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چکیده
كتاب رسائل الحكمه، جايگاه ويژه ای در فرقه باطنی گرای دروزيه دارد. اين كتاب، مهم ترين و معتبرترين متن 
دينی در دســترس از اين فرقه است كه توســط سه تن از مهم ترين شخصيتهای بنيان گذار فرقه و در سالهای 
نخســت دعوت به رشته تحرير درآمده اســت. حتی باور برخی محققان دروزی مذهب به وقوع تحريف در 
آن، نيز چيزی از درجه وثاقت آن نكاسته است. به دليل همين قدمت و اعتبار است كه تمامی محققان حوزه 
دروزيه، به اســتناد اين كتاب، به معرفی يا نقد اين فرقه پرداخته اند. اما نگاهها به اين كتاب، خالی از تعصب، 
غرض ورزی، بزرگ نمايی و غلو نبوده اســت. گزارشهای ارائه شده از اين كتاب توسط محققان غيردروزی، 
به گونه ای اســت كه گويا اين كتاب، ِعدل قرآن و يكسره كفر اســت. حال آنكه برای دستيابی به ديدگاهی 
ســليم، توجه به نكاتی همچون آشنايی با زبان عرفان و گنوسی گری، و نگاه جامع به رسائل و تأويل، مورد 

نياز است.

جایگاه کتاب رسائل الحکمه
 نزد دروزیان و رویکردها به آن

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 42/ زمستان 1394

صص 96-83
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مقدمه
دروزيان فرقه اي باطن گرا 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 عّقال و جّهال، جهــال را كه اكثريت 
دروزيان هســتند، از مطالعه و حتي استماع متون 
ديني منع مي كنند.2 طبق متون به دســت آمده از 
اين فرقه، ايشان معتقد به تجّلي خدا بر روي زمين 
هســتند3 و در عين حال، خــود را فرقه اي كاماًل 
تنزيهی می دانند،4 تا آنجا كه به خود لقب موّحدان 
داده اند.5 به عالوه معتقد به تقّمص )كه شعبه اي از 
تناسخ است(، مي باشند6 و بسيار بدان مفتخرند و 

كتابها در تشريح اين عقيده تدوين كرده اند.7

1. رســائل الحكمة، رساله هاي »الرشد و الهداية« و »توبيخ سكين«؛ 
تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، ص71.

2. رسائل الحكمة، رســاله »التنزيه الی جماعة الموحدين«؛ تاريخ و 
عقايد اسماعيليه، ص231؛ دايرة المعارف تشيع، ج7، ص488؛ طائفة 
الدروز تاريخها و عقائدها، ص28؛ تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، 

ص71.
3. به دليل جايگاه ويژه اين اعتقاد در اين فرقه، نامه های بســياری از 
كتاب رســائل الحكمة، به آن پرداخته است: »من دون قائم الزمان«؛ 
»كشــف الحقايق«؛ »البالغ و النهاية«؛ »كتاب فيه تقســيم العلوم«؛ 

»السيرة المستقيمة«؛ »بنی ابی حمار« و ... .
4. شمائل المســلمين الدروز، صص28-33؛ رسائل الحكمة، رساله 

»كشف الحقايق«.
5. شمائل المســلمين الدروز، ص18؛ موســوعة هكذا نفهم مذهب 

التوحيد الدروز، ج3، ص158.
6. رسائل الحكمة، رساله هاي »النقض الخفی« و »السفر الی السادة«؛ 
موســوعة هكذا نفهم مذهب التوحيد الدروز، ج2، ص90؛ شــمائل 

المسلمين الدروز، صص50-71؛ اسالم الموحدين، ص300.
7. در اين خصوص می توان به »التقمص« نوشته امين طليع، »التقمص« 
نوشته نبيه قاضی، »التقمص و اســرار الحياة و الموت« نوشته محمد 

خليل پاشا اشاره كرد.

كتاب رســائل الحكمه8 كتابــي 700 صفحه اي 
متشــكل از 111 نامه  اســت كه از طرف حدود 
جســمانی9 دروزيه به داعيان و مبلغان مناطق و 
نواحی گوناگون نگاشته  شده  است.10 اين نامه ها 
در طی 29 ســال، در زمانهــای مختلف، به قلم 
اشــخاص متعدد و به اغراض گوناگون نگاشــته 
شــده اند. رســائل الحكمه، منبــع عرفان خاص 
موحدان به شــمار مــی رود. نامه های اين كتاب، 
بخش عمده اســرار و خصوصيات اين مذهب را 
تشكيل می دهد و بی شك هر تالشی در جهت فهم 
مذهب دروزيان، از مســير مطالعه رسائل الحكمه 

می گذرد.11

پیشینه پژوهش
اولين پژوهشها در باب دروزيه و معتقدات ايشان 
به همان قرن پنجم قمری و زمان پيدايش و ظهور 
اين فرقه بازمی گــردد. اما پژوهش در خصوص 
كتاب رســائل الحكمه به تاريخ سرقت آن توسط 
عثمانيان و فرانسويان از عزلت خانه های دروزيان، 
يعنی قرن 16 ميــالدی برمی گردد؛ زيرا پيش از 
اين، هيــچ اطالعی از محتــوا و نامه های آن در 
دست نبوده است. نخستين پژوهش بر روی كتاب 
رســائل الحكمه به قرن 19 و انتشار رسمی اين 
كتاب در لبنان توسط مجموعه ای به نام »سلسلة 
الحقيقة الصعبة« بازمی گردد كه در آن، تاريخ متن 

8. برخی آن را »رســائل الحكمة الشــريفة« خوانده و برخی نيز از 
آن با عنوان »كتب المعتقد« و »رســائل المعتقد« ياد كرده اند )تاريخ 

المسلمين الموحدين الدروز، ص71(.
9. طبق اعتقاد دروزيان، حدود، ارواحی هســتند كه از آغاز خلقت 
وجود داشته اند و در هر دوره ای در قالب اشخاص مختلفی كه اغلب 
پيامبران و سرشناســان بوده اند، تجلی يافته اند. دروزيان به پنج حد 
معتقدند )ر.ك: اضواء علی مسلك التوحيد الدرزية، ص114؛ العقيدة 

الدرزية، ص57(.
10. موســوعة هكذا نفهم مذهب التوحيد الدروز، ج2، ص37؛ طائفة 

الدروز تاريخها و عقائدها، صص100-89.
11. اسالم الموحدين، ص 79.
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نامه های رسائل الحكمه با مقدمه ای 50 صفحه ای 
در ارزيابی كلی آن، ارائه شــده اســت. پس از 
آن چنديــن كتاب از ســوی مجموعه مذكور در 
خصوص دروزيان و با محوريت رسائل الحكمه 
به چاپ رســيده است. از آن ميان می توان به بين 
العقل و النبی، مصادر العقيدة الدرزية، الســلوك 
الدرزی و العقيدة الدرزية اشاره كرد. محمد احمد 
خطيب، منتقد شــناخته شده فرق تشيع نيز كتابی 
به نام عقيدة الدروز دارد. عمده ايراد وارد بر اين 
كتابها، عدم رعايت كامل بی طرفی اســت. پس از 
اين ســيل انتقادات به دروز، نويسندگان دروزی 
مذهب همچون مرســل نصر، محمد كامل حسين، 
ســامی نســيب مكارم، عبداهلل نجار، نبيه محمود 
ســعدی و ديگران نيز دهها جلــد كتاب در دفاع 
از معتقــدات خويش به چاپ رســاندند كه البته 
بيشــتر اين كتابها با نوعی محافظه كاری نگاشته 
شده و هيچ اشاره ای به رسائل الحكمه و محتوای 
پژوهشــهای  زمينه  در  نكرده اند.  آن  نامه هــای 
فارسی نيز بايد گفت: هيچ كتابی در اين موضوع 
نگاشــته نشده است. تنها آســتان قدس يك اثر 
ترجمه ای از خانم نجالء أبوعزالدين منتشر كرده 
است. مقاله ای توسط عليرضا ايمانی در خصوص 
دروزيه و نه رسائل الحكمه به چاپ رسيده است 
و نيز اشاراتی كوتاه و گذرا در چند دايرة المعارف 

فارسی به چشم می خورد.

جایگاه کتاب رسائل الحکمه
جايگاه كتاب رسائل الحكمه در فرقه دروزيه، به 
علت اهميت ايــن كتاب و ميزان اهتمام و عنايت 
دروزيان به آن، در چهار بخش مجزا مورد بررسي 

قرار خواهد گرفت:
1( تنها کتاب در دسترس

كمتر می توان مذهبی از مذاهب باطنی گری را يافت 
كه به شدت و حّدت دروزيان، توانسته باشد اسرار 

و عقايد خود را مكتوم نگاه دارد. ايشــان مجّدانه 
معتقدات خود را از افشــا نزد سايرين محافظت 
كرده اند. امری كه در تاريخ اديان كم نظير است.12 
برای روشن تر شدن علت اين مطلب، الزم است به 
جامعه بسته دروزيان اشاره ای شود. سامی نسيب 
مكارم كه خود يك دروزی است، می گويد: اجازه 
مطالعه كتب عقيدتــی در جامعه دروزی، تنها به 
طبقه عقال داده می شود. جز مرداِن13 نيكو اخالق 
و بلند همت كه اطمينان به رازداری ايشان هست، 
نيز كسی به مرتبه عقال نمی رسد. حتی در ابتدای 
امر دعوت، كتابت رسائل الحكمه تنها برای حمزة 
 بن علی )يكی از بنيان گــذاران فرقه( جايز بوده 
اســت. اگر ديگرانی هــم او را در اين مهم ياری 
كرده اند، به علت اذنی بــود كه از حمزه دريافت 
داشــتند.14 در بخشی از رســائل به اين مطلب 
تصريح شده است: »هيچ يك از حدود، نه مجاز به 
تأليف كتاب هستند و نه می توانند كتابهای موجود 
را در پاسخ به سؤال پرسش كنندگان برای ايشان 
قرائت كنند ... و اگر بدون اذن خاص، چنين كنند؛ 
آن كه كتاب را خوانده اســت و هر آن كس بدان 

گوش فرا داده است، همگی گناهكار هستند«.15
چاپ و نشر اين كتابها و نيز آگاهی ساير مذاهب 
و طوائــف از محتوای آنها ممنوع اســت و بدين 
منظــور، تكثير اين كتب بــه صورت خطی انجام 
می شــود. نوشتن دســتی اين كتابها، طبيعتًا وقت 
زيادی می طلبد و جز افراد سرشــناس مذهبی كه 
خطی نيكو داشته باشند، اجازه اين كار را ندارند. 

12. البته دروزيان داليلي براي اين رفتار خود برمي شــمارند. براي 
آگاهي از اين ادله ر.ك: الموحدون الدروز فی االســالم، صص107-

115؛ كشف الستار، صص219و220.
13. مراد از مردان، اعم مردان و زنان می باشــد. زنان جامعه دروزی 
نيز با رعايت شرايط يكسانی می توانند از جامعه جهال به جامعه عقال 

منتقل شوند )العقيدة الدرزية، ص 135(.
14. اسالم الموحدين، ص 81؛ تاريخ المســلمين الموحدين الدروز، 

ص72.
15. رسائل الحكمة، رساله »التنزيه الی جماعة الموحدين«.
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كتابت نيز بايد با پَــر و با رنگهای مختلف انجام 
گيرد.16 به جهت كندی اين نوع تكثير، نسخه های 
آن، تنهــا نزد عقالی كه بــه مراتب باالی درك و 
فهم عقايد توحيدی رســيده اند، يافت می شود و 
هم ايشــان نيز مرجعيت روحــی دروزيان را بر 
عهده دارند. بنابراين قانع كردن شــيوخ نســبت 
به در اختيار قرار دادن اين نامه ها، هميشــه كار 
دشواری بوده اســت.17 با توجه به اينكه دعوت 
دروزيه، دعوت تبليغی و تبشيری نيست، دروزيان 
هم اقدامی در جهت اظهار مذهب خود نمی كنند. 
ايشــان همواره اعتقادات خود را در نهان ضمير، 
پنهان داشته و هيچ گاه از آن سخن نمی گويند.18 به 
همين جهت است كه رسائل الحكمه، تنها كتاب در 
دسترس ما از ميان كتب مرجع دروزيه است. اما 
چگونه با اين همه محافظه كاری دروزيان، كتاب 
رسائل الحكمه چاپ شده و در دسترس سايرين 

قرار گرفته است؟
خالل حمله احمد حافظ پاشــا در سال 1613م 
و ابراهيم بن  محمدعلی پاشــا در ســال 1834م 
و نيز توســط فرانســويان، تعدادی از كتب دينی 
دروزيه از كتابخانه )عزلت خانه( هايشان سرقت و 
به دمشــق، مصر و كتابخانه های اروپا منتقل شد. 
از قديمی ترين و مهم تريــن اين عزلت خانه ها كه 
كتب دينی در آن نگهداری می شــد، عزلت خانه 
»البياضــه« در نزديكی حاصبيــا و در مجاورت 

روستای شبعا بود.19
2( مؤلفان سرشناس

كتاب رســائل  برجســتگيهای  از  يكی ديگــر 

16. تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، ص72؛ دايرة المعارف تشيع، 
ج7، ص488.

17. طائفة الدروز تاريخها و عقائدها، ص29؛ دايرة المعارف تشــيع، 
ج7، ص488.

18. رسائل الحكمة، رساله هاي »توبيخ سكين« و »الرشد و الهداية«؛ 
تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، ص71.

19. تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، ص73؛ دائرة المعارف القرن 
العشرين، ج4، ص24؛ الغلو و الفرق الغالية بين االسالميين، ص 903.

الحكمه، مؤلفان آن می باشد. مؤلفان نامه های اين 
كتاب، هر ســه از بزرگ ترين و سرشــناس ترين 
شــخصيتهای مذهب دروزی در قرن پنجم قمری 
می باشــند. در اين فرقه، پس از حاكم بأمر اهلل كه 
تجلي خداوند بر روي زمين تلقي مي شــود، پنج 
نفر كه به »حدود خمســة« شهرت دارند، داراي 
باالترين جايگاه مذهبي مي باشــند و رهبران اول 
فرقه محسوب مي شوند.20 برای آشنايی بيشتر با 
جايگاه  نويسندگان و به تبع آن ميزان اهميت اين 
كتاب، به زندگی نامه و جايگاه اين ســه نويسنده 

اشاره ای می شود:
الف( حمزة بن علی بن احمد زوزنی

حمــزة بن علی كه اولين نفر از حدود خمســه و 
مهم ترين ايشــان اســت، روز پنج شنبه 23 ربيع 
االول ســال 375ق، مصادف بــا تاريخ والدت 
حاكم بأمر اهلل، در شــهر زوزن از ناحيه خراسان 
متولد شــد.21 گفته می شود نماز هفتگی اين فرقه 
در روزهای پنج شنبه، به سبب تولد حمزه در اين 
روز است.22 بر طبق آنچه در تواريخ آمده است، 
وی در ســال 405 يا 406ق/ 1014م به قاهره 
عزيمت كرد23و در سال 408ق رسمًا فرقه دروزيه 
را پايه گذاری نمود. وي به عقل، قائم عصر، علت 
العلل، سابق حقيقی، أمر، همراه و مالزم، اراده24 و 
هادی المستجيبين25 ملقب است. نماد و نشانه او 
در كتابت نامه هــا و نيز پرچم فرقه دروزيه رنگ 

سبز است.26

20. رســائل الحكمة، رساله »الشمعة«؛ اســالم الموحدين، ص14؛ 
االعالم، ج2، ص279؛ العقيدة الدرزية، ص57.
21. تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، ص 37.

22. عقيدة الدروز، ص 100.
23. االعالم، ج2، ص 279.

24. اهل التوحيد الدروز، ج2، ص 234.
25. تالشــهای وی در پيشــبرد دعوت و حضور او در عرصه های 
مناظره دينی و فلسفی مذهب، موجب شد كه به »هادی المستجيبين« 
به معنای راهنمای پاسخ گويان ملقب شود )اصل الموحدين الدروز و 

اصولهم(.
26. كشف الستار، ص208.

86

م 
ده

یاز
ل 

سا
13

94
ن 

ستا
زم

-4
2 

ره
ما

ش



حمزه، زعيــم و رهبر فكری دعوت محســوب 
می شود. او كســی است كه راه حاكم را ادامه داد 
و شــكل امروزی مذهب درزی نتيجه فعاليتهای 
او اســت.27 وی آثار متعددی در مذهب دروزی 
تأليف كرد. امروزه دروزيــان لبنان دارای تقويم 
مجزايی هســتند كه از سال 408ق آغاز می شود 

و به »دوره حمزه« معروف است.28
گفته می شــود دروزيان، حمزه را رســول خدا 
می داننــد. زركلی در اين خصــوص در االعالم 
چنين می گويد: »ســال 408ق، حمزه دعوت را 
علنی كرد و آشكارا از الوهيت حاكم سخن گفت 
و ادعای رســالت خود را كرد. حاكم نيز بر اين 
انتســاب صّحه گذاشت و او را »رسول اهلل« لقب 

داد«.29
به عقيده دروزيان، حمزه پيش تر در قالب انسانهای 
ديگری ظاهر شده است. در زمان حضرت آدم)ع( 
در جســم شطنيل حلول كرده و در عصر نوح)ع( 
در قالب فيثاغورث، در دوره ابراهيم)ع( در قالب 
داوود، در زمان موسی)ع( در قالب شعيب، در عهد 
عيسی)ع( در قالب اليسوع و در عصر پيامبر)ص( 
در جســم سلمان ظهور يافته است30 و همو است 
كه ـ نعوذ باهلل ـ قرآن را بر پيامبر)ص( امال كرده 

است.31
دروزيان همچنان بر ايــن تكريم و احترام پايبند 
هستند. كمال جنبالط ـ از علمای معاصر دروزی 
ـ در مقدمــه اش بر كتاب اضواء علی مســلك 
التوحيد الدرزية می گويد: »الزم است كه فرزندان 
توحيد )دروزيان(، اين تقديس و تكريم را همچون 
سنتی پسنديده حفظ كنند؛ زيرا در حقيقت هستی 
و در پايان امر، هيچ واليت و برتری بر موحدان و 

27. تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، ص 29.
28. تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص227.

29. االعالم، ج2، ص 279.
30. عقيدة الدروز، ص100.

31. »تاريخ و انديشه دروزيه«، ص 557.

تمامی مخلوقات وجود ندارد، مگر آنكه از برای 
عقل اول است كه سالم و درود پروردگار حاضر 

و ناظر بر او باد«.32
ب( ابوابراهیم اسماعیل بن محمد بن حامد تمیمی

ابوابراهيم، داماد حمــزه33 و دومين حّد از حدود 
خمســه دروزيان اســت. پس از حمــزه، او در 
مرتبه دوم حدود قرار داشت و به واسطه شمشير 
بّرنده اش، مشــهورترين آنها بود. او عالم، شاعر و 
فرمانده لشــكر بود.34 او در بسياری از ميدانهای 
پيروزی و ســربلندی، فرماندهی سپاهيان حاكم 
بأمر اهلل را بر عهده داشت. او دست راست بزرِگ 
حدود، حمزة بن علی بــود و برخی از نامه های 
رسائل الحكمه، نگاشته او است. نشانه و عالمت 
وی، رنگ قرمز بــود.35 دروزيان )اعم از عقال و 
جهال ايشان( او را حامی و محافظ خود می دانند 
و هنگام ســختی و مصيبت به سرعت صدای »يا 
ابو ابراهيــم« از هر طرف بلند می شــود و او را 
به يــاری می طلبند؛ زيرا شمشــير برنده وی در 
زمان حياتش، همواره منجی ايشــان از خطرات 
بــود.36 وی را نفس كلی، الحجة الصفية الرضية،37 
أخنوخ38 زمان، ادريس عصر، هرمس الهرامسة39 

و الشيخ المجتبی40 لقب داده اند.41
ابوابراهيم، از بزرگان و سران عرب بود كه در سال 
397ق/ 1006م برای همراهی با حاكم بأمر اهلل از 
او دعوت به عمل آمد، تا از شام به قاهره عزيمت 
كند، او نيز اجابت كرد. در سال 408ق بود كه از 

32. اضواء علی مسلك التوحيد الدرزية، ص20.
33. تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، ص 38.

34. همان، ص 83.
35. كشف الستار، ص 208.

36. تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، ص 39.
37. يعني حجت مورد رضای الهی.
38. نام يكی از پيامبران الهی است.

39. يعني باابهت ترين اشخاص.
40. يعني شيخ برگزيده.

41. من هم الموحدون الدروز، ص 83.
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طرف حمزه به مرتبه رفيع خود در تبليغ و دعوت 
رسيد و حّد دوم از حدود پنج گانه دروزی شد.42

ج( بهاءالدین سموقی )مقتنی(
ابو الحســن علی بــن احمد ســموقی معروف به 
بهاءالدين، در روســتای سموقيه واقع در نزديكی 
شــهر حلب ســوريه به دنيا آمد. وی عالم بود و 
عالوه بر تسلط به ديانت مسيح، نويسنده ای چيره 
دســت بود. او را تالی، جناح چپ، بهاءالدين،43 
لســان المؤمنين، ســند الموحدين، الناصح لكافة 
الخلق أجمعين44 و الشيخ المقتنی45 لقب داده اند.46
او كــه آخرين نفر از حدود خمســه اســت، در 
راه دعوت به آييــن توحيد، پرتالش ترين حدود 
پنج گانه بــود، تا آنجا كه اكثر نامه های رســائل 
الحكمه به قلم او است. نويسنده ای فاضل و توانا 
بود، چنان كه اعجاب حمزة بن علی را برانگيخت.47 
انتصاب مقتنی به عنوان يكی از حدود خمسه، به 
ســال دوم فعاليتهای حمزه برمی گردد. در تاريخ 
13 شــعبان ســال 410ق، حمزه طی رساله ای 
تحــت عنوان »تقليــد المقتنــی«، وی را به اين 
سمت منصوب كرد.48 گفته می شود با وجود نقش 
برجسته و فراوان وی در امر دعوت و نيز كتابت 
نامه های رسائل الحكمه، علت اينكه وی آخرين 
نفر از حدود خمسه است، به آشنايی متأخر حمزه 

با او برمی گردد.49
بهاءالدين پس از غيبت حاكم، حمزه و ساير حدود، 
نقش مهمی را در سير دعوت توحيدی ايفا نمود. 
او همواره با حمزة بن علی در زمان سترشـ  سال 

42. اهل التوحيد الدروز، ج2، صص 237و238.
43. يعني شكوه و جالل دين.
44. يعني خيرخواه تمام خلق.

45. شــخصی كه سرمايه و ذخيره دين برای روزهای سخت و دشوار 
است.

46. اهل التوحيد الدروز، ج2، ص 234.
47. كشف الستار، صص 209و210.

48. تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، ص 35.
49. العقيدة الدرزية، ص68.

409ق ـ در تماس بود. پيوســته نامه هايی برای 
روحيه دادن به موحدان تحت ظلم و فشــار شام 
می نگاشت و به ايشان وعده نزديكی پايان دوره 
رنج و محنت را می داد. تا سال 424ق بی وقفه در 
مســير دعوت به توحيد مبارزه كرد.50 در حقيقت 
وی كه كوچك ترين حــدود از نظر مرتبه بود، به 
كمــك و راهنماييهای »امام زمان«، حمزه، كه در 
مكانی سری در قاهره مخفی شده بود، دعوت را 
از نو زنده كرد،51 تا اينكه در سال 434ق يا بنابر 
نقلی 436ق، به علت افزايش ظلم و ســتم نسبت 
به موحدان و آوارگی ايشــان، دعوت و تبليغ را 
تعطيل اعالم كرد.52 آخرين نامه از رسائل، مربوط 
می شــود به ســال 433ق كه به دست خود وی 

نگاشته شده است.53
3( شروح فراوان بر رسائل الحکمه

بزرگ ترين شخصيتهای دينی اين فرقه، از شارحان 
رســائل الحكمه هســتند؛ زيرا نامه های رسائل 
الحكمه به سبك سجع نگاشته شده اند و از رموز 
و تشبيهات بســياری در آنها استفاده شده است. 
برخی عبارات و تعابير فارسی هم در البه الی آنها 
به چشم می خورد. بنابراين اغلب دروزيان، قادر 
به فهم رســائل الحكمه و حّل رموز آن نيســتند. 
همين مطلب، انگيزه ای شــد برای برخی عالمان 
اين آيين، تا به شرح نويســی بر رسائل الحكمه 
اقدام كنند. از جمله اين شارحان می توان به امير 
سيد عبداهلل تنوخي اشاره كرد. وي جايگاه بسيار 
رفيعی در فرقه دروزيــه دارد و احياگر مذهب54 
لقب گرفته اســت. از او بيش از 14 جلد شرح به 
جای مانده كه ارزشــمندترين آنها، شرح »رساله 

50. كشف الستار، صص 209و210.
51. تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، ص 34.

52. من هم الموحدون الدروز، ص 84؛ تاريخ المســلمين الموحدين 
الدروز، ص 40.

53. تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، ص 35.
54. تاريخ الدروز فی آخر عهد المماليك، ص84؛ اسالم الموحدين، 

صص78-87؛ بحوث فی الملل و النحل، ج8، ص360.
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كشف الحقايق« از مجموع نامه های كتاب رسائل 
الحكمه اســت. اين تفسير، كتابی قطور با بيش از 
1000 صفحه می باشد كه شرح نامه 13 از كتاب 
رسائل اســت و مختصری از عقيده دروزی را به 
شكلی عميق و مكفی، بيان می كند. تمامی تأليفات 
سيد، خطی و محرمانه است. دروزيان جايگاهی 
همچون خود رســائل الحكمه برای آنها قائلند و 

بدان اعتماد كامل دارند.55
عبدالملك اشــرفانی )زنــده در قرن 17م(، يكي 
ديگــر از اين شــارحان می باشــد. وي صاحب 
كتــاب »عمدة العارفين فی قصص النبيين و االمم 
الســالفين« در شرح رسائل مي باشد.56 اين كتاب 
در ميــان دروزيان چنان شــهرتی يافت كه هيچ 
كتاب ديگری جز كتب امير ســيد، به اين حّد از 
شهرت نرسيده است. نيز كتاب »الدرر المضيئة و 
اللمع النورانية فی تلخيص ألفاظ الحكمة الشريفة 
و معانيها الروحانية«، از آثار اشــرفاني اســت و 
همچنان كه از نامش پيدا اســت، لغت نامه الفاظ 
رسائل الحكمه است كه كلمه به كلمه لغات رسائل 
را معنی كرده است. اين كتاب 770 صفحه در قطع 
بزرگ و همچنان خطی است.57 از ديگر شروح بر 
رســائل الحكمه می توان از »النقط و الدوائر« اثر 
زين الدين عبدالغفار تقی الدين نام برد كه برخالف 
شــروح قبلی، در دسترس اســت و در قم نيز به 

چاپ رسيده است.
4( اعتبار کتاب

می توان گفت كه رسائل الحكمه، معتبرترين كتاب 
مرجع دروزيان اســت؛ زيرا هــم دروزيان و هم 
غيردروزيان و پژوهشــگران ايــن عرصه، آن را 
پذيرفته اند و هيچ گونه ترديد و شــبهه ای در اصل 
آن يا استناد آن به مؤلفان مورد ادعا و يا محتوای 

55. بين العقل و النبی، صص23، 24و 432؛ مصادر العقيدة الدرزية، ص7.
56. الدروز فی التاريخ، ص 17.

57. بين العقل و النبی، صص434و435.

كتاب، وجود ندارد. حتــی انتقادی ترين كتابهای 
نگاشته شــده در زمينه دروزيان، ايرادی به سند 
رســائل الحكمه نگرفته اند. به عنوان نمونه محمد 
احمد خطيب، از جمله ســنيان منتقد اين مذهب 
اســت كه كتاب عقيدة الدروز را در رّد اين فرقه 
نگاشته است. وی در خصوص »مصحف دروز« 
يا »مصحف منفــرد بذاته« كه يكی ديگر از كتب 
مرجع دروزيان و مورد قبول خود ايشــان است، 
چنين می گويد: »دروزيان در تالش برای امروزی 
كــردن دين خود، اقدام بــه تأليف و چاپ كتابی 
كردنــد كه »مصحف دروز« يــا »مصحف منفرد 
بذاته« خوانده می شــود و آن را به حمزة بن علی 
نسبت دادند. حال آنكه كمال جنبالط58 نويسنده 
آن اســت. دليل بر اين مطلب هم الفاظ و عبارات 
و ســاختار امروزی جمالت آن است كه گويای 
جديد التأليف بودن كتاب اســت و انتساب آن به 
جنبالط را قوت می بخشد. وی بسيار متعصب بود 
و می كوشــيد مذهب دروزی را با مذاهب هندی 
ارتباط دهد. او قرآن را رّد می كرد و آن را دروغ 
می پنداشــت. وی با همراهی »عاطف عجمی« و 
در مقابله با قرآن، كتابی نوشــت با نام »مصحف 
منفرد بذاته« و قصد داشت اسلوب قرآن را تقليد 

كند«.59
در حالی كه ديديم اصل اســتناد مصحف دروز از 
ريشه مورد ترديد است، نهايت اشكالی كه برخی 
مورخــان از جمله زركلی در خصوص رســائل 
الحكمه دارند، سهم هريك از سه مؤلف در كتابت 
نامه ها اســت. زركلی در االعالم خود می گويد: 
»دوستم فؤاد حمزه كه از يك خانواده سرشناس 

58. كمــال جنبالط )1917-1977م( يكی از رهبران معاصر دروز و 
از سياســتمداران كهنه كار لبنان بود. وی چندين دوره نماينده مجلس 
لبنان بود. به اديان قديمی هند آشنايی و تسلط كامل داشت و بنابراين 
سفرهای بسياری به آن ديار كرده بود. وی در سال 1397ق و پس از 

ناآراميهای لبنان كشته شد.

59. عقيدة الدروز، ص 88.
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دروزی بــوده، اما اكنــون از مذهب دروز روی 
گردان شــده، به من می گفت: بعضی از نامه هايی 
كه به حمزه نســبت می دهند، در حقيقت نوشــته 
شخص ديگری اســت. حجم وسيعی از نامه های 
رســائل الحكمه به قلم علی بن احمد ســموقی 
ملقب به بهاءالدين اســت. به طور  كلی، كتابهای 
شــش گانه دروزيان، اثر چهار نفر است: شخِص 
حاكم كه تعداد نامه هايش اندك اســت و از جمله 
آنها می توان »ميثاق« و »سجل« را نام برد كه بر 
ديوار مساجد آويزان است. دوم حمزه كه نامه های 
او زياد نيســت. سوم اسماعيل بن محمد تميمی و 
چهــارم بهاءالدين صابری يا همان علی بن احمد 
ســموقی كه بخش اعظم نامه ها از او است. همو 
پايه های دعوت را محكم كرد و بيشترين سهم را 

در پيشبرد دعوت داشت«.60

جایگاه رسائل الحکمه نزد پیروان
دروزيان رسائل را به عنوان كتاب مرجع و اولين 
مكتوب فرقه اي خود، مي پذيرند. چنان كه 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 حمزة 
بن علي اســت، اما به جرئــت مي توان ادعا كرد 
رسائل الحكمه نزد دروزيان و محققان اين حوزه، 
جايگاه بســيار مهم تري دارد. گفته مي شــود در 
جريان انتشار كتاب رســائل الحكمه ـ كه سالها 
پس از ســرقت آن از مخفي خانه هاي دروز رخ 
دادـ  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 

60. االعالم، ج2، ص 279.

نكرده اند. حتي برخي نويســندگاني كه سعي در 
پاســخ به شبهات مطرح شــده در خصوص اين 
فرقه داشــته اند، رســائل الحكمه را مورد غفلت 
قرار داده اند، به عنوان نمونه، نايف عبدالخالق در 
ابتدای كتابش، دفاع از دروزيه و شــبهاتی كه در 
خصوص عقايد ايشان مطرح شده را يكی از سه 
دليل برای نگارش كتاب 300 صفحه ای خود ذكر 
می كنــد، اما در هيچ كجای كتابش نه به فرازی از 
نامه های رســائل اشاره می كند و نه حتی نامی از 
اين كتاب می برد. گويا كه اصاًل چنين كتابی نبوده 
و نيســت. او به طور مفصل به عقايدی همچون 
تجّلی و تقّمص پرداخته اســت، اما در دفاع خود 
از اين معتقدات و تالش بر اثبات صحت آنها، جز 
به قرآن و برخی احاديث استناد نمی كند. می توان 
گفت مشخصه كتاب وی، استدالل فراوان به قرآن 
اســت. تقريبًا كمتر صفحه ای از كتاب او خالی از 
اســتدالل به آيه ای قرآنی است.61 مرسل نصر نيز 
به تجّلی و تقّمص و تكفير دروزيه به ســبب اين 
دو عقيده و ساير معتقدات دروزيه می پردازد، اما 
به هيچ فرازی از رســائل كه دربر دارنده تجّلی و 
تقّمص باشد، اشاره ای نمی كند.62 تنها در سه سطر 
از كتابش اشاره ای كوتاه به رسائل الحكمه می كند 
و از نامه هايی ســخن می گويد كــه به دروغ به 
مبلغان و داعيان دروزی نسبت داده شده است. اما 
مشخص نمی كند كه آيا منظورش تعداد مشخصی 
از نامه های رســائل اســت، يا مجموع رسائل را 
نمی پذيرد؟63 امين طليع نيز از جمله نويسندگانی 
است كه حتی نام رســائل الحكمه را در كتابش 

نياورده است.64
اما چنان كه گفته شــده اســت: »عدم اطالعات، 

61. ر.ك: شمائل المسلمين الدروز.
62. ر.ك: الموحدون الدروز فی االسالم.

63. همان، ص85.
64. ر.ك: اصل الموحدين الدروز و اصولهم.
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خود، اطالعات است«.65 همين غفلت تعداد قابل 
توجهی از نويســندگان و محققان دروزی مذهب 
نســبت به رسائل الحكمه و سكوت در مقابل آن، 
می تواند بهترين دليل بر پذيرش آن باشد؛ زيرا اگر 
غير اين بود، قطعًا بارها آن را توطئه ای برای بدنام 
كردن دروزيه خوانده و افشاگری می كردند. خود 
همين ســكوت، دليل بر آن است كه در انتساب 
اين كتاب به خود، تأمــل و اعتراضی ندارند. در 
خصوص انگيزه ســكوت در خصوص رســائل، 
بايد گفت: ايــن رفتار دروزيــان منطقی به نظر 
می رسد. آســان ترين راه برای دفع شبهه، استفاده 
از كلماتی است كه ايجاد سوء ظن و سوء برداشت 
نمی كنند. به اين دليل همگان در مقام استدالل، به 
ســراغ محكمات می روند، نه متشابهات، چنان كه 
فيلســوفی اگر بخواهد در مقابل مكتب تفكيك 
از خود دفاع كند، سراغ اسفار نمی رود. متصوف 
ســراغ طواميس و كتب ابن عربــی نمی رود. اين 
طبيعت هركسی است كه در مقام دفاع و نه تبيين 
اســت. ما نيز اگر در مقام دفع شــبهه ای مثاًل در 
خصوص مقام اهل بيت باشيم، كمتر از متن زيارت 
جامعه كبيره اســتفاده می كنيم. بــه اين دليل كه 
زبان اين دعــا زبانی عميق و پر از رموز عرفانی 
و فلسفی اســت. اگر خواننده گفتار ما، با نگاهی 
سطحی بخواهد ظاهر كالم ما را بگيرد، قطعًا شبهه 
در ذهــن او پررنگ تر خواهد شــد. پس به طور 
طبيعی از متون ساده شاهد می آوريم. نويسندگان 
دروزی نيز چه بســا همين مســير را پيموده اند. 
توضيح عبارات جنجالی رسائل برای ذهنهايی كه 
از اساس با باطنی گری مخالف اند،  دشوار خواهد 
بود؛ كتاب هايی كه دروزيــان در توضيح مذهب 
خويش نگاشته اند، نيز خطاب به مسلمانان است 
كه اكثر ايشــان از اهل سنت هستند. اهل سنت نيز 

65. روش شناسی مطالعات دينی، ص121.

تأويل را به رسميت نمی شناسند.66 بنابراين برخی 
نويســندگان دروزی ترجيح داده اند در مواجهه با 
اين تفكر، اشاره ای به متن رسائل الحكمه نكنند؛ 
زيرا به نظر می رســد راه توضيح برخی عبارات 
رســائل،  فقط تأويل است. مخاطب نيز تأويل را 
نمی پذيرد. پس ذكــر متن برخی نامه ها، می تواند 
به عنوان نوعی اعتراف عليه ايشان استفاده شود، 

بنابراين از ذكر آن خودداری كرده اند.
به هر روي نويسندگان سرشناسي همچون عبداهلل 
نجار، نبيه محمود سعدي، زعبي، صالح زهرالدين 
و ... به رســائل الحكمه و نامه هاي آن اشاراتي 
داشته اند. زهرالدين، فصل هشتم از كتاب خود را 
به رســائل الحكمه اختصاص داده است و در سه 
صفحه از ويژگيهای رســائل، به خصوص سری 
بودن آن سخن گفته اســت. شايد به  همين سبب 
اســت كه در تمام كتاب وی، نمی توان حتی يك 
ارجاع به رسائل يافت. تنها يك جا به عبارتی سه 
كلمه ای از رسائل اشــاره می كند كه آن را نيز به 
جای رسائل الحكمه، به كتاب عبداهلل نجار ارجاع 
می دهد.67 نبيه محمود سعدي نيز در جلد نخست 
از كتاب خود موسوعة هكذا نفهم مذهب التوحيد 
الدروز، ارجاعات زيادی به نامه های رسائل كرده 
و حتی در بســياری موارد، عين متن مربوطه در 
رسائل را آورده است. نيز در جلد دوم از كتابش، 
در ابتدای هر فصل، فرازی كوتاه از رسائل را ذكر 
كرده و در همين مجلد، يك مقاله هشت صفحه ای 
را به رسائل الحكمه و تشريح نامه ها 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 نامه هاي رســائل، طريقه حل اين تعارضات، 

66. مجموعة رسائل اإلمام الغزالی، صص585-579.
67. تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، ص62.
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تحريف رسائل و ... سخن گفته است.68
اما اين بدين معنا نيســت كــه دروزيان تمام آنچه 
را در رسائل آمده است، يكسره می پذيرند. سخن 
نويسندگان دروزی در خصوص محتوای رسائل، به 
صراحت گويای اين مطلب است كه از منظر ايشان، 
برخی از اين مكتوبات جعلی هستند و تناقضهای 
موجود در متن نامه ها، ايشان را بر آن داشته است 
كه به نوعی جرح و تعديل در قبول محتوای كتاب 
روی بياورنــد. در اين ميان محمدعلی زعبی نگاه 
تشكيكی وســيعی دارد. وی تا آنجا پيش رفته كه 
107 نامه از مجموع 111 نامه رســائل را جعلی 
و تحريف شده خوانده اســت!69 اما زعبی در اين 
ديدگاه خود تنها به نظر می رسد؛ زيرا ساير قائالن 
به جرح و تعديل در رسائل همچون عبداهلل نجار، 
عســراوی و مرســل نصر، معتقد به يك تحريف 
اجمالی و محدود در نامه های رســائل هســتند و 
نيز همچــون زعبی به صراحت بــه بخش معيّنی 
از رسائل اشــاره نمی كنند.70 برخی همچون سامی 
نسيب مكارم نيز تحريف را نمی پذيرند و نسبت به 

قائالن تحريف موضع می گيرند.71
همين بحث و جدلها و تشكيكها در محتوای رسائل، 
نشــان می دهد اين كتاب، آن چنان كه برخی ادعا 
كرده اند، نه تنها نمي تواند كتاب مقدس دروزيان72 و 
عدل قرآن باشد، بلكه تمام محتواي آن نيز قطعي و 
حجت نيست. گرچه بي شك جايگاه مهمی دارد و 
كتاب نخست اين فرقه به شمار می رود، اما محتوای 
آن مورد تشكيك است. به عالوه آن حساسيتی كه 
نسبت به انتشار اصل اين كتاب بوده، در خصوص 

68. ر.ك: موسوعة هكذا نفهم مذهب التوحيد الدروز، ج1و2.
69. ر.ك: الدروز ظاهرهم و باطنهم، ص 84.

70. ر.ك: الموحدون الدروز فی االسالم؛ المذهب التوحيدي الدرزی.
71. ر.ك: اضواء علی مسلك التوحيد الدرزية.

72. مجموعه كتابهای چاپ شــده از طرف »سلسلة الحقيقة الصعبة« 
ســعی در القاي اين مطلب داشته اســت و در معرفی منشورات خود، 
هميشه از رســائل الحكمة با عنوان »رســائل الحكمة المقدسة« ياد 

می كند.

ترديدهای مطرح شده از سوی نويسندگان دروزی 
مذهب، وجــود ندارد. هيچ يك از مشــككان در 
حجيت محتواي رســائل به قتل نرســيده اند. طرد 
يا تهديد نشــده اند. پــس فی الجمله می توان گفت 
كه ديدگاه تشــكيكی اين نويسندگان به رسائل، از 

سوی بزرگان و شيوخ دروزيه مردود نيست.
برای تقريب به ذهن و درك بهتر جايگاه رســائل 
الحكمــه در ميان دروزيان و نوع نگاه ايشــان به 
اين كتاب، از مكتوبات شــيعيان امامی مثالی بيان 
مي شــود. مشابه آنچه در خصوص رسائل الحكمه 
ذكر  شد، نسبت به احاديث موجود در جوامع حديثی 
شيعه امامی همچون الكافی نيز وجود دارد. الكافی 
بدون ترديد كهن تريــن، جامع ترين و مفصل ترين 
جامع حديثی شــيعه است. در عصر حيات معصوم 
)غيبت صغری( نگاشته  شده است و در اصل استناد 
اين كتاب هيچ ترديدی نيست. همواره نسخه های 
متعدد از آن ميان علمای بزرگ شــيعه دســت به 
دست می گشته و با دقت هرچه تمام تر مورد مقابله 
و مداقّه علمی و تدريس قرار داشته است.73 با اين 
حال، زمانی كه عالمه مجلســی مرآة العقول را در 
شرح آن می نويسد، از مجموع 16 هزار حديث آن، 
نه هزار حديث ـ يعنی قريب دو ســوم كتاب ـ را 
ضعيف می شــمارد. ليكن هرگز كسی پيشنهاد كنار 
گذاردن اين كتاب را مطرح نكرده است. حتی خود 
عالمه مجلسی پس از تضعيف قريب دو سوم كتاب 
الكافی، به شــرح آن در 28 جلد اقدام كرده است. 
حديث شناسان و علمای معاصری همچون آيت اهلل 
ری شــهری و آيت اهلل تسخيری و ديگران، يكی از 
وظايف امروز ما در خصوص اين كتاب شــريف 
را، تنقيح احاديث آن بر می شمرند.74 برخی علمای 
گذشــته همچون سيد محســن امين جبل عاملی 
صاحب اعيان الشــيعه، عالمه شوشتری و ... نيز 

73. »نظرخواهی درباره كتاب كافی و شيخ كلينی«، ص31.
74. همان، صص29-26.
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در جهــت تنقيح آن تالش كرده اند.75 در خصوص 
صحيح بخاری، اولين مرجع حديثی اهل ســنت نيز 
جرح و طعنهايی مطرح اســت. ابن حجر در مقدمه 
كتاب فتح الباری فی شــرح صحيح البخاری نام 
بيش از 400 نفــر از رجال بخاری را ذكر می كند 
كه هريك به نوعی مورد طعن رجاليون اهل سنت 
قرار گرفته و ضعيف و غيرموثق شــناخته شده اند. 
ليكن با تمام ايــن احوال، صحيح بخاری همچنان 
مهم ترين و معتبرترين كتاب مرجع دينی اهل سنت 

پس از قرآن كريم است.
سند برخی نامه های رســائل الحكمه نيز می تواند 
مورد تشــكيك باشــد و در عين حال،  رسائل، 
مهم ترين كتاب مرجع فرقه دروزيه محسوب گردد. 
حتی می توان گفت جايگاه رســائل الحكمه برای 
دروزيان از اين هم باالتر است؛ زيرا شيعه و سنی، 
كتابهای الكافی و صحيح بخاری را محصول تالش 
انسانی می دانند و كاستی و خطا )هرچند اندك( در 
آن محتمل است. اما دروزيان كتاب خود را نگاشته 
انسانهايی می دانند كه روح انبيا در آنها حلول يافته 
و بشر عادی نيستند. ايشــان كاتبان رسائل را به 

كلی مبرا از نقص و خطا می دانند.

غرض ورزی در نگاه به رسائل
رسائل به عنوان تنها كتاب مرجع و در دسترس از 
اين فرقه، بســيار مورد استفاده و استناد محققان و 
نويسندگان حوزه دروزيه قرار گرفته است. اما كمی 
دقت در متن رسائل و نوع ارجاعات نويسندگان به 
اين كتاب، گويای تعصب و غرض ورزی ايشان در 
برخورد با رسائل است. در كتابهايی كه دروزيه را 
به قضاوت نشسته اند، تنها عبارات تند و گزنده از 
رســائل الحكمه انتخاب و با تيتر درشت نقل شده 

75. ر.ك: مجموعه مقاالت فارسی كنگره بين المللی ثقة االسالم كلينی، 
ج2، صص323-317.

است.76 شايد كتابی با خصوصيات رسائل الحكمه 
كه سالها در عزلت خانه ها نگاه داشته می شد، تمام 
نسخه های آن دســت نويس بود،77 هركسی اجازه 
اســتماع آن را نداشــت78 و عامل نشر آن نيز به 
قتل مي رســيد، در نگاه اول مرموز بيايد،79 اما اين 
دليل كافی نيســت، تا در رسائل، تنها به دنبال اين 
باشيم كه به چه كسی توهين شده است، ظاهر كدام 
عبارات با توحيد و معاد ناسازگار است و به استناد 
كدام فراز كتاب، می تــوان معتقدان به آن را تكفير 

كرد و به جهنم فرستاد ... .
حقيقت اين است كه رسائل الحكمه، اولين و آخرين 
كتاب از اين دســت نيســت. در تاريخ، كتابهای 
بسياری مشابه رسائل الحكمه هستند. كتابهايی كه 
به هر دليل، در زمانی با مخالفت وســيعی روبه رو 
می شدند و راهی جز مخفی كردن آنها نبوده است. 
تاريخ فلسفه، عرفان و تصوف پر  است از كتابهايی 
كه در چندين ســوراخ پنهــان و مخفيانه قرائت 
می شــدند، ســرهايی كه باالی دار رفت، علمای 
بزرگی كه در حاشــيه نگاه داشته شدند، تكفير و 

يا تبعيد شدند.
اين ترس و پنهان كاری از طرف عرفا، فالســفه و 
ديگران، به جهت عمق مطالب كتب ايشان و ترس 
از ســطحی نگری و ظاهرگرايی نسبت به محتوای 
اين كتابها اســت؛ زيرا بســياری مترصد بودند تا 
بــه كمترين بهانه ای، به افكار نو و ســخنان بديع، 
برچســب كفر بزنند. كمتر عالم منصف و عادلی80 

76. ر.ك: عقيدة الدروز؛ بين العقل و النبی؛ العقيدة الدرزية.
77. دايرة المعارف تشيع، ج7، ص488.

78. رسائل الحكمة، رســاله »التنزيه الی جماعة الموحدين«؛ تاريخ و 
عقايد اسماعيليه، ص231.

79. بنابراين برخی به آن لقب »كتاب مقدس دروزيان« داده اند )ر.ك: 
مصادر العقيدة الدرزية؛ بين العقل و النبی(.

80. آيــت اهلل خويی ضمن ذكر تفصيلــی معانی مختلف وحدت وجوِد 
عرفــا در كتاب التنقيح،  منصفانه و متواضعانه می گويد: »گرچه حقيقت 
مرام ايشان هنوز واضح نشده است،  اما صرف عقيده به اين معنا مستلزم 

كفر نيست« )التنقيح في شرح عروة الوثقي، ج2، ص83(.
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پيدا می شــد كه اعتراف كند فالن انديشــه نو در 
حيطه مطالعات و معلومات من نيســت، يا اعتراف 
كند كه من فقيه هستم،  متكلم هستم و زبان عرفان 
را نمی فهمم. زبان فلسفه را نمی فهمم. فقيه، متكلم 
و ديگران هريك با عينك خــود می ديدند و نقد 
می كردند. بنابراين صاحبان اين انديشه ها، ترجيح 
می دادند به جای صرف تمام توان در بحث و جدل 
با برخی علما، ســخن خود را پنهان كنند، تا زمان 

طرح عمومی آن فرابرسد.

مطالعه صحیح رسائل
برای شــناخت صحيح از يك فرقه، تنها مراجعه 
به كتــب مرجع آن فرقه كافی نيســت، بلكه بايد 
آگاهيهای ديگــری همچون آشــنايی اجمالی با 
تاريخ و ظــرف زمانی پيدايش و نمــو آن فرقه، 
نگاهی جامع به تمامی معتقدات فرقه و ... داشت. 
در مطالعه رســائل الحكمه به عنــوان اصلی ترين 
منبع شــناخت فرقه باطنی گرای دروزيه نيز بايد 
به چند نكته توجه داشــت: آشنايی با زبان عرفان 
و گنوســی گری، لزوم تأويل در برخی موضوعات 
رسائل، و نگاه جامع به تمام آنچه در رسائل مطرح 

شده است.
بايد توجه داشت چه حجمی از رسائل، را عبارات 
تند و گزنده تشــكيل می دهد؟ واكنش و برداشت 
خود دروزيان از اين عبارات چيســت؟ همچنين 
بايد توجه داشــت كه دروزيان تمام رســائل را 
حجت نمی شــمارند، پس چگونه است كه محققان 
اين عرصه، به هر آنچه در رســائل آمده است، با 
قاطعيت استناد می كنند؟ به عنوان نمونه، چهار نامه 
ابتدايی رسائل و نيز نامه 42 كه »التنبيه و التأديب« 
نام دارد، محتوايی كاماًل اسالمی دارند. گويا نوشته 
يك عالم شيعی يا ســنی معتدل را می خوانيد. در 
اين نامه قيامت هست، توحيد هست، انبيا سلسله 
جليله و محترمی هســتند. چرا انور ياسين، حامد 

بن ســيرين و ديگر محققان كه به بررسی رسائل 
الحكمه پرداخته انــد، در هيچ كجای كتابهای چند 
صــد صفحه ای خود، به اين قبيــل متون و نامه ها 
نپرداخته انــد و تنها با اشــاره ای گــذرا به چنين 
محتواهايی، آنها را »عوام فريبی« خوانده و از كنار 

آنها گذشته اند؟
بايد توجه داشــت اغلب محققان اين حوزه كه در 
انتها به كفر دروزيه رسيده اند، همان كسانی هستند 
كه وقتی از شــيعه امامی يا ساير اقليتهای مذهبی 
می نويسند، ايشــان را با قاطعيت كافر می خوانند. 
جماعتی كه حكمشــان به كفر، آسان تر از حكم به 
اسالم اســت، به عنوان نمونه، محمد احمد خطيب 
در مقدمه كتاب »كشــف األسرار« خود كه به نقد 
كتاب معروف امام خمينی به همين نام می پردازد، 
نه تنها شيعه را غيرمســلمان، بلكه دشمن اسالم، 
عامل تفرقه و استوار بر روشی كثيف و حيله گرانه 
برمی شمرد و در تمام كتاب 300 صفحه ای خود، به 
آن دامن می زند.81 انور ياسين نيز در كتاب »تعليم 
الدين العلوی« فرقه علويه يا همان نصيريه را كه به 
نظر ما مسلمان و ايتام آل محمد هستند، با اتهاماتی 
بســيار نزديك به آنچه در خصوص دروزيه گفته 
می شود، دشمنان اسالم از ريشه می خواند. در مقابل 
اين گروه كســانی همچون محمود شلتوت رئيس 
سابق دانشــگاه األزهر، محمد عبداللطيف سبكی 
رئيس سابق هيئت افتاء األزهر و سيد محمدحسين 
فضل اهلل از علمای بزرگ لبنانی هستند كه به اسالم 

دروزيان قائلند.82

نتیجه گیری
1. رســائل الحكمه معتبرترين و مورد قبول ترين 
كتاب فرقه ای دروزيان اســت. در جای جای اين 
كتاب، اشــارات و ارجاعات به قرآن به چشــم 

81. ر.ك: كشف األسرار.
82. مجله الضحی، لبنان، 10 كانون األول 1968م.

94

م 
ده

یاز
ل 

سا
13

94
ن 

ستا
زم

-4
2 

ره
ما

ش



می خورد، بنابراين نمی تواند عدل قرآن باشد.
2. اصرار دروزيان بر مخفی نگاه داشــتن رسائل، 
الزامًا دليــل بر خطير بودن محتويات رســائل و 
معتقدات ايشان و در نتيجه باطل بودن آن نيست. 
ايــن نوع برخــورد را می توان ناشــی از داليلی 
همچون شرايط سياسی، اعتقاد به نوعی طبقه بندی 

اطالعات، ترس از سوء برداشت و ... دانست.
3. در خصوص اعتبار اين كتاب و اســتناد آن به 
فرقه دروزيه، تأملی وجــود ندارد، اما بايد توجه 
داشــت به دليل اعتقاد به امكان وقوع تحريف كه 
در خود رســائل نيز بدان اشــاره شده است، تمام 

نامه های كتاب مورد اســتناد و قبــول اهل فرقه 
نيست. به عالوه كه نامه های تحريف شده به تفصيل 
نيز مشخص نشده اند. در نتيجه برای بازشناسی اين 

فرقه، بايد برداشتی از مجموع رسائل داشت.
4. در صورت بازخوانی كتاب رســائل الحكمه با 
در نظر گرفتن ســه نكته كه عبارتند از: آشنايی با 
زبان عرفان و گنوسی گری، لزوم تأويل در برخی 
موضوعات رســائل، و نگاه جامع به تمام آنچه در 
رسائل مطرح شده است، امكان تغيير و تعديل نگاه 

به فرقه دروزيه محتمل است.

- قرآن كريم.
- ابن ســباط، حمزة بن احمد، تاريخ الدروز فی آخر 

عهد المماليك، بيروت، دارالعودة، 1989م.
- ابن ســيرين، حامد، مصادر العقيــدة الدرزية، لبنان، 

دارألجل المعرفة، 1985م.
- ابن علــی، حمزه و ديگران، رســائل الحكمة، لبنان، 

دارألجل المعرفة، چاپ پنجم، 1986م.
- ابوترابی، جميل، من هم الموحدون الدروز، دمشق، 

دارعالءالدين، چاپ اول، 1889م.
- ابوعزالديــن، نجالء، الدروز فــی التاريخ، بيروت، 

دارالعلم للماليين، 1990م.
- اسعد، نسيب اسعد، كشــف الستار )بحث موثق فی 

مذهب التوحيد(، دمشق، بی نا، 2004م.
- ايمانی، عليرضا، »تاريخ و انديشــه دروزيه«، در: 
مجموعه مقاالت اســماعيليه، قم، مركــز مطالعات و 

تحقيقات اديان و مذاهب، 1384ش.
- خطيب، محمد احمد، عقيدة الدروز، رياض، دارعالم 

الكتب، 1989م.
- همو، كشف األســرار، اردن، دارعمار، چاپ سوم، 

1988م.
- خويی، سيد ابوالقاســم و ديگران، التنقيح فی شرح 

عروة الوثقی، قم، مؤسسه آل البيت)ع( الحياء التراث،  
1380ش.

- دبيسی، يوسف سليم، اهل التوحيد الدروز و خصائص 
مذهبهم الدينية و االجتماعية، لبنان، بی نا، 1992م.

- دفتری، فرهاد، تاريخ و عقايد اســماعيليه، ترجمه 
فريدون بدره ای، تهران، فرزان، 1386ش.

- زركلــی، خيرالدين، االعــالم، بيــروت، دارالعلم 
للماليين، 1990م.

- زعبی، محمدعلی، الدروز ظاهرهم و باطنهم، بيروت، 
بی نا، 1972م.

- زهرالدين، صالح، تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، 
بيروت، بی نا، 1994م.

- ســبحانی، جعفر، بحوث فی الملــل و النحل، قم، 
مؤسسه امام صادق)ع(، 1418ق.

- ســعدی، نبيه محمود، موســوعة هكذا نفهم مذهب 
التوحيد الدروز، دمشق، دارالعلم، 1997م.

- سيد جوادي، احمد؛ خرمشاهی، بهاءالدين؛ و فاني، 
كامران، دايرة المعارف تشــيع، تهران، ســعيد محبی، 

1378ش.
- طعيمه، صابر، الغلو و الفرق الغالية بين االســالميين، 

قاهره، مكتبة مدبولی، 2009م.

 کتابنامه
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- طليع، امين محمد، اصل الموحدين الدروز و اصولهم، 
لبنان، داراألندلس، 1961م.

- عبدالخالق، نايف، شمائل المسلمين الدروز و دالئل 
اآليات و الرموز، لبنان، مكتبة الجيل الصالح، 1993م.

- عسراوی، نجيب، المذهب التوحيدی الدرزی، برزيل، 
بی نا، 1990م.

- غزالــی، محمد بن محمد، مجموعة رســائل اإلمام 
الغزالی، بيروت، دارالفكر، 1424ق.

- فواد ابی خــزام، انور، اســالم الموحدين )المذهب 
الدرزی فی واقعة االســالمی و الفلسفی و التشريعی(، 

بيروت، داراليمامه، چاپ اول، 1995م.
- قراملكــی، فرامرز، روش شناســی مطالعات دينی، 

مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 1387ش.
- كامل حســين، محمــد، طائفة الــدروز تاريخها و 

عقائدها، مصر، دارالمعارف، بی تا.
- مجله الضحی، لبنان، 10 كانون األول 1968م.

- مجموعــه مقاالت فارســی كنگــره بين المللی ثقة 
االسالم كلينی، قم، دارالحديث، 1387ش.

- مكارم، سامی نســيب، اضواء علی مسلك التوحيد 
الدرزية، بيروت، بی نا، 1966م.

- نصر، مرســل، الموحدون الدروز فی االسالم، لبنان، 
الدار االسالميه، 1996م.

- »نظرخواهــی درباره كتاب كافی و شــيخ كلينی«، 
فصلنامه سفينه، شماره 18، بهار 1387ش.

- وجدی، محمد فريد، دائرة المعارف القرن العشرين، 
بيروت، دارالفكر، بی تا.

- ياســين، انور، العقيدة الدرزية، لبنان، سلسلة الحقيقة 
الصعبة، 1989م.

- همو؛ سيد، وائل؛ و سيف اهلل، بهاءالدين، بين العقل و 
النبی )بحث فی العقيدة الدرزية(، لبنان، سلسلة الحقيقة 

الصعبة، 1981م.
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