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شد/ بيان 138ê.10.1ëتاريخ در عيسي حضرت ميالد بهمناسبت مطلب اين اصل /1

عيسي(ع)1 حضرت ميالد

تابنده نورعلي حاج دكتر

تلقي عيسي(ع) حضرت تولد با مصادف جوامع از بسياري بين در ايام اين
كه نيست معلوم Hدقيق است/ ابهام از پردهاي در حضرت آن تولد تاريخ ميشود/
بسيار ترديد و شك آن دربارة اينرو از است, شده متولد تاريخي چه در ايشان

است/ شده
اين اينكه نه ه البت شده, وسواس وسوسهو و ترديد شكو دنياي امروز دنياي
اين ما زمان در بلكه باشد, نبوده قديم دنياي در و است جديد عصر به مختص امر
نÇويسندگان مورد در Âمث است, كرده پيدا بيشتري قدرت و خصوصيت صفات,
چنانكه كردهاند/ ترديد هاي عد Gاخير شده منتشر گذشته در كه كتابهايي بعضي
و نيست وي اثر كتاب فالن گفتهاند كه ديدم جا دو يكي عطار كتابهاي مورد در
پÇيغمبر تÇولد است/ تواريÇخ مورد در ديگر مثال است/ ديگري شخص به متعلق



ايران عرفان ì

Öت ض م ¹لÖيل ¸ ر شع ÖيتنÖث ال (ص) يب النَّ دل Ôو :323 ص مصطفوي, جواد سيد حاج ترجمة كليني, كÇافي, اصول /1
//// ل Ñوَّ Öاال يعâب ر رÖه ش Öن م

اهل است/1 ل ربيعاالو دوازدهم شده نوشته كافي دراصول كه آنچه طبق ما خود
ل يعاالوÇرب هÇفدهم در كه داريم ديگري اخبار ولي ميگويند, را همين نيز سنت
سالهاي در هم را آن كه است روز پنج و نيست زياد تفاوتش خوشبختانه است/
با است/ خوبي كار بسيار كه ناميدند وحدت" "هفتة بهنام و كردند وصل هم به اخير
كسÇي ا گر كه شده رسم ولي ندارد بودن سني و شيعه به ربطي موضوع اين اينكه
سÇني يك ا گÇر و بدانند سني را او است ل ربيعاالو دوازدهم پيغمبر تولد بگويد

است/ شده شيعه ميگويند است, ل ربيعاالو هفدهم پيغمبر تولد بگويد
در حال است/ موجود اختالفات اين هم االÐن نيز مسيح حضرت تولد مورد در
را روز يك ارامنه ايران, در Âمث ولي نميشوم وارد Âكام جزÄياتش در من اينجا
معمول عرف اما ديگر/ روزي آشوريها و ميگيرند جشن مسيح ميالد بهعنوان

مهر, تولد روز روز, اين واقع در كه رسيدهاند نتيجه اين به Hغالب ا كنون نيز, فعلي تاريخ مورد در /2
بود, مهر آيين پيرو ابتدا در كه روم امپراطور كنستانتين, آنكه از پس و است ايرانيان, باستاني ايزد

برگزيد/ ميالدي چهارم قرن در را تاريخ اين او شد, مسيحي

براي ولي ميگيرند; جشن را ايام اين مسيحيان, ا كثريت Hتقريب و است2 ايام همين
در نÇميكنيم پÇيروي خودمان پيامبر و ايشان معنوي دستورات از فانه متأس كه ما

مسيحي هستيم, هم مسيحي واقع در مسلمانان, ما زيرا نميكند; فرقي ه قضي اصل
داده بهظهورش بشارت مسيح عيسي كه هستيم كسي مطيع آنكه بهدليل مسلمانيم;
مÇا در گفت عيسي كه تي محب و مهر آن مسلمان, مسيحي يك بهعنوان ولي بود;
بردند را عبايت ا گر كه گفت نيست; ما در گفت كه بخششي و گذشت آن نيست,
پÇيش هÇم را طÇرف آن زدنÇد سيلي را صورتت طرف اين ا گر بده, هم را قبايت

/ê0 و 39 پنجم, باب متي, انجيل /3

هÇمه از ميكنيم; مراتب حفظ منتها داريم دستوري چنين اسالم در هم ما بياور/3
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قرآن در عموم براي و ل او مرتبة و ابتدا در داشت/ توقع را چيزي چنين نميتوان

است/ زندگي كردن قصاص در را شما خردمندان, اي آية179 : بقره, سورة /1

مÇيفرمايد: باالتر مراتب در ولي 1, اب لÖب×  Öاال ولي Ôا ي×ا Õ¸و ي× ح اص ص× ق Öال ي ف ÖمÔك ل و ميفرمايد:

خÇدا درميگذرند/ مردم خطاي از و ميخورند فرو خويش خشم و : 13ê آية عمران, آل سورة /2
دارد/ دوست را نيكوكاران

مÇرتبه چÇهار مÇجموع در كÇه 2 ن âني س Öح Ôم Öال ب ح Ôي Ôاهللا و اس ×الن ن ع ن âافي الÖع× و ظÖي غ Öال ن âمي اظ الÖك× و

ميشود/
ه توج تاريخي جزÄيات از بيشتر امور معنوي وجهة به كه ما براي جهت هر به
چند چه و پيش سال 1780 در چه باشد, پيش سال 2000 در مسيح تولد چه داريم,
تولد ا كثريت, چون فقط كه است اين نميكند/ فرقي ما فعلي حال در پيش, سال
واقع در يعني ميگيريم مال ك را همان هم ما ميدانند ايام اين در را عيسي حضرت
آن و توافÇق آن ÇÇ بوده روز اين اينكه بر زيادي ة عد توافق بهاصطالح و اجماع

بياور/ يادشان به را خدا روزهاي و : ëآية ابراهيم, سورة /3

هÇمة 3/ اهللا ي×اماÇ ب م Ôه Öر ك ذ و مÇيفرمايد: خداوند ميدهد/ اهميت روز اين به ÇÇ اجماع
ارزانÇي مÇا به نعمتي خداوند كه روزهايي ولي است اماهللا اي خداست, روز روزها
باطني مسيح اميدواريم و ميكنيم تكريم و تعظيم اماهللا, اي بهنام را روزها آن داده,

شود/ متولد ما درون در
دادند توسعه آنقدر نمودم, بيان ابتدا در كه را وسواس يا ترديد ة روحي اين
Âاص است, توهم است, ل تخي يك عيسي حضرت وجود گفتند بعضيها حتي  كه
مسأله مÇثل ديگÇر ايÇنجا ميكنيم/ رد Hصريح ما را حكم اين است/ نبوده عيسايي
رد مÇا را اين است, بوده تاريخي چه نميكند فرقي بگوييم كه نيست تولد تاريخ
قÇويتري سند و منشأ يك تاريخي, اسناد همة از بيرون كه دليل اين به ميكنيم,

سي× âيÇع لثÇ م نَّ ا است: گÇفته عيسي خالق Hمستقيم كه است سندي آن و دارد وجود
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و بيافريد ازخا ك را او كه است آدم مثل چون خدا, نزد در عيسي مثل : ë9آية عمران, آل سورة /1
شد/ موجود پس شو, موجود گفت او به

مÇيخواهÇند چÇه هر خان مور پس ;1 Ôون Ôك ي ف ÖنÔك Öهل ال ق× ثÔمَّ رابÔت Öن م Ôه ق ل خ م آد لث م ك اهللا دÖن ع

از و ÇÇ است بÇوده هÇم آدمÇي چنانكه ÇÇ بوده عيسايي Hواقع ميگوييم ما بگويند/
اينجا تا بنابراين است/ شده نقل اناجيل در Hعمدت كه مانده يادگار به كلماتي عيسي
بÇهدليل هست هÇم مسلمانان ما احترام مورد كه بوده عيسايي كه است مسلم ما بر
است/ شده برده اسمش است بيشتر چيز هر از سنديتش ما براي كه قرآن در اينكه

است/ رسيده ما به حضرت آن به منتسب هم تعليماتي
خÇداونÇد را آن كÇالم و عÇبارات عÇين كÇه است قرآن الهي, وحي اسالم در
و خداونÇد بين مستقيم رابطة يا مكالمه كه دارد وجود هم احاديثي است/ فرموده
نشر اجازة پيامبر ولي ميگويد, سخن وحده متكلم بهعنوان خداوند كه است پيامبر
قÇدسي" "احÇاديث احÇاديث, ايÇن به است/ نداشته قرآن از جزÄي بهعنوان را آن
رسÇول(ص) حÇضرت از مÇنقول هÇم احÇاديثي و اخÇبار ايÇنها از جدا ميگويند/
اقوال يعني ندارد/ وجود تفكيكي چنين درعهدقديموعهدجديد ولي ميباشد/
آمده هم با الهي كالم و تعاليم و ميشود نقل آن در كه ههايي قص و عيسي حضرت
مÇا بÇراي خوانÇدنش و است سي مقد كتاب بههرحال ولي نيست/ تفكيك قابل و

است/ مفيد
از سÇيره چÇهار است/ سÇيره شكÇل به است موجود Âفع كه اربعهاي اناجيل
ق تفرÇم بهصورت عيسي كلمات آنها همة در ه البت كه عيسي(ع) حضرت زندگي
هÇر كÇه دارد ه صÇق هÇم قÇرآن است/ ه گÇويي قص بهنحو بيشترش ولي است آمده
ميفرمايد: كه يوسف حضرت ة قص مورد در Âمث است/ تذكر و عبرت  كلمهاش

/3 آية يوسف, سورة /2

مÇيكنيم/ ه گÇويي صÇق بÇرايت وجهي بهترين به ما 2, ص ص ق Öال ن س Öح ا كÖي ل ع ص Ôق ن Ôن Öحن
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يعني وجه بهترين نه! اليم? نق ما يعني باشد? وجه بهترين كه چه يعني ه گويي قص
ديگÇر ايÇنجا بÇاشد, عبرت شما براي گوشهاش هر كه ميگويم را چيزهايي اينكه
بسÇياري كÇه مÇيگويد هÇم ديگر جاهاي در نيست/ لفظ مصطلح بهمعناي داستان
نÇداشÇته لزومÇي يعني نخوانديم, تو براي را هشان قص كه بودند پيغمبران از ديگر

است/
مسيح منتظر هم, يهوديها دارد/ ي خاص مقام هم, تاريخي نظر از عيسي(ع)

است/ شده تدهين س مقد روغن با كه است كسي بهمعناي لغت در يح ماش كلمة /1

به خداوند است/ آنها موعود لقب "ماشيح"1 آنها خود بهاصطالح يا مسيح بودند,
قوم ميگيرد/ را دنيا همة كه آمد خواهد يهودي سلطان يك كه بود داده وعده آنها
بهمعناي را همهچيز وراثت برحسب يا قوم و نژاد برحسب كه آنجا از بنياسراÄيل
مثل سلطان يا پادشاه اين كه ميكردند ر تصو ميكنند, معني دنيوياش و ظاهري
غÇلبه و قÇهر با و داشت خواهد ظاهري سلطنت كه است سليمان يا داود حضرت
سÇو¾اسÇتفاده سÇياسي لحÇاظ از گاه ا كنون وعده اين از چنانكه شد خواهد ظاهر
دارد/ الهي سلطة كه كسي يعني بود آن الهي معناي در سلطان كه درحالي ميكنند/
بÇن عÇلي السÇلطان مÇيگوييم: رضا, حضرت مانند اطهار, ة مÄا دربارة ما آنكه مثل

ضا/ موسي الر

را ق فوÇت و سÇلطنت آن مÇيشدند جÇمع مسÇيح بيرق زير ا گر هم آنها ه البت
ديگÇران بÇر كÇه است شÇده داده وعده مسيح حضرت پيروان به چنانكه داشتند/
از ما چون ميشود نيز مسلمانان ما شامل پيروان, از منظور ه البت بود/ خواهند مسلط
دسÇتور و آمÇدن بÇه بشÇارت عÇيسي(ع) حضرت خود كه ميكنيم پيروي  كسي
بر معنوي قدرت ا كنون حيثالمجموع من جهت بههمين بود/ داده را بهمتابعتش
در ي ماد و ظاهري قدرت ا گر ي حت است, مسيحيان و مسلمانان با بشري جوامع
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مسÇيحيان و مسÇلمانان كÇمك بÇه مÇحتاج آنان هم باز ولي باشد, يهوديان دست
(عÇج اهللا قÇاÄم مÇهدي حكÇومت وعÇدة شÇبيه Hتقريب وعدهاي چنين البته هستند/

هستيم/ ظهورش منتظر ما كه است فرجه)
و بÇزرگواريهÇا با بود عيسي حضرت پسرخالة كه پيغمبر يحيي ايام آن در
شÇايد مÇوعود مسيح آن كه كردند فكر بعضيها و شد ظاهر خود خاص  كرامات
به كه آمدم من هستم, او ر مبش من فرمود: پرسيدند, يحيي حضرت از باشد/ يحيي

آمد/ عيسي(ع) بعد كه آمد خواهد بهزودي مسيح ولي بدهم بشارت او ظهور
شايد بودند/ جمع بيتاللحم و س بيتالمقد منطقة در موقع آن در يهوديها
كÇما بÇودند/ شÇده جمع آنجا همه كند, ظهور كه بودند پيغمبري منتظر چون هم,
هÇمان از يÇعني بÇودند پÇيغمبري منتظر ما پيغمبر ظهور زمان در هم بعدها اينكه
كÇه بÇود حÇدس هÇمين هÇم, راه همان از زدند حدس را پيغمبري ظهور كه راهي
آنجا به بسياري يهوديان اينرو از كرد/ خواهد ظهور منطقه اين در موعود پيغمبر
مÇدينه و Çه مك به چرا داشتند, نظر ي ماد امور به ابتدا از آنان آنكه با بودند, آمده
نÇبود مسألهاي چنين ا گر ميآيند? ندارد, زيادي سا كنان كه بياباني منطقه يعني

نميآمد/ هم نفر يك حتي
بودند/ مسيح ظهور منتظر يهوديان كه بود چنين نيز عيسي حضرت زمان در
اين روم حكومت روم/ ديگري ايران, يكي بودند: مقتدر حكومت دو ايام آن در
فرماندار, آن وجود با بود/ كرده تعيين برايش را فرمانداري و بود گرفته را منطقه
هÇمچون يÇهودي مÇذهبي رجÇال بود/ يهودي خاخامهاي همان با مردمي قدرت
ضد درست عيسي(ع) روحية بودند/ شده كشانده ي ماد مساÄل به يهود مردم ديگر
بÇا مÇتناسب پيامبران همة ميطلبيد/ را امر اين روزگار آن مقتضاي البته بود اين
و زمÇانها تÇمام بÇراي كه ما پيغمبر جز بودند; خودشان روزگار و زمان مقتضاي
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به لذا و بود بنياسراÄيل نجات عمدهاش مأموريت موسي حضرت است/ مكانها
نÇداشت/ كÇاري دنÇيا به Âاص عيسي حضرت ميكرد/ رسيدگي نيز دنيوي مساÄل
يÇخ Çه تك يك مÇيسوزانÇد, را دست كÇه داغي چاي فنجان در اينكه مثل درست
ميشوند/ نزديك هم به اينها و ميشود سرد چاي شود, آب يخ كه وقتي بياندازيد/
طÇريقة بÇياندازد/ يÇهوديها آتش آن در يÇخ Çه تك يك ميخواست خدا  گويي
كÇه Çهاي سك مÇورد در مÇيگويند حÇتي كÇه بÇود يهوديان ضد درست عيسي(ع)
فرمود: چه كاركنيم? باآن پرسيدند: عيسي از بهقيصربدهند, جزيه به ميخواستند
بÇه دارد, قÇيصر مÇÔهر كÇه سكÇه خدا/ به را خدا مال و بدهيد قيصر به را قيصر مال

/19 Ç 21 دوم, و بيست باب متي, انجيل /1

مالي مساÄل به عيسي(ع) بدهيد/1 خدا به خداست, مال كه را دل اما بدهيد خودش
به كه رفتند جلو آنقدر حالت اين در نيز بعدي مسيحيهاي نداشت/ اعتنايي Âاص

/27 آية حديد, سورة /2

2, اهللا ان Çو× Öض ر ¾غا ت Öاب االَّ Öم ه Öي ل ع ا اه× كتبÖن× ا م× وها Ôع دتÖاب ¹َّي ان ب× Öه ر ميفرمايد: قرآن كشيد/ رهبانيت
رضÇاي كسب بÇهجهت مگر نكرديم ر مقر آنها بر ما كردند آغاز كه را تي رهباني

ميكند/ تأييد را رهبانيت اين بهنحوي خداوند ميبينيم چنانكه الهي/
اسالم شد, مساعد اسالم دين ظهور براي بشريت فكر طرز و جهان كه وقتي
نه و آن نه است, معتدلش حد و است دو اين بين اسالم كرد/ تعديل را وضعيت اين
, Ôهل عاد م ال× Ôهل اش ع× م ال× Öن م ميگويد: يكي داريم/ شعار دو ما اصطالح, به اسالم, در اين/
دين گرسنه شكم گويند: ثل م در چنانكه نيست; هم معاد ندارد معاش كه كسي براي

آخÇوندي, Ç االسÇالميه دارالكÇتب نشر ,ê چ ,2 ج اري, غف عليا كبر تصحيح كليني, شيخ الكافي, /3
/GفرÔك ونÔك ي Öنا ÔرÖقفÖال اد ك× :307 ص ,13ìë قم,

آيا ولي باشد/ محفوظ معاد به ه توج تا باشد بايد يات ماد به ه توج ندارد/3 ايمان و
در زيرا نيست چنين برويم? معاش بهدنبال بايد فقط ما كه است معنا بدان قول اين
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/7 و ì آيات لق, ع سورة /1

را خودش ا گر انسان 1, ني× Öغ ت Öاس Ôه ا× ر Öن ا غي× Öط ي ل ان نÖس×  Öاال نَّ ا ميفرمايد: قرآن در آن, مقابل
آنها مهمترين از يكي ولي باشد ميتواند نوع هر استغنا ميكند/ طغيان ببيند غني
به هم ميآورد فشار ه كف اين به هم اسالم بدينقرار, است/ مالي و دنيوي استغناي

نگهدارد/ متعادل را دو هر تا ه كف آن
فرمود: خداوند بهدستور بنا و كرد جمع هم با را آخرت و دنيا اسالم پيغمبر

/201 آية بقره, سورة /2

هم حسنهو دنيا در هم خداوندا 2, ار الن ذاب ع قن×ا و ¹ن س ح ̧ ر خ Ð Öياال ف و هن س ح نÖي×ا يالد ف ن×ا آت بَّن×ا ر

ن âيالت و ميفرمايد: كه تين سورة ل او آيات از من استنباط بده/ ما به حسنه آخرت در

/3 و 2 و 1 آيات تين, سورة /3

اين و سينا طور و زيتون و تين به قسم يعني 3, مين  Öاال دلب Öال ا ذ ه× و ن âني âسي ور Ôط و ون Ôت Öي الزَّ و

است, عيسي حضرت به مربوط زيتون و (انجير) تين كه است اين امن; سرزمين
زمÇين اين به بعد و است موسي حضرت مكان كه سينا طور به ميخورد قسم بعد
با را درجه سه اين قرآن ترتيب اين به است; ما پيغمبر كه زميني يعني امن, و پا ك

ميآورد/ هم
اسÇاسي سÇهم بÇود, اسالم در كه تعادل اين ايجاد در عيسي(ع) جهت هر به
موجب باالخره كردند عيسي مستقيمحضرت پيروان فدا كاريهاييهمكه داشت/
آزار و اذيت را مسيحيها خودش كه روم بزرگ عظيم امپراطور كنستانتين كه شد
و شد آشكار مسيحيت بهبعد آن از و شود مسيحي ميالدي چهارم قرن در ميكرد,
سرسخت دشمن همان كه داد نشان را قدرتش اينجا خداوند يافت/ ظاهري قدرت
شد/ كم مسيحي مÆمنين ايمان عوض در ولي بود/ شده مسيحيت طرفدار مسيحيت,
پÇيدا امÇنيت زيÇرا بردند بهره مسيحيها ولي كرد ضرر جهاتي از شايد مسيحيت
تÇعاليم بÇود/ پÇايدار كه بود عيسي(ع) تعاليم همان مسيحيت اساس ه البت  كردند/
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Ôين الد ل ه كه: است صادق(ع) حضرت عبارت اين شرح همگي واقع در عيسي(ع)

/21 ص قم, اري, غف عليا كبر تصحيح صدوق, شيخ الخصال, /1

ايÇن است/ مÇحبت ديÇن, عÇمدة اسÇاس است? محبت از غير دين آيا 1? ب Ôح Öال الا

ركن پنج بر اسالم دين كه آمده روايت اين در دقيقتر بهصورتي كه است حقيقتي
واليت هÇمشأن هÇيچكدام و واليت و جÇح و روزه و زكÇات و نماز است: استوار

ج كÇافي, (اصول ¹بالوالي ي نود كما ¾بشي ناد Ôي Öمل و ¹والوالي ج والح وم والص ̧ والزكا ̧ الصلو : خمس علي× Ôاالسالم بÔني /2
/(33 ص ,3

مÇورد در امÇا مÇيكند تسامح و تساهل ل او مورد چهار مورد در خداوند نيست/2
هÇمان واليت است/ قطعي خداوند حكم واليت مورد در نميكند/ چنين واليت
بهنحوي خود, فرمايش اين در جعفرصادق حضرت است/ الهي حب است, حب
اقÇوال است/ بÇاالتري مÇقام در واليت امÇر كÇه بفهميم تا گفتند سخن عموميتر
خلقاهللا به محبت و دلبستگي و خداوند داشتن دوست همين در بيشتر عيسي(ع)
كه يهودي فقهاي از يكي جواب در عيسي(ع) حضرت چنانكه ميشود/ خالصه
خداوند اينكه فرمود: است, بزرگتر شريعت در حكم كدام كه بود كرده سÆال او از
مثل دوم و نما, محبت خود فكر تمامي و نفس تمامي و دل همة به را خود خداي

/3ë Ç ê0 دوم, و بيست باب متي, انجيل /3

نما/3 محبت خود مثل را خود همساية يعني است; آن
بودند آن تبليغ به مأمور آوردند جديدي دين پيغمبران كه هم دوراني هر در
تسليم و بفهمند ديگران كه ميكردند تبليغ را دينشان احكام و دستورات بايد يعني
واليت بÇاشد, واليت اهÇل كÇه كسÇي هÇر زيرا ندارد تبليغ واليت امر ولي شوند/
برادة است, مخلوط آهنباآن بÔرادة كه خا كي از بخواهيد ا گر چنانكه ميكشاندش;
ريز ي بهحد آهن برادة چون نميدهيد تكان دانه دانه را خا ك كنيد, جدا را آهن
و مÇيگردانÇيد خÇا ك در را قÇويÄي آهÇÇنرباي بÇÇلكه نÇÇميشود/ ديÇÇده است
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آهنربا آن Öواليت است/ شده كشيده برادهها همة ميبينيد وقت آن درميآوريد,
پÇيدايش آهÇنربا و مÇيچسبد آن به باشد آهنربا آن جنس هم كسي هر است/

ندارد/ تبليغ واليت لذا ميكند,
تش بوÇن جÇنبة از ت/ بوÇن جÇنبة هÇم و داشت واليت جÇنبة هÇم عيسي(ع),
كÇه هÇمين كÇنم/ تكÇميل را آن بلكه كنم نسخ را برادرم دين نيامدم من ميفرمود:
ميگفتند تاريخ آن تا چون هستم/ موسي همرتبة من, يعني برادرم"; "دين فرمود:
همرتبة من كه كرد تصريح عيسي ولي يهودي/ وعاظ از است واعظي Hصرف عيسي
چون ميكرد/ عمل آن به و ميفرمود را عبارت همين نيز ما پيغمبر هستم/ موسي
هÇمه مÇعاد/ و ت نبو توحيد, است: چيز سه اسالم جمله از الهي اديان همة اساس

/1ëì آية بقره, سورة /1

همه و 1 عون راج ليه ا نا ا و هلل نا ا بازميگرديم: او بهسوي ما و است يكي خدا ميگويند
ايÇن براساس و هستند/ خدا جانب از بشر هدايت جهت پيامبراني ارسال به قاÄل

¾وا س ¹ م ل ك لي× ا عالوا ت تاب الك ل Öاه يا Öل Ôق ميفرمايد: كتاب اهل به خطاب قرآن در ركن, سه

شÇماست و مÇا پÇذيرفتة كÇه كÇلمهاي آن از بÇياييد كÇتاب, اهل اي بگو : ìêآية عمران, آل سورة /2
نسازيم//// او شريك را چيز هيچ و نپرستيم را خداي جز آنكه كنيم, پيروي

امامت و عدل اصل دو به ا گر هم شيعه 2////HÃ Öي ش ه ب ك ر Öش Ôن ال× و اهللا ×الا دÔعب ن ال 

ا كÔم ن Öي ب و بيÖنن×ا

اساس ولي است دو اين استمرار و ت نبو و توحيد اصول بهمناسبت است, معتقد
پÇيغمبر به واليت ابالغ دستور كه بعدها است/ ركن سه همين اديان بين مشترك

/3 آية ماÄده, سورة /3

3,Hنâدي م ال× Öس  Öاال ÔمÔك ل Ôت âضي ر و âتي م Öع ن ÖمÔليك ع Ôت Öم م Öت ا و ÖمÔك ن âدي ÖمÔك ل ÔتÖل م Öك ا يوم Öل  

ا فرمود: شد, نازل
از قبل مگر ولي كردم/ تمام را نعمتم و كردم كامل را شما دين امروز گفت خداوند
آنÇچه از كاملتر كه است معنا اين به واقع در كردم كامل بود? ناقص دينشان آن

است/ بهواليت ه توج و تصريح آن و بود نشده تصريح تا كنون
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مÇيكرد, حل خودش رحمت با را همهچيز يعني بود, رحمت پيغمبر مسيح
داشت/ تÇوأمان را دو هÇر الهÇي, غÇضب هÇم و بÇود رحمت مظهر هم ما, پيغمبر

/ê آية عمران, آل سورة /1

ولي است انتقامگير و مسلط خداوند ام,1 ق× ت Öوان Ôذ Õزâزي ع Ôاهللا و ميفرمايد: قرآن در خداوند

/ë3 آية زمر, سورة /2

را گÇناهان هÇمة خÇداونÇد 2,HعâميÇ ج وبÇ Ôن الذ Ôرف ÖغÇ ي اهللا نَّ ا ميفرمايد: ديگري جاي در
سÇبقت مÇن غÇضب بÇر مÇن رحÇمت غضبي, حمتي ر Öت ق ب س ميفرمايد: يا ميبخشد/

بود/ كامل دليل اين به و داشت را جنبه دو هر ما پيغمبر ميگيرد;
اين ميكنند, نقل مسيح احسان و رحمت مورد در كه را داستانهايي از يكي
از و بود بدنام كه را زني بودند, نشسته حواريون با عيسي حضرت روزي كه است
نÇزد بÇود, شÇده ÇÇ كÇردن سÇنگسار يÇعني ÇÇ رجÇم به محكوم يهود علماي جانب
آنها است? شده چه پرسيد: عيسي ميگويد/ چه ايشان ببينند كه آوردند حضرت
كنيم/ سنگسار و بگيريم را او آمدهايم است, شده رجم به محكوم زن اين  گفتند:
بزند/ را ل او سنگ ندارد گناهي كه كسي هر فرمود: و كرد سكوت اندكي حضرت

/3 Ç 9 هشتم, باب يوحنا, انجيل /3

اقوال بعضي بنابر زن اين و برگشتند/3 يكييكي و نيستند چنين كه كردند فكر همه
ذ كر عدويه رابعه از ما كه همانطور و شد يسهها قد از بعدها كه بود مجدليه مريم
عيسي رحمت از نشانه يك اين ميكنند/ ذ كر مجدليه مريم از مسيحيها ميكنيم,

است/

نÇ م ض Öر  Öاال Çلي ع Öر ذت ال× ب ر كه كرد عرض و داشت غضب ار كف به نسبت نوح

/2ì آية نوح, سورة /ê

بعضيها ه البت نگذار; باقي را دياري ار, كف از زمين روي پروردگارا ;4Gار ×ي د ن âري اف الÖك×

ظÇاهر ولي نÇباشد, كافر دياري تا كن مÆمن را همه كه است اين منظور ميگويند
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را شÇرحش كÇه كÇرد چÇنين خÇداونÇد هÇم بÇعد كما اينكه است نفرين در عبارت
قÇوم هدايت به راجع هم بعد كرد, سخت جنگهاي بار چندين ابراهيم ميدانيد/
ة دÇع و دهÇد نÇجات را هÇمه نÇتوانست باالخره و كرد درخواست خداوند از لوط
در ولي كرد/ قتلعام بنياسراÄيل ميان در بار چندين موسي داد/ نجات را معدودي
خدا مادرش عيسيو كه گفتند هاي عد وقتي چنانكه نيست/ چنين عيسي(ع) مورد
كرده خودش ميداند, كه خدا البته ÇÇ پرسيد عيسي از خداوند قرآن, طبق هستند,
ت ÖÇن أا بپرستند? خدا جز به را مادرت و تو كه مردم به گفتي تو آيا كه: ÇÇ پرسيد ولي

/11ì آية ماÄده, سورة /2 و 1

هÇيچچيز مÇن اهللا سÇبحان گÇفت: عÇيسي اهللا/1 دون Öن م نÖي ه ل× ا ي م Ôا و âوني Ôذ اتَّخ اس ×لنل تÖل Ôق

âلي سÖي ل ا م× ول Ôق ا Öن ا âلي Ôون Ôك ي ا م× كان بÖح× Ôس ال ق× داشÇتم, را گفتنش حق كه آنچه جز نگفتم,

/117 آية ماÄده, سورة /ê و 3

به/3 âني ت Öر ما ا م× ×الا Öم Ôه ل ÔتÖل Ôق ا م× كردي: امر تو كه است چيزي همان گفتم كه آنچه 2/ ق ح ب

بعد كردم, دعوت توحيد به را آنها و گفتم را تو فرمايشات بودم آنها ميان در تا من
چÇيزي هر بر تو و كردي, مراقبت را همه و ميداني خودت تو هم, من عروج از
ت ÖÇن ا تÖن Ôك âني ت Öي فَّ وت ا ×مل ف Öم ه âفي Ôت Öم Ôاد م× Gدâهي ش Öم ه Öي ل ع ÔتÖن Ôك و ÖمÔك بَّ ر و âيب ر اهللا وا ÔدÔب Öاع ن ا هستي: آ گاه
هÇم آنÇها بÇراي هستند تو بندگان اينها همة 4/ Õد âهي ش ¾ Öي ش لÔك لي× ع ت ÖÇن ا و Öم ه Öي ل ع ب âقي الرَّ

تو اختيار در كني عقاب را آنها ميخواهي داري, را آنها اختيار ميكنم, شفاعت
Öن ا و ك Ôب×اد ع Öم Ôه نَّ ا ف Öم Ôه Öب ذ ع Ôت Öن ا هستي: حكيم عزيزو تو ببخشي ميخواهي ا گر و هستند,

/118 آية ماÄده, سورة /ë

5/ Ôم âكي ح Öال Ôزâزي ع Öال ت ÖÇن ا نَّك ا ف Öم Ôه ل Öرف Öغ ت

او به هم خداوند كرد, شفاعت قيامت روز تا بندگان همة براي مسيح عيسي
مشÇرك كÇه پÇدرت براي گفت: ابراهيم(ع) حضرت به ولي نكن شفاعت نگفت
او براي كه بود كرده وعده پدرش به ابراهيم چون ÇÇ نكن استغفار و شفاعت است
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از هم بعد كه ميكرد استغفار برايش قبولي اميد به هم ابراهيم و ÇÇ بخواهد آمرزش

ا م× د Öعب Öن م بي× ÖرÔق âوليÔا انÔوا ك× Öول و نâكي ر Öش ÔمÖلل وا ÔرفÖغت Öسي Öنا نÔوا ام × نâذي الَّ و يب لنل ان ك× ا م× :11ê و 113 آيات توبه, سورة /1
/ ÔهÖن م ا تبرَّ ه×لل وٌّ Ôد ع  نَّه

ا Ôهل يَّن ب ت ا ×ملف Ôاه ×يا ه×ا د ع و ̧ د ع Öو م Öن ع ×الا هâبي ال مâاهي ابÖر× Ôار تغÖف× Öاس ان ك× ا م× و مâحيجÖال Ôاب ح× Öصا ÖمÔنَّه 

ا ÖمÔهل يَّن ب ت

عÇيسي حÇضرت ديÇني تÇعليمات اسÇاسي ركن اينكه خالصه جست/1 بيزاري او
در كÇرد/ رحÇم نيز شيطان بر بلكه انسانها بر نهتنها عيسي بود/ شفقت و رحمت
كوه در روز چهل يحيي مرشدش بهدستور عيسي آنكه از پس كه عهدجديدآمده
ولي بزند گول را او داشت قصد بار سه شيطان شد/ امتحان بار سه كشيد, رياضت

/11 Ç 1 چهارم, باب متي, انجيل /2

اغوا نيز را ابراهيم حضرت كه كرد قصد كه همانطور خورد2 شكست بار سه هر
كه فهميد وقتي ولي بود كرده پيدا را چربي لقمههاي خودش به گمان شيطان  كند/
حال, اين با كرد/ تركشان بروند, پايان گلويش از كه نيستند لقمههايي آن از اينها
را او كÇه خÇواست خداوند از داشت را اذيتش قصد كه شيطان همين براي عيسي

بود/ راحت خيالمان ديگر ما بود بخشيده خدا ا گر كه ببخشد
آن شد گفته Âقب كه همانطور عيسي(ع), حضرت ظهور زمان به بازگرديم
مÇيكردند حكÇومت س قدÇيتالمÇب مÇنطقة بÇر روم امپراطور طرف از كه امرايي
اخÇبار در و هسÇتند پادشاه يك منتظر خودشان قول به يهوديها كه ميدانستند
خيال هم رومي حا كمان ميگيرد/ را همهجا پادشاه اين كه بود آمده هم يهوديها
نگران هم آنها بنابراين ميكند عزل هم را آنها بيايد پادشاه آن ا گر كه ميكردند
يÇهودي خاخامهاي با جهت اين از بشود/ ظاهر موعود مسيح آن مبادا كه بودند
هها تپ باالي در بيابان در Hغالب كه بود واعظي مثل عيسي(ع) ميكردند/ همكاري
داده مÇعجزاتÇي پÇيغمبران هÇمة به خداوند ميدادند/ گوش همه و ميگفت سخن
يك كÇنيد مهمان ميخواهيد را كسي شما وقتي كنند/ دعوت بايد پيغمبران چون
دعÇوت را مردم بايد هم عيسي(ع) ببينيد/ تدارك برايش بايد ر محق ولو سفرهاي
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مÇهم تÇاريخ آن در كه بود چيزي باالترين كه داد معجزاتي او به خداوند ميكرد/
بÇهاصÇطالح بÇهصورت جذام و برص بيماريهاي كه بود جهت چه به حاال بود/
را ايÇنها كÇه بÇود ايÇن معجزهاش عيسي حال هر به بود, شده شايع بسيار اپيدمي,
عÇهد بÇنابر طرفي از مييافتند/ شفا آنها و ميكشيد دست آنها بر ميكرد; خوب
البته بدهد/ نسبت خودش به را معجزات اين كه بود داده اجازه او به خداوند جديد

از و معراج و القمر شق معجزاتش از هم ما پيغمبر داشت/ معجزهاي پيغمبري هر
داده اجازه هم خداوند و داشت را قدرت اين هم عيسي(ع) بود/ قرآن مهمتر همه
كه بود كبير معجزة عيسي(ع) حضرت خود مسيحيت در ه البت بگويد/ چنين كه بود
است اصلي معجزه مجيد قرآن نيز اسالم چنانكهدر بود شده متولد با كرهاي مادر از

است/ آورده را آن امي پيامبري  كه
نÇنوشت خط و نرفت مكتب به كه من نگار

شÇد س درÇم صÇد مسألهآمÇÇوز غÇÇمزه بÇÇه
معني بدان اين ه البت است/ پيغمبران عارف يا عارفان پيغمبر عيسي ميگويند
و دارنÇد قÇبول را او عرفا فقط اينكه نه و نبودند عارف ديگر پيغمبران كه نيست
دÇح به هم اسالم در كه عرفاني ة روحي آن كه معناست بدان اين بلكه نه/ ديگران
اين مظهر علي(ع) هم اسالم داخلة در اينكه كما بود مظهرش عيسي است, اعلي
از كس هيچ نشود, اشتباه موجب ه روحي اين اينكه براي ولي بود/ عرفاني ة روحي
از فراواني كرامتهاي ولي است پيغمبران به مربوط معجزه نخواست, معجزه علي
هستم, اهللا Ô¹خليف من ميفرمود: آخر تا ل او از علي(ع) است/ شده نقل بزرگوار آن
خÇليفة مÇا مÇيگفتند: عÇثمان و شÇيخين ولي است, كÇرده ن عيÇم خدا كه خليفهاي
گفت: و كرد اشتباه عمر كه بود مسأله همين هستيم/ رسول اهللا جانشين رسول اهللا,
روي عÇلي فÇرمايش ايÇن كه كرد خيال عمر است/ حريص خيلي خالفت به علي
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خالفت اين گفت: عباس ابن به علي آنكه حال و دارد بهخالفت كه است حرصي
نÇدارد; قيمت من نظر در دارد, وصله چندين كه من كهنة كفش اين بهاندازة شما
او بÇه خداونÇد كه داشت شمشيري و ميدانست خليف¹اهللا را خودش كه علي ولي
كه هم جسماني قدرت و ذوالفقار اال سيف ال علي الا فتي ال بود: آمده حقش در و داده
حÇتي مÇيكرد/ همكاري همانها با و نشست خانه در داشت, كه هم علم داشت,
ندارد/ ي تحد و تبليغ واليت اينكه براي بود/ نيز عثمان و شيخين مشاورة طرف
تو كردند: عرض علي به شد كشته كه عثمان حتي نميخواست/ حكومت هم علي
يا سه اسالم دنياي عثمان شدن كشته از بعد چنانكه نكرد/ قبول علي اما خليفهاي/
و خÇليفه مÇن تا كنند بيعت بايد مردم همة فرمود: علي نداشت/ خليفه روز هشت
همة بايد بشوم شما حكومت يسÄر بخواهم ا گر چون بشوم/ شما حكومت رÄيس
هÇيچكس هÇم را مÇقام آن و بود خليف¹اهللا صورت هر در علي باشند/ راضي مردم
مÇا ة مÄا چنانكه نميشد, چه ميشد حكومتي خليفة چه بگيرد او از نميتوانست

بودند/ همينطور هم
ايÇن كÇه نÇرفت حكومتي كارهاي دنبال به Âاص هم عيسي(ع) جهت هر به
مÇردم كمكم بعد ميكند/ معني را علي(ع) روش و فرمايش ما, براي عيسي روش
طÇبقة از عÇيسي بÇودند/ منتظرش كه مسيحي آن است, مسيح او كه شدند ه متوج
و درافتاده آنها با ابتدا همان از خويش معنوي قدرت بر اتكا با و نبود يهود علماي
و شÇدند نگÇران خÇيلي خاخامها اينرو از ميكرد/ ي جد بحثهاي و مخالفتها
حكمي يهوديها باشد/ عيسي اعدام براي وسيلهاي كه ميگشتند بهانهاي بهدنبال
صبح به راجع را حكم اين شبيه هم ما كنند/ كار هيچ نبايد شنبه كه اين بر مبني دارند
شديد شنبهشان كار عدم حكم يهوديها اما نيستيم/ د مقي خيلي منتها داريم, جمعه
كه يهودي علماي دارد/ اعدام حكم كنند تخلف ا گر مواقع بعضي كه بهطوري است
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داد/ شÇفا را مÇردي عيسي(ع) شنبهاي روز يك كه ديدند بودند, بهانهاي بهدنبال
اعدام و محا كمه است كرده كار شنبه روز چون كه گرفتند را او كرده بهانه را همين
ميگويند: مسيحيها دارد/ فرق مسيحيت روايت با اسالم روايت اينجا در  كنند/
و ميشوم زنده دفنم, از بعد بود: گفته اما داد/ جان وي و كردند مصلوب را عيسي
نفر صدها كه بزرگي سنگ و گذاشتند بزرگي دخمة در را جنازه آنها برميخيزم/
فكÇر نيايد/ بيرون عيسي كه گذاشتند دخمه اين در بدهند تكانش نميتوانند هم,
مÇيشود زنده هم مردهاش خود و ميكند زنده را مرده كه عيسايي آن نميكردند
از كه گذاشتند در دم هم محافظيني ميكند/ رو و زير را دنيا او هيچ, كه سنگ اين
آن وجود با و محافظها آن همة با ديدند آمدند كه روز سه از بعد نيايد/ كسي بيرون

بÇه رفت, س قدÇيتالمÇب به ميشد كه قبل سالها صالحعليشاه حضرت خدمت در سفري در ما /1
و ديديم را سنگ آن و شد مدفون آن در عيسي مسيحيها بهقول كه را دخمهاي همان و رفتيم آنجا
را مسÇيح آنان :1ë7 آية نسا¾, (سورة ÔوهÔب ل ص ا م× و ÔوهÔل تÇ ق ا م× ميفرمايد: كه قرآن بنابر البته كرديم/ زيارت
منتسب مكان اين چون ولي نبوده آنجا در عيسي كه كرد استنباط ميتوان نكردند/) دار بر و نكشتند

كرديم/ زيارتش ايشان ياد به بود, حضرت آن به

نيست/1 هم عيسي شده باز در بزرگ, سنگ
به بود "روحاهللا" به ملقب خدا جانب از كه را مسيح حضرت تولد جهت هر به
ايÇن از يك هÇر تولد ميگويم/ تبريك خود هموطنان به باالخص جهانيان همة
بگÇيريم/ عÇزا رحÇلتشان در كÇه است آن از بÇهتر بگÇيريم جشن كه را بزرگواران
داشÇته توفيق خود زمان در و بدهد را او پيروي توفيق هم ما به خداوند اميدوارم
هÇر بود, خواهد خدمتش در كه هم عيسي و شود ظاهر زمان(عج) امام كه باشيم

انشا¾اهللا/ ببينيم, را بزرگواران آن دوي
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نامههاومذا كرةجنابصالحعليشاه

1270 Ç 13êë) صالحعليشاه آقاي جناب مرحوم مكاتبات مجموعة ميان در
مÇختلف طÇبقات و مذاهب و گروهها از مختلفي اشخاص به پاسخ در كه شمسي)
مÇفاد از كÇه است موجود مسيحي نفر چند به نامههايي است, شده داده اجتماعي
بخش برد/ پي مسيحيت و مسيح(ع) حضرت به راجع ايشان نظر به ميتوان آنها

/13ë8 تهران, دوم, چاپ ;13êì تهران, ل, او چاپ /1

شÇده مÇنتشر و جÇمعآوري نامههايصالح1 بهنام كتابي در ايشان نامههاي اعظم
مÇربوط بÇهنحوي HتقيمÇمس كÇه است نÇامههايي مÇيآيد, ذيÇل در آنÇÇچه و است

است/ مسيح(ع) بهحضرت

/ìë Ç ìê صص دوم, چاپ صالح, نامههاي /2

فرمودهاند:2 مرقوم 1307 نوروز عيد در مشهد مسيحيان تبريكيه جواب در

هو
121

شد الزم رسيد, مختصري كتابچة ظهر در آقايان آن ه تبريكي ميشود, عرض
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ه متوج را خلق عموم كه خواهانم متعال خداوند از شومو متذكر مختصري بهجواب
خطا خداجويي راه در مجاهده و خالص نيت با ا گر كه فرمايد خداپرستي و ديانت
محشور حق دين بر ميشوندو هدايت نجات راه به باشد مرگ دم در ولو نمايند هم

ميگردند/
اناجيل كلية و شد قراÄت بود شده ارسال كلم¹اهللا حضرت فرمايشات ترجمة
اسالم عرفاي و گرديدهام بهرهمند جامعه دستورات از و كرده مالحظه دقت به را
باالتر و برتر قاÄليم مسيح(ع) دربارة ما آنچه و دادهاند/ دستورات رويه همين هم
را خود باغ باغ, صاحب هيچ كه نيست پوشيده ه البت و معتقديد شما كه است آن از
از زمÇان هر در و نميگذارد مربي بدون را فرزندان مهربان پدر هيچ و بيباغبان
يا انبيا يا ÇÇ بودهاند مأمور و مبعوث او مظاهر خلق هدايت براي حقتعالي جانب
چندان بهادلة احتياج است ك مدر سليم ذوق را مطلب اين چون و ÇÇ آنها اوصياي
و اعتراضÇات رفع براي و بشرند بهسوي فرستنده يك فرستادة آنها همة و ندارد
هÇيچيك و نمودهاند تنصيص كنايه يا بهصراحت خود الحق بر يك هر شبهات
به و نمودهاند; او بهعبادت امر كرده, داللت يكتا بهخداي ننموده بهخود دعوت
موسي(ع) حضرت ديانت در چون و ميدانيم/ صادق را تمام و معترف آنها تمام
مبعوث كه مسيح حضرت لذا شده, ظاهري احكام و دنيوي زندگاني امور در مداقه
و است/ فÇرموده امÇر د, جرÇت و اخÇالق تÇهذيب و فÇرموده بيان را آنها اسرار شد
جÇهة و بÇراي عÇالم تا است فرموده تأ كيد را غيب عالم به ه توج و دنيا از انسالخ
از عÇبداهللا(ص) بÇن د محم نور ظهور براي و گردد, آماده معني و صورت جامعه
انÇاجيل و نمود عيسي وانجيل تصديقتورات نيز بزرگوار آن و شود ا مهي حجاز

است/ ين حواري از موجوده
را بان مقر بشر, باغبان از ايمان ميوة گرفتن براي ازلي باغبان آنكه از بعد و
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ادا را آن  قÇح و خÇواست مÇيوه روحاهللا فرزند ط توس ننمودند, اطاعت و فرستاد
قÇوانÇيني آهن, و زبان مة د دو شمشير با نمود جلوه خود تام مظهر در و ننمودند
كÇه است طÇبيعت Çه روي مÇطابق و جامعيت وجهة با موافق كه گذاشت بشر براي
بهيد هم خود از بعد و بايد كتبي را آن شرح كه است فطرت از خروج آن از خروج
به عدد قاÄليم ما كه رجعت با كه نهاد بودند قريش از نفر دوازده كه خود اوصياي
اطÇاعت و مÇفتخريم حÇضرت آن بÇهپيروي بÇحمداهللا و ميرسد/ چهار و بيست
رشÇتة و مÇيدانÇيم است او يÇوص آخÇرين كه او پيروي در منحصر را مسيح(ع)
به لياقت مزاحمت اين از زياده نمينماييم/ ر تصو منقطع زمان هيچ در را هدايت

خواستارم/ را آقايان مهرباني و توفيق ازدياد ندارد/ مكاتبه اين

يك مÇنظر از اسÇالمي ف تصو" مقالة به كنيد رجوع ميلر دربارة /11ì Ç 11ê صص صÇالح, نامههاي /1
ايران/ عرفان شمارة همين در مسيحي" ميسيونر

فرمودهاند:1 مرقوم مسيحي ميلر ويليام آقاي به پاسخ در ì1 . صفر . 11

هو
121

كÇتابسÇپروزمندان بÇا فرستاده فقير براي كه بهمن 1ì نامة ميشود عرض
كه ين عمادالد شيخ حاج آقاي محترم دوست مالقات عزم و شما محبت از رسيد/
و بخواهد را او هركس و دارد خدا به راهي هركس ه البت شدم/ خشنود بودند, نوشته
مÇجيد قÇرآن آية بهصريح و ميرسد/ مقصود به نمايد كوشش و باشد جستجو در
كÇه اسالم عرفاي رشتة Hمخصوص بودهاند مÆمنين به مردم دوستترين مسيحيان
حضرت مزاياي بر بوده غالب آنها بر واليت و ايمان جنبة و هستند خدا به روي
ميگويند مسيحيان خود آنچه از بزرگتر را بزرگ مرد آن و آ گاهند بهتر روحاهللا
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تهذيب و روح ترقي براي نفس تصفية عرفا همت و نظر وجهه چون و ميدانند/
ديدن حق آثار و مظاهر را خلق و خلق با درسترفتاري آن الزمة كه است اخالق
و نÇزديكي ÇÇ يÇابند كمتر واقعي پيروان مسيح(ع) حضرت مانند ا گرچه ÇÇ است
خÇدا راه راهرو كه ميگويند ديده و فهميده و دانسته و است/ شده واضح شباهت
بيخودي حال كه بكوشد خدا نام و خدا ياد در چنان عالم اين به ه توج عين در بايد
او بÇر خÇطرات و راه مÇنازل و ملكوتي حقايق حال آن در كه دهد دست او براي
كه ÇÇ فكر و خيال نظر از باالتر ظاهرو نظر از بلندتر نظري با كه ميشود, مكشوف
و خÇود مÇرتبة در را چÇيز هÇر ÇÇ گÇويند جسÇمي نظر مقابل در روحي نظر مردم
را دنÇيا آيÇنده و گÇذشته قÇضاياي هÇم گÇاهي مÇيبيند/ واقÇعي ملكوت بهصورت
دارد, تÇعبير خÇواب مانند كه واقعي بهصورت يا و ميشود كه ظاهري بهصورت
كه يوحنا حضرت و مينويسد/ گاهي و ميگويد رمز يا ساده زبان به بعد و ميبيند
و پيموده را مراحل خدا راه در بود مسيح(ع) حضرت يازده گانه شا گردان از يكي
در و دانسته را چاه و راه و رسيده ميناميم معراج ما كه خود انساني ترقيات بهتمام
قضاياي و داده اشاره و كنايه و بهصراحت كليساها به دستور خود بزرگ مكاشفة
كÇتاب آن از ر رÇمك فقير و است/ نوشته و ديده ميشود واقع بعد كه را عالم مهمه
و بÇيغرض و فÇهميده و داشÇتم سÇابقه چÇون شما مالقات در و نمودهام استفاده
آن رموز و آ گاه آن اسرار از كه داريد سراغ كسي كه نمودم سÆال دانستم, منصف
شده آن حقايق به ه توج كمتر و گرفته را آن ظاهر Hغالب شد معلوم نمايد? كشف را
شد مفهوم آنچه ولي نخواندهام آخر تا هنوز ا گرچه فرستادهايد كه هم كتاب است/
درنÇظر فÇقير, كÇوتاه نÇظر بÇه را ه ضيÇق اصÇل و نÇمودهانÇد ر صوÇت ادبي تازه طرز
عرفا بزرگان و است آن از باالتر مرد بزرگ آن بلند مقام كه درصورتي نگرفتهاند/
و يÇن محييالد شيخ كلمات به است ممكن كه دارند نمونه فرمايشات اينگونه از
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قضايا بعضي از آنها اخبار بر كه شود, مراجعه ثاني لو او نورعليشاه و نعمتاهللا شاه
به اشاره و را آن مطالب شرح اسالمي عارف نفر يك ا گر و شود/ حاصل آ گاهي
مكاشفه و كتاب مقام بهتر مينوشت شده واقع و شده داده خبر آن در كه قضايايي

ميگشت/ آشكار عالم بر آن نويسنده و
مÇايلم و دارم امتنان شما محبت از و ميخواهم معذرت تفصيل از خاتمه در

الم/ والس برسد Hغالب شما نامة و باقي محبت رشتة
سلطانعليشاهي نعمتاللهي خادم فقير

/1ê9 Ç 1êë صص همان, /1

فرمودهاند:1 مرقوم داويديان ژورس بهآقاي قمري 13ì9 م محر 21 تاريخ در

هو
121

لزوم و غÇيبي خÇداونÇد بÇه اقرار كه مات مقد رسيد/ شما نامة ميشود عرض
عÇموم تÇصديق مÇورد باشد, خدايي منجي ناجي بودن الزم و او عبادت و طاعت
مÇجيد قÇرآن است/ احكÇام جÇزÄيات و مصداق در ملل و مذاهب اختالف است/
كه فرموده دعوت را كتاب اهل خدا, پيامبر آخرين ط توس آسماني كتاب آخرين
يك و خÇداونÇد بÇهيك جÇز و كنيم عمل و بچسبيم داريم قبول همه آنچه بياييد
دارد الزم كتابها و است ل مفص بسيار مندرجه مطالب پاسخ نياوريم/ رو  كاركن
و گÇفتگو درويشÇي و فقر در و نوشتهاند و برآمده عهده از اسالم دانشمندان  كه
همچون باز داد/ بودبهترتوضيح ممكن بود شفاهي مذا كره ا گر ه البت مباحثهنيست/
هÇم نعمتاللهيه فقراي فرقة كه اثنيعشري شيعه عقيدة خالصة نمودهايد, اصرار

مينمايم/ عرض را دارند آن به نسبت افتخار
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به ملكي جسماني, بدن در كه است ملكوتي روح داراي انسان ميگويد: شيعه
شده گرفتار بهقدري روح و دارد داير را ه ماد و دنيا عالم اين و گرفته جا خدايي امر
جليله سلسلة خدايي لطف نيست/ اصلي وطن بهياد و كرده غفلت خود اصل از  كه
از و انÇدازنÇد اصلي وطن بهياد و آ گاه را مردم كه برانگيخته را آنها اوصيا و انبيا
ÇÇ يافته نجات خود كه همانطور ÇÇاست بهجهنم كشاننده كه طبيعت عالم  گرفتاري
راه به و بنمايند آنها به را آنها روح شر و خير و نجات راه و دهند نجات را ديگران
بÇه هÇركس ه البت نمايند/ هدايت خداست بهسوي راست راه كه دل تصفية و باطن
آسمان ملكوت داخل و يافت نجات ساخت حق ه متوج را دل و د Öر آو ايمان آنها
بهسوي راه و بوده عالم در خدايي نمايندة بوده عالم در بشري كه مادام و  گرديد
نÇميتوان عÇا اد بÇهصرف و مÇيخواهÇد رفÇته راه لدÇب راه راه, و است باز خداوند
كسي زمان هر در خدايي نمايندة بايد نمايند/ ن معي نتوانند هم مردم خود پذيرفت/
از بعد براي يافته غيب عالم به اتصال و شده بيآاليش و گشته صافي او دل كه را
عÇالم انقراض تا و است متصل ل او آدم از رشته و نمايد ن معي خدا طرف از خود
از ولي داشÇتند درجÇاتي بÇعد و قرب و بندگي مراتب به نسبت ه البت و است باقي
بÇودند/ دهÇنده نÇجات و يافته نجات و كرده طي را راه همه خلق راهنمايي حيث
پيغمبر زمان تا او هدايت دورة پيغمبري هر و ندارد مسيح بهحضرت اختصاص
دورة او بشÇريت حÇيات هÇمزمان اوصÇيا از يك هر اوصيا/ ط توس اوست از بعد
ÇÇ داد قرار خود وصي را پطرس شمعون هم مسيح(ع) حضرت و اوست هدايت
1ë آيه از 21 باب ,7 Ç 2 آية از ,20 باب 3ê,انجيليوحنا, آية ,2ê باب انجيللوقا,

كÇه بÇاشد عمل و او كلمات شنيدن بهواسطة مسيح بهواسطة نجات ا گر ÇÇ آيه سه
خÇود از بÇيشتر و مينامند روحاهللا و كلم¹اهللا بلكه و قبول را او ت نبو هم مسلمين
اسالم منافي است اخالقي دستورات فقط كه را او احكام و دارند عقيده مسيحيها
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مسيح اوصيا بهواسطة نجات ا گر و مييابند او بهنام نجات هم آنها پس نميدانند/
آورد/ بهدست را رشته و كرد جستجو بايد است

بدانيد تا بخوانيد بهدقت را اسالم عرفا¾ حاالت و اسالم بزرگان و اسالم تاريخ
و بهشت و نبوده ارتياب و شك از به ذك انبيا¾ مانند و بوده بصيرت بر آنها دعوت
مشÇهود هم پيروان بر و بوده آنها اختيار در بلكه آنها مشهود زندگاني در دوزخ

نبوده/ شنيدن و خواندن و شده
كه شد معلوم ليه او مطالب از مسيح; از باالتر شود في معر كسي نمودهاند سÆال
پس مسيح و ندانسته سايرين از باالتر Hشخص را خود و نكرده دعوت بهخود انبيا
نÇروم ا گÇر است, بÇهتر مÇن رفÇتن مÇيگويد: و شده ظاهر حواريون بر عروج از
خود زمان در كدام هر و ÇÇ 7 آية ,1ì باب ÇÇانجيليوحنا, آمد نخواهد تسليدهنده
مسÇيح حÇضرت دسÇتور و رويه گوييم معذلك خداوند/ بهنمايندگي بودند مطاع
مÇيبينيم چنانچه بود, خواهد خواص به منحصر و نيست اجرا قابل عموم بهطور
[را] دنÇيا از كÇلي گذشت طاقت خلق تمام نمينمايند/ عمل امروز مسيحيت عالم
دهد, نجات را تمام و نمايند او پيروي خلق تمام بخواهد كه پيشوا شخص ندارند/
ÂمÇع و ÁوÇق هÇم خود و دارد منظور را آخرت و دنيا باطن, و ظاهر جهات بايد
تÇمام داراي عÇبداهللا(ص) بن د محم خداوند پيامبر آخرين و باشد/ همه سرمشق
ما Âمجم درتوراتكه چنانچه بوده, جسمي روحيو جنبة دو جامع و نيك صفات
ابÇراهÇيم به خداوند شده) آن در مسلمي تحريفهاي ( گرچه داريم قبول شما و
بÇاب درانجيللوقا, و آورد/ خواهم بهوجود اسماعيل اوالد از سروراني فرمايد:

/19 Ç 9 آيات /1
/êì Ç 33 آيات /2

/12 Ç 1 آيات /3

حÇضرت را بÇاغبان مÇثال 3,12 باب وانجيلمرقس, 221 باب متي, وانجيل 120
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بÇا خÇود نÇداد مÇيوه باغبان و فرستاد را پسر ا گر باغ صاحب كه ميفرمايد مسيح
باالتر پسر از آمده كشيده شمشير با كه كس آن پس رفت/ خواهد كشيده شمشير
جهاد و دفاع عين در كردهو جمع جنبه دو بين نماييم مالحظه كه را او رفتار استو
رفتار نكردن, جمع و ايثار و گذشت و عبادت و بندگي [در] است بشر فطري  كه
تÇدبير و بÇوده د مقي بهعبادت را شب آخر ثلث بيداري داشته, را عيسي حضرت
اوصÇيا و پÇيروان بÇلكه بÇوده, مÇراقب را مÇخالفين از جلوگيري و مسلمين حفظ
در يÇارانش و علي(ع) بن حسين فرزندش كه بودند جامعيت سرمشق حضرتش
و تواضع و صفا و صدق و خدا به ه توج و بندگي مقام در و معني و صورت جمع
بود تام سرمشق خدا راه سلوك و خود آخرتي مقامات ديدار و لقا شوق و  گذشت

نمود/ ر متحي را عالم  كه
مناجات و نياز عبادتو فقط بايد كه نماز كه است جامع بهقدري اسالم احكام
ثÇابت آن به ميتوانيم كه دارد ي ماد و روحي دستورات و حكمت بهقدري باشد
و نظافت دستور قبيل از نيست; هم نسخ قابل و است دستورات باالترين كه  كنيم
و زنهÇا بÇه راجع آداب و مذهبي تعطيالت دستور و اجتماع و اتحاد و مساوات
و انÇتظام و نÇظام رعÇايت و مناسب كار و ت عف رعايت با مردان با آنها مساوات
و هÇمنشين و همسايه رعايت و اقتصاديات و بهداشت و ستمگري از جلوگيري
پس غÇيره/ و احÇتياط رعÇايت و دوسÇتان بين اصالح و نوع براي خواستن نيكي

[را]? صرفه روحانيت يا كنند, رفتار ميتوانند را دستوري چنين Hانصاف
هÇر كÇه كÇرد تÇدبر بÇايد نكرده, خود گناه به اقرار مسيح نوشتهايد اينكه اما
قهر از او خوف سلطان, به باشد بتر مقر و باشد ي جد و اليق اندازه هر وزيري
را خÇود خÇدمت و سلطان حضور در شد مغرور ا گر و بود خواهد زيادتر سلطان
وجÇهة از بشÇر نوشتهايÇد كه همانطور شد/ خواهد واقع ط خ س مورد نمود اظهار
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انÇدازه هر و نمايد رفتار خدا رضا¾ به شايد و بايد كه بهطوري نميتواند بشريت
ياد از غفلت اندك و ميشمردند رتر مقص خدايي درگاه در را خود بودند بتر مقر
گناه و ميشمردند, گناه بود آن يك ولو خدا به ه توج بدون را دنيا به ه توج يا خدا
را پÇيغمبران تمام ما و است, مÆمنين گناه غير هم آنها گناه و اوليا گناه از غير انبيا
و كوچكتر خلق تمام از خدا نزد را خود آنها ولي ميدانيم بيگناه و پا كيزه و پا ك

ميشمردند; رتر مقص
گÇÇنهيم ه جÇÇÔل غÇÇرق خÇÇويشتن هÇÇمه خÇÇÇلق گÇÇÇÇناه شÇÇÇÇافعان

اينكه با يافت دهنده تعميد يحيي دست بر توبه تعميد مسيح حضرت خود و
باشد داشته بايد آنچه كه شود ملتفت كه است توبه ايمان ل او چون نداشت,  گناهي
انجيل ;9 آية يكم, باب انجيلمرقس, ;1ì آية ,3 باب متي, درانجيل است, نادار
نزد است به گناه اقرار از غير تعميد غسل و توبه معني آيا و /21 آية ,13 باب لوقا,
وجهة از و ميبايد توبه تعميد بشريت وجهة از و نقص, نه است كمال اين و خدا?
از پس مÇيدهد نÇجات را خÇلق و مÇÇيدهد تÇÇعميد آسÇÇماني پÇÇدر نÇÇمايندگي,

يافتن/ نجات و رياضتكشيدن
راه در مÇحبت اثÇر در را شÇيرين جÇان مسÇيح حÇضرت نوشتهايÇد اينكه اما
تفاوت به بزرگان تمام كار و نيست انكار قابل كرد, امت فداي را خود و  گذاشت
علي بن حسين فداشدن با را فداشدن اين نماييد مقايسه منتها بوده, همين مراتب
براي تدبير رعايت با فهميده و دانسته كه عبداهللا(ص) بن د محم شا گردان از يكي
و ديÇانت حس تÇهييج و اسÇالم احكÇام عÇÇملي انÇÇتشار و خÇÇلق كÇÇردن بÇÇيدار
دستور و مردانگي و زندگاني آداب تعليم و آزادمردي و آزادگي و عدالتخواهي
طرف, اصرار با و كرد, اقدام محبت و گذشت و تربيت و خدا راه سلوك و بندگي
آخر دم تا نمودند/ اقتدا بزرگ و كوچك و مرد و زن و نشده ننگين صلح به حاضر



ايران عرفان 30

كÇه چÇرا درنÇميآيد, مطابق نماييم مقايسه بود; تسليم و نخواست هم خداوند از
و خواست دعا حواريون از و بگردد جام كه كرد دعا آخر شب در مسيح حضرت
مÇتي, انجيل ÇÇ است محزون بسيار مرگ به تا من جان فرمود و داشت اضطراب
/ ÇÇ êê آية ,22 باب 3ê ;انجيللوقا, آية ,1ê باب 38 ;انجيلمرقس, آية ,2ì باب
و خÇواهÇانم را شÇما محبت و شد ل مفص اينكه از ميخواهم عذر خاتمه در
شكÇر نشÇده/ نÇوشته ب عصÇت روي از چون بخوانيد تأمل و دقت نظر با اميدوارم
و فرموده آشكار دورهاي هر در را خود امر و نموده هدايت كه را خدايي مينمايم

الهدي/ اتبع من علي الم والس بخشيده نجات را مÆمنين

تأليف مسيحي", كشيش با مذا كره حسنه, "اسوة مقالة از است منقول مقاله آخر تا قسمت اين از /1
,1380 تÇهران, حÇقيقت, انÇتشارات دوم, چÇاپ صÇالح, يادنامة در مندرج تابنده, نورعلي دكتر حاج

ص183/

مسيحي1 كشيش با صالحعليشاه حضرت مذا كرة

مÇزار در جÇمعه صÇبح هÇر كÇه روضهخوانÇي و يادبود مجلس از بعد Áمعمو
مÇيكشيد, طÇول ساعت دو الي يك بين و ميشد تشكيل سلطانعليشاه حضرت
مÇنزل در ساعت يك الي نيم حدود كرده مراجعت بهمنزل صالحعليشاه حضرت
خÇدمتشان بÇودند آمÇده بÇهزيارت كه بانواني فاصله اين در ميكردند/ استراحت
مÇهمانان, و ارادتÇمندان از هاي دÇع و مÇيرفتند بÇيروني بÇه آنگÇاه مÇÇيرسيدند/
شهرستانها ساير از كه ارادتمنداني يا آمده دهات ساير از كه گناباديها Hمخصوص
ايشÇان ناحيه از بياناتي يا ميشد خوانده كتابي و بودند خدمتشان در بودند, آمده

ميشد/ ايراد
از چÇهارنفري سÇه مÇيسيون يك بودم, بيدخت در كه جمعهها اين از يكي
مÇالقات اجازة كرده, توقف آنجا در بيدخت از عبور و سفر ضمن در  كشيشها
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از بÇعد آمÇدند/ عÇمومي مÇجلس هÇمان بÇه آنÇان و دادنÇد اجازه ايشان خواستند/

Õ¾ا و× س ¹ م ل ك لي× ا ا Öوال تع× اب ت× كÖال ل Öه ا ي×ا Öل Ôق آية ايشان تشريفات, مبادلة عاديو صحبتهاي

شÇماست و مÇا بÇين مشÇترك كÇه كÇلمهاي در بياييد كتاب اهل اي پيغمبر): به الهي (خطاب بگو /1
آية عمران, آل (سورة ندهيم قرار شريك را چيز هيچ و واحد خداي جز نپرستيم كه شويم) (متفق

/(ìê

و راه ايÇن در گÇفتند: و فرموده تالوت را 1HÃÖي ش به ك ر Öش Ôن ال× و اهللا االَّ دÔب Öع ن ×الا كÔم ن Öي ب و بيÖنن×ا

را عÇيسي(ع) حÇضرت به مربوط آيات آنگاه مشتركيم/ هم با خداوند به دعوت
كرده بحث پيغمبران عصمت به شيعه اعتقاد و آنحضرت مورد در نموده, تالوت
قرآن كه آنگونه عيسي(ع) و ميشناسيم شما از بهتر را عيسي(ع) ما فرمودند: و
ما ميگوييد, شما كه است آن از بيشتر خيلي مقامش عظمت است, شناسانده بهما
ما است/ شناسانده ما به و كرده معرفي قرآن كه داريم قبول پيغمبري به را عيسايي
بÇا را الهي اديان خداوند ميگوييم و ميدانيم عيسي م متم و ل مكم را د(ص) محم
وحÇي و د(ص) حمÇم گÇفته از را عيسي(ع) ما رساند/ كمال به د(ص) محم ارسال

ميشناسيم/ الهي
هم ما گفت: بود, ميسيون رÄيس و داشت سايرين بر م تقد مت س كه  كشيشي
بÇا كÇه ميدانÇيم پيامبران ا كمل را عيسي منتهي× ميدانيم پيامبر و بزرگ را د محم

مييابد/ نجات بشريت او پيروي
پÇيغمبر دو بÇين مÇقايسه بحث نميخواستم فرمودند: صالحعليشاه حضرت
دو در و مÇختصر خÇيلي كرديد, عنوان را مطلبي چنين شما چون ولي آيد بهميان
پيروانشقدمبرجاي ا گر كه است كسي پيشوايتام ا كملرهبرانو ميگويم:  كلمه
تو صورت طرف يك به ا گر فرمود: عيسي(ع) كنند, پيدا نجات بگذارند, او پاي
را خود رداي بردند را تو قباي ا گر و بزنند كه آور پيش را ديگر طرف زدند سيلي
روز تا خداوند اينكه به باتوجه همچنين ميبينيمو امروز كه دنيايي در آيا بده/ نيز
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چÇنين مÇيتوان آيÇا كÇند, اغوا را بنيآدم كه است داده مهلت شيطان به بازپسين
و ظÇلمه تÇجري مÇوجب آيÇا امÇر اين و كرد? اجرا جا همه و هميشه را قاعدهاي

اص ص× ق Öيال ف ÖمÔك ل و فرمود: ما پيغمبر اما نميشود? مظلومان بر آنها تسلط ستمكارانو

/(179 آية بقره, (سورة است شده داده قرار حيات قصاص حكم) (تشريع در شما براي /1

وجÇود شÇما براي حيات قصاص اجراي در خرد صاحبان اي :1 اب لÖب×  Öاال ولي Ôا ي×ا Õ¸و ي× ح

بترسند/ مجازات از ظÇلمه كه اجتماع نظم براي اجتماعي است قاعدهاي اين دارد/

ب حÇ Ôي Ôاهللا و اسÇ ×الن نÇ ع ن âافي Çع× Öال و ظÖي غ Öال ن âمي اظ الÖك× و دارد: مسلمين به ديگري خطاب اما

(سÇورة مÇيدارد دوست را نيكوكاران خداوند و مردم بر عفوكنندگان و خشم فروخورندگان و /2
/(13ê آية عمران, آل

هÇرگاه و نÇمايد كÇظم و بÇرد فرو را خود غيظ ميدهد دستور مÆمن به 2/ ن âني س Ôمح Öال

مÇحو سÇينه از را غÇيظ بÇلكه نمايد غيظ كظم نهتنها داشت بيشتري روحي قدرت
او به كسيكه همان به يافت بيشتري روحي قدرت هرگاه و ببخشد را مجرم و نمايد
مÇنطبقبر كÇه را روحي لÔو Ôع مرحلة آخرين اين هرگاه كند/ احسان است, كرده بد
طاقت Hغالب چون كنيم تحميل همه بر بخواهيم است, عيسي(ع) حضرت فرمايش
رفÇتار دستور برخالف كرده, سرپيچي اطاعت از ندارند را قاعدهاي چنين تحمل
ايÇنكه يÇا مÇينمايند/ عÇادت الهÇي اوامÇر بÇرابÇر در طغيان به Hتدريج و ميكنند
يا است مفيد جامعه براي كنند ي تأس او به پيروان همه ا گر نكرد ازدواج عيسي(ع)

نه?!
كÇه خÇواست اجÇازه كشÇيش و يÇافت خÇاتمه مÇجلس صحبت اين خاتمة با
نمود قراÄت ازانجيلرا آياتي او و فرمودند اجازه ايشان بخواند/ دعايي و مناجات

كردند/ شركت او دعاي در محل در حاضرين و ايشان خود و
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بهكلمةتوحيد دعوت

كÇه عالمي و عارف بهعنوان (رضاعليشاه) گنابادي تابندة سلطانحسين حاج جناب
كÇلمة بÇه اعتقاد در الهي اديان اتحاد وجوب درخصوص كند, ه توج خويش زمانة به بايد

ميكردند/ كوشش آن تحقق براي و داشتند راسخي اعتقاد توحيد
داشتند واتيكان از كه ديداري و است موضوع اين در ايشان نظر ميآيد ذيل در آنچه

,1383 تÇهران, حÇقيقت, انÇتشارات سÇوم, چÇاپ تÇابنده, عÇلي حÇÇاج جÇÇناب تÇÇابنده, خÇÇورشيد /1
/1ê3 Ç 9صص

كه تابنده1 كتابخورشيد در مندرج تابنده علي حاج شادروان جناب ايشان فرزند بهقلم
عرفانايران/ ÇÇ ميشود نقل Hعين

الهي اديان اتحاد

كÇه نÇصاري× بÇا مسÇلمين اتحاد Hخصوص الهي اديان ميان اتحاد خصوص در

كÇه مÇييابي را كساني آوردهاند, ايمان كه آنان به نسبت كسان مهربانترين / 82 آية ماÄده, سورة /2
هستيم/ نصراني ما ميگويند

ساير از 2, صاري× ن نا ا قالوا ذين ال نوا آم نÇذي لل ¸ د و م Çم Ôه ب رÖأق نَّ دÇ ج ت ل و شريفة آيه بهموجب
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پر محيط و پرآشÇوب دنياي در كه بودند معتقد نزديكترند, ايمان اهل به اديان
رخت جÇامعهها از سÇداد و صÇالح و كرده غلبه جا درهمه فساد كه ما هياهوي از
و صلح پيدايش عمومي صالح راه تنها بلكه سختيها از نجات راه يگانه بربسته,

است/ غيبي مبدأ به اعتقاد و ايمان و دين به زدن دست جهان, در آرامش
از HصوصÇخ جÇهان ا كÇناف در امروزه كه سياسي راهحلهاي ايشان نظر به
در آنها عيان مد خود Hغالب و ميشود پيشنهاد بحران اين رفع براي غربيان جانب
گشÇا راه وجÇه هÇيچ به هستند, زمان آخر مالحم و فتنهها اين بروز مسببين واقع
زدن چنگ غفلت, زدودن حل راه يگانه ميكند/ غامضتر را بحران بلكه و نيست
اوضÇاعي چÇنين در رو است/ازيÇن غيبي مبدأ به ايمان و الهي محكم ريسمان به
پوشيده, چشم ظاهري اختالفات باتو تعص از كه است الهي اديان بزرگان تكليف
در ايÇمان روحية بلكه تا نهند پيروان اتحاد راه در قدم داشته, ه الهي وجهة به نظر
خورشيد روندو كنار ايمان آسمان مقابل از كفر تاريك ابرهاي و گردد زنده دلها

بود, مشخص آنها حدود و داشتند را خويش معنوي حيات يك هر عالم حقة اديان كه گذشته در /1
و اسالم دين ظهور از پس چه ا گر آنها بودند/ خويش خاص ديني تمدن و فرهنگ داراي هركدام
و مÇعنويت حافظ ي حد تا تقدير هر به ولي نبودهاند, مستقيم صراط در ديگر محمد(ص) واليت
و ويÇژه اهÇميت چÇنين جديد عصر مثل هم اديان اتحاد مسألة سبب بدين بودند/ خود قوم اخالق
اين گوركاني شاهان دورة در هندو دين و اسالم ارتباط مثل معدودي موارد جز و نداشت مورديت
و شÇده شكسته مختلف تمدنهاي و فرهنگها ثغور و حدود كه امروز ولي بود/ نشده مطرح امر
به دعوت است, آنحا كم بر عمومي بيديني و فساد كه گرفتهاند خود به غربي واحدة صورت همه

مينمايد/ ضروري و واجب بسيار اديان اتحاد

كÇلمة بÇه دعوت همان كه حاد ات اين نيست ترديدي ه البت شود/1 تابنا ك حقيقت
مÇراتب در و مÇيگردد مÇمكن ديÇن حقيقت مرتبة در فقط است, توحيد واحدة
مÇحال چÇيزي چÇنين است, اسÇاسي اديÇان مÇيان اختالف كه طريقت و شريعت

ميباشد/
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امÇر در Á او داشÇتند, زمÇانه احÇوال و اوضÇاع به كه هي توج با بزرگوارم پدر
تأ كيد نكته اين بر الهي اديان ساير بزرگان با مالقات Hثاني و اسالم بزرگان با ارتباط
وقتي شدهاند/ معني اين متذكر Gكرار نيز خويش مختلف نوشتههاي در و فرموده
روحÇية اشاعة براي ميرفتند كليسا مثل ديني اما كن به خارجي كشورهاي در هم

در مسÇلمان كÇه است مستحب و گرديده منظور احتراماتي نصاري و يهود معابد براي اسالم در (1
بخواند/ نماز ركعت دو س مقد قبيلاما كن اين

ميخواندند/1 نماز ركعت دو گذارده احترام آنجا به اديان بين اتحاد

واتيكان از ديدار

از پس (13ê9 (ارديÇبهشت 139ë صÇفر ماه در رضاعليشاه آقاي حضرت
نÇمايندة و شÇدند وارد رم بÇه بÇودند, رفÇته مÇعالجه بÇراي كÇه پاريس از مراجعت
اظÇهار نÇيز وي رسÇانيد/ پÇاپ خارجة وزير اطالع به را ورودشان ايران فرهنگي
تعيين مالقات براي وقتي و كردند تمايل اظهار نيز معظمله كرد, مالقات به اشتياق
نموده خرسندي ابراز و محبت اظهار خيلي مالقات اين در پاپ خارجة وزير شد/
ميكردند, مالقات مسيحي روحانيت پيشوايان از نفر يك با اينكه از نيز ايشان و
ا گردر درسيسيلهستندو Âفع كهپاپ كرد اظهار نمودند/سپسوي ت اظهارمسر
هÇم مÇن HفاقÇات> فÇرمودند: نيز معظمله بودند/ مالقات شاÄق ه البت ميبودند, اينجا
ابÇالغ ايشÇان بÇه را آسماني پيام يك و كنم مالقات ايشان از كه بودم مايل خيلي
عÇرض بÇه كÇردند مراجعت ا گر هستم, رم در من ديگر روز چهار سه تا و نمايم
وي شود/> حاصل مالقات تا دهيد اطالع وقت تعيين صورت در و برسانيد ايشان
<چÇون فÇرمودند: ايشÇان است? آسÇماني پيام چه اين كه داشت اظهار ب تعج با
لذا شÇود, حاصل مالقات كه كنند مراجعت روز چند درين پاپ آيا نيست معلوم
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ط وسÇت كÇه آسÇماني است پÇيامي ايÇن ميرسانم/ ايشان به شما ط توس را پيام اين
وحÇي بÇزرگوار آن به خداوند و رسيده عبداهللا(ص) دبن محم ما بزرگوار پيغمبر
دنÇبالة در و خÇوانÇده آخÇر تا را آيه ايشان الكتاب///>/ اهل يا قل ميفرمايد: نموده,
س قدÇم كتاب به معتقد كه شما از پيام اين طبق ما(ص) <پيغمبر فرمودند: مطلب
و ميباشد ما بين االشترا ك به ما را آنچه بياييد كه ميفرمايد دعوت انجيلهستيد

حفظ و مساوات و عدل رعايت و يكتا خداوند عبادت كه هستيم معتقد بدان دو هر
ايشÇان سÇپس نمود/ تأييد نيز وي كنيم/> عمل بدان و بگيريم است افراد يت حر
و شÇده سÇرازيÇر خداوند انكار و والحاد بيديني كن بنيان سيل <امروز فرمودند:
و كفر روز به روز ميبينيم كه طوري به ميدهد, فريب و ميكند گمراه را ما جوانان
ميشود, زيادتر اخالقي و ديني مبادي از انحراف و اخالق فساد و خداوند انكار
بÇنشينيدو هÇم با اسالم سة مقد ديانت روحانيين و بزرگان با شما بزرگان و بياييد
ديÇن بگÇيريد/ را فسÇاد و ظÇلم و بÇيديني و الحاد جلوي نموده درينباره فكري
نشÇان را ديني و اخالقي مبناي اين از قبل سال چهارصد و هزار در اسالم س مقد
و ميخواهيد خود سياسي و ديني جلسات در شما آنچه و كرده ريزي پايه و داده
هم حال و شده داده دستور اسالم در ميزنيد, دم آن از المللي بين سازمانهاي در
ايÇن كÇنيد, خدمت جوامع صالح و توحيد و خداشناسي به ميخواهيد Hواقع ا گر
روحانيت بزرگان بلكه و اسالم و شما بين توافق نوع يك و بنديد كار به را دستور
از جÇلوگيري بÇراي راهÇي و كÇنيد نظر تبادل و شود حاصل نيز يهود غيرمغرض
و پسنديده را حضرتش نظرية پاپ خارجة وزير كنيد/> پيدا بيديني و كفر شيوع
ايشÇان آنگÇاه مÇيرسانم/ پÇاپ حÇضرت عرض به را شما مطلب عين من  گفت:
شما ميان در كه را اغراضي بكوشيد ابتدا هستيد موافق شما Hواقع <ا گر فرمودند:
در مÇن كÇه اوقات همين در جمله از كنيد/ رفع است موجود تفرقهانداختن براي
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پÇيغمبر از خÇود نÇطق در كشÇيشها و مسÇيحيت بÇزرگان از يكÇي بÇودم پاريس
احسÇاسات كÇه است ايÇن امÇر ايÇن الزمÇة و بود كرده توهين و نموده مابدگويي
نيز و بگويند, بد هم كشيش آن از و گفته پاسخ هم آنها و بيايد هيجان به مسلمين
و شده بدگويي اسالم از نويسندگان از يكي قلم به پاريس روزنامههاي از يكي در
كه ميشود سبب نيز اين و بود آورده وارد اسالم بزرگان و اسالم به توهينهايي
تشديد باعث امر همين خود و بگويند جواب و كنند رد نيز اسالمي روزنامههاي
كشÇيشهاي بÇه شÇود كÇمتر اخÇتالفات كÇه ميخواهيد ا گر و ميشود اختالفات
بزرگان و اسالم به نسبت بدگويي كه دهيد دستور روزنامهها به همچنين و خودتان
ايجاد براي اول قدم قسمت اين كه نشويم جواب به مجبور هم ما تا كنند ترك را ما
كÇه يÇادداشتكÇرده و پسÇنديده را ايشÇان فÇرمايش وي مÇيشود/> تفاهم حسن

,13ëê دوم, چاپ تابنده, سلطانحسين حاج جناب نگارش بشر, حقوق جهاني اعالمية به مذهبي نظر /1
/33 تا 30 صفحات

برساند/1 پاپ عرض به را موضوع



مسيحي ميسيونر يك منظر از اسالمي ف تصو

بيدخت نوراÄي حسن

سال حدود در كه است آمريكايي مسيحي ميسيونرهاي از يكي ميلر ويليام
في عرÇم در كÇتابهايي چÇاپ با وي آمد/ ايران به شمسي, 1300 ميالدي, 1920
مسÇيحيت تÇبليغ ايÇران در فÇعال, بسيار بهصورتي اشخاص, با ديدار و مسيحيت

بود/ كرده پيدا شهرتي دوره آن در طريق اين از و ميكرد
به عالقهمند آمريكا در دوستانش از يكي ه توصي به گويد, خود چنانكه ميلر,
HصوصÇخ گÇنابادي نعمتاللهي سلسلة با ايران به ورود از پس و ميشود ف تصو
و سÇبزواري هادي مال حاج مرحوم ة نو ÇÇ سبزواري ين عمادالد شيخ حاج مرحوم
با و ميگردد آشنا ÇÇ صالحعليشاه جناب و نورعليشاه جناب جانب از مأذون شيخ
نÇيز صÇالحعليشاه حضرت با مكاتباتي وي طريق از و كرده معاشرت مرحوم آن

است/ آمده ايران عرفان شمارة همين در وي نامههاي از يكي به صالحعليشاه حضرت پاسخ /1

صÇوفيان شÇيعه: "عÇرفان بÇهنام است مÇقالهاي آشÇناييها ايÇن حÇاصل ميكند/1
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است: شده چاپ صات مشخ اين با مقاله اين /1
"Shi

,
Ah Mysticism: the Sufis of Guna¦ ba¦ d", Wm. Mce. Miller, The Moslem

World, 1923 / 13: 343-63.

ايÇن از خالصهاي اينجا در كرد/1 منتشر ميالدي 1923 سال در وي كه  گنابادي"
ف صوÇت از مسÇيحي مÇبلغ يك تفسير و ي تلق به بيشتر كه بخشهايي يعني مقاله,
چگونه كه دريافت ميتوان مقاله اين خواندن با ميگردد/ ترجمه ميشود, مربوط
تأييد و امتياز و اسالم در عرفان و ف تصو تعاليم معنويت به بردن پي ضمن ميلر
از ÇÇ مسيحيان Hخصوص ÇÇ خواننده ذهن در تمايلي كوچكترين اينكه براي آن,
انتهاي در نشود, پيدا ميخواند, اسالم" "ظلمت را آن وي آنچه به ف تصو طريق
نشÇان بشÇر نÇجات و رسÇتگاري بÇراي راهÇي ف صوÇت> مÇيگويد: خويش مقالة
وي, اصلي مقصود گويي مينماياند/> آنان به را اسالم پوچي Hصرف بلكه نميدهد
مسيحي مبلغان نگذارد كه بوده اين ميكند, اظهار مقالهاش ابتداي در كه همانطور

بيافتند/ اسالم دام به ف تصو طريق از مسيحيان يا
# # #

كشورو اين اززبان شناختي گذاردمهيچ ايرانقدم خا ك به كه سالپيش <سه
گÇمان لذا و نÇداشÇتم آن مردم معنوي انديشة و حيات به راجع چنداني اطالعات
همانگونه به كه ميپنداشتم چنين هستند/ ع تشي اهل يكپارچه آن ملت كه ميكردم
دارد/ وجود آنان ميان نيز باطني يكپارچگي وحدتو هويداست, امر ظاهر از  كه
پÇيدا بÇيشتري آشÇنايي جالب ملت اين زندگاني دروني جنبة با كه رفتهرفته ولي
فكريو فراجريانهاي و جريانها كه است پوششي Hصرف اسالم كه دريافتم  كردم
حÇركت در ظÇاهري جÇريانهاي جهت برخالف Hغالب كه را بيشماري اعتقادي

برميگيرد/ در هستند,
از سلسلهاي كردهام مشاهده حال به تا كه جريانها اين از مورد جالبترين
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ا كÇثر در آن پيروان و دارد قرار خراسان در آن مركزي پايگاه كه است ف تصو
وجÇود ايران در صوفياني كه بودم شنيده ه البت ميخورند/ بهچشم ايران شهرهاي

1. Henry Martyn

خÇوانÇده مÇطالبي نيز شيراز صوفيان با مارتين1 هانري منازعات به راجع و دارند
داده هشÇدار مÇن به امريكا در نيز حسننيت داراي و خيرخواه ايراني يك بودم/
مÇذهبي مÇبلغان كÇه بÇود ايÇن كارشان زيرا باشم فرقه اين پيروان مواظب كه بود
حÇدود تÇا اين, وجود با مياندازند/ دام به خويش فلسفة با را [مسيحي] بيتجربه
مشهد Ç بيرجند راه كه هنگامي نكردم/ برخورد صوفياني چنين به پيش سال يك
شÇهرستان در بÇيدخت بÇهنام كوچكي روستاي به ميكردم طي را ايران شرق در
ايÇن رهÇبر و هسÇتند ف تصو اهل روستا اين اهالي همة كه شنيدم رسيدم;  گناباد
در بÇزرگ مÇرد ايÇن مÇريدان از چند تني است/ بيدخت سا كن و اهل نيز سلسله
نسخههاي به نسبت و آمدند ديدارم به بودم گزيده اقامت آن در كه  كاروانسرايي
به آنان كردند/ تمايل ابراز ت بهشد داشتم, همراه فروش جهت كه @كتابمقدس

الهي رهبر يك بايد زمانهاي و عصر هر در كه است اين بر اعتقادشان كه گفتند من
رهبرشان كه بودند معتقد آنان باشد/ داشته وجود زمين روي مردم هدايت براي
بيدخت در روزي چند كه بودم مشتاق ت بهشد است/ الهي رهبران همين از يكي
بÇاشد مÇقدور برايم كه آنجا تا و نمايم ديدار الهي معلم اين با افكنم, اقامت رحل
مشÇهد بÇه زودتÇر هÇرچÇه بايد چون اما كنم, كسب وي تعاليم به راجع اطالعاتي
در مÇناسبتري زمÇان بÇه را كنجكاويام عطش فرونشاندن شدم ناچار ميرفتم,
Çالعاتي اط داشÇتم توان در كه آنجا تا كردم سعي اين, وجود با كنم/ موكول آينده

بازگردم/ بيدخت به زودتر هرچه و نمايم گردآوري سلسله اين به راجع
پيش چندي اما است, نداده دست من به بيدخت دوبارة زيارت فرصت هنوز
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در گشتو يارم بخت شدم, وارد خراسان استان مركزي شهرهاي از سبزوار, به  كه
ين" عمادالد "حاجي بهنام مزبور سلسلة مشايخ از يكي خانه مجاورت در خانهاي
و آمد من نزد گشت, مطلع آنجا در حضورم از كه آن محض به نامبرده كردم/ منزل
بهجاي من حق در را تكريم نهايت داشتم, توقف سبزوار در كه هفتهاي چند طي
يك روز چند هر و نمود دعوت فقري مجالس به نيز و خويش خانه به مرا و آورد
ط وسÇت عÇهدجÇديد [تÇرجÇمه] از نسخهاي مباهاتكنان او ميآمد/ ديدنم به بار
ميكند/ مطالعه را آن پيش سال بيست از گفت و داد نشان من به را مارتين هانري
روح عÇيسي[ع] "[حضرت] ميگفت: داشتم, وي با كه گفتوگويي هر در Hتقريب
عÇيسي[ع] [حÇضرت] اما بودند شده گناه مرتكب ديگر پيامبران همة بود/ پا ك

انÇبيا¾ هÇمة قÇاÄلانÇد كÇه است نÇعمتاللÇهي طريقة بزرگان تعاليم اصول خالف Âكام قول اين /1
داشÇته خÇود مÇرشد مÇخالف نظري نميتوانسته عماد شيخ حاج مرحوم هيچگاه و هستند معصوم
است/ پÇرداخÇته و ساخته خود از مسيحيت ق تفو اثبات در را مطلب اين ميلر ميرود ر تصو باشد/
مذا كÇرة و "نامهها مقالة به ميتوان صالحعليشاه, جناب عماد, شيخ حاج مرحوم مرشد نظر دربارة

كرد/ مراجعه ايران عرفان شمارة همين در مسيحيت" و مسيح حضرت دربارة صالحعليشاه جناب

از و بود فرا گرفته مسيح از بسياري چيزهاي سالخورده مرد اين نداشت/"1  گناهي
تفاوت شك, بدون و بودم/ ديده اسالم در كه بود تي شخصي سترين مقد لحاظ هر
هانري ويعهدجديد كه بود اين از ناشي 1812 سال در شيرازي صوفيان با وي
را آن آرزوي تها دÇم كه بود فرصتي وي با آشنايي بود/ كرده مطالعه را مارتين
كه گفتوگوهايي از و نمايم/ كامل را سلسله اين دربارة خويش اطالعات تا داشتم
مطالعه مربوطه كتابهاي در كه مطالبي از نيز و داشتم ديگر صوفيان و شيخ اين با
كÇلي بÇهطور و است, شÇده عÇنوان مÇقاله ايÇن در كه را اطالعاتي توانستم  كردم,

نمايم/ گردآوري دارم, ايمان آن درستي و بهصحت
همواره آدم[ع] زمان از كه است اين گنابادي صوفيان اعتقادي اصلي تعاليم
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وي طÇريق از را خود پيام خداوند كه است داشته حضور زمين روي در نفر يك
را خÇداونÇد مÇيتوان كÇه اوست طÇريق از تنها و است, نموده ابالغ بشر به ابناي
زنÇجيره, ايÇن در فرد نخستين ميشود/ خوانده "پير" يا "قطب" فرد اين شناخت/
اين كÇه تا رسيد ديگر پيامبر به پيامبر يك از الهي ة عطي اين و بود آدم[ع] خود
تÇعميددهنده يÇحيي از را آن خÇود تÇعميد غسÇل مراسÇم در عيسي[ع] [حضرت]

يك بÇه پÇطرس از و پÇطرس به عيسي[ع] [حضرت] از ه عطي اين نمود/ دريافت
اين تا است رسيده ثبت به فه متصو كتب در ايشان اسامي كه شد داده افرادي رشته
جÇانشين دوازدهمين را وي شيعيان ( كه علي[ع] [حضرت] پدر ابوطالب, به  كه
[حضرت] به شده ياد ه عطي ابوطالب, از بعد رسيد/ ميدانند) عيسي[ع] [حضرت]

شد///> سپرده شيعيان ه مÄا ديگر و علي[ع] [حضرت] به سپس د[ص], محم
يÇا جÇامه سÇلسله اين پيروان است/ گرديده منع گدايي گنابادي, سلسلة <در
كÇه ايÇن جز به ندارند سازد متمايز مسلمانان ديگر از را آنان كه ي خاص وضعيت
در كه خا كساري موبلند دراويش برعكس اما نميكنند/ كوتاه را خود شاربهاي
سلسلة پيروان ميگيرند, بهدست گدايي كشكول و ميشوند يافت ايران نقاط همة
مÇيان مينمايند/ كوتاه اسالم شرع مطابق را خويش صورت و سر موي  گنابادي
مÇيخورد/ بÇهچشم بÇااليي بسÇيار همكاري و برادري روحية سلسله اين پيروان
برخالف ميشود/ جمعآوري مستمند برادران براي ي خاص اعانات اوقات  گاهي

نميكنند///> ه تقي آنان بهاييها,
به ورود لذا ميآيندو بهحساب ناپا ك ايران شيعه مسلمانان نظر از <مسيحيان
آنÇان بÇراي مÇذهبي اجÇتماعات در يÇافتن حÇضور يÇا ه لميÇع مÇدارس يا مساجد
هÇم آمÇد ديÇدنم به عماد شيخ همسايهام, كه هنگامي بنابراين نيست/ امكانپذير
امشب و است پنجشنبه "امروز گفت: او كه چرا گشتم خوشحال هم و شگفتزده
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نمايي/" شركت آن در ميتواني بخواهي ا گر هم تو دارند, مجلس من خانه در فقرا
من حضور با و بوده بتر متعص خود شيخ از اخوان از برخي مبادا كه ترسيدم ابتدا
پÇا ك را كÇتاب" "اهÇل فÇقرا هÇمة كÇه كÇرد تأ كÇيد نامبرده ولي نمايند, مخالفت
آن از پÇذيرفتم/ ميل كمال با هم من داشت/ نخواهد وجود مخالفتي و ميشمارند
به مرا فقرا از برخي و ميكردم شركت جمعه شب فقري مجالس در هفته همه پس
ديگÇران منازل در هفته ديگر شبهاي بعضي كه مجالسي در حضور عدم خاطر

ميكردند///> سرزنش ميشد, برگزار
آن يكنواختي از بهزودي من ا گرچه و بود غيررسمي بسيار مجلس <اين
ميبردند/ ت لذ Âكام آن از حاضر دراويش معلوم قرار از اما بود رفته سر حوصلهام
درنÇتيجه نÇدارد, وجÇود چÇندانÇي هÇمدلي و ت وÇاخ يا معنويت رسمي اسالم در
و مÇيسازد بÇرآورده را شÇده احسÇاس ت شد به نياز اين فقري مجالس برگزاري
اسÇالم در مÇيتوان كÇه است مسÇيحي همدلي و ت اخو به رويكرد نزديكترين

كرد///> مشاهده
برد/ پي نميتوان خداوند حقيقي ذات كنه به كه است اين ف تصو تعاليم <از
است/ نرسيده ما دست به تا كنون آن از خبري هيچ كه است قلمرويي الهي, قلمرو
و آمد پديد كل عقل مشيت, از و گرديد صادر مشيت ناشناخته, قلمرو اين از ولي
پديدار ميكنيم زندگي آن در كه ياي ماد عالم سپس و مالÄكه عالم مراتبي, از بعد
و اسÇما¾ هÇمة مشÇيت, مقام در ناشناخته/ خداي جانب از است فيضي كه  گشت
مشيت اين ناميد/ خداوند را آن ميتوان بهدرستي لذا و دارند وجود الهي صفات
يك كانون در آن اشعة كه وقتي تا ولي ميتابد ما دنياي بر خورشيد نور همچون
آشكار و روشن ما بر كه است آنگاه و گردد ص مشخ نميتواند نشود جمع هبين ذر
هست جهان جاي همه همهچيزو در كه است خداوند تجلي همانا مشيت ميگردد/
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انسÇاني حضور شود, ص مشخ آدميان بر تا ميگردد متمركز آن در كه هبيني ذر و
روي در فÇردي بÇايد دورهاي و عصر هر در اينرو, از است/ ولي يا امام پيامبر,
طريق از تنها و گردد متمركز او وجود در الهي اشعة كه باشد داشته حضور زمين
ديگري هبين ذر اما بشكند هبين ذر يك شايد شناخت/ را خداي ميتوان كه اوست
ولي بÇرود, دنÇيا از است مÇمكن امام يا پيامبر يك بگيرد/ را آن جاي كه هست

بشود///> وي جايگزين كه هست ديگري امام يا پيامبر همواره
روي در خÇداونÇد نÇمايندة يÇعني "ولي" پذيرفتن همانا اسالم اساسي <ركن
بÇا و نÇميشود واقÇع حÇق درگÇاه مÇقبول عبادتي هيچ واليت, بدون است/ زمين
عÇدم مگÇر ميبخشد را گناهان همة خداوند نميباشد/ مردود عملي هيچ واليت,
و عام بيعت يك ا كرم[ص] رسول زمان در كه ميشود گفته ولي را/ واليت قبول
وي, نخستين خليفة سه و د[ص] محم [حضرت] داشت/ وجود خاص بيعت يك
اسÇالم سÇياسي احكÇام رعÇايت و عÇام بÇيعت بÇه شÇمشير زور بÇه حÇتي را مردم
هزاران با و بود خانهنشين علي[ع] [حضرت] سالها اين تمام در ولي واميداشتند/
در Hتقريب كه تصويري ميآورد/ بهجا خاص بيعت مختلف, نقاط از خداجو انسان
آن برگهاي و شاخ و درخت تصوير ميخورد, بهچشم صفحاتواليتنامه تمام
مÇيآورد/ بÇار بÇه تÇلخ ميوة كه است خبيثي شجرة بهمنزلة گناهكار انسان است/
را نÇامطلوب شÇاخههاي كه است باغباني بهمنزلة اسالم شريعت شمشير با پيامبر
ديگري باغبان "ولي" ميسازد/ فراهم را شاخهها ة بقي رشد موجبات و ميكند قطع
ميزند پيوند بدسرشت انسان درخت ساقة به را الهي شجرة از شاخههايي كه است
با مÆمن فرد كه ميگيرد صورت هنگامي پيوند اين و آورد; بهبار مطلوب ميوة تا
بهسوي و بترساند را انسانها بايد پيامبر آورد/ بهجاي خاص بيعت راستين, ولي
خÇود اما سازد, آماده "ولي" نزد به رفتن براي را آنان و نمايد هدايت رستگاري
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كÇه است ايÇن ايÇنباره در عÇرفاني صÇحيح نÇظر است/ شÇده سو¾تفاهم دچار ميلر نيز اينجا در /1
در واليت جÇنبة بود/ ولي فقط حضرتعلي(ع) اما "ولي", هم و بود نبي هم محمد(ص) حضرت
الحÇقي لي ا جÇنبة واليت و الخلقي لي ا جنبة ت نبو كه چرا است وي ت نبو جنبة از اشرف نبي يك

است/ ولي از اشرف واليت سمت بر اضافه ت نبو سمت حايزبودن بهلحاظ نبي شخص اما است/

از كماهميتتر د[ص] محم [حضرت] كار نميبخشد/1 آنان به تازهاي حيات موي
"ولي" بÇراي مÇردم سÇاختن آمÇاده بÇراي پيامبر زيرا بود علي[ع] [حضرت]  كار

بود/ شده فرستاده
شÇرط يك ايÇمان است/ ولي بÇا بÇيعت همانا رستگاري و نجات شرط تنها
[شريفه]قرآن آيه اين معني است/ بيعت حاصل ديگر فضايل همة و ايمان نيست;
الهي شجرة پيوندخوردن همين ميشود" وارد انسانها قلب به "ايمان كه [مجيد]

كÇه وقÇتي است/ آن تÇلخ مÇيوههاي ساختن شيرين و بدسرشت انسان درخت به
ولي بÇهدست دست و مÇينمايد بÇيعت و مÇيكند تÇوبه خÇويش گناهان از انسان
با و خالي پليديها از قلب آن طي كه ميشود آغاز او قلب در فرآيندي ميدهد,
صوفيان و است علي[ع] [حضرت] به عشق عشق, اين ميگردد/ پر محبت و عشق
دل در را علي[ع] [حضرت] عشق "هركس كه ميكنند نقل را حديث اين همواره
جن انسو گناهان ويبار ا گر ي حت" ديد", نخواهد صدمه گناهي هيچ به باشد داشته
بÇه عشق سرانجام و رسيد نخواهد وي به گزندي هيچ باشد, داشته دوش بر نيز را
هÇمة فÇردي چÇنانچه و داشت/ برخواهÇد ميان از را آنها همة علي[ع] [حضرت]

پÇذيرفته او از عبادتي هيچ نكند, بيعت اما دهد, انجام را جن و انس عبادتهاي
پÇيوند كÇه را فÇردي نÇميتوانÇد خداوند يافت/" نخواهد راه بهشت به او و نيست
خورده پيوند خدا به فردي چنين كه چرا نمايد, مجازات است, رسيده او به واليت
فÇردي چنين كه نيز گناهي هر كند/ مجازات را خودش نميتواند خداوند و است
بد همچنان قديمي درخت ساقة برد/ نخواهد بين از را مزبور پيوند شود, مرتكب
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ط وسÇت ميرسد شاخهها به آن طريق از كه غذايياي مواد و آب اما ميماند باقي
خداوند به فرد كه آنجا از و ميآورد/ بهبار مطلوب ميوة و ميگردد پا ك برگها
او براي چيزي هر و است الهي عملي دهد, انجام كه كاري هر است خورده پيوند

ايÇن اصÇلي مÇعناي كÇه درحÇالي است/ تÖÃ ش ما Öل م Öاع ف تÖف رع اذا مشÇهور حÇديث ميلر منظور Gظاهر /1
بكني هرچه ديگر شدي شر و خير داناي و رسيدي حق معرفت مقام به وقتي كه است اين حديث
به عامل خير به عارف ميگفت افالطون كه همانطور نميزند/ سر شري تو از Áاصو و است خير

است/ خير

خÇدا از كند, بدگويي است كرده بيعت كه فردي از كسي ا گر لذا, است/1 مشروع
ميكند/ بدگويي

علي به عشق كه مزبور تعاليم از منطقي نتيجه گيري اين با صوفيان از برخي
ولي مÇيشوند/ گÇناهي هÇر مÇرتكب بÇرسند, مجازات به آنها كه گذاشت نخواهد
اين بر آنان نميشوند/ خطايي چنين مرتكب Gظاهر گنابادي دراويش يا صوفيان
بايد الهي اوصاف خوب, شاخههاي به خوردن پيوند طريق از كه ميورزند تأ كيد
علي[ع] [حضرت] به عشق كه معتقدند گناباد صوفيان گردد/ تثبيت انسان قلب در
روحانياي سرگذشت عماد شيخ بشود/ گناه مرتكب انسان كه ميشود آن از مانع
آن, از پيش بود/ نهاده طريقت وادي در پيشقدم سال چند كه كرد بازگو برايم را
بÇه پÇيوستن و ف تشر از پس ولي بود/ شده مرتكب بسياري گناهان و خطاها او
بÇه و بÇرداشت دست گÇذشتهاش خالف اعمال تمام از سلسله, اين مريدان جمع
مسÇلمانان هاي عد تي, مد از بعد گرديد/ بدل درستكرداري و صداقت از الگويي
بÇه او روزي, نÇمايد/ تÇوبه خويش اشتباه از تا گذاردند فشار تحت را وي قشري
تن به از قبل من كه ميدانيد شما <همة داشت: اظهار و نشست منبر بر رفت, مسجد
چه گونه آن از بعد كه ميدانيد نيز و بودم انساني چه گونه ف, تصو خرقة  كردن
بÇه و مÇيكنم توبه شدهام درويش كه اين از من بخواهيد, شما ا گر شدهام/ انساني
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در حاضران نكنم?> يا بكنم توبه من كه بگوييد حال ميگردم/ باز گذشتهام زندگي
نكند/ توبه كه خواستند او از مسجد

كلي بهطور سلسله اين پيروان ات اخالقي كه است درست Âكام من, اعتقاد به
هÇيچ GاهرÇظ شÇيعي, اسÇالم در زيÇرا است/ بهتر غيرصوفي, شيعيان ات اخالقي از
رسمي اسالم ندارد/ وجود گناه قدرت از نجات يا دين به ف تشر لزوم از ري تصو
گناهكاران به كه وعدهاي تنها و ميورزد تأ كيد احكام از ظاهري متابعت بر Hصرف
يك ولزوم قلب ل تحو برلزوم فه متصو ولي است/ قيامت روز در شفاعت ميدهد
حÇق راه سÇالكان بÇه آنÇان ميورزند/ تأ كيد گناه قيد از رهايي براي الهي قدرت
نÇمايند/ اسÇتغاثه خÇداونÇد درگاه به و برخيزند خواب از سحرگاهان كه ميگويند
خواهÇد هدايت بشود, راهنمايشان كه فردي بهسوي را آنان خداوند قطع, بهطور
را او شيخ ندهد, نشان خود از كاملتر زندگي يك به عالقهاي كسي چنانچه و  كرد/
بÇيان ديÇني ف رÇتش دربÇارة صÇوفيان كÇه داسÇتانهايي برخي پذيرفت/ نخواهد
آشنايي آن با غربيها ما كه مسيحيان, ميان در ف تشر از داستانهايي با ميدارند

دارند/ شباهت داريم,  كامل
گرچه ماند/ من نزد ساعت سه ت مد و آمد من خانة به عماد شيخ شب, يك
بسÇيار بÇلكه نشÇدم نÇاراحت نهتنها من اما بود, ديرهنگام و گذشته شب از پاسي
وي خÇود شÇدن درويش دربÇارة جÇالبي بسيار اطالعات كه چرا شدم نيز خشنود
فÇيلسوف سÇبزواري, هادي الÇم حÇاج مÇن <پدربزرگ گفت: او آوردم/ بهدست
مÇرا فÇلسفه خÇوانÇدن ولي بياموزم/ فلسفه تا فرستادند مدرسه به مرا بود/ معروف
پنج ت مد شدمو بهايي دوستانم از يكي تأثير تحت سالگي, بيست در نكرد/ ارضا
بÇهدنبالش كÇه مÇعرفتي و الهي حيات از آنجا در ولي ماندم باقي حال اين بر سال
ميگذراندم فال كتباريرا زندگيكثيفو تريا كشدمو گرفتار نيافتم/ اثري بودم,
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بايستي همواره كه بودم شنيده حكما از كنم/ پيدا كجا در را نجات راه نميدانستم و
ايÇن كه اين از ولي باشد داشته وجود زمين روي در خداوند طرف از نمايندهاي
شدم آشنا درويشي با سرانجام, نداشتم/ خبري ميكند, زندگي كجا و كيست نماينده
اهÇل از آن از پÇيش مÇيكند/ زندگي گناباد در موردنظرم شخص گفت, من به  كه
اهميت كه بودند بيسواد افرادي رهبرانشان اعظم بخش كه چرا بودم بيزار ف تصو
قطب با تا شدم گناباد راهي بار يك ولي نميشدند/ قايل علم و فلسفه براي چنداني
نÇزد سال هفت ت مد او نمايم/ ديدار سلطان مال حاج [جناب] يعني آنجا دراويش
هستم, هادي مال حاج نوة من دانست كه هنگامي لذا و بود كرده ذ تلم من پدربزرگ
شÇهر ايÇن دراويش بÇا كÇردم سعي كرد/ برخورد من با محبت و احترام درنهايت
مÇن بÇه چيزي آنان از هيچكدام ولي گردم باخبر باورهايشان از و كنم  گفتوگو
سلطان مال حاج از بنابراين ميدادند/ ارجاع خويش قطب به مرا Hصرف و نميگفتند
درخواست خوشرويي كمال با وي بكنم/ وي با خصوصي ديداري كه كردم تقاضا
سÇحرخÇيز كÇه فرمود بكنم, بايد چه كه پرسيدم او از كه هنگامي كرد/ اجابت مرا
ميتواند خداوند فقط زيرا كند هدايت مرا كه بخواهم خداوند از شب دل در و باشم
وي, دستور مطابق نميتوانستم و بودم تريا ك اسير من ولي بنماياند/ من به را راه
ديگÇر بار نكردم/ احساس تغييري هيچ من و گذشت روزي چند باشم/ سحرخيز
بÇيدار سÇحر گÇفتم كÇه هÇمانگونه به "آيا پرسيد: من از شدم/ وي دامان به دست
از ديگر بار او و خير/ كه كردم اعتراف ميكني?" رازونياز خدا درگاه به و ميشوي
همه گناباد صوفيان مكتب در نمايم/ استغاثه خدا درگاه به و بروم كه خواست من
خواستم ايشان از برخي از لذا ميخوانند/ نماز و برميخيزند خواب از زود صبح
بÇا نيز من ديدم, رازونياز حال در را آنان كه وقتي كنند/ بيدار مرا سحر هنگام  كه
گريه حال در پيوسته روز چند تا داد/ دست من به گريه حالت شدم/ همصدا ايشان
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زبÇان بÇر نميتوانم را آن كه داشتم معنوي مشاهداتي ت مد اين در بودم/ زاري و
ميشوم/ كشيده او بهسوي Gشديد كه كردم احساس من و آمد من نزد قطب آورم/
داشÇته قÇرار تكÇريم و احترام مورد كه اين به ديگر و بودم گشته بيخود خود از
و مÇيگشتم روان بÇهدنبالش مÇيرفت قÇطب كه جÇا هر نميدادم/ تÇي اهمي باشم,
را خÇود كÇه چÇرا مÇيساختم پÇنهان گÇوشهاي در را خÇود مÇينشست, كÇه هرگاه
خÇصوصي بÇهطور مرا سلطان مال حاج ديگر بار ميدانستم/ مخلوقات پستترين
و گÇذاشÇتم كÇنار را تÇريا ك يÇافتم, دست خÇويش مقصود به پذيرفت/ بهحضور
كÇه نميشد باورشان ديدند, مرا همشهريانم كه وقتي نمودم/ مراجعت به سبزوار
پÇيدا تÇازهاي شÇخصيت مÇن كÇه مÇيگفتند آنÇان بÇاشم/ شده عوض همه اين من

 كردهام///>
را اسالم احكام و الهي پيامبر آخرين را د[ص] محم [حضرت] ف, تصو <اهل
كÇه ايÇنروست از ميدانÇند/ بشر ابناي هدايت براي خداوند ل نزÔم وحي آخرين
كه است اين دارد ضرورت كه چيزي تنها ندارند/ را تازهاي دين ظهور انتظار آنان
مردم براي را كهقرآن باشد داشته حضور "ولي" يك بايد زمانهاي و عصر هر در
پÇي واقعيقرآن مفاهيم به نميتوانند مردم معلمي, چنين بدون زيرا نمايد, تبيين
كه است نوشته عربي زبان به ازقرآن جامعي تفسير سلطانعليشاه [جناب] ببرند/
احكام است/ گنابادي دراويش راهنمايي اختالف, مورد تفسيرهاي همة ميان در
واقÇعي جÇوهر بÇه نسÇبت آنÇها زيÇرا شود رعايت بايد اسالم ظاهري تكاليف و
پÇوست بÇدون هÇيچگاه مغز و آن مغز به نسبت هستند گردو پوستة مثل مذهب,
ميخورد/ سوختن درد به فقط نداردو ارزشي هيچ مغز بدون پوسته ولي نميباشد/
نÇيز نÇدارنÇد بÇيعت خدا ولي با اما ميكنند حفظ را دين ظاهر كه كساني وضعيت
بيعت و جسم بهمنزلة عبادات ظاهر ميآوريم: ديگري مثال است/ منوال بههمين
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حÇالت بهزودي روح بدون جسم كه همانگونه به است/ روح بهمنزلة خدا ولي با
اعÇمالي نيز, معنويت از عاري و ظاهري عبادات ميكند, پيدا نامطبوعي و زننده
جÇهان ايÇن در دارايÇي و زنÇدگي حفظ براي اسالم احكام ميگردد/ ي تلق بيهوده
طريق از فقط ارزش اين ندارند/ ارزش هاي ذر آخرت جهان در اما دارند ضرورت

است/ حصول قابل واليت پذيرش
زمÇينة در بÇيشتري جÇديت ديگÇر سÇلسلههاي با مقايسه در گناباد صوفيان
[جÇناب] مÇيدهند/ بÇهخرج آن تكÇاليف آوردن بهجاي و اسالم احكام رعايت
را شيعي اسالم احكام كه است نگاشته صفحه 1ë0 حدود در رسالهاي نورعليشاه
نÇماز, درخÇصوص را احكام اين بايد حق راه سالك مينمايد/ تشريح بهاختصار
بÇندد/ بÇه كÇار HيقÇدق غÇيره و طÇالق ازدواج, غسÇل, حÇج, جÇهاد, زكات, روزه,
رعايت به د مقي ديگر مسلمانان همة مثل نيز ف تصو اهل كه ميبينيم بدينترتيب
كÇه است آبي بهمنزلة احكام اين رعايت كه معتقدند آنان هستند/ مختلف احكام
را آنها است ممكن انسان اما ميگردد, الهي پيوند شدن پژمرده و خشك از مانع
حالي در زيرا ميسازد/ نابود را آن بوزد, جانداري هر بر كه بداند مشرق باد بهمثابة

ايÇنكه با حتي كه است ف تصو بزرگان اعتقادات مقام صريح مخالف و غلط درصد صد نظر اين /1
نميدادند/ فتوا بودند, رسيده اجتهاد عاليه مقامات به آنان از بعضي

جزÄي, موارد در جز به دارد,1 را اسالم احكام تغيير قدرت بخواهد, ا گر قطب  كه
از قÇبل نÇيت ميگويد نورعليشاه [جناب] مثال, بهطور نميدهد/ آنها در تغييري

چÇنانكه است نÇورعليشاه آقÇاي مرحوم جمله از ف تصو بزرگان نظر خالف Âكام نيز قول اين /2
بايد عبادتي هر و نماز <اعمال ميفرمايد: تصريح (ë2 ص سنگي, (چاپ ديه محم رسالة در آنجناب
غÇير در و بود نخواهد عبادت اين بدون كه باشد خدايي امر امتثال و خدا اطاعت قصد و التفات با
عÇبادت بÇاشد, نÇيت ايÇن بÇا ا گر هم عبادات غير همان ا گرچه نيست الزم قصد اين ره مقر عبادات

بود>/ خواهد

او مÇيدانÇد/ پÇا ك را كÇتاب اهل وي شيعه, تعاليم برخالف نيست/2 واجب نماز
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حرام اما است نكوهيده طالق و همسري چند وي, نظر از ميداند/ حرام را تريا ك
نيست///>

افرادي انديشة و تفكر درعهدجديدبر موجود مسيحي تعاليم شك <بدون
ا كÇثر ولي است گÇذارده شÇديد تأثيري عماد شيخ و سلطانعليشاه [جناب] چون
شÇديد ظÇلمت در بسÇته پا و دست همچنان ايران در ف تصو سلسلههاي پيروان
بÇر ف صوÇت تأثÇير دربÇارة مقاله اين خواننده كه آن خاطر به و دارند/ قرار اسالم
نشود, خوشبين اندازه از بيش ميكنند, طريق طي راه اين در كه كساني زندگاني
آن از يكي از ميكنم/ بازگو گرويدهاند مسيحيت به كه را سابق صوفي دو اظهارات
كرد بيعت كه آن از بعد كه ميشناسي را درويشي يا صوفي هيچ "آيا پرسيدم, دو
گÇفت: پÇاسخ در بÇاشد"/ كرده شروع را تازهاي حيات و گذارده كنار را  گناهانش
كه ميشناسي را درويشي يا صوفي هيچ "آيا پرسيدم: ديگري از كس"/ هيچ "خير/
براي راهي ف تصو بود/ منفي نيز سÆال اين پاسخ نمايد?" عمل ميگويد آنچه به
آنÇان بÇه را اسÇالم پÇوچي HرفÇص بÇلكه نÇميدهد اراÇÄه بشÇر نجات و رستگاري
بÇهوجود آنÇان در را كÇاملتر و مÇعنويتر حÇياتي به رسيدن عطش و مينماياند
مÇذهبي فÇرقه هÇر پÇيروان از بÇيش ف صوÇت اهل كه باورم اين بر من و ميآورد

نزديكاند/> مسيح[ع] [حضرت] پادشاهي به امروز ايران در ديگري
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پادري گزارشيازرسالةرد 

اسفنديار محمودرضا

مÆلف في معر /1

بÇه مÇوصوف عÇتبات) در قمري 123ê (وفات اصفهاني دحسين محم شيخ
بود/ قاجاريه اوايل علماي و عرفا اجلة از حسينعليشاه به ملقب و ين زينالد شيخ
عÇلوم كسب از پس او كÇردهانÇد/ في عرÇم طريقت و شريعت جامع را او تذكرهها
و نÇهاد طريقت وادي در پاي خود زمان بزرگ مجتهدين و علما نزد در اسالمي
نÇورعليشاه دست بÇه وي بÇهدستور و گÇرديد نايل دكني معصومعليشاه بهخدمت
و سلوك و سير به نورعليشاه مرحوم تحتنظر و يافت ذ كر و توبه تلقين اصفهاني
به حال, اين با ولي آمد نايل بلند بهمقامي نيز طريقت در و پرداخت نفس تزكية
و عالم يك جايگاه در همواره و نشد خارج علما زي از هيچگاه خود مراد فرمودة
مباحثة و درس به همواره و نبود فروگزار شريعت دقايق از هاي ذر فاضل مجتهد
اصÇفهاني, نÇورعليشاه فÇوت از پس داشت/ اشÇÇتغال وعÇÇظ مÇÇجالس و عÇÇلمي
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بÇه وي وظÇايف نÇعمتاللÇهي, سلسلة وقت قطب دكني رضاعليشاه شيخالمشايخ
طÇريقت سÇالكان امÇور ادارة بÇه و شد او جانشين و ل محو حسينعليشاه مرحوم

رسيد/ سلسله قطبيت بهمقام دكني رضاعليشاه درگذشت از پس و گماشت همت
تÇا بÇدخواهÇان حتي و نبود درامان ظاهر اهل آزار از هيچگاه حسينعليشاه
موضوع سرانجام اما و كردند بدگمان او به را قاجار فتحعليشاه كه رفتنÇد پيش آنجا

كنيد: رجوع منابع اين به حسينعليشاه احوال و آثار دربارة بيشتر اطالع براي /1
هÇمو, ; 81 Ç 3 صÇص بÇيتا, تÇهران, سÇنايي, ياحه, الس بستان (مستعليشاه), زينالعابدين شيرواني,
Çياحه, الس حÇداÇÄق هÇمو, ;ìêì Ç 8 صÇص بÇيتا, تÇهران, سعدي, رباني, حامد بهتصحيح ياحه, رياضالس

در), بالصÄنا) شيرازي معصوم محمد ;32 ,19 Ç 21 صص ش, 13ê8 تهران, دانشگاه چاپ سازمان
/220 Ç 232 صص ,3 ج بيتا, تهران, سنايي, محجوب, دجعفر محم بهتصحيح اÄقالحقاÄق, طر

نرسيد/1 گزندي بزرگوار آن به و يافت فيصله
بÇه پاسخ در پادري بهرد موسوم است رسالهاي حسينعليشاه آثار جمله از
رسÇاله ايÇن در مÆÇلف اسÇالم/ ضد بر پادري مارتين هنري اعتراضات و شبهات
مسÇيحي مبلغ و كشيش اين ايرادات و اشكاالت به مستدل نحو به است  كوشيده
جÇمله از <و گÇويد: يه رد اين تأليف سبب در صاحبطراÄقالحقاÄق گويد/ پاسخ
مÇارتين هنري حكيم فتنة و حادثه آمده بهظهور سنوات اين در كه ملتي واقعات
آيÇات بر اعتراض و مرتبت ختمي حضرت ت نبو انكار مقام در نصراني پادري
و اعÇالم عÇلماي بÇا مÇعارضه و مناقشه به اصفهان شهر در برآمده,/// مجيد قرآن
حÇاجي الكÇاملين قÇطب والطÇريقه الشريع¹ كهف جناب درآمده, اسالم حكماي
رويم, آتش در تو و من بيا دي, محم من و عيسوي تو كه فرمودند او به اصفهاني
را او عÇلم بÇه كه ميخواهد وي از پادري است/ حق بر او مذهب نسوخت كه هر

/227 ص الحقاÄق, طراÄق /2

ميدهند/>2 جواب بهيك يك كرده, عنوان را او مباحث نيز آنجناب كند, مجاب
به پاسخ در كه است آثاري اغلب منبع اثر اين كه است اين در رساله اين اهميت
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همانجا/ /1

است/1 درآمده تحرير رشتة به مارتين هنري

2. Henry Martin

ميالدي) 1812 Ç 1781) پادري2 مارتين هنري /2

بÇه م/ 180ë . ق/ 1220 سÇال در مÇارتين هÇنري انگÇليسي مÇبلغ و  كشيش
مسÆوالن حمايت تحت او كرد/ ترجمه فارسي به وعهدجديدرا رفت هندوستان
اهداف خدمت در كه بابت اين از مارتين هنري خود گويا بود/ شرقي هند  كمپاني
و ترجمه و مسيحيت ترويج براي او نبود/ راضي چندان بود كمپاني اين استعماري
چندين منظور اين براي و داشت وافر عالقهاي و شوق و شور كتابمقدس نشر
زمÇان در مارتين بود/ فرا گرفته بهخوبي را تركي و عربي و فارسي جمله از زبان

3. Goreousely

و ايÇران در انگليس سفير گوراوزلي3 حمايت با و آمد ايران به هند از فتحعليشاه

4. John Malcom

و عÇالمان بÇا مسÇيحيت تÇرويج بÇراي اصÇفهان و شÇيراز و تهران در لÖكÔم4 جان م
نÇظر اخÇتالف از منظور اين براي كوشيد و كرد مناظره شيعي عارفان و حكيمان
نÇوشت/ هÇم ف صوÇت رد در رسÇالهاي حÇتي و كÇند اسÇتفاده فÇقيهان و صÇوفيان

كنيد: رجوع منابع اين به او اليتهاي فع و مارتين هنري دربارة بيشتر اطالع براي /ë
نÇخستين عبدالهادي, حاÄري, ;13ê1 نورجهان, تهران, آذري, سهيل ترجمة مارتين, هنري ورا, اردلي,
دنÇيس, رايت, ;13ì7 امÇيركبير, تÇهران, غÇرب, بورژوازي ن تمد رويه دو با ايران انديشه@گران روياروييهاي

ش; 13ë7 تÇهران افشÇار, صÇدري غÇالمحسين تÇرجÇمة قÇاجار, پÇادشاهان روزگار در ايران در انگليسيان

تÇهران, ايÇران, مÇعاصر تاريخ مطالعات سة سÆم كليسا, تبليغي انجمن اليت فع بر پژوهشي صفورا, برومند,
همچنينر/ ك: /1381

Water fie ld, R obin E ., Christians in Persia, London , G eorge Allen & U nwin ,

1973.

ههاي يÇوابÇج و بÇرانگÇيخت5 را فÇراوانÇي وا كÇنشهاي ايران, در او اليتهاي فع
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از بÇود, يÇافته شهرت بهميزانالحق كه اسالم ضد بر او يه رد به پاسخ در فراواني
رشÇتة بÇه ÇÇ ه يخيÇش و حكÇما فقها, ه, صوفي از اعم ÇÇ شيعه گروههاي اغلب سوي

صÇص ,10 ج طهرانÇي, آقابزرگ نوشتة الشيعه تصانيف الي الذريعه كتاب در يهها رد اين از فهرستي /1
است/ آمده 3êê Ç 3ê3 صص ,ë ج مدرس, علي محمد تأليف االدب, ريحان¹ همچنين و 21ë Ç 21ê

درآمد/1 تحرير

نسخه في معر /3

دست آن بÇه نگÇارنده كÇه حسينعليشاه پادريمرحوم رسالةرد نسخة تنها

رد در رسÇاله است: زيÇر صات خÇمش بÇه رضÇوي قدس آستان نسخة است, يافته
/ì91ì شمارة به برگ, 111 ,(123ë (ذيقعده سطري, 12 نستعليق, فارسي, پادري,

كتاباصÇولالفÇصول در حسينعليشاه مرحوم جواب و پادري مباحث كل ه البت
مÇندرج مÇيباشد, مجلس كتابخانة در مخطوط بهصورت كه هدايت رضاقليخان
است/ شده ذ كر 230 Ç 227 صص كتابطراÄقالحقاÄق, در نيز آن از جزÄي و است
فهرست در كه است ه الخاص ¸ اثباتالنبو بهنام پادري رد در ديگري رسالة
كÇبودرآهÇنگي دجعفرخان محم حاج به منسوب رضوي قدس آستان خطي نسخ
اصÇفهاني, حسÇينعليشاه مÇرحÇوم طÇريقتي جÇانشين مÇجذوبعليشاه, به ملقب
تÇحقيق بÇنابر ولي بÇاشد حسÇينعليشاه رساله همين ميرفت احتمال كه ميباشد

صÇفحة ,1377 تÇهران, اصفهاني, ناجي حامد تصحيح مجذوبيه, رساÄل كبودرآهنگي, دجعفر محم /2
چهار/ و سي

است/ كرمانشاهي دعلي محم ية رد اصفهاني2 ناجي حامد آقاي

رساله متن از گزارشي و في معر

مÆلف ميشود/ آغاز بيت(ع) اهل و پيامبر(ص) الهي, ثناي و حمد با متن
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را مÇيرزا عÇباس وليÇعهدش او مساعي و ميپردازد فتحعليشاه از تمجيد به سپس
به (اشاره ملت و دين دشمنان ضد بر جنگ و جهاد و ايران از خطرات دفع براي
و فÇرانسÇه مÇانند اسÇتعمارگر دول ه وجÇت نÇيز و است روس و ايÇران جÇنگهاي
اين تأليف بيان در آنگاه الف)/ 2) مينهد/ ارج دوره) اين در ايران به انگلستان
روي از كÇه مÇارتين هÇنري بÇيهودة" "اعÇتراضÇات به پاسخ براي ميگويد: رساله
مÇعجزات و مÇبين قÇرآن اعجاز به "نسبت شيطاني", وساوس و نفساني "هواجس
اجابت در و ب) 2) است, درآورده تحرير رشتة به را چند رساالتي بيين" خاتمالن
به شبهات و اعتراضات اين جواب نگارش براي دوستان از بعضي درخواست به

الف) 3) است/ يازيده دست كار اين
و عامه ت نبو ه, عقلي مة مقد دو مبتنيبر اسالم دين اصول اثبات از پس مÆلف
بÇراي نÇقلي داليÇل و مات مقد از كه ميگويد وي ميخواند/ اثبات قابل را ه خاص
و كÇيش هÇر از شÇنوندهاي هÇر براي او استدالل تا است نجسته بهره عا مد اثبات

ب) 3) باشد/ قبول قابل مذهب

سر را پادري <ا گر ميگويد: مارتين هنري به ماتيخطاب مقد ازبيان ويپس
جÇميع در دي حمÇم مسÇتطاب جناب ت نبو عاي اد كه نمايد تأمل باشد دينداري
مشÇاهدين نÇزد مÇعجزات اظÇهار و نيست برهان به احتياج و ثابت بهتواتر اديان
ايÇمان بÇهشرف ايÇقان و علم روي از ايشان از بعضي گرديده مشاهد عا اد برطبق
خÇود كÇفر بر و منكر عناد, و غرض روي از بدنهاد طايفهاي و گرديدند ف مشر
سمت به سرور آن چون و كردند پيشنهاد را فساد و فتنه بنياد نموده اعتماد اظهار
كرامت او به باقيه معجزه م تقد ما انبيا¾ بر زياده عالم خداوند بود موسوم خاتميت
جاويد معجزة خاتم, پيامبر ت نبو مخالفان به ادامه در است>/ قرآن آن كه فرمود
و الهÇي كÇتاب بÇودن بشري فوق قرآني, آيات استناد به و ميكند يادآوري را او
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الف) 9 ب, 8) ميسازد/ خاطرنشان را آن مثل آوردن از منكران عجز
و تناقض دچار خود اعتراضات در پادري است معتقد حسينعليشاه مرحوم
دين هدم كه دارد اعتراض معجزه تعريف در < گاهي كه چرا است, پريشانگويي
آن لغت در ربط عدم با قرآن فصاحت در يكزمان و مينمايد اديان ساير و خود
توهين آنكه از بيخبر ميشمارد, بيفايده را آن قصص گاهي و مينمايد ض تعر
الف) 10) است>/ موجود همه در قصص اين كه زيرا مينمايد سماويه كتب جميع
فÇقرات از يك هÇر پÇاسخ و پÇادري سÇخنان نÇقل بÇه مات قدÇم اين از پس
مثل نتواند انساني هيچ كه است عادتي خارق معجزه ميگويد: پادري ميپردازد/
پÇاسخ در رسÇاله صاحب ب) 10) است/ پيامبري نشانة كه است اين و آورد آن
بÇهحسب عÇادت خÇارق كه <زيرا نيست مانع معجزه از پادري تعريف ميگويد:
دو هر كه معجزه و كرامت ميان فارق و است سحر و كرامت و معجزه از اعم ظاهر
و عÇا اد بÇه مÇقرون است كرامÇتي معجزه كه است آن بهخداست ب تقر بهواسطة
نÇيز اوصÇيا و غيرانÇبيا بين مقر و صلحا از كه زيرا نيست كرامت شرط عا اد مقارنه
ظÇهور كÇه زيÇرا است مÇحال فاسق و كاذب از آن ظهور و ميشود ظاهر  كرامت
ميان مه مقد اين با مÆلف الف) 11 ب, 10) است>/ ب تقر و تقوا بهواسطة  كرامت
قرب و حق از بÔعد حاصل را سحر و ميگذارد تفاوت ساحر و نبي سحر, و معجزه
با ساحر ندهد اجازه كه است واجب خدا بر ميگويد او الف) 11) ميداند/ شيطان
عي دÇم كÇه است قÇبيح خÇدا از ديگر بهعبارت كند/ گمراه را بندگان كذب عاي اد
عÇادت عÇادت, خÇارق از مÇراد ديگÇر طÇرف از و نكÇند/ رسÇوا را ت نبو  كاذب
و مييابد/ دست آن به الهي تأييد و دعا به انسان آنچه نه است ه طبيعي موجودات
و است سÇنخ ايÇن از و///) القÇمر قÇش اموات, احياي (مانند ت نبو ق مصد معجزة
در حسÇينعليشاه ب) 11) مÇيكند/ تمام نبي ت نبو اثبات در بندگان بر را ت حج
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ميكند/ نقد نيز را معجزه از پادري تعريف اجزاي ديگر ل, او اشكال به پاسخ ادامة
ب) 12)

در آله/// و عليه اهللا صلي ما <نبي ميگويد: ه خاص ت نبو اثبات بيان در مÆلف
است ثÇابت مÇخالف و مÇوافÇق نزد در معني اين و نمود ت نبو عاي اد خود عصر
عادت خارق عا اد اين برطبق نيز و است نكرده تواتر اين انكار دي ح ا و بهتواتر
نيز تواتر اين در و است تواتر سرحد به موافق و مخالف نزد نيز آن و است نموده

الف) 17 ب, 1ì) است>/ نكرده شبهه احدي
مÇيدانÇند سÇحر مقولة از را خاتم پيامبر معجزات كه كساني پاسخ در مÆلف
موافق و مخالف كه را حضرت آن افعال و اخالق سن Ôح و احوال هركس ميگويد
معجزه شده, صادر ايشان از آنچه ميشود معلومش آورد, درنظر معترفاند, آن به
آشكÇار مÇعجزهاي را قÇرآن" مثل به اتيان امكان "عدم مÆلف سحر/ نه است بوده
ديگر معجزة هيچ محال برفرض <ا گر استو كافي او ت نبو اثبات كهبراي ميداند
غÇير و امÇوات احيا¾ و الشمس رد و القمر شق مانند بود نشده ظاهر سرور آن از

الف) 17) نميساخت/ وارد او ت نبو انيت حق اثبات در خللي هيچ آنها>
اتيان كه بيايد شخصي اين از بعد شايد كه مسيحي مارتين شبهه اين به مÆلف
بÇاطل سÇخن اين ميدهد: پاسخ چنين شود ظاهر نبي كذب و نمايد قرآن مثل به
شÇخص آن ظÇهور تا اسالم صدر از خلق جميع از كه است آن مستلزم زيرا است
انجامد) طول به بشر ابنا¾ همه مرگ عالمو انقراض تا چهبسا ( كه فرضي, موهومو

الف) 18) شود/ ساقط تكليف
است جزيي عادت خرق قرآن كه است اين مقوله اين در مارتين ديگر شبهة
ممكن كه چرا بياورد قرآن مثل كه نيست كسي Hمطلق گفت نميتوان يعني كلي, نه
فصاحت فن در كسي ا گر نيز موجودين از و بيايد بهوجود Gبعد كسي چنين است
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<از ميگويد: پاسخ در مÆلف شود/ كار اين به موفق كه است ممكن كند ممارست
اال و است كÇافي مكÇلفين مÇوجودين و قÇرآن معاصرين عجز بودن معجزه براي

مكلفاند انسان فرد هر كه زيرا است محال خدا بر ميآيدو الزم مااليطاق تكليف
بهاشتغال افراد همة فاق بهات موقوف او ت نبو ثبوت هرگاه و نبي دعوت اجابت به
و است مااليطاق تكليف پس نيست مكلف اين مقدور آن و باشد فصاحت بهفن
و نشده زنده مرده هنوز هم سحر فن از كه ميگويد اين از بعد فقره در پادري خود
دÇح است نكÇرده عمل اين ديگري كه مادامي پس است نشده شكافته دريا آب
الف, 22) است>/ بس همين است صادق او بر است كلي عادت خارق كه معجزه

ب)
را قÇرآن بÇاشند بيبهره فصاحت فنون از كه < گروهي آنكه: سخن حاصل
است فصاحت فن فوق آن بالغت كه نميدانند و ميشمارند عرب كالم ساير مانند
نيست/ ممكن باشد شده وحي بشر از فردي بهسوي و باشد كالماهللا آنكه بدون و
به باشند نفساني فاسده اغراض از خالي ا گر فصاحت علم از بيبهره گروهي پس

ب) 2ê) رسانند>/ بهم بودن معجزه به علم فن اهل شهادت
بÇه بÇايد قرآن مثل به اتيان براي كه ميكند توصيه نصراني مارتين به مÆلف
ل توسÇم سÇخنوريانÇد و شعر و بالغت و فصاحت اهل كه عرب نصاراي و يهود
2ë) دادهانÇد/ شÇهادت قÇرآن بودن معجزه به خود عجز با نيز آنان البته كه شود,

الف)
مÇيگويند مسÇلمان مÇتكلمان ا گر كه ميكند مطرح را ديگري شبهة مارتين
چÇرا مÇيكند, هÇدايت را طالبان و رسوا را ت نبو عي مد كاذبان و ساحران خداوند
< گÇفتيم مÇيگويد: پÇاسخ در حسÇينعليشاه يافتهانÇد/ پيرو و رواج باطله مذاهب
كه صدايي هر كه بطالي هر خدا كه نگفتيم مينمايد هدايت را مجاهدلل×ه حقتعالي
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بÇدود صÇدا آن بهسوي فاسد غرض و دنيا طمع به يا كوشش و سعي بدون بشنود
خدا بر اينصورت در كه زيرا نمايد هدايت بگردد آبا ا كابرو پيروي به يا بيتأمل
به كار را ا ك در عقل كه گويند او به است/ تمام او بر خدا حجت و نيست واجب

ب) 29) نكردم?>/ تو اعانت من كه ماندي عاجز و بردي
زمانه شايع فن با متناسب پيامبري هر معجزه كه ديدگاه اين ميگويد مارتين
و قديمي كتب در مطلبي چنين كه چرا است مسلمان خان مور اشتباهات از اوست,
مÆلف ب) 30) است/ نشده نقل نوشتهاند, اروپايي ليه او خان مور كه تاريخهايي
كه است نگفته و ننموده عا اد احدي <بدان كه ميگويد: پادري اشكال اين پاسخ در
هر زيرا است بيمعني التزام اين و باشد شايع فن از بايد ه البت پيغمبري هر معجزة
غÇيرمطابق بÇعضي و است خÇواهش مطابق بعضي دارد بسيار معجزات پيغمبري
شايعه فنون مطابق بعضي و صالح ناقة مانند نبوده هم فني مطابق و شده خواهش
مÇطابق ايÇنها اقÇواي بÇلكه معجزات از بعضي كه است اين گوينده مراد بلكه بوده

الف) 31) است>/ شده واقع شايعه فنون
آن پذيرفتن از نصارا و يهود چرا بود حق اسالم ا گر كه ميكند اشكال پادري
مÇيگويد پاسخ در مÆلف نكرد/ قانع را آنها اسالم پيامبر معجزات و زدند سر باز
امتياز سحر از را نبي معجزات نتوانستند ديگر بعضي آوردند, ايمان آنها از بعضي
بÇه حÇاضر امÇوال دادن دست از خÇوف و دنيا حب بهخاطر ديگر بعضي و دهند
با يهود معامله پادري نظر بطالن اثبات براي ادامه در مÆلف نشدند/ حق تصديق

ب) 33) ميزند/ مثال را او پيروان و ياران و عيسي
مÇيكند في عرÇم شÇمشير زور بÇه را اسÇالم رواج كÇه پادري پاسخ در مÆلف
و ظاهر مردم بر حق كه ميرسيد شمشير به كار هنگامي كه بداند <پادري ميگويد:
نميماند باقي اسالم درحقيقت شبهه و مينمودند مشاهده معجزات و ميشد يقين
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اسÇالم سÇر بÇر لشكÇر مÇعهذا بÇلكه نموده حق انكار فاسده اغراض براي هنوز و
بÇردارنÇد مÇيان از را اسÇالم ديÇن شمشير و زور به كه ميبستند كمر و ميكشيدند
كه است پادري عبارت در كه ضي تعر پس ايشان با قتال به ميشد حكم آنزمان
الف) 3ê) است>/ بيهوده و بيجا ض تعر آن نوشتهاند اسالم كتابهاي در چنانچه
<عجب ميكند: اذعان نيز او علمي فضيلت به پادري سخنان نقد ضمن مÆلف
شÇده>/ ك تمسÇم واهÇيه مات قدÇم ايÇن به كه فضيلت همه اين با پادري از است

(31ب)
انÇبياي مÇعجزات بÇه نسÇبت قÇرآن يÇعني خاتم پيامبر معجزه برتري مÆلف
از بÇيشتر پÇيشين انبياي معجزات كه درحالي ميداند آن بودن عقلي در را پيشين
اشتمال مÆلف اعتقاد به است/ بوده طبيعت عالم در فات تصر و محسوسات جنس
را آن حق در سحر شاÄبة مطويه" اسرار و معاني غرايب و ه ي حق "مضامين بر قرآن

ب) êê) ميسازد/ زايل
درك از را پÇادري و مÇيكند اشÇاره قÇرآن بودن ذوبطون به ادامه در مÆلف
مÆلف بهقول چرا كه ميداند/ معذور آن بلند عميقو معاني دقايقو و قرآن حقايق
نيست معني بدان اين ولي ندارد آن قدسي ساحت در راه و است بيگانه قرآن با او
است عباد عامه تكليف <آنچه يعني محروماند آن ضروري حقايق فهم از عوام  كه
و است مضر را بعضي نيست تكاليف از آنچه و است ظاهر و صريح نص آن در
باطني اسرار فهم مÆلف داشتهاند>/ مستور است اسرار بطون جملة از نافع را بعضي
مÇيدانÇد/ آن نÇواهÇي و اوامر از تخلف عدم و آن ظاهر به عمل گرو در را قرآن

(êêالف)
تاريخي كتب كه ميشود متذكر پادري تاريخگرايي مقابل در رساله صاحب
بÇناي نبايد Hاساس و باشد محكمي دليل معجزات بهوقوع ما ايمان براي نميتواند
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الف) ê7) ساخت/ استوار خان مور كتب و تاريخي مدارك برپاية را ايمان
كه بابلي اسارت ميدارد تحريفكتابمقدساظهار عدم اثبات براي پادري
تحريفتورات در تأثيري پيوست بهوقوع اورشليم به النصر بخت حمله از پس
نيز اسارت ايام در و بازگشتند خود موطن به تي مد از پس يهوديان كه چرا نداشت
از را عبري خط آنان ا گرچه و بودهاند آنان ميان در شريعت حفظ براي پيامبراني
نÇو از "اشÇوريت" يÇعني مÇهاجم قوم بهخط را مضامينتورات همان اما بردند ياد
كÇافي تÇحريفتÇورات عÇدم اثÇبات براي را پادري داليل حسينعليشاه نوشتند/
و نيست آن تحريف عدم بر بودنتوراتدليل مكتوب صرف ميگويد و نميداند
مÇتقلبي چهبسا كه چرا نميكند منظور اين به كمكي نيز نسخههايتورات  كثرت
و باشد كرده وارد آن در يابد فزوني نسخههايتورات آنكه از قبل را خود مطالب
را مÇنتشره كÇتب تÇحريفات كه توانستند كه كجا از آمدند بعد انبيا <ا گر همچنين
ت بوÇن ثÇبوت و باشند نگرويده ايشان بر خلق همة آنكه حال و نمايند برطرف
نÇبي چگÇونه نÇمود نتوانستند مجوس بر را كتاب و دين صاحب اولوالعزم انبياي
كه كتابي تحريف اثبات كه ميتواند است مأمور سابق دين تبليغ به كه غيرمعروف
موسي حقيقت در فقاند مت Âك اسالم اهل اال و نمايند خصم بر شده متداول و معتبر
پس خÇطا, از معصوماند يك هر كه او اوصيا¾ و خود پيغمبر فرمودة از عيسي و
انبيا¾ خود قول و بهتاريخ معجزات اثبات وليكن نيستند ايشان معجزات به محتاج
كÇرده فÇرامÇوش ه المرÇب را عبري خط بنياسراÄيل گفتي اينكه و نمود نميتوانند
كه است غريبي عاي اد بسيار باشد, رفته نظر از هم مضامينتورات اينكه نه بودند
فراموش ه بالمر بود محسوس و بودند نموده ملكه و نموده مشق سالها كه خطي
نشÇده كم و زياده چيزي و نوشتند و داشتند خاطر در را مضامينتورات و  كردند

الف) ê8 Ç الف ê7) است>/ ممتنع بلكه
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مÇيگويد: و مÇيكند ر مقد دخل دفع عيسي(ع) معجزات اثبات براي پادري
بع متت بر كه گوييم ننوشتهاند بيش نفر چهار سه را عيسي معجزات كه گويند <ا گر
احÇوال يعني نوشتهاند را كهانجيل هستند كساني نفر چهار سه اين كه است ظاهر
خÇود آنÇچه در نÇنوشتهانÇد كهانجيل ين حواري بعضي وليكن بهتفصيل را عيسي
و ديديم خود بهچشم و بوديم خود كه نوشتهاند را عيسي معجزات ذ كر نوشتهاند

اروپا /1

اال و است اشهر يورب1 اهل نزد كه است اين دارد تمام اعتباري ايشان اخبار چون
ال خود مبسوط كتب در ميكنند نقل ديگران براي از كه معجزاتي روم نصاري نزد
ين حواري تمامي شهادت بهعلت يورب اهل ليكن نمودهاند ضبط تحصي ال و تعد
بÇودن انجيل نويسندة Hصرف ميگويد پاسخ در مÆلف ميباشند>/ مستغني اينها از
آنÇها تÇقريرات اعتبار موجب كه نيست خاص مرتبهاي و مقام يا كمال از حا كي

ب) ê8 الف, ê8) باشد/

رد بر دليلي را گونا گون اناجيل قبول در مسيحي مختلف فرق اختالف مÆلف
آنچه است پرواضح ميگويد و ميداند رسمي انجيلهاي اعتبار در پادري داليل
اما ندارد اعتباري اسالم اهل نزد شدهاند, اختالف دچار آن قبول در خود مسيحيان
او اوصÇياي و د حمÇم حÇضرت اخÇبار و عالم خداوند بهياري <ما ميكند تصريح
سÇلف اعجاز به احتياج و كردهايم تصديق را انبيا همة عليهم سالمه و اهللا صلوات
مÇعجزات از را مÇا حÇضرت(ص) آن مÇوجوده و ماضيه معجزات كه زيرا نداريم

الف) ê9) است>/ گردانيده مستغني اسالف
بÇراي را شÇرط دو پÇيامبر مÇعجزات رد براي كوششهايش ادامة در پادري

ميداند: الزم معجزات" اخبار "صدق پذيرفتن
و نÇوشته مÇصاحبانش كÇتاب يا خود كتاب در خود پيغمبر آن عهد <در Ç 1
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است/ داشته شهرت عصر همان در كه شود معلوم هم قراين از و باشد شده مشهور
كردهاند///>/ عيسي و موسي چنانچه

تÇا ننمايند جبر عقيده و اعتقاد بهواسطة كسي بر يعني باشد, آزادگي ///> Ç 2
است, دروغ نوشتهانÇد معجزات درخصوص آنچه كه شود واضح شخصي بر ا گر

بنويسد///> چيزي آن برخالف بتواند
نه يعني نميكند/ صدق اسالم پيامبر حق در شرط دو اين است معتقد پادري
در تشكÇيك مÇجال و جرأت كسي نه و داشته شهرت او عصر در معجزات وقوع
فرض بر بنويسد يا بگويد چيزي چنين كسي ا گر كه <زيرا است/ كرده پيدا را آنها
جÇايز مÇهلت شرع در كه دهند مهلت را او و نمايد مجاب را شرع حا كم كه محال
از اوالد و زن نمودن احتراز و تحذير و تخويف قبيل از ليكن نكشند را او و است
جرأت هرگز كه نمود خواهند چند كاري او با مردم ننمودن رطوبت به مس و او
هÇرچÇه كÇه اديÇان سÇاير بÇهخالف بنويسد يا گويد كه ننمايند را مطلب اين ابراز
پاسخ الف) ë9 الف, ë8) نميرسد/> اذيتي آنها به كسي از و مينويسند خواهند
را د(ص) حمÇم گÇذشته <معجزات تواتر بهواسطة ا گر كه است اين حسينعليشاه
ثÇابت زماني گذشتن و وقوع از بعد را پيغمبري هيچ معجزة پس كرد ثابت نتوان
نÇيز باقيه معجزه گذشته معجزات عالوهبر كه مان آخرالز پيغمبر از كرد/ نميتوان
اتيان امتناع بهواسطة آن به ت نبو اثبات است موجود هميشه استو قرآن كه دارد
صÇدق بÇراي پÇادري مÇوردنظر شرط دو Hاساس مÆلف نمود>/ ميتوان آن بهمثل
آن اخبار نوشتن صرف يعني ب) الف, ë9) نميداند/ ضروري را معجزات اخبار
كه چهبسا نيست آنها صدق بر دليلي نبي آن پيروان و معاصران كتب در معجزات
را كراماتي و معجزات و كنند تأييد دروغگوياني و مفتريان را ت نبو عي مد شخص

الف) ì0) نيست/ ت حج نيز شهرت صورت بههمين و ببندند او به
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بياورد, را آن مثل نميتواند كسي كه قرآن برخالف ميگويد ادامه در مÆلف
هÇركس و نÇيست اعجاز حد در و ندارد ويژگياي چنين عباراتتوراتوانجيل
نÇيست چÇنين قرآن در اما نشود/ هم كسي معلوم و بيفزايد آن بر چيزي ميتواند
اين كه ميفهمد نيز غيرفصيح عوام از بعضي و فصحا همه داخلنمايند چيزي <ا گر
(يعني پادري دوم شرط ابطال در اما ب) ì0) نيست>/ قرآن از و است شده زايد
شÇرط <اين ميگويد پيامبر) بر معجزات اخبار نفي در اسالم اهل نداشتن آزادي
مÇعجزة نموده واحد دين بر اتفاق كه عالم اهل كه باشد وقتي در باشد ضرور ا گر
بÇعضي كه يحتمل بود آزادگي ا گر كه گفت توان شايد نمايند نقل را خود پيغمبر
و مÇنكر ديÇني هÇر در بلكه نبوده چنين زماني هيچ در و مينمودند معجزه انكار
ديÇن آن در نÇيست ضرور پس ميباشد/ دين اهل از زياده دين از خارج و معاند
يÇا دروغ ا گر را آن خالف مينويسند دين آن منكران كه زيرا نباشد منع و غرق
و بطالن> دليل نه است فاق ات عدم دليل خالف اظهار كه زيرا باشند نوشته راست
نيست ضرور مينمايند تكذيب بسيارندو عالم در دين هر <منكرين اين بر عالوه
يهود چنانچه بنويسند معجزه كذب در چيزي داشته آزادگي دين همان اهل از  كه
چÇنانچه و مينمايند سحر بر حمل و نمودند عيسي(ع) معجزات تكذيب آنقدر
كÇه قÇرآن و مÇينمايند د(ص) حمÇم معجزات انكار نياوردهاند ايمان كه نصارايي
نÇميكنند آن انكÇار گذشته معجزات مانند نيست د(ص) محم از گفت نميتوانند
فÇصاحت و نيست ثابت بودنش معجزة ليكن است د محم از قرآن ميگويند پس

الف) ì3 Ç ب ì1) ندارد>/
خود ديني مناسك اجراي در ديگر اديان پيروان آزادي به ادامه در مÆلف
وانگÇهي نميشود آنان ض متعر اسالم اهل از هيچكس كه ميكند اشاره ايران در
اسالم دين گويد مسلمي ا گر كه <زيرا آزادند معجزات انكار يا و اقرار در مسلمانان
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و نميكند او ايذاي احدي نيست ثابت من نزد معجزه اين وقوع وليكن است حق
الف) ì3) است>/ حرام شرع در كردن او به ايذا

سلف انبياي كتب در محمد(ص) ذ كر كه است اين پادري شبهات ديگر از
سروردرتوراتوانجيلبهوصف آن <ذ كر ميگويد: پاسخ در مÆلف است/ نيامده
ايشان از بعضي نميشناسندو برنميخورندو ايشان از بعضي استو مذكور لقب و
اين از بعد كه است شخصي از است درتوراتوانجيل كه نشانها اين كه  گفتهاند
خÇواهÇد ظÇهور بÇعد كه است د محم آل قاÄم حضرت به ايشان نظر و آمد خواهد
او جانشيني بهخاطر عيسي از پس نصارا رÅساي مÆلف نظر به الف) ìì) فرمود>/
و كÇردند تÇحريف را كÇتابها ايÇن و حذف اناجيل از را خاتم پيامبر القاب و نام

الف) ì7) دادند/ نسبت خود به را خاتم پيامبر القاب
را خÇود شÇريعت احكÇام محمد(ص) كه است اين پادري شبهات ديگر از
به او زياد عالقة جمله آن از و است داده ترتيب خود نفساني خواهشهاي موافق
همين در دانست/ مجاز را زن چهار مسلمانان ديگر و زن نÔه خود براي كه است زن
بÇا پيامبر نزديكي و پيامبر) (پسرخواندة زيد زن با پيامبر ازدواج به او خصوص
موانع كه ميكند اشاره نكند, نزديكي او با بود خورده سوگند اينكه عليرغم ماريه,
مÇمنوعيت است سÇنخ ايÇن از و الف) 7ë) گÇرديد/ مÇرتفع آياتي بهواسطة فوق
اين با خود بهزعم پادري و//// مردم باقي برخالف ديگران با پيامبر زنان ازدواج

كند/ اثبات را قرآن بودن بشري كه است بوده درصدد شواهد
نماز و عطر و زن شما دنياي از من كه نبوي حديث اين بيان با حسينعليشاه
براي نقص و عيب نهتنها اينها به عالقه Á او كه ميگويد پاسخ چنين دارم دوست را
پÇيامبر دوسÇتي زن HانيÇث و است حÇضرات آن كمال نشان خود بلكه نيست انبيا
و نفساني" شهوات " كسر براي بلكه نيست نفساني خواهشهاي از پيروي بهمعني
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چيز سه آن دوستي <از منظور اينكه خالصه الف) 77) است/ نسل بقاي به عالقه
و ادرا ك ت قو و شهوت كسر نفوسو كثرت كه آنهاست ثمرات و غايات دوستي
و عÇيب را امور اين محبت عاقلي هيچ و است معرفت حصول و عبادات صحت
پادري از مقام اين در حسينعليشاه ب) 77) است>/ ندانسته ت نبو مرتبه منقصت
هÇزار بÇا را <سليمان اما ميكند ايراد كردن اختيار همسر چهار به كه ميكند انتقاد
و سÇلطنت و دولت بÇه كه را او دين و نگردانيد هم مت نفس هواخواهي به زن نفر
ناقض را امور اين و نشمرد باطل يافته رواج دد و ديو اعانت و انس و جن شمشير
از نفر يك بهشمشير كه را اسالم دين و داد قرار آله و عليه اهللا صلي د محم ت نبو
بنا¾ نيست پوشيده عاقل هيچ بر پس دانست باطل گرفته رواج سرور آن اصحاب
قرآن فصاحت و اسالم حقيقت انكار و لجاج و عناد روي از مقام اين در پادري
لجاج و عناد كسي تا هيهات هيهات يابد/ هدايت حق به كه ميخواهد و مينمايد
است محال ننمايد انقياد بفهمد كه ي حق هر و برنيايد انصاف در و نگذارد بركنار
ب, 77) گرداند>/ او روزي يقين روي از را اسالم حقيقت فهميدن حقتعالي  كه
آن كه زيد زن با پيامبر ازدواج به نسبت پادري ايراد به پاسخ در مÆلف الف) 78
از كÇه زني با ازدواج ميگويد: بود, دانسته آن به پيامبر اشتياق و عشق حاصل را
ديگر اشكال آن و الف) 78) نيست/ عاشقي و عشق نشانة گرفته, طالق شوهرش
<هر كه گويد پاسخ وجه بدين را پيامبر همسران با ازدواج ممنوعيت يعني پادري
پÇدر و تÇربيتي پÇدر پÇيغمبر كÇه زيÇرا امت به نسبت است پدر بهمنزلة پيغمبري
شدهاند مخلوق پيغمبر طينت فضل از امت چون نيز استو امت تعليمي ارشاديو
است حرام پسر بر پدر زن و است پدر هم سبب اين از و است ايشان اصل پيغمبر
نميباشد>/ پيغمبر زوجة گرفتن منع در عقلي قبح پس است مادر بهمنزلة كه زيرا

الف) 79)
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نÇيز را ديگري ايرادهاي قرآن اعجاز رد براي خود مساعي ادامة در پادري
اشكال به هم Âقب ( كه آن بالغت و فصاحت عدم است جمله آن از ميكند/ مطرح
<و و/// غيرمتناهي تكرار و ترتيب و نظم نداشتن بهخاطر بود) شده مطرح ديگر
و است ثÇبت او در بسيار بديهه معاني و است قافيه براي از محض فقرات بعضي
درتوراتو قÇصص اين كه زيرا ندارد مصرف هيچ كه است قصصهايي او ا كثر
بيمعني چيزهايي ديگر و است مشهور و مذكور نصارا و يهود كتب ساير انجيلو

في معر د موح را شخص اين قرآن در كه اسكندر داستان مثل است/> بسيار او در
به او كه است شده معلوم شواهد ديگر و تاريخي كتب از آنكه حال و است  كرده
ايÇرادات ايÇن بÇه پاسخ در حسينعليشاه ب)/ الف, 81) است نداشته ايمان خدا
شده يادآور هم پيشتر كه (همانطور قرآن فصاحت و بالغت و نظم كه ميگويد
از احسÇن و افÇضل ه تÇالب الهÇي كÇالم ترتيب و نظم و است انكار غيرقابل است)
است/ نشده ممكن آن مثل به اتيان كه است همينرو از و است بشري منظومات
در بÇيفايده قصص و بديهي معاني اينكه مبنيبر پادري ايراد جواب و ب) 81)
كه است اين داستانهايتوراتوانجيلاست تكرار آنها ا كثر و دارد وجود قرآن
هها قص اين ا گر ثاني در استو عاجز معاني اين حكمت و حقيقت درك از پادري
بيفايده ا گر و ميشود/ نيز شاملتوراتوانجيل قاعده اين پس است بيمصرف

الف) 82) نميكرد/ ذ كر را آنها نيز پيشين كتب در خداوند بود
كÇه آيÇاتي مÇعاني عÇظمت و عمق و حكمت در مطالبي بيان از پس مÆلف
تنها كه ميگيرد نتيجه چنين عرفان اهل بهسياق بود دانسته بيفايده را آنها پادري
<رازداران ايÇنان الهÇيانÇد آيات بطون و حقيقي معاني درك به قادر خدا اولياي
زبان شايسته توان معاني بطون بيان كه ايماناند انوار معادن خزاين و قرآن اسرار
مÇا امثال پس اجمعين/ عليهم سالمه و اهللا صلوات ÇÇ است ايشان ترجمان حقايق
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كريم نعمت قرآنخوان ليكن نماييم قرآن فهم دعوي كه رسد كجا را  كورباطنان
بهجز بيگانه نصيب بود خواهد بهرهور او از خود كرامت بهقدر كس هر كه است
پÇيوست نÇخواهÇد بÇهوقوع هÇرگز كه بهمثل اتيان امكان دعوي و خصمانه انكار

الف) 8ë) نيست>/ دردست چيزي
را آن پادري و است قرآن در منسوخ و ناسخ وجود پادري ايرادات ديگر از
و درتوراتوانجيلناسخ كه ميدارد اظهار و ميداند قرآن نبودن وحياني بر دليل
پÇادري نÇظر از آن/ نÇاسخ نه و است تورات ل مكم انجيل و ندارد وجود منسوخ
و نقض به مجبور Gبعد كه نميگويد سخني دارد علم آينده و گذشته به كه خداوندي
امÇري را مÇنسوخ و نÇاسخ ايÇراد اين به پاسخ در مÆلف الف) 87) شود/ آن نسخ
( كه جنين رشد مانند طبيعي افعال از بسياري كه ميكند في معر فرا گير و تكويني
شير و خون از او غذاي بالغ انسان مرحلة به رسيدن تا جنين نمو و رشد بهتناسب
وي ب) 87) ميشود/ شامل را آن امثال و مييابد) تغيير ديگر مأ كوالت به مادر
آمÇادگي ايÇجاد خÇاطر بÇه را قرآن در منسوخ و ناسخ وجود مات مقد اين از پس
حسÇينعليشاه ب) الف, 88) ميكند/ في معر الهي احكام پذيرفتن براي تدريجي
و تÇوحيد حÇيث از اديÇان او بهرغم چون نميداند اصول در را پيشين اديان نسخ
در اخÇتالف ايÇن بÇلكه ندارند يكديگر با اختالفي معاد و امامت و ت نبو و عدل
و زمان اختالف و مكلفين توان و تاب <بهواسطة فروع كه چرا است فرعي مسايل
از كمتر تكليف كه است آن مقتضي الهي حكمت و است تغيير قابل آن مقارنات
همة در منسوخ و ناسخ لهذا است, قبيح خدا از مااليطاق تكليف باشدو عباد طاقت
منقصت را آن و نموده سابقه اديان در نسخ انكار پادري اينكه و است بوده اديان
كÇه است گفته اينكه و است آن امثال وقوع و ابراهيم بهقصه مدفوع دانسته قرآن
احكام همة در ا گر كه زيرا بيمعني بسيار است حرفي نيست ناسختورات انجيل
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عÇاي اد نيز و چراست نصارا و عيسي با يهود انكار و عناد پس بود مطابقتورات
كÇه است عÇالمي عÇيسي ايÇنصورت در كÇه زيرا است بيجا شما از عيسي ت نبو
احكام ر مفس و ن مبي عيسي و است موسي پيغمبر و مينمايد احكامتورات توضيح
انÇجيل و است بÇاطل قÇول اين پس بود/ خواهد موسي دين مبلغ و است تورات
كتب جميع است مÆيدتورات كهانجيل است شنيده ا گر ناسختوراتو فيالجمله
و وتورات مبينانجيل و ق مصد قرآن نيز و يكديگرند ل مكم و مÆيد ه الهي ة حق
اين است ه منسوخي و ه ناسخي معني غير اين و است آدم و ابراهيم وصحف زبور

ب) الف, 89) است>/ ه الهي كتب حاد ات جهت
است ممكن چگونه كه شرح اين به است توبه به ناظر پادري ديگر اشكال
ظلمي ديگري انسان حق در گناهكار شخص كه درحالي ببخشد را گناهي خداوند
موجب اين و است بندگان وظيفة صالح اعمال انجام ديگر طرف از و باشد  كرده
اقتضاي چون <پس است/ دور خدا عدل از اين و نميشود او ديگر گناهان جبران
چÇنانچه و دهد جزايي را ناشايسته عمل هر كه است اين خدا عدالت و حكومت
ديگÇري كÇه بÇايد پس شÇد نخواهÇد حاصل حقيقي نجات يابند سزا خود بندگان
بÇدينترتيب شÇود/> حÇاصل نÇجات را ايشÇان تÇا رسد قصاص به بندگان بهجاي

هÇمه آدمÇيان كÇه است نÇظر ايÇن مÇبتنيبر است مسيحي اعتقادات اهم از گناهان ارة كف يا "فديه" /1
بدينترتيب و شد انسانها گناه ارة كف مصلوبشدنش با مسيح و ازلي) آمدهاند( گناه دنيا به  گناهكار
ترجمة مسيحي, الهيات هنري, تيسن, ر/ ك: بيشتر, اطالع براي آمد/ فراهم جهانيان براي نجات امكان

/218 Ç 230 صص بيتا, تهران, ابدي, حيات انتشارات ميكاÄيليان, ط/

ميكند/ مطرح را "فديه"1 يعني مسيحيت اعتقادي مباني مهمترين از يكي پادري
Çا ام است جÇزايÇي را گÇناهي هÇر ا گرچه ميگويد فوق اشكال به پاسخ در مÆلف
بلكه كند جبران را خود گناهان هيچگاه نميتواند انسان كه است نفرموده خداوند
كند/ چاره ميتواند استحالل" مالو رد به را حقالناس نه و توبه و قضا به را "حقاهللا
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آسÇماني كÇتب در خÇداونÇد اصÇلي صÇفات از يكÇي عÇÇالوه بÇÇه ب) الف, 93)
هÇمواره و شÇده شÇمرده عÇاصيان" بخشندة و گناهان آمرزندة و احمين ارحمالر"
مÇمكن چگÇونه پس است, فرموده توصيه يكديگر بخشش به را بندگان خداوند
فرد نيك اعمال حتي كه درحالي و باشد نداشته وجود بخشش و توبه امكان است
شفاعت وانگهي باشد/ ديگر جهان در او كار كمك ميتواند نيز او مرگ از پس
گÇناهكاران و عÇاصيان خÇالصي مÇوجب ميتوانÇد نيز الهي درگاه بين مقر و انبيا

الف) 9ê)  گردد/
نظريه نقد به توبه دربارة پادري اشكاالت رد در لي مفص بحث از پس مÆلف
همه حق در عيسي كردن شفاعت ميگويد پادري به خطاب و ميپردازد "فديه"
ديگÇر عÇبارت بÇه و خÇداست قول تكذيب و بخشيدن سزا بدون بهمعني خاليق

ب) الف, 9ì) خداست/ عدل منافي
تÇمامي عÇوض به عيسي قصاص دربارة خود پيشين قول تشريح در پادري
بÇه نسÇبت خÇلق تÇقصيرات <چÇون مÇيگويد: تثليث اشكال رد همچنين و خلق
بهقصاص تقصيري اينچنين عوض به كه كس آن پس است غيرمتناهي خداوند
جÇز هيچكس ندارد را غيرمتناهي مرتبة و باشد غيرمتناهي او مرتبة كه بايد رسد
غيرمتناهي مرتبه صاحب كس سه چگونه كه گويند ا گر روحاهللا/ و كلم¹اهللا و خدا
كلمهاهللا روحاهللاو نسبت كه گوييم خداست مخصوص مرتبه اين آنكه حال باشندو
ليكÇن هسÇتند يكÇي فÇيالحÇقيقه كÇه او روح و كالم با است شخص نسبت چون
خدا سه به Hمطلق آنكه خالصه ميشوند/ د متعد ديگران به نسبت اعتبار و مالحظه
و باشد قصاص قابل آنكه پذيرد ن تعي كه بايست كلم¹اهللا آن پس نميباشيم قايل

الف) 97) نيست>/ شدن مقتول قابل او ذات اصل اال
"قÇصاص نفي در را خود قبلي استدالالت پادري مطالب به پاسخ در مÆلف



ايران عرفان 72

ميگويد: و ميشود تثليث بحث ه متوج و ميكند تكرار خلق" تمامي عوض عيسي
ذات يك روحالقدس] و پسر پدر, =] كس سه اين كه است آن او عاي مد <خالصه
مÇتعين و ر صوÇم خÇداونÇد پس شÇده د تعدÇم اسÇم مÇالحظة اعتبار به كه ميباشند
ايÇنمعني و بÇاشد داشÇته شÇهادت قÇابليت تÇا شÇد عÇÇيسي ن عيÇÇت و بÇÇهصورت
بلكه شده فهم اينگونه موجب سليقه اعوجاج و ادرا ك قلت است/ بديهيالبطالن
خÇياالت قبيل اين از افتاده معوجين بهدست شده صادر انبيا از ه حق سخن بعضي
را او مÇيباشد عيب هرگونه از ه منز كه حقتعالي و نمودهاند باطله افكار و فاسده
چند ابلهي شده گمراه خود و نمودهاند ايشان با اتحاد يا خلق در حلول به موصوف
نمودهاند>/ حادي ات حلوليو تقليد نفهميده نهادهاندو تقليد به نيز را اصول بناي  كه
ايÇنگونه خÇطرات از تÇفصيل بÇه مÆÇلف مطالب اين بيان از پس ب) الف, 98)
گÇمراهÇي چÇنين در خÇردمندان مبادا كه ميدهد هشدار و ميگويد سخن مطالب

ب) 98) آيند/ دچار ابدي عذاب به و افتند فرو آشكاري
كه را مسيحيان و ميكند تأ كيد قرآن اعجاز بر Gد مجد رساله ادامة در مÆلف
به دارند; برتري صدق" ذ كا¾و "دانشو جهت از زرتشتيان يهوديانو از او بهزعم
آمدن با كه ميكند يادآوري آنان به و فراميخواند اسالم و قرآن انيت حق در تدبر

ب) 110 ب, 103) شدهاند/ منسوخ پيشين اديان اسالم دين
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االنجيل بصريح عيسي× دالجميلاللهي¹ الر

مطلق بيناي سعيد دكتر

است الي غز ابوحامد نوشتة بصريحاالءنجيل اللهي¹عيسي× دالجميل كتابالر 

1. R. Chidiac

جÇهان راديÇوي انتشارات طرف از ر/ شيديا ك,1 فرانسوي برگردان بههمراه  كه
است/ رسيده چاپ به پاريس در 1988 سال به غرب,

و شÇرح بÇا را كÇتاب ايÇن است, مشÇرب يسÇوعي و مسÇيحي خÇود كÇه كÇتاب فرانسوي مترجم /2
بود/ رسانيده چاپ به (P.U.F.) فرانسه دانشگاههاي انتشارات در 1939 سال به توضيح,

بÇرگردان در است/2 دقÇيق و روان رويهÇم بÇه كÇتاب فÇرانسÇوي برگردان
ديÇده نÇيز ديگÇر فÇرعي عنوان دو كتاب, اصلي عنوان بر عالوه كتاب, فرانسوي
عÇنوان اسالم/ و مسيحيت ميان گفتگو كالمي مباني و تثليث, با مخالفت ميشود:
تÇوجيه كÇتاب ايÇن در الي زÇغ هدف زيرا ندارد; كتاب بهمحتواي داللتي نخست

است/ تثليث عقالني
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است: ذ كر شايان نكته چند كتاب, اين در الي غز بررسي شيوة دربارة
ÇÇ مÇيشود عÇنوان Hغالب كه بهنحوي ÇÇ اناجيل تحريف به Gظاهر الي غز ,Á او
از باشد, مسيحيان مقبوالت عين بر منطبق داليلش ميخواهد اينكه يا ندارد باور
رايÇج عقايد نميپذيرد, وي آنچه است/ استوار اناجيل نص بر وي تحليل اينرو
تأويل مبتنيبر الي غز نقد دوم, است/ مسيح(ع) عيسي "الوهيت" دربارة مسيحيان
آيههاي مجازي معناي از كه است آن نيز مسيحيان به وي سرزنش است/ اناجيل

غافلاند/ آنها, تأويل لزوم درنتيجه و كتاب اين در مورد بحث
تÇا مÇيشود/ آغÇاز عÇيسي(ع) الوهيت دربارة مسيحيان عقايد نقد با  كتاب
گروهي گروهاند: دو وي نظر از مسيحيان ميشود, مربوط مسأله اين به كه آنجايي
فيلسوف به ديگر گروه نميپردازند, آن به هستندو رويگردان مساÄل اينگونه از
ايÇن بÇه نÇفس و جسم رابطة براساس ميكوشند اينان ميجويند/ ل توس (ارسطو)
را دوم گÇروه شÇيوة نÇه و است مÇوافÇق ل او گÇروه بÇا نه الي غز دهند/ پاسخ شكل
توضيح اناجيل خود متن به استناد و ه باتوج را اناجيل تا ميكوشد بلكه ميپذيرد,
تÇعريف بÇه موردنظر متون از يك هر بررسي و نقل از پيش بدينترتيب, دهد/

ميكند: ياد اصل دو از و ميپردازد خود شيوة
كه همانطور بايد باشد, سازگار عقل با متن ظاهري معناي چنانچه ل/ او اصل
پÇرداخت; آن تأويل به بايد نباشد, سازگار عقل با ا گر ولي شود/ پذيرفته هست
نخواهد آن حقيقي معناي عقل, با ناسازگاري درصورت آن, ظاهري معناي زيرا

بازگشت/ متن مجازي بهمعناي بايد پس بود/
و شÇويم روبÇرو يكÇديگر مÇتناقض (الداليل) عÇبارتهاي با هرگاه دوم/ اصل
زيÇرا بÇمانند; باقي تناقض حالت همان در ميگذاريم كنيم, جمع ميانشان نتوانيم
يگÇانهاي بÇهمعناي نيست ممكن نباشد, ممكن سازگاري ميانشان كه درصورتي
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برميگردد/ فرانسوي و عربي متن دو هر به صفحهها شمارة /1

1/(8 (ص بيانجامند
ميپردازد اناجيل از آيههايي تحليل به الي غز كه است اصل دو اين براساس

ميشوند/ پنداشته چنين يا عيسي(ع)اند, حضرت الوهيت نمودار  كه
در الي غز /( Õواحد ب, Ñواال (أنا هستيم/> يكي پدر و <من :12 فصل يوحنا, ل, او متن
كه ميپندارد و ميزند دست آن تأويل به و دارد باور متن مجازي بهمعناي اينجا
زيÇرا است; نهاده ما دراختيار را خويش سخن فهم كليد خود عيسي(ع) حضرت
ايشÇان بÇه هسÇتند, يكÇي "پسر" و "پدر" اينكه به يهوديان اعتراض برابر در وي
خÇدا <شÇما كÇه است نÇيامده (ناموسكم) خودشان كتاب در آيا كه ميشود يادآور
براي خداوند كالم كه است اين الي غز تعبير به هستيد> خدا <شما معناي هستيد>?
سÇخن مÇجازي بÇهمعناي پÇاسخ, ايÇن با عيسي(ع), پس است, شده فرستاده شما
نÇيست/ خÇدا نÇيز وي نÇيستند, خدا يهوديان كه همانطور كه دارد اشاره خويش
نيز يهوديان كه بود خواهد الزم بپذيريم, را وي كالم ظاهري معناي ا گر بنابراين
ايÇنجا در ظÇاهري مÇعناي پس هسÇتند/ خدا حقيقت به شدهاند, ناميده خدا چون
قÇدسي حÇديث نÇقل به خويش گفتار تأييد در الي غز نيست/ متن حقيقي معناي
شÇوند, نÇزديك مÇن بÇه ميخواهÇند <آنانكه ميپردازد: بهقربنوافل معروف
من, پرستندة آنگاه, پس من/ فرايض انجام با مگر كنند چنين بهخوبي نميتوانند
و بدارم/ دوست را او اينكه تا نميايستد, باز من به نزديكشدن از نوافل, انجام با
بود خواهم چشمي ميشنود, آن با كه بود خواهم گوشي بدارم, دوست را او چون
معناي پرستنده آفريدگارو يگانگي اينجا در پس /(110 ميبيند////>(ص باآن  كه

است/ الهي ياري و ت قو بهمعناي و دارد, مجازي
نÇام در را آنÇها القدوس), ابا (يا س مقد بسيار پدر <اي :37 فصل يوحنا, دوم, متن
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يكÇي ما كه همانطور شوند, يكي تو با تا نگهدار فرمودي عطا من به كه خودت
ميپردازد/ آن تأويل به و ميداند پيش كالم همچون را كالم اين الي غز هستيم/>
دارد/ نظر خداوند با يگانگي مجازي بهمعناي نيز اينجا در عيسي(ع) وي, به گفتة
خÇويش اريÇان حو بودن خدا خواهان وي كه بپذيريم بود خواهيم نا گزير وگرنه
واژه مجازي معناي همان خداوند" با ايشان "يگانگي از وي مراد كه درحالي است/
خÇود عÇنايت مورد را آنان كه ميخواهد خداوند از وي روشنتر, بيان به است/

/(12 (ص ميخواهد/// او كه بخواهند را همان آنان تا دهد, قرار
يكي آنكه تا بخشيدم/// بزرگي و مجد ايشان به <من :37 فصل يوحنا, سوم, متن
مÇتن دو تأويÇل هÇمانند متن اين تأويل هستيم>/ يكي ما كه همانگونه به شوند,

است/ پيشين
ميورزد تأ كيد عيسي(ع) بشري گوهر به الي غز باال, متن سه بررسي از پس
كÇه مÇيگيرد نÇتيجه سÇپس مÇيپردازد/ خÇصوص ايÇن در آيÇههايي تأويÇل به و
بÇه آنگÇاه خÇدا/ نÇه و است مÇيپنداشÇته خداونÇد فرستادة را خودش عيسي(ع)
"انسÇان مÇيان چگÇونه ميكند بيان و ميكند اشاره مسيحي نويسندگان سرگرداني
بشر به اشاره متني ا گر همينروي, از حيراناند/ عيسي(ع) بودن" "خدا و بودن"
كه متني با ا گر و ميدهند, نسبت وي بشري گوهر به را باشد,آن داشته ايشان بودن
و درميمانند آن تأويل در شوند, روبرو دارد عيسي(ع) الوهيت به داللت Gظاهر
از نسÇطوريها و مÇلكيها يعقوبيها, ميدهند/ نسبت ايشان الهي گوهر به را آن

جملهاند/ اين
آن در آنگاه آفريد, را عيسي(ع) بدن خداوند كه اعتقادند اين بر يعقوبيها
مشابه پيوندي عيسي(ع) بدن با خداوند بدينترتيب, گرديد/ متحد آن با و ظاهر
هم خداستو هم كه شد هست سومي جوهر اتحاد اين از دارد/ نفس با جسم پيوند
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گÇوهر هÇر كه: است اين جمله از ديدگاه اين به الي غز نقد /(27 Ç 2ì (صص بشر
بÇدن مÇورد در دارد/ خود اجزاي به نياز باشد, آنكه براي مركب¹) حقيق¹ ( كل مركبي
گÇوهر ديگري و است الالهوت) (الحقيق¹ الهي گوهري جز¾ها, از يكي عيسي(ع),
"تÇركيب بÇه درآمÇدن امكÇان الهÇي گوهر به كه است بشري گوهر اين و بشري/
آن به نيازمند زيرا است; وابسته بشري گوهر به الهي گوهر پس ميدهد/ خاص"

/(27 (ص است ناممكن اين و است,
از دو ايÇن طبيعت; دو تركيب به نه و دارند, باور طبيعت دو به نيز ملكيها
اوصÇاف يك هÇر بÇلكه نيست/ امتزاجي و آميزش ميانشان و متمايزند يكديگر
گوهر الهي; گوهر با است اقنومي مسيح(ع) عيسي ميدارد/ نگه همچنان را خود
نقد دارد/ اتحاد كلي انسان با و برآمده ديگر طبيعت دو از و است بسيط و ساده وي
برميگيرند بشر طبيعت از را الهي طبيعت اينان است: چنين خالصه بهطور الي غز
وجود ذهن از بيرون در كلي انسان كه درحالي ميزنند/ پيوند كلي انسان با را آن و
بÇاشد? است الهÇي آنÇچه وجÇود شÇرط ميتوانÇد آفريده چگونه وانگهي ندارد/

/(3êص)
مييابد/ ق تحق (¹مشي) درخواست اتحاد كه ميگويند اينان نسطوريها; اما و
عيسي(ع) خواست كه است اين مقصود ا گر كه ميگويد سخن اين رد در الي غز
ميكند صدق اوليا و انبيا همة دربارة تابعيت اين است, ( Ôتابعه) خداوند خواست تابع
بال اين كه ميبود ممكن <ا گر عيسي(ع): حضرت دعاي همه, اين با /(3ì (ص
تÇو> خÇواست بÇه بÇلكه من, خواست به نه وصف, اين با شود, دور من از ( كأس)

ميسازد/ متمايز يكديگر از را بشري ارادة و الهي ارادة الي غز گفتة به (ص37),
سه نقد عيسي(ع), الوهيت دربارة مسيحيان ديدگاه طرح به الي غز اينجا, تا
بررسي و نقد باالخره و مورد بحث, مسألة مورد در ازانجيليوحنا برگرفته متن



79 مسيحيت و الي غز ابوحامد

از چهارم بخش در ا كنون, است/ پرداخته نسطوري و ملكي يعقوبي, مكتبهاي
و ل×ه" ا" يعني نهادهاند; عيسي(ع) بر كه ميپردازد نامهايي بررسي به حاضر رسالة
بر توجيهي دستكم يا پذيرفت, را نام دو اين به ايشان ناميدن ميتوان آيا /" رب"

يافت? آن
شÇمردن بزرگ براي يا ميشود, اطالق كسي به لفظ اين كه هنگامي ل×ه/ ا Ç 1
نشÇانة دوم كÇاربرد ولي پÇذيرفتني, ل او مورد تش/ الوهي اظهار براي يا است وي
چÇنين مÇيشود, مÇراد شخص الوهيت ل×ه", ا" واژة از كه هنگامي زيرا است; جهل
ل×Çه" ا" را عÇيسي(ع) نÇميتوان ا گر است/ كالم ظاهر به چسبيدن از ناشي خطايي
دربارة پس ميكند, نبودنوي ل×ه" ا" به حكم عقلسليم ا گر ناميد, واژه دوم بهمعناي
اين اظهار كه انديشيد چنين بايد اينباره در بگوييم? چه ديگران و ج حال سخنان
يÇا نÇيستند خÇود زبÇان مراقب نيز ايشان دانستهاند/ اوليا احوال از را سخنان قبيل
مستاند اينان گفتهاند: اينباره در ميگويند/ چنين كه است ايشان مستي به واسطة
سليم عقل به بنا كه است آنروي از اين و كرد/ نقل و بازگو نبايد را مستان سخن و
سخن تأويل نيز اينجا در بنابراين باشد/ گوينده مراد سخن, ظاهر كه است ناممكن

رواست/
خانه/ يك رب مثال براي است, چيز يك مالك و خدا ميان مشترك / رب Ç 2
عÇيسي(ع) مÇثال, بÇراي مÇيرود/ به كار داشتن بزرگ براي ل×ه" ا" واژة درحاليكه
مÇزامÇير در يا شدهايد/> ناميده خدايان كتابتان, <در ميگويد: يهوديان به خطاب
العÇلي) (بÇنوا اعلي خداوند فرزندان همگي و ناميدهام خدايان را <شما است: آمده
بÇراي را <تÇو است: آمÇده درتÇورات مÇوسي(ع) حضرت به خطاب يا هستيد>/
ل×ه" ا" و است عام "رب" بنابراين دادم>/ قرار رسول را هارون برادرت و له ا فرعون

/(39 Ç 38 (صص خداوند خاص
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را عÇيسي(ع) و پÇدر را خداوند ميتوان آيا بگذريم, كه ل×ه ا Ç رب دوگانة از
مÇيگيرد: نÇتيجه چÇنين ايÇنباره در رايÇج ديدگاه نقد از پس الي غز خواند? پسر
ايÇن مÇعناي مÇيگويد, "پÇدر" خداونÇد به ( ز تجو) مجاز به عيسي(ع) كه <هنگامي
است/ (عÇطوف) دلسÇوز و (راحم) مهربان وي به نسبت خداوند كه است آن ناميدن
بÇزرگي به را خداوند كه است اين آن معناي ميگويد, "پسر" خود به كه هنگامي
ايÇن مÇييابد, خود تعبير درستي به الي غز كه ديگري گواه /(ê2 (ص ميستايد>
ما" "پدر ميگويند وي به برميخورند, كشيشي يا راهب به كه <هنگامي كه: است
به ايشان عبارت, اين كاربرد در (همان)/ نيست> ايشان پدر Hواقع وي كه درحالي
بهواسطة " كشيش", براي يعني آورديم; اين از پيش كه ميانديشند چيزي همان
وي, بÇه احÇترام روي از خÇودشان, براي و "پدر", منزلت وي, شفقت و مهرباني
نمودار "پسر" واژة اطالق كه ميگيرد نتيجه الي غز پايان در قاÄلاند/ "پسر" منزلت
اينكهانجيلنيز و شود ديگران از عيسي(ع) تمايز موجب كه نيست تي خصوصي
آن (HلطانÇس) تÇوان آنÇان <به ميگويد: و ميگذارد ه صح تأويل اين بر بهصراحت
تÇوان كÇه بخشيد آن ايشان <به الي غز گفتة به يعني شوند>; خدا فرزند كه بخشيد
از آنÇچه يÇعني شÇد; آورده بÇاال در كÇه شÇوند دارا را چÇيزي آن آوردن بهدست
سÇرآغÇاز بÇاالخره, /(ê3 (ص مÇهرباني)> و (دلسÇوزي ميشود حاصل "پدري"
ولي ميشود/ آورده عيسي(ع) الوهيت به گواه همچون يوحنا, روايت به انجيل

پاسخ خود بررسي از پنجم بخش در پرسش اين به الي غز است? چنين Hواقع آيا
آن در ولي مÇيپردازد, آغازينانجيليوحنا متن نقل به نخست الي غز ميدهد/
بهطور و ميپردازد آن تأويل به همه اين با نمييابد/ عيسي(ع) الوهيت با پيوندي
در الباري) (ذات آفريدگار ذات كه باورند اين بر مسيحيان ميگويد: چنين خالصه
بÇه اعÇتبارات)/ (لها دارد چندگانه وجوه ولي است, الموضوع) في (واحد¸ يگانه اساس
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صفتي به متصف ذات هرگاه ميگويند/ اب اقنوم ÇÇ آن وجوه از جداي ÇÇ ذات مقام
به علم, مانند باشد, وابسته آن از بيش وجودي به آن وجود كه شود, گرفته درنظر
آوريم درنظر آنچنان را ذات چنانچه باالخره, ميگويند/ " كلمه" يا "ابن" اقنوم آن
ذات بنابراين مينهند/ نام "روحالقدس" اقنوم آن بر است, شناخته خود براي  كه
متن تأويل به سپس الي غز است/ اقانيم اين از يك هر به متصف ولي يگانه, الهي
داشت? باور عيسي(ع) الوهيت به متن اين مبناي بر ميتوان آيا حال ميپردازد/
كه بود <انساني ل: او نكتة نيست/ روشن نكته دو الي, غز به گفتة متن, اين در
نÇور بÇراي گواهي كه آمد آن براي وي بود/ يوحنا نامش و آمد خداوند سوي از
نÇوري بÇر شهادت بلكه نبود, نور خودش او آورند/ ايمان آن به همگان تا باشد
او ميآيد/ جهان به كه است انساني هر روشنگر كه ( حق (نور خداست نور كه ميداد
ولي /(êë (ص نشناخت> را او جهان و شد هست آن بهوسيلة جهان بود, جهان در
يا است شده هست آن از جهان و است جهان در آنچه است? جهان در چيز چه
خÇود يÇا آن با پيوند در يا (الهوت), الوهيت از جداي است (ناسوت) بشريت
يÇا نÇاسوت در آن ظÇهور يÇعني بشÇريت; بÇا پيوند در الوهيت يا است, الوهيت
نادرست ممكن موارد اين جملة الي غز نظر به ديگري/ (حقيق¹) جوهر باالخره,
اوصاف اين همة كه است بايسته بنابراين هي/ حيث من الوهيت شق مگر است,
بÇراي ///> بÇود: خÇواهÇد چنين متن معناي بنابراين برگردانيم/ خداوند خود به را
را انسانها آن بهوسيلة حقيقت كه است, حقيقت نور كه دهد گواهي نور به آنكه
بÇه خÇود نÇور بÇهوسيلة را هÇركسي كÇه است آن حقيقت زيرا ميگرداند; روشن
خÇود صÇنع اسÇرار بÇه او, گردانيدن روشن با و ميكند, راهنمايي راستين معارف
مÇيبرند>/ پÇي دقÇايق ايÇن بÇه او نÇور بهوسيلة تنها خردها, ميگرداند/ آ گاهش
پاياني جملة به دوم شكل اما و عيسي)/ نه (و است حقيقت نور همان نور, بنابراين
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بزرگي مجدو ما و زيست, ما ميان در شدو جسم < كلمه يعني: ميشود; مربوط متن
د تجس ما كه است آن برنميتابد, جمله اين در الي غز آنچه كرديم>/ مشاهده را او
بهميان و شد جسم خود, خداوند, ذات كه بپنداريم چنين يعني بدانيم; خدا آن از را
بÇراي وي كÇه است ايÇن الي زÇغ تحليل از فقره اين در ه توج شايان نكتة آمد/ ما
و قÇبطي زبÇان بÇه سÇخن اين نقل به نخست خود, شيوة به د, تجس معناي توضيح
بيصاجي ه Ôو> است: چنين قبطي به سخن اين اصل ميپردازد/ قبطيان براي آن مفهوم
زيرا ساخت>; جسمي كلمه <و يعني: عربي)/ متن سوم, س ,ê7 (ص رÖ كÖس> ص Ôأو أفأر

كÇه عÇالم است: روشÇن جÇمله معناي بدينترتيب "ساختن"/ يعني قبطي به "أفأر"

خدا بود", خدا كلمه "و جمله: اين در را آن كه " كلمه" است, " كلمه" اقنوم با متناظر
همان جسم اين زيست/ ما ميان در و برساخت جسمي ( كلمه) عالم اين  گفتهاند,
برخالف بنابراين, شد/ ديده بزرگياش و گرديد ظاهر كه اوست است/ عيسي(ع)
به استناد با الي, غز گردانيد>, جسم را خود خدا <و ميخوانند: چنين كه مسيحيان
جسم اين ساخت>/ جسمي خدا <و ميخواند: چنين را آن عبارت, اين قبطي اصل
جسم كه نيست الهي) (ذات خداوند اين اينكه نتيجه است/ عيسي(ع) وي تعبير به
بود: عيسي(ع) گرديد, ظاهر ما ميان در آنكه ميآيد; فرود جهان در و ميگردد,
بÇه هÇمانانÇجيل در ايÇنهمه, بÇا ميسازد/ جسمي بلكه نميشود, جسم خداوند
مÇرا روزي كه كرد آرزو ابراهيم, شما, <پدر ميخوانيم: ,2ë فصل يوحنا, روايت
سالگي پنجاه به هنوز تو گفتند: وي به يهوديان گرديد/ شاد و ديد را آن او ببيند,
بÇه حÇقيقت, بÇه گÇفت: آنÇان بÇه عÇيسي ديدهاي? را ابراهيم چگونه نرسيدهاي,
در الي, غز به گفتة بودم>/ من باشد, ابراهيم آنكه از پيش ميگويم; شما به حقيقت,
در واقÇع پÇرداخت/ آن تأويÇل به بايد پس است, رفته به كار مجاز نيز, متن اين
و زايش روز ابراهيم(ع) زيرا نيست, سر چشم با ديدن بهمعناي اينجا در "ديدن"
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پس است/ عÇلم و بصيرت بهمعناي اينجا در "ديدن" نديد/ را عيسي(ع) پيامبري
شÇاد آن از و كÇرد نÇظاره را عيسي(ع) آمدن دل, چشم به و علم روي از ابراهيم,
از يك هيچ ا گر ندارد/ داللت عيسي(ع) الوهيت بر سخننيز اين بنابراين  گرديد/
اين گفت? ميتوان چه زير سخن دربارة نباشد, گواه ايشان الوهيت به سخنان اين
(الفÇارقليط) پÇارا كÇليت فÇصول از ل او فصل در زيدي) (ابن دهب ز پسر از سخن
مÇا بÇراي اين بنما, ما به را پدر استاد! گفت: او به <فيليپ است: (1ê , 8 (يوحنا,
مÇرا هÇنوز تÇو و هسÇتم شÇما بÇا كÇه است زمÇاني گÇفت: عيسي(ع) است/ بسنده
در پدر و پدرم در من كه نداري باور تو ميبيند/ را پدر ديد, مرا آنكه نميشناسي:
اين انجامدهندة است من در كه پدر بلكه نيست, من سخنان سخنان, اين است? من
به حقيقت, به بهحقيقت, بياوريد/ ايمان من افعال بهواسطة دستكم است/// افعال
و ميدهم/ انجام من كه دهد انجام اعمالي آورد, ايمان من به آنكه ميگويم; شما

ميروم>/ پدر نزد من زيرا آن, از بزرگتر هنوز
آنكÇه مگÇر نميگويد, مبهمي سخن عيسي(ع) نيز, اينجا در الي غز به گفتة
وي از كÇه هÇنگامي زيÇرا بÇاشد; ابهام نقطة روشنگر كه آورد سخني آن بهدنبال
گويد: و ميزند سرباز ايشان پرسش از وي بنماياند, ايشان به را خداي ميخواهند
ديدن كه آنجايي از است: اين سخن اين از عيسي غرض حال ديد///> مرا <آنكه
ايشÇان نÇزد بÇه پÇيامبرانÇي خداونÇد است, ناممكن وي پرستندگان براي خداوند
ميكنند/ چنين شاهان كه همانطور كنند/ ابالغ انسانها به را او احكام تا ميفرستد
از عيسي(ع) الوهيت پس اوست/ احكام به عمل همان خداوند, ديدار بنابراين,
بهمعناي الي, غز به گفتة عيسي(ع), همينروي, از نميآيد/ بهدست نيز سخن اين
من سخنان سخنان, <اين ميگويد: كه اوست هم زيرا ندارد; نظر كالم اين ظاهري
آنÇچه وانگÇهي, كÇارهاست>/ اين انجامدهندة است, من در كه <پدرم يا: نيست>
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وي سÇخن معناي بودن مجازي به و ميافزايد, خويش سخن دنبال در عيسي(ع)
هÇيچ پÇندار در زيÇرا كÇه/// دهÇد انجام اعمالي <آنكه//// است: اين دارد, تصريح
خÇالصه, /(ëì (ص باشد> خداوند اعمال از برتر وي اعمال كه نميگنجد بشري
مÇيكنند, نÇقل به گÇواه عيسي(ع) الوهيت اثبات و تأييد در اناجيل متن از آنچه
است/ تأويل نيازمند مجاز و گفتهاند, سخن مجاز به اناجيل زيرا است; بيحاصل
آخرين اينرو از مجيد/ درقرآن "روح" و " كلمه" به عيسي(ع) توصيف ميماند
Çما ن ا ///> دارد: اخÇتصاص "نسÇا¾" سورة از 170 آية بررسي به حاضر كتاب بخش

روحي و كرد القا¾ مريم بهسوي را آن كه اوست كلمة و خدا پيامبر مريم پسر عيسي مسيح همانا /1
آوريد/ ايمان فرستادگانش و خدا به پس او, از است

و///>/1 له Ôس Ôر و باهللا نوا مĤ ف منه Õروح و مريم لي اء ألقاها تÔه م ل ك و اهللا Ôرسول ريم م Ôابن يسي ع Ôالمسيح

الي غز ميشود? نتيجه وي بودن خدا عيسي, خواندن "روح" و " كلمه" از آيا
ميدهد/ منفي پاسخ پرسش اين به ميپردازدو آن تأويل به نيز آيه اين بررسي در
يك زايش قريب/ علت بعيدو علت مينهد/ فرق علت دوگونه ميان نخست الي غز
و دارد قرار بيضه در قريب, علت علت, نخستين است/ علت دو اين تابع نيز انسان
بÇراي كÇه مÇييابد دست بهحالتي خون آن, اثر در است/ مولد نيروي دو از يكي
مÇولد (نÇيروي دوم عÇلت ميشود/ آماده ور Ôالص واهب از حيات نيروي دريافت
وارد رحÇم بÇه آن كÇه هÇنگامي است, (مÇني) اسÇپرم در كÇه است نيرويي دوم),
اسپرم, كه است الزم اينكه يعني باشند; ا مهي بايد ديگري شرايط آنجا در ميشود,
و بينقص نيز رحم و باشد, فساد و ناتواني از عاري نيرومند, و سالم فراوان, آبي
بهطوري نشود, زنعارض به شديد تكان نزديكي از پس بهعالوه, و باشد,  كاستي
پÇذيرش آمÇادة اسÇپرم اينهنگام, در افتد/ بيرون رحم از آن بهواسطة اسپرم  كه
پديد اندامها بدينترتيب است/ الصور واهب از المصور¸) (القو¸ صورتگر نيروي
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قريب علت خالصه, ميشود/ آن دهندة از روح پذيرش آمادة كودك و ميآيند
مÇثال, بÇراي است/ خÇداونÇد آن بÇعيد علت و مادر, و پدر زنده, موجود پيدايش
كن!> نگاه را باران < كار ميگوييم: مينگريم, سرسبز مرغزارهاي به كه هنگامي
چنين نيز عيسي(ع) دربارة باران/ نه و است خداوند آن اصلي سازندة كه درحالي
هÇمه ه, تÇالب است/ داشته دخالت كلمه, يعني بعيد, علت تنها وي زايش در است;
,( ÖنÔك ) بÇاش ميگويد: آفريدهاي به هرگاه كه شدهاند آفريده خداوند كلمة بهوسيلة
گفته سخن بعيد علت از تنها عيسي(ع) درخصوص دليل بههمين ميشود/ آن پس
كلمة بهوسيلة وي پس شود/ اشاره وي زايش از قريب علت نبودن به تا است شده
بنابراين, است/ شده آفريده عادي, علل بيواسطة يعني اسپرم, بيدخالت "باش",
عÇيسي(ع) آفرينش اينرو, از بيافريند/ عادي علل بيدخالت ميتواند, خداوند

/(ì0 (ص است آدم(ع) حضرت آفرينش يادآور
آفرينش مانند به عيسي(ع) آفرينش چرا نميگويد ما به الي غز همه, اين با
كÇه يÇابد دست نتيجه اين به توانست اناجيل دقيق بررسي با وي نيست/ ديگران
170 آيÇة تفسير از ولي خداست, فرستادة بلكه پسر, نه و خداست نه عيسي(ع)
و بهروشني الي غز سخن اينجا, در مييابد? دست روشني نتيجة چه به نسا¾ سورة

نيست/ اناجيل از وي نقد صراحت
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ه), 80ë (مÇتوفي الجÇيلي عÇبدالكÇريم واالواÇÄل, االواخÇر مÇعرف¹ فÇي الكÇامل االنسان كتاب از مأخوذ /1
Ç 12ë صÇص هشÇتم, و سÇي باب 1ê20ه /, بيروت, فوالدكار, خليل محمد فاتن تعليق و تصحيح

/128

جيلي1 عبدالكريم

پازوكي شهرام ترجمة

خوانده زبان هفده به ولي كرد نازل عيسي بر سرياني زبان به خداوندانجيلرا
"بسماهللا ابتدايقرآن كه همانطور است, واالبن" واالم االب "باسم ابتدايانجيل شد/
اب كه كردند گمان و گرفتند را كالم اين ظاهر (عيسي) او قوم است/ حيم" الر حمن الر

سومين خدا گفتند: بدينجهت و عيسي, و مريم و روح از است عبارت ابن و ام و

/73 الماÄده, /2

از كه است ذاتي كنه , ام از و خداست اسم اب, از مراد كه ندانستند آنها تاست/2 سه
(ابÇن) آن و است, " كتاب" ابن, از مراد و ميشود; تعبير حقايق" "ماهيت به آن
تÇعالي خÇداونÇد وقÇتي است/ كÇنه مÇاهيت نÇتيجة و فÇرع زيرا است مطلق وجود
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/39 الرعد, /1

اشÇاره شÇد بيان خود محل در Âقب آنچه به الكتاب>1 ام اوست نزد <و ميفرمايد:

كه ذات كنه ماهيت از است عبارت الكتاب ام> گويد: آنجا در جيلي /113 Ç 111 ص الكامل, االنسان /2
و صفت و اسم هيچ كه است چيزي آن و ميشود تعبير الحقايق ماهيات به آن از وجوهش بعضي از
كه است مطلق وجود كتاب و نميشود اطالق آن بر خلقي و حق هيچ و عدم و وجود هيچ و وصف
حروف اندراج مانند است آن در مندرج وجود زيرا است الكتاب ام كنه, ماهيت ندارد/ راه او به عدم
و است وجÇود سرچشÇمه و اشيا¾ محل بهوجهي و است الوهيت اعتباري به الكتاب ام دوات/// در

است///> عقلي وجود] ] آن در وجود
/117 الماÄده, /3

به تا كردي3 امر بدان مرا آنچه جز نگفتم <بديشÇان قولش: اين با عيسي ميكند/2و
است/ مطلب همان عيسي قول اين و ميكند اشاره مطلب اين به كنم>, ابالغ آنها

همان/ /ê

شماست>4 و من پروردگار كه را خدا كنيد <پرستش كه: فرمود خود قوم به آنگاه
مطلب بيان در همچنين بلكه نميكند, ظاهرانجيلبسنده بر عيسي(ع) كه بدانند تا

همان/ /ë

شماست>5 و من پروردگار كه را خدا كنيد <پرستش كه: قولش اين با آن ايضاح و
و مÇادرش [همچنين] است رب او كه كردهاند دربارهاش كه توهمي تا ميافزايد
بÇراÄت خÇدا نÇزد عÇيسي بÇراي قÇول, آن بÇيان بÇا هÇمچنين و شود, منتفي روح,
آنÇچه بر ولي كرد بيان قومش براي را حقيقت او كه چرا شود; حاصل مه مافيالذ
تعالي خداي كالم از آنچه بهجانب بلكه و نكردند درنگ كرد بيان آنها بر عيسي
كه را آنچه جز بديشان <نگفتم كه: جواب در عيسي قول پس رفتند/ بودند فهميده

همان/ /ì

كالمي آن به تو يعني است/ خود قوم براي اعتذار سبيل بر فرمودي>6 امر بدان مرا
هنگامي پس شدهاي, فرستاده آنها بهسوي است واالبي> واالم االب <بسم آغازش  كه
كردند; حمل شد, آشكار آنها بر كالم ظاهر از آنچه بر رسيد, آنها به كالمت  كه
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از آنچه بر اينخصوص در آنها زيرا مكن, سرزنش جهت اين به را آنها بنابراين
اخبار از آنچه به زيرا است توحيد عين آنها شرك پس هستند, فهميدهاند, تو  كالم
است مجتهدي مانند آنها ثل م بنابراين كردند/ عمل بودند فهميده جانشان در الهي
اجتهاد اجر حال اين با ولي ميدهد, رخ خطا اجتهادش در ولي ميكند اجتهاد  كه

دارد/ را خويش
مÇردم به تو <آيا حقتعالي: سÆال به كه جوابي آن بهواسطة عيسي(ع) پس

/11ì الماÄده, /1

خÇويش قÇوم بÇراي داد, بگÇيريد>1 اهللا از غÇير خÇدا دو را مÇادرم و مÇÇرا  گÇÇفتي
پس بيامرزي را آنها <ا گر كرد: تقاضا كه است سبب همين به و كرد, عذرخواهي

/118 الماÄده, /2

پس كني عذاب را آنها ا گر و نگفت: كالمش در و هستي>2 حكيم و عزيز تو همانا
خدا از آنها براي وي قول/ اين به شبيه چيزي يا دهندهاي, عذاب سخت تو همانا
نشدهاند خارج حق از قومش اينكه به باشد او جانب از حكمي تا كرد مغفرت طلب
آمÇرزش جز هيچكسي براي حقتعالي از عليهم) سالمه و اهللا (صلوات انبيا¾ زيرا
تÇعالي خداوند اينرو] [از است/ عقوبت سزاوار وي كه بدانند ا گر ي حت نخواهند
بدو كه وعدهاي روي از جز پدرش براي ابراهيم خواستن آمرزش نبود <و فرمود:
بÇيزاري خدا, براي است دشمني وي آنكه او براي شد آشكار كه آنگاه پس داد

/11ê التوبه, /3

انبيا¾/ ساير همينطورند و او>3 از جست
ايÇن دانسÇتن به خود قوم براي عيسي جانب از مغفرت درخواست بنابراين
حق بر خودشان حيث از آنها كه چرا هستند/ آمرزشي چنين سزاوار آنها كه بود
بودند حق بر اعتقادشان در آنها اينكه اما بودند/ باطل امر درحقيقت ا گرچه بودند
حÇقيقت ايÇنكه جÇهت از ا گرچÇه بازگشت, آن سوي به امرشان كه است همين
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را آنÇها <ا گر گفت: كه است بدينجهت ميشدند/ عقوبت بايد بود باطل امرشان

/118 النسا¾, /1
همان/ /2

يعني هستند>;2 تو بندگان آنها <همانا كه: آورد زبان به نيكو چه و كني>1 عذاب
مÇولي كÇه كسÇاني از هÇمچنين و دشÇمنان زمÇره از و مÇيكردند پÇرستش را تÇÇو
عÇيسي(ع) قÇوم چÇون نÇدارنÇد/ مÇولي كÇافران زيÇرا نيستند, ندارند [سرپرستي]

و مادرش حقيقت و عيسي حقيقت همان حقتعالي زيرا بودند, محق درحقيقت
قÇول ايÇن مÇعني بÇيان اين و است/ همهچيز حقيقت بلكه و روحالقدس حقيقت

همان/ /3

شهادت آنها بر عيسي پس هستند>/3 تو بندگان آنها <همانا كه: است عيسي(ع)
بدينسبب و فرموده نهي آنها بر شهادت از را تو و هستند خدا بندگان آنها كه داد
دهÇد سÇود كÇه روزي است <ايÇن مÇيفرمايد: سÇخن, ايÇن پي در تعالي خداوند

/119 الماÄده, /ê

بÇه است اشÇارهاي ايÇن و پÇروردگارشان/ نÇزد ايشÇان>4 راسÇتي را راستگÇويان
خودشان پيش قوم چون يعني شد/ عمل بود, خواسته خدا از آنچه كه عيسي(ع)
بÇرخÇالف ا گرچÇه ÇÇ بودند صادق بود شده آشكار آنها بر كه من كالم تأويل در
به حكم ما نزد زيرا خدا; غير نه بود خدا نزد فقط نفعشان پس ÇÇ بودند امر حقيقت
بÇايد سÇبب ايÇن به و هست فينفسه امر آن كه است چيزي ظاهر آنها  گمراهي
و ÇÇ داشÇتند خداونÇد با حق از كه بود چيزي مقصودشان چون اما شوند/ مجازات
كه بود نفعي آن در صدقشان بنابراين ÇÇ بود خودشان ميان در اعتقادشان هم همين
بهواسطة پس برميگردد/ الهي رحمت به حكمشان كه بدانجا تا داشتند ربشان نزد
كÇرد/ تجلي آنها بر خودشان در الهي رحمت بودند, معتقد عيسي مورد در آنچه
الهي رحمت و است حق جهت اين از اعتقادشان كه شد ظاهر آنها براي درنتيجه
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اوست/ به بندهاش گمان نزد خداوند زيرا كرد تجلي آنها بر اعتقادشان جهت به
در ذات تÇجليات يÇعني ذات اسÇما¾ تÇجليات از است عÇبارت پسانÇجيل
مقام] اين [در كه است تي واحدي مقام در ذات تجلي مذكور, تجليات از و اسماÄش/
را حق آنان درنتيجه شد; ظاهر روحالقدس در و مريم در و عيسي در عيسي قوم بر
محق تجلي اين جهت از ا گرچه آنها و كردند/ مشاهده مظاهر اين از مظهري هر در

ايÇن كÇه بود اين در آنها خطاي اما شدند; گمراه و كردند خطا آن در ولي هستند
اين در آنها گمراهي اما و كردند; محصور روحالقدس و مريم و عيسي در را تجلي
حكمش و شدند, واحديت مقام اين در د مقي تشبيه و مطلق تجسيم به قاÄل كه بود
اين آنهاست; گمراهي و خطا محل امر همين و نبود گفتند تقييد دربارة كه را آنچه

بدان/ را
وجÇود در الهوتي ناموس بهوسيلهاش كه آنچه جز نيست چيزي انجيل در
بÇه نÇصاري وقÇتي امÇا است/ خلق در حق ظهور مقتضي آن و دارد, قيام ناسوتي
است/ مÇضمونانÇجيل با مخالف گفتارشان شدند, گمراه انحصار و تجسيم سمت
زيÇرا نكÇرد; قÇيام د(ص) محم امت جز هست انجيل در آنچه به درحقيقت پس
<و ميفرمايد: خداوند كه آنجا است قرآن آيات از آيهاي در كامل بهطور انجيل

/29 الحجر, /1

ظهور از آيه اين پس نيست; خدا از غير خدا روح و دميدم>/1 او در خودم روح از
ايشان به بنمايانيم است <زود آيه به را او آنگاه ميدهدو خبر آدم در تعالي خداي
او كه ايشان براي شود روشن تا جانشان در و گيتي سراسر در را خويش آيتهاي

/ë3 لت, فص /2

تÇعبير انÇفسشان و آفاق به آن از كه عالمي همة يعني ميكند, تأييد حق>2 است
حÇق در صÇراحت بÇا كÇرده, تبيين را مطلب اين آنگاه است/ حق همان ميشود
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خدا با كه نيست اين جز ميكنند بيعت تو با كه آنان <همانا ميفرمايد: محمد(ص)

/10 الفتح, /1

پÇيغمبر اطÇاعت كه كس <آن ميفرمايد: كه آنجا است همچنين ميكنند>1 بيعت

/ 80 النسا¾, /2

بÇهسوي وسÇيله ايÇن بÇه د(ص) حمÇم قوم پس است>/2 كرده اطاعت را خدا  كند
مÇنحصر آدم در تÇنها را ي قÇح وجÇود جÇهت بÇدين و شدند هدايت امر حقيقت
بودند گرفته تعليم د(ص) محم قوم ولي ميكند ن معي را آدم فقط آيه زيرا نكردند;
در را حق و است/ انساني نوع اين افراد از فردي هر آدم از مراد كه ميدانستند و
مÇيفرمايد: كه الهي امر اطاعت به كردند مشهود كامل بهطور وجود اجزا¾ جميع

/2ì البقره, /3

و د(ص) حمÇم است چنين و 3/< حق اوست كه ايشان براي شود روشن اينكه <تا
مسلمانان/

حقيقت آن بهسوي عيسي قوم ميشد نازل درانجيل آيه اين مانند ا گر پس
تعالي خداوند كه كتابي هر زيرا نبود آن در [آيهاي] چنين ولي مييافتند, هدايت
هÇم بسياري و ميشوند, گمراه آن بهواسطة مردم از بسياري ناچار به فرمود نازل
درقرآنخبر تعالي و سبحان خداوند همچنانكه مييابند, هدايت حقيقت بهسوي

ميدهد/ آن از
و رفتند/ بيراهه به آيه دو اين تأويل در چگونه رسوم علماي كه نميبيني آيا
پÇايههايي خود نزد ولي دارد وجود حقيقت از وجهي رفتند كه راهي در ا گرچه
حقايق اهل و شدند/ دور او معرفت و خدا از شد موجب كه كردند محكم آن براي
كÇه آنÇچه پس شÇدند; هÇدايت تعالي خداي معرفت بهسوي آيه دو آن بهواسطة
تÇعالي خÇداي شÇد/ روشن شدند, گمراه گروه آن و هدايت گروه اين بهوسيلهاش
گمراه كه حالي كند, هدايت بدان را گروهي و گمراه بدان را گروهي <و ميفرمايد:
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/2ì البقره, /1

فاسق ميشود گفته شود فاسد تخممرغ كه هنگامي را>/1 فاسقان مگر بدان نميكند
كÇه است ايÇن آيÇه] [از مراد هم اينجا در ندارد; را جوجه كشي صالحيت و شده
در تعالي خداي كرده گمان كه اينرو از شده فاسد الهي تجلي قبول از قومي قابليت
كÇه دريافتند چون و نميكند/ ظهور آنها براي كه درحالي نميكند, ظهور خلقش
عيني امور و چيست ميشود, حكم الهي ذات براي آن در كه تنزيهي اين از مراد
و Hعينيعين اوصاف آن كه ندانستند چسبيدندو را حكميه اوصاف كردند, ترك را
در حÇقتعالي و است/ ي قÇح خلقي وجود و عيني امر همان اوصاف كامل بهطور
مÇيفرمايد: چنانكه است, داده خبر چنين خود دربارة كتابش مواضع از بسياري

/11ë البقره, /2

در <او ديگÇر: كÇالمي در و خÇدا>2 روي است هÇمانجا كنيد روي كه سو هر <به

/21 الذاريات, /3

و آسÇمانها <نيافريديم ديگر: كالمي در و نمينگريد>/3 آيا شماست جانهاي

/ 8ë الحجره, /ê

در آنÇچه <تÇمام ديگÇر: كالمي در و 4< حق به جز را آنهاست ميان آنچه و زمين

/13 الجاثيه, /ë

قÇول همچنين و كرديم>/5 ر مسخ شما براي را است دو آن بين و زمين و آسمان
اين امثال و است> خود بنده زبان و دست و چشم و گوش خداوند, <همانا او(ع):
را حÇق كه است خداوند و بدان/ را اين پس نيست, اينجا در شمردنش امكان  كه

ميآورد/ راه به كه اوست و ميگويد



است: ذيل كتاب هفدهم و ل او فصلهاي ترجمة مقاله اين /1
Christ in Islam and Christianity, Neal Robinson, Macmillan Press, 1991.

صوفيه1 تفاسير و قرآن در عيسي(ع)

رابينسون نيل

حسيني شاه فاطمه ترجمة

قرآن در عيسي ل: او بخش

طي در و بهتدريج ميكند, عهدجديدبرابري با مطالب حجم نظر از كه قرآن
آغاز از پس سال ده د(ص) محم است/ شده نازل د(ص) محم بر سال سه و بيست
مسÇير كÇه بÇود تÇجاري مهم مركز مكه برد/ سر به مكه, خويش, زادگاه در وحي
به د(ص) محم آنگاه داشت/ تحتكنترل جنوبيوشام ميانعربستان را  كاروانها
مايلي 2ë0 در كه بزرگي آبادي يثرب, به پيروانش همراه به مخالفان افزايش دليل
يا مهاجرت كرد/ مهاجرت است, مشهور مدينه به ا كنون و است واقع شمال به رو

است/ اسالمي تاريخ مبدأ نشانگر كه داد رخ م/ ì22 سال در هجرت
اوراق بÇر وحÇي تÇمامي د(ص), حمÇم رحلت از پس اسالمي, روايات بنابر
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ظÇرف بÇودند/ سÇپرده بهخاطر را آن نيز پيامبر اصحاب و بود موجود (پوستي)
نسÇخههاي ل, او خÇليفة ابÇوبكر جÇمله از صÇحابه, از نفر چندين سال چند ت مد
خÇليفة عÇثمان آوردند/ فراهم خويش شخصي استفادة بهمنظور را مكتوبقرآن

است/ كرده ياد چهارم خليفة عنوان به او از اشتباه به مÆلف و است سوم خليفة عثمان /1

آن, از پس داد/ اشÇاعه را متعارفقرآن نسخة ه / ق) 3ë.مìëì (متوفي چهارم1
و تÇرتيب و نÇظم مضمون, اما شد انجام آن مورد در اماليي گونا گون اصالحات
سورهها به را متن چاپيقرآن, نسخههاي در ماند/ باقي تغيير بدون متن بخشبندي

كردهاند/ تقسيم آياتي و
مقايسه قابل چيزي مسيحيت و يهود دين با اسالم ارتباط از آ گاهي بهمنظور
اشÇارات قÇرآن در نÇدارد/ وجÇود سورةقرآن چهارده و يكصد تمامي مطالعة با
است/ شÇده قÇيامت و داوري روز و يÇهود پÇيامبران خÇلقت, خداوند, به فراواني
تمامي فهرست اين برميگيرد/ در را آياتقرآن از محدودي بخش زير فهرست
و است شÇده صÇحبت انÇجيل و نÇصارا عÇيسي, از بهروشني آنها در كه را مطالبي
فÇهرست ايÇن برميگيرد/ در كند اشاره آنها به است ممكن كه را آياتي همچنين
يهوديان به هم كه اصطالحي ÇÇ كتاب" "اهل يا يهوديان با مرتبط موارد همة شامل

نميباشد: ÇÇ دارد داللت مسيحيان به هم و
سÇورة ;113 , 8ê عÇمران: آل سورة ;2ë3 ,113 Ç 111 , 87 ,ì2 بقره: سورة
;90 Ç 8ê انعام: سورة ;117 ,110 Ç ê2 ,18 Ç 1ê ماÄده: سورة ;1ëì ,ë7 Ç êê نسا¾:
انبيا: سورة ;92 ,3ì Ç 2 مريم: سورة ;ì8 يونس: سورة ;111 ,3ë Ç 30 توبه: سورة
زمر: سورة ;2ì ,7 احزاب: سورة ;ëë Ç ë0 مÆمنون: سورة ;17 حج: سورة ;9ê Ç 7ê
سورة ;29 فتح: سورة ; 81 ,ìê Ç ì3 ,ë9 Ç ë7 زخرف: سورة ;13 شوري: سورة ;ê
سÇورة ;9 Ç 1 بروج: سورة ;12 تحريم: سورة ;1ê ,ì صف: سورة ;29 Ç 27 حديد:
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اخالص/ سورة ;ì Ç 1 نه: بي
كÇنار را آنها و كنيم دقت بيشتر شده اشاره عيسي به آن در كه آياتي به ا گر

آورد/ خواهيم بهدست را زير مركب تصوير دهيم قرار يكديگر
مشÇروح بÇهطور وي, تÇولد وضعيت بر خاص تأ كيدي با عيسي سرگذشت
كرد عهد عمران, همسر مادرش, شود متولد مريم كه اين از قبل است/ شده بازگو
اندوهگين آورد دنيا به دختري نوزاد كه هنگامي و كند خداوند وقف را  كودك
را او خداوند كند/ حفظ شيطان شر از را فرزندانش و او خواست خداوند از و شد
قÇرعه در او نگÇهباني و كÇفالت بÇراي را زكريا شد بزرگ كه هنگامي و پذيرفت
مÇيرفت, مÇيكرد زندگي آنجا در مريم كه صومعهاي به زكريا وقت هر برگزيد/

/êê ,33 Ç 7 آيات عمران, آل سورة /1

است/1 خداوند جانب از بود عي مد كه طعامي دارد, طعام او درمييافت
نÇاباورياش و او به وارثي كردن عطا بهمنظور خداوند از زكريا درخواست
فرزندي داراي آيا همسرش نازايي و وي سن كهولت وجود با گفت: كه هنگامي

/2 Ç 1ë مريم: و 38 Ç ê1 عمران: آل /2

يحيي فرزندش و زكريا به مربوط ات يÄجز است/2 آمده روايت دو به شد; خواهند
از حا كي روايت, يك كه است كافي نكته اين ذ كر تنها نميشود/ مربوط بحثما به

/39 آية عمران, آل سورة /3

ايÇن بÇر اشاره Gظاهر ديگر روايت و دارد3 ايمان خدا كلمة به يحيي كه است آن

/7 آية مريم, سورة /ê

است/4 نشده ناميده يحيي نام به كسي اين از پيش كه دارد
روي هنگامي امر اين است/ شده روايت صورت دو به نيز مريم به بشارت
تنهايي كنج در و آورد روي مشرق به گرفته كناره خويش خانة اهل از او كه داد
پÇا كÇيزه و بÇرگزيده را او خÇداونÇد كه شد گفته مريم به گرديد/ پنهان و محتجب
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جانب از كلمهاي به اورا استو بخشيده برتري عالم زنان جميع بر استو  گردانده
آخرت دنياو در او كه دادند بشارت است مريم پسر عيسي مسيح نامش كه خداوند
اين فرشتگان كه است آمده روايتي در است/ خداوند درگاه بان مقر از و آبرومند
است شده اشاره خدا روح به ديگر روايت در كه درحالي كردند, ندا او به را اخبار
خدا فرستادة كه بخشيد اطمينان او به و شد ظاهر او بر كامل مردي بهصورت  كه
مريم ببخشد/ او به پا كسيرت و پا كيزه بسيار فرزندي او, امر به تا آمده و است
كار و نرسيده او به بشري دست كه درصورتي داشت تواند پسري كجا از كه  گفت
هرچه خدا كه ميشود داده پاسخ او به روايت يك بنابر است/ نكرده ناشايستهاي
ديگر روايت بنابر گيرد/ قرار چيزي خلقت به او مشيت چون ميآفريند بخواهد
رحمتي و آيت پسر اين و است آسان بسيار خداوند بر امر اين كه ميگويند او به

/1ì Ç 22 آيات مريم, سورة ;ê2 Çê7 آيات عمران, آل سورة /1

است/1 خلق براي
بÇارداري اين وقوع چگونگي از بشارت, به مربوط روايات از يك هيچ در
كÇه ايÇن بÇه مÇختصر اشاره دو ديگري آيات در اما است, نشده صحبتي ما براي

/12 تحريم: ;91 انبيا: /2

دارد/2 وجود دميد مريم در را خويش قدسي روح خداوند
كه آنگاه گزيد/ خلوت دور جايي به برداشت بار پسر آن به مريم كه هنگامي
و حÇزن ت دÇش از و رفت خÇرمايي درخت شÇاخة زير رسيد فرا زاييدن درد را او
به كÇلي عالم صفحه از و بود مرده اين از پيش كاش اي كه ميگفت خود با اندوه
كÇه كÇرد ندا را او (عيسي) فرزندش درخت, آن زير از بود/ شده فراموش نامش
از استو كرده جاري آنجا در او خداي كه بنوشد چشمهاي آب از نباشدو غمگين

/ë0 مÆمنون: كنيد/ مقايسه ;2ë Ç 22 مريم /3

مريم به ميريزد3 فرو او بر درخت شاخة دادن تكان با كه كند تناول تازهاي رطب
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/27 آية مريم, سورة /1

آورد/1 خويش قوم ميان به را كودك او آنگاه نگويد/ سخن كسي هيچ با كه شد امر
او بر و دادند نشان را خود تحير هارون" خواهر "اي بهعنوان او به خطاب با آنها
اشاره طفل به او بدكار/ زني مادرش نه و بوده ناصالح پدرش نه كه برآوردند بانگ
او به كه خدايي است, خدا خاص بندة همانا كه كرد تأ كيد او از دفاع در طفل  كردو
جهانيان براي باشد كجا هر و است فرموده عطا ت نبو (شرف) و آسماني  كتاب
و شده سفارش زكات و نماز و عبادت به است زنده تا و است رحمت و بركت ماية
از كه روزي و آمد دنيا به كه روزي در باد او بر حق سالم كه كرد اعالم خاتمه در

/28 Ç 33 آيات مريم, سورة /2

شود/2 برانگيخته آخرت ابدي زندگاني براي كه روزي و برود جهان
بشارت هنگام در كه اين با است شده گفته سخن اندكي عيسي تعاليم مورد در
در كه آنگونه به گفت خواهد سخن گهواره در خلق با عيسي كه شد گفته مريم به

/êì آية عمران, آل سورة /3

تÇوانÇايي و ت وÇق روحالقÇدس بÇه را او خÇويش رسالت انجام بهمنظور بزرگي/3

/110 آية ماÄده, سورة آية87 , بقره, سورة /ê

و كÇتاب تÇعليم او به خداوند و دادند4 ت حج روشن ادلة و بهمعجزات و بخشيدند

/110 ماÄده: ;ê8 عمران: آل /ë

درتورات كه را آنچه انيت حق عيسي علمتوراتوانجيلآموخت;5 و كرد حكمت

/ì صف: ;êì ماÄده: ;ë0 عمران: آل /ì

بنياسراÄيل براي وي زمان در كه را چيزهايي از بعضي او كرد;6 تصديق بود آمده

/93 عمران: آل كنيد, مقايسه ë0 عمران: آل /7

آنÇها بÇراي و آمÇد خÇلق نزد به برهان و حكمت با او كرد;7 حالل بود شده حرام
آنÇها بÇه او كرد; بيان بهروشني ميكردند اختالف آن در كه را احكامي از بعضي
كه بود اين وي پيام اصلي نكتة و كنند اطاعت را او و بترسند خداوند از كرد ه توصي
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خداپÇرستي همين و بپرستند را او بايد كه آنهاست و او پروردگار خداوند, همانا

/ìê زخرف: ;3ì مريم: ;117 ,72 ماÄده: كنيد, مقايسه ,ë0 عمران: آل /1

را بهشت خدا آورد شرك او به كسي هر كه داد هشدار آنها به او است;1 راست راه

/72 آية ماÄده, سورة /2
/78 آية ماÄده, سورة /3

ديني كرد/3 لعن شدند گمراه كه را بنياسراÄيل از افرادي آن و گرداند2 حرام او بر
بعدها و موسي ابراهيم, نوح, به بود شده فرستاده آن كردن برپا براي عيسي كه را

/13 شوري: ,7 احزاب: /ê

و دلهÇا روشÇني و هÇدايت بر مشتمل كه انجيل شد/4 وحي د(ص) محم خود به

/êì آية ماÄده, سورة /ë

دانÇههايي با عبادتكنندگان حال وصف انجيل در شد/5 فرستاده او بر بود اندرز

/29 آية فتح, سورة /ì

مÇينمايند/6 دلشÇاد را دهÇقانان و مÇيكنند رشÇد سرعت به كه است شده مقايسه
شÇد, وحي آن از بعد كه چونقرآن و ميكند تصديق را كهانجيل همچونتورات
خود جان و كرده جهاد خدا راه در كه ميدهد كساني به را خدا بهشت انجيلوعدة

/111 آية توبه, سورة /7
/1ë7 آية اعراف, سورة /8

خود عيسي است/8 شده اشاره امي پيامبر آمدن به همچنين درانجيل ميدهند,7 را

/ ìآية صف, سورة /9

او بÇود/9 خÇواهÇد سÇتوده) بسÇيار (يÇا احمد نامش كه داد را كسي آمدن بشارت
را خÇود آنها و باشند خدا دين در او" دهنده "ياري تا فراخواند را خود حواريون
گÇواه آن بÇر را او و هسÇتند او فÇرمان" "تسÇليم كÇه كردند وصف كساني بهعنوان

/1ê صف: ,111 ماÄده: ,ë2 Ç ë3 عمران: آل /10

 گرفتند/10
نخست, است: آمده صورت دو به داد انجام الهي اذن به عيسي كه را معجزاتي
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و بود خواهد بنياسراÄيل بهسوي خدا پيامبر او كه شد گفته مريم به بشارت هنگام
آن بر و ميسازد مرغي مة مجس گل, از آنها پروردگار جانب از معجزهاي بهعنوان
شÇفا خÇدا امÇر بÇه را پيس و مادرزاد نابيناي و گردد; مرغي خدا امر به تا ميدمد
در كه ميدهد خبر غيب از آنها به و ميكند; زنده خدا امر به را مردگان و ميدهد;

/ê9 آية عمران, آل سورة /1

ميكنند/1 ذخيره چه و ميخورند چه خانههايشان
عيسي به خداوند كه زماني است: شده اراÄه گذشته به بازنگري يك با دومي,
اين است; داشته ارزاني مادرش و او بر را خود رحمت و لطف كه ميشود متذكر
نشده عيسي غيبگويي به اشارهاي آن در اما ميباشد ل او صورت به شبيه بسيار
عÇيسي, بÇه خÇويش رحÇمت و لطÇف آوردن يÇاد بÇه بÇا خداونÇد بهعالوه است/
كÇافران كÇه هÇنگامي كÇرد كوتاه او سر از را بنياسراÄيل ستم دست كه ميفرمايد
سÇحري جÇز او حÇيرتانگÇيز عجيب معجزات اين گفتند او انكار به بنياسراÄيل

/ì آية صف, سورة با شود مقايسه /110 آية ماÄده, سورة /2

روايÇتي است شÇده اضÇافه دوم, بÇهصورت كه ديگري مورد نميباشد/2 آشكار
آيÇا پÇرسيدند او از كÇه ميباشد عيسي از حواريون درخواست چگونگي دربارة
تناول آسماني ماÄده آن از تا فرستد ماÄده آسمان از آنها براي ميتواند او خداي
از مريم بن عيسي است/ گفته سخن حقيقت به او شوند مطمÃن كه بهطوري  كنند
كÇه كسÇاني و آنها براي روز اين تا فرستد ماÄدهاي آسمان از خواست پروردگار
براي خداوند جانب از تي حج و آيت و گردد مباركي عيد روز ميآيند آنها از پس
نÇزول از بÇعد هÇركه ولي ميفرستد آنها براي را ماÄده آن فرمود: خدا باشد/ آنها

/112 Ç 11ë آيات ماÄده, سورة /3

باشد/3 نكرده را جهانيان از يك هيچ كه كند عذابي را او شود كافر ماÄده
اشÇارات شگفتانگيزترين از عيسي دنيوي حيات پايان به موجود اشارات



ايران عرفان 100

همه از خدا و كرد, مكر آنها) با مقابل در (هم خدا و كردند مكر كافران ميباشد/
كند قبض را او روح ميخواهد كه گفت عيسي به خداوند كرد/ تواند مكر بهتر  كس
ه منز و پا ك را او و برد باال خود قرب آسمان بر آورد), فراهم را مرگ (موجبات

/117 ماÄده: شود/ مقايسه , ëëÇ ëê عمران: آل /1

بهتان و كفرشان بهواسطه هم كه كتاب, اهل گرداند/1 كافران آاليش و معاشرت از
مسÇيح, گÇفتند: دروغ) (بÇه كÇه اينرو از هم و بودند گناهكار مريم, بر بزرگشان
صÇليب بÇه و نكشÇتند را او كÇه درصÇورتي كشتند را خدا رسول مريم, بن عيسي
از كس هيچ و برد باال خود بهسوي را او خدا شد/ مشتبه امر آنها بر بلكه نكشيدند
خواهÇد ايمان عيسي) به (يعني وي به مرگ از پيش كه آن جز نيست كتاب اهل

/1ë7 آية نسا¾, سورة /2

غيرمستقيÇم اشارة يك درنهايت بود/2 خواهد گواه آنان بر و قيامت روز و آورد
قÇيامÇت قÇريبالوقÇوع سÇاعت نشانة كه اسÇت شده آينده در عيسي بازگشت به

/ ì1آية زخرف, سورة /3

است/3
كرده وحي آنها به خداوند كه ميشود يافت پيامبراني فهرست در عيسي نام

/1ì3 آية نسا¾, سورة /ê
/ 8ëآية انعام, سورة /ë

مÇحكم پÇيمان آنÇها هÇمة از خداوند و بودند5 نيكوكاران از كه پيامبراني است/4

/7 آية احزاب, سورة /ì

است, رسولخدا فقط عيسيبنمريم كهمسيح, دارد اين تأ كيدبر اينآيه  گرفت/6

/171 آية نسا¾, سورة /7

Çثل م است/7 شÇده فرستاده مريم بر كه است الوهيت عالم از روحي و الهي  كلمة
از را او خÇدا كÇه است ابوالبشÇر آدم خلقت مانند خداوند جانب از عيسي خلقت
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/ë9 آية عمران, آل سورة /1

و لطÇف خÇداونÇد كÇه بود بندهاي او يابد/1 هستي كرد امر آن به و ساخت خا ك

/30 مريم: ,171 نسا¾: شود/ مقايسه ,ë9 زخرف: /2

داد/2 قÇرار ت) جÇح (و ثل م بنياسراÄيل بر و داشت ارزاني آن بر را خود رحمت

/ë0 آية مÆمنون, سورة /3

بيش پيغمبري او گردانيد/3 بزرگ معجزه و آيت خلق) (بر را مادرش و او خداوند
و راسÇتگو زني هم مادرش درگذشتهاند/ كه بودند پيامبراني نيز او از پيش و نبود

/7ë آية ماÄده, سورة /ê

و او كه بود كرده اراده خداوند ا گر بودند/4 فناپذير بشريت حكم به و بود باايمان
او نميتوانست كس هيچ كند, نابود است زمين روي در كه هر همراه به را مادرش

/17 آية ماÄده, سورة /ë

تÇو آيا كه ميگيرد قرار خداوند خطاب مورد عيسي وقتي بازدارد/5 كار اين از را
است گفته مردم به كه ميكند انكار او بدانند? خدا را مادرت و تو مردم كه  گفتهاي
در او كنند/ اختيار عالم) خداوند از (جداي ديگر خداي دو چون را مادرش و او

/11ì آية ماÄده, سورة /ì

نيست/6 آ گاه خداوند سر از او اما است آ گاه او اسرار از خداوند كه ميگويد دفاع
آنها بگويند/ سخن راستي به جز خدا دربارة و كنند مبالغه خود دين در نبايد نصارا

غيره/ و 30 آية توبه, شود: مقايسه 171 نسا¾: /7

قاÄل خدا سه به يا مريم پسر مسيح خدايي به كه كساني شوند/7 قاÄل تثليث به نبايد

/72 ماÄده, سورة /8

گشتند/8 كافر Hق محق گفتند) خدا را روحالقدس و ابن و (اب شدند

بررسي و نقد

از دليÇل, چÇهار بÇه حداقÇل و است ماتي مقد بررسي يك تنها فوق خالصة
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و تÇرجÇمه پيرامÇون تصميمگيريهاي نخست, است: برخوردار محدودي ارزش
قرار تأثير تحت را متن Hالزام است, شده برگرفته آن از بحث اين كه مطالبي تعبير
بÇايد عÇيسي, بÇه قÇرآن اشارات بيشترين گرفتن درنظر وجود با دوم, است/ داده
برميگيرد در را آنها عقايد يا ميشود مربوط مسيحيان به كه مطالبي داشت, اذعان
تÇصوير كه اين احتمال و مطالب وحي ترتيب به سوم, ميباشد/ گستردهتر بسيار
چهارم نشدهو مبذول هي توج است يافته تغيير توسعهو زمان گذر در عيسي قرآني
ايÇنرو از و است شده گرفته ناديده وحيها (نزول) شيوة خالصه اين در اينكه,
چيزي قرآن كه شود گمراه كننده نظر اين آمدن پديد موجب امر اين است ممكن

نميباشد/ گزارهاي جمالت از بيش

صوفيه تفاسير در عيسي(ع) دوم: بخش

و است شده صحبت مختصر بهطور ف تصو دربارة كتاب اين هفتم فصل در
ايÇن مÇيشود: بÇررسي صوفي ر مفس دو تفاسير در را مسيح حضور فصل اين در

نوشتهاند/ كاشاني و قشيري را تفاسير

قشيري

سامانيان كه زماني 37ì سال در (êìë (متوفي قشيري عبدالكريم ابوالقاسم
كنوني) قوچان حدود (در ستوا Ôا در ميكردند حكومت ماورا¾النهر و خراسان بر
كمال و تمام آموزش كسب با وي بودند/ ثروتمند اعراب از والدينش آمد/ بهدنيا
بÇه و شÇد خÇود زمان مذهب اشعري سان مدر مهمترين از يكي اسالمي علوم در
را اثÇر ايÇن او دارد/ نÇام ويرسÇاله اثر مشهورترين گشت/ ملقب خراسان استاد
بود شده داده نسبت آن به ه مالمتي بهخاطر كه بدنامياي از ف تصو رهايي بهقصد



103 صوفيه تفاسير و قرآن در عيسي(ع)

شÇده پÇذيرفته رسÇالهاي بÇهعنوان هنوز اثر اين كرد/ تأليف êê8.10êì سال در
بÇاطني يÇا عÇرفاني تÇفسير قشÇيري مÇيشود/ مÇحسوب مÇعتدل ف تصو پيرامون

الكريم القرآن كامل صوفي تفسير االشارات; لطاÄف ق, ê1ë Ç 38ì هوازن, بن عبدالكريم قشيري, /1
العÇربي وارالكÇاتب زكÇي, عÇباس حسن االستاد رله صد بسيوني, ابراهيم الدكتور القشيري, لالمام

جلد/ ì ,[1390] بالقاهر¸: والنشر, للطباع¹

را آن بعد تها مد تا اما بود كرده شروع آن از قبل سال يك را لطاÄفاالشارات1

از كه درآمد بهتحرير كساني تزكيه تهذيبو بهمنظور كامل اثر اين نرساند/ بهاتمام
كه معانياي ميپردازد, متن باطني معاني به فقط و ميكردند/ پيروي ه صوفي طريقة
ثÇابت شÇيوة يك دقÇيق به كÇارگيري يا سنت از ياريجستن با را آنها نميتوان
خود نيستند/ اختياري معاني اين طريقت, اهل منظر از حال, هر به كرد/ ص مشخ
ميكنند, ق تعم قرآن معنوي معناي بر كه كساني و است اشارات اين از حا كي متن
نÇيز امÇر ايÇن بÇه كÇردن ه وجÇت مÇيكنند/ دريÇافت را آن شÇهود و كشÇÇف راه از
تي نÇس تفاسير برابر در را تفسير نوع اين نداشتند قصد آنها كه است حايزاهميت
در است/ آن ل مكم تفسير نوع اين بلكه كنند آنها جايگزين را آن يا دهند قرار
ايÇنكه از قÇبل تها مد كه ميشود ص مشخ واقعيت اين از امر اين قشيري مورد
را بهنامتفسيرالكبير قرآن از عظيم تفسيري كند, آغاز نوشتنلطاÄفاالشاراترا
را قرآن ظاهري معناي و است شده نوشته تي سن شيوة به تفسير اين رساند/ بهاتمام
حديد سورة 21 آية به مانده بهجا بخش تنها ليه او اثر زاين ا فانه متأس ميدهد/ شرح

ميشود/ مربوط تحريم سورة 12 آية تا

 كاشاني

در ,(730 (مÇتوفي كاشاني ين كمالالد زاق عبدالر ما, موردنظر سر مف دومين
زندگي بود, مغول ايلخانان سيطرة تحت آنجا كه دورهاي در كاشان, شهر در ايران
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مÇورد در كÇتاب چند كه اين جز نيست دست در او دربارة زيادي اطالع ميكرد/
است/ بÇوده ابÇنعربي الهÇي حكÇمت مكÇتب مÇدافÇع و است نÇÇوشته ف صوÇÇت

2 است), شÇده چÇاپ ابÇنعربي تÇفسير عنوان با Áمعمو) الكريم القرآن تفسير زاق, عبدالر كاشاني, /1
بيتا/ تهران: ناصرخسرو, انتشارات جلد,

ميدهند/ نسبت ابنعربي به اشتباه به گاه را وي االيات) تأويالتالقرآن1(تأويل

اشÇاره است رايÇج بسيار ه صوفي محافل در كه ذيل حديث به او اثر اين مة مقد در
ميدهد: شرح را آن و  كرده

و ي حد آن حرف هر و دارد بطني و ر Öهظ شده نازل قرآن در كه آيهاي <هر
مÇنتهاي ÖدÇح است/ تأويÇل ÖاطنÇب و است تÇفسير همان ظاهر, مطلعي/ ي, حد هر
و صÇعود بÇا كه است آن مطلع و ميشود دريافته كالم معناي از كه است مفهومي

/ê ص ,1 ج الكريم, القرآن تفسير كاشاني, /2

مييابي/>2 اطالع آن از (خداوند) م عال ملك شهود
تأويÇل "بÇطن" و است تÇفسير ر" ÖهÇظ" فÇهميدم ميگويد: كاشاني كه آنطور
مطلع ميشودو منتهي آن معناي بهدرك فهمها كه است چيزي آن "حد" ميباشدو
مÇطلع عÇليم خÇداونÇد شÇهود به آن در فرد كه است چيزي آن به صعود" "مرحلة

ميشود/
تأويÇل اين ميگويد و است پرداخته تأويل به Hصرف كه ميكند اعالم بعد او
مÇراتب و روحÇاني سÇفر مÇنازل در مÇوجود "اوقÇات" شنونده, "احوال" براساس
بÇه شÇنونده كÇه زمÇان هر است/ متفاوت است, آمده نايل آن به او كه معنويايي
ميشود گشوده او) روي (به معرفت از جديدي در مييابد ارتقا¾ واالتري "مقام"

ميگردد/ مطلع است شده ا مهي او براي كه ديگري معناي ظرافت از او و
استنباط است, گونا گون معنوي مراتب با منطبق كه حضور كاشاني, تفسير در
كيهانشناسي به نظاممند بهطور او كه واقعيت اين ميسازد/ مشكل بسيار را مطالب
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اصÇطالحات حÇدودي تÇا كÇه اين و نميپردازد معنوي درك منازل به يا معنوي
من تشديدميكند/ اينمشكلرا به كارميبرد بهطورمتفاوت ابنعربيرا  گونا گون
ا گÇرچÇه بÇپردازم بحث به بهتفصيل اينجا در موضوعات اين پيرامون نميتوانم
از شدن مطلع حال اين با كرد/ خواهم اشاره آنها به پاياني بحث در مختصر بهطور
خواهÇيم آنها به كه "تأويل" و "تطبيق" يعني باطني, تفسير كامل نمونة دو شروع
معنوي روانشناسي با قرآني نمادين "تطبيق" لي او نيست/ ازلطف خالي پرداخت
به باطني تعبير (تأويل) دومي است/ وي روحاني سفر گونا گون منازل يا صوفيانه
است معنوي كيهانشناسي يا الهي ذات ة متوج كه را اشاراتي كه است مطلق مفهوم

ميكشد/ بيرون

عيسي(ع) رجعت

قشيري

ايÇمان روح اهللا) عÇيسي بÇه (يÇعني وي بÇه مرگ از پيش آنكه جز نيست كتاب اهل از كسي هيچ /1
بود/ خواهد گواه آنان بد و نيك بر او قيامت روز و آورد خواهد

ì1 آية دربارة اما ميگذرد نسا¾1 سورة 1ë9 آية از شرحي هيچ بدون قشيري

را امر و مداري روا ريب و شك ساعت آن در زنهار و است قيامت ساعت نشانه و علم عيسي آن /2
است/ راست راه كه كن پيروي

را او خÇداونÇد كÇه دارد اشÇاره عÇيسي(ع) به آيه اين كه ميگويد زخرف2 سورة
êì آية درخصوص همچنين او ميفرستد/ فرو ملكوت از رستاخيز نشانة بهعنوان

است/ جهان نيكويان جمله از او و بزرگي در كه آنگونه) گويد(به سخن گهواره در خلق با و /3

بÇزرگي وقت خÇلق بÇا عيسي(ع) سخنگفتن كه ميشود متذكر عمران3 آل سورة

/372 ص ,ë ج االشارات, لطاÄف ابوالقاسم, قشيري, /ê

او ديگÇر بÇهعبارت بÇاشد/4 وي بÇازگشت از پس زمÇان بÇه مربوط دارد احتمال
درخصوص و ميكند اشاره آيات اين تي سن تفاسير به مختصر بهطور و بهسادگي
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آيÇات بÇاطني مÇفهوم و مÇعنا بÇه آن ادبÇي مÇعناي از بÇيش عÇيسي(ع) بازگشت
نميپردازد/

 كاشاني

حÇين او است/ گستردهتر بسيار موضوع اين به نسبت كاشاني برخورد نحوة
دليل چه به كه ميدهد توضيح عمران آل سورة ëì Ç 8 آيات پيرامون خود تفسير

بازگردد: بايد عيسي(ع)
عÇروج آنÇجا بÇه د(ص) محم حضرت كه هفتم آسمان به عيسي(ع) <چون
ميشود, [1ê:نجم [سورة "سدر¸المنتهي" بهمقام ازآنتعبير كه همانجا نرسيد  كرد,
بار ميبايست نشد, نايل محبت درجة به مسيح چون و كمال, در نهايت مقام يعني
درجÇة بÇه كÇه كند پيروي دي محم دين از تا آيد فرو جسماني صورت در ديگر

/191 ص ,1 ج الكريم, القرآن تفسير كاشاني, /1

است/>1 داناتر امور حقايق به خداوند و برسد د(ص) محم
را عيسي(ع) ميگويد او كه آنجا نسا¾, سورة 1ë9 آية از كاشاني تفسيرهاي
زمان آخر در بايد نيافت دست حقيقي كمال به چون و بردند باال چهارم آسمان تا
از يك هÇر مÇيكند/ اقÇتضا را بيشتري شرح آيد, فرود زمين به ديگر جسمي در
عيسي موت قبل قيامت, روز به همچنين, و او به روز آن در س مقد كتاب پيروان

دارند/ ايمان اهللا في فنا¾ به
سورة ì1 آية ظاهري معني كه ميپندارد ترديدي و شك هيچ بدون  كاشاني
است/ قيامت ساعت نشانههاي از يكي عيسي(ع) بازگشت كه است اين زخرف
اراÇÄه آن بÇا مرتبط احاديث از يكي از بلكه قرآني متن از نه باطني تعبير يك او

ميدهد:
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فÇرود دارد نÇام فÇيق" ا" كÇه س مقد سرزمين در باريك گذرگاهي بر <مسيح
متالشي را صليب ميجنگد, ال دج با آن با كه دارد دست در جنگافزاري ميآيد/
صÇبحگاهي نماز در مردم كه هنگام آن و ميسازد ويران را كليساها و كنيسهها و
را او عيسي(ع) اما ميرود عقب قدم يك امام ميشود/ س بيتالمقد وارد هستند
مÇيايسÇتد/ نÇماز به وي سر پشت د(ص) محم دين به اقتدا با و ميفرستد جلو به
آن در عيسي(ع) كه است ظاهري هيÃت به اشاره وارد نام فيق ا كه باريك  گذرگاه
بهوجود آن از او جسم كه دارد پا كي مادة به اشاره س مقد سرزمين مييابد/ م تجس
و ميشود ظاهر آن به كه است قدرت و ت قو صورت از كنايه جنگافزار ميآيد/
است گمراه كننده جبار زمامدار بر وي غلبة به اشاره جنگافزار آن با ال دج  كشتن
كنيسهها و كليساها كردن ويران و صليب شكستن ميكند/ خروج وي زمان در  كه
وصÇول به اشاره س بيتالمقد به او ورود است/ گونا گون اديان برچيدن به اشاره
حضور ميباشد/ قطب مقام كه است االهيه, حضرت در ذاتي, واليت مقام به وي
و د حمÇم پÇيروان Çفاق ات و هÇمبستگي بÇه است اشÇاره صبحگاهي نماز در مردم
خÇورشيد نÇور طÇلوع بÇا كÇبرا, قيامت صبح طلوع هنگام توحيد, بر پايداريشان
مÇرتبهي بÇرتري از زمÇان آن در كÇه است آن به اشاره امام رفتن عقب وحدت/
بهجلو دوباره را او عيسي(ع) است/ آ گاه قطببودنش, علت به همگان, بر عيسي
وي بهمتابعت اشاره دي محم شريعت بنابر او از عيسي پيروي و اقتدا ميفرستد/
احوال و ديداري توحيد چند هر دارد/ شرايع تغيير عدم و برگزيده دين بهتصديق
حديثي در چنانكه كه, است وقتي همه اين گفت/ خواهد ايشان بر را كبرا قيامت
ورود باشد, عيسي از غير مهدي ا گر ولي باشد مريم بن عيسي همان مهدي آمده,
كÇه امام آن و قطب مقام نه است شهود محل به رسيدنش س, بيتالمقد به عيسي
پاس به است زمان قطب كه اين با همانا و است/ مهدي برميدارد عقب به گام يك
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گام يك است ت نبو صاحب كه كسي به نسبت است صاحبواليت كه فردي ادب
واقÇع, و نفساالمÇر در او م تقد از زيرا ميدارد م مقد را او عيسي و ميرود/ عقب
شÇريعت براسÇاس امام پشت عيسي خواندن نماز و دارد/ خبر است, قطب چون

/êë0 Ç ë1 صص ,2 ج الكريم, القرآن تفسير كاشاني, /1

اعلم/>1 واهللا او/ از باطني و ظاهري بردن فيض براي اوست به اقتدا دي, محم

تصليب

قشيري

عيسي رهايي مورد در عمران آل سورة ëë آية سنتي تفاسير دربارة قشيري
مÇعناي بر فقط او درعوض نميگويد, سخن خداوند بهدست يهود دسيسههاي از

ميشود: متمركز باطني
اشاره برگيرم", تمام به را تو روح من عيسي, "اي فرمود: خداوند كه <هنگامي
را تو و ميكنم قبض خودت از را تو و برميگيرم خودت از را تو من كه است آن به
ما خود بهوسيلة تا ميكنم پا كت به كلي ارادهات از و ميبرم باال بشري صفات از
مداوم تو بر تولي افاضة و نماند برايت خودت از اختياري و شوي ما براي خالص

/2ë7 Ç ë8 صص ,1 ج االشارات, لطاÄف قشيري, /2

بود/>2 خواهد
تÇعبير ايÇن بÇه بهاختصار دو هر بيضاوي و رازي كه ديديم دوازده فصل در
ضÇمني بÇهطور آنÇچه داد/ نسÇبت واسÇطي ابÇوبكر به را آن رازي و كردند اشاره
بÇه كÇه يافت خداوند با را ي خاص ارتباط عيسي(ع) كه است اين ميشود فهميده
" ضب ق" عربي فعل از است/ شده توصيف خداوند ط توس او شدن) (برگرفته قبض
قÇبض طÇريقت اهÇل اصÇطالح در ميشود/ افاده دست با گرفتن چنگ به مفهوم
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به Âكام فرد آن به ه باتوج كه است "فشردگي" بهمعني صي تخص Hتقريب اصطالحي
در كه آنچه باطني معناي بهعنوان امر اين به Gظاهر قشيري ميشود/ وا گذاشته خدا
او برعكس, نميانديشد/ داد, روي ملكوت به عيسي(ع) جسماني عروج هنگام
خود بهسوي زمينياش زندگي نشأة در را عيسي(ع) كه دارد نظر عرفاني حال به
جزو مردگان احيا¾ كه بود صفت همين بهدليل كه ميگويد ادامه در او زيرا  كشيده,
در كÇه آنÇچه از مÇتفاوت HبتÇنس و ديگÇر شرحي همچنين او بود/ عيسي مقامات

ميدهد: اراÄه بود, حال اين برگيرندة
و امثال مشاهدة از و خود غير ديدن از را وي قلب , رب كه ميشود گفته <و

/2ë8 ص ,1 ج همان, قشيري, /1

كرد/>1 پا ك اطوار و احوال همة در آثارش
كÇه اين مورد در را تي سن روايت دو قشيري نسا¾, سورة 1ë7 آية تفسير در
بهجاي كه ساخت منعكس بدلي فرد چهرة بر را عيسي(ع) هيأت خداوند چگونه
بÇه كÇه كسي نخست روايت بنابر ميدهد/ شرح خالصه بهطور شد, مصلوب وي
داوطلب فرد يك دوم روايت براساس درآمد/ او هيأت به كرد خيانت عيسي(ع)
اين ميان انتخاب براي عقلي دليل يا قبول قدرت از قشيري شد/ ظاهر او هيأت به
بÇيرون را روايت دو هÇر بÇاطني مÇعناي درعÇوض نÇميكند, اقدامÇي روايت دو
ضÇربالمÇثل ايÇن در عÇيسي(ع) بÇه خÇاÄن فرد روايت اخالقي نتيجة ميآورد/

فيها/ وقع الخيه ا Ñبر حفر ن م /2

مÇورد در اما و كسي"/2 دوم خودت ل او كسي, بهر مكن "چاه است: شده خالصه
از بÇينصيب كÇند ل تحم را مصاÄبي كل صبورانه كسي ا گر داوطلب: فرد روايت

الخلف/ اهللا من يعدم لم التلف مقاسا¸ علي صبر ا لم /3

به كه "آنان است: ذيل وعده بر مشتمل قرآن عالوه به بود/3 نخواهد الهي پاداش
نÇخواهÇيم ضÇايع را نÇيكوكاران اجÇر هÇم مÇا شدند نيكوكار و آوردند ايمان خدا
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/(30 كهف: (سورة  گذاشت"
مÇتذكر را نظر اين داوطلب فرد سرنوشت دربارة قشيري امر اين به ه باتوج
را او كه مردي روح برد باال لفي" Ôز" مقام به را عيسي(ع) خداوند كه زماني ميشود:

ص83 / ,2 ج همان, قشيري, /1

كرد/1 عروج "قرب" مقام به بود داده نجات
ه توج مورد بايد كه دارد وجود آن در نكته دو اما است باطني Hنسبت نظريه اين
بÇا شÇود (مقايسه خدا به " لÖفي× Ôز" كلمة قرآني كاربرد در اينكه نخست دهيم/ قرار
دارد/ "او" بÇه "قÇرب" بÇه نسÇبت كÇمتري ايجابي ضمني معاني (27 ملك: سورة
بÇهشت در بيدرنگ داوطلب فرد كه بگيريم نتيجه ما ميخواهد قشيري Áاحتما
(ëê عمران: آل با شÇود (مقايسه بان" مقر از "يكي يافتو دست عيسي(ع) بهمقام
قشيري اينكÇه, دوم شد/ اعطا پايينتري مرتبة عيسي(ع) به Hتموق كه درحالي شد/
خÇير يÇا شÇد جسÇماني عÇروج به مجبور عيسي(ع) آيا كه اين كردن ص مشخ از
عروج كه مردي روح ميكند اظهار او كه جا آن از حال, هر به ميورزد/ اجتناب

كنيم/ نتيجه گيري خود ما كه ميشود موجب بود, داوطلب فرد  كرد

 كاشاني

مÇرتبة در "تÇطبيق" اراÇÄة بÇا عمران آل سورة ëê آية تفسير هنگام  كاشاني
احساس با مطابق كفر از عيسي(ع) احساس ميكند/ آغاز فرد معنوي روانشناسي
با ياران, از وي درخواست است/ اماره نفس در معنوي قواي تضاد به نسبت قلب
است/ برابÇر خدا به آوردن رو در او كردن ياري براي معنوي قدرت به قلب نياز
معني قواي خالصترين و بخش بهترين با گماردند همت او ياري به كه مريداني
قلب, كشتن در خياالت و اوهام يعني كردند" مكر "آنها هستند/ منطبق اماره نفس
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عقليو داليل يعنيبا كرد" مكر خدا "و ساختند, مال ك فريبندگيها انواع با آنرا و
را, قلب يعني را, عيسي كردو غلبه ايشان ا كيتهاي شك تخيالتو بر قاطع براهين
بر ايشان جنايت كه بهطوري كرد القا اماره نفس بر را او شبيه و برد باال بهملكوت

/189 Ç 190 صص ,1 ج الكريم, القرآن تفسير كاشاني, /1

رين>/1 الما ك Ôخير Ôو اهللا> شد/ واقع آن
چون ميدهد: ادامه كه زماني ميانديشد "تطبيق" به همچنان Áاحتما  كاشاني
برميگيرم>/ تمام به را تو <همانا گفت: [قلب] عيسي به خداوند شد, غالب او مكر
بÇاال خÇود سÇوي به را تو <و ايشان ميان از ميكنم قبض خود بهسوي را تو يعني

/190 ص ,1 ج همان, /2

خود/2 قرب در ملكوت به يعني ميبرم>,
كÇه است آن تطبيق بدون تأويل اما و ميدهد: ادامه باز خصوص اين در او
جسمانيايي صورت پس خوردند فريب عيسي, قتل پي در كسي فرستادن با آنان
شد, مشتبه ايشان بر عيسي حقيقت صورت به بود, روح اهللا(ع) عيسي مظهر  كه
را او خÇداونÇد كÇه درحÇالي آويختند, دار به و كشتند و پنداشتند عيسي را او پس
لبريز خورشيد روحانيت از وي روح اينكه براي برد, باال چهارم آسمان بهسوي
كشÇته نÇيست ممكن را روح اهللا همانا كه نميدانستند خويش جهل از آنها و بود

/191 ص ,1 ج همان, /ê و 3

باشند/3
ياران به شد, آ گاه عروج از قبل خود حال به يقين به عيسي(ع) كه هنگامي و
با كنيد (مقايسه ميروم) شما و خود آسماني پدر سوي به (همانا فرمود: خويش
بخشندة كه روحالقدس به و ميشوم پا ك فساد عالم از يعني (1ì :1ì انجيليوحنا,

خلق كه مربيايي به مييابم, اتصال است كماالت ارواحو عالم فيضدهندة صورو
كنم/4 بهرهمند او فيض از را شما تا ميپروراند الهي دم با را
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كÇه ايÇن بدون عمرن, آل سورة ëë آية جز¾ به جز¾ تفسير از پس  كاشاني
آيÇة دربÇارة اما ميگذارد, كنار را آن بگويد سخني نسا¾ سورة 1ë7 آية پيرامون
روح اتصال الم, عليهالس عيسي (رفع) بردن باال <و ميگويد: چنين نسا¾ سورة 1ë8
چهارم, آسمان در او وجود و است; سفلي عالم از جدايي هنگام علوي عالم به وي
بÇهمنزلهي كه است خورشيد فلك روحانيت است, او روح منبع فيضان به اشاره
بÇه را فÇلك آن كÇه است نÇوري روحÇانيت آن و آن مÇرجÇع و است عÇالم قÇلب
فÇلك, آن نÇفس بر را خود نور شعاع و درميآورد حركت به خويش معشوقيت

/29ì ص ,1 ج همان, /1

درآورد/>1 حركتش به تا ميتاباند Hمستقيم

معجزات

قشيري

او است/ گفته كمسخن عيسي(ع) خارقالعادة نشانههاي درخصوص قشيري
كÇه مÇيدانÇد و ميپذيرد خيره كننده و چشمگير نمونههاي بهمثابة Hدقيق را آنها
او بÇه نÇيز ديگÇري معجزات است, شده داده شرح قرآن در كه معجزاتي عالوهبر
قرار عيسي(ع) مردگان احياي تأثير تحت ي خاص بهطور Gظاهر او دادهاند/ نسبت
در داد? انÇجام او براي را آن خدا يا كرد را معجزه اين عيسي آيا اما است/  گرفته
مساÄل به دو آن ميان تمايز وي منظر از نميكند/ مطرح را سÆال اين قشيري واقع
تحت Âكام و بود شده خالي خود خواست و اراده از عيسي ميشود/ مربوط علمي
ا گر اما شد/ آشكار وي بهدست مردگان احياي كه بود شده گرفته قرار الهي ارادة

بود/ غيرممكن رويدادهايي چنين نبود, متعالي نيروي اين بهخاطر
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 كاشاني

تÇفاسير از بودند حقيقي بهراستي معجزات اين بود معتقد نيز كاشاني كه اين
مصر در را جادوگران موسي چگونه كه اين مورد در قرآني حكايت پيرامون وي
ميشود متذكر او جا آن در است/ آشكار (10ê Ç ê1 اعراف: (سورة داد شكست
كه است دورانهايي به مخصوص كدام هر كه شدند فرستاده نشانههايي با انبيا  كه
در كÇه هÇمانطور داشت غلبه جادو موسي(ع) دورة در ميكردند: زندگي آن در
در اما, بود/ غالب طب عيسي(ع) زمان در و بالغت و فصاحت د(ص) محم دورة
عمران آل سورة ê9 آية و ميشود متمركز معجزات باطني معني بر او ديگر جايي

ميكند: تعبير ذيل قرار به را
" گÇل" از عÇملي حكمت و تزكيه و تربيت با ميكنم" خلق شما براي <همانا
بÇهسوي شوق ت شد از كه پرندههايي هيأت به است, ناقص اما مستعد كه نفوس
حقيقي حيات نفس و الهي علم دم از ميدمم" آن در "پس ميكنند/ پرواز "قدس"
شوق بال به كه زنده نفس يعني ميشود" پرندهاي "پس تربيت و مصاحبت بهتأثير
از كه ميدهم" شفا را مادرزاد نابيناي "و درميآيد/ پرواز به حق بهسوي همت و
خÇورشيد نÇه كÇه است نشده گشوده هرگز وي بصيرت چشم و محجوب حق نور
نÇور سÇرمة به هرگز وي اهل و خورده چشمش به نوري نه ديده را الهي صورت
فاسد عقايد و رذالت بيماري به معيوب نفس كه را پيس" "و نشدهاند/ آشنا هدايت
مÇيكنم" زنÇده "و ميدهم/ شفا نفوس طب به است شهوت آلودگي و دنيا حب و

/187 Ç 88 صص ,1 ج الكريم, القرآن تفسير كاشاني, /1

خداوند>/1 اذن به علم حيات به را جهل مردگان
قابل نكتة چند اما است هم به شبيه بسيار ماÄده سورة 110 آية از وي تعبير
بدينمعني را من" اجازة "به عبارت او مثال براي است, شده اضافه آن به نيز ه توج
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با را آن ساختنم ممكن و من, قدرت و علم به يعني من" اجازة <"به ميكند: تعبير

/3ë0 ص ,1 ج همان, /1

عÇيسي(ع) كÇه گÇويد وي خÇويش/>1 قÇدرت و علم و حيات صفات دادن تجلي

/3ë0 ص ,1 ج همان, /2

ميآورد"/2 بيرون نفس زمين و بدن قبور از را "جهل مردگان

با كرگي مفهوم

قشيري

ميباشد/ ظاهري بهمعناي محدود Hعمدت مريم داستان پيرامون قشيري تعابير
معني اين به بخشيد برتري عالم زنان بر را مريم خداوند كه ميگويد مثال براي او
زني او اين براي و آورد دنيا به پدر داشتن بدون را كودكي كه بود زني تنها او  كه

بود/ نخواهد هم هرگز و نبود او همانند زني هيچ زيرا بود يگانه

 كاشاني

دريغ كوششي ازهيچ بحثميكند با كرگي مفهوم بهتفصيلدربارة كه  كاشاني
طبيعي, شرايط در دهد/ شرح بود محتمل كه را واقعهاي چنين چگونگي تا نميكند
ميگويد ما به او نميگيرد/ صورت رحم در مرد و زن نطفة تركيب بدون بارداري
شÇدن منعقد موجب كه آن نيروي و است زن مزاج از گرمتر بسيار مرد مزاج  كه

است/ شده برده به كار "شير" كلمة عربي متن در /3

قياس, همين بر پنير/3 با مقايسه در پنير ماية چنانكه است قويتر Hنسبت ميشود
آيÇند جÇمع دو ايÇن كÇه زمÇاني لذا دارد/ شÇدن منعقد به بيشتري تمايل زن مايع
و قوي زن بنية ا گر حال ميگيرد/ شكل جنين و ميكنند تكميل Âكام را يكديگر
از گرمتر بسيار ميشود ح ترش راست كلية از كه مايعي باشد, داغ وي جگر طبيعت
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طبيعت و برسند هم به رحم در آنها ا گر ميشود/ ح ترش چپ كلية از كه است مايعي
نطفة نقش ميتواند راست كلية ح ترش باشد, قوي جذب و پرهيز بهدليل نيز رحم
رخ موارد اين از يك هيچ حال هر به ميشود/ باردار زن درنتيجه كه كند ايفا را مرد
به كاشاني, به گفتة شود/ توليدمثل مايع ح ترش موجب ابتدا در چيزي مگر نميدهد
روح اين شد/ ظاهر مريم برابر در متناسب انساني بهصورت خداوند روح دليل اين
بÇه وي نÇطفة درنتيجه و بود قويتر بسيار آن تأثير اما برانگيخت را وي اشتياق

/12 Ç 13 صص ,2 ج همان, كاشاني, /1

آمد/1 بهوجود كودك و شد سرازير رحم داخل
ممكن فيزيولوژي بهسوي مطلب دادن سوق و موضوع از كاشاني انحراف با
هراسان حد از بيش را او مريم قداست كه بود بيبا كي عالم او كه بيايد بهنظر است
از شÇدن منحرف از قبل كه مريم سورة 1ì Ç 17 آيههاي تفاسير اما است/ نكرده

ندارد: حقيقت امر اين كه است اين بر دال است شده مطرح موضوع
روحالقÇدس بÇه اتÇصالش بÇهدليل است قÇدسي عÇالم مكÇان شرقي, <مكان
و نÇفساني قÇواي همراهÇان و جايگاه و طبيعي ممكنات از بود د مجر كه هنگامي
مÇحدودة بÇرد, پنهان آن در را خود خود) (اهل آنها از مريم كه "حجابي" طبيعي
كه چيزي است, ممنوع صدر حجاب بهواسطة نفس عالم اهل براي كه بود قدسي
عالم به خويش د تجر با ا گر و است آن سير منتهاي و ي ماد قواي علم درك غايت

/11 Ç 12 صص ,2 ج همان, كاشاني, /2

شÇود/>2 فÇرستاده او بÇهسوي روحالقÇدس نÇبود مÇمكن بÇود, نيافته ارتقا قدسي
نشÇان عمران آل سورة ê7 و 3ê آيات پيرامون خود تفاسير در كاشاني بهعالوه,
طÇبيعي شÇرايÇط در است/ روحÇاني زنÇدگي مÇناسب با كÇرگي مفهوم كه ميدهد
بÇهوجود پÇدر نÇطفة از مÇادر رحم در خود ي ماد والدت در جسم كه <همانگونه
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و شÇيخ دم از نÇفس استعداد رحم در حقيقي والدت در قلب شكلگيري ميآيد,
كه هنگامي دارد اشاره آن به عيسي كه است والدتي آن اين و ميشود حاصل معلم
[انجيليÇوحنا, نيابد>/ راه آسمانها ملكوت به نشود زاده بار دو كه هر ميگويد:

عدالت/ آفتاب انتشارات مسيح, عيسي انجيل ص180 ; ,1 ج همان, /1

1[3:3
مÇرا كÇجا از من خداي گفت, <مريم بود: متفاوت امر اين مريم مورد در اما
اينكه بدون فرزند آوردن دنيا به و خويش بارداري از روح بود///?> تواند پسري
تربيت بدون و شيخ ارشاد بدون ديگر, عبارت به باشد, رسيده او به بشري دست
<او مÇيباشد/ وي بÇا كÇرگي معناي اين ميشود/ ب متعج فاني, معلم يك سوي از

/187 ص ,1 ج همان, /2

بÇا او ميآفريند/>2 بخواهد هرچه خداوند شد/ خواهد البته كار چنين اين  گفت,
مÇيكند اعÇطا را قÇلب مÇقام او به ميخواهد كه برميگزيند را كسي تجلي و جذبه

باشد/ معنوي ارشاد يا نشاه از پيروي به مجبور بيآنكه

نتيجه

از صحيحي برداشت تي سن تفاسير كه ميپندارند صوفي ران مفس كلي, بهطور
كÇه كÇردهايÇم مشÇاهده مÇا درواقÇع, ميگذارنÇد/ دراختيار را قرآن ظاهري معناي
تا ميدهند اراÄه تي سن تفاسير خاص جنبههاي از عرفاني شرحي آنها هر از گاهي
حكÇايات بÇاطني مÇعناي پيرامÇون قشيري مثال براي قرآني/ متن خود از شرحي
اما, ميدهد/ اراÄه باطني تعبير يك بدل يك هر عيسي(ع) هيأت تشبه به مربوط
كه را حديثي قشيري نيستند/ هماهنگ تي سن تفاسير با Gظاهر آنها برعكس,  گاهي
مÇطلق, بÇهمفهوم او كÇه مÇيگويد و ميگيرد ناديده ميداند, نسبي را مريم منزلت
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بهنام معتزلي, عالم يك به ديگر جايي در كردهايم مشاهده كه نظري است, يگانه
آل سÇورة ,ëë آية از باطني تفسير يك او بهعالوه است/ شده داده نسبت اÄي جب
رهايي به را آن كه متداولي شرح با كه ميدهد اراÄه "قبض" چهارچوب در عمران
نÇميتوانÇد مÇيسازد, مÇربوط خداوند ط توس وي يهودي مهاجمان از عيسي(ع)
برابÇر در تطبيق مرتبة به قشيري تعبير دادن ل تنز با كاشاني باشد/ داشته مطابقت
آل سÇورة ëë آية ميان ارتباط او ا گرچه معهذا, ميكشد/ كنار را خود مسأله اين
حÇمايت به Gظاهر ميكند, حفظ را خداوند ط توس عيسي(ع) كردن آزاد و عمران
روح نه شد كشيده صليب به كه بود عيسي(ع) جسم ظاهري هيأت كه عقيده اين از

ميكند/ صرفنظر بدل نظرية از وي,
تÇفسير سÇنت وارث صÇوفي ران مفس حد چه تا كه اين ساختن روشن براي
اطالعات برخي كردن فراهم حال, هر به است/ نياز بسياري تحقيقات بودند باطني
تÇفسير از آشكارا كاشاني تفسير كلي گرايش است/ امكانپذير آن پيرامون فعلي
وصÇف, ايÇن بÇا است/ دو ايÇن مÇيان انÇدكي پÇيوستگي و است متفاوت قشيري
بودند/ خود پيشينيان مرهون نويسنده دو هر كه دارد وجود اين بر دال نشانههايي
از عÇمران آل سÇورة ëë آيÇة از قشيري تفسير باشد, صحيح رازي توصيف ا گر
پÇيرامÇون كاشاني بحث است/ گرفته نشأت قبل قرن يك طي در واسطي ابوبكر
كه احتمال اين درخصوص او و است فا اخوانالص بحث شبيه عيسي(ع) معجزات
ميجويد/ ي تأس ابنعربي از ميشد پيدا بارداري وقوع بهمنظور بايد مريم اشتياق
را ابÇنعربي حكÇمت شÇيوة اجمال بهطور نيز كاشاني ميرود, انتظار همچنانكه

ميكند/ اختيار
نخستين دارد: درنظر را اساسي مرحلة سه معنوي فهم مسير در Gظاهر  كاشاني
همة كه است امر اين فهم در خداوند به خود تسليم شامل و است افعال فناي مرحله
ط وسÇت شريعت رعايت طريق از Hعموم و است نفس" "مقام اين اوست/ از افعال
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و حقيقي مراقبة با و است صفات فناي دوم مرحلة است/ حصول قابل مÆمنان همة
آن و مÇيشود تÇوصيف الهÇي صفات كسب بهمنظور فردي صفات از شدن جدا
در مÇريم بÇه كه است مقامي اين كردهايم, مشاهده كه همانطور است/ دل" "مقام
نايل آن به عروج طي در عيسي كه است مقامي همچنين و شد عطا عزلت هنگام
در شد/ متصل است كلي" ناطقة "نفس آن ديگر نام كه عالم" "دل به كه زماني شد
ميشود; ناميده ملكوت" "عالم كلي, ناطقة نفس عالم كاشاني معنوي  كيهانشناسي
آنÇها ط وسÇت كÇه مÇيبرند بÇهسر آنجا در ديگر ماليك و (جبرÄيل) روحالقدس
ذات فناي مرحله آخرين و سومين دارد/ دراختيار را زمين و آسمان امور خداوند
" كÇمال نÇظر", "جÇايگاه و كمال" نهايي "مقام به كه است روح" "مقام اين و است
هنگام در د(ص) محم كه است مقامي اين است/ معروف نيز فياهللا" "فنا و حقيقي"

يافت/ نخواهد دست آن به رستاخيز روز تا عيسي(ع) اما شد نايل آن به معراج
عÇيسي(ع) سÇخنان از كÇاشاني شناخت باشد, صحيح فوقالذ كر تحليل ا گر
آنÇها از مسÇيحيت تÇفسير بÇا ÂامÇك پÇدر بÇهسوي رجعت و دوباره تولد پيرامون
كه مرحلهاي ميسازد, مرتبط معنوي فهم مياني مرحلة به را آنها او است/ متفاوت
ملكوت يابند/ ارتقا آن فراسوي به نميتوانند اسالم بدون پيروانش و عيسي(ع)
عنوان ميگردد, باز او سوي به عيسي(ع) كه "پدر" و برابر پادشاهي عالم با آسمان
از بايد كاشاني كه است اين ه توج جالب همه اين با ميشود/ گرفته درنظر جبراÄيل
نيز معجزات از وي تعبير است ممكن درنهايت باشد/ كرده استفاده مسيحي متون
كه مردي شفاي آن در كه بهانجيليوحنا اشاره با زيرا باشد مسيحيت از برگرفته
اين برخوردارند, نمادين تلويحي اشارات از ايلعاذر كردن زنده و بود مادرزاد  كور
عÇالم با تفسير اين حال, هر به ميشوند/ مربوط نوين حيات و كشف به معجزات
و (18 (بقره: كورند> < كافران ميشود: گفته كه جا آن است, سازگار قرآن رمزي

برنميگردند/ خود ضاللت از
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عرفان/ و اديان رشتة دكتري دورة دانشجوي /1

قنبري1 بخشعلي

مه مقد

عارفان داشتهاند/ عمدهاي سهم معنوي زندگي بسط در عارفان و اديان اولياي

2. Saint Augustine

و آ گوستين,2 چون عارفاني كردهاند/ ايفا بهسزايي نقش حوزه اين در نيز مسيحي

3. Meister Eckhart

عÇارفان بÇه مÇيتوان بÇعدي ردههاي در هستند/ آنان شاخصترين از ا كهارت3

4. Teresa of Avila

عرفاني آموزههاي گسترش و بسط در كه كرد اشاره آوياليي4 ترزا چون بهنامي
بÇهعمل HمدتÇع عÇارفان قÇبيل اين فعاليت حوزة اما داشتهاند, هي توج قابل نقش
آمÇده, عÇمل بÇه وي آثÇار از كه تفسيرهايي در هرچند ميشود, محدود عرفاني
از قرن پنج از بيش گذشت از پس ا كنون جست/ ميتوان را نظري عرفان رگههاي
شده واقع تأمل اهل و عرفان صاحبنظران اقبال و ه توج مورد آثارش ترزا, مرگ
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1. William James

جÇيمز1 ويÇليام ورزيÇدهانÇد/ اهÇتمام آنÇها شرح و ترجمه به زيادي افراد و است

2. Walter Trance Stace

ايÇن از بيستم قرن اواخر دينپژوه و فيلسوف استيس2 و روانشناس و فيلسوف

3. The Varieties Of Religious Experience

فلسفه و كتابعرفان در استيس و ديني3 كتاباصنافتجربة در جيمز دستهاند/
نÇيز مÇقاله ايÇن دادهانÇد/ اخÇتصاص او عÇرفاني تÇجارب و تÇرزا به را فصلهايي

وي/ آثار و زندگي اجمالي في معر بر است مهاي مقد

زندگينامه

4. Teresa de Cepeda y Ahumada

28 مÇتولد است, اهÇومدا4 ثÇپذا د ترزا اصلياش نام كه آوياليي ترزا يسه قد

5. Alba de Tormes

است/ ترمس5 د آلبا در 1ë82 ا كتبر ê به متوفي و اسپانيا آويالي در 1ë1ë مارس

نÇظر از حÇياتشان دوران در كÇه افرادي كه است بوده اين بر رسم قديم از كاتوليك مسيحيت در /ì
بودنشان يس قد زندگيشان زمان در يا داشتند مرددي وضع نبودن, يا بودن يس قد با رابطه در  كليسا
در نيز ترزا ميكند/ في معر يس قد را او كليسا طوالني, زماني ت مد گذشت از پس بود, نشده محرز

شد/ شمرده س مقد شده ياد تاريخ

گرامي را او ياد سال هر ا كتبر 1ë در مسيحيان و يافت6 تقديس 1ì22 سال در وي
مسÇيحي صÇاحبمسلكان جÇزو را او ششم پل ژان پاپ 1970 سال در ميدارند/
از او كه گفت ميتوان بنابراين آمد, نايل مقام اين به كه بود زني لين او او شمرد/
كÇليساي مÇذهبي زنÇان و عÇرفا بÇزرگترين از يكي و اسپانيايي معروف راهبان

7. Carmelite Reform

كه است كرملي"7 "اصالح س سÆم و معنوي كالسيك متون نويسندة و  كاتوليك
و آورد پÇديد را جÇديدي مÇراقÇبة و ريÇاضت طÇريقة طÇÇريقه, ايÇÇن تÇÇاريخ در
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ميدادند/ تن بدان بايد راهبان كه داد قرار اعمالي جزو را پابرهنهبودن
عÇمرش اواخÇر در را آن كÇه كتابزنÇدگينامةخÇودنوشت در ترزا يس قد
آنÇان از و است پÇرداخÇته بسÇتگانش و والديÇن فÇضايل بيان به ميكرد, تكميل
كÇه دارد اصÇرار او است/ كرده ياد خداترس و بافضيلت متدين, افرادي بهعنوان
بهتري استفادة خانواده اين از ميتوانست نبود, شرور فردي خود ا گر كه بگويد
چنين به وي دستيابي از مانع شرارتها اين اما بكند, خود روحي تكامل براي
بÇا رابÇطه داشÇتن است: برده نام شرارت بهعنوان مورد چند از ترزا شد/ تي موقعي
ت دÇم بÇراي چÇند هÇر ديÇر از بازديدكنندگان از يكي به دلسپردن و پسرعموها

1. Lives of saints , P. 361.

 كوتاه/1
و قÇهرمانان داسÇتانهاي بÇه ي اصÇخ عالقة خود زندگي در ترزا حال هر به

نÇس در كÇه است نÇقل شÇد/ آنها شيفتة بهغايت نيز Hنهايت و ميداد نشان شهيدان

2. Rodrigo

تÇا گرفتند آفريقا بهسوي فرار به تصميم دريگو2 Ôر برادرش بههمراه هفتسالگي
طÇي خانه از را زيادي مسافت اما برسند/ شهادت به مرا كشيها بهدست آنجا در
نگÇرانشÇان و مÇضطرب مادر نزد به را آنان عموهايشان از يكي كه بودند نكرده
كÇه گرفتند تصميم جهت اين از نبودند, دستبردار برادرش و ترزا اما برگرداند/
داخÇل در تا ساختند سنگ از اتاقكهايي اينرو از كنند, تجربه را خلوتنشيني

3. Ibid, P. 358.

اوان همان از ترزا كه ميشود مشاهده ترتيب اين به كنند/3 زندگي خلوت در آنها
در كÇه مÇادرش مرگ اين, عالوهبر ه البت بود/ عالقهمند عرفاني حيات به  كودكي
<بÇهمحض داشت: بهسزايÇي تأثير زمينه اين در نيز افتاد فاق ات او چهاردهسالگي
بسيار شدهام, عظيمي خسران چه متحمل (مادر) او دادن دست از با دانستم اينكه
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او از زاري و اشك بÇا و بÇودم س قدÇم بÇانوي از تصويري بهدنبال و شدم رنجور

1. Ibid, 359.

بپذيرد]/>1 خود فرزندي به [مرا باشد من مادر و بدهد افتخار تا كردم التماس
محل ديرهاي از يكي به وقت, فوت بدون كه شد عالقهمند ترزا تي مد از پس

احسÇاس ايÇنكه بÇراي نميدانست, جايز را امر اين در تعلل و برود خود زندگي
بÇه مÇخفيانه ايÇنرو از شÇد/ خواهÇد او ارادة شدن ضعيف باعث تعلل, كه ميكرد

2. The Convent of the Incarnation

در مل ÖرÇ ك قÇلة معتكفانسÇا كÇن به را خود كه بودند درويشمسلك راهبان از سلسلهاي مليان Öر ك /3
مكÇان, آن در ديÇري تأسيس با م/ 11ëì سال در سلسله اين ميكردند/ منتسب ششم قرن فلسطين
گروه سه به و بودند گزيده سكني× اسپانيا و هلند در سلسله اين راهبان كرد/ اعالم را خود موجوديت
Plassmann Thomas, The Lives of Saints , NewYork, 1954. P.360 شدند: تقسيم

و رفت آويÇال شÇهر از خارج در ملي3 Öرك گروه به وابسته مسيح"2 م تجس "صومعة
كندن دل بود عالقهمند سخت پدرش به ترزا كه آنجا از كرد/ پذيرش درخواست
كÇه/// مÇيآورم يÇاد <بÇه نÇوشت: دوره آن ياد به لذا مينمود, جانكاه بسيار او از
و رنÇج بسÇان كÇه داشÇتم شديدي و تند حس آنچنان پدريام خانة ترك هنگام
كشÇيده پÇارهشدن, Çه تك دÇح تا استخوانهايم تمام گويي بود, مرگ لحظة عذاب
نكرده احساس وجودم در خدا به نسبت عشقي چنين حال به تا هرگز ميشدند///
را دوسÇتانم همة و پدرم به نسبت من عالقة و عشق محبت, تمام كه عشقي بودم,

4. Lives of Saints , P. 360.

بود/>4 داده قرار عاع تحتالش
اسپانيا ادبيات و فرهنگ در توانست نوشت, ارزشمندي آثار كه بعدها ترزا
اهميت آيد/ بهشمار كالسيك صاحبنظران جزو عرفان حوزة در و باشد اثرگذار
وجود با وي كه جهت اين از يكي است: بوده جهت چند از اسپانيا فرهنگ در او
حوزة در اما نكرد, مطرح نظري عرفان در جديدي مباحث نظري, بهلحاظ كه آن
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ايÇن ه تÇالب است/ بوده اهميت درخور كه آورد بهدست تجربههايي عملي عرفان
عرفاني نظري مباحث خصوص در سخني وقت هيچ او كه نيست معنا بدان سخن
را او پÇرداخÇتن مÇيتوان قÇلعهدرون بÇهويژه آثÇÇارش بÇÇه نگÇÇاه بÇÇا نگÇÇفت/
عارفان و خود عرفاني Ç معنوي حالتهاي بيان درضمن عرفان بهمعرفتشناسي
از برخي كه است داشته اهميت بهقدري تجربهها اين ديد/ را عرفاني تجربه گراي
دست نÇظري عÇرفان در جÇديدي ديÇدگاههاي بÇه آنÇها از الهام با صاحبنظران
دينداري حوزة در را عملي عرفان ترزا كه بود اين او اهميت ديگر جنبة يافتهاند/
كرد/ ديني را عرفان و عرفاني را دين وي گفت ميتوان كه به گونهاي كرد, احيا¾

بهبيماري ميانسالي اوان از كه كنيم اشاره نكته اين به بايد ترزا مرگ دربارة
مل Öرك دير به ورود از پس سال چهار ميبردو رنج آن از هميشه بودو مبتال ي خاص

1. Sma r t , N in ia n , "T e r e sa o f Avila ", Encyclopedia of philosophy, Vo l. 8

(London, 1972) P. 94.

رهبري و دير كارهاي ادامة از تا نشد باعث بيماري اين ه البت شد/1 حاد م) 1ë39)
داشت بااليي سن هم و بود بيمار هم آنكه وجود با و بردارد دست اصالح, جنبش
ت شد با ترزا عمر آخر دهة نكرد/ خودداري نيز دير تأسيس از حتي سال), ìë)
و گذاشت بهبودي به رو او حال دهه, اين از سال دو در اما بود, همراه وي بيماري
آن از را عÇمرش آخÇر سال سه ترزا باالخره دهد/ انجام زيادي كارهاي توانست
ا كتبر ê در و شد مبتال رحم سرطان به هم ì7سالگي در و برد رنج شديد بيماري

گفت/ وداع را فاني دار 1ë82
هستي مايل محل كدام در كه پرسيدند او از وقتي مرگش از پيش كه است نقل
دير); به (اشاره همينجا در باشم <ا گرمايل داد: جواب تمام سادگي با شوي? دفن
دريÇغ قبر) (بهعنوان من اختيار در زميني قطعه دادن قرار از (مخالفان) آنها آيا
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من, <خداي گفت: و آورد جاي به مذهبي آيين و برخاست آنگاه كرد?> خواهند
از يكÇي آغÇوش در سÇپس شÇويم>/ نÇايل هم ديدار به كه است آن وقت ا كنون

فروبست/ جهان از چشم همراهانش

ترزا عرفاني تجربههاي و نظريات

بهدنيا خدامحور و ديندار و معنوي خانوادهاي در ترزا كه است آن حقيقت
شكÇلگيري چگÇونگي در تÇربيت ايÇن و يÇافت تربيت فضايي چنين در و آمد
همان در بايد را او معنويتگرايي ريشههاي و گذاشت بهسزايي تأثير او شخصيت
كÇرده زيست مÇعنوي سنت دو در او كه آنجا از اما كرد/ جستوجو ليه او تربيت
بوده مسيحي و يهودي سنت دو از متأثر نيز او عرفاني سلوك نظريات لذا است,

1. King, U rsu la , Christian Mystics, R outledge , NewYork and London 2004, P .

149.

ه تÇالب كÇرد/ پÇيدا گÇرايش مسÇيحيت به ولي بود يهودي ابتدا در ترزا زيرا است/1
بود, پذيرفته تأثير نيز اسالمي انديشههاي از او كه است دردست قرايني و شواهد
مسÇلمانان آثÇار و داشت سكÇونت مسÇلماننشين مÇحلهاي در خانوادهاش چون
سخت خويش عرفان در كه اين بر مضاف ميگرفت/ قرار او دراختيار بهسهولت
بÇهويژه يÇهودي عÇرفان و فرانسيسيها و يسوعيان روش و معنويت تأثير تحت

2. Christian Mystics, PP. 149-150.

است/2 قباله عرفان
قÇابل تÇجارب و گÇذاشت پشتسر را معنوي زندگي لية او مراحل وقتي ترزا
به و كرد ژرف تأملي خود يافتههاي در كرد, حاصل عملي سلوك در مالحظهاي
قلعةدرون و يعنيزندگينامه كتاب دو در را تأمالتش محصول استادانش ة توصي
قÇلعةدرون و است نÇيايش و دعÇا كتابزندگينامه موضوع درآورد/ بهنگارش



12ë ترزا يسه قد عرفان و زندگي به نگاهي

بÇاغي آبÇياري بÇه را عÇرفاني سÇلوك و سير چهارگانة مراحل ترزا عارفانه/ عشق
آبياري را آن مرحله چهار يا صورت چهار به ميتواند باغبان كه است كرده تشبيه

 كند/
چÇاه از خود, بازوان قدرت از بهره گيري با باغبان مرحله اين در ل: او مرحلة
است/ آبÇياري براي دشوار راهي روش اين ميكند/ آبياري را باغ و ميكشد آب
عين در ميخواند, ادرا ك و فهم و تعمق و تأمل با را خداوند مرحله اين در سالك
ميكند, احساس را دروني شادماني و آسايش كرده, پرهيز بزرگ گناهان از اينكه
تسكÇينبخش تÇا نميشود جاري اشكي او ديدگان از و است محروم عشق از اما

باشد/ رنجهايش التيامبخش و دردهايش
ابزاري از فردياش, توانمنديهاي عالوهبر باغبان مرحله اين در دوم: مرحلة
و دلو از تنها مرحله اين در باغبان است/ شده نهاده دراختيارش كه ميجويد بهره
مضاعف را او نيروي ميتواند كه دارد اختيار در چرخي بلكه نميكند, استفاده چاه
از نيز موارد ساير در بتواند تا كند جلوگيري باغبان امكانات تمام صرف از و  كرده
كÇه است الهÇي الطÇاف از برخÇي نماد درواقع چاه" "چرخ برد/ بهره خود انرژي
پرداختن امكان خدا عنايات ساية در و مرحله اين در سالك است/ شده او نصيب
و است خدا به نفس ه توج سكوت, نيايش از مراد ميكند/ پيدا را سكوت نيايش به
سكون به نفس طبيعي قواي نيايش اين در نيست/ بلند صداي با نيايش به نيازي

است/ فعال همچنان فكري و ذهني قواي ولي رسيده
خÇود كÇوششهاي بÇه وابسÇته وجه هيچ به سالك مرحله اين در سوم: مرحلة
كه رودخانهاي آب از بهره گيري با باغبان نميكند, ل تحم تي مشق و رنج و نيست
كÇه است آن مرحÇله اين نمادين تعبير ميكند/ آبياري را آن است, جاري باغ در

ميآيد/ نايل خدا وصال به سالك و ميافتد كار از سالك قواي از برخي
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با نه و دلو كمك به چاه آب با نه چاه, آب با نه باغ مرحله اين در چهارم: مرحلة
بÇه مÇرحÇله اين در سالك روح ميشود/ سيراب باران آب با بلكه رودخانه, آب
كÇار از او قلبي و ذهني و نفسي نيروهاي و قوا تمام و ميرسد شريكسوز عشق

1. Life of Teresa of Jesus, Ch, XI. PP.127-133.

ميگيرد/1 اوج و گرفته قرار خدا پرتوان دستهاي در او ميافتد;
قÇلعة كÇتاب در كÇه است معروف هفتگانه" "قلعههاي به ترزا ديگر نظرية
كÇرده اسÇتفاده استعاره و تمثيل از نيز نظريه اين در ترزا است/ شده درونمطرح
عاشقانه رابطة از بهره گيري با وي است/ بشري Âكام اينجا در او تمثيل اما است,
كه ميداند كسي بهمنزلة را سالك او است/ داده توضيح را خود نظر نفر, دو ميان
قلعةدرون, در شده واقع عمارت هفت است/ افتاده زيبارويي جمال به چشمش
است; وصÇال بÇه رسÇيدن و فÇراق گÇذاشÇتن سÇر پشت چگÇونگي بÇيان درواقÇع

است: زير قرار به قلعه اين هفتگانة عمارتهاي

2. Mansion

و ميكند كسب را طبيعي مزاحمهاي دفع توانايي سالك ل, او عمارت2 در /1
امكÇان هÇنوز ولي مÇيكند/ دريÇافت را عÇمارت بÇه دخÇول اذن نيايش, ساية در

است/ نكرده كسب را خدا با  گفتوگو
مراحل به رفتن طلب آن, به واردشوندگان كه است عمارتي دوم عمارت /2
پديد را طلب كه را خدا دعوت مرحله اين در درواقع دارند/ دل و جان در را باالتر

ميدهند/ مثبت پاسخ بدان و ميشنوند ميآورد,
معنوي كمال از درجهاي به عبادت و توبه ساية در روح سوم عمارت در /3

دارد/ وجود همچنان خطرات و نيست نهايي مرحلة ولي است, رسيده
بÇهرهمند خÇداونÇد عÇنايات از و الت فضÇت از نÇفس چÇهارم, عمارت در /ê
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ميشود/
خواستگاري جرأت كه ميكند پيدا تعالي آنقدر نفس پنجم, عمارت در /ë

مييابد/ را محبوب از
سالك و ميكنند زندگي هم با تي مد براي معشوق و عاشق ششم, عمارت /ì
باز او روي به ديگر دنياي دروازههاي درنتيجه برسد; معمولي وصال به ميتواند
سÇالك رسيد, خود اوج به عشقي چنين وقتي ميگردد/ پديدار عشقي و ميشود

1. Fa ther E rmanno , "The degress of Teresian Prayer " Saint Teresa of Avila,

(ed) Father Thomas and Father Gabriel, Dublin, Clonmore and Reynolds 1963,

P. 96.

ميماند/1 باز عملي هر انجام از نفس و شده را كد او ي حس حيات و فاني
دو آميختن همانند معشوق و عاشق كه است داÄمي وصال هفتم عمارت /7
معشوق داÄمي همسري به عاشق ديگر بيان به درميآميزند/ هم با فروزان, شمع

2. Interior Castle, P. 115.

شود/2 شوقتر و پرشور (داماد) او عشق كه ميشود فراهم چيز همه و درميآيد
است/ معشوق عاشقو عرفاني ازدواج يا كامل وصال تحقق بيانكننده عمارت اين

3. Father Ermonno, art, cit, P. 98.

ميدهد/3 نشان عاشق به هستياش تمام در را خود خداوند
پس شد/ نخواهد امكانپذير نخواهد,وصل خدا ا گر كه است باور اين بر ترزا
بÇدون تÇرزا نظر از كه چرا برساند/ تعالي به را او و بگيرد را آدمي دست خدا بايد
را تÇجربهاي كه ميكند فهم را سخن اين كسي نمييابد/ تحقق چيزي خدا عنايت
كÇار از قÇوا هÇمة تÇجربهها, اين روند در كه است درست باشد/ گذاشته پشتسر
مÇيشود, عÇنايت او به كه است ژرفي فهم آن, افتادن كار از ماحصل اما ميافتد,
كه بفهمد چيزي آن از بيشتر كوتاه, زماني محدوده يك در ميتواند كه به گونهاي
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1. Cf. Life, ch 1.

عÇبارات اين از فهميدهايم/1 را آن سال يك طول در خود بشري تالشهاي با ما
ميداند/ خدا لطف نتيجه نيز را وفاهمه حواس تعليق حتي ترزا كه ميشود روشن

بÇاعث امÇر هÇمين پÇرداخت/ آنÇها بيان به او شد, ر مكر ترزا تجارب وقتي
و رفتارها نيز بعضي و كردند هم مت رواني بيماري به را او برخي و شد مخالفتهايي
افÇراد با خود, يافتههاي و نظرات اثبات براي ترزا دانستند/ شيطاني را او تجارب
خود يافتههاي صحت به نسبت را آنها توانست درنهايت و كرد مشورت زيادي

2. Lives of Saints , P. 362.

او به را كبير گريگور روزانة نيايش تمرين نيز ديگر بعضي بهعالوه سازد/2 متقاعد

3. Lives of Saints , P. 362.

رهÇبران تÇرزا, اسÇتداللهاي و مقاومتها اثر در كه آن خالصه كردند/3 تكليف
پÇاپ كÇه ايÇن آخÇر دست و كردند اعتراف ترزا سخنان انيت حق به Hنهايت  كليسا

ستود/ را او پانزدهم  گريگور

ترزا اجتماعي اقدامات

اجÇتماع حÇوزة در عرفان, سالكان و راهبان راهنمايي بر عالوه ترزا يس قد
سÇاز و ساخت حوزة در را ترزا عملي اقدامات اهم داد/ انجام زيادي اقدامات نيز

كرد/ خالصه ميتوان آنها مديريتي ساختار اصالح و د متعد ديرهاي
بÇه ه وجÇت و رعÇايت مÇورد در مل ÖرÇك حÇيات تÇجديد به 1ëë8 سال در ترزا
از يكÇي بÇود/ شÇده فترت دچار 1ë و 1ê قرنهاي در كه گماشت همت رياضت
عبارت كه ميشد مربوط تجارب و رياضتها محتواي حوزة به اصالح اين موارد

كنند/ خود سلوك و سير وارد را گفتار ترك و سكوت راهبان كه اين از بود
ملي, Öرك فرقة به وابسته ديرهاي در اصالحات ايجاد بهدنبال ترزا حال هر به
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ديÇر تأسيس اجازة ديگر, راهب چهار بههمراه 1ëì2 سال آ گوست در سرانجام
تأسÇيس را كرمليت كفش بدون راهبان دير آويال در او كرد/ دريافت را جديدي

از شÇر ب لقب كÇه است پÇابرهنه بÇهمعناي "حÇافي" عربي كلمة اسالمي, ف تصو در مشهور تعبير /1
بود/ حضرتكاظم(ع) ارادتمندان

سندل كفش با رفتن رفتنيا پياده كردنو صحبت بهطرز كفش"1 "بدون واژة  كرد/
دارد/ اشاره بيرويه) ( كفش

2. Saint Joseph

در كه راهباني و شد اهدا جوزف2 يس قد به آويال, در ترزا شدة اصالح دير
بÇه نسÇبت كÇه مÇيبردند فÇرمان كÇرمليت اصÇلي ديÇر از مÇيكردند, زندگي آنجا
يك مسÇتلزم ديÇر ايÇن در حÇضور بود/ معتدلتر عيسي" م تجس دير" دستورهاي
بوده خاموشي و روزهداري مانند دير به مربوط نظام آيين از سختتر آيين سلسله

3. Rohrbach, art. cit.

است/3

ترزا آثار

صفحه êêë بر بالغ مجموعهاي آنها ميان از كه است نوشته زيادي آثار ترزا
رسالههاي مجموعة و برجسته منثور اثر چهار شامل مجموعه اين است/ باقيمانده

از: عبارتند وي آثار ا مجز بهطور است/ نامه تعدادي و شعر  كوچك,

4. Interior Castle

نÇظر از و است نÇوشته م/ 1ë77 سÇال در را كÇتاب ايÇن ترزا قلعةدرون;4 /1
شÇد, گÇفته چÇنانكه اثÇر, اين در ترزا ميرود/ بهشمار ترزا اثر مهمترين عرفاني
داده تÇوضيح عÇمارت هÇفت قالب در را عرفاني سلوك و سير هفتگانة مراحل
چگÇونگي پÇرداخÇته, خود عرفاني حالتهاي بهبيان آن در كه اين ضمن است/
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سÇاير از خÇدا حÇضور درك از ناشي عرفاني حالتهاي تشخيص و تمييز وقوع,
است/ داده توضيح مشاهدات

1. Autobiography of Teresa of Avila

تصوير به را خود زندگينامة كتاب, اين در ترزا زندگينامةخودنوشت;1 /2
آورده, بهميان سخن خانوادگي زندگي از كه اين عالوهبر آن طي استودر  كشيده
نيايش از اثر, اين در ترزا بهعالوه است/ داده توضيح نيز را چهارگانه نيايشهاي
روح" عÇروج و "صÇعود بÇهنام آنÇها وراي امÇري از و وصÇال نÇيايش و سكÇوت

است/ گفته سخن بهتفصيل

2. Way of Perfection

راهبانش راهنمايي بهمنظور م/ 1ëì7 سال در را كتاب اين ترزا كمال;2 راه /3
است/ خÇدا به عشق توضيح كتاب, اين اصلي موضوع است/ درآورده بهنگارش
دنيا/ اين در حتي نميگذارد پاداش بدون را خواستهاي هيچ خداوند ترزا, به گفتة
ما ا گر ميكند/ عنايت بيشتري الت تفض ميورزند عشق او به كه كساني به تنها اما
و ما به خداوند عشقورزي آن, پيامد كه ميآورد پديد قدرتي بورزيم, عشق او به

3. F a the r Sean O ' R ior dan , "Th e In flu ence of St . Te resa of Avila on St.

Alph onsus Ligo ur i", Saint Teresa of Avila, ( ed) Fa ther Thomas and Fa ther

Gabriel, P. 24.

است/3 ما عشق در او يكيشدن

4. Foundations

ديÇرها سÇاختن حÇوزة در را خÇود اقدامات كتاب, اين در ترزا بنيادها;4 /ê
است/ داده توضيح

ترزا كوچك مجموعههاي نيز اينها نامهها; و ë/رسالههايكوچكواشعار
است/ آمده وي آثار مجموعة آخر بخش در كه است

عÇرفان كÇالسيك آثÇار زمÇرة در كÇه بس هÇمين ترزا آثار اهميت باب در
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حÇوزة در مسÇيحيان برجسÇتة آثار جزو بيشك و است شده محسوب مسيحيت

1. Rohrbach, art. cit, P. 405.

است/1 عرفان
و آ گÇوستين تأثÇير تÇحت سخت او كه گفت بايد وي نگارش شيوة دربارة
كÇبير گÇريگور مÇجادالت و آ گÇوستين اعÇترافÇات است/ بÇوده كÇبير  گريگور
ا گر ميكرد/ آنهارجوع به بارها هم كردهو مطالعه را آنها هم ترزا كه  كتابهايياند
بÇيان در آنها نويسندگان كه ميشويم ه متوج بيفكنيم نظري اندك كتابها اين به
ترزا ميجستند/ بهره شخص ل او ضمير از خود, خواستههاي و انديشهها و عقايد
زندگينامهنويسي دوازدهم قرن تا است/ برده به كار آثارش در را روش همين نيز
نبود نوشتن براي معمولي روش آ گوستين براي جز احوال) (ترجمان نوشت خود
روش همگانيترين روش اين اما است, بوده نادر آن نمونههاي هم آن از پس و
ديÇن در اصÇالحطلبي به نسبت ترزا است/ بوده رنسانس از پس عصر در نوشتن
سخت امر اين و داشت هراس دين در جديد بدعتهاي بروز از او بود/ اس حس
به نسبت بلكه نبود, بدعتگزاران فهم به معطوف او ه توج بيشتر ميداد/ آزارش
از نÇيايش, بÇه آنÇها تÇوصية طريق از كه كند كاري كه داشت اسيت حس نكته اين

2. Teresa of Avila, Life, P. 54.

نمايد/2 محافظت را آنها بدعت خطرات
نÇويسندة و آ كÇادميك ديÇدة دوره الهÇيدان يك خÇودش اعتراف به ترزا
بهچشم زيادي رات مكر تكرار و آشفتگي آثارش در جهت اين از نبود, حرفهاي
كÇه نÇميكنم احسÇاس <مÇن است: نوشته چنين قلعةدرون در چنانكه ميخورد;
اين جهت اين از باشد/ داده من به را (نوشتن) آن انجام عالقة يا ه روحي پروردگار,
ميشود داده آموزش كه پرندهاي همانند ميدهم; انجام مكانيكي بهطور را  كارها
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1. Ibid, P. 54.

بÇا نÇيز و نÇيستم حÇرفهاي نويسندة من بگويد ميخواهد يعني بگويد/>1 سخن تا
راهنمايانم سفارش و خواست به بلكه نميكنم, نوشتن به اقدام خود اختيار و عالقه

ميدهم/ انجام را كار اين
آن طي در نويسنده كه ميجويد بهره روشي از نوشتن در ترزا اين عالوهبر
روش التÇين زبÇان در را روش اين ميدهد/ نشان كمتر هست كه آنچه از را خود

است/ دهنده تخفيف بهمعناي التين زبان در Depecatio /2

است/ بÇوده رايÇج تÇرزا از پÇيش كÇه مÇينامند نÇفس تÇخفيف يا خودفراموشانه2
نشان را خود فروتني تا ميدانستند معمول را روش اين آثار قبيل اين نويسندگان
تا است مربوط او فروتنانة اخالق نگارشو سبك به بيشتر امور اين درواقع دهند/
سÇرعت بÇا تÇرزا اينكه بر مضاف خود, مقاصد بيان در ناتواني يا عقالني ضعف
نگارش نوع اين نتيجة نميكرد/ تجديدنظر نوشتههايش در هيچوقت و مينوشت
گÇفتارگونه و شÇورانگÇيز اينكه عين در وي مطالب كه است شده آن رويكرد, و
تÇجارب او نوشتههاي اصلي موضوع ميباشد/ نوشتاري اشكال داراي گاه است,
كارهاي انجام از كه آن درحين و ميداد رخ برايش كه زنده تجاربي است; عرفاني
و داشت ارتباط مردم با ميرفت, مختلف جاهاي به Âمث نميكرد, غفلت ه روزمر

3. Ibid, PP. 54-55.

ميرساند/3 انجام به را سخت  كارهاي
به را او عالقة كتابها اين خواندن كتابزندگينامه, در او خود گزارش طبق
رمÇانها و داستانها اين جذب حريصانه او كرد/ تشديد سلحشوران داستانهاي
حÇماسه عصر به اغلب كه اسپانيايي جديد داستانهاي دربارة را راتش تصو و شد
و پÇادشاهان و سÇلحشوران اعÇمال بÇا را خود ذهن و ميكرد تمرين بود, مربوط
كÇه است آمÇوخته جÇوانش مادر از را عالقه و شوق اين ترزا ميكرد/ پر اشراف
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كÇتابهاي نÇيز ترزا ميورزيد>/ عشق سلحشوران كتابهاي به <مادرم ميگويد:
كه ميكردم ر تصو كردم/// عادت كتابها اين خواندن به <من ميخواند: را مادرش
نبود; اشتباه آثار, اين خواندن به شبانهروز از زيادي ساعتهاي دادن اختصاص
بÇه فÇوقالعÇاده بهطور من بنابراين كنم/ پنهان پدرم از را آنها بودم مجبور ا گرچه
جديدي كتاب آوردن بهدست جز و شدم جذب داشتم باور آنها به كه  كتابهايي

1. Life, PP. 55-56.

نميكرد>/1 آرام مرا چيزي هرگز دست, اين از
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از: برگرفته /1
Ph ilip e Fau re , "Islamic an d Chr ist ian Me dieva l Ar t s in Wo rks o f T itus

Burckhardt", Transla ted by Patr ick Laude , in Sophia , Volume 5, Number 2,

Winter 1999.

همچنين است/ شده ترجمه انگليسي به فرانسه از (Patrick Laude) لود پاتريك ط توس مقاله [اين
دقيقي نكات و كردند مقابله انگليسي متن با را ترجمه پازوكي شهرام دكتر آقاي جناب گرامي استاد

م/] Ç نمودند گوشزد را

بوركهارت1 تيتوس آثار در قرونوسطي× مسيحي و اسالمي هنرهاي

فور فيليپ

نصري امير ترجمة

بهطور س مقد هنر قلمرو به كه آثاري در (198ê Ç 1908) بوركهارت تيتوس
هنر ميان تطبيق به Gر مكر است, داده اختصاص خاص بهطور اسالمي هنر و  كلي
و تÇربيت و تÇعليم نسب, و اصل ميپردازد/ وسطي× قرون مسيحي هنر و اسالمي
مغرب هنري سنتهاي به نسبت عميقش معرفت و ر تبح به او خانوادگي پيشينة
را او فكرياش و معنوي سير بود/ شده منجر ما دوران تا باستان روزگار از زمين
حÇلقة تÇا بÇود سÇاخته برخوردار موهبت اين از و داده سوق اسالمي هنر بهسوي
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كÇه بود روزگارش شخصيتهاي نادر از يكي او باشد/ غرب و شرق ميان صالات
بپردازد/ متفاوت هنري سنتهاي باب در بحث به يكسان ري تبح با تا بود قادر
و شÇرق هÇنري صÇورتهاي نفي به بيآنكه بوركهارت كه نمود اذعان ميتوان
هÇنرهاي بÇه را س مقد هنر باب در نوشتههايش اصلي بخش بپردازد, دور شرق
كتابهايي مقاالتو تأليف به استو داده اختصاص اسالم و غرب ميانة سدههاي
مÇطالعات بÇه برخي و وسطي× قرون دوران در غرب و اسالم به برخي كه پرداخته
وي كه انگاشت ناديده را امر اين نميتوان دارد/ اختصاص عموميتري و  كليتر
آن انتظار ي حت كه ميپردازد عالم دو اين هنر ميان مقايسه به مواردي در Áمعمو
بهندرت بسيار هنر فلسفة يا تاريخ ص متخص يك آثار در بيترديد نميرود/ نيز

1. Chartres and the Birth of the Cathedral

به جامع] [ كليساي عنوانشارتروپيداييكاتدرال1 تحت كتابي در كه ميشود يافت

2. Islamic Art

سدههاي هنري صورتهاي به اسالم2 عنوانهنر تحت كتابي در يا اسالمي هنر
نÇپرداخÇته نيز باب اين در جامعي استقصاي به نگارنده (ا گرچه كند/ اشاره ميانه

است/)
اين مطالب رÄوس و جوانب مات, مقد ترسيم براي تالش حاضر مقالة هدف
از يكي بهعنوان بوركهارت كه حيث آن از است, س مقد هنر درخصوص تطبيق

آزمود/ حيطه آن در را تاش خالقي كه ميشود محسوب پيشرواني

معنوي مباني

بÇاب در بÇحث هنگام روزگارش هنر خان مور برخالف بوركهارت تيتوس
ميراث تأثيرگذاري بر كه نميسازد محدود امر اين به را خود هنري, صورتهاي
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هÇنري بÇيان بهمان يا شيوه فالن بر ماقبل] [سنتهاي سبكشناسانه يا فرهنگي
نگÇرش بÇه نسÇبت سÇنتگرا نÇويسندگان از بسÇياري هÇمچون وي نمايد/ اصرار
اين با نيست/ بياعتنا مطالعه مورد موضوع براي آن از حاصل معرفت و تاريخي
از كÇه مÇيكند عÇمل مÇحتاطانه چÇنان تاريخي نگرش از بهرهمندي هنگام حال,
صÇورتهاي شÇامل رهÇيافت ايÇن نشÇود, حاصل انقطاعي بنياديناش رهيافت
[از خواه هنري] صورت [اين وابستهاند, وحي دروني ساختار به كه است هنرياي
وي كه همچنان بوديسم/ يا هندوÄيسم [ آن [از خواه و باشد مسيحيت يا اسالم [ آن

1. Art of Islam: Language and Meaning, London: Wo r ld Islam Festiva l Trust ,

1976.

به را ما < كمابيش ميبايست هنر بررسي و مطالعه مينويسد, كتابهنراسالم1 در
عالم و كيهان كل بنيان در موجود ات واقعي يا معنوي فضايل و محاسن عميق فهم
هÇنر <پÇيدايÇي است: آشكÇار و روشÇن رهيافت, اين تبيين دهد/ سوق انساني>
حيث اين از است, سنت در موجود امور نهفتهترين ساختن بروني برطبق س مقد

2. Ibid., PP. 27-28.

بÇراي بوركهارت دارد>/2 وجود باطنيگرايي و س مقد هنر ميان نزديكي ارتباط
از كه ميگيرد بهره تكاندهندهاي بسيار شيميايي تصوير از منظورش بهتر تفهيم
بÇهنحو كÇه تÇصويري است, آمÇده بÇهدست شÇده اشÇباع Âكام محلول يك تبلور
و ظهور با كه است تجانسي و قاعدهمندي ارتجاليبودن, بيانكنندة حيرتانگيزي

است/ مرتبط س مقد هنر بروز
هنر با وحي ساختار ميان عميق رابطة به نسبت بوركهارت مداوم ه توج اين
سلسله نظام تي سن هر در كه دهد نشان مستدلي بهنحو تا رساند ياري او به س مقد
و اسÇالم مÇورد در مÇراتÇبي سÇلسله نÇظام ايÇن اينكه و دارد وجود هنرها مراتبي
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يÇا واقعي بهصورت است مشاهده قابل موجود طبيعت در را آنچه كه هنري : Figurative Art /1
رفتن دست از به نميبايست امر اين منتها درآورد; تصوير به كژنمايي يا تغييريافته بهصورت حتي
مقابل در و بازنمايانگر هنر مترادف فيگوراتيو هنر شود/ منجر تقليد مورد موضوع كلي چارچوب
بÇه دست ايÇن از مواردي و پيكرنما هنر تصويري, هنر بهصورت اصطالح اين است/ انتزاعي هنر
م/ Ç كردم نقل را آن اصل لحاظ اين از نيستند, مقصود به وافي هيچكدام اما است شده ترجمه فارسي

Âكام نقشي مسيحي سنت در فيگوراتيو1 هنر يكديگرند/ عكس Âكام مسيحيت
قÇاÄل طÇبيعت و انسان به نسبت كه است ارزشي بيانگر و دارد اساسي و محوري
بÇه رأي حÇتي و است بÇرخÇوردار مÇقام نازلترين از اسالم در كه درحالي است,

2. "Le s ca t é go r ie s de l' a r t isla miqu e ", in Lumières Spirituelles de l'Islam,

Connaissance des Religions, n. 53-4, janvier-juin 1998, PP. 1-10.

بيانهاي ديگر براي را مناسبي شرايط تصوير, غياب همين دادهاند/2 آن حرمت
اسÇالم عÇالم در آورد/ فÇراهÇم غÇيرشخصي و عيني هندسي, صور بهويژه هنري
مرتبة در معماري نخستو مرتبة در خوشنويسي هنرهاي فيگوراتيو, هنر بهجاي
مÇراتب سÇلسله كه دارد اصرار واقعيت اين بر بوركهارت دارند/ محوريت بعدي
قرآن و س مقد كتاب ميان تمايز مبتنيبر اسالم, و مسيحيت در بههنرها مخصوص
آن ميتوان كه است تاريخي داستانيو نصوص از مجموعهاي س مقد كتاب است/
بازنمايي و است الهي" " كالم قرآن نص كه درحالي برگرداند, تصوير بهصورت را

است/ ناممكن آوايي رمزهاي استعمال و س مقد نوشتار بدون آن
فÇيگوراتÇيو و انتزاعي هنر ميان رابطة كه ميدهد نشان بوركهارت همچنين

پÇرداخÇتم آن اصÇل نÇقل به بعدي اصطالح از اصطالح اين تمييز بهخاطر : Decorative Arts /3
مÇقاله ادامÇة از چنانكه متن اين در و ميشوند ترجمه تزييني هنر به فارسي زبان در دو هر كه چرا

م/ Ç هستند ظريفي تمايزات داراي برميآيد,

بÇه ه اتوجÇب دكÇوراتÇيو"3 "هÇنرهاي باشد/ يكسان مسيحيت و اسالم در نميتواند
در كه درحالي دارند; حاشيهاي و جنبي نقشي مسيحي سنت در آن,  كاربردهاي
جامعة در كه ميروند به كار مواردي در و دارند, اصلي و محوري نقشي اسالم عالم
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اسÇالم] [در دكوراتيو هنرهاي كاربرد دارند/ جايگاه فيگوراتيو هنرهاي مسيحي
تÇوهم عÇدم مÇوزون, نظمي طريق از تا است سخت و صلب مادة دگرگوني براي
"هÇنر از كÇه است صحيحتر بنابراين بخشد/ شرافت بدان نور استعمال با و بصري

1. Ornamental art

بگوييم/ سخن تزييني"1
تصاوير بدون هنري ايجاد براي مجالي مسلمانان براي نهتنها اسليمي
با متناظر نفساني امور يا تصوير نمودن محو براي كاملي شيوة بلكه است
بÇÇرخÇÇي مÇÇوزون تكÇÇرار بÇÇراي طÇÇريقي حÇÇÇال عÇÇÇÇين در است, آن
بÇر نÇفساني دلمشغوليهاي نمودن زايل بر مبني قرآني دستورالعملهاي
تÇجديد هÇرگونه اسÇليمي در است/ خÇواست و خÇواهش بÇهمان يا فالن

2. Sacred Art East and West, Bedfont, Middlesex: Perennial Books, 1967.

ميرود/2 ميان از بيپايان مارپيچي تداوم بهواسطة شخصي خاطرات

و برجسته شكلهاي تزييني قرينهسازي و سيال خطوط ر, مكر [نقوش] اين
ساختن رها به را روح امري هر مقام] اين [در است/ تأثيرپذيري آن مÆيد ف, مجو
دعÇوت خÇودش بÇه يعني محض وجود مقام در شدن غوطهور و نفساني امور از

ميكند/
بر Hغالب آنان دارد, تأ كيد هنر خان مور ديدگاه محدوديتهاي بر بوركهارت
كÇه درحالي دارند, اندازه از بيش اصرار اسالمي هنر بر بيگانه و بيروني تأثيرات
بعد به صي مشخ زماني مقطع از كه را هنرها مراتبي سلسله نظام تأثيرگذاريها, اين
عÇينحال در نساخت/ متأثر است, مانده باقي يكسان مسيحيت همانند اسالم در
و خاص بياني صورت يك ميان عميق هماهنگي از حجاب كشف با بوركهارت
صة خÇمش ساختن روشن به قادر ميدهد, تشكيل را آن شالودة كه معنوياي پيام

بود/ مسيحي و اسالمي هنر
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جغرافيايي و تاريخي تطابقهاي و تقابلها بودن ثمرمند

همچنين بوركهارت نيست/ تحويل غيرقابل تمايز مقام در Hصرف تطبيق اين
مسيحي و اسالمي سنتهاي كه بود وسيعي قلمرو تالقيو دقيق نقاط يافتن به قادر
ايÇن از تÇا بÇود قÇادر او مÇيشوند, مواجه يكديگر با مختلف صوري زبانهاي با
ه توج نبوغش و فضل بهواسطة بحث هنگام و برد بهره مكاني و زماني تقابلهاي

باشد/ داشته آنها به يكساني
و بسÇط بسيار بوركهارت ط توس كه تطبيقهايي از يكي معماري حوضة در
ايÇجاد بÇراي مسÇجد و كÇليسا چينش و آرايش نحوة درخصوص يافت  گسترش
هÇنرهاي بÇارز صة خÇمش امÇر ايÇن كÇه است عÇبادي امÇور براي موردنياز فضاي
و سلسلهمراتب داراي فضايي يعني عبادي مركزي داراي كليسا ميباشد/ موردنظر
مÇركز هÇيچ داراي مسÇجد كه درحالي ميسازد; بدل مكان به را زمان كه پوياست
تا] شده سبب امر [همين كه دارد قرار مكه سمت به آن بهجاي بلكه نيست سي مقد

بيابد/ گسترش و بسط طول و عرض حيث از عمق بهجاي
ايستاست, امر يك كه ترقي و پيشرفت به را فرد اسالمي معماري در مكان
فÇرا گÇير حضور <مجذوب وقار و تعادل حالت در را] فرد [بلكه نميكند/ دعوت

1. Art of Islam , P. 59.

مسلمين معماري در مفهومي تفاوت اين راستاي در ميسازد>/1 [وقت] حال زمان
موجود فضاي از اسالمي معماران استفاده يا دگرگونيها فهم به ميتوان كه است

امÇور بÇراي رومÇيان ط وسÇت كÇه اهÇرودار ر وسÇيع تÇاالر با شكل مستطيل ساختماني : Basilica /2
اينرو از و ساختند; آن الگوي طبق را كليساها نخستين Gبعد ميشد/ ساخته مالي و قضايي اداري,

م/ Ç گرفتند نام بازيليك ليه او  كليساهاي

آمد/ ناÄل مسيحي بازيليك2 [ كليساهاي] در
بÇلكه نÇميشوند طÇرح HالبÇغ تأثÇرات و تأثÇير مسأله بÇوركهارت] آثار [در
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شكÇل كÇه است مÇحتمل امÇر ايÇن مÇيگردند/ بيان ه توج جالب اشاراتي بهعنوان
ايÇن بÇوركهارت Çا ام باشد قبطي كليساي محراب از تأثيرپذيري مرهون محراب

1. Cave of the world

دل, مكÇان و عÇالم"1 "مÇغار رمزپردازي بحث طرح طريق از را هنر تاريخ مسأله
مريم جا آن در كه است مرتبط معبد از مكاني با ملجأ و مأمن اين ميبخشد/ تعالي
و مÇريم مابين ارتباط اين ميشود/ اطعام فرشتگان ط توس و گزيده عزلت س مقد
ميشود: رهنمون دل [مقام] و عبادت كنج ميان مماثلت و شباهت به را ما محراب,
در جويد; ل توس خداوند به تا ميگزيند سكني× با كره روح كه است دل [مقام] <در
فيض با متناظر امر اين ميشود, داده اطعام معجزهآسايي بهنحو كه است مقام اين
باشد: فرد براي قرآني آية اين يادآور ميتواند نيز محراب شكل است/> [الهي]

كه است چراغداني چون او مثل است/ زمين و آسمانها نور خداوند
چÇون آبگينه آن و است آبگينهاي درون چراغ آن باشد, چراغي آن در
و است خاوري نه كه زيتون پربركت درخت روغن از درخشنده; ستارهاي
بÇدان آتش هÇرچÇند بÇخشد, روشني روغنش باشد; افروخته باختري, نه
بدان بخواهد كه را هركس خدا ديگر/ نور افزونبر نوري چه باشد/ نرسيده
آ گÇاه چÇيزي هÇر بر زيرا ميآورد, مثلها مردم براي و مينمايد ره نور

م/ Ç آيتي د عبدالمحم ترجمة از برگرفته /2

است/2
3ë آية (2ê) نور سورة

اسپانيا, مغربي هنر از بوركهارت ه توج جالب تحليل در مورد, اين برخالف

اسپانيا/ در مغربي فرهنگ خويش كتاب در /3
Moorish Culture in Spain , Middlesex: Perennial Books, 1967.

بÇهنحو مÇوضوع اين Hحقيقت است/3 باقي خويش ت قو به تأثر و تأثير از پرسش
صÇفحات در بوركهارت مثال بهعنوان است/ آن درخور و مناسب تحسيني قابل
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1. Vault

ضÇربي1 طاق تأثير تحت قرطبه مسجد معماري كه ميدهد نشان كتابش آغازين

2. Holy Sepulcher of Torres del Rio

معماري و است آمده پديد ناوارا در ريو2 دل تورس اهل س مقد پولچر س  كليساي
فÇاصل دÇح براي را دي متعد راهحلهاي گوتيك دوران در مسيحيان و مسلمانان
را مÇغربي بÇنمايههاي او است/ يÇافته را چهارگوشه [بدنة] و نيمكروي گنبد ميان

3. Puy - en - Velay

كÇه مÇيورزد تأ كيد واقعيت اين بر و ميداند له3 Ôو Ç ان Ç پيو كاتدرال تأثير تحت
اسÇپانيا در مÇغربي عناصر برخي با را خود ر, متأخ گوتيك و رومانسك معماري
بنمايههاي از استفاده در نيز گوتيك و مغربي هنرهاي اين عالوهبر دادهاند/ وفق

داشتند/ اشترا ك هندسي
كÇه است تÇصوير از پÇرسش فلسفي, Ç كالمي تفكر و تاريخ تالقي محل در
[در بوركهارت ميگردد/ ارتدوكس مسيحيت و اسالمي سنت ميان تطبيق منجربه
بÇيانية و اسÇالم[ص] پيامبر سيرة از مانده برجاي معدود روايات نقل به باره] اين

ميپردازد: س مقد تصاوير يا شمايل نقش باب در م) /787) نيقيه دوم شوراي
س مقد مريم نيايش از شكلي هفتم, قرن در كليسا جامع شوراي بيانية
را انسانياش جوهر كه بود فردي تنها وي كه خاطر بدين نمود; مطرح را
به احترام اين ساخت/ ملموس را او حيث اين از و بخشيد خداوند فرزند به
بر را دستانش كه است اسالم[ص] پيامبر حركت يادآور سين مقد و اوليا
داد قرار كعبه داخل در عيسي[ع] و مريم[س] از شده نقاشي شمايل روي

4. Art of Islam , P. 68.

اوست, واالي مÇقام و مÇريم[س] شÇخص بÇه اسÇالم احÇترام مÆÇيد اسالم(ص)] پيامبر ] اشاره اين
و طرف يك از مسطح(شمايل) تصاوير و نقاشي مرتبة و مقام ميان تفاوت بيانگر ميتواند همچنين

باشد/ ديگري طرف از سهبعدي(مجسمهها) اصنام يا نامشروع تصاوير

نمود/4 حفاظت آن از و
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نÇظام بÇه ه وجÇت بÇدون پيامبر[ص] اشارت اين كه ميكند تأ كيد بوركهارت
شود, منجر اسالمي فقه در س مقد مريم بازنمايي حليت به نميتواند اسالم معنوي
مشروعيت به حكم و دادهاند تشخيص را آن باطني معناي مسلمان عرفاي ليكن
Çيه المك كÇتابفÇتوحات در ابÇنعربي دادهاند/ خاص بستري و زمينه در شمايل
<بÇيزانسÇيها مÇيكند: مÇطرح مسÇيحي شÇمايلنگاري بÇاب در را عميقي توجيه
مسÇيح[ع] عÇيسي كهفردانيت كوشيدند نگارگري گسترش و بسط در بدينخاطر
يÇاري الهÇي مÇطلقة وحÇدت بÇر تÇمركز به ميشود بيان او تصوير در همچنانكه

1. Art of Islam , P . 69. C f. Les illuminations de la Mecque ( al - Futûhat al -

Makkiya). Anthologie présentée par Michel Chodkiewicz. Paris: Albin Michel,

1997.

ميرساند/>1
اين به ميكند اتخاذ پيامبر احاديث از را صاÄبي تفسير درنهايت, بوركهارت,
هنرمندان تظاهر و بتپرستي مقاصد تحريم پيامبر براي مسأله مهمترين كه شرح
و است شÇده نÇفي نÇاتوراليسÇم HرفÇص ايÇنرو از است/ الهÇي خÇالق از تÇقليد بÇه
اسÇالف شÇيوه و "سÇبك محدودة در بايد ولي مجازند نگارگري و مجسمهسازي

باشند"/
همان از خوشنويسي هنر اسالم عالم در ميشود متذكر بوركهارت همچنانكه
مسيحيت]/ در [نگاري شمايل هنر كه است برخوردار محورياي مقام و جايگاه

2. Art of Islam , P. 72.

نگÇارگري مÇيگيرند>/2 قرار خط كنار در تصاوير كه است كتابت هنر طريق <از
به به گونهاي تصنعي يا بصري توهم بدون (مسطح)و تخت فضاي بهواسطة ايراني
عايي مد چنين است/ انوار عالم و بهشت يادآور كه ميپردازد دنيوي مناظر ترسيم
به نظر عطف با Hخصوص زمين, مغرب در گوتيك عصر هنر باب در ميتوان نيز را
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و كÇنوني ولوكÇزامÇبورگ و بÇلژيك بÇر مشÇتمل و هÇلند همسايگي در سرزميني نام : Flemish /1
بزرگي هنرمندان و بوده غنياي بسيار سنت داراي كتابآرايي و نقاشي در فرانسه/ شمال از بخشي

م/ Ç است داده پرورش را

سÇنت در اسالم, عالم همچون درواقع نمود/ مطرح فالندر1 مكتب مينياتورهاي
نيست/ دور يكديگر از چندان اشي نق و خط ميان رابطة نيز وسطي× قرون مسيحي
شÇرقي كÇليساي و رومÇي كÇليساي ديني تصاوير در موجود تمايز به بوركهارت

ميسازد/ رهنمون ديگري مباحث به را ما امر اين كه نميكند اشاره [بيزانسي]
و الخطاب فصل كه كتابمقدس در كه سازيم خاطرنشان ميبايست نخست
امÇوري بÇهعنوان امÇا دارنÇد, ص خÇمش كاركردي تصاوير, است, متعالي مرجعي
نوس ر س اسقف به نامهاش در كبير گريگوري پاپ ميمانند/ باقي فرعي و ثانوي
باب در وسطي× قرون در روم كليساي نگرش براي بنيادين ندي س كه مارچال, اهل
مÇيكند, تأ كÇيد نÇوشتار بÇا مÇتناسب تصوير كاربرد باب در است, ديني تصاوير
اين شهدا¾/ و مسيح قدسي تذكره يعني historia ادبي ژانر مورد در عليالخصوص
گÇردد/ عÇرضه مÆÇمنان بÇه و شÇود بازنمايي اشي, نق بهصورت ميبايست تذكره
ميرساند;و ياري بهفهم س مقد نص خوانش همچون تصوير ادرا ك اين, عالوهبر

2. Patrologie latine , t. 77, col. 1128 - 1130 and MGH, Epistolae II, X, 10, Berlin,

1957, PP. 269 - 272:

قÇابليت كÇه Çياي ام مردمان به نقاشي ميبايست ميكند, اعطا باسواد مردمان به نوشتار كه را <آنچه
بپردازند/ مطالعه به ميتوانند نيستند آشنا حروف با كه آنان طريق اين از دارد/ عرضه دارند, مشاهده

دارد/> [نص] قراÄت همچون كاركردي نقاشي بتپرستان, براي باالÑخص

2(illiterati) نÇدارنÇد را نÇصوص خÇوانÇدن سÇواد كÇه آنÇان براي تصوير مشاهده
كÇاركردي نÇوشتار هÇمانند تÇصوير بنابرايÇن ميگردد/ متن] [خوانش جايگزين
هستند ري مصو داستانهاي مرهون نيستند خواندن به قادر كه آنان دارد; اقناعي
به را ما تعليمي شيوة اين همچنين ميشوند/ تزكيه و تربيت بدان نگريستن با  كه
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ميگردد/ تعالي خداي پرستش منجربه و ميكند دعوت روح تعالي و علو
دكوراتيو هنرهاي حوضة در مسيحيت و اسالم كه ميكند تأ كيد بوركهارت
مÇوزون حÇيات و هÇندسي سÇرشت بÇنمايهها, از غنياي تاريخي پيشينة داراي
او ايÇن عالوهبر است/ نموده تغذيه را عالم دو اين هنري دستاوردهاي كه هستند
در كÇه بهصورتي نبوغآميز, تي قي خال از تزÄينات زمينة در آنان كه ميدهد نشان
هÇنر بÇودند/ برخÇوردار است, موجود وسطي× قرون و باستان دوران انتزاعي هنر

قراردادي شيوهاي مطابق طبيعي امور بازشناختي و اساسي ويژگيهاي بازنمايي : Stylization /1
سادهسازي, روشهاي Áمعمو بازنمايي اينگونه در ناتوراليستي)/ بازنمايي مقابل در (اصطالحي
شÇاخصترين از مÇيشود/ بÇرده به كÇار صوري اغراق و تناسبات تغيير قرينهسازي, منظم, تكرار
اشÇاره بÇيزانسÇي موزاييكهاي و نوسنگي دوران سفالينههاي به ميتوان چكيدهنگاري نمونههاي

م/ Ç نمود

خÇرما) درخÇتان كÇنگري, رگÇب (تا ك, گياهي اشكال چكيدهنمايي1 "اسليمي",
بÇاستاني اسÇالف آثÇار استحالة همچون متناوب قوسهاي و حلزوني بهصورت
هنرهاي بنمايههاي استعمال با نمود و ظهور اين زماني حيث از ميشود/ نمايان

2. Double Spiral

و ابÇر تÇودرتو,2 حÇلزوني تÇابها, و پÇيچ (مثل ايرلندي و تاني رب جزيرهنشينان

3. Triple Vortex

4. Swastika

ليÇه او ة ادÇم اروپÇا شمال در است/ همزمان شكسته,4///) صليب سهلتي,3 بادهاي
چنين از گياه چكيدهنمايي اسالم در كه درحالي است, حيوان چكيدهنمايي تزيين,
بÇا فÇيالمÇثل دقÇيقتري, بÇهنحو تشÇابهات اين ه البت است/ برخوردار  كاركردي

5. Lindisfarne Evanglistary

مÇوزاÇÄيكهاي و (ì98 خ ورÇم) اوانگليستاري5 نديسفارن كتابل اوراق مشاهدة
بوركهارت كه ميدانيم ميگردد/ ص مشخ ه بنيامي قصرالمينا¾ فرش سنگ طة محو
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1. Kells

كه ÇÇ لز1 كتابك عكسي چاپ به كه بود شده ايرلند تزييني هنر محو اندازه آن تا

2. Evangeliorum quatuor codex Cenanneniss ( with a n in tr o duct io n by E . H .

Alton, P. Meyer and G. O. Simms), Bern: Urs Graf, 1950 - 51 (3 volumes).

پرداخت/ ÇÇ است2 هشتم سدة مذهب دستنويسهاي ميان در گوهري همچون
بÇاستانياي هÇنرهاي پÇيدايش متن در بايد را هنري پديدارهاي اين تمامي
و ازلي رمÇزپردازي بÇا و مÇيشوند مÇنحصر روم و يÇونان هÇنر بÇه كÇه داد قÇÇرار
از يك هر تاريخي مساÄل و معنوي جنبة بهخاطر ه البت است/ مرتبط جهانشمول
مسÇيحيت و اسÇالم در تÇزييني مÇيراث ايÇن سÇرنوشت وحياني, [سنت] دو اين
شÇمال اقÇوام مÇهاجرت بÇهجهت جزيرهنشينان مسيحي هنر است: بوده متفاوت
و باستاني اشكال ميان اسالم عالم كه درحالي بود, مستعجل التيني جهان به اروپا
درهÇم موزون تكيفي و هندسي پيچيدگي اين نمود/ تلفيق شهري هنر ات مقتضي

است/ خلقت نظام بيانگر Âكام اسالمي, هنر تافتة

نور و ر و Ôص مواد, تطبيق: محور

در ميتوان كه ميدهد نشان را تناظراتي و تشابهات بوركهارت تيتوس آثار
و اسالم به كه وحداني دين مشترك صة مشخ سو يك از يافت: بنيادين واقعيت دو
تأمل ديگرسو از ميكند; اعطا هنر ساحت در را مشابهي خاستگاههاي مسيحيت,
وجÇود مراتبي سلسله آموزة در طبيعت و خدا ميان رابطة و كيهانشناسي باب در
از نوافÇالطوني فيلسوفان د مجد قراÄت و اشاعه بهواسطة كه مسيحيت و اسالم در

است/ شده نهاده بنيان ارسطو آثار و آنها
اين از آ گاهي فلسفي, حيث از خواه و اسطورهاي درصورت <خواه درواقع,
تÇمامي مÇيان در است نÇامتناهي وجÇودي درجÇات داراي واقÇع عÇالم كÇÇه امÇÇر
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و جÇبيرول ابن ابنسينا, آثار است/> مشترك ميانه قرون و باستاني فرهنگهاي
در آليگÇيري دانÇته و آريÇوپاغي مÇجعول ديونيسيوس آثار و اسالم در ه ابنباج
دو از يك هÇر در هسÇتي مÇراتب و عقالني نظامهاي بنيادين تالقي مÆيد غرب
دوايÇر از آنÇان استفاده در عليالخصوص هستند, ميانه قرون در مديترانه طرف
يك ه متوج بوركهارت وجود/ مراتب و سماوي افال ك ميان تناظر و حدالمركز مت
كه گمنامي التيني رساله است, تاريخي مواجه اين بيانگر كه ميشود استثنايي سند
اختصاص سماوي افال ك در وي نفس سرنوشت و انسان طبيعت باب در بحث به
مسÇيحي اصÇطالحشناسي در هÇم افÇال ك مÇراتÇبي سÇلسله نÇظام ايÇÇن بÇÇه دارد/
شÇده اشÇاره ابÇنسينا اصÇطالحشناسي در هم و آريوپاغي مجعول] [ديونيسيوس

1. Moorish Culture in Spain , Ch ap . IX : "T he Philo sop h ica l O ut loo k", PP .

136-137.

است/1
مÇاده و صÇورت مÇيان تÇمايز بÇه همچنين مسيحي و اسالمي سنت قان محق
ايÇن از و مÇيشود يÇافت هÇنري [آفÇرينش] فرايند در كه تمايزي دارند, اشارت
و ميشود حاضر ذهن در ÇÇ منبع يك از ساطع نور يعني ÇÇ صورت كه است طريق

2. Ibid, Chap. IX: see, for the French translation, Barkaï, op. cit., P. 189.

آفÇتاب نÇور ات ذر مÇيپذيرد/2 بÇهخود ي ادÇم صÇورت درآيÇنه, انÇعكاس نظير
كÇثير در كÇه است "واحÇد" اين اسالم در اينكه با هستند/ خلقت براي استعارهاي
با است, يافته بازتاب خلقت عالم در لوگوس مسيحيت در وليكن مييابد انعكاس
Çبيعه مابعدالط دو بهواسطة وحداني سنت دو اين كه است صادق امر اين حال اين
آن از <امور هستند/ يكديگر] [با مقايسه قابل Âكام كه يافتهاند شكل نور, مبتنيبر
بÇراي نÇور از عÇميقتر <رمزي بهرهمندند>; وجود نور از كه هستند واقعي حيث
نÇور> اشÇعه بÇه ه ادÇم> نمودن تبديل [اصلي], مسأله ندارد>; وجود الهي وحدت
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سنگ مسلمانان <معماري ميسازند>; آشكار را نور ذاتي <غناي رنگها است,

1. The Art of Islam , PP. 126-8.

نمود خواهيم مالحظه همچنانكه ميكند/>1 تبديل بلور به آن بهدنبال و نور به را
قابل نيز وسطي× قرون گوتيك هنر مورد در اسالمي هنر همچون اقوال قبيل اين
هÇمچنين بÇلكه مÇييابد ÂامÇك را تالقي نقطة اين نهتنها بوركهارت است/ اطالق
كه ميشود هنرياي ظهورات مجاورت موجب امر اين كه ميدهد نشان بهوضوح
ميدهد اجازه او به اينكه و بپردازد آنها مقايسة به ميتواند مشروعي بهنحو فرد
فÇرهنگ دو ايÇن مÇيان اخÇتالفات و تشÇابهات تبيين به نكتهسنجانه نگاهي با تا

بپردازد/
اصلي اشكال با دون موح [سلسله] معماري ميان دقيقي" "شباهت همه بر م مقد

رÇÄيس روبÇر يس قد بهوسيلة 1098 سال در كه رومي كاتوليك راهبان از فرقهاي : Cistercian /2
به (1109 (از هاردينگ ستيون يس قد رياست دورة در Hخصوص و گرديد تأسيس سيتو در ديرمولم
اصÇالحاتي آن در كÇه آنÇجا تÇا گذاشت انحطاط به رو فرقه اين بهبعد 1ê00 از شد/ مشهور نام اين

م/ Ç گرفت صورت

و قÇوس نÇف بÇهصورت كÇه دارد وجود سيسترسيان2 [فرقة] هنر و هندسياش و
انÇتقال بر كه ارتباط اين يافت/ شيوع مغربزمين سرتاسر در گوتيك طاقبندي
مÇورد بÇهندرت مÇيورزد, تأ كيد مغربي هنر بهواسطه غرب به شرق از فن يك
[فÇرقة] هÇنر اينكه به ه باتوج ميتوانست بوركهارت حتي ميگيرد/ قرار مالحظه
تأ كÇيد خشك مÇعماري يك مÇتانت و يت جد بر دوازدهم قرن در سيسترسيان
به را اولويت و ميكند نفي را فيگوراتيو عناصر و دارد راه طبيعي نور به كه ميكند;

دهد/ بسط را نظرياتش ميدهد, تزيين
سÇيسترسيان [فرقة] بيپيرايه و هباني Ôر زيباييشناسي صههاي مشخ درواقع
بÇهتدريج و شÇدهانÇد حاصل صحو طريقة و سادگي فقر, نظير اصولي از بهتدريج
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دكوراتيو عنصر تنها يافت/ ق تحق راهبانه مراقبة و خطي خ سÔن معماري, در توازني

آن مÇركز از شÇعاعي بÇهصورت كÇه تÇوريكاري نÇوعي بÇا شكل دايره پنجرة : Rose window /1
بÇه شÇبيه نÇقشي لذا و مÇيكند مÇتصل هÇم بÇه حÇاشيه حÇول را جناغي تيزههاي و ميشود  گسترده
نيز ز Ôر گل پنجره و خورشيدي پنجره بهصورت فارسي زبان در ميآورد/ پديد سرخ گل  گلبرگهاي

م/ Ç است شده برگردانده

رنگÇي, و مات سرخي1 گل پنجره آهنآالت, در كه بودند هندسي نقوش مجاز,
ميشوند/ يافت هَّب ذÔم نسخههاي و لعاب بدون  كاشيهاي

مÇركز و نور مشكات بهعنوان محراب باب در تأمالتش بسط به بوركهارت

2. Art of Islam , P. 133.

يا است2 يافته ي ماد صورت مصباح, [ حضور] بهواسطة كه ميپردازد الهي حضور
نÇقش كÇه مسÇاجد بÇرخÇي اسليمي) و لعابدار كاشيهاي (موزاÄيك, ديوارهاي

3. Principes et méthoded de l'artsacré , P. 155.

كÇه عÇثماني مساجد و اياصوفيه الگوي براي وي اما ميكنند,3 ايفا را نور محبس
ميان تالقي نقطة امر اين است/ قاÄل بيشتري اهميت شده ساخته آن تأثير تحت

است/ مسيحي و اسالمي عوالم در هنر حكمت و هنر تاريخ
اسÇالم بÇه آمÇيزش حكمت تكيفي حيث از مكان, يك بهعنوان اياصوفيه
<بÇهخاطر ايÇاصوفيه است, آن از مÇتفاوت عبادياش حيث از اما است نزديك
خÇاطرنشان بÇوركهارت دارد/ تÇعلق اسÇالم بÇه است> جÇهانشمول كÇه حكمتي
پÇا ك آنÇجا از مسÇيح[ع] عيسي تصوير Hصرف عثمانيان غلبة بهدنبال كه ميسازد
بوركهارت شد/ آن جايگزين قرآن نور سورة 3ë آية از پرمعنا كتيبهاي و  گرديد
ميكند تأ كيد است اياصوفيه الگوي از ملهم عثماني معماري اينكه دريافت از پس

4. Sinan: عثماني مساجد مشهور معمار

اياصوفيه كه چرا بود, داخلي فضاي وحدت (1ë88 Ç 1ê90) نان4 س دلمشغولي  كه
ايÇجاد را درخشÇاني فÇضاي و ميدهد راه خود در را نور كه شده احي طر اينگونه



1ë1 بوركهارت تيتوس آثار در قرونوسطي× مسيحي و اسالمي هنرهاي

نان س ط توس رفته به كار روش به ه باتوج بوركهارت است/ مركز بهسوي و ميكند

1. Mihrimah

داخÇلي فÇضاي است داده اجÇازه او بÇه كه ماه1 مهري شاهزاده مسجد ساخت در
بÇه نان س> كه: ميپردازد امر اين بيان به كند, عرضه روشن سايه براي را خالياي
آن در كه بخشيد ق تحق را گوتيك كاتدرالهاي معماري آرمان مختلفي, شيوههاي

2. Art of Islam , P. 244.

معماري عناصر عثماني مسجد در ميشود/>2 تحديد درخشنده ديوارهاي با فضا
طريق از كره [فيالمثل] شدهاند: تكميل جديدي بهشيوة و دارند حضور بيزانسي

درميآيد/ مكعب بهصورت مقرنس ظريف ا كي حك و ضلعي هشت
تأمÇالت از مÇهمي بسÇيار بÇخش گÇوتيك و اسÇالمي هÇنرهاي ميان تطبيق
اسÇالمي و گÇوتيك مÇعماري مÇيان بسيار تشابهات همچنانكه است, بوركهارت
هنرهاي و گوتيك هنر وي نظر مطابق است/ مطلب اين گواه ايران و آفريقا شمال
تعالي را خود فرهنگي Ç قومي منشأ كه مشتركاند واقعيت اين در اسالمي Ç عربي
و درآمدند معنوي عالم دو اين بيان اصلي سياق و شيوه بهصورت لذا و بخشيدند

باشد/ بوده جهانشمول حتي و عام بسيار چهبسا آن از استفاده
دو در كÇاتدرال پيدايي و كتابشارتر در بوركهارت كه است ه توج درخور

3. Ribs

دو تÇويزهها,3 امتداد فن باب در نخست ميزند: گريز اسالمي معماري به موضع
الگوهاي تأثير به مورد دو هر در سرخي/ گل پنجره [ساختن] هنر باب در ديگر
اسالمي معماري با گوتيك <معماري كه عام نگرش اين به و دارد اشاره مسلمانان
اشترا ك ي ماد ثقل و جرم بر غلبه به اشتياق و خطوط هندسي تقطيع به ه توج در
گوتيك طاقهاي هندسي عرض در را خود فزايندهاي بهنحو گرايش دو اين دارد/
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1êì0 حÇدود از فرانسÇه گوتيك معماري سبك تكامل مرحلة آخرين : Flamboyart Gothic /1
پÇديد را آتش شÇعلههاي شÇبيه شكÇلهايي مشÇبككاري, زيÇباي و مÇواج خÇطوط آن در كه بهبعد

م/ Ç ميآورند

نÇيز تÇفاوتها بÇر بحث از باب همين در بوركهارت ميدهند/> نشان شعلهسان1
ميگذارد: انگشت

است شيوهاي است بيگانه اسالمي اصيل نمونة از Âكام كه آنچه البته
طاق, تويزههاي ميان قوسهاي و كش يعني سقف, Öگوتيك سبك در  كه
بÇهنظر معلق اسالمي ابنية "داخلي" گنبد ميشود/ ادغام بنا اجزاي الباقي با
مÇيشود/ داشÇته نگÇه ديÇوارهÇا ط وسÇت ادرا كي غيرقابل بهنحو و ميآيد
نÇيم بÇه HتقيمÇمس را تÇويزههايش و قوسها گوتيك طاقبندي درعوض

2. Chartres and the Birth of the Cathedral , Blo o min gto n ( In d ia n a ) : Wo r ld

Wisdom Books, 1996, PP. 75-76.

ميكند/2 مرتبط بنا سطح با آنها طريق از و ميسازد متصل ستونها

شÇور و <ارتÇعاش بÇنا بÇه قÇوسها ارتÇجاعي خÇاصيت و فشار ميزان غليان
است/> اراده از تازهاي نيروي نمايانگر كه ميبخشد را ناشناختهاي

در را آنها و ميپردازد مشاهدات اين بيان به كتابهنراسالم در بوركهارت
نÇيروهايي تÇالقي حÇاصل كÇه گوتيك طاقبندي ميجويد: معنويشان خاستگاه
بÇا تÇضاد در مÇيآيند, وارد قÇوس تÇاج بر تويزهها و ستونها طريق از كه است
پÇايين بÇه باال از كه تنيدهاي درهم تويزههاي طريق از كه است ايراني طاقبندي
HدريجÇت كه ميشود آغاز فلكي وحدتي از يعني مييابد; استحكام مييابند, بسط
بÇهنحو وحÇدت اسÇالم در كÇه است بÇدينخاطر امر اين ميسازد, متكثر را خود
س قدÇم هÇنر مÇيگيرند/ سرچشمه آن از جزÄي امور كلية و است موجود پيشيني
بÇهصورتي وحÇدت اسالمي هنر در ميسازد: منعكس را متفاوتي معنوي مواضع
گÇوتيك هÇنر در است; فرض فرد براي آن شناخت و شده گرفته درنظر پيشيني
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و هدف خدا و انسان حاد ات كه است واقعيت اين بيانگر نيروها تالقي قاÄمو نيروي
از يك <هيچ كه: ميگيرد نتيجه بوركهارت است/ انساني تالشهاي تمامي غايت
مÇرتبط يكÇديگر] [با Hاساس آنها حتي نميكنند, نفي را يكديگر نگرش دو اين

1. Art of Islam , PP. 124-5.

است/>1 تأ كيد در آنها ميان تفاوت و هستند
و كلي بهطور وسطي× قرون مسيحي هنر ميشود مربوط مقاله اين به كه آنجا تا
تكميل براي كه هستند چند مالحظاتي نيازمند خاص بهطور سرخي گل پنجره هنر
نگÇرش ا گÇر كÇه مÇيدهد نشÇان اخÇير خان مور تحقيقات الزماند/ پيشين تحليل
بÇر كه نگرشي يعني امي" مردمان براي "انجيلي مثابه به كليسا باب در رومانتيك
ايمان آموزش براي شيوهاي بهعنوان تصاوير و داستانپردازيها تعليمي  كاركرد
عÇوامÇلي برخي بر روز امروز قان محق ميبريم/ بهسر خامي خيال در بپذيريم, را
تÇصوير بهوسيلة آموزش باب در گريگوري [پاپ] فتواي به كه ميورزند تأ كيد
است, بيننده به نسبت تصاوير مكاني بÔعد آن اصلي زمينههاي از يكي شد/ منجر
يا ميسازد دشوار را خواندن كليساها حد از بيش تاريكي كه واقعيت اين به ه باتوج
و پÇنجرهها, سÇاختار بÇهجهت گوتيك, محرابهاي در نور تأثير براي بالعكس
بÇهصورت و دشÇوارنÇد HالبÇغ كه صحنههايي با آشنايي ضرورت اينها از فراتر
در كÇه داسÇتانياي تÇصاوير كÇه است اين حقيقت شدهاند/ بيان رمزي عناصري
زيرا نميآيند به كار انجيل تعليم براي علياالÑغلب دارند قرار متري چندين ارتفاع
كه درحالي است, الهيات علم به معرفت جمله من بسيار معرفت نيازمند آنها فهم
در نور تأثير تحت كه ميكند نظاره رنگهايي لو Ñتال و درخشندگي به Hصرف بيننده
و دوازدهÇم قÇرون از كÇه دي تعدÇم مكÇتوب شواهد كردهاند/ رخنه كليسا محراب
كÇلروو اهÇل بÇرنارد ط توس دستورالعمل اين ميدهد نشان مانده برجاي سيزدهم
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بسيار يسان قد تصاوير در اق بر و درخشان رنگهاي اثر مورد در كه شده مطرح

1. Bernard de Clairvaux, Apologie de Guillaume de Saint-Thierry , 29, quoted in

Daniele Menozzi, Les images, l' Eglise et les arts visuels, Editions du Cerf, Paris,

1991, P. 119.

و تÇقوا بÇه مÆÇمنان تشÇويق و تÇحريض تÇصاوير ليÇه او كÇاركرد بود/1 سختگير
بود/ ديني عواطف برانگيختن

2. Abbo Suger

كÇه (11ë1 Ç 1081) دنÇي سÇن اهل سوگر2 Öبزرگ راهب نزد زيباييشناسي
1130 سال در دني سن دير احياي درخالل كه بود نوافالطونياي اجزاي از متأثر
اراÇÄه نÇور بر مبتني ات الهي يك از پيچيدهاي صورتبندي غرب در شد, متحقق
كلروو اهل برنارد برخالف سوگر ميبخشيد/ محوري نقشي مجلل اشيا به كه نمود
بلكه نيست اغوا يا گمراهي براي عاملي تصاوير جالل و شكوه كه مينمود اذعان
نÇظام هسÇتند/ آسÇماني كÇمالي بÇهسوي عÇروج بÇراي وسيلهاي باطني طريقي از
قÇادر را انسÇان است, مÇتكي الهÇي صÇفات بÇر كÇه حيث آن از خلقت هماهنگ
عÇالم به محسوس عالم از و معنا عالم به ه ماد عالم از تا ميكند ترغيب و ميسازد

ميگويد: چنين باب اين در سوگر كند/ صعود نامحسوس
زيÇبايي ÇÇ خÇداونÇد خÇانة زيبايي به عشق از بيرون ÇÇ كه هنگام آن
بÇاشكوه مراقبهاي و ميبرد ميان از مرا ظاهري وسوسههاي ملون, احجار
كÇثرت بÇاب در تأمل به منجر ي, غيرماد به ي ماد عالمي از گذر بهواسطة
ميبينم عالمي از بيگانه قلمروي در را خود گويي ميشود, س مقد فضايل
لطف به كه ميكنم گمان جنت; در نه و است موجود خا كي زمين در نه  كه
گذر علوي عالم به دون عالم اين از باطني طريقي بهواسطة ميتوانم خدا

3. Ervin Panowski, Abbot Suger on the Abbey Church of Saint-Denis and its Art

Treasures, Princeton: Princeton University Press, 1946, PP. 1-37.

 كنم/3
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و ن لوÇم احÇجار مÇجلل, گÇلدانهÇاي بÇا مÇحراب تÇزÄينات بÇه را خود سوگر
مÇجسمهها, مÇعماري, جديد نظام كل او بلكه نميسازد, محدود فاخر  كاشيهاي
بÇا مرتبط را عبادي اعمال اثاثية و كه  متبر اشياي صندوق سرخي, گل پنجرههاي
فضايي خلق به بنابراين هستند, آن بازتاب به ر مقد امور, اين كليه كه ميداند نوري
درون در كه ميكند ترسيم آسماني اورشليم از تصويري را محراب كه ميپردازد
ابÇدان, و نÇفوس مÇيان تÇوازن وحداني, نيايشهاي و مشترك عبادي عمال ا آن

ميكند/ برقرار را نامحسوس و محسوس عوالم و فرشتگان و انسانها
سÇدههاي در كه است باب اين در بوركهارت تحليل مÆيد Hصرف نكات اين
و يافتند شكل نور بيعه مابعدالط بهواسطة كه داشتند وجود توحيدي سنت دو ميانه,
در نفسه في واحد حقيقت اسالم در اينكه قبول با حتي يكديگرند, با تطبيق قابل
خÇلقت [عÇالم] در لوگÇوس مسÇيحيت در كÇه درحالي ميشود, متجلي كثير امور
پيشتر كه هستيم نقلقولهايي تكرار به نا گزير نتيجه گيري, براي شود/ منعكس
احيا آنان كه است نوري نظير كه درخشاني دستورالعمل كرديم, ذ كر بوركهارت از
خÇودمان مÇوقعيت تÇعيين براي آن راستاي در مسلمانان و مسيحيان ما و نمودند
سهيماند/// وجود نور در كه هستند واقعي حيث آن از Hصرف <اشيا¾ ميكنيم: تالش
مÇوضوع نÇيست>, مÇوجود نÇور از عÇميقتر چيزي هيچ الهي وحدت رمز براي
آشكار را نور ذاتي <غناي رنگها است, نور> تشعشعات به ه ماد> تبديل [اصلي]
ميكند>/ تبديل بلور به آن دنبال به نورو به را سنگ اسالمي <معماري ميسازند>;
هÇانري و مÇاسينيون لوÇÄي رنه گÇنون, تأليفات همانند بوركهارت تأليفات
و خاص حوضهاي در منتهي ميآيند, بهشمار عرصه اين در پيشرو آثاري  كÔربن,
در تÇطبيقي روشÇي اراÇÄة بالÇدن به بوركهارت اينكه با فروتنانه/ بسيار اهدافي با
هم و متوازن هم كه كرد دقيقي بسيار تحليلهاي ولي نبود, هنرها" "فلسفة عرصه
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هÇم و كÇند روشÇن را رفÇع غÇيرقابل تفاوتهاي توانست او است/ انگيزهآفرين
است, عالم به گونا گون نگرشهاي مختلفو ادرا كات از حا كي كه تفاوتهاييرا
بÇهويژه كه را نامحدود و محدود كثرت, و وحدت ميان ارتباط همچنين كند/ بيان
و اشÇراف تÇحت تÇطبيقي, عملي رهيافت اين دهد/ نشان يكديگرند به نزديك
اديÇان ايÇن از يك هر عقالني انسجام كامل فهم و عميق عقالني مشهود هدايت
ه وجÇت شايان نيز روز امروز براي و ميسازد مطرح را دقيقي تناظرات توحيدي,

ميكند/ ايفا اديان بين گفتگوي و اديان تطبيقي مطالعة در را مهمي نقش و است



گمشده مسيحيت

1. Lost Christianity , Jacob Needleman , Element Books, G rea t Br ita in , 1990,

First Published in 1980.

نيدلمن1 جا كوب

توكلي طاهره

نويسنده دربارة

كتابهاي مÆلف فرانسيسكوو سن دانشگاه در فلسفه استاد نيدلمن, جا كوب

2. A little Book on Love

3. Time and The Soul

4. The Heart of Philosophy

روح,3قلبفلسفه,4ثÇروتو و دربارةعشق,2زمان كتابچهاي جمله: از بسياري

5. Money and the Meaning of Life

6. A Sense of Cosmos

7. Real Philosophy

حوزة در قي محق وي ميباشد/ وفلسفةحقيقي7 معناييازجهان6 معنايحيات,5

را عميقش هات توج از يكي ديگر, اديان به پرداختن و است نوين ديني جريانات
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اديان نام با زمينه اين در ديگري كتاب تأليف, اين از پيش مÆلف ميدهد/ شكل

1. The New Religions

شرقي اديان Hخصوص جديد اديان آداب و تعاليم به آن در كه است نوشته جديد1
ميپردازد/ هستند, امريكايي جامعة در گسترش حال در بهسرعت  كه

روانشناسي, چون ديگري زمينههاي در تأليف, و تدريس عالوهبر نيدلمن
جديدترين دارد/ فعاليت بشردوستانه امور و پزشكي اخالق پرورش, و آموزش

2. The American Soul

است/ نامروحامريكايي2 با او  كتاب

كتاب تسمية وجه

چÇيزي جسÇتجوي در مسيحيان كه شده نامگذاري مبنا اين بر حاضر  كتاب
بÇهدنبال كاوشها اين است/ ناتوان و عاجز آن اراÄة از رسمي كليساي كه هستند
گÇذشت مسير در كه تي مسيحي ميگيرد; صورت مسيحيت حقيقت و گوهر يافتن

است/ شده ابهامآلود الاقل يا مفقود فرهنگها, گونا گوني در و زمان
آمÇوزش كليسا طريق از كه است قرنها مسيح عيسي تعاليم نيدلمن, نظر از
تمامي مسيحيت, رسمي حافظان است/ شده مفقود آن سر باطنو اما ميشود, داده
"قÇلب انگÇاشتن ناديده سبب امر اين و گذاشتهاند ات الهي از دفاع بر را خود توان

است/ شده مسيحيت در ديني" تجربة اصلي
در حقيقي ل تحو موجب كه است پنهان و باطني طريقي گمشده, هدف اين
آن, در تا نهاده نام مسيحيتگمشده را خود كتاب نيدلمن ميشود/ انسانها نهاد
فÇرعي عÇنوان اينرو از سازد/ رهنمون گمشده حقيقت اين كشف به را خواننده

دآن/ بهقلبتجربةمسيحيبرايكشفمجد از:سفري است عبارت  كتاب
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كتاب تأليف انگيزة

خÇوب اما ميشود, روشن ي حد تا كتاب نامگذاري از مÆلف انگيزة ا گرچه
چÇنين نگÇارش از خÇود انگيزة آن در نگارنده كه را كتاب مة مقد از بخشي است

بياوريم: داشته, بيان را  كتابي
بÇا كÇه هÇنگامي پÇيش سÇالها كÇتاب, ايÇن نگÇارش انگيزة لبار او>
صÇحبت جÇديد" "اديÇان چÇالش دربÇارة مسÇيحي و يÇهودي روحÇÇانيون
شرقي آموزههاي بهسوي گرايش زمان, آن در آمد/ پديد من در ميكردم,
مÇن داشت//// جÇوان قشÇر بÇه اختصاص Hصرف و بود شده آغاز بهتازگي
جÇريان ايÇن بÇرابÇر در ديÇنداران عكسالعÇمل بدانÇم تا بودم آن بهدنبال

1. Lost Christianity , P. 1.

چيست?///>1

شÇديد اسÇتقبال است, آورده كÇتابش مة مقد در خود نيدلمن, كه همانگونه
متدين منÆم مسيحي يك بهعنوان ÇÇ را او دور, خاور و شرق ديني تعاليم از غرب
سنتهاي در موجود عناصر كدامين كه واميدارد فكر بدين ÇÇ خود ديني سنت به
عناصر اين آيا شدهاند? جلوه گر اب جذ اينچنين غرب, جامعة براي شرقي ديني
مسيحيت آيا نميشوند, يافت ا گر و خير? يا ميشوند يافت موجود, مسيحيت در
پÇنهان و مفقود عناصر اين تعاليم, انتقال سالها طي آنكه يا است آنها فاقد Hذات
اراÇÄه كشÇيشان طÇريق از و كÇليساها بÇهواسÇطة كه رسمي مسيحيت آيا شدهاند?
است? ديÇندار مسÇيحيان عÇطش نمودن سيراب براي اساسي لوازم فاقد ميشود,

چيست? امر اين علت
نگارشمسيحيتگÇمشده به را نويسنده كه است بوده اينگونه از سÆاالتي
در نويسنده, خود همچون كه هستند كساني كتاب, اين مخاطب است/ داده سوق

حقيقياند/ و ناب ديني تجربة جستجوي
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كتاب نگارش روش

كساني با او گفتگوي و سفر است; نيدلمن اخير سفر چند شرح حاضر  كتاب
هستند/ مسيحي" ديني تجربة "قلب جستجوي در او خود همچون  كه

نÇيدلمن است/ گÇزارشگÇونه آن, اواسÇط تا Hخصوص كتاب, نگارش سبك
تÇوصيف درضمن و ميپردازد روحاني پدر چند با خود ديدارهاي جزÄي بهنقل
كرده مطرح را خود سÆاالت ضمني بهطور آنها, رفتار و اعمال و ظاهري شرايط

ميدارد/ بيان آنان گفتههاي از را فردياش دريافتهاي و
مÇعدود جÇملة از را آنÇان و مÇيكند مالقات آنان با وي كه افرادي مهمترين
برقرار شخصي ارتباط گمشده مسيحيت همان با او, قضاوت به كه ميداند  كساني

در خÇود دكÇتراي درجة بود/ روسيه در 191ê متولد وي : Metropolitan Anthony Bloom /1
شÇد/ مسيحي رهبانيت جريانهاي وارد 19ê0 حدود و نمود اخذ پاريس دانشگاه از را داروسازي
و كÇبير بريتانياي در روسيه ارتدوكسي كليساي در "سراسقفي" مقام كسب به توانست بلوم آنتوني
و مقاالت كتب, او از درگذشت/ لندن در سالگي 89 سن در و 2003 ا گوست در وي شود/ نايل ايرلند

است/ مانده بهجا نجات و معنويت مسيحي, حيات دربارة بسياري سخنرانيهاي
2. Father Thomas Keating

3. Father Sylvan

سيلوان3 پدر كيتينگ,2 توماس پدر بلوم,1 آنتوني راسقف س از: عبارتند نمودهاند,

4. Father Vincent

او نÇام بÇا كÇتاب اواسÇط در كÇه سÇيلوان پÇدر ايÇنان, مÇيان در ويÇنست/4 پÇدر و
حول پايان, تا كتاب مطالب Hتقريب و ميشود برجستهتر ديگران از برميخوريم,
الزم مÇيچرخÇد/ ديÇدگاههايش غÇيرمستقيم يا مستقيم ذ كر و او گفتههاي محور

سÇنين در وي شÇد/ متولد ارمنستان در (18ìì Ç 19ê9)گورجيف ايوانÔويچ جورج : Gurdjieff /ë
آفريقاي مركزي, آسياي در باطني و دروننگر سنتهاي درخصوص پژوهش و بهتحقيق جواني
سال در او شد/ مرتبط باطني مسلكهاي با تحقيقاتش اين در وي پرداخت, ديگر مناطقي و شمالي
Ñ

تأثÇير است/ بÇوده گورجÇيف5 مسلك شا گردان از سيلوان, پدر كه است بهذ كر
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Ø

اين گورجيف بنيادين تعليم بود/ او ارتباطات همين نتايج كه آورد اروپا به را تعاليمي ميالدي 1900
نياز خواب, حالت اين از رفتن برتر است/ بيداري و خواب به شبيه حالتي در انسان زندگي كه: است
و گشت بازخÇواهÇد خود درون به عاقبت ميكند, فكر كه انساني دارد/ ي خاص دروني تمرينات به
پÇيرامÇونش جÇهان در جÇايگاهش و كÇيست خÇود كÇه كÇرد خواهد آغاز آنجا از را خود مسألة حل
معلم مستقيم ارتباط با تنها او روش فهم است/ شفاهي سنت يك مبتنيبر گورجيف روش چيست?
را شا گردان از هستهاي وي است/ ر ميس سازمانيافته گروههايي در شا گردان تمرينات نيز و وشا گرد
گورجيف تعاليم تأثير تحت Gشديد كه نيدلمن كنند/ منتقل را تعاليمش تا بود داده تشكيل خود  گرد

است/ نوشته (Gurdjieff and His School)او مسلك و گورجيف عنوان با نيز كتابي است,

آشكÇار Âكام سيلوان, پدر طريق از نيدلمن بر گورجيف ديدگاههاي و مشي خط
ميباشد/

كتاب محتواي

دسÇتورهاي بÇه شرق, اديان ديني دستورالعملهاي بررسي در كتاب مÆلف
لية او متون بازنگري به او دارد/ خاص ه توج اديان اين در مراقبه و تعمق و تمركز
وجود ليه, او كليساي در خودنگري در و مراقبه كه ميكند ثابت پرداختهو مسيحي
ايÇن از مÇيشود/ يافت استثنايي و خاص افرادي زندگي در امروزه و است داشته
پيشنهاد جديد تجربة اين به دستيابي براي را باطني Âكام شيوهاي نيدلمن, طريق

ميكند/
پÇيشتر انÇدكي خواننده كه همين اما دارد, روندي چنين كتاب كليت ا گرچه
ا كثر در مÆلف نيست/ سادهاي امر باطني, شيوة و تعمق اين كه درمييابد ميرود,
از سÇيلوان پÇدر مÇيكند/ اسÇتناد سÇيلوان پدر گفتههاي به خود, كتاب بخشهاي
مسيحيت در ديني تجربة اصلي هستة كه ميكند صحبت (gnosis) معرفت  گونهاي

دارد/ وجود انسانها همة درون در نهان هاي قو همچون معرفت اين است;
HصوصÇخ و "روانشÇناسي" مÇوضوع بÇر خÇود, بحث طرح آغاز در نيدلمن
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او اعÇتقاد بÇه ميكند/ تأ كيد دروني تمركز و يوگا همچون معنوي" "روانشناسي
نÇوعي به را آدمي و ميدهد كاهش را انسان كاوش ميزان [علمي], <روانشناسي

1. P. 53.

او مÇيدهد/>1 سÇوق قÇابليتهايش و خÇواسÇتهها در ظÇاهري و سÇطحي تÇحليل
ميگويد:

امÇا مÇيرساند/// شناخت از ظاهري سطح يك به را ما <روانشناسي,
يعني ÇÇ دوانيد ريشه ما فرهنگ در شرق, ديني و فلسفي تعاليم كه آنگاه
هنوز دروني" "حيات عميقتر معناي كه شد روشن ÇÇ قبل دهة يك حدود

2. P. 216.

است////>2 نشده فهم روانشناسي علم ط توس حتي ما مدرن جامعة در

ميكند: اراÄه جديدي تعريف بيرون و درون جهان از نويسنده مبنا, همين بر
نتايج بدفهمي اين و شدهاند فهميده بد درون, جهان و بيرون <جهان
جهان است/ داشته جديد فرهنگ براي هم و مسيحيت براي هم بي, مخر
جÇهان درونÇي, جÇهان نÇيست/ فÇضا و خÇارج در اشÇيا" "جÇهان بيروني,
"انديشهها جهان اين برعكس, نيست/ ذهن " درون" احساسات و انديشهها
و "تفكرات همين به حال, اين با است/ بيرون جهان كه است احساسات" و
آدمÇي, سÇاحت درونÇيترين و واالتÇرين كه شده داده اسمي احساسات"

3. P. 217.

ميدارد/>3 منظور را "روح" يعني

بÇهمعناي شÇرق, تÇعاليم بÇه ه توج و غرب روانشناسي از او انتقاد اين ه البت
نÇويسنده, كه مواردي جمله از نيست/ سنتها آن اسلوب و روش كامل پذيرش

است: زير مطلب ميپردازد, مدرن دورة در شرقي سنتهاي بيان به انتقادگونه
اسرار و مكنونات تمامي Öاغلب ÇÇ من تجربة به ÇÇ شرق جديد <اديان
را خÇود ليÇة او تÇعاليم كÇه بÇدينمعنا مÇيكنند/ قرباني را خود ديني سنت
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نÇيست, حÇاضر دوران با متناسب اراÄهشان شكل و زبان آنكه به ه باتوج
دهد/ قرار تأثير تحت را ما ادرا ك و شناخت كه ميسازند مطرح به گونهاي
پشت ديگر طرف از كنند, في معر را خود اينكه براي آنها كار, اين با اما

1, 2. P. 143.

ميافتند/>1 بام

آدمي درون به تأويل را غرب و شرق تعاليم در تقابل اين سيلوان پدر ه البت
مينويسد: و  كرده

مÇيان بÇلكه نÇيست, غرب و شرق ميان واقعي, و ضروري <ديالوگ
نÇظاممند ديني زندگي تأثير تحت كه است ما وجود مختلف قسمتهاي
قÇطع هم با ارتباطشان و شدهاند جدا يكديگر از غيرديني, حيات و شده
تا كنون و است روشنايي منبع كه دارد وجود شرقي من, درون است/// شده
عÇظيم حÇقايق از را آنÇچه آن, در كÇه هست نيز غربي و مانده, ناشناخته

ميكنم/>2 پنهان يافتهام,

"مسÇيحيت عÇنوان بÇا را خود كليدي مفاهيم از يكي نويسنده كه است اينجا

3. Intermediate Christianity

بلكه نيست, اصطالح اين واضع كه ميدارد بيان خود او ميسازد/ مطرح واسطه"3
همان ميانه, يا واسطه تمسيحي درحقيقت, است/ گرفته وام سيلوان پدر از را آن
سÇوق "خود" وجود يافتن و "خود" شناخت به را آدمي كه است حوزهاي و سطح
مهمترين از يكي باشد/ عرفاني نتيجهاي دريافت بهدنبال آنكه از فارغ ميدهد,
است هدف هم كه است كاويدن و جستجوكردن اصل دروني, تجربة اين در اصول
كه است معنا بدان كردن <جستجو ميشود/ پروردگار لطف دريافت موجب هم و
حÇتي كÇاوشي, چنين بدون بيابم//// كجا را آن نميدانم و دارم نياز حقيقت به من

4. P. 54.

بود/>4 خواهد ناتوان انسان, به كمكرساني از نيز پروردگار
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از بÇيش تأ كيد حاضر, مسيحيت تسن نقص موارد از يكي نيدلمن, نظر از
كه چرا است/ روحالقدس و مسيح نجاتبخشي قدرت بر ر تصو غيرقابل و اندازه
مÇدد دريافت به اميد Hصرف و انسان كوشش و تالش شدن كمبها موجب امر, اين

1. P. 54.

آن در ايÇنرو از و نÇميشود ديده شرق اديان در كه مسألهاي شد;1 خواهد الهي
بر نيدلمن, كه است اين است/ حفظشده فردي جهد تالشو تأ كيدبر مسألة تعاليم,
كÇه <فÇردي او گÇفتة به دارد, تأ كيد آن, نتيجة از فارغ جستجوي و كاوش نفس
است, عدالت خواهان يا دارد معرفت دريافت آرزوي و دارد خداوند به اشتياق
بوده پياش در كه است جوابي آغاز او, خواهش و اشتياق همين كه نيست ه متوج

2. P. 218.

است/>2
ميگويد: گورجيف گفتة به استناد با وي

اينرو از باشد//// خود بيدارنمودن ابتدا بايد ساعي, انسان هر <هدف
بÇه كÇه گيرند قرار نظر مد زندگي در بايد روشهايي و اعتقادات و اعمال

3. P. 122.

ميرسانند/>3 كمك آدمي بيداري جريان

از مجموعهاي ميدهد, شكل را مسيحي عرفاني ادبيات آنچه نيدلمن نظر از
از نÇيز و اجÇتماعي و بيروني شرايط تغيير بهدليل كه است عملي فرامين و قواعد

4. P. 160.

عÇرفان در آنÇچه نيست/4 امكانپذير آنها انجام فردي, و دروني همگسيختگي
آغÇاز نÇه و است انسÇان وجود مركز يعني قلب, بهسوي راهنمايي آمده, مسيحي
نÇيامده بهميان سخني آن جايگاه و قلب از عرفاني, سنت اين در قلب/ از حركت
به قادر امروزي انسان كه است زباني به شده, ه توج مسأله اين به هم ا گر يا است,
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در بÇايد كÇه است چÇيزي همان آدمي, احساسات مركز اين نيست/ آن تشخيص

1. P. 162.

خÇود تÇعريف در نÇيدلمن دارد? تÇعريفي چÇه "قÇلب" اين اما بود/1 جستجويش
مينويسد:

كنوني سطح ميان پلي كه ميكنيم صحبت آ گاهي و ه توج نوعي از <ما
مسيحي, عرفاني متون در نهتنها شده, توصيف وجودي سطح و ما وجود
درون جهان بالندگي از تنها ما است/ سنتها همه عرفاني متون در بلكه
صÇحبت بÇيرون و درون جÇهان مÇيان تÇعادل از بÇلكه نÇميگوييم, سخن
در بÇلكه نÇيستيم, مÇتعال و ويژه تجربيات جستجوي در تنها ما ميكنيم/
بصيرت و انرژي ميتواند كه هستيم خود درون در چيزي آن جستجوي
پÇي در مÇا دهÇد/ انÇتقال وجودمان سراسر به و دريابد را تجربياتي چنين

2. P. 162.

هستيم/>2 انسان در واسطه" "اصل يا "روح"

واسطه" "انسان اصطالح با واسطه", "مسيحيت طرح بهدنبال كه است اينجا از
از را اصÇطالح ايÇن او مÇيشويم/ روبرو كتاب, اين در نيدلمن انديشة واژة  كليد
و خÇدا مÇابين <مÇوجودي اصطالح اين از او منظور است/ نموده اخذ  گورجيف

3. P. 152.

4. P. 122.

نظريه ميگيرد/4 قرار نجات" و " گناه قلمرو دو مابين كه موجودي است/>3 حيوان
بÇه قÇادر مسÇيح عÇيسي تÇعاليم "واسÇطه", ايÇن آمدن پديد بدون كه است اين او

5. P. 152.

بود/5 نخواهد انسان بر تأثيرگذاري
كه است انسان ذات در واسطه اصل يا روح همان انسان, قلبي" ه توج" مركز
واسÇطه, انسان يا روح يا قلبي ه توج اين دارد/ جسم و الهي روح مابين جايگاهي
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سÇيلوان, پدر گفتههاي به استناد با نيدلمن است/ پرورش و رشد و شناسايي قابل

1. PP. 166 - 168.

ميكند:1 ذ كر دروني بالندگي و شناخت اين براي را اصل شش
جريان الهي, روح از منظور است/ جسم و الهي روح مابين واسطه, اصل /1
بلكه ي, ماد جسم شامل نهتنها نيز جسم واژة است/ الوهيت مقام بهسوي حركت

ميشود/ شامل نيز را آدمي احساسات و افكار
ه وجÇت هÇرچÇه بنابرايÇن است/ آن كردن ه" توج" به روح عملكرد قدرت /2

ميشود/ بارورتر آدمي نفس و جان يابد, افزايش
Öكاويدن خود و دروني عميق تجربة نوعي با همراه قلب, واسطه گونة ه توج /3

ميشود/ فعال
تÇجربههاي در كÇه آنچه تمامي تشخيص براي تالش با بودن مسيحيوار /ê
تمامي تجربه, اين تشخيص در ميگردد/ آغاز ميشود, حاصل درون در شخصي
است مÇمكن سÇيلوان, پدر گفتة به آورد/ گردهم بايد را انگيزهها و دروني قواي
آسيبي خود به آنكه بدون كند بيرون جهان به معطوف را خود ه توج تمام فردي
هÇيچ آنكه نه باشيم/// داشته دنيا به هي توج چنين خواسته ما از پروردگار رساند/

نكنيم/ دنيا به هي توج
مسÇتقل مÇاهيت و مÇيشود مÇتولد روح عÇميق, خودكاوي اين طريق از /ë

نميشود/ حاصل راهنمايي بدون سيلوان, پدر نظر به مرحله اين مييابد/
مÇرحÇلة بÇه كÇه است مÇمكن فردي براي تنها حقيقي, مسيحيوار حيات /ì
خود دوست به خود, تزكية و تطهير با همراه او نفس يعني برسد/ روح" "عمارت

رساند/ ياري امر اين در نيز
"زبÇان را آن نÇام كÇه ديگÇري زبÇان نمودن زنده با تنها دارد اعتقاد نيدلمن



1ì7 گمشده مسيحيت

ميگويد: او يافت/ دست موضوع كنه به ميتوان ميگذارد, نمادين"
انسان به بيرون از سمبل شدهاند, نهاده انسان در مفاهيم و <سمبلها
زبان آن فهم به قادر كه ميشود داده ما وجود از قسمتي به ميشود, داده
سÇمبل آن كنيم, برقرار ارتباط خود عميقتر بخش آن با ما ا گر است////
ا گرچه ميشود, فهميده من درون سمبل بنابراين ميشود//// آورده بهياد
را آن كÇه مÇن از بÇخشي امÇا نÇدارد, مÇن به تعلق ميآورم ياد به را آنچه
كÇاوش راهÇنماي سÇمبل, است//// مÇن به متعلق Hعميق ميآورد, بهخاطر

1. PP. 187 - 188.

است/>1 دروني

در نگارنده آنچه درنتيجه, است/ (نمادين) سمبليك زبان از بخشي نيز روح
آن بÇازگردانÇدن است; روح مادينÇن قÇدرت بÇرگردانÇدن است, آن جسÇتجوي
منظور گمشدة مسيحيت ما; گمشدة خود نمودن جستجو براي راهنمايي بهعنوان

است: همين نويسنده,
Hقطع باشد, داشته معنايي گمشده مسيحيت يافتن براي جستجو <ا گر
جستجونمودن جهت راهبري بهعنوان مسيحيت بازگرداندن است, همين

2. P. 189.

ما/>2 خود

عنصر بر ويژه تأ كيد سيلوان, پدر و نيدلمن ديدگاه عناصر مهمترين از يكي
كلية و غيرديني و ديني امور انجام در نيز و خاص بهطور طريق اين در "آ گاهي"
ارزشهÇاي بÇه عمل صرف وي اينرو, از است/ عام بهطور انساني اليتهاي فع

ميپرسد: و نميداند حاÄز اهميت را بشردوستانه كمكهاي و اخالقي
از عملي Hحقيقت چاه, در فروافتاده انسان براي انداختن ريسمان <آيا
بÇدانÇجا تÇا اجتماعي نظام اهداف از ما فهم آيا است? متعالي عشق روي
انسÇاني طÇبيعي نÇيازهاي بÇه پÇاسخ كÇه است يافته نزول و شده تخريب
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عÇمل را آنÇان رنج نمودن برطرف براي و///) سرپناه خورا ك, (خواب,
سÆÇال ايÇن پاسخ فانه متأس بپنداريم? نمودن قرباني از خالصانهاي و ناب

1. P. 189.

است/>1 مثبت

زودگÇذري جÇنبة كه نيز را آدمي تفكرات و احساسات از دسته آن نيدلمن
خود آن و روح با اجزا اين Hاشتباه كه ميشود متذكر و شمرده "جسم" جز¾ دارند,
او كÇه آنÇچه يا مسيحيت در موجود عشق اينرو, از شدهاند/ يكي انسان حقيقي

2. P. 219.

شود/2 متعالي بايد و است يافته نزول پاييني سطح به نيز مينامد عشق" "دين
به نگارنده, كه است باطني كاوش در "آ گاهي" عنصر بر تأ كيد همين بهدنبال
عشÇق /3 عÇرفاني; عشÇق /2 روانشÇناسانه; عشق /1 ميشود: قاÄل عشق نوع سه

وجودي/
آن از قسمتي يا ميشود تقسيم مختلف بخشهاي به ناچار به دين كه آنجا از
و تÇماميت درون مÇيشود/ تأ كيد سنت آن از عناصري بر تنها ميشود, فهميده
دارند, دين در را خود مناسب جايگاه جنبهها اين از يك هر ليه, او سنت آن  كمال
خود به را كل صورت ÇÇ اشتباه به ÇÇ ديگر ابعاد شود, محو مركزي هستة كه وقتي اما
عشÇق نه و عرفاني عشق نه روح, نمودن بالنده براي راهي يافتن بدون ميگيرند/
رهنمون حقيقيشان قابليتهاي تكامل به را انسانها از يك هيچ روانشناسانه,

نميسازند/
و اجÇتماعي تهاي الي عÇف نÇيستند, كÇافي خÇود خودي به معنويت و عرفان
هاي قو امروز, انسان زندگي در مفقود عنصر نيستند/ كافي نيز درماني مراقبتهاي
خود وجود طريق از جريان دو هر سوي به را ما ميتواند كه است ما خود درون در
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1. PP. 221 - 222.

سازد/1 رهنمون ما
كه چرا است, بوده سيلوان پدر از متأثر Gشديد نيز خود ديدگاه اين در نيدلمن
انسانها شناخت و آ گاهي ميزان در را مسيحيت برتر سطح در ورود مال ك نيز او

نكوكارانه: اعمال ميزان Hصرف نه و ميداند خود از
بلكه نيست, خود روح جستجوي در ديني رهبر يك كه ميشود < گاه
و نميدانÇد او است/ انسانها به و خداوند به نمودن خدمت بهدنبال تنها
خدمت خداوند به بتواند كه افتاد اتفاقي چنين چگونه كه بداند نميخواهد
سÇير قÇوانÇين او است/ او روح سÇاختار بهخاطر خواهش, عدم اين  كند,
بهجايي او نميداند/ را خود در اخالقي قدرت پرورش و خداوند بهسوي
ميان تعادل ايجاد به اينرو از رسيده, كجا به نميداند خود اما است, رسيده
كرد/ نخواهد خدمت خداوند, به آ گاهانه هرگز و نپرداخته بيرون و درون
چÇنين كند, خدمت خدا به است قادر شده ساخته و كامل روح يك تنها
ندارد آ گاهي كرده, حركت نجات سمت به طريق بدان كه روندي از فردي
كÇند//// هÇدايت پÇروردگار بهسوي را ديگري انسان نميتواند بنابراين و
از امÇا مÇيگويد, را نÇجات راه است; ديÇني راهÇبر همين مانند نيز  كليسا

2. PP. 192 - 193.

نميگويد////>2 چيزي روح  كيفيت

احسÇاسات و بشÇر حÇقيقي رنÇج از عÇميق اهيÇآ گ مÇابين نيدلمن اينگونه
معنويت عرصة بزرگ انسانهاي بنابراين ميشود/ قاÄل بسياري تفاوت زودگذر,
يافتهاند: دست ادرا كي عميق سطح اين به ديني, سنتهاي بنيانگذاران Hخصوص و

ميان كانالي خود درون باشد, غمخوار و شفيق كه دين يك س سÆم>
انسÇان طÇبيعي نيÇذه Ç ي ماد كالبد كاركردهاي تمامي و مشفقانه آ گاهي
ما كه را آنچه كمال دين, يك س سÆم خالصه, بهطور است/ كرده برقرار
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دو كÇه تي اهيÇم يÇا قÇدرت ميسازد: نمايان ناميدهايم, روح" "داراييهاي
عرفان يعني ميسازد, مربوط هم به را آدمي طبيعت درون بنيادين جريان
ديگÇر, سÇوي از و يكسو از رنج حقيقت از متعال آ گاهي و (gnosis)

جسماني عناصر درون از كه رفتارهايي و تفكرات عملكردها, انگيزهها,
معرفت از جنبهاي بيعدالتي, يا رنج حقيقي درك ميگيرند/ نشأت انسان
رنÇج بÇرابÇر در صÇرف اسيÇاحس عكسالعÇملهاي از بايد و است متعال

1. P. 218.

شود/>1 متمايز ديگران

پÇرداخÇته آنÇها بÇه كÇتاب ايÇن در كه است مطالبي اهم شده, مطرح مباحث
بÇدان نÇيز و است روايÇتي و گزارشÇي كتاب, سبك كه آنجايي از گرچه ميشود/
و مÇنطقي منظم, فكري قالب يك طرح بهدنبال عنوان هيچ به نويسنده كه خاطر
هم كنار در سليقهاي و ذوقي زيادي حد تا مطالب اينرو از است, نبوده نظاممند
اصÇلي مÇنظور و هدف به كتاب مطالعة با كه هرچند خواننده, و شدهاند داده قرار
ديگر لوازم و عناصر برخي دريافت از كه چهبسا اما ميبرد, پي بهروشني نويسنده

بماند/ غافل شده, مطرح حاشيه در كه او ديدگاه
قدرت همان مينامد, گمشده" "مسيحيت را آن نيدلمن آنچه گفت بايد Hنهايت
خالصروح پا كو ة قو استعدادو نمودن استخراج انساندر ماندة مغفول يا  گمشده

2. P. 176.

بÇا را حÇاضر نÇوشتار مÇيدهند/2 تشكيل را او زندگي كه است اتي تجربي درون از
ميبريم: بهپايان است او نظريات محور بيانگر كه سيلوان پدر از  گفتاري
پÇي در چگÇونه آمÇد? درخÇواهÇي مسÇيحيت جسÇتجوي به <چگونه
جست? خÇواهÇي را جاودانگÇي چگونه گشت? خواهي وجود و معرفت
پي در چگونه كرد? خواهي دنبال را او خلق و خداوند به خدمت چگونه



171 گمشده مسيحيت

بايد مشكل! عمل اما است, ساده پاسخ شد? خواهي است شده مفقود آنچه
Ç جستن چگونه علم است: اين ما تعليم تمامي بياموزي/ را جستن" "چگونه

خود/ خداوندگار پي در آنگاه و خود پي در ابتدا
را چيزي كه آنگاه بيابيم? را آن چگونه است/ شده مفقود مسيحيت,
از را آن كÇه بÇرآيÇيد جسÇتجويش در همانجايي Hدقيق بايد ميكنيد,  گم
گÇم را وجÇود و معرفت كجا Hدقيق ببين: و كن نظر بخوان, دادهايد/ دست
بÇا نÇميتوان را مسأله ايÇن مÇيكني? گÇم را خÇود چÇيز چÇه در ميكني?
با حتي يا رياضتطلبانه كهنة گرايشات پرورش يا كهن زبان به سخنگفتن
با تنها بلكه بيابي, او بهسوي رفتن با نميتواني را مسيح كرد/ كشف اخالق
را او مÇيكني, مÇصلوب را او چگÇونه ايÇنكه مÇوشكافانة و دقÇيق ديÇدن
عطا تو به را توان اين بهحقيقت, تو عشق آنكه به اميد يافت/// درخواهي

1. PP. 212 - 213.

نمايد////>1
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مسيحي فوشرق تصو

1 . Paths to the Heart, Sufism and the Christian East , e d it e d b y J a me s S.

Custinger, World Wisdom, 2002.

كاستينجر1 جيمز

از گÇروهي ط وسÇت سخنراني بهصورت كه است مقاالتي مجموعه كتاب اين
(ارتÇدكس) شÇرقي مسÇيحيت و اسالم عرفاني ابعاد دربارة قان محق مشهورترين
ا كتبر در آمريكا جنوبي كاروليناي دانشگاه محل در كه بينالمللي همايشي براي
از نÇفر سÇيصد حÇدود مÇجمع اين در است/ شده ايراد گرديد, برگزار 2001 سال
از اصلي منظور آمدند/ گردهم اديان بزرگان روحانيانو دانشجويان, دانشگاهيان,
مبناي بر بلكه كالمي عقايد اصول مبناي بر نه گفتگويي كردن برقرار همايش اين
شÇركتكنندگان نظر بر بنا گفتگو اين بود/ معنوي" "قلب مÆلف بهقول يا عرفاني
مÇذهب مسيحيان, ميان در و مسيحيت و ف تصو مورد در Hخصوص همايش اين

بود/ همين نيز همايش اين موضوع است/ ثمربخش بيشتر شرق مسيحي
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عÇنوان بÇا قÇلبو عنوانراههاييبÇهسوي با همايش اين مقاالت مجموعه

1. James S. Custinger

شد/ منتشر كاستينجر1 جيمز همت به فوشرقمسيحي فرعيتصو
دبير و جنوبي كاروليناي دانشگاه در ديني" تفكر و ات الهي" استاد  كاستينجر
است/ مسيحي مذاهب گفتگو دربارة آثاري صاحب استو سنتي" مطالعات "بنياد
از مهاي قدÇم داراي است, صÇفحه 278 شÇامل مÇجموعه در كÇه كÇتاب ايÇن
ميباشد/ فرعي فصل چند داراي فصلي هر و است اصلي فصل چهار و  كاستينجر

ايÇن به فرعي عنوان سه داراي و است قلب" "ابعاد عنوان با كتاب ل او فصل

و اسÇقف و ا كسفورد دانشگاه در شرقي ارتدكس مطالعات گروه عضو وي : Kallistos Ware /2
شرق كليساي مشهور كتاب مترجم و شرقي مسيحيت دربارة د متعد تأليفات صاحب و است راهب

است/ فيلوكاليا بهنام

"قÇديس /2 كÇاليستوسواره2; از مÇيشويم" قÇلب وارد ما "چگونه /1 است: شرح

خÇانم است/ جهان مختلف سنتهاي در معنويت دربارة مقاالتي نويسندة وي : Gray Henry /3
ميباشد/ نيز اسالمي" متون "جامعة س سÆم هنري

عرش مÆمن "قلب /3 هنري3; نوشته گري ف" تصو منظر از ساروف اهل سرافيم
نصر/ حسين د سي نوشته, است" خدا

در را فرعي عناوين اين و است ذ كر" "طريق اصلي عنوان با كتاب دوم فصل
"حÇضور, /2 چÇيتيك; ويÇليام نÇوشتة ذ كÇر", جÇهانشناسي "دربÇارة /1 بÇردارد:

نÇويسندة انگلستان, در زيست" محيط و ديني آموزش "برنامة سة سÆم مدير : Vincent Rossi /ê
زيست/ محيط و معنويت الهيات, دربارة مقاله و كتاب چند

Çي4; س Ôر ويÇنسنت نÇوشتة هÇزيخاست" ليه او پدران نزد خدا ياد عمل: مشاركت,
جÇان نÇوشتة هÇÇزيخاست" تÇÇجربة مÇÇعاصر "شÇÇواهÇÇد اسÇÇتمرار: 3/ راههÇÇاي

مÆÇلف يÇوناني/ ارتÇدكس الهÇيات مÇدرسة سÇابق رÄيس و الهيات استاد : John Chryssavgis /ë
ارتدكس/ مذهب معنويت دربارة مقاله و كتاب چندين

خرايساوجيس5/
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اين شامل استو باطني" تقريب يك "بهسوي كتاب: سوم فصل اصلي عنوان
دربÇارة ه وفيÇص نگرشهاي اديان: بين گفتگوي "متافيزيك /1 ميباشد: مقاالت

لنÇدن/ در اسÇالمي" مÇطالعات سة سÆÇم" پÇژوهشي عÇلمي هÇيأت عضو : Rez Shah-Kazemi /1
ا@كهارت/ مايستر و ابنعربي شانكارا, آراي بر بنا معنوي فهم متعالي: امر به راههايي كتاب مÆلف

تفاوتها: با همراه "وحدتي /2 كاظمي1; شاه رضا نوشتة قرآني" پيام جهانيبودن

آمريكايي/ محقق و فيزيك استاد : Peter Samsel /2

/3 ل2; سÖامÇس پÇيتر نÇوشتة ابÇنعربي", و پاالماس گرگوري قديس فكري توازي
جÇيمز نÇوشتة بÇاطني", تÇقريب بÇه نسÇبت گشايشي درون): (خاموشي "هزيخيا

 كاستينجر/
عنوان با ل او بخش است/ بخش دو داراي "نتايج" عنوان با كتاب آخر فصل
بÇخش درواقÇع كÇه آخÇر بÇخش و اسÇميت هيوستون نوشتة دراز" و دور "وطني
شÇركت بÇا است بÇحث" "جÇلسة مÇيباشد, نÇيز كÇتاب خود آخر بخش و يازدهم
كÇه مÇطلب اين طرح باب از كتابراههاييبهسويقلب همايش/ اين سخنرانان
بسÇيار مة قدÇم است, آنÇها مÇيان گÇفتگوي راه مستقيمترين اديان عرفان چگونه

است/ خوبي
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