
1 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

  

  

 

 

 

 بسم اهلل اهلل الرحمن الرحیم

  

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

 



3 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

 88ستان تاب/ 01فصلنامه ی نورالصادق/ دارالصادق اصفهان/سال دوم/ شماره

 نشانی از مطالب
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 / حضرت آیت اهلل العظمی گلپایگانی هفحتشبیک اصابع در مصا  

 آیت اهلل العظمی سید محمد باقر شیرازی/ ماهیت ماه و مسئله رؤیت هالل

 آیت اهلل سید حسن فقیه امامی/ ایدئولوژی اسالمی            

 سید جعفر سیدان/ آیت اهلل عرفان چیست و عارف کیست؟       

 یخ مرتضی رضویآیت اهلل حاج ش/  محی الدین در آیینه ی فصوص

 عالمه محمد تقی جعفری/  عرفان قرآنی      

 عالمه حائری سمنانی/  حکمت بوعلی سینا

 پروفسور فالطوری/ رابطه ی دین و فلسفه

 حسن میالنی/  اثبات توحید و بطالن وحدت وجود

 / یاسر فالحیمیراث اسکندرانی –فتوحات هلنیکی 

 / دکتر مهدی نصیریفلسفه چیست؟

 / سید جعفر موسوی اصفهانیفلسفه رایج نقد عرفان و

 / عباس جاللیپیشینه ی صوفی گری

 عرفان دروغین / رضا قربانیان

 خطبة البیان/ سید هادی موسوی

 خواندن کتب صوفیه / حجت االسالم سید محمد باقر میر شفتی

 عقول عشره / عالمه سید علی موسوی بهبهانی

 ماهیت تصوف / مهدی عمادی

 جریان فرعیویژگی های فکری 

 علیرضا محمدی –مکتب  فلسفی اصفهان / دکتر فتحعلی اکبری 

 نظرها و اعترافها 

 معرفی کتاب



4 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

 سرمقاله

 «علی معجزاتی»

حقيقت قرآن ( 1«)بل هو آیات بیّنات فی صدور الذّین او تو العلم و ما یجحد بآیاتنا االّ الظّالمون» آنان که به حکم  

 .بايد يگانه مرجع بشريت در هدايت هاي علمي و معرفتي باشندرا در سينه ها دارند، 

از بزرگ ترين و سخت ترين ستم ها که بر اين چهارده نور مقدس مي رود اين است که آنان را از اصلي ترين منصب  

ايت دالهي شان که همانا هدايت و تعليم و تربيت است، کنار زده و نه تنها در بعد سياست و حکومت بلکه در بعد ه

و تعليم و تربيت و معارف ديني، ديگران را عَلَم کردند و بدين ترتيب معادن علم الهي و مخازن اسرار خداوندي را از 

حياتي ترين و بديهي ترين جايگاهشان که هدايت بشريت است ساقط نمودند امّا آيا فقط مخالفين؟ نه، بلکه به 

 .اصطالح دوستان و موافقين هم

هل سنّت، در معارف دين، به غير اهلبيت)عليهم السالم(: مراجعه مي کنند، طبيعي است، زيرا آنان اساساً البتّه اين که ا 

عترت را علي رغم حديث متواتر ثقلين و متواترات ديگر کنار زده اند، ولي شيعه که امامان)عليهم السالم( را به عنوان 

ائمّه اطهار)عليهم السالم(: برود )اعم از صوفيه، عرفا، فالسفه  خلفاي الهي و عِدل قرآن قبول دارد وقتي، به سراغ غيـر

و... مانند مالصدرا، مولوي، شمس، ابن عربي، حالج و...( پديده اي شگفت و بسيار شرم آور و خسارت بار بوده که 

رد.آري اين هم اکنون در حوزه هاي علمّيه شيعه )به ويژه در قم( و در دانشگاه ها و در سطح عموم مردم ادامه دا

 م(.ستم بر صادق آل محمد)عليهم السالاست بزرگ ترين 

خداوندا، اقرار و اعتراف مي کنيم که در عرصه معرفت خوب و درست مسلماني نکرده ايم و به مقتضاي ايمان به   

ي درقرآن و عترت عمل نکرده و نمي کنيم و ما )شيعه( صدها سال غفلت و اشتباه و کوتاهي کرده و با داشتن ما

 .آسماني همچون ثقلين به دايگي افکار و اوهام فردي خود يا امثال خود پناهنده شده ايم

مظلوميّت اهلبيت)عليهم السالم(: اين است که امروز که بيش از هزار سال از تأسيس حوزه ي نجف و بيش از هشتاد  

ي در ايران مي گذرد، طالب، نه درس سال از تأسيس حوزه ي علميّه قم و بيش از سي سال از پيروزي انقالب اسالم

اصلي حديث و نه تفسير روايي نه معارف وحياني هيچکدام را ندارند، اين در حاليست که احاديث از آن جهت که 
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متضمّن تفسير و بيان و تأويل قرآن و مشتمل بر مسائل و فروعات و جزئيات معارفي و اخالق عملي و حتّي رشته 

 .و کيهان شناسي است، معدن علوم و معارف حقّه و سرمايه واقعي و اصلي بشريّت استهاي علوم تجربي مانند طب 

اي کميل معارف  «:یاکمیل التأخذ االّ عنّا تکن منّا»م ت که کساني که بايد به حکاينس مظلوميّت آل اهلل )عليهم السالم( 

اين خاندان و مکتب تعليم و تربيت آنها باشند، ، مدرّس و شاگرد و پيرو تمام عيار «را فقط از ما بگير تا از ما باشي

سرداده عمالً ناقل و مقلّد غيرمعصوم و نافي جايگاه معرفتي « خداخواهي»و « معرفت جويي»و « عقل گرايي»داد 

 .قرآن و عترت و ضايع کننده ي اين حقوق اند

که ه آن در مقابل اين بزرگتر نيست، بلتنها تخريب بقيع نيست، ک ،صادق و امام زمان )عليهم السالم(مظلوميّت امام  

اينست که در حوزه ي قم که از خوان پر احسان امام زمان)عليهم السالم( ارتزاق مي کند و بايد مرکز و خاستگاه و 

مهد واليت و نفي معارف اغيار باشد در زمينه خداشناسي و عرفان، هذيانات گمراهان و خزعبالت ژاژخايان و برخي 

عه )مانند مصباح االنس و فصوص الحکم که مؤلفين هر دو به شهادت کتب رجال و تراجم و متون کتب مخالفين شي

فقهي و اعتقادي اعالم، سنّي بوده اند( تدريس و تدرّس مي شود. و فهم قرآن، را متوقّف بر دانستن اختراعات فکري 

ي و فرزانگي خود مي شمارند و شماري ارسطو و مالصدرا و امثال اينها مي دانند و شاگردي آنان را سند فرهيختگ

هم نادان تر از همه رکيک ترين اهانت ها به خداوند متعال را عين توحيد مي دانند، اين در حالي است که حتي يک 

 .درس از توحيد و الهيّات و عرفان قرآن و عترت در مراکز علمي و در سطح جامعه به چشم نمي خورد

السالم( در بعد علمی و معرفتی، همان نکرده است که مخالفین و دشمنان اهلبیت)علیهم آیا شیعه با اهلبیت)علیهم  

 السالم( در بعدهای دیگر با آنان کردند؟

در آن عرصه وانفسا چه عذر و توجيهي براي  «و حسابهم علیکم» آيا در قيامت که حساب ما با اين خاندان است 

تقصير و خطايي که شيعه صدها سال مرتکب شده است و امروز هم وانهادن معارف قرآن و عترت خواهيم داشت؟؟! 

 .مي شود

براي چنين مظلوميّتي و چنين ظلمي از ناحيه ي خودي ها و چنين فقر و انحراف و فاجعه بايد خون گريست و 

 .سزاوار است که انسان قالب تهي کند
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 «.عددنا و تظاهر الزّمان علینا قلّة عدوّنا و کثرة ولیّنا و غیبة اللّهمّ انّا نشکوا الیک فقد نبیّنا و» 

 -------------------------- 

 پی نوشت ها:

 24عنکبوت :  -1
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 تشبیک اصابع در مصافحه

 «حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی  مرجع عالیقدر شیعه»

 

 :سؤال  

دهند، و در این راستا به این پس از مصافحه اهمیت بسیار می هاصوفیه در مصافحه با دو دست و بوسیدن دست

هو من أعلی الخنصر الی أعلی اإلبهام و  البیعة عقد»کنند: اشاره می« عیون اخبار الرضا)علیه السالم(»حدیث از 

ه در ک کننداشاره می« سلمان فارسی»از « سلیم بن قیس»و به روایت « فسخها من أعلی االبهام الی أعلی الخنصر

خدمت امیرالمؤمنین )علیه السالم( آمدم در حالی که چون مردم با ابوبکر بیعت کردند،»کند: نقل می« سلمان»آن 

آن حضــرت مشغول غسل دادن بود عرض کردم: ابوبکر بر منبر پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله ( قرار گرفته و مردم 

و غرض این است که بگوید در صدر اسالم، « یعت کنند.کنند و راضی نیست که با یک دست ببا او بیعت می

أصابعه  شبک»در هنگام مصافحه به این لفظ « تشبیک اصابع»مصافحه با دو دست بوده است و همچنین به حدیث 

چنگ کردن همه انگشتان نیست و در هیچ تاریخ ، «تشبیک»گویند: چون مقصود از اشاره کرده و می« فی أصابعه

و در مورد بوسیدن دست هم به خبر  ای فقری است؛تر به اخبار همان مصافحهپس نزدیکاست،  و خبری نرسیده

انّ المؤمنین اذا التقیا و تصافحا ادخل »کند که فرمود: از حضرت باقر)علیه السالم( استشهاد می« ابی خالد قماط»

ین است که چون خدا دست خود را میان دو که ظاهراً مقصودشان ا« اهلل یده ایدیهما فصافح اشد هما حباً لصاحبه.

 .باید آن دست را که خدا با آن مصافحه کرده ببوسندبرد، ها میدست آن

  

 :جواب

راجع به مصافحه: اما روايت عيون اخبار الرضا)عليه السالم( و حديث سلمان در مورد بيعت است و به مصافحه  

سياري که داللت بر انجام مصافحه با يک دست دارند از جهت مورد، و با روايات بمؤمنين با يکديگر ارتباط ندارد؛ 

 .جدا هستند
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باشد و يا وارد کردن اصابع در اصابع ميمراد از آن يا همان اخذ اصابع به اصابع است، «: تشبيک اصابع»اما حديث 

نرسيده است که مقصود از شود. اما اين که گفته است: درهيچ تاريخ و خبري و معيار ديگري از آن استفاده نمي

تشبيک، چنگ زدن همه انگشتان مانند پنجه گرفتن باشد، جوابش اين است که: معناي لغات را بايد از کتب لغت و 

 .جا از اهل لغت نقل نشده استمعناي ديگر در اينو غير از معنايي که ذکر شد، اهل لسان گرفت، 

اگر مقصود  «:لصاحبهأدخل اهلل یده بین أیدیهما فصافح أشدهما حباً » ياما حديث حضرت باقر)عليه السالم( و جمله 

، جواب همان است که مجلسي)رحمَه «ایدیهما»استناد به آن براي استحباب مصافحه به دو دست باشد، به مالحظه

ر مثل ن مجيد دي استاد فن، شيخ رضي)رحمَه اهلل عليه( نيز استناد کرده است و در قرآاهلل عليه( فرمود و به فرموده

گفته نشده است هر دو دست سارق يا  «فاقطعوا أیدیهما» و از اين رو درتثنيه اراده شده است؛ اين مورد از جميع، 

 .سارقه بايد قطع شود

  

ولي شود، از آن به هيچ يک از دالالت ثالث استفاده نمياستحباب بوسيدن دست پس از مصافحه است، اگر مقصود، 

 .توجه به مثل اين فضيلت، خوب استتادّباً با 

مطالب مورد ايراد به صوفيه نيست. ايرادات در فرقه سازي و بعضي عقايد فاسده و به هر حال، اين مطالب جزئي،  

ها صادر شده و به هاست و اشعار کفرآميز و کلمات خالف نصوص قرآن و سنت که از آنقطب و مرشد تراشي آن

داند که البته ما به هر کس که خود را صوفي مينامند، مشرکانه يا ملحدانه است؛ ات ميکنند و شطحيّآن افتخار مي

مسالکي است که در اصل قابل تطبيق با شرع نيست و تفرقه و جدايي از ها، دهيم؛ ولي مسالک آنآن را نسبت نمي

او  فرزندش جانشينتي آن پيرمرد، بيت)عليهم السالم( و کتاب و سنت است. ايراد اين است که چرا بايد وقراه اهل

خواهند اين دستگاه را رها نکنند و و بعد از او عمويش؟ به صورتي که معلوم است ميشود و بعد از او هم فرزندش، 

 اين خلق بيچاره را در اشتباه نگه دارند. اين کارها به چه دليل است و چه مجوّزي دارد؟

(؛ 1« )یا أیها الناس أنتم الفقراء إلی اهلل.»اسالم فقير و غير فقير ندارد مصافحه فقري و اين اصطالحات يعني چه؟ 

 .کنندهمه نسبت به خدا فقيرند؛ همه مصافحه مي
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ـ که عمرش را به « کيوان قزويني»اين و آن و مشرف شده و نشده ندارد. اين برنامه تشرف و اين اعمالي که مثل  

ها را نقل نمود ـ آنمعاصرش را شاگرد خود محسوب نميو اطالعات آن، ها در فقر گذرانده بود و در فضل قول اين

 شود؟کرده همه را به باد رد و انتقاد گرفته، از کجا و چه منبعي اخذ مي

تر از اين است که محتاج به بيان و تکرار بيان ايرادات و اضالل اين مراشد و اقطاب باشد. با اين همه مسأله روشن

ها و بيت)عليهم السالم( در ردّ اين طايفه و فرق آنو محدثين و حامالن علوم و احاديث اهل هايي که علماکتاب

 .اند، براي کسي جاي سخن نمانده استها نوشتهاثبات انحرافشان و حتي کفر بسياري از سران آن

ها دم ا از آنافرادي که شممربوط به صوفيه سني است، به او بايد گفت: بيشتر اين گويد اخبار ذمّ، اين شخص که مي 

دار و مضحکي که اخيراً يک فرد عامي براي شما نوشته و... بيشترشان اند. همين شجره نامه خندهسنتزنيد از اهلمي

 قدر چشم انصافش را بپوشاند و حقايق را انکار کند؟چرا بايد انسان اين .سنت و مريدان حتي معاويه هستنداز اهل

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------- 

 پی نوشت ها:

 .11سوره فاطر، آیه  -1
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 ماهیّت ماه و مسئله ی رؤيت هالل

 «آیت اهلل العظمی سید محمد باقر شیرازی مرجع عالیقدر شیعه»

   

 (1« )هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نوراً و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب: »قال اهلل تعالي

مسائل مهمي که در بشريت از ساليان دراز بلکه از آغاز خلقت بين دانشمندان مورد بحث و تبادل نظر بوده يکي از  

 .و هست مسئله ي ماه است هم از جهات تکويني و هم از جهات تشريعي

و  هزماني عده اي بسياري از فالسفه ماه را عقل عاشر حساب نموده و راز علم خلقت و آفرينش را با قانون پوسيد 

به نظر خود حل نموده و مدت زيادي فکر بشر را به آن مشغول  «الواحد ال یصدر منه اال الواحد» جعلي خود که

نمودند و تا االن هم کم و بيش مشغول داشته و دارند و حال آن که اندک اثري به مقصد خود نداشته و ندارد، و اين 

رتبه و آثار و مقامي تکويناً و تشريعاً داشته و دارد مع ذلک حقاً کمال بي عقلي و کوته فکري است، ماه هر چه هم 

يک کره خاکي کوچکي بيش نيست و او را عقل عاشر حساب نمودن و رابط بين خالق و خلقت ساير مخلوقات 

دانستن از موارد غلو روشن مي باشد و شباهت زيادي به غلو درباره ي حضرت عيسي )عليه السالم( و حضرت 

)عليه السالم( دارد و يک سبب براي عدم پيشرفت در اکتشافات و علوم همين اوهام بوده و هست، و اميرالمؤمنين 

حقاً همان قسم که نويسندگان در کتاب مغز متفکر جهان اسالم حضرت صادق)عليه السالم( بيان کرده اند حدود هزار 

م آقا و امثال آن بستند )و به بيان مرحوسال بلکه بيشتر درهاي آسمان را با فکر بطلميوسي و افالک پوست پيازي 

فالسفه خِردها را محروم ساختند و آنها را به عقول عشره و افالک تسعه و به خزعبالت »سيد جمال الدين اسدآبادي: 

  .و موجب پيشرفت ننمودن در اکتشافات و نيازمند بودن به ملل غرب شدند«( مشغول ساختند

ني است يا متعلق به زمين و از توابع آن است؟ و آن چه در آيات و روايات وارد اين بحث که آيا ماه از کرات آسما 

شده که شياطين قبل از والدت حضرت رسول )صلي اهلل عليه و آله( به آسمانها دسترسي داشتند و اما پس از آن 

اه بعضي از علماي سني ممنوع گرديدند آيا شامل ماه هم مي گردد؟ و به استناد اين مطلب، همزمان با رفتن به کره م

و لقد جعلنا فی السماء بروجاً و زیناها »و وهابي رفتن به کره ي ماه را انکار کردند و گفته اند خالف قرآن و بيان؛
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و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع اآلن یجد له » و بيان( 2« )للناظرین * و حفظناها من کل شیطان رجیم

به نحو اساسي و با ادله  «الفقه االسالمی و سیر الزمن» اشد. اينجانب در همان زمان در کتابمي ب( 3« )شهاباً رصداً

طعتم یا معشر الجن و االنس ان است»و براهين امکان بلکه وقوع آن را از نظر شرع اثبات نموده بلکه مقتضي آيه شريفه

امکان باالتر و بيش از آن هم مي باشد و ( 2« )أن تنفذوا من اقطار السموات و االرض فنفذوا التنفذون االبسلطانٍ

و هو علی جمعهم اذا یشاء  دابة و من آیاته خلق السموات و االرض و ما بث فیهما من»به مقتضي آيه شريفه؛

و بنا بر احتمال آن که مراد جمع بين کرات و زمين در همين دوران باشد و با رواياتي که در مورد ميدان ( 5«)قدیر

 ايرس شامل بلکه نيست کره اين به منحصر که است شده وارد مانروايي حضرت حجت )عليه السالم(حکومت و فر

 .است ديگر محل به موکول آن تفصيل و شرح که باشد مي آن مؤيد باشد، مي هم سيارات و کرات

القمر پيغمبر است و آن که همان معجزه ي شق (6« )و انشق القمر الساعة قتربتا»مسئله ي ديگر آيه ي شريفه ي 

اکرم )صلي اهلل عليه و آله( است که اخيراً بعض رسانه هاي ماهواره هم نقل کردند که به عالمت و نشانه ي نيم کره 

شدن کره ي ماه از بين تمام اجرام آسماني برخورد نمودند، يا آن که مراد همان قرب و نزديکي عالم قيامت است که 

 .بحث آن هم به محل خود موکول مي شود

مسئله ي ديگر آن است که شکي نيست که سال رسمي اسالمي سال قمري است و تمام احکام و موازين شرعي بر  

الشهور عند اهلل اثنا عشر شهراً فی کتاب اهلل یوم خلق السموات  عدة ان» همان سال قمري است و داللت آيه ي شريفه

واضح و روشن است و ادله ي فراوان ديگر ( 7« )ن انفسکمحرم ذلک الدین القیم فال تظلموا فیه اربعة و االرض منها

هم بر آن مي باشد و تا قبل از رضاخان ملعون و استعمار انگليس نسبت به عراق و مانند آن هم در تمام بالد اسالم 

و مسلمين سال قمري بود و با اختالف مذاهب شديد و اختالفات سياست هاي فراوان مع ذلک دولت عثماني و ايران 

از صفوي و قاجاري و قبالً هم حتي بني اميه و بني عباس و اسپانيا و اندلس تمام هجري قمري بود. رضاخان آمد 

 .و تبديل به شمسي کرد

بلي از نظر شرعي در بعضي موارد که ميزان درآمدها به حسب عالم خلقت و تکوين بر سال شمسي است بعضي از  

شمسي محاسبه نمايند کما آن که درباره ي زنان و مدت حمل و سن بلوغ و بزرگان نظر داده اند که مي شود به سال 

 .يأس تماماً سال قمري است کما آن که اکنون مسيحيان هم با آن اختالفات شديد مع ذلک در سال رسمي يکي است
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ه اند نموداما با کمال تأسف در بالد اسالمي مختلف است خاصه قسمت بسياري از دول عربي سال ميالدي را رسمي 

و به دست خود طوق بندگي و عبوديت و بردگي را بر گردن خود نهاده اند و عجب آن است که شخصيت کم نظير 

در ديانت و تقوي و محدث عالي مقام حاج شيخ عباس قمي)ره( در خصوص روز آخر ذي الحجه مي فرمايند آخر 

روشن بودن آيه ي شريفه و سيره ي مسلمين  سال عرب است و بسيار تعجب است از ايشان که با مسلميت مطلب و

 .و عصمت هم مختص به اهلش مي باشد «الجواد قد یکبوا» اين بيان از ايشان ظاهر گرديده و البته

و انصاف مطلب و آن چه به نظر اينجانب است آن است که استعمال ميالدي به تنهايي حرام است و جايز نيست و  

بلکه احوط آن است که به تنهايي استعمال ننمايند و از نشانه هاي ارزنده وحدت اما شمسي هجري، احسن و اولي 

 .همين وحدت در تاريخ است

   

 مسئله ی رؤيت هالل

مسئله ي ديگر مسئله ي رؤيت هالل است که از مسائل مهم ديني است و با اين که اميد بود با پيشرفت هاي علمي  

هالل بسيار روشن و خالي از اختالفات محقق شود، اما با کمال تأسف و اکتشافات بسيار شايان، مسئله ي رؤيت 

اختالفات پديد آمده در تاريخ اسالم سابقه ندارد تا آنجا رسيد که اين اختالفات به سه روز بلکه بعض اوقات به 

ست که به هر حال اهميت موضوع و انصاف مطلب آن است که سزاوار و بسيار نيکو و الزم ا.چهار روز کشيده شد

بزرگاني از فقها و اهل فن جلساتي مفصل منعقد نموده با هم مشورت نمايند و با استمداد از ذات باري تعالي و برکات 

حضرت ولي عصر ارواحنا فداه سعي نمايند که اختالفات برطرف شود يا الاقل کم و به قسمي شود که حالوت و 

 .ه تلخي نگرددشيريني ماه رمضان و عيد فطر از بين نرود و مبدل ب

اينجانب در پنجاه سال قبل نکات تازه اي نسبت به اين مسئله به نظرم رسيد و پس از مشورت با بزرگان فقه و اهل  

فن، دوستان در همان زمان با قبول و تحسين، در مکتب اسالم و در رساله آثار تازه پديد، و... نشر گرديد و مورد 

 .ن زمان هم واقع شد بلکه نسبت به بعضي از آن بزرگان موجب تبدل رأي شدقبول و تأييد اکثر مراجع و بزرگان آ

 :و اکنون خالصه ای از آن را بیان می نماییم و شرح تفصیل آن را به رساله ی رؤیت هالل محول می نماییم 



13 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

 :اما مسائل عمده ی اين مبحث 

 .غروب و دلوک شمسآيا ميزان در رؤيت هالل رؤيت در خود بلد است مانند طلوع فجر و   -1

اگر رؤيت در خصوص بلد شرط نيست آيا در جاهاي ديگر تا چه اندازه حجت است و آيا فقط نسبت به   -4

اماکن متفق االفق حجت است؟ و آيا ميزان در اتحاد افق زماناً و مکاناً چه مقدار است و آيا اتفاق و اختالف 

بلدي براي تمام کره ي زمين حجت است يا افق به حسب فصول، مختلف مي گردد و آيا رؤيت هالل در 

فقط نسبت به بالدي که يک مقداري در شب اتحاد و شرکت داشته باشند حجت است و آيا رؤيت قبل از 

 .زوال هم کافي است براي آن که همان روز، اول ماه باشد

  

 :و اما به حسب موازين و شرايط ديگر نیز دارای مسائلی است 

 .عيناً يا کفايتاًآيا استهالل واجب است  -1

 بر هر شخص تفحص از ثبوت هالل آيا الزم است يا نه؟  -4

اگر در نقطه و شهري هالل ثابت شد، اصل اتحاد افق است و اگر اتحاد افق ثابت شد تفحص الزم است و    -3

 گرنه الزم نيست، و آيا تحقيق در اتحاد و اختالف افق الزم است يا نه؟

چشم عادي است يا ديدن با چشم مسلح هم کافي است، و آيا در غير رؤيت آيا ميزان در رؤيت، ديدن با   -2

 عادي فرقي بين دوربين و تلسکوپ هست يا نيست؟

آيا افق عمودي حکم زمين را دارد که اگر در هواپيما و ارتفاع بلند ببيند اما در زمين احدي نبيند، ديدن در   -5

 آن ارتفاع کافي است يا نه؟

 :اما مسئله ی دوم  

ه حسب موازين و مستفاد از ادلّه اگر چه در شبهات موضوعيه، فحص کامل نيست لکن به مقدار متعارف الزم است ب 

لذا در باب خمس و زکات و استطاعت حج و رؤيت فجر و امثال آنها بررسي به نحو متعارف الزم است و نمي توان 

 .بدون هيچ بررسي اصل عدم را جاري نمود
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 :اما مسئله ی اول 

يد گفت اگر چه عده اي از بزرگان قائل به عدم وجوب استهالل مي باشند، لکن آن چه به نظر مي رسد آن است با 

 .که استهالل الزم است ولو بالتسبيب و کفايت

  

 :اما مسئله ی سوم

م( رؤيت هالل به سبب ادله ي مسلمه، در بلد و مکان ديگر کافي است زيرا اوالً چون در زمان ائمه )عليهم السال

آمريکا و استراليا کشف نشده بود لذا اختالف شبانه روز و تفاوت زياد در بالد نبود و اکنون اختالف زياد است لکن 

بسياري از احکام بر غروب هالل ماه شوال توقف دارد لذا کافي بودن درک جزيي در شب را هم نمي توان ملتزم شد 

 .تمام يا اکثر شب باشد و قدر مسلم آن است که الاقل رؤيت، مالزم با درک

و اما در صورت شک در اتحاد و اختالف افق، پس احوط و انسب به موازين، آن است که حکم به اتفاق افق شود 

 .و به مقدار متوسط تحقيق و جستجو از اصل رؤيت و از اتحاد و اتفاق افق بگردد

  

 :و اما مسئله ی چهارم

 .آن است و همچنين افق عموديرؤيت با چشم غير عادي هم احوط، اعتبار   

و لکن در هر حال کفايت دو شاهد عادل در رؤيت هالل خاصه در صورت صاف بودن هوا محل اشکال است و قدر 

 .مسلم بايد شهادت چهل، پنجاه نفر را هم مراعات نمايند
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 (ايدئولوژی اسالمی )قسمت چهارم

 «آیت اهلل حاج سید حسن فقیه امامی»

 

 اگر دین فطری است چرا بسیاری از انسانها به هیچ دینی پایبند نیستند؟ :سوال  

ابتالء به يک بيماري، آن غرايز تضعيف يا براي مدتي ممکن است در نوع غرايزي که انسان دارد به جهت  :جواب

تعطيل گردد. مانند مريضي که در اثر پاره اي از بيماريها حس گرسنگي را از دست مي دهد يا ممکن است در اثر 

مبارزه با يکي از تمايالت فطري، آن غريزه را در مزاج خويش خفه و خاموش نمايد. ولي اين مبارزه نمي تواند 

قعيت فطري را از ميان ببرد. مثالً تمايل جنسي يک واقعيت فطري انکار ناپذير بشري است، ولي در طول هرگز وا

قرنهاي متمادي ميليونها مردم به نام تارک دنيا در اروپا و به نام مرتاض در هند با اين تمايل مبارزه کرده اند و با 

ت فطري ي سپرده اند. آيا مي شود با اين عمل، واقعيزور و فشار آن را در خود خفه نموده اند و به دست فراموش

 ؟(تمايل جنسي را نابود کرد)

 (آيا در اين صورت کسي حق دارد وجود تمايل جنسي را در بشر انکار نمايد)؟

بنابراين ممکن است افرادي تحت تأثير شرايط مسموم محيط يا تبليغات ضد مذهبي قرار گيرند، يا گرايش به مذهب 

 .آزادي بي حدّ و مرز خود ببينند و دين را نپذيرندرا سدّ راه 

بي توجهي اين گونه افراد يا احياناً مخالفتشان با مذهب، دليل فطري نبودن دين نيست و انحراف آنان از صراط 

 .مستقيم فطرت، اين حق را به ايشان و ديگران نخواهد داد که فطري بودن مذهب را انکار نمايند

 تواند ما را از وجود دین بی نیاز سازد؟آیا عقل می  :سوال  

چگونه ممکن است عقل بتواند ما را از دين بي نياز نمايد در صورتي که عقل پاسخگوي همه ي مجهوالت  :جواب 

و مشکالت بشر نيست و بسياري از حقايق از ديدگاه تيزبين عقل پنهان است و عقل را ياراي درک همه ي رموز و 

 .وت در همه ي رويدادهاي اجتماعي و غيره نيستاسرار خلقت و توان قضا
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چگونه عقل ما را بي نياز مي سازد؟ در حالي که عقل مصونيّت ندارد و احتمال خطاء و اشتباه ولو ضعيف از اعبتار  

وي مي کاهد و سنديّت آن را ساقط مي سازد چگونه عقل ما را بي نياز مي سازد؟ با اين که عقل ها از هماهنگي 

وردار نيستند و گاهي اين ناهماهنگي و اختالف تا سر حد تناقض پيش مي رود، آن گاه حکم به صحت کامل برخ

 .همه آن افکار را غير ممکن مي سازد

با توجه به اين مسائل تصديق خواهيم کرد که با وجود عقل، از دين بي نياز نمي باشيم. همچنان که دين نيز از عقل 

اين رابطه دين را به چراغ و عقل را به چشم تشبيه کرده اند که در رؤيت اشياء هر بي نياز نيست و دانشمندان در 

 .يک به ديگري نيازمند است

   

 آیا با پیشرفت معجزه آسای علم و دانش باز به دین نیازمندیم؟ :سوال

يک مرزي جدا عده اي از دانشمندان عقيده دارند که اصوالً قلمرو علم و دين از يکديگر جدا است و هر : جواب 

گانه و خط سيري منحصر به خود دارند. علم، ما را به آن چه که هست آگاه مي کند و دين ما را به آن چه بايد باشد 

مطلع مي سازد )نقل از انيشتين(، و باز مي گويند علم، بشر را بر طبيعت مسلط مي سازد و دين، او را بر خويشتن 

غربي سخت گرفتار غرور علمي شدند، مرزها را از يکديگر بازنشناخته و  ولي چون دانشمندان، به ويژه دانشمندان

 زمزمه هاي گوناگوني را آغاز کردند و از خود مي پرسيدند،

 آيا علم نمي تواند جاي دين را بگيرد؟ 

 آيا دانشگاه نمي تواند جاي مسجد را بگيرد؟

 کند؟ پُر را مذهب ال آيا مسائل علمي و استداللي و مطالعه ي علوم طبيعي نمي تواند خ

 و يا از خود مي پرسيدند که آيا با ترقي روز افزون علم باز هم دست انسانيّت به طرف انبياء و روحانيت دراز است؟
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و باالخره گفتند بشر به نسبتي که در علم پيشرفت مي کند از دين بي نياز مي گردد و مي گفتند درست است که 

خدمت بسيار کرده اند اما اين خدمت در روزگاري بود که دست بشر از سرمايه علم پيامبران به دانش و فرهنگ بشر 

 .تهي بود ولي اآلن مجالي براي مکتبشان باقي نمانده

مثالً در زماني که بشر آفتاب و ماه را معبود خويش مي دانست و گرفتگي خورشيد و ماه را به خشم و غضب معبود   

وي، گريه و زاري و بندگي و اظهار ذلت مي کرد، در آن زمان انبياء بر اساس تفسير مي کرد و براي تحصيل رضاي 

يکتاپرستي مردم را به معبود حقيقي آشنا کردند و پرستش ماه و خورشيد را تخطئه کردند و از اين رهگذر به علم، 

 .فرهنگ و باالخره به بشريت خدمت کردند و االّ اگر هنوز همان افکار بر بشر حاکم بود

 !مي توانست به فکر تسخير کره اي بيفتد که آن را خدا مي دانست؟ مگر

 !مگر مي توانست موشک روي سينه خدا پياده کند؟

خالصه تمدن بشر امروز، مرهون خدمات ديروز انبياء است. اما امروز که بشر با محاسبات دقيق رياضي و غيره،  

يک مرتبه به خود آمدند و به اين نتيجه رسيدند که انسان  اين نوع مسائل را حل کرده نيازي به انبياء ندارد! ولي

امروز با همه ي پيشرفت هاي چشمگيري که در ناحيه علوم به دست آورده از لحاظ مردمي و انسانيت گامي به پيش 

 .نرفته بلکه گرفتار زشت ترين سيئات اخالقي و سياه ترين دوران تاريخ بشري گرديده است

ز نظر فکري پا به جايي نهاده که آهنگ سفر افالک کرده و سقراطها و افالطونها بايد افتخار بشر امروز با اين که ا

شاگرديش را بپذيرند اما از نظر روح و خوي و منش زنگي مستي است که تيغ بران به دست گرفته و نيروهاي عظيم 

. او استعداد خويش را در راه طبيعت را به قدرت علم تسخير نموده ولي وجدان اخالقي را به کلي از دست داده

تکامل علمي به اثبات رسانده ولي در جهت انسانيت آن چنان سجايا و فضايلش را از دست داده که خويش را در 

اینجا بود که همه ی دانشمندان گفتند؛ اولین باری که اتم شکافته شد، زنگ  .رديف درنده ترين حيوانات قرار داده

 .«شر منشأ انقراض بشر گردیدعلم ب»خطر به صدا درآمد که 
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در اين جهت در مغرب زمين که زادگاه تفکر ضد ديني بود، چون تلخي خأل ديني را چشيدند و به اين نتيجه رسيدند 

که زندگي منهاي دين زندگي نيست بلکه جهنمي سوزان است، بسياري از دانشمندان و دانشجويان مجدداً از دين و 

 .را براي رشد مذهب فراهم ساختند مذهب استقبال نموده، زمينه
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 عرفان چیست و عارف کیست؟

 «سیدان جعفر سید حاج آیت اهلل »

  

  

 قُل انما اَنا بشرٌ مثلُکُم یوحی الیّ، انَّما اِلهُکم اِلهٌ واحِد فَمَن کان یَرجوا لقاءَ ربَّهِ،»

 «فَلیَعمَل عَمَالً صالِحا وَ ال یُشرك بعبادَةِ رَبّه اَحَداً 

   

به عرفان هاي  «چیست؟ المعرفة ادنی» در ارتباط با معرفت حداقل معرفت پروردگار طبق حديثي بيان شد که

 چون مهم اين است که در مسائل مختلف انسان حق را.انحرافي هم پرداخته خواهد شد البته در حد توضيح صحيح

 .بيان کند تا حقيقت روشن شود

يست، به چ« حق»نيازي نيست که از باطل ها يکي يکي صحبت بشود، بلکه اگر انسان در هر مسئله اي دانست که 

و تفکرات گوناگون انديشه هاي مختلف از قديم و جديد هم که برخورد کند گرچه « مکتب ها»و « ئيسم ها»همهي 

طالعات باشد هنگامي که حق برايش آشکار شود خوب مي فهمد که به چه نحوي الفباي آنان را هم نديده و فاقد ا

 .وارد شود، خارج شود و چگونه پاسخگو باشد. مهم آن شناخت حق و خبّرويت پيدا کردن در جهت حق است

  

    

د ردر جهت معرفت پروردگار گفتيم اصل اثبات حضرت حق، مسئله اي است بسيار مشخص که نيازي به اثبات ندا

و دو، سه، حديث خوانديم از .« اَفی اهلل شَکٌ فاطِرِ السَمواتِ وَ األرض: »و آن قدر روشن است که بايد گفت

يعني آن معرفتي که در سطح ابتدايي مي باشد. در همين زمينه از وجود مقدس  «المعرفة ادنی» حديث:جمله

 :، نقل شده است که چنين فرموده55اول، ص اميرمؤمنان علي )عليه السالم( حديثي در کتاب شريف کافي، جلد 

  

 قالَ: سُئِلَ امیرالمؤمنین )علیه السالم( بِما عَرَفتَ رَبَّک؟ قالَ: بما عَرَّفَنی نَفسَه، قیل: وَ کَیفَ عَرَّفَک نفسه؟ قال: ال»

 فی قُربه فوقَ کلِّ شَیءِ و ال یُقال: شَیءٌ بَعیدٌ بُعده، فی قَریبٌ بالنّاس، الیُقاس و بالحَواسّ یُحَسُّ ال و صُوَرة یُشبِهُهُ

رِج افَوقَه امامُ کُلِّ شَیءِ وَ الیُقال لَهُ اَمام داخِلٌ فیِ األشیاءِ ال کَشیءٍ داخلٍ فی شِیء و خارِجٌ مِنَ األشیاءِ ال کشییءٍ خ

 «مِن شِیء سُبحانَ مَن هُوَ هکذا وَ الهکذا غِیُره وَ لکلِّ شِیءٍ مُبتَدَأ
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ي که اين بزرگواران در هر موردي فرموده اند به حقيقت شگفت انگيز است. بيانات اخالقي شان، بيانات بيانات 

اجتماعي شان، بيانات اقتصادي شان و بيانات اعتقادي شان کامل و پُر مغز است، تا آنجايي که قابل مقايسه با هيچ 

 .سخني جز سخن پروردگار نيست

ما به اين توفيق دست يافته ايم و در جريان اين مکتب قرار گرفته ايم بسي جاي حاال که به فضل پروردگار، همه ي 

سپاسگزاري دارد و شکرش بدين صورت است که هر چه بيشتر به کالمشان توجه و تعهد داشته باشيم؛ چرا که در 

 .يک سطر سخن شان، يک دنيا حکمت نهفته است و حيف است آدم جاي ديگر برود و عمرش را باطل کند

اَلعِلمُ قائِد وَ العَمَلُ سائِق وَ : »از فرمايشات موال اميرالمؤمنين )عليه السالم( ـ که در تَحَفُ العقول آمده ـ اين است

 اين بيشتر توضيح و چموش يعني  «حرون» .، سوق دهنده، يعني راننده«سائق» .يعني جلودار «قائد».«النَّفسُ حَرون

هم قرار باشد به اين مقصد برسد، براي حرکت نياز به مَرکَب دارد. اگر مرکب رام نسان ا و باشد طوالني مقصد اگر که

باشد کار آسان مي شود. سوار بر مرکب مي شود، حرکت مي کند و به مقصد مي رسد. هيچ مشکلي هم پيش نمي 

 .آيد. اما گاهي شده که يک بز چموشي مي کند. کار مشکل مي شود. مي خواهد راهش ببرد، نمي شود

  

حاال چنانچه مقصد دور باشد و مرکب انسان هم چموش باشد، چگونه مي تواند به مقصد برسد؟! نفس اماره ي  

؛ چموشي مي کند، چگونه؟! اين انسان اگر تربيت نشده «بالسوءِ امارَةٌ» انسان، چموشِ چموش است. نفس انسان

د، چقدر از اوقات بوده که اگر خدا کمک نکند باشد، براي مختصر منافع دنيوي خودش، چقدر عصيانگري ها مي نماي

غيبت مي کند، صحبت از يک کسي مي شود، مي گويد ما که الحمدهلل اين طور نيستيم. يعني فالني  «الحمدهلل» آدم با

که صحبتش بود، اين گونه است. با تواضع، تکبر مي کند؛ مثالً صحبت از يک آقايي مي شود که در منطقه ي خودش 

را  فالني»دين و ديانت و همه ي شئون نمونه است و به مردم بسيار فايده مي رساند آن وقت مي گويد:  در زمينه ي

مي گوييد؟! بله، ماشاءاهلل خيلي موفق است و همان هفت، هشت، ده سال قبل هم که پيش ما درس مي خواند معلوم 

 .ي مي خواندهيعني او سالهاي گذشته، نزد من چيز« بود که خيلي عالي و مستعد است.

 .در مسائل مختلف اقتصادي، اجتماعي و... تا تربيت نشده، سرکش است

  

حاال اين نفس چموش مرکب است، انسان راکب و مقصد هم تکامل. يعني حاکميت ايمان بر همه چيز؛ بر حسد، بر  

هدف است، امّا نفس  کبر، بر طمع، بر حرص و بر همه رذائل. حاکميت ايمان بر همه ي شئون زندگي انسان که اين

با الحمدهلل غيبت کردن و با تعريف کردن از ديگران، تعريف از خود کردن و امثال ذلک. حاال آدمي .هم سرکش است
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بايد چه کار کند؟ راهکارش را حضرت به او تعليم داده اند که؛ هر چه مي تواند بيشتر آگاه شود، بفهمد و علم پيدا 

ت نمي کند. چه اين که علم تنها، بدون اين مطلب بعدي که حضرت فرمودند نفس البته چيز فهم ي تنها کفاي.کند

 .چموش، انسان را با همه چيز فهمي هايش به زمين مي زند و همه ي آن دانشش را در استخدام جهل قرار مي دهد

  

. گفتيک آقايي مي گفت: شبي در مجلسي، يک غير معمم سخنراني مي کرد حدود يک ساعت در بدي شراب  

خيلي خوب صحبت کرد. آيه و حديث هم خواند از بعد اقتصادي، اجتماعي، مسائل بهداشتي و... در اين زمينه بحث 

کرد. سخنراني که تمام شد ما چون خيلي فيض برده بوديم خواستيم از ايشان تشکر کنيم ولي چون مجلس شلوغ 

اي تهران داشتم مي رفتم، همين آقا را ديدم، از پشت بود، گفتيم باشد براي وقت ديگر. زماني در يکي از خيابان ه

سر شناختمش. گفتم حاال وقت تشکر است. جلو که رفتم، ديدم دارد تِلوتِلو مي خورد. مثل اين که مست باشد! 

جلوتر رفتم، گفتم شبي شما يک ساعت در بدي شراب اينقدر خوب سخنراني کردي؟! حاال مثل اين که خودت هم 

ان شبي هم که آمده بودم کمي شراب خورده بودم! او علمش را دارد اما چون عمل ندارد، گرفتار مستي.؟! گفت هم

 .است

  

  

 .؛ يک راننده هم داشته باشد و آن راننده عمل است«العلم قائد و العمل سائق: »لذا موال علي )عليه السالم( فرمودند

 .موظف مي شود که به دانسته هايش عمل کند انسان تا حق را فهميد و برايش درست و غلط روشن شد، ديگر

تا فهميد که تواضع، احسان به زير دست و گره گشايي از کار مردم خوب و پسنديده است و اذيت کردن ديگران بد 

، «جلودار»و علم « راکب»و ناپسند است، بايد به انجام خوبي ها و ترک بدي ها جامه ي عمل بپوشاند. با عمل 

 .هر چند هم چموش باشد باالخره مجبور است رام شود« نفس انسان»= مرکب 

هنگامي که يک جلودار آگاه دهنه ي اسبي چموش را گرفته و راکب هم سوار بر اسب است تا اين اسب مي خواهد 

يک مقدار بيراهه برود و به حرف آن قائده و جلودار آگاه گوش نکند، از پشت سر شالق مي خورد. آن موقع اين 

 .چموشي اش ديگر چاره ندارد، کم کم رام و آرام مي شود مرکب با همه

  

 :شد سؤال از آقا اميرالمؤمنين علي )عليه السالم(   

حضرت فرمودند: به آنچه خود خدا خودش « هقال: بما عَرَّفَنی نَفسَ» به چه چيز خدا را شناختيد؟ «بما عَرَفتَ ربَّک؟»

را به من شناساند. که اين کار را خدا در سطوح مختلف براي همه انجام داده، يعني خودش را به همه شناسانده، فقط 
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چگونه خداوند خودش را به شما شناساند؟ که آن وقت حضرت  «هقیل؛ و کیفَ عَرَّفَکَ نَفسَ» .سطوحش مختلف است

لو کُشِفَ » :يف کردند تبيين کننده مطلب شخصيت اميرالمؤمنين )عليه السالم( است که فرمودندشناخت خدا را توص

اگر همه پرده ها هم کنار برود در يقين من تفاوتي به وجود نمي آيد و يقين من زياد نمي شود،  «الغَطا ما ازددتُ یَقینا

و کسي که مصداق  «عَین طَرفةَ لم یُشرك باهلل» يعني؛ به اوج کمال نائل شده ام. همچنين گوياي شخصيتي است که؛

هيچ صورتي، از هر  «صُورَة ال یُشبِهُ: »فرمودند« و کل شیءٍ أحصیناهُ فی امامٍ مبین» امام مبين است و مصداق

 .شيءاي که داراي يک صورت و اندازه اي است در ارتباط با حضرت حق شباهتي ندارد

  

يک از حواس انسان حس نمي شود. اين خداشناسي که به لطف حق همه دارا هستيم  با هيچ «وَ الیُحَسُّ بالحَواس » 

و مي دانيم که او به هيچ صورتي تشبيه نمي شود و به هيچ چيزي که داراي اندازه است با چشم مان ديده نمي شود، 

يست. با شدني ن با گوش مان شنيده نمي شود، مي فهميم با اين حواس ظاهر بوييدني نيست، چشيدني نيست، لمس

 .حواس باطن مان هم درک نمي شود، يعني نه با قدرت توّهم و نه با قدرت تصورمان

  

و به بيان ديگر موال اميرالمؤمنين )عليه السالم( مي فرمايد: )تيزترين قدرت هاي توّهم و پر اوج ترين حرکت هاي  

 .(عقالني نسبت به ساحت مقدس حضرت حق سقوط مي کند

که اگر کسي در مباحث عقلي وارد است در عقلش ذات مقدس حضرت حق، راه داشته باشد. هرگز!  اين جور نيست

هر کس مي خواهد باشد، گاهي من اين اشتباه را از بعضي از مشاهير ديده ام که گفته اند اين نهي ها در ارتباط با 

معقول ندارند!!! نه خير  تفکر در ذات مقدس حضرت حق ارشادي است و مربوط است به کساني که ورودي در

اينجور نيست به طور کلي هيچ کس، عقل نابغه ترين نوابغ و قدرت متفکرترين متفکرين در ارتباط با ذات مقدس 

 .حق ساقط است

به همين دليل وقتي ما حسابش را مي کنيم متوجه مي شويم که نمي دانيم ذات مقدس حق تعالي، چگونه است؟! مي 

قص نيست و همه ي کماالت از آن اوست امّا ذات او را نمي فهميم. خيلي هم افتخار مي دانيم که خدا هست و نا

 .کنيم که راحت بگوييم نمي فهميم
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غيب مطلق  «ذلک الکتاب ال ریب فیه هدیً للمتقین الذین یومنون بالغیب: »غيب مطلق است «وَ الیُحَسُّ بِالحَواسّ»

 .ذات مقدس حضرت حق به احدي قياس نمي شود «با یُقاس بالنّاسو » .از حواس ظاهر و حواسّ باطن است

 .درعين اين که بعيد است قريب مي باشد و درعين اين که قريب و نزديک است، بعيد مي باشد «قریبٌ فی بُعدِه»

 يعني قريب و بعيدي که ما از اشياء مي فهميم در مورد او صدق نمي کند و هر چه قريب و بعيد مکاني و زماني 

تصور کنيم آنجا غلط است. هر چيزي که قريب است ديگر بعيد نيست و هر چيزي که بعيد و دور است، ديگر نزديک 

  .است «قریبٌ فی بُعدِه، بعیدٌ فی قُربِه» نيست، امّا او
 

 .نيستاو فوق همه چيز است و غالب بر همه چيز اما چيزي بر او غالب  «فَوقَ کُلِّ شَیء وَ الیُقال شیءٌ فوقه»
 

 .او پيشاپيش همه چيز است و چيزي جلو او نيست«امام کل شیء و الیقال لَهُ اَمام»
 

او داخل در اشياء است اما نه مثل داخل بودن گُل در گُل، نه مثل داخل  «داخِلٌ فی األَشیاءِ ال کشیءٍ داخلٌ فی شیء»

صورتي با هر آنچه در تصور ما آيد از ورود بودن آب پرتغال در پرتغال، نه مثل داخل بودن نور در برق، به هيچ 

 .شيءاي درشيء و دخول شيءاي در شيء تناسب ندارد
  

  

بيرون از اشياء است، نه  «داخل فی االشیاء ال کَشِیءٍ داخلٍ فی شیِء و خارج من األشیاءِ ال کشیءٍ خارج مِن شیء» 

 .اين که مي گوييم فالني بيرون از منزل است، خيربيرون يعني ده متر آن طرف تر، نه بيرون يعني با فاصله، مثل 

نه بودش در اشيا و دخولش در اشيا به مانند چيزي است که ما فکرش را بکنيم نه خروجش از اشيا به مانند چيزي 

 .بکنيم را فکرش است که ما 

بودن و خارج بودن  يعني هر آنچه از صفات موجودات و اشياء به نظر ما بيايد در ارتباط نزديکي و دوري و داخل

اين گونه نيست مطلب چيز ديگري است يعني نمي فهميم که چگونه است تبيين اين عبارات براي اين است که ما از 

 .مطلق تشبيه بيرون بياييم

وقتي انسان کامل مي شود مثل قطره اي »من بعضي از نوشته ها را ديده ام که تکامل انسان به گونه اي است که: 

ت که اين صحبت ها اشتباه اس« يا وارد و متصل به دريا مي شود و بعد با او نحو اتحادي پيدا مي کنداست که به در

و به هيچ وجه در آن جا تناسب ندارد ، بلکه مطلب از اين قرار است که؛ آن ذات مقدسي که ادراک ما هرگز آن را 

ک از جوانب و ذات مقدس او را، مدارک نمي فهمد و هيچ چيزي از ذات او براي حواس ما، محسوس نيست و هيچ ي
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ظاهر و باطن ما او را درک نمي کند که موال علي )عليه السالم( با اين تعبيرات رسا بيان فرمودند و سپس اشاره به 

 د: و منزه از هر تشبيه است و فرمودنهمين جهت کردند که ذات ا

حق که اين چنين است و جز او چيزي اين منزه است ذات مقدس حضرت  «سبحان من هو هکذا و الهکذا غیره»

پس در ارتباط با معرفت .چنين نيست يعني جز او چيزي اين چنين نيست که قريب في بعد و بعيد في قربه باشد

پروردگار نتيجه اين شد که؛ مي دانيم که او را نمي توانيم بشناسيم و شناخت حضرت حق يعني عجز از شناخت ذات 

ينيم و متوجه و معتقد هستيم که اين آثار بر ذات او کامالً داللت مي کند. سبحان من هو هکذا و او. البته آثار او مي ب

 .ال هکذا غيره

  

يک زماني معلم کمونيستي سر کالس درس به يکي از شاگردانش مي گويد که انشايت را بخوان. آن بچه هم در  

که گفتي ديده اي؟ شاگرد مي گويد: نه. چشيده اي؟  خدايي را»کمونيست مي پرسد: «. به نام خدا»ابتدا مي گويد: 

نه. بوييده اي؟ نه. لمس کرده اي؟ نه. شنيده اي؟ بازم نه. خوب پس ديگر نگويي به نام خدا! چيزي را که حس 

جناب معلم، شما عقلتان را ديده ايد؟ و معلمش »شاگرد جواب داد: « نکردي رهايش کن و ديگر صحبتش را نکن

پرسش و پاسخ به اينجا که مي رسد، « ه. عقلتان را چشيده ايد؟ نه. عقلتان را لمس کرده ايد؟ نه.پاسخ مي دهد: ن

 «.بچه ها معلم به گفته ي خودش عقل ندارد، چون عقلش را حس نکرده است»دانش آموز مي گويد: 

  

ده و آخر حديث هم پس عقل درمي يابد که او هست، ولي به صورتي که درحديث از موال علي )عليه السالم( آم 

هر چيزي اولي دارد و فقط اوست که ازلي است و اولي براي او نيست. حتي براي نور  «وَ لِکلِّ شَیءٍ مبتدا: »فرمودند

مقدس خاتم الرسل اشرف الخاليق، حضرت محمد مصطفي )صلي اهلل عليه وآله(، هم ابتدايي است، ابتدا به معناي 

ذات مقدس حضرت حق، اولي و ابتدايي است.تنها اوست که ازلي است، بوده حادث بالذات براي همه موجودات جز 

ثُمَّ خلقَ : »حتي گفتيم نور پيغمبر هم ابتدايي دارد «لَم یَزَلِ اهلل مُتَفَردًا فی وَحدانیته: »است و بوده است و بوده است

 « فاطِمَة مُحمدًا وَ علیاً و

   

باهلل برسيم و راه رسيدن به آن نشانه ها. البته روي اين موضوع خيلي بايد حاال مي خواهيم به نشانه هاي يک عارف 

کار شود تا انسان واجد آن مقام معرفت شود و به جايي برسد که قلب سليم پيدا کند به طوري که جز حق، چيزي 

ت ها بيرون آمده؛ آزاد از همه چيز شود جز حق. آن عارف باهلل، از همه ي اسار.در قلب او نتواند تأثيرگذار باشد
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اسير قدرت، شهوت و ثروت نيست. اسير هيچ هوسي از هوس ها و شأني از شئون اين عالم نيست. همه ي اينها را 

مانند شيءاي پست کنار زده آدم تا کي اسير شش مثقال پول باشد؟! تا کي، اسير هوي و هوس و شئون زودگذر اين 

انسان بايد به معني واقعي کلمه آزاد .ک کسالتي همه اش تمام استعالم باشد که با يک سکته با يک تصادف، با ي

 .بشود آن وقت عارف باهلل مي شود
 

اگر به عرفان درستي دست پيدا کند، الزمه ي آن عرفان درست، اين است که به همه ي اين مسائلي که اشاره کرديم 

 .برسد و موفق شود

  

گفته باشم؛ يکي از نشانه هاي کساني که در ارتباط با خدا عرفان پيدا به عنوان اين که يک نمونه ي کوتاه از آن را  

گاهي صحبت از عرفان است .از موال اميرالمؤمنين )عليه السالم( چنين است «تحف العقول» کردند در کتاب شريف

ظر دانش از نو گاهي رسيدن به عرفان است، صحبت عرفان را خيلي ها مي توانند بکنند لذا مي بينيم که گاهي افراد 

یافتن واقعیت، پذیرفتن .و علوم مختلف در وضعيتي شگفت انگيز قرار دارند، ولي در عين حال از واقعيت دورند

مثالً همين غزالي که فهرست حرفهايش گيج کننده است،  .واقعیت وجدان و سرسپردن به آن، مسئله دیگری است

شقيق و شقوق و شقوق و شقوق، آدمي متحير مي شود. آن وقتي در بحث ها وارد مي شود غوغايي به پا مي کند. ت

وقت مي بينيد همين غزالي در روشن ترين مسئله ـ که واقعاً مثل دو دو تا، چهارتاست ـ مانده. در مسئله واليت آن 

 .طرف افتاده، بيچاره ي بيچاره است. انسان بايد از خدا بخواهد که صحيح حرکت کند

  
موال علي )عليه السالم( درباره ي يکي از نشانه هاي عارف باهلل در بيان کوتاهي مي  در کتاب شريف تحف العقول،

تکيه ات به خدا باشد، آن وقت عارف باهلل مي شوي. يعني يکي از آثار عرفان خداوند « ثِق باهلل تکن عارِفا: »فرمايند

ه کيه نکرده باشد، در عين اين که در هماين است که انسان به خدا تکيه کند، نه به هيچ قدرت ديگر. به هيچ چيزي ت

ي کارها، اسباب عادي را که خود خدا خواسته در نظر بگيرد؛ اگر مي خواهد به پول برسد کار کند. مي خواهد به 

علم برسد درس بخواند. مريض شده به طبيب مراجعه کند، که اينها در جاي خودش طبق دستور او محفوظ است و 

ال حول و : »د در عين حال آن اطمينان دل و تکيه گاه حقيقت قلب انسان، فقط خدا باشدخود او فرموده امّا باي

بداند که همه ي اينها وسايلي است که او تنظيم کرده، اگر او اراده نکند همه اش هيچ و  «اال باهلل العلی العظیم قوة ال

 .پوچ است
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آدم بايد به کسي تکيه کند که احتمالش نرود که شايد فردا سکته کند، شب بخوابد و صبح بيدار نشود. خدا رحمت  

يک »بود. در آن زماني بود که کندي را ترورش کرده بودند. گفت: « داش»کند يک آقايي بود به قول ما مشهدي ها 

دانست حريره چيست؟ گفت نمي توانم حريره  مريضي نزد طبيب رفت و طبيب به او گفت حريره بخور. او نمي

. برو و بگير بيا ديگر ساعت دو کنند، درست درست کنم. طبيب دلش به حال او سوخت. گفت: مي گويم برايت 

. وردخ مي تکان هم حريره و لرزيد مي دستش بود بيمار چون. گرفت طبيب جناب از را حريره بشقاب و آمد مريض

 اين گفت داش سپس! دارد؟ نگه خواهد مي را من دارد، نگه تواند نمي را خودش اين طبيب جناب: گفت مريض

 او ( تکيه اش به کندي بود خدا خواست بگويد کندي خودش را نمي تواند نگه دارد تو به سابق رژيم يعني) جناب

 «!کني؟ مي تکيه

  

هُوَ الحَیُ  اهلل ال اِالهَ اِال: »کند به حقيقتي کهوقتي اين حقيقت را آدم فهميد آن گاه تکيه مي « ثِق باهلل تَکُن عارفا»

سخناني چون؛ حاال برو، وقت نداريم، فعالً مي خواهيم استراحت بکنيم، امکانات  .«نَوم ال وَ سِنُةٌ القَیوم ال تَأخُذُه

بخواهد با نيست و بعداً مراجعه کن؛ در کارش نيست. همه وقت، همه ي امکانات براي او هست. همه وقت هر چه 

 .تکيه ي به او، انجام مي دهد و آن وقت است که انسان لذت مي برد
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 ی فصوصالدين در آيینهمحی
 

 «آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی»

  

  

  

سيد جواد طباطبايي را هاي دکتر شهرام پازوکي و دکتر روايتي از سخنراني ...  :ادامه گزارش روزنامه شرق 

  ....برگزيديم

  

هاي جناب دکتر سيد جواد طباطبايي که به موضوع بحث من مربوط هايي را از متن سخنرانياينک عبارت :نگاه

 :کنيمشان بحث مي گزينم و دربارهاست برمي

 .هاي پروتستاني داشتکربن با وجود اين که کاتوليک بود آشنايي دقيق با خاستگاه

  

  

تواند اين کار را بکند و نه روح کم مي« ارتدکسي»هاست. زيرا نه فکر بسته اين اولين شرط اين مأموريت :نگاه

 .تعصب پرتستاني

هاي اندلس، کشيدن چنگيز به ممالک اسالمي هاي صليبي، جنگها بيشتر رهبري جنگدر طول تاريخ نيز کاتوليک

ز هاي کاتوليک اسپانيا تنظيم کرده است که هنوکه لجنه اسقف« فرهنگيتخريب »را به عهده داشتند. به ويژه برنامه 

ي ديپلماسي و سياسي، نسخه عملي زنده است. و هم در عرصه« تهاجم فرهنگي»هم در عرصه فرهنگي روي ريل 

 .ها بوده و هستهمگي مال کاتوليک

  

فهمد که يک کاتوليک بهتر مي« فهمدرا ميي آن سيلي خورده بيش از سيلي زننده، مزه»از جانب ديگر مطابق مثل  

ستانتيسم ديگر تواند يک پروتپروتستانت چگونه پيدايش يافته و چگونه توانست بر کاتوليک غلبه کند، او بهتر مي

 .در درون تشيع، به راه بيندازد

هاي استگاهي با خگويد: کربن با وجود اين که کاتوليک بود آشنايي دقيقخود آقاي طباطبايي در بين سخنانش مي

 .پروتستاني داشت
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شدند. کربن کاري کرد که اکنون در جايگاه ذهني )بيشتر پيش از آمدن کربن مردم ايران يک جامعه تشيع، شناخته مي

ناخودآگاه( حوزه و دانشگاه رسوب شده که ايران و ايراني خواه در عصر تسنن و خواه در دوران تشيع، هميشه 

اند چيزي که در گوشه و کنار ايران به صورت چند گروه کوچک، وجود داشت يک فرهنگ و بودهصوفي ارسطويي 

ترين خرافات که تاريخ ي عطار، انبان خرافي« تذکرة االولیا» انديشه عمومي و مطلق انگاشته شد. به حدي که کتاب

د. از جانب ديگر هانري کربن، با بشر در خرافت مانند آن را نديده است، اساس فرهنگ و انديشه ايران قلمداد ش

ايراني از طرفي « من»را طوري در مشي و مسلک خود جاي داده که امروز « ايران باستان پرستي»دقت تمام عنصر 

داند، نه ايراني با بيان ديگر: ها ميدهد و از طرف ديگر آن را برخاسته از فرهنگ عرببه کتاب عطار بهاي وافري مي

شود، و هر وقت روح االولياء، عين فرهنگ ايراني ميتذکرة کندآقاي فالني گل مي هر وقت روح صوفيانه

 .است رشديدت ما دانشگاهيان بين دروني تضاد اين. شودمي غيرايراني االوليا تذکرةيابد، اش تحرک ميدانشمندانه

  

در جامعه ايران مشاهده  «آوارگي فرهنگي»کربن کار بزرگي کرد به طوري که يک جامعه شناس به وضوح نوعي  

کند. اگر هر اهل دانش کمي به شخصيت فرهنگي خود بنگرد و به ضمير ناخودآگاه خود توجه کند اين بالتکليفي مي

 .يابدرا در مي

  

اش با فردوسي چه طور است؟ با تصوف چه کند؟ اگر تصوف فرهنگ ايرانيان با فردوسي چه کند؟ در درون خود ميانه

کند؟ معيارهاي زندگي غربي است اما ا با معيارهاي صوفياني مثل عطار و ابوسعيد زندگي نمياست چرا خود آق

 آيد اما زندگيدهد به شوق و شعف ميفرهنگ نظري آقا فرهنگ تصوف است. در مدح صوفيان بزرگ داد سخن مي

ا در عمل منکر اساس عملي خودش از موي سر تا ناخن پا بر ضد تصوف است؟ به کشف و شهود سخت باور دارد ام

 .چنين چيزي است

  

گويي آن فرهنگي که معتقد است فرهنگ ايران و ايراني است )و ايران غير از آن فرهنگي نداشته( تنها براي ابراز 

 .ها و تز دکتري خوب است و بسها، ميزگردها و پايان نامهفضل در کنفرانس

   

ف گردد بل چنين روشي که امروز طيد قهراً دچار تضاد دروني مينداشته باش« صداقت»وقتي که انسان با عقيده خود 

اگر کند که کرده است، هم شخصيت خود فرد را و هم شخصيت جامعه را دچار نوعي روان پريشي ميگسترده يافته، 

 .انديشمندان دقت کنند
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الزم نگرفته که او در يک اروپايي به فلسفه و فرهنگ کالسيک يونان ارزش قائل است و اين  :گفتدوستي مي 

  .زندگي عملي نيز مانند افالطون و ارسطو عمل کند

  

دانند. اما شان ارزشمند ميجاست آنان افالطون و ارسطو را در جايگاه تاريخيکنم نکته در همينعرض مي

 ضروري اندرکاران انديشه فکري و فرهنگي ما تصوف عطار و مولوي را براي زيست امروزي ما نسخه الزم ودست

 هايگويند در سفالدهند به مردم مياي به آن ارزش نميکشانند خودشان در عمل ذرهدانند مردم را به تصوف ميمي

 .فرمايندها غذاي فرهنگي بخوريد خودشان در استيل اروپايي ميل ميموزه

  
   

د رفت و جامعه از آن خواهد تواند عمر زیادی کند پایانیست از بین خواههرگز نمی« تضاد درونی»بدیهی است 

 :آن روز اگر یک ایرانی به پشت سر خود نگاه کند خواهد دیدرهید، 

از بین برده و اینک نه شیعه است نه صوفی نه « ارسطویی ـ صوفی»تشیع را با فرهنگ التقاطی و فرسوده 

 فقدانی که اگر خودشارسطویی. و یک نگاه به موجودیت فرهنگی خود خواهد کرد: فاقد هویت مشخص فرهنگی، 

ای از آنان همچنان کردند هنوز هم عدهها زندگی میها باالی درخترا با مردم مالزی ـ که تا دیروز در میان جنگل

و پوکی خود را لمس خواهد کرد که در کجای فرهنگ مقایسه کند آنان را با فرهنگ معین،  -کنند زندگی می

مغانی؟ در تصوف؟ در اسالم تسننی؟ در تشیع؟ در این التقاط هانری کربنی؟ در خسروانی مردمان جهان قرار دارد، 

 .هیچکدام. فرد پوك در جامعه پوك

  

 خوش باشيم؟ هيچ تکليفي برايفقط مکلف هستيم در امروزمان در پشت تريبون به هنگام اظهار فضل و دانش،  

 استخدام کرده است بيل و کلنگ به دستمان« گور کَني»فرهنگ آينده نداريم؟ هانري کربن همه انديشمندان ما را براي 

کنيم. اين ايران حاکم مي 41آوريم و بر فرهنگ مردم قرن هاي فسيل شده را در ميکنيم اسکلتداده گورها را مي

 .گذاشت« ارتجاع دانشمندانه»چه ارتجاع است!؟! که بايد نامش را 

کرديم گزيديم و به آن عمل ميها را در هم آميخته ـ را برميناي کاش تنها يکي از اين همه فرهنگ ـ که کربن آ 

پذيرفتيم که دست کم تکليف دروني يا خسرواني ادعايي را ميشديم، صوفي ميمثالً اي کاش هم عمالً و هم نظراً 

 .رفتشد و اين تضاد خطرناک از بين ميفرد و جامعه روشن مي
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را بيشتر روشن کند گفت که کربن را نه ايران شناس به معناي دقيق کلمه  طباطبايي براي آن که مقصود خودق: شر 

نت دهد در ادامه سداند و نه اسالم شناس. بلکه او يک فيلسوف قرن بيستم اروپايي است که اگر کاري انجام ميمي

نخستين  طباطبايي کربنيابد. و نيز به عقيده شود و تا هايدگر ادامه مياصيل فلسفه اروپايي است از سقراط آغاز مي

 .فيلسوف جديد ايراني است که به نحو تناقض آميزي فرانسوي بود

  

 

  

ـ فرمايشات دکتر طباطبايي خيلي مهم است و به ويژه نظر به اين که ظاهراً با کربن رفت و آمد خانوادگي  1  :نگاه

ي به نحو تناقض آميزي هم ايران»چرا هم داشته خيلي خوب تشخيص داده است. اما ايشان بايد توجه کنند که کربن 

باشد؟ آن هم به دو شخصيت متعارض « دو شخصيته»ـ؟انديشمند هوشمندي مانند او چرا بايد «بود و هم فرانسوي

ظاهري  ً ژستبل متناقص. پس او يا يک بيمار رواني به معني تام بوده و يا يکي از دو شخصيت مصنوعي و صرفا

يافته است. اين قيافه براي ارسطويي ـ افالطوني )و از اين رهگذر( براي صوفي ايش ميبوده که با توجيهات علمي آر

 .کردن ما بود

   

تمي شود يک انديشمند هم قرن بيسآورد. زيرا چگونه ميرا مي« تناقض»ـ دکتر طباطبايي در مورد اول نيز بايد لفظ 4

 باشد و هم متعلق به عصر سقراط باشد؟

هايدگر يا هر محقق ديگر بايد به افکار ديرين دهد، کربن، تفاوت ميان آن دو را به ما نشان مييک نگاه به هايدگر و 

کند ها داشته باشد و هايدگر چنين است. اما کربن درب يخچال طبيعت را باز ميتوجه کند و شايد نيز تأثيراتي از آن

د گذاردر درون ديگ آتش که در باال گفتم ميدارد و پخت افالطون و ارسطو را در همان قالب ديرين برميو دست

است. اين کار دانشمندانه است؟ يا دقيقاً يک  «مجمع االضداد» کامالً مونتاژي، آشي که به معناي دقيق کلمه مصداق

  برنامه مأمورانه؟
 

هاي روي تپهروزي با کربن  26طباطبايي ... توضيح داد که از دکتر سيد حسين نصر شنيده بود که در سال  :شرق 

گاه هايدگر قرار داشت. اند: جايي که کمي آن سوتر جنگل سياه و اقامتاستراسبورگ در مرز فرانسه و آلمان بوده

اشتم از زماني که فلسفه ايراني را شناختم ديگر نيازي ند»کند که از تپه مشرف به آلمان گفته بود نصر از کربن نقل مي

 .«که از اين مرز بگذرم
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 چنان که کربن درآيد که دکتر نصر )ساده لوحانه( اين سخن کربن را باور کرده است همز اين سخن برميا :نگاه  

 .دهد که با دکتر نصر به توافق اصولي رسيده بودمقدمه کتابش گزارش مي

  

هنگي هاي فرايهبود و بود تا کاري کند که دکتر نصرها پتر از مادر ميتر از آش و دايه مهربانکربن بايد کاسه داغ 

 .آميز و ايران دوست کربن بگيرند، شخصيت ايران و ايراني را از عينک او ببينندهاي محبتخود را از دست

  

ياکونوف د« تاريخ ماد»پترشفسکي و کتاب « اسالم در ايران»به ياد کريم کشاورز افتادم. روزي در محفلي کتاب  

اي گفت: من کاري با صحت و سقم محتواي اين ررسي بود. آدم فهميدهها را ترجمه کرده بود، مورد بکه کشاورز آن

اند و هم کريم، هر کدام نيز با انگيزه و ها ندارم هر چه هست هم پترشفسکي و هم دياکونوف زحمت کشيدهکتاب

قيقي حتوانست يک کتابي را در همين موضوع و با اين روش تگويم: آيا آقاي کشاورز خودش نميعالقه خود. من مي

ايم ؟ دوست داريم هميشه به خوردمان بدهند، دوست داريم مانند کودک يتيم از خوار شدهبنويسد؟ چرا ما ساندويج

 .پستان اين و آن شير بمکيم

  

 .ايم که بايد با شير دايه تغذيه شويم نه شير مادرمانمادر و يتيم نيستيم، طفل شاهزادهديگري گفت: نه ما طفل بي

  

استعداد هستيم که بايد کربن بيايد ايران و فرهنگ ايران را براي ما شرح دهد؟ بلي من نيز سواد، بييتيم، بيآن قدر 

فرق دارد. روح منفعل « مالحظهبلعيدن بي»جويي محققانه با دانم بايد از زحمات هر محققي بهره جست اما بهرهمي

چنين با هر محقق غربي با کنيم و همنفعالنه برخورد ميبيمار است، روح فعال سالم است. چرا با کربن و کارش م

اش گاليه شرق است از آن همه سخنرانان که چرا همگي به توصيف کربن پرداختند و صداقت، که نشانهصداقت و بي

 ظهيچ انتقادي از او نکردند. البته با عنوان امتنان بايد بگويم: من از سخنان طباطبايي و پازوکي بهره بردم محظو

 .شدم

  

   

ر فردي نازل شود بلکه به طوطباطبايي گفت: ... کربن تاکيد داشت که کتاب مقدس به طور توتاليتر نازل نمي :شرق

شود )در مقابل تفسير توتاليتر کاتوليکي، لوتر قرار داشت که راهبي اگوستيني بود و با مکتب رسمي تومائي بد مي

 .فهمدالغير، و اين کالم الهي را فرد است که ميبود( و تأکيد داشت که کالم الهي و 
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هاي اساسي تشيع در ميان مذاهب اسالم، امامت و حکومت است دانند که از ويژگيمحققين اروپايي بهتر مي :نگاه 

لزومي ندارد زيرا مفاسدش « دولت»اندرکاران علوم انساني که معتقدند نهادي به نام ـ بر خالف آن تعداد از دست

 .از مصالح آن است و اساساً جنگ نهروان براي همين مسئله بود بيش

  

ها بدون دولت زيسته بودند، از جانب ديگر کشتارهاي جنگ خوارج پيشينه عرب عدناني را در نظر داشتند که قرن 

را  « هللإن الحکم اال» و شعار« اسالم آري، دولت نه»کردند و به اين نتيجه رسيدند که جمل و صفين را مشاهده مي

فکر خوارج به سرعت نظر )به  .«البدّ للناس من امیر برّ او فاجر» شان فرمودسر دادند. علي )عليه السالم(در مقابل

شان فراهم آورده بود ـ را به خود ي خوبي برايفکران زمان که جنگ جمل و صفين بهانه و زمينه( روشن1اصطالح()

م علي)عليه السالم(نبود، در اثر غليه انديشه خوارجي، حتي دولت اموي و جلب کرد اگر تبيينات و توضيحات و اقدا

 .يافتندعباسي نيز زمينه پيدايش نمي

  

شان هانري کربن: سعي دارند اسالم و مسيحيت را به اصطالح به يک چوب برانند اما تعدادي از اروپاييان در رأس 

راضي شود. دولتي که اگر  «اصالت فرد» ليبرال مبتني برو حکوت را از محور تشيع براندازند تا شيعه به دولت 

ا انديشند که يسکوالر نباشد دست کم مسئوليت ديني نداشته باشد. غربيان هم در نظر و هم در عمل طوري مي

شيعه در اين  «االمرینامر بین» توتاليتر بر اساس اصالت جامعه، و يا دولت ليبرال بر اساس اصالت فرد، و چيزي از

 .فهمندئله نميمس

  

ايم تنها در مباحث کالمي اشعري و معتزلي به محور جبر و اختيار، در قالب ما خودمان نيز اين موضوع را نشکافته  

گوييم. گويا اين را نيز بايد غربيان شروع کنند پس از آن که مطلب را مسموم االمرين ميقرن سومي سخني از امر بين

  .کردند از آنان بگيريم

  

 :پردازدقتي که يک اندشمند کاتوليک )نه پيرو پروتستانت( در نظر ايرانيان شيعه، توتاليتر را فراز کرده و به نفي آن ميو

  

در عرصه فکر فلسفي ديني « ضرورت دولت»انديشه  کـارد که هـر نـوعها ميبه طور القــايي در ضـمير آن : اوالً

 .شودمي «توتالیتاریسم»ه منجر ب
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 .ندارد، سوق دهد که داد« دولت»وسيله آنان را به تصوف که کاري با بدين :ثانیاً

  

شیعه از اول صوفی بوده و صوفیان نیز از اول شیعه »: رسيم به شعار کربنو در همين نکته و نقطه است که از نو مي 

ا وار آن راز اندیشمندان ما کودك ایآمیزتر از آن در تاریخ بشر نیامده است گرچه عدهسخنی که تحکم«. اندبوده

 .پذیرفتند

  

  

ند که به فرستادهايي به ميان ما ميشدند، کربنکنند پيروز مياگر آن تعداد از دانشمدان اروپايي که دولت را نفي مي 

را د، زيشاي از دانشمندان ما باورشان ميگفتند. شايد باز عدهما بفهمانند: اسالم و تشيع همان است که خوارج مي

ست آور اآميز بودن سخن باال نيست. آخ چه دردناک و خسارتآميز بودن اين سخن هرگز بيشتر از تحکيمتحکم

هايش در صحبت با گول خوردن دانشمند؟!؟ کربن هميشه در پشت ميز تدريس پشت تريبون در آثار و نوشته

تر از هاي باطني در اسالم، جلوه دهد باطنيه گروهتر از همدوستان)!( ايرانيش، سعي بليغ داشته که شيعه را باطني

پردازتر ازابن عربي . تا مبادا در فکر اجراي ظاهر شريعت باشند. بل بايد همه شيعيان فقط به طريقت صوفيان. خيال

 بينديشند و با تسامح بزرگوارانه ليبراالنه، شريعت را به دنياداران ظاهربين واگذارند خودشان نيز به تسامح و

 :گرايي بپردازند به عبارت زير توجه کنيداباحه

  

   

شهرام پازوکي ... کربن که در مطالعاتش به روش هرمنوتيک و پديدار شناسي متکي بود معتقد شد که تشيع  :شرق

 .باطن اسالم است

  

   :نگاه 

اطن اسالم و يعني: تشيع بهاي ريز تشيع هستند. و نيز هاي تصوف بچهتر از تصوف است و فرقهيعني تشيع متصوف

هستند همان طور که هم بينش نظري تصوف است « حق»عباس و... ظاهر اسالم هستند و هر دو اميه و بنينظام بني

 .و هم روش و سنت عملي تاريخي تصوف است. در حالي که شيعه هميشه مدعي حکومت و امامت بوده است
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ي اي که او در فلسفه ايرانتفسيرهاي ظاهري از اديان )در مقابل تفسير باطنيچيزي که در اين :طباطبایی :شرق

تواند به توتاليتاريسم منجر شود يعني اگر نهادي يا شخصي متعهد امانتداري وحي و يافت...( به عقيده کربن ميمي

  .انجامدباطن ديانت باشد به توتاليتاريسم مي

 .ايي گفت که با کربن مرزبندي داردجا طباطبافزايد: البته در اينشرق مي

  

کرد که تشيع باطن گرايي محض است و اگر روزي يک نهادي پس کربن به عنوان يک عقيده، کامالً القا مي :نگاه 

 .ترديد توتاليتاريست خواهد بوددار دين و وحي بداند بييا شخصي )مثالً مانند ولي فقيه( خود را امانت« دولتي»

   

  

 .داندتصوف و تشيع را جزء ذات اسالم مي «اسالم ایرانی» پازوکي: او ]کربن[ در آثار خود به ويژه در :شرق

  

اگر مردم عوام و افراد غير محقق اين ادعاي کربن را بپذيرند شايد جاي شگفتي نباشد به طوري که اگر عوام  :نگاه 

رن پذيرفت تصوف براي اولين بار در قشد. و اگر عوام نمينميپذيرفتند هرگز تصوف از هند به ايران سني، وارد نمي

کرد. اما کدام اهل دانش و محقق است که نداند تصوف کاالي صادراتي توسط سيد حيدر آملي به تشيع نفوذ نمي 5

 .اي از ايرانيان دوران تسنن ايران، بوده استهنديان و وارداتي عده

  

نهان آورند، در اين پندان جامعه ما اين حقيقت و واقعيت را به زبان و قلم نميشگفت اين است: چرا محققان و انديشم

خواهند اين واقعيت براي هميشه پنهان بماند و دانشمند ؟! تنها به اين جهت که غربيان مي-اي دارند؟!کاري چه انگيزه

دآگاه ما را ساخته است و هم برخود آورد. اين روحيه هم ناخوايراني چيزي را که غرب امضا نکند به زبان و قلم نمي

 .آگاهمان مسلط است

 .!نيست؟« تعهد بر خيانت به علم، دانش، فرهنگ يک ملت»اما اين سبک ناخودآگاهانه و آگاهانه مصداق  

تا کي هم فيس و افاده دانشمندانه خواهيم داشت و خودمان را يک سر و گردن از مردم شيعـه باالتر دانـسته و به 

فخــر فروشي خواهيـم کرد اما سبک مغزانه دنباله رو غربيان خواهيم بود؟ که اگر اين دنباله روي باز در مورد آنان 

ن شد اما دنباله روي از کربشد و از دردناکي آن کاسته ميدانشمندان با صداقت غربي بود شايد به نوعي توجيه مي

آور آميز و شرمامالً روشن است، سخت دردناک، حقارتاو و منافقت بازي او و دو چهرگي او ک «دو شخصیتی» که

 .است
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 .(دشناسانکند و جاي امتنان است که ا و را بهتر ميالبته آقاي پازوکي در ظاهر اين عبارت، کربن را تاييد نمي)

  

   

 :کنندغربیان به يک عنصر يا عناصر وارداتی تاکید می

  

بدانند که از  «دخیل» کوشند عناصري از اصول تشيع راکنند در عوض ميميغربيان کاالي وارداتي تصوف را پنهان 

 .هاي ايراني قبل از اسالم به ميان مسلمانان نفوذ کرده و تشيع را به بار آورده استزمينه و انديشه

   

ينه کردن وصله و پبندند و با ژست محققانه به هاي علمي را به طور دانسته به تشيع افتراء ميآنان دقيقاً اين بهتان

و توارث حاکميت و... را به عنوان  «فرّ خاندان» پردازند از دامادي امام حسين)عليه السالم(براي ايرانيان گرفته تامي

وجه هاي شيعه در مورد امامت تدانند به استداللترين مذهب اسالمي ميآورند. آيا غربيان که تشيع را فلسفيدليل مي

يشند تر از اين هستند که واقعاً چنين بينددانند؟! آنان آگاهخوار واقعي ايران باستان ميشيعه را ميراثندارند؟ يعني آنان 

  :بينند کهمي

  

شان به طور جسته و قرن تمام همگي سنّي بودند )غير از ساوه، قم و کاشان( و شيعه در ميان 9ايرانيان   -1

 .شدگريخته يافت مي

  

آن همه شيعيان مصر که خالفت فاطمي را بنا نهادند شيعيان لبنان، تونس، الجزاير، عراق و... که ايراني نبودند   -4

 .چه طور شيعه شده بودند

  

   

اند خيلي بهتر از دانشمندان ما، در عرصه اروپاييان ماهيت مکتب جعفر صادق)عليه السالم(را خيلي خوب فهميده

پزند ترسند و لذا آشپزوار زحمت کشيده و ميش از هر فکر و انديشه از مکتب تشيع ميفکر و انديشه و فرهنگ بي

دانند که چه غذاي مسمومي را مزه است. اما در دلشان ميگذارنــد که بخوريد خوشوار روي ميز ما ميو گارسون

 .دهندبه خورد ما مي
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 :ما بايد به روشنی بفهمیم

  

شته تواند داعلمي در عرصه علوم انساني بر خالف جهت جريان سياسي وجود ندارد و نميدر غرب هيچ کار تحقيقي 

  .باشد و غربيان اين قدر احمق نيستند

اي! چرا از اين قبيل اند و چه دلسوزي مادرانهمشترک تأسيس کرده «انجمن تحقیقاتی» با هر کشوري از جهان سوم

استراسبورگ و دانشگاه سوربن چه ماموريتي دارند غير از هدايت  ها در علوم تجربي وجود ندارد؟! مرکزانجمن

 !؟-خواهندافکار مردمان ديگر در جهتي که خودشان مي

 .شان سر در آخور سياست دارندشان نيز اکثر دانشمندانحتي در امور داخلي

  

  

يع اين است معنوي و باطني بودن تششاهد مهم ديگر کربن )به گفته پازوکي( بر ربط تشيع و تصوف و البته بر  :شرق

گفت: شايد حتي يک بحث باطني وجود نداشته باشد که امامان شيعه آن را آغاز نکرده باشند و در که کربن مي

عربي و عالء الدوله سمناني اگر در بعضي مواقع ندانيم که نويسنده کيست فکر خواندن آثار عرفاي بزرگي چون ابن

  .کنيم شيعه استمي

  

 :گاهن 

ه شيعه کنيم کاگر ندانيم که نويسنده کيست فکر مي»اند دروغگو حافظه ندارد به همين جمله اخير گفته   -1

هاي صوفيانه را امامان شيعه آغاز توجه کنيد که همه سخنان خود را نقض کرده است: همه بحث« است

 !!!اند اما صوفيان بزرگ شيعه نيستندکرده

هاي تگويد دانه درشاينک ندانسته مي« اند و شيعه نيز از اول صوفي بوداول شيعه بودهصوفيان از »يا آن چه گفت: 

 !!! صوفيان شيعه نيستند

 

)عالوه بر نقص مذکور( آغاز با انجام فرق دارد عيسي )عليه السالم(مسيحيت را با توحيد محض آغاز کرده  -4

فسير کوشند ا ز نو تغربيان با تمام توان مي بود، پولس و ديگران آن را سرانجام به تثليث رسانيدند. اينک

 .دهندتوحيدي از مسيحيت ارائه دهند و مي
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ته و به هايي ا زآن تبيينات را برگرفاند، صوفيان گوشهپيامبر)صلي اهلل عليه وآله( و امامان شيعه حقايق را بيان کرده

مسکي بر ادعاي اسالمي بودن خود ندارد. کربن و تصوف غير از اين مستاند، سوي خود و به نفع خود امتداد داده

 .اندفبيت)عليهم السالم( کامالً مخالتوفع دارد که صوفيان اعالم کنند که با قرآن و پيامبر )صلي اهلل عليه وآله( و اهل

  

يعني کربن که سني بودن ابن عربي را نتوانسته انکار کند، آيا در حد مريد خودش )جالل آشتياني( نفهميده   -3

 !؟-الدين دشمن تشيع نيز بوده و به ويژه شيعه اماميهاست که محي

 

!( )!()!()«اهلل حجة السالم عليک ياکربن در حال مرگ گفته است: »آشتياني مدعي است که کشف و شهود کرده: 

( و به دنبال آن با تعبيراتي از قبيل 4من سرسخت شيعه اماميه بود)دش  عربي ابن: گويدمي شهود و کشف اين صاحب

 ماهي مرگ مانهمه که اين مثل( 3.)پردازدمي به توصيف مدارج عرفاني ابن عربي« شيخ اعظم»و « شيخ اکبر»

 .برويم عمق به توانيممين و کنيممي حرکت آب روي مندانهگيج و ايمخورده

  

اندازند ماهي با خوردن آن دچار کنند و به آب ميدارويي است گياهي، آن را کوبيده با خمير مخلوط ميی: مرگ ماه

تواند به عمق برود با سرعت آيد و چون ديگر نميشود و روي آب مينفخ کيسه کوچک که در درون بدنش دارد مي

 .شودافتد دست خوش دست صياد ميکه مي کند ازحالبه هر سمت حرکت مي

  

توانيم هاي خودمان نميکنند که خودمان به عمق آبها همين کار را با انديشمندان و محققين ما ميکربن و کربن 

 .برويم، تنها کارمان شناخت چگونگي روال کاري غربيان است

ع ي او و براي برنامه او ناسازگاري ماهيت تشيترين چيز براهدف کربن به وحدت رسانيدن تشيع و تصوف بود و تلخ

 :و تصوف بود، ببينيد

  

  

   

جا ناشي شده که تشيع از اصل خود دور شده و موجب شده علماي خود شيعه اما توهّم اين جدايي از آن :شرق

 .دهداش را نشان نميمقابل اين جبهه باطني موضع بگيرند، و در مقابل تصوف هم مدارک شيعي
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 :نگاه 

حد  تا چه« توهّم»، يک واقعيت بزرگ و مسلم تاريخي را با آوردن لفظ «توهّم اين جدايي»جمله را ببينيد   -1

نامد. اين سخن و اين تحريف بزرگ مي «توهّم» کند!؟ کربن يک جدايي با تضاد کامالً ما هوي راتحريف مي

يک سخن کامالً احمقانه! آيا کربن اين قدر دليل ماموريت او نيست؟ پس چيست؟ از زبان يک محقق تاريخ، 

 !احمق بود؟

 .«تشيع از اصل خود دور شد»به جمله ديگر او توجه کنيد:  -4

  

  

  

 :اينک روی سخنم با آن عده از حوزويان مثل خودم است

  

هان کسي در جپسنديد بر سرمان کنيم، هالوتر از ما اکنون بياييد هر خاکي را که شما مي (صوفیان نو پدید) صدرائيان

 .خنديمبه ريش خودمان مي مان، عالم را گرفته است. خودمان واقعاًشود؟ با اين همه ناز و کرشمه عالمانهپيدا مي

  

کنيم که او بهترين شيعه بوده و هنگام مرگ داند، ما کشف و شهود ميکربن دين و مذهب و ايمان ما را انحرافي مي 

د انّ شها»تشهد گفته است آن هم نه تشهد اول و دوم بل تشهد سوم، گفته است: دين کاتوليک خود را رها کرده و 

 «.المهدی)عجل اهلل تعالی فرجهم( هو الحق الحی الذی یمالء االرض بقسط

  

اين چه باليي است؟! اين چه گرفتاري است؟! اين چه نکبت است؟! تنها يک فرد به نام کربن همه چيز ما، عقل و  

ن و... ما را به باد فنا داد. و ما )آن عده محدود( چه قدر دچار حقارت شخصيتي هستيم که با اشاره قلب و ايمامغز، 

 .دچار جنون فکري شديم« کندمن آنم که کربن غربي تاييدم مي»يک مامور غربي خودمان را باختيم و با احساس 

  

منحرف شد که  : يعني تشيع به حدي«دهداش را نشان نميتصوف هم مدارک شيعي»جمله  -3

 .صوفيان ننگ دانستند مدارک شيعي خود را ابراز کنند
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-------------------------- 

 :ها نوشتپی

  

اند. شناسانیده« فهمخشک مقدسان بی»اند و خوارج را نه یک محقق دانشگاهی و نه یک محقق حوزوی کاری در این زمینه نکرده -1

 .ایم که منتظریم پستان اروپاییان این موضوع را نیز با غلط و آمیزه به خوردمان بدهدشاهزادهمادر یا طفل زیرا کودك یتیم بی

دانا فقئت عین »داند داند و برخورد با آنان را یکی از کارهای بزرگ خود میعلی)علیه السالم( با این که انحراف خوارج را خطری بزرگ می

فرماید: بعد از من خوارج را نکشید زیرا آنان که می« خشک مقدس»داند نه اند میاندیشه اشتباه کرده، اما آنان را افراد متفکر که در «الفتنة

 .درصدد رسیدن به حقیقت بودند دچار اشتباه اساسی شدند مانند جبهه معاویه نبودند که فقط به دنبال دنیاداری خود هستند

 .رجوع کنید: شرح قیصری بر فصوص، مقدمه جالل آشتیانی -2

 ن.ماه -3
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 :اشـاره

  

سخنان ذیل قسمت هایی از درس های فیلسوف و متفکر جریان شناس، استاد عالّمه محمد تقی جعفری در 

دانشگاه صنعتی شریف است که برای اولین بار به طبع می رسد، این سخنان ما را به شناخت عرفان قرآنی 

برهانی و سیر و سلوك انبیایی و اوصیایی داللت و راهنمایی می نماید و فرق عرفان راستین را از عرفان و 

 .های اصطالحی و سیر و سلوك های التقاطی به ما می نمایاند

 .امید است که رهنمودهای عالمه فقید چراغی باشد برای سالکانِ عرفان و جویندگان راه حق 

  

  
 عرفان قرآنی

 «عالمه محمد تقی جعفری»

    

قطعي است که اگر بي قراري و شيفتگي )وسيله هايي براي رسيدن( که اساسي ترين مختص عرفاني است  ...  

موضوعيتي براي حضرت علي)عليه السالم( داشت، يعني اگر آن حضرت عرفان را براي خود عرفان مي خواست 

جمال و جالل خداوندي)!( نه موفق مي گشت و نه فروغ رباني )وسيله را به جاي هدف مي نشاند( نه براي شهود 

 .در دل او تجلي مي يافت

  

پاک «(سبحانی ما اَعظَمَ شأنی» ( و ياخدا االّ نيست اندر جُبّهام ( «لیس فی جُبَّتی سِوَی اهلل» يا «أنا الحق» آنان که 

 هنيذ گسترش نوعي رسيدن فعليت به از است وجودم چه با عظمت است مقام من( سر دادند، بدون ترديد منِ آنان 

 با ال،کم ي جاذبه مسير در مرتفع هاي قله بر صعود جاي به غيرمعمولي، حالت آن در و گشته برخوردار هستي بر

]منِ[ خود که ضمناً محدوديت حق تعالي را هم نتيجه مي داد از حرکت باز ايستادند و آيينه اي  هويت به دادن تعيُّن

 .پيش رو نهاده، آن منِ گسترده را که در آيينه ديدند، حق و کمال مطلق انگاشته اند

  

ه فرق آهن تفتيداينان يعني در نيمه ي راه ماندگان )البته اگر راهي رفته بودند( نتوانستند ما بين آتش محض و 

 .بگذارند
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انا من الحق » :مي گفت «انا الحق» اگر گويندگان جمالت فوق منِ خود را درست به جاي مي آوردند، اولي به جاي

ان ما فی جبتّی من اهلل و لِللّه و باهلل و »ت: مي گف «لیس فی جبتّی اال اهلل» و دومي به جاي «و بالحق و الی الحق

سبحانک ما اعظم شأنک و قد اکرمتنی و شرّفتنی و : »مي گفت «سبحان ما اعظم شأنی» جايو سومي به « الی اهلل

رياضت ها هر چه باشد بعدي از تجرد روح را که گسترش آن بر هستي است  «جعلتنی منک و لک و بک و الیک

افت عظمت تقويت مي نمايد. شخص مرتاض اشراف و احاطه اي بر خود احساس مي کند و در نتيجه به جاي دري

بي نهايت الهي بر روي خويشتن خويش خم شده و خود را در صفت ربوبي مي بيند و ناگهان و يا به تدريج دعوي 

 .خدايي مي نمايد

  

 است آهن االّ دارد آتـــــــش رنگ                           آن منم خُم خود انا الحــق گفتن است 

 است وش خــامُش و الفد مي زآتشي                         رنگ آهن محو رنگ آتـــــــش است 

 زبان بي الفش اســـــت النار انا پس                           چون به سرخي گشت هم چون زرّ کان 

 (1م)ـــــد او من آتشم من آتشيـــگو                           محتـشم آتش طبع و  رنـــــگ شد ز 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ---------------- 

 :پی نوشت

  

 دفتر دوم مثنوي -1
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 حکمت بوعلی سینا

 «عالمه حائری سمنانی»

  

  

  طريقه حکما در اقسام موجودات

و اما طريقه حکما پس چنين است، موجود چون التفات به او شود از حيث ذاتش بدون التفات به سوي غيرش پس 

في نفسه يا چنين نيست اگر واجب است پس او حق بذاته واجب يا به حيثيتي است که واجب است وجود براي او 

الوجود از ذات خويش است و او است قيوم واحد حقيقتي که به هيچ وجهي از وجوه کثرت ندارد نه به حسب اجزاء 

مهيت چون جنس و فصل و به حسب اجزاء وجود چون هيولي و صورت و نه به حسب اجزاء مقدار چون امتداد و 

جزئيات چون انسان منقسم به افرادش و نه بحسب صفات زيرا او را صفاتي زائد برذاتش سبحانه نيست نه به حسب 

 جات هنوشت در را مدعا اين که چنان کلمح بالبصر واحدة و ما امر نا اال )و نيز ممکن است گوييم و نه به حسب افعال

 ازلي علم طبق خويش مرتبه و خود ظرف در يک هر وقوع و اختصاص و موجودات ترتب چه نموديم تسجيل خود

موجودات مجرده علي مراتبها  يا غيرها و شکل و وضع و معين مکان و معين زمان به مختصه و مترتبه جزئيات آن به

 متوقف هر تعدد و ترتب ايجاد آنها نيست

   

 : زيرا

مشيت و تعدد معلوم و مقدور و مراد و ابداع و انشاء آنها مؤنه اي ندارد جز علم و قدرت و اراده که عين اختيار و  

مختار و مشيئي محتاج به تعدد علم و قدرت و اراده و اختيار به يک علم جمله را با همان خصوصيات ازال مي داند 

و به يک قدرت بر آنها قادر است و به يک جعل آنها را انشاء و ابداع و احداث مي نمايد و هر کدام به محل و مرتبه 

 ختصاص حاصل مي نمايد و هر يک مرهون مرتبه خود به يک تأثير مي گردد،و موقف خود ا

حلقات يک سلسله که به يک تحريک تا آخرين حلقه حرکت مي کند و حرکت هر حلقه مخصوص به همان :مانند 

ه واسطحلقه است به همان تحريک واحد نه آن که هر کدام را جدا جدا تحريکي به حرکت آورده يا مستقيماً يا به 

 .تحريک حلقات يکديگر را، تازه اگر بالواسطه باشد باز به يک تحريک هر کدام متحرک و محرک ما بعد خود شدند
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براي تقريب به وهم پاشيدن دانه هاي يک تسبيح است مثالً که هر کدام به جايي مي افتد و چنين  :حتی مثال دیگر

بالجمله جمع و تفريق و تحريک و تسکين به يک عمل حاصل  نيست که هر کدام محتاج به عمل جداگانه اي باشد و

 .مي شود

  

قالبي که منقوش به نقوش متعدده باشد به يک ضربت تمامت نقوش در مواضع خود منتقش گردد و  :مثال دیگر

همچنين ورق چاپ سنگي به يک مرتبه نقش سطور صفحه را مي گيرد شيشه عکاسي هر صورتي را به جاي خود 

جهه تصوير نمايد بلکه افعال الهي را نمي توان قياسي به افعال ما نمود چه تعدد مفعوالت در ممکنات به يک موا

 مالزم با تعدد افعال است

 

کتابت که هر حرف و هر کلمه اي محتاج به فعل مستقل است و در مثال هايي که ياد شده افعال متعدده قبالً  :مانند 

د فعل صورت گرفته آنگاه از مجتمع آثار به يک عمل مجتمع ديگري منعکس حاصل شده مثالً در قالب ابتدايي چن

مي شود نيز فعل الهي چون مجرد از زمان و مکان و ساير احوال و اوضاع مادي است نسبتش به متقدم و متأخر يکي 

رهون مرتبه م است حالت منتظره براي وصول به متأخر ندارد بلکه به نظر دقيق بايد گفت، موجودات مترتبه که هريک

و موقف و صقع خويش است در صفحه وجود مجتمع و همديگر را گويا مي بينند و باهم تکلم مي کنند زيرا زمان 

برحسب وهم است که تشکيل فاصله مي دهد و گرنه حقيقتاً بين دو موجود چيزي نيست و عدم مضاف در نظري که 

 .محدود و بسته به وجود اول است

ود متأخر است و گرنه در نظر محيط مجرد بدون احتياج به وجود دهري نه تنها دفعه ي موجب عدم مشاهده موج 

 ودوج اتصال رشته گوناگون اشکال و ظهورات به االمر غاية واحده مشهود است بلکه مجتمع است نه منفصل از هم

 .است محفوظ الحق موجوده

  

تا آخر نظير وحدتي که از طفوليت تا پيري منحفظ فرزند به شکل نطفه در صلب است آن گاه علقه و مضغه  :مثالً

است و اين مثال تقريبي است و گرنه فاصل حقيقي در خط ماوراي زمان و مکان که محيط به زمان و مکان و غيرهما 

است در همين زمان و مکان نه عالم دهري و سرمدي درميان نيست فقط عدم مضاف بالحق در مرتبه وجود سابق 

 .ي، که صالحيت وجودهاي ديگر دارد که اگر حاصل شود موجود الحق البته عقب تر خواهد بودمعنايي است واقع
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و به همين معني حدوث حقيقي که عبارت از مسبوقيت به عدم صريح واقعي است حدوث عالم درست مي شود بدون 

ممکن معلول حتي  تخلف علت از معلول و انقطاع فيض و گرنه هيچ ذي شعوري ازليت را نمي تواند براي وجود

صادر اول دوش به دوش ازليت واجب درست کند و هرگز عقلي ازليت وجودي براي ممکن نخواهد گفت و ازليت 

 .واجب از خصائص او سبحانه است که معقول نيست مکافي در ازليت بالنهايت داشته باشد

ن انفکاک پس ربطي به قديم بودن و اما معيت واجب با متقدم و متأخر به نسبت واحده و احاطه به همه چيز بدو

ندارد چه سخن در لفظ قديم نيست چه قديم آن است که ازليت النهائيه را مستوعب و واجد باشد نه آن که از مرتبه 

ي خود سوي جانب ازل نتواند باال رود و از براي ابداع موجودات ديگر باصقه هاي اليتناهي محفوظ باشد و هر 

کند آن صادر اول را در طول ازل نيابد يعني او را معدوم به عدم مضاف واقعي بيند و در فکري چون اعتبار باالتري 

عين حال واجب ازلي به آخرين نقطه حوادث محيط است و با او معيت دارد و آن را از ازل با آنچه موجودات به 

 .تيک ايجاد و جعل موجود ساخته و همه سو به يک علم با همان خصوصيات عالم بوده و هس

و اما مراتب علمي که حکما و عرفا درست کردند و موجودات را بعينها مراتب علم الهي دانند پس مسئله ديگري 

است و بالجمله وحدت نسبت ازليه واجب تعالي به متقدم و متأخر و وحدت علم او به معلومات و وحدت قدرت او 

زم و متحد الطريق است و حدوث عالم هم از بر مقدورات با وحدت فعل وضع و تأثير او در جميع مصنوعات مال

 .همين راه واضح مي شود

  

  

  دنباله اقسام موجودات 

دنباله اقسام موجودات به طريقه حکما و اگر واجب نيست پس ممکن است پس اگر محتاج به موضوع نيست و آن 

گر است پس هيولي است آنست که متقوم کمال نيست پس جوهر است و االّ عرض است و جوهر يا محل جوهر دي

و هيولي و موضوع مندرجند تحت محل و هيولي اگر مقترن به صورتي است که جائز از آن مفارقت نمايد به بدل 

يعني به صورت ديگر و آن هيوالي عناصر و هيوالي کون و فساد است و اگر مقترن به صورتي است که مفارقتش 

ن هيوالي افالک است يا حال است در جوهر ديگر و آن صورت از آن جائز نيست به سوي بدل و صورت ديگر را آ

است و صورت و عرض مندرجه تحت حال و صورت اگر شامل جميع اجسام است، صورت جسميه و صورت 

 .مشترک است و اگر مشترک و شامل همه نيست بلکه مختص به بعضي دون بعضي است صورت نوعيه ناميده شود
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ده و صورت است و آن جسم طبيعي است و آن يا جسم اول است و آن اجسام عاليه يا مرکب از هر دو يعني از ما

است که افالک و کواکب باشد يا جسم غائي است و آن اجسام عالم کون و فساد است و آن در جوف فلک قمر است 

اليد است که و اين اجسام يا بسائط است و آن عناصر اربعه است نار و هوا و ارض و باد يا مرکبات است و آن مو

عبارت است از معادن و نبات و حيوان و معادن يا غير ذائب است بالفعل يعني مايع فعال نيست و آن اجساد سبعه 

 است،

  

و آن عبارت است از ذهب و فضه و نحاس و سرب و حديد و قلع و خارصيني )که نوعي از نحاس است( يا ذائب 

ارواح چون زيبق و نفوس چون زرنيخ و کبريت و غير اين ها چون است بالفعل و آن ارواح نفوس و غيرهما است و 

و  «و النجم و الشجر یسجدان» عقاقير مانند امالح و زاج ها است و نبات اگر ساق دارد شجر است و االّ نجم است

بهائم و هر يک از اين دوها مثمر است يا غيرمثمر و حيوان يا ناطق است و آن انسان است يا ناطق نيست و آنها 

سباع و وحوش و طيور و هوام و حشرات و غيرها است و يا نه محل است و نه حال مرکب از هر دو آن ناميده شود 

به مجرد و مجرد يا مدبر اجسام و متصرف در آنها است و آن نفس مي باشد اعم از نفس فلکيه که متعلق به افالک 

نيست و آن عقل است و عقل نزد حکما ده عقل است که آخرين است يا نفس انسانيه که متعلق با بدانست و يا مدبر 

 .آنها فعال و واهب الصور است و بعضي در عقول و نفوس اعراضي ثابت نمايند و آن را روحاني نامند

  

   

 اقسام اعراض

ه ن و اما عرض پس يا اقتضاي قسمت لذاته کند و آن کم است يا اقتضاي نسبت نمايد و آن اعراض نسبيه است و يا

قسمت را و نه نسبت را و آن کيف است و کم اگر بين اجزاء مفروضه در آن حد مشترک است کم متصل است و گرنه 

کم منفصل است و کم متصل يا قارالذات است به اين معني که اجزائش با هم موجود شود و آن خط است اگر منقسم 

جسم تعليمي است اگر منقسم در هر سه جهت  در يک جهت فقط باشد و سطح است اگر منقسم در دو جهت باشد و

 .باشد يا غير قارالذات است و آن زمان است که عبارت از مقدار حرکت است و کم منفصل عدد است

   

 :و کیف چهار نوع است
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ـ کيفيات محسوسه به يکي از حواس پنج گانه اما به بصر پس الوان و اضواء )روشني ها( است و اما به سمع پس  1 

ت و حروف است و اما به ذوق پس طعوم است که ياد شد و اما بشم پس روائح است و اما بلمس پس حرارت اصوا

 .و برودت و رطوبت و يبوست و ثقل و خفت و صالبت و لين و غيرها است

  

ـ کيفيات نفسانيه است و آن اگر سريع الزوال باشد حالت است چون فروغ و غم و خجالت و حزن و غضب و 2

غيرها و اگر بطيء الزوال است ملکه است چون اخالق حميده و ذميمه مانند عفت و رضا و بخل و حسد شهوت و 

 ... و غيرها

  

ـ تهيؤ است و يا براي دفع چيزي و آن قوت است چون مصحاحيت يا براي قبول اثري و آن القوت است چون  3

براي بقاي صحت است و بدن او آلت صحت  ممراضيت )پس شخص قوي سالم بالقوه آماده و مهيا براي دفع مرض و

است به خالف شخص ضعيف فاقد قوت دفع آماده براي انفعال و تأثير است و بدن او آلت و جايگاه تأثير امراض و 

 .(مکاره است

  

ـ کيفياتي است که مختص به کميات است اما به کم متصل پس چون انحناء و استقامت و تربيع و تثليث و اما به  4

فصل پس چون ترکيب و اوليت در عدد )اوليت آن است که آن را واحد عد کند و ترکيب آن است که آن را کم من

واحد و غير واحد عد نمايد مثالً اثنين آن را فقط واحد عد کند و اربعه را احد اثنان عد نمايد و سته را واحد و اثنان 

وت عني در کيفيات نفساني و کيفيات محسوسه و در قو ثلثه عد کند( و جميع کيفيات قابل شدت و ضعف است )اين م

 (.و ال قوت واضح است و در بعض اقسام ديگر واضح نيست بلکه مخدوش است

  

   

 :و اعراض نسبیه هفت است

اضافه و آن نسبت متکرره است ميان دو چيز که هر يک را قياس به ديگري حاصل شود چون ابوت و   -1

 بنوت و اخوت و سفليت و علويت و غيرها

  

  اين است و آن نسبت متمکن است به مکان  -4

  

 متي است و آن نسبت اشياء زمانيه به زمان يا به طرف زمان که آن باشد  -3
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وضع است و آن نسبت بعض اجزاء چيزي است به بعض ديگر و به اموري که خارج از او است چون جلوس   -2

  و قيام و مانند آن

  

 ملک و آن نسبت چيزي است به آنچه محيط به او است و منتقل شود به انتقال او چون تلبس و تعمم تختم  -5

  

  ان يفعل است و آن تأثير است چون قطع و کسر  -6

  

عل است و آن تأثر است چون انقطاع و انکسار بنابر اين اجناس عاليه براي موجودات نزد حکما ده ان ينف  -7

 چيز است جوهر و کم و کيف و اين و متي و وضع و ملک و ان يفعل و ان ينفعل و در اين بيت جمع است

  

 انثيني ال عمتي يکشف قام لو               قمر عزيز الحسن الطف مصره 

  

   

اما نقطه و وحدت پس نزد بعضي موجود نيست )چه آن عبارت از فناء خط است چنان که در شفا اين تعبير از آن و 

شده لکن منتقض است به خط چه آن هم فناء سطح است و ظاهراً معناي طرف و ابتداء خط معنايي است وجودي( 

و نزد متکلمين اکثر اين اقسام  و نزد بعضي موجود است لکن مندرج تحت جنسي نيست پس نقضي نخواهد بود

موجود نيست و نزد محققين جمله گي موجود است بعضي در اعيان بعضي در اذهان انتهي مترجما فوائد زائده مهمه 

تقسيم لفظ غم و حزن در هر کدام استعمال مي شود و لفظ کرب و کابت واسي وجوي و وجد و اسف و بث در غم 

 :ق نيست در فروق اللغه گويدو حزن استعمال شده و البته بي فر

   

قیل الغم ماالیقدر االنسان علی ازالته کفوت المحبوب و الهم ما یقدر االنسان علی از الته کاالفالس مثال قلت و ]

یؤیده قوله تعالی فی وصف اهل النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها فانهم لم یکونوا بقادرین علی 

ن العذاب و قیل الهم قبل نزول االمر و یطرد النوم و الغم بعد نزول االمر یجلب النوم و اما الحزن فهوا ازالة مابهم م

 .[السف علی مافات انتهی

  

  

  

  



49 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

 :در تفصیل اوصاف حزن گوید 21در فصل  11و در سرّ االدب در باب 

  

یاخذها بالنفس ـ السدم هم فی ندم االسی و الکمد حزن االستطاع امضائه ـ البث اشد الحزن ـ الکرب الغم الذی ] 

اللهف حزن علی الشیء یفوت ـ الوجوم حزن یسکت صاحبه ـ االسف حزن مع غضب من قوله تعالی و لمارجع 

 [.موسی الی قومه غضبان اسفا ـ الکابة سوء الحال و االنخزال من الحزن ـ الترح ضد الفرح انتهی

  

ست که غم و حزن و سائر اسامي مذکور و آنچه ذکر نشده از مراتب يک کيفيت از مفاد اين سند لغوي معتبر پيدا ا 

است و نظر حکيم در ذکر اين دو لفظ دو کيفيت است و ما چون دو کيفيت را به دست آوريم در بند لفظش نخواهيم 

رد چنان گي بود و تحقيق آن است که غم يک نوع انقباض قلب و انعقاد فؤاد و فشار مخصوصي است که قلب را فرا

که از مشتقات کلمه غم در لغت معلوم است اعم از آن که بر وقوع امري باشد يا به سبب ترقب مکروهي بود حتي 

آن که ممکن است حالت حزن و اندوه منضم به اين کيفيت نباشد بسا مي شود گرفتگي رخ مي دهد بر وقوع امري 

و در قرآن به معناي انقباض مکرر استعمال شده و نيز به لفظ  يا انتظار امري بدون اندوه و گاهي مجتمع با حزن شود

ضيق تعبير شده و رقت قلب که منشأ گريه مي شود باز اعم از حزن است چه از سرور هم گريه حاصل شود و 

قساوت هم کيفيت ديگري است و تنگدلي که در قرآن تعبير به ضيق شده کيفيت ديگري است و محمودش از پيغمبر 

 .است بر عدم ايمان قوم و مذمومش ضيق صدر کفار استو مؤمنين 

   

کانما يصعد في السماء و بالجمله غم در مقابل انشراح صدر و فرج بجيم است و حزن مقابل سرور و فرح به جاي 

مهمله است و اجتماع غم و حزن و پاره اي از کيفيات ديگر موجب وحدت کيفيت نيست و تفکيک اين حاالت البته 

غموض و دقت است و شيخ در رساله کوچکي که در مهيت حزن و اسبابش پرداخته حزن را بر ما تفسير  در نهايت

فرموده کسي را خالي از آن ندانست و چون اين رساله مختصر و مخطوط مي باشد الزم است عيناً آن را در دسترس 

 (.)اين است نوشته شده 647گذاريم و اين نسخه جزء مجموعه اي از مسائل شيخ است که در 

  

   

 رساله مهیت حزن

فنقول ان الحزن الم نفسانی یعرض لفقد المحبوبات و قوت المطلوبات ال یکاد یعری احد من هذه االسباب اذلیس ] 

یوجد احد الیفقد شیئاً من محبوباته اوینال مطلوباته اذکان محبوبات االنسان فی هذا العالم معرضة للزوال و الفساد 
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( فیها صرةمنح لیست ای) الزائله العالمیة بثابت و کذلک مطلوباته الدنیائیه و ال مطلوبات االمور و لیس شیء منها

طلوبات نالها االفات و ال ایضا یفوتنا المت ال و علیها لغاصب الید التفقداذ تلک فان الدائمة الثابته العقلیة االمور بل

الموت( و هی بخالف االمور الدنیائیه الموقوفات علی کل منها )یعنی اذا حصلت لم تفت بل تبقی فی النفوس بعد 

احدالتی الیمکن تحصینها و الیؤمن فسادها و زوالها و تبدلها ثم انه ینبغی ایضاً لمن اراد ان الیعرض له الحزن ان 

یس من لکماهی من اول و ما جبلت علیه الفساد فال یطلب منها ما  العاجلیة یتصور محبوباته الدنیائیة و مطلوباته

طبعها الثبات و البقاء و الدوام بل ال یستعظم تبدلها و انتقالها و فوتها عند طلبه ایاها و یحقق من امرها هذه الحالة 

 تقبلهاالیس و فقدها اذا عنها یتسلی و الحاجة فالیاسی علی فقد محبوب و الیغتم بفوت مطلوب بل یأخذ منها قدر

الملوك فانهم ال یتلقون  جملة اخالق من ذلک فان لفقدها الفکر یشغل ال و ارادها اذا العظیم التمنی و الحیثیت بالطلب

کل  شبعونی و مقبل کل یتلقون فانهم الدنائة مقبال و ال یشبعون ظاعنا و ضد ذلک من اخالق صغار العامة و ذوی

 یف حالة ذلک انه ال ظاعن و ایضا فانه ینبغی له ان یتصور انه ان وجب ان یحزن بشیء فیجب ان یحزن دائماً و

 حال بکل یرضی بل یحزن ان یجب ال انه مافیستشعر مطلوب ماویفوته محبوبا فیها یفقد و اال حیاته ایام و عیشه

 [.هلل رب العالمین الحمد و شاءاهلل ان الحزن الم من فیسلم فیه یکون

 تمام شد رساله ي شيخ ـ مؤلف

  

  

  

  فضال ياد نمودهتقسیم ديگر که در مسلک االفهام از بعض 

قال و لبعض الفضالء تقسیم  تقسيم ديگري ابن ابي جمهور از بعض فضال در مسلک االفهام نقل نموده 

 است اين و هو تقسیم لطیف و ترتیب حسن ینتفع به السامع الحکماء رای علی البسط سبیل علی الموجودة االشیاء

 در نامي و نمايد خاطر به خطور آنچه بر يا گويند معني را آن که کند خاطر به خطور آنچه بر يا شود گفته شيء لفظ

نطوق ر مغي را آن و نشود آن از تعبير يا گويند به منطوق را آن و شود مي او از تعبير يا معني و ندارد قوم اصطالح

يا قيدي ندارد  و معدوم به خوانند و منطوق يا عينيت دارد و آن را موجود گويند يا عينيت ندارد و آن را معدوم نامند

و موجود يا الزم نيايد از عدم غيرش عدم  و آن را معدوم مطلق خوانند يا قيدي دارد که آن را معدوم مضاف گويند

او و آن را واجب لذاته گويند يا الزم آيد از عدم غيرش عدمش و آن را ممکن لذاته خوانند و ممکن لذاته يا موجود 

يا موجود است در موضوع و آن را عرض نامند و جوهر يا کثرتي در آن  داست نه در موضوع و آن را جوهر گوين
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نيست و آن را بسيط خوانند يا داراي کثرت است و آن را مرکب نامند و بسيط يا مبدأ براي مرکب نيست و آن را 

ت و آن را عقل مفارق گويند يا مبدأ بر مرکب است و آن را مقارن خوانند و مفارق يا مجرد از ماده و عالئق ماده اس

گويند و يا مجرد از ماده است نه از عالئق ماده و آن را نفس خوانند و مقارن يا مقوم است و آن را صورت گويند يا 

متقوم است و آن را ماده خوانند و مرکب يا قبول خوف و فساد نکند و آن را اجسام عاليه گويند و يا قبول کند و آن 

عاليه يا نير است و آن را کواکب نامند يا غير نير است و آن را فلک خوانند و را اجسام سافله خوانند و اجسام 

 .کواکب يا قبول سير نکند و آن را ثابت گويند و تمامت ثوابت در فلک هشتم است

و آن در رصد و احکام يک هزار و بيست و سه کوکب است باستثناي کيد و آن لطخه )لکه ايست( مؤثر و ديده نمي 

نجمين گويد آن نوبهر است براي بعض افالک و باستثناي عنتره زيرا کواکب بسيار و از شماره بيرون شود و بعض م

است و يا خفيف السير است و آن را سيار گويند و سيار يا اعظم است و آن شمس است و يا اصغر است و آن عطارد 

 است و يا متوسط است و متوسط اگر بالحس و العيان اعظم است قمر است،

  

و اگر اصغر است زهره است و گرنه آن را عالي نامند و عالي اگر تلو شمس است مريخش گويند و اگر تلو ثوابت 

است زحلش نامند و اگر متوسط ميان اين دو است مشتري است و فلک اگر شامل است فقط آن را فلک االفالک 

باشد و هم مشمول، پس اگر تلو محيط  گويند و اگر مشمول است فقط آن را فلک قمر خوانند و اگر هم شامل مي

 .است آن را فلک البروج گويند

   

و آن فلک ثامن است و اگر تلو محاط او است فلک عطارد مي باشد و اگر متوسط ميان اين دو است فلک مريخ 

است و اگر متوسط باال است پس اگر تلو مافوق خويش است فلک مشتري مي باشد )چه دانستي مشتري بين زحل 

است که تلو ثوابت است و بين مريخ است که تلو شمس است( و االّ فلک زحل است )و آن تلو ثوابت است( و اگر 

 .پائين تر از او و تلو او است فلک شمس است و االّ فلک زهره است

  

ترتيب  همؤلف گويد توضيح مقام طبق مباني قديمه آن است که پس از آن که قدماء اثبات افالک تسعه نمودند در وج)

و کيفيت تنفيذ آنها چنين مقرر داشتند که اعالي افالک را که فلک نهم است براي حرکت اظهر که حرکت يوميه است 

تعيين نمودند چه حرکت يوميه شامل جميع افالک است پس بايد فلکش حاوي افالک ديگر باشد تا حرکت دهد آن 

ند و چون کوکبي ندارد آن را فلک اطلس گفتند و هو کاسمه چه را که در ضمن او است لذا آن را فلک االفالک ناميد
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غير مکوکب و تاليش را که فلک ثامن است براي حرکت اخفي که خفيتر از جميع حرکات است قرار دادند و آن را 

مکان جميع ثوابت گرفته به فلک البروج و فلک ثوابت ناميدند اما وجه تسميه آن فلک البروج است پس آن است 

حادث شود در سطح فلک اعلي از توّهم و فرض قاطع شده منطقه فلک ثامن عالم را و به عبارت ديگر  که بروج

دايره بروج حادث شود بر فلک اعلي از توّهم قطع منطقه حرکت فلک ثامن فلک اعلي را که قطع آن عالم است و 

 .البروج نامند منطقة همين دايره است که آن را

  

بروج مانند منطقه و کمربند و بعد از دايره معدل دومين دايره از دواير عظام است از اين بيان زيرا مرور کند باوساط 

ظاهر مي شود که تسميه فلک ثوابت بفلک البروج مجاز است کما صرح به بعض الفن اگر چه از محقق طوسي در 

 .تذکره و از نيشابوري در شرح تذکره تجوز در اين تسميه بر نمي آيد

  

ه تسميه آن به فلک ثوابت است پس يا به سبب قلت حرکت کواکب ثابته است و يا براي ثبات اوضاع آن و اما وج

کواکب است به طور ابدي زيرا ابعادي که ميان آنها است به يک حالت است و هرگز اختالف در منظر ندارد و همچنين 

ن بر جسم واحد است آن گاه افالک سبعه عرضه اي آنها از منطقه حرکتشان ثابت است و به اين دو صفت گويا ساک

باقي مانده را براي سيارات سبعه قرار دادند از روي ترتيب خسوف بعضي از بعضي و از روي اختالف منظر پس 

اقصاي اين افالک هفتگانه را که زير فلک ثوابت است براي زحل و تالي آن را براي مشتري و تاليش را براي مريخ 

وکب را علويه نامند و ادناي افالک را براي قمر گرفتند و مافوق ، فلک قمر فلک عطارد و قرار دادند و اين سه ک

مافوقش فلک زهره است و شمس را در فلک وسط بين اين سه و آن سه نهادند با آنکه شمس منکسف نشود مگر 

باشد به وجهي و  به قمر و اين سه علوي که زحل و مشتري و مريخ باشد به وجهي و دو سفلي که عطارد و زهره

قمر به وجهي ديگر پس فلک هفتم براي زحل و فلک ششم براي مشتري و فلک پنجم براي مريخ و فلک چهارم 

براي شمس و سوم براي زهره و دوم براي عطارد و اول براي قمر است و وجه اين ترتيب يکي از دو چيز است 

ود است زيرا نصف قطر زمين را قدر محسوسي اختالف منظر و خسف و اختالف منظر در ما تحت فلک شمس موج

 .است

نسبت به اين افالک و وجود اختالف منظر داللت بر قرب به ما دارد و عدمش دليل بعد است و در خسف هر چه  

لونش براي ما ظاهر شود نزديکتر به ما است و اختالف منظر عبارت از اختالف موقع دو خط است که يکي از آن 

مرکز عالم و ديگري از موضع ابصار يعني سطح ارض به سوي فلک البروج که فلک ثامن  دو خط خارج شود از



53 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

است و هر دو خط مرور نمايند به مرکز کوکب چه کوکب بعد از زمين مانند علويه يا برايش اختالف منظري اصالً 

ظر از اختالف من نيست يا اختالف منظرش کمتر است از اختالف منظر اقرب مانند شمس که اختالف منظرش کمتر

قمر و عطارد و زهره که اقرب به زمين هستند مي باشد زيرا بعد از زمين موجب شود که زمين را قدر محسوسي 

نباشد گويي دو خط مزبور مختلف نيستند و گويا يک خطند به حسب حس به حسب حقيقت و اين دو راه که براي 

رد و زهره نسبت به شمس زيرا قمر کاسف شمس و خمسه ترتيب افالک مذکور شد در همه موجود است اال در عطا

 .ي متحيره است که سه علوي و دو سفلي باشند

  

و چون اين پنج کوکب را سرعت و بطوء و استقامت و اقامت و رجوع است که گويا در سير خود متحيرند به متحيره 

بايد تحت همه کواکب باشد و زحل  ناميدند و نيز قمر کاسف بعض ثوابتي است که در ممر او واقع است پس قمر

کاسف بعض ثوابت است پس تحت ثوابت خواهد بود و مشتري کاسف زحل است پس تحت زحل است و مريخ 

کاسف مشتري است پس تحت مشتري است پس افالک اين سه علوي به همين ترتيب تحت فلک ثوابتند و زهره 

اهد بود و اما شمس پس چون اختالف منظر في کاسف مريخ است و عطارد کاسف زهره است پس تحت زهره خو

الجمله دارد اگر چه قليل است به خالف ثوابت و علويه که اختالف منظر ندارند پس شمس بايد زير سه کوکب علوي 

باشد تنها شک در کره اين دو کوکب است باکره شمس آيا شمس زير اين دو است يا فوق اين دو چه راهي به اين 

وي اختالف منظر و نه از روي خسف اما پس براي آنست که اين دو کوکب بروجه ظهور به مطلب نيست نه از ر

 .نصف النهار نمي رسند و دائماً در حوالي شمسند

  

پس آلتي که وضع شده براي تشخيص اختالف منظر که عبارت از ذات الشعبتين است و در سطح دايره نصف النهار 

نيست نفياً و اثباتاً و زهره و عطارد در اينجا ديده نمي شوند چه شمس در منسوب مي شود در اينجا قابل استفاده 

 .اين هنگام فوق افق است و زهره و عطارد بعد کثيري از شمس ندارد بلکه دائماً خود شمس دور زنند

  

 از جمله قوسهاي اختالف منظر است و آن قوسي از دايره ارتفاع که محصور است بين دو موقع از دو خط مرور

نمايند به مـرکز کوکب و منتهي شوند نور البـروج بلکـه به سطح اعالي فلک اعظم و يکي از دو خط خارج شود از 

مرکز عالم و ديگري از سطح ارض که منظر ابصار است و اين اختالف منظر در ما تحت فلک شمس يافت شود در 

را نسبت به ماوراي فلک شمس قدر  فلک شمس قليل است و در ماوراي فلک شمس يافت نمي شود زيرا زمين
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محسوسي نيست بلکه قدر محسوسي نسبت به افالک که تحت فلک شمس است دارد چه نصف قطر زمين نسبت به 

افالک تحتانيه را براي مقدار محسوسي است به خالف نسبتش به فلک شمس زيرا اگر شمس در بعد اقرب است 

د ابعد قريب يک دقيقه است و اما اختالف منظر نسبت به ماوراي فلک مقدار مطلوب زياده از سه دقيقه نشود و در بع

 (.شمس پس حساً يافت نشود و خط مرکز مهر و خط موضع ابصار در حس يکي مي شود چنان که اشاره شد مؤلف

  

و اما دوم پس براي آن است که محترق مي گردند هنگام قرآن لذا عدول باستحسان در تعيين جايگاه فلک شمس  

ودند چه کواکبي که يک رباط با شمس دارد در يک جانب شمس است که فوق باشد و کواکبي که رباطات مختلفه نم

دارد چون سفلين و قمر درجانب ديگر است که تحت باشد و اين نزد ايشان تأييد يافته به آن که بعد شمس را از 

 .زمين مناسب با اين وضع يافتند
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 رابطه ی دين و فلسفه

 «پرفسور فالطوری»

 

  

   

ما که احوال پریشان و تناقض آلوده . اگر تفکری این قدر دارای انسجام نباشد اصالً به آن توجه نمی کنیم ل:سوا

و سازگاری یکی انسجام  :را فلسفه نمی دانیم. اما در نقد هر دستگاه فلسفی حداقل از دو جهت بدان می نگریم

 .درونی اجزای آن دستگاه و دیگر این که آن دستگاه بر چه مبانی و اصولی مبتنی است

آیا آن اصول و مبانی قابل اثباتند یا نه؟ آیا آن مبانی به مرگ خود فتوا نمی دهند؟ با بدیهیات عقلی در تعارض 

 نیستند؟

  

همين دليل مثال زدم. کيست که امروز بيايد مباني فلسفه من افالطون را به  .نه، اين مباني قابل اثبات نيست :جواب

افالطون را اثبات کند؟ ما اصالً دنبال اين کار نمي رويم. همين مطلب است که من مي خواهم آن را از شما بگيرم. 

فلسفه افالطون اين معنا را خوب روشن مي کند. افالطون . شما هرگز در پي اين نباشيد که مباني، حقيقت باشد

  .وانست با اختراع آن ايده ها، جهان آن روز را تبيين کند با اين که اصالً چنين ايده هايي وجود نداردت

  

 .همین که می گویید آن ایده ها وجود ندارد یک پایه اش را خراب کرده ایم :سوال  

 .بله، اگر بخواهيم بگوييم که حقيقت اين است، پايه اش را خراب کرده ايم :جواب 

  

    

 .پس این فلسفه از بیرون قابل نقد است :سوال

اصالً شما به دنبال چه مي گرديد؟ اگر مي خواهيد بگوييد که فلسفه ي او بيان حقيقت است، مسأله حقيقت  :جواب 

 .نبايد مطرح باشد

  

همه حرف همین است که پیروان فلسفه صدرایی می گویند: فلسفه ی صدرایی عین حقیقت و واقع را  :سوال 

 .بازگو می کند

 .خوب، بگذاريد آنها بگويند :جواب 
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بحث سر همین است که اگر کسی بگوید که عناصر تشکیل دهنده و حتی پایه های این فلسفه از قبیل  :سوال  

نظریه ماده و صورت و قول به هیوالی اولی و عقول عشره و قاعده ی الواحد و منفعل بودن ذهن به هنگام شناخت 

ماهیت شیء خارجی در ذهن به هنگام ادراك شیء و نظریه جوهر و عرض با توجه به تعیین مصداق و حضور عین 

 ...آن از سوی خود حکیمان و

امروز غیر قابل اثبات و بعضاً ابطال شده است، خوب در آن صورت تمام آن بحث هایی که مبتنی بر اینهاست فرو 

 .دستگاه فلسفی نمی ماند می ریزد و دیگر جایی برای قول به واقع نمایی این

  

توجه کنيد! من مي خواهم همين را بگويم که شما و ديگران اصالً اين تصور را از ذهن خود بيرون کنيد که  :جواب 

 .ما در فلسفه به دنبال واقعيت و حقيقت گويي هستيم

آن جهاني است که آن  اگراين تصور از بين برود، آن گاه مي توان گفت که هر يک از فلسفه ها نوعي تبيين از 

فيلسوف جهان را بدان گونه مي ديده است و اگر بيان آن فيلسوف در اين تبيين منسجم بوده، سيستم او موفق است 

 .و اگر منسجم نبوده موفق نيست

حال اگر شما از اول بخواهيد مسأله اي را در فلسفه وارد کنيد که اصوالً خارج از آن است، در اين صورت اشکال 

ماست و آن هم اين است که شما از اول وظيفه فلسفه را بيان واقعيت نفس االمري بدانيد، يعني آن واقعيتي که از ش

حضرت باري تعالي آن را آفريده است. اگر اين را بگوييد، اين چيزي است که شما داخل فلسفه کرده ايد اما با از 

 .بين رفتن اين، پايه ي فلسفه از بين نمي رود

  

  

اگر این را بپذیریم که فلسفه مبین واقعیت نیست، در آن صورت سیستمی می سازیم که جهان را تبیین  :سوال 

 .....کند. این سیستم همین قدر که بی تعارض و منسجم باشد برای ما کافی است؟

   

ند فکر مي ک فلسفه که براي شعر خواني نيست. آن که مي نشيند و .براي ما يعني براي نتايجي که مي گيريم :جواب

 .اگر فلسفه عملي نداشته باشد، خوب، شعر است .مي خواهد نتيجه عملي بگيرد
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 ....نتیجه عملی اش چیست؟ اگر ما گفتیم که فلسفه مبین واقعیت نیست :سوال

ز ا من که هيأت بطليموس و کپرنيک را برايتان مثال زدم. آنها فايده شان اين بود که توانستند بسياري :جواب  

پديده هاي طبيعت را بيان کنند، منتها هيأت بطليموسي نتوانست بسياري از مسائل را بيان کند و تا وقتي که هيأت 

کپرنيکي مشخص نبود همه معتقد بودند که واقعيت همان است که بطليموس گفته است؛ زيرا نتايجي که از آن مي 

 .گرفتند درست بود

توجه کنيم. اگر انديشه اي نتواند چيزي را بيان کند براي خود صاحب انديشه خوب ما بايد بيشتر به نتايج انديشه ها 

 .است ، معربلکه شعر، است، همان طور که اگر شعري انسجام شعرين نداشته باشد، ديگر نه

   

ستیم، هآیا شما علم و فلسفه را از این جهت متمایز نمی دانید که در علم، ما بیشتر به دنبال فایده عملی  :سوال  

 .همان طور که در مورد هیأت بطلیموسی فرمودید؛ ولی فلسفه که فایده عملی ندارد

 .چرا فلسفه فايده عملي ندارد؟ فلسفه اي که فايده عملي نداشته باشد اصالً فلسفه نيست :جواب  

  

 پس فایده عملی فلسفه صدرایی چیست؟ :سوال   

 .بپرسيداين را بايد از علماي فلسفه صدرايي  :جواب 

    

  

آنها می گویند فلسفه صدرایی مبین واقعیات نفس االمری است و رابطه خدا و خلق را آن چنان که هست  :سوال

 ....بیان می کند و

 .خوب، خدا اين عزيزان را حفظ کند  :جواب  

  

  

 برای خروج از وضعیت فعلی، آموزش فلسفه در ایران چه راه حلی به نظر شما می رسد؟ :سوال 

به نظر من قبل از هر چيز، توجه به يک نکته ضروري است و آن نکته اين است که اصالً امروز، ديروز و  :جواب  

فردا را کنار بگذاريم. همين طور اين را هم کنار بگذاريم که يک حقيقت نفس االمري وجود دارد و وظيفه ي فلسفه 

 .اين است که آن را بشناسد
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کنيم که در مقابل سلسله اي از مسائل دنياي امروز قرار گرفته ايم و بايد براي آن ها راه ما بايد به اين نکته توجه 

حلي پيدا کنيم. براي حل اين مسائل نوعي مباني فکري انتخاب مي کنيم و بر اساس آنها پاره اي از راه حلها را به 

 .بـحث مي گذاريم

بنابراين، ما در فلسفه به دنبال .ن تبيين قابل تحسين استاگر آن راه حل ها با آن مباني متالئم و هماهنگ بود، آ

 .حقيقت نفس االمري نيستيم

سؤال از حقيقت نفس االمري مربوط به حوزه ي دين است نه فلسفه. و اين سؤاالت ديني از اول هم در فلسفه مطرح 

نابراين، امروز هم فلسفه افالطون ب .نبوده است و بزرگاني چون افالطون و ارسطو نيز هرگز چنين داعيه اي نداشته اند

 .و ارسطو قابل بحث است و اصالً مسأله قديم و جديد و برتر و بهتر مطرح نيست

اين که گفتيد چه کار بکنيم. يکي از کارهاي الزم اين است که ببينيم فيلسوفان بزرگ از قبيل افالطون و ارسطو 

بشناسند و چه مقدار به آن خواسته خود نزديک شده خودشان مدعي چه چيزي هستند و خواسته اند چه چيزي را 

اند. و به عبارت جامع تر بايد در اينجا ابتدا چرايي فلسفه و يا فلسفه ي فلسفه را بياموزيم. اين بهترين راهي اسـت 

 .که بايـد برويـم. البته همه ايـنها نـوآوري هاي ارزشمندي داشته اند و جاي آنها محفوظ است

 .سينا جايشان محفوظ است و ما گاهي در فلسفه ي آن ها به نکاتي برمي خوريم که هنوز زنده استمالصدرا و ابن 

ي بوعلي کار مي کنيم و آن را با انديشه هاي امروز تطبيق مي دهيم و مي «شفا»ما در آلمان بر روي ترجمه التيني 

 .ول هاي منطق رياضي استبينيم که در بسياري از موارد تحليل هاي فکري ابن سينا، منطبق با فرم

پس توجه داشته باشيم که اصالً مسأله اين نيست که چيزي کهنه شده و بايد آن را دور انداخت. نه خير، همه اين ها، 

 .هميشه در حد ذات خودشان تازه اند

کار ديگري  توانيم اگر شما بتوانيد اين را بفهمانيد، اين فتح بابي در جهان فلسفه و انديشه ما خواهد شد. ما اآلن نمي 

بکنيم. اگر ما امروز اين کار را کرديم، يعني دانش فلسفه را با توجه به سير تاريخي آن مورد نقد و بررسي قرار داديم، 

آنگاه نسلهاي آينده مي توانند بر اساس انديشه هاي ما چيزي بسازند. واالّ تا زماني که به درستي حدود و ثغور اين 

کاري از پيش نمي بريم. فلسفه صدرايي هم که يکي از آن فلسفه هاست، البته هنر عظيمي  فلسفه را مشخص نکنيم،

 .است

صدرالمتألهين واقعاً خيال مي کرد که فلسفه بيان حقيقت نفس االمري مخلوق الهي است و بر اساس اين اعتقاد فکر 

 .کرد و سيستمي از انديشه پديد آورد
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ت که آدم بنشيند و براي آن سينه بزند و بگويد تمام حقيقت در اين خالصه فکر او قابل تحسين است؛ اما آن نيس 

 .شده است

حال اگر کسي هم بيايد و اين ها را ترجمه کند اشکالي ندارد، اما حاال خيال نکنند که اگر اين کتاب ها ترجمه شود 

يکنند که اين کتاب ها از آسمان و به مغرب زمين برود و آن ها اين کتاب ها را بخوانند تکاني ميخورند و خيال م

 .افتاده است

اين تخيالتي است که برخي از فرنگي ها در ذهن اين علماي ما به وجود آورده اند و اين ها هم وجود و اهميت 

خودشان را فراموش کرده اند. آيا اصالً مايه خجالت نيست که ما بياييم استحکام آيات قرآن را با استناد به اقوال 

 تأکيد کنيم؟فيلسوفان 

   

به نظر می رسد که عدم آشنایی با سیر تفکر فلسفی غرب منشأ چنین توهمی شده است و حال آن که  :سؤال

بسیاری از مطالبی که حکیمان ما مطرح کرده اند در فلسفه ی توماس اکوئینی و خصوصاً در فلسفه تومایی جدید 

ت علیّ»را فقط به همان معنای « علیّت»کنند که در غرب کم و بیش مطرح شده است. فی المثل، این ها خیال می 

را برای آنها توضیح دهیم، آن ها مشکالتشان حل خواهد شد. در « علیّت ایجادی»می شناسند و اگر ما « اعدادی

حالی که این مباحث همه از سوی حکیمان متأله آن جا مطرح شده است. این ها از غرب بیش از همه راسل و امثال 

می شناسند و گمان می کنند که حرفه ای ما برای آن ها کامالً جدید است و اگر آن ها از مطالب ما آگاه او را 

 .شوند به راه می آیند و حقانیت آن ها را تصدیق می کنند

انشاءاهلل که ترجمه کنند و موفق شوند. ما که منّاع الخير نيستيم. خوب بگذاريد در همين جا بحث را خاتمه  :جواب  

 .همد

  

  

 .از لطف شما بسيار سپاسگزاريم
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 اثبات توحید و بطالن وحدت وجود

 «استاد محقق حاج شیخ حسن میالنی»

    

آیا عالم آفریده خداوند است؟ یا این که خود خداوند به صورت زمین و آسمان و انسان و جن و فرشته و سنگ و 

 ظهور است؟ چوب و... پیوسته در رقص و نمود و تجلی و

  
  

 :وجود دارد یگوناگون یهادر اين باره ديدگاه 
  

اي آيد و آفرينندههاي مختلف در ميحقيقتي ازلي و ابدي است که پيوسته به صورتوجود،  :ديدگاه دهريان

 .در کار نيست

  

 .صادر )پديد آمده( از ذات خداوند استعالم،  :ديدگاه فيلسوفان 

  

همان حقيقت وجود خداوند است که هر لحظه به جهان هستي،  (:)وحدت وجوديانديدگاه اهل عرفان 

 .خالق و مخلوقي در کار نيستآيد و در حقيقت، صورتي درمي

  

مخلوق و آفريده خداوند متعال است و أشياء نه صادر و پديد جهان هستي،   :عقيده اهل برهان و اديان 

 .يا جلوه يا اجزاي وجود اوو نه مرتبه آمده از ذات خداوندند ، 

  

 :هايی از سخنان اهل فلسفه و عرفاننمونه   

 :آمده است« وحدت از دیدگاه عارف و حکیم»در کتاب    

لي و يا بر سبيل احاطه که از آن تعبير به احاطه شموتعيّن بر دو وجه متصور است يا بر سبيل تقابل،  

و امرِ امتياز از اين دو وجه بدر نيست... حال گوييم که تعيّن واجب تعالي از قبيل قسم کنند، نيز مي

اشد ميّز تقابلي داشته بدوم است زيرا که در مقابل او چيزي نيست و او در مقابل چيزي نيست تا ت

چون تميّز کلّ از آن حيث است که کل است به ... تعيّن و تميّز متميّز محيط و شامل به مادونش، 
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بلکه به وجود او صفتي که براي کلّ است و از أسماء متأثره اوست و خارج و زائد از او نيست، 

 ان حيث که کلّ است منحاز از کلّمتحقّق و به عدم او منتفي است. و چون هيچ جزء مفروض کلّ بد

الجرم تمايز بين دو شيء نيست بلکه يک نيست زيرا که کلّ نسبت به مادونش أحديّت جمع دارد، 

 (1. )تاس چنين مفروض الحقایق با ماسوای حقیقة حقيقت متعيّن به تعيّن شمولي است و نسبت

  

  

 :آمده است« إنه الحق»و در رساله 

که  هاي اوستتوان گفت آب دريا و شکنتقريب در تشکيک اهل تحقيق ميتمثيلي که به عنوان 

 (4. )و تفاوت در عظم و صغر امواج است نه در اصل ماءها مظاهر آبند و جز آب نيستند، شکن

بر اساس عقيده وحدت وجود شيطان را به شکر رازقش اندر « در ذکر و ذاکر و مذکورنور علي نور، »بلکه رساله  

و و عمه شوق، و همه علم، و همه وجد، و همه مجد، و همه نور، و همه شور، و همه عشق، و همه حسن،  سجود!!

 :نويسدميو همه ذوق دانسته، و همه ذکر، همه نطق، 

بقاي موجودات به هويت الهيه است که در همه ساري است ... لذا هر جا که اين هويت است، عين 

ر اسماء جمالي و جاللي است ... پس اين هويت ساريه که به نام وجود حيات و علم و شعور و ديگ

 .... عين ذکر است و خود ذاکر و مذکور استمساوق حق است، 

 غـــذاي جمــــــــــله را اين نـــــور داني             ور است در عالـــي و دانيــچو يک نـ

 رزوق رزق رحــــــــــمت اوستـــه مــهم              در اين خوان کرم از دشـــمن و دوست

 مــبه اذن حق غــــــــــــــــذا گيرند با ه               ه آدمـزين سفره چه شيــــــطان و چ

 ود استـــش اندر سجــبه شـــــــــکر رازق          چو رزق هر يکـــــــي نور وجود است

 همه وجد و همه مجــــــــد و همه نــور                 همه حــــسن و همه عشق و همه شور

 همــــــه نطق و همــــه ذکر و همه ذوق                 مه حــــــي و همه علــم و همه شوقه
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و چون به سرايت ذکر در جميع عبد آگاهي يافتي بر آن باش که يکپارچه ذکر باشي و به ذکرت ذاکر که خودت ذکر  

و به عبارت .. و به تعبير ديگر وحدت شخصيه حقه حقيقيه اين وجود است، و ذاکر و مذکور خودي .

 ... األشیاء کل الحقیقة بسیط ديگر

 )3اي را با او بينونت شيء يعني بينونت عزلي است.)کدام ذره

  

   

 :کندعربی نقل میاز ابن« وحدت از ديدگاه عارف و حکیم» رساله 

  

 (4المشبه.)إن الحق المنزّه ، هو الخلق  

 .همان خلق تشبيه شده و داراي همانند استهمانا خداوند منزه،  
 

 :گويندنيز وحدت وجوديان مي

  (5اي که صمدي!)و تو همهصمد تويي که جز تو پري نيست، 

   

 (1.)واجب الوجود کل األشیاء ال یخرج عنه شیء من األشیاء

  .نيست واجب الوجود همه چيزهاست، هيچ چيز از او بيرون 

   

 (1کلها.)هو وجود األشیاء

   .باشدوجود و هستي همه چيزها ميخداوند،  

  

 (1سبحان من أظهر األشیاء و هو عینها.)

  .ها استمنزه آن که اشيا را ظاهر کرد، و خود عين آن 

   

 (9حقیقته. )بل هو عین هویته و خلقه،  صورة فقد عرف ربه، فأنه علی المعرفة من عرف نفسه بهذه ...

زيرا او به صورت خلق خود هر کس خود را اين گونه بشناسد پروردگار خود را شناخته است، ... 

   .بلکه عين هويت و حقيقت خلق خود استباشد، مي

  



63 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

 (11و الحیوان. ) الحمار الظاهرة بصورة هی [اإللهیة إنها ]الذات

 .استتحقيقاً آن ]ذات الهي[ به صورت خر و حيوان ظاهر  

  

 بيـــــرون ز شما نيست شماييد شماييد           آنان که طلــــــــب کار خداييد خداييد

 جبـــريل امينيد و رســـــوالن سماييد        اسميد حروفيــــد و کالميـــــد و کتابيد

 خداييدزيرا که شــــما خانه و هم خانه             در خانـــــــه نشينيد مگرديد به هر سوي

 (11درعين بقاييد و منـــــــزه زفناييد)          رشــهي فـذاتيد و صفاتيد و گهي عرش و گ

  

 (12)ال یخلوا منه شیء و ال یشذّ منه مثقال عشر عشر أعشار ذره ... غير متناهي که صمد حق است
  

و ، و ال ثانی له فی العین الحقیقیّةالموجودیة  ال شریک له فی،شخصیة واحدة حقیقة فی منحصرة الوجود و الموجود

 (13؟)لیس فی دار الوجود غیره دیّار... فالعالم متوهّم ما له وجود حقیقیّ.

  

منحصر به حقيقتِ شخصيِ واحدي است که در موجوديت حقيقي اصالً شريکي ندارد. و در خارج، وجود و موجود، 

 ... از او احدي وجود نداردو در صفحه وجود غير فرد دومي براي آن در کار نيست، 

  

 [.خيال است و وجود واقعي ندارد، «عالم»بنابراين ]

 (14.)بأطواره األول المبدأ تطور إلی العلیة و اإلفاضة رجعت

 .آيدهاي مختلف و گوناگون در ميگردد که خود او به صورتو افاضه خداوند به اين باز مي« علت بودن»معناي 

استقاللي از وجود علّت هستي بخش به او ندارد و چنان نيست که هر کدام وجود مستقلّي داشته وجود عيني معلول، 

 ... باشند

.. تا اي به حلقه باالتر .دهد که قوام هر حلقهاي از وجودهاي عيني تشکيل ميبدين ترتيب سراسر هستي را سلسله

 (15برسد به مبدأ هستي.)
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الماهیات و المشهود فی کلّ الشؤون و التعینات لیس إال ... الوجود إنّ الظاهر فی جمیع المظاهر و 

الماهیات أزالً و أبداً و الموجود هو ذات الحقّ دائماً و سرمدا...  هالکة الذوات باطلة الحقّ... بل الممکنات

صدرالدین فإذن ال موجود إال اهلل... و کتب العرفاء کالشیخین العربی و تلمیذه، 

 (11.)العیان و المشاهدة علی مذاهبهم و معتقداتهم بناء و الممکنات عدمیة بتحقیق نةمشحو القونوی
 

و در همه شؤون و تعينات مشهود و آشکار است چيزي آن چيزي که در همه مظاهر و ماهيات ظاهر،  

 باشد ... بلکه أزالً و ابداً ممکنات ذاتشان باطل و ماهيتشان هالک است،جز ... وجود حق نمي

 ... چه پيوسته و دائماً موجود است همان ذات حقّ استآنو 
 

بنابراين هيچ موجودي جز خدا در کار نيست ... و کتب عرفا مانند شيخ عربي و شاگردش صدرالدين قونوي پر از  

 .تحقيق درباره عدمي بودن ممکنات است، و بناي اعتقادات و مذاهب ايشان بر مشاهده و عيان است

ها حقيقتي وراي اين خصوصيات و احديت اي که اشيا راست براي آنمجموعيه و صور احاطيه شک نيست که هيئت

 (17ها نيست.)جمع آن

   

 (11.)إن االطالق الذاتی ال یشذ عن شیء و ال یشذ عنه شیء

 .و آن نيز از هيچ چيزي خارج و جدا نيستهمانا اطالق ذاتي چنان است که هيچ چيزي از آن بيرون نبوده،  

    

 (19إن اهلل سبحانه موجود مطلق ال یعزب عن شیء و ال یعزب عنه شیء.)

و هيچ چيزي از ذات او همانا خداوند سبحانه موجود بدون حدّ و مرز و مطلقي است که از هيچ چيز جدا نبوده،  

 .خارج نيست

   

ه، إذا ال مجال للغیر فی تجاه الموجود لیس الموجود االزلی إال واحداً مطلقاً غیر محدود، فال غیر هناك حتی تباین مع

 (21الغیر المتناهی.)

 زيرا درموجود ازلي جز واحد بدون قيد نامتناهي نيست، پس غير از او چيزي وجود ندارد که با آن مبائن باشد،  

 .ماندانتها، مجالي براي وجود غير آن باقي نميمقابل موجود بي
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 عدم و حیطته فی الوقوع فالزم...  علّته وجود عن خارجاً الیکون شأنه هذا ما و لوجوده المفیضة المعلول قائم بعلّته

 (21)لدی ذاته. حاضرة کلها االشیاء کون عنها الخروج

و هر چيزي که اين گونه باشد از وجود علّت خود خارج وجود معلول به وجود علّت آفريننده خود قيام دارد،  

اين است که همه اشيا در ذات او حضور شدن در دايره وجودي آن و خارج نبودن از آن، ... پس الزمه واقع  نيست،

 .داشته باشند

 (44چه در دار وجود است وجوب است و بحث در امکان براي سرگرمي است.)چون به دقّت بنگري آن

  

 (23.)محدوداً تعالی الحق یکون أن فیلزم صحیحة یکن لم إن الوجود وحدة إن

 مجال ال فحینئذ لوجوده، نهایة البراهین علی توحید اهلل سبحانه، هو أنه موجود مطلق غیر مقید بشیء و الإن أمتن  

 (24ض غیره.)لفر المجال فأین...  کله مالالوجود قد المتناهی غیر إن حیث...  آخر إله لفرض

و وجود او هر قيد و بند است،  ترين برهان بر توحيد خداوند سبحان اين است که او موجودي مطلق و رها ازمحکم 

جود را تمامي و« غير متناهي»ماند ... چه اين که لذا جايي براي فرض معبودي ديگر باقي نميرا هيچ نهايتي نباشد، 

 پر کرده است ... پس مجال فرض وجود غير آن کجاست؟

  

 (21هی تمام المعلول.) العلة 

   .تمام و کمال معلول است، «علّت»

  

 (21الشیء هو الشیء و ما یفضل علیه.) و تمام

  .به معناي نفسِ همان شيء و زائد بر آن بودن است، «تمام بودن»و  

  
 )21إن العارف من یری الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء.)

   .بيندعارف کسي است که حق را در همه چيز ببيند؛ بلکه عارف او را عين هر چيز مي 

  

بینهما إالّ بالتعیّن و اإلطالق ... و )إذا شهدنا( أی الحق  مغایرةالشهدنا نفوسَنا( ألن ذواتنا عین ذاته، فاذا شهدناه )

 (21)شهِدَ نفسَه( أی ذاته التی تعیّنت و ظهرت فی صورتنا.)



66 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

رتي بين هيچ مغايايم، زيرا ذات ما عين ذات اوست، کنيم خودمان را شهود کردههنگامي که ما خداوند را شهود مي 

ذات خودش را ـ که تعيّن کند، آن دو وجود ندارد جز اين که ما متعيّنيم و او مطلق ... و هنگامي که او ما را شهود مي

 .کنديافته و به صورت ما در آمده و ظهور کرده است ـ مشاهده مي

  

 مع اسمه الخاص بحجر أو شجر و العارف المکمّل من رأی کل معبود مجلی للحق یعبد فیه، و لذلک سمّوه کلهم إلها

 (29)أو حیوان أو انسان أو کوکب ملک.

شود، و به همين جهت است که همه عارف کامل آن است که هر معبودي را نموداري بداند که حق در آن پرستيده مي 

يا ستاره است اند، گرچه نام آن يا سنگ است و يا درخت، و يا حيوان است و يا انسان، و ناميده« اله»ايشان آن را 

 .و يا فرشته

نمايد بدانستي و آگاه شدي که في الحقيقه بت چيست و مظهر اگر مسلمان که قائل به توحيد است و انکار بت مي

 پرستي است. بت را هم حق کرده وکيست و ظاهر به صورت بت چه کسي است بدانستي که البته دين حق در بت

باشند ... و هم حق است که به صورت بت ظاهر شده است ... و چون او پرست آفريده است، و هم حق گفته که بت

و هر به صورت بت متجلي و ظاهر گشته است، خوب و نکو بوده است ... چون في الحقيقه غير حق موجود نيست، 

 (33چه هست حق است.)

   

 (31)است پرستيبت در دين که بدانستي         مسلمان گر بدانستي که بت چيست 

   

 (32)عقلیة کالمالئکة أو کالجن، خیالیة أوکاألصنام،  حسیة کانت، سواء کانت صورة أن المعبود هو الحق فی أی 

و چه خيالي مانند جن، و چه عقلي مانند مالئکه ـ همان ها، معبود در هر صورتي که باشد ـ چه حسي مانند بت 

 .حق است

  

 جود،و عنه خرج فلو تماماً؟ و غنی و شدة صرف الوجود الغیر المتناهی و هوکیف الیکون اهلل سبحانه کل األشیاء، 

 إلی األرض السفلی بحبل دلیتم لو إنکم بل. ذلک عن تعالی! الوجود ذلک دون وجوده لتناهی به محیطا یکن لم

 (33لهبط علی اهلل.)
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از جهت شدت و غنا و تماميت،  چگونه خداوند سبحان تمامي اشيا نباشد در حالي که وجود او هيچ حدي نداشته، و 

شد! نامتناهي است؟! اگر وجودي از ذات او خارج باشد، او به آن محيط نبوده، وجودش محدود به نبودن آن چيز مي

 .و خداوند برتر از آن است بلکه اگر شما ريسماني را به زمين هفتم فرو فرستيد باز هم بر خدا فرو خواهد افتاد

من « اين سگ خداست.»عالي و راقي، کسي قدرت ادراک آن را ندارد ... من نگفتم؛ وحدت وجود مطلبي است »

  ...![]کامالً دقت شود« غير از خدا چيزي نيست»گفتم: 
 

 ... الوجود در جمیع عوالم باإلصالة و حقیقة وجود

 )32«)و بقيه موجودات هستي ندارند و هست نما هستند.اوست تبارک و تعالي،  

   

 و خشت با خاک،سبحانه با بنده نه چون معيّت جسم است با جسم، بلکه چون معيّت آب است با يخ، معيّت حق 

چه تو او را يخ چون تحقيق وجود يخ و خشت کني غير از آب و خاک هيچ نخواهي يافت، و خواهي دانست که آن

 (35.)يستچ تو ناس که حقيقتاعتبار، عدم محض.اينجا بش وخشت مي خواني توهمي و اعتباري بيش نيست، توهم و

سالک ... توجه به نفس خود بنمايد تا کم کم تقويت شده به وطن مقصود برسد که حتي در حين تالوت قرآن بر او  

منکشف شود که قاري قرآن خداست جل جالله ... تمام افعال، در جهان خارج استناد به ذات مقدس او دارد، و مي 

بلکه از خداست ... در اين مرحله سالک جز خدا را نخواهد شناخت، بلکه خدا خود فهمد که فعل از او سر نمي زند 

 (36را مي شناسد و بس ] کامالً دقت شود![ ذات، ذات مقدس حضرت خداوند است. )

 تمام احديت حضرت مقدس وجود برابر در و کند مي نفي را تغاير و معناي وحدت وجود به کلي معناي تعدد  

 (37.)ديار غيره الدار في ليس و شماردمي موهومات جزء ار متصوره موجودات

  

سالک از هر چه در قيد تعيّن آيد اعراض نمايد و نفي همه کند، و علي الدوام متوجه ذات حق باشد تا ... ببيند که  

به نوعي  و جسمانيات و روحانيات بالکل مظاهر اويند و او را در هر جاهمه عالم خود اوست و همه با وي قائمند، 

 (35تجلي و ظهور است.)

   

 (39) ما هستيِ مطلقي، وجود تو       ها نما هاييم و هستيما عدم
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 :گویندبلکه در نهایت همانند سوفسطائیان می

  

 (41العالم متوهّم ما له وجود حقیقیّ.) 

 .، توهم است و وجود واقعي ندارد«عالم»

  

 (41الحق هو المشهود،و الخلق موهوم.)

 .باشدشود همان حق است؛ و خلق،و هم و خيال ميآن چه ديده مي 

  

 (42جملة المحسوسات عدم و هباء.)

 !اندتمامي محسوسات، هيچ و پوچ  

  

   

 :نویسداسفار می

 ظالل أو المرايا في عکوس أو        کل ما في الکون و هم أو خيال 

  

 .باشدمي هاسايه يا و ايآيينه هايعکس يا و است خيال و وهم يا است هر چه در صفحه وجود 

  

  

  

 :خالصه مدعای وحدت وجودیان این است که 

  

ن، آ« اجزای یک شیء با کل»های او مانند تفاوت تفاوت وجود آفریدگار و معبود عالمیان با مخلوقات و آفریده

 .تک امواج آن است و مانند نسبت بین کل دریا با تک

 .ها نیستخالق ـ تبارك و تعالی ـ چیزی جز وجودِ مجموع اشیا و خصوصیات آن بنابراین حقیقت وجود

  
    

 نقد و اشکال

ها و صفات و خصوصيات ذات خداوند متعال اصالً داراي اجزا نبوده، و فراتر از آن است که به ويژگي: اشکال اول 

 .گردد باشند ـ وصفمخلوقات خود ـ که داراي اجزاء و قابل زياده و نقصان مي
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 ود: تقسيم صحيح اين است که گفته ش

 :بر دو قسم است موجود، 

 .باشدکه داراي اجزاي مختلف ميموجود مخلوق و حادث،   -1

 .موجود فراتر از داشتنِ جزء و کل و مقدار و عدد -4

   

 اعال و جل ـ او زيرا است، نادرست کامالً کل و جزء تصور ـ است خداوند اقدس ذات همان که ـ دوم قسم در مورد

 که اشيا ساير وجود با او وجودِ. اجرا و مقدار و صورت و شکل و مکان و زمان داشتن از فراتر است موجودي ـ

و تصور معناي جزء و کل و احاطه وجودي و داخل يا خارج بودن اشيا از ذات ند تباين ذاتي داشته، اوي مخلوقاتِ

 .او از اساس نادرست است

هاي )ملکه و عدم( موجودي است که مخلوق و عددي و داراي اجزا و شکل و بودن از ويژگيدرون بودن يا بيرون 

 .صورت باشد و توصيف ذات خداوند متعال به احاطه وجودي و جزء و کل و درون و برون داشتن صحيح نيست

   

شيا به طور نامحدود و اهل فلسفه و عرفان بر اين پندارند که هر چيزي به تنهايي محدود به حدي است، و مجموعه ا

 .دهندنامتناهي وجود خداوند را تشکيل مي

داراي  خاصيت شيء« ملکه و عدم»مانند ، «تناهي و عدم تناهي»پاسخ اين انديشه نادرست اين است که وصف  

 يو ويژگي موجود داراي قابليت زياده و نقصان است، و خداوند متعال مباين با چنين موجود جزء و کل و مقدار،

باشد. تناهي و عدم تناهي هيچ معنايي غير از کوچکي و بزرگي نمي« ذاتاً قابل اتصاف به تناهي و عدم تناهيبوده، 

دي که در هر حو کمتري و بيشتري ندارد. ـ گذشته از اين که حقيقتي که ذاتاً مقداري و قابل زياده و نقصان است، 

جزء »اي که هم شود. )البته اعتقاد به موجود نامتناهيمتناهي نميموجود شود باز هم محدود خواهد بود، و هرگز نا

 .(نداشته، ذاتاً قابل زياده و نقصان نباشد، و هم همه چيزها ـ کل األشياء ـ باشد به خودي خود متناقض است« و کل

  

ظهور  يا اين که تطور وانديشند که اشيا يا بايد از ذات خدا منفصل و جدا شده باشند و اهل فلسفه و عرفان چنين مي 

کنند به دليل اين که منفصل شدن اشيا از ذات خدا و تجلّي و صورت دگرگون شده ذات او باشند ايشان خيال مي

هاي خودِ ذات خداوند باشند. در حالي که يک شخص الهي که بر اساس باطل است پس حتماً بايد اشيا صورت

 .فکّرش با نحوه تفکّر فيلسوفان متفاوت استانديشد، اساس تبرهان و تعاليم مکتب وحي مي
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داند، تغير و تطور و صورت پذيري ذات همان طور که جدا شدن اشيا از ذات خداوند را باطل مييک شخص الهي، 

ا اشيا ربند حکم عقل و برهان، داند، يک شخص موّحد حقيقي و پايخداوند به صور اشيا را نيز باطل و محال مي

بلکه هاي ذات او، گويد اشيا نه جدا شده از ذات خداوندند، و نه تطورات و صورتداند و ميخداوند يکتا ميمخلوق 

ها ايجاد فرموده و از نيستي به ها را بدون سابقه و مايه وجودي آنهمه چيز مخلوق خداوند جلّ و اعال است که آن

اي دانند که صرفاً اعتباري است و به گونهرا داراي مراتبي ميهستي آورده است. مضافاً بر اين که اهل فلسفه که وجود 

اند، گويند ابراز نداشتهچه اهل عرفان مياي غير از آنهرگز عقيدهگردد، باشد که اصالً موجب تعدد حقيقي نميمي

 :کند کهاعتراف مي« وحدت از ديدگاه عارف و حکيم»چنان که رساله 

  

اند ضعف وجود[ بعينه کالم اهل اهلل يعني عارفان باهلل است چه اين که آنان بر اين مبنا  و اين ]اعتقاد به شدت و ...

که وجود به اعتبار تنزّلش در مراتب اکوان، و ظهورش در حظائر امکان، و به اعتبار کثرت وسائط، خفاي آن اشتداد 

گردد يابد و ظهورش قوي مين اشتداد ميشود و به اعتبار قلّت وسائط خفاي آيابد، لذا ظهور کماالتش ضعيف ميمي

 (23... لذا اطالق وجود بر قوي اولي از اطالقش بر ضعيف است.)

  

  

 :ديگري نيز معترف است که

 از بورع از بعد ناب عقل بلکه ناسازگار، فلسفي و تعقل با و باشد خام وحدت  نه آن که وحدت شخصي ابن عربي

 نايل آن به مراتب، تعدد ولو تعدد، گونه هر از هستي حقيقت تنزيه و مظاهر به آن ارجاع و تشکيک پل سر

 (22.)گرددمي

  

  

  بر آستان وحی

  
از علوم آسمان اشاره مي کنيم ، تا با تأمل در آن ها کامالً معلوم شود که وحدت خداوند  چند  در اين جا به نصوصي

، و وجود او داراي اجزا و زمان و مکان و اوصاف «وحدت اعتباري و مجموعي»باشد نه مي« وحدت حقيقي»متعال 

ي و نف« ين وجود خالق و خلقتبا»در بيان « برهان و وحي»و در نتيجه کامالً آشکار آيد که  مخلوقات او نيست؛
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نمايند، نه اجزاي تشکيل دهنده و هاي حقيقي خداوند متعال معرفي ميو اشيا را آفريده وحدت وجود هم صدا بوده،

 !!دانند نه مجموعه همه چيزهاو خداوند متعال را آفريننده همه چيز ميوجود او؛ 

  

 :خوانیمدر تعلیمات مکتب وحی و عصمت الهی می 

 وأ متجزی کل و الکثرة و بالقلة ن ما سوی الواحد متجزی، و اهلل واحد أحد المتجزی و المتوهمإ   

 (25(( )عليه السالمن( ق دال علی خالق له. )امیرالمؤمنیفهو مخلو بالقلة و الکثرة متوهم

فرض  همانا جز خداوند يگانه همه چيز داراي اجزا است، و خداوند يکتا نه داراي اجزا و نه قابل 

يا قابل تصور به پذيرش کمي و زيادي باشد. هر چيزي که داراي اجزا بوده، پذيرش کمي و زيادي مي

 .باشدکند که او را خالقي ميباشد مخلوق است و داللت بر اين مي

  

یدا، و البذی عظم تناهت به الغایات فعظمته تجسلیس بذی کبر امتدت به النهایات فکبرته تجسیما،   

 (26(( )عليه السالم)ر شأنا و عظم سلطانا. )امیرالمؤمنینبل کب

وجودِ او را به اطراف کشانده باشند وگرنه تو او را بزرگي او اين گونه نيست که جوانب مختلف،  

اي؛ و عظمت او چنان نيست که همه اطراف به او پايان يافته باشند و گرنه تنها جسمي بزرگ انگاشته

اي؛ بلکه او داراي بزرگي شأن و عظمت سلطنت تنها جسدي بزرگ پنداشتهدر اين صورت تو او را 

 .است

و داراي همان خداوندي که هنگامي که ستمگران او را به خلقي که داراي اجزا و صفات محدود،  ... 

باشد تشبيه کردند، ـ در حالي که او عز و جل موجود به نفس خويش مکان و مراتب مختلف مي

 (27اند.)و اجزاي وجودي ـ معلوم شد او را آن چنان که بايد نشناختهاست نه به ادات 

   
 (25(( )عليه السالم)امیرالمؤمنین. )کماله فی العدد بتجزئة هو الذی لم یتفاوت فی ذاته، و لم یتبعض

 .پذيردو کمالش تجزيه عددي و شمارشي نمياو آن است که در ذاتش اجزاي گوناگون وجود ندارد،  

  

 (29(( )عليه السالم)من جزأه فقد جهله. )امیرالمؤمنینو   

 .و هر کس داراي اجزايش بداند او را نشناخته است 
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 (53(( )عليه السالم)و من وصفه فقد ألحد فیه. )امیرالمؤمنینو من جزأه فقد و صفه، 

به او الحاد و هر کس او را وصف کند نسبت و هر کس او را داراي اجزا بداند موصوفش دانسته،  

 .ورزيده است

    

 (51(( )عليه السالم)ما تصوّر فهو بخالفه. )امیرالمؤمنین

 .خداوند بر خالف آن استهر چه در تصور آيد،  

   

 (54(( )عليه السالم)اميرالمؤمنين. )التبعیض و التجزئة و التناله 

 .جزء داشتن و قسمت پذيرفتن را به ذات او راه نيست 

  

 (53(( )عليه السالم)أو یعود فیه ما هو أبداه؟! )امام رضاعلیه ما هو أجراه، کیف یجری   

چه که او آن را يا به او باز گردد آنچه خودش آن را جاري نموده، چگونه بر او جريان يابد آن

 !آفريده است؟

ه و لتجزأ ت ذاتو کل ما یمکن فیه یمتنع فی صانعه ... إذا لتفاوتکل ما فی الخلق الیوجد فی خالقه،  

 (52(()عليه السالم(کنهه. )امام رضا

شود، و هرچه در خلق ممکن باشد در آفريننده اش هر چه در مخلوق باشد در خالقش پيدا نمي 

  .شدوگرنه وجود او داراي اجزاي متفاوت ميممتنع است ...، 

   

علیه اسم شیء ما خال اهلل عز و إن اهلل تبارك و تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو منه، و کل ما وقع 

 (55(()عليه السالم(تبارك الذی لیس کمثله شیء )امام صادقو اهلل خالق کل شیء، جل فهو مخلوق، 

باشند، و هر چيزي که نام و خلقش جدا از او ميهمانا خداوند ـ تبارک و تعالي ـ جدا از خلقش، 

بس ل. و خداوند آفريننده همه چيز است، شيء بر آن توان نهاد مخلوق است مگر خداوند عز و ج

 .واالست آن که هيچ چيز مانند او نيست

  

 (56(( )عليه السالم) تعالی عن صفات المخلوقین علوا کبیرا. )امام کاظمهو القدیم و ما سواه محدث،   
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 تنها او ازلي است و جز او همه اشيا حادث و مخلوقند، فراتر است از داشتن صفات مخلوقات و 

 .ها فراتري بزرگيهمانندي با آن

   

هو اللطیف الخبیر السمیع البصیر الواحد األحد الصمد الذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد،  

و لو کان کما یقولون لم یعرف الخالق من المخلوق، و مصور الصور، و مجسّم األجسام، منشی األشیاء، 

ال  ومنشی فرق بین من جسّمه و صوّره و أنشأه إذ کان ال یشبهه شیء، لکنه الال المنشی من المنشأ، 

 (57(( )عليه السالم)یشبه هو شیئا. )امام رضا

مانندي که هيچ چيز از او صادر اوست خداوند غير قابل شناخت آگاه شنواي بيناي يکتاي يگانه بي 

ست. آفريننده اشياء و خالق اجسام، و پديد و هيچ مانند او نيو او خود نيز از چيزي پديد نيامده، نشده، 

پندارند خالق و مخلوق و آفريننده و آفريده شده تفاوتي آورنده صور است. اگر چنان بود که ايشان مي

ها را نداشتند، در حالي که او آفريننده و خالق است. فرق است بين او و اجسام و صوري که او آن

 .باشدو نيست، و او نيز مانند هيچ چيزي نميزيرا هيچ چيزي مانند اآفريده است، 

  

 ن،یعقلو لقوم هدی شیء کمثله لیس من أحدثها مربوبة، محدثة ما سوی اهلل فعل اهلل... و هی کلها 

سیح: الم فی النصاری قالت...  واحد ال و قدیم بأول لیس اهلل أن أظهر فقد معه یزلن لم أنهن زعم فمن

و کذلک قالت المجوس فی النار و الشمس: إنهما جزء منه و ترجع إن روحه جزء منه و یرجع فیه، 

جزی ألن کل متو أنـما یـختلف و یأتلف المتجزی، فیه. تعالی ربنا أن یکون متجزیا أو مختلفـا ، 

ق و هو کما کان إذ الخلق. دال علی خالق خلقها ... قد کان و الخل مخلوقة والقلة و الکثرةمتوهم، 

کیف تجتری أن تصف لم ینتقل مع المنتقلین ... إن األشیاء کلها باب واحد هی فعله ... و یحک، 

لم یزُل مع ربک بالتغیر من حال إلی حال و إنه یجری علیه ما یجری علی المخلوقین؟! سبحانه، 

 (55(( )عليه السالم)ولم یتغیر مع المتغیرین. )امام رضاالزائلین، 

ها حادث و تحت تدبير همه اشيا فعل و خلق و آفريده او هستند ... و همه آنجز خداوند متعال،  

ها را آن کسي که هيچ همانندي ندارد ايجاد فرموده است تا راهنما و هدايتي باشد براي آنباشند، مي

 .کنندکساني که تعقل و انديشه مي

 ... د خداوند را قديم يکتا ندانسته استانپس هر کس گمان کند که اشيا ازلي
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 .گرددمي باز او وجود به و خداست جزء او روح که گويندمي عيسي درباره مسیحیان 
 

 . گردندمي باز او به و خداوندند جزء خورشيد و آتش که آنند بر نيز مجوسیان
 

چيزي داراي ذات ناهمگون يا همگون است واالتر است پروردگار ما از اين که متجزي يا دگرگون باشد. همانا تنها 

مخلوق بوده و داللت قابل تصور و توهم است. کمي و زيادي، زيرا هر موجود داراي جزئي، که داراي جزء باشد، 

 ... کند بر اين که خالقي آن را پديد آورده استمي

( و با 59هيچ خلقي وجود نداشت)خداوند وجود داشت و هيچ خلقي نبود. هم اکنون نيز او همان گونه است که  

متغير و دگرگون نشده است... همه اشيا از يک بابند و آن اين است که همه فعل خلقِ داراي انتقال و دگرگونيِ خود، 

ورزي که پروردگار خود را موصوف به تغير از حالي به حال ديگر آيا چگونه جسارت ميپروردگارند ... واي بر تو، 

نه با موجوداتِ قابل زوال دگرگوني شود بر او بار کني؟! منزه است او، را که بر مخلوقات بار ميچه و آنبداني، 

 .و نه با مخلوقات متغير، تغيير پذير استپذيرد، مي
 

   

 ------------------------------- 
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 فتوحات هلنیکی ـ میراث اسکندرانی
 

 «فالحی یاسر»

 

   

 از کتاب ممدالهمم «فاطمیة کلمة فی عصمتیه حکمة فص»نقدی بر 

  

ين براي اثبات مبادي و تبي دين شريف اسالم و مذهب تشيع در اصول و فروع خود قائم به ذات و خود بنياد است و 

ري هاي بشري و محصوالت تفکر بشيک از بافتهمباني خود مبتني بر عقل و وحي و معصوم است و لذا نيازي به هيچ

راز اول هاي طخصوصاً اصطالحاتِ فلسفي و عرفاني نداشته و ندارد. بديهي است چون هر مکتبي قائم بر شخصيت

 هاي فاطمه وي بزرگ دين اسالم و دو انسانِ مافوق به نامقائم بر دو معجزهباشد، مکتب تشيع نيز آن مکتب مي

علي)عليه السالم( است و بهترين معرفي که بتوان آن را معرفي جامع از شخصيت اين دو سراج منير دانست معرفي 

 .قرآن و معرفي پيامبر)صلي اهلل عليه وآله( از شخصيت علي و فاطمه است

  

های ی چهرهبرای معرف نيازيمر تبيين اصول و عقايد و فروعِ اين دينِ آسماني از فلسفه و عرفان بيپس همان گونه که د

ترین نیازی به استمداد از اصطالحاتِ کهنه و مهجور فلسفه و عرفان و نیز نبش قبر نظیر این مکتب نیز کوچکبی

 .فالسفه سَلَف نداریم

  

فصوص » است در شرحي که ايشان بر «زاده آملیاستاد حسن» نقد گفتاري نوشتن اين مقال شد، چه که انگيزهآن

 را دارد به ابتکار خود فَصّي« ممد الهمم»اند، در پايان کتاب ايشان که عنوان الدين عربي نگاشتهشيخ محي «الحکم

جا حضرت علي و آنو در  «فاطّمیه کَلمةٍ عِصمَتیه فی حکمةٍ فَصٌ»ن عنوا اند تحتموضوعه به فصوص اضافه کرده

چه ما در اين گفتار درصدد طرح اند، حال آنستوده« نفس کلي»و « عقل کلي»فاطمه)عليهما السالم( را با دو وصفِ 

از نظر اصطالحي، فرهنگي و تاريخي و نيز بررسي « عقل کلي و نفس کلي»آن هستيم بررسي اعتبار اين دو وصف 

است و سپس بررسي اين موضوع که اعتقاد به چنين باوري حتي اگر بر محذورات عقلي قول به اثبات اين دو واژه 

 .سبيل مجاز باشد چه عوارض و توالي را در بر دارد

   

 



78 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

نت کامل بینی فلسفی مبایبینی تشیّع با جهانجهان مدعاي اصلي ما در اين گفتار داللت به اين مطلب است که اصوالً

ی عملی امامان معصوم که حتی در مقام یعنی قرآن و سنت و نیز سیرهدارد و این مسئله در مبانی نظری تشیّع 

دار فلسفه و اصطالحات ی بشری واموضع اصطالحات و تعریفات و بیان اصول موضوعه به عنوان معلمان جامعه

و  مهای بشری و خاکی نبودند و بلکه اعراض هم داشتند به خوبی مشهود و مبیَّن است، زیرا مبداء علوآن و دانش

های فالسفه باشد ولی منشأ دانشمی« وَ علَّمناهُ من لدنا علما»معارف ائمه وحیانی است و غیربشری و از سنخ 

حال که هدف از تدوين اين گفتار مشخص شد به بررسي  .غیروحیانی و غیرالهی و تازه به قدر طاقت بشری است

 م: پردازيمي« ممد الهِمم»متن کتاب 
  

فصّ فاطمي آمده است: )انسان کامل اگر مرد باشد مظهر و « ممد الهمم»پاراگراف چهارم از کتاب  666در صفحه  

صورت عقل کل است و اگر زن باشد مظهر و صورت نفس کل است بنابراين سيد اوصيا و سرّ پيامبران و رسوالن 

ساءِ ي نيقت اُمّ الکتاب، سيّدهترين وجه ممکن است و حقحضرت علّيِ عالي اعالءِ صورت و مظهر عقل کلي به تمام

  «تمظهر نفسِ کلي بر وجه اَتَمّ اس عالمين فاطمه زهراي بتول صورت و

  

 :کلید واژه ها 

                           عقل کلي  -1

  نفس کلي  -4

  

 :تعریف نفس کلی و عقل کلی در فرهنگ اصطالحات عرفان 

  

 (1روح انساني است به بدن و قواي او نفس کليّه قلب عالم کبير است.)الف( نسبت عقل اول به عالم کبير عيناً نسبت 

  

ب( نفس کلي ، عبارت است از نفسِ فلکي و نفسِ جهان هستي. اهل ذوق گويند اين عالم از محيط فلک اعالء تا 

يک  او به مرکز تحت الثَّري يک شخص است که او را عالم کبير خوانند و نفس کلي او را رواني است که در جسم

 (4نامند.)کند. بعضي گويند نفس کلي حضرت محمد)صلي اهلل عليه وآله( است و او را عقل کل ميفعل مي
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ر کنيم که دو تعريف در يکديگاند به خوبي مشاهده ميدر تعريف نفس کلي و عقل کلي که خود عرفا به دست داده

،نه از عقل کلي تعريف قابل قبولي ارائه شده ، نه  کدام تعريف دقيقي ارائه نشدهممزوج و مخلوط است و از هيچ

 جناب اب نيز کلي نفس و کلي عقل مصداق تعيين در عرفاني اصطالحات فرهنگ ينويسنده تازه و کلي نفس از 

ارند يکي حضرت محمد)صلي اهلل عليه وآله( را مصداق دانسته آن هم ،هم مصداق عقل کلي ند اتفاق زادهحسن استاد

نفس کلي و ديگري حضرت علي)عليه السالم( را مصداق عقل کلي و حضرت فاطمه)سالم اهلل عليه( را وهم مصداق 

 .مصداق نفس کلي دانسته است

   

اين که عقل کلي و نفس کلي اصالً واقعيت دارند و نفسُ االمر هستند يا نه و اين که آيا عقل کلي و نفس کلي در 

 تريوسيع مجال آن جامع بررسي که جداگانه اي است دارند يا نه؟ مسأله ترمينولوژي فلسفه امروز، محلي از اعتنا

 :که اين آن و نمود يادآوري استاد جنــاب به را نکته دو بايد اجماالً ولي طلبدمي

  

ي برهان در خلدون چون ذاتيات عقول عشره شناخته نيست راهي براي اقامهبنابر نظر متفکران بزرگي نظير ابن :اوالً

د وجود شوجا نيست يعني راهي براي رسيدن به جنس و فصل حقيقي اين عقول که از آن دو حد تام تشکيل مياين

ندارد و عقول قابل تعريف به حد نيستند و در واقع دو مفهوم پا در هوا و غير قابل تعريف هستند پس چگونه حضرت 

 دانند؟استاد اين چنين عقولي را بر وجود معصوم منطبق مي
 

آيا جناب استاد علم به رضايت معصوم)عليهما السالم( از اين نوع معرفي و توصيف و اين نوع ارائه )با : و ثانیاً

 اصطالحات عقل کلي و نفس کلي( دارند؟

  

 آیا حضرت علی و فاطمه)علیهما السالم( راضی به چنین اوصافی و معرفی شدن با چنین اوصافی هستند؟

  

بررسي پيشينه تاريخي و فرهنگي اين اصطالحات بپردازيم الزم است يک بار ديگر ادوار حال اگر بخواهيم به 

تاريخي انديشه فلسفي را مرور نمائيم و بعد ببينيم وضع اين دو اصطالح و اعتقاد به آن دو از کدام دوره آغاز و تا 

 .هايي در تاريخ انديشه فلسفي ادامه داشته استچه دوره

 
 

  



81 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

 :شوديشه فلسفی به طور کلی به سه دوره تقسیم میادوار تاريخ اند

  

هاي مگارا، کلبيان و که فلسفه افالطوني، ارسطويي حوزه (cos mologisme)شناسيعصر اصالت کيهان  -1

 .گيردرواقيان و نيز نوافالطونيان را در بر مي

  

هاي توميستي در فلسفهکه  (theologic cores pondance)عصر الهيات مبتني بر نظريه عقل تکويني -4

 .گيردغرب و نيز مَشّاءِ، کالم، تصوف و اشراق در عالم اسالمي را در بر مي

  

 :ودشعصر اصالت انسان شناسي مبتني بر خود بنيادي هستي بشري که خود بر سه دوره تقسيم مي -3

    

 .گيردکه از دکارت تا هگل را در بر مي (rationalisme)الف( عقل گرايي

 .گيردکه از آگوست کنت تا مارکس را در بر مي (sociologisme)جامعه شناسي ب( اصالت

 .گيردج( تفکر پديدار شناختي و اگزيستانسياليستي که از نيچه تا فوکو را در بر مي 

  

ح سازد که اصطالآید ما را به این نتیجه رهنمون میحال آنچه از بررسی تاریخی و فرهنگی این دو اصطالح بر می

ی نوافالطونی نُزج گرفته و کلی از زمان ارسطو )عصر اصالت کیهان شناسی( دایر و رایج بوده و در دوره عقل

 .اصطالح نفس کلی نیز محصول تفکّر نوافالطونی است

  

  ت:ه گرفتوان نتیجبه هر حال می 

ه در فلسفه است. سنتي ک دو اصطالح عقل کلي و نفس کلي ساخته دوران افالطون و ارسطو و پرداخته تفکر افلوطيني

دند ي آن بخصوص رواقيان بوتوان آن را جاندار انگاري جهان ناميد و نمايندهافلوطين راه يافته بود سنتي بود که مي

 .شوداي شمرده ميدر اين سنت نفس به مثابه نيروي سازمان دهنده
 

که نفس واقعيتي فوق طبيعي است از همين  و اعتقاد به اين که همه چيز زنده و صاحب نفس است همراه با اين تصور

گيرد. براي روشن شدن اين مطلب بايد يادآور شويم که افلوطين به سه ذات يا اُقنومِ مهم يعني اَحَد جا سرچشمه مي

و عقل و نفسِ کلي قائل است و ارتباط اين سه اقنوم با يکديگر در فلسفه افلوطين بدين صورت است که: اَحَد مبدع 

 .آوردعقل نيز به نوبه خود نفس کلي را به وجود مي عقل است،
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چنان که عقل پيکر احد است نفس هم با منشأ خود در نظام فلسفي افلوطين اين نفس کلي اقنوم سوم است و باز هم 

که عقل است همين نسبت را دارد يعني نفس پيکر عقل يا صورت مرآتي اوست و چون پيکر يا صورت مرآتي هر 

 .آن چيز شباهت دارد نفس نيز با عقل شباهت داردچيز با عين 

  

ه مبدأ خود شود و بالفاصله بدر مورد کيفيت پيدايش عقل از احد بايد گفت که اين اقنوم بر اثر فيضان مبدأ صادر مي

ي دشود و از پرتو اين هماننافکند چون عقل بدين منظر روي آورد يعني به مبدأ خود متوجه شد همانند او مينظر مي

 .آوردکند و نفس را به وجود ميفعل او را که همان فيضان و آفريدن است تکرار مي

  

 .اي از ديدگاه افلوطين و باورمندان به عقل کلي و نفس کلي استاين خالصه
 

اي مشابه نيز با انسجامي کمتر رواج داشت. اين نظر از هبوط نفـوس از در همان زمان يعني معاصر افلوطين نظريه 

اند و اين سيارات چه آسمان به زميـن و اين که ايـن نفـوس چـگونه از جـوّ ثوابت و حلقات سيارات عبور کرده

هاست که علم به احکام نجوم و کف شناسي نيز دست کم از کند و از طريق آناند حکايت ميها داشتهتأثيري در آن

 .لحاظ تأثيري که براي کواکب قائلند به ما رسيده است
 

ي فلسفي ي اول انديشهي افلوطيني عقل کلي و نفس کلي که متعلق به دورهال که نگاهي گذرا و کوتاه به انديشهح

ي کيهان مدار و تثليث باور زاده چگونگي تطبيق انديشهاست داشتيم با طرح چند سؤال از جناب استاد حسن

 .شويمنوافالطوني را بر جهان نگري انبيائي و اوصيائي تشيع جويا مي

  

آیا توصیف قرآن و پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( از مقام عصمت و مقام والیت اَتّم و اَصّف نبوده که حال باید از 

    اصطالحات فلسفی و عرفانی مدد بگیریم و تشیع را در برابر آکادمی افالطون قربانی نماییم؟

  

ه( در معرفي و تبيين مقام علي)عليه السالم( کافيست براي يادآوري اهميت گفتار قرآن و رسول)صلي اهلل عليه وآل

 :هعباس نقل کرده است کبدانيم که خطيب بغدادي )ابوبکر احمد بن علي( از اسماعيل بن جعفر راوي موثّق از ابن

  

ه نام هايي ببرخي از قدما مانند طبري و ابونعيم، رساله« طالب نازل شدهي علي بن ابيدر قرآن سيصد آيه درباره»

چنين ابن حَجَر و شبلنجي از ابن عساکر از ابن عباس اند، همتأليف کرده« ما نَزَلَ مِنَ اَلقُرآن في علي)عليه السالم(»
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سوره ي  37اند که آيه تطهير و آيه واليت و نيز آيه ي لسالم( نقل کردهي علي)عليه اموضوع سيصد آيه را درباره

 .از جمله اين آيات است...« فتلَّقي آدَمُ مِن رَبِّهِ کلماتٍ »بقره 

 يک از صحابه رواياتي با اسناد صحيحي هيچدرباره»گويند: در حديث نيز قاضي اسماعيل، نسايي و نيشابوري مي

 «تمانند علي وارد نشده اس

  

 :کنيمکران به ذکر يک نمونه اکتفا ميحال از اين درياي بي 

  

فرمايد: هر کس بخواهد به آدم در علمش بنگرد و به نوح در تقوايش و به ابراهيم در پيامبر)صلي اهلل عليه وآله( مي»

نظير فات بياين توصيحال با « طالببردباريش و به موسي در هيبتش و به عيسي در عبادتش، بنگرد به علي بن ابي

هاي خداجوي و خداشناس است بديل قرآن و حضرت رسول)صلي اهلل عليه وآله( که مالئم با فطرتو فرمايشات بي

ن اسـت گاه جبرائيل اميشان منزلديگر عقل کلي و نفس کلي بودن براي کساني که صاحب مقام لوالک هستند و خانه

راستي فلسفه و عرفانِ ما در معرفي الگوهاي ناب و در عين حال ملموس و چه شأنــي و چه فضيلتي تواند بود؟ به 

 .هاي واال ناتوان و عاجزندها و پرورش انسانيتدر دسترس براي تربيت انسان

  

 تري از عقل کلي و کليّت عقل کلي و معناي کليت داشتنگذشته از مطالب مذکور بايد توضيح بيشتر و موشکافانه

هاي مختلف ارائه نمود تا بهتر بتوانيم اوالً؛ امتناع عقلي عقل کلي را دريابيم، ثانياً؛ محال يدگاهعقل از منظرها و د

 :بودن انطباق اين معنا را با حقايق جاويدان و فرا زمان مکتب تشيّع دريابيم به عبارتي به نقد عقالني عقل کلي بپردازيم

  

  

  :تواند واجد سه معنا باشدکلیت برای عقل می

  معناي نخست براي کليت عقل: جامعيت شناخت عقلي از رهگذر ساختارهاي استداللي و برهاني  -1

  .معناي دوم براي کليت عقل عبارتست از جامعيت عقل نسبت به معقول  -4

 معناي سوم براي کليت عقل عبارتست از جامعيت عقل نسبت به استقرائيات جزئيه  -3

ظام هاي بنيادين در نو تکوين فلسفه ي تحليل منطقي و وجود تعارض ـ در معناي اول کليت عقل، با نظر به رشد

يادين هاي بنبرهان ذهن که مشخصاً با نظريه پارادوکسيکال راسل در منطق رياضي و اثبات شکاف در تکوين ايده

 .مردود دانسته شد« گودل»گرداند، توسط منطق که امکان وصول به يک برهان جامع را محال مي
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ل نفس ترين شکدوم کليت عقل با نظر به مقوله احاطه به معقولي که يا مجردترين امور است يا انضمامي ـ در معناي

ي عاقله به خالق فرض برباور مؤلف به اثبات وجود باري ي قوهرسد از آن رو که احاطهاالمر، امري ياوه به نظر مي

 .آورد و اين محال استنهايت را الزم ميي صفر به بيتعالي امري است دچار محذور عقلي چرا که احاطه

  

ي ا که حوزهجالجمله امريست قابل قبول تا بدانـ در معناي سوم کليت عقل، تکوين عقل نسبت به استقرائيات في

تحليل و ترکيب عقالني را در ساحت پديدارهاي تجربي منکشف به ذهن ارزيابي کنيم که در اين وجه تعميم عقل در 

ساحت وجود باري تعالي نظر به خالقيت او و با امعانِ نظر به اين معنا که خالق از رهگذر تصديق معناي سوم به 

 .آيد امريست مردودتجربي و مُحصَّل فراچنگ نمي
 

  

 حال اگر وحدت عقل و عاقل و معقول مالصدرایی مطمح نظر باشد مراد از کلیت عقل چیست؟

  

گرفتار خواهد شد ـ در معناي دوم مستلزم کفر است ـ و در معناي سوم ي تعارض در معناي نخست عقل در هاويه

 .عقل چنين صالحيتي براي وحدت ندارد

  

ذور با اين سه محعربي را مطمح نظر داشته باشند که در اين صورت شايد هم استاد مفهوم عقل کلي فيضاني ابن

 د:مواجه خواهيم بو

  

يابد که بنا بر سرشت اين حيث شناخت جزئي از معقول يا عقل از رهگذر حيث التفاتي به معقول توجه مي  -1

 .حاصل مي کند که به هيچ روي قابليت انطباق با معقول را ندارد

  

اي باشد که با معناي تکويني عقل در حکمت خالده يکسان گرفته شده که در اين معنا اگر مراد مکاشفه  -4

ان اي را داشته باشد صاحب همعربي يا هر صوفي ديگري نظير او که ما به االّ دعاي چنين مکاشفهبنناگزير ا

علم قدسي خواهد بود که مقام نبوت از آن برخوردار است که اين امر نيز با ختم نبوت توسط حضرت رسول 

 .در تعارض است

  



84 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

الواليه مدعي آن است، يا فقط ائمه اطهار در رساله ختم « ترمذي»اگر مراد عقل تکويني واليي باشد که   -3

در تشيّع از چنين عقلي برخوردارند که در اين صورت بهره گرفتن از مفهوم عقل کلي با توجه به احاديث و 

ناست. معسازد بيپذير ميرواياتي که به طور دقيق معناي شناخت در چارچوب سنت ديني )تشيع( را امکان

بيني ائمه در اختيار ديگران نيز هست که ناگزير بايد ميان عقايد شيعي و جهان و يا اگر چنين عقل تکويني جز

 .عربي که مبتني بر تکّثر اوليا است يکي را برگزيدشيخ ساالرانه تصوّف به خصوص حکمت ابن

  

قل تعربي اينست که تجربه امر قدسي امريست خود بنياد و مسمدعاي پيروان غربي و بعضاً وطني عرفان نظري ابن

جوش تأويل از کتاب و سنت نيز جايي آيد که در آش در هماز سنت ديني که از رهگذر مکاشفه فردي به دست مي

يابد و اين در حاليست که هرگونه تجربه ديني بايد براساس نصوص صريح در سنت اسالمي و منوط براي خود مي

 .بر تبعيّت فرد از احکام معين شرعي باشد

  

های ای از اندیشهعربی که مبنای تقریرات حضرت استاد واقع شده است، خود بر هم نهادهابنحال علم االسماء 

اند و معارف اسکندرانی یهودی که در عصر نگری شیعی بیگانهعرفانی ابن باجّه، ابن طفیل که از هر حیث با جهان

گنوستیک »ته است و دیگر تفکر ( در شمال آفریقا و آندلس شیوع تام داش3«)حارانبام»ی عربی به واسطهابن

ینی بچنین الهیاتی استخراج جهانباشد که از دل اینکه قائل به قدم رئوس ثمانیه بر الوهیت است می« الحادی

 .پذیر استمفهومی و انتزاعی فاقد پیوند با سنت شیعی البته امکان

  

است پذيرفته شود و از ديگر سو تکامل عقل اي که در اين سنت خاص مورد تبيين ولي اگر معناي علم به آن گونه

رده عربي و نظاير آن را ياوه کي سيزدهم ميالدي به بعد را که يکسر مفاهيم مونيستي الهيات ابننوعي بشر از سده

بيني شيعي با صور منسوخ الهيات مبتني بر مفهوم احديت )به گونه ي مجرد آن( که است بپذيريم ديگر توجيه جهان

ر اي ناخودآگاهي ديني را نيز دمثبت خالقيت نيست امري است که نه تنها محذور عقلي دارد بلکه گونه به هيچ روي

ها آن است که رهايش از« گنوستيکي و هلنيکي»ي از خود بيگانگي متفکر در برابر مکاتب بر دارد و نشان دهنده

امام  ست و براي شيعه به مثابه بازگشت به مبانيبه معناي سلفيت ا« تيميهابن»و « غزالي»ي سنت به واسطهبراي اهل

 .معصوم است
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  محذورات عقلی قول به اثبات عقل کلی

  

هاي وارد به مفهوم عقل کلي عبارتست از اين معنا که قائل شدن به يک نظريه از جمله نقادي: محذور اول  -1

ه آورد ک)اصالت عقل( را فراهم مي« راسيوناليسم»کل گرايانه در باب مفهوم عقل ضرورت منطقي پذيرش 

بيني شيعي در تعارض است. از ديگر سو پذيرش نظريه تام گرايانه از مفهوم قاعدتاً با مبادي توحيدي جهان

ا باشد که اين امر نيز در تعارض آشکار بگرايي ميگرايي يا مادهعقل مستلزم پذيرش يکي از دو شقّ تجربه

دانيم يا ابزار اگر مبدأ باشد قديم است تر يا عقل را مبدأ ميبه بيان سادهمبادي توحيدي ديانت اسالم است.

از تراکم  که در اين صورت با توحيد متعارض است واگـر عقـل را ابـزار ترکيـب و تحليـل مفاهيـم ناشـي

 يانطباعات حسي بدانيم در اين صورت عقل امريست حادث و ابزار گونه که صالحيت ورود به چنين مباحث

ي الهيات را نخواهد داشت به اين دليل که عقل تجربي به هنگام ورود به مباحث استعاليي دچار در حوزه

ها ها را ندارد به ديگر سخن آن گزارههاي جدليّ الطرفين شده که امکان قضاوت نقّاد در باب آن گزارهگزاره

 .نه قابل اثباتند نه قابل انکار

  

ی های جدلستاد در باب یگانگی وجود امام با عقل کلی مصداق بارز این گونه گزارهیعنی در واقع ادعای جناب ا 

الطرفین است بدین جهت که مفهوم عقل کلی یا راجع است به معنای عقول ما تقدم بر خود که در این صورت دور 

 :شودیالزم خواهد آمد که عقالً محال است و یا راجع است به شهود که در آن صورت سه سؤال مطرح م

  

  شود؟اوالً چگونه معنایی معقول از بطن مکاشفه صادر می -

  چنین معنایی را برای غیرمکاشف حجت دانست؟توان شهود اینثانیاً آیا می  -

 ای در اختیار دارد که ادعای استاد را ثابت کند؟چنان بیّنهچنین شهودی آنثالثاً آیا این  -

  

صاحب جامعيت و مانعيت است به اين معنا که نظير موناد )جوهر اگر عقل کلي يک مقوله  :محذور دوم  -4

ايي( گرفرد( جزء اليتجزّا فرض شده است ـ فرض بر اثبات اين معنا ـ در اين صورت قول به اتميسم )ذره

بيني گرايي صرف که در هر دو حال با جهانآيد که يا به انتزاعيت صرف راجع خواهد شد يا به طبيعتالزم مي

 .در تعارض است اسالمي
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اگر عقل  شوند ودانيم متکلمان اشاعره به جزء اليتجزّا قائلند بدين معني در تقرير توحيد دچار تخاصم عقلي ميمي

ي ي تکويني الهي بدانيم که انطباق ميان خالق و مخلوق دارد در نهايت ره به انديشهاي از باب قوهکلي را مقوله

را به عنوان يک مرجع شناخت کامل و برهاني از نصوص ديني مستقل و قائم به ذات برد و عقل بنيادين معتزله مي

نمايد که اين امر نيز با سنت شيعي سازگاري ندارد و در عين حال با توجه به انتقادهاي مطرح در باب معاني مي

الب کلي با توجه به مطگانه عقل دچار محذور نظري نيز هست حال جناب استاد تعيين بفرمايند مرادشان از عقل سه

 مذکور چيست؟

گانه در باب معناي عقل که بناست با وجود اطهر امام)عليه السالم( يکسان گرفته شود هاي سهو در ثاني به نقّادي 

 دهند؟چگونه پاسخ مي

  

افالطوني است که خود « لوگوس»عقل کلي در مفهوم تکوين تاريخي آن معادل ايده يا : محذور سوم  -3

 .ستقل و قائم به ذات و قديمامريست م

 البشرط  مفهوم در کلي عقل از ما مراد اينجا در  گيرند يا بعکس؟حال جناب استاد عقل کلي را متقدم بر وجود امام مي

 .شيء بشرط يا ال بشرط معناي در نه است آن

  

 اي حاصل شده است؟ اين بيّنهبينهشناخت جناب استاد از انطباق عقل کلي با وجود امام)عليه السالم( از طريق چه 

يا محصول استدالل برهاني ايشان است يا از رهگذر شهود شخصي حاصل آمده و يا ايشان تعبيري از کتاب و سنّت 

عربي تقرير شده است، بر ايشان واجب است که بيّنه خويش را بر اثبات دارند که در لفّافه اصطالحات نوافالطوني ابن

با امام تشريح نمايند، که قاعدتاً پاسخ ايشان بايد بر بنيان مرصوص قرآني و بالمآل عقالني قرار  انطباق تام عقل کلي

 .داشته باشد

  

زدگی عبارت است از زدگی ایشان است عقلها و محذورات نظری جناب استاد عقلباید گفت یکی از گرفتاری

چه در واقعیت ناقص این سیستم منسجم باشد نادیده گرفته محبوس کردن واقعیت در یک سیستم منسجم و هر آن

سرچشمه مشترك دارند ولی در فرآیند زدگی شود در واقع عقالنیت و عقلشده و به منزله توهم کنار گذاشته می

ای هذیان ذهنی است که ناشی از خود بنیاد زدگی گونهاند. در واقع عقلتوسعه خود به ضد یکدیگر تبدیل شده
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آید انگاری انسان است در برابر حقیقت مطلق که در واقع از رهگذر انسجام مطلق در ساختارهای ذهنی حاصل می

 .عقل را از رهگذر توسل به تجربه بپذیردآن که امکان نقد درونی بی

  

حال پرسش بنیادین این است که آیا نطق محوری افالطونی که در صور گوناگون در فلسفه دوران باستان و قرون 

وسطی باز تولید شده است و اصطالحاتی نظیر عقل کلی و نفس کلی از مستظهرات این نطق محوری به شمار 

 ای مراد ساالریگشاید؟ یا در نهایت از گونهبینی اسالمی میجود معصوم از دید جهانآید آیا راهی به شناخت ومی

 :توان مشاهده نمودآورد که اوج انحراف آن را در چهار سو میو شیخ باوری سر بر می

 

نخست در تسلسل تاریخی تصوف و دیگر در مکتب شیخیه و دیگر در فرقه ضالّه بهائیت و در نهایت ظهور انواع  

)مروّج تشیع به روایت گراندلژ « کریم آقا خان محالتی»گرفته تا محفل « ارانوس»از حلقه « نوماسونی»محافل 

 .داری مبدل کرده استاسکاتلند( که معنای والیت را به چیرگی اقتصادی و استحاله در وضع موجود سرمایه

  

 توانند با وضع موجود و تحميلچه نسبتي مياند «لوگوس افالطوني»جويندگان معارف امام معصوم که پيراسته از 

ي معاصر داشته باشند؟ اگر حکمت را به علم به روابط ضروري ميان اشيا هزار و يک فالکت بر انسان از خود بيگانه

و عمل به مقتضاي آن علم تعريف کنيم مقتضاي عملي حکمت جناب استاد در چيست؟ آيا باز توليد همان هفواتي 

شنويم؟ يا اين که مقتضاي حکمت استاد مقابله با هاي به ظاهر مروج اسالم در غرب مينوماسوناست که از زبان 

 چيرگي ستم عمومي بر نوع بشر است؟

  

دانند در سوي دوم اين معادله ايستاده ظاهراً آن کسي که جناب استاد مقوله ي عقل کلي را بر وجود ايشان منطبق مي 

گونه که اسير مناسبات قاهر و ستمگرانه نباشد ( بدان2انسان به عنوان موجود مولد)رسد که تعريف است و به نظر مي

اي انتزاعي و منسوخ در تاريخ فلسفه را که عقل کلي نام دارد با وجود تر از تأمالت درون ذهني است که مقولهواجب

 .پنداردتام و حقيقي امام معصوم يکسان مي

  

بر آن معنايي است که هر آينه از انديشه متعارف فلسفه و عرفان نظري به دور بوده  ( تابع خالقيت نه متقدم5صانعيتي)

است، چنان که متأخرين فلسفه در غرب نطق محوري و ايده پردازي افالطوني را چونان دروغي دو هزار و پانصد 

قدات هیچ وجه مشترکی با معتنه تنها عقل یونانی و وحی اسالمی وجه مشترکی نداشتند بلکه اهلل نیز  . ساله انگاشتند
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یونانیان و یونانی مسلکان نداشت. دمیورژ یا خدای افالطون صانع است نه خالق و به عبــارت دیگر مهندس است. 

خدای ارسطو هم محرك نامتحرك است که البته در متافیزیک ارسطو و متعاقباً فلسفه مشّا نه یک محرك نامتحرك 

 .تعریف شده است، که این امر هیچ شباهت واقعی با خدای واحد اسالم نداردبلکه پنجاه و پنج محرك نامتحرك 

  

ام مند، حقیقی و تحال آیا بر متفکر مسلمان نیست که این چنین دروغ دو هزار و پانصد ساله را بر وجودی تاریخ

 به ظهور یکسان نگیرد؟؟؟

  

  
  

------------------- 

 :هانوشتپی

 

  111عرفانی دکتر سجادی، ص فرهنگ اصطالحات     -1

  111فرهنگ اصطالحات عرفانی دکتر سجادی، ص   -2

آیین  ترین نحله ی تصوف درحارانبام: متأله یهودی که کوشش در انطباق متافیزیک افالطونی با متون قبّاالیی داشته است که این آیین مهم -3

تلمود ناشی شده است و از دستاوردهای عصر تمدن اسکندرانی است، یهود است که خود از فاصله گیری و تحریف تاویل گرایانه تورات و 

باشد. برای مطالعه بیشتر در این باب بنگرید به مکاتب بزرگ عرفانی در آئین یهود الزم به ذکر است که قبّاال از مبانی نظری ماسونیسم نیز می

 (1311گرشام شولم )ترجمه فریدالدین رادمهر، انتشارات نیلوفر، 

 

مایز بینی مونوفیزیتی شبه اسالمی غالب است تبینی فلسفی ایشان عمالً از فارابی تا مالصدرا یک جهاننگاه ارسطو و مشائیان که بر جهاندر  -4

 ی ساختاربندیشناسی مدرن این تمایز در نحوهی ناطقه دراکّه است و این در حالیست که بر اساس انسانمیان انسان و سایر موجودات در قوه

ی آغاز تولید ابزار و وسایل معاش خود از سایر جانداران متمایز ارکرد صناعی و تولیدی انسان نهفته است، به دیگر سخن انسان از لحظهو ک

 .شودمی

این  ست،شود که آشکارا ماتقدم بر هرگونه نطق و ایده برداری متافیزیکی ااین معنا ما را به مفهومی ذیل عنوان موجود صانع و مولّد رهنمون می

 .معنا در امر تولید معاش منافاتی با فطرت الهی و رشد تألّهی آدمی ندارد بلکه به معنای رد مفهوم نطق هلنیکی است

  جناب استاد که در اصطالح پردازی خویش متمسک به مشرب نوافالطونی در تمدن اسالمی هستند فراموش -1

  رانی است که هیچ گونه صفت مطلقی برای خداوند قائلی عقل کلی یا نفس کلی بر ساخته متفککنند که مقولهمی

ه کارکرد گیرند کباشند از جمله اساس خالقیت را منکرند و صرفاً خداوند را به عنوان صانع و مبداء نظام سلسله مراتبی کیهانی در نظر مینمی

اثبات مبدأیت و شارعیت ـ )شارعیت اوالً و بالذات  ی عقول به حد یقفی ختم شود( است نهنهایی آن حفظ اصالت عقل )بدین معنا که سلسله

 (.که منظور، شارعیت خداوند است
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 :منابع و مأخذ

 

 .ي محمد حسن لطفي، انتشارات خوارزمياثولوجيا، افلوطين، ترجمه -1

 83و83ي افلوطين: دکتر نصرالله پور جوادي، ص فلسفه -2

 .101ـ101کاردان، ص ي دکتر عليمحمد شناسي: ف. ل. مولر، ترجمهاريخ روانت -8

 .813و  631فرهنگ اصطالحات عرفاني: دکتر سيد جعفر سجادي، ص  -1

 .1838فواعد، منوچهر صدوقي سها، نشر آفرينش، تهران  -6

 .پوزيتويسم منطقي، بهاءالدين خرمشاهي -1

 .1862ي منوچهر بزرگمهر، خوارزمي کارناپ، آرن نائس، ترجمه -8

 .181شرح تجريد، مالعلي قوشچي، باب امامت، ص  -3

 .81حجر عسقالني، ص صواعق محرقه، ابن -3

 .221، ص 1تاريخ بغداد، خطيب بغدادي، چاپ بيروت، ج  -10

 .عربي و اکهارت، قاسم کاکايي، هرمسوحدت وجود از نگاه ابن -11

 .1888علي در کالم خالق و مخلوق، محمد تقي جعفري، دفتر نشر فرهنگ اسالمي،  -12

 .لغراب، انتشارات مدبولي قاهرهعربي تجديده، تجدده و تطوره، محمود اابن -18

 .زاده آملي، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميممدالهمم، شرح فصوص الحکم، حسن حسن -11

ي )فتلقي آدمُ من رَبّه کَلِماتٍ( اکثر . در توضيح آيه مبارکه818الي  233، ص 1فضائل الخمسة، فيروزآبادي، ج  -16

 .دانندفاطمه مي علي، حسن و حسين)ع( و سنت، کلمات را عبارت از محمد، مفسرين اهل

 .ي قيصري، سيد جالل آشتياني، چاپ دفتر تبليغات حوزه علميه قمشرح مقدمه -11

 .الدين خراساني، انتشارات حکمتي شرفمتافيزيک ارسطو، ترجمه -18

 .الهيات الهي، الهيات بشري )نظرها(، محمدرضا حکيمي -13

 .1866ن نصر، انتشارات خوارزمي، ي طبيعت، سيد حسينظر متفکران اسالمي درباره -13

 .رسائل اخوان الصفا، دکتر علي اصغر حلبي، انتشارات اساطير -20
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 فلسفه چیست؟

 «دکتر مهدی نصیری»

 

 مقدمه  

   

 همزمان با ورود فلسفه يوناني به عالم اسالمي ـ که از دوران بني اميه آغاز و در دوران مأمون عباسي با تأسيس 

به سامان و گسترش رسيد ـ بحث و جدل مسلمانان و به ويژه شيعيان با ناشران و باورمندان به  «بيت الحکمة»

مباحث و مباني فلسفي نيز آغاز شد. کتب رجالي، انتشار رساله اي را با عنوان رد بر ارسطو، به قلم صحابي مشهور 

من آن که بسياري از احاديث و روايات ض( 1)و برجسته امام صادق )عليه السالم(، هشام بن حکم، گزارش کرده اند،

 (4)صادره از ائمه ناظر به رد معصومين )عليهم السالم( يا پاسخ به مبنا و عقيده اي فلسفي است. 

  

اساساً در ميان مسلمانان به منظور پاسخ به شبهاتي شکل گرفت که عمدتاً از سوي عقايد و مباني فلسفي  علم کالم

، اگر چه بعدها برخي از متکلمان، کم و بيش از پاره اي مباحث فلسفي تأثير پذيرفته متوجه عقايد اسالمي شده بود

و کالمشان رنگ فلسفي به خود گرفت. باري، جدال بين دين و فلسفه همچنان ادامه يافته است که البته با گرايش 

ادله، ابعادي گسترده و بعضاً گروهي از عالمان ديني و به ويژه شيعي به فلسفه در چند قرن اخير، اين منازعه و مج

 .پيچيده به خود گرفته است

  

البته ظرف چند دهه ي اخير با تالش هاي صورت گرفته در جهت ترويج فلسفه به خصوص فلسفه صدرايي در 

کشورمان از سوي بعضي از عالمان صاحب نام و برجسته، جريان نقد فلسفه بر اساس آموزه هاي ديني تا حدودي 

و اين باور که دين و به ويژه تشيع با فلسفه پيوندي و ثيق و بلکه يگانگي دارد، به باوري مسلط و به محاق رفته 

تعميم يافته مبدل شده است، تا آنجا که اکنون سخن گفتن از تعارض فلسفه با بسياري از آموزه هاي ديني و قرآني، 

ن مجال را مي يابند که به طرح و دفاع از امري شگفت و صعب بوده و کمتر کسي از منتقدان و مخالفان فلسفه اي

 .ديدگاه خود بپردازند
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البته بايد همين جا متذکر شد که رشد گرايش هاي مدرن به ويژه وجه ليبرالي آن نيز عرصه را بر مدافعان آموزه هاي 

ويي و افالطوني ارسطديني مبتني بر قرآن و عترت، تنگ تر کرده است، چرا که علي رغم تفاوت هاي بسيار بين فلسفه 

با فلسفه هاي مدرن، همه آنها در دفاع و ستايش از خود بنيادي معرفتي و بي نيازي از منابع معرفتي خارج از ذهن 

و انديشه آدمي سهيم و شريک اند، هر چند که فلسفه ي ارسطو و افالطون سخن از متافيزيک و ماورا مي گويند و 

روتر از ماوراي طبيعت قائل اند، در حالي که فلسفه هاي مدرن به نازل ترين براي عالم طبيعت و ماده، جايگاهي ف

 .مراتب ماترياليسم و ماده گرايي سقوط کرده اند

  

به همين خاطر، هرگاه مدرن ها از جانب گرايش هاي مذهبي و ديني خاطرشان آسوده گردد، اغلب تاب تحمل 

تازند اما هرگاه از سوي اهل مذهب و ديانت احساس خطر کنند،  ارسطو و افالطون را نيز ندارند و سخت به آنها مي

 .بدون کمترين ترديدي به دفاع از فلسفه کالسيک مي پردازند

  

اکنون در ايران خودمان مي توانيم تجليل از مالصدرا و سهروردي و... را در ميان برخي روشنفکراني که يا با گرايش 

بدان ندارند، مشاهده کنيم که به نظر نگارنده، اين خود مي تواند مايه اي براي  هاي ديني سرِ ستيز دارند و يا اعتنايي

تأمل متديناني باشد که از سويي در مقابل هجمه هاي فکري و عقيدتي مدرن ها ايستادگي مي کنند و از سوي ديگر 

 .تعلّق ويژه به فلسفه دارند

  

نيادي بر آنچه که فلسفه اسالمي نام گرفته است، باشد و در هر صورت، فضاي سنگين کنوني نبايد مانع از نقدهاي ب

جريان تاريخي ـ اسالمي نقد فلسفه را به انزوا ببرد. اگر نام و آوازه بزرگان مايه استيحاش براي ورود به مباحث 

 .علمي باشد، بدون شک در آينده خسارتي عظيم متوجه معارف ديني خواهد شد

  

گي ـ سياسي داراي گرايش هاي مدرن و يا متأثر از مدرنيته در عرصه فقه و چرا در شرايطي که يک جريان فرهن

در متن حوزه هاي علميه به دنبال حرفهايي نو، بي مبنا و متفاوت با آراي همه ي بزرگان فقه و شريعت از آغاز 

تناع بورزند و ، امتاريخ تشيع تاکنون است،کساني بايد از اين که گرايش هاي فلسفي عالم يا عالماني بزرگ نقد شود

 .صحنه دفاع از معارف قرآن و اهلبيت )عليهم السالم( را خالي نمايند
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فالسفه مسلمان بارها با استناد به حديث ))اِنّ الحق ال يُعْرَف بالرّجال ...(( به نقد و رد بسياري از نظريات مقبول و 

دند، اکنون چرا بايد از همين منطق براي نقد آرا مشهور بين علما و فقها و محدثان پرداختند و حرف خود را پيش بر

و ديدگاه هاي فلسفي بزرگان پرآوازه و صاحب نام ـ البته با انصاف و احترام ـ استفاده نشود؟ به گفته يکي از 

شاگردان عالمه طباطبايي)ره(، وقتي از ايشان خواسته شد در حواشي شان بر بحاراالنوار عالمه مجلسي)ره( تجديد 

در مکتب شيعه ارزش جعفر بن محمد، امام صادق »از بعضي نقدها صرف نظر کنند، قبول نکردند و گفتند: نظر و 

)عليه السالم( از عالمه مجلسي بيشتر است. زماني که به جهت بيانات و شروح عالمه مجلسي، ايراد عقلي و علمي 

رات را به مجلسي بفروشيم و من از آن چه به حضرات معصومين )عليهم السالم( وارد گردد، ما حاضر نيستيم آن حض

 (3) «به نظر خود در مواضع مقرر الزم ميدانم بنويسم، يک کلمه کم نخواهم کرد.

  

  

منطق مرحوم عالمه طباطبايي، منطقي کامالً اصولي و قابل دفاع است و اگر کساني به اين نتيجه برسند که پاره اي از 

مام صادق)عليه السالم( است، مي توانند بر اساس همين منطق به نقد فلسفه آراي فلسفي در تعارض با آموزه هاي ا

و آثار بزرگان آن بپردازند و باب اين قبيل مباحثات علمي را مفتوح نگهدارند. بدون شک اگر امروز عالمه 

کنون صدر هم اطباطبايي)ره( در ميان ما بود، از اين مباحثات استقبال مي کرد، همان گونه که خوشبختانه اين سعه 

 .در برخي از شاگردان زنده و صاحب نام آن مرحوم مشاهده مي شود

  

  

اينک که در فضاي مملو از تحمل و مداراي نظام جمهوري اسالمي، حتي برخي ديدگاه هاي الحادي، فرصت طرح 

ت اين فضا در جه و ترويج خود را در عرصه کتاب و مطبوعات و کرسي هاي درس دانشگاهي يافته اند، چرا نبايد از

دفاع از معارف قرآن و اهلبيت )عليهم السالم( استفاده شود و اگر کساني فلسفه را در جهتي متفاوت با اين معارف 

 مي بينند، سخن و حرف خود را مطرح نمايند؟

  

لم زده اند، قنگارنده اين سطور، در اين دفتر بر آن است تا براساس آنچه از بزرگاني که تاکنون در عرصه نقد فلسفه 

آموخته است و در پرتو اين آموخته ها، بدين باور رسيده که راه فلسفه، راهي جدا از طريق قرآن و عترت )عليهم 

السالم( و به تبع آن عقل و برهان به معناي حقيقي کلمه است و از زمان ورود به عالم اسالمي، حجابي در برابر فهم 
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ثي را مطرح نمايد و به اندازه ي وسع بسيار ناچيز و اندکش، از طريق نجات و دريافت معارف قرآني بوده است، مباح

 .و نوراني ثقلين غبارروبي نمايد

  

در پايان اين مقدمه، ذکر اين نکته را الزم مي دانم که نگارنده براي همه ي عالمان ارجمند شيعه و معتقد و محبّ 

ت و نقد آرا و نظرات فلسفي آنان هرگز نبايد به عنوان اهلبيت عصمت و طهارت )عليهم السالم( احترام قائل اس

تعرض به شخصيّت و يا نيت پاک آنان تلقّي شود اگر در مواردي گفته مي شود، اين ديدگاه با قرآن و عترت سازگار 

نيست، بدان معنا نيست که صاحب ديدگاه تا اذعان به اين که ديدگاه وي در تعارض با قرآن و عترت است، بدان 

زم شده است؛ هرگز، بلکه آنان با اين زعم و باور که ديدگاهشان منطبق با قرآن و عترت است، بدان پايبند شده ملت

 .اند؛ البته اين بدان معنا نيست که کسي با ارائه استدالل، در مقام نقد اين زعم و باور بر نيايد

  

اگر در موردي بر ايشان محرز شده است که يک ما نمونه هايي را از عالمان بزرگ اهل فلسفه نشان خواهيم داد که 

نظر فلسفي در تعارض با آموزه هاي قرآن و عترت است، به رد و انکار آن پرداخته اند و اين معنايي جز اين ندارد 

که اين بزرگان، قبل از هر چيز تعلق ايماني به قرآن و عترت دارند و مشرب و ممشاي فلسفي شان را بايد امري فرع 

 .تعلق قلمداد نمودبر اين 

  

اغلب قريب به اتفاق عالمان بزرگ شيعه، تمام زندگيشان با انگيزه خدمت به قرآن و اهلبيت )عليهم السالم( سپري 

شده است و هر يک منشأ آثار فراواني در اين مسير بوده اند، هر چند که ممکن است برخي از آرا و نظرات هر يک 

و حتي رد باشد ـ که باب چنين نقد و ردّهايي هرگز نبايد بسته شود ـ اما مسأله از اين بزرگان از منظري قابل نقد 

اين است که هيچ فرد معتقد و منصفي نبايد به بهانه نقد علمي، نيت الهي عالمي را مورد سؤال و ترديد قرار دهد. اگر 

خود منشأ انحرافات و کجروي اين مهم رعايت نشود، نه تنها بحثهاي علمي تأثير سازنده اي نخواهد داشت، بلکه 

 .هاي فراواني خواهد شد

  

از همين رو اين قلم در نقد آرا و نظرات، پيوسته اين پروا را داشته است که از مسير ادب انصاف خارج نشده و نقد 

خود را از نظر و ديدگاه، به نقد شخصيت و صاحبِ آن نظر و ديدگاه تسرّي ندهد و اگر ناخواسته در اين جهت 

 .کب خطايي شده باشد، از خداوند متعال تقاضاي عفو و بخشش داردمرت
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آنچه پيروان و محبان اهلبيت )عليهم السالم( در دوران غيبت بايد پيوسته متذکر آن باشند، تضرّع و انابه به درگاه 

 نب حجت حضرت بقية اهلل االعظم، الهي براي تعجيل در فرج قطب عالم امکان، حلقه وصل بين زمين و آسمان،

 از يريگ فاصله مصيبت جمله از و ها مصيبت همه به انشاءاهلل تا است ـ الفداء له العالمين ارواح ـ العسکري الحسن

( خاتمه دهد و همگان السالم عليهم) اهلبيت پيرو عالمان ميان در حتي آرا و نظرها اختالف و عترت و قرآن معارف

 .رهنمون شودرا به سرچشمه ناب معارف قرآني و برهاني 

  

داده و سپس اشاره اي نيز به چرايي نقد فلسفه از  «فلسفه» پيش از هر چيز الزم است توضيحي درباره ي چيستي

 .منظر قران و عترت نماييم

  

به معناي دوستدار دانش است. اين واژه در ميان مسلمين « فيلوسوفيا»واژه فلسفه، مصدر جعلي عربي کلمه يوناني 

دانش هايي اطالق مي شد که از يونان به عالم اسالمي منتقل شده بود، مانند طبيعيات، رياضيات، الهيّات ابتدا بر همه 

 (2) و... اما بعداً تنها بر دانش الهيّات، ما بعد الطبيعه و متافيزيک اطالق شد.

  

وم ، برخالف علاکنون مقصود از فلسفه، دانشي است که دربارهي احکام کلي وجود و هستي بحث و فحص مي کند

 .ديگر مثل طب، رياضي و... که هر يک از بُعدي خاص به مسائل وجود و موجودات مي پردازند

  

  

 :برای فلسفه تعاریف گوناگونی از سوی فالسفه ارائه شده است، از جمله

  

دارد، مثالً فلسفه، عبارت است از علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است نه از آن جهت که تعيّن خاص 

 (5) عدد است، جسم است، گياه است و...

  

 (6)فلسفه، علم به احوال کلي موجود به اندازه طاقت و ظرفيت بشر است 

  

فلسفه، تالشي است عقالني براي بيرون آمدن نفس آدمي از قوه و نقص به سوي فعليت و کمال در دو جهت علم و 

 (7) عمل.

  

 (5) عقل آدمي با جهان عيني و خارجي است.فلسفه، همانند شدن جهان ذهني و 
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 (9) فلسفه، تالشي عقلي براي همانند شدن و شبيه شدن به خداوند است به اندازه طاقت و توان بشري. 

  

آنچه در همه تعاريف فوق مشترک است، اين است که فلسفه، ذهن و انديشه آدمي را قادر به درک جهان هستي و 

مي داند و فيلسوفان با اتکا به دريافتهاي ذهنيشان، در پي کسب سعادت علمي و  فهم احکام و معيارهاي سعادت

 .عملي هستند

  

البته فلسفه به محدوديت توان بشري در دريافت حقايق هستي و معارف، اذعان و اعتراف مي کند؛ اما با اين وجود، 

د بنياد، در پي فهم مسائل هستي و معارف از ديدگاه فلسفه، اين امر مانع از آن نيست که آدمي به طور مستقل و خو

 .و حقايق، از پايين ترين تا باالترين مراتب آن باشد

  

آگاهي انسان و شناخت او، از ظواهر »اهل فلسفه درباره ي بُرد و شعاع انديشه مستقل انساني، چنين باور دارند؛ 

ط و وابستگي هاي آنها و ضرورتهاي حاکم بر اشياء و پديده ها عبور مي کند و تا درون ذات و ماهيّت آنها و رواب

آنها نفوذ مي نمايد. آگاهي انسان نه در محدوده ي منطقه و مکان، زنداني مي ماند و نه زنجيره ي زمان آن را در قيد 

 .و بند نگـه مي دارد

  

بي نهايت ها و هم مکان را درمي نوردد و هم زمان را ... باالتر اين که، انسان انديشه ي خويش را درباره ي 

جاودانگي ها به جوالن مي آورد و به برخي بي نهايت ها و جاودانگي ها شناخت پيدا مي کند. آدمي از شناخت 

فرديّت و جزئيّت پا فراتر مي نهد، قوانين کلي و حقايق عمومي و فراگيرنده ي جهان را کشف مي کند و به اين وسيله، 

... بينش وسيع و گسترده ي انسان درباره ي جهان، محصول کوشش تسلّط خويش را بر طبيعت مستقر مي سازد 

 (13) «جمعي بشر است که در طي قرون و اعصار روي هم انباشته شده و تکامل يافته است.

  

آنچه در مورد تاريخ پيدايش فلسفه گفته مي شود نيز مؤيّد اعتقاد فيلسوفان در مورد برد وسيع ذهن و انديشه مستقل 

 :آدمي است

  

 لحاظ اين از که است مسائل از رشته يک دارد، در ميان همه ي مجهوالتي که انسان آرزوي دست يافتن به آنها را »

 رمز و جهان امور عمومي جريان و عالم کلي نظام به مربوط مسائل همان آنها و دارد قرار اهميت اول ي درجه در
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خواه برنيايد، نمي تواند از کاوش و فعاليت فکري درباره ي تي و راز دهر ميباشد. انسان خواه از عهده برآيد و هس

آغاز و انجام جهان، مبدأ و غايت هستي، حدوث و قدم، وحدت و کثرت، متناهي و نامتناهي، علت و معلول، واجب 

و ممکن و آنچه از اين قبيل است خودداري کند؛ و همين خواهش فطري است که فلسفه را براي بشر به وجود آورده 

ت. فلسفه سراپاي هستي را جوالنگاه فکر بشر قرار مي دهد و عقل و فکر انسان را بر روي بال و پر خود مي اس

نشاند و به سوي عوالمي که منتهاي آرزو و غايت اشتياق انسان، سير درآن عوالم است، پرواز مي دهد. تاريخ فلسفه 

معين و يا يک منطقه و مکان معين را به عنوان مبدأ و با تاريخ فکر بشر توأم است، لهذا نمي توان يک قرن و زمان 

منشأ اصلي پيدايش فلسفه در روي زمين معرفي کرد بشر به حکم خواهش فطري خويش، هر وقت و در هر جا که 

 (11) «مجال و فرصتي براي تفکر پيدا کرده است، از اظهار نظر درباره ي نظام کلي عالم خود داري نکرده است.

  

علي رغم اعتراف فلسفه به طاقت و توان محدود بشري، اين امر موجب آن نيست که فيلسوفان براي جوالن بنابراين، 

انديشه و فکر مستقل بشري مرز و حريمي قائل شوند و ورود انديشه آدمي را به پارهاي از عرصه ها و حوزه ها 

 (14) روا ندانند.

 توضيح يآدم مستقل انديشه توانايي و برد از تلقي و ديدگاه ناي ي درباره را عترت و قرآن موضع بعدي، ما در فصل 

 .داد خواهيم

  

  

  

 نقد فلسفه از منظر قرآن و عترت؛ چرا؟

  

شکي نيست که انسانها از آغاز خلقت تا پايان جهان پيوسته نيازمند هدايت الهي اند و نمي توانند فارغ از اين هدايت، 

 عنيي انسان اولين به اللهي خليفة آغاز خلقت همراه با اعطاي مقام نبوت ودر صراط مستقيم حرکت کنند اساساً 

 .گيرد برعهده را خويش فرزندان و نسل هدايت وي تا است، بوده( السالم عليه) آدم حضرت

  
و اذقال ربک للمالئکة انی جاعل فی )) پيرامون آيه «کمال الدين و تمام النعمة» ي کتاب شيخ صدوق)ره( در مقدمه

خداوند پيش از خليقه ]آفرينش[ سخن از خليفه ميگويد و اين دليل بر آن است که »مي نويسد:  ((االرض خلیفة

حکمت در خليفه ]و تعيين فردي به عنوان نبي و پيامبر و جانشين خداوند[ مهم تر از خليفه و آفرينش است و خداوند 
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مقدم نمود و اين تصديق اين سخن امام صادق )عليه السالم( به دليل حکيم بودنش، اهم ]خليفه[ را بر اعم ]خليفه[ 

 ؛«حجت خداوند پيش از خلق، همراه خلق و پس از خلق است»است که فرمود: 

  

 (13) «اگر خداوند مردم را بدون خليفه و حجت رها مي کرد، آنان را در معرض تباهي قرار مي داد.

پس از آدم )عليه السالم( نيز زمين هيچگاه از حجّت الهي خالي نبوده است و پيوسته انبيا و رسوالن الهي در کار 

تبشير و انذار انسانها بودند، تا آن که نوبت به خاتم انبياء حضرت محمد بن عبداهلل)عليه السالم(( ميرسد. با بعثت 

ب هدايت الهي و حضور حجت خداوند در زمين بسته نمي شود. رسول ايشان، اگر چه نبوت پايان مييابد، اما هرگز با

گرامي خداوند )صلوات اهلل عليه و آله( به دستور الهي، امر هدايت پس از خويش را در حديثي که شيعه و سني آن 

 و عترتی ))انی تارك فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب اهللرا روايت کرده اند، چنين بيان فرمودند: 

 (12) اهل بیتی فانهما لن تفترقا حتی یردا علیّ الحوض((

  

  

من دو گوهر گران سنگ در ميان شما به امانت مي گذارم و تا آنگاه که به اين دو چنگ زنيد و از آنها اطاعت کنيد، 

نخواهند شد تا آن که در از گمراهي در امان هستيد: قرآن و عترتم ـ اهلبيت )عليهم السالم( ـ اين دو از هم جدا 

 .قيامت در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند

  

بر اساس روايت فوق، همه ي مسلمين موظف به تمسک به قرآن و عترت در امر معرفت و هدايت فردي و اجتماعي 

و شان هستند و هرگز نمي توانند هدايت را خارج از اين دو بجويند. همه ي حرکت ها و سکون ها، مخالفت ها 

موافقت ها، توالها و تبراها، بايدها، نبايدها و... بايد با استناد به اين دو منبع صورت پذيرد و مؤمن بايد از منظر اين 

 .دو به عالم بنگرد و موضع و موقف خود را در برابر رويدادها تعين نمايد

  

اين  نيم، جز با استناد به هدايت هاياگر قرار بر اين است که دربارهي فلسفه سخن بگوييم و موافقت و يا مخالفت ک

 (15) دو ثقل، منبع و مأخذ ديگري نداريم.
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 :پی نوشت ها

 «جبهه ی تاریخی عالمان شیعی در برابر فلسفه»ر.ك. به همین کتاب؛ بخش  -1

، که ناظر به رد نظریه فلسفی قدم «خداوند عالم را خلق نمود اما نه از موادی ازلی»مانند این روایت از امام علی علیه السالم که   -2

 .عالم است

 .31حسینی طهرانی، سید محمد حسین؛ مهر تابان/  -3

 .مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسالمی )منطق، فلسفه(، بخش فلسفه، درس اول  -4

 .همان  -1

 .413شرح حسن ملکشاهی/، ترجمهی و السیاسةالمدنیة فارابی، ابونصرذ،  -1

 .414همان/ -1

 .همان -1

 .2/91ابراهیمی دینانی، غالمحسین، ماجرای فکری فلسفی در جهان اسالم   -9

 .9ـ11مطهری، مرتضی، انسان و ایمان   -11
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 (قسمت سوم) نقد عرفان و فلسفه رايج

  

  
 «اصفهانیآیت اهلل سید جعفر موسوی »

  

  

  

  جرأت فالسفه در تکلم پیرامون ذات خدای تعالی  

  

ون اند پيرامترين ايرادي که به فالسفه وارد است اين که: چگونه به خود اجازه و جرأت داده شايد بتوان گفت مهم

بشري ـ که بارها چون علم و قدرت و اراده و... با فکر ناقص  ذات و کنه و حقيقت و کيفيت ذات و صفات الهي هم

آن گروه از فالسفه که خود را اند ـ سخناني موهوم و متضاد و مخالف با وحي و عقل بگويند؟ خصوصاً اعتراف کرده

دانند. با توجه به نهي صريح از تفکر و تکلم پيرامون ذات و بيت)عليهم السالم( ميمسلمان و شيعه و پيرو مکتب اهل

اسفار  6به عنوان مثال مالصدرا در جلد .ر و مکرر ديني گذشته از منبع عقليصفات خداي تعالي در مدارک معتب

فهو کل الوجود کما  ! ...ي موجودات استي اشياء و همهگويد: واجب الوجود )خداي تعالي( همهمي 113ي صفحه

 !است هستي( او حقيقت) او يهمه که گونه همان است هستي يهمه تعالي خداي پس: يعني أنّ کلّه الوجود

  

نهاية  335 صفحه در جمله از نموده تأييد و تکرار را مالصدرا سخن همين بارها الحکمة نهاية ي طباطبايي درعالمه

 زاءاج و ماهيّت که است وجودي عين( تعالي خداي) واجب حقيقت شد روشن گذشته هاي فصل در: گويدمي الحکمة

 !است محض هستي( خداوند) واجب پس ندارد عدمي

 .ها جزء مسلّمات استاين گفتار ـ که خدا عين وجود است ـ بارها در کلمات فالسفه ذکر شده و نزد بسياري از آن

 !گويد يا شرع؟ آيا عقل چنين مي حال بايد ديد دليل اين گفتار چيست؟

  

 «تممنوع اس خداوند عقالً و شرعاً تفکر و تکلم پیرامون ذات»

  

اصل سخن گفتن پيرامون کنه و حقيقت ذات پروردگار متعال  مذکور بايد عرض کنيم اساساًما قبل از بررسي سخن 

ممنوع است مگر به آن مقدار که عقل سليم و صريح درک کند يا خود حق متعال توسط انبياء و عقالً و شرعاً 

 .اوصيائشان)عليهم السالم( ـ به نقل معتبر ـ بيان کرده باشد
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 زيرا ـ مخلوقم خود اوالً ي درک و شناخت هستم وليگويد من وسيلهعقل سليم مي :قلیاما توضیح ممنوعیت ع

 محيط وا. کنم پيدا علمي ياحاطه خالقم به نسبت ندارد معني پس ـ است آفريده مرا خالقي و هستم عدم به مسبوق

شوم و اين تناقص مي او بر محيط کنم، درک را او و کنم پيدا احاطه او بر من اگر و است من خالق چون است من بر

 .کنمفهمم که او را درک نميو تضاد است و باطل عالوه بر اين که بالوجدان مي

من نسبت به بسياري از مخلوقات مثل خودم درک و شناخت ندارم از جمله حقيقت خودم و روح و رؤيا و  ثانیاً 

ي علمي داشته و او را به خالق جهان هستي احاطهبسياري از مخلوقات ديگر. آن وقت چگونه امکان دارد نسبت 

 !درک نمايم؟

 .دانم او هست و حقيقت دارد و نبايد داراي صفات مخلوق باشد جز اين که مي

  

  

 :توضیح مطلب

  

دليل  اند ولي ايناي به نام فيلسوف و دانشمند پيرامون حقيقت عقل و روح و خدا و... سخناني گفتهدرست است عده

ها پيرامون اين امور با يکديگر اختالف ها حقيقت را درک کرده باشند به اين جهت است که سخنان آنکه آن شودنمي

فاحش داشته در حالي که حقيقت هر چيز يک مطلب بيشتر نيست و دليل قاطع و قانع کننده هم بر سخنان خويش 

 .اند چرا که اگر اين دليل بود اختالف معني نداشتاقامه نکرده

  

کند: بزرگان تصريح مي 115ي اسفار صفحه 17الب توجه اين که: مالصدرا که سر آمد فالسفه متأخر است در جلد ج

  !بشر از درک حقايق آسماني و زميني )طبيعيات( ناتوانند

چون  اما خود او و غير او از فالسفه متأسفانه در اسفار و غير آن در امور مختلف از موضوعات ماوراء طبيعت هم

 کنند که گويا خود خدا مستقيم ذات و صفات باري تعالي و معاد و روح و عقل و... چنان فرورفته و قلم فرسايي مي

 !ها را مطلع کرده استها ارتباط برقرار نموده و آنبا آن

پس  دراصمال ي حقيقت علم الهي که از صفات ذات الهي است و سخن پيرامون آن يعني تکلم در ذات الهي،مثالً درباره 

من اين اقوال و سخنان را بررسي کرده و ايرادات »گويد: از نقل هفت نظر از فالسفه راجع به حقيقت علم الهي مي

 کنم و حقّي را که از سوي خداي عزيز وهّاب بر من وارد شده ـ پيرامون علم الهي ـ ذکر مي ها را بيان ميآن

 (1«)کنم!!
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گويي مالصدرا را در اين سخن و امثال آن ـ که مکرر از او صادر شده ـ با  تناقضاهل فضل و انصاف دقت کنند و 

 .( مشاهده کنند و عبرت بگيرند4نقل کرديم مبني بر عجز بزرگان بشر از درک طبيعيّات) سخني که از خود او قبالً

  

کنید به طور قاطع پیرامون  طور جرأت می اگر شما از درك طبیعیات عاجزید هر چند از بزرگان علمی باشید چه 

 !!طبیعی سخن بگویید؟امور متعدد ماوراء 

   

 : گويد مي گشته، روز علوم در عظيمي تحوالت موجب او نظريات که آلماني مشهور دانشمند آلبرت انشتین

 عقل با ما که چيزي ترين جزيي هر در که است انتهايي و حد بي اعالي جوهر تکريم من مذهب»

 «.کند کنيم تجلّي مي ک ميدر خود ضعيف و ناچيز
 

اي باالتر از خيال و قياس و گمان کنم همين علم و يقين به وجود يک نيروي عاقله چه که من از خدا تصور ميآن

 !و وهم است که در دنياي بيرون از فهم ما مشهود است

  

ها مالترين ج ها و خيره کنندهباالترين کمالچيزي وجود دارد که ممکن نيست ما به کنه آن پي ببريم! و به صورت 

ترين صور اين جمال و کمال قادر  ترين و ساده کند و حال آن که استعدادهاي ما جز به درک مقدماتيتجلّي مي

 (3«)نيستند.

  

مريکا آ ـ دکتر در فلسفه از دانشگاه کلمبيا نيويورک و عضو انجمن ژئوفيزيک و انجمن زمين شناسان وان. یو. اولت 

 گويد:ـ مي

در عصر حاضر علم وسعت يافته و بسياري از موضوعات با اصول علمي تحت مطالعه قرار دارد. »

ه چنان کتوان مستقيماً با اصول علمي تحت مطالعه قرار داد! زيرا همرا نمي اعتقاد به وجود خدا ولي

تواند آن را تعريف و  بشر نميي محدود دانيم، خدا نيروي مادي و محدود نيست و فکر تجربه مي

 (2تحديد کند ايمان و اعتقاد به هستي خدا، يک کار قلبي است.)
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 گويد: فال ماريون ـ دانشمند فلکي ـ مي

رويم اما اين عمل عضالني چيست؟ هيچکس آن  کنيم اما همين فکر چيست؟ و راه مي ما فکر مي»

ها را نتوانيد جواب مجهوالت سؤال کنم و شما هيچ يک از آنتوانم ده سال از  داند ... من مي را نمي

 «.داد

  
 

 گويد: ويليام جمس از دانشمندان طبيعي مي

 (5«)چون قطره است ولي جهل ما يک درياي عظيم! علم ما هم»

 ...و

  

ي ماداين دانشمندان بزرگ با اين صراحت و شجاعت از جهالت و ناداني خويش حتي پيرامون طبيعت محسوس و 

ي امور ماوراء دهند و درباره گويند آن وقت چگونه مالصدرا و ساير فالسفه و عرفا به خود جرأت مي سخن مي

 !گويند؟ طور قاطع اما مهمل و متضاد به نام دليل عقلي! سخن مي چون ذات و صفات باري تعالي به طبيعت هم

  

 .کند کيفيت و ذات و صفات باري تعالي اظهار عجز ميعقل به طور قاطع و صريح از درک کنه و  :ی سخننتیجه

  
 

 

 

 

----------------------------------- 

 :هانوشتپی 

 153صفحه  6اسفار جلد  -1

 115اسفار صفحه  7جلد  -4

 144ي لينکن بارنت صفحه جهان و انشتين نوشته -3

 433اثبات وجود خدا صفحه  -2

 459آفريدگار جهان صفحه  -5
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 گریی صوفیپیشینه

 

 

 «عباس جاللي»
  

  

گري  در عصر رسول اکرم )صلي اهلل عليه وآله و سلم( نه تنها نام و نشاني از صوفي و افکار و مرام و مسلک صوفي  

خط بطالن کشيده کشي و انزواگري،  بر رياضت(1) «في االسالم ال رُهبانية» وجود نداشته بلکه آن حضرت با شعار

پس از رحلت آن بزرگوار به دلیل محروم شدن مردم . مسؤليّت معرفي نموده است و اسالم را دين جهاد و تالش و

های نادرست و غیراسالمی میان مسلمانان راه  از نور والیت و انحراف مسیر خالفت، رفته رفته افکار و اندیشه

 ع به افراط و زیادهای زاهدنما شد که در زهد و ترك دنیا و گریز از اجتمایافت که این خود سبب پدید آمدن عده

روی کشیده شدند و در اوائل قرن دوم هجری ابراز وجود نموده و به تدریج آداب و رسومی برای خود ایجاد و 

 .ای از سایر مسلمانان جدا کردندتر، راه خود را به گونه نام صوفی بر خویش نهادند و به عبارتی روشن

 

توجهي و عدم شناخت صحيح آن، بر آن تأکيد فراوان شده در اثر بي رغبتي به دنيا که در آيات و رواياتزهد و بي

ي از ايگر شود چنان که نمونه هاي نامطلوبي جلوهروي انجاميده و به صورت رياضت توانست به افراط و زياده مي

 مانعث معروف سرگذشت در( السالم عليه)اميرمؤمنان  و( سلم و وآله عليه اهلل صلي) آن را در زمان حيات نبيّ اکرم

 قرار بزرگواران اين اعتراض و نکوهش مورد شدت به شده ياد افراد که داريم سراغ زياد بن عاصم و مظعون بن

 .افکندند رياضت يخِرقه و گرفته

  

حتي با نگاهي گذرا به حاالت صوفيان اوليّه نظير: حسن بصري، فُضيل بن عياض، محمد بن واسع، مالک بن دينار،  

حلية االولياء و » رسانند در کتبي چونسُفيان ثوري که رسماً صوفي شناخته شده و صوفيان سندِ خرقه به آنان مي

 يراندند و از نظر فکرو انديشه به صوفبينيم صوفيان اوليّه سخن از بهشت و جهنم بر زبان ميمي «...طبقات شعراني و

اند با اين که بنا به روايت منقول از امام صادق)عليه . شباهتي نداشتههايي چون بايزيد و حالّج و شِبْلي و مولوي و..

رح گري به معناي رايج آن با طالسالم( ، ابوهاشم کوفي نخستين کسي است که نام صوفي بر خود نهاد ولي صوفي

ي و سپس از دوران ذوالنون مصر...« حلول و اتّحاد و جذبه و سقوط تکليف و دَم زدن از عشق »موضوعاتي چون 

وان از الهي ت بايزيد بسطامي آغاز شد. رموز و اسرار طريقت تصوّف در کتب و نوشتارهاي فراواني تبيين شده که مي
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، احمد و محمد غزالي به ويژه عين القضاة همداني هايهاي عطّار نيشابوري، آثار سنايي، نوشتهنامه و ديگر سروده

ي، کتب خواجه عبداهلل انصاري، تأليفات سُهروردي، روزبهان شيرازي، قُشيري الدين کبرآثار نجم« احياء العلوم»کتاب 

ه عنوان بهاي ابن عربي عربي که خود را خاتم االولياء دانسته، افزون بر نوشتهها مُرشد و پير و صوفي ديگر،  و ده

 .فرهنگ مکتوب صوفيان نام برد

  

 هاي لي صاحبان قدرت و ثروت، تصوّف را به صورت قطبهاي ماحمايت سياسي فرمانروايان و موقوفات و کمک

الدين سُهروردي شيخ المشايخ صوفيّه به جا که برخي از سران صوفي نظير شيخ شهابقدرت و ثروت درآورد تا آن

ي وقت به دربار پادشاهان سلجوقي آمد و شد داشتند و پادشاهان به دليل ميدان عنوان واسطه و سفير از سوي خليفه

يع از ي تشگري تنها حوزه پوشيدند و در اين توفانِ صوفي ن به صوفيان و جلب حمايت آنان، خود نيز خرقه ميداد

 .درامان مانده بودي تصوّف، رخنه

   

 هاي خستگيتالشبيت در برابر تصوّف، ي تشيع و مکتب اهلعلماي شيعه در جهت حراست و حفاظت از حوزه

ي صوفيان، شيعيان تا قرن هفتم در اين وادي پر ماجرا وارد نشده با وجود تبليغات گستردهاند و ناپذيري انجام داده

ع موضو« نهج الحق»ي حلّي)ره( در کتاب جا که عالّمهبودند و در جايي نيز چنين گرايشي ديده نشده است. تا آن

ي از عرفاي قرن هشتم در آغاز کتاب سنّت شمرده و سيد حيدر آمُلي صوفيّه را از مذهب اهلحلول و اتّحاد و جذبه

 .ي تسنّن دانسته استتصوّف را تا قرن هفتم، نشانه« جامع االسرار»

  

ي اسالمي و ديگر جوامع رخ نمود و حوادث و هاي فکري و اجتماعي بود که در جامعه اين مسلک يکي از پديده

 .دهايي به وجود آورد و تاريخ پر عبرتي را به خود اختصاص داجريان

  

 و اختياري فقرِ عالمت هندوها، جمع در است رايج هاآن ميان و تبديل صوفيان شعار به امروزه که خِرقه پوشی 

اند رفتهوان شعارشان از رهبانيّت گعن به را پشمینه پوشی و رسيده صوفيان ارث به که بوده کشي رياضت و انزواگري

از اصطالحات ساختگي صوفيّه است. صوفيان در ستايش و بزرگ و الفاظي چون قطب و پير و مُرشد و امثال آن 

کنند و با گستاخي و جسارت خاصي اوصافي فراتر از تصور، براي روي ميجلوه دادن سران خود بيش از حد زياده

ایّاك نعبد و ایّاك » يبينند و هرگاه جملهها پير و مُرشد و قطب خود را خداي مجسّم ميتراشند. آن آنان مي

کنند که مريد آورند و از او چنان به عظمت ياد ميآورند، قطب و مُرشد خويش را در نظر ميرا بر زبان مي «نستعین
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شود، تسليم وي نمايد و دستور مُرشد را هر چند گناه و اي که تسليم غسّال ميو سالک بايد خود را نظير مرده

 .گونه اعتراضي نداشته باشدم داده و حق هيچچون و چرا و با کمال رضا و رغبت انجامعصيت باشد بي

در سالک پس از گذراندن منازل و مقامات و از بين بردن تشخّص و تعيّن فردي، ي بسياري از صوفيّه، بنا به عقيده

ه کند بشود، سپس خدا در او تجلّي ميفاني ميجا که در حق، گردد تا آنها و صفات الهي فاني و مستغرق مي نام

 .يکپارچه خداست« نعوذباهلل»او نيست بلکه اي که از خود فاني گشته و ديگر او، هگون

   

ي جهان تشيّع نظير شيخ مفيد، شيخ طوسي، عالّمه حلّي، ها انديشمندان بزرگ و برجستهگوييدر پاسخ به اين ياوه

اعلی اهلل »و بزرگان مقدّس اردبيلي، شيخ بهايي، محقق صاحب قوانين، مجلسي، محدث قمي و ديگر اوتاد

هاي بارز و درخشاني که در اين زمينه داد سخن داده اند. از جمله چهرهاي زدهدست به تأليف کتب ارزنده «مقامهم

وي  است.« وسائل الشيعه»سنگِ ي بزرگ محمد بن حسن حُرّ عامِلي)ره( از مفاخر تشيّع و صاحب کتاب گرانعالّمه

هاي واهي اين مرام و مسلکِ ساختگي خط بطالن  بر آموزه «فی الرد علی الصوفیّهرسالة االثنی عشریه » در کتاب

شکن عقلي و نقلي آن را از پايه و اساس مردود دانسته است که شما خوانندگان گرامي را  کشيده و با براهين دندان

 .طلبيم در اين خصوص به داوري مي

  

  

  
 

 

 

 

 
 

   

-------------------------------- 

 ت ها: نوشپی

 .نشيني و انزوا در اسالم جايي نداردگوشه -1
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 عرفان دروغین

 «رضـا قربانيـان»

 بگذار بیفتد وببیند سزای خویش                 رودراه می چندین چراغ دارد بی

السالم( وعرفان حقيقي، مکتب قالبي عرفان دروغين و البيت)عليهم متأسفانه در مقابل قرآن و عترت و مکتب اهل 

گيرد و معجون هاي ايران سرچشمه مي هاي هند و مسيحيان يونان و زرتشتيتصوّف به وجود آمد که از بودايي

هاي مختلف فلسفي که با تمـام کتـب آسمـاني و اديـان الهي و آييـن مقـدس اسالم منافـات عجيبي است از مکتب

افرادي » مکتـب استعماري و استحماري که به دست خلفاي اموي و عبّاسي گسترش يافت و بدين وسيله دارد، يـک

گويي تراشيدند تا بتوانند با ائمه طاهرين)عليهم السالم( معارضه کنند و علم و زهد و را به نام زهد وعبادت و غيب

گري و متصوّفه به خاطر اسالم مرام صوفي لذا در طول تاريخ (1«)بيت را در نظر مردم کوچک کنندکماالت اهل

هاي قدرت ها ودشمني آنان با شيعه و توطئه عليه اسالم و تعمّد در تخريب دين، پيوسته مورد حمايت و تأييد حکومت

( و در زمان امام صادق)عليه السالم( رواج بيشتري 4عباس بوده است)اميه و بنيضدّ اسالمي ظاهراً اسالمي مانند بني

م( ي با عظمت امام صادق)عليه السالتقوا در برابر دانشگاه يا حوزه علميها کرد و زاهدنمايان يا درويش مسلکان بيپيد

ري باشد و افراد بسياهاي جامعه باز مي، دکّان باز نموده که تا به امروز اين دکّان با عناوين مختلف به روي ساده لوح

 .اندرف گرديدهاز خواص و عوام جامعه به اين وسيله منح

مآبي تحت نفوذ استعمارگران شيطان صفت در بين هايي فريبنده و مقدّسالبيت با لباساي از مخالفين اهلعده 

مسلمانان رخنه کرده و با خلط نمودن تصوّف و عرفان واقعي و اسالمي و تطبيق دادن افکار انحرافي و الحادي خود 

ها جعل احاديث، توسط افرادي ناپاک به نام اَقطاب که درباره بعضي از آنبا برخي از منابع اسالمي و ظاهرسازي و 

توقيع لعن رسيده، درصدد منحرف نمودن ماهيت دين و انحراف مسلمانان از صراط مستقيم برآمدند که با شعار صلح 

و چون « شوديع و اديان باطل ميوقتي حقايق آشکار شد، شرا( »3).«اِذا ظَهَرَتِ الحَقایِقُ بَطَلَتِ الشَّرایِعُ» کل و شعار

اي و ديگر نبايد مقيد به شرع و دين بود بدين وسيله در مقابل احکام صريح به عشق واصل شدي به حقيقت رسيده

قابلِ گيري نمودند، در مالبيت)عليهم السالم( و سپس در برابر مراجع تقليد و فقهاي شيعه موضعقرآن و مکتب اهل

اري، با بندوبلم کردند و در برابرمسجد خانقاه به وجود آوردند و با ترويج کف و رقص و بيعلماي شيعه اقطاب را عَ
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شرمي به اعتراض و دعا و مناجات و گريه و عزاداري به مبارزه پرداختند و به هر حال از روز نخست با کمال بي

فتند تا مردم را از اصل دين و امامت و اي را به کار گر هاي عوام فريبانهرويارويي با امامان شيعه برخاسته و روش

ي ناجوانمردانه واليت جدا سازند و با تأسف فروان، بسياري را فريب دادند و به نام دين و زهد و عرفان به مبارزه

 .عليه دين و واليت پرداختند

 ياد مکر با فلک حقّه باز کرد                صوفي نهاد دام و سر حقّه باز کرد

يکي از سردمداران مکتب تصوف است روزي در مسجد الحرام، امام صادق)عليه السالم( را با لباسي  سفيان ثوري 

با ارزش و خوب مشاهده نمود که با عوام فريبي خاص نزديک رفت و با گستاخي گفت: به خدا قسم لباسي را که 

ا نپوشيدند، آن حضرت نيز پس از يک از پدرانت همانندش راي نه جدّت ـ رسول خدا ـ و نه علي و نه هيچپوشيده

شکن و منطقي به آن زاهدنماي رياکار، دست او را گرفت و لباس خود را عقب زد و لباس زيرينش را پاسخ دندان

که زبر و خشن بود نشان داد، سپس با گرفتن و باالزدن قسمتي از لباس سفيان ثوري که زبر و خشن بود، لباس 

نرم و لطيف و قيمتي بود نمايان کرد، آن گاه فرمود: اين لباس رُو را تو براي مردم  زيرين آن مکّار روبه صفت را که

 .اي و لباس زيرين را که مخفي است براي راحتي و تن پروريـ عوام فريبي ـ پوشيده

 خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان               غش باشدنقد صوفي نه همه صافي و بي

 روي شود آن که در او غش باشدتا سيه              ي آتش باشدهاي بسا خرقه که شايست

گروهي از همين رياکاران صوفي نيز در خراسان مقابل حضرت علي بن موسي الرّضا)عليه السالم( ايستاده و نسبت  

دم اف مربه واليتعهدي و زندگي آن امام معصوم اعتراض نمودند و بدين وسيله با زاهدنمايي به فريب دادن و انحر

 .پرداختند

 پوشد لباس ميش راطمع گرگي نمي بي           نماي جو فروشي را نخور گول هر گندم

الخطاب گويد: با امام هادي)عليه السالم( در مسجد النّبي)صلي اهلل عليه و آله و سلم( بودم محمد بن حسين بن ابي 

ها ابوهاشم جعفري نيز حضور پيدا کرد و او مردي آناي از اصحاب آن حضرت به خدمتش رسيدند و در بين که عده

سخنور و در نزد امام هادي)عليه السالم( داراي احترام و منزلت وااليي بود، طولي نکشيد که جماعتي از صوفيه وارد 
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 نمودند، دراين موقع امام« ال اله اال اهلل»اي نشستند و شروع به گفتن اي به شکل دايرهمسجد شدند و در گوشه

ي دين ي مبانها هم پيمانان شياطين و ويران کنندهکار توجه نکنيد، اينهادي)عليه السالم( فرمود: به اين مردم فريب

داري را وسيله شکار کننـد و شب زنـدهطلبي و خوشگذراني، خود را زاهد قلمـداد ميها براي راحتهستند، اين

ها گذرانند تا مردمان خر صفت را پاالن نهند و از آنرسنگي مياند و عمري را با تظاهر به گحيوانات قرار داده

يزه آن کنند مگر به انگگويند مگر براي آن که مردم را فريب دهند، کم خوراکي نمينمي« ال اله اال اهلل»سواري گيرند، 

شوند تا آنان را به يکه قدح را پر کنند و دل مردمان احمق را بربايند، با مردم از در دوستي و اظهار محبت وارد م

خواني و غنا، آنان را جز سُفها و افراد نادان پيروي ها آوازهزني است و ذکر آنها رقص و کفچاه اندازند، وِرد آن

ها يا مردگان آنان برود چنان باشد که مند نشوند، هر کس به زيارت يکي از زندهها عقيدهنکنند و جز احمقان بدان

پرستان رفته باشد هر کس به يکي از آنان کمک نمايد، همانند کسي باشد که يزيد و معاويه و به زيارت شيطان و بت

ابوسفيان را ياري کرده است. در اين هنگام يکي از اصحاب از آن حضرت پرسيد: اگر چه به حقوق شما اعتراف 

ور کن! کسي که به حقوق ما اقرار ( پس امام به حالت غضب به او نگاه نمود و فرمود: اين فکر را از خود د2نمايند؟)

يه ترين گروه صوفيه هستند و فِرق صوفها پستداني اينشود، مگر نمي  و اعتراف داشته باشد نسبت به ما عاق نمي

توان نصاري و يهود ها را مي ها مغاير با راه و رسم ما است و آنباشند و راه و رسم آنهمگي از گروه مخالف ما مي 

دهند در صورتي که خداوند ها هستند که در خاموش ساختن نور خدا کوشش به خرج مي نهاد. هم اين اين امت نام

اِن هُم اِالّ نَصاری وَ مجُوسُ » سرانجام نور خود را به حدّ کمال خواهد رسانيد هر چند به کام کافران تلخ و ناگوارا آيد

 (.5« )فاءِ نُورِاهللِ وَاهللُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوکَرِهَ الکافِرُونَهذِهِ االُمَّةِ أُولئِکَ الَّذینَ یُجَهِّدونَ فی اِط

( و در اين بين بدترين عداوت و دشمني، 6اند)آري دشمنان اسالم پيوسته درصدد خاموش نمودن نور خدا بوده 

ت ان بوده اسهاي خطرناک استعمار گرباشد که يکي از نقشهي با دين تحت پوشش دين و به نام مذهب مي مبارزه

و از اين جهت صوفيان در خط مقدم اين جبهه قرار دارند زيرا در قالب اسالم و زهد و عرفان در بين مردم نفوذ کرده 

شمارد و اي را غلط نميصوفي هيچ عقيده»کننداطالع، اساس دين را منهدم ميلوح و بي و پس از جذب افراد ساده

طلبد و در نظرش اديان و مذاهب يکسانند شمارد و صلح کل ميت مي اختالف مذاهب را اختالف در رنگ و صور

ه، صمد و صنم خانپرستي يکسان است و کعبه و بت و براي هيچ يک ترجيحي قايل نيست يعني ديانت اسالم با بت

مين بر ه( . 7« )يکي است و صوفي پخته ميل ندارد خود را به زنجيرهاي قوانين شرع و آداب و عادات مقيد سازد

د کننهايي هستند که به نام حکومت اسالمي اهداف شيطاني خود را تعقيب مياساس هميشه مورد حمايت حکومت
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عباس که کامالً ضدّاسالم بودند و دليل آن هم خيلي روشن است زيرا براي سرگرم اميه و بنيهاي بنيمانند حکومت 

نما و مدعيان زهد و عرفان را در اختيار د تعدادي مسلماننمودن مردم و توجيه آنان که ما حاکم اسالمي هستيم باي

ه بود ي صوفي ي سرطاني به جان مسلمانان افتاد همين فرقهداشته باشند، لذا آفت بزرگ و خطرناکي که مانند غدّه

نيا به نام د که با اعتقاد به تکثّرگرايي يا پلوراليسم، افراد بسياري را به دام شيطاني خود انداختند و هيچ مکتبي در

تواند برود و هر چه دلش گري را رواج نداده که معتقدند انسان هر راهي را ميقيدي و الاباليدين مانند صوفيّه بي

با شعار نظم نوين جهاني و از دوران  1939ها از سال ها حق است و ابن توطئهي راهخواست انجام دهد و همه

هاي مختلف از دين و نيز با شعارهايي مانند تسامح و تساهل و فرائت( به بعد تشديد گرديد و امروز 5رنسانس)

 .دهند هاي خود ادامه ميهاي مستقيم به توطئه صراط 

 : پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( درباره صوفیه فرمود

رِوَ لَیسُوامِنّی وَ اِنَّهُم یَحلِقُونَ لِلذِّک الصُّوفِیَّةُ ال تَقُومُ السّاعَةُ عَلی اُمَّتی حتّی یَقُومَ قُومٌ مِن اُمَّتی اِسمُهُمُ»

 (.9)«یَرفَعُونَ اَصواتَهُم، یَظُنُّونَ اَنَّهُم عَلی طَریقَتی بَل هُم اَضَلُّ مِنَ الکُفّارِ وَ هُم اَهلُ النّارِ شَهیقُ الحِمارِ

اي از دين ها بهرهيزند، آنروز قيامت بر پا نشود مگر آن که قومي از امت من به نام صوفيه برخ» 

نمايند و گمان  زنند و صداهاي خود را بلند مي ها براي ذکر دور هم حلقه ميمن ندارند، و آن

ترند و آنان را صدايي مانند  کنند بر طريقه و راه من هستند. نه، بلکه آنان از کافران نيز گمراهمي

 «.صداي االغ است

 و نيز در حديثي ديگر فرمود: 

 «.أُولئِکَ یَلعَنُهُم مَالئِکَةُ السَّماءِ وَ االَرضِ» کنندها را فرشتگان زمين و آسمان لعنت مياين

 :امام جعفر صادق)عليه السالم( نيز در پاسخ به احمد بن محمد بزنطي که پيرامون ماهيت صوفيه سؤال کرد فرمود 

یُحشَرُ مَعَهُم و سَیَکُونُ اقوامٌ یَدَّعُونَ حُبَّنا و یَمیلُونَ بِهِم و اِنَّهُم اَعدائُنا فَمَن مالَ بِهِم فَهُوَمِنهُم و »

ا مِنهُ بُرَاءُ و اَنّیَتَشَبَّهُونّ بِهِم و یُلَقِّبُونَ اَنفُسَهُم بِلَقَبِهِم و یُأَوِّلُونَ اَقوالَهُم، اَال فَمَن مالَ اِلَیهِم فَلَیسَ مِنّا 

 (11)«انَ کَمَن جاهَدَ الکُفّارَ بَینَ یَدَی رَسُولِ اهللِ)صلی اهلل علیه و آله و سلمو مَن اَنکَرَهُم وَرَدَّ عَلَیهِم ک
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ها دشمنان ما هستند پس هر کس به آنان ميل پيدا کند از آنان است و با آنان نيز محشور خواهد اين»

ي مايل نشان مکنند و به ايشان نيز تشوند که ادّعاي محبت ما را مي شد و به زودي کساني پيدا مي

گذارند و سخنانشان را تأويل و دهند و خود را به ايشان تشبيه نموده و لقب آنان را بر خود مي

نمايند، بدان که هر کس به ايشان تمايل نشان دهد از ما نيست و ما از او بيزاريم و هر توجيه مي 

ار اهلل عليه و آله و سلم( با کفکس آنان را ردّ و انکار کند مانند کسي است که در حضور پيامبر)صلي 

 «. جهاد کرده باشد

باشند و با گستاخي و بي به هر حال اين گروه که به نام صوفي و درويش و قطب و گاهي عارف معروف مي 

دهند، از ناحيه پيامبر اکرم و ائمه اطهار)عليهم السالم( و علماء عاملين شرمي تمام خود را به اولياء خدا نسبت مي 

اند بلکه در روايات فراوان مورد تخطئه و مذمت شديد يا لعن واقع شده ( نه تنها هيچ گونه تأييدي نشده11)شيعه

ها و نيز شرکت در محافل و تشبّه به آنان به شدّت اند و از معاشرت يا مجالست با آنو از کفار بدتر شمرده شده

 (14مذمّت شده است.)

ن نکته الزم است که اين گروه هيچ نوع شباهتي به عرفاي واقعي و عرقان حقيقي بنابراين قبل از هر چيز توجه به اي 

البيت)عليهم السالم( داراي خصايصي و اسالمي و اولياء خدا ندارند و رهروان راه سير و سلوک معنوي و پيروان اهل

تربيت شده مکتب قرآن و عترت  ( زيرا عارف واقعي و13سازد) هستند که همواره آنان را از اين گونه افراد متمايز مي

پيوسته در ارتباط با خدا، خود را ملزم به عمل نسبت به احکام دين اسالم دانسته و هرگز شريعت را از طريقت جدا 

داند و از رهگذر تقوا حقيقي و مستمر و پايبندي نسبت به تمام مسايل ديني و پرهيز از هر نوع گناه و بدعتي به  نمي

ند در نمايد و هر چاخته و آيين سلوک را از سالکان الهي يعني معصومين)عليهم السالم( اتخاذ ميسير استکمالي پرد

د بلکه پيوسته بينبيني و خودنمايي نمي سلوک معنوي، پيش رفته باشد هرگز آن پيشرفت را براي خود مايه خودبزرگ

نفس خود هم هيچ احساس بزرگي و منيّت در برابر خدا خاضع و خاشع و در مقابل بندگان خدا نيز متواضع و در 

 .نخواهد داشت
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 ي خودي را در نيستي دريديمما پرده              تا چند در حجابيد اي صوفيان محجوب

 (14« )سِ و عِندَ نَفسِکَ شَرُّ النّاسکُن عِندَاهللِ خَیرُ النّاسِ و عِندَ النّاسِ واحِداً مِنَ النّا» 

گونه ادعا و يا سخني جز سخن خدا و قرآن و عترت ندارد و فخرفروشي يا زهدنمايي حقيقي هيچبا اين وصف سالک  

( و به همين جهت از مدعيان دروغين و 15«)اَفضَلُ الزُّهدِ اِخفاءُ الزُّهدِ»يا ادعاي فضل در وجود وي راه ندارد 

 .زار استتقوا بيمتظاهرين به سير و سلوک و عرفان، شديداً گريزان و از صوفي مسلکان بي

 تو فرعوني و اين دعوي خدايي است              کرامات تو گر در خودنمايي است

اي از لحظات اين ترين شرط وصول به مقصد اعلي در سير و سلوک عرفاني آن است که در هيچ لحظهاساسي» 

گونه امتياز ستي است، احساس هيچترين حرکت انساني در عالم هترين و پر معنيحرکت بزرگ که به طور يقين عالي

 (17( )هَلَکَ مَنِ ادَّعي()16) «و وصول و برتري ننمايد، آفت مهلک حرکت عرفاني همين است و بس

ا فَهُم الَنفُسِهِم مُتِّهِمُونَ و مِن اَعمالِهِم مُشفِقُونَ، اِذا زُکِّیَ اَحَدٌ مِنهُم خافَ مِمّا یُقالُ لَهُ: فَیَقُولُ اَنَ »

بِنَفسی مِن غَیری و رَبّی اَعلَمُ بی مِنّی بِنَفسی، اَللّهُمَّ ال تُواخِذنی بِما یَقُولُونَ و اجعَلنی اَفضَلَ  اَعلَمُ

 (15« )مِمّا یَظُنُّونَ و اغفِرلی ما الیَعلَمُونَ

اند )که مبادا مورد قبول خداوند واقع نشوند(،  سازند و از کردار خود بيمناکخويشتن را متهم مي»

گويد: من افتد و مياش گفته شده در هراس ميچه دربارهها ستوده شود، از آنگاه يکي از آنو هر

تر است، پروردگارا از ديگران نسبت به خود داناترم و پروردگارم نيز به اعمال من از خودم آگاه

هاني را که کنند قرار ده و گناچه گمان ميگويند محاکمه نفرما و مرا بهتر از آنچه ميمرا به آن

 «دانند بيامرزنمي

اند و از چشمه جوشان پس به طور خالصه کسانی که عرفان را از سرچشمه معصومین)علیهم السالم( اتّخاذ نموده 

اند هر چند از کرامات و تشرف و مکاشفه و ضمیری روشن و دید باطن برخوردارند اما هرگز عترت سقایت شده

کنند اهل هود و باطن بینی و امثال آن نیستند و آن کسانی هم که ادعا میاهل ادعا و اظهار تشرف و کشف و ش

 .باشندعرفان حقیقی نمی
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ا کند که کرامتي بروز پيدالبته گاهي ممکن است در بين علما و عرفاي حقيقي به خاطر ضرورتي يا به دليلي خاص،  

ند نفر فرمود: چحاج شيخ مجتبي لنکراني)ره( نقل ميمرحوم آيت اهلل متفاوت است، اين موضوع با ادعا داشتن کامالً 

اي از مسايل به منزل حاج شيخ احمد بن فهد حلّي)ره( صاحب کتاب شريف و ارزشمند از دانشمندان يهود جهت پاره

 نظير و متبحّر در عصر خود، صحبت نمايند پس هنگامي که به درب خانه رسيدندرفتند تا با آن فقيه کم« عدّة الدّاعي»

مطلع شدند که ايشان به مزرعه رفته لذا به طرف مزرعه حرکت کردند و او را در حالي که بيلي در دست داشت و 

 کننددهند و از شما نقل مي  مشغول زراعت بود مشاهده کردند، از او سؤال نمودند که حديثي را به شما نسبت مي

آن مطلع گرديم و آن حديث اين است که پيامبر)صلي اهلل ايم تا از خود شما شنيده و از صحت و سقم اکنون ما آمده

ها فرمود: آري اين حديث ( ابن فهد در پاسخ آن19«.)اِسرائيلعُلَماءُ اُمَّتيِ کَاَنبِياءِ بَني»عليه و آله و سلم( فرمود: 

ان دارد : چگونه امکباشند. آن گاه سؤال نمودنداسرائيل ميصحيح است و علماي امت پيامبر اسالم مانند انبياي بني

اسرائيل باشند در حالي که پيامبري مانند حضرت موسي)عليه السالم( از انبيا ي علماي اسالم مانند انبيا ي بني

اسرائيل بوده که وقتي عصا را رها کرد به اذن خدا اژدها شد، ابن فهد فرمود: اگر من اين بيل را رها کنم و اژدها بني

د؟ گفتند: آري، در همين هنگام بيلي که در دست داشت و به او تکيه نموده بود رها کرد شود، شما تصديق خواهيد کر

که به اذن خداوند اژدها گرديد سپس بدون ترس و اضطراب آن را گرفت و به حالت اول )بيل( در آمد! وقتي عصاي 

دانشمندان يهود با مشاهده اين ( 43«)خُذها وَ التَخَف»موسي)عليه السالم( اژدها گرديد از جانب خداوند خطاب شد 

اي که مقابل قبر حرّ)ره( بودند واقعه و کرامت از آن عالم جليل القدر مسلمان شدند و توسط آنان تمام مردم دهکده

 .نيز مسلمان گرديدند

خالص و ابنابراين بعد از پيامبران و ائمه اطهار و معصومين)عليهم السالم( افرادي هستند که در پرتو نور واليت و  

ايمان و در اثر ذکر و ياد حق که قُوت و قوّت جان آنان گشته تمام گرد و غبار از آئينه روح آنان زدوده شود و از 

نار دريا به هاي کاي گردند که بتوانند افراد تشنه و پويندگان حقيقت را دريابند و آنان را چون قايقبندگان شايسته

( 41«)مَثَلُ اَهلِ بَیتی کَمَثَلِ سَفینَةِ نُوحٍ مَن رَکِبَها نَجی وَ مَن تَخَلَّفَ عَنها غَرَقَ» هاي نجات، هدايت نمايندسوي کشتي

وَ ما بَرَحَ اهللُ ـ عَزَّت االؤُهُ ـ فِی البُرهَةِ وَ فی اَزمانِ : »و اين موضوع از حديث اميرالمومنين)عليه السالم( نيز که فرمود

شود، يعني در فواصل بين رسل مانند فاصله زماني بين حضرت موسي)عليه فاده ميبه خوبي است ...«الفَتَراتِ عِبادٌ

 (44« )بِمَنزِلَةِ االَدِلَّةِ فِی الفَلَواتِ» السالم( و حضرت عيسي)عليه السالم( که فترات است و در عصر غيبت نيز افرادي

دهند، افرادي نظير  ها نجات ميک و سنگالخهاي در تاريکي افراد را از مهالها و چراغ مانند راهنمايان در بيابان
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يز مانند بوده و ن« اهلَلُ اَکبَرُ»اي که گفته ذکر مرحوم ميرزا جواد ملکي تبريزي که نوعاً در حال ذکر بوده و آخرين کلمه

 رشده و بالفاصله بعد از قطع کالم به ذکمرحوم شيخ محمد حسين نجفي که نقل شده يک لحظه توجه از او قطع نمي

 :شده و آخرين کالم او نيز درآخر عمر اين بودهمشغول مي 

 کردآمد و از دور تماشا ميکاش مي       کردآن که دائم هوس سوختن ما مي

 باشند و ممکن است برخي از آناني حق که مانند کبريت احمر کمياب مي  به هر حال اين دسته از بندگان شايسته 

 ناشناخته باشند و از کنار آنان عبور نمايند ولي آنان را نشناسند، مانند جوي آبي مي تا آخر عمر براي مردم معمولي

اي که ( در اين صورت افراد تشنه43مانند که داخل آن جوي، آب جاري است و گياهاني نيز کنار آن روييده باشد)

ه راستي در جستجوي رفع برند و افرادي که بکنند از گياهان کنار جوي پي به جوي آب مياحساس تشنگي مي

آور اند و به دنبال آب و فضاي سر سبز و خرم و نشاطعطش هستند و از آب و هواي آلوده مشمئز و خسته شده

نزِلُ الصّالِحينَ تَ عِندَ ذِکرِ»برند، هاي فروان مي  باشند بدين وسيله با ديدن آن گياهان، به طرف آب رفته و بهرهمي

البيت)عليهم السالم( در بيــن صالح خدا که چون جوي آب متصل به چشمه زالل واليت اهل بندگان (42« )الرَّحمَة

باشند، با دستگيري از افراد داوطلب و عالقمند، به قدر تشنگي و لياقت مردم جـاري و مايــه حيـات ديگران مي 

گرد و غبار گناه و نافرماني خدا جلو بينايي  توفيقي نيز که( و افراد نااليق و بي 45سازند)مند مي افراد، آنان را بهره

( 46«.)ال تُعَلِّقُوا الجَواهِرَ في اَعناقِ الخَنازير»آنان را گرفته از مصاحبت و دستيابي به آنان محروم خواهند ماند 

 «.ها نسازيدهاي خوکي گردنبها را آويزهگوهرهاي گران»

 صبر کن تا گوهر شناس قابلي پيدا شود                     گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلي

  

قالَ النّبی)صلی اهلل علیه و آله و سلم( : اِذا اَحَبَّ اهللُ عَبداً مِن اُمَّتی قَذَفَ فی قُلُوبِ اَصفیائِهِ وَ اَرواحِ »

شَفاعَةٌ  هُ ثُمَّ طُوبی لَهُ وَلَهُ عِندَاهللِمَالئِکَتِهِ وَ سُکّانِ عَرشِهِ مَحَبَّتَهُ لِیُحِبُّوهُ فَذلِکَ المُحِبُّ حَقّاً طُوبی لَ

 (21« )یَومَ القیامَةِ

قالَ رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله و سلم( مَن اَرادَ اهللُ بِهِ خَیراً رَزَقَهُ خَلیالً  عَشَرِیَّةِ وَ فِی االِثنی»

 (45« )صالِحاً اِن نَسِیَ ذَکَرَهُ وَ اِن ذَکَرَهُ اَعانَهُ
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اکرم)صلي اهلل عليه و آله و سلم( فرمود: کسي را که خداوند بخواهد خير و نيکي به او عطا نبي »

چه گرداند که اگر فراموش کرد او را متذکر سازد و چنان اي را روزي وي ميکند، دوست شايسته

 .«متذکر بود او را ياري و کمک نمايد

  ------------------------ 

 :هانوشتپی

 

 .مراجعه فرمایید 211)نقل از مرحوم سید نعمت اهلل جزایری در انوار النّعمانیه( و نیز کتاب فلسفه شرق، ص 31حقیقه العرفان، ص به کتاب -1

هایی دایر گشت و پس از دوران نادرشاه که روی به انحطاط ها و خانقاهدر قرن چهارم و پنجم، تصوّف توسعه بیشتری یافت و سازمان  -2

شد توسعه یافت و بعداً به صورت آیین بهایی ها حمایت میی قاجاریه به کمک محمد علی باب که از طرف روسدر دورهگذاشت، مجدداً 

 (.شوند )به کتاب فلسفه شرق مراجعه شوداستقرار پیدا کرد تا امروز که به اشکال مختلف تقویت می

بیت)علیهم السالم( ، ی. )اقطاب صوفیه و عرفای منحرف از مکتب اهلو حقیقه العرفان نقل از مولو 111مثنوی، مقدمه دفتر پنجم، ص   -3

گویند ما با شریعت )مانند نماز و روزه ...( کاری نداریم بلکه رهبر شریعت و طریقت و حقیقت را در طول هم دانسته )نه در عرض هم( و می

 گاه وقتی به حقیقت واصل گشت دیگر تکلیف از اوبرسد آن باشیم و باید به دستـور ما عمـل شـود تا سالـک به مرحله حقیقتطریقت می

 (.شود، در این هنگام فرقی نیز بین مسجد و دیر و کلیسا نخواهد بود و باید همه ادیان را با یک چشم نگاه کردبرداشته می 

 کنندمیهر زمان خر مهره را با دُرّ برابر                   آه از دست صرّافان گوهر ناشناس   -4

 .11، ص2ـ سفینة البحار، ج  11ـ االثنی عشریه فی الّرد علی الصّوفیه، ص 112حدیقة الشیعه، ص  -1

که فعل مضارع جمع است « یُریدُونَ»( از کلمه 1)سوره صف، آیه « ریدُونَ لِیُطفِئُوا نُورَاهللِ بِاَفواهِهِم وَاهللُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوکَرِهَ الکافِرُونی» -1

باشند در شود تمام دشمنان اسالم )نه فقط گروه خاصی( پیوسته و به طور مستمر )نه فقط در زمان خاصی( درصدد مبارزه میعلوم میم

فایده است ارزش و بیی خدای متعال بی  ها در برابر ارادهی شیطانی آنصورتی که هرگز نخواهند توانست نور خدا را خاموش کنند و اراده

 .(12ی یس، آیه )سوره« اِذا اَراد َشَیئاً اَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ( »1ی قصص، آیه )سوره« ن نَمُنَّ عَلَی الَّذین استُضعِفُوا فی االَرضِ...وَ نُریدُاَ»

 .432، 421، 421، 111تاریخ تصوف در اسالم )دکتر قاسم غنی(، صص  -1

ها و تعصّبات نابجای کلیسای مسیحی بود که پس از در برابر زورگویینهضت فکری، فرهنگی بزرگ  (Renaissance) رنسانس  -1

ها حکومت مستبدانه کلیسا و کشتار و محاکمه و زندان دانشمندان، سرانجام پیروز شد و تحول عظیم فکری و فرهنگی در اروپا پدید آمد قرن

 .ها و روشنفکری فرنگی به وجود آمدکه همین جا پروتستان 
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 اِنَّ اَنکَرَ االَصواتِ»: قال الحسن بن محمد المعروف بالنظام النیشابوری فی تأویل قوله تعالی 43عشریه، صـ اثنی 11، ص2ار، جسفینة البح  -9

 .من تفسیره قالوا هو الصوفی« لَصَوتُ الحَمیرِ

 .311، ص 13البالغه خویی، ج ـ شرح نهج 114حدیقة الشیعه، ص -11

اند ی صوفیه جوالن داده و علیه روحانیت تبلیغ نمودهت شیعه تحت فشار و ضعف و پریشانی واقع شده، فرقههرگاه در طول تاریخ، روحانی -11

کنند مانند سید بن طاووس، األسف جهت تطهیر و تأیید خود، بعضی ازعلماء اعالم شیعه را به عنوان طرفداران خود مطرح میو در عین حال مع

ول، شیخ بهائی ... در صورتی که این، یک بهتان بزرگ و اهانت به علماء شیعه است )به کتاب منهاج ابن فهد حلّی، شهید ثانی، مجلسی ا

ی آنان فرموده است: و چندی در طریق مکالمات متفلسفین به تعلم و تفهم ، مراجعه شود( مرحوم فیض نیز درباره411، ص13البراعه، ج 

خدعونی نهبونی اخذونی غلبونی وعدونی کذبونی : یل ایشان دیدم فتمثلت بقول من قالهای متصوفه در اقاوپیمودم و یک چند بلند پروازی

 .فالی من اتظلم

 144نقل از کتاب االنصاف( و کتاب بشارات ص 114ده رساله للحکیم العارف الکامل الفاضل محمد محسن المشتهر بالفیض الکاشانی، ص)

بازی انداخته دو چیز است اول  سازی و حقهچه صوفیه را به این غلطموده است آنمالصدرا نیز در کتاب کسر االصنام در رد صوفیه فر»

شمارند  چه کرامت و خرق عادت میمجاهده و ریاضت بدون آن که علم به خدا و دیانت و کتب انبیاء و روز جزا داشته باشند، دوم وقوع آن

 (31)حقیقة العرفان، ص« مانند شعبده و حیله و فال و تطیّر

 کفـرهـا بنـهـاده انـدر دام خـود             ن دگر یک کرده صوفی نام خود وا

 ملحدی، بنگـی، مباحی، مذهبـی              هیـچ دانی چیست صوفی مشربی 

 ایکهنـه انبـانـی ز کـفـر آکنـده                ایقید شرع از دوش خود افکنده

 )مرحوم عالمه حاج احمد نراقی در طاقدیس(

 .11، ص2سفینة البحار، ج -12

 تمییز و تشخیص عرفان و عارف حقیقی از غیر آن بسیار مشکل است مگر برای اهل تقوی که از این رهگذر دارای بینش خاصی می -13

ت متعدد پیرامون مذمت شدید از و قدر متیقّن و مسلّم آن است که با توجه به روایا 29ی انفال/سوره« اِن تَتَّقُوا اهللَ یَجعَل لَکُم فُرقاناً»باشند 

 .باشندصوفیه، بدون تردید این گروه از عرفا ی حقیقی نمی

 .11مواعظ العددیه، ص -14

 .412، ص2غُررو دُررآمدی، ج -11



116 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

 .11عرفان اسالمی، عالمه فیلسوف محمد تقی جعفری)ره(، ص -11

 .11، ص11البالغه، خطبه نهج -11

 .114، ص114البالغه، خطبه نهج -11

شباهت و « پنج وجه»پیرامون معنی و وجوه  244، ضمناً مرحوم کاشف الغطاء در کتاب جنة المأوی، ص11، ح22، ص2بحار النوار، ج -19

 .نیز اختالفی که در نقل حدیث )کانبیاء یا افضل من انبیاء( وارد شده اشاره فرموده است

 عالِم )علیه السالم(شود در مرتبت از انبیاءضل میکه اف          بـه وصف عالمـان دین چنین فرموده پیغمبـر 

 گردد، یکی شیخ بهاء، عالِمکه از صد شیخ می                  نه هر کس بست عمامه به سر، شیخ بهاء گردد

 .21طه/ -21

و از کتب  23، صـ المراجعات 213، ص1ـ الکنی و االلقاب، ج 211، ص11، و ج311، ص2ـ الغدیر، ج 131، ص1سفینة البحار، ج -21

 .111، ص3عامه نیز مستدرك، جزء 

 .194، ص213البالغه، خطبه نهج -22

های گها و برهای نرم داللت دارد و شکوفهروییدن گیاهانی نظیر بارهنگ، بابونه، ختمی، پرسیاوش و... بر نزدیکی آب، به سطح زمین -23

 .کنداین نوع گیاهان بر فراوانی آب و گوارا بودن آن حکایت می

 (. )مفهومه: عند ذکر الفاسقین تنزل اللعنه11، ص4المحجة البیضاء، ج -24

 .(41)تحف العقول، ص« المُومِنُ یَحتاجُ اِلی تَوفیقٍ مِنَ اهللِ وَ واعِظٍ مِنَ نَفسِه وَ قَبولٍ مِمَّن یَنصَحُهُ»امام جواد)علیه السالم( فرمود:  -21

 .241کتاب منیة المرید( ص آداب تعلیم و تربیت در اسالم )شرح -21

 .111، ص3و جامع السعادات، ج 14؛ به نقل از مصباح الشریعه، ص23، ح24، ص11بحار االنوار، ج -21

 .9بحر المعارف، ص -21
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 خطبه البیان

 «سید هادی موسوی»

  

 با و وتمتفا نقل سه با البیانخطبة  محققين، قول به بنا که است شده ذکر البیان خطبة (1مشارق انوار الیقین) در  

مرحوم  شيعه بزرگ محقق (4.)ندارند توجهي قابل و معتبر سند هاآن از يک هيچ که است آمده گوناگون هاي متن

 کدام هيچ و اندهنيافت خطبه اين براي صحيحي مستند»: است نوشته چنين خطبة البیان يسيد مصطفي آل حيدر درباره

 با مجلسي عالمه که اين از و اندنکرده نقل را آن طوسي وشيخ صدوق شيخ و کليني شيخ مانند بزرگ محدثان از

اعتمادي وي به اين خطبه است، عالوه بر رده است، نشانگر بينياو را خطبه اين احاديث، بر احاطه و اطالع يهمه

 (3.)«اين ها خطبه مشتمل است بر کثرت تکرار، الفاظ غريب و متني سست و دور از بالغت

 رسول بزرگ صحابي مسعود، بن عبداهلل از را خطبه اين راوي که است آن البيان خطبة ي قابل توجه در موردنکته 

 بودهن حيات قيد در( السالم عليه)علي خالفت ايام در آن گزارشگر وي که نموده نقل( آله ه و علي اهلل صلوات) خدا

 خيبر و اندنبوده زنده برخي که است شده ياد خطبه، ايراد هنگام در حاضران عنوان به کساني از خطبه در و است

 .است مشکوک هاآن تاريخي وجود نيز برخي و اندنگرديده متولد هم

هاي  هاي غلوآميز، کلمات غير مستعمل در ادبيات عرب، غلط به انديشه خطبة البیان عالوه بر اين که آميختگي 

 (2پايه، حاکي از جعلي بودن اين خطبه است.)جمالت نامفهوم بيفاحش لغوي، ترکيبي و اشتقاقي، 

عالوه بر آن مشخص ساختن زمان ظهور با عالئم و تصريح به تاريخ آن که قطعاً و با توجه به روايات بسيار، حاکي  

 باشد.از کذب تعيين کنندگان وقت ظهور مي

 مانند به هم فردي اگر و دانند مي غُالت و تصوف عينمداف ي پرداخته و ساخته شيعه، بزرگ علماء را خطبة البيان

اد است باشد و بر آن اعتقيم شيعه و صوفي عقيدتي همبستگي به قائل نيز او خود نموده، ياد آن از آملي حيدر سيد

که هر صوفي بايد شيعه و هر شيعه بايد صوفي بوده باشد و قطعاً اين برداشت سيد حيدر آملي مخالفت صريح با 

احاديث پيامبر اسالم و اهل بيت طاهرينش )عليهم السالم( دارد. زيرا احاديث فراواني در مذمت صوفيه از ذوات 
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ود دارد تا جايي که طرفداران تصوف و عرفان همانند معصوم عليشاه شيرازي مقدس معصومين )عليهم السالم( وج

ه نتوانستند منکر احاديث مذمت صوفي« رفع شبهات»و سلطان حسين تابنده در کتاب « طرایق الحقایق»در کتاب 

ر مورد ست ولي داند بگويند که اين احاديث جاي انکار نياند و خواسته گري غلط پرداخته گردند، اگر چه به توجيه

 و رپيغمب مخالفان از را صوفيه همه  باشد، در حالي که امام هادي )عليه السالم( قاطبه  هاي صوفيه نمي ي فرقه همه

 .داندمي هدي يائمه

آن  «الرسالة االعتقادیة» کتاب در و نموده حمايت نوربخش محمد سيد همانند مسلکي صوفي افراد البیان خطبة از 

 شعر به را خطبة البيان بيت 154 بر مشتمل ايمنظومه در نيز عليشاه نور. است دانسته از علي) عليه السالم(خطبه را 

طبة خ از شرحي که است شيرازي حسيني ابولقاسم ميرزا( ذهبيه) صوفيه مشايخ از ديگر يکي (5.)است درآورده

خالصة الترجمان فی تأویل »شرحي فارسي به نام  نيز دهدار محمود (6.)است نوشته شاه ناصرالدين براي را البیان

 نوشته است و به تأويل آن پرداخته است.« خطبة البیان

را از  البیان خطبة ،52، ص7مقام شيعه مانند مرحوم مجلسي در کتاب بحاراالنوار، جلد در حالي که محدثان عالي 

 کالم غُالت دانسته است.

 عليه علي به را البیان خطبة ، انتساب756کتاب ارزشمند جامع الشّتات، ص ي شيعه درميرزاي قمي دانشمند برجسته 

 .است نموده نفي السالم

اي از آنان ي عدهمحدثان بزرگ شيعه اعتمادي بر کتاب مشارق انوار اليقين حافظ برسي ندارند، براي نمونه به گفته

 دهيم: توجه مي

 نویسد:میی شیخ رجب برسی چنین ـ محدث قمی درباره1 

فاضل محدث شاعر ادیب منشی، صاحب کتاب مشارق االنوار فی حقایق اسرار امیرالمومنین علیه  

 اعتمد وال البرسی رجب للحافظ االلفین کتاب و االنوار، مشارق کتاب و: المجلسی قال. غیره و السالم

و انما اخرجنا منهما ما  اع،االرتف و الخلط و الخبط مایوهم علی کتابیه الشتمال بنقله یتفرّد ما علی

 (7.)یوافق الخبار الماخوذة من االصول المعتبرة، انتها
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 نويسد:و از قول محدث بزرگ شيعه شيخ حرّ عاملي چنين مي 

و فی کتابه افراط و ربّما نسب الی الغلوّ، و اورد لنفسه فیه اشعاراً جیّدة و ذکر فیه انّ بین والدة  

 شعر من و سنة، عشر ثمانیة و خمسمائة الکتاب ذالک تألیف بین و جهفر تعالی اهلل عجل المهدی

 :قوله فیه المذکوره

 و کلّ کلّي منـــــــکم و عنکم          انتم حديثي و نفلي و فرضي

 و انتـــــم عند الصّالة قبــلتي   (5اذا وقفــــــت نحــــوکم ايمّ)

 

 ، مطالبي را در اين باره ذکر نموده است.349صفحه  ،«تذکرة المتبحّرین»ـ شيخ حرّ عاملي در کتاب 4 
 

، متذکر غلوّ و 32، ص«الذّریعة»، کتاب ارزشمند 41ـ حاج آقا بزرگ طهراني محقق بزرگ شيعه نيز در جلد  3 

 افراط رجب برسي شده است.

خطبة  و نبوده برمعت  شيعهگوييم کتاب مشارق أنوار اليقين، نزد محدثين بنابراين با توجه به توضيحات بيان شده، مي

 (9.)باشد بوده( السالم عليه)  علي کالم تواندنمي هم البيان
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-------------------------- 

 ها:نوشتپی

 ( تألیف الحافظ رجب البرسی.1

 .111، ص 2( الزام النّاصب، جلد 2

 .11( بشارة االسالم، ص 3

 .129( موضع تشیع در برابر تصوف، ص 4

 .19کالم پیر، ص ( 1

 ، چاپ قسم.313، ص 3، چاپ انتشارات فراهانی طهران و جلد 111، ص 2ی جستجو در تصوف ایران، جلد ( دنباله1

، چاپ 112، ص 1سره، جلد ، چاپ بیروت؛ معجم رجال الحدیث، آیة اهلل العظمی سید ابوالقاسم خوئی قدس112ی بحار االنوار، ص( مقدمه1

 بیروت.

 .3گردی از استاد ...، محقق بزرگوار ثقة االسالم خیراهلل مردانی، ص( سؤاالت شا9
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 شـارها   

به دنیا آمد. مقدّمات علوم را نزد پدر و دیگر  1111حجت االسالم سیّد محمّد باقر موسوى فرزند آقا محمّد نقى در سال 

عتبات مقدّسه مهاجرت نمود و مدّت یک سال در کربال به درس فضالى محل آموخت، سپس جهت تکمیل معلومات به 

وحید بهبهانى حاضر شد و در محضر اساتیدى چون: حاج سیّد محسن اعرجى، آقا سیّد محمّد مجاهد و آقا سیّد على 

ق قّصاحب ریاض تلمذ نمود. آن گاه به ایران برگشته و در قم و کاشان از محضر علماى بزرگى چون: میرزاى قمى و مح

، هاى ارزشمندنراقى کسب فیض نمود و پس از وصول به مقامات عالیه، به جهت سکونت به اصفهان آمد. تألیف کتاب

سالگى، دوّم  11اجراى حدود الهى، بنیاد مسجدسیّد و بازار مقابل آن از خدمات ارزنده ایشان است. سرانجام در سنّ 

 (.1د اصفهان مدفون گردید)، وفات یافت و در مقبره مسجدسی1211ّربیع الثانى 

 
 

 

 خواندن کتب صوفیه

 «حجت االسالم سيد محمد باقر شفتي»

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

   

 ( از قبیل مثنوى و غیره چه صورت دارد، حرام است یا نه؟2خواندن کتب صوفیّه)  سؤال:

  

ايمن باشد از ضاللت، عيب ندارد خواندن اين کتب در حقّ کسى که خواهد مطلع شود بر صحّت و سقم آن و  :جواب

معنى است و همچنين در مسائل اصول، مجمالً اعتماد به آن کتب در ولکن اعتماد به آن کتب در مسائل فروع بي

 (.3تحصيل مکلّف به قطعاً جايز نيست)

  

و اکابر و رعايا از اهل قصبه نائين و غيرهم ـ أعانهم اللَّه تعالى  بر برادران دينى و اخالء ايمانى از علماء و سادات

لما يحبّه و يرضاه ـ مخفى و مستور نماند که روايت شده در حديث صحيحى از احمد بن محمّد بن أبي نصير ـ که از 

 ند: ا محدّثين شيعه است ـ که فرمودهاعاظم علماء 

  

 ، فما تقول فیهم؟الصوفیة قد ظهر فی هذا الزمان قوم یقال لهم(: السالم علیه) للصادق قال رجل من أصحابنا 
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و سیکون أقوام یدعون حبّنا و یمیلون إلیهم و یتشبّهون  انّهم أعدائنا فمن مال إلیهم فهومنهم و یحشر معهم.: فقال

أقوالهم أال فمن مال إلیهم فلیس منّا و إنّا منه براء.و من أنکرهم و ردّ علیهم  بهم و یلقّبون أنفسهم بلقبهم و یأوّلون

 .(4کان کمن جاهد الکفار بین یدى رسول اللَّه )صلی اهلل علیه وآله و سلم ( )

   

حاصل معنى اين کالمِ مزيل عيش و سرور از مذاق قاطبه مريدين اين اهل فجور، آن است که: کسى از شيعيان ائمّه 

: که مالسالعليه صادق جعفر امام دقايق و حقايق کاشف خدمت کرد عرض ـ والسالم والثناء التحيّة أنام ـ عليهم آالف

 فرمايند درباره اين طائفه؟باشند، چه مى مي  صوفى طائفه اين گويندمي و اى طايفه زمان اين در اند شده ظاهر

  

کس مايل بشود به اين طائفه، آن کس هر پس باشند، دشمن ما مىاین طائفه  :جناب حضرت در جواب فرمودند  

 .باشد که دشمن ما خواهد بود و در روز قيامت محشور با اين طائفه خواهد بوداز جمله ايشان مى 

نمايند که از شيعيان و دوستداران ما خواهند بود، ميل خواهند نمود به  نزديک است قومى خواهند آمد که ادّعا مى 

طائفه و خودشان را شبيه اين طائفه خواهند نمود و خود را ملقّب به لقب ايشان خواهند نمود و در مقام تصحيح اين 

 .ها خواهند برآمدو تأويل اقوال آن

  

ء و پس بيدار شويد هر که ميل به اين طائفه کند، از شيعيان ما محسوب نخواهد بود و همه ما از چنين اشخاص برى

 .باشيمزار مى بي

    

چنين نقل شده به سند صحيح از اين بزرگوار که احمد بن محمّد بن أبي نصر بوده باشد و محمّد بن اسماعيل بن و هم

 اند از مبيّن االسرار وباشند ـ که اين دو بزرگوار روايت نموده  بزيع ـ که هر دو از اکابر و اعاظم محدّثين شيعه مى

 و بلسانه ينکرهم لم و الصوفية من ذکر عنده»سالم که آن حضرت فرمودند: الالخفاء جناب حضرت امام رضا عليه

 (.5)«( سلم و وآله عليه اهلل صلي) اللَّه رسول يدى بين الکفار جاهد فکأنّما أنکرهم من و منّا، فليس قلبه
 

 :حاصل معنى اين کالم صادر از مکمن اسرار ربّانى و منبع فيوضات سبحانى، آن است که 

واهد ها نکند، از شيعيان ما نخطائفه خاسره صوفيه مذکور شود نزد کسى و آن کس به زبان يا به قلب انکار آنهرگاه  

بود، و اگر انکار اين طائفه کند مثل اين است که جهاد کرده باشد با کفّار در رکاب سعادت مآب جناب رسول 

 ؟( سلم و وآله عليه اهلل صلي) خدا
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الخطاب ـ که از معتمدين محدّثين شيعه است و به خدمت جناب مفخّر األعالى و بن أبي و أيضاً محمّد بن الحسين» 

مشرّف شده ـ اين األدانى جناب حضرت امام محمّد تقى و امام علـى النـقى و امام حسن عسکرى )عليهم السالم( 

ر مسجد د متبرّکه مدينه در بودم مشرّف( السالم عليه) بزرگوار روايت نموده که: در خدمت جناب امام علىّ النقى

 شهگو در نشستند و شدند مسجد آن در داخل صوفيه از جماعتى که( سلم و وآله عليه اهلل صلي) جناب رسول خدا

 .شدند ذکر به مشغول و استداره طريق به مسجد

  

   

 :السالم خطاب فرمودند به اصحاب خود کهجناب حضرت امام علىّ النقى عليه

  

السالم: إلى هؤالء الخدّاعین فانّهم خلفاء الشیاطین و مخرّبوا قواعد الدّین. إلى أن قال علیهال تلتفتوا 

 .أورادهم الترقص والتصدیة و أذکارهم الترنّم و التغنیة فال یتبعهم إالّ السفهاء و الیعتقدهم إالّ الحمقاء

  

رة الشیطان و عبادة االوثان و من فمن ذهب إلى زیارة أحد منهم حیّاً أو میّتاً فکأنّما ذهب إلى زیا

 .أعان أحداً منهم فکأنّما أعان یزید و معاویة و أباسفیان

  

 و إن کان معترفاً بحقوقکم؟ :فقال رجل من أصحابه

  

 .السالم: دَعا عنک مَن اعترف بحقوقنا لم یذهب فی عقوقنافنظر إلیه شبه المغضب و قال علیه :قال

  

والصوفیة کلّهم من مخالفینا و طریقتهم مغایرة لطریقتنا، و إن هم إال  الطوائف،أما تدرى انّهم أخسّ 

نصارى و مجوس هذه االمّة، أولئک الذین یجهدون فی إطفاء نور اللَّه واللَّه متمّ نوره ولو کره 

 (1الکافرون.)

  

  

م اام حضرت فرمودند اشاره که است آن( السالم عليه) حاصل معنى اين کلمات حق انجام صادر از مفخّر قاطبه أنام 

السالم به جماعت از صوفيه که نشسته بودند به طريق استداره و مشغول به ذکر شده بودند و فرمودند على نقى عليه

به اصحاب کرام خود که به خدمت ايشان مشرّف بودند که: التفات نکنيد به سوى اين جماعت که شغل و عادتشان 

 .دهندا فريب مى اين است که بندگان خدا ر
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يعنى اعتنا به اين طائفه نکنيد به سبب اين که اين طائفه جانشين شيطان و خراب کننده دين خداوند رحمن مى  

 .باشند

   

 .ها خوانندگى و غنا کردن استها رقاصى و دست بر هم زدن است و ذکر آنوِرْد آن

 .ها ندارند مگر کسانى که احمقنداد به آنعقل و اعتقکند مگر سفيه و بى و متابعت اين طائفه نمى 

   

ت ها، مثل اين اسها حاضر شود يا برود به ديدن احياى آنپس هرگاه کسى به قصد فاتحه خواندن نزد قبور اموات آن

 .باشد رفته پرستیدنزیارت شیطان و به قصد بت  که به

معاويه و سبحانه ـ مثل اين است که اعانت يزيد و اعانت و کسى که اعانت کند يک نفر از اين طائفه را ـ نعوذباللَّه 

 .اعانت أبى سفيان کرده باشد

  

ها بعد از آن که اصحاب آن حضرت اين کالم حقيقت انتظام را از آن سيّد عالى مقام استماع نمودند، بعضى از آن

 :عرض کردند که

  

 ؟عشر )عليهم السالم( داشته باشندائمّه اثنيمذمّت اين طائفه به اين حدّ است اگر چه اعتقاد به امامت 

  

  :حضرت متغيّر شدند، پس نظر کردند به سوى او مثل کسى که نظر کند به کسى در حالت غضب و فرمودند

کند طريقه اي را که باعث اين شود که اين کالم راترک کن کسى که از شيعيان ما است اختيار نمى 

 .عاقّ ما گردد

 دشمنان و ما با مخالفند جمیع فرق صوفیّه !ترين طوائف است؟طائفه صوفيه پست دانى که آيا نمى 

 .است ما طريقه با متغاير هاآن طريقه و هستند ما

  

 تندهس گروهى اين باشند، مى( سلم و وآله عليه اهلل صلي) و طائفه صوفيّه نصارى و مجوس امّت جناب رسول خدا

اند، خالّق عالم ـ جلّ وش کنند، لکن اشتباه کرده خام را جليل خداوند نور که اين در کنند مى سعى جهد و جدّ به که

 (.7شأنه ـ نور خود را به درجه کمال خواهد رسانيد)
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 ذمّتىم چنين صدور بر بود مطّلع و باشد داشته( السالم عليهم) اى برادر عزيز من! هرگاه کسى اعتقاد به امامت ائمّه 

قّ آن فرقه خبيثه خاسره ضالّه مضلّه، و مع ذلک چگونه ممکن است ح در ـ عظمته جلّت ـ الهيّه مسطوره انوار آن از

قلوبى آغشته به محبّت آن انوار مطهرّه بوده باشد ـ بعد از اطّالع بر اين مرحله ـ آن قلوب خالى باشد از بغض و 

 !عداوت اين طائفه هالکه؟

  

شيعه  ها موجب خروج ازح بر اين که: ترک انکار اين فرقه خبيثه در حين ذکر آنو بعد از التفات به داللت نصّ صحي

 !!!هاتوان شد بر مراودت و مجالست و مراودت با آنبودن شود، چگونه راضى مى 

  

 الفآ علیه و بعد از علم بر اين که فضيلت انکار اين فرقه به منزله شهادت در رکاب سعادت مآب سرور أنبياء ـ

 د!!!را حرمان از اين شرافت کبرى نمو توان خودـ خواهد بود، چگونه مى  الثناء و التحیّة

  

باشند، چگونه راضى مى  و بعد از معرفت اين که امام عاشر )عليه السالم( فرموده: اين اشخاص خلفاء شياطين مى

 !!!جايى که اعتنا به اين طائفه نمايد ها کند چهشود که اعتقاد به امامت آن سرور ابرار داشته باشد، القاء نظر به آن

  

و بعد از اطّالع بر اين که حق تعالي فرموده : کسى که مشى نمايد به قصد زيارت احدى از ايشان ـ مرده ايشان بوده 

تواند باشد يا زنده ايشان ـ مثل کسى است که مشى نمايد به جهت زيارت شيطان و به قصد عبادت اوثان، چگونه مى 

 !!!هاى ايشان نمايد، چه جاى آن که فعليّت هم رساندتردّد نزد مقابر ايشان يا به خانه تعقّل 

  

باشد، آن چه از حال اين مرد مشخّص اين خادم شريعت مطهّره شده در امّا حاجى حسن که امروز در نائين مى 

مريدين او ـ آن است که اين مرد ضالّ  اوقاتى که در زوّاره بوده و در اين اوقات که در نائين است ـ با مالحظه احوال

 .و مضلّ بندگان خدا است
 

تردّد در نزد او به طريق استرشاد يا به عنوان احترام مؤمى إليه، مخالف شريعت مطهّره و موجب مؤاخذه روز قيامت 

 .(5است، بر عامّه خاليق اجتناب از او الزم است)
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 ----------------------- 

 :هانوشتپی 
 

 .ر.ك: بیان المفاخر، نوشته سیّد مصلح الدین مهدوى -2

آن »صوفى « یعنى پشم، و وجه تسمیه زهّاد و مرتاضینِ قرون اوّل اسالم به»صوف « اى است عربى و مشتقّ از لغتکلمه»صوفى  -3

؛ انساب 211و  9/199؛ لسان العرب: 41اند( تاریخ تصوّف در اسالم، دکتر قاسم غنى: پوشیدهاست که لباس پشمینه خشنى مى

 (.3/111سمعانى: 

ها جستجو کرد و اعتقاد داشت که عواملى خارج از متن ادیان تحریف ها، مذهبها، ملّتریشه تصوّف را باید در میان تمامى فرقه -4

 (.21ـ29اند( از کوى صوفیان تا حضور عارفان: نشده در پیدایش و تشکیل عقائد و افکار صوفیّه تأثیر داشته

امّا اوّلین مخترع تصوّف و نخستین کسى که در دوره اسالم به صوفى مشتهر گردید، )ابوهاشم کوفى( عثمان بن شریک کوفى،  -1

ابوهاشم  به نسبت؛ طبقات صوفیّه: چنان که از امام صادق)علیه السالم( 21امیّه )است( نفحات االنس: معاصر با آخرین خلفاى بنى

 و جعله مفرّاً لعقیدته فاسد العقیدة جدّاً و هو الذی ابتدع مذهباً یقال له التصوفاب فرمودند: انّه کوفى سؤال کردند، حضرت در جو

 (.114: )حدیقة الشیعة ؛22الخبیثة. )اثنا عشریّة: 

 .نسخه خطّى/ خاتمة فی المتفرقات 119رساله سؤال و جواب: صفحه  -1

 .2/11؛ سفینة البحار:  112: حدیقة الشیعة  -1

 .32؛ االثنى عشریه: 112: الشیعةحدیقة   -1

 .2/11؛ سفینة البحار: 112: حدیقة الشیعة -9

 .جا پایان یافت ترجمه حدیث شریفدر این -11

 .فی المتفرقات خاتمة / نسخه خطّى 112رساله سؤال و جواب: صفحه   -11
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 :اشـاره

  

اى از سادات اصیل و نجیب بهبهان، متولّد گردید. خانواده.ق در  هـ 1313حاج سیّد على موسوى بهبهانى در سال 

پدر بزرگوارش آقا سیّد محمّد از علماى آن شهرستان بود. حاج سیّد على پس از تحصیل دروس مقدّماتى و سطوح 

هاى علمى خویش به نجف اشرف سفر کرد و براى تکمیل اندوخته 1321در محضر علماى بهبهان در اواخر سال 

ش سال از محضر اساتیدى چون آخوند مالّ محمّدکاظم خراسانى، آقا سیّد محمّد کاظم یزدى، و آقا سیّد به مدّت ش

سال نداشت به مقامات عالیه علمى نایل 24له با این که بیش از  ها گرفت. معظم کمرى تبریزى بهره محسن کوه

ریس مشغول گردید. این عالم فرزانه سرانجام آمد و با اخذ اجازه از اساتید به زادگاه خود مراجعت کرده و به تد

 (1وفات یافت و در دارالعلم شهر اهواز به خاك سپرده شد.) 1391ی  ذى القعده 11در 

  

  

 

 عقول عشـره

 «عالمه سید علی موسوی بهبهانی »
  

   

أله چه متفرّع بر این مسآن، و «الواحد ال یصدر عنه إالّ الواحد»گویند: آیا این قضیّه معروف فلسفى که مى  :سوال

 ؟!اند از قبیل اثبات عقول عشره، صحیح است یا خیرنموده 

  

 :اين مسأله و قضيّه به چند وجه باطل است :جواب 

  

اين مسأله بر فرض که صحّت داشته باشد اختصاص به علل مضطرّه دارد و در فاعل مختار جارى   :وجه اوّل 

 .نيست ميان فاعل مختار و فعل او تناسبى باشدنيست، زيرا بديهى است که الزم 
 

باشد اين است که براى چه بر فاعل مختار الزم مىچون جايز است که افعال متضاد از فاعل مختار صادر شود، و آن

 .او فعل مقدور باشد
 

د در اين مورگوييم خداوند متعال فاعل مختار است و تناسب بين فعل و فاعل هم الزم نيست، بلکه على هذا مى 

 .تناسب ممتنع است

 .تناسب وجود داشته باشد، مستلزم شبيه و نظير خواهد بودزيرا خداوند شبيه و نظير ندارد، اگر بين فعل و فاعل 
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وحدت ممکنات نيست، زيرا که وحدت خداوند متعال به معنى وحدت و يگانگى خداوند متعال از قبيل  :وجه دوّم 

 .نيست که ممکن چنين وحدتى داشته باشدمعقول  عدم تشبيه و نظير است، و

 .تناسبى وجود ندارد بنابراين بين وحدت واجب و وحدت ممکن

    

ممکنات داراى وحدت حقيقيّه نيستند، زيرا بديهى است که هر ممکنى زوج ترکيبى است، و هر زوج  :وجه سوّم

 .ترکيبى ممکن است

است، چون اگر فقط وجود باشد، نسبت به ساير موجودات امتيازى يعنى موجود خارجى مرکّب از وجود و ماهيّت 

 .ترکيب شده استندارد و امتياز هر موجودى از موجودات ديگر دليل است که از وجود و ماهيّت 

  

   

( که از 3در شرح حال شیخ زاهد گیالنى)« رشت»ذیل کلمه « ر»درحرف ( 2« )بستان السیاحة» در کتاب:سؤال

 :گویدکند و مىمشرب عرفان از وى نقل مىاست، کلماتى راجع به مشایخ صوفیه 

ه در ازمن اين مراتب علّيه و مناصب سنيه، وقف قومى است که اند کهفرمود که مردم روزگار توهّم نموده  روزى مى  

 .اند، بلکه نه چنين است ماضيه بوده

  

 کرد مى مسيحا آنچه بکنند هم ديگران              القدس ار باز مدد فرمايد فيض روح

  

و نوبتى بيان نمود که دانستن اصول وصول و قواعد عقائد، يا به طريق فکر است و آن مسلک متکلّمين و حکماء   

 ويندگ هم رواقيين مسلک صوفيه و حکماء اشراقيين است که ايشان را مشّائين است و يا به طريق رياضت و آن 

 (2« )کاالعمى و االصم والبصیر و السمیع هل یستویان مثالً أفال تذکرونمثل الفریقین »
 

 يد:گودر طريق اوّل خار شبهه بسيار است و قدم عقل از رهگذر افکار، مولوى در مثنوى مى 
  

 تمکين بودپاى چوبين سخت بى                   پاى استـــــــدالليان چوبين بود

 فــخر رازى راز دار ديــن بدى                تمکين بدىگر کســـــى از عقل با 
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و ما یتبع أکثرهم إالّظنّاً انّ » غايت دليل مناقشه و خالف است و اساس آن بر ظنّ و قياس و بر تخمين و گزاف 

 (5« )الظن ال یغنى من الحقّ شیئاً

  

يخانه اند، نه در مافکنده  چند از تقليد در گردن عقلاند و کمندى کنده  بعضى در مدرسه ميان اهل وسوسه بسيار جان

 .در قدم پير مغان به تهذيب کوشندتحقيق باده عرفان نوشند و نه 

 .ظاهر مدّعى ظنّ و گمان و قياس و استحساننداند و علماى ارباب عرفان مدّعى علم و مشاهده 

  

الذین یعلمون هل یستوى » ى ظنّ و گمان است، و آيهمرتبه مدّع زيرکان دانند که مرتبه مدّعى علم و دانش فوق

ها که دانند و آنمى ها که اش اين است: آيا مساويند آنترجمه  (،1« )والذین ال یعلمون انّما یتذکّر أولوا االلباب

 .شوند صاحبان لب و اهل تحقيقدانند به تحقيق که يادآور مى نمى 

  

وماذا بعد »ها را که علم ندارند، ، يعنى تابع مشو البته رأى آن(7« )الذین الیعلمونال تتبع أهواء : »اين آيه را بشنو

: و شقى است به مصداق گمراهى است و کسى که بدون علم حکم کند بدبخت ، يعنى غير از علم(5« )الحقّ إالّ لضالل

 .؛ و صلّى اللَّه على محمّد و آله(9« )ان تقولوا على اللَّه ما التعلمون و»

  

نحوى که  شيخ مذکور در تنقيد طريق فکر و استدالل و تشييد طريق کشف و شهود کالم خود را به انتها رسانيده به

 .نمايد موجب حيرت و شبهه جمعى گرديده است، لذا مستدعى جواب کافى هستيم که کامالً رفع شبهه

  

خود را از اهل وجد و حال بداند و گمان کند فضل و کمال نمايد و جاى بسى تعجّب است که کسى ادّعاى  :جواب

 .که پايه فکر و استدالل بر ظنّ و گمان و تخمين و گزاف نهاده شده است

  

چه واضح و روشن است که مرجع استدالل و فکر، کشف مجهوالت نظرى از معلومات بديهى است و بديهى است که 

 .باشد يک مالزم وجود ديگرىگيرد که وجود هر صورت مى کشف مجهول از معلوم هنگامى 

  

 :و مالزمه ميان وجود هر يک با ديگرى به يکى از دو وجه است 

بردن  ببرند، مثل پىمعلوم باشد که از آن پى به وجود علّت ، خواه معلول يا اين که يکى از آن دو علّت ديگرى باشد، 

 .از وجود مصنوعات به وجود صانع حکيم
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 اين به االطالقعلى حکيم حکمت از بردن پى مانند ببرند، معلول وجود به پى آن از که باشد علّت ، و خواه معلوم 

 .عل او نباشدف حکمت به عارف اگرچه است، وصواب حکمت طبق بر همه او افعال که

  

 .آن مجاور هواى حرارت به دود ديدن از بردن پى مثل باشد، علّت يک هر دو معلول يا اين که

  

يعنى از علّت پى به « لمّى»، يعنى از معلول پى به علّت بردن، و «انّى»اند در دليل را منحصر نموده و لذا اهل نظر 

است و از اين دو بيرون « لم»و « انّ»معلول بردن؛ و پى بردن از احد معلولى علّت واحده به معلول ديگر، مرکّب از 

 (13نيست.)

  

 .بالعکس، موجب علم و يقين است نه ظنّ و تخمينبديهى است که پى بردن از علّت به معلول و  

ه فرمود، و حال آن ک اگر پايه فکر و استدالل بر ظنّ و تخمين بود، خداوند در قرآن مجيد تفکّر و تدبّر را مدح نمى

، مذّمت يندنمادر آيات بسيارى امر به تفکّر نموده است و اهل تفکّر و تدبّر را مدح و کسانى را که تفکّر و تدبّر نمى 

 .کرده است

نظر شيخ آيات کريمه و اخبار شريفه در مدح تفکّر، هيچ کدام به نهايت تعجّب و شگفتى در اين است که با کثرت 

کشف و شهود و مترنّم به شعر حافظ و دعوى برابرى با حضرت مسيح زاهد نرسيده با اين که وى مدّعى مرتبه جليله 

 !!السالم استعليه

  

دح ها را مانات منکشف گرديد که اهل فکر و استدالل در نزد خداوند بصير و سميع هستند و إالّ آنپس از اين بي

 .باشندفرمود، و اعمى و أصم تارکين تفکّر و تدبير مى نمى 

به هيچ وجه ارتباط به اهل استدالل ندارد؛ آيات مزبور بر اهل آيات ديگرى که در اين باب استشهاد نموده است 

 .کنندها عمل نمى از علماء اماميّه به آن يکباشد که هيچاستحسان صادق مى قياس و 

  

شايد کسى از طرف شيخ زاهد گيالنى اعتراض نمايد و بگويد: اگر پايه استدالل بر علم و يقين است نه ظنّ و تخمين، 

 اين اختالف در ميان مردم از کجا پيدا شده است؟

اند و بعضى مه مجساالمرين، بعضى و بعضى قائل به اختيار و امر بينه تفويض بعضى قائل به جبر و بعضى قائل ب

 ؟و مشرکين و طبيعيين موجود است حلوليّه، إلى غير ذلک از اختالفاتى که ميان فرق مسلمين و غيرهم از اهل کتاب



131 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

ل استدالل و مدّعيان کشف و اختصاص به اهل استدالل ندارد، بلکه اهاختالف مشارب و مسالک  :اوّالً :گويممى   

م از جبر و تفويض و تجسّ شهود هر دو در اختالف مذکور شريک هستنـد ، زيرا بسيارى از گويندگان اقاويل باطله

 .وحلول و وحدت وجود مدّعى کشف و شهودند

  

 .استداللرعايت قاعده استدالل است نه از فساد فکر و اختالف مذاهب و مسالک ناشى از عدم  :ثانیاً

  

  

بر اساس متين و پايه زرّين است و اختالف و تخلّف در آن راه چه قاعده استدالل به طورى که روشن گرديد مبنى 

کاشف از وجود کاشف از وجود معلول است، کما اين که وجود معلول  ندارد، زيرا بديهى است که وجود علّت تامّه

 .باشدعلّت مى 

  

 استدالل مانند قواعد استدالل است نه از فساد فکر و استدالل، قاعدهاز عدم رعايت قاعده پس ناچار اختالف ناشى 

 .حساب است همچون جمع و تفريق و ضرب و جبر و مقابله و هکذا

همان طور که قواعد مذبور در غايت متانت و استحکام است و اشتباه محاسب احياناً کاشف از فساد قاعده نيست، 

 .م رعايت قاعده است، قاعده استدالل نيز چنين استبلکه ناشى از عد

  

قطعى  علم و باز اگر معترض ايراد کند که: علماى ظاهر در مسائل مدعى باالتر از ظنّ و گمان نيستند و معترفند که

 و نّها بر ظآنقطعى به مسائل، کاشف از اين است که پايه استدالل ها به عدم علم به مسائل ندارند و اعتراف آن

 باشد؟گمان مى

  

ها مدّعى و قواعد و عقائد که مورد بحث و نظر است، کلّيه علماء در آن گويم: راجع به اصول دين و اصول مذهبمى 

 .و يقين کننددانند که تحصيل علم دانند، بلکه واجب مى  باشند و سواى علم و يقين را کافى نمىعلم مى 

ا مى اکتفظنّ نکرده است، فقط راجع به فروع احکام به کمتر از علم قطعى هم هيچ کس در اصول عقائد اکتفا به 

 .قطعى ثابت شده باشدنمايند، آن هم در صورتى که اعتبار آن به علم 
 

رکون به  علم واست که اخذ به امور معتبره با علم قطعى، خود اتباع مثل: بيّنه و ساير امارات و اصول معتبره، بديهى 

 .نه رکون به ظنّ و تخمين يقين است
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دليل بر اين  ،«شاءی من قلب فی اللَّه یقذفه نور بل التعلیم بکثرة لیسالعلم : »و نيز اگر معترض بگويد: حديث شريف

شود، بلکه قذفى و اشراقى و موهوبى از جانب خداوند است؛ و از  حاصل نمىاست که علم از مقدّمات استدالل 

 شود؟علم فقط از طريق کشف و شهود حاصل مى  که شودجا معلوم مى اين

   

جسم است که علم که غذا و رزق روحانى روح است، مانند غذاى گويم: معنى حديث شريف اين است که عطاى مى 

عطاى آن بستگى به مشيّت و تقدير حضرت حقّ دارد، و تکثير مقدّمات موجب ازدياد نتيجه نيست، بلکه در حصول 

ازدياد نتيجه است اخالص و توجّه به مبدأ مقدار متعارف کافى است و عمده چيزى که موجب  مقدّمات بهآن ترتيب 

 .باشداالطالق مىفيّاض على
 

ين که پايه ابايد توفيق و تأييد را از پرودگار عالم طلب نمايد نه پس حديث شريف ناظر به اين است که طالب علم 

 .استدالل بر ظنّ و گمان است
 

صريح عقل بر اساس محکم و مستحکمى استوار است و به هيچ  از اين بيانات روشن گرديد که پايه استدالل به حکم

 :( در جواب مالّى رومى به نظم آورده است11پذير نيست، چنان که ميرداماد)ره()وجه خلل 
 

 بديلورنه بودى فــخر رازى بى             اى که گفتى پاى چوبين شــد دليل

 طعنه بر برهــان مزن اى کج بفهم               فرق ناکــرده ميان عقل و وهــم

 داده خاک خرمــن شبـهه به باد                يق برهان اوستادـهسـت در تحق

 وان تدبّر را که کــرده است آفرين             در کتاب حقّ اولـــــوااللباب بين

 نــردم آهنيــپاى اســـتدالل ک           زآهن تثبـــيت فيّــــــاض مبين

 از صــــراط المــــستقيم ما بخواه         پاى برهــــــان آهنين خواهى براه
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بيّه شمرده سلسله ذهنيريزى است که بعضى او را از اکابر عرفا و اقطاب الدين و کمال تعجّب و شگفتى از سيّد قطب 

 :ميرداماد نشده و پاسخ او را به نظم آورده م( و مع ذلک متوجّه کال14اند)

   

 اى که محرومـى ز فيض مثنوى                        زنـــى بر مولـوىاى که طعنه مى 

 راشتىــــافکى زبان طعنــه مى                            داشتىهم مثـنوى مى ــــگر تو ف

 مولوى در مثنـوى کرده است نقل                           گرچه سسـتي هاى استدالل عقل

 زآنکه او هــادى است در کلّ سبل                          ودش نبوده عقل کلّــليک مقص

 نور حسن يوسفى استز آن که او بى                  بلکه قصدش عقل جزئى فلسفى است

  

  
پايه استدالل است که بر يقين استوار است يا بر ظنّ، نه در کالم در  جواب قطب مربوط به مطلب نيست، چون :اوالً

 .فرق گذاشته شود ميان عقل کلّى و جزئىصحّت حکم عقل و ادراک آن است که 

    

باطل است و هم  است خواه عقل جزئى و خواه عقل کلّى باشد، آنچهحکم عقل مطلقاً مطابق با واقع و صحيح  :ثانیاً

 .حکم عقل و وهم منوط به قانون استدالل استاست، و تميز دادن ميان 

إالّ  باشد ومى عرضه شد و مطابق درآمد صحيح است و حکم عقلبنابراين هر ادراک و حکمى که بر قانون استدالل 

 .حکم وهم است و باطل

  

 .است چنان که ميرداماد بر آن تنبيه فرموده استپس اساس و مالک صحّت و بطالن فقط برهان  

 .يم به بيان حال کشف و شهودى که شيخ زاهد گيالنى مدح فائقى از آن نموده استبرگرد

  

د و حال باشباشد، بايد تمام مکاشفات اهل کشف صواب و بر حقّ گويم: اگر پايه کشف و شهود بر علم و يقين مى 

 .اللاستد اين که ادّعا کنندگان کشف و شهود در کشف و شهود خود مختلفند مثل اختالف اهل

  

 صحّت وپس ناچار بايد ميزانى در ميان باشد که صواب را از خطاء امتياز دهد، بديهى است که خود کشف ميزان 

خود خوشنود  ، از کشف(13« )کلّ حزب بما لدیهم فرحون» يکريمـه بطالن نيست، چون هر دسته به مصداق آيه

 .مورد اعتماد باشدنمايند به حکمى که  باشند، پس بايد طرفين مراجعه مى
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مسلّم است که حکمى که مورد تصديق و اعتماد طرفين باشد، تنها عقل است که حجّت و مبين است و حکومت و  

 .فيصله عقل فقط تطبيق برهان و دليل با واقع است

 .نمايد وإالّ فالبه صحّت آن مى  به اين معنى که هر کشفى مطابق با دليل بود حکم

ست هذا سزاوار ا و شهود استقامت پيدا نخواهد نمود مگر به مراجعه به طريق استدالل، على بنابراين موضوع کشف

 :که در جواب مولوى گفته شود

 بود تمکينبى سخت چوبين پاى             پاى استکشافيان چوبين بود 

  

 (14و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطاهرین)  

  

  ----------------------------------- 

 :هانوشتپی

  

 .ر.ك: ارمغان بهبهان، نوشته سیّد مصلح الدین مهدوى  -1

ت، او با زیسقاجار مىمتعصّب مشهور است که در زمان فتحعلى شاه و محمّد شاه العابدین شیروانى، صوفى ، تصنیف زینبستان السیاحة  -2

 .هجرى درگذشت 1213مسلک درویشى سوق داد تا این که در سال  داشته، بسیارى را به هائى کهفنهاى خود و فوت و مسافرت

 .استالدین اردبیلى و پدر زن او از مشایخ صوفیه هجرى در الهیجان، استاد شیخ صفى 111شیخ زاهد گیالنى متوفّى به سال  -3

 .24هود:  -4

 .9زمر:  -1

 .31یونس:  -1

 .11جاثیه:  -1

 .32یونس:  -1

 .11بقره:   -9

 .گوید: برهاننا باالنّ و اللّم قسمچه حاج مالّهادى سبزوارى، حکیم مشهور، در منظومه خود مىچنان -11

هجرى است، او استاد صدرالمتألهین شیرازى  1141صفویّه، و متوفّى به سال میرداماد از فالسفه بزرگ و فقهاى نامى شیعه در دوره  -11

 .میرداماد است هاى: قبسات، صراط المستقیم و أسرار الالهوت از تألیفات پر ارجاست. کتاب «اسفار اربعة» مؤلّف کتاب

به اصطهباناتى و داماد و جانشین او و یکى از مراشد مشهور صوفیه ذهبى الدین نیریزى شاگرد شاه محمّد دارابى معروف سیّد قطب-12

 .ه و زندیّه استهجرى در دوره افشاریّ 1113درگذشته سال 

 .13مؤمنون:  -13

 .31، پرسش 191اسالمى، تهیّه و تنظیم على دوانى:  ؛ و مباحثى در معارف31، فائده 211الفوائد العلیّة:  -14
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 ماهیّت تصوف

 

 «مهدی عمادی»

 

  

  

مرشد قبول دارند و آن عده اي آن را با مسأله قطب و ها که فرقهرسد اگر دوستداران تصوف، اعم از آنبه نظر مي   

با چه  کجائي بودن وتاريخ و ماهيت، که تصوف تشکيالتي را به صورت رائج اين اواخر قبول ندارند بدون تعصب، 

چه پيرامون تصوف، پس از آناليزه نمودن آنو مکتبي سنخيت دارد مورد تحقيق قرار دهند، قوم و گروه و مذهب 

انه منصفانه طرف اند نتيجه گيري بيمحتوا نوشته طرف منصف پرمايه يا بي ز و بيطرفدار افراطي، مغرض کينه تو

 .يابند که منظور نظر هر جوينده استنمايند به حقيقتي دست مي

  

اند در اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم شخصي به نام ابوهاشم کوفي، گوييم همان طور که صوفيان هم پذيرفتهمي  

( و وقتي به عرض 4( گرفته و بعد براي اولين بار اين گردونه را به راه انداخت)1ي نصراني) زادهتصوف را از شاه

اي او عقيده»فرمايند: مياي مدعي تصوف شده است، رسانند شخصي با چنين عقيدهامام صادق )عليه السالم( مي

وفيِ ميرزاي شيروانيِ ص»دانستن است که  قابل« سخت تباه داشت و هم او بود که مذهبي به نام تصوف را بدعت نهاد

اي که ي منصـف از موقعيــت سازي سليقه( اگر نويسنده3کند)هم به آن اضافه مي« ملعون»ي کلمه« اللهينعمت

سلوک الي اهلل دو جنبه دارد يکي نظري و ديگري » ي حقايق اصيل و ناب است دست بردارد و نگويدتغيير دهنده

 (2« ).شودي آن عرفان و از جنبه عملي آن به تصوف تعبير ميي نظرعملي از جنبه

  

رائه دهند اي اها کنند و تازهدر حقيقت با توجيهاتي که اغلب نويسندگان بدون اين که اجتهادي در دريافت و سليقه 

ت است ائز اهمياند. موضوع شناخت ماهيت تصوف را که بسيار حاند و نوشتهها را گفتهاز هم آموخته و تکرار گذشته

بست ه ما را از بنيابيم کاي دست ميسابقهبه نتيجه مطلوب بياند اکتفا ننمائيم، چه رايج کردهتعقيب کنيم يعني به آن

 .در خواهد آورد
 

 عليه) اين که امام صادقاگر بخواهيم ماهيت تصوف را بشناسيم تحقيقات خودمان را بايد از دو جايگاه آغاز کنيم، 

تصوف را بدعتي دانسته که براي هدم دين محمدي  و خوانديد که کند مي معرفي چنان آن را تصوف آورنده( السالم
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وف کنيم که بعضي براي سرو سامان دادن به تص اند حتي آن را به تصوف شيعي و سني هم تقسيم نميوارد اسالم کرده

 (5اند.)چنين طرحي را ريخته

  

بندي تقسيم باشد. ايناي آن رائج ميپرداخته شود که بين شيعه و سني به صورت فرقه البته اگر به تصوف روزگار ما 

خواهيم بگوييم تصوف جايگاهي در تشيع نداشته و ندارد، بلکه سردمداران تصوف در اين صحيح است، ولي ما مي

وف قي انکار ناپذير در تصاند تصوفِ با ماهيت سني را با پسوند شيعه هم بشناسيم. زيرا با حقاياواخر موجب شده

اي توانيم باور کنيم يا برشويم که چون نمياي که در رأس آن يک فرد شيعي به رياست اشتغال دارد مواجه ميفرقه

قدر شور است که خان هم متوجه شده  در معنا آنحيثيتي بسازيم، همان نادرست و ناصحيح هم آبرويي درست کنيم، 

هايي به وجود آمد که در عرفان و تصوف اسالمي جريان»کنيم شويم ناچار اقرار مياست. دست به دامن سليقه مي

 (6«)از اصالت اسالمي کامل برخوردار نبود.

  

   

« تصوف»کند هايي تغيير و تحول پيدا ميمالحظه کنيد به جاي اين که با شهامت بگويند يا بنويسند آن که با جريان

جریانی بود که در برابر تصوف و عرفان اسالمی به وجود تصوف و عرفان مختلط، »: نويسندمي« عرفان»است نه 

 و داشتند برحذر مختلط تصوف و عرفان از را خود طرفداران اسالمی، متـصوفه و عرفـا بزرگـان آمد و همواره 

 «مختلط عرفان و تصوف» مخالفین هم سلیقه اعمالِ همین در کاش ای و( 1)«پرداختندمی مبارزه و مقابله به آن با

 .کردندمی معرفی را

  

( 5اند)دانيم ـ چنان که از عصر ابوسعيد يکي ندانستهاگر مخالف تصوف و عرفان مختلط را ـ که ما دو جدا از هم مي

شويم اند چه کساني هستند متوجه ميشناسايي کنيم و بخواهيم بدانيم بزرگاني که بر اين مختلط شدن مخالف بوده

 اند. اولي در جا به جاي رسائلششيخ بهايي. با اين مختلط شدن مخالف شدهامثال مالمحسن فيض کاشاني،  عرفاني

ي نمادين موش و گربه صوفيه عصر خود را مستحق تصوف و عنوان صوفي بودن را از خود دور کرد و دومي با قصه

 .شمردمالمت مي
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به تصوف اشتهار پیدا کردند سرانجام از صوفیان کنار کشیدند و اگر امثال عالمه شیخ محمد تقی مجلسی  خالصه

( با همان 11( در حالی که تا حدودی عقائد و تعالیم قدمای صوفیه را پذیرفته داشتند)9ها تبری نمودند)از آن

کردند. و حاضر نشدند به تصوف شهرت پیدا کنند و صوفی خوانده صوفیانی که مختلط کننده بودند مخالفت می

های صوفیه بودند که از حال و هوای عارفانه این بزرگان استفاده کردند همانند بهاییان که برای وند این فرقهش

د هر کردندادند تا بزرگ شوند، صوفیان نیز چنین میبزرگان اسالمی شیعی را به خود نسبت میکسب آبرو، 

 .دادندنام باعظمتی را به خود نسبت میخوش

  

خودمان را راضي کنيم دست از تعصبات برخاسته از اجاجت برداريم بدون هيچ پروايي تصوف را از آن اگر بتوانيم  

 .شناسيمي به تشيع ميسنت و عرفان را از خصوصيات مخصوص شدهاهل

د اشنشوند، بدون اين که متوجه بي خود دست به دامن اين و آن ميهايي که براي تأييد انديشهگروه خوشبختانه بعضاً

( مبادرت به درج 11ي عرفان ايران)دهند فصلنامهمطالبي را برخالف آرزوي خود در معرض دسترس قرار مي

توان گفت با طينت اسالم يا عرفان در عالم تسنن به صورت مي»نويسد: او مياي از سيد حسين نصر نموده، مقاله

  ؛ سازدمي فراهم تشيـع و تصـوف نبي را بيشتـري جداسازي ديگر نظر با همو ( 14«)تصوف شکل گرفت

  

هايي از تشيع را در خود جذب کرده هايي با تشيع دارد و حتي جنبهاز ديدگاه تسنن، تصوف همانندي»نويسد: مي 

 (13«)است.

ترين يترين و اساسشناسيم و آن وقت به اصليدر تصوف به خوبي مي« واليت»اين منظورمان را با بررسي جايگاه 

يکي نظري و ديگري عملي، از سلوک الي اهلل دو جنبه دارد، »اند جداسازي تصوف و عرفان که از بد حادثه گفتهراه 

 .ايم( دست يافته12«)شودجنبه نظري آن به عرفان و از جنبه عملي آن به تصوف تعبير مي

  

دانند و در طول آن، زمان امامان ميدانيم شيعيان نخست واليت کليه مطلقه اللهيه را مخصوص زيرا همان طور که مي 

شوند. درست برعکس صوفيه که براي رهبران اي خاص با قيد ضوابط و شرايطي قائل ميغيبتِ حضور امام براي عده

خويش قائل به واليت هستند. در حقيقت شيعيان برخالف صوفيان که از تعميم واليت آن هم به صورتي که در 

را  واليتپذيرند. در معنا صوفيان درست برعکس، دارند و نمياست برحذر مي تصوف پايه و اساس قرار گرفته
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عي اند و مدها نوشتهنامهکنند. در اثبات منظور خود واليتهمگاني نموده شيوخ خويش را صاحبان واليت قلمداد مي

 .آورداد ميدانند که اگر با او بيعت نشود ارتداند در هر عصري شيخي صوفي را صاحب واليتي ميشده

  

تباه داند اشرتبت امام ميموقعيت و همشأن و هماي را همدر اين صورت اگر بگوييم صوفيه شيخ وقت تصوف فرقه

وظيفه امام و بزرگ زمان است که برحسب مقتضيات زمان تصميم »اند: ايم چنان که نوشتهبه خطا نرفتهنکرده، 

 (15«.)بگيرد

قطب »سد: نويدکتر سيد حسين نصر هم ميي پذيرفتن نموده، ي ديگران را شايستهلهو اين همان منظوري است که مقا

( مالحظه کنيد، اين همان موضوعي 16«)و اما هر دو مظهر يک حقيقت و داراي يک معنا و اشاره به يک شخص است.

ن ند. در صورتي که ايدهاست که به آن اشاره کرديم و نوشتيم که صوفيه خويش را در عرض واليتِ معصوم قرار مي

توان تأليف مالسلطان گنابادي مي« بشارة المؤمنین»و « واليت نامه»رد ولي در گونه عقائد در تشيع جايگاهي ندا

 .يافت و بس

   

عربي بر واليت خاصه مخصوص ارباب کنند خاص آن را مانند ابنجا که واليت را به خاص و عام تقسيم مياينان آن

دانند و اين درست همان انحرافي است که بعد از رحلت پيامبر اکرم به همت و کوشش نخبگان ميسير و سلوک 

قدرت طلب شکل گرفت و ديگران که فاقد هرگونه امتياز و دليلي براي داشتن واليت بودند به منصب و مقامي 

 .اش واليت توام با عصمت منحصر به امام معصوم استانتخاب شدند که شرط اوليه

  

هاي خود در تفسير واليت بسنده گوييصوفيان به خطاها رفته و به ياوه»نويسد: عالمه هاشم معروف الحسني مي 

م دهد که فه( دقت به مسائل بسيار پيچيده تصوف نتيجه مي17«)اند(اولياي خود را بر پيامبران برتري )داده»، «نکرده

 ع ميرنگ کردن امامت در تشيمشايخ تصوف فقط به لحاظ کمکنيم اصرار به واليت در تصوف و قائل شدن آن براي 

بدون امامت است، درست برعکس آن اعتقادي ي واليت،  باشد تا بتوانند در اذهان عمومي به ثبت برسانند: پديده

 .که اصل و رکن مهم عرفان اسالمي شيعي است
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ن به واليت راه خطائي پيش گرفته به اشتباه استنباط اي از نقادان تصوف از تظاهر صوفياديده شده است عده بعضاً

در صورتي که  (15«)توان ديد هاي بسياري ميآهنگيدر مسئله واليت ميان صوفيان سني و شيعي هم»اند: کرده

ترين عامل جداسازي تصوف سني از عرفان مسئله واليت و نوع روند آن در تصوف سني و شيعه اولين و پررنگ

باشد و اگر براي شخصيتي واليت قائل هستند، آن مرتبت را مانند مخصوص دوازده امام مياصه، شيعي واليت خ

 .شناسنددهند بلکه در طول واليت معصوم ميصوفيه در عرض واليت خاصه امام قرار نمي

ده و واهلل ولي به طور رسمي و علني حاکم بو اين روش ضد شيعي که در تصوف از روز تولدش تا عصر شاه نعمت

( سازش ندارد، مگر اين که 19«)واليت حقيقت مذهب تشيع است»چه جناب شهرام پازوکي معتقد است بنابر آن

شيع باشد تواند حقيقت مذهب تباشد که اين نميبگوييم منظور ايشان همگاني کردن واليت بر اساس اعتقاد صوفيه مي

 .شته و نداردي واليتِ منهاي امامت اعتباري ندازيرا در تشيع پديده

  

( و اين 43«)تشيع امر امامت است»اند: اند و نوشتهپس همان طور که بايد توجه داشت جناب پازوکي توجه داشته 

را بر  هايي که غيرکند. آنطالب اميرالمؤمنين عليه السالم اختصاص پيدا ميامامت بعد از رسول خدا به علي بن ابي

شيعي  توانند صوفينمي اندنموده خلع خالفت از سقيفه يهبرگزيد اند و حضرتش را با پذيرفتن علي ترجيح داده

 .باشند

  

چه صوفيه اين اواخر براي حفظ و زيرا آن( از آن نيست؛ 41«)تصوف و عرفان حقيقت تشيع است»در معنا قانون 

زيرا  ت.بلکه همان تصوف اس که تشيع نيست؛اند، اي اسمش را تصوف اسالمي شيعي گذاشتهحراست از تصوف فرقه

 دادند تا ديگري بتواند در مقابل صاحبامامت يا بهتر است بگوييم، واليت را به طور غيرمجازانه تعميم نمياينان، 

تصوف ذات تشيع و معناي آن »واليت مطلقه الهيه قرار گرفته براي خود واليت قائل شود. در اين صورت کالم 

شويم صوفيان سهيم از آن دي تصوف بپردازيم متوجه مي( شعاري است که اگر به بررسي ارکان اعتقا44«)است

از هاي سرشناس آن از جنيد بغدادي گرفته تا ابوالقاسم گرگاني، اي که شخصيتندارند. آخر مگر امکان دارد پديده

ت خاصه يطالب را در والغير علي بن ابياهلل ولي، تر شاه نعمتشيخ صالح بربري گرفته تا عبداهلل يافعي از همه مهم

 !که در انحصار امامان شيعه است سهيم کنند؟! در حقيقت علي را از امامت خلع و از خالفت عزل نمايند شيعه باشند؟
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 واليت رايشب اند؛داده قرارش گيرد، قرار( السالم عليه) اينان غيرمعصوم را با نداشتن صالحيتي که بتواند در کنار امام

( 43اند)اي در تشيعِ تصوف نوشتهبه نوع و بهانه کدام هر نويسانمقاله که ادعاهايي انهم اساس بر. اندشده قائل

: اندزيرا همان طور که آقاي دکتر نور علي تابنده اشاره کردهتوانند شيعه باشند؛ اهلل نميصوفيان اوليه تا زمان شاه نعمت

( به گواهی 24«)آیدباشد شیعه به حساب میاساس این است که کسی که به والیت علی و جانشینی علی معتقد »

تائید  شود که بهای دیده نمیشیعهاهلل کرمانی در جمع رؤسای صوفیه، تاریخ از جنید بغدادی گرفته تا شاه نعمت

مونس  اللهیاند، مگر دو شرح احوال نگار نعمتای نکردهنویسان صوفیه هم اشارهمسانید تاریخی برسد وقتی رجال

اللهی گنابادی که اولی مدعی ریاست و دمی از وابستگان نزدیک نسبی جد رئیس وقت بوده نعمت علیشاهی و

اند. و برای این که خیال خود را در به خیال خود تمامی سنیان خالص را شیعه خالص الوالیه معرفی کردهاست، 

د های ضد شیعه در حقیقت صنشانه های اساسی راحت کنند به نقاد خود هم پاسخی داده باشند وقتیمقابـل اعتراض

حضرت »علی بل ضد والیت با امامتِ رئیسی از صوفیه را نتوانستند انکار کنند، فوراً دست به دامن پناه همیشگی 

 .شاید از آبروریزی جلوگیری شوداند تا خویش را در پس او پنهان کنند، زده« تقیه

   

ي آقا يا خانم حرمتشان را نگاه داريم، دانيم مرد است يا زن تا با کلمهکه نمي« ح. ا. تنهايي»چنان که شخصي به نام  

( البته به تازگي 45«)شاگردي و تقيه به شيوه ائمه معصومين را داشتندصوفيه که در زمان امامان بزرگوار، »نويسد: مي

اند: به اين متوسل شدهشود، براي ايراد و اشکال اين که چرا نامي از صوفيان صاحب اسرار ائمه در جايي ديده نمي

مشهور شود و نوع معارفي هم که از مشايخ صوفيه جزو اصحاب ظاهري ائمه نبودند که نامشان در کتب روايي، »

اي نبود که بتوان براي همگان نقل کرد و به زبان آورد ولي عموماً چون باطني و سرّ بود ،به گونهکردند، ائمه اخذ مي

 (46« )دانند.ار و نهايتاً به مصدر واليت و باب علم حضرت علي منتسب ميخود را به ائمه اطه

  

احب اند صداند صوفيان اوليه، آن عده که زمان معصوم را درک کردهاو که با مطالعه و تحقيق آشنائي کامل دارد و مي 

هر کجا به بحث ما مربوط شود  جاي رساله حاضري مخالفين هم آمده که در جابهاند بلکه نامشان در زمرهنبودهسرّ 

 .کنيمبا قيد سند يا مسانيد مطرح مي
 

اساس تصوف از اول از جنبه اعتقادي بر اين بود که جانشين پيغمبر علي است و »اند: اي مدعي شدهپس اين که عده

ن را ي مگويم، شما گفتهتوانند مدرکي ارائه دهند. من ميباشد شخصي که برايش نمياي مي( عقيده47«)نه ديگري
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اي است. و االّ حتي در تصوف علمي و تصوف ف فرقهبدون قيد و شرط بپذيريد، اين قانون مريد و مرادي تصو

 .... اندشيوخ سرشناس تصوف آراي يکديگر را به نقد گذاشته به رد و قبول آن پرداختهتاريخي، 

هاي تأليفي تصوف همه و همه بر اين اعتراف دارند که صوفيان دربست ميراثتاريخ تصوف، متون رجالي تصوف،  ....

اين  ها درمند شدند و گويي آنهم متصوفه به قطب و ابدال عقيده»نويسد: اند. ابن خلدون ميدهدر اختيار امامت نبو

ي امام نقيبـان تقليـد کردند و اقـوال شيـعيـان را با عقايد خود درآميختند و در عقيده از مذهب رافضيان درباره

 (45«)ديانت مذاهب ايشان را اقتباس کردند

قطب را در مقابل امام و ابدال را در مقابل نقبا برای خود متصوفه،  شويد کهنيد متوجه مياگر در متن فوق دقت ک  

 .ساخته است

  

عالوه اگر بخواهيم بگوييم اساس تصوف از اول از جنبه اعتقادي بر اين نبوده است که بگويد جانشين پيامبر جز علي 

 :نويسدنور علي تابنده ميکنيم جناب دکتر نيست به کالم صاحب همين کالم استناد مي

ي اول و دوم و سوم هم خليفه رسول اهلل خليفه حکومتي از خليفه معنوي پيغمبر جا شد به خليفه»

و حال  گفتندها دادند و به خلفا هم اميرالمؤمنين ميگفتند و به تدريج لقب اميرالمؤمنين را هم به آن

 (49«)آن که لقب اميرالمؤمنين خاص علي است

  

صوفيان شيعي وظيفه ندارند که در برابر عنادهاي »ثراه استناد کنند است به کالم جناب رضا عليشاه طابممکن 

 اند،گوييم صحيح فرموده( مي33«)صوفيانِ ديگر مذاهب دفاع کنند

بداهلل يافعي عاهلل و اند شاه نعمتگفته« اميرالمؤمنين( »السالم عليه) طالبولي از جمله کساني که به غير علي بن ابي

شود و دومي در تاريخش به غير علي اند حذف کنند ولي باز ديده ميهستند، اولي در رسائلش با اين که سعي کرده

 .اندگفته «اميرالمؤمنين» اسالم حقيقي( السالم عليه) اميرالمؤمنين

   

 ----------------------------- 

  :هانوشتپی

  

 .11جنجال پدیده تصوف در اسالم:  -1

، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات  1/219، ریحانة االدب:  21، نفحات االنس:  1طبقات صوفیه تصحیح آقای موالیی:  -2

 .22، استوار نامه کیوان قزوینی:  1، تعریف صوفی و تصوف:  2/441، دایرة المعارف تشیع:  4/311مترجم: 
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 :چکیده

  

  

پس از به قدرت رسیدن شاه عباس بزرگ به واسطه تمهیدات هوشمندانه وی اصفهان تبدیل به کانون فرهنگ 

 .ظهور کرد« مکتب فلسفی اصفهان»گردید و در این بستر معنوی ایران 

دانند در حالی که در این مکتب شاهد دو جریان  را صرفاً حکمت متعالیه مالصدرا می« مکتب اصفهان»بسیاری 

اصلی و فرعی هستیم که جریان اصلی همان حکمت متعالیه مالصدرا است اما در همان زمان مالصدرا در اصفهان 

ریان دیگری به سردمداری حکیم رجبعلی تبریزی و شاگردانش از جمله قاضی سعید قمی، حکیم شاهد ظهور ج

 نحس محمد الدین رازی، عباس مولوی، مال محمــد تنکابنـی،قوام علی قلی بن قرچغای خان، محمد رفیع پیرزاده،

نیست بلکه کامالً در برابر وی ن متأثر از مالصدرا افکارشا تنها نه که هستیم گیالنی شمسای مالّ نیز  و قمی

 .اندگیری کردهموضع

  

 

 ويژگی های فکری جريان فرعی مکتب فلسفی اصفهان

 

 «دکتر فتحعلی اکبری ـ علیرضا محمدی بارچانی»

  

  

جريان  و شاگردانش به عنوان« حکيم رجبعلي تبريزي»کوشيم تا به معرفي و بررسي جريان فکري در اين مقاله مي 

 .بپردازيم« اصفهانمکتب »فرعي 

   

ي حکمت يعن« مکتب اصفهان»نقاط اشتراک اين جريان با جريان اصلي « مکتب اصفهان»بررسي ما از جريان فرعي  

هاي اساسي جريان فرعي يعني قول به اصالت ماهيت، اشتراک لفظي وجود، رويکرد تنزيهي متعاليه مالصدرا و ويژگي

 .گيردبا اعيان ثابته را در برميو سلبي درباره صفات خداوند، مخالفت 
 

در اين مقاله همچنين براي اولين بار به مقايسه تطبيقي رويکرد تنزيهي اين جريان درباره صفات خداوند با تفسير 

پروکلوس از وجود نزد افالطون که هانري کربن قائل به شباهت بين اين دو جريان فکري در اين مساله شده بود، 

ايم که رويکرد تنزيهي اين جريان فرعي مانع آن بوده است که به وحدت وجود گرايش پيدا دادهپرداخته و توضيح 

 .کنند از اين رو، اين جريان فرعي بيشتر به وحدت شهود متمايل است نه به وحدت وجود
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 :مقدمه 

و به واسطه تمهيدات  هـ.ق با حمايت مرشد قلي خان استاجلو 955در پي به قدرت رسيدن شاه عباس کبير در سال   

 1333هوشمندانه بزرگترين پادشاه ايران عصر صفوي از جمله انتخاب اصفهان به عنوان پايتخت ايران در سال 

هاي داخلي شيراز، ها از غرب و شورشهجري، ايجاد امنيت در کشوري که مورد تخاصم ازبکان از شرق و عثماني

انجام امور زيربنايي و عمراني در کشور، ايجاد ميدان نقش جهان در کرمان، گيالن قرار گرفته بود، رونق تجارت، 

هجري، کوچاندن علماء، هنرمندان و اهل فن از تبريز، قزوين، شيراز، جبل عامل  1311اصفهان و فتح تبريز در سال 

بن انري کورتسنن و نقوطيه به تعبير هو ارمنستان به اصفهان و نيز ايجاد تساهل و آزادي فکر مگر در مورد اهل

( و 276، 1373شود. )کربن، القراي هنرها و علوم اسالمي و کانون فرهنگ معنوي در ايران تبديل مياصفهان به ام»

رسد و بسياري از علماء و در همين دوره است که مکتب کالمي ـ فلسفي اصفهان به منصه ظهور و بروز مي»

پردازند. حوزه فلسفي اصفهان، در عصر ، به نشر آثار خود ميانديشمندان، چه در حوزه معقول و چه در حوزه منقول

صفوي، بسياري از انديشمندان را در دامن خود پرورش داد که اغلب آنان جامعيت داشته و در علوم و فنون مختلف 

« رد.اها برتري دتبحر داشتند. اين حوزه از جهت عده و کثرت انديشمنداني که در آن پرورش يافتند، بر ساير حوزه

 (.345، 1379)ابراهيمي ديناني، 

   

بدون شک بايد گفت ظهور مالصدرا و حکمت متعاليه او که چهار قرن است تسلط کامل بر فضاي فکري ايران دارد 

ترين تجلي مکتب، دوره يا حوزه فلسفي اصفهان است که در عصر صفويه شکل گرفت اما نکته بسيار حائز  مهم

شود در ، حکمت متعاليه مالصدرا به ذهنشان متبادر مي«مکتب اصفهان»با شنيدن نام اهميت اين است که بسياري 

ما شاهد دو جريان متفاوت هستيم که داراي ما به االختالف مبنايي در آراء و نظرياتشان « مکتب اصفهان»حالي که در 

 .اندقرار گرفته« نمکتب اصفها»هستند اما در مجموع به واسطه مشترکاتي تحت يک طبقه واحد به عنوان 

 

اند و مقدمات کارشان را حکماي پيشتر فراهم کرده ها از اين جهت مشترکند که به هيچ وجه خودجوش نبودهآن 

ها تأمل فلسفي از ثمره احاديث امامان )عليهم دارند که در آن بودند و با ظهور تشيع آثار ارزشمندي عرضه مي

 (54، 1377)فنا، « گيرد.م( بهره ميالسال

فلسفه »را به دو جريان تقسيم کرد. هانري کربن در « مکتب اصفهان»ها بنابراين بايد با توجه به اختالفات مبنايي آن  

 (73، 1369)کربن، « ايراني و فلسفه تطبيقي
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 سردمدار و داندمي «مالصدرا» را اصلي جريان سردمدار «اسالم جهان در فلسفي فکر ماجراي» در دينايي دکتر و  

کند ه يک محقق و پژوهشگر راستين ايجاب ميوظيف آنان تعبير به که ـ را( اصفهان مکتب فرعي جريان) ديگر جريان

داند. خبر نماند ـ شيخ رجبعلي تبريزي ميکه از آن جريان که رقيب حکمت متعاليه است به هيچ وجه غافل و بي

 (.332، 1379)ابراهيمي ديناني، 

   

العاده اين جريان فرعي همين بس که هانري کربن گفته است: اين مکتب )رجبعلي تبريزي( نسبت فوقدرباره اهميت 

هاي ]ديگر[ کمتر شناخته و مورد توجه قرار گرفته ]است[ و حال آن که اين مکتب تأثير پراهميتي بر تقدير به مکتب

 (.73، 1369)کربن، « فلسفه ايراني ـ اسالمي داشته است.

  

اي از پژوهشگران با توجه به اصالت ماهيتي بودن ميرداماد و نير قول به اصالت ماهيت در جريان دههر چند ع 

( ولي پژوهشگران ديگري وجودشناسي 53، 1377رجبعلي تبريزي معتقد بر تاثير ميرداماد بر اين جريان هستند )فنا، 

يزي را دانند و لذا تفکر رجبعلي تبرند ميحوزه فلسفي حکيم رجبعلي تبريزي را متاثر از ميرفندرسکي و حکماي ه

که سر خط حکمت متعاليه مالصدرا است، « جريان ميرداماد»در برابر « جريان فلسفي ميرفندرسکي»تحت عنوان 

ساختار و شاکله فلسفي حوزه ميرفندرسکي به عنوان يک مکتب و »دهند هر چند ايشان نيز اذعان دارند که قرار مي

از جريان فلسفي ديگر اصفهان، نه در دوره خود او که در عصر شاگردانش )يعني حکيم رجبعلي نظام فلسفي متمايز 

 (.29، 1353)امامي جمعه، « تبريزي و شاگردان وي( شکل گرفت.

  

هاي اصلي مکتب اصفهان قرار داده و او را  دکتر سيد حسين نصر نيز رجبعلي تبريزي را در زمره حکماء و چهره 

 (.227، الف، 1365داند. )نصر، به مذهب اصالت تسميه ميمتفکري متمايل 

  

   

 :الف( سرمداران جريان فرعی مکتب اصفهان 

هـ.ق. سردمدار جريان فرعي مکتب اصفهان است که به نام  1353حکيم رجبعلي تبريزي اصفهاني متوفي به سال    

شود. وي شاگرد و تحت تأثير ميرابوالقاسم فندرسکي متوفي به سال ناميده مي« جريان رجبعلي تبريزي»خود وي 

انش توان از شاگرددر کنار حکيم تبريزي مي گيري اين جريان ـ که بدان خواهيم پرداخت ـباشد. در شکلمي 1353

، «احياي حکمت»، حکيم علي قلي بن قرچغاي خان مولف 1133حکيم کوچک قاضي سعيد قمي متوفي به سال 
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و  «اصول الفوائد»الدين رازي، عباس مولوي مصنف محمد حسن قمي، مال محمد تنکابني، محمد رفيع پيرزاده، قوام

  .درس مالصدرا نام برد د ميرداماد و همنيز مال شمساي گيالني شاگر

يان ها با جرپيش از پرداختن به آراء و آثار حکيم تبريزي و شاگردانش ضرورت دارد تا به اشتراکات فکري آن

 .اي گردداصلي مکتب اصفهان نيز اشاره

  

   

  

 :ب( اشتراکات فکری دو جريان مکتب اصفهان

 

 :انسان یاعتقاد به جايگاه رفيع حكمت و فلسفه در رستگار  -1 
   

ش خوي« مشاعر»و مقدمه بر « اسفار اربعه»هم مالصدرا به عنوان سردمدار جريان اصلي مکتب اصفهان در مقدمه بر 

ست ا معتقد« مبداء و معاد»دانيم همو در به نقش حکمت در رستگاري انسان اشاره کرده است و نيز همان طور که مي

اش اتحاد با عقل فعال و ي ناطقه )جزء نظري و جزء عملي( و نيز در قوه متخيلهکه انساني که در هر دو جزء قوه

ترين درجات سعادت است و چنين ترين مراتب انسانيت و عالي حلول عقل فعال در او حاصل شده باشد، در کامل

 «باشد و لذا چنين انساني رئيس مدينه فاضله است اه ميانساني از هر چه که باعث امکان نيل به سعادت است، آگ

 (47ـ45، 1354)اکبري، 

  

و هم از سوي ديگر در جريان فرعي مکتب اصفهان يعني نزد حکيم تبريزي و شاگردانش حکمت و فلسفه جايگاه 

زي حکيم تبريـ که حاصل مباحثات « معارف الهيه»رفيعي در وصول انسان به رستگاري دارد چنان که در ديباچه 

 :باشد ـ چنين آمده استبا شاگردش محمد رفيع پيرزاده مي

  

امتياز حکمت اين است که نفس »در حالي که متکلم اهل مجادله و واعظ اهل خطابه است، حکيم اهل برهان است و 

، مجادله رگزيدگانکند. برهان خاص بانساني را به عقل بالفعل تبديل کرده و او را به مجاورت رب العالمين نزديک مي

شوند و ويژه متوسطين و خطابه به عوام الناس تعلق دارد. بدين سان مردمان به سه گروه يا مرتبه معنوي تقسيم مي

است  اي که در آيه قرآني آمدهکند که پيامبر به گونهبه همين دليل است که فيلسوف ما )حکيم تبريزي( تاکيد مي

ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و : »گانه فراخواندردن راهي سهفرمان يافت تا مردم را به دنبال ک
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ي حسنه و مجادله کن با آنان به يعني به راه پروردگارت فرا بخوان با حکمت، موعظه «جادلهم بالتی هی احسن

 (.74ـ73، 1369بهترين وجه )کربن، 

  

چون اين رساله را بعون اهلل تعالي و حسن توفيقه اشتمال »گويد: مي« کليد بهشت»ي قاضي سعيد قمي نيز در مقدمه

بر جميع مسايل ضروريه در تحصيل سعادت انساني حاصل است و به محض دانستن و به کار بردن آن اگر خدا 

خواسته باشد توفيق وصول به معراج الکمال ممکن، بنابر آن )اين( به کليد بهشت موسوم گردانيده اميد که خداي 

دل محبان و سالکان طريق محبت را به مفتاح الجنان معرفت خود بگشايد، و همگي را توفيق رفيق گردانيده  تعالي قفل

( يا به غايت قرار دادن عاقل و عالم شدن بالفعل نفس انساني و 23، 1364)قمي، « دليل راه نجات کرامت فرمايد

 ت علم و حکمت نظري توسط حکيم علي قليکمال حقيقي دانستن آن براي عقل هيوالني جهت بيان برتري و فضيل

در باب جايگاه رفيع حکمت در رستگاري انسان در جريان فرعي مکتب « احياي حکمت»بن قرچغاي در ابتدي 

 (53، 1377اصفهان هماوا با جريان اصلي اشاره کرد )فنا، 

  

   

 :ـ توجه و رجوع به متون ديني اعم از قرآن و حديث2
 
ول اص»اش بر مند مالصدرا به متون ديني به ويژه در شرح جريان اصلي شاهد توجه و رجوع نظامدر حالي که در    

ريان هستيم در اين سو در ج« اسرار االيات»، «مفاتيح الغيب»، «قرآن کريم»، تفسير هفت جلدي بر «کافي کليني

نوان سوي قاضي سعيد قمي به عاز « شرح بر توحيد صدوق»و « شرح اربعين»فرعي مکتب اصفهان نيز شاهد نوشتن 

مبرزترين شاگرد حکيم تبريزي هستيم هر چند که مالصدرا از باب تاويل و توجه به معاني معقول به متون ديني توجه 

توجه به روايات و تفلسف با »دارد ولي در جريان فرعي شاهد توجه ظاهري به متون ديني هستيم اما به هر حال 

( و دليل 331، 1379)ابراهيمي ديناني، « آيد.وصيات حکماي عصر صفوي به شمار ميها از خصمعاني و مضامين آن

ني بيمتون ديني را اعم از قران و سنت نبوي و علوي، مبدع يک جهان»اين توجه به واسطه اين است که دو جريان 

 (.25، 1353امي جمعه، )ام« دانستند يعني همان حکمت و فلسفه باطني شيعيمند و عقالني ميو انسان شناسي نظام

به متون ديني مؤيد اشتراک ديگري بين اين دو « مکتب اصفهان»همين خصوصيت يعني توجه حکماي هر دو جريان 

 .جريان است
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 «:دين»ـ اعتقاد به جمع حكمت )فلسفه( با شريعت 3 
  

اسالمي توسط راغب هجري با اخوان الصفا آغاز و در سير تفکر  327اعتقاد به جمع حکمت و شريعت که از 

اصفهاني، عين القضات همداني، ابوالفتح شهرستاني تداوم يافته بود با ايجاد آميختگي بين فلسفه و عرفان توسط عالمه 

صدرالدين دشتکي توام گشته و به « عرفان طوري وراء طور عقل»خفري ودر مکتب شيراز در عدول از نظريه 

جريان اصلي مالصدرا و مالمحسن فيض کاشاني به جمع حکمت حکماي عصر صفوي رسيد. در چنين بستري در 

گويد: نه! غايت ذاتي حکمت نسبت به حيات معنوي، و شريعت سخت اعتقاد داشتند و در جريان فرعي هم پيرزاده مي

حکمت بي آن که مردم  «.الحکمه اذن اصل اصیل فی دین اهلل.»اند نيستامري خارجي چنان که بعضي تصور کرده

 (.73، 1369)کربن، « سازدتر ميدين بري کند آنان را به کسب دين حريصرا از 

  

   

 :های فکری جريان فرعی مکتب اصفهانترين ويژگیج( مهم

 

 :مالصدرا« اصالت وجود»در برابر « اصالت ماهيت»قول به  -1
  

يم مالصدرا هست« وجوداصالت »شاهد نظريه « حکمت متعاليه»يعني « مکتب اصفهان»در حالي که در جريان اصلي  

هاي اين فيلسوف بزرگ بيرون آمده و با نوعي صالبت ولي در اين ميان کساني نيز هستند که از زير سيطره استدالل

اند. عبدالرزاق الهيجي، قاضي سعيد قمي، شيخ رجبعلي تبريزي و و سرسختي از نظريه اصالت ماهيت دفاع کرده

 (.54، 1355)ابراهيمي ديناني، « توان در زمره اين گروه قرار داد.برخي از شاگردان و پيروان آنان را مي

آن چه در عالم عين و جهان خارج اصالت دارد جز وجود چيز ديگري نيست »دانيم که مالصدرا معتقد است که مي

« اند.ردهنک شود هرگز بوي وجود را استشمامها به اعيان ثابته تعبير ميو ماهيات که در عرف اهل کشف و يقين از آن

اشراقيون که با سهروردي آغاز شده و ميرداماد استاد مالصدرا »(. در حالي که پيش از او 29ق، 1213)مالصدرا، 

که  گفت. آنان معتقد بودندساخته بودند که درست خالف آن را مي« فلسفه ماهيات»ها رفته بود، نوعي نيز به راه آن

 (.254، ب، 1365)نصر، « ت.وجود عرض است و اصالت از آن ماهيات اس

  



149 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

ه و بر آن شد که از ماد« تحقق امر مادي از صورت و ماده»سينا براي تغيير دادن نظريه ارسطويي توضيح آن که ابن

نا، شفا، سيتوان وجود عيني به دست آورد، هم ماده و هم صورت وابسته به عقل فعال است )ابنصورت به تنهايي نمي

 (.67؛ همو، تعليقات، ص1، فصل2و مقاله 2، فصل4الهيات، مقاله

  

يک امر سوم ]عالوه بر ماده و صورت[ نيست بلکه اضافه و نسبتي است با خدا و ضرورت « وجود»سينا به نظر ابن

 (.3، 1363سينا، وجود ممکن تابع اين نسبت و اضافه است )ابن

  

؛ همو، تعليقات، 47طبيعيات، سماع طبيعي، ص سينا، شفا،نامد )ابنمي« عرض»سينا همين نسبت و اضافه را ابن

آن چه در خارج است ماهيت همراه با وجود است، نه بدين »گويد: (. رجبعلي تبريزي مي155ـ156و  123صص

ت در اس وجودي معني که وجود در خارج موجود باشد، تا تسلسل در وجود پيش آيد، بلکه بدين معني که آن 

شود... و وقتي که ثابت شد که وجود در خارج گاه مشتق ]موجود[ نميالً وجود[ هيچخارج. چون که مبدأ اشتقاق ]مث

شود که وجود در خارج الزم ماهيت )عرضِ جدايي ناپذير از ماهيت( است. بدين معني که با ماهيت است ثابت مي

جود تابع ماهيت و وجود تابع ماهيت است زيرا وجود شيء، بالضروره فرع آن شيء و تابع آن شيء است. و اگر و

فرع آن است، پس بايد جعل جاعل، در درجه نخست و به حسب ذات، به ماهيت تعلق بگيرد، سپس وجود الزم آن 

گردد. زيرا آشکارا محال است که جاعل نخست فرع و الزم چيزي را، سپس اصل آن و ملزوم آن را بيافريند. وگرنه 

 مانددل گردد. و حال آن که چنين چيزي محال است. اين مثل آن ميبايست که ملزوم به الزم و الزم به ملزوم بمي

، 1351زي، )تبري« که يک بَنَّايي اول طبقه فوقاني ساختمان را بسازد و بعد طبقه زير را ـ که اين آشکارا باطل است

ت قول به اصالچون شيخ اشراق و ميرداماد شاهد نيز هم« مکتب اصفهان»(. بنابراين در جريان فرعي 457ـ459الف، 

جود ضمن رد و« اصول اآلصفيه»ماهيت از سوي رجبعلي تبريزي و شاگردانش هستيم. حکيم تبريزي در رساله 

 (.1369،133)کربن، « از فلسفه ماهيت برخالف اصالت وجود مالصدرا دفاع کرده است»ذهني و حرکت جوهري 

  

 بدان که هرگاه مالحظه اين»حکيم کوچک قاضي سعيد قمي نيز از در مخالفت با اصالت وجود درآمده و گفته است: 

 اندکرده ماهيت و چيز به آن از تعبير عربي و فارسي لغت در که را امري آن کنيممي( ماهيت و وجود يعني) دو امر 

ت و فالن چيز نيست و اين قول هس چيز فالن که گويندمي کس همه که چرا ديگر، آن از يابيممي اولي اصليت به

کس خالف نکرده است صحت دانند و هرگز هيچمتضمن اصليت ماهيت و فرعيت وجود است جميع عقال معقول مي
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چنان که در صحت قول اول خالفي نيست در عدم اين قول را مثل اين که گويند فالن هستي چيز است يا نه و هم

تواند شد کما اليخفي، و هرگاه معلوم شد که قول اول معقول است نه قول ثاني يز شکي واقعي نميصحت قول ثاني ن

 .شود که شيء به اصليت اولي است نه وجودمعلوم مي

  

پس ثابت شد که از اين دو اثر شيء اول است و وجود فرع آن و صفت آن و االّ بايستي که قول ثاني معقول باشد 

حال آن که معقول نيست باالتفاق پس بايد که اصليت ماهيت و شيء را باشد و هرگاه ماهيت چنان که مذکور شد و 

اصل باشد تقدم به حسب رتبه نيز او را خواهد بود نه وجود او را و خفي نماند که براي اثبات اين مدعا بيانات ديگر 

 (.52، 1364)قمي، « بسيار است ليکن اين مختصر را همين قدر که مذکور شد کافي است

  

در تحليل قول به اصالت ماهيت از سوي قاضي سعيد قمي، دکتر ديناني معتقد است که او براي اثبات اصالت ماهيت 

روي استعمال عرفي الفاظ و کلمات تکيه کرده و محمول واقع شدن وجود را در باب قضايا دليل تاخر و اعتباري 

ها يرومند صدرالمتالهين و در باب اصالت وجود توجه نکرده و آنبودن آن دانسته است. ... )و( به براهين محکم و ن

 (.325، 1355)ابراهيمي ديناني، « را ناديده انگاشته است.

  

اما ظاهراً قاضي سعيد به معقول بودن قول اول در نزد جميع عقال )بديهي بودن اصالت ماهيت در کليت و تماميتش( 

ها را کلمات در عرف اهل زبان. با آن که رجبعلي تبريزي خود وضع زباناستناد کرده است نه به استعمال الفاظ و 

، 1375تبريزي، « ) ان وضع اللغات وضع معقول اصیل و الیکون جزافیاً» يک وضع معقول اصيل دانسته و گفته است

 (.46ب،

   
 

  :معنوي وجود مالصدرا کـ قول به اشتراك لفظي وجود در برابر اشترا2
  

 گانهي هستي قلمرو سراسر در وجود معني بر خالف مالصدرا که معتقد به اشتراک معنوي وجود است يعني اين که  

 و «ودوج اثبات» رساله در تبريزي رجبعلي حکيم «اصفهان مکتب» فرعي جريان در نيست معني يک جز و است

ند لذا عتقدم ممکنات وجود و واجب وجود تباين به آنان که چرا. اندورزيده مخالفت نظر اين با سخت شاگردانش نيز

اند چنان که مال رجبعلي به اشتراک معنوي وجود ميان ممکنات و اشتراک لفظي وجود ميان ممکن و واجب قائل شده

ببايد دانست که لفظ وجود و موجود مشترکند ميان واجب تعالي و ممکن به اشتراک لفظي ... »گويد: تبريزي مي
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« وجيااثول»کند اما معلم اول در اند و نام ايشان در خاطر فقير بود بيان ميکه صاحب اين مذهب بوده جمعي از بزرگان

 «واهلل تعالی یُحَدِثُ انیّات االشیأ و صورها معاً: »فرمايد کهمي

ا هم باشد ب ها را که ماهيات ايشانکند انيات اشيا را که وجودهاي ايشان باشد و صور آنيعني: اهلل تعالي احداث مي 

آيد که او هم آفريده ... پس اگر معني وجوه در اهلل تعالي بعينه معناي وجودي باشد که در ممکنات است الزم مي

يعني واحد محض علت  «الواحد المحض هو علة االشیا کلها و لیس کشئی من االشیا» فرمايد کهباشد. و نيز مي

بايد که وجودش غير وجود چيرها باشد و االّ مانند چيزها جميع اشيا است و نيست مانند چيزي از چيزها. پس مي

وجوده تعالي خارج عن وجود ساير »اين عبارت را بيان کرده که « مدينه»خواهد بود و معلم ثاني در فصول 

 ذلک نم المفهوم المعني في ال فقط االسمم ففي مشارکة کانت ان بل اصالً معني في منها شي الموجودات واليشارک 

ودي است بيرون از وجود ساير موجودات يعني غير معني وجود ساير موجودات وج تعالي اهلل وجد يعني «االسم

عني ميک از ايشان در معني اصالً و اگر مشارکتي باشد در اسم خواهد بود و بس، نه در است و شريک نيست با هيچ

ه وجود»شود[ و حکيم مسلمه احمد مجريطي تصريح به اين کرده، چنين فرموده است کهکه فهميده از آن اسم ]مي

در تفسير سوره حمد تصريح « نصوص»صدرالدين قونيوي در  «... تعالی وجود خارج عن وجود سائر الموجودات

  «.للتفهیم ال انه بمعنی الوجودو قولنا انه وجود »ايـن اسـت« نصـوص»به اين کرده است و عبارت 

، ب، 1351گوييم که او وجود است براي تفهيم نه اين که او به معني وجود است[ )تبريزي، درباره خدا مي]

 (.444ـ446

شود مخفي نماند که از اين که گفتيم که طبيعت موجود به حسب بادي الرأي منقسم مي د:گويو قاضي سعيد قمي مي 

اين است که در نفس االمر طبيعت موجود به معني مشهور در ميان واجب الوجود تعالي شأنه و به دو قسم، غرض 

تواند بود مگر به حسب لفظ تنها، چه به حسب اشتراک معنوي واجب الوجود با ممکن ممکن الوجود مشترک نمي

براي رجبعلي »لذا ( 56، 1364قمي، )« الوجود در هيچ وصفي از اوصاف حتي در مفهوم موجود هم ممکن نيست

تبريزي )و پيروانش( اصل و منبع وجود براي هميشه فراتر از وجود و الوجود قرار دارد. وقتي وجود را به اصل 

کنيم منظور وجود بحت و بسيط و وجود مطلق است و اين امر صرف اشتراک لفظي است و نه وجود متصف مي

( و 73ـ71، 1369)کربن، .« شودوجود مخلوق مربوط مي اشتراک معنوي زيرا مفهومي که از وجود داريم فقط به

جاست که در جريان ( و در اين323، 1355)ابراهيمي ديناني، « خداوند به کلي ديگر است»بنابراين در اين رويکرد 

 .گرديم با الهيات تنزيهي روبرو مي« مکتب اصفهان»فرعي 
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 :ن تنزيه و تشبیه درباره صفات خداوندـ رويکرد تنزيهی به جای رويکرد تشبیه يا تعادل بی3 

 

دانيم که اهل الهيات و کالم بعد از اثبات واجب الوجود به اثبات صفات ثبوتي خداوند که عبارتند از مختار بودن مي 

پردازند و قادر علي االطالق بودن، عالم بودن، حي بودن، مريد بودن، ازليت و ابديت، متکلم بودن، صادق بودن و... مي

چون مرکب بودن، داراي مکان بودن، داراي  پس از آن در رويکري سلبي و تنزيهي به سلب و تنزيه صفاتي همو 

پردازند که در واقع در  جهت بودن، در معرض تغيير و حدوث بودن، شريک داشتن و نيازمند بودن از خداوند مي

ص است و کنيم نشانه نقاز خدا سلب ميمورد خداوند صفات سلبي بازگشت به صفات ثبوتي است زيرا صفاتي که 

جهت بودن، شريک نداشتن و... را براي خدا مکان و بي با سلب آن از خدا ما مقابل آن صفات يعني بساطت، بي

 .کنيماثبات مي

  

اند همان طور که ديديم حکيم رجبعلي تبريزي و شاگردانش به نفي اصالت وجود و نفي اشتراک معنوي وجود پرداخته

يري از چنين تنها راه جلوگ ائل به اشتراک لفظي وجود شدند که نه تنها به زعمشان مبني بر اخباريگري بلکه همو ق

شود. نتيجه اين هم سنخ قراردادن خدا با مخلوقات در ذات است که موجب قرار گرفتن خدا در زمره مخلوقات مي

ادن اصل و مبناي وجود فراتر است که در اين صورت کند قرار درويکرد نيز بدون شک همان طور که کربن اشاره مي

 (256، 1369)کربن، « توان درباره آن سخن گفتتنها از راه تنزيه يعني در الهيات تنزيهي مي»

  

، شهادت دادنشان به «معرفت بالمقايسه»ها به حق تعالي را از همين رو است که قاضي سعيد قمي معرفت انسان

داند و لذا در مي« اقرار صفات»و شناخت انسان در باب صفات خداوندرا تنها « رارشهادت اق»وحدانيت خدا را 

گويد: ( و مي321، 1355گيرد. )ابراهيمي ديناني، چنين جرياني خدا موضوع حکم، مساله، علم و شناخت قرار نمي

 (.66، 1364)قمي، « حضرت واجب الوجود تعالي شأنه داخل در تحت هيچ علمي از علوم نيست»

  

که  کامال آشکار است« کليد بهشت»در اقوال قاضي سعيد قمي در « مکتب اصفهان»رويکرد تنزيهي جريان فرعي 

جميع عقال و علما بلکه کافه انبياء )عليهم السالم( در باب معرفت واجب الوجود تعالي شأنه اعتراف به عجز و قصور »

فت اند غايت معراند اما در آخر فرمودهلي شأنه اثبات کردهاند. اگر چه به حسب ظاهر بعضي صفات براي او تعاکرده

( و لذا به زعم قاضي سعيد 67)همان، « او تعالي شأنه منزه داشتن اوست از جميع صفات و سمات و رسوم و حدود
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به جهت » قمي اتصاف خداوند تعالي به اوصاف مختلف از سوي انبياء عظام )عليهم السالم( و بعضي از حکماء کبار

اند توعوام و قصور ادارک ايشان است نه اين که در واقع واجب الوجود تعالي شأنه متصف به وصفي از اوصاف مي

 (74همان، ) «بود

(. 73)همان، « دانستندوصف کنندگان خدا را مستوجب نزول بال مي»بنابراين در ديدگاه اين مکتب ائمه هدي )ع(  

زيهي و سلبي قاضي سعيد قمي در مورد انکار صفات براي خداوند را حتي جا نيست که دکتر ديناني رويکرد تنپر بي

(. ولي نکته جالب توجه درباره رويکرد 326، 1355دانند )ابراهيمي ديناني، تر مياز متکلمان معتزلي نيز افراطي

افالطون درباره وجود نزد  (Proclus) نزديکي آن با تفسير پروکلوس« مکتب اصفهان»تنزيهي در جريان فرعي 

جا نيست که به تحليلي درباره تفسير پروکلوس از وجود است که هانري کربن بدان اشاره کرده است. و در اين جا بي

کلوس پي با تفسير پرو« مکتب اصفهان»اي کنيم تا به نقاط مشترک الهيات تنزيهي جريان فرعي نزد افالطون اشاره

 .ببريم

  

 «باشنده يک» سپس و احد يا «يک يک» معاني بررسي و بحث به پيشگفتار از پس «پارمنيد» رساله در افالطون 

« يک»اي از آن براي است چه نتيجه« يک»تنها « يک»پردازند که نتيجه بررسي او از اين فرض که اگر مي واحد يا

  :انجامد. بدين صورت که اگرمي« يک»شود؟ به نوعي تنزيه و سلب از حاصل مي

  .يک تنها يک است يک، کل نخواهد بود و لذا داراي اجزاء نيز نخواهد بود  -1

  .يک چون داري اجزاء نيست نه آغاز خواهد داشت، نه ميانه و نه انجام  -4

 .)فاقد حد( است« نهايتبي»لذا  -3

 هن است، حرکتبي نه و دارد حرکت نه است، مکان و جابي و شکلبي لذا است( حد فاقد) نهايتبي چون و  -2

 .از ديگران است غير نه و است يکي خود غير با نه است، خود از غير نه و است يکي خود با

 .ديگر چيز به نه و است شباهتبي خود به نه خود، غير به نه و است شبيه خود به نه  -5

 غير اندازه هم نه و است خود غير اندازه هم نه و نيست خود اندازه هم نه و است خود( اندازه هم) مساوي نه -6

 ..نيست خود

ر تتر و نه کوچکسن خود است و نه بزرگتر و نه همتر و نه کوچکدر زمان مشارکت ندارد پس نه بزرگ  -7

 .سن غير خود استو نه هم
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 «يک» پس. بود خواهد آينده در و هست حال در است، بوده گذشته در «يک يک» که گفت تواننمي پس  -5

 .نبنابراي و بود خواهد و هست بود،: گفت تواننمي «يک» درباره چون ندارد مشارکت نيز وجود در

  

به هيچ وجه نيست )يعني يک به هيچ وجه در وجود مشارکت ندارد( پس به زعم افالطون در فرض « يک»  -9

ا پذيرد و نه باست در وجود مشارکت ندارد در نتيجه نه به خود صفتي مي« يک»اگر تنها « يک»نخست 

 .آميزدغير خود در مي

  

 ها پروکلوسترين آناند که از جمله مهمارائه کردهشارحان و مفسرين افالطون اقوال گوناگوني « يک يک»درباره 

را « يک يک»از جمله کساني است که  (Poul Fride Londer) م( است که در کنار پل فريد لندر 214ـ255)

 .پنداردمي« يک حقيقي»

  

« يک يک»معتقد است که « الهيات افالطوني»افالطون و نيز کتاب « پارميند»پروکلوس در تفسير خويش بر رساله 

مطلقاً داراي واقعيت است پس نفي صفات و تعلقات از آن به معناي انکار حقيقت ذات آن نيست. به زعم پروکلوس 

 بر تفسيرش 4 ج از ديگر جايي در وي اين بر عالوه. هست نيز «خير» بلکه « يک حقيقتي»نه تنها « يک يک»

داند يعني خدا به معنايي که زاينده خدايان را تنها خدا مي افالطون اول فرضيه موضوع و هدف «پارميند» رساله

 .آيد پيوند نداردچه از آن برميچندگانه است. گذشته از اين جدا و فراسوي تکثر است و با آن

   

ي است که مشارکت «يک»پس خدا هر چند زاينده خدايان است جدا از همه چيز و تعالي محض است. خدا آن 

داند به سخن ديگر حقايق معقول هم در امتداد و را حتي اوج و رأس معقوالت نمي« يک» پذيرد. پروکلوسنمي

نامد. وي را خدا و نيز وجودي که به حقيقت وجود است مي« يک يک»تماس با آن نيستند. بدين ترتيب پروکلوس 

« ودپيش ـ وج»وس از خواند که مقصود پروکل)پروايناي( يکي مي« پيش ـ وجود»را با « يک»تفسير خود  3در ج 

« ر است.تاي از وجود است که هنوز متعادلوجودي پيش از وجود نيست بلکه مرتبه»به گفته مترجم فرانسوي متن 

 (13، 1352)بيناي مطلق، 
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 يعني جريان حکيم رجبعلي تبريزي و شاگردانش« مکتب اصفهان»همان طور که پيش از اين گفتيم در جريان فرعي 

سعيد قمي شاهد نفي اصالت وجود، نفي اشتراک معنوي وجود و قول به اشتراک لفظي وجود هستيم و  به ويژه قاضي

تشکيک وجود ممکن نيست بلکه صرف اشتراک لفظي، وجود دارد »با قول به اشتراک لفظي وجود هم در اين جريان 

تواند موضوع وجود مطلق نمي رود. بنابراين،زيرا مفهومي که از وجود داريم هرگز به وجود مخلوق فراتر نمي

( پس 99، 1369، )کربن« تواند تنزيه و الهيات تنزيهي يا منفي باشد.مابعدالطبيعه باشد. موضوع مابعدالطبيعه فقط مي

است، « کل حقيقي»و « سرچشمه الوهيت»، «يک حقيقي»است که، « يک يک»همان طور که در نظر پروکلوس 

 شرح»در « مکتب اصفهان»تـرين انديشـمنـدان جريان فرعي ز شاخـصقاضي سعيد قمي هم به عنوان يـکي ا

در مرو به دعوت مأمون ايراد کرد و در  ای که حضرت امام رضا علیه السالمبا استناد به دو خطبه «توحيد صدوق

ا مالصدرکند و درباره ي شرک دانست، اشتراک معنوي وجود را نفي ميآن هرگونه اشتراک وجود را به وجود آورنده

فما ابعد عن الحق قول من قال ان االشتراك معنوی! و لعمری أی تشبیه : »گويدو قائالن به اشتراک معنوي وجود مي

 (41، 1372قمي، « ) ...أعظم من هذا! تعالی اهلل عما یقول الظالمون علواً کبیراً

  

 .نه وحدت مفهوم و معني وجود البته بايد خاطرنشان کرد که اين ايراد به وحدت حقيقت وجود مربوط است 

  

   

 «:مکتب اصفهان»های ديگر جريان فرعی ويژگی

  

الی توان به نفی اعیان ثابته اشاره کرد در حهای مکتب حکیم رجبعلی تبریزی و شاگردانش میاز جمله دیگر ویژگی

ابراهيمي ديناني، ) دارند ایکه هم در عرفان اسالمی و هم در حکمت متعالیه مالصدرا اعیان ثابته جایگاه ویژه

چنين شاهد مخالفت قاضي سعيد قمي با قول حکما در باب اين که علم نفس (. در اين جريان هم357ـ355، 1355

گيرد )علم حصولي( و نيز مخالفت با قول به اشياء خارجي از طريق حصول صور مرتسمه در نفس انسان صورت مي

علم، وقوع بصر عقل است بر طبايع اشياء خارجيه و حاضر بودن اشياء »به علم حضوري هستيم چرا که به زعم وي 

 (.353)همان، « ها است براي نفس عاقلهبراي انسان به معني ظاهر بودن آن
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 :نتیجه گیری

 .به وجود آمده است« مکتب فلسفي اصفهان»در اصفهان عصر صفوي   

 .گيردشود بلکه جريان ديگري را در برمينميصرفاً شامل حکمت متعاليه مالصدرا « مکتب اصفهان» -1

 .هاي حکيم رجبعلي تبريزي و شاگردانش استماحصل ديدگاه« مکتب اصفهان»جريان فرعي   -4

يعني حکمت متعاليه با جريان فرعي اين مکتب يعني حوزه فکري « مکتب اصفهان»اشتراکات جريان اصلي   -3

 :حکيم رجبعلي تبريزي و شاگردانش

  

 .به جايگاه رفيع حکمت و فلسفه در رستگاري انسان اعتقاد (الف 

 .توجه و رجوع به متون ديني (ب 

 .استادي و تسلط کامل و توأم در علوم معقول و علوم منقول (ج 

 .باشداعتقاد به جمع حکمت و شريعت مي (د 

  

 «:مکتب اصفهان»هاي فکري جريان فرعي ترين ويژگيمهم  -2

 .برابر اصالت وجود مالصدرا قول به اصالت ماهيت در( الف  

 .قول به اشتراک لفظي وجود در برابر اشتراک معنوي وجود مالصدرا( ب 

 .باشدج( رويکرد تنزيهي و سلبي در برابر رويکرد تشبيه يا تعادل بين تنزيه و تشبيه درباره صفات خداوند مي 

 

يراني فلسفه ا»همان طور که براي اولين بار هانري کربن در « مکتب اصفهان»رويکرد تنزيهي جريان فرعي   -5

بدان اشاره کرده است داراي مشابهت و قابل تطابق با تفسير پروکلوس از وجود نزد افالطون « و فلسفه تطبيقي

 .باشدمي

  

ر عقل است بر طبايع اشياء خارجيه و حاضر بودن مخالفت با اعيان ثابته و قول به اين که علم، وقوع بص  -6

مکتب »هاي جريان فرعي ها براي نفس عاقله از ديگر ويژگياشياء براي انسان به معني ظاهر بودن آن

 .باشدمي« اصفهان
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  :منابع و مأخذ

 .، تهران، انتشارات طرح نو2، ج«جهان اسالمماجرای فکر فلسفی در »،1319ابراهیمی دینانی، غالمحسین، -1

 .، تهران، انتشارات طرح نو3، ج«ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم»،1311ابراهیمی دینانی، غالمحسین، -2

 .)الهیات(، قم، منشورات مکتبه المرعشی النجفی« الشفا»ق، 1414سینا، ابن -3

 .مکتبه المرعشی النجفی)الطبیعیات(، قم، منشورات « الشفا»ق، 1414سینا، ابن -4

 .قم، مکتب االعالم االسالمی« التعلیقات»تا، سینا، بیابن -1

 .، تهران، انتشارات دانشگاه تهران«مبدأ و معاد»، 1313سینا، ابن -1

، 2ج « مجموعه مقاالت همایش اصفهان و صفویه»در « سیر تفکر سیاسی در اصفهان عصر صفوی»، مقاله 1312اکبری، فتحعلی،  -1

 .انتشارات دانشگاه اصفهاناصفهان، 

، «خردنامه صدرا»در « بررسی تحلیلی دوره فلسفی اصفهان و دو مکتب فلسفی آن»، مقاله 1313امامی جمعه، سید مهدی، پاییز  -1

 .31شماره 

ه نقد و بررسی رساله پارمنید افالطون، درس گفتارهای دوره کارشناسی ارشد گرو»، 1314بینای مطلق، سعید، پاییز و زمستان  -9

 (فلسفه دانشگاه اصفهان. )منتشر نشده است

الدین آشتیانی، ، به کوشش سید جالل1، ج «منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران»در « األصل األصیل»، 1311تبریزی، رجبعلی،  -11

 (تهران، چاپ اول )منبع الف

الدین آشتیانی، تهران، ، به کوشش سید جالل1ج، «منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران»در « اثبات واجب»، 1311تبریزی، رجبعلی،  -11

 (.چاپ اول )منبع ب

، علیقلی بن قرچغای خان تهران انتشارات احیاء کتاب و دفتر نشر میراث 1، ج«احیای حکمت»، مقدمه مصحح بر 1311فنا، فاطمه،  -12

 .مکتوب

مان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران، ساز1، ج«شرح توحید صدوق»، 1314قمی، قاضی سعید،  -13

 .ارشاد اسالمی

 .، با مقدمه و تصحیح سید محمد مشکوة، تهران، انتشارات الزهراء«کلید بهشت»، 1312قمی، قاضی سعید، -14

 .، جواد طباطبایی، تهران، انتشارات کویر«تاریخ فلسفه اسالمی»، 1313کربن، هانری،  -11

 .توس انتشارات ، سید جواد طباطبایی، تهران، «ه تطبیقیفلسفه ایرانی و فلسف»، 1319کربن، هانری،  -11

 .، تهران1، ج«االسفار اربعه»ق،  1411مالصدرا،  -11

، به کوشش میان محمد شریف، تهیه و گردآوری 2ج « تاریخ فلسفه اسالم»در « مکتب اصفهان»، مقاله 1311نصر، سید حسین،  -11

 (.دانشگاهی )منبع الففارسی: نصراهلل پورجوادی، تهران انتشارات مرکز نشر 

، به کوشش میان محمد شریف ، تهیه و گردآوری 2ج « تاریخ فلسفه اسالم»در « صدرالدین شیرازی»، مقاله 1311نصر، سید حسین،  -19

 .فارسی: نصراهلل پورجوادی، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
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 نظرها و اعتراف ها
 

 ی سمنانیالدين و جواب عالء الدولهکالم محی
 

يعني منزه است آن که اشياء را ظاهر کرد، در حالي که  «سبحان من اظهر االشیاء و هو عینها: »گويدالدين ميمحي  

 .او خود آن اشياء است

  

 : ي سمناني در جواب ابن عربي گفته استعالءالدوله

تغضب  البتة بلفضلة الشيخ عين وجود الشيخ، ال تسامحه «: أيها الشيخ لو سمعت من أحد أنه يقول»

عليه، فکيف يسوغ لک أن تنسب هذا الهذيان إلي الملک الديان، تب الي اهلل، توبة نصوحا لتنجو من 

 «.هذا الورطة الوعرة التي يستنکف منها الدهريّون والطبيعيّون واليونانيّون، والسالم علي من اتبع الهدي

عين خود شيخ است، مسلماً با او اي شيخ! اگر از کسي بشنوي که بگويد: فضله و مدفوع شيخ  

شدي پس چه طور به خودت جرأت دادي که اين سخن کردي بلکه بر او غضبناک ميمسامحه نمي

ي اي نصوح تا از اين ورطهياوه را به مالک مطلق هستي نسبت دهي؟ به سوي خدا توبه کن توبه

ت يابي. و سالم بر آن کس که پيرو هولناک که دهريون و طبيعيون و يونانيان نيز از آن ابا دارند نجا

 (55، ص5هدايت باشد. )روضات الجنات، ج

 

*** 

  :مرحوم بهاری همدانی
 

دانند از عرفان اکتفا کرده به پوشاک و خفض اي است که خود را عارف ميها ]مغرورين[ طايفهي آنو از جمله 

سرد کشيدن و شبيه گريه به جا آوردن ال سيما  الصوت ]پايين آوردن و آهسته کردن صدا[ و سر پايين انداختن و آه

 بلکه [فهمدنمي را ها اين معناي که اين با] معناهما معرفة اگر بشنود کالمي را در عشق و محبت توحيد و فقر مع عدم

 و[ آواز با عاراش خواندن] باالشعار والتغني اذکار از بعضي اختراع و[ فرياد و بانگ] نهيق و بشهيق کرده تجاوز بعضي

د نه چنين است بلکه اسباب سخط ]خشم[ رسانمي مقامي به را شخص اطوار اين که اين گمان به شنيعه حرکات ساير

 .و غضب الهي است
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اند غالباً اند بساط شرع وسنت نبوي)صلي اهلل عليه و آله و سلم( را پيچيده، کنار گذاردهبعضي تعدي از اين مقام کرده

ستحبات بلکه واجبات واقعند به دعوي اين که ان اهلل تبارک و تعالي غني عن الطاعات ها و محرمات و ترک مدر شب

  [نياز است]خداوند تبارک وتعالي از طاعات بي

ي و اين که اعتماد به عمل جوارح نيست بلکه مناط قلب است و او واصل به مطلوب است و واله در نزد مشاهده

 .محبوب

پس در ]وثبات االقدام.  الحقیقیة مع قوة النفوس نيويه زعما انها تصد عن المعارففعند ذالک يخوض في الشهوات الد

  [رود به گمان اين که با وجود قوت نفس و ثبات قدماين هنگام در شهوات دنيايي فرو مي

 (111تذکرة المتقین، ص )

*** 

  

 ی يونانتقابل روش انبیاء عظام)علیه السالم( با فالسفه
 

 :مجتهدیدکتر کريم  
 

هنوز ما در فضاي باستاني يونان هستيم در فضايي از تفکر که نهايت اعتباري که براي نفس قائل است اين است که  

شناسد. لوگوس همان نفس ناطقه است. آن را به عنوان نفس ناطقه در آخرين تکامل خود و به عنوان لوگوس مي

تقابل  مآبان ـ ما با سنت انبياء روبرو هستيم که دريونان و يوناني اين نظر متفکران يوناني است ولي در مقابل متفکران

 .داند و زندگي نفس زندگي مخلوقي است که البته قابل ارتقاء استبا سنت يونان است و نفس را مخلوق مي
 

 (9/1/11مورخ  ی چهار ـی دانشگاه تهران، سیمای جمهوری اسالمی شبکهمصاحبه با دکتر کریم مجتهدی استاد گروه فلسفه)

*** 

 :ی)ره(يت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانآ  

در فتوحاتش دعوي معراج روحاني نموده و در همان کتاب ابوبکر و عمر و عثمان و علي)عليه  [محي الدين]

السالم( و حسن)عليه السالم( و معاويه بن يزيد و عمر بن عبدالعزيز و متوکل را از اقطابي دانسته که داراي خالفت 

  .ظاهري و باطني هر دو بوده اند
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 معرفی کتاب

 

 !تباين؟ سنخیت ، عینیت يا 

  تألیف آیت اهلل سید جعفر سیدان

 (مدرسه آيت اهلل العظمي گلپايگاني )ره ناشر: 

سيدانو حجج اسالم آقايان غالمرضا فياضي و حميد پارسا  گفت و گويي است بين انديشمند معاصر حضرت آيت اهلل 

به  1353مکتب تفکيک که در اسفندماه فلسفه و  از اساتيدحوزه ي علميه ي قم پيرامون عقل و وحي از منظر نيا

 .دفتر تبليغاتحوزه ي علميه ي قم تشکيل شده بود دعوت

  

  مباحثی پیرامون بهائیت

   تألیف سید حسن حسینی

  عطر عترتناشر:  

بنيانگذاران اين فرقه از جانب تراز روس حمايت  فرقه ي بهائيت که ابتدا طبق مدارک معتبره ي تاريخي و اقرار 

آن ها در ابتدا با ادعاي بابيت و بعداً  .سپساز طرف انگلستان و بعد از سوي امريکا تقويت شده و مي شوند شدند و

اين  آن چه در... مرتبه ي نبوت و باالخره با ادعاي ربوبيت به دار فاني انتقال پيدا کردند به عنوان مهدويت و سپس

 و الطائالت از پر ها آن آسماني  قه ي ضاله که کتابکتاب مي خوانيد قطره اي است از فريب کاري هاي اين فر

و کتاب ديگري شطحيات صوفيه را بازگويي مي کند و  نويسنده فکري اختالالت بيانگر و باطل هاي بافي خيال

  .خود گوياي ساختگي خود است
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  شبیه عرفان شريک شیطان 

 نوشته ی سید محمد ضیاء آبادی 

 (السالم عليها) الزهراء مؤسسه بنياد خيريه  ناشر:  

پيرامون جلسات جذابي که به نام سير و  اين کتاب تلفيقي است از چند سخنراني آيت اهلل سيد محمد ضياء آبادي 

الي اهلل تشکيل مي شود. غافل از اين که اين جلسات دامي بس خطرناک و شيطاني  سلوک و مراحل تکامل و تقرب

 .جوانان استبر سر راه 

براي آناني که صادقانه در پي حق و حقيقتند چراغ تابان و « شبيه عرفان شريک شيطان»اين کتاب تحت عنوان 

 .روشنگري مطمئن در مسير معنويت و کمال است

  

  منزلگاه توبه در سیر و سلوک  

 سلسله مباحث اخالقی و عرفانی 

 (آيت اهلل حاج شيخ حسن صافي اصفهاني )ره

  دارالمودة ناشر: 

در اين کتاب روش سير و سلوک را که  مرحوم آيت اهلل صافي اصفهاني که خود طعم عرفان راستين را چشيده بود 

سرچشمه گرفته و از انديشه هاي بيگانگان، فالسفه و عرفا بي زار بوده و  فقط و فقط از منبع زالل قرآن و عترت

از منزلگاه توبه شروع و به حد کمال مي رسد، معرفي مي  (ن تضلوا ابداما ان تمسکتم بهما ل) را که معارف ثقلين

  .کند

  

  

 

 



162 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 
 

  داوريهای متضاد درباره ی محی الدين عربی 

  تألیف : داوود الهامی 

  ناشر: انتسارات مکتب اسالم

اعتراضاتي هم که متوجه آثار و عقايد و افکار او، بر  و مشايخ و احوال بر عالوه را خواننده که اي گونه تحقيق  

 .اوست آشنا، و داوري را بر اهل تحقيق آسان مي نمايد
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 استاد سید جالل آشتیانی :
 

  اهلل عنه( و امام علی ابن ابیطالب )علیه السالم(شخص مأنوس با تاریخ می داند که ابن عباس )رضی 

)علیه بح اسحاقذ و شیخ اکبر ، ابن عربی از آنجا که قبل از تألیف فصوص معتقد به معتقد بوده اند که ذبیح اسماعیل است

بود سابقه ذهنی،کشف او را از مسیر درست خارج کرد و اشتباه و گاهی تناقض در اقوال و آثار شیخ کم نیست   السالم(

 و از محیط تأثیر پذیرفته است.

ح می دانستند و شاید اکثر حنابله تابع احمد حنبل، معتقد بودند که ذبیح ... شیخ اکبر در محیطی واقع شد که اسحاق را ذبی

اسحاق است و در آثار شیخ اشتباه کم نیست کما اینکه در چند جا از جمله کتاب فصوص تصریح کرده است که ))مات 

 ه من یأخذ الخالفة ...((رسول اهلل صلّی اهلل علیه و سلّم و ما نص بخالفته منه علی أحد و ال عیَّنه لعلمه أن فی أمت

غافل از آنکه نصب خالفت باید از جانب حق و پیغمبر مأمور به ابالغ باشد ))وجود أسماءٍ مستأثرة فی غیب الذات و ال 

 یعلمها الّا اهلل((

دیگر آنکه خالفت باطنه است که ابالغ آن واجب نیست نه خالفت کلیه جامعه بین ظاهر و باطن که ابالغ آن از اوجب 

 .  )علیه السالم(اجبات است و قد نصّ رسول اهلل علی خالفته علّیو

 شیخ زیاده از حدّ،حسن ظن به سلف داشته است و به نقل روایاتی پرداخته است که شکی در مجعولیت آن روایات نیست. 

 (21و صفحه  21)رساله نوریه صفحه                                                  

 

  ای:اهلل خامنه آيت

 کند. اند! این به یک صورت، انسان را نگران میها دانشجویان علوم انسانىحدود دو میلیون این

 ى علوم انسانى، کار بومى، تحقیقات اسالمى چقدر داریم؟ما در زمینه

 هاى علوم انسانى مگر چقدر داریم؟کتاب آماده در زمینه 
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شناسى یا روانشناسى یا مدیریت یا غیره درس بدهد، ى اسالمى باشد و بخواهد جامعهبیناستاد مبرزى که معتقد به جهان 

 گیریم؟ این نگران کننده است.ها میمگر چقدر داریم، که این همه دانشجو براى این رشته

انگاشتن انسان گرى است، مبنایش حیوان هایى هستند که مبنایش مادیبسیارى از مباحث علوم انسانى، مبتنى بر فلسفه 

است، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوى به انسان و جهان است. خوب، این علوم 

ها گفتند و نوشتند، عیناً ما همان را بیاوریم به جوان خودمان تعلیم بدهیم، در چه را که غربىانسانى را ترجمه کنیم، آن

ها هاى درسى به جوانهاى خودمان را در قالبعتقادى به مبانى الهى و اسالمى و ارزشاواقع شکاکیت و تردید و بى

 منتقل کنیم؛ این چیز خیلى مطلوبى نیست.

 (1/1/11ها، مورخ له در دیدار با اساتید دانشگاه)بیانات معظم                                                     

  


