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  مراغه ۀمراغی با ارامنمجتهد حکیم  ۀمواجه
  *حیدر عیوضی

  چكيده
ـ   پـنج توان به  یم راان یحیبا مسوگو  گفت رد عالمان مسلمان دریکرو : م نمـود یدسـته تقس
گو. محور مقالـه  و الوگ و گفتیدی، برخورد فقه، م و تعلّمیتعل ۀرابط، مناظرهی، سینو هیرد

اثر ، »یلمن سبقت له الحسن یان شافیو ب یافکجواب «مختصر  ۀرسال بازنویسیه ک ،حاضر
ـ باشد، به رو یم خامه عالم وارسته مجتهد مراغی به فارسی ـ دیعنـی  رد پـنجم،  یک  الوگ وی

رساله را بـه درخواسـت   ید: این گو یماین اثر  ۀدارد. مؤلف در مقدماختصاصی وگو  گفت
و  متقاضـی  ، هرچند از هویت فـرد یـا گـروه   ن حق نوشته استین دیی، در تبمراغه ارامنه

هـاي   گويو در تاریخ گفتاتفاق نوع ن یا اما، میندار یاطالع واکنش آنان به تحلیل ایشان،
د یانتقال از توحۀ مجتهد مراغی، گاه رسالیگران .است منحصر بفرد اسالم و مسیحیت نادر و

عه را بـه خـاطر وجـود حضـرت     ی، مذهب ش. مؤلفاست املکبه ضرورت وجود انسان 
ند. مجتهـد  ک یم یامل و عصاره خلقت، به عنوان مذهب حق معرفک، انسان عصر یول

» الحکمه و مصـباح البیـان   ةوکمش«ت با عنوان یحیمس بابدر البته گر ید يا رسالهی، مراغ
نویسـی   یعنی (ردیه رد نخستیکرو اب و یبه زبان عربتر و  و برخالف رسالۀ مفصل نگاشته

به » امام عصر«استناد به وجود مقدس ك هر دو رساله، اما، وجه مشترنگاشته است.) 
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  مقدمه
  أُدینُ بِدینِ الحب أنَّی تَوجهت

  کـائبه فالحب دینی و ایـمانیَر
  ترجمان الشوق)عربی،  ابن(   

شود. این فهـم مشـترك    گوي ادیان محسوب می گرایش به فهم مشترك، اولین گام در گفت
کنـد   را بـه آن دعـوت مـی    خواهـان  ، است که قرآن کریم همـه حقیقـت  »سواء کَلمۀٍ «همان 

یـک   اند که هـیچ  اي دانسته را کلمه» سواء ۀکلم«مفسران در ذیل آیۀ مبارکه،  ).64 :عمران (آل
کنند، بلکـه همـه یکـدل و     در پذیرش آن احساس اکراه و اجبار نمیوگو  گفت هاي از طرف

در  1اسـت. نـد  یک زبانند؛ زیرا کلمه خود اوست، باور اوسـت و ایـن کلمـه بـاور بـه خداو     
زنیم و در نشر و ید همه به این کلمه چنگ بیشود: بیا مورد بحث چنین مى ۀمعناى آی ،نتیجه

 و واکنشمراغه  ۀارامن درخواستن یرو، ا نایاز  .دست به دست هم دهیم، عمل به لوازم آن
  است. یستودن ین رهنمود قرآنیا يدر راستا مجتهد مراغی

سوم  ةت در سدیحی. مساست ینونکشور ارمنستان کران، یا یان ارمنیحیمسپایگاه اصلی 
ن ین سـرزم یـ ا ین رسـم یـ ل سده چهارم، دیافت، و در اوای یگاهیپاکشور، در این  يالدیم

م) و 331م)، افسـوس( 325ه(یـ قیعـامِ ن  ییسـا یلک يارمنستان، تنهـا سـه شـورا    يسایلک .شد
گردد  یه برمیل صفویبه اوایران، شناسد. حضور آنان در ا یت میم) را به رسم381ه(یقسطنطن

ـ ااریـر،  قرار گرفته است. در چند قرن اخ یه در منابع مختلف مورد بررسک ـ ا ۀمن ران مـورد  ی
  .و پروتستان بوده است یکاتولمبشران ک يتوجه جد

دهـه  بـه  یـه،  ارومویـژه در تبریـز و    ایران، بهشمال غرب  یدر نواح يریتبش يها تیفعال
از سـوي هیئـت    3دوایـت و  2سـمیث ، آقایـان  1832در سـال   .گردد یمبر سوم قرن نوزدهم

هاي خارجی، مأمور شدند تا به خـاور نزدیـک آمـده،     کمیسیونرهاي آمریکایی براي میسیون
هاي میسونري تهیه  هاي کافی گزارشی از وضع این ناحیه براي شروع فعالیت پس از بررسی

ر، و ارمنستان و ایران بـه ارومیـه   این دو نفر، پس از مسافرت به سوریه، آسیاي صغی .نمایند
رسیده و ضمن بازدید از مناطق آشوریان منطقه، با اسقفان آنها مالقـات نمودنـد. مـردم بـه     

 گویـد:  هاي ایـن منطقـه مـی     ، در مورد واکنش آشوريسمیثگرمی از آنان استقبال نمودند. 
ینجانـب در تمـام   باشـد. ا  اي که در اینجا موجود است، به نظر من آماده حصـاد مـی   مزرعه«

هاي ایـران حاضـر بـه قبـول انجیـل       آشوري ةمسافرت خود، مردمی ندیده است که به انداز
در همان موقع، به هیئت کمیسیونرهاي آمریکایی گزارش رسید که شروع کار » .مسیح باشند



   ۷ مراغهمواجهة حكيم مجتهد مراغي با ارامنة 

ممکن است. در پی این گزارش، تصمیم گرفته شد کـه  در بین مسلمانان این منطقه غیر فعالً
هاي شمال غرب ایران فرستاده شـود. گـروه    ی براي ترویج مسیحیت به میان آشوريمبشران

  4نامیده شد.» ها میسیون اعزامی نزد نستوري«اعزامی به این منطقه، 
 5ژوستین پرکینـز ترین و تأثیرگذارترین مبشرانی که به این منطقه اعزام شد،  یکی از مهم
براي خدمات طبـی عـازم    6،آساهل گرانت ، به اتفاق همسرش و دکتر1833بود که در سال 

سال فراگیري زبان آشـوري در تبریـز، وارد ارومیـه شـدند.      تبریز گردیدند. آنان پس از یک
توان  هاي آنها در زمینه خدمات آموزشی و پزشکی بوده است. از آن جمله می عمدة فعالیت

  به موارد ذیل اشاره نمود:
 . اختراع خط جدید براي آشوریان؛1
 رجمه کتب انگلیسی به زبان آشوري؛. ت2
 آموز؛ ، با هفت دانش1836ژانویه  18. تأسیس نخستین آموزشگاه، در 3
  دستگاه چاپی را از آمریکا وارد ایران نمود.  پرکینز 1840. تأسیس چاپخانه. در سال 4
 در» اشـعۀ نـور  «زبان ایران را بـه نـام    نخستین روزنامه آشوري پرکینز. انتشار روزنامه، 5
 در ارومیه منتشر نمود. 1848سال 

سـال در ارومیـه اقامـت     36نخستین میسیونر آمریکایی در ایران بـود کـه مـدت     پرکینز
کمـک   پرکینـز نیز در امر آموزش و تهیۀ مواد درسی بـه   8یوحنانو  7اوراهامداشت. کشیش 

ـ    می یکـی،  رو شـد: از جملـه    هکردند. اما زمانی که مدرسه گشایش یافت، بـا مشـکالتی روب
جلب رضایت روحانیون منطقه و حکومت محلی بود. هیئت آمریکایی ابتدا به سراغ مجتهد 

نویسـی نداشـتند،    مسیحیان بود و مسـلمانان حـق نـام    ةارومیه رفتند. از آنجا که مدرسه ویژ
مجتهد روي خوش نشان داد، حتی از مدرسه بازدیـد کـرد و از پیشـرفت شـاگردان اظهـار      

هم از مدرسـه بازدیـد کـرده و قـرار شـد      ، ملک قاسم میرزاو  میرزا کامرانخرسندي نمود. 
آمـوزان   آموزان بپردازند. در این آموزشگاه، از دانـش  دوازده صاحبقران، کمک مالی به دانش

 پرکینـز پرداخت.  شد. حتی مخارج تحصیل و زندگی آنها را آموزشگاه می شهریه گرفته نمی
داد.  بـافی یـاد مـی    می، به کودکان آهنگـري و قـالی  اش، عالوه بر تدریس مواد عل در مدرسه

عالوه بر مدارسی که توسط مبشران آمریکایی در ارومیه تأسیس شد، در اطـراف شـهر نیـز    
آنهـا دوازده مدرسـه    1839عنوان نمونه، در سال  هاي روستایی تأسیس نمودند. به آموزشگاه
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آموز دختـر در ایـن    دانش 22و آموز پسر  دانش 272در دوازه روستا داشتند که در مجموع، 
، تعـداد ایـن مـدارس بـه بیسـت عـدد و پانصـد        1842کردند. در سال  مدارس تحصیل می

نفـر کشـیش    22کردند،  معلم بومی، که آنها را اداره می 48آموز افزایش یافت. از میان  دانش
  9بودند.

هـا در   تپس از پرکینز و همراهانش، میسونرهاي کاتولیک فرانسه معـروف بـه الزاریسـ   
 ،آلمـان و بـاألخره   يهـا  يانگلسـتان، لـوتر   يسایلکاز  ییها ئتیآن ه یم. و در پ1839سال 

هاي تبشیري وارد  براي فعالیت در اواخر همان قرنکس روس، ارتدو يسایلک یئت اعزامیه
 ين برخـوردار یر در عـ یتبش يها ئتین هیای، ش از جنگ اول جهانیچه تا پگرایران شدند. 

بـر   یاسـالم  يهـا  دولت ییدر مخالفت با فرمانروا كمشتر یوحدت عمل و همدل یاز نوع
ی خود بودند، ول يشرفت رقبایگر داشتند و نگران پیدیکبا  یچشم ن مناطق، رقابت و همیا

فـق بـر ضـد آلمـان و     مت يها س و فرانسه را در مقام قدرتیانگلبا شروع جنگ، که روس، 
 ياز ابزارهـا  یکـی به عنـوان  ي مزبور سرانجام، ها ئتیوارد نبرد ساخت، ه یش و عثمانیرتا

  10.ش گرفتندیرا پ يواحد یمش ن، خطیمتفق ینظام یاسیس يها استیشبرد سیپ یاصل
  گونه برشمرد: هاي تبشیري را این توان اهداف این هیئت در مجموع، می

ت یهداهدف با ها و ارامنه)،  ي(نستور هن شرقک يساهایلکروان یان پیغ در میوعظ و تبل. 1
 / پروتستان.یکاتولکت یحیآنها به مس

 .هاي مستعد، چون کردهاي ارومیه و کردستان اي از دیگر اقلیت تبلیغ و فعالیت در میان پاره. 2
 در مدارس.   یآموزش کمکلوازم  يو اهدا يروز گان و شبانهیجاد مدارس رایا. 3

  يمراغ مجتهد
 يزدهم هجـر یدر سـده سـ  یـه،  عارف و فقلم، ک، متبن عبدالرحیم مراغی حسن حکیم مولی

اهـل علـم    يا شان در خـانواده یرود. ا یجان به شمار میاز مفاخر آذرباباشد و  یق) م 1300(
بزرگ مرحـوم آغـا  شیخ االسالم مراغه بود. ، عبدالرحیم مراغیوالدش . ده به جهان گشودید

ء فی عصره، کان شیخ الشیخ عبدالرحیم شیخ االسالم من اعاظم العلما«سد: ینو یم طبقات در
 11»ق.1260 سامیۀ و مرجعیۀ کبیرة توفی حدود سنۀۀ االسالم فی مراغه و کانت له فیها مکان

الجهادیـه   ۀرسـال )، ی(عربرسالۀ جهادیهم: یسه مورد را اطالع داریه فرزانه، ن فقیفات ایلأاز ت
  12.اعبداهللا یزديملّه یه بر حاشی، حاشالمسماة بالمحمدیۀ
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پدر و سایر علماي مراغـه فراگرفـت. و   را نزد  یالت مقدماتیتحص ،عبدالرحیمبن  حسن
. پـس از طـی   دیـ نجـف اشـرف گرد  پـس  عـازم تهـران و    براي تکمیل تحصیالت خویش

س پرداخـت.  یف و تـدر یبه زادگـاهش برگشـت و بـه تـأل     هاي فقه، اصول و حکمت دوره
انـد. آقـاي    متأسفانه منابع موجود اطالعی در رابطه با اساتید و نحوة تحصیل وي ارائه نداده

  نویسد: در این رابطه می اي طیار مراغه
از یکی از علماي مراغه، که خاطرات زیادي از دانشمندان شهر در سینه داشت، شنیدم که 

هضـت تنبـاکو بـود.    ، رهبـر ن سیدمحمدحسن شیرازياهللا مجدد  وي معاصر و دوست آیت
که مرحوم مجدد شیرازي، در دیداري که با وي داشت، ضمن اظهار تأسف از دوري  چنان

الشعاع دیگران قرار گرفت  نجف فرموده بود: آقا میرزا حسن تحت ةاي از حوز حکیم مراغه
  13و حقش ضایع گردید.

آراء و  بـود و در رد  سـیدکاظم رشـتی  و  شـیخ احمـد احسـائی   از معاصـران   مجتهد مراغی
  14سه رساله نگاشت.آنان،  نظرات

  گذارد: ياز خود بر جا ییپربها ۀیبها و صدقات جار آثار گران مجتهد مراغی
 .مدفون گردیدن مسجد یتش در شبستان همیخ بابا؛ مطابق وصیاء مسجد شیاح. 1
ز کآن مر ينمانده و برجا یاز آن باق يحسن، در حال حاضر اثره آقایبناء مدرسه علم. 2
 برپا شده است. یفرهنگ
ق)  1284(تمیـرزا احمـدآقا  ، و کرامات باهرات میرزا علی آقا صاحب. دو فرزند اهل علم، 3
در ضـمن  ق،  1319ین رسـاله حاضـر) را در سـال    ل پدر (از جمله همیاز رسا يتعداداین 

 منتشر نمود. کشف سریره االسالمبا عنوان  يا مجموعه
توان به دو دسته تقسیم نمود: بخـش   نده از ایشان را میما آثار به جاي ی:فات علمیتأل. 4
  هاي خطی، و بخش دیگر، که به صورت چاپ سنگی مطبوع شده است. نسخه

  يخط هاي الف) نسخه
  ؛تفسـیر سـورة الفاتحـۀ   . 4؛ تحقیـق در نـوع انسـان   . 3؛ تحقیق حقیقۀ. 2؛ االمر و المشیئۀ .1
  (سـؤال و جـواب)؛  حشـر و نشـر   . 8؛ الجنۀحب علی اصل . 7؛ جزاء االعمال. 6؛ التوحید. 5
الـرد علـی   . 12؛ خالصۀ الحقائق و زبـدة الـدقائق  . 11؛ حقیقۀ الروح. 10؛ حقیقۀ التکلیف. 9

  ؛رفـع القلـم فـی بعـض االعیـاد     . 14؛ رسـائل . 13)؛ اي طیـار مراغـه   شـدة (تصحیح الشیخیه
سـر الخلقـۀ   . 17؛ یقـۀ سر الخلقۀ و کشف ستر الخل. 16؛ سبب تسمیۀ االئمۀ به ام الکتاب. 15
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ــر)؛  ــرالقدر. 18(مختص ــت  . 19؛ س ــدیث حقیق ــرح ح ــول  . 20؛ ش ــۀ العق ــرح حقیق   ؛ش
علـم اهللا  . 24؛ العقـل . 23؛ عرش القواعى و االصول. 22؛ شرح رفع القلم فی بعض االعیاد. 21

الفوائـد الشـریفۀ و   . 27؛ فلسـفۀ االخـتالف  . 26؛ فائدة جدیدة = الجبر و التفویض. 25؛ تعالی
ــد فلســفیۀ. 28؛ القواعــد المنیفــۀ   ؛ماهیــۀ االجســام و االجســاد. 30؛ قضــا و قــدر. 29؛ فوائ

مدارك الغرایب فی مسالک العواقب و مشاهد العجایب فی منـاهج المناقـب فـی احـوال     . 31
مراتـب  . 32؛ الموت و ما بعده من عالم البرزخ و المعاد و المحشر ما بلغ مـن المعصـومین  

مسـالک الطریقـۀ و مـدارك    . 34؛ فس و الروح و درجات القلب و العقلمراتب الن. 33؛ صالة
و مصباح العرفان= مشکوة الحکمۀ و مصـباح البیـان فـی معرفـۀ      مشکاة الحکمۀ. 35؛ الحقیقۀ

منهـاج البصـیرة و الیقـین و مصـباح المعرفـۀ      . 37؛ المعراج. 36؛ الحجۀ الناطق فی کل زمان
نقطـۀ المعـارف و العلـوم و حقیقـۀ المشـاعر و      . 39؛ بمیزان العقول و االلبـا . 38؛ الدین فی

  15.الفهوم

  ب) مجموعه مطبوع چاپ سنگي
  ؛التفریـد  خطـۀ  بیـان  و التوحیـد  نقطـۀ  بیـان ) 2؛ االیمان بصیرة بنور االسالم سریرة کشف) 1
 منهـاج  و المعـارف  مطـالع ) 4؛ و الفهـوم  المـدارك  مقبـاس  و العلـوم  و المعـارف  میزان) 3

  ؛الذهبیـه  رسـالۀ ) 6؛ و التصـدیق  الصـدق  و مسـالک  و التحقیـق  الحق مدارك) 5؛ المکاشف
 فـی  و العنایـۀ  الـوال  اهـل  مسـلک ) 8؛ الفهوم و المشاعر حقیقۀ و و العلوم المعارف نقطۀ) 7

 ؛الخصـال  و میـامن  االحوال محاسن) 9؛ المعرفۀ فی و الهدایۀ الحسنی ذوي و مشرب الطریقۀ
 یطلع لم سر کشف) 12؛ السریرة وحقیقۀ الحقیقۀ سریرة) 11؛ الحقیقۀ و سریرة سرالخلیقۀ) 10

ــه ــن اال علی ــه م ــه اهللا خص ــۀ) 13؛ ب ــام معرف ــا) ع( االم ــتحق کم ــده ان یس ــام یتعق   ؛االن
 االختیـار للّـه الغنـی    اختصـاص  بیان) 15؛ والعرفان البصیرة الهل بالعیان التوحید کشف) 14

  ؛الفهـم  الهـل  وهـدایا  العلـم  الهـل  نکـات ) 16؛ العـدیم  الفقیـر  للحـادث  واالضطرار القدیم
 ودرایـۀ  غیبیـه  اشارة) 19؛ فهم وانارة وهم ازاحۀ) 18؛ والعیان الغیب فی البیان من الکافی) 17

  .جواب کافی و بیان شافی لمن سبقت له الحسنی) 20؛ بالکیفیۀ
  سد:ینو یم حاضر ۀل رسالیذدر  مجتهد مراغی

ایشان ه یم به خواص خودش ظاهر است و بیگویند امام شما نیز غایب است، ... هرگاه گو
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جواب بیانات را به مخلص القا فرمودند،  چنانچه اینیحتاج خلق است. کند آنچه ما قا میال
  16فداه. یو نفس یاز براي شما نوشتم، روح

مشکوة با عنوان نگاشته،  یبه عربمسیحی  ةاي دیگر در نقد یک نویسند رساله مجتهد مراغی
ایـن   17.اي قـرار دارد  در ضـمن مجموعـه   ینسـخه خطـ  به صورت  الحکمه و مصباح البیان

  ید:گو یتاب مکشان پس از خطبه یا باشد. میبرگ و به خط نسخ  24در رساله، 
 اما بعد، فقد وصل الینا من بعض القسیسن و األحبار، المؤسسین بنیانهم علی شفاجرف هار،

عند النظر و االعتبار إلی ان الطریق فی هذه األعصـار، منحصـر علـی    کتاب یرجع حاصله 
الکتب األلهیه الباقیه فی ایدي النصاري و الیهود، المشتمله علی القصص و األخبار، و قلیل 
من األحکام و الحدود، و استدلّ علی ذلک بأن العقل الیعرف طریق الطاعه و النجاه، إذ لم 

اهللا التی احتج بهـا علـی النـاس     ۀالناقصات، فزعم أن حج یعرف من العقول إال الجزئیات
ـ   ، ۀالکتب الباقیه من األنبیاء السالفه؛ و لم یعقل أن الکتب صامته، و الصامت الیلیـق بالحجی

  ،... .لما یقبل التأویل، فیؤوله کل علی مقتضی هواه
مجتهـد  باشـد.   (فصل) و یک خاتمه می گفتار، چهار رکن در یک پیش مشکوة الحکمۀرساله 
گفتار به علت نگـارش رسـاله کـه در پاسـخ بـه یـک ردیـۀ مسـیحی بـوده،           در پیش مراغی

کنـد. اگـر بخـواهیم     اي نمـی  اشـاره  پردازد، اما به مشخصات نویسنده و یا کتاب او هـیچ  می
دوره  مخاطب اصلی مؤلف را بیابیم باید ردپاي او را در میان مبشـرانی جسـت کـه در ایـن    

 پردازیم). در ادامه به این مسئله می( اند فعالیت داشته
کند و موضوعات  گفتار به دو اشکال اصلی طرف مسیحی اشاره می مؤلف در ادامۀ پیش

کند که بـه طـور منطقـی بتوانـد پاسـخ او را داده       ارکان رساله خود را نیز طوري انتخاب می
 ها قادر به درك جزئیات است و به تنهـایی ) عقل انسان تن1باشد. مبشر مسیحی گفته است: 

این خداوند تنها راه شناخت خود را در کتـب آسـمانی   از شناخت حقیقت عاجز است، بنابر
گوید: نویسنده توجه نداشـته   اجماالً در اینجا می مجتهد مراغیانبیاء پیشین قرار داده است. 

بـردار   کـه تأویـل  شـد، چرا تواند حجت با ها صامت هستند و صامت به تنهایی نمی که کتاب
لـم یعقـل ان   «تواند در راستاي اهداف خود آن را تفسیر و تأویـل کنـد    است و هر کس می

بـرگ  »(کل علی مقتضی حالـه  فیؤولهمتۀ و الصامت الیلیق بالحجیۀ لما یقبل التأویل الکتب صا
زمـان   تـرین فـرد   ترین و فصـیح  پیامبر اسالم بلیغکه مسیحی مدعی بوده  ة) نویسند2دوم). 

اش قرآن را آورده است. مؤلف ما در پاسخ بـه ایـن    اهداف سیاسیتحقق  يخود بوده و برا
انحراف اینان در این است که مقام و منزلت حجـت الهـی را کـه     ۀگوید: نقط اشکال نیز می
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فَینبغی أن نُبین لَهم اوالً وجوب الحجۀ النّـاطق فـی   « انـد  اند را درك نکرده قَیم بر کتب آسمانی
ه وکلّ زمان و أن الصحدتلی وقام النّـاطق وال  امت الیکون حجۀ عال هو بِذلک یحیق و الیقوم م

، عالماً بِجمیـع مـا یحتـاج الیـه     کونَ معصوماً عن الخطأ و الزّللهو بذلک یلیق، ثم انَّه یجب ان ی
نام بنفسه او بنوابه، ثم نبـین  األنام فی العلمِ و العمل. ثم انّه یجب أن یکون ظاهراً و معروفاً بین األ

  برگ سوم).»(لهم طریق معرفته و معرفۀ نوابه
  فهرست مطالب رساله از این قرار است:  

  ؛4-3، المعرفۀالی ارکان  االشارةفی  مقدمه:
  ؛6-4الناطق فی کل زمان،  حجۀوجوب رکن اول: 

  ؛8-6رکن دوم: وجوب عصمته فی کل اوان، 
  ؛10-8ألنس و الجن، رکن سوم: اشتهاره فیما بین ا

  17 -11و نوابه،  الحجۀ معرفۀرکن چهارم: طریق 
  .22 -18، : فی وجوب الرجوع الی القیم و التسلیم له علماً و عمالًۀخاتم

به هم متصل هسـتند   حاضر این است اجزاي فصول آن کامالً ۀهاي مهم رسال از ویژگی
باشـد. از دیگـر ویژگـی ایـن رسـاله اسـتفاده از        و هر رکنی مبتنی بر رکن پیشین خود مـی 

نمونه در رکن اول در اثبات ضـرورت  براي الت متناسب با موضوع است، یتشبیهات و تمث
کنـد و   حجت الهی که انبیاء و جانشینان آنها هستند، جامعـه را بـه بـدن انسـان تشـبیه مـی      

و جوارح ما یک رئیس قـرار داده  آفریننده این بدن مادي براي اعضا طور که  د: همانگوی می
باشد، انبیاء و جانشینان آنها را هم راهنمایـان جامعـه قـرار داده اسـت، و بـه       که همان روح 

  .عبارتی دیگر پیامبران روح جامعه بشري هستند
او  نام اثـر و  یحیمس ةسندیوبه مشخصات ن يا اشارهچ یان رساله هیتا پا مؤلف متأسفانه

 یبا توجه به قرائنـ اما . کند از آن یاد می» سن و األحبارین بعض القسم«کند. تنها با تعبیر  نمی
کتـاب   هایی باشد که در واکنش بـه  ین رساله، از جمله ردیهرسد ا می ه وجود دارد، به نظرک

، ینـابیع االسـالم  زیـرا  . تـألیف شـده اسـت    19دکتـر کلرتیـزدال  ش یشـ کاثر  18ینابیع االسالم
و  20ترین کتابی است که در این دوره (اواخر قرن نوزده) در رد اسالم نوشـته شـد.   جنجالی
داشـت. مرحـوم    هاي متعددي از سوي عالمان مسلمان، از هند تـا نجـف را در پـی    واکنش
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از  يگـر ید يهـا  نمونه 22،واره فهرستدر  احمد منزويشان یو فرزند ا 21الذریعه در آقابزرگ
اند. ردهکتاب را احصاء کن یا يها هیرد  

  :جواب کافی و بیان شافی لمن سبقت له الحسنیۀ رسالاما متن 
بسم اهللا الرحمن الرحیم، الحمدهللا الّذي لیس کمثله شیء و هو اللَّطیف الخَبیر و الصلوة «

نهم  علی من هو من اهللا بشیرٌ و نذیرٌ و السالم علی الوصی و الوزیر و  آله الذّین کل واحد مـ
      لوا کلّ یتـیم و اسـیر. بعـد یقـول سـالکم کاففی العلمِ و الفضلِ له نَظیر و شیعتُهم الذّین ه

ئلنی بعـض األرامنـۀ أن      لیم و شارب مشرب التَسنیم حسنمسلک التَّس بن عبدالرحیم قـد سـ
لیل العقلـی بحیـث ینکشـف ألهـل     اُبینَ لهم المذهب الحقّ فیما بین المذاهب و األدیان بالد

  .البصرة (البصیرة) بالعیان
 ؛باشـد  شـکی نیسـت در اینکـه اجسـام خـالی از چهـار عـرض نمـی        پس نوشته شـد،  

بدیهی است که این اعراض، همگی حـادث اسـت.   یعنی حرکت، سکون، اجتماع و افتراق. 
. آنچه مجـرد اسـت،   شود هم حادث می آنحوادث و پیش از اینها نتواند شد،  آنچه مقدم بر

مگـر بـه حـدود و کـل     شـود،   مثل عقول و ارواح و نفوس، هرگاه متعدد باشند، تعدد نمـی 
  باشـد، آنچـه پـیش    دو عـرض اجتمـاع و افتـراق نمـی    خـالی از  د مرکب است. پس، محدو

باشد. مثل عرض و اگـر مجـرد منحصـر بـه      هم حادث می آناز عرض بودنش محال باشد، 
ده از یک صـفت بـا حـوادث شـریک     اینکه در یک صفت یا زیا خالی نیست از ،یکی باشد

  گـاه شـریک باشـد، شـکی    هرکه منزه از جمیـع صـفات حـوادث باشـد.     بل ،یا نباشدباشد، 
، پـس  باشـد  المحالـه مرکـب مـی   پـس،   االمتیاز است. غیر مابهاالشتراك،  نیست در اینکه مابه
  شود. المحاله حادث می

مقدس از جمیع سمات مدرکات باشد، آن قـدیم  و اگر منزه از جمیع صفات حوادث و 
ـ   جمیـع مصـالح و   ه است. و البد است از اینکه حجتی اقامه نماید در میان خلق، که عـالم ب

ت مفاسد باشد و جامع جمیع محاسن و عاري از جمیع مکـاره باشـد و اال نقـص در ربوبیـ    
خصی خـالی نباشـد   البد است از اینکه عالم از وجود این چنین ششود. پس،  غنی مطلق می

بـه طبـایع   کمال برسند و جمیـع موجـودات اجسـام،    تا عقول ناقصه به تبعیت آن به مرتبه 
یی به کلّی عقول خودشان حاکمند بر اینکه هر جزء به کلّ خود و هر جزه خودشان ارواح ب

ه تـابعین  بکند.  ان کامل مذهب خود را القا میشکی نیست در اینکه انسخود باید تابع شود. 
  ه انسان کامل نیستند، مذهب ایشان باطل است.پس هر ملّتی که مستند بودش. خ
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 ،که ایشان در سلوك به انسـان کامـل  عشري، ب حق منحصر شد به مذهب اثناپس مذه
اگـر مـذهب ایشـان حـق     مستندند. محاسن و عاري از جمیع نقایص باشد، که جامع جمیع 

امل باشد و آن منافی کمال ربوبیت و منافی الزم آید که عالم خالی از وجود انسان کنباشد، 
ی امـا منـاف  : باشـد  توحید خداوند و منافی تنزیه ذات مقدس و منافی وجود قدیم قـادر مـی  

 شود یا از جهل، قـدیم از هـر دو   به جهت آنکه نقص در افعال یا از عجز میربوبیت است، 
 شـود  د و ممانعت شریک مـی به جهت آنکه فساد از تعدمنزّه است. اما منافی توحید است، 

به جهـت آنکـه سـبب وجـوب وجـود      اما منافی تنزیه است، مقتضاي وحدت کمال است. 
ه نقـص  کـ به جهت آن، م استیانسان کامل تنزیه مالک و تقدس اوست. اما منافی وجود قد

: وجود کمال و جمال و جـالل اسـت. هرگـاه ارامنـه گوینـد      يراجع به عدم است و مقتضا
میان خلق باشـد نـه در آسـمان    اما باید در حضرت عیسی انسان کامل است، صحیح است، 

ه به خواص خودش ظاهر اسـت و بـ  شما نیز غایب است، گوییم امام چهارم. هرگاه گویند: 
 :چنانچه این بیانات را به مخلص القـا فرمودنـد  یحتاج خلق است، کند آنچه ما قا میایشان ال

  ».فداه یو نفس یوشتم، روحجواب از براي شما ن«

  تحليل و نتيجه
ادیـان   ۀرود کـه در همـ   ، از جمله موضوعات کهن و جدي به شمار مـی »انسان کامل«بحث 

آسمانی، به ویژه در ادیان ابراهیمی مطرح بوده اسـت. در ایـن میـان، اندیشـمندان مسـلمان      
در عرفـان اسـالمی،    اوج آن، ۀتـوان گفـت: نقطـ    اند. می عنایت بیشتري به این مسئله داشته

و شارحان او بوده است، اساساً، موضـوعاتی چـون اعتقـاد بـه نبـوت،       عربی ابنویژه آثار  به
معصـومین  ۀعصمت انبیاء، لزوم اطاعت از آنها، اسوه بودن پیامبر و والیت ائم  در متـون ،

امـل  اسالمی مبتنی بر این فرض، یعنی انسان کامل بوده است. در عرفان اسـالمی، انسـان ک  
اصـلی عارفـان بـوده     ۀباشد. شناخت مقام و منزلت آن همواره دغدغ داراي مقام والیت می

  نویسد: در تبیین جایگاه ولی و انسان کامل می سیدحیدر آملیاست. 
و فی الحقیقۀ، الوالیۀ هی باطن النبوة التّی ظاهرها التصرّف فـی الخلـق بـإجراء األحکـام     

ء و اإلرشاد لهم بأخبار الحقایق اإللهیۀ و المعـارف الربانیـۀ   الشرعیۀ علیهم، و بإظهار األنبا
اي که ظاهر آن تصـرف در   در حقیقت، والیت باطن نبوت است، به گونه 23؛کشفاً و شهوداً

امور خلق خدا، به سبب اجراي احکام شرعی بر خلق و بازگوي خبرها و ارشاد آنـان، بـه   
  سبب اخبار حقایق االلهی و معارف ربانی.



   ۱۵ مراغهمواجهة حكيم مجتهد مراغي با ارامنة 

لی که اندیشمندان مسلمان بر ضرورت بشري بودن انسان کامل تأکید دارند و بـراهین  در حا
کننـد،   متعددي بر ضرورت وجود آن در طول حیات بشري و نیاز مردمـان بـه او ارائـه مـی    

القدس، تالش نمودند جنبه کـامالً   اندیشمندان مسیحی با طرح الوهیت عیسی مسیح و روح
همسـو بـا اندیشـمندان     مجتهد مراغیرو،  آن ببخشند. از این ستیز به دینی و حتی عقل درون

فیض میان مبـدأ صـدور و مردمـان را انسـان کامـل       ۀمسلمان، در رساله حاضر، ابتدا واسط
  دهد. کند. سپس، آن را بر امام عصر تطبیق می معرفی می

کاتـب:   ،جواب کافی و بیان شافی لمن سبقت له الحسـنی ۀ چاپ سنگی رسال مشخصات
حـاج    ،ق1319صـفر/   ، فروش تابک احمد خانه حاجپز، چایتبر، بن رزاق تبریزي عبدالمطلب

 ، آسـتان قـدس  آستان حضرت معصـومه صفحه،  3ی، خشتی، نسخ، فارس، زبان احمد آقا
  .اعظم ، مسجداسالمی غاتی، دفتر تبلیت اهللا مرعشی، آرضوي
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