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چکیده
کتاب رسائل الحکمه ،جایگاه ویژهای در فرقه باطنیگرای دروزیه دارد .این کتاب ،مهمترین و معتبرترین متن
دینی در دســترس از این فرقه است که توســط سه تن از مهمترین شخصیتهای بنیانگذار فرقه و در سالهای
نخســت دعوت به رشته تحریر درآمده اســت .حتی باور برخی محققان دروزی مذهب به وقوع تحریف در
آن ،نیز چیزی از درجه وثاقت آن نکاسته است .به دلیل همین قدمت و اعتبار است که تمامی محققان حوزه
دروزیه ،به اســتناد این کتاب ،به معرفی یا نقد این فرقه پرداختهاند .اما نگاهها به این کتاب ،خالی از تعصب،
غرض ورزی ،بزرگنمایی و غلو نبوده اســت .گزارشهای ارائه شده از این کتاب توسط محققان غیردروزی،
به گونهای اســت که گویا این کتابِ ،عدل قرآن و یکسره کفر اســت .حال آنکه برای دستیابی به دیدگاهی
ســلیم ،توجه به نکاتی همچون آشنایی با زبان عرفان و گنوسیگری ،و نگاه جامع به رسائل و تأویل ،مورد
نیاز است.
کلیدواژهها :رسائل الحکمه ،دروزیه ،حمزه بن علی ،فرق اسماعیلیه.
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دروزيان فرقهاي باطنگرا و منشــعب شــده از
اســماعيليه فاطمي مصر در قــرن پنجم قمري
هستند .سه تن از داعيان اســماعيلي به نامهاي:
حمزة بن علي ،حسن فرغاني و محمد بن اسماعيل
درزي در ســال 408ق به دربار الحاكم بأمر اهلل،
ششــمين خليفه فاطمي راه يافتــه و اين فرقه را
بنيان گذاردند .دروزيه به شــدت به كتمان عقايد
خود معتقد است 1.در اين راستا ،با تقسيم جامعه
دروزي بــه ع ّقال و ج ّهال ،جهــال را كه اكثريت
دروزيان هســتند ،از مطالعه و حتي استماع متون
ديني منع ميكنند 2.طبق متون به دســت آمده از
اين فرقه ،ايشان معتقد به تج ّلي خدا بر روي زمين
هســتند 3و در عين حال ،خــود را فرقهاي كام ً
ال
4
موحدان
تنزیهی میدانند ،تا آنجا كه به خود لقب ّ
5
تقمص (كه شعبهاي از
دادهاند .به عالوه معتقد به ّ
تناسخ است) ،ميباشند 6و بسيار بدان مفتخرند و
7
كتابها در تشريح اين عقيده تدوين كردهاند.
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 .1رســائل الحکمة ،رسالههاي «الرشد و الهدایة» و «توبیخ سکین»؛
تاريخ المسلمين الموحدين الدروز ،ص.71
 .2رسائل الحکمة ،رســاله «التنزیه الی جماعة الموحدین»؛ تاریخ و
عقاید اسماعیلیه ،ص231؛ دايرة المعارف تشیع ،ج ،7ص488؛ طائفة
الدروز تاریخها و عقائدها ،ص28؛ تاريخ المسلمين الموحدين الدروز،
ص.71
 .3به دلیل جایگاه ویژه این اعتقاد در این فرقه ،نامههای بســیاری از
کتاب رســائل الحکمة ،به آن پرداخته است« :من دون قائم الزمان»؛
«کشــف الحقایق»؛ «البالغ و النهایة»؛ «کتاب فیه تقســیم العلوم»؛
«السیرة المستقیمة»؛ «بنی ابیحمار» و . ...
 .4شمائل المســلمین الدروز ،صص33-28؛ رسائل الحکمة ،رساله
«کشف الحقايق».
 .5شمائل المســلمین الدروز ،ص18؛ موســوعة هکذا نفهم مذهب
التوحید الدروز ،ج ،3ص.158
 .6رسائل الحکمة ،رسالههاي «النقض الخفی» و «السفر الی السادة»؛
موســوعة هکذا نفهم مذهب التوحید الدروز ،ج ،2ص90؛ شــمائل
المسلمین الدروز ،صص71-50؛ اسالم الموحدین ،ص.300
 .7در این خصوص میتوان به «التقمص» نوشته امین طلیع« ،التقمص»
نوشته نبیه قاضی« ،التقمص و اســرار الحیاة و الموت» نوشته محمد
خلیل پاشا اشاره کرد.

کتاب رســائل الحكمه 8كتابــي  700صفحهاي
متشــکل از  111نامهاســت که از طرف حدود
جســمانی 9دروزیه به داعیان و مبلغان مناطق و
نواحی گوناگون نگاشته شده است 10.این نامهها
در طی  29ســال ،در زمانهــای مختلف ،به قلم
اشــخاص متعدد و به اغراض گوناگون نگاشــته
شــدهاند .رســائل الحکمه ،منبــع عرفان خاص
موحدان به شــمار مــیرود .نامههای این کتاب،
بخش عمده اســرار و خصوصیات این مذهب را
تشکیل میدهد و بیشک هر تالشی در جهت فهم
مذهب دروزیان ،از مســیر مطالعه رسائل الحکمه
11
میگذرد.
پیشینه پژوهش

اولین پژوهشها در باب دروزیه و معتقدات ایشان
به همان قرن پنجم قمری و زمان پیدایش و ظهور
این فرقه بازمیگــردد .اما پژوهش در خصوص
کتاب رســائل الحکمه به تاریخ سرقت آن توسط
عثمانیان و فرانسویان از عزلتخانههای دروزیان،
یعنی قرن  16میــادی برمیگردد؛ زيرا پیش از
این ،هیــچ اطالعی از محتــوا و نامههای آن در
دست نبوده است .نخستین پژوهش بر روی کتاب
رســائل الحکمه به قرن  19و انتشار رسمی این
کتاب در لبنان توسط مجموعهای به نام «سلسلة
الحقیقة الصعبة» بازمیگردد كه در آن ،تاریخ متن
 .8برخی آن را «رســائل الحکمة الشــریفة» خوانده و برخی نیز از
آن با عنوان «کتب المعتقد» و «رســائل المعتقد» یاد کردهاند (تاريخ
المسلمين الموحدين الدروز ،ص.)71
 .9طبق اعتقاد دروزیان ،حدود ،ارواحی هســتند که از آغاز خلقت
وجود داشتهاند و در هر دورهای در قالب اشخاص مختلفی که اغلب
پیامبران و سرشناســان بودهاند ،تجلی یافتهاند .دروزیان به پنج حد
معتقدند (ر.ک :اضواء علی مسلک التوحید الدرزيۀ ،ص114؛ العقیدة
الدرزیة ،ص.)57
 .10موســوعة هکذا نفهم مذهب التوحید الدروز ،ج ،2ص37؛ طائفة
الدروز تاریخها و عقائدها ،صص.100-89
 .11اسالم الموحدین ،ص.79

جایگاه کتاب رسائل الحكمه

جايگاه كتاب رسائل الحكمه در فرقه دروزیه ،به
علت اهميت ايــن كتاب و ميزان اهتمام و عنايت
دروزیان به آن ،در چهار بخش مجزا مورد بررسي
قرار خواهد گرفت:
 )1تنها کتاب در دسترس

کمتر میتوان مذهبی از مذاهب باطنیگری را یافت
حدت دروزیان ،توانسته باشد اسرار
که به شدت و ّ

 .12البته دروزيان داليلي براي اين رفتار خود برميشــمارند .براي
آگاهي از اين ادله ر.ک :الموحدون الدروز فی االســام ،صص-107
115؛ کشف الستار ،صص219و.220
 .13مراد از مردان ،اعم مردان و زنان میباشــد .زنان جامعه دروزی
نیز با رعایت شرایط یکسانی میتوانند از جامعه جهال به جامعه عقال
منتقل شوند (العقیدة الدرزیة ،ص.)135
 .14اسالم الموحدين ،ص81؛ تاريخ المســلمين الموحدين الدروز،
ص.72
 .15رسائل الحکمة ،رساله «التنزیه الی جماعة الموحدین».

85

جایگاه کتاب رسائل الحکمه نزد دروزيان و رویکردها به آن

نامههای رسائل الحکمه با مقدمهای  50صفحهای
در ارزیابی کلی آن ،ارائه شــده اســت .پس از
آن چندیــن کتاب از ســوی مجموعه مذکور در
خصوص دروزیان و با محوریت رسائل الحكمه
به چاپ رســیده است .از آن میان میتوان به بین
العقل و النبی ،مصادر العقیدة الدرزیة ،الســلوک
الدرزی و العقیدة الدرزیة اشاره کرد .محمد احمد
خطیب ،منتقد شــناخته شده فرق تشیع نیز کتابی
به نام عقیدة الدروز دارد .عمده ایراد وارد بر این
کتابها ،عدم رعایت کامل بیطرفی اســت .پس از
این ســیل انتقادات به دروز ،نویسندگان دروزی
مذهب همچون مرســل نصر ،محمد کامل حسین،
ســامی نســیب مکارم ،عبداهلل نجار ،نبیه محمود
ســعدی و دیگران نیز دهها جلــد کتاب در دفاع
از معتقــدات خویش به چاپ رســاندند که البته
بیشــتر این کتابها با نوعی محافظه کاری نگاشته
شده و هیچ اشارهای به رسائل الحکمه و محتوای
نامههــای آن نکردهاند .در زمینه پژوهشــهای
فارسی نیز باید گفت :هیچ کتابی در این موضوع
نگاشــته نشده است .تنها آســتان قدس یک اثر
ترجمهای از خانم نجالء أبوعزالدین منتشر کرده
است .مقالهای توسط علیرضا ایمانی در خصوص
دروزیه و نه رسائل الحکمه به چاپ رسیده است
و نیز اشاراتی کوتاه و گذرا در چند دایرة المعارف
فارسی به چشم میخورد.

مجدانه
و عقاید خود را مکتوم نگاه دارد .ایشــان ّ
معتقدات خود را از افشــا نزد سایرين محافظت
12
کردهاند .امری که در تاریخ ادیان کمنظیر است.
برای روشنتر شدن علت این مطلب ،الزم است به
جامعه بسته دروزیان اشارهای شود .سامی نسیب
مکارم که خود یک دروزی است ،میگوید :اجازه
مطالعه کتب عقیدتــی در جامعه دروزی ،تنها به
ِ
مردان 13نیکو اخالق
طبقه عقال داده میشود .جز
و بلند همت که اطمینان به رازداری ايشان هست،
نيز کسی به مرتبه عقال نمیرسد .حتی در ابتدای
امر دعوت ،کتابت رسائل الحکمه تنها برای حمزة
بن علی (یکی از بنیانگــذاران فرقه) جایز بوده
اســت .اگر دیگرانی هــم او را در این مهم یاری
کردهاند ،به علت اذنی بــود که از حمزه دریافت
داشــتند 14.در بخشی از رســائل به این مطلب
تصریح شده است« :هیچیک از حدود ،نه مجاز به
تألیف کتاب هستند و نه میتوانند کتابهای موجود
را در پاسخ به سؤال پرسش کنندگان برای ایشان
قرائت کنند  ...و اگر بدون اذن خاص ،چنین کنند؛
آن که کتاب را خوانده اســت و هر آن کس بدان
15
گوش فرا داده است ،همگی گناهکار هستند».
چاپ و نشر این کتابها و نیز آگاهی ساير مذاهب
و طوائــف از محتوای آنها ممنوع اســت و بدین
منظــور ،تکثیر این کتب بــه صورت خطی انجام
میشــود .نوشتن دســتی این کتابها ،طبیعت ًا وقت
زیادی میطلبد و جز افراد سرشــناس مذهبی که
خطی نیکو داشته باشند ،اجازه این کار را ندارند.
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کتابت نیز باید با پَــر و با رنگهای مختلف انجام
گیرد 16.به جهت کندی این نوع تکثیر ،نسخههای
آن ،تنهــا نزد عقالی که بــه مراتب باالی درک و
فهم عقاید توحیدی رســیدهاند ،یافت میشود و
هم ایشــان نیز مرجعیت روحــی دروزیان را بر
عهده دارند .بنابراين قانع کردن شــیوخ نســبت
به در اختیار قرار دادن این نامهها ،هميشــه کار
دشواری بوده اســت 17.با توجه به اینکه دعوت
دروزیه ،دعوت تبلیغی و تبشیری نیست ،دروزیان
هم اقدامی در جهت اظهار مذهب خود نمیکنند.
ایشــان همواره اعتقادات خود را در نهان ضمیر،
پنهان داشته و هیچگاه از آن سخن نمیگویند 18.به
همین جهت است که رسائل الحکمه ،تنها کتاب در
دسترس ما از میان کتب مرجع دروزیه است .اما
چگونه با این همه محافظه کاری دروزیان ،کتاب
رسائل الحکمه چاپ شده و در دسترس سایرین
قرار گرفته است؟
خالل حمله احمد حافظ پاشــا در سال 1613م
و ابراهیم بنمحمدعلی پاشــا در ســال 1834م
و نیز توســط فرانســویان ،تعدادی از کتب دینی
دروزیه از کتابخانه (عزلتخانه)هایشان سرقت و
به دمشــق ،مصر و کتابخانههای اروپا منتقل شد.
از قدیمیترین و مهمتریــن این عزلتخانهها که
کتب دینی در آن نگهداری میشــد ،عزلتخانه
«البیاضــه» در نزدیکی حاصبیــا و در مجاورت
19
روستای شبعا بود.
 )2مؤلفان سرشناس

یکی ديگــر از برجســتگیهای کتاب رســائل
 .16تاريخ المسلمين الموحدين الدروز ،ص72؛ دايرة المعارف تشیع،
ج ،7ص.488
 .17طائفة الدروز تاریخها و عقائدها ،ص29؛ دايرة المعارف تشــیع،
ج ،7ص.488
 .18رسائل الحکمة ،رسالههاي «توبیخ سکین» و «الرشد و الهدایة»؛
تاريخ المسلمين الموحدين الدروز ،ص.71
 .19تاريخ المسلمين الموحدين الدروز ،ص73؛ دائرة المعارف القرن
العشرین ،ج ،4ص24؛ الغلو و الفرق الغالیة بین االسالمیین ،ص.903

الحکمه ،مؤلفان آن میباشد .مؤلفان نامههای این
کتاب ،هر ســه از بزرگترین و سرشــناسترین
شــخصیتهای مذهب دروزی در قرن پنجم قمری
میباشــند .در اين فرقه ،پس از حاكم بأمر اهلل كه
تجلي خداوند بر روي زمين تلقي ميشــود ،پنج
نفر كه به «حدود خمســة» شهرت دارند ،داراي
باالترين جايگاه مذهبي ميباشــند و رهبران اول
فرقه محسوب ميشوند 20.برای آشنایی بیشتر با
جایگاه نویسندگان و به تبع آن میزان اهمیت این
کتاب ،به زندگینامه و جایگاه این ســه نویسنده
اشارهای میشود:

الف) حمزة بن علی بن احمد زوزنی

حمــزة بن علی كه اولين نفر از حدود خمســه و
مهمترين ايشــان اســت ،روز پنج شنبه  23ربیع
االول ســال 375ق ،مصادف بــا تاریخ والدت
حاکم بأمر اهلل ،در شــهر زوزن از ناحیه خراسان
متولد شــد 21.گفته میشود نماز هفتگی این فرقه
در روزهای پنج شنبه ،به سبب تولد حمزه در این
روز است 22.بر طبق آنچه در تواریخ آمده است،
وی در ســال  405یا 406ق1014 /م به قاهره
عزیمت کرد23و در سال 408ق رسم ًا فرقه دروزیه
را پایهگذاری نمود .وي به عقل ،قائم عصر ،علت
العلل ،سابق حقیقی ،أمر ،همراه و مالزم ،اراده 24و
هادی المستجیبین 25ملقب است .نماد و نشانه او
در کتابت نامههــا و نیز پرچم فرقه دروزیه رنگ
26
سبز است.
 .20رســائل الحکمة ،رساله «الشمعة»؛ اســام الموحدین ،ص14؛
االعالم ،ج ،2ص279؛ العقیدة الدرزیة ،ص.57
 .21تاريخ المسلمين الموحدين الدروز ،ص.37
 .22عقیدة الدروز ،ص.100
 .23االعالم ،ج ،2ص.279
 .24اهل التوحید الدروز ،ج ،2ص.234
 .25تالشــهای وی در پیشــبرد دعوت و حضور او در عرصههای
مناظره دینی و فلسفی مذهب ،موجب شد که به «هادی المستجیبین»
به معنای راهنمای پاسخگویان ملقب شود (اصل الموحدین الدروز و
اصولهم).
 .26کشف الستار ،ص.208

 .27تاريخ المسلمين الموحدين الدروز ،ص.29
 .28تاریخ و عقاید اسماعیلیه ،ص.227
 .29االعالم ،ج ،2ص.279
 .30عقیدة الدروز ،ص.100
« .31تاریخ و انديشه دروزیه» ،ص.557

ب) ابوابراهیم اسماعیل بن محمد بن حامد تمیمی

حد از حدود
ابوابراهیم ،داماد حمــزه 33و دومين ّ
خمســه دروزیان اســت .پس از حمــزه ،او در
مرتبه دوم حدود قرار داشت و به واسطه شمشیر
ّبرندهاش ،مشــهورترین آنها بود .او عالم ،شاعر و
فرمانده لشــكر بود 34.او در بسیاری از میدانهای
پیروزی و ســربلندی ،فرماندهی سپاهیان حاکم
ِ
بزرگ
بأمر اهلل را بر عهده داشت .او دست راست
حدود ،حمزة بن علی بــود و برخی از نامههای
رسائل الحکمه ،نگاشته او است .نشانه و عالمت
وی ،رنگ قرمز بــود 35.دروزیان (اعم از عقال و
جهال ایشان) او را حامی و محافظ خود میدانند
و هنگام ســختی و مصیبت به سرعت صدای «یا
ابوابراهیــم» از هر طرف بلند میشــود و او را
به یــاری میطلبند؛ زيرا شمشــیر برنده وی در
زمان حیاتش ،همواره منجی ایشــان از خطرات
37
بــود 36.وی را نفس کلی ،الحجة الصفیة الرضیة،
39
أخنوخ 38زمان ،ادریس عصر ،هرمس الهرامسة
41
و الشیخ المجتبی 40لقب دادهاند.
ابوابراهیم ،از بزرگان و سران عرب بود که در سال
397ق1006 /م برای همراهی با حاکم بأمر اهلل از
او دعوت به عمل آمد ،تا از شام به قاهره عزیمت
کند ،او نیز اجابت کرد .در سال 408ق بود که از
 .32اضواء علی مسلک التوحید الدرزيۀ ،ص.20
 .33تاريخ المسلمين الموحدين الدروز ،ص.38
 .34همان ،ص.83
 .35کشف الستار ،ص.208
 .36تاريخ المسلمين الموحدين الدروز ،ص.39
 .37يعني حجت مورد رضای الهی.
 .38نام یکی از پیامبران الهی است.
 .39يعني باابهتترين اشخاص.
 .40يعني شيخ برگزيده.
 .41من هم الموحدون الدروز ،ص.83
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حمزه ،زعیــم و رهبر فکری دعوت محســوب
میشود .او کســی است که راه حاکم را ادامه داد
و شــکل امروزی مذهب درزی نتیجه فعالیتهای
او اســت 27.وی آثار متعددی در مذهب دروزی
تألیف کرد .امروزه دروزیــان لبنان دارای تقویم
مجزایی هســتند که از سال 408ق آغاز میشود
28
و به «دوره حمزه» معروف است.
گفته میشــود دروزیان ،حمزه را رســول خدا
میداننــد .زرکلی در این خصــوص در االعالم
چنین میگوید« :ســال 408ق ،حمزه دعوت را
علنی کرد و آشکارا از الوهیت حاکم سخن گفت
و ادعای رســالت خود را کرد .حاکم نیز بر این
صحه گذاشت و او را «رسول اهلل» لقب
انتســاب ّ
29
داد».
به عقیده دروزیان ،حمزه پیشتر در قالب انسانهای
دیگری ظاهر شده است .در زمان حضرت آدم(ع)
در جســم شطنیل حلول کرده و در عصر نوح(ع)
در قالب فیثاغورث ،در دوره ابراهیم(ع) در قالب
داوود ،در زمان موسی(ع) در قالب شعیب ،در عهد
عیسی(ع) در قالب الیسوع و در عصر پیامبر(ص)
در جســم سلمان ظهور یافته است 30و همو است
که ـ نعوذ باهلل ـ قرآن را بر پیامبر(ص) امال کرده
31
است.
دروزیان همچنان بر ایــن تکریم و احترام پایبند
هستند .کمال جنبالط ـ از علمای معاصر دروزی
ـ در مقدمــهاش بر کتاب اضواء علی مســلک
التوحید الدرزيۀ میگوید« :الزم است که فرزندان
توحید (دروزیان) ،این تقدیس و تکریم را همچون
سنتی پسندیده حفظ کنند؛ زيرا در حقیقت هستی
و در پایان امر ،هیچ والیت و برتری بر موحدان و

تمامی مخلوقات وجود ندارد ،مگر آنکه از برای
عقل اول است که سالم و درود پروردگار حاضر
32
و ناظر بر او باد».

طرف حمزه به مرتبه رفیع خود در تبلیغ و دعوت
42
حد دوم از حدود پنجگانه دروزی شد.
رسید و ّ

ج) بهاءالدین سموقی (مقتنی)

88

سال یازدهم
شماره -42زمستان 1394

ابوالحســن علی بــن احمد ســموقی معروف به
بهاءالدین ،در روســتای سموقیه واقع در نزدیکی
شــهر حلب ســوریه به دنیا آمد .وی عالم بود و
عالوه بر تسلط به دیانت مسیح ،نویسندهای چیره
43
دســت بود .او را تالی ،جناح چپ ،بهاءالدین،
لســان المؤمنین ،ســند الموحدین ،الناصح لکافة
46
الخلق أجمعین 44و الشیخ المقتنی 45لقب دادهاند.
او کــه آخرین نفر از حدود خمســه اســت ،در
راه دعوت به آییــن توحید ،پرتالشترین حدود
پنجگانه بــود ،تا آنجا که اکثر نامههای رســائل
الحکمه به قلم او است .نویسندهای فاضل و توانا
47
بود ،چنانکه اعجاب حمزة بن علی را برانگیخت.
انتصاب مقتنی به عنوان یکی از حدود خمسه ،به
ســال دوم فعالیتهای حمزه برمیگردد .در تاريخ
 13شــعبان ســال 410ق ،حمزه طی رسالهای
تحــت عنوان «تقلیــد المقتنــی» ،وی را به این
سمت منصوب کرد 48.گفته میشود با وجود نقش
برجسته و فراوان وی در امر دعوت و نیز کتابت
نامههای رسائل الحکمه ،علت اینکه وی آخرین
نفر از حدود خمسه است ،به آشنایی متأخر حمزه
49
با او برمیگردد.
بهاءالدین پس از غیبت حاکم ،حمزه و سایر حدود،
نقش مهمی را در سیر دعوت توحیدی ایفا نمود.
او همواره با حمزة بن علی در زمان سترش ـ سال
 .42اهل التوحید الدروز ،ج ،2صص237و.238
 .43يعني شکوه و جالل دین.
 .44يعني خیرخواه تمام خلق.
 .45شــخصی که سرمایه و ذخیره دین برای روزهای سخت و دشوار
است.
 .46اهل التوحید الدروز ،ج ،2ص.234
 .47کشف الستار ،صص209و.210
 .48تاريخ المسلمين الموحدين الدروز ،ص.35
 .49العقیدة الدرزیة ،ص.68

409ق ـ در تماس بود .پیوســته نامههایی برای
روحیه دادن به موحدان تحت ظلم و فشــار شام
مینگاشت و به ایشان وعده نزدیکی پایان دوره
رنج و محنت را میداد .تا سال 424ق بیوقفه در
مســیر دعوت به توحید مبارزه کرد 50.در حقیقت
وی که کوچکترین حــدود از نظر مرتبه بود ،به
کمــک و راهنماییهای «امام زمان» ،حمزه ،که در
مکانی سری در قاهره مخفی شده بود ،دعوت را
از نو زنده کرد 51،تا اینکه در سال 434ق یا بنابر
نقلی 436ق ،به علت افزایش ظلم و ســتم نسبت
به موحدان و آوارگی ایشــان ،دعوت و تبلیغ را
تعطیل اعالم کرد 52.آخرین نامه از رسائل ،مربوط
میشــود به ســال 433ق که به دست خود وی
53
نگاشته شده است.
 )3شروح فراوان بر رسائل الحکمه

بزرگترین شخصیتهای دینی این فرقه ،از شارحان
رســائل الحكمه هســتند؛ زيرا نامههای رسائل
الحکمه به سبک سجع نگاشته شدهاند و از رموز
و تشبیهات بســیاری در آنها استفاده شده است.
برخی عبارات و تعابیر فارسی هم در البهالی آنها
به چشم میخورد .بنابراين اغلب دروزیان ،قادر
به فهم رســائل الحکمه و ّ
حل رموز آن نیســتند.
همین مطلب ،انگیزهای شــد برای برخی عالمان
این آیین ،تا به شرح نویســی بر رسائل الحکمه
اقدام کنند .از جمله این شارحان میتوان به امیر
سید عبداهلل تنوخي اشاره كرد .وي جایگاه بسیار
54
رفیعی در فرقه دروزیــه دارد و احیاگر مذهب
لقب گرفته اســت .از او بیش از  14جلد شرح به
جای مانده که ارزشــمندترین آنها ،شرح «رساله
 .50کشف الستار ،صص209و.210
 .51تاريخ المسلمين الموحدين الدروز ،ص.34
 .52من هم الموحدون الدروز ،ص84؛ تاريخ المســلمين الموحدين
الدروز ،ص.40
 .53تاريخ المسلمين الموحدين الدروز ،ص.35
 .54تاریخ الدروز فی آخر عهد الممالیک ،ص84؛ اسالم الموحدین،
صص87-78؛ بحوث فی الملل و النحل ،ج ،8ص.360

 )4اعتبار کتاب

میتوان گفت که رسائل الحکمه ،معتبرترین کتاب
مرجع دروزیان اســت؛ زيرا هــم دروزيان و هم
غيردروزيان و پژوهشــگران ايــن عرصه ،آن را
پذيرفتهاند و هیچگونه تردید و شــبههای در اصل
آن یا استناد آن به مؤلفان مورد ادعا و یا محتوای
 .55بین العقل و النبی ،صص24 ،23و432؛ مصادر العقیدة الدرزیة ،ص.7
 .56الدروز فی التاریخ ،ص.17
 .57بین العقل و النبی ،صص434و.435

 .58کمــال جنبالط (1977-1917م) یکی از رهبران معاصر دروز و
از سیاســتمداران کهنهکار لبنان بود .وی چندین دوره نماینده مجلس
لبنان بود .به ادیان قدیمی هند آشنایی و تسلط کامل داشت و بنابراين
سفرهای بسیاری به آن دیار کرده بود .وی در سال 1397ق و پس از
ناآرامیهای لبنان کشته شد.
 .59عقیدة الدروز ،ص.88
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کشف الحقايق» از مجموع نامههای کتاب رسائل
الحکمه اســت .این تفسیر ،کتابی قطور با بیش از
 1000صفحه میباشد که شرح نامه  13از کتاب
رسائل اســت و مختصری از عقیده دروزی را به
شکلی عمیق و مکفی ،بیان میکند .تمامی تألیفات
سید ،خطی و محرمانه است .دروزیان جایگاهی
همچون خود رســائل الحکمه برای آنها قائلند و
55
بدان اعتماد کامل دارند.
عبدالملک اشــرفانی (زنــده در قرن 17م) ،يكي
ديگــر از اين شــارحان میباشــد .وي صاحب
کتــاب «عمدة العارفین فی قصص النبیین و االمم
الســالفین» در شرح رسائل ميباشد 56.این کتاب
در میــان دروزیان چنان شــهرتی یافت که هیچ
حد از
کتاب دیگری جز کتب امیر ســید ،به این ّ
شهرت نرسیده است .نیز کتاب «الدرر المضیئة و
اللمع النورانیة فی تلخیص ألفاظ الحکمة الشریفة
و معانیها الروحانیة» ،از آثار اشــرفاني اســت و
همچنان که از نامش پیدا اســت ،لغتنامه الفاظ
رسائل الحکمه است که کلمه به کلمه لغات رسائل
را معنی کرده است .این کتاب  770صفحه در قطع
بزرگ و همچنان خطی است 57.از دیگر شروح بر
رســائل الحکمه میتوان از «النقط و الدوائر» اثر
زینالدین عبدالغفار تقیالدین نام برد که برخالف
شــروح قبلی ،در دسترس اســت و در قم نيز به
چاپ رسیده است.

کتاب ،وجود ندارد .حتــی انتقادیترین کتابهای
نگاشته شــده در زمینه دروزیان ،ایرادی به سند
رســائل الحکمه نگرفتهاند .به عنوان نمونه محمد
احمد خطیب ،از جمله ســنیان منتقد این مذهب
اســت که کتاب عقيدۀ الدروز را در ر ّد این فرقه
نگاشته است .وی در خصوص «مصحف دروز»
یا «مصحف منفــرد بذاته» که یکی دیگر از کتب
مرجع دروزیان و مورد قبول خود ايشــان است،
چنین میگوید« :دروزیان در تالش برای امروزی
کــردن دین خود ،اقدام بــه تألیف و چاپ کتابی
کردنــد که «مصحف دروز» یــا «مصحف منفرد
بذاته» خوانده میشــود و آن را به حمزة بن علی
نسبت دادند .حال آنکه کمال جنبالط 58نویسنده
آن اســت .دلیل بر این مطلب هم الفاظ و عبارات
و ســاختار امروزی جمالت آن است که گویای
جدید التألیف بودن کتاب اســت و انتساب آن به
جنبالط را قوت میبخشد .وی بسیار متعصب بود
و میکوشــید مذهب دروزی را با مذاهب هندی
ارتباط دهد .او قرآن را ر ّد میکرد و آن را دروغ
میپنداشــت .وی با همراهی «عاطف عجمی» و
در مقابله با قرآن ،کتابی نوشــت با نام «مصحف
منفرد بذاته» و قصد داشت اسلوب قرآن را تقلید
59
کند».
در حالی که دیدیم اصل اســتناد مصحف دروز از
ریشه مورد تردید است ،نهایت اشکالی که برخی
مورخــان از جمله زرکلی در خصوص رســائل
الحکمه دارند ،سهم هریک از سه مؤلف در كتابت
نامهها اســت .زرکلی در االعالم خود میگوید:
«دوستم فؤاد حمزه که از یک خانواده سرشناس

دروزی بــوده ،اما اکنــون از مذهب دروز روی
گردان شــده ،به من میگفت :بعضی از نامههایی
که به حمزه نســبت میدهند ،در حقیقت نوشــته
شخص دیگری اســت .حجم وسیعی از نامههای
رســائل الحکمه به قلم علی بن احمد ســموقی
ملقب به بهاءالدین اســت .به طور کلی ،کتابهای
ِ
شخص
شــشگانه دروزیان ،اثر چهار نفر است:
حاکم که تعداد نامههایش اندک اســت و از جمله
آنها میتوان «میثاق» و «سجل» را نام برد که بر
دیوار مساجد آویزان است .دوم حمزه که نامههای
او زیاد نیســت .سوم اسماعیل بن محمد تمیمی و
چهــارم بهاءالدین صابری یا همان علی بن احمد
ســموقی که بخش اعظم نامهها از او است .همو
پایههای دعوت را محکم کرد و بیشترین سهم را
60
در پیشبرد دعوت داشت».
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دروزيان رسائل را به عنوان كتاب مرجع و اولين
مكتوب فرقهاي خود ،ميپذيرند .چنانكه اشــاره
شد ،دو كتاب مرجع از دروزيان به انتشار رسيده
است« :مصحف منفرد بذاته» و «رسائل الحكمه».
با اينكه مصحف منفرد بذاته نيز منتسب به حمزۀ
بن علي اســت ،اما به جرئــت ميتوان ادعا کرد
رسائل الحكمه نزد دروزيان و محققان این حوزه،
جايگاه بســيار مهمتري دارد .گفته ميشــود در
جريان انتشار كتاب رســائل الحكمه ـ كه سالها
پس از ســرقت آن از مخفي خانههاي دروز رخ
داد ـ دفتر ناشر كتاب به آتش كشيده شد و مسبب
انتشــار اين كتاب نيز از طــرف دروزيان به قتل
رســيد .اين خود گوياي ميزان اهميت اين كتاب
نزد دروزيان است.
البتــه برخی از نويســندگان دروزي مذهب هيچ
اظهار نظري نســبت به اين كتاب يا محتواي آن
 .60االعالم ،ج ،2ص.279

نكردهاند .حتي برخي نويســندگاني كه سعي در
پاســخ به شبهات مطرح شــده در خصوص اين
فرقه داشــتهاند ،رســائل الحكمه را مورد غفلت
قرار دادهاند ،به عنوان نمونه ،نایف عبدالخالق در
ابتدای کتابش ،دفاع از دروزیه و شــبهاتی که در
خصوص عقاید ایشان مطرح شده را یکی از سه
دلیل برای نگارش کتاب  300صفحهای خود ذکر
میکنــد ،اما در هیچ کجای کتابش نه به فرازی از
نامههای رســائل اشاره میکند و نه حتی نامی از
این کتاب میبرد .گویا که اص ً
ال چنین کتابی نبوده
و نیســت .او به طور مفصل به عقایدی همچون
تقمص پرداخته اســت ،اما در دفاع خود
تج ّلی و ّ
از این معتقدات و تالش بر اثبات صحت آنها ،جز
به قرآن و برخی احادیث استناد نمیکند .میتوان
گفت مشخصه کتاب وی ،استدالل فراوان به قرآن
اســت .تقریب ًا کمتر صفحهای از کتاب او خالی از
اســتدالل به آیهای قرآنی است 61.مرسل نصر نیز
تقمص و تکفیر دروزیه به ســبب این
به تج ّلی و ّ
دو عقیده و سایر معتقدات دروزیه میپردازد ،اما
به هیچ فرازی از رســائل که دربر دارنده تج ّلی و
تقمص باشد ،اشارهای نمیکند 62.تنها در سه سطر
ّ
از کتابش اشارهای کوتاه به رسائل الحکمه میکند
و از نامههایی ســخن میگوید کــه به دروغ به
مبلغان و داعیان دروزی نسبت داده شده است .اما
مشخص نمیکند که آیا منظورش تعداد مشخصی
از نامههای رســائل اســت ،یا مجموع رسائل را
نمیپذیرد؟ 63امین طلیع نیز از جمله نویسندگانی
است که حتی نام رســائل الحکمه را در کتابش
64
نیاورده است.
اما چنانکه گفته شــده اســت« :عدم اطالعات،
 .61ر.ک :شمائل المسلمین الدروز.
 .62ر.ک :الموحدون الدروز فی االسالم.
 .63همان ،ص.85
 .64ر.ک :اصل الموحدین الدروز و اصولهم.

 .65روش شناسی مطالعات دینی ،ص.121

 .66مجموعة رسائل اإلمام الغزالی ،صص.585-579
 .67تاريخ المسلمين الموحدين الدروز ،ص.62
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خود ،اطالعات است» 65.همین غفلت تعداد قابل
توجهی از نویســندگان و محققان دروزی مذهب
نســبت به رسائل الحکمه و سکوت در مقابل آن،
میتواند بهترین دلیل بر پذیرش آن باشد؛ زيرا اگر
غیر این بود ،قطع ًا بارها آن را توطئهای برای بدنام
کردن دروزیه خوانده و افشاگری میکردند .خود
همین ســکوت ،دلیل بر آن است که در انتساب
این کتاب به خود ،تأمــل و اعتراضی ندارند .در
خصوص انگیزه ســکوت در خصوص رســائل،
باید گفت :ایــن رفتار دروزیــان منطقی به نظر
میرسد .آســانترین راه برای دفع شبهه ،استفاده
از کلماتی است که ایجاد سوءظن و سوءبرداشت
نمیکنند .به این دلیل همگان در مقام استدالل ،به
ســراغ محکمات میروند ،نه متشابهات ،چنانکه
فیلســوفی اگر بخواهد در مقابل مکتب تفکیک
از خود دفاع کند ،سراغ اسفار نمیرود .متصوف
ســراغ طوامیس و کتب ابنعربــی نمیرود .این
طبیعت هرکسی است که در مقام دفاع و نه تبیین
اســت .ما نیز اگر در مقام دفع شــبههای مث ً
ال در
خصوص مقام اهلبیت باشیم ،کمتر از متن زیارت
جامعه کبیره اســتفاده میکنیم .بــه این دلیل که
زبان این دعــا زبانی عمیق و پر از رموز عرفانی
و فلسفی اســت .اگر خواننده گفتار ما ،با نگاهی
سطحی بخواهد ظاهر کالم ما را بگیرد ،قطع ًا شبهه
در ذهــن او پررنگتر خواهد شــد .پس به طور
طبیعی از متون ساده شاهد میآوریم .نویسندگان
دروزی نیز چه بســا همین مســیر را پیمودهاند.
توضیح عبارات جنجالی رسائل برای ذهنهایی که
از اساس با باطنیگری مخالفاند ،دشوار خواهد
بود؛ کتابهایی که دروزیــان در توضیح مذهب
خویش نگاشتهاند ،نیز خطاب به مسلمانان است
که اکثر ایشــان از اهلسنت هستند .اهلسنت نیز

تأویل را به رسمیت نمیشناسند 66.بنابراین برخی
نویســندگان دروزی ترجیح دادهاند در مواجهه با
این تفکر ،اشارهای به متن رسائل الحکمه نکنند؛
زيرا به نظر میرســد راه توضیح برخی عبارات
رســائل ،فقط تأویل است .مخاطب نیز تأویل را
نمیپذیرد .پس ذکــر متن برخی نامهها ،میتواند
به عنوان نوعی اعتراف علیه ایشان استفاده شود،
بنابراين از ذکر آن خودداری کردهاند.
به هر روي نويسندگان سرشناسي همچون عبداهلل
نجار ،نبيه محمود سعدي ،زعبي ،صالح زهرالدین
و  ...به رســائل الحکمه و نامههاي آن اشاراتي
داشتهاند .زهرالدین ،فصل هشتم از کتاب خود را
به رســائل الحکمه اختصاص داده است و در سه
صفحه از ویژگیهای رســائل ،به خصوص سری
بودن آن سخن گفته اســت .شاید به همین سبب
اســت که در تمام کتاب وی ،نمیتوان حتی یک
ارجاع به رسائل یافت .تنها یکجا به عبارتی سه
کلمهای از رسائل اشــاره میکند که آن را نیز به
جای رسائل الحکمه ،به کتاب عبداهلل نجار ارجاع
میدهد 67.نبيه محمود سعدي نیز در جلد نخست
از کتاب خود موسوعة هکذا نفهم مذهب التوحید
الدروز ،ارجاعات زیادی به نامههای رسائل كرده
و حتی در بســیاری موارد ،عین متن مربوطه در
رسائل را آورده است .نیز در جلد دوم از کتابش،
در ابتدای هر فصل ،فرازی کوتاه از رسائل را ذکر
کرده و در همین مجلد ،یک مقاله هشت صفحهای
را به رسائل الحکمه و تشریح نامهها و موضوعات
مطرح شــده در آن ،اختصاص داده است .وی در
بخشهايي از كتاب خود ،به طور مفصل به برخي
جمالت ابهام آميز و مورد شــبهه در متن رسائل
الحكمــه پرداخته و در خصوص تعارض موجود
در نامههاي رســائل ،طريقه حل اين تعارضات،

تحريف رسائل و  ...سخن گفته است.
اما این بدین معنا نیســت کــه دروزیان تمام آنچه
را در رسائل آمده است ،یکسره میپذیرند .سخن
نویسندگان دروزی در خصوص محتوای رسائل ،به
صراحت گویای این مطلب است که از منظر ایشان،
برخی از این مکتوبات جعلی هستند و تناقضهای
موجود در متن نامهها ،ایشان را بر آن داشته است
که به نوعی جرح و تعدیل در قبول محتوای كتاب
روی بیاورنــد .در این میان محمدعلی زعبی نگاه
تشکیکی وســیعی دارد .وی تا آنجا پیش رفته که
 107نامه از مجموع  111نامه رســائل را جعلی
و تحریف شده خوانده اســت! 69اما زعبی در این
دیدگاه خود تنها به نظر میرسد؛ زيرا سایر قائالن
به جرح و تعدیل در رسائل همچون عبداهلل نجار،
عســراوی و مرســل نصر ،معتقد به یک تحریف
اجمالی و محدود در نامههای رســائل هســتند و
نیز همچــون زعبی به صراحت بــه بخش معیّنی
از رسائل اشــاره نمیکنند 70.برخی همچون سامی
نسيب مکارم نیز تحریف را نمیپذیرند و نسبت به
71
قائالن تحریف موضع میگیرند.
همین بحث و جدلها و تشکیکها در محتوای رسائل،
نشــان میدهد اين كتاب ،آنچنان که برخی ادعا
کردهاند ،نه تنها نميتواند کتاب مقدس دروزیان 72و
عدل قرآن باشد ،بلكه تمام محتواي آن نيز قطعي و
حجت نيست .گرچه بيشك جایگاه مهمی دارد و
کتاب نخست این فرقه به شمار میرود ،اما محتوای
آن مورد تشکیک است .به عالوه آن حساسیتی که
نسبت به انتشار اصل این کتاب بوده ،در خصوص
68
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 .68ر.ک :موسوعة هکذا نفهم مذهب التوحید الدروز ،ج1و.2
 .69ر.ک :الدروز ظاهرهم و باطنهم ،ص.84
 .70ر.ک :الموحدون الدروز فی االسالم؛ المذهب التوحیدي الدرزی.
 .71ر.ک :اضواء علی مسلک التوحید الدرزيۀ.
 .72مجموعه کتابهای چاپ شــده از طرف «سلسلة الحقیقة الصعبة»
ســعی در القاي این مطلب داشته اســت و در معرفی منشورات خود،
همیشه از رســائل الحکمة با عنوان «رســائل الحکمة المقدسة» یاد
میکند.

تردیدهای مطرح شده از سوی نویسندگان دروزی
مذهب ،وجــود ندارد .هیچیک از مشــککان در
حجيت محتواي رســائل به قتل نرســیدهاند .طرد
یا تهدید نشــدهاند .پــس فیالجمله میتوان گفت
که دیدگاه تشــکیکی این نویسندگان به رسائل ،از
سوی بزرگان و شیوخ دروزیه مردود نیست.
برای تقریب به ذهن و درک بهتر جایگاه رســائل
الحکمــه در میان دروزیان و نوع نگاه ایشــان به
این کتاب ،از مکتوبات شــیعیان امامی مثالی بيان
ميشــود .مشابه آنچه در خصوص رسائل الحکمه
ذکرشد ،نسبت به احادیث موجود در جوامع حدیثی
شيعه امامی همچون الکافی نيز وجود دارد .الکافی
بدون تردید کهنتریــن ،جامعترین و مفصلترین
جامع حدیثی شــیعه است .در عصر حیات معصوم
(غیبت صغری) نگاشتهشده است و در اصل استناد
این کتاب هیچ تردیدی نیست .همواره نسخههای
متعدد از آن میان علمای بزرگ شــیعه دســت به
دست میگشته و با دقت هرچه تمامتر مورد مقابله
و مداقّه علمی و تدریس قرار داشته است 73.با این
حال ،زمانی که عالمه مجلســی مرآة العقول را در
شرح آن مینویسد ،از مجموع  16هزار حدیث آن،
نه هزار حدیث ـ یعنی قریب دو ســوم کتاب ـ را
ضعیف میشــمارد .ليکن هرگز کسی پیشنهاد کنار
گذاردن این کتاب را مطرح نکرده است .حتی خود
عالمه مجلسی پس از تضعیف قریب دو سوم کتاب
الکافی ،به شــرح آن در  28جلد اقدام کرده است.
حدیث شناسان و علمای معاصری همچون آیتاهلل
ری شــهری و آیتاهلل تسخیری و دیگران ،یکی از
وظایف امروز ما در خصوص این کتاب شــریف
را ،تنقیح احادیث آن برمیشمرند 74.برخی علمای
گذشــته همچون سید محســن امین جبل عاملی
صاحب اعیان الشــیعه ،عالمه شوشتری و  ...نیز
« .73نظرخواهی درباره کتاب کافی و شیخ کلینی» ،ص.31
 .74همان ،صص.29-26

غرض ورزی در نگاه به رسائل

رسائل به عنوان تنها کتاب مرجع و در دسترس از
این فرقه ،بســیار مورد استفاده و استناد محققان و
نویسندگان حوزه دروزیه قرار گرفته است .اما کمی
دقت در متن رسائل و نوع ارجاعات نویسندگان به
این کتاب ،گویای تعصب و غرض ورزی ایشان در
برخورد با رسائل است .در کتابهایی که دروزیه را
به قضاوت نشستهاند ،تنها عبارات تند و گزنده از
رســائل الحکمه انتخاب و با تیتر درشت نقل شده
 .75ر.ک :مجموعه مقاالت فارسی کنگره بینالمللی ثقة االسالم کلینی،
ج ،2صص.323-317

 .76ر.ک :عقیدة الدروز؛ بین العقل و النبی؛ العقیدة الدرزیة.
 .77دايرة المعارف تشیع ،ج ،7ص.488
 .78رسائل الحکمة ،رســاله «التنزیه الی جماعة الموحدین»؛ تاریخ و
عقاید اسماعیلیه ،ص.231
 .79بنابراين برخی به آن لقب «کتاب مقدس دروزیان» دادهاند (ر.ک:
مصادر العقیدة الدرزیة؛ بین العقل و النبی).
 .80آیــتاهلل خويی ضمن ذکر تفصیلــی معانی مختلف وحدت وجودِ
عرفــا در کتاب التنقیح ،منصفانه و متواضعانه میگويد« :گرچه حقیقت
مرام ایشان هنوز واضح نشده است ،اما صرف عقیده به این معنا مستلزم
کفر نیست» (التنقیح في شرح عروۀ الوثقي ،ج ،2ص.)83
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در جهــت تنقیح آن تالش کردهاند 75.در خصوص
صحیح بخاری ،اولین مرجع حدیثی اهلســنت نیز
جرح و طعنهایی مطرح اســت .ابنحجر در مقدمه
کتاب فتح الباری فی شــرح صحیح البخاری نام
بیش از  400نفــر از رجال بخاری را ذکر میکند
که هریک به نوعی مورد طعن رجالیون اهلسنت
قرار گرفته و ضعیف و غیرموثق شــناخته شدهاند.
ليکن با تمام ایــن احوال ،صحیح بخاری همچنان
مهمترین و معتبرترین کتاب مرجع دینی اهلسنت
پس از قرآن کریم است.
سند برخی نامههای رســائل الحکمه نیز میتواند
مورد تشــکیک باشــد و در عین حال ،رسائل،
مهمترین کتاب مرجع فرقه دروزیه محسوب گردد.
حتی میتوان گفت جایگاه رســائل الحکمه برای
دروزیان از این هم باالتر است؛ زيرا شیعه و سنی،
کتابهای الکافی و صحيح بخاری را محصول تالش
انسانی میدانند و کاستی و خطا (هرچند اندک) در
آن محتمل است .اما دروزیان کتاب خود را نگاشته
انسانهایی میدانند که روح انبیا در آنها حلول یافته
و بشر عادی نیستند .ایشــان کاتبان رسائل را به
کلی مبرا از نقص و خطا میدانند.

است 76.شاید کتابی با خصوصیات رسائل الحکمه
که سالها در عزلتخانهها نگاه داشته میشد ،تمام
نسخههای آن دســت نویس بود 77،هرکسی اجازه
اســتماع آن را نداشــت 78و عامل نشر آن نیز به
قتل ميرســید ،در نگاه اول مرموز بیاید 79،اما این
دلیل کافی نیســت ،تا در رسائل ،تنها به دنبال این
باشیم که به چه کسی توهین شده است ،ظاهر کدام
عبارات با توحید و معاد ناسازگار است و به استناد
کدام فراز کتاب ،میتــوان معتقدان به آن را تکفیر
کرد و به جهنم فرستاد . ...
حقیقت این است که رسائل الحکمه ،اولین و آخرین
کتاب از این دســت نیســت .در تاریخ ،کتابهای
بسیاری مشابه رسائل الحکمه هستند .کتابهایی که
به هر دلیل ،در زمانی با مخالفت وســیعی روبهرو
میشدند و راهی جز مخفی کردن آنها نبوده است.
تاریخ فلسفه ،عرفان و تصوف پراست از کتابهایی
که در چندین ســوراخ پنهــان و مخفیانه قرائت
میشــدند ،ســرهایی که باالی دار رفت ،علمای
بزرگی که در حاشــیه نگاه داشته شدند ،تکفیر و
یا تبعید شدند.
این ترس و پنهان کاری از طرف عرفا ،فالســفه و
دیگران ،به جهت عمق مطالب کتب ایشان و ترس
از ســطحی نگری و ظاهرگرایی نسبت به محتوای
این کتابها اســت؛ زیرا بســیاری مترصد بودند تا
بــه کمترین بهانهای ،به افکار نو و ســخنان بدیع،
80
برچســب کفر بزنند .کمتر عالم منصف و عادلی

پیدا میشــد که اعتراف کند فالن اندیشــه نو در
حیطه مطالعات و معلومات من نیســت ،یا اعتراف
کند که من فقیه هستم ،متکلم هستم و زبان عرفان
را نمیفهمم .زبان فلسفه را نمیفهمم .فقیه ،متکلم
و دیگران هریک با عینک خــود میدیدند و نقد
میکردند .بنابراين صاحبان این اندیشهها ،ترجیح
میدادند به جای صرف تمام توان در بحث و جدل
با برخی علما ،ســخن خود را پنهان کنند ،تا زمان
طرح عمومی آن فرابرسد.
مطالعه صحیح رسائل
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برای شــناخت صحیح از یک فرقه ،تنها مراجعه
به کتــب مرجع آن فرقه کافی نیســت ،بلکه باید
آگاهیهای دیگــری همچون آشــنایی اجمالی با
تاریخ و ظــرف زمانی پیدایش و نمــو آن فرقه،
نگاهی جامع به تمامی معتقدات فرقه و  ...داشت.
در مطالعه رســائل الحکمه به عنــوان اصلیترین
منبع شــناخت فرقه باطنیگرای دروزیه نیز باید
به چند نکته توجه داشــت :آشنایی با زبان عرفان
و گنوســیگری ،لزوم تأویل در برخی موضوعات
رسائل ،و نگاه جامع به تمام آنچه در رسائل مطرح
شده است.
باید توجه داشت چه حجمی از رسائل ،را عبارات
تند و گزنده تشــکیل میدهد؟ واکنش و برداشت
خود دروزیان از این عبارات چیســت؟ همچنين
باید توجه داشــت که دروزیان تمام رســائل را
حجت نمیشــمارند ،پس چگونه است که محققان
این عرصه ،به هر آنچه در رســائل آمده است ،با
قاطعیت استناد میکنند؟ به عنوان نمونه ،چهار نامه
ابتدايی رسائل و نیز نامه  42که «التنبیه و التأدیب»
نام دارد ،محتوایی کام ً
ال اسالمی دارند .گویا نوشته
یک عالم شیعی یا ســنی معتدل را میخوانید .در
این نامه قیامت هست ،توحید هست ،انبیا سلسله
جلیله و محترمی هســتند .چرا انور یاسین ،حامد

بن ســیرین و ديگر محققان که به بررسی رسائل
الحکمه پرداختهانــد ،در هیچ کجای کتابهای چند
صــد صفحهای خود ،به این قبیــل متون و نامهها
نپرداختهانــد و تنها با اشــارهای گــذرا به چنین
محتواهایی ،آنها را «عوام فریبی» خوانده و از کنار
آنها گذشتهاند؟
باید توجه داشــت اغلب محققان این حوزه که در
انتها به کفر دروزیه رسیدهاند ،همان کسانی هستند
که وقتی از شــیعه امامی یا سایر اقلیتهای مذهبی
مینویسند ،ایشــان را با قاطعیت کافر میخوانند.
جماعتی که حکمشــان به کفر ،آسانتر از حکم به
اسالم اســت ،به عنوان نمونه ،محمد احمد خطیب
در مقدمه کتاب «کشــف األسرار» خود که به نقد
کتاب معروف امام خمینی به همین نام میپردازد،
نه تنها شیعه را غیرمســلمان ،بلکه دشمن اسالم،
عامل تفرقه و استوار بر روشی کثیف و حیلهگرانه
برمیشمرد و در تمام کتاب  300صفحهای خود ،به
آن دامن میزند 81.انور یاسین نیز در کتاب «تعلیم
الدین العلوی» فرقه علویه یا همان نصیریه را که به
نظر ما مسلمان و ایتام آل محمد هستند ،با اتهاماتی
بســیار نزدیک به آنچه در خصوص دروزیه گفته
میشود ،دشمنان اسالم از ریشه میخواند .در مقابل
این گروه کســانی همچون محمود شلتوت رئیس
سابق دانشــگاه األزهر ،محمد عبداللطیف سبکی
رئیس سابق هیئت افتاء األزهر و سید محمدحسین
فضلاهلل از علمای بزرگ لبنانی هستند که به اسالم
82
دروزیان قائلند.
نتیجهگیری

 .1رســائل الحکمه معتبرترین و مورد قبولترین
کتاب فرقهای دروزیان اســت .در جای جای این
کتاب ،اشــارات و ارجاعات به قرآن به چشــم
 .81ر.ک :کشف األسرار.
 .82مجله الضحی ،لبنان 10 ،کانون األول 1968م.

میخورد ،بنابراين نمیتواند عدل قرآن باشد.
 .2اصرار دروزیان بر مخفی نگاه داشــتن رسائل،
الزام ًا دلیــل بر خطیر بودن محتویات رســائل و
معتقدات ایشان و در نتیجه باطل بودن آن نیست.
ایــن نوع برخــورد را میتوان ناشــی از دالیلی
همچون شرایط سیاسی ،اعتقاد به نوعی طبقه بندی
اطالعات ،ترس از سوء برداشت و  ...دانست.
 .3در خصوص اعتبار این کتاب و اســتناد آن به
فرقه دروزیه ،تأملی وجــود ندارد ،اما باید توجه
داشــت به دلیل اعتقاد به امکان وقوع تحریف که
در خود رســائل نیز بدان اشــاره شده است ،تمام
کتابنامه
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نامههای کتاب مورد اســتناد و قبــول اهل فرقه
نیست .به عالوه که نامههای تحریف شده به تفصیل
نیز مشخص نشدهاند .در نتیجه برای بازشناسی این
فرقه ،باید برداشتی از مجموع رسائل داشت.
 .4در صورت بازخوانی کتاب رســائل الحکمه با
در نظر گرفتن ســه نکته که عبارتند از :آشنایی با
زبان عرفان و گنوسیگری ،لزوم تأویل در برخی
موضوعات رســائل ،و نگاه جامع به تمام آنچه در
رسائل مطرح شده است ،امکان تغییر و تعدیل نگاه
به فرقه دروزیه محتمل است.
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