رضا استادی

حاج شیخ غالمرضا یزدی
و کتاب مفتاح علوم القرآن او
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حاج شیخ غالمرضا یزدی و کتاب مفتاح علوم القرآن او
رضا استادی
چکیــده :نوشــتار حاضــر متــن ســخنرانی اســت کــه توســط نویســنده در اردیبهشــت ســال
 1397در بزرگداشــت حــاج شــیخ غالمرضــا یــزدی در یــزد ایــراد شــده اســت .وی پــس از بیــان
زندگــی نامــه مختصــر و تألیفــات غالمرضــا یــزدی ،بــا تمرکــز بــر کتــاب مفتــاح علــوم القــرآن او،
بــه محتــوای آن اشــاره مــی کنــد.
کلیدواژه ها :غالمرضا یزدی ،مفتاح علوم القرآن.
احلاج الشيخ غالم رضا اليزدي وكتابه مفتاح علوم القرآن
ُ
رضا األستاذي

اخلالصــة :املقــال احلايل هو ّ
نــص الكلمة اليت ألقاها الكاتب ُيف أوائل ســنة
ّ
احلاج الشيخ غالم رضا اليزدي الذي أقمي يف مدينة
 2018م يف حفل تكرمي
ّ
اإليرانية.
يزد

ســيرة خمتصرة للشــيخ غالم رضا اليزدي مع
يبدأ الكاتب كلمته باســتعراض
ٍ
ً
ّ
تعــداد تأليفاتــهّ ،مث يركــز كالمــه عىل كتــاب مفتاح علــوم القرآن مشــيرا إىل
مضامينه وحمتو ياته.
ّ
األساسية :غالم رضا اليزدي ،مفتاح علوم القرآن.
املفردات

Haj Sheikh Gholāmreza Yazdi and His Miftāh
Oloom ol-Qur›an
By: Reza Ostādi
Abstract: The present article is the text of a
speech delivered by the author in May of 2018 at
the commemoration of Haj Sheikh Gholāmreza
Yazdi in Yazd. After presenting a short biography
of Gholāmreza Yazdi and mentioning his works,
he focuses on Miftāh Oloom ol-Qur›an, and talks
about its content.
Key words: Gholāmreza Yazdi, Miftāh Oloom olQur›an.

حاج شیخ غالمرضا یزدی و کتاب
1
مفتاح علوم القرآن او

رضا استادی

در ســال  ۱۲۹۵قمــری در مشــهد مقــدس به دنیا آمــد و در ســال  ۱۳۰۵تحصیل علوم دینــی را در حوزه علمیه
مشــهد آغاز و تا  ۵ســال مقدمات را با حضور در درس اســاتید آنجا و بهویژه شــیخ محمد فاضل بسطامی که
در ادبیات مهارت بسزایی داشت به پایان رساند .شیخ غالمرضا درباره این استاد مینویسد:
اوایــل بلــوغ مشــغول بــه تحصیــل علوم صــرف و نحو شــدم و عمــده اســتادم در علوم ادبیــه ،عمــدة االدباء و
الفضالء شیخ محمد الملقب بالفاضل البسطامی نوراهلل مرقده بود.
در سال  ۱۳۱۴برای تکمیل تحصیل به حوزه اصفهان رفت و مدت  ۵سال هم در اصفهان از اساتیدی بزرگ
مانند سیدمحمدباقر درچهای ،آخوند کاشانی و شیخ عبدالکریم گزی صاحب کتاب تذکرة القبور بهره برد.
درباره مرحوم درچهای مینویسند:
عمده اشتغال حاج شیخ غالمرضا در فقه و اصول نزد سید اجل العالم الفحاص البحاث
سیدمحمدباقر درچهای اصفهانی بود.
سپس به حوزه علمیه نجف اشرف هجرت و پنج سال هم در آن حوزه مبارکه از اساطین و فقهای بزرگ آنجا
ماننــد حاج میرزاحســین حاج میرزاخلیل ،ســیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی صاحب عــروة الوثقی ،آخوند
مالمحمدکاظــم خراســانی صاحــب کفایة االصول و شــیخ هــادی تهرانی صاحــب تألیفات فراوان اســتفاده
کــرد .اســتاد فلســفه و عرفــان او هــم مرحــوم شــیخ محمدباقــر شــیرازی اصطهباناتی بــود که حاج شــیخ به او
عشــق میورزید و در ســال  ۱۳۲۵در ّ
معیت آن بزرگوار از نجف به شــیراز و سپس یزد مراجعت نمود (.مرحوم
اصطهباناتی در شیراز به دست اشرار شهید شده است)
ً
آنطور که از کتاب ارجمند تندیس پارســایی برمیآید ،آن بزرگوار جمعا از بیش از  ۲۰اســتاد در ادبیات ،فقه،
اصول ،فلسفه و عرفان در سه حوزه مشهد ،اصفهان و نجف استفاده کرده و برخی گویند در یزد هم در درس
فقیه بزرگوار سیدعلی مدرسی لبخندقی حاضر میشده است.
پس از مراجعت از نجف اشرف در سال  ۱۳۲۵تا پایان عمر  ۸۳ساله خود مدت  ۵۸سال جز در مواردی که
به مسافرت رفته بود ،در یزد و حوزه علمیه یزد به خدمات علمی و تبلیغی خود و نیز تقویت حوزه علمیه یزد
و تربیت شاگردان اشتغال داشته است.

در حــوزه علمیــه یــزد این کتابها را تدریس کرده :شــرح باب حادی عشــر فاضل مقداد در علم کالم ،شــرح
لمعه شــهید ثانی و مکاســب شــیخ انصــاری در فقه ،قوانین میــرزای قمی در اصول فقه ،شــرح تجرید عالمه
حلی در کالم ،شرح منظومه سبزواری در فلسفه و تفسیر صافی فیض کاشانی و شاید کتابهای دیگر.
در کتــاب تندیــس پارســایی نــام ســیوچند نفر از شــا گردان او یاد شــده که در میــان آنها چهرههــای علمی و
اخالقــی دیــده میشــود و ایــن بهترین دلیل اســت بر مراتــب علمی حاج شــیخ و اینکه از عهــده تدریس این
 .1در اردیبهشت سال  ۹۷بزرگداشتی برای حاج شیخ در یزد انجام شد و این مقاله سخنرانی اینجانب در آن محفل است.
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کتابها برمیآمده است.

مباحثی مانند نســخ ،متشــابه ،عدم تحریف قرآن و مانند آنهاســت

تألیفات
از حاج شیخ فقط  ۵اثر مکتوب در دست است:
 .1ترجمــه نمــاز که در ســال  ۱۳۶۹نگاشــته شــده و چــاپ اول آن در

گفته میشود.

ســال  ۱۳۷۰توســط چاپخانه گلبهار یزد انجام شده .در دیباچه این

 .2تألیف این کتاب در سالهای  ۱۳۶۱تا  ۱۳۶۵که مؤلف ۷۰ساله
ً
بوده انجام شده است و ظاهرا چون بنای تدبر و تفکر در آیات بوده،

اثــر که فقط ترجمه نماز نیســت ،بلکه شــامل مطالــب مهمی درباره

نه نقل از این و آن ،این قدر طول کشیده است.

نماز اســت ،مرحوم حاج شیخ احمد علومی که از علمای بزرگ یزد
بوده مینویسد:
تام در آن ّ
از خواننــدگان تقاضا میشــود با قلبی پا ک و توجهــی ّ
تأمل
نمایند و از ســادگی عبارت آن ،آزادگی از هواهای نفســانی را جویند
 ...و گاه و بیگاه به مطالعه آن بپردازند . ...

 .3پــس از انجــام ایــن تألیــف ۱۳ ،ســال در قیــد حیــات بــوده و در
مقدمه نوشتهاند:
در شــعبان  ۱۳۶۱از خدای متعال خواســتم توفیق تفســیری به زبان
مأنوس اهل زمان خودم پیدا کنم.
پس چرا تفسیر را ننوشته و به این مقدمه اکتفا کرده است؟

 .2ســی بحــث در اصــول دیــن کــه در ســال  ۱۳۶۴نگاشــته شــده و
ً
همان ســال هم چاپ شــده .ظاهرا مقصود ایشان از این اثر استفاده

برخــی از شــاگردان او میگوینــد :از ایشــان پرســیدم که چرا تفســیر را

جوانان بوده است.

ادامــه نمیدهیــد؟ فرمودنــد :چــون دیــدم عالمــه طباطبایــی در قــم

 .3رساله در طلب و اراده که هنوز چاپ نشده است.
 .4هدایــة المسترشــدین در آداب و اســرار نمــاز و مباحــث عقیدتی
و عرفانــی .ایــن کتــاب تقریــر درس اســتادش شــیخ محمدباقــر

مشغول تفسیر المیزان است از ادامه کار منصرف شدم.
البتــه در ایــن مقدمــه از حدود  ۵۰۰آیه بهره برده شــده و به یک معنی
تفسیر شده است.

اصطهباناتــی شــهید اســت با نثری بســیار زیبــا که میتوانــد کتاب

از مرحــوم آی ـتاهلل خاتمــی یــزدی نقل شــده کــه حاج شــیخ به همه

درســی حوزههای علمیه باشــد .این کتاب هم که تألیفش در ســال

طــاب نســخهای از ایــن کتــاب داده بود .برخــی نزد ایشــان آمدند و

 ۱۳۳۴بوده ـ یعنی هشــت ســال بعد از شــهادت استادش نگاشته و

گفتنــد کســی نمیتوانــد از این کتاب کــه در آن مطالبی از فلســفه و

تنظیم شده ـ در سال  ۱۳۸۴شمسی به چاپ رسیده است.

عرفان است استفاده کند .شما یک درس از عرفان بگذارید تا ما با

 .5کتاب مفتاح علوم القرآن که مورد بحث این مقاله است.

این اصطالحات آشنا شویم.
و اینکــه بعــد از ایــن کتــاب دو کتــاب دیگر ایشــان به طوری نوشــته

مفتاح علوم القرآن
ایــن کتــاب در  ۴۰۶صفحــه وزیری در ســال  ۱۳۶۵قمــری در کرمان
چاپ و در ســال  ۱۳۸۲در  ۴۱۶صفحه وزیری در یزد تجدید چاپ
شده است.
 .1مؤلف در پایان مقدمه این کتاب نوشته است:

نامیــده شــد ایــن مقدمه [تفســیر] بــه مفتــاح علوم
القرآن.

شده که برای عموم قابل فهم و استفاده است .شاید به همین دلیل
بوده است.
 .4تفســیرهایی که ما داریم از تبیان شــیخ طوســی تا المیزان عالمه
ً
طباطبایــی و تفســیر صافــی فیض که ظاهرا بیشــتر مــورد توجه حاج
شــیخ بــوده و آن را تدر یــس میکــرده ،همــه این طور اســت کــه آیه را
ً
مطــرح میکننــد و نگاهــی بــه آنچــه قبــا در کتابهای تفســیر آمده
دارند و نیز نگاهی به روایات ذیل هر آیه و خودشــان هم ّ
تدبر و دقتی

ً
ظاهــرا مقصــود ایشــان کلید فهم محتــوای قرآن مجیــد در ذیل بیان

کرده و نتیجه میگیرند ،اما این کتاب حاج شــیخ این طور نیســت؛

مباحثی کلی مثل فقر ،تقوا ،هدایت ،فطرت ،توحید و شرک و امثال

چون در مقدمه مینویسد:

اینها است .چون علوم قرآن در اصطالح علمای تفسیر بر این کتاب

ً
در مــدت چهارســال تقریبــا یــک مقدمــه بــرای تفســیر نوشــتم ،نه به

که تفســیر و شــرح محتوای آیات قرآن اســت اطالق نمیشــود ،بلکه
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اثنا عشــر(علیهم الســام شــکراهلل مســاعیهم)؛ زیرا که هر یک از آنها

آنچــه از اقــام شــریفه آنها افتاده بنویســم و آنچه در این اوراق اســت

خدمــت خــود را اظهــار داشــته و طالبیــن باید به تفاســیر آنهــا رجوع

از سابقین وسائلش به ما رسیده و الفضل لمن تقدم ولی احقر چون

نموده و حقوقشان محفوظ باشد.

از علت تراخمی که چشمم به آن علیل شده که متجاوز از  ۳۰سال
اســت مبتال هســتم ،نتوانســتم بــه کتب علمای اســام رجــوع کنم،

در جای دیگر مینویسد:

بحمدهلل موفق شــدم و مقدمهای برای تفســیر قرآن
نوشــتم ،نه به مســلک مفسران عظام از اهل سنت
و جماعــت و از امامیــه ،بلکــه بر مســلک قــرآن که
از اول تــا آخر بــا بیانات مختلف بنــیآدم را متوجه

قناعت کردم به مبدأ علوم اســامی که قرآن اســت و انواری از قرآن از
خــاق عالم به برکت قرآن افاضه شــد کــه بعضی به یادم آمد در این
اوراق گذاشتم و آنچه خدا نخواست آمد و رفت.
نیز مینویسد:

بــه فطریــات خودشــان مینمایــد و همین مســلک

از خــدا خواســتارم توفیــق نظرکننــدگان در ایــن

از پیغمبــران و اوصیای آنها(علیهم الســام) به ما

کتــاب را کــه نظر به حقارت راقــم نکنند ،بلکه نظر

رسیده است.

به وسعت رحمت الهی کنند که قادر است بر قلم

 .5در تفســیر حــدود  ۵۰۰آیــه که مطرح شــده (البته تکــرار هم دارد)،
فقــط  ۱۵۰روایــت نقــل شــده و کل کتابهایــی کــه نــام برده شــده و
مختصر مطلبی از آنها یاد شده اینها است:

اضعــف الطالبین علم ،آنچه وســیله هدایت بشــر
به ســوی توحید و نبوت و عود به ســوی عالم قرب
الهــی و فوز بــه درجات نعیم و خالصــی از درکات
جحیم هست جاری سازد.

 .1تفسیر ابوالفتوح رازی
 .2تفسیر مجمع البیان

استدعا دارم از کسی که به این اوراق رجوع میکند

 .3تفسیر زوارهای استاد صاحب منهج

بــه نظــره اولی قناعــت نکند و به حقــارت احقر هم

 .4تفسیر مالصدرا

نظــر نکنــد که رحمــت الهــی بینهایت اســت و از

 .5مفاتیح الغیب مالصدرا

برای پس ـتترین آدمیان ممکن اســت لطف الهی

 .6تفسیر صافی

شامل شود و به باالتر مقامی نائل شود.

 .7تفسیر اصفی

 .7هــدف کتــاب راهنمایــی به فطرت اســت .به این عبــارات که از

 .8تفسیر برهان

کتاب انتخاب شده توجه کنید:

 .9قرآن مولوی

 .10کافی

تسوید این اوراق برای این است که ثابت شود که قرآن مذکر انسان

 .11تهذیب

اســت به ســوی فطریات خودش؛ چنانکه در ســوره قمر چهار مرتبه
َّ
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ ّ ْ َ ْ
لذك ِر ف َهل ِم ْن ُمد ِك ٍر».
میفرماید« :و لقد يسرنا القر 
آن ِل ِ

 .12مناقب
 .13اربعین شیخ بهایی

پیغمبــران خدا هم آدمیــان را متوجه فطرت خودشــان مینمایند .از
َ ّ
َّ َ ْ
این جهت اســت که میفرماید«ِ :إنما أن َت ُمذ ِك ٌر»؛ یعنی تو یادآورنده
هستی بشر را به سوی فطریات و وجدانیات خودشان.

 .14کلمات مکنونه فیض
 .15بحاراالنوار
 .16االنوار البهیه قمی
 .17منتهی االمال قمی

بنــای مــا در این اوراق بر این اســت که از زبان مأنــوس بیرون نرویم و

 .18روح االسالم

شــرعیات را با فطریات در کلیات آنها مطابق نماییم و جزئیات را از

 .19شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید

صاحب شرع اخذ کنیم.

 .20ناسخ جلد سوم

از آیه سوره مبارکه یاسین الم اعهد برمیآید که همچنان که دوستی

 .6حاج شیخ میخواسته نوآوری کند؛ چون یکجا مینویسد:
بنــای احقــر بــر این اســت که تــا بشــود حقوق بــزرگان محفــوظ ماند.

خــدا فطــری اســت ،کمــال حاجت به طاعــت او هم فطری اســت و
دشــمنی شــیطان هم در فطرت هویدا اســت و این استفهام انکاری
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نظریه فطریبودن است.
آیه «الم اعهد الیکم یا بنیآدم».
این همان عهد فطری اســت .اگر فطری نبود محبت به خالق ،اینگونه ســؤال به طور انکاری معنی نداشــت
همان عهد الست هم فطری است.
«افحسبتم انما خلقناکم عبثا».
اگر الزمه قول به فطرت اعتقاد به حکمت الهی در خلقت آدمی و رجوع او به سوی خدا نبود ،اینگونه پرسش
از تمام بشر خصوص اهل غفلت به طور سرزنشنمودن از حکیم علی االطالق روا نبود.
«و من اظلم ممن ذکر بآیات ربهم ثم اعرض عنها»
یشــود .یکی آنکه قبح
در این آیه مبارکه نکاتی اســت .بعضی از آنها که به فهم ناچیز ما نزدیک شــده بیان م 
ســتم بــه نفــس خود فطری اســت؛ زیرا انکار به طور اســتفهام و پرســش در زبان عرب ،بلکه کلیــه اهل زبان و
بیان درســت نیاید ،مگر با فطریبودن زشــتی آن چیزی که بر او انکار شــده و همینجور هســت چون محبت
به خود فطری است.
بــودن روز قیامــت برای آدمی ثابت اســت به دو بیــان فطری؛ یکی از طرف معرفت بــر وحدانیت خدا و دوم از
سعه رحمت بیمنتهای خدا.
هــر گاه بــه حکــم فطرت علم و حکمت خدا را احراز کردیم ،میدانیم که پیغمبر(صلی اهلل علیه و آله) از دنیا
نمیرود ،مگر اینکه از جانب خدا برای خلق ّ
معین کند کســی را که به علم خدا عالم اســت و به همان علم
است عمل او از امر و نهی.
اگــر رجــوع نمایــی به فطرت خودت که شــهادت میدهــد بر اینکه قــدرت الهی حد ندارد ،یقیــن میکنی که
هر صعب و مشــکلی در مقابل قدرت الهی آســان اســت و ناتوانی خودش و ســایر مخلوق هم وجدانی فطری
است.
ولی این دانســتن فطری به طور اجمال اســت .به علم بســیاری از بیفکریهای بشــر ندارند و از این جهت از
علم فطری به خدا هم محروماند.
حقیقت علم و تمام کماالت جز ذات خدای متعال نیســت و راه رســیدن به آن فطرت خود آدمی اســت ،در
صورتی که حجاب وســائط و اســباب مانع نباشــد .لذا کســی که از غیر خدا همیشــه مأیوس اســت ،با خدا
ً
دائما مأنوس میباشــد و کســی که گرفتار مؤثردانســتن وســایل و اســباب اســت ،وقتی از آنها مأیوس شد ،آن
وقت به فطرت خودش خدا را به یگانگی میبیند و میخواند چنانچه خالق متعال در آیه شــریفه  ۶۵ســوره
عنکبوت فرموده« :و اذا رکبوا فی الفلک دعوا اهلل مخلصین له الدین».
خــدا را در حالــی کــه دیــن خــود را بــرای خــدا خالصکنندهانــد ،چــون در آن حــال از تمامــی خلــق مأیــوس
میباشند .پس در آن حال بستگی از همه چیز جز خدای واحد قطع میشود.
و پیامبران و اوصیای آنان مردم را به فطرت برمیگردانند و توحید و یگانهپرستی فطری بشر است.
خداوند از هر جهت واجب الوجود اســت؛ یعنی دانا اســت به حقیقت دانایی و توانا اســت به تمام توانایی و
زنده است به حقیقت زندگی و همیشه بوده و خواهد بود ،بینیاز به ذات و بندهنواز به صرف بینیاز یاش.
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امــا شــرح فطریبودن دوم که احتیاج به وســایل تکمیــل (یعنی پیامبران و امامان) باشــد .پس بدان که چون
خدا را به تمامیت جمال و جالل شناختی ،میدانی که تو را بیحکمت و مصلحت نیافریده و آن مصلحت
هم به خود تو (نه به او) برمیگردد .در فطرت آدمی مقرر داشــته که هر جاهلی به عالم رجوع نماید و باید بشــر
را بــه دو قســم خلــق کنــد .بعضی را عقــل کامل دهد که آنها را به ســوی خدا داللت کند و بعضــی را در ابتدا
خلقــت ناقــص العقــل ،ولی به انــدازهای به آنها عقل و تمیز بدهــد که بفهمند دانا مثل نادان نیســت و نادان
باید به دانا رجوع کند.
ّ
امــا چــون دانایــی غیــر خدا را فطــرت آدمی تصدیق نمیکند و جهالت انســانها به حدی اســت کــه غافل از
نادانــی خــود هســتند و میخواهنــد خــود را دانــا جلــوه دهند و از ایــن جهت بســیاری از دیگــران را هم گمراه
میکنند .پس در خیرخواهی خدای متعال الزم است که برای آنهایی که عقل کامل به آنها نداده ،اشخاصی
را خلق کند که دارای علم و اخالق حمیده باشند و جاهالن را به سوی علم برگردانند.
گفتیم که پیامبران الهی میخواهند مردم را به فطرت خود برگردانند .ما هم باید به آنان ّ
تأسی کرده از فطرت
خود مبدأ و معاد و نیاز به پیامبر و امام را اثبات کنیم .پس میگوییم دو چیز فطری ما است:
اول اینکه نیاز به مبدأ در اصل وجود و حفظ و بقاء آن و دادن آنچه به آن محتاجیم فطری ما است.
دوم اینکــه نیــاز به آن کســانی که ما را به ســر حد کمال و عزت و غنا برســانند ،یعنی پیامبــران الهی فطری ما
است.
امــا اول چــون بــه خــود نظر میکنیــم ،میبینیم نبودهایم و بود شــدهایم و اگــر مالحظه نماییم حــاالت آینده ما
هــم نســبت بــه گذشــته نبوده اســت و بود میشــود و این به حکــم فطرت از نبود ،بودشــدن ممتنع اســت .آیا
نمیبینیــد هیــچ حیوانــی برای چریدن به ســوی بیابــان بیگناه نمیرود و برای آشــامیدن آب به ســوی جوی
خشک نمیرود و این است مفاد کالم دانایان :فاقد شیء معطی شیء نیست.
خشک ابری که بود ز آب تهی کی تـواند که کند آب دهی
قطعه ابری که بـــود زآب تهی ناید از وی صفت آبدهی
آری محتاجیم در هستی خود به کسی که حقیقت هستی است که هیچ نیستی در او راه ندارد و او را واجب
الوجود بالذات مینامند.
راه رســیدن به خدای متعال فطرت خود آدمی اســت؛ در صورتی که حجاب وســائط و اســباب جلوگیر و مانع
ً
نباشــد و لذا کســی که از غیر خدا همیشــه مأیوس اســت ،با خدا دائما مأنوس اســت .کســی که گرفتار خیال
مؤثربــودن وســایل و اســباب اســت ،وقتــی کــه از آنهــا مأیوس شــد ،آن وقت به فطــرت خود خدا را بــه یگانگی
میبیند و میخواند و پیغمبران و اوصیای آنها مردم را به سوی فطرت برمیگردانند و توحید ،فطری بشر است.
مــا هــم ّ
تأســی به رســل الهیــه میکنیــم و از فطرت خــود اثبات توحیــد و معاد و حاجــت به رســل مینماییم.
پــس میگوییــم :دو چیــز فطــری مــا اســت :اول حاجت به مبــدأ در اصل وجــود و حفــظ آن و دادن آنچه به آن
محتاجیم .دوم حاجت به آن کســانی که ما را به ســر حد کمال عزت و غنا برســانند و آنان پیامبران(علیهم
السالم) هستند.
بدتریــن دردهــای آدمــی نادانــی اســت و دوای آن منحصــر در علم اســت و حقیقت علم از خدا اســت که به
ذات دانا اســت و هر کس خدا به او علم داده خیر بســیار به او داده و هر کس علم ندارد باید به آنکه خدا به
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او علم داده رجوع کند و فطرت بشــر هم بهتر گواهی اســت؛ چون هر
ً
ً
که را نادان گویی فطرتا و وجدانا متأذی میشود و هر که را دانا گفتی
ً
وجدانا شاد میشود.

هر چه غیر خدا اســت دارای یک معنی و یک هســتی است و معنی
ّ
با هســتی دو چیز اســت؛ چنانچه حکما گفتهانــد« :کل ممکن زوج

مــدح و ّ
ذم نــوع بشــر بــه همیــن دو راجــع اســت .پــس دانســتی کــه

ترکیبــی»؛ یعنــی هر چه غیر خدای یگانــه ،واجبالوجود بالذات که

امالرذائل نسبت به نوع بشر جهل است و امالفضائل علم است.

تمام کماالت عین ذات یگانه او اســت جفت اســت و ترکیب دارد

اگــر کســی در ایــن اوراق تکــرار نظــر و اعمال قــوه فطریــه بنماید امید
اســت وجدانــی او شــود کــه هــر خیــری بــه جــای خویش نیکوســت
ً
است ،نه به غیر جای خود ،مثال زهر در جای خود دوا است و دوای
بیجا زهر است.

از یک معنی که این صفت دارد دارای هستی است.
آنچــه در فهــم تــو آید کــه من آنم نه مــن آنم/آنچه در خاطــرت آید که
چنانم نه چنانم
محمد ّ
مضمــون کالم امــام به حق ناطق جعفر بــن ّ
الصادق(علیهما
ّ
ّ
الســام)« :کلمــا میزتمــوه بأوهامکــم فــی ادق معانیــه فهــو مخلــوق

و نیز در یکجا مینویسد:
از اول ایــن اوراق تــا بــه اینجا به قــدر کفایت از برای کســی که رجوع
بــه این اوراق نماید و رجــوع به این اوراق را مکرر کند ،احتیاج عامه
بشــر بــه علــم خدایی برای نفع و ضــرر خودش واضح میشــود و این
منحصر است به وحی و الهام و اعالم الهی.
 .1چون حاج شــیخ اهل فلســفه و عرفان بوده در این کتاب مکرر به
ً
برخی از مســائل و قواعد آن اشــاره دارد و ظاهرا همین موجب شــده
که برخی بگویند خواننده این کتاب باید با فلسفه و عرفان آشنایی
داشته باشد.

مثلکــم مــردود الیکم»؛ یعنی هر قــدر فکر کنید و بــه اوهام خود خدا
را بشناســید و معین کنید پس آن معین شده شما ،آفریده وهم شما
غیر
است به خالقیتی که خدا به اوهام شما داده و مخلوق مخلوق ِ
خالق خالق است.
ِ
جواهــر پنــج اســت دو مجــرد و ســه مــادی مجــرد ،یعنی محتــاج به
مادهای نیست در هستی خودش.
ُ
و اما اعراض پس نه قسم است.
بعــد از صــدور جواهــر و اعــراض از مبــدأ بــه تمــام اقســام آنهــا یــک

مناسب است مواردی از عبارات حاج شیخ نقل شود:
از برای روح آدمی دو قوه است :قوه عاقله و قوه عامله و به زبان دیگر

ترکیباتی در عالم خلق پیدا شود نسبت به عالم مادیات که تعبیر از
جمله آنها شده به موالید ثالثه.

عقل نظری و عقل عملی .هر گاه روح به درک کلیات دانا شــد عقل

بر حســب قواعد حکمت از اهل استدالل آنها را مشائیس میگویند

نظری میشود و هر گاه به جزئیات توجه نمود که از عداوت غضب

اتبــاع ارســطاطالیس حکیــم و از اهــل اشــراق کــه از افالطــون بهــره

و از محبت شهوت حاصل میشود عقل عملی میشود.

دارند و شــیخ شــهابالدین ســهروردی تکمیل کــرده و آنها عالوه بر

چــون در حکمــت ثابت شــد کــه علت محدثــه همان علــت مبقیه
اســت و ممکــن الوجــود کــه مخلوقــات هســتند بــه تمــام لــوازم و
عوارضشان از خدا هستی یافتهاند و نگهدار همه ایشان خدا است.
حــدوث هدایــت از خدا اســت و دوام و ثبات آن هم از خدا اســت و
هم درباره پیامبر(صلی اهلل علیه و آله) و هم برای امت.
به زبان اهل حکمت عاقل با معقول بالذات متحد میباشند و این
مطلــب را فرفوریــوس حکیــم قائــل شــده و صدرالمتألهین شــیرازی
توضیح داده و با شرع کمال سازش را دارد و در ّ
طی مطالب ما بسیار
بینام و نشان بیان شده است و نفس انسانی اگر عالم باشد با علم
یکی است و او را عاقل مینامیم و اگر با جهل یکی شد ،او را جاهل
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اســتدالل به ریاضیــات و مجاهدات صفای باطــن تحصیل کرده و
مطلب افالطون را تکمیل کرده.
اهل معرفت این را قوس نزول مینامند؛ یعنی به ترتیب از اشرف که
ارواح است خلق شد تا فقیرتر ممکنات که آدم است.
آدمی خاتمه قوس نزول بود و فاتحه قوس صعود و مخلوقی مثل آدم
ترقی و تنزل فاحش ندارد.
عقل و هیولی و مادة المواد و محتمل بالقوه صورت جسمیه.
العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة
هویت مطلقه مخصوص به او است
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قل هو اهلل احد ،یعنی بگو او که اشاره به صرف ذات و غیب الغیوب

اســت؛ یعنــی چنانکه اگر کســی در دریای بیســاحل و تاریک وارد

و مقام کنز مخفی است؛ همان او که هویت مطلقه باشد اهلل است.

شــود نــه ســاحل ببینــد و نــه کشــتی جــز هال کت چیــزی نــدارد و هر
کــس وارد فهمیــدن حکمت کارهای خدا شــود ،چــون حکمت آنها

اهلل خبر هو واحد خبر بعد از خبر است.

نامتناهی است ،جز زیادی حیرت برایش چیزی نیست.

از ایــن اســت که لفظ هو مقصود از آن خدا اســت؛ چــون غیر خدا از
خود هویتی ندارد.

 .1نظر حاج شیخ به فلسفه
دو تن از فضال :برای آموختن فلســفه خدمت حاج شــیخ رفتیم ،اما

مراتب علم از حســیات به عقلیات از شــهادت به غیب از شــخص

ایشــان ســفارش کرد هر چه میتوانید احادیــث آل محمد(صلی اهلل

به نوع.

علیه و آله) را بخوانید.

در کالم فیثاغورث اســت و او از آنها اســت که از انبیا استفاده علوم

یکــی از تالمیــذ :بعــد از مدتــی درس شــرح منظومــه را تعطیــل کرد تا

کرده:

تعدادی از شــاگردان که استعدادشان کم بود بروند ،چون میترسید

ك و افعالــك و افكارك و ســتظهر لك من كل
انــك ســتعارض بأقوالــ 

خوب یاد نگیرند و بعد مشکالتی پیش آید.

حركــة فكرية او قولية او عملية صور روحانية و جســمانية فان كانت

نوشــتهاند شــهید مطهــری از ایشــان درس معقــول خواســت ،گفت:

الحركــة غضبية شــهوية صــارت مادة لشــيطان يؤذيك فــي حياتك

«اگر فقه بخواهید میگویم».

و يحجبــك عــن مالقاة النــور بعد وفاتــك و ان كانــت الحركة عقلية

ً
یکجــا ظاهرا با اشــاره به صاحــب کفایة االصول و یا شــخص دیگر

صارت ملكا تلتذ بمنادمته في دنياك و تهتدى بنوره في أخراك الى
جوار اهّلل و كرامته.

مینویسد:
بعضــی فضــا منتهــی میکننــد اختیار را بــه لوازم

پس از مطلبی گوید:

ماهیات اشــخاص و میگویند ذاتی اســت و ذاتی
معلــل نیســت  ...و این جــواب ثواب نیســت و در

و آنها را شیخ اشراق ارباب انواع نامیده و در زبان ارباب شرایع الهیه

محل خود ثابت شده که ماهیات حدود وجودات

و معلمین بشر از جانب خدا مالئکه نام برده شدهاند.

هستند ...

ما عدمهاییم هستیها نما

و نیز مینویسد:

تو وجود مطلق هستی ما

امثال آن) همه در دار تکلیف است و ظواهر اخبار
میثــاق و عالــم ذر و بعضــی از آیــات ّ
مؤول اســت؛

معنــی ایــن شــعر این اســت که ما و مــن و مرد و زن و آســمان و زمین
همــه اعتباراتــی اســت کــه در مقــام تمیــز ماهــا درک میکنیــم و این

چون با بعثت رســل و بودن ثواب و عقاب درســت

معانی را حدود وجودها میدانند اهل تحقیق.
حکیم علی االطالق واجب نمیکند از برای عموم بشر به طور عموم
اطاعت کســی را که مقام طهارت قلبی و درســت فهمی به او نداده
باشــد .پــس بایــد اولواالمر کســانی باشــند کــه خداونــد از کجفهمی
نگاهشان داشته و باید آن را پیامبر تبیین کند که تعیین گردد.
فعل منســوب به حق به اعتبار نســبت آن به حق در عظمت خارج
از فهم مخلوق است و لذا احدی از خلق نمیتواند به طور حقیقت
حکمت خلقت هیچ یک از افراد مخلوق را بفهمد و لذا امیرمؤمنان
بــه کمیــل و دیگــران میفرمــود وارد ّ
ســر تقدیــرات الهیــه نشــوید کــه
دریایــی اســت بیســاحل و تاریک و معلوم اســت این بیــان تمثیل

ّ
مــا مدلــل داشــتیم که ایــن عهدها (ألم أعهــد  ...و

نیاید.
 .2برخــی از نــکات جالــب و آموزنــده کــه در ضمــن مطالــب کتاب
آمده:
خداونــد همیشــه عقــل را در وجود انســان غالب بر جهل قــرار داده و
در خــارج وجودش حجت الهی غالب اســت بر شــبهات شــیطانی
و اینکــه در فراز آیه  ۱۱۴ســوره نســاء« :و لن یجعــل اهلل للکافرین علی
المرمنین ســبیال» ،یعنی هرگز خدا قرار نمیدهد از برای کفار بر اهل
ایمــان راهــی را مقصــود همین اســت کــه حجت آنها غالب اســت،
نه خودشــان به قوه بشــریت و این معنی کمال حکمت اســت برای
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اینکه امر جهاد ظاهری و باطنی در کار باشد.
فقه فهمیدن از روی تفکر است و لذا خدا را فقیه نگویند چون تفکر آنجا راه ندارد.
الیــوم اکملــت و آیــه تطهیــر برای اینکــه از قرآن حذف نکنند ،اینجــا (یعنی میان آیاتی که ربطــی به آن ندارد)
قرار گرفت.
«و سقاهم ربهم شرابا طهورا».
پروردگارشان به آنها آبی پا ککننده داد.
مصــداق ایــن آب در دنیــا همــان معرفت خــدا و پیامبــران و اوصیای مرضیین آنها(علیهم الســام) اســت و
درباره خاتم انبیا و اوصیای او(علیهم السالم) آیه تطهیر نازل شده است.
آیه اگرچه درباره اهلبیت طهارت است ،ولی شیعیان آنها هم به واسطه علم و عمل به آنها ملحق میشوند.
و بــرای دل رتبــهای عالیتــر از پا کــی نیســت و معنــی پاکی دل درس ـتفهمی اســت و حقیقت علــم و دانش
درستفهمی است و کجفهمی بدترین نادانی است.
آری ،بدترین دردهای آدمی نادانی اســت و دوای آن منحصر در علم اســت و حقیقت علم از خدا اســت که
ً
ذاتا دانا اســت و هر کس خدا به او علم داده خیر بســیار به او داده و هرکس علم ندارد باید به آنکه خدا به او
علم داده رجوع کند.
ً
فطــرت بشــر هــم بهتریــن گــواه اســت در خوبی و بــدی جهل؛ ز یــرا به هر کــس بگویی نــادان وجدانــا ناراحت
ً
وجدانا شاد میشود و مدح و ّ
ذم بشر به همین دو برمیگردد.
میشود و به هر کس بگویی دانا
اگــر بــه بیانــات مــا در این اوراق کســی انس گرفــت ،یقین میکنــد آیه  ۱۵۴ســوره بقــره «إ َّن َّالذيـ َـن َي ْك ُت ُم َ
ون ما
ِ
َ
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ولئك يلعنهم اهَّلل و يلعنهم الال ِعنون» ثابت
ِ
ِ
تاب أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
میکند لعنت را برای آنها که پوشاندند از اتباع خودشان آنچه را در قرآن برای اثبات والیت علی بن ابیطالب
و  ۱۱فرزندش(صلوات اهلل علیهم) خدا نازل کرده است.
و واجب نیســت که متمســکین به قرآن و ائمه معصومین(علیهم الســام) لعنت کنند پوشــانندگان فضایل
اهلبیــت را تــا آنکه تهییج عداوت میانه مســلمین شــود و تفرقه میان آنها پیدا شــود ،چنانکــه از اهالی حرم
خدا و رســول او(صلی اهلل و علیه و آله) اظهار عداوت نســبت به اخذکنندگان به قرآن و عترت که دو امانت
رسول خدا هستند پیدا نشده است.
«یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید».
با این آیه خدای متعال فقیربودن انسان را به تمامترین بیان به ما رسانده است.
در زبان عرب هر گاه خواســتند صفتی را به کســی اختصاص دهند ،نام او را جلو میاندازند و آن صفت را با
ً
الــف و الم ذکــر میکننــد .مثال میگویند :انت العالم ،یعنی علم مخصوص به توســت و علــم دیگران در برابر
علم تو نمایی ندارد.
بنابرایــن در آیــه شــریفه خدای متعال فرموده اســت :فقر به شــما انســانها اختصاص دارد؛ یعنــی فقر دیگران
ّ
نســبت به فقر شــما انســانها بســیار کمتر اســت به حدی که میتوان گفت فقیربودن مخصوص شماست و
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ّ
فقر تمام ممکنات در مقابل فقر شــما چیزی نیســت ،ولی با این حد از فقر انســانها را به کل غنا و بینیازی،
یعنی اهلل داللت کرده که فرمودن« :الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید».
اینکه میگویم فقر انسان از همه ممکنات بیشتر است ،چون خواستههای او از همه بیشتر است و همه چیز
را همیشــه میخواهــد .پــس بایــد به خــدا پناه برد که همه چیز را همیشــه دارد و محبت او بــه خلق خود ذاتی
است.
و تمامی رسل و فرستادگان خدای متعال برای شرح فقر آدمی و بینیازی و بندهنوازی او ،مبعوث به رسالت
و مأمور به بشارت و انذار شدهاند.
شرافت علم به شرافت معلوم باشد ،علم ّکناسی هم علم است .علم قمار هم علم است .خصوص شطرنج
کــه دربــاره آن کتــاب هم نوشــتهاند ،لکن معلومش که قمار اســت بدکاری اســت ،علم طبابت علم اســت و
چون موجب صحت بدن اســت خوب اســت .علم فقه خوب اســت ،اما علم به خدا و مالئکه و پیغمبران و
اوصیای آنها و روز قیامت بر سائر علوم مقدم است و اصل همه معرفت خدا است؛ زیرا هر شرافت که باشد
یا در اوست یا در پرتو شرافت او است.
محبت دنیا شــاخ و دم ندارد و به جمع اموال نیســت .هر کســی به چیزی دل بســته ،یکی به قبای پاره چنان
دل بسته که اگر از او گرفته شود ،کفر گوید.
عدالــت کــه شــرط میدانیــم در کســی که مرجع تقلید اســت ،نــه از جهت آن اســت که جز عادل اســتنباط
ً
احکام نتواند کرد ،بلکه از جهت این است که عالوه بر احتمال اشتباه در نقل فتوا احتمال میرود که عمدا
خالف رأی خود را نقل کند.
مجاهده با نفس به این باشد:
 .1موافقت با شریعت در جمیع کارها
 .2دورکردن صفات بد از باطن و آراستن به صفات خوب
 .3صرفنظر از غیر خدا و پشت پا به دنیازدن
 .4همیشه بداند که غیر خدای تعالی کس در عالم ّ
تصرفی ندارد و به حسب تکلیف خود عمل کند.
و این کاری به اجتهاد در احکام ندارد ،چه بســا کســی اجتهاد نموده ،ولی بیاعتقاد باشــد ،همانند علمای
باقی مذاهب و چهبسا شخص عامی سعی و کوشش و مواظبت کند آخر به جاهای بسیار بلند رسد.
کســی که بعضی از این مطالب [عرفانی] را از روی کتب یاد گرفته ،لکن نور یقین دل او را روشــن نســاخته و
خود اسیر شیطان است ،نشاید به او اعتماد نماید.
ّ
ّ
حجت(عجل اهلل تعالی فرجه) وصف آنها کرده به اینکه حافظان دین خود
بلکه از علمای حقه که حضرت
و مطیعان امر موالی خود و مخالفتکنندگان هوا و خواهش خود باشند.
[چند مطلب ثابت شد] اول آنکه مقصود حقیقی هر چیزی خدا است و غیر خدا مقصود موهومی است که
به مردن برای همه کشف میشود ،مگر آنهایی که پیش از مرگ بیدار شدند و به خدا رجوع نمودند.
دوم :دوری از حق به انانیت خود مغرورشدن است ،مثل شیطان.
سوم :برگشتن به حق به این است که خود را مالک خود نداند و بنده خدا بداند و اگر خود را بنده خدا نداند
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در این دوری و پستی جهالت بماند
[و کســی کــه از خــدا دور شــده] بــه خــودی خود ممکن نیســت برگــردد .بایــد به همراهی آن کســی باشــد که
خودیــت خــود را همیشــه از خدا بداند ،از این جهت مرتبه عصمت داشــته باشــد و آنهــا پیامبران و اوصیای
آنها علیهم السالم هستند ،و تعیین و شناختن این طور هدایتکنندگان ممکن نیست ،مگر از جانب خدا

2

از حاج شیخ بیاموزیم
آیتاهلل سیدمحمد محقق داماد نزد ایشان کتاب قوانین میرزای قمی را میخواند .استاد هنگامی که متوجه
این شاگرد از استعداد خاصی برخوردار است ،مقدمات هجرت او را به قم فراهم کرد.
از آیتاهلل داماد نقل شده :حاج شیخ خودش را نخواست ،با اینکه هر استادی اگر شاگرد خوب داشته باشد
سعی میکند که او را نگه دارد .او به فکر خود نبود ،به فکر مصلحت شاگرد و یا بگوییم مصلحت اسالم بود.
حاج شــیخ در ّ
ســن هفتادســالگی یا بیشــتر با همه عظمتی که حوزه یزد برای او قائل بود ،کتاب ســی درس
اصول عقاید را برای نواده خود که آن روز شاید پانزده سال هم نداشته تدریس میکرد.
او نماز بسیار میخواند .به او گفته شد چقدر نماز میخوانی؟ فرمود :نماز مرا رها نمیکند.
در مجلسی گفته شد :آیتاهلل حاج شیخ غالمرضا ،فرمود :تنها مرا شیخ بخوانید [نه آیتاهلل].
او در منبــر مســئله هــم میگفــت و بــه برخی از فضــا یا مســتمعان میفرمود :اگر اشــتباه گفتــم همانجا تذکر
دهید تا اصالح کنم؛ زیرا اگر بعد بگویید نمیتوانم همه مستمعان را جمع کنم و بگویم در بیان فالن مسئله
اشتباه کردهام.
به سادات احترام ویژهای میکرد.
بارها دیده شد که کسی میخواست دست او را ببوسد ،اما او امتناع میفرمود و اگر در این هنگام نگاهشان
به یکی از ســادات میافتاد به آن شــخص میگفت :دســت این سید را ببوس ،نه دست من را که خود را نوکر
سادات میدانم.

3

آری ،اگــر مــردم در یــک عالــم ّ
یشــود که او با کمــک عالقمندانــش به خدمات
تدیــن را لمــس کنند باعث م 
دنیوی و معنوی فراوان موفق شــود و نام او همواره به بزرگی بر ســر زبانها باشــد و حاج شیخ این چنین بود که
توانست منشأ خدمات فراوان شود که یکی از آنها احیای حوزه علمیه یزد بود.

 .2چهار مطلب اخیر از کتاب دیگر حاج شیخ نقل شد.
 .3به نقل از آیتاهلل وافی.
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