
:امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود

»یا کمیل ال تأخذ اال عنّا تکن منّا «

)علوم و معارف را جز از ما أخذ نکن تا از ما باشی (
171العقول ص تحف 30/ 27وسائل الشیعه 
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3فلسفه و عرفان

هرکس که در راه روشنگري فکر مردم ، تالشی بکند ، از انحرافی جلوگیري نماید

))جهاد((و مانع سوء فهمی شود ، از آن جا که در مقابله با دشمن است ، تالشش 

. آن هم جهادي که شاید امروز ، مهم محسوب می شود .نامیده می شود 

))ص(محمد رسول اهللا27در جمع فرماندهان لشکر (20/3/75بیانات رهبر معظم انقالب در تاریخ 

ــن تغلــب هــا و صــدها صــحابه     ــان ب ــا و اب ــن مســلم ه ــدر و محمــد ب صــحابه عالیق

ــا    ــد ه ــیخ مفی ــزرگ و ش ــی  ب ــه حلّ ــا و عالم ــی ه ــانی   و طوس ــن مب ــا ای ــا  ب ه

ــت   ــه داش ــتهم ب ــوده و م ــنا  نب ــانی آش ــد  عرف ــده ان ــا نش ــوص و  . ن آنه ــه فص ــان ن آن

ــل      ــی اه ــن عرب ــارض و اب ــن ف ــا اب ــه ب ــد و ن ــده بودن ــفار خوان ــه اس شــروح  آن و ن

ــد  ــوده ان ــاوره ب ــه و مح ــت   . مفاوض ــل بی ــب اه ــان مکت ــا درهم ــم ) ع(آنه ــب عل کس

.و معرفت نموده بودند

ــ  بســیار اســباب شــرمندگی اســت کــه قــرآن کــریم بــه         خطــاب ) ص(کاینــات هشــخص اول ممکنــات و خواج

ــد  ــی فرمای ــه اال اهللا   « : م ــه ال ال ــم ان ــا عل ــد » ف ــی فرمای ــواالعلم    «: و م ــه واو ل ــو و المالئک ــه اال ه ــه ال ال ــهد اهللا ان ش

: ولی این مدعیان عرفان که خودشان و مریدانشان آنها را عرفا می خوانند می گویند » 

ال موجود اال اهللاتوحید العلوم ال اله اال اهللا و توحید الخواص

آن مخاطــب شــده و توحیــدي کــه خــدا و مالئکــه بــر آن       بــه دانســتن  ) ص(اعظــم یــا توحیــدي کــه پیــامبر    آ

شهادت می دهند توحید عوام است ؟

نگرشی در فلسفه و عرفان،تألیف آیت اهللا العظمی صافی گلپایگانی
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************

سرمقاله

...جدي ارید أن آمر بالمعروف و أنهی عن المنکر ۀانما خرجت لطلب االصالح فی ام

تحریف اسالم استد مقاومت در برابر، فریاد بلنعاشورا

باطـل  حـق و هـاي اخـتالف وطرفـى در جنگهـا  تفاوتى و بى عاشورا، فریادى علیه بى 

.سراسر تاریخ است

در لباس دین ظاهر شده و و فرومایگانی کهناصالحان به7عاشورا،آواى اعتراض سیدالشهداء

.، می باشدمسندعالی منصبان را اشغال کرده اند
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را » انحـراف «و»عـدالت «، » حقیقـت «به سه مسئله مهـم  تفاوتى حکومتها نسبت ، بى راعاشو

از باطل و بیداد و فساد هزار چهره ومنافقوو عارف نمایانکند و حمایت دولتمردانمحکوم مى

در برابـر  7داند، که امام شـهیدان منکرات اجتماعى مىرا بزرگترینکج اندیشی ها تحریف و و 

.مقابله با این منکر بزرگ و بنیادى تحمل کرده استرا درها رنج هبپاخاسته و همآن 

مـا بـه   ولـی  مطلقًا، حتی خاتم االنبیـاء، کند،او ما را به استقالل از بندگى غیر خدا دعوت مى

نشانه شـدت والء  با این توجیه که این .7و به الوهیت سیدالشهداایمسپردهبندگى بندگان سر

.وت والیت استقو 

. ترکیبى از نفى و اثبـات  ،بعددو ر، د، همان شعار توحید است7شعار سیدالشهدا

.است» آرى«و » نه«اندیشه عاشورا هم دو بعدى است؛ یعنى، ترکیبى از. »ال اله اال اهللا«

اره کاخهاى خونین و تکان دهنده، که همواین حرکت دانند کهآگاهان بی غرض به خوبى مى

، و ارزشهاى فراموش گشـته  ، و آبادیها را به خود آوردهساختهستم را لرزانده، و جانها را بیدار

و "مکـه "را در "عبـادت "یک انقالب سریع و پویا بـود کـه فاصـله    ،را از نو زنده کرده است

شود که ت مى، و نشان داد که خدا هنگامى به درستى عبادذف کردح"کربال"را در "شهادت"

منحرفین و تحریف گـران و با، و تنها از قرآن و عترت پیروي شود و الغیرباشدبرقرارعدالت 

، وعدالت هنگامى درسـت عملـى  به عمل آید، و از ستمدیدگان حمایت مبارزه شودستمکاران

تی و نـه  نـه نفـس پرسـ   گردد که ایمان به خدا در کار باشد و به قصد پرستش خدا تحقق یابدمى

.7حتی سیدالشهداء،پرستش بندگان خدا
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ان ": ، یعنـى بازتـاب فریـاد پیـامبران    است"عدل"و "توحید"پیوند میان عاشورا نقطه

برپـاى  در همـه ابعـادش   و عدالت را ... خداى را بپرستید "اوفوا الکیل والمیزانو... اعبدوااهللا 

.دارید

فریادگرى هو اسماعیل و موسى و عیسى است در قل، حضور مجدد آدم و نوح و ابراهیمعاشورا

.و هدایت

را بـا سـالم بـه آن    "وارث"خـوانیم و زیـارت   مـى 7را وارث آدم7این که حسین

است، یعنى نقطه اتصال همه حرکتهاى الهـى و انقالبهـاى   براى همین، کنیم پیامبران الهى آغاز مى

، 7نـوح ، 7آدم: م دوبـاره بـه صـورت تجسـ   ضد تحریـف و تحریـف گـران دیـن    خدایى،

امام ، سالم اهللا علیهـا فاطمه ، 7على،7، محمد7عیسى، 7، موسى7اسماعیل،7ابراهیم

...کربالسرشارهاى خورشیدى عاشورا و واقعیتدر لحظهو 7حسن
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حد  نصاب در اعتقاد به توحید

راو تلقّی جسمیت از کلمات مالصد

الیقدرمرجع ع

)ظلهدام (حضرت آیت اهللا العظمی صافی گلپایگانی

در چه صورت فرد از اسالم خارج می گردد؟ آیـا  (ه توحید چیست؟ حد نصاب در اعتقاد ب

)عدم اعتقاد به توحید صفاتی و ذاتی به معناي دقیق آن باعث خروج از اسالم می شود؟



11شماره / فصلنامه نورالصادق  ١٢

در حکم به اسالم اقرار به کلمه توحید معتبر است یعنی بدون آن اگر شخص سـابقه  :جواب

. حکم به اسالم او نمی شـود –ن این کلمه طیبه باشد هرچند قلباً معتقد به مضمو–کفر داشته باشد 

با این اقرار که مقرون به فهم اجمالی و عرفی معناي آن است و توحید ذاتی در همان مفهوم اجمالی 

این اقرار با اقرار به صـفات معروفـه مثـل حیـات و     . آن درج است، شخص موحد شمرده می شود

مسـلم  . ست هرچند شخص التفات به آنها نداشـته باشـد  قدرت و علم و غیرها نیز برابر و مساوق ا

است که اقرار به خداي فاقد حیات و تحقق و علم و قدرت از کسی معقول و منطقی نیسـت وقتـی   

. باالجمال به همه صفات کمالیه اقرار می کنند» ال اله اال اهللا«: گفتند

د منفرد و یکتـا اسـت و   اما مطلب توحید صفاتی به معناي این که خدا در صفات کمالیه خو

اگرچه موقع . شبیه و نظیر یا شریک ندارد نیز فی الجمله در همان اقرار به کلمه توحید مندرج است

بنـابراین  . تلفظ و اقرار به آن مغفول عنه باشد ولی با توجه به تفصیل این معنی مـورد قبـول اسـت   

یعنی خدا ذاتاً و صـفتاً  . می باشداقرار به وحدانیت خدا اقرار به وحدانیت او از جهت ذات و صفت

.واحد است و مثل و نظیر ندارد

اما این مطلب که صفات خدا عین ذات اوست یا زاید بر ذات است، این مستقیماً به معنـاي  

مل که این سؤال برایشان أبی ضد و ندي او در ذات و صفت مربوط نمی شود ودر نزد اهل نظر و ت

ات بر ذات، مستلزم مفاسد کثیره می شود که اگر چـه بـه ظـاهر    مطرح می شود قول به زیادتی صف

. حکم به کفر قائل آن نشود توحید او را مخدوش می سازد
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در اینجا این سؤال پیش می آید که اگر براي شخص سؤال از اینکه صفات زاید بر ذات یـا  

ـ  اب و سـنت  عین ذات است و به عبارت دیگر چگونگی اتصاف حق به صفات کمالیه اي که در کت

ثابت است جلو آمد، آیا واجب است در آن تحقیق کند و از کتاب و سنت، حق را به دست بیـاورد  

. ظاهراً می توان گفت که این تحقیق بعد از اعتقاد اجمالی وجوب ندارد

»...خدا جسم دارد لکن بالکیف و«آیا می توان گفت 
الکیـف و فوقیـت مکـانی دارد    خدا جسم دارد لکن ب: بگوید» ظواهر«اگر کسی براي حفظ 

االستواء معلوم و الکیفیۀ مجهولۀ واالیمان بـه واجـب و   «: لکن بالکیف نظیر آنچه از مالک نقل شده

، در پاسخ چه می فرمایید؟ »السؤال عنه بدعۀ

این عبارت ممکن است اقرار به عجز از معرفت استواء و ما هو ظاهر بـزعمهم فـی   : جواب

به آنچه واقع امر و حقیقت است ما معترفیم ولی این کافی نیست بایـد بـه   الجسمیۀ باشد که بگویند

. این صفت سلبی که خداوند جسم نیست، عقیده مند بود

؟ یعنی خارجاً خدا بر عرش نشسته است ولی استواء معلوم است و کیفیت مجهول یعنی چه

ء، احاطه علمی و قـدرت  اگر استوا. اخراي جسمیت استچگونگی آن مجهول می باشد، این عبارةٌ

. و این گونه معانی نباشد همان جسمیت می شود

آیـۀ اهللا  [مشابه این تعبیرات دیـده مـی شـود قـال     هم ] مالصدرا[متأسفانه در کلمات بعضی حکما 

الی انه جسـم ال  (والعجب من صدر المتألهین حیث ذهب الی هذا القول «: فی التنقیح] العظمی خوئی

: رحه علی الکافی و قال ما ملخصهفی ش) کسائر االجسام
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:انه ال مانع من التزام انه سبحانه جسم الهی فان للجسم اقساماً 

جسم مادي و هو کاالجسام الخارجیۀ المشتملۀ علی الماده ال محالۀ) فمنها(

جسم مثالی و هو الصورة الحاصله لالنسان من االجسام الخارجیۀ و هی جسم ال مادة لها ) منها(و 

جسم عقلی و هو الکلی المتحقق فی الذهن و هو ایضاً ال مادة له بل و عدم اشـتماله علیهـا   ) نهام(و 

اظهر من سابقه

جسم الهی و هو فوق االجسام باقسامها و عدم حاجته الی المادة اظهـر مـن عـدم الحاجـۀ     ) منها(و 

الیها فی الجسم العقلی

قسم لهذه االربعۀ هو الجسم الذي لـه ابعـاد ثالثـۀ    غیر ذلک من االقسام و لقد صرح بان الم) منها(و 

من العمق و الطول و العرض و لیت شعري ان ما فیه هذه االبعاد و کان عمقه غیر طوله و همـا غیـر   

نعـم عرفـت ان   عرضه کیف ال یشتمل علی مادة و ال یکون مترکباً حتی یکون هو الواجب سبحانه 

لقصـور  –بع لشیء من الکفر و النجاسۀ کیف و اکثر المسـلمین  االلتزام بهذه العقیدة الباطلۀ غیر مستت

یعتقدون ان اهللا جسم جالس علی عرشه و من ثمۀ یتوجهون نحوه توجه جسم الـی جسـم   –باعهم 

1»مثله ال علی نحو توجه القلبی

2/78: التنقیح-1
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اسباب تردید در اعتقاد به خداوند

رفاـاالت فالسفه و عـو اشک

مرجع عالیقدر

)ظلهدام (حضرت آیت اهللا العظمی سید محمد باقر شیرازي

بسم اهللا الرحمن الرحیم

»سنریهم آیاتنا فی اآلفاق وفی أنفسهم حتّی یتبین لهم أّنه الحقّ«: قال اهللا تعالی

شگفت انگیـز عـالم خلقـت آن    اگرچه مقتضاي ظهور آیات با عظمت آفرینش و اکتشافات 

است که عقیده و ایمان بشریت به ذات مقدس الهی به باالترین مرتبه برسد و اندك تردیـدي در آن  

براي احدي نبوده باشد و اگرچه نسبت به عده زیادي از دانشـمندان و بزرگـان ایـن معنـی محقـق      

قط موجب مزید ایمان و اعتقاد گردیده لکن نسبت به اکثریت بشریت محقق نگردیده بطوري که نه ف
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به خداوند نشد بلکه به علل و اسبابی موجب تردید و اضطراب بسیاري از نسل امـروز نسـبت بـه    

:ما در این جا به چهار سبب از این علل واسباب اشاره می کنیم. خداوند متعال گردیده است

طـاط و دوري از  بشـریت موجـب انح  مظاهر فریبنده فساد که همیشه در تاریخ :سبب اول

حقیقت و حجابی روي حقائق بوده و هست بلکه بسـیاري از اوقـات بشـر طغیـان نمـوده و بـراي       

رسیدن به آمال و آرزوي هاي باطل خود حاضر به هر گونه جنایت و خیانت و زیـر پـا گذاشـتن    

ي نبـی  تمام موازین دینی و اخالقی و انسانیت میگردد و این معنی بحسب اخبار مسلّم و پیشگوئیها

.بلکه تمام ادیان، در آخر الزمان به اوج و اعلی درجه فساد می رسد: 7و ائمه اطهار6اکرم 

خرافات تورات و انجیل به حدي است که واقعاً اعتقاد به خداي با آن خرافـات  :سبب دوم

بوسـیله  2و به زمین خوردن خدا، یا مست شدن حضرت لوط، مانند کُشتی حضرت یعقوب با خدا (

با دو دختر خود و از آنها اوالد آوردن و امثال ایـن  ) العیاذ باهللا(تران او و زنا نمودن آن حضرت دخ

.اگر بدتر از اعتقاد نداشتن به اصل وجود خداوند نباشد از جهاتی کمتر از آن نمیباشد) خرافات

هب و همچنین پاره اي از خرافات انجیل و مسیحیت و بعضـی از مـذاهب اهـل سـنّت خاصـه مـذ      

دخل بهنّ مع العلم بالحرمۀ فال حد من تزوج امه او بنته او عمته او خالته و: ابی حنیفه که میگوید

.علیه

یا آنکه اگر دو شاهد نزد قاضی شهادت دهند که ایـن زن، زن زیـد نیسـت، قاضـی حکـم     

.  ده استلو قاضی بداند که شهادت به زور و کذب بوباشد ومی کند که او زن زید نمی

تمآیات سی ام تا سی و هش-باب نوزده -سفر پیدایش : تورات-2
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و هم چنین در مذاهبی که خود را به نام شیعه نامیده اند مانند آقاخانی ها و امثـال آن هـا کـه    

.تفصیل تمام آن ها در محلّ خود بیان گردیده است

فلسفه یونان که با کمال تأسف قسمت زیادي از آنها öافکار پوسیدهخرافات و :سبب سوم

و چـون الهیـات فلسـفه    و مالصدرا و امثال آنها قبول نموده انـد  اسالم، مانند ابن سینا öرا فالسفه

مذکور با طبیعیات آن آمیخته شده اند و غالبًا بطـالن طبیعیـات و فلکیـات آن بـه سـبب علـوم و       

جدید ثابت شده قهراً در الهیات و اعتقاداتی که مبتنی بر آن است اثر می گـذارد و  öاکتشافات ازمنه

نظیر تـأثیر نظریـه دارویـن  در خلقـت انسـان و سـایر       یا انکار میگردددر بسیاري موجب تردید 

.موجودات و تکامل قانون انواع در نظریه لنین و کمونیستی

افـالك  ) که مورد قبول ابن سینا و مالصدرا و امثال آنها می باشـد (زمانی طبق فلسفه یونان 

شفاف و مخالف بـا زمـین پنداشـته    آسمانی با زمین کامالً مختلف و اجسام و افالك آسمانی کامالً

.شده بود و می گفتند افالك مانند پیاز به هم پیچیده اند و ابداً قابل خرق و التیام نیستند

یا آنکه زمین را مرکز تمامی افالك می دانستند چنانکه ابن سینا در کتاب شفا تقریباً هفـت  

ـ من آیاته خلـقُ و«دلیل بر سکون زمین ذکر مینماید، در حالی که آیات شریفه  ماوات واألرض الس

و یعلـم مـا   واألرضِماواتفی السءبالخَخرجذي یالَّوا للها یسجدلّأَ«و»وما بثّ فیهما من دابۀ

و »وکلّ فی فلک یسبحون«: و یا بعد از ذکر شمس و قمر و زمین میفرماید»تخفونَ و ما تعلنونَ

زمین و حرکت تمام آنها دارد و اگر سند روایـت شـریف   امثال آن داللت بر اتحاد جنس آسمان و
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درست و تمام باشد که دیگر یک میدان بلکـه دریـائی از علـم و    » ان هذه النجوم مدنٌ کمدائنکم«

.دانش براي بشر پدید میآید

قائل به مرکزیت زمین و سکون آن بوده باشد ) به تبعیت از فالسفه یونان(اگر ابن سینا 

نیست، زیرا حرکت زمین و مرکز نبودن آن پس از ابن سینا کشف شد اما خیلی جاي تعجب

مالصدرا با آنکه دویست سیصد سال پس از کشف بطالن سکون زمین و مرکزیت آن بوده 

و عجب آنست که در کتاب تفسیرش در چطور باز هم به افکار فلسفه یونان قدیم معتقد گردیده

احتماالت گوناگونی را بیان کرده لکن ابداً ذکري از عظمت و »هالَّستقرّممس تجري لوالشّ«بیان 

. معجزه این آیه شریفه که داللت بر عدم حرکت شمس دور زمین می کند بیان نمی نماید

و همچنین ابن سینا در اول کتاب قانون، آب را بسیط دانسته و بر اساس آن حکم بـه عـدم   

ب بودن آب و بسیط نبودن آن از مسـلمات ازمنـه   دخالت در جزئیت بدن گردیده و حال آنکه مرکّ

.جدید گردیده است

ان هم اشاره به ترکیب آب آمده استدر بعضی رساله هاي جابر بن حی.

و در کتاب شفا نیز در بحث اَلَم و لذّت، مقداري خوردن شراب  در هر ماه را موجب تقویـت فکـر   

) باعث تقویت فکر می دانندنظیر بازي شطرنج که اخیراً پاره اي آن را (دانسته 

ایـن نظـر هـم    : و مالصدرا در کتاب اسفار بعد از نقل نظر ابن سینا نسبت به خمر، میگویـد 

که در این مسئله حکم به مخالف بـودن نظـر  اما خود مالصدرامخالف با عقل است و هم با شرع 



19فلسفه و عرفان

نموده که براي استفاده در کتاب اسفار زن را جزء حیوانات حساب ابن سینا با عقل و شرع میکند، 

.مردان لباس انسانیت به او پوشیده شده است

مال صدرا چه بیان و تشبیه بسیار : مرحوم مالهادي سبزواري نیز در حاشیه اسفار میگوید

.زیبائی نموده که زن را حیوانی دانسته که لباس انسانیت به او پوشیده شده است

بالضّرورةفطرت، تمامی آیات مربوطه ي قرآن کامال واین مطلب عالوه بر مخالف بودن با عقل و

.داللت بر اتحاد جنس زن و مرد دارد

بـا عقـل و   واقعاً بسیار جاي تعجب است که چطور مثل ایشان این گونه با آیـات شـریفه قـرآن و   

.فطرت و وضوح خارجی مخالفت صریح مینماید

بعضی اقوام گذشته نظریه حیـوان  در نظام حقوق زن در اسالم ازهممرحوم آقاي مطهري

.نظریه مالصدرا را نیز در این مورد بیان می نمایدنماید و بودن زن را ذکر می

عـده اي  «:ب عشـق بـه غلمـان و پسـران مـی گویـد      هم چنین مالصدرا در اسـفار در بـا  

، امـا خـودش آن را موهبـت الهـی و از     »از فالسفه آن را جنون و یـا مـرض نفسـانی میداننـد     

. داندفاي لطافت نفس انسانی میص

امـر اگر گفته شـود کـه ایـن   : و عجب آن است که مالهادي سبزواري در حاشیه اسفار میگوید

مخالف شریعت است، در جواب آن گفته میشـود کـه ممکـن اسـت از بـاب      ] عشق به غلمان و پسران[

مطالبی کـه ذکـر آن را نیکـو و زیبنـده    امر و نهی باشد نظیر نماز در مکان غصبی و پاره اي از اجتماع

.نمی دانیم
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و نیز مالصدرا در باب ایمان فرعون در کتاب  تفسیر ش به نقل از محـی الـدین عربـی در    

از دنیـا  [فرعون ایمان آورد و ایمان او هم قبول شد و پـاك و پـاکیزه گذشـت    :  فصوص می گوید

. ن دیگر گناهی مرتکب نشدچه آنکه پس از ایمان آورد) ذهب طاهرًا مطهرا(، ]رفت

ایمان فرعون اگرچه با تمام ادیان آسمانی مخالف میباشد، لکن ایـن  : آنگاه مالصدرا می گوید

. مطلب کشف شیخ است

اگر کسی بگوید که این معنـی  : و از آن عجیب تراین که عده اي از شرّاح فصوص میگویند

یقدم قومـه یـوم القیامـۀ    «شریفه قرآن نظیر مخالف با آیات ] که فرعون پاك وپاکیزه از دنیا رفت[

بلـی فرعـون قـوم خـود را در جهـنّم     : ، میگـوئیم می باشد» فأوردهم النار وبئس الورد المورود

صـریح در  »فأخذه اهللا نکال اآلخـرة واألولـی  «öشریفهöدر حالی که آیه!! اندازد اما خود نمیرودمی

. باشدعذاب خود او هم می

مع رده اند ــکارزهـــاء با آن مبـبت پرستی است که تمام انبیöنها باالتر مسئلهو از تمام آ

گویـد عتـاب حضـرت    دانـد و مـی  عین خداپرستی مـی ]بت پرستی را[ذلک محی الدین آن را 

به هارون آن بود که چرا مانع از بت پرستی بنی اسرائیل شدي و هارون ندانست کـه  7موسی

.ستبت پرستی عین خداپرستی ا

که بت پرستی عین [هم مانند قیصري متذکر مخالفت این مطلب 3و بعضی از شرّاح فصوص

6شیخ، به سبب ایـن کـه پیغمبـر   : گویدبا قرآن و تمام ادیان شده، لکن می] خدا پرستی است

تألیف حسن زاده آملیممد الهمم فی شرح فصوص الحکم-3
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واقعاً انسان مات و مبهـوت  . نگارش و نشر فصوص را به او أمر نمودند لذا محی الدین معذور است

. از امثال این افراد و این اقوالشود می

و نیز گرایش عده اي مانند مالصدرا به اهل سنّت را می بینـیم در مـورد انکـار وصـیت     

فصـوص  کما اینکه محی الدین در فـص داوديِ  7به خالفت امیرالمؤمنین6پیغمبر اسالم

ّره در تعلیقه ـــقدس سم اــپیغمبر امر خالفت را به خود مردم وا گذار کرد که مرحوم ام: میگوید

زیرا وصیتی که براي هر فرد عادي مستحب یا واجب هذا من أقبح القبـائح، : فرمایدبر فصوص می

بـر آن داللـت دارد،   »کتب علیکم اذا حضر أحدکم الموت حین الوصیۀ«öشریفهöباشد و صریح آیه

ن را رهـا کنـد وبـه مـردم    شـریعت و اسـالم آ  öآن وقت نبی اکرم و عقل کل، آن هم نسبت به آینده

!!!وا گذارد 

یا آنکه امثال محی الدین، متوکل را با آن قساوت و قبائح و فساد، از اولیاء اهللا دانسـتن، یـا   

از (شیعیان به صورت خنزیر مشاهده کردن، کما این که محی الدین از بعضی از هم مسـلکان خـود   

شیعیان را مانند خنزیر دیده اند، که مرحوم امـام  ها در مکاشفات خود،کند که ایننقل می) عرفاء

چون سینه وقلب شیعه به سبب والیت مانند آینه صاف و پاك : قدس سّره جواب داده اند به این که

چون خودشان خنزیر بوده اند، در مقابل آئینه صـاف شـیعیان خـود را    ] رجبیون[میگردد، این افراد 

.باشندخنزیر میدیده اند، خیال کرده اند که شیعیان

آري واقعاً انسان کامال متحیر می ماند که یک چنین اشخاص منحرفی مورد تمجید و تأییـد  

. پاره اي از افراد بگردند که ادعاي دین و علم و معرفت دارند
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و جاي تعجب است که فردي با آن همه خرافات خالف شرع و عقل، بعضی از آقایـان قـم   

کـه مالصـدرا بگویـد الیـوم أکملـت لکـم       ) و یحقّ له(ویند جا دارد در شرح حکمت متعالیه می گ

!! لکم وعق

تذکر مطلبی هم در این جا خالی از لطف نیست و آن این که بعضی اظهار نظر نموده اند به ایـن  

که نسبت به فقه و مستمسک، مضمون زیبا و مناسبی در قرآن شریف آمده است و آن این است کـه  

اما نسـبت بـه اسـفار    »وجهه هللا وهو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقیومن یسلم«می فرماید 

.»مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملواها کمثل الحمار یحمل اسفارا«: چنین آمده است

که موجب اضطراب نسل امروز و وارد گردیـدن بسـیاري از آنهـا در دریـاي     :سبب چهارم

با وجودي که بر اساس آیات زیادي در قرآن کریم از قبیل تحیر و تردید گردیده است این است که

ذات مقدس پروردگار عالم، حقّ »سنریهم آیاتنا فی اآلفاق وفی أنفسهم حتّی یتبین لهم أّنه الحقّ«

باشند اما با کمال تأثر، بعضی، خداوند بـا آن عظمـت   مطلق است و تمام معبودهاي دیگر باطل می

انـا  «منصور حلّاج بگوید است تنزّل داده بطوري که مثل » وات واألرضوسع کرسیه السما«را که 

و درد باالتر آنکه این کلمات باطل بنـام شـیعه قلمـداد شـده و     »لیس فی جبتی سوي اهللا«یا » الحق

بهانه براي دشمنان، خاصه وهابیها واقع گردیده به طوري کـه احمـد امـین مصـري در فجـر االسـالم      

شیعه از مسیحیت پدید آمده است و شاهدش آن است کـه شـیعه ماننـد مسـیحیت و     گوید مذهب می

. باشدیهودیت قائل به حلول و اتّحاد می
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: گرچه مرحوم آیۀ اهللا کاشف الغطاء در اصل الشیعه و اصولها جـواب داده انـد بـه ایـن کـه     

نیسـتند و اینهـا مـورد    آنانکه قائل به حلول و اتحاد شده اند مانند منصور حالج و امثال وي از ما 

باشـد و  باشند مع ذالک هم خود این افکار خالف واقع مـی لعن و بیزاري أئمه و علماي شیعه می

.باشدهم بهانه براي وهابیت و امثال آنها بر علیه شیعه می
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شرایط طریق الی اهللا

عالمه فقیه

)دام عزه(حسن فقیه امامیآیت اهللا حاج سید

بسم اهللا الرحمن الرحیم

      ،ـهلِّیـاً مرایـا آفاقتَجـرمداً بِإطالقـه مس ،تهاً بأَزلیدیته، وأَبدیاً بأَبالعالمین حمداً أزلی هللا ربالحمد

ید أنبیائه البشیر النذیر والسراِج المنیِر سیدنا أحمد ونبینا أبی القاسم محمد، والصلوة و السالم علی س

. واللَعُن الدائم علی أعدائهم أجمعین من اآلن إلی قیامِ یوم الدین

:قال اهللا الحکیم فی کتابِه الکریم ومبرَمِ خطابِه العظیم

4»تَّبِعوهو أَنَّ هذا صراطی مستَقیماً فَا«

»!از آن پیروى کنید؛این راه مستقیم من است«: 153انعام -4
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تمام زندگی اش مقدس باشد و اّلااین هدف بایدوانسان در زندگی باید هدف داشته باشد

لحظه از لحظات عمـرش چقـدر   که هرکندفکروانسان عاقل باشدبه هرحال اگر. می رودبادبر

فـس  انسـان یـک لحظـه ن   عوامل دست به دست هم دهد، تـا دراین عالم بایدچقدر ارزش دارد و 

:به گفته سعدي. بکشد

ابرو باد و مه و خورشید و فلک در کارنـد

تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخـوري

چه قـدر ومصرف شودقدرت بایدچه قدروصرف شودبایدنیروچقدر! مالحظه بفرمایید

خـودش و ارزشبنابراین انسـان بایـد  . تا این که انسان لقمه نانی بخوردمصرف شودبایدمواداز

.بداندوقتش را

انسان . کمال برساندبه مرحلهراخودتاتالش کندچه بیشترهربایدانسان عاقل باشداگر

:قرآنتعبیربنابرخودش نباشدبه فکراگر

5»أُولئک کَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ«

و می خوابـد و  اگر به فکر تکامل ورشد در زندگی نیفتد مثل حیوانات یک عمر، می خورد

مثل حیوانات زندگی کنیم ما انسان هـایی هسـتیم کـه تمـام     ما به دنیا نیامده ایم تا. در جامی زند

مخلوقات براي ما آفریده شده اند؛

6»الَّذي جعلَ لَکُم الْأَرض مهداً«

»ترآنها همچون چهارپایانند؛ بلکه گمراه«: 179اعراف -5
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زمین گهواره اي است براي شما؛

»ضِ جی الْأَرما ف ي خَلَقَ لَکُمالَّذ ویعًاه7»م

.براي ما خلق کرده استحیوانات تمام این ها راخدانباتات وجمادات وزمین است ازآنچه در

. همـراه باشـند  ماباجائی که مالئکه هم نتوانندبگیریم، تاموجوداتی هستیم که می توانیم اوج ما

:عرض کرد6جبرئیل امین به پیامبر

».پرم می سوزدبیایم بال وترمن به اندازه ي یک سرانگشت باالاگر« 

:قرآن می فرمایدبعد. راه داشته باشندکه مالئکه نمی توانندانسان جائی راه می رود

»رِهبِأم خَّراتسم ومالنُّج رَ والْقَم و سالشَّم 8»و

مان بـه  این آس. براي شما آفریده شده استتمام این ها) ستارگان، ماه وخورشید(این عالم افالك 

کند، تمام پیداراهیچ انسانی نتوانسته عمق آن هااین عظمت، این کهکشان هاي الیتناهی که هنوز

ضـایع  تـا چه کندبنابراین انسان بایدیک انسان ارزش داردانسان است، اینقدراین هابراي وجود

!نشود؟

9»)2(عملُوا الصالحاتِإالَّ الَّذینَ آمنُوا و) 1(إِنَّ الْإِنْسانَ لَفی خُسرٍ«

»همان کسى که زمین را محل آرامش شما قرار داد« : 10زخرف -6

»در زمین وجود دارد، براى شما آفریداآنچه رهمهاو خدایى است که «: 29بقره -7

»خورشید و ماه و ستارگان را آفرید، که مسخّر فرمان او هستند«: 12ونحل 54اعراف -8

»اندانسانها همه در زیانند؛ مگر کسانى که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده« : 2و1عصر -9



11شماره / فصلنامه نورالصادق  ٢٨

.هدف هم نرسیده استبه نتیجه وتلف کرده ورازیان کرده، نیروهاپیش نگیردراه تکامل رااگر

دریاازوالّا اگرمی کندپیداراکه دریاالیتناهی باشد؛ به این معناحال هدف چه باشد؟ هدف باید

.استتناهی است پروردگارآن چیزي که الی. یک قطره بی ارزش استمنفصل شد

قـرب  . خدا را کـم کنـیم  ما انسان ها می توانیم تالش وجدیت کنیم تا فاصله ي بین خود و

نیسـت و خـدا بپیوندیم که بخواهیمچیزبه هرخدا نداریم وازکامل ترالی اهللا پیداکنیم، چون ما

الیتناهی پیونـد بـزنیم   ک امربه یرابخواهیم خودهم یک موجود محدود است مثل خود ما اگراو

:خداوند چه زیبامی فرمایدخدا پیدا نمی کنیم وچیزي جز

»یهالقحاً فَمَکد کبإِلى ر حکاد ا الْإِنْسانُ إِنَّکه10»یا أَی

لقاء خدا یعنی چه؟

این مالقات است، ایـن لقـاء اسـت، بـین     آن هم آن کس را دیدودیداگر کسی، دیگري را

راهـم خـدا  مـا کاري کنیم تـا پس بایدمی بیندما رارا نمی بینیم ولی خداخداما. ثنینی استاال

.چشم دل، این لقاء حاصل می شودباببینیم 

ین او و  تا درانسان کافر ت ـب وخـدا حائـل مـی شـود    این دنیاست این ابرهاي تیره مادیـ

می رود، این شـبهات و این پرده هاي مادي کنارچشم دل ببیند وقتی می میرد را باخدانمی تواند

»روى و او را مالقات خواهى کردمىبسوى پروردگارت رنجتو با تالش و ! اى انسان«:  6انشقاق -10
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مـرگ بـه یقـین تعبیـر    این است که قرآن از. می بیندراخداومی رودکنارغلط این استدالالت

:میکند

11»و اعبد ربک حتَّى یأْتیک الْیقینُ«

ري تعـالی  باآنجاست که به وجودتردید ندارد وشک ووقت مرگ، هیچ کس درباره خدا

مـرگ  öبـه عرصـه  ایـن کـه پـا   قبل ازپس باید. نمی خوردبه درد اومی کند ولی دیگریقین پیدا

.ببینیمراخداکنیم وبگذارید چشم دل باز

»یهالقحاً فَمَکد کبإِلى ر حکاد ا الْإِنْسانُ إِنَّکه12»یا أَی

عبـادت ، تالش می خواهد، مـی بایسـتی   زحمت می خواهد! می بینیدمراشما:خدا می فرماید

.»کنیقرب پیداسجده کن تا« :آیه سجده سوره فصلت می فرمایدقرآن در. برسیبه قربتاکنید

با ادامه عبادت است که می تـوانی آن  عبادت کنی ومالقات کنی بایدرامی خواهی خدایعنی اگر

یـک  بخوابیم ونیامده ایم که بخوریم وماهدف روشن است . به دست آوريلقاء راحالت قرب و

هدف بایدمادارندراهدف نیست چون حیوانات هم این چیزهااین ها. زندگی مادي را اداره کنیم

.حد بی نهایت داشته باشیمبلندتري در

هدف رسیدن به خداست، فاصله . کم کنیماین فاصله رابایدمافاصله است وخداوبین ما

نمـاز بـه . برسـانیم بـه خـدا  راآن راه آرام آرام خـود ازکنـیم و راهـی پیـدا  بایدهم هست پس 

»تو فرا رسدو پروردگارت را عبادت کن تا یقین«: 99حجر -11

»روى و او را مالقات خواهى کردتو با تالش و رنج بسوى پروردگارت مى! اى انسان«: 6انشقاق -12
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راسـوره حمـد  . کنیمهدفمان این است که دعامی آوریم وبه جاثناي الهی راوایستیم حمدمی

:می خوانیم، اول آن مقدمه است براي دعا، عرض می کنیم

»یمتَقسراطَ اْلمنَا الصد13»اه

بـه  بایدتوبرساند منتهی این راه رابه تورافاصله است، راهی هم هست که ماتووبین ما!خدایا

.نشان دهیما

»هِملَیع تمینَ أَنْعراطَ الَّذ14»ص

است کـه در روز 7نعمت والیت موالي متقیان علی منظور«نعمت دادي ؛ راه کسانی که به آنها

:م خدا می فرمایدخغدیر

15»الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم و أَتْممت علَیکُم نعمتی«

».عنایت کرده استبه اونعمت را،بزرگخداوندداردهرکس نعمت والیت را

راهی . تمام کرده ايبرآن هاارائه دهی که نعمت رابه مامی خواهیم راه کسانی راماخدایا

غضـب  نمی خواهیم ؛ راه کسانی راهم کـه بـرآن هـا   نرسیده اند راه خدابوکه گمراهان رفته اند

متـنعم بـه   راآن هـا منّت گذاشـته و می خواهیم که به آن هاکرده اي نمی خواهیم ؛ راه کسانی را

»ما را به راه راست هدایت کن«: 6حمد -13

»راه کسانى که آنان را مشمول نعمت خود ساختى« : 7حمد -14

»امروز، دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم« :3مائده -15
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بـه  طی کنـیم تـا  معلوم شد، می خواهیم راهی راتا این جاخواسته ما. نعمت والیت شان نموده اي

.به اموري می باشدنیازمندبرودکسی خواست راهی رااین اگربنابر. برسیمخدا

پیـدا راه رااست نمی توانـد ببیند؛ آدمی که کورراه راتاچشم داشته باشداین که بایداول

.مشکل استاوادامه راه بروکند

یدبابرودهنگام شب راننده اي که می خواهد به مسافرتمی خواهد؛ دراین که نوردوم

.کندروشن اوبرراه راتاقوي داشته باشدونورپرچراغ 

ادامـه  اشد؛ اگر چنانچه راهزن در راه باشد نمی توان راه راباین که باید در راه امنیت سوم

.داد آن ها مانع می شوند و نمی گذارند راه ادامه پیدا کند

ماشین یـا حیوانـات یـا کشـتی و    این که مرکب الزم است؛ اگرراه دور باشد باید ازچهارم

.استفاده کرد... هواپیما و

شهر همه امکانات وجود دارد اما اگر در بیابـان مانـد بـه    این که توشه الزم است؛ درپنجم

.توشه راه داشته باشدغذا وامکانات  با خود ببرد وچیزي دسترسی ندارد، پس باید آب و

16»الرَّفیقَ ثُم الطَّرِیقَ« : یات دارددر روا. این که رفیق خوب داشته باشدششم

اگـر ایـن   . آغاز کنیـد بعد مسافرت راکنید واگر خواستید به مسافرت بروید اول رفیق خوب پیدا

.نیست یا دشوار استشرایط نباشد مسافرت یا امکان پذیر

209ص8مستدرك الوسائل، محدث نوري ج-16
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یا بـه عـراق   اآلن می بینیم کسانی که می خواهند به مکّه. این که راهنما هم باید باشدهفتم

ارائـه  بلد نیستند باید کسی باشـد تـا آن هـا را   راه را. مشرّف شوند، دلیل وهمراه انتخاب می کنند

.نشوندطریق وهدایت کند تا گمراه

چهـار راهـی هـا تـابلو الزم اسـت تـا       سر سه راهی ها و. وجود راهنما بسیار مؤثر است

اگر این ها نباشد معلوم نیسـت انسـان بـه    . یدراهنمایی کند از کدام طرف باید رفت تا به هدف رس

. هدف مورد نظرش برسد

به راه راست هدایت کند، خدا هم این راه را به مـا نشـان   نماز خواستیم تا خدا ما راما در

کتب آسمانی، انبیاء، اولیاء و اوصیاء این öتا اآلن خدا به وسیله7از زمان حضرت آدم. داده است

:می فرماید6فقط در این راه خدا هست پیغمبر. نشان داده استراه را

17»إِنَّ ربی علَی صرَاط مستَقیمٍ« 

.نمی توان خدا را پیدا کرد، اگر راه راست را رفتید به خدا می رسیددر راه کج

یا «:به پدرش می گوید7صراط مستقیم است ابراهیمدر7از آن طرف می بینیم ابراهیم

.»نمی دانیزهایی می دانم که توآن هاراپدرجان، من چی! ابتا 

540ص2اصول کافی، مرحوم کلینی ج-17

بنابر این از من پیروى کن، تا تـو را بـه راه   دانشى براى من آمده که براى تو نیامده است؛ ! اى پدر«:43مریم -18

»!راست هدایت کنم



33فلسفه و عرفان

18»یا أَبت إِنِّی قَد جاءنی منَ الْعلْمِ ما لَم یأْتک فَاتَّبِعنی أَهدك صراطاً سوِیا«

. به راه راست هدایت کنمراتوپیروي کن تانیاموختند، پس مراکه به تومرا علمی آموختند! اي پدر

ــدر ــن راه پیغمبراســالماســت، در7راهیمایــن راه حضــرت اب ــه در. هســت6ای قــرآن ب

:می کنندخطاب 6پیغمبر

19»إِنَّک على صراط مستَقیمٍ«

قـول شـیطان  قـرآن از دارد، دروجـود این راه شـیطان نیـز  عجایت این است که درو از

:گفتمی گوید، که شیطان به خدا

20»عدنَّ لَهم صراطَک الْمستَقیمقالَ فَبِما أَغْویتَنی لَأَقْ«

راه مـی نشـینم و  سـر . راه راسـت گمـراه مـی کـنم    بنـدگانت را از گمراه کردي من نیزچون مرا

.مردم فاصله می اندازموبین توبه هدف برسندواین راه استفاده کنندنمی گذارم بندگانت از

:می فرمایداي متعال به ما ارائه کرده واین راهی که خدمی خواهیم ببینیم درحاال

21»و یهدي منْ یشاء إِلى صراط مستَقیمٍ«

»تو بر صراط مستقیمى« :43زخرف -19

»داکنون که مرا گمراه ساختى، من بر سر راه مستقیم تو، در برابر آنها کمین مى کن: (گفت« :16اعراف -20

»می کنمبه راه راست هدایتببیندو شایستهو هر کس را بخواهد«:25یونس-21
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که بـراي پیمـودن راه اسـت    شرائطی راآیا. بخواهم به راه راست هدایت می کنمهرکس را

!نداده؟چشم داده یاخدا! نه؟داده یابراي ما قرارخدا این شرایط را

»لْ لَهعنَج ِنألَمنَیی8(ع(ِشَفَتَین ساناً ول و)22»)9

چشم دادیم؛که به توحاال! نگاه کن؟راکجانگفتیم هرنکردیم، وچشم عطابه توآیا

»قَتخُل فنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَی23»أَفَال ی

öدر آیـه بشناسی وطریق این مخلوق عجیب الخلقهخدا را ازسازمان آفرینش شتررا تماشا کن تا

:می فرمایددیگر

»هنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعام24»فَلْی

ایـن طریـق   خـدا را از وکندروي آن فکروبنگردبه چشم خردغذاي خودبه قوت وآدمی باید

.بشناسد

.یک اسپرم گندیده آفریدیمرا ازما او! مطالعه کن انسان را: خداي متعال می فرماید

25»آثارِ رحمت اللَّهفَانْظُرْ إِلى«

.ببینیمداده تاچشم راپس خدا! بنگررحمت الهی راکن وآثاردیده باز

»!ویک زبان ودولب؟* آیا براو دوچشم قرارندادیم،« :9و8بلد -22

»!نگرند که چگونه آفریده شده؟آیا آنان به شتر نمى« :17غاشیه -23

»!انسان باید به غذاى خویش بنگرد« :24عبس -24

»به آثار رحمت الهى بنگر« :50روم -25
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:می فرمایدهم براي ما قرارداده است ؛ خداوندرانورهم الزم است، خداگفتیم نور

26»أُنْزِلَ معه أُولئک هم الْمفْلحونَفَالَّذینَ آمنُوا بِه و عزَّروه و نَصرُوه و اتَّبعوا النُّور الَّذي «

:می فرمایدمعرفی کرده است وبه ماقرآن را به عنوان نورخداوند

وقرآن است چراغ راه،. می کنندپیداراه راوبه حقیقت رستگارندقرآن تبعیت کنندکسانی که از

.به خدا رسیدتاطی کردرابه وسیله آن می توان مسیر

:می فرمایدتوشه هم معین کرده واخد

27»و تََزودوا فَإِنَّ خَیرَ الزَّاد التَّقْوى«

طـوالنی  بسـیار مسـیر کـه برداریـد توشـه  مسیري که می رویدمی دهد دراول دستور

بسـیاري  ! به لقاء اهللا برسیم؟را طی کنیم ویک توشه کافی مسیرباچه کنیم تا.استوصعب العبور

؟ خوشحالم از ایـن کـه بسـیاري از    چه کنیم تا خدا رابهتر بشناسیموارد جوان ها پرسیده اند، ماز

.جوان ها به فکر اصالح خود افتاده اند

تا اآلن هر : چرا گریه می کنی؟ گفت: اشک می ریزد، پرسیدم،جوانی را دیدم که مثل باران

ر اشتباه کرده ام، می خواهم برگـردم راه را نوع گناه ولذّتی را مرتکب شده ام، اما فهمیده ام چه قد

. دهیدبه من نشان

وردند، و حمایت و یاریش کردند، و از نورى کـه بـا او نـازل شـده     پس کسانى که به او ایمان آ« :157اعراف -26

»!پیروى نمودند، آنان رستگارانند

»!و زاد و توشه تهیه کنید، که بهترین زاد و توشه، پرهیزکارى است« :197بقره -27
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تمام گرفتاري هاي مـا مربـوط   . تنها تقوا می باشدپس آن توشه اي که سازنده است تنها و

دائماً دم از گرفتاري وپریشـانی  . هم در روایات آمده استاین هم در قرآن وبه گناهان ما است و

.بالهاستنهی نکردیم، نتیجه اش این گرفتاري ها وگناهیا دیگران را از می زنیم و

28»و اتَّقُوا فتْنَۀً ال تُصیبنَّ الَّذینَ ظَلَموا منْکُم خَاصۀً«

با بگیرید گناه نکنید تا زندگی شاد واز همین حاال تصمیمبه داد خودتان برسید،! جوان ها

پرهیـز  از بیماري ننالید، از تنگی رزق ننالید، تقوي و. بیچاره نشویدنشاطی داشته باشید، بدبخت و

را ترك کرد هر روز یکی ازآن هـا البتّه نمی شود یک مرتبه تمام گناهان را. از گناه را تمرین کنید

. کنار بگذارید

روز اول یکی گوییم، تصمییم بگیریم دروغ میروزي دهاهل دروغ هستیم،فرض بفرمایید

از ما بشود وöکم کنیم تا این پاکی و تقوا ملکهتا، همین طور تدریجاً آن رام دوکم کنیم، روز دورا

نمی دانید گناه چه بر سـر انسـان مـی آورد؛ ایـن زنـدگی دنیـا      . این نکبت هاي دنیا راحت شویم

پـس  . نجـات دهیـد  یک قدري به خود بیایید و خود را از عذاب خـدا  تیره می کندوآخرت ما را

.قرآن معین کردهراه را هم خدا درöوشهاین تبنابر

در درون دریا. اما مرکب این راه چیست؟ می خواهیم مسافرت برویم، وسیله می خواهیمو

بـراي  خـدا هوا هواپیما می خواهیم وزمین ماشین می خواهیم؛ درروي در ی می خواهیم؛ ـــکشت

:یا می فرمایدبراي مرکب در. موارد مرکب قرار داده استöما در همه

»رسداى بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمىو از فتنه« :25انفال -28
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29»حملْناکُم فی الْجارِیۀِ«

:وبراي زمین می فرماید

30»و الْخَیلَ و الْبِغالَ و الْحمیرَ لتَرْکَبوها و زِینَۀً و یخْلُقُ ما ال تَعلَمونَ«

که هنوز نمی دانیـد بـراي سـواري   چیزي دیگري راحمار را براي سواري آفرید واستر واسب و

نمی توانسـتند  آن زمان مردم. ماشین درون کلمه ما ال تَعَلمون استو هواپیما وخواهد آفریدشما 

:قرآن سربسته می فرمایدبفهمند که هواپیما و اتومبیل یعنی چه؟ و

31»یخْلُقُ ما ال تَعلَمونَ«

:ومی فرماید

32»مناکبِهاهو الَّذي جعلَ لَکُم الْأَرض ذَلُوالً فَامشُوا فی «

بلنـدي هـاي آن حرکـت    نرم گردانید، تا شما در پستی ها وخدایی که زمین را براي شما هموار و

.کنید

»ا سوار بر کشتى کردیمشما ر« :11حاقه -29

آفرینـد کـه   اسبها و استرها و االغها را آفرید تا بر آنها سوار شوید و زینت شما باشد، و چیزهایى مى« :8نحل -30

»دانیدنمى

همان-31

»هاى آن راه برویداو کسى است که زمین را براى شما رام کرد، بر شانه«:15ملک -32
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درون ایـن دریـاي   . ما می خواهیم این مسیر را طی کنیم، پس مرکب هم الزم داریم! خدایا

از . ر شـویم پر طوفان زندگی، تنها راه نجات کشتی است؛ حـاال بایـد بـر کشـتی سـوا     پر تالطم و

:می فرمایند6پیغمبر اکرم. م ومی خواهیم به خدا برسیمـخودمان شروع کرده ای

33»مثَلُ أَهلِ بیتی فیکُم کَمثلِ سفینَۀ نُوحٍ من رکبها نَجی و من تَخَلَّف عنها غَرِقَ«

مقاومـت کنـد، آن   آن کشتی که در مقابل این طوفان هاي کوه پیکر دریا مثل کشتی نوح می توانـد  

.است:ارتباط با اهل بیت

:پنج مورد صریحاً می فرمایددر6پیغمبر اکرم

34»ما إِن تَمسکتُم بِهِما لَن تَضلُّوا« 

.استفاده کنید7اگر می خواهید گمراه نشوید بایستی از نور قرآن و از کشتی اهل بیت

روزهاي جمعه به باغی می رفتیم، هـم  ما با دوستانمان « یکی از علما مثل زیبایی زده بود؛ 

تفریح بود وهم دور هم می نشستیم و بحث هاي علمی دینی می کردیم بنا شد دوستان بروند درون 

هم بـه صـاحب بـاغ ضـرر     هر کدام دو عدد زردآلو بخورند که هم پذیرایی باغ شده باشد وباغ و

ال شد که چطور میوه ایـن درخـت   درختی بود که میوه آن بسیار تلخ بود از صاحب باغ سؤ. نرسد

کشت می کنیم براي شیرین شدن به آن پیونـد مـی زنـیم و   که مادرخت هایی را: تلخ است؟ گفت

» .میوه آن تلخ شده استپیوند بزنیم وفراموش کرده ایم این درخت را

7باب 23ص 105ج بحار األنوار، عالمه مجلسی-33

41باب 331ص36بحار األنوار، عالمه مجلسی ج-34
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تلخ هستیم، جهنّمی هستیم، دشمن فهمیـده بایـد  7ما شیعیان بدون امیرالمؤمنین! عزیزان

جدایشـان  7اهل بیـت ازبایدشوندسواربرگردن این ملّت هابخواهندبگذارد؛ اگرت را کجادس

جـدا 7اهل بیـت را ازمسلمان هاتاعمل می کنندواآلن شروع کرده اندخدا لعنتشان کند. کنند

.کنند

آیامثـل علـی ابـن ابــی    چـه ضــرري بـراي شـمادارند؟   7اهـل بیـت  ! بـی انصـاف هـا   

به عنـوان  تدوین قوانین بکننددرسازمان ملل وقتی می خواستند! داریم؟ادنیدرکسی را7طالب

درون . بیان کردندفوق تمام سرمشق هاي حقوقی عالم است، عهدنامه مالک اشترراسرمشقی که ما

دست به دامن چـه کسـی   ! برویم؟کجاکنیم ورهارا7چهارده قرن علیازبعداین دنیاي امروز

وابسـتگی  تا ایمان ومدام کم می کنندرا7اخه هاي ارتباط با اهل بیتسرشز روهرو! بشویم؟

ه و این روایت ودرکم رنگ شود، مدام شبهه می کنند7ما به اهل بیت آن حـدیث تـا  این قصـ

بـار آن طورکـه مـی خواهنـد   دـبتواننتامردم قطع شودو7ارتباطات معنوي بین ائمهآرام آرام

.بکشند

آن جـا بـه او  درزنـدگی مـی کنـد   آمریکافردي که درازت من رسیدکتابی به دسامروز

تضعیف ایمـان  کردن مردم وبراي جدابه او شبهه القاء کرده اندآنچه توانسته اندوتزریق کرده اند

مـن  . وقـت الزم دارد شـده انـد  ازچه راه هاي شـیطنت آمیـزي وارد  7مردم نسبت به اهل بیت

:کنمعرض میکلی به شمادربسته و
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ـ وایـن جلسـاتی کـه شـما بـراي امـام حسی      مـمراسـ یـن  ااین ها نمـی خواهنـد   7نــ

عرض می کنم، الحمـداهللا هـر  ولی این را. قطع کنندرارابطه هامی خواهندد، ـــد، باشــمی گیری

ایـن  . بیشـترمی شـود  شان ـارتباطـ وشیعیان ایمانشان محکم تـر تالش می کندچه دشمن بیشتر

قـرآن  . مشـکل حـل مـی شـود    وجواب داده مـی شـود  دــاء می کننــم که القــاتی راهـــهشب

:میفرماید

35»یرِیدونَ لیْطفؤُا نُور اللَّه بِأَفْواههِم و اللَّه متم نُورِه و لَو کَرِه الْکافرُونَ«

یـک  7که ارتباط با اهـل بیـت  این هم مرکب، . قرارداده استخدا براي نجات مااین کشتی راو

.مقابل امواج سهمگین حوادث حفظ می کنددرراقوي است که ماومرکب راه وار

تجربه کـرده انـد،   نیزافرادروایات هست وتعجب می کنم، در7تربت امام حسینمن از

آن اسـت و سـاز کـار بسـیار 7طوفان می شود، تربت امام حسـین دچار0دریاوقتی کشتی در

حمالتی کـه وهـابی هابـه ایرانیـان     جریان مکّه ویکی از آقایانی که در. جواب گواستراطوفان 

تربتـی  که مهرپاي مردم له می شدم که یک مرتبه یادم افتادبین دست ومن در: ، گفتبوده کردند

.کردمنجات پیدابه چشم گذاشتم وبیرون آوردم، بوسیدم ورامهرجیب دارم، دست کردم ودر

کند هر چند خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولى خدا نور خود را کامل مىآنان مى« :8صف -35

»کافران خوش نداشته باشند
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بـه عنـوان   ودارنـد بـر رااست کـه تربـت هـا   7تربت امام حسین ال چه عنادي باح

دراین حد.هم قطع شود7تربت امام حسینبابهداشت جاي آن سنگ بگذارند، که ارتباط ما

!بگوید؟را انسان کجاشیطنت دارند، این دردها

بسـتگان خـواب   یکی ازرفته بودنددنیاشب اولی که از) رضوان اهللا علیه(مرحوم اخوي ما

ودرون ماشـین نشسـتند  وکردنـد بـاز ایشان درب رایک ماشین آخرین سیستم آوردنددیده بود

پس مرکب می خـواهیم  .کردیمنجات پیدارفتیم وکشتی اباعبداهللا شدیم وبرسوارگفته بودند، ما

الرَّفیـقَ ثُـم   «واهـد؛  راهی را که می خواهیم طی کنیم، رفیق مـی خ . است7اهل بیتöوآن سفینه

.36»الطَّرِیَق

37»کُونُوا مع الصادقینَ«:قرآن می فرماید

ازتفاسیر، روایـات زیـادي اسـت کـه منظـور     در. باشیصادقین بارفیق راه می خواهی بایداگر

وقتی رفیق مـی خواهیـد  . باشیمبا این هاصادقینند، بایداین ها. هستند7صادقین ائمه طاهرین

.استضاء کنیدوبگیریدنوراوازبتوانیدتاکسی را انتخاب کنیددبای

دهیم تا انشاء اهللا دسـت مـا را  رفیق راه خدا قرارکه ما این ها را7اهل بیتازبهترچه رفیقی 

.برسانندبه خداوبگیرند

209ص8مستدرك الوسائل، محدث نوري ج-36

»اشیدو با صادقان ب«:119توبه -37
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سـال  نداین چآقاي تیجانی که در. است»کُونُوا مع الصادقینَ«بحث هاي زیادي راجع به

که ایـن کتـاب بسـیار   »کُونُوا مع الصادقینَ«تشرّف به تشیع پیداکرده کتابی نوشته است به ناماخیر

.است، این هم رفیق راه» راست گویانبا«جالب است که ترجمه اش هم کتاب 

است، مثل این تابلوهاي راهنماییقرآن راهنماي مابه راهنماهم داریم واین راه نیازدرباز

بهتـرین راه را 38»إِنَّ هذَا الْقُرْآَن یهدي للَّتی هی أَقْوم«: قرآن می فرماید.جاده هاگذاشته اندکه در

.باطل را نشان می دهدقرآن نشان می دهد و تابلوي بسیار روشنی است که تمام راه هاي حق و

هستند که خداوند 7ي دیگر انبیاءراهنما39»و لکُلِّ قَومٍ هاد«: دیگري می فرمایدöآیهدر

نیـز بـه   را» لکُلِّ قَومٍ هادو« قرآن معرفی می کندرا به عنوان راهنما در6متعال پیغمبر اسالم

صراط مستقیم این است که بگوییم خداي متعال : قرآن می فرماید. تفسیر کرده اند7ائمه طاهرین

از ایـن  پرسـتش خـدا  . و پرستش مـی کنـیم  ما او را عبادتهدایت می کند وما رارب ماست و

طریقی که عرض شد، این صراط مستقیم است و خدا کند که ما انشـاء اهللا درون ایـن راه بیفتـیم و   

.کوتاه نفرماید7اهل بیتخداوند دست ما را از دامن قرآن و

فیَنۀُ النَّجـاة     «برویم سراغ کشتی نجات؛  سـ ـدي واله صـباحسـین منّ الحـ 40»ا ی امـام  ویژگ

دي « این است که هم نور است، 7حسین الهـ صباحینَُۀ النَّجـاة  « هـم کشـتی،   و» مف هـر دو  » سـ

»کندهاست، هدایت مىاین قرآن، به راهى که استوارترین راه« :9اسراء -38

»اى استو براى هر گروهى هدایت کننده«:7رعد -39

53ص4مدینۀ المعاجز، بحرانی ج-40
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نبود مردم به چه بدبختی گرفتار 7اگر نهضت آقا امام حسین. خصوصیت در این امام وجود دارد

یسـتَنقذ عبـادك مـنَ    و بذَلَ مهجتَـه فیـک ل  « : در زیارت اربعین عبارتی زیبا می خوانیم. می شدند

.41»الجهالَۀِ و حیرَة الضَّاللَۀ

. حضرت مردم را از جهالت وگمراهی نجات داد

»و برکاته... السالم علیکم و رحمت او« 

113ص6تهذیب األحکام، شیخ طوسی ج-41
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عرفان چیست و عارف کیست؟

)ظلهدام (آیت اهللا سیدجعفر سیدان

ایراد شدهدر مشهد 29/6/86سخنرانی در تاریخ متن

تـی  در ارتباط با عرفان صحیح که آن چه حقیقت عرفان اسـت بفهمـیم چیسـت و تبعـاً وق    

عرفان هاي باطل را فهمیدیم هر وقت برخورد کنیم به حرفهایی که به عنوان عرفان اسـت و باطـل   

است، وقتی آدم حّق را فهمید، طبیعی است که یک چراغی در اختیارش هسـت کـه بـا داشـتن آن     

چراغ چاله هایی که در مسیرش هست می بیند مواردي هم که تناسب داشته باشد و الزم باشد کـه  

.انی ناصحیح تذکر داده بشود انشاء اهللا تذکر داده خواهد شدـاي عرفــلک هــی از مســعضبه ب
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ن اشایسته است همـت کنـیم و بـه خودمـ    : قبل از ورود در بحث الزم است متذکر شویم که

توقف نکنیم گر چه در راه هستیم انسان در این دوران کوتاه زندگی به هر صورتی که شده برسیم و

بگیرد تصمیم بگیرد تالش داشته باشد و در جهت پیشروي خـودش کوتـاهی نکنـد،    از خدا کمک

حیف است چیزهاي دیگري انسان را سرگرم کند، تعلقاتی انسان را اسیر کنـد بـه گونـه اي کـه از     

یعنی این جور نیست که بگـوییم حـاال ایـن    ،حرکت و تکاملش باز بماند همین یکبار نوبت ماست

به دنیا آن وقـت تصـمیم بگیـریم کـه     آییمیزي نشدیم باشد مرتبه بعد که می دفعه که آمدیم دنیا چ

.چنین بشویم چنان بشویم، نه، دیگه همین یکبار است

لیس الخیر أن : ما هو فقالمن الخیر7سئل: نقل شده183ص 1در کتاب شریف بحارج

از . یعظـم حلمـک  یکثر علمک لیس الخیر أن یکثر مالک و ولدك و لکن الخیر أن یکثر علمک و 

این سؤال شده که آقا خیر چیست خوبی چیست کـه مـا آن خـوبی را    7موال امیرالمؤمنین علی

.براي خود بدست بیاوریم

فقال لیس الخیر أن یکثر مالک و ولدك خیر به این نیست که پولهاي انسـان بیشـتر بشـود    

ادتر بشـود طبیـب انسـانیت   خیر به این نیست که فرزندان انسان زی. نیروي اقتصادیش بیشتر بشود

یعظم حلمک خیر به این است کـه سـعی کنـد انسـان     می فرماید که ولکن الخیر أن یکثر علمک و

دانشش بیشتر بشود اطالعاتش بیشتر بشود حرفهاي خوب را خوب تـر بزنـد حرفهـایی کـه الزم     

تر بشود هم یعظم حلمک و این که حلمت هم بیشهست دانستنیهاي مفید را خوب تر تحصیل کند و

جهت عمـل  از نظر عملی پیش بروي هم در جهات فهم و درك، انسان پیشروي داشته باشد هم در
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حلم که سبب سعادت انسانهاست یک حلم کـرده فتنـه اي را از   جمع بین همه چیز فرمودند علم و

.بین برده

اسـت  حاال در جهت علم وبحثی که داشتیم مهمترین مسئله اي کـه در آن مسـئله شایسـته    

آگاهی ما بیشتر بشود و هر چه آگاهیمان بیشتر بشود امتیاز ما بیشتر هست در ارتبـاط بـا معرفـت    

اول صحبت، حرفهـا  (عرفان دو تا مطلب مطرح است دقت بفرمایید خداست و در ارتباط با مسئله

). ساده بود از اینجا یک کمی سنگین می شود

میم در ارتباط با خدا مطالبی که مناسب فهم یکی اصل شناخت است، از نظر آگاهی بهتر بفه

. ماست بفهمیم

م، حالت توحیدي پیدا کنیم در حالت معنوي حرکـت کنـیم کـه    ــافه فهــدوم این که به اض

درست هم هست این تعبیر، گر چـه مـا   علمی گاهی تعبیر می شود مثًال به حکمت نظري وحکمت 

فعالً به عنوان فلسفه مطرح هسـت واقعیـت ایـن    حکمتش را نمی دانیم یعنی این مجموعه هایی که 

است که اینها حکمت نیست حکمت آن حقایق ال ریب فیهایی است که در مکتب وحی آمده اسـت  

ی دارد حکمت همان حقایقی است که در قرآن است و همان حقایقی اسـت کـه در   طاینها خیلی قا

داونـد متعـال یـک بعـدش روي     است در ارتباط بـا خ 7گفته هاي پیغمبر اکرم و ائمه معصومین

شناخت از نظر آگاهی یک بعدش هم بـه اضـافه شـناخت حالـت وجـدان و یافـت و دریافـت و       

حالت هاي توحیدي پیدا کردن و از نظر روحی رشد پیـدا کـردن در ارتبـاط بـا مسـئله عرفـان و       

شناخت پروردگار یک قسمت از احادیث و تذکرات گفتـه شـده از مطالـب مربـوط بـه شـناخت      
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به اضافه اینکه فهمیدیم هست و به هیچ چیز تشبیه نمی شود، به اضافه نفـی تعطیـل،   (حضرت حق 

توحیـد öسـوره درکه باید فهمید، این است که لم یلد است و لم یولد، همـین اسـت کـه    ) نفی تشبیه

ه اسـت و  می خوانیم قل هو اهللا احد اهللا الصمد لم یلد و لم یولد این سوره با همین کوتاهیش معجـز 

لم یلد و لـم  . در این بحث توحید، معیار و میزانی است که همه باید خودشان را با آن تطبیق بدهند

یولد از خدا چیزي جدا نشده خود خدا هم از چیزي جدا نشده در فطرت همه ما هـم ایـن مطلـب    

د که خود هست خدایی که به فطرتمان شناختیم از چیزي گرفته نشده اگر از چیزي گرفته شده باش

او می شود محتاج و نیازمند از آن چیزي که گرفته شده، آن می شود اصل، همه چیز او خواهد بود 

اگر چیزي از او جدا شده باشد این باید قابل تغییر باشد چیزي ازش جدا بشـود یعنـی تغییـر پیـدا     

وارد شـوم در  خواهم در بحث اسـتداللیش کند، چیزي که تغییر پیدا کند این محتاج خواهد شد نمی

حد تذکر عرض می کنم آن وقت بیان شریفی کـه از معصـوم در ایـن زمینـه داریـم بـه دقیقتـرین        

از لم یلد و لم یولد که در سطح اعجاز است اشاره کردند، بیـت نبـوت و   ،ولطیفترین معناي جدایی

90صآل رسالت باید چنین باشد، مانندي براي سخنانشان نیست، در کتاب شریف توحید صدوق

مد، اهـل بصـره نامـه     7إنّ اهل البصرة کتبوا إلی الحسین بن علی: چنین است  ن الصـسئلونَه عی

که آقا صمد معنایش چیست؟ فَکَتَب الیهم بسم اهللا الّرحمن الّرحیم اما 7نوشتند به آقا امام حسین

لم، بپرهیزید از ایـن کـه همـین    بعد فال تخوضوا فی القرآن و ال تجادلوا فیه و ال تَتَکَلَّموا فیه بغیر ع

زنید و از معدنش و از مرکز علـم اخـذ نکنیـد، فـال     بجور در آیات قرآن بی حساب و کتاب حرف 

والتَتَکَلَّموا فیه بغیر علم، فقد سـمعت،  . تخوضوا فی القرآن، اینها تذکراتی است بسیار عجیب و مهم
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دون   که ایشان ف6شنیدم از جدم خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی رمودند هر که در قـرآن ـب

علم و آگاهی سخن بگوید، به آراء خودش، بدون این که یک تکیه گاه اصیل داشته باشـد، سـخنی   

. بگوید جایگاهش پر باد از آتش، یعنی او جایش در آتش است

مد در اهللا احد، اهللا صمد، ثم فَسر فقال بعد فرمودند صـ : بعد فرمودند خداوند صمد را معنا کرده فقال

.لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد: آخر همین سوره معنا شده، فقال

لم یلد گفتـیم یعنـی خـدا از او چیـزي جـدا نشـده بـه ظریفتـرین معنـاي جـدایی اشـاره            

شده، بوي گل از گل که جدا می شـود، خیلـی ظریـف و لطیـف اسـت، بـوي گـل و گـل چقـدر          

بـه ایـن   فرمایـد خیـر،  هـم جـدا شـدنش، مـی    لطافت دارد، هـم خـود گـل و هـم بـوي گـل و       

صورت هـم چیـزي از خـدا در چنـین وضـعیتی جـدا شـده باشـد هرگـز، لـم یلـد از او چیـزي             

د و      جدا نشده به هر نوعی از جدا شـدنِ شـیء کثیفـی از چیـزي کثیـف      فقـال لـم یلـد و لـم یوـل

الشـیاء کثیفـه   لولـد وسـایر ا  الم یکن له کفواً احد، لـم یلـد یعنـی لـم یخـرج منـه شـیء کثیـف ک        

التی تخرج من المخلـوقین، از او شـیء صـغیر حجـم داري، شـیء کثیفـی جـدا نمـی شـود، و ال          

شیء لطیف، شیء لطیف هم از خدا جـدا نمـی شـود، اصـالً جـدا شـدن شـیئی از شـیء بـه هـر           

کـا الـنَّفس هـم    (معنایی کـه در ذهـن مـا بیایـد آنجـا راه نـدارد، و ال شـیء لطیـف کَـا النَّفسـی           

نفـس هـم کـه شـیء لطیفـی اسـت از خـدا جـدا بشـود و روح از او          ) ست خوانده بشـود ممکن ا

جدا بشـود خیـر، کـا الـنَّفس، و ال یتَشَـعب منـه البـدوات و منشـعب نمـی شـود از او چیزهـایی            

حک          خنـده (که بروز می کنـد از قبیـل خـواب چـرت خطـور حـزن، سـرور، ضـ (  کـاءب) گریـه (
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بـا ذات مقـدس حضـرت حـق معنـا نـدارد، و ال یتَشَـعب منـه         ترس، امید، هیچ چیـز در ارتبـاط   

البدوات کا السـنۀ و النـوم و الخَطـرَة و الهـم و الحـزن و البهجـۀ و الضـحک و البکـاء و الخـوف          

علـی أن یخـرج منـه شـیء و أن یتولّـد منـه       ... و الرجاء و الرغبۀ و الصـامت و الجـوع و الشَّـبع    

ذات مقـدس حضـرت   : ایـن اسـت کـه   ) ر حـد فهـم عمـوم   د(الشیء کثیـف أو لطیـف، حاصـلش    

عرفـان، گفتـیم در دو بعـدش بایـد     öدر شـناخت خـدا داریـم صـحبت مـی کنـیم در مسـئله       (حق 

صحبت بکنیم یـک بعـد، اصـل شـناخت خـدا، یـک بعـد، آن حـاالت روحـی کـه در اثـر ایـن             

یم و شـناخت بـراي انسـان پیـدا مــی شـود، کـه فعـالً در بعــد اولـیم، در جهـت شـناختش هســت          

بینـیم هـیچ چیـزي از ذات مقـدس حضـرت حـق       خالصه این شد که هـر آنچـه فکـر کنـیم مـی     

پـس آیـه و نََفخـت فیـه مـن روحـی       : جدا نمی شود آن وقت خیلی ها ممکن اسـت سـؤال کننـد   

چیست؟ دمیـدم مـن در آدم از روح خـودم، پـس یعنـی از مـن یـک چیـزي جـدا شـده در آدم           

بـه بحـث نـدارد، ایـن اضـافه تشـریفی اسـت یعنـی آن         دمیده شد؟ جوابش معلوم اسـت، ربطـی  

قدر این روح مهم است کـه خـدا بـه خـودش نسـبت داده مثـل کعبـه کـه شـد بیـت اهللا، مسـجد            

آن قـدر مهـم انـد کـه شـدند ثـاراهللا تعبیـر مـی شـود بـه           7که شد بیت اهللا، آقـا امـام حسـین   

اهللا یـداهللا، لسـان   قـدر مهـم انـد کـه شـدند جنـب       آن7آقـا حضـرت امیرالمـؤمنین   . خون خدا

ذن اهللا، روي شــرافت آن شــیئی اســت کــه ایــن نســبتها در ارتبــاط بــا او داده شــده، اینجــا  أُاهللا، 

هم به عنوان شرافت این روح، گفته مـی شـود کـه نََفخـت فیـه مـن روحـی، بنـابراین چیـزي از          

و جـدا  او جدا نمی شود و لم یولـد او هـم از چیـزي جـدا نشـده، از چیـزي کنـده نشـده، کنـدن          
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م یتولـد مـن شـیء و            شدن همه مربوط می شود به شـیء ممکـن، و محتـاج، بعـد مـی فرمایـد ـل

ه مـن          نَ الشّـیء و دابـ لم یخرج من شیء کما یخرج االشیاء الکثیفه مـن عناصـرها کـا الشّـیء مـ

خــارج شــدن گیــاه از دل زمــین، خــارج شــدن آب از چشــمه و  الدابــه و النبــات مــن االرض،

ــ ــنَ الین ــنَ االشــجار، و ال کمــا یخــرج   المــاء م ــوه از درخــت و الثمــار م ــرون آمــدن می ابیع، بی

االشیاء الّطیفه من مراکزها، نور از مرکـز نـور، و السـمع مـن االذن و الشـم مـن االنـف و الکـالم         

من اللسان، شیء لطیف، حرفی که می زنیم، ایـن هـوا بـه هرصـورتی کـه ترکیـب پیـدا مـی کنـد          

-یف است از مـا خـارج مـی شـود، امـا از او چیـزي خـارج نمـی        صوت می شود، این خیلی لط

شود و الکالم من اللسان حتی ایـن را دیگـه خیلـی لطیـف فرمودنـد و المعرفـه التّمیـزِ مـن القَـخ          

و جدا شدن معرفت و تمیز در ارتباط با مغز قلـب حـاال دیگـه ایـن تعبیرهـا بـه جهـات خـاص         

ت، چیـزي نمـی دانسـت در ارتبـاط بـا او      یا روح یعنـی درکـی کـه در ارتبـاط بـا انسـانها هسـ       

خیـر، از او هـیچ چیـزي جـدا     قرار گرفت، ایـن دانسـتن، ایـن تمیـز دادن، چقـدر لطیـف اسـت،       

مد الّـذي ال مـن شـیء و ال فـی شـیء اینهـا هـر            ل هـو اهللا الصـ ر البـجنمی شود و کالنار من الح

ز آراء بشـري را خـورد   کدامش یکی از افکـار بشـري را زمـین زدنـد، در هـر کلمـه اي یکـی ا       

کردند ال بل هو اهللا الصمد الّـذي ال مـن شـیء و ال فـی شـیء و ال علـی شـیء مبـدء االشـیاء و          

.خالقُها و منشیء االشیاء بِقُدرته

بنابراین در شناخت خداوند متعال این لم یلد و لم یولـد را بایـد خـوب توجـه و شـناخت      

ن زمینه حرفهاي باطل را باز کنم می خواهم یک مقدار آن چه داشته باشیم، حاال نمی خواهم تو ای
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که حق است گفته بشود و رد بشویم بعد اگر فرصتی شد آن هم که باطل اسـت بـه یـک صـورتی     

بسطش می دهم ولی به عنوان اینکه یک شاهد آورده باشیم، یک کسی بگوید مگر غیر از این هـم  

هم از چیزي جدا نشده؟ دیروز عبارتی را که خواندم کسی حرفی زده، که چیزي از او جدا نشده او 

در کتـاب  کسی فکر نکند که مرحوم شهید مطهري می گفتند، نه، ایشان نقـل کردنـد گفتـیم ایشـان    

می گویند بر اساس به اصطالح عرفان، انسان واصل به خدا می شـود  46یا 126انسان کامل ص 

ه اینکه ایشان می فرمایند ایشان نقل کردنـد کـه   بلکه انسان کامل خود خداست، ایشان نقل کردند ن

:عرفا این جور می گویند حاال یک شاهد کوتاه عرض می کنم

تفسیر منیر معروف است به تفسیر بیان السعادة در ذیل همین آیه شریفه توحیـد، لـم یلـد بانفصـال     

ه ال مبـاین لـه حتـی یکـون     الشیء منه سواء کان المنفصل ولَداً مماثالً له أو شیء غیر مماثالً له فإن

منفَصالً منه أو غیر منفصل و لم یولد و لم ینفَصل هومن شیء من االشیاء فإنّه ال شـیء غیـره حتـی    

یکون هو منفصل منه و مباین منه، عرفانِ اصطالحی این جور تو جمله اول هم ایـن اشـتباه هسـت    

: یک مقدار ظریفتر، اما جمله دوم مطلب باز شده می گوید

دا از چیزي جدا نشده، ولم ینفصل هو من شیء من االشیاء، چرا؟ فإنه الشیء غیره حتـی یکـون   خ

تا بخواهد از او جدا بشود، چیز دیگري نیسـت همـه اش   دهو منفصل منه، چیزي جز او وجود ندار

خودش است فإنه الشیء غیره حتی یکون هو منفصل منه ومبایناً له، در هر حال مطلب از این قرار 

م یلـد   ا ست که آن چه که در فطرت شما هست همین است که ذات مقدس حضرت حق است که ـل
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است ولم یولد است واوست که براي او شبیهی نیست، اوست کـه همـه هسـتی اثـر مشـیت و اراده      

.اوست و اوست که هستی وابسته به اوست و هیچ موجودي به مانند او نیست، لیس کمثله شیء

ط با این ذات مقدِس غنِی بی نیاِز علِم بی جهـلِ قـدرت بـی عجـِز     آري آن وقت در ارتبا

حیات بی موت کمالِ بی نقص چقدر شایسته است که انسان هر چه در جهت او باشد، هم خوب تر 

بشناسد و هم از او غفلت نکند و تا آن جا پیش برود که قلبش دائم متوجه او باشد، باور بفرماییـد  

ونه اي بشود که در تمام کارهـا قلـبش متوجـه خـدا باشـد دارد حـرف      که ممکن است انسان به گ

می زند قلبش متوجه اوست دارد چیز می خورد قلبش متوجه اوست دارد از نگاه کردن به زمین و 

برد دلش متوجه اوست، وقتـی از نظـر عرفـانی انسـان     آسمان و صحرا و دریا وگل وگیاه لذت می

ن رشد علمی، آن وقت به جایی می رسد کـه ایـن دل دائـم متوجـه     رشد معنوي پیدا کرد بعد از ای

اوست ملکه اي پیدا می کند که این جور است، البته شدت و ضعف پیدا می کنـد و افـراد مختلـف   

ام که براي خیلی ها ممکـن اسـت در   می شوند در جهت شدت و ضعف، من گاهی این مثال را زده

ـ م پیدا کنیـدهد، قبله را می خواهیمیاین حدش، این عقربه اي که قطب را نشان گـذاریم  م، مـی ــ

روي این میز، یک مقدار نوسان دارد اما یک مقدار که گذشت می ایستد طرف قطب، آن مجـذوب  

آن است با یک مقدار گذشت و نوسانی که دارد این زمینش زمینه مجذوب او شدن است، حاال این 

باید درس بخواند مـی رود دنبـال درسـش، بایسـتی     باید کاسبی بکند می رود دنبال کسب و کار، 

مهندس شود این کارهایی که هست باید انجام بدهد و انجام می دهد اما در ضمن یک جوري عمل 

.کرده که به جایی رسیده که در تمام این اوضاع و احوال دل متوجه اوست
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خوب یک مقدار گاهی براي آنهایی که به آن سطح باال نرسیده باشند این جور می شود که

توجه به اشتغاالت پیدا می شود اما تا یک مقدار اشتغاالت فروکش می کند قلب متوجـه حضـرت   

.شودحق می

آري حیف است که آدم به این جا نرسد این روحیه را پیدا نکند و گاهی من تو همین افراد 

بیـرون، همـین طـور    اهللا از دل می آید عادي دیده ام که همین طور که مشغول کارش است، یک یا

یک یااهللا می گوید که معلوم می شود تو قلبش یک چنین وضعیتی دارد ایـن بـا خـدا در ارتبـاط     

.است

خوشا به حال کسی که وضعیت روحیش این بشود حالتش این می شـود کـه متوجـه ذات    

مقدس حضرت حق هست، قوي است اگر انسان بخواهد این مسائل براش پیش بیـاد یـک مسـئله    

هست، این مسئله اساسی اگر شدت پیدا کند در انسان، سریع زمینـه مـی دهـد، آن مسـئله      اساسی 

اساسی این است که با توجه به مرگ و مردن از همه آن چه که پوچ است دلش را می کند و به کار 

خیر مشغول می شود همه این کارهایی که اهل دنیا می کنند و لذت می برند دارد ولی در عین حال 

ب دیگري دارد وضعیت دیگري دارد، اگر با یاد مرگ خودش را تربیت کرده باشـد همـه   یک حسا

هوس ها می ریزد همه هواها می ریزد زمینه پیدا می کند یک یا اهللا اوجش می دهد به قول بعضـی  

عرش را سیر می کند، خدا رحمت کند مرحوم استاد ما را که حق حیات بـه گـردن حقیـر دارنـد،     

و من شرمنده می شـوم وقتـی کـه بـه     (» رضوان اهللا تعالی علیه«جتبی قزوینی مرحوم حاج شیخ م

).عنوان اینکه می گویم استاد، اصالً قابل این نیستم که بخواهم بگویم شاگردي ایشان را کرده باشم
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ایشان می گفتند راهی که کار را یک کاسه کند ، یک دفعه کار را صورت بدهد این است که 

ن وقت همه چیز را بهم می ریزد یعنی همه هوس ها را به هـم مـی ریـزد همـه     آدم یاد مرگ کند آ

آرزوهاي پوچ را به هم می ریزد، همه آرزوهاي پوچ که به هم ریخت دیگر زمینه درست می شود 

.براي او

دو سـه  حاال در جهتی می گویم که مطلب تقویت بشود و اّلا از جهتی هم مناسـب نیسـت،  

ایـن  در... آیت بزرگـی کـه خـدا انشـاء اهللا     (و جناب آقاي سیستانی سال قبل مشرف بودم نجف 

گفتند این بحثی که دارید اینها را ) شرایط من مقیدم که اسم ایشان را نیاورم ولی حاال پیش آمد شد

منظورم ایـن  کار باشد براي اینهایی که با شما مأنوسند،درتوأمش کن با این که جهات اخالقی هم 

ی که مرحوم حاج شیخ مجتبـی در اخـالق داشـتند داشـته بـاش بعـد ایشـان       است که همان روش

بگـردم پیـدا   ،دارمرامی گفتند من هنوز آن نوشته هایی که از ایشان یاد گـرفتم در بحـث اخـالق   

می کنم، که از مرگ شروع  می کردند و توجه به مرگ می دادند، که آدم بـاالخره بایـد بگـذارد و    

خواهد که خودش را معطل کرده، کارش را بکند جدي، در عـین ایـن کـه همـه     برود پس چی می

همه هوسها را می گیرد زمینه است ] یاد مرگ[کارهاي معمولی که الزم است می کنیم ولی این یاد 

. براي اوج گیري
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محی الدین درآئینه فصوص

)ظلهدام(حاج شیخ مرتضی رضوياهللاآیت 

قسمت چهارم

ادامه گزارش روزنامه شرق

.این امر ناشی از ظهور قدرت سلجوقیان ولزوم تقیه بوده است که خود اصلی شیعی است: شرق

واجه نظام الملک ایرانی بود که دانشگاه هاي نظامیـه را از بغـداد   خرهبرفکري سلجوقیان -1:نگاه

. ردیف کردوموصل تا نیشابور و مرو روي خط جاده ابریشم 



11شماره / فصلنامه نورالصادق  ٥٨

. به نظر غربیان ایرانیان فرهیخته تشیع را مطابق عناصر فکري ایرانی پیش از اسالم ساختند

آیا خواجه نظام ! تقیه کند؟پس چرا باید شیعه صوفی از نهضت جناب خواجه نظام الملک بترسد و

طور خاندان برمـک  الملک از آن ایرانیان فرهیخته نبوده و لذا سنّی دو آتشه وقتال شیعه بود، همین 

را که در شـمال  ) 7بن عبداهللا بن حسن بن حسن( هستند و یحیی 7که قاتل اصلی امام کاظم

وهمین . ایران دولتی تشکیل داده بود، با مکر وحیله دستگیر ودر زندان بغداد به عمرش پایان دادند

ایرانـی در عصـر   کـدام خانـدان  . کردندرا اذیت 7طور خاندان سهل که هر چه توانستند امام رضا

تسنن ایران قدرت پیدا کرده وبر علیه تشیع جنایت نکرده است؟

آیا ساخته شدن تشیع به دست ایرانیان درست است یا تقیه شیعه از همین ایرانیان ؟؟ ایـن تنـاقض   

.! ؟!نیست؟ چرا دانشمندان ما گفته هاي غربیان را بی مالحظه می بلعند

مگی شیعه بودند از ترس سلجوقیان کـه افسارشـان بـه    مطابق القائات کربن، صوفیان ه-2

.دست نظام الملک بود بر اساس تقیه، خودشان را سنی جلوه دادند

ودن خـارج      » از ترس سلجوقیان سنی شدند« اگر او می گفت  باز به نـوعی ادعـایش از محـال ـب

تقیه بر علیـه  « اق کربن مصدöهزیرا کسی که تقیه می کند مذهب خود را حفظ می کند وگفت. می شد

انکـار کنـد   است، کربن در این جا که نمی تواند واقعیـت تـاریخی سـنی بـودن صـوفیان را     » تقیه

. کامالً بین استآشکار ورف را می زند که عوامانگی آن واضح وــانه ترین حـعوام

.می بلعنددانسته و» پژوهش علمی« عده اي از اندیشمندان ما این سخن او را 
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تشیع در مقاطع زیادي با تقیه خـودش را  است اصل تقیه از اصول شیعه است ودرست-3

است هیچ صوفی ایـن  » نقض غرض«تقیه اي که کربن می گوید مصداق . حفظ کرده تا سنی نشده

.قدر از هوش بی بهره نیست که نقض غرض به این بزرگی را مرتکب شود

: هم شـیعه را، مـی گویـد   هم می کند وکربن در این باورها هم صوفیان را به حماقت مت-4

.صوفیان نیز دچار حماقت در استفاده از تقیه شدندشیعه از اصل خود منحرف شد و

با سقوط خالفت عباسی بار دیگر با ظهـور  ): از بیان پازوکی در توضیح اصول اندیشه کربن: (شرق

.... تصوف ولوي مواجهیم

را به اختصار تمام از » والیت«تاریخی تصوف با öهبراي روشن شدن موضوع الزم است رابط:نگاه

:تصوف در این مسئله سه دوره را طی کرده است: نظر بگذرانیم

اولین صوفی متشـخص در جامعـه   -این دوره از حسن بصري: دوره اول تصوف عربی-1

هجري قمري بـا دوره دوم کـه   140در اواسط قرن دوم یعنی حوالی سال آغاز می شود واسالمی

.ر زیر می آید دست همکاري به هم می دهندد

ننامیده اند زیرا والیت به ویژه در حـدیث غـدیر بـه    » ولی اهللا« در این دوره صوفیان خودشان را

هر کس من را دوست دارد بایـد  « به» من کنت مواله فهذا علی مواله« . تاویل شده بود» دوستی«

اي ادعاي والیت می کـرد شمشـیر بنـی امیـه     اگر صوفیو. تاویل شده بود» علی را دوست بدارد

.بی تردید به سراغ گردنش می رفت
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جوکیات هندي از همان آغاز سقوط ایران به دست عرب، توسـط  : دوره تصوف فارسی-2

بـه تـدریج وارد جامعـه مسـلمان سـنی ایرانـی       عده اي از ایرانیان نا سیونالیست به طور خزنده و

.ان مهدي سومین خلیفه عباسی به شدت جان گرفتمی شد، این جریان در زم

یحیـی و دیگـر کشـته    زیـد و و7با تمسک به خـون حسـین  عباسیان که به نام شیعه و

را نه 7به قدرت رسیده بودند، امامت علی» الرّضی من آل الرسول« شدگان آل رسول وبا شعار 

ت مـورد پـذیرش شـیعیان    می دانستند، بدین جه» حق وصایتی « بلکه یک » حق والیتی « یک 

همه گیـر شـود امـا    » تشیع وصایتی « در زمان عبداهللا و منصور می رفت که . والیتی قرار نگرفتند

:سه عامل قوي موجب شد که عباسیان از خیر تشیع وصایتی نیز بگذرند

.دافعه شدید شیعیان والیتی که عباسیان را درست مانند امویان، غاصب می دانستند: الف

که خود مدعی وصایت بودند 7از آل حسن» عبداهللا محض« ابراهیم پسران قیام محمد و: ب

.نزدیک تر می دیدند6و خودشان را به پیامبر

.مقاومت علماي غیر شیعی: ج

یعنـی مـا همـان    : را ابداع کـرد » اهل سنت« در نتیجه مهدي هوشمندترین خلیفه عباسی اصطالح 

.آغاز شده همان را می پذیریم6رروال که از روز وفات پیامب

» 6سنت پیـامبر «روال وسنت مردم، سنت مسلمانان بود، نه» سنت«در حقیقت مراد از 

شروع شده 7که از زمان محمد حنفیه وعصر امام سجاد» شیعه وصایتی«بدین سان چیزي به نام 

یک امـت اسـت کـه    این بار. در کنار شیعه والیتی ادامه داشت براي همیشه تاریخ از میان رفتو
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خالفت درست ماننـد زمـان   یک اقلیتی نیز به نام شیعه در میان شان است واکثریتش سنی است و

.نه با وصایتبنی امیه مشروعیت خود را نه با والیت توجیه می کند و

همیشه خالفت بنی امیه را به زیر سوال مـی بـرد   » والیت«اما همان طور که عنوانی به نام 

تعیین سلسله وصـایت  ن را نیز تحت فشار قرار می داد، عباسیان با طرح وصایت وخالفت عباسیا

محمد حنّفیه، هاشـم بـن محمـد حنفّیـه، ابـراهیم عباسـی، محمـد        7، حسین7حسن7علی

. تا حدودي به والیت خواهی مردم پاسخ مثبت داده بودنـد –عباسی، عبداهللا سفاح، منصور، مهدي 

دیگـر  اين آن، درسـت ماننـد بنـی امیـه شـده بودنـد، چـاره       اینک با حذف وصایت و رها کـرد 

» اولیـاء اهللا «و» ولی«که در این مقطع با جوکیات هندي نیز مجهز می شدند صوفیان را: اندیشیدند

.بدین ترتیب والیت را در بستر دیگر انداختند تا خودشان را آسوده کنند. نامیدند

بـدین سـان بـا سـند رسـمی،      . ه جا قد علم کردندها هم» ولی اهللا« تصوف فارسی رونق گرفت و

سـند امضـاء   . هر دو طرف همدیگر را به رسمیت شـناختند بخش تقسیم شد وسمت امامت به دو

:شده

عارفان مرآت آگاهی حقپادشاهان مظهر شاهی حق 

خـاتم  « که تصوف محی الدین اسـت، ابـن عربـی بـا ادعـاي      : دوره دوم تصوف عربی-3

اما صوفیان تصوف فارسی به حرف او . تم والیت را براي پس از خودش اعالم کردئی خ»االولیاء

توضیح دادم جانشـینان  قبًالهمان طور که . ماندندگوش ندادند هم چنان در ادعاي والیت بودند و

. نرفتند» ختم«خود محی الدین نیز زیر بار این 
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بر نداشته اند تا از نـو بـه   صوفیان از زمان مهدي عباسی هیچ وقت دست از ادعاي والیت

:آن برگردند، اینک عبارت باال را که از روزنامه شرق دیدیم دوباره ببینیم

.پس از سقوط خالفت عباسی بار دیگر با ظهور تصوف ولوي مواجهیم

چیست؟ کی صوفیان والیت را رها کرده بودند که بار دیگـر تصـوف ولـوي    » بار دیگر« این لفظ 

! شود؟

شت کربن کنفرانس تشکیل می دهند دانشمندي در پشت تریبون باورهاي کربن براي بزرگدا

یعنـی  » بار دیگـر «را بیان می کند دانشمندان دیگر نشسته اند و می شنوند اما کسی نمی گوید این 

چه؟

اي واي بر ما ملت با این دانشمندان مان، اگر حضرات در خانه می نشستند وکـار  : به قول پیر زنان

» دانـش علم و« دست کم بر سر چیزي که کردند کنفرانس ها را نیز برگزار نمی کردندعلمی نمی 

.ده می شود، کاله نمی رفتــنامی

همه : مات بزرگ تاریخ را زیر پا می گذارد می گویدهانري کربن به طور دانسته عمداً مسلّ

ل وپـس از سـقوط   صوفیان از اول شیعه بودند تنها در دوره سلجوقیان سنی شدند بـا حملـه مغـو   

کاله گشادي است که هـم  » ولوي« اما این لفظ . خالفت عباسی بار دیگر تصوف شیعی ظهور کرد

.بر سر علم ودانش می رود و هم بر سر شیعیان که به والیت معتقدند

بودند، صوفیان نیز با غصب والیـت  7همان طور که خلفا با غصب خالفت دشمن خونین امامان

.بودند بی کم وکاست7اهل بیتبه همان میزان دشمن
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اگر فالن صوفی نامی از یک امام می برد یا به نیکی نام می برد، حتی در حـد تعریفـات و   

7می کردند، روزي آن قدر از علـی 7عمروعاص در مورد علیتمجیداتی نیست که معاویه و

ارون الرشید به امـام  یا احترامی که ه. »والفضل ما شهدت به االعداء« : تمجید کردند که یزید گفت

از آن روز » الملک عقیم« ابراز کرد به حدي بود که مامون را شگفت زده کرد کلمه قصار7کاظم

بل ستون فقرات تـاریخ  نه از مسلمات تاریخ اسالم:دشمنی صوفیان با اهل بیتمانده است، 

سـتون بـه ایـن    اینمسلمین است که هانري کربن ما را این قدر بی خرد حساب کرده واسالم و

با فعالیـت  . بزرگی را انکار می کند بل آن را برداشته وستون فقرات دیگر به جاي آن می گذارد

بالئی بر جان تشیع شد که شـیعه پـس   » سید حیدر عاملی« هاي هانري کربن وجود کسی به نام 

.از ماجراي کربال شاید به مصیبتی بزرگ تر از این دچار نشده است

شیعی بودن را نیز یدك کشید کـه  عمر اسالم این سید شیعه، صوفی شد وسال 700پس از 

ببینید دانشمندان حوزوي و دانشگاهی مـا را  . »بار دیگر تصوف شیعی ظهور کرد« کربن می گوید

.چگونه منحرف می کند

سید حیـدر صـوفی   . سال از عمر اسالم به تشیع نفوذ کرد700درست است تصوف پس از گذشت 

مت اهللا ولی گرایش به تشیع کرد وبه دنبال او شیخ ابراهیم صفوي خانقاه اردبیـل را بـه   شد، شاه نع

.نام شیعه موسوم کرد

نبوت ختم شده اما والیـت خـتم   : کربن زده حوزه می گویداستاد محی الدین زده، مال صدرا زده و

.کرامت می کنندنشده، امروز هم اولیاء اهللا معجزه و
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که پشت پرده غیبت است ) عج(» ولی اهللا « ستاد، معلوم نیست آن بنابراین سخن حضرت ا

مگر این که مانند محی الدین ! شد چه چیزي براي او می ماند؟» تعمیمی«چه کاره است والیت که 

قیـام  را صرفاً یک فرد نظامی بداند که در آخرالزمان متولـد شـده و  ) عج(ایشان نیز آن امام غایب 

.صرفاً نظامی خواهد کرد

کربن می خواست در عالم حکمت ایرانی، مشرقیان را شناسـایی  ): به نقل از پازوکی: (شرق

نـه شـیعه،   در حالی که نه ایرانـی بـود و  » ما شیعیان« ، »ما ایرانیان « کند و ناخودآگاه می گفت 

.کاتولیک فرانسوي بود

ا به میزان یک اسکناس هـزار  تنه-ما ایرانیان، ما شیعیان-به گمانم اگر این سخن کربن: نگاه

می گفتیم این اهـریمن غربـی، ایـن    تومانی ضرر مادي متوجه ما می کرد فوراً حساس می شدیم و

دکـان داران و . آگاه نمی گوید، کامالً آگاهانه می گوید ما را هالو پنداشـته اسـت  خودسخن را نا

هـالو  «کنون اصطالحی به نـام  ما تاا. می نامند» هالو کردن مشتریان«بازاریان، این قبیل سخنان را

.نشنیده بودیم» کردن محققان

هـر جـا خطـر ازآن برآیـد ازهمـان جـا دفـع       «به گفته هولدرلین ): نقل از پازوکی: (شرق

.»می شود

پس بایـد بیاینـد و  . می ترسند» 7مکتب جعفر صادق« عرض کردم که غربیان از : نگاه

ضحاکی که این بار مغز متفکرین را مـی خـورد نـه مغـز     . ورنددر همین جا مغز متفکرین ما را بخ
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جوانان را، زیرا امروزه جامعه اي که مغز متفکرینش خورده شود، اساساً جوانش مغزدار نمی شـود  

.تا خوراك ضحاك باشد

اما به . کربن تا وقتی زنده بود در محافل علمی غرب چندان به او پرداخته نمی شد: شرق

از سخنرانان همایش، از جمله دکتر کریم مجتهدي، اخیراً در فرانسـه دوري از  گفته وتاکید برخی

.توجه به آثار واندیشه هاي کربن آغاز شده است

در حقیقت زورگویانـه  فهمند که به کارهاي ظاهرًا تحقیقی وفرانسویان آن قدر می-1:نگاه

لـود و مسـموم او را مائـده    آثـار غـرض آ  این ما هستیم کـه کـار و  . هاي او اهمیت ندهندو تحکم

این که اخیراً در فرانسه به کربن توجه می شود، بی تردید به دلیـل جنبـه علمـی    . آسمانی می دانیم

کار او نیست بل موفقیت او در صوفی کردن ما، نظر فرانسویان را جلب کرده اسـت، مـی خواهنـد    

دیشه یک ملت را به اسـارت خـود   بدانند او چگونه با به هم بافتن تحکم ها به همدیگر، توانسته ان

.لطفاً جناب مجتهدي یک نگاه دیگر به این موضوع در فرانسه، بکنند. در بیاورد

اما با این که به ماهیت علمی کربن در فرانسه اهمیت نمی دادنـد، بـه خـودش اهمیـت    -2

که در . ستا» جشن نامه اي که پیش از مرگ کربن براي او انتشار یافت« می دادند نمونه اش آن 

بهتر است این مقاله را نیز به پایان ببرم اگر همه آن چه کـه فقـط بـه    . همین مقاله شرق آمده است

توضیح دهم این مثنوي هفتاد من کاغذ سخنرانی این دو بزرگوار مربوط است را تکه تکه بیاورم و

. شود
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» را یـک فلسـفه  کنم کـه دسـت کـم تشـیع     در پایان از دانشگاهیان گرامی صمیمانه تشکر می

امـام  .تشـیع را ذاتـاً فاقـد فلسـفه بداننـد     اسـالم و ) صـدرائیان (می دانند نه مانند برخی حوزویـان 

در هر مورد که دیدید غربیان شما را تأیید مـی کننـد، بدانیـد در همـان     : فرموده است): ره(خمینی

.مورد، به خطا رفته اید

پیکـان مـا از   ( سیاست را کنار گذاشـته ام  چندین سال است . کاري با امور سیاسی، ندارم

نیز درباره حفـظ نظـام اسـالمی از دیـدگاه اصـول      در مورد مکتب تشیع، و). ژیانی اگزوز نداشت

س واال و  . جامعه شناسی، بحث می کنممکتب و حیـاتی و عمیـق و بلنـد و امام نیز این سـخن ـب

ک فرمول دیپلماسی موقت، ایـن سـخن   نه فقط به عنوان ی. همین زمینه، فرموده استسازنده را در

قوانین تاریخ در روابط جامعه ها، در بیـنش  از قواعد وامام، و» انسان شناسی« از عرصه روشن 

یعنی که این کالم تنها ناظر به جهان اسـتکباري امـروز، نیسـت بـل بـه      . ژرف امام  برخاسته است

و چیزي کـه هـیچ کسـی    » رار می دهددشمن را معیار ق« او . اصول اندیشه علمی امام مبتنی است

یـارانش،  نه تنها مأموریت کسی مثل هانري کربن و. این موضوع را به این فرازي مطرح نکرده بود

با هر امکان، هم تصوف سنتی وکالسیک ما را به شدت تشویق می کننـد  وسیله وبل غربیان به هر

چرا این معیار . ترویج می کنند» فه برترفلس« به ویژه این دومی را به نام . هم تصوف مدرن ما راو

استقالل کشـور  مکتب را، بل عامل بقاي کشور وکارساز، بل سرنوشت ساز، بل عامل بقاي دین و

مثًال محقق آلمانی چـه کـاري دارنـد در    رنففالن دو! ؟!چرا! ؟!را، فراموش کرده به کار نمی گیریم

ن همه اسقف وکشیش و راهـب وراهبـه، قدیسـان    منزل فالن آقا آیا به راستی دل شان با زیارت آ
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مذکر ومؤنث مسیحیت، به سکون عرفانی نرسیده اینک می خواهند با زیارت این آقا بـه بـاالترین   

!.؟!مدارج عرفان برسند

آن پیامبر .بگو الاله االاهللا: روزي شیطان پیش یکی از پیامبران رفت وگفت: حدیث آمدهدر

من که پیشنهاد بدي به تو نـدادم بـه عمـل حـرام دعوتـت      : ن گفتشیطا. به فکر رفتمکثی کرد و

: آن پیـامبر گفـت  . کردم؟ شما ها چرا این جوري هستید؟ به پیشنهاد من بیچاره گوش نمـی دهیـد  

امـا چـون از دهـان تـو    . راه آن گذاشـته ام درست است من عاشق الاله االاهللا، هستم جـانم را در 

وشیطان چون . من بی خرد نیستم، هیچ وقت کار تو بی غرض نیستمی آید، آن را نمی گویم، برو 

روز بجاي معیار باال، هـر . وارونه کاري ما مگر یکی دوتاست.چنین دید فرار را برقرار ترجیح داد

هانري کربن رایک دایه دلسوزتر از مادر، بل فربه تر وباز فربه تر، بل مقدس ومقدس تـر، بـل بـه    

از خود کشـی  شگفتا از ما و. دانش ایرانی، می کنیم، اسالم، تشیع وصورت یک قدیس خادم ایران

شگفت انگیزتر این که برخی ها می خواهند ایـن  صد هزار شگفت، وماهوي ما، وعلمی، فکري و

. اشتباه بزرگ ما را، مطابق بینش آن امام بزرگ بدانند
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نظر اجمالی به موسیقی
))نقد و بررسی مثنوي ((

)قدس سره(عالمه محمد تقی جعفري

.داستان پیر چنگی که در عهد عمر لعنۀ اهللا علیه براي خدا در گورستان چنگ می زد 

انـتــاد راسـتقــی اعـدانـا بـتدر بیان این شنو یک داستان             

ا کرّ و فرّـربی بـگی مطـود چنـبآن شنیدستی که در عهد عمر           

یک طرب زآواز خوبش صد شديود شدي          ـبلبل از آواز او بیخ

)1915/ مثنوي(
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دربــاره آثــار ایــن نوازنــدگی از نظــر آن روح انســانی را ودربــاره موســیقی ونوازنــدگی 

.فیزیولوژي و روانی مباحث زیادي تاکنون مطرح شده است

بایستی گفت این پدیده بدون تردید چنان که در سطح ظاهري روح انسانی تأثیر دارد، همچنـین در  

دید نیسـت کـه   نیز جاي ترصورتهاي خیلی عالی در سطح عمیق شخصیت نیز آثاري می گذارد و

ــا        ــی آنه ــاي درون ــابق نموده ــانها مط ــه در درون انس ــت ک ــل اس ــی از آن عوام ــیقی یک موس

: ابداع آهنگهاي بسیار عالی از طرف موسیقی دانهایی از قبیلعکس العمل هایی را ایجاد می کند و

وده، هنرمنـدي  هم، یکی از جلوه هاي ابداعی روح انسـانی بـ  غیربت هوون و موزارت و شوپن و

. درجه عالی نشان می دهدانسانی را در

حـال طبیعـی   ولی مطلبی که بسیار اهمیت دارد این است که آیا موسیقی آن چنان که بـراي مـا در  

خوشایند بوده و در حاالت غیر طبیعی از نظر روان پزشکی ضروري به نظر می رسد، آیا در واقـع  

هم چنین است؟ 

از لذایذ طبیعی و گاهی هم از عوامل ضروري بشري است؟ یعنی واقعاً موسیقی یکی

گمـان هـم  این یک سوال است که پاسخ قانع کننده اي درباره آن تـا کنـون ابـراز نشـده اسـت و     

نمی رود که کسی بتواند با نظر به وضع بسیار بغرنج و معماي روح انسـانی، موسـیقی را بـه طـور     

.قاطعانه تجویز نماید

وساناتی که موسیقی در روح ما ایجاد نموده براي ما لذت بار جلوه مـی کنـد، نوسـاناتی    زیرا این ن

.است که هیچ گونه واقعیتی را به دست ما نمی دهد
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هـوور پـس از آنکـه خوشـایندي موسـیقی را مـی سـتاید،       به همین جهت است که شوپن

آن چنانکه شایسته است مـا  عنی وولی عیبی که دارد این است که موسیقی هم به تمام م:می گوید

.را از واقعیت هاي زندگانی دور نمی کند

از این جمله روشن می شود که موسیقی با آن هیجاناتی که در روان ما ایجاد می نماید، مـا  

.را از واقعیتها دور می کند

.آوردفرار از واقعیات دارد، به موسیقی رو می یا بدان جهت که فرد انسانی گرایش شدید و

اگر تأثیري ببخشد موقعی اسـت کـه   اگر موسیقی تأثیري در روان نبخشد، خوشایند نخواهد بود و

.جنبه انفعالی ما را تقویت می کندمالکیت ما را از خود می گیرد و

تشجیعی را که موسیقی انجام می دهد ما را از موجودیت حقیقی  درست است که تحریک و

االتر می برد، ولی هنگامی که موسیقی تمام می شـود یـک سـرازیري    خود با یک گروه نوسانات ب

حقیقی در خود احساس می کنیم و می بینیم که موسیقی سایه اي از ما براي ما ساخته وآن را بـاال  

.برده بود، اکنون که شبه مصنوعی از بین رفته، واقعیات با همان خشونت براي ما نمودار می شود

که در جنگ هاي صدر اول اسالم که در حـدود هشـتاد جنـگ و    به همین جهت بوده است 

ل شـوند،بلکه    دفاع بوده است، ما نمی بینیم که مسلمین براي تهییج سربازان خود به موسیقی متوسـ

.آنها شعارهاي واقعی را به طور دسته جمعی گفته تحریک می گشتند

أعـل  : و هیجان رزمی مـی گفتنـد  چنان که در یکی از جنگها کّفار قریش شعار ذیل را با موسیقی

.هبل، أعل هبل
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.)بلند باد هبل، بلند باد هبل(

:مسلمانان هم در مقابل آنان می گفتند

.اهللا أعلی وأجلّ

این شعاري بود که واقعیت داشت و همه آنان بـه آن اعتقـاد کامـل داشـتند و در یکـی از جنگهـا،       

: دشمنان می گفتند 

.نحن لنا العزي وال عزي لکم

.) مائیم که عزي داریم و شما عزي ندارید(

: مسلمانان در مقابل آنان می گفتند

.اهللا موالنا و ال مولی لکم

.) خداوند آقاي ماست و شما آقائی ندارید(

با اینکه کفّار به هر گونه وسایل موسیقی آن زمان براي تحریک سربازان خود متوسل می گشـتند،  

.42مسئله موسیقی نداشتندمسلمانان کوچکترین اعتنائی به 

ریک آمیز و حماسی نواخته، ابیات ذیل را در یکی از جنگهاهند زن ابوسفیان با زنهاي دیگر قریش موسیقی تح-42

:می خواندند

ویهاً بنی عبدالدار

ضرباً بکلّ تبار

إن تقبلوا نعانق
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ت دارد،     : خالصه بایستی گفت بشر از نظر کمبودي که در معرفت توانـایی مواجـه بـا واقعیـ

موسیقی را براي تسلّی خود تأیید می کند، سپس نام آن را ضرورت می گذارد و بـه همـین جهـت    

انی روحی و است که اسالم به موسیقی روي خوشی نشان نمی دهد و می خواهد انسان ها در زندگ

.طبیعی، با خود واقعیات رو به رو گردند

.مسأله لهو و لعب استعلّتی که براي ممنوعیت موسیقی در منابع اسالمی ذکر شده است،

با نظر به این علّت کامالً روشن می شود که اسالم می خواهد انسان در این دنیا خـود را در مقابـل   

عی خود را از دست ندهد و تا بتواند اختیار خود را اختیـاراً  هیجانات پا در هوا نبازد و آمادگی واق

.سلب نکند

اگر موسیقی آن چنان که عاشقان دلباخته اش می گویند، حقیقتـاً روح انسـانی را تصـفیه   

می کند، چرا با شیوع موسیقی در شرق و غرب دوران بیماریهاي روانی و فساد اخالق به حـدي  

!ث شرمساري است؟آن باعöاست که گفتگو درباره

إن تدبروا نفارق

فراق غیر وامق

آگاه باشید فرزندان عبدالدار با هرشمشیر برنده بزنید، اگر با پیروزي برگردید با شما هم آغـوش گشـته، فرشـهاي    (

ترانیم واگر از جنگ روگردان شوید وبا شکست روبه رو گردید، بدون عالقه به شما از شما گرانبها براي شما می گس

).جدا خواهیم گشت
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ما نمی دانیم که اگر انسان ها به این اندازه به موسـیقی اشـتغال نمـی ورزیدنـد و بـا خـود       

واقعیات رو به رو می گشتند، چه اندازه راه ترقّی و اعتال را می پیمودند؟ 

امروزه مانند دوران هاي گذشته موسیقی یکی از آن موضوعات است که اکثریت قریـب  : می گویند

اتفاق آن را تأیید می کنند، اگر چیزي واقعاً ضرر داشت، آیا می توانست این اندازه مـردم را بـه   به 

خود مشغول بدارد ؟ 

ي گذشـته بردگـی را هـم    ابشر در دوران همی گوئیم صحیح است، ولی فراموش نکنیم که 

رسـید کـه   زیر بناي تمام مسائل اجتماعی و سیاسی خود قرار داده بود و به فکر هیچ کـس نمـی   

یک اصل خالف انسانی بوده باشد، حتّی ارسطوها و افالطون هـا از آنهـا بـا تمـام تأکیـد دفـاع       

. می کردند

مسائل دینی و اجتماعی و روانی و تکامل به امروزه اگر مردم از اندیشه هاي عمیق درباره

حیح نمـی تواننـد از   این اکثریت بدون علّـت صـ  : معناي عمومی سرباز می زنند، آیا می توان گفت

اندیشه هاي صحیح سرباز بزنند؟

پس به ناچار این هم واقعیتی است که بایستی تمام موضوعات را از نظر سطحی آن هـا رسـیدگی   

!! کرد

امروزه جوانان اروپا و آمریکا و کشورهاي زیادي از آسیا در مستی شـگفت انگیـزي بسـر    

ود را نشان نمی دهد، آیا می تـوان گفـت زنـدگانی    می برند؛ براي آنان زندگانی قیافه هدف دار خ

زیرا اگر هدفی داشت جوانان امروزي ما هم در جستجوي آن تالش می کردند؟-هدفی ندارد



75فلسفه و عرفان

خالصه براي انسان خردمند که می خواهد همه موضوعات را از نظـر همـه جانبـه بنگـرد،     

هرفردي از انسان زاویه اي :((ویدروش اکثریتی که برتراند راسل فیلسوف انگلیسی درباره آن می گ

هـیچ گونـه   «راه اعتدال را نمی رود » یا«راه اعتدال را بشر هنوز نمی شناسد» و«براي جنون دارد

.مالك نمی باشد و نمی توانند راه واقعی را به او نشان بدهند

امـروزي  بلی نغمه خوب مانند نغمه داوودي که بدون تردید داراي مضامین پا در هوا مانند موسیقی

. نبوده است، یک پدیده منطقی است

ما نمی خواهیم لذایذ احساس را محکوم نمائیم، ما می خـواهیم انسـانها اسـیر احساسـاتی     

نگردندکه اندیشه در واقعیات را از آنها بگیـرد وانفعـالی در آنهـا ایجـاد کنـد کـه شخصـیت آنهـا         

.نه خلّاق، تربیت کند) پذیرا(راتنهامنفعل

هایی ما در موسیقی این است که این زندگانی محدود را که می تواند بـا عـالی   ونیز مطلب ن

ترین فعالیتهاي مادي و روحی اشباع شود، نبایسـتی در لهـوي کـه شـبحی از آرزوهـاي شکسـت       

خورده یا حماسه وتحریکات هوائی در عین حال لذّت بخش است سپري کرد؛ اما تعیین مصداق به 

.43عهده مردم آگاه است

.19-24: تفسیر و نقد و بررسی مثنوي-43
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ي تزویرجامه

محقق و پژوهشگر معاصر

پورعلی اکبر مهديحجت االسالم و المسلمین 
8/8/88) حوزه علمیۀ قم(

پـوش بـه معنـاي پشـمینه   » صـوفی «در لغت بـه معنـاي پشـم گوسـفند و     » صوف«واژه 

پوشیدن جامه پشمی در مناطق سردسیر پیشینه اي بس دیرینـه دارد، ولـی در منـاطق    44.می باشد

گرم سیر رایج نبود،جز براي افرادي که از آن به عنوان خودنمایی استفاده می کردند، ایـن عـده در   

.ندزهد و ترك دنیا جامه پشمی می پوشیدزاربراي اب-زمستان و تابستان-طول سال

371دهخدا، لغتنامه، حرف صاد، ص -44



11شماره / فصلنامه نورالصادق  ٧٨

45.در جاي جاي تورات از قوم یهود و جامه هاي پشمی آنان سخن رفته است

:ماسینیون می گوید

ولـی در میـان   46.پشمینه پوشی ویژه راهبان مسـیحی بـود، صـوفیان ایـن شـیوه را از آنـان آموختنـد       

. مسلمانان جامه پشمی لباس شهرت و جامه تزویر به شمار می آمد

شاگرد حسن بصري جامـه پشـمی پوشـید، بـر او ایـراد      » رقه سنجیف«از این رهگذر هنگامی که 

47.او فرد نفوذي مسحیان در میان مسلمانان می باشد: کردند و گفتند

نسبت داده اند که پوشیدن جامه 6برخی از صوفیان احادیثی جعل کرده به پیامبر اکرم 

!!پشمی براي رجال دین مستحب است

48.آنها را جعل کرده است» جویباري«است و احتماالً این احادیث مجهول: ماسینیون گوید

و نیـز  : 6پیـامبر اکـرم  : شهاب الدین سهروردي جامه پشمی را جامه پیامبران دانسته، می گویـد 

!جامه پشمی می پوشیدند7حضرت عیسی

تـن از اصـحاب بــدر را کـه پشــمینه    70آنگـاه از حسـن بصــري نقـل مـی کنــد کـه وي تعــداد      

49!رده بودپوشیدند، درك کمی

220هاکس آمریکائی، قاموس کتاب مقدس،ص-45

12البدوي، تاریخ التصوف االسالمی،ص-46

266ینیون، دائرة المعارف االسالمیه،ج ، ص ماس-47

همان-48
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من از دامـن  : گفته می شود که حسن بصري گفته : یعقوب بن شیبه به ابن مدینی گفت: ذهبی گوید

. بدري گرفتم70

تـن  50دروغ است، من همه اصحاب بدر که از آنها حدیث نقل شده شمردم، بـه  : ابن مدینی گفت

50.نرسید

ز اصـحاب بـدر حـدیثی بـه طـور      حسن بصري از هیچ یـک ا : تاده نقل می کند که گفتقآنگاه از 

51.نقل نکرده استمشافهه

کسـانی  : ابونصر سراج براي اثبات پیشینه پشمینه پوشی به نقل حسن بصري استناد کرده می نویسد

بغدادي ها آن را احداث کرده اند، امکان پـذیر نیسـت،   : که تصوف را حادث می دانند و می گویند

بود، او گروهی از اصحاب پیامبر را مشاهده کرده و خـود  زیرا این نام در زمان حسن بصري رایج

: می گوید

مـن چهـار   : من پشمینه پوشی را در حال طواف دیدم، چیزي به او دادم، پس آن را نگرفت و گفت

52.دارم که براي من بس است) دانق(دانگ 

59سهروردي،عوارف المعارف،ص-49

567، ص4ذهبی، سیر اعالم النبالء،ج-50

همان-51

42، سراج، اللمع فی التصوف،ص 276،ص5مصطفی عبدالرزاق، دائرة العارف االسالمیه، ج-52
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شـالوده  از این مقدمه کوتاه روشن گردید که ریا و تزویر هرگز از صوفیان جدا نمی شود و

.تصوف بر اساس حیله و تزویر استوار گشته است

هاشـم صـوفی اسـت، کـه     واب: مشـهور شـده  » صـوفی «نخستین کسـی کـه در تـاریخ بـه عنـوان      

: در حق وي گوید» سفیان ثوري«

53.من اگر ابوهاشم صوفی را ندیده بودم عمق واژه ریا را هرگز درك نمی کردم

*   *   *

: جایگاه صوفیان در سخنان گهربار پیشوایانو اینک اشاره اي کوتاه به

: در این رابطه فرمود6رسول اکرم-1

ان االرض لتعج الی ربها عن الذین یلبسون الصوف ریاء؛

54.زمین به سوي پروردگارش ناله می کند از کسانی که براي ریا و تزویر پشمینه بپوشند

: و در حدیث دیگري فرمود-2

وجل ان یکسوه ثوباً عن جرب حتـی تتسـاقط   عزَّلناس، کان حقاً علی اهللا من لبس الصوف لیعرفه ا

عروقه، هر کس جامه پشمی بپوشد، تا مردم او را به زهد و تقوا بشناسند، بر خدا شایسته است کـه  

55.او را به بیماري گري دچار سازد، تا رگهایش فرو ریزد

31جامی، نفحات االنس، ص -53

174بلیس، ص ابن جوزي، تلبیس ا-54

همان-55
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مینه پوش یافت می شد، اگر چـه تصـوف بـه    از این حدیث استفاده می شود که در عهد رسالت افراد پش

: معناي اصطالحی آن هنوز ابداع نشده بود، چنانکه از حدیث بعدي استفاده می شود

! یـا ابـاذر  : خطاب به جناب ابوذر آمده اسـت 6در فرازي از وصایاي پیامبر اکرم -3

بـذالک علـی   یکون فی آخر الزمان قوم یلبسون الصوف فی صیفهم و شـتائهم، یـرون الفضـل لهـم     

.السموات و االرضۀغیرهم، اولئک تلعنهم مالئک

اي ابوذر، در آخر الزمان قومی خواهد بود که در تابستان و زمستان پشمینه بپوشـند و آن را مایـه   

56.برتري خود بر دیگران ببینند، فرشته هاي آسمانها و زمین آنها را لعنت می کنند

از سروش غیبـی سـخن گفـت،    7مناندر جنگ جمل حسن بصري به خدمت امیرمو-4

: فرمود7امیر مومنان

آیا می دانی که آن ندا کننده چه کسی بود؟

.نه: حسن بصري گفت

ذاك اخوك ابلیس،: فرمود7امیر مومنان

57.او برادرت ابلیس بود

. در جنگ جمل حسن بصري دفتري به دست گرفته وقایع جنگی را می نوشت-5

: پرسید7امیر مومنان

)66،ص2ج(284ورام، مجموعه ورام ، ص -56

171، ص1طبرسی، االحتجاج، ج-57
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اري می کنی؟ چه ک

امـا أن لکـل قـوم    : سخنان شما را می نویسم، تا بعد از شما آنها را باز گو کـنم، فرمـود  : وي گفت

.هذه االمهي و هذا سامريسامر

58.براي هر قومی یک سامري هست و این سامري این امت است

مـوالي  او در جنگ جمل نوجـوانی بـیش نبـود، ولـی     ) ق21(با توجه به تاریخ تولد حسن بصري

بردار شیطان و سامري امت : متقیان با علم امامت آینده تاریک او را مشاهده کرده، از او به عنوان 

.تعبیر فرموده است

در مـورد ابوهاشـم صـوفی،    7رئیس مذهب، امام بـه حـق نـاطق، حضـرت صـادق     -6

التصوف و جعله مفـرا  بتدع مذهباً یقال له إو هو الذي اًانه فاسد العقیده جد: بنیانگذار تصوف فرمود

.لعقیدته الخبیثه

او فاسد است، او مذهبی اختراع کرده، که به آن تصوف گفته مـی شـود و آن را   ه يبه راستی عقید

59.پلیدشهپوششی قرار داده براي عقید

این : علی بن بابویه نقل کرده و فرموده» قرب االسناد«این حدیث شریف را مقدس اردبیلی از کتاب

60.مولف به دستم رسیده استکتاب به خط 

172همان، ص -58

749، ص2مقدس اردبیلی، حدیقۀ الشیعه، ج-59

همان-60
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عرض کردند که در این زمان گروهی پیـدا شـده کـه صـوفیه     7به محضر امام صادق-7

أنهم اعداونا، فمن مـال الـیهم فهـو مـنهم و     : نامیده می شوند، نظر شما در مورد آنها چیست؟ فرمود

بـون انفسـهم بلقـبهم و    بنا و یمیلون الیهم و یتشبهون بهم و یلقحیحشر معهم و سیکون اقوام یدعون 

علیهم کان کمن جاهـد  نکرهم و ردأو من . نا منه براءأاال فمن مال الیهم فلیس منا و . یؤولون اقوالهم

، آنها دشمنان ما هستند، هر کس به آنها گرایش پیدا کند، او نیز از آنهاسـت و  6الکفار مع رسول اهللا 

. محشور خواهد شدبا آنها

می شوند که ادعاي محبت ما را می کنند ولی به سوي آنهـا تمایـل مـی کننـد،     به زودي اقوامی پیدا

آگـاه  . خود را به آنها شبیه می کنند از القاب آنها برخود می نهند و سخنان آنها را تاویل مـی سـازند  

هـر کـس آنهـا را    . باشید که هر کس به آنها گرایش داشته باشد، از ما نیست و ما از او بیزار هسـتیم 

ـا کفـار پیکـار    6کند و سخنان آنها را رد کند، همانند کسی است که در رکـاب پیـامبر  تکذیب ب

61.نماید

62.مقدس اردبیلی بر صحیح بودن سند این حدیث تاکید کرده است

:روایت کرده که فرمود7وي با سند صحیح از امام رضا- 8

32شیخ حر عاملی، االثناعشریه، ص -61

747، ص 2مقدس اردبیلی، حدیقۀ الشیعه، ج-62
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انکرهم فکانما جاهد الکفار بـین یـدي   من ذکر عنده الصوفیه و لم ینکرهم بلسانه و قلبه فلیس منا، و من 

اگر در نزد کسی نام صوفیه برده شود و او با دل و زبانش آنها را تکـذیب نکنـد، از مـا    رسول اهللا، 

63.نیست و کسی که آنها را انکار نماید گویی در پیشاپیش پیامبر خدا با آنها جهاد می کند

لخدعۀ او ضاللۀ او حماقۀ، کسی ال یقول احد بالتصوف اال: و در حدیث دیگري فرمود-9

64.به تصوف معتقد نمی شود، جز براي نیرنگ، یا گمراهی و یا حماقت

بـا  » اجالـرّد علـی اصـحاب الحلّـ    «این حدیث را شیخ مفید در کتاب : شیخ حرّ عاملی می فرماید

65.سلسله اسنادش از آن حضرت روایت کرده است

روایت کـرده، کـه آن حضـرت در    7م هاديمقدس اردبیلی با سندهاي متعدد از اما-10

بی بودند، گروهی از صوفی ها وارد مسجد شـده، در گوشـه اي حلقـه زده مشـغول ذکـر      مسجد الّن

.شدند

ـ ال تلتفتـوا الـی هـوالء الخـد    : پس آن حضرت خطاب به اصحاب خود فرمـود  هم خلفـاء  نّإاعین، ف

نکنید، که این ها خلیفه هاي شیطان و الشیطان و مخربوا قواعد الدین؛ به این فریب دهندگان توجه

66.ویران کنندگان پایه هاي دین هستند

همان-63

30املی، االثناعشریه،صشیخ حرّ ع-64

31همان، ص-65

799، ص 2مقدس اردبیلی، حدیقۀ الشیعه، ج -66
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67.همه صوفی ها دشمن ما هستند و راه آنها با راه ما مغایرت دارد: در پایان فرمود

در فرازي از یک حدیث طوالنی، خطـاب بـه ابوهاشـم جعفـري     7امام حسن عسگري- 11

الرض، النهم یمیلون الی الفلسفه والتصوف و ایم اهللا انهـم  علمائهم شرار خلق اهللا علی وجه ا: فرمود

من اهل العدول و التحرف، یبالغون فی حب مخالفینا، 

. به فلسفه و تصوف تمایل مـی کننـد  دانشوران آنها بدترین مردمان در روي زمین هستند، زیرا آنها

68.بالغه می کنندبه خدا سوگند، آنها از راه راست منحرف هستند و در محبت دشمنان ما م

اج و گروهی از صوفیان زمان توقیع لعن از سوي ناحیه مقدسه به در مورد منصور حلّ-12

69.دست حسین روح نوبختی صادر گردید

در کتاب قرب االسناد ) )ره(پدر شیخ صدوق(توقیع لعن منصور حالج را علی بن بابویه-13

ی افتاده و ایشان آن را در کتـاب حدیقـه   نقل کرده و این کتاب به خط مولف به دست مقدس اردبیل

70.ه نقل فرموده استعالشی

مقدسه صادر شد و در مورد احمد بن هالل، یکی دیگر از صوفیان، توقیع لعن از ناحیه-14

: در فرازي از آن آمده بود

800همان، ص-67

33شیخ حرّ عاملی، االثناعشریۀ،ص-68

474، ص 2طبرسی، االحتجاج، ج-69

972، ص 2مقدس اردبیلی، حدیقۀ الشیعه، ج -70
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71.احذروا الصوفی المتصنع، از این صوفی ریا کار بر حذر باشید

نور پاك پیرامون این فرقه ناپاك، که در برخی از آنها بـه  این بود چهارده نمونه از چهارده 

ب دیـن و  صراحت از آنها نام برده، آنها را منحرف، نیرنگ باز، خلفاي شیطان، دشمن اهلبیت، مخرّ

آیین و بدترین مردمان روي زمین خوانده، در برخی دیگر اهل ایمان را از هر گونه تمایل به آنها و 

در برخی دیگر بر وجوب انکار قلبی و زبانی آنان تاکید نمـوده، در برخـی   تشبه به آنها نهی کرده؛ 

دیگر سران آنها را برادر شیطان، سامري امت، بدعت گذار و ریا کار معرفی کرده، در برخی دیگـر  

پشمینه پوشی را جامه تزویر و موجب لعن فرشتگان زمین و آسمان دانسته و زیر بناي اعتقـاد بـه   

مکتـب  : در مقابـل مکتـب معصـومین   . اقت و نیرنگ بازي بیان فرموده استتصوف را جهالت، حم

انـد  زهد و تقوا دانسته، ارباب تصوف را تا حد عصمت باال بـرده نیرنگ بازان است که آن را جامه

: کنیمکه به یک نمونه از این نیرنگ بازي ها اشاره می

ـ  ال منـازع کرسـی کفـر و    پیشواي نیرنگ بازان جهان، پیشتاز ملحدان تاریخ، استاد ب

بـابی  » الفتوحات المکیه«الحاد، شیخ اکبر، غوث اعظم، محی الدین عربی، در کتاب مشهور 

را به شناخت مقام تصوف اختصاص داده، صوفی را قـائم مقـام حـق تعـالی معرفـی کـرده،       

1020، ج 535شیخ طوسی، اختیار معرفۀ الرجال، ص -71
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امانت الهی را بر دوش صوفیان دانسته، تصوف را تخلق به اخـالق خـدا معرفـی کـرده، در     

72!!کندنتیجه گرفته که صوفی همان معصوم است که هرگز خطا نمیپایان

به این گفتار حسن ختام می بخشم کـه  7ي حضرت عیسیدر پایان با فرازي از پندهاي جاودانه

: فرمود

ت خود را دور بدارید از دانشوران چقدر فراوان است سخن پردازانی که راست نمی گویند، به شد

نه پوش هستند، همواره سرشان به سوي زمین فرو هشته، همانند گرگی که دروغ پردازي که پشمی

شکارش را زیر نظر دارد، زیر چشمی نگاه می کنند، گفتارشان با کردارشان مطابقت ندارد، از آنها 

73.ل انجیر نتوان چیدحنضبر حذر باشید که هرگز از درخت خار انگور بر نیاید و از 

است که در پرتو انوار درخشان سخنان 7امام صادقاینک بر پیروان راستین مکتب 

با آموزه هاي انحرافی تصوف و عرفان دروغین مبارزه جدي نموده، : گهربار پیشوایان معصوم

جوانان تشنه حق و حقیقت را از خطر سقوط در وادي تصوف آگاه ساخته، از گزینش سراب به 

.جاي آب بر حذر دارند

164، باب 310، ص 3ابن عربی، فتوحات مکیه، ج-72

375ابن شعبه، تحف القول، ص -73



11شماره / فصلنامه نورالصادق  ٨٨



89فلسفه و عرفان

فلسفه چیست؟

دکتر مهدي نصیري

داده وسپس اشاره اي نیز بـه  )) فلسفه((پیش از هر چیز الزم است توضیحی درباره چیستی 

. ن و عترت نماییمچرایی نقد فلسفه از منظر قرآ

این واژه . به معناي دوستدار دانش است)) فیلوسوفیا((عربی کلمه یونانی ،واژه فلسفه، مصدر جعلی

در میان مسلمین ابتدا برهمه دانشهایی اطالق می شد که از یونان به عالم اسالمی منتقل شـده بـود،   

ر دانش االهیات، مابعد الطبیعـه ومتافیزیـک   اما بعدا تنها ب...... االهیات و،مانند طبیعیات، ریاضیات

74.اطالق شد

، بخش فلسفه، درس اول)منطق، فلسفه(مطهري، مرتضی، آشنایی با علوم اسالمی -74
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اکنون مقصود از فلسفه، دانشـی اسـت کـه دربـاره احکـام کلـی وجـود وهسـتی بحـث و          

کـه هـر یـک از بعـدي خـاص بـه       ... فحص می کند، بر خالف علوم دیگر مثـل طـب، ریاضـی و   

. مسائل وجود و موجودات می پردازند

: از سوي فالسفه ارائه شده است، از جملهبراي فلسفه تعاریف گوناگونی 

فلسفه، عبارت است از علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است نه از آن جهت -

75.....که تعین خاص دارد، مثال عدد است، جسم است، گیاه است و

76.فلسفه، علم به احوال کلی موجود به اندازه ي طاقت و ظرفیت بشر است-

عقالنی براي بیرون آمدن نفس آدمی از قوه ونقص به سوي فعلیـت و  فلسفه، تالشی است-

77.کمال در دو جهت علم و عمل

78.فلسفه، همانند شدن جهان ذهنی وعقل آدمی باجهان عینی وخارجی است- 

شبیه شدن به خداوند است بـه انـدازه طاقـت و   فلسفه، تالشی عقلی براي همانند شدن و-

79.توان بشري

همان-75

413/فارابی، ابونصر، السیاسۀ المدنیۀ، ترجمه وشرح حسن ملکشاهی -76

414/ همان -77

همان-78

91/ 2می دینانی، غالمحسین، ماجراي فکر فلسفی در جهان اسالم ابراهی-79
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یف فوق مشترك است، این است که فلسفه، ذهن واندیشه آدمی را قادر به آنچه در همه تعار

درك جهان هستی و فهم احکام ومعیارهاي سعادت می داند و فیلسوفان با اتکا بـه دریافـت هـاي    

البته فلسفه به محـدودیت تـوان بشـري در    . ذهنی شان، در پی کسب سعادت علمی وعملی هستند

اما با این وجود، از دیدگاه فلسـفه، ایـن   : اعتراف می کندعان ودریافت حقایق هستی و معارف، اذ

خود بنیاد، در پی فهم مسـائل هسـتی و معـارف و    امر مانع از آن نیست که آدمی به طور مستقل و

.حقایق، از پایین ترین تا باالترین مراتب آن باشد

:داهل فلسفه در باره برد و شعاع اندیشه مستقل انسانی، چنین باور دارن

ت   پدیده ها عبور می کنـد و آگاهی انسان وشناخت او، از ظواهر اشیاء و(( تـا درون ذات و ماهیـ

آگاهی انسـان  . آن ها و روابط و وابستگی هاي آن ها و ضرورت هاي حاکم بر آنها نفوذ می نماید

. گـه مـی دارد  نه در محدوده منطقه و مکان، زندانی می ماند و نه زنجیره زمان آن را در قید و بند ن

ه خـویش را دربـاره   ــان اندیشـــــباالتر اینکه، انس..... هم مکان را در می نوردد و هم زمان را

بی نهایت ها و جاودانگی ها به جوالن می آورد و به برخی بی نهایت ها و جاودانگی ها شـناخت  

ـ . پیدا می کند ی وحقـایق عمـومی و   آدمی از شناخت فردیت و جزئیت پا فراتر می نهد، قوانین کل

..... فراگیرنده جهان را کشف می کند و به این وسیله، تسلّط خویش را بر طبیعت مستقر مـی سـازد  

بینش وسیع وگسترده انسان درباره جهان، محصول کوشش جمعی بشر است کـه در طـی قـرون و   

80.))تکامل یافته استاعصار روي هم انباشته شده و

9-11/ مطهري، مرتضی، انسان و ایمان -80



11شماره / فصلنامه نورالصادق  ٩٢

لسفه گفته می شود نیز مؤید اعتقاد فیلسـوفان در مـورد بـرد    آنچه در مورد تاریخ پیدایی ف

:وسیع ذهن و اندیشه مستقل آدمی است

در میان همه مجهوالتی که انسان آرزوي دست یافتن به آن ها را دارد یک رشته از مسائل اسـت  ((

عـالم و آن ها همان مسائل مربوط به نظام کلـی  که از این لحاظ در درجه اول اهمیت قرار دارد و

خواه بر انسان خواه از عهده بر آید و. راز دهر می باشدرمز هستی وجریان عمومی امور جهان و

غایت هستی، حدوث نیاید، نمی تواند از کاوش و فعالیت فکري درباره آغاز و انجام جهان، مبدأ و

ایـن قبیـل   آنچـه از معلول، واجب و ممکـن و نامتناهی، علت وکثرت، متناهی وقدم، وحدت وو

. است خودداري کند؛ و همین خواهش فطري است که فلسفه را براي بشر بـه وجـود آورده اسـت   

اه فکر بشر قرار می دهد و عقل و فکر انسان را بر روي بال و پـر  گفلسفه سراپاي هستی را جوالن

اسـت،  خود می نشاند و به سوي عوالمی که منتهاي آرزو وغایت اشتیاق انسان، سیر در آن عـوالم  

.پرواز می دهد

یـا یـک   تاریخ فلسفه با تاریخ فکر بشر توأم است، لهذا نمی توان یک قرن و زمان معین و

بشـر  . منطقه و مکان معین را به عنوان مبدأ و منشأ اصلی پیدایش فلسفه در روي زمین معرفی کرد

پیـدا کـرده   در هر جا که مجال و فرصتی بـراي تفکـر   به حکم خواهش فطري خویش، هر وقت و

81.))است، از اظهار نظر درباره نظام کلی عالم خودداري نکرده است

10-11/ 1مطهري، مرتضی، اصول فلسفه و روش رئالیسم -81
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بنابرین علی رغم اعتراف فلسفه به طاقت وتوان محدود بشري، این امر موجـب آن نیسـت   

فکر مستقل بشري مرز و حریمی قائـل شـوند و ورود اندیشـه    که فیلسوفان براي جوالن اندیشه و

ما در فصل بعدي، موضع قـرآن وعتـرت   82.حوزه ها روا نداننده ها وآدمی را به پاره اي از عرص

. این دیدگاه وتلقی از برد وتوانایی اندیشه مستقل آدمی توضیح خواهیم دادöرا درباره

نقد فلسفه از منظر قرآن و عترت؛ چرا؟

ــا پایــان جهــان پیوســته نیازمنــد هــدایت   شــکی نیســت کــه انســانها از آغــاز خلقــت ت

. د و نمی توانند فارغ از هدایت، در صراط مستقیم حرکت کنندالهی ان

اللهی به اولین انسان یعنی حضرت ۀآغاز خلقت همراه با اعطاي مقام نبوت وخلیفاساساً

در ) ره(شیخ صدوق . بوده است، تا وي هدایت نسل و فرزندان خویش را بر عهده گیرد7آدم

و اذ قال ربک للمالئکۀ انّی جاعل فی ((پیرامون آیه ) )کمال الدین و تمام النّعمۀ((کتاب öمقدمه

سخن از خلیفه می گوید و این ] آفرینش[خداوند پیش از خلیقه « : می نویسد)) االرض خلیفۀ

] وتعیین فردي به عنوان نبی وپیامبر و جانشین خداوند[دلیل بر آن است که حکمت در خلیفه 

] خلیقه[را بر اعم ] خلیفه[دلیل حکیم بودنش، اهم آفرینش است و خداوند بهمهمتر از خلیقه و

مسلمان به محدودیت عقل آدمی وخروج برخی از حوزه هاي معرفتی از دسـترس اندیشـه   öالبته برخی فالسفه-82

تقل انسان، اعتراف کرده اند، اما اوال در عمل بر خالف اعتراف خود عمل کرده اند وثانیا، این اعتـراف، بـر   وعقل مس

.می باشد–اسالمی متّخذ از آنان است öکه فلسفه–خالف باور و مشی فیلسوفان یونانی چون ارسطو و افالطون 
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حجت خداوند پیش از خلق، : است که فرمود7این تصدیق این سخن امام صادقمقدم نمود و

حجت رها می کرد، آنان را ؛ اگر خداوند مردم را بدون خلیفه و"پس از خلق است همراه خلق و

83.»در معرض تباهی قرار می داد

رسوالن پیوسته انبیاء وزمین هیچگاه از حجت الهی خالی نبوده است ونیز7پس از آدم

انذار انسـانها بودنـد، تـا آنکـه نوبـت بـه خـاتم انبیـاء حضـرت محمـد بـن            الهی در کار تبشیر و

با بعثت ایشان، اگر چه نبوت پایان می یابد، اما هرگـز بـاب هـدایت الهـی     . می رسد6عبداهللا

به دسـتور الهـی، امـر    6رسول گرامی خداوند. بسته نمی شودوحضور حجت خداوند در زمین

:هدایت پس از خویش را در حدیثی که شیعه وسنی آن را روایت کرده اند، چنین بیان فرمودند

انّی تارك فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلّوا ابدا کتاب اهللا وعترتـی اهـل بیتـی فاّنهمـا لـن      

84ضتفترقا حتّی یردا علی الحو

از تا آنگاه که به این دو چنگ زنید ومن دو گوهر گرانسنگ در میان شما به امانت می گذارم و

؛ این دو از هم جدا :اهل بیت-قرآن وعترتم  : آنها اطاعت کنید، از گمراهی در امان هستید

.نخواهند شد تا آن که در قیامت در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند

همه مسلمین موظف به تمسک بـه قـرآن وعتـرت در امـر معرفـت و     ، بر اساس روایت فوق

هرگـز نمـی تواننـد هـدایت را خـارج از ایـن دو       هدایت فردي و اجتماعی شـان هسـتند و  

7/ صدوق، کمال الدین و تمام النّعمۀ -83

14/ 3، احمد بن حنبل، مسند احمد 294/ 1، کلینی، کافی 433/ صفار، بصائر الدرجات محمد بن حسن -84
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سکون ها، مخالفت هـا و موافقـت هـا، تولّاهـا و تبّراهـا، بایـدها و       همه حرکت ها و. بجویند

ورت پذیرد و مؤمن باید از منظـر ایـن دو بـه    باید با استناد به این دو منبع ص..... نبایدها و

. عالم بنگرد و موضع و موقف خود را در برابر رویدادها تعیین نماید

اگر قرار بر این است که درباره فلسفه سخن بگوییم و موافقت و یا مخالفـت کنـیم، جـز    

85.مأخذ دیگري نداریمبا استناد به هدایت هاي این دو ثقل، منبع و

در این باره که نقش عقل در این میان چیست، توضیح خواهیم داد-85
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نفوذ شیطان از راه فلسفه و عرفان

)ظلهدام (سید محمد ضیاء آبادياهللاآیت 

بسیاري از بزرگان بشري از فالسفه و عرفا، تخیل استقاللی در خود کردند و پیش خود 

. د آن نیرو در آنها پیدا شده که می توانند این راه را به تنهایی بیپمایند و به مقصد برسندپنداشتن

.یکی به عقل خود بالیده و دیگري به کشف و شهود خود نازیده

:ابوسعید ابوالخیر از مشایخ عرفان به بوعلی سینا رئیس فیلسوفان می نویسد

.آنچه تو میدانی من می بینم

ن براهین عقلی، آدمی را به پشت بام گردون می رساند و بر همه چیز ارسطو می گوید ای

. محیطش می گرداند
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محی الدین ابـن عربـی بـه قـول همفکـرانش پـدر عرفـان بـه فخرالـدین رازي صـاحب           

.اي رفیق شفیق، تا کی گرفتار علوم ظاهر باشی: تفسیر کبیر می نویسد

الـه از آن کیفیتی حاصل نه حعلم رسمی سربه سر قیل است و قال             ن

. بیا به سمت علوم باطن، بیا به عالم کشف و شهود تا آنچه نادیدنی است آن بینی

داللیان چوبین بود                        پاي چوبین سخت بی تمکین بودـاي استـپ

ه تازه راه از این ادعاهاي پر باد و بروت زیاد دارند و در واقع مانند آن بچه دو ساله اي ک

می افتد و پایی به کوچه باز می کند و توانایی راه رفتن در خود می بیند، پیش خود خیال می کند 

دیگر مرد شده می تواند مانند پدر و پدربزرگش از خانه بیرون رفته چپ و راست برود و دوباره 

را گم می کند، به خانه برگردد و روي این خیال از خانه بیرون می رود، چند قدم که رفت راه

کوچه و خانه را گم می کند، متحیر و سرگردان گاه چپ و گاه راست، در بن بستها گیر می کند و 

بسیاري از بزرگان بشري نیز . عاقبت گرفتار اراذل و اوباش و دزدها می شود و نابود می گردد

. مبتال به این گمگشتگی ها شده اند

ر خود دیده اند و پاي چوبین استداللیان و اندکی که قدرت فکري و علمی و عرفانی د

اقامه برهان و کشف و شهود و عرفان را زیر بغل گرفته اند خیال کرده اند دیگر مرد راه شده اند و 

می توانند با همین پاي چوبین فلسفه و عرفان، در همه جاي عالم سیر کنند و به همه زوایا و 

روي این خیال خام به راه. جهان سر ِبکشندخفایاي عالم خلقت حتی به سرّ مگوهاي خلّاق

افتاده اند بدون اینکه از قیم و سرپرست عالم انسان، ولی زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف کمک 
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و 86بگیرند، رفته و راه را گم کرده و در بن بست ها گیر کرده اند و عاقبت گرفتار حبائل

گشته و از دره هاي مخوف و وحشتناك 88و اغواء87ریسمان هاي کشنده شیطان، قهرمان اضالل

حلول و اتحاد و وحدت وجود سر برآورده اند و نعره هاي سبحانی ما اَعظَم شَأنی لَیس فی جبتی 

ال اله اال اهللا گفته اند این خودباختگان گم کرده راه : آنجا که انبیاء و اولیاء!! اال اهللا سر داده اند 

به زبان جاري کرده اند، این نشانگر این است که انسان، عاجز و "اهللا و ال اله اال اناانی َانَا"احیاناً 

.ناتوان است و نمی تواند تنهایی به راه بیفتد و قدم در این وادي خطرناك بگذارد

نه هر کو ورقی خواند معانی دانست 

شدن افراد غیر از اینرو می توان گفت یکی از راه هاي نفوذ شیطان در دل انسان وارد

فلسفه و در وادي کشف و شهودمستعد ناآگاه از مبانی فنِّ و استدالل و قاصر از درك رموز 

.استفالسفه و عارفانو سرگرم گشتن با آراء و اقوال حیرت زاي عرفان

گروهی خام فکِر سطحی نگر چنین می پندارند که با خواندن کتاب هایی چند در

و آموختن پاره اي از قواعد و اصطالحات صاحبنظران در مسائل - مثًال–لمی رشته هاي مختلف ع

عقلی و عرفانی می توانند درباره مبدأ و منتهاي جهان و حقیقت روح انسان و کیفیت پیدایش آن و 

ریسمان ها : حبائل -86

گمراه کردن :  اضالل -87

به بیراهه انداختن: اغواء -88
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شناخت راه سعادت و موجبات شقاوتش نظري بدهند و یا به تشریح و تخطئه و یا تصویب آراء 

.و سپس آن را به افکار نااهالن دیگر نیر منتقل سازندصاحبنظران بپردازند 

آري، این راه هم یکی از راه هاي بسیار خطرناك نفوذ شیطان در دل انسان است که تحت 

عنوان معرفت و شناخت حقایق دینی و تحصیل عقاید تحقیقی وارد حومه ي فکر انسان می شود و 

غیر معصوم که هیچگونه مصونیت از خطا و او را یک عمر در میان تراوشات مغزي انسان هاي 

...کجروي ندارند گیج و گم می سازد

و آخر االمر آن بینوا در حالی که معتقدات ساده خود را از دست داده و از این راه پر پیچ و 

خم نیز به نتیجه آرام بخشی نرسیده است، با قلبی مرتاب و جانی حیران از دنیا می رود و محروم 

چه بسا دیده می شوند مردمی که هنوز ضروریات اولیه زندگیشان در . دي می گردداز سعادت اب

علم به ظواهر دین از واجبات و محرمات در امر عبادات و معامالت و آداب همسرداري و öزمینه

فرزند پروري و راه ورسم معاشرت با خویش و بیگانه و نظایر آن، مختل است و هنوز آن اندازه 

ر نفس خویش را نیافته اند که جلوي تاخت و تاز هوس هاي سرکش ذلت بار را توانایی تسلط ب

در حومه وجود خود بگیرند و بر اثر اتّباع هوي، دچار انواع بیماري هاي جسمی و اخالقی 

...نگردند

آري، همین مردم با همه این نقص و عیب هاي شرم آور و خفت بار دیده می شوند که به 

مفاسد ظاهر و باطنشان به فکر یادگیري فلسفه و عرفان افتاده و ایامی جاي پرداختن به اصالح
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می نشینند و احیانًا نوشته هایی پراکنده از بافته هاي وهم و خیال 89چند، پاي گفتار فالن متَفَلسف

. به خورد مغز خود می دهند90"مدعی عرفان"فالن 

شنا شده اند، دلخوش می شوند و به خودو از این که با پاره اي از اصطالحات پر باد و بروت آ

. می بالند و هر جا که نشستند دم از فضل و کمال برتر می زنند

آنگاه بدبختی دردناك این که از سویی خضوع اعتقادي را از دست داده  و نسبت به عقاید 

ز سوي دینی خویش که در نظرشان عامیانه و قشري جلوه کرده است بی اعتنا می گردند، و اöساده

دیگر بر اثر نداشتن استعداد الزم و لطافت روحی کامل به اصل مرادات و مقاصد قوم و اهل فن 

نمی رسند و در نتیجه یک سلسله اوهام و تخیالت واهی را به عنوان حقایق فلسفی یا لطایف 

ن در جان می نشانند و سپس همانها را در پوشش ارشاد و هدایت افکار مردم به دیگرا!! عرفانی

. خویش می افزایند91منتقل می سازند و سرانجام گناه اضالل غیر را هم بر گناه ضَالل

:آمده است) هر(این جمله در یکی از تألیفات مرحوم فیض کاشانی

مدعی فلسفه دانی:متَفَلسف -89

البته ما منکر آن نیستیم که در هر زمان، آحادي عارف به معارف حقّه و راسخ در مبانی فلسفه و آشنا به دقائق -90

. عرفان پیدا می شوند، اما بسیار اندکند و آنها غیر از این مدعیان مغرورند 

گمراهی:ضالل-91
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ان شاهقَ المعرفۀِ اشمخ من اَن یطیرَ الَیه کُلُ طائرٍ و سرادقُ البصیرَةِ اَحجب من أن یحوم حوله کُلُّ(

92؛)سائٍر

آن بال و پر öکوه بلند معرفت بسی بلندتر از آن است که هر پرنده اي بتواند بسوي قله

بصیرت مستورتر از آن است که هر رهگذري بتواند در حول و حوش öبگشاید و سراپرده

. آن به گردش درآید

د معانی دانستـانشرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس                    که نه هر کو ورقی خو

***

، وقت بی بصرير نیستـی وصـال مجـوي                    که جام جم نکند سودـنظچو مستعد

***

چون نداري تو سپر واپس گریزنکته ها چون تیغ پوالد است تیز         

ود حیا ـکز  بـریـدن تـیـغ را نبوالد بـی اسـپـر میـا              پپیش این 

رعایت حدود در شناسایی حق 
درخواست کرد که خدا 7در نهج البالغه شریف آمده است که مردي از امام امیرالؤمنین

از این درخواست 7امام. گویی او را آشکار می بیندرا به گونه اي براي او وصف نماید که 

خشمگین شد) ش رفته و طمع در اکتناه ذات حق کرده است که فراتر از حد( غرورآمیز او 

رسالۀ االنصاف-92



103فلسفه و عرفان

دستور داد مردم مجتمع شدند، ) و براي پیشگیري از پیدایش چنین وسوسه در افکار دیگران نیز (

باالي منبر تشریف فرما شد و در 7آنگاه امام.آنگونه که مسجد بر انبوه جمعیت تنگ شد

شریفش از شدت خشم متغیر شده بود، آغاز سخن نمود و پس از حمد و öحالی که رنگ چهره

:فرمود- جلعزّو- و بیان شمه اي از صفات کمال حضرت حق6سپاس خدا و درود بر رسول معظم

فَته، فَائتَم  بِه واستضیء بنورِ هدایته و ما القرآنُ علَیه من صانظر اَیِّها السائلُ، فما دلَّکف(

و اَئمۀ الهدي 6کَلَّفک الشیطانُ علمه مما لَیس فی الکتابِ علَیک فَرضُه و ال فی سنۀِ النبی

منتهی حقَّ اهللا علیک فَانَّ ذلک الی اهللا سبحانه فکل علمه ،اَثره.(

)می العلمِ هاعلم انَّ الراسخینَ فو دد المضروبۀِ دون الغیوب االقرارحامِ السن اقتم عالذینَ اَغناه

)بجملۀ ما جهلوا تفسیره منَ الغیب المحجوبِ 

) قَ فیمالََم یکلفهمالتَّعم ی تَرکهمسم حیطوا بِه علماً ون تناول ما لم یم بالعجز عح  اهللا اعترافَهدفَم

؛)البحثَ عن کنهه رسوخاً

93؛)قتصر علی ذلک و ال تُقدر عظمۀ اهللاِ سبحانه علی قَدر عقلک فتکونَ منَ الهالکینَ فَا(

که به فکر شناسایی ذات حق از طریق اندیشه و عقل خویش [هان اي سؤال کننده 

خدا را به همان [بنگر، هر صفتی از صفات او که قرآن نشانت داده است، تبعیت کن ] افتاده اي

تا راه سعادت را به درستی [و از نور هدایت قرآن روشنایی بدست آور ] نتوصیف کتصف

در پوشش اسرار توحید و دقایق [تو را به دانستن آن ] خداöدرباره[و آنچه را که شیطان ] بپیمایی

، قسمت دوم خطبه )اشباحخطبه(90نهج البالغه ي فیض االسالم، خطبه ي -93
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تن آن بر تو واجب شده است و نه در سنت سوا می دارد، از مطالبی که نه در قرآن، دان] معارف

و علم آن را به ] و بیانی شده است رها کن و[از آن اثري هست : :هديöو ائمه6پیامبر

].در پی یاد گرفتن و اعتقاد به آن مباش[خداوند سبحان واگذار 

که او را به همان صفاتی که خودش در قرآن کریم [ چه آن که منتهاي حق خدا بر تو همین است 

.]رده است، وصف نماییوصف ک: :معصومینöو ائمه6و یا به بیان پیامبر اکرم

و بدان که راسخان در علم کسانی هستند که در مورد آنچه در پس پرده است و از درك آنها 

با تکلف وارد آن نمی شوند و خود را براي پی بردن به ] و توانایی فهم آن را ندارند[پنهان است 

مشقت بی حاصل در پشت درهاي بسته قرار دارد دچار ] حقیقت آن به تقدیر خدا[آنچه که 

و به [می نمایند ] حقیقت غائب[آن ] وجود[اقرار به ] در مقام انجام وظیفه[بلکه فقط ! نمی کنند 

و خداوند تعالی نیز اعتراف آنان را به عجز و ] کنجکاوي در فهم و تفسیر آن نمی پردازند

و همین ترك تعمق و ناتوانی از رسیدن به آنچه که در حد توانایی علمی آنها نیست، ستوده است

که آنان درباره ي چیزي که بحث و گفتگوي از کنه و دست برداشتن از کنجکاوي فکري را

حقیقت آن را، خدا از آنها نخواسته و تکلیفشان نکرده است، از خود نشان داده اند، رسوخ و 

زیرا از حد ) است و آنها را به عنوان راسخین در علم معرفی فرموده ( نامیده ) در علم ( استواري 
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آنچه که مأمور به اکتناه و درك حقیقت آن نیستند تعمق نمی کنند öخود تجاوز نکرده و درباره

94!می گویند و می گذرند "آمنا بِه کٌل من عند ربنا"وتنها 

آنچه که در خور فهم تو نیست و öو درباره[پس تو نیز اکتفا کن به همانچه قرآن کریم بیان کرده 

öو عظمت و بزرگی خداوند سبحان را به اندازه] به دانستن آن نیستی، به اندیشه مپردازمأمور 

.عقل خود تقدیر مکن که تباه و هالك خواهی شد

روش ما پیروان مکتب اهل بیت

فحص و تحقیق ،خود پس از شرح"رسالۀ االنصاف"در ) اعلی اهللا مقامه(فیضمرحوم 

:دعیان غور در معارف می گویدخود در مسالک فرقه هاي مختلف از م

وجود و می گویند و قومی علت و معلول می نامند و فرقه اي واجب و ممکنو بالجمله طایفه اي 

.هر چه خوش آید گویندمن عندينام می نهند و موجود

سـبحان  "و متابعـان شـرع مبـین هسـتیم،     :و ما متعلّمـان کـه مقلـدان اهـل بیـت معصـومین      

.را اهللا می خوانیم و عبید را عبید می دانیممی گوییم، اهللا"اهللا

:خداوند سبحان می فرماید

و ما یعلم تَأویله اال اهللا و الراسخونَ فی العلـم  : آل عمران است که ذیل آن می فرماید öسوره7اشاره به آیه ي -94

را جز خدا و راسـخون در علـم کسـی نمـی دانـد کـه             ) متشابهات ( تأویل آن : یعنی . یقولون آمنّا ِبه کل عند ربنا 

.ایمان به آن داریم ؛ همه از جانب پروردگار ماست: می گویند 
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95)ان کُلُ من فی السماوات و االرضِ إال آتی الّرحمن عبداَ( 

. تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند بنده ي سر به فرمان خداوند رحمانند

ه ایم قانع می باشیم و شکی نیست که در نامی دیگر از پیش خود نمی تراشیم و به آنچه شنید

متداول و اصطالحاتی که بر زبان "طوائف"محکمات ثقلین از این نوع سخنان که در میان این 

بلکه ! است هیچ خبر و اثري نیست و تأویل متشابهات نیز همه کس را میسر نیست 96اینان متقاول

. مخصوص راسخین فی العلم است

).لم یحیطوا به علماًاا جهلوا تفسیره، المعترفون بالعجز عمو هم المقرون بجملۀ م( 

آنان نیز کسانی هستند که به تمامی آنچه که تفسیرش را نمی دانند اقرار دارند و به ناتوانی خویش 

.از پی بردن به آنچه که در خور فهمشان نیست اعتراف می نمایند

ارزشمند خود الفرائـد الطریفـۀ   در کتاب–عالمه مجلسی محدث بزرگ و فقیه سترگ شیعه 

به مناسبت برخـی از مباحـث، بـه    –کامله سجادیه نگاشته öکه در شرح صحیفه-فی شرح الصحیفۀ

.تأویل هاي نابجاي فالسفه اشاره می کند که نقل بعضی از جمالت آن مناسب است

ل صـحیفه  از دعـاي او "اَختـرَعهم علـی مشـیته اختراعـًا    "مرحوم مجلسـی در شـرح جملـه ي    

:می نویسد

93سوره ي مریم، آیه -96

مورد گفتگو: متقاول -97
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این جمله بر حدوث عالم داللت می کند و اخباري که صریحاً بر این معنی داللت دارد فراوان است 

.که در بحاراالنوار ان شا اهللا یاد می کنیم

در اینجا فقط بعضی از آنها را نقل می کنیم، براي رد بر بعضی از ملحدانی که لباس 

می کنند که در اخبار کالمی نیست که صراحتًا بر حدوث زمانی مسلمانی پوشیده اند، زیرا ادعا 

. داللت کند

:ایشان پس از نقل چهارده حدیث در این مضمون می نویسد

اخبار در این مضامین زیاد است که در اینجا امکان نقل تمام آنها نیست و اگر تأویل 

ن و شرایع بر ظاهر این اخبار با وجود اجماعی که تمام صاحبان ادیا–اینگونه اخبار روا باشد 

. در آن صورت، هر ملحدي می تواند میان مسلمانان وارد شود و مذاهب آنها را تأویل کند–دارند 

و علماي مسلمانان از واجب، :مراد ائمه: حتی وجود واجب را می تواند تأویل کند، مثًال بگوید

خداوند ما . گونه می تواند تأویل کندتعالی دهر یا طبیعت است و سایر اصول و فروع دین را همین 

97.و سایر مسلمانان را از وسوسه ها، گمرا هی ها و تأویالت آنها در پناه خود حفظ فرماید

دعاي اول "حمداً یضیء لَنا فی ظلُمات البرزخ "عالمه مجلسی در همان کتاب ذیل جمله 

و مستندات آنها را آورده و سپس صحیفه بعضی از مطالب متواتر در میان مسلمانان در مورد برزخ

:به تأویل فلسفی آن اشاره می کند، می فرماید

.121تا 118، صفحات 1407الفرائدالطریفۀ، چاپ اصفهان، کتابخانه عالمه مجلسی، -97
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آنچه گفته شده که اینها باید بر اساس انکشاف علمی تام که براي نفوس مقدسه در زمان مرگ پیدا 

. می شود تأویل گردد

نهـا همـه   یا گفته اند که صورتی در حس مشترك بـراي آنهـا حاصـل مـی شـود و تـأویالتی ماننـد ای       

و کثـرت اعتمـاد بـر اندیشـه هـاي خـام سسـت و        : :ناشی از قلت اعتنـاء بـه شـأن اخبـار ائمـه     

.است6خداجرأت بر خدا و رسول 

امـا از ارسـطو و افالطـون،    . شگفت، این اسـت کـه آنهـا ادعـاي ایمـان مـی کننـد       

دریافــت آنهـا حجــت اسـت و از فهــم آنهــا   : خودشـان برهــان نمـی طلبنــد و مـی گوینــد   

ــد تب ــرویج    بای ــا و ت ــات آنه ــراي تصــحیح کلم ــود را ب ــش خ ــت کوش ــود و نهای ــت ش عی

مطالب سست آنان بـه کـار مـی گیرنـد و از کلمـات آنهـا نـه چیـزي را تأویـل و نـه رد           

با این کـه مباحـث فلسـفه از زبـانی بـه زبـانی منتقـل شـده و مترجمـان در آن          . می کنند

خـود از مطالـب، آنهـا را شـایع     تغییرات داده اند و معلمـان و متعلمـان هـر کـدام بـا فهـم       

.ساخته اند

در حالی که گاهی اخبار ائمه ) با این همه، اینگونه به مباحث فلسفی اعتماد می کنند ( 

را به دلیل ضعف سند رد می کنند و گاهی با تأویالت زشت به این اخبار رو: اطهار
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آنها در پناه خود دارد و ما و خداوند ما و سایر مؤمنان را از وسوسه ها و کیدهاي . می آورند

98.ایشان را به صراط مستقیم هدایت فرماید

285درباره تأویل مالئکه به نفوس فلکی و در صفحه ) 259صفحه(عالمه مجلسی در همان کتاب 

درباره تأویل روح به نفوس ناطقه مقدسه، مطالبی به همین مضمون دارد که رجوع به آن براي اهل 

.تحقیق مناسب است

وجه به یک هشدار مهم ت

صاحب کتاب قوانین ( فقیه کم نظیر و اصولیِ خبیر بصیر شیعه، مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی 

در رساله رکنیه که در پاسخ به پرسش هاي مولی علی ) هجري قمري 1231االصول متوفی 

:مازندرانی نوشته در مورد اینگونه تأویالت می نویسد

اینجا بسیار صعب است، چرا که هیچ لذتی در دنیا فوق لذت تخلیه و مبرا کردن نفس در

علم از همه چیز زودتر آدمی را هالك . ادراك نیست و هیچ مایه دنیایی فریبنده تر از علم نیست

بسیار، مرد بزرگی می خواهد . می کند و ادراك هر چه دقیق تر و لطیف تر باشد، فریبنده تر است

را بفهمد و منظم کند و به مجرد اینکه کالمی از معصوم به او برسد که بعد از مجاهده بسیار مطلبی

بلکه چون امر او مردد بین . از فکر خود دست بردارد و به حقیقت کالم معصوم عمل کند

)نقل به تلخیص ( 156تا 152همان کتاب، صفحات -98
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مبذول دارد که میانه آنها جمع کند، چون کالم خود را، 100می شود، سعی ماال کالم99المحذورین

اد، مایه امتحانی فهم و ذهن و شعور وقّ. م معصوم تأویل می کنددل نمی گذارد که دست بردارد، کال

است به جهت انسان، که در هر زمانی دینی می توان به اثبات آورد با ادله تمام و سخت شبیه است 

اد به صورت بسیار خوب که حق تعالی کسی را بسیار خوش صدا کرده باشد و می گوید ذهن وّق

. غنا مکن که حرام است

چند افالطون را به شاگردي قبول نداشته باشی و ابوعلی را خوشه چین خرمن پس هر

است همان جا 7به تو رسید و دانی که از معصوم7خود ندانی، همین که یک حدیث از معصوم

بایست و بسیار اجتهاد و سعی کن تا تخلیه کامل کنی و از خدا بخواه که راهنمایی به حقیقت 

101.بکند

دو کار دشوارمردد بین : مردد بین المحذورین -99

تالش بی نهایت : سعی ماال کالم -100

به کوشش سید حسین مدرسی طباطبـایی ، چـاپ کتابخانـه ي    ) به ضمیمه ي کتاب قم نامه (رساله ي رکنیه -101

.367تا 366آیت اهللا مرعشی، قم، صفحات 
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کمت بوعلیح

)رحمه اهللا علیه(عالمه حائري سمنانی

قسمت سوم

شـده  ناقص10حکمت بوعلی در فصلنامه شماره öبا کمال معذرت این قسمت از آخر مقاله

لکن بر متفطن پوشیده نیست که تقسیمات دیگر ممکن است چـه  .بود که آن را در اینجا می آوریم

.لکیات چه در سفلیات چه در جویات و هندسیات و بسیاري از امور طبیعی و ریاضی و الهیدر ف

ف شمس یافته مانند خـالی در صـفحه   شو اقرب کاابعدزهره را در بعدشیخ ابو علی سینا،

نکه زهـره و  شمس و نیز زهره را با عطارد مانند او خال در صفحه شمس دیدند که دلیل است بر آ

مس می باشند پس زیر فلک شمس خواهد بـود و آنچـه نگارنـده بـراي توسـط      عطارد کاسف ش

اول آنکـه   . توان آن را به پـنج دلیـل اقنـاعی تحلیـل بـرد     شمس بین سیارات سته اشاره نموده می

اختالف منظر که دلیل قطعی بر تعیین محل کوکـب اسـت از قمـر بیشـتر و در شـمس انـدك و در       

زحل است بکلی موجود نیست و حاصل اختالف منظر عبـارت  کواکب علویه که مریخ و مشتري و 
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از زاویه آنستکه حادث شود در مرکز کوکب از تقاطع دو خط که یکـی از مرکـز عـالم دیگـري از     

موضع ناظر کشیده شده بفلک االفالك منتهی شوند و این زاویه در مرکز کوکبی که به زمین اقـرب  

ن زاویه را در قمر بیشتر یافتند و در شـمس انـدك و   است اوسع است زاویه و مرکز کوکب بعد و ای

در علویات سه گانه از غایت صغر زاویه غیر محسوس است پس شمس فوق قمـر و تحـت فلـک    

مریخ است و چون تشخیص اختالف منظر در زهره و عطارد متعذر است زیـرا آلـت اسـتخراج آن    

طـارد در حـال وصـول بـایی     مخصوص است به نصب آلت در سطح دایره نصف النهار و زهره و ع

دایره مرئی هستند مگر به قول شیخ و حکیم اندلسی و غیر هما که بدان اشاره شد چه بعد هر یـک  

از آفتاب اقل از دو برج است پس از طریق اختالف منظر فقط فوقیت آفتاب بر قمـر و تحتیـت آن   

د پایین زهره و عطـارد  از مریخ معلوم می شود و اما بودن شمس فوق زهره و عطارد یا زیر عطار

:پس به پنج وجه اقناعی است 

.استحسان و حسن ترتیب )1(

رباطات کواکب علویه و سفلیه با شمس بدین توضیح که کواکبی که با شمس داراي یـک  )2(

ربط است و آن علویه است در یک جانب شمس که فوق است واقع است و کـواکبی کـه   

است در جانب دیگرش که تحـت اسـت   داراي رباطات مختلفه است و آن اسفلیین و قمر

واقع است و رباطات و طبایع منازل قمر از دالئل رطوبت و یبوست هـوا اسـت و گوینـد    

این دو کیفیت به شش رباط قائم است و در هر رباطی چند منزل از منازل قمر اسـت در  

2و در ششم 3و در پنجم 4و در چهارم 5و در سوم 7رباط اول شش منزل و در دوم 
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یی که مثلثات بروج او این رباطات در منازل به منزلت مثلثات است در بروج لکن جمله 

یـی کـه از منـازل تشـکیل یابـد      ارا تشکیل می دهد به تساوي و در رباطات هر جملـه  

مختلف است و گویند منازل هر رباطی ناظر به یکدیگرند مثال هر گاه قمر در منزلی بـود  

گر باشد از همان رباط ناظر به یکدیگر باشند و از حلـول  از رباطی و کوکبی در منزل دی

قمر و سائر کواکب در منازلی که در یک رباط و یک طبع باشند استدالل بر احـوال هـوا   

گویند چون قمر در منزلی رطب باشد از ربـاطی و شـمس   کنند از رطوبت و یبوست مثالً 

در وقت و در منـازل یابسـه از   در منزلی دیگر رطب از همان رباط باشد دلیل باران بود 

. یک رباط دلیل یبوست هوا باشد

کواکب غیر از شمس هر کدام اقربند بارض اسرعند از ابعد و چون شمس اسرع اسـت از  )3(

.از زهره است باید در میان زهره و مریخ باشدمریخ و ابطاء

.از حساب ابعاد و اجرام دریافتند توسط شمس را بین سیارات)4(

.پایان سخن مؤلف–طارد روي صفحه شمس رؤیت زهره و ع)5(

بازگشت به بقیه اقسام موجودات به تقریر اخیر 

جزئی اولی براي غیر خود آن را عنصر گوینـد یـا چنـین نیسـت آن را     یا،و اجسام سافله

مزاجی خوانند و عنصر یا متحرك بالطبع سوي فوق آن خفیف است و یا متحرك سوي اسفل است 

است یا خفیـف مضـاف اسـت و آن هـوا اسـت      ا خفیف مطلق است و آن نارثقیل است و خفیف ی
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وثقیل یا ثقیل مطلق است و آن تراب است یا ثقیل مضاف است و آن ماء است و مزاجـی یـا غیـر    

ذي نفس است آنرا معدن نامند و یا ذي نفس است و ذي نفس یا داراي حسی نیسـت و آن نبـات   

اراي نطق نیست حیوان اعجم است و یـا داراي نطـق   است یا داراي حس است و داراي حس یا د

نـاقص اسـت و   ست و انسان اگر فضائل از قوت به فعل آورد کامل اسـت و اال ااست و آن انسان

کامل یا کمالش مستفاد است حکیمش گویند و یا به فیض است نه استفاده او را نبی گویند و نبـی  

ل است و مرسل یا اول مرسلین اسـت پـس   غیر مرساگر متصدي کمال غیر است مرسل است واال

است اعراض و 6آدم ابوابشر است و اگر خیر مرسلین است سید بشر نبی ما محمد بن عبد اهللا

عرض اگر قار نیست حرکات است و اگر قار است مقوالت است و آنچه از اعراض قبول قسمت و 

و اگـر دوم را مقتضـی   نسبت نکند کیف است و اگر قسمت را مقتضی است نه نسبت را کـم اسـت   

است مضاف و نسبت است و باقی مقوالت عشره داخل نسبت است فاضل مذکور گوید ایـن اسـت   

را نفعنا اهللا و ایاکم بتحقیقها انتهی، ءقسمت وافی می رساند اشیا

در مفهوم و موجود و تحقیق حال این کلمه و مشتقاتش بحسب لغت عرب  

وجود بمعنی هستی است در مقابل عدم که بمعناي نیستی است و مـدلول  لفظبدانکه مفهوم

کلمه موجود بنظر بدوي سطحی به معناي داراي هستی است که بتعبیر دیگر ذوالوجود است و ایـن  

معنی مبنی بر اخذ ذات در مفهوم مشتق است و غالباً در اینگونه مشتقات تفسـیر بـذات هسـت لـه     

ق که از فکر محقق شریف تراوش و رواج حاصـل کـرده ذات در مفهـوم    الوصف میشود و بنظر دقی

ناعتی که از مقام اتصاف چیزي به هستی برمیخیـزد  مشتق ماخوذ نیست بلکه معنایی است بسیط و
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چنانکه بسیاري از عناوین با آنکه بصورت مشتق نیسـت داراي معـانی وصـفی اسـت بسـیط کـه       

. نمی رودمحمول واقع میشود و توهم اخذ ذات در آن

چون حیوان انسان جوهر بلکه اجناس مقوالت بهر حال قریب بمعنی هستی که بلفظ وجود 

ادا میشود معنی دیگر است چون بود اسمی بلفظ کون و کینونت و بـود فعلـی بلفـظ کـان و بـودن      

مصدري بلفظ کون حدثی مصدري و شدن و شد و شده که بلفظ کون و صیرورت مثال گفته شـود و  

صول و حد و صدور و ظهور و غیرها و ثبوت و تحقق که جز بلفظ عربـی مـذکور تعبیـر    معناي ح

نشود و مفهومی هم جز بمعنی وجود و هستی از آن به اعتبـار صـورت حاصـله از معنـاي حـذفی      

فهمیده نشود که معنی مصدري ومعنی فعل در آن ملحوظ نیست که هر چند کـدام داراي خصوصـی   

ی می دهد مثالً لفظ صدور داراي اشعار بمبدأ اسـت بخـالف وجـود    است که صیغه خاصی بان معن

مطلق و کون بمعناي حاصل از شدن حدثی که بسفر بسبق حالت نبود و عدم است و هم چنین لفظ 

پیدایش و هویـدایی و پدیـداري تعبیـر شـود و لفـظ      ه حدوث بلکه لفظ ظهور و بروز که بفارسی ب

الشتراك بین معانی این الفاظ عربی و فارسی هم با وجـود  اه بقاء قرار دارد و مابه ثبوت اشعاري ب

ی بر السنه و اقالم عو هستی است که اشعاري بنفسه بمبدء ندارد و این معنی باندازه اي معروف و دا

است که آنرا بدیهی التصور و اعرف اشیاء قرار دادند و البته هر امتی از امم عالم در ازاي این معنی 

که ما در سال عربی و فارسی از معنی را بطور بدیهی تصور کنند اگر چه آنطوريلفظی دارند و این

امـم را بـاین معنـی از    لفظ وجود باین معناي هستی در برابر نیستی پی می بریم کیفیت انتقال سائر

لغات خودشان در دست نداریم در بسیاري از معانی اتفاق میافتد که نزد ملتی بدیهی التصور و نـزد  
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تی باشد که نزد عرب و عجم نباشد و چون نظر ما در ایـن  یگر نظري با متخصص بخصوصیملت د

کتاب بیشتر بشیخ است از نقل کالم او که دیگران از او اقتباس نمودند نمی توانیم بگذریم در فصـل  

...ت شفا می فرماید ان الموجودایهپنجم از ال

آن هاات شفا در موجود و شیء و اقسانسخن شیخ در الهی

و الشیء هو الضروري معانیهـا ترتسـم فـی الـنفس ارتسـاما او لیـالیس ذلـک        الموجودان 

ن فـی بـاب التصـدیق مبـاد اولیـه یقـع       االرتسام مما یحتاج ان یجلب باشیاء اعرف منها فانه کما ا

التصدیق لذاتها و یکون التصدیق بغیرها بسببها و اذا لم یخطر بالبال اولم یفهم اللفظ الدال علیهـا لـم   

یمکن التوصل الی معرفۀ ما یعرف بها و ان لم یکن التعریف الذي یجادل باخطارها بالبال او یفهم ما 

بل منیها علی تفهم ما یریـده القائـل او   ةعلم لیس فی الغریزةیدل به علیها من االلفاظ محاوال الفاد

مـا  ةعبـار یذهب الیه و ربما کان ذلک باشیاء هی فی انفسها اخفی من المراد تعریفه لکنها لعلۀ ما و 

صارت اعرف کذلک فی التصورات اشیاء هی مبادي للتصور و هی متصـورة بـذواتها و اذا اریـد ان    

لحقیقۀ تعریفا لمجهول بل تنبیها و اخطارا بالبال باسم و بعالمۀ ربما کانـت  یدل علیها لم یکن ذلک با

فی نفسها اخفی منه لکنها لعلۀ ما و حال ما یکون اظهر داللۀ فـاذا اسـتعملت تلـک العالمـۀ نبهـت      

النفس علی اخطار ذلک المعنی بالبال من حیث انه هـوالمراد ال غیـره مـن غیـر ان یکـون العالمـۀ       

ک الـی    بالحقیقۀ معلم ۀ ایاه و لو کان کل تصور یحتاج الی ان یسبقه تصور قبله لذهب االمر فـی ذـل

ال نفسها االشیاء التی عمت االمور کلها کالوجوه ةغیر النهایۀ اولدار و اولی االشیاء بان یکون منصور

بیان شیء و الشیء و الواحد و غیرها و لهذا لیس یمکن او یبین شیء منها ببیان ال دور فیه البتۀ او ب



117فلسفه و عرفان

اعرف منها و لذلک من حاول ان یقول فیها شیئاً وقع فی اضطراب کمن یقول ان من حقیقۀ الموجود 

ان یکون فاعال او منفعال و هذا ان کان و ال بد فمن اقسام الموجود و الموجود اعرف مـن الفاعـل و   

ان یکـون فـاعال او   المنفعل و جمهور الناس یتصورون حقیقۀ الموجود و ال یعرفون البته انـه یجـب   

منفعال و انا الی هذه الغایۀ لم یتضح لی ذلک االبقیاس ال غیر فکیف حال من یروم ان یعرف الشـیء  

الظاهر بصفۀ له یحتاج الی بیان حتی یثبت وجودها له و کذلک قول من قال ان الشیء هوالذي یصح 

هذا تعریفا للشیء و انما عنه الخبر فان یصح اخفی من الشیء والخبر اخفی من الشیء فکیف یکون

یعرف الصحۀ و یعرف الخبر بعد ان یستعمل فی بیان کل واحد منهما انه شیء اوامر او انه مـا او انـه   

الذي و جمیع ذلک کالمرادفات السم الشیء فکیف یصح ان یعرف الشیء تعریفاً حقیقتاً بما ال یعرف 

فانک اذا قلت ان الشیء هو ما یصح الخبر عنـه  اال به نعم ربما کان فی ذلک تنبیه ما و اما بالحقیقۀ 

یکون کانک قلت ان الشیء هوالشیء الذي یصح الخبر عنه الن معنی مـا و الـذي و الشـیء معنـی     

.واحد فیکون قد اخذت فی الشیء

این یک قسمت از سخن این فیلسوف است در پیرامون بداهت وجود و موجود و شیء کـه  

ننموده و تنها ببداهت وجود و آنکـه معـرف وجـود شـرح اسـم      متأخرین نکات و فوائد آن را یاد

هست نه حد و رسم وگرنه دور صریح خواهد بود اکتفا کردند و هیچ کس بـاین نغـزي و پرمغـزي    

.اعرفیت مفهوم وجود را بیان نکرده اینک خالصه مضمون بیان شیخ 
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یـن  اخالصه بیان متین شیخ در اعرفیت مفهوم وجود و شیء و ضـروري 

ت ارتسام معناي وجود و موجود و شیء و ضروري در نفس ارتسامی است اولی یعنـی حاجـت   اس

نیست آن را جلب نماییم بچیزهاي دیگر چه هر مفهومی فرض شود اعرف از این معـانی نیسـت و   

همانطور که در تصدیق مبادي اولیه یی هست که لذاتها تصدیق بآن حاصل شود و تصدیق بغیـر آن  

بد و اگر مفهوم لفظی خفی تر در تصدیق در معرفی مبدء ذاتی اولی آورده شـود  بسبب از حصول یا

نه براي افاده علم و معرفت بآن و تحصیل اذعان و تصدیق بآن است بلکه فقط بـراي تنبیـه غافـل    

است بر مکنون بدیهی مخزون در غریزه او است همچنان در تصور هم مبادي اولیه ایست که بذاتها 

گاه براي اخطار آن بخاطر مفهوم لفظ دیگري آورده شود اخفی براي تنبیـه بـر   متصور است اگرچه

ر و حصول اخطار فعلی در غریزه نفسانی نه بـراي تعریـف مجهـول و شـاید الفـاظ و      هی التصویبد

معانی دیگر که از معناي وجود و موجود عندااللتفات خفی است در مقام تنبیه و اخطار و الفـاظ و  

ظهر باشد و اسباب اخطار و تنبیه هرچند اظهر اشیاء باشد در این خاصیت یعنـی  توجه دادن نفس ا

بیدار کردن نفس و توجه دادن او بآنچه در غریزه او است بطور بدیهی غیر از اصل معنـاي بـدیهی   

د معرفات وجود شرح اسم است تنر غریزي است از این بیان آشکار میشود آنچه متأخرین گفالتصو

ن شیخ را درست تدبر نفرمودند چه آالت اخطار و ادوات تنبیه غیر از شرح اسم نه حد و رسم سخ

است لذا شیخ در این فصل با آنکه بتفصیل در پیرامون بداهت وجود داد سـخن داده اصـال عنـوان    

شرح اسم را تعبیر نمی کند فقط عنوان اخطار ببال و عالمت و تنبیه بر آنچه خود در غریـزه اسـت   

ات اولیه و محسوسات کـه مقابـل چشـم انسـان     هییرا در غریزه وارد کند چه بدبدون آنکه چیزي
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است ممکن است التفات و توجه بدان نباشد آنگاه چیزي و عالمتی و اسمی و ندایی و اشـارتی او  

را آگاه بمعلوم او نمایید از اینجا می توانیم بر رؤس مطالب ثمانیه یکی بیفزائیم بنام مآي اخطاریـه  

یه چه شرح اسم باز افاده معرفتی که نبوده یا تأکید معرفت یا رفع ابهامی از معلـوم اجمـالی   یا تنبیه

می نماید بخالف تنبیه و اخطار نفس بآنچه در نفس است از آن حیثیت که مراد اسـت نـه غیـر او    

بدون افاده تصور دیگري که مقدم تصور آن بدیهی التصور باشد آنگاه می فرمایـد اگـر هـر تصـور     

اج بسبق تصور دیگري باشد تسلسل یا دور الزم آید و مراد از این جملـه آنسـتکه تصـورات    محت

دیهی التصـور     ناچار بایستی منتهی بتصوري شود که مستغنی از تصور دیگري است و آن معنـاي ـب

است و سزاوارترین معانی بمتصور بودن بذاته و لنفسه که مالك بداهت است همانا چیزي است کـه  

اشیاء است مانند وجود و شیء و واحد و مانند آن چه براي چنین معنـاي سـیال عـام    شامل جمیع 

بسیط محیطی نمی توان معرف اعرفی پیدا نمود و هر آنکس در چنین اندیشـه اي شـود مضـطرب    

گردد مانند کسی گوید حقیقت موجود آنست که فاعـل و یـا منفعـل باشـد و ایـن خـود از اقسـام        

چه موجود اعرف از فاعل و منفعل است و عامه مردمان موجود را وموجود است نه معرف موجود

تصور کنند و فاعل و منفعل را نشناسند و ندانند باید موجود یا فاعل یا منفعل باشـد مگـر بقیـاس    

منطقی و مقدمات برهانی پس چگونه است حال کسـیکه شـیء ظـاهر را بخواهـد معرفـی نمایـد       

همچنین آنکه شیء را تعریف کرده یا نه هوالذي یصـح عنـه   بچیزیکه محتاج به بیان و اثبات است 

الخبر چه جمله فصیح و لفظ خبر خفی تر از شیء است چه معرفت صحت و خبر بـدون اسـتعمال   

شیء یا ماي موصوله یا الذي یا امر نشود و این خود تکرار و اخذ شیء در تعریف شیء است بلی 
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انکار نیست و باالخره موجود و شیء یـک معنـایی   با فساد چنین ماخذي تنبیه و اخطار بآن مورد

است بنفسه متصور در نفس بدون استعانت بچیزي و تصور معناي دیگـري و مثلیـت و محصـل از    

. مرادفات موجود و شیء است انتهی

در تحقیق حال لفظ وجود و موجود : فصل

یهی اسـت کـه   آیا این لفظ وجود و این کلمه موجود در لغت عرب بازاء همـین معنـاي بـد   

بفارسی هست و هستی و بالفاظ دیگر عربی کون و کائن و حصول و حاصل و ثبوت و ثابت گویند 

و شیخ هم مثبت و متحصل را مرادف موجود و شیء گرفته که االن ترجمه شد یـا آنکـه وجـود و    

موجود در لغت بمعناي دیگر است و اشتهارش در معناي هستی و هست از مولدات و مسـتحدثات  

ـ ت می گوییم آنچه در کتب لغت مسلم است وجود یکی از مصادر واس جدـ ی بمعنـاي یـافتن و   دجِ

وجدان است که متعدي است نه الزم و شاهد بر آنکه وجود بمعناي هستی و کون و حصول نیسـت  

اشتاق اسم مفعول از آنکه از خواص متعدي است پس موجود بمعناي یافت شده در وجدان است و 

وجود و بعض مشتقات آن بهمان وجدان آمده و اصال بمعناي هستی و کـون اسـتعمال   در قرآن لفظ

نشده فقط لفظ کون و مشتقاتش بمعناي هستی و شدن و بودن آمده حتی در دعاي صحیفه سجادیه 

در عرفه نفی موجودیت از واجب تعالی شده بمعناي نفی احاطه وجدان وممثل بودن در نفس بنفسه 

بدین عبارت لم تحد فتکون محدود اولم تمثل فتکون موجـودًا و امـا آنچـه در    مانند تمثل ممکنات

کتب لغت است که الوجود خالف العدم پس بمعناي هستی مقابل نیستی نیسـت بلکـه بـاز بمعنـاي     

وجدان مقابل فقدان است چه عدم هم اگر بمعناي نیستی بود متعدي نبود تا اسم مفعول کـه معـدوم   
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د اتفاقاً عدم و معدوم هم در قرآن نیامده و اما ایجاد پس در لغت مصرح است است از او اشتقاق یاب

لکن معلوم نیست که بمعناي هستی دادن یا هستی بخشیدن یا نیست راهست کردن باشـد چـه بـاز    

معناي وجدان و یافتن با ایجاد مناسب است زیرا نایافته را یافته کردن که خود را یابد و دیگري او 

لجمله واجد و موجود باین معنی عبارت آوردن مدلول ایجاد است و بالمالزمـه معنـاي   را یابد و با

هستی هم بمیان آید و بجاي ایجاد بمعناي هستی دادن در قرآن و لغت بسیار هست چـون انشـاء و   

خلق و تسویه شیرین و ابداع و غیر ذلک و در کتب لغت چون صحاح و قاموس و مصباح قیـومی  

دیده می شود بر آنکه ایجاد از وجدان است از وجود بمعناي مستحدث معـروف  و غیرها قرینه یی 

چه می نویسند گویند اوجده اهللا و نگویند وجده اهللا زیـرا ایجـاد اگـر بمعنـاي وجـود دادن باشـد       

چنانکه استعمال عامه شده نه بمعناي واجد ساختن دیگر جاي توهم صحت وجده اهللا نخواهد بـود  

جود داد او را است و نه بمعنـاي وجـدان و یـافتن داد او را اسـت مـثال در      چه وجده نه بمعناي و

قاموس چنین است وجد المطلوب کوعد و ورم یجده و یجده بضم الجیم و ال نظر لها وجده اوجـده  

و وجداً و وجودًا بضمتها و وجدانا و اجدادًا بکسرهما ادرکه و المـال و غیـره و جـداً مثلـه وجـده      

غضب و به وجدا فی الحب فقط و کذا فی الحزن ةو موجودةو یجد وجدا وجداستغنی و علیه یجد

لکن یکسر ماضیه و الواجد الغنی و ثیلث و منقع الماء ج و جاد و اوجده اغناه و فالنا مطلوبه اظفره 

به و علی االمر اکرهه و بعد ضعف قواه کاجده و توجد الشهر و غیره شکاه و الوجید ما استوي مـن  

وجدان بالضم و وجد من العدم کعنی فهو موجود و ال یقال وجده اهللا تعالی  و انمـا یقـال   االرض ج 

.اوجده اهللا تعالی انتهی
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از این جمله اخیر هم معلوم نیست که فعل مجهول بمعناي ایجاد شده اسـت لـذا وجـده اهللا    

از حـال  نگویند و اوجده گویند و ظاهراً باز بمعناي یافـت شـده اسـت و چـون یافـت شـده کـی        

معدومیت را مبدء اعلی انشاءاهللا و احداث فرماید وجده اهللا نتوان گفت زیرا بمعناي یافتن خداسـت  

او را و این معنی البته مقصود نیست ناچار باید او را به باب افعال بـرد تـا یافـت شـده و یـا بنـده       

ه و نیـز الوجـود   خویش و غیر خود و یافته شده هر یابنده گردد در اینجا هم وجود مصـدر نگرفتـ  

خالف العدم را که در صحاح است ذکر ننموده و وجدان بر او اشاره شد و در مصـباح قیـومی هـم    

مذکور نیست و از مجموع آنچه در قاموس است که تقریباً صحاح و دیگـر کتـب هـم اکثـر را دارد     

ن اسـت و  وجود از مصادر فعل بمعناي یافتن مطلوب است و ایجاد بمعناي واجد مطلوب قـرار داد 

الـم یجـدك   اصالً معناي هستی در وجود و هستی آوردر ایجاد صریحا در لغت نیست و در تفسیر 

در مجمع البحرین نقل نموده که وجود بمعناي علـم اسـت و ظـاهراً عـدول از معنـاي      یتیماً فآوي

گفتـه شـده اي   اسکنوهن من حیث سکنتم من وجـدکم وجدان و یافتن موجه نیست و در تفسیر 

تکم روي هم رفته واضح کلمه وجود و موجود و ایجـاد بمعنـاي هسـتی و داراي هسـتی و     من سع

هستی آور سابقه درستی در لغت ندارد و از مولدات متأخرین است لکن اصل معنی بهر لفظـی کـه   

باشد از معانی عامه ایست که آن را مرادف با شیء و امر و الفاظ عموم و اعرف و بدیهی دانستند و 

یل را باین نظر تحمل نمودیم که این معنی همان معناي کون و ثبوت و شیئیت و عامـه و  ما این طو

حصول و صدور و مانند آن است و نقاره کوبیهایی که بعنوان اصالت وجود و وحدت حقیقت وجود 

و تبائن حقایق وجودات و وحدت موجود نمودنـد همـه را بلفـظ وجـود و موجـود کوبیدنـد و از       
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این معنی با صدور حصول و ثبوت و سائرا افعال عموم سرباز زدند و نتوانستند مرادفت و مساوات 

بگویند هر یک از افعال عموم محل اینگونه مباحث است و اگر حصول و صدور و ثبـوت و ماننـد   

آنها جز نسبتی چیز دیگر نیست و حقیقتی در خارج که اثر مبدء و مبداء اثر باشد ندارد باید بوجود 

نظر نمایند و کار وجود را در برابر ذوات اشیاء کـه مـدار محـاورات و مکاتبـات و     هم بهمین نحو

هریک بنحو ممتاز نمایانی خود زا نشان می دهد  این اندازه بزرگ نکنند اینک ما وارد بحث شـده  

. حقیقت حال را نسبت باین معنی که معروف و اعرف و بدیهی است بدست می دهیم انشاءاهللا تعالی

اشتراك معنوي وجود و اشاره بنزاعها در حقیقت داشتن آن در اعیان و توطئـه و تمهیـد   در: فصل
براي اصالت وجود تا مهیت و وحدت وجود یا تبائن و غیر ذلک 

بدانکه در پیرامون این مفهوم عام و معنایی که بدیهی التصـور و اعـرف مفـاهیم منتزعـه از     

راط برپا شده که آیا حقیقتی در اعیان دارد یا نه طرفـه  اشیاء است نزاعها و جدالها بنحو تفریط و اف

آنستکه محور نزاعهاي افراطی و تفریطی تنها بر مفهوم وجود بمعناي هستی می چرخد و هـیچکس  

نگفته و نمی تواند بگوید مفهوم حصول یا صدور یا تحقیـق یـا ثبـوت یـا کـون و مرادفـات آن از       

ست در خارج غیر از ذات حاصل و صـادر و متحقـق و   مفاهیم عامه را حقیقتی و عینی و هویتی ا

ثابت و کائن و این ضعیف تا باین حد رسیدم کـه عشـره ثمـانین اسـت آنچـه فکـر و وجـدان را       

می آزمایم نمیتوانم بفهمم مفهوم وجود را میان این مفاهیم عامه چه خصوصیتی است کـه در اعیـان   

باري است و اواست مجعول و اواست معلول و او حقیقت دارد و ذات شیء که موصوف باوست اعت

اثر مبدء و مبدء اثر و خواهی دانست این مفهوم یعنی هستی و مفاهیم عامه دیگر یکسانند در اینکه 
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جز نسبتی چیز دیگر نیستند و حقیقت که در اعیان است موصوف آنها است که مهیات اشیاء اسـت  

ف شیء و موجود اسـت پـس مبـادي هـر یـک      شیخ همچنانکه دیدي فرموده محصل و مثبت مراد

تی و هویتی منشـا انتـزاع ایـن مفـاهیم اسـت و آن      نیعیمرادف مبدء موجود است و البته حقیقتی و 

نفس مهیت خارجیه متمیزه است که جزئی حقیقی است نه کلی بهر حـال کـار افـراط و تفـریط در     

لفظی بازاء مهیات متنوعـه و ذوات  معناي وجود تا باینجا کشیده که اشاعره کلمه وجود را مشترك 

متبائنه دانستند و معناي عامی واحد براي این کلمه نیافتند و البته این طور هـم نیسـت کـه معنـاي     

هستی و هست از هر چیزي و یا هر چیزي که در خارج است نباشد فعال بحال ذهن کاري نـداریم  

میشود یا معناي دیگري است و بالجملـه  که این معنی بهمان نحو است که با اعیان و از اعیان تعقل 

این معنی که از آن باصطالح تولیدي یا بعرف عمومی نه بنص واضع لغت تعبیـر بوجـود و موجـود    

می شود بنحو واحد با همه اشیاء و از همه اشیاء حاصله کائنه متحققه ثابته صادره از مبدء اسـت و  

می شود بآنکه اثر مبدء و مبدء اثـر همـان   منظور اشاعره از سلب عین خارجی از این معنی تأمین

مهیات متبائنه است اگرچه مشترك در معناي وجود و موجودند چنانکه مشترك در اسـم وجـود و   

موجودند مانند سائر الفاظ و مفاهیم آنها و این گروه در مفهوم وجود تفریط نمودند چه براي کلمـه  

در اطالق مشتق یعنی موجـود بـر اشـیاء دچـار     معنایی جز مهیات خارجیه نپذیرفتند و البته وجود

تکلف خواهند بود چه اگر وجود معناي واحدي بین اشیاء نیسـت بایسـتی هـیچ چیـز را موجـود      

بمعناي داراي وجودنگویند مگر بمعناي داراي اسم وجود و چنین اشتقاقی در لفظ مشـترك معهـود   

شود بمعناي داراي عین بهفتاد معنی و نیست زیرا مثل این است از لفظ عین مثال لفظ معیون اشتقاق
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موجود یعنی داراي فالن هیبت و فالن ذات چون ماء نار هوا تـراب انسـان فـرس بـاین نحـو کـه       

موجود یعنی داراي یکی از مسمیات اسامی اشیاء متبائنه یا داراي مهیت مطلقه که صادق بر مهیات 

چه موجود بمعنـاي داراي مهیـت   خاصه است لکن اراده مهیت مطلقه عدول بمشترك معنوي است

مطلقه راجع بمعناي واحد است که عبارت از ما یقال فی جواب ما هو است غایۀ االمر آلت توصل 

و اشاره بمهیات متبائنۀ است و باین اعتبار لفظ وجود هم اگر بمعناي مهیـت مطلقـه باشـد جـامعی     

واهد بود مگر بگوییم این نحـو از  درست شده که اشاره بمهیات یعنی ماصدق علیه المهیۀ المطلقۀ خ

جامع سازي مشترك معنوي نخواهد بود مثل اینکه بگوییم لفظ عین مثال موضـوع یـا مسـتعمل در    

مسماء عین است چه باالخره این معنی همان مشترك لفظی اسـت و وجـود هـم اگـر مسـتعمل در      

خاصـه وگرنـه   مهیت مطلقه یا در مسمی بمهیت باشد مرجعش اشتراك لفظـی اسـت بـین مهیـات     

اشتراك اسمی یا جنس عام در هر مشترك لفظی هست و نمیتوان مسمی باسم یا هر جامع موهومی 

را مدلول لفظ مشترك قرار داد و تکلفی بر تکلف اشتراك لفظی افـزود وانگهـی اشـکال و تکلـف     

ن دیگري هم در اشتراك لفظی بنظر می آید و آن اینست که حمل موجود بر این مهیت چـون نـاروا  

مهیت چون ماء بمعناي اینست که نار مثال داراي نفس خویش است چه مبدء مشـتق همـان نفـس    

خویش است یا بمعناي داراي این اسم مشترك است باین مناسبت که هر مهیتی که در خارج آمد و 

از دائره کلیت ذهنیه خارج شد و باالخره اثر جاعل گردید استحقاق حمل موجـود و اسـم وجـود    

اعتبار معناي هستی بلکه به اعتبار آنکه صدق این لفظ مبـدئاً و مشـتقاً عالمـت خـارجی     دارد نه ب

شدن مهیت است پس موجود یعنی داراي اسم وجود باالستحقاق لکن مبدئاً این مشتق بمعناي ایـن  
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مهیت و آن مهیت است نه مسمی باسم وجود نه مفهوم مهیت مطلقـه و ایـن اخـتالف بـین مبـدء و      

لفظی تکلف غریبی است و اگر مشتق را هم بمعنـاي داراي عنـوان خـاص ایـن     مشتق در مشترك

مهیت و آن مهیت اعتبار کنیم موجود بمعناي داراي نفس خویش میشود که اشاره شـد مـثال چـون    

نفسه چه مفـروض آنسـتکه   الماء او ثبت لهگوییم الماء موجود یعنی الماء و ذوالماء یا ذات ثبت له

ار و غیر هما است و این نکات که از زیـر قلـم گذشـت بـی سـابقه اسـت و       وجود بمعناي ماء و ن

سزاوارتر ببحث و دقت است از بحث هاي طوالنی که در اطالق موجود بر وجـود منعقـد کردنـد و    

.هنوز مطرح است که وجود آیا موجود است یعنی ذوالوجود است یا معدوم است فتفطن
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شناختی ارسطویی ـ مشّاییسنجش مبادي معرفتی

دکتر امیر ابراهیم

محقق و پژوهشگر و زبان شناس

حاکمیت دراز مدت ارسطو بر اندیشه فلسفی در جهان مسلمین که به طـور متعـین بـا نـام     

شناخته شده و آثار وضعی قابل مالحظه اي نیز بـر تکـوین سـاختار و پیکـره بنـدي      اء فلسفه مّش

نظري دیگر مکاتب تئوسوفی متافیزیکی در زیست جهان مسلمانان مشتمل بـر حکمـت اشـراق و    

عرفان نظري و در نهایت حکمت متعالیه مالصدرا گذاشـته اسـت را مـی تـوان بـه عنـوان مبنـاي        

که از یک سو ساختاري معرفت . معرفتی در جهان مذکور دانستگمراهی هاي فکري وبسیاري از

شناختی ایجاد کرد که سخت محدود، متعارض و یک سو نگرانه بود و از دیگر سو امکان هرگونـه  
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نقادي هاي غزالی نیز . اندیشه انتقادي، مستقل و خودبنیاد را در فضاي فرهنگی ایرانیان از میان برد

ضمن مباحث جدي و قابل تأملی به شمار می رفت ولی خود فضـا را  از اندیشه ارسطویی گرچه مت

نقد ارسطو آشکارا سنجش مبـادي منطقـی حـاکم بـر فضـاي      . بر رشد تصوف و بنیادگرایی گشود

فلسفه تقلیدي در حوزه هاي علمیه نیز عوالم شبه اشراقی حاکم بر دنیاي پیشوایان انجمن فلسفه و 

بنا به مقتضیات منافع عینی و گره هاي کور ایـدئولوژیک  حکمت است که هر یک از این دو گروه

مبدأیی معرفت شناختی برگزیده اند که بنیاد نهایی آن به متافیزیک ارسطو و آراء نوافالطـونی  خود

که از یک سو باعث مسخ جهان بینی اسـالمی در معنـی   . با لعابی از شریعت اسالمی ختم می شود

از دو دیگر سو امکان رشد طبیعی اندیشه انتقـادي نـاظر بـر    پنداشت آن دین پیامبري شده است و

کـانون اصـلی گمراهـی و آسـیب زایـی      . فکري در این سرزمین را محال کرده استöسنن جاافتاده

مـوارد شـکاف و بغـرنج در    . متافیزیک هلنیکی در مفهوم ارسطویی آن حوزه معرفت شناسی است

:ئه داداره ذیل ارازاین منظومه را می توان در سه گ

.جوهر نخستین یا همان زیربناي مفهومی در معناي کلی عقلی محمول واقع نمی شود- 1

.صورت معقول در صورت محسوس جاي دارد- 2

معرفت علمی از رهگذر مفاهیم معقول کلی به دست می آید و جزییات مفید یا واسطه به - 3

وب می شود نه معرفت حقیقی نبوده و مفاهیم و کلیات عقلی نیز خود فرآورده عقل محس

.برآیند تجربیات حسی
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در نظام معرفتی ارسطویی این . تعریف ارسطو از جوهر نخستین مقصود علیه باالشاره است

این بنیاد همواره در مقام نهاد در جمله واقـع مـی شـود و امکـان     . جوهر نخستین بنیاد بنیادهاست

نـاگون جـواهر ثـانوي یعنـی     حال بر همین موضوع است که انحاء گو. گزاره بودن آن محال است

بنابراین خصلت بنیادین جوهر نخستین مسندالیه بـودن در  . مفاهیم، انواع و اجناس حمل می شوند

این پیش فرض نابخردانه جوهر نخستین در گزاره هاي استعاري نه . معناي نشانه شناختی آن است

ه امکان تعـریض از واقعیـت در   تنها محمول واقع می شود بلکه قوام و دوام استعاره در هر زبانی ک

دومین پـیش فـرض نادرسـت    ). اولی(آن متصور باشد مبتنی است بر محمول شدن جوهر نخستین 

در نظر وي صور تخیلی فانتاسماتا حـد  . کلی ناشی شده استöارسطو از برداشت غلط وي از مقوله

.فاصل صور معقول و محسوس قرار می گیرند

ساختارنگر در باب چگونگی حصول معرفت صور معقول یافته هاي امروزي انسان شناسی

و دوام آن ها در بن ساخت هاي درون ذهنی نشان می دهد که صورت معقول به سـادگی حاصـل   

انتزاع برجسته ترین ویژگی هاي مشترك اشیاء است که از طریق فرآیند تکوینی مفهوم سـازي بـر   

ود و در واقع جداي از انطبـاع ناشـی از   پایه منطق غریزي و پس از آن منطق اکتسابی پیش می ر

حس هیچ گونه سازه مفهومی قابل تصـور نیسـت و ایـن معنـا از کـل سـنن تـاریخی متافیزیـک         

بدین سان می توان نتیجه گرفت که اساس معرفت شناسـی از  . ارسطویی و نوافالطونی غائب است

ین که از کـارکرد  جزیی، حصول آن به صورت مفهومی و اسمی در چارچوب یک سنت فرهنگی مع

خاص در تشخیص روابط عالقه و شناخت برخوردار باشد استوار شده است که این معنا نـاظر بـر   
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دقیق سومین پیش فرض معرفت شناسی ارسطویی است که معرفت علمی را منحصر در کلیـات  رد

.می داند

د ارسطو از چنان اصالتی برخوردار شده است کـه حتـی در منطـق جدیـد فرگـه نیـز مـور       

تحلیلی معاصر است، شـیء بـه اعتبـار    öدر منطق جدید که مبناي فلسفه. سنجش قرار نگرفته است

شیء بودن که از لعاب ایده افالطونی و جوهر ارسطویی جدا نیست، هیچ گاه نمـی توانـد محمـول    

.واقع شود

در واقع ارسطو، تنها به گزاره هاي حامل معناي مستقیم اشـاره داشـته اسـت و آن هـم در     

با این همه این پیش فرض از تومیسم تا ایده آلیسم . چارچوب تنگ زبان و نحو یونانی زمانه خود

و اندیشمندان مطرحی چون الیبنیتز نیز این اصل . ترانساندانتال کانتی مورد تردید قرار نگرفته است

ه از لوگوسنتریسـم  گو این که اسپینوزا و کانت تا بدان جا ک. را به عنوان مبدأ متافیزیک پذیرفته اند

.یونانی فاصله می گیرند در مقام بنیان گذاران متافیزیک مدرن از معناي جوهر نخستین گرفته اند

اسپینوزا با طرح مراتب سه گانه شناخت جزیی ـ حسی، کلی ـ عقلی و جامع ـ شهودي و کانت با    

را مـی تـوان بـر دو    گزاره هاي زبـانی  . نشان دادن تناظر همیشگی شناخت به زمان و مکان مطلق

.قسم دانست

.علم فیزیک کارآمد است: ـ گزاره هاي حقیقی 1

بابک در این گزاره موضوع است و جـوهر  . بابک حاتم طایی است: ـ گزاره هاي استعاري 2

.نخستین و حاتم طایی نیز به عنوان جوهر نخستین به نهاد جمله نسبت داده شده است
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:پیش رو بر اساس اولویت به ترتیب ذیل می باشندفن واژه هاي استفاده شده در متن

Hypokeimenon: جوهر)1

Symbobycas: عرض)2

انسان شناسی ساخت نگر ـ تأسیس شده توسط جورج فریزر و شکوفایی در مکتب )3

Anthropologie Structuraliste: کلودلوي ـ استروس

Conceptualization Fonctionnaliste: مفهوم پردازي کارکرد مند)4

Fantasmata: رت خیالیصو)5

:منابع

1 (Leon robin la pensee grecque paris 1993

2 (Octave Hamelin le system d`aristote , paris 1991

3 (George lakoff and mark jahnson metaphors we live. Chicago 2003
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»ن رائجسلسله مقاالتی در نقد فلسفه و عرفا«
قسمت چهارم

حجت االسالم و المسلمین سید جعفر موسوي اصفهانی 

))هر(مرحوم سید ابوالحسن اصفهانینوه(

جرأت فالسفه و عرفا در تکلّم پیرامون ذات  و کنه و حقیقت و صـفات  : در گفتار پیشین گفتیم

با اینکه قصور عقل و فکر بشري در فهم حقـایق بسـیاري از   ... إلهی ـ مانند علم و قدرت، اراده و  

-عترفندواضح است و خود اهل فلسفه و عرفان به این قصور م! مخلوقات تا چه رسد به خالق آنها

. از مهمترین لغزشها و خطاهاي فالسفه و عرفاست
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فالسفه و عرفا بارها حقیقت خداي تعالی را عین وجـود و هسـتی معرفـی    : از جمله اینکه

حال باید دید چه دلیلی بر این ادعاي گستاخانه و موهوم دارند؟ روشن است که یا باید . کرده اند

شرع معتبر در حالیکه عقل وشرع قاطعانه نه تنهـا بـر ایـن    عقل قاطع بر این ادعا داللت نماید یا 

.مطلب داللت ندارند بلکه خالف آن را صریحاً بیان می کنند

:اما عقل

بدون تردید وجود به معنی هستی در مقابل عدم به معنی نیستی می باشد، همانطور که عـدم  :مقدمه

راي تحقق و عینیت خارجی نیست مانند و نیستی بالوضوح عنوانی است براي معنا و مفهومی که دا

وجود و هستی بالوضوح عنوانی است براي شیئی کـه  ) که معدوم است(شریک داشتن خداي تعالی 

).که هر دو موجودند نه وجود(داراي حقیقت و عینیت خارجیه است مانند خالق و مخلوق 

ت   وجود و هستی وصف اشیائی هستند کـه داراي : با این مقدمه روشن شد حقیقـت و عینیـ

وجـدان و فهـم   . در خارج عینیت و تحقق داشته باشد» وجود«می باشند نه آنکه خود مفهوم ذهنی 

عقالء بالضرورة این حقیقت را می فهمد و کسیکه این حقیقت آشکار را انکار کند دانسته یا ندانسته 

.امري ضروري و بدیهی را منکر شده است

از آنجا که مخلوقات اوالً متغیر بوده و ثابـت نیسـتند و در   . عقل هر عاقلِ منصفی می گوید

قطعاً خالقی دارنـد  . نتیجه حادث و مسبوق به عدم می باشند و ثانیاً داراي نظم و حکمت و تدبیرند

تفصیل ایـن مطالـب   (که ثابت و غیر متغیر و ازلی و ابدي بوده و هرگز داراي صفت مخلوق نیست 

). از بحث ما خارج استدر مباحث عقیدتی بیان شده و
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کـه  –خـالق ایـن عـالم وجـود دارد و موجـود اسـت و تعبیـر از او بـه وجـود و هسـتی           :نتیجه

.کامالً غلط و اشتباه است-فالسفه و عرفا می گویند

وجود و هستی به تنهایی و با صرف نظر از شیئی که وجود دارد مانند عدم :به عبارت دیگر

که معدوم است، چیزي غیـر از وصـفی اعتبـاري و ذهنـی نیسـت      و نیستی با صرف نظر از چیزي

همانگونه که سفیدي و سیاهی با صرف نظر از شیئی که در خارج سفید یـا سـیاه اسـت جـز یـک      

.مفهوم ذهنی و اعتباري نیست

) چـه خـالق و چـه مخلـوق    (ما در عالم خارج شیئی نداریم به نـام وجـود   :توضیح بیشتر

حال ایـن موجـود یـا    . هر چه هست و حقیقت دارد موجود است. م عدمچنانکه شیئی نداریم به نا

هـیچ  . فیلسوف و عارف که ادعا می کند خداي تعالی محض وجود اسـت . خالق است و یا مخلوق

دلیلی بر این ادعا جز موهومات و بافتنی ذهنی و خیاالت که مخـالف صـریح وجـدان هـر عاقـل      

دلیلمـان عقـل و   : خداي تعالی موجود است نه وجـود : اما ما که ادعا می کنیم. منصفی است ندارد

.وجدان و شرع قطعی است که ذکر کرده و می کنیم

این مطالب با کمی تأمل و انصاف، ضروري و بدیهی است و کسانی که ذهنشان با موهومـات و  

خرافات فلسفی و عرفانی مأنوس است اگر بتوانند از آن ذهنیت باطل دست بردارند پی بـه بطـالن  

مگر وجود در مقابل عدم غیـر از  . ذات حق تعالی همان حقیقت وجود است: این گفتار می برند که

هستی در مقابل نیستی چیزدیگري است؟ چگونه معنا دارد و معقول است گفتـه شـود خـالق عـالم     

هستی است ؟
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آن هر کـس  öچنانچه گفتیم این گفتار جز وهم و خیال باطل و خطرناك نیست حال گوینده

ه می خواهد باشد وقتی کسی مخالف وجدان و ضرورت سخن بگوید حـرف او باطـل و مـردود    ک

.معرفی گردد... است اگر چه به عنوان فیلسوف و عارف و متفکّر و نابغه و

خـالق  : خالق عالم این استöهرعاقل منصف و خالی الذهن از اوهام می فهمد سخن صحیح درباره

ادله ایکـه در  öبه واسطه. (موهوم و معدوم نیست. واقعیت استعالم موجود است و داراي حقیقت و

به هر حال چنانکه ذکر شد، ادعاي فالسفه و عرفـا مبنـی بـر اینکـه     ) جاي خود ذکر گردیده است

...)و338و نهایۀ الحکمۀ صفحه 110صفحه 6اسفار جلد : رك(خداي تعالی حقیقت وجود است 

منصف و خالی الذهن از خرافات  و بـافتنی هـاي   مخالف عقل و وجدان هر انسان عاقل و 

ذهنی است و آنچه که در کتب فلسفه و عرفان در این باره گفته شده جز ادعا و خیـال نیسـت کـه    

منجرّ گردیده به عقاید فاسد و کفرآمیز و شرك آلود فراوان و نـه تنهـا دلیـل عقلـی بـر ایـن معنـا        

.ثابت می کنددلیل عقلی خالف آن را -چنانکه گفتیم-ندارند

البته بارها گفته ایم حقیقت را کسی می فهمد که مقلّد کورکورانه دیگران نبوده و مرعـوب افکـار و   

سخنان اشخاص نباشد و براي فهم و درك و عقل و وجدان مستقل خودش ارزش و  اعتبـار قائـل   

.باشد

وغ و آوازه بـا آن نبـ  ... کسیکه می گوید نمی شود من بفهمم ولی فالن فیلسوف و عـارف و 

حال در هر زمینه علمی که می خواهد باشـد  . علمی نفهمیده باشد هرگز نمی تواند به حقیقت برسد

).البته سخن پیرامون اهل نظر و خبره است نه عوام و غیر اهل تحقیق(
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. آنچه بیان کردیم پیرامون اصل وجود در مقابل عدم بود نه کیفیت و چگونگی اوصاف وجود:تذکر

هردو وجود و حقیقت داشته و : ود و هستی و تحقق، خالق و مخلوق شریکند یعنیدر اصل وج

وجود مخلوق به واسطه مشیت . موجودند ولی کیفیت اوصاف خالق و مخلوق قطعاً متغایر است

و محتاج به خالق است چه در اصل وجود و چه در اوصاف ) مسبوق به عدم(خالق بوده و حادث 

که البته (و ابدي و بی نیاز و غیر قابل مقایسه با مخلوق است ولی وجود خالق ازلی. خودش

).روشن است بحث ما پیرامون این مباحث نیست

:و اما دلیل شرعی

شما در کدام آیه و روایت معتبر یا غیرمعتبر : به فالسفه و عرفاي مسلمان و شیعه می گوئیم

–:وند و انبیاء و ائمه معصـومین و دعا که پیرامون خداي تعالی و اوصاف او از زبان خود خدا

حتی یک مورد سراغ داریـد کـه از خـداي    -که در معارف و احکام وسائط میان خالق و مخلوقند

تعالی تعبیر به وجود شده باشد؟ هزاران آیه و روایت و دعا، اوصاف خداي تعالی را بیان کرده اند، 

خـداي تعـالی صـرف الوجـود و     : یدچگونه می شود آنگونه که شما به طور قاطع و اصرار می گوئ

وجـود و  (حقیقۀ الوجود باشد ولی آشناترین اشخاص به خدا حتی خود خداي تعالی چنین وصفی 

ا در مقابـل دههـا مـورد در روایـات و ادعیـه       ! را به عنوان نام خود بیان نکرده باشـد؟ ) هستی امـ

ینجا ما تنها به بعـض  معرفی شده است که در ا-نه وجود-خداوند به عنوان موجود:معصومین

:آنها به عنوان نمونه اشاره می کنیم
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دربـاره معرفـت   ( نقل می کند 7از امام معصوم86صفحه 1در کتاب شریف کافی جلد- 1

.انه قدیم مثبت موجود غیر فقید): خداي تعالی

موجـود النجـد   : در همین موضوع7از امیرالمؤمنین139صفحه 1در همان کتاب جلد- 2

.عدم

کـان عزّوجـلّ الموجـود بنفسـه ال     : 55صفحه 7از امیرالمؤمنین) ره(دوق در توحید ص- 3

.بأداته

ــامبر   - 4 ــه از پی ــر ک ــریف مجی ــاي ش ــده 6در دع ــل ش ــود   : نق ــا معب ــبحانک ی س

).مفاتیح الجنان: رك(تعالیت یا موجود 

)همان(یا اقدم موجود طلب : نقل شده7در دعاي شریف جوشن کبیر که از امام سجاد- 5

یا موجود یا طاهر یا باطن و بسیاري از : 199صفحه2جلد) ره(طاووس در اقبال سید بن - 6

.موارد دیگر که محتاج به ذکر نیست

: آنچه اهل فلسفه و عرفان درباره حقیقت خداي تعالی بیان می کنند به ایـن عنـوان کـه او   :نتیجه

بسیاري از است خیال و وهم خطرناك عقیدتی است که منجر به ... صرف الوجود یا عین الوجود و

انحرافات شدید عقیدتی دیگر گردیده وهیچ دلیل عقلی و شرعی بر این ادعا ندارنـد بلکـه دلیـل    

.صریح وجدانی و عقلی و شرعی آن را ابطال می کند



139فلسفه و عرفان

زاده آملیسؤاالت شاگردي از استاد حسن

قسمت اول 

حجت االسالم و المسلمین خیراهللا مردانی

ه زاده دام عّزاستاد بزرگوار جناب آقاي حسن

که در آثار جنابعالی پس از تقدیم سالم و مراتب تحیت، غرض از تصدیع، تذکّر مطالبی بود 

معلـوم و  7منعکس است و به نظر ما، تباین روشن آن با آیات قرآن و احادیث ذوات معصومین

:مشخّص است وچون حضرتعالی معتقدید که
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وجـز آن، هـوي و   :دستور العمل انسان فقط و فقط قرآن کریم و سـنّت خـاتم و آل او  

ه به قالب الفاظ دگر به فراخور فهم و بینش هوس است، اگر ما را گفتاري بود همان حقایق است ک

.102ما در آید

.دیدگاه حضرتعالی بیان حقیقتی روشن است و سؤال ما هم در همین راستا از حضرتعالی می باشد

آنچه از سخنان شما استفاده می شود آن است که مکرّر در آثـار شـما اعتقـاد بـه وحـدت وجـود       

وجود برخاسته از قرآن و حدیث نمی باشد، بلکـه  منعکس است و به خوبی مستحضرید که وحدت 

.طرز تفکّري است که ارمغان یونان است و اعتقاد فالسفه یونانی است و ربطی به اسالم  ندارد

:اینک ناچارم براي توضیح بیشتر به نمونه هایی از سخنان حضرتعالی در این زمینه توجه دهم

:حضرتعالی چنین نوشته اید که-1

ا به حسب وجود، عین ذات اوست و مغایرتی بین این دو نیست مگر به تعین و اطالق زیرا ذوات م

که تعین در مراتب ممکنات است از عقل اول تا هیوالي اولی و اطالق بـراي جنـاب وجـود اسـت     

.103)واهللا من و رائهم محیط(

104روزن هاتعین هاي امکانی بود مانندمیکی شمس حقیقت می درخشد در همه عال

جاي سؤال است که این قول حضرتعالی از کجاي قرآن یا حدیث أخذ شده است؟

.284هزار ویک کلمه؛ج اول، ص -102

66رساله فارسی انّه الحقّ، ص -103

11یوان اشعار، ص د-104
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:حضرتعالی در بحث واجب و ممکن چنین فرموده اید-2

. 105چون به دقّت بنگري آنچه در دار وجود است، وجوب است و بحث در امکان براي سرگرمی است

خیر؟آیا با این کالم شما بحث واجب و ممکن ملغی است یا 

:حضرتعالی معتقدید که ذات حقّ در موجودات سریان دارد و چنین نوشته اید-3

انّ سریان الهویه االلهیۀ فی الموجودات کلّها اُوجب سریان جمیع الصفات االلهیۀ فیها مـن الحیـوة و   

.106العلم و القدرة و السمع و البصر و غیرها، کلّیها و جزئیها

:و در جاي دیگر فرموده اید

ولوال سریان الحقّ فی الموجودات و الظّهور فیها بالصورة ما کان للعالم وجود، کما اّنـه لـوال تلـک    

.107الحقایق المعقولۀ الکلیۀ ما ظهر حکم فی الموجودات العینیۀ

حضرتعالی بهتر از بنده می دانید که از جملـه مسـائلی کـه در بـاب خداشناسـی از طـرف       

دت از آن نهی گردیده است، سخن گفتن در ذات حق تعالی است کـه  پیشوایان معصوم دین ما به ش

.به هیچ کسی از پیروان اسالم اجازه بحث در این زمینه داده نشده است

:براي نمونه به چند حدیث ذیالً نظر حضرتعالی را جلب می کنیم

:فرموده است6پیامبر اسالم

.107ممد الهمم، ص -105

.61رساله ي انّه الحقّ، ص -106

62ممد الهمم، ص -107
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.108تفکّروا فی آالء اهللا و ال تتفکّروا فی ذات اهللا. 1

:فرموده است7امام علی

.109لحدأمن تفکّر فی ذات اهللا فقد . 2

:فرموده است7امام باقر

.110تکلّموا فی خلق اهللا و ال تتکلّموا فی اهللا فانّ الکالم فی اهللا ال یزداد صاحبه الّا تحیراً. 3

:در روایت دیگر از قول آن حضرت از حزیر چنین آمده است

.111تتکلّموا فی ذات اهللاتکلّموا فی کلّ شیء و ال. 4

.خداوند را  نمی توان به چیزي تشبیه نمود: لیس کمثله شیء: بر طبق قرآن و بمفاد کالم الهی

:همچنین بر طبق احادیث فراوان از جمله احادیث زیر

.112ما عرف اهللا من شبهه بخلقه. 5

.113من شبه اهللا بشیء من المخلوقین فقد کفر. 6

، چاپ بیروت213، ص 6لسان المیزان، ج -108

، چاپ دانشگاه تهران305، ص 5غررآمدي، ج -109

، چاپ بیروت92، ص 1اصول کافی، ج -110

92، ص 1کافی، ج -111

، چاپ قم47توحید صدوق، ص -112
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:چنین نقل شده است6مبر اسالمدر روایت دیگري از پیا

.114من شبه اهللا بشیء أو ظنّ أن اهللا یشبهه شیء فهو من المشرکین. 7

انّ الخالق ال یوصف الّا بما وصف به نفسه و أنّی یوصف الّـذي تعجـز الحـواس ان تدرکـه و     . 8

صـفون و تعـالی   االوهام ان تناله و الخطرات ان تحده و االبصار عن االحاطۀ به جلّ عما وصفه الوا

.115عما ینعته الّناعتون

من زعم انّ هللا وجهاً کالوجوه فقد أشرك و من زعم أن له جوارح کجوارح المخلـوقین فهـو   . 9

.116کافر

ا    . 10 انّ اهللا أعلی و أجلّ و اعظم من ان یبلغ کنه صفته، فصفوه بما وصف به نفسـه و کفّـوا عمـ

.117سوي ذلک

.118ینالیوصف بشی ء من صفات المخلوق. 11

.119انّ اهللا ال یشبه شیئاً و ال یشبهه شی ء و کلُّ ما وقع فی الوهم فهو بخالفه«. 12

169، ص 3کشف االسرار، ج -113

45، حدیث 99، ص1کنز العمال، ج -114

138،ص 1کافی، ج –61توحید شیخ صدوق، ص-115

562، ص 18وسایل الشّیعه، ج -116

، چاپ بیروت102، ص 1کافی، ج -117

301، ص4بحار االنوار، ج–242تحت العقول، ص -118

209ص 3بحار االنوار، ج-219، ص1محجۀ البیضاء، ج-119
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:فرموده است7امام رضا. 13

.120من شبه اهللا بخلقه فهو مشرك، و من نسب الیه ما نهی عنه فهو کافر

مرده نقل شده است، تشبیه خلق به خالق، باالترین گناه ش7در روایتی که از امام صادق. 14

:شده است چنانکه محمد بن سماعه گفته است

: توحید لرّبـک، قـال  : اخبرنی اي االعمال افضل ؟ قال: فقال له7سأل بعض اصحابنا الصادق

.121تشبهک لخالقک: فما أعظم الّذنوب؟ قال

:فرموده است7امام صادق. 15

تکلّموا اینما فوق العرش، فـان  اذا انتهی الکالم الی اهللا فأمسکوا، و تکّلموا فیما دون العرش و ال

قوماً تکلّموا فیما فوق العرش، فتاهت عقولهم، حتّی کان الرّجل ینادي مـن بـین یدیـه فیجیـب مـن      

.122خلفه، و ینادي من خلفه فیجیب من بین یدیه

:فرموده است7امیرالمؤمنان علی. 16

او تلقوا علیه األوهام، او تعملـوا فیـه   اتّقوا أن تمثّلوا بالّرب الّذي ال مثل له، او تشبهوه من خلقه، 

.123الفکر و تضربوا له االمثال، أو تنعتوه بنعوت المخلوقین فانّ لمن فعل ذلک ناراً

294، ص 3بحار االنوار، ج -120

222هدایۀ االمۀ الی معارف االئمۀ، ص -287همان، ص -121

.92،ص 1اصول کافی، ج-144هدایۀ االمۀ الی معارف االئمۀ، ص -295همان، ص -122

145هدایۀ االمۀ الی معارف االئمۀ، ص -، چاپ بیروت 298همان، ص-123



145فلسفه و عرفان

:نقل نموده، آن حضرت فرمود7اگر گفته شود که سیاري از امام رضا

. 124لیس العبادة کثرة الصوم و الصالة، انّما العبادة فی التّفکّر فی اهللا

سیاري همام احمد بن محمد بن سیار ابو عبداهللا کاتب بصري است و از کُتّاب : می گوئیمدر جواب

چنانکه در . بوده و ضعیف الحدیث و فاسد المذهب است7آل طاهر در زمان حضرت ابی محمد

:رجال نجاشی درباره وي چنین ذکر شده است

من کُتّاب آل طاهر فـی زمـن ابـی محمـد     احمد بن محمد بن سیار ابو عبداهللا الکاتب البصري، کان

.125علیهم السالم و یعرف بالسیاري ضعیف الحدیث، فاسد المذهب

:از معمر بن خلّاد نیز چنین نقل شده است. 17

لیس العبادة  کثرة الصلواة و الصوم، انّما اال عبادة، التّفکرّ فی امـر  : یقول7سمعت ابی الحسن الرضا

.126اهللا

.التّفکّر فی اهللا قابل قبول نمی باشدبنابراین عبارت

قـال رسـول   : قـال 7عن علی بن موسی الرّضا عن ابیه عن آبائـه عـن امیـر المـؤمنین    . 18

ما آمن بی من فسر برأیه کالمی و ما عرفنی من شبهنی بخلقـی و مـا   : قال اهللا جلّ جالله6اهللا

.127علی دینی من استعمل القیاس فی دینی

، چاپ بیروت11، حدیث261همان، ص -124

، چاپ سنگی87، ص 1رجال مامقانی، ج-125

.141هدایۀ االمۀ الی معارف االئمۀ، ص -3، حدیث 335، ص75بحار االنوار، ج -126
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.128...ایاکم و التّفکّر فی اهللا : قال7لم عن ابی جعفرعن محمد بن مس. 19

حدثنا ابوالحسن محمد بن جعفـر االسـدي   : حدثنا محمد بن موسی بن المتوکّل، رضی اهللا عنه، قال

ا  : حدثنا یوسف بن عقیل، عن اسحق بن راهویه، قال: حدثنا محمد بن الحسین الصوفی قال: قال لمـ

بنیسابور و اراد ان یخرج منها الی المأمون، اجتمع الیه اصحاب الحـدیث  7وافی ابوالحسن الرّضا

ترحل عنّا و التحدثنا بحدیث فنسـتفیده منـک و کـان قـد قعـد فـی       6ابن رسول اهللا: فقالوا له

د یقـول   : سمعت ابی موسی بن جعفر یقول: العماریۀ فاطلع رأسه و قال سمعت ابی جعفر بـن محمـ :

د بن علیبن الحسین یقول: یقولسمعت ابی محم بن : سمعت ابی علی سمعت ابی، الحسین بن علی

: یقـول 6سمعت رسـول اهللا : سمعت ابی امیرالمومنین علی بن ابی طالب یقول: ابی طالب یقول

کلمۀ ال اله الّا اهللا حصنی فمن دخل حصـنی أمـن   : سمعت اهللا جلّ جالله یقول: سمعت جبرئیل یقول

.129...بشروطها و أنا من شروطها: مّرت الّراحلۀ نادانافلما : من عذابی، قال

از حدیث قدسی فوق استفاده می شود که امکان شناخت خداوند بدون رهبري و راهنمایی 

میسور و میسر نمی باشد و تنها عرفان برخاسته از قرآن و سخنان پیشوایان :معصومین

ندیشه هاي دیگران که در واقع معصوم عرفان صحیح و اسالمی است نه عرفان برخاسته از ا

: فرموده7چنانکه امام باقرعرفان نوع دوم عرفان نمایی یا سراب عرفان است

68توحید شیخ صدوق، ص -68، ص18وسائل الشّیعه، ج -127

.453، ص11لشّیعۀ، ج وسائل ا-93، ص1اصول کافی، ج-47فصول المهمۀ، ص-128

7،ص3بحاراالنوارج-135،ص2، ج)ع(عیون اخباراالرضا-35توحیدشیخ صدوق، ص -129
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انّما یعرف اهللا عّزوجلّ و یعبده من عرف اهللا و عرف امامه منّا أهل البیت و من الیعرف اهللا عزّوجـلّ  

.130ا و اهللا ضالالًوالیعرف االمام منّا اهل البیت فانّما یعرف و یعبد غیر اهللا هکذ

ه نشـود نـه تنهـا خداونـد شـناخته          لذا در شناخت خداوند اگر به کلمات پیشـوایان معصـوم توجـ

نمی شود بلکه به مصداق کالم منقول از محی الدین بن عربی، همه چیز خدا می گردد تا جایی کـه  

:نعوذباهللا، خدا به شکل اسب رؤیت می شود چنان که گفته است

فی صورة الفرس، رأیت ربی جالساً علی کرسیه فسلّم علی فأجلسنی علی کرسـیه و قـام   رأیت اهللا

.131انت ربی و أنا عبدك: بین یدي و قال

و باالخره عارفی که از غیر راه قرآن و عترت پیامبر منازل سیر و سلوك را پیمـوده باشـد خـدا را    

:عین همه چیزمی بیند چنانکه ابن عربی گفته است

.132العارف من یري الحقّ فی کلّ شیء بل یراه عین کلّ شیءفانّ 

و نویسنده تفسیر بیان السعادة نیز بخود اجازه می دهد که بگوید عبادت هر چیزي عبادة اهللا اسـت  

.133حتّی عبادت و پرستش ذَکَر و فَرج

، چاپ بیروت181، ص1اصول کافی، ج-130

163چهل مجلس یارساله ي اقبالیه عالء الدوله سمنانی، ص-131

458شرح فصوص الحکم محمدپارسا، ص -192فصوص الحکم، ص -132

، چاپ دوم437، ص 2السعادة سلطان علیشاه گنابادي، جبیان -133
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بر اساس بینش عرفانی حضرات، ارسال رسل و انزال کتب، عبث و بیهـوده خواهـد بـود و    

ر مرزي بین کافر و منافق و مشرك و مؤمن نخواهد بود چون هرگروه از آنان به شکلی عبادت دیگ

خاص دارند، جاي پرسش از حضرتعالی است که در مراسم کنگره بزرگداشت سـید حیـدر آملـی    

تفسیر بیان السعادة را بعنوان بهترین تفسیرعرفانی معرّفی می نمائید گذشـته از اینکـه سـید حیـدر     

:نیز، خود از معتقدان وحدت وجود است زیرا با صراحت می نویسدآملی

ذات خداي بلند مرتبه بذاته، به صورتهاي این معلومات متجلّی می شود، پس ظـاهر شـدن   

ت مظـاهر بـراي ظهـور واجـب       وي به صورتهاي معلومات و حقائق آنها بنابر اقتضاء ذات و قابلیـ

بنام خلق وعالم و جزآن نامیده -عالی و مظاهروي کهاست، مقصود این است که در وجود جزحقّ ت

.134می شود چیز دیگري نیست

و عّطار منحرف از مکتب اهل بیت عصمـت و طهارت و مدافع ابوحنفیه و حّلاج و حسـن بصـري   

:نیز چنین می سراید

135اشیاء همه در وي و وي در همه چیزهستی که بود ذات خداوند عزیز

:چنین اشعاري داشته باشدو یا این که

یـرده جدایـز غیر خویشتن کـی ـم منصور در عیـن خدایـمن

ودمـا گشـره از کارهـا اینجـگمودم ـهمه بود من است و من ن

40رساله نقدالنّقودفی معرفۀ الوجودتصنیف سیدحیدرآملی، ص-134

160تذکرة األولیاء،-135
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یـردم سوي عقبـاز بـحقیقت بچـه آدم من فرستـادم بدنـیـا 

136مـتـن نهفـارا مـکـی او آشـولم                      ـو من نگفتقّ گفت اوـاالحـان

:و شاه نعمت اهللا ولی هم به خود اجازه دهد تا بگوید

این هرسه یکی است نزد اوحددـوحـد و مـوحـد و مـوحیـت

137ورت مجددـه صـه بـرلحظـهاندر دو جهان یکی است موجود

در مراحل سیر و سلوك خود به این نتیجه برسد کـه شـیطان را معلّـم توحیـد     احمد غّزالی نیز

138من لم یتعلّم التّوحید مـن ابلـیس فهـو زنـدیق، امـر أن یسـجد بغیرسـیده فـأبی        : بداند و بگوید

:شبلی هم بگوید

.139کلّ الخالیق عبیدي غیرك فأنّک أنا: فقد کاشفنی الحقّ بأقلّ من ذلک فقال

:ن بانگ برآوردبا یزید بسطامی چنی

.140انّی انا اهللا ال اله الّا أنا فأعبدونی

:و نجم الدین رازي هم خود را ذات خداي بزرگ دانسته و بگوید

302جوهرالذّات عطّار، ص -136

203دیوان شاه نعمت اهللا، ص-137

، چاپ مصر107، ص1جشرح نهج البالغه ابن ابی الحدید،-294، ص 1لسان المیزان، ج -138

.78شرح شطحیات، ص -64دفاعیات عین القضاة، ص -139

70پیدایش وسیر تصوف، نیکلسون، ص -264بررسی اندیشه عطّار، ص -131تذکرة االولیاء، ص -140
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141ما ذات ذو الجالل خداوند اکبریم            قدوس ذات و از همه الواث برتریم

ه معصـومین   در حالی که تمام افراد یاد شده که خداوند را شبیه خود دانسته اند از د 7یـدگاه ائمـ

:فرموده است7مطرود و منفورند چنانکه امام حسین

.142ایها النّاس اتّقوا هؤالء المارقۀ الّذین یشبهون اهللا بأنفسهم

و چنانچه خود حضرتعالی استحضار دارید پایگاه و خاستگاه وحدت وجود یونان بـوده و از قـول   

:شاگرد وي پارمیندس چنین نقل شده است

.143جز به یک وجود که کلّ وجود و وجود کلّ است، معتقد نخواهد شدخردمند

Amunismeسیستم فلسفی که بر اساس وحدت وجود مبتنـی اسـت، غالبـاً بـه لفـظ آمونیسـم      

.خوانده می شود و این لغت از ریشه یونانی به معنی تنها است

:درباره وحدت وجود چنین گفته اند

یوحدون اهللا و العالم، و یزعمـون انّ کـلّ شـیء هـو اهللا و هـو      مذهب وحدت الوجود، مذهب الّذین 

. 144مذهب قدیم، اخذت به البراهمانیۀ، و الرّواقیۀ، و األفالطونیۀ الجدیدة، و الصوفیۀ

به نقل از مرصاد العباد-180ارمغان خانقاه، ص -141

244تحف العقول، ص -142

.84وحدت وجود، ص-9ص، 1سیر حکمت دراروپا، ج-143

، چاپ بیروت569، ص 2معجم الفلسفی، دکتر جمیل، ج -144
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ونمی توان وحدت وجود را مرتبط به اسالم دانسـت و ایـن تفکّـر صـوفیانه، هرگـز تفکّـر       

رود اسـالم و پیشـوایان اسـالم هسـتند چنانکـه قضـیه       اسالمی نیست چنانچه مطلق صوفیه نیز مط

با صوفیه و مذمت تمام فرقـه هـاي آنهـا و سـرانجام کـافر شـمردن      7برخورد شدید امام هادي

فرقه هاي تصوف در نقل سید مرتضی رحمۀ اهللا علیه روشن می گردد، زیرا سـید مرتضـی رازي از   

:طّاب چنین نقل نموده که وي گفته استقول شخصی به نام محمد بن حسین بن ابی الخ

دمحبنِ م یلع يالهاد عم 7کُنت  النَّبِـی سـجِدی مم      6فـنهم ن اَصـحابِه ـۀٌ مـماعج فَاَتـاه

 سجِدخَلَ المد ثُم هندۀٌ عظیمنزِلَۀٌ عم لیغاً و َکانَت لَهالً بجکانَ ر و عفَرِيمِ الجوهاشاَب  ۀِ ویـوفنَ الصۀً مماعج

التَلتَفتُوا الی هـؤُالء الخَـداعینَ فَـانَّهم    7و اَخَذُوا بِالتَّهلیلِ، فَقالَ ) مستَدیرَین(جلَسوا فی جانبٍ مستَدیراً 

 لَفاءح)ـۀِ االَجسـامِ  ) خَلَفاءراحونَ لدتَزَهینِ، یالد دوا قَواعخَرِّبم االَنعـامِ،    الشَّیطانِ و تَصـییدونَ لجَِـدتَهی و ،

     قَلِّلُـونَ الغَـذاءال ی غُـرورِ النّـاس، ولِّلُونَ الّا لهمراً، ال یح الیکافخُوا  لیدتّی یمراً حونَ ععوتَجـال   یمالّـا ل

هِم فمالئبِا ونَ النّاستَکَلَّمقناسِ، یالسِ قَلبِ الداخت ساسِ وم بِـاَدالیهِم    العـونَهطرَحی و ،ـبهِم (ی الحالئبِـاَد (

 ـفَهاءلّا السم اهعتبۀُ، فَالییالتَّغن و التَّرَنُّم مهاَذکار ۀُ، والتَّصدیو الرَّقص مهاَوراد ،بی الحبِهِـم الّـا    ف ـدعتَقالی و ،

لی زِیارا بن ذَهفَم ،قاءمة الحم داَحلی زِیارا بیِّتاً، فَکَاَنَّما ذَهاً اَو میم، حةنه   ةِ االَوثـانِ، وـدبع الشَّیطانِ و

معتَرِفـاً  من اَعانَ اَحداً منهم، فَکَاَنَّما اَعانَ یزید و معاوِیۀَ و اَباسفیانِ، فَقالَ لَه رجلٌ من اَصـحابِه و ان کـانَ  

نِ اعتَـرَف بِحقوقنـا لَـم یـذهب فـی        : 7ظَرَ الَیه شبه المغضبِ و قالَ فَنَ: بِحقوقکُم؟ قالَ مـ ،نـکع ذا عد

ٌ لطَریقَتنـا و  ةرَعقُوقنا، اَما تَدري اَنَّهم اَخَس طَوائف الصوفیۀُ، و الصوفیۀُ کُلُّهم من مخالفینا و طَـریقَتُهم مغـابِ  
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اري و مجوسِ هذه االُمۀِ، اولئک الَّذینَ یجهدونَ فی اطفاء نُورِ اهللاِ و اهللاُ یتم نُـورِه و لَـو کَـرِه    ان هم الّا نَص

.145الکافرُونَ

با توجه به روایات فوق الّذکر و روایات فراوان دیگر که از تشبیه و تجسید نهی شـده  -س

:ز احادیث مجعول نموده و چنین می نویسیداست، چگونه حضرتعالی استناد به بعضی ا

الرّحمن و فی روایۀ اخـري انّ اهللا  ةانّ اهللا عزّوجلّ خلق آدم علی صور: 6وفی الحدیث عنه

و اخـري مـا   ةانّ اهللا عزّوجلّ خلق آدم علی صور: الّرحمن و اخريةخلق آدم و أوالده علی صور

146خلق اهللا شیئاً أشبه به من آدم

تاد بزرگواري چون شما تـذکّر داده شـود کـه احادیـث منقولـه فـوق       الزم است خدمت اس

مجعول و برخی نیز تحریف شده و از نظر منابع عامه و تصوف مذکور و ارتباطی به کتـب حـدیث   

طرفداران اهل بیت عصمت و طهارت ندارد و نه تنها ذکـر آن جـایز و روا نیسـت بلکـه تـرك آن      

ر أخـذ   التّعار: توصیه شده، چنانچه در مبحث ض و االختالف فی الحدیث، احادیث فراوانی تأکید ـب

:احادیث شیعه و طرد احادیث دیگران می نماید و براي نمونه به مواردي توجه می دهیم

طرائـق  -، چاپ انتشارات اُسـوه قـم  199، ص 5، چاپ انتشارات تهران وجلد 58، ص 2سفینۀ البحار، جلد-145

16ص14، چاپ قدیمو جلد 304ص 6منهاج البراعۀ، جلد -602حدیقۀ الشّیعه، ص -211، ص1الحقایق، جلد 

-228، ص 3کشکول علّامه بحرانی، جلـد -115البدعۀ و التّحّرف، ص -28اثنا عشریۀ، ص -چاپ اسالمیه تهران

-32، ص 1خیراتیـه، جلـد   -242مصـابیح الـدجی، ص   -294، ص 2انوار الّنعمانیۀ، جلد-17تنبیه الغافلین، ص 

548تصوف وتشیع، ص

204، ص1هزار ویک کلمه، ج -146
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:7قال الصادق: عن عبد الرّحمن ابی عبداهللا، قال-1

ذوه، و ما خـالف  اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب اهللا، فما وافق کتاب اهللا فخ

کتاب اهللا فردوه، فان لم تجدوهما فی کتاب اهللا، فاعرضو هما علی اخبار العامۀ فما وافق اخبار هـم  

.147فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه

اذا ورد : کیف نصنع بالخبرین المختلفـین ؟ فقـال  7قلت للرّضا: عن محمد بن عبداهللا، قال-2

ما یخالف منهما العامۀ فخذوه و انظروا الی مـا یوافـق أخبـارهم    علیکم خبران مختلفان فانظروا الی

.148فدعوه

:7قال ابوعبداهللا: عن حسین بن السري قال-3

149اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، فخذوا بما خالف القوم

با توجه به مطالب فوق الذّکر، اکنون خدمت حضرتعالی عرضه می داریم که احادیث ذکـر شـده در   

.در منابع تصوف و تسنّن بوده و راویان آن نیز در موضع جرح قرار دارندکتاب شما

:چنین می خوانیم7در روایت دیگر از وجود مقدس امام صادق-4

فی اتّباع غیرنا، و أنّ من وافقنا، خالف عدونا، و من وافق عـدونا فـی   ةو اهللا ما جعل اهللا ألحد خیر

.150هقول أو عمل، فلیس منّا و ال نحن من

.84، ص 18و جلد 382، ص 3وسائل الشّیعه، ج-264، ص1جامع احادیث الشّیعه، ج-147

265، ص1جامع احادیث الشّیعه، ج-382، ص3وسائل الشّیعه، ج-148

265، ص1جامع احادیث الشّیعه، ج-382، ص3وسائل الشّیعه، ج-149

، چاپ بیروت85، ص18وسائل الشّیعۀ،ج-150
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الـرّحمن در صـحیح مسـلم و ارشـاد     ةانّ اهللا عزّوجلّ خلق آدم علـی صـور  : زیرا حدیث ذکر شده

نقل شده است که وي معلوم الحال ) بازرگان حدیث( ، از قول ابوهریره 491، ص 10الساري جلد 

.است و در کتب شیعه چنین حدیثی وجود ندارد

رّحمن نیز در منابع شیعه وجود نـدارد و بـه   الةو حدیث انّ اهللا خلق آدم و اوالده علی صور

قلت البـی عبـداهللا انّ بعـض    : این کیفیت از پیامبر نقل نشده است، فقط یعقوب بن سراج گفته است

انّه فی صورة أمرد جعـد قطـط فخـرّ    : االنسان، و قال آخر) ةصور(مثل ةاصحابنا یزعم، انّ هللا صور

سبحان اهللا الّذي لیس کمثله شیء و ال تدرکه االبصار و ال : لفقا: ساجداً ثم رفع رأسه7ابوعبداهللا

یحیط به علم، لم یلد النّ الولد یشبه اباه، و لم یولد فیشبه من کان قبله، و لم یکن له من خلقه کفـواً  

.151احد، تعالی عن صفۀ من سواه، علواً کبیراً

من ال یعلم احد کیف هو الّـا  سبحان : در جواب پرسش علی بن حمزه فرموده است7امام صادق

152...هو لیس کمثله شیء 

انّ النّـاس یـروون أنّ رسـول    ! یـابن رسـول اهللا  7قلت للّرضـا : حسین بن خالد نقل نموده است

لقد حذفوا اول الحدیث انّ رسـول  ! قاتلهم اهللا : فقال» انّ اهللا خلق آدم علی صورته« : قال6اهللا

103توحید شیخ صدوق، ص -151

98توحید شیخ صدوق، ص -152
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قبح اهللا وجهک و وجه من یشـبهک، فقـال لـه    : هما یقول لصاحبهاهللا مرّ برجلین یتسابان فسمع أحد

»153فانّ اهللا عزّوجلّ خلق آدم علی صورته! یا عبداهللا ال تقل هذا الخیک«: 6

در توضیح روایت فوق الزم است متذکّر شویم که اگر چنین روایتی هم نقل شـده باشـد از دیـدگاه    

:چنین تبیین می شود که7امام باقر

حدثۀ مخلوقۀ اصطفاها اهللا و اختارها علی سائر الصور المختلفۀ فأضافها الی نفسـه  هی صورٌة م

و نفخـت فیـه مـن    : و قـال ) 125–بقـره  (بیتی: کما اضاف الکعبۀ الی نفسه و الرّوح الی نفسه فقال

154)29-حجر(روحی 

بیان حضرت نیز بحث اضافه تشریفی است که براي شرافت امري آورده می شود و نه اینکه

ات نـازل بشـري و     شکل خدا شکل انسانی است اگر چه در متن عهدین فعلی خدا داراي مشخصـ

اوصاف انسانی ذکر شده است همانند خداشناسی فرق غیر شـیعه مکتـوب در صـحیحین مسـلم و     

...بخاري 

ه، عبارتنـد از     ) انّ اهللا خلق آدم علی صورته(منابع ذکر حدیث منقول شما  ه و عامـاز کتـب صـوفی

و 56رساله یزدان شناخت، عین القضـاة همـدانی، ص   –109باح الهدایۀ و مفتاح الکفایۀ، ص مص

.  می باشد... و 13، ص 2تفسیر کشف االسرار، ج 

.، چاپ اسوه قم385، ص 2احتجاج طبرسی، ج-153توحید شیخ صدوق، ص -153

103توحید شیخ صدوق، ص -154
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157فلسفه و عرفان

ماهیت تصوف
مهدي عمادي

آنچه مورد اختالف اصلی و اساسی بین شیعه و سنی، عارف و صوفی است مسائل مربـوط  

علی امیرالمومنین است که در عرفـان شـیعی اصـل و اسـاس     » خالفت »،»امامت«و » والیت«به 

. غیرقابل تغییر می باشد و در تصوف درست بر ضد آن مورد قبول واقع شده و می شود

آنچه جنجال اختالف را بین عارف و صوفی داغ تـر مـی کنـد    . وقتی به این نتیجه رسیدیم

است که به حضرتش اختصـاص داشـته و ائمـه اطهـار از     7المومنینمسائل مربوط به علی  امیر

. اطالق آن به خود خودداري کرده اند

اختصاص دارد، امام صادق وقتی 7که به علی»امیرالمومنین « براي نمونه همین لقب انحصاري 

و 155.بــه آن مــورد خطــاب قــرار مــی گیــرد برافروختــه مــی شــود، ابــراز نــاراحتی مــی کننــد 

آنچه پیرامون اختالف بین امت ثابت بر پیمان غدیري و عهدشکن سقیفه اي نقل کرده انـد  می بینم

1/416: تفسیر برهان273ش 1/302: تفسیر عیاشی2/127 :تفسیر جا مع155
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و لذا به قول شهرستانی بیشتر شمشیر کشی در اسالم به . تمامی به علی بن ابیطالب مربوط می شود

156.لحاظ حمایت و موقعیت و استقرار والیت با امامت در مقابل والیت بدون امامت بوده است

اللهی و ذهبی،  چشـتی و قـادري، شـاذلی و سـهروردي     ۀمالحظه کنید صوفیان نعمو حال

حسن بصري پیشرو تصوف بوده، اخالق و رفتار صوفیانه داشته، نهال تصوف در عصـرش  معتقدند،

نسبت 157»اولین حرکت براي ترویج مذهب تصوف در اسالم بوده«با همت او جوانه زده، خالصه 

. ان شیعی چه اعتقادي داشته استبه این رکن اصلی عرف

پـی بـرد   7مهمترین راهی که می توان به تشیع واعتقاد کسی نسبت به علی امیرالمـومنین 

شـناخت صـراط مسـتقیم    ودر مقام والیت با امامت شأنی به سزا و بسیار حائز اهمیت می باشـد، 

سن بصري وسائل انحـراف  قرآن می باشد که راه والیت با امامت تا سر حد قرب اهللا است و اگر ح

را به آل علی اختصـاص مـی دادنـد و    » صراط  المستقیم «قلیلی را فراهم نمی آورد، همه و همه 

ولی بعد از اینکه حسن بصري به لحاظ بعضی کـه  . امام معصوم را تنها مصداق آن معرفی می کردند

:از علی امیرالمومنین در دل داشت گفت و نوشت

در مـتن عربـی   158»راشـدین بعـد از او مـی باشـند    خدا و خلفـاء صراط مستقیم رسول« 

طبري، و صـاحباه مـن   159»الصراط المستقیم رسول اهللا و صاحباه من بعده «:تفسیرش آورده است

ملل و نحل156
77حسن بصري پیرپیران، 157
1/410: تفسیر طبري158



159فلسفه و عرفان

گفتـه اسـت ابـوبکر و    » صراط الذین انعمت علیهم «و در تفسیر 160بعده را ابوبکر و عمر شناخته

ي نه تنها دست به اختراع چنین نـا صـوابی و گنـاهی    در این صورت حسن بصر161عمر می باشند

نابخشودنی زد بلکه عده اي از کبار مفسرین اهل سنت و جماعت را به ضاللت و انحراف کشـانده  

.یه قرار دادندآنها نیز پیروي از چنین اعتقاد شخص را، پایه و اساس تفسیر این دو آ. است

!اکتفا می کرد که نکرد7ی بن ابیطالباي کاش حسن بصري به همین مقدار دشمنی با عل

ابن عساکر از محمد بن زبیر نقل کرده، هنگامی که عمر بن عبدالعزیز مـرا نـزد حسـن    «:نوشته اند

زمانی که بـه حضـور نـامبرده رسـیدم گفـتم سـینه ام از       ! بصري فرستاد تا پرسشهایی از او بنمایم

آن öر گردیده و از اختالفـی کـه مـردم دربـاره    موضوعی که ایراد خواهم کرد ناراحت و  جریحه دا

پرسش من این است که آیا به راستی رسول خدا ابـوبکر را جانشـین خـود    ! دارند بیچاره شده ام 

öحسن بصري مانند سپندي که  از روي آتش می جهد جهیده و اظهار داشت مگر درباره! قرار داد ؟

بـوبکر از همـه کـس    . جانشین خود قرار دادخالفت او شک داري به خداي یکتا رسول خدا او را 

بهتر خدا را می شناخت و پرهیزکارتر و ترسش از مرگ به اندازه اي بود که هر گاه بمیرد و بـدون  

162.»آنکه خدا او را جانشین پیغمبر قرار داده باشد برقرار گردد چه خواهد کرد

1/67: ي چاپ مکهتفسیر حسن بصر159
1/175: تفسیر محقق160
1/20: تفسیر کشف االسرار میبدي161
4/251 :و السادات مترجمروضات الجنات فی احوال العلماء162
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وده بود دشمنی خود را حسن بصري با این تایید کودتاي سقیفه و دو تفسیري که از حمد نم

عمربن عبدالعزیز داده به خوبی روشن öدقت در جوابی که به فرستاده. باعلی به سر حد کمال رساند

ابوبکر را پیامبر اکـرم بـه   : می کند نسبت به حضرت ختمی مرتبت هم تعصبی نداشته زیرا می گوید

را بهتـرین   7بـن ابیطالـب  جانشینی منصوب کرده اند و مهمتر براي معارضه با احادیثی که علی

در » ابوبکر از همه کس بهتر خدا را مـی شـناخت  «خلق اولین و آخرین معرفی می کند، می گوید 

می مدعی163.خدا را جز من و  تو نمی شناسد:فرموده اند7صورتی که پیامبر اکرم به علی

.دك را غصب نمی کرددر صورتی که اگر پرهیزکار بود ف... شود پرهیزکارتر و ترسش از مرگ

حسـن بصـري پـیش    öبراي اینکه مبادا دوباره عده اي پیدا بشوند قانون تقیه را براي تبرئـه 

حسـن  :سلیم بن قیس می فرمایـد :بکشند و موفق هم باشند به موضوع دیگري توجه داشته باشید

بـراي مـا جـایز    اگـر «بصري به ابان بن ابی عیاش که از طائفۀ بنی عبدالقیس می باشد می گوید 

باشد که براي عثمان استغفار کنیم با آن گناهان تیره و کارهاي قبیح که مرتکب شده اسـت در ایـن   

نان از ریخـتن خـون هـا    صورت براي ما جائز است براي ابوبکر و عمر هم استغفار کنیم چرا که آ

آنـان ظلـم   !! داشتندو رفتار نیک !خود را آسوده نگه داشتند و در حکومت خود عفاف نشان دادند

و خلط کردنهاي عثمان را مرتکـب نشـدند و کـار طلحـه و زبیـر را  انجـام ندادنـد کـه بیعـت را          

. نفاق و تجاهل حسن بصري در چنین مواردي باطن او را به خوبی نشان مـی دهـد  164.»شکستند

به کتاب علی فیض ازل و سحاب رحمت رجوع بشود163
598: اسرار آل محمد164



161فلسفه و عرفان

ین بزرگتـر 165اما در مورد خونریزي زمان ابوبکر و عمر، شهادت فاطمه زهرا و فرزنـدش محسـن  

عالوه آن دو نفر زمینه ساز خالفت عثمـان  . خیانت است که حسن بصري به آن اشاره اي نمی کند

و از او بدتر و زشتر حکومت معاویه بودند که خالفت را به سلطنت تبدیل کرد در معنا آنچه عثمان 

ومعاویه مرتکب شده اند مربوط به آن دو می شود که حسن بصـري مـی خواهـد جهـت اسـتغفار      

.دن براي آنها دلیل شرعی بتراشدنمو

ولی اي کاش به همین نیز براي عمر و ابوبکر اکتفا می کرد و براي آن عده اي که اقـدام بـه   

او پـس از نقـل   !مظلومه نمودند، قائل به نجـات نمـی شـد   öواذیت علی بن ابیطالب و فاطمهایذاء

بوبکر و عمر و  عثمان و طلحه وزبیر بـه  اöمن هم درباره»:روایاتی به ابان بن ابی عیاش می گوید

166.»خاطر همین روایات امید نجات سالمتی دارم 

ابوبکر وعمـر وعثمـان امیـدوار هسـتی؟    öبا همین سه روایت درباره« :گوید به او گفتمابان می

167»آري:گفت

صوفی کـه 168قدیس صوفیان را وقتی در کنار خصوصیات اخالقی و اعتقادي اولینöاین اندیشه

مقدس تصوف می شـود و آن  öابوهاشم کوفی است قرار دهیم، دفتري از عملکرد و اندیشه دو چهره

به کتاب حضرت محسن تألیف آقاي انصاري رجوع کنید165
594: محمداثر مقدس اسرار آل 166
595:همان مأخذ167
31: نفحات االنس168
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وقت به ماهیت تصوف پی برده، معلوممان میشود که تصوف کجایی است و براي چـه کسـی سـینه    

.می زند

اولی که زیـر آب  . به نظر می آید حسن بصري و ابوهاشم کوفی خدمت را به تصوف تمام کرده اند

درشـت  öتمام اعتقادات پا یه اي تشـیع را زد و دومـی هـم ماننـد رهبانـان، جامـه هـاي پشـمینه        

169می پوشید

و مانند نصاري  به حلول و اتحاد قائل بود او در ظاهر اموري و جبري و در باطن ملحـد ودهـري   

170.بود و مرادش از وضع تصوف، آن بود که دین اسالم را بر هم بزند

اسـالم بـه صـوفی    öدر دوره«فی را اولین مخترع و نخستین کسی می دانند کـه  ابوهاشم کو

چنانچه شیخ عباسعلی کیوان قزوینی صوفی نعمه اللهی گنابادي دیـروز و  171.»مشتهر گردیده است

اول کسی که زیر بار این تنگ و بدعت رفت ابوهاشم کوفی بود کـه  »:مدعی بعد از آن می نویسد

.»172صوفی راه افتادöداد تا عرادهرنجها به خود راه

4 :طبقات صوفیه تصحیح آقاي موالیی169

560: حدیقه الشیعه170
1/448 :دائره المعارف تشیع4/306: روضات الجنات21: نفحات االنس171
با کتاب رازگشا و بهین سخن با مقدمۀ آقاي محمد عباسی به چاپ رسیده است22: استوارنامه172



163فلسفه و عرفان

در سـازمان دهـی تصـوف    173اولین خانقـاه در اسـالم اسـت   öاین اولین صوفی که بنا کننده

174.کوشش ها نمود و این موفقیت به لحاظ تایید او از امویان و تائید امویان از او بود

جمـع کنـیم و اگـر    -ذارنیدو شما حوصله نمودید از نظر بگ–آنچه را دنبال کردیم öمی طلبد دامنه

.میباید نتایجی را به طور مشخص و معین ارائه دهیم به آن بپردازیم

بعـد از آمـدن اسـالم    «: عالمه جزایري پس از بررسی عمیق تصوف می نویسد:اولöنتیجه

درگروهی از مخالفین اهل بیت عصمت استعمال شده مانند حسن بصري، سـفیان ثـوري، ابوهاشـم    

175»کوفی

مـا  öایشان با طریقـه öصوفیه از مخالفان ما هستند و طریقهöهمه«می فرمایند 7اديامام ه

و اگر بر مـا ایـراد کنیـد ایـن کـالم      176»مغایرت دارد، آنان نیستند مگر نصاري و مجوس این امت

نورانی شامل حال صوفیان آن زمان می باشد به عصرهاي بعد خصوصا زمان ما که اکثـر رؤسـاي   

همین طور است که می فرمایید، لکن با قید این :عه اند ربطی پیدا نمی کند، میگوییمصوفیه ایران شی

اول مانند حسن بصري، داود طـائی، سـفیان ثـوري و معـروف بـن فیـروزان       öشرط، صوفیان طبقه

19: تاریخ تصوف دکتر غنی در اسالم1/12:  ت اقلیم رازيهف173
1/448 :دائره المعارف تشیع174

159:پژوهشی در پیدایش و تحوالت تصوف و عرفان175
2/58:سفینه البحار176
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تا شیخ صالح بربري، عبدالـه یـافعی،   ... معصوم را درك کرده اند و احمد غزالیöکه دوره177کرخی

تصـوف دوره هـاي بعـد نباشـند کـه      öکرمانی، ابونجیب سهروردي، در طومار شـجره شاه نعمت اهللا

اویسیه که اصوال نباید فرقه اي داشته باشند زیرا اویسـیان بـی سلسـله و    öهستند، امروزه در شجره

رسـوم در تصـوف را بـا آب و رنـگ     öامروزي که فرقـه و سلسـله  öتشکیالت بوده اند و این طائفه

ه اند از نجم الدین کبري تا اویس قرن افرادي حلـولی مـذهب کـه بـه تناسـخ،      جا انداخت» مکتب«

عقیده دارند و افراد مجهول الهویه که معروفیتی ندارند و اگر هم شناخته شده اند مذهب غیـر اهـل   

öو در شـجره . به این ها پرداخته ایـم 178»سلسله هاي صوفیان ایران «بیت را داشته اند و در کتاب 

شیه که منسوب به سید عبداله برزش آبادي هستند از نجم الدین کبري تا جنید بغـدادي  اغتشاöذهبیه

شعبات نعمه اللّهیۀ مونس علیشاهی و گنابادي، صفی علیشـاهی و کـوثر علیشـاهی از    öو در شجره

در این صورت . شاه  نعمت اهللا کرمانی تا جنید بغدادي همه و همه به سنی گري معروف و مشهورند

فرقه هایی که به عصر ما شیعه هستند مروج مردانی می باشند که نـه تنهـا از سـنیان بـه     می گوییم

شمار می روند، بل آنهایی را که عصر ائمه اطهار را درك کرده اند مانند حسن بصري، داود طائی یا 

د جنید بغدادي که در ایام غیبت کبري می زیسته، همه، شاگردان و استادانشان مذهبی سنی داشته ان

فرق دارد البته صوفیه در این امـر تجاهـل مـی کننـد تـا     ) ع(با معروف بن خربوذ کرخی از اصحاب امام صادق 177

.هویتی معروف بن فیروزان کرخی را با استفاده از اسم معروف بن خربوذکرخی جبران کنندبی 

با سلسله هاي یصوفیا ایران تالیف آقاي نورالدین چهاردهی فرق دارد178
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و در مقابل آراي دینی امامان شیعه، آراي فرقه هاي چهارگانه مالکی و حنفی، شافعی و حنبلـی را  

: ترویج می کرده اند و امروز مقتداي صوفیه هستند چنانکه دکتـر سـید حسـین نصـر مـی نویسـد      

نعمـه اللهـی و ذهبـی بسـتگی دارنـد و از      öآنهایی که به سلسله هاي متشکل تصوف مانند سلسله«

و لذا وقتی صوفیان 179»قتی که خیلی شبیه به طرق تصوف در عالم تسنن است پیروي می کنندطری

صوفیان صفویه که به واسطه شیخ ابراهیم زاهد گیالنی به عین الزمان گیلی کبـروي از او بـه نجـم    

الدین کبري از نیروي اعتقادي مردمی به قدرت می رسـند، تشـیع را مـذهب رسـمی ایـران اعـالم      

صوفیگري وقتی نزد ما قبول خواهـد بـود کـه    »:اسماعیل صفوي بخشنامه می نمایدمی کنند شاه

180.»توال به ائمه معصومین نمایندلعن بر اعداي امیرالمومنین نموده،

öاینکه می بینید صوفیان نعمۀ اللهی، مونس علیشـاهی و گنابـادي دو انشـعاب نعمـه اللهیـه     

وف نعمۀ اللهی بر اثر جور و جفاي صـفویه مـا بـین    همیشه در جنگ و جدل اعتراف دارند که تص

صفویه تا قاجاریه به انزوا کشیده شدند تا حدي که کسی به نام درویـش نعمـۀ اللهـی وجـود     öدوره

نداشت یعنی فرار کردند، تذکره نویسان و شرح احوال نگاران نعمۀ اللهی هر کدام براي پنهان نگـاه  

ترجمه مقاله ي نام برده7/42: نشریه اي از صوفیان گنابادي: عرفان ایران179
560: تاریخ عالم آرا180
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مان شاه اسماعیل نسبت به صوفیگري آشکار می شود مطالبی داشتن علت فرار نعمه اللهیه که با فر

.که  انصافًا تحریف این مقطع تاریخ حساس ایران است181نوشته اند

آقاي دکتر مسعود همایونی که با بی انصافی به صفویه حمالتـی نـاروا دارنـد و اصـوال بـه      

به این معنا تحلیل گرند و اثبات رسیده آن عده از مخالفان شیعه که سخن گفتن را آموخته دارند و 

بـا تهمـت   . سخنگوي، و آن گروه از ایشان که نوشتن می دانند، با صفویه که مروجان، تشیع هستند

خدا رحمت کند پیر دیـن و سیاسـت مرحـوم آیـت اهللا     . هاي ناروا همیشه به مخالفت برخاسته اند

ندارند یا مـأمور سـرکوبی   حاج شیخ حسین لنکرانی را می فرمودند مخالفان یا فهم درك تاریخ را

.شیعه هستند

آري مسعود همایونی براي فرار درویشان نعمۀ اللهی که هنوز بـه گـروه گـروه مخـالف     ... 

بعد از شاه نعمۀ اهللا جانشینان وي چون اوضـاع آشـفته ا یـران را    « : می نویسدتقسیم نشده بودند،

زادي ادیـان و افکـار  بـود مهـاجرت     د آمناسب با توسعه عرفان واقعی ندیدند به هندوستان که مه

182.»کردند 

این درست بهترین شرحی است که می توان براي سختگیري شاه اسماعیل صفوي نسبت به 

زیـرا چـون آزاد نبودنـد بـه     . صوفیانی که توالي اهلبیت را نداشـتند و لعـن نمـی کردنـد دانسـت     

تـاریخ  211-210: رهبران طریقت از میرزا محمدباقر سلطانی گنابادي64/65: جواد نوربخشپیران طریقت از 181

به بعد14: سلسله هاي طریقۀ نعمۀ اللهیه در ایران
19 :تاریخ سلسله هاي طریقه نعمۀ اللهیه در ایران182
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در . رند نـزول اجـالل کردنـد   هندوستان که چوب و سنگ  وهر چیز دیگري، شأن خدایی کردن دا

صورتی تمامی شرح احوال نگاران و صوفیان نعمۀ اللهی که ایـن مقطـع از تـاریخ را بـه نگـارش      

در مشـهد و چنـد   ) پیروان امیر سید محمد نور بخش(از سلسله نور بخشیه » :کشیده اند نوشته اند

امیرالمـومنین مـی کردنـد و    پس آن عده که لعن بر اعداء» .183نفري از ذهبیه در شیراز می زیستند

داراي توالي معصومین بودند اعالمیه حکومتی صفویه شامل حالشان می شـد در ایـران ماندنـد و    

حاال طرفداران نعمۀ اللهی براي رفـع ایـن   . آنانند به هند فرار کردندöدیگران که نعمۀ اللهیه از جمله

او کـه  یند و بنویسند عیبی نـدارد، فرقه و مؤسس آن هر چه می خواهند بگو–شیعه نبودن -ننگ

. عقل و شعور را چراغ راه زندگی ساخته می فهمد

عوام شیعه نیز سب و لعن سـه  »:عزیز ما باید بفهمد، صوفی صلح کل که می گویدöخواننده

در حکومتی که به صوفیانش جواز هدایت و ارشاد زمانی می دهـد  184»خلیفه اول را کنار بگذارند

. منان علی امیرالمومنین کنند و به توالي ائمه معصومین مشهور باشـند چگونـه اسـت   که لعن بر دش

مسلماً باید از دو راه یکی را انتخاب کند، بماند و لعن بر دشمنان علی کند، یا لعن نکند همـین کـه   

. اجازه اش می دهند از کشور خارج شود شکرگزار باشد

ین نهضت سیاسی که حکومت ایران نـوینی  ا« دکتر سید حسین نصر درباره اش می نویسید 

صوفی و از حیث مذهب و اعتقـاد شـیعی بـود و در نتیجـه     را پی ریزي کرد از حیث اصل و منشأ

65: پیران طریقت 183
137: خورشید تابنده از علی تابنده184
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تشیع را مذهب رسمی قرار داد و در عین حال از هر جهت بـه گسـترش و اشـاعه عقایـد صـوفیه      

مـرام آنهـا دو موضـوع    بعد از اینکه متوجه می شویم تشیع دین صفویه با تصـوف 185.»کمک کرد

است باید جستجو کنیم چه چیز باعث می شود که در دوران شکوفایی تصوف پیروان شـاه نعمـت   

اهللا کرمانی ایران را ترك کرده تحت حمایت حکومت هند قرار بگیرند؟ آیا غیر از این بـوده اسـت   

میـه حکـومتی صـفویه    که نعمت اهللا ولی و پیروان او مذهب تشیع نداشته و راضی نشده اند به اعال

!شرایط اقامت صوفیه در ایران تن در دهند؟öدرباره

–غیر از اتباع کبرویـه نوربخشـیه   –در چنین اوضاع حاکمی، پیروان فرقه هایی از صوفیه 

حکومتی صفویه زندگی کند بـا عـده   öچون پیشوایشان شاه نعمۀ اهللا کرمانی مائل نبود تحت اعالمیه

متی شیعی فرار را بر قرار ترجیح داد و ایادي فرقه اش در تشیع او شعار اي به لحاظ برقراري حکو

دادند و می دهند، در این صورت یکی از جهاتی که تصوف معروفیه جنیدیه تا شیخ صالح بربري با 

.هویت تسنن آمده و ناگهان طبل تشیع آن را به صدا درآورده اند

: نوشـته انـد  . مـذهب ایـران بـوده اسـت    تغییر مذهب یا به رسمیت شناختن تشیع به عنوان 

شخصی به نزد صفی علیشاه رفته و سوال کرده است شما دلیلی براي تشیع شاه نعمـت اهللا داریـد؟  

تاج دوازده ترك او سوال کننده : چیست ؟ صفی  علیشاه می گوید:سوال می کند! آري :گفته است

جواب، براي همان درویشان نعمۀ اللهیـه  یعنی این. عرضی ندارم: بدون اینکه حرفی بزند می گوید

مرحـوم محمـد   : اگر چنین باشد، اکثر مجازین و مأذونین نعمۀ اللهیـه گنابادیـه ماننـد   . خوب است

7/40عرفان ایران، 185
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راستین، محمد جواد آموزگار، فانی اصفهانی فیض علی، گنجی نیشابوري، حاج اسـماعیل بهشـتی   

ی گذاشتند و می گذارند سزاوار اسـت  که کاله شاپو م... شاهرودي، حاج محمد ابریشمی تبریزي و

بگوییم چون کالهی است که یهودیان هم مورد استفاده قرار می دهند؛ پس اینان هم از آن تبار غیر 

اسالمی هستند؟ در حقیقت به صفی علیشاه که تاج دوازده تـرك را نشـانه شـیعه بـودن مـی دانـد       

بـه شـاه نعمـت اهللا ولـی اسـت او را خـوب       می فهماند آقاي رئیس فرقه، شما که تمامی حیثیتتان 

....بشناسید و براي تشیع اش کاله درویشی او را دلیل نیاورید

بگذریم، خواستیم متذکر شده باشیم اگر امروز صوفیان نعمۀ اللهیه در تمامی شعباتش و .... 

نی نباشند که ذهبیۀ اغتشاشیه مانند رؤساء و اتباع فرقه هاي شاذلیه و چشتیه، قادریه و نقشبندیه س

مشـایخ خـود از آنـان تـرویج    öمده اند ودر حد شـجره می دانیم نیستند لکن در پی صوفیان سنی آ

بـه هـر   . و ادار می کنند، براي آنها فاتحه بخوانندبدتر از همه، شیعیان رادر فاتحه االولیاء. می کنند

یه حکـومتی صـفویه کـه بـراي     حال این به خوبی معلوم و آشکار است که صوفیان تا قبل از اعالم

برقراري تصوف شرط گذاشته است به دوستداري آل بیت عصمت شهرت نداشته اند و به بیزاري از 

و اگر بخواهیم چنـین مهمـی در تصـوف را بـه تاییـد      . دشمنان آن ذوات مقدسه بی توجه بوده اند

لیه همانهـایی کـه مقتـدایان    تاریخ و عملکرد صوفیه برسانیم، کدام دلیلی باالتر از اینکه صوفیان او

متصوفه بعد هستند و در شجره هاي فرقه هاي تصوف نامشان به چشـم مـی خـورد داراي مـذهب     

براي نمونه فقط به مذهب جنید بغدادي که اولین با ر معصوم علیشاه نایب صـدر  اهلبیت نبوده اند؟
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ان حسـین تابنـده رضـا    پس از او سـلط 186امام به ارشاد عباد پرداختöبه فرموده: مدعی می شود

از آن » در زمان امام هادي و حضرت عسکري و حضرت حجه بـن الحسـن   « : علیشاه می نویسد

188درپی ایشان سید عبدالحجه بالغی، جنید را مجاز از امام وقت می دانـد 187بزرگواران مجاز بود

189.ادر کرده اندامام زمان براي جنید اجازه ص« : سید هبه اهللا جذبی شیخ مجاز گنابادي می نویسد

از معصـومین زمـان خـود    »:و خالصه حاجی علی آقا تابنده محبوب علیشاه می نویسـید 

سپس 190»حضرت جواد و حضرت هادي و حضرت امام عسکري و موالنا حجه قائم مجاز بودند 

فردي به نام آقاي ابوالحسن پریشان زاده در دفاعیه اي که براي تجدید چاپ رازگشـا در حقیقـت   

چون آقایان گنابادیها حسـاس  –انصراف شیخ عباسعلی کیوان قزوینی منصور علی öد خاطرهتجدی

: مدعی می شود-هستند بدون داشتن لقب شاه نوشته شد

حضرت صاحب االمر براي زمان غیبت خود جنید را مأمور کردند که به نام آن حضرت و بـراي  « 

.191»آن حضرت بیعت بگیرد

2/389: ئق الحقایقطرا186
60:نابغه ي علم و عرفان26و 25: یادداشتهاي سفر به ممالک عربی187
مقامات العرفا188
327: باب والیت189
141:  خورشید تابنده190
57-56:گشایش راز191
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معروف کرخی، سري «ور علی تابنده در مقاله اي ادعا کرده اند در پی ایشان جناب دکتر ن

سري سقطی نیز ایـن اختیـار را داشـت و او جنیـد     . سقطی  را تعیین کرد و به تصویب امام رساند

بغدادي را تعیین کرد که در زمان امام دوازدهم این اختیار را داشت بعد از غیبت هم حضرت بـه او  

و البته جناب علی فرخی از اتباع فرقه ي نعمـۀ  192.»جانشین تعیین کنداجازه دادند که براي خود 

ه کوثر علیشاهی در شرح احوال پیران فرقه در مورد جنید بغـدادي چنـین ادعـایی را نکـرده     اللهی

ه مونس علیشاهی در شرح احوال پیران اشاره جواد نوربخش مدعی فرقه داري نعمۀ اللهی193.است

جناب دکتر اسداهللا خـاوري  194.نید از ناحیه امامان سه گانه نکرده استبه چنین اجازه اي براي ج

آقـاي  195از محققان ذهبی مشرب در احوال جنید اشاره اي به مجاز بودن  او از ناحیه امـام نـدارد  

گمان می بریم »:دکتر احسان اهللا استخري که از جمله ارادتمندان ذهبیه اغتشاشیه است می نویسد

.لکن اشاره اي به مجاز بودنش ندارد196»اثنی عشري براي جنید بدیهی باشدثبوت مذهب تشیع 

در جواب این ادعا که بیشتر از اتباع نعمۀ اللهی گنابادي وکوثر علیشاهی شمس العرفائی شده انـد  

: به دو جواب کوتاه می پردازیم

12-1/11: عرفان ایران192
215تا 200: داستان عشق پیران193
25تا 23: پیران طریقت194
184تا 181ار ادبی آث–ذهبیه تصوف علمی 195
114: اصول تصوف196
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تشـیع  نخست اینکه متذکر می شویم به همان مدارکی که دکتر احسـان اهللا اسـتخري بـراي   

رجوع کردیم، در هیچکدام از آنها اشاره اي به تشیع جنید نشده 197.جنید بغدادي استناد کرده است

البته معصوم علیشـاه نایـب   199بلکه همگی او را شاگرد ابی ثور و فقیه مذهبش می دانستند198بود

ل تحقیـق و  جنید از امـام زمـان را در اذهـان اهـ    öالصدر همان گونه که براي اولین بار شبهه اجازه

201حال هم وقتی متوجه می شود تلمذ او نزد سفیان ثوري معتـرض بـه امـام   200صوفیه تولید کرد

وفقیه شافعی بودن را نمی تواند منکر شود می گوید بر حسب تقیـه نـزد سـفیان ثـوري مـی رفتـه       

202.است

113،114،120 ،112 ،109: اصول تصوف197
:وفیـات االعیـان  1/98:لواقـع شـعرانی  2/235: ، صفه الصـفه 10/225:، حلیۀ االولیاء464: انساب سمعانی 198

: رساله قشـریه 80: نسنفحات اال2/28:طبقات الشافعیه الکبري2/231 :تاریخ یافعی7/241 :تاریخ بغداد1/146
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.ش چیزي دیده نشدحتی در پیران طریقت از جواد نور بخ
51: رسـالۀ قشـریه  2/23: تاریخ یـافعی 196: طبقات الصوفیه2/323 :و  فیات االعیان2/235: صفه الصفوه199

80: نفحات االنس161: کشف المحجوب
2/398:طرائق الحقایق200
به سند و مو ضوع قبال اشاره نموده  بودیم201
2/389: طرائق الحقایق202
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صدیق دیـرین پـس از   » سها « جناب منوچهر صدوقی معروف به محقق فاضل و دانشمند،

مجازیت سري و جنید از  ائمه عصر خویش علی العجاله از »:که در پاسخ این ادعا می نویسنداین

مصادیق تام و تمام خبر واحد است که محفوف به قرائن هم نیست و بلکه افزون بر آن اماراتی نیـز  

203»..... سـنت قائم است علیه آن که از آن جمله است انتظام آنان در سلسله رواة احادیـث اهـل  

.که الحق دقیق و غیرقابل پاسخ است204سپس با استدالل این ادعا را رد می کند

جنیدي که شاگرد و معتقد و ناشر تفکر سفیان ثوري است که مانع می شود مردم بـه سـوي   

و از سوي امام صادق حدیث مجهول روایت می کرد، با ائمه اهل بیت و مذاهب 205اهل بیت بروند

207از سه استاد یهودي و مجوسی و نصـرانی کسـب اطالعـات کـرده    استادش206آنان مخالف بوده

قضاوت با دیدن ایـن مـدارك   !آنهم مجاز از ناحیه امام زمان ارواحنا فداه؟! می تواند شیعه باشد ؟

.نسبت به ادعایی که رؤساي فرقه نعمه اللهی گنابادي و دیگران از صوفیه کرده اند با شماست

24: جدید تصوف ایران از انتشارات پازنگ کریمخان زنددو رساله در تاریخ203
30تا 24همان ماخذ از 204
292-1/293:اصول کافی205
36-2/38 :تنقیح المقال206
175تذکرة االولیاء207
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گريبطالن و نکوهش صوفی
شیخ حر عاملی

عباس جاللی: ترجمه

در این باب از ابطال و نکوهش نسبت صوفی گري سخن خواهیم گفت به این معنـا کـه در   

دم جـواز ایـن   مردود است و بـر عـ  » پشمینه پوش«و صوفی » پشم«آیین اسالم انتساب به صوف 

: نسبت، دوازده دلیل اقامه می شود

آن گونه که صوفی ها ادعا می کنند و بـر  » صوف «هیچ گونه دلیل شرعی بر وجوب نسبت -1

استحباب و مزیت و حتی بر جواز آن وجود ندارد، با این که از دیدگاه صوفیان، این نسبت یکی از 

ی و اساسی مخالف با اعتقادات شیعه، بـر آن  دستورات مهم دین تلقی شده و احکام و اعتقاداتی کل

منتسـب  » صوف«بنابراین چگونه روا خواهد بود که این افراد خود را به چنین نسبتی . مترتب است

!سازند و احکام و لوازمی بر آن قید کنند و بدون دلیل، مدعی وجوب آن شوند؟
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: در حجیت و اثبات این دلیل، دوازده وجه قابل یادآوري است

عقل و خرد با جزم و یقین حکم می کنند که سخن گفتن بدون دلیـل و ادعـاي بـدون    :لاو

. بینه پذیرفتنی نیست

سخن، دلیل و از مـدعی، بینـه خواسـت و    öهاجماع عقال بر این است که باید از گویند:دوم

عقـل بـر   تفاوت این مطلب با قبلی واضح و روشن، بلکه هیچ مالزمه اي بین آن دو وجود ندارد و 

.بسیاري از امور مورد اتفاق، داللت ندارد

اگـر راسـت  208قـل هـاتوا برهـانکم ان کنـتم صـادقین،     : ( خداي متعال می فرمایـد :سوم

:در جاي دیگر می فرماید) می گویید دلیل و برهان خویش را ارائه دهید

ـ 209قل فأتوا بکتاب من عنداهللا،( و دیگـر آیـاتی کـه مضـمون         . )دبگو، کتابی از پیشگاه خدا بیاوری

.آن ها درخواست حجت و دلیل از مدعی است

موضوع یاد شده از دیدگاه تصوف یکی از بزرگترین دستورهاي دینی و از برجسته :چهارم

اند سبب نجات و رهـایی از  این عمل می توترین ارکان ایمان شمرده می شود و مدعی اند که تنها،

.آتش دوزخ باشد و همه حق پویان، قائل بدان هستند

64، نحل آیه 24، آیه انبیاء، 111بقره؛ آیه 208
49قصص، آیه 209
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بنابراین اگر چنین موضوعی حقیقت داشت، قطعا و به طور عادي دلیلی بر حقانیت آن ابراز 

با تصریح به این 210»المعتبر«و دانشمندان از جمله محقق در می شد با این که جمعی از علماء

.لیل این موضوع را عدم مدلول آن در چنین صورتی دانسته استمطلب، الزمه عدم د

öبه شیعیان و عنایت فوق العاده:با توجه به مهر و عالقه نبی اکرم و ائمه معصومین:پنجم

آنان به دین، معموال غیرممکن به نظر می رسد که آن بزرگواران متعرض چنین موضوع مهمی نشده 

آداب و احکام بول و مسائل ود وانهند و به بیان مسایلی از قبیل و آن را بدون دلیل و برهان، به خ

بنابراین، از این . زناشویی و دیگر احکام جزئی بپردازند و چنین چیزي با عقل سازگار نیست

7مطلب پی می بریم که براي چنین موضوعی، دستوري از شرع نرسیده وگرنه قطعا از معصومین

.آشکار شدن چنین دلیلی وجود داشت و نه جنبه تقیه در کار بودزیرا نه مانعی از . ابراز می شد

به فرزندش محمد حنفیه نیز دلیل بر همین مدعاست آن جا که 7سخن امیرمومنان:ششم

» ! پسرم بدان)) 211و اعلم یا بنی انه لوکان اله آخر ألتتک رسله و لرأیت آثار ملکه« : اظهار داشت

ود داشت بی گمان فرستادگانش به سوي تو آمده بودند و آثـار  اگر معبودي غیر از خداي یکتا وج

.6چاپ اول، صفحۀ 210
در وصیت نامه هاي امیرمؤمنان به محمد حنیفه909نهج البالغه، فیض االسالم،ص 211
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مالحظه می کنید که این سخن داللت و اشاره بدین معنـا دارد  » 212ملک و قدرت او را دیده بودي

آشکار گردد و اخبار مربوط به آن، همه جا منتشر شود و همـین  که آثار امور بسیار با اهمیت، باید 

.ثار و اخبار، دلیل بر اصل مطلب اندیک از آسخن دلیل بر این معنا و هر 

روایات مربوط به باب امر به طلب علم و دانش و وجوب آن و عدم جـواز گفتـار و   :هفتم

. 213آگاهی، به نحو تواتر نقل شده استکردار بدون علم و

نهی از عمل به ظن و گمان،ثابت شده وگمان هرگزانسان را از حق بی نیاز:هشتم

!بنابراین چگونه در اعتقادات و دیگر احکام الهی عمل بدون دلیل جایز است؟. 214کندنمی 

آن گونه که در جاي خود ثابت شده، رجوع به اهل بیت عصمت و :نهم

بنابراین پی می بریم که انجام هیچ گونه . در تمام احکام و دستورات ؛ واجب است:طهارت

نیز از آن بزرگواران ) صوف(دال بر امر به این نسبت و روایتی. عملی بدون دلیل جایز نیست

.215نرسیده است

این فقره با عبارت فوق در نهج البالغه نیامده بلکه در وصیت امام علی ع به فرزندش امام حسن مجتبی به ایـن  212

پسرم بدان اگـر پروردگـارت شـریکی    )) واعلم یا بنی انه لوکان لربک شریک التتک رسله((عبارت وارد شده است 

.فرستادگانش به سوي تو آمده بودندداشت بی گمان 
1/30کافی از 213
))ان الظن ال یغنی من الحق شیئًا((خدا سبحان öاشاره به فرموده214
.به کافی و بحار در باب نهی از سخن گفتن بدون علم و آگاهی مراجعه شود215
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بنابراین، صوفی هـا در منتسـب   . چنان که ثابت شده، تقلید در اصول دین جایز نیست:دهم

، تحقیقا بر تقلید متکی اند که در این صـورت تقلیـد در اصـول    )صوف(ساختن خود به این نسبت 

. حث مربوط به آن به خواست خدا یادآوري خواهد شداست و چنین چیزي جایز نیست و مبا

در جاي خود ثابت شده که رجوع به راویان حدیث در روایاتی که احکام را از :یازدهم

را مردود دانسته و دالیل » صوف«همه این راویان، نسبت . 216اند واجب استنقل کرده:ائمه

.نمی داندموجود در روایاتشان، گفتار و کردار بدون دلیل را جایز

ن گونه که ثابت شده در تمام مسایلی که حکـم آنهـا مشـخص نیسـت و در آن     آ:دوازدهم

بنابراین پی می بـریم کـه در چنـین جاهـایی     . ایجاد شبهه شده، واجب است توقف و احتیاط شود

.واهللا اعلم. انجام کار بدون دلیل جایز نیست

منتسـب انـد، مفاسـد زشـت و پلیـد      که صوفی ها بـدان ) صوف(بر این نسبت زشت دینی -2

فراوانی مترتب است و بسیار بدیهی و روشن است عملی که بر آن یک مفسـده دینـی ترتـب یابـد     

شرعا، عملی قبیح و زشت به شمار آمده و ترك آن واجب است تا چه رسد به این کـه انبـوهی از   

!مفاسد بر آن مترتب گردد؟

ت که نیازي به بیان تعداد آن ها نیسـت و در فهرسـت   این گونه مفاسد فراتر از دوازده مورد اس

.یادآوري خواهند شدابواب و فصل ها بدان ها پی بردید و به خواست خدا، مشروحاً

فـارجعوا فیهـا الـی رواة    فامـا الحـوادث الواقعـه    ((حضرت صاحب االمر مهدي عج که فرموده öاشاره به فرموده216

.))در رویدادهایی که در آینده رخ خواهد داد به راویان احادیث ما رجوع کنید: احادیثنا
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و درآمدن به :به دشمنان خدا و دشمنان معصومین) پشم (نسبت یاد شده صوف در واقع،- 3

بنابراین، آیا براي کسانی که . بت داردنسشکل و شمایل آنها و  پیمودن راهشان و پیروي از آنها،

است که در امور دینی به دشمنان خدا منتسب باشند و در کردار و واز خدا بیم و پروا دارند و ر

در به خواست خدا، دالیل تحریم این موارد،از آنان پیروي و تقلید کنند؟و اندیشه،گفتار و آراء

.مباحث آینده خواهد آمد

وط بــه دیــن و آیــین الهــی بایــد از شــیوه و گفتــار و کــردار پیــامبر و ائمــه در امــور مربــ-4

پیروي نمود و آن جا که دسـتور بـه تـرك عملـی داده و یـا بـه انکـار و اعتـراض         :معصومین

و یـا یکـی از پیـروان واقعـی     :آن برخاسته اند، به آنان اقتـدا شـود، زیـرا هـیچ یـک از ائمـه      

منتسـب نبـوده انـد و دسـتور بـه چنـین عملـی        » وف صـ «آنان تا این زمـان بـه چنـین نسـبتی     

نــداده و آن را جــایز ندانســته انــد و در ایــن زمینــه نــه تنهــا اجمــاع آن بزرگــواران بلکــه اگــر  

.سخن یک  تن از آنها نیز این کار را روا دانسته بود براي ما حجت به شمار می آمد

احتجاج و بحث و مناقشه پرداختـه  پیشوایان دین با کسانی که خود را صوفی خوانده اند به -5

و آن ها را مورد نکوهش قرار داده اند و در هر زمانی، دشمنی خود را نسبت بـه ایـن قبیـل افـراد     

خواهیم پرداخت و چنان که در این جا و در باب بعدي به بیان برخی از این موارد،. ابراز داشته اند

استدالل به دلیل قبلی در موردي بود کـه راه و  زیرا. تفاوت بین این دلیل و دلیل قبلی آشکار است

ولی این استدالل . با روش و شیوه اي که این افراد دنبال می کنند متفاوت است7روش اهل بیت

.نسبت به این افراد است:به صراحت، بیانگر احتجاج و بحث و مناقشه و اعتراض ائمه
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تنها ولی و سرپرست شما 217....الذین آمنواانما ولیکم اهللا و رسوله و«: خداي متعال فرمود- 6

شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که شأن نزول »... خدا و رسول او است و آنان که ایمان آورده اند

؛ 218ادقیناتقواهللا و کونوا مع الص«: و این فرموده خدا. است7ه در حق امیرمؤمنانفاین آیه شری

فرود :بنا به نقل هر دو فرقه در مورد اهل بیت» ه باشید از خدا پروا کنید و با راستگویان همرا

از آیین پدرتان ابراهیم ؛» 219ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمینۀمل«: آمده است و آن جا که فرمود

و ال تموّتن اال و انتم « پیروي کنید، خداوند شما را در کتاب هاي پیشین و در قرآن مسلمان نامید

و از ،»221و یّتبع غیر سبیل المؤمنین»ایان عمر باید ایمان خویش را حفظ کنیدو تا پ،»220مسلمون

، محرم رازي جز خوشتن »222من دونکمۀًوا بطانذخال تتّ«راهی غیر از مؤمنان پیروي نماید 

غیر از خدا و ؛» 223ۀوا من دون اهللا و ال رسوله و ال المؤمنین و لیجذختّیلم و »انتخاب نکنید

55/ مائده 217
119/ توبه 218
78/ حج 219
102/ آل عمران 220
115/ نساء 221
118/ آل عمران 222
16/ توبه 223
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و موارد دیگر، همه در » و آنان که ایمان آورده اند، کسی را محرم اسرار خود بر نگیریدرسولش 

. 224وارد شده است6شأن اهل بیت نبی اکرم

نخسـت کـه والیـت و رهبـري را     öشـریفه öبه هر ترتیب، از این آیات مبارکات به ویژه آیه

کتاب و سنت به کمک روایـات  منحصر در خدا و رسول و مومنان دانسته و نیز از موارد دیگري از

. جایز نیست:آیین الهی منتسب بودن به غیر اهل بیتچنین بر می آید که در دین و یاد شده،

آن، اتفـاق نظـر دارنـد    و پرهیـز از  » صـوفی « :همه شیعیان دوازده امـامی بـر تـرك نسـبت    -7

آیـد،  دسـت مـی  و آن گونه که از تحقیق و بررسـی کتـب روایـی و رجـال و اخبـار سـماعی بـه       

ــه ــلک   :از عصــر ائم ــیعیان در س ــک از ش ــیچ ی ــاکنون، ه ــد از آن دوران ت ــوفی«و بع -ص

هـر کجـا از تصـوف و صـوفیان     :اند، بلکه در کتـب شـیعه و سـخنان ائمـه    قرار نداشته»گري

نـان بـوده اسـت و علمـاي شـیعه در رد صـوفیان کتـب        یاد شده همـراه بـا مـذمت و نکـوهش آ    

225.اندبرخی از آنها را در فهرست کتب شیعه یادآور شدهمتعددي نوشته اند که 

.مراجعه شود6تا،ج 399/.2به احقاق الحق 224
)قدس سره(ه، از محقق قمیرد بر صوفی-2251

))الوافیه((مولی عبداهللا تونی صاحب ] خ[رد بر صوفیه، از موال احمد بن محمودتونی -2

رد بر صوفیه، از مولی اسماعیل بن محمد حسین مازندرانی مشهور به خواجویی-3

رد بر صوفیه، از سید اعظم علی ،بنکوري-4

کـه برخـی معاصـرین وي آن را اسـتخراج    )) مقدس اردبیلـی ((öۀ الشیعهرد بر صوفیه، برگزیده اي از کتاب حدیق-5

.کرده اند
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در مـورد گروهـی از   » تصـوف «نـام  :برخی از پژوهندگان و بزرگان معاصر ما اظهار داشته اند

کاربرد داشته و پـس از آنهـا بـر جمعـی از ملحـدان و      حکما که از راه راست منحرف شده بودند،

.رد بر صوفیه، از برخی سران سپاه دوران فتحعلی شاه-6

دانشمند فاضل سید مهدي حسـینی  öآن در کتابخانهöرد بر صوفیه، از محمد رفیع تبریزي به زبان فارسی که نسخه-7

.الجوردي وجود دارد

وفیه، از امیر محمد تقی کشمیريرد بر ص-8

رد بر صوفیه، از مولی حسن بن محمد علی یزدي -9

رد بر صوفیه، از سید دلدار علی، از سید بحرالعلوم-10

رد بر صوفیه، از حاج محمد رضی قزوینی-11

رد بر صوفیه، از مولی محمد طاهر بن حسین شیرازي نجفی قمی-12

علی بن میرزا فضل اهللا مازندرانیرد بر صوفیه، از شیخ -13

رد بر صوفیه، از سید محمد علی بن محمد مومن طباطبایی-14

رد بر صوفیه، از سید فاضل ابن سید قاضی هاشمی، به زبان فارسی-15

رد بر صوفیه، از شیخ محمد بن عبد علی قطیفی-16

سیرد بر صوفیه، از مولی مطهر بن محمد مقدادي به زبان فار-17

و دیگر کتب چاپی و خطی)) وفایی((رد بر صوفیه، از مولی فتح اهللا متخلص به -18
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و نظایر آنهـا  227و سفیان ثوري226مانند حسن بصري6رمخاندان پیامبر اکدینان و مخالفین بی

228.اطالق شده است

قرار :پس از افراد یاد شده بر رهروان آنان نظیر غزالی که در رأس دشمنان اهل بیت

و پس از آن بزرگواران تا کنون واژه : داشت اطالق می شد و هیچ یک از شیعیان در زمان ائمه

نها برخی از شیعیان با مطالعه کتب صوفیان، در آن ها به مطالبی را به کار نبرده اند، ت)) تصوف((

برخورده اند که مغایرت چندانی با احکام و دستورات دینی نداشته و به همین دلیل به مطالعه دیگر 

. کتب نپرداخته اند

زمـانی کـه عمـربن    . هجري درگذشت110هجري متولد و در سال 21ابوسعید حسن بن یسار بصري در سال 226

نهاده شـده ،  اینک مسئولیت زمامداري به عهده من: عبدالعزیز به خالفت رسید ، طی نامه اي به حسن بصري نوشت

: یارانی براي من باش که مرا در این امر خطیر یاري رسانند حسن بصري در پاسخ وي نوشتöاز این رو ، در اندیشه

.دنیا طلبان را که تو دوست نداري و عالقه مندان به آخرت عالقه اي به تو ندارند ، بنابراین از خدا کمک بخواه 

هـ متولد و در 97ثور بن عبدمناة تیره اي از مضر می باشد که در سال öقبیلهابوعبداهللا سفیان بن سروق ثوري از227

.هجري از دنیا رفت و کتاب هاي جامع کبیر و صغیر از اوست161سال 
هجـري متولـد و در   450ابوحامد ، محمدبن محمدبن محمدبن محمدبن محمدبن غزالی طوسی شافعی در سال 228

) اسـرار الملکـوت  (و ) اسرار الحروف والکلمات( ، ) نوار االلهیه باالیات المتلوهاسراراال:(درگذشت و کتب505سال 

.اثر اوست و داراي تألیفات دیگري نیز هست 
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سرانجام برخی از شیعیان به طور کلی به راه و رسم آنان درآمده و عمل برخی از افرادي 

یوه آنان درآمدند براي دیگران سند تلقی شد و بدان جا منتهی شد که غنا و موسیقی و که به ش

رقص و دست افشانی، از دیدگاه آنان برترین عبادات به شمار آمد و به اعتقاد اینان، دشمنان اهل 

بیت و بی دینان و ملحدان، افرادي بر حق اند و بدین ترتیب، دست از احکام دین شستند و راه و 

م صوفی گري را براي توده ناآگاه، شیوه اي پسندیده جلوه دادند و در این راستا دو مسأله به رس

یکی برداشتن رنج و زحمت فراگیري علوم دینی و بیشتر تکالیف الهی از خود، تا : آنان کمک کرد

ر اکتفا نموده و به هیچ یک از امو) چله نشینی (آنجا که به چهل روز نشستن تنها در یک مکان 

. دین احساس نیاز نمی کنند

دیگري تمایل به لذت جویی حتی نگاه کردن به چهره پسربچه هاي زیبا و لذت جویی از آن، به 

.آنها کمک کرد

بدین سان، افراد یاد شده در تحمل ریاضت هایی که در شرع مقدس ما از آن نهی گردیده، 

صیقلی یابد و اي کاش می دانستم خویشتن را به زحمت و مشقت وا می دارند تا ذهنشان جال و

اگر واقعاً چنین چیزي براي آنان حاصل می شود چه تفاوتی بین مؤمن و کافر وجود دارد؟ زیرا 

کفار هند و دیگر جاها نیز همان گونه که صوفیان مدعی اند، بلکه به مراتب برتر از آنها، به 

هایی فراتر از آنچه صوفیان مدعی اند، پیشگویی می پردازند و از تسخیرکنندگان و شعبده بازان کار

ولی . به ظهور می رسد و از اهل کشف و کرامات اموري غیر از این ریاضت ها ظاهر می شود

.انسان هاي باتقوا و پرواپیشه، هیچ گاه مدعی چنین اموري نشده اند
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. نش نبوداز آن پس، کار بدان جا منتهی شد که گرایش تصوف مشروط به بهره مندي از علم و دا

بلکه به مجرد تغییر لباس معمول میان مردم و ظاهرآرایی به این کار، عملی می شد و باطن را یا 

و . عاري از علم و دانش رها می کردند و یا مدعی بودند بخشی از علم خدا را با خود دارند

نهند، از کسانی که از طریق آیین مقدس اسالم در وادي زهد و پارسایی و صالح و وارستگی گام

زیرا هرگاه از چنین شخصی پرسشی شود در پاسخ . دیدگاه صوفیان افرادي منفور تلقی می شوند

چنین و چنان فرمود، در صورتی که خود آقایان مدعی شده و 6رسول خدا: می گوید

6خداوند بدون واسطه چنین و چنان فرمود و چه بسا اظهار دارند که رسول خدا: میگویند

فرمود و نیز مدعی اند آن حضرت چهره به چهره با آنان سخن می گوید با این که چنین و چنان 

.فاصله است6زمانی بیش از هزار سال میان آنان و رسول خدا

یا علی أنا و ((:فرمود6به نقل جمعی از دانشمندان در کتب مورد اعتماد، رسول خدا- 8

229ه لعنۀ اهللا؛هذه االمۀ فمن انتهی الی غیر موالیه فعلیأنت مولیا

هرکس به غیر موال و سرپرست خود انتساب و . من و تو موال و سرپرست این امتیم! اي علی 

))گرایش داشته باشد، لعنت خدا بر او باد 

بزرگ محدثان در ) ره(از جمله روایاتی که در این زمینه وارد شده روایتی است که شیخ صدوق

کلینی نیز . کرده و همین روایت در این زمینه بسنده استنقل )) من ال یحضره الفقیه((آغاز کتاب 

.آورده است)) دیات((روایت یاد شده را در کتاب 

.نقل کرده است 205ص  42، عالمه مجلسی نیز آن را در بحار ج 175ص 7کافی ج 229



187فلسفه و عرفان

همان گونه که مالحظه می کنید این حدیث شریف به صراحت منتسب شدن هیچ یک از 

آحاد امت را به غیر موال و سرپرست خویش، جایز نمی داند و کسانی را که به دار و دسته اي غیر 

.و دیگران دانسته است6از موالي خویش انتساب داشته باشند، سزاوار لعنت نبی اکرم

öکه دشمنان خدا و رسول و ائمه)) صوفی((و )) تصوف((بنابراین، چگونه انتساب دینی به 

بوده اند، جایز است؟ بلکه آن گونه که ازاین حدیث و دیگر ادله برمی آید، اگر این :معصومین

)) صوفی((نداشتند، انتسابشان به :هیچ موردي دشمنی و مخالفتی نیز با اهل بیتافراد حتی در 

.جایز نبود)) صوفی گري((و 

در کتاب کشکول از رسول ) شیخ بهایی(دانشمند جلیل القدر شیخ بهاءالدین محمد عاملی - 9

ۀ لیسوا یحتی یخرج قوم من امتّی اسمهم صوفال تقوم الساعۀ : ((روایت کرده که فرمود6خدا

م یهود اممن الکّفار، و هم اهل الّنار ؛ رستخیز به پا نمی شود تا آن گاه که هم اضلّ... تیمنّی و انه

از امتم پدیدار شوند که از هوادارن و پیروان من نیستند، اینان یهود امت )) صوفی((دسته اي به نام 

)).وزخ اندآنان گمراه تر از کفار بوده و اهل د... مرا تشکیل می دهند

من، اگـر کسـی در روایـاتی کـه پـیش از ایـن و بعـدًا بـه صـراحت وارد شـده           öبه عقیده

بنگرد، پـی خواهـد بـرد کـه در بسـیاري از احکـام و دسـتورات دینـی تـا ایـن پایـه تصـریح و             

:زیـرا ائمـه  . مبالغه وارد نشـده و آن را اقتضـاي حکمـت شـرع مقـدس اسـالم بایـد دانسـت        

ه ایـن فتنـه بـراي برخـی از شـیعیان ناآگـاه، از بزرگتـرین فتنـه هـاي          به خوبی مـی دانسـتند کـ   

ــی مــی شــود  ــرین شــبهات، تلّق ــین  . دینــی و قــوي ت ــرا صــوفیان از دوران گذشــته، هــم چن زی
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متـأخرین آنهـا، همـواره بـا تظـاهر بــه زهـد و پارسـایی و ورع و تقـوا و عبـادت، مـردم را بــه           

ایـن قبیـل امـور از برتـرین علـل و اسـباب       گمراهی کشانده و فریب می دادنـد تـا تصـور کننـد     

در همـین اثنـا بـدعت هـایی نظیـر حلـول و اتحـاد و دیگـر مـواردي کـه           . سعادت آدمی اسـت 

آنـان را از دیــن استوارشــان بیــرون کنــد و از راه راســت منحــرف ســازد، برایشــان زیبــا جلــوه  

دیگـري را  می دادند به گونه اي که موجـب شـد شـیعیان بـه دو دسـته تقسـیم شـوند و هریـک         

گمـراه بشــمرند در صــورتی کــه پیــروان هــر دســته بــا ســران هــر دو گــروه معاشــرت دارنــد و  

. دیگـر را بـه طـور کلـی از دیـن خـارج مـی داننـد        öسخن هر یک از آنان را می پذیرند و دسـته 

!از شرّ چنین مصیبتی به خدا پناه می بریم

در ) مقدس اردبیلی(اردبیلی فاضل کامل و دانشمند عامل استاد بزرگ مان مال احمد -10

محمد بن محمد بن نعمان، از ) اعلی اهللا مقامه(شیخ مفید : آورده است که230))حدیقۀ الشیعه((کتاب 

الصوفیۀ : ((روایت کرده که فرمود7محمد بن حسین بن ابوالخطاب حدیثی طوالنی از امام هادي

صوفیان، همه ))ي او مجوس هذه االمۀ؛وطریقتهم مغایرة لطریقتنا و إن هم إال نصارکلّهم مخالفونا

اینان، نصارا و یا مجوسیان این امت به شمار . ماستöمخالف ما و راه و رسم آنان متفاوت با شیوه

.می آیند

به اعتقاد من، از این روایت به روشنی پیداست که پیروي از صوفیه و انتساب به طریقت و مسلک 

.آنان، به هیچ وجه جایز نیست

هـ1265، چاپ سال 250ص 230
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نقل کرده که 7به إسناد خود از اما رضا231تی را مقدس اردبیلی در کتاب یاد شدهروای-11

و اما من سمی نفسه صوفیَاً 232ال یقول بالتصوف احد اال لخدعۀ او ضاللۀ او حماقۀ: ((فرمود

؛ هرکس قائل به تصوف باشد  یا براي فریبکاري و یا در جهت به گمراهی ))فال إثم علیه233للتقیه

یگران و یا حماقت است، ولی کسی که به جهت تقیه خود را صوفی بنامد، گناهی مرتکب کشاندن د

.نشده است

و عالمته یکتفی بمجرد : ((دیگري آورده و در آن افزوده است234همین روایت را به إسناد

التسمیۀ وال یقول بشییء من عقائد هم الباطلۀ؛ نشان و عالمت کسی که به جهت تقیه خود را 

می نامد این است که به صرف نامگذاري اکتفا کند و قائل به هیچ یک از اعتقادات فاسد صوفی 

.))آنان نباشد

در غیر مورد تقیه، )) به تصوف((به نظر من در این حدیث به تحریم و عدم جواز وابستگی 

فرادي تصریح شده است و روایت نیز قابل تأویل نیست و با عنایت به نهی آغاز و پایان حدیث، ا

بنامند گناهکار می داند و آیا گناه، جز بر انجام کار  )) صوفی((را که در غیر مورد تقیه خویش را 

حرام مترتّب می شود؟

.251همان 231
.او ضاللته او حماقته آمده است لخدعته: در بعضی نسخه ها232
.لتقّیۀ وارد شده است : در برخی نسخه ها233
.251ص 234
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بنابراین، روایت یاد شده به روشنی داللت دارد که صوفیان مخالف حق اند و اگر چنین نبود، بیان 

.تقیه در روایت معنا نداشت

وضع شده در ) پشم(اصل و ریشه به جهت انتساب به صوف در)) تصوف((نسبت -12

.صورتی که پوشیدن لباس پشمینه در آیین اسالم نکوهیده است

ال یلبس الصوف و الشعر : ((نقل کرده اند که فرموده اند:و دیگران از ائمه معصومین) ره(کلینی

235اّال من علّۀ؛

نیز از )). هت مداواي بیماري، جایز نیست پوشیدن لباسی که از پشم و یا مو تهیه شده، جز به ج

خیر ثیابکم القطن اال بیض فلیلبسه أحیاؤکم و کفنّوا فیه : ((روایت شده که فرموده اند:ائمه

236موتاکم ؛

چرا که . بهترین لباس هاي شما، پارچه هاي سفیدي اند که از پنبه تهیه شده باشند

)).در آن کفن می کنید زندگانتان آن را به تن می کنند و مردگانتان را 

بدین سان، از روایت فوق چنین برداشت می شود که لباس پشمی، عنوان بهترین لباس را دارا 

بنابراین، . و یا از اولویتی برخوردار نیست237از این رو، پوشیدن آن نکوهیده و مکروه است. نیست

ی مترتّب است، در و یا انتساب به پشم و لباس پشم) پوشیدن(مفاسدي که بر همراه داشتن 

.449، ص 6کافی ج 235
107ص1مستدرك ج 236
.مراجعه شود )) احکام مالبس و باب کراهت پوشیدن لباس پشمی و مویی (( 2و 1به کتاب وسائل حدیث 237
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پس چگونه جایز است به چیزي که از دیدگاه شرع . نکوهش و شوم بودن آن کفایت می کند

مقدس نکوهیده و مذموم است، انتساب و به فضیلت و برتري آن اعتقاد و باور داشت؟ آیا چنین 

!عملی مخالف با شرع و تغییر و تبدیل احکام دین وآیین الهی نیست؟

، این است که صوفیان، زهد و پارسایی را تنها در پوشیدن و ظاهر شگفت آورتر از آن

پشمینه می دانند و آن را شعار خود قرار می دهند و با نقل روایتی از پیامبر öخرقهساختن 

که در آن آمده است حضرت لباس پشمینه پوشید و یا همواره لباس پشمینه به تن6اکرم

در صورتی که اگر چنین چیزي فرضاً ثابت شود . می آینددر مقام توجیه این عمل بر238.می کرد

و اگر رسول . داللتی بر جواز این نسبت ندارد تا چه رسد به رجحان و برتري و وجوب آن

همواره چنین لباسی می پوشید بدان لباس منتسب می گشت و به پوشیدن آن فرمان6اکرم

شتر لباس هاي مباح را به اقتضاي حال بی: می داد و تردیدي نیست که پیامبر و ائمه معصومین

پوشیده اند و هدف آنان از این کار، بیان جواز و تصریح به عدم تحریم پوشیدن این قبیل لباس ها 

.زیرا بیان عملی به مراتب برتر از سخن و گفتار است. بوده است

دو نوع لباس غالباً با پوشیدن اینگونه لباس ها خواسته اند بین پوشیدن این:پیامبر و ائمه

بنابراین، در مباح بودن لباس هاي یاد شده هیچ گونه سخنی نیست بلکه سخن در . را جمع کنند

. رجحان و انتساب ویژه به این گونه لباس هاست

.مراجعه شود 2و 1کردن بر کودکان حدیث باب استحباب سالم)) کتاب العشره((به وسائل 238
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طریقی جز راه شریعت نیست

مرحوم آقاي عالمه

))علیهم السالم(مداح اهل بیت (

و آن یک نفس از براي یک هم نفس استهـش باش که عمر آدمـی یک نفس است

که عمـر، آن یک نفـس استمعلــوم شودگــریه نفســی به هــم نفــــس بنشینـی

لطفی به بنده فرمودند که مسیر زندگی من عوض شد، ولی مقـدمات  7حضرت امام رضا

در آن زمان به بعضی از فرقه ها گرایش پیـدا کـرده بـودم و    . آن امر را نمی خواهم زیاد شرح دهم

.لطف آن حضرت ظاهر شد و نجاتم داد
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آن سـال، جلسـه اي تشـکیل    . شـرف شـدیم  چند نفر دوستی داشـتم کـه بـا هـم بـه مشـهد م      

دادیم به نـام جلسـه ي زائـرین و مرحـوم آیـت اهللا حـاج شـیخ ابوالفضـل قمـی، در آن جلسـه،           

بزرگـان اهـل منبـر،    قـبًال در تهـران، بـا یکـی از    . زیارت امـین اهللا را شـرح و تفسـیر مـی کـرد     

öهبـردم مـذاکر  مرحوم مغفور حاج سلطان الـواعظین شـیرازي کـه همیشـه از منبـر او فـیض مـی       

در اثـر گرایشـی کـه بـه     –مـن  . فرقه هایی که در دیـن پدیـد آمـده، شـده بـود     öهمختصري دربار

همچنـین مـرد   . عرضـه داشـتم کـه میـان آنهـا اهـل کرامـت هـم هسـت         -آنها پیـدا کـرده بـودم   

دیگري به نـام مرحـوم مغفـور سـالله السـادات حـاج سـید حسـین شـاهنگیان نیـز در           بزرگوار

.ود که به خاطر مساله اي، از هم کدورت داشتیممشهد با ما ب

به 7در صحن حضرت رضا. شب جمعه اي بود و ما به اتفاق دو نفر از رفقا به حرم رفتیم

با دعوت ایشان به گنبد سبز . دراویش، حاج مطهر علی شاه، برخورد کردیمöیکی از اقطاب سلسله

آنجا توضیح المسائل مرحوم آقاي بروجردي شیخی در . با سالم و صلوات ما را وارد کردند. رفتیم

را شرح می داد و عجب این که یکی از نمایندگان قطب مرحوم درویش محمد علی خواجه 

: کرداباصلت، شروع به خواندن این شعر

دـخود نمی داند ره حق را عداوت می کنعرفان رفاقت می کندآن ریا کاري که با

ت می کندـمایـی را او حـی شرع نبـمفتم از وفاآن که دائحاجی مطهر،ما،پیر
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سپس درویـش . خیر: دراویش شده اید؟ پاسخ دادیمöآیا شما وارد سلسله: بعد سؤال کردند

باز کـرد و بـه سـر    -بود7که عالمت عزاي امام حسین–سیاه روي سر خود را öایستاد و رشته

توبه را به قـدري عـالی خوانـد کـه مـرا      öو صیغهبعد نشاند . دوست سید ما و به گردن من انداخت

بعـد  . اسمی از اسامی دراویش بر من گذاردند و با رفقایم، وارد سلسله شدیموقتآن. منقلب کرد

آن شب صدها بیت در فضیلت موال امیرالمومنین و در توسل به حضرت علی . بخوان! فالنی: گفتند

تا چشـم مـن بـه گنبـد     . حرم سرازیر شدیمبعد از مرخصی از مجلس، به سوي . خواندم7اصغر

افتاد، مثل کسی که تا صبح خالف شـرع انجـام داده، پاهـایم لغزیـد و بـه زمـین       7حضرت رضا

آن . رفقایم را قسم دادم که قضیه را به کسی نگویند تا آن شب با حضرتش در میان بگذارم. خوردم

رض کـردم کـه راهـی را    را خواندم و به حضـرتش عـ  7شب را همان نماز حضرت سیدالشهداء 

صـبح کـه از حـرم    . راه یا منع راه را به من مرحمت بفرمایندöشروع کرده ام و خواهش کردم ادامه

شما در مشهد بـا  : ایشان سؤال کرد. بیرون آمدم، وارد صحن شدم و به مرحوم شاهنگیان برخوردم

دیشب حاج سلطان را :چه طور مگر؟ زمین را سجده کرد و گفت:درویشی سر و کار داشتید؟ گفتم

بعد هر دو دویدیم تا کنـار  . باید او را نجات دهیم. ما را بردندöعالمه! شاهنگیان: گفت. خواب دیدم

. ایـن در را هـم بشـکن   :گفت. بعد به دري دیگر رسیدیم. در را بشکن: گفت. در یک قلعه رسیدیم

شخصـی بـر آن نشسـته و    دیدیم پوست تختی روي زمین اسـت و  . درها را شکستیم و وارد شدیم

. و شما سه نفر بودید که یکی از شـما سـید بـود   ،مردي ایستاده که زنجیر سیاهی بر گردن اوست
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من آن مرد نشسته را می گیرم و تو آن مرد ایستاده را بگیر و : حاج سلطان در خواب به من گفت

.بیدار شدمما را از چنگ اینها نجات بده ما شما را نجات دادیم که از خوابöعالمه

مرحـوم شـیخ ذبـیح اهللا    » شتباه در کج روي اصحاب خانقاهکشف اال«این واقعه در کتاب 

آري، هر مکانی کـه در مقابـل مسـجد و حسـینیه سـاخته شـود و       . محالتی نیز نوشته شده است

مطالبی غیر از تعلیم و تربیت اسالمی، در آن باشد و هر کسی را که در مقابل امام معصوم قـرار  

.باید به اهل خبره رجوع کرد و آخرت خود را به باد نداد. ند، خالف راه صواب استده



197فلسفه و عرفان

نظرها و اعترافها

فالطوريپروفسور -1

امام خمینی-2

علّامه مجلسی-3

علّامه طباطبایی-4

مصباح یزدي-5

علّامه خویی-6

مولوي-7

صفی علیشاه-8

صافی اصفهانی-9
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پروفسور عبدالجواد فالطوري
ــن  ــر ای ــر     خط ــی را ب ــد دین ــا عقای ــر م ــه اگ ــت ک اس

ـ  هـا فــرو  بنـا کنـیم، وقتــی کـه ایـن پایــه    ] فلســفهي[هـا هپای

. شودریخت عقاید ما نیز سست می

ــم     ــزي ه ــیچ چی ــدن ه ــؤمن ش ــراي م ــه  ب ــون آنچ چ

ـه مــی    ــت و آن ایــن    خــود قــرآن توجـ ــد نیس ــد، مفی ده

. است که با اعجاب در صنع الهی بنگرید

ــتر   ــرآن کـــریم بیشـ ــیه قـ ــن توصـ ــاد ایـ کشـــش ایجـ

. کند به سوي خدامی

به ،اید، نه نفعرا عرضه کنید به اسالم ضرر رساندهماآلن شما با کالم اسالمی اگر بخواهید اسال

. ها عقیده ندارندخصوص براي کسانی که به این پایه

کند، آن وقت شما هاست که کسی عقاید ارسطو را به عنوان حقیقت تلقی نمیسال

عقیده کلی من این است که خلط دین و . یقتش را هم به عالم عرضه کنیدخواهید حقمی

دین را از دین بودنش انداخته و فلسفه را از . فلسفه، نه به نفع فلسفه و نه به نفع دین بوده است

.اشتحرك و پویایی

100،صفحه ي 8ادق نورالص
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) :ره(امام خمینی
بطوریکه منحرف،کسانی که شایستگی براي خواندن فلسفه دارند

می شود فلسفه منحرف کننده است و کسی که معلوم [.نشوند،کمند

می خواهد فلسفه بخواند باید عقاید محکم و استوار دینی داشته باشد 

.]تا فلسفه او را به انحراف نکشاند

388صفحه زندگانی آیت اهللا بروجردي،تألیف علی دوانی، 

):اعلی اهللا مقامه الشریف(عالمه مجلسی

هاي فالسفه در بین مسلمین از این جنایت بر دین اسالم و شهرت و نشر دادن کتاب

ها به آن. انددشمن بوده:که با ائمه معصومین] یعنی بنی العباس[هاي خلفاي جور بوده بدعت

ن رواج دادند که مردم را از ائمه ها را بین مسلمیاین منظور مطالب فالسفه و کتب آن

مشغول یعنی مردم را[.و از شریعت روشن اسالم منصرف و رو گردان سازند:معصومین

روي نیاورند و سرگرم افکار پریشان :فالسفه نمایند تا به علوم آل محمد مطالب پیچ در پیچ 

].فالسفه گردند

العجم ذکر کرده که چون مأمون و بر همین مطلب داللت دارد آنچه صفدي در شرح المیه 

ها طلب کرد از آن) احتماالً پادشاه قبرس بوده ( عباسی با بعضی از پادشاهان نصاري صلح کرد 
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وده و اي جمع بها در خانهکه مخزن و کتابخانه کتب یونان را در اختیار او بگذارند ـ و آن کتاب

د را که صاحب رأي نیکو پس پادشاه دوستان خصوصی خوهیچ کس از آن خبري نداشت ـ 

ها رأي دادند که آن کتب را در اختیار دانست جمع کرد و با ایشان مشورت نمود، تمامی آنمی

چون [ها که گفت این کتب را نزد ایشان بفرست مأمون نگذارد و نزد او نفرستد مگر یک نفر از آن

داخل هیچ دولت ) فلسفهیعنی (زیرا این علوم ] شودها تمام میاین کار به ضرر و شکست آن

ها ایجاد کرده ها را به فساد کشانیده و اختالف در بین علماء آنشرعیه نشده مگر آن که آن

239.است

: علّامه طباطبایی
نظر به این که از آن :حکومت هاي معاصر با أئمه هدي

حضرات دور بودند از هر جریان و از هر راه ممکن، براي کوبیدن 

شتن مردم از مراجعه به ایشان و و باز دا:آن حضرات

بهره مندي از علومشان استفاده می کردند، می توان گفت که 

بوده :ترجمه الهیات به منظور بستن در خانه ي أهل بیت

.است

.، آخر باب معادن و جمادات197، ص57بحار، ج-239
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در این برهه از زمان، علوم أوائل، یعنی منطق و ریاضیات و طبیعیات و الهیات و طب و حکمت عملی 

مقداري در زمان بنی امیه ترجمه گشت و سپس در زمان بنی عباس تکمیل جمه شد،به زبان عربی تر

240...شده و صدها کتاب از یونانی و رومی و هندي و ایرانی و سریانی به زبان عربی در آمد

: مصباح یزدي آیت اهللا

دستگاه هاي ستمگر بنی امیه و بنی عباس که بناحق مسند 

ه بودند به شدت احساس نیاز به حکومت اسالمی را اشغال کرد

پایگاهی مردمی در میان مسلمانان می کردند و در حالی که أهل 

یعنی همان اولیاي بحق مردم، معدن علم و:بیت پیامبر

خزانه دار وحی الهی بودند، دستگاه هاي حاکم براي جلب افراد 

. وسیله اي جز تهدید و تطمیع در اختیار نداشتند

رو کوشیدند تا با تشویق دانشمندان و جمع آوري صاحب نظران به دستگاه خویش رونقی از این 

.بخشند و با استفاده از علوم یونانیان و رومیان و ایرانیان در برابر پیشوایان أهل بیت دکانی بگشایند

öمختلف فلسفی و انواع دانشها و فنون با انگیزه هاي گوناگون و بوسیلهافکاربدین ترتیب 

241.دوست و دشمن وارد محیط اسالمی گردید

279/ 5تفسیر المیزان جلد -240

33/ 1آموزش فلسفه ، محمد تقی مصباح یزدي -241
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عالمه ي خوئی
:می گوید6/225در شرح نهج البالغه 

از احمد غزالی و محی الدین و عبدالرزاق کاشانی و عبداهللا شبستري نقل کرده که اینها معتقدنـد  

شیطان سلطان العارفین است و اخالص و توحیدي که داشت باعث شـد کـه بـراي غیـر خـدا      :که

.نکندسجده 

:در مناقب شیطان که سجده به آدم را ترك کرد می گویدمولوي

ودـق خیزد نه از جهـد از عشـترك سجده از حسد گیرم که بود                آن حس

ینـري هم نشـت غیـود با دوسـه شـد از دوستی خیزد چنین               کـر حسـه

ات اوــم مــات اویـم مــات اویــمذات او             ـم لـی چشـم مـال هـدر ب

صفی علیشاه
:در زبدةاالسرار، سنی و جبري بودن مولوي را تأیید می کند و می گوید

مولوي سنی جبري بوده است       حرفهایش جمله جبر آلوده است 

نظري بر حکم کتب ضالل در متون فقهی

تألیف علی صافی اصفهانی16/ ص
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هآیت اهللا حاج شیخ حسن صافی اصفهانی قدس سرّ
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با خوانندگان نورالصادق

شیرازيالعظمی سید محمد باقرآیت اهللا- 1

سبحانیالعظمی حاج شیخ جعفرآیت اهللا- 2

دکتر عصام العماد- 3

مدرسی  مسیح - 4
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حضرت آیت اهللا العظمی مرجع عالیقدر 
)مدظلّه(حاج سید محمد باقر شیرازي 

)مشهد مقدس(

7ادقمجله وزین دینی و علمی نورالصاست و نوري است از انوار حضرت اییدر حقیقت اسم بامسم

. امام صادق علیه الصالة و السالم

رافاتی که در شکی نیست آن که به مقدار امکان باید عقاید و معارف دین را بیان کرد و خ

طول زمان و این زمان مانند خوره و جذام به پیکر اسالم وارد کرده و می کنند را با دلیل و بیان 

.روشن واضح نمایند

و بحمداهللا مجله وزین علمی و دینی نورالصادق به نیکوترین وجه این معنی را متصدي و موفق 

.گردیده است

زمحترم آن به سبب صفایی است که اسرپرستو یک سبب توفیق متصدیان آن خاصه 

امید .می باشد) با به اقتدي عدي فی الکرم و من یشا به ابه فما ظلم ( والد ماجد خود به مفاد 

.اهللا روز به روز بر تأییدات ایشان و استفاده از مجله مذکور افزوده گرددءاست ان شا
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مرجع عالیقدر حضرت آیت اهللا العظمی
)مدظلّه(سبحانیحاج شیخ جعفر 

بسم اهللا الرحمن الرحیم

))نورالصادق ع(( هیئت تحریریه 

سالم اهللا علیکم و رحمۀ اهللا

.به شیوه تشیع واقعی از خداوند متعال خواهانم،توفیقات همگان را در تبلیغ اسالم ناب

حـاکی از  ،مقـاالت تمام. ، اجازه می داد مطالعه کردمنشریه عزیزان به دستم رسید تا آنجا که وقت

نیت پاك نویسندگان آن است که واقعاً می خواهند جامعه را از اندیشه هاي خرافی برهانند و چهره 

...واقعی اسالم را نشان دهند

:دکتر عصام العماد 
،بسم اهللا الرحمن الرحیم

از فصلنامه نورالصادق که متعلق به شهر اصفهان می باشد 

.ندي است تقدیر و تشکر می کنمو بسیار مجله ارزشم
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مسیح مدرسی

بسم اهللا الرحمن الرحیم

))مداد العلما اَفضَل من دماء الشُهدا : (( فرموده اند 7امام صادق

در موضوع فلسفه و عرفان که یکی از 7ادقمه تخصصی گران سنگ نورالصافصلن

ومند مرحوم آیت اهللا حاج شیخ حسن به مسئولیت فرزند بر7نشریات مؤسسه مبارك دارالصادق

چاپ و انتشار می یابد و صافییعنی محقق و استاد عالیقدر آقاي حاج شیخ علی ،صافی اصفهانی

در ترویج دین و مذهب شیعه جعفري ،شماره آن با موفقیت بدست صاحبدالن رسیده11تا کنون 

قاط گران صراط مستقیم و التو بیان معارف حقه قرآن و عترت و افشاگري و معرفی منحرفین از 

دام تزویر و ریا تالش مذبوحانه می کنند و وحدت وجودیان از فالسفه اللهی ها که بابویژه حسین

و عرفا و صوفیه نقش بسزایی داشته و اکثر مشترکین و خوانندگان این فصلنامه با آشنا شدن با 

از لغزش و ،گان فاضل و محققمقاالت علمی تخصصی آیات عظام و اساتید دانشگاهها و نویسند

الح مصون و محفوظ مانده اندافتادن در دام شیادان ظاهر الص.

.در دنیا و آخرت رهنمون مؤمنین گردد7چه زیباست که نور هدایت از این دارالصادق 

از خداوند متعال و صاحب و موالیمان امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف تداوم و پیشرفت 

سه را در آستانه بزرگترین عید شیعیان جهان عید سعید غدیر خم خواستارماین مؤس.
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:معرفی کتاب 

؟!سنخیت،عینیت یا تباین

؟ !سنخیت ، عینیت یا تباین قیمدر ذیل معرفی کتاب9در فصلنامه شماره 

اشتباهی رخداده که در اینجا ضمن پوزش از خوانندگان گرامی به این

کتاب مذکور مجموعه هشت جلسه سخنرانی :می گرددصورت تصحیح

دان است که روزهايد جعفر سیآیت اهللا سیمتفکر بزرگ حضرت

پنج شنبه در قم تشکیل می شد و پیرامون سنخیت و عینیت حضرت حق با مـا سـوي اهللا و رد آن ،   

.مباحثی مطرح می شد این کتاب صورت نوشتاري این جلسات است 

اضـی و پارسـانیا ، در موضـوع عقـل و     بین حضرت آیت اهللا سیدان و حجج اسالم فیاما گفتگوهاي 

وحی از منظر فلسفه و مکتب تفکیک است که بحث مسـتقلی اسـت و ارتبـاطی بـا کتـاب سـنخیت       

.عینیت یا تباین ندارد
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دست آسمانروي
مجموعه دارالصادق اصفهان : تهیه و تنظیم 

)واحد پژوهش(

:کتابی است وزین شامل مباحث زیر 

غدیر با öغدیر، خطبهöغدیر، اسناد خطبهöاعمال روز غدیر، واقعه

غدیر، مباهله و öترجمه و سه موضوع رخدادهاي دهه فرخنده

به قلم تواناي 7یکصد و چهل منقبت از مناقب امیرالمؤمنین

م والمسلمین آقاي علی اکبر مهدي پور که محقق و پژوهشگر معاصر حضرت حجۀ االسال

.به این کتاب وزانت خاصی بخشیده است 

و در پایان به یکصد و ده پیشنهاد براي احیاء غدیر به قلم حجۀ االسالم آقاي سید مجید 

سخنان آیت اهللا العظمی وحید خراسانی و پیامهاي آیات عظام . نبوي اشاره شده است

باقر شیرازي به مناسبت دهه فرخنده غدیر نیز در صدر این صافی گلپایگانی و سید محمد

. کتاب آمده است 
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غدیـر از مـنـظر بـزرگــان دیــن
مجموعه دارالصادق اصفهان:تهیه و تنظیم 

)واحد پژوهش (

این کتاب مجموعه اي است ارزنده از سخنان مرجع عالیقدر شیعه 

نامدار öغدیر و سخنرانی تاریخی عالمهöفرخندهöمناسبت دههبه حضرت آیت اهللا العظمی وحید خراسانی

.حضرت آیت اهللا حاج سید حسن فقیه امامی

تحت عنوان سندسازي و سندسوزي به مناسبت عید سعید غدیر که نقشه هاي دشمنان شیعه براي کم رنگ 

مراجع تقلید کردن مقدسات مذهبی را بصورت شفاف روشن می کند ، و نیز نظرات و پیامهاي سایر

.اعمال روز غدیرöوبزرگان دین در مورد غدیر به ضمیمه
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فـلسـفـه و عـرفــان 
)ره(از دیدگاه آیت اهللا العظمی ابوالحسن اصفهانی

نظرات علماء و مراجعöبه ضمیمه

)واحد پژوهش(دارالصادق اصفهانöمجموعه:تهیه و تنظیم 

)مرحوم سیدöوهن(با همکاري سید جعفر موسوي اصفهانی 

جزوه اي است وزین حاوي فتاواي علما و مراجع تقلید در مورد فلسفه و عرفان که آیا تعلیم و تعلم آن 

کیفیت وارد شدن این علوم از طرف بیگانگان در میان مسلمین بنابر نظر öبه ضمیمه. جایز است یا نه 

.زدي طباطبایی و آیت اهللا مصباح یöمجلسی ، عالمهöمرحوم عالمه
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سایتمعرفی
:سایت دارالصادق 
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:سایت آیت اهللا سیدان 
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بسمه تعالی

)علیه السالم(فرم اشتراك فصلنامه نورالصادق
:نحوه اشتراك 

گرامی با پر کـردن فـرم   خواننده 

ــر    ــه دفت ــال آن ب ــتراك و ارس اش

ــام   ــري امـ ــه فرهنگی،هنـ مؤسسـ

ــه) (ع(صــادق ــادق öمجموع دارالص

ــفهان ــوري ،  )اص ــه صــورت حض ، ب

پستی، تلفنی یـا توسـط ایمیـل  بـه     

ــی هزینــه     ــیش پرداخت ــراه ف هم

ــاب    ــماره حسـ ــه شـ ــلنامه بـ فصـ

ــد  0104794932003 ــی توانیـ مـ

.مند گردیدازاین فصلنامه  بهره

سایتصورت تمایل از طریقدر 

www.daralsadegh.com
www.Safiesfahani.com

info@daralsadegh.comیاایمیل

.با ما در ارتباط باشید

:هزینه اشتراك 

اشــتراك ســاالنه بــراي شهرســتان 

ریال و بـراي  80000اصفهان مبلغ 

ریـال  100000دیگـر  شهرستانهاي 

می باشد که ایـن مبلـغ بـا هزینـه     

. پست محاسبه شده است

کوچـه اللـه   ،اصفهان خ صـغیر : آدرس

اصفهانمجموعه دارالصادق،70پالك 
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