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 راهنمای پذیرش مقاله

 هایی در حوزه فقه، تاریخ، علوم قرآنی و حدیث با جنبه علمی ـ پژوهشی.ـ مقاله0

تکرار و تقلید نداشته باشد و به طور هایی که نوآوری داشته و جنبه اقتباس، ـ مقاله4

 .های دیگر ارسال نشودهمزمان برای مجلّه

 .با اصل متن همراه باشد، های ترجمه شده باید عالوه بر دو شرط باالـ مقاله1

درون متن و فهرست آن در پایان مقاله به شیوه زیر آورده ، ـ منابع و مآخذ به طور خالصه8

 :شود

داخل ) «عنوان مقاله»یا )تیره شود(نام کتاب. سال نشر .نام ،خانوادگیمنا: پایانیـ در فهرست

 .مکان نشر: شهر نشر. مترجم یا مصحح. (گیومه بیاید

جلد و صفحه داخل پرانتز آید : سال نشر کتاب یا مقاله، خانوادگی نویسندهنام: ـ درون متن

، برای آدرس فقط همان و صفحه ، در ارجاع بالفاصله از همان کتابو نقطه پس از آن قرار گیرد

 قید شود.

کم )دستتایپ شود 01با خط نازنین و شماره  A8ـ مقاله ارسالی باید یک روی کاغذ 5

 .صفحه(پانزده 

باید با کیفیت عالی و روشن ، جدول و نمودار هستند، شکل، هایی که دارای تصویرـ مقاله0

 .تنظیم شوند

شود و واژگان خارجی را با حروف التین در پاورقی  گرفتهبیشتر به کار، ـ واژگان فارسی1

 .صفحه بیاورید

های علمی و پس از بررسی و تصویب از طرف هیأت تحریریه و ویرایش، های رسیدهـ مقاله4

، الزم به ذکر است از زمان ارسال مقاله شودرسد و بازگشت داده نمیبه چاپ می، ادبی الزم

 دهید.نبرای چاپ به مکانی ارائه  راآن ماه،برای فصلنامه تا هشت 

، درجه علمی، شهرت، ای جداگانه از مقاله باید اسمـ نویسنده یا نویسندگان در صفحه3

محل کار و شماره تلفن و همراه یا دورنگار و نشان الکترونیکی خود را همراه ، رشته تخصصی

 :زیر ارسال کنندرونیکی نشانی الکتبه مقاله به دفتر فصلنامه ارسال دارد یا فایل آنها را 
peyrovan. zahra@yahoo. com 

 .کلمه به زبان انگلیسی یا عربی نیز همراه مقاله باشدیکصد ـ چکیده مقاله در حداکثر 06

، حرف( و واژگان کلیدی)سه تا هفت کلمه( 166تا  456ـ مقاله باید دارای چکیده)00

 .نامه باشدنتیجه و کتاب، متن پژوهش، مقدمه
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  سخن سردبیـر

 
 

پروردگار را شاکریم که با یاری او و با همّت پژوهشگران و تالش کادر پژوهشی مدرسه 

به سرانجام رسید و منتشر البته با تأخیر  ،هنجمین شماره مجلّ، پعلمیه پیروان حضرت زهرا

های مدارس علمیه، های طلبههای برگرفته از رسالهو پژوهش که انتشار مقالهازجاییگردید. 

یکی از اهداف شروع پژوهنامه حاضر بود و این امر که در جهت تشویق آنان به تحقیقِ بیشتر 

های پنجم از آغاز سال سوم مجله را بنا نهادیم تا به پژوهش های چهارم وصورت گرفت؛ شماره

 های مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( اختصاص یابد. چند تن از طلبه

های پیش امیدواریم، همچنان همچون سال دوفصلنامه، نتشار این شماره)پنجم( ازبا االبتّه 

های با ارسال مقاله از سراسر کشور پژوهان گرامینشداسایر و  هاشاهد همراهی استادان، طلبه

ن مؤثّر استادان و پژوهشگرا پیشنهادها و انتقادهای تردید در این راه،بی .باشیم و شایسته وزین

  استقبال خواهیم کرد. پذیرا هستیم و از آن ه،را در جهت پیشرفت بار علمی مجلّمحترم 

 

 

 

 

 9317ماه مرداد                                                                                       

                                                   فرفرزانه سعادتی                                                              

Yasafarin19@gmail.com

 



 5اهل حق از غلّات شیعه بررسی
 

 9محبوبه ایراندخت

 اارزیابی مکتب یوگ

 
 دهـچکی

های متعدد و از ریشه یوج به معنای مهار کردن و مراقبت یوگا دارای ریشه
شامل انضباط اخالقی، جسمانی و فکری است، زیرا بدن باید  چنینهم. است

مهار شود تا بتوان ذهن را مهار کرد و آماده تحصیل دانش ساخت. پاتانجلی 
م یا پنجم پیش از میالد مؤسس آن بوده و کتاب یوگاسوتره تألیف قرن چهار

رود و منسوب به اوست. مکتب یوگا، جلوه عملی مکتب سانکهیه به شمار می
ها و توان از اعتقادش به تناسخ، مکتب رنج، نادیهای آن میاز ویژگی

 (به این معنا که فقط به نام خدا بسنده شده)ی و خداباوری محورتنچاکراها، 
یوگاست، روان آرام در ذهن به سامان اشاره کرد؛ ولی آنچه رکن و اساس 

 است.

های نوظهور، ترویج و در کنار رواج گسترده عرفان مباحثی مانند یوگا 
ایران نیز از ورود این عرفان در امان نمانده است از این رو، که شوند؛ تبلیغ می

ها ضرورت ها و آگاهی دادن به مردم، نسبت به این عرفانپرداختن به آن
های رود یکی از دالیل مهم جذب افراد به یوگا، تکنیکمان مییابد. گمی

های گوناگون است و مردم زیادی به ویژه ورزشی و ادعای درمان بیماری
جوانان کشور با این گمان با یوگا آشنا شده و گاهی تحت تأثیر برخی از 
رهبران آن، به عقاید عرضه شده از طرف ایشان تحت عنوان عرفان متمایل 

وند. نتیجه اینکه برای مقابله با عرفان دروغین تحت عنوان یوگا باید شمی
مردم را با واقعیت این عرفان آشنا ساخت و به تقویت باورهای دینی افراد 

رو با روش تحقیق توصیفی و تاریخی و بر اساس روش پرداخت. پژوهش پیش
 ای تنظیم و گردآوری شده است.کتابخانه

 

  :دیـواژگان کلی
 چاکرا. ، یوگا، پاتانجلی، تناسخ، مراقبه،عرفان

                                                 
 یروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد.آموخته سطح دو مدرسه علمیه پ. دانش 0
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 هـمقدم  

صنعتی شدن جوامع امروزی و پیشرفت تکنولوژی با وجود رفاه و آسایشی که به ارمغان    

ها شده است که این امر آورده اما سبب به وجود آمدن مشکالت روحی و فکری نیز برای انسان

های شرقی است. یوگا نیز برآمده از آیینهای نوظهور ترین دلیل گسترش عرفاناز جمله مهم

ای بیش از دو هزار سال شود، تاریخچههندوئیزم است و امروزه به عنوان یک عرفان مطرح می

 است.  دارد و مدتی است در کشور ایران رواج بیشتری یافته 

گا در با توجه به اینکه رهبران یو .نظر استای سانسکریت و در ریشه آن اختالفیوگا واژه   

ها، توجه افراد های مختلف برای سالمت و درمان بسیاری از بیماریابتدا با آموزش تکنیک

پردازند و آنان را اند، سپس به ترویج و تبلیغ عرفان خود میدهوی خود جلب کربسیاری را به س

ها حتی به کنند. ضروری است به افرادی که به سوی این گروهبه سوی این عرفان جذب می

از را به عنوان ورزش  های الزم را داد تا تفاوت یوگاشوند در ابتدا آگاهیوان ورزش جذب میعن

 عرفانی تشخیص دهند.های شیوه

 مفهوم شناسی-9

 معنای لغوی یوگا -9-9

تعریف یوگا چندان آسان نیست و برای آن در کتب و منابع متعدد، تعاریفی ارائه شده است. 

ی آن اختالف نظر دارند و برای آن چند ریشه که در مورد ریشه ای سانسکریت استیوگا واژه

 اند: ذکر کرده

 )هویت، ( به معنای پیوستن، مهار کردن،4/016: 0180ی یوج)شایگان،یوگا از ریشه -الف

گوهری،)همان( ارتباط و فنونی که از طریق آن اتحاد حاصل ( یگانگی و هم41: 0111

به زیر یوغ  0( مراقبت،5: 0113ین رویت و نظاره،)قادری، چن( و هم041: 0144شود)فعالی، 

)ج. پی. ان، دهد.(و معنای هدایت کردن و تمرکز هواس نیز می40: 0138درآوردن،)الیاده، 

یوگا، پیوستن به چیزی و گسستن از چیزی دیگر است. برخالف وضعیت . (41: 0144میشرا، 

پیوندد. یوگا در پی ساختن و پرداختن نظام می گسلند و به دنیاها که از عقبی میمعمول انسان

 سلوکی، عملی و رازآلود است که آدمی از جهان خاکی ببرد و به جهان فراسو بپیوندد.

 (016: 0180)شایگان،

                                                 
1 . ENCYCLOPEDIA, AMERICANA, volume 2   , 1221, Page 636. 



  1ارزیابی  مکتب یوگا

 

( معانی و تفاسیر مختلفی که برای آن به کار 04/061: 0131یوگ)سید،  از ریشه -ب

غ درآوردن، جمع شدن، رام کردن، پیوند، رود این چنین است: جفت کردن، به زیر یومی

 شایستگی، یکی شدن و انتزاع روحی.

 ( 3: 0113به معنای اتحاد و اتصال. )قادری،  0ی یوجیراز ریشه -ج

توان متوجه شباهت های مختلف ذکر شده است، میبا دقت در معانی واژه یوگا که از ریشه

طالحی شد. بسیاری از این معانی اشاره به مهار این معانی با یکدیگر و نزدیکی آنها با معنای اص

هاست تا بتوان از این طریق سبب یگانگی و اتحاد آن دو جسم و روح و به زیر یوغ درآوردن آن

با هم شد و به تمرکز هواس نیز برسد که این مهار کردن از طریق مراقبه و ریاضت به وجود 

 آید.  می

 معنای اصطالحی یوگا -9-2

های سازیها و معلومالح به معنای ایستادن یا متوقف ساختن دخل و تصرفیوگا در اصط

مزبور به معنای ارتباط و پیوند میان نفس انسان  ذهنی است. بنابراین برخالف تصور عامه، واژه

یوگا شناختی  .(40: 0138)الیاده، عالی دیگر، چون خدا یا مطلق نیستبا یک واقعیت مت

د و هماهنگی با قوانین طبیعت است. این معرفت شهودی در اثر سیر واسطه از خومستقیم و بی

شود و از طریق آن شخص با تکیه بر یکسری عقاید و باورها و تمرینات و سلوک حاصل می

گردد اتحاد و هماهنگی کامل بین های جسمی قادر میروحی و فکری، حرکات تنفسی و ورزش

سلطی همه جانبه بر قوای تن، احساسات و افکار جسم و روح، رفتار و فکر به وجود آورد و ت

های فکری فراتر تغیّرات احساسی و نگرانی تواند خود را از حیطهنهایت می کند و درخود پیدا 

ها و تصمیمات روح و روان درآورد؛ این عمل موجب برده، جسم و تن را به زیر یوغ خواسته

های های مهم و قدرتدر زندگی به موفّقیتگردد و او را های بزرگ شخص میرسیدن به آرزو

وارسته، فاضل و قدرتمند  رساند و از او انسانیانگیز و سالمتی و نشاط میشگفت

ق در واقع یوگا راهی عملی برای تحقّ .(504: 0148، چاندراچاترجی ؛3: 0113)قادری، سازدمی

وشد تا خویشتن را بشناسد و کآدمی است که از آغاز آفرینش می بخشیدن به این رؤیای دیرینه

، آلتی بس ناچیز و عاجز خود و جسم ناتوانش را در دست اراده به اسرار نفس خویش آگاه شود

 .(045: 0180)شایگان،جلوه دهد

 

                                                 
1 .Yojir. 
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 تاریخچه یوگا -9-3

باستانی هند است.  منشأ یوگا کشور هندوستان و بخش عملی یکی از شش فلسفه

نصد سال پیش از میالد مسیح در آنجا شکل گرفته است، گانه هند که از پاهای ششفلسفه

: 0143باشد)فعالی، عبارتند از نیایه، ویشیشیکه، یوگا، پوروه میمانسا، ویدانته و سانکهیه می

ون فکری، ادبی و معنوی هند ریشه دوانید و یکی از ارکان اساسی . این فلسفه در تمام شؤ(41

ای از طریق سیر و سلوک در سابقهفوذ و رسوخ بیمعنویت هند و صفات شاخص آن گردید و ن

 (.014: 0180روح کهن این سرزمین داشته است)شایگان،

تمدّن دره سند؛  -0توان ردیابی کرد: معرفت و سلوک یوگا را در دو منبع کهن می سابقه

سند که بقایای آن در آغاز قرن بیستم میالدی کشف شد،  دایی؛ تمدّن دره تمدّن و -4

کم قدمتی بالغ بر دو هزار و پانصد سال پیش از میالد دارد و بسیاری از یوگیان معتقدند دست

سند هستند؛ این تمدّن صرفاً یک تمدّن مادی و دنیایی  یکه وارثان اندیشه خردمندان دره

مهری پیدا  4و هاراپا، 0های موهنجودَروهای خرابهشود، به عنوان نمونه در حفاریمحسوب نمی

بر روی آن ایزدی در حالت خاص یوگا و بر روی تخت مراقبه نشسته است. البته تاکنون  شد که

سند نیز هنوز کشف  آن دوران پیدا نشده و خط ساکنان درههای مدارک دقیقی دال بر آموزش

های (. در هنگام هجوم اقوام هند و اروپایی و انقراض تمدّن41: 0113نشده است)قادری، 

رود وجه مشابهی با یوگا ای از آداب و رسوم ریاضت که احتمال میره سند، پارهشهرنشین د

یوگا یکی از ارکان اساسی معنویت هند و  ،داشته باشد، در قشرهای پایین اجتماع رسوخ یافت

( برخی نیز سابقه معرفت یوگا را در عصر 011: 0180یکی از صفات شاخص آن گردید.)شایگان،

طوایف آریایی به شمال هند از هزار و پانصد تا پانصد سال پیش تخمین ودایی با ورود بعضی 

اند؛ البته با وجود اصرار برخی محقّقان هندو برای ایجاد پیوند بین وداها و تعالیم معنوی زده

مشترکی را میان آن دو یافت و در واقع نشانی از  توان پیوند و نقطهمتأخر هند، به راحتی نمی

خورد )قادری، ی خودشناسی در وداها به چشم نمیوک معنوی و مسألهآداب ریاضت و سل

0113 :45 .) 

توان به دو مکتب تقسیم کرد: های یوگایی را در قرن حاضر به طور کلی میفرق و سلسله

های مکتب جنوب. مکتب شمال بیشتر یوگای مراقبه و بر اساس آموزه -4مکتب شمال،  -0

های عرفا، سادوها، امّا مکتب جنوب وابسته به تعالیم و آموزشپاتانجلی در یوگاسوتره است. 

                                                 
0.Mohenjo daro .یا تپّه مردگان در دره لرکنه در پاکستان امروزی 

2 .Harappa .در فالت پنجاب   
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های ساکن در جنوب هند است. تأکید مکتب جنوب بر هاتا یوگا و تسلّط همه سیداها و یوگی

جا که اصطالح یوگا از از آن (.10و 15: 0113ی روان است)قادری، جانبه بر تن به عنوان ارابه

رفت، عجیب نیست که ها به کار میزاهدانه و همه مراقبه یوهگذاری هر شهمان ابتدا برای نام

ها بسیار رایج باشد. امّا اعمال یوگا در هند، هم در محافل برهمنی و هم در میان بودایی و چینی

تدوین نهایی و پان هندی، یک یوگا دارشانا، یا یوگای  به موازات این یوگای پیش از دوره

بندی کرد، به تدریج شکل پاتنجلی در یوگاسوتره خود دسته آن گونه که بعداً 0«کالسیک»

 .(10و 0/16: 0148)الیاده، گیردمی

 اهداف یوگا -2

یوگا در هند باستان به عنوان روشی برای رهایی انسان از رنج مطرح بوده و این هدف 

وزی، یوگا همواره درباره یوگا منظور بوده است. امّا در عصر جدید با توجه به مشکالت بشر امر

 پردازیم: رود. از این رو در دو بخش به بیان اهداف یوگا میبرای اهداف متنوع دیگری به کار می

رفت، عمدتاً رهایی انسان از تصورات، ها به کار میاهدافی که یوگا از گذشته به قصد آن

رات تصرفات و تموجات ذهنی و رسیدن به آزادی مطلق بوده است. گرچه این اهداف با عبا

ی که گذشت ریشهتوان در عبارت باال خالصه کرد. چنانشود، همگی را میگوناگون یاد می

 های طاقت فرسای آن باور به تناسخ روح و گرفتاری انسان در گردونهگذاری یوگا و ریاضتپایه

 باز پیدایی است. از این رو در یوگا به هدف خاموشی کامل حیات ذهنی و روانی و انهدام صور

ی ذهنی که محصول آثار کردار پیشین است، فنون و آدابی ابداع شده است تا از این دیرینه

جاست های پیاپی از بین برود. اینی باز پیدایی انسان و گرفتاری مجدد او در رنجطریق زمینه

 (.016تا 044: 0180شایگان،ر.ک، که انسان به مقام فنا و آزادی مطلق دست یافته است)

های یوگیان آن است که حرکات ناشی دیگر هدف اصلی از اعمال سخت و ریاضت به عبارت

 از حس و ادراک را در نفس از بین ببرد و جسم را طوری مطیع و تابع روح گرداند که به قوه

ی باطن و فنا حاصل گردد که آن حال اراده و به تدریج فاقد احساس شود و یک حال تصفیه

آورد و از دنیای خارج و نفس در این حالت، رهایی کامل به دست میفاقد خیال و ادراک باشد؛ 

آورد و ای به دست میالعادهشود و در این حال نیروی فوقی علل و معلوالت آزاد میسلسله

، ولی باید دانست که مقصود از کندگردد. مثالً در هوا طیران میآسا میصاحب قوای معجزه

                                                 
ون وسطی به عنوان راجا یوگا شناخته شده است یا . یوگای کالسیک بر اساس متن مستند به پاتانجلی است. در اواسط قر0

 یوگای شاهانه.
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ها کماالت طبعی و ل این عجایب و غرایب نیست؛ بلکه اینتربیت و تمرین مکتب یوگا حصو

فرعی است و مقصود اصلی و ذاتی همان رهایی و نجات نفس از قیود هستی و بندهای ماده 

 (.416: 0111است و الغیر)ناس، 

 انواع یوگا -3

ا کارم -4جنانا یوگا،  -0اند: ی یوگا، آن را به شش نوع تقسیم کردهاساتید و عرفای فلسفه

ها به این مفهوم هاتا یوگا. این سیستم -0راجا یوگا،  -5مانترا یوگا،  -8بهاکتی یوگا،  -1یوگا، 

است که به طور اساسی شش نیرو در وجود آدمی موجود است. برای مثال جنانا یوگا از هوش 

از قدرت  شود و کارما یوگا از فعالیت، بهاکتی یوگا از هیجان و مانترا یوگاتوسعه یافته ناشی می

 (.45: 0104شود)ولی زاده، روحی ناشی می

گویند که گویای یوگای شناخت و یا معرفت شهودی را جنانا یوگا می . جنانا یوگا:9

بینی و بصیرت در چگونگی حقیقت و نیز معنویت است. این طریقت از رهروان خویش روشن

 خواهد که:می

ژرف کاویی در معانی و مضامین آن  -؛ با جدّیت متون مقدس را بخوانندپیوسته و ب -الف

(. جنانا 006: 0131بینی و درک و دریافت عمیق خواهد بود)سید، اش روشنمتون که نتیجه

تردید خاص انسان اندیشمند است. در این یوگا حقایق هستی و سرشت خود مطالعه بی

، شخصیت و یا شود. شاگرد باید در مورد خودش این مطلب را بفهمد که وی بدن، احساسمی

 (.45: 0111ها است)هویت،آن کنندهعقل نیست، بلکه مصرف

این یوگا روشی برای رسیدن به احدیت، تمرکز شدید ذهنی، کنترل . کارما یوگا:2

احساسات، کسب آرامش مطلق از طریق کار و خدمت برای مردم به نیت رضایت خداوند است. 

خود با هدف رضایت خداوندی به کار و فعالیت  یعنی هر شغلی که داری بایستی در شغل و کار

های جامعه باشد)ولی زاده، بپردازید و این فعالیت و شغل تو نباید مخالف مصالح و منافع انسان

0104 :40.) 

یوگای عبادت معموالً برای افراد مذهبی مطرح است و در این یوگا، عبادت . بهاکتی یوگا:3

نظر است و انسان از این طریق به دانش و  دا در مراقبه مدنقشی ندارد. بلکه تمرکز بر مفهوم خ

(. این یوگا روشی برای رسیدن به احدیت، آرامش 40: 0144یابد)فعالی، معرفت دست می

مطلق، تمرکز ذهنی و کنتـرل احساسات از طریق عبادت است. یعنی فرد از طریق عبادت 

ی و عبادت او به آرامش مطلق و فکر خود به لطف خداوند خداوندی و متمرکز کردن همه
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ها، ها، پستیی بدیرسد. انسان از طریق عبادت، بندگی خدا را قبول و از همهاحدیت می

دارد)ولی زاده، کند و فقط در جهت فرامین الهی قدم برمیها اجتناب میها و خیانتزشتی

0104 :40.) 

معبدهای تبتی به خواندن اوراد  هایی است که دراین یوگا مربوط به راهبه . منتره یوگا:4

پردازند. اساس منتره یوگا بر آن است که بصیرت و آگاهی درونی، تنها از طریق به زبان می

ها معتقدند ذکر منتره به آید. آنآوردن اصوات و کلمات و جمالت موسوم به منتره به دست می

ش مانترا یوگا، شخص یوگی (.در رو45: 0143کند)فعالی، تمرکز فرد برای تعالی فکر کمک می

ی کمال و مطلق بودن که نشانه 0"اوم"هایی که امکان دارد، به ذکر کلماتی مانند زمان در همه

پردازد و با تکرار آن کلمه به یک نوع حالت تمرکز فکری و ذهنی دچار خداوندی است، می

و ذکر صفات الهی، خود دارد و با یاد خدا شود، عبادت خداوندی را همیشه در خاطر نگه میمی

 (.41: 0104بیند)ولی زاده، را در محضر و محاط او می

این نوع یوگا روشی برای رسیدن به احدیت و کنترل احساسات و تمرکز  . هاتا یوگا:5

ذهنی و آرامش مطلق از طریق کنترل عضالت بدنی و پرورش اعضای مختلف بدن و تسلط 

قت، به یوگای یگانگی با آفریدگار مشهور شده و از کامل بر جسم آدمی است)همان(. این طری

آید، از دیدگاه بسیاری از راه ممارست، تمرین بدنی و تغییر و تحوالت صور جسمانی پدید می

 (.063: 0131غربیان، علوم و فنونی برای سالمتی بدنی است)سید، 

هنی، تمرکز این نوع یوگا روشی برای رسیدن به احدیت و آرامش مطلق ذ . راجا یوگا:6

عمیق درونی و کنترل احساسات از طریق کنترل افکار و تسلط بر ذهن است، از طریق کنترل 

فکر و ذهن. انسان قادر خواهد بود جریان و جهت افکار خود را در دست داشته باشد و آن را به 

 (.41: 0104هر طریقی که الزم بداند، هدایت نماید)ولی زاده، 

 اعتقادات -3-9   

اعتقاد به خدا و بی *به موارد زیر اشاره داشت: توان مله اعتقادات این فرقه، میاز ج 

 4.دانند و به خدا اعتقادی ندارندهای اثبات خدا را کافی نمیپیروان این مکتب فرضیهپیامبران: 

و  کندخالق کل موجودات معرفی میو مظهر و جلوه زمینی  خود را ماتاجی در ساهاجایوگا

کند همه خدایان در ادیان مختلف درون مادر فرقه موجود بوده و در اختیار وی یحتی ادعا م

                                                 
 رود.به معنای آمین برای هندوان بسیار تقدس دارد و از سویی اسم اعظم الهی به شمار می Om. لفظ اوم 0

2. www.Adyannews.com 
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همه  که دوشمیهستند و اوست که همه خدایان را در خود جمع کرده است. به مریدان القاء 

فرقه هستند، پیامبران الهی و خدایان هندو تناسخ یکدیگر بوده و آنها تناسخ گذشته سرکرده 

 به وجود پرسش ها در هند همین ادعا را دارند و اینن فرقهاسسؤم شتربیجالب اینجاست که 

زمان تناسخ همه پیامبران گذشته هستند و نه آید که در حال حاضر چگونه چندین نفر هممی

های پرست را تناسخهای آلتتنها پیامبران الهی بلکه خدایان هندو و دیگر ادیان تا رهبران فرقه

برخالف دار بودن روح: . * قائل به مکان(www.Rahpoyan.com) خوانندگذشته خود می

شری "داند، روح و اینکه خداوند در قرآن، علم روح را نزد خود می یاعتقادات اسالمی درباره

برای روح، مکان تعیین کرده و معتقد است که روح همان انرژی کندالینی نهفته در  "ماتاجی

رم در ستون فقرات است و به همین دلیل به این تکه چاکرای اول در نزدیکی استخوان ساک

  سپردگی سر.*سرسپردگی:(www.Adyannews.com)گویدمی"مقدساستخوان"استخوان،

جای شفاعت و توسل به اعضای گمراه این فرقه به در این فرقه از الزامات رشد معنوی است،

نوشند و و آن را میمتمسک شده  "شری ماتاجی"اولیای الهی، به آب پس از شستن پای 

آموزند که سجده بر رئیس فرقه از کنند. مربیان میبر تصویر ماتاجی سجده می چنینهم

شده شود و حتی نوشیدن آب جمعمهمترین تمرینات برای سلوک معنوی مریدان محسوب می

از شستشوی پاهای سرکرده فرقه ساهاجا یوگا، برای پاکسازی بدن و رشد معنوی بسیار توصیه 

شود، همچنین تمرکز بر عکس سرکرده فرقه به جهت طلب شفا و دریافت ارتعاشات مثبت یم

، ندکه زمانی پیرو ادیان الهی بود * منع انجام فرائض دینی: افرادی .از ضروریات تمرینات است

دوری از همه اعتقادات، عبادات و احکام به جهت رشد معنوی، از آنان فرق  نبا وارد شدن در ای

شود. رشد شود، زیرا به ادعای آنها این اقدامات باعث عدم پیشرفت مینماز درخواست میمانند 

اعتقادی، زیرا اعتقاد باعث جزم تفکر شده و از رهائی و ولنگاری در فرق انحرافی یوگا یعنی بی

کند. در این فرقه بدون آنکه تعریفی دقیق از نیکی ارائه شود، فقط اطالق رسیدن جلوگیری می

یکی دیگر از * مباح بودن ازدواج محارم:  .)همان(شودخوبی و نیکی مطلق مطرح میبه 

گری شیطانی و قائل به مباح بودن ازدواج بین محارم است که اباحیهای این فرقه، گریزیدین

 ادیان الهی وجود ندارد مدهد در این فرقه اعتقادی به احکانشان می

(www.Adyannews.com).  :اعتقادی فرقه  مسائل یکی دیگر از* پیروی از آئین تانترا

ین از طریق برقراری ارتباط جنسی ممکن یآئین تانترا است. تعالی انسان در این آساهاجایوگا، 

شده و ابتذال به اوج خود رسیده و استهجان روابط خالف عرف، جایگاه خود را از دست داده 

http://www.adyannews.com/
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در 0ساهاجایوگا، اعتقاد به داروینیسم یانحراف دیگر فرقه* اعتقاد به داروینیسم:  )همان(.است

تکامل  ینظریه است؛ مبحث آفرینش انسان است که بر خالف مبانی اعتقادی دین اسالم

شری * اعتراض به مسأله مهدویت:  .دهدبینی این فرقه را تشکیل میطبیعی، اساس جهان

نیز شده و مدعی است، فراهم  له مهدویت و ظهور امام زمانأعرض مسچنین متماتاجی هم

کردن مقدمات ظهور حضرت، باید از طریق تعالیم ساهاجایوگا و فعال کردن کندالینی صورت 

کند، وی گستاخی وی به حدی رسیده که خود را همان مهدی موعود اسالم معرفی می .گیرد

الزمان بودائیان است. وی خود را دای آخر در دوره آخریا همان بو« میتریا»همچنین ادعا کرده 

بزرگ هندوئیزم نیز معرفی کرده است و شاید بتوان گفت که ادعای مقامی وجود « آواتار»

 نداشته که به ذهن بشری رسوخ کند و وی آن را به خود نسبت نداده باشد

(www.Rahpoyan.com). * ری بر پیامبر اسالم: آنها حتی به پیامبر گیخرده

نیز اشکال گرفته و عقیده دارند: ازدواج با بیش از یک همسر، کاری است ضد اسالم

خدایی که متأسفانه توسط برخی از افراد که قرار است مسؤول مذهب باشند )اشاره به پیامبر 

تی: ازدواج افراد در این فرقه ( در جامعه برقرار گردید)همان(.* ازدواج تشکیالماسال

پذیرد و افراد پس از رسیدن صورت تشکیالتی و با نفی اصول ازدواج در ادیان دیگر انجام میبه

های مخصوص ازدواج توانند درخواست ازدواج خود را با پر کردن فرمبه سطحی خاص می

این کمیته پس از  ازدواج مستقر در هند ارسال کرده تا صورت ایمیل به کمیتهساهاج، به

های ارسالی از بین متقاضیان، زوج و زوجه را انتخاب نمایند. در این انتخاب بررسی درخواست

گیرد، زوج و زوجه از دو کشور مجزا انتخاب ی ازدواج صورت میهمسر که توسط کمیته

خاب شوند و در صورت فراهم نبودن شرایط این موضوع، زوج و زوجه از دو شهر متفاوت انتمی

ای در انتخاب ای، فرد متقاضی ازدواج، هیچ نقش و ارادههای فرقهگردند. در این ازدواجمی

بایست فردی که این کمیته انتخاب نموده را به عنوان همسر خویش همسر خود ندارد و می

ها و بروز مشکالت پاشیدگی کانون تعدادی از خانوادهبپذیرد که این امر تاکنون باعث ازهم

                                                 
تحوّل انواع را نتیجه گرفت و  شناس انگلیسی تعلق دارد. او در مطالعات خودمکتب داروینیسم به چارلز داروین زیست .0

د و هیچ نوعى بدون مقدمه و به صورت دفعى نشودیگر مبدل مىاین اعتقاد شد که تمام موجودات در اثر تکامل به یکبر

 .م بحث نسبتاً مفصلى در باره 0410ولى در سال  ؛داروین در نخستین اثر خود، از ذکر انسان پرهیز کرد آفریده نشده است.

ى انسان مانند کیفیت صورت، حرکات دست و ارایه نمود و صفات ممیزه« تبار انسان»ایش انسان در کتابى به نام منشأ پید

اساس پا، ایستادن، و صفات نفسانى از قبیل تصور، تخیل، تعقل و صفات معنوى، مانند نوع دوستى، محبت، ایثار و غیره را بر

حیوان هایى نظیر میمون، در جریان تنازع بقا و انتخاب طبیعى توجیه و تغییر تدریجى نیاکان آدم نماى انسان و حتّى 

 (.30خرداد  04)نقل از سایت مذاهب در تحلیل کرد

http://www.rahpoyan.com/
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یابی در این فرقه به شکلی کامل در راستای اهداف فرایند زوج ی برای این افراد شده است.روان

کنندگان فرمی با بایست نسبت به تمامی شرکتفرقه طراحی شده است، هریک از مربیان می

های را پر کرده و به مرکز فرقه ارسال کنند. این فرم که یکی از مالک« فرم محرمانه»نام 

های متنوع در نهایت فقط قصد دارد تا میزان رغم گزینهدهد علیج را تشکیل میاساسی ازدوا

پایبندی هر یک از اعضا به فرقه را سنجش و ثبت کند که این مسئله شامل نزدیکان هر فرد نیز 

بعد از گذراندن تمام مراحل، افراد باید برای مراسم ویزای الزم را تهیه کرده و در  .شودمی

مراسم خاص و روحانی ازدواج ساهاجا برای آنها به اجرا در  ووه شرکت کنند مراسم جشن گر

ی مذکور در ایران فرم مخصوص چهل نفر از مریدان فرقه حدود سی تا 30در نوروز سال  .آید

ازدواج، موسوم به ازدواج ساهاج را پر کرده و به کمیته ازدواج )واقع در کشور هند( ارسال 

 . (www.Rahpoyan.com (اندکرده

 گانه یوگامراحل هشت -4

کند ها به تدریج، ذهن را هماهنگ میدهد که انجام آنهای زیادی ارائه میپاتانجلی تکنیک

نماید. تمامی تمرینات در هشت مرحله خالصه تری از حیات ترغیب میو به درک ظریف

نخست  (. پنج مرحله066: 0138الیاده،  ؛060: 0131؛ سید، 18: 0104اند)ولی زاده، شده

 (.01: 0130بیرونی است و برای عموم قابل درک و فهم است)شریفی دوست، 

 هااصل پرهیزکاری -4-9

ها همتی بلند داشته باشد، ، مربوط به تهذیب اخالق است، اگر آدمی در تحصیل آن9یاما

 کند و آن را آمادهو سرشت وجودش را تصفیه میآراید خویشتن را به فضایل اخالقی می

ها شامل پنج بخش (. اصل پرهیزکاری003: 0180)شایگان، گردانددریافت حقایق روحانی می

 است:

گفتار و پندار انسان یا آنچه دیده یا شنیده شده، باید منطبق باشد و از  4راستگویی: -الف

جتناب جوید. افرادی که در گفتار خود صادق برد، ابیان دروغ که فشارهای مغزی را باال می

 (.43: 0116ساراسوتی،  نیستند، اغلب به دلیل ترس از افشای دروغ، مضطربند)ساتیاناندا

 

                                                 
1. Yama. 

2. Satya. 

http://www.rahpoyan.com/
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ی از فرامین اخالقی جهان است و از نظر اخالقی، انسان را آماده 0اجتناب از خشونت: -ب

ی عدم خشونت ای، اصل اولیهسیلهکند. صدمه نرساندن به هر نوع موجود زنده با هر ویوگا می

است که موجب یک فضای جهانی دوست داشتنی و برادری گردیده و فکر آدمی را صاف 

(.حتی آزار به حیوانات در یوگا نهی شده است و منع 18: 0148ان،  پی کند)جمی

 (.16: 0116ساراسوتی،  باشد)ساتیانانداخواری در جهت عدم آزار به حیوانات میگوشت

دوری جستن از تمایل به استفاده کردن از اموال دیگران در راه منافع شخصی،  4صداقت: -ج

: 0148نامند)ج پی ان، کاری یا آستیا میخواه پول طرح بدیع یا مال باشد، صداقت و درست

10.) 

داری و زندگی به صورت تجرّد و به وجود آوردن حس خویشتن 1پرهیز از روابط جنسی: -د

 باشد)همان(. ی براهماچاریا میداپرستی از اصول اولیهانجام فرایض خ

یا عدم حرص و آز: عدم دلبستگی به امور دنیایی است. هر انسانی برای  8عدم تملک -ه

ها دلبستگی پیدا کند. تواند تعلقاتی داشته باشد اما جایز نیست که به آنگذراندن زندگی می

ها همراه است که بالطبع برای سالمت دادن آن دلبستگی به امور مادی همواره با ترس از دست

 (.14: 0116ساراسوتی،  باشد)ساتیاناندابار میبدن زیان

 واجبات -4-2

های نیکو در خویشتن که شامل اصلی است به معنای آموختن و پرورش دادن عادت 5نیاما

 باشد: پنج اصل می

خارجی شستشوی جسم و  که هم خارجی است و هم درونی. نظافت 0نظافت و پاکی: -الف

ها و بقایای طعام از جسم است. یوگی با ی سموم و پلیدیطهارت است و نظافت درونی، تخلیه

 (.010: 0180کند)شایگان،ی خود اخراج میها را از معدهاستعمال داروهای ملین، ناپاکی

                                                 
1. Ahimsa. 

2. Astya. 

3 .Brahmacarya. 

4 .Apariraha. 

5 .Niyama. 

6 .Sauca. 
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اگر  سازی درونی.مندی باطنی و قانعهایی است برای ایجاد رضایتتکنیک 0قناعت: -ب

انسان بتواند به بردباری و متانت دست یابد، قادر خواهد بود در حالت بحرانی آرامش خود را 

 (.44: 0144حفظ کند)فعالی، 

تقویت نیروی اراده و استقامت در برابر نامالیمات زندگی، نیاز به تغییرات بدنی  4ریاضت: -ج

 ها را ریاضت نامند. دارد که انجام آن

شود تا با اعمال پیشرفته، فرد را قادر به تسلط و مال ابتدایی شروع میاین تمرینات از اع

 (.18: 0116ساراسوتی،  کنترل حرکات غیرارادی بنماید)ساتیاناندا

های نیاما است برای خودشناسی که از راه بخشی از تکنیک 1تعمق در کتاب مقدس: -د

 (.44: 0143آید)فعالی، تعمق در کتاب مقدس پدید می

کسی بگردانیم کردار و اعمال خود را نثار آن آن است که کلیه 8ه محض به خداوند:توج -ه

 (.0111:014که آموزگار مطلق است)هویت،

 هنر طرز قرار گرفتن -4-3

یا طرز قرار گرفتن در آشتانکایوگای پاتانجلی، بعد از یاما و نیاما، سومین عضو  5آسانا

ت از: نظم و سامان دادن به بدن به منظور پرورش (. آسانا عبارت اس18: 0148است)ج پی ان، 

(. آسانا یعنی پرورش 500: 0148اندامی نیرومند و خوش بنیه و خدمتگزار روح)چاترجی، 

اندامی نیرومند، برای خوش خدمتی به روان؛ بدنی آماده و ساخته و پرداخته که هیچ گونه 

پای روح و به وفق آن ر باشد که هممشکلی برای تمرکز معنوی نداشته باشد، بلکه مرکبی راهوا

 (.061: 0131سیر کند)سید، 

 نظم بخشیدن به روند تنفسی -4-4

مند کردن نفس کشیدن است. این دستور به معنای وقفه در نظم بخشیدن و قاعده 6پرانایاما

گیرد و یا فرایند تنفس است که یا پس از بیرون دادن هوا و یا پس از فرو بردن آن صورت می

 (. 500: 0148باشد)چارتچی، که صرفاً نفس حیات بخش را حبس کردن میاین

                                                 
1 .Samtosa. 

2 .Tapasa. 

3 .Svadhyaya. 

4 .Isvara-Pranidhana. 

5 .Asana. 

6 .Pranayama. 
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 تجرّد از عالم محسوسات-4-5

گونه که تجرّد از جهان خارج از ذهن و انتزاع حواس از محسوسات است. این 9پراتیاهارا

مانند صداها که به گوش ربط دارد و  -ها حواس را از درک و دریافت چیزهای مربوط به آن

بازداشته شود؛ تا جایی که زیر سیطره و مهار و فرمان ذهن قرار گیرد. بر این - ا به چشمهرنگ

ها و...، نه تنها با ذهن تزاحمی ها، بوییدنیها، شنیدنیاساس دیگر محسوسات مانند دیدنی

ای، در گرو داشتن ی ذهن خواهند بود، اجرای چنین برنامهندارند، بلکه تحت فرمان و زیر سلطه

 (.061: 0131ای نیرومند، کار و تمرین مداوم است)سید، دهارا

 تمرکز نیروی معنوی -4-6

ی تکی یا تمام حواس را در یک یا تمرکز حواس یعنی تمرکز حواس روی یک نقطه 2دهارانا

لحظه به خصوص متوجه چیزی که باید انجام بگیرد، نمودن. در این مرحله مغز بدون حرکت و 

کند تا هوشیاری سرشار را یک کاسه در نتیجه آگاهی باطنی را تحریک میماند؛ آرام باقی می

)ج. پی. ان، شودنموده و فشار را رها نماید. در واقع هیچ چیز بدون تمرکز حواس درست نمی

ها که منهیات و واجبات را به عمل آورد، در تحصیل آنیوگی پس از آن. (51: 0144میشرا، 

گام برداشته، خویشتن را همواره مشغول به تمرکز نیروی دماغی همت گماشته و در طریق یوگا 

 ناپذیر به مرتبههای خستگیهای بسیار و کوششکه با تمرینو ذهنی کرد و باالخره پس از آن

آخر یوگا، یعنی تمرکز نیروی معنوی، تفکر یا  سه مرتبه تجرّد از محسوسات نائل آمد، آماده

کند. این سه عضو آخر یوگا را باالتفاق نا و استغراق میمراقبه و وصال مطلق یا مقام ف

 گویند.می 1سامادهی

ی آخر بسیار ظریف است و یوگی احتمال دارد در حین تمرکز اختالفات بین این سه مرتبه

ی فنا و استغراق یا وصال مطلق معنوی، به مراتب کشف، شهود و مراقبه برسد و حتی به مرتبه

 (.044 :0180نائل آید)شایگان،

 

 

 

                                                 
1 . Pratyahara. 

2 . Dharana. 

3 . Samyama. 
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 تفکّر و مراقبه -4-7

یعنی ژرف اندیشی، مشاهده، مراقبه و خالصه وسعت بخشیدن به تمرکز قدرت  9دیانا

یابد. نوسان و پیوسته دست میمعنوی. یوگی در این مرحله به معرفت و اندیشه یکنواخت، بی

مالً بینا شده و شود تا رهرو نسبت به واقعیت چیزی که روی آن تمرکز دارد، کادیانا موجب می

 .(064: 0131رو حقیقت آن را کشف کند)سید، از این

 وصال مطلق یا استغراق در ذات خویش -4-8

حالتی است که فرد یوگی در یک مجذوبیت عمیق نسبت به چیزی که در آن  4سامادهی

که -رسد. رهرو در این حالت تمرکز کرده، فرو رفته و به یک محوگشتگی و فراغت از خود می

خود گشته و بر خالف منزل هفتم که یوگی از خود بی -بیه مقام فنا در سلوک صوفیانه استش

جا خود را از آن چیز مورد تمرکز تشخیص دانست در چه چیزی تمرکز نموده، در اینمی

 (.064: 0131دهد)سید، نمی

هم ه چنان بر و مراقبه و سرانجام وصال مطلق یا فنا و استغراق در ذات خویش آنتفکّ

گویند. ها را به روی هم مجموعه میی آناند که همهاند و طوری در هم آمیختهنزدیک و مرتبط

ای واحد بگرداند و ذهن را برای مدت مقابل کسی که ذهن را ورزش بدهد و آن را متوجه نکته

ذاتش شیء معلوم قرار بدهد، متعاقب آن، مراقبه و سرانجام اتحاد کامل با شیء و استغراق در 

توان توان یافت و نه میگردد، ولی بین این مراتب متوالی، حد فاصل قاطعی نمیحاصل می

دیوار و سدی بین آنان قائل شد؛ زیرا اصل همه این مراتب لطیف آگاهی، همان تمرکز ذهن 

ای واحد است واگرآن به حصول بپیوندد،حاالت مراقبه و تفکر و... نیز تحقّق درنقطه

 (.044و 041: 0180ن،یابد)شایگامی

 نقد و بررسی مبانی یوگا -5

 رنج و نادانی -5-9

جهان از نظر هندوها، مملؤ از ناکامی و رنج است و جسم نیز خودش رنج است؛ زیرا که 

اند. آورند و لذایذ هم مسبب ناکامی و مشقتموضع رنج است. اشیا و ادراکات نیز رنج به بار می

رنج است و باید به هر ترتیب از منجالب این رنج و پس در نتیجه همه چیز برای حکیم، 

ها، هدف اصلی تمام مکاتب فلسفه نابسامانی خود را خالصی بخشد. این خالصی از دردها و رنج
                                                 

1 .Dhyana. 

2 .Samadhi. 
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آید. از دیدگاه دو مکتب سانکهیه و و عرفان هندوستان است که به طرق مختلف به دست می

های روانی است و در آن التقاط روح با حالت یوگا، رنج ریشه در جهلِ به روح دارد، یعنی ریشه

آید که این آمیختگی از بین برود، یعنی به وقتی بدست می -یعنی رهایی مطلق-نتیجه نجات 

خواهد این تمییز حق از ی معرفت تفکیکی بین روح و ماده؛ با این تفاوت که یوگا میواسطه

عملی این  گراید. در واقع یوگا به جنبه باطل و ماده از روح، تحقّق بپذیرد و از قوه به فعل

اولی به تنهایی قادر به رهبری انسان به سوی آزادی  پردازد و معتقد است که فلسفهموضوع می

این فلسفه کرد. این آداب و فنون و یا  انسان نیست و باید آداب و رسومی چند، ضمیمه

دهد، برای کسب آگاهی وفق می کشی هندوها که یوگا را باهای متافیزیکی و ریاضتتکنیک

: 0144ج. پی. ان، میشرا، ؛054و  056: 0180ها الزم است)شایگان،خالصی از این سردرگمی

 .(10و 16

 تناسخ -5-2

(. 46: 0130است) فعالی، ، تناسخهای عرفانی هندترین اصل آییننخستین مبنا و مهم    

ی که بین جسم و روح وجود دارد، از تناسخ به این معنی است که نفس، نظر به عالقه و عشق

زمانی وارد بدن دیگر شود. به عبارت دیگر پس از مرگ، روح انسان به عالم  بدنی بدون فاصله

شود؛ بلکه در همین عالم، در قالب و جسم جدید برزخ یا قیامت یا عوالم دیگر منتقل نمی

و یک حیات جدید را تجربه  شوددیگری )مثالً یک جنین یا حیوان یا چیزهای دیگر( وارد می

دهد؛ با این درپی به حیات خود ادامه میهای مکرّر و پیطور روح در زندگیکند و همینمی

اند و به عالم برزخ و رستاخیز اعتقادی ندارند، در همین دنیا تبیین، کسانی که معتقد به تناسخ

کند و تا زمانی که ی را تند میهای معنوی این حرکت تکاملبندند. به اعتقاد آنان، تالشدل می

یابد. گروهی معتقدند، از لحاظ ی تطهیر کامل و اتحاد با هستی برسد، ادامه میبه مرحله

ترین منابع فکری بشری، توان این نظریه را متعلق به هندوها دانست؛ چرا که قدیمیتاریخی می

(. افرادی نیز بر این باورند 008: 0144ودا اشاره به این امر دارند)فعالی،یعنی اوپانیشادها و ریگ

خورد. های عقیدتی تناسخ، نخستین بار به صورت مکتوب در اوپانیشادها به چشم میکه ریشه

ها این تفکر را از های آریایی نیست و آنولی احتماالً این ایده، برآمده از اندیشه

ل و تکامل یافته است و بعدها ها تحوّاند و نزد آریاییبرگرفته0(14: 0145ها)توفیقی، دراویدی

                                                 
0 .Daravidians  ها قومی کوتاه قامت و سیاه چرده بودن ها به ایران و هند، مردم این سرزمینپیش از مهاجرت آریایی

سطح تمدّن بین النهرین بود. این قوم در ایران تقریباً که فرهنگ و دین و مراسم مخصوص خود را داشتند و تمدن آنان در 
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مباحث فکری و نظری مهمّی در حیات عقالنی بشر گردیده است. بر طبق این نظریه  زمینه

شود. به جان میبازگشت تبدیل به موجودی بی گناهان بسیار، در مرحله آدمی در نتیجه

کند و در دید پیدا میای، ظهورِ جای که در نتیجه گناهان ناشی از گفتار، در کالبد پرندهگونه

تر تجدید ای پستی ارتکاب معاصی ناشی از مغز و اندیشه، در طول سالیان دراز، در طبقهنتیجه

ها و سوسمارها ها و افعیکنند، مرتکب قتل یک برهمن، هزار مرتبه در پیکر عنکبوتحیات می

برند، تبدیل به ذت میکنند و اشخاصی که از آزار دادن به دیگران لو جانوران موذی ظهور می

حرام و غذای ممنوعه خورده باشند، تبدیل به  شوند. کسانی نیز که لقمهدرندگان گوشتخوار می

شوند. امّا دزدان و اشرار که موجب اتالف نوع هستند، برای دزدیدن یک دانه، تبدیل ها میکرم

 (.050تا058: 0111شوند و... )ناس، به موش صحرایی می

که ریشه در اعتقاد به تناسخ دارد.  0در مکتب فلسفی یوگا موجود است به نام کارما اینظریه    

کرمه یا کردار، علت دوباره زاییده شدن است، زیرا که کردار در یک زندگی خود، علت زندگانی 

ترین اثری از کردار در زندگی یک فرد بجاست، آن فرد دچار دیگر است و تا زمانی که کوچک

 گرددمیرود و بازآید و میوجود، سرگردان می یعنی در دایره سمساره است،

(www.Ghaemiyeh.com). گونه است که اسالمی صورت مسأله این امّا در آثار فلسفه

 شود، یا به حیوان است که آن را مسخانتقال روح یا به انسان است که به آن نسخ گفته می

شود و گویند، یا به جماد است که رسخ نامیده مینامند، یا به گیاه است که به آن فسخ میمی

البته بر اساس اصطالح مزبور در اسالم، تناسخ تنها به معنای انتقال روح از کالبدی به کالبد 

می های عرفانی هندی، تناسخ به معنای عام به کار رفته و شامل تماانسان است؛ امّا در آیین

 (. 40: 0130فعالی،)شودچهار قسم پیشین می

 مراقبه -5-3

مراقبه به معنای تمرکز روی پروردگار است. این واژه در معنای عام کلمه به معنی تمرین 

هایی از وجود است. در معنای خاص، مراقبه فنی برای درونی کردن توجه و تمرکز آن بر جنبه

ی مستقیم امری از طریق نی اشاره دارد؛ یعنی تجربهی پایانی تمرین موفق چنین فنوبه نتیجه

ی راه یوگاست که پاتانجلی آن را توصیف ادراک شهودی، این هفتمین گام از هشت مرحله

                                                                                                                            
ها شناخته به طور کامل از میان رفتند ولی در هندوستان به طرف جنوب آن کشور رانده شدند و اکنون به نام قوم دراویدی

 شوند.می

0 .Karman انی که کار نیک انجام بیند. کسهای بازگشت مجدد خود در این جهان میآدمی نتیجه اعمال خود را در دوره

 کنند با بدبختی دست به گریبان خواهند بود.اند، در مرحله بعد زندگی صرفه و خوشی دارند و آنان که کار بد میداده
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(. این مرتبه که معروف به دیانا است، یعنی اندیشیدن و به 030: 0144کرده است)فعالی، 

ی پیشین یعنی نیروی معنوی مرتبه تفکری ژرف فرو رفتن. این مرتبه امتداد و گسترش زمانی

چون رودی پیوسته در زمان، گسترش یابد و استمرار است و اگر حالت تمرکز نیروی معنوی هم

: 0180آن، از شناختی یکپارچه و واحد تشکیل شود، آن را حالت تفکر و مراقبه گویند)شایگان،

شود از تمرکز درونی نائل میای رسد، به چنان درجهکه فردی به این مرحله می(. هنگامی084

گیرد. در تمرکز بسیار عمیق، فرد های خارجی قرار نمیکه دیگر به هیچ وجه تحت تأثیر محرک

نامند و به معنای ارتباط و وحدت کند که آن را سامادهی میهشتم یوگا را تجربه می مرحله

این بیان که تمرکز مبتنی است البته نباید مراقبه را با تمرکز معمولی اشتباه بگیریم؛ به  .است

هستیم.  مندها و معطوف کردن آن به هر فکری که به آن عالقهبر آزاد ساختن توجه از آشفتگی

قراری آزاد شده و به جایی بلکه مراقبه شکل خاصی از تمرکز است که در آن، توجه از بی

 (.031 و 030 :0144فعالی، ر.ک، گردد)معطوف می

های خاصی از بدن است و جام مراقبه نیاز به مکان و زمان مشخص و حالتدر یوگا برای ان   

تواند توان آن را در هر حالتی کسب کرد و البته همانطور که ذکر شد، کمتر کسی نیز مینمی

جا قرار گرفتن نیست؛ این تجربه را کسب کند، امّا مراقبه در اسالم به معنای تمرکز و در یک

ی محدود به زمان و مکان مشخص و فرم خاصی از بدن باشد، مفهومی که عملبلکه بیش از آن

که در گیرد و بیش از آنها و اعمال انسان را در بر میگسترده و معنوی است که تمام حالت

ی جریان عادی زندگی تعریف شود، در متن زندگی و تعامالت اجتماعی هویت خود را حاشیه

بیح به معاتبه و مواره رصد کند و در صورت انجام عمل قیابد که شخص باید اعمال خود را همی

 (. 3: 0110خمینی، مراقبه بپردازد)موسوی 

 روش یوگا-6

توان در یوگا و اقسام آن مشاهده کرد که یکی با روش سلبی، به دنبال نفی دو روش را می

ود است که در یوگای هندی و بودایی و ذن موجامیال نفسانی و یا نفی ذهن کنش است؛ چنان

و یکی با روش ایجابی، به دنبال آزادی جنسی، شادی و بازیگوشی است که در یوگای کندالینی 

های ی ارزشافتد، در واقع واژگونی کلیّهآنچه در حرکت سلبی یوگا اتفاق می شود.دنبال می

 کند: چنین بیان میانسانی است. داریوش شایگان آشکارا هدف یوگا را این
ا، انهدام کامل شخصیت ذهنی و روانی هدف غایی یوگ»

انسان است و برای نیل به این مقصود، یوگا آداب و فنونی چند 

توان گفت ضد ابداع کرده که خاصیت غیر انسانی و حتی می
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دهد و انسانی دارد. به همین دلیل یوگا دستور عکس می

کند. برخالف فطریات و حرکت انسان سکون مطلق را تجویز می

ی اجتماع است، یوگا دستور عکس رده و خو کردهانسان پرو

خواهد آدمی را از هیاهوی اجتماع برکنار دارد و از دهد میمی

کشد، لذایذ حواس امساک بورزد. انسان متحرک است، نفس می

دل به این و آن  ،گیردخوابد، انس میخورد و مینوشد و میمی

تجویز بندد. یوگا به حرکت فردی انسان، سکون مطلق می

کند و به جریان طبیعی حیات و نفس کشیدن، فن دم فرو می

 (. 064: 0143)فعالی، «آموزدبردن یا حبس دم را می

بنابراین همت اصلی یوگا، خاموش کردن ذهن و زدودن رنج از زندگی انسان و رساندن او به    

ی انسان، قرین رنج ساحل آرامش است، این یک رویکرد سلبی است. از نگاه قرآن، این دنیا برا

 نیست، چنانچه آمده است:  ممکن کن کردن رنج و رهایی از آن،است و ریشه

 انسان زندگی از را رنج«. آفریدیم رنج در را انسان ( ما8؛)بلد: کَبَدٍ فِی خَلَقْنَاالْإِنسَانَ لَقَدْ»   

 و دستورات از یپیرو رنج، مدیریت راه تنها توان زدود، بلکه باید آن را مدیریت کرد.نمی

 هاییو برنامه انسان و هستی خدا، درباره درست بینشی با که است اسالم عملی هایبرنامه

 دنیوی زندگی در زندگی اسالم، کند. درمی راهنمایی ابدی سعادت سوی به را او زندگی جامع،

معدود  سالی چند دنیا در و دنیاست از پس انسان، زندگی اصلی بخش شود، بلکهنمی خالصه

 ها،انسان حقوق رعایت یکدیگر، به هاانسان توجّه اسالمی، هایکرد. در آموزه زندگی خواهد

 .(www.Ghaemiyeh.comاست) مطرح و محبت انس و بخشش گذشت، انفاق،

تأکید دارند، کندالینی روش ایجابی در برابر برخی از اقسام یوگا که بر رنج و ریاضت بدن    

گری بدن یوگا قرار دارد که با ادعای تبیین اسرار تن آدمی، به رهایی و آزادی جنسی و اباحی

بدن بیدار  شود تا انرژی خفتهمعتقد است. از نگاه این یوگا، بدن چون معبد است و کوشش می

 (.14/006: 0135شود)یعقوبیان، 

 تکنیک یا عرفان -7

است. امّا دالیلی وجود دارد  مطرح عرفان عنوان به آید، یوگایوگا برمی هایاز کتاب کهچنان

که فواید و آثاری که عمدتاً برای یوگا توان یوگا را در این گروه جای داد: نخست اینکه نمی

ها از شود، فواید جسمی، عصبی و حداکثر ذهنی است. امروزه بسیاری از یوگیستمطرح می

 -ها، کاهش اختالالت روحین اندامی مناسب، درمان بعضی از بیمارییوگا توقّعی جز داشت
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روانی و ... ندارند. فرض کنیم این توقعات و انتظارات از ورزش یوگا دست یافتنی باشد، امّا این 

های خاصی از قبیل: تقرّب به خدا، راهی برای امور با عرفان چه ارتباطی دارد؟ عرفان مؤلفه

به نام مکاشفه، استفاده از ریاضتی که بر اساس شریعت باشد و در دریافت مستقیم حقیقت 

پایان الهی حاصل شود. اگر این عناصر در نهایت یافتن آرامشی که با اعتماد به قدرت و علم بی

ها را ندارد. که یوگا بسیاری از این مؤلفهمکتبی وجود داشت، آن مکتب عرفانی است در حالی

های یوگا ها و فرمولفانی نیست، از سوی دیگر محور تمام تکنیکهیچ یک از تعاریف یوگا عر

که نخستین قدم عرفان بریدن از جسم و ماده کار با جسم و کالبد فیزیکی است. در حالی

 (.006و 063: 0143است)فعالی، 
شود و دلیلی وجود ندارد خداوند ختم می رضایت به که راهیست معنی به که عرفاندوم این   

ها را به این رضایت خداوند برساند، چنانچه در هیچ یک از معانی و اهداف یوگا به ا انسانکه یوگ

ی سایه در بتواند انسان و باشد درست هانادی و ای نشده است. اگر ادعای چاکراهاآن اشاره

 با که ندارد وجود تضمینی دهد، امّا کاهش را خود روحی هایاسترس و روانی هاییوگا، تنش

 غیر هایقدرت به رسیدن عرفان از منظور باشد. اگر  شده حاصل خداوند رضایت امور این

که با معجزات و کرامات الهی، ها ضمن اینگونه قدرتکنند، اینمی ادعا مرتاضان که عادیست

 و مرتاضان نیست و هامخصوص یوگی شوند،ی مجزّا محسوب میتفاوت ماهوی دارد و دوگونه

معنویت راستین  و ناب عرفان و حقیقت راه برای دلیلی هاقدرت هگوناین عالوه به

  (.11: 0130باشد)شریفی دوست، نمی

 ایران  در یوگا -8

ابوریحان بیرونی در قرن چهارم هجری، نخستین فردی بود که با فراگیری زبان سانسکریت، 

لسوف هند، را به های سرزمین هند را فرا گرفت و کتاب مکتب یوگ فیعقاید و ادیان و مشرب

( و به تدریج با 44: 0101زبان عربی برگرداند و جهان اسالم را با آن آشنا ساخت)چهاردهی،

های اسالمی، رنگ و بوی صیرورت شکلی و محتوایی به مراقبه رسیده و با تغذیه از آموزه

و در دوره صفوی( به هند رفت . پس از او میرفندرسکی )(051: 0135دیگری گرفت)یعقوبی، 

زبان سانسکریت را به خوبی فرا گرفت و مکتب یوگ را به فارسی ترجمه کرد و شرحی نیز بر 

( که استادان 44: 0101دواناندا)چهاردهی، -در دوره حاضر نیز سوامی ویشنو آن نوشت.

المللی یوگا را در وال مورین در کبک کانادا تأسیس نمود ی مکتب یوگا بود و مرکز بینبرجسته

، ضمن تعلیم یوگا، به این 0104م فراگیری تمرینات در مرکز یوگای شیواناندا در سال و به هنگا

نکته که ایران هم نیازمند یوگاست و بایستی این تمرینات در ایران هم بیش از پیش رواج پیدا 
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مندانی شروعی شد برای آموزش یوگا به عالقه 0101کند، اشاره کرد. بازگشت به ایران در سال 

دواناندا و  )ویشنوشور، طالب فراگیری این علم بودندقاط دور و نزدیک ککه در ن

 (. 00و05: 0146وشیواناندا،

مدارس  و اماکن آموزشی ورزشی به هایباشگاه و کتابخانه به جز ایران کشور در امروزه یوگا     

 در گذرا ریسی با شناسند.می را یوگا جوانان، ویژه به مردم از نیز نفوذ کرده است و بسیاری

 داده اختصاص خود به را باالیی حجم زبان فارسی به یوگا که شودمی مجازی روشن فضای

 ترجمه یا تألیف فارسی به یوگا و فنون هاتکنیک مورد در یوگا هایاز کتاب زیادی است و تعداد

 مثال است. برای بوده ایران در یوگا نفوذ اصلی علت آن موضوعات تنوع است، امّا شده

 -با حفظ نگاه معنوی به یوگا- صورت یوگای یا و زایمان از پس یوگای در موضوع هاییتابک

منتشر شده که گویای تنوع مطالبی است که یوگا به آن پرداخته است. در فضای مجازی نیز 

و  های داوری یوگا خبر دادهکالسهای های همگانی از برگزاری دورهفدراسیون ورزش

ای را از آن های آنان، یوگا بخش عمدهاکز متافیزیک و ماورائی و پایگاهطور در میان مرهمین

 .(04 خود کرده است)همان،

کنند که یوگا فقط ورزش است و تمام مبانی یوگا بسیاری از یوگاکاران در ایران، تصور می     

که این شود؛ غافل ازها تضعیف نمیکدام از عقاید آناسالمی است و با پیوستن به یوگا هیچ

اند. مثالً به جای های غیر دینی یافتههای یوگا، تبیینهای اسالمی در کتاببسیاری از آموزه

های ای از کتابشود. حتی در پارهتأکید بر جایگاه رسالت و نبوت، بر گورو و تقدّس او تأکید می

شود. نام برده میاند، به عنوان کسانی که از جانب خدا فرستاده شده 0یوگا صریحاً از گوروها

ی دانند که به درجهرود و گورو را کسی مینقش گورو تا حد یک پیامبر الهی در یوگا باال می

بینی، دستگیری تواند دیگران را برای روشنوحدت با ذات خداوند نائل شده است و می

 (. 54: 0135نماید)شریفی دوست، 

 

 نتیــجه

سانسکریت  و معرفت الهی است و یوگا از ریشهعرفان در ایران به معنای شناختن  واژه

است و منظور از آن مهار نفس و جان « یوغ زدن، مهار کردن، متحد ساختن»به معنی « یوج»

وگاسوتره آوری و با هم متناسب ساخت و در اثر خود، یاست. پاتانجلی اصول اولیه یوگا را جمع

ی انسان است. اساتید فلسفه یوگا این هدف یوگا خاموشی کامل حیات ذهنی و روانارائه کرد. 

                                                 
1 . Gouro 



  45ارزیابی  مکتب یوگا

 

اند به این مفهوم که شش نوع نیرو در وجود آدمی موجود فلسفه را به شش نوع تقسیم کرده

های آن در هشت مرحله خالصه شده است. مبانی مکتب یوگا جلوه عملی مکتب است و تکنیک

ترین مبانی قیده دارد و مهمسانکهیه است امّا برخالف سانکهیه به وجود خدایی به نام ایشوارا ع

ها و د. اعتقاد به بدنتوان آن را باطل کرلی و نقلی میآن اعتقاد به تناسخ است که با دالیل عق

به این معنا ) گونه دلیلی ندارد، یوگا عرفانی خداباورچاکرا و نادی دارد که برای اثبات آن هیچ

 و تن محور است.( که فقط به نام خدا بسنده شده

حان بیرونی نخستین فردی بود که جهان اسالم را با یوگا آشنا ساخت و امروزه به جز ابوری

های ورزشی، به اماکن آموزشی نیز نفوذ کرده است. سید جالل الدین موسوی کتابخانه و باشگاه

ها و نسب پدر یوگای ایران و مخالف با ورزش خواندن یوگاست و اعتقاد به نارسایی تمام آیین

که قطب  ل یوگا در ایران است و اعتقاد داردهای فعاد. ساهاجا یوگا یکی از شاخهمذاهب دار

توان فطرت خداگرا، فرقه، خدای بزرگ و روح القدس است. از علل بروز و گسترش یوگا می

توان تقویت باورهای نام برد و از راهکارهای مقابله با آن میرا  ر عرفانیبازار نش عمومی وجهل 

های عارفان حقیقی و کاذب نام های اخالقی، تبیین ویژگیی به شریعت و ارزشدینی، پایبند

تواند در پژوهشی دیگر به ها و دالیل گسترش یوگا میبرد که البته بررسی تمامی این ویژگی

 ها پرداخته شود.آن

توان باتوجه به مقایسه معنای یوگا و عرفان، پیشینه تاریخی، عقاید و جایگاه خدا در یوگا می

های یک عرفان را برای نجات بخشیدن بشر ندارد؛ زیرا که نتیجه گرفت که یوگا ویژگی

ترین شاخصه در عرفان حقیقی یعنی خدامحوری جای خود را به انسان محوری داده اصلی

 است.
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 9قه توکلیـصدی

 

 انیدولت فاطم یاسالم یارـهنر و معم یبررس
 دهـیچک

و به  دانندیم امبریهستند که نسب خود را از دختر پ عهیش یدولت انفاطمی 
است  یالمهد داهللیدولت آنان عب فهیلخ نی. نخستشوندیمتصل م هایاز علو یاشاخه

را به استقالل خود درآورد و سپس شهر  رانیبربر بر شهر ق لیکه توانست با کمک قبا
هـ . ق  349خود قرار دهد. المعز چهارمین خلیفه فاطمی در سال  تختیرا پا هیمهد

در  ت خود درآورد، اماتوانست بر مصر مسلّط شود و بخشی از سوریه را نیز تحت نظار

 پای از مهلک ایهـ. خالفت را در مصر با ضربه 567الدین ایوبی در سال صالح نهایت،
هـ. توانستند در هنر و معماری خود  358فاطمیان با فتح مصر در سال  .درآورد

 ریچون ساهم ،سال حکومتدویست و هفتاد  .آنانپیشرفتی بسیار داشته باشند
پُر از  یخیتار وستهیکه پ یاسیدو چهره بودند؛ از نظر س یاراد یاسالم یهاحکومت

از نقطه  و خود بر جهان اسالم داشتند یو برتر ادتیجهت س ،یریجنگ و درگ ،آشوب
را به  یاسالم یهادوره نیتراز درخشان یکیتوانستند  ،ینظر فرهنگ، هنر و معمار

 شمالمسلمانان مصر و  ژهیمسلمانان به و راثیکنند که به عنوان م یمعرف انیجهان

ملل مسلمان  نیپر شکوه در گذشته زر ینشانگر دوران آنان،دارد تیاهم اریبس قا،یآفر
در  انیاند. آثار برجسته فاطماز جهان، حکومت کرده یااست که بر بخش گسترده

 نیتریاز عال یامانند دانشگاه االزهر و جامع الحاکم تا به امروز، نمونه ،یاسالم یمعمار
چنین هم  و آموزش در جهان اسالم هستند. سیتدر یهاؤسسهم نیترو بزرگ یمعمار

 گچی تزئینات بافی،پارچه ،برنزکاری کاری،بچو نقاشی، به دوره این هنری تزئینات از
 اشاره کرد.

به روش  اریبس و مآخذ استفاده از منابع با روش تحقیق تاریخی و با مقاله نیا    

 است. و مطالب را به توصیف کشیده شده یورگردآ یاکتابخانه
 

 :یدـیکل واژگان

 .فاطمیانهنر اسالمی. معماری اسالمی.  .معماری و هنر 

                                                 
 آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد.. دانش 0
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 هـمقدم

موارد  انیجهت که به ب نیاسالم است از ا خیاز مباحث جذاب تار یکی یتمدن اسالم خیتار

گذشته  یهادر دوره مسلمانان را تی. وضعپردازدیگوناگون از فرهنگ و تمدن ملل مسلمان م

احساس  یو نوع دهدینشان م ایها به ملل دنآن ادتیروشن از س یریتصو کند،یم یبررس

که  شودیور مدردورن انسان شعله یازهیانگ ییگو کند،یم جادیانسان ا در یو خشنود تیرضا

 یعواملو چه  افتندییدست م ییهاتیموفق نیقرون به چن نیبداند چگونه مسلمانان در نخست

سوق  هاتیامروز تا به طرف تکرار آن موفق یباشد برا یتا راه کار شدیها مباعث افول دولت آن

 دارد. یاژهیو گاهیجا ان،یفاطم یهاتیپرداختن به فعّال ان،یم نی. در امیکن دایپ

که آنان در مصر  یباشکوه یجلوه خاص خود را دارد؛ بناها ،یدر دوره فاطم یو معمار هنر

 ،یدر معمار انیدر ابعاد گوناگون است. فاطم یمظهر هنر اسالم یساختند، همگ قایال آفرو شم

ها در تمام آن ،سرآمد شدند یکارو عاج ینقّاش ،یبافپارچه ،یگرشهیچون؛ شهم یدست یهنرها

 کردند. جادیا یتتحوال

به  کیهر دیااست که ش یدوره فاطم یدست یبرتر جهان، مملو از هنرها یهادر موزه امروزه

 .کندیم تیآنان حکا ینزد مسلمانان و نوآور هنر تیاز اهم ییتنها

که نسب خود را از دختر پیامبر گرفته بودند و عقیده بر آن داشتند که خط  فاطمیان

راستین امامان یا حاکمان بر حق با مرگ اسماعیل متوقف گشته به سبب همین اعتقاد، آنان را 

 تونس ساحل در المهدیه تأسیس با او بود، المهدی عبیداهلل آن مؤسس که خواننداسماعیلیه می

ند، سرانجام کردت خویش را تحکیم فتوحا نیز جانشینانش و ساخت تکمیل را هایشپیروزی

در نزدیکی آن پایتخت فاطمیان، القاهره تأسیس شد. فاطمیان  ،فسطاط پایتخت مصر گشوده

 که کردند حکومت سال 416 مدت به ششم تا رمچها هایکه دولتی شیعی بودند در طی سده

در  ژهیان به وآن. داشتند مشخصی فرهنگی هویت اسالم، جهان هایبخش دیگر با مقایسه در

ها عقب نمانند و دست که از آن نیا یروبه رو بودند، برا یابرجسته یفرهنگ نهیشیمصر که با پ

 یشتریبه تالش و همّت ب ازیرسانند، ن جهان اسالم به اثبات یخود را در مورد رهبر یکم ادعا

« طالب یابن اب یعل»که از نسل رسدیم هایعلواز  یابه شاخه انیداشتند: نسب فاطم

م، با کمک 448ه.ق/  431بودند که توانستند در جهان اسالم در سال ی. آنان حمکرانانباشندیم

و  روانیشهر ق «یداهلل مهدعب» یبودند و به رهبر قایشمال آفر یاهال شتریبربر که ب لیقبا

در  یشکل، استقالل خود را در حکومت عباس نیخود قرار دهند و به ا تختیرا پا هیسپس مهد



 10دولت فاطمیان اسالمی اریـر و معمررسی  هنب

 

م. در زمان 303ه.ق/ 154آنها با تصرف مصر در سال نیچنساختند. هم انینما قایشمال آفر

 را گسترش دادند.  شیتحت نفوذ خو یهانیسرزم ،المعز فهیخل

 یمذهب یمعمار -9

و با  دندیبخش یاژهیرونق و یبه معمار «هیمهد»خود تختیبا ساختن مسجد در پا انیطمفا

برپا کردند.  میعظ یهاها و دروازهبه گردِ آن همراه با برج یبلند واریرنگ، د دیسف یهاسنگ

بوده است.  یو اُمو یاز دو روش مغرب قایدر آفر یبر متأثر شدن هنر فاطم یلیآثار، دل نیا

که از آن دوره  ینید یاز بناها ،در مصر شکوفا شده شتریب شانیفنون در روزگار او  یمعمار

بوده است  یرونق و آبادان یدارا ان،یمصر در دوره فاطم یکه شهرها دآییبرم نیمانده، چن یباق

 یرانیاز عناصر ا یبعض ریمذهب بودند، هنرشان تحت تأث یعیش ان،یرانیهمانند ا شانیو چون ا

 یدارا ،یشکل انسان ناتییکه آنها درباره منع اسالم دربه کار بردن تز نیست. با اا فتهقرارگر

به کار  شتریاند؛ بلکه برا رد نکرده ناتییگونه تز نیبودند، نه تنها ا یو فکر خاص دهیعق

 (.481: 0140 ،یاند)تفضّلبرده

برخی از شوند که در ادامه به ها جزو معماری مذهبی محسوب میمسجدها و آرامگاه 

 ترین آنها در خالفت فاطمی اشاره خواهد شد:مهم

 مسجداالزهر -9 -9

جامع االزهر بود.  دیگرد یگذارانیبن انیمهم که در مصر توسط فاطم یمرکز علم نینخست

)فرمانده سپاه( یم، جوهر صقل316ه.ق/ 153االزهر به عنوان مسجد بود که در سال هیاول یبنا

آن را آغاز کرد تا مسجد جامع  یدر مصر( بنا یفاطم فهیخل نینخستمعز) فهیبه دستور خل

قرن پس از  کیحدود  یآن مسجد در ابتدا قاهره بود ول یباشد. نام اصل سیأسالت دیسلسله جد

 (.8: 0101 ارد،ی)باافتی رییآن جوهر نام آن به االزهر تغ

ل شد. افتخار و مبدّ یدانشگاه یمرکز علم کیه.ق به 114در سال زیدر دوره العز االزهر

 نی. در اگرددیباز م ز،یالعز ریکلّس، وز عقوبیبه  یاستفاده از االزهر به عنوان مرکز علم ازیامت

 میشد و استفاده از آن به تعل میاالزهر تنظ یبرا یبرنامه آموزش کامل فهیسال به فرمان خل

دانشگاه به صورت  آن به لیاز زمان تبد ،دانشگاه جهان است نیمرکز اول نی. اافتی ختصاصا

(. 464:0115 ،یمانده است)دفتر یاسالم باق یایدر دن یعلوم مذهب یاصل یاز نهادها یکی

 اتیح بیدر فراز و نش ،دیگرد یادیز یهایخود دستخوش دگرگون خیاالزهر در طول تار

 نیهمواره ا یگذشت، ول هایها و ناتواندرد، رنج زیقدرت، عظمت و ن یهااز گذرگاه اشیعلم
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نقش مهم و  انیمرکز به وجود طالبان علم و دانشمندان آباد بوده است. االزهر در دوره فاطم

از آنکه به  شیپ یفاطم انیاز داع یاریداشت. بس یلیاسماع دیدر انتشار و گسترش عقا یقاطع

 یاز علماء، فقها یادیمقدار ز دنددییم یعال ماتیاالزهر تعل رفرستاده شوند د تیمأمور

امر موجب شد که  نیا ،کردندیو طالب در مجالس بحث و درس االزهر شرکت م یلیاسماع

 یادیمذهب متحمّل صدمات ز یسنّ انیوبیبه خاطر خصومت ا انیاالزهر پس از سقوط فاطم

توجه  یاالزهر از جهت مسائل رفاه یو علما انیبه دانشجو انی(. فاطم004: 0136شود)چلونگر،

ه.ق صورت 114حقوق علماء در محل االزهر در سال  افتیدر و لیداشتند. اقامت، تحص یخاص

 (.01: 0101 ارد،یگرفت)با

به گونه مسجد  توانیرا م یمسجد اصل ،یاز مراکز معارف مذهب یکیاالزهر به  رییتغ با

 یمرکب از پنج راهه مواز یاکرد به همراه نماز خانه یمتر بازساز 03در  45 یادار سادهستون

متصل  یبربه گچ نیجذاب مز یپهن که محراب یمحور لهیو نمازخانه به وسرواق  ،با قبله

قرار گرفته  یکه امروزه در جلو شبستان محور یگنبد گردد؛یم میبخش تقس دوبه  شود،یم

را  یمشابه بعد یهااز گنبد یکیآن  تیساخته شده و موقع یهجر 544و  563 یهاسال نیب

هستند که  یادوگانه ایواحد و  یهاکل مسجد ستون یهااهگهی. تکآوردیم ادیبه  روانیدر ق

است در  یبرگچ شتریآن، که ب نییشده است. قسمت اعظم تز فتهگر یمیقد یاغلب از بناها

 دنماییم نیمانده است.چن یباق گرید یقبله و جاها واریو در د یشبستان محور یهایپشت بغل

 یمحور یهاتر از مساجد ستون دار با شبستانساده میضما نیاالزهر بدون ا هیکه مسجد اول

 (.411: 0140 نگهاوزن،یبوده است)ات یاسالم

به آن افزوده شده  ییهاها و منارهها، مدخلمدرسه وستهیو پ افتهیمسجد بارها گسترش  نیا

 یهابا قوس ییهادر اطراف آن رواق ،است انیآن مربوط به دوره فاطم یمرکز اطیاست. ح

 یهامصر است. طاق کیاز دوره ممال بایسه مناره ز یگرفته است. مسجد االزهر دارا قرار یرانیا

 (.864: 0141مرمر و ... قرار دارند)مشتاق،  یها ستون از سنگ 146 یرو برمسجد 

معماران  لهیصحن که ظاهراً به وس یخارج ینماشیو طرز آرا یالوله ینییتز یهاهالل

محراب  یدار حرم که دارانوک یهااست. ساختن هالل کرده دایدر مصر رواج پ یرانیا

صورت گرفته. هر دو گنبد آن  روانیمضاعف است، ظاهراً تحت نفوذ ق یهابا ستون یترضیعر

دار به با هالل نوک ییساخته شده و از چهار گوشه آن طاق نما یعهشت ضل یاهیپا یبر رو

که داشت به  یتیاهم لیمسجد به دل نی(. ا81: 0104است)کونل،  دهیمتصل گرد ایهمه زوا

دار م( به ساخت ستون0016ه/830الحافظ)  فهیصحن در زمان خل یها.رواقافتیوسعت  جیتدر
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بود، افزوده شد. از  یمحراب اصل یبه سو ییهرورا یچون مسجد جامع دمشق داراکه هم یاصل

بخش  یبعد یهاهاست. افزود یآن باق یبرگچ ریچشمگ نییاز تز ییهادو مرحله بخش نیا

مملوک مصر، دو  نیسالط یو قاهنوه الغور یتبایآن را کامالً در خود فرو گرفته است. قا یرونیب

هم  ریام نیدر آن احداث کرد. چند دیجد یدرب ورود نیچنهم یتبایمناره بدان افزودند و قا

له و قب یاصل واریپشت د یآن ساختند، گسترش ستون بندها یوارهاید رونیدر ب یمدارس

 نیو نوزدهم است. بنابرا جدهمیه یهامتعلق به سده یامروز یرونیب ینماها یهاقسمت شتریب

 یتا دوره خاندان محمدعل انیدر مصر از زمان فاطم یهنر اسالم شگاهیدر واقع جامع االزهر، نما

 (.448: 0144)گروبه، دآییپاشا  به شمار م

 مسجدالحاکم -9-2

ه.ق / 134م، آغاز و در سال103/336باهلل(  زیپدر الحاکم) العزمسجدکهن در زمان  نیا یبنا

بود که  یسلطنت یبنا کی. مسجد الحاکم دیو افتتاح گرد یالحاکم بازساز لهیم به وس0601

 یبه عنوان عبادتگاه سلطنت ،بود فهیخل یمذهب ریو غ یقلمرو مذهب تیآن تقو یکارکرد مقدمات

 یهااز شهر قرار گرفته بود که از آرامگاه رونیدر ب یمسجد تا حدود نیداشت. ا ودمحد یهدف

متر دارد.  010در  040منظم  رینسبتاً غ یلیچندان فاصله نداشت. مسجد شکل مستط انیفاطم

 نگهاوزن،یمربع شکل است)ات یگریو د یااستوانه یکیو اشکال مختلف  نییها از نظر تزمناره

 (. 414و  411: 0140

 میبه چند طبقه تقس ییهاپنجره لهیبه وس و است یچیپلکان مارپ یااز داخل دار یااستوانه

گوش درآمده و به آن به صورت هشت یکه مربع شکل است قسمت فوقان گریبرج د د،یگرد

ها بعدها به عنوان نمونه جهت ساختمان برج نی. از همدهیگرد میتقس یترطبقات کوچک

زمان از دست  یخود را در ط یسمت فوقانشده. هر دو برج، ق فادهها در قاهره استمناره

بار از روش مسجد  نینخست یبرا هایدو مناره برج مانند را فاطم نی(. ا81: 0104اند.)کونل،داده

در  گریتر دجامع تعداد هشت درب کوچک نی(. در ا455: 0140،یاند)تفضّلگرفته هیمهد

در  یو درب یشرق وارید یرو یدردو  ،یاصل وارید یمسجد وجود دارد که چهار در رو یوارهاید

که با  ییگنبدهامیبا ن یاصل یورود واریقبله قرار دارد. د وارید یدر رو یگریو د یجهت غرب

 (. 414: 0140 نگهاوزن،یاست)ات دهیشده، آراسته گرد ینقاش یاهیو گ یاشکال هندس

که از پنج است « قبله»آنها شبستان نیفراگرفته که بزرگتر ییهاصحن جامع را روق دور

که سقفش از رواق  کندیقطع م یاست. رواق قبله را رواق افتهی لیقبله تشک وارید یمواز فیرد

 یرویپ« االزهر» شده که از جامع هیرواق قبله تعب یسه گنبد رو نیبلندتر است؛ همچن یاصل
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از  متأثر یاهیگ ناتییاز آنها تز یبعض یاست و رو یجامع جناغ نیا یقوس یهاطاقشده است. 

به سبک  نینماد ناتییتز زیسقف ن ریز یگچ یوارهاید یوجود دارد. رو یفاطم یهاروش

عقبه  یدیّمسجد س یمعمار ریمسجد تأث نیا ینمودار است. در نقشه و معمار یطولون یاهیگ

سنگ در  یریقبله و چه در به کارگ یچه در گسترش رواق قاطع سو قایدر شمال آفر

چهار  لیها، تبددر گوشه ییگنبدهامین جادیبا ا یمعمار نیدر ا. شودیساختمان، مالحظه م

 اندگرفته هایروش را مسلمانان از ساسان نیا است. دهیگرد ریامکان پذ رهیگنبد به دا هیپا یضلع

از مسجد ابن طولون  ییهایژگیدار مسجد، وستون ی(. بخش اندرون066: 0144علّام، لی)اسماع

 کیتوکار،  یهابزرگ با ستون یآجر یهاهیقبله، پا واریبا د یازمو یا)عبادتگاه پنج راهه

 ،ی)شبستان بلند مرکزقایاز مساجد شمال آفر ییهایطاقگان در جوانب سه گانه( را با نوآور

کرده  بیو ترک قیگنبد( تلف یهاها و ساقهدر سه کنج یاهیگنبد جلو محراب با دو گنبد زاو

آن در گنبدها،  یمتداع یهایژگیو ،و کهن است یهنوز سنتلحاظ  یاریمسجد از بس نیاست. ا

ساقه بلند و  ،ی)هشت ضلعیفراتر از جلوه درون یو قبه( گاه یآن)مربع، هشت ضلع یرونیجلوه ب

آن را درهم  نهیکرده، قر یکه آن را مرز بند هاهاشکال گوناگون منار .است نیشیپ یقبه( و نما

تخت آن نادر و اندک  یاهیآرا یها متفاوت است. قابمسجد الحاکم کامالً نییشکسته است. تز

گنبدها، اغلب  یهاپنجره یبر رو ایو  یورود یهااز سرطاقچه یاست؛ اگر هم هست، مثل بعض

است که همواره با پس  دهیچیپ اریبس یهایمیلاس ایمتقارن  یهابرگ ،هامرکب از طرح ساقه

 یرشته نوارها کیاز سنگ پرداخته شده و در  نییتز شتریاست. ب افتهیجلوه  تیقابل رؤ نهیزم

ها را ها و حجم دروازهبخصوص مناره ،یمعمار یکه خطوط اصل دهیمتمرکز گرد یو عمود یافق

 یابهیو کت یهندس زین ،یاهیگ یهاهینقش ما رندهیآن در برگ یهاکرده است. طرح تیتقو

ه مسجد الحاکم، ب نییه است. تزقرار گرفت تیقابل رؤ یانهیپس زم یاست که اغلب بر رو

 ینما یبندبیترک یرگذاریمسجد االزهر، از نظر متانت و تأث نییبا تز سهیخصوص در مقا

قابل  شکستهرا در هم  یو مختلف اشکال تقارن اصل ینییتز یهاکه در آن مناره نیشیپ

ساجد م ادآوری شتریآن ب دهیسنج یبند بیو ترک ینییاست. متانت تز ریمالحظه و چشمگ

و سنگ. چوب هم  یبرمسجد منحصر شده به گچ نیا نییاست تا مساجد شرق. تز قایشمال آفر

نکته را  نیا ،شدیهم استفاده م کینمانده است. از موزا یاز آن باق یزیعمالً چ یمتداول بود، ول

 المقدس تیدر ب یگنبد بزرگ در جلو محراب مسجداالقص یعال نییاز متون و از تز توانیم

 یمثن یآثار امو یساقه گنبد به احتمال از رو یهاکیی. موزاافتی( دریسده پنجم هجر لیوا)ا

است و  یفاطم یاصل یهایبندبیاز ترک هاکیقوس نصرت و لچ یهاکیموزا یشده ول یبردار
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هنوز  زانس،یاقتباس شده در جهان اسالم از ب یهاکه سنت دهدینشان م هاآن یفن تیفیک

ساختمان را  یهاقسمت شتری(. ب413و 414: 0140نگهاوزن،یسته بوده است)اتکامالً رخت برنب

(. مسجد الحاکم 34: 0140س،یمنصوب کرد)تالبوت را زانسیبنا در عهد ب دیبه دوران تجد دیبا

با خطوط  یناتییداشته است و تز یگچ به سبک عرب یآبرنگ رو ینقاش زا یناتییتز زیدر قاهره ن

بوده است)دورانت،  رینظ یب یجالل و شکوه یدارا یدر قرون وسط کندیم انیدارد که ب یکوف

0105 :8 /100.) 

 هیمستنصر مسجد -9-3

 نیاز پرکارتر یکیهم بنا شد، مستنصر  یگریمساجد د یفاطم یخلفا تیو حما قیتشو با

از آثار  کی چیه یه.ق( ول814-808به نام مستنصر ساخت) یسلسله، مسجد نیدر ا انیحام

به مسجد ابن  یهجر 814که در  یاشده یبراز محراب گچ باتریو ز فتریعصر ظر نیا یهنر

به عنوان نمونه  یمحراب در ادوار بعد نی. استیفضل نام دارد، ن بطولون افزوده شد و محرا

 (.34: 0140قرار گرفته است)تالبوت، دیو  مورد تقل یکاربزرگ کنده یکارها یو الگو یاصل

 یوشیمسجد الج -9-4

 دهیبنا گرد یالدیم 0645کوچک بوده که در سال  ینسبت به مساجد قبل الجیوشی جدمس

از  (.84: 0104است)کونل، تیرفته، قابل اهم ها بکارکه در آن یو مصالح ناتیو به خاطر تز

 دهد،ینشان م یالدیم ازدهمیرا در قرن  یکارکنده یهاکه روش یهنر یبایز یهاقطعه

 یاز موضوع ها یتمام سطح محراب را اشکال رایاست؛ ز «یوشیجال»محراب موجود در جامع

 شیها در مصر پروش نی. اپوشاندیم یهمراه با اشکال هندس یبرگ نخل یهاو باد بزن یاهیگ

 بیترت نیبد شود،ینم افتی زیدر تونس ن ییهامعمول نبود، نمونه انیکار آمدن فاطم یاز رو

 افتهیبه مصر انتقال  نییو نا شابوریموجود در ن یرانیا یهااز روش ییهاکه نمونه رودیاحتمال م

در بخش  نییساده و بدون تز یمسجد با در یاصل ی(. ورود061: 0144علّام،  لیباشد)اسماع

راهرو و سپس صحن  ،یگرفته. بعد از ورود یمنار مسجد که بر محور قبله قرار دارد جا نییپا

شبستان را  یورود یمتر است. نما 5/5و عرض 5/0به طول یلیقرار دارد. صحن مسجد، مستط

از نصف  شیاند. شبستان که بدو جفت ستون قرار گرفته یکه رو دهدیم لیسه طاق تشک

شده است که در دو  لیاز شش محوطه مربع شکل تشک ود،شیمساحت مسجد را شامل م

 یهاندارد و طاق وجود یشبستان ستون نیاند. در اقبله قرار گرفته واریبا د یانداز موازفرش

 یهاطاق یها دارامحوطه هیاز محوطه جلو محراب بق ریاند. به غزده هیتک وارهایمتقاطع بر د
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 04/08به ارتفاع  لیبا قاعده مستط یبدنه اصل کیمتر ارتفاع از 46اند. منار مسجد با متقاطع

طبقه دوم هشت  قاعده شده. قاعده طبقه اول مربع شکل و لیآن تشک یمتر و دو طبقه در باال

 یهاهم در فراز آن است. هر دو طبقه در تمام اضالع پنجره یکوچک یاست و گنبد آجر یضلع

 .است روانیمنار جامع ق هیمنار شب نیدار دارند. اطاق

 مسجد األقمر -9-5

شروع  یهجر 561مسجد األقمر است که از سال ،یمساجد فاطم نیباتریاز ز گرید یکی

. دیرس انیم، به پا 0045ق / 503در سال« منصور یابوعل»األمر باحکام اهلل و در عهد شیبنا

 نیاست. ا بایز یهایکه سرشار از حجار باشدیم اشیسنگ یوارهایجامع در د نیا تیاهم

 وارهاید ناتییروش آراسته شده است. تز نیدر مصر است که به ا یمذهب یبنا یوارهاید نیاول

 یبر رو یقوس یهاو طاق یمقرنس ناتییدر تز نیچنصدف و همبه شکل  ییهایگنبد میاز ن

به عنوان  ییهامقرنس وارهاید یاست که رو یبار نیاول نیشده است. ا لیتشک ییهاچهستون

کار  نیکه به ا یمسجد، نام کسان واریشود. بر سطح دیدر مصر به کار گرفته م ینییتز یعنصر

 اقتباس شتریکه ب های(. مقرنس کار060: 0144علّام،  لیاند، نوشته شده است)اسماعدسته زده

 ،ینما با خط کوف یهابهی. کتدیقاهره معمول گرد یاثر در معمار نیاست. از ا یرانیاز هنر ا

و  10 یهاهینمل، آ044 هیآ ر،یتطه هیاست ازجمله آ یخیقرآن و مطالب تار یهاهیمشتمل بر آ

له، ال اله الّا اهلل، محمد  کیالاله الّا اهلل، وحده ال شر یهاو عبارت یها محّمد، علنور، کلمه 11

 یه مسجد، طرز قرار گرفتن انحنادر خور توجّ تیخصوص گریاهلل و ... د یول یرسول اهلل، عل

جلو خان مسجد را با جهت قبله  گرید یو از سو یوان ورودیسوء ا کیآن است که از  زیدهل

به کار رفته  یهابهینمونه موجود است. امروزه از کت نیترنظر کهن نی. االقمر از ادهدیم قیتطب

ها متعلق قوس نینمونه ا نیترسوره نور برجاست. کهن 15 هیآ یایها، تنها بقاقوس یدر حواش

 هیبه تک ژهیبر منبر و به و ،یسبک فاطم ناتییاز تز گریباشد. بخش د  انیبه اواخر دوره فاطم

و  یبا نقش منبّت شده هندس یدرب اصل زیدهل یب. سقف چوشودیمشاهده م بیگاه خط

مسجد االقمر را که نام آن به  ی(. نما031و 034: 0113،یبجنورد یبرجاست.)موسو زین یاهیگ

در مرکز  «یعل» اند و ناممتشعشع آراسته یهاشمسه با شعاع لهیاست به وس« نور ماه»یمعنا

 معروف باشد که ثیحد نیارجاع به ا دیمدخل آمده و شا یدر باال ماًیها مستقآن نیبزرگتر

هرکس که طالب علم است از دروازه مناسب آن در  دیدرب دروازه دانش است، پس با یعل»

بزرگ و کوچک  یهابا محراب کهجهت قبله است  یمیعظ واریمسجد االقمر د یکل ینما «دیآ

 ینما بر روطاق به شکل جیکه محراب را انیکه در دوره فاطم یاهیکنا ده،یگرد یبندمفصل
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استفاده از سه محراب بزرگ در  ،رسدیو در واقع به نظر م نمودیتر مبود، واضح یاصل وارید

انحراف  یمسجد دارا هینما در جهت قبله قرار نداشته و نسبت به بق نی]اگرچه ایاصل ینما

مشبک،  یهااست. پنجره پوشاندند،یکه بر کعبه م یاطرح کسوه، پارچه یاست[ بازتاب تعمد

نما عالوه بر  نیاست به نور و در ا یگرینقش چراغ، بازگشت د یکارها و کندههمراه با ستاره

اعداد که  یینمادگرا یدوره فاطم یبودادی یبناها گریچون دهم یریتصو یتراکم نمادها

 یو سار یجار زی[ ناندیهفت امام انیلی]اسماع1 ژهیو به و 5، 1منحصر است به اعداد

مورد  ابانی(. مسجد اقمر با باالتر قرار گرفتن از سطح خ14و  11: 0145برند، لنیاست)ه

 ایشمال جنوب قاهره و  انیدر شر رایکرد؛ ز نیموجود شکل ساختمان را تع یو بناها هاابانیخ

به ناچار با نظم  یمذهب یباال بوده و بنا یکه سطح زندگ ییجا ؛یعنیآن قرار دارد  یکینزد رد

و تازه  لیآن چندان اص یو دمساز شده است. نظم درون یو ثابت جامعه شهر دهیچیپ اریبس

افضل برپا شد.  لهیبه وس ،یهجر808که در سال النیمسجد نابود شده ف یجز نظم درون ست،ین

که  رسدیبه نظر م یگاه گرفته شده و از دور همچون هودجتدعبا یآن از نُه گنبد رو ژهینام و

 یبنا نیآن را، آخر ی(. برخ480: 0140نگهاوزن،ی)اتدندیکشیبا آن مموکب خالفت را  النیف

 نهیمسجد که در اصل قر نی. اشودیمربوط م انیکه به اواخر دوره فاطم دانندیدوره م نیمهم ا

 بیدار ترکدندانه ینییتز یاسرطاقچه کیشکل را که با  یاز قوس کشکول تفادهاس نیبوده، اول

 (. 804: 0113)مشتاق، دهدیم در مصر را نشان ده،یگرد

 هیمسجد مهد -9-6

مسجد  نیا .مانده است یباق هیدر مهد انیاز زمان فاطم زین یاشده ریکامالً تعم مسجد

 یایمرکب از نُه شبستان در زوا دهیدار با نماز خانه سر پوشستون یلیمسجد مستط کیاساساً 

شمال  واریاست که با کل د یسترگ نیشیپ یآن نما ینوآور نیترراست رو به قبله است اما مهم

است  میحج ینشستگ رونیدو ب یدارا هیدر هر زاو نیشیپ ینما نیدارد. ا ارتباطمسجد  یغرب

 یچه از بناها(. آن411: 0140نگهاوزن،ی)اتکندیو کنترل م تیبنا را تقو یهاکه محدوده

 ییکه شکوفا نیارد بر اد یمانده است، گواه یباق انیفاطم یمعمار ینییو عناصر تز یمذهب

مذهب بودند؛  یعیش انیرانیاست و چون آنها مانند ا دهیرس زین اتیر والیهنر در دوره آنها به سا

که در شمال یاز زمان انیمتأثر شده است. فاطم یرانیعناصر ا یکه هنرشان از بعض میابییدر م

 هیجامع مهد واریامر از د نی. اکردندیم اریتوجه بس شانیمسجدها یوارهایبودند به د قایآفر

 (.33و34: 0144 م،علّا لی)اسماعداستیپ
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معمار ساختمان را کامالً  یمفهوم اصل یقلعه گون و برج نجوم یهاهیپا انیکشش م حذف

 نیا ،یاسالم یخیآثار تار گریو د هینوع افراط در مرمّت مسجد بزرگ المهد نیداده است. ا رییتغ

ها ستون یکه حرم آن بر رو هی(. از مسجد المهد088: 0111 ل،یمبناها را نابود کرده است)بهمو

به هم متصل  وارید لهیدارش به وسنوک یهاصحن با هالل یهاکه ستونیدر حال ده،یگردبنا 

بوده، کامالً به چشم  سابقهیدروازه آن که از نظر طرح درآن زمان ب یبا شکوه جلو یشده، بنا

درداخل  یسه دروازه منظم متقارن دارد که دروازه وسط (. مسجد80: 0104)کونل، خوردیم

مرکب  نیشیپ ینمونه از نما نیها قرار گرفته است. ابا طاقچه نیمزّ گرید یستگنش رونیب کی

 آورده است دیحس وحدت پد یدر کل ساختمان نوع زیو ن یرونیب واریمساجد در د

 (. 411: 0140 نگهاوزن،یات)

 مسجد صالح طالئع -9-7

و مصالح بکار رفته در  ناتییکه به خاطر تز دهیم، بنا گرد0006ه.ق/ 514سجد در سالم نیا

 دیها رسپله قیاز طر توانی(. به مسجد صالح فقط م84: 0104است)کونل،  تیّآن قابل اهم

موجود شکل  یو بناها هاابانیمسجد مورد خ نیمغازه ساخته شده است. ا یچون در باال

 آن قرار دارد یکیدر نزد ای و قاهره جنوب -شمال انیدر شر رایز کرده، نییساختمان را تع

 یکه نشان معمار ،یبرجسته و خط کوف یهامسجد نقش نی(. در ا480: 0140نگهاوزن،ی)ات

 یخط هیاز آن در حاش ییها(. نمونه010: 0136)چلونگر، خوردیاست، به چشم م یفاطم

 یگچ ناتییاز تز ییبایز یهامسجد، نمونه نیا یهاو در پنجره داستیجامع صالح پ یهاطاق

را  یهندس ناتییو تز یفاطم ناتییتز نیجامع، حلقه اتصال ب نیا ناتییمشبّک وجود دارد. تز

عالم،  لی)اسماعدهدینشان م افت،یانتشار  یشد و در دوره مملوک دایپ یوبیّکه در دوره ا

0144 :061.) 

 هاآرامگاه -9-8

که  دندیاهتمام ورز یدر مصر، به ساختن مقابر ینیاجد دمس یعالوه بر بنا انیفاطم

 نی. ادی( بنا گردیالدیم 0014)یهجر 541است که در سال هیّرق دهیها مقبره سآن نیترمهم

 نی(. ا060اتاق مدفن قرار دارد)همان،  یرو یاست که گنبد افتهی لیمقبره از سه اتاق تشک

 افتهی لیتشک وستهیه مجرا بهم پاست که از س یحیکوچک و ضر یصحن یمقبره دارا

که محل دفن سر امام  «ینیمشهدالحس»مقبره نیهم چن انی(. فاطم84: 0104است)کونل،

 را در قلعه بنا نهاد «وشیالج»و مقبره باشدیپس از انتقال از عسقالن به قاهره منیحس



 13دولت فاطمیان اسالمی اریـر و معمررسی  هنب

 

 یمرمر یلوح وشیج یبنا اطیرو به ح یانیطاق م یباال ر(. د060: 0144عالم،  لی)اسماع

اند. احداث بنا را در پنج سطر درج نهاده بهیکت م،یاز قرآن کر یاتیوجود دارد که بر آن پس از آ

بودن آن استنباط  یادمانی اشیقرآن یهابهیمعرف مقبره بودن بناست، از کت بهیمفاد کت

 (.001: 0113 ،یبجنورد ی)موسوشودیم

 یرمذهبیغ یمعمار -2

 کی]یمعمار نیا -: الفعمده نسبت دارد یژگیبا دو و وانتیرا م یفاطم یرمذهبیغ یمعمار

است که در  یسلطنت یها[ دربردارنده کوشکیاسالم یمعمار یآشکار در قصرها ینوآور

 ینییآ ،یاهداف عباد ایو  یبه منظور سرگرم فهیحومه آن پراکنده شده بود. خل سرتاسر شهر و

ها شکل آن د،یبهبود بخش کرد،یم زانسیبار بدر هیرا شب یاعمال دربار فاطم کهخارق العاده را 

ها از نورمن ماندهیباق یبناها ریها، نظهمراه استخرها و فواره رودیم گمان یناشناخته است ول

 یشمار شیآرا -ب ها قرار گرفته بودند.در باغ ،یالدی/ دوازدهم میسده ششم هجر لیسیدر س

ها، خانه نیا یدر تمام باًیست. تقرخصوص است که در فسطاط کشف شده ا یهااز خانه

 یصحن مرکز کی هیهردو،  ایو  گریکدیسمت راست  یایدو تاالر دراز در زوا ایباز و  یهاوانیا

 (.411و410: 0140نگهاوزن،یدشوار است)ات یژگیدو و نیا هیو توج ری. امروزه، تفسشوندیباز م

شوند که در غیرمذهبی محسوب میها جزو معماری ها و دروازهها، قلعهبنای شهرها، کاخ

 ترین آنها در خالفت فاطمی اشاره خواهد شد:ادامه به برخی از مهم

 هیمنصور یبنا -2-9

بود،  دهیفراوان د بیآس دیزیدر دوره شورش ابو روانیبه خصوص ق ه،یقیشمال افر چون

از  یخارج انیراندن شورش رونیگرفت. او پس از ب یدیمرکز جد سیبه تأس میمنصور تصم

راه  مهیصَبره در ن یبه روستا یکینزد روان،یه.ق فرمان داد که در جنوب ق 115در سال روانیق

 قتیمدوّر داشت که در حق یشهر بار و حصار نیبسازند. ا هینام منصور هب یدیرقّاده، شهر جد

 یهااز خرابه ه،یمنصور یاز نقشه شهر بغداد ساخته شده بود. مواد و مصالح ساختمان دیبه تقل

شده بود،  بیتخر دیزیابو یخارج انیسپاها لهیبود و به وس یکیرقّاده که در همان نزد یقصرها

 یشهر، بازارها نی. پس از احداث ادیرس انیه ق، به پا 111در سال هیشد. ساخت منصور نیتأم

شهر  نیدرآمد. ا انیفاطم یو صنعت یبه آنجا منتقل شد و به صورت مرکز مهم بازرگان روانیق

آنان در  تختیبه مصر، پا انیساخت قاهره شد تا زمان انتقال دولت فاطم یبرا ییه بعدها، الگوک

 (.10 و 16: 0846مغرب بود)فؤاد،
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دست  یریزیاقامتگاه بن هیمنصور یهاه.ق کاخ101به مصر در سال انیاز انتقال فاطم پس

هالل،  یو بن یاب بدوه.ق خطر حمله اعر 885اما در سال د؛یگرد قهینشاندگان آنان در افر

 هیبود نقل مکان کنند. در دوران بعد، منصور یترمصون یکه جا هیرا مجبور کرد به مهد انیریز

 ان،یفاطم تختیپا نیشد. امروز از ا روانیمردم ق یبرا یو معدن مصالح ساختمان ادمتروک افت

 یاگرشالودهیو دآن  ینقشه مدور اصل ،از طرح دیجد یباستان شناس یهاجز آنچه کاوش یزیچ

 .(065: 0144،ینمانده است)دفتر یباق یزی، چخاک خارج کرده ریاز ز اشیساختمان

 هیمنصور یکاخ ها -2-9-9

درافکندند،  روانیق یکیو نزد قایدر شمال آفر انیکه فاطم تختیپا نیدوم هیصَبره، منصور از

را با واحد شاخص  یشرق وانیکه ا مشناسیینم یزیچ یاتخت خانه)کاخ( قابل مالحظه کیجز 

 (. 411: 0140نگهاوزن،ی)اتختیدر هم آم یغرب اسالم یهانیدو تاالر دراز سرزم

تاالرها  نی. اشودیباز م گریبه تاالر د وانیاست که به شکل ا یتاالر بزرگ یقصر دارا نیا

اخ ک نیاحتمال وجود دارد که ساخت ا نیدر فسطاط است. ا انیدوره طولون یبه تاالرها هیشب

ه.ق مصر را  154که در سالپس از آن انیگرفته باشند. فاطم ریتأث انیعصر طولون یاز معمار

مانده  یاز عمارت آن باق یکه برخ دندیمبادرت ورز یگسترده و با شکوه یو بناساز ندفتح کرد

با هشت  ییبارو یشهر دارا نیدر قاهره است. ا انیفاطم یو معمار یآثار هنر نیترو مهم

عرض لشکر بود و  دانیم کیدر مرکز شهر، مشرف بر فهیها بود. کاخ خلو کاخ هاوانی، ددروازه

 نمانده است یباق یزیاست و چ نیاالزهر ساخته شده بود که هنوز هم چن عدر کنار آن جام

 (.018: 0136)چلونگر،

/ ه 140سال یدر حوال انیفاطم تیبا حما یریاست که سلسله ز ریدر مرکز الجزا ریاش قصر

 یهامتر( با برج 86در   14)لیقصر به شکل مستط نیدر آن جا افکندند. ا یگاهم، تخت 381

سمت  کی. در شدیم لیتبد یآن در خود قصر به دو ورود یرونیمتفاوت بود. تنها دروازه ب

تاالر بلند و سه  کیخانه نام داشته مرکب از چه به احتمال تختداشت. آن رقرا یصحن رواق

بر منظره  دیتردیقرا داشته و ب واریاتاق مربع شکل بود که در آن طرف خط د کیو  یورود

 یمسکون یدو بنا اط،یدر خط ح ،یمرکز یواحد رسم نیمسلط بوده است. در طرف یرونیب

 میعظ یاز معمار یانعکاس کمرنگ نکهیبا ا ری. قصر اشتدراز وجود داش یمرکب از تاالرها

آن ارزشمند است؛  دیشد یکمال پالن و محافظه کار لیموجود در ساحل تونس است، به دل

که تا تونس آمده، محسوب  قایغرب شمال آفر یآثار معمار شتریب یهایژگیکه از و یاصهیخص

 (. 418و411: 0140نگهاوزن،ی)اتشودیم
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 یو کاخ بزرگ غرب یکاخ بزرگ شرق -2-9-2

به شکل مربع  باًیاش تقرو نقشه بنا نهاد یشهر قاهره را در شمال شهر القطائع طولون جوهر،

و مقرّ  انشیو اطراف فهیکه ساخت کاخ بزرگ شرق بود تا محل سکونت خل ییبنا نیبود. اول

. پس از آن کاخ شدیفدّان مساحت را شامل م 16کاخ حدود نیحکومت باشد. ا یهاوانید

عالم،  لیردارد)اسماعاجتماعات قرا ییبرپا یآن دو کاخ برا نیب یدانینهاد. م بنارا  یکوچک غرب

مجلس  لیبود به نام قاعه الذّهب)تاالر طال( که محل تشک یتاالر یدارا ی(. کاخ غرب34: 0144

 ،یداشت)الرفاع ییبایز اریبس نییتز و زرباف ریحر یرهایحص ،هابنا با پرده نیبود. ا فهیخل

اش و خانواده« هللا نیالمعز لد»اقامت یم، برا311ه/101به سال ی(. کاخ بزرگ شرق11: 0111

که  یدروازه بزرگ است؛ اما کاخ غرب 3 یمتر و دارا185ساخته شد که طول ضلعش حدود

« المستنصر» آن را شروع کرد و یم، بنا315ه/105به سال زیالعز فهیحجمش کوچکتر است، خل

 نیو صالح الد دیرسان انیآن را به پا ،یالدیم 0605-0654/ یهجر 854-856سال ها  نیب

 یها به وجود عناصر معمارکاخ نیا فیدر توص نگارانخیقسمت اعظم آن را خراب کرد. تار یوبیا

جالب  د،آییگونه که از منابع برم(. ظاهراً آن064: 0144عالم،  لیاند)اسماعاشاره کرده یساسان

 دانیو در م شدیباز م یمرکز دانیبود که باب الذهب آن به م یقنظرتر از همه قصر بزرگ شر

در داخل،  ددییسان م ایو  کردیرا نظاره م تیجا جمعاز آن فهیبود که خل یکوشک یکزمر

بود از  ییپرده بود؛ بنا یکه حاو یوانیو ا شدیدراز به تخت خانه وصل م یاز تاالرها یامجموعه

مشبک  چهیدر یبا سه گنبد؛ در قسمت باز نوع دهیباز و پوش نسه جهت بسته و جهت چهارم آ

با  ی. قصر شرقدادیم لیشده شکار تشک ینقاش یهاآن را صحنه نییتز شتریشباک بود. ببه نام 

با  یطوالن یکه در آن اطراف صحن یسرو ته بود؛ قصر غرب یب یخود تا حدود یهمه درخشندگ

دو  انی)منیالقصر نیدو کاخ ب نیا انیم دانی. مداشتها در هردو محور قرار تاالرها و کوشک

که قاهره  شودیاطالق م عیوس یاز بزرگراه ینام به بخش نیا زیو تا امروز ن شد دهیکاخ( نام

ها جدا عمارت نیکاخ ظاهراً شامل ده عمارت بوده است؛ ا ازدهم،ی. تا قرن ردگییرا فرا م میقد

 یعیرو طبنیبه هم مربوط شدند، از ا ینیرزمیز یهابا داالن ااز هم بوده اند؛ اما مانند کاخ سامر

اجداد و  یهااستخوان ،داده لیاز کاخ را تشک یمهم یبخش یه گورستان سلسله فاطمبود ک

به قاهره آورده شد تا در محوطه کاخ دفن شود. استفاده از محوطه کاخ  روانیمصر از ق یخلفا

کاخ مرعوب کردن  یاز اهداف اصل یکی. دیگرد احتبه عنوان آرامگاه باعث مضاعف شدن مس

نشان دادن شکوه  یبرا یو مراسم عموم هاأتیازه یفاطم یروت بود، خلفامردم به استفاده از ث

 یهاتیو جمع هاأتیکه به ه انی. برخالف عباسکردندیو عظمت خود به اتباعشان استفاده م
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 یمذهب ادیاع ریوجود داشت. نظ شیاجشن و نم یبرا یانداشتند. همه نوع بهانه یتوجه

. شدیجشن گرفته م زین یحیمس ادیاع یو حت لین نایطغ ،یمراسم انتصاب عموم ،یاسالم

 (.410: 0140گهاوزن،یداشت)ات یشکل و نمود سلطنت هاتیو جمع هاأتیه بیترت

 کاخ دارالبحر -2-2

« دارالبحر»و «هیالتح» ،«دارالمنار»حمّاد آثار سه کاخ به دست آمده است کاخ یقلعه بن در

اتاق و حمام به دور  یتعداد ،یگذارتاالر تاج یااست که دار« دارالبحر»آنها کاخ  نیتربزرگ

 ازو عناصر  یهنر ساسان ینقشه، مظاهر اصل نی. در اباشدیدر وسط دارد، م یینماصحن که آب

که از دارالبحر به  ییهاوجود دارد تنها قسمت یکار یو کاش یکارکنده ناتییهنر در تز نیا

است که  یمیعظ اریو حوض بس یرگ سلطنتتاالر بز مانده،یعنوان عالمت مشخصه هنوز باق

 دارد یچند اتاق کوچک و تاالر تاج گذار نیچنهم،قصر را فراگرفته اطیتمام محوطه ح

 یاز هنر ساسان یمهم ریتأث ،ینقش و طرح نی(. در چن061و064: 0144عالم،  لی)اسماع

است. امروزه تنها،  به کار رفته یکاریو کاش یکارقصر، کنده نیا ناتییدر تز شود،یمشاهده م

 ،ی)تفضّل است یهنوز باق انیفاطم یقصر، به عنوان عالمت مشخصه قصرها نیاز ا یهاقسمت

قصرالبحر، واقع در مرکز شهر را به  ایقصر الملک  یعنی ،یتسلطن ی(. اقامتگاه اصل406: 0140

متر در  85اد به ابع یقابل توجه یمصنوع اچهیقصر البحر، در نیا هی. وجه تسمآوردندیوجود م

آب  یدر رو حیگشت و تفر یبرا اچهیدر نیمتر بوده که در شرق کاخ قرار داشته است. از ا 08

از آن  شیپ یو کاخ هیرا در بجا یهم عصر حمّاد اخک یاست. عنصر مشابه شدهیاستفاده م

 یولآن کاخ مغ ریکه نظ آراستیم روانیق کیاز دوره بنواغلب، در رقّاده نزد ؛یعنیدوره را  

 کیآب در  عیپهنه وس نیا یاست. گنجاندن منطق رانیا مانیاز آن در تخت سل شیپ یلیخ

ها، جفت و جور کردن خانه یبرا یتالش چیساده نبوده است، در واقع؛ ه یطرح جامع کار

ساخت یکاخ را م یمتقارن که اغلب فضاها ریباز فراخ و غ یانبارها، آب انبارها، باغ ها و فضاها

: 0146برند، لنیاست)ه امدهیمحوطه به عمل ن هیال یدر منته افتهینسبتاً سامان  یابا واحده

880.) 

 کاخ المنار -2-3

شهر ادغام شده است.  یقرا گرفته و با استحکامات خارج یپرتگاه یقصر بر بلندا نیا

 ریز نیکه از ا داردیطاق پوش را عرضه م نیزم ریگنبد پوش و ز یاز سراسرا یبیغر بیترک

روش  رینظ زیجا ننیاست. در ا شدهیچال استفاده م اهیانبار و س یبه عنوان فضا نیمز
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که در طبقه باال است، توسط تُنده انجام  ییرایپذ یبه سراسرا یترسدس ن،یموحد یهامناره

 یهابه تپه یاکه چشم انداز فوق العاده کندیم دایپ یعیتنده راه به پشت بام وس نی. اردیگیم

شکل بنا وضوح  یتوده مکعب یبه نما یتا حد یاو لوله دهیکش یدارد. طاق نماها دور دست

 هیمهد یکیدر نزد فیمشابه با برج دو طبقه العر باًیتقر یاهینما شنق زیجا ننی. در ابخشدیم

مجلل قصرالمنار  ناتیی. از تزکندیم یرا تداع یازدهمیقرن  خیآن تار یکوف بهیتکرار شده و کت

 (880:،0145برند، نینمانده است)هل یزیمشبک نمازخانه، چ یهابهیو کت نیمرمر یجز ستون

قصراست که به  یپوشش سطح خارج کند،یجلب توجه م شتریمورد قصرالمنار آنچه ب در

 یدارتاالر گنبد یدارا نیچنقصر هم نی. ادهیمشخص گرد یو عمود ضیعر یارهایش لهیوس

به چشم  یشکل متعدد یهالل یر آن طاق نماهاساخته شده و د بیاست که به شکل صل

ها که در پالرمو، کاخ یبعض یدر بنا یاز هنر فاطم یها(. نمونه85: 0104)کونل،خوردیم

که در یساخته شده، آشکار است. به طور یو در دوره نورماند یدر دوره فاطم ل،یسیس تختیپا

 علّام، لی)اسماعخوردیچشم م به« الحاکم»یوارهاید هیشب یکاخ عناصر یوارهاید ناتییتز

0144 :061.) 

اش که درباره یاتیروا یاست که ما فقط از رو« قصر الفواره»یمیقد یقصرها نیاز ا یکی

در  نیچنهم زین افتیوفات  یالدیم0058. قصر روجر دوم که به سالمشناسییشده، آن را م

که در  باشدیم« القبه»و  «زهیالغر» مانده است. دو قصر یسالم باق یکه تا اندازه ا ییعوض بناها

تاالر گنبدار است  کی یدارا« القبه»رسد. قصر انیم ساختمان آن به پا0046دوم  لهلمیزمان و

از نظر بنا به  یتر ولساده زهیقصر الغر ی. شکل ظاهرشودیالقبه خوانده م زیجهت ن نیکه به ا

افزوده شده  یر وسعت تاالر مرکزب ،ییطاق نماها جادیا جهیاست. در نت تردهیچیپ یطور کل

و بر  دهیگرد جادیا یجهت سکن ییهاتاالر اطاق نیدو طبقه است. به دور ا یتاالر دارا نیاست. ا

به کار  کند،یجلب نظر م شتریآن چه ب یوجود دارد. از نظر معمار یآنها تاالر بزرگتر یرو

ها که در کنار پله ییطاق نماها هالل نیها در تزگونه طرحنیمقرنس است. از ا یهابردن طرح

است که بعدها در سبک معمار  یگذار تکامل بزرگهیطرح پا نیا دهیاستفاده گرد شده،واقع 

 (.80: 0104مؤثر واقع شد)کونل، یو سلجوق  یمغرب

 حمّاد یقلعه بن -2-4

د با نظارت سلسله بربر از نژا یهجر 143سال یاست که در حوال ریقلعه در مرکز الجزا نیا

 میاست با اجزاء عظ یشهر واقع کیقلعه  نیتونس ساخته شد. ا یمراکز فاطم تیو حما انیریز

از عمارات در اطراف  یادر رأس آن، مجموعه ییهابا کوشک میبرج عظ کیمرکب از  یسلطنت
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 کیشده بود،  هیتعب یانوردیمترکه در آن مناظر در 81در  01بزرگ  یعاستخر مصنو کی

مفهوم  ایو  خیافراد. تار یها و قصرهارشته از خانه کی ،یبا مقصوره عالمسجد  کیگرمابه، 

 منظره یتوال هیشب یشناس ختیاما قلعه به لحاظ ر ست؛یبناها روشن ن نیا نیو نماد یفاتیتشر

 دیاز ساعات فراغت آن تأک یریگو بهره یشادخورا یکه بر فضا اوتتف نیسامراست. با ا عیوس

قالده طال،  جدهیحمّاد ه یقلعه بن اتی(. در حفر418: 0140اوزن،نگهیشده است)ات یشتریب

 شیبه نما ریکشور الجزا نیشده که امروزه در موزه سط دایگردن بند، دستنبد و سه انگشتر پ

 (.061: 0144علّام، لیگذاشته شده است)اسماع

 هادروازه -2-5

باب السعاده، باب القنطر، باب  ه،یبرقباب الفتوح، باب ال له،یها عبارتند از: دروازه زودروازه نیا

 .ریو دروازه باب النص دیالجد

تونس برقرار کردند.  یدر ساحل شرق هیخود را در مهد تختیتختگاه و پا نینخست انیفاطم

 فاتیجستارها و توص ینمانده ول یها دست ساخت آن باقلنگرگاه ایها دروازه ،وارهایاز د یزیچ

 نییتز یرانیش سیکه در آن طرف با تند دهدیشکوهمند آن را م دروازه یامکان بازساز هیاول

آن  دهیسرپوش یهاابانیو خ یاز لنگرگاه، تاالر بلند، طوالن یبخش یامکان بازساز زین ،بود افتهی

 (.414: 0140نگهاوزن،یوجود دارد)ات ضریبغداد، اُخ یهاهمچون نمونه

و پنج  ستیدر ب رایز ست؛ین یر مذهبدوره کمتر ازآثا نیا یمذهب ریغ یخیآثار تار عظمت

با شکوه که  میعظ یهاو دروازه یشهر با سنگ نوساز یبرج و بارود یالدیم ازدهمیسال، سده 

 نیا یکاربنا دیباشد، ساخته شد و بدون ترد باتریآنها باب الفتوح از همه ز انیدر م دیشا

آشفته شد،  انیسلجوقه، به دست  883م/ 0610در  م،یاورشل ریتسخ لیدل هها بدروازه

باشند؛  کردهیم تیاحساس رضا یلیمستحکم شهر خ یاز ابزارها دفاع ستباییم انیفرمانروا

و  داریبر صحنه پد ونیبیدر لباس صل دیجد یه، دشمن811نگذشته بود که در سال یچند رایز

در دفاع از  یو وجود تصور کلّ شیپرآرا زیتنوک یها قوسسقف با،یز ییشد. کار بنا میوارد اورشل

در  رترید اینسل بعد  کیاست که  یشرفتیتکامل و پ شگریها، همه نماساختمان نیا

مترمربع  006محل ابتدا فقط  نی(. ا066و33: 0140س،یدنبال شد)تالبوت را گرید یهایمعمار

 واریشهر از خشت ساخته شده بود. د وارید نی. اولدیگرد ترعیوس یبزود یوسعت داشت؛ ول

با  یعنی یزانسیو به سبک ب یمعماران سور لهیبه وس یالدیم 0631-0641سال در یدوم

مانده، به دور  یآنها هنوز باق یکه سه تا میعظ یهامربع شکل و دروازه یهابرج ،یپوشش سنگ

 یکه به شکل هالل مدوّر بزرگ یورود یهاسردرب نیشد. در دو طرف هرکدام از ا دهیقلعه کش



 85دولت فاطمیان اسالمی اریـر و معمررسی  هنب

 

نمونه گنبد مسطح در  نیمدخل، بهتر یه قرارگرفته باب الفتوح در باالالجث میاست، دو برج عظ

 جهیکرزولزو در نت لهیباب النصر، به وس ؛یعنی یجا تا دروازه بعدنیاست از ا یسنگ یبناها

باب النصر  ؛یعنی یعدباب الفتوح تا دروازه ب نیکه ب یواریکه به عمل آورد، د ییهاکاوش

دژ  نیا یساختمان اتییجز بیترت نیکشده شد و به ا رونیبخاک  ریشده بود، از ز دهیکش

دست نخورده جهان اسالم به شمار  یاز شهرها یکی(. قاهره جزو 88: 0104)کونل،دیروشن گرد

هر دو  فتوح،آن پا برجاست. باب النصر و باب ال یمیقد یهاچند مورد از دروازه زکه هنو رودیم

و  میمستق یبا رهگذرها ؛یعنیساخته شدند،  ازدهمیکهن در سده  یهابراساس شالوده

دروازه باب النصر به  یباهم فرق دارند باال شانیو فقط از نظر شکل برجها نیسنگ یهادرب

: 0144م آمده است)گروبه، 0641خیهم تار یابهیو در کت یاسالم نیکلمه شهادت یخط کوف

50.) 

 یدوره فاطم هنر -3

اسالم را به  یهادوره نیتراز درخشان یکینستند و هنر توا یاز نظر علم، معمار انیفاطم

و... سرآمد شدند.  یکارعاج ،ینقاش ،یگرشهیش ،ی. آنان در معمارندینما یمعرف انیجهان

 یبود و از طرف ینتیز یبه هنرها شتریها در دربار خالفت، سبب توجه بآن یافراط فاتیتشر

هنر به انجام  نهیدر زم یتالش وافر .تندجهان اسالم هس یواقع فهیکه نشان دهند خل نیا یبرا

 ،یدست عیو صنا ینیتز یاز نظر هنرها انیدر دوره فاطم زیمصر ن نه،یزم نیدر هم رساندند.

و  ستیبرجسته در جهان اسالم به دست آرود. شمار طبقات هنرورزان آن به حدود دو یتیموقع

 است سهیقابل مقا د،رسییجاه مروم باستان که به حدود صد و پن بقاترقم با ط نیا د؛یده رس

 (.061: 0144علّام، لی)اسماع

 یو سنگ یگچ ناتییتز -3-9

 یو انسان یاهیگ ،یمتعدد هندس یهاها با نقشسنگ یرو نییبه تز یدوره فاطم هنرمندان

شده است.  دایپ هیاست که در مهد ینقوش، لوح سنگ نیا نیتریمیاز قد یکی. دندیاهتمام ورز

که در دوره  یهنر ساسان ناتییتز ریتحت تأث یهنرمندان دوره فاطم ،ینییتز یاهموضوع نیدر ا

از عناصر « االزهر»موجود در رواق قبله جامع یگچ ناتییاند. تزج بود، قرار داشتهیرا یعباس

آن، که  یبر رو هیحاش جادیسنگ و ا یرو ناتیی(. تز061است)همان، افتهی لیتشک ،یاهیگ

 نهیمسجد مد یبا رونما شود،یم دهیدوره همانند مسجد الحاکم د آن یبناها یهنوز در برخ

(. 84: 0104دارد)کونل، اریزمان با آن ساخته شده، شباهت بسهم باًیالزهرا در اندلس، که تقر
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 یکیکه از  نظر تکن دهدیمسجد االقمر بعمل آمده نشان م یکه در روبنا یعیبد یهایکارکنده

  زیدر سطوح محراب، افر یگچ ناتیدر تز کیتکن نیاند. همداشته شرفتیتا چه اندازه پ

 (. 05)همان،خوردیبناها، به چشم م یهاگنبدها، و پنجره

 یرو ناتییتز یبه کار بردن طاق نماها به جا ان،یفاطم یمعمار یهاروش یاز ابتکارها یکی

در  یرانیو ا یقبطاز دو هنر  یعناصر افتند،یدر مصر استقرار  انیکه فاطمسطح بود. پس از آن

 نیب یرانیا یخراف واناتیکبوتر که عالوه بر ح ای یمانند عناصر ماه ،آمد دیپد یهنر فاطم

به کار برده  انیفاطم ی( در بناهای)کاشکییکار موزا نیو با ا شدیظاهر م یاهیگ ناتییتز

 ت آمده استبه دس هیدر مهد یدار در قصر القائم بن عبداهلل المهدلوح لعاب کی یول شد؛ینم

 (.068: 0144علّام، لی)اسماع

 ینقاش -3-2

باشد که با  دهیبه اوج رس انیفاطم تیبا حما زین ینقاش تیاست که اهم یرفتنیپذ کامالً

هنر  نیمانده، تکامل ا یبرجا وارهایها، دظروف، پارچه یها برروکه از آن ییهایمشاهده نقاش

خاک و خاشاک  ریکه از ز رداریتصو روسیاپقابل اثبات است. چند قطعه پ شانیدر دوره ا

موجود است،  شیاتر نیدر و نریرا دوکیاکنون در مجموعه آرشآمده هم رونیفسطاط ب

قاهره انجام گرفته چند  یکیکه در نزد یعلم یهایدر حفار نیچنادعا. هم نیست بر ایگواه

)پنجم یالدیم ازدهمیحمام مربوط به قرن  کیساختمان  یهارانهیدر و یوارید یقطعه نقاش

 انیم یم، رقابت0656ه.ق/  806مستنصر در دهه فهیرخلیوز نیچن( کشف شده است همیهجر

 یزیانگالیخ یهاوهیآنها به ش یدسترهیاو جهت آزمودن چ یعراق بیو رق یهنرمند محل کی

که  ییهایاز نقاش کی چیداد. ه بیترت ،یسه بُعد یبود بر استفاده از رنگ تند تا فضا یکه مبتن

 -یکامل اریچرخه بس بیاما برحسب اتفاق غر؛ دهنمان یبود، باق انیفاطم یقصرها یآرانتیز

در  یکاخ شاه نینمازخانه مسجد پالت یبر سقف بنا یدربار یهااز صحنه ریهزار تصو باًیتقر

 یمنشأ فاطم اساساً یم(محفوظ مانده است که بنابر احتمال قو0058ه.ق/ 514)لیسیپالرمو س

 (061تا31: 0140س،یارد)تالبوت راد

 نیچن نیمانده ا یکه ظاهراً از آثار باق داشته اند زیگچ ن یآبرنگ رو ینقاش ان،یفاطم

 ریتحت تأث نات،ییگچ، چه از نظر شکل و چه تز یرنگ روآب یکه هنر نقاش دآییبرم

به  انیفاطماست که  نیهم اآن لیدل ،قرار دارد یهنر ساسان نیسامرا و هم چن یهاآبرنگ

اعتماد  ،یها به عنوان کارگزاران دولتدعوت، چه در بکار گرفتن آن نشرچه در  یرانیا عناصر

 یرهایاز نظر شکل و سبک موضوع با تصو یگچ در دوره فاطم یرنگ رواند آبداشته
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 یفاطم یها یژگیندارد. از جمله و یدوره، تفاوت چندان نیمنسوب به ا یبرق معدن یهانهیسفال

هاله نور دور سر،  -1 ن،ییلباس بدون تز-4نشستن،  قهیطر -0موارد اشاره کرد: نیبه ا توانیم

 -1،یقو اریبس یهاچهیماه -0مسطح،  یرهایتصو -5بدن انسان،  میدر شکل ترس یدقتیب -8

 (.440تا446: 0140)محمدماهر،یجانب ناتییتز

 چوب  یرو یکار کنده-3-3

. هنرمندان افتیتطور  یو گچ یچوب همانند نقوش سنگ یرو یکارکنده ،یدوره فاطم در

 ینوآور کیتوانستند به  یو انسان یوانیح ،یاهیبا اشکال گ یکارکنده یهاهیدر ساختن حاش

 کندیساخته شده است، داللت م یدوره فاطم لیکه در اوا یچوب یهالوح ناتییتز ابندیدست 

 نیدوره ادامه داشته است و ا نیبود در ا یوندوره طول زاتیّکه از مم لیما یکارکه روش کنده

 یهجر866بنا در سال دیهنگام تجد« االزهر»یکه به فرمان الحاکم برا یدرب ینکته از رو

 ناتییبه تز یادیموجود در آن، شباهت ز یاهیگ یها. در موضوعداستیساخته شده است، پ

 431تا 458)یعصر طولون یها. پس از آن، موضوعشودیم دهیچوب سامره د یرو یکارکنده

کردند  یدر سامره بود. دور یدوره عباس یازهایکه از امت یلیما یکارکنده یهااز روش زیه.ق( ن

نمودند؛ همان  یاهیگ یهابه موضوع دنیتر شروع به رونق بخشو هنرمندان با دقت هرچه تمام

 کی ینییتز هیآنها حاشرو آوردند. از جمله  ینییتز ناصربه عنوان ع یوانیطور که به اشکال ح

جفت سرِاسب که از دهانشان  کیو  یاهیقطعه عناصر گ نیا ناتیی. در تزباشدیم یدرب چوب

به چشم  قیو عم یاساس یکارآمده، به صورت کنده رونیب مهیکامل و ن یبرگ نخل یهابادبزن

ارت بود از رو به تکامل نهاد و آن عب یخاص کبه سب ی. در آثار دوره بعد، هنر فاطمخوردیم

که منظر  یچوب یهالوح نییدر تز یوانیو ح یدار انسانموجودات جان یریبه کارگ شیافزا

دوره  یاجتماع یزندگ یهااز گوشه یبرخ نیچنصاحب کاخ، هم یزندگ انگریآن نما ینقاش

 لیبود)اسماع یغرب کاخبخش  نتیاست که ز یلوح چوب 5آن  یهانمونه نیبود. بهتر یفاطم

مسجد االقمر به عمل آمده است  یکه در روبنا یعیبد ییهایکار(. کنده065و068: 0144علّام،

. در شودیم دهیبناها د یهاها، گنبدها، پنجرهسطوح محراب یگچ ناتییدر تز کیتکن نیا

و سه عدد از  ساختندیها را از چوب مها و محرابها، منبرها، اشکافقاهره آن زمان درب

که متعلق به مساجد االزهر،  یالدیمربوط به قرن دوازدهم م« قابل حمل یمحراب ها»گونهنیا

 )کونل، شودیم یقاهره نگهدار یهنوز در موزه اسالم باشد،یم هینفس دیالس ه،یرق یدیالس

 یکحکا یدار و صفحات چوبقاب یهالوح یدوره تعداد نیمانده ا ی(.از آثار باق00و05: 0104

آهوان که  لیها موجودات زنده از قبلوح نیوجود دارد. در ا هیعربشده است که در دار اآلثارال
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 ایدر حال ربودن آنها هستند  هانیها که شاهخرگوش ای برند،یدرنده برآنها حمله م واناتیح

 ینییتز ریتصاو نیاحتمال وجود دارد که ا نی. اشودیم دهیپرندگان همانند د یهاجفت

 (464: 0100 ،یگرفته باشند)حت نایشده را از سبک ساسان یکاردهکن

 یعاج کار -3-4

اندلس  یو آن به خاطر جعبه کشف شده در حوال شودیمنسوب م یهنر به دولت فاطم نیا

 یایاش نیتراهلل اشاره دارد. برجسته نیآن به امام معزلد ینقش بسته رو یاست که کلمات عرب

 وانات،یبه شکل ح ییایبوده است از اش عبارت -شودیبه آن اشاره م زیکه در ادامه ن -یکارعاج

ور حمله یبه و یریبه دست که ش زهین یادیّص ای لیبر ف یدر هودج یزنمنظره ندانسان مان

 نیهم یهاپارچه ایها سکّه یکه بر رو شودیم یساخته از عاج از همان اشکال یایاست. اش

 یعاج ییهاهیمصر، حاش در ی(. در دوره فاطم465: 0140)محمدماهره،افتی توانیدوره م

قالوون ساخته  مارستانیب یچوب یهالوح ناتییتز هیشب یو انسان یوانی،حیاهیبه عناصر گ نیمزّ

ها در شهر فسطاط به دست آمده است که در حال حاضر در موزه آثار قطعه نیاز ا یشد. بعض

نسبت داده  یه فاطمازعاج به دور ییبایز یهاهیحاش ن،یچن. همشودیم یقاهره نگهدار یاسالم

پر  یانهیو شکار بر زم یبرجسته که امرا را در مجالس شاد یتموضوعا ناتییشده است که با تز

 یچوب یهاها به موضوعمنظره نیشده است. ا یکارخاتم دهد،ینشان م یاهیگ ناتییاز تز

 یهاو صندوقچه یعاج یهااز بوق یاشباهت دارد. مجموعه ،یمنسوب به کاخ غرب یفاطم

است.  یارهیو انسان درون مناطق دا واناتیبه اشکال پرندگان، ح نیکه مزّ باشدیم یلیمستط

 عالم، لی)اسماعکردندیاستفاده م یچوب یهالوح یبرنشاندن رو یاز استخوان و عاج برا یگاه

 (.006تا061: 0144

 یخطاط -3-5

 ،یقمر یم و چهارم هجر/ سویالدیمربوط به قرون نهم و دهم م قا،یشمال آفر یهاقرآن

اند. کتابت شده یو به خط کوف یپوست گوساله در قطع افق یرو ک،یشرق نزد یهامشابه قرآن

پر  ییطال نییبا تز هاهیمحصورند، که در آن نقش ما یلیترنج مستط کیها در سرفصل نیعناو

که از  یگ نخلمعاصرشان دارند. نقوش بر یگچ بر ای یآثار چوب نییبه تز اهتشده که اغلب شب

هستند)باربارا  یمینوشتار قد نییاز تز یاند، انعکاسزده رونیب یخارج هیترنج به درون حاش

 (.04: 0141برند، 
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 افتیسقف مسجد الحاکم  ریموجود ز بهیمشجّر در کت یاز خط کوف ییبایز یهانمونه

مشجّر  یکوفخط  یریو به کارگ افتی شیافزا یخط ناتییتز تیاهم ی. در دوره فاطمشودیم

 یخط هیاز آن در حاش ییها. نمونهافتی )آراسبک( انتشاریاهیبرگدار  اشکال گ یهانیزم یرو

 یگچ ناتییاز تز ییبایز یهامسجد نمونه نیا یهادر پنجره داست،یجامع طالئع پ یهاطاق

که  را یهندس ناتییو تز یفاطم ناتییتز نیجامع حلقه اتصال ب نیا ناتییمشبّک وجود دارد.تز

: 0144عالم، لی)اسماعدهدینشان م افت،یانتشار  یشد و در دوره مملوک دایپ یوبیدر دوره ا

از آن دارد که ظروف مذکور را  تیفام حکا نیظروف زر هدو قطع یرو یسی(. خوشنو061

 نیو هم فهیشخص خل یمحتمالً برا یگریرتبه و د یعال یفرد یبرا یکیاند ساخته یسفارش

به  شد،یدوره ساخته م نیکه در ا هانهیسفال یدست کم بعض یسته را برابرج انیوجود حام

چهل و  شود؛یم دهید ییدعا یهاجمله املش ییهابهیظروف کت نیرساند. غالباً برایاثبات م

 باشد زینام خود سفالگر ن تواندیم نیبخت( دارد، اگرچه ا کی)ن« سعد»شش عدد از آنها امضاء

 (.40: 0145برند، لنی)ه

 یگرالسفّ -3-6

 یکارها ،یاسالم یهنرها یتمام انیهنرمندان مسلمان از م دآییکه از منابع برم چهآن

به  یسفال یهاظرف یرو ناتییکار تز یاند. در دوره فاطمانجام داده یگردر سفال یخوب اریبس

 یادیق زرواج و رون انیفاطم یدر دوره ی(. سفالگر068: 0111 ،ی)الرفاعدیظرافت و دقت گرا

معروف بود و در بغداد به کار « الستر»که به روش یاو نقره ییطال یهارنگ یری. به کارگافتی

 بردندیاز لعاب به کار م ینازک هیال ریدر قاهره الستر را در ز افت،یتداوم  زیدر قاهره ن رفتیم

 نییتز ی. به جز روش الستر که براکردیم دیروشن تول مهین یبه خاکستر لیما یکه رنگ

ظروف به صورت برجسته  نییهمچون تز یگرید یهامتداول بود روش یدوره فاطم درظروف 

 نیتراما بعدها مصر به صورت مهم شد؛یتمام ظروف پوشانده م یلعاب بر رو هیال کیبود که 

 یسفالگر یهاکوره نیتر(. مهم044: 0114 ش،یبدون لعاب درآمد)گشا یهاکننده سفال دیتول

هنر پرداخته  نیهم به ا ایممکن است که در مصر عل یداشت، ول دقاهره وجو یگیدر همسا

و آلبرت  ایکتوریدارد، در موزه و نیزر یبا جال یشیکه آرا بایو ز فیظر یگلدان ژهیباشند به و

سفال به دمشق انتقال  دیمرکز تول یسلسله فاطم ییگرفتن فرمانروا انی. با پاشودیحفاظت م

 شتریدار بر گردن کوزه، که بسوراخ یلترهایبا ف لعابیب وزهگونه سفال، ک کی نیچنهم افتی

و  064: 0140 س،یخود را در مصر حفظ کرد)تالبوت را تیداشت، اهم عیبد یهاشیآنها آرا

061.) 
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. شدیم یرویپ یرانیا یهااز نمونه گرید یهنرها یچون برخهم ،یفاطم یصنعت سفالگر در

گونه همه یگران مصر. صنعتدیرس یدر مصر به درجه عال یسازالصنعت سف یدر دوره فاطم

. ظروف نمودندیاز آنها چنان نازک بودند که شفاف م یکه برخ ساختندیم نیسفال یهاکوزه

 ینییآن طرح تز یشده که رو دهیپوش دیساخته شده و با لعاب سف فیظر یجالدار دوره فاطم

ها ها و بشقاباز کاسه یاریاست. بس دهیان نقش گردشفاف و درخش یاقهوه ای ییطال یبا جال

 )چلونگر، دنددرخشییشده بودند، چنان که مانند اطلس موجدار در نور م دهیپوش نیبا رنگ زر

0136 :046-013 .) 

 یگرشهیش -3-7

کار  یاما با رو ؛هنر عالقه نشان داد نیبه ا ینقاط اسالم ریاز سا رترید یدوره اسالم مصر

و  فیظر اریبس یهاشهیکرد و از آن پس، ش دایپ یقابل توجه شرفتیپ ان،یآمدن فاطم

دوره  نیشده به وجود آمد. از ا یلعابدار نقاش یبا مواد معدن ایشده  یطالکار یبهاگران

ها و ها، بشقابها، عطردانپاشها، گالببرجا مانده مانند: کاسه یاریبس یاشهیش یهافرآورده

که به خاطر استحکام آن، هنوز در  ییشده و بلورها یطالکار یهاشهیتر از همه شمهم

 نیّمز یاشهیش انیدر دوره فاطم انی(. مصر060: 0111 ،یموجود است)الرفاع یغرب یساهایکل

با افزودن  زین ناتییتز نیاند. اگوناگون ساخته یهافشرده با رنگ مدره ایبرجسته  یهابه گره

 یکاش ناتییکار از تز نیو ا دآییح به شکل نقطه درمسط یبر رو یرنگ یهاشهیش ریخم

 نیباتریاز ز یکیاست.  دهیکه در بلغارستان به اسم هزار گل معروف بوده، اقتباس گرد یاشهیش

ها ظرف نیساخته شده و ظاهراً ا یکه از بلور سنگ یاشهیظرف ش ،یآثار هنرمندان دوره فاطم

قطور  یاشهیش یهاساختن ظرف ،یدر دوره فاطمشده است.  هیهد یفاطم یاز خلفا یبه بعض

. افتیداشت، رواج  ینیسنگ که مخارج سنگ یبلور یهاظرف یپراکنده به جا ناتییبا تز

 نینسبت دهند و ا یمصر در دوره فاطم هها را بظرف نیساختن ا دهندیم حیدانشمندان ترج

 باشدیم یفاطم یسنگ نیربلو یهاظرف ناتییجاندار آنها با تز ناتییبه خاطر تشابه تز

 (.008و001: 0144علّام،  لی)اسماع

 جادیبرش بر آن بود. روش ا جادیا ایو  شهینقوش برجسته بر ش جادیبه صورت ا زیدوره ن نیا

 یاشهیظروف کاسه و فنجان ش یبود که بر رو بیترت نیبد شهیش ینقش برجسته بر رو

نقش به  جهیو در نت کردندیقالب حک مدر  یرا به صورت منف ییهاذوب نقش مهیدرحالت ن

عمدتاً عبارت بودند از  شهیش یرو یها. نقششدیظاهر م شهیش یرو برصورت مثبت)برجسته( 

از  یازهیبا آم واناتی( ح044: 0114ش،ینقوش پرندگان)گشا ژهیو به و واناتیح ،اهانیگ
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اند تا شده ری، تصوائه طرحار یکه برا عتیطب اندنینما یمتقاطع، نه برا یو هاشورها یزنرهاشو

و کامالً متفاوت با  یالیو خ میحج اریبس یپرداخته موجودات شنق رانیکه به خصوص ش ییجا

مصالح،  یدرخشان نیچن. همرسدیبه نظر م دهیتراش یها شهیآنها در ش یو خط قیدق یاجراها

 دیپد ییفضا یهایانخوکرده و ناهم تیبودن آنها را تقو یواقع ریتراش آن، حس غ وهیش یو حت

 ایآن محدّب است  یهااز قسمت یکه بعض ابدییدر نم ولکه نگرنده در نظر ا یآورده به طور

 یهاشهیاز ش هم یرواج داشت. نوع زین یبلور تراش ،یدر مصر دوره فاطم نیمقعر هم چن

 وریاز ز یتاز آن دوره، معروف بود که آن را با قطعا میضخ ای( کی)سمشهیشده به نام ش دهیتراش

که معروف به  شهینوع ش نیاز ا وانیل دوازده. در حال حاضر، کردندیم نییو جواهرات تز

 (.483و484: 0140نگهاوزن،یهستند در موزه آمستردام هلند موجود است)ات یقدس یهاظرف

 (ی) برنزکاریفلزکار -3-8

(. 065: 0140س،یاز شرق الهام گرفته است)تالبوت را انیمصر دردوره فاطم یبرنزکار

مصر درآن زمان از نظر  یهاشرفتی. از پدندیآفر یادیآثار ز یو فلز کار یدر برنز کار انیفاطم

ها، گوزن رها،ی، شهانیفیشده گر دهیتراش یکرهایاز پ یداشت. تعداد تیاهم اریصنعت برتر بس

بخورسوزها و  ،عاتیاز پرندگان به شکل ظروف ما یگریگوناگون و انواع د یااندازه رها دعقاب

به دست آمده، به صورت آشکار از  واناتیح کریاز پ یمانده است. شمار یظروف باق یهاهیپا

 یهاطرح یسطح یزنو قلم یاست حکاک رفتهیپذ ریو صدر اسالم تأث یمشابه اواخر ساسان اءیاش

. گرفتیم انجام انیو... در همان حدود سبک فاطم هالیها، قندها، سطلبشقاب یبر رو ینییتز

و  ایتالیا یزایاکنون در پبا سرِ عقاب  است که هم یاعصر مجسمه نیا ینمونه آثار برتر نیبهتر

 یو طرح پرکار یبا خط کوف ییآن دعاها یمتر است. رو یسانت 45و قطر آن 065آن  یبلند

 هنر فلز یهایژگیاز و آمد،یبه عمل م ادیکه با مهارت ز واناتیح یحنقش شده است. طرا

به عنوان لوازم  یآثار فلز نیاز ا ی(. برخ483: 0140نگهاوزن،یاست)ات انیدوره فاطم یکار

 یها هم از رواز آن یها. ساختن بعضو ظرف هایمورد استفاده قرار گرفت، مانند برق یزندگ

مانند  یاهداف خاص یبرا ییهاداشت و ظرف ینییتز جنبهنبود؛ بلکه تنها  ینیهدف مع

 انیفاطم یهانهیساخته شد. گنج یبرنز ریبه شکل ش یآب و گاه دنینوش یبرا ییهاتُنگ

بها بوده است که هنرمندان گران یهاو جواهرشان به سنگ ییطال یورهایاز ز یاریبس یدارا

انگشتر،  یفسطاط تعداد یهابخشند. در خرابه نتیز نایرا با م یآثار فلز نیاند اتوانسته

شده است و مالحظه  دایپ یاهیگ ناتییطال منقوش به تز زیرنهینقره و س ،ییگوشواره طال

اقتباس  یکه از تاج ساسان ییهاها را به شکل هاللگوشواره نیا یکه هنرمندان فاطم شودیم
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 انهیخاورم یکه از هنرها یناتییبه تز ورآالتیز یگاه ن،یچناند. همکرده یزیرطرح ده،یگرد

 (.000و  006: 0144علّام،  لیاسماعاست) دهیگرد نییگرفته شده، تز میقد

 یدر ط یتوانمند یجا سنّت فلز کاربود که در آن سینف یکارفلز یاصل کننده دیتول مصر

قطعه  کی یاصل نیسرزم صیتشخ یوجود داشته است؛ اما گاه ایو اسپان انیقبط تیحاکم

ازجمله  شوند؛یم نییتز یکاراست اغلب با کنده یفلز یاژهایآل هیکه برپا یمشکل است. آثار

ها، گردانسوزها، آببخور زان،یآو ستاده،یا یهامتنوع، چراغ یهاشکل رکوچک د یهاچراغ

 هیشب دهیخم ییهاها که دستهاز مشربه یکه گروه شودیها)تُنگ ها(. تصور مها و مشربههاون

که  نینورانند. با ااکثراً به شکل جا اءیاش نیعالمت سؤال دارند، دستاورد هنر مصر بوده باشد. ا

جواهرات  یهاقطعه یبعض ینمانده است، ول یباق یاثر چیه انیطالو نقره فاطم یها نهیاز گنج

 (.01و  00: 0141اند)بارابارا برند،دوره نسبت داده نیرا به ا یکارلهیم

 یپارچه باف -3-1

 نیبود. در ابه اسم دور الطراز ممتاز  یبافندگ یهاکارخانه ادیبه رونق ز یفاطم دوره

جلوه زرق و برق  ،عالقه خلفا ،سبب توجه نیا ،شدیبافته م ییبهاگران یهاها پارچهکارخانه

ها گوناگون به آن یهاطرف بزرگان و رجال دولت به مناسبت که از ییهاو خلعت شانیهالباس

 شانیهاواقع بود بافته ایکه در طرف در یمخصوص یهابوده است. کارخانه شد،یم هیهد

شهرت داشتند.  یزربفت بود که به ظرافت و خوب ریو حر یکتان یهاپارچه نیهاتربگران

 نیچنهم د،گردییصادر م رانیو به کشور ا شدیبافته م دیدر شهر صع یپشم یهاپارچه

 یهاکارخانه یهابر پارچه یدوره فاطم یها، پارچهشدیم فتهروپوش کعبه، هرسال در مصر با

 (.411: 0105ماند،ی)دافتی یدر مصر برتر یعباس دوره یبافندگ

اند و نمونه مانده یباق یشمیابر رازیت یهابا خط نوشته یکتان یهااز پارچه یتعداد باًیتقر

 یه( است که در خط نگاره آن نام المستعل836ای 830ها پوشش چهره سنت آن )پارچه نیبارز ا

. شودیم یدارسنت آن نگه یسایدر کل یبمناس وهیپارچه به ش نینگارش شده، هم اکنون ا

موضوع را  نیباشند، ا یاسیس ای یمفهوم مذهب کیحامل  توانندیمنسوجات م یهایراحط

(. مصر از 03و 04: 0141کرد)بارابارا برند، افتیدر لیسیس یهاصراحتاً در مورد نورمن توانیم

دارد.  یکهن یذا سنّت پارچه بافبود، ل یدر صنعت پارچه باف یمهم اریها مرکز بسدوره فرعون

 ینساج یو اداره واحدها تیریمتأثر از نحوه مد یتا حد ون،یدوره فاطم یاسالم یاجاما نس

مشخص شده  هیبافت آن در حاش خیکه نام و تار یطراز ای رازیاست. پارچه منسوب به ت یعباس

ساخته شده،  یهابر پارچه. عالوه کردیرقابت م یروم شرق یهابا پارچه تیبود. از لحاظ مرغوب
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روش که از ادوار کهن مورد استفاده بوده  نیشد. ا دیو تول یثابت هم طراح رنگبا  یمنسوجات

 ساندنیمقاوم مانند موم و پس از خ یااز پارچه با ماده یهااست، عبارت بود از پوشاندن بخش

 یها. پارچهشدیم دیبدون رنگ تول ایبا رنگ  ایها آن در رنگ و بسته به مورد آن، طرح

از دوره و رنگ استفاده شده، ممتاز و مشخص بود  یبه خاطر غنا و گونه گون زیشده ن یگلدوز

به  نیّمز یاهیها با حاش(. معموالً پارچه043: 0114ش،ی)گشاافتی تیبه بعد اهم یخلفا فاطم

ر تمام و د دیگردیم نییشکل تز یضیب ایبه شکل چشم  ای یمکرر شش ضلع یاشکال هندس

را از باال و  هیحاش نیپشت به هم وجود دارد. ا ایروبه رو  لبه شک وانیح ایآنها شکل پرنده 

کم و فشرده بود،  ینییتز یهاهیامر حاش ی. در ابتداردگییدربرم یبه خط عرب یهابهیکت نییپا

 مشهور گشت به نام طراز زین هیحاش نیو تعداد آنها فراوان شد. ا افتیبر اثر تطور توسعه  یول

نقشه جهان بافته شده از  رینظ ان،یفاطم ییتماشا یهانهی(. گنج005: 0144علّام، لی)اسماع

 نیاند، در امشخص کرده شمیاز طال، نقره و ابر یاکه هر قسمت آن را با نوشته یآب شمیابر

اثر  نیا ندگوییداشت. م یخاص یبرجستگ ان،یفاطم یجاه طلب ییاهداف غا نه،ینقشه مکه و مد

است که در  یاگر،شمسهینار ارزش داشته است. شاهکار دید 44666ه.ق بافته شده 151که در 

مانند که با پودر  دیپارچه خورش نیاند. اکعبه بافته یالمعز برا فهیه ق، به دستور خل 101

از آنها خود  کیشده که هر یمشبک کار ییطال یهاچهیمشبک پرشده، مشتمل بود بر گو

از سوره حج با  ییهاهیو کل پارچه را آ داشتهیتخم فاخته را نگه م یبه درشت دیپنجاه مروا

پر « ترهرچه درشت یدهایمروار»را با اتیدربرگرفته و فواصل آ یزمرد به طور مناسب یهادانه

 توانستیبرخوردار بود و م اریبس یو از ارزش ماد زیانگکه غالباً شگفت هانهیگنج نیاند. اساخته

 تینشان دادن قدرت ملوکانه حائز اهم یبرا یبزارو به عنوان ا کیپلماتید یاینوان هدابه ع

 (00و 05: 0145برند، لنیباشد)ه یاسیس

 هیته انیمعروف است در مصر توسط قبط لکیچاپ س ای یزنکه اکنون به نام قلم یهنر

راگرفتند و به اروپا آن  یاز مصراسالم انیبیآموختند و صل انیو مسلمانان آن را از قبط شدیم

خاطر داشت  دیداشته است. با یصنعت چاپ نقش اساس شیدایدر پ رسدیبردند که به نظر م

 اند.دانسته گریتر از منسوجات درا مرغوب یمنسوجات دولت فاطم ییکه تاجران اروپا

 یتوانست جلوه خاص قایدر مصر و شمال آفر انیفاطم یو دست فهیظر یهنرها یطورکل به

 ریو غ یاسالم یکشورها یهااز موزه یاریباشکوه آن روزگار بدهد که امروزه بس یها یابه بن

را در دل خود  یتیو حکا خیتار کیکه هر یدست یپُر است از همان هنرها ییو اروپا یاسالم
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در  یقمر یچهارم تا ششم هجر یهاست از روزگار پرعظمت اسالم در قرنیانداده و نش یجا

 (.110: 0105ت،)دورانیدولت فاطم

 جهـینت

است چه،  تیحائز اهم یخیو تار ییایبه لحاظ جغراف انیهنر، دوره فاطم خیتار دگاهید از

شرق و غرب،  انیاست م یخاندان در جهان اسالم به لحاظ زمان و مکان پل نیا یهنر و معمار

اسالم که  و هنر نسبتاً متفاوت شرق جهان یدمشق و سپس هنر عباس انینافذ امو ریتأث انیم

. افتیگسترش  پنجم هجری قمری/ یازدهم میالدی،در قرن  انیسلجوق تهاجم یریگبا اوج

 الیاست م،یقد اریهزار ساله از دوران بس راثیبا م ترانهیبودند که بر حوزه جنوب مد انیفاطم

از  یکی یو فرهنگ یفکر یهاتیموفق ،. دوره حکومت آنان از جهت دستاوردهاافتندی

 است. یخیتار یهادوره نیتردرخشان

فراتر از محدوده  یابر گستره ییایاز لحاظ جغراف انیو فرهنگ فاطم یعلم ،یفکر یهاسنّت

 لیتبد یاز مراکز فرهنگ و هنر اسالم یکیآنان به  یهاها بود. قاهره بر اثر کوششحکومت آن

و  ینییتز یرهادوره از نظر هن نیبه صورت کانون تحقق و علم درآمد و مصر هم در ا ،شد

 برجسته در جهان اسالم به دست آورد.  یتیموقع یدست عیصنا
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 9 بیگیاعظم ساالری شور

 

 رالعلومعلمی عالمّه سیدمحمّدمهدی بح زندگی گذری بر
 

 دهـچکی
 ید مهدمحمّ یدس القدریلعالم جلزندگی  های گوناگوناله حاضر به بررسی جنبهمق

ق، 9954است، در سال 7که از نوادگان امام حسن مجتبی پردازد. ویمی العلومبحر

ول زندگی، سفرهای کرد. عالمه درط درکربال به دنیا آمد و از کودکی آموختن را آغاز
ن و مکه مکرمه داشتند که حاوی آثار و برکات فراوانی بود و به خراسا ارزشمندی

بزرگان و علما در یگانه روزگار بودن وی به جهت علم و درایت اتفاق نظردارند. ایشان از 

ر زمان خود بوده که پس از رسیدن به مقام مرجعیت، جامعه اسالمی را افراد مدیر و مدبّ
 سامان بخشید.

 های ایشانوک، اشعار و مرثیهنجفیه، رساله سیر و سلالتألیفات وی از جمله دره
بعدی اگرچه اندک اما عمیق و پربارند. بررسی زندگانی سید بحرالعلوم، نشانگر تک

نبودن وی و توانمندی علمی بسیار اوست و اینکه مسلمان واقعی باید دینش کاربردی 
توصیفی، از طریق  -دیبوده و دیگران را به فیض برساند. این مقاله با رویکرد کاربر

 ای به نگارش درآمده است.آوری اطالعات کتابخانهجمع

 

 

 :واژگان کلیدی
 های عرفانی، جایگاه علمی.سید بحرالعلوم، اندیشه

 

 

 

                                                 
 ،آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرادانش.  0
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 هـمقدم 

 یر راه زندگگروشن یچون چراغاند که همظهور کرده یدرخشان یهاچهره خ،یدر طول تار

مردان  یزندگ وهیاند. شناخت شرهنمون شده یاهداف متعال مردمان هر عصر بوده و آنان را به

 یرا همت قتیحق ندگانیم نموده و جوو کمال، مصمّ لتیراه فض مودنیبزرگ، انسان را در پ

 یمحمد مهد دیمردان، سبزرگ نیاز ا یکی. دیمایخالصانه آنان را بپ لوکتا راه س بخشدیم

را در  شانیاستاد و امثال ا نیا دیجوان ما با و نسل باشدیمعروف به بحرالعلوم م ییطباطبا

 . ندیاستفاده نما یو آثار و هاشهیخود قرار دهند و اند یو عمل ینید یعرصه تفکر و عمل، الگو

بزرگوار است. سخن  دیس نیا یهاشهیو اند یدر زندگ یشمه و گذر انگریب پژوهش حاضر،

 انیبن بیتخر یان در پکه با رنگ عرف یدر روزگار ل،یبدیب یگفتن از عارف

از  یریالزم به شمار رفته و الگوگ یاست، امر تیافکار جوانان طالب معنو فیاجتماع و تحر

 است. دیمف، بسیار یانسان یدر راه کسب فضائل واال شانیا یزندگ

 امهعلّ یگذرا به زندگ ینگاه -9  

 والدت  -9 -9

 کیدر یامام حسن مجتباز نوادگان  ،ییطباطبا یمرتض دیفرزند س ،یمهد محمد

 یه. ق پا به عرصه هست 0058در شب جمعه از ماه شوال  زگاریو پره یخانواده روحان

 (. 54: 0146قم،  هیاز پژوهشگران حوزه علم ینهاد)جمع

 دانیشه ادیس آن با که نام مقدّ یشهرکربالی حسینی متولّد شد؛ عالم بزرگوار در  نیا 

: 0183 ،یه. ق واقع شده است)محالت0404ر سال در نجف اشرف د یو رحلت و ختهیآم

0/804.) 

 خاندان بحرالعلوم -9-2

 دیاند: سآورده نیچنانیمتق یمحمد تا موال دیاو را از جدش آقا س فیشر نسب

بن حسن بن  ریام نیالدجالل دیمراد بن شاه اسداهلل بن س دیبن س میعبدالکر دیمحمدبن س

بن عباد بن ابوالمکارم بن عباد بن ابوالمجد بن عباد بن  لیبن اسماع نیالدبن قوام نیمجدالد

 میبن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن ابراه یبن عل اهربن حمزه بن ط یعل

 یبن امام حسن مجتب یغمر بن حسن مثن میبن ابراه باجید لیملقب به طباطبا بن اسماع

 (.016ق: 0803 ،ی)نورطالبیابن اب یبن عل



  53سیدمحمدمهدی بحرالعلومی عالمه زندگی علمگذری بر 

 

 رابوطالبیداماد م یامه بحرالعلوم( آمده است که وعلّ )جدّیمحمدبروجرددیح حال سشر در

دختر مالعبداهلل  رابوطالبیاست و همسر م یداماد مالصالح مازندران ر،یکب یپسر بزرگ ابوالمعان

از دو سو  یدمرتضیاول بوده است، پس بحرالعلوم و خاندان او از فرزندان س یفرزند عالمه مجلس

محمد  دیپدر س میعبدالکردیس یطرف از (.3/413: 0140،ی)دوانرسدیاول م یه مجلسبه عالم

 یبروجرد اهللتیمرحوم آ قیطبق تحق رونیبوده است؛ از ا یداماد مالمحمد صالح مازندران

شرح  لی/ذ04)همان،رسانندیاول نسبت م یخاندان او و عالمه بحرالعلوم از سه سو به مجلس

 (.ییطباطبا دمحمدیس

 :نگاردیم؛ یقم محدث
دوم  یاول و مجلس یاز اجداد خود به مجلس یبحرالعلوم از طرف بعض دیس»

 یبن ابوالمعان رابوطالبیدختر ام -شانیمادربزرگ ا -مادر پدر بحرالعلوم رایز رسد؛یم

عبداهلل بن  یبن مول ریدختر ابوطالب دختر مالمحمد نص ،یبود و مادر و ریکب

است که از  یدختر مالمحمد صالح مازندران رابوطالبیام راداست و م یمجلس یمحمدتق

اول  یاول بوده است. پس عالمه از دو طرف به مجلس یمجلس یمالمحمد تق گمیآمنه ب

حساب  یو یدوم دائ یاو و مجلس یاول جد مادر یمجلس انیب نیبه ا شود،یمتصل م

 (.0/801: ی)محالت« شودیم

 امهزمان علّهم یهادولت -9-3

که از  انیدر زمان بحرالعلوم، از روزگار تولد او عبارتند از: سلسله افشار رانیو شاهان ا انیلوا

و بعد از آن حکومت به  افتیق ادامه 0006ق شروع شد و تا سال 0084نادر شاه افشار از سال 

ق بر مسند 0001خان زند بود و در سال  میکه مؤسس آن، کر دیرس انیدست سلسله زند

رفتارتر و خوش ترستیزعادل، ساده گریرا نسبت با شاهان د خانمیکر خ،یتار .تقدرت نشس

از سلسله زند، قاجاران به حکومت پس  ق درگذشت.0031در سال  یو ؛کرده است یمعرف

او را از شاهان  سانینو خیق بود، تار0463دخان قاجار و در سالامحمّقکه اول آنها آ دندیرس

 ن،یقرار داشت)مع یکشور عراق در تصرف دولت عثمان ،یمهد دیار سروزگ در .انددهینام زیخونر

 نیسلطنت داشت و مؤسس آن عثمان بن طغرل و آخر ریصغ یای( که در آس0/51: 0144

 دوم است. زیپادشاه آن عبدالعز

 نیا ،جهان است انیعیو پناهگاه ش نانیخاندان بحرالعلوم در عراق مورد اطم یهاخانه

فضائل  یپارسا و دارا ه،یگرانما ینامدار، مجتهدان ییفقها خ،یم در طول تارخاندان بزرگ و محتر

 (.51و 50: 0140لو،  یداشته است)عل میفراوان به امت اسالم تقد یاخالق یایو سجا
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 نیافتخار ا نیشتریمعروف و پرآوازه نجف اشرف است و ب یهابحرالعلوم از خانواده اکنونهم

)ابن باشدیمعروف به بحرالعلوم م ،یطاطبائ یمحمد مهدبزرگوار  دیخاندان معظم از س

 (.0/160ق: 0845شهرآشوب، 

 امهعلّ مهم یسفرها -9-4

 به نجف اشرف سفر -الف

مشرف شد. سپس  یاسالم هایه.ق به نجف، حوزه بزرگ دانش0003بزرگوار در سال  دیس

، درس حکمت و فلسفه ابوالقاسم مدرس رزایآقا م شیها پبه کربال بازگشت و در خالل آن سال

در آخر سال  دیبحرالعلوم درس اصول و فقه را فراگرفت و  س دیدر نزد س زین میآموخت، آن حک

و بعد از  دیخود برگز یشگیبه نجف اشرف رفت و آن شهر را وطن هم گریه.ق بار د0003

 (.14: 0140لو،  ی)علدیفرزانه گرد یو دانشور هیفق یو کوشش فراوان، عالم یو سع التیتحص

 یسال تجاوز نکرده بود، ارشاد و رهبر16که سنش ازیبحرالعلوم در نجف در حال یمهد دیس

به امور فقرا  د،ورزییاشتغال م فیو تأل سیحال که به تدر نیمسلمانان را برعهده گرفت و در ع

 دکریمردم را حل و فصل م یکرده و مسائل و مشکالت اجتماع یدگیرس زیو مستمندان ن

(www.Andisheqom.ir.) 

 سفر به خراسان -ب

 یگذاشته شده و همزمان در ذ دیبه عهده س یسالگ یامت در سن س تیو مرجع تیهدا

 شانیدعوت شد. ا رانیو مراجع عظام آن وقت به ا رانیا یعلما یبعض یه.ق از سو0040القعده 

ز نجف خارج ا رانیبزرگ ا یبا علما دارید یو برا1مرقد امام رضا ارتیدر آن سال به قصد ز

 (.481و 3/484: 0140 ،یشد)دوان

بدرقه  یبزرگ به سمت خراسان همه طبقات مردم برا دیس نیهرحال، در وقت حرکت ا به

مشهد مقدس نمودند،  یرا راه شانیبار احسرت یهاو با اشک ختندیر ابانیبه کوچه خ یو

از محضر  یاریبس یاه فضالر ریدر کرمانشاه نمودند، در مس یدر راه سفر به خراسان توقف شانیا

خراسان و  یشد، اهال کیزدنو چون به آستان مقدس امام هشتم دندمند شبهره شانیا

از ورود  پسرده و قدمش را مبارک شمردند و به عمل آو یاز و یشهر استقبال پر شکوه یعلما

قامت کرد. مدت ا داریو اقشار مختلف مردم د یاسیس ،ینید ،یطبقات علم یبه مشهد باتمام

: تایب ،یعامل نیاند)امذکر کرده سال هفت یسال و بعض ی ششرا در خراسان بعض یو

06/053.) 
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از عمر خود را  یالحظه ،یعلم یدارهایدر مدت اقامت خود در مشهد، عالوه بر د دیس 

در  یخراسان یاصفهان یمهد رزایم دیبه درس استاد شه زیبلکه در آن سفر ن نگذراند، هودهیب

برد. لقب بحرالعلوم از زبان  یفراوان هایو کالم قدم گذارده و از آن مرد بزرگ بهره دیعقافلسفه، 

: 0110 ،یشیبخشا یقیگفته شد)عق یطباطبائ یمهد دیبار به س نینخست یبرا تاداس نیا

431.) 

در  یشگفت زده شده بود، روز (یمهد دیکه از هوش سرشار شاگردش )س یاصفهان یرزایم

از آن  و(« یعلم هست یایتو در یانما انت بحرالعلوم)به راست»به او گفت:  درس خطاب یاثنا

معروف و مشهور  یهالقب مشهور شد و امروزه خانواده بحرالعلوم از خانواده نیبه ا دیلحظه س

نه قبل  یبس، که کس نیهم دیافتخار س یبرا». صاحب روضات گفته است:باشدینجف اشرف م

 (.11: 0140لو،  یعل«)لقب ملقب نگشته است نیااز او و نه بعد از او به 

 سفر به حجاز  -ج

مکه مکرمه شدند و استقبال  یه.ق راه0031خانه خدا در اواخر سال ارتیبه قصد ز دیس

موجب شد که به مدت دو سال در آنجا  یاله یهاتیلسؤوبه عمل آمد. احساس م یاز و یانیشا

در علم کالم، طبق  یل مجلس درس و بحث ودو سا نیدر کنار خانه خدا توقف کند و در ا

 روانیچنان مسلّط بود که هرکس از پ گفتیرا که م یو هر بحث دمذاهب چهارگانه دائر بو

 هی. او دو سال را با تقزندیآن مکتب حرف م یهالیدل یاریکه به  کردندیمذاهب تصور م

مذهب  ف،یند و بعد از انجام وظاخود را به انجام رسا فیتا در طول اقامت خود تمام وظا دیگذران

خبر اظهار مذهب  یرا در اواخر توقف در مکه اعالم فرمود، وقت -بودن یدوازده امام عهیش -خود

مناقشه و بحث را  ،ختندیاز اطراف و اکناف به دور او ر دیرس گریمذاهب د روانیاو به گوش پ

 یهالیبا دل کرد و همه آنها را دایپ یآنها برتر یشروع کردند و او با دانش گسترده خود بر تمام

 (.14،)همانساختاسالم مجذوب  قتیحق یبه سو یو منطق یقو

 دیآرام گرفتن روح س -9-5

 ینداشت و گفته شده به سبب سمن مفرط)چاق سیبود توان تدر یعالمه بحرالعلوم، مدت 

نزل به مطالعه و و ارائه علوم وا مانده بود و در م سیخفقان از تدر یماریاز اندازه(و ب شیب

و امامت را داغدار و  تیوال فتگانیسرانجام با غروب خود قلب عاشقان و ش د،گذرانییم سیتدر

 (.186: 0144 ،یریمجروح کرد)آزاد کشم
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گفته  ایدر ماه رجب  0404ننموده بود، به سال  یاز پنجاه وهفت سال سپر شیکه ب شانیا

گرفت؛  انیآش نیفت و مرغ روحش در خلد بربرتا یفان اریرخ از د حجهیذ 48شده احتماال 

. آقا احمد شاگرد عالمه نامدار که روز شانیاستاد گرام یبهبهان یهفت سال بعد از آقا یعنی

بوده است، در مرآت االحوال  انیحضور داشتند و از هرکس بهتر ناظر جر فدر نج یرحلت و

 :سدینویم
بود.  دایآثار محشر هو بهیکبار در آن بلده ط یآن سرور علما یروز عزا»

و هم به « بودند قرارییدر ب یو ادان یاعال ،یو جوان جار ریپ دهیاشک از د البیس

 دیو دخترش که همسر عالمه س وگفته آقا احمد موقع رحلت عالمه فرزندان ا

به حج رفته بودند و لذا در مرآت  یقم یرزایمرحوم م یمحمد مجاهد بود به همراه

 اشمکرمه رهیو همش دمحمدرضایبعد از وفات آن جناب آقا س:»سدنوییاالحوال م

حجاج از مکه معاودت  ری( و سای)قمیابوالقاسم چاپلق رزایجناب م عالی اتفاق به

را  عهیش یایگذاشت و دن قیعم یبحرالعلوم در عالم اسالم اثر گذشتدر «. کردند

 یچه شاگردان بزرگگذاشت. اگر پدریب یرا مدت هیعلم یهادر ماتم فرو برد و حوزه

بود.  یبحرالعلوم خال یباز جا یماند، ول ادگاریجعفر کاشف الغطا از او  خیمثل ش

 داریناگهان ب نیاز خواب سنگ ایگو د،یبه گوش مردم رس دیخبر درگذشت س یوقت

چون  یخبر را به مردم رساندند، مردم در گوشه و کنار منزل و انیشدند، جارچ

مدرسه  یوا یا»بلند بود که: ادهایگفته و فر تیلتس گریکدیمرغ پرشکسته به 

 . «رفت ایاخالق بسته شد، معلم عرفان از دن

با عامه نیرالمومنیمدر صحن مقدس ا یشهرستان یمحمد مهد رزایقدر، معالم گران

 یرا در مکان شانینماز کردند و بعد از نماز، بدن مبارک ا دبحرالعلومیمبارک س کریبر پ نیمؤمن

: 0140 ،یگفته بود حمل کردند)دوان زیاز دوستان ن یکرده بود و به بعض تیندش وصکه به فرز

3/453 .) 

ه.ق( دفن 806ی)متوفایطوس خیاظهار کرده بود دوست دارد در جنب مرقد ش یدگرامیس

که به  ای¬در حجره یرا در مسجد طوس شانیجهت ا نی( به هم065: 0140لو،  یشود)عل

مقبره  نی(. امروزه هم3/453: 0140،یدند)دوانکرد مدفون فن خود مشخص فرموده بوجهت د

 (.www.Andisheqom.irو بحرالعلوم معروف است) یبه اسم مقبره الطوس
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 امهعلّ یو نقش اجتماع یعلم زندگی -2

 استادان -2-9

بزرگوار،  دیاز محضر اسات شیخو یدوران زندگ یدر تمام یطباطبائ یدمحمدمهدیس عالمه

 :گرددیم انیب شانیدر مورد ا یارا نام برده و خالصه دیاستادان س دامها بهره جست. در

 ینجف یبروجرد یطباطبائ یمرتض دیاهلل س تآی -الف

شرکت کرد و از درس  یدر دروس فقه و یمدت دیاست که س دیاستاد س ننخستی شانیا 

 امیا یبعد از سپر یمرتض دیبرد. س یفراوان یهابود بهره یدرپدر که همراه با محبت و مهر پ

 یبروجرد، وطن اصل اریکربال و نجف به وطن بازگشت و در د دیو استفاده از محضر اسات یجوان

ه.ق به 0033شد. عاقبت در سال  نیآنجا شد و از بزرگان آن سرزم ینید اموردار پدرش، عهده

 0468خود قرار داد و در سال  یشد و آنجا را وطن دائم اممقینجف بازگشت و از استادان  عال

 (.06/003:تایب ،یعامل نی)امافتیه.ق وفات 

 ی( بهبهاندیاهلل محمد باقر )وح تیآ-ب 

از نظر  یکه مقام و باشدیمعروف به استاد کل م یبهبهان یآقا د،یجسته ساستاد بر نیدوم 

فرا گرفت.  یدرس اصول فقه را نزد و یددمهی. سستین دهیپوش یو تقوا بر کس لتیعلم وفض

به کربال رفته  لیتحص یه.ق( و ساکن بهبهان بود، پس برا0004متولد اصفهان) یبهبهان اهللتیآ

ا در رنیامام حس یگرفت به وطن بازگردد، اما شب میتصم یماد یخاطر تنگنا بهو بعد 

. پس «یبرو رونیمن ب از جوار من و شهر ستمین یراض»که خطاب به او فرمود: دیخواب د

 وعیدر زمان ش شانیماند. ا دانیمنصرف شد و در کنار مرقد ساالر شه رانیاز رفتن به ا دیوح

عالم بزرگ  نیدر انزوا قرار داشت. ا هااجتهاد و اصول در حوزه کرد،یم یزندگ یگریاخبار

مجتهد بزرگ  یوهگر تیآغاز نمود، منجر به ترب هانیرزمیها و زدرس اصول فقه را در سرداب

 زیبه استاد کل ن یاست. علت لقب گرفتن بهبهان یطباطبائ یمهد دیکه از آن جمله س دیگرد

در  شانیبود. ا عهیکننده مکتب اجتهاد، فقه و اصول ش ایمجتهد و اح یادیگروه ز تیترب نیهم

 انیب شاگردانش یبرا نیشیرا به روش بزرگان اصول پ یفقه استدالل ها،یبرابر جمود اخبار

 ،یمالمحسن کاشان حی: شرح مفاتیو فاتی. از جمله تألانددهینام« آل آقا»و خاندان او را  کردیم

بر کتاب منهج المقال در احوال رجال  قاتیصلوه، تعل وکتاب مدارک بر ابواب طهارت  هیحاش

 (.081: 0111 ،ی)بهبهانباشدیو... م هیشرع یهالهیح انیرساله درب،یاسترآبادرزامحمدیم فیتأل
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 یبحران وسفی خیش -ج

در  نیبحر یاز روستاها یکی«ماحوز»هیبحرالعلوم است و در قر دیاستاد س نیسوم شانیا 

در  یعالم ربان نیکرده است. ا ضیکسب ف شانیاز درس فقه ا دیه.ق متولد شد و س0061سال 

ازه او نماز گذارد و بر جن یبهبهان دیرفت و استاد وح ایه.ق در کربال از دن0040االول سال عیرب

 (.414: 0141 ،ی؛ تنکابن880: 0140 ،یبه خاک سپرده شد)بحران یمعل یدرکربال

 ینجف یدورق یمحمد تق -د 

مشهور عراق بود.  یاز علما یو نقل یبرجسته زمان، جامع علوم عقل یهااز چهره شانیا 

( و طبع دهیرگزیق)رائق)خالص( و ذهن فائ قیاز اعالم فضال و صاحب تحق خیآمده است که ش

فرموه که بر  غیبل یو افاده و سع لیبوده، در تحص قیو فکر عم قیصاحب نظر دق یرسا بود. و

از  شانی(. ا166: 0144 ،یریتمام اهل عصر خود فائق گشت)آزاد کشم لکهاهل شهر خود، ب

 (.3/035: تایب ،یعامل نی)امباشدیه.ق م0040سال  یبحرالعلوم بودند و متوف دیجمله اسات

  یخراسان یاصفهان یمهد رزایاهلل م تیآ -ه 

. اصل وطنش اصفهان است و به مجاورت رسدیممکاظ یبه امام موس فشیشر نسب

 توانیم شانیا فیاز تصان ،و فضال بود خیاز اعاظم علما، مشا یمشهد منسوب به آنجا گشت. و

اقامت خود در مشهد از  بحرالعلوم در مدت دیاول، اشاره نمود. س دیبر دروس شه یبه شرح

بار از  نیاول زیوکالم استفاده نمود. لقب بحرالعلوم ن دیعقا فلسفه،در  یاستاد گرام نیدرس ا

 یقیرا به لقب بحرالعلوم خواند)عق دیبود که س شانیگفته شد و ا یمهد دیاستاد به س نیزبان ا

معروف از شاگرد  یمهد از چهار یکیه.ق بوده و 0051متولد  ی(. و431: 0110 ،یشیبخشا

 0404شاه در ماه رمضان مصادف با  یمرد بزرگ در دوره فتحعل نیبوده است. ا یبهبهان دیوح

واقع است و از فرزندان 1عالم پشت سر مرقد منور حضرت امام رضا نیگشت. مدفن ا دیه.ق شه

ماعت در هاشم بودند که اقامت جمعه و ج رازیو جناب م یعسکر رزایموصوف، م اهللهیهدا رزایم

 (.158: 0144 ،یریمشهد مقدس بودند)آزاد کشم
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 شاگردان -2 -2

 یشاگردان زیده بود، خود نکرزمانش را  یاز علما یاریبس یعالم بزرگ که خود شاگرد نیا 

 کرد. از جمله: یجامعه اسالم میگرانقدر را تقد

 جعفر کاشف الغطا خیش -الف 

پس از بحرالعلوم از استادان به نام زمان خود ه.ق در نجف متولد شد و  0058در سال  یو 

وجود نگذاشته و  رهیجعفر پا در دا خیمانند ش یمعصوم تا عصر و بتیبود. گفته اند از زمان غ

را  یفقه یهااگر تمام کتاب»گفت:یاست. او م« کاشف الغطا»او رینظیمدعا کتاب ب نیشاهد ا

 نیا یاخالق یاز جمله کارها «سمیها را از نو بنوتمام آن توانمیببرنند، من م نیاز ب ای ندیبشو

 اشاره کرد: زیربه موارد  توانیرادمرد بزرگ، م

سفر  رانیپول آن به فقرا، او خود به کشور ا دنیگرو گذاشتن منزل شخص خود و بخش 

نماز شب  یجعفر همه افراد خانه را برا خشیآورد؛یم رونیو در بازگشت خانه را از گرو ب کردیم

و  31: 0141 ،یپرداخت)تنکابنیم یها به مناجات و تضرع و زارشب زیو خود ن کردیم داریب

مردم خواستند آنان را موعظه کند  یدر شهر رشت بودند، روز یچندروز شانی(. ا045و 34

هم  خیش د،یرمییشما م هاالناسیآخراالمر فرمود: ا دانم،ینم یبه خوب یمن فارس»گفت:

را مورد  شیخود با خدا نفس خو هایدر مناجات یو.«. دیز آخرت باشپس فکر رو رد،مییم

جعفر  خیسپس ش یجعفر شد ،ی)جعفر کوچک( بودفریجع تو»: گفتیو م دادیخطاب قرار م

خود را  یآن دوران کوچک ،پسیشد نیمسلم سیسپس رئ ،یعراق گشت خیو سپس ش یشد

 (.11ق: 0866 ،یسه.ق در نجف درگذشت)طو0441در سال شانیا«. فراموش نکن

 یمال احمد نراق -ب

و معلم اخالق بود. در  ایو آراسته به اخالق انب باشدیصاحب کتاب معراج السعاده م شانیا 

صاحب  ینراق یدر خدمت پدرش مال مهد یه.ق در نراق کاشان متولد شد. مدت0045سال 

حرالعلوم حضور و سپس در حوزه نجف در درس استاد ب خواندیکتاب جامع السعادات درس م

 یعلوم اسالم سیشد و به تدر رانیبازگشت و از عالمان معروف ا طنبعد به و یو مدت افتی

نوشته  لیسلف را به تفص یایاالمّه که فقرات کتب انب فیبه س توانیم شانیپرداخت. از کتب ا

ق در کاشان ه.0485در سال  شانیو... اشاره نمود. ا هیفقه هیدر قواعد کل امیّاال دیو کتاب عوا

 (.005: 0141 ،ی)تنکابندیدفن گرد درشدرگذشت و در نجف، کنار پ
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 معاصر یبحرالعلوم و رابطه با علما یعلم گاهیجا -3 -2

 :دفرماییکه از برادرزادگان بحرالعلوم است م یمحمود طباطبائ رزایم 
 نهیبود، که در آئ یبه حد -بحرالعلوم دیس -علم و ورع آن جناب یدرجه اعل»

االنوار  ضیفا اریبه د دیعبور س امیدر ا»دلدار نقل است: که  دینما، از جانب س حق

ها مجاور بود و از سال حسن دیبا وقار که اسمش س یدیاز زبان سائمه اطهار

زمان جناب بحرالعلوم  نیاگر در ا:»گفتیکه، م دیبود شن هیروضه مقدسه غرو

نقل است  .«ستیآن ن را مجال قدح و جرح در یاحد د،یعصمت نما یدعو

 یکیاز  یشخص فرمودند،یم یرا ط هیدر مکه معظمه بودند و مراحل تق کهیهنگام

 د؛نماییاگرچه اظهار مذهب اهل سنت م دیس نیا:»داهل سنت سؤال کر یاز فضال

آن « کرده است؟ اریکدام مذهب را اخت انیکه از مذاهب اربعه سنّ ستیاما معلوم ن

مذهب  د،یاست که اگر س نیمرا متق قدرنیا یدانم، ولیرا نم نیا»فاضل گفت:

 هلاز ا یکس د،یکند، در آن استدالل فرما اریمذهب اربعه اخت یخامس را سوا

جناب  یکند، فضائل و خوارق عادات آن عال تواندیتسنن به معارضه او اقدام نم

 (.186: 0144 ،یری)آزاد کشم«از حد و احصا است رونیب

از  ،یبروجرد یطباطبائ یمحمد مهد دیالمناهب س لیدجلیس»آورده: صاحب تحفه العالم 

 رهیالباع)چ عیعلوم معقول، منقول، سر عیدوران و در جم نیزبان و اعاظم محدث یاکابر فقها

 .«بود دیو تقوا، فر تیدست در دانش( و به جامع

نزد پدر  رنظییب یمنطق، فقه و اصول را با کوشش ات،یمقدمات نحو، صرف، ادب بحرالعلوم

بلوغ به درس  لیکمتر از چهار سال فرا گرفت، در اوا یفضال و دانشمندان، در مدت ریخود، سا

و پس از پنج سال درس و بحث  افتیراه  یبحران وسفی خیدرس ش زیخارج پدر و استاد کل و ن

آمد و هر سه استاد بزرگ اجتهاد او را امضا  لینا هیق به درجه اجتهاد عالیفشرده و عم

 (.www.Hawzehkh.irردند)ک

 اشعار   -4 -2 

در فقه، اصول و رجال  یقرار داشت. اشعار و ییبحرالعلوم در سطح باال دیس اتیشعر و ادب 

به  نچنیمانده است. هم ادگاری شهیدانش و اند یایاوست که از آن در یبهااز آثار گران اینمونه

مؤسس رشته)شعر  نینخستاست.  عهیش یکتب رجال بخشنتینظم آوردن اصحاب اجماع که ز

شده است که محفل انس اذهان، سهولت حفظ و  انیبحرالعلوم ب دیس عه،یفرقه ش ر( دیالعلم

رشته هم، در ضمن  نیافسوس! که ا یمنظومه را در فقه انشاء فرمودند، ول هیضبط احکام شرع
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 شانی(. از ا881: 0113 ،یاست)نجف دهیاکنون معدوم و مضمحل گرد یو ترقّ یوسائل تعال هیکل

در رابطه با  یاشعار نیمانده است، همچن ادگاریاالصول به  هیشرح واف تیبه شش هزار ب کینزد

به 1الشهدا دیحضرت س یکه در رثا یدیقصا انی(. در م3/444: 0140 ،یطهارت وصلوة)دوان

ت، در برخوردار اس یخاص ازیاز امت یمحمدمهد دیبند عالمه س ازدهیسروده شده  یزبان عرب

پنج شرح بر آن نوشته شده  زدهمیتا آخر قرن س وفراوان وجود دارد  یخط یهامجموعه

 یعارف را در رثا نیاز ا یی(. به عنوان نمونه و تبرک سروده ها444: 0110است)بحرالعلوم، 

 :مآورییبه طور نمونه م دانیساالر شه

 «قالم والزُبُرُما خطَت اال نینصرکم              وا نیا یلنصر یدعوتمون»

 یشما؟ وکجا شد مکتوبات یاری. کجا شد دیکن یاریتا آنکه مرا  دیقوم مرا دعوت کرد یا»

 (.403 -446همان، «)که مرا وعده نصرت نمودند؟ یو کجا رفتند کسان دیکه نوشت

 و قد تزلزل سهل االرض والجبل!؟   اهلل اکبر ماذا الحادث الجلل»

 «القلب تشتعل!؟ بیکأنّها من له   یما هذا الزمرات الصاعدات اس

ها از ناله نیمتزلزل شده است. ا ابانیآنها کوه و ب یاست، که از بزرگ یچه حادثه بزرگ نیا» 

 (.0/844: 0183 ،ی)محالت«کشندیها زبانه مها از سوز قلبناله ایچه بلند است؟ گو

داده است. مرحوم  «ینراق یمهد مالمحمد»یاست که به شعرها یپاسخ دیجمله اشعارس از

 : فرستادیبه نجف م دیس یرا برا یاشعار رانیاز ا ینراق

 جنان الخلود یلکم ف ئایهن                                 بیقل لسکان دار الحب اال»

 «فنحن عِطاشُ و انتم ورود                                ضاًیمن الماء ف نایعل ضوایاف

 د،ی. به کام ما هم آب زالل برسانتانگوارای جاودان بهشت گو،وستبه ساکنان خانه د هان»

  (.014: 0140 لو،ی)عل«رابیو شما س مایکه ما تشنه

 بود:  نیچن یجواب بحرالعلوم به نراق 

 الشهود نیبع بیالحب ارید             دیمن بع یری یقل لمول اال»

 (.18: 0101بحرالعلوم، «)ب بالصرودشاهد غائ یعل       الفضل من شاهد غائب         لک

تو  ی. برترندبییدوست را م اریشهود، محبوب و د دهیکه از راه دور با د ییهان بگو به موال 

 (.      34: 0140 لو،ی)عل«یحضور دار یول یهست بیراست که غا
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  فاتیتأل -5 -2     

علوم و فنون را به سر  یهابحرالعلوم نسبت به علومش که تمام رشته دیس فاتیتأل گرچه

از ذوق و علم سرشار،  یحاک کیهر یاز نظر معن یو اندک است، ول زیحد کمال داشت ناچ

 یباق یاز آن مرحوم کتاب مدون:»سدنوییاحاطه و تبحر کامل آن عالمه دوران است. آقا احمد م

صول و رساله اال هیشرح واف تیبه شش هزار ب بیاز طهارت و صلوه منظومه قر ینماند، اال قدر

نگارش ظاهر شد.  عیاز کلک بدا اریمدون شده؛ لکن مسائل متفرقه بس اتشیح امیحج که در ا

را جمع و مرتب نموده و به کتاب  هیاز شاگردانش مسائل فقه یبعد از فوت آن جناب بعض

 را رهیو غ یمدون نمودند، مسائل متفرقه از حواش زیرا ن هیصولمرسوم کردند، مسائل ا حیمصاب

 (.051: 0111 ،یبهبهان«)مجموعه ساختند

در فقه است که بحر العلوم را به  «هیالدره النجف»همان بردیکه آقا احمد نام م یامنظومه

اوست که «  هیفوائد الرجال» در رجال، همان  شانیرساله ا زیو ن ندگوییم« صاحب الدره»نام آن

چاپ و منتشر «بحرالعلوم دیرجال س»ام جلد به ن چهار در یتوسط نوادگان و ریاخ یهادر سال

 . ستشده ا

 میدر تحر یارساله ه،یکتاب فوائد الرجال:»بردیطور نام م نیا د،یس فاتیاز تأل یزنوز مرحوم

 هود،یدر رد  یارساله ر،یعص تیفیدر ک یادر قصر و اتمام، رساله یافرار از طاعون،رساله

رساله در مطاعم،  خه،یدر اجازات مش یارساله استصحاب،رساله در اجماع، تیدر حج یارساله

، «عنهم صحیما  حیتصح یالعصابه عل اجعمت»یمعن قیدر رجال، رساله در تحق زهیو ج اربمش

 ،یدوان«)آن ریو غ عیمتفرقه بر شرا یمذاهب، ملل به صورت ناتمام، حواش قیدر تفر یارساله

 فاتیاز تأل زیرا ن هایدر رد اخبار ایمنظومه ،ی(. استاد عالمه تهران450و 455/ 0: 0140

 ،یآقا بزرگ تهران«)نوشته شده است. 0445نسخه آن در سال : »دگوییو م انستهبحرالعلوم د

 (.063/ 3: تایب

به جا مانده  شانیناقص از ا ایکم  فاتیتأل د،یس علمی عمق و دقت علت به کهآن جهینت 

 قرار است: نیده است، بدچاپ نش یو برخ دهیاز آنها چاپ گرد یاست و بعض

االصول که به  یالفقه که سه جلد است، در باب عبادات و معامالت؛ الفوائد ف یف حیالمصاب

بر آن  یبه امر استاد شرح« الغطا کاشف»شانیکه شاگرد ا هیاست؛ مشکاة الهدا دهیچاپ رس

ن در فقه نوشته در فقه است که تا به حال مثل آ دیرساله معروف س ه،ینوشته است؛ الدره النجف

کتاب شرح بزرگ  نیچند، بر ا یاست و عالمان دهیبار به چاپ رس نیرساله چند نیا ،نشده است

 نیا اتیاب« جواهر»است. مولف دهیکتاب بحرالعلوم علم فقه را به نظم کش نیاند. در انوشته
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 یهاز شرحنقل کرده است و به آن استدالل نموده است. ا اتیمنظومه را به منزله نصوص و روا

را نام برد.  یبروجرد یمحمودطباطبائ رزاینوشته م «هیالسن المواهب»توانیم بکتا نیمعتبر ا

( www.Andisheqom.ir)باشدیشعر م تیمنظومه مشتمل بر دو هزار ب نیآمده است که ا

 ریدرباره عص یادرج شده است؛ رساله شانیا حیکه در کتاب مصاب یوالغن ریالفق یرساله ف

در علم اصول فقه که تا  هی(؛ شرح وافر؟یخ ایپاک است  وشدبج ی)فشرده کشمش که وقتیبیزب

الکفل؛ مناسک حج؛ قواعد  یذ انیهودیدر مناظره  یاو مجاز را داراست؛ رساله قتیبحث حق

 «رهیالذخ»بر کتاب هی؛حاشیالمحقق الحل عیبر کتاب طهارت شرا هیاحکام الشکوک؛ حاش

( که هیرجال)معروف به فوائد الرجال تابک ه؛یم رئوس مسائل اصولدر نظ هیدره به ؛یسبزوار

 او کتاب از همه اندبعد از بحرالعلوم به نگارش کتاب رجال پرداخته کهیگرانبهاست وکسان یکتاب

بار چاپ شده است، در نظر صاحب نظران و اهل فن  نیچند زیکتاب ن نای. اندکرده استفاده

است و به خط خود عالمه  تیهزار ب کیاز  شیب یداراکه  یشعر وانیاست؛ د رنظییب

 یوسلوک عالمه بحرالعلوم(]بعض ریدر شناخت خدا)س یفارس ایرساله باشد؛یبحرالعلوم م

 (.06/006: تایب ،یعامل نیام ،اب را به عالمه قبول ندارند[)ر.ککت نینسبت ا

 بحرالعلوم یو فرهنگ ینقش اجتماع -6 -2

اداره حوزه و امور  یو ازاتیو مدبر زمان خود بود، از امت ریادر، مدبحرالعلوم از افراد ن 

 تیریطبقات، اقشار مختلف مد کهیمطلوب، قابل قبول بود، به طور وهیبه ش نیمسلم یاجتماع

 .داشتندیم کویرا ن یو استیو س

 جامعه  یرهبر -9 -6 -2 

است و  یعه اسالمجام یرهبر یاجتماع فیفوق العاده دشوار و ظر یاز جمله کارها 

با آموزش  یاست که تا حد یندارد؛ بلکه موهبت یفقاهت شخص ای تیبه مرجع یربط تیریمد

دارد تا بتوان معضالت  ازین یخداداد مانهیو هوش حک ری. اداره جامعه به تدبدآییبدست م

 حوزه و ت،یبه مقام مرجع دنیبعد از رس یکه و دآییبرم دیس یزندگ ازجامعه را حل کرد. 

نظم را در حوزه و جامعه مطرح فرمود، که  ی. او زماندیسر و سامان بخش یجامعه را به خوب

همه اقشار از عالمان تا  حالنیمانند کاشف الغطا در حوزه حضور داشتند. با ا یاستادان بانفوذ

شخص  کی یبر رو یاتفاق نظر نیاو بودند و چن یدستورها بردارانو فرم عیمط یمردم معمول

همه بدون  ،یبرجسته مذهب تیشخص کی نکهیا شود،یم دایکم پ یلیخ تیروحان انیدر م
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تشرف او  یمقام در پرتو نی. البته الزم به ذکر است که اندیرا قبول نما شیهاچون و چرا گفته

 (.    88: 0140لو،  یآمد)عل دیپد شیبرا -فیالشر جهفر یعجل اهلل تعال -به خدمت امام عصر

  دیس یاجتماعآثار  -2 -6 -2

همه  نیاست و با ا یجامعه اسالم تیمرجع یدارعهده ر،یو خط نیسنگ یهاتیولؤمس از

گذاشته است که به  ادگاریبه  ییگرانبها یو معنو یاجتماع ،یاز خود آثار علم دیس ت،یولؤمس

 :  شودیآنها اشاره م

 نی. در مورد علت ادیبه انجام رس دیباال آوردن ارتفاع مسجد کوفه، که به دستور س -الف

-یم ختهری هاکه در جنگ هاییبود که خون نیا یکار برا نیا»اند:کرده انیب نیچن یاقدام بعض

 رینشود، در صورت خون آلود شدن، مسجد آسان و راحت تطه دهیبه درون مسجد کش شد

 (.040ق: 0104 ،ی)بالغ «شود

فداه( در مسجد سهله و  حضرت حجه بن الحسن)ارواحنا گاهیمشخص کردن مقام و جا -ب

مکان  نیا نییمقدس که تع گاهیجا نیدر ا یازرق یخوب و عال یهایاز کاش یاقبه یبناگذار

 (.35ق: 0860بود)آل محبوبه،  تیوال یبعد از تشرف به محضر مقام قدس

ها و صحن وارها،ید ریآن و تعم یدر طرف جنوب یعلو فیبناکردن گلدسته در صحن شر -ج    

 یفتحعل -رانیبه سلطان ا یارابطه نامه نیدر ا دیبود. نقل شده س یکه در حال خرابها حجره

فرمود، سلطان فوراً امتثال امر کرد و مخارج مورد  انینوشت و مخارج آنها را به او ب -شاه قاجار

 (.35 -30: 0101را فرستاد)بحرالعلوم،  راتیتعم ازین

و  بیق(، به ترغ-ه0034در سال ) در نجف اشرف یطوس خیدر مسجد ش یراتیتعم -د

 بزرگوار صورت گرفت.   دیس نیا ییراهنما

با  ،یخط سینف یهاکتابخانه شامل کتاب نیا )مکتبه بحرالعلوم(؛یکتابخانه خط -ه

کدام چاپ نشده بود و بعد از  چیه شانیشده به طال و جواهر که در زمان ا نیاعال مز یکاغذها

 (.065/ 0: 0183 ،ید)محالتمنتقل ش یبه اوالد و شانیفوت ا

در نجف به امر بحرالعلوم صورت گرفته نیمسجد رأس الحس گاهیمشخص کردن جا -و 

 «. ستانیموضع سر امام حس نجایا: »فرمودیبه خواص خود م دیاست. نقل شده که س

 که االن معروف به قبر مسلم است. یقبر مختار ثقف گاهیجا نییتع -ز

از شهر  یدر نجف اشرف در جهت شمالرت هود و صالحمرقد حض گاهیجا نییتع -ح

است)آل  یاله یعارفان و دوستداران مکتب وح  ارتگاهیمعروف و مشهور ز ینجف که از قبرها

 (.30ق: 0860محبوبه، 
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بود  یمعمول یآنها از گچ و سنگ ها یشده و بنا یعالمت گذار دیآن در عصر س یجا البته

کرد.  یبازساز متیقگران یهاها را با سنگو آن مکان دیدگر یرانیا کیشامل حال  قیتا توف

 یواد»در یمکان نوران نیاول آنها فاصله دارد و ا یها متر با جاکرد ده نییتع دیکه س ییجا

 (.30: 0101)بحرالعلوم، باشدیم« السالم

که فعالً به آن نیرالمؤمنیبه مسافت حرم مطهر ام یاز اراض یاضافه کردن مقدار -ط

آثار  صیزوار بود. تشخ ازیدر اطراف حرم مطهر که مورد ن یساتیتأس جادیت است و اصور

 نیا یجهت قبله از کارها قیدق نییدر تع یو نوادگان ائمه :و سع اءیفرسوده و قبور پنهان اول

 (.35: 0140لو،  یبود)عل وراند گانهیعالمه و 

که معاصر بودند دعوت به  یابرجسته یهاتیبرسد از شخص شیبه کارها نکهیا یعالمه برا

 نییتع یفتوا و پاسخ به احکام شرع یجعفر کاشف الغطاء را برا خیش نکهیعمل آورد. از جمله ا

مقدس نجف بود به عنوان امام  یرا که از علما ینجف نیحس خیش اهللتیآ نینمود و همچن

را  نیالدیمح نیالدفیشر خید و شکرنصب  یمسجد هند نیترو مشخص نیترجماعت در مهم

و مشکالت حوزه و  سیتدر نیمردم گماشت و خود بار سنگ یقضاوت و حل و فصل دعاو یبرا

را منصوب  یجواد عامل دیو پژوهش س فیو تأل فیتصن یاداره امور مردم را بر دوش گرفت و برا

 (.054: ص0146از پژوهشگران،  یکرد)جمع

 ظمهبحرالعلوم در مکه مع دیاز جمله خدمات س -3 -6 -2

 یهااز گام یکیکه  باشدیانجام اعمال حج )مشاعر مواقف( م گاهیجا تیو تثب نییتع -الف

 (.801/ 0ق: 0111 ،یآباد بیارزشمند او بود)معلم حب

 نیبه ا کردند،یشده در حرم را که حجاج بر آن اقامه نماز مفرش یهاسنگ ضیتعو -ب

 حیسجده برآنها صح عهیاز نظر ش  را که ییهارا خارج و سنگ یمعدن یهاصورت که سنگ

 (.www.Tebyan.netد)کر نیگزیاست، جا

 امهعلّ یعرفان یهاشهیاند -3

 یصاحب کرامت و مدارج عال ،یروحان یمقامات عال یدارا دیکه س میاگر قبول داشته باش

مطالب صد در صد مناسب حاالت و  نیا شانیا یهاسبک نوشته درمورد بود؛ قتیمعرفت و حق

مانند  ،است یو سلوک رشته مخصوص ریدانست مراحل س دی. باشودیمقاالت بلند او م

مخصوص و مطالب  یمبان ،معقول و منقول و ... اصطالحات خاص ات،یمثل ادب گرید یهارشته

جال تفاوت ر ایاصول  ایاو در فقه  گرید یهابا سبک نوشته د،یدارد و سبک نوشته س ینیمع
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 یهاخود را از رشته دیبا دگوییسخن م یاخود کمال مرد است که در هر رشته نیدارد و ا یکل

معروف نقل فرمود که آن ؛ یقاض یعل دیاز مرحوم س یطباطبائ یجدا کند. جناب آقا گرید

در  و متانت یخوب نیبحرالعلوم، به ا دیمانند رساله مرحوم س یامن رساله:»دفرماییبزرگوار م

 (.08-01: 0106 ،ی)طباطبائ«دمیو سلوک ند ریس

 مسافر عالم خلوص یازهاین -3-9

 نکهیاو در عالم خلوص باشد نه ا ریکه س رسدیم یبه مقصد یمنازل سلوک وقت مسافر

چهل منزل، خلوص حاصل باشد، پس  نیدر ا دیکند. پس با لیمنازل تحص نیخواهد در ا

 :زیناچار است از چند چمنازل عالم خلوص است.  نیا یابتدا

از عالم خلوصند تا بعد از  شیکه منازل پ دهیعوالم عد یمقصد. دوم: ط هی: معرفت اجمالاول

در  ریآنها داخل در عالم خلوص گردد. سوم: دخول به عالم خلوص و معرفت آن. چهارم: س یط

 عالم. نیمنازل چهل گانه ا

 عوالم مقدمه بر عالم خلوص -2 -3

/ 4: 0103،ینی)کل«مانیاالسالم قبل اال»فرمود: عبداهلل یانکه حضرت اب: اسالم، چناول

الرسول و به . سوم: هجرت معگرددیآن منافق از مؤمن ممتاز م لهیکه به وس مانی(. دوم: ا41

 نیا ی. پس از طاهلللیسب ی. چهارم: جهاد فشودیظاهر م عتیاز شر قتیآن سالک از عابد و طر

راه، دوازده عالم است به عدد و شهور  نی( و مسافر در ااکمیّ)رزقنااهلل ا عوالم، عالم خلوص است

 (.14-45: 0106 ،یطباطبائ ،)ر.ک0آل محمد یسال و ساعات روز و شب و خلفا

 عوالم خلوص -3 -3

آن به لسان است و به آن اشاره شده  قیاست و تصد نی: اسالم اصغر و آن اظهار شهادتاول

 (.08)حجرات: «رَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَاقَالَتِ الْأَعْ»است که

به امور مذکوره و الزم آن  یو اذعان باطن یقلب قیاصغر و آن عبارت است از تصد مانی: ادوم

الرسول است از صفات، اعمال، مصالح، مفاسد افعال و نصب خلفا و ماجاء به عیاعتقاد به جم

 هَایُّاَ ایاصغر است و آن مراد است از قول: ) مانیسوم: اسالم اکبر و مرتبه آن بعد از ا ارسال نقباء.

و  میاسالم عبارت است از تسل نی(. ا85/ 4: 0103 ،ینیالسِّلمِ کافَّهً()کل یآمَنُوا ادخُلُونِ نَیالَّذِ

 عیجم نکهیبه ااصغر و اذعان  مانیلوازم اسالم اصغر و ا عیعدم اعتراض به خدا و اطاعت در جم

 یمرفوعه برق ثیحد در1نیرالمؤمنیهمانطور که ام د؛ینبا ستیو آنچه ن دیآنها چنانند که با
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اکبر و اشاره به  مانی)همان(. چهارم: ا«نُیقِیَهُوَ ال مُیوَ التَّسل مُیإنَّ اإلسالمَ هُوَ التَّسل:»دفرماییم

اسالم  یاکبر روح و معن مانی( ا010للَّهِ وَرَسُولِهِ()نساء: آن است : )یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِا

به مرتبه شوق و رضا و  ادیو انق میاکبر است و آن عبارت است از تجاوز  اسالم اکبر از مرتبه تسل

( 44: )أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ()زمر: مهیکر هیاسالم از عقل به روح آ یرغبت و تعد

 آن حال است.مصداق 

هجرت به تن و از دارالفکر به داراالسالم  یو چنان که هجرت صغر ی: هجرت کبرپنجم

. ششم: انیو طغ یو مجالست اهل بغ انیبه تن است، از مخالطه اهل عص یاست، هجرت کبر

به معاونت حزب رحمن که جنود  طانیجهاد اکبر است و آن عبارت است از محاربه با جنود ش

. هشتم: اسالم عتیو خروج از عالم جهل و طب طانیم: فتح و ظفر به جنود شعقل است. هفت

در عالم  عت،یو طب سیقبل از دخول در عالم فتح و ظفر و غلبه بر حزب ابل یاعظم است. آدم

در خوف تلف مال و منال و گاه  یو زمان الیدر کشاکش اهل و ع یگرفتار است، گاه عتیطب

روزگار  یلیاز هر طرف روگرداند، س ،ابدییو نم دجوییمنصب م و گاه رسدیو نم خواهدیجاه م

چون با جنود وهم، غضب، شهوت  یب قیخلد. چون با توف شیبه پا یخورد و به هرجا پانهد خار

ک عالم اکه فوق ادر دنماییمشاهده م یو نور یدر خود صفات د،یمظفر گرد شانیو محاربه بر ا

آن شدت  قتیخود و حق یستیعبارت است از مشاهده ناعظم و آن  مانیاست. نهم: ا عتیطب

ظهور و وضوح اسالم اعظم است و تجاوز آن از حدود عالم و اذعان، تا آنکه به مرتبه مشاهده و 

 انیحافظ، از م یتو خود حجاب خود ستیحائل ن چیعاشق و معشوق ه انیمرسد.  انیع

 .زیبرخ

ود خود و مسافرت به عالم وجود و آن عبارت است از مهاجرت از وج ی: هجرت عظمدهم

شده به)فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ()قمر:  ریمطلق و توجه تام به آن و آنچه از آن تعب

بعد از هجرت از وجود خود توسل به ملک  نکهی: جهاد اعظم و آن عبارت است از اازدهمی(. 55

از شرح آن  یاازدهم: عالم خلوص که شمهمطلق نهد. دو دیو قدم در بساط توح دیمقتدر نما

در  افته،یازل پرورش  یمرب تی( و چون در حجر ترب003)أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ()آل عمران: شنوییم

( 41 -44رَبِّکِ...()فجر:  إِلَى: )یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِی گرددیاسم داخل م نیمضمار ا

و قدم در عالم الهوت نهد  یگذر کرده و از همه آنها فان ناتیجسام و ارواح و تعوقت از ا نیدر ا

(:)إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ* لِمِثْلِ هَذَا فَلْیعْمَلِ 80-81: 0106،ی)طباطبائشودیو سرافراز م

جَعَلْنَا لَهُ نُورًا یمْشِی بِهِ فِی ( و مصداق)أَوَمَنْ کَانَ مَیتًا فَأَحْیینَاهُ و06َ-00الْعَامِلُونَ()صافات: 



 0130ان ال سوم. شماره پنچم. پاییز و زمستنبـی(. سهای علوم اسالمی)یـاسدوفصلنامه تخصّصی پژوهش 18

 

)وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ  ( و044النَّاسِ()انعام: 

 (.04...()زمر: 

 سلوک قهیطر -4 -3

و مذاهب  انیتفحص ادو غافل نباشد و در دیاست که به فکر طلب برآ یکالم با کسان یرو

از عالم کفر خارج و دو مرحله   ،یعلم قیتصد نیو بعد از حصول ا دیبه قدر استعداد خود برآ

 یرجحان چیکرده است و چنانچه از تفحص و جهد، عقل و نظر ه یرا ط نیاصغر مانیاسالم و ا

بفشارد  یامرحله پ نیزند و در ا یو خاکسار یدست در دامن تضرع و زار نشد؛او حاصل  یبرا

او مأثور است که در  دانیمر وسی. چنانچه از حضرت ادرشودیفتح باب م شیکه البته برا

مرحله مؤثر است، اگر مشغول باشد  نیچند که در ا یبه اذکار ن،یقیاوقات به جهت حصول  نیا

و  مرحله علم به احکام و آداب نیدر ا زیاول چ .رسد نیاکبر مانیا وسپس به اسالم  ،بهتر است

 دنیفهم ایو نائب آن  فهیاز خل ایآنها از خود راهنما  دنیبه شن ،است ییراهنما عیوظائف و شرا

محافظت وظائف و  ،آن داشته باشد و... شروع کند به مواظبت به آنها تیاز کالم آن، اگر اهل

و علم در جوارح و اعضا اشد و اکثر گردد چراکه عمل موجب علم  مانیآثار ا ل،عم نیآداب و با ا

 دیآن را از عمل  طلب کند؛ اما با دیاکبر است با مانیکه طالب ا یمورث عمل است. پس کس

که به آن مبادرت کرد برآن مداومت  یمرحله رفق و مدارا اشعار خود کند و هر عمل نیدر ا

 گاه گاه،ریبادوام افضل است از عمل کث لیاست که عمل قل واترهمت ثیو چه در احاد دینما

که او را الزم  یزیمرحله نهاد اول چ نی( و بالجمله چون قدم در ا41و 44/ 4: 0103 ،ینی)کل

 ایاستاد  ربهیاست، پس طالب را از رجوع به راهنما که از آن تعب یاست، علم به احکام روحان

است:  یآگاه، ذکر، فکر، تضرع، ابتهال و زار خیش ر،یس قیو عمده طر ستیچاره ن شودیم خیش

(،)وذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً..()اعراف: 4اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ إِلَیهِ تَبْتِیلًا()مزمل: )وَاذْکُرِ 

است که خداوند فرموده: )إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّهِ  نی( و ا465

/ 4: 0103 ،ینیافضل عبادات را تفکر شمرد و ...)کلت صادق( و حضر85أَکْبَرُ...()عنکبوت: 

55.) 

و آغاز سفر کند  دهیطلب یربان تیاستمداد از عنا دیامرحله را به دست آورده نیطالب ا چون

 زی( و عمده آن چند چ051تا014: 0106 ،یمنوط است)طباطبائ اریسفر به امور بس نیو انجام ا

 است:

چهارم:  م و تعارفات که مانع سفر است. دوم: عزم.سوم:رفق و مدارا.: ترک آداب و عادات رسواول

وفا. پنجم: ثبات وداوم. ششم: مراقبت. هفتم: محاسبه. هشتم: مؤاخذه. نهم: مسارعت. دهم: 
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 تیاو. دوازدهم: ن یو رسول و خلفا ی:ادب نگاهداشتن نسبت به جناب مقدس بارازدهمیارادت. 

: زدهمیس یتعال یخدا یاعمال از برا عیحرکت و جم و ریخالص ساختن مقصد در س آنو 

که باعث  یصحت و آن دو قسم عام و مضاف و خاص و مطلق است. چهاردهم: جوع و کم خوار

 ضعف از سلوک نشود.

 منازل سلوک -5 -3

تامه است و اقل  تیمراتب منازل استعداد و حصول سرحد تمام ملکه و فعل یاز آن، ط مراد

ن عالم کون در آ ،یعالم یبه هم رسد، از برا تواندیم یعالم یملکه براو  تیآنچه تمام فعل

گانه نکند و منازل چهل ریتا راهرو چهل روز را در عالم خلوص س پساست، در مدت چهل روز، 

 است، تمام نکند قدم فراتر نتواند نهاد. تیّمراتب تمام فعل هآن را ک

 ینیماند بعب شهیکه در ش  حافظ شراب آنگه شود صاف یا که

:و نیمعصوم اتیاست که از قرآن و روا ییتذکر الزم است که مطالب ارزشمند آنها نیا البته

فاقد  ستین اتیمفاد قرآن و روا یکه مطالب یاستفاده شده است و مطلب میعقل و فطرت سل

 (.034ارزش است)همان، 

 آثار سلوک  -6 -3

به مثابه مالحظه محبوب است و  به سرمنزل مقصود دنیمراحل سلوک به سالمت و رس یط

قصد نظر برجمال او از دور و حصول انوار در قلب،  ندبییآن را سالک خود م وضاتیاما آثار و ف

 رتیاست و از غ وریشود چه محبوب غ دهیپوش ریمالحظه محبوب رواست که چشم از غ یوقت

برداشته و  یکه از  او، رو دهیو هر د ندیرا بب یگریروا ندارد که د دیرا د وکه ا یاوست که چشم

اگر رد و بدل در آنجا مکرر شود به مثابه استهزاء باشد و مطلوب  ،نظر کند، کور است یگریبه د

 نه کاله. د،یبر طالب زند که نه سر جو یچنان قفائ

 نیو قر زدیرا که از مجالست او برخ یکه محبوب به خود راه دهد، کس دهییاحتمال م ایآ

همان،  ،د، چگونه جلوس رحمان را سزد؟)ر.کنجس شو طانیکه با ش یمحل ضاًیگردد؟ ا طانیش

464- 465.) 
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 هجـینت  

به  دنیرس یبرا یاست که هر انسان نیا یعالمان نیچن نیا یزندگ یبررس جهینت نیترارزنده

 ریو در انتخاب مس دیرا تحمّل نما یادیو مشکالت ز هایسخت دیبا تیّآدم یدرجه و مقام واال

خدا پاک نموده و تمام تالش خود را به کار  ریبوده و نفس سرکش خود را از غ قیدق ح،یصح

آموخت و آموزش داد  وستهیپ ل،یجل دیس .دیداشته باشد و به خداوند توکل نما شتکاربسته و پ

 شانیبود، از جمله خدمات ا انمسلمدر خدمت جامعه  شد،یم فیبود و به او تکل ازیو هرکجا ن

در  میمستق یریو... که تأث تیمواق یهاگاهیجا نییحضورشان در مکه معظمه، تعدر دو سال 

و رهبر مکه و  هودیاز  یبر قوم یاراثرگذ اینوع عملکرد و نحوه حج گزاردن مسلمانان داشت 

 نی. همچنباشدیمسائل م فیو ظر فیلط انیب ،یکه حاصل استدالل قو شانینمودن ا عهیش

در منظم  شانیا میو ذوق سل قیحال طبع رق نیو در ع شانیا ریعلم سرشار و عرفان کم نظ

 دیس بودنن یبُعدو... نشانگر تکدالشهداءیدر وصف س یدر فقه و مراث یساختن احکام

 نشید دیبا یمسلمان واقع نکهیجز ا ستین یزیاوصاف چ نیا جهیاست. نت یمحمد مهد

حاصل شده  شیکه برا یملکات دیبا ،یسرشار از علم باشد نه ته دیبا ،یباشد نه نظر یکاربرد

 ،یچه عالم و چه افراد عاد ،چه بزرگ ،چه کودک،یچه ماد ،یچه از نظر معنو ز،یرا ن گرانید

 برساند. ضیف
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 9مرضیه عابدیان

 

 اسالمی فلسفه بررسی زندگی مالصدرا و نقش وی در پیشبرد

 

 دهـچکی

از کودکی تا دوران پیری پرداخته  مالصدرا به ادوار مهم زندگی پژوهش حاضر

شده و سپس اساتید، شاگردان و فرزندان ایشان معرفی و منابع فکری مالصدرا 

ریزی حکمت متعالیه توسط ایشان از جمله قرآن و که تأثیر به سزایی در پی

ن شده و در پایان به برخی از کتب کالمی بیا احادیث، کتب فلسفی، عرفانی و

ی در نظام فلسفه اسالمی لی اساسهای ایشان در فلسفه که تحوّرین نظریهتمهم

 ده از جمله بحث اصالت وجود و حرکت جوهری اشاره شده است.ایجاد کر

در عبادات و تصفیه نفس نیز صاحب بهره  مالصدرا عالوه بر مقامات علمی

اسالمی را  ه خود سرنوشت فلسفهی با تحقیقات جالب توجّکامل بوده است. و

از او، فالسفه  مسائل پیچیده فلسفی را که تا پیش عوض کرد و توانست بسیاری از

 ازجمله ابن سینا در اثبات آن عاجز بودند، از جمله معاد جسمانی را اثبات نماید.

ای تابخانهک تاریخی و توصیفی با استفاده از روش با رویکرد این مقاله

 .گردآوری و انجام پذیرفته است

 

 :دیـواژگان کلی

 صدرالمتألهین .وجود. حکمت متعالیه. معاد جسمانی. فلسفه اسالمی فلسفه مالصدرا. 

                                                 
 مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد. 4سطحدانش آموخته .  0
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 مقـدمه

نظیر اندیشه بشری های تاریخی بیحکیم صدرای شیرازی، یکی از مردان بزرگ و شخصیت

ت و عرفان را با استدالل و حکمت قرآنی را با است که با مکتب پربار خود منطق را با شریع

اندیشه و شعور بشری آشتی و پیوند داد، که نه فقط در باال بردن سطح فرهنگ قرآنی و معارف 

سهمی وافر دارد؛ بلکه فیلسوفی است که فلسفه را به قدر توان خود از بازمانده از اهل بیت

بخشیده و حکمتی اصیل و استوار را  بند نظام تفکر معروف به ارسطویی و یونانی رهایی

آن، فطرت انسانی، عرفان و حکمت اسالمی)برگرفته از  گذاری کرده است که مایه اصلیپایه

سرافراز  قرآن و حدیث( است و از این رهگذر توانسته است ملت و آیین خویش را در جهان

ترین آنها کتاب جمله مهمنماید. این فیلسوف بزرگ، آثار بسیاری از خود برجای گذاشته که از 

باشد. وی شاگردان بسیاری را نیز تربیت نموده که اسفار اربعه، المبدأ و المعاد، المشاعر و... می

باشند که هر دو به مقام دامادی ترین آنها عالمه فیض کاشانی، محقق الهیجی میبزرگ

 اند.مالصدرا نیز نائل آمده

های بسیاری در حل مسائل فلسفی نوآوری ایشان در حوزه فلسفه اسالمی فعالیت و

اند؛ از جمله اثبات حرکت جوهری، اثبات اصالت الوجود، اثبات معاد جسمانی و... که این داشته

ها توانست سرنوشت فلسفه اسالمی را عوض کرده و بسیاری از اختالف نظرها، بین فعالیت

های جمعی در جوامع فرهنگی رسانهفالسفه اسالمی را حل نماید. در دنیای امروز که تأثیرات 

وجود معیار و مالکی برای  ،شودچه بیش از پیش به آن احساس نیاز میبه اوج خود رسیده، آن

دهد کاری که این معیار را به درستی به دست میتشخیص و تبیین سره از ناسره است و راه

اسالمی بر آن است  بررسی شخصیت و نقش مالصدرا در فلسفه ،تفکر فلسفی و خردورزی است

 تا بستر مناسبی برای این نوع تفکر که برگرفته از آیات و روایات بوده، فراهم نماید.

 زندگی مالصدرامختصری از  -9

محمد بن ابراهیم قوامی شیرازی ملقب به صدر المتألهین و معروف به مالصدرا در سال 

 (.44 :0106،یانیآشته.ق( در شیراز دیده به جهان گشود) 346)یا اوایل  313
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شود در دستگاه حکومت محلی فارس که گفته می -پدر وی خواجه ابراهیم بن یحیی قوامی

مردی دیندار، پرهیزکار و دوستدار دانش و معرفت بوده است. به نظر  -شغل وزارت داشته است

 رسد تنها موهبتی که خداوند به وی عطا نکرده بود، داشتن فرزند بوده است که سرانجاممی

ها انتظار پس از سال ،جواب نگذاشتها و دعاهای این مرد پاک و زاهد را بیخداوند درخواست

که روزی بر به نعمت وجود پسری مفتخر گردید. نام پسر را محمد گذاشت و شاید به امید آن

ملقب ساخت که بعدها بنا بر « صدرالدین»حکمت و تبلیغ دین بنشیند او را به  ،مسند فقاهت

گونه که اشاره شد مالصدرا در کردند. هماننیز خطاب می« صدرا»که معمول بود او را عادتی 

دوران کودکی و نوجوانی خود را در این شهر سپری کرد دوران کودکی و  ،شیراز متولد شد

که رسم بر نوجوانی صدرا عادتاً باید با آموزش و تربیت خوب و یا ممتاز همراه باشد؛ زیرا اول آن

دادند. های اشراف و اعاظم به تعلیم و تربیت طفل خود بسیار اهمیت میکه در خانوادهاین بود 

دلیل سوم را شاید بتوان محیط  ،ای فاضل و دانش پرور بودکه صدرا یگانه فرزند خانوادهدوم آن

ویژه در آن دوران مهد علم و ادب بوده است،گاه روستازادگان آن نیز خاص شیراز دانست که به

 :0113، یاخامنهرسیدند)های علمی و ادبی آن به مقام واالی ادبی و علمی میرکت حوزهاز ب

 (.00و1

های درس صدرا پس از بیرون آمدن از دوران کودکی و رسیدن به بلوغ نوجوانی پا به حوزه

معروف و موجود آن زمان گذاشته و آموزش معانی و بیان، بدیع و... که سه دانش از ادبیات 

قواعد و  ،و علم اصول و حدیث، رجال و فقه... که دانش فنی احکام شرعی، شیوه -باشدعرب می

« سطح»چه را که در دوره ما به آن،پرداخته است. صدرالدین تمام آن -های اجتهاد استروش

مانند یک دوره فقه ساده نیمه  -شودگویند و دوره متوسط علوم اسالمی شمرده میمی

زمان وره علم اصول فقه و یک دوره منطق و علم کالم )که در آناستداللی و حداقل یک د

بسیار رایج بوده است( و حکمت مشائی به همراه تفسیر قرآن و درس علم الحدیث و درایت 

ی نوجوانی خود الحدیث و نیز آشنایی با علم رجال و تاریخ، او این علوم را در شیراز و در دوره

درا جهت تحصیل علم ابتدا به کاشان و سپس در اوایل مالص .(01 تحصیل کرده است)همان،

ساله بوده، به قصد تکمیل معلومات خویش راهی قزوین پایتخت آن روز 40ه.ق که  0666سال 

کرد. محمد بن ابراهیم شیرازی، مدت چهارسال شود که شاه عباس اول سلطنت میصفویه می
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خود در علوم برد و به تکمیل دانشدر قزوین از محضر پرفیض شیخ بهایی و میرداماد بهره 

که شاه عباس رسماً اصفهان را پایتخت خود قرارداد از قزوین عقلی و نقلی پرداخت و پس از آن

شیخ بهایی و جمعی از طالب و فضال هم از قزوین به اصفهان  ،به اصفهان کوچ کرد. میرداماد

شماره  :0141،ایخامنهمند شد)هها بهرمنتقل شدند. مالصدرا در آنجا نیز از مشکات علوم آن

8 :43). 

 مالصدرا در کاشان -9 -9

مالصدرا پس از تحصیالت مقدماتی شیراز چون حوزه علوم معقول و منقول کاشان با 

الشریعه ضیاءالدین محمد بن محمود رازی در کاشان،  -تشریف فرمائی عموداالسالم و رکن

 بیش از اصفهان شهرت داشت. مالصدرا اهللبسیار گسترده بود و حدیث و تفسیر محضر مالفتح

از شیراز مستقیماً به کاشان مهاجرت فرمود و او و شاه مرتضی، پدر فیض کاشانی در محضر 

مالفتح اهلل و ضیاءالدین محمد حاضر شدند و پس از تکمیل معلومات کافی از حوزه های سطح 

الهدی ضیاء العرفا استفاده باالی علمی چون شاه مرتضی و ضیاء الدین محمد که به قول علم

کامل برده، پس از کاشان برای استفاده از محضر شیخ بهایی و میرداماد راهی قزوین و سپس 

 .(15: 0110یضی،فشود)اصفهان می

 صدرا در اصفهان -2 -9

صدرای جوان پس از طی کردن مراحل اولیه تحصیل در شیراز و کاشان تصمیم گرفت که 

تیدی که آوازه شهرتشان در ایران پیچیده بود و این اساتید پس از برای بهره بردن از محضر اسا

جا منتقل شده بودند،؛ راهی اصفهان شود. تاریخ دقیق ورود انتقال پایتخت به اصفهان به آن

ه.ق در 0666صدرا به اصفهان دقیقاً معلوم نیست؛ اما طی تحقیقات به عمل آمده، وی در سال 

استقبال گرم حاکمان صفوی از عالمان شیعه و  .(43 :8اره ی، شماخامنهاصفهان بوده است)

انتساب آنان به مشاغلی همچون رسیدگی به موقوفات، اداره مدارس دینی، امامت جماعت و... 

نیز فشارهای حکومت وقت عثمانی بر دانشمندان شیعه در قلمرو خود باعث شد که قلمرو 

مرکز اجتماع عالمان دین  -تخت صفویه شدبه ویژه شهر اصفهان که بعدها پای -حکومت صفویه
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 یثحد یختار یی،طباطبااصفهان به عنوان دانشگاه مهم شیعه در ایران شناخته شود) ،شود

 .(030/ 0 :0144 یعه،ش

گر چون محقق کرکی، شیخ بهایی،عالمه مجلسی و میرداماد نشانحضور عالمانی هم

 -دانشمندان بسیار در شهر اصفهانعظمت و غنای این دانشگاه است. با وجود عالمان و 

دو نفر از اساتید بیشترین تأثیر را بر شخصیت و تفکرات  -آیدچه از آثار تاریخی برمیچنان

های این دو استاد به شاگردی پرداخته است: مالصدرا زمانی را در کالس ،اندمالصدرا داشته

اساتید دیگری نیز بهره میرداماد و شیخ بهایی. هرچند که ممکن است مالصدرا از محضر 

 اندگذاری افکار مالصدرا داشتهترین نقش را در پایهجسته باشد، اما این دو استاد بیش

 .(11: 0113ی، اخامنه)

 هجرت از اصفهان -3 -9

دوران صفویه فضای مناسبی برای عالمان و اندیشمندان بود تا بحث، تدریس و تألیف افکار 

شد. مناصبی برای علما از طرف حکومت وقت تعیین میخود را عرضه نمایند از سوی دیگر 

بدیهی است که در چنین شرایطی عالم نمایانی در هیئت علما در این جرگه داخل شوند تا از 

چنین در این شرایط عالمانی هستند که نه از مند گردند. هممواهب مادی و دنیوی آن بهره

بودن از افکار دیگران، با افکار نو و ژرف روی خباثت و پلیدی، بلکه از روی سادگی و متأثر 

 .(14: 0141 ،فر یسهرابکردند)مخالفت می

صدرا نظریه وحدت وجود است که علما و فقها بر این  یکی از افکار و نظریات بارز و برجسته

در اذکار و اوراد  ،نظریه خرده گرفتند و به شدت بر او تاختند و آشکارا او را لعن و تکفیر نمودند

 .(840 :0101نعمه،ادی خود به لعن او زبان گشودند)عب

که برخی از مخالفین افکار مالصدرا در دستگاه حکومتی دارای مقام و منصب بودند جااز آن

برای از قدرت خویش  ،نمایان باتوجه به نفوذ خود در تشکیالت حکومتی اثرگذار بودهو این عالم

سو و نمایان و زهدفروشان درباری از یکذیت عالمدند. آزار و امنزوی کردن صدرا استفاده کر

سرخوردگی از حکمت بحثی، از سوی دیگر باعث شد که صدرا بار سفر ببندد و به دیار خویش 

یعنی شیراز بازگردد.تاریخ بازگشت او به شیراز دقیقاً معلوم نیست؛ ولی برخی دهه دوم از هزاره 
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وردی خان و سپس پسرش امام قلی خان حاکم ها اهللاند. در آن سالدوم هجری را حدس زده

جا که این دو مورد عالقه از آن ،پرور داشتندای عالم دوست و فرهنگشیراز بودند. آن دو روحیه

ای جدا اداره ای خودمختار و باخزانهو اطمینان حکومت مرکزی بودند، منطقه فارس به گونه

 (. 455: 0113ی، اخامنهتخت به دور بود)های پایها و جنجالشد و از بسیار از شلوغیمی

اند که مدرسه خان شیراز توسط اهلل وردیخان حاکم وقت شیراز ساخته شد تا نوشته

که در شیراز نیز مدعی علم زیاد بودند و مالصدرا در آن به تدریس مشغول شود. اما تأسف آن

غالباً پیروز ظاهری  ،ستبرانگیزتر آن که مالک صدق و کذب مدعیان، درک و فهم عوام اتأسف

کاری عقل و هوش از مردم ساده برباید. افکار بلند، صراحت فریب ،گریکسی است که به جلوه

نمایان کافی بود که وی در شیراز نیز در اعتنایی او به عالمهای مالصدرا و بیلهجه، نوآوری

، ماندن در شیراز را برای اما هرچه بوده، صدرا .(10: 0141 فر، یسهرابمحاصره آنان قرار گیرد)

ای برود که روحش شود از آن شهر خارج شود و به نقطهدیده و ناگریز میفرسا میخود طاقت

را نیازارد؛ بلکه آرامش یابد و بتواند مراحل سلوک معنوی را سیر کرده و به حقایقی باالتر راه 

 گزینداین کار برمی یابد، او روستای کهک در سی کیلومتری جنوب شرقی شهر قم را برای

 .(148: 0113 ی،خامنه ا)

 صدرا در قم -4 -9

توانست کند که میمالصدرا در حالی روستایی دور افتاده در قم را برای زندگی انتخاب می

بهترین امکانات رفاهی و موقعیت اجتماعی را در دربار صفویان داشته باشد. اما او با این انتخاب 

ترین مراحل سلوک ای که مهمکند، به گونهد ایجاد میتحولی شگرف در مسیر زندگی خو

به سوی حق  ،گیرد. او با این هجرت از خلق جداشدهمعنوی صدرا در این مکان شکل می

رود بعد از سپری شود. این قدم اولین مرحله از سلوک سالکین الی اهلل به شمار میرهسپار می

یدن به حق، مرحله دوم از سفر و سلوک کردن این مدت طوالنی و منقطع شدن از مردم و رس

شود. او اکنون به مرحله سیر در کماالت و صفات حق رسیده است. سپس معنوی صدرا آغاز می

شود، او بعد از سیر در در همان روستای کهک، صدرا وارد مرحله سوم از سلوک خود می

که همه مخلوق اویند کماالت الهی در مرحله دوم، اکنون در افعال پروردگار و عوالم هستی 
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کند. این نگرش به مخلوقات با نگرش قبل از سلوک متفاوت است. در این مرحله سیر می

رسد، نتیجه این مرحله سالک از حق شروع کرده و با عبور از سلسله مراتب نزولی به مخلوق می

آخرین  هایش به عالم مافوق است. سرانجام صدراها و وابستگیمشاهده مخلوق باتمام ویژگی

دهد. سفر در میان مرحله از سلوکش را در کهک آغاز و سپس در بازگشت به شیراز ادامه می

 ها، سود و زیانشان را فهمیده استخلق به همراه حق، او اکنون دنیا و آخرت، خالیق،انسان

 .(86: 0141فر،  یسهراب)

جا که وجودش از آن شناسد ووی دیگر عوامل کمال، نقص، راه و چاه را از یکدیگر باز می

رو سالک به حقانی شده است، توجه به خلق برای او مانع از توجه به حق نخواهد شد. از این

گردد تا چراغ هدایت جویندگان طریق حقیقت باشد. طول مدت اقامت میان مردم باز می

مود توان آن  را بیان نمالصدرا در کهک به خوبی مشخص نیست و جز با تردید و احتمال نمی

 .(145: 0113 ی،اخامنهاند)و از هفت سال تا پانزده سال تاریخ اقامت وی را در کهک نوشته

 بازگشت به وطن -5 -9

ها و مجاهدات خود در شهر قم برخوردار گردید، بنای که از نتایج ریاضتمالصدرا پس از آن

عالیه به تأسیس مکتب فلسفی مخصوص خود، یعنی حکمت مت ،تألیف و تصنیف را گذاشته

تجربه و مهارت به  ،معرفت ،باری از علماکنون مالصدرا با کوله .(01تا: بی یرازی،شپرداخت)

تر و پرجنب و جوش نبود. او سنگین ،گردد، صدرا دیگر آن جوان حساسزادگاه خویش باز می

جویی را از چشمه زالل معرفت سیراب تر، به زادگاه خویش بازگشت تا شاید حقیقتافتاده

د. در اندک زمانی صدرای شیرازی شهرتی بسیار یافت و طالبان علم و معرفت از دور و ساز

نزدیک به سوی او روانه شدند و این حجت را بر روی تمام کرد تا زکات علم خویش را بپردازد. 

توان گفت که وی دهه تاریخ دقیق بازگشت صدرا به شیراز معلوم نیست؛ اما به طور تقریبی می

وردی خان که ه.ق( را در شیراز سپری کرده است. او در مدرسه اهلل0656-0686د)آخر عمر خو

معروف شد، سفره علم و معرفت خویش را گسترد تا در چهارمین « مدرسه خان»بعدها به 

 (.84: 0141، فر یسهرابمرحله سلوک خود، خلق را به سوی حق راهنمایی کند)
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رت انگلیسی، که در زمان حضور صدرا در از سیاحت نامه هرب (040 :0153 )هانری کربن

 کند:شیراز، از آن شهر عبور کرده است نقل می

رفتند و استاد های ایران برای استفاده از درس مالصدرا به شیراز میاز تمام قسمت»

پذیرفت؛ مگر اینکه شاگرد چهار شرط را بپذیرد و بدان عمل نماید: اول اینکه شاگرد را نمی

نباشد، مگر به اندازه تحصیل معاش، دوم اینکه درصدد تحصیل مقام  درصدد تحصیل مال

که]به جهت تقویت قوه ادراک و استنباط و به نباشد، سوم اینکه معصیت نکند و چهارم این

 «کار انداختن تفکر برای درک حقایق مذهب شیعه[تقلید نکند.

 وفات مالصدرا در سفر حج -2

جا به تألیف و تدریس و در آن یراز سپری کردهای آخر عمر خویش را در شمالصدرا سال

اند که وی بارها به سفر حج رفته است و برخی آن مشغول شد. در شرح حال مالصدرا نوشته

اند که سرانجام در سفر هفتم در مسیر زیارت کعبه و یا در اند. آوردهراهفت مرتبه ذکر کرده

چشم از جهان فرو بست. سال مسیر بازگشت در شهر بصره، در خاک عراق بیمار شد و 

ه.ق  0685ه.ق است و برخی درگذشت وی را سال  0656درگذشت مالصدرا بنابر مشهور

وفات مالصدرا در بصره بوده است، برخی معتقدند که وی در  .(01 تا:یرازی، بیشاند)دانسته

مالصدرا را به الهدی( پیکر بر گفته نوه مالصدرا)عالمه علمجا به خاک سپرده شد؛ اما بناهمان

مجموعه مقاالت اند)دفن کردهشهر نجف منتقل کرده و او را در طرف چپ صحن امام علی

 .(080/ 0 :0146،مالصدرا یمحک یجهان یهایشهما

 اخالق و منش مالصدرا  -3

مالصدرا حکیمی متأله و عارفی آزاداندیش و راستین بود که فلسفه را در خدمت دین 

ن مخالف فلسفه و نه فلسفه مغایرتی با دین دارد. از این نظر هم گرفت و باور داشت که نه دی

های هر دو را تکمیل و خود هم فلسفه مشاء را؛ لیکن نارسائی ،فلسفه اشراق را قبول داشت

مبدع و صاحب نظر گردید. او برای همه فالسفه احترام قائل بود. او آزاداندیش بود و سخت از 

را موجب زیان نآجدال علما و تکفیر یکدیگر سخت بیزار بود  طلبی به دور بود. ازریا و جاه

دانست. وی در طول عمر خود هرگز پیرامون جاه و مال دولت و خرابی وجهه اسالم می ،دین
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دوست بود. او به زبان و مردمخوش ،روداد. بسیار خوشنگشت و هرچه داشت به مستمندان می

ات عقیده داشت و خود، دوران تبعید و یا انزوای های جسمی برای تکامل روح و معنویریاضت

اوج  ،ریاضت و کشتن هوای نفس انجامید، بهترین دوران زندگی ،کهک قم را که به عبادت

 .(13: 0110یضی،فپنداشت)کشف و درک حقایق می

 های مالصدرابیان آثار و اندیشه -4

 های فکریو روش های فلسفینگاهی کلی به مکتب -4-9

شدند: فالسفه اشراقی و ی تا پیش از صدرالمتألهین به دو دسته تقسیم میفالسفه اسالم

ه.ق( از 583-541وردی )شراق اسالمی، شیخ شهاب الدین سهرفالسفه مشاء. سردسته فالسفه ا

-844الرئیس ابوعلی بن سینا )علمای قرن ششم است و سردسته فالسفه مشاء اسالمی، شیخ

ه.ق( به 144-148ون پیروان افالطون و مشائیان پیرو ارسطو )رود. اشراقیه.ق( به شمار می116

جوهری روش اشراقی و روش مشائی در این است که در روش  ،روند. تفاوت اصلیشمار می

 ،اشراقی برای تحقیق در مسائل فلسفی تنها استدالل و تفکرات عقلی کافی نیست، سلوک قلبی

اما در روش مشائی  ؛روری و الزم استمجاهدات نفس و تصفیه آن نیز برای کشف حقایق ض

تکیه فقط بر استدالل است. لفظ اشراق که به معنی تابش نور است برای افاده روش اشراقی 

است؛ صرفاً « بسیار راه رونده»یا « راه رونده»که به معنی« مشاء»مفید و رسا است؛ ولی کلمه

که ارسطو و پیروانش را کند. گویند علت ایننامگذاری است و روش مشائی را افاده نمی

این بود که ارسطو عادت داشت در حال قدم زدن و راه رفتن افاده و افاضه  ،خواندند« مشائین»

ای را به کار ببریم که مفید مفهوم روش فلسفی مشائین باشد باید کند. پس اگر بخواهیم کلمه

 «استداللیون»و « شراقیونا»را به کار ببریم و بگوئیم فالسفه دو دسته اند: « استداللی»کلمه 

 .(05: 0145یروانی، ش)

اشاره شد که برخی از فالسفه اسالمی روش اشراقی دارند، برخی دیگر روش مشائی، نظر به 

های فکری دیگر هم بوده که با روش اشراقی و مشائی مغایرت اینکه در جهان اسالمی روش

اند. ناچاریم به آنها سالمی داشتهآنها نیز نقش اصیل و اساسی در تحول فرهنگ ا ،داشته است

اند و ها تحت تأثیر تعلیمات اسالمی رنگی مخصوص پیدا کردهنیز اشاره کنیم؛ همه این روش
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به عبارت دیگر روح  ،هایی داشته و دارندهای خود در خارج از حوزه اسالمی تفاوتبا مشابه

روش فکری عبارتند از:  خاص فرهنگ اسالمی بر همه آنها حاکم است. در هر حال آن چهار

 روش فلسفی مشائی، روش فلسفی اشراقی، روش سلوکی عرفانی و روش کالمی. 

روش فلسفی مشائی: این روش پیروان زیادی دارد. اکثر فالسفه اسالمی پیرو این روش 

اند. کندی، فارابی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، میرداماد، ابن رشد اندلسی، ابن بوده

های اند. نماینده کامل این مکتب ابن سینا است. کتابندلسی، مشائی مسلک بودهماجه ا

فلسفی ابن سینا از قبیل شفا، اشارات، نجات، مبدأ و معاد و... همه حکمت مشاء است. در این 

 .(080/ 5 :تا یمجموعه آثار، ب ی،مطهرروش، تکیه فقط بر استدالل و برهان عقلی است و بس)

ی: این روش نسبت به روش مشائی پیروان کمتری دارد. آن کسی که روش فلسفی اشراق

ای دیگر الدین شیرازی، شهرزوری، و عدهاین روش را احیاء کرده، شیخ اشراق بوده است. قطب

رود. وی کتب زیادی اند شیخ اشراق نماینده کامل این مکتب به شمار میروش اشراقی داشته

 ترین آنها کتاب حکمهتلویحات، مطارحات و... معروف االشراق،از قبیل حکمت نوشته است.

االشراق است و تنها این کتاب است که صددرصد روش اشراقی دارد. در این روش به دو چیز 

برهان عقلی و دیگری مجاهده و تصفیه نفس. به حسب این روش  ،شود. یکی استداللتکیه می

/ 5همان،  .ر.کایق جهان را کشف کرد)توان حقتنها با نیروی استدالل و برهان عقلی نمی

080- 086). 

اهلل و تقریب به فقط بر تصفیه نفس بر اساس سلوک الی : این روش،روش عرفانی و تصوف

حق تا مرحله وصول به حقیقت تکیه دارد و به هیچ وجه اعتمادی به استدالالت عقلی ندارد. 

روش، تنها هدف کشف حقیقت داند. برحسب این این روش پای استداللیان را چوبین می

نیست؛ بلکه رسیدن به حقیقت است. روش عرفانی پیروان زیادی دارد و عرفای نامداری در 

اند. از آن جمله: بایزید بسطامی، ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبداهلل جهان اسالم ظهور کرده

نده کامل عرفان انصاری، محیی الدین عربی اندلسی، مولوی رومی و خواجه حافظ شیرازی. نمای

اسالمی که عرفان نظری را به صورت مضبوط در آورده و سپس هر کسی که آمده تحت تأثیر 

 .(01: 0145یروانی، شالدین عربی بوده است)شدید او بوده؛ محیی
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شان بر استدالالت عقلی است؛ ولی با دو متکلمین مانند فالسفه مشاء، تکیهروش کالمی: 

کنند با های خود را از آنجا آغاز مین بحثمبادی عقلی که متکلما ن که اصول وتفاوت؛ اول ای

ن کنند، متفاوت است؛ متکلماکه فالسفه بحث خود را از آنجا آغاز می اصول و مبادی عقلی

های برند، حسن و قبح است. معتزله که یکی از گروهترین اصل متعارفی که به کار میمهم

، آن را ولی اشاعره گروه دیگری از متکلماندانند؛ میمتکلمین است، حسن و قبح را عقلی 

داند؛ از قبیل دانند. در مقابل، فالسفه اصل حسن و قبح را اصلی اعتباری و بشری میشرعی می

مقبوالت و معقوالت عملی که در منطق مطرح است و فقط در جدل قابل استفاده است، نه در 

خوانند نه حکمت برهانی. دوم این که می«یحکمت جدل»رو فالسفه کالم رابرهان. از این

داند. متعهد به دفاع از حریم اسالم. بحث فیلسوفانه متکلم، برخالف فیلسوف، خود را متعهد می

ای دفاع کند؛ بحثی آزاد است؛ یعنی فیلسوف هدفش قبالً تعیین نشده است که از چه عقیده

اند. هشام ابن حکم که از زیاد بودهن شیعی، تکلم قبالً تعیین شده است. متکلماولی هدف م

 و سید مرتضی است متکلمی شیعی است. شیخ مفیداصحاب امام جعفر صادق

روند. نماینده کامل کالم شیعی خواجه نیز از متکلمان شیعه به شمار میالهدیعلم

نصیرالدین طوسی است. بعد از خواجه نصیرالدین طوسی، سرنوشت کالم به کلی تغییر کرد و 

 .(45 :0136یت، عبود) تر رنگ فلسفه به خود گرفتبیش

 حکمت متعالیه -4-2

کشف و  ،مکتب صدرالمتألهین از لحاظ روش شبیه مکتب اشراقی است؛ یعنی به استدالل

در این مکتب  ،شهود تواماً معتقد است؛ ولی از نظر اصول و استنتاجات با آن متفاوت است

عرفان و یا مسائل  ،راق یا مسائل مورد اختالف فلسفهبسیاری از مسائل مورد اختالف مشاء و اش

مورد اختالف فلسفه و کالم برای همیشه حل شد. فلسفه صدرالمتألهین، فلسفه التقاطی 

های گوناگون اسالمی در پیدایش آن نیست؛ بلکه نظام فلسفی خاصی است که هرچند روش

درالمتألهین این بود که مباحث اند، خود مستقل و منسجم است. از جمله کارهای صمؤثر بوده

چه عرفا بیان نظام و ترتیبی داد شبیه آن .فلسفی که از نوع سلوک فکری و عقلی است

 دهد:اند. عرفا معتقدند که سالک با به کار بستن روش عارفانه چهار سیر انجام میداشته
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ز طبیعت عبور الخلق: در این مرحله، کوشش سالک این است که االخلق الیسیر من -الف   

میان او و  ، ای عوالم ماوراء طبیعی را نیز پشت سر بگذارد تا به ذات حق واصل شودکند و پاره

 حق، حجابی نباشد.

الحق: این مرحله دوم است که پس از آن که سالک ذات حق را از نزدیک سیر بالحق فی -ب   

 پردازد.ت او میاسماء و صفا ،کماالت ،شناخت، به کمک خود او به سیر در شئون

 گردد،الخلق بالحق: در این مرحله سالک به خلق و به میان مردم باز میالحق الیسیر من -ج   

اما بازگشتش به معنای جداشدن و دور شدن از ذات حق نیست؛ بلکه ذات حق را با همه چیز 

 بیند.و در همه چیز می

د و هدایت مردم و دستگیری مردم و الخلق بالحق: در این مرحله سالک به ارشاسیر فی -د  

پردازد. صدرالمتألهین نیز مسائل فلسفه را به اعتبار این که فکر، نوعی رساندن آنها به حق می

 سلوک است، ولی ذهنی، به چهار دسته تقسیم کرد:

اند و پایه و مقدمه مبحث توحیدند و در حقیقت . مسائلی که تحت عنوان امور عامه مطرح0

صفات  ،خداشناسی ،. مباحث توحید4الحق(؛ الخلق الیت از خلق به حق )سیر منسیر فکر ماس

الحق . مباحث افعال باری تعالی و عوالم کلی وجود )سیر من1الحق؛ الهی و سیر بالحق فی

الخلق بالحق(. کتاب اسفار اربعه که به معنای . مباحث نفس و معاد)سیر فی8الخلق بالحق(؛ الی

است. براساس همین نظام و ترتیب است. صدرالمتألهین که نظام خاص  سفرهای چهارگانه

را  -اعم از اشراقی و مشائی -، فلسفه متداول و مشهور«حکمت متعالیه»فلسفی خویش را 

 -041/ 0 :تایب آشنایی با علوم اسالمی، ی،مطهرفلسفه عامیه یا فلسفه متعارفه خواند)ر.ک، 

005). 

 مسائل غامض، اعجاز نموده است. در حسن تعبیر و سالمت آخوند مالصدرا در پرورانیدن

های مختلف و عبارات ترین مطالب علمی را به صورتکالم در بین مؤلفان نظیر ندارد. مشکل

گوناگون بیان کرده است. لذا کتب او از این جهت نیز بر کتب سایر فالسفه ترجیح دارد. بین 

الء جمع کرده است. در حل هیچ مشکلی اظهار تحقیق تام، تتبع کامل و دقت نظر به حد اع

عجز نکرده است. در جمع بین حِکمی، حکمت بحثی، قواعد ذوقی و عرفانی کسی به پای او 
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نرسیده است. در سلوک علمی و فهم حقایق و حل غوامض همیشه راه اعتدال را پیموده است 

 (.004-001: 0106 یانی،آشت)

المتألهین فلسفی کردن مسائل مشهور به مسائل علم یکی دیگر از امتیازات مهم مکتب صدر

الرئیس بوعلی سینا، راهی فلسفی برای اثبات آن نیافت و دیگران کالم بود؛ مانند معاد که شیخ

جز از راه نقل )کتاب و سنت( دلیلی بر اثبات آن نداشتند. فلسفه را علم به عالم و عالم را داری 

و از این رو مسئله معاد و نظایر آن را نیز جزء مسائل دانست درجات حسی، مثالی و عقلی می

رو هم چون فیلسوفی مسئول به اثبات فلسفی آن همت گماشت و از این ،شمردمهم فلسفه می

آن را در چارچوب مبانی و اصول فلسفی خود اثبات نمود. صدرالمتألهین با آن ویژگی و نظایر 

ی در تحویل کالم به فلسفه انجام داده بود، آن، کاری را که خواجه نصیرالدین طوسی پنهان

بنیادی علم کالم و فلسفی بودن مسائل آن را به میان آورد. امتیاز عمده آشکار ساخت، و بی

گیری از شهود و کشف برای کشف حقیقت و اطمینان از صحت بلکه هنر مالصدرا بهره

الحیت نسبی عقل بشری آن محاسبات و براهین بظاهر معتبر عقلی بود. وی با قبول قدرت و ص

 .(13: 0141 یرازی،شدانست)می« خام»را نامطلق و محدود و به تعبیری 

وی در اواخر دوره اول زندگی علمی خود، این  ،آیدکه از کالم صدرالمتألهین برمیچنان

معنی را دریافته است که نباید طریق وصول به حقایق علمی، مخصوصاً فلسفه الهی را به تفکر 

ه سبک سیر علمی مشائین است اختصاص داد؛ بلکه شعور و ادراک انسانی است که خشک ک

که محصولی به نام تفکر و اندیشه را از راه قیاسات مایه و پایه افکار کلی فلسفه است، چنان

دهد و دهد، نمونه دیگری نیز به نام کشف و شهود وحی از خود بیرون میمنطقی بار می

شود که انسان هرگز تردیدی در اصابت و واقع قیاسی چیزهایی پیدا میکه در میان افکار چنان

شود؛ یعنی که در موارد کشف و شهود و حی، همان خاصیت پیدا مینمائی آنها ندارد؛ همچنان

که برهان قطعی، صحت و واقعیت نبوت و وحی را تأیید نمود، دیگر فرقی میان مواد پس از آن

نماید و میان مدلوالت برهان و کشف معاد را وصف می دینی حقیقی، که حقیقت مبدأ و

های علمی و فلسفی خود ماند. صدرالمتألهین در نتیجه این تنبیه و انتقال ذهنی پایه بحثنمی

کشف و شرع گذارده و در راه کشف حقایق الهیات از مقدمات  ،را براساس توفیق میان عقل

 .(03 تا:ده است)شیرازی، بیه نکرشفی و مواد قطعی دینی استفادمطالب ک ،برهانی
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صدرالمتألهین حکمت یونانی را با حکمت ایمانی آمیخت و آن را براساس وحی قرار داد و 

مرحله از شواهد آیات و احادیث ائمه دین یاری طلبید، نبوغ او در آمیختن شرع، فلسفه،  در هر

وی و ایجاد مکتب استدالل و عرفان است. حکیمی که بیش از هرکس به احیاء حیات معن

گذار مکتب علوم نوینی که با عرفان و شرع امیخته است خدمت کرد، او بود؛ بلکه در واقع پایه

عقلی در دوره اخیر و در الهیات سرآمد حکمای اسالمی، هم اوست. فلسفه او روش متینی از 

پرتو مکتب او از  ،طرز تفکر استوار و محکمی است که به حکما و فالسفه قرون بعد انتقال یافت

فلسفه  ،نهایت عالم علمکلیه محافل علمی جهان تشیع روشن و تابناک شد و تا آینده بی

 .(40 مرهون و تحت نفوذ انوار معنوی این حکم الهی است)همان،

 منابع مورد استفاده مالصدرا -5

نشانگر این نکته  ،های حکیم متألهین صدرای شیرازیها و رسالهمروری اجمالی بر کتاب

های زیادی مراجعه ست که وی منابع اطالعاتی فراوانی را در دسترس داشته است. او به کتابا

در معرض  ،نموده و افکار و آرای بسیاری از دانشمندان، عرفا و حکما را به دست آورده است

ترین کتاب مالصدرا که کتاب اسفار که مهمنظر نکته سنج خویش به نقد گذاشته است تا جایی

ای مشتمل بر نظرات ارباب علم و معرفت درآمده است. ما در اینجا آید، به مجموعهمی به شمار

که در کنار کنیم، منابعیبه برخی از منابع مکتوب در دسترس حکیم صدرای شیرازی اشاره می

احادیث و نیز  ،عوامل دیگری از جمله هوش و استعداد سرشار، مأنوس بودن با آیات قرآن

های طوالنی باعث شده که گوهرهای ناب فراوانی در میان افکار صدرا پیدا ها و خلوتریاضت

 شود.

 قرآن و حدیث  -5-9

به قرآن در جایگاه منبعی  اسالمی مالصدرا در تاریخ فلسفه یک از فیلسوفان به اندازههیچ

برای مباحث فلسفی و دانش الهیات توجه نکرده و نیز هیچ فیلسوفی به این وسعت به تفسیر 

گونه که کتاب الهی نپرداخته است. تفاسیر او بر قرآن امتداد حکمت متعالیه اوست، همان

که مالصدرا حکمت متعالیه برآیند طبیعی و انسجام یافته معانی باطنی آیات قرآنی است؛ چنان
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ها را دریافته است. به همین دلیل، مالصدرا بارها و بارها بر هماهنگی میان وحی و عقل آن

دارد که عقل پیامبر باطنی انسان است )چرا که عقل ورزد. در واقع او اظهار میمیتأکید 

های روانی و نفسانی مانیست( که خود را تنها برای کسانی جزئی( چیزی جزبازتاب خواسته

راسخون »و در زمره « معرفت در آن ها نهادینه شده است»سازد که به تعبیر قرآنمیآشکار 

 (.405/ 1تا: بی، نصرهستند)« فی العلم

ترین مباحث مربوط به مبدأ، معاد و حل معضالت تفسیر صدرالمتألهین مشتمل بر عالی

معارف الهیه و علوم حقیقه، این اثر از حیث اشتمال بر آراء و عقاید متکلمان افکار،  عقاید اهل 

 ،النظر استلالفکر و معتدتوحید در باب خود نظیر ندارد و چنان در فهم رموز قرآنی مستقیم

که تحقیق نموده است و از بیان تفسیر سایر سور قرآنی کافی است، استمداد از آیات آنچه

النفس و مباحث مربوط به آن است، علم ،های اساسی بحث او در علوم الهیقرآنی یکی از پایه

ا یکی از علل برتری او بر اعالم اساطین فن حکمت در دوران اسالمی همین انس عجیب او ب

 ،آیات قرآنی  و آثار نبوی است. انس او با احادیث وارده در معرفت و حکمت، او را وادار به شرح

آثاری که از او در این زمینه باقی مانده است از پر  .تأویل کتاب و سنت نموده است ،تفسیر

ر تا اهل معرفت و حکمت در صحنه عالم وجود دارند، مستغنی از این آثا ،ترین آثار استارج

 .(48تا: بی یرازی،شنیستند)

داشته است. تفسیر او و اهل بیتترین انس را با قرآن و احادیث پیامبرصدرا بیش

های یکی از معتبرترین کتاب -های قرآنی و شرح او بر اصول کافیها و آیهبر برخی از سوره

ن به مؤید این گفتار است. او در حکمت خویش وحی را شرط الزم رسید -حدیثی شیعه

 بهره از وحی سرانجامش به تناقض خواهد رسیدداند و معتقد است که عقل بیحقیقت می

همواره قرآن و  ،ترین مراجعه را به متون دینی داشته استوی بیش خالصه .(405تا: ، بینصر)

را در ذهن خود مرور کرده است. طبق آمار داده شده این حکیم تنها در احادیث معصومین

های ، بیش از هزار آیه از قرآن مجید و بیش از دویست حدیث را به مناسبتکتاب اسفار

 .(40 :0113 ی،سبحانگوناگون بحث و تفسیر کرده است)
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 کتب عرفان و تصوف  -5-2   

تواند از از آنجایی که حکمت صدرایی، حکمت آشتی بین عارف و حکیم است، پس نمی

در مباحثی همچون بحث نفس و عوالم آخرت بیشتر ویژه های عرفانی غفلت کند. صدرا بهیافته

جای کتاب اسفار، آرای بالغ بر بیست عارف را از افکار عارفان متأثر بوده است. وی در جای

توانیم از جنید بغدادی، جالل الدین رومی، ابوسعیدابوالخیر، کند. در این میان میمطرح می

رسد مود شبستری یاد کنیم. اما به نظر میبایزید بسطامی، خواجه عبداهلل انصاری و شیخ مح

الدین عربی است. صدرا از وی ترین توجه او را به خود جلب کرده است. محیکسی که بیش

 :0141فر،  یسهرابکند و نظرات او را بالغ بر پنجاه مورد به بحث گذاشته است)باعظمت یاد می

50). 

 کتب فلسفی -5-3

های ن روزهای جوانی، شروع به تحصیل و مطالعه کتابطبق گفته خود مالصدرا، وی از اولی

های فلسفی مورد مراجعه صدرا در سه قسمت کلی رسد کتابفلسفی کرده است. به نظر می

 گیرند:قرار می

های خود بارها و بارها حکیم صدرا در کتاب از اسالم(: های فالسفه قدیم )پیشکتاب -الف

نان را مطرح کرده است. وی در حکمت، نام هشت نظرات حکیمان قدیم به ویژه حکمای یو

 یثاغورث،و انباذ قلس، ف یوناز ملط یمونانما ثاذ یمانس،ثالس، انکسحکیم یونانی و ملطی)

یونانیون( را یادآور شده است و از آنها به عنوان حکیم از  یسسقراط، افالطون و ارسطا طال

داند. خوار این هشت نفر میان را روزیکند و دیگرمبادی و پدر حکیمان یاد می ،مطلقِ اصول

سازد که علت رسیدن این افراد به چنین مقام واالیی این است که این او خاطرنشان می

 .(51 همان،اند)حکیمان، نور حکمت را از مشکاه نبوت گرفته

فلسفه مشاء به صورت ترکیبی از فلسفه یونان و آرای نو افالطونی،  کتب حکمت مشاء: -ب

های دهد و نوشتهاندیشمندان مسلمان منشأ فلسفه مشائی اسالمی را تشکیل می در میان

بوعلی سینا به عنوان سرآمد حکمت مشاء همیشه مورد مراجعه حکیم صدر بوده است، وی 

-فهم تیز و لطیف او را می ،کندترین فیلسوف دوره اسالمی معرفی میبوعلی سینا را بزرگ
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است که بوعلی سینا از درک بعضی از حقایق عاجز بوده است؛ ستاید؛ اما در عین حال معتقد 

های چراکه در نظر او شرط فهمیدن مباحث دقیق، استفاده از مکاشفه است که در سایه ریاضت

های علمی، بوعلی سینا، توان گفت که در میان همه شخصیتآید. اما میطوالنی به دست می

چراکه طبق آمار، نام بوعلی سینا  ،نموده استترین فضا را در ذهن حکیم صدرا اشغال بیش

این در حالی است که اسامی  ،حدود سیصد مرتبه در کتاب اسفار مالصدرا تکرار شده است

از دیگر  .(04: 0113 ی،سبحانها حتی نصف این مقدار هم تکرار نشده است)دیگر شخصیت

ماد که استاد صدرا است، نام توان از بهمنیار و میردامی ،حکیمان مشائی که مورد توجه بودند

 برد.

های حکمت اشراقیه با انتقاد از فلسفه مشاء و بر پایه اندیشه کتب حکمت اشراقیه: -ج

فلسفی حکمای ایران باستان به وجود آمد. منابع مربوط به این حکمت نیز مورد توجه صدرا 

. حاشیه حکیم شودبوده و به عنوان منبعی مهم و تأثیرگذار در تفکرات صدرا مطرح می

صدرالمتألهین بر شرح حکمت اشراق بیانگر این نکته است که مالصدرا بادقت کافی این مشرب 

ین روزهای توان گفت که حکیم از نخستفلسفی را مورد مطالعه قرارداده است. عالوه بر آن می

جوان، آموخت؛ زیرا مکتب شیراز در زمان حضور صدرای زندگی علمی خود، افکار اشراقی را می

آرای شیخ شهاب الدین  .(53: 0141فر، یسهرابمند بوده است)های اشراقی بهرهاز نگرش

حدود هفتاد بار درکتاب اسفار مورد بحث قرار  -وردی، سرامد حکیمان مسلمان اشراقیسهره

 .(04 :0113 ی،سبحانگرفته است)

 کتب کالمی -5-4

سک جستن به مشهورات و مقبوالت و با تر از طریق تمن کسانی هستند که بیشمتکلما       

-بییگانی،گلپا یربانکنند)ریزی میتکیه کردن به حسن و قبح عقلی و شرعی معارف دین را پی

رو ناگفته پیداست کند. از ایندر مقابل، فیلسوف تنها بر ادله و براهین قطعی اعتماد می .(51 تا/

د، گرچه همین ناسازگاری بین کالم و که افکار متکلم بر مذاق فیلسوف خوشایند نخواهد بو

های متمادی بر بالندگی این دو افزوده است و گره از مشکالت زیادی فلسفه در طول قرن

گشوده است. صدرا نیز به عنوان فیلسوفی الهی از آراء و عقاید متکلمین راضی نیست، با این 
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اندیشه و رویکردهای  های خود بهحال صدرا از مطالعه آثار آنان غفلت نکرده و در بحث

چون شیخ مفید، سیدمرتضی، ابوالحسن هایی هممتکلمین توجه الزم را نموده و عقاید شخصیت

الصفا و دیگران را در معرض نقد و بررسی قرارداده اشعری، قاضی عبدالجبار، جبایی، اخوان

 .(06: 0141فر،  یسهراباست)

 تألیفات صدرالمتألهین  -1

اشراق تألیفاتی دارد که برخی از آنها تا این تاریخ، هنوز یگانه  مالصدرا در فلسفه و حکمت

برند. بیشتر این آثار بلکه به قولی کلیه این یار و یاور طالب علوم عقلی است که به آنها پناه می

چه برای . آن0های زیر است: آثار به چاپ رسیده است. تألیفات مالصدرا غالباً در موضوع

صفات و آثار او الزم است که قسمت اعظم فلسفه، به معنی عموم و شناخت مبدأ نخستین و 

. معرفت، صراط مستقیم و درجات صعود و ارتقا به جانب 4بررسی فلسفه کالم را در بردارد. 

النفس است که جزئی از علم باری تعالی، کیفیت سلوک به سوی اوست و این همان علم

. معرفت معاد 1ر رسیدن به همان معرفت است. رود و بحث در آن به منظوطبیعی به شمار می

. معرفت و شناختن 8اند. و احوال کسانی که به خدا رسیده و به دار رحمت او وارد شده

که به دعوت خلق و نجات  -حتی اولیاء به عقیده او -فرستادگان خدا از پیغمبران و اوصیاء

 برداری از فصایح اعمال آن ها و...رده. نقل اقوال منکران حقیقت و پ5اند. نفوس انسانی پرداخته

 (.830 :0101 ،نعمه)

 برخی آثار مالصدرا -6-9

صفحه است،  340.االسفار االربعه که برای اولین بار در ایران چاپ سنگی شده است و 0

چنین حاشیه فیلسوف سبزواری بر سه مجلد آن به چاپ رسیده است. این کتاب در قطع هم

هجری چاپ شده و مورد توجه مخصوص فالسفه و متفکران و  0444بزرگ و چهار جلد به سال

 های گرانقدر و پر ارزشی نوشته اند.عنایت خاص آنان قرار گرفت. از این رو بر آن حاشیه

 محتویات کتاب اسفار بدین شرح است:
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بحث در طبیعت وجود عوارض  -به طوری که خودش گفته است -امور عامه، و آن -الف    

. علم النفس از 8. . علم الهی یا معرفت ربانی و حکمت الهی1.. علم طبیعی4ت.ذاتی آن اس

 ابتدای پیدایش تا آخرین مراحل آن که معاد است.

هجری به چاپ   0108صفحه به قطع متوسط در سال  116المبدأ و المعاد که در  -ب

قه اسفار نوشته رسیده و مشتمل بر دو نوع الهیات و معاد است و با بیانی متوسط که به طری

 است، یعنی کوشیده است تا میان مسلک اهل تحقیق و بحث و مسالک عرفان جمع کند.

الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه: کتاب کوچکی است که به طریقه عرفانی نوشته  -ج

گویند؛ این صفحه به چاپ رسیده است. می 408ه.ق به قطع  متوسط در  0440شده و به سال 

رین تألیف اوست و در این کتاب خالصه آراء فلسفی مالصدرا آمده است. از این رو کتاب آخ

 .برای مبتدیان در فلسفه شایسته است که آن را بیاموزند

اسراراالیات و انوار البنیات این کتاب در بیان اسرار آیات و صنایع وحکم الهی بر طریقه  -د

 حث آن منطبق ساخته است.عرفان است که آیات کریمه قرآنی را با غالب مبا

 064ه به قطع کوچک در 0105هم به روش عرفانی است و به سال المشاعر: که آن -ه

های جمعی از بزرگان صفحه به چاپ رسیده است. این کتاب به طرزی بسیار زیبا و با حاشیه

 است. فلسفه چاپ شده

صفحه باکتاب المشاعر  30الحکمه العرشیه: که آن نیز به طریقه عرفانی نوشته شده و با -و

 .در یک مجله به چاپ رسیده است

صفحه چاپ شده است  131ه به قطع متوسط در 0101شرح الهدایه االثیریه: که به سال -ز

در این کتاب از رو روش مشائیان و روش اهل بحث و منطق پیروی کرده و در حقیقت از 

ین مفضل ابهری از اعالم فالسفه در طریقه متن شرح الهدایه االثیریه تألیف فیلسوف اثیرالد

 قرن هفتم هجری تبعیت کرده است.

صفحه همراه با الهیات  408ه به قطع بزرگ در  0161شرح الهیات شفا: که در سال  -ح

شفاء در یک مجلد به چاپ رسیده در این کتاب شفای شیخ الرئیس ابوعلی سینا را تا مقاله 

 ششم شرح کرده و ناتمام است.
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رساله مبسوطی است که در اثبات حدوث عالم نوشته شده است در  الحدوث:رساله  -ط

رساله چاپ  4صفحه در ضمن مجموعه ای محتوی بر 063ه به قطع متوسط در  0164سال

 رسیده است.

چاپ شده و نیز در  0164صفحه که در سال  06رساله التصاف الماهیه بالوجود: در -ی

چاپ رسیده است در این رساله اصالت وجود را اثبات  حاشیه رساله التصور و التصدیق او به

داند و می کند و آن را صورتی در اعیان و مجعول در ذات که خود به خود متشخص است،می

: 0101این که ماهیت به وسیله آن به وجود آمده و تشخص آن از ناحیه وجود است)نعمه،

431-431.) 

 صدرا در فلسفههای مالبررسی برخی از مبانی فلسفی و نوآوری -1

آفرینی است که در فلسفه اسالمی تحولی بنیادین پدید آورد. صدرالمتألهین فیلسوف، تحول

ای های کشف ذوقی و گونهاصول رواقی و اشراقی را با داده ،او مبانی حکمت بحث مشائی

های کشفی و عرفانی داد و وجودشناسی عرفانی در آمیخت و به فلسفه بیش از هر چیز گرایش

تنبیهات بحثی را به تلویحات عرشی درپیوست و کوشید اصول برهان قیاسی را در جهت تبیین 

مقوالت »را در « مبانی عرفانی»مبانی شهودی به کار گیرد. این فیلسوف فاضل حجم زیادی از 

 -وارد کرد و از این راه با تنظیم و تحریر چند اصل و تأکید بر آنها و تکرار بیان آنها« فلسفی

، «بسیط الحقیقه»، قاعده «حرکت جوهری»، «وحدت تشکیکی وجود»، «اصالت الوجود» مثل

و عوالم « تجرد برزخی خیال»و « اتحاد عاقل و معقول»، «وحدت نفس با قوای خود»قاعده 

گانه وجود و عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل، و چگونگی ارتباط صعودی)تصاعدی( آنها با سه

، یمیحکرا به یادگار گذاشت)« اسفار»سنگتفاوت را پی ریخت و کتاب گرانای مهم و... فلسفه

های خود در فلسفه را بالغ بر هشتاد مورد ذکر هرچند که مالصدرا تعداد نوآوری .(008: 0140

تری در فلسفه ها که اهمیت بیشنموده است، اما در این نوشتار تنها به برخی از این نوآوری

 پردازیم:به حل بسیاری از مشکالت فلسفی شده است میاسالمی داشته و منجر 
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 الوجوداصالت -7-9

 «یهست»در خارج تحقق دارد و همان  یقتاًو حق دهدیم یلرا تشک یتنچه متن و واقعآ

است. « الوجوداصالت»شناسی های مالصدرا در هستیترین نوآورییکی از مهم. باشدیم

های فلسفی را ها محور بحثرود. قرنالیه به شمار میهای حکمت متعالوجود از پایهاصالت

کرد. تا اینکه یک اشکال داد و اصالت ماهیت را به اذهان القاء میماهیات کلیه تشکیل می

هم به نوبه خود ماهیاتی کلی هستند که نه « اعراض»اساسی درباره این نظریه مطرح شد که 

شوند. پس سخن درباره تشخص هریک از یگانه ارسطویی مندرج مدر مقوله از مقوالت ده

شود که مثالً رنگ سفید یا سیاه که یک ماهیت عرضی کلی است، چگونه اعراض تکرار می

یابد تا ضمیمه شدن آن به یک ماهیت جوهری، موجب تشخّص آن گردد. نخستین تشخص می

آن این بود که هیچ  بار پاسخ صحیح به این اشکال را معلم ثانی )ابوالنصر فارابی( ارائه کرد و

ها و صدها ماهیت کلی به ماهیت دیگر، موجب ماهیتی ذاتاً تشخّص ندارد و ضمیمه شدن ده

شود و این وجود است که ذاتاً متشخص و متعین است و تشخّص ماهیت تشخّص آن نمی

جوهری و عرضی، تابع تشخّص وجود آنهاست و به این ترتیب نهال اصالت وجود به عنوان یک 

 .(45: 0118،یزدیمصباح رهگشا و کارساز در فلسفه عرضی شد) مطلب

  تاریخچه اصالت الوجود -7-2

ای است که مالصدرا بنا و محور اساسی فلسفهمسأله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، سنگ

ای مستقل و به عنوان یک مسئله مؤسس آن است. پیش از صدرالمتألهین، این مسئله به گونه

ای بوده است. شد به نحو حاشیهمطرح نبوده است و اگر درباره آن بحث میاصلی و اساسی 

زد و دست کم به صورت پیش از فارابی تقریباً همه مسائل فلسفی بر محور ماهیت دور می

شد و در سخنانی که از فالسفه یونان نقل شده، نشانه ناخودآگاه مبتنی بر اصالت ماهیت می

خورد؛ اما در میان فالسفه اسالمی مانند فارابی، د به چشم نمیروشنی از گرایش به اصالت وجو

گردد. از سوی شود؛ بلکه تصریحاتی نیز یافت میابن سینا، بهمنیار چنین گرایشی مشاهده می

کوشید با اثبات گرفت و میدیگر شیخ اشراق در برابر گرایش اصالت وجودی نیز موضع می

را ابطال کند، هرچند در سخنان خود او نیز مطالبی اعتباری بودن مفهوم وجود، آن گرایش 
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               شود که به اصالت وجود سازگار است و با قول به اصالت ماهیت توجیهی نداردیافت می

                  .(30 :0145یروانی، ش)

 اثبات اصالت وجود و اعتباریت ماهیت -7-3

شود. ای است که در باب اصالت وجود مطرح میترین ادلهد یکی از مهمآیآنچه در ادامه می

ای توقف امتیاز این برهان عالوه بر استحکام و اتقان آن، در این است که بر هیچ اصل موضوعه

ندارد و تنها بر اصل واقعیت؛ یعنی این که اشیایی در خارج تحقق دارند و بر زیادت وجود بر 

 شود:ین صورت تنظیم میباشد. مقدمات این برهان به اماهیت، مبتنی می

 ماهیت به حسب ذات نه استحقاق موجودیت دارد و نه استحقاق معدومیت -الف

 برخی ازماهیات موجودند و در خارج تحقق  دارند. -ب

ها باشد، اگر خود به خود و بدون ضمیمه شدن وجود به آن موجود شدن این ماهیات -ج

 انقالب خواهد بود.

 انقالب محال است. -د

آنکه ماهیت، به واسطه ضمیمه شدن وجود به آن، استحقاق اتصاف به موجودیت و  نتیجه

باشد چراکه ضمیمه شدن یک امر اعتباری، کند و بنابراین وجود اصیل میتحقق را پیدا می

که هیچ کدام از وجود و عدم در مفاهیم شود. توضیح اینباعث موجودیت و تحقق چیزی نمی

اگر مفهوم انسان را تحلیل کنیم، به مفاهیم جوهر، جسم، حساس و  اند، مثالًماهوی اخذ نشده

مانند آن دست خواهیم یافت؛ ولی هرگز به مفهوم وجود نخواهیم رسید و به همین دلیل بود 

که گفتیم وجود زائد بر ماهیت است حال اگر انسان متصف به وجود شد و در خارج تحقق 

به آن  است و اال اگر خود به خود متصف به وجود یافت، این اتصاف دراثر ضمیمه شدن وجود 

آید. انقالب یعنی آن که شیء بدون آنکه تغییری در آن رخ دهد و چیزی شود، انقالب الزم می

بر آن افزوده و یا از آن کاسته شود، چیز دیگری گردد. محال بودن انقالب، روشن و واضح 

اتصاف ماهیت انسان به موجودیت در اثر که مستلزم اجتماع نقیضین است. بنابراین چرااست؛ 

باشد. پس آنچه اصیل است و حقیقتاً واقعیت دارد همان وجود ضمیمه شدن وجود به آن می

 (.060 ،شود نیست)هماناست و ماهیت چیزی جز یک قالب ذهنی که از وجود انتزاع می
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است. « التاص»و « ماهیت»، «وجود»توضیح این نظریه در گرو تصوری روشن از سه واژه 

وجود و هستی؛ امری است واضح و بدیهی. هر انسانی معنای بودن و هستی را به خوبی 

تر از توان تعریقی حقیقی بر آن ارائه کرد؛ چرا که چیزی روشنفهمد به همین دلیل نمیمی

هستی که بتواند معرّف هستی باشد نداریم. ماهیت؛ با نگاهی به اطراف خود اشیای گوناگون 

اند و هرکدام بینیم. این اشیاء، با هم متفاوتمیز، کتاب، فرش، انسان و حیوان را میهمچون 

ها سبب تمایز بین آنها شده است. از های منحصر به فرد خود را دارد، همین ویژگیویژگی

اند، جهت وحدتی نیز دارند؛ همه بینیم که این اشیاء در عین حال که گوناگونسوی دیگر می

ای است که وی اند. ماهیت یک شیء همان ویژگیشند، در هستی و بودن شریکآنها هرچه با

فهمد؛ یکی کند. اصالت؛ ذهن انسان از هر شیء خارجی، دو را چیز را میرا از دیگران جدا می

هستی و وجود و دیگری چیستی و ماهیت آن. این در حالی است که آن شیء خارجی بیش از 

به تعبیر دیگر معنای  .(10-11/ 0 تا:بی بسوط منظومه،شرح م ،یمطهریک واقعیت نیست)

الوجود این است که در مقابل سنخ معانی و مفاهیم، که نظر به ذاتشان فاقد اصالت

 اند، چیزی هست که موجود بودن عین اوست؛ ذاتی آن است و این چیز هیچ اسمیموجودیت

برای اثبات  .چیزی است ؛ زیرا مفهوم وجود است که حاکی از چنین«وجود»ندارد مگر 

-الوجود، براهین زیادی اقامه شده است که اشاره به همه آنها در این نوشتار نمیاصالت

 .(54-00 :0136 ،عبودیت ،ر.کگنجد)

مسأله اصالت وجود یا ماهیت تا قبل از شیخ اشراق، در کتب علمی مطرح  نبود به همین 

الوجود جود نداشت. اما پس از اثبات اصالتدلیل نیازی هم به اقامه برهان برای اثبات آن و

شود و مخالف توسط مالصدرا، این اصل به عنوان یک اصل مسلم نزد فالسفه پذیرفته می

 اصول فلسفه و روش یی،طباطبانامداری از میان حکماء به مخالفت با آن برنخاسته است)

شناسی های هستیرین بحثتالوجود و اعتباریت ماهیت از مهماصالت .(866/ 0 :0114یسم،رئال

در مکتب صدرالمتألهین شیرازی و پیروان وی است که این مسئله کلید حل بسیاری از 

مشکالت فلسفی قبل از صدرالمتألهین است و با انکار آن ، پایه حکمت متعالیه منهدم و بنای 

 ریزد.آن فرو می
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 الماهیتالوجود با اصالتمقایسه اصالت -7-4

الماهیت بهتر درک با اصالت الوجود، فرق آن راکند که مدعای اصالتیاین مقایسه کمک م

 کنیم:

الماهیت، الوجود، جایگاه ماهیت فقط ذهن است؛ اما از دیدگاه اصالت. از دیدگاه اصالت0

الوجود، ماهیت موجود در ذهن، . از دیدگاه اصالت4اند. جهان خارج را هم ماهیات پر کرده

؛ اما از دیدگاه «الوجودالماهیات حکایات»اهوی و به تعبیر مالصدرا تصویر امری است غیر م

الماهیت، ماهیت موجود در ذهن تصویر ماهیت خارجی است نه تصویر غیر ماهیت؛ بلکه اصالت

الوجود، . از دیدگاه اصالت1همان کُنه ماهیت موجود در خارج  است که به ذهن راه یافته است. 

دار، حقیقتاً و بالذات ، یعنی به معنای مصداق خارجی«موجود»ماهیت به معنی اول، واژه 

موجود است؛ اما به معنای دوم آن، یعنی معنای چیزی که جهان خارج را پرکرده است موجود 

نیست، مگر مجازاً و بالعرض؛ اما از دیدگاه اصالت الماهیت، ماهیت به هردو معنا حقیقتاً و 

: تایب ی،نورید بتوان تعبیر دیگری از تفاوت دوم دانست)بالذات موجود است. این تفاوت را شا

الکنه است و فقط با عالم حضوری، الوجود، واقعیت خارجی مجهول. از دیدگاه اصالت8 .(88

؛ «المشهود هوالموجود، المفهوم هوالماهیه»کنه آن قابل معلوم شدن است و به تعبیر مالصدرا 

عیت خارجی با علم حصول قابل معلوم شدن است؛ چرا که الماهیت، کنه واقاما از دیدگاه اصالت

. بنابر 5 توان درک کرد.واقعیت مذکور جز ماهیت نیست و کنه ماهیت را با علم حصولی می

الوجود، واقعیت اصیل خارجی، مصداق بالذات مفهوم وجود است؛ یعنی مفهوم وجود نه اصالت

شود؛ اما بنابر هو( هم بر آن حمل میبلکه حمل مواطاه )هو« ذوهو»تنها به حمل اشتقاق 

الماهیت، واقعیت خارجی چون از سنخ ماهیت است، مصداق بالذات مفهوم وجود نیست؛ اصالت

مدرس، شود نه به حمل مواطات)یعنی مفهوم وجود فقط به حمل اشتقاق بر آن حمل می

0110 :401). 

 حرکت جوهری -7-5

یه حرکت جوهری است که مبنای تبیین بسیاری ترین تعالیم مالصدرا، نظریکی از پرجاذبه

این مسئله از آید. از دشوارترین مسائل در فلسفه کالسیک و سنتی از جانب او به شمار می
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ترین مسائل مبحث قوه و فعل است که در صورت اثبات آن، نتایج مهمی بر آن مترتب مهم

اند و او را از سه جهت ریه دانستهشود. بسیاری از متفکران اسالمی مالصدرا را مبتکر این نظمی

دفع اشکاالت وارد  -ب؛ برهان بر حرکت جوهر اقامه -الف اند:مبدع و مبتکر این نظریه دانسته

اخذ نتایج مهم از قول به حرکت  -ج بر حرکت در جوهر و رد براهین مخالفان حرکت جوهری؛

ند و معتقد بودند که حرکت، دانستاز صدرالمتألهین جوهر را ثابت می حکمای پیش در جوهر.

کند معنای این سخن این است تنها در اعراض ممکن است و جوهر در عرض خود حرکت می

گراید، در طول فرایند تغییر رنگ خود، جوهر که وقتی سیبی به تدریج از سبزی به زردی می

 غالباً خود همان شخص جوهری است ؛سیب ثابت است. این جوهری که در آخر حرکت هست

حال اگر قائل به حرکت در جوهر  که در ابتدای حرکت و نیز قبل از حرکت وجود داشته است.

شدیم. همان تصویری که درباره وجود سیال عرض داشتیم، درباره جوهر نیز مصداق پیدا 

کند. سیبی که در کند؛ یعنی خود جسم سیب نیز وجودی ممتد به امتداد زمان پیدا میمی

نیست، آن جوهر و  دیدیمینیم، خود همان سیبی که در لحظه اول میبلحظه دوم حرکت می

جسمی که در لحظه اول دیدیم پس از آن لحظه معدودم شد و به جای آن جوهر و جسمی 

اند و دیگر موجود شد؛ البته این دو جوهر منفصل و جدای از هم نیستند؛ بلکه به هم پیوسته

و آنی از آنات مدت زمان حرکت در جوهر، در پس در لحظه  تگونه است در بقیه آناهمین

توانیم کل آن گاه در یک آن نمیحقیقت ما شاهد جزئی از جوهر و جسم سیب هستیم و هیچ

تر، بنا بر را مشاهد کنیم و کل این جسم در کل زمان حرکت موجود است. به تعبیر روشن

آنچه  کند. بُعد زمانی.میحرکت جوهری، جسم عالوه بر سه بعد مکانی، بعد دیگری نیز پیدا 

مهم است این است که معتقدین به حرکت در جوهر، بنابر یکی از ادله حرکت جوهری همه 

دانند و واضح است که ممکن نیست خود جسم تغییر اجسام را مشمول حرکت جوهری می

یعنی جسم قبلی معدوم و جسم جدیدی به جای آن موجود شود  -کند و آن به آن عوض شود

عین حال، اعراض، حال و در آن ثابت باشند. هر عرضی با انهدام موضوعش منهدم شود؛ و در 

رو بنابر لذا پذیرش حرکت جوهری مساوی با پذیرفتن حرکت در تمام مقوالت است، از این

عقیده صدرالمتألهین جوهر با همه اعراضش هر لحظه و آن به آن در حال تغییر و نو شدن 

 .(451: 0136 یت،عبود) هستند
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اند که ما در اینجا صدرالمتألهین و پیروان وی دالیل متعددی به حرکت جوهری اقامه کرده

تنها به یکی از آنها اشاره خواهیم کرد. این برهان، برهان بسیار عالی و شریفی است که از راه 

حرکت در بیان فلسفی عبارتست از کند. غایت داشتن طبیعت، حرکت در جوهر را اثبات می

یر تدریجی یا خروجی تدریجی شیء از قوه به فعل؛ یعنی حرکت، نحوه وجودی است که تغی

رسد. تدریجی بودن آن به شیء به واسطه آن به تدریج از حالت قوه خارج شده و به فعلیت می

شود در یک زمان واحد باهم جمع این معنی است که اجزایی که برای آن وجود فرض می

 -438/ 4: 0140، یزدیمصباح آیند)ان به تدریج به وجود میشوند؛ بلکه در طول زمنمی

445). 

. 0قسم است:  دن نیاز به موضوع ندارد و دارای پنججوهر، ماهیتی است که برای موجود ش

. جسم. برخالف عرض که برای ایجاد شدن در خارج به موضوع 5. نفس 8. عقل1. صورت4ماده

ض است و برای موجود شدن در خارج، حتماً باید بر نیاز دارد، مثل رنگ که یکی از انواع اعرا

روی یک موضوع ایجاد شود؛ ولی جوهر چون وجود مستقل دارد مثل جسم برای موجود شدن 

در خارج نیازمند موضوع نیست. اما حرکت جوهری )به بیانی ساده( به این معنی است که 

ظه به لحظه در حال حرکت دهند و همه جواهر دائماً و لحاساس عالم را جواهر تشکیل می

کند، به خاطر حرکت  هستد. حتی این که اعراض یک جوهر مثل رنگ و حجم و ... تغییر می

در خود ذات این جوهر است؛ که به طور دائمی در حال حرکت است به عبارت دیگر حرکت 

 باشد و ایجادجوهری عین وجود جوهر است و تنها نیازمند به فاعل الهی و هستی بخش می

جوهر عیناً همان ایجاد حرکت جوهری است. اما حرکت اعراض تابع حرکت جوهر است و 

 .های اعراض معلول طبیعت جوهری آنهاستدگرگونی

از مالصدرا بحث حرکت در جوهر مطرح نبود و تنها از بعضی از فالسفه یونان  پیش

السفه اسالمی، سخنانی نقل شده بود که قابل تطبیق بر حرکت جوهری بود، اما از بین ف

مالصدرا بود که بحث حرکت جوهری را مطرح کرد و آن را با دالیل اثبات نمود. یکی از دالیل 

ایشان این است که اعراض وجود مستقلی از موضوعاتش ندارند؛ بلکه اعراض، از شئون وجود 

ا دهد به مباشند و از طرفی وقتی این اعراض تغییر کنند و حرکت در آن رخ میجوهری می

ن یک را هرگونه تغییری که در شؤوفهماند که جوهر نیز دارای حرکت است؛ زیاین را می



  065بررسی زندگی مالصدرا و نقش وی در پیشبرد فلسفه اسالمی

 

ای از تغییر درونی و ذاتی آن به شمار دهد؛ تغییری برای خود آن و نشانهموجود روی می

رود و در نتیجه، حرکات عرضی، نشان دهنده حرکت در جوهر است و این همان معنای می

دیگر از دالیل مالصدرا بر اثبات حرکت جوهری این است که  حرکت جوهری است. یکی

بند و دارای بعد زمانی است و هر موجودی که دارای بعد هر موجود مادی، زمان»گوید:می

، باشد)همانالوجود است. در نتیجه جوهر مادی نیز دارای حرکت میزمانی باشد تدریجی

های فلسفی ری آورده شده که در کتابدالیل دیگری هم برای بیان حرکت جوه .(118 -115

 به طور مفصل بیان شده است.

 معادشناسی -7-6

برای اثبات معاد جسمانی  در میان متأخران از فیلسوفان اسالمی،ای که ترین چهرهشاخص

که  ، صدرالمتألهین است. باید پذیرفتبا روش فلسفی، اهتمامی گسترده و ژرف ورزیده است

مبتنی بر  ،این ابعاد که صدرالمتألهین آن را پی گرفت و تقریر کرد این حرکت بدین گونه با

باره به آنها همت گمارد، در تاریخ فلسفه هایی وسیع که وی در ایناصولی ساخت و کوشش

سابقه است. از این جهت ایشان در قلمرو گسترده فلسفه اسالمی به عنوان مبتکر اسالمی بی

ی نیست که چنین متفکری با توجه به تحولی که در شود. جای شگفتاین بحث شناخته می

فلسفه اسالمی به وجود آورد موضوعی چون معاد جسمانی را مورد اهتمام گران قرار دهد، 

است و « های اعتقاداتاستوانه»و یکی از« رکن عظیم اسالم»موضوعی که به تعبیر خود ایشان 

 و نیمه از کل پیکر فلسفه الهی استاز نظر مباحث فلسفی، یکی از دو بخش عمده و یکی از د

 .(006: 0140 یمی،حک)

یم معاد جسمانی، گویکه می. هنگامی0جا نباید از نظر دور بماند: در اینسه نکته مهم 

های اصلی و تعین دنیوی مقصود بازگشت انسان دنیوی است به جهان اخروی با همین ویژگی

عاد جسمانی به جهت تأکید بر حضور بدن . در این دیدگاه، تأکید بر تعبیر م4و عنصری. 

گوئیم اثبات . هنگامی که می1اُسطُقصّی است در معاد، نه حذف ابعاد روحی و لذات عقلی. 

اندیشه و ایمان اسالمی، مقصود معادی است که قرآن کریم بیان  ،معاد جسمانی در حوزه فکر
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ی عقلی محض، برای بدن ر ادلهداشته و بر آن تأکید کرده و این معاد به ضرورت دین و بنا ب

 .(000عنصری است که دارای مقدار و ماده است نه تنها بدن مثالی فاقد جرم)همان، 

رسد و تنها در پرتو نظریه راند که قدری عجیب به نظر میای سخن میمالصدرا از آموزه

آفریده توان آن را درک نمود. او مدعی است که روح)نفس( با بدن حرکت جوهری است که می

شده است، اما سرانجام جاویدان و روحانی به یک روح )محض( تبدیل خواهد شد. در واقع سیر 

صعودی و تکاملی نفس از طریق حرکت جوهری، محدود به زندگی دنیوی نیست و پس از 

که آیا ترین منازعه پیرامون ایندهد. در بزرگچنان به مسیر خود ادامه میمرگ نیز روح هم

به نحو روحانی است یا جسمانی یا هردو، مالصدرا قاطعانه جانب معاد جسمانی و  معاد نفوس

ها جسم لطیف کند که پس از مرگ به انسانخاطرنشان می ،گیردروحانی هردو باهم را می

مثالی اعطا خواهد شد. بنابراین آدمیان پس از مرگ، ارواح صرف فاقد حیث جسمانی نیستند؛ 

اشت که]تار و پود[ آن از اعمالی تنیده شده که در این دنیا مرتکب هایی خواهند دبلکه بدن

اند، همچنین آنها وارد دنیایی خواهند شد که با احوال باطنی آنها منطبق است. به عالوه شده

آن را. در حشر اخروی  واقعیت هرشخص در دنیا، صورتی است که جسم او را در بردارد، نه ماده

ذیل حقیقت صوری وی گنجانیده و جمع خواهد شد که همان  مراتب وجود یک شخص، همه

صورت جسم مادی و فیزیک او در عالم طبیعت است. حقیقت و واقعیت هر موجود جسمانی به 

گونه که در قرآن و حدیث توان معاد جسمانی را همانهمان صورت اوست و چنین است که می

مبتنی بر اصول کلی فلسفه صدرایی، آن را  آوا با آن براهین عقلیزبان و همهم ،آمده پذیرفت

 .(406تا: بینصر، کند)اثبات می

له معاد را توان تمام جزئیات مسأت جوهری نمیتوان انکار کرد که با نظریه حرکالبته نمی

د. اسالم آمده است تبیین و تفسیر کرتر در تر و مفصلبه آن شکل که در ادیان و از همه بیش

کند، جهتی که است که جهان در عمق و باطن، روی به جهتی سیر میاینآنچه مورد نظر است 

حصول آن در عالمی دیگر از دنیاست، زیرا دنیا به علت خسّت وجودی نسبت به انسان 

 تواند برآورنده هدف و غایت او باشد. بنابراین مجموع جهان در حرکت مستمر و جاودانهنمی

 این بلوغ همان معاد و قیامت است ،آورده بلوغ میچون کودکی که بالغ شود رو بخود، هم

 .(446/ 0: 0146 مالصدرا، یمحک یجهان یشمقاالت هما مجموعه)
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 حل مشکل حدوث و قدم زمانی عالم -7-7

و فالسفه این است که آیا عالم ماده، آغاز زمانی  ز مسائل مورد اختالف میان متکلمانیکی ا

رسیم که عالم از آنجا آغاز ای از زمان میازگردیم به نقطهرد یا نه؟ یعنی آیا اگر به عقب بدا

بینیم جهان و زمان وجود دارد. بسیاری که هر قدر هم که پیش برویم باز میشده باشد یا این

که ینا یعنی ؛است یبه علوم زمان یءوجود ش یتمسبوقاز اهل کالم جهان را حادث زمانی)

 یتعدم مسبوقیاری از فالسفه آن را قدیم زمانی)( و بسنبوده است یءش ینبوده که ا یزمان

ها بلکه در همه زمان ،نبوده است یءش یننبوده که ا یزمان یعنی ؛است یبه عدم زمان یءش

شود که خارج از عالم، زمانی دانند. اما بنابر حرکت جوهری مالصدرا معلوم می( میبوده است

قدیم زمانی در صورتی معنا دارد که کسی مانند وجود ندارد تا عالم را قدیم زمانی بدانیم؛ زیرا 

نیوتن، زمان را موجودی مطلق و مستقل بداند؛ ولی اگر زمان مولد خود عالم باشد و از حرکت 

مورد ذات وجود خود عالم ماده پدید آمده باشد، دیگر بحث از قدیم و زمانی بودن عالم بی

است که حرکت هم موجودی است است. چون ذات و گوهر عالم یکپارچه حرکت است و پید

 شود و چنین موجودی را قدیم دانستن بی معناستکه دم به دم و آن به آن موجود می

 .(54: 0106یانی، آشت)

حدوث زمانی و قدوم زمانی هردو درباره موجودی صادق است که در ظرف زمان واقع باشد؛ 

ه قدیم زمانی. کل جهان نیز اما موجودی که خارج از ظرف زمان است نه حادث زمانی است و ن

هاست از این قبیل است؛ زیرا از ظرف زمان خارج است. خود ها و مکانکه شامل همه زمان

زمان عبارتست از مقدار حرکت ذاتی یک شیء با حرکت دیگری که به حسب قرار داد، مقیاس 

تا بحث قرار داده شده است مثل حرکت شبانه روز. بنابراین کل جهان ظرف زمانی ندارد 

مسبوقیت وجودش به عدم خودش در زمان پیشین و یا عدم مسبوقیت وجودش به عدم 

 که مکان نداردچنانخودش در آن زمان به میان آید. جهان در کل خود زمان ندارد، هم

 .(106: 0136 یت،عبود)
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 نفس و کیفیت اتحاد با بدن -1-4

ای به و تطورات نفس از مرحله توجیه و تبیین عوالم وجودی انسان از حس، خیال، عقل

ای دیگر و نیز کیفیت اتحاد نفس با بدن و شدت اتصال این دو در مراحل عالی کمال و مرحله

  .(444 همان،)پرتو حرکت جوهری امکان پذیر است وحدت آنها در وجود عقلی، تنها در

به قدم  درباره حدوث و قدوم نفس، آرای گوناگونی وجود دارد. بعضی به حدوث و برخی

نفس، باور دارند. مدافعان نظریه حدوث در چگونگی آن اختالف دارند به طور کلی سه دیدگاه 

. حدوث نفس به واسطه 4. حدوث نفس همراه با حدوث بدن؛ 0در این مورد عبارتست از: 

. حدوث نفس قبل از بدن. نظریه قدیم بودن نفس نیز از این جهت که قدم در 1حدوث بدن؛ 

های است یا در سلسله طولی و نیز از جهت قدم ذاتی یا زمانی به دیدگاه سلسله عرضی

مختلفی انجامیده است. صدرالمتألهین بر این اندیشه است که نفس از لحاظ جسم حادث و از 

لحاظ روح باقی است. او معتقد است نفس محصول حرکت جوهری بدن است. بدن برای نفس 

کند، اما نفس در بقاء و ط ظهور نفس را فراهم میرا دارد و شرای« قوه»حالت زمینه و 

استمرارش نیازی به حامل مادی ندارد. مالصدرا به کیفیت ارتباط نفس با بدن عقیده دارد که 

حال نفس هنگام حدوث، مانند حال آن پس از کمال یافتن و رسیدن به مبدأ فعلیت بخش 

وحانی است و در مثل ماند نیست؛ چراکه نفس در حقیقت حدوثش جسمانی، اما بقایش ر

طفلی است که ابتدا نیازمند به رحم است، اما وقتی وجودش تغییر یافت، بی نیاز خواهد شد و 

چون صیدی است که در شکارش احتیاج به دام است، اما پس از شکار شدن دیگری، نیز هم

اندن طفل یا شکار نیازی به دام نیست و بدین قرار از میان رفتن رحم و دام، منافاتی با باقی م

ندارد. نتیجه مهم نظریه صدرا در باب نفس، ابطال اندیشه تناسخ است. قائالن به تناسخ 

اندیشند که ممکن است پس از مرگ، روحی از بدنی جدا شود و به بدن دیگری بپیوندد، اما می

 بر طبق حرکت جوهری، از آنجا که هر نفس ادامه حرکت طبیعی یک بدن و صددرصد از آنِ

همان بدن است، اساساً معقول نیست که روح کسی از آنِ کس دیگری شود. هر بدن، در 

یابد و این روح در ابتدا هیچ نیست جوید و میحرکت جوهری خود، روح متناسب با خود را می

کند. در این صورت، چگونه فعلیت و صورت پیدا می ،یابدو به تدریج و هماهنگ با بدن رشد می

بدنی، روح ساخته و پرداخته دیگری را که شکل گرفته و متناسب با بدن ممکن است که 
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 یمحک یجهان یشمقاالت و هما مجموعهدیگری رشد کرده و به خود بپذیرد و همگام آن شود)

 .(444/ 0 :0146مالصدرا،

 جهـنتی

مالصدرا از اعاظم فلسفه اسالمی و علمای شیعه در روش عقالنی است که کوشیده در 

آیات و روایات  ،را به تصویر کشد جایگاه واال و برتر قرآن و احادیث معصومین ،فلسفه قدر

را تفسیر فلسفی نماید. وی در علوم الهی و فلسفه ماورای الطبیعه مقام بلندی را داراست و 

باشد. مالصدرا با ترکیب چهار مکتب مهم عرفانی، های فلسفی او مورد توجه محققان مینظریه

های دینی اسالم حکمت الدین عربی و آموزهعرفان محی ،اشراق ،شامل مشاءفلسفی و دینی 

تأثیری شگرف و غیرقابل انکار بر فلسفه اسالمی گذاشت. او حکیمی  ،متعالیه را بنیان نهاد

متأله و عارفی آزاد اندیش بود که فلسفه او در خدمت دین قرار گرفت و باور داشت که نه دین 

فلسفه مغایرتی با دین دارد. وی بر پایه افکار فالسفه و عرفای پیش از مخالف فلسفه است و نه 

حکمت »راآن ،ریزی مکتب فلسفی خود شدهخویش و براساس تعالیم دینی موفق به پی

 نامید.« متعالیه

الوجود و حرکت های ابتکاری مالصدرا در حکمت الهیه، اثبات اصالتترین اندیشهمهم 

 گردد.های فلسفی متمایز میها حکمت متعالیه از دیگر مکتبجوهری است که به لحاظ آن

فالسفه قائل به اصالت ماهیت بودند؛ اما مالصدرا قائل به اصالت وجود  پیش از مالصدرا، بیشتر

کند. دار و موجود فرض میبود. بر طبق اصالت وجود، ماهیات که ذهن آنها را اموری واقعیت

پر کرده همانا وجود است ی که واقعیت دارد و خارج را همه اموری ذهنی هستند و تنها چیز

ض دانستند و معتقد بودند که حرکت تنها در اعرااز مالصدرا جوهر را ثابت می حکمای پیش

بار معتقد به حرکت جوهری شد و دالیل متعددی بر ینممکن است، اما مالصدرا برای نخست

ی است با پذیرفتن حرکت در تمام پذیرفتن حرکت جوهری مساو ؛ بنابراینآن اقامه کرد

رو بنابر عقیده مالصدرا، جوهر با همه اعراضش آن به آن در حال تغییر و نو مقوالت از این

یان متکلمان و شدن هستند. در سایه نظریه حرکت جوهری بسیاری از مسائل مورد اختالف م

و قدوم زمانی عالم، الوجود، معاد جسمانی، مشکل حدوث له اثبات واجبفالسفه از جمله مسأ

 برای همیشه حل شد.فس و کیفیت اتحاد آن با بدن ربط متغیر به ثابت، اثبات ن
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 9فاطمه مختاری 

 (عیان دروغین مهدویت )اسماعیلیهمدّ
 

 چکیـده

 

رند مدعیان دروغین مهدویت کسانی هستند که ادعای مهدی بودن را داشته و دا 
اند. و در پی قرون متوالی برای رسیدن به اهداف خویش دست از این ادعا بر نداشته

و سبب  ام شامخ مهدویت سوء استفاده کردهدر طول تاریخ اسالم، افراد زیادی از مق

اسماعیلیه  اند. فرقههای متعددی چون ناووسیه، اسماعیلیه، بابیه، و ... شدهظهور فرقه
اعتقاد آنان پذیرش امامت ترین باشد که مهمع مییّیکی از انشعابات تش

به . این فرقه است پس از ایشان جعفر، فرزند امام جعفر صادق بناسماعیل
  .تقسیم شدندمبارکیه، قرامطه، آقاخانیه ، خالصه های چندی چون اسماعیلیهشاخه

ع یی که از مکتب تشیهاشود که بیشترین فرقهتاریخ روشن می با مطالعه
و انتظار  ، به نوعی از ایمان مردم به زنده و حاضر بودن  امام زمان سربرآورده

یخ افراد بسیاری ظهور آن حضرت نشأت گرفته است. به همین خاطر، در طول تار

ضرورت تحقیق  .اندده و از این تعلّق خاطر و عشق سود بردهادعای مهدویت کر

های این لیغات سوء و فعالیتمانع تب واهی بخشیدن به تمامی اقشار جامعه حاضر، آگ

 نوع مدّعیان است.
ایی است که خود را مهدی موعود هادّعاهای برخی از گروه پژوهش حاضر در زمینه

و نقش گردآوری  از منابع متعدد و غنی ای و استفادهکتابخانه با روش معرفی کردند،

 به توصیف کشیدهتند هسبودند و های ضد دینی که در تشکیل این گروهک را کسانی
 است.  

 

 دی:ـواژگان کلی
 .دروغین. مهدویت. اسماعیلیه عیانمدّ 
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 هـمقدم  

را  انسانی او ارتباط با عالم معنا که بعد روحانی و بشر در پی نیاز فطری خود به پرستش و   

از  وحی آورانکه توسط پیام-ظهور ادیان الهی های آسمانی و، عالوه بر دعوتدهدتشکیل می

به  های غیرآسمانی وفرقه همواره شاهد بروز مذاهب و-کردهسوی خدای یکتا دریافت می

های نفسانی با انگیزهیا  بوده است که یا نتیجه انحراف ادیان ناب بوده، تعبیری ساختگی نیز

، با بررسی در تاریخ زده است.خرافات افراد سرمی داده و یا از جهل وای رخ میشیطانی عده

اند به نوعی از ایمان مکتب تشیع سر برآورده هایی که ازترین فرقهن خواهد شد که بیشروش

 .اندنشأت گرفته )عجل اللّه تعالی فرجه الشریف(حاضر بودن امام زمان مردم به زنده و

های به اصطالح دینی، در هن خواهد شد که بروز و ظهور فرقهنوشتار حاضر، مبر با مطالعه

چه در این باب مهم جلوه ما آنای نو نیست، اسابقه بوده و پدیده یخ، دارایارادوار مختلف ت

باشد که با سوء استفاده از اشتیاق و ها میگونه این فرقهقارچ نماید، توجه به رشد و توسعهمی

ساخته و  و انتظار ظهور آن حضرت، )عجل اللّه تعالی فرجه الشریف(محبت مردم به امام دوازدهم

یافته شده است که نقش عوامل بیگانه و استعمارگران نیز در این امر بسیار جدی پرورش 

اسالم و توضیح های مدعی مهدویت در طول تاریخ فراد و فرقهباشد.این نوشتار، به معرفی امی

فرقه پرداخته است. علت انتخاب این  (نمونه از این مدعیان)اسماعیلیهمختصری پیرامون یک 

 .باشدت آنان در طول تاریخ و پایداری نسبی آنان تا این زمان مینیز، نقش پراهمیّ

وَ »سوره انبیاء  065مانند آیه . بسیاری از آیات قرآن مرتبط با مهدویت دانسته شده است

ا پس از تورات و همانا م« »لَقَدْ کَتَبْنَا فیِ الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُون

ن تحقق وعده مذکور امفسر«. برندراث میدر زبور نوشتیم که: زمین را بندگان شایسته ما به می

مُنَّ عَلیَ نَّ أَن نُرِیدُ وَ»»سوره قصص 5چنین آیه هم. اندامام عصر دانستهظهور  در آیه را در زمان

ما در برابر او خواستیم بر آنان « »ةً وَ نجَعَلَهُمُ الْوَارِثِینالَّذِینَ اسْتُضْعِفُواْ فیِ الْأَرْضِ وَ نجَعَلَهُمْ أَئمَّ

که در زمین ضعیف شمرده شدند منت نهاده ایشان را پیشوایان خلق کنیم و وارث دیگران قرار 

ن در زمین را ای است که روایات منظور از مستصعفاز جمله آیات مهدو« دهیم

ت و خواری عزت رسیده و دشمنان ایشان به ذلّمهدی، به  ظهور اند که پس ازدانستهائمه

 د.خواهند افتا
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ی اسالمی، یک مسأله قرآنی و روایی شناخته شده، قطعی است. به مهدویت برای جامعه

شویم رو میههایی روبدینی، در تاریخ اسالم با شخصیت -جهت استواری این واقعیت عقیدتی

رت، شهرت و دنیا طلبی و... به دروغ ادعای مهدویت قد طلبانه، وسوسههای جاهکه بر اثر انگیزه

 -که قرآن و روایات نوید آمدن او را داده است -نموده و خویش را همان مهدی نجات بخش

اند و یا طرفداران افراطی آنان، برای پیشرفت دنیوی و سیاست خویش، آنان را به معرفی کرده

 اند! عنوان مهدی نجات بخش مطرح ساخته

 مدعی مهدویت هایگروه -9

اند، به اعتباری بر سه گروه قابل کسانی که در تاریخ به عنوان مدعیان مهدویت شهرت یافته

 ند:هست یمتقس

نجات بخش خواندند: این « مهدی»آنان را های خاصی،کسانی که دیگران روی انگیزه -الف

نها نسبت داده آید که برخی از کسانی که ادعای مهدویت به آواقعیت از تاریخ به دست می

 اند بلکه یاران وفته است و نه خود بدان راضی بودهشده، نه از سوی خود آنان سرچشمه گر

بایست اندیشه را گسترش دادند! البته میها نسبت داده و این پیروانشان چنین ادعایی را به آن

اما روشن ردند؛ کهای نادرست را به شدّت نفی مینسبت خود آنان چنین ادعاهای دروغین و

یروانشان پ نیست که چرا خود آنان در برابر این عنوان ساختگی، فریاد اعتراض بلند نکردند و

 ها تطبیق ورا به این چهره )عجل اللّه تعالی فرجه الشریف (های حضرت مهدینشانهکوشیدند تا برخی 

زید  حمد حنیفه،م ها اشاره کرد:توان بدین چهرهه از این گروه میبرای نمونتفسیر نمایند! 

 محمد بن عبداهلل محض.، فرزند امام سجاد

اینان  واهی، چنین ادعای دروغینی داشتند:قدرت خ طلبی وجاه کسانی که به انگیزه -ب

برای جلب  دند وطلبانه، ادعای مهدویت کرو جاههای فریبکارانه کسانی بودند که به انگیزه

از جمله  ند!را مهدی نجات بخش معرفی ساخت ، خودعواطف و به دست آوردن قدرت، به دروغ

منصور دوانیقی ادعا کرد که پسرش  است. پدرش ، خلیفه عبّاسیمهدی عباسیاین گروه، 

، همان مهدی موعود است! این در حالی است که خود او پیش از این ادعا، به مهدی عباسی

عی او را مد بود ومحمد بن عبداهلل محض ـ به عنوان مهدی نجات بخش ـ دست بیعت داده 



  005مدعیان دروغین مهدویت )اسماعیلیه(

 

 دانست! نجات بخش می

 ازیدند وبه چنین فریبی دست ب به اشاره بیدادگران، کسانی که طبق نقشه استعمار و -ج   

اساس نقشه و خواست اینان عناصری بودند که بر بخش، معرفی کردند:نجاتخود را مهدی 

ایجاد اختالف و  ،یدن اسالماستعمارگران ادعای مهدویت نمودند! استعمار پلید برای در هم کوب

جهان  های خائنانه بسیاری کشید تا به هدف خویش برسد ودوزی در جامعه اسالمی، نقشهکینه

های مسلک ها وانی آن در این میدان، ساختن مرامهای شیطاز جمله نقشه اسالم را ببلعد!

  ،ایمانیتا بدین وسیله، بی آنان بوداعتقادات دینی  بازی با مفاهیم و ،رنگارنگ در میان مسلمانان

ها را در جامعه اسالمی، پدید آورد! از چیزهایی که از آن در این میدان تزلزل دل باوری وسست

عقیده به مهدی موعود بود. در این راه برخی عناصر را به دلخواه  سوء استفاده کرد، اندیشه و

و با همه امکانات آنان را در این  به آنان دستور داد تا ادعای مهدویت کنند ،خویش تربیت کرد

 (.514تا505: 0115،قزوینی )راه یاری رساند!

 ایمان مردم به زنده و که از توان به علی محمدباب اشاره کرداین گروه می برای نمونه از

های بیگانگان ادعای کمک با و سواستفاده کرد )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(حاضر بودن امام زمان

 0.فراهم ساخت موجبات گمراهی عده زیادی را و دمهدویت کر

 های دروغینراه تشخیص مهدی -9-9

)عجل اللّه تعالی بهترین دلیل بر دروغین بودن مدعیان مهدویت، همین است که رسالت مهدی 

رقراری حکومت عدل ب ها وبرچیدن هرگونه ظلم و فساد از محیط زندگی انسان (فرجه الشریف

ی منطقه، روستا یا شهر یا ت که این مدعیان، حتی در محدودهسجهان ااسالمی در سراسر 

حکومت اسالمی  عدالت را برقرار نمایند و ستم را نابود ساخته و کشور خود، نتوانستند ظلم و

ن الاین است که: در بطتوان مطرح کرد دلیل دیگری که می تشکیل دهند، چه رسد به جهان.

اگر  اند وقرض شدهها منآن فرقه ست که بگوییم: همههمین قدر بس ا های مذکور،عقاید فرقه

های آنان ائمه شیعه نیز مخالف اندیشهشدند؛ مضافاً که روایات متواتر بر حق بودند، منقرض نمی

 (.38و31: 0145است)نقوی،

                                                 
 پژوهشی دیگر مطرح خواهد شد. اهلل مبحث بابیه درشا. ان 0
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 های شیعیانفرقه -2

 به پنج فرقه تقسیم شدند: به طور کلی شیعیان پس از رحلت امام ششم

ه آن حضرت زنده است، ینان بر امام ششم توقف کردند و معتقد شدند کا ناووسیه: -الف

و چون رهبر آنان عبداهلل بن ناووس نام داشت، به  (.14: 0100،نوبختیمیرد)نمرده و نمی

یعیان پیروان و هوادارانی ناووسیه شهرت یافتند. این فرقه کامالً منقرض شده و در میان ش

 (.01: 0141،گلپایگانیندارند)

دانند می شدش، اسماعیلد از آن فرزند ارامامت را پس از جعفربن محم اسماعیلیه: آنان -ب

گویند: قضیه مرگ اسماعیل و تشییع انکار کرده و می و مرگ اسماعیل را در زمان حیات پدر

را از گزند عباسیان محفوظ بدارد.  جنازه وی ساختگی است و آن را پدرش ساخته تا وی

له امامت اند و علت انشعاب آنان عمدتاً مسأهای مختلفی تقسیم شدهفرقهاسماعیلیه خود به 

مرگ وی بوده است. اما به هرحال نقطه اشتراک اسماعیلیه،  موضوع حیات و ،اسماعیل

 است.استحقاق و برتری اسماعیل در امر امامت نسبت به سایر فرزندان امام ششم

به پسرش عبداهلل أَفطَح قایلند امامت، از امام صادق)أَفطَحِیَّه، أَقطَحِیَّه(: آنان  فطحیه -ج

علی ـ  مادر ایشان فاطمه بنت حسین بن حسن بن ،پدری اسماعیل بود رسد که برادر مادر ومی

 تر از همهبزرگ عبداهلل بن جعفر (.014تا016: 0101،شهرستانیرضی اهلل عنهم ـ بوده است)

که امامت با اکبر  فرموده است امام صادق بود و فطحیه معتقدند کهفرزندان امام صادق

 (.0/440: 0101،همو)باشداوالد امام می

هایش عریض بوده لقب)افطح( بدان جهت به عبداهلل داده شده بود که، پاهای او پهن و قدم

گفته شده است، کسی که مردم را به « فطحیه» اند: از این جهت به آن فرقهاست. بعضی گفته

طیح، یا عبداهلل بن فطح، گفته کرد، به او عبداهلل بن افطح، یا عبداهلل بن فاو دعوت میامامت 

 (.41: 0100شده است)مشکور،می

رسد. اما از آنجا که از عبداهلل، امامت به فرزندش می پیروان این فرقه معتقد بودند که پس

کاظم امام وی هفتاد روز بعد از پدرش مرد و فرزندی نداشت پیروانش به موسی بن جعفر ال

 (.44: 0100،نوبختیمنقرض گشت)« فطحیه» به این ترتیب هفتم امامیه روی آوردند و

)شمیطیه(: این فرقه به امامت محمد بن جعفر معتقد بودند. محمد بن جعفر  سمطیه -د
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در مکه بر ضد مأمون قیام کرد ه.ق  033عابد بود. وی در سال  مردی شجاع و« دیباج»ملقب به

وی را دستگیر کرده و به مأمون تسلیم « عیسی جلودی»و حمایت کردند، ولیاز ا« زیدیه»و

نمود! این فرقه نیز منسوب به رئیسشان یحیی بن ابی السمیط، سمطیه)السمطیه( یا منسوب به 

 (.41: 0110،اشعری)اندبن ابی شمیط، شمیطیه خوانده شده یحیی

ه امامت موسی بن جعفر کاظم اعتقاد آن دسته از شیعیان بودند که ب موسویه، المفضّلیه: -ه

ای به باشد، لذا اکنون فرقههفتم شیعه امامیه اثنی عشریه می داشتند. موسی بن جعفر امام

قف کرده و وجود ندارد، هر چند گروهی از شیعیان پس از شهادت وی، بر او تو« موسویه»نام

 (.01: تایمعتقد به رجعت او شدند)بغدادی،ب

 هاسماعیلی -2-1

 اسماعیلیه پیشینیه -2-9-9

را امام خود  ترین فرقه تشیع است که تا امام جعفر صادقاسماعیلیه، بعد از امامیه مهم

ای اسماعیل، یکی از فرزندان رحلت فرمود، عدهق.084که آن حضرت در سال دانند. هنگامیمی

ی از اسماعیلیان یک ریخچهتا کرد زنده است(، امام دانستند.)که گمان میآن حضرت را

تر است. پس از مرگ های کوچک فرعیالنشعاب و دائم االنقسام به گروههای کثیر اتاریخچه

محمدبن اسماعیل، گروهی معتقد شدند که او هفتمین و آخرین امام است که در روز رستاخیز 

 (.14: 0148زاده،نامند)تقیمی« هفت امامی»غالباً شیعهباز خواهد گشت. این گروه را 

 گذاران اسماعیلیهیهپا -2-9-2

بود، اما بنا بر شواهد متعدد تاریخی حداقل پنج اسماعیل فرزند ارشد امام جعفر صادق

 (.4/00 :ش ه0113، واحد تدوین کتب درسی)سال پیش از پدر، از دنیا رفت

اسماعیلیه نیست، تأسیس و تبلیغ این فرقه  ماعیل بن جعفر در واقع مؤسس فرقهچه اساگر

اند، ظاهراً اکثر اسماعیلیه بعد از وفات و مجعول مشهور به قداح نسبت دادههوم را به شخص مو

اند، لیکن مامت اسماعیل بن جعفر اصرار کردهدر باب ااسماعیل و در حیات امام جعفرصادق

ند. این فرقه ال، به عنوان اسماعیلیه مشهور شدهحال، به سبب اعتقاد به امامت اسماعیرهبه

ل تأسیس خود، یعنی یتعبیر شده، ظاهراً در اوا« اسماعیلیه الخالصه»ها به نام، که از آنشیعه
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اند، الّا این که اقدام یر فرق شیعه تفاوت چندانی نداشتهدر مبادی و اصول با سا قرن دوم هـ ق

را در عزل اسماعیل)بنا بر مشهور به سبب شرب خمر( از امامت و نصب امام جعفرصادق

حتی شرب خمر را برای امام  ،دانندرا به جای او جایز نمیبن جعفرپسر دیگر خود موسی 

داء را هم در تعیین امام روا شمرند، تغییر و بمعصوم منصوص مضر به امامت او نمی

 (.013ه.ش: 0111)حلبی،شناختندنمی

 نی فرقهکنندگان اولیه مباهار نفر به عنوان بانیان و تدوینبه طورکلی در تاریخ از چ

 شود: یلیه نام برده میاسماع

او رابطه نزدیکی با  محمد بن ابی زینب یا مقالص بن ابی الخطاب، معروف به ابوالخطّاب: -0

او را رد کند، صادق امام جعفرکه تا زمانی ،داشتهامام جعفرصادق وامام محمد باقر

محمد شده است، ابوالخطاب کارش را به عنوان داعی امام یکی از شاگردان او محسوب می

آغاز کرد و همین مسأله باعث شد که او جزو مدعیان افراطی و امام جعفرصادق باقر

چنین تعدادی از او هم ـامام جعفرصادق درآیدـ یعنی ادعا کرد که وی پیامبر است و وارث

آمیز را به خاطر منافع مذهبی را تقیّه و دروغ مصلحت ،های جدید و بدیع از قبیل اباحهآیین

کردند که جهنم و بهشتی که در قرآن آمده در خود افراد جمع د. او و پیروانش تبلیغ میرواج دا

تعدادی از پیروان تحت رهبری ابوالخطاب در  است و هیچ نوع مفهوم ماوراء الطبیعی ندارد.

ها بنا به دستور حاکم کوفه عیسی بن موسی به قتل رسیدند. کوفه گرد آمدند و هفتاد نفر از آن

اب دستگیر گشته و به چهار میخ کشیده شد. پیروان او پس از مرگش، دور محمد بن ابوالخط

اسماعیلیه خطابیه هویت واقعی پیدا گرد آمدند و فرقه اسماعیل، نوه امام جعفرصادق

 (.065تا064: 0100کرد)نوبختی،

میمون قدّاح بود. وی خوزستـانی  های بزرگ دعوت اسماعیلیهاز شخصیت میمون قدّاح: -4

کرد. بدان سبب ل بود و شغل کحالی یعنی چشم پزشکی داشت و آب مروارید را درمان مییاص

(. قدّاح از پیروان ابوالخطاب بود و در ترویج عقاید وی 061: 0140به قدّاح ملقب گشت)فرقانی،

 نقش داشته است.

 عبداهلل بن میمون: عبداهلل پسر میمون قدّاح چشم پزشک اهوازی ایرانی است -1

ادعای نبوت کرد.  نه تنها با پدر هم عقیده بود، که پا را فراتر گذاشته و و (51: 0140ان،)میناسی
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وادث شهرهای دوردست، سعی در با بیان اخبار از ح ابن میمون با استفاده از شعبده و

سپس به سلمیه نزدیک حمص  آوری مردم به دور خود داشت. وی ابتدا از اهواز به بصره وجمع

به این فرد « قرامطه»به وی پیوست. فرقه « حمدان بن اشعث»مردی به نام در آنجا رفت و

 (.4/08 :ش ه0113، واحد تدوین کتب درسی)منتسب است

محمد بن حسین ملقب به دندان مردی توانگر «: زیدان»یا « دندان»ملقب محمد بن حسین، -8

به اتفاق عبداهلل در  کرد وپارسا نژاد بود که در زندان والی عراق با عبداهلل بن میمون مالقات  و

 چون از زندان رهایی یافتند گروهی از کُردان کردستان را زندان کیش باطنی را بنیاد نهادند و

دندان دارای تمایالت شعوبی بود و از اعراب نفرت (. 000: 0140)فرقانی،به کیش خود درآوردند

نباط کرده بود که دولت چون به نجوم آشنایی داشت از احکام نجومی خود چنین است داشت و

 .(150800: م0330،)ابن ندیمبه ایرانیان انتقال خواهد یافت عرب نابود خواهد شد و

به صورت  مساعی این چهار نفر شکل گرفته و بنابراین اسماعیلیه براساس عقاید و با تالش و

ا به هر های مختلفی تقسیم شدند، امد. اسماعیلیه هر چند خود به فرقهای مستقل درآمفرقه

های اسالمی به تأسیس دولت ای از سرزمیندر پاره حال توانستند، منشأ اثرات تاریخی شده و

اند تا به امروز به حیات خود خیزهای بسیار، توانسته رغم افت ورو علیمبادرت نمایند. از این

 پیروان زیادی داشته باشند. ادامه داده و

 امامان فرقه اسماعیلیه -3

 امامت را پس از امام جعفر صادقها ای از مذهب شیعه است. آنشاخه فرقه اسماعیلیه

نصّ امامت را بر دانند. امام جعفر صادقاعیل و سپس پسر اسماعیل، محمد میحقّ اسم

پسرش اسماعیل کرد، لیکن اسماعیل در زمان حیات پدر فوت کرد. شیعیان دوازده امامی 

 اعیل، نصّ امامت را به پسر دیگرش موسیپس از فوت اسمامام جعفر صادق»گویند:می

امامت »گویند:اعیلیان این را قبول ندارند و می، ولی اسم«دانندمنتقل کرد و او را امام هفتم می

یان امامان خود را بدین ترتیب اسماعیل«. پس از اسماعیل به پسر اسماعیل به نام محمد رسید

 پذیرند:به شرح زیر می
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 فیرد نام لقب حاتیتوض

 اول امام طالبی اب بنی عل نیرالمؤمنیام 

 دوم امام یعل بن حسن یمجتب 

 سوم امام یعل بن نیحس دالشهدایس 

 چهارم امام نیالعابد نیز سجاد 

 پنجم امام محمدباقر  

 دوازده انیعیش و لهیاسماع ششم امام تا

 .هستندی کی هم بای امام
 ششم امام صادق جعقر 

 متهف امام جعفر بن لیاسماع ---------- (م053)سال

 هشتم امام لیاسماع بن محمد قداح مونیم (م031)سال

 از ترس خاطر بهی: گذارامن علت

 ی .عباسی خلفا و دشمنان
 نهم امام -------------- مستور امام

 دهم امام ،ینق ،یتق ،یرض مستور امام 

 نیاولی مدع. فاطمه نسل از بودنی ادعا

 سیتأسی. علو وی فاطمحقه خالفت

 قایآفر درشمال 431 سال در حکومت

 ازدهمی امام نیحس بن محمد یمهد داهللیعب

 یفاطم فهیخل نیدوم

 (م118)سال
 دوازدهم امام محمد بامراهلل القائم

 زدهمیس امام منصوراهلل  یفاطم فهیخل نیسوم

 در مصر فتحی. فاطم فهیخل نیچهارم

 در انیفاطم سلسه سیتأس. 154 سال

 مصر

 چهاردهم امام اهلل نیالمعزالد 

 پانزدهم امام باهلل زیالعز  یفاطم فهیخل نیپنجم(. م140)ال

 شانزدهم امام باهلل حاکم  یفاطم فهیخل نیششم( .م800)سال

 هفدهم امام اهلل نیاالعزازد الظاهر  (م841)سال

 که بیط آمر، ،یالمستعل: شانیای هانام

 زا پس محمد، .شد بیغا 110 سال در

 امامان سلسه لیتشک:  نزار . حافظ او

 ینزار

 بغداد شهر فتحی. فاطم فهیخل نیهشتم

 از نفر سه  امامتی ادعا.او زمان در

 شانیا پسران

 هجدهم امام المستنصر 



  040مدعیان دروغین مهدویت )اسماعیلیه(

 

.  دیجد نزار سلسه لیتشک:  صباح حسن

 نزار  دوم و اول امام
 نوزدهم امام یالهاد و نزار 

 ستمیب امام دیام بزرگ محمد  نزار سوم امام

 انینزار چهارم امام( 504ی)متوف
 ذکرهی عل حسن

 السالم
 کمی و ستیب امام دوم حسن

 دوم و ستیب امام دوم محمد  انینزار پنج امام(. م061)سال

 انینزار ششم امام

 نو حسن نیالد جالل

 مسلمان

 (م004ی)متوف

 وسوم ستیب امام .سوم حسن

 انینزار هفتم امام
 محمدم نیعالءالد

 (051ی)متوف
 چهارم و ستیب امام سوم محمد

 هالکوخان میتسل انینزار هشتم امام

 058 سال در مغول
 پنجم و ستیب امام خورشاه 

 

 اسماعیل بن جعفر صادق -3-9

ترین و ، بزرگاسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب

هجری در مدینه منوّره متولد  060است که در سال ترین فرزند امام جعفر صادقمحبوب

 (.11: 0111،امرتشد)

به  گذشت. وی را در قبرستان بقیع الغرقدیل بن جعفر، در زمان حیات پدرش دراسماع

 برخی نیز برآنند که وفات او پس از مرگ پدر بوده است. (.0/041: 0101ولوی،)خاک سپردند

ردند. دالیل گوناگونی برای تغییر پس از مدتی اسماعیل، را از امامت عزل کامام جعفر صادق

که بیشتر مورد استناد مورخان سنّی و اثنی عنوان گردیده است؛ آنرأی امام جعفر صادق

توانند بگویند که عیلیه میاسما کرد. فرقهاین است که اسماعیل شرب خمر می باشد.میعشری 

یم خمر را تأویل نمایند ولی توانند حکم ظاهری تحرمان معصوم و در تأویل مأذونند میچون اما

افراطی سر و  ،تر است که اسماعیل با افراد تندرومال قوی این سخن به واقعیت نزدیکبه احت

ا ابوالخطاب و دیگران، که اسماعیل ب کرده است.ته و در نهان علیه پدرش توطئه میسرّی داش

اشته است. ابوالخطاب زمانی از ی غلّات به شمار آورد مناسبات نزدیک دها را در زمرهتوان آنمی
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ـ اسماعیل ـ را از شرکت در  بود، اما امام او را طرد کرد و پسرششیعیان امام جعفر صادق

 (.441: 0111)هالیستر،کرد منع فرمودای که ابوالخطاب اداره میجلسه

 محمد بن اسماعیل -3-2

د. رشید، خلیفه هنگام وفات پدرش چهارده ساله بو و شد درمدینه متولد سماعیلامحمدبن 

های امامیه شهرت داشت به شدت مراقب او بود. در مجازات عاصیان و سرکوبی قیام عباسی که

به نشر دعوت خود  و جا رهسپار فرغانه و نیشابور شدرو محمد به کوفه رفت و از آنایناز 

م مستور به اماپرداخت. او برای گمراه ساختن عباسیان با اسم مستعار میمون قدّاح مردم را 

او  .ترین یاران و داعیان مخلص او مخفی ماندکرد این امر بر نزدیکیعنی خودش دعوت می

توانست با این کار خلفای عباسی مهدی، هادی و رشید را بفریبد و از چنگ آنان رهایی یابد. 

ر آن جا با د ،از نیشابور به نهاوند آمد القاب او شاکر، مکتوم، مستور، سابع و میمون قدّاح بود. او

 و ازدواج کرد و پس از آن به شهر تدمر در سوریه رفت« ابو منصور بن جوشن»دختر امیر نهاوند

که در نهاوند بود رشید، سپاهی را برای آن را محل اقامت و کانون دعوت خود قرار داد. هنگامی

محمود »هراما پیروان او لشکر رشید را شکست دادند و امام محمد در ش ؛کشتن او روانه کرد

برای دعوت اسماعیلیه « ابوسفیان»و « حلوانی»اقامت گزید.گفتنی است که ارسال دو داعی«آباد

نشان ساخت که او در تقویت جنبش اسماعیلیه در  نیز باید خاطر ،در زمان او صورت گرفت

هـ در شهر تدمر وفات 031که در سال سوریه و بحرین، بسیار کوشش نمود تا این ،اطراف کوفه

مشهور است مدفون « محمد بن علی»افت و در کوهی در شمال غربی این شهر که به مقامی

ها یعنی اسماعیل محمد بن اسماعیل شش فرزند داشت که دو تن از آن(18: 0111،تامر)گردید

 (414 :0111،هالیستر)ها را در همان شهر باقی گذاشتو جعفر مولود مدینه بودند و وی آن

 ماعیلیاناصول و عقاید اس -4 

که اسماعیلیان به یابی عقاید واقعی اسماعیلیه به دو دلیل کاری دشوار است: اول آندست

ری عقاید کاپنهان ،طول تاریخ به پرده پوشی منظور در امان ماندن از دشمنان خود، همواره در

د را در اند، حتی اگر به کتابت نیز روی آورده باشند، آثار مکتوب خوو تفکرات خود روی آورده



  041مدعیان دروغین مهدویت )اسماعیلیه(

 

 دانند که به دست بیگانگان بیفتد.خود مخفی نگه داشته و اجازه نمی میان

 گری و تأویل است.عتقادات اسماعیلیه بر پایه باطنیکه مبنا و زمینه اصلی ادوم آن

را تنها امام آن اسماعیلیه معتقدند تمامی معارف و احکام دینی دارای معانی باطنی است و

احکام و معارف دینی، معنای باطنی در نظر  در عقاید اسماعیلیه برای همهرو داند. از اینمی

آن است، نه شکل و معنای امور، معنای باطنی  فته شده است و معتقدند حقیقت همهگر

این دو موضوع سبب ابهام و پیچیدگی عقاید اسماعیلیه شده و باعث گردیده تا  ها.ظاهری آن

ر بررسی عقاید اسماعیلیان با تنگنا مواجه شوند و اغلب به پژوهشگران تاریخ و ملل و نحل د

برداشت و قضاوت شخصی نسبت به اندیشه آنان روی آورند و اموری را به اسماعیلیه نسبت 

چنین این امر سبب شده که هم دهند که معلوم نیست، حقیقتاً جزء عقاید آنان باشد.

اسماعیلیان را شکسته و به انتشار کتاب  پوشی چندین قرننویسندگان اسماعیلی مذهب، پرده

جمله  ای از اتهاماتی را که متوجه آنان بوده، رد کنند. ازدر دفاع از عقاید خود دست بزنند و پاره

 که همواره متوجه آنان بوده است)واحد تدوین کتب درسی،« گریاباحه»و « تناسخ»اعتقاد به

ها، افالطونیان مذهب ایران باستان، سامی (. عقاید این فرقه، براساس فلسفه و04و01: 0113

ترین اصول (. آنچه به عنوان مهم41: 0114کیوان، پورجدید و حکمت فیثاغورس بوده است)

 ها اشاره کرد به شرح ذیل می باشد:توان به آنعقیدتی اسماعیلیه می

 توحید -4-9

ند: خداوند برتر از گوینفی مطلق صفات الهی معتقدند و میدر بحث توحید، اسماعیلیه به 

از او سخن گفت  توانو حدّی چه سلبی و چه ایجابی، نمیبا هیچ صفتی  .عقل و فکر است ،وهم

توان خدا را به هیچ یک از صفات مخلوقاتش وصف کرد، نسبت دادن صفاتی که نمیو از آنجا

قرآن و حدیث،  که درجااما از آن چون حیّ، قادر، عالم، سمیع، بصیر، و امثال آن جایز نیست.

شماری این آیات و روایات بی ،بسیاری از صفات کمالیه و جمالیه به خدا نسبت داده شده است

« ادر اولص») «عقل کلی»صفات و اسماء الهی را به کند، اسماعیلیه همهرا تأیید می موضوع

 (.440تا:بیمشکور، )دهندنسبت می«( مبدع اول»یا

گویند: چون حضرت کبریائی، به عالمیان ند و نه حادث. میداننه قدیم می آنان خداوند را

در  موهبت علم فرمود، او را عالم گویند. چون قدرت را به قادران اضافه فرمود، قادر گویند.
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خلق او  ست.ا قدیم او یند، که امر حضرت کبریائی و کلمهموضوع، قدم و حدث خداوند گو

ماعیلیه معتقدند که خدای تعالی ابتدا به وسیله نه حادث. اس حادث و او خود نه قدیم است و

کلمه امر، عقل را ابداع فرمود که از جمیع جهات تام است. به توسط عقل، نفس را که تالی 

گویند چون نفس، مشتاق ، مثل نسبت نطفه است به طفل. میاوست و نسبت نفس به عقل

به آلت حرکت محتاج شد، کمال عقل گشت، محتاج شد به حرکتی از نقص به کمال، و حرکت 

پس افالک سماوی حادث شد. به حرکت دوری، حرکت یافت، به تدبیر نفس. و انواع موجودات 

نوع انسان از سایر موجودات متمایز گشت به  و انسان به وجود آمد نبات و ،مرکب، از جماد

 (.044: 0101ولوی، )استعداد

 تنبوّ  -4-2

که برای دریافت وحی صالحیت داشته باشد، پیامبر  ای استبه معنای ارتقاء نفس به مرتبه

او  از نظر کماالت باید در حدّی باشد که هیچ صاحب کمالی بر او برتری نداشته باشد، زیرا

اسماعیلیه،  مؤثرات، اشخاص عالی و فلک در خدمت او هستند. بوده و همه« دور»دار سعادتوام

ـ رسالت خاصّه. مراد از 4ـ رسالت عامّه؛ 0: کنندپیامبری را به دو بخش تقسیم می رسالت و

شامل حال همگان است و اگر رسالت عامه « عقالً»و« طبعاً»رسالت عامّه، رسالتی است که

شایان ذکر است که شیعه امامیه،  گیرد.ت خاصه مورد پذیرش مردم قرار نمینباشد، رسال

 ند و از پیامبر به حجّت ظاهری.کنت باطنی یعنی همان عقل، تعبیر میبه حجّ« رسالت عامّه»از

واحد کنند)یاد می« رسول ناطق»ه عنواناسماعیلیه، از پیامبران صاحب شریعت و اولوالعزم ب

بنابراین ناطقان همان پیامبران اولوالعزمند که عدد ایشان هفت  (.03: 0113تدوین کتب درسی،

محمدبن  و، عیسی، محمداز: آدم، نوح، ابراهیم، موسی است. این هفت رسول ناطق عبارتند

 اما؛پیامبران ناطق است که محمدبن اسماعیل ازوجود آن با(.040تا:)مشکور، بیاسماعیل

ساخت،حقایقی که  خواهد آشکار حقیقت باطن شرایع پیشین را تنها آورد،شریعت جدیدی نمی

 ،)بهمن پورنخبگان بشریت مکشوف گشته است آن هم برگروهی از ناقص و تاکنون به طور

0140 :036.) 
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 ادـمع -4-3

تا: )مشکور،بیاسماعیلیان به معاد جسمانی معتقد نیستند و حشر و نشری را قبول ندارند

توان از کالم یکی از داعیان آنان در این زمینه به معاد روحانی معتقدند. این را می(. 443

مادی و صوری  اسماعیلی به نام علی بن محمد، به دست آورد که دنیا و آخرت را به جهان

یکی از اتهاماتی که به اسماعیلیان زده شده است، (8/444: 0303، )تامرتقسیم نموده است

تناسخ است. تناسخ که به معنی بازگشت روح بعد از جدایی از بدن، به دنیا و تعلق آن به یک 

ند. در نگاه داننکار قرار گرفته و آن را باطل میبدن دیگر است، شدیداً از سوی اسماعیلیه مورد ا

کرمانی و دیگر بزرگان اسماعیلی مذهب، تناسخ مثل رجوع قهقرایی است که محال بوده و 

تواند به ، نمیرسدبه رتبه عقلی می ،استعالیی داردامکان وقوعی ندارد. زیرا نفس که حرکت 

ه است و اگر این اتفاق بیفتد اصل معاد انکار شد ،حسی بازگردد و دوباره با ماده یکی شود رتبه

توان گیرد. بنابراین نمیدیگر انجام می ةثواب و جزاء در نشأ ،که معاد ثابت استحال آن

 (.400: 0140فرمانیان، )اسماعیلیه را از قائالن به تناسخ دانست

 امامت -4-4

ها اسماعیل . آنها، پذیرش امامت اسماعیل بن جعفر صادق اعیلیترین اعتقاد اسمکلی

از  پذیرفتند، این در حالی بود که او پیشبود به امامت  د امام صادقرا که فرزند ارش

 (.54: 0104،)لوئیساز دنیا رفت شهادت امام صادق

 اصول اساسی اسماعیلیان در امامت -4-4-9

باشد، زیرا اسماعیلیه معتقدند که وصّی هر پیامبری، برترین مردم پس از پیامبر می -الف

همه رموز و معانی گفتار و اسرار سنّت پیامبر و حقایق  ،تق شدهکمال او از کمال پیامبر مش

افعال پیامبر و تبیین  کنندهدین او در نزد وصی است. پس از پیامبر، وصی اوست که بیان

باشد. بنابراین در حافظ شریعت او از رسوخ تحریف و انحراف می ،کننده گفتار و اغراض وی

تواند جانشین او شود. هرگاه وصی پیامبر رحلت کند، میان اصحاب و امّت پیامبر کسی نمی

حقیقت  ،اسرار ملّت ،زیرا وظیفه وصی حفظ شریعت ؛شودوصی دیگری جانشین او نمی

ند. بنابراین کبا رفتن وی، شریعت تغییر نمی و بوده استگفتار و رفتار پیامبر
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 شود.تکرار نمیگونه که پیامبری خاتمه یافته است، وصایت هم خاتمه یافته و همان

اسماعیلیه معتقدند که امام، وارث پیامبر و وصی اوست. از پیامبر ظاهر شریعت و احکام  -ب

به این ترتیب به کمال خودش می رسد و  ،از وصی معانی شرع و احکام را ،بردرا به ارث می

 آورد.شایستگی سرپرستی امّت را به دست می

ادله  و دانندمیحضرت فاطمه وعلی حقّ حضرت امامت را اسماعیلیه، -ج

 میه برای امامتهایی است که امانگاه آنان همان دلیل درحضرت علی مامتا

 حدیث یوم االنذار، نصب ایشان به والیت، حدیث غدیرخم و اند.یشان اقامه کردها

نصوصی هستندکه داللت  روایات دیگر، آیات و ،آیه مباهله آیه برائت، حدیث منزلت،

 متعقدند که پیامبرنماید.آنانمیبه عنوان جانشین پیامبرعلینصب حضرت  بر

یْنُ»بر این موضوع تصریح کرده و فرموده است:اکرم انِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَ امَ مَ إِ

ا دَ عَ وْ قَ ا أَ امَ ـا(01/484 ه:0861مجلسی، )قَ هُمـَ نـْ رٌ مِ یْ ا خَ وهُمَ بُ َ بنابراین  (81/434همان، )«أ

اساساً  .آن را به انتخاب و اختیار امت واگذار ننموده است ،عیین کردهخود امام را تپیامبر

قوام دین است،  اساس و ،اختیار انتخاب امام قابل واگذاری به غیر نیست، زیرا امامت رکن دین

گونه که اصل دین از جانب خداست و آوردن دین به مردم واگذار نشده، اختیار همان

اگر  ،پیش خود، امام انتخاب کند توانـد ازاست و امّت نمی و انتخاب امام نیز به امر الهی

 (.15: 0113، واحد تدوین کتب درسی)چنین کرد، آن انتخاب باطل است

رسد نه به کسی دیگر از خانواده امامت با نص از پدر به پسر می»چنین آنان معتقدند کههم

دهد و اسماعیلیه را تشکیل می این اصل، پایه و اساس عقیده «امام مانند برادر، عمو و غیره

ریزی اصل پیدایش این فرقه و انشعاب آن، از شیعیان اثنی عشری براساس همین اعتقاد، پی

کرد، نص بر امامت فرزندش حضرت موسی کاظمشده است. زیرا وقتی امام جعفر صادق

از برادر به گروهی که بعدها اسماعیلیه نامیده شدند، تسلیم این امر نشدند و گفتند: امامت 

ها معتقد شدند که بعد از مرگ اسماعیل، امامت در رو آندیگر قابل انتقال نیست. از این0برادر

                                                 
شناسیم که این مطلب را بیان برامامت اسماعیل نص زده است، یک توهم است وکسی را نمی. این که امام جعفرصادق0

م نشیند،تصورشان این بودکه اسماعیل اماتر جای پدر میکردند فرزند بزرگامام خیال می کرده باشد،بلکه چون صحابه
بعدی است و وقتی اسماعیل درگذشت بعضی این ظن وگمان را اصل قرار داده و بر همان توهمات خود باقی ماندند و ادعای 

 (.465: 0140)فرمانیان،نص بر اسماعیل کردند و حال آن که هیچ نقلی در این زمینه از بزرگان نرسیده است



  041مدعیان دروغین مهدویت )اسماعیلیه(

 

به  پنداشتند که امام صادقاینها چنین میفرزند وی، محمد بن اسماعیل مستقر است زیرا 

 توجیهرا بر امامت فرزندش موسیلذا نص امام صادق؛امامت اسماعیل تصریح کرده است

را امام مستودع قرار داد تا محمد بن د امام فرزند دیگر خود موسی کاظمکردند و گفتن

، اسم حسن بن علی، 0اسماعیل از شرّ دشمنان مصون ماند. براساس همین اصل است که امروز

اسماعیلیان حذف شده است. او را در ردیف  عشری، از فهرست ائمهامام دوم شیعیان اثنی 

م: 0305)غالب،اند. تا اینکه باعث نقض اصل فوق نگرددد به شمار آوردهامامان مستودع خو

864.) 

گویند: امام وارث پیامبر است، نسبت به یه، به امامت دائمی معتقدند و میاسماعیل -د

حفظ و بیان شریعت را  ها؛ وظیفهبر است در بیان احکام و معانی آنشریعت و وارث وصی پیام

ی منسوخ نشده باشد، امامت در دوره شریعت پیامبر با شریعت جدیدیدارد؛ بنابراین تا وقتی 

ن و تبیین شریعت و هدایت امّت هر امامی نسبت به بیا ،یابدآن پیامبر و شریعت، استمرار می

شود، خرین شریعت الهی است و منسوخ نمیآ ول است و از آنجا که شریعت محمّدیمسؤ

 یابد.ر پای قیامت، استمرار میدنیا و بامامت در امّت او تا پایان 

دانند و هرکس که ر صورت وجود فاضل و افضل باطل میاسماعیلیه امامت مفضول را د -ه

واحد تدوین کتب )دانندامام حقیقی را از مقام خود دفع کرده و به جای او بنشیند، طاغوت می

 (.10: 0113، درسی

 های اسماعیلیانفرقه -4

ترین برخی ازمهم انشعابات فراوانی تقسیم شدند. ها وشاخهطول تاریخ به  اسماعیلیان در

های منشعب یکی از گروه .اسماعیلیه خالصهفرقه اصلی اسماعیلیه،  نان عبارتنداز:های آفرقه

بر این اعتقاد بودند که بعد از امام  شیعه، منکر مرگ اسماعیل در زمان حیات پدرش بوده و

                                                 
همواره شاهد  ما ربه پسرو عدم انتقال آن به شخص دیگر( برای مذهب اسماعیلیه دارد،ا. با این همه اهمیتی که اصل مذکور)انتقال امامت ازپد0

یک . انداند و آن را به کار نبستهنقض این اصل مهم، از جانب امامان اسماعیلی هستیم و خود این امامان در طول تاریخ این اصل را  نادیده گرفته
اصل بدون هیج توجیهی نقض شد، زیرا المعزلدین اهلل، ابتدا فرزندش عبداهلل را به عنوان جانشین بار در زمان خلیفه چهارم؛المعزلدین اهلل این 

نیز تا کنون  خویش تعین کرده بود اما بعد از مرگ عبداهلل ،امامت را به عزیز، برادرعبداهلل، منتقل کر د و توجهی به این اصل نکرد. در دوران معاصر
عقیدتی ،از ناحیه امامان آقاخانی هستیم؛یک بار در روزگار آقاخان دوم،که نخست فرزندش شهاب الدین را  با  دو بار شاهد عدم رعایت این اصل

محمد  نص به عنوان جانشین انتخاب کرد و چون او در زمان حیات آقاخان دوم ،از دنیا رفت،آقاخان دوم با نصی دیگر،امامت را به برادر او سلطان
و آقاخان سوم نیز با این که ابتدا، پسر ارشدش علی خان را برای ولیعهدی برگزیده بود، اما در آخر عمر هر دو پسرش شاه،آقاخان سوم منتقل کرد 

اش کریم،آقاخان چهارم، را به عنوان جانشین خویش معرفی کرد!! این دومین علی خان و صدرالدین را از امامت محروم کرد و طی وصیتی نوه
 (.044:  0140) تارم،رود نقض شده استحاضر این اصلی که به منزله فلسفه پیدایش مذهب اسماعیلی،به شمار می باری است که تاکنون در عصر
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ت، او سرانجام به عنوان مهدی رجعت خواهد کرد. ، امام حقیقی اسماعیل اسجعفر صادق

عالوه بر این اعضای این گروه معتقد بودند که امام  اند.نامیده« اسماعیلیه خالصه»روه رااین گ

و از سیاست عباسیان که مرگ اسماعیل را فقط به عنوان تمهیدی برای حفظ اجعفر صادق

مرگ (. 50: 0114)دفتری، م داشتهای سیاسی وی رنجیده خاطر بودند، اعالاز فعالیت

 اندقمری نوشته 044برخی در سال  و 085و بعضی در  081اسماعیل را گروهی در سال 

های اسماعیلیه دارای تا مدتی پیش از انشعاب سایر فرقهاسماعیلیه خالصه (.33: 0140فرقانی، )

 سماعیلیه که دربارهای دیگری از اهته رفته، منقرض شده و اکنون فرقهپیروانی بود، اما رف

 :0141ربانی گلپایگانی،)باشندمی اسماعیل عقایدی متفاوت با اسماعیلیه اصلی دارند، موجود

03.) 

: 0101مشکور، )غالم اسماعیل بن جعفر می باشد« مبارک»این فرقه پیروان: مبارکیه -الف

 است و ، محمد پسر اسماعیل امام. این فرقه گمان کردند که پس از امام صادق(103

که وی پیش از گویند امامت در هنگام زنده بودن اسماعیل به او تعلق داشت و هنگامیمی

جز این جایز نبود، چراکه  ،محمد بن اسماعیل را امام قرار دادپدرش درگذشت، امام صادق

و امام حسین وامام حسن شود، مگر دربارهدیگر منتقل نمی امامت از برادر به برادر

برای دو برادر اسماعیل، یعنی عبداهلل و  گیرد ودر فرزندان قرار میامامت فقط 

که برای محمد بن حنفیه با بودن علی بن حقی از امامت نیست، هم چنان (موسی)کاظم

اند. این فرقه تهشهرت یاف« مبارکیه»حقی از امامت نبود. پیروان این اعتقاد به نام الحسین

 (.064: 0100نیز از بین رفت)نوبختی، 

حمدان بن »پیروان مردی خوزستانی به نام های اسماعیلیه وقرامطه از فرقه :قرامطه-ب

هنرمندی داشت؛ یا این که  بودند. چون او دارای حسن خط بوده و در نوشتن مهارت و« اشعث

« مقرمط» یا« قرمطی»گذاشت. او را لقباهایش را قرمط، یعنی نزدیک هم میدر راه رفتن، پ

 (.140: 0101شکور،)م اندداده

برند و معتقدند هریک از شمار پیامبران اولوالعزم نام می قرامطه محمد بن اسماعیل را در
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ه: 0800)ابن ندیم، کنندجدیدند که شرایع قبلی را نسخ می پیامبران اولوالعزم آورنده شریعتی

148.) 

را در عدد « مامتا» های اسماعیلی دارند وعقایدی شبیه دیگر فرقه« امامت»رفرقه قرامطه د

ش از دیگر فرق اسماعیلی به آنان بی( 1/0488: 0111آبادانی، )مبلغی دانندهفت تمام شده می

ای کردند به گونهبادرت میاجماعی مسلمانان م احکام قطعی و ،گری و ضدّیت با عقایدباطنی

رآن و سنت دارای ظاهر ای اسالمی نامید. به اعتقاد آنان همه احکام قها را فرقهتوان آنکه نمی

 عمل به باطن موجب نجات و رستگاری است عمل به ظاهر باعث گمراهی و ،و باطنی است

در نقاط مختلفی از جهان اسالم به مبارزه با حکومت عباسی چنین (. هم11و0100:14)نوبختی،

، های این گروه عمدتاً در عراقتشکیل حکومت قرمطی شدند. فعالیت پرداختند و موفق به

بار حمدان بن اشعث دعوت قرامطه را در عراق آشکار کرد. او نخستین یمن بود. بحرین، شام و

در  که فردی زاهد بود در حوالی کوفه پیروان زیادی پیدا کرد و حکومتی محدود را رهبری کرد.

ترین اعمال فجیع ق( قرامطه قدرت بسیاری یافتند. مرتکب 155زمان حکومت ابوطاهر)سال 

ضمن کشتار حاجیان و اهالی  ق. در ایام حج به مکه حمله کرد و101ابوطاهر در سال شدند. 

ق. در بحرین 830مکه، حجر االسود را از کعبه جدا کرد و آن را ربود. حکومت قرامطه تا سال 

 (.061و064: 0114برنجکار، )ادامه داشت

 المهدی)متوفای مؤسس فرقه فاطمیه، فردی است به نام ابو محمد عبیداهلل: فاطمیان -ج

ای (.فاطمیان دسته40 :0141ه ق( که حکومت فاطمیان را تأسیس کرد)ربانی گلپایگانی،144

دانند. آنان امامان را از اسماعیلیه هستند که امامت را در فرزندان محمد بن اسماعیل جاری می

م امامیه و کنند. پس از امامان هفتگانه، یعنی شش امابه دو قسم مستور و ظاهر تقسیم می

ردم را به آیین رسد. این امامان به طور مخفیانه مسماعیل، نوبت به امامان مستور میا محمد بن

ائمه  ها در دست نیست.ای از وضعیت آنکردند و اطالعات قابل مالحظهاسماعیلی دعوت می

حت پوشش معموالً در ت ،اندبردهی دائماً در حالت اختفا به سرمیهجر443اسماعیلیه تا سال 

ائمه »رو به این دسته از پیشوایان اسماعیلیهاز این اند.دد و سفر تبلیغی بودهتجارت، در حال تر

عبیداهلل »شود تا این که امام ششم اسماعیلیه یعنیگفته می« امام مستور»و « مستورین
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هجری، در مغرب)مراکش( خالفت را در  443هجری( توانست، در سال  144ـ406«)مهدی

بعد امامان اسماعیلیه از این تاریخ به  فته و نخستین دولت اسماعیلی را تأسیس نماید.دست گر

دولتی که ابتدا توسط عبیداهلل مهدی  .شوندشناخته می« امام ظاهر» و« ائمه ظاهری»به عنوان

به عنوان دولت فاطمیان توسعه پیدا کرد،  بعدها به نواحی مصر در مغرب)تونس(تأسیس شد و

 دولت فاطمیان ظاهراً به دلیل ابراز محبّت شدید، به دختر پیامبر اکرم شوند.شناخته می

فاطمیان در آغاز عقایدی متفاوت با اسماعیلیان  به این نام خوانده شده است. فاطمه زهرا

ساکن در سایر بالد، نداشتند. امّا با گذشت زمان دست به تغییراتی در عقاید و باورهای 

: 0114برنجکار، )های اسماعیلیه شدند، از فرقهرو تبدیل به یک فرقهز ایناسماعیلیان زدند. ا

 (.34و31

ده و به خالفت مکین نکرآن گروه از فاطمیان هستند که خالفت مستعلی را ت: نزاریه -د

بند ماندند. این گروه پس از آن که نزار به اسکندریه گریخت، با وی همراه شده و علیه نزار پای

زار نیز ارتباط طرفداران ن به قتل رسید. کردند، اما نزار، به زودی دستگیر شده ومستعلی قیام 

« حسن صباح»ی سرشناس این فرقههامصر قطع کردند. از جمله چهره خود را به فاطمیه

باشد که پس از استقرار مستعلی بر حکومت، از راه سوریه و حلب به اصفهان عزیمت کرد و می

ی های برای فعالیته و قلعه تاریخی خود را در آن جا به عنوان پناهگاهجا به الموت رفتاز آن

 .(40 :0113،واحد تدوین کتب درسیمبارزاتی خود و یارانش بنا کرد)

امام فاطمی  له جانشینی بعد از مرگ خلیفه وای که بر سر مسأحسن صباح در مشاجره

ر آن در طول زندگی خود گرفت، آثا( در0638ـ 0610/ 841ـ 841)خالفتشالمستنصر باهلل

مستنصر شروع به شکل گرفتن کرده بود، از دعوت فاطمی برید. خلفای فاطمی در عین حال 

 جانشینی تنها بر سر قدرت و رو، مشاجرهاز این ،شدندمان شیعی اسماعیلی نیز شناخته میاما

انشین شونده تداوم یک سلسله یا خاندان فرمانروا نبود، بلکه بر سر آن بود که آیا شخص ج

 واجد مشروعیّت مرجعیت دینی نیز هست یا نه؟ 

یگانه معیار مشروعیّت انتساب جانشین از طریق نص به وسیله امام پیشین بود. جانشین 

افزایش جاه  ( بود، اما به علت اعتالی نفوذ و0635ـ844منصوص مستنصر پسر ارشد او نزار)
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لجمالی و پسرش افضل، ظاهراً نصّ مستنصر ها، بدر ابی وزرای فاطمی و امرای نظامی آنطل

 ـ841تر مستنصر، یعنی مستعلی)خالفتش نادیده گرفته شد و چنین ادعا شد که پسر جوان

(، که داماد بدر الجمالی بود، به جانشینی منصوب شده است. ادعای 0060ـ  0638/  835

ت خورد. حسن مستعلی بر کرسی نشست و نزار سر به شورشی مسلحانه برداشت، اما شکس

ـ 0614/  811ـ810اش در قاهره)ظاهراً هنگام توقف یک سال و نیمهصباح دعوی نزار را، که 

( از انتساب وی به وسیله مستنصر اطالع یافته بود، پی گرفت. بنا بر خبری، مستنصر به 0640

رهبری  ها که(.  نزاری18و11: 0144متها، بود که امام بعد از وی نزار است) حسن اطالع داده

، سوریه و آفریقای شرقی زندگی اند امروزه در هند، پاکستان، تاجیکستانآقاخان را پذیرفته

 .(080، 0145فرانسوا توال، ،)کنندمی

 جهـنتی   

سایر ادیان ابراهیمی  ،اعتقاد به موعود و منجی آخرالزمان مختص به دین اسالم نبوده است

های مختلف اسالمی در اثر ظهور مدعیان دروغین همعتقدند. پیدایش بسیاری از فرق نیز بدان

 مهدویت بوده است.

 شود که ادعای مهدی ول تاریخ اسالم به کسانی اطالق میمدعیان دروغین مهدویت در طو    

در پی قرون متوالی برای رسیدن به اهداف خویش  دارند و ،منجی آخرالزمان بودن را داشته

های متعددی همچون کیسانیه، امر زمینه ظهور فرقهاین  ،ادعا برنداشتند دست از این

آیینی، اختالفات و  رهبر هر دین و ،اسماعیلیه، بابیه، قادیانیه و... شده است. پس از رحلت پیشوا

های مر زمینه به وجود آمدن فرقهاین ا .انحرافاتی در میان پیروان آن دین رخ داده است

بر سر جانشینی ایشان میان مام جعفر صادقکه پس از شهادت امختلفی گشته است، چنان

اصول و عقایدی متفاوت  ،اسماعیلیه گردید منجر به تشکیل فرقه ،تالف افتادپیروان حضرت اخ

هایی که مهدویت ها یا فرقه. گروهامامت و ... دارند ،از مذهب شیعه در مورد توحید، نبوت، معاد

توان به اند را می؛ یا خود مدعی مهدویت شدهانده یک امام یا غیر امام نسبت دادهرا به دروغ ب

 د.تقسیم کر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(متمهدیان قبل و بعد از والدت حضرت ولی عصر مدعیان و

 ها خواهیم رسید.با مطالعه بیشتر در اعتقادات و  باورهای آنان به انحرافات از دین در این فرقه
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گری، بهائیگری،... و : شیخیگری، بابییخ و عقایدتحقیق در تار (.0140 فضایی، یوسف.) .01
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بر سر عقل و مرجعیت در اسالم مشاجره غزالی و اسماعیلیان: (.0144متها، فاروق.) .40
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 جزالمو

 

 0محبوبه ایراندخت

 

 تقسیم مکتب الیوغا
الیوغا لدیهما العدید من الجذور و جذر)یوج(یعنی تفییدو رعایه. الیوغا تنطوی علی 

االنضباط المعنوی و الجسدی و الفکری النّ الجسم یجب أن یکون مقیداً حتّی یَتمکّن من 

کتاب )یوغا سوتره(من  و یُنسب الیه« یا تانجلی»کبح الذهن و اعداده للمعرفه مؤسسه 

 القرن الرابع أو الخامس.

)مکتب الیوغا( تأثیر عملی مِن )مکتب سانکهیه(و من ممیزاته؛ االعتقاد فی التناسخ، 

مکتب المعاناه، )و الکفار و الشاکرات(مفهوم اهلل بعضی أنه الیذکر باسم اهلل و لکن ماهو 

نتشار الواسع للتصوق الناشی یتّم أساس الیوغا هو نفسیه لطیفه فی العقل، والی جانب اال

ایضاً الترویج لموضوعات مثل الیوغا و الترویج لها و لم تفات ایران من مدخل هذا التصوف، 

 لذا من الضروری معالجتها و جعل الناس یدرکون هذه التوصف.

 

 :الدلیلیة الکلمات

 چاکر -مراقبه -تناسخ -پاتانجلی -یوغا -عرفان 

                                                 
 شهد.بکالوریس طلبه فی المدرسه العلمیه، تابعین سیده زهرا)سالم اهلل علیها(، م . 0
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 0صدیقه توکلی

 السالمی فی الحکومه الفاطمیهالفن ا
 

هذه المقاله بِاسم)الفن االسالمی و العماره االسالمیه للحکومه الفاطمیه( الفاطمیون هو 

و یرتبطون بفرع من العلویین  الدوله الشیعیه، الذین بعتبرون أنّ اصلهم هو ابنه النبی

الم. الخلیفه االول لحکومتهم عاماً و اثبتوا قیادتهم الخاصه علی الع416تمکنّوا من الحکم لمده 

هو عبیداهلل المهدی. الذی تمکن بسماعده القبائل البربریه من الحصول علی االستقالل فی 

مدینه قیران(.ثُمّ وضع مدنیه )المهدیه( عاصمته. کما أمر الفقهاء باعطاء فتاواهم وفقاً کان المعفر 

یطره مصر وجزءاً من سوریا. تمکن ه.ق( قادراً علی الس180الخلیفه الفاطمی الرابع فی عام)

الفاطمیون المتمرکزون علی مصر، من السیطره علی الهیمنه السیاسیه و الثقافیه للعالم االسالمی 

من الفرات إلی الجزائر فی القرن الرابع، الخامس و السادس عشر الهجری.لکن صالح الدین 

ذ ذلک فی شمال أفریقا لحقت بالخالفه فی مصر ضربات قاضیه من 501األیوبی فی  عام 

السالالت الجدیده مکان السالالت التی انت تحت تأثیر الفاطمیین وقع هذا فی أقصی الغرب 

خاصّه. قُدمَت الجزیره) سیسیل( لِ)نورمن( تَطوَّرَ الفاطمیون فی الفن و الهندسیه فی السنه 

الحاکم و من زخرفه ه بعد السیطه علی مصر من البنایا فی عصر الفاطمیین مسجد األزهر و 154

هذه الفتره نَشیر الی الرسم، األعمال الخشبیه و الصُّفریه و العاج و النسیج و الدیکورات الجصیّه 

الحجریّه. یتناول هذه المقال الفن و العماره الفاطمیین و دورهم فی ظهور هذا الفن. ثَمّ استخدام 

 جمعها فی المکتبه. محتوی هذه المقاله من قبل العدید من المصادر و التی ثمّ
 

 :الدلیلیة الکلمات

 العماره االسالمی. الفاطمیون.. الفن االسالمی
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  0ییگاعظم ساالرباشی شورب

 

 سیدمحمد مهدی بحرالعلوم عالمه دراسه حیاه
 

هذه المقاله الجوانبالمختلفه لحیاه عالم جلیل القدر سید محمد مهدی بحرالعلوم.  تناول

و بدأ الدراسه  ءق. فی کربال0058وُلد فی عاممجتبیحسن  سید مهدی، من أحفاد االمام

 من الطفوله.

خالل حیاته رحالت قیّمه: خاصه الی خراسان و مکه مکرمه. حیث کان هناک « عالمه»کان 

 العدید من البرکات. و وافق الشیوخ و العلماء فی تفروه من أجل العلم و الفکر.

الوصول الی منصب المرجع؛قام بتنظیم المجتمع کان المدیر و المدبّر فی وقته الذی بعد 

 االسالمی.

من تألیفاته؛ )دره النجفیه(، )رساله سیر و سلوک االشعار و المرثیه(؛ قلیلً لکن عمیق و 

 مثمر. 

تدل دراسه حیاه سیدبحرالعلوم تفروه و قدرته العلمیه و بانّ المسلمین الحقیقتین یجب أن 

تمّت کتابه هذه المقاله باستخدام انهج . إلی البرکه و النعمه  جلبوا اآلخرینیستخدموا دینهم و ی

 وصفی من خالل جمع معلومات مکتبه

 

 :الدلیلیة الکلمات

 .مکانه العلمیه سیدبحرالعلوم. األفکار العرفانی.
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 0مرضیه عابدیان

 

 التحقیق فی حیاه)مالصدرا( و دوره فی التطّور الفلسفه االسالمیه
فی هذه المقاله یُشیر  الصدرا( و دوره فی تقدَّم الفلسفه االسالمیه.یناقشش المقال حیاه)م

الی ادوار مهم فی حیاه منذ الطفوله حتی الشیخوخه و یُعَرَّف االساتذه و الطالب و أوالده و 

منها؛ القرآن و کتب « الحکمه المتعالیه»الموارد الفکریه لمالصدرا التی لها اثر کبیر فی تأسیس

یه وکتب العرفانی و الکالم. فی النهایه أشارت الی بعض نظریاته االکثر أهمیه الحدیث و الفلسف

فی الفلسفه و التی أنشات تغییراً أساساً فی نظام الفلسفه االسالمیه مثل)اصاله الوجود( و 

 )الحرکه الجوهریه( تمتُّع مالصدرا بالعباده و تطهیر النفس تمتُّعا کامالً

بالتحقیقات الهامه و نجح فی إثبات العدید من القضایا المعقّده  غیّر مصیر الفلسفه االسالمیه

 مثل )المعاد الجسدیه( الذی عجز عن اثباته الفالسفه من قبل.

و « المکتبه»هذا التحقیق بالمنهج التاریخی و الوصفی و من حیث الجمع المعلومات هو

 استخدام المصادر التاریخیه.

 

 :الدلیلیة الکلمات
 فه الوجود. الحکمه متعالیه. صدرالمتألهین.الفلس .مالصدرا 
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 0فاطمه مختاری

 

 المدّعیات الکاذبه عن المهدویه )اسماعیلیه(
 

هذا التحقیقی باسم المدعیات الکاذبه عن المهدویه )اسماعیلیه( و هو نقاش الدینی و 

عن هذا  التاریخی الدمعیات الکاذبه عن المهدویه هُم الذین یدعون انهم مهدیون و لم یتخلوا

االدّعه لسنوات متالیه لتحقیقی اهدافهم. خالل تاریخ االسالم اساء العدید من الناس عن المقام 

 المهدوّیه و أدّی ذلک إلی ظهور العدید من الطوائف مثل: ناووسیه، اسماعیلیه، بابیه و...

ل بن جعفر الطائفه االسماعیلیه هی واحده من الفروع الشیعه و اهمها قبول اإلمامه االسماعی

تَمَّ تقسیم الطائفه الی عدّه فروع مثل، اسماعیلیه خالصه، مبارکیه،  ابن امام جعفر الصادق

 قرامطه، آقاخانیه و ... 

من خالل دراسه التاریخ یصبح من الواضح أنّ معظم الطوائف التی أتت من مکتب الشیعه قد 

وره. لذلک یدعی العدید من الناس عن توصلت الی نوع من ایمان الناس و حیاه االمام و توقُّع ظه

 المهدویه فی خالل التاریخ و تمتَّعوا من هذا الحبِّ و العشق.

نهم أن یخذوا إنَّ ضروره هذا البحث عی هند معرفه الخَدّ اعین و أدیانهم المفتعله یمک

و فی نفس الوقت إعالم جمیع قطاعات  خطوه فی إدراک أفضل المعرفه من االمام المهدی

 تمع؛ من دعایه الشرّ و أنشطتهم.المج

تدور هذه المقاله حول ادعاءات بعض الجماعات التی تطرح نفسها علی أنّها المهدی الموعود. 

و قد تَمّ استخدامها من قبل العدید من المصادر الغنیه و قد تم وصف دور اولئک الذین یشکلون 

 هذه الجماعات المعادیه للدین.

 

 :الدلیلیة الکلمات

 اسماعیلیه -کاذبین مهدویه -مدعیان
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Abstract 

 
 

0Marziye Abadiyan 

Study of the life of Mulla Sadra and his role in advancing Islamic 

philosophy 

The following article is about the life of Mulla Sadra and his role in advancing 

Islamic philosophy. 

 In this article, the important period of his life from childhood to aging has 

been studied and Then introduced his teachers, his disciples and his children 

and  Mulla Sadra's intellectual resources, which have a significant influence 

on the transcendental wisdom, including Quran and Hadith, philosophical 

and mystical books and verbal books, and, finally, some of his most 

important theories in philosophy, which have created a fundamental change 

in the system of Islamic philosophy, including the issue of the authenticity 

of existence and the essential movement. 

 In addition to the scientific authorities  Mulla Sadra also enjoyed full 

enjoyment in worship and purification of the self. With his interesting 

research, he changed the fate of Islamic philosophy and many of the 

complex philosophical problems that were before him, including 

philosophers, including Ibn Sina, proved impossible, including physical 

resurrection.this is a historical and descriptive approach for collecting 

information, library and historical resources. 

 

Key words:  

Mulla Sadra, philosophy, essence, existence 
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Mahboube Irandokht 1   

 

Assessment of Yoga School 
Yoga has many diffrent roots, from the root of the yogi, it means inhibition 

and care. Yoga involves moral, physical, and intellectual discipline, because 

the body must be restrained in order to control the mind and prepare to 

obtain of knowledge. Patanjali has been the founder and the book of 

Yogasotreh by almost four centuries BC belongs to him. The yoga doctrine 

is the practical manifestation of the Sank-Hia School, and its features 

include belief in reincarnation, the school of suffering, the infidels and the 

chakras, self-confidence and God of faith , and the atonement in the sense 

that it is only in the name of God, but what is the basis of yoga, is Mental 

relaxation in the mind. 

  Besides of the vast expansion of the emerging mysticism, such topics as 

yoga are also promoted. Iran has not escaped the entrance of this mysticism, 

hence it is necessary to address them and make people aware of this 

mysticism. It is believed that one of the important reasons for attracting 

people to yoga, sports techniques, and claiming the treatment of various 

diseases is that many people, especially the youth of the country, are 

convinced by yoga, and sometimes influenced by some of its leaders; by the 

ideas provided by them the title of mysticism is tantamount. At the result in 

order to confront the false mysticism under the name of yoga, people should 

be familiarize with the reality of this mysticism and strengthen the religious 

beliefs of individuals. This research is arranged by descriptive and historical 

research methodology based on the library method. 

 

Keywords: 

Mysticism, yoga, patanjly, reincarnation, meditation, chakra. 
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Fatemeh Mokhtari1 

False Claimants of the Mahdiism (Ismailiyah) 

The false claimants of Mahdism are those who claim to be Mahdi and 

have not given up on this claim to achieve their goals for the next several 

centuries. During the history of Islam, many people have abused Mahdism, 

and have led to the coming out of numerous sects such as Navoessy, Ismaili, 

Babiyya, and so on. The Ismaili sect is one of the Shia sects whose most 

important belief is the acceptance of the headship by Ismail –ibn- Ja'far, the 

son of Imam Ja'far Sadegh; after him. This sect was divided into several 

branches such as Ismaili Khaleseh, Mubarakia, Qaramateh, Agha-Khaniyeh 

and .... By studying the history, it becomes clear that the most of sects that 

came from the Shi'ia doctrine are the kind of people's faith to alive and 

presence of the time leader. For this reason, many people have claimed 

Mahdavi in the course of history and have benefited from this attachment. 

   The necessity of this research is when introducing these fictitious 

denominations and their religions; to take a step towards better 

understanding of Imam Mahdi and, inform all sections of the society, 

prevented their propaganda and activities. 

This article which collected and used from many sources is about the 

claims of some groups that have proven to be the promised Mahdi, , and the 

role of those who form these anti-religious groups. 

 

Key words:  

Proponents, False, Mahdism, Ismaili. 

 

                                                 
1 . Graduated at level 2 of Peyrovane Zahra(SA)School. 



 0130پاییز و زمستان م. شماره پنج م.سال سوـی(. نبـاسهای علوم اسالمی)یدوفصلنامه تخصّصی پژوهش 084

 

 

Azam Salarbashi1 

Investigating the Life of the scholar glorious Seyed Mohammad 

Mehdi Bahr Al-ulum 

The present article examines the various aspects of the life of scholar 

glorious, Seyyed Mohammad Mehdi Bahr al-ulum. Seyyed Mehdi, a 

descendant of Imam Hassan Mojtaba, was born in Karbala in 1111 and 

began studying from childhood. Throughout his life, Allameh had valuable 

journeys especially to Khorasan and Mecca, which contained many works 

and blessings, and the elders and scholars, in that time, consider his 

uniqueness for the sake of science and tact. He was the manager and director 

of his time, that after achieving to the rank of authority, organized the 

Islamic community. 

His works include Dar-Ol-Najafiyeh, the epistle of the retrospect, journey 

and poetry, and ... although small but profound. The study of the life of 

Seyyed Bahrulalum indicates that he is not one-dimensional and his 

scientific abilities although true Muslim should be have applicable the 

religion of Islam  and bring others to grace. This article has been written 

using a descriptive approach, through the collection of library information. 

 

Keywords: 
 Seyyed Bahrul-ulum, mystical thoughts, scientific status. 
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Seddigheh Tavakoli1 

Islamic Art and Islamic Architecture of the Fatimid Government 
This article is titled "The Study of the Art and Architecture of the Fatimid 

State", the Fatimids are Shi'a government, which consider their descent as 

the Prophet's daughter and connect to a branch of the Alawites. They 

managed to rule for 272 years and prove their claim to the leadership of the 

world. The first caliph of their government is Obaidullah al-Mahdi, who, 

with the help of the tribes of the barbar, was able to gain independence on 

the city of Qirran, and then place the city of Mahdiyeh as its capital. He also 

ordered new jurisprudents to issue their fatwa according to Shiite 

jurisprudence, and after establishing his position, he sought to expand Shiite 

attitudes in the sunny community of African tribes. Al-Mu'as the fourth 

Fatimid caliph in 341 AH was able to dominate Egypt and controlled part of 

Syria. The Fatimids, with the centrality of Egypt, managed to find political 

and cultural dominance over the Islamic world from the Euphrates to 

Algeria in the fourth, fifth, sixth century AH, but Salah Al-Din Ayubi in 565 

AH killed the caliphate in Egypt with a fatal blow; henceforth, in the north 

of Africa, the dynasties under the influence of the Fatimids were replaced by 

new dynasties, which occurred especially at the far western point of the 

Sicilian Island was at the disposal of the Normans. 

 The Fatimids, with the conquest of Egypt in 352 AH, were able to make 

progress in their arts and architecture.. From the Fatimid architecture, you 

can visit the al-Azhar and Al-hakim mosque, etc and from the decoration of 

this period to painting, woodworking, bronze, ivory, fabric, gypsum and 

stone decoration. 

This article deals with the Fatimid art and architecture and their role in 

the emergence of this art. This article has been used by many sources and 

has been collected  in a library method. 

 

Key words:  

Art, architecture, Fatimidss.
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