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چکیده
شیخ ابراهیم و شیخ احمد دو برادر از خاندان کفعمی در قررن نمرم و اوایر قررن
دهم هسرندد ررهرش شریخ ابرراهیم اسرر سرنی کا ری نردارد ا را ریتراان
اندیششهای کا ی او را از دیگر آسارش برشخصرا «المیرا ا سردی یری شرر
ا سماء الحسدی» بش دست آورد شیخ ابراهیم با بیان تاقیفی بادن اسرماء المری و
تبیین هماهدگی وحدت ذات المی برا کرررت ارفاته برش تاضری ارفات المری
پرداخنش است تاضیحاتی کش با تبیینهای عیلی سرللش قابر تیبیرس اسرت او
همهدین بر یالعشی آیریدش حکیمانشی خدای سبحان تاکید دارد شیخ احمرد
با تألیف « عارج ا یما إلی علم الکا » اندیششهای کا ری خراد را ارایرش کررد
است وی در تبیین سای اعنیرادی از اارا و قااعرد دییری و یلسرفی بمرر
ررینش و روش اسنداللی او بش اارت تلفییی و با اسرنفاد از عیر و نیر سرا ان
یاینش است بش ایناارت کش سند شدن یک سللشی کا ی یا بش عیر اسرته
یا بش نی ه و یا بش هر دو شیخ احمد با این الگرا دلیر هرر سرللش را اقا رش کررد
است او در بسیاری از سای اخنایی یران نکلمران و ییلسرایانه هرمرأی برا
نکلمان است
واژههای کلیدی :ابراهیم کفعمیه احمد کفعمریه روششداسری کا ریه روش
عیلیه روش نیلیه روش تلفییی

 .1استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.(soleimani@isca.ac.ir) ،
 .2دانش پژوه سطح  ،4مؤسسه آموزش عالی امام صادق .

شماره  ،106صفحه130 – 109 :

مقدمه
روششداسی کا ی با حاریت یک نکلمه بش دنبا تبیین جایگرا عیر و نیر در
اسندال های کا ی او است بانی عریتشداخنی و هسنیشداخنیِ این اسرندال هرا را
ارد بررسی قرار یدهده هگانگی ارائشی باحث و نحا ی برخرارد برا آراء و کاترا را
بش دست یآورد و در نمایته رتبشی نکلم ارد نظر از حیرث نراآوری در اندیشرشهرای
کا ی یا شر اندیششهای یر و یا اریا دارای اسر کا ی بادن را شخص یکدد
خاندان کفعمی در جب عا یکی از خانااد هایی است کرش عالمران برجسرنشای را
پروراند است در این یان شیخ تیی الدین ابراهیم بن علی و شیخ جمرا الردین احمرد
بن علی بش دلی آسارشان از جایگا ویژ ای برخاردارند نظر بش ایرنکرش دو بررادر از لحرا
یکری بش یکدیگر نزدیک هسندده در این تحییرسه روششداسری کا ری هرر دو در یرک
ناشنار ارد بررسی قرار ررینش است

 .1شخصیت و آثار
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شیخ تیی الدین ابراهیم بن علی کفعمری در سرا  328ق در کفرعیمراه قریرشای در
ناحیش شییفِ جب عا بش دنیا آ رد( 1حکریمه 1831ه  )1وی در عریری خراد هدرین
ناشنش است« :الکفعمی الداً اللایزی حنداً الجُبعی أباً الحارسی نسباً النیری لیبراً اا را ی
ذهباً» (کفعمیه ابراهیمه 1122ه  )1008کفعمی دساب بش کفرعیما ح تالرد شریخ
ابراهیم است لایزی دساب بش لایز روسنایی در جب عا است کش پدران شریخ اهر
آنجا بادند جبعی نیز دساب بش جبع است کش شیخ زین الدین علی پدر شریخ ابرراهیم
در این دییش ساکن شد و بعد از آن بش کفرعیما دنی شرد لیرا شریخ ابرراهیم تیری
الدین و ا ا ی ذها است (ا ینه 1108ه  )131 :2ترجمشنگاران در حس کفعمی هدرین
ناشنشاند :وی کش از اجای علمای ااحاب و از شاهیر یضاءه حردسان و ارلحاءِ برا ور ه
سیشه یاض ه ادیاه شاعره عابرد و زاهرد اسرته در دوران یانرش شرمید او و شرمید سرانی
زندری کرد است ایشان در اناا علا بش ویژ ادبیات عرب مرارت داشرنشه دارای تنبرع

 .1برخی اطالعات مهم درباره شیخ ابراهیم کفعمی چون تاریخ تولد ،تالیفات وی و محل دفن ایشنان از شنر
حال خود نوشتی در نسخهای از کتاب «حدیقة النفوس و حجلة العروس» کفعمی و یادداشت مالک نسنخه کنه
در کتابخانهی رئیس الکتاب استانبول نگهداری میشود ،به دست آمده است.
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رسنرد باد و کنا بسیاری در اخنیار داشنش است (همان ایددیه 1101ه  )21 :1خر
او نیز بسیار مناز باد است ( درسه 1831ه  )73 :1کفعمی در دوران تحصری خراد از
پدر خاد شیخ زین الدین علیه سید حسین بن ساعد حسریدی حرایری اراحا کنراب
«تحفة ا برار یی داقا ا ئمة ا طمار»ه سرید علری برن عبدالحسرین اسرای اراحا
کناب «ریع الما ة عن علیّ یی ترک اا ا ة»ه و شیخ زین الردین علری برن یران
نباطی بیاضی ااحا کناب «الصراط المسنییم الی سنحیی النیردیم» بمرر درد شرد
است (ا ینه 1108ه  )131 :2کفعمی دانشمددی پُر تالیف باد است بشطاری کش بریش
از شصت اسر برای او بر شمرد اند ( جمع الفکر ااسرا یه 1120ه  )220 :1رفنرش شرد
وی دتی در نجف اشرف اقا ت داشنشه و ضمن بمر ددی از کنرابهرای آسرنان قردس
علایه بسیاری از آسار خاد را در همان شمر تالیف کررد اسرت (ا رینه 1108ه )131 :2
در اواخر عمر نیز یریم کرربای علری شرد و در سرا  301قمرری در کرربای علری
دررذشت و طبس وایت خاد در همانجا بش خاک سپرد شد
ممترین آسار ایشان عبارت است از« :جُدرة ا ران الااقیرة و جدرة اایمران الباقیرة»
عروف بش صبا ِ کفعمیه «البلد ا ین و الدر الحصرین»ه «ارفا الصرفات یری شرر
دعاء السمات»ه «المیا ا سدی یی تفسیر ا سماء الحسدی»ه « جما الغرائرا و اضرا
الرغائا»ه «الفاائد الشریفة یی شر الصحیفة» و « حاسبة الدف اللاا رة و تدبیرش الررو
الداا ة»
تدما اسر سنی کا ی کش بش ایشان نسبت داد شد ه کناب « عارج ا یما الی علرم
الکا » است ( جمع الفکر ااسا یه 1120ه  )223 :1این اننساب سربا شرد کرش وی
بش عداان یکی از نکلمان قرن دهم هجری در « عجم طبیات المنکلمین» عریی ررردد
(سبحانیه 1121ه )272 :8ه ا ا این اننساب احی نیست زیررا ایرن کنراب ترالیف بررادر
ایشان یعدی شیخ جما الدین احمد بن علی کفعمی است بر ایرن ادعرا دو دلیر وجراد
دارد:
او در شر حا خاد ناشتِ شیخ ابراهیم کش آسار خراد را عریری کررد نشرانی از
کناب « عارج ا یما الی علم الکا » نیست این در حالی است کش ارر ایرن کنراب از آنِ
وی باده بشخراطر اهمیرت اضراعش از آن نرا ریبررد عراو برر ایرنکرش در اننمرای
زندرینا شی خاد ناشتِ شیخ ابراهیم از جماعشی شعری نا برد شد کرش در هفردهم
حر الحرا سا  333قمری بش پایان رسرید اسرت (حکریمه 1831ه )1ه در حرالیکرش
تاریخ اتما « عارج ا یما الی علم الکا » دوازدهم ربیع االو سرا  331قمرری اسرت
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(کفعمیه احمده 1180ه )113ه پ احنما نگارش « عارج ا یما الی علم الکرا » بعرد
از ناشنن زندرینا شی خاد دنفی است
دنشرر
دو این کناب تاس کنابخانش و رکز نسخ خیی حر حضرت عبراس
شد است حیس کناب بش دو نسخش از « عارج ا یما الی علم الکا » دست یاینش اسرت
کش در اننساب کناب بش احمد بن علی اراحت دارد (همانه )21
شیخ احمد کفعمی غیر از « عارج ا یما الری علرم الکرا » دو اسرر دیگرر نیرز دارد
یکی «زبد البیان یی عم شمر ر ضان» کرش شریخ ابرراهیم رراهی از آن کنراب روایرت
کرد است ( درسه 1831ه )73 :1ه و دیگره «الرسالة الممدیة الی رذها اال ا یرة» کرش
البنش اسری از این رسالش نیست (کفعمیه احمده 1180ه  )21از زندری شیخ احمرد اطرا
هددانی در دست نیست جز اینکش در ز ان حیرات شریخ ابرراهیم رحلرت کررد اسرت
( درسه 1831ه )73 :1
ررهش وجمشی همت شیخ ابراهیم کفعمی دعا و ادبیرات اسرت ا را در حراز هرای
خنلفی دارای آسار ارزشمددی است کش در هدد بخش بش آن یپردازیم:
تنظیم ادعیه و شرحنگاری بر ادعیه و اسماء الحسنن ::وی در ایرن حراز برا
تالیف دو کناب ارزشمدد «جُدة ا ان الااقیة و جدة اایمان الباقیرة» عرروف برش صربا ِ
کفعمی و «البلد ا ین و الدر الحصین» ادعیش دیا از عصرا ان علریممالسرا را برش
اارت یلابی تدظیم کررد اسرت کنرابهرای «المیرا ا سردی یری تفسریر ا سرماء
الحسدی» «ارفا الصرفات یری شرر دعراء السرمات» و«الفاائرد الشرریفة یری شرر
الصحیفة» دیگر آسار او در این ز یدش است
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اخالق و تربیت :شیخ ابراهیم کنراب ارزشرمدد « حاسربة الردف

اللاا رة و تدبیرش

الرو الداا ة» در اضا اخاق و تربیت را تالیف کرد است
ادبیات و شعر :شیخ کفعمی کش ادیا و شاعری تاان درد اسرت آسرار نعرددی در
این بخش دارد کش برخی از آنه عبارت است از« :نمایة االرب یری ا ررا العررب» «زهرر
الربیع یی شااهد البدیع» «یرج الکرب و یر الیلا» «لمرع البررق یری عریرة الفررق»
» قصید در رد
«أرجاز ألفیة یی ین الحسین » «قصید یی د الدبی
ا یرالمؤ دین و جریان غدیر خم قصید در بیان روزهرایی کرش روز در آن سرنحا
است و
تعلیقهنگاری :وی بر کناب «کشف الغمة یی عریة االئمة» اربلی تعلییشهایی دارد

منتخبنگاری :کفعمی بسیاری از کنا تفسیریه حدیریه ییمی و ادبی هرمهران
تفسیر علی بن ابراهیمه تفسیر جاا ع الجا ع طبرسیه عل الشرایع ادوقه قااعرد شرمید
او ه المجازات الدبایة سید رضیه غریا الیررآن سجسرنانی و را تلخریص کررد اسرت
ایددی برخی از این آسار را در شمر ایروان شاهد کرد است (ایددیه 1101ه )22 :1
جُنگنگاری :همهدین برخی از آسار ایشان کشکا اندد است و از کنرا نعردد و
در اضاعات ندا رردآوری شد اند « جما الغرائرا و اضرا الرغائرا»ه « حدییرة
الدفاس و حجلة العروس» و «حیا االروا و شکا المصبا » از جملش این آسار است
کتابت تراث اسالم ::یکی از عایس کفعمی کنابرت ترراا اسرا ی اسرت وی در

 .2روش تالیفی و تدوینی
همانطار کش رفنش شد شیخ ابراهیم کفعمری اسرر سرنی کا ری نردارد باحرث
کا ی ایشان در شر اسماء الحسردیه در ضرمن برخری از اشرعار و نیرز در کنرابهرای
دیگرش آ د است کناب « عارج ا یما الی علم الکرا » ترالیف شریخ احمرد کفعمری
است کش یک دور ی کا االهیات از بدا تا عاد بش اارت خنصرر اسرت روش الرف
در این کنابه بش اارت تلفییی و با اسنفاد از عی و نی است سرللشهرای کا ری برش
سش دسنش تیسیم یشاند:
او سللشهایی کش یی دلی عیلی دارند دو آنهایی کش یی دلی نیلری دارنرد
و باالخر سا اضاعاتی کش هم با دلی عیلی و هم با دلیر نیلری سرند ریشراند
شیخ احمد بر اساس همین روشه کناب « عارج ا یما الی علم الکرا » را ترالیف کررد
است وی در بیشنر اضاعات اخنایی یان نکلمان و ییلسایان اندد قاعد ی الااحرده
تفسیر قدرت المیه تبیین افات المیه حدوا و قد ه اهیت نف و با ضعیف شرمردن
دیدرا حکماه رویکردی کا ی دارد
 .1در سال  1934شمسی نسخه برگردان صحیفه سجادیه با دستخط شیخ ابراهیم ب علی کفعمی بنا مقدمنه سنید
محمد حسی حکیم توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهنوری اسنالمی اینران و بنیناد محقنط طباطبنایی بنه
زیور طبع آراسته شده است .ای نسخه چهار دعا بیشتر از صحیفههای رایج دارد.
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دوران حیات خاد برخی از کنابها را اسندساخ کرد است «احیفش سجادیش»1ه «ایضرا
الفااید یی شر شکات الیااعد»ه «الدروس الشرعیة یی ییش اال ا یة»ه «قااعرد االحکرا
یی عریة الحا و الحرا » و «کشف الغمة یی عریة االئمة» نمانشهرایی از نسرخشهرای
کنابت شد بش دست کفعمی است (حکیمه 1831ه )3 -3
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کناب « عارج ا یما الی علم الکا » در پدج عراج تدظیم شرد اسرت عرراج او
در تاحیررد کررش شررنم بررر یررک ید ررش و دو یصررد اسررت ید ررش در تبیررین بررانی
عریتشداخنی و هسنیشداخنیه یصد او در اسبرات ارانع و ارفات سباتیرش و یصرد
دو در بررسی افات جالیش است عراج دو رباط بش سرللشی عرد اسرت در ایرن
عراج اضاعاتی هان :حسن و قب ه قضا و قردره هردایت و ضرالته تکلیرفه لیرف و
ارد بررسی قرار ررینش است در عراج سا سللشی نبات یرر شرد اسرت وجراب
ه رسرالت جمرانی
بعرته یاائد بعرته عصمته عجرز ه نبرات نبری ررا ری اسرا
بر انبیاء و در این عراج تبیرین شرد اسرت عرراج
ایشانه ایضلیت پیا بر اعظم
همار رباط بش سللشی ا ا ت است تعریف ا ا رته وجراب ا ا رته هگرانگی تعیرین
ا ا ه لیف بادن ا ا ته عصمت ا ا ه اسبرات ا ا رت ا یرالمرؤ دین ه ا ا رت حضررت
مدی و بیان ا ا ت دیگران از جملش باحث عراج همار است در نمایرت عرراج
پدجم بش سللشی عاد پرداخنش است ا کان اعردا عرالمه اعراد ی عردو ه ادراک نفر ه
عاد جسمانیه وعد و وعیده سااب و عیابه ایمان و کفره تابش و شرفاعت از جملرش باحرث
عراج پدجم است

 .3مبانی معرفتشناختی و هستیشناختی
شیخ احمد در « عارج ا یما الی علم الکا » پیش از اقا ش دلیر برر اسبرات ارانعه
بانی عریتشداخنی و هسنیشداخنیِ خاد را تبیین کرد است برخی از این برانی در
آسار شیخ ابراهیم نیز بش هشم یخارد کش بش اارت تیبییی ارد بررسی قرار یریرد
 .3-1مبانی معرفتشناختی
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شیخ احمد اندد بسیاری از نکلمان بش تعریف نظر (یکرر) پرداخنرش اسرت :ترتیرا
ا ار ذهدی کش بش وسیلشی آن ا ر دیگری بش دسرت آیرد وی عنیرد اسرت نظرر ارحی
بشطار ضروری فید علم است« :و إیاد احیحش العلم ضروری» (کفعمیه احمرده 1180ه
 )10و ترتا حصا علم بر نظر بندی بر اا علیت است و نش عرادت (همرانه  )11وی
یایزاید :بش دلی وجاب عریتِ (خدا)ه نظر نیز واجا است زیررا عریرتِ (خردا) بردون
نظر حاا نمیشاد دلی وجاب عریتِ (خدا) نیز دو هیز است:
او عریتِ (خدا) خاف حاا از اخناف عیاء را دیع یکدد
دو از آنجا کش خدای سبحان دعم است و شکر دعم نیز واجاه نارزیر بایرد برش او
عریت پیدا کدیم (همانه )10

 .3-2مبانی هستیشناختی

شیخ احمد ابندا اقسا علا ( فما ) را بش این اارت طر ریکدرد :هرر علرا ی
( فما ی) یا یرض تحیس دارد یا ندارد اررر داشرنش باشرده اجراد و سابرت اسرت و اررر
نداشنش باشده عدو و دفی است آنکش یرض تحیس دارده یا در خارج نیز تحیس دارد یرا
ندارد ارر در خارج تحیس نداشنش باشده اجاد ذهدی است ا ا ارر در خرارج نیرز تحیرس
داشنش باشده خاد بر دو قسم است :یا وجادش ینضای ذاترش اسرت کرش همران واجرا
نعا استه و یا وجادش از غیر است کش مکن بالذات است کش غیر واجا نعرا همرش
مکن بالذات هسندد عدو نیز از دو حا خارج نیست :یا یرض وجادش ا کان دارد یرا
ندارد دو ی سنحی و مندع بالذات است اولی مندرع برالغیر اسرت وجراب برالغیر و
ا ندا بالغیر اندد وجاد علا هدگا وجاد علنش و ا ندا علرا هدگرا عرد علرنش
همان مکن بالذات است در پایان این بخش تصری یکدد کرش هریو واسریشای یران
وجاد و عد نیست « :و ال واسیة بین الاجاد و العد » (همانه )17
وی در ادا ش بش بیان بدیمی برادن فمرا وجراده شرنرک عدرای برادن وجراد و
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شیخ احمد تصری یکدد کش وجاب نظره عیلی اسرت ررهرش ایرن وجراب را ترابع
وجاب عریتِ (خدا) کش بالذات است ریدانرد« :وجراب الدظرر عیلری و إال لرز إیحرا
االنبیاء و ها باط و او الااجبات بالذات المعریة و الدظر بالیصد الرانی» (همانه )11
در ادا ش تعریف دلی و تیسیم آن بش دلی قیعری و ندری یرر ریشراد دلیر
عبارت است از آنهش با علمِ بش آنه علمِ بش شیئ دیگر حاا ررردد وی در بیران خراا
اعراض بش تعریف اارد خنلف کیف نفسانی از جملش علم و ننّ یپردازد :اعنیرادی کرش
جاز ه سابت و یابس واقع باشد علم است و ارر اعنیاد جاز نباشده برا تررجی یکری از دو
طرفِ (قضیش) ننّ است (همانه  )13ارر هر دو ید ش علمی باشده ننیجرش نیرز علمری و
در غیر ایناارت ننیجش ندی خااهد باد خاد دلی نیز بش سرش قسرم تیسریم ریشراد:
عیلی حضه نیلی حض و رکا از عی و نی
ااردی کش احت اعنبار نی ناقف بر آن است اندد قدرت و علمه بش وسریلش نیر
اسبات نمیشاد زیرا اجا دور یشاد ا ا ااردی کش ایرن خصااریت را نردارد اندرد
سللش تاحید و نفی رؤیت تاس نی نیز اسبات ریشراد« :و کلمرا تناقرف علیرش ارحة
الدی کالیدر و العلم ال یسند علیش برش و إال دار و را لری کرذلک یجراز کالناحیرد و
سلا الرؤیة» (همانه )12 -11

111

زیادت وجاد بر اهیت یپردازد سپ با طر سللش ااد ساا و ایرنکرش رااد سراا
ا ار اعنباری هسندد و در خارج تحیس ندارند« :و هی ا ار اعنباریة ال وجراد لمرا خارجراً»
(همانه  )13خصاایات واجا و مکن را ارد بررسی قرار یدهد
 .3-2-1خصوصیات واجب الوجود

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و ششم
111

شیخ احمد پدج خصاایت برای واجا الاجاد بیان یکدرد شریخ ابرراهیم نیرز در
شر اسماء الحسدیه برخی از این خصاایات را تبیین کرد است
 1ا کان ندارد یک حییینی هم واجا لذاتش باشد و هم واجرا لغیرر زیررا هدرین
حالنی جمع یان دو نییض باد و باط است
 2اجاد رکا نمی تااند واجا باشرد زیررا هرر رکبری مکرن اسرت و در ایرن
اارت واجاه مکن خااهد شد
 8واجا جزء اهیت نیست زیرا ارر باشده دفع خااهد باد
 1واجا زائد نیست هان در این حا افنی یشاد کش نیراز برش ااراف دارد و
این بش عدای مکن شدنِ واجا است
 1واجا بر دو صداق ادق نمیکدد (همانه )13
شیخ ابراهیم بش نی از غرالی کلمش جالش اهلل را اسمی برای اجاد حس یدانرد کرش
جا ع افات االهیش و نفرد بش وجاد حیییی است هر اجادی غیرر از خردای سربحان
سنحس وجادِ بالرذات نیسرت و وجراد را از او دریایرت کررد اسرت (کفعمریه ابرراهیمه
1112ه )21
خدای سبحان غدی است یعدی بری نیراز از خلرس اسرت در حرالی کرش خلرسه برش او
حناجاند خدای سبحان هیو تعلیی در ذات و افات خاد بش غیرر نردارد بلکرش او از هرر
رانش تعلیی بش غیر دز است هر اجادی کش در ذات یا افات خاد برش ا رری خرارج از
خاد تعلس داشنش باشده حناج برش آن خااهرد براد و ایرن عدری در اهلل تبرارک و تعرالی
نصار نیست (همانه )17
وی «الییا » را بش اجادی کش قائم و دائم براد و ذاترش را زوالری نیسرت تبییرین
یکدد اجادی کش قیا هر اجاد در اا هسنی و تدبیره بش اوست (همانه )12
در معنای «الواحد األحد» نیز تصریح میکند که این دو بر وحدانیت و عدم تجـزی
داللت میکند (همان).
 .3-2-2خصوصیات ممکن الوجود

شیخ احمد در تبیین واجا الاجاد نیز پدج خصاایت را یر

یکدد:

 .3-2-3حادث و قدیم

شیخ احمد ضمن تبیین عدای حادا و قدیم بش بیان خصاایات قدیم ریپرردازد
شیخ ابراهیم نیز همین عدی را در شر اسماء الحسدی بیان یکدد
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 1یکی از دو طرفِ وجاد یا عد در مکن الاجاد بش واسیشی ا ر خرارجی تررجی
ییابد در غیر این اارت ترج یکی از دو طررف یرا بالرذات اسرت کرش خراد دارای دو
یرض است:
اوّ واجا الاجاد باشد در اارت ترجی وجاد
دو مندع الاجاد باشد در اارت ترجی عد
و یا ترج یکی از دو طرف برالغیر باشرد آنهرم بردون سربا بیران رارد اخیرر
ضروری است و آن دو ارد نیز بنلی بش خاف یرض است زیرا یرض ا مکرن الاجراد
باد
وی در سللش نیاز ددی مکن الاجاد بش ا ر خارجی تصری ریکدرد کرش اولایرت
کایی نیست « :یا تکان ا ولایة کاییة» (کفعمیه احمده 1180ه )13
 2ا کان عارض بر اهیت یشاد (همانه )13
 8مکن الاجادِ ( اجاد) حفاف بش دو وجابِ سابس و الحس است:
وجاب سابس ادا ی کش مکن نعین نشاده اجاد نمیشاد هرا کش یرض ا کران
مکن (در حا تعین مکن الاجاد) یاب (عد ) را حا نمیکدد از سای دیگرر عرد
کفایت اولایت نیز بین شد پ مکن (برای تحیس) نارزیر باید بش وجاب یعدری همران
تعین دنمی شاد
وجاب الحس مکن در حا وجاد عد را نمیپذیرد زیرا دجر برش جمرع یران دو
نییض یشاد (همان)
 1مکن حناج بش اسر است تصار تساوی دو طرف مکن برای تصردیس برش ایرن
حکم کایی است (همان)
 1مکن در حا بیا نیز بش اسر حناج است زیرا اک نیاز ددی مکن ( علرا )
بش علته ا کان است و ا کان نیز الز اهیت مکن است اارت دییی ایرن دلیر کرش
قیاسی رکا است هدین است:
احنیاج الز ا کان است ا کان نیرز الز اهیرت مکرن اسرت الز ِ الز نیرز الز
است پ احنیاج الز اهیرت مکرن اسرت« :یااحنیراج الز لماهیرة الممکرن و الز
الاز الز » (همانه )10

111

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و ششم
111

قدیم اجادی است کش سباق بش غیر نباشد کش (قدیم) ذاتی نا یرد ریشراد یرا
آن اجادی کش سباق بش عد نباشد کش (قدیم) ز انی نا ید ریشراد اجرادی هرم
کش سباق بش غیر باشد حادا ذاتیه و اجادی کش سباق بش عد باشرد حرادا ز رانی
است (همانه )12
شیخ ابراهیم «الیدیم» را بش اجادی کش بر همش اشیاء نید است و برای وجرادش
اوّلی نیست و یا سابیش عد ندارد تبیین یکدد (کفعمیه ابراهیمه 1112ه )33
و نیز بش نی از شمید او «البراقی» را اجرادی ریدانرد کرش وجرادش ازالً و ابرداً
واجاِ لذاتش است (همانه )71
همهدین در عدای «االو و اآلخر» ینایسد :او  :اجادی اسرت کرش هریو هیرز
قبلش نیست قب از وجاد اشیاء باد استه و آخر :اجادی است کش بعرد از یدراء خلرس
بدون اننماء باقی است (همانه )13
و ا ا خصاایات قدیم عبارتاند از:
 1اجاد قدیم اسر اجاد خنار نیست بش عبارت دیگر قدیم را علنری نباشرد زیررا
اسر خنار سباق بش داعی است و داعی بش اجاد تعلس نمیریرد تعلس داعی برش اجراد
بش عدای ایجاد اجاد باد کش باط است پ اسر خنار سباق برش عرد اسرت و ایرن
همان عدای حدواِ (اسر) است (کفعمیه احمده 1180ه )12
 2اجاد قدیم عدو نمیشاد زیرا این اجاد از دو حا خارج نیست :یرا واجرا
است و یا مکن اساسا خصاایت واجا این است کش بالذات عدو نمریشراد عردو
شدن واجا با واجا بادنش سازرار نیست و خاف یرض است مکرن الاجرادِ اجراد
بر اساس اسنحالش تسلس ه علتِ واجا یخااهد و این علتِ واجاه اجِرا نیرز هسرت
زیرا حا است قدیم اسر ( اجادِ) خنار باشد کش با دوا علنشه خاد آن اسرر نیرز دایمری
باشد (همانه )18
شیخ احمد بر خاف نظر حکما یی خردای سربحان را قردیم ریدانرد« :و الیردیم
عددنا ها اهلل ال غیر و عدد الحکماء اهلل و العالَم» (همان)
 .3-2-4علیت و انواع علت
علت یا داخلی است کش عبارت باشد از علت ادی و ااری و یا خرارجی اسرت کرش
عبارت باشد از علت یاعلی و غایی هر کدا از این علر هماررانرش علرت ناقصرش هسرندد
علت تا ش عبارت است از حصا جمیع شرای و ریع اانعی کش تراسیرِ (علرت)ه برر آنهرا
تاقف دارد در این اارت تحیس علا واجا است (همانه )11
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شیخ احمد ضمن بیان اینکش علت و علا راهی رکااند و راهی بسری ه اعنیراد
حکماء در خصا قاعد الااحد را ضعیف یداند (همان)
 .3-2-4-1علت مرکبنداشتن معلول واحد (بسیط)
شیخ احمد برای تبیین این سرللش ارارتهرای رانراران رکرا برادن علرت در
علا واحد را ارد بررسی قرار داد است با یرض رکا بادن علت:
 1هر کدا از اجزای علت خصاایت تاسیرررذاری (برشطرار سرنی ) دارنرد و ایرن
تاسیررذاری در تما علا جریان دارد
 2هر کدا از اجزای علت خصاایت تاسیرررذاری (برشطرار سرنی ) دارنرد و ایرن
تاسیررذاری در بعضی از علا جریان دارد
 8هر کدا از اجزای علت خصاایت تاسیررذاری (بشطار سرنی ) ندارنرد و هدگرا
اجنما اجزاءه ا ری کش ینضی تحیس علا باشد حاا یشاد
 1هر کدا از اجزای علت خصاایت تاسیررذاری (بشطار سرنی ) ندارنرد و هدگرا
اجنما اجزاءه ا ری کش ینضی تحیس علا باشرد حاار نمریشراد در ننیجرش همرار
یرض در نظر ررینش شد است یرض او باط است زیرا سنلز این اسرت کرش علرا
شخصی علتهای ( سنی ) یراوان داشنش باشد یرض دو بش دلی اینکرش خراف یررض
است باط است زیرا سنلز ترکیا علا است در حالی کش یرض برر بسراطت علرا
باد در یرض سا همانکش ینضی علا است در واقرع علرت اسرت و در ایرن ارارت
علا از دو حا خارج نیست :یا بسی است و یا رکا ارر علا بسی باشده ترکیرا
یا در قاب علت است و یا در یاع علت و نش در خاد علرت و اررر علرا رکرا باشرده
آنرا سخن بش کیفیت ادور این علا رکا دنی یشاد یرض همار نیرز باطر
است زیرا علا در این اارته علا آن اهیت رکا نخااهد باد (همانه )11
 .3-2-4-2تعاکس و ترامی علتها
بش اعنیاد شیخ احمد تعاک و ترا ی علر مکرن نیسرت زیررا اولری دور و دو ری
تسلس است و هر دوی اینها باط اند دلی بیان دور این است کش دجرر برش تدراقض
یشاد یعدی شیئ واحد هم اجاد باشد و هم عدو دلیر بیران تسلسر نیرز ایرن
است کش جماعشی آحاد بش ؤسر حناج است و ا کان ندارد کش خادِ جماعرشی آحراد و
یا جزئی از اجزاء جماعشه ؤسر باشد (همانه )17
شیخ احمد در پایان ید ش با اسنفاد از خصاایاتی کش برای مکرن بیران کررد و
البنش با تاجش بش ادلش وحدت واجا الاجراده غیرر از واجرا هرر آنهرش هسرت را مکرن

111

یداند و هر مکدی را حدا« :ک
(همانه )13

ا سرای الااجرا مکرن و کر

مکرن حردا»

 .3-2-5مطالعه و تفکر در آفرینش

شیخ ابراهیم در آسار خاد بش یالعرش و تفکرر در آیرریدش اهنمرا ویرژ دارد وی برا
اشار بش برخی از آیات قرآن کریم کش نفکران را رد کررد اسرت (آ عمرران)131 :ه
تصری یکدد :هیو خلاقی نیست گر اینکرش وجمری از حکمرت در آن نمفنرش اسرت
آنرا نمانشهای خنلفی از اجادات بش همرا بیان بعضی از خصاایاتشران را یرر
یکدد وی یایزاید :ارر تما انسانها بش دظار احاطش بر کدرش اردع و آیرریدش المری
اجنما کددده نمیتااندد بشآن دست پیدا کددرد (کفعمریه ابرراهیمه 1183ه 111 -113
هماه 1112ه )30 -71
 .3-2-6مسئلهی نفس
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شیخ احمد در ایرن بخرش نظرر حکمراء و نکلمران را در خصرا ادراک نفر و
اهیت آن طر یکدد و دیدرا نکلمان را ترجی ریدهرد دیردراهی کرش انسران را
دارای اجزای االی یداند کش زیاد و نیصان برش آن را پیردا نمریکدرد وی هرمهدرین
عنید بش جسمانیت نف درکش است (کفعمیه احمده 1180ه )111
شیخ ابراهیم با ذکر آیش  18سرار یصرلت عدرای آیرش را برا اسرنفاد از رواینری در
خصا عریت نف و تید آن بر عریت بدأ نعالی بیان ریکدرد :خردای سربحان
هیو کنابی را ناز نکرد گر اینکش در آن هدین آ د است :خادت را بشرداسه خردایت
را یشداسی همهدین با نی حدیث نبای « ن عرف نفسش یید عرف ربرش» سرش تاویر
برای آن ذکر یکدد:
او بشواسیشی عریت نف یتاان بش عریت اهلل تعالی دست یایت ر ایرنکرش
رفنش یشاد :زبان عربی را یاد بگیر تا ییش را بفممری ررهرش مکرن اسرت یران ایرندو
واسیشهایی باشد
دو ارر عریت نف حاا شاده بدون هیو یاالشای عریت اهلل حاا یشراد
همانطار کش با طلا خارشید نار نیز بش همرا آن حاا یشاد
سا شداخت خدای سبحان بدون عریت نفر حاار نمریشراد زیررا عریرت
نف در واقع عریت بش جمان هسنی استه و ارر عریت بش جمان هسنی حاار شراده
حدا بادن آن نیز بش دست ریآیرده حردا نیرز نرارزیره برش حردِا نیاز درد اسرت
(کفعمیه ابراهیمه 1112ه )18

 .4جایگاه و نقش عقل در مباحث کالمی
شیخ احمد در تبیین سای اعنیادی از ااا و قااعد یلسفی اسنفاد کرد است
 .4-1اثبات صانع
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بش اعنیاد شیخ احمد بعد از اسبات حدوا غیرِ خدای سبحانه وجاد ارانع برینیراز از
اسندال است زیرا ضرورتِ (عیلی) هدین حکم یکدد :آنهش نباده بعد حیس شرده برش
یاع حناج است بش بیان شیخ احمد این ضرورت در نماد هر اجاد ااحا ادراکری برش
اارت ارتکازی وجاد دارد ا ا ایراد ادلش بر سائ شاخصه اجا رریز از اشنبا و وسراق
بیشنر نف است از اینرو سش دلی بر اسبات وجاد اانع اقا ش یکدد در تیریر ایرن سرش
دلی از برخی ااا یلسفی بمر دد شد است
دلی او این دلی در قالا یک قیاس اسنردایی تدظریم شرد اسرت :اررر واجراه
اجاد نباشد هیو مکدی وجاد نخااهد داشته لکن الز باط اسرته پر لرزو نیرز
باط خااهد باد در قیاس اسنردایی نیش حاری را تبیین از ش یان لرزو ( یرد )
و الز (تا لی) بر عمد دارد :برا یررض نبراد واجرا الاجراد در نظرا هسرنیه اجرادات
دحصر در مکن الاجاد خااهدد شد در حالیکش مکرن الاجراد یعدری اجرادی کرش
وجادش از ناحیشی ذاتِ خاد نیست بلکش از ناحیشی غیر است اررر ایرن «غیرر» عنبرر
نباشده مکن نیز اجاد نخااهد باد و ارر مکن اجاد نباشده نمیتااند علرت وجرادی
برای غیرِ خاد باشد زیراایجادِ غیر تاس مکن بر وجاد مکرن تاقرف دارد برش عبرارت
دیگر عدو نمیتااند اجِد باشد (کفعمیه احمده 1180ه )70
دلی دو برهان وجاب و ا کان است کش در یان حکماء شمار اسرت تیریرر ایرن
برهان با بیان یک اا بدیادین هسنیشداخنی آغاز یشاد« :أن هدا اجرادا بالضررور »
این یعدی نفی سفسیش و اینکش در واقعِ هسنی باآلخر یک اجرادی تحیرس دارد حرا
ارر این اجاده واجاالاجاد باشده دعی اسبات شد است ا ا ارر مکرنالاجراد باشرده
دجر بش دور یا تسلس یشاد کش هر دو باط اند (همانه )71
دلی سا بیان رسمی نکلمان کش همان برهان حدوا است تیریر ایرن برهران در
قالا یک قیاس اقنرانی شک او تدظیم شد است :عالَم حدا اسرت هرر حردسی برش
حدِا نیاز دد است پ عالَم بش حدِا نیاز دد است (همان)
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 .4-2اثبات قِدم خدای سبحان با استفاده از وجوب وجود

شیخ احمد با اسنفاد از وجاب وجاد اسبات یکدد کش خدای سربحان قردیم اسرت
یعدی برای وجادش ابندایی نیست ازلی است بش این عدی کش با همش ز انهرای رذشرنش
هش حییش و هش یدر عیت داشنش باقی اسرت یعدری وجرادش سرنمر اسرت ابردی
است یعدی با همش ز انهای آ یدرد هرش حییرش و هرش یردر عیرت دارد و در نمایرت
حییینی سر دی است (همان)
 .4-3اثبات مقدور بودن تمام ممکنات

بررش اعنیرراد شرریخ احمررد علررت یرردور بررادنه ا کرران اسررت و از آنجررا کررش تمررا
مکنالاجادها در ا کان شنرک هسندده پ خدای سبحان بر تما مکرنالاجرادهرا
قادر است (همانه )72
 .4-4امکان اعدام عالم
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شیخ احمد در قالا یک قیاس اقنرانی شک او ا کان اعدا عالم را اسبات یکدد:
عالم ممکن است ،و هر ممکنی جایز است (امکان دارد) معدوم شود ،پس این عـالم
جایز است معدوم شود .وی میافزاید :اگر معدومشـدن عـالم ممتنـا باشـد ،دو فـر
پیش میآید:
او این ا ندا از ناحیشی ذات عالم است در ننیجش عالم واجا خااهد باد
دو این ا ندا از ناحیشی غیر باشد در ایناارت عدو شدن عالم با تاجش برش ذات
عالم جایز ( مکن) خااهد باد در این بخش نیز شریخ احمرد دیردرا حکمراء بدری برر
ا ندا اعدا عالم را ضعیف یداند (همرانه  )111ا را دیردرا دانشرمددان در خصرا
وقا این مکن یعدی اعدا عالم خنلف است بش نظر یرسرد اعنیراد شریخ احمرد برر
عد وقا این مکن است وی با اشار بش ابا الحسین بصری بش عداان یکی از قرایان برش
عد وقا اعدا عالم در تیریر دلی ایشان یراید :ارر عرالم عردو شراده دیگرر اعراد
نمیشاد لکن الز (اعاد نشدن) بش دلی اجما بر وقا عراد باطر اسرته پر لرزو
( عدو شدن عالم) نیز باط است شیخ احمرد در بیران از رشی یران یرد و ترالیه
ا ندا اعاد ی عدو را یر یکدد (همان)
 .4-5امتناع اعادهی معدوم

وی ا ندا اعاد ی عدو را بش حییان نسبت یدهد و یایزایرد :برر ایرن یلرا

ادعای ضرورت شد است آنرا دلیلی تدبیمی اقا ش یکدرد :آنهرش عردو ریشراد
دیگر هاینی ندارد کش ارد اشرار قررار ریررد و برر ارحت اعراد ی آن حکرم شراد در
حالیکش حکمکردن بر شیئای بش تحیس اهیرت آن شرروط اسرت اکدران اررر بعرد از
اعدا ه عین عدو اعاد شاده تخل عد یان شیئ و خرادش الز ریآیرد کرش حرا
است (همانه )112

 .5جایگاه و نقش نقل در مباحث کالمی
نی بش بشری و وحیانی تیسیم یشاد راد از نی وحیرانی قررآن کرریم و روایرات
عصا ان است نی بشری شنم بر علا ادبی اندد :ارفه نحاه عرانیه بیرانه بردیعه
لغت و ه همهدین علا حدیث اندد :رجا ه درایش و ییش الحدیث و نیز تاریخ است
بش اعنیاد شیخ ابراهیم اسا یای کش در نن دیدری برش خردای سربحان نسربت داد
یشاد و هیورانش شائبشی نیص در آنها نیسته اطراق هدرین اسرمهرایی برر خردای
سبحان جایز است و بر این جااز ادعای اجما کرد است در غیر این اارت سرش یررض
وجاد دارد:
او اسمهایی کش در نن دیدی نیا د و اهم نیص است اطاق هدین اسرمهرایی
بر خدای سبحان مدا استه اندد :عارفه عاق ه یینه ذکیه نااضع و عا ش
دو اسمهایی کش در نن دیدی آ د ا ا اطاق آنها در غیرر جایگرا خراد راهم
نیص است اطاق این اسا ی نیز جایز نیسته اندد اکر و سنمزئ
سا اسم هایی کش ایما از ایمرا نیرص برری هسرندد ا را در رنن دیدری یایرت
نمیشانده اندد :سخیه نجیه اریحی و سرید (کفعمریه ابرراهیمه 1112ه  )211دیردرا
شیخ ابراهیم در خصا این قسرم از اسرا ی تاقرف اسرت وی ریایزایرد :وقنری عرد
داسبتِ (یک اسم با خدای سبحان) ا کان داشنش باشد و ضرورتی هم برای ایرن تسرمیش
وجاد نداشنش باشده باید از تما اسمهرایی کرش در رنن دیدری وارد نشرد ه ا ندرا کررد
آنهش رفنش شد عدای این سخن علما است« :اسمهای خردای سربحان تراقیفی اسرت
یعدی بر وجاد نص و اذنه ناقف است» (کفعمیه ابراهیمه 1112ه )31
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 .5-1توقیفی بودن اسماء الهی

111

 .5-2وحدت ذات و کثرت اسماء و صفات

شیخ ابراهیم دربار ی اتصاف خردای سربحان برش ارفات نعردد سرؤالی را یرر
یکدد :آیا حم افات نعدد بر خدای سبحان برا وحردت خردای سربحان هماهدر
است؟ تاضی اینکش :خدای سبحان برر اسراس ادلرشه واحردیّالرذات اسرت و هریورانرش
تعددی در آن ساحت را ندارد از سای دیگر افاتی کش خدای سبحان بش آنهرا نصرف
یشاد نعدد است حا یا عانی افات برای واجا نعرا سابرت اسرت کرش سرنلز
تکرر در ذات باد و حا است و یا عانی افات برای خدای سبحان سابت نیست یعدری
حم این افات بر خدای سبحان اادق نیست در حالی کش ارادق اسرت پر عرانی
افات برای خدای سبحان سابت است و باز هم تکرر در ذات الز یآید
وی در جااب یراید :اسماء المی بر دو قسم است
او اسمی کش بدون اعنبار غیر بر خدای سبحان اطاق یشاد و آن لفر جالرشی
اهلل است عدای این لف با تاجش بش ذات ربابی و بدون اعنبار هررانش ا رر خرارجی بررای
خدای سبحان سابت است
دو افات دیگر خدای سبحان کش با اعنبرارِ اضرایشی برشغیرره برر خردای سربحان
اطاق یشاد شیخ ابراهیم تما افات خدای سبحان را با همین اعنبارِ اضایشی برشغیرر
تحلی یکدد و هدین ننیجش یریرد کش ذات المی از همشی جمرات و اعنبرارات واحرد
است و هیورانش تکرری در آن ساحت را ندارد تکررر ارفات نعرددی کرش برش خردای
سبحان نسبت داد یشاد خارج از ذات واجا نعا است (همانه )38
شیخ احمد نیز در ااضع نعددی از کناب « عارج االیما الی علم الکرا » از دلیر
نیلی بمر جسنش است
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 .5-3توحید

وی با بیان وجاب اعنیاد بش واحد بادن خدای سربحانه ایرن یلرا را سرند برش
سمع (دلی نیلی)ه شمرت و عی یداند ررهش بش نظرر شریخ احمرد داللرت سرمع برر
واحدیت خدای سبحان اقای است (کفعمیه احمده 1180ه )73
 .5-4ناشناختنیبودن کنه ذات الهی

در اضا عد اکندا ذات المی و اینکش حیییت خدای سبحان برای احدی علرا

نیسته بش این دعا تمسک کرد است« :یا ن ال یعلم ا هرا اال هرا»  1وی عنیرد اسرت
آنهش از خدای سبحان برای ا علا استه افات او و نش حیییرت ذات اوسرت (همرانه
)38
 .5-5نفی رؤیت خداوند

در مسئلهی رؤیت خدای سبحان برای اثبات مرئی نبودن خدای سبحان عـووه بـر
ادله عقلی به دو آیهی  301از سورهی انعـام و  341از سـورهی اعـرا تمسـک کـرده
است (همان.)87 ،
 .5-6قبیحبودن ارادهی فعل قبیح

 .5-7وجوب افضلیت پیامبر

شیخ احمد در تبیین افات پیا بران بش این اضا اشار یکدرد کرش پیرا بر بایرد
در تما آنهش کما بش حساب یآیده ایض ز ان خاد باشد دلی ایرن و یلرا عراو
بر دلی عیلی قب تیدیم فضا بر یاضر ه آیرشی  81سرار ی یران

اسرت :أَ فَمَنْ

یهْدی إِلَى الحَقِّ أَحَقُّ أَن یتَّبَعَ أَمَّْ ال یهِدِّی إِالَّ أَن یهْدى فَما لَكُمْ كَینََ ََحْكُمون ن
آیا کسی کش بش حس هدایت ی کدد سزاوارتر اسرت کرش از او تبعیرت شراد یرا کسری کرش
هدایتیاینش نیست گر این کش هدایت شراد؟ شرما را هرش شرد اسرت؟ هگانرش حکرم و
قضاوت یکدید؟
 .5-8رسالت جهانی پیامبر اکرم

در اضا رسالت جمانی پیا بر اعظم

بش دو آیشی  103از سرار ی انبیراء وَ

ما أَرْسَلناكَ إِالَّ رَحْمَةً لِلعالَمیْ و  113از سار ی اعرراف إِنِّن رَسون ُ اللَّنهِ إِلَنیكُمْ
جَمیعا و نیز بش این سخن پیرا بر کرش یر راد« :بعررت الری االسراد و الحمرر» تمسرک
 .1ای فراز در چند دعا از جمله دعای ذخیره نقل شده است.
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در سللشی قبی بادن اراد قبی نیز با اشرار برش اسرنحالشی آن برر اسراس دلیر
عیلیه نمی خدای سبحان از قبی را دلی بر کراهرت خردای سربحان نسربت برش قبری
یداند کش الز شی آن رضایت بش کفر است در حرالی کرش خردای سربحان کفرر را بررای
بددران خاد نمیپسددد« :و ال یرضی لعباد الکفر» (ز ر( )3 :همانه )33

111

ه خاتمیت را ننیجش ررینرش اسرت بررای
یکدد وی از عما یت نبات پیا بر اعظم
این اسنلزا هم قیاس اسنردایی اقا ش کرد ه و هرم از رنن دیدری بمرر درد شرد اسرت
قیاس اسنردایی بش این شر است :ارر نبات پیا بر عما یرت داشرنش باشرده خراتم انبیراء
خااهد باد ا ا نبات پیا بر عا است (بش دالی ذکار)ه پ ایشان خاتم انبیاء است
و از قرآن کریم به آیهی  40از سورهی احـزا

منا كنانَ موحَمَّندَ أَأنا أَحَندْ مِنْ

رِجالِكُمْ وَ لكِْ رَسو َ اللَّهِ وَ خاََمَ النَّبِییْ و نیز سـنن پیـامبر کـه فرمـود« :ال نبـی
بعدی» ،تمسک شده است (همان.)333 ،
 .5-9برتری رسول اکرم

بر سایر پیامبران

از دیدگاه شیخ احمد پیامبر اکرم

افضل انبیاء است .دلیل این ادعا آیـهی 00

از سورهی انعام است :أُولئِک الَّذیَْ هَدَى اللَّهو فَبِهوداهومو اقتَدِه خدای سبحان در ایـن
آیه به پیامبرش امر میکند که به هدایت مشترک انبیاء اقتدا کنـد .پـس واجـس اسـت
تمام هدایتهایی را که انبیاء گذشته آوردهانـد ،بیـاورد ،در نتیجـه پیـامبر خـاتم تمـام
در
کماالت انبیاء گذشته را دارا خواهد بود .همچنین به سننانی از پیـامبر اکـرم
این خصوص تمسک شده است« :انا اشر البشر»« ،انـا سـید ولـد آدم» و «آدم و مـن
دونه تحت لوائی یوم القیامة» (همان.)331 ،
 .5-11وجوب عصمت امام

شیخ احمد در بیان شرط عصمت برای امام با اشاره بـه آیـهی  314از سـوره بقـره
وَ إِذِ اأْتَلى إِأْراهیمَ رَأُّهو أِكَلِماتْ فَأَََمَّهوَّْ قا َ إِنِّ جاعِلُکَ لِلنَّناِِ إِمامناً قنا َ وَ مِنْ
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ذُرِّیت قا َ ال ینا ُ عَهْدِی الظَّالِمیْ  ،غیر معصوم را ظالم میداند کـه امامـتش جـایز
نیست (همان.)311 ،
 .5-11ادلهی امامت امامان اهل بیت

بررا تیسریم نرص برش جلری و خفرری

وی در بررسری ادلرش ا ا رت ا یرالمرؤ دین
نمانشهایی از آنها را یر کرد است
نص جلی نصی است کش بش ضمیمشکردن ید رش دیگرری نیراز نردارد و در ایراد ی
عدای یلاب تما است اندد« :انرت الخلیفرة رن بعردی»ه «ان اهلل اطلرع الری االرض
یاخنارنی دما یجعلدی نبیا سم اطلع سانیا یاخنار دما علیا یجعلش ا ا ا سم ا رنری ان أتخرذ

 .5-12معاد جسمانی

وی عاد جسمانی را هدین تیریر یکدد :اجسا مکناند خردای سربحان برر هرر
مکدی قادر و بش کمیت اجزاء و کیفیت ترتیا آنهرا عرالم اسرت از سرای دیگرر شرار
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اخا و وایا و وزیرا»ه «یابن سمر اذا اخنلفت االهااء و تفرقت اآلراء یعلیک بعلری برن ابری
طالاه یإنش ا ا ا نی و خلیفنی علیمم»و وی ایرن احادیرث را از نظرر لفظری و عدرای
نااتر یداند (همانه )121 -128
نص خفی نصی است کش برای ایاد ی یصاد نیاز بش ضرمیمشکرردن یرد ات دیگرر
دارد نمانشهایی از نص خفی بر ا ا ت ا یرالمؤ دین عبارت است از :آیشهرای والیرته
اولی االرحا ه نجای و باهلش و روایات غدیره دزلته اباغ آیرات ابنردایی سرار ی برائرت
و (همانه )121
بش اعنیاد شیخ احمد کسی کش عصمته ایضلیت و نص را در سرللشی ا ا رت قبرا
داشنش باشده نارزیر ا ا ت یازد ا ا دیگر را نیز قبا خااهد داشت آنرا برا تصرری برش
بش این روایت اشار یکدرد« :یکران بعردی اسدرا
نااتر بادن نصا در ا ا ت ائمش
عشر خلیفة کلمم ن قریش» (همانه )127
شیخ احمد با اسنفاد از این ی لا کرش هریو ز رانی خرالی از وجراد ا را عصرا
از ز ران رحلرت
نیسته بش وجاب اعنیاد بش زند بادن ا ا مدی حمد برن حسرن
پدر بزرراار خاد تا هدگا ی کش تکلیف برقرار استه تصری یکدد در غیر اینارارت دو
یرض پیش روی ا قرار دارد:
او وجاب اعنیاد بش ا ا ت عصا دیگری غیر از ایشان
دو خالی بادن ز ان از وجاد ا ا عصا
از دیدرا شیخ احمد یررض او خراف اجمرا اسرت و یررض دو نیرز برش دلیر
ضرورت وجاد ا ا عصا در هر ز ان و نیز داللت اخبار نااتر برر بیراءه غیبرت و نمرار
ا ا مدی بعد از غیبت باط است (همانه )123
شیخ احمد در پایان عراج همار کناب « عارج االیما الی علم الکرا » برش ارارت
رسنرد بش ابیا ا ا ت جداب عباس و سش خلیفشی او پرداخنش است ممنررین دلیر ه
عد عصمت و ایضلیت آنهاست در حالیکش عصمت و ایضلیت در ا ا رت شررط اسرت
همهدین عباس اساسا ادعای ا ا ت نداشت (همانه  )123وی در ادا رش برخری از نیراط
ضعف ( یاعن) سش خلیفشی او را بیان یکدد

111

اادق بش اارت نااتر از عاد جسمانی خبر داد است همهدین در این بخش برر اار
عاد نیز اقا شی دلی شد است:
ف
ارر عاد نباشد تکلیفی کش سرنلز جرزاء اسرت قبری خااهرد براد لکرن تکلیر ِ
سنلز جزاء حسن و واجا است پ تحیس عراد حنمری اسرت (جرزاء نیرز حسرن و
واجا است ) بش عبارت دیگر ارر جزاء نباشد عروض نلم بر خدای سبحان پیش ریآیرد
کش حا است (همانه )111

 .6روش برخورد با آراء و مکاتب دیگر
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هر دو برادر در اضاعات خنلف یالبی را از دانشمددان ااحانرا کاترا دیگرر
نی کرد اند برخی از این نی هاه سرخدان حکیمانرش از سرای دانشرمددان دیگرر کاترا
است کش ارد قبا واقع شد ه برخی دیگر ارد نید و بررسی قررار ررینرشه و براالخر در
ااردی بش دظار احنجاج با رقیا ارد اسنفاد قرار ررینش است
شیخ ابراهیم در آسار خاد بش ویژ در کناب « جما الغرائا و اضا الرغائرا» کرش
کشکالی است رردآوری شد از کنابهای نعدد ادبیه شعره تفسیره حدیث و بسریار از
دانشمددان سلمان اعم از شیعش و سدیه حکمای یانان و ایران اندد سریراطه ایاطران و
زدک بمر دد شد است
شیخ احمد نیز در « عارج االیما الری علرم الکرا » برخری از آراء حکمراء را اندرد
قاعد ی الااحد و سللشی قدرت المری برش تفسریر حکمراء را ضرعیف دانسرنش اسرت در
سللشی ا ا ت ا یرالمؤ دین ه ا ا ت ائمشی دوازد رانش و نصاای کرش برر آن داللرت
ی کدد از دابع اه سدت اندد ارحی بخراریه سردد احمرده حلیرة االولیراء ابرانعیم
اافمانیه یالا السؤو یی داقا آ الرسا حمرد ابرن طلحرش شرایعی و اسرنفاد
کرد است

نتیجهگیری
شیخ ابراهیم کفعمی دانشمددی با تالیفات زیاد است ا ا اسر سرنی کا ری نردارد
تاجش بیشنر وی بش دعاه ادبیاته تلخیص کنا و کنابت تراا اسا ی براد اسرت در ایرن
یان اندیششهای کا ی او در حاز ی اسماء و افات المی در کناب «المیا االسردی یری
شر االسماء الحسدی» و در حاز ی نبات و ا ا ت در «افا الصرفات یری شرر دعراء
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السمات» و « جما الغرائا و اضا الرغائا» بش هشم یخارد شیخ ابرراهیم در آسرار
خاد از سخدان فسرانه نکلمانه یییمان و ادیبان بسیار بمرر ریبررد اننسراب کنراب
« عارج االیما الی علم الکا » بش شیخ ابراهیم سبا شد کش ایشران برش عدراان یکری از
نکلمان عریی رردد ا ا همانطار کش رذشته ایرن کنراب از آنِ شریخ احمرد کفعمری
است وی در این کناب یک دور ی کا اسنداللی از بردا ترا عراد را برش همررا برانی
عریتشداخنی و هسنیشداخنی البنش بش اارت خنصر ارایرش کررد اسرت روش شریخ
احمد در تبیین سای اعنیادی بش اارت تلفییی و برا اسرنفاد از عیر و نیر اسرت از
خصاایات روشی شیخ احمد اینکش هر سللشای یا با دلی عیلیه یا با دلیر نیلری و یرا
با هر دو سند یشاد ایشان این نحا ی اسرندال را در کنراب رعایرت کررد اسرت
شیخ احمد در بیشنر سای اخنا یری یران نکلمران و حکمراه برا نکلمران همراهری
یکدد ررهش در اضاعاتی هان :اک نیاز ددی علرا برش علرت و ا ندرا اعراد ی
عدو ه دیدرا حکما را یپسددد
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