
نسخه خوانی )21(

 پرسش و پاسخ هایی در باب مسئله
 اخباری - اصولی، غنا و تصوف 

از دوره اخیر صفوی بر اساس یک متن تازه یاب
49-80

قسمتی  دو  نسخه ای  از  بخشی  رو،  پیش  متن  چکیده: 
داده  قرار  مداقه  مورد  را  آن  اول  بخش  نویسنده  که  است 
مسائل  درباره  یادداشت هایی  شامل  مذکور،  بخش  است. 
جاری  و  اصلی  مباحث  از  غنا  و  تصوف  اصولی،  اخباری 
به  شخصی  توسط  متون  این  است.  صفوی  آخر  قرن  نیم 
چندین  و  شده  تنظیم  و  تهیه  زاوانی  حسین  حاجی  نام 
قسمت را دربرمی گیرد. نویسنده در این جستار، مباحث 
بیان  را  نسخه  این  مختلف  قسمت های  در  مطرح شده 
اصولی،  اخباری  بخش  از  قسمت  نخستیین  می کند. 
اصول گرایی  و  اجتهاد  ترجیح  درباره  مفصل   

ً
نسبتیا بحثی 

که  را  ادله ای  مهم ترین  از  خالصه ای  و  بوده  اخباریگری  بر 
دومین  می شود.  بیان  دارند،  اخباریگری  نقد  در  اصولی ها 
قسمت شامل متنی از محقق سبزواری که رساله فارسی ای 
است و به جهت متعلمان نوشته و درباره مبحث اجتهاد 
به  مربوط  قسمت،  سومین  می شود.  نقد  است،  تقلید  و 
سوال تازه ای است که حاجی حسین زاوانی درباره حدیث 
انما علینا ان نلقی الیکم االصول و علیکم ان تفرعوا مطرح 
کرده و اینکه آیا معنای این حدیث، تجویز اجتهاد است یا 

خیر را تشریح می کند.

کلیدواژه : غنا، تصوف، دوره صفوی، حاجی حسین زاوانی، 
منازعه اخباری اصولی، پرسش و پاسخ، اخباریگری، جریان 
اخباری، اصولیان، اخباریان، صوفیه، اجتهاد، اصول گرایی.
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Questions and Answers about the fundamental 
Issue of Affluence and Sufism among the Akh-
bārī and Uṣūlī proponents (Traditionalists and 
Rationalists) in recent Safavid period
Rasul Jafarian 

Abstract : The present essay concerns the study 
of the first part of a two-part old manuscript. 
The first section contains notes on the funda-
mental issues  of Akhbārī and Uṣūlī, Sufism, 
and Affluence, which were common issues 
of the last half of the Safavid period. These 
texts were prepared and edited by a person 
named Haji Hussein Zāvānī and include several 
sections. In this article, the author discusses 
the issues raised in different sections of this 
manuscript. The first section concerns the 
issues debated by Akhbārī and Uṣūlī proponents 
and contains a relatively detailed discussion of 
the preference of ijtihad and rationalism over 
traditionalism, and summarizes some of the 
most important arguments that rationalists 
have in their critique against traditionalism. 
The second part includes a text by Muḥaqiq 
Sabzivārī, which is a Persian treatise written 
for students and is about the subject of ijtihad 
and Taqlīd. The third part is related to the new 
question that Haji Hussein Zāvānī has raised 
about the hadith of “Indeed, we are giving you 
the principles and you need to extract the sec-
ondary issues from them”  and explains whether 
the hadith indicates the permissibility of ijtihad 
or not.

Keywords: Affluence, Sufism, Safavid Period, 
Haji Hussein Zavani, Usuli Akhbari Conflict, 
Questions and Answers, Traditionalism,  Ratio-
nalism,  Sufism, Ijtihad

قراءات يف املخطوطات )21(
صولّية، والغناء والتصّوف 

ُ
ّية واأل أسئلة وأجوبة حول مسألة األخبار

يف العهد الصفوّي األخير
يان رسول جعفر

اخلالصـة: النـّص الـذي يتضّمنـه املقـال احلـايل هو قسـم من نسـخة 
تتكّون من قسمني، يقوم الكاتب مبراجعة القسم األّول مهنا.

ّيـة  األخبار املسـائل  كتابـات حـول  يشـتمل عـى  املذكـور  والقسـم 
صولّيـة، والتصـّوف والغنـاء، واليت كانت متّثـل املباحث األصلّية 

ُ
واأل

والشائعة يف نصف القرن األخير من العهد الصفوي.
وهـذه النصـوص مّت إعدادهـا وجتميعهـا بواسـطة أحـد األشـخاص 

باسم احلاّج حسني زاواين، وتتكّون من عّدة أقسام.
األقسـام  يف  املطروحـة  املباحـث  احلـايل  املقـال  يف  الكاتـب  يبـنّي 
األخبـاري  القسـم  مـن  األّول  القسـم  النسـخة.  مـن هـذه  املختلفـة 
 حول ترجيـح االجهتاد 

ً
صـويل هـو عبـارة عـن حبـث مفّصـل نسـبّيا

ُ
األ

ة اليت يقّدمها 
ّ
ّيـة، مع خالصة عن أهّم األدل صولّيـة عـى األخبار

ُ
واأل

اه األخباري.
ّ

صولّيون يف نقد االجت
ُ
األ

أّما القسـم الثاين فيشـتمل عى نّصٍ هو عبارة عن رسـالة للمحّقق 
مني حول مبحث االجهتاد 

ّ
السـبزواري باللغة الفارسـّية كتهبا للمتعل

والتقليد.
والقسـم الثالـث خيتـّص بسـؤاٍل جديـد يثيـره احلـاّج حسـني زاواين 
صول وعليكم أن تفّرعوا«، 

ُ
حول حديث »إّنا علينا أن نليق إليكم األ

يز االجهتاد، أم ال ؟ متسائاًل عن هل أّن معىن هذا احلديث هو جتو

احلـاّج  الصفـوي،  العهـد  التصـّوف،  الغنـاء،  األساسـّية:  املفـردات 
اه 

ّ
صولّيـة، سـؤال وجـواب، االجت

ُ
ّيـة واأل حسـني زاواين، نـزاع األخبار

ّيـون، الصوفّيـة،  صولّيـون، األخبار
ُ
األخبـاري، التّيـار األخبـاري، األ

صويل.
ُ
اه األ

ّ
االجهتاد، االجت
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کـه در اصـل شـامل دو قسـمت اسـت. بخـش اّول  کـه در ادامـه می آیـد، بخشـی از نسـخه ای اسـت  متنـی 
کـه از مسـائل اصلـی و  یادداشـت هایی اسـت دربـاره مسـائل اخبـاری - اصولـی، تصـوف و غنـا؛ مباحثـی 
که به مقاله  جاری نیم قرن آخر صفوی بوده اسـت. بخش دوم رسـاله ای اسـت در اثبات معاد جسـمانی 
یـخ خاتمـه رسـاله دوم، روز آخر ماه  یـخ ایـن نسـخه بایـد عـرض کنـم تار مـا مربـوط نیسـت. بـرای تعییـن تار
یخ دیگری در نسخه نیامده  کاتب آن، قنبرعلی بن خواجه حسینی جاغرقی است و تار محرم  1116ق و 
یاد مربوط به چند دهه پیش از سال  است. با این حال چنان که اشاره خواهد شد، اصل آن به احتمال ز

1106ق است.

کندگی در این بخش و متن های آن وجود  آنچه مرور خواهیم کرد، بخش اّول این نسخه است. اندکی پرا
دارد، اما به نظر می رسد فواید این متن ها قابل توجه و عمدتًا برای شناخت منازعات اخباری و اصولی 
کـه البتـه بحـث از غنـای در ایـن دوره، کامـًا مرتبـط بـا  و نیـز برخـی دیـدگاه هـا در دو زمینـه تصـوف و غنـا 

تصوف بود، مهم است. 

کـه نامـی از او در منابـع موجـود نیافتیـم،  ایـن متن هـا بـه وسـیله شـخصی بـه نـام »حاجـی حسـین زاوانـی« 
تهیه شده و با توجه به آنکه خود را داعی دوام »دولت سلیمانی« می نامد، باید مربوط به دوران سلطنت 
شـاه سـلیمان صفوی )م1105( باشـد. بنابراین باید مربوط به زمانی پیش از سـال 1116 باشـد که چنان که 
کـه  کتابـت نسـخه اسـت. متأسـفانه اغـاط امایـی فراوانـی در بخـش مـورد نظـر مـا هسـت  گذشـت سـال 
نشان می دهد کاتب کم سوادی آن را کتابت کرده و چون نسخه دیگری نیست، دست ما برای ارائه یک 

کوتاه است. ح  کامًا مصّحِ متن 

ینی متوفای 1080  در میان افرادی که مخاطب سائل برای پاسخ گفتن به پرسش ها بوده اند، ماخلیل قزو
اسـت و باقـی آنهـا ماننـد مااسـماعیل خاتون آبـادی، شـیخ حـر عاملی، عامه مجلسـی از سـال های پس 
گر سـؤال مسـتقیمی از خود ماخلیل شـده و او جواب داده باشـد، باید گفت متن حاضر  از آن هسـتند. ا
که  در اصل بین سـال 1077 تا 1080 تنظیم شـده اسـت. سـال 1077 آغاز سـلطنت شـاه سـلیمان اسـت 
گر پاسـخ ماخلیـل، در واقع اقتباس از  جامـع ایـن مجموعـه، خـود را داعی دولت سـلیمانی می داند، اما ا
نوشـته ای از او باشـد، طبعًا این امکان هسـت که متن حاضر در سـال های بعد از آن تدوین شـده باشـد. 

هر چه هست، از روزگار شاه سلیمان )سلطنت از 1077 تا 1105( است.

بخش مورد نظر ما شـامل چند قسـمت اسـت و چنان که اشـاره شـد، اسـاس آن را شـخصی به نام حاجی 
کـرده یـا دسـت کم بـرای اینکـه چندین بـار نامـش در ایـن بخـش آمـده اسـت، بایـد  حسـین زاوانـی تنظیـم 

نگارش و تدوین این بخش را متعلق به او بدانیم. 

از  اواخـر دوره صفـوی بحـث  یعنـی  زمـان،  ایـن  اسـت.  اخبـاری - اصولـی  منازعـه  دربـاره  اّول  قسـمت 
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یگـری بسـیار داغ بـوده و به ویـژه جریـان اخبـاری به شـدت علیـه اصولیـان فعالیـت می کـرده اسـت.  اخبار
کـه در ایـن  کار محققانـی بیایـد  ایـن متن هـا می توانـد بخشـی از ایـن مجادلـه فکـری را توضیـح دهـد و بـه 

زمینه فعالیت دارند. 

که در این نسـخه از فریم چهار آغاز شـده و تا فریم 24 ادامه دارد، شـامل سـه  به طورکلی متن مورد نظر ما 
کـه شـامل نـگارش توقیعـات معـروف و  مبحـث عمـده اسـت. البتـه بایـد در ایـن میـان چندصفحـه ای را 

کرد.   ترجمه آنهاست و ما اینجا نیاوردیم، »فریم 9 و 10« استثناء 

در نخسـتین قسـمت از بخـش اخبـاری - اصولـی  یـک بحـث نسـبتًا مفصـل دربـاره ترجیـح اجتهـاد و 
یگـری  کـه اصولی هـا در نقـد اخبار یگـری دارد و خاصـه ای از مهم تریـن ادلـه ای را  اصول گرایـی بـر اخبار
کـه در  یـان دارد و خاصـه ای از اسـتدالل هایی را  دارنـد بیـان می کنـد. نویسـنده حمـات تنـدی بـه اخبار
یگـری و  گفتـه شـده اسـت بـه دسـت می دهـد. در ادامـه همـان متـن پیشـینه ای از اخبار یـان  نقـد اخبار
اصول گرایـی در شـیعه و سـنی و موضـوع انتخـاب مجتهـد، آن هـم نوع اعلم آن را بیـان می کند. آیا اینها از 
حاجی حسین زاوانی است؟ به نظر می رسد تمایات بعدی او در این نوشته چندان دفاع از اصول گرایی 

کیست؟ این ابهام برای نویسنده این سطور هنوز برطرف نشده است. نیست. پس این متن از 

کـه بـرای متعلمـان نوشـته و  کـه رسـاله فارسـیه ای اسـت  در  دومیـن قسـمت متنـی از محقـق سـبزواری را 
کتاب را می آورد و نقد  کرده است. نویسنده بندبند آن  درباره مبحث اجتهاد و تقلید است آورده و نقد 
می کند، اما در کل و در آغاز از مخاطبان یا کسانی که این متن برای آنها فرستاده شده است، می خواهد 
کنند. در  که نویسنده بر آن آورده است بیان  نظرشان را درباره نظریات محقق سبزواری )م1090( و نقدی 
که  گیومه بیاید و در  ادامه، جایی  ارائه این متن سـعی شـد بر اسـاس حدس عبارت محقق سـبزواری در 
مؤلف با تعبیر »و حالیا آنکه« و مشابه آن درصدد جواب برمی آید از آن تفکیک شود. یکی از ظریف ترین 

که به داللت مقبوله عمر بن حنظله دارد. بخش های آن، نقدی است 

که از آنان خواسـته شـده اسـت تا نظرشـان را درباره این متن بیان  کسـانی  با تمام شـدن این متن، پاسـخ 
کنند آمده است. این افراد عبارتند از:

- میرزاغیاث الدین محمد )نوه میرداماد و داماد آقاجمال خوانساری متوفا در اصفهان چند سال پیش 
از حمله افغان.1 یا در حمله افغان(

- محمد بن حسن حّر عاملی )م1104(
- موالنا محمدباقر مجلسی )م1110(

- موالنا اسماعیل خاتون آبادی )م1116(

یاض الشعراء، ج 2، ص 783. 1.  بنگرید: تذکره ر
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یان و برخی قدری مبهم و دوپهلو است. جالب است  پاسخ ها برخی صریح در حمایت از دیدگاه اخبار
که مرحوم مجلسی همان آغاز می گوید: »استفتای در این قسم مسائل اصولیه پرثمره ندارد« و در آخر هم 
که این جواب دقیقًا  یاده از این نمی توان نوشت«. این نشان می دهد  که »در این مراسله ز اشاره می کند 

پاسخ سؤال حاجی حسین زاوانی و درباره همان متن محقق سبزواری نوشته شده است. 

در سـومین قسـمت سـؤال تـازه ای را حاجـی حسـین زاوانـی دربـاره حدیـث »انمـا علینـا أن نلقـی الیکـم 
کـرده و اینکـه آیـا معنـای ایـن حدیـث تجویـز اجتهـاد اسـت یـا خیـر.  االصـول و علیکـم ان تفرعـوا« مطـرح 
یس این حدیث را از جامع بزنطی در انتهای سـرائر آورد، همین مسـئله؛  که ابن ادر برداشـت اّول از زمانی 
کـه در مدرسـه حلـه و سـپس عـراق پذیرفتـه شـده اسـت، امـا در دوره  یعنـی تأییـد روش اجتهـادی بـوده 
صفوی و با نگارش و انتشـار نسـخ کتاب فواید مدنیه در این باره تردید شـد و مسـائلی پیش آمد. سـائل از 
کنند. این سـؤال البته پیچیدگی خاص خود  عالمان وقت خواسـته اسـت تا در این باره نظر خود را بیان 
را دارد و نویسـنده اصـل ایـن منازعـه را بـه توانایـی عقـل در ارائه خروجی اش در مقایسـه با آنچه از معصوم 
رسیده است می رساند و نظر عالمان را در این باره می پرسد. طبعًا مثل مورد قبل، خود جوابی دارد و نظر 

عالمان را درباره مجموعه سؤال و جواب خود درخواست می کند. 

که در اینجا جوابشان آمده است عبارتند از: افرادی 
ینی ]1080[ - موالنا خلیل قزو

- موالنـا داود البحرانـی )داود بـن یوسـف بـن محمـد بـن عیسـی بحرانـی، آثـاری در رد صوفیـه و مبحـث 
اجتهاد و تقلید داشته است.2

- موالنـا محسـن )جوابیـه او بنـدی از »الکلمـات الطریفـه« اسـت، نـه اینکـه در پاسـخ ایـن پرسـش نوشـته 
باشد.(

ی مطلبـی بـه فارسـی بـا کلمـه »ایضًا« آمده اسـت که معلوم  - فخرالدیـن طریحـی )م1087(. پـس از نـام و
که مشـتمل بر سـؤالی هم هسـت. شـاید از خود حاجی حسـین زاوانی  نیسـت از طریحی باشـد. به عاوه 

باشد.

کتـاب  گویـا  - موالنـا محمدطاهـر قمـی )1098(. در ایـن مـورد پـس از ارائـه نظـرش متنـی از یکـی از آثـار او، 
حجـة االسـام فـی شـرح تهذیـب االحـکام را آورده اسـت. ایـن متـن نسـبتًا طوالنی اسـت و نه فقـط درباره 
اخباری - اصولی، بلکه شـامل مطالبی درباره نقد صوفیان نیز می شـود. احتمال می رود در اینجا سـؤال 
دیگری درباره صوفیه و غنای مرتبط با آنها مطرح شده باشد، اما  نشانی از متن در آن نیست. متنی هم 

که نسخه ای از آن نیافتم. کتاب تصفیة القلوب نسفی آورده است  از 

یاض العلماء، ج 2، ص 271. 2.  بنگرید: ر
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ادامـه بحـث همچنـان دربـاره اخبـاری و اصولـی و مفهـوم اجتهـاد و همزمان بحث از صوفیه و غناسـت. 
کتاب او با عنوان نمرقه  عبارت بعدی از: - سیداسماعیل خاتون آبادی )م1116( است. متن مفصلی از 
کـه نسـخه ای از آن در فنخـا معرفـی نشـده اسـت. ایـن متـن در شـرح معانی سـه گانه اجتهاد  وسـطی آمـده 
کـه بـه فقهـای گذشـته توهیـن می کنند. ایـن متن از  اسـت و خاتون آبـادی در نقـد کسـانی سـخن می گویـد 
نظر محتوا باارزش اسـت و شـش صفحه از نسـخه را در بر می گیرد. طبعًا انتخاب توسـط دیگری صورت 
گرفتـه  و برخـی از مطالـب تقطیع شـده آمـده اسـت و تعبیـر »تـا اینجا که« ... به حـذف عبارات و انتخاب 

آن از جای دیگری عبارت مؤلف اشاره دارد. )فریم 19 - 21(

مطالب بعدی هم درباره تصوف و غناست. از جمله پاسخ: 
- موالنـا محمدباقـر مجلسـی )م1110(. ایـن متـن، تنـد و به عربـی علیه صوفیان و نیز ذکر خفی و جلی آنها 
که غناست، نوشته شده و باور به وحدت وجود هم نکوهش سخت شده است: »کتبه المفتاق الی عفو 
ربه الغافر ابن محمدتقی، محمدباقر«. اینکه این رساله یک صفحه ای برای حاجی حسین زاوانی نوشته 

شده یا از جایی برداشته شده است، دقیقًا روشن نیست و البته ربطی هم به سؤال طرح شده ندارد.

کوتاه درباره اینکه همه چیز در قرآن بیان نشـده و خداوند دین را با ائمه اثناعشـر  - موالنا خلیل. مطلبی 
کوچک است. که مفصل و در حد یک رساله  کرده است. سپس بحثی درباره غنا دارد  تکمیل 

که به نوعی به این بحث  گاه مجهول آمده است  کتاب ها و آثار معروف و  انتهای این بخش فهرستی از 
ارتبـاط دارد، امـا یـک سـؤال نیـز بـاز در انتهای آن از سـوی همین حاجی حسـین حافـظ زاوانی آمده که باز 
خواسته است تا »در باب رأی و قیاس و تقلید از کافران و سنیان و فاسفه و دهریان و بعضی از صوفیان 
و ...« نظـرات را بیـان کننـد، امـا دیگـر مطلبـی بـه عنـوان پاسـخ در دنباله آن نیامده اسـت. شـاید در پایان 
کـه در ایـن دوره اغلـب مسـائل محـل اختـاف می شـد و یکـی از  کنیـم  ایـن توضیحـات الزم باشـد اشـاره 
گردآوری جواب ها  گفتگو درباره آنها طرح یک سـؤال و ارسـال آن برای شـماری از علما و  راه حل ها برای 

در یک مجموعه بوده است. این روش درباره نماز جمعه هم بوده است.

1

]اندر دفاع از نظریه اجتهاد برابر اخباریگری[
چـون معلـوم اسـت کـه حکـم از جانـب خدای تعالی بی واسـطه انبیا به خلق نمی رسـد و پیغمبر ما)ص( 
خاتم پیغمبران است، و بعد از آن حضرت، حفظ شرع به ائّمه هدی تعلق دارد، و در این زمان به سبب 
ر است و تکلیف نماز و روزه و 

ّ
گرفتن متعذ غیبت امام زمان و وصول به خدمت آن حضرت و احکام فرا

امثال آن ساقط نیست، پس طریق المحاله هست که در معرفت احکام به آن اعتماد کنند، و آن طریقه 
آن است که رجوع کنند به کتاب خدا و احادیث منقوله از حضرت رسول و ائّمه هدی)سام اهّلل علیهم 
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اجمعین( و به آن عمل نمایند.

لیکن چون کتاب و سّنت بر الفاظ عربیه وارد است و اسالیب عربیه بر بعضی دقایق و غوامض اشتمال 
دارد، و مع ذلک قرآن و حدیث مشتمل بر امر و نهی و عام و خاص و مجمل و مبین و محکم و متشابه و 
مطلق و مقّید و مفهوم و منطوق، داللت صریح و ایماء و ناسـخ و منسـوخ و غیرذلک ]اسـت[، چنانچه 
در حدیـث اشـارتی بیـان شـده. و معرفـت ایـن امـور بـه مزیـد نظـر و غمـوض فکـر احتیـاج تمـام دارد، و در 
معرفـت احـکام از نصـوص از دانسـتن امـور مذکـوره چـاره ای نیسـت، و در فهـم مقدمـات مذکـوره، وجوه و 
شـعب بسـیار به هم می رسـد، و جهت هر شـّق بعد از تأّمل شـبهه ]اصل: شـبه[ یا حّجتی مرائی می شود، 
کـه عـرض اشـکاالت بـر او شـود، بـه سـبب غیبـت آن حضـرت در میـان خلـق  و امـام)ع( حاضـر نیسـت 
شـبهات به هم رسـیده، و راه های مغالطات و تشـکیکات بسـیار شـده، و در احادیث به جهت اسـباب 
کـه تفسـیر آن مناسـب ایـن مقـام نیسـت، اختـاف بسـیار بـه هـم رسـیده، و تحقیـق حقایـق امـور  متعـدده 
مذکـوره بـه مزیـد دانـش و حسـن تمیز احتیاج تمـام دارد، پس فهمیدن احکام از قرآن و حدیث همه کس 
ک صحیح موسـوم باشـند، و  که به فهم و ادرا را مقدور و میسـر نیسـت، بلکه مخصوص جماعتی باشـد 
کـرده، و راه های  کـه ایـن ابـواب دخـل دارد اطاعی حاصـل  یاضـت علمـی کشـیده باشـند، و بـر علومـی  ر
شـبهات را دانسـته، و مواضـع اغـاط لفظیـه و معنویـه را فهمیـده، و طریـق اسـتدالل و نظـر صحیـح را 

گویند.  دانسته، و صاحب این مرتبه را مجتهد 

کمال سعی و اهتمام در معرفت احکام به جا آورده، خود را از هوی و تعّصب  که  و بر مجتهد الزم است 
یاسـت منـّزه دارد، و خالصانـه در مسـائل تأّمـل نمایـد. آن گاه آنچـه  و مداهنـه و مسـاهله و حـّب جـاه و ر

ی ادله شرعیه به آن عمل نماید. مفهوم او شود، از رو

کثر خایق متعّسـر اسـت، و بر بسـیاری از  و چـون تحصیـل ایـن مرتبـه همـه کس را میّسـر نیسـت، بلکه بر ا
که تقلید مجتهدین نمایند، و به  ر، و تکلیف از ایشان ساقط نیست، وظیفه ایشان آن است 

ّ
ایشان متعذ

آنچـه مجتهـدان از کتـاب خـدا و سـّنت مصطفی و طریقه ائّمه هدی)ع( اخبـار نماید عمل کنند؛ و قول 
یِن َو ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم  ُهوا ِفي الّدِ

َ
ُکِل  ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة ِلَیَتَفّق ـْو ال َنَفَر ِمْن  

َ
کـه: »َفل خـدای تعالـی در قـرآن مجیـد 

ُرون « ]توبه: 122[ شاهد این دعواست. 
َ

ُهْم َیْحذ
َّ
َعل

َ
ْیِهْم ل

َ
ِإذا َرَجُعوا ِإل

ى َحِدیَثَنـا َو  ـْن َقـْد َرَو َکاَن ِمْنُکـْم ِمّمَ ـی َمـْن 
َ
و همچنیـن کام ]5[ حضـرت صـادق)ع( فرمـوده: »َیْنُظـَراِن ِإل

ِکمًا َفـِإَذا َحَکَم  ْیُکـْم َحا
َ
ُتـُه َعل

ْ
ـي َقـْد َجَعل َیْرَضـْوا ِبـِه َحَکمـًا َفِإّنِ

ْ
ْحَکاَمَنـا َفل

َ
ِلَنـا َو َحَراِمَنـا َو َعـَرَف  أ

َ
َنَظـَر ِفـي َحا

ـی َحـّدِ 
َ
ـی اهّلِل َو ُهـَو َعل

َ
اّدُ َعل ْیَنـا الـّرَ

َ
اّدُ َعل ْیَنـا َرّدَ َو الـّرَ

َ
 ِبُحْکـِم اهّلِل َو َعل

َ
َمـا اْسـَتَخّف

َ
ـُه ِمْنـُه َفِإّن

ْ
ـْم َیْقَبل

َ
ِبُحْکِمَنـا َفل

ْرِك ِباهّلِل«.  الّشِ

و میانه علما خافی ظاهر نیست در آنکه غیرمجتهد را می باید تقلید مجتهد کرد، لیکن شرط است که 
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عادل باشد؛ و تحقیق بعد از این خواهد آمد. 

یاده از عدالت که در امامت نماز معتبر است، در آنجا مرعی دارد؛ چه باید وثوق  و احتیاط آن است که ز
ی تشـّهی و تعّصب و تقصیر و غرض های فاسـده فتوی  که از رو تمام به فعل آن داشـته باشـد؛ یعنی داند 

نمی دهد و مراعات احتیاط می کند. 

و در جملـه، حدیـث طویلـی از حضـرت امـام حسـن عسـکری)ع( منقـول اسـت کـه عـوام اّمت را هـرگاه از 
ک  فقهای خود بدانند فسـق ظاهر، و تعّصب شـدید، و تکالب بر حکام و حطام دنیا و حرام دنیا، و اها
کـه بـر ایشـان تعّصـب کننـد، هـر چنـد مسـتحّق اضـال و اهانـت باشـند پـس تقلیـد کننـد، مانند  گروهـی 
طایفـه یهودان انـد کـه خـدای عزوجـل ایشـان را ذم نمـوده، و تقلیـد فقیهـان فاسـق، و امـا هـر کسـی از فقهـا 
کـه صائـن نفـس خـود و حافـظ دیـن خـود و مخالـف هـوای خـود و مطیـع مـوالی خـود باشـد، عوام راسـت 
کـه هـر کسـی  کـه تقلیـد او کننـد. و آن نمی باشـد اال بعضـی از فقهـای شـیعه نـه جمیـع ایشـان. به درسـتی 
کـه او را  مرتکـب قبایـح و فواحـش شـود، مثـل فقهـای عاّمـه، یعنـی اهـل سـّنت، از او چیـزی قبـول نکنیـد 
کرامتـی نیسـت. و بسـیار شـده تخلیـط در آنچـه از مـا اهل البیـت حمـل ]روایـت[ شـده، از ایـن جهـت که 
کرده اند اشیا را در غیرموضع  ی نادانی، و وضع  گرفته اند و تحریف نموده اند بالتمام از رو فاسقان از ما فرا
گفته اند جهت خیر دنیا و این حدیث طویل است.  گروهی دیگر عمدًا دروغ  ت دانش. و 

ّ
خود جهت قل

]تفسیر منسوب به امام عسکری، ص 300[

در این باب راستی و صدق لسان اقوی از همه چیز است. چنانچه در احادیث منقول است از حضرت 
صادق و حضرت امام رضا)ع( اشارت بدان شده.

کسـی مجتهـد نباشـد و مرتبـه  گـر  کـرد و ا کـه در مسـائل شـرعیه تقلیـد امـوات نمی تـوان   و ببایـد دانسـت 
استدالل نداشته باشد، به مراجعت کتب حدیث و فقه عمل نمی تواند، بل بر آن متعّین است مراجعت 

به قول مجتهد حّی. 

و بسـیاری از مردمـان در ایـن زمـان بـه محـض آنکـه اندکـی زبـان عربـی فهمنـد یـا بعضـی از کتـب حدیث 
نـزد کسـی بـر ترجمـه مضمـون حدیث که مطلع شـدند بر آن عمل می نماینـد و می گویند ما به اخبار عمل 
گمراه و سـرگردان  گروهی ضعیف العقل مانند خود را  می کنیم و خود در بیابان ضالت سـرگردان شـده، 

یده اند.  می کنند، و از طریق حق و منهج سلف صالح بی عذر عدول ورز

یاسـت دنیا حدیث را که غلط  کنند و بنا بر حّب ر و از ایشـان کسـانی باشـند که بدعت های تازه اختراع 
یلی و معارض اقوی داشـته باشـد، سـند دعوی خود سـازند؛ و چون از اصول قواعد  فهمیده باشـند یا تأو
کـه حدیثـی در مـورد خـاص واقـع شـده  علمّیـه خبـری ندارنـد غلط هـای عظیـم کننـد، و ]6[ بسـیار باشـد 
کـه این قیاس مذموم اسـت، و مـع هذا انکار  باشـد، نسـبت بـه نظایـر و اشـباه آن تعمیـم کننـد، و نفهمنـد 
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کنند.  قیاس 

کنند و مع هذا  که از مدلول چیزی بر مسـئله ترتیب مغلط و ُشـبه ضعیف عامیانه حکم  و بسـیار باشـد 
گوینـد کـه اسـتدالل عقلـی ممنـوع اسـت و به خبـر عمل باید کرد، و فرق میانه مدلـول و غیرمدلول نکنند 

و انواع دالالت را نفهمند. 

گوینـد چنیـن مصلحت هـا منظـور شـارع  کننـد و  کـه در مقابـل نـّص، مصلحت هـا اعتبـار  و بسـیار باشـد 
گـروه را ربطی به علـوم نباشـد، و از مرتبه  کـرد. و این  اسـت، و مـع هـذا گوینـد بـه غیـر نـص عمـل نمی تـوان 
کثر علوم شرعیه و عقلیه را منکر باشند، و گویند که ما به خبر عمل می کنیم  عوام بسیاری برتر نباشد، و ا
کـه عمـل بـه خبـر و بـه اصـول در مقابـل یکدیگرند و پنداشـته اند  نـه بـه اصـول؛ چـه در وهـم ایشـان درآمـده 
کـه کسـی کـه عمـل بـه اصـول می کنـد عمـل به خبر نمی کنـد. و نفهمیده انـد که در علم به اصـول بحث از 
کیفیـت اسـتدالل از قـرآن و خبـر می کننـد و از معرفـت ایـن علـم، بصیـرت در فهـم مقاصد قـرآن و حدیث 
که جمعی از حافظان و ناقان اخبار،  به هم می رسـد، و با قرآن و حدیث مخالفت ندارد، و ندانسـته اند 

رؤسای علم اصول بوده اند.

کـه از بضاعـت علـوم  یـان[ بسـیار اسـت. و ایـن مسـلک، ناقصـان را  گـروه ]اخبار و طامـات و ترهـات ایـن 
کسی نباید شد، و در تحصیل علوم جفا  یاست خوش آید تا ایشان را مطیع  بی بهره اند، به جهت حّب ر
یاسـت گروهـی از عـوام ایشـان را حاصـل شـود. و در هر حکـم، موافق  و مشـّقت نبایـد کشـید، و به آسـانی ر
گـر امـروز مصلحـت دنیـا در چیـزی داننـد، بـه حدیثی متمّسـک  کـرد و ا ی ترجیحـی تواننـد  اشـتهار و از رو

شوند و چون مصلحت تغییر یابد به حدیثی دیگر مخالف آن تمسک جویند.

که شعبت اذهان و افکار غیرمحصور است.  و حکمت در وجوب متابعت مجتهدان است 

کـه  کـه در افـکار خـود مقیـد بـه قواعـد علمیـت و موازیـن اسـتداللیه نباشـند و علم هـای مقـّرر  گروهـی  و 
ِانعـام انظـار، تنقیـح و  کوشـیده اند و بـه تاحـق افـکار و  سـال های دراز علمـا و دانایـان در تحصیـل آن 
که به ایشـان نزدیک باشـند، و چون  کسـانی  که نظر عوام و  تلخیص داده نخوانند و ندانند. و پیداسـت 
گاه در فهم مقاصد شـرعیه مطلق العنان باشـند  در مطالبه علمیه اسـتعمال شـود چگونه خواهد بود. هر 

کرد.  چه غلط هایی رسوا خواهند 

گویند: طریق  و عجب تر از آن، آنکه بعضی از ایشان به علمای سابق و سلف صالح بی اعتقاد باشند و 
کثـرت هـر چنـد بـه  کـه در ایـن طریـق اختـاف بیشـتر اسـت و  ایشـان موجـب اختـاف اسـت و نفهمنـد 

وحدت نزدیک تر است به اعتدال آشناتر است.



آینۀ پژوهش  183
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ملــــــــــــــــــاله
58ه ین وواهی ن1نن

]پیشینه اخباریگری در شیعه و سنی[
کـه بـه  کـه می گفته انـد  گمـان آن اسـت در سـابق ازمـان بعضـی از عـوام شـیعه نیـز ایـن طریـق داشـته اند   و 
کـرد و تمیـز میانـه خبر موثوٌق به و غیرموثـوٌق به را الزم نمی دانسـته اند، و تأویل  ظاهـر هـر چیـزی عمـل بایـد 
در هیـچ خبـر روا نداشـته اند، و جمـع ]در اصـل: جمعـی[ بیـن االدلـه را منکـر بوده اند؛ و بسـیاری از ایشـان 

کرده اند، ]7[ چون جبر و تفویض و حلول و تجسیم و امثال آن.  در اعتقادات، مذاهبه فاسده اختیار 

و از طایفه اهل سّنت نیز گروهی که ایشان را ظاهریه و حشویه و ارباب جبر گویند، چون اصحاب احمد 
حنبـل ]م241[ و داود ]بـن علـی بـن خلـف اصفهانـی[ ظاهـری ]م270 /275[ ایـن طریقـه داشـته اند. و 
کـه در مقاالت  بسـی مذاهـب باطلـه و کفـر و بطـان از آن قـوم و طریقـه ایشـان تولـد نمـوده، چنانچه کتبی 
ارباب ادیان نوشـته شـده بر بسـیاری از آن مشـتمل اسـت. و سـخن در این باب بسـیار اسـت و مناسـب 

این مختصر نیست. 

کرد.  گروه به خدای عزوجل استعاذه باید جست و شکوه این قوم به خدا باید  از شّر اضال این 

کـه بـه اجتهـاد و تقلیـد قائل انـد، لیکـن بنـای اعمـال ایشـان بـر  گـروه، جمعـی دیگـر هسـتند  و بـه ازای ایـن 
کننـد  کـه  کسـی نمی کننـد. و غایـت سـعی  کسـی اعتـراف ندارنـد و تقلیـد  اجتهـاد نیسـت و بـه اجتهـاد 
کننـد و آنچـه در آن  کتـب فقـه  کتاب]ــی[ از  کـه چـون در مسـئله ای محتـاج شـوند، رجـوع بـه  آن اسـت 
کـه حّجت ما بر این طریقه  کتـاب اسـت، مقبـول و مّتبـع ]در اصـل: مطبـع[ دانند و پیش خود فکر نکنند 
گر قول  قـول خداسـت یـا مصطفی)صلـی اهّلل علیـه و آلـه( یا ائّمـه هدی)صلوات اهّلل علیهـم اجمعین(. و ا
گر قول یک  کرد؟ و ا که به قول مّیت عمل نمی توان  کتاب مّتبع است، چرا در این مّتبع نیست  صاحب 
کس که صاحب این کتاب است متبع است، چرا قول جمهور در نفی عمل به این طریقه متبع نیست؟

کـه بـه اجتهـاد کسـی در عصـر خـود قائـل نباشـند، بـه گمـان آنکـه هیـچ کـس از  و از ایشـان گروهـی باشـند 
که همین از مجتهدان چون بمیرند، امثال آن جماعت  متأّخران به سابقان نتوانند رسید. و بسیار باشد 
کـه از ایشـان شـنیده باشـند، چـون دیگـران ایشـان را مجتهـد داننـد و بـه کتاب های  از منکـران بـه آوازه ای 

کنند.  ایشان عمل 

کرد، و از غرض  که ما تشخیص نمی توانیم  گویند  که منکر وجود مجتهد نباشند، لیکن  و بعضی باشند 
ت اهتمام در امور آخرت، و اشتغال بسیار به 

ّ
کاهلی و بی پروایی و بی دردی در امر دین، و قل و سستی و 

کوشش و جهد و تفّحص و تفتیش ننمایند. مشاغل دنیویه با بادت و غوایت در این باب 

 و گاه باشـد کـه چـون انـکاری از جمعـی شـنوند، بنـا بـر لجـاج و حسـد و عنـاد یـا وجهـی دیگـر بـر آن تأویل 
نموده،  آن را غنیمتی شمرند و حّجت خود سازند و دیگر جست وجو و تفّحص نکنند.
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کثر ایشان تصدیق اجتهاد  و باشد که در وهم بعضی درآید که مجتهد آن است که همه علمای عصر یا ا
کثر اهل عصر اذعان نموده اند؟ کدام پیغمبر از ا که  او نموده باشند و فکر نکنند 

و باشد که شیطان فریب بعضی از ایشان به این بدهد که گویند ما عمل به احتیاط می کنیم و ندانند که 
بسیاری از امور شرعیه، تعارض میانه نفی و اثبات است. چگونه عمل به احتیاط می کنند؟ 

گاه معتقـد ایشـان نفـی مجتهـد باشـد، بـه قـول مشـهور در ایـن صـورت طلـب اجتهـاد واجـب عینـی  هـر 
خواهـد بـود، چـرا تمـام اوقـات را صـرف طلـب اجتهـاد نمی کننـد، و در ایـن بـاب عمـل بـه احتیـاط مرعی 
کرده بودند و تکّثر  گر تتبع اقوال و مذاهب  که ا گروه محض دعوی است  نمی دارند؟ و این حروف از این 
کـه نـه عمل به  ر و شـّدت و تعّسـر مراعـات او فهمیـده بودنـدی، می دانسـتند و معتـرف بودنـد 

ّ
اقـوال و تعـذ

کرد. احتیاط اقوال می کنند و نمی توانند 

گـر مجتهـدی ]هـم[ باشـد عـادل نیسـت! و حقیقـت عدالـت  کننـد؛ ا گـروه دیگـر مناقشـه در عدالـت   و 
کـه هیـچ یـک از سـلف و خلـف اعتبـار  را ]8[ ندانسـته اند. و در ایـن بـاب امـری چنـد اعتبـار می کننـد 
کثـار  کـه بـه حـّد ا کـه صغایـر مـادام  کبایـر ننموده انـد، و ندانسـته اند  نکـرده، و ایشـان تمیـز میانـه صغایـر و 
و ادمـان نرسـید، قـدح عدالـت نمی کنـد. و ایشـان بـه ایـن عمـل نمی نماینـد، بلکـه به گمان هـا و وهم ها و 
ف به اعتبار آن اسـت که در 

ّ
افعـال ذوجهـات بـر محامـل بلکـه گمـان بـه امور که قلبی اسـت. و دیگـر مکل

یـاده از اعتـدال کننـد، و بعضـی عبـارات متأّخـران  عدالـت شـخصی تأّمـل کننـد و در ایـن ابـواب دقـت ز
کتـاب و سـّنت از اعتبـار ایـن امـور خالیسـت، بلکـه  کـه  را بـد فهمیـده، شـاید خـود سـازند، و نشـنیده اند 

اساءت ظن محظور و منهی. 

کس را در دنیا عادل ندانند و به ]سن[ هفتاد و هشتاد رسیده  که هیچ  کسانی باشند  و از این جماعت 
باشند، و هرگز نماز جماعت نکرده باشند، چه جای جمعه. 

و امثـال چنیـن عـادات و اطـوار بسـیار اسـت و مواضـع تدلیـس و مخـادع ابلیـس تلبیس بی شـمار. طلب 
هدایت و راه مستقیم از خدای عزوجل باید نمود و طریقه ائّمه هدی را قدوه و متبوع خود ساخت. 

]راه یافتِن مجتهد[
گـر او را[ مرتبـه تمیـز، اجتهـاد باشـد، بـا او مناظـرات علمیـه نمایـد یـا بـه تصنیفـات و ترجیحـات او نظـر  ]ا
گـر او را مرتبـه تمیـز نباشـد، مراجعت به جماعت]ــی کند[ که  نمـوده، تشـخیص حقیقـت حـال کننـد و ا

گاه موجب ظن باشد عمل نماید.  صاحب تمیز و دیانت باشند، و پیشنهادات ایشان هر 

کتفـا ننمایـد، بلکـه  کـه تحصیـل ظـن اقـوی توانـد نمـود، بـه ظـن ضعیـف ا کـه مـادام  و احتیـاط آن اسـت 
کند و از حال مصدقان و منکران و دیانت و مخالفت و غرض ورزی ایشـان نیز  تفّحص و تفتیش بسـیار 
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که تا حقیقت بر او ظاهر شود. بحث باید 

]تقلید اعلم[
گاه در عصری چند مجتهد باشد، تقلید اعلم به احکام شرع مبین و اصوب و اتقی؛  که هر  و الزم است 
د غیر اعلم در کام ایشـان 

ّ
و مخالـف در ایـن بـاب از اصحـاب بـه خاطـر نیسـت، بلکه حکم به فسـق مقل

مذکور است. و شواهد از قرآن و حدیث بر متابعت اعلم موجود است، بلکه عقل صریح شاهد است. 

َکْیـَف  ُکـْم 
َ
ْن ُیْهـدى  َفمـا ل

َ
 أ

َ
ي ِإاّل ـْن ال َیِهـّدِ ّمَ

َ
َبـَع أ ْن ُیّتَ

َ
َحـّقُ أ

َ
َحـِق  أ

ْ
ـی  ال

َ
 َفَمـْن َیْهـدي  ِإل

َ
و قـال اهّلل تعالـی: »أ

َکْیـَف َتْحُکُمـون .  ُکـْم 
َ
ْن ُیْهـدى  َفمـا ل

َ
 أ

َ
ي ِإاّل ـْن ال َیِهـّدِ ّمَ

َ
َبـَع أ ْن ُیّتَ

َ
َحـّقُ أ

َ
َحـِق  أ

ْ
ـی  ال

َ
 َفَمـْن َیْهـدي  ِإل

َ
َتْحُکُمـون  أ

]یونس: 35[

و طریـق تشـخیص اعلـم نیـز بـه بحـث و تفّحـص و تفتیـش می شـود و در ایـن امـر اهتمـام تمام بایـد نمود، 
ولیکن در این باب، اغاط بسیار واقع می شود و اشتباه می افتد، و دوستان دنیا به انواع خدعه و فریب 

خود را عالم و اعلم فرامی نمایند. 

کـم اسـت و در میـزان تشـخیص ایـن  گویـد، در ایـن بـاب  کـه حـق فهمـد و حـق  و صاحـب ممّیـز حّقانـی 
ـف بـه حسـب وسـع و طاقـت خـود و مناسـب عقـل و پایـه و یافـت خـود 

ّ
را شـبهه بسـیار، لیکـن چـون مکل

که حقیقت  کند و به خدای عزوجل استعانت جوید و یاری و مددکاری طلبد، امید آن هست  کوشش 
گر اشـتباه باقی ماند دسـت از احتیاط  بر آن روشـن شـود و از فریب شـیاطین جن و انس خاصی یابد؛ و ا

در عمل برندارد. و اهّلل الموفق والمعین. 

کافیسـت! والسـام علـی مـن اتبـع  کافـی  کافـل  کفیـل  ککفـوا  کافـی  کافـل  کفیـل  کفـو  نقل شـده از رسـاله 
الهدی.

]در اینجا چند توقیع معروف ارائه و ترجمه شده، اما نکته تازه ای ندارد.[

2

]نظرخواهی درباره آرای محقق سبزواری درباره اجتهاد و تقلید و نقد آنها[
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

کّل شـیء، ... ... تسـعنی  یـب اّن الّتوفیـق مـن رحمتـه عزوجـل، ورحمتـه وسـعت  ]11[ هـو الموّفـق: وال ر
برحمتک یا موالی. 

داعـی دوام دولـت سـلیمانی حاجـی حسـین حافـظ زاوانـی بـه ذروه عـرض فضـاء سـعادت ]![ مـآب و 
مـون بهـواء النـاس وال 

ّ
فقهـای شـریعت انتسـاب، طایفـه محقـه و فرقـه ناجیـه اثناعشـریة، الذیـن ال یتکل
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یداهنون، و الذین الیکتمون الحق، وهم عن المیل معرضون، اعظم اهّلل تعالی اقدارهم و قّدس اسرارهم 
ـد بـرکات افاداتهـم بیـن الخایـق الـی یـوم الدیـن، و حشـرهم مـع ائّمتهـم الطاهریـن - صلـوات اهّلل 

ّ
و خل

علیهم اجمعین.

که:  و بعد: چه می فرمایند 

کـه بـه  حضـرت عالـم ربانـی و مؤّیـد بـه تأییـدات سـبحانی، موالنـا محمدباقـر خراسـانی در رسـاله فارسـیه 
جهت متعلمان نوشته اند چنین فرموده اند: 

گر کسـی مجتهد نباشـد و  ببایـد دانسـت کـه در مسـایل شـرعیه تقلیـد امـوات نمی تـوان کرد و ا
ل نداشته باشد، به مراجعت کتب حدیث و فقه عمل نمی تواند نمود، بلکه بر  مرتبه استدال

آن متعّین است مراجعت به قول مجتهد حّی.

و حالیـا آنکـه توقیـع مزّیـن بـه مهـر حضـرت نامـوس العصـر و الزمـان وخلیفـة الرحمـن، صاحب الزمان)ع( 
کرد، فی الحقیقه مراجعت به آن حضرت است.  کس[ رجوع به روات حدیث  که ]هر  ظاهر و باهر است 
ی عنه دهد، نه بـه نفس خود؛ و تردد و  ی آن اسـت کـه هـر چـه گویـد و فرمایـد، نسـبت به مرو و عامـت راو
که بعد از حصول  کس ثابت شـود و باید  که به ادعای هر  اشـکال نداشـته باشـد. و اجتهاد امری نیسـت 
کـه جمعـی از آن تعبیـر بـه نفـس قدسـیه نموده انـد، در مدعـی مزبـور تصدیـق  فهـم صائـب و ذهـن ثاقـب 
اربـاب تمیـز مـر او راسـت تـا بـه ترجیـح احادیـث کـه بـه حسـب ظاهر اختـاف دارند توانـد نمود، امـا ابنای 
امثال این زمان که هیچ یک از این معانی در ایشان موجود نیست و میانه ایشان و اجتهاد، ُبعد مشرَقین 
است، این کردارها و گفتارها خاف شرع است، و هر که امتناع ایشان نماید، شریک آثام و اجرام ایشان 

خواهد بود. 

که:  و دیگر فرموده اند 
گـر صاحـب تمیـِز مرتبـه اجتهـاد باشـد، بـا او مناظـرات  کـه ا طریقـه شـناختن مجتهـد اسـت 
کنـد.  علمّیـه نمایـد، یـا بـه تصنیفـات و ترجیحـات او نظـر نمـوده، تشـخیص حقیقـت حـال 
گـر او را مرتبـه تمیـز نباشـد، رجـوع کنـد بـه جماعتـی که صاحـب تمیز و دیانت باشـند، و به  و ا

گاه موجب ظن باشد عمل نماید. شهادت ایشان، هر 

و حـال آنکـه اربـاب تمیـز از طـوس تـا حلـه خـاف و مختلـف ظاهـر می کننـد و از قزویـن تـا شـیراز موافقت 
بـا یکدیگـر ندارنـد، و مجتهـدان رد قـول یکدیگـر بلکـه رد قـول خـود نمـوده و می نماینـد، و در نفـی وجـوب 
کتاب ها  کثیر از فضا به رد اجتهاد و تقلید،  کرده اند، و جمعی  یسـت حدیث  عینی، انکاِر قریب به دو

و رساله ها نوشته اند. 

مجمـًا اقـّل مراتـب بی اغـراق حاصـل کام ]12[ قـول مّیـت کالمّیت، داللت صریح بر نفـی اجتهاد ظنی 
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یاده  دارد، واال قائل به عدم اسـتمرار شـریعت مصطفی و انکار هزار حدیث باید نمود، بلکه سـی هزار، و ز
که همه جان  ئکه مقربین و آدم تا به خاتم، و از آن حضرت تا به قائم)صلوات اهّلل و سامه علیهم(  از ما
ْمَت ُرْشًدا« »َوَما َیْنِطُق 

ّ
ا ُعِل َمِن ِمَمّ

ّ
َرى« و »ُتَعِل

َ
 أ

َ
َنا« و أعلم من اهّلل »َما ِلَي ال

َ
َم ل

ْ
 ِعل

َ
جان و عقل عقل اند: »ال

ْدِري َمـا ُیْفَعـُل ِبـی« می گفته انـد. و لسـنا مـن أرأیـت فـی شـیء و 
َ
َهـَوٰى«، وال أعلـم مـا فـی نفسـی »َوَمـا أ

ْ
َعـِن ال

سمعت من جبرئیل، و رأیت فی لوح المحفوظ؛ وهکذا أخرج الینا، شعار و دثار ایشان بوده، صدوچهار 
یه، مثـل سـفر آدم صفـی و صحـف ابراهیـم و تـورات و انجیـل و زبـور و فرقـان محمـد)ص( رد  کتـاب سـماو

اجتهاد می نمایند.

و کمترین غامان عتبه عالیه سـلیمانیه ]حاجی حسـین زاوانی[، مسـوده مأخوذه از پنجاه وچهار کتاب 
کتابت نموده،  مسـند از چهارصد اصل از حضرات عالیات رفیع الدرجات، و از علمای احیای اموات 
قریـب بـه بیـاض اسـت، ان شـاء اهّلل تعالـی و تقـدس بـه مجتهـد مقدس فرسـتاده خواهد شـد، مشـتمل بر 
هفتصـد فصـل و هـر فصـل بـر چنـد آیـه، از بـای بسـم اهّلل تـا سـین و النـاس، شـکننده  اسـاس رأی و قیاس، 
بـر ایـن منهـج محکمـات را بـه داللـت ظاهـره، و متشـابهات را بـه نقـل صحیـح، و احتمـال التمـاس آنکه 
کیـب حـروف سـور و رمـوز الـی مکـّرر غافـل نباشـند تصحیـح نمـوده، شـفقت فرمـوده، در آن ابـواب  از ترا
آنچـه از حضـرت رسـالت پنـاه و ائّمـه معصومین)صلـوات اهّلل علیهـم( و از صحابـه  مؤمنیـن بـه وسـاطت 
گذاشـت و فروگذاشـت ننمایند، و جواب را موافق و مطابق  ثقات مسـموع شـده بیان فرمایند، و دقیقه وا
مصلحـت حـال و مـآل تصریـح نماینـد، و مداهنـه و مسـامحه ننماینـد کـه عنـد اهّلل و عنـد الرسـول ضایـع 

نخواهد شد. الهی علم الیقین شما به عین الیقین برسد. 

و دیگر آنکه استدالل از آیه وافی هدایه »فلوال نفر« فرموده، و شاهد دعوی خود نموده، و حضرت صدوق 
المسلمین المحدثین و سند المجتهدین در کتاب علل شرایع و الدین آیه مذکوره را به اسانید متصله، 
شـاهد دعـوی نبـوت حضـرت رسـالت پنـاه و نیابـت شـاه والیـت پنـاه و ائّمـه معصومین)صلـوات اهّلل و 

سامه علیهم اجمعین( می دانند. 

و دیگر فرموده اند: 
و الزم اسـت کـه هـر گاه در یـک عصـر چنـد مجتهـد باشـد، تقلیـد اعلـم بـه احـکام شـرع مبین 
بایـد نمـود کـه شـواهد از قـرآن و حدیـث بـر متابعـت اعلـم موجود اسـت. و از جمله شـواهد آیه 
وافی هدایه »أَفَمن َیهدی الی الحّق« است، و سند معانی اخبار ائّمه اطهار)علیهم السالم( 
گر  چنیـن ظاهـر می شـود کـه اعلـم در آیـه مسـفوره، امام)علیـه السـالم( باشـد، نـه هـر اعلـم. و ا
تـوان عمـل بـه ظـن نمـود، مظنـون کمتریـن این اسـت کـه آیه کریمه در شـأن مبتـدی و معید و 
 َفَمْن 

َ
َحّقِ أ

ْ
َحّقِ ُقِل اهَّلُل َیْهدي ِلل

ْ
ی ال

َ
هادی حقیقت است »ُقْل َهْل ِمْن ُشَرکاِئُکْم َمْن َیْهدي ِإل

ِبُع  َکْیَف َتْحُکُموَن َو ما َیّتَ ُکْم 
َ
ْن ُیْهدى  َفما ل

َ
 أ

َّ
ي ِإال ْن ال َیِهّدِ ّمَ

َ
َبَع أ ْن ُیّتَ

َ
َحّقُ أ

َ
َحّقِ أ

ْ
ی ال

َ
َیْهدي ِإل
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َحّقِ 
ْ
َحّقُ َفما ذا َبْعَد ال

ْ
ُکُم ال ّبُ َحّقِ َشـْیئًا«؛ »َفذِلُکُم اهَّلُل َر

ْ
ّنَ ال ُیْغني  ِمَن ال

َ
ا ِإّنَ الّظ  َظّنً

َّ
ْکَثُرُهْم ِإال

َ
أ

ی  ُتْصَرُفون «. ّنَ
َ
 َفأ

ُ
الل

َ
 الّض

َّ
ِإال

کـه الفقه مـن الظنون، ]13[ و مجتهد فقیه اسـت، و نتیجه مجتهد مضل  حـال آنکـه محققـان فرموده انـد 
کـرده عاصـم نبـوده خطـای در فکـر  گـر تصدیـق معصـوم  کـه ارسـطو ا گـر منطـق حـق باشـد؛ چرا می شـود، ا
کـرده در فکـر خـود، و او بـه رعایـت و نـوازش قانـون اّولـی  گـر نکـرده، خطـا  را. پـس مجتهـد مضـل نباشـد و ا
کـرد، عمل همـگان نتـوان کرد.  گـر عمـل تـوان  کـرد بـه طریـق اّولـی. ا اسـت، پـس عمـل بـه علـم خـود نتـوان 

که رفع خطا از نفس خود بکند.  ارسطاطالیس از آن جهت رجوع نموده 

و فرموده که »کام حضرت امام جعفر صادق)ع( که »ینظر من کان منکم الی آخر الحدیث« ناطق است 
کرد«.  در اینکه غیرمجتهد را تقلید مجتهد باید 

کـه نیابـت مجتهـد مر امام زمـان را ثبوتی نـدارد و آنچه به آن اسـتدالل فرموده اند  جـواب ایـن می توانـد بـود 
کـه از حضـرت امـام جعفـر صـادق)ع( نقـل نمـوده و بـدان  ضعیـف و علیـل اسـت. و آن حدیـث اسـت 
اسـتدالل بـر نیابـت عاّمـه مجتهـد کرده انـد، اّواًل ضعیف السـند اسـت و ثقـات علمـا از اصولیـن و غیرهـم 
که فی الحقیقة  نزد ایشـان خبر واحد و ضعیف نیز حّجت نیسـت، علی الخصوص در این قسـم مطلبی 
که از اصول نباشـد، اما این قسـم مطلبی  که نایب حکم منوب دارد بر تقدیر تسـلیم  از اصول اسـت؛ چرا
کـرد، همچنیـن حدیـث  کـه عالمـی را اتبـاع و انقیـاد یـک شـخص بایـد  یاسـت عاّمـه چنیـن باشـد  کـه ر
ضعیف السـندی قاصـر الداللـه ثابـت نمی شـود. و شـارح عضـدی در جـواب اسـتدالل بـه خبـر واحـد در 
کـه ظـٌن فی اصـل ال یجدی، و قطـع نظر از آن هـم داللت بر این  مسـئله ای از اصـول فقـه بـوده گفتـه اسـت 
کـه روایت حدیث ما کرده باشـد و  کـه نظر کنید به کسـی  کـه مضمـون ایـن، ایـن اسـت  مطلـب نـدارد؛ چرا
که من او را بر  ی نزد او مرافعه نمایید  کنید، یعنی در دعاو کم  حال ما را از حرام دانسته باشد. نزد او تحا
کم، یعنی قاضی کردم. پس هر گاه امام خاصی، شخصی خاص را قاضی کرده باشد که احکام  شما حا
کـه بعضـی  کـه مجتهـدی  شـرعی را بـه طریـق قطـع از آن حضـرت شـنیده باشـد از آن؛ چـون الزم می آیـد 
کثر احکام اشـکاالت و ترّددات داشـته باشـد، آن نیز  احکام را به دالیل ظّنیه تحصیل نموده باشـد و در ا
قاضی بوده باشد. و این قیاس است که به چندین وجه مع الفارق به اتفاق کافه مسلمانان باطل است.

که مثل آن شخص دیگر  گاه امام خاصی، شخص خاصی را منصبی دهد، از او الزم نمی آید  منا هر 
ّ
سل

که حضرت پیغمبر)ص( در آخر عمر شریف  ید را  به همان منصب منصوب نیست. و لهذا اسامة بن ز
ف 

ّ
کر منصوره اسـام مشـّرف کردند و فرمودند که »جّهزوا جیش اسامة، لعن اهّلل من تخل به سـرداری عسـا

یین اسامه مزبور را امیر الجیوش ندانستند. 
ّ
عنه«، اّمت آن حضرت بعد از رحلت او به اعلی عل

که حکم ایشـان بر واحد، حکم بر جماعت اسـت، پس هر چه امام جعفر صادق)علیه  گوید  کسـی  گر  و ا
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السـام( نسـبت به یک کس فرموده باشـد، سـرایت به دیگران خواهد کرد، جواب آن اسـت که خبر واحد 
که حکم بر واحد  که حضرت فرموده اند  که از حضرت رسـول)ص( به طریق مجهول منقول شـده  اسـت 
کـه یقینًا هر  کـه مـراد از ایـن عبارت مفـاد ظاهری آن نیسـت؛ چرا حکـم بـر جماعـت اسـت. و ظاهـر اسـت 
کـه بسـیاری از  کـس شـامل جمیـع اّمـت الـی ]14[ یوم القیامـه نیسـت؛ چرا حکمـی از آن حضـرت بـر یـک 
ـف نبوده انـد، بلکه 

ّ
احـکام مخصـوص جمعـی خـاص، بلکـه شـخصی خـاص بـوده و دیگـران بـه آن مکل

ف انـد، مثـل مـردان و زنـان و مسـافران و حاضـران و تندرسـتان و 
ّ
اصنـاف اهـم هـر صنفـی بـه تکلیفـی مکل

بیمـاران و غیرذلـک. پـس چـون هـر حکمـی از آن حضرت بر یک کس شـامل جمیع اّمت الـی یوم القیامه 
کـه بسـیاری از احـکام شـریعت اسـت کـه جمیـع اّمـت در آن شـریک بـوده باشـند و ایـن حکم  اسـت؛ چرا
نسـبت بـه سـایر احـکام شـرعیه نـادر اسـت، و مع ذلـک موقـوف بـه دلیـل خـارج اسـت، و ایـن خبـر ظاهـر 

نمی شود. پس به این حدیث استدالل بر این قسم مطالب نتوان نمود.

کـه امام)علیـه  و قطـع نظـر از آنکـه ایـن حدیـث رسـول اسـت در شـأن خـود فرموده انـد و از آن الزم نمی آیـد 
السام( نیز چنان باشد، شاید این معنی الزم نبوت باشد.

گذشـته در مسـائل شـرعیه اسـت، نـه در مناصـب قضـا و سـروری ها و غیرذلـک. و ایـن محـض  و از آن 
کـه بعضـی از عاّمـه نـاس بـه آن قائل انـد، و شـرایط قیـاس در اینجـا متحقـق  قیـاس فاسداالسـاس اسـت 
که در قیاس، ثبوت علت در اصل و وجود آن در فرع شـرط اسـت و هیچ یک در مانحن فیه  نیسـت؛ چرا
تحّقق ندارد. بنابراین ظاهر و باهر شـد نیابت مجتهد مر حضرت صاحب األمر)علیه السـام( را محض 
کـه ادعـا نموده انـد بزرگـی و پادشـاهی خـود را خواسـته اند و در ایـن قیـاس قرار  دعویسـت بی دلیـل و آنانـی 
کاسده دنیوی منظور نظر و عین بصیرت نیست و به مقتضای  که اغراض صوری فاسده  دهند، اما ما را 
 وجهـه خـود را بلکـه همگـی ایـن دنیـای دنـی را سـراب مطلق دانسـته، و بـه وجه باقی 

ّ
کل شـیء هالـک اال

کوشـیدیم و خـود را فانـی دانسـته از جمیـع اعتبـارات مسـتعار بـری  رو آورده اسـت، و در شکسـت خـود 
که به بقای سرمدی او باقی باشیم، اّنه علیه یسیر غیر عسیر. یم  ساختیم، و چشم آن دار

جواب فی مسائل المقدمه عن میرزا غیاث الدین محمد )رحمة اهّلل علیه(
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

کـه »عمـل بـه قـول مجتهـد بایـد کرد و  آنچـه در ایـن صحیفـه مرقـوم شـده، در رد اینکـه آخنـدی فرموده انـد 
گرچه  مقلـد نمی توانـد عمـل بـه قـول مجتهـد مّیت کند«، آخونـد مامحمدباقر این قول را اختـراع نکرده، ا
کـه  کـرد، امـا فرمـوده  کـه بـه قـول مّیـت عمـل نتـوان  در الفیـه شـیخ شـهید)قدس اهّلل روحـه( صریـح نمـوده 
کرده. در جواب این معنی سخنان  ف در زمان غیبت امام، مجتهد و مقلد است، چنانچه مذکور 

ّ
مکل

گفته اند و نفی اجتهاد و مجتهد نموده، خود را اخباری می گویند.
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کتاب  که  که به حسـب ظاهر معارض اسـت، آن را به دلیل شـرعی  و باز راجع می شـود بر اینکه احادیثی 
فـی را میّسـر نیسـت. و 

ّ
و سـّنت باشـد، بـه مضمـون یفّسـر بعضهـا بعضـا جمـع نماینـد. و ایـن نیـز همـه مکل

که فی الحقیقة به منزله اّیدناه بروح القدس اسـت و تا  موقوف دانسـتن بعضی علوم و تأیید ربانی اسـت 
بذل و جهد ننمایند نمی شود. 

که در عبادات و آنچه در او امرونهی شده است:  و آنچه این بی بضاعت را به خاطر می رسد، آن است 
کتـاب و سـّنت و مؤّیـد بـه  کـه مذکـور شـد، یعنـی عالـم بـه علـوم موقوفـه بـر  ـف بـه مرتبه ایسـت 

ّ
]1[ یـا مکل

تأییدات رّبانی.
]2[ یا بدان مرتبه نیست.

کـه بعضـی احادیـث  گردانـد ]15[ و تـرک مکـروه  ]3[ یـا بـذل و جهـد آنچـه طریـق احتیـاط اسـت معمـول 
داللـت بـر تحریـم آن می کنـد بکنـد، و پیرامـون آن نگـردد تـا مقـدور باشـد، و منـدوب کـه بعضـی احادیـث 
کـه قول من این  داللـت بـر وجـوب آن می کنـد بـه جـای آورد، و بـرای خـود عمل نکنـد. و دیگران را نفرماید 
کـه بر تـو واجب این  گـر بـرای مـن عمـل می کنـی ایـن را نیـت وجـوب کن  کـه فـان واجـب اسـت، و ا اسـت 
کـه اتفاقی  گـر صاحـب ایـن رتبـه نباشـد، بـر او اولـی اسـت که به هـر کس که اعتقاد دارد بپرسـد  اسـت، و ا
کدام اسـت، بدان عمل نماید، و در فانی آنچه احوط اسـت بپرسـد. حّرره الداعی غیاث الدین محمد 

الرضوی المجتهدی. محل مهر.

3

ُعوا[ ْن ُتَفّرِ
َ
ْیُكْم أ

َ
 َو َعل

َ
ُصول

ُ ْ
ْیُكُم ال

َ
ِقَي ِإل

ْ
ْن ُنل

َ
ْیَنا أ

َ
َما َعل

َ
]سؤال درباره حدیث: ِإّن

جواب شیخ محمد الحسن ]حّر عاملی[
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

ة القطعّیة، ال یجـوز العمل فی الّدین 
ّ
الـذی یسـتفاد مـن االحادیـث المتواتـرة عـن الّنبی واالئّمة، و مـن أدل

بالـّرأی وال الهـوی، وال الظـّن وال بقـول غیـر المعصـوم فیمـا یقولـه مـن عنـد نفسـه بغیـر نـص عنهـم - علیهـم 
السـام - و اّنـه ال یجـوز اإلجتهـاد فـی تحصیـل الظـّن، وال تقلیـد صاحـب الظـّن المذکـورة، و اّنـه یجـب 
الرجـوع فـی جمیـع األحـکام إلـی أهـل العصمـة - علیهـم السـام - و أّن النـاس قسـمان عالـم بأحادیثهـم 
و جاهـل بهـا، و اّنـه یجـب علـی القسـم الثانـی الرجوع علی القسـم االّول، واّنه ال یجوز ألحد من القسـمین 
العمـل بغیـر االحادیـث الثابتـة عنهـم - علیهـم السـام - فـی الکتـب المعتمـدة، فاّنـه یجـب التوّقـف و 
کتاب واحد. حرّره محمد  کثیر من ألف حدیث فی  االحتیاط فی ما ال نّص فیه، و قد جمعنا فی ذلک 

الحّر العاملی. موضع مهر مشارالیه.
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جواب موالنا محمدباقر، رحمه اهّلل
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

که اسـتفتای در این قسـم مسـائل اصولیه پرثمره ندارد و باید به دالیل و  معلوم آن برادر ایمانی بوده باشـد 
براهین طریق عمل را تحصیل نمایند. 

و آنچه مسـلک فقیر اسـت در این باب، واسـطه مابین افراط، و باید با علمای سـلف)رضوان اهّلل علیهم 
د و تابع ایشـان 

ّ
اجمعین( در مقام حسـن ظن بوده، زبان طعن بر ایشـان نگشـایند، اما در جمیع امور، مقل

بـودن صـورت نـدارد. و ]آنچـه[ در ایـن زمـان مـورد عمـل و محـل اعتماد اسـت، اسـتنباط آیـه کریمه قرآنی 
کـه از عمومـات و اخبـار مسـتنبط  و اخبـار اهل بیـت رسـالت)صلوات اهّلل علیـه( و اصـول و قواعـد متینـه 
و  باطلـه  قیاسـات  از  احـکام  اسـتنباط  و  اسـت  مذمـوم  اخبـار  در  کـه  اجتهـادی  و  ]اسـت[.  می شـود، 
کـه طریقـه مخالفیـن اسـت، و اّمـا اسـتنباط فـروع از اصـول ناچـار اسـت و در  استحسـانات واهیـه اسـت 
کـه متصدی این امر  کـه »علینـا أن نلقـی الیکـم األصـول، و علیکم أن تفّرعوا«، اما کسـی  اخبـار وارد شـده 
کاملـی در آیـات و اخبـار و فهـم مسـتقیم داشـته باشـد  می توانـد شـد، و ]=کـه[ بهـره وافـری از علـم و تتّبـع 
کـه در احادیـث مسـتنبط می شـود توانـد نمـود، و قابلیت فهم  کـه جمـع میـان اخبـار مختلفـه بـه قواعـدی 
کتاب اهّلل و تمیز میان اخبار صحیحه و موافقت عاّمه و مخالفه عاّمه تواند.  احادیث و عرض روایات بر 
کـه بـه چنیـن کسـی رجوع کنـد. چنانچـه ائّمه)علیهـم السـام( امر به  کـه ایـن رتبـه نباشـد بایـد  و کسـی را 
یاده از این نمی توان نوشـت. و اهّلل یهدی من یشـاء إلی  یان و اخبار نموده اند. و در این مراسـله ز رجوع راو

صراط مستقیم. موضع مهر موالنا محمدباقر ابن محمدتقی المجلسی. 

جواب موالنا اسماعیل)ره(
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

کانا صحیحین، و الیجوز العمل بمثلهما سّیما علی رأی  هذا: اّن الحدیثان شاّذان غیر مشهورین، و ان 
]16[ صاحب السـریر ]السـرائر[، و عدم العمل باالحاد ااّل ما وصل إلی حّدالّتواتر و اإلسـتفاضه. ومع هذا 
 ]شـاید: ال[ اإلسـتنباط. و التطبیق 

ّ
یحتمـل إحتمـاال ظاهـرا أّن المـراد تطبیـق الکلیات علی الجزئّیات اال

لیس من باب اإلجتهاد، فا یرد علی األخباری منهما شیء. 

کتبه بیده المحتاج إلی رحمة اهّلل الغنی اسماعیل الحسینی الخاطون آبادی ]کذا[ و قد 

سؤال حاج حسین، رحمه اهّلل
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

کتاب اهّلل، وخلفاء رسول  سام اهّلل علیکم معالم دین اهّلل، و مظاهر لطف اهّلل، و مخازن علم اهّلل، وحملة 
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اهّلل، آمنت بسّرکم و عانیتکم، و ظاهرکم و باطنکم و شاهدکم و غائبکم، و أبرء إلی اهّلل من أعدائکم، من 
الجّن واإلنس من االّولین و اآلخرین إلی یوم الّدین: 

یس البجلی -  و بعـد: مـن المعلـوم اّن الفاضـل المدقـق باقـر علوم المتقّدمیـن والمتأّخرین محمد بـن ادر
رحمـه اهّلل - اخـذ أحادیـث مـن أصـول قدمائنـا التـی کانـت عنـده، و ذکرهـا فی بـاب هو آخر ابـواب کتاب 
الّسـرایر، و مـن جملـة مـا أخـذه مـن جامع البزنطی صاحب الرضا)ع( هشـام بن ]سـالم عـن[ ابی عبداهّلل، 
قال: اّنما علینا ان نلقی الیکم األصول و علیکم ان تفرعوا، احمد بن محمد بن أبی نصر عن أبی الحسن 

ُع.  َفّرُ ْیُکُم الّتَ
َ
ْیُکْم َو َعل

َ
ُصوِل ِإل

ُ ْ
َقاُء األ

ْ
ْیَنا ِإل

َ
الرضا)ع( قال: َعل

و الحدیثان ناطقان بجواز االجتهاد فی نفس أحکام تعالی، 

و جوابه ان یقال هذا: 
اّن الحدیثـان یـداّلن ان اسـتنباط األحـکام النظریـة لیـس شـغل الرعیـة، بـل علینـا أن نلقـی الیهـم نفـس 
احکامـه تعالـی بقواعـد کلیـة، و علیهـم اسـتخراج الصـور الجزئیـة عـن تلـک القواعـد الکلیـة، مثال ذلک 
قولهـم - علیهـم السـام - اذا خلـط الحـال بالحـرام ]فاختلطـا جمیعـا فـا یعـرف الحـال مـن الحـرام فـا 
بـأس«، و قولهـم: کّل شـیء فیـه حـال وحـرام فهو لک حـال حّتی تعرف الحرام بعینـه فتدعه، و قولهم - 
علیهم السـام: الشـک بعد اإلنصراف التلتفت، و قولهم - علیهم السـام - لیس ینبغی لک ان تنقض 
یقینا بالشک ابدا، واّنما تنقضه بیقین آخر، وهنا فایز شریفة ]؟[ هی اّن االنظار عقلیة قسمان: قسم یکون 
تمهیـد مـاّدة الفکـر فیـه بـل صورتـه ایضـًا مـن جانـب أهـل العصمة، وقسـم ال یکـون کذلک، فالقسـم االّول 
مقبول عند اهّلل تعالی مرغوب الیه، الّنه معصوم عن الخطأ، والقسم الثانی غیر مقبول، لکثرة وقوع الخطأ 
فیه. و اثبات الّنبی - صلی اهّلل علیه و آله - رسالته علی االمة إما من باب اّنه بعد االّطاع علی معجزیه 
کما یفهم من األحادیث، او من القسم المقبول من النظر والفکر.  یحصل القطع بدعواه بطریق الحدس 

و استخراج الرعیة الفروع من القواعد الکلیة المتلّقاه منهم - علیهم السام - من هذا القسم المقبول.

مضمـون هـذه السـؤال مـن السـائل، والمسـئول: هـل هـو مـن المقبـول مـن مفتـی األصـول ام مـن الفضـول 
العقول، و العقول ال یستقل فی المأمول حتی من الّنبی والرسول، بل محتاج إلی المخبر، و الرسول و آله 

کتبه العارض الحافظ. کثر من الدهور و الفصول،  ثمرة الفروع و األصول أ

کیست؟[ جواب ]از 
کـه در قاضـی باشـد دوازده از آن واجـب. و از آن جملـه آنکه مجتهد  کـه بیسـت وهفت صفـت بایـد  بـدان 
کام، دوم علم اصول، سـوم علم نحو،  باشـد، و اجتهاد به دانسـتن هفت چیز حاصل می شـود: اّول علم 
چهارم علم صرف، پنجم علم لغت، ششم علم منطق، هفتم دانستن چهار اصل: اّول آیات قرآنیه، دوم 
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احادیـث نبوّیـه و ائّمـه معصومین)علیهم السـام(، سـوم احاطه به مسـائل اجماعیـه، چهارم دلیل عقلی 
از استصحاب و برائت اصلیه.

امـا در جایـی کـه احتیـاج بـه دلیـل عقلی می شـود که آیات ]17[ قرآنیه و احادیـث نبویه)صلی اهّلل علیه و 
که رد فرع به اصل تواند نمود،  کلمه سـفید شـده[  آله( نباشـد و مراد به دانسـتن این علوم آنکه ... ... ]دو 
اما آن قوت به هم رسـانیدن بسـیار مشـکل اسـت ]... ...[ شـامل حال کدام دولتمند گردد، و مجتهد آن 
گر خاف  که قول پیغمبر)ص( را دلیل شـرعیه و حکم سـازد و فتوی به خاف قول او ندهد. پس ا اسـت 
حکـم خـدا و پیغمبـر و حدیـث تـوان نمـود، اجتهـاد کجـا می ماند؟ پس هر کس را رسـد که آیـد و گوید که 
مـن مجتهـدم و تغییـر احـکام الهـی دهـد، نعوذ باهّلل مـن هذه االعتقاد و نص صریح در عدم ایمان ایشـان 

وارد است.

موالنا خلیل قزوینی، رحمه اهّلل
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

کـه بـه داللـت آیـه  فتـح گنجینـه شـاهی شـرح احادیـث رازداران الهـی حـد بی شـریک اسـت تعالـی شـأنه 
ًة واِحَدًة َفَبَعَث   ّمَ

ُ
ـاُس أ ُفـوا« ]یونس: 19[ و آیه کریمه »کاَن الّنَ

َ
ـًة واِحـَدًة َفاْخَتل ّمَ

ُ
 أ

َ
ـاُس  ِإاّل کاَن  الّنَ کریمـه »َو مـا 

یـَن « ]بقـره: 213[ جمیـع افـراد انسـان را جاهـل بـه عیـب و مایـل بـه دعـوی و اختـاف آفریده تا هر  ِبّیِ اهّلُل  الّنَ
چـه بی مکابـره اختـاف در آن و در دلیـل آن رود و خایـق را احتیـاج بـه کسـی کـه حکـم کند در آن شـود و 
همگـی محتـاج بـه انبیـا، و انبیـا محتـاج بـه وحی خالق ارض و سـما بـوده، هیچ کدام انـکار ربوبیت رّب 
العالمیـن نکننـد؛ یعنـی شـرکتی در حکـم یـا صاحب کل اختیار هر کس و هر چیـزی ننمایند و به مؤدای 
ُقِضـَي َبْیَنُهـْم فیمـا فیـِه َیْخَتِلُفـون « ]طـه: 129[ رعایـت احتیـاج بـه امـام 

َ
ـَك  ل ّبِ َکِلَمـٌة َسـَبَقْت  ِمـْن  َر ـْو ال 

َ
»َو ل

کثـر احکام خود را به محکمات قرآنی موضح نسـاخت، بلکه هنوز  مفترض الطاعـه در هـر زمانـی نمـوده، ا
گذاشـت، و به علم جمیع آنها، اوصیا را نواخت تا تشـنگان زالل ایقان و راعیان  راه اختاف در آن باقی 
کلمات مشکل گشـای ائّمه اثناعشـر  شـروط ایمان به توّجه تام و اخاص تمام در اقوال خود اسـتفاضه از 

)علیهم صلوات اهّلل( نمایند و در افعال خود راه پیری احادیث و آثار ایشان پیمایند.

ینی عنی عنهما بالنبی و الوصی. گوید محرر این حروف، خلیل ابن غازی قزو چنین 

موالنا داود البحرانی
دا للمجتهد الحّی الجامع الشـرایط 

ّ
ف فی هذا الزمان البّد له ان یکون مجتهدا او مقل

ّ
وما قیل اّن للمکل

المعتبـره بینهـم، وبـدون ذلـک ال صـاة لـه وال صـوم لـه، و مثلهمـا سـایر العبـادات کمـا صـّرح بـه شـیخنا 
الشهید فی رسالته، هذا موافق للحق.

کما أشار الیها  کاهما باطل، و لیس فی دین اهّلل اجتهاد، و  اما قال بعض العلماء اّن االجتهاد والتقلید 
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کیفیـة العبـادة فـی االن، الجـواب ]کـذا[  صاحـب الفوائـد المدنیـة بعـد طـّی مراتـب المعرفـة مّمـن یؤخـذ 
المحّقـق فـی العبـادة أن یبـذل الواسـع / الوسـع فـی أحادیـث أهـل البیـت - علیهـم السـام - فـان أمکـن 
واال أخـذ مّمـن ینقـل عـن أهـل البیـت - علیهـم السـام - و ال عبـرة بقـول المجتهد، ألن اجتهـاده ان کان 

 فا. 
ّ

إال بحدیث أهل البیت)ع( عمل به، و

کتب هذا الجواب الفقیر إلی اهّلل، داود بن یوسف ابن محمد عیسی البحرانی االوانی عفی عنهما.

موالنا محسن
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

إّن الّنـاس بعـد رسـول اهّلل)ص( الوافـی العلـم و العمـل علـی أصناف: فقوم تمّسـکوا بالّثقلیـن فی األمرین، 
ُمـوَن ، و رّدوا إلـی اهّلل والرسـول و اّولواألمـر مـا کانـوا فیـه یتنازعـون، و اّتبعـوا 

َ
ُکْنُتـْم ال َتْعل ْکـِر ِإْن  ِ

ّ
ْهـَل الذ

َ
وا أ

ُ
َفْسـَئل

یلها إلی اهّلل والّراسخین فی العلم - علیهم السام،  المحکمات، و احتاطوا فی المتشابهات، و وکلوا تأو
واثبتـوا النـدری فـی األحـکام وثلثـوا بها الحال والحرام، فابهموا ما أبهم اهّلل، وسـکتوا عما سـکت اهّلل، ولم 
فهـم اهّلل، فـإذا تعارضت علیهـم األخبار عن 

ّ
کل یزیـدوا فـی  التکالیـف علـی مـا آتاهـم اهّلل ولـم ینقصـوا عمـا 

األئّمـة األطهـار، قالـوا فیهـا بالخیـار ]18[ امتثااًل الّولئک األخیار، فرفعوا بذلک ما رفع اهّلل عنهم من العسـر 
والحـرج، و أرادوا ألنفسـهم مـا أراد اهّلل لهـم مـن الیسـر و سـهولة المخـرج، فسـلموا و اسـترحوا، و ارشـدوا و 

اراحوا، رضی اهّلل عنهم و رضوا عنه، اّولئک حزب اهّلل أال إّن حزب اهّلل هم المفلحون.

کاشانی کلمات الطریفه عارف علم لدنی، موالنا محسن  من 

]پاسخ فخرالدین طریحی[
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

یقـول الواثـق بـذی اللطـف الخفـی فخرالدیـن ابن طریح النجفی: إن کان للمکلـف طریق إلی العلم بما  و
کذلـک، یجـب علیـه تحصیـل أقـوی الظنـون الموصلـة إلـی  کلـف بـه، فهـو واجـب االتبـاع، و إن لـم یکـن 
إن لـم یقـدر علـی ذلـک، یجـب علیـه الرجـوع إلـی قـول المّیـت ال مطلـق، بـل فی المسـئلة  مـا کلـف بـه، و

المطلوبة.

]عبـارت طریحـی اینجـا تمـام می شـود، و مطلب بعدی با »ایضًا« شـروع می شـود. از یک طـرف باید ادامه 
که  کرده است. محتمل است  که باز سؤالی مطرح  متن قبل باشد، از طرف دیگر فارسی است، به عاوه 

از خود حاجی حسین باشد.[

کمترین معَتَقد صاحب فواید است.  که اعتقاد   به ذروه عرض می رساند 
ً
ایضا

و موالنـا محمدباقـر خراسـانی و عالـم رّبانـی می فرمایـد کـه: موالنا محمدامین اسـترآبادی مصنف فواید، و 
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که  کاشـانی، و مامحمدطاهر قمی و سـایر اعّزه از طلبه  ینی، و موالنا محمدمحسـن  موالنا خلیل اهّلل قزو
قائل به اجتهاد نیستند ناقص اند. 

التمـاس آنکـه فوائـد و سـفینة النجـات و شـرح کافـی و تنقیـح المذهبین را مطالعه وافی نمـوده، مجمًا و 
کـدام طایفه موافق کتاب اهّلل  مفصـًا اقـل مراتـب بی اغـراق و مسـاهله و مسـامحه بیان فرمایند که اعتقاد 

و سّنت رسول اهّلل است.

جواب موالنا محمد طاهر
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

کـه موالنـا محمدامیـن در فوایـد غلط های عظیم کرده و از آن جمله حکم اوسـت که آنچه  مخفـی نمانـاد 
کتاب حجة االسام  کتب اربعه است تمام مفید علم و قطع یقین است. بیان بطان این دعوی در  در 

کرده ایم. 

که اجتهاد باطل است؛ یعنی عمل به غیرحدیث نمودن و به امارات ظنیه مثل قیاس و  اما این دعوی او 
استحسان و غیرهما عمل کردن باطل است، حق است. موضع مهر موالنا محمدطاهر قمی.

کتاب مالمحمد طاهر؟[ کدام  فصل اّول از باب هفتم ]از 
گرچـه در ایـن زمان دیدن امام میسـر نیسـت،  ماتـن در اصـل رسـاله می گویـد کـه ای شـیعیان، بدانیـد کـه ا
کتاب هـای بسـیار جمـع  امـا آثـار و اخبـار ایشـان در میـان اسـت و علمـای دیـن، ُدَرر از احادیـث ایشـان 

نموده اند. بیت:

اســــــــتگــــــــر مهدی هادی ز نظر مســــــــتور اســــــــت پرنور  او جهــــــــان  ز وجــــــــود  اّمــــــــا 

کلمه سفید[ غایب باشد کشــــــــور تــــــــن معمور اســــــــتهر چند ... ]یک  از پرتــــــــو آن 

باشــــــــد ایمان  رونق  ز وی  کــــــــه  ر چون جان باشــــــــدمهــــــــدی  هــــــــر چند ز دیــــــــده دو

یــــــــر ابــــــــر پنهان باشــــــــد خورشــــــــید بــــــــود ز وی جهــــــــان روشــــــــن هــــــــر چند بــــــــه ز

کتـب بسـیار عظیـم اسـت و در آن احادیـث بسـیار اسـت. و از ایـن چهـار  کتاب هـا چهـار  و از جملـه آن 
کلینـی اسـت. و او ایـن  کتـاب یکـی کافـی نـام دارد و آن تصنیـف پیشـوای شـیعیان محمـد بـن یعقـوب 
کتاب را نزدیک به زمان ... ]حضرت[ عسکری)علیه السام( تصنیف نموده است. و دیگر ]کتاب[ من 
کـه راهنمـای شـیعیان، محمد بـن بابویه قمی تصنیف نمـوده. و دو کتاب دیگر  ال یحضـره الفقیـه اسـت 
کتاب را  که شـیخ و اسـتاد شـیعه ابوجعفر طوسـی تصنیف نموده. این چهار  تهذیب و اسـتبصار اسـت 

کتب اربعه می گویند. 



آینۀ پژوهش  183
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ملــــــــــــــــــاله
72ه ین وواهی ن1نن

و از جمله احکام موالنا محمد طاهر قمی آنکه او صاحب این رباعیات است: بیت:
کتــــــــب اربعه چون جان باشــــــــد ایــــــــن چهــــــــار چهار رکــــــــن ایمان باشــــــــددیــــــــن را 

کتاب چهــــــــار  این  نفس  جهــــــــاد  باشــــــــدهنگام  عرفان  صاحــــــــب  آینــــــــه  چــــــــار 

که تو را غلط روی عادت و خوست کــــــــن به رهی که منزل رحمت اوســــــــتای آن  رو 

ســــــــطری هر  کن  اربعه  کتــــــــب  راهیست ]19[ که راست می رود تا در دوستمی خوان 

کتاب نمرقة الوســطی در نقد  توضیحی در باب مذکور ]متنی از میرزااســماعیل خاتون آبادی از 
اخباریگری و دفاع از اجتهاد[

بسم اهّلل الرحمن الرحیم
که  کتاب نمرقه وسـطی ]نسـخه ای از آن در فنخا معرفی نشـده[ تصنیف میرزااسـماعیل خاتون آبادی  از 

در باب ادله احکام شرعیه قلمی نموده:

کام خدا و رسول خدا و دوازده امام معصوم)ع(. باب سوم  که حجت نیست مگر  بدان اّیدک اهّلل تعالی 
کتاب مذکور در ذکر طریق در باب اجتهاد و تقلید و ذکر دالیل آن:  از 

کـه مّتفـٌق علیـه جمیـع عصابـه حّقه امامیـه از اصولی و اخباری و اجتهـادی از قدما و متأخرین که  بـدان 
در مسـائل شـرعیه، جاهـل و عامـی را عمـل جایـز نیسـت مگـر به رجوع بـه معارف حال و حـرام و عالم به 
کـه عـارف بـه حال نمی باشـد، مگـر آنکه جمیع  احـکام اهل بیـت طّیبیـن و طاهریـن. و مشـخص اسـت 
کتـب مزبـور چنیـن مسـطور  کـرده باشـد و از  اخبـار اهل بیـت و احادیـث ایشـان را دیـده باشـد و ضبـط 
ساخته. پس آنچه مشهور شده از طایفه اخباریه این زمان، از عمل به هر آیه و به هر چیزی از هر شخصی 
که بینند با عدم سواد و اطاع بر اصول و فروع دین و عبادت و ممارست و استعداد و قابلیت فهم قرآن 
گر شایع شود، باعث  و حدیث، و خاف نّص مّتفق علیه بین متقدمین و متأخرین است، و العیاذا باهّلل ا
که علما از این جهت طرح  تخریب دین خواهد شد از راه عمل کردن به اخبار شاّذه  مخالف اصول دین 
یان در بعضی مثل اخبار بعضی خصوصّیات رجعت، نه اصل  کرده، متوجه آنها نشـده، یا راو آن اخبار 

که مّتفق علیه است.  رجعت 

کتـب فقـه علمـا و فقهـا و  کـه  یـه ایـن زمـان  کـرده از اقـوال طایفـه اخبار تـا اینجـا، پـس آنکـه ]چـه[ شـهرت 
کار نیسـت لغـو اسـت، بلکـه کتـب ضالـت، خـاف نص و اجماع اسـلف و خلف شـیعه  اجتهـادی در 
کل علمای امامیه و مروجین مذهب اثناعشریه به امر  که طعن بر  امامیه است و این خوب نیست؛ زیرا 
کثـر  عامـه حلـی و معاصریـن و متابعیـن آن ]اسـت[؛ چنان کـه از کام صاحـب فوایئـد ظاهـر می شـود در ا

موارد. 
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کـه اجتهـاد را سـه معنـی اسـت: اّول اجتهاد عامـه و مخالفین. و لهذا طعن بسـیار در اخبار  بایـد دانسـت 
اهل بیـت اطهـار بـر اجتهـاد بنـا بـر ایـن وارد شـده و علمـا و فقهـای ائّمه اثناعشـریه نیز ذّم اجتهـاد در کتب 

خود نموده اند، و شک نیست در ذّم و بطان اجتهاد به این معنی. 

ثانی اطاق علما و فقهای اثناعشـریه اسـت و به اصطاح ایشـان چنانچه عامه ]کذا[؛ تا اینجا که چون 
خلطی شده در اجتهادات، بعضی از فقهای طایفه حّقه، ]عبارت نقص دارد و معلوم است انتخاب از 

کتاب نمرقه وسطی توسط دیگری با حذف برخی از عبارات است.[

کـه عمـل و فتـوی و حکـم جایـز  کثیـر التقصیـر در بـاب اجتهـاد و اخبـار آن اسـت  لهـذا ]رأی[ ایـن فقیـر 
نیسـت، مگـر بـه قـرآن و حدیـث و سـّنت ثابتـه، تـا اینجا که اعتقاد ایـن حقیر طریق اجتهادی ]اسـت[ که 
فقهـای ما)رضـوان اهّلل علیهـم( در کتـب فقهیـه خـود ذکـر کرده اند، خصوصـًا عامه و محقـق و معاصرین 

و مقاربین. 

تـا اینجـا کـه: متابعـت مخالفیـن در سـایر اسـتدالالت مثل اسـتدالل تفاسـیر کعبی و شـعبی و ابن عباس 
و قتـاده و ظهـری و غیرهـم از سـایر مخالفیـن و متابعـت ایشـان، و اسـتنباط مسـائل اختراعیه   محضه که 
محض استنباط و ِاحداث است، و نه در چیزی و نه در واقعه ای رو داده، محض طبع آزمایی و تشخیذ 
کمال است. به اعتقاد فقیر، اجتهادات چنین خوب نیست.  ذهن و خیال است، و محض اظهار فضل و 
و بـه ایـن اعتبـار، علمـای امامیـه ]20[ جمعـی از ایشـان خـوب نکرده انـد و افـراط از ایشـان نـزد اربـاب ایـن 
یه به ایشان  که اخبار فصول نیز صادر شده، ولیکن به سبب این مناط و طعون بسیار و مقابیح بی شمار 

نسبت می دهند نیستند. 

یه می کنند از عمل به هر چیزی باماحظه و با عدم سواد که منشأ فسادهای عظیم است،  و آنچه اخبار
و در دین به سبب عمل به اخبار مخالفه اصول دین و مذهب اشنع و اقبح است از مقابیح اجتهادیه، 

و اهّلل اعلم. 

که تا خبر و نص باشد از اصول صحیحه  کرده ایم وارد نیست؛ زیرا که ما اختیار  تا اینجا: لیکن طریقه ای 
هـر چنـد ضعیـف باشـد، عمـل بـه غیـر نمی کنـم و هـر گاه در مسـئله خبـر و نـص نباشـد، یعنـی یـا نرسـیده 
کرد  کل شـیء مطلق حتی یرد فیه نص باشـد، عمل خواهیم  باشـد، بعد از تفّحص به عمومات و اصل 

 توّقف تا ظهور صاحب. 
ّ

گاه مضطر در عمل باشیم، و اال هر 

کام احدی  تا اینجا: لیکن تا حال مسـموع نشـده اسـت عصمت احدی اال چهارده معصوم و حجیت 
ْربابـًا ِمـْن ُدوِن اهّلِل« و 

َ
ْحباَرُهـْم َو ُرْهباَنُهـْم  أ

َ
وا أ

ُ
َخـذ

َ
کام خـدا و رسـول او و دوازده امـام، و ظاهـر آیـه »اّت اال 

که  اخبار وارده در تفسـیر او به نظر صاحب فوائد ]المدنیه[ نرسـیده و یا رسـیده و تغافل بلندی زده؛ زیرا 
مصّنفین و مؤلفین صاحب تصانیف بسیار دیده ایم با عدم سواد، بلکه فسق نیز.
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که مدعای او  و بالجمله مدار صاحب فوائد بر تصویر حق و باطل است، به اقبح وجهی یا حسن وجهی 
کمال ایشان، مثل آنکه از نظر عامه و شیخ  را در نظر عوام و نواقص عقول جلوه دهد، به صورت حق با 
علی و غیره غلطی چند به اعتقاد خودش از قبیل مناقشـات لفظیه در مسـائل فرعیه، و بعد از او متفرع 
که جاری شـد  می سـازد بر او تحریف دین را دو مرتبه: یک مرتبه روز وفات رسـول خدا و یک مرتبه روزی 

کتب اصولیه؛ یعنی وجود عامه و تبعه  او.  اصطاحات اصولیه و قواعد عامه در 

کـه در میـان اسـت، هر گاه ماحظه شـود و حکم مسـئله  تـا اینجـا کـه اخبـار متداّولـه چهـار کتـاب و سـایر 
کـرد در ایـن زمـان، و هـر گاه از ائّمـه عصمت اخبار وارد شـده باشـد و به ما  مطلوبـه در او نباشـد، چـه بایـد 
کل میته باشد،  گاه زمان غیبت و ا کرد، و تقصیر عامه حلی چیست، و هر  نرسیده باشد، ما را چه باید 

کرد.  ما را به هر نحو مقدور باشد و به احتیاط اقرب عمل باید 

تا اینجا، و باقی احادیث صاحب فوائد را مباحث حکمی دینی اصولی و فروعی چون همه از این مقوله 
است، و محض الفاظ و خلط بحث است، ایراد نشد و به این قدر اکتفا شد.

]در نقد صوفیان[
کرده اند و ایشـان را طعن زده اند، یکی مای روم اسـت  که انکار ایشـان  که از جمله مشـایخ  باید دانسـت 

که می گوید:
یــــــــش بودی کــــــــس درو گــــــــر از پوســــــــت  بودیا میــــــــش  پوشــــــــان  پوســــــــت  ییس  ر

چرخیســــــــت مــــــــرد  آن  خــــــــدا  مــــــــرد  گر  کرخی استا کاســــــــیاب معروف  یقین دان 

کف بــــــــر دهان عرش اســــــــت و معراج  گر  منصــــــــور حاّلج ا شــــــــتر  میــــــــدان  یقیــــــــن 

]عبارتی از عزیز نسفی در تصفیة القلوب[
یش،  کـه ای درو کابـر شـیخ صوفیـه اسـت، در کتـاب تصفیـة القلـوب می گوید  کـه از ا و شـیخ عزیـز نسـفی 
گـر بـه نظـر تحقیـق و حـال پیـران و مریدان روزگار بنگـری، یقین بدانی که شـیاطین عصرند در دکان های  ا
مکر و تلبیس نشسـته، و نام ملوک و سـاطین فقر بر خود بسـته، اشـقیا لباس اتقیا پوشـیده، و در تسـخیر 
کوشیده، مردودان به رنگ مقبوالن برآمده، و هریک به طریقی از در حیلت گری  انعام ]21[ افسار و لجام 
کورباطنان ظاهربین، خود را به صورت ارباب یقین نموده،  و ابله فریبی درآمده، غوالن راه دین در چشم 
دل هـای سـفیهان را بـه ذکـر جلـی و جامـه  علـی بـه صدگونـه دغلـی ربـوده، شـعار ایشـان فتنـه و فسـاد، و 
دثـار ایشـان زندقـه و الحـاد، در دیـن ایشـان بدعـت و بی نمـازی، و آییـن ایشـان چـرخ و رقـص و بـازی، 
کار ایشـان شکم پرسـتی  افتخـار ایشـان بـه آشـنایی ظلمـه، و مباهـات ایشـان بـه تحصیل خرقه و لقمه، و 
و هرزه گفتـن، مـدار ایشـان بـر خباثـت و افتـرازدن، عـادت ایشـان وقاحـت و بی حیایـی، و عبـادت ایشـان 
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خوانندگی و نغمه سرایی، پیشه ایشان عشق بازی و جلق، شیوه ایشان گمراه کردن خلق، اسرار ایشان هنر 
گرگان پشمینه پوش و حریفان زهدفروش،  و ... سرگوشی و حال ایشان بیخودی نمودن و بیهوشی، همه 
روز و شـب در طلب دنیا، و شـب و روز در فکر بقرا ]؟[ و حلوا، جمعی از جهال به عشـوه تلبیسـات این 
کرده اند، و از حقایق  کفر و اباحت را طریقت و حقیقت تصور  قوم ضال فریفته شده، بدعت و غوایت و 
احـکام دیـن و اسـام بیگانـه شـده، در پـی ایـن گمراهـان افتاده انـد، و در تیـه ضالـت سرگشـته و حیـران 
که حکم ایشان از اوامر  گشته، حضرت صمدیت در عرصه قیامت، حکام و امرای اسام و علمای انام 
که استحکام  و نواهی جاری می تواند شد، از تقصیر و تساهل و تکاهل دفع این فساد خواهد پرسید؛ زیرا
یـغ و عـدوان بـر ذمـه سـاطین و حـکام دوران  قواعـد اسـام و ایمـان و اقمـاع و اقـاع و بـدع و ضـال اهـل ز
ثابـت و الزم اسـت، و رعایـت حمایـت شـرع دیـن بـر همگنـان خصوصـًا بـر ایشـان واجـب و الزم، اما چون 
که از علوم دین هیچ بهره ندارند، و همگی  گردیده است  کسی را مسلم  در این روزگار نام امور مملکت 
همـت ایشـان بـه لهـو و طـرب مصـروف شـده، و فسـق و فجـور را مذهب خود سـاخته اند، و ظلم و شـرور را 
گردی شیطان بر میان جان بسته،  آیین خود ساخته اند، و فرمان خدا را در پس پشت انداخته، و کمر شا
یس  بنـده نفـس و اسـیر هـوا گشـته، و اربـاب مناصـب قضـا میـل به ارتشـا نمـوده، و اصحاب مجالـس تدر
کامـی را علـم نـام نهاده انـد، و مزخرفـات منطقـی و هذیانـات  و فتـوی و مناقشـات خافـی و مجـادالت 
که آن معرفت دقایق اسرار کتاب و سّنت  فلسفی را وسیله شهرت و جاه ساخته، و از حقایق علوم دین 
گـر احیانـًا بعضـی از ایشـان بـه علمـی از علـوم شـرع و دیـن پرداخته انـد، آن را  اسـت اعـراض نموده انـد، و ا
یاست ساخته اند، و سبب جمع کردن مال  و منال ساخته، نظر از نعیم باقی دوخته، نایره  واسطه جاه و ر
کرده، جان های ایشان به باطل  حّب دنیا در دل ها افروخته، و نفس های ایشان به ارباب غوایت رغبت 
گشته، بلکه مؤید و معتقد ایشان شده، و در  مایل شده، به مجالست و مصاحبت این جماعت راغب 
گمراهان مبتدعه در جهان منتشـر  امداد و اعانت ایشـان غایت سـعی و اهتمام نموده اند، الجرم اغوای 
شـده، و اغـوای بی دینـان و زنادقـه در عالـم قـوت گرفتـه، و انـوار احـکام دین و حدود اسـام منتفی شـده، 
ی در اندراس نهاده، و اهل اهّلل ارباب قلوب از ننگ این َتردامنان  و میامن مناهج شـریعت محمدی، رو
ی غیرت در  کام، از نظر خلق ]22[ متواری گشته، و رو کافر  یش صورتان  مسلمان نام، و وحشت این درو
پس دیوار عزلت آورده اند، و روزگار در ماتم این مصیبت به سر برده اند. واهّلل المستعان علی ما تصفون.

کالم موالنا محمدباقر ]مجلسی[، رحمه اهّلل، درباره صوفیان من 
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

و طائفـة مـن اهـل دهرنـا اّتخـذوا البـدع دینـا، یعبدون اهّلل به، و سـّموه بالّتصوف فاتخـذوا الّرهبانیة، مع أّن 
یـج ومعاشـرة الخلـق، والحضـور فـی الجماعـات و  الّنبی)صلـی اهّلل علیـه و آلـه( قـد نهـی عنـه، و أمـر بالّتزو
ـم أحـکام اهّلل تعالـی و تعلیمهـا، و 

ّ
االجتمـاع مـع المؤمنیـن فـی مجالسـهم، وهدایـة بعضهـم بعضـا، و تعل

یـارة المؤمنیـن، و السـعی فـی حوایجهـم، و األمـر بالمعـروف و النهی  عیـادة المرضـی، وتشـییع الجنائـز، وز
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عـن المنکـر، و اقامـة حـدود اهّلل و نشـر أحـکام اهّلل، و الّرهبانیـة التـی ابتدعوهـا یسـتلزم تـرک جمیـع تلـک 
الفرایـض والّسـنن، ثـم اّنهـم فـی الّرهبانیـة أحدثـوا عبـادات المخترعـة، فمنهـا ذکـر الخفـی الـذی هو عمل 
خـاص علـی هیئـة خاصـة، لـم یـرد بـه نّص وال خبر، و لم یوجد فی کتاب وال أثـر، و مثل هذا بدعٌة محّرمة 
کّل ضالـة سـبیلها إلـی  کّل بدعـة ضالـة، و  یـب، قـال رسـول اهّلل - صلـی اهّلل علیـه و آلـه -  باشـک و ال ر
یعبدون اهّلل علی الُمکاء  یشهقون شهیق الحمار، و الّنار، و منها ذکر الجلّی الذی یتغّنون فیه باألشعار، و
والّتصدیة، و یزعمون أن لیس هّلل تعالی عبادة سوی هذین الذکَرین المبتدَعین، و یترکون جمیع الّسنن 
کنقر الغراب، و لوال خوف العلماء لکانوا یترکونها رأسـًا، ثّم  و الّنوافل، و یقنعون من الصاة الفریضة بنقر 
یقولون بوحدة الوجود، المشـهور فی  اّنهـم لعنهـم اهّلل ال یقنعـون بتلـک البـدع، بـل یحّرفون أصـول الدین، و
ی اهّلل 

ّ
کفر باهّلل العظیم، و الحمدهّلل اّواًل وآخرا و ظاهرًا و باطنًا، و صل هذا الزمان، المسموع من مشایخهم، 

علی محمد وآله الّطاهرین. 

کتبه المفتاق إلی عفو رّبه الغافر: ابن محمدتقی، محمدباقر

]متنی از[ موالنا خلیل، رحمة اهّلل علیه ]درباره انبیا و اوصیا[
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

غیـر انبیـاء محتـاج بـه انبیـاء، و انبیاء محتاج به وحی خالق ارض و سـما بـوده، هیچ کدام انکار ربوبیت 
رّب العالمیـن نکننـد؛ یعنـی شـرکت در حکـم بـا صاحـب اختیـار هـر کـس و هر چیـز ننمایند، و بـه مؤدای 
ُقِضـَي َبْیَنُهـْم ِفیَمـا ِفیـِه َیْخَتِلُفوَن« غایـت احتیاج به امـام مفترض الطاعه 

َ
ـَك ل ِبّ َکِلَمـٌة َسـَبَقْت ِمـْن َر  

َ
ـْوال

َ
»َول

کثـر احـکام خـود را بـه محکمات قرآنی موضح نسـاخت، بلکه هنـوز راه اختاف در  در هـر زمانـی نمـوده، ا
آن باقـی گذاشـت، و بـه علـم جمیـع آنهـا اوصیـا را نواخـت تـا تشـنگان زالل ایقـان در اعیـان شـروط ایمـان 
بـه توجـه تـام و اخـاص تمام در اقوال خود اسـتفاضه از کلمات مشکل گشـای ائّمه اثناعشـر)صلوات اهّلل 
گوید  ی احادیث و آثار ایشان پیمایند. چنین  علیهم( الی یوم المحشر نمایند، و در افعال خود راه پیرو

محّرر این حروف، خلیل ابن غازی قزوینی عفی اهّلل عنهما: 

کالم موالنا خلیل درباره غنا[ ]ادامه 
کسـی آهنگـی بگیـرد و در آن آواز را در حلـق بگردانـد؛ چنان کـه  کـه  کـه غنـا آن اسـت  ایضـًا بایـد دانسـت 
که به معنی طرب آورنده  عوام آن را تحریر و ترکیب، و علما مّد صوت یا ترجیع عبارت مطرب افزوده اند 
کنـد و سـروری یـا حزنـی در او راه یابـد؛ چنانچـه از اسـتماع  کـه اثـری در مسـتمع  اسـت. و مـراد آن اسـت 

ی می دهد.  مطربان زراقیه بعضی را رو

و از قول ارباب لغت مستفاد می شود که طرب، خصوصیت به ارباب سرور ندارد و ایشان تطریب و ... و 
که همه  تغرید و رنیم و ترنیم و ترنم و ترجیع و لحین و تلحین و غنا و تغنی و تغنیه و دیگر لفظ ها هست 
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گوید: الّطرب ]23[ محّرکة الفرح،  گفته. صاحب قاموس  کرده اند و مجموع را یک معنی  را به هم تفسیر 
کالتطریب والتغنی. جوهری در صحاح می گوید: الطرب خّفة  والحزن ضّد الحرکة، والتطریب االطراب 
تصیـب اإلنسـان لشـّدة حـزن او سـرور. صاحـب دسـتور اللغـة می گویـد: ترّنـم، بانـگ بـه لحن کردن اسـت. 
صاحب دیوان می گوید: رجع فی صوته اذا ردوه فی حلقه. و در مجموع مسطور است که الترجیع تقارب 
غـات یقال فی معناه بالفارسـیة: سـراییدن، وفی 

ّ
ضـروب الحـرکات فـی الصـوت، و کّل واحـد مـن هـذه الل

بعض نسخ النهایة: فکّل من رفع صوته و وااله فهو عندالعرب غناء.3 

کـه عبـارت از خوانندگـی و رامشـگری بـه اصطـاح ایـن فـن بـر دو قسـم اسـت: منثـور و منظـوم. و  پـس غنـا 
که به آن ایقاعی نباشد؛ یعنی به وزن و بحری از اوزان و بحور از موسقیه  منثور نفحات و تحریراتی است 
خوانـده نشـود. و منظـوم بـا دوری از ادوار را ایقاعـی باشـد؛ یعنـی بـه وزن و بحـری از اوزان موسـقیه خوانده 
شـود، چنان کـه بـه اصـول و تقطیـع آن دف و نّقـاره و غیـر آن از طنپـور و آالت لهـو تواننـد زد و اصول دسـت 

کرد.  گرفت و رقص توانند  توانند 

و عامـه حلی)علیـه الرحمـه( در کتـاب قواعـد می گویـد: الغنـا حـرام یفسـق فاعلـه، و هو ترجیـع الصوت؛ 
کـردن در  کان فـی القـرآن او الشـعر، بلکـه غنـا در قـرآن و ذکـر از قبیـل زنا کـذا یفسـق سـامعه قصـدا، سـواء  و 

مسجد و شراب خوردن در ماه مبارک رمضان و اشد حرمت است. 

کتاب دروس ]کتاب دروس از ابوعبداهّلل شمس الدین  کتاب تحریر و شیخ ابوالقاسم ]؟[ در  و عامه در 
محمـد بـن جمال الدیـن مکـی )م786( اسـت[ و جمعی دیگر مّتقیان آثار ائّمه اثناعشـر)علیهم السـام( 

گذشت. فاعل و سامع مردود الشهاده اند.  گفته اند ]که[  غنا را به همین معنی 

که آواز خوب، بد است و آهنگ  کسی نگفته  که ستودگی آواز خوش در اخبار وارد است و  باید دانست 
بی تحریر مذموم است. 

کـه شـیخ شـهید)علیه الرحمـه( بـه آهنـگ بی تحریر، قرآن تـاوت نموده انـد. و محمد بن  و مشـهور اسـت 
گفت:  کرده به سـند متصل از محمد بن مسـلم  کتاب کافی روایت  کلینی)رضوان اهّلل علیه( در  یعقوب 
ْهَو 

َ
اِس َمْن َیْشـَتِري ل کـه: الغنـا ممـا وعد علیه، وتا هذه اآلیـه »َوِمَن الَنّ کـه می فرمـود  شـنیدم از آن حضـرت 

اٌب ُمِهیٌن«. ]لقمان: 31[
َ

ُهْم َعذ
َ
ِئَك ل

ٰ
َها ُهُزًوا ۚ اّول

َ
ِخذ َیَتّ ٍم َو

ْ
 َعْن َسِبیِل اهّلَلِّ ِبَغْیِر ِعل

ّ
َحِدیِث ِلُیِضَل

ْ
ال

َفاَق ِفي  ْهِو ُیْنِبـُت الّنِ
َّ
ِغَنـاِء َو الل

ْ
و از حضـرت امـام جعفـر صـادق منقـول اسـت که فرموده اند که: اْسـِتَماُع ال

ْرع .4 َماُء الّزَ
ْ
َکَما ُیْنِبُت ال ِب 

ْ
َقل

ْ
ال

3. تمام این ارجاعات را در رسالة فی تحریم الغناء محقق سبزواری، ص 23 - 25، نشر مرصاد مالحظه فرمایید.
4.  کافی، ج 12، ص 792.
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که همه طایفه از طوایف اسـامیه خصوصًا علمای شـیعه)رضوان اهّلل  چون مجمًا و روشـن و مبین شـد 
علیهم( ]کذا. عبارت ناقص[ که این جماعت ]صوفیان[ را به خوانندگی کردن حدیث و قرآن نیز داللت 

بر مذمومّیت ایشان دارد، از چند حال بیرون نخواهد بود: 

ی  یـا طریقـه شـیعه را دسـت برداشـته اند و اعتقـاد بـه حدیـث و قـرآن و اخبـار اهل بیـت)ع( ندارند، یـا از رو
جهالـت و حماقـت و نادانـی ایـن روش را پیـش گرفته انـد، یـا بـه واسـطه مکر و مردم فریبـی و لقمه خوری و 

هرزه اختاطی بر این در زده اند و مرتکب چنین امری قبیح شده اند. 

امید که حق تعالی ایشان را هدایت نموده ترک نمایند و چشم از زخارف دنیا پوشیده، و به طمع چاشت 
و شـام و لباس هـای سـرخ از خـون انـام جهـت ایـن چنـد روزه عمـر نافرجـام از جـاده شـرع پـای بی حرمتـی 

بیرون نگذارند. والسام.

سؤال 
داعـی دوام سـلیمانی حاجـی حسـین حافـظ زاوانـی بـه ذروه عـرض طایفـه محّقـه و فضـای فرقـه ناجیـه 
که چه می فرمایند در باب ارباب رأی و قیاس و تقلید  اثناعشریه)رضوان اهّلل علیهم اجمعین( می رساند 
کافران و سّنیان و فاسفه و دهریان، و بعضی صوفیان و طایفه از منّجمان و کاهنان و معّبران، و شعرا  از 
کتـب و تفاسـیر خوانـده  و قصاصـان و ارامنـه و یهـودان و جاهـان و تهدیـد و نصیحـت ایشـان و آنچـه از 
و شـنیده اسـت بـر آن نهـج محکمـات را بـه داللـت ظاهـر و متشـابهات را بـه نقـل و احتمـال چـه تفسـیر 
از پیـش خـود جایـز نیسـت و فضولـی و دخـل در منصـب امـام)ع( التمـاس از علمـای امامّیـه و فقهـای 
کـه در ایـن ابـواب آنچـه از حضـرت رسـالت پناه)صلـی اهّلل علیـه و  اسامیه)سـام اهّلل علیهـم اجمعیـن( 
آله( و ائّمه معصومین)علیهم السـام( از صحابه مؤمنین به وسـاطت ثقات مسـموع شـده بیان فرمایند، 
گذاشـت و فروگذاشـت ننمایند. الهی فیوضات نامتناهی و فتوحات حضرت رسـالت پناهی  و دقیقه وا
کمال و صاحبان حال با ذی حق محمد وآله االمجاد. و عنایات خلیفه الهی شامل حال خیرمآل اهل 


