باق ــیدید	و	اث ــش	کش ــه	آت ب

پایــگاه	اطــالع	رســانی	حــوزه،	91/9/18(
ــار	 ــه	آث ــبت	ب ــت،	نس ــرم	آور	وهابی ــای	ش ــن	خیانت	ه ــگ	ای ــک،	نن ــدون	ش ب
پیامبرگرامــی	اســالمk	بــرای	همیشــه	بــر	پیشــانی	آنــان	باقــی	خواهــد	مانــد.	همــان	
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ــه،	در	 ــر	در	مدین ــی	نضی ــان	بن ــه	و	یهودی ــا	در	مک ــیاهی	ابوجهل	ه ــه	روس ــور	ک ط
تاریــخ	مانــدگار	شــد.	امــا	قباحــت	اعمــال	وهابیــت،	بــه	مراتــب	باالتــر	از	کفــار	صــدر	
اســالم	اســت؛	زیــرا	آنــان	در	ظاهــر	و	باطــن	کافــر	بودنــد	و	صفشــان	جــدا	بــود.	ولــی	
وهابی	هــا	مدعــی	اســالم	و	پیــروی	دیــن	آن	حضــرت	هســتند.	البتــه	بــر	اهــل	اندیشــه	
و	بینــش	پوشــیده	نیســت	کــه	وهابیــت،	یــک	فرقــه	جعلــی	و	ســاخته	دســت	اســتکبار	و	
دشــمنان	قســم	خــورده	اســالم	اســت	و	همــواره	در	طــول	تاریــخ،	ابزار	دســت	اســتعمار	
بوده	اســت	و	چهــره	زشــت	و	پلیــد	خــود	را	در	پشــت	نقــاب	»اســالم	ظاهــری«،	پنهــان	
ــی	و	 ــی	اســالم	حقیق ــه	مدع ــی	ک ــه	ممکــن	اســت،	امت ــه	چگون ــوده	اســت.	وگرن نم
ــدد	 ــر	خــود	ببن ــار	و	نشــانه	های	پیغمب ــودی	آث ــه	ناب ــر	آن	باشــد،	کمــر	ب ــروی	پیامب پی
و	از	آن	طــرف	از	میــراث	یهودیــان	موجــود	در	حجــاز،	بــا	چنــگ	و	دنــدان	محافظــت	
نمایــد؟!	از	خانــه	ای	کــه	فرزنــد	نحــس	عبدالوهــاب،	در	آن	متولــد	شــده،	بــه	بهانــه	ی	
آثــار	باســتانی	و	میــراث	فرهنگــی،	بــا	نصــب	تابلوهــای	ورود	ممنــوع،	نگهــداری	کنــد؟!	
)قطــان	و	الزیــن،	بــی	تــا:	32(	آیــا	آثــار	یهــود	خیبــر	و	محــل	تولــد	پیشــوای	وهابیــت،	
مظهــر	توحیــد	اســت	و	میــراث	پیامبــران	و	اولیــاء	الهــی	نشــانه	ی	شــرک	و	کفــر؟!					

۴- تخریب و نبش قبر ائمه و بزرگان دینی
صیانــت	و	نگهــداری	از	آثــار	فرهنگــی	و	تاریخــی،	نوعــی	قــدر	شناســی	از	زحمــات	
نیــاکان	اســت	کــه	بــا	خــون	دل	بنــا	نهــاده	شــده	اســت.	در	ایــن	میــان،	آثــار	مربــوط	بــه	
ــظ	و	 ــد	در	راه	حف ــه	بای ــد	ک ــاری	دارن ــژه	و	ممت ــگاه	وی ــاء	الهــی،	جای ــران	و	اولی پیامب
نگهــداری	آنــان	کوشــید.	بــه	گواهــی	منابــع	تاریخــی،	به	همــت	مســلمانان	قــرون	اولیه،	
صدهــا	آرامــگاه	و	مراقــد	باشــکوه	در	ســرزمین	پهــن	آور	اســالمی،	به	خصــوص	در	مکه،	
مدینــه	و	ســایر	بــالد	اســالمی	ایجــاد	شــد.	ســیر	ایــن	حرکــت	تمــدن	ســاز،	در	قــرن	
چهــارم	و	پنچــم	بــه	اوج	شــکوفایی	خــود	رســید،	در	قــرن	ششــم	بــا	حملــه	مغول	هــا،	
در	قلمــروی	اســالمی،	کــه	مــردم	بیگانــه	از	تمــدن	و	فرهنــگ	بودنــد،	بســیاری	از	آثــار	
ــر	 ــای	ویرانگ ــان،	مغول	ه ــرور	زم ــه	م ــا	ب ــت.	ام ــود	گش ــا	ناب ــی	و	کتابخانه	ه فرهنگ
و	وحشــی	صفــت،	جــذب	فرهنــگ	غنــی	و	تمــدن	اســالمی	شــدند.	تــا	اینکــه	قــرن	
یازدهــم	از	راه	رســید،	بــا	ظهــور	فرقــه	وهابیــت	در	ایــن	عصــر،	بســیاری	از	آثــار	کهــن	
فرهنگــی	و	تاریخــی،	آرامگاه	هــا	و	قبــور	پیامبــران	و	اولیــاء	الهــی،	تخریــب	و	بــا	خــاک	
ــر	ارزشــمند	فرهنگــی	و	زیارتگاه	هــای	 یکســان	شــد.	تنهــا	در	مدینــه	منــوره،	ده	هــا	اث
	،kپیامبــر	فرزنــدان	و	همســران	والدیــن، ،Dبیــت	اهــل	ائمــه	حــرم	مثــل	باشــکوه
ــن	 ــدند.	در	ای ــران	ش ــزه	سیدالشــهداA	همگــی	وی ــارگاه	حم ــه،	مســجد	و	ب صحاب
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زمینــه	برخــی	از	جهانگــردان	و	شــاهدان	عینــی	می	گوینــد:
شــهر	مدینــه	ماننــد	شــهر	زلزلــه	زده	هــا	شــده	بــود،	تمــام	اماکــن	مقــدس	و	زیبــای	
مســمانان	بــه	دســت	وهابی	هــا	نابــود	شــده	بــود.	وهابی	هــا	بــه	وســیله	ی	ســگ،	
ــاء	خــدا	 ــور	ائمــه	و	شــهدا	و	اولی ــه	قب ــان	و	ســایر	کارهــای	زشتشــان،	ب چهارپای
اهانــت	می	کردنــد	بقیــع	را	محــل	زباله	هــای	خــود	کــرده	بودنــد«.	)شــبکه	اجتهــاد،	

95/9/16،	بخــش	فقــه	و	سیاســت(
البتــه	ایــن	حرکــت	زشــت	و	تنفــرآور	وهابیــت	در	همیــن	جــا	متوقــف	نشــد	و	بــا	
شــدت	بیشــتری	ادامــه	پیــدا	کــرد.	تــا	جایــی	کــه	اکنــون	گروه	هایــی	مثــل	داعــش	بــه	
نبــش	قبــر	بــزرگان	دینــی	روی	آورده	انــد.	نبــش	قبــر	صحابــی	جلیــل	القــدر	پیامبرk	و	
یــار	فــداکار	حضــرت	علــیA	جنــاب	»حجربــن	عــدی«	در	ســوریه	و	امامــزاده	عبــد	
الســالم،	از	نــوادگان	امــام	حســن	مجتبــیA	در	لیبــی،	از	جملــه	آنــان	اســت.	در	ادامــه	
ایــن	گــروه	ســعودی	صهیونیســتی،	در	اقــدام	شــنیع	و	شــرم	آور	دیگــری،	مــزار	شــیخ	
جمــال	الدیــن	را	نیــز،	نبــش	و	بقایــای	پیکــرش	را	بیــرون	آورده،	بــه	آتــش	کشــیدند.	

)ســایت	شــبکه	خبــر:	95/4/21(	

5- تخریب مساجد
ــه:	18(	در	 ــان	می	داند؛)توب ــانه	ایم ــت	مســاجد	را	نش ــاخت	و	مرم ــم	س ــرآن	کری ق
ــام	خــدا	در	 ــردن	ن ــد:	»کیســت	ســتمکارتر	از	کســی	کــه	از	ب ــه	ی	دیگــری	می	فرمای آی
ــته	 ــد؟	شایس ــاجد	می	کن ــردن	مس ــران	ک ــعی	در	وی ــد	و	س ــری	می	کن ــاجد	جلوگی مس
ــا	تــرس	و	وحشــت	وارد	مســاجد	شــوند.	بهــره	ی	آنهــا	در	دنیــا	 ــان	جــز	ب نیســت،	آن

ــم	اســت«.	)بقــره:	114( رســوایی	و	در	آخــرت	عــذاب	عظی
ــکان،	 ــن	م ــر	حرمــت	تخریــب	مســجد	کــه	مقدس	تری ــز	ب ــن	نی ــات	معصومی روای
جهــت	عبــادت	خداونــد	اســت،	تأکیــد	دارد	و	مســاجد	در	روز	قیامــت	بــه	نفــع	انســان	
ــیره	 ــن	س ــوان:219	و	237(	همچنی ــهری،	1384،	ج5	،	عن ــد.	)ری	ش ــهادت	می	دهن ش
ــاخت	 ــدام	آن	حضــرت،	س ــن	اق ــه،	اولی ــه	مدین ــا	ورود	ب ــه،	ب ــود	ک ــن	ب ــرk	ای پیامب
مســجد	بــود.	امــا	بــا	کمــال	تأســف،	مــا	امــروزه	شــاهد	تخریــب	و	بــه	آتــش	کشــیدن	
ــل	 ــای	دســت	نشــانده	و	عوام ــی،	حکومت	ه ــه	دســت	فرقه	وهاب مســاجد	اســالمی،	ب
ــل	 ــه	ظاهــر	اســالمی	و	کوچکــی	مث دســت	اســتعمارگران	هســتیم.	تنهــا	در	کشــور	ب
ــب	شــده	است.)ســایت	 ــاب	مســجد	تخری ــش	از	38	ب ــال،	بی ــک	س ــن،	طــی	ی بحری

ــگاه	تخصصــی	مســاجد:	92/4/29( پای
امــا	اگــر	اندکــی	بــه	گذشــته	بازگردیــم،	ابتــدا	بــاب	مسجدســوزی	را	صهیونیســت	ها	
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گشــودند؛	زیــرا	شــخصی	بــه	نــام	»دنســت	مایــکل	روحــان«	ســقف	»مســجد	االقصــی«	
را	بــه	آتــش	کشــید.	پــس	از	آن	رژیــم	اســرائیل	در	حــدود	عمــر	هفتــاد	ســاله	اش،	بارهــا	
تصمیــم	بــر	ویرانــی	مســجد	االقصــی	گرفتــه	اســت.	ایــن	رژیــم	غاصــب،	در	جنــگ51	
روزه	علیــه	ملــت	مظلــوم	فلســطین،	96	مســجد	را	بــا	خــاک	یکســان	کــرده	اســت	و	در	
حــال	حاضــر	بــه	دنبــال	تخریــب	تدریجــی	مســجد	االقصــی	هســتند.	در	ایــن	میــان،	
داعــش	کــه	مولــود	نامشــروع	صهیونیســتی-	ســعودی	اســت،	بیــش	از	210	مســجد	و	
مرکــز	دینــی	را	تنهــا	در	عــراق	و	ســوریه	نابــود	کــرده	اســت،	افــزون	از	یــک	هــزار	و	
دویســت	و	ده	بــاب	مســجد	در	عــراق،	ســوریه،	یمــن،	کویــت	و...	توســط	داعــش	و	
ــبکه	 ــایت	ش ــه	اســت.	)س ــن	رفت ــرائیل	از	بی ــه	ســعودی	ها	و	اس ــای	وابســته	ب گروه	ه
خبــر:	95/4/21(	امــروزه	دامنــه	ی	ایــن	حمــالت	ویرانگــر،	بــه	کشــور	های	دیگــر	نیــز	
کشــیده	شــده	اســت.	چنانچــه	مســاجد	شــیعیان	در	بســیاری	از	بــالد	اســالمی،	بارهــا	به	

خــون	نمازگزارانــش		رنگیــن	شــده	اســت.
ــرای	همــه	ی	مذاهــب	اســالمی،	مــکان	مقــدس	و	مــورد	 ــد،	مســجد	ب ــدون	تردی ب
احتــرام	اســت؛	زیــرا	ایــن	مســاجد	هســتند	کــه	بزرگتریــن	تجمعــات	دینــی	و	مذهبــی	
مســلمانان،	در	آن	شــکل	می	گیــرد	و	موجــب	همبســتگی	و	اتحــاد	مســلمین	می	گــردد.	
ــه	دنبــال	 ــان،	ب ــه	آن ــه	همیــن	دلیــل	عوامــل	دســت	اســتعمار	و	گروه	هــای	وابســته	ب ب
نابــودی	و	از	میــان	برداشــتن	مســاجد	هســتند،	تــا	مانــع	تجمــع	و	هم	گرایــی	مســلمانان	

شــوند.	
ــه	وســیله	وهابی	هــا	 ــه	آتــش	کشــیدن	مســاجد	ب ــب	و	ب ــه	نظــر	می	رســد،	تخری ب
ــت	پخــش	صــدای	اذان	از	 ــرح	ممنوعی ــی	ط ــان	و	بررس ــه	آن ــته	ب ــای	وا	بس و	گروه	ه
مســاجد،	در	ســرزمین	های	اشــغالی	فلســطین،	توســط	یهودیــان،	همگــی	یــک	هــدف	
ــورت	 ــه	ص ــان	و	ب ــرور	زم ــه	م ــه	ب ــت	ک ــن	اس ــد	و	آن	ای ــال	می	کنن ــترک	را	دنب مش
ــالمی	 ــهر	های	اس ــت،	از	ش ــالم	اس ــعار	اس ــه	ش ــدای	اذان	ک ــاجد	و	ص ــی،	مس تدریج

برداشــته	شــود.	

6- نابودی آثار مکتوب اسالمی
ــرد،	یکــی	از	اهــداف	اصلیشــان،	 ــه	می	ک ــه	حمل ــت«	در	هرشــهری	ک ــه	»وهابی فرق
ــود.	یکــی	از	کارهایــی	کــه	 ــار	فرهنگــی	و	تاریخــی	آن	شــهر	ب ــودی	آث تخریــب	و	ناب
ننــگ	ابــدی	را	بــرای	همیشــه	در	پیشــانی	ایــن	گــروه	ضــد	فرهنــگ	و	ســفاک،	منقــوش	
ســاخت،	بــه	آتــش	کشــیدن	کتابخانــه	ی	بــزرگ	و	بــی	نظیــر	»المکتبــه	العربیــه«	بــود،	
کــه	بیــش	از	60	هــزار	عنــوان	کتــاب	ارزشــمند	و	کم	نظیــر	را	در	خــود	جــای	داده	بــود.	
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ایــن	منبــع	ذی	قیمــت	بیــش	از	40	هــزار	نســخه	خطــی	منحصــر	بــه	فــرد	داشــت.	در	
ــن	 ــز	وجــود	داشــت	و	همچنی ــت	نی ــب	دوران	جاهلی ــان،	نســخ	خطــی	و	کت ــان	آن می
قــرارداد	ســری	یهودیــان	بــا	کفــار	قریــش	برضــد	رســول	خــداk،	نیــز	دســت	خــط	
بســیاری	از	صحابــه،	مثــل	علــیA	در	آن	جــا	نگهــداری	می	شــد.	در	همیــن	کتابخانــه،	
بت	هــای	کــه	در	عصــر	ظهــور	اســالم	مــورد	پرســتش	قــرار	می	گرفتنــد،	نظیــر:	»الت،	
عــزی،	ُهبــل،	منــات«	و...موجــود	بــود	کــه	همگــی	بــه	دســت	وهابیــت،	طعمــه	ی	آتــش	
جهالــت	گشــت	و	از	دســت	رفت.)رضوانــی،	1384:	190(	البتــه	دشــمنی	ایــن	فرقــه	بــا	
آثــار	و	فرهنــگ	اســالمی	همیــن	جــا	پایان	نیافــت،	زیــرا	آنــان	زادگاه	پیغمبراســالمk را،	
ویــران	و	بــه	محــل	خریــد	و	فــروش	حیوانــات	تبدیــل	کردنــد.	اما	ایــن	بیت	شــریف	به	
همــت	خیریــن	و	افــراد	صالــح،	خریــداری	و	تبدیــل	بــه	کتابخانــه	گشــت.	بــه	گــزارش	

ســایت	حــج،	روزنامــه	»عــکاظ«	در	مطلبــی	نوشــت:
ــرا	خطــر	 ــگاری،	وقــوع	یــک	فاجعــه	را	هشــدار	می	دهــد.	زی شــراره	های	ســهل	ان
ــه«	 ــه	ی	»مکــه	مکرم ــاب،	جــدی	اســت.	کتابخان ــوان	کت ــزار	عن ــن	173	ه ــن	رفت از	بی
ــای	مکــه	 ــن	کتابخانه	ه ــاk	اســت،	یکــی	از	قدیمی	تری ــه	محــل	والدت	پیغمبراکرم ک
ــیاری	از	 ــد	و	بس ــال	می	رس ــش	از	60	س ــه	بی ــرش	ب ــه	عم ــود،	ک ــوب	می	ش محس
کتاب	هــای	آن	نــادر	و	کمیــاب	اســت.	ایــن	گنجینــه	ی	ارزشــمند،	حــدود	2500	نســخه	
خطــی	را	نیــز	در	خــود	جــای	داده	اســت.	امــا	بــه	شــدت	مــورد	تغافــل	و	بــی	مهــری	
مســئولین	قــرار	گرفتــه	اســت.	ســاختمان	تنــگ	و	کوچــک،	گــرد	و	غبار	هــای	نشســته	
بــر	جــای	جــای	آن،	بــه	انبــار	شــباهت	دارد،	تــا	کتابخانــه؛	پنــج	ســیم	بــرق	غیــر	اصولی	
و	فرســوده	ای	کــه	هــرآن،	ممکــن	اســت،	ایــن	کتابخانــه	و	مــکان	مقــدس	آن	را	طعمــه	ی	
ــته	 ــه	گذش ــی	ب ــر	اندک ــرم،	91/2/18(	اگ ــن	ح ــعود	خائ ــایت	آل	س ــازد.	)س ــش	س آت
بازگردیــم،	می	توانیــم	منشــأ	و	سرشــاخه	های	عــداوت	وهابیــت	را	نســبت	بــه	ســاحت	
مقــدس	رســول	گرامــی	اســالماk	بیابیــم.	چــون	وهابیــت،	خصومــت	بــا	آن	حضــرت	
را	از	پیشوایشــان،	پســرعبدالوهاب	بــه	ارث	گرفته	انــد	و	ایــن	محمــد	بــن	عبدالوهــاب	
ــر	پیامبــر ــار،	بســیاری	از	کتابهــای	کــه	حــاوی	صلــوات	ب بــود	کــه	بــرای	نخســتین	ب
k	بــود	را	بــه	آتــش	کشــید	و	فتــوی	بــر	قتــل	کســی	داد	کــه	جرمــش	صلــوات	بــر	

ــی،	1384:	190( ــود.	)رضوان »محمــد«k	ب

7- آل سعود، حافظ منافع یهود
ــار	 ــد	آث ــش	از90	درص ــعود،	بی ــت	آل	س ــت	و	حکوم ــت:	وهابی ــوان	گف ــاید	بت ش
ــد.	از	قبرســتان	بقیــع	 ــران	کرده	ان اســالمی	را	در	حجــاز	و	بعضــی	از	مناطــق	دیگــر	وی
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ــن	 ــرk	و	ام	المؤمنی ــه	ی	پیامب ــاب	حمــزه	ســید	الشــهدا	و	محــل	خان ــا	آرامــگاه	جن ت
حضــرت	خدیجــهc	و	تبدیــل	ایــن	بیــت	شــریف	بــه	توالــت	و	بــه	آتــش	کشــیدن	
آرامــگاه	مــادر	گرامــی	رســول	خــداk	و	ســایر	اماکــن	و	مســاجد	اســالمی.	در	برابــر	
تمــام	ایــن	اقدامــات	ویرانگــر،	بعضــی	از	اماکــن	خــاص،	مــورد	توجه	ویــژه	ی	حکومت	
آل	ســعود	قــرار	گرفتــه	اســت	و	بــه	حفــظ	و	مرمــت	آن	نیــز	اقــدام	کرده	انــد.	یکــی	از	
ایــن	مواضــع،	منطقــه	ی	خیبــر	و	آثــار	مربــوط	بــه	یهودیــان	و	تاریــخ	آنــان	اســت.	ایــن	
منطقــه	ی	محافظــت	شــده،	زیارتــگاه	یهودیــان	بــوده		و	آنــان	جهــت	بازدیــد	از	آن	مکان،	
بــه	آنجــا	ســفر	می	کننــد	و	دیگــر	آثــار	یهودیــان	نیــز	در	شــهر	مدینــه	ی	منــوره،	همچنان	
بــه	قــوت	خــود	باقــی	اســت.	پایــگاه	»کعــب	بــن	اشــرف«	یکــی	از	ایــن	مواضــع	اســت	
کــه	در	منطقــه	»الســد«	مدینــه،	بــه	عنــوان	منطقــه	ی	باســتانی	ثبت	شــده	اســت.	)	شــیعه	
ــهر	 ــن	ش ــت،	در	همی ــه	وهابی ــه	فرق ــی	ک ــر109731(	در	حال ــوز،	94/10/22،	کدخب نی
مدینــه	الرســولk	ده	هــا	آثــار	ارزشــمند	اســالمی	را	بــه	بهانــه	ی	مبــارزه	بــا	شــرک	و	
احیــاء	توحیــد،	بــا	خــاک	یکســان	کردنــد.	امــا	از	تاریــخ	و	فرهنــگ	یهــود	محافظــت	و	

ــد. ــداری	می	کنن نگه

8- خدمت به یهود وخیانت به فلسطین 
	حــدود	هفتــاد	ســال	اســت	کــه	داغ	اشــغال	قبلــه	ی	اول	مســلمین،	توســط	یهودیــان	
ــدار	را	مجــروح	 ــد	مســمانان	بی ــای	دردمن ــمنان	قســم	خــورده	ای	اســالم،		دل	ه و	دش
ــیده	 ــون	کش ــاک	و	خ ــه	خ ــاهد	ب ــان	ش ــه	انس ــت	ک ــرا	روزی	نیس ــت.	زی ساخته	اس
شــدن	کــودکان	مظلــوم،	جوانــان	و	ســایر	مــردم	بی	دفــاع	فلســطین	نباشــد؛	خانه	هــای	
ــزارع	و	 ــود،	م ــان	آوار	نش ــدس،	برسرش ــغالگر	ق ــم	اش ــای	رژی ــط	لودره ــان	توس آن
ــه	ی	 ــودی	نشــین	نگــردد.	هم ــه	شــهرک	های	یه ــل	ب ــب	و	تبدی کشتزارهایشــان	تخری
ایــن	ظلــم	و	ســتم	ها	در	حــق	مــردم	رنــج	کشــیده	فلســطین،	حاصــل	خیانتــی	اســت	که	
بعضــی	از	حــکام	و	ســران	دســت	نشــانده	ی	اعــراب،	مرتکــب	شــده	اند.	در	ایــن	زمینــه	
اســناد	فراوانــی	وجــود	دارد	کــه	همــه	گــواه	خیانــت	آنــان	اســت.	در	نامــه	ای	از	ملــک	
ــان	 ــه	یهودی ــه	ســرزمین	فلســطین	ب ــا«	اینگون ــه	ســران	»بریتانی ــز	ســعودی،	ب عبدالعزی

ــت: ــیده	شده	اس بخش
مــن	ســلطان	بــن	عبدالعزیــز	بــن	عبــد	الرحمــن	الفیصــل	الســعود،	هــزار	بــار	در	نزد	
جنــاب	»پرســی	کوکــس«	نماینــده	ی	بریتانیــای	عظیــم،	اعتــراف	می	کنــم	کــه	هیــچ	
مخالفتــی	بــا	دادن	فلســطین	بــه	یهودیــان	بیچــاره	و	یــا	هرکــس	دیگــری	کــه	بریتانیا	
صــالح	می	دانــد،	نــدارم.	بنــده	تــا	قیامــت	بــا	بریتانیــا	هــم	رأی	هســتم	و	موضــع	



می
سال

ار ا
و آث

مح
 و 

ت
هابی

  و
    

    
    

    
    

    
    

    

77

همــان	موضــع	بریتانیــا	اســت.	)شــهرآرا،95/6/21:	6(
ــر	وقــت	انگلیــس،	 ــب	ایــن	اســت	کــه	بعدهــا	»ارنســت	بیفــن«	نخســت	وزی جال
بــه	ایــن	خیانــت	آل	ســعود	در	حــق	ملــت	فلســطین،	مهرتأییــد	زد.	زیــرا	وی	در	برابــر	
ــا	در	سیاســت	های	 ــا	م ــت:	»آل	ســعود	ب ــس،	طــی	ســخنانی	گف ــوام	انگلی ــس	ع مجل
ــق	فلســطین	و	آرمــان	یهــودی،	 ــر	ضــد	عرب	هــا	و	مســلمانان،	از	طری اعمــال	شــده	ب

ــر521332( ــری	مشــرق،	94/10/22،	کدخب همــراه	اســت«.	)ســایت	خب
ــک	 ــا	مل ــه«	ب ــس	»یالت ــس	از	کنفران ــال	1945م	پ ــز	در	س ــل«،	نی »وینســتون	چرچی
ــرای	مــن	شــرافت	بزرگــی	 ــود:	»ب ــه	ب ــه	او	گفت عبدالعزیــز	مالقــات	کــرد	و	خطــاب	ب
اســت،	چــون	بــا	مــردی	مالقــات	می	کنــم	کــه	حــق	زیــادی	بــه	گــردن	مــن	دارد.	اگــر	
ــت،	95/9/17(		 ــایت	وهابی ــید«.	)س ــود	نمی	رس ــق	خ ــن	ح ــه	کمتری ــود	ب ــود،	یه او	نب
ــول	 ــه	فلســطینی	ها،	ق ــز	ب ــد	العزی ــک	عب ــان	مل ــک	زم ــر	بعضــی	از	گزارشــات:	ی بناب
همــکاری	و	مســاعدت	نظامــی	داده	بــود،	بــه	دنبــال	ایــن	اظهــار	نظــر	وی،	بــا	هماهنگی	
جــان	فیلبــی،	جاســوس	معــروف	انگلیســی	»ســمحا	ایرلــخ«	یکــی	از	ســران	خونریــز	
اســرائیل	بــه	ریــاض	ســفر	می	کنــد	و	علــت	چنیــن	اظهــار	نظــری	را	جویــا	می	شــود.	
زیــرا	ایــن	مســئله	ظاهــراً	مغایــر	بــا	تعهــدات	آل	ســعود	بــه	بریتانیــا	بــود،	در	آن	دیــدار	
شــاه	ســعودی،	برنامــه	حکومتشــان	را	در	قبــال	رژیــم	صهیونیســتی،	بــه	روشــنی	ابــراز	
داشــته	اســت	و	آن	اینکــه:	انتظــار	نداشــته	باشــید،	مــا	بــا	اعــراب	دربــاره	حمایــت	از	
دولــت	یهــود	ســخن	بگوییــم.	عملکــرد	مــا	را	ببینیــد	و	ســخنان	مــا	را	رهــا	کنیــد.	)ثمــر	

حســینی،	فــارس:	95/3/1(			

نتیجه و تحلیل پایانی 
راســتی!	چــرا	»وهابیــت«	و	گروه	هــای	وابســته	بــه	آنــان،	کمــر	بــه	تکفیــر	مذاهــب	
اســالمی،	قتــل	عــام	مســلمانان،	تخریــب	مســاجد	و	محــو	آرامگاه	هــا	و	آثــار	تاریخــی	
اســالمی	بســته	اند؟!	پاســخ	بــه	پرســش	فــوق	ســاده	اســت.	زیــرا	از	دیــد	آنــان	همــه	ی	
ــه	جــواز	توســل	و	 ــل	ب ــه	جــز	وهابیــت،	مشــرک	اســت.	چــون	قائ فــرق	اســالمی،	ب
زیــارت	اولیــاء	الهی	انــد.	راســتی!	چــرا	صحابــه	و	مســلمانان	صــدر	اســالم،	پیامبراکــرم
ــش	 ــه	زیارت ــاب	آن	حضــرت	ب ــرا	اصح ــد؟!	چ ــن	کردن ــقف	دف ــکان	مس k	را	در	م
می	رفنتــد؟!	چــرا	ابــو	ایــوب	انصــاری	صــورت	بــر	خــاک	مــزار	پیغمبــرش	می	نهــاد؟!	
چــرا	عبــاس،	عمــوی	پیامبــرk	و	ائمــه	ی	مثــل	امــام	حســن	مجتبــی،	امــام	ســجاد،	امام	
ــب	و	در	محــل	ســقف	دار	 ــی	طال ــن	اب ــل	ب ــه	ی	عقی ــام	صــادقb	در	خان ــر	و	ام باق
دفــن	شــدند؟!	چــرا	مســلمانان	صــدر	اســالم،	برفــراز	قبــر	جنــاب	حمــزه	سیدالشــهدا
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ــد؟!	چــرا	خــود	شــخص	رســول	خــدا ــه	زیارتــش	می	رفتن ــارگاه	ســاختند	و	ب A	ب
k	بــه	زیــارت	اهــل	بقیــع	می	رفــت	و	بــرای	آنــان	دعــا	می	کــرد؟!	راســتی!	آیــا	آنــان	
ــی	 ــا	همگ ــتند؟!	و	ی ــد	را	نمی	دانس ــرک	و	توحی ــان	ش ــرق	می ــت،	ف ــدازه	وهابی ــه	ان ب
مشــرک	بودنــد؟!	نــه!	نــه!	ایــن	دیــدگاه	افراطــی	حتــی	بــا	معتقــدات	خــود	وهابیــت	هم	
ســازگاری	نــدارد	و	آنــان	قائــل	بــه	حدیــث	معــروف	»خیــر	القــرون«	هســتند.	جالــب	
ایــن	اســت	کــه	بســیاری	از		ایــن	ساخت	وســازها	بــر	فــراز	قبــور،	در	همیــن	ســه	قــرن	

اولیــه	ی	اســالم		ایجــاد	شــده	اســت.	
ــا	ایــن	حســاب،	بــه	نظــر	می	رســد	دســت	های	دیگــری	پشــت	پــرده	اســت،	تــا	 ب
آثــار	اســالمی	بــه	طــور	کامــل	نابــود	شــود	و	امــت	اســالم		بــا	بحــران	عــدم	هویــت	
مواجــه	و	ارزشــهای	تاریخــی	و	فرهنگــی	خــود	را	گــم	کنــد.	بــه	همیــن	دلیــل	اســت	
کــه	فرقــه	وهابیــت،	کمــر	بــه	نابــودی	آثــار	اســالمی	بســته،	در	حالــی	از	آثــار	تاریخــی	
یهودیــان	در	خیبــر	و	مدینــه	محافظــت	می	کننــد.	از	نظــر	وهابیــت،	آثــار	پیامبــر	اســالم	
و	مســلمانان	نمــاد	شــرک	اســت	اّمــا	زادگاه	محمدبــن	عبدالوهــاب	آثــار	باســتانی	اســت	

و	بایــد	حفــظ	شــود.	
سال	هاســت	کــه	آمریــکا	و	غــرب،	توســط	وهابیــت،	بــا	ایجــاد	جنگ	هــای	مذهبــی	
ــته	ی	 ــازی	ورشکس ــات	اسلحه	س ــه		کارخانه	ج ــه،	ب ــه	خاورمیان ــه	ای	در	منطق و	طائف
خــود	جــان	تــازه	ای	بخشــیده	اند.	ایــن	سیاســت	آمریــکا،	بســیاری	از	کشــورهای	عربــی	
را	بــرآن	داشــته	اســت،	تــا	در	میــدان	رقابــت	خریــد	تســلیحات	آنــان،	گــوی	ســبقت	را	
از	یکدیگــر	برباینــد	و	بــا	دادن	میلیاردهــا	دالر	پــول	نفــت	و	ســرمایه	ی	آینــدگان،	بــرای	
ــلحه	 ــد	اس ــای	راک ــه	کارخانه	ه ــاد	و	ب ــغلی	ایج ــت	ش ــزار	فرص ــا	ه ــا	ده	ه خارجی	ه
ســازی	آن	هــا،	رونــق	ببخشــند.	بــه	گفتــه	ســخنگوی	کاخ	ســفید،	تنهــا	یکــی	از	ایــن	
قرارداد	هــا	بــا	آل	ســعود،	از	پنجــاه	تــا	هفتــاد	هــزار	فرصــت	شــغلی	پشــتیبانی	و	ســالیانه	
ســه	و	نیــم	میلیــارد	دالر	بــه	اقتصــاد	آمریــکا	کمــک	می	کنــد.	حــال	اگــر	چنیــن	مشــتری	
ــه	صــورت	 ــر	اشــتهای،	هــزاران	انســان	وارســته	و	مصلحــی	مثــل	»شــیخ	نمــر«	را	ب پ
وحشــیانه	و	بــدوی،	گــردن	بزنــد،	آب	از	آب	تــکان	نمی	خــورد	کــه	هیــچ،	بلکــه	روابــط	

ــود. ــز	می	ش ــر	نی ــان	گرم	ت آن
یکــی	دیگــر	از	سیاســت	های	آمریــکا	و	غــرب	در	ایــن	چنــد	دهــه،	پــروژه	
ایران	هراســی	اســت،	تــا	هــم	کشــورهای	حــوزه	خلیــج	فــارس	را	بیشــتر	تشــویق	بــه	
خریــد	محصــوالت	نظامــی	خــود	کننــد	و	هــم	بــا	اســتفاده	از	فضــای	آشــفته	ی	منطقه	ی	
ــل	 ــت«	و	عوام ــذا	توســط	»وهابی ــوند.	ل ــد	ش ــم	آن	بهره	من ــروت	عظی ــه،	از	ث خاورمیان

ــد. ــتی	روی	آورده	ان ــای	ترورس ــاد	گروه	ه ــه	ایج ــود،	ب ــانده	ی	خ ــت	نش دس
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چنانکــه	بســیاری	از	ایــن	اســرار	در	مناظــرات	انتخابــات	ریاســت	جمهــوری	آمریکا،	
از	پــرده	بــرون	افتــاد	و	بارهــا	ترامــپ	دولــت	اوبامــا	را	در	ایــن	زمینــه	متهــم	کــرد	و	از	

هیــالری	کلینتــون	وزیرخارجــه	آمریــکا	بــه	عنــوان	مــادر	داعــش	یــاد	کــرد.		
ــه	ســمت	 ــه	هــم	ب ــک	گلول ــان،	ی ــه	آن ــت«	و	گروه	هــای	وابســته	ب ــون	»وهابی تاکن
ــا	و	کشــتار	 ــل	عام	ه ــی	در	همــه	ی	قت ــد.	ول ــی	اســرائل	شــلیک	نکرده	ان ــکا	و	حت آمری
ــه،	داعــش	 مســلمانان	دســت	دارنــد.	گروه	هــای	خون	ریــز	مثــل:	طالبــان،	ســپاه	صحاب
ــا	غیــر	مســتقیم،	ســر	در	آخــور	 ــه	صــورت	مســتقیم	ی و	ســایر	گروه	هــای	افراطــی،	ب
بیگانــگان	دارنــد	و	جدید	تریــن	ســالح	ها	در	اختیــار	ایــن	گروه	هــا	قــرار	داده	می	شــود،	

تــا	بیشــتر	مســلمان	بکشــند.
		چــرا	هواپیماهــای	کشــورهای	ثروتمنــد	عــرب	مثــل:	عربســتان،	امــارات	و	قطــر،	
بــرای	بــه	خــاک	و	خــون	کشــیدن	مــردم	بــی	دفــاع	یمــن	بــه	پــرواز	در	می	آیــد	و	زنــان	
و	کــودکان	بی	گنــاه	را	می	کشــد	و	حتــی	از	رســیدن	دارو	بــه	فقیرتریــن	و	ضعیف	تریــن	
کشــور	اســالمی	ممانعــت	می	کننــد؟!	جــرم	ایــن	مــردم	چیســت؟!	چــرا	ایــن	هواپیماهــا	
ــه	 ــی	ک ــد؟!	در	حال ــرواز	در	نمی	آی ــه	پ ــغالی	فلســطین	ب ــه	ســمت	ســرزمین	های	اش ب
نزدیــک	بــه	هفتــاد	ســال	اســت	مــردم	مظلــوم	و	مســلمان	فلســطین	در	چنــگال	یهــود	

اسیراند!
ــزار	 ــی	برگ ــچ	انتخابات ــتان،	هی ــر	عربس ــی،	نظی ــورهای	عرب ــیاری	از	کش در	بس
نمی	شــود	و	تمــام	قــدرت	در	اختیــار	یــک	خانــواده	قــرار	دارد	و	بــه	صــورت	موروثــی	
بیــن	افــراد	آن	خانــواده	دســت	بــه	دســت	می	چرخــد	و	هیــچ	مجلســی	جهــت	وضــع	
قوانیــن	وجــود	نــدارد.	بــا	دیکتاتــوری	محــض،	همــه	ی	امــور	بــه	دســتور	شــخص	شــاه	
ــزل	 ــدون	محــارم،	حــق	خــروج	از	من ــا	و	ب ــان	تنه ــواده	ی	او	اداره	می	شــود،	زن و	خان
ــد.	 ــی	کنن ــد	رانندگ ــی	نمی	توانن ــی	محــروم	و	حت ــای	اجتماع ــد	و	از	فعالیت	ه را	ندارن
هــر	صــدای	اعتراضــی	در	نطفــه	خفــه	و	گــردن	هــر	مصلحــی	بــه	تیــغ	بـُـران	جالدهــا	
ســپرده	می	شــود.	اینجاســت	کــه	هــر	انســان	منصفــی	بــه	سیاســت	های	خباثــت	آلــود	و	
دوگانــه	آمریــکا	و	غربی	هــا	پــی	می	بــرد.	زیــرا	آنــان	دائمــاً	مخالفــان	خــود	را	بــه	نقــض	
ــه	عوامــل	خودشــان	رســید،	تمــام	 حقــوق	بشــر	متهــم	می	کننــد،	امــا	وقتــی	نوبــت	ب
مــوارد	فــوق،	معکــوس	می	شــود.	جالــب	ایــن	اســت،	آمریــکا	و	غــرب	کــه	خــود	را	
ســردمدار	حقــوق	بشــر	می	پندارنــد	و	در	امــور	کشــورهای	دیگــر	مداخلــه	می	کننــد؛	امــا	
در	مــورد	کشــتار	مــردم	بــی	گنــاه	یمــن،	نــه	تنهــا	متجــاوز	را	محکــوم	نمی	کننــد،	بلکــه	

تمــام	ایــن	جنایــات	بــه	وســیله	ســالحها	و	مهمــات	خــود	آنهــا	صــورت	می	گیــرد.
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علل تمایل مردم به بعضی از مستحبات1
حسین جعفری2

چکیده 
ایــن	مقالــه	در	صــدد	نقــد	و	بررســی	مســاله	»گرایــش	بــه	بعضــی	از	مســتحبات	
ــورد	 ــد	احــکام	مســتحبی	در	اســالم	م ــات«	اســت،		هــر	چن و	دورشــدن	از	واجب
تأکیــد	بــوده	و	آثــار	و	ثــواب	فــراوان	بــرای	آن	ذکــر	شده	اســت؛	امــا	گاهــی	یــک	
عمــل	مســتحبی	بقــدری	بــرای	بعضــی	اهمیــت	پیــدا	می	کنــد	کــه	حاضرنــد	واجبی	
را	تــرک	کننــد،	تــا	آن	مســتحب	را	از	دســت	ندهنــد،	برخــی	اعمــال	بظاهــر	مذهبی	
ــام	 ــامg	انج ــرk	و	ام ــدا،	پیامب ــتور	خ ــی	و	دس ــای	دین ــالف	آموزه	ه ــر	خ ب
ــن	در	 ــت؛	ای ــی	همراه	اس ــوش	گذران ــراف	و	خ ــر،	اس ــا،	تظاه ــا	ری ــود	و	ب می	ش
حالــی	اســت	کــه	بســیار	از	پژوهشــگران	ومبلغــان	دینــی	بــه	اینگونــه	مســائل	بطور	

ــد.	 ــد	وشــاید	توجــه	نکرده	ان بای
نگارنــده	در	ایــن	مقالــه	بــه	مطالبــی	چــون	»مفهــوم	شناســی	واجــب«،	»فــرق	
واجــب	و	الزم«،	»مفهــوم	شناســی	مســتحب«،	»اقســام	واجــب«	،	»اهمیــت	واجــب	
ــه	 ــه	ب ــات	و	توج ــردم	از	واجب ــی	م ــل	روی	گردان ــالم«،	»عل ــتحب	در	اس و	مس
مســتحبات«،	پرداختــه	و	در	صــدد	مطــرح	کــردن	مســأله	ی	گرایــش	بــه	بعضــی	از	

مســتحبات	بــه	عنــوان	یــک	مشــکل	اساســی	در	جوامــع	اســالمی	اســت.	
واژگان کلیدی: اسالم،	مردم،	تمایل،	واجبات،	مستحبات.

1 تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۹/۱  _ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
2 دانش پژوه دوره کارشناسی فقه و معارف اسالمی، جامعه المصطفیk العالمیه، مشهد مقدس
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مقدمه
هــدف	هــر		انســان،	رســیدن	بــه	زندگــی	بهتــر	اســت	و	بــرای	نیــل	بــه	ایــن	هــدف	
نخســت	بایــد	راه	و	روش	زندگــی	بهتــر	را	بیامــوزد	و	بدانــد	کــه	چگونــه	بایــد	کار	کنــد	

و	از	چــه	الگــوی	در	زندگــی	فــردی	و	اجتماعــی	خــود	اســتفاده	نمایــد.
ــق	انصــاف	در	پیــش	 ــد	گذشــت،	اگــر	کســی	خــوب	بیندیشــد	وطری از	حــق	نبای
گیــرد،		اســالم		بــه	تمــام	خواســته	ها	و	نیازهــای	فــردی	واجتماعــی	بشــر	پاســخ	گفتــه	
و	در	تمــام	ابعــاد	حیاتــش	الگــو،	هــدف	و	برنامــه	تعییــن	کرده	اســت؛	همچــون:	خــدا	
پرســتی،	)بنــی	اســرائیل	:23(	حــس	مســئولیت،	)نجــم:	28(	تحصیــل	علــم،	)مجادلــه:	
11(	تفکــر،	)بنــی	اســرائیل:	36(	احتــرام	بــه	والدیــن،	)بنــی	اســرائیل:	76(	دوری	از	آزار	
ــه	عهــد،	)آل	عمــران:	76(	تواضــع،	)	بنــی	اســرائیل:	 دیگــران،	)احــزاب:	58(	وفــای	ب
37(	تعــاون،	)مائــده:	2(	انفــاق،	)توبــه	:	34(	دفــاع	از	حــق،	)احقــاف:	30(	امانــت	داری،	
)نســاء:	58(	کار	وتــالش،	)نجــم:	39(	صبــر	و	بردبــاری،	)	بقــره:	23(		عفــو	وگذشــت،	
ــم،	 ــرات:	10(	ترح ــتی،	)حج ــح	و	آش ــران:	103(	صل ــدت،	)	آل	عم ــور:	22(	وح )ن

)یونــس:	57(		و	حســن	خلــق.	)	طــه:	43و44(
ــر	 ــی	بهت ــرد	و	از	زندگ ــود	بب ــالم	س ــت	اس ــد،	از	مزی ــی	می	توان ــان	وقت ــا	انس ام
وســعادت	برخــوردار	شــود	کــه	بــه	تمــام	عقایــد	و	احــکام	حیــات	بخــش	اســالم	معتقد	
ــه	اســالم	از	 ــزی	ک ــن	چی ــدون	شــک	کمتری ــد.	ب ــل	کن ــا	عم باشــد	و	بدرســتی	بدانه

ــرک	حــرام	الهــی«	اســت. پیروانــش	خواســته	اســت،	»انجــام	واجــب«	و»ت
ــی	از	 ــای	بعض ــرد،	جابج ــج	می	ب ــالمی	از	آن	رن ــع	اس ــروز	جوام ــه	ام ــزی	ک چی
احــکام	و	اشــاعه	برنامه	هــای	انحرافــی،	بــا	پوشــش	ظاهــری	دیــن	اســت	کــه	اهمــال	در	
»واجبــات«	و	چســبیدن	بــه	بعضــی	از	»مســتحبات«،	مهم	تریــن	آن	اســت.	براســتی	چــرا	
عــده	ای،	از	واجبــات	گریــزان	و	بــه	بعضــی	ازمســتحبات	روی	آوردنــد؟	علــل	و	عوامــل	
آن	چیســت؟	ریشــه	ها	و	دالیــل	آن	از	کجــا	اســت؟	ایــن	خامــه	درصــدد	شناســایی	و	

بررســی	دالیــل	و	عوامــل	آن	اســت.

مفهوم شناسی
واجب

۱-۱- واجب در لغت:
ــر	وآنچــه	بجــا	 ــای	الزم	،	ناگزی ــه	معن ــی(	ب »واجــب«:	از	نظــر	لغــوی	)کلمــه	عرب

آوردنــش	الزم	اســت،	می	باشــد.)عمید،1389	:930(
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۱-2- واجب در اصطالح:
»واجــب«:	در	اصطــالح	فقهــی،	عملــی	اســت	کــه	انجامــش	بــر	مکلــف	)مســلمان	
ــاز	و	 ــد:	نم ــذاب	دارد؛	مانن ــرک	آن	ع ــت	و	ت ــیده(	الزم	اس ــوغ	رس ــن	بل ــه	س ــه	ب ک
ــرده	بطوریکــه	 ــر	ک ــه	آن	ام ــد	ب ــه	خداون ــزی	ک ــر	چی ــالح	زاده1385:	22(	ه روزه،	)ف
ــدۀ	عــذاب	داده	باشــد،	آن	را	»فریضــه«	و	 ــواب	و	در	ترکــش	و	ع ــش	ث در	بجــا	آوردن

»واجب«گویند.)دســتغیب،	189:1389(
۱-۳- فرق واجب و الزم

ــن	 ــد	کــه	مجتهــد	در	رســالۀ	خــود	نوشــته	باشــد،	ای ــرق	نمی	کن ــرای	مکلــف	ف 	ب
مســأله	»الزم«	اســت،	یــا	»واجــب«	اســت؛	زیــرا	در	هــر	صــورت	مکلــف	بایــد	انجــام		
بدهــد،	مثــاًل:	چنانچــه	تــا	مــاه	رمضــان	آینــده	قضــای	روزه	را	انجــام	ندهــد،	بــه	عــالوه	
ــام	»الزم«	اســت.	در	وضــو،	 ــد	طع ــک	م ــرای	هــر	روز،	دادن	ی ــن	قضــای	روزه	ب گرفت
ــک	 ــا	»واجــب«	اســت...	ی ــر	و	روی	پاه ــز	مســح	س ــتها	و	نی شســتن	صــورت	و	دس
ــی	آورد،	 ــت	م ــات	بدس ــات	و	روای ــر	را	از	آی ــودن(	ام ــزوم	)الزم	ب ــد	ل ــت	مجته وق
بصورتیکــه	می	توانــد	آن	حکــم	را	بــه	شــارع	)خداونــد	متعــال(	نســبت	دهــد،	در	ایــن	
جــا	می	نویســد	»واجــب«	اســت؛	امــا	یــک	وقــت	مجتهــد	لــزوم	یــک	امــر	را	از	دالیــل	
دیگــر	- مثــاًل	بــا	دلیــل	عقلــی-	بدســت	مــی	آورد،	در	این	جــا	تعبیــر	الزم	است.)ســایت	

خبرنــگاران	جــوان(
۱-۴- اهمیت واجب در قرآن

قــرآن	کســانی	را	کــه	واجبــات	الهــی	را	انجــام	می	دهــد	و	از	فرمــان	پیامبــرش	پیروی	
ــی	 ــای	اله ــانی	که	از	نعمت	ه ــا	کس ــت	ب ــه	در	روز	قیام ــد	ک ــارت	می	ده ــد،	بش می	کن
برخــوردار	هســتند	و	بــا	پیامبــران،	صدیقیــن،	شــهدا	و	صالحیــن	همنشــین	می	گــردد:	»َو 
ــَهداِء  یقیــَن َو الشُّ دِّ یــَن َو الصِّ ِبیِّ ــُه َعَلْیِهــْم ِمــَن النَّ ْنَعــَم اللَّ

َ
ذیــَن أ ولِئــَک َمــَع الَّ

ُ
ُســوَل َفأ ــَه َو الرَّ َمــْن ُیِطــِع اللَّ

ــل	از	 ــه	ی	کام ــان	مرتب ــه	در	بی ــن	آی ــًا«1،	)نســاء:	69(	ای ــَک َرفیق ولِئ
ُ
ــَن أ ــَن َو َحُس اِلحی َو الصَّ

اهــل	ایمــان	و	تقــوی	اســت،	کســانیکه	در	مقــام	اطاعــت	پــروردگار	و	پیــروی	از	حکــم	
ــتقامت	داشــته	و	 ــده	و	خــوی	پســندیده	اس ــد	و	در	عقی ــر	اســالم	برآین ــان	پیامب و	فرم
شایســته	تخلــف	در	آنــان	نباشــد،	در	اثــر	ســعی	و	کوشــش	بــه	مرتبــه	ی	کامــل	از	ایمــان	

نایــل	شــده	و	ملحــق	بــه	پیامبــران	خواهــد	بود.)همدانــی،1375،ج4	:110(
۱-5- اهمیت واجب در احادیث

امــام	ســجادg	می	فرمایــد:	»یقــول اللــه: یابــن ادم اعمــل بمــا افرضــت علیــک تكــن مــن 

1 کســی کــه خــدا و پیامبــر را اطاعــت کنــد، همنشــین کســانی خواهــد بــود کــه خداونــد بــر آنــان انعــام نمــوده اســت، از پیامبران، 
صدیقــان، شــهدا، صالحــان و ایشــان چــه نیكــو رفیقانی هســتند.
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ــده	 ــام	ب ــرده	ام،	انج ــب	ک ــه	را	واج ــان	آنچ ــد:	ای	انس ــد	می	فرمای ــاس؛	خداون ــد الن اعب
ــن	حدیــث	کســی	 ــر	اســاس	ای ــردم	باشــی«.)حرانی،1387:	620(	ب ــن	م ــا	از	عابدتری ت
کــه		احــکام	واجــب	الهــی	را	بدرســتی	انجــام	دهــد	واز	محرمــات	الهــی	دوری	کنــد،	
ــادت	و	بندگــی	خــدا	را	بجــا	 ــه	ســرانجام	رســانده	و	تمــام	عب ــی	ب تکالیفــش	را	بخوب

آورده	اســت.
حضــرت	علــیg	در	فرمایشــی	خطــاب	بــه	مســلمانان،	راه	رســیدن	بــه	بهشــت	را	
بــکار	گرفتــن	»واجبــات«	و	دســتورات	الهــی	بــر	شــمرده	و	باتوجــه	بــه	وجــود	قــرآن	
و	ســنت	پیامبــرk و	اهلبیتــش،	درمیــان	مســلمانان،	راه	و	مســیر	هدایــت	و	رســتگاری	
ــا  ــه ف ــالم بین ــی اع ــه عل ــم الل ــوا رحمك ــد:	»اعمل ــتوار	دانســته	می	فرمای ــن	و	اس ــا	را	معی آنه
ــد،	 ــه	کار	ببندی ــد	و	دســتورات	اســالم	را	ب ــی دارالســالم؛	عمــل	کنی ــق نهــج یدعــو ال لطری
خداونــد	شــما	را	رحمــت	کنــد،	بــر	نشــانه	های	آشــکار،	پــس	راه،	راه	روشــن	و	آشــکار	

ــه	بهشــت	می	خواند.)فصیحــی،	1383:	292(	 اســت	کــه	شــما	را	ب
۱-7- اقسام واجب

»واجــب«،	اقســام	فــراوان	دارد،	مثــل:	واجــب	تعیینــی،	تخییــری،	تعبــدی،	توصلــی،	
مطلــق،	مقیــد،	موســع،	مضیــق،	نفســی،	تبعــی،	کــه	ایــن	نوشــتار	گنجایــش	مــرور	همــه	
آنهــا	را	نــدارد.	بــه	عنــوان	نمونــه،	بــه	دو	قســم	آن	اشــاره	می	کنــم؛	واجــب	در	شــریعت	
اســالم	بــه	اعتبــار	فاعــل،	)یعنــی	بــه	لحــاظ	کســی	انجــام	دهنــده	اســت(	بــر	دو	قســم	

اســت:
۱-8- واجب عینی

»واجــب	عینــی«:	عملــی	اســت	کــه	بــر	تمــام	مکلفیــن	تعلــق	میگیــرد	)یعنــی	از	همه	
مکلفیــن	خواســته	شــده(	و	بــا	انجــام	بعضــی	از	عهــده	بعضــی	دیگــر	ســاقط	نمی	شــود،	
)یعنــی	اگــر	چنــد	نفــر	آن	عمــل	را	انجــام	داد	از	دیگــران	برداشــته	نمی	شــود(	ماننــد:	
ــد:	»ان	 ــه	می	فرمای ــول	الفق ــر	در	اص ــوم	مظف ــه	زن؛	مرح ــوب	نفق ــاز،	روزه،	وج نم
الواجــب	العینــی	مــا	یتعلــق	بــکل	مکلــف	وال	یســقط	بفعــل	بــکل	ملکــف	و	ال	یســقط	

بفعــل	الغیــر«.	)محمــد	رضامظفــر، 1377:	95(
۱-9- واجب کفایی

ــا	انجــام	دادن	آن	 ــوده،	ام ــن	واجــب	ب ــی	اســت	کــه	به	تمــام	مکلفی ــی«:	واجب »کفای
توســط	برخــی	از	مکلفیــن	از	دیگــران	ســاقط	می	شــود	و	بــا	تــرک	کــردن	آن	اســتحقاق	
عقــاب	نــدارد،	»فهــو یحــب علــی حمیــع المكلفیــن و لكــن یكتفــی بفعــل بعضهــم فیســقط عــن 
الخریــن و ل یســتحق العقــاب بترکه«،)همان(البتــه	اگــر	تمــام	مکلفیــن	آن	واجــب	را	تــرک	
کنــد،	بــدون	اینکــه	حتــی	یــک	نفــر	آن	را	انجــام	دهــد	در	ایــن	صــورت	تمــام	مکلفیــن	
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ــان:	96( آن	واجــب،	مســتحق	عذاب	اند.)هم
اقسام دیگری ازواجبات

ــی	تقســیم	 ــات	عمل ــی	و	واجب ــات	عقیدت ــه	واجب ــوان	ب ــات	اســالمی	را	می	ت واجب
کــرد:

۱-۱0- واجبات عقیدتی:	1. توحید	2. عدل	3.	نبوت	4.	امامت	5.	معاد.
ــارت اســت از:	1.	نمــاز	2.	روزه	3.	حــج	4.	زکات	 ــی عب ــات عمل ۱-۱۱- واجب
5.	خمــس	6.	جهــاد	7.	امــر	بــه	معــروف	8.	نهــی	ازمنکــر	9.	تولــی10.	تبــری.	)پایــگاه	

اطــالع	رســانی	سیدمحمدحســینی	شــاهرودی:12572(

مستحب
2-۱- مستحب در لغت

»مســتحب«:	از	نظــر	لغــوی	به	معنــای	دوســت	داشــتنی،	نیکــو،	پســندیده	و	دوســت	
داشــته	شده	اســت.	)حســن	عمیــد،	1389:	858(

2-2- مستحب در اصطالح
مســتحب	در	اصطــالح	فقــه	اســالمی	عملــی	اســت	کــه	انجامــش	بــر	مکلــف	خوب	
و	مطلــوب	اســت	و	پــاداش	دارد	ولــی	تــرک	آن	عــذاب	نــدارد	مثــل	نمــاز	شــب	)فــالح	

زاده،1385:	22(	
2-۳- فهرست برخی از مستحبات

1.	زیــارت	معصومیــن	2.	خوانــدن	زیــارت	معصومیــن	3.	زیــارت	قبــر	امــام	حســین
ــا	الحمــد	اهلل	7.	 ــم	ب ــا	بســم	اهلل	6.	خت ــذا	ب ــوات	5.	شــروع	غ g	4.	ذکرشــریف	صل
غســل	شــب	نیمــه	رجــب	8.	غســل	شــب	قــدر	و...	.)ســایت	نمایندگــی	مقــام	معظــم	

رهبــری	پرســمان	دانشــجوی	(

جایگاه واجب ومستحب دراسالم
۳-۱- اصل در عبادات واجبات است.

ــه	ضــرورت	انجــام	دادن	آن	باالســت،	ضــرورت	و	 ــوری	هســتند	ک ــات«	ام »واجب
ــد:	 ــیg می	فرمای ــام	عل ــر	اســت،	حضــرت	ام ــب	پایین	ت ــگاه	مســتحبات	بمرات جای
ُعــه؛	 َداِء اْلَفَراِئــِض َفَلــْن َیُقــوَم َفْضــٌل َتْكِســُبُه ِبَفــْرٍض ُتَضیِّ

َ
َواِفــِل َعــْن أ ــَک ِإِن اْشــَتَغْلَت ِبَفَضاِئــِل النَّ »ِإنَّ

اگــر	بــا	پرداختــن	بــه	فضیلــت،	مســتحبات	از	بجــا	آوردن	فرائــض	بــا	زمانــی،	هرگــز	آن	
ــری	 ــی،	براب ــش	می	کن ــه	ضایع ــای	ک ــا	آن	فریضه	ه ــاوری،	ب ــه	بدســت	می ــی	ک فضیلت

نمی	کند.)خوانســاری،3793:1362(	
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۳-2- ضرورت مقدم داشتن واجب بر مستحب
ــا	مراقــب	 ــد،	ت ــه	شــیعیان	و	دوســتداران	خــود	ســفارش	کردن ــام	مجتبــیg ب ام
باشــند،	پرداختــن	بــه	کارهای	مســتحب	آن	هــا	را	از	انجــام	دادن	واجبشــان	باز	نــدارد:	»ِإنَّ 
واِفــُل ِباْلَفریَضــِة َفاْرَفُضوهــا؛	براســتی	هــر	کــه	عبادت	 ِت النَّ َضــرَّ

َ
َمــْن َطَلــَب اْلِعبــاَدَة َتَزکــّی َلهــا، ِإذا أ

را	بخاطــر	عبــادت	طلــب	کنــد،	خــود	را	تزکیــه	نمــوده	اســت،	هــرگاه	مســتحبات	بــه	
واجبــات	ضــرر	رســاند	آن	)مســتحبات(	را	تــرک	کنیــد.	)ســایت	خبرگــزاری	جمهوری	

اســالمی92-1-5(
طبــق	ایــن	روایــت،	اگــر	انجــام	دادن	اعمــال	مســتحبی،	حتــی	مســتحبات	ماننــد:	
زیــارت	عتبــات	عــزاداری	و	نمــاز	شــب	کــه	بــر	اســاس	روایــات	تاکیــد	شــده	مانــع	در	
انجــام	واجــب	ایجــاد	کنــد	و	بــه	عبارتــی	بــه	واجبــات	ضــرر	برســاند؛	موظــف	هســتیم	
ــد	دو	عمــل	مســتحبی	کــه	 ــم،	در	چنیــن	حالتــی	بای کــه	آن	کار	مســتحبی	را	رهــا	کنی
باالتریــن	ثــواب	را	نیــز	دارد،	کنــار	بگذاریــم	تــا	کارهــای	واجــب	فــوت	نشــود.)همان(

علل گرایش مردم به بعضی از مستحبات
ــل،	نمــاز	 ــد:	نواف ــه	مســتحبات،	مانن ــردم	ب ــب	م ــات	نشــان	داده	اســت،	اغل 	تحقیق
شــب،	همیشــه	بــا	وضــو	بــودن	و	قرائــت	قــرآن	تفقــد	و	توجــه	ندارنــد؛	امــا	بــه	بعضــی	
مســتحبات،	ماننــد:	نــذری	دادن،	برگــزاری	مراســم	های	روضــه	خوانــی،	ولیمــه	و	غیــره،	
ــه	اش	 ــا	رفته	اســت،	ورث ــاًل	شــخصی	از	دنی ــا	واجباتشــان.	مث ــد،	ت اشــتیاق	بیشــتر	دارن
دیــن،	نمــاز	و	روزه	ای	قضــای	او	را	نپرداخته	انــد،	ولــی	بــرای	او	مراســم	یادبــود	برگــزار	
کرده	انــد،	بعضــی	بــا	امــوال	خمــس	و	زکات	نــداده	بــه	زیــارت	عتبــات	عالیــات	رفته	اند،	
بعضــی	تــا	پاســی	از	شــب	بــه	عــزاداری	مشــغول	بودند،	ولــی	نمــاز	صبح	شــان	را	بجای	
نیاورده	انــد،	برخــی	بــرای	فرزنــدش	جشــن	تولــد	می	گیرنــد،	امــا	بدهــکاری	مــردم	را	
نداده	انــد،	نمونه	هــای	زیــادی	از	ایــن	قبیــل	مــوارد	در	جامعــه	بــه	چشــم	می	خــورد	و	

کمــاکان	رو	بــه	افزایــش	اســت.
ــی	از	 ــه	بعض ــردم	ب ــش	م ــل	گرای ــن	عل ــر	مهم	تری ــده	ی	حقی ــر	نگارن ــر	قاص ازنظ

ــذرد: ــز	می	گ ــده	گان	عزی ــر	خوانن ــون	از	نظ ــه	اکن ــت	ک ــواردی	اس ــتحبات،	م مس
۴-۱- عدم آگاهی از مسائل شرعی و کوتاهی در فراگیری آن

ــی	 ــانه	خال ــی،	ش ــائل	دین ــن	مس ــه	از	آموخت ــانی	ک ــاره	کس ــادقg	درب ــام	ص ام
می	کننــد	و	در	حــال	جهــل	بــه	انجــام	اعمــال	مبــادرت	می	ورزنــد	می	فرمایــد:	»العاِمــُل 
ریــِق إّل ُبعــدا؛	 ــیِر ِمــَن الطَّ َعلــی َغیــِر َبصیــَرٍة َکالّســائِر َعلــی الســراب بقیعــه، و ل َیزیــُدُه ُســرَعُة السَّ
انســانی	کــه	بــدون	علــم	و	آگاهــی	اعمالــش	را	انجــام	مــی	دهــد	ماننــد	کســی	اســت	که	
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)	از	بیراهــه	مــی	رود	(	و	بــه	ســمت	ســرابی	در	بیابــان	در	حرکــت	اســت	کــه	هــر	چــه	
ــر	می	شــود«.	)فصیحــی،	1383،	ج11:	297( ــرود	از	مقصــدش	دورت ــر	ب تندت

چنــد	ســال	قبــل	یکــی	از	آثــار	بــزرگان	شــاید	کتــاب	)	جهــاد	بانفــس(	حضــرت	
ــه: ــدم	ک ــان	ایشــان	خوان ــی	را	از	زب ــردم،	حکایت ــه	می	ک ــت	اهلل	مظاهــری	را	مطالع آی

ــم،	 ــان	رفت ــه	کاش ــرم(	ب ــه	مح ــغ	)ده ــرای	تبلی ــت:	ب ــم	می	گف ــاظ	ق ــی	از	وع یک
روزی	یــک	نفــر	پیــش	مــن	آمــد	و	خواســت	فخــر	بفروشــد،	گفــت:	حــاج	آقا	ســه	
ــن	ســه	روز	اصــال	 ــم،	دری ــو	الفضــلg	کار	می	کن ــرای	اب ــه	دارم	ب روز	اســت	ک
ــاوردی	 ــت	را	در	نی ــی	کفش	های ــم:	وقت ــاورده	ام.	گفت ــم	در	نی ــم	را	از	پای کفش	های
چگونــه	نمــاز	خوانــدی؟	گفــت:	آن	ابوالفضــلg	کــه	جــواب	نمــاز	مــرا	نتوانــد	

بدهــد	را	اصــال	قبولــش	نــدارم!.
چــه	بســیار	دیــن	دارانــی	کــه	بــر	اثــر	نــا	آگاهــی	از	حقایــق	و	معــارف	دینــی	از	راه	
ــعیدی	 ــت	در	می	غلطند.)س ــی	وضالل ــان	گمراه ــه	دام ــد،	ب ــرف	می	گردن ــت	منح راس

مهــر،1381:	17(
۴-2- انفصال و عدم همنشینی با دانشمندان

مصاحبــت	و	هم	نشــینی	بــا	عالــم	عامــل	موجــب	رشــد	و	تکامــل	انســان	می	شــود	
و	او	را	از	گمراهــی	و	تباهــی	بازمــی	دارد.	حضــرت	علــیg	می	فرمایــد:	»جــاور 
العلمــاء تســتبصر؛	بــا	علمــا	نشســت	و	برخاســت	کــن	تــا	فهــم	و	بصیــرت	بــه	دســت	
ــاوری«.	)خوانســاری	همــان:		166(	مفهــوم	ایــن	حدیــث	شــریف	ایــن	اســت	کــه	 بی
عــدم	همنشــینی	و	بهــره	نگرفتــن	از	علمــا،	بی	بصیرتــی	و	گمراهــی	بــه	وجــود	مــی	آورد،	
ــرایع	اســالمی	 ــه	پاســخ	داده	نشــود،	حــدود	و	ش ــات	جامع ــا	و	مطالب ــه	نیازه ــی	ب وقت
مشــخص	نگــردد،	مســائل	زندگــی	بــرای	عــده	ای	خلــط	و	مشــتبه	می	شــود	و	ممکــن	
اســت،	بــه	جــای	اینکــه	ثــواب	کنــد،	مرتکــب	گنــاه	شــود	یــا	واجبــی	را	تــرک	کنــد	و	

مســتحب	انجــام	دهــد.
ــواد	در	 ــل	و	بیس ــخاص	نااه ــت	اش ــد،	دخال ــر	می	رس ــه	نظ ــروز	ب ــه	ام ــزی	ک چی
مســائلی	دینــی،	اجتماعــی	و	رویکرد	هــای	ناشــی،	از	ســلیقه	های	شــخصی	و	
ذهنیت	هــای	درونــی	افــراد،	بــه	جــای	احــکام	و	ضوابــط	اســالمی	اســت.	بســیاری	از	
ــن	 ــه	واســطه	همی ــی	در	بعضــی	از	شــهرها	و	روســتاها	ب ــل	و	هیئت	هــای	مذهب محاف
ــر	از	ســوی	هرکســی	باشــد	 ــت	خی ــالش	و	فعالی ــد	ت اشــخاص	اداره	می	شــود،	هرچن
امــری	نیکــو	و	پســندیده	اســت؛	امــا	عرصــه	ی	دیــن	و	شــریعت	کار	کســی	کــه	مســائل	

ــدارد	نیســت.	 ــه	اســت	و	از	معــارف	اســالمی	بهــره	ای	ن ــی	نیاموخت دین
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۴-۳- پیروی از الگوی های غلط
بــر	اســاس	آیــه	23	ســوره	مبارکــه	زخــرف،	کســانی	کــه	از	الگوهــای	غلــط	نیــاکان	
ْرَســْلَنا ِمــْن َقْبِلــَك 

َ
ِلــَك َمــا أ خــود	پیــروی	می	کننــد	مــورد	نکوهــش	قرارگرفتــه	اســت:	»َوَکَذٰ

ــُدون«. ــْم ُمْقَت ــٰی آَثاِرِه ــا َعَل ِإَنّ ــٍة َو َمّ
ُ
ــٰی أ ــا َعَل ــا آَباَءَن ــا َوَجْدَن ــا ِإَنّ ــاَل ُمْتَرُفوَه ــٍر ِإَلّ َق ــْن َنِذی ــٍة ِم َی ــي َقْر ِف

)زخــرف:	23(
همین	گونــه	مــا	در	هیــچ	دیــاری	پیش	از	تــو	)پیغمبــر(	و	انــذار	کنندهای	نفرســتادیم،	
ــر	مذهــب	 ــدران	خــود	را	ب ــا	پ ــد:	م ــدان	)مســت	و	مغــرور(	گفتن مگــر	اینکــه	ثروتمن
ــان	 ــم.	)	شــیرازی	،1354	،ج21		:50(	ارباب ــدا	می	کنی ــار	ایشــان	اقت ــه	آث ــا	ب ــم	و	م یافتی
و	ملیــکان	بــه	جــای	تأســی	بــه	ســیره	پیامبــران	و	امامــان،	از	روش	زندگــی	حاکمــان	
ــه	اشــراف	زادگی	همــواره	 ــا	برخــورداری	از	روحی ــد	و	ب ــروی	می	کردن و	پادشــاهان	پی
ــرافی	گری	و	 ــر	اش ــتند	مظاه ــی	خواس ــد	و	م ــی	بودن ــی	و	خوش	گذران ــی	عیاش در	پ
تجمل	گرایــی	را	جایگزیــن	ارزش	هــای	اســالمی	نماینــد.	بعضــی	از	کارهــای	بــه	ظاهــر	
مســتحبی	را	در	جامعــه	ترویــج	و	توســعه	دهنــد؛	بــه	قــول	قــرآن	مجیــد	کــه	می	فرمایــد:	
ــد«.)	اســراء:	82(	 ــان	نمــی	افزای ــن	اال	خســارا؛	ســتمگران	را	جــز	زی ــد	الظالمی »والیزی
ــا:	28(	 ــری،	بی	ت ــتند،)	جعف ــالم	نداش ــه	اس ــی	ب ــباهت	و	تعلق ــا	ش ــک	از	آنه ــچ	ی هی
مــردم	بیچــاره	کــه	در	جهــل	و	بی	ســوادی	نگــه	داشــته	شــده	بودنــد،	آنــان	را	ســرور	و	
ــد.)	همــان،	29( ــروی	می	کردن ــا	پی ــار	آنه ــار	و	گفت سرمشــق	خــود	می	دانســتند	و	از	رفت

۴-۴- انگیزه های ریا و شهرت طلبی
»شــهرت«:	در	لغــت	بــه	معنــی	معــروف	شــدن	اســت	و	شــهرت	طلبــی	بــه	معنــای	
تــالش	بــرای	قــدر	و	منزلــت	پیــدا	کــردن	اســت.	حــب	شــهرت	در	حقیقــت	بــه	حــب	
ذات	و	بــه	مطــرح	کــردن	خــود	بــر	می	گــردد	و	حــب	جــاه	بــه	دنبــال	غفلــت	از	خــدا	
ــن	 ــن	رو	زدودن	ای ــردد؛	از	ای ــع	می	گ ــی	مان ــرب	اله ــده	را	از	ق ــد	و	بن ــور	می	کن ظه
خصلــت	ناشایســت	بــه	ســختی	محقــق	می	شــود،	چــون	در	حقیقــت	کنــار	زدن	خــود	

اســت.	)ســامانه	الکتریکــی:	ویکــی	فقــه(	
ــی الرض ول  ــوا ف ــدون عل ــن ل یری ــا للذی ــره نجعله ــک الدارالخ ــد:	»تل ــد	می	فرمای خداون
فســادا والعاقبــه للمتقیــن؛	ایــن	منــزل	اخــرت	را	بــرای	کســانی	قــرار	می	دهیــم	کــه	در	روی	

زمیــن	قصــد	برتــری	و	قصــد	فســاد	ندارنــد«.)	قصــص:	83(
ــار	شــهرت	طلبــی	ایــن	اســت	کــه	انســان	شــهرت	طلــب	خــودش	را	 یکــی	از	آث
ــد،	او	 درکمــال	و	فضیلــت	نشــان	می	دهــد،	ضعــف	وعیبــش	را	از	مــردم	پنهــان	می	کن
بدنبــال	کارهــای	اســت	کــه	نــام	او	را	بــاال	ببــرد	و	موجــب	حیــرت	و	تعجــب	مــردم	
ــل	 ــه	»مســتحبات«	کــه	هیاهــو	وســروصدای	بســیار	دارد،	)مث ــن	ب ــذا	پرداخت گــردد،	ل
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نــذری	دادن	در	ایــام	خــاص،	برگــزاری	میهمان	داری	هــای	پــر	طمطــراق	وکمک	کــردن	
بــه	افــراد	ویــژه(	را	دوســت	دارد؛	زیــرا	هــر	یکــی	از	ایــن	مــوارد	را	می	شــود،	در	یــک	
ســال	یکبــار	یــا	دوبــار	انجــام	داد،	امــا	»واجبــات«	ماننــد:	نمــاز	ایــن	گونــه	نیســت	و	
شــهرت	او	را	هــم	زیــاد	نمی	کنــد،	بنابرایــن	انگیزه	هــای	ریــا	وشــهرت	طلبــی	یکــی	از	

عوامــل	روی	آوردن	بــه	»مســتحبات«	اســت.
۴-5- دنباله روی از رسم و رسوم گذشتگان 

ــروی	از	 ــه	برخــی	مســائل	»مســتحبی«،	پی ــردم،	ب ــل	توجــه	م یکــی	دیگــر	از	دالی
ــدر	را	 ــاًل	کســی	در	گذشــته	اجــدادش	شــب	ق رســم	و	رســوم	گذشــتگان	اســت.	مث
ــزار	 ــود	برگ ــل	یادب ــه	اش	محف ــت	رفت ــز	از	دس ــرای	عزی ــا	ب ــد،	ی ــاء	می	کردنده	ان احی
می	نمودنــد،	او	نیــز	خــود	را	بــه	رعایــت	ایــن	ســنت	و	عنعنــه	ملــزم	می	دانــد	و	تــرک	
آن	را	جایــز	نمی	شــمارد،	یــا	شــخصی	درگذشــته	بدعتــی	انجــام	داده	و	رســم	غلطــی	بــه	
یــادگار	گذاشــته	کــه	حفــظ	و	تــداوم	آن	بــرای	دودمانــش،	ماننــد	یــک	»الزم«	و	»فریضه«	
از	اهمیــت	برخــوردار	اســت.	مثــال:	خانمــی	بعــد	از	وفــات	شــوهرش	دوبــاره	تــن	بــه	
ــه	ارث	مانده	اســت.	 ــز	ب ــات	او	نی ــه	متعلق ــاکان	ب ــن	رســم	کم ازدواج	نداده	اســت	و	ای
قــرآن	کریــم	راجــع	بــه	خــودداری	کافــران	از	پذیــرش	آیــات	الهــی	بــه	بهانــه	پیــروی	از	

ــد:	 ــان	می	فرمای ــوم	پدرانش آداب	و	رس
ُســوِل	َقالـُـوا	َحْســبُنَا	َمــا	َوَجْدنـَـا	 ُ	َوإِلـَـی	الرَّ »َوإَِذا	قِیــَل	لَُهــْم	تََعالـَـْوا	إِلـَـی	َمــا	أَنـْـَزَل	اهللَّ
َعَلیـْـهِ	آبَاَءنـَـا؛	و	هنگامــی	کــه	بــه	آنهــا	گفتــه	شــود:	بــه	ســوی	آنچــه	خــدا	نــازل	کــرده	
ــس	 ــا	را	ب ــم	م ــر	آن	یافته	ای ــان	را	ب ــد:	آنچــه	نیاکان	م ــد،	گوین ــر	بیایی ــه	ســوی	پیامب و	ب

اســت«.	)مائــده:	104(
کــم	نیســتند،	آداب	و	رســوم	غلطــی	کــه	در	طی	ســالیان	متمــادی	در	جوامع	اســالمی	

شــکل	گرفتــه	و	عــده	ای	سر	ســختانه	از	آنهــا	پیــروی	می	کننــد.	
۴-6- دوری از صالحین و رفاقت با مترفهین

دوری	از	صلحــا،	مومنیــن	و	همراهــی	بــا	افرادی	مــادی	و	ظاهرگرا	انســان	را	همرنگ	
آنهــا	ســاخته،	سســتی	در	اعتقــادات	و	بــی	توجهی	بــه	»واجبــات«	را	در	پی	دارد.

حضــرت	علــی	g	می	فرمایــد:	»مــن جالــس الجاهــل فلیســتعد لقیــل وقــال؛	کســی	کــه	
بــا	نــادان	همنشــین	شــود	آمــاده	قیــل	وقــال	باشــد	وانســان	اوصــاف	رفیقــش	را	بــدون	

اینکــه	متوجــه	شــود	کســب	مــی	کنــد«.	)خالقــی،342:1394(
ــان	کســی	 ــد	و	از	ده ــی	می	زنن ــه	حرف ــت	نیســتند	ک ــراد	گاهــی	خودشــان	ملتف اف
ــامg	و	دشــمن	 ــرJ،	ام ــال،	پیامب ــد	متع ــف	خداون ــه	او	مخال ــد	ک ــت	می	کنن صحب
ــی	 ــال	او	را	از	آن	نه ــدای	متع ــه	خ ــد	ک ــام	می	ده ــای	را	انج ــت،	کاره ــت	اس روحانی
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ــت	و	 ــای	رفاق ــت	بج ــه	الزم	اس ــد	ک ــوش	می	کنن ــان ها	فرام ــی	انس ــت.	گاه کرده	اس
دوســتی	بــا	دارنــدگان	قــدرت	و	ثــروت،	بــا	علمــاء	و	بــزرگان	نشســت	و	برخواســت	
کننــد،	غــرور	وتکبــر	دارنــد،	از	اینکــه	مشکالتشــان	را	بــه	کمــک	اهــل	خبــره	حــل	کنند	
ــتباه	 ــا	اش ــا	در	تشــخیص	اولویت	ه ــوند،	ی ــرام	می	ش ــل	ح ــار	فع ــا	دچ ــر،	ی و	آخر	االم

می	کننــد.
	۴-7- نارسائی  در زمینه تبلیغ

بــر	اســاس	آیــات	قــرآن	کریــم،	اگــر	کســی	را	بتوانیــم	در	زمینــه	ی	مســایل	زندگــی	
ــم	و	 ــه	او	ظل ــم،	نســبت	ب ــن	کاری	را	انجــام	ندهی ــا	چنی ــم،	ام ــت	کنی ــت	و	تربی هدای
بی	عدالتــی	روا	داشــته	ایم:	»مـِـْن	أَْجــِل	َذلـِـَک	َکتَبْنَــا	َعَلــی	بَنـِـي	إِْســَرائِیَل	أَنَّــُه	َمــْن	َقتَــَل	
نَْفًســا	بَِغیـْـِر	نَْفــٍس	أَْو	َفَســادٍ	فـِـي	اأْلَْرِض	َفَکَأنََّمــا	َقتـَـَل	النَّــاَس	َجِمیًعــا؛	بــه	ایــن	ســبب	به	
بنــی	اســرائل	الزم	و	مقــرر	کردیــم	کــه	هــر	کــس	انســانی	را	بــدون	اینکــه	مرتکــب	قتــل	
نفــس	یــا	فســادی	در	زمیــن	شــده	باشــد	بکشــد،	چنــان	اســت	کــه	گویــی	همــه	ی	مردم	
را	کشــته	باشــد	و	هــر	کســی	انســانی	را	از	مــرگ	نجــات	دهــد،	چنــان	اســت	کــه	گویــی	

ــده	کرده	اســت«.)مائده:	32(	 همــه	ی	مــردم	را	زن
برتریــن	تأویــل	و	بهتریــن	معنــای	ایــن	آیــه	همیــن	اســت	کــه	اگــر	کســی	را	بــه	قتل	
برســانید،	یعنــی	موجــب	ضاللــت	او	را	فراهــم	کنــد،	یــا	کســی	را	احیــا	کنــد،	یعنــی	
موجبــات	هدایــت	او	را	فراهــم	کنــد؛	هدایــت	یــک	انســان،	ارزش	و	قیمــت	هدایــت	

همــه	بشــریت	را	دارد.	)	مقــام	معظــم	رهبــری:140(
بــدون	شــک	روحانیــون	و	منبری	هــا،	نســبت	بــه	ســایرین	از	نفــوذ	و	تأثیــر	بیشــتری	
در	جامعــه	برخوردارنــد،	طیــف	مذهبــی	جامعــه	رابطــه	ی	ناگسســتنی	بــا	آنها	دارنــد،	در	
ــع	و	محدودیت	هــا-	 ــا	وجــود	موان جامعــه	ی	افغانســتان	از	قدیــم	مــردم	از	علمــاء	-	ب
حــرف	شــنوی	داشــته	و	اکنــون	هــم	دارنــد،	پــدر	بــزرگ	بنــده	کــه	خــود	یــک	روحانــی	
ــه	تنهــا	در	 ــان	بی	مســئولیت	کــه	ن ــاری	و	راحــت	طلب ــود،	بارهــا	علمــاء	درب منبــری	ب
ــد،	بلکــه	خــود	 ــا	و	هنجــار	شــکنی	های	حاکمــان	فاســد	ســاکت	بودن ــر	بدعت	ه براب
بــه	ســهم	گیری	و	اشــتراک	در	ســفره	اربــاب	از	دیگــران	ســبقت	می	گرفتنــد	و	بــه	ایــن	
ــه	اســالم	می	دانســت	و	 ــت	ب ــد،	را	مقصــر	و	شــریک	جــرم	خیان کار	افتخــار	می	کردن
می		گفــت:	این	هــا	از	علیمــت،	تنهــا	زبــان	و	صــدای	زیبــا	و	از	عملیــت	فقــط	عمامــه	و	
عبایــش	را	دارنــد.	وی	مدعــی	بــود	عــده	ی	از	طلبه	هــا	کــه	هــم	یــک	زمانــی	بــه	ســبک	
ــی	اشــرافی	و	 ــه	زندگ ــون	خــود	ب ــد،	اکن ــن	خــرده	می	گرفتن ــاب	و	خوانی ــی	ارب زندگ
خریــد	اراضــی	و	منــازل	روی	آوردنــد	و	مبالــغ	هنگفتــی	بــه	بهانــه	تبلیــغ	و	تخمیــس	به	
ــرای	 ــزه	ای	ب ــواع	انحرافــات	بی	تفــاوت	نشســته	اند	و	انگی ــل	ان ــد،	درمقاب جیــب	می	زنن
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روشــن	کــردن	مــردم	ندارنــد.
۴-8-سکوت مبلغان و مروجان مذهبی

نجــات	و	ســعادت	انســان	ها	در	گــرو	انجــام	تکالیــف	و	دوری	از	همــه	انحرافــات	
می	باشــد.

ــزوا	را	 ــه	ان ــاص،	گوش ــاغل	خ ــود	مش ــت	وج ــه	جه ــون	ب ــیاری	از	روحانی بس
ــته	اند.	در	 ــل	گش ــود	غاف ــه	خ ــه	اولی ــی	و	وظیف ــغ	دین ــت	تبلی ــد	و	از	اهمی برگزیده	ان
ــه	 ــردم	وارون ــادی	م ــای	اعتق ــد،	پایه	ه ــرادی	هدفشــان	را	سســت	کردن ــه	اف ــی	ک زمان

ــر،	1387:	142( ــالمی	ف ــت.)	اس ــن	اس ــق	دی ــوه	دادن	حقای جل
حتــی	عــده	ای	کــه	در	زمینــه	تبلیــغ	و	روشــنگری	مــردم	فعالیــت	می	کننــد،	در	بیــن	
جامعــه	حضــور	و	نفــوذ	پــر	رنــگ	دارنــد،	در	برابــر	باورهــای	غلــط	بعضــی	از	افــراد	و	
رفتارهــای	ناشــی	از	آن	ســکوت	می	کننــد،	از	آنجایــی	کــه	افــراد	بــه	علــت	شــناخت	های	
ــار	و	وضعیــت	ظاهــری،	اشــخاص	را	مــورد	 ــر	مبنــای	رفت ســطحی	و	گــذری	فقــط	ب
قضــاوت	قــرار	می	دهنــد،	ســکوت	مبلغیــن	و	دســت	اندرکاران	عرصــه	دیــن	و	اجتمــاع	
در	برابــر	کارهایــی	کــه	آنهــا	بنــام	دیــن	انجــام	می	دهنــد،	را	البــد	بــه	معنــای	درســتی	و	

تأییــد	آن	تلقــی	می	کننــد.	
بــر	اســاس	آیــه	63	ســوره	مائــده	وقتــی	مــا	خطــا	و	انحرافــات	را	در	مــردم	احســاس	
ــا	 ــت	آنه ــاه	و	معصی ــم،	در	گن ــار	آن	می	گذری ــاوت	از	کن ــم	و	خونســرد	و	بی	تف می	کنی
ــْحَت َلِبْئــَس َمــا  ْکِلِهــُم الُسّ

َ
ْثــَم َوأ ْحَبــاُر َعــْن َقْوِلِهــُم اْلِ

َ
ــوَن َواْل اِنُیّ َبّ شــریک	هســتیم:	»َلــْوَل َیْنَهاُهــُم الَرّ

َکاُنــوا َیْصَنُعوَن«،)مائــده:63(	قــرآن	بــه	همــان	شــکلی	کــه	گناهــکاران	اصیــل	را	مذمــت	
نمــوده،	دانشــمندان	ســاکت	و	تــرک	کننــده	امــر	بــه	معــروف	و	نهــی	از	منکــر	را	مــورد	
ــد....	 ــام	می	دهن ــه	انج ــت	کاری	ک ــت	اس ــه	زش ــد:		چ ــی	گوی ــرار	داده	و	م ــت	ق مذم
ــه	علمــای	خامــوش	و	ســاکت	یهــود	و	 ــن	کلمــه	اختصــاص	ب ــه	ای بدیهــی	اســت	ک
نصــاری	نــدارد	و	تمــام	رهبــران	فکــری	و	دانشــمندانی	کــه	خامــوش	می	نشــینند،	را	در	

ــیرازی،	ج4:	559	( ــرد.	)ش ــر	می	گی ب
۴-9- همراهی مبلغین بی پروا و مداحان بی سواد

ــد،	مســئله	مجالــس	 ــر	آن	تأکیــد	کرده	ان بــدون	شــک	یکــی	از	مســائل	کــه	ائمــه	ب
عــزاداری	بــرای	حضــرت	سیدالشــهداء8	اســت.	امــام	رضــا8	بــه	ریــان	ابــن	شــبیب	
فرمــود:	»ِإْن ُکْنــَت َباِکیــًا ِلَشــْی ٍء َفاْبــِک ِلْلُحَســْیِن ْبــِن َعِلــّی؛	اگــر	خواســتی	بــر	چیــزی	گریــه	
کنــی	بــرای	حســین	ابــن	علــی8	اشــک	بریــز	و	گریــه	کن«.)رفیعــی،1390،	ج2:	21(
تجلیــل	از	مداحــان	اهل	البیــت	نیــز	در	فرمایشــات	ائمــه	ســفارش	شده	اســت.	امــام	
صــادق8	بــه	کمیــت	شــاعر	کــه	در	رثــای	امــام	حســین8	شــعر	ســروده	بــود	فرمود:	
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»الّلهــمَّ اغفــر للكمیــت مــا قــّدم و أّخــر، و مــا أســرَّ و أعلــن؛	خدایــا	گناهــان	گذشــته،	آینــده،	
آشــکار	و	پنهــان	او	را	بیامــرز«.)	همــان:231(	امــا	همیــن	امــام	حســین8	در	نامــه	ی	
َه َقــْد أمیَتــت؛	ای	مــردم،	آگاه	باشــید	که	 ــنَّ کــه	بــه	مــردم	بصــره	نوشــت	فرمــود:	»ال وإنَّ السُّ

ســنت	پیغمبــر	مــرده«.	)همــان:	146(
»َوإنَّ الِبْدَعــه َقــد أْحِیَیــت،	و انمــا خرجــت لطلــب الصــالح«،)	همــان147(	بنــام	یــک	نفــر	
مصلــح	...بایــد	در	امــت	اســالم	اصــالح	ایجــاد	کــرد،	)مطهــری	،1375،	ج1:	172(	یعنی	
هــدف	از	قیــام	مــن:	1-	احیــاء	ســنت	2-	امحــاء	بدعــت	3-	و	اصــالح	امــت	اســت،		
ــم	و	 ــاده	می	کن ــن	را	پی ــد:	دی ــن	الحــق«،	می	فرمای ــن	بدی ــام:	»والدائ ــرآن	ام براســاس	ق
مســاله	دیــن	را	حــل	می	کنــم،		امــا	برخــی	از	مدعیــان	نوکــری	آن	حضــرت	برخــالف		
فلســفه	ی	قیــام	او	عمــل	می	کننــد	و	بــا	اســتفاده	از	ظواهــر	بعضــی	روایــات،	مــردم	را	
صرفــا	بــه	روضه	خوانــی	فــرا	می	خوانــد،	بــه	اســم	امــام	حســین8	تجــارت	می	کننــد	
ــگاه	 ــداح	ازجای ــش	و	م ــت	بخ ــر	فضیل ــی	ام ــد،	مداح ــی	می	گیرن ــای	آنچنان و	پول	ه
ــن	 ــر	ای ــواه	ب ــداح،	گ ــت	م ــا	کمی ــام	صــادق8	ب ــار	ام ــع	برخــوردار	اســت،	رفت رفی
مدعــی	اســت؛	امــا	مــداح	کــه	علــم	وتقــوی	نــدارد	بــرای	دیــن	مســأله	ایجــاد	می	کنــد،	
و	هویــت	تشــیع	را	در	خطــر	می	انــدازد	و	بارهــا	بــزرگان	و	مراجــع	عظــام	در	ایــن	بــاره	

هشــدار	داده	انــد.
بنابرایــن	یکــی	از	علــل	گرایــش	مــردم،	بــه	ایــن	قبیــل	»مســتحبات«،	چــراغ	ســبز	

ــدگان	اســت. نشــان	دادن	برخــی	از	مداحــان	و	گوین
۴-۱0- برداشت نادرست از روایات

گروهــی	بــر	اثــر	نادانــی	و	جهــل	و	گروهــی	بــر	اثــر	غــرض	ورزی،	از	گفتــار	پیامبــر	
اکــرم	J	و	اهل	بیــتD	برداشــت	های	نــاروا	و	غلطــی	دارنــد	کــه	موجــب	انحــراف	
ــن  ــث	»م ــای	حدی ــن	اســت	برخــی	معن ــدی،	1386	:198(	ممک ــم	اله ــوند،	)عل می	ش
بكــی او ابكــی او تباکــی و جبــت لــه الجنــه«،)	شوشــتری،	1399:	14(	اگــر	کســی	بــرای	امــام	
ــرار	 ــده	ق ــا	خــود	را	شــبیه	گریه	کنن ــد	و	ی ــا	کســی	را	بگریان ــد	ی ــه	کن حســین8	گری
دهــد،	بهشــت	بــر	او	واجــب	می	شــود،	را	متوجــه	نشــود	و	بــه	ظاهــر	آن	بســنده	کنــد.	
اگــر	مقصــود	روایــت	همیــن	ظاهــر	آن	باشــد	بایــد	تمــام	احــکام	و	دســتورات	دینــی	
ــم؛	در	 ــین	8	بپردازی ــام	حس ــزارداری	ام ــه	ع ــط	ب ــای	آن	فق ــم	و	بج ــل	کنی را	تعطی
حالیکــه	حدیــث	بــه	جایــگاه	و	عظمــت	امــام	حســین8	اشــاره	دارد	کــه	اگــر	کســی	
بــا	معرفــت	بــرای	آن	حضــرت	اشــک	بریــزد،	اهــل	بهشــت	خواهــد	بــود،	زیــرا	ایــن	
اشــک،	اشــک	عظمــت	اســت،	اشــک	ابهــت	اســت،	اشــکی	اســت	کــه	ســرور،	شــادی	
و	انقــالب	درونــی	بــرای	انســان	مــی	آورد،	قلــب	احســاس	می	کنــد،	بــا	ایــن	اشــک	از	
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ــه	بندگــی	پیــدا	می	کنــد	 ــه	عبــادت	پیــدا	می	کنــد،	میــل	ب گنــاه	شسته	می	شــود،	میــل	ب
ــش	 ــر	دل ــه	دیگ ــد	ک ــد،	می	فهم ــرون	می	آی ــه	بی ــین8	ک ــام	حس ــه	ی	ام و	از	روض
نمی	خواهــد،	دروغ	بگویــد،	دوســت	نــدارد	چشــمش	بــه	نامحــرم	بیفتــد،	چــون	بــرای	

امــام	حســین8	اشــک	ریختــه	ایــن	اشــک	ســازنده	اســت	.
ایــن	اشــک	صرفــا	بــه	مصیبــت	نیســت،	ایــن	اشــک،	اشــک	معرفــت،	حضــور	و	

ــی،	1390:	32	( ــداهلل8	اســت.	)رفیع ــا	اباعب ــاط	ب اشــک	درک،	احســاس	و	ارتب
ــا	 ــد	و	ی ــر	»مســتحبی«	می	بین ــک	ام ــاره	ی ــی	را	درب ــث	و	روایت ــراد	حدی 	گاهــی	اف
ــوید	و	 ــان	را	می	ش ــه	گناه ــت؛	از	جمل ــیار	اس ــواب	بس ــار	و	ث ــه	دارای	آث ــنود	ک می	ش
ــات	 ــات«	و	بســیاری	از	ضرروری ــد،	او	ممکــن	اســت	»واجب بهشــت	را	واجــب	می	کن

دیــن	را	تــرک	کنــد	و	بــه	مضمــون	همــان	حدیــث	اکتفــا	نمایــد.
	۴-۱۱- اختالف اقوال و جدال علما

پدیــد	آمــدن	مذاهــب	باطــل	اغلــب	ازهمیــن	بحــث	وجــدل	اســت،	)خالقــی،	1394:	
340(	یکــی	از	مضرتریــن	مســایل	بــه	وظیفــه	تبلیــغ	دیــن	و	هدایــت	مــردم،	ورود	بــه	

مســایل	نــزاع	اســت.	)اســالمی	فــر:	69(
اگــر	طــالب	عمومــا	آنچــه	-	احــکام	ومســایل	شــرعی-	از	حــوزات	علمیــه	تلمــذ	
می	کننــد،	را	بــرای	مــردم	تبییــن	کننــد،	تأثیــر	فزاینــده	بــر	آنــان	خواهــد	گذاشــت؛	اوال	
اتفــاق	واخــالص	علمــا	رامتجلــی	میکنــد،	ثانیــا	اعتمــاد	واطمینان	خاطــر	مــردم	را	فراهم	
می	ســازد،	امــا	عــده	ای	بخاطــر	اینکــه	مشــتریان	شــان	را	ازدســت	ندهنــد،	منافــع	خــود	

ــد.	 را	در	کتمــان	وســکوت	می	بینن
اگــر	طلبــه	ای	جــرأت	یافــت،	طبــق	وظیفــه	نــه	میــل	دیگــران،	رویــه	را	نقــد	کــرد،	
ــاند	و	 ــش	را	بپوش ــد،	حقیقت ــف	کن ــا	او	را	متوق ــل	آورد،	ت ــک	دلی ــزار	و	ی ــری	ه دیگ
ســخنش	را	تکذیــب	نمایــد،	کمتریــن	تبعاتــش	تأثیــر	پذیــری	مــردم	و	تشــتت	وتفرقــه	

ــود. ــان	خواهــد	ب ــی	آن در	راه	وروش	دین

نتیجه
ــن	 ــرار	گرفــت،	چنی ــن	پژوهــش	مــورد	بررســی	ق ــب	کــه	در	ای از	مجموعــه	مطال
ــزی	کــه	 ــن	چی ــات،	اولی ــات	و	روای ــر	اســاس	آی ــوان	بدســت	آورد	کــه	ب نتیجــه	می	ت
ــات«	 ــرک	»محرم ــات«	و	ت ــام	»واجب ــت،	انج ــش	خواسته	اس ــال،	از	بندگان ــدای	متع خ
اســت.	ضروریــات	انجــام	واجبــات	بــر	مســتحبات	اهمیــت	بیشــتر	داشــته	و	مقدم	تــر	
اســت.	اگــر	کســی	واجباتــش	را	انجــام	دهــد،	بــی	آنکــه	یــک	مســتحب	را	بجــا	آورد	
ــی	 ــر	کس ــا	اگ ــر	او	نیســت،	ام ــزی	ب ــت	و	چی ــل	کرده	اس ــودش	عم ــه	ی	خ ــه	وظیف ب
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همــه	مســتحبات	را	بجــا	آورد	ولــی	واجبــی	را	عمــداً	تــرک	کنــد،	بــه	وظیفــه	اش	عمــل	
ــت. ــازات	اس ــر	و	مج ــزاوار	کیف ــت	و	س نکرده	اس

مســاله	گرایــش	مــردم	بــه	بعضــی	از	مســتحبات	و	پرداختــن	به	امــور	ثانــوی	زمینه	ی	
بی	اعتنایــی	مــردم	بــه	مســائل	اصلــی	و	واجبــی	را	فراهــم	کــرده	اســت،	پرداختــن	بــه	
امــور	مســتحبی،	هــر	چنــد	پــاک	و	خالصانــه	هــم	باشــد،	بــه	تنهایــی	باعــث	تقویــت	
ارزش	هــای	دینــی	نمی	شــود.	کســانیکه	آگاهانــه	یــا	ناآگاهانــه	بــا	مســببین	ایــن	برنامه	هــا	
ــه	 ــان	رســاندن	ب ــه	زدن	و	زی ــه	مشــغول	و	مســئول	ضرب ــد	ک ــد،	بدانن همراهــی	می	کنن
اســالم	و	تشــیع	هســتند	و	دارنــد	کاری	را	انجــام	می	دهنــد	کــه	دشــمنان	اســالم	آرزو	و	

انتظــارش	را	دارنــد	و	بــرای	تحقــق	آن	تــالش	می	کننــد.
اســالم	ظاهــری	و	انحرافــی،	دیــن	بــی	روح	و	بــی	محتــوا،	ایــن	مســاله	خــود	بــه	
خــود	بوجــود	نیامــده،	بلکــه	عللــی	و	عواملــی	دارد.	تمــام	علــل	و	عوامــل	این	مســأله	از	
اهمالــکاری	و	عــدم	احســاس	مســئولیت	همــه	مــا	سرچشــمه	می	گیــرد،	اهمــال	و	عــدم	
مســئولیت	پذیری	در	تعلیــم،	تعلــم،	اجــرا	و	اتبــاع	احــکام	و	معــارف	اســالمی	کــه	منجــر	
بــه	تضعیــف	ارزش	هــای	دینــی	و	شــکل	گیری	باورهــای	غلــط	و	انحرافــی	گردیــده	و	
ْکِلِهــُم 

َ
ْثــَم َوأ ْحَبــاُر َعــْن َقْوِلِهــُم اْلِ

َ
ــوَن َواْل اِنُیّ َبّ چنیــن	چیــزی	پذیرفتنــی	نیســت:	»َلــْوَل َیْنَهاُهــُم الَرّ

ــْحَت  َلِبْئَســَماَکاُنواَیْصَنُعوَن«.	)مائده:	63( الُسّ
اســالم	کــه	در	همــه	اعمــال	فــردی	و	اجتماعــی،	بــرای	انســان	مســئولیت	الهــی	داده		
ــع	دارد	 ــد	ایجــاد	کرده	اســت،	توق ــد	پیون ــادت	خداون ــان	زندگــی	اجتماعــی	و	عب و	می
انســان	بــا	انجــام	تکالیفــش	هــم	بندگــی	خــدا	را	بکنــد	و	اجــر	و	ثــواب	ببــرد،	هــم	نظم،	
قانــون	و	ســالمت	در	جامعــه	حاکــم	شــود	و	همــه	در	رفــاه	و	ســعادت	بــه	ســر	ببرنــد.
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بررسی اعاده معدوم از منظرمتکلمان و فالسفه اسالمی1
علی ضیایی2

چکیده
ــه	دو	وجــود	کــه	در	اصطــالح	»اعــاده	معــدوم«	 امــکان	تحقــق	یــک	پدیــده	ب
ــان	 ــفه	و	عرف ــز	کالم،	فلس ــال	برانگی ــم	و	جنج ــث	مه ــود،	از	مباح ــده	مي	ش نامی

اســالمي	اســت.
این	مقاله	بر	مبناي	سواالت	زیر	طرح	شده	است:	

1(	لفظ	اعاده	به	چه	معنا	است؟
2(	اعاده	معدوم	چیست؟

3(	چه	کساني	اعاده	معدوم	را	جایز	دانسته	اند	و	چه	دالیلی	داشته	اند؟
4(	چه	کساني	آن	را	محال	دانسته	اند	و	با	چه	دالیلي	این	حکم	را	داده	اند؟
5(	پس	از	دانستن	معناي	اعاده	معدوم	مساله	معاد	چگونه	حل	مي	شود	؟	

در	ایــن	مقالــه	دو	دیــدگاه	متکلمــان	و	فالســفه،	در	مــورد	اعــاده	معدوم	بررســي	
شــده	و	همچنیــن	مســائلي	را	کــه	متکلمــان	در	بــاب	جــواز	اعــاده	معــدوم	از	معــاد	
جســماني	بیــان	کــرده	انــد،	مطــرح	شــده	اســت	.	مــا	ســعي	کردیــم	تــا	درایــن	مقاله	

در	حــد	امــکان	بــه	پرســش	هــاي	مطــرح	شــده	پاســخ	دهیــم.		
کلید واژه ها:	اعاده	معدوم،	معاد،	معاد	جسمانی،	تکرر	وجود،	وجود.

1 تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/4/۱7  _ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
2 دانش پژوه دوره کارشناسی کالم اسالمی، جامعه المصطفیk العالمیه، مشهد مقدس
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مقدمه 
اعــاده	معــدوم	از	دو	مفهوم»اعــاده«	و	»اعــدام«	تشــکیل	شــده	اســت.	اعــدام	در	هــر	
یــک	از	مــوارد	ذیــل	بــه	کار	مــي	رود:	فنــا	و	نیســتي	محــض،	تجزیــه	مرکبــات،	تبــدل	
صــور،	غیبــت	یــک	موجــود.	اعــاده	نیــز	در	معانــي	ذیــل	اســتعمال	شــده	اســت:	اعــاده	
عیــن	وجــود	اول)وحــدت	شــخصي(،	اعــاده	مثــل	وجــود	اول)وحــدت	نوعــي(.	آنچــه	
در	امتنــاع	آن	بحــث	مي	شــود	نــوع	اول	از	اعــاده	و	نــوع	اول	از	اعــدام	اســت.)	آمــدی،	
ــن	 ــی	الدی ــت،1363ش:	19؛	تق ــن	نوبخ ــررازی،	1404ق:	378؛	اب 1989م:	386	؛	فخ
ــی،	 ــی	،1363ش:	192؛	الهیج ــررازی	،1407ق:	447	؛	هیدج ــی،1367ش:	84	؛	فخ حل
ــی،1389ش،ج1	:	98( ــوادی	آمل ــی،	1374ش،	ج1:	168؛ج ــی	گلپایگان 1401ق:	137؛	ربان

اقسام	اعاده	معدوم
اعاده	معدوم	به	سه	گونه	قابل	تصور	است:

1-	دو	وجود	و	یک	هویت	:	
وجــود	دوم	غیــر	از	وجــود	اول	باشــد؛	براهیــن	اصالــت	وجــود	در	ابطــال	ایــن	وجــه	

ــد. ــت	مي	کن کفای
2.	یک	وجود	و	یک	هویت	:
که	دو	گونه	قابل	فرض	است:
الف(	یک	وجود	و	دو	ایجاد	:	

این	وجه	با	تبیین	وحدت	وجود	و	ایجاد	باطل	مي	شود.
ب(	یک	وجود	و	یک	ایجاد	:	

در	ایــن	وجــه	نیــز	اصــاًل	اعــاده	اي	صــورت	نگرفتــه	اســت.	)مطهــری،	1407ق،ج2:	
265(	بســیاري	از	قائــالن	اعــاده	معــدوم	محــل	نــزاع	را	بــه	درســتي	نشــناخته	بودنــد،	لذا	
گاه	نزاعهــا	صرفــاً	لفظــي	بــوده	اســت.	بــه	همیــن	دلیــل	برخــي	در	یــک	جــا	قائــل	بــه	
امتنــاع	و	در	جایــي	دیگــر	قائــل	بــه	جــواز	شــده	اند.	)فخــررازی،	1404ق،378؛	همــو،	
ــه	تفصیــل	شــده	اند)حّلی	،1337ش،23(	اینهــا	 ج1:	289(	و	برخــي	دیگــر	نیــز	قائــل	ب
همــه	ناشــي	از	ایــن	اســت	کــه	بحــث	در	جــاي	طبیعــي	خــود	کــه	امــور	عامــه	باشــد	
قــرار	نگرفتــه	اســت.	بلکــه	در	معــاد	از	آن	بحــث	مي	شــود.)جوادي،	98(	مشــکل	عمــده	
در	ایــن	بحــث	تصــوري	اســت	نــه	تصدیقــي	،	لــذا	براهیــن	آن	نیــز	تنبیهــي	هســتند	نــه	

تعلیلــي.)	جــوادی	آملــی،1389ش،	ج5/1	:	44(
نکتــه	دیگــر	آنکــه	تفاوتــي	میــان	ایجــاد	دو	وجــود	واحــد	در	طــول	زمــان	و	ایجــاد	
آن	دو	در	زمــان	واحــد	نیســت.	فالســفه	از	اولــي	بــه	عنــوان	امتنــاع	اعــاده	معــدوم	و	از	
دومــي	بــه	عنــوان	اســتحاله	اجتمــاع	مثلیــن	یــاد	کرده	انــد.	براهیــن	هــر	دو	نیــز	مبتنــي	
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بــر	ایــن	اصــل	عمــده	اســت	کــه	تمایــز	و	تشــخص	مســاوق	وجــود	اســت.)ابراهیمی	
دینانــی	،	1393ش	،	ج1	:	89؛	مصبــاح	یــزدی	،	1393ش	،	64	؛	آشــتیانی	،	1395ش	،	22(	
خلــط	میــان	وحــدت	شــخصي	و	نوعــي	نیــز	گاه	موجــب	قــول	بــه	اعــاده	شــده	اســت.
ــد	 ــان	مي	گیرن ــکال	از	متکلم ــن	بحــث	دو	اش ــا	در	ای ــری،1365ش،178(	حکم )	مطه
ــک	اشــتباه	 ــز	شــمرده	اند	و	ی ــاده	را	جائ ــه	چــرا	اع ــي	و	فلســفي	ک ــک	اشــتباه	عقل :	ی
ــه	 ــه	منزل ــن	دو	ب دینــي	و	شــرعي	کــه	چــرا	حشــر	و	قیامــت	را	اعــاده	پنداشــته	اند.	ای
ــا	و	 ــوده	اســت.)مطهری	،	1365ش	،	176(	عرف ــرا	و	صغــراي	اســتدالل	متکلمــان	ب کب
ــز	 ــه	چــرا	موجــودات	را	جای ــد	ک ــن	دو	گرفته	ان ــر	از	ای ــه	اشــکالي	فرات ــاي	متأل حکم

ــته	اند. ــدم	دانس الع

تعریف اعاده معدوم درلغت واصطالح
»اعــاده«:	در	لغــت	بــه	معنــي	بازگردانیــدن	اســت.	در	اصطــالح	متکلمــان،	مــراد	از	
ــار	 ــر	و	مشــهورتر،	»اعــاده	معــدوم«:	آفرینــش	دیگــر	ب ــر	دقیــق	ت ــه	تعبی ــا	ب »اعــاده«	ی
موجــودات	نیســت	شــده	یــا	گــردآوري	اجــزاي	پراکنــده	موجــودات	و	پیونــد	دادن	میان	

آنهاســت.	بنابرایــن،	اعــاده	در	دو	معنــي	بــه	کار	مــي	رود	:

الف( آفرینش دیگر بار موجودات 
طبــق	ایــن	دیــدگاه،	»اعــاده«،	بــه	معنــي	خلــق	دوم	یــا	آفرینــش	دیگــر	بــار	اجــزاي	
اصلــي	نابــود	شــده	و	موجــودات	اســت.	طرفــداران	ایــن	دیــدگاه	آفرینــش	دیگــر	بــار	
موجــودات،	یــا	آفرینــش	مســبوق	بــه	مثــل	را	در	برابــر	آفرینــش	نخســتین	بــار	آنهــا	-	
ــه	 ــد	ک ــر	آنن ــد	و	ب ــاده«	مي	نامن ــود	-	»اع ــده	مي	ش ــدا	نامی ــا	اب ــدا	ی ــاً	ابت ــه	اصطالح ک
آفریــده	دیگــر	بــار،	یعنــي	معــاد،	عیــن	آفریــده	نخســتین	بــار،	یعنــي	مبتــدئ،	خواهــد	
بــود.	برخــي	از	متکلمــان	امامیــه،	از	جملــه:	ســید	مرتضــي	و	نوبختــي،	بیشــتر	معتزلــه	
ــاب	 ــدگاه	در	ب ــن	دی ــداران	ای ــد	.	طرف ــداري	مي	کنن ــدگاه	جانب ــن	دی ــاعره	از	ای و	اش
چگونگــي	نابــود	شــدن	هســتي	ها،	طرفــدار	نظریــه	اعــدام	هســتند.	نوبختــي	بــر	آنســت	
کــه	اعــاده	بــه	معنــي	گــردآوري	اجــزاي	پراکنــده	موجــودات	و	پیونــد	دادن	بیــن	آنهــا،	
مســتلزم	امــکان	پذیــر	بــودن	اعــاده	در	معنــي	پدیــدآوردن	جســم	ها	و	دیگــر	بــار	آفریدن	
پیکرهــا	پــس	از	نابــود	ســاختن	آنهاســت.		طرفــداران	ایــن	دیــدگاه	بــر	ایــن	باورنــد	کــه	:

۱. از لحاظ عقلي
اوالً:	دلیلي	بر	امتناع	اعاده	معدوم	وجود	ندارد.

ثانیــاً:	ممکــن	الوجــود	همــواره	بــه	صفــت	امــکان	متصــف	اســت	و	پــس	از	نابــودي	
آن	نیــز	ایــن	صفــت	بــه	امتنــاع	تبدیــل	نمي	شــود.
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ثالثــاً:	حــق	تعالــي	همــواره	بــر	ممکنــات	توانــا	بــوده	اســت	و	خواهــد	بــود،	بنابــر	
آفرینــش	دیگــر	بــار	موجــودات	امتنــاع	عقلــي	نخواهــد	داشــت.	

2. از لحاظ نقلي
در	قــرآن	کریــم	»نشــئه	اولــي«،	یعنــي	ابــدا،	دلیلــي	اســتوار	بــر	امــکان	پذیــر	بــودن	
»نشــئه	ثانــي«	یــا	اعــاده،	شــمرده	شــده	و	بیــان	گردیده	اســت:	خدایــي	کــه	آتــش	را	در	
درخــت	تروتــازه	و	ســبز	برمي	افــروزد	و	بــه	وســیله	آن	بــه	موســيg	نکتــه	توحیــد	
ــوان	نیســت.	)یــس:81- ــدن	اســتخوانهاي	پوســیده،	نات ــار	آفری ــوزد،	از	دیگــر	ب مي	آم
78(	و	ایــن	کار	یعنــي	»اعــاده	معــدوم«،	بــدان	گونــه	کــه	در	قــرآن	نیــز	بــدان	تصریــح	
ــمَّ ُیعیــُدُه َو هــو َاهــَوُن  ــذي ُیبــِدُو الَخلــُق ُث شده	اســت،	از	ابــدا	بســي	آســانتر	اســت:	»َو هــو الَّ
َعَلیِه«،)الــروم:	27(	ایــن	نکتــه	در	خــور	توجــه	اســت	کــه	طرفــداران	ایــن	دیــدگاه	اعــاده	

معــدوم	را	بــا	معــاد	و	رســتاخیز	مــردگان،	یکــي	مي	داننــد.	

ب( گردآوري پاره هاي جسم
طبــق	ایــن	دیــدگاه	-	کــه	اکثــر	متکلمــان	امامیــه،	حکمــاي	الهــي،	و	برخــي	از	معتزله	
و	اشــاعره	از	آن	جانبــداري	مــي	کننــد	-	»اعــاده«:	بــه	معنــي	گــردآوري	پاره	هــاي	اصلــي	
اجســام	پــس	از	جدایــي	و	پراکندگــي	آنهاســت.	اجزائــي	کــه	بنــا	به	بــاور	متکلمــان	پس	
از	نابــودي	پیکــر	انســان	نیــز	از	میــان	نمــي	رود	.	بنــا	بــه	بــاور	طرفــداران	ایــن	دیــدگاه،	
حــق	تعالــي	کــه	بــه	هــر	چیــز	دانــا	و	بــر	هــر	چیــز	توانــا	اســت،	از	چنــد	و	چــون	ایــن	
پاره	هــا	-	کــه	پراکنــده	گشــته	و	بــه	خــاک	بــدل	شــده	-	نیــز	آگاه	اســت	و	بــا	قــدرت	
خــود	آنهــا	را	بــه	هــم	مي	پیونــدد،	پیکرهــاي	تــازه	پدیــد	مــي	آورد	و	بــراي	دومیــن	بــار	
در	آنهــا	حیــات	مي	دمــد	و	بــه	آنهــا	زندگــي	مي	بخشــد.	ایــن	پیکرهــا	عیــن	پیکرهــاي	
اشــخاص	یــا	بــه	تعبیــر	دقیــق	تــر	مثــل	و	شــبیه	آنــان	در	زندگــي	ایــن	جهاني	آنهاســت.
طرفــداران	ایــن	دیــدگاه	کــه	در	بــاب	چگونگــي	نابــودي	موجــودات،	از	نظریــه	تخریب	

جانبــداري	مي	کننــد،	»اعــاده	معــدوم«	را	بامعــاد،	یکــي	نمي	داننــد.	
آنــان	نظریــه	»اعــاده	عیــن	معــدوم«	را	مــردود	مي	شــمارند	و	بــر	امــکان	»اعــاده	عیــن	
معــدوم«	تاکیــد	مــي	ورزنــد	و	عقیــده	دارنــد	کــه	بــه	کار	بــردن	واژه	»عیــن«	در	تعبیــر	
»اعــاده	عیــن	معــدوم«	یــک	تســامح	لفظــي	اســت،	زیــرا	گاه	در	تعبیــرات	لفظــي	شــبیه	

یــک	چیــز	را	تســامحاً	عیــن	آن	چیــز	مــي	شــمارند.	طرفــداران	ایــن	دیــدگاه:	
از	لحاظ	عقلي	اعاده	عین	معدوم	را	مستلزم	دو	اشکال	بزرگ	مي	شمارند:

اشکال نخست 
	یعنــي	راه	یافتــن	نیســتي	بیــن	هســتي،	یــک	چیــز	در	دو	زمــان،	چنــان	کــه	پذیــرش	
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ــدان	معنــي	اســت	کــه	چیــزي	نخســت	در	یــک	زمــان	 امــکان	اعــاده	عیــن	معــدوم	ب
ــًا	 ــاره	عین ــان	دیگــر	دوب ــدوم	شــده	ودر	زم ــان	دیگــر	مع ــگاه	در	زم وجــود	داشــته	آن
ــي	ســازگار	نیســت	و		 ــن	عقل ــا	موازی ــه	ب ــري	اســت	ک ــن	ام ــه	اســت؛	ای هســتي	یافت
ــن	معــدوم،	مســتلزم	بازگشــت	تمــام	ویژگــي	 ــي	اعــاده	عی ــان،	یعن دوم	بازگشــت	زم
هــاي	آن	اســت.	زمــان	نیــز	از	ویژگي	هــاي	جدایــي	ناپذیــر	یــک	موجــود	اســت	و	بــه	
ناچــار	بایــد	در	جریــان	اعــاده	عینــاً	بازگــردد،	بازگشــتي	کــه	موجــب	انقالب	در	هســتي	

ــت.	 ــال	اس ــاًل	مح ــردد	و	عق مي	گ
اشکال ثانی

از	لحــاظ	نقلــي	بــه	اســتناد	آیــه	هــاي	قــرآن	و	بــا	تذکــر	ایــن	حقیقــت	کــه	خداونــد	
ْحَســَن 

َ
ــِذي أ قــادر،	نخســتین	بــار	انســان	را،	نــه	از	هیچ،کــه	از	خــاک	آفریــده	اســت:	»الَّ

نَســاِن ِمــن ِطیــٍن«،	)ســجده:	7(	نتیجــه	مي	گیرنــد	کــه	آفرینش	  َخْلــَق اْلِ
َ
ُکلَّ َشــيٍْء َخَلَقــُه ۖ َوَبــَدأ

دیگــر	بــار	انســان،	یعنــي	اعــاده	انســان،	نیــز	از	فنــاي	محــض	انجــام	نمي	پذیــرد،	چراکه	
نابــودي	وي	نیــز	نــه	نابــودي	مطلــق	کــه	عدمــي	نســبي	یــا	دگرگونــي	در	شــکل	هســتی	
ــبا:	7(	و	از	 ــي	ذرات	جســم«	)س ــه	»پراکندگ ــرگ	ب ــز	از	م ــم	نی ــرآن	کری اوســت.	در	ق
ِذیــَن  دوبــاره	شــدن،	بــه	گــرد	آمــدن	اجــزاي	پراکنــده	آن،	تعبیــر	شــده	اســت	»َوَقــاَل الَّ
ُكــْم َلِفــي َخْلــٍق َجِدیــٍد«.)	ســبا/7	( ٍق ِإنَّ ْقُتــْم ُکلَّ ُمَمــزَّ ُئُكــْم ِإَذا ُمِزّ ُكــْم َعَلــٰی َرُجــٍل ُیَنِبّ َکَفــُروا َهــْل َنُدلُّ

ــردن	 ــده	ک ــي	زن ــاب	چگونگ ــمg	در	ب ــش	ابراهی ــه	پرس ــي	ب ــق	تعال ــخ	ح پاس
مــردگان،	بــدان	گونــه	کــه	در	ســوره	بقــره	آمده	اســت،	مثبـّـت	ایــن	حقیقــت	توانــد	بــود	

ــد	دادن	اجــزاي	پراکنــده	آن	نیســت.	 کــه	اعــاده	چیــزي	جــز	گــردآوري	و	پیون

معنا و مفهوم اعاده معدوم
1-	»اِعــادۀ	َمْعــدوم«:	اصطالحــی	فلســفی	و	کالمــی	بــه	معنــای	بازگــردان	معــدوم	
)چیــزی	کــه	بــه	مفهــوم	فلســفی	از	میــان	رفتــه(،	بــه	وجــود	همراه	بــا	همــه	خصوصیات	

و	تشــخص	آن.	
2-	»اعــاده	معــدوم«:	بــه	معنــای	آن	اســت	کــه	امــری	کــه	از	بیــن	رفته	و	معدوم	شــده	
اســت،	بعینــه،	یعنــی	بــا	تمــام	خصوصیــات	و	ویژگی	هــای	خــود،	بــه	عبــارت	فلســفی	
بــا	همــان	تشــخص،	دوبــاره	موجــود	شــود.	بازگردانــدن	معــدوم	بــه	معنــای	تکــرار	و	یا	
ایجــاد	مشــابه	آن	نیســت.	ابــن	ســینا،	محــال	بــودن	اعــاده	معــدوم	را	ضــروری	دانســته	

ــینا،	1376ش:	47و48( است.)ابن	س
یکــی	از	مباحــث	مــورد	نظــر	اغلــب	فالســفه	اســالم،	ایــن	بحــث	اســت	کــه	آیــا	
ــاً	بازگردنــد	و	عــود	 امــوری	کــه	موجودنــد	و	معــدوم	می		شــوند،	امــکان	دارد	کــه	عین
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کننــد،	بــا	همــان	شــکل،	خصوصیــات،	ذاتیــات	و	عرضیــات	گذشــته	کــه	در	وجــود	اول	
ــا	تمــام	 ــه	ایــن	معنــا	کــه	موجــودی	کــه	زمانــی	بــوده	و	معــدوم	شــده،	ب داشــته		اند؛	ب

خصوصیــات	مجــدداً	بــه	ســرزمین	وجــود	بیایــد	و	کســوت	وجــود	بپوشــد.
بــه	ســبب	ارتبــاط	ایــن	موضــوع	بــا	مباحــث	معــاد	و	معــاد	جســمانی،	متکلمــان	و	
ــاده	 ــاع	اع ــد:	امتن ــا	فالســفه	اســالمی	گفته		ان ــد.	ام فالســفه	بســیار	از	آن	بحــث	کرده	ان
معــدوم	ربطــی	بــه	مســئله	معــاد	جســمانی	نــدارد؛	در	عیــن	حــال	کــه	گفته		انــد:	اعــاده	
معــدوم	محــال	اســت،	بــه	معــاد	جســمانی	نیز	معتقــد	مــی	باشــند.)	ســجادی،	1379ش:	

90؛	همــو،	1373ش:	236(

طرح مساله
»اعــاده	معــدوم«	و	بازگردانــدن	چیــزی	کــه	باتمــام	خصوصیاتــش	ازبیــن	رفته	اســت	

امــکان	دارد،	یــا	امــکان	نــدارد؟
خالصه	دیدگاه	ها	درمورد	جواز	وامتناع	اعاده	معدوم:

۱- فالسفه اسالمی
ــدارد	و	اساســًا	 فالســفه	و	از	جملــه	مالصــدرا	می	گوینــد:	چنیــن	چیــزی	امــکان	ن
معقــول	نیســت؛	زیــرا	هــر	موجــودی	دارای	یــک	هویــت	و	یــک	عــدم	اســت؛	یعنــی	
مــادام	کــه	موجــود	اســت،	دارای	یــک	هویــت	خــاص	اســت،	وقتــی	کــه	معــدوم	شــد،	
آن	هویــت	معــدوم	می		شــود	و	اگــر	مجــدداً	بازگــردد	و	موجــود	شــود	بــا	هویـّـت	دیگــر	
اســت.	بــه	عبــارت	دیگــر،	یــک	هویــت	دو	وجــود	و	دو	عــدم	نــدارد.	هویــت	جدیــد	
ــد	عیــن	آن	باشــد.	خالصــه؛	هــر	هویّــت	 ممکــن	اســت	مثــل	آن	باشــد،	امــا	نمی	توان
ــوارض	ظاهــری	و	نســبت		های	 ــی	و	ع ــی	و	مکان ــام	مشــخصات	زمان ــا	تم موجــود،	ب
معیــن	عبــارت	از	فــالن	هویّــت	اســت	و	اگــر	اعــاده	آن	ممکــن	باشــد،	بایــد	بــا	تمــام	
خصوصیــات	حتــی	زمــان	و	مــکان	خــاص	بازگــردد،	در	حالی	کــه	اعــاده	زمــان	امــکان	
نــدارد.	هــر	یــک	از	ایــن	خصوصیــات	اگــر	همــراه	آن	هویــت	نباشــد،	آنچــه	نامــش	را	

ــد	معــاد	نیســت	و	مثــل	و	شــبیه	آن	می		باشــد. معــاد	یعنــی	بازگشــته	می		گذارن

2- عرفای اسالمی
عارفــان	می	گوینــد:	اصــوالً	در	تجلــی	و	فیــض	خــدا	تکــراری	نیســت	و	خداونــد	دو	
بــار	در	یــک	صــورت	تجلــی	نمی		کنــد.	مــال	صــدرا	در	ایــن	بــاب	اقــوال	گوناگــون	و	از	

جملــه	قــول	ابــن	ســینا	را	بــه	تفصیــل	بیــان	کرده		اســت.	
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۳- متکلمین اسالمی
	اکثریــت	متکلمــان	امامیــه،	بــه	ویــژه	در	میــان	متاخــران،	ماننــد:	خواجه	نصیــر	الدین	
طوســی	و	عالمــه	حلــی،	اعــاده	معــدوم	را	نپذیرفته	انــد	و	معــاد	را	بــدون	ابتنــای	بــر	آن	

تبییــن	نموده	انــد.	ولــی	در	میــان	متقدمــان	برخــی	قائــل	بــه	اعــاده	معــدوم	بوده	انــد.
در	میــان	متکلمــان	اهــل	ســنت،	اکثریــت	قائــل	بــه	امــکان	اعــاده	معــدوم	بوده	انــد؛	
ــه	 ــل	ب ــاد	شده	اســت	کــه	قائ ــوان	کســانی	ی ــه	عن ــه«	و	برخــی	دیگــر	ب ــی	از	»کرامی ول
ــان	رفتــن	اجســام	را	عــدم	نمی	دانســتند،	بلکــه	معــاد	 ــد	و	از	می »اعــاده	معــدوم«	نبودن
را	گــرد	آمــدن	اجــزاء	متفــرق	می	شــمردند.	برخــی	متکلمــان	معاصــر	شــیعه	معتقدنــد	
اعــاده	معدومــی	کــه	متکلمــان	از	آن	ســخن	گفته	انــد،	اعــاده	معــدوم	بــه	معنــای	فلســفی	
آن	نبــوده	اســت،	بلکــه	مقصــود	آنــان	ایــن	بــوده	کــه	بتــوان	گفــت	شــیء	دوم	همــان	

موجــود	اول	است.)ســبحانی،1390ش:	53(

تاریخچه بحث اعاده معدوم
ایــن	بحــث	درکالم	درمــورد	»معادجســمانی«	مطــرح	شده	اســت	ودرفلســفه	اســالمی	
در	بحــث	»عــدم	و	وجود«.مســاله	اعــاده	معــدوم	ابتــدا	در	بیــن	متکلمــان	مطــرح	شــده	و	

ســپس	بــه	فلســفه	راه	یافته	اســت.
ایــن	بحــث	را	متکلمــان	بــراي	اولیــن	بــار	مطــرح	کرده	انــد	و	در	قدیمي	تریــن	کتــاب	
اعتقــادي	شــیعه	نیــز	فصلــي	بــه	آن	اختصــاص	داده	شده	اســت.	)ابــن	نوبخــت،1363ش:	
ــر	آن	مي	دانســته	اند	 191(	متکلمــان،	معــاد	و	خصوصــاً	حشــر	جســماني	را	متوقــف	ب
)فخــر	رازی	،1341و1342ش	،	ج2:	305	؛	فخــر	رازی	،	1404ق:	395(؛	البتــه	»کرامیــه«	
ــع	 ــاده	را	ممتن ــه،	اع ــي	از	معتزل ــود	خوارزم ــري،	محم ــري،	زمخش ــین	بص ،ابوالحس
دانســته	اند،)کاتبی	قزوینــی،	1353ش:	61	؛	ربانــی	گلپایگانــی،	1374،	ج1	:	168؛	فخــر	
ــاد	و	 ــه	متکلمــان،	مع ــود	ک ــن	ب ــز	ای ــن	بحــث	نی رازی،1404ق:	190(ریشــه	طــرح	ای
ــدوم	 ــه	مع ــری	ک ــه	ام ــن	می	دانســتند	ک ــر	ای ــف	ب ــاد	جســمانی	را	متوق خصوصــاً	مع
شــده	دوبــاره	موجــود	شــود،	)فخــر	رازی،1341و1342،	ج2:	305(	از	ایــن	رو	بــه	دفــاع	

ــد. ــدوم«	پرداخته	ان ــاده	مع ــکان	»اع از	ام
در	میــان	متکلمــان	اهــل	ســنت،	اکثریــت	قائــل	بــه	امــکان	اعــاده	معــدوم	بوده	انــد؛	
ــه	 ــل	ب ــاد	شده	اســت	کــه	قائ ــوان	کســانی	ی ــه	عن ــه«	و	برخــی	دیگــر	ب ــی	از	»کرامی ول
ــان	رفتــن	اجســام	را	عــدم	نمی	دانســتند،	بلکــه	معــاد	 ــد	و	از	می »اعــاده	معــدوم«	نبودن
را	گــرد	آمــدن	اجــزاء	متفــرق	می	شــمردند.	برخــی	متکلمــان	معاصــر	شــیعه	معتقدنــد:	
اعــاده	معدومــی	کــه	متکلمــان	از	آن	ســخن	گفته	انــد،	اعــاده	معــدوم	بــه	معنــای	فلســفی	
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ــوان	گفــت	شــیء	دوم	همــان	 ــه	بت ــوده	ک ــن	ب ــان	ای آن	نبوده	اســت،	بلکــه	مقصــود	آن
موجــود	اول	اســت.)	ســبحانی،1390ش:	53(

اعاده معدوم از دیدگاه متکلمان اسالمی 
ــان	 ــر	آن ــش		ت ــی	بی ــد؛	ول ــدوم«	را	محــال	می	دانن ــاده	مع ــان	»اع بســیاری	از	متکّلم
بــه	جــواز	رأی	داده	انــد.	ایــن	بــدان	ســبب	اســت	کــه	پنداشــته	اند	معــاد	همــان	اعــاده	

معــدوم	بعینــه	اســت	و	ناممکــن	دانســتن	آن	بــه	معنــای	انــکار	معــاد	اســت.	
مشــایخ	معتزلــه	کــه	قائــل	بــه	ثبــوت	معدومــات	بوده	انــد،	بــر	همیــن	اســاس	اعــاده	
معــدوم	را	نیــز	جایــز	دانســته	اند،)مفیــد	،	1414ق:	394	؛	فخــر	رازی،	1341و1342ش:	
289؛	طوســی	،1359ش:	463(	از	ســوي	دیگــر	اشــاعره	نیــز	گرچــه	ثبــوت	معدومات	را	
انــکار	کرده	انــد،	ولي	اعــاده	عیــن	معــدوم	را	روا	دانســته	اند.)فخر	رازی،	1341و1342ش:	

)298
متکلمــان	متقــدم	امامیــه	برخــي	همچــون	»ابــن	نوبخــت«	در	یاقــوت	صریحــاً	اعــاده	
را	جائــز	دانســته	اند،)عالمه	حلــی،1363ش:	192(	از	متأخــران	»عالمــه	مجلســي«	ضمــن	
قــول	بــه	جــواز	انعــدام	موجــودات	عالــم،	اعــاده	را	نیــز	جایــز	دانســته	است،)مجلســی،	
1403ق،	ج6	:	331(	لیکــن	اکثــر	متکلمــان	امامیــه	همچــون	»خواجــه	طوســي«	و	»عالمه	
حلــي«	بــه	طــور	صریــح	و	امثــال	»شــیخ	مفیــد«	ضمــن	بحــث	از	عــدم	فنــاي	عالــم،	
»اعــاده	معــدوم«	را	ممتنــع	شــمرده	اند.	)طوســی،	1359ش:	463؛	ابــن	نوبخــت،1363ش:	
192؛	الهیجــی،	1336ش:	450؛	فیــض	کاشــانی،	1353ش:	17؛	مجلســی،	1403ق،	ج	6	

)325	:

الف- دیدگاه اشاعره درمورد اعاده معدوم
»اشــاعره«،	بــر	پایــه	نصــوص	دینــی	»اعــاده	معــدوم«	را	بــه	نحــو	مطلــق	پذیرفته	انــد.	
بــه	عقیــدۀ	آنــان	دو	صفــت	»	ُمبــدی	«	و	»	ُمعیــد	«	اختصــاص	بــه	ذات	الهــی	دارنــد	و	مالزم	
ــدوم	ســاختن	و	ایجــاد	 ــش	آن	محــال	نباشــد،	مع ــه	آفرین ــزی	ک ــر	چی ــد.	ه یکدیگرن
دوبــاره	اش	بــرای	خداونــد	امــکان	پذیــر	اســت	،	خــواه	جوهــر	باشــد،	خــواه	عــرض.
)ابــن	فــورک،1978م،	ج1:	54	و	55	؛	بغــدادی،	1364ق،	ج1:	233	؛آمــدی،	1391ق،	ج1:	
300	و	301(	از	ســوی	دیگــر	در	نظــر	آنــان	فعــل	اعــاده	چیــزی	جــز	ُمعــاد	)آنچــه	اعــاده	
شــده(	نیســت،	همچنــان	کــه	آفرینــش	ابتدایــی:	عبــارت	اســت	از	شــیء	آفریــده	شــده.
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ب- دیدگاه معتزله درمورد اعاده معدوم
از	دیــدگاه	معتزلــه	-	بــا	آراء	متفاوتــی	کــه	دارنــد	-	هــر	موجــودی	اگــر	از	3	ویژگــی	
برخــوردار	باشــد،	بازگردانــدن	آن	پــس	از	عــدم	امــکان	پذیــر	اســت:	نخســت	اینکــه	
باقــی	باشــد،	زیــرا	آنچــه	صفــت	بقــاء	بــر	آن	صــدق	نکنــد،	وجــودش	ذاتــاً	بــه	زمانــی	
واحــد	اختصــاص	دارد،	ماننــد:	اعراضــی	چــون	صــوت	و	حرکــت؛	دوم	اینکــه	از	افعــال	
خداونــد	باشــد،	چــون	افعــال	بنــدگان	در	حــدوث	خــود	مقیــد	بــه	زماننــد	و	اعــادۀ	آنهــا	
بــه	معنــی	تأخیــر	ایجــاد	آنهــا	از	زمــان	خاصشــان	اســت،	حــال	آنکــه	قــدرت	بــر	فعــل،	
محــدود	بــه	وقــت	و	جنــس	و	محــل	واحــد	اســت؛	ســوم	اینکــه	ایجــاد	آن	بــه	نحــو	
ابتــدا	و	بــدون	واســطه	باشــد،	یعنــی	اعــادۀ	امــوری	کــه	وجــود	آنهــا	ناشــی	از	مخلوقات	
دیگــر	اســت	-	و	اصطالحــاً	»	متولــد	«	نامیــده	می	شــوند	-	ممکــن	نیســت.)معتزلی،	ج2:	
305	و	307	؛	معتزلــی	،ج11:	459	و	464(	معتزلــه	جوهــر	و	پــاره	ای	از	اعــراض	را	دارای	
ایــن	3	ویژگــی	می	داننــد	وبــه	ایــن	دلیــل	اعــادۀ	جوهــر	اجســام	و	برخــی	اعــراض	آنهــا	
ــی	از	 ــی،	ج11:	451(	برخ ــی	،	ج2	:	305	و	308؛	معتزل ــمارند.)	معتزل ــن	می	ش را	ممک
معتزلــه،	ماننــد:	کرامیــه	و	ابوالحســین	بصــری،	اعــاده	را	ممتنــع	دانســته	اند.)	فخــررازی،	

1404ق:	390(

ج- دیدگاه متکلمان امامیه درمورد اعاده معدوم
اکثریــت	متلکمــان	امامیــه	بــه	ویــژه	متأخــران	آنهــا،	رأی	فالســفه	را	در	ایــن	بــاب	

ــدارد. ــه	»اعــاده	معــدوم«	ن ــه	معــاد	ربطــی	ب ــد	اعتقــاد	ب پذیرفتــه	و	معتقــد	بوده	ان
امــا	برخــی	از	متکلمــان	شــیعه	بــه	ویــژه	در	بیــن	متقدمــان،	اعــاده	معــدوم	را	جایــز	
ــه	مجلســی«	 ــدیدالدین	حمصــی«	و	»عالم ــوان	از	»س ــه	می	ت ــته	اند.	از	آن	جمل می	دانس

نــام	بــرد.
ــم	 ــی	عل ــوت	ف ــاب	»الیاق ــی	کت ــز،	یعن ــیعه	نی ــادی	ش ــاب	اعتق ــن	کت در	قدیمی	تری
الــکالم«،	نوشــته	ابــن	نوبخــت،	فصلــی	بــه	اعــاده	معــدوم	اختصــاص	داده	شــده	اســت.

)نوبختی،1413ق:	71(
در	بیــن	متأخــران	نیــز،	عالمــه	مجلســی	ضمــن	قــول	بــه	جــواز	انعــدام	موجــودات	
ــر	 ــا	اکث ــی1403ق،	ج6	:	331(	ام ــت.	)مجلس ــته	اس ــز	دانس ــز	جای ــاده	را	نی ــم،	اع عال
ــه	طــور	 ــر	الدیــن	طوســی	و	عالمــه	حلــی	ب ــه	همچــون	خواجــه	نصی متکلمــان	امامی
صریــح	و	امثــال	شــیخ	مفیــد	ضمــن	بحــث	از	عدم	فنــای	عالــم،	اعــاده	معــدوم	را	ممتنع	
شــمرده	اند.)	الهیجــی،	1372ش:450؛	طوســی،	1359ش:	463؛	بــن	نوبخــت،1363ش	

)463	:
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نقد و ارزیابی نظریه متکلمان اسالمی در مورد اعاده معدوم 
برخــی	گمــان	برده	انــد	کــه	بــا	مــرگ،	بدن	انســان	نابــود	می	شــود	و	معــاد،	آفرینشــی	
دیگــر	اســت؛	ولــی	بیشــتر	متکلمــان	امامیــه	و	حکمــا	معتقدنــد:	کــه	اجــزای	بــدن	نابــود	

نمی	شــوند	و	خداونــد	در	قیامــت،	پاره	هــای	پراکنــده	را	دوبــاره	گــرد	هــم	مــی	آورد.
قــرآن	در	برابــر	کســانی	کــه	معــاد	را	بــر	نمی	تابنــد	و	بازگشــت	مــردگان	را	
ن 

َ
ــٰی أ ــاِدٌر َعَل ْرَض َق

َ
ــَماَواِت َواْل ــَق السَّ ــِذي َخَل ــَه الَّ ـ نَّ اللَّ

َ
ــَرْوا أ ــْم َی َوَل

َ
ــد:	»أ ــد،	می	فرمای نمی	پذیرن

اِلُمــوَن ِإلَّ ُکُفــوًرا؛	خدایــی	کــه	آســمان	ها	 َبــی الظَّ
َ
ْیــَب ِفیــِه َفأ َجــاًل لَّ َر

َ
َیْخُلــَق ِمْثَلُهــْم َوَجَعــَل َلُهــْم أ

ــراء:	99( ــت	بیافریند«.)اس ــما	را	در	قیام ــد	ش ــد	همانن ــت،	می	توان ــده	اس ــن	را	آفری و	زمی
اینکــه	ایــن	آیــه	قرآنــی	از	تعبیــر	»هماننــد	شــما«	اســتفاده	می	کنــد،	بــه	دلیــل	آفرینش	
دوبــاره	بدنهــا	در	قیامــت	اســت	و	از	ایــن	گــذر	بــه	منکــران	معــاد	پاســخ	می	دهــد؛	ولــی	
ــان	 ــد	هم ــد،	خداون ــده	می	مان ــان	زن ــدن	همچن ــرگ	ب ــس	از	م ــه	روح	پ از	آن	رو	ک
انســان	ها	را	در	قیامــت	گــرد	هــم	مــی	آورد	کــه	در	دنیــا	زیســته	اند	نــه	هماننــد	آنــان	را.	

)طباطبایــی	،1374ش	،	ج13	:	210(
ــه	 ــت	ک ــان	اس ــت	و	هم ــان،	روح	او	اس ــت	انس ــه	حقیق ــد	ک ــر	می	آی ــرآن	ب از	ق
شــخصیّت	او	را	می	ســازد	و	بــا	مــرگ	انســان،	روح	از	بــدن	جــدا	می	شــود	و	بــه	عالــم	
بــرزخ	مــی	رود	و	در	قیامــت،	خداونــد	متعــال،	بــاری	دیگــر،	انســان	را	زنــده	می	کنــد	و	
اجــزای	پراکنــده	بــدن	او	را	فراهــم	مــی	آورد.	بدیــن	ســان،	روح	همــواره	زنــده	اســت؛	
همــان	گونــه	کــه	در	دنیــا	زنــده	اســت	و	اجــزای	بــدن	پیوســته	در	تغییــر	و	تحّول	انــد.	
قــرآن	در	پاســخ	بــه	کســانی	کــه	متالشــی	شــدن	بــدن	را	دلیــل	انــکار	معــاد	می	داننــد،	
ُكــْم ُتْرَجُعــوَن؛	ملــک	المــوت	 َل ِبُكــْم ُثــمَّ ِإَلــی َربِّ ــِذي ُوکِّ اُکــْم َمَلــُك اْلَمــْوِت الَّ می	فرمایــد:	»ُقــْل َیَتَوفَّ
کــه	خــدا	بــرای	مــرگ	شــما	گمــارده	اســت،	روح	شــما	را	نــگاه	مــی	دارد«.	)ســجده:	11(	
ــت	 ــان	،	روح	او	اس ــخصیّت		انس ــت	و	ش ــه	حقیق ــد	ک ــان	می	ده ــخ	نش ــن	پاس ای
ــی	،	1374ش،	ج13:	210؛	 ــی	می	ماند.)طباطبای ــرد	و	باق ــدن	،	نمی	می ــرگ	ب ــا	م ــه	ب ک

طباطبایــی،	1416ق:	24(

دیدگاه فالسفه اسالمی دربحث اعاده معدوم
حکمــا	و	فالســفه	همگــي	اعــاده	را	ممتنــع	دانســته،	لیکــن	آن	را	ضمــن	امــور	عامــه	
بحــث	کرده	انــد،	چــرا	کــه	از	یــک	ســو	آن	را	بــا	بحــث	معــاد	مرتبــط	نمي	دانســتند	و	از	
ســوي	دیگــر	بــر	اســاس	تقســیمات	مباحــث	فلســفي،	اعــاده	مربــوط	بــه	احــکام	وجود	

و	عــدم	مــي	شــود.)	ابــو	علــی	ســینا،	1404ق،	ج1:	36(
ــن	احــکام	وجــود	اســت	و	در	 ــن	مســئله	تبیی ــه	ای ــن	ب ــزه	فالســفه	از	پرداخت انگی



می
سال

ه ا
سف

فال
 و 

ان
کلم

رمت
نظ

ز م
م ا

دو
 مع

اده
ی اع

رس
 بر

    
    

    
 

109

هــر	حــال،	چــه	ایــن	بحــث	بــه	معــاد	مربــوط	باشــد	چــه	نباشــد،	یکــي	از	مهم	تریــن	
مباحــث	وجــود	و	عــدم	اســت.	عرفــا	نیــز	بــا	تغییــر	شــکل	بحــث،	ثمره	هــاي	مهمــي	

ــد. ــار	کرده	ان ــر	آن	ب ب
حکمــا	بــرای	اثبــات	مّدعــای	خویــش	دالیلــی	آورده	انــد؛	از	جملــه	اینکه	اگــر	معدوم	
ــه	وجــود	آمده	اســت،	 ــد،	آنچــه	ب ــه	وجــود	آی ــاره	ب ــای	خــود	دوب ــه	ویژگی		ه ــا	هم ب
عیــن	معــدوم	خواهــد	بــود	و	الزم	می	آیــد	کــه	میــان	شــی	ء	و	خــود	آن	شــی	ء،	عــدم	

فاصلــه	گــردد	و	ایــن	محــال	اســت.	)طباطبایــی،1416ق:	24(
ــا	آنجــا	کــه	برخــی	 ــر	ممکــن	اســت،	ت ــی	فلســفی	غی ــر	مبان ــا	ب اعــاده	معــدوم	بن
ــدوم	ناشــی	از	 ــادۀ	مع ــه	اع ــاد	ب ــان	اعتق ــر	آن ــه	نظ ــی	شــمرده	اند.	ب ــاع	آن	را	بدیه امتن
ســوء	فهــم	و	نداشــتن	تصــوری	درســت	از	ایــن	مفهــوم	اســت،	در	حالــی	کــه	ذهــن	بــه	
ِصــرف	داشــتن	چنیــن	تصــوری،	محــال	بودنــش	را	تصدیــق	می	کنــد.	)ابوعلــی	ســینا	
،	1371ش:	178؛	مالصــدرا	،	1383ق،	ج1:	356(	ابــن	ســینا	ایــن	مّدعــا	را	بدیهــی	و	بــی	
نیــاز	از	دلیــل	مــی		دانــد؛	صــدر	المتألّهیــن	نیــز	همــرأی	ابــن	ســینا	اســت	و	معتقد	اســت	

هــر	چــه	در	ایــن	بــاره	بــه	عنــوان	دلیــل	مطــرح	شــده	اســت،	تنبیــه	اســت.
اکنــون	دالیلــی	کــه	شــیخ	الرئیــس	ومالصــدرا	اقامــه	کــرده	انــد	رادرذیــل	می	آوریــم	

وبــه	دو	دســته	مشــائیون	و	مالصــدرا	درحکمــت	متعالیــه	تقســیم	می	کنیــم:

۱- اعاده معدوم ازمنظرمشائیون 
ــان	 ــل	و	بره ــه	دلی ــاز	ب ــه	نی ــدون	آن	ک ــل	ب ــد:		»عق ــفا	می	گوی ــینا	در	ش ــن	س اب
داشته	باشــد،	اعــادۀ	معــدوم	را	رّد	می	کنــد	و	آن	چــه	درایــن	بــاره	ذکــر	می	شــود	نــه	از	

ــادآوری	اســت«.	 ــه	و	ی ــاب	تعلیــم	و	آمــوزش،	بلکــه	از	قبیــل	تنبی ب
ــاع	اعــادۀ	معــدوم	یــک	حکــم	فطــری	اســت.	 ــه	امتن از	دیــدگاه	فالســفه،	حکــم	ب
فطریــات:	قضایایــی	هســتند	کــه	دلیلشــان	همــراه	بــا	حضــور	آنهــا	در	ذهــن،	بــه	ذهــن	
ــا	این	همــه،	 ــدارد.	ب ــالش	فکــری	ن ــه	ت ــاز	ب ــا	نی ــق	آنه ــرای	تصدی ــد	و	انســان	ب می	آی

ــد: ــتدالل	پرداخته	ان ــه	بحــث	و	اس ــن	موضــوع	ب ــفه	در	ای فالس
دلیل اول

یکــی	از	ایــن	اســتدالل	ها	مبتنــی	بــر	مفهــوم	زمــان	اســت.	اگــر	فــرض	کنیــم	کــه	
ــن	 ــادۀ	آن	بدی ــود،	اع ــدوم	ش ــپس	مع ــد	و	س ــود	باش ــان	خاصــی	موج ــزی	در	زم چی
معناســت	کــه	بــار	دیگــر	بــا	عیــن	همــان	ویژگیهــا	و	از	جملــه	بــا	همــان	قیــد	زمانــی	
وجــود	پیــدا	کنــد،	در	حالــی	کــه	زمــان	امــری	اســت،	ذاتاً	گــذرا	و	برگشــت	ناپذیــر.	اگر	
زمــان	پیشــین	نیــز	اعــاده	پذیــر	فــرض	شــود،	بــاز	هــم	اعــادۀ	معــدوم	امــکان	نــدارد،	
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زیــرا	الزمــۀ	مفهــوم	اعــاده	ایــن	اســت	کــه	هــر	چیــزی	بــا	اعــاده	شــدۀ	خــود	از	حیــث	
زمــان	متمایــز	باشــد.	بنابرایــن،	اگــر	پــس	از	معــدوم	شــدن	چیــزی،	در	زمانــی	دیگــر	
موجــودی	بــا	همــان	خصوصیــات	پدیــد	آیــد،	نمی	تــوان	ایــن	موجــود	را	اعــاده	شــدۀ	
موجــود	نخســت	دانســت،	و	بایــد	آن	را	نــه	عیــن	اولــی،	بلکــه	مثــل	آن	بــه	شــمار	آورد.	
)ابــو	علــی	ســینا،	1404ق،	ج1:	36؛	ســهروردی،	1356ش،	ج2:	238و239؛	مالصــدرا،	

1383ق،	ج1:	357و358(
متکلمــان	از	آنجــا	کــه	ظــرف	زمانــی	موجــودات	را	در		شــأن	وجــودی	آنهــا	بی	تأثیــر	
ــان	معتقــد	بودنــد	کــه	اعــادۀ	 می	پنداشــتند،	ایــن	اســتدالل	را	نمی	پذیرفتنــد.	گرچــه	آن
چیــزی	مســتلزم	اعــادۀ	اعــراض	آن	نیــز	هســت،	امــا	در	تصــور	آنــان	زمــان	از	دایــره	این	

اعــراض	بیــرون	بود.)جوینــی	،1950م،	ج1:	372(
دلیل دوم 

یکــی	از	ادلــۀ	دیگــری	کــه	فالســفه	آورده	انــد،	ایــن	اســت	کــه	اگــر	»اعــادۀ	معــدوم«	
امــکان	پذیــر	باشــد،	بدیــن	معنــی	اســت	کــه	شــیئی	می	توانــد	بــا	عیــن	خصوصیــات	
ــت	شــیء	 ــن	صــورت	آن	را	دارای	هوی ــه	در	ای ــد	ک ــدا	کن ــی	وجــود	پی شــیء	معدوم
ــا	 ــر	ایجــاد	شــیء	دوم	ب ــم.	اگ ــه	شــمار	می	آوری ــاده	شــده(	آن	ب ــاد	)اع نخســت	و	ُمع
عیــن	ویژگیهــای	شــیء	نخســت،	ممکــن	دانســته	شــود،	بــه	همیــن	گونــه	بایــد	شــیء	
ســومی	نیــز	بتوانــد،	بــا	عیــن	همــان	ویژگیهــای	شــیء	نخســت	ابتدائــاً	ایجــاد	شــود.	در	
ایــن	صــورت	نمی	تــوان	شــیء	ســوم	را	هــم،	در	حالــی	کــه	ُمعــاد	وجــود	یافتــه	اســت،	
ُمعــاد	دانســت،	بلکــه	بایــد	آن	را	»	مثــل	«	شــیء	نخســت	بــه	شــمار	آورد.	امــا	نمی	تــوان	
ــری	را	 ــرد	و	دیگ ــوب	ک ــیء	اول	محس ــاد	ش ــی	را	ُمع ــان،	یک ــاً	یکس ــز	عین از	دو	چی
هماننــد	آن.	بنابرایــن	ایجــاد	عیــن	یــک	چیــز	معــدوم	فــرض	نادرســتی	اســت.	)ابوعلــی	

ــهروردی،	1355،	ج1:	214( ــینا،1371ش:	131،132،219،220؛	س س
دلیل سوم

اســتدالل	دیگــر	فالســفه	ازجملــه	مالصــدرا	ایــن	اســت	کــه:	اگــر	معدومــی	عینــًا	
اعــاده	شــود،	بدیــن	معنــی	اســت	کــه	عــدم	میــان	یــک	چیــز	و	خــود	آن	فاصلــه	شــود	
و	بــه	بیــان	دیگــر	آن	چیــز	بــر	خــودش	تقــدم	زمانــی	داشــته	باشــد	و	ایــن	غیــر	ممکــن	

اســت.

2- اعاده معدوم در حکمت متعالیه
مالصــدرا	نیــز	بــا	مبانــی	خــود	و	بحث	اصالــت	وجــود،	صورت	مســاله	را	روشــن	تر	
ســاخت.	او	بــر	مبنــای	اصالــت	وجــود	می	گویــد:	هویــت	هــر	چیــز	همــان	وجــود	آن	
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اســت	و	عــدم	نیــز	هویتــی	جــز	رفــع	وجــود	نــدارد.	پــس	همچنانکــه	هــر	چیــز	تنهــا	
یــک	هویــت	دارد،	بــه	همیــن	گونــه	وجــود	و	عــدم	آن	نیــز	یکی	بیــش	نیســت.	بنابراین	
نمی	تــوان	بــرای	یــک	ذات	و	یــک	شــخص	واحــد	دو	وجــود،	یــا	دو	عــدم	تصــور	کــرد.	
معــدوم	عینــاً	اعــاده	پذیــر	نیســت،	زیــرا	فــرض	بــر	ایــن	اســت	کــه	هویــت	شــخصی	
آنچــه	اعــاده	شــده	اســت،	همــان	هویــت	شــیء	معــدوم	باشــد.	در	ایــن	صــورت	بایــد	
وجــود	آنهــا	را	نیــز	یکــی	دانســت،	در	حالــی	کــه	الزمــۀ	مفهــوم	اعــاده،	دو	وجــود	برای	

هویــت	واحــد	اســت.)مالصدرا،	1383ق،	ج1:	353(

جدال بین متکلمان و حکمای اسالمی
از	آنجــا	کــه	بیشــتر	متکلمــان	اهــل	ســنت،	معــاد	را	از	مصادیــق	بازگردانــدن	معــدوم	
ــات	 ــن	رو	اختالف ــاد	می	دانســتند.	از	ای ــکار	مع ــه	ان ــه	منزل ــکار	آن	را	ب می	شــمردند،	ان

تنــدی	بیــن	فالســفه	و	متکلمــان	در	ایــن	بــاب	در	گرفــت.
غزالــی	فصلــی	از	»تهافــت	الفالســفه«	را	بــه	رد	نظــر	فالســفه	دربــاره	اعاده	معــدوم	و	
معــاد	جســمانی	اختصــاص	داده	اســت.	آنچــه	وی	بــه	فالســفه	نســبت	می	دهــد،	انــکار	
معــاد	جســمانی	و	تأویــل	ثــواب	و	عقــاب	اخــروی	بــه	لــذت	و	الــم	روحانــی	اســت.)	

غزالــی،1959م:	268و273(	عالمــه	مجلســی	نیــز	گفتــه	اســت:	
واجــب	اســت،	معتقــد	باشــی	بــه	اینکــه	خداونــد	تعالــی	در	روز	قیامــت	همــه	مردم	
را	زنــده	می	کنــد	و	ارواحشــان	را	بــه	بــدن	اولیــه	خودشــان	بــاز	می	گردانــد....	و	بــه	
شــبهات	حکمــا	کــه	میگوینــد	اعــاده	معــدوم	ممکــن	نیســت،	و	بــه	تأویــالت	آنهــا	

کــه	معــاد	جســمانی	را	تأویــل	بــه	معــاد	روحانــی	میکننــد،	توجــه	مکــن	«.	
آیت	اهلل	جعفر	سبحانی	معتقد	است:

مقصــود	متکلمــان	از	اعــاده	معــدوم	همــان	اعــاده	معــدوم	محــال	کــه	فالســفه	آن	را	
محــال	می	شــمرند	نیســت.	بلکــه	مقصــود	آنــان	از	اعــاده،	کاربــردی	عرفــی	اســت،	
بــه	ایــن	معنــا	کــه	بتــوان	گفــت	ایــن	موجــود	جدیــد،	همــان	موجــود	قبلــی	اســت؛	
و	هرگــز	عینیــت	عقلــی	و	یــا	بازگشــت	زمانــی	که	شــیء	در	آن	ظــرف	بــوده،	مورد	
ــکان	بخشــیدن	 ــا	ام ــان	ب ــه	آن ــن	ســخن	آن	اســت	ک ــل	ای ــا	نیســت.	دلی نظــر	آنه
ــه	مســاله	اعــاده	معــدوم،	در	صــدد	اثبــات	معــاد	جســمانی	انســان	ها	هســتند.	و	 ب
پیداســت	کــه	معــاد	انســان	در	روز	قیامــت،	بــه	معنای	بازگشــت	زمــان	دنیــا	در	روز	
رســتاخیز	نیســت،	و	اگــر	تنهــا	خــود	انســان	بازگــردد	هــر	چند	زمــان	تحققــش	باز	
نگــردد،	معــاد	جســمانی	تحقــق	می	پذیرد.)ســبحانی،	1390ش:	مدخــل	اعــاده	

معدوم(
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دیدگاه فالسفه مسلمان درمورد معادجسمانی
نکتــه	دیگــر	اینکــه	بــا	وجــود	انتقــاد	متکلمــان،	بایــد	توجــه	داشــت	کــه	فالســفه	
ــدان	 ــز	چن ــل	آن	نی ــن	کام ــه	در	تبیی ــد.	اگرچ ــمانی	نبوده	ان ــاد	جس ــر	مع ــز	منک هرگ
توفیقــی	نداشــته	اند.	آنــان	بــه	ایــن	دلیــل	کــه	اعــاده	معــدوم	را	ناممکــن	می	شــمردند،	
ــن	رشــد	 ــد.	اب ــان	تفســیر	کرده	ان ــا	متکلم ــاوت	ب ــه	ای	متف ــه	گون ــاد	جســمانی	را	ب مع
ــودن	 ــاع	از	عقایــد	دینــی	فالســفه	ی	مســلمان،	باقــی	ب در	تهافــت	التهافــت	ضمــن	دف
نفــس	را	الزمــه	ی	اصــل	معــاد	می	شــمارد.	)ســبحانی،1390ش:	580	و	585(	وی	تأکیــد	
می	کنــد	کــه	مقصــود	از	اعــاده	بایــد	ایجــاد	»	مثــل	«	ایــن	اجســام	باشــد،	نــه	عیــن	آنهــا،	
زیــرا	معــدوم	عینــاً	اعــاده	پذیــر	نیســت.	پــس	جســمی	کــه	اعــاده	می	شــود،	بــا	جســم	
پیشــین	وحــدت	نوعــی	دارد،	نــه	وحــدت	عــددی.	بازگشــت	نفــس	بــه	جســم	دیگــر	
متضمــن	امــر	محالــی	نیســت	کــه	قــول	بــه	اعــاده	عیــن	اجســام	بــا	آن	روبــه	روســت.
بــه	طــور	خالصــه،	از	دیــدگاه	فالســفه،	مــرگ	آدمــی	و	پایــان	ایــن	جهــان	هرگــز	بــه	
معنــی	معــدوم	شــدن	نیســت،	تــا	نیــاز	بــه	اعــاده	و	بازگردانــدن	آن	وجــود	داشــته	باشــد.	

بلکــه	مــرگ	نوعــی	انتقال،	و	اســتکمال	اســت.
فیلســوفان	مســلمان	تأکیــد	دارنــد	کــه	هویــت	انســان	بــه	نفــس	و	روح	اوســت	و	
ــدن	اســت	کــه	 ــن	ب ــود	نمی	شــود؛	بلکــه	ای ــا	مــرگ	ناب ــدن؛	و	نفــس	ب ــه	جســم	و	ب ن
ــا	اعــاده	 می	پوســد	و	از	بیــن	مــی	رود.	چــون	روح	اساســا	معــدوم	نمی	شــود	نســبتی	ب

معــدوم	نخواهــد	داشــت.

نقدوبررسی دالیل منکران و مثبتان اعاده معدوم
مــا	بــه	خاطــر	تفکیــک	دو	مســئله،	فقط	بــر	دالیــل	منکــران	و	مثبتــان	»اعــاده	معدوم«	
میپردازیــم	و	ســخن	دربــاره	معــاد	جســمانی	را	بــه	محــل	خــود	واگــذار	میکنیــم.	اینک	

ادلــه	قائــالن	بــه	امتناع:
۱. معدوم قابل اشاره نیست	

	بازگردانــدان	چیــزی	کــه	رهســپار	بــه	دیــار	عــدم	شــده،	امــکان	پذیــر	نیســت،	زیــرا	
معــدوم	چیــزی	نیســت	کــه	بتــوان	در	حــال	عــدم	بــه	آن	اشــاره	کــرد،	اگــر	در	زمانــی	
اعــاده	رخ	داد،	مثــل	معــدوم	خواهــد	بــود،	نــه	ماننــد	آن.	)ابوعلــی	ســینا	،	1418ق:	79(
توضیــح	ایــن	کــه	:	اعــاده	ایــن	اســت	کــه	شــیئی	در	زمانــی	لبــاس	وجــود	بپوشــد،	
آن	گاه	در	زمــان	دوم	معــدوم	گــردد،	ســپس	در	زمــان	ســوم	پدیــد	آیــد.	شــکی	نیســت	
در	حالــت	دوم	کــه	جامــه	وجــود	را	از	تــن	بــه	درآورده	چیــزی	از	آن	باقــی	نمی	مانــد	
ــس	از	 ــیء	پ ــد:	»ذات	ش ــه	می	گوین ــم	ک ــه	را	بپذیری ــه	معتزل ــر	نظری ــردد.	اگ ــه	بازگ ک
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عــدم	محفــوظ	اســت،	وجــود	نســبت	بــه	ذات،	بــه	منزلــه	عــرض	نســبت	بــه	موضــوع	
ــن	 ــا	از	بی ــه	ب ــان	ک ــان	نمــیرود،	همچن ــن	وجــود،	ذات	از	می ــن	رفت ــا	از	بی اســت	و	ب
رفتــن	عــرض،	موضــوع	از	بیــن	نمــیرود«،	در	ایــن	صــورت	میتــوان	بــه	ذات	معــدوم	
ــود،	 کــه	جــدا	از	وجــود	تقــّرر	دارد	اشــاره	کــرد،	ماننــد:	جســمی	کــه	روزی	ســفید	ب
ــد،	 ــارض	آی ــر	آن	ع ــفیدی	ب ــر	س ــار	دیگ ــرگاه	ب ــت	داد،	ه ــفیدی	را	از	دس ــپس	س س
میتــوان	گفــت	ســفیدی	بازگشــت.	مصحــح	ایــن	کالم	وجــود	قــدر	مشــترکی	اســت،	
بیــن	ســفیدی	اّول	و	ســفیدی	جدیــد،	در	حالــی	کــه	جریــان	در	مــورد	بحــث،	چنیــن	
ــان	دو	 ــی	می ــه	اتصال ــا	حلق ــد	ت ــی	نمیمان ــزی	باق ــرا	از	شــیء	معــدوم	چی نیســت،	زی

ــد.	)الهیجــی،	1473ق،	ج1:	504( وجــود	باش
نقض استدالل حکت متعالیه

ایــن	اســتدالل	نقضــاً	و	حــاًل	مخــدوش	اســت:	امــا	از	نظــر	نقــض:	اگــر	بازگردانــدن	
معــدوم	در	گــرو	امــکان	اشــاره	بــه	معــدوم	باشــد	و	معــدوم	مطلــق	اشــاره	پذیر	نباشــد	و	
نتــوان	از	آن	بــه	امــکان	اعــاده	گــزارش	داد،	در	ایــن	صــورت	بایــد	نتــوان	از	آن،	بــه	امتناع	
اعــاده	نیــز	گــزارش	داد،	در	حالــی	کــه	نافیــان	اعــاده	معــدوم	از	آن	بــه	امتنــاع	بازگشــت	

ــر	میدهند. خب
و	از	نظــر	حــل:	گــزارش	از	امــکان	اعــاده	معــدوم	در	گــرو	وجــود	خارجــی	موضــوع	
نیســت،	بلکــه	کافــی	اســت	کــه	معــدوم	را	در	ذهــن	خــود	حاضــر	کنیــم	و	بــه	وســیله	

آن	دربــاره	واقــع	معــدوم	حکــم	کنیــم.	)حلــی	،	1407ق،	ج1:	74(
ولــی	محقــق	الهیجــی	در	شــوارق،	ایــن	پاســخ	را	مخــدوش	دانســته	و	میگویــد:	
ــل	آن	اســت.	)الهیجــی،	 ــن	وجــود	خارجــی	نیســت،	بلکــه	مث ــی،	عی »صــورت	ذهن

1473ق،	ج1:	505(
ظاهــراً	محقــق	الهیجــی	بیــن	علــم	طریقــی	و	علــم	موضوعــی،	فرقــی	نگذاشــته،	لذا	
صــورت	ذهنــی	از	شــیء	معــدوم	شــده	را	مثــل	آن	تلقــی	کــرده،	نــه	عیــن	آن،	در	حالــی	
کــه	اگــر	وی	بــه	صــورت	ذهنــی،	از	نظــر	طریقــی	مینگریســت،	مســّلماً	صــورت	ذهنی	

را	بــه	تمــام	معنــا،	حاکــی	از	واقــع	آن	میدانســت	نــه	مماثــل	آن.
نتیجــه	ایــن	کــه:	ایــن	دلیــل	نافیــان،	کافــی	نیســت،	خــود	حکیمــان	در	مــورد	مســئله	
»معــدوم	مطلــق	قابــل	خبــر	دادن	نیســت«،	گرفتــار	همیــن	دو	اشــکال	شــده	و	از	آن	بــه	

نوعــی	پاســخ	داده	اند.)ســبزواری،1384ش،	ج1:	200(
2. تخّلل عدم در درون وجود ممکن نیست 

ــا	تمــام	مشــخصات	بازگــردد،	الزم	میآیــد	کــه	»عــدم«	در	درون	 هــرگاه	معــدوم	ب
وجــود	آن	شــیء	قــرار	گیــرد،	زیــرا	فــرض	مســئله	ایــن	اســت	کــه	معــدوم	بــا	تمــام	
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مشــخصات	بــدون	کوچک	تریــن	تفــاوت	بــه	صحنــه	بــاز	میگــردد،	بــه	گونــه	ای	کــه	
موجــود	در	زمــان	ســوم،	حتــی	از	نظــر	زمــان،	عیــن	همــان	موجــود	نخســت	میباشــد،	
در	حالــی	کــه	فــرض	ایــن	اســت	کــه	شــیء	در	زمــان	دوم	)میــان	زمــان	اول	و	زمــان	
ســوم(	معــدوم،	بطــالن	بــه	ذات	او	راه	یافتــه	اســت.	هــرگاه	موجــود	در	زمــان	ســوم،	
عیــن	همــان	موجــود	نخســت	باشــد،	در	ایــن	صــورت	بیــن	شــیء	و	خویشــتن	عــدم	
قــرار	میگیــرد،	اگــر	موجــود	در	زمــان	ســوم	مماثــل	موجــود	در	زمــان	اّول	بــود،	در	این	
صــورت	مشــکلی	نبــود،	ولــی	فــرض	ایــن	اســت	کــه	آن،	عیــن	اولــی	اســت.)الهیجی،	

1473ق،	ج1:	508(
۳. عدم شناخت بازآفریده پس ازآفرینش نخست خود 

هــرگاه	چیــزی	کــه	معــدوم	شــده	بــا	تمــام	خصوصیــات	بازگــردد،	در	ایــن	صــورت	
چگونــه	میتــوان	ُمعــاد	)بازآفریــده(	را	از	مبتــدأ	)آفرینــش	نخســت(	بازشــناخت،	زیــرا	
فــرض	ایــن	اســت	کــه	معــدوم	با	تمــام	خصوصیــات،	حتــی	زمانی	کــه	در	آن	میزیســته	
بازگــردد،	در	ایــن	صــورت	چگونــه	میتــوان	نــام	یکــی	را	آفرینــش	نخســت،	دومــی	را	
بازگشــت	آن	نامیــد،	بلکــه	بــه	یــک	معنــا	تعــدد	و	دوگانگــی	از	بیــن	مــیرود	و	جــز	یک	

چیــز	باقــی	نمیمانــد.	)ســبزواری،1384ش،	ج1:	201(
۴. درصورت اعاده معدوم یک شیء مصداق دو چیزخواهد بود

ــا	تمــام	خصوصیــات	بازگــردد،	 ــا	زمانــی	کــه	در	آن	مــی	زیســته	ب هــرگاه	شــیء	ب
در	ایــن	صــورت	دو	شــیء	متقابــل	بــر	آن	صــدق	خواهــد	کــرد،	زیــرا	زمــان	معــاد	بــه	
حکــم	ایــن	کــه	درگذشــته	بــوده	عنــوان	ســابق،	بــه	حکــم	ایــن	کــه	اکنــون	بازگشــته	
وصــف	الحــق	خواهــد	داشــت.	نتیجــه:	ایــن	کــه	یــک	شــیء	مصــداق	دو	چیــز	متضــاد	

یعنــی	ســابق	و	الحــق	خواهــد	بــود.	)طباطبایــی،	1416ق:	44و45(
5. این امرموجب تسلسل درزمانها می شود

	بازگشــت	زمــان	دوم،	نوعــی	وجــود	ثانــوی	بــرای	آن	زمــان	اســت،	در	آن	صــورت	
امتیــاز	ایــن	دو	زمــان	بــه	وســیله	صفــات	آن	دو	تحقــق	خواهــد	پذیرفــت	کــه	یکــی	در	
زمــان	ســابق	بــوده	و	دیگــری	در	زمــان	الحــق	میباشــد،	آن	گاه	نقــل	کالم	بــه	ایــن	دو	
زمــان	میکنیــم،	میگوییــم	تفــاوت	آن	دو	بــا	چیســت؟	جــز	ایــن	کــه	یکــی	در	زمــان	
ــیرود	و	 ــش	م ــؤال	ها	پی ــن	س ــت؟	و	همچنی ــق	اس ــان	الح ــری	در	زم ــابق	و	دیگ س
زمان	هــا	از	پــی	یکدیگــر	میآینــد	و	تسلســل	محــال	پیــش	میآیــد.	)تفتازانــی،	1370ش:	

)87
حکیــم	ســبزواری	در	نقــد	ایــن	دلیــل	گفتــه	اســت:	»از	آنجا	کــه	ســابقیت	و	الحقیت	
بــرای	زمــان	امــری	ذاتــی	اســت،	دیگــر	در	مقــام	تمایــز	نیــازی	به	زمــان	دیگــر	نخواهند	
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داشــت	تــا	تسلســل	پیــش	آیــد«.	)ســبزواری،1384ش،	ج1:	199(	ولــی	در	ایــن	صورت	
اشــکالی	دیگــر	تولیــد	میشــود	و	آن	ایــن	کــه	هــرگاه	ســابقیت	و	الحقیــت	از	ذاتیــات	
ــه	وصــف	 ــرا	از	آنجــا	ک ــود،	زی ــان	ممکــن	نخواهــد	ب ــاده	زم ــان	باشــد،	دیگــر	اع زم
ــاز	گــردد،	 ــر	ب ــی	اســت،	از	او	جــدا	نمیگــردد	اگ ــان	گذشــته	ذات ــرای	زم ســابقیت	ب
نتیجــه	آن:	تفکیــک	وصــف	ذاتــی	از	زمــان	خواهــد	بــود،	زیــرا	فــرض	کردیــم	کــه	پــس	

از	بازگشــت	الحقیــت	از	ذاتیــات	او	خواهــد	بــود.
6 . این امرموجب وجود فرد مماثل می شود

هــرگاه	بازگردانــدن	معــدوم،	بــا	تمــام	خصوصیاتــش	امــکان	پذیــر	باشــد،	در	ایــن	
صــورت	آن	امــر	ممکنــی	بــوده	و	نظیــر	آن	نیــز	ممکــن	خواهــد	بــود.	هــرگاه	مثــل	آن	
نیــز	آفریــده	شــود،	در	ایــن	صــورت	ایــن	پرســش	پیــش	میآیــد،	فــرق	فــردی	بــه	نــام	
»ُمعــاد«	بــا	فــردی	بــه	نــام	»مماثــل«	چیســت؟	و	چــرا	یکــی	را	معــاد	و	یکــی	را	مماثــل	
معرفــی	مــی	کنیــم؟	ایــن	دلیــل	غیــر	از	دلیــل	ســوم	اســت،	زیــرا	در	آنجــا،	مبتــدا	و	معاد،	
یکســان	بودنــد	و	تمایــزی	نداشــتند،	در	ایــن	جــا	معــاد	و	مماثــل	یکســان	میباشــند	و	

تمایــزی	ندارنــد.	)ســبزواری،1384ش،	ج1:	198؛	طباطبایــی،	1416ق:	24(
7. این امرموجب اعاده های غیرمتناهی می شود

هــرگاه	فــرض	کنیــم،	اعــاده	معــدوم	بــا	تمــام	خصوصیــات	امــکان	پذیــر	باشــد،	در	
ایــن	صــورت	ایــن	پرســش	مطــرح	میشــود:	آیــا	اعــاده	آن	بــه	صــورت	یــک	بــار	امکان	
پذیــر	اســت،	یــا	اعاده	هــای	دیگــر	نیــز	بــه	ســان	اعــاده	نخســت	از	امــکان	برخــوردار	
اســت؟	طبعــاً	بایــد	دومــی	را	بگوییــم،	زیــرا	اگــر	اعــاده	شــیء	معــدوم،	ممکــن	شــد،	
منحصــر	بــه	یــک	بــار	نخواهد	بــود،	بلکــه	در	طــول	زمــان	مصادیقــی	از	آن	امــکان	پذیر	
خواهــد	بــود.	در	ایــن	صــورت	ســؤال	میشــود:	چــرا	یــک	بــار	بازگشــت؟	و	ســبب	
تخصیــص	آن	بــه	یــک	بــار	چیســت؟	و	چــون	مرجحــی	بــرای	یک	بــار	در	کار	نیســت،	
ــد،	در	ایــن	موقــع	اعاده	هــای	غیــر	 ــه	بازگردن ــه	صحن بایــد	همــه	اعاده	هــای	ممکــن	ب

متناهــی	پیــش	میآیــد.	)طباطبایــی1416ق،	ج1:	44و45(
در	نقــد	ایــن	اســتدالل	گفتــه	شــده	اســت:	امــکان	بازگشــت	های	بینهایــت	دلیــل	
بــر	وقــوع	آنهــا	نمیباشــد،	عّلــت	تحقــق	پذیرفتــن	یــک	فــرد	فقــط	بــه	ایــن	جهــت	
اســت	کــه	اراده	فاعــل	بــر	اعــاده	یکــی	تعلــق	گرفتــه	اســت،	نــه	بــر	مصادیــق	دیگــر.	

)ســبزواری،	1384ش،	ج1:	201(
8. این امرموجب دو تشخص برای شیء واحد می شود

شــکی	نیســت	کــه	اعــاده	بــه	معنــای	ایجــاد	اســت	و	ایجــاد	دوم،	ولــو	بــه	عنــوان	
اعــاده،	نوعــی	تشــخص	بخشــیدن	بــه	آن	شــیء	اســت،	هــرگاه	بــار	دیگــر	بازگــردد،	
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ــر	 ــکان	پذی ــن	ام ــود،	ای ــد	ب ــخص	خواه ــود	و	دو	تش ــد،	دارای	دو	وج ــیء	واح ش
نیســت؛	بــه	دیگــر	ســخن:	چــون	ایجــاد	دوم،	عیــن	ایجــاد	اول	اســت،	بنابرایــن،	یــک	
تشــّخص	خواهــد	داشــت،	ولــی	چــون	نــام	اعــاده	دارد،	بایــد	دارای	دو	تشــخص	باشــد.	

)مالصــدرا،1383ش،	ج1:	353(

مقصود متکلمان اسالمی از اعاده معدوم
بــا	توجــه	بــه	ایــن	دالیــل	میتــوان	»امتنــاع	اعــاده	معــدوم«	را	متعیــن	دانســت،	ولــی	
چیــزی	کــه	هســت	ایــن	کــه	متکلمــان	اســالمی،	بــه	دنبــال	چنیــن	اعــاده	معدومــی	کــه	
ــر	 ــزار	ب ــوان	اب ــه	عن ــن	اصــل	ب ــان	از	ای ــرا	آن ــد	نیســتند،	زی ــن	آن	را	نفــی	میکن براهی
حشــر	اجســاد	و	معــاد	جســمانی	بهــره	میگیرنــد،	معــاد	جسمـــانی	بر	عینیـــت	عقلـــی	
استـــوار	نیست،	از	سخنـــانی	که	آنـــان	درباره	معاد	میگوینـــد	بـــه	روشنـی	پیداست	که	
مقصــود	آنــان	از	»معــاد«،	بــدن	مماثــل	اســت	کــه	از	عینیــت	عرفــی	برخــوردار	میباشــد.

عبدالقاهر	بغدادی	میگوید:	
ــاً،	 ــن	اســت،	طبع ــری	ممک ــش	نخســت،	ام ــه	آفرین ــن	ک ــن	ای ــر	گرفت ــا	در	نظ ب
توانــا	بــر	چنیــن	آفرینشــی	بــر	بازگردانــدن	آن	نیــز	توانــا	خواهــد	بــود،	چنــان	کــه	

ــد: میفرمای
ــِذي  ــا الَّ ــْل ُیْحِییَه ــي اْلِعَظــاَم َوِهــيَ َرِمیــٌم * ُق ــْن ُیْحِی ــاَل َم ــُه َق ــاًل َوَنِســيَ َخْلَق ــا َمَث »َوَضــَرَب َلَن
ٍة َوُهــَو ِبــُكلِّ َخْلــٍق َعِلیــٌم؛	و	بــرای	مــا	مثلــی	آورد	و	آفرینــش	خــود	را	 َل َمــرَّ وَّ

َ
َها أ

َ
ْنَشــأ

َ
أ

فرامــوش	نمــود	و	گفــت:	چــه	کســی	ایــن	اســتخوان	هــا	را	کــه	پوســیده	اســت،	
زنــده	مــی	کنــد؟	بگــو	همــان	کســی	کــه	آن	را	نخســتین	بــار	آفریــده،	آنهــا	را	زنــده	

میکنــد	و	او	بــر	هــر	آفرینشــی	داناســت«.	)یــس/	78و79(
ســید	شــریف	آن	گاه	کــه	دربــاره	قاعــده	»اعــاده	معــدوم«	ســخن	میگویــد،	بحــث	را	

بــه	معــاد	کشــانده	و	میگوید:
پیــروان	شــرایع	آســمانی	همگــی	بــر	امــکان	و	وقــوع	معــاد	اعتقــاد	راســخ	دارنــد،	
زیــرا	گــردآوری	اجــزای	پراکنــده	بــدن،	بذاتــه	امــری	ممکــن	اســت،	هــرگاه	فــرض	
ــرای	خــدا	امــری	 ــار	دیگــر	بازگردانــدن	آنهــا	ب ــد،	ب کنیــم	اجــزا	معــدوم	شــده	ان
ــدن	اســت. ــدام	ب ــه	ک ــق	ب ــزء	متعل ــدام	ج ــه	ک ــد	ک ــدا	میدان ــن	اســت،	خ ممک

)جرجانــی،	1412ق،	ج8	:	294و295(
ــم	 ــه	چش ــراوان	ب ــان،	ف ــای	متکلم ــه	در	کتاب	ه ــا	ک ــر	آنه ــخنان	و	نظای ــن	س ای
میخــورد،	حاکــی	از	آن	اســت	کــه	مــورد	نظــر	آنــان،	غیــر	از	آن	اســت	کــه	حکیمــان	

ــد. ــال	میدانن آن	را	مح
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ادله قائالن بر امکان اعاده
۱. دالیل معتزله بر امکان اعاده

هر	موجودی	که	دارای	سه	ویژگی	میباشد،	اعاده	آن	امکان	پذیر	است:
ــان	خــاص	 ــه	زم ــق	ب ــه	دیگــر	ســخن،	ذات	متعل ــته	باشــد:	ب ــا	داش ــت	بق 1.	قابلی

ــد. ــاده	را	ندارن ــکان	اع ــرکات	ام ــذا	اصــوات	و	ح ــد،	ل نباش
2.	موجــودی	کــه	معــدوم	گردیــده	از	افعــال	الهــی	باشــد،	نــه	افعــال	انســانی؛	زیــرا	

افعــال	انســان	محــدود	بــه	زمــان	خــود	میباشــند.
3.	از	امــور	تولیــدی	کــه	از	مخلوقــات	دیگــر	بــه	وجــود	میآیــد	نباشــد؛	زیــرا	امــور	
تولیــدی	وابســته	بــه	اموریانــد	کــه	بــه	زمــان	خــاص	خــود	محدودنــد.	)	معتزلــی،	ج2:	

)305

2. دالیل اشاعره بر امکان اعاده معدوم
ــاده	الزم	 ــکان	اع ــرای	ام ــرایط	را	ب ــن	ش ــدام	از	ای ــچ	ک ــاعره	هی ــه	اش ــی	ک در	حال
نمیداننــد،	ولــی	هماهنــگ	بــا	معتزلــه	بــر	امــکان	اعــاده	معــدوم	بــه	ســه	وجــه	اســتدالل	

نموده	انــد:
الف( امتناع اعاده معدوم، ماهوی است

هرگاه	بازگرداندن	شیء	معدوم	محال	باشد،	به	سبب	یکی	از	سه	چیز	است:
1ـ	یا	شیء	فی	حّد	نفسه	محال	است.

2ـ	یا	به	سبب	یک	الزم	ذاتی.
3ـ	یا	به	خاطر	یک	عنوان	عرضی	که	قابل	جدا	شدن	است.

دو	احتمــال	نخســت	منتفــی	اســت،	زیــرا	اگــر	بذاتــه،	یــا	بــه	دلیــل	یــک	الزم	ذاتــی	
محــال	باشــد،	بایــد	مطلقــاً	وجــود	نپذیــرد،	طبعــاً	احتمــال	ســوم	متعیــن	اســت،	در	ایــن	
ــاده	 ــه	الزم	نیســت،	اع ــا	ک ــی	از	آنج ــارض	خارج ــدن	آن	ع ــرف	ش ــا	برط صــورت	ب

ممکــن	خواهــد	بــود.	)طباطبایــی،	1416ق،	46(
نقد	استدالل:

در	نقــد	ایــن	اســتدالل	گفتــه	شــده	اســت:	امتنــاع	اعــاده	معــدوم،	ماهــوی	نیســت،	
بلکــه	بــه	ســبب	الزم	ماهیــت	شــیء	اســت	و	آن	ایــن	اســت	کــه	ماهیــت	موجــوده	پــس	
از	عــدم	قابــل	بازگشــت	نیســت؛	بــه	تعبیــر	دیگــر:	وجــود	بعــد	العدم	مانــع	از	آن	اســت	
کــه	شــیء	بــار	دیگــر	بــه	همــان	خصوصیــات	جامــه	وجــود	بپوشــد،	چــون	ایــن	الزم	
در	ایجــاد	ابتدایــی	موجــود	نیســت،	از	وجــود	ابتدایــی	مانــع	نخواهــد	بــود.)	الهیجــی،	

1473ق،	ج1:	514(
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ب( اقامه نشدن دلیلی براعاده معدوم 
حکــم	روشــن	عقــل	ایــن	اســت	کــه	هــر	چــه	را	شــنیدی	تــا	دلیــل	قاطــع	بــر	امتنــاع	

آن	اقامــه	نشــده	آن	را	طــرد	مکــن،	اعــاده	معــدوم	از	مصادیــق	ایــن	قاعــده	اســت.
بــا	توجــه	بــه	ادلــه	امتنــاع	اعــاده	معــدوم،	نمیتــوان	آن	را	از	مصادیــق	قاعــده	عقلــی	

مزبــور	دانســت.	)ابوعلــی	ســینا،	1375ش،	ج3:	418(
ج( اعاده معدوم به سان یادآوری شیء پس ازنسیان آن است

ــادآوری،	 ــت.	ی ــیان	آن	اس ــس	از	نس ــیء	پ ــادآوری	ش ــان	ی ــه	س ــدوم	ب ــاده	مع اع
بازگردانــدن	علــم	پیشــین	اســت،	نــه	علــم	جدیــد،	در	حالــی	کــه	بیــن	علــم	پیشــین	و	

ــی	1413ق،	ج1:	323( ــت.	)طوس ــده	اس ــه	ش ــیان	فاصل ــادآوری	نس ی
ــدوم	 ــاده	مع ــل	اع ــادآوری	از	قبی ــرا	ی ــتدالل	روشــن	اســت،	زی ــن	اس ــتی	ای نادرس
نیســت،	چــون	صــورت	ذهنــی	در	ذهــن	موجــود	اســت،	معــدوم	نشــده	اســت،	آنچــه	

آسیب	دیده	است،	توجه	به	صورت	ذهنی	است.)طوسی	1359ش،	ج1:	399(	
	نتیجه گیری 

برخــی	متکلمــان	اثبــات	معــاد	جســمانی	را	در	گــرو	پذیــرش	امــکان	»اعــاده	معدوم«	
دانســـته	و	از	آن	رو	کـــه	بــه	معــاد	بــه	عنــوان	ضروری	دیــن	باور	داشــته،	اعاده	معـــدوم	
را	نیـــز	جـــایز	دانســـته	اند.	از	طـــرف	دیگـــر،	منکــران	حیات	اخــروی،	مرگ	انســان	را	
مــرادف	نابــودی	شــخصیت	انســان	پنداشــته،	زنــده	شــدن	دوبــاره	انســان	را	بــه	حکــم	
عقــل	ناشــدنی	و	مصــداق	اعــاده	معــدوم	تصــور	کــرده،	منکــر	معــاد	شــده	اند.	خــدای	
تعالــی	بــا	تبییــن	ایــن	حقیقــت	کــه	مــرگ،	نابــودی	نیســت،	بلکــه	»توفــی«	و	انتقــال	از	
مرحلــه	ای	از	زندگــی	بــه	مرحلــه	دیگــر	و	بازگشــت	بــه	خداســت،	بــه	شــبهه	منکــران	
معــاد	پاســخ	داده	و	اثبــات	کــرده	اســت	کــه	هیــچ	چیـــزی،	از	جملــه	انســان	بــا	مــرگ	
نابــود	نمیشــود	بلکــه	انتقــال	از	نشــئه	ای	بــه	مرحلــه	دیگــر	حیــات	اســت.	بــا	توجــه	به	
معنــای	دقیــق	و	ادبــی	آیــات	توفــی	و	آیاتــی	کــه	ظهــور	بــدوی	آنهــا	داللت	بر	نـــابودی	
ــی	انســان	را	بازگشــت	 ــه	مقصــد	نهای ــات	دیگــری	ک ــه	آی ــه	قرین ــده	ها	دارد	و	ب پدیـ
ــا	 ــاداش	و	کیفــر	معرفـــی	می	کنــد؛	اثبــات	شــده	اســت	کــه	فن ــه	خــدا	و	دریافــت	پ ب
و	هالکــت	پدیده	هــا	در	دنیــا	بــه	معنـــای	پراکنـــدگی	اجـــزای	آنهـــا	در	دنیاســت،	بــه	
ــه	 ــوده،	بلک ــی	نب ــدار	و	دائم ــا	پای ــر	در	دنی ــودات	دیگ ــان	ها	و	موج ــه	انس ــه	ای	ک گون
بعــد	بـــا	تمـــام	شــدن	عمــر	آنهــا	در	زندگــی	دنیــا	بــه	زندگــی	دیگــر	منتقل	میشــوند	و	
در	نهایــت	بــه	ســوی	خـــدا	بازگشـــت	می	کننــد.	از	اینــرو	»اعــاده	معــدوم«	اگرچــه	بــه	
حکم	عقل	ناشــدنی	اســت،	ولـــی	حیـــات	اخـــروی	انســـان	در	آخــرت	مصــداق	اعاده	
معــدوم	نبــوده،	پذیــرش	یــا	رد	آن	هــم	در	گــرو	جــواز	یــا	امتنــاع	اعــاده	معــدوم	نیســت.	
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اصــول		االعتقــاد،	مصــر.
حلــی،	حســن	بــن	علــی،	)1367ش(،	ســه	ارجــوزه	درکالم،امامــت	وفقــه،	تهــران:	-	

ــگ	وارشاداســالمی. انتشــارات	وزارت	فرهن
حلــی،	حســن	بــن	یوســف،	)1407ق(،	کشــف	المــراد	فــی	شــرح	تجریــد	االعتقــاد،	-	

قــم:	دارالنشراســالمی.
حّلــی،	عالمــه،	حســن	بــن	یوســف،	)1337ش(،	ایضــاح	المقاصــد	مــن	حکمــۀ	عین	-	

القواعــد،	تهــران:	دانشــگاه	تهران.
ــۀ	-	 ــرح	بدای ــه	وش ــۀ	ترجم ــاح	الحکم ــی،	)1374ش(،	ایض ــی،	عل ــی	گلپایگان ربان

ــراق. ــارات	اش ــم:	انتش ــه،	ق الحکم
سبحانی،	جعفر،	)1390ش(،	دانشنامه	کالم	اسالمی،	قم،	موسسه	امام	صادق)ع(.-	
سبزواری،	مالهادی،	شرح	منظومه،	قم:	مکتبه	المصطفوی.-	



سبزواری،	مالهادی،	)1384ش(،	دروس	شرح	منظومه،	قم:	بوستان	کتاب	قم.-	
ســهروردی،	شــهاب	الدیــن،	)1356ش(،	حکمــۀ	االشــراق،	تهــران:	انتشــارات	-	

ــران. ــگاه	ته دانش
ســهروردی،	یحیــی	بــن	حبــش،	)1355(،	المشــارع	والمطارحــات،	مجموعــه	-	

ــران. ــگاه	ته ــارات	دانش ــران:	انتش ــری،	ته ــن،	هان ــش:	کرب ــه	کوش ــات،	ب مصنف
الشــیخ	الرئیــس،	ابــو	علــی	ســینا،	)1404ق(،	الشــفاء،	قــم:	منشــورات	مکتبــۀ	آیــت	-	

	مرعشــی. اهللَّ
ــر	-	 ــم:	دفت ــات	،	ق ــن	ســینا،	)1404ق(،	الشــفاء	،	االلهیّ ــی	ب ــو	عل ــس،	اب الشــیخ	الرئی

ــم. ــه	ق تبلیغــات	اســالمی	حــوزه	علمی
طوسی،	خواجه	نصیرالدین،	)1375ش(،	شرح	االشارات،	قم:	نشر	البالغه.-	
ــر،	-	 ــق:	بیدارف ــق	و	تعلی ــات،	تحقی ــی	ســینا،	)1371(،	المباحث ــس،	ابوعل الشــیخ	الرئی

محســن،	قــم.
الشــیخ	الرئیــس،	ابوعلــی	ســینا	،)1418ق(،	التعلیقــات	،	قــم	،	دفترتبلیغــات	اســالمی	-	

حــوزه	علمیــه	قــم.
شــیرازی،	صدرالدیــن،	الحکمــۀ	المتعالیــۀ	فــی	االســفار	العقلیــۀ	االربعــۀ،	قــم،	المکتبۀ	-	

صطفوی. م ل ا
شــیرازی،	صدرالدیــن،	)1383ق(،	االســفار	االربعــۀ،	حکمــت	متعالیه،	تهــران،	وزارت	-	

اد. ش ر ا
ــوی،	-	 ــح:	خواج ــم،	مصح ــرآن	الکری ــیر	الق ــن،	)1402ق(،	تفس ــیرازی،	صدرالدی ش

ــدار. ــم:	انتشــارات	بی ــد،	ق محم
ــر	-	 ــم:	دفت ــرآن،	ق ــی	تفســیر	الق ــزان	ف ــد	حســین،	)1374ش(،	المی ــی،	محم طباطبای

ــالمی. ــارات	اس انتش
طباطبایــی،	محمدحســین،	)1416ق(،	بدایــه	الحکمــه	و	نهایــه	الحکمــه،	قــم:	دفتــر	-	

انتشــارات	اســالمی.
طوســی،	خواجــه	نصیرالدیــن؛	حلی،	حســن	بــن	یوســف،	)1413ق(،	کشــف	الفوائد	-	

فــی	شــرح	قواعــد	العقائــد،	بیــروت:	دارالصفوه.
طوســی،	خواجــه	نصیرالدیــن،	)1359ش(،	تلخیــص	المحصــل	و	قواعــد	العقائــد،	به	-	

کوشــش:	نــوری،	عبــداهلل،	تهــران:	مؤسســه	مطالعات	اســالمی.
غزالــی،	محمــد،	)1959م/1374ق(،	تهافــت	الفالســفۀ،	بــه	کوشــش:	دنیــا،	ســلیمان،	-	

قاهره.
ــه	-	 ــران:	مؤسس ــر	،ته ــادی	عش ــاب	ح ــرح	ب ــد	اهلل،	ش ــن	عب ــداد،	مقدادب ــل	مق فاض



ــل. ــگ	گی ــگاه	م ــالمی،	دانش ــات	اس مطالع
فخــر	رازی،	محمــد	بــن	عمــر،	)1341،1342ش(،	البراهیــن	فــی	علــم	الــکالم،	بــه	-	

کوشــش:	ســبزواری،	ســید	محمــد	باقــر،	تهــران:	انتشــارات	دانشــگاه	تهــران.
فخــررازی،	محمــد	بــن	عمــر،	)1404ق(،	محصــل	االفکارالمتقدمیــن	والمتآخرین،	به	-	

کوشــش:	طــه	عبدالرئــوف	ســعد،	بیــروت:	دارالکتــاب	العربی.
ــاب	-	 ــروت:	دارالکت ــر،	)1407ق(،	مباحــث	مشــرقیه،	بی ــن	عم ــد	ب فخــررازی،	محم

ــی. العرب
ــتیانی،	-	 ــح:	آش ــارف،	مصح ــول	المع ــن،	)1353ش(،	اص ــانی،	مالمحس ــض	کاش فی

ــالمی. ــارف	اس ــات	ومع ــکده	الهی ــهد،	دانش ــگاه	مش ــهد:	دانش ــن،	مش ــالل	الدی ج
ــن،	مصحــح:	زاهــدی،	-	 ــۀ	العی ــر،	)1353ش(،	حکم ــن	عم ــی	ب ــی،	عل ــی	قزوین کاتب

ــر،	مشــهد:	دانشــگاه	فردوســی. جعف
الهیجــی،	عبدالــرزاق،	)1336(،	گوهرمــراد،	قــم:	کتابفروشــی	اســالمیه،	موسســه	امــام	-	

صادق)ع(.
الهیجــی،	عبدالــرزاق،	)1473ق(،	شــوارق	االلهــام،	قــم:	موسســه	امــام	صادق)علیــه	-	

الســالم(.
ــکالم		-	 ــد	ال ــرح		تجری ــی		ش ــا	م		ف ــوارق		االله ــرزاق،	)1401ق(،	ش ــی،	عبدال الهیج

ــی. ــۀ	الفاراب ــران:	مکتب ــی،		ته ــن		طوس نصیرالدی
مجلسی،	محمد	باقر،	)1403ق(،	بحار	األنوار،	بیروت:	مؤسسه	الوفاء.-	
مجلســی،	محمدباقــر	بــن	محمدتقــی،)1387ش(،	اعتقــادات	عالمه	مجلســی،	مترجم:	-	

بنــی	طبا،	سیدحســین،	موسســه	تحقیقــای	رایانــه	ای	قائمیــه	اصفهان.
محقــق	ســبزواری،	مالهــادی،	)1369-1379(،	شــرح	المنظومــه،	تصحیــح	وتعلیــق:	-	

حســن	زاده	آملــی،	حســن،	تهــران:	نشــرناب.
مصبــاح	یــزدی،	محمــد	تقــی،	)1393ش(،	تعلیقــه	و	شــرح	نهایــه،	چــاپ	اول،	قــم:	-	

انتشــارات	الّزهــراء	و	مؤسســه	آموزشــی	وپژوهشــی	امــام	خمینــی)ره(.
مطهری،	مرتضی،	)	1407ق(،	شرح	مبسوط	منظومه،	تهران:	انتشارات	حکمت.-	
مطهری،	مرتضی،	)1365ش(،	شرح	مختصرمنظومه،	تهران:	انتشارات	حکمت.-	
ــد،	-	 ــن	احم ــن	ب ــد	الحس ــه،	ابومحم ــن	متوی ــده:	اب ــار،	گردآورن ــی،	عبدالجب معتزل

ــرق. ــروت:	دارالمش ــوع،	بی المجم
ــه	آل	-	 ــم:	مؤسس ــاد،	ق ــان،	)1414ق(،	االرش ــن	نعم ــد	ب ــن	محم ــد	ب ــد	،	محم مفی

ــالم(. ــم	الس البیت)علیه
مــکارم	شــیرازی،	ناصــر،	)1377ش(،	پیــام	قرآن:	روش	تــازه	ای	در	تفســیر	موضوعی	-	



قــرآن	،	تهــران:		دارالکتب	االســالمیه.
نوبختــی،	ابراهیــم،	)1413ق(،	الیاقــوت	فــی	علــم	الــکالم	،	بــه	کوشــش:	ضیایی،علی	-	

اکبــر،	چــاپ	اول،	قــم:	کتابخانــه	حضــرت	آیــت	اهلل	العظمــی	مرعشــی	نجفــی	)ره(.
هیدجــی،	محمــد،	)1363ش(،	تعلیقــۀ	الهیدجــی	علــی	المنظومــه	و	شــرحها،	تهــران،:	-	

ــارات	اعلمی. انتش
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بررسی براهین اثبات وجود خدا1
علیرضا عبداللهی سیستانی2 

چکیده
عظمــت	و	واالیــی	هــر	علمــی،	بــه	عظمــت	موضــوع	آن	اســت،	بــا	توجــه	بــه	
ایــن	معیــار	کلــی	و	فراگیــر	ارزشــمند	تریــن	علــم،	همانــا	»توحیــد«	اســت،	از	ایــن	
روی	معرفــت	و	شــناخت	حقیقــت	الیزالــی،	ســرآغازی	هــر	اقــدام	و	قیامــی	اســت.	
طــرق	رســیدن	بــه	ایــن	معرفــت	بــه	عــدد	نفــوس	خالیــق	اســت،	امــا	از	دیــدگاه	
اســالم	و	قــرآن	هرچنــد	ایمــان	و	بــاور	قلبــی	و	فکــری	خــوب	اســت	اّمــا	یقیــن	و	
یافتــن	باالتــر	از	آنســت،	اینجاســت	کــه	بایــد	براهینــی	را	بــرای	اثبــات	وجــود	خدا	

اقامــه	کــرد	کــه	اقنــاع	کننــده	نفــس	انســان	باشــد.
ایــن	مجــال	بــه	بررســی	براهیــن	ذات	بــاری	تعالــی	-	بــا	تکیــه	بــر	روش	هایــی	
کــه	جنبــه	اســتداللی	دارنــد-	پرداختــه	اســت،	از	جملــه	برهــان	حــدوث،	وجوب	و	
امــکان،	صدیقیــن،	نظــم؛	مــی	تــوان	گفــت	بهتریــن	برهــان	تقریــر	عالمــه	طباطبایی	
و	طریــق	کتــاب	و	ســنت	جامــع	و	مــازاد	بــر	همــه	روش	هــا	اســت،	عــالوه	بــر	

اینکــه	کمــاالت	آنهــا	را	داراســت،	از	نقائــص	آنهــا	نیــز	مبــّرا	مــی	باشــد.
کلید واژگان:	براهین،	اثبات،	وجود	خدا،	فالسفه،	متکلمین،	دلیل.

1 تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۸/۲۵  _ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
2 دانش پژوه دوره کارشناسی کالم اسالمی، جامعه المصطفیk العالمیه، مشهد مقدس

 Alireza.abdollahi1@gmail.com
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مقدمه
عظمــت	و	واالیــی	هــر	علمــی،	به	عظمــت	موضــوع	آن	اســت؛	همانگونه	کــه	تمامی	
احــکام	و	آثــار	وجــودی	کــه	محصــوالت	آن	علــم	را	تشــکیل	مــی	دهــد	نیــز	در	ســایه	

موضــوع	آن	علــم	شــکل	مــی	گیــرد.
ــد«	 ــا	»توحی ــم،	همان ــر	ارزشــمندترین	عل ــی	و	فراگی ــار	کل ــن	معی ــه	ای ــا	توجــه	ب ب
اســت،	تنهــا	حقیقتــی	اســت	کــه	دارای	واقعیــت	و	هســتی	اســت	و	همــه	هســتی	ها	از	
هســتی	او	رســته	اند:	»ذلــک بــأن اللــه هــو الحــق و أن مــا یدعــون مــن دونه باطــل«،)	لقمــان:30(	
از	ایــن	روی	معرفــت	و	شــناخت	حقیقــت	الیزالــی،	ســرآغاز	هــر	اقــدام	و	قیامی	اســت.	

)جــوادی	آملــی،	1384	ش	:	11(
ســر	سلســله	تمــام	معتقــدات	دینــی	ایمــان	بــه	خداســت،)مطهری،	1368،	ج	4:	25(	
یــِن  َمْعِرَفُتــه«،)	نهــج	البالغــه،	خطبــه	1(		دین	بدون	 ُل  الدِّ وَّ

َ
أمیــر	المومنیــنg	می	فرمایــد:	»أ

معرفــت	معنــا	نــدارد	و	در	جــای	دیگــر	مــی	فرمایــد:	»معرفــة الّلــه  ســبحانه  أعلی المعــارف«،	
)	تمیمــی،	1410ق:	712(	باالتریــن	ایــن	معــارف	معرفــت	بــه	خداوند	اســت	و	در	ســایه	

ایــن	معرفــت	اســت	کــه	معرفــت	بــه	نبــی	و	حجــت	خداونــد	حاصــل	می	شــود.
در	واقــع	مســئله	وجــود	خــدا	از	بنیادی	تریــن	مســائلی	اســت	کــه	در	زندگــی	هــر	
ــار	 ــه	وجــود	خــدا	اســت	کــه	اعمــال	و	رفت انســانی	وجــود	دارد	و	در	ســایه	اعتقــاد	ب
انســان	صبغــه	خاصــی	پیــدا	می	کنــد؛	اگــر	هــم	بــه	خــدا	اعتقــاد	نداشــت	بــاز	اعمــال	
ــتها	و	 ــاز	ماتریالیس ــه	مابه	االمتی ــه	ک ــرد،	آنچ ــر	می	گی ــی	دیگ ــگ	و	بوی ــارش	رن و	رفت
الئیکهــای	دنیــا	از	معتقدیــن	بــه	وجــود	خداونــد	اســت	و	بفرمــوده	جنــاب	عاّلمــه	در	
شــرح:	»و ابتــدأ باثبــات وجــوده لنــه الصــل فــی ذلــك کّلــه «	مســأله	اعتقــاد	به	وجــود	حقیقت	

علــی	االطــالق	اســت	بنــام	اهلّل	تبــارک	و	تعالی.)محمــدی،	1378ش:	30(
بنابرایــن	قبــل	از	پرداختــن	بــه	هــر	شــناختی	مســئله	اثبات	وجــود	خداونــد	ضروری	
بــه	نظــر	مــی	رســد،	امــامg	مــی	فرمایــد:	»رحــم  الّلــه  امــرئ  اعــد لنفســه و اســتعد لرمســه و 
علــم مــن ایــن و فــی ایــن و الــی ایــن«،	)صدرالدیــن	شــیرازی،	1383ش،	ج	2:	347(	هــر	چنــد	
کــه	»الطــرق		إلــی		اهلل		بعــدد	أنفــاس	الخالئــق«	)مجلســی،	1404ق،	ج	7:	59(	اســت،	پــر	
واضــح	اســت	کــه	در	فلســفه	و	کالم	اســالمی،	شــناخت	خداونــد	متعــال	هــم	بــا	عقل	و	
برهــان	میســور	اســت	و	هــم	بــا	قلــب	و	وجــدان.	در	منابــع	اســالمی	بــر	هــر	دو	شــیوه	
تأکیــد	شــده	و	متفکــران	اســالمی	براهیــن	فراوانــی	اقامــه	کرده	انــد؛	لکــن	روش	هایــی	
ــتدالل	در	 ــای	اس ــر	از	معن ــا	عام	ت ــتدالل	در	اینج ــراد	از	اس ــتدالل	-	م ــام	اس ــه	در	مق ک

فلســفه	و	منطــق	می	باشــد-	اســت	در	ایــن	نوشــتار	مــورد	توجــه	اســت.
ــات	 ــرای	اثب ــی	را		ب ــدام	براهین ــر	ک ــد	و	ه ــه	اســتداللی	دارن ــه	جنب ــی	ک روش	های
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وجــود	خداونــد	اقامــه	کردنــد	بــه	پنج	روش	تقسســیم	مــی	شــود:	)محمــدی،	1378ش:	
)32

1.	روش	فالسفه	الهی
2.	روش	عرفاء	واصل	و	فانی	فی	اهلّل

3.	روش	متکلمین	اسالمی
4.	روش	دانشمندان	طبیعی

5.	روش	قرآن	و	سنت.

پیشینه بحث
خدابــاوران	جهــان	بــرای	اثبــات	وجــود	خــدا،	براهیــن	گوناگونــی	اقامــه	نموده	انــد	
کــه	از	قدیــم	االیــام	در	کتــب	مفّصــل	نقــل	شــده	و	بــا	نگاهــی	گــذرا	مشــاهده	می	کنیــم	
کــه	پیامبــران	و	امامانــی	امثــال	امــام	جعفــر	صــادقg	و	حکیمانــی	امثــال	ارســطو	و	
ابــن	ســینا	صــدر	المتألهیــن	و	عارفانــی	هماننــد	صــدر	الدیــن	قونوی	هــا	و	دانشــمندانی	
ــر	 ــده	ه ــره	زن	بافن ــی	بادیه	نشــین	و	آن	پی ــد	آن	اعراب ــی	همانن ــر	و	عامیان همچــون	ولت
یــک	بــه	زبانــی	ســخن	از	وصــف	آن	ذات	مقــدس	گویند.)محمــدی،	1378ش:	30(	و	

یــا	بقــول	شــاعر	عــرب	زبــان:	
و فی کّل شیئی له آیة             تدل علی انه واحد )طبری،	1413ق:	8(

ــی	العارفیــن	علــی	g:	»مــا رأیــت شــیئا اّل و  ــه	فرمــوده	امــام	الموحدیــن	و	مول و	ب
رأیــت الّلــه قبلــه و معــه و بعــده« و در جــاى دیگــر می فرمایــد: »َلــْو ُکِشــَف  اْلِغَطــاُء َمــا اْزَدْدُت  َیِقینــًا«.

)	لیثــی	واســطی،	1376ش:	415(

مبانی بحث

الف( تقدم هستی شناسی بر معرفت شناسی
ــود	 ــی	موج ــی	هماهنگ ــی«	نوع ــی«	و	»هستی	شناس ــن	»شناخت	شناس ــواره	بی هم
اســت؛	یعنــی	تبییــن	هــر	فــرد	نســبت	بــه	مســئله	شــناخت	و	معرفــت	بــا	نحــوه	نگرش	
او	دربــاره	هســتی	و	دیــدگاه	او	در	مســائل	هســتی	شــناختی،	پیونــد	و	ربطــی	منطقــی	
دارد.	ایــن	پیونــد	از	جهــت	داد	و	ســتدی	اســت	کــه	میــان	گزاره	هــا	و	قضایــای	مربــوط	

بــه	ایــن	دو	مســئله	وجــود	دارد.)جــوادی	آملــی،	1384ش:	63(
ــتی	 ــای	هس ــی	گزاره	ه ــا	برخ ــناخت،	ب ــث	از	ش ــی	و	بح ــائل	معرفت ــه	مس ورود	ب
ــه	 ــا	تردیــد	در	آن	مانــع	ورود	ب شــناختی	آغــاز	می	شــود.	اولیــن	گــزاره	ای	کــه	نفــی	ی
ــه	 ــن	اســت	ک ــول	آن	شــرطی	ضــروری	و	الزم	اســت،	ای ــوده	و	قب بحــث	شــناخت	ب
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»واقعیتــی	هســت«،	گــزاره	دوم	اینکــه	»انســان	واقعیــت	دارد«	و	ســومین	گــزاره	»انســان	
دربــاره	خــود	و	اصــل	واقعیــت	اندیشــه	مــی	کنــد«؛	یعنــی	اندیشــه	فــردی	که	اصــل	دوم	

بــا	نــام	انســان	از	او	یــاد	شــد،	واقعیــت	دارد.	)همــان(

ب( مبانی معرفت شناختی 
در	معیــار	ارزیابــی	عقائــد	دینــی،	تنهــا	روش	صحیــح	بــرای	تحقیــق	در	دیــن،	اثبــات	
دعــاوی،	باورهــای	دینــی	و	معیــار	ارزیابــی	عقائــد	دینــی،	عقــل	و	روش	عقالیــی	بــا	

تفســیری	خــاص	اســت.1)ر.ک:	فلســفه	دیــن،	شــیوه	تحقیــق	در	دیــن:21(	
بــا	قبــول	ســه	اصــل	فــوق،	مســائل	مربــوط	بــه	معرفــت	و	شــناخت	و	ســواالتی	کــه	
در	حــوزه	ایــن	مهــم	موجــود	اســت،	ظهــور	می	نمایــد	کــه	مهم	تریــن	آنهــا	عبارتنــد	از:

1.	آیا	اندیشه	انسان	راه	به	واقع	میبرد؟
2.	آیــا	براهیــن،	از	جملــه	براهیــن	اثبــات	وجــود	خــدا	مفیــد،	یقیــن	و	بــرای	هــر	

ــزام	آور	اســت؟	 ناظــری،	ال
3.	آیا	به	استدالل	می	توان	اعتماد	کرد؟

4.	آیا	ایمان	دینی	عقالنی	است؟
در	برابــر	ایــن	ســواالت	پاســخ	هــای	متعــددی	تصویــر	می	شــود	کــه	مســتلزم	طــرح	
ــه	مســائل	بنیادیــن	و	اساســی	»معرفــت	 ــی	ب کلــی	نگــرش	فیلســوفان	اســالمی	و	غرب
شناســی	است«)حســین	زاده،	1380ش:	92(	کــه	خــارج	از	مجــال	ایــن	نوشــتار	اســت،	
امــا	بــه	صــورت	اجمــال	بــه	آن	اشــاره	مــی	کنیــم	کــه	از	جملــه	آن:	پاســخ	شــکاکانه	
برخــی	اســت	کــه	در	وصــول	بــه	واقــع	تردیــد	کــرده	و	راه	خــروج	از	تردیــد	را	نیــز	
ــرای	خــروج	از	آن،	در	حیــرت	باقــی	می	ماننــد؛	بعضــی	 ــا	آنکــه	ب ــکار	می	نماینــد؛	ی ان
دیگــر	هــم	معرفــت	یقینــی	نســبت	بــه	واقــع	را	ممکــن	دانســته	و	در	برابــر	پرســش	های	

ــد.	)جــوادی	آملــی،	1384ش:	64( ــه	آن	معرفــت	قــرار	می	گیرن دیگــری	نســبت	ب

ج( ابتنای قضایای نظری بر بدیهیات و اولیات
ــن	 ــد	و	ای ــد،	ضــرورت	صــدق	دارن ــه	لحــاظ	شــکلی	کــه	دارن ــی«	ب ــای	اول »قضای
ضــرورت	امــر	اعتبــاری	ای	کــه	بــا	دخالــت	عقــل	عملــی	ایجــاد	شــود	نیســت،	بلکــه	
یــک	ضــرورت	نفــس	االمــری	اســت	کــه	بــه	لحــاظ	واقــع	بــوده	و	عقــل	پــس	از	تصور	

موضــوع	و	محمــول	قضیــه،	بــه	اضطــرار	بــرآن	حکــم	مــی	نمایــد.	)همــان:	83(
قضایــای	نظــری:	قضایایــی	هســتند	کــه	صــدق	آنهــا	نــه	اولــی	اســت،	نــه	بدیهــی	

1 برخــالف شــیوه تجربــی، کــه احتمالیســت روش عقالنــی یقیــن آور اســت و بــه وســیله آن می تــوان بــه قطــع و یقیــن دســت 
ــین زاده، 1380ش: 91( یافت.)حس
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ــا	ترتیــب	و	چینشــی	خــاص،	بــه	قضایــای	 ــا	ب و	آشــکار.	صــدق	ایــن	دســته	از	قضای
بدیهــی	و	در	نهایــت	بــه	قضایــای	اولــی	ختــم	مــی	شــود،	چنانکــه	قضایــای	بدیهــی	غیر	
اولــی	نیــز	در	صورتــی	کــه	از	علــت	و	ســبب	صــدق	آنهــا	ســوال	شــود،	بــه	قضایــای	

ــد.	)همــان:	84( ــی	بازگشــت	می	نماین اول
مهم	تریــن	گزاره	هایــی	را	کــه	منطقدانــان	و	حکمــای	اســالمی	بدیهــی	اولــی	

ــت: ــرح	اس ــن	ش ــمرده	اند	بدی ش
1.	انقیضان	ال	یجتمعان	و	النقیضان	ال	یرتفعان

2.	اصــل	علیــت:	»هیــچ	معلولــی	بــی	علــت	تحقــق	پیــدا	نمــی	کنــد«	و	فــروع	آن	
نظیــر:	اســتحاله	تخلــف	معلــول	از	علــت	تامــه	اش:	»اگــر	علــت	تامــه	شــیئی	تحقــق	

یابــد	محــال	اســت	کــه	آن	شــئ	معلــول	تحقــق	نیابــد«.
تمــام	موجوداتیکــه	در	ایــن	عالــم	مشــاهده	می	شــود،	هــر	یــک	دارای	اصــل	و	عّلتــی	
اســت	کــه	در	پیدایــش	خــود	مســتند	بــدان	اســت،	و	نیــز	تغییــرات	و	تبدیالتــی	کــه	در	
آنهــا	واقــع	می	شــود	مســتند	بعللــی	است.)حســینی	تهرانــی،	1426	ق،	ج	1:	179(	صــدر	
المتألهیــن	)قــدس	ســره(	دربــاره	اصــل	علیت	مــی	گویــد:	»إذا ثبــت مســألة العلــة و المعلول 

صــّح البحــث و إن ارتفعــت ارتفــع مجــال البحــث«.	)جــوادی	آملــی،	1384ش:	43(
3.	اصل	هوهوییت:	هر	چیز	برای	خودش،	ثابت	است.

4.	هیچ	چیز	از	خودش	سلب	نمی	شود.
5.	امتناع	تحقق	عرض	و	امری	متقوم	به	موضوع	بدون	موضوع.

6.	زوج	و	فرد	بودن	اعداد.	)ر.	ک:	نهایه	الحکمه،	مرحله	11،	فصل	9(
7.	کل	از	جزء	بزرگتر	است.

8.	حقانیــت	و	مطابقــت	پــاره	ای	از	ادراکات	انســان	بــا	واقــع	و	خطــا	نبــودن	همــه	
آنهــا،	از	جملــه	یقیــن	بــه	ایــن	امــر	کــه	خــارج	از	مــن،	جهلــی	وجــود	دارد.

9.	حمل	اولی	نظیر	انسان،	انسان	است؛	یا	انسان،	حیوان	ناطق	است.
مفهوم شناسی 

الف( مفهوم دور
»دور«	عبارتســت	از:	وابســتگی	دو	چیــز	بــه	یکدیگــر	از	یــک	جهــت	بــه	عبــارت	
دیگــر:	چیــزی	بــه	چیــز	دیگــر	متوقــف	باشــد	از	همــان	جهتــی	کــه	آن	شــي	ء	دیگــر	
هــم	بــر	ایــن	شــی	ء	متوقــف	اســت	از	همــان	جهــت،	دور	ســه	نــوع	اســت:	1-	مصــرح1	

1 دور مصــرح عبارتســت از: توقــف دو چیــز بــر یكدیگــر مســتقیما و بدون واســطه فــی المثــل در تعریــف روز بگوئیم: روز آنســت 
کــه خورشــید در آن طلــوع می کنــد و در تعریــف خورشــید بگوئیــم: خورشــید آنســت کــه در روز طلــوع می کنــد ایــن دور اســت 

یعنــی شــناخت روز وابســته بــه شــناخت شــمس و شــناخت شــمس هــم بــر شــناخت روز متوقــف اســت.
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2-	مضمــر1	3-	معــی.	2
از	اقســام	ثالثــه	دور	قســم	1	و	2	باطــل	می	باشــد	و	دلیــل	بــر	اســتحاله	دور	آنســت	

	: که
ــر	 ــي	ء	ب ــف	ش ــد	و	توق ــودش	می	باش ــر	خ ــي	ء	ب ــک	ش ــف	ی ــتلزم	توق »دور«،	مس
خــودش	مســتلزم	تقــدم	شــي	ء	بــر	خــودش	و	تقــدم	مســتلزم	تناقــض	اســت	و	تناقــض	

ــی	البطــالن	اســت	و	مســتلزم	المحــال	محال.)محمــدی،	1378ش:	37( بدیه

ب( مفهوم تسلسل
»تسلســل«:	در	لغــت	از	ریشــه	سلســله	بــه	معنــای	زنجیــره	اســت؛	در	اصطــالح	اهل	
معقــول	عبارتســت	از	پی	درپــی	بــودن	یــک	سلســله	علــل	و	معالیــل	کــه	همــه	ممکــن	
الوجــود	بــوده	و	بــه	جائــی	هــم	منتهــی	نشــود،	بلکــه	تــا	بی	نهایــت	امتــداد	داشته	باشــد.

تسلسل	بر	چهار	نوع	است:
1-	تسلسل	در	امور	معدومه.3
2-	تسلسل	در	امور	اعتباریه.4

3-	تسلسل	الیقفی. 5این	سه	نوع	تسلسل	مورد	بحث	نیست.
4-	تسلســل	مــورد	بحــث	مــا	کــه	باطــل	اســت،	عبارتســت	از	تسلســل	در	امــوری	

کــه	دارای	ســه	ویژگــی	باشــند:	)محمــدی،	1378ش:	39(
1-	در	خــارج	حقیقتــا	موجــود	باشــند،	نــه	اینکــه	اعتبــار	و	فــرض	ذهــن	باشــند؛	بــر	

خــالف	قســم	1	و	2.
2-	این	امور	موجود	نامتناهی	مجتمع	در	وجود	باشند؛	بر	خالف	قسم	سّوم.

3-	میــان	ایــن	امــور	موجــود	ترتــب	علــّی	و	معلولــی	باشــد؛	بــر	خــالف	نفــوس	
برزخــی	کــه	همــه	موجودنــد	در	آن	عالــم	و	تزاحمــی	هــم	ندارنــد،	اّمــا	ترتبــی	بینشــان	

ــد. ــرض	هم	ان ــه	در	ع ــت	بلک نیس
1 دور مضمــر یــا خفــی آنســت کــه دو چیــز بــر یكدیگــر متوقــف باشــند ولــی بــا یــك یــا چنــد واســطه مثــال وجــود زیــد بــر وجود 

بكــر و وجــود بكــر بــر وجــود خالــد و وجــود خالــد بــر وجــود زید وابســته باشــد. 
2 دور معــی آنســت کــه دو چیــز بــر یكدیگــر متوقــف بــوده و هــر دو معلــول علــت ثالثــی باشــند و بــا یكدیگــر تــالزم وجــودى 

داشــته باشــند فــی المثــل حــرارت شــمس بــر روشــنائی آن و روشــنائی شــمس بــر حــرارت و هــر دو بــه شــمس وابســته اند.
3 عبارتســت از اینكــه یــك سلســله اعــدام نامتناهــی پشــت ســر هــم واقــع شــوند و چــون عــدم واقعیــت خارجی نیســت بایــد در 

محیــط ذهــن عدمهــا را فــرض نمــود و نامتناهــی قــرار داد.
4 یعنــی ذهــن مــا فــرض کنــد کــه اگــر مثــال وجــود در خــارج موجــود باشــد باید بــراى او هــم وجــودى باشــد و بــراى وجــود دوم 

هــم وجــود دیگــرى و همچنــان ایــن تصــورات را ادامــه دهــد تــا ذهــن خســته شــود.
5 عبارتســت از اینكــه تمــام افــراد سلســله در خــارج بالفعــل موجــود نباشــند ولــی تــا بی نهایــت بتــوان بــر او افــزود ماننــد عــدد 
کــه می گوینــد نامتناهــی لیقفــی اســت یعنــی مــا در بــاب عــدد بــه نقطــه اى نمی رســیم کــه بالتــرى نباشــد بلــه هــر عــددى را کــه 
فــرض کنیــم بالتــر از آن عــددى قابــل تصــور و تحقــق اســت و لــو جلــو ایــن عــدد تــا کــره مــاه صفــر بچینیــم یــا عــدد بگذاریــم.
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و اّمــا ابطــال تسلســل:	بــرای	اثبــات	محالیــت	تسلســل،	از	ســوی	فالســفه	الهــی	
براهیــن	متعــددی	اقامــه	شــده	اســت.	1

ــر	تعدادشــان	افــزوده	شــوند،	حتــی	اگــر	 ــدازه	کــه	ب ــه	هــر	ان سلســله	ممکنــات	ب
نامتناهــی	باشــند،	بــاز	همــه	آنهــا	در	امــکان	ذاتــی	شــریکند؛	یعنــی	بــدون	عّلــت	و	مؤثر	
ــه	ممکــن	الوجــودی	در	خــارج	 ــم	ک ــس	اگــر	بپذیرفتی خارجــی	یافــت	نمی	شــوند.	پ
ــرای	آن	نیــز	هســت،	 ــده	ای	ب ــری	و	بوجــود	آورن وجــود	دارد،	بایــد	بپذیریــم	کــه	مؤث

حــال	آن	مؤثــر	از	ســه	حــال	بیــرون	نیســت:	)همــان:	40(
1-	یا	خود	همین	سلسله	ممکنات	آفریننده	خودشان	می	باشند.

ــن	 ــش	کل	ای ــدم	در	آفرین ــه	ص ــل	حلق ــی	المث ــله	ف ــن	سلس ــی	از	ای ــا	جزئ 2-	ی
ــت. ــر	اس ــات	مؤث ممکن

3-	و	یــا	حقیقتــی	بیــرون	از	دائــره	امــکان	و	ممکنــات	ســر	سلســله	ایــن	ممکنــات	
اســت.

ــه	 ــو	باطــل،	احتمــال	دّوم	مســتلزم	آنســت	ک احتمــال	اّول	مســتلزم	دور	اســت	فه
آن	جــزء	در	خــودش	هــم	تأثیــر	بگــذارد	و	ایجــاد	کنــد،	چــون	خــودش	هــم	جزئــی	
از	سلســله	اســت	و	وقتــی	مؤثــر	در	کل	بــود	مؤثــر	در	جــزء	هــم	خواهــد	بــود	و	نیــز	
مســتلزم	آنســت	کــه	آن	جــزء	در	علــل	خویــش	هــم	مؤثر	باشــد.	چنیــن	چیزی	مســتلزم	
تقــدم	شــي	ء	هــم	بــر	خــود	و	هــم	بــر	علــل	خــود	اســت	و	کالهمــا	محــاالن	عقلیــان	

بدیهیــان.
احتمــال	ســوم	هــم	مســتلزم	مطلــوب	مــا	اســت	کــه	واجــب	الوجــودی	هســت؛	زیرا	
کــه	موجــود	در	خــارج،	یــا	ممکــن	الوجــود	اســت	و	یــا	واجــب	الوجــود،	وقتــی	کــه	آن	
عامــل	مؤثــر	ممکــن	نبــود،	حتمــا	بایــد	واجــب	باشــد؛	زیــرا	شــق	ثالثــی	وجــود	نــدارد.	
پــس	سلســله	ممکنــات	بــه	واجــب	منتهــی	شــد	و	اّمــا	خــود	آن	واجــب	دیگــر	معقــول	

نیســت	بــه	جائــی	منتهــی	شــود	وگرنــه	واجــب	نخواهــد	بــود.

ج( بُرهان 
»برهــان«:	عبــارت	اســت	از	حجــت	قاطــع	و	آشــکار،	دلیــل	روشــن2؛		»حّجــۀ«	نیــز	
بمعنــی	دلیــل	اســت،	فــرق	مــا	بیــن	برهــان	و	حّجــۀ	را	بایــد	از	مــاّده	ی	اصلــی	آن	دو	پیدا	
کــرد،	)ر.	ک:	عســکری،	یشــهد	الفــروق	فــي	اللغــۀ:	63(	حــّج،	در	اصــل	بمعنــی	قصــد	
اســت	و	برهــان	در	اصــل	بمعنــی	روشــنی	و	بیــان	مي	باشــد،	راغــب	گویــد:	گفته	انــد	آن	
1 1- برهــان تطبیــق 2- برهــان وســط و طــرف ابــن ســینا 3- برهــان حیثیــات شــیخ اشــراق 4- برهان ترتــب 5- برهــان تصانیف 

6- برهــان اســد و اخصــر فارابــی 7- برهانــی فاضــل مقداد.
ُكْم«. )نساء: 174( اُس َقْد جاَءُکْم  ُبْرهاٌن  ِمْن َربِّ َها النَّ یُّ

َ
2 »یا أ
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مصــدر	»بـَـَرهَ		یَبْــَرهُ	«	اســت	بمعنــی	ســفید	و	روشــن	شــد،	)راغــب	اصفهانــی،	1412ق:	
121(و	در	مجمــع	البیــان	آمــده:	»بَْرَهــنَ		َقْولـَـُه«	یعنــی	ســخن	خــود	را	بیــان	کــرد.

علــی	هــذا،	»دلیــل«	را	بواســطه	ی	روشــن	بــودن،	»برهــان«	و	بواســطه	ی	داللــت	بــر	
ــد	 ــح	مي	کن ــب	تصری ــی،	1412ق،	ج	1:	190(	راغ ــد،	)قرش ــۀ«	میگوین ــود،	»حّج مقص
کــه:	»برهــان«	مؤکدتریــن	ادلـّـه1	اســت	و	چیــزی	اســت	کــه	بناچــار	اقتضــای	صــدق	و	
راســتی	همیشــگی	دارد،	)خســروی،	1374ش،	ج	1:	263-264(	پــس	هــر	قــول	جــازم	
ــی،	1389ش:	360و	 ــد.	)طوس ــان«	می	گوین ــود	آن	را	»بره ــن	ب ــد	یقی ــذات	مفی ــه	بال ک

)342
خداونــد	متعــال	مــی	فرمایــد: »ُقــْل هاُتــوا ُبْرهاَنُكــْم ِإْن ُکْنُتــْم صاِدِقیــَن «، )بقــره:	111( »ُقْل 
ُكــْم «. )نســاء:	 هاُتــوا ُبْرهاَنُكــْم هــذا ِذْکــُر َمــْن َمِعــيَ  « )انبیــاء:	24( و »َقــْد جاَءُکــْم ُبْرهــاٌن ِمــْن َربِّ

)174

اقسام برهان
براهین،	به	طور	کّلي	بر	سه	قسمند:

1.	برهان	اِنّي	2
2.	برهان	لِّمي	3

3.	برهان	از	راه	مالزمات	عاّمه	4

1 دلیــل در لغــت بــه معنــی راهنمــا اســت و چیــزی اســت کــه موجــب ارشــاد و وســیله اســتدالل باشــد. در اصطــالح گاه 
مــرادف بــا برهــان اســتعمال میشــود و آن قیاســی اســت کــه مرکــب از دو مقدمــه یقینــی باشــد و گاه مــرادف بــا قیــاس 
بــکار بــرده میشــود و آن حجتــی اســت کــه مرکــب از دو قضیــه باشــد کــه بالــذات مســتلزم نتیجــه باشــد و گاه مــرادف 
بــا حجــة بــکار بــرده میشــود و آن عبــارت از معلــوم تصدیقــی اســت کــه موصــل بــه مجهــول  تصدیقــی باشــد و گاه اراده 
میشــود امــری کــه از علــم بــدان علــم بشــی ء دیگــر الزم آیــد کــه دال باشــد. ســیدجعفر، ســجادی، فرهنــگ معــارف 

اســالمي، ج ۲، ص: ۱ -۸6۲؛ دســتور ج ۲ ص ۱۰۸؛ کشــاف ص ۴۹۲
دلیــل ممكــن اســت قیاســی یــا برهانــی، باشــد ماننــد: انتقــال ذهــن از کلــی بــه کلــی یــا از کلی بــه جزئــی و ممكن  اســت اســتقراء 
باشــد ماننــد انتقــال ذهــن از جزئــی بــه کلــی و ممكــن اســت تمثیــل باشــد ماننــد انتقــال ذهــن از جزئــی بــه جزئــی. احمــد، 

خاتمــی، فرهنــگ علــم کالم، ص: 113
2 که در آن از معلول به عّلت پي برده مي شود، این برهان از نظر منطقي پایین ترین حّد یقین آوري را داراست.

3 کــه در آن از وجــود عّلــت بــر وجــود معلــول اســتدلل مــي شــود. ایــن قســم برهــان مفیــد یقیــن صــد در صــدي بــوده و خدشــه 
ــت. ناپذیر اس

4 در ایــن قســم برهــان، نــه از عّلــت بــه معلــول پــي بــرده مــي شــود نــه بالعكــس؛ بلكــه از وجــود یكــي از دو امــر کــه مــالزم 
یكدیگرنــد بــر وجــود امــر دیگــر اســتدلل مــي شــود. همــه ي براهینــي کــه فالســفه اســالمي در فلســفه بــه کار مــي برنــد از ایــن 
ســنخ انــد؛ کــه یقیــن آوري آن حّتــي از برهــان لّمــي هــم بالتــر اســت. براهیــن ســطوح بــالي اثبــات وجــود خــدا نیــز از این قســم 

. هستند
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انواع براهین اثبات وجود خدا
ــیم	 ــته	تقس ــه	دس ــه	س ــوند،	ب ــه	می	ش ــب«	اقام ــات	واج ــرای	»اثب ــه	ب ــی	ک براهین

آملــی،	1384ش:	17-16( می	شــوند:	)جــوادی	
1.	براهینــی	کــه	معیــوب	هســتند	و	فاقــد	شــرایط	افــاده	یقیــن	می	باشــند؛	این	دســته	
از	براهیــن	معیــوب	هســتند	و	از	درون	فاســد	و	پوســیده	هســتند	و	در	حقیقــت	برهــان	

. نیستند
ــه	 ــن	گون ــوب	و	فاســد	نیســتند،	لیکــن	ناقــص	می	باشــند؛	ای ــه	معی ــی	ک 2.	براهین
ــات	 ــرای	اثب ــن	ب ــتند،	لیک ــان	هس ــت	بره ــد	و	در	حقیق ــی	ندارن ــاد	درون ــن	فس براهی
واجــب	تمــام	نیســتند	و	در	نهایــت	وصفــی	از	اوصــاف	و	اســمی	از	اســمای	او	را	اثبــات	

می	کننــد.
ایــن	گونــه	از	براهیــن،	بــرای	اثبــات	واجــب	بــه	متمم	نیــاز	دارنــد	و	براهیــن	دیگری	
کــه	ذات	واجــب	را	اثبــات	می	کننــد،	اعتمــاد	می	نماینــد؛	ماننــد:	»برهــان	حرکــت«،	یــا	
»برهــان	حــدوث«	کــه	پــس	از	رفــع	معایبــی	کــه	در	برخــی	تقریرهــای	آن	وجــود	دارد،	

همچنــان	ناقــص	اســت	و	از	اثبــات	ذات	واجــب	عاجــز	اســت.
3.	براهینی	که	صحیح	و	کامل	هستند؛	مانند:	»برهان	صدیقین«.

اغلــب	براهینــی	کــه	مــورد	اعتــراض	و	شــبهه	واقــع	شــده،	از	صــورت	یــا	تقریــری	
تــام	و	صحیــح	برخــوردار	نیســت؛	برخــی	از	آنهــا	نظیــر	»برهــان	وجــودی«	یــا	»برهــان	
اخالقــی«،	معیــب	و	فاســد	هســتند،	بعضــی	دیگــر	ماننــد	»برهــان	حرکت«	یا	»حــدوث«،	
در	صورتــی	کــه	بــه	گونــه	ای	خالــی	از	عیــب	عرضــه	شــوند،	هم	ناقــص	هســتند.)همان:	

)17
ــن	وجــود	 ــن	براهی ــرای	ای ــوق،	تقســیم	بندی	دیگــری	ب ــر	تقســیم	بندی	ف عــالوه	ب

دارد،	طبــق	ایــن	تقســیم	بنــدی	براهیــن	مزبــور	بــه	دو	دســته	تقســیم	مــی	شــوند:
دسته اول: برهان های کیهان شناختی

براهینــی	هســتند	کــه	در	آنهــا	ابتــدا	وجــود	مخلوقــات	مفــروض	و	مســلم	گرفتــه	
ــال	 ــد	متع ــود	خداون ــر	وج ــا	ب ــات	آنه ــی	از	صف ــر	یک ــه	ب ــا	تکی ــپس	ب ــود،	س می	ش
اســتدالل	می	کننــد.	برهــان	حرکــت	و	برهانــی	کــه	از	راه	نفــس	اقامــه	شــده	اند	اینگونــه	

ــین	زاده،	1380ش:	189( اند.)حس
ــل	از	شــروع	اســتدالل،	 ــه	قب ــن	اســت	ک ــه	ای ــن	اســتدالل	ها،	وابســته	ب ــی	ای تمام
اصــل	علیــت	اثبــات	شــود	و	باطــل	بــودن	دور	و	تسلســل	در	میــان	موجودهایــی	کــه	
رابطــه	آنهــا	بــا	یکدیگــر	بــه	صــورت	علــت	و	معلــول	اســت،	اثبــات	شــود.	)ســایت	

ویکــی	شــیعه(
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دسته دوم: برهان های هستی شناختی
براهینــی	هســتند	کــه	در	آنهــا	از	مخلوقــات	و	ویژگی	هــای	آنها	اســتفاده	نشده	اســت،	
بلکــه	از	خــود	هســتی	و	وجــود،	بــر	او	اســتدالل	مــی	شــود.	ایــن	دســته	از	براهیــن	خود	

بــه	چند	دســته	تقســیم	مــی	شــود:	)حســین	زاده،	1380ش:	189(
ــا	 ــود	ی ــن	موج ــات	آن،	)کاملتری ــی	از	صف ــا	یک ــود	ی ــوم	وج ــتدالل	از	مفه 1. اس

ــان	آنســلم«.1	 ــد:	»بره وجــوب(	بمــا	هــو	مفهــوم.	مانن
2. استدالل	از	مفهوم	وجود	به	لحاظ	مصداق	آن.	مانند:	»برهان	ابن	سینا«.

3.	اســتدالل	از	واقعیــت	یــا	حقیقــت	هســتی	بــه	ذات	حــق	تعالــی.	ماننــد:	»برهــان	
صدیقیــن«	صدرالمتألهیــن،	ســبزواری،	عالمــه	طباطبایــی	کــه	در	آن	حقیقــت	یــا	واقعیت	

هســتی	مطمــح	نظــر	اســت.

 براهین اثبات وجود خدا
از	دیــدگاه	اســالم	و	قــرآن،	ایمــان	و	بــاور	قلبــی	و	فکــری	خــوب	اســت؛	اّمــا	یقیــن	
و	یافتــن	باالتــر	از	آنســت	و	توصیــه	اســالم	اینســت	کــه	بقــدری	بایــد	در	ایــن	راه	رفت،	
تــا	خــدای	را	یافــت	و	بــه	فرمــوده	اّولیــن	حقیقــت	ممکــن	یعنی	خواجــه	کائنــات:	»ابیت 

عنــد ربــی یطعمنی و یســقینی«	)مجلســی،	1403ق،	ج	16:	390؛	محمــدی،	1378ش:	44(
ــا	 ــد،	ت ــا	هــوای	نفــس	را	می	طلب ــارزه	ب ــن،	ریاضــت	و	مب ــه	یقی ــه	مرحل رســیدن	ب

آنجــا	کــه	بقــول	حدیــث	قدســی:
»ل یــزال یتقــرب الــی عبــدى بالنوافــل حتــی کنــت ســمعه الــذي یســمع بــه و بصــره الــذي یبصــر 

بــه ...«	)خوئــی،	1400ق،	ج	21:	505؛	محمــدی،	1378ش:	45(
ــدا«،	 ــود	خ ــات	وج ــرای	»اثب ــی	ب ــم	برهان	های ــی	ه ــفه	غرب ــه	فالس ــد	ک ــر	چن ه
ــالمی	 ــن	اس ــفه	و	متکلمی ــای	فالس ــه	برهان	ه ــال	ب ــن	مج ــا	در	ای ــد؛	ام ــه	کرده	ان اقام

می	پردازیــم:

۱. روش فالسفه الهی
ــات	وجــود	خــدا«	 ــرای	»اثب ــام	هــر	کــدام	از	راهــی	ب ــم	االی فالســفه	الهــی،	از	قدی
اســتدالل	کرده	انــد،	)ر.	ک:	ســیر	حکمــت	در	اروپــا	جلــد	اّول	تــا	ششــم(	مهمتریــن	ایــن	

ــدی،	1378ش:	33( ــد	از:	)محم ــا	عبارتن برهان	ه
الف(	برهان	»محّرک	اّول«.

ــه	 ــن	ســینا	آن	را	اقام ــا	»برهــان	ســینوی«	کــه	اب ب(	»برهــان	امــکان	و	وجــوب«	ی
کرده	اســت.

Anselm 1
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ج(	»برهــان	صدیقیــن«	یــا	»برهــان	صدرائــی«	کــه	مرحــوم	مــال	صــدرا	آن	را	اقامــه	
نموده	اســت،	ایــن	برهــان	مبتنــی	بــر	اصــول	و	مبانــی	فراوانــی	اســت	کــه	در	حکمــت	

متعالیــه	مطــرح	اســت.

الف( برهان ارسطویی)محرک اول(
ارسطو	گفته	است	که:	)مطهری،	1368ش،	ج	4:	172(

ــده	 ــادث	و	پدی ــْت	ح ــون	حرک ــی	محــرک	الزم	دارد،	چ ــر	حرکت ــه اول:		ه مقدم
اســت	و	بــدون	علــت	نمی	توانــد	باشــد؛	حرکــت	محــرک	الزم	دارد	و	بــدون	محــرک	

محــال	اســت.
ــا؛	یعنــی	 ــو	زمان مقدمــه دوم:	علــت،	از	معلــول	خــودش	انفکاک	پذیــر	نیســت،	ول
ــت	از	 ــه	عل ــت	ک ــال	اس ــت	و	مح ــان	اس ــه	همزم ــودش	همیش ــول	خ ــا	معل ــت	ب عل
ــی	داشــته	باشــد.	اگــر	 ــی	زمان ــا	آن	[	توال ــا	]ب ــی	داشــته	باشــد،	ی ــه	زمان ــول	فاصل معل
علتــی	از	معلــول	خــودش	منفــک	شــد،	علــِت	واقعــی	نیســت،	بلکــه	به	اصطــالح	علت	

ــت. ــاده	کننده	اس ــدادی«	و	آم »اع
مقدمــه ســوم:	بعــد	از	اینکــه	می	دانیــم	حرکــت	در	دنیــا	وجــود	دارد	و	بــه	محــرِک	
همزمــان	احتیــاج	دارد،	می	گوییــم	آیــا	محــرْک	خــودش	متحــرک	بــه	معنــی	اعــم	)یعنی	
متغیــر،	متحــول(	اســت	یــا	ثابــت	اســت؟	اگــر	ثابــت	اســت،	مدعــا	ثابــت	اســت،	و	اگــر	
محــرْک	ثابــت	نیســت	و	متحــرک	اســت،	آن	هــم	بــه	یــک	محــرک	احتیــاج	دارد.	بــاز	
صحبــت	در	آن	محــرک	می	آیــد	کــه	متحــرک	اســت	یــا	ثابــت،	و	در	نهایــت	امــر	بایــد	
حرکتهــا	منتهــی	بــه	ثابــت	بشــوند	کــه	آن	ثابــت	را	»محــرک	اول«	می	نامند.)همــان:	173(																						

ب( برهان امکان و وجوب
متکلمــان	و	فالســفه	اســالمی	تقریرهــای	گوناگونــی	را	بــرای	ایــن	»برهــان	امــکان«	
ارائــه	کرده	انــد	کــه	هــر	یــک	دلیــل	مســتقلی	دارد،	ایــن	برهــان	بــر	»برهــان	صدیقیــن«	

مزیتــی	دارد	و	آن،	قدمــت	تاریخــی	آن	اســت.	
ایــن	برهــان	بــر	یــک	سلســله	اصــول	و	مبانــی	مبتنــی	اســت	کــه	بخشــی	از	آنهــا	
بدیهــی	و	بلکــه	از	ابــده	بدیهیاتنــد	و	بخشــی	نظــری	و	محتــاج		بــه	اســتدالل؛	مهمتریــن	

آن	مبانــی	عبارتنــد	از:	)محمــدی،	1378ش:	34(
مبانی برهان:

1.	ابطــال	نظریــه	سوفســطائیان	)منکریــن	واقعیــات	خارجــی(	و	ایده	آلیســتها	
رئالیســتها)واقع	گرایان(. برابــر	 در	 )ذهن	گرایــان(	

2.	ابطــال	عقیــده	سپتی	سیســمها	)شــکاکان	و	ال	ادریــون(.	)ر.	ک:	اصــول	فلســفه	و	
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روش	رئالیســم	ج	1	و	اندیشــه	های	بنیادیــن	اســالمی	و	بینــش	دینــی	مــدارس(
3.	استحاله	اجتماع	و	ارتفاع	نقیضین.

4.	ابطال	دور	باقسامه.
5.	ابطال	تسلسل	از	راههای	گوناگون.
6.	ویژگیهای	واجب	الوجود	لذاته.1	
7.	خصائص	ممکن	الوجود	لذاته.2	

ــش	از	19	 ــاید	بی ــددی	دارد	-ش ــای	متع ــالمی	تقریره ــفه	اس ــان	در	فلس ــن	بره ای
ــه	 ــان	عالم ــبزواری	و	بره ــان	س ــن،	بره ــان	صدرالمتالهی ــا:	بره ــم	آنه ــه	اه ــر-	ک تقری
طباطبایــی	اســت.	هرچنــد	بــن	ســینا	برهانــی	بــه	عنــوان	وجــودی	اقامــه	کــرده	ولــی	
تقریــر	وی	بــه	برهــان	امــکان	شــبیه	تــر	اســت	و	می	تــوان	ادعــا	کــرد،	کاملتریــن	و	دقیــق	

ــه	شده	اســت.	3 ــکان	ارائ ــان	ام ــرای	بره ــه	ب ــیوه	ای	اســت	ک ــن	ش تری
ــن	اســاس	 ــر	ای ــی	ب ــه	برهان ــن	کســی	اســت	ک ــن	ســینا	اولی ــان	حکمــاء،	اب در	می
تقریــر	کرده	اســت؛	برهانــی	کــه	در	آن	از	مخلوقــات	و	ویژگی	هــای	آنهــا	بــرای	اثبــات	

ــین	زاده،	1380ش:	191( ــت.	)حس ــتفاده	نشده	اس ــال	اس ــد	متع خداون

تقریر بن سینا
»الماهیــات الممكنــه المعلولــه موجــودة، فهــی الواجــب الوجــود، لن-الشــیئ مــا لــم یجــب لــم 
یوجــد- و وجوبهــا بالغیــر، اذ لــو کان بالــذات، لــم یحتــج الــی علــة؛ والعلــة، التــی بهــا یجــب وجودها 
موجــودة، واجبــة؛ و وجوبهــا امــا بالــذات، او بالغیــر و ینتهــی الــی الواجــب بالــذات، لســتحالة الــدور 

و التسلســل«. )طباطبائــی،	1394ش:	308(
ــا	ممکــن	الوجــود؛	اگــر	واجــب	الوجــود	 ــا	واجــب	الوجــود	اســت،	ی موجــود،	ی
باشــد،	مطلــوب	ثابــت	اســت	و	اگــر	ممکــن	الوجــود	باشــد،	بــرای	اینکــه	محــذور	دور	
و	تسلســل	الزم	نیایــد،	بایــد	بــه	واجــب	الوجود	منتهــی	گــردد.	)حســین	زاده،	1380ش:	

)193

1 واجــب الوجــود بایــد داراى جمیــع کمــالت هســتی بــه نحــو اتــم و اکمل باشــد؛ وجــود واجــب الوجود و کمــالت او عیــن ذات 
اوســت؛ نیســتی ســابق و لحــق هــر دو بــر واجــب الوجــود لذاتــه محــال اســت؛ واجــب الوجــود لذاته بســیط مــن جمیــع الجهات 

اســت؛ واجــب الوجــود لذاتــه یكتــاى بی همتــا اســت و شــریك و مثــل و ماننــدى بــراى او متصور نیســت.
ــد واجــب الوجــود  ــات در اصــل وجــود و کمــالت وجــودى نیازمن ــه ذات ممكــن مســاویند؛ ممكن 2 وجــود و عــدم نســبت ب
هســتند؛ ممكنــات همانگونــه کــه در اصــل وجــود نیــاز بــه غیــر دارنــد همچنیــن در تــداوم هســتی نیــز آن بــه آن و لحظــه بــه لحظــه 

محتــاج بــه تقویــت قیــوم علــی الطالقنــد.»کل ممكــن محتــاج الــی المؤثر«)محمــدى، 1378ش: 42(
3 تقریــر صدرالمتالهیــن متقــن تریــن و تقریــر عالمــه کوتــاه تریــن؛ تقریــر ســبزوارى کــه مقدماتــش از برهــان صدرایــی کمتــر 
اســت، شــبیه بــه براهیــن عرفــا مــی باشــد و اعتبــار آن زمانــی تثبیــت مــی گــردد کــه ســخن عرفــا را مبنــی بــر اینكــه »الجــود 

واجــب« بنوانیــم بپذیریــم.
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هــر	ممکنــی،	در	وجــود	و	تحقــق،	نیازمنــد	بــه	غیــر	اســت	کــه	بــه	آن	علــت	هســتی	
بخش»موجــده«	گوینــد.	ممکــن	ذاتــی	اســت	کــه:	نســبت	بــه	وجــود	و	عــدم	ال	اقتضــاء	

و	علــی	الســویه	اســت،	وجــود	بــرای	ذات	او	ضــرور	ی	نیســت.	)همــان:	194(	
ویژگی های این تقریر:

1-	ایــن	برهــان	بــه	بررســی	صفات	مخلوقــات	نیــاز	نــدارد.	)حســین	زاده،	1380ش:	
)193

2-	بــه	واقعیتــی	خــاص	نظیــر	حرکــت،	نظــم،	حــدوث	و	ماننــد	آن	اعتمــاد	نداشــته	
و	از	نظــر	بــه	نســبتی	کــه	ذات	اشــیاء	بــا	واقعیــت	و	هســتی	دارنــد،	اســتفاده	می	کنــد.	

)جــوادی	آملــی،	1384ش:	158(
ج( برهان صدیقین

ــار	توســط	بــن	ســینا	مطــرح	شــد،	)ر.	ک: االشــارات	 »برهــان	صدیقیــن«،	اولیــن	ب
ــه	از	وجــود	 ــاء	اســت	ک ــاء	و	اولی ــه	و	روش	انبی ــان	طریق ــن	بره ــات:	277(	ای والتنبیه
ــه	 ــی	اســت	ک ــی:	»برهان ــو	عل ــول	ب ــه	ق ــن	ب ــان	صدیقی ــد،	بره ــات	وجــود	کرده	ان اثب
ــو	علــی	برهــان	معــروف	خــود	را	»برهــان	 ــر	خــدا«.	ب ــه	ب ــه	خــدا	اســتدالل	شــود	ن ب
صّدیقیــن«	می	خوانــد،	امــا	صــدر	المتألهیــن	ایــن	برهــان	را	در	ردیــف	ســایر	براهیــن	
ــا	و	 ــت.	)صلیب ــته	اس ــت(	دانس ــق	حرک ــان	از	طری ــدوث	و	بره ــق	ح ــان	از	طری )بره
صانعــی	دره	بیــدی،	1366ش:	701(	بــه	ایــن	دلیــل	کــه	در	ایــن	برهــان	»امــکان«	کــه	از	
ــات	اســت	واســطه	واقــع	شده	اســت.	و	خــود	وی	برهانــی	اقامــه	کــرده	 خــواص	ماهیّ
کــه	حتـّـی	»امــکان«	نیــز	واســطه	اثبــات	خداونــد	قــرار	نگرفته	اســت.	اّمــا	آنچــه	در	میان	
فالســفه	غــرب	بــه	»برهــان	وجــودی«	یــا	»برهــان	صدیقیــن«	معــروف	گشــته	و	مبتکــر	
آن	آنســلم	می	باشــد،	اساســا	برهانــی	مخــدوش	و	اســتداللی	باطــل	اســت	کــه	راه	بــه	

جائــی	نــدارد.		1
مقدمات برهان:	)سجادی،	1373ش،	ج	1:	421(

1.	وجــود	امــر	واحــد	عینــی	و	حقیقــت	بســیط	اســت	کــه	اختــالف	میــان	افــراد	آن	
بــه	کمــال	و	نقــص	و	غنــی	و	فقــر	اســت.

2.	وجــود	متأصــل	در	خــارج	بــوده	و	ذو	مراتــب	اســت،	)شــدت	و	ضعــف(	مرتبــت	
کمــال	و	غایــت،	مرتبــت	فــوق	التمــام	و	مرتبتــی	اســت	کــه	از	لحــاظ	شــدت،	قــوت	و	

ــدت	نامتناهی	اســت. م
3.	وجــود	تمــام	و	تــام	قبــل	از	وجــود	ناقــص	و	غنــی	قبــل	از	فقیــر	و	وجــود	قبــل	

ــه  ــاى مقال ــه پاورقی ه ــلم و دکارت )ر. ک: ب ــن آنس ــان صدیقی ــودن بره ــه ب ــز بی پای ــن و نی ــدر المتأّلهی ــان ص ــح بره 1 در توضی
چهاردهــم اصــول فلســفه و روش رئالیســم(



۱۳
۹۵

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل/ پ

ل او
سا

 /»
مل

»تأ
ی 

ژوه
ش پ

 دان
مه

لنا
فص

دو 
   

136

از	عــدم	و	فعــل	قبــل	از	قــوت	اســت.
ــا	چیــزی	 4.	مرتبــت	کمــال	و	تمــام	هــر	شــی	ء	عبــارت	از	همــان	شــی	ء	اســت،	ب
ــه	 ــادون	خــود	اســت	ک ــب	م ــام	مرات ــل	حــاوی	تم ــت	وجــود	کام ــر؛	در	حقیق زیادت
موجــودات	ناقصــه	باشــند،	بــا	امــری	زیادتــر	کــه	کمــال	او	اســت	و	در	نتیجــه	مرتبــت	

کمــال	و	تمــام	هــر	چیــزی	محتــاج	بمراتــب	ناقصــه	و	مــادون	خــود	نیســت.
5.	وجــودات	بــر	دو	قســم	اند:	بالجملــه	وجــود	یــا	»تــام	الحقیقــۀ«	و	واجــب	الهویــۀ	

اســت	و	یــا	»ناقــص«	و	محتــاج	اســت.
تقریر برهان

»حقیقــۀ	الوجــود	واجبــۀ	الوجــود،	لضــرورۀ	ثبــوت	الشــیئ	لنفســه،	و	امتنــاع	صــدق	
نقیضــه	علیــه؛	و	وجوبهــا	امــا	بالــذات	او	بالغیــر	،	لکــن	کــون	وجوبهــا	بالغیــر	خلــف،	
اذ	ال	غیــر	هنــاک،	و	ال	ثانــی	لهــا؛	فهــی	واجبــۀ	الوجــود	بالــذات«.	)طباطبائــی،	1394ش:	

ــا:	268( ــو،	بی	ت 308؛	هم
تقریر	بلندتر	برهان	این	است:	

واقعیـّـت	هســتی	بــی	هیــچ	قیــد	و	شــرطی،	واقعیـّـت	اســت	و	با	هیــچ	قید	و	شــرطی،	
ال	واقعیـّـت	نمی	شــود.	چــون	جهــان	می	گــذرد	و	هــر	جزئــی	از	آن	بــه	نیســتی	مــی	رود،	
ــت	همــان	 ــرد.	آن	واقعی ــه	نفــی	و	نیســتی	نمی	پذی ــی	باشــد	ک ــن	واقعیت ــد	عی نمی	توان
ــرد	 ــدون	آن	از	هســتی	نصیــب	نمی	ب ــرد	و	ب ــت	می	پذی ــا	آن	واقعیّ اســت	کــه	جهــان	ب
ــت	 ــرای	اســتقالل	وجــودی	و	واقعیّ ــان	مــی	رود.	پــس،	جهــان	و	اجــزای	آن،	ب و	از	می
خویــش	بــر	واقعیّتــی	تکیــه	دارد	کــه	فــی	نفســه	عیــن	واقعیّــت	اســت.	)پژوهشــکده	
تحقیقــات	اســالمی،	1386ش:	155؛	ر.	ک:	اصــول	فلســفه	و	روش	رئالیســم،	ج5:	77؛	

تعلیقــه	بــر	اســفار،	ج6:	14(
ویژگی های تقریر صدرالمتالیهن

ایــن	تقریــر،	عــالوه	بــر	ایــن	کــه	از	مزایــای	برهــان	شــیخ	برخــوردار	اســت،	از	چنــد	
ــن	شــرح	اســت:	)حســین	زاده،	 ــری	دارد.	برخــی	از	آن	وجــوه	بدی ــر	آن	برت جهــت	ب

1380ش:	203(
1-	این	برهان	نیاز	به	ابطال	دور	و	تسلسل	ندارد.

2-	در	این	برهان	حقیقت	وجود	ملحوظ	است	نه	مفهوم	آن.
3-	چــون	در	ایــن	برهــان	حقیقــت	وجــود	منظــور	اســت،	بنابرایــن	امــکان	ماهــوی	

کــه	وصــف	ماهیــت	اســت	بــه	آن	راه	نــدارد.
4-	بــه	کمــک	ایــن	برهــان	نــه	تنهــا	وجــود	خداونــد	متعــال	بلکــه	صفــات	کمالیــه	

او	نیــز	قابــل	اثبــات	اســت.
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تقریر عالمه طباطبایی
ــور	در	 ــات	مذک ــتفاده	از	مقدم ــدون	اس ــن	را	ب ــان	صدیقی ــی	بره ــه	طباطبای عالم
ــت	 ــه	اصال ــه	مقدم ــی	ب ــر،	حت ــن	تقری ــت.	در	ای ــرده	اس ــر	ک ــر،	تقری ــای	دیگ تقریر	ه
ــه	عنــوان	اولیــن	مســأله	فلســفه	 ــوان	آن	را	ب ــاز	نیســت؛	از	ایــن	رو	می	ت ــز	نی وجــود	نی
تلقــی	کــرد.	)همــان:	215(	در	تعلیقــه	خــود	بــر	اســفار	ذیــل	کالم	صدرالمتالیهــن:	ان	

الوجــود	کمــا	مــر	حقیقــه	عینیــه«	ایــن	چنیــن	ذکــر	مــی	کنــد:	
ــکار	مــی	 ــا	آن	سفســطه	را	دفــع	و	ان ایــن	حقیقــت	عینــی،	واقعیتــی	اســت	کــه	ب
	کنیــم،	و	هــر	موجــود	بــا	شــعوری	را	ناگزیــر	از	اثبــات	آن	مــی	یابیــم	.	ایــن	واقعیت	
ــوت	آن	الزم	 ــدم	آن	ثب ــرض	از	زوال	و	ع ــی	ف ــرد،	حت ــدم	نمی	پذی ــا	زوال	و	ع ذات
ــه	کل	 ــرای	همیش ــا	ب ــی	ی ــرای	زمان ــم،	ب ــرض	کنی ــر	ف ــن	رو	اگ ــد،	از	ای می	آی
واقعیــت	زوال	می	پذیــرد	و	معــدم	مــی	شــود،	آیــا	در	ایــن	هنــگام	تمــام	واقعیــت	
ــرض	 ــه	ف ــا	ب ــه	بن ــه؟	بدیهــی	اســت	ک ــا	ن ــرد	و	معــدم	می	شــود	ی ــی	پذی زوال	م
واقعــا	زوال	می	پذیــرد،	پــس	حتــی	در	حیــن	فــرض	بطــالن	و	زوال	واقعیــت	بــاز	
ــن	اگــر	سوفســطایی	اشــیا	 ــم.	همچنی ــات	کرده	ای ــی	را	اثب ــت	و	حقیقت ــک	واقعی ی
ــزد	 ــا	ن ــیا	واقع ــد،	اش ــد	می	کن ــا	تردی ــت	آنه ــا	در	واقعی ــدارد،	ی ــوم	می	پن را	موه
ــس	اصــل	واقیعــت	 ــرای	او	مشــکوک	اســت.	پ ــا	ب ــت	واقع ــد	و	واقعی او	موهومن
ــا	 ــر	چــه	ذات ــوت	آن	اســت.	و	چــون	ه ــکار	آن	مســتلزم	ثب ــل	زوال	و	ان ــر	قاب غی
قابــل	انعــدام	و	زوال	نیســت	واجــب	بالــذات	اســت،	پــس	اصــل	واقعیــت	واجــب	
بالــذات	اســت.	پــس	در	خــارج	واقعیتــی	وجــود	دارد	کــه	واجــب	بالــذات	اســت	
و	اشــیائی	کــه	دارای	واقعیــت	هســتند،	در	واقعیــت	داشــتن	خویــش	نیازمنــد	بــه	
آن	واجــب	الوجــود	هســتند	و	وجودشــان	قائــم	بــه	اوســت.	اینجاســت	کــه	روشــن	
ــرای	 ــه	ب ــی	ک ــی	اســت	و	براهین ــذات	بدیه ــی	شــود	اصــل	وجــود	واجــب	بال م
ــود.	)همــان:	215-216؛	 ــد	ب ــه	خواه ــه	می	شــود،	در	حقیقــت	تنب ــات	آن	ارائ اثب

ــم،	ج5:	86-77( ــفه	و	روش	رئالیس ــول	فلس ر.ک:	اص
ویژگی های برهان عالمه طباطبایی	)حسین	زاده،	1380ش:	217(
1-	به	هیچ	مقدمه	ای-	حتی	مقدمه	فلسفی-	وابسته	و	نیازمند	نیست.

2-	عالوه	بر	اثبات	وجود	واجب	توحید	واجب	را	هم	به	اثبات	می	رساند.
3-	نتیجه	این	برهان	این	است	که	اصل	وجود	واجب	بدیهی	است.	1

1 »أ فی الله شک فاط السماوات و الرض« )ابراهیم: 14(



۱۳
۹۵

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل/ پ

ل او
سا

 /»
مل

»تأ
ی 

ژوه
ش پ

 دان
مه

لنا
فص

دو 
   

138

2. روش متکلمین اسالمی
ــد«،	اســتدالل	 ــرای	»اثبــات	وجــود	خداون ــا	شــیوه	فالســفه	ب در	مطلــب	گذشــته	ب

ــم: ــتدالل	می	کنی ــن	اســالمی	اس ــا	روش	متکلمی ــا	ب ــک	در	اینج ــم؛	این نمودی

الف( مبانی برهان حدوث 
مهمتریــن	برهانــی	کــه	از	ســوی	متکلمیــن	اقامــه	شــده	،	»برهــان	حــدوث«	اســت.	
ایــن	برهــان	نیــز	بــر	اصــول	و	مبانــی	متعــددی	اســتوار	اســت	کــه	اهــّم	آن	مبانــی	را	ذیال	

ــدی،	1378ش:	47( ــم:	)محم می	آوری
1-	ازلیت	ماده	و	ابطال	آن.

2-	اختالف	حکما	و	متکلمین	راجع	به	حدوث	و	قدم	عالم.
3-	عقیده	متکلمین	راجع	به	جسمیت	کل	عالم	و	ریشه	آن.

4-	فیاض	علی	االطالق	بودن	خداوند	و	حدوث	زمانی.
5-	معنای	حرکت	و	سکون	و	اقسام	آن	و	مراد	متکلمین.
6-	معنای	حدوث	و	قدم	و	اقسام	آن	و	مراد	متکلمین.

7-	خواص	عمومی	ماّده	مرتبط	به	اصل	اّول.
8-	ابطال	دور	و	تسلسل	در	سلسله	علل	و	معالیل.

9-	حقیقت	جسم	در	نزد	فالسفه	و	متکلمین.
10-	فرق	برهان	حرکت	با	برهان	حدوث.

11-	حقیقت	زمان	چیست؟
12-	چرا	تصادف	باطل	است؟

13-	عمده	دلیل	متکلمین	برای	حدوث	زمانی.
جســم	و	موجــود	جســمانی-	فــی	حــّد	نفســه-	از	حــوادث	عــاری	نیســت،	و	هــر	
آنچــه-	فــی	حــّد	نفســه-	از	حــوادث	عــاری	نباشــد،	حــادث	اســت.	پــس،	جســم	و	
جســمانی،	حــادث	اســت	و	هــر	حادثــی،	نیازمنــِد	ُمحــِدث	و	ایــن	ُمحــِدث،	خداونــد	

واجــب	الوجــود	اســت.	)پژوهشــکده	تحقیقــات	اســالمی،	1386ش:	156(

ب( اصل برهان حدوث:
»صغری«:	عالم	حادث	است.

»کبری«:	هر	حادثی	احتیاج	به	محدث	و	ایجادکننده	دارد.
»نتیجه«:	پس	عالم	محتاج	به	محدث	است.

اثبــات	صغــری:	حــدوث	عالــم	از	امــوری	اســت	کــه	از	آیــات،	روایــات،	فلســفه،	
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کالم	و	هــم	از	طریــق	علــوم	جدیــد	مــی	تــوان	بــه	آن	رســید.	
ــه	 ــاز	ب ــت،	نی ــق	یاف ــپس	تحق ــود،	س ــه	نب ــده	ای	ک ــر	پدی ــه	ه ــری:	اینک ــات	کب اثب
محــدث	و	بوجودآورنــده	دارد،	از	بدیهیــات	اســت	و	نیــازی	بــه	اســتدالل	نیســت؛	زیــرا	

کــه	از	دو	حــال	خــارج	نیســت:
1-	یا	خود	به	خود	و	تصادفا	بوجود	آمده.
2-	و	یا	دست	آفریدگاری	در	کار	است.

ــرد،	آن	هــم	در	مجموعــه	ای	کــه	سراســر	آن	 احتمــال	اّول	را	هیــچ	عاقلــی	نمی	پذی
نظــم	و	هماهنگــی	اســت؛	بنابرایــن	احتمــال	ثانــی	معیــن	می	شــود	کــه	محــدث	و	خالقی	
ــادث	 ــود	او	ح ــا	خ ــم:	آی ــدث	و	می	گوئی ــه	آن	مح ــم	ب ــل	کالم	می	کنی ــگاه	نق دارد،	آن
اســت	و	یــا	قدیــم؟	اگــر	بفرمائیــد:	قدیــم	اســت،	خواهیــم	گفــت:	فثبــت	المطلــوب	کــه	
مــا	یــک	حقیقــت	ثابــت	و	قدیمــی	داریــم	کــه	ایــن	بیکرانــه	هســتی	ناپایــدار	و	حــادث	
بــدو	متکــی	اســت	و	سلســله	جنبــان	او	اســت.	اگــر	بگوئیــد	حــادث	اســت	نقــل	کالم	
بــه	آن	محــدث	حــادث	می	کنیــم	و	می	گوئیــم:	قانــون	امــور	حــادث	آنســت	کــه	»کل	
حــادث	محتــاج	الــی	محــدث«،	پــس	محــدث	ایــن	امــر	حــادث	کیســت؟	و	چیســت؟	
اگــر	بگوئیــد:	محــدث	ایــن	حــادث	دوم	همــان	حــادث	اول	اســت	خواهیــم	گفــت:	هذا	
دور	و	الــدور	باطــل،	و	اگــر	بفرمائیــد	محــدث	آن،	موجــود	ثالثــی	اســت؛	نقــل	کالم	به	او	
نمــوده	و	همــان	ســؤال	را	تکــرار	می	کنیــم،	آنــگاه	یــا	دور	الزم	می	آیــد	و	یــا	تسلســل	و	
هــر	دو	باطلنــد،	پــس	بناچــار	بایــد	بپذیریــم	کــه	محــدث	ایــن	حــوادث	حقیقتــی	قدیــم	
ــه	اســت	کــه	هیچ	کــدام	از	خصائــص	ممکنــات	را	نــدارد.	 و	پایــدار	و	ابــدی	و	جاودان

)محمــدی،	1378ش:	63(
۳. روش عرفاء واصل و فانی فی الّل

متقــن	تریــن	راه	بــرای	شــناخت	خداونــد	متعــال	راه	قلــب	اســت.	ایــن	شــناخت	
ــم	معلــوم	 خطاناپذیــر	اســت،	چــون	معرفــت	و	علــم	حضــوری	اســت	کــه	در	آن	عال
ــه	نیــازی	داشــته	باشــد.	 ــه	مفاهیــم	صــور	علمی ــدون	اینکــه	ب ــد،	ب را	بی	واســطه	می	یاب
هرچقــدر	توجــه	انســان	بــه	ذات	حــق	بیشــتر	شــود	و	از	اغیــار	منقطع	تــر	،	ایــن	معرفــت	
ــن  ــای	»نح ــد	و	معن ــد	می	بین ــر	خداون ــود	را	در	محض ــتی	خ ــود،	براس ــر	می	ش قوی	ت
أقــرب الیــه مــن حبــل الوریــد«	)ق:	16(	را	بالعیــان	لمــس	مــی	کنــد.	)حســین	زاده،	1380ش:	

)184
و	افالطــون	کــه	رئیــس	اشــراقیین	اســت	می	گویــد:	»اثبــات	وجــود	بــاری	باســتدالل	
میســر	نیســت،	بــه	کشــف	و	شــهود	اســت؛	همچنانکــه	وجــود	خورشــید	را	جــز	بــه	
مشــاهده	نتــوان	مدلــل	کــرد	کــه	آفتــاب	آمــد	دلیــل	آفتــاب«.	)محمــدی،	1378ش:	65(
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الف( برهان فطرت
توّجــه	بــه	مــاورای	طبیعــت	و	ایمــان	بــه	مبــدأ،	از	گرایش	هــای	فطــری	آدمــی	اســت	
و	از	درون	او	مایــه	و	پایــه	می	گیــرد.	روان	شناســان،	چهــار	گرایــش	عالــی	را	در	وجــود	
ــر	و	 ــه	خی ــش	ب ــی؛	3.	گرای ــی؛	2.	زیبایی	خواه ــناخته	اند:	1.	حقیقت	جوی ــی	بازش آدم

فضیلــت؛	4.	عشــق	و	پرستش.)پژوهشــکده	تحقیقــات	اســالمی،	1386ش:	361(
«	از	آن	یاد	می	کنــد)روم:	 گرایــش	اخیــر،	همــان	اســت	که	قرآن	بــا	عنــوان	»فطــرت	اهللَّ
30(	و	بــر	یکتاپرســتی-	بــه	عنــوان	آییــن	فطــری	انســان-	اشــاره	می	کنــد.	کاوش	هــای	
ــی	نیــز	گواهــی	می	دهنــد	کــه	ایــن	گرایــش	در	همــه	انســان	ها	وجــود	دارد.	)ر.	 بیرون

ک:	االلهیــات،	ج1:	11؛	ســیر	حکمــت	در	اروپــا،	ج3:	321(
یــک	تمایــل	ایــن	گونــه	در	وجــودش	هســت	کــه	او	را	می	کشــد.	روی	ایــن	حســاب	
پــس	در	دل	انســان	نــه	در	مغــز	انســان،	در	کانــون	تمایــالت	و	احساســات	انســان،	پایــه	
خداشناســی	هســت،	از	بــاب	اینکــه	در	اینجــا	یــک	تمایلــی	بــه	ســوی	خــدا	هســت.	

)مطهــری،	1368ش،	ج	4:	43(
قــرآن	از	توحیــد	فطــری	فــراوان	یــاد	می	کنــد،)ر.	ک:		زخــرف:	87و	9؛	عنکبــوت:	
ــری	 ــور	فط ــی،	از	ام ــه	خداشناس ــت	ک ــبب	اس ــدان	س ــن	ب ــون:	89-	84(	ای 61؛	مؤمن

انســان	اســت	و	بدیهــی	و	ضــروری	اســت	و	نیازمنــد	اســتدالل	نیســت.

ب( دالیل خداشناسی فطری:
دالیــل	و	شــواهد	فراوانــی	در	دســت	اند	کــه	گواهــی	می	دهنــد	خداشناســی	از	امــور	

ــت: فطری	اس
1.	واقعیّت	های	تاریخی:

در	تاریــخ	و	جامعه	شناســی،	ثابــت	شــده	اســت	کــه	همــه	جوامــع	انســانی	همــواره	
بــه	نوعــی	دیــن	پایبنــد	بوده	انــد.	)ر.	ک:	تاریــخ	تمــدن،	ویــل	دورانــت،	ج1:	89-	87(

2.	شواهد	باستان	شناسی:
از	انســان	های	روزگاران	بســیار	کهــن،	آثــاری	بــر	جــای	مانــده	اســت	کــه	حکایــت	
از	اعتقــاد	آنــان	بــه	خــدا	و	اصــل	معــاد	دارد.	ماننــد:	دفــن	لــوازم	شــخصی	و	زندگــی	
و	ســفر	همــراه	مــردگان،	مومیایــی	کــردن	مــردگان.	)پژوهشــکده	تحقیقــات	اســالمی،	

1386ش:	363(
3.	مطالعات	و	کشفیّات	روان	شناختی.

4.	ناکامــی	تبلیغــات	ضــّد	دینــی:	بــا	اینکــه	در	دوره	هایــی	از	تاریــخ	زندگــی	انســان،	
برخــی	کوشــیده	اند	علیــه	دیــن	تبلیــغ	کننــد	و	گرایــش	بــه	دیــن	و	دینــداری	را	از	جــان	
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ــه	اســت.	ناکامــی	تبلیغــات	 ــه	خاموشــی	نرفت ــد،	فــروغ	دیــن	هیــچ	گاه	ب انســان	بزداین
شــدید	جهــان	غــرب	علیــه	دیــن	در	قــرون	میانــه،	از	شــواهد	ایــن	مّدعــا	اســت.	)ر.	ک:	

فطــرت،	مطهــری:	153(
5.	شواهد	شخصی:

انســان	ها،	هنــگام	مواجهــه	بــا	ســختی	ها	و	خطرهــا	و	تــرس	و	هــراس،	آن	گاه	کــه	
از	اســباب	ظاهــری	امیــد	می	َکننـَـد،	نیرویــی	در	وجودشــان	جــان	می	گیــرد	و	بــه	کســی	
توجــه	می	کننــد	کــه	مبــدأ	همــه	چیــز	اســت،	ایــن	نشــان	می	دهــد	کــه	انســان	بــه	گونــه	

فطــری	خداجــو	و	خداشــناس	اســت.	)ر.	ک:	تفســیر	المیــزان،	ج	12:	289(
6.	گواهی	دانشمندان:

بســیاری	از	دانشــمندان	جهــان	معترف	انــد	کــه	خداشناســی	از	درون	آدمی	جوشــیدن	
ــول	 ــی،	دل	اســت	و	قب ــی	مذهب ــزد:	»سرچشــمه	زندگ ــر	می	خی ــان	ب ــرد	و	از	نه می	گی
هــم	داریــم	کــه	فرمولهــا	و	دســتورالعملهای	فلســفی،	ماننــد	مطلــب	ترجمــه	شــده	ای	
اســت	کــه	متــن	اصلــی	آن،	بــه	زبــان	دیگــری	اســت«.	)ر.	ک:	ســیر	حکمــت	در	اروپــا،	

ج2:	14	و	ج3:	321(

ج( راه فطرت در کالم عرفا
عرفــا	در	ایــن	زمینــه	بســیار	ســخن	گفتــه	انــد	و	عشــق	الوهــی	را	در	فطــرت	همــه	
ــاُه« )اســراء:	 لَّ َتْعُبــُدوا ِإلَّ ِإیَّ

َ
ــَك أ انســانها	موجــود	می	داننــد.	حتــی	راجــع	بــه	آیــه	»َو َقضــی  َربُّ

ــا	 ــد.	عرف ــتش	نکنی ــزی	را	پرس ــچ	چی ــز	او	هی ــه	ج ــد	ک ــرده	ان ــم	ک ــدا،	حک 23(		خ
حرفــی	گفته	انــد	کــه	داد	و	قــال	فقهــا	را	بلنــد	کرده	انــد؛	گفته	انــد	ایــن	»قضــا«	قضــای	
تکوینــی	اســت	و	اجتناب	ناپذیــر	اســت:	یعنــی	بــرای	بشــر	امــکان	نــدارد	غیرخــدا	را	
ــم	 ــت	ه ــد	بت	پرس ــت؟	می	گوی ــت	چیس ــس	بت	پرس ــم	پ ــد.	می	گویی ــتش	کن پرس
خــدا	را	پرســتش	می	کنــد	ولــی	خــودش	نمی	دانــد؛	طبیعتــش	او	را	بــه	دنبــال	خــدا	راه	

ــی	اشــتباه	در	تطبیــق	می	کنــد.	)مطهــری،	1368،	ج	4:	42( انداختــه	اســت،	ول
مسلمان	گر	بدانستی	که	بت	چیست													یقین	کردی	که	دین	در	بت	پرستی	است	

۴. روش دانشمندان
بــه	اعتــراف	دانشــمندان	نامــی	جهــان،	معلومــات	بشــر	در	قبــال	مجهوالتــش	بســان	
قطــره	در	برابــر	اقیانوســهای	بی	کرانــه	اســت؛	انشــتین	می	گویــد:	»معلومــات	مــن	ماننــد	

ایــن	چنــد	پلــه	نردبــان	اســت«.
هرشل	در	کتاب	پنجگام	می	گوید:

هــر	انــدازه	دائــره	علــم	وســیعتر	می	گــردد،	براهیــن	دندان	شــکن	و	قویتــری		بــرای	
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وجــود	خداونــد	ازلــی	و	ابــدی	بدســت	می	آیــد	و	در	واقــع	علمــای	زمین	شــناس،	
ریاضــی	دان،	دانشــمندان	فلکــی،	طبیعی	دان	هــا	دســت	بدســت	هــم	داده	انــد	تــا	کاخ	

علــم	یعنــی	کاخ	عظمــت	خــدا	را	محکــم	برپــا	ســازند.

برهان نظم
ــد:	در	هــر	مؤسســه،	مجتمــع	و	کشــوری	و	...	کــه	نظــام	و	 عقــل	و	منطــق	می	گوی
تشــکیالت	باشــد،	ناظمــی	دانــا	و	توانــا	هــم	هســت	و	محــال	اســت	کــه	ایــن	مجموعــه	
مــوزون	و	متعــادل	تصادفــی	باشــد،	قــرآن	می	فرمایــد:	»ُقــْل َلــْو کاَن اْلَبْحــُر ِمــدادًا ِلَكِلمــاِت 
ــي«	کــه	در	ایــن	مجموعــه	احتمــال	تصــادف	اصال	 ْن َتْنَفــَد َکِلمــاُت َربِّ

َ
ــي َلَنِفــَد اْلَبْحــُر َقْبــَل أ َربِّ

معقــول	نیســت.	)همــان:	67(
ــی	 ــت-	از	هماهنگ ــی	اس ــای	خداشناس ــن	برهان	ه ــه	از	مهم	تری ــان-	ک ــن	بره ای
اجــزای	جهــان	آفرینــش	بهــره	می	بــرد	و	از	ایــن	گــذر،	وجــود	ناظــم	یــا	خدای	ســبحان	

ــد.	برهــان	نظــم	دو	مقّدمــه	دارد: را	اثبــات	می	کن
در	مقّدمــه	نخســت	)صغــرا(	مســائل	دقیــق	علــوم	تجربــی	و	طبیعــی	را	برمی	رســد	
و	از	مشــاهدات	عینــی	جهــان	طبیعــت	ســود	می	بــرد	و	بــه	نظــام	شــگرف	و	شــگفت	

ــر	جهــان	می	رســد. حاکــم	ب
	مقّدمــه	دوم	)کبــرا(	بــه	ایــن	می	پــردازد	کــه	وجــود	نظــم	و	هماهنگــی	در	جهــان	
ــر	اســت.	)پژوهشــکده	 ــم	امکان	پذی ــادر	و	عال ــل،	ق ــدأ	عاق ــک	مب ــت	ی ــا	دخال ــا	ب تنه
تحقیقــات	اســالمی،	1386ش:	157؛	ر.	ک:	شــرح	تجریــد:	284؛	پیــام	قــرآن،	ج2:	55(	
ــه	نظــم	و	 ــی	پرشــمار	ب ــژه	دارد	و	در	آیات ــی	وی ــن	برهــان	عنایت ــز	بدی ــم	نی ــرآن	کری ق
ــق	 ــم،	ناظــم	و	خال ــه	ضــرورت	وجــود	عال ــه	و	ب ــان	پرداخت ــه	جه انســجام	خردمندان
ــره:	 ــران:	190؛	بق ــت:	53؛	آل	عم ــس:	6؛	فّصل ــرده	اســت.	)ر.	ک:	یون ــاره	ک ــه	اش یگان

ــات:	20	و	21( 164؛	الّذاری
برهــان	نظــم	پیشــینه	ای	بلنــد	در	ذهــن	انســان	دارد.	امــام	صــادقg		نیــز	در	حدیث	
ــه	»اثبــات	وجــود	خــدا«	 مشــهور	»توحیــد	مفّضــل«	از	ایــن	برهــان	ســخن	گفتــه	و	ب

پرداختــه	اســت.	)مجلســی،	1403	ق،	ج3:	57(

5. روش قرآن و سنت
ــا	 ــرا	آنه ــن	b	اســت؛	زی ــات	معصومی ــرآن	و	روای ــارف	الهــی	ق ــی	مع ــد	اصل کلی
ــا	عرضــه	 ــه	آنه ــی	اســت	ک ــن	راه	راه ــد	و	مطمئن	تری ــان	جهانن ــن	خداشناس بزرگتری
ــَك ِباْلِحْكَمــِة َو اْلَمْوِعَظــِة اْلَحَســَنِة َو  می	کننــد	و	آنهــا	نیــز	بــه	قــول	قــرآن:	»اْدُع ِإلــی  َســِبیِل َربِّ
ْحَســُن«	)النّحــل:	125(	و	بقــول	نبــی	اکــرمk	:	»نحــن معاشــر النبیــاء 

َ
ِتــي ِهــيَ أ جاِدْلُهــْم ِبالَّ
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امرنــا ان نكلــم النــاس علــی قــدر عقولهــم«،	بــرای	تمــام	انســانها	در	تمــام	مراحــل	ســخن	
گفتــه	و	معــارف	الهــی	را	منتشــر	ســاخته	اند.	در	حقیقــت	بایــد	گفــت:	طریــق	کتــاب	و	
ســنت	جامــع	همــه	طــرق	گذشــته	و	مــا	زاد	بــر	آنهــا	اســت	و	کمــاالت	آنهــا	را	دارا	و	از	

نقائــص	آنهــا	مبــّرا	اســت.

الف( قرآن
از	ایــن	رو	کــه	قــرآن	کریــم،	وحــی	مؤیّــد	»برهــان«	اســت،	در	جــای	جــای	خــود	
ــی	،	 ــوی	عامل ــد:	)عل ــب	می	کن ــود،	ترغی ــل	خ ــی	در	مقاب ــای	برهان ــه	نظریه	ه ــر	ارائ ب
1381ش:	29( »ُقــْل هاُتــوا ُبْرهاَنُكــْم ِإْن ُکْنُتــْم صاِدِقیَن«،)بقــره:	111(	چــه	منطــق	قــرآن،	منطق	
ْن ُیْهدى«،	

َ
ي ِإلَّ أ ــْن ل َیِهــدِّ مَّ

َ
َبــَع أ ْن ُیتَّ

َ
َحــقُّ أ

َ
 َفَمــْن َیْهــِدي ِإَلــی اْلَحــقِّ أ

َ
برهــان	و	حقیقــت	اســت:	»أ

ــنَّ ل  )یونــس:	35(		لــذا	گمــان	و	ظــّن،	مــورد	نظــر	قانونگــذار	قرآنــی	نمی	باشــد،	»ِإنَّ الظَّ
ُیْغِنــي ِمــَن اْلَحــقِّ َشــْیئًا«.	)نجــم:	28؛	ر.	ک:	یونــس:	66	و	انعــام:	116،	148(

در	ایــن	مجــال	بــه	بیــان	چنــد	مــورد	از	براهیــن	و	ارائــه	مثــال	می	پردازیــم:	)علــوی	
عاملــی	،	1381ش:	30(

1.	بیــان	»احدیــت«	و	»واحدیــت«	خداونــد	از	طریــق	ثبوتــی	کــه	در	سراســر	ســوره	
توحیــد	بــه	چشــم	می	خــورد،	تحلیــل	مرتبــه	احدیــت	در	ایــن	ســوره	گویــای	قاعــده	
»صــرف	الوجــود	ال	شــی	ء	و	ال	یتکــّرر«	می	باشــد	کــه	بــا	نگــرش	بــه	حقیقــت	وجــود	

در	سراســر	موجــودات،	بیانگــر	اثبــات	واجــب	و	ثبــوت	توحیــد	اســت.
ــُه ل ِإلــَه ِإلَّ ُهــَو «.  نَّ

َ
ــُه أ 2.	»برهــان	صّدیقیــن«،	از	طریــق	تحلیــل	ثبوتــی	آن:	»َشــِهَد اللَّ

)آل	عمران:	18(
ْم ُهــُم اْلخاِلُقوَن«.	

َ
ْم ُخِلُقوا ِمــْن َغْیــِر َشــيْ ٍء أ

َ
3.	اثبــات	واجــب	از	طریــق	»برهــان	امــکان«:	»أ

)35 )طور:	
4.	اثبــات	توحیــد	از	طریــق	تدبیــر	خلــق	و	»برهــان	خلــف«: »... ِإذًا َلَذَهــَب ُکلُّ ِإلــٍه ِبمــا 

َخَلــَق َو َلَعــال َبْعُضُهْم َعلــی  َبْعــض«.	)مؤمنون:	91(
ــَدتا«.  ــُه َلَفَس ــٌة ِإلَّ اللَّ ــْو کاَن ِفیِهمــا آِلَه ــع«:	»َل ــق	»برهــان	تمان ــد	از	طری ــات	توحی 5.	اثب

ــاء:	22( )انبی
ــد:	 ــد	و	می	فرمای ــتدالل	می	کن ــد	اس ــود	خداون ــر	وج ــرت	ب ــی	از	راه	فط 6. گاه
ــاِس  ْکَثــَر النَّ

َ
ــُم َو لِكــنَّ أ یــُن اْلَقیِّ ــِه ذِلــَك الدِّ ــاَس َعَلْیهــا ل َتْبِدیــَل ِلَخْلــِق اللَّ ِتــي َفَطــَر النَّ ــِه الَّ »ِفْطــَرَت اللَّ

ــوَن «. )روم:	30( ل َیْعَلُم
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ب( سنت
ایــن	شــیوه	پســندیده	بــا	ســنت	رســول	اکــرمk	تأییــد	و	تأکیــد	گشــت،	آن	چنــان	
کــه	حضرتــش	در	طــول	احتجاجــات	گوناگــون	خــود	بــا	اهــل	کتــاب	و	اندیشــمندان	
زمــان،	بــه	جــای	جواب	هــای	جدلــی،	بــا	القــای	قضایــای	کّلــی	بــه	پاســخ	ایــن	گــروه	

هّمــت	ورزیدنــد،	از	ایــن	نمونــه	اســت:
اتــی رســول الّلــه k یهــودى یقــال لــه: ســبخت، فقــال لــه: یــا محّمــد جئــت اســألك عــن رّبك، 
فــان اجبتنــی عمــا اســألك عنــه اتبعتــك و اّل رجعــت؛ فقــال لــه: ســل عّمــا شــئت! فقــال: أیــن 
رّبــك؟ فقــال k هــو فــی کّل مــكان، و لیــس هــو فــی شــی ء مــن المــكان بمحــدود. فقــال: 
فكیــف هــو؟ قــالk: کیــف اصــف ربــی بالكیــف، و الكیــف مخلــوق الّلــه، والّلــه ل یوصــف 

بخلقــه. )صــدوق،	1398ق:	310(
همیــن	شــیوه	پســندیده	توّســط	امامــان	معصــوم	b	پــی	گرفتــه	شــد،	آن	چنــان	کــه	

حضــرت	علــیg		بــه	عنــوان	یکــی	از	پیشــوایان	حکمــت	الهــی	محســوب	گردیــد.1
به	چند	مورد	از	کالم	معصومینb	برای	نمونه	اشاره	می	کنم:

۱. الحمــد لّلــه الــدال علــی وجــوده بخلقــه، و بمحــدث خلقــه علــی ازلیتــه، و باشــتباههم علی أن 
ل نســبة لــه. ل تســتلمه المشــاعر و ل تحجبــه الســواتر؛ لفتــراق الصانــع و المصنــوع و الحــاّد و 
المحــدود و الــرّب و المربــوب. الحــد بــال تأویــل عــدد، و الخالــق ل بمعنــی حرکــة و نصــب ... 
مــن وصفــه فقــد حــّده و مــن حــّده فقــد عــّده و مــن حــّده فقــد ابطــل ازلــه. )نهــج	البالغــه:	

خطبــه	150(
۲. و فــی التوحیــد و تفســیر المــام g  قــال رجــل للصــادق )علیــه الســالم( یــا بــن رســول الّله: 
دلنــی علــی الّلــه مــا هــو؟ فقــد اکثــر علــی المجادلــون و حیرونــی فقــال یــا عبــد الّلــه هــل رکبــت 
ســفینة قــط قــال بلــی قــال فهــل کســرت بــك حیــث ل ســفینة تنجیــك و ل ســباحة تغنیــك؟ 
قــال بلــی قــال فهــل تعلــق قلبــك هنــاك ان شــیئا مــن الشــیاء و قــادر علــی ان یخلصــك مــن 
ورطتــك؟ قــال بلــی قــال g  فــذاك الشــي ء هــو الّلــه القــادر علــی النجــاء حیــن ل منجــی و 

علــی الغاثــة حیــن ل مغیــث.	)فیــض،	1406ق،	ج	1:	50؛	صــدوق،	1398ق:	231(
امام	حسینg		در	قسمتی	از	دعای	عرفه	میفرماید:	 	.3

کیــف یســتدل علیــك بمــا هــو فــی وجــوده مفتقــر الیــك أ یكــون لغیــرك مــن الظهــور ما لیــس لك 
حتــی یكــون هــو المظهــر لــك؟ متــی غبــت حتــی تحتــاج الــی دلیــل یــدل علیــك؟ و متــی بعدت 
ــزال علیهــا رقیبــا و  ــار هــی التــی توصــل الیــك؟ عمیــت عیــن ل تــراك و ل ت حتــی تكــون اآلث
1 ابــن ابــی الحدیــد در شــرح نهــج البالغــة: ج 6: 371 خطبــه 86 مــی گویــد:» امــا الحكمــة، البحــث فــی المــور اللهیــة، فلــم 
یكــن مــن فــّن أحــد مــن العــرب و ل نقــل فــی جهــاز اکابرهــم و اصاغرهــم شــی ء مــن ذلــك اصــال، و اّول مــن خــاض فیــه مــن 
العــرب علــّی )علیــه الســالم( و لهــذا تجــد المباحــث الدقیقــة فــی التوحیــد و العــدل مبثوتــة عنــه فی فــرش کالمــه و خطبــه، و ل 

تجــد فــی کالم احــد مــن الصحابــة و التابعیــن کلمــة واحــدة مــن ذلــك«. )ر. ک: مــا هــو علــم الــكالم: 103- 104(
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خســرت صفقــة عبــد لــم تجعــل لــه مــن حبــك نصیبــا.	)فیــض	کاشــانی،	1406ق،	ج	1:	488(
بــاری	انســان	ایــن	بهتریــن	موجــود	خلقــت	می	توانــد	تــا	بی	نهایــت	پیــش	بتــازد	و	

بــه	جائــی	رســد	کــه	بقــول	رســول	اهلّلk:	»ابیــت عنــد ربــی یطعمنــی و یســقینی«.

نتیجه
ــاری	 ــود	ب ــات	وج ــرای	»اثب ــتداللی	ب ــه	اس ــه	جنب ــی	ک ــی	روش	های ــس	از	بررس پ

ــم: ــاره	می	کنی ــا	اش ــه	آنه ــل	ب ــه	در	ذی ــیدیم	ک ــی	رس ــه	نتایج ــت،	ب ــی«	داش تعال
1.	اغلــب	براهینــی	کــه	مــورد	اعتــراض	و	شــبهه	واقــع	شــده،	از	صــورت	یــا	تقریری	
تــام	و	صحیــح	برخــوردار	نیســت؛	برخــی	از	آنهــا	نظیــر	»برهــان	وجــودی«،	یــا	»برهــان	
اخالقــی«	معیــب	و	فاســد	هســتند،	بعضــی	دیگــر	ماننــد:	»برهان	حرکــت«	یا	»حــدوث«،	

در	صورتــی	کــه	بــه	گونــه	ای	خالــی	از	عیــب	عرضــه	شــوند	هــم	ناقص	هســتند.
2.	هــر	چنــد	کــه	متقن	تریــن	راه	بــرای	شــناخت	خداونــد	متعــال	راه	قلــب	اســت	که	
انســان	بــا	شــهود	علــم	حضــوری	بــه	معرفــت	حــق،	بــه	انــدازه	ســعه	وجــودی	خــود،	
ــم	حضــوری	 ــت	و	عل ــر	اســت	چــون	معرف ــن	شــناخت	خطاناپذی ــل	می	شــود.	ای نای
اســت	کــه	در	آن	عالــم	معلــوم	را	بــی	واســطه	مــی	یابــد،	امــا	در	بــه	روش	عقلــی	هــم	

تأکیــد	شــده	اســت.
3.	از	دیــدگاه	اســالم	و	قــرآن	ایمــان	و	بــاور	قلبــی	و	فکــری	خــوب	اســت	اّمــا	یقیــن	
و	یافتــن	باالتــر	از	آنســت	و	توصیــه	اســالم	اینســت	کــه	بقــدری	بایــد	در	ایــن	راه	رفــت	

ــا	خــدای	را	یافت. ت
4.	بــرای	»اثبــات	وجــود	خداونــد«،	طــرق	متعــددی	وجــود	دارد،	امــا	در	حقیقــت	
بایــد	گفــت:	طریــق	کتــاب	و	ســنت	جامــع	همــه	ایــن	طــرق	اســت	و	مــا	زاد	بــر	آنهــا	

اســت	و	کمــاالت	آنهــا	را	دارا	و	از	نقائــص	آنهــا	مبــّرا	اســت.
5.	بهتریــن	تقریــر	از	برهــان	صدیقیــن	و	یــا	بــه	عبارتــی	بهترین	برهــان	بــرای	»اثبات	
وجــود	خداونــد«	را	عالمــه	طباطبایــی	بیــان	فرمودنــد،	بــه	دلیــل	اینکــه	:	بــه	هیــچ	مقدمه	

ای	وابســته	و	نیازمنــد	نیســت	و	نتیجــه	آن	بدیهــی	بــودن	اصــل	وجــود	واجب	اســت.



منابع و مآخذ
قرآن	کریم 	-
نهج	البالغه 	-

تمیمــی	آمــدی،	عبــد	الواحــد	بــن	محمــد،	)1410ق(،	غــرر	الحکــم	و	درر	الکلــم	،		-	
قــم:	دار	الکتــاب	اإلســالمي		.

	طبــری	آملــی	صغیــر،	محمــد	بــن	جریــر	بــن	رســتم،	)1413ق(،	دالئــل	اإلمامــۀ،	قــم:	-	
بعثت.		

لیثی	واسطی،	علی،	)1376ش(،	عیون	الحکم	و	المواعظ،	قم:	دار	الحدیث		.-	
مجلســی،	محمــد	باقــر	بــن	محمــد	تقــی،	)1404	ق(،	مــرآۀ	العقــول	فــي	شــرح	أخبار	-	

آل	الرســول	،	تهــران:	دار	الکتب	اإلســالمیۀ.
محمدي	،	علی،	)1378	ش(،	شرح	کشف	المراد،	چهارم	،	قم:	دار	الفکر.-	
صــدر	الدیــن	شــیرازی،	محمــد	بــن	ابراهیــم،	)1383	ش(،	شــرح	أصــول	الکافــی،		-	

تهــران	:	مؤسســه	مطالعــات	و	تحقیقــات	فرهنگــی.
قرشــی	بنایــی،	علــی	اکبــر،	)1412	ق(،	قامــوس	قــرآن	،	ششــم،	تهــران	:	دار	الکتــب	-	

االســالمیۀ.
ــردات	-	 ــق	مف ــه	و	تحقی ــن	محمــد،	)1374	ش(،	ترجم ــی،	حســین	ب راغــب	اصفهان

ــران:	مرتضــوي	. ــرآن	،		مترجــم:	خســروی،	غالمرضــا،	دوم،		ته ــاظ	ق الف
ــرآن	،	اول،	-	 ــاظ	الق ــردات	ألف ــن	محمــد،	)1412	ق(،	مف ــی،	حســین	ب راغــب	اصفهان

ــدار	الشــامیۀ	. بیــروت-	دمشــق:	دار	القلــم-	ال
عســکری،	حســن	بــن	عبــداهلل،	)1400	ق(،	الفــروق	فــي	اللغــۀ،	بیــروت	:	دار	اآلفــاق	-	

الجدیدۀ.
خاتمی،	احمد،	)1370	ش(،	فرهنگ	علم	کالم	،	اول،	تهران	:	انتشارات	صبا.-	
ــران:	-	 ــوم،	ته ــالمي	،	س ــارف	اس ــگ	مع ــر،	)1373	ش(،	فرهن ــید	جعف ــجادی،	س س

ــران. ــگاه	ته ــارات	دانش انتش
بستانی،	فؤاد	افرام،	)1375ش	(،	فرهنگ	ابجدی،	دوم،	تهران:	انتشارات	اسالمي.-	
ــزم	-	 ــم	:	زم ــیعه،	دوم،	ق ــگ	ش ــالمی،	)1386	ش(،	فرهن ــات	اس ــکده	تحقیق پژوهش

ــت. هدای
ــروت:	دار	-	 ــوار،	بی ــن	محمــد	تقــی،	)1403	ق(،	بحــار	األن ــر	ب مجلســی،	محمــد	باق

ــاء	التــراث	العربــي. إحی
حســین	زاده،	محمــد،	)1380	ش(،	فلســفه	دیــن،	دوم،	قــم:	بوســتان	کتاب	انتشــارات	-	

دفتــر	تیلبغات	اســالمی.



جــوادی	آملــی،	عبــداهلل،	)1384	ش(،	تبییــن	براهیــن	اثبــات	خــدا،	تحقیــق	حمیــد	-	
پارســا	نیــا،	چهــارم،	قــم:	مرکــز	نشــر	اســراء.

حســینی	تهرانــی،	ســید	محمــد	حســین،	)1426	ق(،	امــام	شناســی،	ســوم	،	مشــهد:	-	
عالمــه	طباطبایــی	.

طباطبایــی،	ســید	محمــد	حســین،	)1394	ش(،	بدایــه	الحکمــه،	،	ترجمــه:	شــیروانی،	-	
نوزدهــم،	قــم:	انتشــارات	دارالعلــم.

ــران:	-	 ــفی،	اول،	ته ــگ	فلس ــدی،	)1366	ش(،	فرهن ــی	دره	بی ــل؛	صانع ــا،	جمی صلیب
انتشــارات	حکمــت.

علــوی	عاملــی،	میــر	ســید	احمــد،	)1381	ش(،	عالقــۀ	التجریــد،	ناجــی،	حامــد،	اول،	-	
تهــران:	انجمــن	آثــار	و	مفاخــر	فرهنگي	.

ابــن	بابویــه	صــدوق،	محمــد	بــن	علــی	،	)1398	ق(،	التوحیــد،	حســینی،	هاشــم	،	اول،	-	
قــم:	جامعــه	مدرســین،	ایــران.

ــي	،	اول،	-	 ــی	،	)1406	ق(،	الواف ــاه	مرتض ــن	ش ــن	ب ــد	محس ــانی،	محم ــض	کاش فی
ــالم	. ــه	الس ــی	علی ــن	عل ــر	المؤمنی ــام	أمی ــه	ام ــان:	کتابخان اصفه

ــۀ،	-	 ــج	البالغ ــرح	نه ــي	ش ــۀ	ف ــاج	البراع ــب	اهلل،	)1400ق(،	منه ــرزا	حبی ــی،	می خوئ
ــالمیۀ. ــۀ	االس ــران:	المکتب ــارم،	ته چه

طوسی،	نصیرالدین،	)1389ش(،	اساس	االقتباس،	اول،	قم:	فردوس.-	
طباطبایی،	محمد	حسین،	)1378ش(،	نهایۀ	الحکمۀ،	تهران:	دانشگاه	الزهراء.-	
	-.>	http://fa.wikishia.net	<	شیعه	ویکی	سایت





ملخص العربية



13
95

اء 
شت

و ال
ف 

خری
/ ال

لى 
ألو

نة ا
الس

 / 
ل"

"تأم
سية 

درا
ح ال

لمن
لة ل

مج

التعددية الدينية في ظل المدارس الصوفية الروحية الحديثة 
محمد رضا ناصري

الخالصة 
ــر  ــع التفكی ــل م ــي التقاب ــة - ف ــد الحداث ــا بع ــر - م ــرف التفكیرالمعاص ــأة: یعت النش
الحدیــث بــدور الــروح الساســي في تعریــف الماهیــة، و یعــارض انفصــام الحیاة البشــریة 
الــی عامــة و خاصــة و الــی علمانیــة و دینیــة و ینقدهــا. إن الحســاس بالفــراغ والضیــاع 
ــروب و  ــبب ازدادت الح ــذا الس ــر، و له ــا الحاض ــاکل عصرن ــم مش ــن أه ــة م و الالهدفی
ازداد القتــل و النتحــار یومــا بعــد یــوم ، و نتائــج الدراســات تــدل علــی أّن هــذه العوامــل 
هــي التــي تســببت فــي ظهــور هــذه المعتقــدات و المــدارس الحدیثــة و التعددیــة الدینیــة 

الحدیثــة.

ــة  ــث ، الروحی ــوف الحدی ــة ، التص ــة الدینی ــة ، التعددی ــات: التعددی ــاح الكلم مفت
ــة.  ــة الروحی ــاء الهوی ــة ، بن ــة الدینی ــاء الهوی ــة ، بن الحدیث
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نظرة على الغلو و رد على الغالة
راضیة ناطقي

الخالصة 
یعتبــر الغلــو تیــار انحرافــي عــن الدیــن و التدیــن ، و منــذ القــدم کان الغــالة یعرفــون 

بمعضلــة و ظاهــرة مرفوضــة فــي  الثقافــة الســالمیة لــدى المســلمین. 
ان الغلــو فــي اللغــة یعنــي الزیــادة و التطــرف الخــارج عــن الحــد، و الغــالة هــم الذیــن 
کانــوا ینســبون الــی المــام علــي و ذریتــه علیهــم الســالم نســبة الربوبیــة ، نتیجــة للجهــل 
و الحــب المفــرط لعــوام الشــیعة تجــاه الئمــة المعصومیــن b . و حــب الجــاه و المــال 
مــن قبــل قــادة الغــالة هــي مــن أهــم عوامــل نشــأة الغلــو و الغــالة علــی مــّر التاریــخ . و 
اســتنادا الــی اآلیــات و الروایــات و مواقــف اهــل البیــت )ع( مــن الغــالة ، و کذلــك مخالفة 
الكثیــر مــن العلمــاء و المتكلمیــن مــن الشــیعة المامیــة مــع الغــالة و مواجهتهــم یثبت لنا 
عــدم جــواز هــذا التجــاه و بطــالن هــذا العتقــاد . و علــی ســبیل المثــال جــاء فــي زیارة 
الجامعــة الكبیــرة الكثیــر مــن فضائــل أهــل البیــت b ولكــن لنــرى فیهــا أّي عبــارات 
أو الفــاظ  تــدل علــی الغلــو. و فــي الختــام ســنرد علــی آراء بعــض العلمــاء الكــرام الذیــن 
ینزلــون قیمــة أهــل البیــت الــی مســتوى العلمــاء التقیــاء، و ســنتطرق علی هــذا القــول بأّن 
.b الشــیعة المامیــة تنســب الصفــات الخارقــة  أو مــا فــوق البشــر الــی أئمــة اهل البیــت

مفتاح الكلمات: الغلو، الغالة، أهل البیت b، الشیعة.
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الوهابية و محو اآلثار االسالمية
سیدجعفرحسینی 

الخالصة 
وضعــت الســس الفكریــة للحرکــة الوهابیــة بواســطة ابــن تیمیــة و قّومــت بیــد محمد 
ــن  ــاز الم ــا جه ــة و خصوص ــرات الغربی ــزة المخاب ــاعدة أجه ــاب و بمس ــن عبدالوه ب
البریطانــي، لّن المســتعمرین کانــوا بصــدد ایجــاد حــروب داخلیة بیــن المســلمین، و لهذا 
فقــد اســتعانوا بالخــط الوهابــي و التكفیــري  لیحققــوا اهدافهــم . و البحــث المعــروض 
امامكــم ســیتناول هــذا الموضــوع ، ففــي البدایــة ســنتطرق الــی امــام  الوهابیــة و آل ســعود 
ــّم فــي الفصلیــن  و ارتباطهمــا ببعضهمــا البعــض و نذکــر قلیــال مــن جنایاتهــم و مــن ث
التالییــن سنســلط الضــوء علــی  هــذا الموضــوع بــأّن الوهابیــة هــم آلــة بیــد الغــرب ، حیث 
بمحوهــم و خرابهــم لكثیــر مــن اآلثــار الســالمیة لحقــوا دمــارا کبیــرا بالعالــم الســالمي، 
و فــي الوقــت الراهــن یســیرون ضمــن خارطــة تؤّمــن مصالــح الكیــان الصهیونــي و العالــم 

الغربــي.

مفتــاح الكلمــات: الســلفیة، التكفیریــة، محمــد بــن عبدالوهــاب، آل ســعود، اآلثــار 
الثقافیــة و التاریخیــة، الســتعمار.
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أسباب ميول الناس الى بعض المستحّبات
حسین جعفرى

الخالصة 
نحــاول فــي هــذا المقــال تســلیط الضــوء علی ظاهــرة میــول بعض النــاس الــی العمل 
بالمســتحّبات و تــرك الواجبــات، و لــو أّن الســالم أکــد في کثیر مــن الموارد علــی العمال 
المســتحبة، و لكــن فــي بعــض الحیــان یــؤدي العتناء بالمســتحبات الــی تــرك الواجبات 
کــي لیفوتهــم ذلــك العمــل المســتحب ، فهنــا تــرى العمــل بالعمال التــي یكــون ظاهرها 
دینیــا فقــط ، و لكــن بالحقیقــة هــي تخالــف الشــریعة و النــص و تضــم فــي اصلهــا صــورا 
مــن الریــاء و الســراف و البــذخ، فــي حیــن أن کثیــرا مــن الباحثیــن فــي المجــال الدینــي 
والدعــاة لــم یأخــذوا هــذه الظاهــرة بنظــر العتبــار بشــكل جــدي و مطلــوب. و قــد تنــاول 
الباحــث فــي هــذا المقــال أمــورا کمعرفــة مفهــوم الواجــب، و الفــرق بیــن الواجــب و الالزم 
، و مفهــوم المســتحب ، و اقســام المســتحب فــي الســالم، و اقســام الواجــب، و أهمیــة 
ــی بعــض النــاس عــن الواجبــات و  الواجــب و المســتحب فــي الســالم، و أســباب تخّل
الهتمــام بالمســتحّبات، و حــاول الترکیــز علــی ظاهــرة المیول الــی بعض المســتحبات، و 

تعریفهــا کمعضلــة اجتماعیــة اساســیة تهــدد المجتمات الســالمیة.

مفتاح الكلمات: السالم، الناس، العتناء، المیول، الواجبات، المستحبات.
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دراسة حول اعادة المعدوم من منظار الالهوتيين والفالسفة المسلمين
علی ضیایی

خالصة البحث
بني هذا البحث علی أساس السئلة التالیة :

ما ذا یعني لفظ العادة ؟
ما معنی اعادة المعدوم ؟

من الذین قالوا بحصول اعادة المعدوم و لي سبب ؟
من الذین قالوا باستحالة اعادة المعدوم و ما هي حججهم ؟

کیف یعالج موضوع المعاد بعد الطالع علی مفهوم اعادة المعدوم ؟
ســنتطرق فــي هــذا البحــث علــی مفهــوم اعــادة المعــدوم مــن منظــار الالهوتییــن و 
الفالســفة، و علــی المــور التــي تتعلــق بحصــول اعــادة المعــدوم مــن المعــاد الجســماني 

عنــد الالهوتییــن.
حاولنــا فــي هــذا البحــث أن نجیــب علــی الســئلة المطروحــة فــي خالصــة البحــث و 

أن نبیــن لكــم وجهــة نظرنــا مــن خــالل دراســتنا للموضــوع اعــاله.

مفتــاح الكلمــات: العــادة المعــدوم، العــادة، المعــاد الجســماني، تكــرر 
الوجود،الوجــود.
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تحقق البراهين على وجود الله
علیرضا عبداللهی سیستانی

إّن أهمیــة و مفهــوم کل علــم مرهــون بموضوعــه، و بنــاءا علــی هــذا المــالك الكّلــي 
فــاّن أعظــم علــم هو علــم التوحیــد، لــذا معرفة الحقیقــة البدیــة تعــّد مقدمــه ضروریة لي 
عمــل أو انجــاز. و طــرق و ســبل الوصــول الــی هــذه المعرفــة هــي بعــدد أنفــس الخالئــق 
و الكائنــات، و مــن وجهــة نظــر القــرآن الكریــم و الســّنة علــی الرغــم  مــن أن الیمــان و 
التصدیــق القلبــي و الفكــري ممــدوح و جیــد، ولكــن الیقیــن و الطمئنــان القلبــي یقــع في 
مرتبــة اعلــی، وهنــا تتطلــب الحاجــة إقامــة براهیــن تثبــت وجــود الــرب لتقتنــع النفــس 
البشــریة. و هــذا البحــث ســیناقش البراهیــن المرتبطــة بالــذات اللهیــة معتمــدا  الطــرق 
الســتدللیة فیــه، کبراهیــن الحــدوث، و برهــان الوجــوب والمــكان، و برهــان الصدیقیــن 
ــي  ــة الطباطبائ ــر العالم ــو تقری ــان ه ــل بره ــأن أفض ــول ب ــا الق ــم، و یمكنن ــان النظ و بره
الــذي یجمــع بیــن الكتــاب و الســنه و یزیــد عنهمــا و عــالوة علــی هــذا یضــم بحثــه کافــة 

ایجابیــات و فضائــل براهیــن الكتــاب و الســنة دون نقــل ســلبیاتهما.  

ــفة،  ــرب، الفالس ــود ال ــه، وج ــود الل ــات، وج ــن، الثب ــات: البراهی ــاح الكلم مفت
ــل. ــون، الدلی الالهوتی
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Check proofs for the existence of God*
Alireza Abdollahi**

Abstract
The greatness and superiority of any knowledge is based on great-

ness of its subject. According to this general criteria, "monotheism" is 
the most valuable knowledge. Therefore, knowledge as to the eternal 
reality is the beginning of any action and movement. The paths to this 
knowledge are as many as the number of the creatures. From the view-
point of Islam and the Qur'an, although the faith of heart and mind 
is good, but certainty and finding is better. Therefore, we should use 
arguments for proving the existence of God that are convincing for the 
spirit of mankind.

The present paper has studied the arguments proving the existence 
of Allah, emphasizing on the methods that have reasoning aspects, 
among which are the proofs of creation, necessity and possibility, the 
veracious and discipline. It can be said that Allamah Tabataba'ee's pre-
sentation is the best proof, and the method of the Qur'an and Sunnah is 
the most comprehensive one, since it has the advantages of all the other 
methods and is free of their defects.

Key words: arguments, proof, God's existence, philosophers, theo-
logians, reason. 
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** Researcher (student) of Islamic Theology, Alireza.abdollahi1@gmail.com



En
gl

ish
 A

bs
tra

ct
s

The study of Restoration of Non from perspective of 
the Islamic theologians and philosophers*

Ali Ziya'ee**

Abstract
The present paper is based on the following questions:
What is the meaning of "Restoration"?
What is "Restoration of Non"?
Who have seen Restoration of Non, possible? And why? 
Who have seen it impossible? And why?
After knowing the meaning of Restoration of Non, how can we 

solve the issue of resurrection?
Two ideas of the theologians and philosophers about Restoration of 

Non and the issues that the theologians have propounded about Res-
toration of Non in physical resurrection are studied in the paper. The 
paper has tried to answer the above mentioned questions and explain 
what it has concluded from the study.

Key words: Restoration, Non, Restoration of Non, resurrection, 
physical resurrection, repetition of existence, existence.
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The causes of people's tendency to some of the Recom-
mended*

Hussain J'afari**

Abstract
The present paper studies and critiques the tendency of people to 

some recommended and getting away from the obligatory. Although 
the recommended edicts are important in Islam and there are many 
results and awards promised for them, but sometimes a recommended 
edict becomes so important for some people that replaces the obligato-
ry ones. Furthermore, some so called religious practices are done with 
profusion, extravagance and luxuriousness contrary to the commands 
of Allah and the prophet, while many of the religious researchers and 
preachers do not pay attention to this kind of issue as they should. 

The present paper has studied the definition of obligatory (Wajib), 
the difference between obligatory and necessary, the definition of rec-
ommended (Mustahab), the types of obligatory, the importance of 
obligatory and recommended edicts in Islam and the causes of people's 
tendency to some of the Recommended edicts and getting away from 
the obligatory ones, and has propounded the issue as a fundamental 
problem in the Islamic societies.

Key words: Islam, people, tendency, the obligatory, the recom-
mended. 
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Wahhabism and destruction of the Islamic monuments*
Sayed J'afar Hussaini**

Abstract
The bases of Wahhabism thought was established by Ibn Taymiah 

and fortified by Muhammad Ibn Abdul Wahhab and intelligence ser-
vices of the colonialists especially the Britain, since the colonialists 
were seeking to create internal conflicts in the Islamic world and to 
achieve this aim, employed Wahhabism and the Takfirists. The present 
paper studies this problem. At first, the identity of the leader of Wahha-
bism, Al Saud and their connection and some of the crimes they have 
committed are studied. Then the last two sections discuss Wahhabism 
as a tool in the hands of colonialism which has inflicted many damages 
to the Islamic world by destroying the Islamic monuments and now 
works for the interests of Israel and the west.

Key words: Salafi, Takfir, Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Al 
Saud, colonialism, cultural and historic monuments.    

           

* Article Received On:1395/9/12  And Accepted On: 1395/10/21

** Researcher (student) Jurisorudence And Islamic Wisdom



Bi
an

nu
al

 S
tu

de
nt

 Jo
ur

na
l o

f T
a, am

m
ol

/ V
ol

. 1
، N

o.
 2

، F
al

l A
nd

 W
in

te
r 2

01
6

A look at exaggeration and a critique of the exaggera-
tors*

Razyah Nateqi**

Abstract
Exaggeration is a deviation in religion and religiousness and the ex-

aggerators has always been known as a dilemma in the Islamic culture. 
Exaggeration means going beyond the due measures, and the ex-

aggerators are those who believe Imam Ali and the other Imams are 
gods. The ignorance and inordinate love by some naive Shi'as and de-
sire of some leaders of the exaggerators to reaching wealth and power 
are among the motives of the exaggerators.

By reference to the verses and the Hadiths and the positions taken 
by Ahl Al – Bait and also opposition of the Shi'a theologians and schol-
ars to the exaggerators, the falseness of the belief can be proved. The 
great comprehensive Ziarat is full of the excellences of the Imams but 
no exaggeration is included in it.

At the end, the idea of those who have reduced the position of the 
Imams to the pious Ulama and claimed that Shi'as attribute ultra-hu-
man characteristics to their Imams is critiqued.

Key words: exaggeration, exaggerators, Ahl Al-Bait, Shi'a.  
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Religious pluralism in the mirror of the new spiritual 
theosophies*

Muhammad Reza Naser Zadeh **

Abstract
The postmodern reaction against the modern thinking recognizes 

the fundamental role of spirituality in definition of identity and chal-
lenges the division of the people's life to private and public field or 
secular and holy. Futility, confusion and aimlessness are among the 
crises of the present time, and therefore, the wars, murder and suicide 
are spreading. The findings of the present research show that the above 
mentioned phenomena are the main factors of emergence of the new 
theosophies and the issue of religious pluralism.

Key words: pluralism, religious pluralism, new theosophies, new 
spirituality, religious identification, spiritual identification.
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