
چكيده 
شيخ عالء الدوله سمناني از مشايخ بزرگ عرفان و تصوف ايران سده هشتم قمرى، توانست با رويگردانى از جاه و مقام 
دربار ايلخانان مغول، به سير و سلوك روى آورد و مرّوج عرفان، تصوف و اخالق زمانه خود شود. او با روحيه تسامح 
و تساهل،  اعتقاد راسخ و عملي به تقريب، و تقارب و سازگاري مذهبي، زمينه ايجاد تقريب بين مذاهب اسالمى را فراهم 
ــبت به دو مذهب شيعه و سني از وي ژگيهاي برجسته زندگي،  ــت. نگاه احترام آميز و بدون تعصب مذهبي نس ــاخته اس س
ــير و سلوكى است، به نزديك سازى دو  ــت. در كتاب چهل مجلس كه در مباحث مختلف س  تقريرات و تأليفات وى اس
ــنن اهتمام نموده و انديشه هاى تقريبى را در حالى دنبال كرده كه عصر وى دوره تعصبات و نزاعهاي  ــيع و تس مذهب تش
مذهبي بوده است. وى در خالل مباحث خود، به موضوعاتى چون: منزلت و جايگاه اهل بيت(ع)، فقه اهل بيت(ع)، دفاع 
از دين مبين اسالم و پيامبر اكرم(ص) در برابر مبلغان بودايى، رد قول قائالن به تناسخ، جايگاه كميل به عنوان صاحب 
سّر امام على(ع) و توجيه اختالفات كالمى سخنان امام شافعى و امام ابوحنيفه، توجه نشان داده است كه بيانگر رويكرد 

تقريبى او در اين اثر مى باشد. نگارنده با روش توصيفى ـ تحليلى، مباحث فوق را مورد بررسى قرار داده است.

تقريب مذاهب اسالمى در چهل مجلس 
شيخ عالءالدوله سمنانى

� حسين سرمد محمدى

دانشجوى كارشناسى ارشد تصوف و عرفان اسالمى دانشگاه اديان و مذاهب قم
sarmad1289@gmail.com

تاريخ دريافت: 1392/2/18، تاريخ پذيرش: 1392/6/19

كليدواژه ها:  عالء الدوله سمناني، چهل مجلس، تقريب مذاهب، محبت اهل بيت(ع).

62

تم 
هش

ل 
سا

13
92

ن 
ستا

-تاب
32

اره
شم



مقدمه
ــاله اقباليه و اقبال نامه  كتاب چهل مجلس كه با نامهاي رس
ــود، هرچند نگاشته خود شيخ عالء الدوله  هم خوانده مي ش
ــخنان او است كه توسط يكي  ــت، اما مجموعه اي از س نيس
ــتاني جمع  ــدان و اصحاب وى با نام امير اقبال سيس از مري
ــده و شامل سخنان دلنشين شيخ در مدت چهل جلسه از  ش
ــال 724ق است. در اين كتاب به  عيد فطر تا عيد قربان س
ــه عرفاني و سير و سلوك  ــائل فراواني در حوزه انديش مس
ــت.1 مي توان گفت: در ميان  ــده اس عملي تصوف توجه ش
ــيخ، چهل مجلس پس از العروة الهل  ــي ش تأليفات فارس
ــه  ــت كه در مقايس ــاله اي اس ــوة و الجلوة،  دومين رس الخل
ــر و باارزش تر  ــي وي، مفصل ت ــاله هاى فارس با ديگر رس
ــوزه عرفاني،  ــن مجالس، عالوه بر مباحث ح ــت. در اي اس
ــلوكي، و الهياتي و كالمي، به  انتقادات بر اوضاع  ــير و س س
اجتماعي،  فرهنگي،  مذهبي و سياسي آن عصر نيز پرداخته 
ــت كه مي تواند براي مورخان ارزشمند باشد. اين  ــده اس ش
ــت: روابط مريد و مراد  ــامل موضوعات ذيل اس مباحث ش
ــرح برخي از  ــبت به هم؛ واقعات و ش و وظايف هركدام نس
ــئله روح،  تناسخ و تمثل؛ انديشه عرفاني مكتب  وقايع؛ مس
ــاكموني يا شامكوني مي خوانده است؛  بودا كه وي آن را ش
ــائلي چند پيرامون ذكر و نحوه اداي ذكر، شيوه خلوت  مس
ــث واليت، نبوت و طرح  ــي و آداب و نتايج آن؛ مبح گزين
اين مسئله كه آيا كسي به درجه اي رسيده است كه از وجود 
ــتغني باشد؟؛  شناخت نكته هاى تصوف؛ اشاراتي به  نبي مس
مشايخ طريقت كبرويه مانند: سعدالدين حمويه،  رضي الدين 
ــي،  نجم الدين كبري،  مجدالدين بغدادي و  علي الال،  ابن عرب
ــي از اندرزهاى  ــي و ...؛ نكته ها و لطايف ــن كرمان اوحدالدي
ــالكان و اميران؛2  ــراي س ــام نصايحي ب ــه انضم ــي ب عرفان
ــينا؛  ــي و نقد برخي آراي ابن س ــا حكمت يونان ــت ب مخالف
ــني؛  دفاع از حرمت  ــيعه و س انتقاد از اختالفات مذهبي ش
اهل بيت(ع)؛  شناخت بوداييان هندي؛ تعبير برخي نكته هاى 

فقهي و تأويل پاره اي از آيات قرآني.

ــمنانى،  ــه س ــيع، ج11، ص346؛ عالءالدول ــارف تش ــرة المع 1 . داي
ص262.

2 . عالءالدوله سمنانى، ص263.

زندگى نامه و آثار شيخ عالءالدوله سمنانى
ــد بيابانكي معروف به  ــن محمد بن احم ــن احمد ب ركن الدي
ــيخ عالءالدوله سمناني (659-736ق) از مشايخ صوفيه  ش
ــتم و از بزرگان  ــك بزرگ ترين عارف قرن هش و بدون ش
ــمنان و  ــندگان ايران در قريه بيابانك س ــاعران و نويس ش
ــرف الدين محمد در  متعلق به خاندان ملك بود.3 پدرش ش
دربار ارغون خان و غازان خان مغول صاحب مقام، منزلت 
ــتگاه  ــرام بااليي بود. عالءالدوله در نوجواني در دس و احت
ايلخاني به خدمات ديواني مى پرداخت. در سن 24 سالگي، 
ــلطان احمد تكودار  ناگهان در جنگ ميان ارغون خان با س
ــود  ــه اي الهي مي ش ــي قزوين، دچار جذبه و خلس در حوال
ــداي «اهللا اكبر» مدهوش  ــر دادن ن ــدان جنگ با س و در مي
ــه اذن ايلخان  ــس از ابتال به مرضي طوالني ب ــود و پ مي ش
ــمنان برمي گردد.4 وي پس  مغول به زادگاه خود بيابانك س
ــت ارادت به  ــوم ظاهرى به بغداد رفته،  دس از آموختن عل
ــفرايني  ــرقي اس ــروف نورالدين عبدالرحمن كس عارف مع
ــس و طي مقامات  ــس از تزكيه و تصفيه نف ــپارد و پ مي س
ــيني و خالفت وي نائل مي آيد و از  ــلوك، به مقام جانش س

اقطاب مهم سلسله كبرويه به شمار مي رود.5
ــته تحرير  ــود، آثار متعددى را به رش ــدت عمر خ او در م
ــت. اين آثار به اهتمام برخى از محققان منتشر  درآورده اس

شده اند. از جمله آثار او از اين قرارند:
1) مجموعـه اي تحـت عنـوان «مصنفات فارسـي 

عالء الدوله سمناني»
ــل هروى، تصحيح و در  ــن مجموعه به اهتمام نجيب ماي اي
ــال 1369ش از سوى انتشارات علمى و فرهنگى منتشر  س
ــده است. مصحح رساله هاى كوتاه و بلند وي را همراه با  ش

مكتوبات وي، جمع و تدوين كرده است كه عبارتند از:
1. سّر سماع.

ــز درباره چگونگي  ــاله كوتاه و موج ــفره:  رس 2. آداب الس
چيدن سفره و نشست و برخاست بر سر سفره، شامل آنچه 
ــت هنگام خوردن و آشاميدن رعايت  ــالك مي بايس يك س

كند.

3 . نفحات االنس، ص439.
4 . العروة الهل الخلوة و الجلوة، صص297و298.

5 . مناظر المحاضر للمناظر الحاضر، ص5.
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ــا ال بد منه في الدين (فصول االصول يا اصول دين):  3. م
درباره احكام به سياق نگارش اهل عرفان.

ــال فى اطوار  ــّر بال الب ــال البال لذوى الحال (س ــّر ب 4. س
سلوك اهل الحال).

5. فرحة العالمين و فرجة الكاملين.
ــرح حديث ارواح المؤمنين:  شامل نكته هايي درباره  6. ش

حديث و شناخت عرفاني به صورت كوتاه.
ــاله هاي جامع كه  ــان الهل العرفان: از رس 7. بيان االحس
ــده، در چهار فصل: الهي،  ــه منوره بر وي الهام ش در مدين
ــالت است. وي در آن عالوه بر  نبوت،  واليت و وضع رس
ــفي  ــي، اجتماعي و عرفاني،  يافته هاي فلس انتقادات سياس
ــث الهيات، نبوت و  ــات عرفاني زيادي در مباح و توجيه

واليت آورده است.
8. فتح المبين الهل اليقين.

ــتاقين:  در نكته سنجيهاي  ــلوة العاشقين و سكة المش 9. س
خلوت گزيني و فوايد تداوم آن.

ــاالت  ــاله به پيروي از رس ــاله نوريه:  در اين رس 10. رس
ــور و تطبيق آن با  ــت از رنگ و ن ــايخ كبرويه، صحب مش

حاالت سلوك و مراتب سالك است.
11. تذكرة المشايخ: رساله مختصري درباره سلسله مشايخ 

خودش و ذكر مكان تولد و درگذشت آنها است.
ــاله شطرنجيه:  دربر دارنده نكته هاى عرفاني است  12. رس
ــيخ با مثال زدن به ابزار و آالت شطرنج، آنها را بيان  كه ش

كرده است.
ــن لمعه به صورت نظم و نثر،   ــاله لمعات:  با عناوي 13. رس

گزارش « من عرف نفسه ...»  است.
14. مكتوبات: شامل اجازه نامه ها، وصيت نامه و نامه ها.

2) رساله المناظر المحاضر للمناظر الحاضر
ــرح واقعه غديرخم و اثبات واليت  ــاله اي عربي در ش رس
ــه به نظم و نثر تدوين يافته  ــت ك و امامت اميرالمؤمنين اس

است. اين رساله به صورت مستقل منتشر شده است.
3) رساله العروه الهل الخلوه و الجلوه

ــت كه به  ــاله جامع ترين و مفصل ترين اثر وي اس اين رس
ــلوك است.  ــب براى اهل س عنوان يك منبع علمي مناس
ــي و گاهي به  ــوص و ابواب اين كتاب گاهي به فارس نص
ــت و باب ششم آن زندگي نامه خود نوشت شيخ  عربي اس

ــت. اين اثر با تصحيح و توضيح نجيب مايل هروي در  اس
سال 1362ش در 642 صفحه انتشار يافته است.

4) ديوان كامل اشعار فارسي و عربي
ــه اهميت بوده  ــط و گاه پايين تر از درج ــعار وي متوس  اش
ــاب به او كه يكي از  ــعار به خاطر انتس ــت، اما اين اش اس
ــت، حائز اهميت  ــتم قمرى اس ــروف قرن هش عرفاي مع
ــي» و «عال»   ــعارش «عالي ــد. تخلص وى در اش مى باش
ــط انتشارات  ــال 1364ش، توس ــت. اين ديوان  در س اس
ــام عبدالرفيع حقيقت  ــران، به اهتم ــان و مترجمان اي مؤلف

منتشر شده است.

آراء و انديشـه هاى مذهبـى شـيخ عالءالدوله 
سمنانى

از ابتداي پيدايش تصوف، يكي از دقيق ترين و محوري ترين 
نكته هايي كه در انديشه و افكار عرفا و صوفيان به خوبي 
ــه نامها و اختالفات  ــده،  موضوع دوري از تعلق ب پخته ش
ــت. شيخ نيز از جمله عارفاني است كه به  مذهبى بوده اس
آراء  و انديشه هاي شيعي با ديدي عميق و مثبت نگريسته و 
در بزرگداشت اهل بيت(ع) تالش نموده و هرگز مانند يك 
ــني متعصب و يك شيعه عامي به مسائل نپرداخته،  بلكه  س

همواره در پي اعتقادي بوده كه ثمره اش يقين است.6
از آنجا كه درباره اعتقادات مذهبي شيخ اختالف نظر وجود 
ــته، بحثهاي فراواني صورت گرفته است كه در نتيجه،  داش
ــح داده اند. هر  ــنن وي را ترجي ــيع و برخي تس برخي تش
ــيخ  ــي براي اثبات مدعاي خود، به يكي از اقوال ش گروه
ــتناد كرده اند. با اين حال،  ــاله هاى وي اس در برخي از رس
ــاب از بدعت،  ــنت و اجتن ــد وي در حفظ ظاهر س هرچن
ــان مي دهد،  اما آثاري از تمايالت شيعي در وى  اصرار نش
ــده قاضي نوراهللا شوشتري در  ــت كه باعث ش موجود اس
ــين كرباليي در روضات  ــس المؤمنين و حافظ حس مجال
الجنات، او را شيعه بخوانند. همچنين خواص سلسله فقراى 
ــيعي سلسله خود  ــيخ را از قطبهاي ش ذهبيه كبرويه نيز ش
ــد: « از بعضي كلمات  مي دانند. محمدعلي مدرس مي نويس
ــيع استظهار مي شود».7 از طرفي خود شيخ  عالءالدوله تش

6 . The encyclopedia of Islam, v.1, pp,346-347.
7 . ريحانة االدب، ج4، ص158.
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ــتناد مي كند.8  ــل مجلس به قول امام صادق(ع) اس در چه
ــتري، بحث كاملي درباره مذهب شيخ  قاضي نوراهللا شوش
كرده و در اثبات تشيع او، سعي بسياري داشته و به برخي 
از آثارش مانند: موضح مقاصد المخلصين، بيان االحسان 
ــتناد جسته و اقوال و  الهل العرفان، و فالح و المناظر، اس
ــت.9 اما  ــه او را در اثبات امامت علي(ع) نقل كرده اس ادل
رساله المناظر المحاضر للمناظر الحاضر را فصل الخطاب 
و قول قاطع بر تشيع وي مي دانند. شيخ عالءالدوله در اين 
ــپس كالم  اثر بحث خود را با آيه تبليغ10 آغاز مى كند و س
نبوي «من كنت مواله» را نقل كرده است.11 او استنادهاي 
ــياري به كتاب نهج البالغه كرده و توانسته است برخي  بس
ــمارش نمايد.  ــيعيان وي را ش از صفات امام علي(ع) و ش
ــت: «بار  ــته اس ــارت آخر كتاب، چنين بيان داش او در عب
خدايا! مرا به پيروي از حضرت در ظاهر و در دنيا پابرجا 
ــم را به حق پيامبرت  ــا ... بار الها! دعاي ــت قدم فرم و ثاب
ــي(ص) و ولي ات مرتضي(ع) و آل وي ائمه هدي و  مصطف

اصحابش مصابيح الدجي ... مستجاب فرما».12
همچنين او با اينكه علي بن ابي طالب(ع) را از ساير صحابه 
ــئله را  افضل مي داند و او را «امام ما» مي خواند و اين مس
ــيخين و عثمان راضي نبوده  ــه آن حضرت به خالفت ش ك
ــت، تصديق مي كند و حديث غدير را صحيح و صريح  اس
ــيعه (غالي) را در بدگويي از عايشه و  مي داند. اما اقدام ش
خلفا، مورد انتقاد قرار مي دهد. وي پيوسته به نقل سخنانى 
ــت كه آن حضرت، با  از نهج البالغه مى پردازد و مدعى اس
ــت ديگران، به هيچ وجه  ــليم قلبي به خالف وجود عدم تس
ــد. در واقع،  راضي به بدگويي از اصحاب پيغمبر(ص) نش
با اين استدالل، اقدام برخي از شيعيان را در تبري از آنها، 
ــد در ابتدا از  ــمرد و مي گويد: «امام ما هرچن ــاروا مي ش ن
ــا در نهايت بيعت بجا آورد و در  ــت خودداري كرد، ام بيع
ــه كارها نيز خلفا را ياري داد». وي براي امام علي(ع)  هم
ــتحقاق بيشتري جهت جانشيني پيامبر قائل است؛ زيرا  اس
به اعتقاد وى، امام سه وي ژگي خالفت، وراثت و واليت را 

8 . چهل مجلس،  ص29.
9 . مجالس المؤمنين،  ج2، صص127و128.

10 . مائده، 67.
11 . مناظر المحاضر للمناظر الحاضر، ص33.

12 . همان، ص79.

در خود جمع كرده است.13
ــافعيه، شيخ  ــنوي در طبقات الش برخالف موارد فوق، اس
ــمرده  ــافعي ش ــه را در رديف بزرگان و اكابر ش عالءالدول
ــف الظنون،  ــت.14 پس از وي، حاجي خليفه نيز در كش اس
وي را شافعي دانسته است. تعظيم و تكريم صحابه رسول 
ــت كه  ــتنداتي اس ــيخ،  از جمله مس ــاله هاى ش اهللا، در رس
ــنت  ــيخ را اهل س ــي از محققان بدان توجه كرده و ش برخ

دانسته اند.15
ــرب  ــيخ داراي مذهب و مش با همه اينها مي توان گفت: ش
تقريبي بوده و با اينكه از نظر فقهي و احكام عملي به نظر 
ــد از فقه شافعي پيروى مى كرده است، اما به تقريب  مي رس
ــازي مذاهب اسالمي به  ــخني و نزديك س مذهبى و هم س
عنوان يك اعتقاد و عبادت مي انديشيده است. اين موضوع 
ــوص در كتاب چهل  ــه خص ــي آثارش ب ــرر در تمام مك
مجلس به چشم مى خورد. در واقع آشكار است كه در نظر 
ــالمي چيزى نبوده است  عالءالدوله، تقريب بين مذاهب اس
ــى ـ اجتماعى آن در نظر گرفته شود،  كه فقط جنبه سياس
ــه او به اين موضوع از تمامى زواياي عقيدتى، عرفانى  بلك
ــف و  ــت. در نظر او حتى كش ــته اس و فرهنگى توجه داش
ــهود هم اگر راهبرنده به حضرت دوست نباشد، چيزى  ش

نازيبا و ناخوش است.
به هرچ از راه باز افتى چه كفر آن حرف و چه ايمان/

 به هرچ از دوست وامانى چه زشت آن نقش و چه زيبا.16
او با آگاهي كامل از عواقب وخيم افتراقها، نه تنها اهل تسنن 
و تشيع را به وحدت فرامي خواند، بلكه آنان را از تعصبات 
كوركورانه و جاهالنه اي كه بوي تفرقه و اختالف مى دهد،  
ــب داري از واليت و  ــو در جان بازمي دارد. وي از يك س
ــوي ديگر به  ــد و از س اعزاز و اكرام اهل بيت(ع) مي كوش

صحابه به ديده احترام مي نگرد.

استفاده از شعر و ادب در جهت ايجاد تقريب
ــيخ عالوه بر تصنيف،  به شعر و شاعري نيز رغبتي تمام  ش
داشته و اكثر مواقع آمال و افكار خويش را به نظم مي آورده 

13 . دايرة المعارف تشيع، ج11، ص346.
14 . طبقات الشافعيه،  ج2، ص352.

15 . تاريخ روضة الصفا، ج 5، صص5و6.
16 . مصنفات فارسى عالءالدوله سمنانى، ص240.
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ــت. وى كه به دنبال راهى نو براى تفاهم مذهبى است،  اس
ــتفاده مى كند و در بيان اشعار خود سعى  از تمام ابزارها اس
دارد موضعى خالى از افراط و تفريط داشته باشد و ديوان 
ــى و دورى از  ــگاه اعتدالى، تقريب ــعار وى بيانگر جاي اش
افراط، تفريط و تعصب وى است. از ميان ارادتمندان وي، 
ــاعر معروف، مدتي از دوران سلوك  خواجوي كرماني ش
ــعار وي  ــيخ گذرانده و به جمع آوري اش ــت ش را در خدم
ــروده  ــيخ س ــت. وي رباعي زير را در حق ش پرداخته اس

است:
هر كو به ره علي عمراني شد/

 چون خضر به سرچشمه حيواني شد
از وسوسه و غارت شيطان وارست/ 

مانند عالءالدوله سمناني شد.
ــيخ عالء الدوله  ــعار ش ــه هاي وحدت گرايانه در اش انديش
جايگاه وااليي دارد و اين را مي توان در ديوان اشعار وي 

به وفور مشاهده كرد.
 شيخ عالءالدوله در قصيده «صفا اندر صفا بين» از اوضاع 
ناهنجار آن عصر و لزوم وحدت بين شيعه و سني حكايت 

دارد:
جهان پر دزد و طرار و دغا بين/ 

بال اندر بال اندر بال بين
سر مفتي پر از فخر و تكبر/

 دل صوفي پر از حرص و هوا بين
همه با يكدگر در مكر و تزوير/ 
جهان پر حيلت و روي و ريا بين

ميان اين چنين قومي كه گفتم/ 
دل بيچاره ام را مبتال بين

خداوندا به فرياد دلم رس/
 شنيدم كاين تمامت از قضا بين

شكايت از جهان كردن روا نيست/ 
موحد شو همه چيز از خدا بين

خطا جاريست بر فرزند آدم/
 اگر مردي صواب اندر خطا بين
خطاي خلق از خذالن ما دان/ 

صواب خلق از توفيق ما بين
بزير هر يكي سريست مودع/ 

درين اسرار عز كبريا بين
اگر خواهي كه استغنا بداني/ 
سر نوروز را از تن جدا بين

ز ظلمت خانه نفست برون آي/
 جهان جان پر از نور و ضيا بين
كدورتها بكل از دل برون كن/ 

همه عالم صفا اندر صفا بين
صفا و صدق از صديق درخواه/ 

رضا در پي روي مرتضا بين
به عدل و راستي همچو عمر باش/ 

چو ذي النورين شو نور حيا بين
كمال حسن ُخلق اندر حسن دان/ 

وفا اندر شهيد كربال بين
شجاعت را تو از باقر بياموز/ 
ز زين العابدين جود و سخا بين
مقام زهد و تقوا از تقي جو/ 
در احوال نقي زيب و بها بين

جمال مهدي ار خواهي كه بيني/
 نگه كن در دل و نور هدا بين

ز جعفر گوش كن اسرار قرآن/ 
كمال علم در آل عبا بين

به جان و دل علي موسي الرضا را/
 تحقق دان و از اهل بقا بين.

ــي چنين  ــت نب ــدح اهل بي ــده اى در م ــن در قصي همچني
مى سرايد:

ز ُحسن َحسن برخورى وز حسين/ 
شوى در معارف امين محمد

اگر هستى از دوستداران ايشان/
 تو پيرو راستين محمد

ايارب كنى عون آل عبا/ 
كه اين است نقش نگين محمد

حسن با حسين فاطمه با على/
 بُدند بر يسار و يمين محمد

اگر منصفى راست گو آن زمان/ 
جز ايشان كه بودند گزين محمد.17

17 . ديوان كامل اشعار فارسى و عربى، ص281.
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معرفى كتاب چهل مجلس
كتاب چهل مجلس حاصل تقريرات درس شيخ عالءالدوله 
ــط يكي از مريدان و اصحاب شيخ  ــمنانى است كه توس س
ــت. اين كتاب  ــده اس ــتاني تحرير ش با نام امير اقبال سيس
ــام عبدالرفيع حقيقت  ــال 1358ش به اهتم يك بار در س
ــر شده، اما به علت كمياب شدن آن، دوباره به همت  منتش
ــان با بازبينى و افزودن توضيحات و حواشى، توسط  ايش
انتشارات اساطير در سال 1379ش در 248 صفحه انتشار 
يافته است. كتاب داراى دو بخش است: بخش اول شامل 
ــگفتار، مقدمه مصحح درباره نقد  مقدمه چاپ جديد، پيش
ــى حيات فرهنگى و اجتماعى و سرگذشت شيخ،  و بررس
ــعار، نمونه سخنان او و شاگردان او است و بخش  آثار، اش
ــت. در پايان كتاب، يك  ــامل متن چهل حديث اس دوم ش

نمايه عام آمده است.

انديشه هاى تقريبى شـيخ عالءالدوله سمنانى 
در چهل مجلس

ــات مذهبى و تعصبات  ــيخ عالء الدوله، اختالف در زمان ش
ــت و ادامه پيدا مي كرد  ــّدت مي گرف فرقه اى، گاه چنان ش
ــت و باعث فتنه و غوغا  ــه از طعن و لعن زبانى مي گذش ك
ــلمانان را به جان  ــد و مس ــالمي مي ش ــان فرق اس در مي
ــى وى اين بود كه  ــت. از آنجا كه اعتقاد قلب ــم مي انداخ ه
ــت. بنابراين اهتمامى جدى در  فرونشاندن فتنه واجب اس
ــته است. از  راه جلوگيرى از فتنه و دعوت به وحدت داش
جمله انديشه هاى تقريبى او در كتاب چهل مجلس از اين 

قرارند:
1) اعتقاد به عدم فرض و سنت بودن ذكر نام خلفا 

در خطبه ها
ــلطان محمد خدابنده (الجايتو) فرمان داده بود،  در عهد س
ــه، در خطبه نماز جمعه،  ــام خلفاى چهارگان تا به جاى ن
ــيعيان  ــام 12 امام را بگذارند. يك بار در اصفهان بين ش ن
ــنيان نزاعى سخت درگرفت كه چند سال ادامه يافت،  و س
ــمت زيادى از اصفهان  ــا جايي كه به قول ابن بطوطه، قس ت
ــيارى از فقيهان و  ــى فراتر از اين، بس ــت و حت ويران گش
ــيراز به  ــان مذهبى و علماى عوام را در بغداد و ش متكلم
جان هم انداخت.18 بنابراين زماني كه شيخ از آن آشوب و 

18 . سفرنامه، ج1، صص254-246.

ــه آگاهى يافت، به باني اين فتنه كه امام جمعه اصفهان  فتن
بود،  عرضه داشت: «و در آن وقت پادشاه خربنده [سلطان 
ــرد كه نام  ــه رفض كرد و حكم ك ــد خدابنده] ميل ب محم
ــاى اربعه نگويند و نام 12 امام گويند. چون ايلچي به  خلف
ــاند. شيخي در اصفهان بود  اصفهان رفت، تا اين حكم برس
دانشمند، و با او مرا دوستي بود. كرد تا ايلچي را برنجانيد 
ــيد كه او  ــرك ذكر صحابه نكردند. تا كار به جايي رس و ت
را به گناهكاري به اردو مي بردند و بيم كشتن بود، و زيان 
بسيار از آن به خلق اصفهان رسيد». شيخ عالءالدوله به آن 
ــت:  »تو مرد عاقل چرا چنين كردى؟  شيخ چنين گفته اس
ــول  آخر نمى دانى كه اميرالمؤمنين ابوبكر(رض) بعد از رس
ــداى تعالى و  ــى نبرد غير از نام خ ــه گفت و نام كس خطب
ــه نام ابوبكر  ــد از او عمر(رض) در خطب ــول او، و بع رس
نگفت و عثمان نام عمر نگفت و على(ع) نام عثمان نگفت 
ــار نبرد ...  ــش ماه خليفه بود، نام چهار ي ــن(ع) ش و حس
چون نوبت به عباسيان رسيد، ايشان خواستند كه نام خود 
ــمندان گفتند، اگر به همه حال  را در خطبه درج كنند، دانش
ــن خواهد بود، اول نام خلفاى اربعه بايد گفت، بعد از  چني
ــما، تا خلق عيب نكنند. بدين سبب نام ايشان در  آن از ش
ــر خلفا در خطبه نه  ــد كه ذك خطبه آوردند. پس معلوم ش
ــاندن فتنه در ميان مسلمانان  ــت نه سنت، و نش فرض اس
فرض. پس تو مرد عاقل، به تقليد عوام چرا كار بايد كرد، 
آخر ترك كردن بهتر از آن باشد كه فتنه انگيختن، كه خون 
ــود ... وانگهى جايى كه به قول  ــلمان ريخته ش چندين مس
ــيان 600 سال ذكر خلفا توان كرد در خطبه، اگر 10  عباس
روز ذكر فرزندان رسول(ع) كنند كه هر روزه در پنج نماز 
ــتند، چه  ــان مى كنند و صلوات مى فرس در تحيّت ذكر ايش

زيان دارد؟!».19
2) پرهيـز از هواى نفس و تعصب بـه عنوان علت 

اختالف
ــه علت غلبه  ــالف علما و فقها را ب ــيخ عالءالدوله اخت ش
ــث تعصب، طعن و رد ديگران  ــواى نفس مى داند كه باع ه
مى شود. وى تعصب مذهبى و غلو را موجب فساد و تباهى 
و نامبارك مى داند و درمان آنها را پيروى از سخنان پيامبر 

اكرم(ص) برمى شمارد.
او در كتاب چهل مجلس درباره نقش هواي نفس و تعصب 

19 . چهل مجلس، صص265و266.

67

تم 
هش

ل 
سا

13
92

ن 
ستا

-تاب
32

اره
شم



ــدان مي گويد:   ــري بين علما  و مجته ــالف و درگي در اخت
ــتر آن بود  ــتن [كتاب] فالح بيش «فرمود كه مقصود از نبش
كه خلق بدانند كه ائمه مجتهد خالفي كه كرده اند، به هواي 
ــه كدام حديث عمل  ــتند كه هريك ب نفس كرده اند. ندانس
ــه هواي خود هركس  ــد و خالف از كجا افتاد، تا ب كرده ان
زبان طعن دراز نكنند و ترك تعصب جاهالنه گيرند. ديگر 
ــان بندند كه در تعصب مذهب،  متابعت پيغامبر(ص) بر مي
ــت و غلو در آن مبارك نيست. چه من  ــيار اس ــاد بس فس
ــهر ري وقتي دو گروه شدند حنفيان و  ــنيده ام كه در ش ش
شافعيان و به تعصب ميان ايشان جنگ افتاد، همچنان بود 
ــومي آن. و مرا بس  ــته شدند به ش تا 600 هزار كس كش
ناخوش مي آمد غلو خاصه در تقليد خصوصًا از كساني كه 

مي دانند و متابعت عوام مي كنند و فساد ظاهر مي گردد».
3) توجه به جايگاه اهل بيت(ع)

وى سعى مى كند تا در آن دوره، مقام و جايگاه اهل بيت(ع) 
را براى اهل سنت تبيين كند و از اينكه در بين ايشان سنت 
ــام هر مذهبى، امام مذهب  ــند تكفير وجود دارد و ام ناپس
ديگر را تكفير مى كند، حيرت زده مى شود. وى اين اعتقاد 
ــه هركس از مذهب و فرقه من پيروى  را يقينى نمى داند ك
ــت است و اعتقاد و مذهب ديگر، خطا و محتمل  كند، درس
ــت: احتمال خطا با اطمينان  ــت. وى معتقد اس صواب اس
ــود. به دنبال آن تنها طريقه متصوفه را داراى  جمع نمى ش
ــت و نه  ــه نه در آن احتمال خطا هس ــادى مى داند ك اعتق
ــار مى شوند.  در قيامت به خاطر طعن و رد ديگران شرمس
همچنين او از پيروان اهل سنت مى خواهد كه امامان(ع) را 
ــنت پيروى  ــان، از عوام اهل س بزرگ دارند و در حق ايش

نكنند.
وي در مجالس خود درباره مقام و جايگاه اهل بيت پيامبر 
ــان، به برادران  ــت آن ــيعه و اعزاز و بزرگداش و امامان ش
ــان مي دارد. از  ــخنان جالب و قابل ذكري بي ــنت س اهل س
ــس در اين خصوص مى گويد:    ــه در كتاب جهل مجل جمل
ــنت و جماعت يك چيز ناپسند  «... و من در ميان اهل س
ديدم و از بزرگان ايشان مرا عجب آمد، آنكه هريك، امام 
قوم ديگر را تكفير مي كنند، خداي مي داند كه غرض ايشان 
ــان را به حضرت حق از هرچه  جز اظهار حق نبوده و ايش
ــيار آماده و مهياست و درويشان مي بايد  گفتند، ثواب بس

ــن وقتي دانند كه  ــازي ندهند و خود را مؤم ــه خود را ب ك
ــتند، در  ــك ندارند كه هس همچنان كه در حق هيچ يك ش
الهيات و نبوات نيز شك نداشته باشند و هرچه تقليد سنت 
و جماعت كاري بزرگ است، اما ايشان كه امامان بوده اند، 
ــت، همه اعتقاد و  همه بدين متفق اند كه هركس متابع ماس
ــه مذهب امامان ديگر را خطا دانند و  هريك چنان بايد ك
محتمل صواب. و از اين اعتقاد ثمره يقين ندهد و اطمينان 
با احتمال خطا جمع نيايد. پس واجب است در آن كوشند 
كه اعتقادي حاصل كنند كه محتمل خطا نباشد، تا عبادت 
ــاري نبرند  ــق به اطمينان توانند كرد و در قيامت شرمس ح
ــت، طريق متصوفه است و  و طريقه اي كه محض ثواب اس
ــه بزرگ دانند و طعن  ــت كه ائمه مجتهد را هم آن، آن اس
ــت و به  ــان آنچه به خالف نفس اس نكنند و از اقوال ايش
ــما را مي بايد كه  ــند، و ش ــوي نزديك تر بود، بر آن باش تق
ــان متابع  ــت را بس معظم دانيد و در حق ايش ــه اهل بي ائم
عوام اهل سنت نباشيد، چه به سبب غلو روافض دروغهايي 
ــتي مي كنند  ــته اند كه دوس در حق اهل بيت گفته اند، پنداش
ــت، عظمي نمي نهند،  ــان اس ــان را چنانچه حق ايش و ايش
مي پندارند كه ابوحنيفه و شافعي يا بايزيد و جنيد از ايشان 
ــه مفاخرت به محبت  ــد كه ابوحنيف ــد و نمي دانن بزرگ ترن
ــافعي به مداحي اهل بيت  امام جعفر صادق(ع) مي كرد و ش
ــان يافتندي،  مي نازيد و بايزيد و جنيد اگر خاك پاي ايش
توتياي چشم خود كردندي و ايشان را مقاماتي بوده است 
ــي  ــه زبان از تقرير آن عاجز آيد و از امام علي بن موس ك
ــا مأمون خليفه در باغ  ــا(ع) حكايت كنند كه چون ب الرض
رفت و قدري انگور بخورد، دانست كه زهر خورده است و 
همان روز فوت خواهد شد، پسر او موسي جواد در بغداد 
بود و به يك ساعت او را از بغداد به طوس آورد، وصيت 
ــنگي پيدا  كرد كه مر فالن جاي خاك را باز كن و چون س
ــود و بر آن خطي نبشته، مرا در بر آن سنگ دفن كن و  ش
ــي امانتي نهاده ام در پاي فالن  بعد از آن چون به بلوغ رس
درخت برو و بردار. آن امانت كتاب جفر و جامع است كه 
اميرالمؤمنين علي(ع) آن را نوشته و اسرار غيب را همه در 
ــد و امام همه  آن كرده و هيچ كس آن را نبيند اال امام باش
ــت كه باشد. اما اين كتاب موقوف باشد، تا  وقت الزم نيس
يكي از فرزندان اميرالمؤمنين حسين(ع) به درجه اي رسد 
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كه امام باشد و امام جز چنين نباشد و اين ساعت آن كتاب 
ــت، تا  ــت پنهان اس و چند چيز ديگر كه از انبيا وديعت اس
آن گاه كه مهدي ظاهر شود و بر او رسد. نقل است كه چون 
ــيد نماند مأمون خليفه كس فرستاد پيش امام  هارون الرش
ــي الرضا كه امامت حق شماست و قبول كن،  علي بن موس
ــما  ــت كه هرچند ش چون امام مكتوب بخواند جواب نبش
ــر و الجامع يدالن علي خالف  ــتيد اما الجف ادب نگاه داش

ذلك».20
4) توجه به فقه اهل بيت(ع)

ــيخ عالءالدوله فقه شيعه در جهان اسالم و به  در دوران ش
ــده بوده است و بزرگان  ــناخته ش خصوص ايران كامًال ش
ــيعه آن عصر همانند عالمه حلى، در معرفى و شناسايى  ش
آن به ايلخانان سعى بليغ داشته اند. همچنين از دقت و توجه 
شيخ عالءالدوله دور نبوده است كه ائمه مذاهب اهل سنت 
ــاگردان امام جعفر صادق(ع)  ــطه و بى واسطه از ش با واس
ــيخ در مقاطع خاص، پايبندي خود را  بوده اند. بنابراين ش
ــتورات امامان شيعه نشان داده است. حكايت وي با  به دس
امير نوروز كه در چهل مجلس ذكر شده است، اين ادعا را 
ثابت مي كند كه وي داراي نگاه تقريبى بوده است؛ زيرا او 
هيچ بيم و ترسي ندارد كه در عين تسلط و صاحب نظرى 
ــافعى و آگاهى از فقه حنفى، موازين فقه جعفرى  در فقه ش
را در رفتارهاي مذهبي خود پايه و اساس قرار دهد. پرهيز 
ــخص ترين  ــت خرگوش، يكى از مش وي از خوردن گوش
ــى او را در زمينه فقهى  ــت كه تقريب مذهب نمونه هايي اس
ــنت هم تحليل و  ــان مى دهد. مي دانيم كه فقهاي اهل س نش
ــت خرگوش را مطرح كرده اند.21  هم كراهت خوردن گوش
اما در نظر شيخ عالءالدوله، بر پايه فقه جعفرى تحريم شده 
ــت خرگوش،  در مأل  ــت. جالب اينكه اين تحريم گوش اس
ــرح  ــام و در مقابل حاكمى حنفى چون امير نوروز به ش ع

ذيل اتفاق افتاده است:
ــت امير نوروز ياد آمد. آن گاه كه  «در اين حال مرا حكاي
ــان بود، من رفته بودم به زيارت مشهد طوس، او  در خراس
بشنيد با پنجاه سوار در عقب من بيامد و گفت: مى خواهم 
ــارى چند روز  ــم. ب ــانى، با تو باش كه مادام كه در خراس
ــت افتاد، يك روز آمد و خرگوش آورد كه من خود  صحب

20 . همان، صص183-181.
21 . سنن ابن ماجه، ج2، صص1080و1081، ح3244و3245.

ــم: خرگوش هركس زند، نخواهم خورد.  زده ام بخور. گفت
ــت؛  ــت: چرا؟ گفتم: به قول امام جعفر صادق حرام اس گف
ــت، ناخوردن بهتر  ــته اس چون از بزرگان يكى حرام داش
باشد. برفت و ساعتى ديگر باز آمد، با او دانشمندى مالزم 
ــيد كه  ــمند پرس بود، فقيه بّحاثى با خود بياورد، اين دانش
ــى؟ گفتم: به قول  ــبب حرام مى گوي خرگوش را به چه س
امام جعفر صادق. گفت: او نيز در اين قول متمسكى داشته 
ــت، به  ــك او قرآن اس ــد، تقرير بايد كرد. گفتم: متمس باش
ــت؟ گفتم: در  ــد. گفت: در قرآن كجاس دليل نص مى گوي
ــت و در قرآن  تورات صريح فرموده كه خرگوش حرام اس
ــَدى اهللاُ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدِه»؛22  ــه: «ُأولَِئَك الَِّذيَن َه فرموده ك
ــتند كه خداوند هدايتشان كرده است،  ــاني هس «اينان كس
 پس به هدايت آنان اقتدا كن». پس هرچه در تورات حرام 
ــخ نيامده باشد،  ــد كه در قرآن به حاللى آيت ناس كرده ش
ــد و در قرآن جايى نيامده است  آن برقرار خود حرام باش
ــد بدين  ــما حالل كرديم. حرام باش ــه خرگوش را بر ش ك

معنى».23
5) دفاع از شـريعت اسـالم و پيامبر خاتم(ص)  در 

برابر انتقادات بوداييان
ــان كه به ايران  ــه ايلخانان مغول و اخالف ايش مى دانيم ك
ــلمان و بى تمدن  ــورش آوردند، غير مس ــالم ي و جهان اس
ــتند. آنها به همت ايرانيان مسلمان  بودند و دين زمينى داش
و فرهيخته، به تدريج پذيراى دين اسالم شدند و در صدد 
جبران خرابيها و نظم تمدنى برآمدند. در آن عصر يكى از 
ابتالئات جهان اسالم مبلغان و بخشيان بودايى بودند كه به 
ــبرد اهداف خود،  تبليغ مرام خود مى پرداختند و براى پيش
از انتقاد و تخريب دين مبين اسالم و پيامبر و سنتهاى وى 
كوتاهى نمى كردند. بنابراين شيخ كه داراى جايگاه وااليى 
ــا اين مبلغان  ــه مناظره و احتجاج  ب ــزد ايلخانان بود، ب ن
ــى پرداخت و با جد و جهدى بليغ بر آراء و تفكرات  بوداي
مذهبى آنان، نقد و ايرادهاى متقن وارد و از قدرت ايشان 
ــتگاه مغوالن كم كرد.24 شيخ عالءالدوله شرح يكى  در دس
ــى را در كتاب چهل  ــاى خود با مبلغان بوداي از مناظره ه

مجلس به شرح زير آورده است:

22 . انعام، 90.
23 . چهل مجلس، صص139و140.

24 . همان، صص135-132.
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ــرار ارغون در  ــى) هم كه به اص ــار (از بزرگان بوداي «كب
ــاد مى كرد و  ــنت پيامبر(ص) انتق ــتگاهش بود و بر س دس
مى گفت: محمد تو، نَسقى در ميان خلق نهاده است، چنان 
ــتن آدمى از  ــه مردمان به ريختن خون رغبت كنند و كش ك
آن نسق او الزم مى آيد، جايى كه تو شكستن شاخ گياهى 
ــنت محمد تو چه گناهى عظيم  را گناه مى دانى، بنگر كه س
ــخن او آويخت كه چون؟ ارغون  ــت! عالءالدوله در س اس
ــكر خود را گفته است كه با كافران جنگ  گفت: محمد لش
ــت رويد و اگر  ــيد، شما به بهش ــان را بكش كنيد، اگر ايش
ــما به بهشت رويد؟ اين نسق، رغبت  ايشان بكشند، هم ش
ــتر كشته شود. قضا  جنگ را بيفزايد و از هردو طرف بيش
ــت داشت و درختى  را خود باغبان در برابر ما اره در دس
را عمارت مى كرد و شاخهاى آن را مى بريد و مى انداخت، 
ــال چندين اجر  ــن باغبان را هر س ــون را گفتم: نه اي ارغ
مى دهى؟ گفت: آرى. گفتم: چرا شاخهاى سبز را مى برد و 
مى اندازد؟ گفت: باغبان است دانسته مى كند، آنچه بريدنى 
ــاخهاى ديگر قوت گيرد و آن آبى كه  ــت، مى برد، تا ش اس
شاخهاى بد مى كشند، آن شاخ نيك بكشد و بَر دهد. گفتم: 
ــت و محمد(ص) باغبان، و خلق چون  اين عالم باغ خداس
ــاخهاى بدند  ــد(ص) مى داند كه كافران ش ــان. محم درخت
ــاخهاى بد را مى بُرد يعنى  ــلمانان شاخهاى نيك؛ ش و مس
ــلمانان به فراغت خاطر، توانند  ــد، تا مس كافران را مى كش
ــران مى خورند و  ــردن، و آن نعمت كه كاف ــى حق ك بندگ

معصيت مى كنند، مسلمانان بخورند و طاعت كنند ...».25
ــيخ عالءالدوله بر اين باور بود كه چون مغوالن و تركان  ش
ــدند و چون آنان بر پايه شريعت  ــّلط ش ــلمانان مس بر مس
ــالم خراب شد و  محمدى حكومت نمى كردند، هم عالم اس

هم حكومت آنها بقايى نيافت.
6) رد قول قائالن به تناسخ

ــيخ عالءالدوله ضمن نقد و رد كسانى كه قائل به تناسخ  ش
بوده و گفته اند كه قبل از اين، روح ما در بدن ديگرى بوده 
است و براى تأييد آن، به ماجراى نجات سلمان فارسى از 
ــير درنده در دشت ارژن به دست امام على(ع) متمسك  ش
ــال قبل از  ــده اند؛ چرا كه اين ماجرا مربوط به 200 س ش
ــت كه خداوند،  ــت، معتقد اس والدت امام على(ع) بوده اس

25 . همان.

ــده و با علم قديم  ــال پيش آفري ارواح را چندين هزار س
ــته است كه هر روح به كدام بدن مى پيوندد و  خود مى دانس

آن شخص چه نام خواهد داشت.
ــوخى امام على(ع)  در برخى از منابع تاريخى، راجع به ش
ــت:  پيامبر(ص) و امام على(ع)  با سلمان فارسى آمده اس
ــته و مشغول خوردن خرما بودند و سلمان  در جايى نشس
ــت. امام على(ع) از باب  ــى نيز در آنجا حضور داش فارس
ــلمان انداخت، اما  ــه طرف س ــته خرمايى را، ب مزاح هس
ــوخى آن حضرت پنداشته بود،  ــلمان كه اين عمل را ش س
ــه مى كنى، امام  ــول خدا(ص) گفت: مالحظ خطاب به رس
ــوخى  ــت، با من پيرمرد ش على(ع) در حالى كه جوان اس
ــخن سلمان فرمود: آيا  ــنيدن س مى كند؟ امام على(ع) با ش

داستان «دشت ارژن» را فراموش كرده اى؟26
ــق فرموده  ــته، طب ــه محدث نورى بيان داش ــور ك همان ط
ــل و امتيازات على بن ابى طالب(ع) در  پيغمبر(ص)، فضاي
ــت كه قرآن كريم آن را  ــگاه خداوند، آن قدر زياد اس پيش
بيش از اندازه شمارش، اعالم نموده است.27 بنابراين فقط 
ــأن، قابل  ــم ماورايى و معجزه آن امام عظيم الش از راه عال

توجيه خواهد بود.
ــخن شيخ عالء الدوله سمناني در اين باره از اين قرار  متن س
است: «در اين باب جماعتي سخن اميرالمؤمنين علي(ع) را 
ــك خود ساختند كه با سلمان فارسي گفت ... روزي  متمس
[اميرالمؤمنين علي(ع)] مكرر مزاحي مي فرمود و او را عادت 
ــلمان فارسي(رض)  آن بود كه گاه گاه مزاح كردي، مگر س
حاضر بود و سخني گفت بر وجه آنكه يعني اين از جواني و 
كودكي است يا لفظي بدين معني گفت. اميرالمؤمنين علي(ع) 
فرمود كه: يا سلمان! مگر دشت ارژن را فراموش كرده اي كه 
اين مي گويي؟! گفت: نه، اميرالمؤمنين علي(ع) او را گفت كه 
آن سوار با برقع من بودم. سلمان چون بشنيد عذر خواست، 
ــال عمر بوده است، از  ــلمان را 400 س و آن چنان بود كه س
ــارس بوده، و پيش از والدت اميرالمؤمنين علي(ع)  زمين ف
به 200 سال مگر از شهر بيرون آمده و به طرفي مي رفته به 
ــيد  ــدي كه او را به خدا ره نمايد و به بياباني رس طلب مرش
ــت ارژنه مي گويند، ناگاه شيري با هيبت به او  كه آن را دش
ــس الرحمن،  ــق؛ نف ــرازوى ادب و تحقي ــى در ت ــلمان فارس 26 . س

ص118.
27 . االحتجاج، ج1، ص83.
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ــد و قصد او كرده، او خود را هيچ ملجأيي ندانسته  دچار ش
ــته كه ناگاه سوتري  ــلمان اميد دل از جان خود برداش و س
ــت و بر شير حمله برده و شير را  ــده و نيزه اي بر دس پيدا ش
از سلمان دفع كرده و سلمان اين حكايت با هيچ كس نگفته 
ــك خود ساخته اند كه  ــخن را متمس بود، و جماعتي اين س
اميرالمؤمنين(ع) پيش از والدت به 200 سال چگونه بوده، 
ــد؟! و نمي دانند كه حق  تا روح او در بدن ديگري نبوده باش
تعالي كه ارواح به چندين هزار سال پيش از اشباح آفريده و 
به علم قديم خود دانسته كه هر روح به كدامين بدن خواهد 
پيوست و آن كس را چه نام خواهد بود. پس ارواح در عالم 
ارواح موجود باشد، همچنان ماليكه موجودند در آسمانها، 
و مالئكه را مي فرمايد كه تمثل مي كنند به صورت بشر و در 
آن صورت بر زمين مي آيند و از بندگان حق تعالي بالها دفع 
ــدگان حق مدد مي كنند، و باز به  ــد و به صورتها و بن مي كنن
عالم ارواح مي روند، بي آنكه ايشان را بدني حاصل شود، و 
بشر گردند، چه تمثيل ديگر است بدن بشري ديگر. نمي بيني 
ــكل مردي تمثل كرد و به نزديك مريم  كه جبرئيل(ع) به ش
درآمد، چنانچه نص قرآن است: «َفَتَمثََّل لََها بََشًرا َسِويًّا»،28 
ــلمان  همچنين روح اميرالمؤمنين علي(ع) در آن وقت كه س
مضطر شد، به فرمان خداي تعالي تمثل كرده باشد به سواري 

و از آن بال او را خالص كرده ...».29
7) توجيه اختالفات كالمى سـخنان امام شافعي و 

امام ابوحنيفه
ــنت، يكى  ــيعه و اهل س ــالوه بر اختالفات دو مذهب ش ع
ــت،  ــلمانان بوده اس از اختالفاتى كه در عصر وى بين مس
اختالف علما و مجتهدان مذاهب اهل سنت با همديگر بوده 
ــتار و  ــل تاريخ، بارها باعث جنگ و كش ــت و بنابر نق اس
ويرانى بين پيروان اين مذاهب مى شده است. عالءالدوله كه 
ــته، متذكر  تالش جدى براى از بين بردن اين اختالفها داش
ــده كه علت اين نزاعها، اغلب بر سر الفاظ است وگرنه  ش
ــتا به  ــت. وى در اين راس در مفاهيم و معانى اختالفى نيس
شرح و توضيح سخنان شافعى و ابوحنيفه مى پردازد كه در 
ظاهر و لفظ متفاوت و مخالف يكديگر هستند، اما در معنا 

و مفهوم اختالفى در آن نيست:

28 . مريم، 17.
29 . چهل مجلس، صص122-120.

ــان درافتاد. فرمود  «و ديگر در باب مجتهدان و اختالفاتش
كه: چون غواشي الفاظ از سر معاني بركشند ميان مجتهدان 
ــائل اصول كه مختلف  زيادت اختالفي نماند و يكي از مس
ــت، ميان امام اعظم ابوحنيفه و امام امم شافعي رحمهم  اس
ــد: «ما عبدناك  ــام ابوحنيفه مي گوي ــت] كه ام اهللا [اين اس
حق عبادتك ولكن عرفناك حق معرفتك» و امام شافعي 
ــا عرفناك حق  ــا عبدناك حق عبادتك و م مي گويد: «م
ــافعي  ــت مي گويند. آنكه امام ش ــك» و هردو راس معرفت
ــناختم، چنان كه حق شناختن تو است.  مي گويد كه ترا نش
ــر را محال  ــي مي گويد كه درك كنه ذات اهللا تعالي بش يعن
ــد من كل الوجوه  ــت. از براي آنكه ادراك احاطت باش اس
ــت كه «ِإنَُّه بُِكلِّ َشْيٍء  ــياء محيط اس و اهللا تعالي بر كل اش
ــر گردد. پس چون علم بشر  ُمِحيٌط»،30 چگونه محاط بش
ــوه ادراك نتواند  ــد، من كل الوج ــط ذات او تواند ش محي
ــه حق معرفت  ــد، معرفت چنان ك ــرد. چون ادراك نباش ك
ــت، حاصل نيايد و آنكه امام ابوحنيفه مي گويد كه «ما  اس
عرفناك حق عبادتك ولكن عرفناك حق معرفتك». يعني 
ــت، نه بدان معني  ــناختن اس ــناختم چنانچه حق ش ترا بش
ــو، بلكه مي گويد  ــتم بر كنه ذات ت مي گويد كه محيط گش
ــت چنان كه حق خداوندي تو  كه معرفت كه از طرف ماس
ــت بشناختم، يعني عجز خود را در عبادت تو بشناختم  اس
و بدانستم كه حق عبادت تو چنان كه حق عبادت تو است 
ــناختن تو چنان كه حق شناختن است  بجاي نياورديم و ش
ــردو قائل مصيب و  ــت ... پس ه كه بر بندگان واجب اس
ــند و اختالف در حق آنان و طعن در شأن آن  صائب باش

دو از صواب دور».31
وي به صراحت در مجالسش گفته است: «خالفى كه اهل 
ــرع را با حكما افتاده از بى انصافى هردو قوم است، اگر  ش
اهل حكمت سخن متكلمان را در شّقى كه باالى طور عقل 
ــت، مصدق دارند، از تشنيع جهالت برهند. چون خالف  اس
ــاكن هريك اثبات خود را، سخن خصم را  ــد، س محكم ش
ــيدند كه انبيا(ع) را انكار  در مى كرد تا حكما به جايى رس
ــان چيزهايى گفتند كه عقل  كردند و متكّلمان در نفى ايش

30 . فصلت، 54.
31 . چهل مجلس، صص140و141.
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سليم برايشان خنديده».32
8) توجه به جايگاه كميل به عنوان صاحب سّر امام 

علي(ع)
ــم كه كميل بن زياد از اصحاب خاص على(ع) بود  مى داني
كه امام(ع) بسيارى از مسائل را با او در ميان مى گذاشت. 
ــيارى از آن حضرت نقل مى كند كه  روايات و دعاهاى بس
ــد كه در كتاب  ــاى معروف كميل مى باش ــى از آنها دع يك

مفاتيح الجنان شيخ عباس قمى آمده است.
ــى از امام على(ع) نقل كرده كه  ــخنان نيك وى مواعظ و س
ــت از وى در كتب الغارات  با عنوان حديث معروف حقيق
ــح يعقوبى و مروج  ــخ اليعقوبى ابن واض ــى كوفى، تاري ثقف
ــعودى روايت شده است. اين  ــين مس الذهب على بن حس
ــت كه خود حضرت  ــى وى با حضرت تا جايى اس نزديك
ــّر من  ــل بيان مى دارد كه تو از اصحاب س ــواب كمي در ج
ــتى. حضرت وقتى كه به بيرون كوفه مى رفت، كميل را  هس
همراه خود مى برد و يا زمانى كه با كميل در جايى خلوت 
ــان مى كرد و كميل  ــرار خويش را بر كميل بي ــرد، اس مى ك
ــتياق خود را نسبت به فراگيرى  ــؤاالتى اش هم با طرح س
ــل از حضرت در  ــان مى داد. وقتى كه كمي ــرار امام نش اس
ــؤال مى كند، حضرت مى فرمايد: تو را بر  مورد حقيقت س
ــت چه كار؟ آن موقع كميل مى گويد: آيا من صاحب  حقيق
ــّر شما نيستم؟ حضرت مى فرمايد: بلى؛ البته. پس كميل  س
ــرار به غير اهلش  ــاى اس ــاند كه افش با اين جمله مى رس
ــت و اين ظرفيت را در خود احساس مى كند و  جايز نيس
خواهان جواب اين گونه سؤاالت از حضرت است و حتى 
ــه اين هم اكتفا نمى كند و مى گويد: «ِزْدنى بيانًا»؛ يعنى از  ب
ــئله را بيشتر بشكافد.33 در واقع  حضرت مى خواهد كه مس
ــان مقام واالى كميل  ــث حقيقت بهترين مدرك در بي حدي
ــت كه نشان مى دهد او ظرفيت داشته و از اصحاب سّر  اس
بوده است، چنان كه دعاى پررمز و راز كميل از او به شيعه 

رسيده است.
ــد ديگر عرفا كه  ــيخ عالءالدوله در چهل مجلس همانن ش
سلسله طريقت خود را به اميرالمؤمنين مى رسانند، درباره 
ــت، به  ــّر وى اس ــه امام(ع) و كميل كه از اصحاب س رابط

32 . چهل مجلس يا رساله اقباليه، ص202.
33 . جلوه تاريخ در شرح نهج البالغه، ج4، ص164.

زيبايى بيان مى كند:
ــره حكايت كرد كه روزي اميرالمؤمنين  ــيخ قدس س «و ش
ــتر نشسته بود و كميل زياد را  علي بن ابي طالب(ع) بر اش
ــر بود بر پشت خود بر نشاند و او را رسمي  كه صاحب س
ــن او موج زدي و  ــرار در باط ــودي كه چون علوم و اس ب
ــتي كه ازو خبري را براندازد، آنجا رفتي و كميل را  خواس
ــرار گفتن كردي. بعد  ــاند و آغاز اس در پيش خود بر بنش
ــا اميرالمؤمنين! ما  ــؤال كردي كه: ي از آن كميل از وي س
ــؤال كرد  الحقيقة. فقال علي(ع): ما لك و الحقيقة. يعني س
ــت چه كار؟! قال:  ــت؟ گفت: ترا با حقيق كه حقيقت چيس
ــّرك؟! گفت: نه من صاحب سر توام:  ــت صاحب س أو لس
ــح عليك مما يطفح مني. گفت: هستي  قال بلي و لكن يرش
ــر  ــينه من جوش مي زند، آنچه بر س وليكن چون ديك س
[تو] مي ريزد. فقال: أو مثلك يخيب سائال. گفت: مانند تو، 
سائل را محروم گرداند؟! بعد از آن اميرالمؤمنين علي گفت: 
ــبحات الجالل من غير اشاره. فقال كميل  الحقيقة كشف س
ــه فهم نمي كنم! فقال:  ــن تر كن ك زدني فيه بيانا. يعني روش
ــو الموهوم بعد صحو المعلوم. فقال: زدني فيه بيانا. قال  مح
ــة التوحيد. قال: زدني فيه بيانا.  هتك جذب االحديد لصف
ــتر عند غلبه السّر. قال: زدني فيه بيانا. قال: نور  [قال] الس
ــرق من صبح االزل فيلوح علي هياكل التوحيد. فقال:  الش
ــراج فقد طلع الصبح. و  زدني فيه. قال: علي(ع) اطفي الس
بعد از آن فرمود كه يا كميل [و] به صدر خود اشارت كرد 
ــيار نهاده است. اما اهل  كه در اينجا حق تعالي علمهاى بس
ــي نمي يابم كه با او بگويم آنكه [در او] درد ذهن و ذكا  دل
مي بينم. از اين علوم دام دنيا و جاه خواهد ساخت و آنكه 
ــاه مي يابم، ذهن و ذكا ندارد كه  ــن و ترك ج در او درد دي
ــم كند. و اين هردو در يك كس جمع نيافتم.  اين علوم فه
ــد مي دارم كه حق تعالي [خالي] نگذارد زمين را از  اما امي
ــاني كه دلهاي ايشان را به اين علوم منور دارد. و قليل  كس
ما هم االقلون عددا اال عظمون اجرا. يعني ايشان به غايت 
ــند، از روي عدد. اما زياده باشند، از روي اجر.  اندك باش

و بعد از آن گفت: واشوقاه الي لقائهم».34

34 . چهل مجلس، صص206و207.
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نتيجه گيرى
1. در نظر شيخ عالءالدوله سمنانى، تقريب مذاهب اسالمي 
ــدارد، بلكه بايد از تمامى  ــىـ  اجتماعى ن تنها جنبه سياس
ــت.  ــاي عقيدتى، عرفانى و فرهنگى به آن توجه داش زواي
ــه خصوص در  ــرر در تمامي آثارش ب ــوع مك ــن موض اي
ــم مى خورد. وي از يك سو در  كتاب چهل مجلس به چش
جانب داري از واليت و اعزاز و اكرام اهل بيت(ع) مي كوشد 

و از سوي ديگر به صحابه به ديده احترام مي نگرد.
ــراى تفاهم مذهبى بوده  ــه دنبال ايجاد راهى نو ب 2. وى ب
ــت، از اين رو از تمام ابزارها به ويژه شعر و ادب براى  اس
ــود مى برد. بنابراين ديوان اشعار وى، بيانگر  اين منظور س
جايگاه اعتدالى، تقريبى و دورى از افراط، تفريط و تعصب 
ــاد تقريب گام  ــيله آن در جهت ايج ــت كه به وس وى اس

برداشته است.
ــدى در راه  ــى ج ــس اهتمام ــل مجل ــاب چه 3. او در كت
جلوگيرى از فتنه و دعوت به وحدت داشته است. از جمله 
انديشه هاى تقريبى او در اين كتاب از اين قرارند: اعتقاد به 
ــنت بودن ذكر نام خلفا در خطبه ها؛ پرهيز  عدم فرض و س
ــت اختالف؛ توجه  ــس و تعصب به عنوان عل از هواى نف
ــه اهل بيت(ع)؛ دفاع  ــگاه اهل بيت(ع)؛ توجه به فق به جاي

ــالم و پيامبر خاتم(ص)  در برابر انتقادات  ــريعت اس از ش
بوداييان؛ رد قول قائالن به تناسخ؛ توجيه اختالفات كالمى 
سخنان امام شافعي و امام ابوحنيفه؛ توجه به جايگاه كميل 

به عنوان صاحب سّر امام علي(ع).
4. وى بر اين باور است كه اختالفات ائمه مجتهد از هواى 
نفس است. وى طعن زبانى، تعصب جاهالنه مذهبى و غلو 
را در بين همه مذاهب ناروا مى داند و درمان آنها را پيروى 

از سخنان پيامبر اكرم(ص) برمى شمارد.
5. وى در مباحث و مسائل فقهى، تقيد و تعصبى به پيروى 
از فقه خاصى نداشته و زمانى كه درمى يافته است كه فالن 
ــئله، ديدگاه مستدل تر و صحيح ترى دارد،  فقه در يك مس
ــت. مثل استفاده از فقه  ــفارش مى كرده اس به آن عمل و س

جعفرى و حرام دانستن خوردن گوشت خرگوش.
ــان، در هر فرصتى از  ــا نفوذ خود در دربار ايلخان 6. او ب
ــنتهاى وى در برابر مبلغان  ــالم و پيامبر(ص) و س آيين اس
ــد مرام خود را در بين  ــى دفاع مى كرد، تا آنها نتوانن بوداي
حاكمان سست اعتقاد گسترش دهند؛ زيرا بر اين باور بود 
كه مغوالن بر پايه شريعت محمدى(ص) حكومت نمى كنند 

و موجب خرابى عالم اسالم مى شوند.

1. قرآن كريم.
ــد بن هبة اهللا، جلوه تاريخ در  2. ابن ابى الحديد، عبدالحمي
ــرح نهج البالغه، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، تهران،  ش

نشر نى، 1367ش.
3. ابن بطوطه، محمد بن عبداهللا، سفرنامه، ترجمه محمدعلى 

موحد، تهران، آگاه، 1376ش.
ــره، دارالكتاب مصرى،  ــنن ابن ماجه، قاه ــه، س 4. ابن ماج

بى تا.
ــافعيه، تصحيح: حافظ عبدالعليم  ــنوي، طبقات الش 5. اس

خان، بيروت، دارالندوة الجديدة، 1407ق.
6. جامى، عبدالرحمن، نفحات االنس من حضرات القدس، 
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