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 :قال الصادق)علیه السالم(

 «الْغُلَاةَ لَا يُفْسِدُونَهُمْ، فَإِنَّ الْغُلَاةَ شَرُّ خَلْقِ اللَّه شَبَابِكُمْ احْذَرُوا عَلَى»

 امام صادق)علیه السالم( فرمودند:

نند زيرا غالت ]وحدت وجوديها، علی اللهی ها، جوانانتان را از غالت بر حذر داريد که آنان را فاسد نك

 حسین اللهی ها و ...[ بدترين مخلوقات خدايند.

 52/562بحاراالنوار 

 

 یادگیری و تحصیل فلسفه برای کسی که اطمینان دارد که باعث تزلزل در اعتقادات دینی اش

 نمی شود اشکال ندارد و بلکه در بعضی موارد واجب است.

 .5252س  592ت )ترجمه ی فارسی( ص اجوبة االستفتائا

]معلوم می شود خواندن فلسفه باعث می شود که در اعتقادات دينی تزلزل به وجود آيد و انسان را گمراه 

کند لذا جواز تعلیم و تعلم اين علم به افرد خاصی اختصاص دارد و آنها کسانی هستند که اعتقادات دينی 

 ب متزلزل نمی شوند [آنها راسخ و استوار است و با اين مطل
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 88/ زمستان 21فصلنامه ی نورالصادق/ دارالصادق اصفهان/سال دوم/ شماره

 

 نشانی از مطالب

 سرمقاله

 آيت اهلل العظمی گلپايگانیمرجع عالیقدر، حضرت /   حديث عشق  

 عالمه فقیه آيت اهلل سید حسن امامی/ توحید عبادی

 ت اهلل سید جعفر سیدان/ آي (5) نقلمرو عقل در دي              

 شیخ مرتضی رضویحاج ( / آيت اهلل 2محی الدين در آيینه ی فصوص)       

 دکتر مهدی نصیری/  عقل فلسفی عقل دينی

 عالمه حائری سمنانی/  حكمت بوعلی      

 دکتر يحیی يثربی/  رد و انكار و تهاجم بر عرفان و عرفا

 حجت االسالم و المسلمین خیراهلل مردانی /سؤاالت شاگردی از استاد حسن زاده آملی   

 نقدی بر انديشه و افكار مالصدرا / حجت االسالم و المسلمین سید قاسم علی احمدی

 ماهیت تصوف / مهدی عمادی

 نظرها و اعترافها 

 با خوانندگان نورالصادق

 معرفی کتاب
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 حدیث عشق

 («لهدام ظ) آيت اهلل العظمی صافی گلپايگانی رجع عالیقدر شیعهم»

  

نفس »که مرحوم محدّث نوری )قدس سرّه( در کتاب « حديث عشق»آيا نظر حضرت عالی درباره ی :سؤال 

  آورده است، موافق نظر مرحوم محدّث است يا نه؟« الرحمان

ومنتهی به ائمّه )علیهم السالم( نیست، از جهت  اخبار مورد اشاره عالوه بر آنکه مرسل و بی سند است بلی؛ :جواب  

تن غرابت دارد و بر شمردن آنها از احادیث قدسیّه جزاف وخالف اعتبار است. مطالبی که محدّث نوری در اینجا م

 .افاده کرده و درنهایت استحکام است و حقیر نیز در جواب بعضی سؤاالت درباره این موضوع توضیحاتی داده ام

سطه بی ارتباطی آنها با مکتب و مدرسه ی أهل عجیب این است که با اینکه در اهل سنّت گرایش به تصوّف به وا

بیت علیهم السالم زیاد بوده و هست، در جوامع و مسانید آنها مثل: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، ابن 

 .ومشتقّات آن دیده نمی شود« عشق» موطأ مالک، ظاهراً کلمه ماجه، أبی داود ونسائی)صحاح ستّ( ومسند دارمی و

در روایتی راجع به ازدواج ومذمّت بر ترک آن از ابوذر، کلمه عشق در داستان مرد عابدی « د احمد مسن» فقط در  

 .که عاشق زنی شده و به واسطه عشق به کفر گرایید، آمده است

 .ودر جوامع شریفه ما نیز در نهایت ندرت این کلمه یا بعضی مشتقّات آن دیده می شود

فقط در یک حدیث در حکایت آن دو قاضی که عاشق زن دوست خود شدند،  «تهذیب»و « من الیحضره الفقیه»در 

 .آمده است

اصالً این لفظ دیده نمی شود، در کافی شریف نیز درسه مورد این مادّه آمده است که دردو مورد آن « استبصار»در 

سندش ضعیف است،  «لمرآة العقو» داللت بر مذمّت صاحب آن دارد و فقط در یک مورد در روایتی که آن هم بنابر

 .)فعل ماضی( دیده می شود« عَشَقَ» در مورد عشق به عبارت این مادّه در هیأت
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نیز این لفظ به ندرت دیده می شود و بیشتر درمعانی مذمومه مثل: عشق به زنان بدکاره « بحار» و در مثل موسوعه

به زنان بیگانه یا عشق به دواب واموال استعمال  وقدّار، عاقر ناقه ی صالح یا عشق« قطام » به « ابن ملجم»نظیر عشق

 .شده ومواردی که در معنای ممدوح استعمال شده باشد، از سه چهار مورد تجاوز نمی کند

مهمتر از همه ی اینها آنکه در قرآن مجید اصالً این کلمه وجود ندارد، در حالی که مثل کلمات: حبّ، محبوب، حبیب، 

 .ر کتاب و سنّت بسیار زیاد استعمال شده استمحبّ، ومشتقّات دیگرِ آن د

  

خالصه غرض از این توضیحات بحث لفظی نیست، مقصود این است که در کتاب خدا واین جوامع بزرگ شیعه وسنّی 

حتّی در یک مورد لفظ عشق به خدا نسبت داده نشده چنانکه عاشق یا معشوق نیز بر خدا « بحاراالنوار»ومثل جامع 

« قیا عاش»و بر دوستان خدا نیز عاشق گفته نشده است. ودر دعایی از مجموع ادعیه، خدا به اسم  اطالق نشده است

مکرّر و بسیار « محبّ»و « محبوب»و « حبیب اهلل»و « حبّ اهلل»خوانده نشده است، در حالی که « یا معشوق»و 

  .اطالق شده است

ن معنوی و قرب و حبّ بنده به خدا مفهومش وافی وکافی بنابراین می توان چنین استفاده کرد که این لفظ برای بیا

 .نیست

  

چون در به کار بردن الفاظ در معانی مربوط به قدس مقام ربوبیّت والوهیّت، مثل اسماء الحسنی، شرط ادب اين  و

ز ا است که بر الفاظی که در شرع و لسان شارع مقدّس و کتاب و سنّت آمده است اقتصار شود، از اين جهت تعبیر

 .خالف اين ادب است« عاشق»و از بنده به « معشوق»و از خدا به « عشق»حبّ به خدا به 

 نظر اظهار –اسمه جلّ –همان طور که خواجه طوسی در اطالق اسمائی غیر از اسماء الحسنی بر ذات اقدس حقّ

 .است کرده رامنع وآن فرموده

موجب  چون -در السنه نکته دیگری است که از بیان آنسرّ مقبولیّت این کلمه عشق در بعضی نفوس و تداول آن  

  .خوداری شد -اطاله کالم است
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 توحید عبادی

 «آيت اهلل سید حسن فقیه امامی عالمه فقیه»

 

 (2آثار ریاء و سمعه )شرک خفّی()

 اعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم

  لىّ العظیم، حسبنا اللّهالّا باللّه الع قوّة و ال حول و ال بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

 .و نعم الوکیل نعم المولى و نعم النّصیر

بحثمان در مورد توحید عبادى بود. یعنى ما موظّفیم غیر خدا چیز دیگرى را پرستش نکنیم. عملمان را هم بر همین 

اینها شرک  ل ذلک،مبنا قرار دادیم، که در هر عبادتى قصد قربت داشته باشیم و اگر تبرّکى است، توسّلى است و امثا

نیست، مصداق عبادت نیست. به امر خدا غیر خدا را وسیله قرار دادن است و هیچ مانعى ندارد. غیر خدا را اگر 

توانیم به راحتى خودمان را از آن تبرئه کنیم و آن ما یک رقم شرک داریم که نمى عبادت کنیم شرک است. منتهى

 .عبادت چیست؟ آفت هر عبادتى ریا است. و یا سُمْعةشرک خفّى است. هر چیزى آفتى دارد. آفت 

 فرق ریا و سمعه  

کند که دیگران ببینند، از ریشه رؤیت است، و سمعه از ریشه سَمْع است فرق ریا و سمعه این است که ریا کارى مى  

ار آید دیگران هم این کمىکند که دیگران بشنوند. یعنى هدفش از انجام این کار ولَوْ خدا باشد امّا بدش هم نکارى مى

تواند یواش دست بکند در جیبش این صدقه را به یک فقیر بدهد، اما خواهد بدهد این مىرا ببینند. مثالً صدقه مى

  .کار را علنى و بی ریا انجام بدهد کند که دیگران ببینند، مگر آدمى باشد قوىّ القلب و قوىّ االیمان کهکاری مى

 :فرمایدقرآن مى 

 ((اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعمَّا هِىَ)) 
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  اگر صدقات را علنى هم بدهید خوب است امّا؛

 ((اِنْ تُحْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ)) 

ب کند دیگران بشنوند. نماز شاست. یا کارى مى  امّا بهتر این است که مخفى بکنید. این دیگر مسلّماً از ریا مبّرى 

ورى؟ خ خورد می پرسند چرا خیلى آب مىنیست که ببیند. اما فردا پیش از ظهر خیلی آب مى  خواند کسى هممى 

گوید که دیگران ولو ندیده باشند اما بشنوند.  کِشد ]یعنی آدم را تشنه می کند[ این را مى گوید نماز شب آب مى مى

 .شود سُمعهاین مى 

اختالفاتى هست در مسئله ریا. خوب ریاى حین العمل یا سمعه هم ریا مبطلِ عمل است و هم سُمعه. حاال اینجا 

 .حین العمل بحثى نیست که مبطلِ عمل است. و نمازِ با ریا هم که آدم بخواند ثواب که ندارد، گناه هم دارد

 ((فَوَيْلٌ لِلْمُصَلّینَ الَّذينَ هُمْ عَنْ صَالتِهِمْ ساهُونَ وَ الَّذينَ هُمْ يُرائونَ)) 

یا به معناى زکات است یا به « ماعون»دهند. کنند در نماز و زکات هم نمىریا مى(( وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ)) ندکنریا مى 

دهید. این خواهد، شما به او نمىآید از شما یک چوب کبریت مىمعناى چیزهاى ریز، خرده ریز، مثالً یک کسى مى

 .شود حینَ العملالِ عمل مىماعون است. به هر حال چه ریا و چه سمعه موجب ابط

آید به رخ داده کسى نبوده ببیند بعد فردا مىحاال اختالفى است که بعدالعمل هم ریا مبطل است؟ آنوقتى که انجام مى

کند یا نه؟ اینجا محلّ کالم است بین فقهاء که مبطل است یا مبطل کشد. این کار، آن عملِ قبلى را باطل مى دیگران مى

 .نیست

 ی لقاء اهللمعنا 

 :فرمایدقرآن مى  

 ((اَحَداً ربِّه بِعِبادَةِ فَلْیَعْمَلْ عَمَالً صالِحاً وَ ال يُشْرِكْ مَنْ کانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبه)) 
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ایم یعنى چه. حاال هم دوباره خواهد خدا را مالقات کند که ما قبالً هم معنى لقاءاهلل را گفتهفرماید کسى که مىمى 

اب آوریم به برا مى« لَقِىَ یَلْقى»مصدر باب مفاعله است. « لقاء»نم، معناى لقاءاهلل خیلى راحت است. کتکرار مى

مصدر باب مفاعله است. آنوقت لقاء یعنى من شما  « مضاربةً و ضِراباً»، «و لِقاءً مُالقاة القى يُالقى» شودمفاعلة مى

اما عکس آن نباشد یا من شما را ببینم اما عکس آن نباشد این لقاء را ببینم، شما هم مرا ببینید. اگر شما مرا ببینید 

 .گوید من با فالنى مالقات داشتم یعنى هم او مرا دید و هم من او را دیدم. این مالقات استنیست. مى

هیچ چیز بر خدا مخفى  ((ىاَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اهلل يَر)). بیندبیند، همه وقت هم ما را مىحاال لقاء یعنى چه؟ خدا همه را مى 

خواهى معصیت کنى برو جایى که خدا تو را نبیند، گفت کجا بروم؟ هر جا بروم خدا مرا نیست. فرمود که اگر مى

. بیندهر جا باشید خدا با شماست. پس آن طرف قضیّه بحثى ندارد که خدا ما را مى ((هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ ما کنْتُمْ)) بیندمى

 .شود لقاء. امّا اگر ما خدا را ندیدیم لقاء نیستا را دیدیم مىاگر ما هم خد

  

هاى مادّى عقب میرند این پردهگیرد، چرا؟ چون وقتى انسانها مىلقاء براى مؤمن و کافر در هنگام مرگ صورت مى

ه روند و رابطدنیا مى بینند. آنهایى هم که کافرند حاال که ازرود. چه آنهایى که مؤمن اند که خدا را با چشم دل مىمى

رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلّى اَعْمَل )) گویندبینند، همان جاست که مىشود خدا را با چشم دل مىشان با عالَم مادّى قطع مى

پس مؤمن و کافر بعد از اینکه روح از بدنشان مفارقت کرد اگر کافر باشند، تردید، شک هر چه ((صالِحاً فیما تَرَکتُ

(( وْتُحَتَّى يَأتِیَك الم)) مال همان وقت است. یعنى(( فاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِیَكَ الْیَقین)). رودز بین مىداشته باشند ا

موت عامل یقین است. چه براى مؤمن چه براى کافر. پس بعد از موت لقاء حتمى است. براى مؤمن و کافر. ولى در 

بْلهُ ما رَأَيْتُ شَیْئاً اِال وَ رأيْتُ اهلل قَ)) فرمایندبینند. امیرالمؤمنین مىدنیا این جور نیست مؤمنین با چشم دل خدا را مى

خدایى را که ندیده  ((لم اعْبُدْ رَبّا لم اَرَهُ)) اید؟ فرمودپرسند از حضرت که آیا شما خدا را دیدهمى ((وَ بَعْدَهُ وَ مَعَهُ

یعنی  ((لم تَرَهُ الْعُیُون وَلكِنْ رَأتهُ الْقُلوبُ بِحَقائِقِ االيمان)) دهند کهکنم، البتّه حضرت توضیح مىباشم عبادت نمى

بیند. آن وقت براى مؤمن در دنیا لقاءحاصل مؤمن در دنیا خدا را با چشم سرش نمی بیند بلکه با چشم دلش مى

 .شود لقاءبیند. این مىبیند او هم خدا را مىشود چون خدا او را مىمى

ا کند که من بها را ببیند بعد هم افتخار مىواهد با خدا مالقات کند، هر کس آرزو دارد شخصیّتخحاال اگر کسى مى

خواهد با خدا مالقات کند. چه کار کند که با خدا مالقات کند؟ او مالقات کردم. حاال یکى نظرش خیلى بلند است مى
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شود اوّالً زحمت نکشیده نمى ((فَلْیَعْمَلْ عَمَالً صالِحاً)) .ستاش خیلى آسان اچاره((مَنْ کانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبه)) فرمایدمى

هاى عجیبى که بندگان خدا خواهد. آن ریاضتخواهد شب بیدارى مىخواهد عبادت مىخدا را مالقات کرد. کار مى

وَ ال )) .باید عمل صالح باشد که مورد قبول خدا باشدخواهد عمل هم خواهد. پس عمل مىکشیدند آنها را مى

 .عبادتش را هم براى غیر خدا انجام ندهد ((اَحَداً رَبه بِعِبادَةِ يُشْرِكْ

ها عبادت شریک براى خدا قرار ندهد. یعنى خالص باشد یعنى هدفش فقط و فقط و فقط براى خدا باشد چون بعضى 

شود که انسان با خدا مالقات کنند براى چیز دیگر. هدفشان خدا نیست. اینها خلوص ندارند. این عاملِ این نمىمى

 .دانید خلوص هم خیلى مهمّ استکند که مى

 ((هُمْ هالِكُونَ اِلَّا الْمُخْلَصُونَاَلنَّاسُ کُلُّهُمْ هالِكُونَ اِلَّا الْعالِمُونَ وَ الْعالِمُونَ کُلُّهُمْ هالِكُونَ اِلَّا الْعامِلُونَ وَ الْعامِلُونَ کُلُّ)) 

به مقامِ خلوص رسیدن خیلى مشکل است. حاال  ((وَ الْمُخْلَصُونَ فى خَطَرٍ عَظیمٍ)) گویدرسد مىآنوقت به اینجا که مى

ود. ششود. وقتى انسان مخلِص شد مرحله بعدش این است مخلَص مىشود که انسان به لقاءاهلل موفّق مىچطور مى

 .شود مخلَصکند، مىانتخاب مىیعنى وقتى تالش کرد که براى غیر خدا کار نکند خدا او را براى خودش 

شان برایشان کار کنند این شاگرد دو حالت اند در مغازهزنم. بعضى هستند یک شاگردى آورده حاال من یک مثال مى 

 کند. اینرود براى کسانِ دیگر کار مىها هم مىکند، بعضى وقتدارد. یک وقت است مقداری براى این آقا کار مى

کنند که مقداری کند. گاهی هم هر کارش مىغیر این بنده خدا هم در جاهاى دیگر کار مى مخلِص نیست چون براى

رویم. وقتى استاد بفهمد این هیچ جا ایم جاى دیگر نمىگوید نه ما پیش این استاد که آمدهجای دیگر کار کند مى

شود مَحرم سِرِّ این استاد، اوّل مخلِص کند آن وقت تمام اسرارش را به او مى گوید. مىرود فقط براى او کار مىنمى

د مخلَص. شوکند. مىکند نه براى دیگرى بعد استاد این را براى خودش انتخاب مىاست فقط براى این استاد کار مى

لَأغْويَنَّهمْ اَجْمَعینَ اِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ )): گویدآن وقت مخلَص که شد دیگر شیطان درش نفوذ ندارد. شیطان مى

 .کند نزدیکش بیاید کسى که مخلَص شد دیگر شیطان جرأت نمى ((الْمخْلَصینَ

خواهد خدا را مالقات کند و نتیجه مالقات این است که خدا هم او را براى خودش انتخاب پس آن کسى که مى  

برد خیلى مقام را مى ((لَصینَاِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْ)) گویدخواهد یوسف را باالیش ببرد مىکند )خیلى که خدا مىمى

 .گوید از عباد مخلَص ماست.( چه کار باید بکند؟ راهش خیلى آسان و خیلى هم مشکل است. اما آسان استباال مى
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امّا مشکل این  ((ال اله الّا اهلل)) گویدگیرد مرتّب ذکر خدا مىکار ندارد یک تسبیح دست مى ((فلیعمل عمال صالحا))

بتواند در عبادت شرک نورزد، آن وقت این با خدا مالقات خواهد کرد یعنی  ((ربّه احدا بعبادة شركو ال ي)) است که

شود لقاء. این نتیجه اخالص کند، مىکند خدا هم خودش را به او نزدیک مىهمانطور که خودش را به خدا نزدیک مى

 .است

ر خدا هم در نظرش بود اين خیلى حسّاس امّا اگر کسى در عبادت شريك براى خدا قائل شد نماز خواند غی 

یعنى مثالً یک مورچه آمده از روى سنگ مرمر  ((اَلرّيا اَخْفى مِنْ دَبیبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفا)) حدیث داریم که .است

شود؟ خیلى دقیق است فرمود ریا وارد عمل خواهید جاى پایش را شما مشخّص کنید، آیا مىعبور کرده بعد مى

ماند. میکروب کند. مثل میکروب مىشناختنش خیلى مشکل است. خیلى ظریف عمل آدم را خراب مى شود ومى

 ریزد و بدن راشود و تمامِ اُرگان بدن را به هم مىکند وارد خون مىبراى ما قابل رؤیت نیست امّا یک وقت نفوذ مى

خطر  ((ألتِیَنَّهمْ مِنْ حَیْثُ ال يَرَوْننى)) گویدشود مشکلِ دشمن همین است. شیطان مىکشاند. دیده هم نمىبه فساد مى

ه بینیم. ناخواستشود ما نمىبینند. چطور ریا وارد عمل مىبینم آنها مرا نمىمن براى مردم این است که من آنها را مى

ود ت ناببینیم عمل مان دود شده مثل خاکستر به باد رفته چرا؟ چون پای غیر خدا در کار بوده. عبادیک وقت مى

 ((اخفى من دبیب النّمل على الصّفا)) .شده. نامریى هم هست

لذا از خدا باید استمداد کرد که خدایا حالتى به ما بده که غیر تو را نبینیم که بخواهیم برایش کار بکنیم. اگر آدم به  

د صالً مخلوق برایش مطرح نباشاینجا رسید که اصالً غیر خدا را کأنّه نبیند اگر آنقدر انسان به خدا توجّه کند که ا

اعتنائى نداشته باشد، حاال هزاران نفر هم حاضر و ناظر باشند و اعمالش را ببینند اشکالی ندارد، اینکه تمام وجودش 

 خندد در میان آن همهآید که در قتلگاه به دنیا مىغرق در خداست، آنوقت مثل امام حسین حالتی برایش پیش مى

 :فرمایدها مىمصیبت

 تَرَکْتُ الْخَلْقَ طُرّاً فى هَواکا وَ اَيْتَمْتُ الْعِیالَ لِكَی اَراکا

 فَلَوْ قَطَّعْتَنى فِى الْحُبِّ اِرْبـاً لَما هَنَّ الْفُؤادُ اِلى سِواکـا

سیع قدر واین دید این ((اِلهى رِضاً بِقَضائكَ صَبْراً عَلى بَالئكَ ال مَعْبُودَلى سِواكَ)) این مناجات عجیبى است. یا  

خواهد کسى که مى ((رضا بقضائك صبراً على بالئك ال معبودلى سواك)) است که اصالً کَأنْ لَمْ یَکنْ شَیْئاً مذکوراً
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عملش قبول بشود و خدا را مالقات کند باید در عبادت شریک براى خدا قرار ندهد در روایات هست که اگر کسى 

کنم به آن کسى شریک خوبى هستم، تمام ثواب این عمل را واگذار مى فرماید منرا شریک خدا قرار دادید، خدا مى

 .که تو او را شریک من قرار دادى. برو از او بگیر

خیلى مشکل است و خدا این حالتِ خلوص را به ما بدهد که براى غیر خدا اهمّیتّى در مقابِل خدا قائل نباشیم تا 

بیند دم مىها آبریم. بعضى وقتد خدا را راضى کنیم خیلى پیش مىبتوانیم خدا را راضى کنیم. که اگر عقلمان برس

 .زند. خدا عقل و ایمان را از کسى نگیردیک کسی براى رضایت خلق دست به چه کارهایى مى

 و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّاهرین 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 :پی نوشت 

در موضوع توحید عبادی سخنانی ايراد فرمودند که  5232/42/40فقیه امامی در تاريخ حضرت آيت اهلل حاج سید حسن  -5

 .فصلنامه ی نور الصادق آن را به صورت نوشتاری تقديم خوانندگان عزيز می نمايد
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 :اشاره 

عنوان فوق موضوع مناظره ی علمی انديشمند بزرگ معاصر حضرت آيت اهلل سید جعفر سیّدان است که 

رك دارالصّادق اصفهان و دانشكده ی ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان در تاريخ به دعوت مشت

در محل سالن کنفرانس دانشكده برگزار شده است، در اينجا بخشی از کل  33/54/55و  33/54/54

 هساعت به طول انجامید تقديم خوانندگان عزيز می کنیم و انشاءاهلل بقیه آن در شمار 6اين جلسه را که 

 .های ديگر تقديم خواهد شد

  

 قلمرو عقل در دین

 «(دام ظله) آيت اهلل جعفر سیدان»

  

حضرت استاد توضیح می فرمايند که عقل تا کجا کارائی دارد و داليل آن را بیان می فرمايند که چرا عقل در  قطعاً

 در ادامه بحث با سؤاالتی که مطر  جايی کارائی دارد ، در جايی ديگر ندارد . معیار و مالك چیست ؟ که انشاءاهلل

 .خواهیم کرد مطلب روشن تر خواهد شد

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

و السالم علی خیر خلقه حبیب اله العالم ابوالقاسم محمد و علی آله آل اهلل والّعن  الصّالة الحمدهلل رب العالمین و خیر

 اهلل اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم انّما يتذکّرُ اولواأل لباب الدّائم علی اعدائهم اعداءاهلل من االن الی يوم لقاء

 .با تشکر از عنایت عزیزان که شرکت فرمودند و از دعوتی که انجام گرفته است

در این ماه محرم و اوقات متعلقه به آقا امام حسین علیه السالم و یارانشان از ارواح طیبه شان کمک می گیریم و 

سیدالشهداءعلیه السالم نقل شده است نشست های علمی با شرایط مربوط به خودش موجب  همان طور که از حضرت

والدت مطالب و رسیدن به نتایج خاصی است امیدواریم که این نشست هم دارای چنین کیفیتی باشد . آنچه مهم است 

  رسیدن به حق و میل به حق است
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ايق دينی در چه حد است و در مكتب تفكیك درارتباط عنوان بحث اين شد که قلمرو عقل در دين و معارف و حق

 با معارف و حقايق دينی به عقل چقدر بهاء داده می شود ؟

قبل از ورود در بحث مناسب به نظر می رسد که این توضیح کوتاه به عرض رسیده باشد که مکتب تفکیک تا آنجا  

فکری مطرح هستند که یکی از آنها فوت شده  که به خاطرم می آید دو نفر از شخصیت هایی که در جریان مسائل

است که از همین اصفهان شما بوده است جناب آقای دکتر فالطوری، در نوشته ایشان دیدم که می فرماید خوب است 

که فلسفه را از دین و دین را از فلسفه تفکیک کنیم، چه این که اگر تفکیک نکنیم به هر دو ستم کرده ایم به خاطر 

پویایی خاصی داشته است و دارد و مبانی فلسفی، هر چند مدتی تغییر پیدا می کند و شخصیت هایی  اینکه فلسفه

مبانی گذشتگان را مورد خدشه قرار می دهند و مطالب تازه ای را مطرح می کنند و اگر چنانچه فلسفه را از دین 

ت، تغیری به عنوان اصول در دین استفکیک نکنیم موجب ظلم به فلسفه می شود برای این که باالخره حقایق ال ی

ابر این ، در نتیجه پویایی فلسفه به کندی انجام می شود، بنبعد تغییر پیدا کردن و تبدل پیدا کردنش کار مشکلی است

 . به فلسفه ظلم شده

ین ندر ارتباط با دین هم که بنگریم، به دین هم ظلم می شود زیرا اگر تفکیک ننماییم بایستی که در دین هم چ 

 . تغییری حاصل شود و حال اینکه دین آن خصوصیت خودش را دارد که در اصول و حقایقش ال یتغیر است

جناب استاد حکیمی هم در بیانات و نوشته های خود تأکید بر این جهت دارند ولی بنده از همان ابتدایی که ایشان  

کردم که یک خصوصیّت مکتبی دادن با آنچه که در این جمله را به کار گرفته اند خاطرم می آید که به ایشان عرض 

نظر ما ها هست تا بخواهد معلوم شود که مقصود چیست مقداری موجب توهّم هایی خواهد شد چون آنچه ما از 

تفکیک در ذهنمان هست این است که درارتباط با معارف و اعتقادات اهتمام جدّی به مدارک و حیانی، )با قید اعتبار 

ی داللت آن ( بشود به این صورت شما باید مطلب را تعقیب کنید تا مشخص شود که مقصود این مدارک و روشن

است ، و همچنین توهّمات دیگری پیش می آید کما اینکه از بعضی از بزرگان که هیچ به نظر نمی رسید که چنین 

دا یدیم که بگوییم عقل از دین جتوهمی بکنند کتاب ایشان را که دیده بودم فرموده بودند که ما هزار سال زحمت کش

نیست ، حاال این آقایان آمده اند می خواهند بگویند که عقل از دین جداست!! تفکیک بین عقل و دین ؟ به ایشان 

گفتم ، این یکی از آثار مسئله است در حالی که مقصود، تفکیک افکار و آراء بشری و مطالب و حیانی است، یعنی 

نظر بگیریم .این چنین نباشد که آراء بشری را در حقیقت مبانی قرار دهیم برای دانستن  هر کدام را، جای خودش در
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مطالب و حیانی و به گونه ای اینها را با یکدیگر مزج کنیم، بلکه باید سعی کنیم که این ها را در وضعیت خودشان 

پیغمبر  آله و سلم( بوده اند چه اینکهبررسی کنیم، این تفکیک به نظر ما منشأش خود پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه و 

اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( که آمدند ، مطالبی که در گفته های دانشمندان بشری است ، را که نیاوردند و الّا اگر 

 .اند آورده ای تازه حقایق بلکه ، شد خواهد  آنها مقصود باشد که بوده است و الفضل لمن تقدّم

با کلمه ی تفکیک ، در این حد مناسب به نظر رسید صحبتی شده باشد که توهم نشود تفکیک  در هر حال در ارتباط 

عقل است از دین و بالنتیجه ، نفس این عنوان دلیل بر ابطال محتوای آن باشد. اگر مقصود ، تفکیک عقل از دین 

 د این عنوان دلیل بر ابطالشباشد، بنده به سهم خودم عرض می کنم هر چه در محتوای چنین عنوانی مطرح بشود خو

 . است ، چراکه اساس همه حرکتهای صحیح ، تعقل و عقل است و اهمیتش به جای خودش محفوظ است

پس مقصود حدوداً مشخص است، تفکیک ، یعنی تفکیک بین مسائل و حیانی و آراء بشری . آن هم نه آرای مورد  

که در آنها نه تنها اشکالی نیست بلکه مبنای خود وحی است  اتفاق ، نه آرای کامالً بیّن که صحیح و درست است ،

.و وحی بر آنها تکیه دارد .مثالً دور باطل است، تسلسل باطل است، اجتماع نقیضین باطل است، اجتماع ضدّین باطل 

است، معلول بی علت نمی شود و ... بدیهی است که این ها مسائلی است که تفکیکش از هیچ مکتبی صحیح نیست 

ا توجه به اینکه مخاطبمان کسانی هستند که وحی را پذیرفته اند ، یک وقت مخاطب ما کسانی هستند که وحی را ب

نپذیرفته اند آن وقت چنین صحبت هایی نسبت به آنها صحیح نیست و راه صحبت راه دیگری است، و اما آنها که 

 . وحی را پذیرفته اند با توجه به اینکه بیاناتی معتبر است

وحی در اختیارمان باشد و آن بیانات روشن هم باشد ، بااین دو قید )اعتبار سند و روشنی داللت( بدیهی است  از 

 .که چاره ای ندارند جز اینکه اهمیّت بدهند به آنها و خود این ، دلیل بر درستی و موجب اثبات آن است

  

 

 :قلمرو عقل در دین از نگاه مكتب تفكیك

 ؟ عقل يعنی چه است که معلوم شود در این بحث، اول مناسب
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وقتی به تبیین عقل پرداخته می شود مسائلی مطرح می شود ولی همه ی آنها یک قدر مشترکی داردکه آن قدرِ 

 : مشترک مقصود ماست که آن را اجماالً عرض می کنم ، در فلسفه ، در دو مورد عقل مطرح است

 فعلش در ماده، از نیاز بی  مه ی لوازم ماده و بی نیاز به ماده ودور از ه ، عقل مفارق که حقیقتی است مجرد -5 

 علت بین سنخیّت لزوم حکم به مجرد است حقیقتی. است دور او از هم ماده لوازم ی همه و ندارد ماده به نیازی هم

من جمیع  یّه یی بسیطه ی حقیق واحده علت علت، اگر باشد، سنخیت باید شیء، کل من شیء کل لَصَدَرَ الّا و ومعلول

الجهات شدکه هیچگونه ترکیبی درآن نبودبایستی معلولش هم واحد باشد .طبق قاعده ی ، الواحد ال یصدر منه اال 

 . الواحد ،که بسیار مطرح است

به حکم این قاعده که مبتنی است بر لزوم سنخیت بین واحد و معلول ، نتیجه آن می شود که تکثری که موجود است  

خواهد شد، باتوجه به اینکه علت العلل ، ذات مقدس حضرت حق، واحد حقیقی من جمیع الجهات که مورد اشکال 

ترکیب و همی، ترکیب عقلی، ترکیب خارجی، هیچ نوع ترکیبی آنجا راه ندارد و واحد من جمیع الجهات است این 

 .حقیقت معلولش هم باید واحد باشد

 . در اول ، فقط عقل استبرای ترسیم تکثر در خلقت گفته می شود که صا

 .تعبیر می شود طبعاً برای او ماهیتی است و وجودی« صادر » این عقل به خاطر این که دارای جهاتی می شود ، چون 

ترکیب ذهنی از ماهیت و وجود و جهات مختلف دیگر ، خودش را تعقل می کند، علتش را تعقل می کند و امثال این 

الواحد )) چون دارای جهات مختلف می شود بالنتیجه، آن وحدتی که می گفتیم ها ، دارای جهات مختلف می شود،

مطرح نیست می تواند که زمینه تکثر شود. لذا عقل دوم را آفرید، صادر شد، و فلک اول  ((ال يصدر منه اال الواحد

 .داردو باالخره عقول عشره، بعد عقول طولیه و عرضیه و این مباحثی که هر کدام بحث خاص خود را 

  

 :اشكال خواجه نصیر به قاعده ی الواحد

البته این قاعده الاقل آنچه که مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی استاد المحققین دارند دو تا خدشه به آن وارد شده  

 . که اجماالً به آن اشاره می شود
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یا  که طبعاً معلول تنزل اوستاینکه این لزوم سنخیت بین علت و معلول وقتی است که علت ، علت مادی باشد : الف

یص بایستی سنخیت باشد اما اگر چنانچه فاعل ندارد نه اینکه تخص به تعبیری تولد از اوست و امثال این تعبیرها و طبعاً

می خورد ، تخصصاً مورد ندارد . این یک اشکال ایشان است که خوب این را ممکن است که همان قلت هایی کنارش 

 . باشد

 

) خیلی لطیف ایشان فرمودند : در آن کتاب کوچک چند ورقی شان ( می گویند : آن عقلی که صادر  و دیگر:  ب

اول است و جهات مختلف برایش فرض شد که موجب تکثر شد ، آن جهات مختلف آیا وحدتش را بهم ریخته یا 

 نه؟ وحدت عقل اول را بهم زده یا نه ؟

جهات بعد از تحققش پیدا شود، مع التحقق و مع الصدور پیدا شده، اگر وحدتش را بهم زده، این جور نبود که آن 

)حاال صدور به هر معنا که هست( اگر این چنین است که وحدتش را خدشه دار کرده، چطور از واحد صادر شده 

 .بود که الواحد الیصدر منه اال الواحد، این خودش که واحد نیست! متعدد است چون قرار

 

د به وحدت حقه ی حقیقی اش خدشه وارد نکرده و به وحدتش باقی مانده، چطور از آن متعدد و اگر این جهات متعد

 !صادر شده. قرار شد که الواحد الیصدر منه اال الواحد، چطور از او فلک صادر شد و از او عرض دوم صادر شد ؟

 .در هرحال چنین خدشه ای را ایشان دارند

این انسانی که حقیقتش همانی است که نفس از آن تعبیر می کنیم و این  نفس(:)، عقل در ارتباط باانسان است-5 

مراتبی دارد، تکامل هایی دارد، وقتی که این نفس در وضعیتی است که استعداد درک صوری را دارد؛ گفته می شود 

شود به  مبدل می و وقتی که تکامل پیدا می کند، در مرتبه ی باالتر قرار می گیرد و استعداد درک،« عقل هیوالئی » 

و وقتی که به گونه ای می شود که از این « عقل بالملکه»فعلیت درک در ارتباط با معقوالت اولیه؛ گفته می شود 

«. الفعلعقل ب»مرحله هم تکامل بیشتری پیدا می کند و معقوالت ثانویه را هم می تواند . مدرِک باشد گفته می شود 

ار کند برای خودش، )باتوجه به اینکه این وضعیت را پیدا کرده یعنی عقل وقتی که این معقوالت را باید استحض

مل و همه ی این تکا« عقل بالمستفاد»بالفعل(، اگر تکامل یافت و همه ی آنها حاضر بود نزد عقل ، گفته می شود 

جی تباط با این مدارعقل فعال است که مخرج است نفس را در ارهایی که انجام شده ، به وسیله عقل فعال انجام شده، 
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که گفته شد، این هم اجماالً عقل در ارتباط با نفس در فلسفه، پس، نفسی که مدرِک است، نفسی که دارای این مراتب 

 .است، دارای این خصوصیات می شود، عقل در این مورد در ارتباط با این نفس مطرح است این عقل در فلسفه است

  

 و این حقیقت رد به معنای اينكه لوازم ماده در او نیست و حقیقت نوری استعقل حقیقت مج :نظر این است که -2

نوری را ، خداوند متعال به انسانی که آفریده است داده که بنابراین مبنا ، روح انسان، نفس انسان، غیر از عقل اوست، 

 . بدن در ارتباط باعقل واجد می شود عقل را و فاقد می شود عقل را

حقیقت نوری را واجد است که ممیز بین الحق و الباطل است و گاهی هم  ردی هست، که می فهمد،می بینید که موا

 . واجد این نیست

منظور از عقل همین است و آن اعطاء می شود به بشر، با در جات مختلف، گاهی هم ازاو أخذ می شود همان که 

و قال له أدبر فأدبر، أقبل فأقبل ،و امثال ذالک ، این هم فعالً درروایات هم آمده که،اول ما خلق اهلل العقل و استنطقه 

 . یک نظری است

  

همین جسم به حرکت در جوهر و تكاملش به :  نظر دیگری هم که می شود گفت در ارتباط با عقل این است که -2

ن م ، همین جسم به تدریج تبدیل می شود به یک حرکت کذایی که در بعضی از تعبیرات ، حرکت جوهری است

 «عقل محصول عالی ماده است: »خاطرم هست عیناً این تعبیر شده که

حاال این ها کدامش درست است و کدامش نادرست است ؟ این ها هر کدامش یک بحث های مستقلی برای خودش 

 یدارد ولی در ارتباط با بحثمان آنچه که می توانیم، در همه ی بخشهای مورد بحث، با همان عمل کنیم همان معنا

، «ما يُدرِك به الحق و الباطل. »است منتهی نه ادراک وهمی، نه ادراک ظنی« ما به اإلدراک» جامعی است که 

وقتی که گفته می شود عقل ، همین حقیقت است که « مایدرک به الحَسَن والقبیح»، «مايدرك به الصحیح والسقیم»

 . عموماً مورد توجه است

 ر مكتب تفكیك يا در روش فقهای امامیّه تا کجاست؟حاال اين حقیقت قلمروش در دين، د 
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)منظور محتوای توحید صدوق  نبودند،;در ارتباط با معارف، چون وحی را قبول کردند، بی اطالع به توحید صدوق

است( و همچنین به آنچه که در جوامع حدیثی دیگر است به خود می گوییم باید به قرآن کریم و بیانات پیغمبر 

روشنی داللت ( در  -2اعتبار سند  -1یانات معصومین: به شدت اعتناء داشت با آن دو قیدی که گفتیم.)اکرم(ص(و ب

 . عین حال، حاکمیت عقل به همان معنایی که به اصطالح درک حق و باطل به اوست حفاظت بشود

 

 . اين عقل تعامل دارد با اين وحی و اصالً پذيرش وحی با اين عقل است آن وقت

 

ه با آن وحی را پذیرفتیم هیچ وقت حاکمیتش منهدم نمی شود، همیشه حاکم است، به گونه ای که تعبیر بنده همانی ک

در بعضی از نوشته های موجود این بود که، اگر چنانچه قرآن کریمی که سندش قطعی است با عقلی که مبنای وحی 

ین چیزی نداریم، مگر اینکه قبل از اینکه ما ا است مخالفت داشته باشد بایستی وحی را توجیه کنیم اال اینکه چنین

و امثال این ها، خودش فرموده ((  نفخت فیه من روحی))، ((جاء ربك))کار را بکنیم وحی، خودش کرده، از قبیل ، 

که، جاء ربک: معنایش این نیست که خدا رفت و آمد دارد ! این ضد همان عقلی است که مبنای وحی است اما خود 

 بعد دارد روحی خداوند  نی، جاء امر ربک، نفخت فیه من روحی، علی الظّاهر ضد عقل است، کهوحی گفته یع

 بخواهیم ما که آن از قبل اما است عقل ضد این که  !! موجودی در شود دمیده قسمتش یک شود تقسیم روحش

 .است ناقة اهلل  است، از قبیلمود؛ اضافه تشریفی است، از قبیل بیت اهلل است، از قبیل ثار اهللفر خودش دهیم توضیح

بنابراین حاکمیت عقل هم باز جای خودش محفوظ است، به شرط اینکه با وهم قاطی نشود. یک میزی داشته باشد.  

لذا آن جایی که میزی نداشته باشد آن وقت است که کار کامالً مشکل می شود و االً هر کجا که عقل باشد این قطعی 

حفوظ است و اوست که سند قبولی هر چیزی است و گاهی صحبت شده که حجیّتش ذاتی است که حاکمیتش کامالً م

 .است

در غیر این صورت آن طور می شود که مرحوم سلطان المحققین خواجه نصیرالدین طوسی در اول نَمط سوم اشارات،  

مند، خوب بفهمند آنهایی در شرح جمله ای که بوعلی دارد،) بوعلی می گوید: آنهایی که این مطالب را راحت می فه

که می بینند نمی توانند بفهمند و سختشان است، خودشان را اذیّت نکنند، دعا کنند، این کارشان نیست یک نصیحتی 

النظریه عن الطبیعی و اإللهی ال یخلوان عن  الحکمة اینچنینی دارند(، آنجا می گوید که: اعلم أن هذین النوعین من
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یم اذ الوهم یعارض العقل فی مؤاخذِهما و الباطل یشاکل الحق فی مباحثهما ولذا کانت انغالقٍ شدید و اشتباه عظ

 .مسائلهما معارک االراء المتخالفه و مصادم األهواء المتقابله حتی ال یرجی أن یتطابق علیها اهل زمانه

د )آن که حکمت نظری برسخیلی عجیبه، ایشان می گوید که در ارتباط با مسائل طبیعی، مسائل الهی، وقتی کار به  

ضروری است که بحثی نیست(، به یک اشتباه کاری و دشواری برخورد می کند که کار بسیار مشکل می شود، چون 

وهم دخالت می کند و تفکیک بین مآخذ عقل و وهم کار مشکلی می شود و بالنتیجه اینجور شده که مباحث، معرکه 

 که هم  حداقل یازده قول ، فعالیت پروردگار حداقل هشت تا و اخیراًی آراء شده اقیانوس اختالفات؛ علم خدا ، 

 نیک مطرح که را بحثی هر همچنین و شود می گفته گاهی گاه هم بالعشقی فاعل شده، تا نه شده، اضافه هم یکی

عجیب این جمله اش خیلی  «مصادم االهواء المتقابله: »ی هستند. ایشان می گویدشخصیت کدام هر که کسانی اقوال

است؛ حتی الیرجی أن یتطابق علیها اهل زمانه. تا آنجا که امید نداریم که اهل یک زمانی بتوانند متفق بشوند در یک 

 . مسئله ای، یعنی وقتی رسید به حکمت نظری، یک چنین وضعیتی پیدا می کند

 می رسیم که عقل چقدر کاربرد این شد در ارتباط با عقل، و حقایق دین حاال در ارتباط با معارف دین به این نکته

دارد ؟ اجماالً به عرض می رسد که عقل با توجه به معنایی که از آن به عرض رسید؛ می گوییم بله، در اعتقادات 

 . دخالت دارد، در مسائـل اخالقی دخـالت می کنـد، منتها بـا یک قیودی که انشاء اهلل به عرض تـان می رسد

  

 ید:ا عقااما دخالت عقل در ارتباط ب

فرض کنید ادله ای که عقل برای اثبات خدا می آورد و به عنوان امکان وجوب، چه برهان پاکیزه، تمیز و خوبی است 

 . و برهان وابستگی و نیاز، چه برهان خوبی است

 . البته اینکه عقل این را می گوید، شرع و شریعت هم از همین ها پر است. یعنی کامالً توافق در کار است

نین در ارتباط با صفات پروردگار عقل دخالت دارد عقل است که می فهمد خداوند عالم است و علم خدا را همچ

 . اثبات می کند، و حیات خداوند را اثبات می کند
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در ارتباط با معاد، البته بعد از قبول توحید، به استدالل عقلی اثبات شود که باید تعبّدی باشد و یا به گونه های خاص 

، پس عقاید، اثبات حضرت حق، صفات حضرت حق، افعال حضرت حق، به معنای اینکه آنچه مخلوق دیگری

حضرت حق است در ارتباط با آنها تعقل و تفکر کند که این ها چی هستند ؟ آثارشان چیست ؟ مسائلشان چیست 

ل است، در ارتباط با ؟ اینها قلمرو عقل است، معاد هم در مسئله ای که عرض شد و اصل مسئله معاد قلمرو عق

بسیاری از مسائل اخالقی است که عقل در آنها دخالت می کند، می گوید این خلق حسن است، این  -اخالق هم، بله

 . خلق سیّئه است

 . در ارتباط با خیلی از احکام هم می تواند دخالت کند البته پس از قبول شرع و شریعت این حرف ها مطرح است

 

این مسائل خوب چیز هایی است. این عباراتی که در دین وضع شده، بررسی اش می کند و آن وقت عقل می گوید 

می گوید چیز خوبی است. در ارتباط با خیلی از مسائل عبادی از نظر حسنش می تواند نظر بدهد که بله حَسَن 

ا همین موارد، یک است، برنامه ی خوبی است، مفید است. ولی همین جا عرض می کنیم که این عقل، در ارتباط ب

محدودیتی دارد، راجع به خدا، در اثبات خدا کاربرد دارد اما در ذات خدا کاربرد ندارد، یعنی ذات خدا چیست ؟ کنه 

در ارتباط با کنه صفات کاربرد ندارد، در ارتباط با کنه فعل  ذات مقدس حضرت حق چه چیز است ؟ کاربرد ندارد،

حق چگونه است ؟ چیست ؟ نمی فهمد، در ارتباط با خصوصیات معاد و  حضرت حق، کاربرد ندارد، فعل حضرت

مسائل بعدی، کاربرد ندارد، در جعل احکام، که بخواهد دخالت کند به اینکه حکمی را جعل کند و جاعل شود، نه، 

 . و عقل قلمرویی ندارد((دين اهلل ال يقاس بالعقول)) دخالت ندارد. این جاهاست که

لم قبل از این عالم؛ مسائل عالم زر، ) چون مخاطب مان آن کسانی هستند که وحی را قبول کرده در ارتباط با عوا 

اند ( که آیا هست، نیست، چی هست؟ عالم اضلّه و اشباح مطرح است، عالم انوار و خلقت نوری مطرح است، این 

الم غیب، عقل راهی به آنها ندارد. به ها چیست ؟ عقل راهی به اینها ندارد. این عوالمی که گاهی تعبیر می شود به عو

 چه دلیل عقل در اینگونه موارد راه ندارد؟

 .دلیلش خود عقل است -1 

 .س از عقل، می گوییم، نقل هم این را تأیید می کندپ -2
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پس اول خود عقل است. از هر کسی که می خواهد اين بحث را بررسی کند، سؤال می شود که بعد از آنكه اثبات  

 ه يك حقیقتی هست، اين حقیقت و اين ذات چیست ؟ اين چه حقیقتی است؟کرديد ک

 

 .بدیهی است که خود این عقل حکم می کند که من اینجا راه ندارم

 :کالم عالمه ی طباطبایی در مورد نهی از تفكر در ذات  

د، می فرمایند:اقول: روایات ، بعد از اینکه نهی از تفکر در ذات را مطرح کرده ان85تفسیر المیزان، صفحه 11در جلد  

؛ بعد یک جمله ای دارد که ما  نهی ها ارشادی است در جوامع فریقین، در نهی از تفکر فی اهلل، کثیر است و این

یعنی اگر کسی فیلسوف  « متعلق بمن ال يحسن الورود فی المسائل العقلیه»نفهمیدیم، می فرماید : این نهی، ارشادی

 .ود دارد این نهی ها متعلق به او نیستاست و در مسائل عقلیه ور

   

 :اشكال به کالم عالمه 

حضرت امیر)علیه السالم( می  در حالی که روایاتی که در اصول کافی هست بحث این نیست که جمعی دون جمعی، 

ارتباط با ذات مقدس حضرت  فرمايند: تیز ترين قدرت های پرواز و قوی ترين و نیرومند ترين تعقل ها در

 د!!جمعی راه دارند، جمعی راه ندارن سقوط می کند، هیچ راه ندارد. نه اينكه، حق

 .پس قلمرواش اجماالً کجاها هست، کجا ها نیست، دلیل اش هم می گوییم خودش حاکم است
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 محی الدین در آئینه فصوص

 «(دام ظله) آيت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی»

   

 تخصیص و تعمیم 

 شیعه کیست؟تشیع چیست؟ و غیر  

  

یعنی اختصاصی دانستن هفت چیز: امامت، والیت، آل اهل بیت، حجت، معجزه، مهدویت. کسانی شیعه هستند  :تشیع

 .که این هفت موضوع را منحصر و مختص چهارده معصوم بدانند

 

 .گانه را تعمیمی بداندکسی شیعه نیست که همه یا یکی از این موضوعات هفت: غیر شیعه

 .یر شدتفس« دوستی»تعمیمی گشت و والیت از اساس انکار شد و صرفاً به « خالفت»با عنوان « امامت»ابتدا  -1 

سپس امامت به دو بخش تقسیم گشت: حکومت به خلفا و سالطین داده شد و والیت به سران صوفیه واگذار  -2

 .شد این بار والیت به معنی واقعی

 .معنی ندارد، تعمیمی شد« تکوینی اِعمال والیت»که غیر از « معجزه»آن گاه  -3

 .ـ آل رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم( ـ نیز تعمیمی گشت« آل»الدین رسید  نوبت که به محی -2

 .را نیز تعمیمی کرد« اهل بیت»الدین معنی  محی -8

 شد و تعمیمیداده « کلیه انسانیه حقیقة»لساخت االرض باهلها( نیز توسط محی الدین به الحجّة حجت )لوال -6

 .گشت
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مهدویت: به اجماع هفتاد و چند فرقه )حتی خوارج( مهدویت مختص و منحصر به اوالد پیامبر )صلی اهلل علیه و  -0

 .آله و سلم ( بود، آن را نیز مولوی تعمیمی کرد

، انجام شده ها با ادعای خدمت به اسالم و قرآنهمه این مباحث را در جلد اول این کتاب دیدید و همه این تعمیم 

 .ها امکان نداشتهیچ کدام از این تعمیم« تزویر»است، یعنی اگر نبود چیزی به نام 

 :گویدحافظ که خود یک تعمیمی به تمام معنی است )در غیر از مهدویت( می

 ولی دام تزویر منه چون دگران قرآن را                          خور و رندی کن و خوش باشحافظا می

ند که از کشود و شخص گمان میمی« سنت»است وقتی که یک پدیده اجتماعی و فکری کهنه شد تبدیل به درست  

 .کندتزویر تغذیه نمی

 

تواند یک کلمه حرف بزند تا چه رسد بر این که مدعی بینش و مکتب عرفان و تصوف بدون این هفت تعمیم حتی نمی

 .باشد

 

رخ داده است: صوفیان فارسی پیش از محی الدین، این « میمات هفتگانهتع»یک تحوّل تاریخی درباره این : تحوّل

ک چیدند، محی الدین ی دادند، معموالً برای این تعمیم مقدمات معینی نمی های هفتگانه را به سران صوفیه می سمت

داد  «انسان کلّی» کرد: ابتدا همه صفات بل عین وجود خدا را به« نوآوری»ابتکار به خرج داد و در این مسئله نیز 

ها را از انسان کلی به سران صوفیه، شد سپس آن سمت« انسان کلی»های مذکور نیز ملک و مال و به تبع آن، سمت

 .تظهیر کرد

  

 د:او در اين کار چند ره آورد برای تصوف آور

رد به طوری پر ک« ه دلیلشب»آرایش داد. یعنی خالء دلیل را با « شبه تبیین»دلیل صوفیان را با چیزی ادعای بی ـ5

 .پندارندتر از دلیل میهای غیر مستدل او را قویکه صدرائیان ما این گونه سرایش



24 
 

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

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

 

ا این داد( بترین سنی را نیز همیشه به نوعی تحت فشار قرار داده و میاتهام غصب والیت )که حتی وجدان سنی ـ5 

 .استه شدپیچ اندر پیچ کردن محی الدین، اندکی از سنگینی فشارش ک

  

، «اخوت»، «منزلت»، «طیر»و نیز احادیث « سوره هل اتی»، «آیه غدیر»، «آیه تطهیر»، «ذی القربی»های آیه ـ2

و... و... از محور بحث، خارج شدند و به جای آن، ادعای  «وانذر عشیرتك االقربین» و شأن نزول و پیام« کساء»

« صحت و سقم»یافت، به محور ای، در مورد والیت انجام مییشهمحی الدین قرار گرفت و اگر بحثی، تفکری، اند

 .چرخدچرخید و میادعای محی الدین می

در  دانند به جای بحثیعنی محی الدین کاری کرد که حتی آنان که والیت را در انحصار اهل بیت )علیهم السالم( می 

 .محورهای باال باید به ردّ این سرایش ابن عربی بپردازند

ای در مورد آیات و راستی او این دام بزرگ را هم بر سر راه آنان که شیعه نبودند اما همیشه وجدانشان دغدغه و به

احادیث باال داشت، و هم بر سر راه شیعیان گذاشت، که امروز بستر جریان بحثی خودمان نیز از آن آیات و احادیث 

افق در این کانال باتالقی که محی الدین فقط با نیروی خارج شده و به بستر محی الدین افتاده است، مخالف و مو

 .ایمخیال آن را درست کرده، افتاده

ای که قرآن و حدیث )یعنی کل اسالم( را کنار گذاشت و جامعه اسالمی را به درست است او نابغه بزرگی بود نابغه

 .ـ کلی صرفاً ذهنی ـ مشغول کرد« انسان کلی»

 .ز او در جلد اول بخش دوم فصّ آدم گذشتآمیمشروح این ابتکار نبوغ 

  

 است؟« انحصار گرايی»که تشیع دارد مصداق « تخصیص»ممكن است کسی بگويد: اين ن: پايا

خون داده، جان داده، در به « تخصیص»سال برای همین  1011است و شیعه « واقعیت و حقیقت تشیع»این : پاسخ 

مین دلیل همیشه روند تاریخ و اکثریت جامعه با شیعه مخالف بوده و ها را تحمل کرده، و به هدر زیسته، قتل عام

 .تواند در زمره آنان قرار گیرد و کامالً مختار استشیعه را قتل عام کرده است. و گوینده این سخن نیز می
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اسفانه تمهم این است که چنین شخصی نباید در عین تعمیمی بودن، ادعای شیعه بودن بکند که صوفیان مدرن امروزی م

 .کنندمردم را از این لطف محروم می

 .ودشعرض کردم که: تشیع )خواه کسی آن را حق بداند یا ناحق( اصالحیه بر دار نیست اما اینک دچار تحریف می

داند که اگر فردا دانند، هر کسی در روی کره زمین که اطالعات اولیه از اسالم دارد )حتی جناب بوش( میهمه می

یعه بیاید در هفت موضوع باال کامالً و دقیقاً انحصار گرا خواهد بود و هست. و اگر در هر مورد رفتار امام زمان ش

 .دمکراتیک داشته باشد در این هفت مورد نه به آریستوکراسی سقیفه و نه به دمکراسی مدرن، اذن ورود نخواهد داد

شود یف مینیز دچار تحر« شناسی بی طرفانهعه شی»اگر حرفی غیر از این گفته شود نه تنها تحریف شیعه است بل 

 .نیز هست« خودفریبی»بل مصداق  خیانت به علم و انديشه و تاريخ است و این نه تنها

  

 اسماء اهلل

 اسكلت و ستون فقرات تصوف محی الدین

دا از اسامی خای  های تصوف خود را به شبکهاست او اندام« اسماء اهلل»ستون فقرات و اسکلت تصوف محی الدین  

 .ترین اصل اساسی او است که ابتکار اوست و هیچ کسی در آن سهم و اشتراک نداردچیند این ناب  می

های محی الدین در این مبانی و اند و نوآوریها و افراد دیگر نیز بحث کردهها و فرقهدر مبانی و مسائل دیگر نحله

یا گزینش یک باور و رد باور دیگر است، و دست باال « گیری موضع»تر ماهیت مسائل ابتکار ناب نیست، و بیش

 .این که یک اصطالح یا یک موضوع شناخته شده و معروف را به گونه ابتکاری برگزیده است

از هر جهت خاص او و مال اوست، « اسماء»قرار دادن اسماء اهلل و چرخانیدن همه مباحث به محور « موضوع»اما 

مطرح نکرده بود او این ابتکار را به شرح زیر « اسماء اهلل»ا آن روز بحثی را تحت عنوان کسی در میان مسلمانان ت

 :انجام داد

 .قرار داد« موضوع»برای اولین بار در میان مسلمانان اسماء اهلل را  -1
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شناسی، شناخت رابطه خدا با جهان و بالعکس، شناخت رابطه شناسی، انسانهمه مباحث )خداشناسی، هستی  -2

سان با خدا و بالعکس، معیارهای تفسیر قرآن، معیارهای برخورد با سنت و حدیث، نحوه نگرش به رابطه طریقت ان

 .چرخانید« موضوع»و شریعت و...( را به محور این 

  

را طوری بر همه علوم و معارف، شمول داد که حتی یک مسئله کوچک نیز پیدا « موضوع»محی الدین این  ـ2

 «اسماءاهلل»چتر این موضوع خارج باشد به حدی که باید گفت: دینی که او آورده نامش دین  شود که از زیرنمی

 .است

  

های های مختلف و نحلهخواهد از ادیان مختلف، فلسفهاین گزینش ابتکاری به او امکان داد تا هر آن چه را که می ـ2

زیرا گستره اسماء بس وسیع )به قول خودش(  مختلف، افکار افراد مختلف، گزینش کرده و در مکتب خود قرار دهد

عقد الخالئق فی االله عقائداً و انا اعتقدت  :بی نهایت است، محی الدین این عمل خود را پنهان نمی کند، می گوید

مردمان مختلف درباره خدا عقیده های مختلف داشتند، من به همه آنها معتقد شدم )فصوص،تصحیح  :جمیع ما اعتقدوا

 (.8ص2عفیفی،ج ابوالعالء

  

های تواند هر باور کلی یا جزیی را به عنوان اندامگیرد میکسی که ابتدا یک اسکلتِ گسترده این چنینی را در نظر می

مختلف در بخشی از آن اسکلت قرار دهد. او یک صفحه گسترده شطرنج را در پیش رو نهاده که هیچ کدام از 

 .نمایدد و نه آن را تهدید میکنهای آن نه جای دیگری را تنگ میمهره

ای و مکانی روبه رو نبود، برای هر چیزی، هر ادعایی جایی محی الدین برای این کار ابتکاری، با هیچ مشکل عرصه

داشت. مشکل او در عرصه مفاهیم عقلی بود، که مهره ها در این عرصه، همدیگر را تهدید و دفع می کردند. تعارض 

 .کار را برای او به شدت مشکل می کردندها، تضادها و تناقض ها، 

ابن عربی برای از بین برداشتن این سد عظیم، اندیشید، گشت، جستجو کرد، باالخره آیه ای در قرآن یافت که می 

 .توانست آن را مستمسک قرار دهد و به وسیله آن این مانع بزرگ را از پیشروی خود، کنار بزند



27 
 

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

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

 

را دست آویز قرار داده، تناقض را نه تنها باطل ندانست « خر و الظّاهر و الباطنهو االوّل و اال»سوره حدید 85آیه  

بل آن را عین حقیقت و جان عرفان دانست. بدین روال گستره مفاهیم ذهنی را گسترده تر، وسیعتر و به اصطالح 

 .آزادتر از گستره اسکلت مذکور کرد

 

می گردد و در هیچ « مطلق»آزاد کند، مصداق کاملِ « تناقض»و « تضاد»نظر به اینکه اگر ذهن بشری، خود را از 

شود. هر مشکل برای محی الدین حل روبه رو نمی« عبور ممنوع»حد و مرزی متوقف نمی شود، با هیچ تابلوی 

 .گشت« راه حقیقت»ای عین ای برایش گشوده شد به طوری که هر بی راههگشت و هر راهی و بی راهه

  

کند اصل وجود خدا بی نام و بی نشان در سازمانی که او برای خدا و اسامی خدا درست می در آن اسکلت و چارت

نامد این خدای بی نام و نشان نه قابل درک است و نه قابل بحث، نه اسمی می« مقام احدی»راس قرار دارد که آن را 

د گیرند که همه اسماء در درون آن جای میقرار دار« اهلل»تر از او یعنی: تک. در مقام پایین« احد»دارد و نه صفتی، 

 .«یک»نامد واحد، یعنی می« مقام واحدی»است و آن را « اهلل»با این که تعدادشان بی نهایت است. این خدا نامش 

تواند دو و سه و دوم و سوم و... نیز است دو و سه ندارد نافی دو و سه است. اما واحد می« تک»احد که به معنی  

تواند کثیر هم در عین واحد بودن می« مقام واحدی»است اما « مقام وحدت محضه»پس مقام احدی  داشته باشد

است. این فرمول متناقض « وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت»مصداق « مقام واحدی»باشد. پس خدا در 

 .شودکند، شاه کلید حل مشکالت و جان عرفان محی الدین میکه خودش، خودش را نقض می

 تواند یک خدای بینهایت در کنارتر از هر چیز بی نهایت است، حتی میتر، بی نهایتتر، گستردهعالم ذهن وسیع 

خدای بی نهایت، تصور کند. هر ناشدنی را شدنی، هرغیر ممکن را ممکن، و هر غلط را صحیح کند. تنها چیزی که 

 .است: تضاد و تناقض« عبور ممنوع»دارد دو تابلوی از میها و هرزگی، بذهن را از این گونه یلگی و بیبند و باری

شود از بیان امام صادق )علیه السالم( شرح معنی زیبای آیه را در متن کتاب آن جا که محی الدین به آن متمسک می 

و چرخانیدن همه مباحث کلی و جزیی به محور « موضوع قرار دادن اسماء»ام. اما منشاء اصل قضیه یعنی  داده

 چیست؟ و کجاست؟« اسماء»
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ماء اس»کالم و مباحثات کالمی مسیحیت، از قرن ها پیش از اسالم و چندین قرن پس از آمدن اسالم، همگی به محور 

محور بود و کاری با اسماء اهلل نداشتند به طوری که مسیحیان « صفات اهلل»بود. اما در مباحث کالمی مسلمانان « اهلل

 (1ند.)کاری با صفات اهلل نداشت

  

 :یك مبادله همزمان

میالدی وفات کرده است و هر دو اسپانیایی  1210میالدی از دنیا رفته و ابن میمون در سال  1201ابن عربی در سال 

این کتاب به التین ترجمه شد و صفات اهلل  «داللة الحائرین» نوشت به نام« صفات اهلل»هستند. ابن میمون کتابی در 

 .ی مسیحیان وارد شد و محور مباحث گشتدر محافل فکری و علم

 .را از مسیحیت گرفت و وارد اسالم کرد و آن را محور همه مباحث قرار داد« اسماء اهلل»محی الدين نیز عنوان 

به عرصه علمی مسیحیت، مسیحیت را تقویت کرد و تعالی بخشید و « صفات اهلل»و این عین واقعیت است که ورود 

« ع بحثموضو»به عنوان « اسماء اهلل»دیل تثلیث مسیحیت برای مسیحیان کرد. و ورود سازی در تعکمک سرنوشت

 .به عرصه فکری مسلمانان، اسالم و مسلمانان را بیچاره کرد که در این کتاب مشروح این مسئله را خواهید دید

   

 ن:فرق ماهوی دو عنوا

رق ـ؟ ف« اسم خدا»بحث قرار بدهید یا به عنوان  موضوع« صفت خدا»را بعنوان « قادر»کند مثالً لفظ چه فرق می 

 :میان این دو به شرح زیر است

مسلم شده است. همه اسماء « توحید»شود در همان قدم اول، برگزیده می« صفت»به عنوان « قادر»وقتی که  -1

ریان ج ماند، وشوند و جایی برای تثلیث یا کثرت درباره خدا نمیهای آن خدای واحد میو صفات تنها صفت

برگزیده شود و تیتر بحث قرار گیرد « اسم»به عنوان « قادر»اما اگر .رودبحث نیز در بستر توحیدی پیش می

دهد و مانع از تثلیث و کثرت نه تنها در جهت توحید نیست و بحث را در جهت و بستر توحید قرار نمی

ی که محی الدین هزاران الهه از اسماء تواند برای تثلیث و کثرت زمینه هم بدهد. همان طورنیست بل که می
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آن هم به قول « تکثیر»کند. مسیحیت به تثلیث مبتال بود، ابن عربی اسالم را نه به تثلیث بل به درست می

 .خودش کثرت بی نهایت، مبتال کرد

کند بل یجاد نمیـ بازی با اسماء اهلل در تبدیل واقعیات به خیاالت، و ترجیح دادن خیال بر تعقل نه تنها مانعی ا2 

 .دهدبرای یک مدعی بهانه هم می

  

سان کشاند خدا درخت نیست انمی« تعریف سلبی»ـ سلب و اثبات: خداشناسی به محور صفات، جریان بحث را به 3

يكن  لم يلد و لم يولد و لم نیست، آب نیست، کره نیست، کهکشان نیست، و... هر چه به ذهنت بیاید خدا آن نیست،

اند. که قرآن و اهل بیت )علیهم السالم( همیشه خدا را با تعریف سلبی تعریف کرده ...ء واحد، لیس کمثله شیله کفواً 

 .«کیف يجری علیه ما هو اجراه»زیرا او خالق عقل و خالق ذهن و خالق معرّف، خالق تعریف است و

ها، به ها، داوریهمه قضایا، گزاره کشاند.می« تعریف ایجابی»اما خداشناسی به محور اسماء، جریان بحث را به 

 .شودبرای مدعی باز می« همه چیز خدا است»شود و راه به ختم می« هست»

یزی از تواند هیچ چرسد حتی نمیشود، شخص به جایی میمبتنی می« هاهست»ـ وقتی که بنای بحث بر اثبات و 0 

اعلم ان  :درا را به آن باور کامالً نادرست رسانید کهچیزها را از خدا سلب کند و همین بستر و جریان است که مالص

به حدّی که صدرا یک فصل در این ادعایش بحث کرده سپس  ء منهواجب الوجود کل االشیاء واليصح سلب شی

دلش آرام نگرفته از نو فصل دیگر باز کرده باز هم آرام نگشته برای با رسوم در ضمن فصل دیگر به آن پرداخته 

ام ـ لیکن اگر صدرا مانند همه مسلمانان بحث را در بستر صفات شرح داده« قد مبانی حکمت متعالیهن»است ـ در 

 .گشتداد به این گرداب گرفتار نمیآغاز و انجام می

شود به آن شخصیت معین و جدای از موصوف، یا شخصیت متفاوت با ـ صفت هر چه باشد صفت است، نمی8 

شود برای اسم یک شخصیت معین با آثار و نقش معین قایل شد. همان طور که ل میموصوف، داد. اما با نیروی خیا

د. بدانن« اعیان»اند وهرگز دیده نشده که صفات را دارای محی الدین و قیصری همیشه سخن از اعیان اسماء گفته

ورقی آورده است: محی الدین، در پا «فالحق خلق بهذا الوجه» شرح فارسی نیز در اواخر فصّ ادریسی ذیل عبارت

 .، گرفته است110او این سخن را از شرح قیصری صفحه «. تواند باشدصفات را اعیانی نمی»
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کرد. در جلد اول گذشت و در یک عالمِ خیالی است که محی الدین آن را تصور و تصویر می« اعیان ثابته»موضوع 

 .این مجلد نیز توضیحاتی در این مورد خواهد آمد

اده امّا دقیق، ظریف، ریز و موئین این دو روش را بشماریم سر از صدها فرق بل سر از دو عرصه اگر فرق س  -6 

 .آورد که هر کدام ناقض و نافی دیگری استوسیع در می

شود که محی الدین چه کار بزرگی کرده است!؟!! و چه قدر جریان فکری مسلمانان را پس: بدین سیاق روشن می

 .یک نابغه بود نابغه بزرگ وارونه کرده است بلی او

  

دم ساز نیست. « لبس»اند. اساساً فلسفه ارسطوئی ماهیتاً با گفته« تعريف اثباتی»ارسطوئیان از قديم برای خدا : نکته

ا در فلسفه شود، امگويی عقل و ذهن انسان هرگز نبايد متوجه مفاهیم سلبی بشود. در منطق، قضايای سلبیه بحث می

شود و مفاهیم سلبیه بیشتر به عهده ذهن مخاطب گذاشته عاريف، نقشی به قضايای سلبیه داده نمیشان به ويژه در ت

 .شود که از عكوس قضايا استنباط کندمی

  

در  یابد، وانجام می« نیست»و « هست»دقیقاً به طور پنجاه پنجاه بوسیله « شناخت»اما واقعیت این است که هر 

  .شود. و درباره افعال خدا باز در صد باالئی از سلب، کارساز استمورد وجود خدا صددرصد سلبی می

معروف میان ارسطوئیان و صوفیان، که امروز صدرائیان نتیجه آن آشتی هستند، همین اثباتگرایی « آشتی»در آن 

 قدم هایی به سوی تصوف برداشت و محی الدین از حوزه« فصوص الحکمه»ارسطوئیسم نیز نقش داشت. فارابی در 

را نوشت. و مالصدرا به خیال خودش این آب و آتش را « فصوص الحکم»تصوف به او پاسخ مثبت داد، و باالخره 

 .کامالً به وحدت رسانید

 محی الدین و پرستش اسماء 

داند که هر کدام دارای دو نقش می« شخصیت معین»با تشخص و « موجود معین»او هر کدام از اسمای خدا را یک 

 :است

 .بخشی از کائنات، اوست منشأ -1
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 .ـ اداره بخشی از امورات کائنات با اوست2

 

محی الدین برای »کنند. که از این افاضات او در جلد اول با عنوان و هر اسم خواهرانی دارد که زیر دست او کار می

 .یاد کردم« کندخدا چارت اداری درست می

د در قیامت گویکند مثالً میه حوزه کاری اسم دیگر، دخالت نمیکند که هیچ کدام از اسماء بابن عربی حتی تصریح می

خواهد که از گناه مردم و از او می« منتقم»رود به پیش اسم می« رحمان»پردازد و اسم نیز هر اسم به کار خود می

 .بگذرد و انتقام نگیرد

با اصل خودش است مثالً اگر داشته است در این جا نیز سخنش متناقض محی الدین همیشه تناقض را دوست می 

« شافع»گفت اسم دهد. اگر میشود، یعنی منتقم کار رحمان را انجام میاش عین رحم میانتقام نگیرد نتیجه« منتقم»

بگذارد و رحمان رحم کند، دچار این « رحمان»خواهد که مسئله را به عهده اسم رود و از او میمی« منتقم»به پیش 

 .گشتتناقض نمی 

ام »بگذارد تا فرمول « بطالن تناقض»و روش ابن عربی طوری است که گویی دوست دارد آن قدر پای روی سبک 

را در فکر خودآگاه و ناخودآگاه همگان به یک « کثرت در عین وحدت، وحدت در عین کثرت»یعنی « التناقض

 .حقیقت مسلم تبدیل کند، و در مورد صدرائیان به راستی موفق شده است

نیز خزانه دار همه آنهاست و به اصطالح مسؤول « اهلل»وید هر اسم یک نقش، یک کار مخصوص دارد و اسم گاو می 

دهند حتی خزانه دار هم معین است، ها انجام میتدارکات دیگر اسماء است. پس در این بین که همه کارها را این الهه

د حرفی در مورد آن زده شود. این جاست که محی است و نبای« مقام احدی»گوید آن کند؟ میخود خدا چه کار می

ت و به لمیده بر سریر مصدری»کند که تر درک میالدین با تخیالت شبیه استدالل، خدای ارسطوئیان را بهتر و بیش

اما ابن عربی مقام احدی را از این لمیدن و تماشا کردن نیز محروم «. تماشای صدور صادرها از خود مشغول است

 .دهدی در این چارت سمت ملکه فورمالیتة انگلیس را نیز به او نمیکند، حتمی

ها را با خود دارد. و درست مانند نخست وزیر انگلستان با آن وزرا و خواهران ـ مقام واحدی ـ همه دیگر الهه« اهلل»

 .کندوزرا، مطابق چارت مشروح، کائنات را اداره می
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سالم( میگوید: اسامی خدا فقط اسم هستند نه موجودات متشخص با فلسفه و عرفان قرآن و اهل بیت )علیهم ال

تواند بدون نام و نام گذاری، فکر کند لذا خدا شخصیت معین. و از یک دیدگاه اساساً خدا اسم ندارد و چون بشر نمی

 .برای خود اسم هائی را برگزیده است

 

 (:قال الرضا)علیه السالم

نّه اختار لنفسه اسماءً لغیره يدعوه بها، الّنه اذا لم يُدع باسمه لم فلیس يحتاج ان يسمّی نفسه، ولك... 

 :يعرف

خداوند هیچ نیازی نداشت که خودش را با اسمی موسوم کند و لیکن اسم هایی را برای خود برگزید  

 .شودها بخوانند. زیرا اگر با اسمی خوانده نشود شناخته نمیتا دیگران او را با آن اسم

 :)علیه السالم( قالعن ابی عبداهلل

ومن عبد االسم و المعنی فقد  من عبد بالتوّهم، فقد کفر، ومن عبد االسم ولم يعبد المعنی، فقد کفر،

 ك:اشر

امام صادق)علیه السالم( فرمود: هر کس خدا را به وسیله توهم پرستش کند به تحقیق کافر است و هر  

ن اسم را بپرستد به تحقیق کافر است و هرکس هم کس اسم خدا را پرستش کند بدون این که مراد از آ

یعنی باید تنها و فقط خود  .اسم و هم مراد از آن اسم )هر دو( را پرستش کند به تحقیق مشرک است

 .خدا پرستش شود

سئلت ابا عبداهلل)علیه السالم( عن اسماء اهلل عزّ ذکره، ... قال... فمن عبداالسم دون المعنی فقد کفر و 

دون االسم فذلك  فقد کفر و عَبدَ اثنین. ومن عبد المعنی یئاً. و من عَبدَ االسم و المعنیلم يعبد ش

التوحید. فقال افهمت يا هشام؟ قال: قلت: زدنی. فقال: ان هلل تبارك و تعالی تسعة و تسعین اسماً فلو 

 :بهذه االسماء و کلّها غیره لكان کلّ اسم منها الهاً، و لكنّ اهلل معنی يُدلّ علیه کان االسم هو المسمّی
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کسی که اسم  :های خدا پرسیدم، فرمود هشام بن حکم می گوید: از امام صادق)علیه السالم( از اسم

را بپرستد و مراد و معنی آن را نپرستد به تحقیق کافر است و در واقع چیزی را نپرستیده است. و 

، زيرا دو چیز را پرستیده است. و کسی که تنها کسی که هم اسم و هم مراد از آن را بپرستد کافر است

 .مراد و معنی اسماء را بپرستد بدون پرستش اسم، پس اين است توحید

  

 .است« ما قصده به« »معنی»مفهوم ذهنی نیست. در عربی معنای لفظ « معنی»مقصود از لفظ  توجه:

های دیدگاه دیگر ـ چون همه کارها را به الهه پرستد و هم مسمی را و ازها را میاز یک دیدگاه محی الدین هم اسم

پرستد گاه به صورت تک تک و گاه مجتمع ها را میگذارد ـ تنها اسمدهد و چیزی برای خود خدا باقی نمیاسماء می

ص به  0ها: بحار، ج نامد.)حدیث نیز می« مقام جمع»که مقام واحدی است و گاهی آن را « اهلل»ها در اسم الهه

 (.185، 185، 166، 158ترتیب 

دانست و تصوفشان را )به صوفیان تصوف فارسی ـ که محی الدین با نوآوری)!(هایش تصوف آنان را مردود می

بود یعنی هم اسماء  «مسمی جز يكی نیست ما اسما نهاديم» اصطالح( تصوف سنتی و کالسیک نامید ـ شعارشان

معتقد بودند اما ابن عربی در این باره نیز « وحدت وجود»دند و به کرخدا و هم همه اشیاء را، صرفاً اسم حساب می

 «ها در عین وحدت شان و وحدت الهه ها در عین کثرت شانکثرت الهه»معتقد است « ام التناقض»به فرمول 

کند مثل  : یک استاد)!( می گفت: اسمی از اسماء خدا بر دیگر اسمائش حکومت می 11/6/53 راديو معارف:

 .«اهلل»یا مثل « نرحما»

منشأ این قبیل سخنان همین تخیالت محی الدین است. بلی: این هم زئوس )ذئوس ـ ذیو ـ دیو ـ دِیو(: آریائیان قبل 

خدای بزرگشان بود. حرفی در زبان آنان بوده میان حرف « دِیُو»از آن که به ایران بیایند خدایان متعددی داشتند که 

ه گفت« گنبد»تبدیل شد. هنوز هم در فارسی، هم « ذ»، و در مواردی دیگر به «د»دی به که بعدها در موار« ذ»و « د»

آریائیان که به ایران آمدند به محض ورود با دین توحیدی «. کاغذ»و « کاغد»و همین طور « گنبذ»شود و هم می

را « یود»گذشتند بل لفظ « دیو»های متعدد به ویژه از خیر جاماسب رو به رو شدند و آن را پذیرفتند و از خیر الهه
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مهر »به موجودات پلید نام گذاشتند، شد دیو. مثالً دیو سپید. سپس دین جاماسب توسط همین آریائیان به میترائیزم و 

 .ـ خورشید پرستی ـ تبدیل شد که زردشت به اصالح آن مامور گشت« پرستی

 

سال دیگر در  3111گرفتند تا آمدن دین مسیح یعنی حدود آریائیانی که به اروپا رفتند و تقریباً همه جای اروپا را 

 .خوانده شد« ذئوس»در لهجه یونانی به آن افزوده شد و « س»ماندند که حرف « دیُوپرستی»همان 

رست کشاند دابن عربی از نو هم مسلمانان آریائی )مثل ایرانیان( و هم مسلمانان سامی )عرب( را به زئوس پرستی می

 .لنّعلطابق النّعل با

  

 در محضر حاج میرزا جواد آقا ملكی تبریزی

اسماء »بر اساس عنوان « لقاء اهلل»رساله  عالم عامل دانشمند متهجد، مرد تقوی، حاج میرزا جواد آقا تبریزی در 

یز و ن« ءمألت کل شی»و « مالء کل شیء»به جمله « اسماء»سیر کرده است آن مرحوم برای شخصیت دادن به  «اهلل

 .شوداند اینک ابتدا آن دو جمله بررسی شود سپس به بررسی حدیث پرداخته میک حدیث ویژه تمسک فرمودهبه ی

ء ء و بوجهک الباقی بعد فناء کلّ شیدر ضمن دعا آمده است: بسلطانک الّذی عال کلّ شی 155بلد االمین: در صفحه 

 .ءو باسمائک الّتی مألت ارکان کلّ شی

شیخ « مصباح المتهجد»آمده است، و هم چنین در « غلبت»به جای لفظ مألت  888فحه ص« مصباح کفعمی»و در 

 .516صفحه « اقبال»طوسی و هم چنین در 

و » و تنها در بلد االمین به صورت «ءو باسمائك التی غلبت ارکان کل شی» بنابراین در سه منبع به صورت

 .آمده است «ءباسمائك التی مألت کل شی

اقد را برداشت کنند زیرا اگر اسماء ف« شخصیت اسماء»کنند که از این لفظ، تمایل می« مألت»به لفظ  ایشان با توجه

 :ء را پر کنند. اماشیئیت و شخصیت باشند معنی ندارد که ارکان کل شی
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 .تنها در یکی از چهار متن از متون آمده است« مألت»لفظ  :اوالً

 .است« غلبت»وسی رجحان با لفظ نظر به دقت و تخصص مرحوم شیخ ط :ثانیاً

 

أمأل القوم: اقدرهم  :ـ لغت« پر کننده»است نه به معنی « غلبت»معنایش همان « مألت»به فرض صحت لفظ  :ثالثاً

 .ـ که همان معنی غالب است واغناهم

 .تندبه افرادی گفته شده که بر سرنوشت جامعه و مردم غلبه دارند و مسلط هس« مالء»همان طور که در قرآن 

 

مه اند نه هء را پر کرده و فرا گرفتههر شی« ارکان»مطابق برداشت این مرد بزرگ)قدّس سُّره( نیز اسماء خدا : رابعاً

 .ء را. و این مناقض برداشت ایشان استشی

 .گیرندو اگر بگوییم وقتی که ارکان را فرا گرفته و پرکنند، غیر ارکان را به طریق اولی می 

بحث توحیدی و اصول دینی است و مانند فقه نیست که جائی در آن بر قیاس اولویت باشد زیرا هدف  این یک :اوالً 

 .در مباحث توحیدی نیل به حقیقت و واقع امر است بر خالف تکالیف فرعی فقهی که اساس آن بر تعبد مبتنی است

ترین متون متن مورد بحث که از جدّیمقام، مقام دعا است همراه با تشریح دقایق توحیدی، به ویژه این  :ثانیاً 

ز آن متنی تر اتر و مشروحاست که به شدت در مقام تفصیل و شرح و بحث است به حدی که تفصیلی« تفصیلی»

نداریم. پس نباید طوری اجمال در آن باشد که نیاز به قیاس اولویت باشد که دقیقاً برخالف روح و مقام خود کالم، 

 .می گردد« خبط بیانی»فصاحت و بالغت است. بل مصداق یک  شود و کامالً برخالفمی

در مقام بیان  نه تنها مولی« مقدمات الحکمه»اگر قواعد علم اصول فقه را در این موضوع دخالت دهیم، مطابق  :ثالثاً 

نیم و ک «اجمال»توانیم سخن او را محکوم به است بل در مقام تفصیل و بل در مقام تشریح جزئیات است. پس نمی

 .با قیاس اولویت نقص کالم را ترمیم کنیم

 .شود: و به اسماء تو که بر ارکان همه چیز غلبه و سلطه دارندبنابراين معنای جمله چنین می
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ها هم در این معنی هیچ نیازی به قیاس اولویت نیست سلطه و غلبه بر ارکان اشیاء عین سلطه وغلبه بر فروعات آن

ارکان چیز دیگر را پر کند اما فروعات آن را پر نکند ولی امکان ندارد چیزی بر ارکان  هست زیرا ممکن است چیزی

 .یک شی غلبه و سلطه داشته باشد اما به فروع آن سلطه نداشته باشد

 

 الفصل کلمة 

ه و با صرف نظر از همه اشکاالت فوق در خود همین جمله دقیقاً و به طور نصّ دو امر، دو چیز، در کنار هم ذکر شد

 :مورد بحث هستند

 .ـ پر کننده و فرا گیرنده = اسماء1 

 .ـ پر شونده و فرا گرفته شده = کلّ اشیاء2

 .این تنصیص بر دوئیت و دوگانگی، ردّ است بر وحدت وجود 

پذیرش تعطیل عقل، بل عین ابطال عقل، و پذیرش « کثرت در عین وحدت، وحدت در عین کثرت»و پذیرش 

 .تترین تناقض اسصریح

ای که در این برداشت هست، به وسیله یک جمله آن هم مطابق یکی از باز با صرف نظر از هر اشکال اساسی و پایه

 .توان همه اصول مسلم اسالم به ویژه اصول تشیع را کنار گذاشتچهار نسخه نمی

کافی و متون دیگر، ترجیح در مقابل این جمله آن همه آیات قرآن و آن همه احادیث داریم از نهج البالغه تا اصول 

این جمله مشکوک، الزم گرفته همه قرآن و احادیث را تاویل بل تحریف کنیم همان طور که مال صدرا احادیث اصول 

 .کافی را به وضوح تحریف کرده است
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شوند شخصیت غالب بر ارکان اگر جمله مذکور را به غلبه نیز معنی کنیم باز اسماء دارای شخصیت می :پرسش

 .ءل شیک

هم  «هم اسم و هم معنی پرست»نیستیم. و نیز « اسم پرست»همان طور که در مقاله پیش، به شرح رفت، ما  :پاسخ 

پرستیم ـ لغت: معنی = مراد ـ مراد از هر اسم خداست خدای واحد. نیستیم. بل فقط معنی اسم را که خدا است می

 .همان طور که گذشت

اسماء »شود شناساند و صفات خدا عین وجودش هستند وقتی که گفته میه ما میهر اسم صفتی از صفات خدا را ب 

 .یعنی خود خدا بر همه چیز غالب و مسلط است« خدا بر همه چیز غالب است

و این نیز درست  ءو اسئلك باسمك االحد الصّمد الذی مالء ارکان کلّ شی ... : 361ص  18جمله دوم: بحار، ج 

باشد با این فرق که در آن اسماء آمده و در این، یک اسم. و معنی و مراد از هر مان شرح میمانند جمله پیش: با ه

 .اسم و اسماء خود خداست که غالب و مسلط است بر کل اشیاء

 تا( 2)است کرده رد را آن )علیه السالم(است که امام« فیمَ»عالوه بر آن چه بیان شد، برداشت مذکور دقیقاً مصداق  

داشت نشویم، وقتی که خدای صمد همه چیز را پر کرده باشد پس در درون همه چیز به بر در اشتباه ینا دچار ما

 .هست بل هم مصداق ظرفیت و هم مظروفیت« ظرفیت»مصداق 

و  های یونان است(ریشه این برداشت، به فلسفه افالطون )و مثل او: که اقتباس از الهه: و جان مطلب اين است که 

 .رسدهای یونان باستان میههبه افسانه ال

آخرین سخن این که عالوه بر همه آن چه گذشت، این گونه عبارات اساساً یا سند ندارند یا سندشان هیچ اعتباری 

وجدنا : »را در مورد این دعا چنین آورده است« اقبال االعمال»ندارد. در مورد همین جمله دوم، مرحوم مجلسی متن 

 .خبری از سند نیست انّه یصلّی عند ارتفاع النهار یوم...، و «تفی کتاب االعمال الصالحا

، را آورده است که مجلسی 1کافی ج « حدوث االسماء»از باب  1مرحوم ملکی)ره( حدیث شماره : و اما حديث  

 .آورده است 165ـ  166بحار ص  0نیز آن را در جلد 
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الحسین بن یزید، عن الحسن بن علی بن ابی حمزه، علی بن محمد، عن صالح بن ابی حمّاد، عن  :اينك سند حديث

 (.)علیه السالمعن ابراهیم بن عمر، عن ابی عبداهلل

 

ز صالح ای باشند که اتوانند در طبقهعلی بن محمد: هفت شخص به این نام هستند که کلینی از آنها نقل کرده و می ـ5

انی ـ ... بن عبداهلل قمی ـ العلوی ـ ... بن شیره ـ ... بن الزبیر بن ابی حماد روایت کنند: النوفلی ـ ... بن بندار ـ القاش

 .اند و علی بن محمد ابن شیره نکوهش هم شده استکه هیچ کدام توثیق نشده

 .صالح بن حمّاد: ملتبس، مورد نکوهش، ضعیف است ـ5 

 .حسین بن یزید: در آخر عمر دچار غلوّ شده است ـ2 

 .ام. اما باید گفت همین حدیث مورد بحث ما عین غلوّ استغلوّ او باشد، ندیده نجاشی گفته است روایتی که دالّ

 .حسن بن علی بن ابی حمزه سالم بطائنی: واقفی، کذّاب، ملعون، رجل سوء، واقف بن واقف، نامیده شده است ـ2 

 .ابراهیم بن عمر: مشکوک، ضعیف جدّاً، معرفی شده است ـ2 

خت های یونان است(، ساش تایید افسانه الهه ترین مسئله توحید )که الزمه در حساساعتماد بر چنین حدیثی آن هم 

 .جای شگفت است که مرحوم ملکی)ره( همه را مثل خود دانسته توجه الزم را به سند حدیث نکرده است

« اهللاسماء »متن حدیث نیز مضطرب است به طوری که معنی روشن ندارد و با همه احادیث ابواب  :متن حديث

وهو عزّوجلّ بالحروف غیر »کند که در آن عبارتمخالف است. مرحوم عالمه مجلسی نسخه دیگر نقل می

 .گرددشود و مطابق پیام احادیث دیگر میآمده است در این صورت معنی سرتاسر حدیث عوض می(3«)منعوت

ه ین نسخه از قبیل نقل به معنی است کگوید: اکند میمرحوم عالمه طباطبائی در پاورقی به این نسخه اعتراض می  

اند عالوه بر این جمله مذکور با دیگر فقرات حدیث برخی راویان به گمان خودشان برای اصالح پیام حدیث آورده

 .سازگار نیست
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دهد امّا راویان اصلی می« احتمال»چرا عالمه طباطبائی عدم رعایت راوی نسخه مورد ادعای مجلسی را  :لیكن اوالً 

کور در سند حدیث، را که نه احتماالً بل قطعاً جای اشکال هستند و برخی شان ملعون و کذاب هستند، اصالً مورد مذ

 !دهد؟توجه قرار نمی

ترین اطالع از آن نسخه و راویان آن داشته باشد، راوی را متهم به عدم رعایت طباطبائی بدون این که کوچک :ثانیاً 

 .کندکننده حدیث معرفی می کند بل او را تحریفامانت می

سازند، از قضا بر عکس، زیرا جمله فرماید این نسخه با دیگر فقرات حدیث نمیاین که مرحوم طباطبائی می :ثالثاً 

اندازد و از اضطراب متن حدیث به شدت عاطفه جریان همه فقرات را در یک بستر واحد به راه می« و»مذکور با 

  .نند متن حدیث را در کافی و بحار مشاهده کنندتوامندان میکاهد عالقهمی

از مجلد اول، عرض کردم برخی از دانشمندان ما در دو دوره علمی و « بزرگانی که رفتند و برگشتند»در مبحث 

اند مانند شیخ بهائی و عالمه طباطبائی و... همان طور که اروپائیان در مورد ویتگنشتاین او را دو فکری به سر برده

عالمه  کنند در موضوع بحث ما نیزتعبیر می« ویتگنشتاین دوم»و « ویتگنشتاین اول»دانسته و از او با  شخصیت

طباطبائی اول ، این مطلب را نوشته است یعنی در وقتی که هنوز هانری کربن مامور و جاسوس را از خود نرانده 

  .بود

عوای حقوقی، حکم داد تا چه رسد به توحید و اصول عدد گردو در یک د 11توان درباره با این قبیل روایات، نمی

 .عقاید و خداشناسی. و این جای بسی تعجب است از برخی بزرگان مان

  

 شگفت

د و به بیننهای روشن، واضح، مبین، تبیان، فلسفی، عرفانی، را نمیبرخی از بزرگان گران قدر ما چرا آن همه حدیث

اش افراد ملعون، کذاب، واقف بن واقف، ضعیف و... هست توجه ر سلسلهاین گونه روایت بی سند یا با سندی که د

و  اندآمده« اسم پرستی»های همان باب را که دقیقاً و به طور وضوح در مقام رد کنند؟! و شگفت این که حدیثمی

ید دارند اسامی خدا هایی که تاکدهند ـ!!! حدیثاند را هرگز مورد توجه قرار نمیرسماً برای ردّ این توهم وارد شده

 .صرفاً اسم و نامگذاری محض هستند تا بندگان بتوانند در مورد خدا فهمی داشته باشند وگرنه اساساً خدا اسمی ندارد
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 --------------  

 :پی نوشت ها

ی، ت تطبیقونفس هری اوسترين ـ ترجمه احمد آرام. و نیز: درآمدی به الهیا« فلسفه علم کالم»در اين باره رجوع کنید:   -5

 سلیمانی اردستانی مبحث تاريخچه بحث اسماء و صفات

ـ نهج البالغه خطبه اول. عیون اخبار الرضا)علیه  ...ء ال بمزايلةال بمقارنة و غیر کلّ شی ءمع کلّ شی -5 و من قال فیم فقد ضمّنه 

 529السالم( نیز از اما رضا)علیه السالم(آورده است، ص 

 560ص  2بحار، ج  -2
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 عقل دینی ـ عقل فلسفی 

 «دکتر مهدی نصیری»

 

ی فلسفه، قبل از هر چیز، ضروری است به سراغ تلقی فلسفه از عقل رفته و در تبیین موضع قرآن و عترت درباره 

وفانی بندی آنچه فیلساند، بپردازیم. عصاره و جمعی عقل گفتهی آن با آنچه قرآن و عترت دربارهسپس به مقایسه 

 دینب -جزیی نظرهای اختالف ایپاره از فارغ –اند  ی عقل گفتهچون ارسطو، فارابی، ابن سینا و مالصدرا درباره

 :است شرح

 :آدمی مرکب از جسم و نفس)جان( است. نفس دارای پنج قوه و نیرو است -الف

 (هاغاذیه )تأثیرگذار در غذاها و خوردنی  .1

 ت(حاسّه )ادراک کننده محسوسا  .2

 (های خیالیی صورتله )دریافت کنندهمتخیّ  .3

 ...(های نفسانی چون محبت، غضب، ترس، رضایت وی تمایالت و کششنزوعیه )دربردارنده .0

 ل(تفکر و تعقل و به عبارت دیگر، عقناطقه )نیروی   .8

نون وم و فورزی، به دریافت معارف، حقایق، علی ناطقه و عقل، فعالیت عقالنی، تفکر و اندیشه آدمی با قوه   -ب 

 .شودنائل می

هایی است عملی؛ عقل نظری، ادراک کننده موجودات، حقایق و واقعیت.2 نظری. 1: عقل دارای دو شعبه است -ج 

که خارج از اراده و عمل آدمی و بایدها و نبایدهای رفتاری، تحقق و هستی دارند که محصول این عقل، حکمت 

 .نظری نام دارد
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 :شودنه دانش میحکمت نظری، شامل سه گو 

 طبیعیات .1

 ریاضیات .2

 الهیات .3

ی اموری است که مربوط به اراده و عمل آدمی و بایدها و نبایدها است و آن نیز سه گونه عقل عملی ادراک کننده 

 :است

 اخالق و فقه .1

 تدبیر منزل و اقتصادیات .2

  سیاست .3

رای همگان روشن است، به کشف ای که بهریک از عقل نظری و عملی با اتکا به قضایای معلوم و بدیهی -د 

کنند؛ سپس خود این معلوماتِ کشف شده، مبنای کشف مجهوالت مجهوالت پرداخته و معلومات جدیدی را تولید می

آفرینند و این روند تولید علم و معرفت، به همین کیفیت ادامه پیدا شوند و معلومات جدیدتری را میدیگری می

 (1کند.)می

   

  :ها و معارف، دارای چهار مرتبه استدستیابی به دانشعقل در روند  -هـ

ای از عقل که هنوز هیچ نقش و دانشی در آن موجود و محقق نیست، اما استعداد مرحله و مرتبه :عقل هیوالنی -1 

 .دریافت هر معرفت و دانشی را دارد

الت و معلومات بدیهی و ابتدایی را ای از عقل که از حالت استعداد صرف خارج شده و معقومرتبه :بالملكة عقل -2

 .دریافت نموده است و آماده پذیرش معلومات بعدی و نظری است
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در این مرتبه، عقل با کمک معلومات اولیه و بدیهی، معلومات نظری را دریافته و در خود ذخیره  :عقل بالفعل -3

 .ندککرده است و هر وقت که اراده نماید، آن معلومات را نزد خود حاضر می

پردازد. در این مرتبه، عقل ( می2ی معلومات و معقوالت ثانی)ترین مرتبه عقل که به مشاهدهعالی :عقل مستفاد -0

شود و به یاری آن بر معلومات ومعقوالت، اطالع و اشراف پیدا ( متصل می3عقل فعال(()))با موجود دیگری به نام 

 (0کند.)می

 ها و معارف و برای وصول به عالیابیم که عقل از نگاه فلسفه، در دریافت دانشبا توجه به جمع بندی فوق، درمی ی 

ی خود که اتصال به عقل فعال است، مستکفی بالذات بوده و نیاز به معلم، هادی و میزانی بیرون از خویش ترین مرتبه

ستی برآید؛ از یک سو به تواند با قوه و نیروی عقل خویش، در پی فهم جهان هندارد. به عبارت دیگر، آدمی می

ی عمل خود نائل شود )حکمت نظری( و از سوی دیگر، بایدها و های بیرون از حیطهشناخت موجودات و واقعیت

نبایدهای رفتاری و کرداری خویش را در ابعاد فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تعیین کند )حکمت عملی( و 

ی فیلسوفان با اتکای به عقل مستکفی بالذات خویش، در پی فهم همههمان گونه که در فصل پیش دیدیم، اساساً 

کشند و به تولید و ارائه  نهند و به هر گوشه و زاویه سَرک میها قدم میی عرصهحقایق و رازهای عالم اند و در همه

 .پردازندنظریه می

عقل را برنمی تابد و چنین امری را به  فلسفه، حد و مرز قائل شدن برای فعالیت عقالنی و محدود کردن برد و توان 

کند جهان شود که بر اساس عقل و اندیشه، تالش میداند و)عمدتاً فیلسوف به کسی اطالق میمفهوم تعطیلی عقل می

داند و عقل را در این تالش، از هر نوع وابستگی به را تفسیر کند و دریابد و این کار را هم در خور کفایت عقل می

 (8داند.()نیاز می، از قبیل وحی و ایمان، بیمنابع دیگر

رویم و سپس به جمع بندی وجوه تمایز عقل فلسفی با عقل دینی اینک به سراغ عقل از منظر قرآن و عترت می

 .پردازیممی
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 عقل دینی  

عارف نائل ای از حقایق و ماز نگاه قرآن و عترت، آدمی واجد نوری به نام عقل است که با آن به فهم پاره -الف

ورزی نموده و شود. قرآن کریم در آیات متعددی، انسان را مخاطب قرار داده و او را توصیه به تعقل و اندیشهمی

  ( 6کند.)زنند، سرزنش میکسانی را که از به کارگیری نور عقل و تعقل سرباز می

را در جایگاهی بس رفیع نشانده اند و  ها را از عقل نموده و آنمعصومین )علیهم السالم( نیز باالترین ستایش -ب

  :سنجند. به عنوان نمونه، به چند روایت زیر بنگریدمنزلت آدمی را با میزان عقل ورزی و تبعیت او از نور عقل می

 (:رسول اهلل )صلوات اهلل علیه و آله 

مِن سَهَر الجاهل، وَ اِقامه العاقلِ أَفضل مِن ما قَسَّمَ اهللُ لِلعبادِ شَیئاً أَفضل مِنَ العَقل، فَنَومُ العاقلِ أَفضلُ ))  .1

شُخوصِ الجاهِلِ و ال بَعَث اهلل نَبیّاً وَ ال رَسوالً حتّی يَستَكمِلَ العَقل، و يكونُ عقله أفضَل مِن جَمیع عُقول 

العاقل،  غاُمّته. .. وما أدّی العبدُ فرائض اهلل حتّی عقل عنه، و ال بلغ جمیع العابدينَ فی فضل عبادتِهم ما بل

 (5((( )5)و ما يَذّکّر اال اولوااللبابِ))وَ العُقالء هُم اوُلُوااللبابِ، الذين قال اهللُ تَعالی

خداوند برای بندگانش چیزی بهتر از عقل و خرد قسمت نکرده است. خواب عاقل بهتر از شب زنده  -  

انند جهاد[ است. خداوند پیامبر داری نادان است و توقف عاقل بهتر از حرکت نادان ]برای امری خیر م

ی امتش بوده و رسولی را بر نیانگیخته، مگر اینکه عقل او را کامل کرده و عقل او برتر از عقل همه

ی آن تعقل نماید. فضیلت ای واجبات الهی را ] به کمال انجام ندهد [ مگر آن که در بارهاست. .. هیچ بنده

رسد. عاقالن همان صاحبان رسد، نمیپای آنچه عاقل بدان میی پرستش کنندگان به و قدر پرستش همه

 «.جز صاحبان خرد، یادآور ]حقیقت[ نشوند»خرد و فهم هستند که خداوند در قرآن فرموده است: 

عه و بضاعه المجتهدين العقل، بضا تاجرٍ ولكل العَقل، وعُدته المومن اله و وعدّه الة ان لكلّ شیئ)) .2

 (1(( )الخره العقلُ و لكلِّ سَفَر فسطاطٌ يلجوءونَ الیه و فسطاطُ المُسلمین العقلو لِكل خَرابٍ عِماره ا
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ای ی مؤمن عقل اوست. برای هر تاجری، سرمایهای است، ابزار و توشهبرای هر چیزی ابزار و توشه -

رت ای آبادی است و آبادی آخی کوشندگان ]در راه خداوند[ عقل آنهاست. برای هر ویرانیو سرمایه

  .[ عقل است، برای هر سفری، خیمه و پناهگاهی و پناهگاه مسلمانان عقل استاستفاده ازدر گرو ]

 

 (: امیرالمؤمنین )علیه السالم 

 (11(( )اَغنی الغِنی العقلُ)) . 3

   .بزرگترین ثروت عقل است -

 (11(( )زَين الدين العقلُ)) .0

 .زینت دین عقل است -

 (12)(( فقدُ العقلِ شَقاءٌ)) .8

  .عقلی، بدبختی استبی -

 

  (13(( )العقلُ رقیٌّ الی علّیّین)) .6 

 .عقل، نردبان تعالی است -

ای از قوای نفس، بلکه موجودی نورانی خارج از نفس آدمی است که از سوی خداوند، خلق و به عقل نه قوه -ج 

 :نفس آدمی افاضه شده است

 (:لمرسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله و س .5  

 نَبیٌ هعَلی يطَّلع لم الذی عِلمه سابقِ فی مَكنونٍ مَخزونٍ نورٍ مِن العقلَ خلق -تعالی و تبارك –ان اهلل ))  

 (10(( )مقرَّبٌ مَلَكٌ ال و مُرسلٌ
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ی علمش که هیچ رسول و فرشته مقربی ا از نوری پنهان در خزانهر عقل -تعالی و تبارک –خداوند  -

  .یداز آن باخبر نبود، آفر

 (:االمام الصادق )علیه السالم . 5

إنَّ اهلل خَلق العقل و هو أوّلُ خَلقٍ مِن الروحانییّن عَن يَمینِ العَرشِ مِن نُورِه، فَقال لَه أدبر فأدبرَ ثمَّ قال )) 

 (18( )(خَلقی جمیعِ علی کرَّمتُكَ و عَظیماً خَلقاً خَلقتُك -تعالی و تبارك –لهُ أقبِل فأقبلَ، فقال اهلل 

خداوند عقل را به عنوان اولین مخلوق روحانی، از جانب راست عرش و از نور خود آفرید و به او  -

گفت: دور شو، دور شد، سپس گفت: پیش آ، پیش آمد، آنگاه خداوند فرمود: تو را عظیم القدر آفریدم 

 .و بر دیگر مخلوقاتم برتری دادم

 (:االمام علی )علیه السالم. 2 

العقلَ، قال: خَلقُه مَلكٌ له رؤوسٌ  -عزّو جّل -ی )صلی اهلل علیه و آله و سلم( سُئلَ ممّا خلق اهللانَّ النب)) 

بعدد الخالئق، مَن خُلِقَ و من لم يُخلَق الی يومِ القیامه، وَلِكُلِّ رأسٍ وجهٌ، ولكلِّ آدمیٍّ رأسٌ من رؤوس 

، و علی کل وجه سَتر ملقی ال يَكشف ذلك العَقل، و اسم ذلك االنسان عَلی وَجهِ ذلك الرأس مَكتوبٌ

السّتر مِن ذلك الوجهِ حتّی يولد هذا المولود، و يَبلغ حدّ الرّجال، أو حدّ النساء، فاذا بَلغ کُشف ذلك 

الستر، فیَقع فی قَلب هذا االنسان نُور، فیَفهمُ الفريضة و السنة و الجیّدَ و الرَّدی، اال و مَثلُ العَقلِ فی 

 (16(( )ل السِّراج فی وَسط البَیتِالقلب کَمَث

ی آفرینش عقل پرسیده شد، فرمود: از رسول گرامی خداوند )صلی اهلل علیه و آله و سلم( درباره - 

رای ب -شوندکه تا روز قیامت خلق می -ها ای آفرید که به تعداد انسانخداوند عقل را به عنوان فرشته

ی، برای هر انسانی سری از این سرهای عقل است که نام آن او سر قرار داد و برای هر سری نیز صورت

ای است که هر گاه آن انسانِ متعلَّقِ این انسان بر او نوشته شده است و بر هر صورتی از این سرها، پرده

سر آفریده شود و به سن بلوغ مردان یا زنان رسد، آن پرده و پوشش برداشته شده و نوری )عقل( در 
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فهمد. مَثَل عقل در گیرد و او با این نور، واجب و مستحب و نیک و بد را میار میقلب این انسان قر

 .قلب انسان مانند چراغ ] روشن [ در وسط خانه ]تاریک[ است

 

 ای از حقایقاستقالل عقل در فهم پاره  

 ل و اعمال را درکعقل آدمی بطور مستقل، قادر به فهم امور و حقایق متعددی است و حسن و قبح برخی از افعا -د 

کند. به عنوان مثال، عقل آدمی مستقالً درمی یابد که اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است؛ کل بزرگ تر از جزء می

است ؛ مصنوع، نیاز به صانع دارد ؛ دو شئ مساوی با یک شیئ، با هم مساوی اند ؛ و. .. همچنین درمی یابد که 

 ...لیف فراتر از طاقت و توان مکلف، قبیح است ؛ وعدالت، نیکو است ؛ ظلم، زشت است ؛ تک

   م(:اهلل )صلی اهلل علیه و آله و سل رسول

 اتهُبرک وَ فیك وديعة علیك اهللِ حجة کن مَعَ الحق حیث کانَ و مَیِّز مَا اشتَبه عَلَیك بعقلك فان)) . 1

 (15(( )عندكَ

]در تشخیص حق[ شدی، عقلت را به کار هرجا که حق هست تو نیز انجا باش و هرگاه دچار اشتباه  -

 .های او پیش توستگیر که عقل به عنوان حجت الهی، امانتی نزد توست و برکت

 (15(( )العقلُ نور فی القلب، يفَرَق به بین الحقّ و الباطل)). 2 

 .عقل نوری در قلب است که میزان تمیز حق از باطل است - 

  

 (: االمام علی )علیه السالم 

 (11(( )عقل رَسولُ الحقِّال)) 

 .عقل، رسول حق ]خداوند[ است
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 (21(( )العقل شَرع من داخلٍ، الشَرع عَقل من خارجٍ)) . 0

  .عقل شریعت درونی ]انسان[ است و شریعت، عقل بیرونی -

 

 (: االمام الصادق )علیه السالم  .2 

 (21(( )العقلُ اهلل بین وَ العباد بَینَ فیما والحجَّةُ النبیُّ، العباد علی اهلل حجة)) 

  .حجت خداوند بر بندگان، پیامبر است و حجت بین بندگان و خداوند، عقل آنهاست -

  

 م(: االمام الكاظم )علیه السال  .6

حجةً ظاهرةً و حجَّة باطنةً فأمّا الظاهرةُ فالرسل و االنبیاء و االئمّة )علیهم  :ان لِلّهِ عَلی الناس حُجّتین)) 

 (22(( )و أما الباطنةُ فالعُقُولُالسالم( ، 

خداوند دو حجت بر بندگان خود دارد: حجت آشکار و حجت پنهان ؛ حجت آشکار، رسوالن و انبیاء  -

  .و ائمه معصومین )علیهم السالم( هستند و حجت پنهان، عقل بندگان است

  

لخلقِ الیَومَ؟ فقال )علیه السالم(: قال ابن السِّكّیت ألبی الحسن )علیه السالم(. .. فَما الحجةُ عَلی اَ)) .5

 (23(( )العقل، يَعرف بِهِ الصّادق عَلی اهلل فیصدقه و الكاذب علی اهلل فَیُكذِّبه
 

ابن سکّیت از امام کاظم )علیه السالم( پرسید: اکنون حجت خداوند بر مردم چیست ؟ امام )علیه السالم(  -  

شود و آن گاه اوند]امام معصوم )علیهم السالم([ شناخته میفرمود: عقل است که با او راستگوی از جانب خد

شود و گیرد و دروغ زن بر خداوند ]رهبران فاسد و جائر[ شناخته میمورد تصدیق و اطاعت عاقل قرار می

 .شودمورد تکذیب و انکار او واقع می
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ای از معارف و حقایق، مستقل است و روایات فوق و روایات متعدد دیگر، بیانگر این مطلب اند که عقل در فهم پاره

شود و حکم او حجت باطنی و درونی الهی به موازات حجج ظاهری او )رسوالن و ائمه علیهم السالم( محسوب می

  .در این موارد، الزم االتباع است

معنی  همینشود، ناظر به آنچه در علم کالم و اصول فقه تحت عنوان مستقلّات عقلیّه و حسن و قبح عقلی مطرح می

 .است

 

 نیاز عقل به هادی و راهنما  

ا هفهمد، اما در فهم مستقل بسیاری از امور، دانشای از حقایق و معارف را مستقالً میعقل در عین حال که پاره -هـ

 .باشدها قاصر است و نیازمند آموزگار و راهنما میو معرفت

گردد و بر همین اساس بر ضرورت نبوت ال معلم و راهنما میکند و به دنبعقل آدمی، خود این محدودیت را درک می

کند. امام صادق)علیه ها تبعیت میآورد و از آنکند، به انبیای الهی ایمان میو ارسال رسول از جانب خداوند، حکم می

 خداوند را ها با عقل،کند و این که انسانالسالم( طی حدیثی، ابتدا به شأن عظیم و جایگاه رفیع عقل اشاره می

ه عقل توانند بها میدهند؛ اما در ادامه، در پاسخ به این سؤال که آیا انسانشناسند و نیکی را از زشتی تشخیص میمی

  .فرماید، عقل خود به این نیاز واقف و معترف استداند و میاکتفا کنند، عقل را محتاج تعلیم و آموختن می

   

 (: االمام الصّادق)علیه السالم

ان اول األمور وَ مَبدأها وَ قَوَّتَها و عمارَتها التّی ال ينتفِعُ شیئ أال بِه العقلُ الذی جعله اهلل زينةً لِخلقه ))

 یالباق أنَّهُ و المدَبَّرون أنَّهُم وَ و نوراً لَهم، فَبالعقل عَرفَ العِبادُ خالِقَهُم و أنَّهُم مَخلوقونَ وَ أنَّهُ المُدبِّرُ لَهُم

أرضِهِ، و شَمسهِ و قَمَرهِ، و لیلهِ وَ  و سَمائه مِن خَلقه، مِن رَأَوا ما عَلی بِعُقُولهم استَدلُّوا وَ ؛ فانونَال هُمُ و

 فِی الظَّلمه أنَّ و َ، القَبیح مِنَ الحَسَن بِهِ عَرَفوا و يَزولُ نَهارهِ، بِأنَّ لَهُ و لَهم خالقاً و مُدبِّراً لَم يَزَل و ال

ال: ادُ بالعقلِ دونَ غَیره؟ قالعب يَكتفی فهَل: لهُ قیل. العقلُ علیه دلَّهم ما فَهذا العلم، فی النُّورَ أنّ وَ الجَهلِ،
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م لِأنَّ العاقلَ لداللةِ عَقله الذی جَعَله اهللُ قِوامه و زينتهُ و هِدايته، عَلِمَ أنَّ اهللَ هُوَالحقُّ، و أنّه هُو ربّهُ، وَ عَ

لَه کراهیه، و انِّ لَه طاعه، و انّ لَه مَعصِیه، فلم يَجد عَقله يَدلُّه علی ذلك و عَلِم أن لخالقه مَحبَّه، و انّ 

أنّه ال يوصلُ ألیه أال بالعلم و طَلَبه، و أنّه ال يَنتَفعُ بِعَقله، أن لم يُصب ذلك بعِلمه، فَوَجب عَلی العاقل 

 (20(( )طَلَبُ العلم و االدب الذی القوام لَهُ الّا بِهِ

ی امور که هیچ کاری بدون آن سودی ندارد عقل است که خداوند آن را آغاز و اساس و آبادی همه -  

ی زینت مردم و نور هدایت آنها قرار داده است. بندگان با عقل، خالقشان را شناخته و به مخلوقیت مایه

ها و او ماندنی و آنخود پی برده اند و نیز دریافته اند که خداوند تدبیرگر و آنان تدبیر شدگان اند 

روندگان اند. بندگان با مشاهده مخلوقات الهی ـ آسمان و زمین و خورشید و ماه و شب و روزـ به این 

رسند که برای آنان و این مخلوقات، آفریدگار و تدبیرگری ازلی و ابدی است. آنان دریافت عقلی می

یابند که تاریکی در جهل و نور در علم دهند و در می همچنان با عقلشان نیکی را از بدی تشخیص می

آيا عقل برای ]هدايت[ بندگان کافی است و نیازی است. از امام )علیه السالم( سؤال شد: با این وجود،

 مایه را آن خداوند که عقل همین راهنمایی با عاقل: فرمود امام )علیه السالم( به هادی ديگری نیست؟

 خداوند رضایت و اطاعت مایه اموری انجام که یابددرمی سویی از داده قرار او هدایت و زینت و قوام

فهمد که عقل او قادر به ر مایه نافرمانی و غضب اوست و از سوی دیگر این را نیز میدیگ اموری و

ها را درنخواهد یافت، لذا بر خود تشخیص این امور نیست و جز از راه آموختن و به طلب آن رفتن، آن

ها قوام و هدایت ر جستجوی علم و ادب ]از انبیاء و ائمه )علیهم السالم([ که جز بدانداند که دفرض می

 .نخواهد یافت، برآید

ا هیابیم که معلم و آموزگار عقل در اموری که مستقالً راهی به فهم آنالبته از قرآن و احادیث به وضوح در می 

 .تواند باشدم( نمیندارد، کسی جز انبیاء الهی و ائمه معصومین )علیهم السال

د به ی امور و ورومهم ترين تفاوت عقل فلسفی با عقل دينی، در همین نكته است که عقل فلسفی، مدعی فهم همه 

فهمد، لیكن در فهم بسیاری از امور تمام عرصه هاست، اما عقل دينی ضمن آن که امور بسیاری را مستقالً می

داند. و اين نه به معنای )تعطیل( عقل که راهبری فراتر از خويش میديگر، خويش را قاصر و نیازمند دانش و 
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ای از مسائل، اساساً از دسترس عقل به دور است، نه آن که مسائلی را )تعطّل( عقل است، بدين معنا که فهم پاره

 .فهمد اما حق فهمیدن ندارد و فهم او حجت نیستمی

جویای این مطلب هستند که عقل، علی رغم استقاللش در فهم بخشی  عالوه بر روایت فوق، آیه و روایات زیر نیز 

 :تواند مدعی فهم بسیاری از مسائل و امور شوداز معارف و حقایق، محتاج علم و آموختن است و بدون آن نمی

 (28(( )و تلكَ االمثالُ نضربها لِلناس وَ ما يَعقلها اال العالمونَ)) .1

  .تها نیسآوریم و البته جز دانایان کسی قادر بر دریافت و تعقل در آنها را برای مردم میو این مثل - 

 (:رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله و سلم 

حِفظهُ و  اربعه تَلزمُ کُلَّ ذی حِجی و عَقل مِن امتی، قبل: يا رَسول اهلل ما هُنَّ: قال: اِستماعُ العلمِ و)) .2

 (56ه(( )نَشرُهُ وَ العَمَل بِ

است که همراه هر صاحب عقلی از امت من است ؛ گوش سپردن به دانش، حفظ آن، انتشار چهار چیز  -

  .و عمل به آن

 (25(( )العلمُ اِمامُ العقل))  .3

  .دانش راهبر عقل است -

 (25(( )الضَّعف مِن األبدان الظُلمة وَ قوةُ القُلوبِ منَ الجَهل و ضیاءُ االبصارِ مِن حَیاةُ اِنَّ العلمَ)) . 0

  .ها در سستی استها در تاریکی و نیروی بدنها از جهل و روشنایی چشمی نجات دلانش مایهد -

 (:االمام علی )علیه السالم 

 (21(( )العَقلُ و العلمُ مَقرونانِ فی قَرَنٍ اليفتَرِقانِ وَ ال يَتبايِنانِ)) . 8 

  .دعقل و دانش چون دو شاخه از یک تنه هستند که از هم جدایی ندارن -
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 (31(( )اِنّك مَوزون بِعقلك فَزَکّه بِالعلم))  .6

  .دانش ارتقاء بخشرا با کسب شوی؛ پس آن می تو با عقلت ارزیابی -

 

 (31(( )اَلعقلُ غَريزه تَزيدُ بالعلم و التّجارِبِ)) .5

  .شودعقل موهبتی غریزی است که با دانش و تجربه بارور می -

  

 (32(( )العلمُ يَزيدُ العاقلَ عقالً)) .5

  .دانش مایه فزونی عقل است -

 

  (33(( )اَلعلمُ يَدُل عَلی العقلِ فَمَن علمَ عَقل)) .1

  .ورزدداند، خرد میدانش راهبر به سوی تعقل است ؛ پس آن که می -

 محدودیت عقل از منظر روایات 

ی این توهم هستند که عقل و افزون بر موارد فوق باید مروری بر روایات متعدد دیگری داشته باشیم که رد کننده

ند ها و معارف است و نیازمی دانشی آدمی به طور مستقل و صرفاً با اتکا به معلومات بدیهی، قادر به فهم همهاندیشه

 .منبعی فراتر از خود نیست

 يد:به روايات زير بنگر
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 (:االمام السّجاد )علیه السالم .5

سلیم، و ال يُصابُ اال بالتَ صة وَ االراء الباطلةِ وَ المَقايیسِ الفاسدةالنّاق اِنَّ دينَ اهللِ ال يُصابُ بالعقول))

فَمن سَلم لَنا سَلم وَ من اهتدی بِنا هَدی و من دانَ بالقیاس و الرای، هلكَ وَ من وَجَد فی نفسه شیئ 

 (30(( )وَ هُوَ ال يَعلممِمّا نَقوله اَو نَقضی بِه حَرَجا کَفَر بالذی اَنزل السّبعَ المَثانیَ والقرآنَ العظیمِ 

های فاسد، دست یافتنی نیست و جز با های ناقص و آرای باطل و قیاسدین خداوند با عقل - 

تسلیم دریافت نشود؛ پس هر کس تسلیم ما شود، سالم ماند و هر کس از ما هدایت جوید، راه یابد، 

ییم گوکس در برابر آنچه ما میاما آن کس که با قیاس و رأی خویش دین ورزی کند، تباه گردد و هر 

 .تشکیک و مقاومت نماید، به خدای قرآن کفر ورزیده است در حالی که از کفر خویش اطالع ندارد

 (:االمام الباقر )علیه السالم  .5

ان لِلقران بطناً و لِلبَطنِ بطناً و لَه ظَهَر و للظّهر ظَهر... لیس شیئ اَبعدُ من عقول الرّجالِ من تفسیر ))

 (38(( )نِ الن االيه يكون اولها فی شیئ و اخِرها فی شی ء و هوکالم متصل مُنصرفٌ علی وجوهٍالقرا

برای قرآن بطن و عمقی است و در عمق آن عمقی دیگر، همان طور که برای آن ظاهری است و  -

در ظاهر آن ظاهری دیگر... ]پس بدانید[ که تفسیر قرآن از ظاهر عقول مردان بسی دور است، چرا 

ی موضوعی دیگر است. قرآن گفتار ی موضوعی و پایان آن دربارهکه یک آیه آغاز آن درباره

 .ای است که دارای وجوه و ابعاد گوناگونی استپیوسته

 

 (: االمام الصادق )علیه السالم .2

 (26ل(( )الرّجاما مِن أمر يَختلفُ فیه اثنان اال و لَهُ اصل فی کتابِ اهلل ولكن ال تبلغه عقول ))

های مردان بدان شود اما عقلای نیست که پاسخ آن در قرآن یافت میهیچ موضوع اختالفی -

 .دسترسی ندارد
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 (35(( )علیها يحكم -تعالی – اهلل امر بل -ذکره تعالی –ان العقول ال تحكم علی امر اهلل )). 0 

معارف مانند فهم  هاست. برخیها حاکم بر امر خداوند نیستند بلکه امر خدا حاکم بر عقلعقل -

جامع قرآن و رسیدن به بطون و اعماق آن و نیز فهم بسیاری از احکام و معارف دین خداوند کوتاه 

است و در چنین مواردی باید دانش آموز و تسلیم خاندان وحی و عصمت )علیهم السالم( باشد و 

 .از معارف تعلیمی از سوی آنان سیراب شود

 

 و احكام الهی نهی از رأی و قیاس در معارف 

رأی(( را در معارف دینی و احکام الهی نفی ))ای دیگر از روایات هستند که اتکای به افزون بر روایات فوق، دسته 

کنند. رأی در لغت به معنای نظر و دیدن است که کرده و به تبعیت از وحی و اهل بیت )علیهم السالم( سفارش می

و گاه دیدن با قلب و عقل )النظر بالقلب( است که همان عقیده، دیدگاه و جمع گاه، دیدن با چشم است )النظر بالعین( 

 (35باشد.)آن آراء می

 فهم و درک به قادر مستقل طور به آدمی عقل که شودمی فهمیده چنین -پیشین روایات همانند –از روایات زیر نیز 

ی شخصی در مورد آنها نیست و باید ی و عقیدهاحکام و معارف دینی نبوده و مجاز به ابراز و اظهار رأ از بسیاری

 :پذیرای آنچه از خاندان وحی و عصمت )علیهم السالم( بیان و ارائه شده است، باشد

  

 (:رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله و سلم  

ستفترق امتی علی ثالث و سبعین فرقه، فرقه منها ناجیه و الباقون هالكون، والناجون الذين )) . 1

ون بواليتكم ]اهل البیت[، و يقتبسون من علمكم، و ال يعملون برأيهم، فاولئك ما علیهم يتمسك

 (31(( )من سبیل
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امتم پس از من هفتاد و سه فرقه خواهند شد که تنها یک فرقه آن اهل نجات است و آنها کسانی  -

موزند و هرگز به آزنند و از شما دانش میاند که به والیت شما اهل بیت )علیهم السالم( چنگ می

 .کنند. تنها اینانند که راه یافته اندرأی و نظر خود عمل نمی

 (: االمام علی )علیه السالم

حداث اال علی يجاهدون -:قال أن إلی –إن اهلل قضی الجهاد علی المؤمنین فی الفتنه بعدی )). 2

 (01(( )الرب أمره و نهیه فی الدين إذا عملوا بالرأی فی الدين و ال رأی فی الدين، انما الدين من

های پس از من بر مؤمنان واجب و مقدَّر نموده است... مؤمنان در برابر خداوند جهاد را در فتنه -

کنند و این وقتی است که افراد بر اساس رأی و نظر خویش دین ورزی ها در دین جهاد مینوآوری

 .ن از جانب خداوند استکنند؛ در حالیکه رأی و نظر شخصی در دین جایی ندارد؛دیمی

 (01(( )إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، ولكن أتاه عن ربه فأخذ به)) . 3

کند بلکه به آنچه از جانب خداوند ابالغ شده است، مؤمن بر اساس رأی شخصی دین ورزی نمی -

  .ورزداعتقاد می

 

 (02(( )به و لم يأخذه عن رأيهإن المؤمن أخذ دينه عن ر -إلی أن قال: -السالم هوالتسلیم ا)) .0 

  گیرد و نه از رأی و دیدگاه خویشاسالم یعنی تسلیم، مؤمن دینش را از خداوند می -

 

 (:االمام الصادق )علیه السالم  

  (03(( )ال رأی فی الدين)) .8

 .دین جایگاه نظریه پردازی ]خودساخته[ نیست -
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یم قال: يقول: أرشدنا للزوم الطريق المؤدی إلی فی قول اهلل عزوجل: اهدنا الصراط المستق)) . 6 

ءنا فنعطب، أو نأخذ بآرائنا محبتك و المبلغ إلی رضوانك و جنتك، والمانع من أن نتبع أهوا

 (22ك(( )فنهل

فرمود: یعنی خداوندا ما را به  م((الصِّراط المستقیأهدنا )) امام صادق )علیه السالم( در تفسیر آیه -

های محبت و خوشنودی و بهشت تو را سبب شود و از پیروی هواها و دیدگاه طریقی رهنمون شو که

 .ی مان[ مانع گردد]خودساخته

   

ما أحد أحب إلی منكم إن الناس سلكوا سبالً شتی، منهم من أخذ بهواه و منهم من آخذ )) . 5

  (08(( )برأيه، و انّكم أخذتم بأمر له أصل

ید، مردم همه به راههای گوناگونی رفته اند، برخی از آنها شما شیعیان محبوب ترین مردم نزد من -

کنند، در حالی که شما به امری اهل هوی پرستی اند و برخی نیز به رأی و نظر خویش عمل می

 .]قرآن و اهل بیت )علیهم السالم([ روی آورده اید که دارای حقیقت و ریشه است

  

د فان من دعا غیره إلی دينه باالرتیاء فی رساله إلی أصحاب الرأی والقیاس: أما بع))  .5

والمقايیس لم ينصف و لم يصب حظه، ألن المدعو إلی ذلك أيضا ال يخلو من االرتیاء والمقايیس، 

و متی لم يكن بالداعی قوه فی دعائه علی المدعو لم يؤمن علی الداعی أن يحتاج إلی المدعو بعد 

فائقاً لمعلمه و لو بعد حین، ورأينا المعلم الداعی ربما قلیل، ألنا قد رأينا المتعلم الطالب ربما کان 

المرتابون، و ظن الظانون، احتاج فی رأيه إلی رأی من يدعو، و فی ذلك تحیر الجاهلون، و شك 

و لو کان ذلك عند اهلل جائزا لم يبعث اهلل الرسل بما فیه الفصل، و لم ينه عن الهزل، و لم يعب 

الحق، و غمطوا النعمة، واستغنوا بجهلهم و تدابیرهم عن علم اهلل،  الجهل، ولكن الناس لما سفهوا

وقالوا: ال شیئ إال ما أدرکته عقولنا و عرفته ألبابنا، فوالهم  واکتفوا بذلك عن رسله والقوام بأمره،

اهلل ما تولوا وأهم لهم و خذلهم حتی صاروا عبدة أنفسهم من حیث ال يعلمون، و لو کان اهلل رضی 
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هادهم و ارتیاءهم فیما ادعوا من ذلك لم يبعث إلیهم فاصال لما بینهم و ال زاجرا عن منهم اجت

وصفهم، و إنما استدللنا أن رضا اهلل غیر ذلك ببعثه الرسل باالمور القیمه الصحیحه، والتحذير من 

االمور المشكله المفسده، ثم جعلهم أبوابه وصراطه واألدالء علیه بامور محجوبه عن الرأی 

و  -قیاس، فمن طلب ما عند اهلل بقیاس و رأی لم يزدد من اهلل إال بعدا، و لم يبعث رسوال قط وال

قابال من الناس خالف ما جاء به، حتی يكون متبوعا مرة و تابعا اخری، و لم ير  -إن طال عمره 

ی و فأيضا فیما جاء به استعمل رأيا و ال مقیاسا، حتی يكون ذلك واضحا عنده کالوحی من اهلل، 

 (06(( )ذلك دلیل لكل ذی لب و حجی، إن أصحاب الرأی و القیاس مخطئون، مدحضون

ای خطاب به آنها که اهل رأی زنی شخصی و من عندی ]و نه امام صادق )علیه السالم( در نامه  -  

ردازی و پاند: آنکه دیگری را بر اساس نظریهمستند به قرآن و عترت[ و قیاس بودند، چنین نوشته

های شخصی، به دین بخواند، توفیقی نخواهد یافت چرا که آن دیگری نیز خود خالی از نجشس

ای بسا پس از مدتی، فرد اولی )داعی(، خود پیرو نظریه فرد دوم )مدعو( نظر و دیدگاه نیست و

 ای برتر از استادش ارائه کرده است و بر اوچرا که ما بارها دیده ایم که دانش آموزی نظریه شود،

هایی است که شک و تخیل و وهم پردازی گریبان افراد غالب شده است، در چنین اثبات و ابطال

گیرد. اگر قرار بود خداوند به چنین شرایطی رضایت دهد ]و امر نظریه پردازی را و جامعه را می

هل جها واگذار نماید[ رسوالن را که فصل الخطاب هستند، برنمی انگیخت تا مانع به عقول انسان

و پوچ گرایی مردم شود. اما افسوس که مردم چون که از حق روی گردان گشته و کفران نعمت 

]اهل بیت علم و هدایت )علیهم السالم( [ کردند و با اتکا به نادانی و تدبیر خویش، خود را از علم 

ه جز آنچ نیاز دانستند و از اطاعت رسوالن و حجج الهی سرباز زده و مدعی شدندو تدبیر الهی بی

یابد، حقیقتی نیست، خداوند هم بر آنان حاکمان فاسد و جائر را مسلط کرد وآنها را ها در میعقل

چنان خوار و ذلیل کرد که بندگان نفس خویش گشتند. اگر قرار بود خداوند به اجتهاد و نظریه 

ها رااز این پردازی آنها رضایت دهد، دیگر نیازی به ارسال رسول و فصل الخطاب و کسی که آن

 بینیم،گمراهی باز دارد، نبود؛ در حالیکه ما می
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خداوند رسوالنش را با دانش روشن و هدایت صحیح مبعوث کرده تا مردم را از نظریات و دیدگاه های پیچیده و  

 و نیز رأی گونه هر از که –تباه کننده بر حذر دارند، سپس رسوالنش را راهنمایان به سوی صراط مستقیم خودش 

 ست،ا الهی هدایت و حکم دنبال به شخصی رأی قیاس با کسی اگر وجود، این با پس. داد قرار -هستند عاری قیاس

حتی آنان که عمری طوالنی داشتند  -رگز به رسلی ه خداوند. داشت نخواهد خداوند از دوری جز آوردی دست

استه ونظرات مردم شود ویا انکه از پیش خود اجازه نداد که برخالف وحی الهی، تابع خو -مثل نوح )علیه السالم( 

به نظریه پردازی روی آورد. همین مسأله، دلیلی روشن برای هر صاحب خردی است که در یابد اهل رای و قیاس 

 .بر خطا و باطلند

 (05(( )من حكم برأيه بین اثنین فقد کفر، و من فسر برأيه ايه من کتاب اهلل فقد کفر)) . 1 

ای از قرآن را براساس نظر شخصی بر اساس رأی خود قضاوت کند و نیز آنکه آیه آنکه بین دوتن -

  .خود تفسیر نماید، کافر است

عن أبی العباس قال: سألت أبا عبداهلل)علیه السالم( عن أدنی ما يكون به االنسان مشرکا، فقال: )). 11

  (05(( )من ابتدع رأيا، فأحب علیه و أبغض

صادق )علیه السالم( می پرسد: کمترین چیزی که مایه شکر ورزی انسان می  ابی العباس از امام - 

ی ای را ابداع کند و آن را دست مایهشود چیست؟ امام )علیه السالم( پاسخ میدهد: این که انسان نظریه

 .حب و بغض خود قرار دهد

   

 معیار حجیّت عقل میزان و

هایی مستقالً قادر به درک امور و مسائلی است باید این نکته اکنون پس از دریافت این موضوع که عقل در حیطه  

ی معیار و میزان حجیّت عقل مورد اتفاق همگان است، این است که هرگاه عقل را نیز اضافه نماییم که آنچه درباره

ین که به نحوی روشن و قاطع امری را ادراک و تصدیق نماید، ادراک و حکم او الزم القبول و حجت است، اعم از ا

ی بدیهیّات باشد، مثل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین، نیاز مصنوع به آنچه مورد ادراک و تصدیق است، در زمره
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ای ی نظریاتی که مبتنی بر استدالل هایی روشن و واضح است، به گونهصانع، حسن عدالت و قبح ظلم و یا در زمره

. نمایدمی اعتراف آن ینتیجه به هااستدالل آن دریافت با -نباشد شکاکیّت و سفسطه مقام در اگر –که هر فرد عاقلی 

 .ریاضی و هندسی قضایای از بسیاری مانند

یابد و بالطبع بدان التزام نظری و عملی پیدا آدمی در چنین مواردی، بالوجدان، وضوح و روشنی حکم عقل را در می 

ات روشن عقلی ( نیز بالوجدان به محدودیت و نیاز خویش به (و فراتر از این دو حیطه )بدیهیّات و قطعیّ 01کند)می

 .نمایدهادی و معلم اذغان می

حال اگر کسی چنین محدودیتی را نپذیرد و توسن اندیشه را در عرصه هایی که خارج از حکم روشن و قطعی عقل  

آید ی توهّم گرفتار میو به ورطهاست زین نماید و به جنبش وا دارد، در حقیقت از مدار تعقّل و عقالنیت خارج شده 

 (81نماید.)نهد و حکم وهم را به عنوان حکم عقل اعالم میو بر وهمیّات، نام عقلیّات می

  

ی که از آنها به عنوان براهین قطعی و عقل -آنچه در فصول بعدی خواهید دید این است که بسیاری از نظریات فلسفی

یا نحله فلسفی خاصی است که مورد رد و انکار فیلسوفانی دیگر قرار گرفته تنها موارد تصدیق فیلسوف  -شودیاد می

ی احکام روشن و قطعی عقل نیست، است و این خود بهترین دلیل بر آن است که نظریات و عقاید مزبور در زمره

 -دانندل میعقکه آنان نیز خویش را ملتزم به پذیرش حکم  -چرا که نباید این چنین مورد رد و نقص دیگر فیلسوفان

 (81گرفت.)قرار می

 

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

 :پی نوشت ها

 23-29ی الهی / و فلسفه 0ر.ك به : طباطبايی ، سیّد محمد حسین ، امام  -5

ت، معقوالت ثانی در مقابل معقوالت أُولی است. معقوالت اولی عبارت از تصورات اولیه اشیاءاند که منشأ و مصداق آنها در خارج اس -5

مثل تصور انسان و حیوان که مصاديق خارجی دارند و معقوالت ثانی، مفاهیم کلی هستند که از امور ذهنی انتزاع شده اند و منشأ آنها ذهن 

 (2/596است، مانند مفهوم کلیت و جزعیت )سجادی ، سید جعفر ، فرهنگ معارف اسالمی 
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عقل فعال  اند،ه عنوان وسايط بین خداوند و جهان هستی و مخلوقات تصوير کردهها را بآخرين عقل از عقول ده گانه را که فالسفه آن -2

گويند و از آن جهت آن را فعال گويند که به زعم فالسفه، فائض بر عالم ناسوت و حاکم بر جهان سفلی است و موجب خروج نفوس و ديگر 

لم است و آخرين مرتبت کمال نفس ناطقه آدمی، اتصال به عقل قوت به فعل است و اوست که مُفیض نفوس عقول جزئیه در اين عا امور از

 (2/254فعال است.)فرهنگ معارف اسالمی 

 533-539فارابی ، ابونصر، فصول منتزعه/   -2

 52يثربی، سید يحیی، فلسفه عرفان / -2

های تعقل مورد نظر قرآن کريم عرصهها و ، درمورد اين که حیطه54، انبیا/ 34، مؤمنون / 525و  02ر.ك به : قرآن کريم ، بقره/ -6

 ايمآيا عقل يعنی فلسفه و تعقل يعنی تفلسف؟(( توضیح داده))چیست در بخش اشارات و تنبیهات، ذيل عنوان 

 569بقره /  -0

 5/55کافی  -3

 5/92مجلسی ، محمد باقر، بحاراالنوار  -9

 همان  -54

 506اللیثی، علی بن محمّد، عیون الحكم و المواعظ /  -55

 6222آمدی تمیمی، عبداهلل، غررالحكم /   -55

 5252همان/ -52

 250، صدوق، خصال /252صدوق، معنی االخبار / -52

 5/549بحار األنوار  ،239خصال / -52

 5/99بحاراالنوار ،  -56

 02محمّدی ری شهری ، محمّد، العقل و الجهل فی الكتاب و السنة/  -50

 25همان/ -53

 02همان/ -59
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 نهما -54

 5/52کافی  -55

 5/56همان -55

 5/52همان -52

 5/30کافی   -52

 22عنكبوت / -52

 20تحف العقول/ -56

 53ابن شعبه حرّانی،تحف العقول/-50

 همان-53

 5032غررالحكم/ -59

 2355همان/  -24

 5050همان/  -25

 03/0بحاراالنوار  -25

 5022غررالحكم/  -22

 5/242بحاراالنوار  -22

 5/244 برقی، محاسن -22

 5/64کافی -26

 52/533بحاراالنوار  -20

 2/225فیروزآبادی،القاموس المحیط  -23

 50/24حرّ عاملی، وسايل الشیعه  -29

 65همان/ -24

 25همان/ -25

 22همان/ -25

 25همان/ -22

 29همان/ -22

 24همان/  -22

 24همان/-26

 64همان/ -20

 64همان/ -23
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ا حجّت می دانند و البته در عرصه استنباط احكام فرعی فقهی بر اين باورند که چنین قطعی محقق حتی اخباريین نیز حكم قطعی عقل ر -29

ی مستدرك الوسائل ضمن رد انتساب در بخش خاتمه 5نخواهد شد ولی در غیر آن قائل به تحقق چنین قطعی و حجیّت آن هستند. محدث نوری

هايی از علمای سرشناس اخباری )محدث استرآبادی، شیخ حر عاملی، محدث بحرانی، و انكار حجیت عقل قطعی به اخباريین، به ذکر نقل قول

لوسائل ، ی مستدرك ااند. )نوری طبرسی، میرزا حسین، خاتمهسید نعمت اهلل جزايری( پرداخته است که همگی بر حجیت عقل قطعی تأکید کرده

 (2424تا  2450ی يازدهم با عنوان حجیت قطع /، فايده9ج 

ای به مقتض))مرحوم عالمه طباطبايی در اين موضوع بیانی دارد که مؤيد تبیین ما از مسأله معیار حجیت عقل است. ايشان می گويد:  -24

شعور انسانی و نهاد خدادادی خود چیزهايی را درك می کنیم که در میان آنها يك سلسله قضايايی است که در صحت آنها هیچ گونه ترديد 

زايند افنامیم.(( آقای طباطبايی در ادامه مطلبی را میآنها را می پذيريم. اين گونه ادراکات و تصديقات را عقل قطعی می نداشته و اضطراراً

تواند حجیت عقل قطعی و صحت بحث هیچ دينی و مذهبی و هیچ روش نظری ديگری از هیچ راهی نمی)): که مورد نقد است و آن اين که

قابل نفی نیست، سخنی کامالً درست است اما مساوی  -ه دادندارائ آن از که تبیینی با –ين که حجیت عقل قطعی فلسفی را نفی نموده و...((؛ا

یچ ی قضايايی نیستند که در صحت آنها هچراکه مباحث فلسفی در زمره دانستن عقل قطعی با مباحث فلسفی به هیچ وجه قابل قبول نیست،

ها را بپذيرند. بهترين دلیل بر اين مطلب انبوه اختالف ها و تعارضاتی است که در بین خود بداهتاً آنگونه ترديدی نباشد و عقالً اضطرارا و 

  .فالسفه نسبت به تك تك اين مباحث وجود دارد

  :مرحوم سید جالل الدين آشتیانی نیز در تعريف حكمت و فلسفه بیانی دارد که همین اشكال به آن وارد است. وی می گويد

ارت است از علم به احوال موجودات بر نهجی که موافق و مطابق واقع و مبتنی بر دالئل عقلی صرف منتهی به بديهیات باشد، به حكمت عب))

ای بله، اگر در مورد موضوعی به گونه(2/22نحوی که هیچ عقلی در قبول آن توقف و ترديد جايز نداند.(()منتخباتی از آثار حكمای الهی ايران 

 که هیچ عقلی در قبول آن توقف و ترديد روا ندارد، برهمگان حجت و قبول آن فرض خواهد بود؛ اما آيا مباحث فلسفی از اينعلم حاصل شود 

 !اند؟مقوله

  

مُدرِکیّت(( آن، بدين معنا که ))مَدرَکیّت(( آن است نه ))در اينجا بايد اين نكته را توضیح دهیم که بحث پیرامون حجیت عقل مربوط به -25

خود مَدرك و سند درستی آن است، اما در اين که عقل ابزار  ها فهم مستقل عقلهايی خاص است و در اين حیطهرَکیّت عقل مربوط به حیطهمَد

های عترت: را می فهمیم و درك می کنیم و اگر از چنین نیرويی درك و فهم )مُدرك( است و ما با عقل، تعالیم انبیاء و کتب آسمانی و آموزه

 .وندشار نبوديم در زمره سفها و مجانین بوديم هیچ بحثی نیست. برخی بین اين دو حیث و جهت خلط می کنند و دچار اشتباه میبرخورد
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 حكمت بو علی

 « (قسمت سوم) عالمه حائری سمنانی رحمه اهلل»

 

 در ابطال اشتراک لفظی 

  سخن صدر در اسفار در ابطال اشتراک لفظی

ما ال  المناسبة و المشابهة المهیات فهو قریب من اولیات فان العقل یجد بین موجود و موجود من اما کونه مشترکا بین 

ان حال من کل الوجوه ک متبائنة فی المفهوم بل کانت متشارکة یجد مثلها بین موجود و معدوم فاذا لم تکن الموجودات

ا انه فی االسم حتی لوقد رن متحدة ه الجل کونهاو لیست هذ المناسبة بعضها مع البعض کحال الوجود مع العدم فی عدم

بین  المناسبة من الموجودات والمعدومات اسم واحد و لم یوضع للموجودات اسم واحد اصال لم تکن لطائفة وضع

  فی االسم و ال مثلها کما المتحدة الموجودات و المعدومات المتحده فی االسم اکثر من الشیئ بین الموجودات الغیر

  

 به صریح العقل انتهیحكم  

 نقد استدالل صدر بر ابطال اشتراک لفظی 

  

زیرا اوالً اعم از مدعا است چه بودن مناسبت و مشابهت بین موجودی و موجودی  اين استدالل بنظر ما ضعیف است و

بات سبر وجهی که بین موجود و معدوم مانند آن نیست مستلزم این نیست که در مفهوم وجود مشترک باشند چه منا

بین موجودات ممکنه بسیار است مانند امکان و وجوب غیری و حدوث و احتیاج بعلت و صدور از مبدأ مجعولیت 

و معلولیت و غیرها و اینکه فرماید اگر موجودات متشارک در مفهوم نباشد بلکه متبائن من جمع الوجود باشد حال 

و این مناسبت بمجرد اشتراک در اسم نیست مغالطه بعضی با بعضی حال وجود با عدم خواهد بود در عدم مناسبت 

است چه مدعا عدم مشارکت در هر مفهوم نیست بلکه عدم مشارکت در مفهوم واحد وجود است زیرا لفظ وجود نزد 

اشعری معنا و مفهومی جز مهیات متبائنه ی خارجیّه ندارد و مشارکت در معانی دیگر و نسبتهای دیگر که عدم و 
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ا فاقد است کافی است و ثانیاً فرضیه ی مذکوره عقیم است چه اگر برای موجودات اسم واحدی وضع معدومات آنها ر

نشده باشد لکن برای یک دسته خاصی از موجودات بانضمام تمام معدومات یک اسم وضع شده باشد . آنگاه این 

رند جز این نخواهیم ادراک نمود دسته از موجودات منضمه بمعدومات را بسنجیم با بقیه موجوداتی که اسم واحد ندا

که این اموریکه در اسم متحدند و دارای دو صنفند موجودات خاصه معدوده و معدومات دارای مناسبتی هستند از 

 البته و ندارند را اسمی وحدت مناسبت این واحدند اسم فاقد که موجودات از دیگر دسته و  حیث وحدت اسمی

یکسان نیستند آنگاه آن دسته از موجودات اگر مناسباتی با هم و با دسته دیگر از سبت منا آن فاقد با مناسبتی واجد

موجودات دارند البته حال هم که شریک اسمی از معدومات دارند قطع نظر از این شرکت اسمی با معدومات باز با 

ت نخواهد بود موجودات بی نام همان مناسبات محفوظ است و شرکت معدومات در اسم موجب اختالل آن مناسبا

و مسئله اشتراک معنوی وجود را متأخرین اهمیت بسیاری دادند و آنرا از مقدمات اصالت وجود و وحدت وجود 

قرار دادند اگرچه حق عدم تأثیر وحدت معنای وجود در این اصول است و با اصل ماهیت و تبائین حقائق وجودات 

 :هم می سازد سبزواری گوید

مسائل الحکمیّه و منها یستنبط حقیقه مذهب الفهلویین فانه اذا کان مفهوم الوجود هذه المسئله من امهات ال

مشترکا فیه لجمیع االشیاء و معلوم ان مفهوما واحداً ال ینتزع من حقائق متبائنه بما هی متبائنه لم یکن 

 . الوجودات حقائق متبائنه بل مراتب حقیقه مقوله بالتشکیک انتهی

نیست اوالً مبنی بر اصالت وجود است و اشتراک معنوی را قائلین باصالت ماهیت غیر از  این سخن نزد ما درست  

اشاعره مانع نیستند و ثانیاً استنباط وحدت حقیقت وجود از وحدت مفهوم وجود و عدم انتزاع مفهوم واحد از حقائق 

اهیم مراتب ئنین و مقابله از متقابلین و مفمتبائنه ادعای بی برهانی است چه مفهوم مناقضه از متناقضین و مبائنه از متبا

اعداد از کثرت های خاصه منتزع میشود و مفهوم وجود از واجب الوجود و موجودات ممکنه و دلیل بر جامع حقیقی 

خارجی نیست و ما انشاء اهلل از مفهوم وجود امر مهم تری استنباط خواهیم و بنفس مفهوم وجود اثبات واجب خواهیم 

نمائیم بدون استعانت بصرف الحقیقه که آنرا توحید صدیقین داق وجود یعنی موجود نیز اثبات واجب میکرد و از مص

قلمداد نمودند در صورتی که وحدت حقیقت وجود کمالی برای واجب نخواهد بلکه اثبات سنخ برای حقیقت واجب 

عالی صدیقین اثبات واجب بشخص واجب تلطمه جبران ناپذیری بتوحیدی که قرآن و انبیاء آوردند میزند بلکه طریقه 

است بدون توسیط قدر جامع و گروهی که افراط در پیرامون مفهوم وجود نمودند آنانند که به وحدت حقیقت وجود 
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بلکه وحدت موجود گرائیدند و دروازه این افراط این شد که برای مفهوم وجود که جز نسبت بین علت و معلول و 

و شیخ در شفا تعبیر از آن بوجود اثباتی نموده یعنی اثبات الشیئ  .یطه چیز دیگر نیستمفاد کان تامه و ماهیت بس

 قرار ثرا مبدء و مبدء اثر آنرا و نمودند بماهیت منضم آنرا و د در برابر نفیش عینی خارجی و مایه حقیقی بخشیدن

ائق موجدات تبائن است قائل بتبائن حقد میان دیدن آنگاه شدند مهیت اعتباریت و وجود باصالت قائل باالخره و دادند

وجودات شدند و آنرا بمشائیه نسبت دادند در صورتیکه قدمای مشائیه و شیخ مسئله اصالت وجود یا مهیت را مطرح 

نکردند و اصالت مهیت در کلماتشان مفروغ عنه است و تبائن مهیات آنگاه افراط دیگر نموده حقیقت وجودی مقول 

افراط بجایی رسید که عالم وجود را یک موجود پنداشته و آنرا عین واجب تعالی انگاشتند بتشکیک ساختند کم کم 

و اختالفات را در نسبت ها و تعیّنات اعتباری برای واجب قرار دادند و چون دیدند کار بفضاحت کشیده طریقه ذوق 

ما سوای واجب را صرفاً مهیاتی  التألهی بمیان آوردند و آنرا ستودند یعنی وجود را منحصر در شخص واجب دانسته

قرار دادند که بشخص وجود واجب موجودند نه بوجودی خارجی منضم بمهیت گروهی هم حصه هایی از مفهوم کلی 

یی را بدون آنکه حقیقت خارجی و اعیانی داشته باشد بهر مهیتی عطا فرمودند و بعد التیا وجود ساختند و هر حصه

تکه آن معنایی که مرادف با مفهوم ثبوت و کون و حصول است که از آن تعبیر بوجود والتی آنچه میتوان پذیرفت آنس

کردند معنایی است ظاهر و عرضی است عام که در عقل عارض بر ذات هر چیزی است که در خارج آمده و آنرا 

شیاء و حاجت بهمین اعتبار موجود و حاصل و ثابت و کائن و متحقق می داند و این معنای واحدی است در جمیع ا

باقامه دلیل بر بداهت این معنی نیست که امام در ملخص نموده و در تجرید اشاره ببطالن آن فرموده بدین عبارت و 

االستدالل یتوقف التصدیق بالتنافی علیه و یتوقف الشیئ علی نفسه او عدم ترکب الوجود مع فرضه مرکب او ابطال 

ر تشدید القواعد و در شرح تجرید قوشجی و شوارق تفضیل یافته و ما الرسم باطل و تقریر دلیل و وجه بطالنش د

 .اشتغال با هم از آنرا شایسته تر می دانیم

   

ناگفته نماند شیخ در الهیات شفا گوید معنای موجود و معنای شیئ دو معنی است و مثبت و محصل و مرادف با 

اب هلیت بسیطه است گرفته و حقیقت هر امری گوید موجود است و وجود را مرادف اثبات که مفاد کان تامه و جو

آن چیزی است که هویت او به آن حقیقت است و گاهی این حقیقت را وجود خاص می نامیم یعنی موجودات خاصه 

حقائق اشیاء است و شیئ عبارت از حقیقت است در جمیع لغات مثالً مثلث را حقیقت مثلثیت است و بیاض را 

وییم مثلث یا بیاض موجود است مراد ما تنها مفهوم وجود عام که در هر چیز است نیست حقیقت بیاض یعنی اگر گ
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بلکه مراد ما خصوصیت مثلثیت و خصوصیت بیاض است یعنی مهیت مثلث که کلی است حقیقت حاصل نموده و در 

اطالق شود خارج موجود شده و این اشارت است به آنچه در مباحث مهیت مقرر است که حقیقت و ذات بر مهیت 

باعتبار وجود خارجی و هر سه لفظ مهیت و حقیقت و ذات از معقوالت ثانیه و همچنین شیئ آنگاه گوید لفظ وجود 

بر معانی بسیاری اطالق می شود از آنجمله حقیقت است که شیئ بر آن حقیقت است و گویا شیئ برای همین حقیقت 

  .که بر او است وجود خاص برای او است

شیخ در اصالت مهیت به اينكه حقیقت هر شیئی مهیت خاصه اوست نه وجود او که مرادف اثبات صراحت کالم 

 .است

باز می گوییم هر شیئی را حقیقت خاصه ای است که آن مهیت او است و معلوم است حقیقت هر شیئ که خاص  

 معنی این است انباوست غیر از وجودی است که مرادف اثبات است این است مضمون کالم شیخ و نص عبارت 

واحد  علی مترادفة الموجود و معنی الشیئ متصوران فی النفس و هما معنیان فالموجود و المثبت و المحصل اسماء

  و التشك فی ان معناها قد حصل فی نفس من يقرء هذا الكتاب

 ( زیرا آنچه در این کتاب خوانده شود موجود و مثبث و محصل در ذهن خواننده است)

ما یقوم مقامه )چون موصوالت واسماء اشاره و ضمائر و مهیات نوعیه چون انسان و فرس و غیره ( قد والشیئ و 

یدل به علی معنی آخر فی اللغات کلها )چه معنای عام شیئ داللت بر حقیقت خاصه آن شیئ نکند و همچنین مفهوم 

لکن گاه از آن اراده شود حقیقتی که مهیت و مفهوم حقیقت و مفهوم ذات علی االطالق که معقوالت ثانیه هستند 

مفهوم شیئ و سائر مفاهیم عامه برآن صادق است و آن مصادیق حقائقند و آن همان معنای دیگر در جمیع لغات برای 

شیئ است( فان لکل امر حقیقه هو بها ما هو فللمثلث حقیقة انه مثلث و للبیاض حقیقه انه بیاض )و اما مفهوم مثلث 

بیاض در عقل اگرچه شیئ است لکن مثلث و بیاض حقیقتاً نیست مگر وجود خارجی حاصل کند در عقل و مفهوم 

 لیعق وجود مقابل در)  یا الاقل صورت آن در خیال مرتسم شود( و ذلک هوالذی ربما سمیناه الوجود الخاص للشیئ

 ی در آن نیست مثل اینکه میست و حقیقت و هویتا عموم افعال مفهوم مجرد که) االثباتی الوجود به نرد ولم( کلی

گوییم مفهوم وجود بدیهی است یا موجودی را رؤیت کنیم و ندانیم چه وجود خاصی است فقط اثبات وجود مطلق 

کنیم در مقابل عدم و معدوم و مثل اینکه گوییم موضوع فلسفه اولی موجود مطلق است( فان لفظ الوجود یدل به ایضا 
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جود مطلق در مقابل عدم بدون انحاء خاصه و مفهوم کان تامه و هلیت بسیطه که علی معانی کثیره )مانند مفهوم و

ثبوت الشیئ بدون تعیین حقیقت و مفهوم کان ناقصه و هلیت مرکبه و مفهوم حدوث بعدالعدم چه وجود اسنادی بین 

ت این است اسشیئین ربطی بحقیقت شیئ ندارد و همچنین مسبوقیت وجود بعدم و یا وجود حدثی که معنای مصدری 

 (التی علیها الشیئ و کانه لما علیه یکون الوجود الخاص للشیئ الحقیقة بعض معانی کبیره برای لفظ وجود( منها

یعنی وجود خاص شیئی نه باین نظر است که وجود خاص را در خارج عینی و حقیقی غیر از مهیتش باشد بلکه  

جیه او است که حقیقت او را تشکیل داده و او را از همان چیزی است که ماهوی او و مهیت خاصه شخصیه خار

مهیت بشیئی دیگر ممتاز نموده وجود خاص باو گفته شود و بعبارت دیگر وجودی است عرضی مضاف بانسان 

خارجی یا فرس خارجی و نرجع فنقول انه من البین ان لکل شیئی حقیقة خاصة هی ماهیته )پس حقیقت شیئ ماهیت 

موجود شده و منشأ انتزاع مفهوم وجود است زیرا از مبدء فائض گشته و مهیتی که مقیس  او است که مستحق حمل

بعلت است موجود است و شیخ همین مقیسیت را مکرراً در شفا برای تفهیم نسبت وجودی و تمیز مهیت موجوده از 

خاصة م ان حقیقة کلشیئ المهیت من حیث هی بلکه از مهیت موجوده ذهنیه که مبدء آثار نیست تعبیر فرموده( و معلو

 .به غیر الوجود الذی یرادف االثبات انتهی

  

و کامال پرده از چهره ی اصالت ماهیت برداشته و از اسلوب سخن وی پیدا  اين سخن شیخ قابل مالحظه و دقت است

مال آنکه است که از عهد مشائیه و ماقبل آن تا عهد شیخ عنوان اصالت وجود و اصالت ماهیت مطرح نبوده و احت

برای وجود در خارج عینی و حقیقتی باشد و شیئیت شیئی بوجود باشد و ماهیات متشخصه اشیاء اعتبارتی باشد که 

از حقیقت وجود یا از مرتبه ای از مراتب حقیقت وجود انتزاع شود در اذهان حکمای آن اعصار نبوده و ظاهراً زمزمه 

ال اصالت وجود در رساله مفرده که ما آن را در این کتاب ترجمه و مسئله در عهد خیام شده که خیام کمر برای ابط

و از این نکته  شرح نمودیم بسته ما ادله طرفین در این کتاب رسید و بطالن قول باصالت وجود را روشن نمودیم

نی اغفلت نمود که تعبیر باضافه اشراقیه از وجود که اصل وجودی ها با آب و تاب می گویند گویی یک شمشیر بر

بر مغز اصل ماهیتی باین کلمه می نوازند اصل ماهیتی هم آن را روشن تر می تواند گفت چه ایجاد مهیات به اراده و 

اختیار مبدء اعال است که بالذات مشرق و متجلی است و فعل او اشراق و تجلی است اما نه باین معنی که افاضه عین 

هراً مستحق شود که قنه نفس مهیت شیئی بطور مستقیم متحقق نمیوجود بر مهیت کند و به اشراق و تاثیر او سبحا

حمل موجود و منشأ انتزاع وجود و سائر مفاهیم گردد بلکه حقیقت وجود با مرتبه ای خاص از حقیقت وجود فائض 
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شده یکجا انسان یکجا فرس یکجا حجر یکجا شجر یکجا فلک یکجا آب یا آتش یا خاک یا هوا و هکذا گَرد ، آیا 

یچ وجدانی می پذیرد بصرف ضعف و قوت حقیقت وجود مهیات متبائنه متحقق شود و بالجمله افاضه مهیات و ه

جعل ذوات البته اشراق و اظهار و ایجاب و ایجاد و تجلی و اضائه و اناره او است و نفس مهیت بدون ضمیمه خارجیه 

اختیار ربوبی است و موجودیت ذات باراده نفس  اثر او است و بذاتها فروغ و نور و ضیاء و ظهور و جلوه اراده و

ذات است و وجود شیئ همان ایجاد نفس او است نه ایجاد وجود او لذا هر دو فریق متفقند برآنکه وجود نفس تحقق 

آنگاه شیخ در تأکید اینکه حقیقت شیئی غیر از وجود شیئی می گوید اگر گفته  مهیت است نه ما به تحقیق الماهیه

شیئی موجود است یا در اعیان یا در نفس کالمی است مفید و اگر حقیقت همان عین وجود او باشد مفاد شود حقیقت 

جمله )حقیقت شیئی موجود است( حقیقت شیئی حقیقت شیئی است خواهد بود این سخن بظاهر چنین می رساند که 

الم ر وجود خارجی و از سیاق کبر موجود ذهنی اطالق حقیقت می شود در صورتیکه حقیقت گفته نشود مگر باعتبا

شیخ بر می آید حقیقت بمعنای شیئی بر موجود ذهنی هم صادق است و این اطالق باین نظر است که شیئی بمعنای 

موجود باشد نه بمعنای حقیقت مگر مراد تمایز حقائق باشد باینکه مثال بگویی حقیقت الف شیئی است غیر از حقیقت 

 .ب، فراجع الشفا و تدبر فیه

  

 فصل در اثبات واجب بنفس مفهوم وجود 

 .بصرف الحقیقه اثبات واجب بنفس مفهوم وجود از مبتكرات مؤلف بدون مالحظه مصداق چه رسد 

از جمله سوانح فکری بی سابقه اثبات واجب بنفس مفهوم وجود است بدین خالصه که مفهوم وجود معنایی است 

عتبار عدم ممکن بما هو ممکن پس الزم است که این مفهوم را مصداقی متصور با قطع نظر از جمیع ممکنات بلکه با ا

ومنشأ انتزاعی باشد تا بالذات مستحق حمل این مفهوم یا مشتق این مفهوم که موجود است باشد بدون حیثیتی تعلیله 

د شود وجووگرنه تصور مفهوم وجود ممتنع االنتزاع و مستحیل التعقل است پس ثابت می  یا تقیّدیّه بنحو وجوب

واجب ازلی ابدی بنفس مفهوم وجود بدون توسیط مقدمه دوری و تسلسلی و استلزامی و حرکتی و مالحظه استواء 

ممکن نسبت بوجود و عدم و احتیاج بمرجح و امتناع ترجح بالمرجح و سائر وجود معروفه و این طریقه غیر از 

چه آن مبنی بر اصالت وجود و وحدت حقیقت وجود و  طریقه صرف الوجود است که آنرا توحید صدیقین نام نهادند

اخذ صرف وجود از مراتب است و صدیقین از وحدت وجود واثبات سنخ برای حقیقت واجب گریزانند و از این راه 
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آشکار می شود مفاد یا من دل علی ذاته بذاته واعرفواهلل باهلل و بک عرفتک چه مفهوم وجود وجه است والوجه عین 

جه و این طریق منتقض نشود به ممتنع بگمان آنکه منشأی برای مفهومش نیست زیرا مصداقش ممتنع ذی الوجه بو

است و جواب این نقض آنکه مفهوم ممتنع منتزع است از مهیت خاصه ممتنع چون ماهیت دور و ماهیت اجتماع 

سام و ملحوظ است بارت نقیضین و ارتفاع نقیضین و خلف و اجتماع ضدین و غیرها بخالف مفهوم وجود که متصور

اولی حتی با شرط عدم ممکن پس ناچار باید منشأ این مفهوم مهیتی باشد بسیط که عین إِنیَّتش بود یا وجودی حقیقی 

صرف و خالص بدون عروض بر مهیت ولو بتحلیل عقلی و این منشأ مهیت ممتنع نتواند بود باضروره و نه مهیت 

 زلاال من ممتنع ال واال  معنی اشاره شده در قول معصوم )علیه السالم(ممکن حسب الفرض پس واجب است و باین 

 الثانی ربیع ماه در مازندران بابل در فکر این و وااللهام العقل لواهب والحمد له تنبه من الاعلم فانی ذلک فاغتنم معناه

 .از قلم گذشت( قمری 1358این موضع در ماه ربیع الثانی ) در اتفاقاً و شد الهام قمری 1335 سال

  

 فصل در استدالل بمصداق وجودی وجود واجب بدون استعانت بصرف تحقیق بر وجود واجب 

 استدالل بنفس وجود واجب بر وجود واجب 

  

بدین تقریر که از خصائص افکار مؤلف است شیئی جائز است بنفسه باشد بالضروره وگرنه باید چنین وجودی ممتنع 

امکان عام و جواز چنین وجودی بمجرد توجه مستقل است و همین جواز و امکان عام ذاتی باشد و عقل بالضروره ب

مالزم با وجوب وجود چنین موجود است چه اگر نباشد بنفسه نخواهد بود و غیری مانع از وجودش شده و این خلف 

جود د بغیری نماییم مواست چه اگر بنفسه نباشد ممتنع ذاتی خواهد بود و بالجمله اگر ما قطع نظر از وجود هر موجو

 بنفسه واجب الوجود است

زیرا ممکن الوجود بامکان عام است که مساوق با وجوب است زیرا مانعی از وجودش متصور نیست چه اگر جائز 

باشد آنکه مانعی از وجودش منع کند موجود بنفسه نخواهد بود و داخل در قسم موجود بغیره خواهد شد که بالحس 

ته و نظری به آن نیست بلکه با فرض آنکه موجود بالغیری وقوع نیافته باشد این حکم بدیهی است و العیان وقوع یاف

وگرنه با فرض آنکه موجود بالغیری وقوع نیافته باشد این حکم بدیهی است وگرنه خلف صریح و انقالب بممتنع 
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د باشد بنفسه خواهد بود نه بغیره الوجود بالذات الزم آید فان قلت چرا جائز نباشد عدم وجود چیزی که اگر موجو

بدون آنکه مانعی از وجودش در میان باشد قلت اگر جائز باشد چنین موجودی نباشد امکان عام بامکان خاص 

منقلب شود و داخل شود در قسم موجود بغیره که ممکن به امکان خاص است و معنای امکان عام نسبت بوجود 

عقل را ابایی از آن نیست و محذوری در بودن چنین موجودی بنفسه نه بیند که  واجب که بنفسه است نه بغیره آنست

بلکه عقل ممکن نیست اباء نماید از این وجود و تجویز نماید عدمش را و این عدم اباء بلکه اباء از عدم چنین وجود 

 عین وجوب وجود اواست که او را بنفسه فرض نمودیم و این مطلوب ممکن است از طریق خلف باشد

زیرا عدم حصول چنین موجودی که اگر موجود باشد حتماً بنفسه است مساوق است با عدم وجودش بنفسه چه  

چیزیکه وجودش بنفسه است معقول نیست آنکه نه بنفسه باشد و نه بغیره زیرا نفسش مانع از نفسش نیست وگرنه 

 از ممتنع است که بنفسه مانع از نفس وجودش بنفسه نخواهد بود چه نفسش مانع از نفسش شده و این معنی عبارت

خویش است و این خلف و تناقض است و ممکن است اثبات مطلوب از طریق خلف نباشد بلکه از طریق مالزمه 

ذاتیه باشد پیش از تصور خلف چه چیزیکه وجودش بنفسه است البته موجود است زیرا بنفسه است و بعبارت دیگر 

طور عینیت یا مالزمه با وجوب وجودش و این معنی محتاج بخلف نیست فرض بودن شیئی بنفسه مساوق است ب

بلکه مالزمه است بین جواز و وجوب و این تالزم را نظیر است در اصول فقه و در صفات اهلل تعالی مثال عدل از 

واجب تعالی حسنی دارد پس واجب است و واقع و ظلم قبیح است پس ممتنع است پس حس غلط و قبح ظلم مالک 

اطع برای حصول اول و عدم ثانی است و این بخلف نیست بلکه بمالزمه ضروریه است و ممکن است برهان را ق

 .تقریر بر عنوان وجوب ذاتی نمود

 

 تقریر برهان اثبات واجب بنفس واجب بعنوان وجوب ذاتی

است  س اگر واجببدین خالصه وجوب شیئی بذاته عین وجود او است چه بدیهی است الشئی ما لم یجب لم یوجد پ

موجود است و چون وجوب شیئی ذاتی باشد یعنی بنفسه واجب باشد بنفسه موجود خواهد بود چه وجوب مالک 

وجود است و هم چنین اگر واجب باشد بغیره موجود شود بآن غیر وگرنه واجب بالغیر نیست بلکه در حد استواء 

اهلل بدون توسیط مبانی معروفه قابل تکمیل و مالحظه عمیق است و این تقریرات که باجمال یاد شده در معرفه اهلل ب

تر است فتعمق فان الحق یلهم الحق والحمدهلل و باید دانست بهمین برهان خفیف المؤنه کلیه صفات کمالیه برای واجب 
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ب الوجود اثبات شود چه هر کمالی ممکن است برای ذات واجب بامکان عام و امکان عام هر کمالی مساوق با وجو

وجود برای ذات بنحو عینیت است که آن هم کمالی است جائز پس واجب است بلکه نفس وجوب وجود مساوق 

بلکه عین وجود و وجوب کماالت است چه همان طور که عدم برای واجب الوجود ممتنع است همچنان عدم هر 

م وجود و مصداق وجود رسید کمالی ممتنع و منافی با وجوب وجود است حال که سخن با ثبات واجب از راه مفهو

الزم است طرز استدالل متأخرین در اثبات واجب که جمعی اختیار کردند چون خواجه در تجرید و دیگران و 

سبزواری آن را بنظم آورده بدون رعایت مبنای خواجه و غیره یاد شود ضمناً استدالل مذکور بنفس مفهوم و بنفس 

ل کند خواجه در تجرید فرماید الموجود ان کان واجباً فهو واال مصداق واجب تکمیل شده ارزش بیشتری حاص

 .استلزمه الستحاله الدور و التسلسل

  

 طرز استدالل خواجه در تجرید بر اثبات واجب و کیفیت تقریر حكیم سبزواری و رسیدگی دقیق بمقام 

 

ات محققه در نظر گرفته شود تا و به همین قدر در اثبات واجب قناعت فرموده و در این تقریر الزم نیست موجود

بوسیله امکان منتهی بواجب شود دفعاً للدور والتسلسل بلکه ملحوظ در این برهان موجود مطلق است که البته یا 

واجب است یا ممکن اگر واجب است مطلوب حاصل و اگر ممکن است باید منتهی بواجب شود و عیب این استدالل 

ققه یعنی با مالحظه موجود مطلق این استکه می توان گفت موجودی چرا باعدم توسیط موجودات محسوسه و مح

باشد تا تردید بین واجب و ممکن شود پس اگر موجودی نباشد اصالً به چه طریق اثبات واجب می شود چه مبنای 

استدالل این است که موجودی بالفعل هست اگر ممکن است مستلزم واجب است و اگر واجب است مطلوب حاصل 

اما اگر موجودی فرض کنیم از ممکنات نباشد چنانکه قبل از حدوث عالم اصالً موجودی ممکن الوجود نبود  است

در این فرض بچه طریق گفته شود موجود دیگری هست که واجب است چه مانع دارد همان طور که ممکن الوجود 

باید موجودی را مفروغ عنه گرفت  و تقسیم موجود بواجب و ممکن اول بحث است پس ناچار نبود واجبی هم نباشد

اگرچه مفهوم وجود باشد آنگاه گفت موجودی که بالفعل مسلماً داریم اگر واجب است یا عنوان واجب مطلوب حاصل 

و اگر ممکن است بدون واجب الوجود موجود نتواند شد چه اگر موجود مفروض معلول نفس خود باشد دور است 

ی بواجب باید شود تا تسلسل نشود لکن در این فرض هم خللی است چه می و اگر معلول ممکن دیگر باشد منته

توان گفت چرا ممکن بخودی خود بطور ترجح بالمرجح حاصل نباشد تا دوری و تسلسلی الزم نیاید پس باید بطالن 
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گوییم بترجح بالمرجح که از بدیهیات است اگرچه ترجیح بالمرجح را جائز بشماریم در صورت برهان اضافه شود و 

یا دور یا تسلسل یا ترجح بالمرجح الزم آید و اگر گفته شود لزوم ترجح بالمرجح هنگامی الزم آید که مسبوق بعدم 

و اگر موجود فعلی ممکن ازالً باشد ترجحی الزم نیاید جواب آن این است که لزوم ترجح وجود بر عدم بدون  باشد

پس فرض ازلیت وجود ممکن رفع محذور نکند و مرجح  مرجح نسبت جواز عدم این ممکن مفروض الوجود است

وجود او بر عدم با آنکه ازالً هم جائز العدم بوده مطالبه بدلیل و مرجح و سبب می شود و این منقض نشود بترجح 

عدم چه عدم مرجح کافی در عدم وجود است بخالف وجود و ظاهراً این اسلوب بحث در پیرامون این دلیل سابقه 

( یا مصداق وجود بر وجوب 1ک بحث در طریقه حرکت و مبانی دیگر غیر از آنچه در استدالل بمفهوم)و مال ندارد

گفتیم جاری خواهد بود و حکیم سبزواری تبعاً لبعض من تقدم همین دلیل را بنظم آورده و در شرح آن مبنا را مالزمه 

ه بدین خالصه که وجود بمعنای حقیقت بر سبیل خلف و بر سبیل استقامت اصاله وجود و وحدت وجود قرار داد

وجود که اصالتش ثابت شده و حقیقت هر ذی حقیقتی به اوست اگر واجب باشد مطلوب حاصل و اگر ممکن باشد 

به معنای فقر و تعلق بغیر نه بمعنای سلب ضرورت وجود و عدم چه ثبوت و خود برای نفس وجود ضروری و سلب 

ون وجود نقیض عدم است سلب ضرورت عدم از وجود نیز ممتنع است و ضرورت وجود از وجود ممتنع است و چ

نه به معنای تساوی نسبت عدم و وجود چه نسبت شیئی بنفس خود مانند نسبت نقیضش باو نیست چه اول مکیف 

و این استلزام یا از طریق خلف یا برسبیل استقامت  بوجوب و دوم مکیف بامتناع است مستلزم واجب خواهد بود

ما خلف پس برای آنکه حقیقت وجود را ثانی نیست تا متعلق بآن ثانی و محتاج به او گردد چه هرچه را ثانی است ا

 برای حقیقت وجود فرض نمایی همان حقیقت وجود است

زیرا عدم نقیض وجود است نه ثانی و مهیت هم که من حیث هی جز خود نیست نه موجود است و نه معدوم و اصال  

ریّه ندارد چه رسد بآنکه حقیقت وجود تعلق صدوری گیرد بمهیت و بتقریر دیگر شیئی یا وجود قابلیت نفس االم

است یا عدم مهیت و وجود حقیقی نمی توان برای او ثانی باشد از سنخ وجود تا متعلق باو گردد چه در صرف حقیقت 

ئی و در شیئی است نه در الشیاصال امتیاز و تثنی و تکرر نیست و عدم جز سلب وجود و نفی محض نیست و سخن 

مهیت هم فی نفسها مجمع سلوب است و چگونه حقیقت وجود را ممکن است باو تعلق صدوری حاصل شود و این 

و اما بر سبیل استقامت باین نحو که مراد از وجود مرتبه یی از  استدالل از وجود است بر وجوب بر سبیل خلف

ر نیست واجب است و اگر محتاج بغیر است مستلزم است مرتبه وجودی حقیقت وجود باشد چه اگر مرتبه محتاج بغی

است که بذاتها غنی باشد واال دور یا تسلسل خواهد بود و طریق اول اوثق است چه پای دور و تسلسل در میان 
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د سنیاید تا منع هایی که در ابطال تسلسل که اشرف و امتن وجوه بطالن تسلسل همانا برهان تطبیق است شده چه ر

بتضائف و غیره بمیان نیاید و نیز چون نظر بصرف الحقیقه است نه به مرتبه وجود حاجتی باثبات تشکیک در وجود 

و نقض و ابرامها نخواهد بود این است خالصه تقریرات حکیم سبزواری در دلیل اثبات صانع باستلزام و آن مقتبس 

 .از اسفار صدرالمتألهین است

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

 :شت هاپی نو

در این لحظه که قلم باینجا رسید از وهاب العقل سبحانه الهام شد که ممکن است بدون توسیط مفهوم وجود یا  -1

مصداق وجوب واجب چه رسد بتوسیط ممکنات موجوده اثبات واجب نموده باین خالصه که عقل بالضروره 

ت علم نباشد اعم از آنکه معلوم نفس مستقل است که علم و تعقل همیشه ازالً و ابداً موجود است و محال اس

عالم باشد یا غیر او پس با فرض عدم وجود جمیع ممکنات حتی مفاهیم و حتی مفهوم وجود بالفطره والضروره 

عقل مستقل است بآنکه علم در هیچ گاه منتفی نیست چه ممکن الوجودی که دارای قوت عاقله است اگر 

اشد چنانکه مفروض صرف نظر ممکن است علم همیشه هست و موجود باشد علم بذات خود دارد و اگر نب

واجب الدوام است ازالً و ابداً پس باید موجودی باشد عالم که ممتنع الزوال باشد و وجود ممکن الوجود با 

زیرا جائز الزوال است و عقل وجوب  آنکه مفروض قطع نظر از اواست وجوب دوام علم را تأمین نمی کند

می کند و زوال علم را ممتنع می داند شدیدتر از امتناع دور بلکه اجتماع نقیضین پس باید  دوام علم را ادراک

واجب الوجود عالم بذات خود موجود باشد وگرنه باید علم مرتفع و منتفی باشد و عقل نمی پذیرد ارتفاع علم 

نیست لکن  که عین علم است یا جواز ارتفاع علم را و این دلیل محتاج بتوسیط هیچ معلومی مغایر با ذات عالم

وجوب وجود علم مستلزم علم بجمیع معلومات است بدون توسیط مفاهیم آنها بلکه بروجه انکشاف نفس الدهر 

وحد ذات هر چیز و این تقریر محتاج بتوسیط مفهوم علم نیست بلکه شهود حقیقت علم است علی الدوام و از 

چه عقل با غفلت از جمیع اشیاء خاصه ادراک شهودی می  همین تقریر می توان اثبات وجود بی زوال نمود

نماید موجود بی زوال را و در این حال از ادراک و شهود خود چنین موجود را غافل است و اینمقام فناء در 

فناء است و چون بخواهد علم بعلم شهودی خود حاصل کند بدیهی تر از تصور مفهوم وجود سپس پای استدالل 

در میان آید و البته آیه افی اهلل شک فاطر السموات واالرض اشاره باین دقیقه است و عنوان  برای اثبات چنین

 فاطر بیان است نه حد وسط برهان فافهم واغتنم مؤلف
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 ردّ و انكار و تهاجم بر عرفان و عرفا

 «دکتر يحیی يثربی»

  

اند. و ما در این بخش  مخالف و مهاجم هم داشته اند، ای که طرفدار و مدافع داشتهدر حقیقت، عرفان و عرفا به اندازه

ها از طرف گروه های مختلف بوده و  پردازیم. اما چون این مخالفتتا حد امکان، به بررسی این ردّ و انکارها می

ا ر طبعاً در نوع اشکال و ایراد، ماهیتاً با هم فرق دارند ناچاریم، آنها را به چند طبقه و دسته تقسیم کرده و هر یک

جداگانه مورد بحث قرار دهیم. و لذا بر اساس گروه های مهاجم، ما این انکار و ردها را به ترتیب زیر طبقه بندی 

  :کنیممی

 هجوم از طرف متشرّعان و علمای مذهبی -1

 هجوم از طرف فالسفه و متفکّران مذهبی -2

 هجوم از طرف دانشمندان مادی -3

 هجوم از طرف خود عارفان و متصوّفه -0

 :دهیمبه ترتیب یکایک آنها را مورد بحث و بررسی قرار می و اینک 

  

 :هجوم از طرف متشرّعان -5

فقها و متکلّمین اسالم و نیز علمای دین یهود و مسیحیت، عرفان و عارفان را از دو جهت مورد ردّ و انکار قرار داده  

 .های عملی اند: یکی از جهت اصول اعتقادی، و دیگر از لحاظ برنامه

 :الف: اصول اعتقادی 

 ی موارد اختالفدر این مورد، نقاط اختالف زیادی میان علمای دین و عرفا و متصوّفین وجود دارد که استقصای همه 

 :کنیمو ایراد و اشکال از عهده این اثر بیرون است، به ناچار به مواردی از اهمّ آنها، به طور خالصه اشاره می
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: چنانکه پیداست توحید در نظر علمای دین، یعنی نفی خدایان و و توحید حق مسئله وحدت وجود،  -1

معبودهای مختلف و متعدد و قبول یک خدا، که ال اله اال اهلل. و این مطلبی است روشن و آشکار که نیازی 

به هیچ گونه تفسیر و توضیح و دقت و تأمل فوق العاده ندارد. اما توحید عرفان به معنی وحدت وجود و 

های دیگر همه مظاهر له دیگری است که بر اساس آن تنها یک حقیقت وجود واقعی دارد و پدیدهموجود مقو

 .اند و با این حساب باید همه چیز خدا و خدا همه چیز بوده باشدو تعیّنات آن حقیقت

کی یو این هم چیزی است که نه با متون شرعی قابل تطبیق است و نه با مبانی عقاید دینی، سازگار و ما از 

 558-511مصرع التصوّف(( تألیف برهان الدین بقاعی )))از آثار مربوط به ردّ عرفان و تصوّف، به نام 

 .کنیمهایی در این باره نقل می هـ(نمونه

شیخ زین الدین عبدالرحیم بن الحسین عراقی، که بقاعی وی را به لقب شیخ شیوخ، امام قدوه، و شیخ االسالم و  

مؤمنان ـ یعنی ابن  گوید: )پس، این مخالف خدا و رسول خدا و همهی ابن عربی میدربارهحافظ عصرش خوانده، 

عربی ـ آمد و کار صوفیه را تصویب نموده، و آنان را جزء خدا شناسان دانسته و گفت: در حقیقت عارف کسی است 

گوینده این سخن از شرک یهود  داند. و بی تردید شرکبیند بلکه آن را عین همه چیز میکه حق را در همه چیز می

ای از بندگان مقرب الهی را پرستش نمودند و این ابن عربی پرستش و نصاری بدتر است، چه یهود و نصاری بنده

انجامد که خدا را عین سگ و خوک و... داند و بلکه سخن وی بدانجا می گوساله و بت را، عین پرستش خدا می

ضالن اهل علم و راستگو به من نقل کرد که در حدود اسکندریه یکی از پیروان این بدانند و عین کثافت! و یکی از فا

گذشت از او پرسیدم: و مرام را دیدم که به من اظهار داشت که خدای تعالی عین همه چیز است و خری از آنجا می

 (!!!بلی، و این مدفوع همبلی و این خر هم! و مدفوع آن هم!! گفتم: این مدفوع؟! گفت: : این خر هم؟! پاسخ داد که

  

و در طول تاریخ این بزرگترین پایه حمله به عرفا و صوفیه بوده و حتی در مغرب زمین هم اساس اشکال ها همین 

 .است

ی انواع وحدت وجود باید مطرود شود، زیرا چنانچه گوید: )به نظر من همه دکتر بارنس، کشیش )بیرمنگهام( می

و در این باره .(باشد بدی و خباثت که در طینت انسان است باید جزو خداوند باشد انسان واقعاً جریی از خالق

ان تونویسد: )ظاهراً سه علت عمده برای بدبینی مؤمنان و موحدان نسبت به وحدت وجود میاستیس هم چنین می

غربی،  متفکرانپیدا کرد. نخست اینکه، یکتا پرستی قائل به خدای متشخص، است حال آنکه وحدت وجود از نظر 
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متمایل و قائل به یک )مطلق نامشخص( است. این از ذاتیّات و ضروریّات اعتقادی مسیحی ـ و هم چنین یهودی و 

طلبد. ولی آیا کند و از او آمرزش و اعانت و عنایت میاسالمی ـ است، که بنده در دعا و نیایش، با خدا خطاب می

 طلق( آمرزش و عنایت بخواهد؟تواند به درگاه جهان دعا کند یا از )ممی

کنند که اگر طبق مشرب وحدت وجود، جهان و آنچه در اوست، )الوهی( باشد، در آن صورت دوم اینکه ایراد می 

توان مطرح کرد، اگر خدا فراتر از هرگونه فرق و )شرّ( نیز الوهی خواهد بود. یا همین سؤال را به صورت دیگر می

راتر از نیک و بد هم باشد، در هر صورت، تمایزات و ترجیحات اخالقی، مخدوش و ترجیح نهادن باشد، پس باید ف

 .گرددیا موهوم می

ی ادیان سامی، احساس و اعتقاد شدیدی به جالل و جبروت خدا وجود دارد این احساس درست سوم اینکه در همه 

 .برابر با همان تصوری است که رودلف اوتو، از )سرّ مهیب( دارد

ای و غباری بیش نیست موجودی است گنهکار و محجوب از خدای خویش که ب خدا هیج نیست ذرهبشر در جن

اش، سزاوار خطاب )ظلوم و جهول( است. با این صفت، ناسزا و در واقع کفران در حالت آالیش و آمرزش نیافته

در  ین خدا و جهان بینونیتیمحض است که داعیه اتحاد به معنای یکسانی با خدا داشته باشد. بین خدا و انسان و ب

 (.میان است

  

 :وحدت ادیان-1 

ند و معتقد نگریستچنانکه در فصل گذشته بیان شد عرفا نسبت به پیروان ادیان و مذاهب دیگر همیشه به اغماض می

ه حی کعبه و بتخانه یکی است و حرم و دیر، سببودند که معنی یکی است هرچند که عبارت ها مختلف باشند و جانانه

ت اش حقانیو پیمانه، چندان فرقی ندارند. در صورتی که اهل هر دین و مذهب یکی از اساسی ترین مسائل اعتقادی

ای دیگر داشته و پیرو آیین دین و مذهب خاص خود و بطالن تمام ادیان و مذاهب دیگر بود و هرکه رو به قبله

ونه عشق و الفت و احترام قلبی نبود، بنابراین یکی از ی هیچگدیگری باشد از نظر وی گمراه و بی مقدار و شایسته

 .مهمترین اشکال عرفا پای بند نبودن به این اصل اساسی ادیان و مذاهب بود
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ت زیان بدانی که در این صور ای خاص پای بند بوده و عقاید دیگر را کفرگوید: )مبادا که تنها به عقیدهابن عربی می 

بری و بلکه علم به حقیقت مسئله را از دست خواهی داد. پس باطن خود را هیوال و ماده تمامی صورت های می

خاصّی واقع شود، چه  اعتقادی بگردان، از آن جهت که خدای تعالی برتر و واالتر از آن است که در انحصار عقیده

افزاید که: )پس ترا روشن گشت که خدا قبله تُولّوا فثَمَّ وَجه اهلل(. و به دنبال این میاَینما  2/118فرماید: )خود می

اند و هر که بر ثواب باشد به گاه هر روی کردی است و منظور از این جز عقاید گوناگون نیست پس همه بر صواب

رضایت و خوشنودی است رسد و هر که پاداش یابد، سعید و خوشبخت است و هر سعیدی مورد پاداش خود می

 اهل و خوشبختی بر ما اینکه با –اگرچه در جهان آخرت مدتی در شقاوت و بدبختی باشد چنانکه اهل عنایت حق 

 (.گردندمی بیماری و رنج گرفتار جهان، این در -داریم یقین بودنشان حق

در عبارات و اظهارات اکثر آنان اند اما به طور کلی واگرچه همه عرفا، به این صراحت موضوع را مطرح نکرده  

گیرند، بیرون و لفظ هر چه کنند و معنی را در نظر مینوعی تسامح و مدارا آشکار است و آنان درون را مطرح می

 :باشد مهم نیست که به قول عطار

 !ای دردت، دل عطار رارا ذره               کفر، کافر را و دین دین دار

  

 «:والیت» ، و طرح مسئله«نبوت»بی اعتنایی به  -3

موضوع بی اعتنایی به نبوت و شریعت از دو جهت در عرفان مطرح است: یکی از لحاظ  :نبوت و شريعت -الف 

 :ارتباط انسان و خدا و دیگر از نظر عدم لزوم در بعضی مراحل

شر ل درک نیست و عقل بی انبیاء برای بشر قابدر مورد اول فقها و علمای دین معتقدند که حقایق شرع، بی واسطه

رسد که خود را بر ارشاد و هدایت شرع تطبیق دهد. با این هم وقتی در تالشهای خود موفق بوده و به نتیجه می

باشد در صورتی که عرفا در مسلک خویش، حساب بشر هرگز و در هیچ شرایطی از هدایت نبوت و شرع بی نیازنمی

 ماً از خدا کسب فیض و هدایت نموده و به راهنمایی غیر مستقیم و مع الواسطهبرای بشر آن توانایی را قائلند که مستقی

 .شرع نیازی نداشته باشد
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د و در کنعلمای علوم رسمی تا روز قیامت هر نسلی از نسل پیش کسب دانش می))گوید: محی الدین ابن عربی می 

 هکنند که خداوند علم را بر سینخدا کسب علم میگردد اما اولیای عرفان مستقیماً از ها مینتیجه موجب دوری نسبت

 ((.کندآنان القاء می

کنند که راز کارهای او در کشتن یک و در ترجیح باطن اولیاء بر ظاهر شریعت به داستان خضر و موسی استناد می

ادشاهی انند پگویند خدا مکودک، و ناقص کردن یک کشتی و بر پا داشتن یک دیوار بر موسی معلوم نبود و نیز می

است و پیامبر مانند پرده داری شمشیر به کف، خدا به پیامبر گفته هر که بی اجازه تو خواست وارد شود، او را بکش 

ی عمومی برای ورود داده در این حال اگر پیغمبر کسی را قصد دخول بی اجازه را دارد، بکشد و به دیگران هم اجازه

 .ی آن پرده دار داخل شوند بر صوابندبی اجازهکارش بر صواب است و اگر دیگران هم 

و بدیهی است که چنین اظهاراتی با شرع موافق نبوده و بالطبع عامل تکفیر صوفیه به وسیله علما و فقهای شرع 

 .گرددمی

 گوید:اما در مورد رفع نیاز از اعمال شرعی و عدم لزوم عمل به شرع در بعضی مراحل و حاالت، دکتر قاسم غنی می

ای که چون به دریا برسد گردد مانند قطره اند چون سالک در خدا فانی شود با او متحد می )بزرگان صوفیه گفته

تواند بگوید: )منم دریا(، و در رود و چون در دریا فانی شده و جز دریا چیزی نیست میتعیّنات قطره بودن از او می

احتیاج به شرع و رعایت ظواهر و بجا آوردن عبادات و شود و این حال است که هر تکلیفی از عارف سلب می

رود زیرا فردی که مکلف به این احکام است از میان برخاسته و جز خدا چیزی نیست حتی برای طاعات از میان می

 .(عارف واصل دیگر کفر و ایمان در یک حکم است

  

نماید بی آنکه شمعی ی است که راه میگوید: )شریعت همچون شمعی جلد پنجم مثنوی میمالی رومی در دیباچه

بدست آری راه رفته نشود و کاری کرده نگردد. چون در راه آمدی این رفتن تو طریقت است و چون به مقصود 

اند: لو ظهرت الحقایق، بطلت الشرایع، همچنانکه مسی، زر شود یا خود رسیدی، آن حقیقت است جهت آنکه فرموده

علم کیمیا حاجت است که آن شریعت بود و نه خود را در کیمیا مالیدن که آن طریقت  از اصل زر بود، او را نه به

 ((طَلَبُ الدَّلیل بَعدَ الوُصول اِلیَ المَدلُول قَبیح، و ترك الدّلیل قَبلَ الوُصولِ اِلیَ المَدلُول مَذموم)):انداست، چنانکه گفته
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 :گویدالهیجی در شرح گلشن راز می 

ان غرض از شرایع و اعمال و عبادات ظاهره و باطنه، قرب و وصول به حق است، و روندگان و بدانکه نزد محقق)

فَاذا اَحبَبتهُ کنتُ سَمعَهُ وَبَصَرَهُ وَ )) سالکان راه اله، چون به وسائل عبادات و متابعت اوامر و نواهی به نهایت کمال

 :شوندرسند به دو قسم میی محبوبی مییابند و به مرتبه ، وصول می((رِجلَه وَ يَدَهُ وَ لِسانَه

قسم اول: آنهایند که نور تجلّی الهی، ساتر نور عقل ایشان گشت، در بحر وحدت محو و مستغرق شدند، و از آن  

ی عقل باز نیایند، چون مسلوب العقل است، چه تکالیف استغراق و بی خودی، مطلقاً بار دیگر به ساحل صحو و مرتبه

 .گویندوالهان طریقت(( می))یشان را بر عقل است. و ا

  

اند، و از هستی خود فانی شده و به بقاء حق اند که بعد از آنکه مستغرق دریای وحدت گشتهو قسم دوم: آن طایفه

ق بعد فر))صحو بعد المحو(( و ))باقی گشته، ایشان را از آن استغراق توحید و سکر، به جهت ارشاد خلق به ساحل 

د، اناند، و این گروه چنانکه در بدایت امر قیام به ادای حقوق شرعیه، از فرایض و نوافل نموده وردهالجمع(( فرود آ

 :گرددنمایند... و این قسم اخیر باز دو قسم میدر نهایت نیز همچنان می

  

آن وحدت و آیند، به ظهور آثار کثرات از ی وحدت و جمع، چون به مقام و کثرت مییک قسم آنانند که از مرتبه 

باید داشت، تا شوند و باز رعایت آن وسائل عبادات و اذکار و اوقات کما هو حقّه، مرعی میجمع، چون محتجب می

باز آن حال بر ایشان ظاهر گردد، والصوفی ابن الوقت، این جماعتند زیرا که در حکم وقتند و مقام تلوین دارند... و 

باید نمود: یکی آنکه تا خود از ام به مراسم شرایع و عبادات، از دو وجه میبه اتفاق همه، البته ایشان را رعایت تم

آن مرتبه تلوین و احتجاب به مقام تمکین رسند، دوم آنکه هدایت و ارشاد مسترشدان توانند نمود: و از این دو جهت 

 ...از دوجهت مکلفنداوامر و نواهی از ایشان ساقط نیست، و اگر مبتدیان از یک جهت مکلف و مأمورند، ایشان 

ی جمع و اطالق، به مقام بعد الفناء، به و قسم دیگر آنهایند که ایشان را بعد از استغراق توحید و وصول، از مرتبه  

اند، و از غایت کمال که دارند کثرت ایشان حاجب وحدت نیست جهت تکمیل ناقصان و ارشاد مسترشدان فرستاده

متکلمند، وسالطین  (کلّ يومِ هُوَ فی شأن) و پیوسته در مقام انکشاف حقیقت و وحدت ایشان هم حاجب کثرت نیست.
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يا علیُّ لَئِن يَهدیَ اهلل بِكَ رَجُالً )) ی این کمال قرب و یقین تام، به حکمممالک تحقیق و تمکینند، و با وجود همه

، من عندالهم مأمورند ((ما تطلع الشمس و تَغربُواحِداً، خَیرٌ لك مِنَ الدُّنیا واالخره وَ ما فیها، و فی رواية: خیر لك م

به ادای عبادات ظاهره و باطنه، و اقامه به مراسم حقوق اوامر و نواهی و احکام شرعیه، به تکمیل ناقصان و ارشاد و 

ایند و به نمهدایت دیگران، و با وجود محبوبیت حق و کشف مطلق، یکسر موئی، تجاوز از جادّه شریعت و طریقتنمی

 .اندعلی الدوام در مقام انقیاد و اطاعت  ((افَال اَکون عَبداً شَكوراً)) جبمو

گویند: )اگر مجذوب مطلق، صاحب سکر و فناست، مطلقا تکالیف شرعیه بر او نماند، و و پس از بیاناتی چنین می 

مور و مکلف به احکام اگر چنانچه از کامالن است که در قسم سوم، ذکر ایشان رفت هر چند از جهت ارشاد غیر، ما

 اند، از جهت تکمیل نفسگردد، فاما چون بغایت و نهایت کمال خود رسیدهاند و امر نهی از ایشان ساقط نمی شرعیه 

 .)خود محتاج به رعایت وسایل نیستند

  

دایت و و اما در مورد والیت، آنچه مسلم است، بر خالف اعتقاد عام و واضح فقها، که نبوت را اساس ه :ب واليت

دانند، و چون دانند، عرفا و صوفیّه، )والیت( را اساس دانسته، و آن را باالتر و برتر از نبوت میسعادت مردم می

 .والیت از اهم مسائل مطرح شده در عرفان است، الزم است که توضیحی، هر چند به اختصار درباره آن، داده شود

: )والیت به کسر و او، به معنی امارت و تولیت و سلطنت، و به فتح گویدآقای جالل الدین آشتیانی در این باره می

 .واو، به معنی محبت است، والیت ماخوذ از، ولی به معنی قرب هم استعمال شده است

ی حقّ، و منشأ ظهور و بروز و مبدأ ای است که شأنی از شئون ذاتیهوالیت در اصطالح اهل معرفت، حقیقت کلیّه

صفات ذاتیّه و علت ظهور و بروز حقایق خلقیه، بلکه مبدأ تعیّن اسماء الهیّه، در حضرت علمیّه تعیّنات و متصل به 

حقیقت والیت به مذاق تحقیق، ...(( اهلل وَلیُّ الذينَ آمنوا يُخرِجُهُم مِنَ الظُّلماتِ)) و((واهلل هُوَ الوَلیّ الحَمید)) .است

ن آن حضرت احدیت وجود، و انتهای آن عالم ملک و شهادت نظیر وجود، متجلی در جمیع حقایق است. مبدأ تعیّ

است. سریان در جمیع حقایق از واجب و ممکن و مجرد و مادی دارد. والیت به معنی قرب، درجات متفاوته و 

ظهورات مختلفه دارد تا منتهی شود به مقام قرب حقیقت حق به اشیاء که معیت قیّومیّه و سریانیّه با جمیع مظاهر 

و این والیت نیز مانند وجود، یک حقیقت متشکّک بوده، و دارای مراتب ((. بوحدته دامت له کل کثره)) داردوجودی 

 .والیت مطلقه، مقیّده، عامّه، خاصّه :شود بهو مدارج نزول و صعود است. و خود منقسم می
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لقی و اولیاء مقید است. هر مط والیت بدان لحاظ که صفتی از صفات الهیّه است مطلق و به اعتبار استناد به انبیا 

ساری در مقیّد و مقوّم آن است. و هر مقیّدی متقوّم به مطلق است. و چون مقیّد همان تنزل مطلق است که از تجلی 

و ظهور و تنزّل معروض قیود و اضافات و حدود گردیده است، والیت انبیاء و اولیاء از اجزاء و فروع و شعب والیت 

 .از جزئیات، نبوت مطلقه استمطلقه و نبوت آنها، 

ی و مرتبه ((...اهلل وَلی الذين آمنوا)) :شود کهوالیت از آن جهت والیت عامّه است که شامل جمیع اهل ایمان می 

ی ادنای آن مربوط به مقلدین از ی اهل کشف و شهود و اوسط آن نصیب اهل برهان و نظر و مرتبهاعالی ایمان ویژه

 .اهل یقین است

خاصه، اختصاص به اهل سلوک و شهود دارد که باعتبار فنای در حقّ و بقاء به وجود حق مطلق به حسب والیت 

 .رسندعلم و شهود و حال به این مقام می

وَلیّ کسی است که فانی در حق و باقی بربّ مطلق بوده و جهات بشری و صفات امکانی او در جهت ربّانی فانی 

 .فات الهی گردیده باشدگشته و صفات بشری وی مبدّل به ص

اند ی عرفا بر این است که: )انبیا در واقع اولیای فانی در حق و باقی به حقی والیت و نبوت عقیدهآنگاه در مقایسه  

دهند( منشأ اطالع آنان بر حقایق موجود و مکنون در غیب وجود، فناء که از مقام غیب وجود و اسرار آن خبر می

 .ستایشان در احدیّت وجود ا

ق، جهت دهند و )منشأ انباء حقاییابند و از آن حقایق خبر میو به اعتبار بقاء بعد از فناء و صحو بعد المحو، بعثت می 

حقی و والیت آنهاست، این مقام مانند مقام نبوت اکتسابی نیست، بلکه اختصاص الهی الزم عینِ ثابتِ ممکن است 

ی حقّ، غیر مجعول است. بلکه به یک اعتبار جمیع مقامات، اختصاصی سهکه به المجعولیّت اسماء و صفات و ذات مقدّ

و الزم ال ینفک عین ثابت ممکن است که از فیض اقدس، در مقام واحدیّت حاصل شده است ولی ظهور آن در عالم 

اشمل  وسع وی والیت، اباشد( بنابراین دایرهخلق و موطن مادّه، تدریجی و متوقف بر حصول شرایط و رفع موانع می

 .ی نبّوت استاز دایره
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نبوت جهت ظاهر والیت، و والیت جهت باطن نبوت است. و نبوت جهت خلقی است، و والیت جهت حقی، و لذا   

 .شودشود ولی والیت منقطع نمینبوت منقطع می

ند.( نامتناهی ا گوید: )کمال والیت را، نهایت نیست، و بنابراین مراتب اولیاءو قیصری در مقدمه شرح فصوص می

گوید: )و از آنجا که پیغمبران مبعوث برای هدایت خلق، گاهی با تشریع و کتاب الهی همراه آنگاه در مراتب انبیاء می

و مرسالن از لحاظ  .شوندی مرسل، و غیر مرسل، تقسیم مینبوده، و گاهی با تشریع و کتاب همراه بودند، به دو دسته 

باشند. و پس از ی: والیت و نبوت، و رسالت، مید از آن جهت که جامع هر سه مرتبهمرتبه از غیر مرسالن برترن

 رچهاگ باشند، می نبوت، و والیت ی  ی انبیاء از همه برتر است، به دلیل اینکه جامع هر دو مرتبهایشان مرتبه 

 جهت و نبهج آنان والیت که جهت آن زا باشد، می رسالتشان، مقام از باالتر نبوتشان، و نبوت مقام از برتر والیتشان،

ئکه مال هانج با که، است نبوت مقام یوسیله که چون است، آنان مَلکیت جهت و جنبه نبوتشان و است، ایشان حقیقی

ی بشریت ایشان است که نمایند. و رسالتشان جهت و جنبه کنند، و وحی را از آنان دریافت میمناسبت پیدا می

ی برزخ مقام نبوت در مرتبه)) :که دارد اشاره نکته همین به سخن ابن عربی  نی است. ومتناسب با جهات انسا

ر از ی پایین تر از والیت، و باالترسول(( به این معنی که نبوت در مرتبه))ولی(( و باالتر از ))باشد، پایین تر از می

 (.رسالت است

 :و این اعتقاد بر این اساس است که 

ی بعثت انبیاء و رسوالن، شریعت و حقیقت و آگاه از ظاهر و باطن است، در صورتیکه حوزه ولی، عالم به -الف 

 .تنها، شریعت و ظاهر است

  

شوند، چنانکه هم اکنون منقطع شده اما والیت محدود نبوت و رسالت، محدود به زمان و مکانند و لذا منقطع می - ب

 .ابدیت و اطالق است ی سرمدیت وبه زمان و مکان نیست، بلکه از ریشه

  

گیرند، اما علم و آگاهی ی ملک و سایر عوامل وحی، از خدای مینبی و رسول، علم و آگاهی خود را به واسطه - ج

 .شودولی مستقیماً، و بالمباشره، از باطن حقیقت محمدیه، یعنی از ذات حق با تعیین نخستین ذات، افاضه می
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لولّی(( است، و منشأ هر موجودی تعیینی از اسماء الهی است، بنابراین، از موجودی ا))افضل اسماء الهی، همان اسم  -د 

 .الولّی(( بوده و ناشی از تعیّن به آن باشد، از همه ی موجودات افضل خواهد بود))که مظهر اسم 

یماً رة و مستقهم چنان که انبیاء را خاتمی است، اولیاء را هم، خاتمی است که وی فیوضات علم حقیقت را مباش -هـ 

 .دارداز حقیقت محمدیّه دریافت می

بر همین مبنا، یکی از دیگر مسائل ناسازگار با ظواهر، کتاب و سنت، لزوم اشراف معنوی والیت بر اعمال باطنی، و 

گردد. و هر که های راه، دچار آفت و گمراهی میباطن انسان است و اینکه راهرو بی راهبر، در ظلمات و پیچ و خم

 افتد. مرید باید دل به دست تصرف شیخ بسپارد وشیخ و استاد قدم بردارد عنان و اختیارش به دست شیطان می بی

اند که مرید باید دربرابر شیخ همچون ی او را حق و صواب، بی چون و چرا واجب االجرا بداند، و حتی گفته  اراده

ه و حرکتی نداشته و سراپا تسلیم خواست و مشیّت شیخ ای باشد، در مقابل مرده شوی، که از خود هیچ ارادمرده 

 .باشد

 :گویدمولوی در این باره می

 هــست بس پرآفـــت و خوف و خظر              پیر را بگزین که بی پیــــر، این سفر

 بی قالووز، انـــــــــدر آن آشفته ای            آن رهـــــــی که بــارها تو رفته ای

 هین مرو تنها، ز رهبر ســـــر مپیچ                  دیدسـتی تـــــــو هیچپس رهی که ن

 بس تو را سرگشته دارد بانـگ غول                   ی او بر تــــــو گول گر نباشد سایه

 از تو داهی تر،در این ره بـس بُدنـد                     غولـــــت از راه افکند انـدر گزند

 که چــــسان کـرد، آن بـلیس بدروان                   شـــنـو ضــــالل رهرواناز نـبی ب

 بردشان و کـــردشـــــان، ادبار و عور            دور جاده از صد هزاران ســـــاله راه 

 او ز غولـــان گـــــره و در چـــاه شد              هر که او بی مرشــــدی در راه شد
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 اوست« یضلک عن سبیل اهلل» چون                      دوست باش کـــــم زوآر و با هوا 

 هیچ چیزی همچو سایه همــــــرهان                   این هوا را نشــــــــکند انــدر جهان

 

 :شطحیّات، یا سخنان اسرار آمیز-4

ان اظهارات ظاهراً نامأنوس، و نامعقول، یکی دیگر از عوامل رد و انکار فقها و علمای دین، نسبت به تصوف و عرف 

بحانی ما س))اَنا الحق(( گفتن منصور، و ))کنند از قبیل و نامشروع آنها است که از آن به شطح و شطحیّات تعبیر می

شود. و ما هـ( و سخنانی از این قماش که در آثار عرفا،به وفور یافت می261اَعظَم شأنی(( از بایزید بسطامی )فوت 

ای بود به آن، به عنوان رد شطح و شطحیّات در محل مناسبی بحثی خواهیم داشت، در اینجا تنها منظور اشارهدر مو

یکی از عوامل رد و انکار تصوّف. و در این ردیف باید دانست، زبان خاص و اصطالحات عرفا را از قبیل شراب، و 

 ! و بت و زنّار و دیر و بتکده و میخانه، و غیرهشاهد، و معشوقه و عشق، وصل هجران، فناء فی اهلل و بقاء باهلل

و نیز بی اعتنایی به بهشت و دوزخ، و پاداش و کیفر، که این همه در شرع به روی آنها تکیه شده، چنانکه، در فَرق  

 زاهد وعارف خواهد آمد، و نیز اظهاراتی از قبیل ایمان فرعون، و دفاع از ابلیس و احترام به وی. محی الدین ابن

گوید: )پس خداوندان او را گرفت، در حالی که هیچ چیز از پلیدی در آن نبود. عربی، فرعون را مؤمن می داند و می

چرا که به هنگام ایمان وی، جانش را گرفت و پیش از آنکه به گناهی آلوده شود و اسالم و ایمان، گناهان گذشته را 

یت خویش نسبت به کسانی که اراده عنایت در حق ایشان کند، کند. و خداوند فرعون را آیتی ساخت بر عنامحو می

 (.تا چنانکه خود در قرآن فرموده، هیچ کس از رحمت وی، نومید نگردد

گوید: )آن عاشق دیوانه که تو او را ابلیس خوانی، ای از عین القضاه، توجه کنیم میو در مورد ابلیس هم، به نمونه 

لهی، او را به چه نام خوانند؟ اگر نام او بدانی، او را بدان نام خواندن خود را، کفر در دنیا، خود ندانی که در عالم ا

شنوی؟ این دیوانه خدا را دوست داشت، محک محبت دانی که چه آمد؟ یکی بال و قهر و دیگر دانی. دریغا چه می

ت و مذّلت بر وی عرض کنی نشانی باید. محک بال و قهر و مالممالمت و مذلت. گفتند: اگر دعوی عشق ما می

   .(کردند، قبول کرد. در ساعت این دو محک گواهی دادند که نشان عشق صدق است
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 تأویل -5

گویند قرآن، کتاب مبین و )بیان( برای عموم مردم است و مستند و مرجع خاص و عام، با زبان مفهوم علمای دین می 

ی در آن، معنی خاص و متداول و معمولی خودش را دارد، آب اهر کلمه ((.هذا لِسانٌ عَرَبیٌ مُبین)) محیط نزولش، که

یعنی آب، زمین یعنی زمین، و آسمان یعنی آسمان، نه آنکه آب مثالً یعنی علم، زمین یعنی مادر و آسمان یعنی پدر 

 .شوندو لذا علمای دین و فقها برای درک معنی و مراد قرآن، به شواهدی از زبان و فرهنگ عرب متوسل می

چنانکه گذشت، عرفا و صوفیّه برای دین ظاهر و باطن حقیقت و بیان قرآن در مورد شریعت صریح و آشکار اما 

است، اما در مورد حقیقت به طریق رمز و تلویح و اشاره است. و قرآن دارای باطن بلکه باطن هایی است که سالکان 

 .ننددزقرآن، دست می «تأویل»گردند و به د میراه حقیقت هر یک به نسبت مقام و منزلت معنوی خود از آن بهره من

  

 :دانند از قبیل اينكهاما علمای دين چنین اعتقادی را مستلزم نتايج نادرستی می

بکار  ی عدم توانایی ازاتهام قرآن به ناتوانی از بیان حقیقت، برای اینکه توسل به رمز و اشاره در حقیقت الزمه -1 

 .است های واضح و صریحبردن داللت

 .اتهام اکثریت قریب به اتفاق این امت، به بی اطالعی از حقیقت دین و باطن قرآن -5 

اتهام پیامبر اسالم به بی اطالعی از علم حقیقت، یا کتمان آن از اکثریت امّت، که در این مورد شق دوم را  -2 

 .کردنوی آنان از اسرار حقیقت آگاه میپذیرند و معتقدند که پیامبر اسالم صحابه را نسبت به مقام و منزلت معمی

و یکی از جالب ترین نوع تأویالت صوفیانه، تأویالت محی الدین ابن عربی است که برای نمونه، فصوص الحکم  

کشد که حتی شخصی مانند غزّالی که خود وی مملوّ از اینگونه تأویالت است. و گاهی کار این تأویالت به جایی می

شمارد. وی در کتاب علم از احیاء ویالت را در سراسر آثارش به کار برده آن را مردود و باطل میعمالً همین گونه تأ

قلب(( ))فرعون(( به ))ای از این تأویالت بطالنش قطعی و بی تردید است، مانند تأویل گوید: )پارهعلوم الدّین می

 ...(دهزیرا که فرعون یک شخص محسوس است که وجودش با تواتر به ما ثابت ش
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دانم که فقها و علمای دین، در بیانات و اظهارات خود در پایان این بحث، تذکر این نکته را هم خالی از اثرنمی 

 .دانندکنند و هیچگونه تفسیر و توجیهی را جایز نمیصوفیه و عرفا هم به داللت ظاهری آنها استناد می

ی معصوم ناسازگاری وجود داشته در صورتی که میان دو گفتهدانند، و تأویل را، تنها در اظهارات معصوم جایز می 

غیر  نمایند. اما در موردمی «جمع بین کالمین»کنند و به اصطالح باشد، با تأویل میان آن دو گفته تطابق ایجاد می

ه نیست، یمعصوم که جایز الخطا بوده و در معرض کفر و عصیانند ظاهر کالمشان معتبر بوده و نیازی به تفسیر و توج

تواند عذر شرعی برای آن گونه اظهارات به شمار آید. و اصوالً اگر تأویل را همه جا و چنین تفسیر و توجیهی نمی

بپذیریم و خود را برگرداندن لفظ، از داللت ظاهری آزاد بدانیم، دیگر هیچ سخنی ارزش قطعی، از لحاظ داللت، 

 .توان حمل کردودی مینخواهد داشت و هر گفتاری را به هر معنا و مقص

  

 :های عملیبرنامه -ب 

های عملی خاصی دارند که همیشه مورد اعتراض و انکار فقها و علمای دین واقع شده و در عرفا و متصوّفه، برنامه 

ی های عملی را به طور کلنتیجه عامل طرد و تفسیق، و احیاناً تکفیر عرفا و صوفیّه گشته، و این اعمال و برنامه 

 :توان بر دو دسته تقسیم کردمی

آن دسته از اعمال و رفتاری که باعث آزار و سخت گیری فوق العاده بوده و با ظاهر شرع اسالم و عمل پیامبر  -1

گرامی اسالم و اصحاب و تابعین مطابقت نداشته باشد، از قبیل: اذکار و اوراد اختصاصی با شرایط و کمیّات و 

ایت آداب و سنن خاصّی در مورد شیخ و استاد از جهت تسلیم و معاشرت کیفیّات ویژه معیّن و مشخص و رع

و روزه و نمازهای ویژه به هنگام تشرّف و خرقه پوشی، تنها بر اساس دستور شیخ و استاد، پوشش های ویژه 

با آداب و رسوم خاص ترک کسب و کار ترک اندوختن مال، زندگی درویشانه و نداشتن زن و فرزند و عزلت 

ه نشینی، و سیر و سیاحت، و بیابانگردی بدون آذوقه و توشه راه، تقلیل در طعام و غذا و خواب و و گوش

استراحت، تا حدّ قناعت بده عدد کشمش، یا یک مغز بادام و ترک خوردن آب خنک، یا اصل آب به مدتی 

 نامهای به خاص معابد تشکیل و نشینی چلّه و خواب، ترک مورد در همینطور و یکسال تا طوالنی مثال 

 .کارها نوع این از و ویژه اعمال و رسوم و آداب با مختلف
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 :که فقها با اینها به دو دلیل مخالفند

دانند همانند، ترك کسب و کار و گريز از زن و قسمتی از آنها را بر خالف اسالم و دستورات دينی می : اوالً 

 .فرزند، و گرسنگی و تشنگی طاقت فرسا و غیره

اعمال دینی توقیفی است، و جز شارع مقدس، هیچ کس حق دخل و تصرف در آنها را ندارد و بنابراین، هر  : ثانیاً  

ی فوق، در )سنّت( عملی که در )سنّت( نباشد، )بدعت( است و عامل گمراهی و معلوم است که اکثر موارد یاد شده

 .وجود ندارد

کی از مخالفان سرسخت صوفیه در بحث مفصّلی که در باب هـ( ی 815ابوالفرج، عبدالرّحمان بن الجوزی )متوفی 

های صوفیه را با شرع به تلبیس ابلیس(( در این باره، به عمل آورده، مخالفت اعمال و برنامه))دهم کتاب معروفش 

تفصیل بیان داشته و به طور کلی آداب و سنن خاص صوفیه را به عنوان آداب و سنن اختصاصی، غیر قابل قبول 

ی مسلمانان در آن ند. به دلیل آنکه اگر این آداب و سنن به شرع مقدس، نسبتی داشتند، در آن صورت همهدامی

شدند، و دلیلی نداشت که مختص صوفیه بوده مشترک و مساوی بودند و از همه جلوتر، فقهای اسالم از آنها آگاه می

پس ربطی به اسالم ندارد بلکه مربوط به اختراع باشد و اگر این آداب و سنن حاصل افکار و آراء خود صوفیه است 

 .و )بدعت( گذاری ایشان است

انگاری در مورد ممنوعات و محرّمات شرعی گیری و سهل آن دسته از اعمال و رفتاری که بر اساس آسان -5  

ان، ه زیبا رویاست که موجب اتهام آنان به )اباحه( و فسق و گمراهی گشته، از قبیل: رقص و وجد و سماء، تمایل ب

از زنان و مردان و افراط در عیش و نوش، استعمال مواد مخدر، از قبیل حشیش و غیره و معاشرت با رندان و 

 .بدنامان، و رفت وآمد به اماکن مورد اتهام و غیره

 

ل غذا، یکشید تا قدمای صوفیه را از راه بیرون کند پس آنان را به تقلشیطان زحمت زیادی می: )گویدابن جوزی می

داشت اما چون نوبت به متأخرین صوفیه رسید، شیطان از و نامرغوبی آن وادار کرده و از نوشیدن آب خنک، باز می

 (گذرانی آنان غرق در تعجب گشتتالش بیاسود، و از پرخوری و خوش
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ن اهل )اباحه( در عی ای کافر و بی دین، ازو این صوفیان، چنان متهم بودند که حتی ابن جوزی، معتقد است که عده  

بی بند و باری نسبت به محرّمات و ممنوعات و دل بستگی به عیش و نوش و خوش گذرانی، تنها به خاطر حفظ 

 .ی صوفیان شدندجانشان، داخل در زمره

  

 تحلیل از بی بند وباری صوفیه

الی ب به صوفیه یک مرور احتمبه نظرم خالی از فایده نیست که به تحلیل ابن جوزی، از این بی بند و باری منسو 

 :داند از این قراری بی بند و باری و خوش گذرانی صوفیان میداشته باشیم، وی شش شبهه را، انگیزه

تیجه دانند و در نآنان کارها را به تقدير ازلی مربوط دانسته، و شقاوت و سعادت افراد را غیر قابل تغییر می -الف 

 :که به قول حافظ تواند داشته باشد؟د و پارسايی چه ارزشی میتالش و کوشش انسان در زمینه زه

 باز اری وین پرده نشین باشد شاهدکان،            در کار گالب و گل، حکم ازلی این بود 

 خدا از اعمال ما بی نیاز است و طاعت و گناه ما در درگاه او نقشی ندارد پس زحمت بیهوده ما برای چیست؟ -ب

 .ا، جمال یار مستغنی است، به آب و و رنگ و خال و خط، چه حاجت، روی زیباراز عشق ناتمام م 

 رحمت حق، وسیع و بیکران است و گنهکاران را هم در بر خواهد گرفت. پس چرا ما خویشتن را ناکام بگذاریم؟ -ج 

 بنوش ببخشـــند گنه، مـی: گفت          دوش میخانه ی  هاتفی از گوشـــه

 ی سربسته،چه دانی،خموش نکته          ر از جـــــرم ماستلطف خدا، بیشت

زنند، و چون حصول صفای باطن را مشکل و های سخت میی باطن دست به ریاضتگروهی به قصد تصفیه -د 

 .آورندهای نفس میرسد بی حاصل دانسته رو به کامیابیبینند، تالش را در مسیری که به نتیجه نمیدشوار می

 از این سپس من و رندی و وضع بی خبری                گشودم، رهی به حیرت داشت چو دری که
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پندارند که به رسند، و چنان میهای مداوم به نتایجی از کرامات و مقامات و لطایف میگروهی در اثر ریاضت -هـ 

 ی طاعت ورا باالتر از مسئله های دینی ندارند و مغرورانه خوداند و دیگر نیازی به اعمال و مراقبتمقصود رسیده

 .دانندگناه می

گروهی پس از مدتی ریاضت در نظر خود به حقیقت و باطن رسیده و خود را بی نیاز از اوامر و نواهی یافته و  -و 

اند که هدف اصلی این اوامر و نواهی، ضبط عوام است و اینان جزء آنها را در خور عوام، و بر اساس مصلحت دانسته

 .باشند نمی تکلیف عوام نیستند و در نتیجه داخل حوزه  طبقه
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 (قسمت دوم)سؤاالت شاگردی از استاد حسن زاده آملی

 

 «حجت االسالم و المسلمین خیراهلل مردانی»

 

  

   

  استاد بزرگوار جناب آقای حسن زاده دام عزّه 

  

صدیع، تذکّر مطالبی بود که در آثار جنابعالی منعکس است و به نظر پس از تقدیم سالم و مراتب تحیّت، غرض از ت

 .ما، تباین روشن آن با آیات قرآن و احادیثِ ذوات معصومین )علیهم السالم( معلوم و مشخّص است

  

   

 :ايدحضرتعالی خانقاه و مرشد را به زمان پیامبر اسالم منتسب دانسته و از قول استاد خود چنین نوشته -2س 

   

چه بسا نادانی بپندارد که در صدر اسالم مجتهد و مقلّد و علم اصول و علم نحو وجود نداشته و مدرسه و خانقاه و 

مرشد و حلقه ای در کار نبوده است، پس به این افراد )وگفتارشان( نباید توجهی کنی، زیرا دشمنان علم در هر زمان 

 (1نصاری بیشتر هم شده اند.)اند و در عصر ما به جهت غلبه کفار و زیاد بوده

  

اید؟ و اگر پذیرای قول وی پرسش ما از حضرتعالی این است که آیا قول مرحوم شعرانی را در این کالم پذیرفته 

اید؟ آیا سخنان وی اهانت به محققین و پژوهشگرانی که در زمینه مسایل نیستید چرا در کتاب خود آنرا نقل نموده

اند که تأسیس خانقاه در قرن چهارم به بعد بوده است چنانکه مرجع بزرگوار تیجه رسیدهکالمی و تاریخی به این ن

اند و آیا پیروان اهل بیت عصمت و تقلید آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی در مقدمه ملحقات احقاق الحقّ متذکّر شده

 طهارت در برداشت آقای شعرانی، نادان معرفی نگردیده اند؟

پاسخ دهید که مگر خانقاه پایگاهی در برابر مسجد نیست؟ مگر بنا به نوشتار رجال صوفیه بمانند  و اگر قبول دارید  

 جامی )در نفحات االنس( بنیانگذار خانقاه، گبر مسلک نبوده است؟ و نخستین خانقاه در رمله شام بنا نشده است؟

بر خود فرض نمایید تا اشتباه  123از صفحه  نهضت امام خمینی )قّس سرُّه( را 3زمینه مطالعه جلد   لطفاً در این  

 فرق قویتت سبب و نگردد بوق و تاج و خرقه پیروان برای مستمسکی کتاب در آسمان معرفت شما تصحیح شده و 
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هد وسفیان خوااب و معاویه و یزید به اعانت( السالم علیه) هادی امام لسان در آنان به اعانت نوع هر که نشود صوفیه

نکار باشد و حداقل ارت و مالقات از سران بدعت گزار تصوف بمثابه زیارت شیطان و پرستش اوثان میبود و هر زیا

گروه صوفیه از طرف حضرتعالی سبب شناخت مسیر اهل بیت پیامبر گرامی اسالم برای نسل جوان بخصوص طالب 

 .مخلص و پرتالش حوزه علمیه خواهد شد

   

شجویی خود را که در کالس درس، استاد روحانی ما اظهار داشتند: روحانیون کنم خاطره تلخ دوران دانفراموش نمی

های قشری با صوفیه مخالفند و بنده هم عرضه داشتم: ائمه هدی و شخص شخیص پیامبر اسالم را هم که مخالفت

 دانید؟فراوان با روش این گروه منحط نموده اند، قشری می

   

بزرگواری همانند مرحوم مجلسی و شیخ حرّ عاملی و میرزای قمی و  هایآيا اين سخن شما توهین به شخصیت

 مراجع معظم فعلی نیست؟

  

 اند؟نفرموده ماعال صوفیه فرقه با را خود مخالفت مگر علمای بزرگ شیعه به تبعیت از ذوات معصومین )علیهم السالم(  

ی شیعه را با فِرَق صوفیه چنین بیان شیخ حرّ عاملی راز مخالفت علما عالمه تشیع، عالم پرچمدار بزرگ مگر

اجماع الشیعه االمامیّه و اطباق جمیع الطايفه االثنی عشريّه علی بطالن التّصوّف و الردّ علی الصّوفیّه )) :فرمایدنمی

 من زمن النبی صلی اهلل علیه و آله و االئمه)علیهم السالم( الی قريب من هذا الزّمان و ما زالوا ينكرون علیهم تبعاً

  (5(( )ألئمتهم فی ذلك

  

بنابراین متهم کردن علمای آگاه و مسئولیت پذیر شیعه که وظیفه دارند در برابر بدعت ها )بمفاد حدیث: اذا ظهرت 

باشد؟ البدع فی امّتی...( قد عَلَم نمایند تعبیر به علمای قشری نمودن، جنایت نیست؟ و همانند اعانت به اهل بدع نمی

ا از نویسندگان اسالمی نیز بوده و هست، و یادآور فرموده امیرمؤمنان )علیه السالم(: زلّه العالم متأسفانه استاد م

 (0ال زله اشدّ من زله عالمٍ(())):فرماید( چنانکه در حدیث دیگری نیز چنین می3کانکسار السفینه تغرق و تغرق بوده،)

  

  

 :چنین اظهار داشته است 02لی در سال يكی از شاگردان حضرتعالی درباره غزل سروده جنابعا -2س
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صبحی به محضر ایشان تشرف داشتم دیدم ایشان وضع عجیبی دارند به من فرمودند: االن نه من هستم و نه شما 

ه بینم، وقتی حجاب ذاتی برداشتبینم او میبینم، هرچه میهستید و نه آسمانی هست و نه زمین و نه عالمی، هیچ نمی

 :که شودمی گردد و حق مشهود مطلق ی میشود ازل و ابد یک

   

 (8)است شده هو هو، و أنت و أنا                    همه از دست شد و او شده است 
 

 آيا مطلب فوق الذکر مورد قبول حضرتعالی هست يا خیر؟ 

   

نها توجهی که اگر بدا دانمدر خاتمه تذکر نکات بسیار مهم را در رابطه با تشخیص شخیص حضرتعالی بر خود الزم می

 .نگردد سبب کم رنگ شدن شخصیت علمی و مذهبی و وهن آن جناب خواهد گردید

   

  

های به ياد ماندنی حضرتعالی است و به تصحیح و ها و خاطره که حاوی نكته  «جمع پراکنده»در کتاب  -6س 

ايد: ز م معرفی گرديده و مرقوم فرمودهتأکید حضرتعالی نیز نوشته شده است، در تقريظ به عنوان اثر قیّم و قوي

 .حسنش سزاوار صد آفرين است

هـ ق. درج گردیده، نکته بسیار  1021ذی القعده  21هـ ش. مطابق  1351/11/25و تاریخ تقریظ نیز پنج شنبه 

الذکر ی کتاب فوقکتاب آمده است )تحت عنوان درمان زنبور زدگی( و متأسفانه نویسنده 51ای در ص زشت و زننده

نیز  261آنرا از قول آقای محمد بدیعی منتسب به حضرتعالی قلمداد نموده و گویا در کتاب هزار و یک نکته، ص 

 .ذکر شده است

     

 :باشد چنانكه قرآن فرموده استحضرتعالی مستحضريد که خودستايی أمری پسنديده از نظر اسالم نمی -0س

 (6(( )فال تزکّوا أنفسكم هو أعلم بمن اتّقی)) 

  

   

 :امام باقر )علیه السالم( درباره آیه فوق فرموده است

يقول ال يفتخر احدکم بكثره صلواته و صیامه و زکوته و نسكه النّ اهلل عزّوجلّ أعلم بمن اتّقی ))

 (5(()منكم
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نگردیده است  در احادیث ذوات معصومین )علیهم السالم( به آثار ویرانگر این امر توجه داده شده و ممدوح قلمداد

 من)):است فرموده زمینه این در گردد تا جاییکه امام هادی )علیه السالم( و سبب سخط و غضب دیگران نیز می

 (5(( )رضی عن نفسه کثر السّاخطون علیه

  

 :آوریماز امیرمؤمنان )علیه السالم( نیز مطالب فراوانی ذکر شده است که از جمله احادیث زیر را شاهد می 
 

 (1(( )اك والثّقه بنفسك ذلك من اکبر مصائد الشّیطانايّ)) 

  

 (11(( )الثّقه بالنّفس من اوثق فرص الشّیطان))

  

 (11(( )ايّاك ان ترضی عن نفسك فیكثر الساخط علیك))

  

 (12(( )الرّاضی عن نفسه مغبونٌ والواثق بها مفتون))

  

 (13(( )ه ما به من النّقص والخسرانالراضی عن نفسه مستورٌ عنه عیبه ولو عرف فضل غیره کسا))

  

   

 :(با توجه به احادیث فوق الذکر و آیه کریمه سوره نجم و فرمایش رسول مکرم اسالم )صلوات اهلل علیه و آله 

الهی و اله آبائی ال تكلنی الی نفسی طرفه عین، فانّك ان تكلنی الی نفسی، أقرب من الشّر و ابعد ))  

 (10(( )من الخیر

  

     

 شود؟چگونه توجیه می 56، هزار و يك کلمه، کلمه 5، ج 23مطلب مندرج در ص 

  

انّ من عجائب االمور أن کثیراً من القشريیّن يرون هذه اآليات و االحاديث الكثیره )): حضرتعالی معتقديد که  -3س

ود الحق غیر محدود و مع وال سیّما کالم امیرالمؤمنین و هی صريحه فی وحده الوجود، و يقولون بأنفسهم انّ وج

ذلك ال يقولون بوحده الوجود، انّ وحده الوجود ان لم تكن صحیحه فیلزم أن يكون الحق تعالی محدوداً تعالی اهلل 

 (52(( )عن ذلك علوّاً کبیراً
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 :جای سؤال است که بفرمایید 

   

 منظور شما از اهل قشر چه کسانی هستند؟ اوالً

 السالم( مثبِت وحدت وجود است؟ کدام فرمايش علی )علیه ثانیاً

 گردد؟چرا اگر وحدت وجود صحیح نباشد، خداوند محدود می ثالثاً

  

   

 :ایدحضرتعالی طی بحث در اسفار اربعه چنین فرموده -9س 

  

از آنچه در پیدایش چار تکبیر و کنایه بودن آن از ترک چیزی گفته ایم باید توجه داشت که مراحل چهارگانه  تبصره: 

ا و یا به تعبیر دیگر ماسوای موهوم را به منزله مرده پنداشتند و آن را ترک گفتند تا به حیّ الذّات بلکه به حیات ر

های پندار است نه مرتبه ای از اعیان وجودات و شأنی محض رسیدند و آنچه مرده باید پنداشت چنانکه گفتیم پرده

 .انده حقّاز شئون هستی، زیرا اعیان وجودات همه شئون ذاتیّ

 ورق بعد ورقـــــاً تفحّص کـردیم         مجموعه کَون را به آییـن سبـق 

 (16)حق ذاتیّه شئون و حقّ ذات جز        حقّا که ندیدیم و نخواندیم در او 

  

   

 :رسد گفتار فوق شبیه گفتار )ابن حمزه( است که گفته استبه نظر می

سبحانه و حقايق االشیاء و االعیان عین شئونه الّتی لم تمیز  انّ الموجودات تعیّنات شئون الحقّ)) 

   (15(( )عنه اال بمجرّد تعیّنها منه و هو غیر متعیّن

  

 .مسلماً ربطی به قرآن و حدیث ندارد و چنانچه مربوط است توضیح بفرمایید

  

  

 :ایدحضرتعالی در کتاب الهی نامه ضمن فرازی فرموده -54س

 (15بینم مرا هم التأخذنی سنه والنوم)فتم ال تأخذه سنه و النوم، االن میگالهی تا بحال می 

 .منظور حضرتعالی چیست ؟ لطفاً پاسخ فرمایید 
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 :اندفاضل محترم آقای محسن غرویان از حضرتعالی در مورد روایتی چنین سؤال نموده -55س   

به چه  «قتله»فرماید: .. اینکه خداوند میدر روایت معروف قدسی که در مورد شهداست: من طلبنی وجدنی و. 

 چه مفهومی دارد؟ «فأنا دیته»معناست؟ و نیز 

ی ما فرق دارد،  «قتلت»ی خدا هم با  «قتلت»ی ما فرق دارد،  «نفخت» ی خدا با «نفخت»اید: همانطور که فرموده 

 .است «حیات»عین  «قتل»این 

 .کندا مرتبه ای، معنای خاصی پیدا میروند، متناسب بالفاظ که از عالم ماده باال می 

! خودم دیه او هستم، این هم به زبان ماست« فأنا ديته: »فرمایدالبته هر کسی شایستگی این مقام را ندارد. خداوند می 

 «هوو»چه مرگ خوبی! و چه دیه خوبی! آنها که دل به دنیا بسته باشند، چنین مقامی ندارند، دنیا و آخرت مثل دوتا 

 (11باید تن رستم کشد!)، عطایای ما را باید مطایای ما بکشند، بله، رخش میهستند

 من طلبنی)): در مورد حدیث فوق الذکر الزم است به عرض آنجناب برسانم که متن منقول حدیث عبارتست از  

ته، ته قتلوجدنی، و من وجدنی عرفنی، و من عرفنی احبّنی، و من احبّنی عشقنی، و من عشقنی عشقته، و من عشق

 (54ه(( )ديته، و من علیَّ ديته فانا ديت و من قتلته فعلیّ

باشد و بزرگان حدیث شناسی مانند آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی آنرا حدیث فوق الذکر نه تنها حدیث قدسی نمی  

آنرا  نیز جعلی بودن اند و مجله وزین پاسدار اسالمهای ایادی صوفیه دانستهدانند بلکه از ساختهنه تنها حدیث نمی

رای فرمودید و چنانچه قدسی بودن آن ببرمال ساخته است و لذا شایسته بود که حضرتعالی تحقیقی در این زمینه می

شما ثابت شده است، برای ما توضیح بفرمایید. لطف فرموده و جواب کتبی الزم را ارائه فرمائید تا سبب تنویر افکار 

 .ما گردد

  

   

ايد ايد و در اين خصوص چنین نوشتهبحثی تحت عنوان: مخلّد بودن اهل نار در عذاب، ذکر نموده حضرتعالی -55س

 ه:ک

   

و امّا أهل النّار الی النّعیم، ولكن فی النّار اذ ال بدّ لصوره النّار بعد انتهاء مدّه العقاب أن تكون برداً و سالماً من ))

 (21(( )فیها و هذا نعیمهم
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لشان به نعیم است، لکن در نار، زیرا صورت نار، پس از انقضاء مدت عقاب ناچار است بر هر کس که اما اهل نار مآ

 .در آن است، برد و سالم شود و این نعیمشان است

  

توجیه حضرتعالی متکی به کالم رئیس صوفیان، یعنی محی الدین عربی است و نوع نگرش شما در این خصوص  

 تواند حجیّتیث ذوات معصومین )علیهم السالم( دارد و حتی برای خود شما نیز نمیتباین با کالم خداوند و احاد

داشته باشد، زیرا مخالف با بیان قرآن و پیشوایان معصوم الهی است و خداوند به گروه هایی وعده ی عذاب دائمی و 

آیاتی از قرآن و روایات  همیشگی داده و آنها را مشمول لعن خود در دنیا و آخرت ساخته است که برای نمونه به

 .نمایممعصومین )علیهم السالم( توجه شما را جلب می

  

 :فرمایدمی 65قرآن در سوره توبه آیه   -1

وعداهلل المنافقین والمنافقات والكفّار نار جهنم خالدين فیها هی حسبهم و لعنهم اهلل و لهم )) 

 ((عذابٌ مقیم

  

    

 :فرمایدیم 161 و 161 آیات بقره سوره در  -3و2

ان الذين کفروا و ماتوا و هم کفّارٌ اولئك علیهم لعنه اهلل والمالئكه و الناس اجمعین * خالدين )) 

 ((فیها ال يخفّف عنهم العذاب و ال هم ينظرون

  

  

 :فرمایدمی 6در سوره فتح آیه   -0 

ائرة السّوء هم دعلی السّوء نّظ باهلل  الظّانین و يعذّب المنافقین و المنافقات والمشرکین والمشرکات )) 

 ((و سائت مصیراًو غضب اهلل علیهم و لعنهم و اعدّلهم جهنم 
  

  

 :فرمایدمی 85در سوره احزاب آیه -8

 ((ان الذين يؤذون اهلل و رسوله لعنهم اهلل فی الدنیا و االخرة و اعدّ لهم عذاباً مهیناً)) 
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 :فرمایدمی 16در سوره نساء آیه  -6

 ((تل مؤمناً متعمّداً فجزاءه جهنّم خالداً فیها و غضب اهلل علیه و لعنه و اعدّ له عذاباً عظیماًو من يق)) 

  

 :فرمایدمی 23در سوره نور، آیه  -5

 ((انّ الذين يرمون المحصنات الغافالت المؤمنات لعنوا فی الدّنیا و االخره و لهم عذابٌ عظیمٌ))

  

  :موده استفر 82و  81در سوره نساء، آیات  -1و  5 

الم تر الی الذين اوتوا نصیباً من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطّاغوت و يقولون للذين کفروا هؤالء ))

 ((اهدی من الذين آمنوا سبیالً*اولئك الذين لعنهم اهلل و من يلعن اهلل فلن تجد له نصیراً

  

   

  :فرمایدمی 65 و 65 آیات احزاب، سوره در – 11و  11

بّنا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلّونا السّبیالً* ربنا آتهم ضعفین من العذاب و العنهم لعناً و قالوا ر))

 ((کبیراً

  

 :فرمایدمی 50در سوره زخرف، آیه   -12 

  ((انّ المجرمین فی عذاب جهنّم خالدون)) 

  

  

 :فرمایدمی 55و  55و  56در سوره آل عمران، آیات  -18و  10و 13 

 قوماً کفروا بعد ايمانهم و شهدوا انّ الرّسول حقّ و جاءهم البیّنات واهلل ال يهدی کیف يهدی اهلل))

القوم الظّالمین * اولئك جزاءهم انّ علیهم لعنةاهلل والمالئكه والنّاس اجمعین * خالدين فیها ال يخفّف 

 ((عنهم العذاب و ال هم ينظرون

  

   

توان به آيات سور عالوه بر آيات پانزده گانه فوق الذکر، می در خصوص آيات خلود و مخلّدين در آتش قهرالهی

 :زير نیز مراجعه نمود
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چشند و با توجه به آيات فوق الذکر که افراد مخلّد در جهنم مشمول لعن الهی هستند و عذاب جاويدان را می 

 :فرمايدد و بر اساس آيه شريفه قرآن که میگردعذاب آنان کم نمی

  

 (22()(ان الذين کفروا بآياتنا سوف نصلیهم ناراً کلما نضجت جلودهم بدّلناهم غیرها لیذوقوا العذاب))

   

تأویالت نادرست و نابجای تفسیر ابن عربی از قرآن و گفتار ممدّالهمم برخاسته از آن تفسیر، نادرست و بی جا 

ا افرادی که مشمول لعن خدا قرار گرفتند و عذابی جاویدان نصیب آنان گردید، مورد رحمت خداوند خواهد بود، زیر

 .گیرند و بَرد و سالم آتش نیز برای مخلّدین در آن، معنا و مفهومی نخواهد داشتقرار نمی

   

 :اند کهارباب لغت هم درباره لعن چنین متذکّر شده

یل السّخط و ذلك من اهلل تعالی فی االخره عقوبه و فی الدنیا انقطاعٌ من قبول رحمته اللّعن: الطّرد واالبعاد علی سب)) 

 (23(( )و توفیقه و من االنسان دعاءٌ علی غیره

 
 

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

 :پی نوشت ها 

  

 102در آسمان معرفت، ص  -1

 00اثنی عشریه، شیخ حرّ عاملی، ص   -2

 85، ص2بحاراالنوار، ج -3

 358، ص6غررالحکم، ج  -0

 215شرح مراتب طهارت، ص  -8

 32نجم /  -6

 علل الشّرایع -056تفسیر صافی ، چاپ قدیم، ص  -5

 ، چاپ بیروت 361، ص 58بحاراالنوار ، ج   -5

 181، ص 1غررالحکم ، ج   -1

 80،ص1غررالحکم، ج   -11
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 211،ص2غررالحکم،ج   -11

 56،ص2غررالحکم، ج  -12

 133، ص2غررالحکم،ج  -13

 215، ص 16، ج بحاراالنوار -135، ص 0من ال یحضره الفقیه، ج  -10

 66رساله انّه الحقّ، ص  -18

  151، ص2هزار و یک کلمه ، ج  -16

 شرح مفتاح الغیب صدرالدّین قونوی -15

 ، چاپ مرکز نشر فرهنگی رجاء66الهی نامه ، ص  -15

 از انتشارات دفتر نشر برگزیده 35در محضر استاد حسن زاده آملی ، ص   -11

 -151، صکلمات مکنونه-361قرّه العیون، ص -115اطوار العشق ، ص  -21

 031ممدّالهمم، ص  -21

 86سوره نساء ، آیه   -22

 051مفردات راغب اصفهانی، ص -23
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 اندیشه و افكار مالصدرا و تأثیر آن بر فرهنگ اسالمی ی نقدی بر مقاله
 

 «قاسم علی احمدیسید »
 

 جمعینبسم اهلل الرحمن الرحیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم ا 

  

 221ی افق حوزه )شماره ای با عنوان اندیشه و افکار مالصدرا و تاثیر آن بر فرهنگ اسالمی در هفته نامه  مقاله 

های مالصدرا تاثیری عمیق در ( منتشر شد که نویسنده این مقاله مدعی شده است اندیشه 1355/12/31تاریخ 

: )بر اساس معرفت عمیق و ارادت وثیقی که نسبت به دین و فرهنگ اسالمی داشته و در مورد مال صدرا می نویسد

همه مظاهر آن یعنی توحید، رسالت، والیت و نیز قرآن داشت با اندوخته های فراوان حکمی و عرفانی خود را به 

 هساحل دین رسانید و گوهرهای گران بهایی را از دریای معارف الهی بهره برده و خود را به اوج معارف الهی رسانید

 (.ترین معارف را در وادی توحید عرضه کردو از زمره افراد متعمقی شد که ناب 

   

کند که و در خاتمه نیز مدعی است که: این معارف بر گرفته از منابع اصیل دینی و از عقل و نقل است و توصیه می 

 .و غرب به دنبال حکمت نگردندفضالی جوان حوزه )با وجود این معارف( به بی راهه نروند و با سفر به دیار شرق 

و در ضمن یادآور شکایت های عصر مالصدرا می شود و می نویسد: او به حدی به افکار و آرای خود یقین و باور 

 .داشت که هیچ عاملی ـ اگر چه تکفیر علمی و تبعید عملی همه جانبه بود ـ نتوانست او را از مسیر خود باز دارد

  

   

 :مشويی مزبورمورد نقد و اشكال است که ما به بعضی از آن موارد اشاره کرده و ياد آور می موارد متعددی از مقاله

   

  (:نويسنده محترم مدعی است که)

  
مالصدرا گامی فراتر از دیگران نهاده و رابطه دار وجود را با صاحب و ربّش از نوع جوهر و عرض و فعل   -1

ان ترقیق علیّت و ارجاع آن به تشأن است که با این نظریه، و فاعل و شأن و ذی شأن ارائه کرده و این هم

فلسفه به نهایت رسیده و منظر عرفانی آغاز می شود... و سهم ممکنات از هستی را به نازلترین درجه رسانده 

 .و آنها را از حد رابطی به را بط تنزّل بخشید
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ئه های شهودی و عقلی ارامبتنی بر پایه های قیامت است و تفسیر نوینیی او به سعادت و جلوهنگاه ویژه  -2

 .کرد

   

 باشد که با کوشش عقلی و کشش شهودی جمع اصول قرآنی و ادلهبحث خلود و جاودانگی اهل نار می  -3

 .برهانی و منظرهای عرفانی نمود

   

حقیقی عالم تواند نگاه توحیدی را از واحد ی الواحد ال یصدر منه االّ الواحد است که این قاعده میقاعده  -0

  .یعنی خداوند متعال، به واحد ظلّی عالم که همه ما سوای اوست عطا کند

  

ی بسیط الحقیقه کل االشیاء و لیس بشیء منها ـ که این قاعده تنها یک مصداق دارد و آن هم واجب قاعده -8

شیاء( او را از الحقیقه کل اال داند که )بسیطی هستی میتعالی است و در عین حال که: واجب را شامل همه

  (.ماهیت و نقص منزّه دانسته )لیس بشیء منها

  

  (.قانون علیت و معلولیت )نوع ارتباط مبدا عالم با جهان هستی  -6

  

 .مسئله ی شهود و عرفان شهودی... و موارد دیگر  -5

  

ی وحی و ادرهحکمت و برهان و این ن نویسد: همه و همه حکایت از عظمت وجودی این یگانهمحترم می نویسنده

 .قرآن داشته و دارد

  

  :کنم کهمحترم سوال می قبل از جواب به اين موارد، از نويسنده 

  

این توحید و معارف توحیدی که مال صدرا بیان کرده )مسئله وحدت وجود وبسیط الحقیقه و وجود رابط و تشأن و 

رآن و برهان است. چگونه هزار سال فقهای شیعه و ظلّ و...( که ادعا شده از قرآن وسنت استفاده شده و مطابق با ق

اخبار و آثار از این توحید سر در نیاوردند و از اخبار و آیات خالف این عقیده را فهمیدند،  مروجین شریعت و حمله

 معصومین علیهم السالم که هادیان بسوی توحیداند با این که احکام کنیف و بالوعه را مهمل نگذاشته چگونه و ائمه

این امر مهم را که توحید رب العالمین باشد مجمل بیان کردند که حمله اخبار وآثار و متکلمین و فقهای شریعت به 
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آن پی نبردند و شرک را بجای توحید و توحید را بجای شرک پذیرفتند و بعد از نزدیک هزار سال آخوند مال صدرا 

ر زمان حیات مال صدرا و بعد از حیات او هم این انظار کالم قرآن و سنت را فهمیده و به مقاصدشان رسیده، و د

ایشان مورد انکار شدید فقهاء و بزرگان شیعه واقع شده است. هذا شئٌ عجاب و جرئة بالریب، و واقعا این ظلم و 

 .خالف حکمت و عدالت است

  

یعت فقهای شیعه و مروجین شرماند که طریق ای برای او باقی نمی  اگر کسی به تاریخ مراجعه کند هیچ شک و شبهه 

ممتاز از طریق فالسفه و عرفای اصطالحی بوده و این امتیاز در قرون و اعصار تا قریب یک قرن قبل و یا بیشتر 

امری واضح و آشکار بوده و بعد از آن بخاطر این که پیروان مکتب یونان )فالسفه( و پیروان مکتب ابن عربی )عرفای 

ی مسلمین مخصوصاً شیعه و فقهاء مطرود بودند، بنای تأویل و تدلیس در کلمات از جامعه مصطلح( در اقلیّت بودند و

گذاشته  انبیاء و اوصیاء گذاشتند و آنها را بر طبق آراء و افکارشان تاویل و تفسیر نمودند و این تدلیس هم اثر خود را

حدیث را عین فلسفه و عرفان صدرایی خوانده علوم قرآن و  محترم ینویسنده امروزی مثل که رسیده جایی به تا کار 

 .و اسفار و اشارات را اسرار تفسیر قرآن دانسته که بر فقهاء شیعه مخفی و مجهول ماند

  

   

لذا اگر به آثار مالصدرا خصوصاً تفسیرش مراجعه شود کثیراً فقهاء را ظاهری و قشری خوانده و از اسرار و بطون  

 .اند ین تبلیغات عوام شیعه را از فقهاء و امناء دین منزجر نمودهقرآنی بی بهره دانسته و با ا

  

نمودند و کالم عالمه حلی و قاضی محترم رجوعی به کتب متکلمین شیعه و فقهای شریعت می ای کاش نویسنده 

نمود و یسعید قمی و... و شیخ الفقهاء کاشف الغطاء و صاحب جواهر و عروه و أنظار جمیع محشّین آن را مطالعه م

کرد و مشرب فقهای شیعه را که بر خالف مالصدرا در توحید و شئون آن مشی نمودند بر این چنین زود قضاوت نمی

 .نمودخالف قرآن وسنت تلقی نمی

حدوث عالم و معاد جسمانی و وحدت  و ای کاش انکار بزرگان شیعه از متکلمین و فقهاء را بر ردّ فالسفه در مسئله

 .نمودکرد و بعد، اظهار نظر میجعه میوجود و... مرا

 .اند جسته و این چه معارف قرآنی است که این قدر فقهاء و اساطین مذهب از آن بیگانه و از آنها تبرّی  
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 :اما نقد موارد مذکوره 

و وحی  با برهاناند و هیچ دلیلی بر مطابقت آنها محترم در تجلیل و تقدیس این مبانی فقط ادعا نمودهئ نویسنده  

ی این مبانی که ذکر شده خالف قرآن و ما هم ادعا می کنیم همه ((قل هاتوا برهانكم ان کنتم صادقین)) اقامه ننموده

 :ای از آن اشاره می کنیمو سنت و عقل است و به گوشه

     

داند( گوییم: رابط میخدا و خلق را به نوع جوهر و عرض، شأن و ذی شأن و  که رابطه: )اما ادعای اول ايشان

نویسد: فکما وفّقنی اهلل بفضله و رحمته علی االطالع علی الهالک السرمدی اسفار می 210-212/2مالصدرا در جلد

و البطالن االزلی للماهیّات االمکانیه و االعیان الجوازیّه فکذالک هدانی ربّی بالبرهان النیّر العرشی الی صراط المستقیم 

الوجود منحصره فی حقیقه واحده شخصیه ال شریک له فی الموجودیه الحقیقه وال ثانی له فی من کون الموجود و 

 .العین و لیس فی دار الوجود غیره دیّار

و کلّما یتراءی فی عالم الوجود انه غیر الواجب المعبود فانما هو من ظهورات ذاته و تجلیّات صفاته التی هی فی 

ن بعض العرفاء بقوله: فالمقول علیه سوی اهلل أو غیر أو المسمی بالعالم هو بالنسبه الحقیقه عین ذاته کما صرّح به لسا

 ...الیه تعالی کالظلّ للشخص، فهو ظل اهلل

     

فکل ما ندرکه فهو وجود الحق فی أعیان الممکنات، فمن حیث هویّه الحق هو وجوده، و من حیث اختالف المعانی و 

عنها بحسب العقل الفکری و القوه الحسیّه فهو أعیان الممکنات الباطله الذوات فکما ال االحوال المفهومه منها المنتزعه 

یزول عنه باختالف الصور و المعانی اسم الظل کذالک ال یزول عنه اسم العالم و ما سوی الحق، و اذا کان االمر علی 

 .العرفاء اإللهیّون و االولیاء المحققون ما ذکرته لک فالعالم متوهّم ما له وجود حقیقیّ، فهذا حکایه ما ذهبت الیه

  

شود که ایشان و بزرگان عرفاء و اولیاء صوفیه بر این اعتقادند که موجود و وجود از این بیانات فوق استفاده می 

این وجود و موجود  ولی نیست بیش موجود و وجود يك تحقق دار منحصر در حقیقت واحد شخصی است و در

ی موجودات چون عقل و نفس و صور نوعیّه از مراتب نور وجود اوست و راتب وجودیهواحد ذومراتب است و م

رسد وجود آنها همه از ظهورات و تجلیات صفات ذاتیه و تطوّرات و آنچه در عالم از موجودات و کثرات به نظر می

واقعی و مفاهیم انتزاعی  ی آن موجود واحد است که حق تعالی است و ماهیات و تعینات آنها امور غیرشئونات ذاتیه

  .((لیس فی الدار غیره ديّار)).کنیم همه وجود حق استاست. پس عالم متوهَّم است و هر آنچه هستی ادراک می
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 :اسفار می نويسد 245-244/5و در جلد  

  

ت أنه بذاته . و ثبفإذا ثبت تناهی سلسله الوجودات من العلل و المعلوالت إلی ذات بسیطه الحقیقه النوریه الوجودیه.. 

 باقیال و الحقیقه هو فارداً واحدً أو سنخاً  فیاض و به حقیقته ساطع و... تبین و تحقق ان لجمیع الموجودات اصال

ود و ما وراءه جهاته الموج هو و شؤونه، و أطواره سواه ما و االصل هو و نعوته، و أسماؤه غیره و الذات هو و شؤونه،

احد من هذه العبارات أن نسبه الممکنات الی ذات القیوم تعالی تکون نسبه الحلول هیهات إن  و حیثیاته، وال یتوهَّمنَ

من  أی عند طلوع شمس التحقیق -الحالیه و المحلیه مما یقتضیان االثنینیه فی الوجود بین الحالِّ و المحلّ، و هیهنا 

الواحد االحد الحق واضمحلت الکثرة  ثانی للو جودظهر أن ال  -أفق العقل االنسانی المتنور بنور الهدایه و التوفیق 

 لباطلا علی به یقذف الممکنات، هیاکل فی النافذ نوره سطع و الحق حصحص واالن الوهمیة وارتفعت أغالیط االوهام، 

اء حن کل ما یقع اسم الوجود علیه ولو بنحو من األنأ انکشف قد إذ یصفون، مما الویل وللثنویین زاهق، هو فإذا فیدمغه

 .فلیس إال شأناً من شؤون الواحد القیوم و نعتاً من نعوت ذاته ولمعه من لمعات صفاته

   

   

فما وضعناه أوالً أن فی الوجود علّه و معلوالًبحسب النظر الجلیل قد آل آخر االمر بحسب السلوک العرفانی الی کون 

 وتحیثه وربط تطوره الی للمعلول تأثیره و بالعلة المسمی یّةعلّ رجعت و جهاته من جهة العلة منها أمراً حقیقیّاً و المعلول

 .عنه مباین شیء انفصال ال بحیثیه

  

 مبتغاک نم رائحة فأتقن هذاالمقام الذی زلت فیه أقدام أولی العقول واالفهام واصرف نقد العمر فی تحصیله لعلک تجد

 !! ...اً لذالک و اهلهمستحق کنت أن

  

   

ی علیت و سببیت بین خالق و مخلوق به فیضان و ترشح ذات شود که مقتضای سلوک عرفانیده میاز این بیانات استفا

 یشب موجود و حقیقت یک وحقیقت واقع دار در پس است علت ذات تحیث و تطور به معلول و علت مرجع و است

ون همان موجود واحد رسد موهوم، و واقعیات در حقیقت همه اطوار و شئنظر میب که غیریت و کثرت آنچه و نیست

واسماء و نعوت ذاتیه اوست بنا بر این البته توهم حلول هم در کار نیست چون حلول متوقف بر اثنینیت است وال 

 .موجود االهو
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نویسد: فصل فی التنصیص علی عدمیه الممکنات... که: مذهب او )یعنی خودش( و سایر عرفاء می 331/2و در جلد  

همه وجود   است که آنچه در جمیع شئون و تعینات و مظاهر و ماهیات ظاهر و مشهود استو اهل کشف و شهود این 

و نفس تعینات و ماهیات ممکنه ازالً و ابداً عدمی و غیر واقعی است فإذن ال موجود اال اهلل و هو الوجود و  حق است

 .اطواره و شئونه و انحائه

 اعتباریست امور تعینها              وجود اندرکمال خویش ساریست 

  

می نویسد: إعلم أن واجب الوجود بسیط الحقیقه غایه البساطه، و کل بسیط الحقیقه کذالک فهو کل  365/2ودر جلد 

االشیاء، فواجب الوجود کل االشیاء ال یخرج عنه شیء من االشیاء، و برهانه علی األجمال: انه لو خرج عن هویه 

 .لب ذلک الشیءحقیقته شیء لکان ذاته بذاته مصداق س

  

 .332-331/5و در جلد  115-116/6و همچنین در جلد  

  

گوید: موجود حقیقی یکی بیش  03ی آنها جامی در لوایح صفحه و این همان کالم عرفای صوفیه است که از جمله

 وجود یکی بینش نیست و آن عین وجود حق وهستی مطلق است اما او را مراتب بسیار است... پس فی الحقیقه

نیست که در جمیع این مراتب و حقائق مترتبه در آن، ساریست و وی در این، عین این مراتب و حقائق است چنان 

 .بودند حیث کان ولم یکن معه شیء وی عین وی، در حقائق و مراتب که این 

     

صوفیه برآنند که  گويد:دوم، می مال عبد الرازق الهیجی در گوهر مراد در اول فصل سوم از باب سوم از مقاله

اند معلول و تطور وی به طور معلول و از اينجا متفتن شده  صدور معلول از علت عبارتست از تنزل علت بمرتبه

ای است ساری در جمیع موجودات، و ماهیات ممكنات نیست مگر به وحدت وجود وبه اين که وجود حقیقت واحده

اند بنحوی که اتحاد و حلول الزم نیايد چه اين ن حقیقت واحدهامور اعتباريات و حقائق موجودات همگی مظاهر آ

 .هر دو فرع اثنینیّت است وال موجود اال واحد

  

گوید: اگر توفیق الهی رهبر گردد و به عین انصاف نظر کنی و تطورات شرح گلشن راز می 63 والهیجی در صفحه 

اند و  ائفه از طوائف مختلفه هر چه در معرفت اهلل گفتهظهورات او را در مراتب مشاهده نمایی یقین بدانی که هر ط

 ...ای افتادهاند همه را جهت راستی است و هر کس را نظر بر مرتبهاعتقاد نموده 
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 (1و در شرح گلشن راز این مطالب باطل بسیار یافت می شود.)

  

 ودهنم اقتباس و اخذ او اصالحات تحقیقات اند و از ها را از ابن عربی استفاده کرده این ولی حق این است که همه  

 .بنمائیم او کالم به ایاشاره که است مناسب و اند

  

جود حقیقی و هذا معنی الخیال و ماله  متوهّم فالعالم فكلّ ما تدرکه فهو وجود الحق فی اعیان الممكنات :او گوید 

 (230)فصوص الحکم: 

  

است در اعیان ممکنات پس عالم موهوم بوده و برایش وجود حقیقی  کنی وجود خداوندییعنی: آنچه را که درک می

 .نیست و این است معنای خیال

  

( یعنی: منزه است کسی که )خدایی که( آشکار 081/2فتوحات مکیه ) سبحان من اظهر االشیاء و هو عینها :گویدو می

 .نمود اشیاء را و او خود عین همان اشیاء است

  

 (103فصوص الحکم: ) اهلل فی کل معبود إذ ال غیر فی الوجودفما عبد غیر  :و گوید

  

 .غیر از خدا چیزی پرستش نمی شود چون غیری در وجود نیست :یعنی

  

و قیصری در شرح کالم ابن عربی گوید: إنّ لکل شیء جماداً کان او حیواناً حیاتاً و نطقاً و اراده و غیرها مما یلزم  

 ( 282:الحکم فصوص)  والحیوان الحمار ةبصور ةالذات االلهیة النها هی ظاهر

   

یعنی: برای هر چیزی چه جماد چه حیوان، حیاط و علم و نطق و اراده و صفاتی مانند آن می باشد که آن صفات از 

 .زيرا خداوند است که به صورت االغ و حیوان ظاهر شده است خصائص ذات الهی است،

    

 الحق ای شهدنا إذا و االطالق و بالتعیّن اال بینهما مغایره ال ذاته عین ذواتنا النّ و گوید: فاذا شهدناه شهدنا نفوسنا

 ( 58:الحکم فصوص. ) صورتنا فی ظهرت و تعینت التی ذاته ای نفسه شهد
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ی خداوند، خود را می بینیم چون ذات ما، عین اوست و جدایی و تفاوت بین ما و او نیست مگر از با مشاهده :یعنی

پذیری بیند چون ذات اوست که با تعین و شخصیتی ما خود را میتعیّن و محدودیت و اطالق و خداوند با مشاهده نظر

 .به صورت ما ظاهر شده است

  

و گوید: اعلم أن وصف الحق تعالی نفسه بالغنی عن العالمین إنما هو لمن توهم أن اهلل تعالی لیس عین العالم. )کتاب  

 (31 -21 المعرفه، ابن عربی:

  

نیازی از عالمیان برای کسی است که خیال کند خداوند تعالی عین عالم یعنی: وصف کردن خداوند خودش را به بی 

 .نیست

  

 الجمع ةفالحق هو المعبود مطلقاً سواء کان فی صور -و گوید: العارف المکمل من رأی کل معبود مجلی للحق یعبد فیه  

 وأ کوکب أو إنسان أو حیوان أو  شجرٍ أو بحجر الخالص اسمه مع الهاً کلهم وهسمّ ولذلک – التفاصیل صور فی أو

 (002: هارونی فص قیصری، الحکم، فصوص شرح.)فلک

  

و گوید: من عرف نفسه بهذه المعرفة فقد عرف ربه ؛ فإنه علی صورته خلقه، بل هو عین حقیقه و هویّته ! )شرح 

  (بیدارطبع  002فصوص الحکم، قیصری، فص شعیبی: 

  

 الحکم وصفص شرح. )کله العالم بصورة ظهرت کما العیسویة بالصورة ظهرت و تعینت التی هی الحق یةو گوید: إن هو 

 (328 عیسوی فص قیصری،

  

و از اول فصوص الحکم تاآخرش این عقیده را تحکیم می کند به طوری که گویا اصالً فصوص را برای همین جهت 

 .نوشته است

  

قبل از میالد(  630فکار و عقائد از فالسفه یونان قبل از اسالم است، برمانیدس شاگرد اکسیوفان )متولد بلکه این ا

 :گویدمی

  

 (18/1شخص خردمند جز به وجود واحد که کل وجود و وجود کل است قائل نتواند شد. )سیر حکمت در اروپا 
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گوید: او کل اشیاء است اما هیچ یک از اشیاء میمیالدی( که مؤسس عرفان در مسیحیت است  210فلوتین )متولد 

 .شماردداند واحدیت را اصل و منشأ کل وجود میاو حقیقت را واحد می .نیست

  

انگارد و غایت وجود را هم بازگشت بسوی موجودات را جمیعاً تراوش و فیضانی از مبدء نخستین و مصدر کل می

کند، و در قوس صعود به حس و تعقل جسمانی و روحانی را درک می پندارد که در قوس نزول، عوالمهمان مبدء می

 .شودو اشراق و کشف و شهود نائل می

  

گوید: برای وصول به او باید از حس و عقل تجاوز نموده و به سیر معنوی و کشف و شهود متوسل شد. )سیر و می 

 (.56/1حکمت در اورپا 

  

ردشتی مذهبان هم این عقیده در میان عارفانشان شایع بوده که اگر خوف و همچنین عرفای هند و پارسیان قدیم و ز 

 .کردمطوالنی شدن نبود ذکر می

  

  

  

 :جواب ما از اين اعتقاد اين است که  

اتحاد و يگانگی اين عقیده بین تمام عرفاء حتی از هنديان بهترين دلیل است بر اينكه اين عقايد از قرآن و عترت  

 .اخذ نگرديده است

  

ی این عقیده از بین بردن مقام الوهیت و تنزیل او در و بطالن این اعتقاد برای هر عاقلی واضح است چون الزمه

ی مخلوقات و سنخیت و مثلیت بلکه عینیت بین خدا و مخلوق در حقیقت ذات است و این چگونه تنزیه از مرتبه

 محدودیت و نقص است؟

  

ت پس او چگونه سبّوح وقدّوس و منزّه است از غیر خود؟ و حقیقت این ی موجودات تطور وجود اوساگر همه 

امل خواست با تطور کای داشت که میتطور چیست؟ و آیا خداوند از ازل تطور داشت یا بعداً پیدا شد؟ و آیا نقیصه

  کند؟
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اهلل )) :و فرمودند ((نه و بین خلقهکنهه تفريق بی)): و در حدیث از موالنا الرّضا )علیه السالم ( وارد شده که فرمودند 

 فیه اللخلق و الخلق فی هو لیس ذلك عن – ياعمران –جلّ هو )) :و فرمودند ((تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو منه

 ((تعالی عن ذالك

   

لكل  ال يلیق بالذی هو خالق کل شیء اال أن يكون مبايناً)) :و از امام صادق )علیه السالم( روایت شده که فرمودند

 ((شیء متعالیاً عن کل شیء سبحانه و تعالی

  

و این نمونه اخبار در روایات ما بیش از حد تواتر است که نیازی به ذکر آنها نیست بعد از اینکه مسئله بطالنش از 

 .واضحات و مخالف با فطرت سلیم هر مسلمان است

  

در سنخ و حقیقت بین خدا و مخلوق است و إال  تمامیّت این سخن مبتنی بر وحدت و مثلیّت :سخن اينكه خالصه 

 .با بینونت در حقیقت ذات و عدم سنخیت این سخن واضح الفساد است

  

عالوه بر اينكه فاعلیت خداوند نسبت به اشیاء به نحو ترشح و تطور و علیت و معلولیت فلسفی نیست بلكه به نحو 

اند و خداوند آنها را ايجاد نموده ات مسبوق به عدم حقیقیايجاد و ابداع ال من شیء و خلق و اختراع است و مخلوق

است و همچنین حقیقت ذات پروردگار ممتنع است از توهم و تصور و ادراك و اکتناه ولی بر طبق نظر حكمت با 

 اين و تحقیق آن در تشكیك با ست که عین حقیقت خلق است اصطال  متعالیه و عرفاء ذات حق تعالی حقیقتی ا

نمايند  ظرن صرف الوجود ممكن از بايد ويا شوند معتقد نقیضین اجتماع به بايد يا بلكه است، حق ذات نتعیی خود

الوجود نداريم و هرچه در دار وجود است و جوب است و اند: ممكنها چنین کاری کرده و گفتهکه البته خیلی )

عدم وجوب وجود داشته باشد و همان ی ضعیف زیرا یک حقیقت در مرتبه (5)بحث از امكان برای سرگرمی است

حقیقت در مرتبه عالی وجوب وجود خواهد داشت و در نتیجه یک حقیقت هم وجود دارد و هم عدم وجوب وجود 

 .که این اجتماع نقیضین و باطل است
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لوقات را مخ چگونه حقیقت وجود فقری وجود غنی )بنا به تعبیر آنها( یک حقیقت است پس یا باید :و به بیان ديگر

ی عالی منکر شوید که چنین کاری کردید و یا به تناقض واضح مبتال شوید که این حقیقت وجود به جهت مرتبه

 .همان حقیقت وجود به جهت مرتبه نازله واجب الوجود نیست و واجب الوجود است 

  

قت وجود خارجی و ماهیات هم خالصه این که این مسلک مقتضی عینیت خداوند است با تمام ما سوی اهلل، در حقی 

 .بنا بر این مسلک جز حد وجود و امر عدمی چیزی نیست

  

ی ورهتا س« فاتحة الکتاب» ی و این مخالف ضرورت ادیان و وجدان و فطرت وکتاب و سنت است و مستفاد از سوره

 .تغایر و تباین بین خالق و مخلوق است« الناس»

  

وند متعال وحدت وجود بین خداوند و خلقش، خالف ضرورت توحید انبیاء و سلب تحقق و واقعیت برای غیر خدا 

ی ابداعیه بین خدا و خلق است و حق تعالی مخلوقات را از کتم عدم و قرآن است و مستفاد از آیات و اخبار اضافه

 ه خود علتایجاد فرمود نه این که وجود مخلوقات وجود ظلی و ربطی و... که در حقیقت عبارت از اطوار علت بلک

 .باشد

  
  و اشكال ديگر اين که آيا اين تجلیات غیر اوست؟ يا خود اوست؟ يا نه اوست ونه غیر او؟

  

اگر تجلی، همان او باشد که این تجلی چیزی جز او نیست. و اگر تجلی، غیر او باشد که این خالف مدعای شماست 

، خود او باشد عینیت است و اگر غیر او باشد ) چون فرض این است که حقیقت دیگری وجود ندارد. پس اگر تجلی

 .به معنای حقیقی غیر ( خالف مبنای شماست

  

  

 :و حاصل اين که 
  

ها و مجلسی ها )رحمهم ها و شیخ طوسیها و مفیداصل و لب کلمات مالصدرا در اثبات این توحید است که صدوق

 .این را ضد توحید معرفی کردند اهلل( بویی از این توحید نبردند بلکه قاطبه علمای شیعه
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رحمه اهلل در کتاب حدیقة الشیعه فرمودند: محی الدین عربی در اکثر کتاب های خود گفتگوهای بسیار مقدس اردبیلی

در این باب کرده خصوصاً در کتاب فصوص الحکم، در همان کتاب در فص موسوی فرعون را عین حق تعالی گفته 

 (3گوید: و ان کان عین الحق، فالصوره لفرعون.)می چنان که بعد از تأویل لفظ رب

  

گويد: توهم مثل اوئی أنا الحق بگو، و در آن کتاب صريحاً و عطار در کتاب جوهر الذات تعريف فرعون کرده و می 

 (2گويد: سبحان من أظهر االشیاء و هو عینها.)دعوی خدايی کرده و محی الدين در کتاب فتوحات می

   

له سمنانی که خود یکی از مشایخ این طائفه است او را به این واسطه طعن زده و دشنام داده چنان که و عالء الدو

اشاره به آن شده و شیخ عزیز نسفی و عبدالرازق کاشانی و عطار و مالی روم و بسیار کس غیر ایشان از متأخرین 

 .اند قاد نمودهصوفیه این مذهب را خوش کرده اند و در نظم و نثر خود اظهار این اعت

  

 :گويند کهو اين جماعت خدا را تشبیه به دريا کرده و مخلوقات را به موج دريا و می

اند ظاهر است که موج دريا عین درياست، يعنی مخلوقات همه خدايند و اين طائفه کسانی را که دعوی خدايی کرده

ن پرده ـ مانند نمرود و شداد و فرعون را، دوست ی حلول و اتحاد و وحدت وجود و خواه خارج از ايـ خواه در پرده

 .شمارنددارند و همه را از خود میمی

  

    

دانم کیست از متأ خرين شیعه که فريب اين طائفه را خورده، ايشان را از نیكان پنداشته است و بعضی ديگر نمی

  اند؟ تقلید او کرده

   

اند و اند و کتابها مشتمل بر طعن ایشان نوشتهرا مذمت بسیار کرده  دانم که متقدمین علمای امامیه این قوملیکن می

اند با آنکه در آن زمان هنوز کسی یث در رد و بطالن و کفر ایشان نقل کردهاحاد از اصحاب عصمت )علیهم السالم( 

 (8از این طاغیان به وحدت وجود قایل نشده بود.)

  

وحید واجب خلع انداد و نفی اکفاء و امثال و اشباه و نفی سنخیت بین بعضی از اعالم در این مقام فرمودند: در ت 

ی اصحاب شرایع و موحدین در واجب وممکن در اصل قوام حقیقت، اساس دین اسالم و منصوص در قرآن و السنه

 (6خطب و ادعیه و کتب است.)
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 ی مخالف بوده وقريباً دو جادهو مكتب وحدت )وجود و وحدت( موجود با روش انبیاء و سفراء حقیقی مبدأ أعلی ت

به همديگر مربوط نیستند زيرا انبیاء همگی و دائماً بر خدای واحد ماوراء سنخ اين موجودات مادی و صوری تبلیغ 

 (0اند.)و دعوت کردند و معبود را غیر از عابد تشخیص و خالق را غیر از مخلوق بیان کرده 

  
 مامیت اگر: نویسدمی أ أعلی ـ در ارتباط با سخن عرفا در این باره ـ شیخ محمد تقی جعفری در کتاب مبد عالمه

غرض خود حقیقت مقصود را بررسی کنیم ی بیبیجا را کنار بگذاریم و از دریچه هایتعصب و روپوشی و تعارفات

ا جدیت ، بلی اگر بدر اثبات اتحاد میان مبدء وموجودات، به تمام معنا در افکار بعضی از این دسته تردید نخواهیم کرد

های غیر مستقیمی به تأویل کلمات این عده بپردازیم بدون شک عبارات و سخنان گروهی از العاده و تالشفوق

 .کنیم تصحیح و تأویل وجه هیچ به توانیمنمی آنهارا 

   

ا دو کلمه را ب ی عبارات خود گويندگان مبتال خواهیم شد... و حاصل مقصوديعنی: در حقیقت به تناقضات و سخريه

 (کنیم: )خدا عین موجودات و موجودات عین خداستبیان می

   

 (3يعنی: در حقیقت و در واقع يك موجود بیشتر نداريم.)

پرست، وانپرست، حیپرست، گوسالهپرست، فرعونپرست، آتشپرست، ستاره پرست، آفتابنویسد: بتو نیز می  

 (1اند.)حق و مطابق با واقع پرست، همه و همه در نظر این مکتبماده

  

 :گویندو همچنین می 

اگر اصل را با وجود وموجود را واحد شخصی عقیده کردی، أعلم دورانی، اگرچه الف را از باء تشخیص ندهی... و 

 (11ترین مردمی اگرچه أعلم دوران باشی.)بالعکس اگر راجع به وحدت موجود اظهار نظر کنی، جاهل

  

   

 .کنندها هم اسرار را گاهی فاش مید: بعضینویسو نیز می

 و أنا اعتقدت جمیع ما اعتقدوا        عقدالخالیق فی االله عقایداً 

  

   

 (11کنم.)اند اعتقاد میاند، من هم هر چه را که اعتقاد کرده خدا عقایدی راتصدیق کرده  مردم درباره
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 :اند گفته و کرده تعقیب تر جدی را سخن جعفری عالمه البته

 (55. )سخن عرفا در نهايت با سخن ماديون يكی است 

 .اندباشند از سخنان عرفا، عینیت را فهمیده ایشان هم که از اساتید این فن می :مقصود اين است که 

 .باشدباطل و سخیف بودن این مذهب که ذکر شده است از جمله ی واضحات می :خالصه اين که 

  

    

 الواحد اال منه یصدر ال احدالو ةو اما قاعد

این قاعده در جایی است که علت طبیعی باشد بخاطر این که در حقیقت، معلول تنزل علت و از دل علت بیرون می  

 ولمعل و علت بین سنخیت باید که است بدیهی لذا و آتش از حرارت مثل آید و از او ترشح و تراوش می نماید. 

 .باشد

  

المشیه که مخلوق او تنزل وجود او نخواهد بود و از دل او خارج نشده و ترشح و صدوری  بخالف فاعل باالراده و 

 .لم یلد و ولم یولد(( است و مخلوقات را ایجاد ال من شیء کرده است))از ذات او محقق نشده بلکه او 

   

ی ی آنها عالمهجملهی الواحد فقط علل طبیعی و فاعل موجب است چنانکه متکلمین شیعه از ی قاعدهپس محدوده

اند پس این قاعده تخصصاً از بحث ما خارج است نه حلی در شرح تجرید و غیر ایشان به این مطلب اشاره کرده

 .تخصیصاً

   

 .ی ایجاد ال من شیء سنخیتی نیست بلکه تباین و غیریّت بتمام معنا الزم استو مخفی نباشد که در مسئله

  

نی برسنخیت بین خدا و خلق و صدور و ترشح از ذات حق و تعدد قدما و فاعلیت این قاعده مبت :خالصه اين که 

موجب و...، است و همه این لوازم در مورد حضرت حق غلط است و چون فاعلیتش اشیاء را با الراده و المشیه 

قات ه مخلواست و بینونت حقیقی با خلقتش در اصل حقیقت ذاتش دارد و مخلوقات را ایجاد ال من شیء کرده و هم

 .اندمسبوق به عدم حقیقی
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 اما قاعده بسیط الحقیقه کل االشیاء 

   

نویسد: اگر شیء بسیط الحقیقه کل االشیاء الوجودیه باشد صحیح اسفار می 112-111/6آخوند مالصدرا در جلد

ال  و متحصل از شیء واست و در غیر این صورت خلف الزم آید چون اگر بسیط الحقیقه کل االشیاء نباشد، مرکب 

شیء می شود زیرا وقتی بسیط الحقیقه کل االشیاء نباشد خود او که شیء است، شیء آخری هم باید موجود باشد 

شود از شیء که خودش است و نفی و عدم شیء آخر، و لو به ترکیب عقلی و حال آنکه واجب الوجود پس مرکب می

 .آیدبسیط الحقیقه است لذا خلف الزم می

   

اگر بپذیرید واجب الوجود بسیط الحقیقه است، باید بپذیرید کل االشیاء باشد، و اگر کل االشیاء نباشد یترکب  :خالصه 

 .هذه الحقیقه من شیء و عدم اشیاء آخر، پس مرکب می شود به ترکیب عقلی در حالی که در آنجا ترکیبی نیست

   

ور و تشأن را در نظر بگیرید با حفظ تعیین و تطور او نیست، و )لیس بشی منها( یعنی: اگر حد و حدود اشیاء و تط

گوییم: کل االشیاء یعنی: کماالت اشیاء است ولیس بشیء منها، یعنی ولی منهای تطور و تعین او است. پس وقتی می

 .تطور و تعین که نقص است و منهای تطور و تعین خود اوست

   

 .اء طور العقل( و باید با کشف و مکاشفات مشخص شودبعد آخوند مالصدرا گوید: اصل مسئله )طور ور

   

 .در این مقاله مجال توضیح بیشتر و ذکر تمام کلمات صاحب اسفار نیست

    

شود که هیچگونه سنخیت و اشتراکی بین حقیقت خداوند و به آنچه گذشت جواب این استدالل هم واضح می :جواب

نخیت ووحدت و اشتراک ذاتی نفی اشیاء از ذات حق مستلزم هیچ متعال و ما سوایش وجود ندارد و با نبودن س

ترکیبی در آنجا نخواهد بود و همه اینها برای ذات حق تعالی نقص و عجز است که از او منفی است و خداوند منزه 

 .از آنهاست

   

اقعی نیست و م ترکیب ومضافاً به این که هیچ دلیلی برامتناع مثل این ترکیب نیست بلکه اصالً ترکیب از وجود و عد

بت گوییم: این ترکیب حاصل است حتی نسبر فرض این که بپذیریم حصول ترکب بین امر وجودی و امر عدمی را، می

باشد چنانکه ما از ذات پروردگار جسمیّت، انسانیت، به ذات احدیت چون که ذات احدیت غیر مخلوقاتش می
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یست بجسم و ال روح وال ماده وال ملک فقد ترکبت ذاته من امر وجودی گوییم: فهی لکنیم و میشجریت،... را نفی می

 .و آخر عدمی و هذا الترکیب الضیر فیه النه اعتباری

کنید. و عالوه بر این که این اشکال بر شما هم وارد است که: چگونه شما اعدام و نقایص رااز ذات او سلب می

 .نجا مجال طرحش نیستاشکاالت دیگری بر این قاعده وارد است که در ای

  

شود گوییم: اوالَ نامحدود بودن )به معنای نهایت است و اگر کل اشیاء نباشد محدود میاگر کسی بگوید: خداوند بی 

هایت نبوجوده محیط علی ماسواه( و محدودیت از ملکات مقدار است و خداوند منزه است از این که متصف شود به بی

ی وجودات...( و خداوند نه محدود است و نه ر )یعنی: امتداد وجود در برداشتن همهو نا محدودیت به معنای مذکو

 (.نا محدود )به این معنا، زیراکه از ملکات مقدار است

   

شود که بین خالق و خلق اشتراک در حقیقت ذات و سنخیت بین آن و ثانیاً اشکال محدودیت در صورتی محقق می

شود. پس تمامیت این کالم یر هرگز وجودش موجب تحدید ذات حق تعالی نمیدو باشد و اما سنخ مباین و مغا

نهایت به این معنا بدانیم و ثانیاً اشتراک و سنخیت بین خدا و خلق را بپذیریم، متوقف است بر اینکه اوالً خداوند را بی

 .و هر دو امری است فاسد و باطل

  

   

  

 اما مسئله معاد

اند؟ در اينجا درصدد ه؟ و آيا بهشت و جهنم االن در خارج موجودند يا قائم به نفسآيا معاد جسمانی است يا ن 

 .اثبات معاد جسمانی هستیم اما بحث دوم عن قريب خواهد آمد

  

 .داندشیعه عالوه بر اینکه به اصل معاد معتقد است، معاد جسمانی را نیز از ضروریات دین و مسلّمات شریعت می 

   

های عنصری خاکی ـ که از شود که در عالم قیامت بدنز آیات و اخبار بطور صریح استفاده میا :به عبارت ديگر

شوند نه اینکه در عالم قیامت فقط ارواح باشند و یا آن که ارواح با های دنیوی انسان است ـ محشور میاجزای بدن

( و از عناصر مادی این عالم هرگز صوری جسمانی که فقط دارای مقدار هستند )و نفس آنها را انشاء نموده است

 :آنها معاد جسمانی وارد شده که از جمله یاثری در قیامت نباشد. و صدها آیات درباره
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های مادی از دهند و آیاتی که از نعمتفرمایند: در روز قیامت اعضاء، جوارح، دست و پا شهادت میآیاتی که می 

 .گویندفاکهه، لحم، طیر، انهار... سخن می

  

باشند. و داستان اصحاب کهف و عزیر نبّی و داستان حضرت ابراهیم و... و گر عذاب دوزخیان میو آیاتی که بیان 

 داللت که ما  12و روایات مسلم 11-15ی ی اسراء آیه، سوره5ی ی قیامت آیه، و سوره51-55 ی یاسین آیهسوره

 .شودح انسانها با بدن عنصری مادی دنیوی محشور میور قیامت، در که این و دارند معاد جسمانیت بر صریح

   

کند که مقصود از بدنی که در و آخوند مالصدرا جسمانی بودن معاد را منكر است و مكرراً در اسفار تصريح می 

کند بدن عنصری مادی دنیوی نیست بلكه رو  با بدن مثالی يعنی صورت بدون ماده است )که قائم قیامت عود می

 (.و انشاء شده از نفس استبه نفس 

  

فكل جوهر نفسانی مفارق يلزم شبح مثالی ينشأ منه يحسب ملكاته و اخالقه و هیئاته نویسد: لذا در اسفار می 

 النصوص: قلت فان... فشیئاً شیئاً العالم هذا فی کما الموادّ حرکات و االستعدادات خلیه مد بال النفسانیه

 ...خروی لكلّ انسان هو بعینه هذا البدن الدنیاوی لهالبدن األ أن علی داله القرآنیه

  

 .بمادّته ال بصورته شئ کل تمام و ةقلنا: نعم ولكن من حیث الصوره ال من حیث الماد  

  

يعنی: پس هر جوهر مفارق نفسانی شبحی مثالی الزم دارد که از نفس به حسب ملكاتش انشاء شده است بدون 

فرمايد: اگر بگويی دلیلهای قطعی باشد... تا آن که میمواد آنچنان که در دنیا میمدخلیت استعداد است و حرکات 

کند که همین بدن دنیوی در قیامت خواهد بود، گويیم: درست است که بدن دنیايی است و لكن از قرآنی اثبات می

 .حیث صورت نه ماده زيرا شیئیت شیئی به صورت اوست نه به ماده

  

من هذا المرتبه من االعتقاد فی باب المعاد و حشر االجساد،اعتقاد علماء الکالم کاالمام الرازی و نویسد: وانزل و می 

 لیع یخفی ال و... عندهم باقیه أصلیه ألعضاء مادیه أجزاء متفرقات جمع عن ةنظائره بناء علی أن المعاد عندهم عبار

طور المخلوق من التراب والماء والطین و انّ الموت د یباین هذا الالوجو من آخر طور الثانیه ةالنشأ أن بصیرة ذی

 (13والبعث ابتداء حرکه الوجود الی اهلل او القرب منه ال العود الی الخلقه المادیه والبدن الترابی الکثیف الظلمانی.)
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دن جسدها، شور شتر از این مرتبه )که قبالً ذکر شده است( از نظر اعتقادی در باب معاد و محتر و پایینو پست: يعنی 

ن جمع متفرقات از اجزاء مادیه است اعتقاد علماء کالم مانند امام فخر رازی و همفکران اوست که معاد نزد آنان هما

گوید: و بر هیچ صاحب نظری مخفی نیست که نشأت دوم جریان در ارتباط با اجزاء اصلیه باقیمانده تا اینکه می

دید آمده از خاک و آب و گل و اینکه مرگ و حشر ابتدا حرکت وجود دیگری است از وجود مباین این جریان پ

 (10بسوی خداوند متعال است یا قرب به او، نه عود و برگشتن بسوی خلقت مادی و بدن خاکی کثیف ظلمانی.)

     

رحمه ، و حاج سید احمد خوانساری 01و 31رحمه اهلل در لوامع الحقائق مبحث معاد صفحه و میرزا احمد آشتیانی 

، و عالمه سید ابوالحسن رفیعی قزوینی در مجموعه رسائل و مقاالت فلسفی صفحه 288اهلل در العقائد الحقه صفحه 

اند ، مخالفت نظر مالصدرا را با کتاب و سنت تصریح نموده061/2، شیخ محمد تقی آملی رحمه اهلل درر الفوائد 53

 .چنانکه مطلب واضح و روشن است

  

نویسد: هذا غایه ما یمکن أن آملی در تعلیقه بر شرح منظومه ـ بعد از توضیح مراد مصنّف ـ می شیخ محمد تقی)  

 شیئیه ونک فرض بعد فإنّه أخفی، ةیقال فی هذه الطریقه ولکن اإلنصاف أنه عین انحصار المعاد باالروحانی لکن بعبار

 و حشری ال الشیء قوام فی مدخلیّتها عدم لمکان هالنیویّ ةسه و انّ المادنف هو النفس ذات ةصور أن و بصورته الشیء

 إال لوازمها و ةالماد عن مجرّداً صدوریّاً قیاما بها قائم مثالی لبدن إنشائها مع إمّا األمر غایه النفس هو المحشور أن

و  نذلک أیضا کما فی المقربی بدون إما و الیمین أصحاب أو الشمال أصحاب من المتوسطین نفوس فی کما المقدار

 .لعمری أنّ هذا غیر مطابق مع ما نطق علیه الشرع المقدس علی صادعه السالم والتحیّه

  

و أنا أشهد اهلل و مالئکته و أنبیائه و رسله، أنّی أعتقد فی هذه الساعه و هی ساعه الثالث من یوم األحد الرابع عشر 

القرآن الکریم، واعتقد به محمدصلی اهلل علیه و  فی أمر المعاد الجسمانی بما نطق به 1365من شهر شعبان المعظم منه

 (.االسالمیه االمه أطبقت وعلیه -أجمعین علیهم اهلل صلوات –آله و سلم واالئمه المعصومین 

  

ی اش از این نکته بزرگ غفلت نموده و نوشته است: )نگاه ویژهو جای بسی تعجب است که نویسنده محترم در مقاله  

های شهودی و عقلی ارائه کرده(، و واقعاً اگر حرف نو و ای قیامت، تفسیر نوینی مبتنی بر پایههاو به معاد و جلوه

 .شودجدید آوردن فضیلت و کمال و مورد تجلیل باشد حرفهای نو وجدید خالف قرانی بسیار یافت می
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 آیا بهشت و جهنم اآلن در خارج موجودند یا قائم به نفس اند؟ 

   

جود واقعی خارجی بهشت و جهنم را انکار کرده و هر دو را از احوال و مراتب نفس می شمارد، همچنین مالصدرا، و

اند و برای آن دو واقعیت خارجی نیست(. در گوید: آن دو قائم به نفس و از منشأت نفس)و به عبارت دیگر می

 الجنة نأ نقلناه و ناه ذکر ما جمیع من تبین و فتحقق: نویسدمی النار و الجنة حقیقة در بیان 25در فصل  1/302اسفار 

 اال لها مظهر وال ةماد وال تستلذها، و النفس تشتهیها مما الخیالیه بالنفس القائمة االدراکیه الصور عن ةعبار الجسمانیه

الواحده هی النفوس االنسانیة مع ما تتصوره و  النفس أن و غیر، ال هی هو و القریب موجدها و فاعلها کذا و النفس

 ألشجارا من فیها یوجد ما کل ان و فیه، بما الجسمانی العالم هذا من أعظم نفسانی عظیم عالم بمنزلة تدرکه من الصور

 ...وجدهات و تدرکها التی النفس حیاةواحدة هی حیاة کلها حیاتها و ذاتیه، حیة بحیاة کلها الغرفات و األبنیه و األنهار و

  

داند. و این امر از مسلمات و واضحات مذهب زخ را مخلوق و موجود میولی مکتب وحی هم اکنون بهشت و دو 

 .ماست

 

 .شود که اجماع امامیه براین امر استرحمه اهلل در کتاب اعتقادات ظاهر میو از شیخ بزرگوار صدوق 

  

 و نةالج سلم( قد دخل فرماید: اعتقادنا فی الجنه و النار انهما مخلوقتان االن و أن النبی )صلی اهلل علیه و آله ومی 

 (18.)به عرج حین النار رأی

  

یعنی: اعتقاد ما امامیه این است که بهشت و جهنم االن مخلوقند و پیغمبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( وقتی به معراج  

 .رفت، بهشت و جهنم را دید و داخل بهشت شد

  

نهما مخلوقتان االن فقد ذهب الیه جمهور المسلمین اال اما کو :رحمه اهلل در بحاراالنوار فرمودندعالمه مجلسی  

 .شرذمه من المعتزله، فإنهم يقولون: سیخلقان فی القیامه، و االيات و األخبار المتواتره دافعه لقولهم، مزيفه لمذهبهم

 .بلکه اکثر متکلمین عامه هم به این مطلب معتقدند( 56)

   

 .اع مسلم، ظواهر آیات بسیار و اخبار زیادی می باشدبه هر حال دلیل بر این مطلب عالوه بر اجم
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اما آیات قرآن، تصریح دارد بر اینکه بهشت و جهنم خلق شده و مهیا است، پس اگر کسی منکر آن شود منکر قرآن 

 .شده و منکر قرآن کافر است

   

 .ن آماده شده است( یعنی: )بهشت( برای پرهیز کارا15آیات در مورد بهشت( مانند: )أعدت للمتقین())

  

   

اند، آماده شده یعنی: برای کسانی که به خدا و رسوالنش ایمان آورده (53ه(( )أعدت للذين آمنوا باهلل و رسل)) و

 (11(( )ازلفت الجنه للمتقین)) است. و

  

 (55(( )برّزت الجحیم للغاوين)) و (54(( )أعدت للكافرين)) :و در مورد جهنم، مثل  

   

 :فرمایدآل عمران، خداوند متعال می و در سوره 

   

و التقوا النار التی أعدت للكافرين و اطیعوا اهلل و الرسول لعلكم ترحمون، و سارعوا إلی مغفره من ربكم ))

 (22(( )للمتقین أعدت األرض، و السماوات عرضها جنة و

  

کنید خدا و رسول را شاید مورد ترحم واقع  یعنی: بپرهیزید از آتشی که )اکنون( آماده شده برای کافران، و اطاعت 

ا و زمین هشوید، و بشتابید به سوی آمرزش پروردگارتان و بسوی بهشتی که پهنای آن )به وسعت( پهنای آسمان

 .است و )اکنون( مهیا است برای پرهیزگاران

  

 اما اخبار، پس از جمله ی آنها 

 یالنب کذب فقد النار و الجنة من أنکر خلق)): فرمودند که شده نقل ( السالم علیه) رضا امام از حدیثی است  -1 

 (23(()جهنم نار فی خلد و شیء علی والیتنا من لیس و کذبنا و( وآله علیه اهلل صلوات)

  

 را ما و  (وآله علیه اهلل صلوات)  یعنی: هر کسی انکار کند مخلوقیت بهشت و جهنم را پس به تحقیق که رسول خدا

 .است آتش در مخلد و نیست ما والیت بر و کرده تکذیب
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لیس من شیعتنا من أنكر أربعه أشیاء: المعراج و )) :فرمودند که شده روایت ( السالم علیه) از امام صادق  -2

 (52(( )المسأله فی القبر و خلق الجنه و النار والشفاعه

  

 .ل قبر و مخلوقیت بهشت و جهنم و شفاعتما نیست کسی که چهار چیز را منکر شود، معراج و سئوا یعنی: شیعه

  

  

 و القبر فی المسألة من أقر بتوحید اهلل... و آمن بالمعراج و)) :فرمودند که شده نقل از امام)علیه السالم(   -3

 (52(( )البیت أهل شیعتنا من هو و حقاً مؤمن فهو... و النار و الجنة و خلق الشفاعه و الحوض

د خداوند بکند... و ایمان بیاورد به معراج و سؤال در قبر و حوض و شفاعت و خلق یعنی: هرکس اقرار به توحی 

 .شدن بهشت و جهنم و... پس او به حق مؤمن است و از شیعیان ما اهل بیت )علیهم السالم( است

  

   

عالی: ر، فقال اهلل تو أما الرد علی من أنکر خلق الجنه و النا)): فرمودند که شده نقل ( السالم علیه) از امیر مؤمنین -0

 فرأیت الجنة دخلت( : سلم و آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال و «المأوی جنة عند سدرة المنتهی عندها»

 (26...(() فیها

   

  

اکثر اخبار معراج مشتمل است بر اینکه رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( بهشت و جهنم را دید و    -8

 .داخل بهشت شد

  

  

 نآ از و خورد بهشت خرمای از اخباری که مشتمل است بر اینکه رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و   -6

 .شد منعقد( السالم علیها) فاطمه حضرت ینطفه

   

( ( السالم معلیه) انبیاء سایر بلکه) اخبار کثیره ای که داللت دارند بر اینکه ائمه ی معصومین )علیهم السالم(   -5

 .شد منعقد آن از(السالم علیه) امام نطفه و اند،کرده تناول بهشتی انار و خرما از

  

  

 .اخباری که مشتمل است بر نزول حوریان بر آنها در عروسی و تولد و عزاء -5
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 .های رجب و شعبان و رمضان و زینت دادن بهشت در ماه  -1

  

خلق می شوند، چنانکه اخبار معراج  بلی جزئیات بهشت و جهنم بسب اعمال حسنه و سیئه و حب و بغض در دین،

 .کنندکنند بر اینکه: حضرت جمعی از مالئکه را دید که برای مؤمنین قصرها بنا میو غیر آن داللت می

  

و این که هر کس چنین عملی و یا چنین ذکری بگوید خداوند برایش چنین و چنان می کند و برایش حوری خلق  

 .می کند

   

ز اعمال سبب می شود که خداوند نعمتهایی را در خارج ایجاد نماید ولکن این نعمتها مخلوق بعضی ا : خالصه اينكه

 .ها تبدیل عمل مؤمن به آن استدر خارج است و قائم به نفس مؤمن نیست. و یا اینکه بعضی از نعمت

  

 .این مطلب منافاتی با آنچه ما ذکر کردیم ندارد :بهر حال 

  

ه بهشت کنند کاند مثل ابی هاشم و قاضی عبد الجبار و امثال این دو که گمان میاز معتزلهو مخالف در مسئله قلیلی  

 .شوندو جهنم روز قیامت خلق می

  

    

 مسئله خلود

  

اما بحث خلود و جاودانگی اهل نار که از مسلمات دین و مذهب است و آیات و روایات بسیار به صراحت بیان گر  

 .م برای اهل خلود، و کفار و مشرکین و مستحقین آن بر وجه عذاب می باشداین است که: خلود در جهن

  

ی ابن عربی را پذیرفته )چنانکه در بسیاری از مقامات چنین است( و اما متأسفانه صاحب اسفار در اینجا هم عقیده 

عذیب نموده و قائل در باب کیفیت خلود اهل النار فی النار، انکار خلود بر وجه ت 25فصل  306/1در اسفار جلد

شده به انقطاع العذاب للمخلدین فی النار و هم یتلذذون بما هم فیه من نار و زمهریر و ما فیها من لدغ الحیات و 

 .ذالک تقتضی طبایعهم الن النور و بالظالل الجنة العقارب کما یلتذ اهل
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المکیه علی انقطاع العذاب للمخلدین فی النار گوید: مما استدل به صاحب الفتوحات  382/1مالصدرا در اسفار جلد 

 ...قوله تعالی... واالولی فی االستدالل علی هذا المطلب

لود در گوید: خکند و میاستدالل ابن عربی را در این مسئله تضعیف کرده و خودش دلیل دیگری بر این امر اقامه می

 .شد دخواه تنعیم به مبدل آنها تعذیب االمر عاقبة آتش هست و لکن

 .و در این امر هم مخالفت با مسلمات کتاب و سنت و اجماع مسلمین نموده است

  

   

 :فرمودند 86ی نساء آیه خداوند متعال در سوره

 ((کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب)) 

  

   
 :فرمودند 55-50 زخرف آیه و در سوره 

لدون، ال يفتر عنهم و هم فیه مبلسون، و ما ظلمناهم و لكن و کانوا هم الظالمین، إن المجرمین فی عذاب جهنم خا)) 

 ((و نادوا يا مالك لیقض علینا ربك قال إنكم ما کثون

   

  

 :فرمودند 81و  01ی غافر آیه و در سوره

  

 لبیناتبا رسلكم تأتیكم تك اولم قالوا العذاب من يوماً عنا يخفف ربكم ادعوا جهنم لخزنة و قال الذين فی النار))

 ((ضالل فی أال الكافرين دعاء ما فادعواو قالوا بلی قالوا

  

 (25کند.)قطعیه بر این مطلب داللت می و همچنین روایات متواتره

  

  

، طبع قم، 325رحمه اهلل فرمودند: أجمع المسلمون علی أن عذاب الکافر مؤبد ال ینقطع. )شرح التجرید:  حلی و عالمه

خلود الکفار فی  کذا و المسلمون، علیه أجمعت مما الجنة ی مجلسی فرمودند: اعلم أن خلود أهلوی( و عالمهمصطف

 (.381/5النار و دوام تعذیبهم. )بحاراألنوار 
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 فی لدونمخ الحجة و عالمه سید شبر فرمودند: اعلم أنه ال خالف بین کافه المسلمین فی أن الکفار الذین تمت علیهم 

ن اه، بل هو ضروری الدیالهد األئمةو النبی عن الروایات به تواترت و االیات بذلک تظافرت قد و العذاب، فی و النار

 (.155/2ال خالف فیه بین أحد من المسلمین)حق الیقین 

  

گوید: مالصدرا در این بحث جمع اصول قرآنی و ادله برهانی و منظر و جای بسی تعجب است که نویسنده مقاله می 

 .رفانی نمودع

  

إنی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و )فإن کان هذا الذی ذکره هو العرفان، فیا قوم! إنی لست من العارفین،  

  ن(ألرض حنیفاً و ما أنا من المشرکیا

  

   

 :حاصل مطلب اين که

ايد تاب اسفار باگر بخواهیم مخالفت واضح و روشن مبانی آخوند مالصدرا را بیان کنیم مجلداتی بیشتر از ک 

بريم بنويسیم و ما به بعضی از مواردی که نويسنده ذکر کرده اشاره نموديم. و لذا در همین جا مطلب را به پايان می

مان که تمسك به ثقلین )قرآن و عترت( ی دينیکنیم که ما به قرآن و عترت جفا کرديم و به وظیفهو اعتراف می

 .خواهیم از تقصیر ما بگذردل میباشد عمل ننموديم و از خداوند متعا

  

   

 :کنمو در خاتمه این چند حدیث را به طالب جوان و برادران دینی خودم هدیه می

  

 ((قال ما کل فی فتصدقه الحجة اياك ان تنصب رجاالً دون: ))فرمودند( السالم علیه) امام صادق 

  

 .ای که هر چه می گوید او را تصدیق کنی وم به گونهیعنی: بپرهیز از اینکه کسی را پیشوای خود قرار دهی جز معص

  

  

 ((.من دان اهلل بغیر سماع عن صادق ألزمه اهلل التیه إلی يوم القیامه)) :فرمودند ( السالم علیه) و امام باقر

  

 ((شرقا و غربا فال تجدان علماً صحیحاً إال شیئاً خرج من عندنا أهل البیت)) :و فرمودند
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 ((من طلب الهدی فی غیرهم فقد کذبنی)) :و فرمودند

  

 ((إن اهلل تبارك و تعالی لم يدع شیئاً يحتاج الیه االمة اال انزله فی کتابه و بینه لرسوله)) :و فرمودند

  

 ((يا کمیل ال تاخذ اال عنا تكن منا)) :فرمودند ( السالم علیه) و امیرالمؤمنین 

  

ع ، عصمنا اهلل و ایّاکم من اتباالطّاهرین الطیّبین آله و محمد علی والسّالم ةالصّال والحمدهلل محقق الحق بکلماته، و  

 .آمین آمین اهلل رسول ذریة و العصمة الهوی، و جعلنا و ایّاکم ممّن أناخ المطیّه بأبواب أهل بیت

  

   

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

 :پی نوشت ها

  

 :شبستری گويد -5 

  

 پرستی استبدانستی که دين در بت           ت چیستمسلمان گر بدانستی که بـــ

  

 :و گويد

  

 نیـكبختی از روا نبود چـرا                           روا باشد )أنا الحق( از درختی 

   

 :و مولوی گويد

  

 ما هستی مطلقی وجود تو        ما عدمهايیم و هستی ها نما 

 :و گويد  

  

 ا موسئی در جنگ شدب موسئی                چون که بی رنگی اسیر رنگ شد 

 آشـتی دارنـد فرعـون و موســـی              چون که اين رنگ از میان برداشتی 

 :و گويد  

  

 شد نهان و برد دل                  هر لحظه به شكلی بت عیّار درآمد 

 شد جوان و پیر گه                     هر دم به لباس دگر آن يار بر آمد 
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 .پس همه واجب اند و اگر مقصود وجوب بالغیر است نه بالذات، اينكه سرگرمی نمی شود بلكه واقعیت است  -5

 چاپ بیدار 266چاپ عقیقی، شر  قیصری بر فصوص الحكم: 555/5فصوص الحكم ابن عربی    -2

 229/5فتوحات ابن عربی  -2

 قمری 5259 و یشمس 5200 سال. انصاريان طبع  026 – 022/5حديقة الشیعه -2

 سمنانی حائری عالمه  222/5حكمت بوعلی سینا  -6

 ، عالمه جعفری02مبدأ اعلی:   -0

 05مبدأ اعلی :  -3

 02همان :   -9

 555و  543همان :   -54

 32همان :  -55

فالكل  .و ابن عربی می گويد: فاياك أن تتقیّد بعقد مخصوص و تكفر بما سواه فیفوتك خیر کثیر بل يفوتك العلم باالمر علی ما هو علیه ..

 ... مصیب و کل مصیب مأجور

  اياك و اياك که در مورد خداوند عقیده ی خاصی پیدا کنید چون او محدود نمی شود و هرکس هر

 .(، طبع قم، انتشارات بیدار565شر  قیصری بر فصوص الحكم، فص هوديه: ).عقیده ای پیدا کند درست است

 05مبدأ اعلی:   -55

 ... و 3و  5د، باب اثبات الحشر و کیفیته،حديث بحاراالنوار،کتاب العدل والمعا  -52

 .،طبع بیروت522/9اسفار -52

نويسد: و ممّا يؤيد ما ذکرناه من بطالن تعلّق النفوس بعد الموت بجرم فلكی أو عنصری. و ينوّر ما قرّرناه من أنّ الصور مالصدرا می -52

عت فی جرم فلكی أو غیر فلكی، بل هی صوره موجوده للنفس فی األخرويّه التی بها نعیم السعداء و جحیم األشقیاء لیست هی التی انطب

صقع آخر مرتبه بأعمال و أفعال حدث عنها فی دار الدنیا، و أثمرت فی ذاتها أخالقا و ملكات سستتبعه لتلك الصور المعلّقه هو ما قاله 

 [22-22/9االسفار] .قدوه المكاشفین محیی الدين العربی

ارقت هذا البدن فإن کانت خیّره فال محاله لها سعاده غیر حقیقیّه من جنس ما کانت توهّمته و تحیّلته، و بلغت الیه همته گويد : ...فانها إذا فو می

یجاً هو سمعت من أهل الشرايع من الحور و القصور والسدر المخضود والطلح المنضود والظل الممدود واألشجار واألنهار و سائر ما يكون لذيذاً ب

االسفار ].مّا ال إشكال فی إثباته عندنا الن الصور االخروية المحسوسة حصولها غیر مفتقر إلی موضوع و مادّه کما أشرنا إلیهعنده، وهذا م

523/9] 

 و می نويسد: اعلم أنّ لكل نفس من نفوس السعداء فی عالم االخره مملكه عظیمه الفسحه و عالماً أعظم و أوسع مما فی السماوات واالرضین،

ست خارجة عن ذاته بل جمیع مملكته و ممالیكه و خدمه .... کلها قائمة به، و هو حافظها و منشئها بإذن اهلل تعالی و قوّته، و وجود و هی لی

 [506/9االسفار ].االخرويه وإن کانت تشبه الصور التی يراها اإلنسان فی المنام أو فی بعض المراية لكن يفارقها بالذات والحقیقه االشیاء

نويسد: ای البدن البرزخی واالخروی هذا البدن الدنیوی لكن ال يوصف الدنیويّة اش بر اسفار در توضیح مرادش میبزواری در تعلیقهمحقق س

 [566/9االسفار]...والطبیعیّة و إنما کانت هو هو بعینه، لما مضی و سیأتی أنّ شیئیة الشیء بصورته أی الصوره البدنیه ال بمادته و بصورته
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-502، 566-562،  526،  522، 523،  29،  20،  25-25،و 55-55/9روشن شدن هرچه بیشتر مطلب مالحظه شود کتاب اسفار:و برای 

506  ،503. 

 ، از اعتقادات شیخ صدوق رحمة اهلل542   544/3بحاراالنوار  -56

 542/3بحاراالنوار -50

 522آل عمران /  -53

 59حديد /   -59

 94شعرا /   -54

 52بقره /   -55

                                                      955شعرا /   -55

 50آل عمران /  -52

 -25\، از توحید و امالی و عیون6ج 559/3بحاراالنوار -52

 ، از صفات شیعه شیخ صدوق 536ج596/3بحاراالنوار  - -52

 530ج 590/3بحاراالنوار -56

 : از امام باقرعلیه السالم که فرمودنداز جمله ی آنها روايت شیخ صدوق رحمه اهلل است به اسنادش  -559ج506/3بحاراالنوار  -50

ا، وال وإنّ أهل النّار يتعاوون فیها کما يتعاوی الكالب والذئاب ممّا يلقون من ألیم العذاب، فما ظنّك ـ يا عمروـ بقوم ال يقضی علیهم فیموت))

سئین فیها نادمین، مغضوب علیهم، فال يرحمون يخفّف عنهم من عذابها، عطاش فیها، جیاع، کلیلة أبصارهم، صمّ بكم عمی، مسودّه وجوههم، خا

 3/535بحاراالنوار ] ر((من العذاب، وال يخفّف عنهم، و فی النار يسجرون، و من الحمیم يشربون، و من الزقوم يأکلون...هذه حال من دخل النا

تطول مدّته و يدوم مقامه و ال يخفّف عن أهله(( و و هو بالءٌ )): فرمودند که شد نقل ( السالم علیه) و در عای کمیل از امیرالمؤمنین[ 2حديث 

 .روايات ديگر
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 ماهیـت تصوف

 «مهـــدی عمادی»

 
   

  

  

دانند و اگر ناچار شوند قبول کنند که جای دارد از گویندگان و نویسندگان که تصوف و عرفان را یک جایی می

( یا تصوف مختلط و اصیل تقسیم بندی 1ا به تصوف سنی و شیعه)شود آن رخالصه نااسالمی هم در تصوف دیده می

 (3کشند)گیرند بحث تصوف منفی و مثبت را پیش می( یا در چنین تنگنایی که قرار می2نمایند)می

   

خورد ـ که در تصوف به چشم می« والیت با امامت»سؤال کنیم با این اختالفات شدید اعتقادی آنهم در اصل اصیل 

ای تصوف نه تنها ریشه »باشند ـ به چه لحاظی باید بدون ارائه مدرکی مدعی شوند که عرفا از آن مبرا میعرفان و 

در عرفان و »( در صورتی که همین نویسنده بر این عقیده است: 0؟)«ای از اسالم ناب استاسالمی دارد بلکه جلو

 (8«.)ل برخوردار نبودهایی به وجود آمد که از اصالت اسالمی کامتصوف اسالمی جریان

  

  

 ترین و قدرتمندترینتصوف همان عرفان اسالمی است و معنایش این است که تصوف اصیل»نویسد : دیگری می

(در حالی که همین نویسنده عقیده دارد: 6«)دهدجریان آن موج خروشانی است که وحی اسالمی را تشکیل می

کند که نوشته است، تصوف همان عرفان  گویا فراموش می (و جای دیگر 5«)تصوف مستقل از مذهب خاصی است»

( و آن وقت برخالف آرای محققین از متصوفه 5«)آید. تصوف نوعی عرفان به حساب می»نویسد:باشد میاسالمی می

منشعب  ی طریقت های تصوف از پیامبرهمه »نویسد: که عقیده دارند تصوف در قرن سوم در اسالم پیدا شده است می

کنار گذاشتن است زیرا اگر بگوییم علی « علی» نوعی باشد هم صحیح چه اگر ادعا این نداریم کاری ( 1«)اند شده

ی اند. ولرسول خدا و قرآن فرموده یعنی بشود عمل دادند دستور یا کردند عمل چنین امیرالمؤمنین )علیه السالم( 

های دیگری هم خویش را به رسول خدا  د زیرا فرقهآنگونه بنویسیم یا بگوییم ممکن است اطالق به غیر هم بشو

 .اند نمایند که از علی مرتضی راه جدا کردهمنتسب می
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 تصوف از یک طرف»نویسد: است می« تیتوس بورکهارت»که دراصل همان « ابراهیم عزالدین»یا شخصی به نام  

بین صوفیان نخستین و رهبانان »این عقیده است ( درصورتی که همو بر 11«)شودروح اسالم و یا اقلب اسالم می

اند که صوفیان اولیه، همان وضع کنندگان آداب و رسوم، احکام فروعی در ( تلویحاًپذیرفته11«)مسیحی ارتباط بوده

اند در این صورت آنچه تصوف داشته و دارد، اسالمی ناب نیست. تصوف مستفیض از رهبانان مسیحی نیز بوده 

های اساسی متشکله سلوک روحانی تصوف پاره »اش به این اعتراف نموده: ه در جایی از رساله چنانچه نامبرد

یعنی تمامی آنچه تصوف دارد از قرآن  «(12)ضرورتاً و به طور مستمر از قرآن و از تعالیم پیامبر نشأت گرفته است

امبر داشت امّا از آنجا که هیچ معرفت ی آیین تصوف منشأ در پیجوهره»نویسد: یا می .و تعالیم رسول اکرم نیست

ای داشته باطنی بدون نوعی الهام امکان پذیر نیست، لذا این آیین مدام از سوی شیوخ تصوف تجلیات بدیع و تازه 

 (13شناسد.)می« حکم ثانوی»این تأثیرگذاری شیوخ صوفیه بر تصوف را « است

  

یی، اند که به دلیل ماهیت استثناای وجود داشته برجسته صوفیان »نویسد: همو در شناسایی صوفیان برجسته می

 در کردند می شرعی وظائف ترک معنا در( 10«)جستندحالت سلوکشان در مراسم عبادی معمولی اسالم شرکت نمی 

کند، مو به مو تمامی دستورات الهی اعم از معمولی و غیر معمولی را انجام دهد. ه ادعای صوفی حکم مییک صورت

گوییم، معمولی هم داشته باشد که ندارد زیرا بر فرض پذیرفتن این برداشت می ته اگر بپذیریم اسالم مراسم عبادیالب

فوق  نمایاند ولی نسبت به جایگاه خود کهمولی میمع خود مافوق به نسبت کنید مراسمی که شما معمولی تلقی می

ی آیا حق داریم این سؤال را طرح کنیم؟ مگر سحابه  آید. عالوهمراسم عبادی دیگری است معمولی به حساب نمی

اند چنین ی شئون داشته دانند، با آن همه برجستگی که در همهبزرگوار که صوفیه به غلط آنها را از صوفیان اولیه می

 !اند؟بوده 

   

سته، عمل سنده برجبینیم به ثبت تاریخ رسیده است که تا آخرین لحظات عمر، بر خالف صوفیان به قول نوییا می

های روحانی طرق اصلی پایه »اند. آیا اینها آن اند یعنی دستورات را اعم از معمولی و غیر معمولی انجام دادهکرده

که شما آن را دلیل شرعی انجام ندادن   (18)گرفتتصوف که در بعضی موارد جای عبادت معمولی اسالمی را می

دانستند. ودند؟ یا اینکه شناخته داشتند ولی چنین عملکردی را بر خالف وظیفه مینشناخته ب اید،مراسم معمولی دانسته

دادند و حاضر نبودند به خیال و وهمی که صوفیه به آن و خیال و وهم بشری خود را بر دستور پیامبر ترجیح نمی

 مبتال هستند در مقابل وظایف دینی خود عمل نمایند؟
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ی آن )تصوف( تفسیر رمز و رازی از قرآن آیین و آموزه»شود: نویسنده مدعی می یا آنجا که ابراهیم عزالدین همین 

صوفیان نخستین خود را به زبانی که »نویسند: نمایند میاعتبار می( چرا پس با این کالم آن را بی16«)باشد.می

ه سؤال کنیم: چطور با چنین این دو رای نامبرد ( و اگر با مالحظه15«)اندنزدیک به زبان قرآنی است تفسیر کرده 

گوییم ایم. ما میاند آیین و آموزه رمزدار از قرآن داشته باشند؟ گناهی که مرتکب نشده توانند یا توانسته دوری می

شود و اختصاص دارد که ذوب در قرآن شده باشند نه افرادی که ی رمزدار از قرآن داشتن به کسانی مربوط میآموزه

 .ن هستندنزدیک به زبان قرآ

  

 خواندم به سهاو را می« درآمدی بر آیین تصوف»ابراهیم عزالدین مأنوس بودم و کتاب  در ساعاتی که با نوشته

 .موضوع بسیار مهّم برخورد کردم که هر سه از اهمیت خاصی برخوردار است

   

چ گونه است که درون تصوف هیگفتنی »نویسد: ای وجود نداشته است زیرا میاینکه درتصوف اصیل آیین فرقه  :اول

فهوم هایی را به م نمود و فرقهگرایی وجود نداشت گویا اینکه گاه به گاه کجروی هایی چهره میگرایی یا فرقهگروه

« داری فرقه»( در این صورت به نظر این صوفی سرشناس تاریخ معاصر 15«)آوردبسیار جزئی آن به وجود می

 .نوعی کجروی صوفیانه است

    

فرق بین  تمایز و»نویسد: اشاره به تفاوت بین عرفان و تصوف داشته آن را از خصوصیتهای تصوف دانسته می : دوم

 به بردن پی با محققانی اگر صورت این در ( 11«)رفت.تصوف و عرفان مذهبی از مسائل خود این آیین به شمار می

 سزاوار که اند نشده مرتکب نابخشودنی گناهی نندک تعقیب را «عرفان و تصوف بین فرق» موضوع تصوف حالت این

 (21.)باشند پرخاش و تندی

  

   

را پسوند تصوف قرار دادن و با توجیهاتی آن را عین تصوف شناساندن از جمله اقدامات امثال « عرفان»اینکه  :سوم

نویسد: ف هستند. او میاست که متمایل به بسط و ترویج و همه جایی شدن تصو« در آمدی بر آیین تصوف»نویسنده 

ی اسالمی ی مذهبگزینیم تا تصوف را از جنبه سادهرا برای تعیین و تشخیص آن بر می« عرفانی»ما در اینجا صفت »

  (.21«)متمایز و مشخص سازیم
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 ددیگری که با کوشش فراوان سعی داشته است به هر کیفیتی شده تاریخ قدمت تصوف را به بلندای عمر اسالم برسان 

و کوشیده اصالت آن را اسالمی محض بداند، جمعی از صحابه کبار را نخستین صوفیان بشناساند، بدون ارائه مدرکی 

دلیلی محققانه نوشته است تصوف در افعال و احوال پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( ،آیات و اخبار  یا اقامه

معنویت و باطن دین رد تاریخ اسالم به نام و عنوان تصوف و » و مدعی هستند که (22)معصومین ظهور یافته است

( این بافته شده است 23«)عرفان رایج شده و سالک و عالم باهلل را در تاریخ اسالم به نام صوفی و عارف خوانده اند

 و سیر تصوف در عالم اسالم به صورت سالسل فقر و تصوف ظاهر شده که در حقیقت مبیّن رشته»تا مدعی شوند: 

 (20« )باشدمی عرفانی طریق مشایخ  سلسله اجاره

  

  

ها فقط به لحاظ این است که امثال جناب سلطان ها یا گفتن مالحظه کنید همان طور که متذکر شدیم این نوشتن  

( و معنویت باطنی اسالم را به خود اختصاص دهند. 28«)حقیقت تشیع نزد ماست»حسین تابنده رضا علیشاه بگویند: 

ای ( گنابادی در اجازه 26شاید، بلکه به طور حتم به لحاظ همین دارایی معنوی بوده که شیخ محمد حسن بیچاره)

صراط  جز اتصال به فقیر به»شود: نویسد مدعی میاش عباسعلی کیوان قزوینی منصور علی می که برای شیخ فرقه

: نویسدمی گنابادی بیچاره علی نور نشد که شدمی فااکت هاوای کاش به همین( . 25« )المستقیم هدایت راهی نیست

 (25)«.اولیاست و انبیاء جمیع از اولی[  فرقه رئیس] زمان هر کامل»

    

شود انسان را به یاد ادعاهای سید علی محمد مالسلطان علی گنابادی هم دیده می ها که در والیت نامهاینگونه ادعا

گیرم به اینکه وحدانیت و نبوت حبیب خدا را شاهد می»نویسد: مد شاه قاجار میای به محاندازد، در نامه باب می 

یعنی  («21)شود مگر به مرآت چهارم که پرتوی از سه مرآت قبلی استاو و والیت خلفای رسول او ظاهر نمی

 .کندمی قلمداد چهارم مرآت را خود که محمد علی سید به مگر شودتوحید و نبوت و امامت ظاهر نمی

   

هر اسم شیخیه را مظ فتنه یا سید کاظم رشتی استاد سید علی محمد باب، استادش شیخ احمد احسائی برپا کننده

گوید ( می31( و باالخره به تقلید از قرآن)31کند)آسمانی حضرت محمد )احمد( و جلوه گاه آن نام مبارک معرفی می

نام دارد و سید علی محمد (33)در اصول اعتقادی شیخیه رکن رابع( که 32باشد)ی ظاهره بین امام و رعیت میاو قریه

 «صالح علیشاه»( این ادعا را با کالم شیخ محمد حسن گنابادی مدعی 30کند)معرفی می« باب معرفه اهلل» را باب خود

 .ما( مطابقت کنید قضاوت با خود ش38«)جز اتصال به فقیر به صراط المستقیم هدایت راهی نیست»گوید که می
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بگذریم این تصوف که معتقدند خالص و ناب و منشأ آن در اعمال و رفتار پیامبر اکرم است، باید ناب و دست نخورده 

بعضی  ممکن است»نویسد: باشد و به آداب و سنن خارجی آلوده نباشد. در صورتی که آقای سلطان حسین تابنده می

در این صورت  (36«)دینی یا فلسفی دیگر اقتباس شده باشد جزئیات یا اصطالحات یا آداب صوری از بعضی مذاهب

(زیرا بنابر اعتراف خودشان تصوف از 35«)تصوف همان عنوان مقام باطن و معنویت اسالم است» نباید مدعی شوند

 .جاهای دیگر هم ابرو کسب کرده است

  

اگر »د: گوییسی غیر مسلمان میخواهد تصوف را ترویج کند و صوفی بتراشد به جوانی انگلدیگری آنجا که می 

آرزوی داری مثل یک انسان واقعی زندگی کنی و دیگران را نیز به عشق راهبر شوی اول باید در عشق بمیری؛ به 

گوید: سپس او اندک ( جوان انگلیسی می35«)بمیر پیش از آن که بمیری»همین خاطر است که در اسالم گفته شده: 

 (31کرد)وفی که پیروان عرفان اسالمی بودند آشنا میاندک با هوشمندی مرا با راه ص

  

   

وید: گخواهد او را به قول خودش وارد عرفان اسالمی کند میخالصه این معلم عرفان اسالمی به جوان انگلیسی که می

نوشیم و حاال وقت ناهار است، تو هم وقت داری اندکی استراحت کن، کمی راکی )نوعی مشروب الکلی قوی( می»

 ،«دانم چه هستخیر حتی نمی»دهد: پاسخ می« ای؟بعد شاید چرتی در ساحل بزنیم. تا به حال راکی نوشیده 

چشمانش برق زد و رقص کوتاهی روی فرش کرد، با بازوان گشاده و دستها و انگشت های در حال حرکت چون »

شاید من تو هم با هم برقصیم، اما تو  رقصندرقاصه های هندی معابد چند بار چرخ زد. گفت: اینجا فقط مردها می

 لوی خندهکرد جزیادی انگلیسی هستی و چه بسا فکرهای بد بکنی! از خنده به ریسه افتاد، بعد درحالی که سعی می

خود را بگیرد، مرا در آغوش گرفت. گفت: نگران نباش، خیلی چیزها باید یاد بگیری، و رقص هم برایت خوب 

ی بزرگی ( و خالصه طالب عرفان اسالمی با احتیاط جرعه01خواست)« راکی»یک بطر ( سپس با فریاد 01«)است

وحشتناک بود! گلویم را سوزاند،گردنم به ارتعاش در آمد و زبان در دهانم کرخت شد. سعی »گوید: نوشد میمی

ه. بنوش، این دفعه الجرع کردم تبسم کنم امّا فکّم چنان قفل شده بود که انگار از مطب دندانپزشک آمده ام، امر کرد:

بگذارید کار نوشتن که به اینجا رسید با نقل دو مطلب جالبِ توجه از  (02« )این دیگر چه جور تعلیم معنویاتی؟

 .این بخش را به اتمام ببریم« سها»فاضل و محقق نادر الوجود معاصر جناب منوچهر صدوقی معروف به 
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ه است و بودوفیه نیز همانند سائر آدمیان به دور از انواع نقائص نمی تصوف نیز همچون سائر تأسیسات و ص»اول:  

 (03«)بوده اندنمی 

  

میان  بوده است به از قدیم االیام و بعضاً برخی از خواص نیز که البد کار آنان از سر توسع و بل که تجوز می»دوم:  

ورت خطا یافته است و بدان انجامیده است که اند و این خلط به اعصار اخیر صدو عنوان عرفان و تصوف خلط کرده

ن ی آن دو تفاوت از زمیبه حالی که به مقام تدقیق به میانه« »عامه ناس آن ـ عرفان و تصوف ـ از مترادفات انگارند

  (.00«)تا آسمان است

  

وق موضوع دلنشین ف خواهند به حقیقتی مهمّ دست یابند ادامهکسانی که با تصوف آشنایند و می ای کاش همه و همه 

عرفان من حیث هو عرفان هیچ صدقی بر تصوف من حیث هو »گذراندند و علت نظریه را در همین رساله از نظر می

 .دانستند( را می08«)داردتصوف نمی

  

ع تبااسم صوفی بعد از پیامبر و صحابه و تابعین و ا»امام کمال الدین ابی الفضل جعفربن ثعلب مصری هم معتقد است: 

 (06«)تابعین حادث شده است.
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 اعتــراف ها و نظـرها

  

 امام خمینی : 

 گوید: پیغمبـر از دنیا رفـت و جانشینی برای خود معین نکرد.ابن عربی می 

 و هذا من اقبح القبایح.فرماید: و امام خمینی در جوابابن عربی می

 متن جواب امام خمینی به ابن عربی: 

خالفت ظاهری و منصب الـهی ]یعنی جانشیـنی رسول اهلل و زمامداری امت که از منـاصب الـهی است[ امـری  

اسـت کـه بـر مـردم پـوشیـده و مخفی است و این باید با نـص و تعییـن آن از جانـب وحـی اظـهار شود زیرا امر 

اهلل)صلی اهلل علیه و آله و سلم( و تضییع این امر خطیر موجب تشتت امر  خالفت از اعظم فرائض است بـرای رسـول

و این از قبیح ترین قبائح است که هیچکس  شودخالفت و مختل شدن اساس نبوت و اضمحالل آثار شریعت می

           (1)به پیغمبر مکرّم و رسول معظم.حاضر نیست چنین کاری را به انسانهای معمولی نسبت بدهد چه رسد 

  

 مدظلّه العالیحضرت آیت اهلل العظمی سید صادق شیرازی   محضر مبارک مرجع عالیقدر

 عرفا و فالسفه کتب متون رساند با توجه به اینکه باابالغ سالم و تحیات وافره به عرض مبارک می  س(

 ریباشد بطودارای اشکاالت زیاد و فاحشی می امالصدر اسفار و عربی  الدینمحی فتوحات و الحکم فصوص مانند

کند از قبیل مسئله توحید، معاد، امامت، عذاب و ... که امام خمینی)قدس که بعضاً با ضروریات دین تباین کلی پیدا می

 وصاًمخص مردم به مختلف طرق از عقاید همین نـیز فعالً و است کرده وارد کتابها این به اساسی اشکاالت هـم سره( 

 از آنها نجات و مردم آگاهی برای است خواهشمند شودمی تزریق دانشگاهی و حوزوی مبتدیان و جوان نسل به

عتقادی که از بدترین نوع انحراف است نظر مبارک خود در مورد تعلیم و تعلم فلسفه و عرفان های ا انحرافات

 یید.اصطالحی و رایج را بصورت واضح و شفاف مرقوم فرما
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خداوند انشاءاهلل تحت توجهات حضرت ولی عصرارواحنا فداه طول عمر با عزت مقرون به صحت و عافیت کامل  

 به حضرتعالی عنایت بفرماید.

 سالم علیکم ، تعالی بسمه   

ز های دینی را اج( قرآن مجید، رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السالم( دستور اکید بر گرفتن دانش 

قرآن، رسول و اهل بیت نموده و نهی شدید از گرفتن آن از غیر این سه منبع فرمودند و گرفتن از غیر آنان مساوی 

با انکار آنان است، لذا بر مؤمنین واجب است که اول دانش های دینی خود مخصوصاً اصول دین را با گرفتن از 

وار محکم و است «اصول کافی»شیخ صدوق و  «خبارمعانی اال»و نیز  «توحید»و  «توحید مفضّل»کتابهایی مانند 

نموده و سپس برای واقف شدن بر اشتباهات متون فلسفی و مانند آن به مطالعه آن بپردازند که آنگاه در اثر پشتوانه 

 توانند اشتباهات را واقف گردند و حتی رد نمایند.حدیثی اصول دین به خوبی می

  

 پروفسور عبدالجواد فالطوری :  

 ی صدرالمتألهین بر آن بوده است اآلن فرو ریخته است.هایی که اساس فلسفهپایه 

 أییدت فیلسوفان  اقـوال بـه ی خـجالـت نیست که ما بیاییم استـحکام آیات قرآن را با اسـتناد آیـا اصالً مایه

 (2!)کنیم؟

 

 عالمه محمد تقی جعفری :

 و هبـود مخالف یجاده دو تقریباً اء و سفراء حقیقی مبدأ اعلی مکتب وحدت)وجود و وحدت( موجود، با روش انبی 

 صـوری و مادی موجـودات این سنخ ماوراء واحد، خدای بر دائماً به همدیگر مربوط نیستند، زیـرا انبیاء همگی و 

 (3. )اندکرده بیان مخلوق از غیر را خالق و تشخیص عابد از غیر را معبود و کردند  دعوت و تبلیغ
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 عالمه محقق آیت اهلل حاج سید جعفر سیدان: 

یکی از موارد در مسئله معاد این است که آخوند مالصدرا در اسفار اصرار دارد بر اینکه عذاب برای خالدین در 

گردد، و چون مبانی و افکار ساخته و پرداخته ایشان و امثال ایشان در نفوسشان رسوخ کرده جهنم عذب و گوارا می

 و نجر و عذاب مسئله با این که  اند،اند و بر اثر شـبهاتی به مطـالبی انس گرفتهبرای خود مبنایی اخذ کرده  و

برای خـالدین در نار )معاندین با حضرت حق( از قطعیات قرآن و حدیث  گوناگون هایشکنجه و شدید گرفتاری

برند های گرفتاری در دوزخ نه تنها رنج نمیوسیله اند که خالدين در جهنم از آتش و ديگرگفته است. با این حال

 برند.بلكه بسیار خوش و خشنود و در لذت کامل بسر می

 کند:مالصدرا در ادلّه خود به عنوان تأیید مطلب، از ابن عربی نقل می   

 لجنه بالظالل و النور و)فهم یتلذذون بما هم فیه من نار و زمهریر و ما فیها من لدغ الحیات و العقارب کما یلتذ أهل ا 

 لثم الحسان من الحور(

 

 عرفان چیست و عارف کیست؟

 

 حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی :

عرفان شناخت خداوند است و عرفان واقعی آن است که انبیاء و ائمه)علیهم السالم( پرچمدار آن بودند و مردم را به 

ابل آنها ]انبیاء و ائمه)علیهم السالم([ مکتبی بنا سوی آن هدایت می کردند و اما مدعیان عرفان که در مق

 .شود مبارزه آنها با باید و هستند باطل پیروان (0اند)نهاده
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 حضرت آیت اهلل العظمی بهجت: 

 نمایاند و بهمهم عمل به وظایف شرعیه است ، عمل به دستورات آسمانی عرفان واقعی را بر انسان می 

ا اَعبُدُ ربّا لَم اَرَه، عرفان حقیقی از التزام کامل به تمامی دستورات شرع مقدس که اهم گوید: مرسد که میجایی می 

گردد و منحصر به شخص مخصوصی نیست، بلکه برای دستورات آن ترک معصیت در اعتقاد و عمل است، حاصل می

                (8ه مراتب.)باشد و این التزام به عقیده و عمل باید در همه باشد تا نتیجه دهد آن هم بهمه می

 183 مکاتبات، و مناظرات        

   

 اصفهانی ابوالحسن سید  تحریم فلسفه و عرفان از جانب آیت اهلل العظمی

 بیرون نجف از  دادمی عرفان و فلسفه درس راکه مسقطی حسن سیّد مرحوم سیّد ابوالحسن اصفهانی،  

 د.و تدریس فلسفه و عرفان را تحریم کر کرد 

 نویسد:ای به نام صراط مستقیم چنین میآقای عربشاهی در کتاب نقدی قویم بر کج راهه 

صراط مستقیم(( برخورد کردم و با خواندن آن بسیار متأثر گشتم زیرا جمعی از شاگردان ایشان ))اخیراً به کتاب  

ر، فاقد آن دیدم همان گونه که از نمودند و در عمل و نوشتا]سید محمد حسین طهرانی[ را که تظاهر به اخالق می

االسالم طهرانی( در کتاب روح مجرد نسبت به بعضی از بزرگان مانند آیت اهلل العظمی سیّد ابوالحسن  حجةخود ایشان )

 اصفهانی جسارت شده است.

 نویسد:روح مجرّد نسبت به سیّد حسن مسقطی می 112ی  در صفحه 

داد و السالم( در نجف می نشست و طلّاب را درس حکمت و عرفان می وی در صحن مطهر امیر المؤمنین)علیه  

چنان شور و هیجانی برپا نموده بود که با دروس متین و استوار خود، روح توحید و خلوص و طهارت را در طلّاب 

 داد.دمید و آنان را از دنیا اعراض داده و به سوی عقبی و عالم حق سوق میمی
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 ی  سید ابوالحسن اصفهانی به ايشان رساندند که اگر او به دروس خود ادامه دهد حوزهاطرافیان مرحوم آيت اهلل

ساند. ری طلّاب را به عالم ربوبی حق، و به حق عبوديت خود می نمايد و همهی توحیدی میعلمیّه را منقلب به حوزه

 (6) م امر کرد تا به مسقط برود ...لهذا او تدريس علم حكمت و عرفان را در نجف تحريم کرد و به آقا سید حسن ه

ی نجف که دهر مانند آن را کم دیده و در  ی علمیّه ]آری مرحوم سید، مرجع علی االطالق شیعه و زعیم حوزه

ی درس  دانست از ادامهتوسالت و تعبدات کم نظیر بود به خاطر ترویج تصوف و عقایدی که آن را مغایر با اسالم می

 ی نجف صادر کرد. ی علمیّه ی نموده و دستور خروج وی را از حوزهوی )مسقطی(، جلوگیر

ی نجف را نستجیر باهلل از توحیدی شدن بازداشته و به سوی ی علمیّه شود که حوزهاما متأسفانه این گونه تفسیر می

آن کتاب  اخیراً کتابی در احواالت و کماالت عرفانی سید حسن مسقطی نوشته شده و در دنیا سوق داده است.

 رسد.ی اهل سنت( می تصريح شده که سلسله طريقتی ايشان به معروف کرخی )از مشاهیر صوفیه

پسر  البته ناگفته نماند بنده جهت اطمینان از این نکته نزد پسر سید هاشم حدّاد حضور یافتم و طیّ صحبتی با ایشان،  

گو باشد که چرا سید حسن مسقطی را از نجف  سید هاشم چنین گفت: سید ابوالحسن بايد در روز قیامت پاسخ

 اخراج کرد؟

مرحوم سید ابوالحسن مورد عنایت خاصّ امام زمان)عج( بود و مکرر خدمت حضرت مشرف شده بود که در میان   

 شود.معاصرین کمتر کسی به مانندش یافت می

در احواالت مرحوم سید مراجعه  1برای اطالع بیشتر به کتب سراج المعانی، زندگی جاویدان و گلشن ابرار جلد 

 بفرمایید.[

 2ای به نام صراط مستقیم، صفحه نقدی قویم بر کج راهه 
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 محی الدین و عصمت عمر

 آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی )ره(: 

ه االبرار[ ابوبکر و عمر و عثمـان و علی)علیه السالم ( و حسن)علی ةمحی الدین در همین کتاب ]مسامر 

 دو هر  باطنی و ظاهری خالفت دارای که دانسته اقطابی  از را متوکل و عبدالعزیزبنعمر و یزیدبنمعاویه السالم(و 

کند که عمر معصوم بوده یم تصريح نیز و است  ها از شیعهی گمراهی ريشه گویدمی کتاب  همان در و اندبوده

 است.

 

 ابن عربی و عصمت عمر :

داند؛ در فتوحات ای از تقوا قائل شده است و آن را منشأ عصمت وی میمربن خطاب مقام ویژهابن عربی برای ع 

 :ةالقوّ من اهلل أعطاه ما یذکر( حین) الخطاب بن عمر فی( سلم و آله و علیه اهلل صلی)قال لهذا گوید:می

ان المعصوم و قد علمنا ان الشّیط ةدیا عمر ما لقیک الشیطان فی فجّ االّ سلک فجّاً غیر فجّک فدلّ علی عصمته بشها 

ما یسلک قط بنا االّ الی الباطل و هو غیر فجّ عمر بن الخطاب فما کان عمر یسلک االّ الی فجاج الحق بالنص فکان 

 الئم فی جمیع مسالکه. لومة ممن ال تأخذه فی اهلل

که خدا به عمربن خطاب داده است به  ... به همین جهت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( هنگامی که نیرویی را 

کند مگر این که راه دیگری غیر از راه تو را یاد آورد درباره او فرمود: ای عمر! شیطان تو را در راهی مالقات نمی

پیماید. این حدیث داللت دارد که به شهادت معصوم )پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم (( عمر معصوم است. زیرا می

برد مگر راه باطل و آن راه غیر از راه عمر است، پس عمر به داللت گاه ما را به راهی نمیم که شیطان هیچما میدانی

هایش در راه خدا، از سرزنش هیچ پیماید پس او از کسانی است که در تمام روشهای حق را میاین نص، راه

 (5هراسد.)ای نمیسرزنش کننده
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 سد؟ارزش کلمات عرفا تا به کجا می ر

 سید جالل آشتیانی: 

 و قیصری و کاشی  الدین جمال الدین و صـدرالدین قونوی و کلمات عُرفا ]عظمای از متصوفه اسالمی مثل محـی 

ی کرام ی انبیاء عظام وائمهطریقه به مبدء و معاد، دلپذیرتر ازمبانی کلمات حکماء و راجعه اسرار در[ کاشی عزالدین

 (5است.)

   

 ضائل ابی بكر چنین می گوید :ابن عربی در ف

و إن شاء من االبواب کلها فی ضمن الواحد الفرد کَابی بکر الصدیق دخل  الجنّة یدخل العبد فی عبادته من ایّ ابواب  

                                     (1.)واد  منها کلها فی یوم

شود از ی بهشت و اگر بخواهد وارد بهشت میشود از هر یک از درهایعنی عبد در عبادت خودش داخل بهشت می 

ی ی درهای آن در ضمن فرد واحد }یعنی در آنِ واحد{ مثل ابوبکر صدیق که داخل در بهشت شد از همههمه

 درهای بهشت در یک روز }مراد در آن واحد{

 قام اال عن ابی بکرگوید: ما سمعت عن احدٍ نبه علی هذا المابن عربی در جای دیگر در فضائل ابوبکر چنین می 

 (11.)الجنة الثمانیة الصدیق رضی اهلل عنه فی حین واحد من جمیع االبواب

 

  جالل الدین مولوی :

 آورد.مولوی فضائل اهل بیت)علیهم السالم( را به حساب ابوبکر و عمر و عثمان می 

 (را چنین تحریف می کند!11()نوح من تمسّک بها نجی و من تخلف عنها غرق( سفینة مثل اهل بیتی کمثل))حدیث:  

 زمن طـوفان به کـشــتیم همچو           بهر این فرمود پیغـمبـر که مـن

 (12)فتوح یابد زند اندر دست هرکه           ا و اصحابیم چون کشتی نوحم
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 آیت اهلل سید علی قاضی)ره( :

  (13.)ر فلسفه از دین خبری نیستد 

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

 پی نوشت ها:

 596 صفحه الحكم فصوص شر  بر تعلیقات  -5

 565کتاب فالطوری صفحه -5

 02مبدأ اعلی /  -2

ای از انحرافات اساسی آنها ای از اين فصلنامه وزين به پارهمانند محی الدين عربی و مولوی و منصور حالج و مالصدرا که در هر شماره -2

 شود.اشاره می

گری و صلح کلی و تحلیل حرام و تحريم حالل و اسقاط تكالیف و شاهد ز عدم التزام به دستورات شرع مقدس و اباحهاما عرفان واقعی ا -2

 گردد.بازی و حتی شراب خواری و عیاشی و ... حاصل نمی

 مضمون اين مطلب در کتاب عطش )شر  حال مرحوم قاضی( آمده است. -6

 ، باب الثالثون544، ص 5فتوحات، ج  -0

 02  مقدمه قیصری، فصوص الحكم، صفحه شر -3

 بیروت چاپ  592/0فتوحات  -9

 چاپ بیروت592/0و523/5فتوحات  -54

 .هر کس از آن تخلف کند غرق می شودمثل اهل بیت من مثل کشتی حضرت نو  است هر کس به آن تمسّك کند نجات پیدا می کند و  -55

 222مثنوی دفتر چهارم ص  -55

 22 صفحه لیمتعا عرفان کتاب  -52
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 با خوانندگان نور الصادق

  

 جعفری ی عالمه آثار نشر و تدوین ی مؤسسه تهدیدآمیز  اعتراض

 له ی آن مرحوممقا در( «علیه اهلل لعنة»به جمله ی )عمر 

ا بی تدوین و نشر آثار عالمه محمد تقی جعفری)قدس سرّه( طی یک تماس تلفنی آقای رضا میریان از مؤسسه  

لعنة اهلل  ی عمری نورالصّادق)علیه السالم( در اصفهان به شدت اعتراض خود را به جملهدفتر مرکزی فصلنامه

در عبارت علّامه جعفری نبوده و « لعنة اهلل علیه»ی ی مذکور ابراز داشت، ایشان اظهار داشت جملهدر مقاله علیه

عبارت علّامه جعفری است و هم خالف وحدت است و موجب اید و این، هم دست بردن در شما آن را اضافه نموده

شده که اهل سنّت از کردستان و جاهای دیگر با این مؤسسه تماس های زیادی حاصل نمایند و اعتراض کنند و از 

مندان زیادی دارند و شما با این کار لطمه به موقعیّت ایشان ی جعفری در میان اهل سنّت عالقهطرفی علّامه

 !اید!زده

ی نور الصّادق)علیه السالم ( خواستار اصالح و ی تهدیدآمیز به دفتر مرکزی فصلنامهآنگاه با فاکس کردن یک نامه  

دار شدن شخصیت علمی و فرهنگی اند که این عمل موجب خدشهاند و در پایان متذکر شدهتوضیح این اشتباه شده

ی عواقب ح مناسب از طرف آن فصلنامه، مسئولیت کلیهو در صورت عدم اصال  و توضی ایشان شده است!!

دار شدن شخصیت علمی و فرهنگی ايشان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مترتب بر اين امر و همچنین خدشه

 ی آن مجموعه خواهد بود.به عهده

صلنامه نورالصادق جناب ی جعفری به مدیر مسئول فی تدوین و نشر آثار عالمهی مدیر اجرایی مؤسسهمتن نامه  

 آقای مصطفی صافی:
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 جواب ما:

 

ی عزیز از بابت این تذکر کمال تشکر را ی نور الصّادق)علیه السالم( از این خوانندهی فصلنامهتحریریه هیأت اوالً:

ی جعفری مخالف ی عالمهلهدر مقا لعنة اهلل علیه ی عمرای که با جملهدارد و در همین جا از ایشان و هر خواننده

 دارکند و امیدوار است که خداوند توفیق دهد که دیگر از اینگونه اشتباهات که موجب خدشهاست عذرخواهی می

ی شود!! تکرار نشود، گرچه مطمئن هستیم که اکثریت قریب به اتفاق شیعیان و دوستان عالمهشدن شخصیت افراد می

ی جعفری موافق هستند، زیرا که تولّی و تبرّی در مذهب شیعه از اصول ی عالمهی مذکور در مقالهجعفری با جمله

الظّاهر منسوب به بیت شریف و ی جعفری علیی تدوین و نشر آثار عالمهبوده و مالزم هم هستند، اما چون مؤسسه

ن مرکز( تذکر آقایان را میباشد، ما به احترام آن بزرگ مرد )نه به خاطر اشکال ناوارد ایی جعفری میمقدّس عالمه

 نماییم.پذیریم و از آنها عذرخواهی می

دق)علیه ی نورالصّادفتر مرکزی فصلنامه به را معترضین داریم تقاضا مرکز آن اعضای سایر و میریان آقای از ثانیاً: 

ی یرا گناهی را که فصلنامهالسالم( ارجاع دهند تا ما پاسخ آنها را بدهیم و از این بابت خود را زحمت ندهند، ز

 نورالصّادق)علیه السالم( مرتکب شده است نباید مجازاتش را آقای میریان و همکارانشان ببینند و به قول آن شاعر:

 گری مس گردن زدند شوشتر به          نه کرده است در بلخ آهنگریگ

نورالصّادق)علیه السالم( است و به آقایان عزیز مؤسّسه ی این مطلب اگر جرم و گناه باشد، مربوط به فصلنامه و 

کنیم که خیلی هم اضطراب به تدوین و نشر آثار علّامه جعفری هیچ ارتباطی ندارد، لذا از آن عزیزان خواهش می

خود راه ندهند و از این باب نگران نباشند و این سیل عظیم اعتراضاتی که از شهرهای سنّی نشین به آن مؤسّسه می

کنندگان اعتراض خدمت در سایت وب نامه، ایمیل، فاکس، تلفن، طریق از نیز ما دهند، ارجاع ما به را (1شود!!)

 فشاریم.هستیم و دست همه را به گرمی می
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ی جعفری از دوستان قدیمی فقیه کم نظیر، مرحوم آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی بود علّامه مرحوم ثالثاً: 

دوران طلبگی در نجف با هم بودند و تا اواخر عمر نیز روابط صمیمی و رفت و آمدهای دوستانه داشتند، و از 

چندان هم با اینگونه جمالت )که مورد اعتراض واقع شده( بیگانه نبودند و ایشان عالوه بر مراتب علمی، یک 

را دیده بودیم، و این مطلب تا حدودی ی جعفری بوده و آثار توال و تبرای قوی ایشان شخصیت والیی و یک شیعه

 شود.از نقدهایی که در موضوع خالفت و والیت بر مثنوی دارند، مشخص می

تواند، سنّی متعصّب بودن مولوی را که هم خود مولوی به آن اعتراف کرده و هم، هم مسلکان او، یرا کسی نمیز 

 منکر شود، از قبیل اشعار زیر:

  

  شد صـدیق و صاحــــب شه چنان با             ـر آیــــت توفـیق شـدون ابـــــوبکچ

 حق و باطل را چو دل فــــــاروق شد                  ون عمر شیدای آن معشــــوق شدچ 

 نور فایض بود و ذو النـــورین گشت                    چونکه عثمان آن عیان را عین گشت 

 (2ج جان)گـشت او شیــر خدا در مر                  ون ز رویش مرتـضی شد در عیانچ 

 

 گوید:ی سنی بودن مولوی میفی علیشاه نیز دربارهص 

 حرفهایش جمله جبر آلوده است       ولوی سنّــــــی جبری بوده استم

شما با »ذا می بینیم که مرحوم عالمه جعفری نقدهای زیادی بر مولوی دارد و اینکه آقای میریان فرمودند: ل  

 رسد کم لطفی است.می نظر به «زدید جعفری علّامه به لطمه علیه اهلل لعنة ی عمرکلمه
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شود که آقای میریان بیش از حد روی می احساس است شده ارسال مؤسّسه آن طرف از که فاکسی متن از رابعاً:

ا ( رلعنة اهللی جعفری، عمر )دهند، حاال علتش چیست؟ اهلل عالم، زیرا مرحوم عالمهاین مسأله حساسیت نشان می

 داستان پیر چنگی که در زمان عمر...(())به نام، ذکر کرده است و فرموده 

علیه هم در ذهن  لعنة اهلل شود،حکمت نیست، زیرا وقتی این کلمه ذکر میهمین ذکر کردن کلمه عمر، خودش بی و 

 اساس برهمین نکنند؛ جاری زبان به را علیه لعنة اهللکند. گرچه بعضی برای اهداف خاصیهای شیعیان تبادر می

ی عمر را ی دوم تعبیر نکردند و همان کلمهی جعفری مانند آقای میریان در اینجا از عمر به خلیفهعالمه مرحوم

ی مورد اعتراض آقای میریان به ذهن ها تبادر کند و هر کس به فراخور حالش و دینش و آوردند تا همان جمله

ی جعفری اند همان عبارت عالمهبر زبان جاری کند. اما آقای میریان حتی حاضر نشدهوجدانش آن را در دل یا 

 را، ذکر کنند.

این  ی دوم از او تعبیر کردند و( قائل شدند و به نام خلیفه لعنة اهلل) عمر برای خلیفة الرّسول لکه به جای آن، مقامب 

ی صّادق اصفهان و به فرهنگ مقدّس تشیع و اهانت به همهی دارالی ایشان ضربه زدن به مقدّسات مجموعهجمله

شیعیان جهان و دوستان اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السالم( مخصوصاً به سادات عظام و دوستان حضرت 

گردانیم و به خود حق ی زهرا)علیهاالسالم ( است؛ لذا ما نیز همان اعتراض ایشان را به خودشان برمیفاطمه

ی نور که در متن ارسالی شما برای فصلنامه« خلیفه ی دوم»ی جمله این  ایشان بگوییم: دهیم که بهمی

ی ی دار الصّادق اصفهان و فصلنامهالصّادق)علیه السالم( ذکر شده، هیچ گونه سندیّتی نداشته و از طرف مجموعه

و نیز از طرف خود مرحوم ی شیعیان جهان نور الصّادق)علیه السالم(و هم چنین از طرف علمای شیعه و همه

 باشد.ی جعفری مخدوش میعالمه

اید ی جعفری بی حقّها توجه به حساسیت این امر در این مملکت امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشریف و شیعهب 

ت رنسبت به اصالح این مطلب اقدام نموده و در خصوص ارتکاب این اشتباه توضیح داده شود، بدیهی است در صو

ی عواقب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عدم اصالح و توضیح مناسب از طرف مدیر اجرایی آن مؤسّسه، کلیه

ی رهبران ی جعفری و همهدار شدن شخصیت علمی فرهنگی عالمهمذهبی مترتب بر این امر، و همچنین خدشه

 ی آن مؤسّسه خواهد بود.دینی ما، به عهده
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( به نقل از استاد  لعنة اهللی دوم )یعنی عمری خلیفهدرباره عبارتی درج»: فرمودید اینکه خصوص در امساً:خ 

 «.باشدجعفری، هیچ گونه سندیّتی نداشته و از طرف این مؤسّسه مخدوش می

ایم، اگر مراد شما ی جعفری نقل نکردهباید عرض کنیم: جناب آقای میریان، ما چیزی بدون سند از مرحوم عالمه

 مقاله است، یعنی عبارت زیر: موضوع این

 ...علیه لعنة اهلل داستان پیر چنگی که در زمان عمر

ز حدّ علیه بیش ا اهلل لعنة ی عمرمتأسفانه باید گفت که: آقای معترض به همان دلیلی که عرض شد )که روی جمله

فتند و یک فاکس اند( بدون توجه به مطلب و مقاله و دقت در آن، تصمیم عجوالنه گرحساسیت نشان داده

 که است نای ایشان به ما توضیح لذا فرستادند؛  ی نورالصّادق)علیه السالم (تهدیدآمیز برای دفتر مرکزی فصلنامه

 رت:عبا یعنی مقاله موضوع

ی نورالصّادق)علیه السالم( است، نه ، مربوط به خود فصلنامه..«لعنة اهلل علیه. داستان پیر چنگی که در زمان عمر»

الدین مولوی است، شرح و مطالب آن، مربوط به ی جعفری، یعنی اشعار، مربوط به موالکم جاللعالمه مرحوم

ی نور الصّادق)علیه السالم (، کما اینکه ی جعفری است، موضوع این مقاله مربوط است به فصلنامهمرحوم عالمه

 مطلب خواهید شد. های دیگر همان فصلنامه بیندازید، متوجه ایناگر اندک نظری در مقاله

 مرجع مقاله و گلپایگانی صافی العظمی اهلل آیت حضرت شیعه، قدر عالی مرجع مقاله به سری یک: مثال باب از  

بینید که موضوع این مقاالت با قدر، حضرت آیت اهلل العظمی سید محمد باقر شیرازی در این فصلنامه بزنید، میعالی

ی ی مقاله ندارد، پس موضوع مقالهادق)علیه السالم( است و ربطی به نویسندهی نور الصّانتخاب خود فصلنامه

ی نور الصّادق)علیه السالم( خودش برای این مقاله انتخاب کرده و هیچ ربطی به ی جعفری را فصلنامهمرحوم عالمه

رد نیست و ایشان چنین ی جعفری ندارد؛ لذا اعتراض این معترض که با آب و تاب و با تهدید بیان شده، واعالمه

 ی نورحقی ندارند که با تهدید به مطالب دیگران اعتراض کنند و باید از این بابت رسماً از اعضای فصلنامه

 الصّادق)علیه السالم( عذرخواهی کنند.
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مرحوم  ط بهی نورالصّادق)علیه السالم ( نباشد، بلکه مربوفصلنامه به مربوط مقاله این موضوع که سلّمنا ادساً:س 

رده اضافه ک« لعنة اهلل علیه»ی عمر یک ی نورالصّادق)علیه السالم ( بعد از کلمهی جعفری باشد و فصلنامهعالمه

گوییم: اگر این کار جرم و جنایت و گناه است، قبل از ما باشد، یعنی در عبارت دست برده شده باشد، در جواب می

 تکب این جرم و گناه شده است، زیرا:ی جعفری مرمرحوم عالمه« نستجیر باهلل»

 :است چنین آمده مثنوی در که موضوعی  

 «.نوایی چنگ زد میان گورستانداستان پیر چنگی که در عهد عمر رضى اهلل عنه از بهر خدا روز بی» 

 ی جعفری آمده، چنین است:اما موضوعی که در کتاب مرحوم عالمه 

 «.زدای خدا در گورستان چنگ میداستان پیر چنگی که در عهد عمر بر» 

 این دو عبارت را مقایسه کنید، ببینید چقدر تفاوت دارد و چندین کلمه کم و زیاد شده است. 

پس آن تهدیدی را که به ما کردید که این عبارت سندیّت ندارد و اگر توضیح ندادید عواقب... آیا همان تهدید را  

 «باءک تجرّ، بائى ال تجرّ»! چرا ی جعفری کرده اید!!به خود مرحوم عالمه

ی جعفری و نه عبارت فصلنامه نورالصّادق هیچ کدام تحریف نشده، بلکه اما ما معتقدیم که نه عبارت مرحوم عالمه 

باشد و این مطلبی نبود که نیاز به توضیح داشته باشد و وقت و هزینه هر کدام موضوع انتخابی مطالب خودشان می

 با اندک تأملی حتی برای عوام هم قابل درک بود.صرف آن بشود، بلکه 

ی دارالصادق)علیه السالم ( که فصلنامه ی نور الصّادق)علیه السالم( یکی از واحدهای آن است، مجموعه سابعاً: 

ی طرفداران مولوی و ابن عربی و صدرا، توسّط چشم و دلش از این تهدید ها پُرِ پُر است، اغلب روزها از ناحیه

ها ی حسین اللّهیی ضالّهی فرقهشود، حتی سرپرست دارالصّادق اصفهان از ناحیهنامه، ایمیل و ... تهدید میتلفن، 

ی بیگانگان هستند و مست مطالب ابن عربی و صدرا و مثنوی، مستِ مست، بدون اینکه چیزی که کاسه لیس سفره

صفهان و بار دیگر در مشهد مقدّس، مورد سوء قصد از آن مطالب را درک کرده باشند، یک بار در محل دارالصّادق ا
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ی ضالّه، به دارالصّادق ی شب هم، گروهی از اراذل و اوباش از این فرقهو ضرب و شتم قرار گرفته و یک نیمه

 ی مقدّس، حمله کردند که با دخالت پلیس، متواری شدند.اصفهان به قصد آتش زدن آن مجموعه

ایم، اگر ه تهدیدها زیاد به ما شده، ما هم خود را برای هر دردسری آماده کردهمقصود این است که از اینگون  

ی مقدّس را که تمامی مراجع تقلید شیعه از گردد که این فصلنامهی تهدیدآمیز مذکور دنبال بهانه میی نامهنویسنده

 که گفت باید علیه، لعنة اهلل ی عمراند، تعطیل کند، آن هم به خاطر جملهآن پشتیبانی کرده

ی دارالصّادق اصفهان چنان قدرتمند است و پشت او به کوه عظیم قرآن و عترت و نوّاب عام امام مجموعه اوالً: 

 ماند.ی آن به خواب و خیالی بیش نمیزمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشریف بند است که چنین فکرهایی درباره

 دهیم که در این مسیر محکم وی تشخیص میوظیفه داریم مجال که آنجا ات هستیم، الهی مقدّرات تسلیم ما و ثانیاً  

با استقامت حرکت کنیم، اگر هم طرفداران علوم بیگانگان و مخالفین معارف اهل بیت)علیهم السالم( مجال فعالیت 

ی نور مهی دارالصّادق اصفهان و فصلنارا از ما گرفتند که دیگر تکلیف از گردن ما ساقط است. لذا مؤسّسه

 نماید:الصّادق)علیه السالم( بار دیگر اعالم می

ترین هدف این مؤسسه، مبارزه با انحرافات و منحرفین و بدعتها و پاسداری از مکتب نورانی اهل اصلی  

 گیرد و ال غیر، لذا در این راه مقدّسبیت)علیهم السالم ( است و تنها به قرآن و عترت تکیه دارد و از آنها کمک می

ها اعتنایی ها و التماس و جزعها و تندیدهد و به تهدیدها و تطمیعای به خود راه نمیهیچ گونه ترس و واهمه

ندارد، فقط و فقط سر تسلیم مطلق در برابر وجود مقدّس امام به حق ناطق، حضرت جعفر بن محمّدٍ الصّادق)علیه 

ی دارد، اگرچه حتی یک نفر هم هدایت نشود و همه السالم( دارد و در پی انجام وظیفه شرعی است که به دوش

 دنیا هم از ما بیزار شوند.

ما مفتخریم که پیرو آن عرفان راستینی هستیم که امام العارفین آن یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی)علیه السالم( می  

 فرماید:

اند و از هایی که اطرافم را گرفتهوه انسان(( یعنی: نه انبال یزیدنى کثرة الناس حولى عزّة و ال تفرّقهم عنّى وحشة))

 اندازد.ام مرا به وحشت میافزاید و نه جدایی آنها از من و گوشه نشینیکنند به عزت من میمن هواداری می
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عزّت برای دارالصّادق)علیه السالم( همین بس که امامش و پیر و مرادش و قطبش و هستیش و وجودش و همه  

گیرد و به ياد او کند و از او دستور میصادق)علیه السالم ( است و تنها به او فكر می چیزش حضرت امام جعفر

 کند.سپارد و به اين سرسپردگی نیز مباهات میزنده است و تنها به او سر می

اه گاند که هری نورالصّادق)علیه السالم ( خواستهی خود از فصلنامهناگفته نماند که آقای میریان در پایان نامه 

 ی جعفری نقل نمایید، قبالً با ما هماهنگی کنید.ای از عالمهخواستید مقاله

 جواب ما این است که:

 کند که این یک دستور است یا یک تقاضای دوستانه؟نمی معلوم درست عبارت ظاهر اوالً:  

قانونی آن را هم ذکر  اگر این عبارت، عنوان یک دستور را دارد، که خیلی به جا و مناسب بود که سند شرعی یا

 کردند و اگر یک خواهش برادرانه و دوستانه است، که باز هم خیلی مناسب بود برادریشان را اظهار می کردند.می

  

ی جعفری گوییم چَشم، هرگاه دیده شد که مرحوم عالمهمی بیاوریم، حساب به دستور یک را آن که فرض بر ثانیاً: 

 کنیم!!!اند، ما هم با کمال میل این کار را میولوی اجازه گرفتهبرای آوردن مطالب مولوی، از م

ی این همه آثار و کتب و مطبوعات در این مملکت برای نقل یک مطلبی از صاحب آن یا هرگاه دیده شد نویسنده 

 کنیم!!مطلب اجازه گرفتند، ما هم چنین کاری را می

کنید آیا مرحوم شیخ را زنده می کنید و از او نقل می اهللرحمة  شما خودتان اگر مطلبی را مثالً از شیخ صدوق

 اجازه می گیرید؟!

 گیرید؟!!کنید و از آنها اجازه میی او را پیدا میروید ورثهیا اینکه می

آیا گویندگان، اساتید دانشگاه ها، صدا و سیما، مطبوعات، حتی مراجع تقلید در تدریس های خود چنین کاری را 

 کنند؟!!می
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بسیار متأسفیم که مجبوریم وقت گرانبهای خود و دیگران را تلف کنیم و جواب این چنین مطالب پیش پا  ما

 ای را بدهیم.افتاده

 کنیم.اما در عین حال، هر کجا صالح دیدیم دستور شما را اطاعت می 

 یدوین و نشر آثار عالمهی تی این احواالت، بار دیگر از آقایان میریان و سایر اعضای مؤسسههمه با پایان در 

جعفری که پرسنل مجموعه دارالصّادق اصفهان کمال احترام را برای آن بیت محترم و معزّز قائل است، از بابت 

 نماید.گذاری میی آن عزیزان سپاسکند و از تذکرات دلسوزانهی مذکور عذرخواهی میجمله

دت و یکپارچگی ملت ایران هستیم و از بر هم خوردن ضمن اینکه باید بگوییم که ما نیز به شدت خواستار وح 

آرامش کشور و خدشه دار شدن وحدت مسلمین که نهایت آرزوی دشمنان این مملکت است ناراحت و نگرانیم و 

ی مورد اعتراض هم از روی غفلت و عدم توجه آورده شد اینهم خواست خدا بود تا این دو مؤسسه تا جمله

 حدودی با هم آشنا بشوند.

فصلنامه  ی اینی نورالصادق هیئت تحریریهفصلنامه مسئول مدیر با میریان آقای تلفنی مذاکرات دنبال به تذکر: 

ی آقای میریان به این دفتر تصمیم گرفت که با یک جمله، عذرخواهی خودش را اعالم نماید اما بعد از آنکه نامه

یئت تحریریه فصلنامه نورالصادق نیز امتثال نموده و فاکس شد و در آن بابت جمله مذکور توضیح خواسته شد، ه

  توضیحات فوق را تقدیم ایشان نمود. خداوند ان شاءاهلل همه را از خطاهای اعتقادی و اخالقی محفوظ بدارد.

 .الهدی اتبع من علی السالم و                                                     
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----------------------------------------------------------- 

 پی نو شت ها:

ی داخلی است که در سطح اندک برای ی نورالصادق یک مجلهباید آقایان را به این نکته توجه داد که فصلنامه  -1

شود و حتی مردم اصفهان و اکثر شخصیتهای این شهر از آن اعضای مؤسسه و تعدادی از دوستان خود منتشر می

رسد این ادعا صرفاً برای بزرگ اند، چه رسد به شهرهای دیگر مخصوصاً شهرهای سنی نشین. به نظر میاطالعبی

 کردن مطلب و موجه جلوه دادن این اعتراض است.

 130مثنوی، دفتر دوم، صفحه  -2

 30عرفان متعالی /  -3
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 معرفی کتاب

 

 سنـدسـازی و سـنـدسـوزی 

 : سید محمد فقیه امامیتهیه و تنظیم 

 مرکز پخش : دارالصادق اصفهان

ه به می باشد ک حاج سید حسن فقیه امامی عالمه فقیه حضرت آيت اهللسندسازی و سند سوزی موضوع سخنرانی 

است . کتابی  در اصفهـان ایراد گردیده و اکنون به صورت نوشتاری به چـاپ رسیده  1031مناسبـت عیـد غدیر 

تحرکات پنهان دشمنان تشیع و مکتب حقه جعفری که  ی دقیق ، بکر، ارزشـمند و افشـاگرانه ازاست حاوی نکات

 به تمامی اقشار شیعه در هر رتبه و مقام که باشند سفارش می کـنیم . مطالعه ی آن را 

الی باطل ب استیآن بحث شده آنگاه به اسبا در این کتاب ابتدا در مـورد خلیفة اهلل و خـلیفة النـاس و تفاوتـهـای

پرداخته و سند سازی و سند سوزی را از مهمترین این اسباب معرفی نموده است و برای نمونه به مسئله غدیر، آیه 

تطهیر، آیه والیت، زیارت عاشورا، زیارت ناحیه مقدسه، احراق بیت اشاره شده که دشمن برای محو کردن اینها به 

 دن اسناد مخالف خود پرداخته است .جعل کردن اسناد به نفع خود و از بین بر

 

 بحثی پـیرامون مسـأله ای از معـاد

 گرد آورنده: استاد مهدی مروارید

 ناشر: انتشارات والیت

بررسی آراء مختلف پیرامون آن مسأله وا می  کنکاش دقیق در یک مسأله اعتقادی احیاناً یک پژوهشگر آگاه را به

 دارد.
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لف از ناحیه چند تن از اهل فن در برابر یکدیگر مطرح گشته و رنگ مناظره به واضح است که اگر این نظریات مخت

خود گیرد برای یک دانش پژوه ارزش بیشتری خواهد داشت.آیا معادی که در حکمت متعالیه مطرح است همان 

 معادی است که در قرآن بیان می شود یا غیر آن؟

از فضالی قم و مشهد )استاد سیدان و استاد جوادی آملی(  این نوشتار که حاوی یک سلسله از مناظرات بین دو تن

در این زمینه می باشد در حقیقت جوابی از این مسأله است و تحلیلی صحیح از مفاد قرآنی را به یک پژوهشگر حق 

 جو می دهد.

 

 

 فـالطـوری 

 نویسنده : سید عباس رفیعی پور

  ناشر : انتشارات دلیل ما

ــ ــع و کم نظیری است که درپروفسور عبدالجواد فالطـ ــام و رتبه ی  وری متفکر جامـ شناخت فلسفه و عرفان مقـ

)دین و فلسفه ) شخصیتی اینچنین با این گستردگی علوم و دانش، هنگامی که می گوید بسیار بلندی را حایز گردید،

ی در صاحب نظران است(( جای تأمل بسیار و تحول فکر باید از هم تفکیک شـود(( یا ))دوری ما از قرآن اسـفبار  

 دارد.

ــر به فرد تعالیم قرآنی و معارف هدایتگر وحیانی، دارای  ــفه و اهمیت منحص نظرهای او در این کتاب درباره ی فلس

 اهمیت بسیار است که حق طلبان را برای آگاهی از این حقایق به مطالعه ی این کتاب دعوت می نماییم.
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 سـمـاع ، عـرفـان و مـولـوی

  سید محمد علی مدرسی )طباطبایی(نویسنده : 

 ناشر: انتشارات انصاریان

تالش می شود رابطه )مثبت یا منفیِ( اضالعِ  سماع، عرفان و مولوی ، سه محور اصلی در این نوشتار است. مثلثی که

 آن با یکدیگر آشکار گردد.

یان و حق طلبان پیشنهاد می برخی از این سه موضوع آشنا و برخی ناآشنا است. مطالعه ی این کتاب به حق جو

 تصوف و اندیشه های مولوی هست آشنا شوند. شود تا با واقعیت هایـی که در

 

 در خانـقاه بیـدخت چـه می گـذرد؟

 نویسنده : محمد مدنی )ناشراالسالم گُنابادی(

 ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی

ی برا -ف عموماً و فرقه نعمت اللهی خصوصاً می باشدکه دیدگاه جدیدی برای شناخت تصو–مطالعه این کتاب

 عالقمندان به این موضوع مفیـد وراهگشا است.

 

 


