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مقدمھ:
ــھ و  ــد ترجم ــاره فرآین ــادی درب ــاریف زی تع

ھای بسیاری در مورد وظایف مترجم و اصـول و نوشتھ
کـھ ھمگـی ھ شـده اسـتعرضـترجمـھ مختلف یھاروش
و دأبـھـای مبرقراری تعادل معنایی بــین زبان«از

» بھ زبان مقصـدیانتقال پیام نویسنده اصل»«مقصد
ھـا ینرعایت امانت در پیام متن مبـدأ و نظـایر ا

شود بھ ندرت مشاھده میاند ولی سخن بھ میان آورده
ھای اخالقـی گویی و توصـیھکھ این سخنان از حد کلی

پا فراتر نھاده و دربارۀ ماھیـت فراینـد ترجمـھ 
ھای رعایت امانت و حفـظ تعـادل معنـایی بـین روش

زبانھای مبدأ و مقصد بحث کرده باشند.
ی ھتوانــد در مطالعــاســت کــھ روشــی میحواضــ

ساختمان زبـان و فراینـد ارتباطـات زبـانی بـین 
زبانھا موفق و عاری از تناقض باشد کھ بھ ماھیـت 

معنا و کلیۀ تبادل در این فرایند و منشأ پیدایش
توجھ زبانی و برون زبانی حاکم بر آن عوامل درون

کند و سعی نماید اصول خـودش را بـھ کمـک بررسـی 
کنـد و عینیـت عینی این فرایندھا و عوامل تنظیم 

بخشد.
ــھ ــرین یافت ــھ آخ ــھ ب ــا توج ــات ب ھای مطالع

و کاویناسی چنین روشی عبـارت اسـت از سـخنشزبان
کھ بر اساس آن معنا و پیام در زبان چیز کاویمتن

ای نیست کھ در ارتباطـات زبـانی توسـطپیش ساختھ
ــاختارھای ــان)بین زبانیس ــان و واژگ ــتور زب (دس

یـزی اسـت کـھ در انسانھا رد و بدل شـود بلکــھ چ
کلیھ عوامل حاکم بر واکنشو کنشو فرایند تعامل 



موقعیت ارتباطی(عوامل درون زبانی و برون زبانی) 
شود و چنین فراینـدی بـھ فراینـد سـخن متبلور می

متن سـاختارھای زبـانی محصـول چنـین معروف است. 
کند کـھ ترفنـدھا و میفرایندی را بھ مخاطب عرضھ

ده در آن بھ عوض اینکھ معنـا ھای متنی عرضھ شروش
پـیش سـاختھ بـھ مخاطـب و پیام متکلم را بھ طور

ھایی است کـھ بـھ عرضھ بدارد حامل اشارات و شاخص
را بـرای وسیلھ آنھا مخاطب فرایند ادراکی خـودش

دریافت یک پیام(کھ شاید معادل برداشـت مــوردنظر 
اندازد.میمتکلم باشد) بھ کار

ی ترجمـھ ھای مختلفی کھ در زمینـھاز بین روش
تـر اسـت. ھـا رایجاز دیگر روشوجود دارد دو روش

اسـت و دیگـری »الفظیتحتیا ارتباطی«یکی ترجمھ 
ارتباطی مترجم سعی دارد در روش.»معنایی«ترجمۀ 

با توجھ بھ ارتباطات زبانی و دسـتوری و سـاختار 
از ظاھر کالم متنی راو جمالت و ترکیبات و عبارات 

زبان مبدأ بھ زبـان مقصـد ترجمـھ کنـد و معـادل 
عبارات و کلمات را در زبان مقصد پیدا کرده و در 
ترجمھ خود بیاورد. ولی در ترجمۀ معنـایی متـرجم 

عد انتقال اداری بھ متن و مولف بُ فسعی دارد ضمن و
ھر کدام .پیام و معنا را اساس کار خود قرار دھد

ــن دو روش ــایاز ای ــب و مزای ــود را معای ــاص خ خ
از عظیمییـابی خیـلدارند. بـھ عنـوان مثـال راه

ھـای بیگانـھ بـھ حـوزه ات و معادالت از زبانعبار
هکـھ امـروزھاسـتزبان فارسی از معایب ایـن روش

زمان و ھزینۀ زیادی در جھت زدودن چنین عبـاراتی 
تر کھ موفقگیرد روشاز گسترۀ زبان فارسی صورت می



روشـی اسـت کـھ بـر ر استمشھو»بینابین«بھ روش
گرفتھ از دو روش ارتباطی و معنـایی اسـت کـھ در 

کھ با تلفیق این دو روشاست این روش سعی بر این 
گردد نقاط قوت این دو روش تقویت و معایب آن رفع

تر ھا در نزد اھل فن مقبولاز سایر روشاین روشو
.است

بر این اساس در ترجمۀ حاضر سعی بر این بوده 
کھ ضمن وفاداری بھ متن و مولف و قالب جمـالت است 

و عبارات و معادالت آن بعد انتقال معنـا و پیـام 
.درینیز مدنظر قرار گ
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پیشگفتار  

ق) عـارف، مـتکلم، فقیـه،    243متوفی(ابو عبداهللا حارث ابن اسد محاسبی بغـدادي بصـري  

اسـت و از بزرگـان صـوفیه کـه بـه گفتـه       همحدث، زاهد و پیشواي طریقت محاسـبیان از صـوفی  

محاسـبی را برخـی از آن رو   بغداد بود. علت اشـتهار وي بـه  در زمان خود شیخ مشایخ1هجویري

که همیشه نفس خود را به محاسبه می کشید و نیز گفته اند که چون موقع ذکر گفتن از دانسته اند 

اند که وي تاریخ تولد وي معلوم نیست اما نوشته2اندکرد او را محاسبی گفتهسنگ ریزه استفاده می

جا نیز درگذشت.در بصره چشم به جهان گشود و در بغداد سکونت نمود و در همان

ي خود مقبول النفس و القول بود و عالم بـه اصـول و فـروع    ي اهل زمانهوي به اتفاق همه

دادي و بغـ دا جنیه، وبیت، جامع علوم ظاهریه و باطنو از مشاهیر عرفا و رجال حقیقحقایق سخن 

دیگر مشایخ وقت صحبت داشت.

مذهب حارث 

اراي صفاتی ازلـی  بود. آنان اعتقاد داشتند که خداوند د» صفاتیه«ازماحارث در مذهب و مر

حیات، قدرت، اراده سمع، بصر، کالم، جـالل، اکـرام، جـود و.... کـه همـه ایـن       است مانند: علم،

صفات ازلی هستند. آنان تفاوتی میان صفات ذات و صفات فعل قائل نبودند و آنهـا را یکـی مـی    

و آن را تأویـل  دانستند. آنان صفات خیریه را مانند: دست و صورت براي خداوند روا می دانستند 

. وي پـدر  امام شافعیان رفاقت و مصاحبت داشت ولی شافعی مذهب نبوداو با شافعی. 3کردندنمی

هـزار  یـا سـی  مذهب بود تکفیر کرد و بعد از مرگ پدرش هفتاد هـزار درهـم   » قدري« خود را که

)134کشف المحجوب، (. 1
)5/207، (انساب، سمعانی.2
)93-1/92، (ملل و نحل، شهرستانی.3
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در نپذیرفت که از پدرش به ارث برده بود از کثرت ورع و به خاطر اختالف مذهبش با پرادیناري

وس جـ القـدري م «پیغمبر فرموده است و صحیح است کـه «و وقتی که علت را از او پرسیدند گفت

: قدري مـذهب بـود و نیـز پیغمبـر فرمـود     ین امت است و پدر منار بقدري مذهب گ» مههذه االُ

حـین مـردن   در حالی که حـارث  و در.غ و من مسلمانمو پدر من مغ میراث نمی بردمسلمان از م

.اج یک دهم بودمحت

در احوال وي 

ي اتقیا، آن محتشـم معتبـر،  ، آن عمدهءآن سید اولیا«می گوید:ءالیعطار در تذکره االوشیخ 

اهللا علیـه از علمـاء   سبی رحمـه عالم حارث محاي ذوالمنا قبی، شیخ آن محترم مفتخر آن ختم کرده

اء وقـت  ت مقبول النفس و رجوع اولیـ مشایخ بود و به علوم ظاهر و باطنی و در معامالت و اشارا

زرگوار ببسیار است در انواع علوم و سخت عالی همت بود و تصانیفدر همه فن بدو بود و او را 

اقت نظیـر داشـت و در وقـت خـود     فراسـت و حـذ  بود و سخاوتی و مروتی عجـب داشـت و در  

لغایـه  اهده با اقصی الشایخ بغداد بود و به تجرید و توحید مخصوص بود و در مجاهده و مشاشیخ

».و در طریقت مجتهد بود

ر چون دست به طعامی بردي که شـبهت د «و از عنایت حق تعالی در حفظ او چندان بود که

آن کـه دانستیانگشت فرمان او نبردي، او او بودي رگی در پشت انگشت او کشیده شدي چنانکه 

».لقمه به وجه نیست

نـون، ابوعبـداهللا   ظم امـام فنـون و جاسـوس    و منه«گوید: » کشف المحجوب«و نیز صاحب

لم و تولی و اقتـدار وي  ي اهل عحارث ابن اسد محاسبی(رض) عالم بود به اصول و فروع و همه

.»به وي بود
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انو زدیوار باز ننهاد و جز به دو بهگویند که حارث محاسبی چهل سال روز و شب پشتو

در مشـاهدت حـق  شرم دارم که ان«ري؟ گفت:رنجه چرا می داننشست از وي پرسیدند که خود را 

نگـام  هو به چند روایت از جعفربن ابی ثور آمده است که گفـت: حـارث را   » جز بنده وار بنشینم

م آن یـن اگر آنچه خواهم، بینم به روي شما تبسم کنم و اگر چیز دیگـر ب «وفات دیدم که می گفت 

.کردنچهار تن کس بر وي نماز زجوسپس تبسمی کرد و بمرد »درا، نشان آن بر رویم می بینی

صوفتفکري وي در باب اقوال و مبانی

؛داردپیشینیاننظریاترغمعلینظریاتی،وي در باب مقامات و احوال

ظـاهري و  صحت معاملـت رود بهتوحیدیدتجروي اندر«در کشف المحجوب آمده است

ن از آکـه  و گویـد مـات نگویـد  ي مقاکـه رضـا را از جملـه   وي آن استي مذهبو نادرهباطنی

یـان گرفتنـد و عراق ایـن قـول  هل خراساناآنگاه خالف ابتدا وي کردو اینستاي احوال جمله

ینـت أنمطو : سـکون ویدگ. و میتوکل استنهایتو ایني مقامات استاز جملهگفتند که رضا

سـت نـه  از احوال ااکه رضجالله و دلیلجلستالاحواکه از مواهببنده نیستدل از مکاسب

»بودي محبتو نتیجهاز مقام

اینجا مختلفند؛ گروهی)رض(شایخمقام م« گوید» المقام و الحالالفرق بین«بیانو در ضمن

روا ندارند و حـارث محاسـبی(رض) دوام حـال روا دارد و گویـد     دوام حال روا دارند و گروهی

د و نـه  محـب باشـ  ،روا نباشدي نه محبدوام آناحوالند، اگرجملهشوق و قبص و بسطمحبت

کـه وي بر بنده واقع نشود و از آن اسـت آن ین حال بنده را صفت نگردد اسماتا .مشتاق،مشتاق

احـوال و دیـن محلـی    و بدایتمقامات استو بدان که رضا نهایترا از جمله احوال گویدرضا

و نیسـت و فوق  آن مقامانلیغو و یکی در محبتستادر کسب و اجتهاد طرفشکه یکاست
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. کنون احتمـال  بود و انتهاء آن از مواهبآن از مکاسبابتداء سپ. انقطاع مجاهدت اندر آن است

دیـد  خود به حقو آنکه اندر انتها رضايستامقامگفتبه خود دیدکند که آنکه اندر ابتدا رضا

».تصوفاصلمحاسبی اندر حکم مذهبستااین حال استگفت

ـ   علم: به حقیقتگویدز میو نی تـوان  ه علـم بزرگتر از عمل بود از آنکه خداونـد تعـالی راب

هبانـان را  رو صـاري را بدو راه باشدي نعلمو اگر به عمل بیشناخت و به عمل اندر نتوان یافت

و تبنده اسصفتاندر مغیبه پس عملمنان عاصیؤو ماندر مشاهده انديشاناجتهاداندر شدت

.د تعالنداوخصفتعلم

هـد و  زکـه میـان  که محاسبی یکی از کسانی استآوردبغداد میخطیب بغدادي در تاریخ

ی و ابـن مسـروق طوسـ   کرد و ابوالعباسو از یزیدبن هارون روایتعلوم باطن و ظاهر جمع کرد

و لکـل شـئ جـوهر   «:گفتکه میشنیدماحارث رکنند و این مسروق گویدروایتجز او از وي

.»و جوهرالعقل التوفیقالعقلنسانجوهر اال

در تحـت  گـرفتن اسـت  در قرب حق تعالی و رضا آرام: مراقبت علم دل استو نیز گفت

و سـت انو تفکر اسباب را به حق قایم دیدستاتیرهاي بال شدنيو صبر نشانهمجاري احکام

از سـت ابـاز بـودن   و حیـا تغییري در ظاهر و بـاطن نزول بال بیدر وقتستابودن ثابتتسلیم

به همگی به چیزي پس آن را ایثار میل بودخوهاي بد که خداوند بدان راضی نبود و محبتجمله

کـه  در نهان و آشکار و پس بدانستنکردنو جان و مال و موافقتبه تنبر خویشتنکردن است

او چنان بـود  نتواند کرد که نه گمانکتیک حرکه البتهستاو خوف آن از تو همه تقصیر است

و از خلقاستوحشتبه حقو عالمت انسحرکت مأخوذ خواهم بود در آخرتکه من بدین

آنکـه انـس  تعالی برقدر به حالوت ذکر حقاز هر آنچه خلق در آن است منفرد شدنگریز است

: صـادق  و نیز گفتگیردبر میاز دل رختبه مخلوقاتگیرد بعد از آن انسحق در دل جاي می
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دانـد و  دل خویشمقدار نماند و جهت صالحخلق هیچنزدیکنبود اگرشاكبکه او را باشدآن

خـدرکن ي کارها از سستی عزمدر همهاي از اعمال او ببینند و گفتندارد که مردمان ذرهدوست

بـه  وآرام میگـر دیدي از خـودهیچ و هر گاه که فتور عزمتو ظفر یابدبروقتکه دشمن در این

و خود مباشخداي را باش و گرنهگفت. »ال تکنو االهللاکن«: را گفتیجوي. درویشپناهخداي

که او را راه بنمایـد استمهذب گردانیدهخود را به رضایتکسی را که نفسستاسزاوار گفت

قـانع  صـالح درویشـان یابد گودر صـحبت هر که خواهد که لذت اهل بهشتبه مقامات. و گفت

خـداي تعـالی ظـاهر او را    و اخـالص کند بـه مراقبـت  خود را درستهر که باطن: باش و گفت

.گرداند به مجاهده و اتباع سنتآراسته

حراکات جـو بود بهتر از انکه به حر: آنکه به حرکات دل در محل غیب عالمگویدو نیز می

عالم بود.

محاسبی و علماي عصر

اي از علماي ولی عدهو دوستی داشتحارث در زمان حیات خود با امام شافعی مصاحبت

کـه  امام احمدحنبل استین افرادااند. از جمله طرد کردهحارث او را به دلیل طرح مسائل کالمی

د کـه در علـم   حارث را از آن جهت انکار می کر،احمد ابن حنبل« :گویدنصرآبادي میابوالقاسم

بهحارثواز دور او بپراکندند سبب مردمو بدینو در آن کتابی چند ساخته بودکالم نظر داشت

کتاب مطـالبی اسـت  که در اینگویدلیفه میخحاجی «گویدمیو در ادامه»زیستپنهان میدبغدا

عت بـد ایـن «:. گفـت رسـید ابوذرعـه رازي و از این رو آنگاه که به دستنیامده استکه در شرع

»باشد
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ر بـوده  بعـد از خـود تأثیرگـذا   علمايعقایدو متفکران حارث در آثار ومحققاناما از نظر

حـارث  حت بـه تـأثیر از  رابه صـ »احیاء علوم الدین« از جمله امام محمد غزالی که در کتاباست

ایـن کتـاب   يو به واسطهمشهور گشت» وبالقلقوت«. ابوطالب مکی که با کتاب کنداعتراف می

.فراوان گرفته استتأثیرو سخنهاي حارثبود از آثاراسالمیسس اندیشهؤم

و پیش ااز » التوهم«حارث با کتابولیاست» الغفران«يهلابوالعالي معري، مبتکري در رسا

خود را ساخت.کتاب اصول و روشاز اینیربا تأثکتابی که معري بدون شکفترگ

ارثهاي روحانی را که از حـ الدین بن عربی موجی از بحثمحی»روح القدس«ابو در کت

.بینیماست میآموخته 

:آثار و تألیفات وي

ي ما خانه: حارث محاسبی بهگویدبه نقل از جعفر خلدي از قول جنیدبن محمد میابونعیم

خـود بـدر   سبر نفـ مرا از عزلت و امنیتگفتماو را می.به صحرا بیرون شویمگفتمیآمد و می

بـا مـن بـدر آي و    گفـت میکشانی. حارثشهوات میآري و به سوي بلیات و آفات و رؤیتمی

و دیـدیم نمـی نمود و چیزي را کـه مکـروه بـداریم   چیز خالی میررفتم راه از هوي می. باسترم

سؤالی نـدارم  گفتما میر: از من سؤال کن. او گفتمیرسیدیم مرا مینشستکه میچون به جائی

و مـن  کـرد هجـوم مـی  الها بـر مـن  ؤپس از آن س.افتد از من بازپرسآنچه در دلتگفتوي می

هـا  آنهـا را کتـاب  شـدم پرداخـت و چـون بـه خانـه مـی     واب میگرفتم و حارث به جپرسیدن می

ساخت.می

بـدو منسـوب   و رافضـه رد معتزلـه و اصـول دیانـت  و  زهده،فق،کتب بسیاري در کالم-

» عتبـار و االکتـاب التفکـر  « »التـوهم »« اهللالرعایـه حقـوق  « توان کتـاب می. که از آن میانباشدمی
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کتـاب الرعایـه   «» کتـاب عقـل  » «اعمـال القلـوب و الجـوارح   «و»المکاسـب «کتـاب » الدماء«کتاب

از جمله آنهاست که بـه  »داب النفوسآ«و »الوصایا«کتاب و»رساله المسترشدین«و »االخالقفی

و » سـب المکا«و »والجـوارح اعمـال القلـوب   یفـ مسائل «اي درباب سه اثر او یعنی کتاب خالصه

.یمپردازمی»العقل«

کتاب مسائل 

اعمـال  ) و (المسـائل فـی  هو غیرداز میان آثار محاسبی دو کتاب با نامهاي(المسائل فی زه

دو در ) می باشد که این دو کتاب در محتوا بـا یکـدیگر تفـاوتی ندارنـد و هـر     رحجواالالقلوب و 

باشـد میباطنی انسانيهااهري و نیتمورد اعمال قلب و اعضاي انسان و تزکیه نفس و اعمال ظ

و ت عنوان(المسائل فـی اعمـال القلـوب   ن دو کتاب در یکدیگر جمع شده و تحبه همین خاطر ای

الجوارح) چاپ گردیده است.

این کتاب همچنان که ازعنوانش پیداست و محاسبی نیز به آن روش خو گرفتـه در جـواب  

ود را درخلی او به خاطر تواضع و فروتنی که داشته سئواالتی است که شاگردانش از او پرسیدند و

کتابش هم پرسشگر و هم جواب دهنده قرار داده است.

زیـر  اما از دالیلی که ارزش این کتاب را بیش از پیش آشکار می کند مـی تـوان بـه مـوارد    

اشاره کرد.

ها به زمـان  از اولین نویسندگان دیندار و متعهد بوده و نزدیکترین آنحارثاین که ؛نخست

تابعین است و جزو افراد محقق و باهوش بوده که هیچ یک از اقشار مردم را فراموش نکرده مگـر  

این که در مورد آن تحقیق کرده باشد . مخصوصاً در مورد رسوخ تفکر فتنه انگیز و سرکش درون 
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د قرار داده اسـت و  و او در زمینه آئین اسالم آزاد اندیش بوده و عقل را میزان و معیار خوانسانها.

به آئین و مسلک خود تعصب کورکورانه نداشته است.

هاي کاملی در یـک موضـوع خـاص نوشـته اسـت.      بحثاولین کسی است که حارث ؛دوم

انـد سـخنان   مخصوصاً در مورد روحیات و اخالقیات و هر آنچه که اندیشمندان قبلی عنوان داشته

بـه  در مـورد موضـوع خـاص نداشـته و درآثارشـان      اي بیش نبوده است و بحثهاي کاملیپراکنده

ت اما مباحث حارث کامـل بـوده و بـه صـور    اند.رفتارهاي متضاد روحی و اخالقی توجهی نکرده

ین که و یا ا»العقل«و »المکاسب«یک موضوع پرداخته است مانند کتابکتاب مستقلی است که به 

ه ي روحی و آفتهـاي اخـالق جمـع کـرد    هااز موضوعات کامل را در زمینه بحثيکتاب او تعداد

ـ اخـالق و روح  و نیز اهمیـت دادن او بـه موضـوع   »الوصایا«و »آداب النفوس«است مثل کتاب ر ب

.افزایدارزش کار او می

دهـد کـه بسـیاري از ایـن     این کتاب موضوعات دقیقـی را مـورد پـردازش قـرار مـی     ؛سوم

فکـار  او یا بیان دموضوعات بر اکثر دانشمندان آشکار نیست مانند مشخص کردن معیار واقعی زه

و یا شرح و کند.سازنده و نگه دارنده انسان از لغزش در هنگام سکوت که در دل انسان خطور می

و...هاهعدخها و مشخص کردن معیار نیرنگو شهرت و اسباب آن توضیح

ابی کتـ و قبل از حـارث هاي فقه اسالمی به آن نپرداخته اند و شامل مواردي است که کتاب

د وجـود  ین موضوعات پرداخته باشـ او اختصاصاً به باشدمنحصراً در زمینه اخالق نوشته شده که 

ر نداشته است. و او در این زمینه اولـین کسـی اسـت کـه در تجزیـه و تحلیـل نفـس انسـانی و د        

. اخالق و آداب بحث کرده استهاي هزمین

هـاي  این که حارث در این کتاب و سایر آثارش تنها به شناخت و تشخیص بیماري؛چهارم

نفس اکتفا نمی کند بلکه با دقت و تشریح مطلب و با عقیده اي استوار و توجه خـاص بـه عـالج    
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ه نفس خـود بـه دیـده    این است که ب. و می گوید که همانا عالج کبر و غرور پردازداین دردها می

نیازمندي و خواري و شدت نیاز او به خداوند بنگري و درمان حسادت بـه دیـده زوال و نـابودي    

ل نعمت دیگران است و درمـان شـهوات حـزن و    انگریستن به تمامی چیزها و راضی نبودن به زو

اق اندوه قلبی و خویشتن داري است و در کل او به ریشه کن کـردن بیمـاري هـاي روحـی مشـت     

است. 

دیـد شـیطان  ي اختیار می دانـد مـورد ته  اداررا خوداو در باب تفویض می گوید کسی که

و ممکن است دچار فراموشی و غفلت شود و احساس کنـد کـه صـاحب اختیـار اسـت در      است 

فـویض  تپروردگار او مالک نفس و تمامی کارهاي او است معناي توکـل و  باید بداند که کهحالی

است که اموري را که خودش نیز مالک آن نیست به خداوند تفویض می کند.از نظر او این 

سخنان حـارث در بـاب زهـد از بهتـرین نظریـات و قابـل قبـول و بـه دور از انحـراف و          

مـردم  اندیشی است. او تأکید می کند که خداوند عزوجل زهد و پرهیز از چیزهاي حالل را برکج

ظـر  دارد و از نمیده را از ذخیره مال و عدم انفاق آن برحذرجایز ندانسته است و در این رابطه بن

برابـر  اي در مقام زهد به کمال برسد جز غـذاي روزانـه خـود و آنچـه کـه او را در     او هرگاه بنده

کند.کند ذخیره نمیحوادث روزگار و سرانجام بد آماده می

کنـد و  انـدوهگین مـی  راها در مورد اسـالم او هاي منفی و کج اندیشیو همچنین برداشت

مال بلکه نزاهدان را از نظریات و معتقدات خود و شرایط جامعه آگاه کرده و آنان را نه از اندوخت

از دلبستگی به مادیات باز می دارد از نظر او(زهد) پوشیدن لباسهاي کهنه و تباهی زنـدگی نیسـت   

د بهتر اسـت کـه فـرد در    بلکه زهد همان بخشش مال در وجوه شایسته از روي نیت پاك می باش

ظاهر و شأن و منزلت خود را در مقام یک فرد مسـلمان  معاشرت اجتماعی ، ضمن بخشش و عطا 

. شودکار او نوعی عبادت محسوب میحفظ کند و این
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پرداخته است موضوعاتی اسـت کـه مسـلمانان در طـی     موضوعاتی که حارث به آن ؛پنجم

ت داشـته انـد مسـلمانانی کـه بـا ادعـاي تقلیـد از سـن        اي بر سر آنها بحث و جدال گستردهقرن

اهین و اند که هر کـدام دیگـري را بـا بـر    گذشتگان به دو دسته صوفیه و مخالفان آنان تقسیم شده

کردند. اتهامات سرکوب می

انتخاب موضوعات بحث توسط حارث به صورت ناگهانی و اتفـاقی نبـوده اسـت بلکـه از     

مـتن  نگري دردهاي روزگاران آینده بوده کـه بـذرهاي آن در  آیندهاندیشی و روي تیزبینی و ژرف

جامعه عصر حارث پاشیده شده بود.

کتاب العقل 

آید و بارزترین آنهـا در  هاي حارث به شمار میبا وجود حجم کوچکش عجیب ترین کتاب

براي هر رااست. و نکات مهم تحصیل علم و اندیشه الحرمین جوینیبرانگیختن علما به ویژه امام 

ح به دقت و آن با دالیل واض» کندکتاب من هر دینی را ادا می«گوید:کند و میاندیشمندي بیان می

حارث در انتخاب موضوعاتش اشاره دارد.

هـا و گروههـاي مختلفـی بـا افکـار و عقایدشـان بـه شـرح بسـط          در روزگار حارث فرقه

دنـد  ر داده بون عقل را معیار قیاسهاي خود قراعده اي از آنابرداشتهاي خود از اسالم می پرداختند 

دنـد. و  پیش روي خود نهاده و آن را با شأن تزول آیات تفسیر می کرراقرآننصاي دیگر و عده

نت رسولسوبه این اندازه اکتفا کردند و عده اي دیگر به تهذیب نفس خود پرداختند و به کتاب

اي دیگـر بـه   و عـده پذیرفتنـد. اي را نمـی گ و اندیشهنخدا پایبند بودند و غیر از این دو هیچ فره

تادند.رفتند و در این راه از چاهی به چاه دیگر می افپیروي از هواي نفس به راه انحراف می
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هایی که با افراط کرد اندیشههاي گوناگون زندگی میها و اندیشهحارث در میان این طوفان

. او با روشنبرداساس دین را زیر سول میقی از اسالمسطحی و غیر منطو تفریط و با برداشتهاي

ي از عقل و تعیین حـدود و مفـاهیم و معـانی آن بـه بسـیار     خود در این کتاب با معیاربینی خاص

کار کرد و ازرا آشمعتزلهو اندیشه هاي باطل هابهتان. کسی که بسیاري از خ دادها پاساندیشیکج

دیث را به سوي فرهنگ اصیل اسالمی رهنمون شـد و بـا   جمود فکري اهل سنت کاست و اهل ح

افکار و عقاید خود صاحب یک مذهب مستقلی شد. 

رسد کـه  نی مییخط سیر معهاو در این کتاب در اعماق اندیشه غوطه می خورد تا این که ب

نطـق  و ممتفکران بعد را با خود همراه می سازد . در این کتاب اساس کـار او تحقیـق و جسـتجو    

ه ت عنـاوین وارد بـر اسـالم درجـ    حئی است او به هیچ وجه نمی خواست تفکر اسالمی را تعقال

بندي کند بلکه معتقد بود که اسالم بر تمامی فرهنگها گواه و نگهبان باشد.

یگـاه  ی قرار داد و مقـام و جا حمی براي قانونی وتمرا نوشت و از آن م»عقل«حارث کتاب 

مجـالی نـص قـرآن  ن شناخت و نگفت که براي عقل همراه بـا  واالي آن را در سیر و سلوك انسا

نیست و نگفت که عقل به تنهایی دلیل و برهان است و هیچ شکی در آن نیسـت بلکـه گفـت کـه    

بـع  ه تنهـا من کـ و رکود به او راه نیابد . ولی اجازه نداد که عقل از وحی جمودعقل باید پویا باشد 

است جدا شود.پایبندي و تعهد

» لمکاسبکتاب ا«

هاي روزگارش به کار گرفته حارث چشم و عقل و دیدگاهش را در آشکار ساختن خواسته

ی که نتایج تلخش به صـورت  یهاها و انقالب هاي سیاسی همراه شد . فتنهو کسی است که با فتنه

هـاي انسـان در روزگـاران    عمومی در جامعه اسالمی پدیدار می شد و با این بصیرت بـه خواسـته  
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ه توجه کرده به نیازهاي او پاسخ می دهد حارث تنها یک مربی نبود بلکه ضمن تبیین نظریات آیند

کالمی خود در مقام یک مربی و یک مصلح اجتماعی و سیاسی جانها را فـرا مـی خوانـد کـه بـه      

ها و سلوك اولیه که پیامبر و اکابر صحابه بر آن بوده اند عمل کنند در روزگاري که خوش گذرانی

هاي سیاسی و اجتماعی دیدگان مردم را بر حقایق و حسابرسی و صداقت در نیت بسـته بـود.   فتنه

او در این کتاب مردم را برگزیدن راه آشکار کسـب و کـار و اصـالح مسـائل زندگیشـان دعـوت       

گیر شده بود سعی دارد هر کسـی را بـه اصـالح    ها و انقالبات دامنکند و در روزگاري که فتنهمی

دارد و در این راستا عقاید مختلفی را مطرح می کند که علما و زاهدان و پارسـایان و  نفس خود وا

قاریان و صوفیه در تربیت نفس خود این عقاید و مذاهب را به کار بسـتند. حـارث یـک اصـالح     

سیاسی کامل و فراگیري را مد نظر داشت اصالحی که با رنج و زحمت حاصل مـی گـردد نـه بـا     

ی و در این کتاب میان روشش در اصالح سیاسی و روشش در اصالح درونی مظاهر فساد و آلودگ

ها و احادیثی کند. و در آنجا که از حرکت و کسب و کار صحبت می کند. روایتارتباط برقرار می

او معتقد است کـه علـم از آن   را از زندگی پیامبر و بزرگان صحابه در اهمیت این امر نقل می کند

گویـد  کند که رأي و نظرش از روش پیامبر و سلوك صـحابه اسـت و مـی   خداست و استدالل می

هـا را تشـکیل   و دولـت هـا موفقیت و رستگاري انسان به صورت فردي و گروهی که اساس امت

کـه از  چـه دهد در گرو فروتنی انسان به صورت فردي و اجتماعی در برابـر قـانون غیبـی و آن   می

باشد نـه قـانونی کـه بـه تشـکیل یـا       می،ما رسیده استپیامبران به دستيطریق وحی به وسیله

دهد. و تمامی قوانین وضع شده توسط بشر باید وسیله اي براي وصول ها حکم میفروپاشی تمدن

گردد. آغاز میها تمدنفروپاشی به آن هدف باشد. و با جدایی از قانون الهی 




