
  
  
  
  
  
  

پاسخي به نقدِ نقد*  
اکبر ثبوت  
  
مقالهاي به قلـم ايـن نـاچيز تحـت عنـوان«فيلسـوف شـيرازي و فلسفه ماه کتاب در شمارة 15
منتقدانش» منتشر شد. در شمارة 20 آن نشرية گرامي نيز گفتاري در نقد مقالة مزبـور تحـت عنـوان
«سخني چند پيرامون مقالة فيلسوف شيرازي و منتقدانش» به چاپ رسيد کـه در پاسـخ بـه ايـراداتِ

مطرح در آن، ارائة توضيحات ذيل را الزم ميداند.  
15 / ص ... ، ش 20 / ص ...  در ارجاع به مقالة مزبور و نقد آن ـ بـه ترتيـب ـ از دو نشـانيِ ش

استفاده خواهم کرد.  
  

ذکر نقدهاي غيرمهم و غفلت از نقدهاي جدّي؟  
اين ناچيز شماري از شارحان حکمت صدرايي را با ذکر نمونههايي از نقدهاي ايشان بـه وي يـاد

کردهام و هدفم نيز نه استقصايِ کاملِ منتقدان بوده است و نه ذکرِ تماميِ نقدهايِ ايشان؛ بلکه صرفاً 
خواستهام اين نکته را روشن کنم که برخالف شيوة برخي از مدعيان صدراشناسي در اين عصر ـ کـه
آثار وي را به صورت سطحي ميخوانند و آنها را مصون از ايراد ميپندارند ـ غالب شارحان او، با ايـن
چشم به وي نمينگريستهاند و اين هم نمونههايي از نقدهاي ايشان به او. منتقد محتـرم بـا تغافـل از
اين نکته مدعي شدهاند که من «بعضاً نقدهاي بسيار کمرنگ و بـياهميـت» را آوردهام و «نقـدهاي

جدّيتر» ـ از جمله نقد حکيم آملي بر نظرية فالسفه دربارة معاد ـ را مطرح نکردهام. در حالي که:  
اهميت و بياهميتيِ يک نقد، امري نيست که مورد اتفاق باشد و بسا که فردي با ديـدگاهي اوال: ً
خاص، نقدي را بسيار مهم تلقي کند و ديگري کـه ديـدگاهي ديگـر دارد، آن نقـد را در آن درجـه از

اهميت نداند.  
                                                 

فلسفه، ش 27، آذر 1388، صص 3 ـ 29.  ماه * کتاب
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منتقد محترم از نظرية صدرا دربارة معاد و سخن حکيم آملي و شيوة من در برخورد با آن به  ثانيا: ً
گونهاي ياد ميکنند که گويي صدرا جنايتي عظيم مرتکب شده و حکيم آملـي آن را رو کـرده و مـن
سعي در مخفي داشتن اين جنايت کردهام. در حالي که اگر منتقد محترم مقالة مـرا بـه دقـت خوانـده
بودند ميديدند که من ايرادي را که در مورد تفسيرِ خاصِ صدرا از معاد بـه او گرفتـهانـد، دو بـار و از
زبانِ دو متشرعِّ مخالفِ او که تا مرزِ تکفيرِ او نيز رفتهانـد (ميـرزا محمـد تنکـابني، شـيخ محمـدتقي

برغاني) نقل کردهام و به هيچ وجه قصد پنهانکاري در ميان نبوده است. عالوه بر آنکه وقتي من نقدِ 
وارد به وي در اين باره را از زبان سرسختترين مخالفان او بازگو کردهام، ضرورتي نداشته اسـت کـه
از زبان حکيم آملي نيز ـ با هزار ضرب و زور ـ ايراد به نظريـة صـدرا دربـارة معـاد را بيـرون بکشـم.

خاصه که در سخن ايشان در اين باب، بالصراحه نامي از شخص صدرا نيامده است و هميشه از صدرا 
با تجليل و حرمت فراوان و در بسياري موارد با عنوان صدرالمتألهين قده (قدسسـره) يـاد مـيکننـد
، ج 1، صص 85، 92، 114، 197) و علو جايگاه و متانت مکتب و آراي وي و انطباق آن بـا دررالفوائد(
را ميستايند. يک جا با لحني تأييدآميز مينويسند: صدرالمتألهين گويد: حکمت متعاليه (مکتـب قرآن
ان، ص 13) در ضـمن گفتگـو از همـ(    صدراي) منطبق بر سه ميزان است: برهـان، وجـدان، عرفـان.
نظرية اتحاد عاقل و معقول نيز مينويسند: نوبـت بـه صـدرالمتألهين کـه رسـيد، ايـن نظريـه را بـر
نيکوترين بنيادها استوار ساخت تا به صورت يکي از مطالب عاليه در حکمت متعاليـه درآمـد (همـان،
ص 124). يک بار نيز که در محضر مبارک ايشان، يکي از اهل علـم، نظريـة صـدرا دربـارة معـاد را
خواند، ايشان فرمودند: «گرچه من هنوز قانع نشدهام که نظرية صـدرالمتألهين در ايـن قرآن برخالف
باره، صد در صد با آنچه در کتاب و سنت آمده مطابق است، ولي در متهم کـردن او بـه مخالفـت بـا
بايد احتياط کرد. زيرا ممکن است ما در شناخت معاد ـ آن گونه که در کتاب و سنت آمـده ـ يـا قرآن
در فهم نظرية صدرالمتألهين در اين باره به خطا رفته باشيم و آنچه اين احتمال را تأييـد مـيکنـد آن
که: کساني از صدرا شناسانِ بسيار متشرع و متصـلب در ديانـت، رأي وي را در ايـن مـورد تحسـين
کردهاند. سپس اين سـخن را از قـول معـروفتـرين پيشـواي شـيعي در عصـر حاضـر نقـل کردنـد:
«مالصدرا! و ما ادريک ما مالصدرا! او مشکالتي را که بوعلي در بحث معاد موفق به حـل آن نشـده

سحر، مقدمة مترجم، ص يا)   دعاي بود حل کرده است. (تفسير
ِ حکيم آملي آگاهند، محال مـيداننـد کـه به هرحال کساني که از مراتب تقوي و تشرّع و تدين و تعبدّ

ايشان، از يک سو يقين به مخالفتِ نظرية صدرا دربارة معاد با قرآن داشته باشد؛ و از سوي ديگر، تا آن حد 
از وي و آراي وي تجليل نمايد. پيشنهاد اين ناچيز به منتقد محترم نيز آن است که به جاي نقل مکررِ يک 
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تکه از کالمِ حکيم آملي، از روي منابع دست چندم، بروند و دست کم پنجاه صـفحه از حاشـية ايشـان بـر
را در محضر يک استاد بخوانند تا جايگاه صدرا در ديدة حکيم بزرگوار آملي را بشناسند.   منظومه شرح

  
نقل داستان به جاي تبيين ديدگاهها؟  

منتقد محترم معتقدند اين ناچيز در ذيل سخن از مخالفان صدرا «به بيـان داسـتانهـايي در نقـد 
صدرا و نه تبيين ديدگاههاي انتقادي ايشان بسنده کرده است.»  

پاسخ:  
اگر منتقد محترم نگاهي به پايان مقاله ميافکندند ميدانستند که مقالة مزبور، همـة آنچـه  اوال: ً

من ميخواهم دربارة منتقدان و مخالفان صدرا و از قول آنان بنويسم نيست و چون نوشتههاي من در 
يک نشرية امروزي منتشر ميشود، من تـرجيح دادم کـه ايـرادات وارد بـه وي را ـ بيشـتر ـ از زبـان

متأخران و متجددان بياورم که فهم آن آسانتر باشد.  
اگر منتقد محترم محدوديتهاي کميّ و کيفيِ مقالهاي را که در يک ماهنامه منتشر ميشود  ثانيا: ً
در نظر بگيرند ميدانند که در چنين مقالهاي امکان بحثِ تفصيلي دربـارة يکايـکِ انتقـاداتي کـه بـه
صدرا شده وجود ندارد و بايد به ذکرِ رؤس و عناوينِ ايرادات بسنده کرد. يعني همانگونه که در مقالة 
اين ناچيز عمل شده و عناوينِ اکثريت قريب به اتفاقِ انتقـاداتِ مخالفـانِ صـدرا بـه وي بـه نقـل از
کتابهاي خودشان آمده ـ از جمله در بابِ اعتقاد او به وحدت وجود و موجود، و جاوداني نبودنِ عذاب
براي دوزخيان، و بسيطالحقيقة، و قاعدة الواحد اليصدرعنه االالواحد، و تفسير او از معـاد جسـماني؛ و

محصـلين را از حقيقـتِ منظومـه و اسفار نظرية او دربارة عشق به زيبارويان، و اينکه قواعدِ مذکور در
و اهلِ بيت نبوت دور ميکند، و اغلبِ مطالبِ اين کتابها باطل و مزخـرف و کفريـات اسـت و قرآن

ائمه ضدَ آن را بيان فرمودهاند و... (ش 15، صص 34ـ 37)  
خوب! ديگر چه ايراد مهمي ميماند که ذکر نشده باشد؟ اگر هم مقصود منتقد محتـرم آن اسـت
که چرا دربارة هريک از اين عناوين به تفصيل بحث و گفتگو نشده؟ پاسخ آن است که چنـين کـاري
مستلزمِ مجال و فرصتي بسيار وسيعتر از يک مقالـه اسـت و مـثالً گفتگـو در بـاب وحـدت وجـود و

ايراداتِ وارده به آن و پاسخِ ايرادات ـ به تفصيل ـ نيازمندِ تأليف کتابي در چند صد صفحه است.  
در مورد داستاني هم که گزارش رؤياي يکي از فقهاي نجف است يادآور ميشوم که اين داسـتان
را آقاشيخ علي نمازي از اعـاظم شـاگردان ميـرزاي اصـفهاني در مقـامِ تخطئـة فلسـفه نقـل کـرده
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سفينةالبحار، ج 8، صص 313ـ314) و خود ميرزا نيز تحولِ معنوي خـود و روي آوردن بـه مستدرک(

واديِ ضديت با عرفان را مستند به داستاني از تشرفِ خود به محضر امام عصر(ع) مـينمايـد (کـه در
پايان همين مقاله ميآيد) و بدين ترتيب، نقلِ داستان مغايرتي با شيوة مرضية آقايان ندارد و کامالً بـا

آن هماهنگ است.  
  

بخش عمدة مقالة من در نقد ميرزاي اصفهاني است؟  
به نوشتة منتقد محترم« بخش عمدة مقالة» من «در نقد نقـد ميـرزاي اصـفهاني بـر مالصـدرا» 
است. (ش 20، ص 87) در حالي که اوالً مقاله من 24 ص است (ش 15، صص 29-52) و آنچـه در
نقد ميرزاي اصفهاني است 6 ص (ش 15، صص40-46) يعني حدود يک چهارم آن. کمتـر از چهـار

صفحه را نيز به نقد سيدنجفي اختصاص دادهام. (صص 39-36)  
اگر در نظر بگيريم که در شصت هفتاد سال اخير، بيشترين و تندترينِ ايـرادات را در حـوزه، ثانيا: ً
پيروان ميرزا مهدي بر صدرا گرفتهاند و کتابها و مقاالت متعدد را به نقد صـدرا اختصـاص دادهانـد،

شش صفحه قلمزدن براي پاسخگويي به وي و چهارصفحه براي پاسخ به سيدنجفي زياد نيست.  
  

دربارة تصوير پشت جلد ابوابالهدي در مقاله  
منتقد محترم از اين که در حاشية مقالة من تصوير پشت جلد کتابي به تصحيح ايشان آمده گاليه 
کردهاند ولي اين قضيه ارتباطي به من ندارد و من پيش از آنکه نسخة چاپ شدة ماهنامـه بـه دسـتم
رسد، نه از اين کار و نه از چاپ عکسهاي موافقان و مخالفان صدرا در حاشية مقالهام خبر نداشـتم و
با آن نيز موافق نبودم. خاصّه که تصوير شيخ محمدرضا تنکابني را به جاي ميرزا محمد تنکابني چاپ 

کردهاند و تصويري هم که به نام صدرا و شيخ مفيد آوردهاند تخيلي است و مورد پسند من نيست.  
  

نسخة ابوابالهدي که سيدنجفي منتشر کرده قابل استناد نيست؟  
که سيدمحمد باقر نجفي به خط خـود نوشـته و منتشـر ابوابالهدي منتقد محترم معتقدند نسخة
کرده قابل استناد نيست. زيرا وي در استنساخ کتاب، امانت را مراعات ننموده و از پيش خـود مطـالبي
را در البهالي سطور کتاب جاي داده که ارتباطي به ميرزا مهدي اصفهاني ندارد و لذا بخش مهمي از 
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ايراداتي که من به آن کتاب گرفتهام، مربوط به مطالبي است که نجفي افـزوده و  بـه ميـرزا مهـدي
اصفهاني وارد نيست و... (ش 20، ص 89-88)  

پاسخ:  
: اين ادعا که سيدمحمد باقر نجفي ـ از اعاظم تالمذة ميرزا مهـدي اصـفهاني ـ در استنسـاخ اوالً
کتاب استاد خود مراعات امانت را نکرده و بيآنکه توضيحي بدهد يا حتـي اشـارهاي بکنـد، در کتـاب
وي تصرف روا داشته و آنچه را او نگفته و ننوشته بود به نام او جازده، سخني نيست کـه بـه سـادگي
بتوان پذيرفت؛ و به لحاظ شرعي، مرادف با ايراد تهمت (تهمـت عـدم رعايـت امانـت) بـه مـردي از

پيشروانِ هممسلک و هممکتب و از شاگردان مبرزِ شيخِ طايفه است و به دور از عدالت و انصاف.  
ادعاي عدمِ رعايتِ امانت از سوي سيدنجفي، مبتني بر کدام بينـةّ شـرعي و محکمـهپسـند ثانيا: ً
است؟ آيا صِرف اين که آنچه در نسخة او آمده، در دو نسخة مورد استفادة منتقد نبوده ميتوانـد ايـن
ابوابالهـدي، نخسـت نسـخهاي از ايـن دعوي را ثابت کند؟ آيا معقولتر نيست که گفته شود مؤلف
کتاب را تحرير کرده و بعدها براي عرضة مطالب خود به صورتي رساتر، نسـخهاي ديگـر از آن را بـا
اضافاتي بر نسخة اول تدوين نموده و آنگاه از روي هريک از دو نسخة اول و دوم، نسخه يا نسـخه-
هاي ديگري رونويس کردهاند که يکي از آنها در کتابخانة آستان قدس موجود است و مـورد اسـتفادة
منتقد قرارگرفته؛ و ديگري همان است که سيدنجفي استنساخ کرده و به چـاپ رسـانيده و اختالفـات
ابوابالهدي، نخست اين کتاب را بـه نسخهها به همين دليل است. نيز ميتوان احتمال داد که مؤلف
همان صورت که نجفي استنساخ کرده تحرير نموده و بعدها خود او يا ديگري آن را تلخيص نمـوده و
به صورتي درآوردهاند که در نسخة موجود در کتابخانـة آسـتان قـدس مـيبينـيم. و آنچـه ايـنگونـه
بـا ابـوابالهـدي احتماالت را تأييد ميکند آنکه: منتقد محترم براي ارائـة نسـخهاي مـورد قبـول از
معيارهاي خود، دو نسخه از آن کتاب را داراي جايگاه ويژه شناخته و محور تصحيح قرار داده و يکـي
از آن دو را مبنا و ديگري را معين (کُمکي) شمردهاند؛ يکي نسخة آستان قدس که حواشيي از مؤلـف
به عنوان تصحيح بر آن به چشم ميخورد؛ و دومي نسخة صدرزاده کـه نيـز از روي نسـخة تصـحيح
شده توسط مؤلف استنسـاخ شـده اسـت. و آنگـاه منتقـد محتـرم خـود تصـديق مـيکننـد (مقدمـة
ابوابالهدي، ص 12) که اين دو نسخه با هم تفاوت دارند. بنابراين با «تعدد دفعاتِ تصحيح بـر روي
نسخِ مختلف» که مورد قبول ايشان نيز هست، قبول اين احتمال که نسخة نجفي هم ـ با صرف نظر
از اغالط امالئي آن ـ در مجموع قابل انتساب به ميـرزاي اصـفهاني باشـد، بـا قواعـد عقـل و شـرع
سازگارتر است تا اين که بياييم و سيدنجفي را متهم به عدم مراعـات امانـت و تصـرف خودسـرانه در
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ابوابالهدي، تکليفي مهمتر از پرهيز از اتهـامزنـي بـه کتاب استاد خود بنمائيم. بلي اگر دفاع از مؤلف
نجفي باشد بحث ديگري است.  

با معيارهـاي خـود، بارهـا ابوابالهدي منتقد محترم در هنگام تدوين نسخهاي مورد قبول از ثالثا: ً
عبارات و کلماتي را در متن نسخة خود گنجاندهاند که منبعي جز نسخة نجفـي نـدارد. از جملـه ايـن

 ،101 ر. ک صـفحات عبارت در ص 269: «من ان االلفاظ اشارات الي الخارجيات عن الـذهن» (نيـز
106، 249، 4-283، 293، 299، 311، 321) و به اين ترتيب دانسته نيسـت کـه اگـر نسـخة نجفـي
درخور اعتماد نيست چگونه در بسياري موارد بدان استناد ميفرمايند؟ و اگر هست چگونـه اسـتناد بـه
آن را بر من عيب ميگيرند؟ اگر هم ميگويند که در نسخة نامبرده، آنچه داخل پرانتز آمده از نجفـي
است، که اين ادعا را نيز با هيچ مستندي ثابت ننمودهاند. عـالوه بـر آنکـه در نسـخة مزبـور مطالـب

فراواني در خارج از پرانتزها نيز هست که منتقد محترم نديده گرفتهاند و به عنوان نمونه:  
 (55 ـ در ص 267 سطر آخر متن پس از کلمة «النوري»، اين جملـه کـه در نسـخة نجفـي (ص

بوده نيامده است: واليکون المعني... الخارجي.  
ـ در ص 284 س 13 پس از کلمة «االلفاظ»، آنچه در نسخة نجفي (ص 62) بوده نيامده اسـت:

کما کانت في رواية الکافي... لم يجمعنا المعني.  

ـ در ص 285 س 2 پس از کلمة «من عدم» 9 سطر که در نسخة نجفي (صص 62ــ63) بـوده
نيامده است: فبعض االلفاظ... موجود المن عدم.  

ـ در ص 295 س 13 قبل از آية «الر...» اين آيه که در نسخة نجفي (ص 66) بوده نيامده است: 
قل يا ايها الناس اني رسول اهللا اليکم جميعا.  

ـ در ص 296 س 6 پس از کلمة «البشرية» دو سطر که در نسخة نجفي (ص 67) بـوده نيامـده

است: و معرفتهم بالباطل ... الامان لخطائه.  
باري به نظر ميرسد که شيوة منتقد محترم در ردّ و قبول آنچه در نسخة نجفي آمده، مبتنـي بـر

معيارهاي علمي و دقيق نيست.  
اگر هم ثابت شود که اين بخشها متعلق به نجفي است، جاي اين پرسش خواهد بـود کـه رابعا: ً
و ناشر آثار و آراي او و شاگرد نامي مکتب وي نبـوده اسـت؟ در ايـن ابوابالهدي مگر او مريد مؤلف
حال پيروان اين مکتب براي حرفها و نقدهاي عجيب و غريب او چه توجيهي دارنـد؟ خصوصـاً کـه
اين حرفها و نقدها بر قلم ديگر مريدان ميرزا مهدي و شاگردان نامي مکتـب وي نيـز جـاري شـده
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سفينةالبحار، به نقل از نجاشي، رديـةّ مستدرک است و به عنوان نمونه: آقا شيخ علي نمازي در کتاب

علي بن احمد کوفي بر ارسطو را ياد کرده و آن را دليل بر مـردود بـودن همـة فيلسـوفان و عارفـان
گرفته است و البته در همان منبع، گزارش و داوريِ نجاشي، اين بـزرگتـرين رجـالنـويس شـيعه را
دربارة عليبن احمد کوفي نديده گرفته است: «وي سرانجام به غالتُ پيوست و کتـابهـاي بسـياري
تصنيف کرد که بيشتر آنها مبتني بر فساد است؛ و غالتُ براي او مقامات بلندي ادعا مـيکننـد. » نيـز 
آنچه دربارة يکي از کتابهاي او مينويسد: «همـة آن تخلـيط اسـت.   » نيـز گـزارش و داوري شـيخ
طوسي دربارة او: وي دچار تخليط شد و گرايش خود را به مذهب مخمسه ظاهر ساخت و کتابهـايي

مشتمل بر غلوّ و تخليط نوشت. (ش 15، ص 42ـ43 و 52)  
ياد آوري ـ مراد از تخليط، جنون و سفاهت و غلوّ اسـت و اکثـراً در بيهـودهسـراييهـاي غُـالت

استعمال ميشود.  
مخمسهّ نيز گروهي از غالت بودند که علي(ع) را ربّ ميشمردند و ميگفتند که مصـالح عـالم از

سوي ربّ به اين پنج تن واگذار شده: سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، عمروبن اميّه.  
به قلـم منتقـد ابوابالهدي آن قسمت از حرفها و نقدهايي را که در نسخة تصحيح شده خامسا: ً
محترم وجود دارد، با چه فوت و فني ميتوان توجيه کرد؟ به عنوان نمونـه: اسـتناد بـه نـام کتـابي از
هشام بن حکم در ردّ ارسطو و نام کتابي از فضل بن شاذان در ردّ فالسفه که هيچ کـس چيـزي جـز
(ص 229) نـام آن دو را از جملـه داليـل خـود بـر ابوابالهدي نام دربارة آن دو اثر نميداند و مؤلف
مردود بودنِ قاطبة فالسفه و عرفا قرار داده است ـ بدون توجه به انحرافات عقيدتيِ شخصِ هشـام ـ
از جمله اعتقاد وي به جسمانيت خدا و مرئي بودن او (به تصريح شيخ مفيد) و شيوة فضل بن شـاذان
در به کارگيرِي قياس و حجت شمردن آن (به تصريح شيخ صدوق) که معلوم نيسـت وقتـي کسـاني
چنين ايراداتي به خودشان وارد است، چگونه ميتوان نام کتابشان را مستمسک محکوميت ديگـران

قرار داد؟ (نيز ر. ک ش 15، ص 42، 44)  
  

نقد شيوة ابوابالهدي در استناد به دو اثر از شيخ مفيد  
(ص 230) در اثبات مردود و مطرود بودن فالسفه و عرفا، از جمله به دو کتاب  ابوابالهدي مؤلف

الحلّاج.   اصحاب علي 2. الردّ االتحاد في الفيلسوف از شيخ مفيد استناد مينمايد: 1. جوابات
و من در نقد شيوة ايشان نوشته بودم:  
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ابوابالهدي) از اين دو رديهّ چيزي جز دو اسم نميدانيم و از محتويـات آنهـا ما (و نيز مؤلف اوال: ً
بيخبريم و لذا در باب صحت و بطالن مطالب آنها نميتوانيم سخني بگوييم.  

ها حق با شيخ مفيد باشد، ولي مگر هـرکس کـه مـورد ردّ و ايـراد بر فرض که در اين رديهّ ثانيا: ً
واقع شد، بايد بالکل مردود و مطرود باشد؟ مگر همين شيخ مفيد، دو رديهّ بر ابن جنيد و يک رديهّ بر 
ها را هيچ عاقلي دليل بر مردود و  محمدبن احمد قمي و دو رديهّ بر شيخ صدوق ننوشت؟ آيا اين رديهّ

مطرود بودنِ اين سه عالم بزرگ شيعي گرفته است؟  
گيريم که دو رديةّ شيخ مفيد، مردوديتِ اصحابِ حالج و فيلسوفِ معتقد به اتحاد را از همـة ثالثا: ً
جهات ثابت کند، ولي مردوديتِ فيلسوفاني که معتقد به اتحاد نيستند، و مردوديتِ عارفاني کـه راهـي
جدا از اصحاب حالج داشتهاند را چگونه ميتوان از آن نتيجه گرفت؟ آيـا اگـر رديـةّ شـيخ مفيـد بـر
صدوق و ابن جنيد، مدرک معتبري براي محکوميتِ اين دو فقيه بزرگ باشد، محکوميت و مردوديـتِ
فقيهان ديگر ـ از جمله محقق حلي و عالمة حليّ ـ را هم ميتوان از آن استنباط کرد؟ آخر ايـن چـه

استداللي است؟  
سيدّ نجفيِ متشرّع و ضدِّ صدرا و استاد عالمة فهّامة او ـ که از شيخ مفيد با عنـوان شـيخ اعظـم رابعا: ً
قدس سرّه ياد ميکنند و فيلسوفان و عارفان را به دليل مخالفتِ وي با ايشان مطرود ميشمارند ـ چرا بـه
آن همه اختالفات شديدي که ميان آراي شيخ با معتقدات خودشان است توجه ندارند؟ و چـرا اهتمـام
نمينمايند که اعتقادات خود را با نظريات وي هماهنگ و منطبق سازند؟ مگر نميداننـد کـه روايـات
وارده در باب خلقت ارواح پيش از اجسام، به تصريح شيخ مفيد از اخبار آحاد است که به صـحت آنهـا
اطميناني نيست و بر فرض که آنها را بپذيريم به معني آن است که خـداي تعـالي، پـيش از آفريـدن
اجسام، در علم خود ارواح را تقدير فرمود؛ و خلق ارواح پيش از اجسام، عبارت از خلقِ تقديري در علم 
الهي است، نه خلق ذوات آنها؛ و خلق ارواح در عالم خارج، پس از خلق اجسـام و خلـق صـورتهـاي
تدبيرکنندة ارواح انجام گرفته است؛ و اگر جز اين بود، بايستي ارواح قائم به خود باشند و براي عمـل،
نيازمند به ابزارهاي مادي نباشند و بايستي ما ـ همانگونه کـه از احـوال خـود پـس از خلـق اجسـام
باخبريم ـ از احوال خود پيش از خلق بدنها نيز با خبر باشيم. در حالي کـه چنـين نيسـت. پـس خلـق

ارواح پيش از اجسام محال، و بطالن اين مطلب برکسي پوشيده نيست.  
«ذريـةّ آدم در دانند اخباري کـه حـاکي اسـت ايضاً مگر سيّد نجفي و استاد عالمةّ فهامةّ او نمي
...» بـه عالم ذرّ مورد خطاب و سؤال قرار گرفتند و به سـخن آمدنـد و از آنـان پيمـان گرفتـه شـد و

تصريح شيخ مفيد از اخبار تناسخيه است که در ضمن آنها حق و باطل را به هم آميختهاند.  



نقد/ اکبر ثبوت   □   31   پاسخي به نقد ِ
 

دانند که به عقيدة شيخ، مقصود از اشباحِ پنج تن که پيش از خلقت ابدانِ دنيويِ ايشـان مگر نمي
در عرش بوده، فقط شبحها و تصويرهائي مشابه با صورت بشري آن بزرگـواران و فاقـد نطـق و روح

بوده و ايشان در آن مرحله، موجوداتي حي و ناطق و اجابت کننده و پاسخ دهنده نبودهاند؟  
آنگاه اين سخنان چه ارتباطي با آنچه سيد نجفيِ متشرّع و ضدّ صدرا و استادِ عالمةّ فهامةّ او بـه
آن معتقدند دارد؟ مگر ايشان اين روايت را از امام باقر(ع) نميدانند که: «نخستين موجودي کـه خـدا
آفرينش را با آفريدنِ آن آغاز کرد، محمد(ص) بود و ما اهل بيت را با او از نور عظمت خـود آفريـد؛ و
ما را ظلهاّ و سايههايي سبز در برابر خود برپاي داشت ـ در آنجا که نه آسماني بود و نه زميني و نـه
مکاني و نه شبي و نه روزي و نه خورشيدي و نه ماهي. نور ما از نور پروردگارمان مشتق مـيشـود ـ
همچون پرتو خورشيد از خورشيد. خداي تعالي را تسبيح و تقديس و ستايش ميکرديم و بـه گونـهاي 
که سزاوار اوست عبادت ميکرديم. سپس ارادة خداي تعالي بر آن تعلق گرفت که مکان را خلق کند. 

پس آن را خلق کرد.»   
جـلّ خلـق کـرد، و دانند: «اولين موجودي که خداي عزّ نيز مگر اين روايت را از رسول(ص) نمي

ارواح ما بود. توحيد و ستايش خود را بر زبان ما آورد. سپس فرشتگان را آفريد و آنان چون ارواح ما را 
نوري يگانه ديدند، امر ما را بزرگ شمردند؛ و ما تسبيح کرديم تا مالئکه بياموزند کـه مـا آفريـدگاني
مخلوق هستيم و خدا از صفات ما منزه است. پس فرشتگان با تسبيح مـا تسـبيح گفتنـد و خـدا را از

صفات ما منزه شمردند. پس چون عظمتِ شأن ما را مشاهده کردند و تهليل کرديم ...»  
باري الزم بود که سيّد نجفي متشرّع و ضدّ صدرا و استاد وي و من تبعِ آن دو، نخست باورهـاي
ـ بسنجند تا ببينند که اختالفات خودشان با وي، چنـدان ـ قدّس سرّه خود را با آراي شيخ اعظم مفيد
کمتر از اختالفات وي با فيلسوفان و عارفـان نيسـت و در ايـن حـال، بـيمعنـي اسـت کـه بياينـد و
فيلسوفان و عارفان را به جرم اختالف عقيده با وي مطرود بشمارند و تکفيـر کننـد؛ و پـيش از آنکـه
معلمان و متعلمان فلسفه ـ از جمله صدرا و اخالف فکري او ـ را متهم دارند، که اعتقادات ديني خـود
و اهـل بيـت نبـوت قرآن و فرمايشات اهل بيت نبوت محکم نکردهاند و از حقيقت قرآن را از مدارک
دور افتادهاند و قواعد فلسفي ذهن آنها را کور کرده، خوب بود نخست با آراي بزرگترين علماي ديـن
آشنا ميشدند؛ و آنچه را به عنوان استدالل بر صحتّ اعتقادات خود و بطالن مکتبهاي ديگر عرضه 
کنـد، کردهاند، مورد بازبيني قرار ميدادند؛ تا بدانند که داليلشان به جاي آنکـه اهدافشـان را بـرآورده
15، ص  حاکي از ناآشنايي با بديهيترين اصولي است که هيچ عاقلي را در آن ترديـدي نيسـت. (ش

44 ـ 45).  
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منتقد محترم در پاسخ به همة آنچه من نوشتهام فرمودهاند: مرحومِ مجلسـي ـ همـو کـه مسـتند
ضعفِ سند در روايات ابن سنان و ... در مقالة ياد شده قرار گرفتهاند ـ پس از بيانِ کلمات جنابِ شـيخ
االنوار، ج5) و اشکاالتِ ايشان بر اين مبحث، اشکاالتِ ايشـان را مفيد در بحث طينت و ميثاق (بحار
قـرآن» مـيخوانـد و در ضعيف و اخبار مطرح شده در اين باب را «اخبار کثيرة موافق با ظـاهر آيـات
مواضع مختلف به صورت مفصل به شرح روايات اين بحث مـيپـردازد و البتـه در جـاي جـاي ايـن
بررسي نيز اشاره ميکند که اين بحث از بحثهاي غامض است و نياز به تأمل فراوان دارد. بنـابراين
بيانِ عجوالنة اين مباحث موجب اختالل در صحتِ کلمات و غير علمي شدنِ آراي ميگـردد. روشـن
است که در اين گونه مباحث نبايد يک قول را قول فصل دانست و به سرعت ساير اقوال را طرد کرد 

بلکه بايد به يک شيوة علمي به بررسي آنها پرداخت. (ش 20، ص 92)  
نظريهاي برخالف نظرية معلوم و مشخصِ شيخ  ابوابالهدي و اين جمله به معني آنکه: اگر مؤلف
مفيد ابراز داشته جاي ايراد نيست. زيرا عالمة مجلسي نيز اخبار وارده در ايـن بـاب را «اخبـار کثيـرة
موافق با ظاهر آيات قرآن ميخواند و...» که راستي بايد به منتقد محترم گفت: جانا سخن از زبان مـا
ميگويي؟! مگر ما جز اين را ميگفتيم که صِرفِ مخالفتِ شـيخ مفيـد بـا هـيچ فيلسـوف و عـارف و
(چـه رسـد بـه اصـل فلسـفه و مکتب و نظريهاي داللت قطعي بر مردود بودنِ آن فيلسوف و عـارف
ابوابالهدي، حتي نام دو اثر از شيخ مفيـد عرفان و هر مکتب و نظرية ديگري) ندارد؟ پس چرا مؤلف
را (بيآنکه کمترين اطالعي از محتواي آن داشته باشد) به عنـوان يکـي از بـراهين قاطعـة خـود بـر
محکوميت تمامي فيلسوفان و عارفان عرضه کرده است؟ چگونه ميرزاي اصفهاني و عالمـة مجلسـي
حق دارند نظرياتي بر خالف نظريات شيخ مفيد داشته باشند و اين امر به هيچ وجـه مسـتلزم و حتـي
مجوزِ آن نيست که يکي از دو طرفِ مخالف را داراي انحراف فکـري بشـماريم ولـي اگـر فالسـفه و
عرفا، سخناني برخالف شيخ مفيد يا مجلسي يا ميرزاي اصفهاني داشتند، بايد اين را از جملـه دالئـل

انحراف ايشان دانست؟  
  

نقد شيوة ابوابالهدي در استناد به کالمي از شيخ صدوق  
حکايت ميکند که مـردي فيلسـوف و الدين اکمال من نوشته بودم: شيخ صدوق در مقدمة کتاب
منطقي، کالمي دربارة قائم(ع) بر زبان آورد که موجب حيرت مردي و دچارشدن وي به شک و ترديد 
گرديد؛ و سيد نجفي و استادِ عالمةّ فهامةّ او که براي سند جمعکردن عليه همة فيلسوفان و عارفـان،
از هر کاهي کوهي ميسازند، از سخن شيخ چنان فهميدهاند که وي بـر آنـان (فيلسـوفان و عارفـان)
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طعنه زده است. حاال چگونه از گزارشِ کسي دربارة يک فيلسوف و منطقي، ميتوان نظـر منفـي او را
تراشهـا بايـد پرسـيد! نيـز نسبت به همة فيلسوفان و منطقيان و عارفان استنباط کرد؟ اين را از سند
فرضاً که چنين کاري جايز باشد، آيا اين نظرِ منفي از ناحية معصوم ابراز شده که جاي چون و چـرا در
آن نباشد؟ يا از ناحية عالِمي که با همة عظمت مقام خود، بارها آراء و نظريـات وي از طـرف علمـاي
بسيار بزرگي مانند شيخ مفيد و سيدمرتضي مورد ايراد و اعتراض قرار گرفته و ردّيّههاي متعدد بر وي 
نوشتهاند؟ و اگر پاسخ دوم درست است و نه اولي، پس چگونه ميتوان کالمـي از وي را بـه صـورت
چماقي براي کوبيدن همة فيلسوفان و عارفان درآورد؟ مگر سيد نجفي و استادِ عالمةّ فهامةّ او، آنچـه
را صدوق با لحني بسيار تند و خشن، در تخطئة شهادت به واليت در اذان و در باب سهوالنبي و شمار 
روزهاي ماه رمضان به قلم آورده، تقبيح و تخطئه نميکنند؟ پس چرا از ما مـيخواهنـد کـه آنچـه را
ايشان با هزار زور از کالم صدوق استنباط فرمودهانـد، معيـار محکوميـتِ همـة فيلسـوفان و عارفـان

بشناسيم؟ (ش 15، صص 43ـ44).  
منتقد محترم در مقام پاسخگويي نخست بنا را بر آن گذاشتهاند که من قول مجلسي را قول فصـل
مطلـب را بـه تقليـد از ميدانم و بر همين مبنا پنداشتهاند که اگر گفتـه شـود ميـرزاي اصـفهاني ايـن
مجلسي گفته موضوع فيصله مييابد: اين مطلب نه بيان ميرزاي اصفهاني که فرمايش عالمة مجلسـي
دربارة کالم شيخ صدوق است (ش 20، ص 92) در حالي که مشـکل اصـلي بـر سـر ايـن نيسـت کـه
ميرزاي اصفهاني اين مطلب را به تبعيت از ديگري گفته يا خود آن را ابداع کرده؟ بلکـه بحـث بـر سـر
ايرادِ وارد بر خود اين مطلب است ـ گوينده هر که خواهد باشد ـ و لذا الزم بود کـه منتقـد محتـرم بـه
خودِ ايراد جواب بدهند و ثابت کنند که اين ايراد وارد نيست. اما اينکه ميرزاي اصفهاني چنـين مطلبـي

را به پيروي از مجلسي و بدون تفکر در صحت و سقم آن پذيرفته و گفته، مشکل حل نميشود.  
اين نيز جالب است که منتقد محترم از يک سو ميپندارند که من قـول مجلسـي را قـول فصـل
ميدانم. از سوي ديگر مرا مقلّد چشم و گوش بستة شيخ مفيد ميشمارند. از جانب سـوم مـرا مـدافع
بيقيد و شرط صدرا ميانگارند که خواستهام انتقادات اساسيِ وارد بر وي از جملـه ذنـب اليغفـر او در
بـه هـيچ تفسير خاص وي از معاد را پنهان کنم. و يک لحظه به اين نميانديشند که اين نسـبتهـا
روي با يکديگر سازگار نيستند و جمع ميان آنها جمع ميان متناقضان است. ايشان چون خود را ملـزم
به تسليم مطلق در برابر يک مکتب و بنيانگذارِ آن ميبيند، و زمين و آسمان را بـراي دفـاع از آن بـه
هم ميدوزد، تصور ميکند که رابطة من نيز با سه بزرگوار نامبرده از قبيل رابطة او با آن مکتب اسـت
و توجه نکرده که من شش صفحه از آغاز آن مقاله را با سخنان صـدرا در تخطئـة تقليـد و انتقـادات
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صدرائيان به وي ـ که مستلزم قبول آن سخنان در تخطئة تقليـد اسـت ـ انباشـتهام و چهـار صـفحة
پايان آن را نيز به ستايش از شريف مرتضي اختصاص دادهام که با وجودِ احرازِ برترين مقـام علمـي و
ديني و روحاني در عالم تشيع، منادي نفي تقليد و خردگرايي است. و بـه ايـن ترتيـب اگـر سـخني را
ميپذيرم نه به اعتبار انتساب آن به صدرا يا مفيد يا مجلسي بلکه بـه ايـن دليـل اسـت کـه آن را بـا
معيارهاي علمي و منطقي سازگار يافتهام، و البته اگر بطالن آن را بر من ثابت کنند، بـدون کمتـرين
ترديدي آنها را کنار خواهم نهاد. چنانکه هم اينک نيز بسـياري از آرا و سـخنانِ هريـک از آن سـه را
باطل ميدانم و اگر باور نداريد برايتان رديف ميکنم؛ ولي آيا شما نيز با ميرزاي اصفهاني همينگونـه
برخورد ميکنيد؟ يا مخالفان او را به التقاط و عدم خلوص و گمراهي و فجور و الحـاد و کفـر... مـتهم

مينماييد؟  
  

چرا بيش از همة بخشهاي ابوابالهدي به بخشي از باب هشتم پرداختهام؟  
بـه بخشـي از بـاب ابوابالهـدي منتقد محترم ايراد کردهاند که چرا من بيش از همة بخشهاي
هشتم پرداختهام که در ذکر مخالفتِ اصحاب ائمه و علما با فلسفه و عرفان است. (ش 20، ص 89)  

پاسخ:  
اگر من ميخواستم به همة بخشهاي کتاب بپردازم، بايد دست کم 25 برابر آنچه نوشـتهام  اوال: ً
بنويسم و آنگاه با اعتراض منتقد محترم مواجه ميشدم که چرا ايـن همـه در نقـد کتـاب پرنويسـي
کردهام؟ ـ گذشته از آنکه اقدام به نقد همة بخشها در ماهنامه امکان نداشت و چارهاي جز پـرداختن

به يکي دو بخش نبود.  
من به هر باب ديگر نيز ميپرداختم منتقد محترم همين ايراد را ميگرفتند که چرا اين بـاب ثانيا: ً

و نه بابهاي ديگر؟  
منتقد محترم معتقدند که من پنداشتهام «ميرزاي اصفهاني، تنها مستندِ خـويش در نقـد انديشـه- ثالثا: ً
هاي فلسفي را صرفاً همين نقلهاي تاريخي (در ذکر مخالفت...) قرار دادهاند.» و اين ادعا حاکي از کمـال
 6 بيدقتي است. زيرا من از يک سو نظريات شيخ مفيد و فضل بن شاذان را در نقـد روايـاتي کـه در بـاب
از محمدبن سنان نقل شده آوردهام و اين حاکي است  (صص 27، 32ـ33) و باب 12 (ص 58) ابوابالهدي
که تنها به نقد باب 8 که صرفاً مشتمل بر نقلهاي تاريخي است بسنده نکردهام. چنانکه از نسبت کفر کـه
ابوابالهدي، به دليل اعتقاد صوفيان بـه ميرزاي اصفهاني در باب يازدهم و شاگردش سيدنجفي، در مقدمة
وحدت وجود به ايشان دادهاند (ابوابالهدي، ص 259ـ 260) انتقاد کردهام (ايضاً بنگريد بـه دنبالـة همـين



نقد/ اکبر ثبوت   □   35   پاسخي به نقد ِ
 

در باب حمايتهاي خلفاي جـور از ترجمـة متـون ابوابالهدي مقاله) نيز در مقالة حاضر آنچه را در مقدمة
فلسفي به عربي و استناد به اين حمايتها براي تخطئة فلسفه آمده است به بوتة نقد سپردهام و از دشـنام-
هايي که در باب 23 (صص 412-413) و آثار ديگر ميرزا مهدي (صص 116، 174) بر جاي «قول لـيّن و

گفتگوي علمي» نشسته انتقاد کردهام.  
از سوي ديگر من دربارة ميرزاي اصفهاني و شاگردان او صريحاً نوشتهام: «از جمله حربههايي که 
عليه فلسفه و عرفان به کار گرفتهاند، کتابهايي است که برخي از علما و نيز اصـحاب امامـان در ردّ 
برخي از فيلسوفان يا عارفان نوشتهاند.» حاال چگونه منتقد محترم کلمة «از جمله حربههايي کـه» را 

به معني «تنها مستند» گرفتهاند؟ اين براي من قابل فهم نيست.  
منتقد محترم مينويسد: مقصود ميرزاي اصفهاني در اين باب که باب هشتم اسـت آن بـوده رابعا: ً
که بيان کند اين علوم (فلسفه و عرفان) از مسلمات ديني نبوده و نيستند [ش 20، صص 89  ـ 90]  
پاسخ: اين که «علوم فلسفه و عرفان از مسلمات ديني نبـوده و نيسـتند» درخـور ترديـد نيسـت،
منتهي سؤال اين است که مگر آراي ميرزا مهدي اصفهاني از مسلمات ديني بوده؟ و مگـر مکتـب او
جز مجموعة يک سلسله برداشتهاي شخصي از پارهاي روايات است که اصل آن روايـات را علمـاي
بسيار بزرگي مانند شيخ مفيد و سيدمرتضي باطل ميدانند؟ در اين حال چه بگوييم؟ آيـا بگـوييم کـه
آراي او نيز مانند نظريات فالسفه و عرفا از مسلمات ديني نيست؟ و در ايـن صـورت چـرا فالسـفه و
عرفا به جرم اختالف عقيده با وي، به انحراف و کفر متهم ميشوند؟ يا بگوييم علمايي در سطح مفيد 
و مرتضي، با انکار رواياتي که اساس برداشتهاي ميرزا مهدي است، مسلمات ديني را منکر شدهانـد؟

چنين سخني قابل قبول است؟  
نيز مخالفتِ برخي از اصحابِ ائمه و علما با فلسـفه و عرفـان، از مسـلمات اسـت ـ و گفتگـو در
پيرامون آن، مصداق توضيح الواضحات و اثبات البديهيات ـ منتهـي ايـن مخالفـتهـا را بـه حسـاب
مخالفت تشيع ـ در کليتّ خود ـ با فلسفه و عرفان نميتوان گذاشت. به دليل اينکه برخي از اصـحاب
ائمه و بسياري از علماي شيعه نيز با يکديگر مخالفتهايي جدّي داشتهانـد کـه در پـارهاي مـوارد، از

مخالفتهاي آنان با فالسفه و عرفا نيز شديدتر بوده است. منتقد محترم اين حديث شريف را که امام 
ـ روايت کرده بخوانند: «واهللا لو علم ابوذر ما فـي قلـب سـلمان ـ عليهما السالم صادق از امام سجاد

، ج 2، ص 190؛  بحـار (  لقتله: به خدا قسم اگر ابوذر ميدانست در قلب سلمان چيست، او را ميکشـت
سفينةالبحار، ج 1، ص 646) و اين حديث رسول (ص) را: اي سلمان! اگر علم تو را بر مقـداد عرضـه
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کنند به راستي کافر شود. (بحار، ج 22، صص 353، 440) و به انبوه مخالفـتهـاي اصـحاب ائمـه و
علماي شيعه با يکديگر که به پارهاي از آنها در مقالة اين ناچيز اشارت رفته بنگرند، از جمله:   

  
مخالفتها و اختالفات اصحاب ائمه و علماي بزرگ شيعه با يکديگر  

* ردية محمدبن احمد قمي و ابن قولويه (دو عالم بزرگ شيعي که هر دو استاد شيخ مفيد بودهاند) بـر
يکديگر.  

* دو ردية شيخ مفيد: 1- بر محمدبن احمد قمي  2- بر صدوق و ديگر فقيهاني که معتقد بودنـد مـاه
رمضان در همة سالها 30 روز است (سيدمرتضي نيز رسالهاي در ردِّ طرفدارانِ نظرية اخير نوشت)  

* مخالفتهاي علما (صدوق، و استاد او محمدبن حسنبن وليد، شيخ مفيد، سيد مرتضي، عالمـه
محمدتقي شوشتري، عالمة حلي،ّ سيدعبداهللا شبر، ميرداماد، سيدمحمد جّدِ سيدِ بحرالعلـوم، سـليمان

بن عبداهللا ماحوزي) با يکديگر در نفي و اثبات سهوالنبي.  
ـ بر مـؤمنالطـاق ـ عليهماالسالم * ردية هشام بن حکم از اصحاب ناميِ امامين صادق و کاظم
که نيز از اصحاب جليلالقدر امام صادق بودهاست؛ و رديةّ او بر هشام بن سـالم جـواليقي از اصـحاب

امام صادق(ع) که بسيار مورد اعتماد بوده است.  
* رديةّ سعدبن عبداهللا اشعري شيخالعلماي شيعه در قم در عصر غيبت صغري بر علي بن ابراهيم 
قمي محدث و مفسر معروف و در بدگويي از هشام نامبرده و يونس ـ از اصحاب امـام کـاظم و امـام

رضا ـ عليهما السالم ـ .  
* يک رديهّ به قلم شيخ صدوق و نيز دو رديةّ شيخ مفيد ـ هر سه بر ابن جنيد از فقيهـان بـزرگ
شيعه در سدة 4 که برخالف احاديث وارده در تخطئة قياس، قياس را معتبر ميشمرد و تعاليم ائمـه را

فرآوردِ رأي و اجتهاد ايشان ميدانست نه عين تعاليم رسول (ص).  
* مخالفتِ شيخ صدوق با فضل بن شاذان به دليل شيوة فضل در حجت شمردن قياس.  
* مخالفتِ شيخ مفيد با هشام بن حکم به دليل اعتقاد هشام به جسم و مرئي بودن خدا.  

* مخالفت سرسختانة صدوق با عامة علماي شيعه در باب شهادت به واليت در اذان و اقامه.   
اينها مواردي بود که من در مقالة خود ذکر کرده بودم و البته اگر قرار بر استقصاي کامـل باشـد، 

بايد کتابي مستقل تأليف کرد و در اين جا چند نمونة ديگر را هم ميآورم:  
يونس بن عبدالرحمن که وي را يکي از دو فقيهترين اصحاب اجماع ميدانند و امام رضـا(ع) وي

را در زمان خود همچون سلمان ميشمرد، از مدافعان حجيت قياس به شمار ميآمد.  
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ابن ابي عقيل که از فقهاي بزرگ شـيعه در سـدة چهـارم بـوده، در اصـول فقـه بـه شـيوههـاي
غيرمقبول که در ميان مخالفان شيعه رايج بوده گرايش داشته است.  

شيخ طوسي بزرگترين عالم و دستکم يکي از دو سه بزرگترين عالم شيعي، بـراي پاسـخگويي
به بسياري از مسائل فقهي، شيوة عمل به قياس و استحسان را ـ کـه در مـذهب اهـل بيـت مـذموم
است ـ به کار ميگرفت و به همين جهت ابن ادريس حلي از بزرگترين فقيهان شـيعه وي را تخطئـه
ميکرد و به پيروي از مذهب شافعي متهم مينمود، و شهيد ثاني کتابي مستقل در باب نظريـاتي کـه

شيخ در مورد آنها ادعاي اجماع نموده و خود با آنها مخالفت کرده نوشته است.  
حذيفة يماني صحابي صاحب سرِّ پيامبر(ص) و يکي از ارکان اربعة شيعه در عصر امام علي(ع) بر 
آن بود که روزهدار، ميتواند تا طلوع آفتاب بخورد و بياشامد، که مخالفت اين فتوي بـا کليـة احاديـث

بصري، صص 278، 447، 450 ـ 451)   اهل بيت ترديد ناپذير است. (حسن
بزرگواراني همچـون شـيخ مفيـد و سيدمرتضـي و شـيخ طوسـي و شـيخ طبرسـي، دائـرة علـم
بـدان ابـوابالهـدي پيامبر(ص) و امام (ع) را بسيار تنگتر از آن ميدانند که عالمة مجلسي و مؤلف
معتقدند ـ در حدي که حتي آگاهي امام حسين(ع) از اين که سفر او به کـربال چگونـه پايـان خواهـد
رسائل، همو، ج 1، صص 394ــ ـ 179؛ االنبيا، سيدمرتضي، صص 175 يافت را نفي ميکنند. (تنزيه
تلخيص ـ 165، ج 2، صص 30، 36؛ الشافي، همو، ج 3، صص 164 ـ 131؛ 395؛ ج 3، صص 130

ــ190؛  ــ86، ج 4، صــص 182ـ ــ254، ج 3، صــص 85ـ الشــافي، شــيخ طوســي، ج 1، صــص 253ـ
بحاراالنوار، مجلسي، ج 42، صص 257ــ258 نيـز بنگريـد بـه مجمعالبيان، طبرسي، ج 2، ص 148؛
مختلفه، ابن شهرآشوب، ج 1، ص 211) و شريف مرتضـي حتـي الزم نمـيدانـد کـه و متشابهالقرآن
پيامبر(ص) و امامان (ع) قادر بر خوانـدن و نوشـتن باشـند ـ چنانکـه آشـنايي آنـان بـا هـيچ يـک از
صنعتها و پيشههاي ديگر را نيز ضروري نميشمارد: انّ العلم بالکتابة ليس مـن العلـوم التـي يقطـع

علي ان النبي و االمام عليهما السالم البد من ان يکون عالما بها و حائزا لها. فکما اليجـب ان يعلـم
، شريف مرتضي، ج 1، ص 104ـ108).   رسائل( ضروب الصناعات، فکذلک الکتابة

هر توجيهي براي مخالفتها و اختالفات اصحاب ائمه و علماي شـيعه بـا يکـديگر
داريد، در مورد مخالفتها و اختالفات آنان با عرفا و فالسفه نيز ميتوان داشت.  

اکنون سؤال اين است که آيا ميرزاي اصفهاني از اين همه اختالفات و مخالفتهاي اصحاب ائمه 
و علماي بزرگ شيعه با يکديگر ـ آن هم در مسائل و موضوعات بسيار مهم و اساسـي و از سـخناني
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که در تخطئة يکديگر گفتهاند و ردّيّههايي که بر يکديگر نوشتهاند آگاه بوده يا نه؟ اگـر پاسـخ مثبـت
است، چگونه فقط مخالفتهاي برخي از آنها با فالسفه و عرفا را ديده و آن را از جمله داليـل (و نـه

و  قـرآن البته يگانه دليل) بر ضدّيتِ تشيع با قاطبة فالسفه و عرفا و ناسازگاريِ مکتبِ آنان بـا مبـاني
سنت گرفته؟ و چرا ندانسته که اگر شيوة او را در مورد ديگر مخالفتهاي علما و اصحاب ائمه به کـار
گيريم، بايد تمامي اجله و اعاظم علماي شيعه را که از آنان نام برديم، ضـد شـيعي و مکتـب آنـان را
و سنت بشمريم و آنگاه ديگر چه کسي ميماند؟ آخر اين چه شيوة اسـتداللي قرآن ناسازگار با مباني

ِ آن براي مذهب و حيثيتِ پيشوايانِ آن، بسي بيش از سودِ احتماليِ آن است؟   است که زيانِ مسلمّ
ابوابالهدي، همة اصحاب ائمه و نيز علماي بزرگ شيعه را ـ جميعاً ـ با اگر هم بگوييم که مؤلف
خودش و با يکديگر متفقالقول انگاشته، و يگانه مخالفتِ مهمِ آنان را با فالسفه و عرفا دانسـته، کـه
پس با واقعيتهاي موجود که به پارهاي از آنها اشارت رفت چه کنيم؟ و منتقد محترم که سـخن مـن
در باب ناآگاهيِ ميرزاي اصفهاني از اقوال و آثار رجال شيعه، در طول قرون و اعصـار را برنمـيتابنـد،

چه توجيهي براي شيوة آن بزرگوار دارند؟  
منتقد محترم به عنوان مهمترين دليل بر مخالفت صدراي شيرازي با اسالم، دوبـار از نظريـة وي

دربارة معاد ياد کرده و آن را «مخالفت آشکار با آموزههاي دين اسالم» دانسته و مستند او بر مخالفت 
ادعايي نيز سخني از حکيم آملي است که چنانکه قبالً گفتيم داللت آشکاري بر آن مدعا ندارد و اگـر
هم داشته باشد، در برابر آراي دومين محدث بزرگ شيعه شيخ صدوق در مورد سهوالنبي و عدم جـواز
شهادت به واليت در اذان و اقامه (آن هم با نثار لعنت و نفرين بر مخالفـان خـود در ايـن دو مـورد و
متهم کردن آنان به غلوّ و گمراهي) چيزي نيست ـ ايضاً در برابر آنچه بـه يـونس بـن عبـدالرحمن و
فضل بن شاذان و ابن جنيد و شيخ طوسي در به کار بردن شيوة قياس نسـبت داده مـيشـود (يعنـي
همان شيوهاي که غالب علماي شيعه در مذموم بودن و مبغوض بودن آن اتفاق نظر دارنـد و احاديـث
وارده در تخطئة آن مافوق تواتر است و حتي در روايات متعدده، از آن به عنـوان شـيوهاي شـيطاني و
ـ 315) نيز در برابر آنچه شيخ مفيـد بـه هشـام بـن بحار، ج 2، صص 286 اهريمني ياد شده است ـ
حکم نسبت ميدهد ـ عقيده به جسمانيت و مرئي بودن خدا و... عنايت فرمودند؟ حاال باز هم تسـبيح
هزار دانه دست بگيرند و يک دور تسبيح، پياپي نظرية صدرا دربارة معاد و سخن حکيم آملي را به رخ 
ما بکشند و از آن نتيجه بگيرند که آراي فالسفه «مخالفت آشکار با آموزههاي دين اسـالم دارد. » تـا
من همان پاسخ گذشته را از قول حکيم آملي و او از زبان يک فقيه متصـلب در اجـراي احکـام ديـن

بدهم.  
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171 از  اختالفاتِ بسيار مهم و عميق در ميان علماي بـزرگ شـيعه در تفسـير آيـة
سورة اعراف و روايات مرتبط با آن  

ظاهر آية 171 از سورة مبارکة اعراف حاکي است کـه آدميـان پـيش از تولـد دنيـوي، در جهـان
ديگري حضور داشته و حق تعالي جملگي را مخاطب قرار داده و آنان به خطاب الهي پاسـخ دادهانـد.

102-92) و  (ج 2، صـص نورالثقلين ظاهرِ احاديث فراواني هم که بيش از سي نمونه از آنها در تفسير
تأليف سيدهاشم بحراني (ج 2، صص 605ـ615) آمده اين  تفسيرالبرهان سي و شش نمونه از آنها در
معني را تأييد ميکند. اما علماي بسيار بزرگي همچون شيخ مفيد، شيخ طوسي، سيدمرتضي، طبرسي، 
ابوالفتوح رازي، ابن شهرآشوب، ابن ادريس، مالفتحاهللا کاشاني و... که در تاريخ شيعه کمتـر کسـي را
ميتوان به علوِّ مرتبة آنان ميتوان يافت، تمامي احاديث وارده دربارة عالم اشباح، عـالم ذر و سـؤال و
جوابي که گويند در آن عالم بوده و پيماني که گويند در آنجا بسته شده، و حتي حيـات پيـامبر(ص) و
ّة احاديث مشـتمل بـر ائمه (ع) پيش از تولد دنيوي ايشان و خلقت ارواح پيش از ابدان و ... ـ آري کليّ
اين مضامين ـ را يا از اصل باطل و مردود ميدانند، يا استناد به آنها براي استنباطِ معني مذکور از آية 
کريمه را تخطئه ميکنند؛ و معنايي را که بر پاية آنها از آيه گرفته شده نادرست ميشمارند؛ و معتقدند 
که آنچه در آيه آمده، صرفاً جنبة تمثيلي دارد و مربوط به مخاطبة خدا با افراد بشر پس از رسيدن بـه
سن تکليف و مرحلة رشد در ادوار گوناگونِ همين دنيا با لسان انبياست؛ و گرنه هيچ يک از انسانهـا،
پيش از آنکه به اين جهان آيند، از وجود و حيات و نطق و شعور برخوردار نبودهاند؛ و الزمة عقيده بـه
 ،5 ، شـيخ طوسـي، ج تبيـان (  آن ـ قبول مذهب تناسخيان است چنان حياتي ـ و حتي احتمال صحت
مجمعالبيان، طبرسي، چاپ صيدا، ج 4، ص497ـ498) چنانکه شيخ مفيـد نيـز اخبـار صص 30-27؛

، ج 5، ص  بحـار (  مربوط به عالم ذر و حيات انسان پيش از تولد دنيوي را از اخبار تناسـخيه مـيدانـد
264) و سيدمرتضي کساني را که به اين اخبار متمسک ميشوند، به فقـدان بصـيرت و محروميـت از
زيرکي متهم ميدارد که آنچه را عقالً باطل بوده پذيرفتهاند و ندانستهاند کـه در آيـة کريمـه، معنـيِ

113ــ115، ج 4، ص 30، 32،  1، صـص حقيقيِ کلمات و تعبيرات مراد نيست (رسـائل، مرتضـي، ج
تفسـير 1، ص 482؛ جوامعالجامع، شـيخ طبرسـي، ج امالي، همو، ج 1، صص 24-20، نيز بنگريد به
التبيــان، ابــن ادريــس حلّــي، ج 1، صــص 346ـــ347؛  منتخــب رازي، ج 9، ص 5 تــا 11؛ ابوالفتــوح
منهجالصادقين، ج 4، ص 131ـ134) اين گونه تلقيهـا از متشابهالقرآن، ابنشهر آشوب، ج 1، ص 8؛
ظاهر آية قرآن و احاديث شريفه، مسلماً مورد قبول منتقد محترم و مقتداي ايشان ميـرزاي اصـفهاني
نيست و اين ناچيز هم خود را در مقام داوري و ردّ و قبولِ يکي از دو تفسير مخـالف قـرار نمـيدهـد،
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ولي اين حق را دارد که از منتقد محترم و پيشروانِ ايشان سؤال کند: آيا شما شيخين مفيد و طوسـي
و سيد مرتضي و ابن ادريس و طبرسي و ابوالفتوح و ابن شهرآشوب را به دليل نفي آنچه از ظاهر آيـه
آن همه احاديثي که ظاهر آيه را تأييد ميکنـد ـ مـتهم مـيکنيـد کـه نظريـة آنـان بر ميآيد ـ و رد ِّ
«مخالفت آشکار با آموزههاي دين اسالم دارد»؟ البته نميکنيد و هرگز نيز چنين حقي به خود نمـي-
دهيد. در اين حال چگونه روا ميداريد که همة فالسفه و عرفا را به «مخالفت آشـکار بـا آمـوزههـاي
دين اسالم» متهم داريد و به عنوان بزرگترين مدرک جرم ايشان نيز بارهـا بـه رخ مـا بکشـيد کـه
تفسير صدرا از معاد، با برداشت برخي از متشرعان از ظواهر آيات و روايات متفاوت است. و بعدهم بـا
چشمپوشي از همة ستايشهاي حکيم آملي از صدرا، پياپي به کالمي از ايشان استناد ميفرماييد کـه
به تصور شما در انتقاد از اوست و هيچ نامي از او در آن نيست! آيا صرفِ اطالقِ عنـوان فيلسـوف بـه
صدرا، و نه به فقيهان و متکلمان و مفسرانِ نامبرده، براي اعمـالِ چنـين تبعيضـي در ميـان ايـن دو

طرف کافي است؟  
  

استناد مؤلفِ ابوابالهدي به سخن صاحب جواهر در تخطئة فلسفه و پاسخ آن  
البحـار، ج 8، ص  سـفينة ( ص 231) و شاگرد مبرزِ او شيخ نمازي (مسـتدرک ابوابالهدي مؤلف

296) در مقام تخطئة فلسفه، از جمله به سخني منسوب به صاحب جواهر استناد مـينماينـد کـه بـه
موجب آن: «محمد (ص) مبعوث نشده است مگر براي باطل کردن فلسـفه» گـويي همـة سـخنان و
آراي صاحب جواهر در همة زمينهها ـ بدون استثنا ـ در نظر عامّة علماي شيعه مقبول و خدشهناپـذير
و شـاگرد او ابوابالهـدي بوده است که اين سخن او را نيز بتوان به آن بقيه قياس کرد؛ و گويا مؤلف
نه فقط از اختالف نظرهاي بسياري از فقيهان بزرگ شيعه با صـاحب جـواهر در مـورد مسـائل مهـم
فقهي خبر نداشتهاند، حتي اين اندازه نميدانستهاند که به اعتقاد او پيامبر (ص) و امام، در مقام تعيـين
مقدار آب کر حتي از يک موضوع ساده (نقصان وزن از مساحت...) آگاه نبودهانـد: الن علمهـم لـيس
کعلم الخالق عزوجل؛ فقد يکون قدروهّ باذهانهم الشريفة (اين نيز بدان جهت که علم ايشـان هماننـد
علم خداي عزوجل نيست و مقدار را بر مبناي آنچه در اذهان شـريفة ايشـان بـوده تعيـين کـردهانـد
جواهرالکالم، ج 1، ص 182) که هزار البته اين سخن مقبول ميرزاي اصفهاني و پيروان او ـ با آنچـه
سـفينةالبحـار، علـي ک مسـتدر( درباره علم پيامبر(ص) و امام به ما کان و ما يکون الي يوم القيـامـة

نمازي، ج 7، ص 337) معتقدند ـ نيست و نگارندة اين سطور نيز بدون قضاوتي در ايـن ميـان، تنهـا
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خطاب به ايشان ميگويد: همان سان که شما حق داريد نظر صاحب جواهر را دربـارة محـدودة علـم
او نيسـت، مـا نيـز الزامـي امام نپذيريد و اين امر موجب وجود انحراف و کاستيي در معتقدات شـما و

نداريم که آنچه را او در تخطئة فلسفه گفته بپذيريم.  
 نيز در پاسخ منتقد محترم که مخالفت آقا ضياءالدين عراقي با فلسفه را بـه رخ مـا کشـيدهانـد و
سخنان مرحوم دکتر مهدي حائري يزدي دربارة علت تحريم فلسفهخواني (و البته تحريم ارشادي نـه

مولوي) را کافي ندانسته و مخالفت آشکار آن با آموزههاي دين اسالم را علت تحريم شمردهاند، الزم 
به يادآوري است که بسياري از فقيهان بزرگ نيز تنها فلسفهخواني را حرام نداستهاند؛ بلکه هـم خـود
فلسفه ميخواندند و هم پاسخگويي به پرسشهاي عقلي و شـبهات اعتقـادي را وظيفـة فيلسـوفان و 

استادان علوم معقول ـ نه فقيهان و محدثان ـ ميشمردند و آثار و اقوال آنان را ارج مينهادند:  
الف ـ در زندگينامة استاد فقهاي دو قرن اخير شيخ مرتضـي انصـاري کـه او را تـالي تلـو مقـام
عصمت ميدانند آمده است: مرحوم آيتاهللاالعظمي آقاي بجنوردي نقل ميفرمودنـد از مرحـوم آقـاي
شيخ اسداهللا زنجاني که از علماي کاظمين بودند، و از شاگردان مرحوم ميرزاي شيرازي بزرگ، ايشان 
از استادشان مرحوم شيرازي، و ايشان هم از استادشان مرحوم شيخ انصاري که ميفرمودنـد: مرحـوم
شيخ در جلسهاي که بوديم توصيه ميکردند به ما: شما يک دوره معقول بخوانيـد، و مطلـع باشـيد از
مسائل معقول. و آنگاه ايشان فرمودند: من در مدتي که در کاشان اقامت داشتم و خدمت مرحوم مال 
احمد نراقي ميرفتم، از ايشان درخواست کردم کـه بـه مـن فلسـفه درس بدهنـد. ايشـان بـه خـاطر

گرفتاريهاي فروان امتناع کردند، و فرمودند من شخصي را به شما معرفي ميکنم که به شما فلسفه 
درس بدهد، و آدرس منزل او را دادند.  

مرحوم شيخ فرمودند: من رفتم به آن آدرس در زدم. شخصـي بيـرون آمـد کـه هيئـت دراويـش
داشت، وقتي چشمش به من افتاد تعجب کرد، من با لباس علما و ايشان با هيئت دراويش! من گفتم: 
آخوند مال احمد من را فرستادند. اسم ايشان را که بردم تعجب ايشان کم شد و گفت: خوب بفرماييـد.
گفتم: من از ايشان درس فلسفه خواستم، ايشان به خاطر گرفتاريهايشان قبـول نفرمودنـد، و گفتنـد
بيايم اينجا که شما يک دوره فلسفه به من درس بدهيد. گفت: من فعالً حال ندارم براي ايـن کارهـا،
مالي روم را براي شما مـيگـويم و در ضـمن آن، مثنوي ليکن چون آخوند فرمودهاند، من يک دوره

يک دوره فلسفه و حکمت را هم ميگويم.  
را  مثنـوي مرحوم شيخ ميفرمايد: آن مدت که من کاشان بودم، نـزد همـان شـخص يـک دوره

خواندم و در همان حال يک دوره مسائل حکمت و معقول را فرا گرفتم.  
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ياد آوري ـ گزارش ياد شده را ـ با تفاوتهايي چند ـ من از استادم حکيم فقيه محمد تقـي آملـي
شنيدم که آن را از قول يکي از مشايخ عاليقدر خود شيخ اسداهللا زنجاني نقل ميکردند؛ امـا در اينجـا
7 ــ 8،  انديشـه، ش 41، صـص ترجيح دادم که آن را از طريقي ديگر بازگو کنم (بنگريد به: کيهـان

مقالة سيد احمد موسوي مددي)  
ب ـ مرحوم آيت اهللا آقا ميرزا محمد ثقفي نيز مينويسد:  

ـ که حقا بايد اعمالش ماننـد اقـوالش سـر مشـق علمـاء ـ قدّس سره بناي مرحوم شيخ انصاري
متأخرين باشد، بر اين بوده که هر وقت مسئلة عقلية مشکلي از ايشان سؤال مـينمودنـد (در) جـواب
ميفرمودند: من وزير داخلة اسالمم، حاجي سبزواري وزير خارجه است به ايشـان مراجعـه فرماييـد و
ـ (حـاج شـيخ ـ عليـه الرحمـه اوقاتي که بنده در قم بودم، از ممالک اروپا، از مرحوم شيخ اسـتاد مـا
عبدالکريم يزدي مؤسس حوزة علمية قم) سؤال نموده بودند که کيفيت وحي بر پيغمبر چگونه اسـت؟
جاويد، محمد ثقفي، ج 1، ص  (حاج شيخ) رجوع فرمودند به اساتيد معقول تا جوابش را بنويسند (روان

  .(141
ج ـ در زندگينامة مرحوم سيد محمد کاظم يزدي از اعاظم فقهـاي متـأخر ـ کـه گوينـد ميـرزاي
مهدي اصفهاني هم افتخار شاگردي او را داشته ـ آمده است که وي در مشهد مقـدس، بـه تحصـيل
فلسفه همت گماشت و بعدها در روزگاري که مرجع تقليد بود، به سيد کاظم عصار که يک طلبة سـي
را زير عبا بزن و بيا براي من درس بگو. چنان که پارهاي از پاسخهـاي او و چند ساله بود گفت: اسفار
به مسائل و شبهات اعتقادي نيز حاکي از مقبول شمردن مباني فيلسوفان اسـت ـ از جملـه در پاسـخ
يک جملهايِ خود به شبهة جبريه و ثنويه دربارة شرور ميگويد: «و الشرور اعدام و اضـافات و ليسـت
بحقائق وجودية حتي يکون معطيها غير فاقد لها بل امور تبعية و حقائق عدميّه.» دربارة نظرية فلسفي 

و عرفاني وحدت وجود نيز که ميرزا مهدي اصفهاني آن را کفر محض ميداند، نظريـة سـيد يـزدي و
خراسـاني، ص 486،  آخونـد اجتماعي فرهنگي سياسي شاگردان مبرز وي را بعدا خواهيم آورد. (حيات

مصاحبه با آقاي صدوقي سها، السيد محمد کاظم اليزدي، کامل سلمان جبوري، صص 19، 772).  
  

مدعيات سيدنجفي عليه فالسفه و عرفا و خطاهاي محيرالعقولّ او  
سبزواري کفريات است و ائمه  منظومة صدرا و اسفار سيدنجفي مدعي است «اغلب مطالب کتاب
ضد آن را بيان فرمودهاند» و من در پاسخ او به اين نکته اشاره کردم که الزمة چنين ادعايي، آگـاهي 
گسترده و عميق و دقيق از احاديث ائمه است و سيدنجفي از چنين آگاهياي بهرهمند نبوده و حتي از 
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عهدة قرائت متن اخبار و روايات و کتابت آنها به صورت درست بر نميآمده اسـت. منتقـد محتـرم از
اين سخن رنجيدهاند ولي در ميان تمام نمونههايي که من براي اثبات مدعاي خود آوردهام، ايشان بـه
اين بسنده کردهاند که سيدنجفي کلمة «اظلّه» را در پارهاي موارد به صورت صحيح و بارهـا نيـز بـه
صورت غلط «اضلّه» (و مفرد آن را به صورت ضالل) نوشته؛ و لذا نبايد او را رمي بـه بـياطالعـي و
ناآگاهي کرد. اما اين که چرا او روايت منسوب به سيدمرتضي رازي را به سيدمرتضـي نسـبت داده؟ و
را يکي انگاشته؟ و چرا دربارة قواعدي مانند وحدت وجود و موجود  تبريزي شمس ديوان و مثنوي چرا
و بسيطالحقيقة و قاعدة الواحد اليصدر عنه االالواحد آن گونه عوامانه قضاوت کـرده؟ و چـرا در نقـل

15، ص 40  متن احاديث، آن خطاهاي فاحش را مرتکب شده (که نمونههاي متعـددي از آنهـا در ش
را که در لغت است از جمله تصنيفات اصحاب ائمه در ردِّ فيلسوفان  المنطق اصالح آمده) و چرا کتاب
پنداشته؟ هيچ يک از اين پرسشها را منتقد محترم درخور پاسخ دادن نيافتهاند و اين هم نمونههـايي

ديگر از خطاهاي فاحش نجفي در کتابت آيات و احاديث و نامهاي علم:  
ـ در ص 10 در نقل حديث از احتجاج، کلمة يقظه را يقضه نوشته است.  
قرآن، کلمة ولکنّ را وليکن نوشته است.   ـ در ص 39 و 54 در نقل آية

ـ در ص 43 نام کتاب هشامبن حکم را «الداللة علي حدث االجسام» نوشته که حـدوث صـحيح
است (الفهرست، شيخ طوسي، ص 208)  

  
انتقاد از روايات مورد استناد ابوابالهدي  

پاسخ منتقد محترم  
به پارهاي از احاديث استناد نموده و من با اسـتفاده از نظريـات صـريح شـيخ الهدي ابواب مؤلف
مفيد، و نيز داوريهاي عالمة مجلسي مبني بر ضعيف بودن آن احاديث، اسـتنادهاي مزبـور را مـورد
مناقشه قرار دادهام. منتقد محترم در جواب فرمودهاند: «غير صحيح بودنِ يک روايت، نـه بـه معنـاي

ِ حديث است.» و  dمجعوليت و دروغ بودن آن، که به معناي عدم قطع به ثقة اماميه بودنِ يکي از روات
فرمودهاند: «وقتي روايتي مجهول و يا ضعيف خوانده ميشود، بايد به معناي آن در علم رجال مراجعه 

کرد که هرگز به معناي مجعوليت و يا نادرستي و .. نميباشد.»  
پاسخ: منتقد محترم عنايت نفرمودهاند که ايراد من، تنها مبتني بر داوري عالمة مجلسي در بـاب
نيست. بلکه در کنار آن، داوريهاي قـاطع شـيخ مفيـد را ابوابالهدي ضعيف و مجهول بودنِ روايات
نيز آوردهام که بالصراحه، روايات وارده در باب خلقت ارواح پيش از اجسام را از اخبار آحاد مـيشـمارد
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که به صحت آنها اطميناني نيست ... (برگرديد به آنچه در همين گفتار از شيخ مفيد نقل کردم) نيز در 
بـدان اسـتناد ابوابالهـدي مورد رواياتي که محمد بن سنان و ديگران دربارة اشباح نقل کردهاند و در
شده، داوري صريح شيخ مفيد را آوردهام که مينويسد: «الفاظ اين اخبار با يکديگر متفـاوت و معـاني
آنها مخالف يکديگر است؛ و بر پاية آنها غُـالت، اباطيـل بسـياري بافتـه و کتـابهـايي مشـتمل بـر
سخناني لغو و بيهوده تصنيف نموده و در توضيحِ معانيِ آنها مطالبي مسـخره نوشـتهانـد و محتويـات
کتابهاي مزبور را به گروهي از مشايخ اهل حق منسوب داشته و با اين کـار تهمتـي نـاروا بـه آنـان

که تأليف آن را به محمدبن سنان نسبت ميدهند؛ و  االظلّه و االشباح زدهاند. از آن ميان کتابي به نام
نميدانيم که اين نسبت درست است يا نه. اگر درست باشد، بايد دانست که علمـاي مـا ابـنسـنان را

مورد طعن و نکوهش قرارداده و او را متهم به غلوّ ميشمارند؛ و اگر انتساب اين کتاب به وي صحيح 
باشد، محتواي آن، گمراهي و ضاللتي است متعلق به کسي که از راه حق منحـرف و گمـراه شـده؛ و
اگر اين نسبت دروغ باشد، گناه آن و گناه آن گمراهي به گردن کساني است کـه آن را سـاخته و بـه

وي بستهاند.». (ش 15، ص 40)  
ـ نقل کردهام که فضلبـن شـاذان از راويـان نجاشي رجال نيز از معتبرترين کتاب رجال شيعي ـ
امام جواد(ع) بالصراحه ميگفته است: «براي شما جايز نميدانم که احاديث محمدبن سنان را روايـت

کنيد.»  
حاال منتقد محترم بفرمايند که براي داوريِ شيخ مفيد و فضلبن شاذان چه توجيهي دارنـد؟ اگـر
اين داوريها را قبول ندارد، پاسخ ايشان تأييدي است برآنچه ما در دفـع ابوابالهدي ميگويند مؤلف
گفتيم ـ و مرحبا بناصرنا ! ـ  زيرا به همان دليل که مؤلف مزبور حـق دارد ابوابالهدي ايرادات مؤلف
استناد به  داوريهاي روشن و صريح شيخ مفيد و فضلبن شاذان را نپذيرد ـ آري به همان دليل ـ  با
نام سه کتاب از اين دو بزرگوار نيز نبايد از ديگران خواست کـه فلسـفه و عرفـان را عـين انحـراف و
کجروي بدانند ـ خصوصاً که از محتويات آن سه کتاب نيز، هيچ کس کمترين اطالعي ندارد؛ و گرنـه

به قول عرب «بائک تجرّ و بائي لم تجرّ؟»   
منتقد محترم عنايت نفرمودهاند که هدف اصـلي مـا اثبـات و ردّ شـيوهاي خـاص در مواجهـه بـا
و تابعان وي ميتوانند هر روايتي را هر قدر هم سست و بـيپايـه ابوابالهدي احاديث نيست، و مؤلف
باشد و بزرگاني مانند شيخ مفيد و سيد مرتضي آن را مجعول بشمارند، مستندِ هر مدّعايي قرار دهنـد.
منتهي بايد اين حق را به ديگران هم بدهند که در مواجهه با پارهاي از احاديث، شيوهاي ديگر داشـته
باشند و صحت و اعتبار آنها را بالکل منکر شوند يا در حجيت و داللت آنها خدشه نمايند و آنها را بـه



نقد/ اکبر ثبوت   □   45   پاسخي به نقد ِ
 

تفسير کنند و مکتبي نه مبتني بر برداشـتهـاي وي از روايـات  ابوابالهدي گونهاي متفاوت با مؤلف
عرضه بدارند و با همة اينها، شيعة حقيقي و پيرو ائمة معصومين باشند و نه التقاطي و گمراه و فاجر و 

کافر و ملحد و ... آيا اين توقع نامعقولي است؟  
  

داوري سيد مرتضي دربارة روايات  
«قـول فصـل»  بدون اينکه بخواهيم شيوة کسـي را در برخـورد بـا روايـات و ارائـة چهـرة ديـن
بشماريم، پارهاي از آنچه را شريف مرتضي علمالهدي نگاشته ميآوريم تا هرچه بيشتر روشن شود که 
در ارائة چهرة تشـيع بـر مبنـاي برداشـتهـاي شخصـي از پـارهاي  ابوابالهدي در برابر شيوة مؤلف
روايات، بزرگترين فقيهان و متکلمان شيعه شيوة ديگري دارند؛ و اينکه مکتـب ميـرزاي اصـفهاني را 
يگانه تفسيرِ صحيح و خالص از تشيع قلمداد کنند و به ديگران انگ التقـاطي و ناخـالص و انحرافـي
بزنند، غير منطقي است. سيد بزرگوار مينويسد: «بدان که اعتراف به صحتِ آنچـه در روايـات آمـده،
واجب نيست. زيرا احاديثي که در کتابهاي شيعه و کتابهاي همة مخالفان مذهبيِ ما روايت شـده،

مشتمل بر انواع خطاها و مطالب باطل است که پارهاي از آنها محال است و حتي در عالم تصور قابل 
تحقق نيست و پارهاي ديگر باطل است و بر بطالن و فساد آنها ميتوان دليل اقامه کـرد ـ همچـون
تشبيه خدا به خلق، مجبور بودن انسان در اعمال خود، مرئيبودن خدا، اعتقاد به صفات قديم (آنگونـه
که اشاعره معتقدند) ـ و کيست که بتواند اباطيلي را که در احاديث آمـده احصـا کنـد و حـدّ و مـرزي
براي آنها مشخص نمايد؟ بنابراين واجب است که هر حديثي را با عرضه کردنِ آن بر عقلها به بوتة 
و آنچه در  قرآن نقد بسپاريم؛ و اگر در اين مرحله، درستيِ آن تأييد شد، آن را بر داليل درست ـ مانند
معناي آن است ـ عرضه بداريم؛ و اگر در اين مرحله نيز صحت آن تأييد شد، جايز خواهد بود کـه آن
را حق و راوي آن را صادق بدانيم. اما چنان نيست که هر خبري را که بشود حـق شـمرد و از طريـق
آحاد وارد شده باشد، بتوان به صداقتِ راويِ آن اطمينان داشت. اما اخباري که ظاهر آنها مخالف حـق

و مغاير مطالب صحيح است، بر دو بخش است که بخشي از آنها را ميتوان به شيوهاي طبيعي و دور 
از تکلف تأويل کرد و اين بخش از روايات ميتواند راست باشد و تأويلِ مقبول از نظر ما همين است. 
اما اخباري که جز با تکلف و دور کردنِ عبارتِ آنها از مرز فصاحت ـ و حتي از مرز سـداد و درسـتي ـ
قابل تأويل نباشد، ما يقين داريم که آنها دروغ است ـ به ويژه اگر آن اخبار بـه پيـامبر (ص) و امـامي
نسبت داده شود که بـه يقـين در برتـرين مرتبـة حکمـت و درسـتگـويي و بـه دور از معمـاگويي و

لغزپراکني است.  
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«خـدايي در اينجا سيد مرتضي به خبري اشاره ميکند که به موجب آن، امام صـادق (ع) فرمـود:
که قادر است آسمان و زمين و کوهها و درختان و ديگر چيزها را در عدسة چشم جاي دهد، ميتوانـد
دنيا را در داخل يک تخم مرغ جا دهد، بيآنکه تخم مـرغ بـزرگ يـا دنيـا کوچـک شـود.      » و سـپس
مينويسد: «ظاهرِ اين خبر مقتضي آن است که امري محال را که بطالن آن بالضروره معلـوم اسـت،
نقل کرده است. زيرا ايـن مـرد و کافي از کتاب التوحيد جايز بشمريم ـ هر چند آن را کليني در کتاب
ديگر علماي مذهبِ ما احاديث زيادي در کتابهايشان روايت کردهاند کـه محـال و باطـل بـودن در
ظواهر آنها آشکار است. و روايت مذکور نيز به اغلب احتماالت و به احتمـال قـوي روايتـي سـاختگي

است که از سر مکر و نيرنگ درهم بافتهاند.»  
آنگاه تأويلي براي روايتِ ياد شده ذکر ميکنـد کـه بـا ظـاهر عبـارتِ آن نمـيخوانـد و در آخـر
مينويسد: اين نزديکترين تأويلي است که براي اين خبرِ «خبيث الظاهر» ميتوان ذکر کرد. (رسائل

مرتضي، ج 1، صص 408ـ411)  
ممکن است در برابر استناد من به داوريهاي شيخ مفيد و سيد مرتضـي، منتقـد محتـرم بگوينـد
..» و  «من نظريات اين دو عالم بزرگ را دربارة احاديث قبول ندارم و تابع مکتب ميرزا مهدي هسـتم
من نيز اصراري ندارم که ايشان از مکتب متبوع خود قطع رابطه کنند؛ ولي خود را مجاز ميدانـم کـه
به ايشان بگويم: همانگونه که ايشان و مقتدا و مرجع تقليد فکريشان حق دارند، تفسـيري از تشـيع
داشته باشند که با تفسير شيخ مفيد و سيد مرتضي مغاير باشد؛ و اين امـر دليـل انحـراف آن مقتـدا و

پيروان مکتب وي نباشد، ديگران نيز حق دارند که تفسيري مغاير با ميرزا مهدي از تشيع داشته باشند 
و اين مغايرت، مستمسک تکفير آنان و متهمشدن به انواع نسبتها نباشد.  

و ردّ و قبولِ آنچه حديث خوانده ميشود بايـد قرآن مجددا ميپرسم که در مقام ارائة تفسير آيات
مقلد بود يا پيرو ضوابط استوار؟ اگر شق اول را بگيريم، بالشک تقليد از شـيخ مفيـد و سـيد مرتضـي
اولي است. زيرا مقام علمـيِ آن دو و نقشـي کـه در تـرويج تشـيع داشـتهانـد، بسـيار برتـر از مؤلـف
است ـ و عصر آن دو نيز به عصر معصوم نزديکتر از او. اگر هم شق دوم را بگيريم بايد  ابوابالهدي
ضوابط هر يک از دو طرف را به صورت دقيق مشخص کرد تا روشن شود کدام ارجح است. اگـر هـم
به دليل اختالف سليقهها، تحقق اجماع بر سر يک سلسله ضوابط ممکن نباشد، هر کس ميتوانـد بـا
معيارهاي مقبول خود در مقام تفسير آيات و ردّ و قبول احاديث برآيد؛ و هيچکدام نبايد ديگـري را بـه
انحراف از دين و مخالفت با علوم الهيه و .... متهم نمايد و قول هيچکـس را مـالک تکفيـر ديگـري

نبايد قرار داد.  
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تأييد شيوههاي مختلف در مواجهه با احاديث  
منتقد محترم توضيحاتي در باب اختالفات شيوة متقدمين و متأخرين در مواجهه با روايات به قلم 
درآوردهاند که غالب آنها تأييد ديگري است بر ايـن مـدعا کـه در ميـان عالمـان بـزرگ و پيشـوايان
مقبولالقولِ شيعي، قرائتهاي مختلفي از دين وجود داشته است و با اعتراف به آن مباني و اثبات اين 
مدعا، هيچکس محق نخواهد بود که ديگري را به دليل اخـتالف نظـر بـا وي منحـرف بشـمارد، بـه
عنوان مثال، اگر ثقةاالسالم کليني و عالمة مجلسي قرائتي از تشيع عرضه ميکننـد کـه مبتنـي بـر

رواياتي است که به عقيدة آن دو مقبول است؛ و اگر شيخ مفيد و سيد مرتضي همان روايات را باطـل
و مجعول ميدانند و قرائت ديگري از تشيع عرضه ميکنند که مبتني بر يک سلسـله مبـاني کالمـي
نظري و نگاه عقلگرايانه به آيات و نصوص ديني است؛ و اگر مالصدرا و پيروان وي قرائت سومي از 
تشيع عرضه ميکنند که مبتني بر نگاه فيلسوفانه و عارفانه بـه کتـاب و سـنت اسـت؛ و اگـر مؤلـف
و پيروان وي، به تصور خود قرائتي نزديک به قرائت کليني و مجلسي و مبتنـي بـر يـک ابوابالهدي
سلسله برداشتها از روايات عرضه ميکنند، هيچيک از اين قرائتها خدشهناپذير نيست و انکارِ هيچ-
يک از آنها را، گام نهادن در مسير انحراف و خروج از تشيع اصيل نبايـد دانسـت. اکنـون اگـر مؤلـف
و پيروانش اين مدعا را باور دارند که ديگر جاي بحثي نيست و اگر نمـيپذيرنـد، بگوينـد ابوابالهدي
که اختالفات خود را با علماي بزرگي همچون شيخ مفيد و سيد مرتضي چگونه حل ميکنند؟ آيا آنهـا
را هم بر طريق باطل ميدانند؟ يا فقط مکتب فيلسوفان و عارفاني مثل صدراست که بايد انگ التقاط 

و بطالن بخورد؟ و اگر شقّ اخير است مالک اين تبعيض و فرقگذاري چيست؟  
  

هدف ما نشان دادن تناقضها در استناد به نام دو اثر از شيخ مفيد است، نه دعوت 
به تقليد از او.  

مقلد شيخ مفيد  ابوابالهدي منتقد محترم وانمود فرمودهاند ايراد اصلي ما اين است که چرا مؤلف
نيست و چرا مثل او بسياري از آنچه را عنوان حديث دارد (از جمله در باب عالم اشباح و اظلّه) مـردود
نميشمارد و آنها را نصوص و مستنداتي صد در صد صحيح و معتبر ميانگارد و مکتـب اهـل بيـت را
بر پاية آنها عرضه ميکند؟ در حاليکه سؤال اصلي ما اين است که اگر تقليد و پيروي از شـيخ مفيـد
خـود مقلـد او نبـوده و نظريـات خـود را بـا آراي وي ابـوابالهـدي الزم و ضروري است، چرا مؤلف
هماهنگ نکرده است؟ و اگر ضروري نيست چرا صرفاً نام دو اثر از شيخ مفيد را که حاکي از مخالفت 
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او با حالج و فيلسوفِ معتقد به اتحاد است، و هيچکس هـم از محتـواي آن دو اثـر آگـاه نيسـت، بـه
عنوان دليلي قاطع بر انحراف همة فيلسوفان و عارفان از طريقة مستقيمة تشيع ذکر ميکند و از آنـان
ميخواهد که در اين مورد مقلّد وي باشند؟ و چرا مکتبي که مشتمل بـر يـک سلسـله برداشـتهـاي
شخصي از رواياتي است که اصل آن روايات را شيخ مفيد و سيد مرتضي باطل ميداننـد، بـه عنـوان
يگانه قرائتِ درست از تشيع قلمداد ميشود و هر کس با آن مخالفت کند، انـگ التقـاطي مـيخـورد؟
و نـه البتـه ابوابالهدي سخن بر سر اين است که نه شيخ مفيد و سيد مرتضي و نه مجلسي و مؤلف
مالصدرا و هر متفکر و عالم ديگري هيچ يک مساوي با اسالم نيستند که هر کـس بـا يکـي از آنهـا
مخالف بود «منحرف» تلقي شود؛ و بلکه هر يک از اينان قرائتي از دين ارائه کـردهانـد کـه در کنـار
قرائتهاي ديگر قابل عرضه است و هر کس ميتواند هر يک از آنها را اصح دانست بگيرد؛ بـيآنکـه
همة حقيقت را ملک طلق و شش دانگ خود پندارد و ديگران را يکسره بر طريق باطـل و ضـاللت و

التقاط و کجروي به حساب آورد. عنايت فرمودند؟ حاال باز هم صورت مسئله را عوض کنند!  
  

چه کسي گفته يک قول، قول فصل است؟!  
قول هر کس را ـ هر که خواهد باشد ـ بايد با معيارهاي دقيق سنجيد  

منتقد محترم فرمودهاند: اگر قرار باشد يک قول قولِ فصل باشد و قرار باشد که هر متفکري نظر 
خود را با نظر پيشينيان همسو کند، گذشته از آنکه حريت فکري و ذم تقليـد معنـايي نمـييابـد؛ بايـد
پرسيد که چرا به برخي از استنادهايِ ميرزاي اصفهاني خرده گرفته شده است؟ به عنوانِ مثال برخـي
از اشکاالتي که در مقالة ياد شده به ميرزاي اصفهاني در ناتماميِ استدالل به برخي طعنهها و نـامهـا
ـ رحمة اهللا عليه ـ همو که در نوشتة  گرفتهاند، نه به ميرزاي اصفهاني بلکه به جنابِ عالمه مجلسي

نويسندة محترم به کرّات مستندِ ضعفِ احاديث قرار گرفته است و براي کالمشـان امتيـازي ويـژه در
نظر آمده است ـ بازميگردد؛ به عنوان مثال بنگريد به بيان مرحومِ مجلسي در اينکه شيخ صـدوق در
ابتداي کمالالدين بر «يکي از کبار فالسفه و منطقيين» از آن روي طعنه زده است که در چند سـطر
پيشتر منهج فکري ايشان را «عدول از طريقِ تسليم به آرا و مقاييس» دانسته است. اين مطلب نـه
بيانِ ميرزاي اصفهاني که فرمايش عالمة مجلسي دربارة کالم شيخِ صدوق است و ما در چـاپ اخيـر
سند آن را آوردهايم. اگر قرار باشد که يک قول، قول فصل باشد پس بايد گفت کسي  الهدي ابواب از
که بيان کرده: «رابعاً منتقد متشرع و ضدّ صدرا و استاد علامةّ فهامة او که از شيخ مفيد با عنوانِ شيخ 
ـ ياد ميکنند و فيلسوفان و عارفان را به اتهام مخالفت وي با ايشان مطرود مـي- ـ قدس سرّه اعظم
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شمارند، چرا به آن همه اختالف شديدي که ميان آراي شيخ با معتقدات خودشان است توجه ندارنـد؟
و چرا اهتمام نمينمايند که اعتقادات خود را با نظريات وي هماهنگ و منطبق سازند؟»؛ بيش از هـر
کس ديگري نيازمند به همين تحذير است که چرا در طـرد و نفـي فيلسـوفان بـه تبعيّـت از مرحـومِ
عالمة مجلسي نميپيوندند؟ و چرا کالمِ عالمة مجلسي در ضعف و قوتِ يـک راوي ارزشـمند اسـت،

اما در ساير بيانهايِ تاريخي غير قابل استناد است؟ (ش 20، ص 92)  
پاسخ: من نميدانم که منتقد محترم از کجا به اين نتيجه رسيدهاند که من قول مجلسـي را قـول
فصل ميدانم که الزم باشد هر آنچه را او گفته و نوشته، چشم و گوش بسته و بيدليل بپـذيرم. زيـرا
من سخن بيدليل را ـ نه از صدرا و نه از ابنسينا و نه از شيخ مفيد و سيد مرتضي و نه از مجلسـي و
و نه از هيچ متکلم و عارف و فيلسوف و عالم ديگري ـ نميپذيرم و همـان مقالـة ابوابالهدي مؤلف
«فيلسوف شيرازي و منتقدانش» گواه اين مدعاستّ که من راه انتقاد بر تمامي متفکران و علما را بـاز
ميدانم؛ و کالم هر يک از آنها را فقط در محدودهاي قبول دارم که بر اساس معيارهاي درست، خالي 
از ايراد باشد؛ و در اين مورد نيز تفاوتي ميان صدراي فيلسـوف و مفيـد مـتکلم و مجلسـي محـدث و
نميگذارم؛ و حرمتي هم که به صدرا مينهم، نه به اعتبار آن است کـه قـول او را ابوابالهدي مؤلف
قول فصل بشمارم، بلکه خصوصاً به اين جهت است که وي قول خود و قول هيچ کس ديگر را قـول
فصل نشمرده؛ و به جايِ دعوت به تقليد از اين و آن ـ يا از خود او ـ همگان را بـه پيـروي از خـرد و
برهان خوانده است. با اين مقدمات، اگر نظريات مجلسي را در نقد احاديث آوردم، بدين جهـت اسـت

که آنها را مبتني بر شيوة دقيقِ نقاديِ سندِ روايات و اطالع کافي از احوال راويان آنها ميبينم. گذشته 
«الزمـوهم مـن و تابعان وي، مصداقِ حـديث ابوابالهدي از آنکه استناد به نظريات او در برابر مؤلف
ذلک ما الزموه انفسهم» (تهذيب، شيخ طوسي، ج 8، ص 58) است؛ و البته اگر کسي با دليل و برهان 
ثابت کند که شيوة مجلسي دقيق و درست نبوده است، از نظر خود در اين مورد برميگـردم. آنچـه را

نيز که مجلسي در تخطئة فالسفه و عرفا نوشته، اگر با مباني درست عقلي و فکري و تاريخي مطابق 
باشد ميپذيرم وگرنه نه.  

البحار سفينة مستدرک ابوابالهدي(ص 227) و شاگردش شيخ علي نمازي مؤلف فيالمثل مؤلف

(ج 8 ، ص 304)  از مرحوم مجلسي نقل کردهاند که چون سقراط آوازة ظهور موسي (ع) را شـنيد (!!)
به او گفتند: تو به سوي موسي (ع) هجرت نميکني؟ پاسخ داد: ما گروهي تربيت يافتهايم و به کسـي

بحار، ج 57، ص 198) در حالي که موسي (ع) در ميان  که ما را تربيت کند نياز نداريم! (نيز بنگريد به
616) و سـقراط در قرآن، محمد خزائلـي، ص قرون 13 تا 15 پيش از ميالد ظهور کرده است (اعالم
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العالميـة، ج 12، ص 347) و در ميـان ايـن دو العربيـة الموسوعة( سال 399 قبل از ميالد درگذشته

نهصد سال فاصله بوده. عالوه بر آنکه موسي در مصر و مدين و آن نواحي ميزيسـته؛ و بـا شـرايطي
که در آن به سر ميبرده، حتي اگر با سقراط معاصر بود، بسيار بعيـد بـود کـه خبـري از او بـه گـوش
سقراط ـ فيلسوف مقيم يونان ـ برسد. فاصلة يونان تا مصر نيز فاصلة تهران تا امامزاده داود نبوده که

به حکيم يونانيِ يک ال قبا و فاقد زاد و مَرکب پيشنهاد شود به چنان سفري تن در دهد.  
آورده و  ابـوابالهـدي و اين روايت از قبيل روايت ديگري است که نيز شيخ نمازي شاگرد مؤلـف
به موجب آن: افالطون الهي معلم اول بود (!) و او را ارسـطاطاليس مـيخواندنـد (!) و وزيـر اسـکندر
البحـار،  سـفينة رومي بود (!) و شاگردان او سه فرقه بودند: اشراقيان و رواقيان و مشائيان ! (مستدرک

ج 8، ص 313) نيز روايت ديگري که همو آورده و حاکي است: ارسطو به حضرت عيسي (ع) نوشـت
بـزرگ المعارف (همان، ص 301) با اينکه ارسطو 322 سال قبل از ميالد مسيح درگذشته است (دائرة

اسالمي، ج 7، ص 569) و جالب آنکه همين شاگردِ بزرگوارِ ميرزاي اصفهاني (شيخ نمـازي) در جـاي
ديگر مينويسد :«در آخرِ توحيدِ مفضل (که از امام صادق روايت کردهاند) از دينداريِ ارسطو سـتايش

البحار، ج 4، ص 135).   سفينة شده و آمده است که وي عقايد دهريان را تخطئه ميکرد.» (مستدرک

باري هيچ خردمندي نميپذيرد که چـون مجلسـي رجـال شـيعه را مـيشـناخته و ارزيـابي او از
احاديث، بر پاية شناخت دقيق از رجال، در خور استناد است، پس روايت او دربارة سقراط را هم ـ کـه

هيچ شناختي از او و زمان او و مکتب او نداشته ـ بايد پذيرفت.  
 همچنين آنچه مرحوم مجلسي در تخطئة حسن بصري روايت کرده و بر پاية آنها وي را محکوم 
44 صـفحه از کتـاب شناخته، من در معرض نقادي در آورده و نقاط ضعف فـراوان آنهـا را در خـالل
(صص 183 تا 227) آشکار کردهام و هيچ عقلي نميگويد که چون مجلسي در بررسـيِ بصري حسن
به گونهاي محققانه و دقيق و روشمند عمل کـرده، پـس بايـد آنچـه را هـم در الکافي سنديِ روايات
کتاب تبليغي خود عليه تصوف و حسن و ديگر مشايخ تصوف نوشته، و حـاکي از کمـالِ بـيدقتـي و

سطحينگري است، به ديدة قبول نگريست.  
باري منتقد محترم چون شيوة خودشان تسليمِ دربسـت و چشـم و گـوش بسـته در برابـر مؤلـف
است، پنداشتهاند که من نيز بايد چنين شيوهاي داشته باشم؛ و چون به اقوال مجلسـي در  ابوابالهدي
ارزيابي احاديث استناد کردهام، نتيجه گرفتهاند که پس بايد تمـام سـخنان مجلسـي را ـ از جملـه در
تخطئة مطلـق فلسـفه و عرفـان ـ بـيچـون و چـرا بپـذيرم. ولـي توصـية مـن بـه ايشـان و همـة
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حقيقتپژوهان اين است که قول هيچ کس را قول فصل نشمارند؛ و به جاي آنکه افراد را معيار حـق
و باطل بگيرند، و به استناد کالمي مبهم، فالن حکيم را متهم کنند که آراي وي «مخالفت آشکار بـا
آموزههاي دين اسالم دارد.»، به جاي اينها بيائيم و دور از هرگونه پروندهسازي و تکفيـر، بـه عرضـة
آنچه حق و صحيح ميدانيم بنشينيم. آنچه نيز من در اين گفتار و در مقالـة پيشـين نوشـتم فقـط در
مقام دعوت به نفي تقليد و تجليل از کساني بود که تقليد را تخطئه ميکردند. اگر هم سخني در نقـد
مکتبي ديگر به ميان آوردم، اوالً و بالذات نه به قصد نقد آن مکتب بل براي پاسخگويي بـه ايـرادات
نابجايي بود که طرفداران آن بر فلسفه و عرفان ميگرفتند؛ و اگـر هـم در ايـن عرصـه بـه نظريـات
متکلمان و محدثان و فقيهان و مفسران استناد کردم، نه به دليل تأييدِ صد در صـد آنهـا بـل از ايـن
جهت بود که آنان در نظر عامة متشرعان چهرهاي مقبول دارند؛ و من با بيـانِ شـيوههـاي ايشـان در
مخالفت با ديدگاههاي متشرعان، خواستم ثابت کنم که مخالفت با ديدگاههـاي متشـرعان، در ميـان
خود ايشان نيز پيشينة طوالني دارد و منحصر به فيلسوفان و عارفان نيست و «اين گناهي اسـت کـه
از يک سو  ابوابالهدي در شهر شما نيز کنند.» اما اين که در ميان آراي اين دو طرف مخالف ـ مؤلف
و بزرگاني چون شيخ مفيد و سيد مرتضي و ... از سوي ديگر ـ حق با کيست؟ هـدف مـن نـرخگـذاري در
ميان دعوي نبوده؛ و ستايشهايم از سيد مرتضي نيز نه صرفاً به خاطر نظريات وي بلکه به دليل شـيوة او
در تخطئة تقليد، و ترويج عقلگرايي و نفي حجيتِ خبرِ واحد و بصيرت و شجاعت در نقد احاديث بوده است 

ـ نيز به دليل برخوردهايِ انسانيِ او با مسلمانانِ غير شيعي و نامسلمانان.  
  

استناد به قول کسي در يک مورد، دليل بر صحت همة اقوال اوست؟!  
کـافي منتقد محترم به من ايراد کردهاند که: تو که داوريهـاي مجلسـي را در ارزيـابي احاديـث

معتبر ميشماري، چرا نظر او را در تخطئة فلسفه نميپذيري؟  
اين ايراد به آن ميماند که کسي به مرحوم مجلسي و ميرزاي اصفهاني و منتقـد محتـرم بگويـد:
شما که به گزارش صالحالدين صفدي در مورد نقش مخرب مأمون در نقل کتب يونانيـان بـه عـالم

صص 99ــ  اسالم ـ و هدف شوم مسيحيان از کمک به او در اين راه ـ استناد ميکنيد، (ابوابالهدي،
100) و آن را دليل بر ناحق بودنِ فلسفه ميگيريد، پس چرا مدعيات و گزارشهاي همين صـفدي را
در مناقب سه خليفه نميپذيريد؟ از جمله آنچـه را بـه عنـوان حـديث رسـول (ص) آورده و از آن ـ و
«اقتدوا بالذين من بعدي ابـيبکـر و مستندات ديگر ـ بر صحتِ خالفتِ ابوبکر و عمر استدالل کرده:

عمر ـ به آن دو تن که پس از منند، ابوبکر و عمر، اقتدا کنيد.»   
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ـ در جنگ معاويه بـا علـي نيز اين ادعاي او: القاتل و المقتول بين علي و معاوية عن اهل الجنة

العصـر،  اعيـان(         (ع) هر کس (از دو طرف) اقدام به قتـل کـرد يـا کشـته شـد، اهـل بهشـت اسـت.
صالحالدين صفدي، ج 3، صص 354ـ355).  

ايضاً منتقد محترم که به گزارش ذبيحاهللا صفا در مورد نقش مخرب مأمون و .. استناد فرمودهانـد
الهدي، ص 121)  چرا به گزارش همين مؤلف در مورد دستور خليفه عمر به سوزاندن و از بـين ابواب(
ايـران،  ادبيـات تـاريخ (  بردنِ کتبِ علميِ مصريان و ايرانيان و نقش عمروعاص و سعدبن ابيوقـاص
ذبيحاهللا صفا، ج 1، ص 88) استناد نميکنند و آن را دليل بر صحت مطالب آن کتابها نمـيگيرنـد؟
جز به اين جهت که چنان دليلي راسست ميشمارند و هيچ مالزمهاي ميان صحت و کـالم کسـي در
يک مورد و عدم صحت آن در مورد ديگر نميبينند و اعتقاد بـه چنـين مالزمـهاي را نشـانة بالهـت

ميشمارند؟ خوب، پاسخ من به ايراد شما نيز همين است.  
  

باز هم دربارة قول فصل  
منتقد محترم با اين پندار نادرست که من قول مجلسي را قول فصل مـيدانـم، اعتقـاد بـه قـول
فصل را تخطئه کرده و نوشتهاند: اگر قرار باشد يک قـول، قـول فصـل باشـد و قـرار باشـد کـه هـر
متفکري نظر خود را با پيشـينيان همسـو کنـد، گذشـته از آنکـه حريـتّ فکـري و ذم تقليـد معنـايي
نمييابد... (ش 20، ص 92) نيز نوشتهاند: در اينگونه مباحث، نبايد يک قول را قـول فصـل دانسـت و بـه

سرعت ساير اقوال را طرد کرد؛ بلکه بايد به يک شيوة عملي به بررسي آنها پرداخت (ش 20، ص 92).  
 در پاسخ به ايشان ـ افزون بر آنچه در تخطئة آن پندار گفتم ـ بايد از ايشـان بپرسـم: اگـر قـول
هيچکس قول فصل نيست، و اگر صرفاً با استناد به قول کسي در تفسير فالن آيـه و فـالن حـديث،
نميتوان قول ديگري را در تفسير آن آيه و حديث تخطئه کرد، چگونه است که شـما قـول مخالفـان
صدرا در تفسير آيات و احاديث مربوط به معاد را قول فصل انگاشتهايد و با استناد به آنها قول او را در 
«مخالفـت تفسير آن آيات و احاديث تخطئه ميکنيد و حتي مدعي هستيد که نظـر وي در آن مـورد

آشکار با آموزههاي دين اسالم دارد» ؟ (ش 20، ص 90).  
  

دليلي ديگر بر بطالن فلسفه و عرفان و ضديت آن هر دو با تعاليم اهل بيت؟!  
منتقد محترم و پيشرو علامةّ فهامة ايشان و برخي از متقدمان همچون مجلسي، اقـداماتِ معـدودِ
برخي از خلفا و بستگان و وزيرانشان در ترجمه و نشر متون فلسفي و نيز تـرويج تصـوف را از جملـه
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داليل خود بر بطالن فلسفه و تصوف و تقابل و تضاد آن دو با مکتب اهل بيت و لزوم تخطئة هـر دو
آن، صص 98 ـ 100، 119ـ121) در حاليکه:   تذييالت و گرفتهاند (ابوابالهدي

معدود حمايتهايي که بعضي از خلفا و عمال ايشان از ترجمـة کتـب فلسـفي کـردهانـد، در اوال: ً
برابر دشمنيهايي که بسياري از آنان با فلسفه و تفکر آزاد داشتهانـد اصـالً رقـم و عـددي نيسـت؛ و
بسيار عجيب است که مخالفان فلسفه و عرفـان، آن پشـتيبانيهـاي معـدود را ديـدهانـد و آن همـه

کينهتوزيها را نديدهاند. به عنوان نمونه:  
ـ يعقوب کندي اولين فيلسوف بزرگ مسلمان محسوب ميشود. متوکل خليفة جنايتکار عباسي و 
از سرسختترين دشمنان اهل بيت، فرمان ضرب و شتمِ او را صادر کرد و تمام کتابخانـة او مصـادره

اسالم، ج 1، ص 594)   در فلسفه شد (تاريخ
ـ در عصر المستنجد خليفة عباسي، کتابخانة ابن مرخمّ را ضـبط و از ميـان آنهـا، آنچـه از علـوم
اسـالمي،  تمـدن در عقلـي علوم تصنيف ابنسينا (تاريخ الشفاء فالسفه بود سوزاندند ـ از جمله کتاب

ايران، همو، ج 2، ص 285)   ادبيات تاريخ ذبيحاهللا صفا، ص 279؛
ـ در سال 279 هـ . (در عصر المعتضد خليفة عباسي) کتابفروشان از فروش کتب کالم و جـدل

عقلي، ص 140)   علوم و فلسفه منع شدند (تاريخ
شفاي ابنسينا را به آب شستند (ترجمة  ـ به فرمان خليفة عباسي الناصر لدين اهللا، مجلدات کتاب

النصائح، ص 82).   رشف
 باري اگر اقداماتِ برخي از خلفا در جهتِ ترجمه و نشرِ کتابهاي فلسفي و ترويج تصوف، دليـل
بر بطالن و تخطئة اصل فلسفه و عرفان باشد، اقدامات بسياري از آنان در ضديت با فالسـفه و عرفـا

دليل محکمتري بر صحت و حقانيتِ فلسفه و عرفان خواهد بود!  
اگر برخي از خلفا تمايلي به فالسفه نشان دادند و به عرفا حرمت نهادند، اکثريت آنان نيـز از ثانيا: ً
و حتـي فقيهان و محدثان و سيرهنويسان و مفسران و نحويان و اديبان و عقيدتشناسان (متکلمـان)
بعضاً رياضيدانان و پزشکان حمايت ميکردند. و اين حمايتها اگر هم در مـورد کسـاني کـه از آنهـا
حمايت ميشد ـ و در مورد شيوة آنها ـ در خور انتقاد باشد، اما هيچ عاقلي نميپذيرد که به صرف اين 
حمايتها، اصل فقه و حديث و تفسير و طب و رياضي و ... را تخطئه کنند و به دليل تقابـل و تضـاد
برخي از محدثان و فقيهان با ائمه، و سوء استفادهاي که از فقه و حديث در اين صـحنه شـده، فقـه و
حديث را به صورت مطلق مطرود و منفور بشمارند. در مورد فلسفه و عرفان نيز ماجرا از همـين قـرار

است.  
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آيا منتقد محترم و پيشرو عالمة فهامة ايشان نميدانند که پـارهاي از همـين متـون ترجمـه ثالثا: ً
شده را محدثان جليلالقدر ايشان نيز بسي ارج مينهادند و آنهـا را در کنـار روايـات معصـومين و بـه
و  دمنـه و کليلـه عنوان آموزههاي حقه تعليم ميداده و ترويج ميکردهاند؟ ايشـان ترجمـة دو کتـاب
در هيئت را ـ که به دستور برمکيان صورت گرفت ـ نمونة مهمترين اقداماتي که در جهت  المجسطي
الهـدي،  ابـواب (  مبارزه با معارف اهلبيت و به تباهي کشيدن فرهنگ مسلمانان انجام شده شمردهانـد
را در 14000 بيت براي برمکيان به نظـم دمنه و کليله ص 100) ولي عنايت نکردهاند که آنکس که
عربي درآورد و از آنان در برابر اين کار 15000 دينار طال جايزه گرفت، ابانبـن عبدالحميـد بـود کـه
بـزرگ ةالمعـارف دائـر (  برخي وي را از زنادقه و پيروان ماني و مردي هرزه و بيبند و بار ميشـمردند

را نيـز بـراي يوذاسـف و بلـوهر اسالمي، ج 2، صص 347ـ348) و او داستان زندگي بودا موسوم بـه
ـ که نياکانشان متوليان معبد بودائيان در بلخ بودند ـ به رشـتة نظـم کشـيد؛ و آنگـاه همان برمکيان

60 ص از  روايت مفصليّ از اين داستان را شيخ صدوق (يکي از سه محدث بزرگ شـيعه) در بـيش از
(ج 75، صـص االنوار بحار ـ 638) و به نقل از وي عالمة مجلسي در (صص 577 اکمالالدين کتاب
بـه قلـم آورد. از الحيـات عـين ـ 444) آورد. چنانکه ترجمة آن را نيز مجلسي در کتاب فارسـي 383
بسياري تعبيرات موجود در اين روايت ميتوان دريافت که در نظر صدوق و مجلسـي و همـة کسـاني
که آن را پذيرفتند و ترويج کردند يوذاسف (همان بودا) مقـام نبـوت داشـته اسـت؛ چنانکـه مجلسـي
ـ و مـواعظ ـ عليهم السالم پندهاي اخالقي آن را نيز ارج نهاده و آن را مشتمل بر حِکمَ شريفة انبياء
لطيفة حکما دانسته است؛ و دهها تن ديگر از علماي بزرگ شيعه نيز اين داستان را تفصيالً به نظـم و
تمثيـلهـا و نثر فارسي و عربي و اردو و گجراتي تحرير کردند؛ يـا بخـشهـايي از آن را بـه عنـوان

اندرزهايي پر ارج در آثار خود آوردند.  
اين نکته را هم نميتوان پنهان کرد که خلفا هرگونه عمل کرده باشند، بـه نظـر آقايـان در خـور
تخطئه و نکوهشاند!! اگر مثلِ مأمون کتابهاي نامسلمانان را به عالم اسالم نقل کرده باشـند، بايـد

اين کار را ناشي از سوء نيت و با هدفِ منصرف کردنِ مردم از معارف اهل بيت دانست ـ به گونـهاي 
که مجلسي و ميرزاي اصفهاني و منتقد محترم مدعياند. و اگر به گونهاي که به عمر نسبت ميدهند 
الغدير، عمل ايشان را به عنوان گنـاهي ـ فرمان نابوديِ کتابها را صادر کرده باشند بايد مانند مؤلف
نابخشودني و در راستاي مبارزه با دانش و معرفت شمرد. حاال شما بگوييد که اين بيچارهها چـه بايـد
ميکردند تا مورد اعتراض قرار نگيرند و متهم به توطئه عليه دين و ارتکاب جنايت نشـوند؟ در اينجـا
آنچه را بزرگترين مدافعِ معتقداتِ شيعه در عصر ما ـ عالمه عبدالحسين اميني که سخت مورد تأييد 
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آقاي حکيمي مبلغ ناميِ مکتب تفکيک است ـ در تخطئة عملي که به عمر نسبت مـيدهنـد ـ نـابود
کردن کتابهاي ايرانيان و مصريان ـ نوشته مالحظه فرماييد: مطالعة کتابهاي امـتهـاي پـيش از
اسالم به صورت مطلق حرام نيست؛ خصوصاً اگر از کتابهاي علمي يا فني يا حکميِ يـا اخالقـي يـا
طبي يا نجومي يا رياضي و امثال آن باشد ... آري اگر کتابي باشد که مردم را به گمراهي دعوت کند، 
يا به مکتبي باطل و ديني که نسخ شده بخواند، يا در آن شبههاي بر ضدّ مبادي اسالم عرضـه شـده
باشد، مطالعة آن کتاب، بر کساني که زيرک نيستند و قدرت بر تمييز حق از باطـل و پاسـخ دادن بـه
شبهات را ندارند حرام است؛ ولي کساني که قادر بر پاسخ دادن به شبهات هستند و ميتوانند در برابـر
پيروان مکتبهاي باطل به احتجاج پردازند، اگر به قصدِ اثباتِ بطالنِ مکتبهـاي نادرسـت و آشـکار
کردن حق براي مردم، در آنگونه کتابها نظر کنند، عمل ايشـان از برتـرين طاعـات اسـت ... پـس
محروم ساختنِ مردم از مطالعة آن کتابها که در ايران و مصر بود، جنايتي نسبت به جامعه و اقـدامي
در جهتِ دور کردنِ مردم از دانشها بهشمار ميرود؛ و کيفر دادنِ کسي کـه آن کتـابهـا را مطالعـه
آنگونه که از قرآن و سنت رسول (ص) بر ميآيد ـ نداشته کند، هيچ هماهنگي با قانون عام اسالم ـ
است. و خدا ميداند که با نابود کردن آن سرماية علمي که در اسکندريه و ايران بـود، مسـلمانان چـه
تمدنِ پيشرفته و چه صنايع بيمانندي را از کـف دادنـد کـه ـ بـرخالف پنـدار خليفـه عمـر در مـورد
کتابهاي ايرانيان و کتابخانة اسکندريه ـ نه به هـدايت و گمراهـي ارتبـاطي داشـت؛ و نـه در مـورد
مطرح بود. اگر مسلمانان به آن سرماية علمي دسـت قرآن مطالب آنها، موضوع موافقت و مخالفت با

مييافتند چه زياني برايشان داشت؟ جز آنکه به وسيلة آن، سرماية مالي و دانش ايشان افزوده ميشد؛ 
و در تمدن به مرحلة پيشرفتهتري مـيرسـيدند؛ و در آبادسـازيِ شـهرهاي خـود گـامهـاي بلنـدتري
برميداشتند؛ و بهرة ايشان از صحت و عافيت به کمال ميرسيد. و همة اينهـا نتيجـهاش نيرومنـديِ
حکومت و توانايي در کشورداري بود ـ افزونبر شکوه و هيبتي که در ميان دولتها و عظمتي کـه در
همة جهان به دست ميآوردند و وسعتي که در قلمرو حاکميت ايشان حاصل ميشد. آيا کدام يـک از
اين پيامدها چهرة هدايت را مخدوش مينمود و به گوشهاي از دين لطمه وارد ميکـرد؟ آري نتيجـة
آن کارِ ناپسند (نابود کردن کتابها) پَسرويِ علمي و تهيدستي در دنيا و لکة ننگي بود که بـر دامـن
عرب و اسالم نشست. تا جايي که برخي از منتقدان، آن را نوعي وحشيگري و برخي آن را از کارهاي 
جاهالنه شمردند؛ و ما داوري در اين مورد را بر عهدة خِرد درست و منطقِ صحيح ميگذاريم (الغـدير، 

ج 6، صص 426ـ428).  
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اين بود نظر عالمترين سنگربانِ معتقداتِ شيعه در قرن چهاردهم. تا منتقـد محتـرم و مقتـداي او
را بـه هيئـت در المجسـطي و دمنـه و کليلـه ميرزاي اصفهاني و اسالف ايشان که ترجمة دو کتاب
عنوانِ نمونة مهمترين اقدامات برمکيان براي مبارزه با معارف اهل بيت و به فساد کشـيدنِ فرهنـگِ
مسلمانان ياد ميکنند چه نظري داشته باشند! و در پس و پشت عمـل محقـق طوسـي نـاميتـرين ـ
ـ که آن را به صورت کتاب درسـي درآورد ـ چـه مجسطي متکلم و مدافع اعتقادات شيعه ـ در تحرير

و اهل بيت کشف بفرمايند!    قرآن توطئهاي را عليه
ياد آوري ـ آنچه به خليفه عمر نسبت ميدهند که دستور داد کتـابهـاي ايرانيـان و مصـريان را
بسوزانند، اسناد معتبر تاريخي آن را تأييد نميکند و قرائن متعددي نيز بر نادرستي گزارشهـاي وارده
ايـران،  و اسـالم متقابـل در اين باره وجود دارد (بنگريد به بحث مستوفاي استاد مطهري در: خدمات
بـه عنـوان و اسـتفاده از آن مجسـطي ـ 308) دربارة اقدام محقق طوسي به تحرير کتـاب صص 54
3، ص 390، ج  کتاب درسي در حوزههاي علمية شيعه نيز بنگريد به: الذريعه، آقـا بـزرگ تهرانـي، ج

شعرايي، صص 44، 89.   عالمه استاد فرهنگي و علمي خدمات و زندگينامه 20، ص 8؛
  

به جاي عداوت و توهين، قولِ ليّن و گفتوگوي علمي بياموزيم؟!  
منتقد محترم توصيه فرمودهاند که «به نسلهاي تازه، به جـاي عـداوت و تـوهين بـه شخصـيت
افراد، قول لين و گفتوگوي علمي بياموزيم.» و در کتابي هم که ايشان تصحيح و بدون هيچ نقـدي
بر آن و بلکه با سالم و صلوات براي مؤلف و تأييد کامل مطالب آن به بازار عرضه کردهانـد، عبـارات

فراواني به چشم ميخورد که نمونههاي اکملِ قول ليّن و گفتوگوهاي علمي است:  
ـ طريق الصوفية ينتهي الي الصلح بين الکلّ و يثبت السحر لالنبياء: طريق صوفيان به صلح کـل

  .( منتهي ميشود و پيامبران را جادوگر معرفي ميکند (ابوابالهدي، ص 412 و مأخذ اين ادعا؟ّ
المجانين: طريق صوفيان عين حرکت ديوانگان اسـت (همـان، ص حرکة عين الصوفية طريق ـ

  .(413
نبوده و منتقد محترم آن را از اثر ديگـر ميـرزاي اصـفهاني ابوابالهدي نيز اين سخن که در متن
نقل کردهاند تا شيوة «قول ليّن و گفتوگوي علمي» را به همگـان بياموزنـد ـ خاصـهّ در برخـورد بـا
لها: صوفيان و عارفـان از چارپايـان عقل ال التي االنعام من سبيالً اضلّ العرفاء و الصوفية انّ عرفا: ـ

بيعقل گمراهترند (همان، ص 116 از رسالة ميرزا در باب اعجاز قرآن)  
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 14 نيز عنواني که منتقد محترم از پيش خود براي بخشي از سـخنان ميـرزاي اصـفهاني در بـاب
نهادهاند: تعريف العقل و توصيفه کما يکون في العلوم البشرية، الحاد و اضـالل فيـه: تعريـف عقـل و

توصيف آن به گونهاي که در علوم بشري است، الحاد و گمراهي است (همان، ص 664).  
  

 نيز اين سخن که منتقد محترم در راستاي ترويج «قول ليّن و گفتوگوي علمي» از ملّا فـتحاهللا 
ـ (ص362 نقـل از ـ خـذلهم اهللا شوشتري نقل کردهاند. مشايخ و رؤساي طايفة صوفية کفرة فجـره

شهاب ثاقب ـ وفايي تستري).  
سيد المرسـلين ... اليـدري في هدم شريعة نيز توصيفات او از اهل حکمت: اعداء الدين و السعادة

انه اليزن عنداهللا جناح بعوض مهين: دشمنان دين و کسـاني کـه در تخريـب آيـين سـرور پيـامبران
کوشايند و نميدانند که ايشان در نزد خدا به اندازة يک بال پشة بيمقدار ارزش ندارند (ابوابالهـدي، 

ص 231).  
نيز اين سخن که از زندگينامة خود نوشت ميرزاي اصفهاني نقل کردهاند: فقير در اوان تشرف به 
ابوابالهدي،  نجف اشرف، با کمالِ تنفر از مذاق تصوف و برائت از اين طريقة ضالّة مشهوره .. (مقدمة

ص 26).  
 نيز اين سخنِ ميرزا در تعريض به شيخ احمد احسايي: الحمدهللا الذي اظهر جنون هذا االعرابـي:

ستايش خدايرا که جنون اين عرب بياباني را آشکار کرد (همان، ص 76)  
جسارت است ولي آيا اين ناچيز که شعار «پرهيز از عداوت و توهين به شخصيت افراد» و «قـول 

ليّن و گفتوگوي علمي» نميدهد، هرگز چنين سخناني را تابلو کرده است؟  
  

وحدت وجود کفر است؟  
ميرزاي اصفهاني مدعي است که ائمة معصومين و عامّة علما و محدثان و فقيهان، کساني را کـه
معتقد به وحدت وجودند کافر شمردهاند (صص259ـ260) که الزمة چنين سخني کفر بسياري از علما 
و فقيهان بزرگ شيعي است که من براي مراعات ادب، در اينجا نامي از ايشان نميبرم و به اين اکتفا 
ابوابالهدي، به طوري که گفته ميشود، در درس مرحوم سيد محمـدکاظم يـزدي ميکنم که: مؤلف
يکي از پرفرعتـرين الوثقي عروة حضور مييافته است (ابوابالهدي، مقدمه، ص 26) و سيد با تصنيف

و منقحترين متون فقهي را بر جاي گذاشت که در تمامي حـوزههـاي علميـه محـور درس و بحـث و
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عرضة فتوي قرار گرفت و شروح و حواشي متعددي بر آن نوشتند و کمتـر کسـي از مراجـع تقليـد را
ميتوان يافت که حاشيهاي بر آن ننوشته باشد.  

آنگاه سيد در اين کتاب، نه تنها عقيده به وحدت وجود را کفر نشمرده، بلکه ناپاکبودنِ صوفيانِ 
معتقد به اين نظريه را نيز در صورت التزام به احکام اسالم مردود شمرده است؛ چنانکه شاگرد مبرز او 
آية اهللا سيد محسن حکيم ـ از اجلّة مراجع متأخر تقليد ـ نيز در شرح خود بر ايـن کتـاب، بـه نقـل از

اسفار، چهار نظرية مطرح در نفي و اثباتِ کثرت و وحدتِ وجود و موجود را اجمـاالً تعليقة سبزواري بر
«توحيـد بازگو کرده و دربارة اعتقاد برخي از صوفيان به وحدت وجود و موجود ـ کـه آن را بـا عنـوان
خاص»  ياد ميکند ـ مينويسد: حسنd ظن به کساني که قائل بـه توحيـد خـاص هسـتند، و تکليـف
شرعيِ ما به اينکه اعمال و عقايد ديگران را حمل بر صحت کنيم، ايجاب ميکند که اين اقوال را بـر
ظاهر آنها حمل نکنيم و الّا (اگر آنها را حمل بر ظاهر کنيم) چگونـه وجـود خـالق و مخلـوق و آمـر و
از سيد محسـن حکـيم، العروة مستمسکِ الوثقي، سيد يزدي، در ضمن مأمور را صحيح بدانيم؟ (عروة

ج 1، صص 388، 391).  
ابوابالهـدي همچنين عليرغم سيد محمدباقر نجفي شاگرد مبرز ميرزاي اصفهاني که در مقدمة
«نمونـة کلمـات کفـر و شـرک شمس، به خيال خـود ديوان و مثنوي (صص 39 ـ 40) با خلط ميان
مولوي» را تابلو کرده و در ويترين گذاشته، و با استناد به ابياتي که از مولوي نيست، وحـدت وجـود را
در مکتب وي به صورتي بس عوامانه عرضه فرموده ـ آري عليرغم او ـ مرحوم آيـت اهللا حکـيم بـه
سيد محمد جمال هاشمي که از اعاظم فقها و ادباي نجف و از خاصّـان شـخص ايشـان بـود دسـتور
را از نو به عربي ترجمه کند؛ که بخشي از اين ترجمه چند سال قبـل منتشـر شـد؛ و در مثنوي دادند
بـه مثنـوي مقدمة آن اشارهاي به تأکيد آقاي حکيم به سيد محمد جمال، براي اقدام به ترجمة مجدد

عربي شده است؛ و من نيز در اين مورد خاطرة شيريني دارم که در جاي ديگر نقل کردهام (کتـابفروشـي، 
ج 2، ص 325) اين است نمونههايي از برخوردهاي فقيهان بزرگ و مراجع روشـنبـين بـا آراي عرفـا. تـا
کساني که به سادگي چماق تکفير را بر سر اين و آن فرود ميآورند و در عين حـال مؤکّـداً خواسـتار

«قول ليّن و گفتوگوي علمي» هستند چه نظري داشته باشند!  
توحيـد راسـت در باب نظرية وحدت وجود ـ و اينکه از ضروريات عقلي است و جز بـا قبـول آن،
از آثار شيخ محمدحسين کاشف الغطا از اعاظم فقها و مراجع  االعلي الفردوس نيايد ـ بنگريد به کتاب
تقليد در سدة چهاردهم که خود و برادرش بسيار مورد اعتمادِ سيد يـزدي و از شـاگردان طـراز اول او
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بودند و سيد مرافعات را به آن دو ارجاع ميداد و در بيشتر امور مهمهّ تکيهاش بـه آن دو بـود و حتـي
آن دو را به عنوان وصيّ خود تعيين کرد و پس از درگذشتِ سيّد نيز آن دو ـ تحت همين عنوان ـ به
اقدام پرداختند. چنان که شيخ محمد حسين در همان زمان حيات سيد (و ظاهراً بـراي نخسـتين بـار)

البشر، آقا بزرگ تهراني، ج  او نوشت و به تدريس آن کتاب همت گماشت (نقباء عروة شرحي بر کتاب
15، ص 39 از مرحـوم کاشـف الغطـا دربـارة 2، صص 613، 615) همچنين بنگريد بـه آنچـه در ش

وحدت وجود نقل کردم.  
  

وجود اختالف در ميان علما از نتايج ترويج فلسفه است؟  
منتقد محترم وقوع اختالفات در ميان علما را از نتايج نامطلوب ترويج فلسفه دانسته و براي اثبات 
ادعايّ خود گزارشهايي از اينجا و آنجا نقل کردهاند و صريحاً مينويسند: «ثمرة تعقل در ميان مـردم
بروز الحاد و زندقه و انکار نبوت است» (ابوابالهدي، صص 254ـ256) اما ايشـان بـه ايـن دو نکتـة

بديهي بينديشيدهاند که:  
اگر «ثمرة تعقل، در ميان مردم بروز الحاد و زندقه و انکار نبـوت» بـود، خداونـد حکـيم بـه اوال: ً
انسان عقل (ابزار تعقل) نميداد و در کتاب آسماني خود، دهها بار و بيش از هر چيز، مردم را به تعقل 

دعوت نميفرمود و عاقالن را مخاطب قرار نميداد.  
ياد آوري ـ راستي که اينگونه داوريهاي کينتوزانه نسبت به تعقل، تنها زيبندة کساني است که 
بزرگترين خردمندان جهان را به جرم استفاده از عقل و تخطئة شيوههاي مخالف آن تکفير ميکنند.  
بسياري از مهمترين اختالفها در ميان علمايي بروز کرده که يا اصالً سر و کاري با فلسـفه ثانيا: ً
نداشتهاند و يا مخالف آن بودهاند و سرماية ايشان از علوم ديني (فقه، حـديث، تفسـير، کـالم، اصـول
و...) فراتر نميرفته است؛ و اگر وقوع اختالف در ميان علما بر اثر ترويج فلسـفه را دليـل بـر تخطئـة
فلسفه بگيريم، همين دليل را براي تخطئة علوم ديني هم ميتوان آورد که البته مورد قبول نيسـت و
جاي سؤال است که چگونه آنچه را آنجا نميپذيريد در اينجا بدان تمسک مـيجوييـد؟ بـراي نمونـه

بنگريد به:   
با محدث بزرگ شيخ صدوق دربارة مسـائل مهمـي همچـون سـهو ابوابالهدي اختالفات مؤلف

النبي، شهادت به واليت در اذان و اقامه، سي روزه بودن ماه رمضان در همة سالها.  
 اختالفات او با فضلبن شاذان و يونسبن عبدالرحمن و ابنجنيد و ديگر فقيهاني که در اسـتنباط

احکام دين از شيوة قياس استفاده ميکردند.  
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اختالفات او با بزرگاني همچون سيد مرتضي، شيخ مفيد، طبرسي، شيخ طوسي، ابنشهر آشـوب،
ابوالفتوح، ابنادريس، ملّا فتحاهللا کاشاني و .... دربارة عالم اشباح، عالم ذر، حيات پيامبر و ائمه پيش از 
تولد دنيوي ايشان و تقدم خلقت آنـان بـر تمـامي موجـودات، خلقـت ارواح پـيش از ابـدان و...، نيـز
اختالفات او با آنان در تفسير آية 171 سورة اعراف و دهها احاديث مرتبط بـا آن و در ايـن بـاب کـه
آدميان پيش از تولد دنيوي در جهان ديگري حضور يافته و در آنجا حـق تعـالي جملگـي را مخاطـب

قرار داده و آنان به خطاب الهي پاسخ دادهاند (برگرديد به مقالة پيشين و آنچه در همين مقاله آورديم)  
 اختالفات او با پنج تنِ نخستين از هشت عالمي که فوقاً نام برديم دربارة محدودة علـم پيـامبر و

امامان نيز (برگرديد به مقالة پيشين و آنچه در همين مقاله آورديم).  
 اختالفات او با هشام بن حکم، عليبن اسمعيلبن ميثم، يونسبن عبـدالرحمن، هشـامبـن سـالم
جواليقي که به تصريح شريف مرتضي جملگي معتقد بودند خدا در جايي هسـت و در جـايي نيسـت و

شريف، مرتضي، ج 3، ص 281).   حرکت ميکند و انتقال پذير است (رسائل
اختالفات او با تمامي علماي شيعة قم تا پيش از شيخ ابو جعفر صدوق که به تصريح سيد مرتضـي
جملگي جبري مذهب بودهاند و خدا را شبيه خلق ميانگاشتهاند (همان، ج 3، ص 310) و الزمة سـخن

سيد بزرگوار آن است که افرادي همچون پدر شيخ صدوق (صدوق اول ابوالحسن علـي) زکريـابن آدم، 
عليبن ابراهيم قمي، عبداهللابن جعفر حميري، احمدبن اسحق قمي، محمدبن حسنبـن احمـدبن وليـد،

سعدبن عبداهللا اشعري و ... همگي جبري مذهب بوده باشند و خدا را شبيه خلق انگارند.  
اختالف او با هشامبن حکم که به تصريح شيخ مفيد اعتقاد به جسمانيت و مرئيبودن خدا داشته است.  
ِ غسلِ هر امامي، فقط امام بعدي ميتواند باشد و نه هـيچکـس ديگـر  اعتقاد او به اين که متوليّ
27، ص 288) و اينکـه ائمـه (ع) در بحاراالنوار، مجلسـي، ج سفينةالبحار، ج 1، ص 200، مستدرک(

سـفينةالبحـار، ج 7، ص 339) و در  مسـتدرک (  همه جا شاهد و حاضرند و سخنان مـا را مـيشـنوند

318ــ320؛  سفينةالبحـار، ج 2، صـص هنگام مرگ بر بالين هر محتضري حضور مييابند (مستدرک

بحاراالنوار، ج 6، صص 153، 162 تا 200، ج 39، ص 237؛ ج 45، ص 312) و امثال اينها کـه سـيّد
بزرگوار شريف مرتضي علم الهدي همة اين اعتقادات را باطل ميداند و حضور امـام رضـا (ع) و امـام
جواد (ع) را براي غسل دادنِ پدران خويش ـ در بغداد و طوس ـ مستلزم امر محال ميشمارد (رسائل
مرتضي، ج 3، صص 155ـ157) و آگاهيِ امام را از درودي که بـراي او مـيفرسـتند، منـوط و شريف
موقوف به آن ميداند که خدا آن درود را به وي ابالغ کند؛ و اين را که امام در آنِ واحد بـر بـالين دو
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محتضر ـ يکي در شرق عالم و ديگري در غرب ـ حضور يابد قويّاً تکـذيب مـيکنـد و امـري ممتنـع
ميشمارد (همان، ج 1، صص 280ـ281؛ ج 3، صص 133ـ134).  

 اعتقاد او به اين که اگر پيامبر و امامان نبودند زمين و آسمان و بهشت و دوزخ و مخلوقات ديگـر
البحار، ج 3، صص166ـ169) و اعتقاد به اين که پـيش از تولـد و سفينة آفريده نميشدند (مستدرک

بعثت پيامبر (ص) برخي از کاهنان ـ از جمله سطيح ـ در مورد بعثت رسـول (ص) پـيشگـوييهـايي
البحار، ج 5، صص 37ـ38) و نيز اين که عقد نکاح، به  سفينة کرده بودند که درست درآمد (مستدرک

صورت صحيح، فقط در ميان پيروان مذهب حقه، جريان دارد و فقط فرزنـدان آنهـا طيـب الـوالده و
البحار، ج  سفينة پاکزادند و ديگران نه عقد نکاحشان درست است و نه فرزندانشان پاکزادند (مستدرک

3، ص 204) که سيد مرتضي تمامي اين اعتقادات را مردود ميشمارد. و اين سخن را که «اگـر امـام
نباشد آسمان و زمين بر پا نخواهد بود.» متعلق به غالت و گزافهگوياني ميداند که با تشيع بيگانهانـد
و امام را خدا ميشمارند؛ و صريحاً مينويسد: هيچ فردي از شيعيان امامي ـ از پيشينيان و متـأخران ـ

رسائل، همو، ج 1،  را سراغ نداريم که چنين سخني گفته باشد (الشافي، شريف مرتضي، ج 1، ص 42؛
صص 284ـ285) سيّد مرتضي آنچه را نيز در کتب سيره و حديث، به عنوان پيشگويي از بعثت رسول 
(ص) از کساني همچون سطيح نقل شده، گزارشهايي ضعيف و سخيف ميداند که از آنها، نه علمـي
حاصل ميشود و نه حتي گماني قابل اعتنا، چنان که شيوة کاهنان را فاقد بنيـادي معتبـر مـيشـمارد
، شريف مرتضي، ج 1، صص 416ـ417) و انحصار طيب الوالده به فرزندان شيعيان را مـردود رسائل(
ميشمارد و تصريح ميکند که حتي در ميان کافران، اگر عقد و نکاحي بر طبق سنت و آئـين ايشـان

واقع شود آن عقد صحيح است و فرزندانشان پاکزادند (همان، ج 1، صص 398 تا 401).  
 افزون بر اينها بسياري از اختالفاتِ صحابة پيامبر (ص) و اصـحاب ائمـه (ع) و محـدثان و فقيهـان و
مفسران و متکلمان شيعه با يکديگر در موضوعات بس مهمِ عقيدتي و فقهي که در همـين مقالـه و مقالـة
قبلي به آن اشاره کردم. و اين هم يک نمونة ديگر: سيدبن طاووس مينويسد: قطب راوندي که از عالمـان
95 مـورد اخـتالف در بزرگ شيعي است تأليفي دارد که من خواندهام و در کتابخانـهام هسـت؛ و در آن از
مسائل و موضوعات اعتقادي که در ميان شيخ مفيد و سيد مرتضي بوده ياد کرده و در پايان آن مـيگويـد:
اگر بخواهم تمامي اختالفاتي را که اين دو در اين باره با يکديگر دارند ذکر کـنم، سـخن بـه درازا خواهـد
المحجة، ابنطاووس ص 64) آنگاه وقتي در ميـان مفيـد و مرتضـي ـ بـا آن پيونـد اسـتوار کشيد (کشف

استادي و شاگردي و آن همه تقارب و نزديکي فکري که به نظر ميرسد با يکديگر داشـتهانـد، ايـن همـه
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تباين و اختالف فکري وجود داشته باشد، ميتوان حدس زد که اختالفات عقيـدتي ميـان سـيد مرتضـي ـ
مثالً ـ با شيخ صدوق و عالمة مجلسي دهها برابر بيش از اينها بوده است.  

 اينک آيا منتقد محترم از اين همه، و از بقية اختالفاتِ بزرگان شيعه با يکديگر، و اختالفات آنان 
ـ که هيچ ربطي هم به فلسفه نداشته ـ بيخبرند که فلسـفه را بـه عنـوان تنهـا ابوابالهدي با مؤلف
عاملِ قابلِ ذکر در وقوع اختالفات فکري و عملي ميپندارند و به اين دليل آن را تخطئـه مـيکننـد؟
اگر پاسخ مثبت است که واي بر من با اين دعاوي بزرگ در عين کمال بيخبري! اگر هم خبـر دارنـد
که بفرمايند چه رابطهاي در ميان اين همه اختالفات فکـري ـ از يـک سـو ـ و فلسـفه ـ از سـوي ديگـر

هست؟ ايشان به اين نکتة بديهي توجه ندارند که اختالف ديدگاه و عقيده در ميان افراد بشر، امري طبيعي 
است و در هيچ شرايطي نميتوان به آن پايان داد؛ و عوامل متعددي دارد که هميشـه هسـت و ريشـهکـن
کردن آن ممکن نيست و يکي از آن جمله: محدوديتِ ادراکات افراد بشر و تفـاوتهـايي کـه در کميـت و
کيفيت آگاهيهاي آنها وجود دارد. و در نتيجه برخي از کسان چيزهايي را ميداننـد و چيزهـاي ديگـري را
نميدانند. و برخي ديگر آنچه را آنها ميدانند نميدانند و آنچه را نميدانند مـيداننـد؛ و ايـن دانسـتههـا و
نادانستهها، در تفسيرهايي که هر يک از دو طرف، از مباني دين و اخالق دارند تـأثير مـيگـذارد و موجـب
اختالف ميشود. منتقد محترم امري بدين وضوح و سادگي را درنيافته و کاسه کـوزة اختالفـات را بـر سـر
فلسفه ميشکند و با اينکه خود و مقتدايشان کمالِ تضاد و منافرت را با موالناي رومي احساس مـيکننـد،

جا دارد که دقايقي چند، اين بيت او را  مورد تأمل و مداقهّ قرار دهند:  
اختالف مؤمن و گبر و يهود   از نظرگاه است اي مغز وجود

تأليف شيخ علي نمازي از شـاگردان طـراز اول ميـرزا مهـدي البحار سفينة مستدرک ياد آوري ـ

اصفهاني است و استناد به آن در مقام توضيح عقايد استاد وي بيمناسبت نيست. به عـالوه آنچـه در
اين بخش به عنوان اعتقادات ميرزا مهدي نقل ميشود، به قدري در ميان کثيري از روحانيون شـيعه
نيـز مسـتدرک شهرت دارد که گمان نميرود کسي در مقام انکار انتساب آن به وي بر آيد؛ و مؤلـف
مسـتند نمـوده کـه در نظـرِ حـديثگرايـان شـيعه، بحاراالنوار بيشتر آنچه را در کتاب خود آورده، به

مهمترين و جامعترين منبع براي شناخت مباني و تاريخ و سنت تشيع است.  
  

ِ استناد به قول يکي از علماي پيشين در بحثهاي اعتقادي کافي نيست؟   صرفِ
من نوشته بودم: به گواهي شيخ مفيد، محمدبن سنان در نظر علماي شـيعه مطعـون و مـذموم و
ـ گمراهـي و ضـاللتي اسـت االظلـهّ و االشـباح متهم به غلو بوده و محتواي کتاب منسوب بـه او ـ
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متعلق به کسي که از راه حق منحرف و گمراه شده است. چنان که فضـلبـن شـاذان نيـز بالصـراحه
ميگفته است: براي شما جايز نميدانم که احاديث محمدبن سنان را روايت کنيد (ش 15، صص 40، 
44) منتقد محترم در پاسخ فرمودهاند: صرف استناد به قول يکي از علماي گرانسنگ پيشين در جـرح
و تعديل روات در بحثهاي اعتقادي کافي نميباشد. از جمله نکاتي که امـروزه روز بـر کمتـر کسـي
مخفي مانده، آن است که در گذشته، بسياري از افراد از آن رو رمي به غلو و ... ميشدهاند که دانـش
و فهم پيشينيان محدود بوده و به استنباطهاي جديد که محصول تالش طوالني مدت فقهاي شـيعه

است دست نيافتهاند (ش 20، ص 91).  
پاسخ: با چشمپوشي از صحت و سقم نظر شيخ مفيد و فضلبن شاذان دربـارة محمـدبن سـنان و
متهم بودن او به غلو و جعل حديث از سوي علماي متقدم شيعه، اين نکته بسيار شـگفتانگيـز اسـت
که تنها نام دو اثر از شيخ مفيد، برهاني قاطع براي تخطئة عامّة فالسفه و عرفـا و خاصـه حـالج بـه
شمار ميرود؛ و نام يک اثر از فضلبن شاذان دليلي استوار بر بطالن فلسفه محسـوب مـيشـود ـ بـا
آنکه به گواهيِ آثار مانده از اين دو، نه شيخ مفيد آشـنائيِ درسـتي بـا فلسـفه و عرفـان داشـته و نـه
فضلبن شاذان تبحري در فلسفه. ولي داوريِ همين دو عالم بزرگِ دين که در دانشِ حديث و کـالم
(اصول عقايد) در برترين جايگاه بودهاند، دربارة يک راوي حديث که رواياتي دربارة اصول عقايد نقـل
کرده قابل قبول نيست و بايد ديد متأخران چه گفتهاند! اما اين که دربارة فلسفه و عرفان و حالج نيـز
ـ در کنارِ نامِ سه اثري که از دو عالم نامبرده سراغ داريم ـ بايد داوريهاي متفاوتِ بسـياري ديگـر از
علماي بزرگ شيعه را در نظر داشت، اين چيزي نيست که براي مقتدايِ منتقد محترم در خـور قبـول
باشد و چه بسا که صِرفِ اختالف نظر ايشان با دو عالم مذکور در موارد ياد شده، دليلي بر محکوميت 

آنان و متهم بودن به انحراف و عدم خلوص و .... بهشمار رود!  
  

دليل عدم طرحِ بحث از اظلهّ  
منتقد محترم خرده گرفتهاند که چرا من در ضمن گفتوگو از اظلّه، به نقل سخنان شيخ مفيد بسنده 

کرده و آنچه را ميرزاي اصفهاني و ديگران در آن باب نوشتهاند نياوردهام؟ (ش 20، صص 90، 92)  
پاسخ: منتقد محترم عنايت نفرمودهاند که هدف من ـ اوالً و بالـذات ـ نفـي و اثبـاتِ عـالم اظلـهّ

نيست و به دعوا بر سر اينگونه مسائل رغبتي ندارم؛ و اگر به نظر شيخ مفيد و فضلبن شاذان دربـارة
عالم اظلّه و مطعون بودن محمدبن سنان اشاره کردهام، صرفاً براي آن است که ثابـت شـود ميـرزاي
اصفهاني در نفي و اثباتهاي خود معيار واحد و مشخصي ندارد. وقتي در جايگـاه تخطئـة فالسـفه و
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عرفا قرار ميگيرد، حتي ذکر نام دو سه کتاب از شيخ مفيد و فضلبن شـاذان را ـ بـيآنکـه کمتـرين
اطالعي از محتواي هيچ يک آنها داشته باشد ـ کافي ميداند که به عنوان برهاني قاطع عليه فالسفه 
و عرفا عرضه کند. اما وقتي ميخواهد اعتقاد به عالم اظلّه و اشباح و .... را تبليغ و تـرويج کنـد، آنجـا
ديگر سخنان شيخ مفيد و فضلبن شاذان بيارزش است. عنايت فرمودند که «محل النزاع» چيسـت؟

حاال باز هم صورت مسئله را عوض بفرمايند و ايراد بگيرند!  
بعالوه تا وقتي اين همه نخبگان صاحبقلم در ميان شاگردان و مبلغان مکتب ميرزاي اصـفهاني
هستند ـ از جمله منتقد محترم ـ شايستهتر آن است که بحث عالم اظلّه را نيز کساني از ايشان طـرح
بفرمايند و در ضمنِ يک تحقيق دراز دامن در پيرامون آن، نظريات مخالفان را نيز عرضه و به تفصيل 
به آن پاسخ دهند تا بر همگان واضح و اليح گردد که شيخ مفيد و سـيد مرتضـي و شـيخ طوسـي و
شيخ طبرسي و ابن ادريس و ابنشهر آشوب و ابوالفتوح و مال فتحاهللا کاشاني و ... در تفسير آية 171 
از سورة اعراف، و در برخورد با روايات مربوط به عالم ذر و عالم اشباح و اظلّه به خطا رفتهاند و آنچـه

را آنان نفهميدند ميرزاي اصفهاني فهميده است.  
  

مکتب ميرزاي اصفهاني نخستين منظومة جامع ....؟  
منتقد محترم معتقدند که مکتب ميرزاي اصفهاني «را ميتوان نخستين منظومة جامع و در عـين
حال دقيقترين تکاپوي فقهاي اماميه در استخراج معارف شريعت دانست. بيترديـد اجتهـاد ميـرزاي
ــ پشـت اصفهاني در فهم تعاليم وحياني بينظيرترين اجتهادها در نوع خود ميباشد» (ابـوابالهـدي
جلد) آيا اين سخنان به راستي تراويدة قلم منتقد محترم است؟ آيا ايشان بر روي اين کلماتي کـه بـر
پشت جلد کتاب ميرزاي اصفهاني چاپ شده، حتي يک لحظه انديشيدهاند؟ آيا ايشـان مـيداننـد کـه
چنين دعاويي چه توهين بزرگي به هزار و چهار صد سال فرهنگ شـيعي اسـت کـه در هـر عصـر و
زماني، عالمان بزرگي براي عرضة آن دامن همت به کمرزده و منظومههايي بس جـامع در اسـتخراج
معارف شريعت از خود به جا گذاشتهاند؟ ما از بيانصافيهاي ايشـان و هـممسـلکانشـان نسـبت بـه
فيلسوفان و عرفا ( محقق طوسي، ابنميثم، سيد حيدر آملـي، ابـنابـي جمهـور، ميردامـاد، مالصـدرا،
حکيم سبزواري، عالمة طباطبايي و ....) گذشتيم و چشم خود را بـر آن همـه خـدمات نامبردگـان در
صحنة «فهم تعاليم وحياني» بستيم؛ ولي آيا الزم است که به منظور بزرگ کردن ميرزاي اصـفهاني،
تالشها و کوششهاي پر ارج محدثان و متکلمان بزرگي همچون کليني، صدوق، شـيخ مفيـد، سـيد
مرتضي، سيد رضي، شيخ طوسي، شيخ طبرسي، علامةّ حلّـي، شـهيد ثـاني، محقـق اردبيلـي، قاضـي
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شوشتري، علامةّ مجلسي و .... در اين صحنه را نيز نديده بيانگاريم و اجتهاد آنان و آثـار گرانبهـايي را
که پديد آوردند دستکم بگيريم؟ راستي که شيفتگي، انسان را تا کجا ميبرد! عجبتـر آنکـه منتقـد
سخناني کامالً متناقض با آنچه در پشـت جلـد کتابشـان آمـده ابوابالهدي، محترم در مقدمة خود بر
نوشتهاند: مکتب معارف خراسان (مکتب ميرزاي اصفهاني) نه مکتبي جديد که پاسـخي متکامـل بـه
پرسشي ديرين اما ستبر شده و ريشه دوانده در فرهنـگ اسـالمي اسـت. اماميـه از ديربـاز بـا چنـين
پرسشهايي روبهرو بودند و فقهايشان بر پاية آموزههاي بيتغييرِ کتاب و سنت، پاسـخي متناسـب بـا
عمق پرسش و پرسشگر غوص و غور کردهاند کـه همگـي شـالودهاي واحـد دارد ... فقهـاي اماميـه
همواره معارف کتاب و سنت را با بحث عقل و علم و جهل ميگشايند و پـس از بيـان آداب تعلـيم و
الحجة تربيت، دست طلب به معرفت ربوبي دراز ميکنند. حجج الهي را از پي معرفت ربوبي در کتاب

ميگشايند تا راه ايمان در پيش گيرند و ياد مرگ و  الکفر و االيمان مناط الوهي ميشناسند. کتاب به
معاد کنند. قلب خويش به ايمان تيز آب کنند و جوارح به حسن اخالق صيقل. هر دو دائـرة المعـارف

ـ همين سبيل در پـيش گرفتـهانـد و ميـرزاي اصـفهاني نيـز هـم بحاراالنوار و کافي بزرگ شيعي ـ
الهدي، مقدمه، ص 7).   ابواب(

آري! آنجا که ميخواهند با دست و پا کردنِ پيشينهاي طوالني براي مکتب خود، تأييديهاي براي 
«نـه مکتبـي آن بگيرند، با چشم بستن بر همة اختالفات آن با آراي علمـاي طـراز اول شـيعه، آن را
جديد» بلکه در مسير پاسخهاي فقيهان به پرسشهاي مطرح در جامعة فرهنگي شيعي و هماهنگ با 
قلمداد ميکنند؛ و آنجا که ميخواهند بنيانگـذار آن مکتـب را دههـا بحار و کافي کتابهايي همچون
سر و گردن برتر از تمام علماي شيعه جا بزنند آنگونه ادعاهاي ديگر را دربارة وي مطرح ميکنند که 

به راستي حيرتآور است.  
  

ايراد: نظرياتِ صدراي شيرازي مبتني بر کشف است  
از جمله انتقادهاي پيروان ميرزاي اصفهاني به صدرا آن است که وي نظريات خـود را مبتنـي بـر
کشف مينموده و همه جا، در مطالب بنيـادين خـود و در حسـاستـرين مسـائل بـه کشـف تمسـک

فلسفة مستند به کشف شخصي است که براي کسي حجيتي ندارد و  ميجويد. به فرمودة اينان: اسفار
ديگران هرگاه مطالب آن را بازگويند و بنويسند و بخوانند مقلدي براي مدعي کشفاند، نه محققي در 
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بشـري، صـص الهيـات و الهـي الهيـات(   عقليات خالص. پس اينگونه مطالب عقلي محـض نيسـت
153ـ154) اما اين بزرگواران به اين نکات توجه ندارند که:  

1. صدرا به کرّات جدايي راه خود را از کساني که کشف را به عنـوان تنهـا مسـتند دعـاوي خـود
مينويسد: از عادتهاي صوفيان آن است که  (ج 9، ص 234) اسفار عرضه ميکنند اعالم نموده و در
در داوريهاي خود، تنها به آنچه ذوق و وجدان حکايت ميکند بسنده ميکنند. اما ما اعتماد کلّـي بـر

آنچه برهانِ قطعي بر آن نيست نمينماييم و در کتابهاي حکمي خود آن را ذکر نميکنيم.  
2. مراد صدرا از کشف، در غالب موارد، کشف يک برهان عقلي يا يک حقيقت عقليِ تأييـد شـده

با برهان است نه کشفي که برهان برخالف آن داللت کند!  
براي نمونه به اين نکته توجه فرماييد که صدرا اعتقاد خود به اصالت وجود را مسـتند بـه کشـف
مينمايد (اسفار، ج 1، ص 49) و در عين حال اين نظريه را بر پاية برهان اسـتوار مـيسـازد (همـان،
ـ 44،  صص38ـ39، 67ـ68) و به اشکاالت وارده بر آن، پاسخهاي برهاني ميدهد (همان، صص 39

54 ـ 63) و سخنان ابنسينا و شاگرد او بهمنيار را بر آن منطبق ميشمارد (همان، صص 46ـ48).  
3. صدرا دستيابي به کشف تام در امور عقلي محض را ممکن نميداند مگر از طريـق برهـان و
حدس؛ و آن نيز به مدد دريافتهاي مشروع و حکيمانه و مجاهدات علمي و عملـي. ايـن هـم عـين

کالم او: الکشف التام ايضا اليمکن الوصول اليه في العقليات الصرفة اال من طريق البرهان و الحدس، 

المعـاد، صـدرا، و المبدأ( لکن باعانة من الرياضات الشرعية و الحکمية و المجاهدات العلمية و العملية

ص 266).  
يادآوري ـ آنچه گفتيم هرگز به اين معني نيست که تمامي آنچه صدرا نوشته مبتنـي بـر بـراهين
خدشهناپذير است و نظرية غير برهاني و حتي نادرست در آثار او يافت نميشود. زيرا چنين ادعـايي در
مورد هر فيلسوف و متفکري بالشک ابلهانه است و هدف ما نيز فقط تخطئة دعوي کساني است کـه
مکتب صدرا را ـ در کليتّ آن و نه در مورد پارهاي از عناصر و اجزاي آن ـ غير عقلي و صـرفاً مبتنـي
بر آنچه کشف صوفيانه خوانده ميشود ميدانند؛ و هرگز ادعاي عصمت براي او و مصون بـودن آراي
وي از هرگونه نقد را نداريم؛ و من خود در مقالة پيشين، بسياري از نقدهاي شارحان صـدرا بـه وي را
بازگو کردم. کوتاه سخن اينکه: بيترديد پارهاي از آنچه صدرا و همة فيلسوفان ديگر به عنوان برهان 
ذکر کردهاند در خور مناقشه است. اما اين دليل نميشود که مدعي شويم او و آنان اصالً اعتقادي بـه

برهان نداشتهاند و آنچه او و آنان گفتهاند مبتني بر «کشف»هاي شخصي است.  
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ـ به ياد دارم کـه: ـ اعلي اهللا مقامه 4. اين نکته را هم از استاد بزرگوارم محمود شهابي خراساني
بـه آن پيروان ميرزاي اصفهاني بيآنکه بدانند مراد صدرا از «کشف» چيسـت، او را بـه جـرم اسـتناد
تخطئه ميکنند. اما خود براي اثبات مدعياتشان، دست به دامن قصههايي ميشوند که حتـي اگـر بـه
نظر خودشان صحيح باشد براي ديگران حجت نيست و از قبيل داستانهايي است که دربارة کشف و 
کرامات صوفيان و درويشان نقل شده و با صِرفِ استناد به آنها نميتوان چيزي را نفي و اثبـات کـرد.
به عنوان مثال حادثهاي که ميگويند براي ميرزاي اصفهاني روي داده و مدعي شـده اسـت کـه بـه

دنبال آن حادثه «تمام فسادهاي قواعد فلسفه و عرفان در نظر من مجسم شده بود؛ و مخالفت آنها را 
با معارف دين اسالم آشکار ميديدم» و اين هم شرح ماجرا به گونهاي که ادعا کرده:  

پس ... نزد خدا ناليدم؛ و تضرع و زاري به حضرت بقيةاهللا (عـج) نمـودم؛ و مواقـع متعـددهاي در 

مسجد سهله و غيره به آن حضرت استغاثه و التجاء ميکردم.  
يک موقع در نزد قبر جناب هود و صالح، در حال تضرع و توسل به حضرت حجة (عج) بـودم. در

بيداري آن حضرت را ديدم ايستاده؛ و کاغذي که اطراف آن با آب طال مزين شده بود روي سـينة آن
حضرت بود. نظر کردم ديدم وسط صفحه به خط سبز و نور يک سطر نوشته شده: طلبالمعارف مـن
غيرنا اهلالبيت مساوقالنکارنا؛ يعني طلب کردن معارف دين از غير ما اهل بيت نبوت در حـد انکـار
امامت ما ميباشد. چون پايين کاغذ را من ديدم، به خط ريزتري امضاء شده و نوشته شده بـود: و قـد

اقامني اهللا و انا الحجة ابن الحسن؛ يعني خدا مرا به پا داشته و منم حجةابنالحسن.  

و از خواندن اين نامة مبارکه، چنان روشن شدم که چون متوجه خـود شـدم ديـدم نـورانيتي را در
خود احساس ميکنم؛ و چنان ذهن من روشن گرديده بود که گويا تمـام فسـادهاي قواعـد فلسـفه و

عرفان در نظر من مجسم شده بود؛ و مخالفت آنها را با معارف دين اسالم آشکار ميديدم.  
البته من که قريب بيست سال، جدّي در اين رشته (عرفان) کار کرده، مکتوباتي و جزواتي بسـيار
نوشته بودم، فوري همه را حاضر کرده و شروع کردم به پاره کردن؛ و تمام آن نوشـتههـا کـه نتيجـة
تحصيالت من بود همه را پارهپاره کرده و رفتم همـه را ريخـتم در آب فـرات و برگشـتم ... (مقدمـة

ابوابالهدي، صص 46ـ47).   نجفي بر
سيدنجفيّ شاگرد مبّرز ميرزاي اصفهاني هم با استناد به قصهاي ديگر مـدعي اسـت کـه مرحـوم
آيةاهللا بروجردي در سالهاي اقامت در زادگاه خود بروجرد ـ و پيش از هجرت به قم ـ انس بسيار بـا

داشته و آن را مطالعه ميکرده تا يک بار در بيداري از هاتفي غيبي اين جمله را شنيده: «راه را  مثنوي
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را کنار بگذارد و از فلسـفه و عرفـان مثنوي گم کرده است» و شنيدن اين جمله موجب شده است که
تبري بجويد (ابوابالهدي، مقدمة نجفي، ص 42).  

استاد شهابي با اشاره به اين قصهها ميفرمودند: آيا استناد به اين قصهها از قبيل استناد به برهان 
و مباني عقلي است؟ يا از قبيل استناد به نصوص قرآني و احاديث قطعيالصدور و قطعيالدالله؟ هـيچ
يک از اين دو که نيست بلکه استناد به داستاني است مشتمل بر گـزارشِ حادثـهاي مشـابه آنچـه در
کتب صوفيان و درويشان به عنوان کشف و کرامت آمده و مستند پارهاي دعاوي قرار گرفته. و به اين 
ترتيب وقتي خود اينان از اين طريق وارد ميشوند، معلوم نيست چرا ديگران را به دليـل ورود از ايـن
طريق تخطئه ميکنند؟ استاد شهابي کذب بودنِ آنچه را نيز به ناروا به مرحوم بروجرودي نسبت داده 

ميشود، با توضيحات مبسوطي ثابت کردند که فعالً فرصتي براي نقل آنها نيست.  
يادآوري ـ آنچه را من از استاد شهابي نقل کردم، وقتي از ايشان شنيدم که مقدمـة سـيد محمـد

ابوابالهـدي،  را به نظر شريفشان رساندم؛ و البته در مقدمة منتقد محترم بر ابوابالهدي باقر نجفي بر
قصة تشرّف به صورتي کم و بيش متفاوت با آنچه نجفي نوشته آمده است (صص26ـ27).  

  
خاتمه  

کاميـابيهـاي منتقد محترم از ناکاميهاي مقالة من فراوان گفتهاند و جاي آن دارد که مـن نيـز
 ،20 ايشان را در نقد فلسفه ـ که به عقيدة ايشان مخالفت آشکار با آموزههـاي ديـن اسـالم دارد (ش

ص 90) ـ بستايم و تبريک بگويم و مزيد توفيقاتشان را در اين طريق آرزومند باشم.  
  


