باسمه تعالی
بحثی تحلیلی-تاریخی از عالمه طباطبائی
پیرامون سیر تطور تفکر اسالمی جهت درک ضرورت و اهمیت بازگشت امت اسالمی به قرآن
نظرى اجمالى و كوتاه در تاريخ تفكر اسالمى مىاندازيم تا ببينيم امت اسالم با همه اختالفى كه در طوائف
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و مفهاه

آن هست چه طريقهاى را در تفكر سلوك كردند ،البته قبال اين نكته را خاطرنشان مىسازيم كه مفا در ايفن ب فه بفه ف
بودن يا باطل بودن اين مهاه

نمىپردازيم ،تنها عوارض و ت ولى را كه در منط قرآن رخ داده از نظر گهرانده موافقفت

و مخالفت آن را اثبات نموده و ت كيم مىكنيم ،تى در اين ب ه كارى به افتخارهايى كه موافقين كرده و عهرهايى كفه
مخالفين آوردهاند نداريم ،نه به ريشه آن رفها كارى داريم و نه به شاخ و برگهايش ،چون پرداختن بفه آن رفهفا طريقفه
ديگرى است از ب ه ،ال چه اينكه مههبى باشد يا نباشد.
 .1وضع علمى مسلمانان در عهد رسول اللَّه

مردم در عهد رسول خدا

(منظورمان ايام اقامت آن جناب در مدينه است) جديد العهد با تعفاليم اسفالمى بودنفد ،و

الشان در تدوين علوم و صناعات شبيه تر به ال انسانهاى قديمى بود كفه بفا نهنفى سفاده و فيفر فنفى بفه ب مهفاى علمفى
مىپرداختند ،البته با همه عنايتى كه به ت صيل و ت رير علم داشتند ،و لها در آفاز اولين قدمى كه برداشتند فف قفرآن و
قرائت آن و سپس ف ا اديه بود ،يعنى سخنانى كه از رسول خدا

و با يك واسطه از آن جناب مفىشفنيدند فف

مىكردند ،و از ف براى ديگران نقل مىنمودند ،چون (به جز افرادى كه اى بسفا از عفدد انگشفتان تزفاوز نمفىكردنفد)
كسى نوشتن را نمىدانست ،قدم دومى كه در مسير علم برداشتند مختصر مناظراتى در خصوص علم كالم بفود ،كفه يفا در
بين خود داشتند و يا با بعضى از فير مسلمانان و صا بان مهاه

بيگانه -مخصوصا يهوديان و مسي يان ،چون قبائلى از اين

دو ملت در شبه جزيره عربستان و در بشه و شام مىزيستند ،از همين جا بود كه علم كالم پيدا شفد ،اشفتلال ديگفرى كفه
مسلمانان داشتند نقل و روايت اشعار بود كه خود يك سنت قديمى عرب بود ،ولى اسالم اهتمفامى بفه امفر آن نكفرد و در
كتاب مزيدش تى يك كلمه شعر و شعرا را نستود سنت رسول خدا (ص) نيز پر و بالى به آن نداد.
 .2وضع علمى مسلمانان پس از رحلت رسول اکرم

اين وضع بود تا وقتى كه رسول خدا (ص) ر لت نمود ،و مساله خالفت جريانى به خود گرفت كفه معفروا اسفت ،و
اختالا ناشى از مساله خالفت بابى به ابواب علم كالم افزود ،و يكى ديگر از مسائل علم كالم شد كه دانشمندان اسفالمى
را به خود مشلول كرد...
و چون آوازه اسالم بلند شد و قلمرو آن در اثر فتو ات عظيمى كه در عهد وى رخ داد ،گسفترش ياففت .مسفلمانان از
تعم در مسائل علمى و روابط علوم و ترقى در مدارج آن باز ماندند ،ال يا بفدين جهفت بفود و يفا بفراى اينكفه خفود را

 .1الميزان فی تفسيرالقرآن ،ج ،5ص182-171
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نيازمند به توسعه علم و بسط مسائل علمى نمىدانستند ،چون در آن روزگاران علم چيزى نبود كه فضيلت و اهميتش بفراى
بشر معلوم شده باشد ،و به همان مقدار براى انسان م سوس بود كه آثار آن را ديده باشند ،و معلوم است كه علمى كه اثفر
م سوسى براى بشر آن روز داشته همان صنعت بوده ،امتى آن را در امتى ديگر مىديده و مىشناخته.
عرب گرديد آن فريزههاى جاهالنه عرب كه در اثر تربيفت

از سوى ديگر با فتو ات پى در پى و پر اهميتى كه نصي

اسالمى فروكش شده بود ،بار ديگر سر به طليان كشيد ،فرورها و نخوتها بار ديگر سركشفى آففاز كفرد و در نتيزفه بفه
تدريج و آرام آرام رو يه امتهاى مستكبر و استعمارگر را به خود گرفتند ...و معلوم است كفه نفسفيات آن چنفانى در سفير
علمى و مخصوصا در تعليمات قرآنى اثر گهاشت .و آن مقدار معارفى كه از دين داشتند و سير علمى تا آن فدى كفه در
ساب پيش رفته بود متوق

شد ،يعنى اشتلاالت علميشان من صر در قرائت قرآن بود ،قرائتى منسفوب بفه زيفد بفن ثابفت و

قرائتى منسوب به ابى و ابن مسعود و فير آنان بود.
 .3علم حدیث در دوران صحابه و تابعین

و اما ديه در آن زمان به ن و چشمگيرى رواج يافت و نقل و ضبط ا اديه بسيار شد ،به دى كفه عمفر بعضفى از
ص ابه را از نقل ديه نهى كرد ،زيرا او زياده از د ديه گفته بود ،از سوى ديگر عدهاى از اهل كتاب بفه اسفالم در
آمدند و م دثين كه كارشان نقل ديه بود
مطال

بسيارى از آنان در باره اخبار كتابهايشان و داستانهاى انبيايشان و امتهايشان را شفنيدند و شفنيدههفاى خفود را بفا

آنچه از ا اديه كه از رسول خدا (ص) شنيده و ف كرده بودند مخلوط نموده ،و جعل ا اديه دروففين و دسفتبرد در
ا اديه ص يح را شروع كردند كه امروز در ميان ا اديمى كه از طرق صف ابه و راويفان صفدر اول از رسفول خفدا (ص)
نقل شده مقدار بسيار زيادى از اين كلمات دروفين و بريده بريده يافت مىشود كه قرآن كريم بفه ظفاهر الففاظش آنهفا را
دفع مىكند و عمده سببى كه باعه اين دستبردها شد چند امر بود.
اول ا ترام بسيار زيادى بود كه مردم براى همنشفينى رسفول خفدا (ص) و بفراى فف

فديه معتقفد بودنفد ،و تفى

افرادى را هم كه رسول خدا (ص) را نديده بودند و تنها از اص اب آن جناب ا اديمى نقل مىكردند مزيتى بر ساير مفردم
قائل بودند ،و آنان را تعظيم مىكردند ،و همين جهت باعه شد كه هر كسى -چه الي و چه ناالي  -بفراى اينكفه در بفين
جامعه سر و گردنى از سايرين بلندتر داشته باشد ،به نقل فديه پرداختفه و خفود را م فدر و راوى قلمفداد كنفد ،تفى
كسانى هم كه يهودى بودنشان يا نصرانى بودنشان مسلم بود با اين ال به صرا اينكه ديه نقل مفىكفرد در جامعفه آن
روز جا مىافتاد و م ترم مىشد ،و قهرا براى اينكه اين م در از آن ديگرى جلو بزند و م ترمتر شود هر چفه از دهفانش
در مىآمد به عنوان ديه مىگفت.
عامل دوم جعل ديه ،رص شديدى بود كه اين افراد در ف

ديه داشتند همين رص در ف

ديه و نقل

آن نمى گهاشت كه در باره درستى و نادرستى ديه و تدبر در معناى آن و مخصوصا عرضفه كفردن آن بفر كتفاب خفدا
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دقت كنند ،با اينكه قرآن كريم اصل دين بود و ساختمان دين بر اين پايه و اصل نهاده شده بفود ،ففروع ديفن از ايفن اصفل
ريشه مى گرفت ،رسول خدا (ص) هم بطورى كه در نقل معتبر آمده سفارش اكيد كرده بود كه هر سخنى را از هفر كسفى
نپهيرند ،بلكه شنيدههاى خود را بر قرآن كريم عرضه كنند ،در صورتى كه مخال

قرآن بود رهايش كننفد ،و در فديه

معتبر فرموده بود ":ستكمر على القاله" بزودى ديه تراشان عليه من زياد مىشوند و ا اديمى ديگر از اين قبيل.
همين معنا فرصتى شد براى اينكه ا اديه جعلى و دروفينى در مفورد صففات خفدا و اسفماا و افعفال او و نيفز در بفاره
للزشهايى كه به انبياى گرامى نسبت داده شده ،و اعمال زشت كه بفه رسفول خفدا (ص) نسفبت داده شفده و آن جنفاب را
مشوه جلوه داده ،و در باره خرافاتى در خلقت و ايزاد و داستانهاى دروفينى از امتهفاى گهشفته و در بفاره ت ريف

شفدن

قرآن و مسائل ديگرى از اين قبيل در دست و دهنها بگردد ،ا اديمى كه دست كمى از خرافات تورات و انزيل ندارد.
نتيزه اين وضع آن شد كه تقدم و ع مل در بين قرآن و ديه تقسيم شود ،يعنى تقدم و ا ترام صفورى از آن قفرآن و
اخه و عمل از آن ديه شود ،و در اندك مدتى قرآن از يه عمل متروك گردد ،و اين سيره نكوهيده يعنفى مسفام ه
در عرضه ديه بر قرآن ،هم چنان در بين امت استمرار يافت و تا به امروز نيز عمالً استمرار يافته ،هر چند كه امفت آن را
به زبان انكار نموده و ناپسند مى داند ،قرآن كريم نيفز از آن پيشفگويى كفرده و فرمفوده كفه رسفول خفدا (ص) در قيامفت
خواهد گفت پروردگارا امت من قرآن را متروك گهاشتند ،اال عدهاى قليل كه در هر عصرى از اين ان راا دور ماندند.
و همين مسام ه و سهلانگارى عينا يكى از اسبابى بود كه باعه شد بسيارى از خرافات قومى و قبيلهاى كفه هفر قفومى
در قديم به آن معتقد بودند بعد از مسلمان شدنش نيز به عنوان يك اعتقاد دينى باقى بماند ،آرى ممل معروا مفىگويفد":
الداا يزر الداا" درد ،دردى ديگر مىزايد.
عامل سوم در جعل ا اديه ماجرايى بود كه بعد از ر لت رسول خدا (ص) در مساله خالفت پيش آمفد و آراى عامفه
مسلمين در باره اهل بيت آن جناب مختل

گرديد ،عدهاى طب دستور رسول خدا (ص) به آن ضرات تمسك جسته ،و

به آنان عش ورزيدند ،جمعى ديگر از آن ضرات روى گردانيده و اعتنايى به امر آنان و مكانتشان به علم قفرآن نكردنفد
و براى آگاهى و يادگيرى علم قرآن به فير آن ضرات مراجعه نمودند ،جمعى ديگر بفا آن ضفرات دشفمنى نمفوده ،بفا
جعل ا اديمى دروفين به آنان بدگويى كردند ،با اينكه رسول خدا (ص) در مواقفى و كلماتى كفه ا فدى از مسفلمانان در
ص ت آنها و در داللت آنها ترديد نكرده ،سفارش فرموده بود كه علم دين را از اهل بيت او بگيرند ،و چيزى به اهل بيت
او نياموزند ،و اينكه اهل بيت آن جناب از همه امت به كتاب خدا آگاهترند ،و نيز به امت فرمود كه اهفل بيفتش هرگفز در
تفسير قرآن خطا نمىكنند و در فهم قرآن دچار اشتباه نمىشوند و در ديه معروا به ثقلين كه بطور تواتر نقفل شفده ،و
ا دى در آن ترديد نكرده ،و فرمود :من از ميان شما مىروم و به جاى خود دو چيز بس گرانمايه مىگهارم ،يكفى كتفاب
خدا و ديگر عترتم را ،و اين دو ،تا ابد با همند و از يكدگر جدا نخواهند شد ،تا بر ل

وض كفوثر بفر مفن در آينفد( ،تفا

آخر ديه) و در بعضى از طرق همين ديه آمده كه سپسفرموده :چيزى به اهل بيت مفن نياموزيفد كفه آنفان اعلفم از
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شمايند ،و نيز در ديمى مستفيض كه بسيار نقل شده فرموده ":هر كس قرآن را به رأى خود تفسير كنفد -بايفد كفه جفاى
خود را آماده در دوزخ بداند" ،كه ب ه آن در ساب يعنى در جلد سوم اين كتاب در ب ههاى م كم و متشابه گهشت.
 .4اعراض از اهل بیت (ع) بزرگترین شکاف در نظام تفکر اسالمى

و اين اعراض از اهل بيت (ع) بزرگترين شكافى بود كه در نظام تفكر اسفالمى پديفد آمفد و باعفه شفد علفم قفرآن و
طريقه تفكرى كه قرآن به سوى آن مىخواند در بين مسلمانان متروك و فراموش شود ،شاهد بسيار روشفن آن ايفن اسفت
كه در جوامع ديه كمتر به ا اديمى بر مى خوريم كه از امامان اهفل بيفت روايفت شفده باشفد ،آرى اگفر شفما خواننفده
م ترم از يك سو مقام و منزلتى كه اهل ديه در زمان خلفا داشتند ،و رص و ولعى كه مردم در اخه و شنيدن فديه
از خود نشان مىدادند در نظر بگيرى ،و از سوى ديگر در بين دهها هزار ديمى كفه در جوامفع فديه گفرد آورى شفده
ا اديه منقوله از على و سن و سين در ابواب مختل

معارا دين و مخصوصا در تفسير نقل شفده بشفمارى آن وقفت

انگشت يرت به دندان خواهى گزيد و چرا ص ابه تى يك ديمى از اهل بيت نقل نكردند؟ و چفرا تفابعين يعنفى طبقفه
دوم مسلمين رواياتى كه از آن ضرات نقل كردهاند از صد تزاوز نمىكند؟ و چرا سن بن على (با اينكه خليفه ظفاهرى
نيز بود) ا اديمش به ده عدد نمىرسد؟ و چرا از سين بن على تى يك ديه ديده نمىشود؟ بفا اينكفه بعضفىهفا تنهفا
روايات وارده در خصوص تفسير را آمار گرفته اند به هفده هزار بفال شفده ،كفه تنهفا جمهفور آنهفا را نقفل كفردهانفد ،كفه
سيوطى آنها را در كتاب اتقانش آورده و گفته اين عدد رواياتى است كفه در تفسفير ترجمفان القفرآنش كفه الفدر المنمفور
خالصه آن است آورده و روايات وارده در ابواب فقه نيز همين نسبت را دارد ،و بعضى از آمارگران از اين قبيفل ا اديفه
تنها به دو ديه برخوردهاند كه در ابواب مختل

فقه از سين (ع) روايت شده ،و چرا بايد چنين باشد؟

آيا علتى جز اين مىتواند داشته باشد كه مردم از اهل بيت دورى كردند ،و از ديه آنان اعراض نمودند؟ و يا اگر از
آنان ديه گرفتند و بسيار هم گرفتند ليكن در دولت اموى به خاطر دشمنى كه امويان با اهل بيت داشتند آن ا اديفه از
بين رفت و به فراموشى سپرده شد؟...اين

كشىهايى كه امت اسالم و يا كومت اموى در باره على (ع) نمودند كار را

بدان جا كشانيد كه نه تنها تمامى ا اديه آن جناب مورد اعراض واقع شد ،بلكه بعضىها تفى نهفج البالففه را نيفز انكفار
كردند ،كه كالم آن جناب باشد ،آرى خطبههاى برجسته و فراى نهج البالفه مورد سؤال و ترديد قرار گرفت ،ولى خطبفه
بتراا زياد بن ابيه و اشعارى كه يزيد در باره شراب سروده جاى هيچ اختالفى نبود و تى دو نفر هم در باره آنهفا اخفتالا
نكردند.
 .5دستور اهل بیت

عرضه احادیث بر قرآن اما...؟!

اهل بيت پيلمبر هم چنان مظلوم و مقهور بودند ،و ا اديمشان متروك بود ،تا آنكه امام باقر و امام صفادق (ع) در يفك
برههاى از زمان يعنى در دوره انتقال كومت از بنى اميه به بنى العباس قيام نموده آنچه از ا اديه پدران بزرگوارشفان بفه
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دست فراموشى سپرده شده بود براى مردم بيان كردند و آنچه از معارا اسالم كه مندرس گشفته اثفرى از آن نمانفده بفود
براى مردم بيان كردند .اما مع االس

ا اديمى كه آن دو بزرگوار و ساير امامان از پدران خود نقل نمفوده در اختيفار امفت

اسالم نهادند ،نيز از دسيسه و دستبرد سالم نمانفد ،همفانطور كفه در كلمفات رسفول خفدا (ص) دسفت بردنفد ،كلمفات آن
ضرات نيز مورد دستبرد قرار گرفت ،به شهادت اينكفه خفود آن دو بزرگفوار بفه ايفن معنفا تصفريح نمفوده ،چنفد نففر از
وضاعين و ديه تراشان را براى مردم نام بردند ،مانند مليرة بن سعيد ،و ابن ابى الخطاب ،و  ...و بعضى ديگر از ائمفه (ع)
بسيارى از رواياتى كه از رسول خدا (ص) و از خود ايشان در دست و دهن ها افتفاده بفود انكفار نمفوده و بفه شفيعيان خفود
دستور فرمودند هر ديمى كه از ما براى شما نقل مىشود بر قرآن عرضه كنيد ،آنچه مواف با قرآن است بگيريد ،و آنچفه
مخال

است رها كنيد .اما مردم مگر افرادى انگشت شمار به اين دستور عمل ننمودند ،و مخصوصا به رواياتى كه در فيفر

مورد مسائل فقهى بود بدون عرضه آنها بر قرآن پهيرفتند ،و رفتار عامه مردم شيعه در قبفول هفر سفخنى كفه جنبفه فديه
داشت رفتار عامه مردم سنى در مورد ا اديه نبوى بود.
 .6حدیث گرایی افراطی عامل مهجوریت قرآن در شیعه

و تى عامه شيعه در اين امر آن چنان افراط كردند كه جمعى قائل شدند بفه اينكفه ظفواهر قفرآن زفت نيسفت ،ولفى
كتابهايى ديگر از قبيل مصباح الشريعه و فقه الرضا و جامع االخبار زت اسفت ،و اففراط را از ايفن فد نيفز گهرانفده بفه
جايى رساندند كه گفتند :ديه هر چند كه مخال

صريح قرآن باشد مىتواند قرآن را تفسير كند ،و اين فرا نظيفر و

هم سنگ سخنى است كه بيشتر اهل سنت گفتهاند ،و آن اين است كه ديه اصال مىتواند قرآن را نسخ كند ،و بفه نظفر
مىرسد قضاوتى كه دانشمندان در باره رفتار امت اسالم كردهاند قضاوت درستى باشد ،آنها گفتهاند :اهل سفنت كتفاب را
گرفتند و عترت را رها كردند و سر انزام كارشان بدانزا كشيده شد كفه كتفاب هفم از دستشفان رففت ،و شفيعه عتفرت را
گرفته كتاب را رها كردند ،و سر انزام كارشان بدينزا كشيده شد كه عترت هم از دستشان رفت ،پس مىتوان گففت كفه
امت اسالم بر خالا دستور صريح رسول خدا (ص) كه فرمفوده ":انفى تفارك ففيكم المقلفين  ،"...هفم قفرآن را از دسفت
دادند ،و هم عترت را ،هم كتاب را و هم سنت را.
 .7حدیث گرایی افراطی عامل خالی شدن حوزه ها از قرآن آموزی

اين راهى كه امت در مورد ديه پيش گرفت يكى از عواملى است كه در قطع رابطه علوم اسالمى يعنى علفوم دينفى
و ادبى از قرآن كريم اثرى به سزا داشت ،با اينكه همه آن علوم به منزله شاخ و برگها و ميوههاى درخت طيبه قرآن و ديفن
بود ،درختى كه اصلش ثابت و فرعش در آسمان است و به انن پروردگارش ميوهاش را در هر آنى مىدهد ،چون اگفر در
باره اين علوم دقت به خرج دهى خواهى ديد كه طورى تنظيم شده كه پيدا اسفت گفويى هفيچ ا تيفاجى بفه قفرآن نفدارد،
تى ممكن است يك م صل همه آن علوم را فرا بگيرد متخصص در صرا و ن و بيان و للت و ديه و رجال و درايه
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و فقه و اصول بشود ،و همه اين درسها را تا آخر بخواند و قهرمان اين علوم نيز گردد ،و تى به پايه اجتهاد نيز برسد ،ولفى
قرآن را آن طور كه بايد نتواند قرائت كند ،و يا به عبارتى اصال دست به هيچ قرآنى نزده باشد ،پس در اين ديدگاه ،قفرآن
ارزشى جز خواندن و يا آويزان كردن به گردن نوزاد -تا از وادر ناگوار م فوظ بماند -ندارد ،پس شما خواننفده عزيفز
اگر از اين قسم مسلمانان هستى عبرت بگير و در رفتارت با قرآن تزديد نظر كن.
 .8علم کالم در زمان خلفاء

ال بر سر سخن آمده و مىگوئيم .ب ه در باره قرآن كريم و در باره ديه در زمان عمر آن سرگهشفتى را داشفت
كه شنيديد ،و اما در عهد خالفت عمر دامنه علم كالم رو به وسفعت نهفاد ،و علفتش ايفن بفود كفه در اثفر فتو فات بسفيار
وسيعى كه نصي

امت اسالم شد قلمرو سرزمين اسالم گسترش يافته و بالطبع اختالط مسلمانان با فير مسلمانان و صفا بان

آئينها و مهاه

ديگر ،بيشتر شد و در بين آنان علمفايى و ا بفارى و اسفق هفايى و بطريف هفايى اهفل ب فه بودنفد كفه

مىخواستند در باره اديان و مهاه
نشد ،چون مىبينيم در كت

ب ه كنند ،در نتيزه ب مهاى كالمى اوج گرفت ،ولفى در آن ايفام ايفن ب مهفا تفدوين

رجال علمايى از فن كالم كه شرح الشان آمده ،همه بعد از اين عصر و تاريخ بودهاند.

تا آنكه دوره خالفت عممان رسيد ،و عممان با آن همه سر و صدا يى كفه علفيهش بپفا شفد ،و شورشفى كفه مفردم بفر او
كردند هيچ كارى از پيش نبرد و تنها توفيقى كه يافت اين بود كه قرآنهاى متعددى كه بين مردم بود جمع آورى نمفوده و
من صر در يك نسخه كرد .و امر به همين منوال بود تا زمان خالفت على (ع) رسيد ،تمام ايام خالفت آن ضفرت نيفز بفه
اصالح مفاسد دورههاى قبلى و به ل اختالفات داخلى و به اداره جنگهاى پى در پى و ناشى از آن اختالفها سپرى شد.
چيزى كه هست آن جناب با همه آن گرفتاريها توانست كليات علم ن و را تدوين نموده و به يكفى از صف ابهاش بنفام
ابو االسود دوئلى دستور دهد تمامى جزئيات قواعد ن و را گرد آورد ،و ديگر در ساير علوم نتوانست قدمى بفر دارد ،جفز
اينكه خطبه ها و ا اديمى براى مردم القاا كرد كه در آنها مواد اوليه معارا دينى و اسرار نفيس قرآنفى بطفور جفامع نهفتفه
بود ،البته ب مهايى كالمى نيز داشته كه در جوامع ديه ضبط شده.
 .9دوران معاویه

در خصو ص قرآن و ديه امر به همان منوال بود تا دوران سلطنت بنى اميه سپرى شد ،و عباسىها روى كفار آمدنفد،
و خالصه تا اوائل قرن چهارم از هزرت كه تقريبا آخر دوران زندگى ائمه اثنفى عشفر شفيعه بفود ادثفه مهمفى در طريف
ب ه از قرآن و ديه رخ نداد ،فير از آن رفتارى كه معاويه در خفاموش كفردن نفور اهفل بيفت (ع) و م فو آثفار آنفان
داشت و به اين منظور دستور داد افرادى (بيشمار در مهمت اهل بيت و فضائل خود او و همدستانش) ا اديمى جعل كننفد،
ادثه ديگر اينكه در اين عهد كومت دينى به سلطنت استبدادى و سنت اسالمى به سيطره امپراطورى مبدل شفد ،ادثفه
سوم اين بود كه در عهد كومت عمر بن عبد العزيز و از نا يه وى دستور صادر شد كفه ا اديفه در مزموعفهاى نوشفته
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شود و اين اولين بارى است كه ا اديه نوشته مى شود ،چفون تفا آن روز ا اديفه بفه روى كاففه نيامفده بفود ،و تنهفا در
افظه اشخاص ضبط مىشد.
و در اين برهه از زمان ،ادبيات زبان عرب به منتهى درجه رواجش رسفيد كفه آففاز آن در زمفان معاويفه بفود ،چفون او
بسيار اصرار داشت كه شعر را ترويج كند ،بعد از او ساير پادشاهان اموى و عباسى نيز اين روش را دنبال كردنفد و تفرويج
شعر تا به آنزا رسيد كه در برابر يك شعر زيبا و يا يك نكته ادبى ،صدها هزار دينار جائزه مىدادند...
نفون شعر و ادب در مزتمع علمى مسلمانان به دى رسيد كه بسيارى از علما در مسائل عقلى و يا ب ههاى علمفى بفه
شعر يك شاعر تممل مىجستند و آن گاه هر كمى كه مىخواستند مىكردند...
 .11پیدایش دو مسلك کالمى متفاوت ":معتزله" و" اشاعره"

در همين ايام بود كه ب ههاى كالمى نيز رواج يافت ،و در باره آن كتابها و رسفالههفا نوشفته شفد ،و چيفزى از تفاريخ
پيدايش آن نگهشته بود كه دانشمندان علم كالم به دو گروه يعنى فرقه اشاعره و فرقه معتزله تقسيم شدند...
 .11راه یافتن علوم قدیمیان در میان مسلمین و علل جبهه گیرى علماى اسالم در برابر افکار جدید

در همين اوان بود كه علوم قديميان يعنى منط  ،و رياضيات ،طبيعيات ،الهيات ،ط  ،و كمت عملفى بفه زبفان عربفى
ترجمه شد ،و در عرب شايع گرديد ،و اين انتقال يك قسمت از آن در عهد امويان صفورت گرفتفه بفود و در اوائفل عهفد
عباسيان به د كمال ر سيد ،صدها كتاب از كت

يونانى و رومى و هندى و فارسى و سريانى به عربى ترجمه شفد و مفردم

به خواندن و فراگيرى آن علوم روى آورده ،چيزى نگهشت كه خود صا

نظر شدند و كتابها و رسالهها به رشته ت رير

در آوردند و اين باعه خشم علما شد ،مخصوصا وقتى مىديدند كفه مل فدان يعنفى دهفرى مسفلكها و طبيعفى مفههبان و
پيروان مانى و ملل ديگر دست به دست هم داده به جنگ با اسالم برخاستهاند و نيز مسائل مسلم و ضفرورى ديفن را انكفار
مىكنند ،خشمشان بيشتر گرديد ،از اين بدتر آنكه مىديدند خود مسلمانان فيلسوا نما ،شروع كردنفد بفه عيف
خرده گيرى ا ز معارا دين و از افكار متدينين و اهانت و عي

گفويى و

جويى به اصول اسالم و معالم طاهره شرع( ،و معلوم اسفت

كه هيچ دردى جانكاهتر از جهل نيست).
از جمله امورى كه خشم علماى اسالم را بيشتر مىكرد اين بود كه مفىشفنيدند در پفارهاى مسفائل دينفى كفه ارتبفاط و
ابتنايى با مسلميات علم هيات و طبيعيات دارد طب آن نظريههاى مسلم در اين علوم كم مىكردنفد ،و مسفاله را بفا اينكفه
برهانى نبود بلكه جدلى و از مسلمات بود ،شكل برهان مىدادند و دهرى مههبان و اممفال آنفان كفه در آن روزهفا خفود را
فيلسوا جا زده بودند امور ديگر از اباطيل خود را به ايفن مسفائل مفىافزودنفد ،نظيفر مسفاله تناسفخ و م فال بفودن معفاد،
مخصوصا معاد جسمانى ،و با اينگونه مسائل و مسائل قبلى اسالم و ظواهر دين را مفىكوبيدنفد ،و چفه بسفا بعضفى از آنفان
گفته باشند كه دين عبارت است از مزموعه اى از چند وظيفه تقليفدى و بفدون دليفل كفه انبيفا آنهفا را بفه منظفور تربيفت و
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تكميل عقول سادهلو ان آوردهاند ،و اما افراد ت صيل كرده و به اصطالح فيلسوا كه كارشان كنكفاش و بررسفى علفوم
قيقى است ا تياجى به اين مسائل تقليدى ندارند ،و با اينكه خود صا بان نظريفه هسفتند و در طريف اسفتدالل ابتكفاراتى
دارند ،چه اجت به آوردههفاى انبيفا دار نفد .و ايفن ففرور كفرآلودشفان فقهفا و متكلمفين را وادار كفرد تفا در برابفر ايفن
فيلسوانماها جبههگيرى نموده ،به هر وسيلهاى كه برايشان ممكن بود آنان را سركوب و رشتههايشان را پنبفه كننفد يفا بفه
وسيله استدالل و م اجه رو در رو و يا شوراندن مردم عليه آنان و يا بيفزارى جسفتن از ايشفان و تكفيفر كردنشفان بفا آنفان
مقابله نمايند تا در آخر در زمان متوكل عباسى توانستند سورت و تندى آنان را شكسفته ،جمعشفان را متففرق و كتبشفان را
نابود كنند ،و چيزى نمانده بود كه فالسفه نيز به آتش آنان سوخته به كلى منقرض شوند تا آنكه معلم دوم ابو نصفر ففارابى
كه به سال سيصد و سى و نه در گهشته و بعد از او ابو على سينا شيخ الرئيس سين بن عبد اللَّه بن سينا كفه بفه سفال چهفار
صد و بيست و هشت در گهشته و فير اين دو از فالسفه بنام چون ابى على ابن مسكويه و ابن رشفد اندلسفى و فيفر آن دو،
بار ديگر به فلسفه آبرويى دادند ،و از انقراض آن جلوگيرى كردند و از آن به بعد نيز سرنوشتى مانند ساب داشفت ،زمفانى
بازارش كساد مىشد و كمتر افرادى به تعلم و ياد گيرى آن مىپرداختند ،و زمانى ديگر رون مىگرفت...
 .12مکتب تصوف

در همين روزگار بود كه مكتبى ديگر در بين مسلمانان خودنمايى كرد ،و آن مكت

تصفوا بفود ،كفه البتفه ريشفه در

عهد خلفا داشت ،البته نه به عنوان تصوا ،بلكه به عنوان زهد گرايى ،ولى در اوائفل بنفى العبفاس بفا پيفدا شفدن رجفالى از
ظاهر گرديد.

متصوفه چون با يزيد بسطامى و جنيد و شبلى و معروا كرخى و فير ايشان رسما به عنوان يك مكت
 .1-12معتقدات این مکتب

پيروان اين مكت

معتقدند كه راه به سوى كمال انسانى و دستيابى بر قائ معارا من صر در اين اسفت كفه آدمفى

به طريقت روى آورد ،و طريقت (در مقابل شريعت) عبارت است از نوعى رياضفت كشفيدن در ت مفل شفريعت كفه اگفر
كسى از اين راه سير كند ،به قيقت دست مىيابد ،و بزرگان اين مكت
كردهاند به على بن ابى طال

چه شيعيان و چه سنيان سفند طريقفت را منسفوب

(ع).و چون اين طائفه ادعاى كرامتها مىكردند ،و در بفاره امفورى سفخن مفىگفتنفد كفه بفا

ظواهر دين ضديت داشت ،و عقل هم آنها را نمىپهيرفت ،لها براى توجيه ادعاهاى خود مفىگفتنفد اينهفا همفه صف يح و
درست است ،چيزى كه هست فهم اهل ظاهر (كه منظورشان افراد متدين به ا كام دين است) عاجز از درك آنها اسفت و
شنيدن آن بر گوش فقها و مردم عوام از مسلمانان سنگين است و به همين جهت است كه آن مطالف

را انكفار مفىكننفد و

در برابر صوفيه جبهه گيرى نموده از آنان بيزارى جسته و تكفيرشان مىكنند ،و بسا شده كه صوفيان به همين جفرم گرفتفار
بس و شالق و يا قتل و چوبه دار و يا طرد تبعيد شدهاند و همه اينها به خاطر بى پروايى آنان در اظهار مطفالبى اسفت كفه
آن را اسرار شريعت مىنامند ،و اگر دعوى آنان درست باشد يعنى آنچه آنان مىگوينفد ملفز ديفن و لف
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قيقفت بفوده و

ظواهر دينى به منزله پوسته رويى آن باشفد و نيفز اگفر اظهفار و علنفى كفردن آن ملفز و دور ريخفتن پوسفته روى آن كفار
ص ي ى بود خوب بود آورنده شرع ،خودش اين كار را مىكرد و مانند اين صوفيان به همه مردم اعالم مىنمودند تا همفه
مردم به پوسته اكتفاا ننمود ه و از ملز م روم نشوند ،و اگر اين كار ص يح نيست بايد بدانند كه بعد از

چيفزى بفه جفز

ضاللت نمىتواند باشد.
اين طائفه در اول پيدايش مكتبشان در مقام استدالل و اثبات طريقه خود بر نيامدنفد ،و تنهفا بفه ادعاهفاى لفظفى اكتففاا
مىكردند ولى بعد از قرن سوم هزرى بتدريج با تالي

كتابها و رسفاله هفايى مفرام خفود را در دلهفا جفا دادنفد ،و آن قفدر

هوادار براى خود درست كردند كه توانستند آراى خود را در باره قيقت و طريقت علنفا مطفرح سفازند و از نا يفه آنفان
انشاآتى در نظم و نمر در اقطار زمين منتشر گرديد.
 .2-12انحطاط متصوفه

متصوفه همواره عده و عدهشان و مقبوليتشان در دلهاى عامه و وجههشان در نظر مردم زيادتر مىشفد تفا آنكفه در قفرن
ششم و هفتم هزرى به نهايت درجه وجهه خود رسيدند ،ولى از آنزا كه در مسفير خفود كزرويهفايى داشفتند ،بفه تفدريج
امرشان رو به ضع

گرائيد و عامه مردم از آنان روىگردان شدند .و علت ان طاطشان اين بود كه:

اوال :هر شانى از شؤون زندگى كه عامه مردم با آن سر و كار دارند وقتى اقبال نفوس نسبت بفه آن زيفاد شفد ،و مفردم
عاشقانه به سوى آن گرويدند ،قاعده كلى و طبيعى چنين است كه عدهاى سفودجو و يلفهبفاز خفود را در لبفاس اهفل آن
مكت

و آن مسلك در آورده ،و آن مسلك را به تباهى مىكشند و معلوم است كه در چنين وضعى همفان مردمفى كفه بفا

شور و عش روى به آن مكت

آورده بودند ،از آن مكت

متنفر مىشوند.

ثانيا :جماعتى از مشايخ صوفيه در كلمات خود اين اشتباه را كردند كه طريقه معرفت نفس هر چند كه طريقفهاى اسفت
نو ظهور ،و شرع مقدس اسالم آن را در شريعت خود نياورده ،اال اينكه اين طريقه مرضى خداى سفب ان اسفت ،و خالصفه
اين اشتباه اين بود كه من در آوردى خود را به خداى تعالى نسبت دادند ،و ديفن تراشفيدن و سفپس آن را بفه خفدا نسفبت
دادن را فتح باب كردند ،همان كارى را كردند كفه رهبانفان مسفي يت در قرنهفا قبفل كفرده و روشفهايى را از پفيش خفود

ْ
تراشيده آن را به خدا نسبت دادند ،هم چنان كه خفداى تعفالى مفاجراى آنفان را نقفل كفرده و مفىفرمايفد ":و رهبا ِنيَةً
َ َ

ْ
ابتدعوها ما كت ْبناها عل ْْي ْم إ َّل ْ
ْ
اّللِ فَما رع ْوها ح َق ِرعاي ِِتا" سوره ديد ،آيه ."17
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اكمريت متصوفه اين بدعت را پهيرفتند و همين معنا به آنها اجازه داد كه براى سير و سلوك رسمهايى و آدابى كفه در
شريعت نامى و نشانى از آنها نيست باب كنند ،و اين سنت تراشى همواره ادامه داشت ،آداب و رسفومى تعطيفل مفىشفد و
آداب و رسومى جديد باب مىشد ،تا كار بدانزا كشيد كه شريعت در يك طرا قرار گرفت و طريقت در طرا ديگفر،
و برگشت اين وضع بالمال به اين بود كه رمت م رمات از بين رفت ،و اهميت واجبات از ميان رفت ،شعائر دين تعطيفل

9

و تكالي

مللى گرديد ،يك نفر مسلمان صوفى جائز دانست هر رامى را مرتك شود و هر واجبفى را تفرك كنفد ،كفم

كم طائفه اى بنام قلندر پيدا شدند ،و اصال تصوا عبارت شد از بوقى و منتشايى و يك كيسه گدايى ،بعدا هم به اصفطالح
خودشان براى اينكه فانى فى اللَّه بشوند ،افيون و بنگ و چرس استعمال كردند.
 .13ظواهر قرآن معیار صحت معارف

و اما آنچه كه كتاب و سنت -كه در واقع تأييد كم عقل است -در اين باب كم مىكند اين اسفت كفه در مفا وراى
ظواهر شريعت قائقى هست كه باطن آن ظواهر است ،اين معنا از كتاب و سنت قابل انكار نيست ،و نيز اين معنفا درسفت
است كه انسان راهى براى رسيدن به آن قائ دارد ،ليكن راه آن به كار بستن همين ظواهر دينفى اسفت ،البتفه آن طفورى
كه

به كار بستن است نه به هر طورى كه دلمان بخواهد و اشا بر كمت پروردگار كفه قفايقى بفاطنى و مصفال ى

واقعى باشد ،و ظواهرى را تشريع كند كه آن ظواهر بندگانش را به آن قائ و مصالح نرساند ،آرى هميشه گفتفهانفد كفه
ظاهر عنوان باطن ،و طري رسيدن به آن است ،و باز اشا بر خداى عز و جل كفه بفراى رسفاندن بنفدگانش بفه آن قفائ
طري ديگرى نزديك تر از ظواهر شفرعش داشفته باشفد ،و آن طريف را تعلفيم ندهفد و بفه جفاى آن يفا از در ففلفت و يفا
سهلانگارى به وجهى از وجوه ظواهر شرع را كه طريف دورتفرى اسفت تشفريع كنفد ،بفا اينكفه خفود او تبفارك و تعفالى
ْ ْ
ْ
كتاب ِت ْبيانا لِكل ْ
شء سوره ن ل ،آيه  ،"89پس ايفن كتفاب و ايفن شفريعت هفيچ
ال
ك
ي
ل
ع
نا
ِ
ُ ِ َ
فرمودهَ ":و َن َزل َ َ َ
َ
چيزى را فروگهار نكرده.
اصل سخنان ما اين شد كه طري ب ه پيرامون قائ و كش
كش

آن من صر در سه طري است ،يا از راه ظفواهر دينفى

مىشود ،و يا از طري ب ه عقلى ،و يا از مسير تصفيه نفس ،و مسلمانان هر طائفه يكى از اين سه طريف را سفلوك

كرده اند ،در الى كه بطور قطع يكى از اين سه راه

و درست است ،و آن دوى ديگر باطل است ،براى اينكه ايفن سفه

طري خودشان يكديگر را باطل مىدانند ،و بينشان تنازع و تدافع هست ،و در ممل مانند سه زاويه يفك مملفهانفد ،كفه هفر
قدر يك زاويه از آن سه را گشادتر كنى دو زاويه ديگر تنگتر مىشوند ،و بفه عكفس هفر قفدر آن دو زاويفه را گشفادتر
كنى اين يك زاويه را تنگتر كردهاى ،و اخفتالا ايفن سفه طريف بطفور مسفلم در كيفيفت تفسفير قفرآن نيفز اثفر دارد ،و
تفسيرى كه يك متدين و متعبد به ظواهر دين براى قرآن مىكند ،با تفسيرى كه يك فيلسفوا و يفك صفوفى مفىنويسفد
اختالا فا شى دارد ،هم چنان كه اين اختالا را به عيان در تفاسير مشاهده مىكنيم و ا ساس مىكنيم كفه هفر مفسفرى
مشرب علمى خود را بر قرآن ت ميل كرده و نخواسته است بفهمد كه قرآن چه مىگويد ،بلكه خواسته است بگويد قفرآن
نيز همان را مىگويد كه من مىفهمم ،البته اينكه گفتيم هر مفسر كليت ندارد ،مفسرينى انگشت شمار نيز هستند كه از ايفن
خطا مبرا بودهاند.
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در ساب توجه فرموديد كه كتاب آسمانى -قرآن عزيز -از اين سه طري آنچه كه

است تصفدي كفرده ،و بفاطلش

را باطل دانسته و اشا كه در اين سه طري باطن قى باشد و قفرآن آن را نپفهيرد و ظفواهر قفرآن بفا آن موافقفت نداشفته
باشد ،و اشا بر اينكه در ظاهر و باطن قرآن قى باشد كه برهان عقلى آن را رد كند ،و نقيض آن را اثبات نمايد.
.14کوشش براى آشتى دادن و جمع بین ظواهر دینى ،فلسفه و عرفان

و به همين جهت است كه جمعى از علما در صدد بر آمدهاند به مقدار بضاعت علمى كه داشتهانفد و در عفين اختالففى
كه در مشرب داشتهاند ،بين ظواهر دينى و بين مسائل عرفانى نوعى آشتى و تواف بر قرار كنند ،مانند م يفى الفدين عربفى،
و عبد الرزاق كاشانى ،و ابن فهد ،و شهيد ثانى ،و فيض كاشانى.
بعضى ديگر در صدد بر آمده اند بين فلسففه و عرففان صفلح و آشفتى بفر قفرار سفازند ،ماننفد ابفى نصفر ففارابى و شفيخ
سهروردى صا

اشراق ،و شيخ صائن الدين م مد تركه.

بعضى ديگر در اين مقام بر آمدهاند تا بين" ظواهر دينى" و" فلسفه" آشتى بر قرار سازند ،چون قاضى سعيد و فيره.
بعضى ديگر خواسته اند بين هر سه مشرب و مرام تواف دهند ،چفون ابفن سفينا كفه در تفسفيرها و سفاير كتفبش دارد ،و
صدر المتالهين شيرازى در كتابها و رسالههايش و جمعى ديگر كه بعد از وى بودند.
ولى با همه اين ا وال اختالا اين سه مشرب آن قدر عمي و ريشهدار است كه ايفن بزرگفان نيفز نتوانسفتند كفارى در
رفع آن صورت دهند ،بلكه هر چه در قطع ريشه اختالا بيشتر كوشيدند ريشه را ريشهدارتفر كردنفد ،و هفر چفه در صفدد
خاموش كردن اختالا بر آمدهاند دامنه اين آتش را شعلهورتر ساختند.
و شما خواننده عزيز به عيان مى بينى كه اهل هر فنى از اين فنون اهفل ففن ديگفر را جاهفل يفا بفى ديفن يفا سففيه و ابلفه
مىخواند ،و عامه مردم را مىبينى كه هر سه طائفه را من را مىدانند.
همه اين بدبختىها در آن روزى گريبان مسلمانان را گرفت كه از دعوت كتاب به تفكر دسته جمعفى تخلف

كردنفد،

براى فهم قائ و معارا دينى لزنه تشكيل ندادند ،هر كسى براى خود راهى پيش گرفت با اينكفه قفرآن كفريم فرمفوده

ْ
َجيعا و ّل َت َفرقُوا"  ،البته اين يك علت تفرقه مسلمين بود علتهفاى ديگفرى بفراى ايفن
اّلل
بود " :و اعت ِص ُموا ِبح ْب ِل
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
وضع هست.
بار الها همه ما را به سوى آنچه مايه خشنودى تو از ما است هدايت فرما ،و كلمه ما را بفر ف جمفع و متفف فرمفا و از
نا يه خودت موهبتى از واليتت ارزانى بدار ،و از نا يه خويش ياورى بما ببخش.
ْ

ْ ْ
َ

ْ

و آخر دع ْ
ب العالَمني(يونس)11/
ِ
ُ
د ِ َّللِ ر ِ
واه أ َ ِن الحم ُ
َ
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