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 «الم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اهلل و ما نزل من الحقّ»

 آیا وقت آن نرسیده است كه دلهای اهل ایمان در برابر نام خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد.

 61سوره ی حدید/

 

 

 

 

 مودند:فر )علیه السالم(امام محمد باقر

 رِنَابَلِیَّةُ النَّاسِ عَلَیْنَا عَظِیمَةٌ إِنْ دَعَوْنَاهُمْ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَنا وَ إِنْ تَرَكْنَاهُمْ لَمْ یَهْتَدُوا بِغَیْ

 كنند و اگر آنها را رها كنیم به بالی مردمی گرفتار شدیم كه چون آنها را دعوت كنیم اجابت نمی 

 شوند.میی دیگران هدایت ن به وسیله

 

 4/404من ال یحضره الفقیه 

 41/822بحاراالنوار 
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 89بهار  و   98/ زمستان  61و  61دارالصادق اصفهان / سال چهارم/  شماره 

 

 نشانی از مطالب

 سرمقاله

 كتاب عوارف المعارف و دعوت مردم به گدایی/   آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی  

 ... امام حسین/ آیت اهلل العظمی سید صادق شیرازیلعن كردن رسول خدا بر قاتلین و 

 پیرامون معاد جسمانی / مناظره ی آیت اهلل سیدان با استاد جوادی آملی      

 محی الدین و خرقه/ آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی      

 معاد فلسفی ـ معاد قرآنی/ دكترمهدی نصیری      

 عاد جسمانی /  استاد مصباح یزدینقد نظریه ی مالصدرا درباره ی م         

 فلسفه و عرفان از دیدگاه علما و دانشمندان و عقل گریزی فالسفه/ سید قاسم علی احمدی

 گزارشی از بحث معاد و معراج جسمانی از كتاب العقائد الحقّه و نقد نظریه ی مالصدرا       

 سید احمد سجادی 

 

 ویژه ی پاسخ به نامه ی آیت اهلل سبحانی:

 مه حلی و فلسفه/ استاد محمدرضا حییمی     عال 

 ضرورت طرح مباحث نقد فلسفه و عرفان/ سید جعفرموسوی اصفهانی

 درد دلی با استاد ارجمند حضرت آیت اهلل سبحانی/ سید محسن طیب نیا

 

 اخالق و معارف:

 بینش و مصونیت انسان الهی /  آیت اهلل صافی اصفهانی قدس سره           

 نارنگ از جانب صوفیه/ علی صافی اصفهانی یک وصله ی

 شخصیت آیت اهلل حاج سید حسن فقیه امامی)ره( /  آیت اهلل سیدان

 

 نظرها و اعترافها 

 با خوانندگان نورالصادق

 معرفی کتاب
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 انا هلل و انا الیه راجعون

 

برای حق حاج سید حسن فقیه آیت كی اصفهان، عالمه نامدار، ی علمیهروح بلند پدر مهربان و دلسوز و زعیم حوزه

 نشین گشت و حسن اولئک رفیقا.به ملکوت اعلی پیوست و با اجداد طاهرینش هم  )قدس سرّه(امامی

عالمی کامل، فقیهی جامع، مفسری بزرگ و متکلمی چیره از آن سوی وادیهای عالم، به هنگام سکوت نمادی از آرامش 

کرد. داشت و به هنگام سخن از صالبت یک بحر مواج حکایت میها و لؤلؤ و مرجان دربر یک بحر عمیق که گنج

لیه )عاش هوسگاه پرواز کبوتران مکتب نورانی امام صادق ی سوخته شخصیتی که علم و تقوی را در هم آمیخت و سینه

، اسیمای نورانی و ملیوتی از كوهی عظیم از علم و حیمت و معرفت داشت اما كتوم، صبور، بی ادعگشت.  (السالم

دیدگان ی ستم با سیوت و گذشت و حیرت انگیزتر، مظلوم و مظلوم و مظلوم و... كه فریاد مظلومیتش جگر سوخته

تاب كرده بود و با قلبی مطمئن و آرام چونان اقیانوس آرام، ندای حق را لبیک گفت. لبیک  این شهر و دیار را بی

 اللهم لبیک...

های شوریده حال  انگیزی که آسمان را می شکافت به گوش دل های غمزمزمهانگار زبان حال او از جور روزگار با 

 گوید:  نشیند که می گان شمعش میپروانه

 برای راز دل، دل محرم اسرار هم دارد                  ی ما در جهان غم خوار هم دارد دل غمدیده          

 اگر گوید سخن داند ضرر بسیار هم دارد            امـا    دارد  دل ز جـور روزگار سخن بسیار          

 که گوش از بهر بشنیدن در و دیوار هم دارد       انم نمی گویم به غیر از حق به عالم گرچه می د           

 

، مخصوصاً به )قدس سرّه(یزانما این مصیبت عظیم را به جان جهان امام زمان)عج( و بیت معظم و معزز آن عزیز عز

آقازادگان میرم باالخص به عزیز دلمان خلف صالح و دانشمند آن بزرگوار حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج آقا 

 مهدی فقیه امامی تسلیت عرض می نماییم.
 

شهر را سوزانده، آه او رفت و از همّ و غم دنیا راحت شد اما داغ هجران او دل شاگردان و ارادتمندان و بینوایان این 

ی ننگ برای همیشه  سران گستاخ به ساحت مقدس او خواهد نشست و این لکه سوز آنها به دامن شرر بار خیرهجان

 .و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبونتاریخ بنام آنها ثبت خواهد شد. 
 ی دارالصادق اصفهانمجموعه

 علی صافی اصفهانی                                                                                                                       

                                                                                                                              80/68/28 
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 یم حوزه علمیه اصفهان عالمه فقیه حضرت آیت اهلل حاج سید حسن فقیه امامی )قدس سره(زع
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 امام خمینی )ره(:

 جاهالن متنسک ای حوزه های علمیه و دانشگاههای اهل تحقیق! بپاخیزید و قرآن كریم را از شر

 دهید. و اینجانب و عالمان متهتک كه از روی علم و عمد به قرآن و اسالم تاخته و می تازد نجات

از روی جد، نه تعارف معمولی، می گویم از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم. و شما ای 

فرزندان برومند اسالم! حوزه ها و دانشگاه ها را از توجه به شؤونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار كنید. 

محط نظر و مقصـد اعالی خود قرار دهید. مبادا خدای ناخواسـته در آخر   ای از آن را تدریس قرآن در هر رشـته 

 عمر كه ضعف پیری بر شما هجوم كرد از كرده ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانی بخورید. همچون نویسنده. 

 

 68/80( صحیفه ی نور6614/ 61/4)

 842و روزنامه فیضیه شماره ی                       

 

 

 

 ری:مقام معظم رهب

 اسالم بایستی حقایق اسالمی را از متون اسالمی باید گرفت، حقایق اسالمی را با مصطلحات خود

 دانست و فهمید و مورد عمل قرار داد.

                                 62/8/88 
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 آثار و مقاالت فصل اول:

 سرمقاله

 آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی 

 سید صادق شیرازی آیت اهلل العظمی

 مناظره آیت اهلل سیدان با استاد جوادی آملی

 آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی

 دكترمهدی نصیری

 استاد مصباح یزدی

 سید قاسم علی احمدی 

 سید احمد سجادی
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 سرمقاله

  

 های حوزه زعمای و علماء به ( السالم علیه) نورالصادق ی مجله سرپرست  تسلیت پیام

 اعتقادی فساد ی اشاعه و تصوف ترویج مناسبت به شیعه ی علمیه

 اصفهان تبلیغات دفتر توسط المال بیت ی بودجه با

   

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 الیافرون ولوكره نوره متم واهلل بافواههم نوراهلل لیطفئوا یریدون

 علمیه ی حوزه مرکز در تصوف کینچر و ننگین پرچم 9881/99/91 تاریخ در شدیم خبردار تأثر و تأسف کمال با  

 بیت ی هبودج با و اصفهان تبلیغات دفتر سونگر یک و جدید مدیریت طراحی با بازار صدر ی مدرسه یعنی اصفهان ی

 یشیخک و السالم( صادق)علیه امام مکتب از بیگانه نمایی روحانی توسط السالم( زمان)علیه امام مبارک سهم و المال

 .درآمد اهتزاز به مقدس زمین این بر سرمشهد به امهعم عوام از مسلک صوفی

  
 راجعون اناالیه و اناهلل

 

 شجاع و غیور زعمای وقفه بی و گسترده تالش و ساله 877 ی سابقه با اصفهان  ی علمیّه ی حوزه که است شده چه 

 ی وسعهت و ترویج برای این از قبل تا صغری غیبت دوران از شیعه بزرگ فقهاء و علما سایر بلیغ یسع و آن گذشته

 در فتصو و بدعت اهل مخصوصاً منحرفین و انحراف با آنها دریغ بی مبارزات و السالم( صادق)علیه امام نورانی مکتب

 رد آن زعمای بینیم می امروز عترت، و قرآن نورانی مسیر در دیگر افتخار هزاران با و خود موجودیت تاریخ همیشه

 فترد شرعی غیر و قانونی غیر اما رسمی دعوت به اصفهان ی علمیّه ی حوزه به مشهد از صوفی شیخک یک ورود برابر

 مرکز در ریصوفیگ پرچم شدن برافراشته تماشای به همگی تأسف کمال با و اند کرده اختیار سکوت اصفهان تبلیغات

 .نیاوردند بر دم و نشستند است شیعه مراکز ترین مقدس از یکی که اصفهان علمیه ی حوزه

 می جاری را الهی حدود که اصفهان ی علمیّه ی حوزه ی گذشته زعمای و فقها دینی غیرت و جوشان رگهای آن کو

 .کردند می خفه خود قدرتمند فتواهای با را عترت و قرآن از منحرفین و کردند
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 و دوقـص شیخ الامث به یمـعظ توهین و دادن شیعه اول رازـط های شخصیّت به و ومینـمعص ائمه به صوفیگری نسبت

 جلسه این از استقبالی گونه هیچ بودجه همه آن صرف با چند هر ... و حلّی ی عالمه و دوم و اول مجلسی ی عالمه

 .شد برگزار سرافکندگی و ضعف نهایت در و نشد

 دیگران به خرقه ی اجازه بعضی كه كردن معرفی خرقه صاحب و صوفی كنون تا اسالم صدر از را شیعه ایـــعلم 

 رد گفتن سخن حق كه اند شده معرفی بیتعهد بیسواد، ... و مجلسی عالمه و حلی ی عالمه مثل بعضی و دادند می

 یدشمن و عداوت  همه با او كه دادن صدوق شیخ به )نژادپرستی( گری قومی نسبت و اند نداشته را تصوف مبحث

 در هم آن هایی شخصیّت چنین به توهین و سالم(ال اطهار)علیهم ائمه به ناروایی های نسبت چنین آری است. داشته

 .است عظیم جنایتی و نابخشودنی جرمی اصفهان صدر ی مدرسه مقدس مدرس

 هست مسلمانی آیا برسد. مملیت این ی علمیه های حوزه معنویت و مذهب و دین فریاد به كه هست رسی فریاد آیا

 محمد آل ایتام تا كشانند می انزوا به ناجوانمردانه را طهارت و عصمت بیت اهل معارف برسد. عترت و قرآن داد به

 سعادت صبح ست،نی نزدیک صبح آیا بقریب، الصبح الیس آورند. بار كلّی صلح و بیغیرت بیتفاوت، الابالی، صوفی، را،

 .فداه ارواحنا االعظم اهلل بقیة حضرت ظهور آسمانی و زیبا صبح و شیطان ی سلطه پایان و معنویت و

 اسالمی ی كلمه و شد می پیدا مملیت این در نفوذی صاحب و دلسوز مسلمان یک مدیرانی چنین وجود با كاش ای 

 كالش هر )كه دروازه و در بی مملیت این دیندارانِ دردِ شاید تا مییرد حذف اصفهان دفترتبلیغات عنوان از را

 بتوانند شود( می مشغول دین تحریف به و ندچسبا می خود به استاد نام آزادانه سروپایی بی بیسواد هر و بیآبرویی

 .كنند تازه نفسی

 به كه را بزرگ مصیبت این اصفهان مخصوصاً، شیعه ی علمیّه های حوزه زعمای به  خطر اعالم و هشدار ضمن ما

 یتتسل شیعه زعمای و فقها تمامی و فداه اروحنا االعظم اهلل بقیة حضرت به است زده ضربه تشیع و دین اساس و اصول

 رفینمنح و انحراف با و نشود شکسته سکوت این و نشویم بیدار خواب از اگر که شویم می یادآور و نماییم می عرض

 البالغ اال الرسول علی ما و دیگر. آندلسی به ایران و شود می مبدل مرگ به خواب این نشود مبارزه

        اصفهانی صافی علی  ـ  بازار صدر ی مدرسه ـ اصفهان                                                                    

         6468  الثانی ربع اول                                                                                    

 .است موجود جلسه صوتی فایل تذكر: 
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 :چکیده  

 در نماز از بعد دعاهای با حدیث این آیا و رساند می را ومیمفه و معنا چه فخری( )الفقر شریف حدیث 

 فخر فقر، اگر كنیم. می ثروت و غنی طلب متعال خداوند از آنجا در ندارد؟ تضاد رمضان مبارک ماه

 ی جمله از كه شود می اشاره سؤال این پاسخ به اثر این در نیست. ثروت درخواست جای دیگر است،

 فقیر كه جهت آن از و است متعال خداوند به نیاز احساس جا این در فقر هك است مطلب این بیان آنها

 مایند:فر می دعایی چنین حضرت خداست یاد به بیشتر و كند می اعتماد و توكل خدا به غنی از بیشتر

 مطلق خوب فقر جهتی از و فرما. محشور مسیین و بمیران مسیین و بده قرار مسیین مرا خداوندا كه

 شود، فارك پیش كردن دراز دست و ذلت سبب بسا چه و است مضر نباشد صبر با مقرون گرا فقر نیست.

 .تعالی باری درگاه به است نیاز و فقر اصل، پس

  

 گدایی به مردم دعوت و المعارف عوارف کتاب

 «گلپایگانی صافی العظمی اهلل آیت»

  

  

 صل) اكرم رسول به منسوب گویند می كه «فخری الفقر» حدیث خصوص در را خود مبارک نظر دارم استدعا ـ سؤال 

 .فرمایید بیان باشد، می سلم( و آله و علیه اهلل

 اگر ،(9) «فقیر کل اغن اللّهم» :كه است آمده رمضان مبارک ایّام نماز از بعد دعای جمله از دیگری بیشمار احادیث در

 است؟ شده دعا آن شدن برطرف برای مذكور دعای در چگونه باشد، مباهات و افتخار ی مایه فقر،

 امکان عالم موجودات و اهلل سوی ما تمام حاجت و فقر ییک :دارد متعدّد تفسیرهای (6) «فخری الفقر»  روایت ـ جواب

 یشترب را الهیّه رحمت انوار و فیض کسب لیاقت آنکه ی واسطه به ها انسان فقر میان، این در که است متعال خداوند به

 .تاس زیادتر دارند،

 و بزرگ نهر در که آبی مقدار به او گفت توان نمی و است محتاج آب به خود گنجایش مقدار به کوچک جوی دانه یک

 هب دو، در چهار اطاق یک دیگر، مثال در و دریا. و شطّ به نسبت بزرگ، نهر چنین هم دارد. نیاز گنجد می دریا و شطّ

 در شش فرش به چهار، در شش اطاق امّا ندارد؛ نیاز چهار در شش فرش به و دارد نیاز عرض و طول همین در فرشی

 .است اشرف و افضل باشد بیشتر فقرش آنکه و فقیرند معنی این به همه خالصه دارد. نیاز چهار
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 همه بر علّت بدان و است بیشتر همه از خدا به حاجتش و فقر  (سلم و آله و علیه اهلل صل) اکرم رسول حضرت بنابراین

 رد،ندا را آن استعداد ظرفیت مخلوقی  هیچ که را فیوضی و علوم ظرفیّت و گنجایش او وجود .دارد لتفضی و فخر

 .داراست

 باقیّه ی ه خالد ی معجزه که قرآن مثل کتابی به و است ادیان خاتم و اکمل که اسالم مثل دینی به است انبیاء خاتم که او

 .نداشتند ار نیازمندی این دیگر انبیای و است نیازمند است،

 عالیّه یمتعال و کافیّه قوانین از باید دارند احتیاج آن به را آنچه و دارد نبوّت قیامت، روز تا بشریت ی جامعه تمام بر او

 .باشد  داشته

 ی؛ کریمه ی آیه که باشد ای نکته و معنا این شاید و بشرند؛ ابنای همه دنیا انتهای تا ی عائله واقع در

 (6) فأَغْنی(( الًعائِ وَجَدَکَ وَ)) 

 و قوت یدبا آنها قدرت به باشد،  داشته عائله میلیارد یک یا میلیون یک یا هزار، صد یا نفر ده آنکه شود. می استفاده 

 برطرف را فقر نواحی ی همه متعال، خداوند که بدهد را همه قوت باید هستند او ی عائله همه، آنکه امّا کند؛ تهیه غذا

 .ساخت غنی را حضرت آن و کرده پر خود های موهبت از خودش با را او اتصّال و ربط سبک های زمینه کرده،

 است؛ خرف فقر، جهت این پس فرماید. می عطا استـ االطالق علی فیاض که ـ متعال خداوند باشد، اهلل الی فقر که وقتی

 دیگران به سبتن اولیاء و انبیاء فقر است. فخر دیگر انبیای بر خدا به سلم( و آله و علیه اهلل االنبیاء)صل خاتم حضرت فقر

 همین ،ازحیوان او االمتیاز به ما و است فخر است، جماد و نبات و حیوان از تر گسترده و بیشتر انسان فقر است. فخر

 است این برای دعا که شود می معنی  «فقیر كل اغن اللّهم» هم و شود می تفسیر «فخری الفقر» هم بنابراین، است فقر

 .فرماید عطا فقرش قدر به را فقیری هر که

 به ذاتاً سانان اینکه خالصه و نیست؛ آنها تفصیل شرح و بیان مجال که است نظر مدّ عرفانی بلند نکات اینجا در البته

 غیبی امداد به وابسته جهاتش، ی همه و دارد چه هر و او بقای همواره و است االحتیاج دائم و محتاج متعال خداوند

 رضع و دعا نیز، کردن فقر و حاجت رفع طلب خدا از و است؛ فخر او، به فقر و داشتن خدا به احتیاج بنابراین ت.اس

 .است نیاز و فقر اظهار و حاجت
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 ینا اگر که است دنیوی منال مال و ثروت نداشتن و عرفی فقر همان است، محتمل جمالت، این در فقر که دیگر معنای

 احشرنی و مسییناً أمتنی و مسییناً أحینی اللّهم)) همچنین و «فخری الفقر» برخ مثل باشد، محتمل معنی

 کل ))أغن یا (4) الفقر(( من أغننی اللّهم)) دعای مثل با رسیده، فقرا مدح در دیگر اخبار و (4) المساكین(( زمرة فی

 با نیهمنشی است قلب موت نسبت که را امور از یکی حتّی که ـ شده توانگری و ثروتمندی از که هایی مذمّت و فقیر((

 .ندارند توافق هم با ظاهر به اندـ شمرده اغنیا

 هجامع اقتصادی و مالی قدرت و تمکّن به احادیث این در که شود می توهّم این موجب بسا اید کرده اشاره که همانطور

 که ارگریک که بهتر چه پس است. شده کوشش و سعی و تالش ترک و کاری کم به تشویق و ترغیب بلکه نشده توجّه

 همان هب شود، می رفع کار ساعت دو به او معیشتی و مادّی نیاز اگر کند، کار بیشتر یا و ساعت چهار روزانه تواند می

 مقدار همان هب آورد، دست به فراوانتر و بیشتر محصول که نماید سعی و مهارت چنان تواند می که کشاورزی یا کند؛ اکتفا

 .نشود مبتال و گرفتار منال، و مال و غنا اخالقی و معنوی خطرات در که شود قانع نیازش رفع

 برای باشد، نداشته خطر بگوییم هم شخص خود برای زندگی و حیات از درکی و برداشت چنین است معلوم اینکه یا

 .دارد اقتصادی گوناگون خطرات جامعه تمام برای و دیگران

 ارفانهع اصطالح به و صوفیّانه فکر یک این است. بخش زیان مردم آخرت برای هم و دنیا برای هم مفهوم، این به قناعت

 عوارف» كتاب در که شده نقل است( مقتول سهروردی از غیر که ) «سهروردی عمر الدّین شهاب شیخ» از که است

 شودن غافل خدا یاد از اینیه برای اهلل الی سالک كه توجیه این با میخواند، گدایی به را مردم صراحت، با «المعارف

 .باشد داشته انگلی زندگی امروز اصطالح به و آورد دست به گدایی طریق از را خود معاش باید

 سبیل یف كالمجاهد عیاله علی الیاد)) :گوید می كه دینی و اسالم شریعت و تعلیم و فرهنگ فرهنگ، این است بدیهی 

 .است رفانهعا اصطالح به و تصوّف فرهنگ و نیست؛ (1) اهلل((

  

 و اقتصادی مهمّ مصالح این از یک هیچ با که نظراست در جامعی و عالی معانی ادعیّه، و احادیث این از حتماً بنابراین،

 .ستا مصالح این تأمین مسیر در بلکه ندارد، برخورد فقط نه دارد بستگی آنها به جوامع عزّت و حیات که اجتماعی

 :که است این شود می عرض رصتف عدم با ـ العجاله علی ـ آنچه 
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 نکوهش یاربس جامعه در بودن اثر بی و نقش بی و دیگران بر بودن بار سر و خودخواسته فقر و بیکاری از اسالم در اوالً،

 عزّت خالف و عیب و مذموم آن و این به طمع و عرفی های ضرورت بدون دیگران به حاجت و فقر اظهار و است؛ شده

 شرعاً دبای انسان است. شده نهی نیاز رفع امکان و کار توان با سؤال و دریوزگی و تکدّی از و است دهش معرّفی کرامت و

 هم ینا والّا برساند؛ مناسب منفعت آنها به برد می دیگران از که منافعی برابر در و باشد داشته اثر جامعه در اخالقاً و

 صالًا یا آنها به و کند استفاده است معاصرت و معاشرت طرف آنها به که افرادی از شخص که است تضعیف یک خود

 ((مطففینلل ویل)) ی کریمه آیهی در که مذمّتی زیر مستقیماً بگوییم اگر و بدهد فایده خود توان از کمتر یا ندهد فایده

 .بشماریم خارجشان نباید هم آن از نباشد گیرند می زیاد و دهند می کم که کسانی از (7)

 هّیتوج بی و پروری تن و بیکاری اثر در که ـ خواسته خود وحاجت فقر از مدح ادعیّه و روایات این از دمرا بنابراین،

 طلب متعال، خداوند از باید فقرا از صنف این برای و نیست؛ باشدـ می شرعی و اجتماعی مسؤلیت احساس عدم و

 .نمود عمل و کار دنبال رفتن توفیق و هدایت

 :است السالم( المؤمنین)علیه امیر حضرت به منسوب دیوان در

 الرجــال مــنن مــن الی احـب                    الجـبـال قـلل مـن الصــخر لنـقل

 الســؤال ذل فـی ارــالنـ فــقلت                     عار الکـسب فـی لی النـاس یقـول

 نکشـــد طـایی اتمحـ از مــنت                     خـورد خـویش عمل نـان کـه هـر

 .ستا نپذیری  ذلّت و نفس به اعتماد معنای و قناعت معنای  این

  

 و مادّه و طبیعت عالم این ی الزمه نیازی بی مثل که شوند می مبتال آن به  ناخواسته طور به افرادی که قهری فقری امّا

 مراحل و کماالت این به بشر هرگز آن دونب که است عالم این نظام اساسی امور و مهم نوامیس از اصل دو است؛ مدّت

 .رسید نمی تمدّن و ترقّی

 والز معرض در نیز طبیعت عالم مظاهر حتّی نبود اگر که است اموری همه عالم، این موادّ به و یکدیگر به اشخاص فقر

 .گرفت می قرار فناء و

 .ودب ناتمام و ناقص عالم این نبود، اگر و است شده فراهم فقر اثر بر همه جهان این کاینات خواصّ از بیشتر اطّالع
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 خلقت عالم آیات و اسرار همه گوناگون های شغل به اشخاص های رغبت و روزی و رزق با ارتباط در مهم مسائل

 .است

 داشتنن و مالی فقر آن مظهر بیشتر ما عرف در که است جنبنده و حیوان هر و بشر حیات ی الزمه هم فقر این بنابراین،

 اطالق اصاشخ این به شتربی فقیر و مسکین که است؛ ... و مسکن و پوشاک و خوراک از ـ معیشت وسایل داشتن کم  یا

 .شود می

 .ندشو می شمرده جامعه از خاص قشری کدام هر جهت، این به و دارد قرار غنی و غناء برابر در که است فقیر و فقر این

 سرکشی و طغیان موجب فقر این که این و روانی و نفسانی لحاظ از و شود می توجّه فقرا به بسیار که است نگاه این در

 کمتر غنی از را او جامعه در آنکه برای هم و است؛ شده الزم های راهنمایی نگردد، وادار ذلّت و تملّق و نشود بشر

 .است شده توجّه او به نشود، ایجاد برایش است فقر ذاتی اقتضای چه آن از بیش های محرومیّت و نگیرند

 و غناء زا کمتر فقر خطرات وجود، این با نماید، مقاومت شداید برابر در و باشد شکیبا و صابر باید هم فقیر چه اگر

 خدا هب او توکّل و اعتماد و خواهد می حاجت بیشتر خدا از است؛ بیشتر خدا به او نیاز حالت باالخره است؛ توانگری

 و است خدا خاصّ بندگان محبوب حال، این که است جهت این از کند. می فراموش غنی از کمتر نوعاً را خدا و است

 ینیأح اللّهم)) و خواست می را این خدا از سلم( و آله و علیه اهلل یاالنبیاء)صل خاتم حضرت شاخص و شخیص شخص

 درش،برا و عمّ پسر و حضرت آن و خواند. می را ن((المساكی زمرة فی احشرنی و سییناًم أمتنی و مسییناً

 جاه و مال هب مغروران و ثروت اربابان وقتی .داشتند رغبت فقراء با نشینی هم و معاشرت به  السالم( امیرالمؤمنین)علیه

 و لیهع اهلل یخدا)صل رسول که کردند پیشنهاد ـ شمردند می عار و عیب خود برای را فقراء با مجالست که دنیاـ منال و

 :شد نازل آیه این انکنند، پید حضور اغنیاء مجلس در فقراء که کند تقسیم ممرد از را هایش سلم(پذیرایی و آله

  

 یدُتُر عَنْهُمْ عَیْناکَ تَعْدُ ال وَ وَجْهَهُ یُریدُونَ الْعَشِیِّ وَ بالْغَداةِ رَبّهُمْ یَدْعُونَ الَّذینَ مَعَ نَفسَکَ اصْبِرْ وَ))

 (2) فرُطاً(( أمْرهُ كانَ وَ هَواهُ اتَّبَعَ وَ ذِكْرِنا عَنْ قَلْبَهُ فَلْناأَغْ مَنْ تُطِعْ ال وَ الدُّنْیا ةِالْحَیا زینَةَ

  

 که دارد اخالقی و تربیتی فواید شخص، هر برای قدر آن رفتن شکسته دل و بیمار و فقیر سراغ به و نشستن طبقه این با

 بی ـ ستا گرفتار ناخواسته خود فقر به که ـفقیر که دارد توجّه معنی این به اسالم دارد. الزم مفصّل شرح به آن، بیان
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 من)) که ننمایند رعایت و تواضع مالش برای را غنی و باشد؛ محفوظ او انسانی و اسالمی برادری حقّ و نشود  احترامی

   (.8) دینه(( ثلثا ذهب عنده لما طلبا لغنی تواضع

 باشد خود سنف بر مسلّط و شده تربیت بسیار یدبا غنی که است خطراتی ثروتمندی و توانگری و غنا در دیگر سوی از

 :فرمودند که است احادیث در که حدّی تا کند؛ حفظ خطرات آن از را خود بتواند که

  

 (60) ((االفاقة بعیده فانه الغنی سیرة من باهلل استعیذوا)) 

   

 از ستهد این البتّه نگردد. آن به مباهات و فقر و غرور و ثروت و مال مستی گرفتار که باشد مواظب باید غنی شخص

 اخالقی و وحیر و ایمانی شخصیّت دو، هر فضیلت در مالک و نیستند شاکر و صابر فقرای از کمتر فضیلت، در نیز اغنیاء

 آن خطر از زیرا کند؛ می دعا آن رفع برای هم گاه و دارد می دوست را فقر سالک، شخص گاه مالحظات، این با است.

 اومتمق فقر کالس و امتحان فشار مقابل در نتواند مبادا که است بیمناک و ترسد می (66) كفراً(( ییون أن الفقر كاد)) که

 .کند

  

 .دودمر نه است محبوب نه مطلق طور به نیز ثروت و غناء مبغوض نه است مطلوب نه فقر مطلق، طور به  بنابراین،

 سلمانانم درک و برداشت است. تالش و کار و عمل و سمیر اقتصادی مسائل از غیر تربیتی و اخالقی های برداشت این

 ار آن قبح و حسن و اعمال گونه این وجه مقاصد، و اهداف و است بوده مستقیم و صحیح تعالیم، و معانی این از نیز

 .نماید می تعیین

 و دنمای تالش یدنما تأمین را اش عائله و خود معشیت که این برای کس هر که هست مضمون این به قریب احادیث در

 .کند می القاتم  چهارده شب ماه مانند ای چهره با را خدا دهد، وسعت آن به

 قوّت زایشاف برای نیز و بیگانگان و کفّار از مسلمانان شدن نیاز بی برای و مسلمین ی جامعه کفایی خود برای اگر حال

 .نمود  خواهد اتمالق تابناکی و درخشان روی چه با را خدا کند، تالش اسالم قدرت و

 .نیست عظیم منزلت و قدر آن توصیف و بیان حقّ حقیر امثال
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 در و دندخری بنده هزار خودشان جبین عرق و یمین کدّ از السالم( امیرالمؤمنین)علیه که است معتبر روایات در بنابراین

 .دادند قرار وقف و صدقه انانمسلم فقرای بر و نمودند؛ حفر را متعدّد های چاه و ها چشمه و کردند آزاد خدا راه

 و ودش می نصیب تالش و کار با که است مقداری به رضایت همان که قناعت، نه رود می جلو عمل مسأله تعالیم، این با

 .داردن منافات عالی معانی این با است، وارد فقرا از سفارش و فقر مدح در که روایاتی و باشد. می دیگران از طمع قطع

 :فرمودند که آنجا تا است مذموم خدا راه در آن نکردن انفاق و اندوزی مال و ادنی حبّ البتّه

 (68) ((خطیئة كل رأس الدنیا حب))  

 بزرگی و دکن فخر دیگران بر آن ی واسطه به تا کند کار بیاندوزد ثروت و مال اینکه برای کسی اگر که است حدیث در 

 .است غضبناک او به که کند می مالقات حالی در را خدا دهد قرار مردم تحقیر ی وسیله را آن و بفروشد

 .است ضعف آن کردن برطرف منظور، و دارد نظر  اجتماع یا فرد ضعف از خاصّی ی نقطه به کدام هر تعالیم، این

 و روح اجتماع، و فرد است. داده قرار نظر زیر را جا همه و نگریسته جا همه به است؛ جامع و کامل دینی اسالم دین

 ظرن در را امور مفاسد و مصالح و بشر های توانایی و استعدادات همه و غنی، و فقر و مال و تربیت باطن، و ظاهر م،جس

 .است ساز انسان مکتب یگانه و غنیترین غناء، و فقر ی رشته این در و داشته

 نصب عمل، رد را آنها بیشتر، و منمایی دقّت و بررسی اینها از بیشتر باید است آنها در که بسیاری نکات و مسائل این در

 .باشیم حقیقی مسلمانان و اسالمی انسان تا دهیم قرار العین

 و هدایت بر روز به روز و دهد قرار آن نورانی احکام و اسالم نعمت گزار شکر را ما ی همه متعال، خداوند است امید 

 .بیفزاید حنیف دین این به ما التزام و تعهّد

  

 (66) الْمُحْسِنینَ(( لَمعَ اهلل إِنَّ وَ سُبُلنا لنَهْدِیَنَّهمْ فینا جاهَدُوا الذینَ )وَ) تعالی: اهلل قال
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------------------------- 

 پی نوشت ها:

 رمضان مبارک ماه ادعیّه و اعمال الجنان مفاتیح .82/680 بحاراالنوار  -6

 78/60 بحاراالنوار  -8

 2 ضحی:  -6

 78/67  بحاراالنوار  -4

 84/887  اربحاراالنو -4

 81/684  بحاراالنوار  -1

 6 : مطففین -7

 82 : كهف  -2

 72/41 بحاراالنوار  -8

 الغنی آفة السادس غررالحیم/الفصل  -60

 78/88 و 87/847  بحاراالنوار  -66

 46/842  بحاراالنوار -68

 18عنیبوت:  -66
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 :چکیده

 زین امام دادن تسلی هنگام در علیها اهلل سالم زینب حضرت عبارت به اشاره از پس مقاله این در 

 الم(الس حسین)علیه امام شعائر عظمت مورد در السالم( صادق)علیه امام كالم به السالم( العابدین)علیه

 نهاآ دهندگان یاری و دوستان حسین، امام قاتلین  سلم( و آله و علیه اهلل خدا)صلی رسول كردن لعن و

 انپای در و رفته شما به حدیث این قمصادی از عربی ابن و شده اشاره حضرت آن قتل در ساكتین، و

 اداریعـز و گریه نبودن صحیح و السالم( حسیـن)علیه امام پیـروزی بر مبنی ای شبهه شدن مطرح به

 .اند دانسته دشمنان میرهای و ها حیله از را آن و پرداخته ایشان برای

  

 اآنه دهندگان یاری و دوستان حسین، امام قاتلین بر خدا رسول کردن لعن

 حضرت آن قتل در ساکتین و 
 

 «شیرازی صادق سید اهلل آیت»

  

 الرحیم الرحمن اللّه بسم

 لمفصّ روایت همان به دادند تسلّی را السالم( العابدین)علیه زین امام علیها اهلل سالم زینب حضرت محرم یازدهم روز 

 آن هجمل یک است، وارد الزیارات کامل حاشیه رد و شده نقل   (سلم و آله و علیه اهلل صلی) خدا پیغمبر از که معروف و

 بونینص و)) اند: فرموده خدا پیغمبر که است این خواندند السالم( سجاد)علیه حضرت برای زینب حضرت که روایت

 ((.رسمه یقف ال علماً الطف لهذا

 بنا ولی  دهنش کامل هنوز هک شود می گفته ای پیمانه کیلی، چیزی، به عربی لغت در طَف کربالست. اسماء از یکی طَف، 

 تحضر شهادت ی قصه که شده وارد اجمالی( تواتر یا معنوی تواتر )الاقل متواتر متعدد روایات در .شود  کامل است

 (عج) هللا بقیة حضرت آقا وقتی تا دارد روایات بعضی در .دارد ادامه قیامت روز تا نشده تمام  (السالم علیه) الشهداء سید

 .شود نمی تمام هم باز بگیرند را بزرگ خون این انتقام و بیاورند تشریف

 

 :فرماید می (السالم علیه)حسین امام شعائر از یکی به نسبت  السالم( )علیه صادق حضرت
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 یف  بدمه المتشحط الیناله که، اهلل عند کند می پیدا مقامی دهد می انجام را شعیره این که آن 

 تلو تالی ای معصوم نبیّ یا معصوم امام قیادت تحت است وعمشر که جنگی در که کسی .اهلل سبیل

 قید با خالص نیّت با که آنهایی احد، اهل حنین، اهل بدر، اهل شد، کشته و رفت باشد ها این

 گویند می ار این شدند کشته و رفتند (سلم و آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول امر به اهلل سبیل  فی

 .اهلل سبیل فی بدمه المتشحط

  

  

 الم(الس حسین)علیه امام که نیست این معنایش این و نشنیدم و ندیدم من را این دیگر معصوم 98از کدام هیچ به نسبت

 .هستند (السالم علیه) حسین امام از افضل خودشان از قبل معصوم چهار اما افضلند بعدشان امام نُه از حسین امام افضلند،

 زا هایی هشعیر از یکی به نسبت هم باز الزیارات کامل همین در .داده قرار تثناءاس داده، قرار خصائصی یک خدا اما

 اقامه را یرهشع این که شخصی این به نسبت مالئکه که بشنود  کسی اگر :فرمایند می (السالم علیه) حسین امام شعائر

 .دهند می وعده برایش مقامی چه کنند، می او از مدحی چه و گویند می چه کرده

   

 امام کی را اینها شوید. می ساکن عمرآنجا تمام و کربال روید می اصالً (( (السالم الحسین)علیه قبر عند عمرک قمت ال))

 (لسالما علیه) صادق امام همین باشد،  نداشته مشکلی شدن کربال ساکن که نبود امروز اند، فرموده  (السالم علیه) صادق

 دهش صادر معصوم امام یک از کنید، جمع را روایت دوتا این ،(انصرف و زُر) برو و کن زیارت فرمودند زوار بعضی به

 .هست هم دیگر جاهای و هست الزیارات کامل در نیست هم زمان دو مال

  

 غسل رت،حض طاهر قبر کیلومتری یک فرات نهر توی رفته می که کسی السالم(، )علیه حسین امام زوار با کردند می چه

 حضرت تهگرف می قرار که قبر مقابل گرفتند، می را او چون قبر، طرف به آمد نمی بعد و گرفته می وضو کرده، می زیارت

 شد. مامت زیارتت ،((زیارته قدتمّت و)) .برکاته و اهلل رحمة و اباعبداهلل یا علیک السالم بگو و بایست دور از فرمودند

 امام ینهم ای ایستاده حسین امام قبر طرف به چرا که گرفتند می را او آمدند می بایستد خواسته می این از بیش اگر

 این هب قائمین به مالئکه شنیدید می اگر فرمودند انصرف( و )زُر کن، سالم جوری این فرمودند که م(السال علیه) صادق
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 چند نلع خدا پیغمبر خریدی. می جان به هم را مشکالت تمام ،((الحسین قبر عند عمرک قمت ال)) گفتند می چه شعیره

 .طلبیدند خدا از را نفر

  

 .کن لعنتشان خدایا را السالم( حسین)علیه امام کشتند که آنهایی الحسین،  قتلة العن اللهم  -9

 .را السالم( حسین)علیه امام ی قتله دارند می دوست که آنهایی محبیهم، -6

 .را (السالم علیه) حسین امام ی قتله کنند می کمک که آنهایی ناصریهم،  -8

 رگاهد از اهلل رسول یعنی نشنیدم و ندیدم من (السالم علیه) حسین امام غیر برای را این لعنهم، عن تینساک و  -4

 انیجری چه این کن لعنتش السالم(، )علیه حسین امام قتله لعن از هست ساکت کس هر خدایا طلبند می الهی

 رام بی خدا پیغمبر ((یوحی وحی هواال إن الهوی عن ینطق ما و))  که خدایی پیغمبر است. ای قصه چه است،

 متوجهند ماءعل را این لعن. از است ساکت که کسی بلکه کند نمی لعن که کسی فقط نه را؟ کسی کنند می لعن خدا

 .کنم نمی باز را فرقش

 

 که هست یکی. را یزید كنم نمی لعن كنم، می احتیاط من گوید می عربی ابن كند، نمی لعن را یزید كه هست ییی 

 .است بیشتر اطالقش علماء قول به است. اوسع ساکت، این لعن، از است تساک

 امام زیارت کرد منع آمد کار سر وقتی کرد، حکومت سال ده از بیش بود عباس بنی ملوک دهمین عباسی متوکل

 خیلی ،(سالمال علیه)حسین امام زیارت خاطر به کردند، شکنجه را خیلیها کشتند، را ها خیلی را، (السالم علیه) حسین

 شد  دهدی (السالم علیه) حسین امام قبر نزد که کسی هر که عباسی لمتوک ازطرف کردند اعالن سال 99 کردند، اذیت را ها

 .بریم می مطبق حبس به را او مطبق فی حبسناه
 

 تو یارتز برای که کس هر بوده، چاه حبس این در چال(، )سیاه کندند می زمین زیر بود، هایی حبس یک مطبق حبس

 آلوده های آب آلوده، های خوراک یک آنجا ماند می مطبق، حبس بردندش می گرفتند، می را او شد می پیداش کربال

 یهحسین)عل امام ی شعیره یک خاطر به کردند. می آویزانش چاه توی بکشد، زجر که دادند می او به نمیر، و بخور قدر

 ببینید، را مجلسی مهعال بحار ببینید. را دیگر تاریخی کتب ببینید. را بغداد خالتاری فی الکامل نوشته، تواریخ در السالم(،

 .اند کرده نقل مختلف،
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 پیدا مو واناتحی مثل بدنشان تمام آمدند، بیرون زنده که آنهایی از بعضی کردند. باز را حبس این شد، کشته متوکل وقتی

 (.مالسال حسین)علیه امام زیارت رفتند می ذلک مع بود. کرده

 به پول ات کنید پیدا را نفر یک گفتند اصحابشان به شدند، مریض سامرا در حضرت بودند، متوکل زمان هادی حضرت 

 برود. جاها جور این نیست حاضر کسی هر )آخر کند، دعا من برای السالم( حسین)علیه امام قبر نزد برود بدهم او

 به برسد چه دانند، نمی  ما علمای دانیم، نمی ماها السالم(، یهحسین)عل امام زیارات چه، یعنی دانند می هادی حضرت

 (.دیگر کسان

 امام خود نیست، معصوم امام مگر خودش گفت بود، هادی امام ثقات و خوب اصحاب از یکی که جعفری اباهاشم 

 لیهع)حسین امام لمث خودتان شما اهلل رسول یابن  گفت السالم( هادی)علیه امام پیش آمد است. حسین امام مثل هادی

 ستدر بله فرمودند حضرت هستید، نور یک تا چهارده شما که، معتقدیم جوری این ما نیستید؟ معصوم امام ،(السالم

 جا همه هادی حضرت دعای هست جا همه خدا بشود، دعا )کربال( آنجا خواسته خدا اما هستند. نور یک همه است،

 .شده که قیمتی هر به بشود، پا بر حسینی شعائر خواسته، خدا اما است مستجاب

 

 می که )ما است. کافرتر العباس بنی ملوک همه از متوکل ((اكفرهم هم عاشر و)) :فرمودند (السالم علیه) علی حضرت 

 (.نیستیم معذور بگیریم. قرار باطل شایعات تأثیر تحت بعد نخوانیم و بخوانیم توانیم

 

 خدای طرف از که هستند ای عده یک گوید، می کند، می تعبیر چه متوکل از فتوحاتش، کتاب همین در عربی ابن ببینید 

 اهریظ خالفت شدند، حاکم هم که است اهلل رسول حضرت یکی دارند. واقعی و ظاهری و باطنی خالفت تعالی و تبارک

 لیهعلی)ع ؤمنینـامیرالم که کسی است. وکلـمت هم یکی هستند، خدا هـخلیف اًـواقع عی،ـواق خالفت هم کردند، پیدا

 .اکفرهم فرمایند می السالم(

 

 ببینید همکیّ فتوحات در خودتان معذورند؟ آیا ولی گذاشته کاله ها خیلی سر عربی، ابن بگذارد؟ خواهد می کی سر کاله 

  ... .الباطنة و الظاهرة الخالفة
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 است م(السال حسین)علیه امام ی قتله عنل از ساکت که کس آن طلبند می خدا از سلم( و آله و علیه اهلل اهلل)صلی رسول

 .باطنی و ظاهری خلیفه خدا، خلیفه شود، می متوکل وقت آن کن، لعنتش را او خدایا

 

 سلمونم غیر میلیارد پنج .نیستند معاند کفار ی همه ترسانده، کرده، دور اسالم از را کفار که  است مطالب گونه این  

 تو و دیمبل هاما که تاریخی خودشان اینها اما دارند باسواد .دارند مثقف نیستند دسوا بی که میلیارد پنج این همه .هست

 ،متوکل که شد می پخش میلیاردی و میلیونی گروهی[ های ]رسانه اعالم وسایل در که آنهایی بخوانند، هست دست

 .بشوند مسلمان بیایند چی برای است این خلیفةاهلل اگر خوب دارد. باطنه و ظاهره خالفت

  

 متوکل ید،برچ شد می اگر را السالم( حسین)علیه امام دستگاه السالم(، حسین)علیه امام ی قصّه پای کرده ایستادگی خدا

 و عزا جای هک بهشت بود. چیده بر هارون بود، چیده بر یزید چید، بر شد می اگر بود، برچیده بود العباس بنی اکفر که

 ویت کنند می عزاداری اینها ،((حورالعین علیک لطمت)) و السالم( علیهحسین) امام شهادت برای اما نیست مصیبت

 .زنند می صورت

 

 هم عملیه( های رساله در و فقهی کتب توی ببینید )بروید ناخن، با بخراشد را صورتش بدهد، دست از عزیزی کسی اگر

 ،(السالم )علیه حسین برای را تانصورتهای بخراشانید فرمایند می معصوم امام وقت آن دارد، کفاره هم و است حرام

 گاهی یا و کفایی، واجب شود می مستحب، شود می حرام است استثنایی چه این ((الوجوه فالتخمش الحسین مثل فعلی))

 .اوقات بعضی و افراد از بعضی به نسبت عینی واجب شود می

  

 عائرش به دادند فتوی شاگردانش از شیعه راجعم از ها ده و شاگردانش و نائینی میرزای زمان قبل، سال نود سال هشتاد 

 تا ندشو می فقها از صدها که نائینی میرزای شاگردهای  است مستحب و است جائز نوشتند السالم( حسین)علیه امام

 کردم أییدت که دارم را این شرافت افتخار که آوردند برایم قبل سال چند منم را، نائینی میرزای فتوای کردند تأیید حاال

 جا نآ الشیعه اعیان دهم درجلد اند کرده امضا تقریباً شیعه معروف مراجع همه کردند تأیید اخوی مرحوم و را فتوی این

 است. حرام لکهب نیست جایز شعائر از بعضی که شد نقل و حرف اشرف نجف در نوشته، حسینی شعائر از بعضی به نسبت

 نبودند عائریش که آنهایی به و علوییون گفتند می بودند شعائری هک کسانی به شد معروف نجف در نوشته جا آن وقت آن
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 خودش، هب نسبت کرده نقل الشیعه اعیان دهم جلد در و نوشته را مقاله این که آن و امویون گفتند می بودند( شعائر )ضد

 دمیآ نیست. ریختا سوختن این بودم، صنف این توی من گوید می چرا بودم، )امویون( صنف این توی هم من گوید می

 را هجمل این باید چرا بوده، سوادی با مرد بوده، مثقفی مرد دارد کتاب گرفته می روزه خوانده، می نماز قطعاً که است

 وقتی از الحمداهلل الحمداهلل را خدا کنم می شکر من است حسینی ی قضیه استثنای این آورده؟ قلبش توی کی بنویسد

 امام قصه رد الحمداهلل نگرفتیم دیگری کسان از راه و معصومین فرمایشات این توی بودم راه این توی کردم باز چشم که

 وختس وقتی باشد داشته نیت حسن هم قدر هر کند می بازی آتش که آدمی را. تاریخ سوزاند می هم قصورش حسین.

 چی؟ وقت آن

  

 چی برای دش پیروز السالم( حسین)علیه امام هک کنند می مطرح دارند عراق و ایران توی مثقفین از بعضی که کردند نقل

 محمّدی ماالسال شدند پیروز السالم( حسین)علیه امام بله چی؟ برای عزاداری بپوشیم. سیاه چی برای کنیم گریه باید

 امام سیلهو به  ماند و سلم( و آله و علیه اهلل محمد)صلی حضرت وسیله به کرده پیدا وجود اسالم البقاء. وحسینی الوجود

 لمانمس کسی زمین ی کره این روی بودند، کرده جمع را همه امیّه بنی نبود عاشورا جریان این اگر (السالم علیه)حسین

 .نبود

 برای آمد تعالی و تبارک خدای فجایعی؟ چه با قیمتی؟ چه به اما شدند پیروز السالم( حسین)علیه امام است درست  

 علیه)حسین امام دانست نمی خدا باهلل نعوذ باهلل نعوذ .خواند روضه آدم حضرت برای جبرئیل خواند، روضه  جبرئیل

 عیس جوانها است، ای حسنه سنت چه ، خواندند روضه خدا پیغمبر زهرا حضرت عروسی برای شوند، می السالم(پیروز

 علیه)سینح امام دانستند نمی  خدا پیغمبر شود، می برکت کنید، مصیبت ذکر عروسی حجله همان در عروسی شب کنید

 .شود می پیروز (السالم

 حسن اگر بله را. آدم سوزاند می باشد خطا اگر حتی اشتباه، موقف یک کلمه، یک سوزن، سر یک حسین امام جریان در

 .سوزاند می را تاریخش وگرنه قیامت روز در باشد نداشته معاقب واقعاً است ممکن باشد داشته نیت

 است. تر عمیق کنیم فکر چی هر عمیق است جریانی یک السالم(. حسین)علیه امام ی قصه نرود، سرتان کاله آقایان  

 شهدای  ((.هللا سبیل فی بدمه المتشحط یناله ال)) .کند اقامه را حسین امام شعائر از یکی که کسی به رسند نمی بدر شهدای
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 داده انجام ار حسینی شعائر بار یک که کسی به رسند نمی شدند شهید قربت قصد به امیرالمؤمنین رکاب در که صفین

 .باشد

 قدر به کسی هر کردید شعائر اقامه کردید عزاداری دهه این در که شما ی همه از شرعی وظیفه عنوان به جا همین من 

 امام خیمه تحت که دنیا جای همه در مؤمنات و مؤمنین برای هم و برایتان کنم می دعا هم کنم می تشکر هم خودش،

 دندش اذیت دیدند مشکالت خوردند دمهص کردند شعائر اقامه کردند عزاداری (السالم علیه)حسین امام نام هب و  حسین

 السالم(، هادی)علیه امام زمان در و السالم( صادق)علیه امام مشکالت از دانه یک به امروز مشکالت از هزارها واقعاً و

 .رسد نمی متوکل ایام و هارون ایام

 مینز ی کره  جای هر در دندکوشی نحوی هر به حسینی شعائر در که کسانی همه برای  تعالی و ارکتب خدای امیدوارم 

 ستدامم برایشان عافیت با عمر طول با آخرت و دنیا خیر این و فضیلت این و افتخار این و عزت این إنشاءاهلل هستند

 .بماند باقی شان ذریّه در و باشد
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 :چکیده

  

 جواب در و كنند می معرفی وحی را، معاد بحث در واقعی میزان سیدان اهلل آیت اظرهمن این در

 درامالص نظر مورد جسم تفاوت به دانسته ییی را محدثین با مالصدرا نظر كه آملی جوادی آقای

 هك را دلیلی و دادند. قرار هم مقابل را میتب دو این قوم، بیانات طرح با و پرداخته. محدثین و

 مسئله آنگاه اند. دانسته مدعی از اعم و مردود كردند اقامه وحدت اثبات برای آملی جوادی استاد

 .است شده تبیین مورد این در وحی میتب با فالسفه مخالفت و مطرح بهشتی های میوه ی

  

 جسمانی معاد پیرامون

 «آملی جوادی استاد با سیدان اهلل آیت»

   

 اول ی جلسه 
 

 ن:سیدا اهلل آیت  

 های ثبح نتیجه که کردم می برخورد مواردی به داشتم اسالمی اخیر ی فالسفه کلمات به که مراجعاتی خالل در ندهب 

 لماتک فهم در یا که آمد می پیش احتمال این طبعاً و نمود می مخالف شود می استفاده شرعی مدارک از آنچه با فلسفی

 خالفت جنبه، دو هر به خبیران و فن اهل نزد حضور و تدبر و أملت با ولی روایات. مفاد فهم در یا و باشد قصوری قوم

 در آنها که فلسفه علماء از جمعی ی ناحیه از اعترافات از بعضی به کردم برخورد اینکه تا شد؛ می روشن مسلک دو

 .اند نموده اختالف این به تصریح موارد از بعضی

 ردهک اعتراف بزرگان این الحقة العقائد در خوانساری و دررالفوائد در آملی و الحقایق لوامع در آشتیانی مرحوم جمله از

 روحانی معاد همان اند کرده اثبات جسمانی معاد عنوان به تبعه، من و صدرالمتألّهین مرحوم که را معادی که این به اند

 .کند نمی وفق شده بیان دینی مدارک در که معادی با و است. تر( دقیق بصورت )ولو

 موضوع و است. فلسفی راه ناامنی موجب شرعی( ادله از مستفاد با فلسفی راه نتیجه مخالفت )یعنی جهت این به توجّه

 وجود هفالسف خود بین مسائل از بسیاری در که است فراوانی اختالف خورد می چشم به فلسفی ابحاث در که دیگری

 .دارد
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 ه)ب عقل حجیت و عقالنی روش البتّه است. السفهف طرق به اطمینان عدم موجب اول( جهت )بالخصوص جهت دو این

 از هک مطالبی در ولی شود. می مشخص عقل به چیز هر ارزش و وحی حقانیت است. انکار قابل غیر کلمه( واقعی معانی

 یچیدهپ بسیار مسأله چون یا و بدهد روشنی و قاطع نظر تواند نمی که فهمد می عقل خود یعنی است خارج عقل دسترس

 رفص کردن تکیه و عقلی روش موارد گونه این در شود. می گرفته بکار صحیح مقدمات بجای ناصحیح دماتمق است

 .رسد نمی بنظر صحیح تعقّلی مقدمات به

 مقدمات در خدشه مگر کرد تکلم نتوان قاطع انسان با و شود حاصل قطع مقدمات همین از گاهی است ممکن چه اگر

 بیند یم ناامن راهی را راه این شد گفته که مطالبی به اجمالی توجّه از پس عقل ولی د.شو گرفته او از حالت این که قطع

 .کند می جلوگیری آن در ورود از و

 وحی در تفکر موارد گونه این در را شناخت روش که است بجا است پذیرفته را وحی قبالً که اسالمی فیلسوف یک لهذا

 توجیه و تأویل ارتکاب بودن سند تمامیت و داللت وضوح با البتّه کند. راجعهم روایات و آیات به رأساً یعنی دهد. قرار

 .باشد کار در های شرعی یا قطعیه قرینه یک که موردی در مگر

 ررسیب تعقلی و فکری های دیدگاه از اوالً را مسائل آنها اند. نکرده مشی چنین این اسالمی ی فالسفه نوعاً بینیم می و

 به ناچار وحی مکتب به انتساب حکم به بعداً و پذیرند، می اختالف مورد و واضح غیر مقدماتی سبراسا را مطلبی کرده

 اب ابحاث و افکار نتیجه بینند می چون شوند می تناقض دچار اوقات از بسیاری و اندازند، می نظری شرعی مدارک

 دنبال بیشتر و کنند. می باز را جیهتو و تأویل راه العالج دهد. نمی وفق شود می استفاده شرعی مدارک از آنچه

 .نمایند تأیید آن با را خود مختار رأی که روند می متشابهاتی

 ضیهفر مسأله این در تواند می تنها عقل زیرا کنند می مطرح کردیم، اشاره که طور همین را، معاد ی مسأله نمونه باب از

 معاد کیفیّت نای به قطعی حکم ولی باشد. داشته استحسانی مؤیداتی آنها از بعضی برای بسا چه و کند طرح مختلفی های

 .است خارج عقل ی حیطه از است چگونه

 به ندا کرده اعتراف نظرند وصاحب خبیر حدیث( و )فلسفه جنبه دو هر در که متأخر دانشمندان از جمعی خوشبختانه

 ختارم برای مذکور معاد به قائلین که ولو .هد نمی وفق شرعیه ی ادله از مستفاد جسمانی معاد با صدرائی معاد که این
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 دارای ستا متشابهاتی قبیل از یا ادله این که شود می واضح بررسی با ولی اند، نموده استشهاد روایاتی و آیات به خود

 :کریمه ی آیه قبیل از دارد. آنها مدعای خالف در ظهور یا و مختلف، احتماالت و وجوه

 (6االَرضِ(() غَیرَ االَرضُ تُبَدَّلُ یَومَ)) 

 (8تَعلَمُون(() ال فیما كُم نُنشِأ وَ)) 

  

 :ی آیه یا و 

 (6القُبورِ(() فِی مَن یَبعَثُ اهلل وَأَنَّ ))

  

 :فرماید می است کرده صدرالمتألهین که عجیبی توجیه با

 ((القُبور فِی مَن یَبعَثُ اهلل أن)) 

 . االبدان اعنی االرواح قبور و االجساد قبور 

  

 اعنی است: آمده پاورقی در شود. می مشخص کامالً صفحه همین در موجود پاورقی به توجّه با فوق مطلب توضیح)

 (.لالرواح وکذا الصوراالخرویة و الرزخیه لالجساد غلف و قبور الطبیعیة االبدان فان لکلیهما تفسیر االبدان

 

 :دارد زیر ی شریفه ی هآی ی درباره شارحفصوص قیصری که است بیانی این از عجیبتر و

 (4وِرداً(() جَهَنَّمَ اِلی المُجرِمینَ وَنَسُوقُ)) 

  

  تعالی: قوله من جاءو :گوید می

 ریقط السالیین و للخیرات الیاسبین بالمجرمین اراد او قال أن إلی وِرداً... جَهَنَّمَ إلی المُجرِمینَ ))وَنَسُوقُ

 بها ییسبون فانّهم الحاقةحیم لظهور اقینالمشت و الشاقة باالعمال المرتاضین النجات

 (4لذواتهم(() المفنیة التجلیّات
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 :آملی جوادی استاد  

 .روند می خطا به افراد گرچه است معصوم عقلی راه کرد. مخلوط راه روندگان با نباید را عقلی راه 

 اند. فرموده مختلف فهم، در افراد اتدرج اختالف حسب به السالم( )علیهم ائمه نیستند، سطح یک در روایات اما و

 پرسید الحکم بن هشام از دیصانی عبداهلل که: کند می نقل روایتی قدرت باب در توحید کتاب در صدوق نمونه باب از 

 شامه شود. بزرگ مرغ تخم و کوچک دنیا که این بدون بگنجاند مرغی تخم در را دنیا تواند می تو پروردگار آیا که:

 .خواست مهلت

 ،الناظر فقال: اصغر؟ أیها فقال: خمس، قال: حواسک؟ كم هشام یا السالم: علیّه ابوعبداهلل فقال)) 

 و قصوراً و دوراً و أرضاً و سماءً اری فقال: منها، اقل او العدسة مثل قال: الناظر؟ قدر كم و فقال:

 وا العدسة تراه الّذی یدخل أن دَرَقَ الّذی ان السالم: علیّه ابوعبداهلل له فقال أنهاراً و جباالً و تراباً

 (1) (( .البیضه ییبّر ال و الدنیا یصغّر ال البیضة كلها الدنیا یدخل أن قادر منها أقلَّ

  

 :پرسید که شخصی جواب در حضرت که شده نقل السالم( رضا)علیه حضرت از روایتی مضمون همین به و

  ((؟بیضة فی ینهماب ما و االرض و السماوات یجعل ان ربّک یقدر ل))ه 

 

 :فرمود 

 و اءالسم عاینت فتحتها اذا ألنّک البیضة من اقل هی و عینک فی جعلها قد البیضة من اصغر فی نعم))

 (7) ((عنها عماک ال شاء لو و بینهما ما و االرض

  

 :است کرده نقل السالم( صادق)علیه امام از دیگری روایت صدوق باب، همین در

 من بیضة فی الدنیا یدخل ان ربک یقدر هل السالم علیّه میرالمؤمنین ال قیل :السالم علیّه قال)) 

 ال ألتنیس والّذی العجز الی الینسب تعالی و تبارک اهلل ان :قال البیضة ییبّر او یصغّرالدنیا ان غیر

 (.2(()ییون
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 :دندفرمو جواب در حضرت که اند کرده لنق السالم( امیرالمؤمنین)علیه از السالم( صادق)علیه امام از دیگری روایت در و

 (8) ((.البیضة یعظّم و االرض یلطّف ممّن اقدر من و بالعجز یوصف ال اهلل ان یلک و)) 

  

 .اند داده جواب نحو دو واحد، سؤال از روایت دو این در

 .است ردهک نقل توحید در صدوق باز که است روایت دو اعتقادی مسائل در جواب اختالف از دیگر ای نمونه

 :پرسید توحید از السالم( رضا)علیه حضرت از سعد بن سعد اول: روایت

 (.60علیه(() انتم الّذی هو فقال:))  

  

 سالم بن هشام از دوم: روایت

 هو :فقلت هاتِ. قال: نعم، فقلت: اهلل؟ اتنعت لی: فقال السالم علیّه عبداهلل ابی علی دخلت قال:)) 

 فیه، ظلمةال نور هو فقال: تنعته؟ فییف قلت: المخلوقون فیها یشترک فةص هذا قال: البصیر، السمیع

 .((فیه الباطل حق و فیه، جهل ال علم و فیه، موت ال حیاة و

  

 :گوید می هشام آنگاه

 .(99) ((بالتوحید الناس أعلم أنا و عنده من فخرجت))  

  

 «تثنیوالی الیتکرر الشیء صرف» برهان فارابی ت.اس اول روایت از عالیتر سخن سطح دوم روایت در که است معلوم و

 .است کرده استفاده جمالت این از را

 مین است قلبی اعتقاد و جزم آن در مطلوب که عقاید اصول باب در که است این داشت توجّه باید که دیگر موضوع

 مبنای نچو باشد. فقهی مسائل در لاستدال قابل و معتبر داللت و سند نظر از چند هر کرد. استدالل آحاد اخبار به توان

 خطاءال عدمصالةا» قبیل: از اصول از عدهای بر دارد قرار معصوم تا آن سلسله در که وسائطی یا ثقه واحد خبر حجّیت

 محقق حجیت تا شود تطبیق اصول این باید واسطه هر در که است. استوار «النقیصة فی الخطاء عدم اصالة و الزیادة فی

 .شد معتقد آن با و کرد پیدا واقع به جزم توان نمی اصل با که است معلوم و گردد
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 گرا داللت نظر از است همچنین و گیرد، قرار اعتقاد و قطع مستند شود نمی است، ظنّی آحاد روایات سند چون خالصه

 .بود نخواهد مراد به قطع موجب ظهور باشد ظاهر صرفاً و نباشد مفادش در صریح

 به است نقض قابل است عقالنی طریق ناامنی موجب اختالف این که این و اسالمی ی فالسفه تالفاخ ی مسأله امّا و

 بنابراین مبدانی طریق ناامنی موجب را اختالف مجرد اگر است روایات به رجوع ابتداء فقهاء مبنای که این با فقهاء اختالف

 یدمف و صدوق شیعه بزرگوار شیخ دو اختالف جمله از فقهاء اختالف ی واسطه به بود. خواهد ناامنی راه هم حدیث راه

 ی مسأله در متأخر و متقدم فقهاء اختالف و دارد صدوق کلمات در اعتقادات شرح در مفید شیخ که تندی انتقادات و

 .بئر منزوحات

  

  :سیدان اهلل آیت  

 بلکه .نیست تضاد و تناقض قبیل از نوعاً شد گفته که روایتی دو جمله من و اعتقادات اصول باب در روایات اختالف 

 تناقضم مطلبی نه گویند می اضافه مطلبی مثالً سامع حالِ اختالفِ حسب به مورد یک در است. نقصان و زیاده قبیل از

 .ودش می رفع اختالف گونه این به و کرد جمع روایات مفاد بین باید بنابراین شده، گفته دیگر جای در آنچه با
 

 فافاحت ی واسطه به یا متواتر اخبار موارد از بسیاری در اوالً نیست حجت اعتقادی مسائل در آحاد باراخ که این اما و

 نینهطمأ موجب موارد از بسیاری در ولی شود نمی قطع موجب واحد خبر چه اگر ثانیاً و است، متواتر حکم در قرائن به

 طمینانیا اعتقادی واحد، خبر طبق بر اعتقاد نیست تقاداع برای دیگری راه که این فرض با موارد گونه این در و است.

 کذا و کذا که است رسیده اعتقادی مسأله فالن در اطمینان طریق به شریعت از گفت باید یعنی جزمی. نه بود؛ خواهد

 اگرمقصود و شود. می متکلم مراد به طمأنینه موجب اوقات از بسیاری در کلمات ظهور داللت نظر از همچنین و است

 اصالً ما نابراینب قیصری، تأویالت بمثل ولو نباشد تأویل و توجیه قابل اصالً کالمی که است این شد گفته که صراحتی از

 .است تأویل و حمل قابل نظربگیریم در را ای آیه هر چون نداریم صریحی آیهی و روایت
 

 لدلی اگر کرد. مراجعه شرعیّه أدله به ایدب باشد. شرعی مدارک به رجوع از جلوگیر تواند نمی مطالب این هرحال در

 اعتقاد ی مرحله در باید شد، کمتر یا و ظنّ یا اطمینان؛ موجب اگر بهتر، چه شد یقین موجب تدبّر و تأمّل از بعد شرعی

 .کرد توقف ظن یا اطمینان، حد همان به
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 شود نمی آن موجب مطلب این ولی .داریم قطعی صددرصد أدله ما اعتقادی، مسائل ی همه در که نبود این ما مقصود

 اب شود بنا تعقلی روش بر اعتقادات ی پایه و گیرد قرار دوم ی درجه در یا و شود پوشی چشم شرعی مدارک از که

 هفالسف اختالف به توان نمی را فقهاء اختالف مسأله اما و است. خارج قطعی عقل حکم حیطه از مسأله که این فرض

 اآنه اند. نکرده واقع کشف و جزم ادعای هرگز است اشکال و اختالف مورد که فقهی مسائل در فقهاء أوالً نمود. قیاس

 .دانند می عذر موجب مقلّدین و خود برای را خود رأی به عمل فقط
 

 به اگر لهذا و است شرعی مدارک به تعبّد همان که اند شده وارد راهش از شرعیه احکام به وصول راه در فقهاء ثانیاً

 اهر باالخره چون باشد. موصول غیر راه که شود نمی باعث یکدیگر با آنان اختالف مالحظه و معذورند؛ بروند هم خطا

 شود( می حرج و عسر باعث مسائل در احتیاط به فتوای و عمل که این مسلّمیت از )پس معذورند. و ندارند دیگری

 اند؟ رفته خود عیواق راه از حقایق به وصول راه در اسالمی ی فالسفه آیا ولی
 

 برای تاس نشده ثابت نفسه حد فی طریق این مصونیت چون و کنند می بررسی تعقل دریچه از ابتدائاً را مسائل آنها

 ار راه این که شود می موجب افکار نتایج در فالسفه اختالف به توجّه است جریان این ناظر خارج از که انسان یک

 .نشود وارد آن از و ببیند ناامن
 

 کی به باالخره و شوند می وارد نیست( عقلیه مستقالت از مسأله که این فرض )با اول در آنها که است این امر واقع

 ارند؛د برمی شرعی مدارک از بسیاری از دست العالج و شوند می جازم نتیجه آن به بسا چه و رسند می فکری نتیجه

 توان می ولی داشت، باز قطع آثار ترتیب از را او توان نمی هکرد پیدا مطلبی به قطع شخصی که حالی در است معلوم و

 رعیش مدارک و وحی به معتقد او اگر طبعاً دارد. منافات شرعی ادله با افکارش ی نتیجه که داد تذکر نکته این به را او

 طعق آن اساس بر که عقلی مقدمات تمام یا بعضی که فهمد می اجماالً و شود می ایجاد تزلزلی قطعش حالت در باشد

 .است تمام نا کرده پیدا مطلب به
 

 راه کشاند می شرعیه ادله با مخالفت به را انسان که طریق این که فهمند می جریانند این ناظر خارج از که آنها و

 .گیرد قرار اعتقادی مبنای نباید و بود نخواهد صحیح
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 :فرماید می که دارد اشاره بمطل همین به رسائل قطع بحث در انصاری بزرگوار شیخ ظاهراً و

 انهف الدّین باصول مایتعلق الدراک النظریة العقلیّة المطالب فی الخوض ترک ذلک من اوجب و))  

 (.68الخالد(() العذاب و الدائم للهالک تعریض

 

*** 

 دوم ی جلسه

   
 :سیدان اهلل آیت

 :گذشته ی جلسه از ای خالصه بیان  

 .است عقل أدلّه و حجج همه بنای یرز که این و عقل حجیة تثبیت     -9

 .وحی به عقلیه مستقالت غیر در طریق انحصار     -6

 .معتبره اخبار بودن بخش اطمینان     -8

 .اسالمی ی فالسفه و فقهاء روش بین فرق     -4

 

  
 :آملی جوادی استاد   

 در هک آن از پس و سازد می وحی ی بنده را خود نتیجه، در و کند می انتخاب و فکر، آزاد بطور اسالمی فیلسوف یک

 ار شریعت زرین قفس قفسها، میان در و طرد، را الحادی و مادی مکتبهای کند. می حرکت آن درون در افتاد وحی بندِ

 :آوریم می در را تقیّد این از هایی نمونه اینک شود می محدود مرحله این در نماید. می انتخاب

 

 :گوید می دعاء ی مسأله در شفا در بوعلی
 

 المتشبهة هؤالء یدفعه انّما و حقّ فهو به یقول و الیه یفزع و الجمهور یقرّبه ما اكثر انّ اعلم و)) 

 (.66...(() واإلثم البرّ كتاب الباب هذا فی عملنا قد و اسبابه و بعلله منهم جهالً بالفلسفة
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 :گوید می تجرّد اثبات از بعد نفس تجرّد بحث در صدرالمتألهین مرحوم

 و عالشر ان یعلم حتّی المطلب لهذا سمعیة أدلة فلنذكر ... الباب هذا فی سمعیة شواهد فی فصل))

 ان اءالبیضااللهیة الحقة الشریعة حاشا و الحیمیات سائر فی كما المسألة هذه فی متطابقان العقل

 للیتاب ةقمطابغیر قوانینها ییون لفلسفة تباً و الضروریة الیقینیة للمعارف مصادمة احیامها تیون

 (64) ((.السنة و
 

 :گوید می عقل جنود حدیث ذیل در کافی اصول شرح در صدرالمتألهین نیز و 

 اعدده تعیّن أن إالّ ... الجنود هذه وجود اإلعتبار و اإلستبصار بنور نعرف أن یمیننا أنّهُ اعلم و)) 

 و لنبوّةا بنور إالّ یعرف ال ممّا مقابالتها عدد كذا و السبعین و الخمسة أعنی المعیّن المبلغ بهذا

 ولیاءأ من السماع إلی موكول فیه مقابالتها حصر كذا و العدد هذا فی حصرها فمعرفة الوالیة مشیوة

 (.64(()علیهم اهلل سالم النبوّة بیت أهل و العصمة

  

 :است فتهگ که کند، می قلن السالم( امیرالمؤمنین)علیه از که ای خطبه دربارهی کلینی مرحوم بیان ذیل در اساس همین بر

 - به اتی ما بمثل التوحید یبینوا ان علی نبی، لسان فیها لیس، و االنس و الجن السنة إجتمع فلو)) 

 ((.علیه قدروا ما - امّی و بأبی

  

  د:گوی می اینجا در المتألهین صدر

 فضائلی یلتفص به سپس ((. «بابها علیّ و العلم مدینة انا» وسلم( وآله علیه اهلل لنبی)صلیا فقول جملة اما ذلک وشاهد))

 (92) .کند می بیان السالم( امیرالمؤمنین)علیه مولی ی درباره

 از قبل ظواهر به تمسّک و است اعتقادات برای استدالل قابل صورت این در که باشد یقین حد در باید ظواهر ولی 

 و است روشن بمطل که باشد بدیهیه عقلیه ینهقر یعنی باشد متصل اگر لبی مخصص نیست. جایز لبی مخصص از فحص

 فهم برای یعنی کنند. می مطرح را عقلی بحثهای اسالمی ی فالسفه اساس همین بر و شود. ارزیابی باید باشد نظری اگر

 و رند،دا برمی دست ظواهر از که کنند می پیدا ظواهر برخالف روشنی برهان یا جا، این در لبی، مخصصات تشخیص و

 رعش ظواهر به صورت این در که ندارد نفی و اثبات برای راهی عقل، که این یا و شود می ظواهر مؤید عقلی ینبراه یا

 .شوند می پایبند
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 :سیدان اهلل آیت  

 مشی نینچ این تفکر، روش در عمل مقام در که است این صحبت ولی نیست شرع به اسالمی ی فالسفه تقیّد در بحثی 

 ایشان، کالم در اوالً که کردید نقل نفس تجرّد باب در مالصدرا آخوند از که مطلبی مینه شهادت به است. نشده

 را وبشانمطل که اند رفته روایتی یا آیه دنبال آن از پس و شده اختیار أدلّه آن براساس مطلبی و طرح عقلی استدالالت

 با معارض و مزاحم است اشکال و اختالف مورد خود که ای عقلیه مقدمات آنها که این به مضافاً کند، می تأیید و اثبات

 (98اند.) داده قرار شرع ظواهر

   

 :آملی جوادی استاد

 تقدم یک ینا و حدیثی کتب عکس به نقلیه أدلّه بعد و شود می بررسی عقلی استدالالت اوالً عقلی و فلسفی کتب در 

 .نیست شبی کند، می اقتضاء را آن کتاب طبع که بیان ی مرحله در تأخّری و

 راگ اند. کرده بسنده اجمالی ایمان همان به مسائل این در آنها اند. نکرده بحث و نشده وارد اعتقادی مسائل در فقهاء و

 که این )کما شد خواهد پیدا آراء و نظریات در اختالف شرعی مدارک و روایات به توجّه با که دید خواهند شوند وارد

 (.است چنین فروع در

  

  

 :سیدان اهلل آیت

 لةالدال واضح روایات با مزاحم را اختالف مورد و واضح غیر عقلیه مقدمات اسالمی ی فالسفه که است این بحث عمده 

 ناختش راه پس باشد، مطرح واقعیات سوی به صحیح راه یک عنوان به وحی واقعاً که شد بنابراین اگر دهند. می قرار

 دنش آلوده از قبل که است این ندارد( روشنی حکم عقل مرتبه اولین در که مواردی در )البتّه کند می حکم عقل خود که

 را شرعی مدارک بغض و حبّ و توجیه و تأویل بدون و رفت. وحی سراغ به ابتدائاً باید اصطالحات و مقدمات به ذهن

 بر حیحص عقلی دلیل که فهمید اجمالی علم به توان می مقام این در و آنها. مفاد در تدبّر و تأمّل با البتّه نمود. بررسی

 حکم اقعیو عقل آنچه خالف بر باشد مطلبی شریعت از مستفاد است ممکن چگونه نیست. شرعیه ادله از مستفاد خالف

 .کند می
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 ظاهر و اند هگفت معمّا و لُغزوار کلماتی اند بوده تعلیم و هدایت مقام در که السالم( أئمه)علیهم شود گفته که این مگر بلی

 وه و است بوده اختالفی عقلی مقدمات از بعضی بر ظاهر خالف این در اعتمادشان و اند نکرده اراده را صریح هبلک

 .کماتری

 به اختالف اعتقادی مسائل در گوییم می است زیاد اختالف دید خواهند شوند وارد اگر فقهاء که شد گفته که این اما

 سیدهر السالم( امیر)علیه حضرت از توحید در ای خطبه مثالً شده هگفت یکنواخت نوعاً است کم روایات تعارض معنای

 .بینیم می السالم( رضا)علیه حضرت فرمایشات در را آن نظیر که

 لیب بود. خواهد کم نظر اختالف شود نظر آن در انصاف و تأمّل با و باشد آیات و روایات اساسی مدارک اگر بنابراین

 چون ود.ش می اختالف موجب باز که باشد اختالفی عقلیِ مقدماتِ به مشوب روایات، رد ناظرین افکار قبالً که این مگر

 .کنند تعبیر و توجیه خود نظر طبق را روایات خواهند می کدام هر

  

  

  :آملی جوادی استاد 

 ینطرف که این با است علماء بین شدید اختالف مورد است اعتقادی ی مسأله یک که السالم( امام)علیه علم ی مسأله

 رد انصاری شیخ و جواهر صاحب بزرگ فقیه دو اختالف جمله از اند. شده مسأله وارد شرعی مدارک به نظر با بحث

 بعداً چند هر است. فرموده کُر بحث در را معروف کالم همان باب این در جواهر صاحب شویم. می آور یاد را مسأله این

 جواهر صاحب حرف متعرض شده( نقل آنچه حسب )به ةطهار کتاب در انصاری شیخ و است. کرده عدول حرف این از

 عدم از است عبارت است مطرح کُر بحث در که اشکالی ((.كبیرا علوّاً ذلک عن تعالوا و اهلل تعالی)) :فرموده و شده

 .مساحت و وزن به تقدیر دو بین تطابق

 لنق گونه بدین انصاری شیخ را جواهر احبص کالم است. داده جواب نحوی به را اشکالی بحث این در جواهر صاحب

 :کند می نقد و

 ال و المساحة عن دائماً الوزن بنقص السّالم علیّه اإلمام علم منع هو و اشیل بوجه بعض دفعه نعم)) 

 یمالح اهلل اجری و الشریفه مباذهانه قدروره ییون فقد الخالق كعلم لیس علمهم الن فیه غضاضة

 إلیهم المركب الجهل بل الشرعیة  االحیام فی الغفلة نسبة إلی یرجع هذه انف یخفی ال ما فیه و علیه

 (62) ((كبیرا علواً ذلک عن تعالوا و اهلل تعالی و الخطاء هذا علی ایّاهم سبحانه اهلل تقریر و
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 ن:سیدا اهلل آیت

 اشد.ب فرموده اختیار باب مدارک و روایات در کامل تتبّع براساس را مذکور نظر جواهر صاحب مرحوم که نیست روشن

 از بعداً که کردید نقل چنانچه است. آمده شریفش ذهن به مطلبی اشکال، تنگنای و فقهی ی مسأله طرح ضمن در بلکه

 (91است.) کرده عدول کالم این

  

 :آملی جوادی

 :دگوی می شفاء الهیات در بوعلی است. بوعلی نظر همان آخوند مرحوم نظر از معاد ی مسأله اما و  

 وةالشریع طریق من اال اثباته إلی سبیل ال و الشرع من مقبول هو ما منه المعاد ان یعلم ان یجب)) 

 تعلم یإل یحتاج ال معلومة شروره و  البدن خیرات و البعث عند للبدن الذی هو و النبی خبر تصدیق

 و هآل و علیه  اهلل یصل)محمّد نبیّنا و موالنا و سیدنا بها اتانا التی الحقة الشریعة بسطت قد و

 (.80...الخ(() بالعقل مدرک هو ما منه و البدن بحسب التی الشقاوة و السعادة حال(سلم

  

 به را مسأله ابهری( اثیرالدین) یةأثیر هدایه شرح در هم آخوند مرحوم و است. آورده هم نجات در را عبارت همین و

 :است فرموده و شده متعرض نحو همین

 و فهبوص الیفی ضرب ضربین علی المعاد أن المقاصد تلک فی الخوض قبل یعلم ان یجب مما ))و 

 لعقلا و شروره و خیراته و باآلخرة الالئق البدن باعتبار الجسمانی هو و الشریعة و الوحی إلّا كنهه

 (.86(()الینیره

 

 :فرموده و 

 البدن هذا سنخ من مخلوق ا،الدنی فی لها كان الّذی بدنها مثل بدن إلی النفس ةإعاد ان اعلم ثم)) 

 (88) ...((لشریعةا به نطقت كما مةالقیا فی عنه مفارقتها بعد
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 :است فرموده مقدماتی و اصول تمهید از بعد اسفار در و

 نالقوانی و االصول هذه فی تدبّر و تأمّل نم إنّ :أقول أصّلناه ما ثمرة و قدّمناه ما نتیجة فی فصل))

 هذا انب یحیم و یقینا یعلم و االجساد و النفوس حشر و المعاد مسئلة فی بری و شک له یبق لم ...

 و فسالن مجموع المَعاد فی المُعاد ان له ینیشف و االجساد، بصورة القیمة یوم سیحشر بعینه البدن

 (.86شخصهما(() و بعینها البدن

  

 :فرماید می و

 قولی منها واحد كل احد رأی إذا القبور من انابد یبعث أن هو مةالقیا یوم األبدان بحشر فاإلعتقاد)) 

 (.84بعینه(() فالن هذا

  

 ی: آیه تفسیر در آنچه مانند آخوند از کلماتی ظواهر اما و

 (84القُبُور(() فِی مَن یَبعَثُ اهلل أنَّ و)) 

  

 تنها ادمع که نیست این معنایش شوند. می محشور ابدان از ارواح و است، قبر بدن که دارد این بر داللت که کردید نقل

 این در او حکم عالم آن در انسان حکم که است این منظور بلکه باشد. روحی های لذت به منحصر ها لذت و روحانی

 های لذت و ای اندیشه و روحی های لذت هست؛ لذت نوع دو است بدن به مقیّد روح که عالم این در است، عالم

 .جسمی

 جسم هب تقیّد و التذاذ از یعنی شود می مبعوث بدن قبر از آنگاه در انسان شود تهگف است صحیح روحی التذاذ درباره

 .گردد می خارج

 

  :تعالی قوله توضیح در آخوند 

 (81جَنَّتان(() رَبِّهِ مَقامَ خافَ وَلِمن))

 (.وجسمانی روحانی است. جنّت دو )جنّت گوید: می 
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 :گوید می همچنین

 (87ن(()عالما العالم تقول ان لک و))  

 .نیست روحانی در معاد حصر منظور جنّتند. دو هر دارای مقرّبین بنابراین

 .ماند ینم باقی ایشان به مفید شیخ اعتراض برای جا بنابراین، و نمود صدوق شیخ کلمات در باید را توجیه همین و

  

 :است فرموده بحاراالنوار نقل به اعتقادات در صدوق

 اهل و احباؤه و اولیاؤه و اهلل جیران اهلها دار انها و ة...السالم دار و البقاء دار أنّها الجنة فی اعتقادنا)) 

 منهم و تهمالئی جملة فی تیبیره و تسبیحه و اهلل بتقدیس المتنعّمون منهم مراتب: علی انواع هم و كرامته

 و المخلّدین الولدان استخدام و حورالعین و االرائک و الفواكه و المشارب و كل المآ بانواع المتنعّمون

 سبح یرید و یشتهی بما یتلذّذ انما منهم كل الحریر و السندس  لباس و الزرابی و النمارق علی الجلوس

 (.82(()اجله من عبداهلل ما یعطی و همّته علیه تعلّقت ما

  

 :است فرموده چنین گفتار این نقل در مفید شیخ

 و .الملذّذات من الحواس تدركه ما و مشرب و أكلم بغیر یلتذ من البشر من الجنّة فی لیس و)) 

 دین نع شاذ قول الشرب و االكل دون من التقدیس و بالتسبیح یلتذّ بشراً الجنّة فی أنّ زعم من قول

 لجنّةا فی یصیرون الدنیا فی المطیعین أنّ زعموا الّذین النصاری مذهب من مأخوذ هو و اإلسالم

 عالمینال رغّب بما كتابه فی القول هذا اهلل اكذب قد و ینیحون ال و یشربون ال و یطعمون ال مالئیة

 الَّذینَ عُقبَی تِلکَ ظِلُّها وَ دائِمٌ اُكُلُها)) :تعالی فقال  (88النیاح(() و الشرب و االكل من فیه

 (60اتَّقُوا...(()

 

 که ستا این منظور بلکه ندارد تبهش اهل از جمعی برای جسمانی لذائذ انکار به نظر باال گفتار در صدوق گفت باید 

 .دارند جسمانی لذت از غیر هم روحانی لذتهای مقرّبین
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 جسمانی هم و است روحانی هم معاد که است سینا بوعلی نظر همان معاد بحث در مالصدرا آخوند نظر که این حاصل

 .است اسالم علماء و نظرمحدّثین همین و

 

  

 سوم ی جلسه

   

 : سیدان اهلل آیت

 ادمع به قائلند که است، اسالم علماء و محدثین نظر همان مالصدرا آخوند نظر فرمودید که رسید جا این به ارگفت 

 مجس جسم، از مقصود که اند کرده تفسیر زیادی موارد در را جسمانی کلمه ایشان که رسد می نظر به ولی جسمانی.

 فسن که است هیأتی منظور بلکه نیست. اثری و خبر عالم این ماده از بعد عالم در چون نیست عنصری بدن و مادی

 .ندارد وجود هم معنی همین به جسم حتّی کُمّلین به نسبت أمّا و نفوس، اکثر به نسبت هم آن کند؛ می ابداع

 یر؟خ یا شوند می محشور عنصری جسم و دنیا این ماده با ارواح بعد عالم در آیا که است این بحث مهم ی نقطه تمام و

 اب ولو شود می محشور گیرد می تعلق آن به که روحی با دنیوی مادی بدن که است این محدثین و فقهاء ورنظرجمه

 .ندارد قبول را معنی این مالصدرا آخوند و آثار و عوارض در اختالف

 اشتهد ی تشابه و اجمال کلماتشان برخی اگر است. کرده بیان روشنی به متعددی موارد در را مطلب این ایشان چون و

 .بود خواهد متناقض کلماتشان وگرنه شود تفسیر معنی همین به باید باشد

  

 :آوریم می شاهد عنوان اسفاربه از را عبارتی اكنون

 و الطبیعیة الحسیّة الصورة هی االُولی لنشأةا: إدراكیة ثالثة نشآت اإلنسانیة للنفس إنّ: عرشیة حیمة)) 

 و االخیرتین علی لتقدمها قربها و لدنوّها الدنیا هال یقال و لظاهرةا الخمس الحواس مظهرها

 ذهه فی و البیان إلی الیحتاج احد لیل معلومة خیراتها و شرورها و بالحواس مشهودة لیونها الشهادة عالم

 هی ةالثانی النشأة و مادتها وجود عن التنفک صورتها وجود و استحالته و حركته عن موجود یخلو ال لنشأةا

 و الغیب عالم :لها یقال و الباطنة الحواس  مظهرها و الحواس هذه عن لغائبةصوراال و االشباح
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 معاالخری اال احداهما یعرف ال لهذا و المضاف باب من االولی و ةاآلخر ألن األولی إلی لمقایستها ةاآلخر

 (66(()نتَذَكَّرُو فَلَوال االُولی ةالنَشأَ عَلِمتُمُ لَقَد وَ)) :تعالی قال كما تضایفینكالم

 الشقاوات و السعادات مبادی و .االشقیاء دار هی و الجحیم و السعداء دار هی و الجنّة إلی تنقسم هی و 

 ارالعقلد و المقربین دار هی و العقلیة هی الثالثة النشأة و الرذیلة. و الفاضلة االخالق و الملیات هی فیهما

 و محضاً خیراً اال تیون ال هی و بالفعل عقالً ارتص إذا اإلنسان من العاقلة القوة مظهرها و المعقول و

 و االعتقادات و النیات نبات و االرواح لبذور المزرعة و االستعداد و القوة دار االولی فالنشأة  .نوراًصرفاً

 تین لم و هذا تقرر فإذا المزروعات حصاد و الثمرات حصول و الفعلیة و التمام دار منهما كل االخیرتان

 ویالدنیا كونها اول فی إالّ النفسانیة الملیات و االوصاف و الصّور من سازجة استعدادیة قوة ذات النفس

 فال األخالق و الملیات و اآلراء فعلیة إلی النفسانیة الهیوالئیة قوتها تخرج ان قبل الصلیةا فطرتها مبدء و

 طرةف بحسب اإلستعدادیة قوةال لها یتیرر ان الفعل إلی القوة من منها شیء فی یخرج أن بعد لها یمین

  (68) ((حیوانیة اخری بمادة تعلق ألجل آخر تیوّن و العالم هذا فی أیضاً هی ثانیة

  

 :فرماید می دیگر جای در و

 النشأةفی األبدان إلی النفوس تعلق فی جار بعینه النقل ابطال فی قررتم ما یقول: ان لقائل لیس و)) 

 تاستعدادا بسبب تیوّنها ال و استعدادی وجود وجودها لیست الخرویةا األبدان نقول: ...النا ؛األخرة

 بل مفارقة ولواحق غریبة اسباب عن الحاصلة المتدرّجه استیماالتها و تهیؤاتها و حركاتها و المواد

 لها ولاال الحق ابداع بمجرّدفائضة انّها حیث الظل لذی الظل كلزوم النفوس کتل لوازم االبدان تلک

 رقمفا نفسانی جوهر فیل االستعدادیةجهاتها و القوابل مشاركة غیر من الفاعلیة تالجها بحسب

 و اداتاإلستعد بالمدخلیة النفسانیة هیئاته و اخالقه و ملیاته بحسب منه ینشأ مثالی شبح یلزم

 هنفس وجود علی مقدما االخروی البدن وجود لیس و فشیئاً. شیئاً العالم هذا فی كما المواد حركات

 مافی الشخص و الظل و الملزوم و الالزم كمعیةبینهما الجعل تخلل غیر من الوجود فی معاً هما بل

 بل لوجوده اآلخر من استعداد هما الحد یحصل لم و اآلخر علی احدهما یتقدم ال وظله الشخص أنّ

 .(66...(()بها المتصلة نفوسها مع االخرویةاالبدان قیاس فهیذا اللزوم و التبعیة سبیل لیع
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 :فرماید می بعد صفحه چند و 

 الحسیة األجسام عن التجرّد به اراد ان المشیک الیالم فی الواقع التجرد ان الجواب و))

 تجردت إن و ألنّها المتوسطین و الناقصین النفوس فی كذلک الحال فلیس جمعاً البرزخیة واالشباح

 (64((.)المثالیة عن یتجرد لم الحسیة عن

  

 :فرماید می و

 وعمدف فهو كلها المفارقات اجتماع یلزم هیةمتنا غیر األبدان عن قةالمفار النفوس كانت لما قوله اما و)) 

 ذكره ام یلزم ال و األشقیاء نفوس فی هو إنّما بل النفوس من المفارقات جمیع فی لیس الیالم فألنّ أوّالً امّا

 یلزم لم یةهمتنا غیر كونها فرض ان و لیةالمثا احباالشب منها یتعلق ما و باألجرام یتعلق ال ممّا النفوس فإن

 (.64(()تناهیها عدم فیجوز مادّی واحد  محل علی لیةالمثا األشباح فی التزام لعدم فساد منه

  

 :فرماید می و

 و عنصری او فلیی بجرم الموت بعد النفوس تعلّق بطالن من ذكرناه ما یؤید مما و:  ةتذكر و تأیید))

 فی بعتانط التی هی لیست االشقیاء جحیم و السعداء نعیم بها التی یةاألخرو الصور أنّ من قرّرناه ما ینوّر

 افعال و المباع مرتبةآخر صقع فی النفس من للنفس موجودة معلّقة صورة هی بل فلیی غیر او فلیی جرم

 ما هو قةالمعلّ الصور لتلک مستتبعة ملیات و أخالقاً ذاتها فی أثمرت و الدنیا دار فی عنها حدث

 (.61(()العربی الدین محی المیاشفین قدوة قاله

  

 :است فرموده جلد همان در و

 و توهمته كانت ما جنس من حقیقة غیر ةلهاسعاد محالة فال ةخیّر كانت فان هذاالبدن فارقت اذا فانها ...))

 لمنضودا الطلح و خضودالم و السدر و القصور و الحور من الشرایع اهل من وسعت همته الیه بلغت و تخیلته

 قرمفت غیر حصولها المحسوسة االخرویةالصور الن عندنا اثباته فی اشیال ال ممّا هذا و ... الممدود الظلّ و

 ( 67(()الیه اشرنا كما مادة و موضوع إلی
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 :است فرموده و

 و الرازی كاالمام مالیال علماء اعتقاد األجساد حشر و المعاد باب فی اإلعتقاد من المرتبة هذه من انزل و))

 و عندهم باقیة اصلیة العضاء مادیة اجزاء متفرقات جمع عن عبارة عندهم المعاد ان علی بناء نظرائه

 فی حشر اهذ بان یتفطّنوا لم و اُخری مرة بها النفس لیعلق .السابقة الصورة مثل بصورة اخری مرة تصویرها

 و الجزاء دار العقبی دار الی ال التحصیل و العمل دار لیاالو الدار الی عود و االخری النشأة فی ال الدنیا

  ی:تعال قوله معنی ما و التناسخ ستحالةا فاین التیمیل

 (62تَعلَمُون(() ال فِیما نَنشِأَكُم وَ أمثالَیُم نُبَدِّلَ أن عَلی قادِرُون))

 رابالت من المخلوق الطور هذا یباین الوجود من آخر طور الثانیة النشأة ان ةبصیر ذی علی یخفی وال ... 

 و ادیّةالم الخلقة إلی العود ال منه القرب او اهلل إلی الرجوع كةحر ابتداء البعث و الموت ان و الطین و الماء و

 .(68) الظلمانی(( یفالیث الترابی البدن

  

  :فرماید می متکلّمین نظر بیان از پس همچنین

 النشأةاثبات فی الرسوم علماء نظر قوة الیه وصلت ما یةغا و الیالم اهل فهم الیه بلغ ما یةنها هذا و))

 عن و الخدش و المنع مواضع عن النظر قطع مع فیه و النفوس و االرواح نشر و االجسام حشر و اآلخرة

 یومب اإلیمان بیان و األخریالنشأة اثبات من لیس صوّره و قرّره ما ان .. معانیها عن القرآنیة اآلیات ریفتح

 رقاتمتف یجتمع ان امیان اال لیس مرامه تحریر و كالمه تصور من یثبت الّذی فان اصالً شیء فی لقیامةا

 واحد میان فی بعض إلی بعضها منضما یقع و الدنیا من مختلفة جهات و متعددة امینة فی المنبثة االجزاء

 بعد القدسی دیالتجر عالمه من الروح فیعودالمنعدمة السابقة للصورة مماثلة صورة علیها فیفیض

 و لمالمظ الیثیف البدن بهذا متعلقة العالم هذا الی اخری تارة راحة و رَوح فی فیه كانت ما كثیرة احقاب

 قائماً ودهوج فی عنه مستغینا الطبیعی البدن هذا عن الروح یقوم فیه الن القیامة بیوم اآلخرة یوم سمی انّما

 لضعف هناهی الطبیعی بالبدن قائم الروح و هناک بالروح قائم األخروی البدن و منشئه و مبدعه بذات و بذاته

 (.40...(() االخروی وجودوقوّة الدنیوی وجوده
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 :است فرموده و

 الواحدةالی أقرب و االمتزاج من أعلی و التركیب من أصفی یةاالخرو االمور وجود ان الی اشرنا قد و)) 

 تركیب ال االولی،لنشأةا انشاء هو اإلبتداء فی الخاص فعله انّ فیما الدنیویة االمور هذه من الخالصة

 من علیه ناهو هو و الثانیة النشأةانشاء به الالئق الفعل و المعاد حقیقه فیذلک المتفرقات وجمع المختلفات

 و رخی اآلخرة الن المواد فی االستحاالت و االجساد من بالحركات تحصل التی الدنیا فی المیوّنات ایجاد

 تعالی علیه أهون و األعلی المبدء عن الصدور فی أنسب و أولی فهو كذلک هو ما و أعلی و مأدو و أبقی

 (.48) (46) االَرض(( وَ السَّماواتِ فِی األعلی المَثَل لَهُ وَ عَلَیهِ أَهوَن هُوَ وَ)) :قال كما

  

 :است فرموده نیز و

 فی تلفواإخ لینّهم الباقیة النشأة ثبوت و عادالم حقیّة علی الملیین و الفالسفة من المحققون اتفق قد و)) 

 الروح أنّ علی بناء فقط جسمانی أنه إلی الحدیث اصحاب و الفقهاء عامة اإلسالمیین جمهور فذهب كیفیّته

 رجمهو ذهب و الزیتونة فی الزیت و الورد فی الماء و الفحم فی النار سریان البدن فی سار جسم عندهم

 تعلّق لقطع اعراضه و بصوره ینعدم البدن الن فقط عقلی ای روحانی أنّه إلی ینالمشائ اتباع و الفالسفه

 ناءللف الیه سبیل ال باق مجرد جوهر النفس و یعاد، المعدوم اذا اخری تارة بشخصه یعاد فال عنها النفس

 العرفاء ایخمش و الحیماء اكابر من كثیر ذهب و الطبیعی. بالموت التعلقات لقطع المفارقات عالم إلی فتعود

 من كثیر و االصفهانی الراغب و الحلیمی و الیعبی و الغزالیكحجةاالسالم المتیلّمین من جماعة و

 الطوسی المحقق و الحلّی العالمة و المرتضی السید و طوسیال جعفر أبی و المفید كالشیخ االمامیة اصحابنا

 به و دنالب الی تعود مجردة النفس ان الی ذهاباً جمیعاً بالمعادین القول الی اجمعین علیهم تعالی اهلل رضوان

 ختلفا جمیعاً بالمعادین القائلین هوالء ان ثمّ قال: ان إلی ... الفرق ان اال التناسخیة و النصاری جمهور یقول

 اعتبارب أییونالمثلیة او العینیة من كل و مثله او بعینه البدن هذا هو البدن جانب من المعاد ان فی كلماتهم

 من كثیر بل احد، یوجبه لم األخیر هذا أنّ الظاهر و ال. أم التخاطیط و االشیال و االعضاء من واحد كل

 ذاه قال أن إلی . ... الشیل و الخلقة بحسب األوّل البدن غیر المعاد البدن أنّ إلی كالمهم مال اإلسالمیین

 نفسفال بدناً و نفسا بعینه الشخص هذا هو المَعاد فی المُعاد ان ستعلم كما الحق و اآلراء و المذاهب تحریر

 ...((الدنیا یف كان الّذی فالن بعینه رأیته لقلت رأیته لو بحیث بعینه البدن هذا البدن و بعینها النفس هذه
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 :(دهد می توضیح پاورقی در «سبزواری مرحوم» محشی و)

 هو وه كان انّما و الطبیعیة و یویةالدن بوصف ال لین الدنیوی البدن هذا االخروی و البرزخی البدن ای)) 

 (.46(()صورته و بمادته ال البدنیة الصورة ای بصورته الشیء شیئیة ان سیأتی و مضی لما بعینه

  

  :فرماید می بعداً و

 و لذوقا بین الجامعین العرفان فی الراسخین مقام هو ةاآلخر فی التی بالصور اإلعتقاد فی الرابع المقام))

 ینیهع موجودات النبوةبها انذرت و الشریعة بها اخبرت التی الصور هذه بان الیقینی الذعانا هو و البرهان

 و العالم هذا موجودات من أدوم و أشد و أتم و أقوی التحقق و الموجودیة باب فی هی و حقیقیة ثابتات و

 رجاتد علی هی و علیه االثر ترتب و دوامه و ثباته و الوجود قوة فی بینهما نسبة ال بل المادیة الصور هی

 و المقربین الموحدین جنّة هی و عقلیة صور بعضها و المقربین الموحدین جنة هی و عقلیة صور بعضها

 اصحاب جحیم هی مؤلمة او .المسلمین و السالمة اهل و الیمین اصحاب جنّة هی ملذة حسیة صور بعضها

 العالم اهذ كمحسوسات محسوساتها لیست لین و الدّین، بیوم المیذبین و الضالّین أو الفاسقین من شمال

 و ون؟المسلم الظاهریّون الیه ذهب كما البالیة الداثرة الحواس و الفانیة األبصار بهذه یری ان یمین بحیث

 رون؟اخ تبعهم و الرواقیین اتباع بعض یراه كما العین فی لها وجود ال مثالیة موجودات و خالیةامور أنها ال

 و جسمانیة اشیال و بصور لیست و نفسانیة كماالت و معنویة حاالت او قلیهع اُمور أنها ال و

 فی الدةموجو جوهریة عینیة رصو هو انّما بل المشائین اتباع من المتفلسفین جمهور یراه كما مقداریةهیئات

 خرویةاُ بحواس محسوسة اآلخرة عالم فی موجودة بل الطبیعیة الحواس البهذه محسوسة الهیوالئی العالم هذا

 (.44(()المحسوس إلی المحسوس كنسبة الحاس إلی الحاس نسبة

  

  د:فرمای می دیگر جای در

 و اعظم عالماً و الفسحة عظیمة مملیة اآلخرة عالم فی السعداء نفوس من نفس لیل أنّ اعلم و))

 و ممالییه و مملیته جمیع بل ذاته عن خارجة لیست هی و االرضین و السماوات فی مما أوسع

 اهلل باذن منشئها و حافظها هو و قائمة كلها غلمانه و حوره و أشجاره و بساتینه و حشمه و خدمه
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 فی وا المنام فی اإلنسان یراها التی الصور بهتش كانت ان و االخرویة االشیاء وجود و قوته و تعالی

 (44) (( ... الحقیقة و بالذات یفارقها لین المرایا بعض

  

 :فرماید می نیز و

  

 ارتحلت البیت بخراب و خلت و بالموت البدن عن تعلقها انقطع اذ النفوس من نفس فیل))

 لکت فی الموجودة العینیة صورال فتشاهد أقوی و أشد اآلخرة امور الدراک الباطنیّة تصیرحواسها

 (.41...(()نفس دون بنفس ذلک یختص ال و الدار

  

 :آملی جوادی استاد

 است منحصر معاد اسالمی ی فالسفه نزد در آیا که بود این در بحث اول ی مرحله د.ش دیگری ی مرحله وارد بحث  

 متقیا در انسان که هست معاد دو هر اسالمی ی فلسفه در گفتیم جسمانی هم و است روحانی هم که این یا روحانی به

 .بدنی و دارد روحی

 وندآخ مادی؟ غیر یا است مادی آیا شود( می ورمحش قیامت در گفتیم )که جسم آیا که است این در بحث دوم ی مرحله

 اصطالح قالب در چند هر دارند را نظر همین هم محدثین و مادی نه است صوری جسم که این به است قائل اینجا در

 .باشند نگفته

 نهمی اش مهالز که شده ذکر بهشتیان و بهشت ی درباره خصوصیاتی محدثین کلمات و احادیث در که این مطلب توضیح

 دیگریک های غرفه از بخواهند بهشتیان اگر آیا که شود سؤال محدثین از اگر مثالً مادی نه باشد صوری جسم که است

 از هک این به است نیاز میوه چیدن برای آیا خیر. داد خواهند جواب دارند؟ حرکت و مکان نقل به احتیاج بگیرند خبر

 زندخی بر جا از آورند، فراهم را صید مقدمات باید کنند کباب دنخور میل اگر آیا خیر. گفت خواهند کنند حرکت جا

 .است آماده آنها نزد کباب کنند اراده و بخواهند که این مجرد به خیر. گویند: می

 این به نیاز جا آن در است، «فَیَیُون كن» نظام آخرت نظام ولی شوند محقق تا خواهند می مقدماتی دنیا عالم موجودات

 وجودم میگویند را موجودی چنین این نیست. کار در تدریج و حرکت بگذراند. را خاصی وجودی مراحل شیء که نیست
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 خواهید می و نیست دنیوی جسم مثل آثار در و تکوّن کیفیّت در که جسمی ولی است جسم که این با مادی. غیر صوری

 .نیست آن در دنیوی مادی جسم آثار از اثری ولی مادی، جسم بگویید

 ای بودن مادی خصوصیت ولی است. معاد جسمانیت همان است الزم آن به اعتقاد و است ثابت و مسلم آنچه خالصه

 .نیست ضروریات از بودن صوری

 

  د:فرمای می الغطاء کشف کتاب در جعفر( )شیخ الغطاء کاشف مرحوم که است کالمی مطلب این مؤید 

 یئتهاه یرجع و الخراب بعد االبدان یعید تعالی بانه العلم یجب و الجسمانی المعاد فی الثالث المبحث ))

 احبص االّ هایصل ال التی التحقیق علی المعرفة یجب وال قال: ان الی ... التراب الی صارت ان بعد االولی

 (.47بهیئاتها...(() یماثلها ما یعود إنّما او بذواتها تعود هل األبدان بأنّ كالعلم الدقیق النظر

  

 معاد در نیست الزم است ابدان صورت به آنچه یا گردند می بر مادی ابدان که جهت این شود می اهرظ کالم این از

 که است ی وجه همان «یماثلها ما یعود انّما» دوم احتمال و است محتمل مسأله در کدام هر و شود. دانسته و تحقیق

 كن» أهنش بهشت گویند می است رسیده که روایاتی طبق محدثین اینکه حاصل و است، نموده اختیار مالصدرا آخوند

 جوشد؛ می انسان اراده به چشمه مثالً شود. می موجود انسان اراده به شود می موجود چه هر جا آن در است.  «فَیَیون

 .تاس صوری نشأه فلسفه اصطالح در ای نشأه چنین این او( برای )البته کند می روشن را قیامت که است مؤمن نور

 .دارد اتکا نفس به بدن جا آن در است. متّکی بدن به نفس دنیا این در

  

  :ی مبارکه ی آیه ذیل در روایتی

 (42السَّمواتُ(() وَ األرضِ غَیرَ االَرضُ تُبَدَّلُ یَومَ))

  

 ه:شد نقل انصاری أیوب ازأبی

 :اهلل یقول إذ أرأیت قال: و الیهود من حبر (سلم و آله و علیه  اهلل صلی) یالنب أتی)) 

 «األرض غَیرَ االَرضُ تُبَدَّلُ یَومَ» 

 (.48لدیه(() ما یعجزهم لن اهلل أضیاف قال: ذلک؟ عند الخلق فأینَ 

http://www.daralsadegh.ir/


47 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

 :سیدان اهلل آیت  

 ریعنص مادی جسم محشور جسم که این به است کرده تصریح مالصدرا آخوند چه اگر که شد این شما بیانات حاصل  

 نکرده صحبت اصطالح طبق بر چند هر قائلند محدثین که است معنایی نهما این لکن است. صوری جسم بلکه نیست

 عدم وجود، در تدرّج عدم قبیل از نیست، مادی جسم خواص و آثار که اند داشته بیان خواصی و آثار چون ولی اند.

 .است آخوند مقصود همان محدثین کالم محتوای بنابراین اراده. به تحقق در زمانی فاصله به احتیاج

 بین محشور جسم کیفیّت در یعنی قائلند مطلب یک به هردو که این و آخوند و محدثین دادن صلح اوالً کنم می ضعر

 .شود می استفاده بحث محل طرح در فن اهل کلمات از آنچه با دارد منافات نیست. اختالفی علماء

  

  :گوید می روح تجرّد و استقالل اثبات از بعد الحقایق لوامع کتاب در آشتیانی احمد میرزا مرحوم

 اول امر) امران المقام فی عنه البحث ینبغی ما و .االسالم حیماء و االعالم كلمة علیه اتفقت مما هذا و))

 و لالعق بحیم ثبت ما بعد انه الثانی ...( روایات و آیات كواهی و قطعی عقل بحیم معاد اصل ثبوت رد

 لحسابا یوم و الیبری القیامةفی رواح اال الیه ینتقل ما ان فی البحث وقع الجزاء یوم و المعاد لزوم النقل

 یقتضیه ماك تعالی و تبارک بامره اتهاجه جمع و شتاتها بشمل العنصریة البالیة الدنیویة األبدان عین هو هل

 كمال و المجازات فحسن الجوارح بتلک كانت لما انقادت و طاعت او خالفت النفس ان حیث اإلعتبار

 تدادام ذات تعلیمیة مجردة صورة الی تنتقل بل ال، ام عصی او أطاع من عین المجازی ییون بان المیافات

 ((؟المرآتیة الصور و المثالیة القوالب نظیر

  

 :فرماید می بعد و

 :الق حیث السالم( )علیه ابراهیم سؤال جواب فی كما االول، هو الیریم القرآن فی به التصریح وقع ما)) 

 (40المَوتی(() تُحیی كَیفَ یأرِنِ رَبّ)) 

  :جواب فی تعالی قوله و 

 (46بَنانَه(() نُسوّیَ أن عَلی قادِرین بَلی عِظامَه نَجمَعَ لَن أن االِنسانُ أیَحسَبُ))
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 :سؤال جواب فی شأنه عزّ قوله و

 (48(()عَلیم خَلقٍ بِیُلّ هُوَ وَ مَرَّةٍ أوَّلَ أنشأها الَّذی یُحییها قُل رَمِیم هِیَ وَ العِظامَ یُحیِی مَن))

  

  :کند می اضافه سپس

 ادفعه و حلّها من لنا بدّ ال و ثانیال الی لهم عرضت لشبهة ذهبوا المتعارفة الحیمة اهل من جماعة لین و))

 (.46تعالی(() اهلل بعون

 .است نموده انتقاد و آورده را مالصدرا مسلک از ای خالصه مقام این در و  

  

 :گوید یم مصنف مختار بر تعلیق و توضیح از پس )دُررالفوائد( منظومه شرح تعلیقه در آملی تقی محمّد میرزا مرحوم و

 بالروحانی المعاد انحصار عین انه االنصاف لین و لطریقةا هذه فی یقال ان یمین ما یةغا هذا)) 

 المادة نا و نفسه هو النفس ذات صورة ان و بصورته الشیء شیئیة كون فرض بعد فانه اخفی بعبارة لین

 هاانشائ مع اما االمرغایة النفس هو المحشور ان و یحشر ال الشیء قوام فی مدخلیتها عدم لمیان الدنیویة

 نم المتوسطین نفوس فی كما المقدار اال لوازمها و المادة عن مجردا صدوریا قیاما بها قائم مثالی لبدن

 مطابق غیر هذا ان (لعمری و) المقربین فی كما یضاًا ذلک بدون اما و الیمین اصحاب أو الشمال اصحاب

 (44) ة((التحیو السّالم صادعه علی المقدس الشرع علیه نطق ما مع

   

 :است فرموده الحقة العقائد در خوانساری احمد سیّد آقا مرحوم همچنین و

 حشورالم ان یقال قد و االخبار و اآلیات صریح هو كما العنصری البدن النشور یوم المحشور البدن ان ثم)) 

 الملیات باختالف المختلف تعالی اهلل باذن النفس بانشاء المنشأ المثالی البدن بل العنصری البدن لیس

 (.44(()المذكور القول الی تدعوا شبهات المقام فی و الدنیا فی صلةالحا

   

 :فرماید می سپس است. عنصریة بدانا همان محشور که این بر دارد داللت که آورند می را روایاتی و آیات بعد و 

 الب بدناً اهلل باذن ینشأ وتالم بعد اإلنسان ان بتقریب لیةالمثا باالبدان الحشر بعض اختار قد)) 

 (.41) ((حیاته زمان فی الحاصلة للملیة مناسبا مادة
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 قدن قابل ... و باراده تکوّن و تدرّج عدم قبیل از شد ذکر مسلک دو وحدت اثبات عنوان به بیان این در آنچه ثانیاً و 

 ستا ممکن که آن چه ندارد. است محض صورت محشور که این و مادیّت عدم بر داللتی آثار گونه این که این به  است،

 .باشد مترتّب آن بر دنیوی آثار از غیر دیگری خاص آثار خاصی شرایط در دنیوی مادی اجزاء همین

 کمتر ای لهفاص به السالم((( و)علیه آله و نبیّنا ))علی سلیمان حضرت نزد بلقیس تخت حضور قبیل از زیادی جریانات

 ستبعادا صِرف و ندارد منافاتی گونه هیچ بودن مادی با وخواص آثار گونه این که است مطلب این بر شاهد العین طرفة از

 و یونتلویز قبیل از ختراعاتیا باعث که شده کشف ماده برای امروز که خواصی و آثار باشد. عدم بر دلیل تواند نمی

 .ردک نفی ماده در را احتمالی استبعاد، صرف به توان نمی که کند می تأیید را معنی این اجماالً گردیده، ... و تلفن

 ادیم بدن همین به روح یعنی مادی؟ اجزاء با است انسان آیا بعد، عالم در محشور که است این در اصلی بحث ثالثاً و

 نبود کالم ردمو بهشتی نِعَم خصوصیات است؟ روح متعلّق که است انسان بدن از صورتی صرفاً که این ای گیرد می تعلق

 سپ استخوانها همین شود می آیا که است این شده واقع قرآن آیات نزول عصر در معاد منکرین استبعاد مورد که آنچه و

 .گردد احیاء مرتبه دو شدن پوسیده از

 (47رَمیم(() هِیَ وَ العِظامَ یُحیِی مَن قالَ خَلقَه نَسِیَ وَ الًمَثَ لَنا ضَرَبَ وَ))  

 

 :است فرموده آنها جواب در متعال خدای و

 (42عَلیم(() خَلقٍ بِیُلِّ هُوَ وَ ةٍمَرَّ أوَّلَ أنشَأَها الَّذی یُحیِیها قُل))

 

 :فرماید می و 

 (48بَنانَه(() نُسوّی أن عَلی قادِرینَ بَلی عِظامَه نَجمَعَ لَن أَن اإلنسانُ أَیحسَبُ))

 .خیر یا خیالیه( صور قبیل )از بدن صورت مثل بسازد صورتی روح، شود می آیا که است نبوده این در بحث  

  

 :آملی جوادی استاد  

 ست.ا فالنی گفت خواهی ببینی را او اگر که شود می محشور جسمی که این به است کرده تصریح مالصدرا آخوند 

 .است انسان همان انانس خالصه
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 که اهآنگ باالخره چون ندارد. تنافی مادیت با ... و بلقیس تخت حضور و برخیا آصف جریان قبیل از جریاناتی اما و

 الیخ جایش نبود، اول مکان در تختی دیگر شد حاضر «السالم( و)علیه آله و نبیّنا علی» سلیمان حضرت نزد تخت

 یزیچ درخت از یعنی ماند. نمی خالی درخت بر آن جای گیرد می را میوه بهشتی که حالی عین در بهشت در ولی ماند.

 در مجس شدن پیدا عالم این در نیز و نیست سازگار باشد مادی عنصر یک میوه که این با موضوع این شود. نمی کم

 می زمان باالخره یول باشد زدن بهم چشم از کمتر و سریع بسیار زمان چند هر دارد. حرکت و بتدریج نیاز موردی،

 .شود می پیدا خواستن مجرد به که بهشتی نِعَم و ها میوه خالف به خواهد.

  

  :سیدان اهلل آیت

 یخال شود می چیده که ها میوه جای کم بسیار مدت به ولو که این بر کند داللت که ندارم نظر در شرعی مدرک فعالً

 دست به که میوهای بجای آن همان در حق قاهره قدرت به که چرا ندارد، مادیت با منافاتی باز فرض علی و ماند. نمی

 صلیا بحث مورد مطلب این که این به مضافاً شود نمی کم میوه اصالً که این نه شود؛ می ایجاد میوهای رسیده بهشتی

 .نیست

 دنیا در که یاجزای از زید یعنی است زید بدن مادی و عنصری اجزاء قیامت در محشور آیا که است این بحث مورد

 و عوارض تغییر با ولو زید عنصری اجزاء از جا آن که این یا است بوده برخوردار هم آخرت در است بوده برخوردار

 کند؟ می ایجاد او آنچه با است زید نفس بلکه نیست، خبری شرایط

  

 :آملی جوادی استاد

 :است آمده مبارکه ی آیه در 

 (10السَّمواتُ(() وَ رضِاالَ غَیرَ األرضُ تُبدَّلُ یَومَ))

 به ودش می تبدیل روایاتی حسب به دیگری زمین به شود می تبدیل است آن در انسان بدن اجزاء که زمین جا آن در 

 .ستا نشده معصیت آن در که زمینی به شود می تبدیل روایات از بعضی حسب به و خورند می را آن مردم که نان گرده
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 :سیدان اهلل آیت

 شود نمی استفاده آیا شود؟ می استفاده چه حشر ی مسأله در قرآن بیّنات از آیا که است این است بحث وضوعم آنچه 

 .ندارد معنی تنها صورتِ پس شوند؟ می خلق ابدان مرتبه دو عالم این اجزاء از که

   

 :آملی جوادی استاد

 .دهد می شهادت و شود می محشور سرانگشتش خطوط تمام با و جسد و روح با زید که گفتیم 

  

 :سیدان اهلل آیت

 باشد؟ تنها صورت چرا شود می محشور اجزاء آن عین با اگر 

  

 :آملی جوادی استاد

 :ازقبیل آیاتی عالم؟ دو یا عالمند یک دنیا با قیامت آیا 

  (16تَعلَمُون(() ال فِیما كُم نُنشِأ وَ)) 

 (18االَرضِ(() غَیرَ االَرضُ تُبَدَّلُ یَومَ))

 .دارند تعدد بر لتدال 

  

  :سیدان اهلل آیت

 .ندارد ماده و است صورت بعد عالم که نیست این دوئیت مقتضای ولی عالمند دو

  

  :آملی جوادی استاد

 :است شده نقل مضمون بدین وافی در روایتی

 ثتحد إنّما و الخلق أوّل فی مَضی فیما تین لم األحالم إنّ» قال: السالم( الحسن)علیه أبی عن))

 و اهللعبادة إلی فدعاهم زمانه أهل إلی رسوالً بعَثَ ذكره عزّ اهلل إنّ :فقال .ذلک فی العلة ما و فقلت:

 طعتمونیأ إن :فقال عشیرة بأعزّنا ال و ماالً بأكثرنا أنت ما فواهلل لَنا فما ذلک فعلنا إن فقالوا: طاعته.
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 .ذلک لهم فوصف .النار و الجنة ما و :فقالوا .النار اهلل ادخلیم عصیتمونی إن و الجنّة اهلل أدخلیم

 اله دادو فاز ورُفاتا، عِظاماً صاروا أمواتنا رأینا لقد فقالوا: متّم. إذا فقال: ذلک. الی نصیر متی فقالوا:

 ذلک نم انیروا ما و رأوا بما فأخبروه فأتوه األحالم فیهم عزّوجلّ اهلل فأحدث استخفافاً. به و تیذیبا

 ابدانیم بلیت إن و متّم إذا أرواحیم تیون هیذا بهذا علییم یحتجَّ أن أراد عزّوجلّ اهلل إنّ فقال:

 ن((األبدا تبعث حتّی عقاب إلی رواحاأل تصیر

 

 (.28است() برخ عالم به مربوط روایت البّته)

 

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

 ها: نوشت پی

 .42/ ابراهیم  -6

 .16/ واقعه -8

 .7/ حج  -6

 .648/8 اسفار،  -4

 .21/ مریم -4

 .841 ص هودى، فص قیصرى، شرح به الحیم فصوص -1

 .688 ص ،6 ح القدرة، باب صدوق، توحید -7

 .660 ص ،66 ح القدرة، باب صدوق، توحید -2

 .660 ص ،8 ح مأخذ، همان -8

 .660 ص ،60 ح مأخذ، همان -60

 .41 ص ،1 ح التشبیه، نفى و التوحید باب صدوق، توحید -66

 .641 ص ،64 ح األفعال، صفات و الذات صفات باب صدوق، وحیدت -68

 .81/6 قطع، بحث (رسائل) االصول، فرائد -66

 .444 ص اول، فصل دهم، مقاله الشفاء، من الهیات -64

 .606/2 أسفار -64

 .18-12 ص مالصدرا، كافى، اصول شرح -61

 .648 ص مالصدرا، كافى، اصول شرح -67
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 :شویم مى متذكر را دارد روح تجرّد عدم در ظهور یا صراحت كه روایاتى از بعضى جا این در -62

 ارکفیب السّماء إلى روحه جلّ و عزّ اللَّه أصعد إلّا ینام شیعتنا من عبد من ما واللَّهِ» قال: السالم علیهما أبیه عن عبداللَّه أبی عن-6

 نَتهأمَ مع بها بعث متأخّراً أجلها كان إن و عرشه. وظلّ جنّته، ریاض یف و رحمته، كنوز فی جعلها أجلها علیها أتى قد كان فإن علیها

 (الصدوق أمالى و الیافى عن ،44/16 بحاراالنوار،) .»الحدیث فیه... لتسین منه خرجت الّذی الجسد إلى لیردّها المالئیة من

 رأت وما الحقّ، فهو السماء فی الروح رأت فما اء،السم إلى أرواحهم خرجت ناموا إذا العباد إنّ» قال: السالم جعفرعلیه أبی عن -8

 السماء فی الروح كانت فإذا إختلف، منها تناكر وما ائتلف، منها تعارف فما مجنّده جنود األرواح وإنّ أال األضغاث، فهو الهواء فی

 نوار،بحاراال) .«األرض فی تباغضت السماء فی تباغضت وإذا األرض، فی تعارفت السماء فی تعارفت فإذا وتباغضت، تعارفت

66/16) 

 إنف طهور، إلّاعلى والینام جُنُب، وهو الرجل الینام السالم: علیه أمیرالمؤمنین قال» قال: السالم علیهم آبائه عن عبداللَّه أبی عن-6

 فی جعلها حضر دق أجلها كان فإن یها،عل ویبارک فیقّبلها وتعالى تبارک اللَّه إلى ترفع المؤمن روح فإنّ بالصعید فَلْیَتَیَمّم الماء یجد لم

 (66/16 بحاراالنوار،) «جسدها. فی فیردّونها مالئیته من اُمنائه مع بها بعث حضر قد أجلها یین لم وإن رحمته كنوز

 إنّ فقال: النفخ؟ هذا كیف «رُوحِى مِنْ فِیهِ ونَفَخْتُ» جلّ و عزّ اللَّه قول عن السالم جعفرعلیه أبا سألت» قال: مسلم، بن محمّد عن -4

 اوإنّم للریح مجانس الروح نّ أل الریح لفظة على أخرجه وإنّما الریح، من اسمه اشتقّ نّه أل روحاً سمّى وإنّما كالریح، متحرّک الروح

 أشباه و یلى،خل الرسل: من لرسول قال و بیتى، فقال: البیوت من بیتاً اصطفى كما األرواح سائر على اصطفاه نّه أل نفسه إلى أضافه

 (686/8 احتجاج و 666/6 كافى ؛82/16 بحاراالنوار) .»مدبّر مربوب محدث مصنوع مخلوق ذلک وكلّ ذلک،

 - الق أن إلى - كثبفا قالباً اُلبس قد رقیق جسم والروح مسائله جواب فى» قال: السالم علیهالصادق عن الحیم بن هشام عن -4

 ألشیاءا تبطل ذلک فعند الصور فی یُنفخ وقت إلى باقٍ هو بل السالم: علیهقال باقٍ؟ هو أم قالبه عن خروجه بعد الروح أفیتالشى

 (األحتجاج عن 66/16 بحاراالنوار) ...«مدبّرها بدأها كما األشیاء اُعیدت ثمّ والمحسوس، فالحسّ وتفنى،

 مروارید حسنعلى میرزا آیةاللَّه ألیفت ،884 ص المعاد، و المبدأ حول تنبیهات كتاب به موضوع این در كاملتر اطالع كسب براى

 .فرمایید مراجعه (سره قدّس) طهرانى آقا جواد میرزا آیةاللَّه مرحوم تألیف 810 ص المطالب، میزان كتاب و ظلّه اللَّهادام

 

 .84 ص المحقون، الماء فی األنصارى، مرتضى األعظم للشیخ الطهارة كتاب -68

 ردمو این در بلیه نیست مناسب هرگز اعتقادى، مسأله یک و السالم علیه امام علم در علماء شدید اختالف زا اى نمونه عنوان به فوق مثال -80

 كسى هر از كه همچنان اند. گرفته قرار طرف یک امامیه علماء تمامى و طرف یک ایشان كه است كرده بروز جواهر صاحب از فاحشى اشتباه

 یلمش یک با برخورد ضمن در ایشان بلیه اند داده را نظر این خاصى یتروا به توجّه با ایشان كه گفت انتو نمى لذا و .رود مى  اشتباه امیان

 .اند كرده عدول سابق نظر از و برده پى خود اشتباه به نیز خود بعدها و است گذشته خاطرشان از نظر این فقهى علمى

 .444 ص شفاء الهیات از نهم مقاله از هفتم فصل -86

 .671 ص اآلخرة، النشأة أحوال فی الهدایة كتاب من الثالث للقسم خاتمة األثیریة، الهدایة رحش -88
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 .626 ص اآلخرة، فی النفس اعادة بیان فی مأخذ، همان -86

 .687/8 اسفار، -84

 زا بعد كه است معنایى همان عبارت این از مقصود كه گردد معلوم تا شود مراجعه اسفار در صفحه همین پاورقى به است مناسب فوق مورد در

 .شد خواهد مشخص این

 .800/8 اسفار -84

 .7/ حج -81

 .41/ الرحمن -87

 .406/6 اسفار، -82

 .800/2 بحاراالنوار -88

 .808/2 بحاراألنوار -60

 .64/ رعد -66

 .18/ واقعة -68

 .86/8 اسفار -66

 .66/8 اسفار -64

 .67/8 اسفار -64

 .68/8 اسفار  -61

 .44/8 اسفار -62

 .642/8 اسفار -62

 .واقعه سوره 16 آیه آن ادامه و معارج سوره 40 آیه »لَقادِرُون إنّا« - 6 شده: تشییل آیه دو از حقیقت در عبارت این -68

 .646/8 اسفار -40

 .641/8 اسفار -46

 .618/8 أسفار -48

 .87/ روم -46

 .614/8 اسفار -44

 .674/8 اسفار -44

 .671/8 اسفار -41

 .672/8 اسفار -47

 .10 ص ،6 ج الثالث، المبحث اإلعتقادات، فى األوّل الفنّ الغطاء، كشف -42
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 .42 : ابراهیم -48

 .618/4 ابراهیم، سوره 42 آیه ذیل المنثور، الدرّ تفسیر -40

 .810/ بقره -46

 .4 و 6قیامت/ -48

 .78 و 72یس/ -46

 .40 و 68 ص ،8 جزء المعاد، مبحث الحقائق، لوامع -44

 .410/8 الجسمانى، المعاد فی الفوائد، درر -44

 .844 ص معاد، اثبات الحقة، العقائد -41

 .812 ص معاد، اثبات الحقّه، العقائد -47

 .72/ یس -42

 .78/ یس -48

 .4 و 6/ قیامت -10

 .42/ ابراهیم -16

 .16/ واقعه -18

 .42/ ابراهیم -16
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 :چکیده

 خالی تو به و آقایان از نفر دویست طرف از الدین محی حدیث نقل اجازه ادعای به مقاله این در

 ودنب معلوم نا و او به خرقه ندادن و عربی ابن به خانقاه توجهی بی و شده پرداخته ادعاها این بودن

 نتبیی را او اعتقادات پایان در و اشاره پوشی خرقه ی درباره او خواب به آنگاه شده بیان او هویت

 .شوند آشنا او انحرافی عقاید با بهتر دانمری تا نموده

  

 خرقه و الدین محی

 «رضوی مرتضی شیخ حاج اهلل آیت»

  

  
 ارزش «نقاهخا» نام به چیزی به و نیستند قائل خرقه به ارزشی که هستند حقیقی عارفان اینان است: نوشته بزرگواری

 .دهند نمی

 نه و گرفت خرقه نه الدین محی چرا» که این و نیست. سادگی این به و برد می زیاد آب که است خمیری باال سخن اما 

 علل و علت هم و «نگرفتن خرقه» علل و علت هم است. تحقیق قابل سخت و مهم بس موضوع «داد خرقه کسی به

 .ارزد می تحقیق زحمت به که است تحقیقی سودهای دارای و بررسی قابل او «ندادن خرقه»

  

 دومین شاگرد، و استاد رابطه و دارد قانون و قاعده بشر زندگی در «شاگردی اوستا» االخرهب احمد آل جالل قول به

 نتری ابتدایی در را خود اهمیت مسئله این بل امروز فقط نه و دیروز نه است بشر زندگی در ارزش پر و مهم رابطه

 الشب آن، کمترین که بالد می مدرک آن به شاگرد و دهد، می مدرک شاگرد به استاد است. داده نشان نیز بشر زندگی

 .ودب نخواهد و نبوده بیمدرک بشر تاریخ در آموزشی جریان هیچ مسن. بنای یک شاگردی به است جوان بنّای یک

  

 است. گرفته حدیث نقل «نامه اجازه» حدیث اهل های شخصیت از نفر 677به( )نزدیک از که کند می افتخار الدین محی

 نقل رایب اگر است. «حدیث نقل» از ارزشمندتر خیلی تصوف الدین محی نظر به که باشد نداشته دتردی کسی شاید و

 .است الزم ضرورت و الزم طریق به بودن صوفی و عارف برای است، الزم مدرک حدیث
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 ،دارد «ورود» بل است «حاکم» حدیث به «شهود و کشف» همیشه فقه( اصول علم اصطالح )به صوفیان نظر در زیرا

 شهود و کشف ادعای با تواند می نیز و کند. رد را مستند حدیث یک خود، شهود و کشف به باتمسک تواند می صوفی

 .بدهد جای رسماً حدیث عنوان به را خود نظر مورد عبارت یک

  

 الدینیمح چرا پس است. حدیث نقل مدرک از ارزشمندتر و آمدتر كار خیلی شود می نامیده خرقه كه مدركی بنابراین

 !نگرفت؟ خرقه كسی از

 ممالک وارد اسپانیا از كه بود ای پیچیده و مرموز جوان او نداد. خرقه او به كسی كه است این حقیقت و واقعیت 

 ناب» او به اندلس در كه دانستند می همه كه این جز نداشت خبر او خاندان و تبار از كسی بود شده آفریقا شمالی

 دوران خاندان، از كسی تاریخی غیر و تاریخی متون در نامد. می «عربی ابن» را خودش اینک اند گفته می «سراقه

 مثالً كه اوست خود های گفته همگی آمده او مورد در باره این در چه هر است نگفته سخن او نوجوانی و كودكی

 تصوف و حیومت بزرگان با پدرش یا ،همدیگر با سرشناس خانواده دو رابطه قالب در هم آن داشته رشد ابن با مالقاتی

 ابن است. بوده رشد ابن عشق مورد بل توجه مورد سخت جوانی آغاز در كه كند می وانمود او است. بوده معاشر

 .هست خودش آثار در كه نیست رشد ابن آن كند می معرفی كوتاه بس مالقات آن در او كه رشدی

 وریدهش امرد، جوانان به مند عالقه رمزآلود، و راز ادبیات با معماباف و ششدانگ صوفی فیلسوف، رشد ابن از الدین محی

 ق()محق محقق هر که است حدی به تفاوت است، متبلور رشد ابن خود آثار در که مشخص شخصیت آن نه است. حال

 مثبت هجنب از شبی مراتب به آن منفی جنبه که تردیدی و شک عربی، ابن درگزارش تردید جز ندارد ای چاره گرا واقع

 .است آن

 «حقوق ییعتض» به مشهور غیر و ضعیف افراد مورد در گردد گرفتن نادیده دچار یا کند اشتباه کسی ضرر به تاریخ اگر

 های شخصیت ضعف مواضع معموالً عکس بر بل الدین، محی مثل معروفی و مشهور فرد مورد در نه شود، می دچار

 است. شده تبدیل قوت نکات به یا ماند می مسکوت یا تاریخ طول در معروف

 با است هشد مثبت تسامح دچار شدیداً بل ندارد منفی، تسامح ترین کوچک الدین محی مورد در تاریخ دیگر: بیان با و

 .خودش شخصی ادعاهای مگر دهد نمی گزارش او زندگی از چیزی او شهرت دوران تا تاریخ همه، این
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 یزن مصر تونس، مراكش، ممالک در هایش خانقاه شبیه روز آن كه قادریه سلسله ملهج از صوفیه متعدد های سلسله

 داشت. نیاز بود مدرک ارزشمندترین روز آن كه مدرک این به سخت او وگرنه ندادند خرقه الدین محی به بود دایر

 گوید: می آمیزش افتخار كامالً بیان با او

 نفر یک توسط را خوابم كردم نیاح ستارگان تکتک با سپس و كردم نیاح )الفبا( حروف همه با كه دیدم خواب در

 .رسید خواهد عالیه مقامات به رؤیا این صاحب كه بود گفته او داشتم عرضه عرفانی شخصیت یک به

  

 یکی مک دست که نداشت دوست آیا بالد می مدرک، بی ادعای یک نقل به که کسی عرفانی. مقامات یعنی عالیه مقامات

 باسل اهدای صورت به خاصی مراسم با که خرقه به رسد چه تا باشد؟! داشته خود برای چنینی این کتبی مدرک تا دو

 .شد می داده مخصوصی جشن با و خانقاه در حاضر ای عده حضور در خرقه، اعطای کتبی تاییدیه با همراه خاصی

 به ملزم را او توانست نمی کسی زیرا بود. آسان الدین محی برای حدیث، نقل نامه اجازه 677 به نزدیک حدود ادعای

 های شخصیت اتفاق به قریب اکثریت که این جالب و دهد. نشان را آنها نبود ملزم نیز خودش و بکند. مدارک آن ارائه

 :زیرا نبود چنین خرقه ادعای اما کنند. تکذیب یا تایید را او ادعای که نبودند دنیا در ادعا زمان در ادعا، مورد

  

 شد می اعطا زیاد ای عده حضور در و خاص مراسم با خرقه -9

 ((نیست حدیث نقل صالحیت با مقایسه قابل هرگز که بود بودن، «اهلل ولی» مدرک خرقه-6 

 بمب اصطالح( )به مانند و شد می تنظیم مربوطه ی سلسله بزرگان امضای با حکمی و تاییدیه خرقه اعطای هنگام -8

 آمد نایل خرقه دریافت به فالنی که شد می رمنفج جا همه در

   

 خرقه وجود با مگر شود، انتخاب «مرشد» و «قطب» عنوان به مریدان طرف از توانست نمی کسی ـ4

 گرفت قادانت باد به نیز را «خانقاه های خمیازه» ،«مدرسه قال و قیل» کنار در رسید نسبی قدرت به که وقتی الدین محی 

 سازگاری هرگز او چموش روحیه با ستایش این ستود. می است صوفیه فرقه ترینپست که را «مالمتیّه» فرقه همیشه اما

 خود و پرواز بلند الدین محی نباید او کند می ستایش را مالمتیّه و دهد می قرار انتقاد مورد را «قادریه» که کسی ندارد.

 در زا الدین محی که کند باور کسی اگر ندارد. وجود همالمتیّ و الدین محی شخصیت میان سنخیتی هیچ باشد. باور
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 داـابت او کاهد. می الدین یـمح وغـنب عظمت از نیز و د.ـده می فریب را خودش قطعاً ستوده می را مالمتیه داقتـص

 .ندادند خرقه او به نیز آنان حتی آورد دست به ای خرقه یک شده که هم مالمتیّه از کم دست روش این با خواست می

 دكن مالحظه بادقت كمی «صادر دار» چاپ «مییه فتوحات» آخر در را عربی ابن نامه زندگی محقق یک است كافی

 .ببیند آن در را حقایق این و

 راسمم دهد، می شرح كه را بزرگ مراسم آن مییه فتوحات در نماند. بیخرقه لیین بگیرد خرقه نتوانست الدین محی

 شدوش به را والیت ردای و برده منبر باالی را عربی ابن و اند شده جمع اولیاء و انبیاء همه است: خودش گیری خرقه

 و آله و هعلی اهلل )صلی اسالم پیامبر كند می بیعت او با كه كسی اولین و كنند. می بیعت او با همگی و اند انداخته

 نظر طوری خرقه، اعطای مراسم آن در وطل حضرت چهارشانه و رشید پییر حتی گذشت(. اول جلد )در است سلم(

 .كند نمی فراموش را آن كه كرده جلب را عربی ابن

 اهلل ر)صلیپیامب بیعت همراه سلم( و آله و علیه اهلل پیامبر)صلی دست از مستقیماً سلسله بدون را اش خرقه الدین محی

 صوفی ت.اس نگرفته خرقه گویند می كه اند ناختهنش را او قدر این طرفدارانش پس گیرد. می او، با سلم( و آله و علیه

 .شود نمی خرقه بدون

  

 : 98/9/61 معارف رادیو

 از و تگف می سخن شیعی، ارجمند دانشمند جعفری تقی محمد مرحوم سالگرد مناسبت به شهرستانی نام به آقایی  

 :کرد می تعریف مرحوم آن شجاعت

 هیچ و سیک هیچ از و پرداخت مثنوی شرح به تمام شجاعت با ایشان داشتند می بر انبر با را مثنوی دیگران که وقت آن

 تسبمن بودائی و چین و هند به را عرفان که کسانی گذاشت. الدین جالل محمد را خودش پسر نام حتی و نهراسید چیز

 جریان، این در ست.ا دیگر چیز خانقاهی ای، خرقه حزبی، تصوف عاجزند... ظرایف و لطایف این درک از کنند می

 ... .و نیست خانقاه و خرقه تحزب،
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 اوالً:
 چه به ار این و كنند نمی توجه هستند( واقف كامالً كه این )با جعفری مرحوم پشیمانی و ندامت به شهرستانی جناب 

 بزرگ مرد این ردمو در واقعاً داد می نشان جعفری استاد به كه ای عالقه و عشق همه با ایشان گذاشت. باید حسابی

 اب را استادش عقاید و آرا و باورها از بخشی كه است صداقت آیا كلمه. واقعی معنی به ظلم كرد، ظلم رسماً و عمالً

 دیمر شاگردی؟! و استاد رسم و راه است این گیرد؟! می نادیده كامالً را دیگر بخش و دهد می توضیح شعف و شور

 هب دانشگاه( در نه حوزه در )البته بود ارزش ضد نوعی بل نداشت نانی و آب هاتن نه تصوف به گرایش كه زمانی در

 یپشیمان اظهار و گذاشت كنار را آن شد چیزها خیلی به رسیدن راه گرایش، این كه وقتی اما داد، نشان گرایش آن

 ائیانصدر برای قضایا طرف یک همیشه چرا شود!؟ گرفته نادیده او دوم شجاعت این است سزاوار آیا كرد. توبه( )بل

 جودانش و طلبه جوان نسل كه نیست «جهل به اغراء» نوعی این آیا كنند؟! می انیار را آنها دیگر طرف و است جالب

 !دارند؟ می دریغ لطف و انصاف از قدر این حضرات چرا كند!؟! می منحرف حقایق دانستن از را

  

 ثانياً:
 و رصق پا پرو صوفی یک گوید می شهرستانی جناب که طور همان و شدهن پشیمان جعفری استاد مرحوم فرض، بر 

 «خرقه» عین بالد می استاد آن به خود شاگردی بر که شهرستانی جناب بالندگی و بالش همه این آیا بود. مولوی مرید

 رد علمی رشپرو ادعای دارد می بیان استاد و خود میان که شاگردی و استاد روابط توضیح این خود مگر نیست؟

 !چیست.؟ پس نیست؟ مرحوم آن حضور

  

 ثالثاً:
 انداخته اهر به خود سخنان در شهرستانی خود که تحزبی باشد، پشمی پارچه متر دو خاطر به فقط تحزبی تصوف اگر 

 «بحزت» یک خود کرد، معرفی دارند، می بر را مثنوی انبر با که «مزاج خشک حزب» یک عیناً را تصوف مخالفان و بود

 صوفیان» حزب عضو شهرستانی که کوبد نمی آن از بیش را مقابل حزب حزب، یک از فردی هیچ چیست؟! پس نیست؟

 از میرس اجازه ندارید تحزب در شما که چیزی تنها نگفت. که ناشایست الفاظ چه و کوبید را تصوف مخالفان ،«مدرن

 هخان وزارت هیچ از تاریخ طول در نامید، می «تحزب فتصو» را آنها شما که ای خرقه صوفیان که است کشور وزارت

 .اند نگرفته جواز ای

http://www.daralsadegh.ir/


61 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

 جهان ات تونی فاضل از را خود اساتید سلسله که است( زیاد افرادی چنین تعداد )و بزرگوار دانشمند و گرامی فاضل آن

 سلسله شمارش این از حضرات !دارد!؟ معنایی خرقه از غیر مگر شمارد، می مالصدرا تا جا آن از و قشقایی خان گیر

 ریگی خرقه شهر هفت گردش و مشکالت از را خودشان و گیرند می بهره کالسیک و سنتی صوفیان خرقه از بیش

 .اند کرده  راحت سنتی،

  
 دهی: خرقه و الدین محی

 خرقه گرفتن هم که دکر می زدایی خرافه حدی به الدین محی که کنند می گمان حضرات نداد. خرقه کسی به عربی ابن 

 عامل دوم عامل و کوچک عامل اول عامل بود چیز دو او، ندادن خرقه علت اما دانست. می بیهوده امر را آن دادن هم و

 :بود بزرگ

  

 باشد. خرقه صاحب خودش که بدهد خرقه توانست می کسی صوفیان همه اجماع مورد و مسلم اصول مطابق  -9

 و شدمی متوقف اول قدم در خود خرقه سلسله شمارش در قونوی داد می قهخر قونوی صدر به او اگر مثالً

 علیه هللا پیامبر)صلی اصحاب از یکی به را خود خرقه سلسله و برود پیش طرف آن به الدین محی از توانستنمی

 .نداشت معنایی خود، مسخره جز ای خرقه چنین و برساند سلم( و آله و

 یم کند می عوض را کائنات آفرینش جریان که کسی زیرا کند حل را بزرگ مشکل نای توانست می الدین محی اما

 از که هخرق همان اساس بر توانست می که او کند. باز جدیدی سلسله یک خود، دیگر ادعاهای شبیه ادعایی با توانست

 گرفته اولیاء، از آن برابر چندین حضور با و پیامبر 964777 حضور در سلم( و آله و علیه اهلل اکرم)صلی رسول دست

 :اما بدهد. خرقه بود

  

 طور به فصوص تدوین از پیش زمان در را سمت این و دانست می «االولیاء خاتم» را خود كه الدین محی   -6

 هچ برای دیگر كرده، اعالم شیثی( فصّ )در را خود سمت این رسماً و نصاً فصوص در و بود كرده ادعا آمیز ابهام

 داد می خرقه عربی ابن اگر و نبود. دیگر چیز طرف والیت تایید از غیر خرقه اعطای معنی داد. می خرقه باید

 لفرمو او كه نیست شناسی هستی یا خدا وجود است الدین محی خود شأن و مقام این و گشت. می تناقص دچار
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 جریان به متناقض فرمول صدها همراه را كثرت( عین در وحدت و وحدت عین در )كثرت خود «التناقض ام»

 یم تاکید و تصریح ادریسی فص در صریـقی هم و خودش هم که طوری )به است جایز جا همه تناقض نه، اندازد.

 .الدین محی شوکت و شأن در از غیر کنند(

  

 بزرگ: اما نکته

 لهوص هزار با خواهند می ها بعضی که است، عربی ابن ی«االولیاء خاتم» ادعای روشن دالیل از یکی نو از موضوع این 

 .است نکرده را ادعا این او که کنند ادعا مثالً او سخنان جریان کردن آلود گل و پینه و

  

 خانقاه: اما

 این اب دانند. می خود راه صحت و اصالت دلیل و صوفیه با خود تمایزهای از یکی نیز را خانقاه نداشتن مدرن، صوفیان 

 کنند(، مین رد نیز را اسفار گرایی جنس هم فصل آن حتی )و هستند معتقد صوفیان معتقدات همه به که این عین در بهانه

 .دانند نمی آنان از را خودشان

 و صوفیانه های برنامه که ندادند اجازه خودشان به بودند منصف کالسیک صوفیان ندارند. خانقاه ظاهراً است درست

 یحوزو مدارس مساجد نیز و مساجد از اینان اما ساختند. خانقاه رفتند و زنداندا راه به مسجد در را جوکیانه گفتارهای

 الدنب و بگذارد را ها راحتی این که کیست اند. کرده راحت نیز خانقاه هزینه از را خودشان و کنند می استفاده کامالً

 !؟است پریده سرش از عقل رمگ بگیرد عهده به را داری، خانقاه هنگفت هزینه و سنتی گیری خرقه مشقت و زحمت

 

 .كنند نمی رد را ای صوفی هیچ لذا و معتقدند جا یک صوفیان های فرقه همه عقاید همه و چیز همه به مدرن صوفیان

 در كنند رد را صوفی یک سخن موردی در گاهی اگر پذیرند. می را همگی گروهی، میان تناقضات همه وجود با

 .فقه در فتاوی اختالف مانند است مسائل جزئیات

 

 اید؟ دیده آیا بیند. اساسی رد را صوفیان از فرد یک حضرات این از ییی كه اید ندیده و نشده مشاهده هرگز

 .یستن سازگار اعیانی زندگی مندی  رفاه با زیرا كنند می رد نیز سنتی صوفیان حتی همگان امروز را مالمتیه بلی:
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 :مسئولیت های رگه آخرین کردن پاره

  

 میان در هک دانست بشری «مسئولیت» از اثری تنها و «قانون» تنها را آن توان می که بود معیاری تنها خرقه نام به چیزی

 .دبر بین از نیز را آن عربی ابن بود. مانده باقی شدند، می نامیده صوفی که ستیز شریعت و گریز قانون مردم

 ندمس بر تکیه فرقه، تأسیس رهبری، ادعای ،«بودن قطب» ادعای خودسر طور به توانست نمی کس هر آن از پیش

 یانم در را «انسانی مسئولیت» بقایای آخرین و برد بین از نیز را چهارچوبه و معیار این الدین محی بکند. والیت،

 .کرد فراهم ها فرقه بدترین پیدایش برای را زمینه موضوع این و کرد. لوث صوفیان

 است عکس بر قضیه که حالی در کنند می افتخار ندارند خانقاه و خرقه که این بر الدین محی پیروان مدرن، صوفیان 

 بشر ختاری در هستند. جریان ترین خطرناک لذا و هستند افراد ترین مسئول غیر خودشان و راه ترین قاعده بی راهشان

 رهروان از غیر دارد و داشته ریمعیا و ضابطه یک خودش برای دینی( بی و دینی جریانهای از )اعم فکری جریان هر

 .الدین محی راه

 ستندم خانقاهی و خرقه هیچ به را خود فرقه و فکر جریان انداخت راه به را «حروفیه» فتنه نعمیی اهلل فضل که روزی

 تومان های فرقه طور همین و نداشت. شدن، پدید امکان صوفیان میان در الدین محی از پیش پدیدهای چنین نکرد.

 اندیشه اصول و شدند بشر ننگ ترین ننگین که شُومی های فرقه پرست. شیطان و قردی خروس سوندرن، چراغ ،توکدی

 .بودند او افکار زائیچه و گرفته عربی ابن فرهنگ و تعلیمات از را شان مشؤم توجیهات و را شان

  

 عربی بن الدین محی

 

 .شناختیم زیر شرح به اول مجلد در را عربی ابن 

 )اسپانیا( اندلس اهل «سراقه ابن» به معروف محمد بن علی بن محمد کرابوب-9 

 است شده معروف «ابنعربی» به اسالمی داخلی ممالک به ورود از پس-6 

 تونس و مراکش در فعالیت و اجتماعی اوضاع بررسی و مطالعه از پس شده متولد قمری هجری 027 سال در -8

 سوریه به هایش مسافرت از یکی در 288 سال در و است شده ساکن اتولیآن «قونیه» در سوریه، و عربستان و مصر و

 .است کرده وفات دمشق در
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 گزیند بر ار تاکتیکی توانست که بود پراستعداد و هوشمند قوی، ریز برنامه شناس، زمان شناس، مردم نابغه، فردی او -4

 بکنن او از اساسی انتقاد نتوانند صوفیه سران و علما تا

 شمس توسط بارش آخرین) بار سه و دستگیر بار یک همه این با  کنند. رعایت را او جانب که دکر وادارشان

 (9.)است شده تکفیر (تبریزی

  

 کند. استفاده شرایط این از کامل طور به توانست و بود او نفع به کامالً زمان شرایط-0

  

 .بود خواه آرمان و پرواز بلند سخت ریسک، اهل شدت به و گستاخ جسور، الدین محی -2

  

 اوست. نوشته آخرین الحکم فصوص و دارد زیاد قلمی آثار-8

  

 .ستا شده معتقد شان داشتن باطن و ظاهر به و تکوینی نقش به )الفبا( حروف درباره که است کسانی ممتاز از -8

 

 حاتم به انتساب کامل تدق و محاسبه با داد، می اهمیت دقت به خود نسب و نام آرایش و شخصیتی خودآرایی به  -1

 .بود داده قرار خود مفاخر از را طایی

  

 رد است، آمیخته هم در تصوف، و کالم و فلسفه اهل تخصصی زبان با را مردمی ی محاوره زبان نوشتارهایش در -97

 خصصت از قبل شخصیت با هم او مخاطب که طوری به است ربوده همگان از سبقت گوی که بوده قوی حدی به هنر این

 گیرد. می فرا را او سخنان شخصیت( دو هر )با خود متخصص شخصیت با هم و خودش

 او مطلب منقاد اش متخصصانه دید با مخاطب كه جا هر رود می پیش ماهرانه و ظریف طوری هنر این در الدین محی

 عوامی هذائق با مطلب كه ردمو هر در و گیرد. می قرار آن تاثیر تحت تخصص(اش، از )وقبل عوامانه شخصیت با نگردد

 .دهد می آن به علمی ارزش كم دست تخصصی، بینش با نسازد او

 لاصو خالف و اساسی عقلی تناقض صدها بل ها ده كه است پرداخته باورهایی ابراز به مهابا بی قدر آن همه این با

 .است گذاشته جای بر فصوص كوچک كتاب در شده، شناخته
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 به را همه و سلفی. نه نظر اهل نه و شیعه نه و اشعری نه و است معتزلی نه خودش صریحت به الدین محی :مذهب -99 

 سماًر را شیعیان و است امامیه شیعه سرسخت دشمن آشتیانی جالل جناب قول به و کند. می رد صریح و شدید طور

 داند. می خوک و سگ

  

 نفوذ انایر جنوب در گشت. مستولی امروزی تاجیکستان شرقی مرز تا داردانل تنگه حوالی از الدین محی تصوف -96

 .داشت سیطره بدون شهرت آفریقایی ممالک و عربستان در و نکرد

  

 های حادثه ترین بزرگ اسالمی امت سرنوشت در اما بود مستعجل دولت جهتی( )از الدین محی تصوف سیطره-98

 کرد. ایجاد را تاریخی

  

 عنصری و ارسطویی اصطالحات از که این با است. شهود و کشف ادعای یدن،د خواب او ابزار شناخت: ابزار -94

 .است نپرداخته ای حرفه استدالل به هرگز لیکن جسته بهره ارسطوئیان سبک از

 یانم در كه است «كثرت عین در وحدت وحدت عین در كثرت» صریح متناقض شعار گذار بنیان عربی ابن -90

 .نشود صادر هرگز شاید و نشده صادر آن، از تر واضح تناقض بشر، از صادره تناقضات

 بین و المتضادین بین جمع باید كه كنند می اعالم نصّ طور به ادریسی فصّ در قیصری میتبش آور نام شاگرد و او

 .كرد المتناقضین

  

 با را ورمذک متناقض اصل آیینه، مثال به تمسک با که است «آیینه» او شناخت ابزار ترین محکم و ترین جدی -92

 .شوند می زاده آن از دیگر متناقض صدها بل ها ده که اصلی کند، می توجیه آن

 .تاس کرده مسلم را او آیینه مثال بودن اساس بی آن، چگونگی و «نور انعکاس» تشریح با نوین فیزیک دانش اما

  

 انتفای به سالبه را «اهلل اال لها ال» یعنی توحید کلمه وجود، وحدت به باورشان دلیل به پیروانش و الدین محی -98

 :کند می تایید را مولوی شعر سبزواری که دانند می مصرف بی جاروی را آن و دانسته موضوع

  

   غبار برانگیزان دریا ین از گفت             نگار آن دستـــم به جارویی داد
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 آن نسل از خواه باشد رسول آل اندتو می کس هر که داند می «تعمیمی» معنی به را «رسول آل» الدین محی -98

 .نباشد خواه و باشد، حضرت

  

 به را عنوان و سمت این تواند می کسی هر که است معتقد و داند می «تعمیمی» نیز را «بیت اهل» عربی ابن -91

 آورد. دست

  

 که است یکس اولین او باهلها(( االرض لساخت الحجّة ))لوال داند می تعمیمی نیز را «تحجّ» الدین محی  -67

 است. کرده اعالم را اصل سه این بودن تعمیمی

  

 .داشتند را اعتقاد همین مورد این در نیز او از قبل صوفیان که طور همان .داند می تعمیمی نیر را «والیت» او  -69

  

 جتروی اسالمی ممالک در را اصول این شدت به و است. معنی تمام به پلورئالیست لیبرالیست، اُمانیست، یک او -66

 است. کرده

  

 قائداًع االله فی الخالئق عقد)) گوید می و کند نمی انکار را خودش بودن پلورئالیست او گذشت، که طور همان -68

 او مکتب در( اصطالح )به و بینش در.0 ص 6 ج ،عفیفی ابوالعالء تصحیح فصوص، ،((اعتقدوا ما جمیع اعتقدت انا و

 نیست. فقیه والیت برای جایی

  

 است. افالطون مُثل و ها ایده از کپیای دقیقاً دارد می بیان او که ای شناسی هستی و خداشناسی -64

  

 .نامد می «ابتهث اعیان عالم» را آن و است معتقد آیند، وجود به که آن از پیش «اشیاء وجود» به الدین محی  -60

  

 و «واحدی مقام» ،«احدی اممق» قبیل از است قائل متعددی های «بود» یعنی متعدد های مقام خدا برای او  -62

 ....و «الجمع جمع مقام» ،«التفصیل مقام» و «الجمع مقام»
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 از بخشی منشأ هم كدام هر كه داند می «متشخص و معین موجود» یک را خدا اسمای از كدام هر عربی ابن  -68

 نقش و كار با كه دارند ژهوی نقش و كار ها الهه این از كدام هر و آن. از بخشی كننده اداره هم و است هستی جهان

 كنند. نمی دخالت دیگری كاری حوزه در كدام هیچ و است متمایز دیگر

 هیچ هك است كرده اعالم را «جبر» جامدترین و فراگیرترین ترین، شدید ترین، عمیق او اسالمی، فرق میان در -68

 رسد. نمی او پای به مسلیی، جبر

 را او سخن مولوی باشد( جبر آن جزء دعا خود مگر) داند می هبیهود عمل را كردن دعا جبر، همان اساس بر -61

 .کرده ترجمه

 دعا از باشد بسته شان دهن که           اولیا ز شناسم می گروهی من

  

 معنی به «عذب» از عذاب و است عشرتکده اصطالح به و عشرت محل دوزخ که داردمی اعالم الدین محی -87

 است. گوارا

  

 داند. می اخد مظهر را شیطان او -89

  

 اند. برخاسته او مکتب از یزیدیان پرستان شیطان -86

  

 نماند. باطل و عاطل رحیم، غفار، قبیل از خدا اسامی تا داند می واجب بل الزم را کردن گناه او -88

  

 را آنچه کردند و اند، برخاسته او مکتب از «قردی خروس» و «سوندرن چراغ» ،«توکدی تومان» های فرقه  -84

 .دکردن که

  

 برخاستند. داده، شرح «حروف» درباره او که تبییناتی و مباحث از نیز «حروفیه» فرقه -80

  

 است. گشته پدید حروفیه فرقه از نیز ـ پسیخانیان ـ «نقطویه» فرقه -82
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 آله و علیه اهلل اکرم)صلی رسول از مدینه داران نخل حتی خطاب بن عمر مواردی در کند: می تصریح عربی ابن -88

 بودند. داناتر و ترالمع سلم( و

  

 «جاهل» باهلل( )نعوذ را سلم( و آله و علیه اهلل پیامبر)صلی علناً و عمالً و رسماً «جهل» لفظ کارگیری به با او -88

 است. نامیده

  

 به و ردهک بیعت او با که بود نفر اولین (سلم و آله و علیه اهلل صلی) اسالم پیامبر که است مدعی عربی ابن  -81

 .است نهاده گردن «او والیت»

  

 الم(الس علی)علیه از برتر را ابوبکر حال عین در و داند می خود پرچم زیر در تابع سربازی یک را ابوبکر او -47

 پذیرد. نمی هم سربازی به را السالم( علی)علیه یعنی داند می

  

 داند. می رموز و علوم به دانا و دانشمند و عالم را فرعون -49

  

 قدسم عبادت مانع چرا که داند می بدنی تنبیه قابل و خطاکار و نادان باهلل( )نعوذ را لسالم(ا هارون)علیه حضرت -46

 است. شده گوساله

  

 داند. می کافر حضرت( آن المیه اشعار وجود )با را ابوطالب حضرت -48

  

 حضرت و است « سلم( و آله و علیه اهلل محمدی)صلی والیت خاتم»خودش که کند می ادعا ابتدا الدین محی -44

 کند. یم انکار را )عج(زمان امام والیت عیسی کردن علَم با ترتیب بدین است. مطلقه والیت خاتم السالم( )علیهعیسی

 شد. خواهد متولد الزمان آخر در که است نظامی شخصیت یک صرفاً منتظر مهدی که کند می تصریح

  

 خاتم» رسماً را وخودش زند می نارک نیز را عیسی خود بعدی آثار در زمانی گذشت از پس سپس  -40

 .نامد می «االولیاء
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 عیتتب این کند می اعالم اما داند. می المرسلین خاتم پیرو شریعت در االولیا، خاتم عنوان به را خودش -42

 است. ظاهری امر یک تنها

  

 خاتم اما کند یم دریافت (خدا) معدن از مستقیماً را علوم و معارف (خودش) االولیاء خاتم است معتقد  -48

 .کند می دریافت جبرئیل وسیله به (السالم علیه)المرسلین

  

 عیسی)علیه جمله آن از انبیا همه از االولیاء خاتم عنوان به خودش که کند می اعالم رسماً باالخره -48

 .است افضل سلم(، و آله و علیه اهلل پیامبر)صلی و السالم(

  

 به را اساسی ارزش بل دانسته ارزشمند رسماً را «وهم» و «خیال» که است کسی اولین تاریخ، در او -41

 «متخیل حق» را عالم اشیاء و هستی واقعیت انداخته، راه به را «االعظم السلطان هو الوهم» شعار و داده آن

 است. نامیده «متحقق حق» را خیال عالم و نامیده

  

 محل و اسپانیا مسیحیان دین که دهدا نشان عملی عالقه و عشق شدت به مسیحیت آیین به الدین محی -07

 داشت. خواهیم بسیار سخن باره این در دوم جلد در و بود. وی تولد

  

 عربی )الفبای( حروف همه نیز و است کرده جماع ستارگان همه با رؤیا و خواب در که است مدعی او -09

 است. شده نوشته آنها با مقدسات همه که حروفی است کرده فالن را

  

 و سبک همان دینی، فلسفی، ی ادله با و خودش تصریحات با روشنی، با دید خواهیم دوم جلد در را ـ .و.. 08 و 06

 .داشتیم اول مجلد در که روالی

  

 حیم عقاید اساس که کند می اشاره دانشمند هشت و سی و یکصد به «النّصوص نصّ» بر خود مقدمه در یحیی عثمان و

 .اند کرده رد را الدین
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 «دعا تقبیح» در پیروانش و الدین محی انگیزه

 اندیشی: جبری  

 دعا از باشد بسته شان دهن که                   اولیـا ز شناســممی گروهی من

 حـرام شد قضاشان دفع جستــن                   کرام آن رام هست که رضا از

  

 مجلد در که دانند می «اوحدی» مقام دارای را ودشانخ کم دست و دانند، می «اهلل ولی» را خودشان جانبی از صوفیان

 ادیم های گرفتاری دیگر و بیماری قبیل از مشکالتی دچار دیگر انسان هر مانند دیگر جانب از و رفت. شرح به اول

 الدعوة مستجاب و اوحدی و هستند «اهلل ولی» اینان اگر گویند: می و گفتند می مردم شوند. می حوادث و معنوی و

 .کنند دفع خودشان از را ها گرفتاری و بالها توانند نمی چرا هستند

 را شان زندگی های خوشی همه آن که دماغی موی هست، و بوده والیت مدعیان این مشکل ترین بزرگ پرسش، این

 یحتقب» اصل و کردند علَم قد «دعا» علیه بر موضوع، این فشار از کاهش برای کم دست و رهایی برای کرد. می تلخ

 .ساختند مطرح را «دعا

 استهک آن سرعت از کمی قونیه خانقاه وارث مولوی که است رفته تندتر دیگر صوفی هر از الدین محی «اصل» این در

 .داند می «قضا نقض» را آن بل داند نمی «قضا دفع» را دعا الدین محی است.

 «حکمت نقض» شود عوض دعا وسیله به اگر برنامه آن و ستا ریخته حکیمانه برنامه یک ازل از خداوند گوید می او

 در بل دعا مورد در تنها نه فوق پرسش از فرار پس شد( داده اش مربوطه پاسخ مربوطه مبحث در )که شود می خدا

 .ندارند «جبر به بردن پناه» جز ای چاره اینان است. دخیل نیز الدین محی اندیشیدن جبری

  

 یكش لوله خشک خشن، جبر یتغیّر، ال را خدا حیمت نیز و خدا قدر و قضا روز، صدرائیان و قیصری و الدین محی

 این برای و دانند می مختلف های مقام و متعدد حاالت دارای متغیّر، را، خدا ذات و وجود خدا، خود اما دانند. می شده،

 .نندك می تیرار جا همه را آیه این به سکتم و آورند می دلیل را «شأن فی هو یوم كل» آیه همیشگی، و ذاتی تغییر

 :فرماید می .است شده نازل دعا مورد در دقیقاً آیه و است برعیس كامالً قضیّه كه حالی در
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 (8)أْنٍ((شَ فی هُوَ یَوْمٍ كُلَّ األَرْضِ وَ السَّماواتِ فِی مَنْ یَسْئَلُهُ))

  

 از را ای ملهج دو آیه یک کند، بازی چنین این آیه یک با بتواند تا پررو، خیلی یا و باشد نادان خیلی باید یا انسان یک

 .گیرد کار به اول جمله پیام علیه بر را آن دوم جمله و کند حذف را آن اول جمله کند جدا هم

  

 گویم: نمی من

 عرفان است؟ شهود است؟ کشف چیست؟ عمل این نام بگویید شما لطفاً است. تحریف است، خیانت است، جنایت این 

 .شود می مشخص حضرات شهود و کشف و عرفان معنی نکته یک همین در دینی؟ـ؟ بی یا است تقوی است؟

 گوید: می منظومه اواخر در سبزواری 

 .بود تسلیم مقام در زیرا نگفت. «لعلّ» و «لیت» هرگز عمرش سال هفتاد طول در كسی

 كسی .است فریبی عوام و بازی مرید مقام یا بدبختی، و شقاوت مقام است، «جهل مقام» بل نیست «تسلیم مقام» این

 ! باشد؟ تسلیم مقام در تواند می چگونه نیست تسلیم قرآن و خدا كالم مقابل در كه

 (6) أَعْمالهُمْ(( الشَّیْطانُ لَهُمُ فَزیَّنَ قَبْلِکَ منْ أُمَمٍ إِلى أَرْسَلْنا لَقدْ تَاهللِ))

 (4) صُنْعاً(( سِنُونَیح أنهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ)) 

 عین «نیت» و است، «خواستن» و دعا نوعی عمل هر و عبادت هر است بدیهی داند. می «العبادة مخّ» را دعا اسالم 

 مسیر این از صوفیان و هستند. همدیگر عین بل هست تنگاتنگ رابطه شریعت ترک و دعا تقبیح میان لذا و است. دعا

 .نیست «شریعت» برای جایی تصوف در اساساً که شود می روشن دقت کمی با رسند. می شریعت ترک به نیز

 تهف گشتن و سلوک و سیر شعار چرا عمل، هر ترک بر تصوف قهری و ماهوی اقتضاهای همه این با نیست معلوم اما

 ازل در ها سرنوشت و حوادث همه و چیز همه آیا نیست؟! دعا خود «اهلل لقاء» برای کوشش آیا دهند، می را عشق شهر

 حکمت شکستن با ار یکی این باید که اهلل لقاء به شان رسیدن و حضرات سلوک و سیر مگر نیست تغییرپذیر و شده تعیین

 است؟ تناقض از فارغ اینان بینش کجای ـ؟!؟ آورند دست به خدا ازلی قضای ریختن هم به با و خدا

 :داند می «تکبر» عین را دعا ترک قرآن 

  (4) داخِرینَ(( جَهَنَّمَ سَیَدْخُلُونَ عِبادَتی عَنْ یَسْتَیْبِرُونَ الَّذینَإِنَّ لَیُمْ أَسْتَجِبْ ادْعُونی)) 
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 :داند می شقی را دعا تارک قرآن نیز و 

 (1) شَقِیًّا(( رَبِّ بِدُعائِکَ أَكُنْ لَمْ وَ)) 

  

 :است بلیسا اصلی صفت تکبر و است تکبر مصداق باالترین بل تکبر عین دعا ترک

 (7) الْعالینَ(( مِنَ كُنْتَ أَمْ أَسْتَیْبَرْتَ)) 

  

 افتخار دعا ترک به و انداخته دور را آوردم( اول جلد در را آن های نمونه )که احادیث و آیات همه این صوفی رندان

 .خودشان مذکور مشکل حل برای تنها کنند می

  

 مهم: بس اصل

 کند. می متمایز والیت، مدعیان از را حقیقی «اهلل اولیاء» که رسیم می کننده یینتع و مهم بس اصل یک به اینجا در 

 مشکل نای با هرگز اما دانستند می «اهلل ولی» را خودشان السالم( اهلبیت)علیهم و سلم( و آله و علیه اهلل پیامبر)صلی

 .نشدند مواجه

 سر رب وار نهیب گیتی بام در حقیقت این که کنم می رزوآ بنویسم، هم سر پشت بار هزار را باال سطر خواهد می دلم

 کیست؟ «اهلل ولی» و چیست؟ «والیت» که شود روشن تا شود کشیده فریاد بشری جامعه

 زهرگ السالم( )علیهمآل و سلم( و آله و علیه اهلل پیامبر)صلی اما است. بست بن در همیشه والیت جای نابه مدعی

 پناه یزن جبر مشیل به بودند. دعا گذار بنیان بل مروج بل نداشتند دعا با هم مشیلی چهی نبودند بست بن این دچار

 هرگز انش زندگی و زیستند «االمرین بین امر» سویّ صراط مسیر در و كرده محیوم را جبراندیشی همیشه بل نبردند

 ینا كه آنان نظر در ویژه به است. نآنا معجزه ترین بزرگ خود این نبود. همراه ها نگرانی و اضطرابات گونه این با

 .كشانند می دقت زیر به «شناسی جامعه» و «شناسی انسان» دیدگاه از را مسائل قبیل

 دارند،ن راهی است(، زندگی بدترین )كه تناقض پِرس كفه دو میان در زیستن و گویی تناقض جز والیت غاصبان اما

 .ببرند پناه جبر به كه هستند مجبور
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 ناقضت این آیا نیست؟! دعا عین این خواهند، می فیاهلل، فنا اهلل، لقاء شان، معاشقه در عاشقی و عشق عرصه سوختگان

 تیح خدا، علم در تناقض قدرشناسی، و قضا در تناقض حکمت، شناخت در تناقض خداشناسی، در تناقض نیست؟!

 .پرستی جبر در تناقض

  

 گوید: می الدین محی

 چرا کنند می معاشقه چرا پس است. آمده او سرنوشت در ازل از که را چه آن مگر دهد نمی اشبنده به چیزی هیچ خدا 

 .اند خودسازی مثالً همه این مدعی چرا کنند می سلوک و سیر

  

 ید:آ می خوشم خیام شعر این از من تگف یکی کردند می صحبت هم با دوست دو

 بود جــــهل خدا عــــلم نخورم گرمــی                دانست می ازل ز حق من خوردن می

  

 گفت: دوستش

 است مرد آن خیام نه اند. پرداخته ها گویی هوده بی این به خوری پر زور از که است خوارانی مفت مال سخنان این 

 نم دننخور غذا گفت می و خورد نمی غذا بود مرد اگر شوی. مریدش خواهی می که تو نه و بایستد خود حرف سر که

 :بخوان سرود این و مغزت به بزن را کُلت این بگیر تو خود یا دانست. می ازل ز حق را

 بـود جهل خدا علم نکـشم گرخود                           دانست می زازل حق من کشتن خود

  

 عارفانه: افاضه

 مولوی، موالیش شعر خواندن از پس (26/4/68 معارف )رادیو گفت می عرفانی اخالق درس شجاعی نام به آقایی 

 .كند دفع آمد، پیش كربال در كه را بالها آن كه نخواست خدا از نیرد، دعا نیز السالم( حسین)علیه امام گفت:

 اسالم؟! از شناختی چه و دارد؟! السالم( حسین)علیه امام از شناختی چه آقا این

 كند دعا سوم روز و بردارد، او از را نماز كند دعا دیگر روز بردارد، او از را جهاد خداوند كه كند دعا روز یک امام

 ایشان هك این مثل شود!!! تعطیل او درباره شریعت كل تا باز... و دیگر، تیلیف دیگر بار و بردارد، او از را حج هزینه
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 است یصوف یک مه السالم( حسین)علیه امام باهلل( )نعوذ كند می گمان بل گرفته عوضی تصوف با را اسالم تنها نه

 بگریزد!!! شریعت از باید كه

 !دهند!؟ می پرورش را، ما جوان دانشجویان و جوان طالب روح و مغز استادانی چه

 بریج مشرب در وگرنه برند می پناه اکبر جهاد به جبریشان( عقیده )برخالف اصغر جهاد ترس از که اند صوفیان این

 ،«جهاد» نام به چیزی با صدرائیان و الدین محی تصوف ویژه به تصوف ماهیت نیست. اکبر جهاد برای جایی آنان

 متجاوز، دشمن از دفاع فقیه، والیت از دفاع انقالب، از دفاع استقالل، از دفاع ناموس، از دفاع اسالم، از دفاع ،«دفاع»

 انعرف نه را، حقیقی عرفان نه و شناخته را تصوف نه نداند را روشن موضوع این که استادی دارد. تناقض بل تضاد

 .است حیران و مات راه اول در هنوز و را الدین محی نه و را، اصطالحی

 لمانیمس و کفر سر بر وحدت پای» لیبرالیستی حیطه از تواند نمی هایش فرقه ی همه در قالب و شکل هر در تصوف

 .است دشمن تشویق و محبت مورد شدت به لذا و شود خارج «زدیم

 تندگف می و آمد می زبانشان به سلم( و آله و علیه اهلل پیامبر)صلی و قرآن و خدا مورد در چه هر یمقد صوفیان اگر 

 الم((الس بیت)علیه اهل )حرم قم حتی جا همه که مدرن صوفیان اما نداشتند. السالم( حسین)علیه امام با کاری کم دست

 .کنند می خودشان های پرستی خود ابزار باهلل( )نعوذ نیز را السالم( )علیهحسین امام اند کرده تسخیر نیز را

  

 غیب: از اِخبار

 جمله زا گذاریم می کنار کامالً را تشیع اصول که حدی به است داده قرار تاثیر تحت را ما شدت به عربی ابن تصوف 

 :شود می مان  ایمان عین بل کنیم می باور «والیت تعمیم» به

 طعق غیب از اِخبار اما شد، منقطع تشریعی نبوت فرمود: می پدرم از تر گرامی و محترم ستادا ـ 88/2/8 معارف: رادیو 

 .دهند می خبر غیب از اهلل اولیاء چون نشده

  
 :توضیح

 شده رعبو امامت روی از یعنی رسد می سرچشمه به مستقیماً مسئله کنید دقت عبارت این سازمان و بافت به  -9

 .شود می انگاشته نادیده «امامت» نام به چیزی وسط در و رسد می نبوت به و
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 .ندارد امامت به اعتنایی الدین محی و است شیثی فصّ در الدین محی کالم عین نیست استاد خود مال سخن این

  

 کنند می کرامت کنند، می معجزه دهند، می خبر غیب از اهلل اولیاء که ها مقال این از است پر جا همه روزها این -6

 کلی ها بعضی کنم. می را کارها این من گوید نمی کسی هرگز اما . و...

 می بین از و شده لوث مسئله مسؤولیت سان بدین دهند. می نسبت دیگر برخی به را آن دیگر بعضی کنند می گویی 

 .رود

  

 عمیمت و است «السالم( بیت)علیهم اهل در والیت انحصار» اصل نقیض باورها، این آقا گوید: نمی هم کسی هیچ -8

 است. والیت

  

 به کرامت و معجزه فرق «کرامت و معجزه» مبحث اول جلد مقدماتی مقاالت در و است. معجزه غیب از اِخبار  -4

 است. معصومان انحصار در معجزه و رفت. شرح

  

 است. این آن و دارد ویژگی یک «غیب از اِخبار» نام به چیزی معجزات همه میان در اما -0

 او وارثان و داند می را غیب ابلیس زیرا کنند ابراز را غیب از چیزهایی توانند می باشند شقی شدت به که افرادی گاهی

 نآورد ایمان محض به که بینیم می هندی، مرتاض آن با السالم( صادق)علیه امام ماجرای آن در دارند. آن از ای بهره نیز

 .رود می بین از او غیب از اخبار توان مرتاض،
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 ------------------ 

 پی نوشت ها:

 647 و 648 و 882 ص شمس مقاالت نیز: و ـ 188 ص اسالمی عالم در زدگی یونان و دینی حیمت به كنید رجوع -6

 88رحمن:  -8

 16نحل: -6

 604كهف: -4

 10غافر:  -4

 4مریم:  -1

 74ص:  -7
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 :چکیده
 اختهپرد عترت و قرآن با فالسفه های بافته مغایرت به نیز و عقل مورد در فالسفه شینی مرز به مقاله این در

 از یجسمان معاد ضرورت به آن از پس و نشسته جسمانی معاد مسأله یعنی تغایرها، این از ییی بررسی به آنگاه

 .است پرداخته عترت و قرآن دیدگاه از معاد به نیز و فالسفه از برخی و علماء دیدگاه

  

 

 معاد فلسفی ـ معاد قرآنی

 »دكتر مهدی نصیری«

  

 و لمستق فهم پی در و عقل، نام به و شناسند نمی خویش ذهنی تأمل و غور برای مرزی و حد که مسلمان فیلسوفان  

 ذهنی تحلیالت و تأمالت مشمول نیز را آخرت ی نشئه و معاد امرخطیر هستند، عالم رازهای و رمز همه بنیاد خود

 در و اند رسیده است، شده ساطع عترت و نبوّت مشکالت از آنچه با متفاوت البته و ویژه جینتای  به و داده قرار خویش

 افتهی نفع به را السالم( ولوی)علیه و سلم( و آله و علیه اهلل وت)صلینب کلمات و الهی آیات است،  بوده الزم که جا هر

 نمودهن عترت و قرآن های آموزه به توجهی کمترین اًاساس نیز بسیاری موارد در و اند نموده تفسیر و تأویل خویش های

 .اند

  

 تقیام در مادی و عنصری ابدان و اجسام حشر و معاد بودن جسمانی شود، می دریافت عترت و قرآن به مراجعه با آنچه

 چرا کنند می حمل ساخته خود مفهومی بر یا و کرده انکار را معاد بودن جسمانی اغلب فلسفه اهل اما است؛ وآخرت

 آن ـ جسمانی عذاب و نعیم و اجساد حشر هضم و درک به قادر فیلسوف، بنیاد خود اندیشه فلسفی مبانی و اصول که

 .نیست کندـ می ترسیم و تبیین شریعت و وحی که گونه

 جسمانی دمعا به اعتقاد و ضرورت باب در را دینی عالمان و بزرگان از چندتن اقوال ابتدا موضوع، بیشتر تشریح برای

 ریحاتتص آن سپس و پردازیم می جهنم و بهشت و معاد مسأله در فلسفه های دیدگاه برخی نقل به سپس و کرده نقل

 روحانی معاد رد رب مبنیـ  است یافته غلبه معاد مسأله در تفلسفشان بر تشرّعشان وجه که راـ فیلسوفان از دیگر ایدسته

 ضعمو تبین برای را روایات و آیات  از ای پاره مرحله، واپسین در شویم می رآو یاد جسمانی معاد تصدیق و مثالی و

 :کنیم می ذکر معاد موضوع ودر عترت و قرآن
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 دینی عالمان نزد جسمانی معاد به اعتقاد اهمیت

 

 (:هـ 116 م)   (6) طوسی نصیرالدین خواجه 

 به و نیست ای شبهه هیچ آن ثبوت در و است سالم(ال عبداهلل)علیه بن محمد حضرت دین ضروریات از جسمانی معاد» 

 دیقتص و معاد مسأله قبول بنابراین .اند داده خبر نیز آن وقوع از  السالم( انبیاء)علیهم و ممکن است امری معاد عالوه،

 زنده قیامت روز در بدن متفرقه اجزای که است این جسمانی معاد از مقصود و است واجب و الزم مکلفین همه بر آن،

 (6) «شد. خواهند حاضر محشر در بوده، دنیا در که صورتی آن وبا شده

  

  

 (هـ161 )م حلی عالمه

 خواهد یلتشک اصلی اجزای از شده زنده بدن آیا که آن کیفیت در اما و دارند اتفاق بدنی معاد برثبوت مسلمانان تمامی» 

 (8) «دارند.. اختالف ذری، بدن مانند دیگر چیزی از یا و شد

 نارکا از آن )وپذیرش( اثبات و است بزرگ اصلی این بود خواهند محسوس بدن همین با قیامت، در شدن محشور» و:

 (4) «است. کافر اجماع به و نداند قطعی و ثابت را بدنی معاد کس هر و است دین

  

  

 (: هـ819 )م ثانی شهید

 معاد به قائل و کرده نفی را معاد بودن جسمانی فلسفه ماا دارند؛ اتفاق جسمانی معاد بر اعتقاد در مسلمانان همه» 

 اشته،د دنیا در که صورتی آن با و باشد می آن فنای از پس بدن مجدد خلقت جسمانی معاد از مقصود و اند شده روحانی

 (0) «شود. می زنده

   

 (:هـ 6666 )م مجلسی عالمه

 دین ضروریات از یکی و دارند اتفاق آن وجود و برثبوت خداپرستان همه که است مسائلی جمله از جسمانی معاد»

 ودنب برجسمانی سنت و کتاب شوند. نمی محسوب مسلمانان زمره از جسمانی معاد منکرین و شود می محسوب اسالم

 از ایعده الوصف مع ... ندارد امکان وجه هیچ به آن تأویل یا و انکار یا و رد که طوری به دارند، داللت صراحتاً معاد
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 هک کسانی به آنان پندار به )که معدوم اعاده بودن محال شبهه جهت به را معاد بودن جسمانی عرفان، مدعیان متفلسان

 (2) «اند. شده روحانی معاد به قائل و کرده رد آید( می الزم شوند می جسمانی معاد به قائل

 (8) «شود. می زنده وبدن( )روح دنیوی ابدان با زاج روز در انسان که است این بر مسلمان اکثر و امامیه عقیده»

   
 

 فالسفه سوی از جسمانی معاد نفی

 

 .داد خواهیم نشان آنان منظر از را قرآنی و جسمانی معاد انکار و رفته معاد باب در فیلسوفان آرای سراغ به اینک  

 :نویسد می معاد درباره گوناگون های دیدگاه از گزارشی در «االلهیه المظاهر» کتاب در مالصدرا

 

 معتقدند؛ رستاخیز به متفقاً متشرعین، و فالسفه که بدان»

 روح یند،گو می چه است، جسمانی فقط معاد که برآنند فقیهان و متکلمان تمامی دارند. اختالف هم با آن کیفیت در ولی 

 ستخداپر حکمای از بسیاری و است نیروحا فقط معاد که معتقدند فالسفه همه اما است؛ بدن در ساری و لطیف جرمی

 انسان شخص که است این جسمانی معاد دارند. اعتقاد هم با روحانی و جسمانی معاد به نیز اسالمی عرفای شیوخ و

 در و رستاخیز روز در را او کسی اگر که کند می عودت نحوی به آخرت در جسد آن که است جسدی و روح دارای

 باور را یمانا از بزرگی رکن نکند، باور را عقیده این که کسی بود. دنیا در که است فالنی نای بگوید: ببیند، جمع میان

 رد دهریه و مالحده ی زمره در و کرده انکار را نصوص از بسیاری نتیجه، در و است گشته کافر شرعاً و عقالً و نکرده

 ... و دان بهره بی شریعت از و نیست اعتمادی نبرآنا عقلیات در و شود نمی حساب آنان روی فالسفه در که است آمده

 .ندارد معادی دیگر و شود می فانی بمیرد انسان چون که کنند می گمان چه ندارند، باور را نفوس و اجساد حشر آنان

 ببس هب آن کیفیت و امر این در و ادیان و امم اختالف که بدان ... مردمانند ترینرذل پندارند، چنین که کسانی البته

 زانهمطرا و الرئیسی شیخ مانند بزرگی حکیمان حتی و است موجود مسأله این در که است هایی باریکی و دشواری

 )8) «اند. شده انحرف دچار آن کیفیت در لیکن بوده، محکم عقاید دارای معاد امر مبادی در وی
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 جسمانی معاد و مالصدرا 

 می عیمد گاه آن و کند می تصریح جسمانی معاد ویژه به معاد درک از سفهفال اندیشه قصور بر نیز اسفار در مالصدرا

 و ستا نموده تبیین و اثبات را قرآن نظر مورد جسمانی معاد عقلی، برهان با و یافته دست آن حقیقت به وی که شود

 :نیست صحیح ادعا این که داد خواهیم نشان زودی به البته

 صراط و اعمال ی پرونده عرضه های جایگاه میزان و کتاب و حساب و نشر و حشر و بعث و قبر احوال و معاد مسأله»

 عرفان و حکمت در بزرگ اصلی و ایمان در عظیم رکنی آن، درکات و درها و جهنم و آن درهای و طبقات و بهشت و

 ترین نپنها برهان و دلیل جهت از و آنهاست ترینشریف و ترین لطیف حال عین در و معارف ترین پیچیده از آن و است

 انبزرگ از معدودی عده تنها است. یافته روشنی خداوند نور به که هایی دل و بصریت صاحبان بر مگر است، معارف

 که چرا ستا بوده قاصر معاد درک از شان اندیشه فیلسوفان، اکثر اند. شده نائل معاد مسأله فهم به فلسفه حال و گذشته

 سینا[]ابن آنان بزرگ حتی اند. نکرده اقتباس سلم( و آله و علیه اهلل خاتم)صلی نبی نبوی مشکات از را حکمت انوار آنان

 اثبات یپ در تنها فالسفه اکثر است. کرده اعتراف عقل دلیل با جسمانی[]معاد معاد از نوعی اثبات در خویش ناتوانی به

 نهرها و ها درخت و قصرها و حوریان از اعم بهشتی های نعمت آنان نظر از اساس، اینبر اند. برآمده روحانی معاد

 صفات و اخالقی رذایل از کنایه آن های عذاب و جهنم و نیست عقالنی خوشی و ابتهاج و معقوالت ادراک جز چیزی

 (1) «است. رکبم جهل  ویژه به ناپسند

  

 ألهمس در مسلمین عموم و فقها و علما و متکلمین بین یجرا اعتقاد و دیدگاه از انتقاد به فوق مطلب ادامه در مالصدرا

 :نیست پذیرا را جسمانی معاد فیلسوفان دیگر چون نیز او که دهد می نشان جا همین در و پردازد می معاد

 و رگ و استخوان و خون و گوشت از مرکب مادی جسد و بنیه این جز چیزی انسان که باورند براین مسلمانان اکثر»

 اینان نیست. ـ انسانی صورت از است عبارت آنان زعم به که ـ خاص شکلی که انفعاالت و فعل و عراضا و پی

 حکم هابرآن ور همین از و ورزند می اعتراف بدان زبان با چه اگر اند نفهمیده وجانشان قلب با را قیامت  حقیقت

 یها ویژگی همان با پوسیده و شده نابود های بدن همین بازگشت جز چیزی آنان نزد قیامت است. شده بار مسلمان

 و وامع فهم مرتبت به معاد مسأله فهم در چگونه که است ورزی دانش و علم مدعیان اکثر از شگفت و ... نیست دنیوی
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 گیچگون و سرانجام و انسانی نفوس حقیقت فهم صدد در عمرشان تمام در و اند داده رضایت ـ وکودکان زنان ـ ناقصان

 .اند کرده اکتفا وفقهی[ ]شرعی نادر فروع و مسائل پیرامون بحث به تنها و اند نیامدهبر آن رتصیرو

  

 قادر هک بازرگانان و صنایع و حرف صاحبان مثل عوام گوناگون اقشار و ها نادان برای معاد، به چنینی این اعتقاد البته

 آخرت امر در چنینی این و رسمی اعتقادات به مکلف انآن زیرا است، وخوب مفید نیستند، امور حقایق در تأمل به

 زا افاضل و متدینان از محققان اما شود می و... زشت اعمال ترک و خیر اعمال انجام به آنان تشویق مایه که ]؟![ هستند

 ثیفک اجسام  مقوله از که است همراه نورانی و شریف گوهرهای ابدان، و اجساد این با که است براین باورشان مسلمانان،

 از تعبار قیامت مساله گروه، این نزد .شوند می خارج هابدن از مرگ هنگام که هستند لطیفی های روح بلکه نیستند

 و ثواب مورد و گردد می بر آنان جایگزین و ابهمش هایی بدن و دنیوی های بدن به ارواح آن حشر، هنگام که است این

 معرفت در که آنان اما است. حق به تر نزدیک و نیکوتر پیشین دیدگاه به نسبت دیدگاه نای البته گیرند، می قرار عقاب

 اوریب معاد موضوع در باشند، می سابق های گروه فوق فلسفه، در شان ورزیدگی و علم در رسوخشان دلیل به یقین و

 (.79) «یابند نمی در علم در راسخان و خداوند جز را آن عمق که دارند دیگر

  

 یب ازآن آخرت در که دادند می دنیا این در روح برای آلتی و مرکبی را عنصری بدن «ومعاد مبدأ» کتاب در مالصدرا

 :شود می نیاز

 آنچه و دنیا که بداند باید انسان که است این باشد می ضروری آن دانستن که موضوعاتی از یکی» 

 ولی نیست؛ دیگر چیز نفس، احتیاج و شدت و فقر جز دارد وجود آن در مشاهدات و محسوسات از

 دنیا این در نفس که مادامی ... باشد می نفس نیازی بی و غنی از عبارت روحانی عالم و آخرت

 و دارد احتیاج کشتی به دریا محیط در دریانورد که طوری همان است، بدن به محتاج دارد. قرار

 و یافت نجات دریا طوفان های مهلکه از که موقعی و است ساحل به رسیدن وسیله و آلت کشتی،

 یزن انسان وضع ندارد. آن به نیازی دیگر و سازد می رها را کشتی شد، خالص آب مسیر پیمودن از

 و سدر می روحانیت ساحل به هیوال بحر از آن وسیله به انسان که است آلتی بدن زیرا است: چنین

 کرد، عبور مادیات دریای از که وقت هر و کند یم مشاهده طبیعی حواس رهگذار در را محسوسات
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 از تا ردبب سر به نموده ایجاد آنچه با تواند می مثال عالم در نفس شود. می نیاز بی بدن به تعلق از

 (.99) «برسد مطلق غنای به مرحله آن

 ریعنص بدن اجزاء جمع از بارتع را معاد که پردازد می متکلمین نظریه رد به اسفار از دیگر جایی در همچنین مالصدرا

 :دانند می

 امثال و رازی فخر چون کالم علمای اعتقاد اجساد، حشر و معاد باب در دیگر پست و نازل اعتقاد» 

 یباق قیامت تا آنان زعم به که ـ بدن اصلی و مادی  پراکنده اجزای جمع از عبارت را معاد که اوست

 ینانا برگردد. سابق صورت همان با انسان و گیرد می تعلق آن به روح دیگر بار تا دانند می ـ است

 برصاحب که حالی در ... آخرت در حشر نه و است دنیا در حشر امر، این که غافلند نکته این از

 دموجو این با که است وجود از دیگر نوعی و طور )آخرت( دوم نشئه که نیست پوشیده بصیرت

 اوست به قرب و خدا به بازگشت آغاز حشر، و مرگ و دارد مباینت گل و آب و خاک از مخلوق

 (69) «ظلمانی. کثیف خاکی بدن و مادی خلقت به

 

 شارها گیرد، می تعلق او به عقاب و ثواب که عنصری بدن از غیر موجودی حشر به نیز «المظاهرااللهیه» کتاب در وی

 :کند می

 قوایش، و حواس و ها اندام ی همه به نسانیا جانوری ای، آدمیزاده هر قشر در و درون در که بدان»

 ختهبرانگی حساب دادن پس برای رستاخیز روز در بلکه میرد نمی عنصری با که است موجود همواره

 زندگی هبلک نیست عرضی بدن، این زندگی مانند آن زندگی و شود عقوبت یا یابد ثواب تا شود می

 جسمانی جانور و عقلی جانور میان متوسط است جانوری آن و است ذاتی نفس، زندگی مانند آن

 (89) «.شود می  برانگیخته انسان نیات و اعمال صور بنابر آخرت در که

  

  

 مالصدرا نظر مورد معاد ی درباره مطهری نظراستاد

 :که است این مالصدرا نظر مورد معاد از نیز مطهری)ره( اهلل آیت شهید استنباط 
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 خود داخل در اند برده را جسمانی معاد ی همه اما است جسمانیمعاد ندا گفته مالصدرا امثال» 

 این البته اما ... دارد وجود  ارواح عالم در جسمانی خصایص این اند گفته یعنی ارواح، عالم و روح

 نیم؛ک تطبیق توانیم نمی قرآن  آیات مجموع با را این ما یعنی است، نکرده حل ار مشکل هم مطلب

 ار قرآنی معاد ولی کرد تأیید شود می هم علمی دالیل با را آن و است خوبی خیلی حرف که این با

 .است عالم همه روی نیست، انسان روی تنها قرآن معاد چون کرد، توجیه شود نمی مطلب این با

 ...انسان تنها نه کند می بحث ماده عالم به راجع اساساً قرآن

  

 (61) «سُیِّرَتْ الْجِبالُ إِذَا وَ (64) انیَدَرَتْ النُّجُومُ إِذَا وَ (46) كُوِّرَتْ الشَّمْسُ إِذَا»

 )همین ارض قرآن گوید، نمی را ما روح ارض فقط  (67) «األرْض غَیْرَ األَرْضُ تُبَدَّلُ یَوْمَ» است، قیامت به مربوط 

 (98)  «هست... قرآن در که آیاتیسایر و گوید می دارد را زمین(

  

  

 مالصدرا دیدگاه از وجهنم بهشت ماهیت

 معاد نافی همگی که دارد نظراتی نیز عقاب و ثواب و جهنم و بهشت ماهیت ی درباره فوق، موارد بر عالوه مالصدرا

 آن برای و داند می ادراک ی مقوله از را جهنمی هایعذاب و بهشتی های نعمت متعددی، موارد در وی است. جسمانی

 به داند نمی آدمی نفس از خارج امری را جهنم و بهشت و قیامت اساساً و نیست قائل جسمانی و عینی زایا به ما ها

 :بنگرید زیر عبارات

 و باغات و قصر و حوری از گوناگونی های نعمت و کند می مشاهده آخرت عالم در انسان آنچه»

 و نفس ذات از بیرونی امور د،بین می آتشی های عذاب همچنین و ها چشمه و نهرها و درختان

 زا و تر قوی جوهر حیث از و هستند نفس خود بلکه نیستند آدمی و روح حقیقت از جدا و خارج

 معرض در لحظه هر که مادی های صورت از تر دائمی حقیقت جهت از و تر محکم ثبوت حیث

 (91) «برخوردارند. دارند، قرار تحلیل و تجدد
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 دوجو بهشت، در اشیاء وجود زیرا ندارند مدخلیتی هاآن در اسباب و موارد که هستند ادراکی رامو بهشتی، موجودات»

 (67) «باشند. می انتقال و تجدد و انفعال و حرکت از عاری که است مادی غیر صوری

  

 ایگاهج که است مطلب این بیانگر التبصر، و منک داؤک و التشعر و فیک دوائک که السالم( علی)علیه امام شعر این

 (69) «است. انسانی نفس آن های عقوبت و جهنم عذاب و آن های خوشی و بهشتی های نعمت

  

 به هوابست و قائم ادراکی های صورت از است عبارت جسمانی بهشت که شد ثابت کردیم، نقل و ذکر آنچه همه با پس

 کننده ایجاد و فاعل همچنین ندارد. وجود میآد نفس جز مظهری و ماده آن های خوشی و لذات برای که خیالی نفس

 به ،اش ادراکی صور با همراه انسانی نفوس از نفس یک که راستی به و دیگر چیز نه و است نفس ادراکی، صور این

 ها غرفه و قصرها و نهرها و درختان از آنچه و است جسمانی عالم این از تر بزرگ که است بزرگی نفسانی جهان منزله

 ایجاد و ادارک را هاآن که نیست بیش حیات یک همگی حیات و دارند ذاتی حیاتی همگی کند، می ادراک خویش در

 دوچیز هاآن ایجاد و ادراک که آن نه آنهاست ایجاد عین نفس، توسط ها صورت آن ادراک اساساً و است کرده

 (66«)باشد.

  

   است؛ نفس معرفت آخرت، و قیامت به مربوط معارف کلید»

 همان  حقیقت در ناز، و جنت و اعراف و میزان و کتاب و صراط و است اخروی امور برای موضوع و منشأ نفس زیرا 

 (68) ![؟]«است شده اشاره بدان (السالم علیهم) ما ائمه احادیث در که هستند

 

 ندانسته آدمی نفس زا خارج اموری نیز است آمده جهنم و بهشت درهای مورد در وروایات آیات در را آنچه مالصدرا

 :داند می انسانی مشاعر و مدارک و حواس از کنایه  را ها آن و

 ست.ا اختالف ـ کند می یاد هاآن از قرآن که ـ جهنم و بهشت هفتگانه ابواب تعیین در که بدان» 

 انهگ پنج حواس یعنی انسانی هفتگانه مدراک همان هفتگانه درهای این که است آن بر نظر یک

 )وهم( دیگری و صور مدرک )خیال( دو این از یکی که است وهم و خیال یعنی باطنی حس دو و

 به ورود درهای اند، جهنم به ورود درهای که طور همان درها این و است جزیی معانی مدارک
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 انتزاع و خیر اعمال انجام و خداوند اطاعت در را هاآن انسان که آن شرط به باشند، می نیز بهشت

 هشد خلق آنچه برای ها آن از که، آن وخالصه کارگیرد به جزئیات و محسوسات از کلید معانی

 .نماید استفاده اند،

 هایدر که است این بر دیگر نظر قلب. از است عبارت که هست هشتمی در بهشت، برای البته

 است. هگرفت تعلق ها بدان الهی تکالیف که است آدمی هفتگانه اعضای جهنم و بهشت هفتگانه،

 در و داند می ها آن غیر و تکبر و بخل و حسد مثل زشت اخالق را جهنم درهای دیگر نظری

 .«داند می بهشت درهای را آن غیر و شجاعت و کرم و علم مثل نیکو اخالق آن مقابل

  

  :نویسد می و داند می ترمقبول را اول نظر ادامه، در مالصدرا

 اییدنی های شهرت سوی به دری هفتگانه، مشاعر و حواس از یک هر زیرا است، حقیقت اب تر موافق و بهتر اول نظر» 

 استفاده خیر طریق در اگر نیز و شوند می آخرت در آدمی نفوس برای دردناک های حالت و سوزان های آتش که اند

 شوند می ثواب موجب قیامت در که شوند می نیکی کارهای انجام و معارف و حقایق ادراک سوی به درهایی شوند، می

 [9] (64«)گیرند. می قرار فرشتگان زمره در بهشت در و کرده صعود خداوند ملکوت به و

 هجو و تنقیص به خود آثار از مواضعی در دارد، جهنم و بهشت و قیامت معاد، باب در که ای مبانی به اتکاء با مالصدرا

 و حور قبیل از بهشت مادی های نعمت پی در و بوده عاجز ماده از و مجرد عالم اثبات و فهم از که پردازد می کسانی

 :هستند ... و فاکهه و قصور

 فسن و عمل ذکر از هایشان دل و بوده گردان روی تجرد عالم اثبات از شریعت و علم مدعیان اکثر که کنیم می مشاهده»

 های نعمت و آخرت از تصورشان و شود می مشمئز مادی لذایذ و اجساد عالم مذمت و تجرد عالم از ستایش و روح و

 ترپایدار و لذیذتر آخرت، مادی های نعمت که تفاوت این با تنها است، آن مادی های نعمت و دنیا از تصورشان مثل آن

 و نبط شهوت قضای و ها آن به رسیدن برای را الهی طاعات و شده ها نعمت این به راغب آنان رو همین از و است.

  (60) «دهند... می انجام فرج
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 :نویسد می دیگر موضعی در و

 به نسبت که ای دلسوزی و شفقت خاطر به دادیم، توضیح اندازه از بیش را موضوع این ما» 

 و بطن شهوت به دستیابی عبادات، مناسک انجام از شان قصد که همانان داریم، بینان ظاهر

 هستند دنیا جویندگان حقیقت در اینان دنیاست از اندگارترم و لذیذتر نحوی به آخرت در فرج

 (62) «هستند. خداوند به قرب و آخرت ی جوینده که برند می گمان خود پیش اما

  

 وایتر و آیه صدها صریح برخالف و است روحانی معاد به او اعتقاد از ناشی مالصدرا برخورد ی شیوه این است بدیهی

 دستیابی به را آنان و داده وعده بهشت –ادراکی و ذهنی -نه و مادی و عینی های نعمت به را اتقو و ایمان اهل که است

 .اند کرده ترغیب هاآن به

  

  :نویسد می مفید شیخ از نقل به مجلسی عالمه مرحوم

 خوردن دونب خداوند تقدیس و تسبیح تنها لذتشان که هستند هایی انسان بهشت در کنند می گمان که کسانی عقیده» 

 طاعت، اهل برند می گمان که است مسیحیان عقاید از برگرفته و اسالم دین با ربط بی و شاذ ای عقیده است،  آشامیدن و

 در ار اعتقاد این خداوند کنند. نمی ازدواج و آشامند نمی و خورند مین که آیند می در فرشتگانی صورت به بهشت در

 که اآنج است، دانسته مردود و طل با بهشت در ازدواج و شرب و اکل چون لذاتی به ها سانان همه ترغیب با کریم قرآن

 در» و (68) «تقواست. اهل سرانجام بهشت این است، قرار بر هایش سایه و همیشگی هایشخوردنی و» گویند: می

 حوریه(»68) «نشود. گرگوند طعمش هرگز که شیری از نهرهایی و ناشدنی دگرگون زالل آب از نهرهایی است بهشت

 با» را[ ]ومتقیان (87) «صورت زیبا چشم سیاه زنان» و (61) بیگانگان( چشم از )مستور «خود های سراپرده در هایی

 اهل» و  (86) «است دوست شوهر جوان حوریان پرهیزگاران نزد در» و (89«)کردیم جفتشان زیبا چشم سیاه زنان

 زده تکیه ها برتخت بهشت درختان های سایه در زنانشان با آنان مشغولند، طنشا و وجد به خوش روز آن بهشت

 مین که هستند ها انانس از گروهی بهشت در که شود می این به قائل فردی چگونه [آیه همه این وجود با] ...و (88)«اند

 مگر است، موجود آن برخالف ماعاج و است عقیده این ضد بر گواه خداوند کتاب که آن حال و آشامند نمی و خورند

http://www.daralsadegh.ir/


87 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

 عمل علیج حدیثی به یا و ]نصاری[ نیست جایز آنها تقلید که کند تقلید کسانی از باشد خواسته فردی چنین که آن

 .«نماید

  

 (84) کند. می ارزیابی متانت و استحکام نهایت در را مفید عقیده فوق قول نقل از پس مجلسی

  

 به و نشسته دست عرفان و فلسفه از هنوز که خود فکری و علمی حیات از ای ورهد در نیز کاشانی فیض محسن مال

 :بود نوشته چنین قیامت و آخرت درباره بود، بازنگشته السالم( )علیه بیت اهل و قرآن عقالنی علمی سلوک

  

 یرعنص نشأه همان دنیا ی نشانه پس است، واحد ای نشانه برای صفت دو عرفا پیش در وآخرت دنیا»

 زا بعد که است خواص حشر یعنی آخرت نشأه اما و است الهی نور از انسان بعد و دوری مناسبت به

 المع در معطلی مرحله که زیرا مانند: نمی معطل عالم در و شوند می متصل جبروت به بالفاصله مرگ

 و والتمأک و بهشت توقع و اند نرسیده کمال مرتبه به که است کسانی مخصوص آن و است مثال

 جنت، و کنند می ادراک عالم این در که دارند را پروردگار مواعید ادراک و حورالعین و مشروبات

 مخلوق جهنم، اما و شود می حاصل او برای حقه علوم از دنیا و مرگ از بعد که است عقل عالم

 (80) «دنیاوی. امور به است نفس تعلق از عبارت و دنیا در آن واصل بالعرض

  

 عبارت اعمال، از مراد و ماده به حاجت بدون است مجردات عالم استقرار قیامت، زمین از دمرا»

 از مراد و هستند. اعمال های صحیفه نفوس و نفوس، و نفس در افعال و اعمال آثار ارتساخ از است

 رینظ  عقل میزان، از مراد شود. می مرتسم نفس در که را ای مرتسمه آثار است نفس مشاهده حساب،

 از وسط حد و عدالت ملکه یعنی صراط، .شود می سنجیده آن وسیله به افعال قبح و حسن که است

 هوسیل به و است مستقیم صراط و حق برهان زیرا است، امام ظاهر در و باشند می تفریط و افراط

 (82) «شود. می متمایز باطل از حق او
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 مانیجس معاد به روحانی معاد از مالصدرا عدول

  

 جسمانی معاد به نهایت در و کرده عدول روحانی معاد نظریه از مالصدرا که باورند این بر (88) صاحبنظران از برخی

 :است شرح بدین است، شده ارائه مطلب این تأیید در که استناداتی از ای پاره است. شده مند عقیده

  

 :نویسد می نینچ االثیریه الهدایه شرح عنوان با خود اثر در مالصدرا -9

 زرستاخی در داشت، دنیا در که همان مثل بدنی به بدن، از جدایی از پس روح بازگرداندن که بدان» 

 :است آمده صراحت به شریعت در که چنان نیست، محال گونه هیچ به و ممکن است امری

 ت،نیس أویلت قابل که هدایت، و عصمت اهل از فراوان و بسیار اخباری و قرآن آیات از نصوصی در

 آن محمد(: )ای بگو کند، می زنده را پوسیده های استخوان این کسی چه گفت:» آیات این مانند

 آن سپ شود(، دمیده صور )در داناست. آفرینش هرگونه به او آفریده؛ را ها آن بار نخستین که کسی

 ام کند، می گمان نسانا آیا روند خویش پروردگار سوی به شتابان و آیند در گورها از مردمان گاه

 را انگشتانش خطوط قادریم حتی ما چرا، آورد؟ نخواهیم گرد را او )مرده( های استخوان هرگز

 نکارا و است دین ضروریات از که زیرا کنیم، تصدیق را معاد این ما است واجب پس کنیم. بازسازی

 نخست ارب مورد در تعجب و استبعاد بلکه نیست، آن در استبعادی گونه هیچ و است روشن کفری آن

 باز آن هب دوباره و گردد جدا بدن از که دوم، بار از بیشتر است، یافته تعلیق انسان بدن به روح که

 (88)«آید.

  

 نیز و هستند جسمانی معاد بیانگر که احادیث آیات تأویل شمردن مردود با «والمعاد المبدأ» کتاب در مالصدرا -6

 :نویسد می دانند، می جسمانی را آن که معاد و قیامت ی ربارهد مردم عموم اعتقادات تأیید

 ی توده که سان همان آخرت، احوال دیگر و دوزخ و بهشت وجود که شد دانسته گفتیم، آنچه از» 

 ره و آن. به اعتقاد که است واجب و است واقع مطابق و است حق کنند، می تصور و فهمند می عوام
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 )و اهتب کارش و است گفته کفر( )وسخن کرده گویی پریشان کند، انکار را همه ازآن چیز یک کس

 (81) «است. گشته هنجار( از برون

  

 :نویسد می کتاب درهمان نیز و -8

 می برانگیخته گروها از ها بدن روز آن در که است این رستاخیز ی درباره صحیح ی عقیده»

 (47«)شوند.

 

  مالصدرا از آشتیانی شگفتی 

 با نآ از و کرده قلمداد مالصدرا خود فلسفی مبانی برخالف معاد ی درباره را مالصدرا موضع این آشتیانی اللج سید

 :است کرده یاد شگفتی

 ودخ جسمانی، معاد تقریب و صحت وجوه بیان در غزالی و رئیس شیخ کلمات نقل از بعد مالصدرا»

 ودع مفصله، غیر و مفصله کتب در ودخ مبانی برخالف و است برآمده اجساد حشر تشریح صدد در

 واجب، را حیات زوال و موت عروض از بعد فاسد اصلی بدن اجزای از مرکب دنیوی بدن به روح

 خود استاد مبنای مطابق طهارت، و عصمت بیت اهل طریق از وارد روایات و قرآنیه آیات طبق و

 ای هعدید اشکاالت به توجه ونبد شیرازی، دشتکی میرصدر و دوانی و میرفندرسکی و داماد محقق

 :گوید است، فرموده آنان مبنای بر خود که
 

 رستاخیز در داشت، دنیا در که همان مثل بدنی به بدن از جدایی از پس روح بازگرداندن که بدان

 (49) «نیست... محال گونه هیچ به و ممکن است امری

  
 :نویسد می است جسمانی معاد بیانگر که اثیریه ی هدایه شرح از مطالبی نقل از پس ادامه در و

 آثار در ]مالصدرا[ او مبنای مغایر کلی به معاد در مسلک این شود، می مالحظه که طوری همان» 

 ت،اس نموده خود عصر ابنای از تقیه آیا است؟ متحیر مسأله این در آیا ... اوست مختصر و مفصل

  (46) «است؟ کرده اظهار را خویش عقاید تر تمام هرچه صراحت با خود، آثار در که حالتی در
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 جسمانی معاد از فیلسوفان از برخی دفاع 

 است، رفتهگ پیشی تفلسفشان وجه بر تشرّعشان و تدیّن وجه معاد، مسأله در که مشرب فلسفی دینی عالمان از برخی 

 اند ردهک تصریح ـ است عترت و آنقر با منطبق که ـ جسمانی معاد به و جسته احتراز معاد باب در فلسفی  دیدگاه از

 :پردازیم می اعترافات ایپاره نقل به ذیل در که

  

 (هـ 899 )م دوانی محقق 

 ،معادی برچنین عقیده پس است. معاد بودن جسمانی همانا آید دست به معاد مسأله درباره شرع اهل بیانات از آنچه»

 آن بودن برجسمانی قرآن آیات و است ضروریات از معاد خداپرستان، همه اتفاق به و است کافر منکرش و واجب

  :آمده چنین یس سوره از 88 آیه در مثالً ماند: نمی باقی احدی برای شبهه و تأویل که طوری به دارند، داللت صریحاً

 رَمِیم(( هِىَ وَ الْعِظَامَ یُحْىِ مَن قَالَ  خَلْقَهُ نَسىَ وَ مَثَلًا لَنَا ضَرَبَ وَ))

 کرده رمن خود های دست با را ای پوسیده استخوان خلف بن ابی که شد نازل موقعی آیه این فرمایند، می فسیرت علمای 

 می مبعوث و زنده هم تو آری فرمود: شد؟ خواهد زنده اند پوسیده که ها استخوان این گویی می تو محمد! ای وگفت:

 (48) «شد. خواهی جهنم وارد قیامت از بعد و شوی

  

  

 (هـ6618 )م خواجویی مالاسماعیل

 بدان مسلمانان است واجب که آنچه و دین از ضروری قدر که بدان ـ نماید تأیید را تو خداوند که ـ عزیز برادر ای» 

 آن ـ ادب درود او خاندان و آن ی برآورنده که ـ شریعت صاحب که است، صورتی بدان بدنی، معاد به ایمان باشند، ملتزم

 یمانیا چنین که کسی آن پس آن؛ کیفیت و حقیقت از و فحص و بحث به نیاز بدون مجمل ایمانی هم آن ست،ا آورده را

 که دشو ایه شبه دچار است ممکن که آن چه ندارد، تفتیش به نیازی هیچ و است  مؤمن معاد[ ]به حقیقتاً کند، حاصل

 که حال عین در گیرد، قرار منکران و ملحدان زمره رد بلکه و شود سرگردان و حیران نتیجه در و درمانده آن پاسخ از

 (44) «است. روشن و واضع امری جسمانی[ ]معاد مسأله

 :همچنین و
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 یهتشب و تمثیل باب از جسمانی معاد عنوان به پس اند، فهمیده نمی مردم غالب را روحانی معاد چون که سخن این اما»

 داده رخب آن از آنچه صورت آن در زیرا است السالم( الهی)علیهم انپیامبر تکذیب است، شده مطرح محسوس، به معقول

 (40) «نیست. واقع با مطابق جسمانی[، ]معاد اند

  

 (هـ 6886)م آملی تقی محمد شیخ

 در است دهش مطرح مثالی معاد نفی از پس دررالفوائد کتاب در فلسفه مسلّم اساتید از آملی، تقی محمد شیخ اهلل آیت 

 :نویسد می است روحانی معاد همان که دلیل این به اسفار،

 فرشتگان و را خداوند و است  فرموده مقدس شرع آنچه با است مخالف معاد، این که جانم به قسم»

 چهاردهم شنبه یک روز از سوم ساعت که ساعت، این در گیرم می گواه را خدا رسوالن و پیامبران و را

 فرموده کریم قرآن آنچه به معتقدم جسمانی، معاد درباره که است، هـ.ق 9828 سال شعبان معظم ماه

 اعتقاد آن به م(السال علیهم)ومینــمعص وائمه  وسلم( آله و علیه اهلل مد)صلیــمح وحضرت است

 را داوندــخ قدرت از ای ذره من و اند: کرده اعـــاجم آن( قبول )و برآن اسالم امت و اند داشته

 (42«)شوم. نمی منکر

 

  

 (ش 6891 )م آشتیانی احمد میرزا 

 د:نویس می اسفار در نظرمالصدرا ردمو معاد درباره است، بوده فلسفه نام به مدرسان از که نیز وی 

 آن واعدق و کردید تأسیس آن اثبات برای صدرایی[ گانه یازده اصولی که مثالی[ ]ابدان صوری این»

 روی یچه به کردید، خسته آن تبیین در را خود افکار و داشتید استوار را آن بنیان و ساختید محکم

 ایه قالب با کار ظاهر در چه اگر نیست؛ منطبق گردد می محشور بزرگ رستاخیز در که بدنی با

 ها وحر بازگشت و «جسمانی معاد انکار» بنابراین باشد. داشته انطباق است ممکن برزخ عالم مثالی

 و است ادیان ی همه مخالف قرآن نصّ مخالف ـ است مساعد آن اب نیز سلیم عقل که ـ ها بدن به

 بزک آراء و همی های لغزش از را ما خود متعال خدای باشد. می اسالم در ضروری امر یک انکار

 (48«)دارد. نگاه محفوظ شیطان، ی وسیله به کرده
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  (هـ6889 )م قزوینی رفیعی ابوالحسن سید اهلل آیت 

 :نویسد می معاد درباره قول چهار به اشاره با است, بوده فلسفه نام صاحب ساتیدا از و فقه نیز وی 

 بدن از مفارقت از بعد نفس» فرماید: می که است ]مالصدرا[ صدرالحکماء مذهب چهارم قول»

 باقی موت از بعد نفس، در خیال ی قوه چون نماید، می را خود دنیوی بدن خیال همیشه عنصری،

 اب نفس و شود می صادر نفس از دنیوی بدن مطابق بدنی نمود، را خود بدن خیال که همین و است

 وثواب شد خواهد محشور معاد در ـ است شده فراهم بدن براختراع خیال قدرت از که ـ بدنی چنین

 و سایه ی منزله به اخروی بدن بزرگ، مرد این نزد در حقیقت در «است. بدن همین با او عقاب و

 فصیلیت به ظلمانی؛ یا و است نورانی یا باشد؛ چه بدن این و باشد که نفس تا نفس، از است پرتوی

 این به امالتز ضعیف این نزد در لیکن است. فرموده تقیر و تقریب حکمیه، اصول یا خود کتب در که

 بسیاری ظواهر با مخالف ـ قطع طور به ـ که زیرا است، دشوار و صعب بسیار مالصدرا[ ]معاد قول

 (48) «است. معتبره اخبار صریح با مباین و آیات زا

  
 

 (ش 6819 )م خمینی امام

 بدن نآ خود نفس، که است بدنی بلکه نیست، نفس مخلوق و معلول بدنی آخرت، نشئه در نفس، بدنِ حال، ای علی» 

 ودموج خودش فعالیت به یءش نیست ممکن البته و باشد؛ می خودش ایجاد یا و اعدام مُساوِقِ آن، اعدام و ایجاد و است

 اشدب نیمع این موهم  سرّه( )قدس ]مالصدرا[ آخوند عبارات از عبارتی اگر و است؛ باطل صریح دور مستلزم زیرا شود،

 دیگران یا و ـ قده ـ آخوند اگر فرضاً و است لفظی خطاهای از کند، می «ایجاد» را خودش بدن فعالیت، با نفس که

 نفس[ ویس ]از فعالیتی چنین مدعیان به نسبت ما و ماست انکار مورد شدّت به و نبوده درست د،باشن معنی این بر مصرّ

 (41) «هستیم. منکر

 

 (ش6816 طباطبایی)م عالمه 

 در المهع نظر ی درباره است، کرده می شرکت طباطبایی عالمه مرحوم اسفار درس در که سبحانی جعفر شیخ اهلل آیت 

 :ویدگ می اسفار معاد مورد
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 خدمتشان که هنگامی دارم خاطر به کرد. نمی تدریس را معاد وقت هیچ طباطبایی[ ]عالمه ایشان»

 یانب وقت هیچ هم را علت کردند. تعطیل را درس رسیدیم معاد محبث به وقتی خواندیم، می منظومه

 مرحوم عادم ی،طباطبای عالمه مرحوم که بود این کنیم کشف توانستیم ما که چیزی تنها فقط نکردند.

 تالش یلیخ صدرالمتألهین البته کرد. نمی تطبیق آیات ظواهر با چون نداشت، قبول را صدرالمتألهین

 تطبیق برآن را آیات و شده استخراج قرآن از و است قرآن عین آورده که را معادی بگوید که کرد

 که را معادی کند. نمی طبیقت قرآنی آیات اکثر یا )مالصدرا( آخوند مرحوم معاد حال، این با داد.

 برزخی جسم جسم، حشری[؛ معاد ]نه است برزخی معاد نوعی درواقع گفته، صدرالمتألهین مرحوم

 یبیهغ صور سلسله یک خالصه و است برزخی میوه میوه، است. جرم[ بدون وتخیلی تمثلی ]یعنی

 (07«)نداشت. قبول را معاد این طباطبایی عالمه مرحوم .دارند صورت فقط و ندارند  ماده که هستند

  
 

 (ش 6899 مطهری)م اهلل آیت شهید

 ارواح، عالم و روح خود داخل در اند برده را جسمانی معاد ی همه اما است، جسمانی معاد اند، گفته مالصدرا امثال» 

 وجسم روح میان بوعلی، قبیل از قدما که ای فاصله این دارد. وجود ارواح عالم در جسمانی خصائص این اند، گفته یعنی

 این هالبت اما ندارد. وجود فاصله این دانستند، نمی روحی را عقل غیر و دانستند می روحی را عقل فقط و اند بوده قائل

 یلیخ که این با کنیم[، ]تطبیق توانیم نمی قرآن آیات مجموع با را این ما یعنی است؛ نکرده حل را مشکل هم مطلب

 رد؛ک توجیه شود نمی مطلب این با را قرآن معاد ولی کرد، تأیید شود می هم علمی دالیل با را آن و است، خوبی حرف

 ماده عالم به راجع بازگشت[، و معاد امر ]در اساساً قرآن است. عالم همه روی نیست انسان تنها روی قرآن معاد چون

 (09) «انسان. تنها نه کند، می بحث

 

 وعترت قرآن منظر از معاد 

 از مانیجس تصویری گذارد، نمی باقی تردیدی و شبهه کمترین که تمام گویایی و صراحت با عترت و قرآن های آموزه 

 از پرهیز جهت به کنند. می سد روحانی معاد باب در زنی گمانه و پردازی نظریه هرگونه بر را راه و کنند می ارائه معاد

 :دهیم می ارجاع دیگر منابع به را جویندگان و پردازیم می روایات و آیه چند تنها نقل به اطناب،
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 : آیات 

 الماءَ هِبِ فَأنزَلْنَا مَّیِّتٍ لِبَلَد سُقْنَاهُ ثقَالًا سَحَابًا أَقَلَّتْ إذَا حَتىَّ رَحْمَتهِ یَدَىْ بَینْ بُشْرَا الرِّیَاحَ یُرْسلُ الَّذى هُوَ وَ)) .9

 (48) ((تَذَكّرُون لَعَلیُمْ الْمَوْتىَ نخُرِجُ كَذَالِک  اتِالثَّمَرَ كلِّ مِن بِهِ فَأخْرَجْنَا

 انبارگر ابرهای که گاه آن تا فرستد؛ می بخش مژده ]باران[ رحمتش پیشاپیش را بادها که است کسی او و ـ  

 یامیوه هر آن به و تیمفرس فرو [باران] آب آن، از و برانیم  پژمرده سرزمینی سوی به را آن بردارد، ]همراه[ را

 .بگیرید پند که باش برانگیزانیم، بدینسان ]نیز[ را مردگان برآوردیم.

  

  

 (44) ((مَرَّةٍ أوَّل أَنشَأهَا الَّذِى یحْیِیهَا قُلْ (46) رَمِیمٌ هِىَ وَ الْعِظَامَ یُحْىِ مَن قَالَ  خَلْقَهُ نَسىَ وَ مَثَلًا لَنَا ضَرَبَ وَ)) .6

 که درحالی راـ ها استخوان این کسی چه گوید کند، می فراموش را خود آفرینش و زند می مثل ما برای و ـ  

 داندگر می اش زنده است، آورده پدید را آن بار نخستین که کس همان بگو گرداند؟ می زنده نو از اندـ پوسیده

 .است توانا[ ]و دانا آفرینشی هر به او و

  

  

 (14(()بَنانهُ نُّسَوِّىَ أَن عَلىَ قَادِرِینَ بَلىَ  (44)  عِظَامَهُ عَنجّْمَ أَلَّن الْانسَانُ یحْسَبُ أَ)) .8

 تاس این حق آوریم. نمی گرد را او وپراکنده[ ]پوسیده های استخوان هرگز که پندارد می چنین انسان آیا ـ  

 .آوریم فراهم را او های انگشت سر که این بر تواناییم که

  

  

 مِمَّا خَلْقًا أَوْ (42) حَدیدًا أَوْ حِجَارَةً كُونُواْ قُلْ (47) جَدیدًا خَلْقًا لَمبْعُوثُونَ ءِنَّا أَ رُفَاتًا وَ عِظَامًا كُنَّا اءِذَ أَ قَالُواْ وَ)) .4

  (48) (( مَرَّةٍ أوَّل فَطَرَكمْ الَّذِى قُلِ  یُعِیدُنَا مَن فَسَیَقولونَ  صُدُورِكمْ فىِ یَیْبرُ

 واهیمخ برانگیخته تازه آفرینشی هیأت در شدیم، خاک و خرد و[ ]پوسیده هایستخوانا چون آیا گفتند، و ـ

 چه گفت، خواهند که زودا نماید؛ می بزرگ شما های دل در که ای آفریده یا باشید، آهن یا سنگ بگو شد؟

 . آفرید بار نخست را شما که کسی همان بگو گرداند؟ می باز مرگ[ از ]پس را ما کسی
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  (( (16) الصُّدُورِ فىِ مَا حُصِّلَ وَ  (10) الْقُبُورِ فىِ مَا بُعْثر إِذَا یَعْلَمُ فَلَا أَ)) .0

 .شود گردانیده آشکار ها دل راز و شود زبر و زیر گورهاست در آنچه چون که داند نمی ]انسان[ آیا ـ 

  

  

 (81) یَنسِلُونَ(( بِّهِمْرَ لىَإِ األَجْدَاثِ مِّنَ هُم فَإِذَا الصُّورِ فىِ نُفِخَ وَ)) .2

 .بشتابند پروردگارشان سوی به و ]برخیزند[ گورها از ایشان گاه آن شود، دمیده صور در و ـ 

  

  

  (61) غَیرَهَا(( جُلُودًا نَاهُمْبَدَّلْ جُلُودُهُم نَضِجَتْ مَا كلُ)) .8

 .آوردیم دیگر های پوست هاآن جای به برایشان شود، فرسوده[ ]و پخته ها[ ]جهنمی هایشان پوست هرگاه ـ 

  

  

  (41) ((شىْء كلَّ أَنطَقَ الَّذِى اهلل أَنطَقَنَا قَالُواْ  عَلَیْنَا شَهِدتمْ لِمَ لِجُلُودِهِمْ قَالُواْ وَ)) .8

 در سخن به را چیز هر که خداوند مارا گویند، دادید؟ گواهی ما بر چرا گویند، هایشان پوست به ]جهنمیان[ ـ 

 . است آورده در سخن به آورد،

  
 المَوْتِ مَّلَکُ یَتَوَفَّئیم قُلْ  (14) كَافِرُونَ رَبهِّمْ بلِقَاءِ هُم بَلْ جَدید خَلْقٍ لَفِى ءِنَّا أَ الْأَرْضِ فى ضَلَلْنَا ءذَا أَ قَالُواْ وَ)) .1

  (( (11) تُرْجَعُون رَبیُمْ إِلىَ ثُمَّ بِیمْ وُكل الذِى

 دیدار ایشان بلکه یافت؟ خواهیم ای تازه آفرینش آیا شدیم، ناپدید زمین اک[]خ در چون آیا گویند و ـ 

 سوی هب سپس گیرد، می را شما روح است، شده گماشته شما بر که مرگ فرشته بگو منکرند؛ را پروردگارشان

 . شوید می گردانده باز پروردگارتان

  

 وَ األوَّلِینَ إِنَّ قُلْ (12) الْأَوَّلُونَ ءَاباؤُنَا وَ أَ (17) لَمبْعُوثُونَ ءِنَّا أَ عِظَمًا وَ رَابًاتُ كُنَّا وَ مِتْنَا ئذَا أَ یَقُولُونَ كاَنواْ وَ)) .97

  (( (70) مَّعْلومٍ یَوْمٍ مِیقَاتِ إِلى لمجمُوعُونَ  (18) االخِرِینَ
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 و شویم می برانگیخته نو از ما آیا شدیم، پوسیده[ ها]یاستخوان و خاک و مردیم چون آیا گفتند، می و ـ 

 . آیند گرد معین روزی موعد برای واپسینان، و پیشینیان که بگو ما؟ نیاکان همچنین

  

 :روایات

    (:السالم الصادق)علیه االمام 

 دتفرقت،ق االعضاء و قدبلی البدن و بالبعث للروح انی السالم(: الصادق)علیه الزندیق قال انه حیم بن هشام عن)) .9

 ؟!حائط الطین مع به بنی تراباً قدصار عضو و هوامها تمزقه باخری عضو و سباعها تاكلها بلدة فی فعضو

 كما یعیده ان قادر الیه سبق كان مثال غیر علی صور و شیء غیر من انشاًه الذی ان السالم(: قال)علیه

  (.76بدأه(()

 :پرسید السالم( صادق)علیه امام از زندیقی حکم، بن هشام از نقل به ـ 

 هگشت پراکنده آن اجزای و اعضا و رفته میان از بدن که حالی در شود، می مبعوث چگونه بدن[ همراه ]به روح 

 و گشته شیران خوراک دیگر ای نقطه در دیگر عضوی و شده درندگان طعمه که است جایی در عضوی است؛

 است؟ شده بنا آن با دیواری و شده گل و خاک به تبدیل نیز عضوی

  

  

 تتواناس داد، شکل او به پیش از ای نمونه بی و آورده وجود به ای ماده بدون را او که خداوندی فرمود: السالم( )علیهامام

 .بازگرداند و کرده زنده دوباره را او که

  

 صاحبه صوّتف قبر الی به فانتهی البقیع الی فاخرجه فاخذه وسلم( وآله علیه اهلل اهلل)صلی رسول جبرئیل اتی)) .6

 اكبر، اهلل و الحمدهلل یقول: وهو وجهه عن التراب یسمح اللحیة و الرأس ابیض رجل منه فخرج اهلل، باذن قم قال:ف

 یقول: وه و الوجه مسود رجل منه فخرج اهلل باذن قم فقال: آخر قبر الی به انتهی ثم اهلل باذن عد جبرئیل: فقال

  .(78امة(()القی یوم یحشرون هیذا محمد یا فقال: اهلل باذن كنت ما :عدالی جبرئیل له قال ثم ثبوراه، یا حسرتاه یا

 رفت بریق سراغ و برد بقیع قبرستان به را او و آمد سلم( و وآله علیه اهلل )صلی خدا رسول نزد جبرئیل روزی- 

 :گفت قبر صاحب به خطاب و

http://www.daralsadegh.ir/


97 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

 رونبی گرفت، می بر صورت از خاک که حالی در سفید ریش و مو با مردی هنگام این در برخیز؛ خداوند أذن به

 دیگری رقب نزد سپس برگرد. خداوند اذن به گفت جبرئیل پس داشت، اکبر اهلل و اهلل الحمد ذکر زبان بر و آمد

 الزدگیب و حسرت سر از که حالی در صورت سیاه مردی بار این برخیز، خداوند أذن به زد بانگ جبرئیل رفتند،

 حضرت به رو گاه آن برگرد، خویش جایگاه به خداون اذن به گفت: جبرئیل پس آمد بیرون قبر از کرد، می ناله

 .شوند می محشور گونه این قیامت روز در مردگان گفت: و نمود وسلم( وآله علیه اهلل محمد)صلی

  

 ءالما یف نصفها البحر ساحل علی جیفه رأی ،«الموتی تحیی كیف ارنی رب ابراهیم قال اذ و» تعالی: قوله فی)) .8

 و بعضا عضهاب فیأكل بعض علی بعضها فیشد ترجع ثم الماء فی ما كل فتا البحر سباع تجیء البر فی نصفها و

 السالم( م)علیهابراهی تعجب ذلک فعند بعضاً، بعضها فیأكل بعض علی بعضها فیشد منها فتأكل البر سباع تجیء

 اولم قال  بعضا؟! بعضها أكل التی تناسل ما تخرج كیف قال: ،«الموتی تحیی كیف أرنی رب» قال و رأی مما

 من اربعة فخذ» قال كلها، االشیاء رأیت كما هذا أری حتی یعنی «قلبی لیطمئنَّ لین و بلی» قال  تؤمن؟

 (76) ...((الطیر

  

 ندهز را مردگان چگونه بده، نشان من به خدایا گفت، ابراهیم» که آیه این توضیح در السالم( صادق)علیه امام -

 رد دیگر نیمی و آب در آن از نیمی که کرد مشاهده دریا ساحل در را ایگندیده جسد ابراهیم فرمود: ،«نیک می

 به دریا به بازگشت از پس ها وآن شد می دریایی جانوران خوراک بود، دریا در که ای نیمه بود. خشکی

 خوراک بود خشکی در نیز که هنیم آن گشت. می دیگر بعضی خوراک ها آن از بعضی و کرده حمله همدیگر

 م)علیهابراهی شدند، می دیگر بعضی خوراک یکدیگر به حمله و جنگ در آنان از بعضی گاهآن و شد می درندگان

 را مردگان چگونه که ده نشان من به خدایا» گفت: خداوند به خطاب و شد زده شگفت ماجرا این از السالم(

 خوراک هاآن از بعضی که درحالی را موجودات و ها انسان چگونه ایاخد گفت: ]همچنین[ و ؛«کنی می زنده

 دارم اورب گفت، السالم( ابراهیم)علیه نداری! باور آیا فرمود: خداوند کنی؟ می زنده دوباره اند، شده دیگر بعضی

 یرأ به نیز را سألهم این دیگر اشیای مانند خواهد می که بود این ابراهیم مقصود گیرد. آرام دلم خواهم می اما

 ]و نک پاره پاره و ]بکش[ و برگیر را پرنده چهار گفت: ابراهیم به خداوند که بود اینجا در کند. مشاهده العین

http://www.daralsadegh.ir/


98 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

 شتابان تا بخوان خود به را آنان گاه آن بگذار، را هاآن از ای پاره کوهی هر برسر سپس بیامیز[، هم در را همه

 (84) آیند. تو سوی به

  

  (74..((.). اللحوم ونبتت األوصال فاجتعت صباحاً، اربعین االرض علی السماء امطر الخلق یبعث ان اهلل اراد اذا)) .4

 که ریزد فرو زمین بر آسمان از بارانی روز چهل مدت به نماید، را مردگان کردن زنده اراده که گاه آن خداوند  -

 ...و روید گوشت ها برآن و آیند ردگ هابدن ]فروپاشیده[ های استخوان و اعضا آن دنبال به

  

 فی بقیت التبلی، فانها منها خلق التی االطینته عظم ال و لحم الیبقی نعم قال: جسده؟ ییلی المیّت عن سئل)) .0

  (71) ((مرة اول خلق كما منها یخلق حتی مستدیرة القبر

 تخوانیاس و گوشت که ای گونه به ریآ فرمود: پوسد؟ می میت جسد آیا شد پرسیده السالم( صادق)علیه امام از  -

 تا ماند می باقی همچنان قبر در و پوسد نمی طینت این است. شده آفریده آن از که طینتی جز نماند باقی او از

 .شود می آفریده آن از بار نخستین مثل بدن که این

  

  

 جسمانی معراج نفی و فلسفه

 مورد که نیز سلم( و وآله علیه اهلل )صلی اکرم رسول جسمانی معراج مفه در خود، مبانی و مبادی به توجه با فهلسف 

 نه و) معقول امری را معراج لذا و بوده معضل ردچا است، (سنی و شیعه منابع در) فراوانی  روایات و کریم قرآن تصریح

 سمانآ باطی که آمیزعجازا سفر این از را سلم( و آله و علیه اهلل )صلی اکرم رسول گزارش و دانسته روحانی و محسوس(

 در سینا ابوعلی داند. می رمزی و نمادین است، بوده همراه انگیز شگفت و عجیب اموری ی مشاهده و گانه هفت های

 محال یامر دیگر، نقطه به ای نقطه از را آن ای لحظه و سریع انتقال نیز و باال به رو را جسم حرکت خود، معراجیه رساله

 :است دانسته روحانی و عقالنی سیری که جسمانی و حسی امری نه را معراج رو ینهم از و دانسته

 گرا و نبود قهری و عرضی جز باال، به کند سفر اگر ندارد. باال قصد است، کثیف جوهری جسم»

 جسمی یا ود:ب گونه دو معراج ... کند که نتواند کند، قطع باشد، رفته تأنی که مسافتی تعجیل به خواهد

 معراج احوال چون و برشود، معقول به فکری قوت به روحی یا شود، بر باال به حرکتی تقو به
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 سمج به نه که شد معلوم است، بوده محسوس عالم اندر نه سلم( و آله و علیه اهلل )صلی ما پیغامبر

 که ازیر نبود، جسمانی معراج پس کرد. نتواند قطع دور مسافت لحظه یکی به جسم که زیرا رفت،

 (88) «بود. عقلی مقصود که زیرا بود، روحانی معراج بلکه نبود، حسی ود،مقص

 

 ضورح شامل خود معراج مشاهدات از سلم( و آله و علیه اهلل پیامبر)صلی آنچه که امر این بر تأکید با ادامه در سینا ابن

 ی شاهدهم و هفتگانه سمانهایآ در پیشین انبیاء و گوناگون فرشتگان دیدن و براق بر شدن سوار و جبرئیل همراهی و

 بیرون حس ]زبان[ زفان به او که است بوده معقول رمز» یکسره است، نموده توصیف و تشریح و... جهنمیان و بهشتیان

 لعق اهل واال حقایق، برآن گردند مطلع تحقیق اصحاب و خود، حد اندر پذیرند ظاهر اصحاب که طریقی به است داده

 ولمعق و روحانی بر مجدداً «نیاوَد اندر باصره حس یاوَد، اندر بصیرت آنچه و نرسد جسم سد،ر فکر که آنجا که دانند

 این یحتوض در المثل فی است. پرداخته معراج مفصل حدیث از سمبلیک و نمادین شرحی به و کرده تأکید معراج بودن

 ناگاه »گوید می و کند می مطرح معراج زآغا برای را جبرئیل فرود سلم( و آله و علیه اهلل حضرت)صلی که روایت فراز

 قوت که یعنی» گوید: می ،«شد روشن خانه که عظمت، و فرّ و بهاء چندان با خویش صورت اندر آمد فرود جبرئیل

 روشن و تازه بو ناطقه روح های قوت جمله که کرد ظاهر اثر چندان و پیوست من به امر صورت به قدسی روح

 (88«)گشت.

 انیانس عقل از یعنی»گوید می ،«کوچکتر اسبی از و بود تر بزرگ خری از» براق: وصف در فراز این توضیح در و 

 و شدم روان راه اندر چون» که سلم( و آله و علیه اهلل پیامبر)صلی سخن این تبیین در نیز و ،«کهتر اول عقل از و بزرگتر

 کنم حدیث گفت، جبرئیل بایست. که داد می آواز و آمد می نم براثر ]شیطان[ ای رونده گذشتم، اندر مکّه های کوه از

 و شدم فارغ ظاهر اطراف و اعضاء مطالعه از چون یعنی خواهد، را وهم قوت بدین،» گوید: می ؛«گذشتم گذر، اندر و

 ای غلبه و است متصرف وهمی قوت که زیرا مرو، که داد آوازی او اثر بر وهم قوت گذشتم، اندر و نکردم حواس تأمّل

 (81) «و... عظیم دارد

 نگبا مؤذنی شدم، در ]االقضی[ مسجد به و المقدس[ ]بیت آنجای» که معراج حدیث از بخش این تشریح در همچنین 

 می مسال من بر یکی یکی و ایستاده چپ و راست بر دیدم را انبیاء و مالئکه جماعت و شدم پیش اندر من و کرد نماز

 فارغ طبیعی و حیوانی تأمل مطالعه از چون که خواهد می آن بدین» نویسد: می چنین ،«ردندک می تازه عهد و کردند
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 و انبیاء به و خواهد تفکر خود امامی به و راخواهد ذاکره قوت مؤذن به رسیدم. دماغ به یعنی شدم، مسجد اندر شدم،

 بر ایشان کردن سالم و ماند، بدین آنچه و فکر و ذکر و حفظ و تمیز چون خواهد، را دماغی ارواح هایقوت مالئکه،

 (87) «و... عقلی های قوت جمله به بود او احاطتِ وی

 اندک ای لحظه در دست دور ای نقطه به ای نقطه از را جسم حرکت که آن بر عالوه خود، مبانی اساس بر فلسفه  

 ای لحظه در المقدس بیت به مکه از را  م(سل و آله و علیه اهلل گرامی)صلی رسول جسم سیر حتی و داند می ناممکن

 به آسمانی از برگشتن و نهاآسما در را جسم سیر ،(گیرد نمی تعلیق محال به هم خداوند قدرت وطبعاً) شمرد می محال

 اساس بر امر این و است ها وآسمان افالک التیام و خرق موجب سیر، این که چرا داند، می ناشدنی نیز دیگر آسمان

 .است محال امری یونانی فلسفه یاتطبیع

 رسول و قرآن آنچه به اعتنا بی دیگر، موضوعات از بسیاری مانند نیز موضوع این در سینا ابن چون فیلسوفانی و فلسفه

 دینانمت متشرعان از و اند رفته را خویش راه اند، فرموده السالم( بیت)علیهم اهل و سلم( و آله و علیه اهلل گرامی)صلی

 .اند گرفته لهفاص

 

 به بعضاً و اند پرداخته معراج قبال در فلسفه موضع این تخطئه به ـ سنی و شیعه از اعم ـ دانشمندان و فقها از بسیاری

 .اند داده فتوا نیز جسمانی معراج منکران تکفیر

 

 اهلل رسول)صلی حضرت معراج ی درباره شیعه اعتقاد ی درباره «الجعفریه العقائد» عنوان با ای رساله در طوسی شیخ

 :نویسد می سلم( و آله و علیه

 حق امری بیداری، عالم در و عنصری جسم با سلم( و آله و علیه اهلل رسول)صلی حضرت معراج»

 اسالم از خارج آن منکر لذا دارند داللت آن بر تمام گویایی و صراحت با متواتر احادیث و است

 هب نیازی که آن بدون گذشت ها آسمان ابواب از سلم( و لهآ و علیه اهلل رسول)صلی حضرت است.

 جای رد است[ شده مطرح فالسفه و معتزله سوی از ]که التیام و خرق ی شبهه به باشد. التیام و خرق

 (89) «است. شده گفته پاسخ خود

  

http://www.daralsadegh.ir/


111 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

 :نویسد می جسمانی معراج ی درباره مجلسی عالمه

 یک در آسمانی به سپس و المقدس بیت به مکه از سلم( و هآل و علیه اهلل اهلل)صلی رسول عروج» 

 ست.ا آن گویای سنی، و شیعه طرف از متواتر اخبار و آیات که است اموری از شریفش، بدن با شب

 است، بوده رؤیا عالم در معراج که این یا و روحانی معراج به آن تأویل یا و اموری چنین انکار

 :باشد تواند می امر سه این از یکی از ناشی

 (السالم طاهرین)علیهم ائمه آثار از اطالعی کمی  .9 

 یقین ضعف و تدین کمی  .6

 .خوردن را فلسفه اهل های نیرنگ فریب .8

 مقایسه قابل مذهب اصول را موضوعی کمتر با موضوع، این ی درباره وارد اخبار حجم من گمان به

 ها،آن ی درباره روایات ورود خاطر به را وضوعاتم دیگر ای، عده چرا نیست معلوم بنابراین است؛

 به یاآ شود: گفته آنان به که است آن سزاوار کنند. می توقف مهمی بدین موضوعی در اما پذیرند می

 نیست هپوشید فهم برصاحبان اما و .ورزید  می کفر دیگر بعض به و آورید می ایمان کتاب از بعضی

 و وهم جز چیزی پذیرد، نمی التیام و خرق آسمان، و فلک که یبعض سوی از اشکال این طرح که

 احادیث با که باشد اموری پذیرش از مانع اوهامی و شکوک چنین باشد قرار اگر ... نیست گمان

 و دنمو توقف است، دین ضروریات جزء که اموری همه در که باشد روا باید است، شده ثابت متواتر

 (86) «زد. سرباز آن به اعتقاد از

 

 خداوند، رایب حتی فلک، التیام و خرق بودن محال نیز و جسم سریع حرکت امتناع از حالی در فالسفه، دیگر و سینا ابن

 می سخن (سلم و آله و علیه اهلل صلی)اعظم رسول  معجزه عنوان به القمر شق از صراحت به قرآن که گویند می سخن

 که سیک توسط (السالم علیه)سلیمان سرزمین به دست دور ای نقطه از را بلقیس تخت آوردن ماجرای نیز و (88) .گوید

  (84) نماید. می مطرح زدن هم بر چشم یک از کمتر در بود، او نزد کتاب از دانشی
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 مادی؟ یا است مجرد روح

 فالسفه عموم (80است.) آدمی نفس و روح ماهیت ی درباره آنان دیدگاه روحانی، معاد به فالسفه گرایش علل از یکی 

 آن ساز زمینه دیدگاه این دانند. می عاری مادی خواص گونه هر از را آن و هستند آدمی روح و نفس تجرد به قائل

 به ائلق که است کسانی جمله از نیز مالصدرا کنند. پیدا گرایش مادی غیر و روحانی معاد به نیز معاد مسأله در که است

 فعل هب قوه از صیرورتش در اما داند می جسمانی تکوّن، آغاز در را انسانی نفس او که توضیح این با است، نفس تجرد

 روحانیة و الحدوث جسمانیة آدمی نفس و روح مالصدرا، تعبیر به (82) شود. می مجرد اش جوهری حرکت مسیر در و

  :است البقاء

 لقتخ و یابد می بیشتر کمال و قدرت تدریج به سپس و است جسمانی جوهر یک پیدایش، آغاز در روح»

 به و ددگر می منتقل دیگر جهان به شده، جدا جهان این از یافته، استقالل که آن تا کند می پیدا تغییر آن

 (88) «است. روحانی بقاء در و جسمانی حدوث، در روح پس شود. می رهسپار پروردگار سوی

  

 :گوید می دیگر جای در مالصدرا

 )88) «باشد. می مستغنی بدن از وجود تداوم در که است مستقلی ]مجرد[ روحانی جوهر انسانی روح» 

  

 :دیگر جای در باز و

 :گویند می فالسفه است. محبوس مادی و تاریکی ابدان در انسان روح که است این فالسفه نظریه» 

 تاس رحم منزله به دنیا زیرا است دفرزن برای مادر رحم منزله به و جوجه برای مرغ تخم منزله و روح[ ]برای جسد این

 به روح پس برسد. کمال ی مرتبه به تا شود می وارد رحم به الهی قضای صلب از که است نطفه ی منزله به ارواح و

 عالقه و عاشق بدن به است، نشده تکمیل او صورت و نرسیده کمال مرحله به او خلقت که مادامی خود، غریزه حکم

 کلی هب سرانجام و شده کمتر بدن به نسبت او عالقه رسید، نهایی مرحله به و کامل آن خلقت که وقتی اما باشد می مند

 ارواح شود، می باز نوزاد تولد برای رحم دریچه و شود می شکسته جوجه برای مرغ تخم که همچنان و شود می قطع

 (81) «.ندارد[ بدن به نیازی دیگر ]او ندگرد می جدا آن از و شده رها بدن قید از تکامل به رسیدن از پس هم
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 تحول و تغییر و اجزاء و مقدار و مکان و زمان چون مادی ویژگی هرگونه از که معناست بدان موجود یک بودن مجرد

 .است برکنار ... و تأثر و

 به که ردهک ترسیم و رتصوی عقول عالم عنوان با نیز مجرد عالمی و دانسته مجرد نیز را فرشتگان روح، بر عالوه فالسفه

 (17) است. مادی جهان و خداوند بین ای واسطه عالم این آنان، زعم

 

 :باشد می خارج تجرد دایره از او ماسوای و بوده خداوند به منحصر مجرد وجود عترت و قرآن منظر از اما

 بالقلّه والمتوهم تجزئ،الم أحد واحد اهلل و متجزّئ، الواحد سوی ما اِنّ السالم( )علیهالجواد االمام)) 

  (86) والیثره((

 و دارد جزء نه که است یگانه و یکتا خداوند تنها و است جزء دارای چیز همه واحد، و یگانه خدای جز  -

 .است زیادی و کمی به توهم قابل نه

  

 هب عکس بر بلکه دده نمی سراغ هاآن در تجرد از ای نشانه تنها نه گوید، می سخن فرشتگان ی درباره قرآن وقتی

 (:16) کند می اشاره هاآن در تجسم و مادی وجود از نحوی و تجرد عدم از اوصافی

  

  

 )86) رُباعَ(( وَ ثُلَاثَ وَ مَّثْنىَ أَجْنِحَةٍ أُوْلىِ رُسُالً المَلئیَةِ جَاعِلِ األَرْضِ وَ السَّماوَاتِ فاطِرِ لِلهِ الحَمْدُ)) .9

 است، گردانده رسان پیام را فرشتگان که زمین، و آسمان ی هآورند پدید را، خداوند سپاس  -

 .اند چهارگانه و گانه سه و دوگانه های بال دارای که ]فرشتگانی[

  

  

 ) 84) رَبهِمْ(( بحَمْدِ یُسَبِّحُونَ الْعَرْشِ حَوْل مِنْ حَافِّینَ المَلئیَةَ تَرى وَ)) .6

 .گویند یم تسبیح پروردگارشان گزارانه سپاس اند، گرفته میان در را عرش که بینی را فرشتگان و  -

  

  

http://www.daralsadegh.ir/


114 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

 بِغُالمٍ نُبَشِّرُک إِنَّا تَوْجَل ال قالواْ وَجِلُونَ مِنیُمْ إِنَّا قَالَ سَلَامًا فَقالُواْ عَلَیْهِ دَخَلُواْ إذْ إبْرَاهیمَ ضَیْفِ عَن نَبِّئْهُمْ وَ)) .8

  (84عَلِیمٍ(()

 گان[]فرشت که هنگامی ده، خبر آمدند[ ابراهیم حضرت مهمانی به که تگانی]فرش ابراهیم مهمانان از آنان به  -

 می ارتبش دانا فرزندی به تورا ما نترس؛ گفتند هراسانیم. شما از ما گفت گفتند، سالم و شدند وارد او بر

 .دهیم

  

 چه اگر است مادیت و جسمت از هایی ویژگی واجد بلکه نبوده مجرد نیز آدمی روح عترت، و قرآن های آموزه منظر از

 و ها ویژگی دارای مواد و اجسام که چرا دارند، هایی تفاوت هاانسان نزد لمس و حس و رؤیت قابل مواد و اجسام با

 :باشند نمی جنس و سنخ یک از همگی و بوده متفاوت خواص

 

 األخْرى سِلُیُرْ وَ الْمَوْتَ عَلَیْهَا قَضى الَّتی فَیُمْسکُ هامَنامِ فی تَمُتْ لَمْ الَّتی وَ مَوْتها حینَ األَنفُسَ یَتوَفَّى اهلل)) .9

  (81) یَتَفَیّرُون(( لِقَوْمٍ آلیاتٍ ذلِک فی إِنَّ مُسَمًّى أجَلٍ إِلى

 که را آن سپس گیرد، می خوابش در است، نمرده که را آن نیز و ها آن مرگ هنگام به را ها جان خداوند -

 امر این در گمانبی دارد. می گسیل معین زمانی تا را دیگری و دارد می نگاه ،است زده رقم را مرگش

 .است عبرت های مایه وران اندیشه برای

 او بدن در حیوانی روح رود، می خواب به وقتی شخص فرمود: که است شده روایت السالم( کاظم)علیه امام از  .6

 اهلل)) آیه ی درباره السالم( امام)علیه از اسلمی عبدالغفار شود. می خارج او بدن از عقلی روح اما است باقی

 توسط خواب هنگام همگی ارواح که نیست امر این بیانگر آیه مگر پرسد، می (( ا...موته حین االنفس یتوفی

 )علیه امام گرداند؟ می باز نخواهد، را آن و دارد می نگاه بخواهد، که را آن شوند، می داشته نگاه و توفی خداوند

 باقی ابدان در حیات ارواح اما است عقول ارواح شود، می برده خداوند نزد خواب هنگام که آن فرمود: السالم(

 روح خوابش هنگام که هستند مسأله این از مثالی کهف اصحاب ... شوند نمی خارج بدن از مرگ با جز و مانده

 )18) شدند. می گردانیده چپ و استر طرف به رو همین از و بود باقی هاآن بدن در حیات

  

  

http://www.daralsadegh.ir/


115 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

  (28) كثیفاً(( قالبا البس قد رقیق جسم الروح و السالم(: الصادق)علیه المام))ا .8

 .است گفته قرار )بدن( غلیظ و ضخیم قالبی در که است لطیف و رقیق جسمی روح -

  

  

 الحق فهو السماء فی الروح رأت فما سماءال الی ارواحهم خرجت ناموا اذا العباد ان السالم(: الباقر)علیه االمام)) .4

  (88) االضغاث(( الهواء فی ومارأت

 رویا )از روح آنچه پس کند؛ می صعود آسمان سوی به ها آن ارواح روند، می خواب به خدا بندگان که وقتی  -

 .است رتعبی بدون و آشفته خواب بیند، می هوا در آنچه و است صادق رؤیایی ببیند، آسمان در خواب( و

  

  

 تلفائ هناک تعارف فمهما الهواء فاسینها عام، بالفی االجساد قبل االرواح خلق اهلل ان السالم(: علی)علیه االمام)) .0

 (600) هیهنا(( اختلف هناک تناكر مهما و هیهنا

 ارواحی پس داد؛ جای هوای در را ها آن و آفریده هاآن اجساد از قبل سال هزار دو را آدمیان ارواح خداوند  -

 هم از اآنج در که ارواحی و شوند می دوست و گیرند می انس نیز اینجا در گرفتند، انس یکدیگر به آنجا در که

 .شوند می دشمن هم با نیز اینجا در گرفتند، فاصله

  

  

 من یلج به رفیم سلطانه بقی و الروح خرج العبد نام فاذا النفس فسلطانها سلطاناً لها وجعل الروح خلق اهلل اِن)) .2

 فمن الیاذبه الرؤیا من كان مهما و المالئیة فمن الصادقة الرؤیا من كان فمهما الجن، من جیل و المالئیة

 (606الجن(()

 گاه هر پس (976) نفس. از است عبارت که داد قرار اقتدار و سلطان او برای و آفریده را روح متعال خداوند  -

 روح هنگام این در ماند؛ می باقی  بدن[ ]بر سلطنتش و شود می خارج او بدن از روح رود، می خواب به بنده

 ]به انفرشتگ جانب از است، صادقه رؤیای آنچه پس ازجنیان؛ فوجی با و شود می روبرو فرشتگان از فوجی با

 .است جنیان جانب از کاذبه رؤیای و است شده[ القاء او
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 مادی های ویژگی هرگونه از عاری و مجرد امری روح که شود می فهمیده وضوح به فوق روایات و آیه مجموع از 

 می مجرد را روح که است فالسفه دیدگاه برخالف این و است ماده از خواصی دارای لطیف جسمی بلکه نبوده

 (978پندارند.)

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

 صدرالمتألهین» دارد: شرح بدین جهنم و بهشت ماهیت مورد در مالصدرا دیدگاه رد در حدیث چهل كتاب در خمینی)ره( امام [.6]

 فس،ن مالیمات از علوم و ناراست و جنت منافر و مالیم ادراک نفس كه است آن بر مبنی كه است بیانی مقام این در را علیه، اهلل رضوان

 مسلیی را او كه غزالی شیخ رد بر خود حیمیه وراتمسف در است بزرگوار آن خود نظریه با مخالف این و است آن منافرات از جهل و

 است منقول او از چنانچه است، شده منیر را هاآن عینی وجود و كرده حمل نفس در ی حاصله آالم و لذات به با دوزخ و جنات كه است

 ظیمع فیلسوف حضرت و است؛ ادیان جمیع ضرورت و سماویه كتب و انبیاء اخبار خالف حیماست، برهان مخالف كه آن با مذهب این و

 را غزالی مسلک اصل گرچه فرموده، مقام این در بزرگوار آن خود را معنی آن شبیه ولی فرموده، ابطال را خیالش و رد را او الشأن

 (604) «.نیاید صحیح قاصر نظر در كالم این صورت،  هر در و دارد انیار

  

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

 ها: تنوش پی

 .فیلسوف ونه شمارآورد به متیلم باید را وی اما دارد وجود فلسفی مباحث وبوی رنگ نصیر، خواجه آثار در هچ اگر  -6

 844/ االعتقاد تجرید شرح فی المراد كشف  -8

 887/ عقل و قرآن،حدیث دیدگاه از معاد از نقل به 844/ همان  -6

 660/ متعالیه حیمت در جسمانی معاد از نقل به871الصدق/ كشف و الحق نهج  -4

 887/ وعقل حدیث قرآن، دیدگاه از معاد  -4

 7/47بحاراالنوار  -1

 همان -7

 14-11/ االلهیه المظاهر  -2

 678-8/620 ،اسفار تلخیص با همراه ترجمه  -8

 8/620تلخیص،اسفار با ترجمه  -60

 881/ المعاد المبدأو  -66

 8/646اسفار  -68

 22/ المظاهرااللهیه -66

 6تیویر:  -64

 8تیویر: -64

http://www.daralsadegh.ir/


117 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

 6تیویر: -61

 42ابراهیم:  -67

 4/786 آثار مجموعه ی،مرتض مطهری،  -62

 648/ عرشیه مالصدرا،  -68

 8/680 اسفار  -80

 668/ همان  -86

 846/ همان -88

 662/ همان -86

 660-666/ همان -84

 8/642اسفار -84

 804/ همان -81

 64: رعد  -87

 64 : سلم( و آله و علیه اهلل )صلیمحمد  -82

 78: الرحمن -88

 86واقعه:  -60

 44دخان: -66

 48ص:  -68

 44-41یس: -66

 2/806بحاراالنوار -64

 872عقل/ و حدیث قرآن دیدگاه از معاد از نقل به ،684/ مینون در كاشانی، فیض  -64

 همان  -61

 624حییمی/ رضا محمد قلم به متعالیه، حیمت در جسمانی معاد مقاله آشتیانی(، الدین جالل نامه،سید )جشن جاودان ک به ر.ک -67

 674/ المعاد و ؛المبدأ626/ االثیریه الهدایه شرح -62

 466-464/ والمعاد المبدأ -68

 684/ همان -40

 42/ والمعاد المبدأ كتاب مقدمه الدین، جالل دسی آشتیانی، -46

 40-46/ همان  -48

 42/ همان  -46

 مالاسماعیل المعاد،تألیف مسائل من نبذ فی الفواد ثمره مقاله 4/608 ایران الهی حیمای آثار از منتخباتی الدین، جالل سید آشتیانی، -44

 .خواجویی

 604/ همان  -44

 8/410 دررالفوائد  -41
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 .44/ العقائی اصوی فی الحقائق لوامع از نقل ،به868/ متعالیه حیمت در جسمانی معاد  -47

 .26فلسفی/ ومقاالت رسائل مجموعه از نقل به ،880همان/  -42

 22/888 ام، سی تبیان،دفتر از نقل به متعالیه حیمت در جسمانی معاد  -48

 6612 ،آبان 2 ،شماره ششم سال فرهنگی، كیهان از نقل به ، 884/ الیهعمت حیمت در جسمانی معاد -40

 4/788آثار موعهمج -46

 66زخرف: ،66ق: ،68: فصلت ،68: روم همچنین ،و47: اعراف -48
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 چکیده:

ی مالصدرا در مورد معاد جسمانی  نشسته است  در این اثر استاد محمد تقی مصباح یزدی به ارزیابی و نقد نظریه

و روایات  ی مالصدرا با آیات كند، عدم تطابق نظریه ی صدرا وارد میكه در مجموع ده اشیال اساسی به نظریه

های استاد است كه  ی این اشیاالت است متن حاضر برگردان درسو نیز تناقضات آشیار در كلمات او از جمله

به مناسبت  ق)علیه السالم(ر شده است و اكنون مجله نورالصادمیتب وحی منتش 8ی ی شمارهیک بار در مجله

نماید تا با آن را تقدیم خوانندگان عزیز خود می طرح مباحث معاد جسمانی و نقد آراء مالصدرا در این شماره

ی این گونه مباحث به ضرورت اعتقاد به معاد عنصری كه از ضروریات دین است آگاه شوند و به مطالعه

 پایه و اساس مالصدرا در این موضوع و دیگر موضوعات وقعی ننهند.یادداشتهای بی

 

 جسمانی معاد درباره مالصدرا نظریه نقد

 «یزدی مصباح داستا»

   

 .بپردازیم «جسمانی معاد» درباره مالصدرا مرحوم نظریّه ارزیابی به خواهیم می جلسه این در

 

 یم روحانی مطلقاً را معاد آنها که دارد قرار مشّائیین اتباع مقابل در جسمانی، معاد درباره ایشان نظریّه که دانید می

 داشته جزیی ادراکات تواند نمی باشد  نداشته تعلّق عُنصری مادی بدن ماده به یانسان نفس اگر که بودند معتقد و دانستند

 است «نفس» ماند می باقی انسان در آنچه که است این حرف این  الزمه .کند درک را کلی مفاهیم تواند می تنها و باشد

 راکاتاد ینا از و ماند می باقی او برای نفسانی اِبتهاج یک باشد، حقی قضایای کند، می درک را کلی معانی فقط که

 اسدف ادراکات این به باشد، داشته مرکّب جهل مخصوصاً و باشد فاسد اعتقاداتش اگر برد. می روحانی لذّت خود عقلی

 همین به را اخروی عقاب و ثواب و شقاوت، و سعادت شود. می عارض او بر همیشگی روحانی الم و است معذّب خود

 .کردند می توجیه عقلی کلّی معانی ادراکات از روحانی تالم یا ابتهاج

  

 :گفتند می اجماالً دانشمندان از دیگر برخی و الرئیس شیخ مثل البتّه

  

 .کنیم ثابت را آن توانیم نمی عقلی برهان با ولی داریم، قبول ما آمده شرع در آنچه

 مین نفس برای را جزئی ادراکات که بوده همین اناشکالش عمده و است شود؛همین می نائل آن به فلسفی بحث آنچه

 .کنند ثابت توانستند
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 برزخی و الیمث مرتبه اثبات با ایشان که دارد قوی بسیار مثبت نقطه صدرالمتألّهین مرحوم دیدگاه نظریّه، این مقابل در 

 صوصاًمخ باشد؛ داشته نفسانی ایه لذّت و آالم طبعاً و جزیی إدراکات تواند می نیز دنیوی مادی بدن بدون نفس برای

 ند(،دانست می آن دخالت یا بدن به مربوط را خیالی و حسی ادراکات که مشّائیین تصوّر خالف )بر هم عالم این در که

 ورص که است نفس مثال مرتبه هم عالم همین در نیست. بدن مال و است مجرّد مطلقاً إدراک، که اند کرده اثبات ایشان

 وحر مال بلکه نیست، جسم مال شود می حاصل نفس برای که هایی لذّت یا تألمّات و کند می درک را لیّهخیا و حسّیّه

 .است باقی نفس برای مرتبه این و مثالی تجرّد مرتبه در است

 

 است؛ عالم این در نفس ادراکات ی همه بنابراین

 صدر ظریّهن برای مثبتی را نقطه این شود می و ندارد یماد تعلّقات و است بدن تدبیر مشغول دیگر نفس آنجا در که زیرا

 بیانات همه خود، یّهنظر در پافشاری برای بودند مجبور مشّائیین زیرا کرد؛ تلقی مشّائیین اتباع نظریّه به نسبت المتألهین

 امّا ت.اس دشواری یاربس کار این، و اند کرده چنین ها خیلی که این کما کنند؛ تأویل عقلی معانی به را سنّت و کتاب

 گویند می و ندارند تأویالت این به اجباری هیچ است، اُخروی آالم و لذّات به مربوط که روایاتی و آیات در ایشان

 .است مثبت نقطه واین است موجود عالم درآن جزئی لذّات و إدراکات

 خرتآ عالم به مربوط که روایات و آیات رد که است این شد، قائل نظریّه این برای توان می که هم دیگری مثبت نقطه

 هک این درباره مثالً است. مشکل خیلی نگریم، می عالم این به ما که دیدی این با آن جمع که هست چیزهایی است،

 مثالً هک هست روایاتی زمین باطن یا حَضرموت مثالً دیگری نقطه در جهنّم و کند می پیدا تحقّق السّالم ودای در بهشت

 مه بهشت که آید می بر روایات و آیات از بعضی ظاهر از دیگر، طرف از شوند. می محشور السَّالم وادی در هشتب اهل

 مینز بهشت عنوان به که زمینی نقطه این که است این تر بزرگ اشکال زمین. از خاصّی نقطه در وهم است آسمان در

 بهشتی نفر یک است ممکن گاهی و دارد وجود بهشت در هک هایی نعمت همه این است؛ محدودی جای شود، می معرفی

 وقت آن نباشد. کافی هم بهشتی نفر یک برای شاید زمین، خاصّ نقطه این باشد. داشته یاقوت و درّ از قصر هزار هفتاد

 کنند؟ زندگی توانند می چگونه زمین نقطه این در شوند، می محشور که مردمی همه این

 هد؛د نمی وفق است، برقرار عالم این در که نظامی این با شده، ذکر روایات و آیات در که هایی نعمت حصول عالوه، به

 آید؛ نمی در جور عالم کنونی نظام با هااین عسل، و شیر از نهرهایی یا باشد داشته مختلف های طعم که ای میوه مثالً

 زمین کره اندازه به حتی محدود زمین قطعه یک شود. می فراهم برایش فوراً بخواهد، چه هر کس هر که این مخصوصاً

 اصلح هااین بین که تزاحمی چگونه وقت آن شود؟ می فراهم برایش آیا درخواست این از بیش مؤمنی اگر باشد، که هم

 است؟ حلّ قابل شود، می

http://www.daralsadegh.ir/


112 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

 کسی مثالً د.ندار توافق دنیوی نظام با که یابیم می در کنیم، بررسی را روایات جزئیات چون که دیگری بسیار چیزهای و

 ینا با حوریّه این باشد، دنیوی بدن همین شخص، بدن اگر است؛ مغرب در پایش و مشرق در سرش که دارد ای حوریّه

 این وضع با و هست روایات و آیات در که دیگر مطالب از بسیاری و شود؟ می آدمی لذّت موجب چگونه عظیم، حجم

 ندگوی می و کنند حلّ را مشکالت این توانند می اند، کرده ابراز که ای نظریّه این با ایشان اامّ آید. نمی در جور عالم

  :که اشدب داشته جنّتی تواند می انسانی هر و نیست تزاحمی مثالی اجسام بین و است مثالی جسم به مربوط همه هااین

 (6) األَرضْ(( وَ السَّماواتُ هَاعَرْضُ))

  

 هنقط شود می هم را این باشد؛  نداشته دیگر های انسان با هم تزاحمی هیچ و است(؛ زمین و آسمانها رقد به پهنایش)

 .است لّح قابل نظریّه این با هست، روایات و آیات در که مشکالتی گونه این که کرد تلقی ایشان نظریّه برای مثبتی

 را آنها نتوا نمی که هست ضعفی های نقطه گرفت، نظر در ایشان نظریّه برای شود می که مثبت نقطه دو این مقابل در

 های خالفتم ترین مهم از یکی است. سنّت و کتاب ظواهر با نظریّه این تطبیق به مربوط آنها، از بخشی که گرفت نادیده

 به «ماده عالم» زا نفس انتقال همان به را ((الموت بعد احیاء)) ایشان که است این سنّت، و کتاب ظواهر با نظریّه این

 ستشهادا گاهی و اند کرده تفسیر طبیعت عالم از خروج به را قیود از هاانسان خروج «.عقلی عالم» به بعد و «مثال عالم»

 .دیگر ای نشئه به ای نشئه از است انتقال موت که این به اند. کرده

 

 :گوییم می ما

 که است این نظریّه این الزمه امّا دارد؛ فراوان روایی ستنداتم و است وصحیح نیست بحثی است، انتقال موت این در

 وارد و شد قطع طبیعت این از تعلّقش شد، جدا طبیعت عالم از انسان وقتی یعنی باشد؛ می اخروی إحیای عین موت

 .نیست دیگری چیز و اوست احیای همان این گردید، مثال عالم

 تعلّق طعق و عالم این از انتقال یعنی موت پس ماده. از تعلّق قطع یعنی: اند؛ هکرد تفسیر معنا همین به را «إحیاء» اساساً

 رد،ک تعلّق قطع عالم این از نفس که همین شود. نمی موت از غیر دیگری چیز احیاء است. همین هم «احیاء» عالم این از

 وارد و میرد می انسان که است این آیات ظواهر که صورتی در اخروی؛ حیات و برزخی حیات به کرده پیدا حیات یعنی

 دیگر عالم به لانتقا همین اگر شود. می زنده قیامت روز در سپس و است «موت عالم» این و شود می برزخ عالم

 عالم»از انتقال یعنی ((یحیییم)) :بفرمایند که این مگر ندارد؛ جایی ((یُحیییم ثم)) و م((یُمیتُی ثم)) ردیگ است، «احیاء»

 بسیاری ویندگ می و نیستند قائل همه برای را انتقالی چنین کلماتشان از بسیاری در الاقل ایشان «.عقلی عالم» هب «برزخ

 روایات و آیات در که ترتیبی و داشت نخواهند إحیاء که هستند نفوسی هااین پس رسند؛ نمی «عقلی عالم» به نفوس از
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 که است این آیات از بسیاری ظاهر و است دیگری حقیقت ت،قیام عالم در إحیاء و نیست این ظاهرش شده، ذکر

 .تنیس سازگار آن با را مالصدرا مطالب تطبیق و کرد انکار تواننمی را این و بدن به است روح بازگشت «إحیاء»

 اردو مرگ از پس و تدریجاً نفوس است. قیامت عالم از غیر برزخ عالم روایات، و آیات طبق که است این دیگر مشکل

 المع اما اند؛ نشده برزخ عالم وارد که هستند نفوسی هنوز طبعاً و نیست باره یک آن به ورود و شوند می برزخ عالم

 یم قیامت عالم وارد جا یک و هم با همه و شود می حاصل دفعتاً که است عالمی روایات، و قرآنی نصوص طبق قیامت

 :شوند

 (8) النَّاس(( لَهُ مَجْمُوعٌ یَوْمٌ)) 

  

 چگونه ایشان شوند. می محشر عالم وارد و شوند می بلند قبور از جا یک مردم همه که است این روایات و آیات ظاهر

 قیامت؟ و برزخ عالم بین بگذارند فرق توانند می

 سانیک گردی طرف از نیست؛ همه مال ایشان، خود نظریّه طبق اوالً گیرند، می عقلی مرتبه و معنا آن به را قیامت عالم

 قیامت المع کنندمی تطبیق زیرا) اند شده قیامت عالم وارد یعنی اند،  رسیده عقالنی مرحله به و شده کامل نفوسشان که

 شده؛ یکبر قیامت عالم وارد این رسید، عقلی مرحله به کس هر یعنی (باشد تدریجی هم آن باید که عقلی، مرحله بر را

 تگف شود نمی و نیست زمان عالم عالم، آن اصالً که ردک شود می تأویلی بلی) تاس روایات و آیات ظاهر خالف این

 عفیض نقطه شودمی را این روایات، و آیات ظواهر بر تطبیق مقام در ولی است؛ دفعی گفت شود می نه و است تدریجی

 (.دانست نظریّه این برای

 ایشان اًاساس و نیست دو این بین فرقی ایشان نظر به امّا ،است دفعی قیامت عالم در ورود و تدریجی برزخ عالم در ورود

 چون د؛کنن اثبات برزخ عالم ورای قیامتی عالم اند، نرسیده عقالنی تجّرد مرحله به که متوسّطینی برای توانند نمی

 شانقیامت پس بود؛ خواهند برزخی عالم همان در همیشه و رسند می برزخی تجّرد به فقط ایشان نظر طبق متوسّطین

 طبق خشپاس که است سؤالی این ایشان؟! نظر طبق متوسّطین برای قیامت عالم و برزخ عالم بین فرقی چه است؟ کدام

 .نیست آسان ایشان نظریه

 صرف و ریمبگذ که تطبیق از حال آورد. شمار به ضعفی نقطه را این توان می روایات و آیات با تطبیق مقام در بنابراین

 به و نفسه حدّ فی نظریّه این که شود می مشاهده باز فلسفی، نظریّه یک در بحث عنوان به و روایات و آیات از نظر

 همناقش اگر هم اصول آن به توجه با است، مبتنی مبانی و اصول سری یک سر بر چون و دارد قصورهایی خود خودی

 .داشت خواهد دیگری طرح نقاط و مناقشات هم آنها کنیم،
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 هارچ و گرفت. نظر در شود می روایات و آیات تطبیق از نظر صرف و فلسفی نظریّه این خود در ضعف نقطه چهار

 .است نظریّه این مبانی و اصول به مربوط هم مورد

  

  

 :كه نخست

 در تیمد برای فرمایند می را هااین است. بوده نادرست اعمالشان ولی اند داشته صالحی اعتقادات که هستند نفوسی  

 مدّتی رایب ابتدا برزخ عالم همان در که این یا کنند. می پیدا راه عقلی عالم به تصفیه، از بعد و هستند معذّب برزخ عالم

 .شوند می جنّت و سعادت اهل و شود می برداشته آنان از گناهان بعد و شوند می معذّب

 

 بنابراین؛

 ذابیع و شقاوت که این یا برسند، دیگری حال به سپس و دباشن حالی در مدتی برزخ عالم در کسانی که این مسأله

 یک ؛حالی به حالی از است حرکتی این، خود هست. ایشان کلمات در برسند، راحتی و سعادت به بعد و باشند داشته

 تحرک ایشان، پس هست. مراحل این همه در تدریجی واحد سیر که دارند تأکید هم ایشان خود که است تدریجی سیر

 و هیوال عالم ماده، به تعلق دیگر نفس که کنند می تصریح طرف یک از ایشان اند. پذیرفته هم ماده بدون را انزم و

 .ندارد جسمانیّات

 اند؛ پذیرفته را زمان و تحوّل دیگر طرف از قیامت. عالم در چه و برزخ عالم در چه

 انایش کند. نمی اقتضاء را مواردی چنین ایشان مبانی که صورتی در را؛ زمان هم و پذیرفته را حرکت هم ایشان پس

 حرکت از زمان گویند می و دانند می هیوالیی عنصری جسم ابعاد از چهارمی بعد را زمان و اجسام خواص از را حرکت

 آن زا زمانی که نیست کار در جسمی دیگر بدن، از نفس تعلّق قطع از بعد که آن حال و شود می انتزاع اجسام جوهریّه

 مانز نباید ایشان نظر طبق و است ه ماد از مجّرد برزخی جسم شود. داده نسبت آن به حرکتی و تحوّل و شود انتزاع

 بعد و ندهست معذّب ابتدا برزخ عالم در نفوسی که است چطور باشد. داشته تحوّل و حرکت نباید و باشد مطرح برایش

 !شوند؟ می سعادت و رحمت و ثواب اهل

 اهل دبع و اند معذب مدتی که دارند تصریح کلماتشان در ایشان است. زمان است، کار در تأخّری و تقدم که تحوّل این

 چگونه دانند، می اجسام حرکت به خاصّ را تحوّل و زمان ایشان خود که این به توجه با را مدت این شوند. می نعمت

 دهند اسخپ روایات و آیات از نظر صرف و فلسفی بحث و نکته یک عنوان به باید را سؤال این ایشان کنند؟! می توجیه

 کنند؟ می تصوّر عالم در چگونه را حرکت و زمان که
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 :كه این دوم

 گرا حال شود، می نعمتها منشأ آخرت عالم در حق اعتقادات که اند کرده اشاره نکته این به کلماتشان در مکرّراً ایشان 

 و خبرز عالم در باشد، جزئی إدراکات و خیالی صور به مشوب اگر و است تجرّد عالم به مربوط باشد، عقلی درک به

 لسفیف روشن تبیین یک این که ایم  گفته خودش مورد در ما شود. می عذاب منشأ فاسد، اعتقادات و گناهان طور همین

 و خیرات بدأم یکی مثالً دارد، بدأم دو عالم باهلل العیاذ که رسید نتیجه این به و داد تشکیل قیاس کسی اگر مثالً ندارد؛

 این  چگونه و چرا حال است. مرکب جهل آید، می حاصل آن از که اعتقادی و است مغالطی قیاس این شرور، مبدأ دیگری

  شود؟ می عذاب منشأ مرکب جهل

 

 عذاب و ادراک این میان هست ای رابطه چه شود؟! عذاب منشأ باید چرا شده، حاصل نفس در که است اعتقادی

 برای هم آن دارد، مبدأ دو عالم که این به اعتقاد مثالً است؟ جزئی و جسمانی آن در عذاب که برزخ عالم در مخصوصاً

 رابطه هچ دانند( نمی عقلی عالم به مربوط را کاذب اعتقادات ایشان طبعاً )و نکرده پیدا راه عقلی عالم به هنوز که کسی

 رابطه نیمتوا می فلسفی دیدگاه از چگونه گزندگان؟ و عقرب و مار به بشوند معذّب که نای با اعتقاد، این بین هست ای

 ها؟ نعمت و ها رحمت آالم، با امال و اعتقادات بین کنیم ایجاد

 ستا ای غریبه اعراض چون هااین که بگویند توانند می دانندـ می مجرّد ذاتاً و اصالً را نفس آنها که ـ مشّائیین نظر طبق

 نای به توجّه عالم این در )منتها دارد تألم آنها از نفس جهت این از است؛ منافرت موجب ندارد، سنخیّت و نفس برای

 مّاا دارد؛ توجیه این آنها برای شود. نمی حاصل برایش منافرت سرا آن در که است عالئق قطع از پس ندارد؛ منافرت

 جسمانیّت مرحله اول کند؛ می پیدا تکامل تدریجاً است، مادی امر گویید می و دانید، نمی مجرّد ذاتاً را نفس که شما

 ت.نیس دیگری چیز و است همان دارد، که کمالی هر کس هر عقالنی تجرّد بعد و کند می پیدا برزخی تجرّد بعد دارد،

 ود؟ش می عذاب موجب چرا این نباشد؛ خب نیست؛ کمال واقع در این فرمایید می کرد، پیدا اعتقادی چنین کسی حال

 بشود؟ زقّوم و غِسلین و حیّات و عقارب و نار برزخی، و جزئی عذاب منشأ اعتقادات که هست جا این چیزی چه

 کرد؟ تبیین را این فلسفی دیدگاه از شود می چگونه

 خواهد می هآزادان که خصیش برای نیست. کننده قانع من نظر به ولی اند کرده هم با حقایق رابطه به اشاراتی ایشان گاهی

 اسدف اعتقادات و اعمال این که این بر دارید فلسفی برهان چه شما بپرسد ایشان از دارد حق کند، بحث زمینه این در

 ریّهنظ به دارد اختصاص که کرد تلقی سومی سؤال و اشکال را این شود می که باالتر بلکه و شود؟ می عذاب موجب

 :است این آن و آید( نمی پیش اشکال این نمشّائیی نظر )روی ایشان
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 ورتص هااین کرد، پیدا را تجرّدی کماالت وقتی است؛ تجرّدی کماالت فاقد و جسمانی ابتدا در نفس گویید می شما

 عام معنای به هااین همه بودن کمال در شما و شود می حاصل نفس برای که است جدیدی کمال نفس. برای شوند می

 :هک بودند کرده تصریح وایشان است کمالی یک ادراکی صور .نباشد  خواه باشد واقع با مطابق خواه ارید؛د اقرار آن

 ذابع موجب است ممکن گاه فعلیّت، این حال رسیده؛ فعلیّت به که است ای قوّه یعنی است، کمال گوییم می که این

 ابتدا نفس این است. شده صفت خوک شهوی فسن و کرده کسب را خوک باهلل العیاذ ملکات که نفسی این خب شود.

 خوب است. شده خوک مثل کرده پیدا را صفت این حاال بود؛ مالیک و الهی صفت فاقد و خوکی صفت فاقد و جسمانی

 هگندید اشیای این که شود مجبور و باشد انسان اگر خورد. می و دارد دوست را گندیده اشیاء دارد. لوازمی یک خوک

 .است بمعذّ بخورد، را

 عالم های خوک مگر گندیده؟ اشیای خوردن از دارد ناراحتی چه شد، خوک نفس فعلیّت دمیآ نفس فعلیّت اگر امّا

 کثافت بوی از  (8جُعل) آید؛ می هم خوششان هم خیلی عکس، به خورند؟! می که گندیده اشیای این از هستند متأذّی

 ودنب جُعل به دارد دلیلی چه کند. می پیدا را حشره این صفات جعل، شد باهلل العیاذ که هم انسانی آید؛ می خوشش

 در که جُعلی یا  (4خنزیری) مرتبه این از غیر و باشد داشت عقالنی مرتبه که دیگری نفس و دیگر چیز باشد؟! معذّب

 و آمده حال ت؛بهیمیّ مرتبه نه و داشته ملکوتی مرتبه نه ابتدا .است شده پیدا برایش که است فعلیتی همین نیست؛ کار

 .ودش می ظاهر لوازمش و آثار این هم عالم آن در دارد. را بهائم حکم بهیمی، صورت است. کرده کسب را بهیمیَّت مرتبه

 خودش از بلکه ندارد، ماده استعداد و مادی انفعاالت و فعل به نیازی دیگر منتها کند؛ می هم او کنند می بهائم که کار هر

 کثیف جاهای در و خورد می را گندیده اشیای که خوکی شود می خوب بسیار اوست. وجود لوازم از و ندک می تراوش

 ناراحت و معذّب حالت این از چرا حاال است؛ شده  مسخ خوک صورت به صورتش هم عالم آن در کند؛ می زندگی

 قتیو است. مطبوع او برای اوست، ذات با مالئم چه آن .هستند او وجودی لوازم از هم هااین و کرده پیدا فعلیتی !باشد؟

 کار در عذابی دیگر پس، برد. می لذت ها همان از او و دارند ذاتش با مالیمت گندیده اشیای خوردن همان شد، خوک

 تملکا این که یمباش پذیرفته را اصول این که این فرض با کنیم؟ توجیه را عذاب نظریّه این طبق توانیم می چگونه نیست.

 سؤال ینا جای اکنون فعلیّت. همان شود می فعلیّتش کرد؛ کسب را ملکات این نفس وقتی و نفس برای هستند صوری

 قالنیع جوهر ذاتاً نفس گویند: می آنها بدهند. جواب توانند می باز مشّائیین باشند؟ معذّب هااین به چرا که است باقی

 .دانند می مجرّد اوّل از را نفس فعلیّت آنها است.

 شود، می وی عارض ملکات اثر در هیأت این وقتی ندارد. سنخیّت انسانی نفس با خنزیری هیأت بگویند توانند می آنها

 دارد؛ منافرت آن با و است غریبی عارض یک این
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 و کاتمل آن و کند می کسب خودش که صوری همان از غیر نفس برای فعلیّتی که ایشان اما است؛ متأّذّی آن از لذا

 هم معقوالتی بفرمایید گردیده؛ خنزیر و شده ع شرو ماده از است جوهریّه حرکت نیستند. قائل دیگری چیز ادراکات

 حرکت مسأله نیست. تضادّی بینشان ها این باشد. دو هر اوست، انسانیّت الزمه حال هر به هم هااین که کرده کسب

 از و دارد را معقوالتش هم آنجا در است. خوک صورت و دارد وکیخ بهیمی نفس یک امّا کرده، حل را این جوهریّه

 چرا دارد، صورت این با مناسبت این برد. می لذّت خوکی کارهای از و دارد را خوک صورت هم و برد می لذّت آن

 .است وارد نظریّه این بر هم سؤال این بشود؟ معذّب

  

 

 :است وارد نظریّه این متن بر چهارم اشیال

 نفوس ندگفت می که کسانی آن نظر و افالطون نظر با ماده به تعلّق از قبل نفوس باب در ایشان که جایی آن است این 

 جرّداتم است، مجرّد عالم و عقلی عالم در و قبالً نفس چون که گفتند می و کردند می مخالفت موجودند الکثرة نعت علی

 می معال این از قبل نفس برای که وجودی پس باشد؛ افرادی کثرت دارای مجرّد نوع یک که است محال و ندارند کثرت

 که دشانخو نظریّه و افالطیون قول بین کردند می جمع صورت این به و است عقالنی بسیط وجود یک کرد اثبات شود

 یعنی رة،الکث نعت علی منتها است، عالم  همین در پیدایشش ابتدای و  دانیم می الحدوث جسمانی را نفس ما گفتند می

 .باشیم قائل برایش عقلی عالم این از قبل عقلی عالم در جمعی وجودی یک که ندارد تمنافا

 

 د؛شو می مجرّد نفس صعودی قوس در فرمایید می شما فرمایید؟می چه صعودی قوس در که شد می اشکال ایشان به

 یم را نفس شما و است، ماده همیشه ثرتک مالک اگر چیست؟ صعودی قوس در نفس کثرت منشأ شد، مجرّد وقتی

 می باتاث نفوس برای را کثرت جا آن در چگونه پس نیست؛ کثرتی تجرّد عالم در و رسد، می تجرّد به نهایتاً گویید

 کنید؟

 

 عالم به هک نفوسی ولی دارند کثرت باشند، برزخ عالم در که نفوسی که آید می بر طور این کلماتشان مجموع از ایشان

 ایشان هنظریّ از ما استنباط اگر بود؛ خواهند موجود وجود یک با و کنند می پیدا اتّحاد فعال عقل با آنها رسند، می عقلی

 طفق تعدّد مالک اگر باشد؟ کثرت چرا است، مجرد عالم که برزخ عالم در اوالً که هست سؤال این جای باشد، صحیح

 کنید؟ می اثبات را کثرت چگونه برزخ المع در شما نیست، مادّه آنجا و است، مادّه

 کثرتی و تعدّدی مادّه بدون و است ماده تنها تجرّد مالک اگر مجرّدند؛ هم ها آن باشند؟ داشته تعدّد برزخی صور چرا

 صرمنح نوع کدام هر برزخی صور آنجا در که بدهند جواب ایشان است ممکن باشد؟ کثرت چرا برزخ عالم در ندارد، معنا
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 دو .است نوعی یک نفسی هر روند،می که عالم این از انسانی نفوس بگویند که است این اش الزمه وقت آن فردند؛ در

 .است عجیبی چیز خیلی این و ندارند وجود باشند نوع یک که نفسی

 پنج یا هارچ نیدک فرض هستند.خوب متعدّد انواع روند، می که عالم نفوس که دارند تصریح را این ایشان الجملة فی البته

 نفوس عیّه،سب نفوس بهیمیّه، نفوس :اند  کرده اشاره ایشان خود گاهی که طور آن باشیم؛  داشته قیامت عالم در انسان نوع

 این اما ت،اس قبول قابل حدّی تا این خوب .رسند می عقلی عالم به که رحمانیّه نفوس باالخره و شیطانیّه نفوس ملکیّه،

 فرد هب منحصر نوع یک برزخ عالم در نفسی هر بگوییم که است جیبیع چیز این خاصّ، نوع کی بشود نفسی هر که

 دو ینا که شود می مطرح پرسش این باز وقت آن باشند، نوع یک که شود می پیدا نفس دو الاقل بگویند اگر است.

 می پیدا گاهی ایشان کلمات در البته دانید؟ می مادّه فقط را کثرت منشأ شما چیست؟ کثرتشان منشأ مجرّدند، که نفس

 این از رفتن زا پس کردند، پیدا کثرت عالم این در نفوس وقتی که اند فرموده تصریح هم اساتید بزرگان از بعضی و شود

 .برند می خودشان با هم را کثرت این عالم،

 هم المع این از عالم این از شد حاصل کثرت این و اند کرده پیدا مادّه به اثرتعلّق در نفوس که مختلفی استعدادهای این

 مالک شما زیرا دهد نمی را اشکال جواب این ولی گردند. برنمی وحدت به ها این است؛ باقی کثرت این روند می که

 قلنتم دیگری عالم یک به را جسمانی عالم لوازم شود می مگر باشد؟ کثرت چرا نبود مادّه وقتی دانید. می مادّه را کثرت

 می خودشان با برند؟ می خودشان با عالم این از را کثرت دلیل چه به است، جسمانی عالم به منحصر کثرت اگر کرد؟

 .است مطرح نظریّه این به راجع که است سؤالی یک هم این چه؟ یعنی برند

 ها عضیب که کنند می تصریح ار این و اند کرده مفصلّی بحث دارند، کثرت برزخ عالم در الاقّل نفوس این درباره ایشان

 هم بعد معال در بدهد، را نهر تشکیل و بشود متصّل هم به که جزیی آبهای مثل روند، می که عالم این از نفوس اند: گفته

 شما گرا که هست سؤال این جای ولی نیست، اینطور که کنند می تصریح و اندمخالف نظر این با ایشان است. طور این

 ینا به اند کرده تصریح حکما همه پذیرد؟ می چگونه را کثرت نیست، ماده که عالمی در دانید می مادّه را کثرت مالک

 .ندارد وجود منفصل کمیّت مجرّدات در واحد نوع در که

  

 این فلسفی مبانی روی هم اشکال چهار.است وارد آن تبیین و نظریّه این خود بر که بود که اشکالی و سؤال چهار این

 هست؛ نظریّه

 چهار یا هس نظریّه، این واقعی مبنای البته است. شده مبتنی ـ اصل یازده ـ اصولی سلسله یک اساس بر نظریّه این زیرا

 ضرورت نظریّه نتبیی برای اصول این که اند نفرموده هم ایشان خود باشد. می آنها توضیح برای بقیّه و نیست بیشتر اصل

 همین یحت که شود می است. مبتنی اصل چهار سه، بر نظریّه این واقع در است. نافع یا و دارد ضرورت یا اند گفته ارد؛د
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 تهالب اند. کرده ذکر مختلف موارد در ایشان که است اصل چهار سه همین و برگرداند. این از کمتر به هم را اصل تعداد

 فلسفی اتنظریّ همه مبنای الوجود اصالت بلکه ندارد؛ خصوصیّتی نظریّه این انبی برای آن ولی است، الوجود اصالت مبنا

 . است ایشان

  

 نظریّه؛ این در دارد دخالت كه چیزی عمده

 مانیجس ابتدا در نفس فرمایند می ایشان که است بحث اوّل مبنای این در که است نفس بودن الحدوث جسمانی اوّالً 

 که تاس این اند داده خرج به ایشان که هنری دارد. عقالنی تجرّد بعد و برزخی تجرّد به کند می پیدا تکامل بعد است

 ما و کنند می حفظ را موجود این شخصی وحدت صورت، این به کنند. می حساب واحد وجود مراتب را ها این همه

 اش برزخی مرتبه و جسمانی بهمرت بین که است این به بودنش همین این شود، می محشور بدن همین گوییم می که

 هب تبدیل جسم است. نفس بودن الحدوث جسمانی نظریّه، این مبنای اولین حال، هر به است. برقرار شخصی وحدت

 خودش جای در که بود اشکاالتی نیز و بپذیریم. توانیم نمی را مجرّد به مادّه شدن تبدیل اصوالً و شود می مجرّد موجود

 جسمانی نفس هک نداریم قبول و کنیم باور نتوانستیم هنوز را اوّل مبنای این پردازیم. می آن به فصیالًت و ایم داده توضیح

 .باشد

 آن ت.اس جسم همین و نیست «نفس» واال باشد ادراکی اندک که است نفس وقتی آن خود، آفرینش ابتدای در «نفس»

 جرّدم پیدایشش همان ابتدای در و است همان «نفس» و نشده پیدا جا این جسم از بیش چیزی شود، می پیدا که وقتی

 تبدیل حرو به جسم که باشد صحیح مسأله این که داریم شک ما و گرفته قرار مناقشه مورد که است مبنا یک این است.

 .ستا اوّل اشیال این، شود؟ تبدیل روح به جسم شود می آیا که است بحث محلّ ما برای کار این امکان اصل و شود می

  
 

 :دوم اشیال

 مراحل ینا در موجود این بین شخصی وحدت حفظ باشد، داشته امکان تبدیلی چنین که این فرض به حاال که است این 

 شد و دش مجرّد انسان و انسان به نسبت حیوان و حیوان، به نبات و نبات، به شد تبدیل خاک مثالً اگر است؛ حرف مثل

 یک ود هر گفت شود می آیا دارد؟ اتحّاد فعال عقل با خاک این که گفت شود می آیا د،کر پیدا فعّال عقل یا فعّال عقل

 هم با وحدتی نحو یک وجود عوالم همه فرمودند، هم اشاره ایشان خود گاهی که معنا یک به آری، هستند؟ شخص

 .است عالیتر مرتبه از شعاعی وجود نازله مراتب که جهت این از دارند؛

 آن زا شعاعی که باالتری عالم به نسبت طبیعت عالم جملگی در است؛ برقرار چیز همه میان که دتوح نحو این خوب

 وحر و مجرّد به تبدیل جسمانی شیء این او، بشود که این امّا است رقیقه و حقیقه اتّحاد دارد. وجود شود، می حساب
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 یک خصی،ش واحد یک عنوان به اوست، این وییمبگ بعد و ـ باشد پذیر امکان تبدیلی چنین این فرض به البته بشود،ـ

 .است مشکل اثبات است؛ موجود

 می هک تا شود می شروع ماده از که وقتی آن از است حرکت یک که پردازد می مطالب این بیان به اساس این بر ایشان

 ینا که ایم گفته ما است. شخصی واحد وجود پس است. حرکت یک هااین همه عقلی؛ عالم سپس و مثال عالم به رسد

 سه لمعا سه این بین ما و باشیم نداشته شخصی مقطع که است جایی در حرکت وحدت  باشد. تواند نمی حرکت یک

 .بینیم می مقطع

 شخصیم مرز که دهیم، نشان حرکت طول در بتوانیم را ای نقطه یک اگر اما است؛ حرکت یک بگوییم توانیم می ما آنجا

 چنین عقلی عالم و برزخ عالم مادّه، عالم بین چون و است حرکت یک بگوییم توانیم نمی آنجا در ت؛اس نقاط جدایی در

 عالم در هست، اراده و ادراک تجرّد عالم در دارند، خاصّی لوازم و آثار خود برای کدام هر دارد، وجود مشخصی مرزی

 .هست اشضعف مرتبه که این نه نیست؛ چیزی چنین اصالً مادّه

 و یستن اثبات قابل چیزی چنین کمرنگ و ضعیف مرتبه منتها هست. اراده و حیات و شعور جسم در که نداریم باور ما

 دیدش تأکید ایشان .مأکول و آکل مورد در مخصوصاً است؛ مطلب این بر مبتنی موارد اکثر در هم ایشان خود های  بحث

 .نیست ادراکی طبیعت در و است؛ مساوق تجرّد با ادراک که مطلب این به دارند

 با ادّعا این ولی .هست وجود همه در ادراک که اند فرموده و است  کرده گُل ایشان عرفانی ذوق هم دیگر جاهای البته

 ولی هست، اتصالی و ارتباط نوع یک چند هر برزخ عالم و ماده عالم بین حال هر به .ندارد تطابق شان فلسفی مبنای

 ـ جایی آن از و است برزخ و خیال عالم شود، می پیدا ادراک که آنجا از و است طبیعت جا یک تا .دارد مشخّص مرز

 یشانا دانیم( نمی قبیل این از را کلیات ادراک که )ما شود می پیدا کلیات إدراک خالص عقلی إدراک ـ ایشان نظر طبق

 است مشخصی ی نقطه یک هم آن که شود می پیدا إدراک این که جایی آن از دانند، می عقالنی تجرّد مالک را إدراک

 یعقل ادراک بعد به این از نیست؛ عقلی و هست خیالی ادراک جا این تا شود. می جدا عقلی ادراک از خیالی ادراک که

 بود،ن واهیه حرکت وقتی و است واهی حرکت که گفت توان نمی دارد، مشخصّی مرز چون و نیست خیالی دیگر و است

 .دوم اشکال هم این بود. خواهدن واحد موجود

 

 :سوم مطلب 

 قطع جرّد،ت معنای اصالً که بودند  کرده تصریح اسفارـ هشتم جلد اواخر در خصوصاً ـ بیاناتشان در ایشان که است این 

 یچه بوده، بدن به متعلق که نفسی که است این حرف این  الزمه که کردیم عرض جا آن در ما .است بدن و ماده از تعلق

 داشته اندتو نمی ادراک نیست، مجرّد که شیئی و نیست مجرّد پس نشده قطع بدن از تعلقش چون باشد. نداشته ادراکی
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 این ای داشته، نظر در را دیگری معنای بوده، سهوالقلم آیا اند؟ فرموده را تفسیر این ایشان وجهی چه روی حاال باشد.

 ...اند هگرفت بدن از تعلق قطع معنای این به را تجرّد ایشان حال، هر هب نیست. مشخص بوده، کامل تجرّد منظورشان که

 مطرح فهفلس در که معنا این ولی بودن؛ مادّهبی یعنی تجرّد، لغوی معنای اساساً شاگردان از یکی مفهوم نا سؤال پاسخ در)

 دارا ار تجرّد از ای مرتبه عالم ینا در نفوس از برخی الاقل یا و نفس که معتقدند ایشان خود هم و مشّائیین هم نیست.

 به تجرّد گرا انسانی. نفوس به برسد چه تا اند: قائل حیوانی نفوس حتی نفوس همه برای را برزخی تجرّد ایشان هستند.

 یاآ ندارد؟ مادّه به تعلّق دیگر آیا شده حاصل برایش که ادراکی اندازه همین به یعنی است مادّه از تعلّق قطع معنای

 عقلی رهانب چه باشد؟  داشته هم ماده به تعلق و باشد کرده پیدا را تجرّد از ای مرتبه نفس یک که این بین است حمیتزا

 اگر امل،ک تجرّد بفرمایید حال است؟ محال مادّه به تعلق دیگر رسید، تجرّد مرحله به نفس اگر که داریم مطلب این بر

 وجود مندرّج مراتب هااین که مبنا، این روی باشد. داشته بدن به تعلق است حالم دیگر کرد، پیدا را تجرّد عالی مرحله

 برسد، مرتبه آن هب تا بگذرد مرتبه این از باید بگذارد. سر پشت را گذشته مرتبه مگر رسد نمی ترعالی مرتبه به هستند

 ...(کنند می فرض خط یک طول در را همه

 پس که نندک می استنباط رسد. نمی بعدی مرحله به نگذارد سر پشت را یقبل مرتبه تا متحرکی شیء هر که طور همین

 و دبگذار سر پشت را جسمانی مرتبه که رسد می برزخی عالم به وقتی جسمانی عالم این در تکامل از نفس این از

 اورب شما آیا که رددا وجود پرسش این عمالً اما بگذارد. سر پشت را برزخی عالم که رسد می عقلی عالم به که هنگامی

 اشد؟ب داشت عقلی ادراکات ـ گویید می شما که عقلیات مشاده معنای همان به وـ باشد عالم این در انسانی کنید نمی

 تعاندُی و باینت توانیم نمی ما است  رسیده عقلی تجرّد مرتبه به ماده به تعلّق عین در نفس این که است این معنایش پس

 دارند، حیوانات و هاانسان همه شما قول به مثالی تجرّد که طور همان کنیم. ثابت عقلی نظر از دو این بین

 تعلقم تا رسد نمی آن به نگذرد ماده طول در است چیزی اگر سازد؟ می ماده به تعلّق با چگونه مثالی تجرّد مرتبه این

 این هب نفس که است این بر دلیل عالم این رد عقلی و خیالی ادراکات وجود پس باشد داشته ادراک نباید است ماده به

 مرحله سه هااین که فرمایید می شما که تبیین پس است. نداشته هم بدن به تعلق با منافاتی و است رسیده تجرّد از مرتبه

 این رب برهانی ما برسد، بعدی مرحله به تا گذشت مرحله این از باید نیست ممکن جمعشان و هستند مترتب وجود از

 ادراکات اب عالم این در مادّه به تعلّق چگونه که نیست مطلب این بر جوابی نیز ایشان فرمایشات در و نیافتیم طلبم

 باشد. هداشت نیز ماده به تعلّق و برسد انسانی کمال درجه اعلی به نفس که ندارد منافات پس سازد؟ می عقلی و خیالی

 به اننفوسش که است همین اجمعین( علیهم اهلل )صلوات اطهار ائمه و اکرم پیغمبر مقدّس وجود درباره ما اعتقاد که چنان

 که  وییمبگ دیگری بیان یک با است ممکن را واین ندارد ماده به تعلق با هم منافاتی این و بوده  رسیده کمال درجه اعلی

 عالی مقام آن به که حالی عین در که ندارد منافاتی که بگوییم عرفانی اصطالحات با است بهتر .است جمع مقام نوع این
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 باشد  داشته کامل طور به را عقلی ادراکات هم که است تریعالی خیلی مرتبه این باشد. ن((شأ عَن شأن یشغله ال)) رسیده

 وجودی ی مرتبه در((شأن عَن شأن یشغله ال)) :متعال خدای که است متعال خدای مظهر این، .بکند بدن تدبیر بتواند هم و

 .وجود شدّت نهایت بی و

 آن با مزاحمتی هیچ و دارد هم ماده به تعلّق اما است کمال و قوّت نهایت در نفس است. تری نازل مرتبه یک در این

 و مباشی داشته توجّه چیز دو به واحد آن در توانیم نمی ما هست. تزاحم این ما ضعیف نفوس برای آری، ندارد. مراتب

 نایل هایی تکامل به هایی تمرین انجام با که هستند نفوسی عالم همین در ولی ناتوانیم؛ نیز ردیگ امور بسیاری انجام از

 ایشان برای مزاحمتی هیچ بدن تدبیر که بکنند پیدا قدرت قدر آن شوند، می  کامل که نفوسی است ممکن شوند. می

 باشند. ورط این کامل نفوس شاید شود. نمی بطالن بر دلیل این بینیم؛ نمی خودمان در را اش نمونه ما اگر .باشد نداشته

 آن برای طبیعی موت و شود جدا آن از و کند خلع را بدن باید حتماً رسید عقالنی کمال مرتبه به نفسی اگر که این پس

 .نداریم برایش برهانی شود، حاصل

 

 : چهارم اشیال

 وجوداتم که است این شده، مطرح مستقل برهانی صورت به بعداً و است معاد باب در ایشان بیانات از برخی مبنای که

 یامر غایت، آن و داشت خواهد غایتی هم مادّی جوهریّه حرکت و دارند غایتشان سوی به تکوینی حرکت یک عالم این

 شانیا ترتیب، این به باشد. مجرّدات عالم حرکت این ماورای باید پس هست. حرکت متن در زیرا باشد؛ تواند نمی مادّی

 یلم یک و هستند طبیعت فوق عالم به متوجّه خودت، جوهری حرکت واسطه به عالم این موجودات که اند کرده ثابت

 جا چند در غایات دلیل روی ایشان برسند. غایت آن به باید و است غایت آن و دارند عالم آن سوی به فطری و جبلی

 الزمه و تاس وجود در تعطیل آن الزمه که شود می حکمت تعطیل صالًا نباشد، چنین اگر که اند گفته و اند کرده تأکید

 عقلی ولاص نظر از این و نرسند خودشان غایت به دارند، را غایتی به رسیدن استعداد که چیزیهایی که است این نیز آن

 .است باطل

 مجرّد عالم و باشد مجرّد عالم هب متوجّه مادی جوهریّه حرکت این و شک از بیش بلکه و داریم شکّ هم مبنا این در ما

 حرکت هر که است این گفت شود می چه آن نداریم. برایش برهانی باشد، مادی جوهری حرکت برای طبیعی غایت

 یم تمام جایی یک یعنی است عدمی امر یک و است الحرکه طرف إلیه منتهی و داشت خواهد إلیه منتهی یک محدودی

 و زلیا متناهی، نا را افالک حرکت )کالً هستند قائل افالک برای که حرکاتی مثل د،باش نامتناهی حرکت اگر اما شود

 شود؟ تمام حتماً و باشد داشته الیه منتهی باید دارند، افالک که وضعی حرکت این دانند( می ابدی
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 الًاص شود فرض تنهای بی حرکت یک اگر ندارد. نهایت اقتضای ذاتاً حرکت دانند. می نامتناهی خودشان که را این

 حتماً که این اما است. آن محدودیّت الزمه آن و خواهد می إلیه منتهی باشد، محدود اگرحرکت خواهد نمی إلیه منتهی

 طبیعت وقف کامل مرتبه آن باید کجا از وقت آن و ندارد دلیلی برسد آن به که باشد برتری وجود و ترکامل شیء یک باید

 وجود در اعالیی حدّ یک خودش خاصّ نوع حسب به دارد، اشتدادی جوهریّه حرکت که عیطبی موجود هر شاید باشد؟

 ماورای ایتیغ باید حتماً جوهریّه حرکت که کنیم اثبات کجا از برسد. تواند می طبیعی کمال همین به تنها که دارد طبیعی

 و ستا بحث آن مبنای در اوالً: واهد،خ می نهایت حرکت که این صرف نیست. برهانی مسأله این باشد؟ داشته طبیعت

 . خواهد نمی نهایت حرکتی هر

 طبیعی االتکم همین سنخ از کمالش مرتبه شاید آید؟ نایل کمال آن به باید این که باشد عالیتری کمال باید دلیل چه به

 متوقف حرکتش ید،رس که همانجا به و کند رشد تواند نمی آن از بیش دیگر و دارد رشدی حدّ یک درختی هر است.

 مبانی از ییک هم این باشد؟ داشته طبیعت ماورای غایتی باید طبیعت جوهریّه حرکت که بگوییم دلیل چه به شود. می

 حثب مفصّل فعل و قوّه بحث در و حرکت بحث در نیست. تمام ما نظر به ولی اند، کرده تأکید آن روی که است ایشان

 ربوطم اشکال چهار بود، نظریّه متن به مربوط اشکال چهار اشکاالت، این از کنیم. می اشاره بدان فقط جا این و کردیم

 .بود روایات و آیات با آن تطبیق عدم به مربوط هم اشکال دو و بود آن مبانی به

 .الطاهرین آله و محمّد علی اهلل صلی و

 

 

 

 

 

 

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

 پی نوشت ها:

 666عمران: آل  -6

 606هود:  -8

 سوسک  -6

 خوک  -4
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 :اشاره

 علی قاسم سید حاج آقای والمسلمین االسالم حجت حضرت معاصر پرتالش پژوهشگر و توانا محقق 

 و تحصیل مشغول قم ی علیمه ی حوزه در كه است سال 60 حدود و آمد دنیا به 6644 سال در احمدی

 ها هاستفاد گلپایگانی صافی تبریزی، وحید، عظام آیات محضر از و باشد می طریق ی ارائه و تدریس

 یم ای ارزنده بسیار تألیفات دارای و قم ی علمیه ی حوزه عالی سطح مقام عالی اساتید از واكنون نموده

 .باشد

  

 

 فلسفه و عرفان از دیدگاه علما و دانشمندان و عقل گریزی فالسفه

 »استاد سید قاسم علی احمدی« 

  

 :چکیده 

 :پردازد می بخش سه در الهی معارف تحصیل در فلسفه طریق بطالن دالیل برخی یانب به مقاله این 

 وانت نمی مقدمات نبودن بدیهی دلیل به را فلسفه الهیات اصلی مباحث در استفاده مورد های قیاس از بسیاری -6

 .نمود تلقی برهان

 .است گرفته قرار بررسی مورد مورد، 88 وحی، میتب با عرفان و فلسفه افتراق متعدد موارد جمله از -8

 یبسیار اختالف موارد دارای  خود فلسفی، مباحث در استفاده مورد اصلی ابزارهای از ییی عنوان به منطق علم  -6

 .است گردیده اشاره موارد از برخی به مقاله این در كه بوده

 

 ایهپ که است یونان تصوّف و رفانع و یونانی ی فلسفه واقع در نامند، می اسالمی عرفان و فلسفه را آن امروز آنچه

 اندیشه و فهفلس تاریخ کتب مطالعه با و است. نداشته اسالمی و دینی ریشه و بوده یونانیان وتفکّر، اندیشه این گذاران

 .گردد می ظاهر و واضح مطلب این یونان حکمای های

 عقاید همترینم و عرفان و فلسفه مبانی اساس ازیر باشد؛ شده اسالمی و کرده تغییر آن اساسی مبانی که  نیست چنین لذا

 به خداوند علم عدم مالئکه، تجرّد روحانی، معراج روحانی، معاد عالم، قدم :مثل دارد تامّه بینونت وحی محکمات با آن

 ...الصدور و بالترشّح فاعلیّت بالجبر، فاعلیت وجود، وحدت جزئیات،
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 به شهاداست که شود می ظاهر کلماتشان به مراجعه با زیرا نیست؛ آن یّتبراسالم دلیل نیز روایات و آیات به استشهاد

 چنانچه ست،ا فلسفی پوچ نظریّات و ها بافته بر سنّت و قرآن تأویل و حمل بلکه نیست اخبار و آیات به استدالل معنای

 ی،فلسف برهان و وجدان زا دور های بافته برای که است این در شسعی تمام که است چنین این متعالیه! حکمت شأن

 زا یک هیچ در است، شده ذکر شاهد عنوان به آنجا در که اخباری از بعضی چند هر کند پیدا اخبار و آیات از شواهدی

 را لسفهف بلکه نیست فلسفه از خاصّی نوع متعالیه اصطالح به حکمت لذا است. نشده پیدا عامّه و خاصّه حدیثی مجامع

 .است اخبار و وآیات خود مباحث تزیین و است نموده ارائه دیگر زبان به خبار،ا و آیات به استشهاد با

  

 کرده تصریح معاصرین از بعضی چنانچه اند. نموده اعتراف آن به خود فلسفه فن اساطین نمودیم، آوری یاد آنچه به و

 :که است

  

 )بنی (6) است. شده اسالم وارد جور یخلفا دوران در و (9است.) واسکندرانی یونانی فلسفه اساسش اسالمی فلسفه

 ورد حیانی و معارف و آسمانی علوم از را مردم بتوانند و شود عَلَم السالم( بیت)علیهم اهل مقابل در مکتبی تا عباس(

 های باب ت،خالف غصب با عباس بنی و امیّه بنی خلفای نمایند. ضاللت و نقص سراسر های اندیشه تعلّم سرگرم و کنند

 تأویالت( )با هانآ تطبیق و عرفان و فلسفه نشر و ترویج با کردند مسدود را سلم( و وآله علیه اهلل پیغمبر)صلی علم مدینه

 حامالن و گشودند مردم سوی به را ضاللت و هالکت و جهل درهای علم، شهر این درهای شدن مسدود از و قرآن، به

 .شدند قانع یونان دهریّه و قهزناد های پسمانده به و زدند کنار را آسمانی علوم

   

  :فرمودند بحاراالنوار در اهلل( )رحمه مجلسی عالمه چنانچه

 (6) المعاندین(( خلفاء بدع من المسلمین بین فالسفه كتب تشهیر و الدین علی الجنایه هذه)) 

 نصاری بعضی از آنجا در و دانسته جور خلفای های بدعت از را مسلمانان میان در فالسفه کتب تشهیر و ترویج ایشان 

 :است گفته که کند می نقل

 

 ات است، کشانده فساد به را آنها و نموده اختالف ایجاد آنها میان در که این مگر نگردید داخل قومی هیچ در علوم این

 :فرماید می که این

 ناصراً محبّألهم نكا البرمیی یحیی أن و الفلسفه إلی مائلین كانوا وأتباعهم الخلفاء أنَ علی یدلّ)) 

 .لمذهبهم
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 علی وجد قد البرمیی خالد بن یحیی كان : قال عبدالرحمن بن یونس عن باسناده الیشی رواه ما

 (4) ...(( القتل علی یضربه و هارون به یغری ان ،فأحبّ الفالسفه علی طعنه من شیئاً هشام

  

 .کند می نقل را فالسفه با مخالفت و طعن جرم به حکم بن هشام قتل نقشه کشیدن  داستان این خالصه

  

 این اب شیعه محدّثان و متکلّمان و علما و فقهاء مخالفت عترت، و قرآن با عرفان و فلسفه مخالفت بر دالیل ی جمله از

 از هک است کاری این و نوشتند ها رساله و هاکتاب عرفان و فلسفه ردّ بر تاریخ طول در شیعه علمای است. مسلک دو

 لکهب نرفتند عرفا و فالسفه گفتار معتقدان سوی به هاآن از یک هیچ و اند، آموخته السالم( معصوم)علیه امامان زمان

 جسمانی معاد منکرین و عالم قدم به قائلین و جستند، می دوری اعمالشان و اقوال و آنها از خود هایکتاب در همیشه

 اند ادهد فلسفه خواندن حرمت به فتوی شیعه الشأن عظیم فقهای از بسیاری و کردند می تکفیر را و... وجود وحدت و

 .دارد وجود طریق این در که ای گمراهی و ضاللت جهت به

  

 به دستور ((تعقلون افال)) آیات وگویند: دانسته عقل با مساوی را فلسفه وقاحت، کمال با جمعی که است این عجایب از

 .دارند برآن وجمود نقل به اکتفاء و بوده عقل با مخالف آنها که تازند یم آن منکرین بر و است فلسفه خواندن

 و مقداد لفاض و حلّی عالمه مثل فلسفه مخالفان اگر است. اصول و فقه بزرگان برتمام و شیعه متکلمان بر افتراء این

 و عقل با مخالفان و... م(علیه اهلل )رحمه و... قمی میرزای و الغطاء کاشف جعفر شیخ و انصاری شیخ و جواهر صاحب

 گویند می هاآن که معنایی به  ـ عقلی دلیل به معتقد که دارید سراغ را کسی شیعه فقهای میان در آیا پس اند، عقلی دلیل

 !باشد؟  ـ

 است عقل ضد فهفلس که کنیم می ثابت زیادی عقلی دالیل با بلکه نیست عقلی روش تنها نه فلسفی روش که معتقدیم ما

 که این با داند، می تعقّل و عقل را خیال و وهم و انگاشته مسلّمات و برهانیات جای به را استحسانات و موهومات و

 فرموده مرا قرآن چگونه و دارد. حقیقی ضدیت و بینونت سنّت و کتاب مسلّمات با شده تحکیم فلسفه در که ای مبانی

 (0) است. ـ سنت و کتاب ـ وحی با مباین که چیزی به کنید تمسک

 متون در که ای قوی های استدالل و... توحید و معارف در و است عقلی روش هم اوصیا و انبیاء روش که این بر عالوه

 و فرک بزرگان مقابل در السالم( ائمه)علیهم احتجاجات و نیست تحصیل قابل دیگر جای هیچ در است، شده ذکر اخبار

 آساست. معجزه و روشن های استدالل از مملّو آن غیر و توحید مباحث در اهب،مذ سایر و نصاری و یهود علمای الحاد،

 :بگوید کسی که است نابخشودنی ستم و ظلم این و
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 شود امّلت نیک اگر بلکه و است ـ وتعبّدی نقلی معنای به ـ عقلی غیر روش یک احتجاجاتشان در اوصیا و انبیاء روش

 .الثکلی به یضحک که است کالمی

 

 کلمات در فالسفه مبانی از بسیاری بلکه و نبوده، فلسفی روش صورت به هم السالم( بیت)علیهم اهل تدالالتاس و

 .اند داده جواب آنها از (السالم علیه) ائمه که خوردمی چشم به زنادقه و دهریّه

  
 :كه این خالصه

 مخالف  و اعتقادی انحرافات اساس که را مالصدرا اسفار و عربی ابن فصوص و بوعلی شفای کند می جرأت کسی چگونه

 یخش احتجاج و البالغه نهج های خطبه و بداند برهانی و عقلی ـ است شده ریزی پایه هاآن در عقلی نقلی براهین با

 قلمداد ی(عقل غیر )و نقلی را دهریّه، فالسفه نفی و ردّ در اعجازآمیز براهین از است پر که صدوق شیخ توحید و طبرسی

 ؛کند

 (1) ((ضیزى قِسْمَةٌ إِذاً تِلْکَ))

 

  م:گویی می مطلب بیشتر وضوح برای

 کتابی که دبو یونان فالسفه سخت سر مخالفان از السالم( صادق)علیه امام شاگرد و شیعه برجسته متکلم حکم بن هشام

 و است، هشمرد فالسفه با فتمخال را او جرم مهمترین عباسی منصور نزد برمکی یحی که جا آن تا نوشت. فلسفه ردّ بر

 (8) کشد. می را او قتل نقشه

 بوده ـ علیهم اهلل صلوات ـ عسگری امام و هادی امام و جواد امام خواصّ و اصحاب از که نیشابوری شاذان بن فضل 

  (8) است. نوشته «الفالسفه علی الردّ» کتاب

 جوابات» اثر دو که است پرداخته عرفان و فلسفه مبانی نقد به خود متعدد آثار در اهلل( )رحمه مفید القدر جلیل شیخ

  (1) است. شده نوشته منظور همین به «الحالج اصحاب علی الردّ» و «االتحاد فی الفیلسوف

 خود مخالفت ریحاًص و نوشته «الفالسفه تهافت» نام به فالسفه ردّ بر کتابی شیعه بزرگ متکلم و فقیه راوندی الدین قطب

 (97) است. نموده اعالم السفهف مبانی با را

  

 :نویسد می «والجرائح الخرائج» عنوان با دیگرش کتاب در 

 انمسلمان با ظاهر در آنان کردند... تأویل و تفسیر خود آرای برطبق را هاآن سپس کرده، اخذ را اسالم اصول فالسفه

 (99) است. شریعت نور فاءاط و اسالم هدم جهت در آنها نظرات و افکار واقع، در اما دارند توافق

http://www.daralsadegh.ir/


128 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

 ربارهد که است آن از مشهورتر وی فرماید: می نجاشی است. نوشته «فالسفه ردّ» در کتابی عبّاس بن محمد بن علی 

  (69) شود. داده یشرح اش

 وحیدت» آنها جمله از که دارد فلسفه ردّ و نقد در متعددی آثار شیعه معروف متکلّمان و علما از نوبختی موسی بن حسن

 (89) است. «عالم وحدوث

 

 اندیشه که است تهنوش (فالسفه های شبه به پاسخ)  «الفالسفه شبه نقض» کتاب اهلل( )رحمه حلبی ابوالمکارم فقیه و متکلّم

 (49) است. نموده ردّ و نقد را لسفیف های

  

 رد شرح و تألیف و فلسفه در ثبح و درس سالها از بعد ـ بود مالصدرا داماد و شاگرد که کاشانی فیض محسن مال 

 خود سابق مسلک از و نموده پشیمانی و ندامت اظهار عمرش گذشته از خود عمر اواخر در ـ فلسفی عقائد راستای

 اعالم آن در که است، «االنصاف» نام به کتابی هاآن جمله از که  دارد زمینه این در آثاری و جسته برائت و بیزاری

  :نویسد می رساله این از فرازی در و نموده عترت و قرآن معارف به بازگشت

 ایه پروازی بلند چند یک و پیمودم تفهّم و تعلّم به متفلسفین مکالمات طریق در چندی و ...»

 دونیوع ـ غلبونی اخذونی نهبونی خدعونی)) قال من بقول فتمثلت دیدم ایشان اقاویل در متصوفه

 (64) اتظلم(( من فالی كذبونی

  

 حققم بر االعتقاد تجرید شرح خصوصاً اش کالمی کتابهای در اهلل( )رحمه حلی عالمه آشکار و صریح های لفتمخا و

 :فرمودند عالم قدم بحث در که چنان نیست پنهان طلب، حق

 آلخرةا فی حیمه و ذلک الیافر و المسلم بین الفارق الّن بالخالف، فهوكافر العالم قدم اعتقد من)) 

 (61) باالجماع(( فارالی باقی حیم

 مسلم بین فارق زیرا است کافر علماء بین اختالفی بدون باشد، معتقد عالم بودن قدیم به هرکس یعنی

 .است کفار بقیه مانند علما اجماع به آخرت در حکمش و است همین کافر و

  

 اش ذکرهت کتاب در حتی و تاس نموده فالسفه مقاالت بطالن به تصریح عدیده مواضع در اش کالمیه کتب دیگر در و

 (98) اند. فالسفه است، واجب آنها با جهاد که کسانی جمله از :است فرموده

 حرام نهاآ تحصیل که علومی جمله از کهانت و شناسی قیافه سحر، موسیقی، علم کنار در را فلسفه الفقهاء تذکر در و

 (98) باشد. آن ردّ و نقض قصد به مگر است، شموده بر است
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 :فرمودند اهلل( )رحمه مجلسی المهع 

 ارهم،آث فی والتدبّر بأخبارهم التمسّک أالّ الزمان هذا فی لنا فلیس أخبارهم بیننا تركوا : إنّهم)) 

 ماءالحی مسلک سلک من فمنهم بآرائهم، استبدّوا و نبیّهم بیت اهل آثار زماننا فی الناس فترک

 آرائهم و الفاسده عقولهم علی اعتمدوا و بیتاب یؤمنوا لم و بنبی یقروّا لم و أضلّوا، و ضلّوا الذین

 (( ... قادة و ائمة فاتخذوهم الیاسده،

 اند گذاشته جا به ما میان در را شان احادیث خودشان( از )بعد السالم( ائمة)علیهم حضرات یعنی 

 و آثار در و زنیم چنگ ایشان احادیث به که این مگر نیست ای چاره ما برای زمان این در پس

 رشانپیغمب بیت اهل اخبار و آثار مردم اکثر ما زمان در این، وجود با کنیم اندیشه و تفکّر اخبارشان

 اند، برگزیده را فالسفه مکتب و روش و راه هاآن از گروهی پس اند، شده رأی وخود نموده رها را

 هنکرد اقرار پیغمبری هیچ به و ند،ا کرده گمراه هم را دیگران و گمراه خودشان که ای فالسفه همان

 اندیشه و نظریات و ناقص های عقل بر و اند، نیاورده ایمان آسمانی هایکتاب از کتابی هیچ به و

 خود پیشوای را آنان نیز( نادانان از )گروهی پس اند، کرده تکیه خودشان سست و رونق بی های

 .اند نموده اخذ آنها از را شانعقائد و اند کرده اقتدا هاآن به و داده قرار

 

 کنند؛ می تأویل و توجیه دیگر معانی به آن اصلی معانی از را السالم( معصوم)علیهم امامان از صحیح و صریح نصوص 

 های دلیل که بینند می که آن با نیستند سازگار معتقدند بدان فیلسوفان آنچه با صحیحه نصوص و احادیث این که زیرا

 و ستس عنکبوت تار مانند افکارشان حتی باشد نمی نیز هم و مفید بلکه و وگمان ظن مفید آنها های بههش و فالسفه

 (91) «است. پایه بی

 

 را عقائدشان و افکار و نقد و کرده ردّ را فلسفه هایش کتاب سایر و (67) بحاراالنوار در مجلسی عالمه همچنین و 

 .است شمرده سنت و کتاب مسلّمات خالف

 

 رسطوا سفره خواران ریزه را فیلسوفان که است اشعاری آنها جمله از که دارد فالسفه ردّ در زیادی کلمات بهایی شیخ 

 :فرموده و کرده نکوهش و مذمّت آنها از و کرده معرفی افالطون و

 بــو حـقیقی زعـلم نشــنیده                   خــــو مـــــجازی علم به کـرده ای

 ایــمانـــی زحکــمت دلســرد               یــــونانی حکــمت بـه رمســـــرگ

 یـونانی ، چـرکین ســفـره بــر             مانـــی نکـبـــــتیان چـو چـند تـا
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 طلبیمی چه طوــارسـ ســؤر از                   نـبـی فـرمــــوده ـؤمنـــالم ـؤرـــس

 (69) اســت یونـان فظایـل فضالت                  است انــــتوراج که دنی لمــــع این

 

 :فرماید می طهارت کتاب در اهلل( )رحمه انصاری شیخ 

 ((.تضروریا بعض المنیرین الحیماء تیفیر فی سرّهم( )قدس االصحاب من المستمرّه السیره إن)) 

 )66) ست.ا بوده اند ضروریات بعض منکر که فالسفه برتکفیر اصحاب مستمر سیره

  

 :فرمایند می جواهر صاحب

 (68) فلسفه. ابطال برای مگر نشد مبعوث پیغمبر قسم خدا به  

  

 :فرمایند می حدائق صاحب

 امامیه اصحاب (84) ...(( حذوهم یحذو من و الفالسفه تیفیر إلی ذهبوا سرّهم( )قدس االصحاب أن))

 .بودند معتقد آنها پیروان و فالسفه تفکیر به

  

 آن داشت ماعال فلسفه با را مخالفتش فلسفی پیچیده استدالالت در خوض دانستن ممنوع با اهلل( )رحمه انصاری خشی 

 :فرمایند می که جایی

 مطالب رد نرفتن فرو شرعی، فرعی احکام استنباط و کشف برای عقلی استدالالت و مطالب در نرفتن فرو از ترواجب 

 وعذاب ابدی هالکت معرض در شدن واقع موجب شیوه این زیرا است؛ دین لاصو مسائل دریافت برای نظری عقلی

 به سبتن قدر و قضا مسأله در رفتن فرو از نهی به مربوط روایات در نیز السالم( معصومین)علیه ائمه و است همیشگی

 (60) دادند. هشدار خطر این

  

 : فرماید می قوانین در اهلل( )رحمه قمی میرزای مرحوم

 حیمه یلبتحص اشتغالهم و الفقه تحصیل عن النحرافهم وسیلة زماننا أمثال فی الطلبه جعله والذی))

 و اعتهط و عبادته علی مقدّم تعالی اهلل معرفة بأنّ تمسّیاً االشراقییّن و المشّائیین من الیونانیین

 دورص فی یوسوس الذی الخنّاس الوسواس وساوس من فهو العلوم، هذه بتحصیل االّ هوالیمین

 هو لفقهاذا الفقه مقدمات من بأنّه تمسّیأّ العلوم هذه تحصیل فی جمیعاً عمرهم یصرفون فربّما الناس.

 اشاح واجب. فهو به االّ الواجب یتم وماال الشارع معرفه علی یتوقّف ذلک و الشرعّیه باالحیم العلم

http://www.daralsadegh.ir/


131 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

 نعم .علیها والشّرع الفقه معرفة فیتوقّ ممّا أو لمزیدها موجباً أو للمعرفة موجباً ذلک ییون أن كالّ و

 ومی والحسرة والنّدامة القرب ساحة عن البعد كثرة یوجب قد و واإللحاد للزندقه موجباً یصیر قد و

 )81) التناد...((

 مشغول و دادند قرار فقه تحصیل از انحرافشان برای وسیله ها زمان این مثل در طالب که آنچه

 قدّمم خداوند معرفت که است این شان دلیل و شدند ـ آن واشراق ءمشا از ـ یونانیان حکمت تحصیل

 )حکمت علوم این تحصیل با مگر نیست ممکن هم معرفت( )یعنی آن و اوست اطاعت و برعبادت

 ابس چه و کند می وسوسه مردم های سینه در که است خنّاس وسواس های وسوسه از پس یونانیان(

 تاس فقه مقدمات از علوم این که دلیل این به کنند می صرف علوم این تحصیل در را عمرشان تمام

 واجب هم واجب مقدمه و دارد شارع معرفت بر توقف آن و است شرعی احکام به علم فقه زیرا

 ای اهلل معرفة زیادی موجب یا و خداوند معرفت موجب فلسفه تحصیل که )هرگز( وکالً حاشا است،

 وجبم فلسفه( )تحصیل گاهی بلی باشد داشته برآن توقف شرع و فقه معرفت که باشد اموری از

 ندامت و شده تعالی حق قرب ساحت از زیادی دوری موجب گاهی و گردد می الحاد و زندقه

 ...دارد دنبال رابه وحسرت

  

 :گوید سطور این نویسنده

 :فرماید می که اهلل( قمی)رحمه میرزای جلیل محقق بزرگوار فقیه کالم بین است فاصله چقدر

 ندقهوز الحاد موجب بسا چه بلکه ندارد توقف فلسفه تحصیل بر آن ازدیاد و خداوند معرفت هرگز

 و محدثان و فقها و علماء تلقی سال هزار که کند می ادعا معاصرین از بعضی چه آن با ـ شود

 لنائ یحصح توحید فهم و درک به کس هیچ که است مدّعی و بوده عددی وحدت توحید از متکلمان

 لسالم(ا المؤمنین)علیهم امیر خطب از استفاده با فالسفه از بعضی بیان با سال هزار از بعد و نشده

 .شده دانسته خالص و صحیح و ناب توحید

 

 .آورد بدست را دو آن فهم کلید تا خواند فلسفه باید سنت و کتاب تحصیل از قبل اصالً که کند می ادعا و

 «وفیهالص و الحکما علی الرد فی الدینیه الفوائد» کتاب آثارش جمله از شیعه متکلم و فقیه (اهلل )رحمه قمی مالطاهر

 .است
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 )علیهمبیت اهل احادیث به سلف علمای که نکته این ذکر از پس خود شاگردان از یکی به اجازهایش در بحرالعلوم عالمه

 :نویسد می داشتند، ـ حفظ و درایت و روایت جهت از ـ خاص اعتنای السالم(

 هنمود گیری کناره علما و علم از که ((الشهوات اتبعوا و الصلوة اضاعوا خلف بعدهم من خلف ثم)) 

 دگشتن برهوت ساکن و برآمدند؛ سراب طلب در و فراموش را حساب دادند، جلوه آبادی را ویرانی و

 زا برگرفته برجهالت که اند کسانی اینان جمله از داشتند... خوش دل زمان گذران های خوشی به و

 صاحبان و نهادند نام علم و حکمت را ـ هستند رسالت و منکرنبوت که ـ گمراهی و کفر سردمداران

 نص مخالف چه اگر را آنان آراء و اقوال و گرفتند خویش رهبر و امام را دروغین علم و حکمت این

 کاران بود صواب و حق عین آن چه گرا نبودند، قائل بدان آنان که را آنچه هر و پذیرفتند بود قرآن

 .کردند

 

 (68) شمردند. خداوند ضعیف بندگان برای بزرگ خطری را آن و پرداخته تصوّف ردّ به بحرالعلوم مرحوم سپس

  

 عنوان به جریبی هزار از یزدی حیدر سید به اشروایی اجازه در بحرالعلوم عالمه )که جریبی هزار باقر محمد مرحوم

 برای که مبسوط روایی اجازه در کند( می یاد است بوده ومعارف علوم انواع واجد که خود فاضل و عالم استاد و شیخ

 یت)علیهمب اهل احادیث نشر در کوشش خصوص به اخروی عالی مقامات تحصیل به سفارش را ،او است نوشته بحرالعلوم

 (68) دارد. می برحذر است، زیر شریفه آیه از مصداقی که فلسفی علوم در عزیز عمر صرف از و نموده السالم(

  

 (88) ماءً(( الظَّمْآنُ یَحْسَبُهُ بِقیعَةٍ كَسَرابٍ))

  

 آن طریق و گوید: می اعتقادات در جزم و یقین کسب ضرورت بیان از پس السعاده معراج در نراقی مالاحمد مرحوم 

 اشتغال []فلسفه حکمی و کالمی کتب خواندن به یا دشو تعلیم جدل و مناظره )مکلف( او به که نیست این یقین[ و ]جزم

 عبادات فوظای به کند مواظبت و هاآن فهمیدن و احادیث خواندن و تفسیر و قرآن تالوت به شود مشغول باید بلکه نماید

 تکمح و کالم صرف را خود عمر که کسانی اعتقاد و گردد... می ترقوی او اعتقاد روز به روز سبب این به و طاعت و

 باد ابلمق در که است ریسمانی مانند اند، برده سر به کالمیه مباحث و مجادله به را شب و روز و نموده )فلسفه( متعارفه

 ظهلح و کند میل شمال به زمانی چنین، گاهی و رود چنان گاهی دهد. حرکت طرفی به را آن ساعتی هر و باشد آویخته

 اعتقاد اگر و گردند. می متأمل رسد شانعقل به که چیزی اندک به و وندش می متحرک شنیدند چه هر یمین، به ای

 (87) اند. کرده اخذ طفولیت حال در که است همان باشند داشته صحیحی
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 ضولف به و نموده عقلیه علوم صرف را خود عمر که باشی اشخاصی از نه و ... فرماید: می کتاب آن از دیگر موضع در و

 ایشان ناقص عقل هرچه و دانند می رهبر و دلیل چیزی هر در را خود قاصره عقول و کنند می ضیرا را خود یونانیان

 در هنبوی شریعت احکام و کنند می صرف خود ظاهر از توانند تا را اخبار و آیات و کنند می تأویل یا طرح نفهمد را آن

 و همیف بی به را ایشان و کنند می بدگویی و مذمّت ار شریعت علمای دورند، اخبار و آیات تتبع از و مهجور ایشان نزد

 اند نداده تمیز وهم از را عقل هنوز که خود برای از و شمارند می نادان و جاهل را انبیاء ورثه دهند می نسبت نادانی

 نمی راه در گامی و برداشت تواند نمی قدم شرع نمایی راهبی عقل که اندغافل این از و کنند می ثابت فطانت و زیرکی

 (89) گذاشت. تواند

  

 :کند می یاد چنین این فالسفه از نیز خود طاقدیس مثنوی کتاب در نراقی مرحوم

 سـفــــه از شـمـــرده دانـا را خـویش                  فـلســــفه  مـحو گـردید یکـی  آن

 نــــبـات و حـــــیوان تشـریح او کــار                  جـهات و اطـراف تحدیــد او فـــکر

 است عــابث یا غرض با آفریــــدش                       است ادثــــح یا جهان آمد ازقدیم

 گـــاهگاه  نــــمازی جـز ندانـــد مـی                  اله  احکــــــام ز لیکـن خـــبر بـی

 حبـس زنجیر  دــــص به  لیکن او نفس                    نـفس دیدــــتج پی آرد دلیـل صـد

 تـو جــهل از بـود درســــم صد تیره                     تو ـلـفـضـ و عـلم برروی خیو ای

 آمـیختـــی  چـرا و چـون از شـوری                     ختیـــآمـی هم به پـنداری و هـم و

 بـاختی  قــــــماری  و چـــیـدی مـهر                   سـاختی برهان و تداللـــاسـ نامش

 (86) هاســـــال و هـامـاه در ای دیـــده                   هااستــدالل گونه زین خطا صـــد

  

 

 :گفت که است منقول است متکلّمین اعاظم از که اهلل( )رحمه طوسی نصیرالدین از و

  
 که یافتمن این از بیش کردم تصنیف هاآن در بسیاری هایوکتاب کردم فکر عقلیه علوم در سال هفتاد

 حیحص طریق پس است. باالتر من از قبیله های عجوزه یقین هم این در و است خالقی را مخلوق این

 صفات از را خود باطن و کند اخذ وحی صاحب از را خود عقاید و ایمان اصل کس همه که است آن

 (88) سازد. پاک خبیثه اخالق و ذمیمه
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 :نویسد می چنین اسالم عالم در فلسفه سوء آثار درباره مظفر رضا محمد اللّه آیة

 تعهّد هفلسف اما کردند، وضع دین از دفاع برای مسلمانان را کالم علم که است این کالم علم با فلسفه فرق 

 را وففیلس عهّدی،تبی این ... کند نمی تبعیت خاصی دین از و نکرده دنبال را معینی مسیر و ندارد دینی

 و عاًواق تفاسیر، این دارد. مغایرت آن ظاهر یا و اسالمی شریعت با که کند ابراز را نظری که دارد می برآن

 .شود می دین از خروج موجب مسلمین، نظر در یا

 لسفهف که وقتی ندارد ابایی کند نقض است کرده مطرح مذهبی یا و دین که را برهانی که این از فیلسوف

 افکار رد فساد موجب و کردند تقلید آن از سطحی و کورکورانه اعراب از برخی کرد، پیدا گسترش ونانیی

 اب ما ائمه ... شدند واقع هجوم مورد یونانی فلسفه جانب از که کردند احساس مسلمین و شدند مسلمین

 یونانی فکری امواج بربرا در را اسالمی عقاید مردم، گمراهی عوامل و دین در گذاران بدعت با مبارزه

 (84).داشتند نگه مخصوصاً

  

 به فالسفه یوهش به ما که نیست الزم .ببخشد خالص و صحیح و صاف عقیده ما به بتواند که است آن  از تر ناتوان فلسفه

 واهدخ می و ندارد ای عقیده که کسی ... است نکرده مکلف چیزی چنین بر را ما خداوند که زیرا باشیم؛ معتقد خداوند

 (80) کوبد. می سرد برآهن مشت که است کسی همانند کند، تکیه فلسفه چون چیزی به اعتقاداتش در

  

  :نویسد می مسلمین زندگی به فلسفه ضرر درباره سره( )قدس خوئی اهلل آیة مرحوم

 و آلهو لیهع اهلل )صلی اکرم پیامبر بر خداوند که کالمی که نداشت تردید مطلب این در مسلمین از احدی

 کیی «متکلم» که نداشت تردید نیز احدی و است امت راهنمای و او نبوت بر برهانی است، کرده نازل سلم(

 خویش قرآن در نیز خداوند شود می یاد جمالیه صفات عنوان به آن از که است خداوند ثبوتیه صفات از

 :کرد توصیف صفت این به را

  

 (61) ((تیلیماً مُوسى اهلل كَلَّمَ وَ))

  

 شد وارد انآن میان در یونان فلسفه که آن تا نداشتند موضوع این در اختالفی کمترین و بودند باور این بر مسلمانان همه

 شتارک و درگیری بر که جا آن تا پرداخت، دیگری تکفیر به فرقه هر و کرد تقسیم گوناگون های فرقه به را آنان و

 حالی در شد ریخته که گناهیبی های خون چه و شد هتک که محترمی آبروهای چه رهگذر این از شد. منجر یکدیگر

  ...و بودند معاد و رسالت و توحید به معتقد دو هر مقتول و قاتل که
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 را دخداون پاسخ و دارند عذری چه شدند، مسلمین بین اختالفاتی چنین بروز موجب که آنان که دانستم می کاش ای 

 (67) راجعون(( الیه وانا اناهلل)) اد؟د خواهند چه قیامت در

 

 یشانا شاگردان از بسیاری و است مشهور قم علمیه حوزه در فلسفه ترویج با اهلل( )رحمه بروجردی اهلل آیه مخالفت و 

 .کنند می تایید را امر این اند مراجع از ها بعضی و اند حیات قید در که

 

 (88) کردند. جلوگیری بحاراالنوار بر المیزان تفسیر صاحب تعلیقه چاپ هادام از بروجردی اهلل آیه مرحوم همچنین 

 (81) دادند. را بحاراالنوار ی حاشیه ادامه تحریم فتوای شاهـرودی اهلل آیه مـرحوم که چنان 

  

 را فهسفل فلسفه، معتقدین چگونه که است این ـ کردیم ذکر را آنها از کمی بسیار مقدار که ـ اقوال این نقل از غرض

 عالوه ـ که این با کنند می معنا فلسفه خواندن به دستور را آیات در ((تعقلون افال)) و دانند می تعقل و عقل با مساوی

 آن و کردند مخالفت فلسفه با چنین این اصول، و فقه اساطین ـ است وعترت قرآن صریح مخالف فلسفه مبانی که این بر

 حرمت به یفتوا و کردند قلمداد مستقیم صراط از ضاللت و گمراهی را آن مبانی از یپیرو و دانستند صحیح تعقل ضدّ را

 وحدت مثل فلسفه مبانی به قائلین  (47ا)الغط کشف در الغطاء کاشف جعفر یخش مثل بزرگ فقیهی و دادند آن تحصیل

 .دانند می آن احکام و اسالم از خارج را مجرّدات قدم عالم، قدم وجود،

  

 .برگردیم وعترت قرآن دامن به و شویم بیدار که نشده نآ وقت آیا
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 پی نوشت ها:

 
 6618 اوّل چاپ حیمت، انتشارات 6/61، مطهری ،مرتضی فلسفی مقاالت -6

 468و 4/887 المیزان تفسیر -8

 47/687 بحاراالنوار -6

 همان -4

 .نمایید مالحظه«الوجود وحده علی الردّ المعبودفی تنزیه » كتاب در را وحی با فلسفه تباین موارد  -4

 88نجم:  -1

 8/460الرجال طوسی،اختیارمعرقه شیخ  -7

 607نجاشی: رجال   -2

 400نجاشی: رجال  -8

 8/887الحدیث رجال معجم -60

 6/6016والجرائح الخرائج -66

 818: نجاشی رجال -68

 81 : الفهرست  -66

 8/604اآلمل ،أمل حرّعاملی -64

 688-626: كاشانی فیض رساله ده -64

 بر ار خیرادیان و هدایت، جهت به فرستادند شانبرای را پیغمبران بهترین كه قومی از دارم اهلل!عجب سبحان گوید: می االنصاف رساله در

 ماشتهگ خود جای به واحد بعد واحداً كتاب، آن به دانا خلیفه و گذاشته كتابی ایشان پیغمبر و وعنایت، مرحمت روی از فرمود ارزانی ایشان

 .دباش ساقی هریک ایمان درجه و حوصله قدر به را حیمت و علم تشنگان و باقی قیامت قیام تا او نور افاضت تا حق، جانب از نصّی به

 ییی شوید، نمی گمراه هرگز زنید، چنگ دو آن به من از پس اگر كه گذارم می باقی گرانبها گوهر دو شما میان در من» گفت: كه آنگاه

 آن ویج نم از و گردند می سالفه امم بردر علم یوزگی در پی از و نمایند نمی او هدایت به التفات ایشان «بیتم واهل عترت گردی و قرآن

 قرآن رد كه هست دینیّه علوم از بعضی كه اند كرده گمان قوم این همانا... نمایند می  استبداد خود ناقصه عقول به و جویند می استمداد قوم

 از نه قصور و خلل كه دانند نمی مسیینان، رفت باید آن پی از و دانست توان می متصوفه یا فالسفه كتب از و شود نمی افتی وحدیث

 قومی و گویند می ممین و واجب ایطایفه بالجمله ...و است ایشان ایمان درجه در قصور و فهم در خلل بلیه است قرآن یا حدیث جهت

 بیت اهل مقلّدان كه متعلّمان ما و گوید، آید خوش هرچه را عندی من و نهند می نام موجود و وجود ای فرقه و نامند می ومعلول علت

 جا(: این به درس)می ... دانیم می عبید را عبید و خوانیم، می اللّه را اللّه گوییم، می اهلل سبحان مُبینیم، شرع ومتابعان السالم( معصومین)علیه

 .سرورم آن بیت اهل وتابع پیغمبر و حدیث و قرآن مقلّد بلیه متیلّف نه تصوّفم،م نه متفلسفم، نه
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 28- 22المهنائیه: المسائل اجوبه -61

 8/46الفقهاء تذكره -67

 8/67الفقهاء: تذكره -62

 67االعتقادات: -68

 604 / 47 و682/ 2 بحاراالنوار  -80

 66- 88 بهایی: شیخ كشیول -86

 یافرال فی نجاسات بحث فی السادس ،النظر الطهاره كتاب -88

 البحار سفینة مستدرک و 604العلماء: قصص ،و627 اصطهباناتی: السلسبیل -86

 6/682العاشره ،المقدمه الناظره الحدائق -84

 6/86االصول فرائد -84

 4/404و6 المحیمه القوانین  -81

 16- 8/18الوسایل مستدرک خاتمه -87

 8/10الوسایل مستدرک خاتمه -82

 68نور:  -88

 70 السعاده: معراج -60

 44السعاده:. معراج -66

 681عترت: و قرآن منظر از فلسفه كتاب از نقل به .82طاقدیس: -68

 646السعاده: معراج -66

 606-606 مظفری: رضا محمد اسالمی، كالم و فلسفه  -64

 406:عترت و قرآن نظر از فلسفه كتاب از نقل  به ،608: همان  -64

 614نساء:  -61

 401: القرآن تفسیر فی البیان -67

 040وعترت: قرآن منظر از :فلسفه كتاب به شود مراجعه  -62

 406: همان  -68

 648و676الغطاء كشف  -40

 

 

http://www.daralsadegh.ir/


138 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

  :اشاره

 شبهات ابطال و ردّ در و تحقیقی، و استداللی روش به امامیّه، عقائد اصول اثبات در عربی، است كتابی الحَقَّـةُ، لعَقـائِدُا 

 علوم دانشجویان و پژوهان دانش فهم حدّ در امامیّه، اعتقادات از كلّی سیمایی ترسیم و شیعه عقائد از یک هر بر وارده

 6404 و ش، 6616 )م خوانساری موسوی احمد سید العظمی اهلل آیت مرحوم تهران مجتهد تألیفی آثار آخرین از الهیّات؛

 .جامعی مسجد علیرضا :توسط  پارسی به شده ترجمه و ـ ق 6688 در شده نوشته ـ ق.(

  

  

 کتاب از جسمانی معراج و معاد بحث از گزارشی

 مالصدرا ی نظریه نقد و هالحقّ العقائد

 «سجادی احمد سید»

                                                                                                                             

 :کتاب کلّی محتوای

 :ترتیب به ای مقدمه از پس مؤلّف 

 احادیث و اخبار بر مشتمل فصل دوازده در ـ گانه دوازده ی ائمه امامت ه،خاصّ و عامّه نبّوت الهی، عدل توحید، از 

 بدنِ جسمانی معاد نقلیِ و عقلی مستدلّ اثبات به معاد، بخش در و آورده میان به سخن ـ آنها با رابطه در شیعه و سنّی

 پارسی ی ترجمه اما .دهد  می پاسخ خوبی به را دیگر ی فالسفه برخی و مالصدرا شبهات و پردازد می آدمی خاکی

 .رسد می نظر به آسانتر آن عربی متن ی مطالعه گاه که است، بسیاری ابهام و لفظی تعقید دارای کتاب این

  
 (پارسی ی ترجمه )از کتاب این معاد بخش توجهجالب مطالب از ای نمونه اکنون

 ایدب ناچار است، واجب مکلّفان از که است اصولی از واپسین، روز و معاد تصدیق که این قبول از پس «:867ص)... » 

 نّتس و کتاب نمودن تأویل که پذیرفت، و کرد قبول است السالم( معصومان)علیهم سنّت و خدا کتاب صریح چه آن

 می بحث آن تجّرد و روح پیرامون و آورده جسمانی معاد مخالفین از اقوالی سپس شد...( خواهد اطمینان سلب موجب

 :گوید می 868 صفحه در کرده، تحلیل و نقد بخش این در را آنها ی ادلّه و کند

 مینه شود، می محشور قیامت روز در که بدنی روایات، و آیات صریح مطابق :که  آن ـ مهم بسیار و ـ دیگر مطلب )... 

 ـ دبرن می سؤال زیر را یجسمان معاد مالصدرا تَبَع به که ـ را آنان شبهات و منکرین قول سپس ...(است خاکی جسم

 ...دهد می پاسخ و آورده

 به و کرده معرفی اسالم دین ضروری ـ روایات قرآن به توجه با ـ را جسمانیمعاد صفحه، همین پاورقی در نیز مترجم

 ...نماید می اشاره آن اخبار و آیات برخی
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 بدن رایب زمین ی کره خاک نبودن کافی نتیجه رد و هستی عالم بودن )قدیم( به معتقد فیلسوفان برخی جواب در وی 

 :گوید می چنین (864 ص) آن ابتدای در و دهد می مفصلّی پاسخ ـ آنها زعم به ـ متناهی غیر عنصری های

 هر )یعنی ندارد امکان نفوس بودن نامتناهی و عالم بودن قدیم که است این اول ی شبهه جواب) 

 مُالحات از فیزیک در مادّه قِدَم و است مجهولی آغازین ی نقطه کی دارای فیزیک علم در ایماده

 و عالم قدم )=  مدّعا دو این بر و ...( است «ذاتی و زمانی حادِثِ» خلقت عالم همگی و بوده عقلی

 )علوم لمعقو اهل از بعضی هبلک نشده، اقامه (کننده قانع) برهانی (پیشین های انسان بودن نهایت بی

 فسَطهسَ نوعی )و جَدَلی ای( )مسأله نفوس بودن نامتناهی و عالم بودن قدیم ی مسأله اند: فتهگ عقلیّه(

 نشتین،ای آلبرت بیستم، قرن ی نابغه خلقت، عالم قِدمت سخت سر مخالفین جمله )از ...( است سازی(

 ...( .باشد می Erklarung Die ()بیانیّه به مسمّی خود پایانی ی رساله در

  

 ... شود)!!( خورنده بدن جزء او اجزاء و بخورد)!!( را دیگر انسان انسانی که مأکول( و )آکل ی شبهه جواب در سسپ

 :گوید می 860 ی صفحه در

 جزء )اصالً( که طوری به شود، حفظ «اتم یا و مولکول از» بدن هر اجزای که ندارد مانعی که: این دوم ی شبهه جواب) 

 دنب اجزای ی همه نیز و عمر، آخر تا اول از انسانها ی همه نیست الزم «که: این یا و شده دفع هبلک» نشود دیگری بدن

 و اسلّوله که این اثبات در و مورد همین )در «...(نباشد! تعویض و تبدیل قابل و» شود نگهداری کس، هر مرگ حال در

 هر ـ انیشتین صمیمی دوست و سیلینپنی کاشف ـ یسیانگل فلمینگ الکساندر دکتر از نقل به ـ انسان بدن اجزاء تمامی

 بدن بیعیط عملکرد این بودن تدریجی ولی شوند، می تبدیل و تعویض کامالً مرتبه یک ـ کمتر خیلی یا و ـ سال هفت

 ...( . مذکور ی رساله به شود رجوع شود...؛ می آن از ما حواس غفلت سبب

 81 ی آیه صراحت به جمله از و شده متذکّر را جسمانی معاد بر کریم رآنق آیات از شواهدی نیز ،862 ی صفحه در

 اهیمابر حضرت درخواست توسط ـ خودشان اولّی جسم همان به ـ پرندگان کردن زنده داستان نیز و ... یاسین ی سوره

 اشاره ـ اند زمینه این در تآیا ترین صریح از که ـ بقره( ی سوره 627 ی آیه در )مذکور ... خداوند از السالم( )علیه

 ...کند می

  

 یرس از مانع را معاد بودن جسمانی که ساخته مطرح را مالصدرا تابعین شبهات از دیگر یکی ،868 ی صفحه در سپس

 :گوید می لذا دانند؛ می ـ دارند ادعا آنها که ـ نفوس تکاملی
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 ملکا توجه تعالی و تبارک خدای به هم دنیا در تعالی خدای اولیای گفت: توان می شبهه این جواب در) 

 می معنوی و روحی باالی درجات به و ... است  گرفته جای خاکی های بدن در ارواحشان آنکه با دارند،

 السالم( علیهم)معصومین معنوی و عرفانی حاالت و ... دارد نمی باز کارشان این از خاکی جسم و رسند،

 معرض در دنیا نشأت در ها بدن که این صِرف و ... است معروف و شهورم ـ خاکی های بدن همین در ـ

 معرض در همه آخرت ی نشأه در بگوییم که شود نمی باعث هستند، دنیایی عوارض و خصوصیات قبول

 و کسالت و تنبلی و حیوانی شهوت همچون» خصوصیّات و ...« و مریضی کثیفی، پیری، چون» عوارض

 ( د...دارن قرار ...« و ناتوانی
  

 :گوید می 868 ی صفحه پایین در و

 تبهش اصل های نعمت دوام با آنها( زعم )به که است، جسمانی نیروهای بودن محدود و متناهی شبهات، از دیگر یکی) 

 قوای و است شدنی چیزی چنین بخواهد خدا اگر که: آن جواب و دارد!! منافات آن، در آتش اهل ماندن جاوید و

  :که است آتش اهل مورد در تعالی خدای یفرموده مطلب این بر شاهد و گردد. می دائمی جسمانی

 (6غَیرَها(() جُلُودًا بَدَّلناهُم جُلُودُهُم، نَضِجَت كُلَّما))

 قرآن از هم باز سپس سازیم(. می جایگزین دیگر پوستی پوستها آن جای به پخت، و سوخته جهنمیان پوست هرگاه) 

 (601بقره/) السالم(( پیامبر)علیه )عُزَیر داستان مورد در و آورده مطلب این بر تصریحاتی و شواهد معتبره، اتروای و کریم

 آورد... می ـ آیه آن بر اضافه ـ توضیحاتی و روایات سال همه آن از پس وی شدن زنده و او ی ساله صد مردن و

 :که آیه از بخش این خصوصاً

 (8) لَحماً(( نیَسُوها ثَمّ نُنشزُها، كَیفَ مالعِظا اِلَی اَنظُر وَ)) 

 می آنهابر گوشت سپس پیوندیم، می درهم را همه چگونه که خودت االغ ی پوسیده های استخوان در بنگر و) 

 لسالم((ا نَبّی)علیه )اِرمیای را پیامبر این که پردازد می و کرده اشاره روایاتی به 847تا 888صفحات در و پوشانیم...(.

 ...کنند می معرفی

 حهصف در ... آن علمی نقد و ردّ و اشخاص آن اقوال نقل و زمینه، این در روایاتی و آیات نقل صفحه چند از بعد سپس 

 :گوید می 840
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 ندارد. وجود آن صحت و درستی بر روشنی دلیل آمده، عده این کلمات و سخنان در چه آن و )...

 از ترائینپ ای طبقه در )یعنی ماه ی کره از قبل که اند نگفته مالصدرا( عینتاب و )فالسفه اینان مگر

 آرمسترانگ )مثل افراد بعضی ما زمان در که حالی در دارد؟!! وجود النّار( کُرَةُ )= آتشین ی کره آن(

 و ندکرد مسافرت ماه ی کره به .( م 9121 ژوئیّه 67 و: ش. 9848 تیرماه 61 تاریخ در ـ امریکایی

 از اریمقد بلکه رسیدند،؛ ماه ی کره به و نسوختند گفتند( می مالصدرا تابعین )که آتشی هیچ از

 کا،امری وقت جمهوری رئیس )نیکسون( )که ...( آوردند خود با و برداشتند نیز را ماه کره گل و خاک

 آن رسمی های رسانه تمامی در خبر این و فرستاد ایران شاه نزد هدیّه رسم به را خاک آن از قدری

 ( ...شد منتشر روز

 

 شتبه و معاد بودن جسمانی اثبات برای آنها در موجوده شواهد و دیگر آیات و روایات برخی پیرامون بحث به سپس

 چنین را اقوال گونه این به اشخاص برخی فکری گرایش سبب (807 و 841 )ص کتاب پایان در و پردازد می دوزخ و

  :کند می بیان

 به نیک گمان داشتن جز به نیست چیزی (معاد بودن جسمانی افکار )در مذکور قول ی انگیزه ...)

 ی مالحظه با زیرا است، جهت بی نیک گمان این ولی آنان! خطای شمردن بعید و حکما و فالسفه

 م(سالال امامان)علیهم چه و انبیاء چه ـ السالم( معصومین)علیهم سخنان و فلسفه خود میان اختالف

 برای دیگرجایی شده، وارد روایات و مجید قرآن صراحت ی( مالحظه )با و مذکور، مسائل در ـ

 معاد مبحث پیرامون ترکامل اطالع )جهت ماند...( نمی و... فوق کالم چون هم فالسفه سخنان

 Dieـ  )بیانیّه ی رساله ی ترجمه خطّی ی نسخه از 999 تا 978 صفحات به شود مراجعه جسمانی

Erklarung) ،در اینشتین اول(. )سپهساالر خطّی نسخ 949 ش مهدوی؛ عیسی دکتر از اینشتین 

 د(.کن می اثبات را جسمانی معادی ریاضیِ فرمول آنجا

 

  

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

 پی نوشت ها:

 41نساء:  -6

 848بقره: -8
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 ویژه ی پاسخ نامه ی اول آیت اهلل سبحانی به مجله نورالصادق

 

 تهران –محمدرضا حییمی  استاد

 مشهد مقدس –سید جعفر موسوی اصفهانی 

 شیراز –سید محسن طیب نیا 

**** 

 

 :چکیده 

 عنصری معاد و وجود وحدت در تضادهایی مانند فلسفه، و مقدس شرع بین تضادهای از ای گوشه به مقاله این در

 اهلل )رحمة حلّی ی عالمه از مطلبی بیان اب آنگاه شده اشاره ... و شخصی وحدت و اطالقی وحدت عالم، قدم و

 .كند می ثابت  فالسفه با را ایشان مخالفت علیه(

  

  

 عالمه حلی و فلسفه    

 »استاد محمد رضا حییمی« 

 

 :اشاره

 انتخاب 60شماره (نظرها)ز و الهی  الهیات گرانسنگ كتاب از كه است حییمی محمدرضا استاد اثر حاضر متن 

 ایشان كه (السالم علیه)نورالصادق ی مجله به سبحانی اهلل  آیت ی هنام 4 بند به است جوابی واقع در و شده

 كتاب  عالمه مرحوم و اند بوده اسالمی حیمت افینانپی ... و  عالمه ...مانند شیعه از بزرگانی -4)) :اند فرموده

 و پایه بی و سترا هاآن معارف مجموع ام كه است شناسی حق این آیا است  نگاشته مورد این در متعددی های

 [.اند واندهخ كشک را همه خراسانی وحید العظمی اهلل  آیت اینیه ]كما بخوانیم(( كشک بزرگان از بعضی تعبیر به

 تاشیاال و عرفان و  فلسفه هولناک های گرداب از نجات برای كه هایی غریق ی همه به است جوابی اثر این نیز و

 آشنا فهفلس به نسبت عالمه نظر با را عزیز ی خواننده اثر، این ی مطالعه یش.حش بیل یتشبثون هاآن بر ی وارده

 فلسفه یادبن عالمه مرحوم استاد، تعبیر به بلیه نیست موافق  فلسفه با تنها  نه  عالمه كه كند می روشن و  نموده

 .است داده باد بر را

 

*** 
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 اهلِ عالمِ چنین شأن (9.)کنند معرّفی التقاطی و یونانی ی فلسفه طرفدار را حلّی  علّامه ند،ا خواسته ها نوشته برخی در

 ازجمله بسیار، فنون در و  بوده جامع بس شخصیّتی  علّامه که این .است نسبتی چنین از اعلی و اجل بسیار بسیار بیتی،

 به میل عدم دلیل است، نوشته رد یونان ی فلسفه بر و داشته، تألیفات منطق، و اشراق و مشّاء ی فلسفه

 .است  فلسفه  جانب

 مطالعه، بی کسانی .است  داده باد بر را فلسفه  بنیاد ،«تجرید شرح» در و بوده، فیلسوف( )فقهای اکابر از بزرگ مرد این

 .نویسند می و گویند می چیزهایی مغالطه، باب از یا

 همه  (8) ((یَنقَطِع ال مُؤبَّدَ الیافرِ عذابَ أنَّ علی كافَّةً المُسلمونَ أَجمَعَ)) گوید می صراحت به  که است کسی حلّی علّامه 

 صریح، سخن این شد؛ نخواهد قطع و است همیشگی کافر، شخص عذاب که دارند، اجماع مطلب این بر مسلمانان ی

 !المتألّهین؟ صدر مشهور نظر و الدین  محیی نظر با است جمع قابل  چگونه

 

 مدخولهُ، وجودِهِ أدلّهُ و)) کند می اعالم مردود و مخدوش را یونانی( یعشره )عقول ی ادلّه الدّین نصیر خواجه نیز 

 چیز دو چیز یک از گویند، می اینکه مانند است، باطل عقول اثبات های دلیل (6) أمران(( عنهُ یَصدُرُ ال الواحدُ كقولِهم:

 آید؛ نمی پدید

  

 :فرماید می «شرح» در حلّی علّامه

 ...((وافعالُه آثارُهُ تَتَعَدَّدُ المختارَ فإنّ فَال، مختاراً كان إذا أَمّا مُوجَباً، المؤَثِّرُ كانَ لو یَلزَمُ إنّما)) 

  

 )و دباش مجبور و بسته دست فاعل، که است درست هنگامی آید(، نمی پدید چیز دو چیز یک )از که یونانی نظر این

 ست،نی درست او ی درباره نظر آن هرگز بود، (مطلق قادر و) مختار فاعل فاعل، اگر لیکن ،(باشد  داشته ودمحد قدرتی

 .داشت تواند می و دارد متعدد افعالی و آثار مختار، فاعل زیرا

 

  

  نظر 

 محک و است. همین کافر با مسلمان میان فرق زیرا است؛ کافر بالخالف، باشد، عالم قدم به معتقد کس هر   -9

  (4) است. دیگر کفّار حکم باجماع، آخرت، در شخصی چنین
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 [:وجود  وحدت]  -8

 واحداً. شیئاً نالشّیئی صیرورهُ الیُعقَلُ فإنّه االتّحاد، ببطالنِ قاضیهُ الضّرورهُ بغیرِه. یَتَّحِدُ ال تعالی أنّه الخامس: المبحثُ)) 

 ال:ق بعضَهم أنَّ حتّی العارفین، أبدانِ مَعَ یَتَّحِدُ تعالی بأنَّه فَحیمُوا ر،المجهو مِن الصُّوفیّهِ مِن جماعهُ ذلک فی خالفَ و

 أهلِ باتّباعِ فَضَّلَنا الَّذی هللِ الحمدُ و واإللحاد. الیفرِ عینُ هذا و (4تعالی.) اهلل هو موجودٍ كلُّ و الوجود، نفسُ تعالی إنّه

 (1) الباطله((. األهواءِ دونَ البیت،

  

 :پنجم مبحث

 نیست ورتصّ  قابل زیرا است، بدیهی دیگری با خداوند شدنِ یکی بودن باطل شود. نمی یکی خود غیر با متعال خداوند 

 خدای هک اند داده نظر کرده، مخالفت باال (عقلیِ) مطلب با سنّی  صوفیان از جماعتی  البته .شود چیز یک چیز، دو که

 موجودی هر و است، وجود خودِ متعال،  خدای اند: گفته ایشان از عضیب حتّی ود،ش می یکی عارفان بدن با متعال

 .است الحاد و کفر عین این و .خداست

 و یدتوح قبول و) (السالم علیهم)طاهرین ی ائمه از پیروی  واسطه به که کنیم، می شکر و گذاریم می سپاس را خدا و 

 .نگراییدیم باطل و آلود سهو افکار هب که بخشید، برتری را ما ،(قرآنی و حیانی

  

 (7علَیه(() الملّیُّون أطبَقَ و الجِسمانیّ المعادِ نفیِ إلی األوائلُ فَذَهَبَ هُنا، الناسُ ))أختَلَف ـ6

 .دارند اجماع آن قبول و صحت بر آسمانی ادیان اهل لیکن شدند، جسمانی معاد منکر باستان فیلسوفان ـ

  

 (8.)باشند می فالسفه مسئله این مخالف و ستا بدنی معاد اثبات در ... بحث ـ4

  

 ...قادراً كونهِ عن الواجبِ خروجُ لَزِمَ صَحّا، إن هُما و تعالی، اهللِ حقِّ فی آتیانِ الدّلیلینِ هذین أنّ هذا مِن ظَهَرَ فقَد))  ـ 4

 (8المسأله(() هذه هو ،الفلسفة و سالمِاإل بینَ الفارقُ إذِ الصّریح؛ الیافرُ هو هذا و ... موجَباً ییون و

  

 رد و .گشت خواهد شامل نیز را متعال خدای ،[است  شده  گفته پیش در که ]نادرست دلیل دو این که گشت روشن

 ریحاًص این و ...باشد مجبور فاعل بلکه نباشد، (مختار و) قادر فاعل خداوند، که آید می الزم باشند، درست که  صورتی

 اش نتیجه هک خداوند،  بودن مجبور یا بودن مختار یعنی) است  مسئله همین در فلسفه، و الماس بین فرق زیرا .است کفر

 (.است متعال  ذات از اختیار سلب
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 عنوان هب را (فلسفه) مطالب از برخی حلّی،  علّامه که است روشن خوب ؛...((والفلسفه االسالمِ بینَ الفارقُ إذ)) تعبیر از

 ((.الصّریح الیفرُ هو هذا)) :قبلی تعبیر ی قرینه به است،  داده قرار اسالم مقابل ،(کفر)

 

 ـ را طالبم آن که نیست، این دانی فلسفه  ی الزمه پس است. بزرگ نویسان منطق و دانان فلسفه از یکی خود اینکه با

 که البی.)مط نپذیریم را )تفکیک( ذاریمرزگ و کنیم خلط وحیانی ی عالیه حقایق با ـ است نادرست  و درست شامل که

 (.دارند  فاصله کفر  تا توحید از حِلّی، علّامه امثال نظر از

 و لسفیف مسائل ذات گوییم، می ما که است این .است الهی  فلسفه و دین اصلی ی مسئله توحید( ی )مسئله چنین، هم

 (99ندارد.) استدالل هب نیاز نظر این و (97) .است تفکیک مقتضی وحیانی، مبانی ذات جنب در عرفانی،

 به جدال) باب از ،(بجوییم استناد معتبر روایات و آیات به  بویژه) کنیم نقل بیدارگر  اقوال و بیاوریم، دلیل چه هر ما

  ...استشهاد و استدالل به نیاز  نه است، (احسن

  

  

 نظر حاصـل

   

 ـ است فیلسوف( )فقهای و تاریخ بزرگ عالمان و شاخص های چهره بزرگترین از یکی که حلّی، ی عالمه از آنچه از

 :گشت آشکار مهم مطالبی کردیم، نقل ـ اندک ای نمونه عنوان به

  

 شما در و ،است کافر نگرش، این به معتقد که، این و است، فالسفه فلسفی نظر که عالَم، قِدم با ایشان صریح مخالف ـ9

 .شود می محشور کافران

  

 لیهع)بیت اهل مکتب و مذهب خالف بر و است، باطله  آراء از و است. الحاد و کفر وجود(، وحدت به )اعتقاد که این ـ 6

 .است (السالم

  

 است روشن و .است اسالم دین ضروریّات از شود، می  فهمیده کریم قرآن آیات از عنصری جسمانی معاد که این ـ 8

 هن  است ]خاکی[ ترابی عنصری معاد جسمانی معاد از مراد که است روشن نیز د.دار حکمی چه دین ضروری منکر که

 (96.)شد مطرح بعد قرن سه و نبود، مطرح ،(مثالی) صوری جسمانی  معاد عالمه، زمان در و آن؛ جز
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 داده بر او لمیع اینقده و استداللی ای رده به است، نوشته  فلسفه مبانی نقد در که او، فلسفی کتابهای در تتبّع با و ـ 4

 عالم این ظرن از بشری، مفاهیم با الهی،  حقایق دوگانگی اثبات برای و یافت دست ـ بتفصیل ـ توان می فلسفی های

 بینش؟ این بیان به نیازی  چه علوم، این ی همه جامعِ

  

 إنّه)) یعنی ست،ا نخستین ی جمله ینفکّ ال ی الزمه ،ی((تعال اهلل هو موجودٍ كلُّ)) ی جمله حلّی، ی عالمه سخنان در ـ0

 ((.الوجود نفسُ تعالی

 تسنخیّ به شوند قائل که ناگزیرند است، وجود نفس خدا گویند، می که ـ عرفانی  چه و  فلسفی چه ـ هایی نِحلَه

 ی مرتبه چه (98)دارد، تحقّق مصادیق ی همه در تشکیکی حقیقت زیرا حقیقت؛ اصل جهت از ،(اطالقی عینیّت  بلکه)

 است، حدود به مراتب  تفاوت و است، وجود نیز ضعیف ی مرتبه است، وجود شدید، ی مرتبه ضعیف، راتبم چه و قوی

 ت؛اس واضح که چنان ـ (تشکیک) ی نظریّه در است، سافل ی مرتبه محقّق عالی، ی مرتبه عدم یعنی اعدامند، حدود و

 ((.له شأنَ ال العدم إذ التّحقّق، حیثُ من المراتبِ حقائقِ فی للحدودِ دخل ال و))

  

 ار وجود» )یعنی انداطالقی( )وحدت به قائل که وجود، ی مسئله در عرفا مسلک بین نیست فرقی امر این در و ـ 2

 نه دانند می موجود مجازی و مستعار وجود به را حق غیر و باشد، ـ جلّ و عزّ ـ حق وجود که دانند، می شخصی واحد

 هب قائل که وجود اصالت فیلسوفان مسلک و ،«(مظاهر در نه دانند می ظهورات در را تشکیک» و «حقیقی وجود به

 مرتبه و دّح تشکیک، مراتب فاصل گفتیم  که چنان زیرا دانند، می تشکیکی واحد را وجود یعنی اند، تشکیکی( )وحدت

 هک است این نه حد، بودن عدمی یمعنا) و .است عدمی  مریا چگونگی این و .عالی ی مرتبه  عدم یعنی است، سافل ی

 آن از عقل که است داخلی خصوصیّت یک بلکه ندارد، شأنی و است عدم عدم زیرا دارد،  مداخله وجود در حقیقی عدم

 إلی بالنّسبة صِوفٌ لعالیَا إنّ»:به یا العالی فی السّافلِ حدِّ ارتفاعُ» به یا«العالی فی لما السّافلِ فقدانُ» به کند می تعبیر

 .«(السّافل

  

 التّفاقا به ما سنخ از االختالف به ما یعنی است، اعتباری مظاهر، و مصادیق مراتب اختالف حقیقی، مُشَکَّک در آری، ـ8

 .است

  

 بطالن لیکن هست، )سنخیّت( محذورِ حال، هر در و کنند. می تعبیر وجود( معنوی )اشتراک به را سنخی وحدت ـ 8

 و فلسفه مطالب بر تسلط در که را اخیر قرن بزرگ علمای از یکی سخن جا این رد است. واضح شخصی( )وحدت

 :قزوینی  رفیعی ابوالحسن سیّد حاج اهلل،  آیة مرحوم یعنی آوریم، می است همه قبول مورد و بوده نمونه عرفان
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 واجب انکار به آن مرجع و داشته کلّی مغایرت انور شرع صریح با باشد، می  متصوّفه برخی مختار که شخصی وحدت

 صشخ تعالی حق حضرت که است تعبیر بدین وجود شخصی وحدت است. احدیّت شامخ مقام نفی و بالذّات الوجود

 توانمی مثل در و باشند؛ می الوجود واجب همان )خیاالت( همه امکانی کثرات و بوده، وجود در فرد به منحصر و واحد

 غیر یادر امواج بیننده، نظر به که آن، )امواج( به را موجود اشیاء ماهیّات و کثرات و کرد تشبیه )دریا( به را حق حضرت

 :شاعر قول به و دریاست،  همان حقیقت در ولی دریاست از

 (.دریاست حقیقت در و خوانند موجش) 

 

 دور به ار کمتح عقلی قواعد و مسائل بیشتر باید بدان، اعتقاد با که است این وجود شخصی  وحدت بر وارد اشکال  

 جودو در ممکن حاجت و ممکنات، معلولیّت و تعالی، حق علیّت مَثَل، در و کنیم. ساقط علمی اعتبار از را آنها و ریخته

 عالوه به و بگذاریم، کناری به باید وجود وحدت از قسم بدین اعتقاد با را بندگی و پرستی خدا اساس و واجب؛ به خود

 (94) بشویم. نیز اشیاء ذاتی تباین و رآثا و خواصّ و محسوسات منکر

 

 با دانند، می واقعی توحید را آن و زنند می دم معلولیّت( و )علیّت انکار از افتخار با که فاضالنی حال، 

 (90کنند؟) می چه تام، مهارت صاحب و متخصّص و فنّی و بزرگ مرد  این سخن جمله، از بزرگان،  برخی  تصریحات

   

 

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

 ا:ه نوشت پی

 

 نیردن، علمی كار و است، دقتی بی از همه اینها اند. نیرده توجه نیز است، نوشته فلسفه ردّ و نقص در علّامه كه كتابهایی به آقایان این -6

 ..كردن جزم ـ شد كه هرگونه ـ نویسی نقد به را عزم و

 464 ص ،«تجرید شرح» -8

 671 ،ص«تجرید شرح» -6

 ()قم خیّام مطبعه ،28 ص ، حلّی علّامه - «المُهَنّائیَّه المسائل أجوبةُ» -4

 و «.عینُها هو و األشیاءَ أظهَرَ مَن سبحانَ»فرماید: می (448 )ج،ص «فتوحات» كتاب در كه است، الدّین محی جناب نظر ـ جمله از ـ این -4

 هب و گذشته «اتحاد» از نظر این ...(( شیءٍ كُلِّ عَینَ بَل شیءٍ، كُلِّ فی الحقَّ یَرَی من العارفَ فإنّ ))... فرماید: می نیز «هارونی فصّ» در
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 ایشان سخن است. شمرده محض كفر را آن مقاالت((، ))مجموعه در نیز، قزوینی رفیع عالمه حدّ در كسی كه است؛ شده قائل «عینّیت»

 (.66) آمد،شماره خواهد

 .أموری حسن اهلل عین تعلیقات با ،47 ص ،«الصّدق كشف و الحقّ نهج» -1

 معاد مبحث ،«المراد كشف» -7

 72 ص حلّی، عالمه ،8«المسترشدین نهج» -2

 684 ص ،...« الحق نهج» -8

 پیامبران تعلیمات میان آمیختن هم در با و خلط با كه شناسیم می را كسی كمتر )... گوید: می خود تفییک ناقدان و دانان فلسفه از ییی -66و60

 یچه انیار مورد بشری، های دانش و الهی وحی میان كردن جدا معنی به تفییک ترتیب، این به باشد. داشته موافق و دمساع نظر بشری علوم و

 المغ دكتر -اسالم( جهان در فلسفی فیر )ماجرای ?است(. گرفته قرار توجّه مورد نیز اسالم اولیّه قرون از و نبوده، اسالمی اندیشمندان از یک

 (.6678) تهران نو، طرح انتشارات ، 468 ص ، 6 ج ،دینانی ابراهیمی حسین

 خلط ردارب خطا بشری علوم با انبیایی، الهی علوم كه گوید، می را سخن همین جز ـ اصل در ـ تفییک میتب آیا كه كنیم، می اشاره فقط اینجا در

 لطی.خ چه و است، شده خلط كه دهد می نشان اربعه(، سفار)ا كتاب و مییه( )فتوحات كتاب به گذرا ی مراجعه یک است؟ نشده آیا اكنون و نشود.

 العیاذ ـ را سامری گوساله است؟ هنجار و عقل از خارج خلط همین جز دانستن جوهری( )حركت همان را، ....(( جامدةً تَحسَبُها الجِبالَ ))وَتَرَی آیا

 ....!مثال لفِأ وإلی هاست؟ تضییع و خلطها همین جزء دانستن، خدا عین ـ تعالی باهلل

 شدند، درستی معاد دارای اسالم، آمدن و قرآن نزول از بعد قرن 60 مسلمین گفت ـ مالصدرا جناب مشرب به معتقدین نظر بنابر ـ توان می -68

 .ـ تعالی باهلل العیاذ ـ بود باد بر معادها همه ایشان از قبل تا

 .اند نامیده زنی سنخی( )وحدت را تشیییی( )وحدت كه جاست همین از و -66

 48 ص مقدمه، فلسفی(، مقاالت و رسائل مجموعه) -64

 :ایشان تعبیر این از نیز -64

 نیست، قلیع استدالل قابل عرفانی مطالب كه شود، می استفاده صراحت به و خوبی به ریخته...(، دور به را حیمت عقلی قواعد و مسائل بیشتر باید)

 با لفتمخا نه است، عقل از پیروی عین مطالب، گونه این با مخالفت نیز مطلوب. بر مصادره و است غالطهم مطالب، سنخ این بر عقلی استدالل و

 .عقل
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 :اشاره

 مرجع پسری ی نوه موسوی جعفر سید حاج والمسلمین االسالم حجت حضرت محترم فاضل اثر حاضر ی مقاله 

 سبحانی  اهلل آیت ی نامه 7 بند جواب در كه باشد می اصفهانی  ابوالحسن سید العظمی اهلل آیت شیعه اعالی و فقید

 باحثم طرح برای ضرورتی كه اند فرموده یسبحان اهلل آیت .اند فرموده مرقوم (السالم علیه)نورالصادق ی مجله به

 .است وهابیت با ی مبارزه دارد ضرورت و است مهم آنچه شود،نمی دیده عرفان و فلسفه نقد

 

 عرفان و فلسفه نقد مباحث طرح ضرورت

 «اصفهانی موسوی جعفر سید»

    

 :چکیده

 تضاد اجماالً و است  شده پرداخته فالسفه كتب از موهوماتی بیان به و اشاره فلسفه نقد ضرورت به مقاله این در 

 ار ها آفت این از دین حفظ آنگاه و شده یادآوری دارد وجود فلسفه و شرع میان معاد و مبدأ بحث در كه هایی

 جناب خالصه طور به .است شده شمرده معصومین و شرع و دین از دوری فالسفه، از پیروی و  دانسته ضروری

 :فرمودند سبحانی اهلل آیت جواب در موسوی استاد

 اولویت و مسلم طور به است ضروری مشغولند آن به مجتهدین و فقها كه دین فروع در شرع احیام بیان اگر

 .است تر ضروری اسالمی ی حقه عقاید اصول تبیین
  

 عرفان و فلسفه نقد مباحث طرح ضرورت

  

 :که شود طرح سؤال این است ممکن بعضی برای که جا آن از 

 ما مقاالت و مجله این اصلی  موضوع که دارد؟ وجود عرفان و فلسفه نقد مباحث برای ضرورتی چه حاضر زمان در 

 فضل اهل واریمامید .باشیم داشته ضرورت این تبیین و سؤال این پاسخ یرامونپ خالصه مطالبی که شدیم آن بر .باشد می

 .نگذارند نصیب بی خود ارشاد از را  نویسنده و مطالعه را گفتار این انصاف و دقت با محترم

 

 :است این منصف علم اهل از بسیاری و ما مستدل و جازم اعتقاد

 از ذشتهگ که نیست بیش موهوماتی  شده ذکر معاد و مبدأ پیرامون انعرف و فلسفه در که عقیدتی کلی مبانی و اصول

 روایات و قرآن ـ اسالم  مقدسه  شریعت در که حیانی و معارف با قطعی تضاد سلیم عقل و وجدان با مخالفتش

 .دارد شده ذکر  آسمانی ادیان سایر بلکه ـ (السالم علیه)معصومین  معتبره
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 ولط در شیعه القدر جلیل محدثین و فقهاء ی عمده نزد مسلّمات از دانند می منصف ضلف اهل که همانطور  موضوع این 

 شودمی و شده درج مربوطه مکتوبات سایر و (9)مجله این در که مقاالتی از بسیاری .هست و بوده تاریخ

 .است حقیقت  همین  گویای

 خوبی به خود باشند  داشته انصاف و دقت کمی اگر هستند موضوع  این در تردید دچار احیاناً که فضل اهل خوانندگان

 و آیات اب ـ عربی ابن فصوص و مالصدرا اسفار خصوصاً ـ عرفانی و فلسفی مباحث و مطالب  تطبیق با توانند می

 .برسند حقیقت این به سلیم وجدان  و عقل و معتبره  روایات
 

 :جمله از جهاتی به را آن اظهار جرأت اما اند دهرسی حقیقت این به فضل و علم اهل از بسیاری ما اعتقاد به

 و تأویل و صحت به حمل و مرعوبیت و بینی کم خود نیز و نبوغ و بزرگی به معروفین  عقیده و گفتار با آن مخالفت

 .ندارند عرفا، و فالسفه البطالن واضح گفتار مورد در مورد بی توجیه
 

 راچ دانیم می بشر سلیم وجدان و عقل و السالم( هدی)علیهم ائمه و انبیاء و داخ راه واقعی راهزنان را عرفا و فالسفه ما

 .ایم نموده وجدان  خوبی به را  راه دو این میان قطعی تضاد که
 

 هیچ از  خورده ... و شهود و كشف و عقل نام به عرفان و فلسفه طریق از بشریت و دین كه ای صدمه و ضربه بسا چه

 .باشد  نخورده دیگری جای
 

 عنوان به ما اینجا در ذکرشده خوبی به خود جای در بحمداهلل مطالب تفصیل و است اختصار بر گفتار بنای که آنجا از

 سخنان عمناب و تحقیق و تفصیل و  کرده اشاره وار فهرست صورت به عرفان و فلسفه انحراف موارد از مورد چند به نمونه

 .دهیم می ارجاع شده ذکر مربوط منابع سایر و مجله ینا مقاالت در که خود محل به را آنها

 

 مسلی عقل نه را معنا این درحالیکه است وجود حقیقت همان عرفان و فلسفه اهل نزد در تعالی خدای حقیقت -9

 .است  شده ذکر مطلبی چنین مقدس درشرع نه و کند می تأیید

 

 :گویند می  فلسفه اهل  -6

 قرآن در مسلّم حالیکه در .نیست خداوند علم جز چیزی اراده و  بوده  الهی تذا صفات از تعالی خدای ی اراده

 .ندارد  الهی علم به ربطی و خداست فعلی صفات از خدا اراده که است آن روایات و
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 :گویند می عرفان و فلسفه اهل  -8

 و تجلّی مخلوقات و نیست دیگری چیز است وجود عین و حقیقت همان که تعالی خدای از غیر هستی درعالم  

 خوبی به را مخلوق و خالق جدایی و دوئیت شرع و وجدان حالیکه در هستند خداوند ذات ظهورات و اطوار

 .کند می بیان و فهمد می یکدیگر از

  

 از حالیکه در دانسته معلول و تامه علّت رابطه همچون را مخلوق و خدا ذات بین رابطه فلسفه اهل  -4

 و یتمش ی واسطه به خداوند بلکه نیست بذاته تعالی خدای خالقیت :شود می  ادهاستف مقدس  شرع  صریح

 .است  آفریده را مخلوقات خود ی اراده

  

 :گویند می فالسفه  -0

 را مخلوق زمانی حدوث مقدس شرع صریح  حالیکه در است ازلی و زمانی قدیم تعالی خدای همانند مخلوقات  

 .کند می بیان

  

 نخیتس باید )مخلوق( معلول و )خالق( علت میان زیرا باشند می مخلوق و خالق میان سنخیّت به قائل فالسفه  -2

 چون مایدفر می بیان را مخلوق و خالق میان قطعی سنخیت عدم تکرار و تأکید با  شرع صریح حالیکه در باشد

 .ندارد وجود گویند می  فالسفه که معنا آن به علیّت

  
 خیالی و ذهنی بافندگی و موهومات با و هستند مخلوق وحدت به قائل الواحد ی عدهقا  واسطه به فالسفه  -8

 و واعان ارباب و عشره عقول به اینکه مثل نمایند می توجیه ـ کنیم می درک بالوجدان که ـ را مخلوقات کثرت

 و جدانیو مسلمات از مخلوقات کثرت حالیکه در اند. شده قائل دـنیستن بیش تخیالتی که ـ افالطونیه مُثل

 .است شرعی و عقالئی

  
 سلیم عقل حالیکه در کنند می مفصل بحث الهی وصفات ذات پیرامون محابا بی و تمام جسارت با فلسفه اهل  -8

 .نماید می مؤکد نهی الهی وصفات ذات در تفکر از قویم شرع و
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 :گویند می فالسفه  -1

  

 معنی به عدم مقابل در هستی معنی به وجود وجداناً  حالیکه در است ضعف و شدت مراتب دارای نور مانند وجود 

 نیست کار در وسطی حد نیست یا و هست یا ـ مخلوق یا خالق ـ شیء هر که چرا ندارد بیشتر  معنی و مرتبه یک نیستی

 رد سخن باشد وممعل  البته ندارد. مراتب بالوجدان اوست مقابل رد که وجود ندارد مراتب عدم که همانطور نتیجه در

 .دارد را وجود  وصف که آنچه موجود نه است وجود  معنی اصل با ارتباط

  

 محل  در که تفصیلی به ـ هستند ماهیت بودن اعتباری و وجود اصالت به قائل او مانند بسیاری و  مالصدرا  -97

 و باطل عقاید از یاریبس اساسی بنای زیر و نیست صحیح بالوجدان سخن این هحالیک در ـ است گردیده ذکر خود

 .است توهم همین عرفا و  فالسفه خطرناک

  

 .است باطل عقالً و وجداناً امر این حالیکه در معقولند و عاقل و عقل اتحاد به قائل  فالسفه  -99

  

 :تذکر

 مطالبی یعضب رؤوس به وار فهرست و اجمالی اشاره غرض بلکه نیست مطالب برتفصیل ما بناء گفتیم قبالً که طور همان 

 .شود می  شمرده عرفان و فلسفه انحرافات از که است

  

 :همچون موضوعات از بسیاری پیرامون عرفا و فالسفه -96

 واضح عقلی دلیل و نیست ذهنی ی بافته و تخیالت جز نوعاً که اند گفته متضادی و موهوم سخنان و... روح علم، عقل، 

 متعالیه و اسالمی هم آن حکمت و عقل نام به را واهی ادعاهای علم بدون و نکرده اقامه خویش مدعای بر مسلمی و

 قالًع آن خالف موارد از بسیاری در بلکه مقدس شرع نه و کند می تأیید را آنها قاطع و سلیم عقل نه که اند کرده طرح

 .است ثابت شرعاً و

  

 که اند تهباف هم به سخنانی واضح یعقل دلیل بدون دیگر مباحث از بسیاری همچون معاد بحث پیرامون فالسفه -98

 از که ـ جسمانی معاد انکار جمله از است مقدس شرع مخالف بلکه مقدس شرع نه و است سلیم عقل تأیید مورد نه

 .هستند جسمانی معاد اثبات مدعی ظاهراً چند هر ـ شود می استفاده خوبی به شرع
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 نقد و ثمباح اینگونه طرح ضرورت خوبی به ها ناگفتنی و ها تهناگف از بود مختصری نمونه  گفتیم چه آن حال هر به

 پیدا رواج ما دانشگاهی و حوزوی علمی جامعه در شدت به متأسفانه که خرافات و موهومات این منصفانه و مستدل

 .شود می روشن می،اسال عرفان و  فلسفه نام به هم آن کرده

 یرغ مطالب و خرافات از علمی جامعه اساسی عقاید زدایی آفت و حفظ موجب که مطالبی از مهمتر بحثی و سخنی چه

 مطالب مثل ـ عقیدتی خرافات از بشر نجات انبیاء بعثت از اساسی هدف آیا دارد؟ وجود شود، می مشروع و معقول

 است؟ نبوده گردید، ذکر آن از هایی نمونه که وعرفانی فلسفی

 

 یینتب اولویّت و مسلم طور به است ضروری مشغولند آن به مجتهدین و ءفقها که دین فروع در شرع احکام بیان اگر

 و نزاع و تنش از دور و ادب و اخالق و صدر سعه با باید  مهم این البته است. تر ضروری اسالمی حقه عقاید اصول

 عایتر چنانکه .هست انتظار همین نیز مقابل طرف از و است امر همین به نیز ما زامالت که چنان بگیرد صورت تشنج

 .است علمی مرعوبیّت و تقلید و تعصب از دوری و انصاف

 

 یّتمرعوب ـ ودانشگاه  حوزه از ـ وفضل علم اهل میان در که کنیم می زندگی ای جامعه و جوّ در که متأسفیم بسیار ما 

 امور اب تخصّصی و میعل مباحث خلط و علمی انصاف عدم نیز و نظری مباحث در باختگی خود و بزرگان از تقلید و

 .شود می مشاهده وفور  به ... و جناحی و حزبی سیاسی

 

 ندهرچ ـ دیگران باطل کلمات نقد در علمی اخالق با توأم و  منصفانه شهامت و جرأت و شده عوض فضا این امیدواریم

 تا شودن خلط و... زبیح و سیاسی مباحث با نظری و علمی مباحث نیز و بگیرد. صورت ـ دنبوغن و بزرگی به معروف

 اقعیو عقالنی و وحیانی معارف با و کرده تبیین و بررسی را حقائق بتوانند علم اهل آزاد و وسالم آرام جوی و فضا در

 لیپیامبر)ص بیت اهل ی شیعه را خود که کسانی به خطاب را خود کالم اینجا در باشند. آن مروج و آشنا ـ خیالی نه ـ

 :بخشیم می زینت السالم( معصومین)علیهم از حدیث چند با دانندمی م(سل و آله و علیه اهلل

  

 (8.)است باطل نباشد ما از كه آنچه تمام (:السالم علیه)باقر  امام

  

 (6) رود. می ما غیر سراغ ولی شناسد می را ما كند می تصور كه كسی گوید می دروغ السالم(: صادق)علیه امام
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 كنند می گمراه را او مردم همان بگیرد معصوم( غیر و )عادی مردم زبان از را دینش كه كسی م(:السال علی)علیه امام

 ها وهك كه( طوری به است )محیم بگیرد سلم( و وآله علیه اهلل پیامبر)صل سنت و خدا كتاب از را دینش كه كسی و

 (4.)است قدم ثابت او شوند  كنده جا از اگر

  

 هب افرادی بسا چه باشند مغضوب و مطرود عرفان و فلسفه اهل تمام که نیست طور آن اوالً کنیم می عرض خاتمه در

 .باشند معذور و باشند  شده گرفتار ضاللت دام به غفلت و قصور ی واسطه

 

 و مذهب هر مورد در و مطالب ی همه نه آنهاست مطالب اساس و عمده عرفان، و فلسفه انحراف از ما مقصود ثانیاً

 .()نوعاً باشد باطل تماماً شخصی و مکتبی افکار و عقاید شود نمی است چنین مطلب باطلی مکتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 پی نوشت ها:

 

 نورالصادق تخصصی ی مجله -9

 987 ی صفحه 68جلد وسایل -6

 961صفحه 68 جلد وسایل -8

 986 صفحه 68جلد وسایل  -4
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 ه:چکید

 در كه باشد می نیا طیب محسن سید آقای والمسلمین االسالم حجت حضرت گرامی فاضل اثر حاضر ی مقاله

 استاد اند. فرستاده مجله این برای شیراز از و نوشته السالم( نورالصادق)علیه ی مجله به سبحانی اهلل آیت جواب

 مطالبی گاهآن كرده گالیه اند نشنیده میعل جواب و نموده سؤالی سبحانی اهلل آیت از كه این بابت از ابتدا نیا طیب

  .است پرداخته آن پاسخ به و كرده مطرح نورالصادق ی مجله به سبحانی اهلل آیت ی نامه از را

 

 

 سبحانی جعفر اهلل آیت حضرت ارجمند استاد با دلی درد

 «نیا طیب محسن سید»

  

 

 تعالی بسمه

 را شما متعال خداوند و شود افزوده عالی جناب توفیقات بر اهلل شاء ان کنم. می عرض سالم عزیزم استاد خدمت 

 و نمودم عهمطال بودید نوشته السالم( الصادق)علیه نور فصلنامه به که را شما منتقدانه ی نامه پیش چندی بدارد. سالمت

 که دیدم مناسب را فرصت لذا گشت. تداعی ذهنم در گذرد می آن از سال یک از بیش که دلی درد نامه آن خواندن با

 .کنم مطرح شریفتان محضر به را آن السالم( )علیه الصادق نور فصلنامه طریق از

 فرصتی در و شدم شرفیاب قم به علیها( اهلل )سالم معصومه حضرت زیارت برای داد دست توفیقی گذشته سال زمستان 

 :پرسیدم شما از رسیدم. شما خدمت اعظم مسجد در عصر نماز از بعد

  

 دانید؟ می اسالمی عقاید با تطبیق قابل را آن میزان چه به و چیست؟ وجود وحدت ی درباره شما نظر 

  

 :فرمودید من به تند کمی لحنی با بالفاصله شما 

 

 !نمود  تخطئه ای عقیده چنین خاطر به را بزرگان از برخی شود نمی باطنی، و دارد ظاهری وجود وحدت

 

 میک با خوردم. فرو دهان در را سؤالها ی بقیّه و کنم صحبتی نتوانستم دیگر که آمد تند منظر در کالمتان چنان آن

 می هگل ایشان از و سمنوی می ای نامه رسیدم منزل به  هرگاه گفتم: می خود با راه در و گشتم باز شیراز به دلخوری

 مدتی تا الح هر به بگوید. را آن ندانسته صالح و دانی نمی تو که داند می چیزی استاد شاید گفتم: خود به بعد اما کنم.

 .بودم دلخور
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 طالعهم فصلنامه این در را شما ی نامه و داد من به مطالعه جهت را الصادقنور ی فصلنامه دوستان از یکی پیش روز چند

 ردمو کشیده چالش و نقد به را عرفان و  فلسفه که را الصادق نور ی فصلنامه  مقاالت جنابعالی نامه این در نمودم.

 پرسمب بزرگوار استاد شما از را خود سؤال مجدداً مجله همین طریق از گرفتم تصمیم لذا .اید داده قرار متعددی انتقادهای

  :که این آن و کنم مطرح مذکور ی نامه از بند چند به را خود نقدهای ضمن در و

 یارآش برایم حقیقت تا دهید شرح حقیر این برای را ذیل سخنان طنبا لطفاً دارد، اگر دارد؟ باطنی وجود وحدت آیا

 .گردد

  

  :گوید می عربی ابن

 ودناوج حیث من الیه مفتقر نحن و وجوده فوجدنا الوصف، ذلک نحن كنّا إالّ بوصف صفناه و فما)) 

  ،ه((لنفس ظهوره حیث من الینا هومفتقر و

 ایم کرده خودمان از کنیم، او از وصفی هر و ایم گفته خودمان از حقیقت در بگوییم او از هرچه ما

 ش،خوی نفس بر شدن ظاهر برای و اوییم نیازمند ما شدن، هست برای اوست. هستی ما، هستی زیرا

 .ماست نیازمند او

  

  :گوید می و

  ،((أعینها و انفسها فی الممینات علیه هی ما احوال بصور الحقّ، وجود االّ وجود ولیس))

 ذوات و اعیان اقتضای به یعنی احوال صور به که اوست هم و نیست وجودی متعال حق جودو جز

 شؤون و تعیّنات و ظهورات مخلوقات و ممکنات تمام پس یابد، می تعیّن و ظهور آنها در ممکنات،

 (9) اوست. ذات

  

  د:گوی می و

 كلّ بحدّ محدود فهو حدودها فاختل ان و محدودة األشیاء و االشیاء عین إنّه الصحیح واألخبار))

 لم ولو المبدعات و المخلوقات مسمی فی الساری فهو للحق حدّ هو و االّ شیءٍ یحّد فما محدود

 ،((بذاته حفیظ شیء كلّ علی فهو الوجود عین فهو الوجود صحّ ما كذلک األمر یین

 با او پس مختلف، حدود با است محدود اشیاء و است اشیاء عین تعالی حق صحیح!! اخبار مطابق 

 هر  حدّ بنابراین است. محدودی هر عین او که چرا است متعیّن یعنی محدود، محدودی، هر حدّ

 جمیع حقایق و رصُو در را او پس متجلّی، محدود آن صورت به او و است حق تعیّن حدّ محدودی،
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 موجودی هرگز یافت نمی ظهور و  سریان  موجودات در حق اگر و است ظاهر و ساری  موجودات

 وجود عین که است تعالی حق بنابراین اوست، ی ناحیه از موجودی هر وجود که یافت نمی وجود

 (6.)است انعدام از أشیاء حافظ و اشیاء بر محیط خود ذات به و است محض

 

 محتاج هم هب دو هر که  شده شناخته هم عین خلق و خدا شده،  گفته موجود و وجود وحدت به توجه با که عقاید این

 نموده ظهور و بروز اشیاء صورت به که خداست این یعنی باشد می خداوند ذات همان اشیاء ذات دیدگاه این در .اند

 را یدیگر سخن کالم ظاهر شرح و تفسیر از غیر نانسخ این شرح در عربی ابن آثار بزرگ شارحان که جا آن از .است

 .کنید بیان را آن لطفاً دانید می فاسد عقاید گونه این رایب  موجه باطنی شما اگر اند نداده ارائه

  
 

 :گوید می وی سخنان شرح در است عربی ابن آثار شارحان بزرگترین از ییی كه قیصری

  

 (،6) كوان(( األ منازل فی تنزّالته بحسب بالمحدثات المسمّی هو))

 :یعنی

 ترتیب جهت به شود می  نامیده آمدها پیش و حوادث نام به که است( خداوند ذات و )هویت اوست

 .مخلوقات و موجودات  جایگاه در گرفتنش قرار و خدایی مقام از آمدنش پایین و نزول

  
 

 :نویسد می عربی ابن سخنان شرح در كتاب همان در باز

  

 شهدنا، اذا و قاالطال و بالتعیّن االّ بینهما مغایرة ال ذاته عین ذواتنا ألن نفوسنا، شهدنا  شهدناه فاذا))

 (4) ((صورتنا فی ظهرت و تعیّنت التی ذاته ای نفسه، شهد الحق، ای

 و اوست ذات عین ما ذات زیرا بینیم، می را خود حقیقت در کنیم، می مشاهده را خدا که وقتی

 رد دید را ما خداوند که وقتی اطالق، و محدودیت و تعیّن نظر از مگر نیست او و ما بین تفاوتی

 .است  آمده در ما صورت به پذیری شخصیّت و تعیّن با که اوست ذات چون است دیده را خود تحقیق
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 :نویسد می نیز و

  

  ،(4) كلّه(( العالم بصورة ظهرت كما العیسویه بالصورة ظهرت و تعیّنت التّی هی الحق هویة إنّ))

 است  هشد ظاهر و یافته عیّنت السالم( عیسی)علیه صورت به که است خداوند خود شخصیّت و هویت

 .است  آمده در عالم تمام صورت به که چنان هم

  

 :نویسد می عربی ابن سخنان شرح در و

  

 هی ألنهّا اإللهیّة الذات یلزم ممّا غیرها و وارادتاً نطقاً و علماً حیواناً، او كان جماداً شیء لیل ان))

 ،(1) ((الحیوان و الحمار  بصورة الظاهرة

 صفات آن که باشد آن مانند صفاتی و اراده و نطق و علم حیاة، حیوان، چه جماد، چه چیز هر برای 

 .است شده ظاهر حیوان و االغ صورت به که است خداوند پس است، الهی ذات ازخصائص

  

 !دهید شرح دارد  موجه باطنی اگر دارد فاسد عقاید در ظهور كه سخنان این لطفاً

 علت که  کند می مطرح هارونیّه فصّ الحکم فصوص کتاب در موجود و وجود وحدت ی دهعقی به توجه با عربی ابن

 چرا هک بود این ـ شدند پرست  گوساله آنان اکثر دید و آمد خود قوم سمت به که زمانی ـ برادرش به موسی برخورد

 :گوید می سپس و بپرستند را  گوساله مردم بود  نگذاشته

 عین را او بلکه بیند می چیزی هر در را حق عارف یعنی ء((شی كل عین یراه بل شیء كل فی لحقیرا من العارف فان))

 .بیند می چیزی هر

 )غرض نویسد: می عربی ابن سخن تأیید در است عربی ابن آثار شارحان و طرفداران از که آملی زاده حسن جناب

 سانیک برای است باطن و والیت اسرار بیان لشرسائ و زبر دیگر و فتوحات و فصوص در مسائل  گونه این در شیخ

 (8) (.سرّند اهل  که

 

 .دهید شرح را آن دانید می شما را پرستی بت و پرستی  گوساله اسرار اگر لطفاً

  

 :گوید می پرستی بت مقام عظمت در شبستری محمود شیخ

 است پرستی بت رد دین که کردی یقین            چیست بت که بدانستی گر  مسلمان  مسلمان
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 :گوید می الهیجی سخنان تفسیر در راز گلشن شارح مشهورترین الهیجی محمد شیخ و 

  

 .است پرستی خدا همان پرستیبت پس است شده ظاهر بت صورت به خداوند چون

 (8) جان مطلوب تو روی بت از هست           جان مطلوب تویی را پرستان بت

  

 :گوید می «القدسیّه النفحات» نام به خود كتاب در یبیطارصوف الدین بهاء محمد

 کنیسه فی راهب االّ اهلل ما و             الهنا االّ الخنزیر و الکلب  ما و ما و

  

 .است صومعه در که راهبی مگر نیست خدا و ما، خدای مگر نیستند خوک و سگ یعنی:

 

 فسیرت بهترین کتاب این آملی ی زاده حسن جناب قول به هک ـ «السعادة بیان» تفسیر در گنابادی محمد سلطان ملّا

 :گوید می تر وقیحانه عربی ابن سخنان به توجه با ـ است عرفانی

 نج یا بپرستد را شیطان اختیار روی از که زمانی انسان است، خداوند ذات تجلّی مظهر عالم چون(

 لمث پرستد،می را زن یا مرد تناسلی آلت حتی یا مالئکه و ستاره و  ماه مثل دیگری موجود هر و

 )1) (.داند نمی خود و کرده پرستش را خدا حقیقت در هند، مردم از برخی

 

 المج کاملترین زن که دارد ادّعا وجود وحدت ی عقیده به توجه با الحکم فصوص کتاب از محمدیه فصّ در عربی ابن

 مفعول، واقع در شود می غرق او وجود در لذت شدت از و کند می مباشرت زن با مرد که آنگاه و خداست ظهور برای

 ربیع ابن سخن تأیید با آملی زاده حسن جناب ببرد! لذت او از تنها مرد دارد دوست خداوند زیرا باهلل( )نعوذ خداست!

 (97) !است( فرموده بحث اسفار در )مالصدرا( آخوند از تر شریف و تروزین محبت، و عشق بحث در )شیخ گوید: می

 

 بر مبتنی کتاب این مطالب دیگر مثل شیخ سخن این در افزاید: می بعد ی صفحه در عربی ابن سخن توجیه در سپس و 

 .مرایاست و مظاهر در منظور وجود شخصیّه وحدت

  

 :نویسد می اساس همین بر آملی زاده حسن جناب

 (99) است. تعالی حق عبادت هاعبادت جمیع

 

  

 :نویسد می عربی ابن سخنان شرح در دیگر جای در و
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 حق مجالی مشروع( غیر خواه باشد. مشروع )خواه را معبود که هر که است کسی مکمل عارف 

 اسم را او که این با نامیدند. اله را معبود رو این از شود. می پرستش مجال آن در حق که بیندمی

 یقتحق که است فلک یا ملک یا کوکب یا انسان یا حیوان یا شجر یا حجر به مسمی که است خاص

 (96) .است  شده موسوم ها شخصیت این اسم به تعیّناتش اعتبار به کلیه

  

 :گوید می خود ی نامه الهی كتاب در وی

 .والنوم سنة تأخذنی ال مرا گویم می حال نوم ال و سنة تأخذه ال گفتم می حال به تا 

 

 .دهند شرح را آن باشد می سخنان گونه این برای باطنی اگر دارم درخواست عزیز و بزرگوار استاد از

  

  :نویسد می وجود وحدت به عقیده اساس بر آشتیانی الدین جالل جناب

 (98) است. بندگی ی شایسته و حق به معبود کند ظهور که مظهری هر در الهی( ذات )یعنی حتی

  

  :گوید می وجود وحدت مبنای بر آملی صمدی جناب

 وجود دو ما یعنی است، ها انسان و حیوانات و نباتات و جمادات وجود متن متعال حق وجود

 نه است کرده ظهور گوناگون های اندازه و قوالب در که است وجود یک هست چه هر بلکه نداریم،

 (94.)باشد  بوده متعال حق وجود از غیر آسمان وجود و آسمان، وجود از غیر زمین در وجود که این

  

 :گوید می و

 لذا دکن خودش را ذات و بیاورد پایین را ذات آن تواند نمی بیند می چون و دارد، را ذات مقام تا رسیدن قابلیت انسان 

 (90) شود. می او و رودمی باال خودش

 

 .دهید شرح دارید مواجه باطنی اگر است باطل و موجه غیر آن ظاهر که سخنان این برای لطفاً 

 

 :گوید می وجود وحدت ی عقیده به توجه با تبریزی شمس دیوان در مولوی 

 القضّاستم قاضی هم فاضلم، هم عالمم، هم                نـــزم شد مصوّر عالم زمن، شد منّور عالم

 ستم حلوا هم و زهر هم منم، دنیا مالک هم             منم حوران و جنت هم منم، نیران و دوزخ هم
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 :گوید می راز گلشن در ریشبست محمود شیخ

 نیست تویی و ما و من حضرت آن در                   نیست دویی را حق حضرت جناب

 تمییز هیـچ نباشد وحـدت در کـــه                    چیز یک هست او و تو و ما و من

  

 :گوید می «طواسین» كتاب در حلّاج منصور

 الثاقب هـوتــه ال سنا سر                   ناسوته أظهر من سبحان

 الشارب و اآلکل صورة فی                   ظاهراً  خلقه فی بدأ ثمّ

  

 رب سر مخلوقاتش از سپس ساخت، آشکار سان بدین را خویش الوهیت و آورد پدید را ناسوت عالم که آن است منزه

 .نمود وا  خورنده را خود و آورد

  

 :گوید می «ذات جوهر» كتاب در عطار

 اصــفیـا پـــاک ذات کلّـــی دید                          خدا دانم یقین را محمد من

 دکیــان او نگفت رگزـــه خود راز                      شکّیبی او، خدا و بود خدا او

 

 :گوید می  عیسویه فصّ در عربی ابن

 م(السال عیسی)علیه با را خدا که نشدند کافر جهت نای از ((مریم بن المسیح هو اهلل إن)) گفتن با نصاری) 

 این و دندش تنهایی به السالم( عیسی)علیه الوهیت به قائل که بود این برای آنان کفر بلکه شمردند متحد

 (.بینیم می عالم این در ما که چیزی هر هم و است عیسی  هم خداوند زیرا بود، خطا

  

 :آیه معنای در هودی فصّ در نیز و

  

 (61) الْوَریدِ(( حَبْلِ مِنْ إِلَیْهِ أَقْربُ نَحْنُ وَ))

  

 عضو با را خدا که است این بندگان به خداوند نزدیکی ((قواه و العبد اعظاء عن هویته ییون أن من اقرب فال)) :گوید

 .بدانیم یکی بندگان عضو
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 ونهگ این برای اگر لطفاً باشد. می وجود وحدت معنای به توجه با متصوفه و عرفا دیگر سخن هاده و سخنان این تمام

 .دهید شرح دارد  خوانی هم اسالم تعالیم با که بینید می باطنی سخنان

 مخلوقات غیر خداوند که است این دارد داللت آن بر عقلی قطعی براهین چنین هم و روایات و آیات محکمات چه آن

 .ویندگ می سخن ذات وحدت از دائم متصوّفه و عرفا اما باشد، می ینتبا ی رابطه خدا با اشیاء ی رابطه و است خویش

 

 و (السالم علیه)امیرالمؤمنین خطب) :فرمودید (السالم علیه)الصادق نور ی مجله  به خودتان ی منتقدانه  نامه در شما

 های اندیشه این رت،حض آن كه تفاوت این با است، حیمت و برهان سراسر (السالم علیه)صادق و باقر امام كلمات

 .(اند رسیده آن به  اندیشه و حقیقت پرتو در اسالم حیمای اما .اند گرفته (وحی) زالل سرچشمه از را بلند

 

 رایب فالسفه را سخنان این گویند. می چنین نیز فالسفه از دیگر برخی و «الحیم فصوص» كتاب در فارابی

 است؟ چنین این واقعاً آیا ماا اند، ساخته خویش عقاید دادن  جلوه  موجه

 

 ی وسیله هب الهی معارف با پیامبران زیرا است! باالتر امامان و پیامبران از فالسفه مقام كه گفت باید باشد چنین اگر

 !رسد می آن به زحمت و عقل قدرت با فیلسوف اما شوند می آگاه وحی

 

 :دبگوی  متعالیه  حکمت آوردن با مالصدرا که دارد جا آملی جوادی جناب قول به که ـ را مالصدرا سخنان از برخی حال

 :دهیم می قرار بررسی مورد ـ نعمتی معلیک اتممت و عقلکم لکم اکملت الیوم

 

 :گوید می أسفار در وی

 راًمنحص الوجود و الموجود كون من مستقیم صراط الی العرشی النیّر بالبرهان ربّی هدانی كذلک))

 بالواج غیر أنّه الوجود عالم فی یترائا كلّما و دیّار غیره الوجود دار فی لیس و واحدة... حقیقة فی

 ركهتد ما فیلّ ...ذاته عین  الحقیقة فی هی التی صفاته تجلیات و ذاته ظهور من هو إنّما المعبود،

  ، (67) ((الممینات اعیان فی الحق وجود فهو

 ودموج و وجود که فرمود  هدایت مستقیم صراط سوی به آسمانی برهان با پروردگارم مرا چنین این

 نیست خدا جز موجودی  حقیقت دار در و .است (خدا یعنی) حقیقت یک در منحصر هست چه آن و

 او ذات عین آنها حقیقت، در که باشند می او صفات و ذات ظهور و تجلّی از عبارت فقط بقیّه و

 .ممکنات صورت به تاس خداوند وجود کنی می درک را چه هر پس ...هستند
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  :نویسد می دیگر جایی در و 

 شیاء،اال كل فهو كذلک الحقیقة بسیط كل و البساطه غایة الحقیقة بسیط الوجود واجب أن إعلم))

  (:62) االشیاء(( من شیء عنه یخرج ال االشیاء كلّ الوجود فواجب

 نینچ این حقیقتش که یزیهرچ و بساطت نهایت و غایت در است الحقیقة بسیط خداوند که بدان 

 آن از خارج اشیاء از کدام هیچ است، اشیاء ی همه خداوند پس است اشیاء ی همه او باشد بسیط

 .نیست

  

 :نویسد می دیگر جایی در و

  

 ((:الموجودات كلّ و االشیاء تمام الوجود واجب إنّ))

    (91) است. موجودات کل و اشیاء تمام خداوند همانا 

  

 سخن تکرار که سخن این اما نیست، خارج آن از و خداست ذات همان اشیاء ذات که است این مالصدرا نسخ مغز 

 می قرآن در خداوند .دارد مغایرت معصومین ی ائمه و انبیاء تعالیم و کریم قرآن با صد در صد هاست وجودی  وحدت

 ء((شی كمثله لیس)) فرماید:

 امام مثال: عنوان به کنند. می معرفی اشیاء ذات از غیر را خداوند ذات لسالم(ا طهارت)علیهم خاندان متواتر روایات

 چیز یچه و است مباین آفریدهایش با که است کسی خداوند ؛((كمثله شیء فال الخلق من بان الذی)) (:السالم علی)علیه

 (67) نیست. او مانند

                   

 :فرمایند می السالم( صادق)علیه امام

  ؛((خلقه فی هو ال و فیه خلقه ال))

 (69) .مخلوقاتش در او نه و باشند می او در مخلوقاتش نه

    

 :فرمایند می ونیز

  ؛((شییء یشبهه ال و شیئاً یشبه ال تعالی و تبارک اهلل إنّ مشرک، فهو بخلقه اهلل شبه من)) 

 شبیه تعالی و تبارک خداوند که درستی به است. مشرک او کند تشبیه مخلوقاتش به را خدا کس هر

 (66) . نیست او به شبیه هم موجودی هیچ و نیست موجودی هیچ
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 :فرمایند می السالم( باقر)علیه امام

  ؛((منه خلّو خلقه و خلقه من خلّو تعالی و تبارک اهلل إن)) 

 (68یند.)او خصوصیات از خالی خدا مخلوقات و باشد می خود خلق از خالی تعالی و تبارک خداوند

  

 :فرمایند می السالم( )علیه رضا امام

   صانعه((؛ فی یمتنع فیه یمین ما كلّ و خالقه فی یوجد ال الخلق فی ما فیلّ))

 خدا در دارد امکان مخلوقات در آنچه و شود نمی پیدا خدا در است مخلوقات در که چه هر پس

 (64) دارد. امتناع

  

 :یندفرما می السالم( صادق)علیه امام

 (60است.) مخلوقاتش با مباین متعال خداوند خلقه((؛ من بائن هو)) 

 .ندک می رد را صدرائیان سخن که دیگر روایت ها ده و

  

 :گوید می مالصدرا

 الجنة أهل یلتّذّ كما العقارب و الحیّات لدغ من فیها ما وزمهریر نار من فیه بماهم یتلذّذون فهم)) 

 (81) الحور(( من لحسانا لثم و النور و بالضالل

  

 :یعنی

 و نور و ها سایه از بهشت اهل که گونه همان برند می لذت ها عقرب و مارها و زمهریر و آتش از جهنم در جهنمیان 

 !برند می لذت بهشتی همسران

 خوش ادنی در هم هک کاران گناه و مجرمان حال به خوشا گفت باید باشد چنین واقعاً اگر گوید؟ می چنین کریم قرآن آیا

 !آخرت در هم و اند

 ی ائمه و پیامبران سخنان همان اند گفته فالسفه آنچه گفت توان نمی هرگز فالسفه، بزرگ اشتباهات این به توجه با

 .اند رسیده  آنان به خویش عقل با که است اطهار

 (68) .(فالسفه ابطال برای مگر نشد مبعوث )پیغمبر گوید: می جواهر صاحب مرحوم

 :فرمودید (68السالم() )علیه نورالصادق ی مجله به خود ی منتقدانه ی نامه در گرامی استاد شما

 (.کرد مبارزه آنان با شیوه این با نباید است، غرب علمی بزرگان توجه مورد اسالمی حکمت که امروز  دنیای در)
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 :که است این شود می مطرح جا این در که سؤالی

 است؟ غربی دانشمندان های تشویق فالسفه عقاید صحّت رایب مالک آیا 

  

 دینی نگر آن به بوعلی و فارابی همچون اسالمی دانشمندان که است ارسطو عقاید از گرفته بر اسالمی فالسفه های پایه

 هک سالهاست ـ فالطوری پرفسور قول به ـ است باستان غرب جهان زادگاهش که ها اندیشه این و اند داده اسالمی و

 .باشند داشته فلسفه این به اشتیاق آنان که نیست گونه این پس است. شده منسوخ

 جالبی کاتن بفرستید غرب حاضر عصر بزرگ ی فالسفه کتب در بررسی و تحقیق جهت را خود محققین اگر جنابعالی

 !شد خواهید متوجه را

 

 زا برخی اکنون  نموده تجربه مادی و الهی ی فلسفه از ماع را گوناگونی اطوار که سال هزار سه از بعد غرب فلسفه

 شاگرد نسخنا شبیه بعضاً کنند می مطرح توحید در که را معارفی و اند گشته باز خویش فطری عقل به آنان بزرگان

 ناسانش  یدهپد ترینبزرگ را او که برم می نام را «اتو رودولف» مثال عنوان به است. السالم( صادق)علیه امام دبستانی

 (61) .اند آورده شمار به دین شناسی روان پیشگامان از و دین

 

 شتهر دانشجویان و اساتید چنین هم و فیلسوفان و ادیان، مورخان شناسان، دین بین در اتو «سی قد امر مفهوم» کتاب

 (.مدرک همان) .است برخوردار ایویژه  شهرت و اعتبار از تطبیقی شناسی دین و ادیان

 

 کتاب های آموزه به خداوند شناخت ی عرصه در اتو های دیدگاه از برخی که شود می مشخص وی آثار در تحقیق اب

 یاعتقاد نظام در که دارد وجود اتو  های دیدگاه در نیز بسیاری ی ناگفته و مبهم نقاط ولی شود می نزدیک سنت و

 .اند شده تبیین روشنی به (السالم علیه) طهارت خاندان

  

  :كند می بحث چنین وی شناخت و خداوند ی درباره «قدسی امر مفهوم» كتاب در اتو

 عریفت هرگونه باشد. می ناپذیر تعریف و ناپذیر درک موجودی و است توصیف و عقل فوق خداوند(

 است. بشری های محدودیت با آمیخته و دارد بشری رنگ و است قیاس و تمثیل طریق از خدا از

 را داخ بتواند که است آن از تر ناتوان بشری عقل و شناخت توان نمی عقل با را خداوند اینبنابر

 رامو شامل دین کرد. جستجو عقل ی محدوده در را دین نباید و توان نمی که این نتیجه کند. درک

 ( 87) باشد.( داشته دسترسی آن به تواند نمی عقل حال عین در اما است عقالنی
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 :گوید می دیگر اییج در و 

  

 برای است. عقل های مقوله ی همه از فراتر بلکه عدد، و مقدار از تنها نه مکان، و زمان از تنها نه است فراتر خداوند)

 (89) نیست.( ای مقوله هیچ پذیرای که ماند می باقی تعالی و دین بنیادین ارتباط آن تنها او

 :نمونه برای د، دار وجود تردقیق و ترصحیح صورت به مباحث همین یمکن مراجعه طهارت خاندان معارف به اگر

 .خداست صنع و فعل حاصل و است موهبتی خدا معرفت طهارت، خاندان توحیدی دیدگاه از -9

 شود، می عبادت عقل ی وسیله به خداوند و است انسان راه دلیل عقل چند هر السالم( طهارت)علیه خاندان دیدگاه در

 ممکن سلوک و عرفان حتی و آن های استدالل و عقل راه از او معرفت و متعال خداوند شناخت که داشت وجهت باید اما

 .کند وارد بشر قلب در را خویش معرفت خداوند خود باید بلکه نیست

  

 :فرمایند می السالم( علی)علیه امام

 ،(68) إدراكه...(( الّا سبیالً لها یجعل لم و العقول تدركه كیف ام النهایات و الغایات إبتدأ الذی وهو))...  

 :یعنی

 سوی به راهی آن در که حالی در کنند درک را او هاعقل چطور پس آفرید. را نهایات و غایات که اوست

 .نداد قرار ادراکش

  

 نّماإ ال، :قل المعرفة، بها یتعاطون استطاعه الناس فی هل السالم(: الصالح)علیه لعبد قلت قال، صفوان عن))

 :(66اهلل(() من تطوّل هو

  

 :شد سؤال السالم( صادق)علیه امام از

 دارد؟ را خداوند معرفت استطاعت و توان انسان آیا 

 .خداوند طرف از است موهبتی معرفت نه، فرمودند: 

 

 :فرمایند می العابدین زین امام 

 (64) انت(( أدرما لم انت لوال و الیک دعوتنی و علیک دللتنی انت و عرفتک بک)) 

 دعوتم خودت سوی به و کردی راهنمایی خودت به مرا تو و شناختم خودت ی وسیله به را تو

 کیستی؟ دانستم نمی نبود تو راهنمایی اگر و کردی
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 .شود نمی ادراک باطنی و ظاهری حواس به متعال خداوند  -6

 بخواهد شرب احیاناً که را قوایی ی کلیّه مختلفی تعابیر با معصومین ی ائمه خدا، پیرامون روایات ی مجموعه بررسی با

 را داخ معرفت ادراک توانایی آالت این که اند فرموده بیان و دانسته معرفت از عاجز کند پیدا نیل معرفت به قوا آن با

 ار او الفخ چیزی بلکه است نکرده ادراک را خدا حقیقت در نماید توهم را خداوند کسی ابزار این با چنانچه و ندارند

 .نموده ادراک

  

  :فرمایید توجه معصوم حدیث چند به 

 از غیر خداوند باطنی( یا ظاهری حواس )با شود تصور چه هر ؛ (64) بخالفه(( فهو تصور ما كلّ))

 .است آن

 .کنند نمی درک را او ها قلب فهم و ؛ (61) تدركه(( ال القلوب واوهام ))...

 .ندارند او سوی به راهی شعورها، ؛(67) المشاعر(( تستلمه ال))

  .کند نمی پیدا احاطه او به علمی هیچ (؛62) علماً(( به یحیطوا لم))

     

 قلع و ذهن زاییده و مخلوق که مفاهیمی آن با خواهند می فالسفه است، نشده توجه مهم این به عرفان و فلسفه در اما  

 .کنند معرفی الفاظ قالب در و بشناسند را خدا است خویش

 مفاهیمی آن با آیا شناخت؟ را خدا توان می است بشر ذهن و هم و ساخت که مفاهیمی با چگونه جاست، این سؤال حال

 کرد؟ پیدا راه خدا معرفت به توان می شده ایجاد بشر ذهن در یکدیگر، با طبیعی های سبب و علت رابطه از که

  

 :گویند می  فالسفه

 است؟ تصوّر قابل خدا واقعاً آیا نمود! تصدیق بتوان تا کرد تصوّر ابتدا باید را خدا پس است، محال تصور  بدون تصدیق 

 غیر این و بپرستد را او فقط باید و دارد نعمتی ولی که شود می متوجه و کند می اثبات را خدا عقلش ی وسیله به انسان

 این مّاا فرماید می عنایت انسان به قلب طریق از را ارفمع ترین عالی بداند صالح اگر خداوند است. موهبتی معرفت از

 آنان همم این به عرفا و فالسفه توجه عدم برسد. الهی معارف به خویش سلوک با بتواند خود انسان که آن با دارد فرق

 .است کشانده مخلوقات به خداوند تشبیه وادی در را

 معارف رد دو هر اما الهی! ذات با اشیاء عینیّت از صحبت عرفا و کنند می معلول و علت بین سنخیت از صحبت فالسفه

 .است مردود طهارت خاندان
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 :گوییم می شده مطرح مباحث به توجه با

 قامم و برده باال ناحق به را فالسفه زنند، می را اطهار ی ائمه و انبیاء حرف همان  فالسفه  که دارند عقیده که کسانی

 .اند داده تنزل را اطهار ی ائمه و  الهی انبیای

 می نزدیک قدری طهارت خاندان الهی ناب عقاید به و برد می سر به فطری عقل  به بازگشت عصر بشردر كه اكنون

 مذهبمان به ارافتخ باید كه این یا باشیم؟ باستان یونان فیلسوفان صحیح نا افیار رو دنباله ما كه است سزاوار آیا شود

 بگیریم؟ (السالم علیه)معصوم امامان از را وحیدیت ناب عقاید و كنیم

  

 :فرمودید السالم( نورالصادق)علیه ی مجله به خود منتقدانه ی نامه در شما بزرگوار استاد

 تمرکزم دینان بی و ملحدان بهائیان، وهابیان، روی را خود قلم فشار  بودند، حیات قید در امروز ما ی دیرینه اساتید اگر)

 (.دکردن می

  

 :است این شود می مطرح که سؤالی

 در اند ردهک بیان اعتقادی مباحث در عرفا و فالسفه چه آن باشدـ می ثابت تحقیق اهل برای  البته که ـ شود ثابت اگر 

 عقاید همان  ما عقاید از مهمی بخش و دارد مغایرت اطهار ی وائمه عظام انبیاء تعالیم با صد در صد فراوانی موارد

 و ضاله ایه فرقه با  مقابله از کمتر انحرافات این با علمی مقابله اآی نه؟ یا داریم تکلیفی ما آیا است عرفا و السفهف

 است؟ دیگر انحرافی افکار

 از را سروش دکتر توان می مثال عنوان به هاست. حرف همان تکرار منحرفان و دشمنان های حرف از بسیاری ثانیاً

 بیهش باشد. می حق هم پرستی بت است حق اسالم که میزان همان دارد ادعا وی برد، نام منحرفان و افکنان شبهه جمله

 شود، می دیده صوفیه درسخنان سخن این

  

 :گوید می شبستری محمود شیخ

 است پرستی بت در دین که بدانستی                  چیست بت که بدانستی گر مسلمان

  

  :یدگو می الهیجی محمد شیخ

 .است پرستی خدا همان وی پرستش و شده ظاهر بت صورت به خدا

  ...و داندمی پرستی خدا را پرستی  گوساله نیز عربی ابن
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 می پرستش و خوانند می نحوی به را خدا که مذاهب تمام و باشد می حق ها صراط تمام سروش دکتر ی عقیده طبق

 .اند مستقیم صراط در کنند

 :مثال عنوان به دارد سخنانی چنین دقیقاً نیز است مطرح اسالمی عرفان پدر عنوان هب که عربی ابن

  

 ؛((عقدوه ما جمیع اعتقدت أنا و عقایدا له اله فی الخالئق عقد))

 (81.)دارم اعتقاد اند کرده عقیده که  را آنچه ی همه به من و دارند عقایدی خداوند ی درباره خالئق یعنی: 

  

 :گوید می یگرد جایی در و

 دیرلرُهبان و الن لغز فمرعی                    صورة کلّ قابالً قلبی صار لقد

 (74) قرآن مصحف و توراة الواح و                 طائف کعبة و الوثان بیت و

  

 :یعنی

 و ها بت برای یا خانه و راهبان برای دیری و است آهوان ای بر گاهی چرا است، گشته صورتی هر پذیرای من قلب 

 !قرآن مصحف و تورات الواح و کنندگان طواف ی کعبه

 مذهب ال صوفی «اُشو» باشند می وی مکتب پیرو جهان در نفر هامیلیون که حاضر قرن صوفی مشهور ای چهره از یکی

 تعدادی  انکشورم رد فارسی زبان به وی های کتاب وسیع انتشار و فرهنگی  ضعف و تهاجم علت به متأسفانه است. هندی

 به دشو بررسی وی آثار در اگر .اند گرفته قرار وی ی صوفیانه و باطل افکار تأثیر تحت را مملکت این جوانان از

 .باشد می مسلمان صوفیه سخنان شبیه وی انسخن از بسیاری که است آشکار وضوح

 می دیده فراوان اسالمی عرفای اصطالح به رآثا در که است وجود وحدت ی عقیده همان «اشو» تفکرات بارزترین از

 شود،

  

 :مثال عنوان به

 عنیی بودن است. هستی همان خدا هست. که خداست فقط زیرا باشد، این از غیر تواند نمی کس هیچ هستند، خدا همه)

 (49) بودن(. خدا

 :گوید می چنین لذا داند؛ می وحدت به رسیدن برای ای زمینه را عشق «اشو»
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 است، جدایی عشق، منشأ وحدانیت، در شدن فنا برای باطنی میل است. کل با بودن یکی برای درونی وافر شوق قعش)

 آن اب شدن یکی و کل به بازگشت برای ما در اشتیاق و میل پیدایش باعث جدایی این ایم. شده جدا خود منشأ از ما

 (46) شود(. می

 .است اشو عرفان مبنای و اساس عشق است، عشق رود می کار به اشو عرفان در که ای کلمه ترین کلیدی

  

 :گوید می چنین مثال برای

 نمی بندی طبقه را شما زداید. می را ها عنوان و ها محدودیت تنها، عشق زیرا شویم، می کامل و سالم عشق، در فقط) 

 (48) پذیرد.( می هستید که گونه همان را شما کند.

 

 شقع از نیایش سپس شود، می ظاهر جنسی کشش از عشق) :گوید می لذا داند، می جنسی انرژی  ئیدهزا را عشق اشو

 (44) .(آید می تو سوی به نیایش با خدا سپس و شود می  زاده

 

 برای آید می میان به سخن خداوند شناخت جهت آن، محوریت و عشق از هم، اسالمی اصطالح به تصوف و عرفان در 

 :گوید می عربی بنا  نمونه

  

 (40) ایمانی و دینی فالحبّ رکائبه                توجّهت أنی الحبّ بدین أدین

  

 :یعنی 

 .است من ایمان و دین عشق پس آورد، روی هوارش که را جا هر است عشق من دین 

 عنو یک که چرا دهد،  بفری را انسان تواند می همیشه منطق اشو نظر از است. منطق و عقل سرسخت مخالفان از اشو

 (42) .(گواست بیهوده ذهن منطقی ذهن) :گوید می نیز و .کند می القا را هماهنگی

 آلوده ها اندیشه ی همه او نظر در زیرا بردارند دست اندیشه و استدالل از که کند می توصیه خود مخاطبان به اُشو

 (47.)اند

 و فکر با کاری هم عشق است، عشق بلکه نیست، منطق و عقل آن به ورود راه و است راز یک هستی اُشوه، نظر از

 (48) ندارد. اندیشه

 :نمونه برای شود، می  مشاهده  صوفیه آثار در سخنان این از زیادی موارد
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  :گوید می مولوی

       شـــد آواره او عقـل و آمـــد عشــق

 شد  بیچاره او شمع و آمد صبح                                                                  

     رسیــد سلطان چون است شحنه چون عقل

 خزید کنجی در بیچاره ی شحنه                                                                   

 :گوید عطار 

 زود عقل گریزد در آمد عشق                                  دود عقل و آتش، جانان عشق

  

 :گوید می مولوی

   بیـان و شرح را عشق گویم چه هر

 آن از گردم خجل آیم عشق به چون                                                               

   بخفت  گل در خر چو شرحش در عقل

 گفت عشـق هم عاشقی و عقل شرح                                                                 

  

  :گوید می مولوی نیز و

 :کرد قبول را اسالم شد عاشق که وقتی ولی نرفت اسالم بار زیر بود عاقل عمر که زمانی تا

       بود ســاز عقـلی بحث که زمــان آن

 بود همراز بالحکم با عمر این                                                                         

     بداد ازکف عقل و گشت عاشق که چون

 اوفتاد محمد دنبال به پـس                                                                          

  

 د:فرمای می خداوند که است حالی در صوفیه سخنان این

 (48نَ(()الْمشْرِكی مِنَ أَنا ما وَ اهللِ سُبْحانَ وَ اتَّبَعَنی مَنِ وَ أَنا بَصیرَة عَلى اهللِ إِلَى أَدْعُوا سَبیلی هذِهِ قُلْ))

  

  :فرماید می السالم( علی)علیه حضرت عرفان امام

  (40) قلبه(( أمرض و بصره أعمی شیئاً عشق من))

 .دکن می مریض را دلش و کور را چشمش بورزد، عشق چیزی به عقل( هدایت )بدون که کسی یعنی:
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 می یبهشت شهد را جنسی شهوت او پردازد، می آن به اُشو که است مسائلی ترینمهم از یکی جنسی مسائل و جنسیت

 :گوید می لذا شمرد می بر روح تعالی را جنسی عمل و داند

 به یستیابد برای جنـسی اوج لحظه در بلکه کرد، توجه جسم به نباید شود، می منجر تعـالی به که جنسی عمل در)

 (09) بود.( مراقب و آگاه کامالً باید تعالی

 

 :گوید می مرد و زن ی درباره لذا داند، می جنسی کشش ی زائیده را عشق اُشو

 در مرد. هم و است زن هم واحد آن در زن یک و زن. هم و است مرد هم حال عین در مرد یک)

 مرد نظر یک از شما اگر و است تأکیدات در تنها تفاوت رسند. می هم به ها خط ها راه بسیاری

 (06) باشد.( برقرار باید کلّی وحدت چون هستید، زن یک دیگر بعد از باشید،

 

 فصوص و فتوحات کتاب در عربی ابن دیدگاه به شبیه حدی تا یکدیکر از بردن لذت و مرد و زن ی درباره اُشو دیدگاه

 .گذشت پیشین حثمبا در آن از مواردی که باشد می وی الحکم
 

 حوزه در تحرکی بی هاسال از بعد علمی نهضت یک که اکنون غافلیم، آن از ما از بسیاری که است تلخ حقیقت این آری،

 .گردد بشری معارف گزینجای السالم( طهارت)علیه خاندان معارف تا شده آغاز علمیه های
 

 ولی حضرت موالیمان و حق حضرت رضای مرضی تا نندک حمایت آن از دانش و علم ی عرصه بزرگان ی همه باید

 انمجاهد شمشیر چون الهی معارف نشر جهت در قلمتان است سال هایسال که گرامی استاد شما و گیرد قرار عصر)عج(

 .نمود خواهید همکاری جنبش این با که دارم یقین است اسالم راه
 

 انایش به  السالم( الصادق)علیه نور ی مجله ی خواننده یک وانعن به باشم می چیزنا و حقیر ایه طلب که جانب این

 علیه) بیت اهل معارف تبیین به را خود ی نشریه حجم از توجهی قابل بخش منصفانه، نقد کنار در کنم می پیشنهاد

 این شد سبب چه آن .کشید  درازا به سخنم که خواهم می عذر عزیز استاد شما از پایان در .دهند اختصاص (السالم

 .باشید سالمت که اهلل شاء إن است، شما منشی بزرگ و بزرگواری همانا کنم دل درد شما یبرا  جسورانه گونه

 

 

 

 

http://www.daralsadegh.ir/


173 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

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

 ها: نوشت پی
 یعقوبی فص الحیم، فصوص  -6

 هودی فص الحیم، فصوص  -8

 648قیصری/ شرح  -6

 24 ص الحیم، فصوص  -4

 214ص الحیم، فصوص شرح  -4

 848 ص الحیم، فصوص شرح  -1

 464 ص الحیم، فصوص شرح در الهمم ممد  -7

 468و 462 ص راز گلشن شرح -2

 467ص ،8 ج السعادة بیان تفسیر -8

 107 ص الحیم، فصوص شرح در الهمم ممد  -60

 464 ص الحیم، فصوص شرح در اللهمم ممد  -66

 468 ص اللهمم، ممد  -68

 664 ص قیصری، رسائل بر آشتیانی تعلیقات   -66

 664ص ،6 ج الحیمه، ةنهای شرح -64

 20 ص همان،  -64

 61ق: -61

 888ص ،8ج ، أسفار -67

 8/621اسفار -62

 660 ص ،1ج اسفار، -68

 68 ص صدوق، توحید  -80

 686 ص ،8 ج كافی اصول  -86

       678 ص ،8 ،ج بحاراالنوار -88

 688ص ،6 ج االنوار، بحار  -86

 860 ص ،4ج بحاراالنوار،  -84

 666 ص ،6ج االنوار، بحار  -84

 8/648 اسفار  -81

 682 ص و 681 ص حارالب سفینة مستدرک  -87

  ادیان المعارف دائرة از نقل به 8 ص قدسی امر شناسی مفهوم -82

 66 ص قدسی، امر مفهوم  -88

 46 ص دینی، تجربه نظری مبانی  -60
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 87ص ،84 ج االنوار، بحار -66

 686 ص ،4 جلد همان،  -68

 ابوحمزه دعای -66

 606ص ،6 طبرسی،ج احتجاج  -64

 621 ص ،6ج كافی، اصول  -64

 648 خطبه البالغه، نهج -61

 همان -67

 674 ص ،6 ج فتوحات،  -62

 40 ص االشواق، ترجمان -68

 6/88 ج ساراها، ی شاهانه آواهای تفسیر  -40

 46 ص زندگی، رقص عشق -46

 617 ص اشراق، هوای در اشو -48

 686 ص سایه، در آفتاب  -46

 40 ص االشواق، ترجمان -44

 888ص آزادی، شیوه  -44

 676 ص همان،  -41

 64 ص سیوت، آواز -47

 648 ص آزادی، شیوه  -42

 602یوسف:  -48

 674 طبهالبالغه،خ نهج  -40

 87ص ،6ج ساراها، شاهانه آواهای تفسیر  -46

 622 ص سایه، در آفتاب  -48
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 :چکیده 
 طی مورد در كه است اصفهانی صافی اهلل آیت مرحوم معارف و اخالق های درس از ای گوشه برگردان اثر این

 )كه او گرفتن قرار الهی اءاولی ی زمره در و انسان شدن زنده و والیت نور شعاع وسیله به معنوی مراحل كردن

 و الهی بینش آوردن دست به و مالئیه نزول و عرفان( و تصوف اهل نه هستند، عترت و قرآن به عاملین همان

 .باشد می اشتباه از الهی انسان مصونیت

 

 بینش و مصونیت انسان الهی

 »آیت اهلل صافی اصفهانی )ره(« 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 (6) النَّاسِ(( فِی بِهِ یَمشِی نورًا لهُ وَجَعَلنا فأحْیَیْنَاهُ مَیتًا كَانَ مَن أَوَ))

  

 باطنی گوش و چشم بردن بین از در معصیت نقش

 می اریغب و گرد مثل ضمیرشان، و سرّ آن در و باطن فضای در کنند، می شیطان و نفسانی هوای از پیروی که کسانی  

 تفادهاس باطنی چشم دید از بتوانند که گردد می این از مانع که شود می ییصدا و سر باطنشان گوش با مجاور و شود

 ورتص به ـ ابتدایش ـ اما اندازد می کار از را باطنی چشم کند پیدا ادامه الهی( )معصیت برنامه این اگر گاهی و بکنند

 ودهب طور همین ریاحی یدیز  بن حرّ است. برگشت قابل انسانی چنین یعنی است؛ زوال قابل که است مانع و حاجب

 شد برطرف هک مانع بود، گرفته مانع را باطنش فضای فقط باشد؛ شده فلج باطنش که بود نرسیده حد آن به یعنی است

 .شنید باطنی گوش و دید باطنی چشم

  

  نفس هوای از پیروی اثر

 به وقت یک که ظاهری چشم مثل شود، می فلج و افتد می دید از دیگر باطنی چشم کند پیدا ادامه معصیت اگر اما 

 خاطر هب ندیدنش بلکه نه! نبیند، مانع ی واسطه به و باشد سالم چشم که این نه گردد، می کور اصالً که رسد می حدی

 امّاره نفس از پیروی لکن بوده، سالم هم چشم داشته، چشم اول دیگران مثل انسان این یعنی است، خودش اختیار سوء

 کرده باطل را باطنش دید اینها لذایذ، و منافع جلب و غرایز ارضای در بودن العنان مطلق و نشیطا و هوس و هوی و

 .است شده کور یعنی است،
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 طبع و ختم رَین، 

 (6) «ینر» قرآن منطق در را این داشت، نخواهد شنوایی دیگر ندارد، برگشت دیگر یعنی است، شده کر باطنش گوش  

 .است شده گفته (8)طبع گاهی و است، شده اطالق  (6)«ختم» آن به گاهی گویند، می

 شود یم منشأ کرد خیری کار که وقتی خودش گاهی کند. می اثر خوب رفیق کند. می اثر موعظه نرسیده، حد این به تا

 اش تنبهم است ممکن امور همین و شود. می القائاتی قلبش به شود، می او به الهاماتی بکند، پیدا تنبّهی خدا جانب از که

 تقیممس صراط به و گذارد می سر عقب را شیطان که شود می گاهی برود، خدا به رو و شود بیدار غفلت خواب از و کند

 .است حسنات آثار اینها رود، می )اهلل(

 می تمعصی ی واسطه به هم حد این به و است. خالص دیگر افتاد، کار از و شد فلج باطنش که رسید حد این به اگر اما

 برسد، «مخت» حد به بلوغش ابتدای از طفولیتش، ابتدای از خدا بندگان از ای بنده یک که نیست طور این عنیی رسد؛

 از تواند می هم طور همین باشد خدا اولیاء از باشد، خدا خوب ی بنده تواند می و کرده خلق آزاد را او خداوند نه!

 :دارد جنبه دو و است بعدی دو دارد که امکاناتی یعنی بشود، شیطان اولیاء

 (4كَفُورا(() وَإِمَّا شَاكِرا إِمَّا السَّبِیلَ هَدَیْنَاهُ إِنَّا)) 

 .كفور یا است شاكر یا حاال دادیم؛ یاد او به هم را شرّ و خیر راه كردیم، خلق را انسان ما 

 اختیارش در اینها دوی هر برود، را شیطان راه تواند می برود، را خدا راه تواند می دارد؛ اراده آزادیِ است، مختار و آزاد

 ایمانش چه اگر آورد، ایمان اگر باالخره اختیار، حسن یا باشد داشته اختیار سوء بکند. اختیار چه خودش تا هست

 و (0) کند می سوء به امر بسیار را او نفسش ـ است امّاره نفس صاحب که است طوری این ابتدایش باشدـ هم ضعیف

 .رود می ها بدی سراغ

  

 راه آغاز در پیاپی های توبه

 ست؛ا طوری این اولش مغلوب. گاهی و شود می پیروز گاهی نکند، هوی از پیروی که بود این مقام در نفسش اگر بعداً  

 ثرا در بعد اما کند نمی فرق حالش به چندان شود، نمی ناراحت بزند، سر او از معصیت اگر که است چنین اول یعنی

 بر ممقا در کند، می پیدا وجدانی شرم شود، می نگران شود، می ناراحت زند سرمی او از معصیت یوقت خداوند، بندگی

http://www.daralsadegh.ir/


177 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

 می و کند می توبه شکند! می و کند می توبه اولیه مراحل در باشد؛ می طوری این ابتدائیش حالِ بکند. توبه که آید می

 .کند می توبه بعد است. ناراحت دزن می سر او از که معصیت کند. می توبه دوباره اجماالً اما شکند!

  

 غرایز بر ی غلبه از پس انسان از دستگیری

 می مانپشی باز اما بکند معصیت بکند، تخلف باز که کند می وادارش هاـ جوان در مخصوصاً ـ انسان در غرایز ی غلبه 

 که حد این به رسد می و شود می غالب الهی ی جنبه این که وقتی تا است داخلی جنگ و نزاع در طور همین شود،

 .شود می صالحین مصداق

 روی زمان حجت عنایت دست آید، می سرش روی الهی عنایت دست که است وقت آن صالحین، مصداق شد وقتی

 نورانی بشقل کنند. می او از دستگیری برند، می را بنده این حاال کند. می پیدا استثنایی حساب او دیگر آید. می سرش

 .است دیگران از غیر دیگر انسان این شود. می کوتیمل باطنش شود. می

  

 نفس هوای با مبارزه در انسان برزخی صورت

 ست،ا انسانی هم سیرتش است، انسانی صورتش که طور همین بنده این بیند، می شد، باز باطنش چشم کسی اگر 

 رکتح است. زنده یست.ن تاریک نیست، ظلمات باطنش نیست. حیوانیّت صورت است، انسانی هم برزخیش صورت

 .است (2) احییناه همان این دارد. گوش دارد، چشم دارد؛ حرکت که حیوانی مثل دارد. انسانی حرکت دارد،

 حرکت حیوانی حیات مثل هم انسانی حیات کرده، پیدا انسانی حرکت یک هم این حاال شد؛ زنده انسانی، ی مرده این

 ینا اما غرایز، ارضاء و لذایذ جلب مسیر در بوده حرکتی حرکت، آن د.کن می فرق حرکت آن با حرکتش این ولی دارد

 طصرا راه، این کند، می حرکت خدا سوی به کند می حرکت چه هر است، اهلل الی سیر است، انسانی حرکتی حرکت،

 برد؛ می بکار حق مسیر در اما دارد را قبلی حرکت آن رود. می راه آن در و است شده واقع آن در است. حق مستقیم

 ایرض تحصیل خداست، به تقرب او هدف هدف، نه وسیله حد در اما کند، می استفاده امکاناتش و نیروها تمام از یعنی

 را ـ فرجه تعالی اهلل عجل ـ زمان امام خواهد می که است وقتی دیگر حاال خداست. اولیای رضای تحصیل خداست،

 می کند. راضی را علیها( اهلل )سالم زهرا حضرت خواهد می کند، یراض را السالم( ائمه)علیه خواهد می کند، راضی

 .کند قوی خدا خاص بندگان با را ارتباطش خواهد
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 انسانی حیات ثمره 

 ماا است، درک و حسّ منشأ حیات، این دارد. حرکت حیات، این است. انسانی حیاتی است، دیگری حیات حیات، این 

 ضرر چیز چه بفهمد که بوده این مقام در اش همه است داشته قبالً که درکی نآ کند. می فرق ها درک آن با درک این

 .کند جلب تا دارد دنیایی نفع چیز چه و کند، دور خود از تا دارد دنیایی

 رایب خواند می نماز اگر ندارد، هم آخرت به کاری حتی هیچ، ندارد، که دنیا به کاری رسید انسانی حیات این به که حاال

 می بهشت را او که داند می کند. می خدا بندگی خواند، می است فرموده امر خدا چون بلکه خواند نمی نرفت بهشت

 این در صالًا کند. نمی انفاق رفتن بهشت برای خواند. نمی نماز رفتن بهشت برای نیست. رفتن بهشت هدفش اما برند،

 ـ فرجه تعالی اهلل عجل ـ زمان امام آید، می شخوش کار این از خدا داند می که است این بخاطر بلکه نیست مسیر

 .بکند حق رضای تحصیل خواهد می آید، می خوشش

  

 انسانی حیات در فرقان

 رسد کنند، می تجارت خورند، می غذا ندارند، فرقی دیگران با ظاهر در خدا اولیای این بینی می کنی می نگاه وقتی  

 رکشاند هستند، دیگری جور دارند، دیگری عالم یک دارد، انسانی حیات باطنشان، فضای لکن دیگران؛ مثل خوانند، می

 :دارند «فرقان» اینان قرآن منطق در است. دیگری درک

 الفَضْلِ ذو اهللوَ لَیُمْ ویَغْفِرْ سَیِّئَاتِیُمْ عَنیُمْ وَیُیَفِّرْ فُرْقَاناً لَّیُمْ یَجْعَل اهلل تَتقُواْ إَن آمنُواْ الَّذینَ أَیهَا یِا))

 (7) العَظِیمِ((

 یک د؛ده می «فرقان» شما به خداوند باشید، تقوا اهل کنید، پیشه الهی تقوای اگر فرماید می قرآن 

 .تقواست اهل مال فقط این دهد، نمی احدی به که خاصّی درک یک خاصی، دید یک خاصی، بینش

 

 باشد،ن تقوا اهل امّا باشد عالم تمام در علمی تشخصی اولین باشد، استاد اوّلین مادّی علوم در باشد، دهر افالطون اگر

 است، داده وعده متّقین به خدا كه را  دیدی این اما دارد، را دیدها خیلی ندارد، را دید این نباشد، عمل و ایمان اهل

 .ندارد خورد، می ابدیش حیات درد به كه دیدی
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 انسانی حیات در مرگ عدم

 مرگ الهی حیات در اما است، مادّی حیات ی خاتمه مادّی مرگ ندارد. مرگ که است. الهی حیات هم حیات این  

 .است رفتن خانه آن به خانه این از تنها نیست،

 حیات لکن شود، می تمام است درخون که روح آن نه! باشد، انسانی مرگ مرگش که نیست طور این میرد می که این

 مرگ این انتظار اصالً ندارد، مرگ تقوا و صالح عمل اهل واقعی، مؤمن است، زنده شهید، است. نمرده هست، اش انسانی

 [:رمایدف ]می جمعه ی درسوره است. طایفه این مال مرگ، آرزوی بیابد. بیشتری حیات آنجا اینکه برای میکشد را مادّی

 (2(()صَادِقِینَ كنتُمْ إِن المَوْتَ فَتَمَنَّوُا  اسِالنَّ دُون مِن لِلهِ أَوْلِیاءُ أَنیُمْ زَعَمْتُمْ إِن هَادُوا الَّذِینَ أَیهَا یَا قُلْ))

 عنیی کنید. مرگ آرزوی گویید می راست اگر گوید: می شریفه ی آیه هستیم. خدا اولیای ما که کنند می ادعا یهود 

 .ندارند دنیا این به دلبستگی و عالقه خدا اولیای هستند، چنین این خدا اولیای

  

 خداست اولیای خانه تجارت دنیا

 هبلک ندارد، موضوعیت دنیا به اینها ی عالقه رو این از بکنند، تجارت خواهند می اینجا (1) خداست، اولیای مَتجَر دنیا  

 ای القهع اال و نمایند پیدا خدا به قرب بکنند، خدا رضای تحصیل بیشتر چه هر خواهند می جا این یعنی دارد؛ طریقیت

 .آنجاست هست مطلوبشان که درجاتی و مقامات چون نندک می مرگ آرزوی ندارند، دنیا به

 که نندک می پیدا حیاتـی اینها که این خالصـه رسند. می عالـم آن در برسند، آنها به توانند نمـی است، ضیق عالم این

 .است ابدی و نیست او در مـرگ

  

 انسانی حیات چگونگی

 غذایش اما غذا. حتی غیره و گوش چشم، هست: هم انیانس حیات برای هست حیوانی حیات برای كه آنچه تمام   

 .برد می حق با مناجات از كه است لذّتی همان كند، می خدا با كه است هایی مناجات همان

 می عوض لذتش مسیر اصالً است، اینها هایش لذت خواند، می كه نمازی خواند، می كه دعاهایی بودن، خدا یاد به

 .كند می تغذیه الهی معنوی غذای این به روحش شود، می دیگری جور شود،
 

 والیت قامم با ارتباطش لحظه به لحظه نیست، مقایسه قابل لذتی هیچ با برد می خدا با مناجات از شخص این که لذتی

 می قرار زمان)عج( امام عصر ولی عنایت مورد تدریجاً طور همین ولی داشته، ارتباط ابتدا همان از شود، می تر قوی

 .رسد می تام محبّت و عشق به که جایی تا شود، می زیاد محبت و عالقه و ارتباط این کم کم گیرد،

http://www.daralsadegh.ir/


181 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

 دائماً باشد، نداشته جسمی تشرّف اگر شود، می حضرت اصحاب از شود، می )عج( زمان امام حزب از که است وقت آن

 .است توأم والیت مقام با و است، الفداءـ له روحی ـ حضرت با باطنش و روحش یعنی کند، می پیدا روحی تشرّف

 

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

 :ها نوشت پی

 زنده ار او سپس بود مرده كه كسی آیا یعنی یَعْمَلون. كانُواْ مَا لِلْیافِرِینَ زُیِّنَ كَذَلِک مِّنْهَا بخَارج لَیْسَ الظُّلُمَاتِ فِی مَّثَلُهُ كَمَن ؛688انعام: -6

 هگون این نباشد خارج آن واز باشد ها ظلمت در كه است كسی همانند برود راه مردم میان در آن با كه دادیم رارق برایش نوری و كردیم

 .است كرده جلوه زیبا دادند می انجام كه زشتی اعمال كافران برای

 

 هك شود حجابی بزند، زنگ آنها های قلب كه شده عثبا آنها ناشایست اعمال یَیسِبُون(( كَانُوا مَّا قُلُوبِهِم عَلَى رَانَ بَلْ ؛))كلَّا64مطففین: -8

 .باشد پروردگارشان با آنها ازدیدار مانع

 

 .((عظِیمٌ عَذابٌ وَلهُمْ غِشَاوَةٌ أبْصَارِهِمْ وَعَلى سَمْعِهمْ وَعَلَى قُلُوبِهمْ عَلَى اللّهُ ))خَتَمَ ؛7بقره:  -6

 

 مَاذا العِلمَ لِلَّذِینَأوتوا قَالوا عِندِکَ مِنْ خَرَجُوا إذا حَتَّى إلَیْکَ یَسْتَمعُ مَّن مِنْهم}وَ قلوبهم(( علی اهلل ))طبع ؛61محمد: ،602نحل: ،86توبه:  -4

 }أهْوَاءَهُمْ وَاتَّبَعُوا قُلُوبِهِمْ عَلَى اللَّهُ طبَعَ الّذینَ أوْلئِکَ آنِفًا قالَ

 

 ناسپاس خواه باشد شاكر خواه دادیم نشان او به را راه ما ؛6انسان:  -4

 

 }رَّحِیمٌ غَفورٌ رَبِّی إِنَّ رَبِّیَ رَحِمَ مَا إِالَّ بالسُّوءِ أمَّارَةٌ النَّفْسَ إنَّ نَفْسِی أبَرِّىءُ ربّی((،}وَمَا رحم ما االّ بالسوء االمّارة النفس ))ان ؛46وسف:ی -1

 

 مَا فِرِینلِلْیا زُیِّنَ كَذَلِک مِّنْهَا بِخَارِج لیْسَ الظلمَاتِ فِی مَّثَلهُ كمَن النَّاس فِی به یَمْشی نُورًا لَهُ وَجَعَلْنَا فَأَحْیَیْنَاهُ مَیْتًا كَانَ مَن ؛}أَو688َانعام:  -7

 . ...برود راه مردم میان در آن، پرتو در تا آوردیم پدید نوری او برای و گردانیدیم اش زنده و بود مرده كه كسی یَعْمَلونَ}آیا كانُوا

 

 .دهد می قرار تشخیص شما برای دارید پروا خدا از اید،اگر ردهآو ایمان كه كسانی ای ؛88انفال:  -2

 

 رگم خواست در گویید می راست اگر پس دیگر، مردم نه خدایید دوستان شما كه پندارید اگر اید، شده یهودی كه كسانی ای ؛1جمعه:  -8

 .كنید

 

 «اهلل اولیاء متجر الدنیا :»8/806 البالغة نهج شرح  -60
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 :چکیده

 اند آورده خود حال شرح آخر در صافی اهلل آیت مرحوم كه شعری تبیین و توضیح به مقاله ینا در نویسنده 

 انسان تیامل راه سدّ را علم و كنند می مخالفت علم با كه است اشخاصی آن جواب در مقاله این است پرداخته

 وممرح شخصیت از عقیده این اثبات برای و گزیند دوری علم از و باشد جاهل باید عارف كه معتقدند و دانند می

 یتآ گویند می و دانند می عقیده هم خود با را مرحوم آن شعر همین ی وسیله به و كرده استفاده صافی اهلل آیت

 صافی اهلل آیت مرحوم مراد كه كند می اشاره نیته این به نویسنده بود. شده پشیمان علم تحصیل از هم صافی اهلل

 .بردن سر به جهل در و نخواندن درس نه است كردن كار اخالص با و ودنب حق محضر در شعر بیت این از

  

 

 (اصفهانی)ره صافی حسن اهلل آیت به نمایان عارف و صوفیه جانب از نارنگ ی وصله یک

 

 «اصفهانی صافی علی شیخ حاج اهلل آیت»

  

   

 شد سر به دوست با که بود آن خوش اوقات

 بـود ـــریخبـ بی و حاصـــلی بی همـــه باقی

    

 :اند فرموده موقوم خود حال شرح آخر در والد مرحوم كه است شعری

 و قرآن آیات صریح نص خالف بر و محرومند اندیشه و خرد و عقل نعمت از که جاهل نمایان عارف و تصوف اهل

 گویند می و کرده لاستدال شعر بیت این به برند می سر به مرکب جهل در نیز خود و کنند می مخالفت علم با روایات

 که نندک می معنا چنین و شود سر به دوست با که است آن ایشان نظر در اصل و بود مخالف علم با نیز صافی اهلل آیت

 اشعار خواندن به انسی محفل در یا آمدیم در پایکوبی و رقص به سماع مجلس در یا گرفتیم قرار ذکر ی حلقه در هرگاه

 گفتن علی علی و گذاشتن بلند را شارب و ریش و سر موهای و گذاشتن بوقی کاله با یا و پرداختیم کشیدن هو و مثنوی

 تنعم از محرومان این لذا است خبری بی و حاصلی بی همه باقی و شود می سر به دوست با انسان کارها این امثال و

 و ددهن می نیز شیعه فقهای و ماعل بعضی به را ها نسبت این خود اخاذی و عیاشی بازار کردن گرم برای عقل، و علم

 قّهح علمای از بعضی از تمجید و تعریف با و کنند می منسوب خود به را بزرگواران این الناس، عوام زدن گول برای

 و ءفحشا و فساد ترویج و مطلب انداختن جا در سعی ایشان، رحلت از بعد مخصوصاً السالم( صادق)علیه امام مکتب

 .کنند می ها بدعت

 

http://www.daralsadegh.ir/


182 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

 یادن نمایان عارف و تصوف اهل ی ناحیه از اتهامات گونه این آماج مورد مظلومانه متأسفانه كه شیعه فقهای از ییی

 .است (ره)اصفهانی صافی حسن شیخ حاج اهلل آیت مرحوم است گرفته قرار  نما دوست دشمنان و طلب

 و منحرفین این از صافی اهلل آیت زاریبی و برائت از حاكی كه داریم دست در ای ارزنده مطالب و زنده شواهد ما و

 .شد خواهد منتشر مناسب فرصتهای در انشاءاهلل كه باشد می آنها پای و سر بی سران از و آئین و دین دشمنان

   

 :مذکور شعر از  )ره( صافی اهلل آیت مراد

 :که است آن شعر بیت این از صافی اهلل آیت مراد اما 

 :اوالً 

 یاله اهداف با و کند می کار خدا رضای برای فقط و بیند می حق محضر در را خود انسان که تیآنا و ساعات و ایام آن

 سر به دوست با که است آناتی و ساعات و ایام آنات، و ساعات و ایام آن دهد، می انجام را عملی کامل اخالص با و

 ذاغ مشغول یا باشد تجارت و کسب و کوشش و کار مشغول خواه تدریس، یا باشد تحصیل مشغول خواه است شده

 وانیعن هر باشد مشروع باید فقط ندارد فرقی باشد چه هر موضوع و عنوان تفریح، و استراحت و خوابیدن یا خوردن

 .است شده سر به دوست با که است زمانی زمان، آن کرد، پیدا تحقق خدا رضای تحصیل و اخالص با معنونش که

 زنده برای بود، توحید ی کلمه اعالی برای بود، خدا برای فقط علم تحصیل که انیزم هر است، چنین نیز علم مورد در

 زمانی زمان همان بود، آن در اخالص بود، السالم( طهارت)علیهم و عصمت بیت اهل و پیغمبر مبارک نام داشتن نگه

 و عنهم اهلل ))رضی بوده یضرا خدا از هم او و بوده راضی او از خدا بوده، او با هم خدا و بوده خدا با او که است

 ((هرضواعن

 دهش پیدا اخالص آن در که تحصیالتی از مقدار آن یعنی باشد. بوده خوش اوقات تحصیل، زمان همان است ممکن پس

 هدف و بوده حق حضور در تبلیغ یا تألیف یا تدریس یا تحصیل حین در و نداشته وجود آن در ای شائبه خدا جز و

 اما است شده سر به دوست با که شده واقع خوشی ایام در علمی کارهای و تحصیالت از مقدار آن بوده، الهی و عالی

 .است خبری بی و حاصلی بی همه بوده( دنیا برای یا نبوده آن در اخالص )که باقی

  

 :فرمایند می صافی اهلل آیت مرحوم لذا

 طاعت اهل محبوب و خدا محبوب و الئکهم ی همه محبوب علم آن محصل و طالب باشد خدا برای علم تحصیل اگر 

 (9) شود. می ممتاز های انسان و عالم خوبان و
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 : ثانیاً

 اعالی حد در علوم تحصیل در و نباشد کامل اخالص و حضور ی مرتبه در علمی کارهای حین در انسان که فرض بر

 آن با و بگذارد کنار را علم کلی طور به هک شود نمی دلیل این اما شود، سر به دوست با بتواند تا نگیرد قرار تهذیب

 می خودپرستی و خودخواهی آورد، می تکبر آورد، می غرور علم که این قبیل از واهی های بهانه به و کند مخالفت

 دنخور و گذرانی خوش و عیاشی و بطالت به را خود عمر و کند خالی علم تحصیل بار زیر از شانه ذلک، امثال و آورد

 .است بریخ بی و حاصلگی بی همه علوم گرفتن فرا و تحصیالت این بگوید و کند سپری ها نشینی شبو خوابیدن و

 بی ها، دادن هدر به عمر و ها نشینی شب و ها گذرانی خوش و ها ولگردی اما است حاصلی بی علم تحصیل آیا

 !!نیست؟ خبری بی و حاصلی

 یگرد های رشته در آیا که کنیم می سؤال کنند، می مخالفت علم با ها آفت این خاطر به ظاهر به که نمایانی عارف آن از

 کند؟ نمی پیدا راه ها آفت این

 خودخواهی غرور، آفت کشاورزان و آهنگران و نجارها میان در آیا ندارد؟ راه ها آفت این مهندسان و دکترها میان در آیا

 در آفتها این فالسفه میان در تر، روشن و تر واضح ههم از و ها حرفه سایر میان در همچنین و ندارد؟! وجود تکبر و

 و خودپرستی و خواهی خود آفت ذکر اهل و مقامات مدعیان و نمایان عارف میان در آیا ندارد؟ وجود خود کمال حد

 .است بیان به حاجت چه است عیان که چیزی ندارد؟!! وجود طلبی تفوق و غرور و تکبر

 این از را خود دکان چرا کنند؟ می مخالفت علم با فقط چرا پس هست احتمال ینا جا همه در هست آفت احتمال اگر

 ی یهروح با است مطابق که باشد این شاید آن و است کاسه نیم زیر ای کاسه که شود می معلوم دانند، می مبرا ها آفت

 طی خواب در را اروزه و ها نشینی شب و طلبی راحت با علم تحصیل زیرا ها، آن گذرانی خوش و طلبی آسایش

 .سازد نمی کردن،

  

 :ثالثاً

 یم توبیخ و رسوا را جاهل که است عالم و زند می کنار را جهل که است علم چون گفت باید که است این دقیق نکته

 چنانچه شود می داده تشخیص بیراهه از راه و شود می مشخص مستقیم صراط و حق راه علم ی وسیله به و کند

  :فرمایند می السالم( امیرالمؤمنین)علیه

  ((.یوحد و اهلل یعرف بالعلم و یعبد و اهلل یطاع بالعلم))

 می حاصل توحید و معرفت علم ی وسیله به و شود می عبادت و اطاعت خداوند علم ی وسیله به یعنی

 .شود
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 واندت می که است عالم تنها ندارد، را فلسفی های سرایی یاوه با مقابله قدرت ندارد، را خانقاه با مقابله قدرت جاهل لذا

 قدرت که آنها دارند، آشنایی روایات لسان با که آنها اند،  مأنوس قرآن آیات با که آنها کند، علم قد ها آن مقابل در

 .نندک بیان را ها آن نبی های شرع خالف و ها بدعت و انحرافات توانند می دارند علمی تشخیص که آنها دارند، استنباط

 خود ایدنی به و بدهند جوالن صباحی چند بتوانند تا باشد مردود و مطرود و محکوم آنها نظر در باید علم لدلی همین به

 .برسند

  

 : رابعاً

 ی همه یا مسلمین ی همه بود قرار اگر که داریم عالم بیدار وجدانهای از را سؤال این بگذریم، که ها این ی همه از

 کنند، مخالفت آن با کرده رها را آن و بگیرند قلم را علم دور و باشند داشته را شما ی عقیده زمین روی های انسان

 از معاشرتش، از آدابش، از ایمانش، از دینش، از ها، زمینه ی همه در  آمد؟ می در صورتی چه به دنیا مردم وضعیت

 صافی اهلل آیت مرحوم و است علم ها این ی همه بنای زیر زش.چی همه از و هنرش از فرهنگش از تمدنش، از اخالقش،

 مالک و سعادت موجبات اهم از م)عل فرماید: می است بیگانگان معارف و خانقاه سرسخت دشمن که فقیهی اصفهانی،

  ت.(اس

 

 :فرمایند می دیگر جای در و

 داشته وجود باید هم خودش حد در و است خوب نیست استکمال به مربوط که هم هایی علم البته

 (6) است(. کفایی )واجب باشد

 

 .تشماس ی عقیده بطالن بر دلیل خود این بلکه کند نمی ثابت شما باطل عقاید نفع به را چیزی شعر این پس

 مقدس و خاص و صالح را عملش پاک نیت با تواند می انسان علمی، کارهای متن در و علم تحصیل حین در اوالً چون

 .شود سر به دوست با تا کند

 شود گذاشته رکنا است خبری بی و حاصلی بی چون که نیست آن بر دلیل این نشد سر به دوست اب که هم فرض بر ثانیاً

 .شود مخالفت آن با و

 نباشد اکپ نیت یا نباشد اخالص با اگر ها رشته سایر در یا علم تحصیل در کشی می که زحماتی این یعنی حاصلی بی

 و عنهم اهلل رضی که رضا امن مقام به را تو رساند، نمی بمحبو به را تو یعنی ندارد، حاصلی نباشد الهی هدف اگر

 .رساند نمی باشد رضواعنه
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 آیا کند خدمت مردم به و کند روشن را دنیا و کند اختراع را برق مثالً بتواند ولی باشد نرسیده مقام این به کسی اگر اما

 !!است؟ خبری بی و حاصلی بی چون کنم نمی را کار این بگوید شما نظر طبق

 

 این چون بمیرد( )تا نده غذا خود کودک به گفت او به باید است شیطانی هدفش فرزندش پرورش در که مادری آن آیا

 ...و است؟!! خبری بی و حاصلی بی دادن غذا

 هب روید می شما که ره این روید، می کجا به آمیزی تمسخر و غلط های منطق چنین با تذهبون، این باالن سبک ای

 تاس ترکستان

. 

 نبعد،آ (اما جا به همه اینها) نویسد می ابتدا  خود حال شرح ی خاتمه در )ره( صافی اهلل آیت مرحوم که بینیم می لذا

 قرار هم خوش اوقات در چه اگر است خوب و جا به همه علوم گرفتن فرا و تحصیالت این یعنی نویسد می را شعر

 ودش می سر به دوست با الهی هدف و عمل اخالص با که است اوقاتی آن تر خوش و بهتر چیز همه از اما باشد، نگرفته

 و خوردن غذا اوقات یا باشد ذکر و عبادت اوقات یا باشد تفریح اوقات یا باشد تحصیل اوقات اوقات، آن چه حال

 .مذکور شعر از صافی اهلل آیت مرحوم مراد است این ندارد. فرقی باشد کار و کسب یا خوابیدن

  

 .الهدی اتبع من علی والسالم ، ابدا عین طرفة انفسنا الی یلنات ال الهی

 

 

 

 

 

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

 پی نوشت ها:

 866درس های اخالقی/ -6

 244درس های اخالق /  -8
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 :چکیده

 یدانس جعفر سید حاج اهلل آیت حضرت محقق ی عالمه معاصر بزرگ اندیشمند رانیسخن ی شده پیاده متن اثر  این

 آیت حضرت السالم( بیت)علیهم اهل فقیه اصفهان، ی علمیه ی حوزه زعیم ارتحال از بعد روز ولینا در كه است

 مقام عالی فقیه آن ارتحال مناسبت به ـ اصفهان ـ جعفر محمد حاج مسجد در امامی)ره( فقیه حسن سید حاج اهلل

 است گردیده ایراد

 

 سره( )قدسامامی فقیه حسن سید حاج اهلل آیت شخصیت

 «سیدان جعفر سید اهلل آیت المهع»

  

   

 الرجیم الشیطان من باهلل اعوذ

 الرحیم الرَّحمن اهلل بسم

 (( أُخْرى تارَةً نخرِجُیمْ مِنْها وَ نُعیدُكمْ فیها وَ خَلَقْناكُمْ مِنْها)) 

  

 امیدواریم است آور شگفت و انگیز بهت اش ارزنده شخصیت ابعاد که است ای رفته دست از عزیز یادبود عنوان به محفل

 .بدارد نگه حق رضای مسیر در را ما ی همه و بنماید شاد محفل این از را روحشان متعال خداوند که

 و ایم تهگذاش سر پشت عوالمی الهی، خلقت تشکیالت جبر به که است جبری حرکت یک است حرکت دو انسان برای

 اجباری؛ است سیری بعد عوالم و عالم این رد و گذشته عوالم در سیرمان این داریم رو پیش هم عوالمی

  

 (6) (( أُخْرى تارَةً نخرِجُیمْ مِنْها وَ نُعیدُكمْ فیها وَ خَلَقْناكُمْ مِنْها)) 

  

 متعال خداوند انحطاط. جهت در یا کمال جهت در است ما اختیار در که حرکتی هست، ما برای اختیاری سیری نیز و

 ما اختیار در کمال سوی به حرکت است کرده مرحمت انتخاب قدرت ما به اختیار، ازِامتی به است نموده ممتاز را ما

 .است ما اختیار در انحطاط جهت در حرکت است.

  

 (8) فَلْیَیْفُر(( شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فمَنْ))

  

 (6) كَفُوراً(( إِمَّا وَ شاكِراً إِمَّا السَّبیلَ هَدَیْناهُ إِنَّا))
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 و تجمادا مجبورند کهکشانها و ستارگان و ماه است. مجبور خورشید ندارند امتیازی چنین ما سطح در جوداتمو بقیه 

 یارماناخت در فرصتی خداوند امتیاز این با شده داده انسان به اختیار و انتخاب امتیاز این مجبورند گیاهان و نباتات

 ضائلف انتخاب در و کند استفاده امتیاز این از انسان که است شایسته شده، ابالغ ما برای تکامل های برنامه گذارده،

 ،ها نیکی همه به عمل حقایق، همه به ایمان معنویت، امانت، صداقت، عدالت، انسانی، کماالت جهت در و نکند کوتاهی

 یمباش آنچنان باید شد، خواهد انسان برای اَبدی تأسف مایه اال و برسد است الزم که رشدی به ها، بدی همه از فاصله

 .باشیم متنعم الهی خاصه عنایات و رحمت در ابد برای که

  

 (4) ((تَقْویمٍ أَحْسَنِ  فی الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْ)) 

 

 عنویم های پیشروی برای ما وجود در استعداد دنیا یک شدیم. آفریده کاملی استعدادهای و ها گیری اندازه بهترین در 

 از دبع یکی دانستن؛ را تکامل های نشانه بهتر چه هر  که است شایسته کند غفلت انسان که است حیف دارد وجود

 عملی ظرن از علمی نظر از .گرفتن زندگی این از شایسته ی بهره و شدن ممتاز انسانی و بخشیدن تحقق خود در دیگری

 کاملیت سیر است کرده عنایت ما هب حق حضرت که امتیازی این با و بودن پیشرو انسانی شئون همه در اخالقی نظر از

 .کنیم ترمیم را خودمان

 قدرت ینا از که شخصیتی و الگو یک باشیم خواسته اگر که رسد می عرضتان به شد عرض که کوتاهی مقدمه این با 

 شپرور از کنیم یاد داد جای خود در را فضیلت و فضائل دنیا یک و کرد استفاده خوبی به اختیارش امتیازِ و انتخاب

 همف نیست، آنها با مقایسه قابل کسی احد بهم یقاس ال که السالم( معصومین)علیهم خود وحی، مکتب های یافته

 که جمالیا مطالب آن از ای ارزنده نمونه یک باشیم خواسته اگر است همگان درک و تصور از باالتر و برتر شخصیتشان

  :مکن عرض باید است کرده حرکت انگیز شگفت کاملت مسیر در انتخاب قدرت این با که بدهیم ارائه شد عرض

  
 اجتماع این مسجد این در و اید شده جمع هم دور فوتشان و فقدان خاطر به و یاد به عزیزان شما امروز که شخصیتی

 دند؛ش منقلب همگان و عزاداری نظر از ریخت هم در را شهرتان او ارتحال  که شخصیتی برپانمودید، را باشکوه و عظیم

 که هآنچ از ای نمونه که شخصیتی است، مشهود مختلف جهات از همچنان شهر این جای به جای آثارشان که شخصیتی

 تعالی اهلل رضوان امامی فقیه حسن سید حاج اهلل آیه مرحوم کند رحمتشان خدای است. بارز کامالً زندگیشان در گفتم

 .انگیز شگفت قیقتح به ام بوده مأنوس که حدّی در من که شخصیتی این علیه

 چنان آن مختلف خدمات ابعاد حوزوی، خدمات ابعاد معنوی، خدمات ابعاد مادّی، خدمات ابعاد اجتماعی، خدمات ابعاد

 و قیرف ملجاء ارزنده، آثار همه این و انسان یک که شود می متحیّر انسان حقیقت به که است وسعت با و انگیز شگفت
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 شهرستانهای بسیار دارم اطالع حقیر که آنجا تا جامعه، برای خیری هر امید مایه یر،خ مرکز جاهل، و عالم ملجاء غنی،

 ریانج در شخصیت این به مختلف مشکالت در داشتن خیر امید و ایشان خدمات با ارتباط در شما شهر از غیر دیگر

 .بودند

 ممتاز، فردی خدمات ممتاز، اخالق ممتاز، ایمان شود، می گرفته کار به خود رشد جهت در اختیار این که وقتی آری

 دنیا یک با کند رحمتشان خدای چشمگیر؛ آثارشان کنم، عرض بنده آنچه فوق جهت هر از ممتاز، اجتماعی خدمات

 چه هر است نینچ این واقع به کنید دقت را کوتاه نکته این شدند منتقل بعد عالَمِ به عالَم این از فضائل و فضیلت و فضل

 زرگب مرد این وجود در سطحی، در بینید می بگیرید نظر در شما نیک و ممتاز افراد تعریف جهت در نقرآ های آیه از

 های هنشان است، موجود مرد بزرگ این در متقین های نشانه بینید می است مختلف کماالت سطوح البته است محقق

 ایه نشانه است، محقق مرد این در کنید می بررسی را الرحمن عباد های نشانه است، موجود مرد بزرگ این در مخبتین

 عنیی است، محقق ایشان در کنید می بررسی را دانایان های نشانه است، محقق ایشان در کنید می بررسی را ایمان اهل

 اینها همه اقمصد ایشان بینید می کنید بررسی وقتی است کرده یاد خوبی به را هایی شخصیت قرآن که مختلفی آیات

 است؛

 الَّذینَ وَ (4) سَالماً قالُوا الْجاهِلُونَ خاطَبَهُمُ إِذا وَ هَوْناً الْأَرْضِ عَلَى یَمْشُونَ الَّذینَ الرَّحْمنِ بادُعِ وَ)) 

 (1) (( قِیاماً وَ سُجَّداً لِرَبِّهِمْ یَبیتُون

   

 بوده رمتبلو اینها مهه شخصیت این در عجبا بینید می کنید بررسی وقتی است نشانه چهارده حدود آیات این آخر تا

 است؛

 (7) بِالْأَسْحارِ(( الْمُسْتَغْفِرینَ وَ الْمُنْفِقینَ وَ الْقانِتینَ وَ الصَّادِقینَ وَ الصَّابِرینَ))

   

 است؛ کرده پیدا  تحقق وجودشان در بینیم می

 (2) ((مَالئِیَةُالْ عَلَیْهِمُ تَتَنزَّلُ اسْتَقامُوا ثُمَّ اهلل رَبُّنَا قالُوا الَّذینَ إِنَّ)) 

  

 یمعرف را خوب و نخبه افراد که هایی آیه انسان چه هر است عجیب بود، متبلور وجودشان در حق مسیر در استقامت

 اینها همه ریشه آری است کرده پیدا تحقق شخصیت این در ها اشاره این همه سطحی در بیند می کند می بررسی کرده

 نامیرالمؤمنی موالمان جمالت در که است این آن و است کماالت این همه به سیدنر مایه که است مطلبی یک به توجّه هم

 :خوانیم می السالم( علی)علیه

 ((فاعتقها نفسه ابتاع رجل و فاوبقها نفسه باع رجل رجالن: فیها الناس و ممرّ، دار الدنیا)) 
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 ینا در که است این راه برسد ودشخ حقیقی رشد به بخواهد انسان اگر است مهمی حدیث بسیار شریف حدیث این 

 آیند؛ می و روند می مردم است ممرّی است، گذر محل که دنیایی این در که فرماید می شده. اعالم حدیث

 (( أُخْرى تارَةً نخرِجُیمْ مِنْها وَ نُعیدُكمْ فیها وَ خَلَقْناكُمْ مِنْها)) 

  

   :دشون می تقسیم گروه دو به مردم است ممرّ كه داری این در

 و هواها به اند فروخته زور به اند فروخته پول به را خودشان اند. شده اسیر اند، فروخته را خودشان که آنهایی  -9

 ند،ا فروخته است فانی و موقت عالم این در که آنچه و مادّی که آنچه به اند فروخته دنیا به اند فروخته ها هوس

 باع جلر ندارد آزادی که است محدودیّتی در اسیر کنند پیدا شدر کنند کار خودشان برای توانند نمی دیگر یعنی

 .فاوبقها نفسه

 خودش نفروخته، ریاست به را خودش است خریده را خودش نفسه ابتاع رجل و اند خریده را خودشان جمعی -6

 ته،نفروخ اخالقی رذائل به را خودش نفروخته، مادی شئون به را خودش نفروخته، نفسانی و نفسی هوای به را

 را خود وقتی را خودش کرده آزاد رذائل همه از فاعتقها است نموده آزاد را خود لذا است خریده را خود بلکه

 تحصیل یابد، می را ها خوبی و خیرات که شود می چنان آن بالنتیجه و کند می حرکت کماالت جهت در خرید

 .شود می آماده ابدیش سعادت برای و کند می

  

 در که این عین در که بود شخصیتی کردم عرض موال از که کوتاهی بیان این در امامی( فقیه اهلل ت)آی شخصیت این آری

 ریبازا ایشان، با ارتباط در مختلف قشرهای بودند جریان در مختلف کارهای در بودند کوشا سخت اجتماعی کارهای

 شب آخر تا روز ابتدای از و بودند اجتماع متن رد معمولی، افراد دانایان، علما، ثروتمندان، نوایان، بی ها، اداری ها،

 از حال عین در بودند فردی و اجتماعی و دینی و اسالمی مسائل جریان در وقف بینیم می خوبی به ولی مختلف، مقاطع

 ندا شریفه جمله این مصداق که باد شاد روحشان بود خریده را خود بود، نفروخته را خود بود، شده کنده دل اینها همه

 بود شده زادآ بالنتیجه و بودند نفروخته نامناسب تمایالت از یک هیچ به بودند خریده را روحشان فاعتقها نفسه ابتاع که

 .گیر چشم همچنان خیرشان آثار که بودند رسیده تکامل و رشد به حق مسیر در و اسارت بندهای و قیدها همه از

 و اداری فقیر، و غنی جوان، و پیر زن، و مرد رود، می دنیا از شهری در شهرستانی در مردی یک که شود می چه  

 تحول نای فوتشان و عزا در و بشود متآثر است شناخته می که نسبتی هر به که هر انقالبی یک افراد، عموم و بازاری

 .بگذرم که ها این همه از و تالش مردِ کار، مرد معنویت، مرد حق، مردِ که این جز بیاید وجود به جامعه در عظیم
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 :كه است این ایشان شخصیت با ارتباط در آخر جمله  

 جریان رد خواست می خیر کار در که کس هر شهر این در که معنویت پشتوانه حق، صراط پشتوانه دین، پشتوانه ایشان 

 قیقتح به و کند می حقداری کند می جانبداری حق از ایشان که دانست می دانست می پشتی خود برای را ایشان باشد

 حفاظت و البیت اهل مکتب از حفظ و السالم( معصومین)علیه والیت و دین در توسلشان آن دارد. استقامت حق مسیر در

 یذكركم)) هک کردارشان و عمل به هم گفتارشان، و سخن به هم و تألیفشان و نوشتن به هم که احکام بر اخالق بر عقائد بر

 یاد به را انسان دیدارشان حقیقت به که شخصیتی این ((عمله االخرة الی رغبیمی و منطقه علمیم فی یزید و رویته اهلل

 ملهج این مصداق و کرد می متوجه آخرت به را انسان رفتارشان و افزود می انسان علم به گفتارشان و افکند می خدا

 لْمٌعِ وَ هَواهُ مَئونَةَیَیْفِیهِ عَقْلٌ لَهُ طُفَلَ فَقَدْ بثَالثٍ اهلل أَكْرمَهُ مَنْ)) که است حکمت آن در دنیا یک که حدیث مبارکه

 یک با روحی یازین بی به شایسته عقل به شایسته علم به شایسته انسانِ ((الفَقر مَخافَةَ یَیفِیهِ غِنًى وَ جَهْلِهِ مَئونَةَ یَیْفِیهِ

 .باد شاد محفل این از روحشان سعیدا مات و حمیدا عاش کرد زندگی فضیلت دنیا

 و دانسته شریک را خودشان عزا این در آنها گویند، تسلیت مان ارزنده و بزرگ مراجع عزایشان در سزاست !آری 

 ریفش بیت این به مختلف های گونه به و عزادارند همه مختلف قشرهای و بازاری و اداری غیر و اداری گفتند تسلیت

 یتِب بازماندگانشان، سعید فقید این خود الشأن، ظیمع آیت آن محترمشان اخوی اجدادشان، و آباء اند طیّبه شجره که

 گویم می تسلیت شرافت، بیتِ علم،

 شانعزیز فرزند طرف از مخصوصاً محترم بازماندگان طرف از هم من و هستید و اید بوده گو تسلیت همه هم عزیزان شما

 عزیزشان اخوان و ایشان وسیله به لمتعا خداوند که امامی فقیه مهدی آقا حاج آقای جناب المسلمین و االسالم حجة

 وجودی آثار از که آنچه همه اجتماعی علمی مختلف کارهای این همه در امیدواریم و کند حفاظت را بیت این چراغ

 پدر مسیر همچنان هستند ایشان توانای بازوان که برادرانشان عزیزانِ با محترم بازمانده این است مرد بزرگ این

 لماع کنیم می تشکر همه و همه از و است مشخص تکلیفمان بیت این به احترام در همگان و دهند ادامه را بزرگوارشان

 مختلف قشرهای همه از و اند گفته تسلیت و اند آمده دیگر بالد از که آنها شهر این بزرگواران عظام آیات افاضل

 هل العالمین ارواح و روحی عصر امام آقا ظماالع اهلل بقیه االعظم اهلل ولیّ حضرت عنایت مشمول همگان که امیدواریم

 .باشیم الفداء

 جریان این در که را البیت اهل عظمت دیانت، و دین عظمت البیت، اهل مکتب عظمت بهتر و بیشتر چه هر که امیدواریم

 ثادحو همه گزند از متعال خداوند مهدوی کشور فاطمی، کشور علوی، کشورِ این در شد گذاشته نمایش به خوبی به

 در کس هر و دهد قرار خاص عنایت مورد هستند کوشا البیت اهل والیت تحکیم جهت در که آنها همه و کند حفظ

 . نماید ذلیل نیست هدایت قابل اگر و فرماید هدایت خداوند است، البیت اهل والی کردن رنگ کم جهت
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 باشد ینجورا هم باید رفته دست از البیت هلا مکتب شاگردان از یکی اینکه خاطر به گفتید تسلیت آمدید شما عزیزان

 او سمقد ساحت به ادب عرض به عظمتشان ها شخصیت همه که شخصیتی آن وقتی نبودید. کربال که کنم عرض اما

 روی آغشته خون به بدن بینند می کنند می نگاه چهارم امام فرزندشان، وقتی که گرفتند قرار جفا مورد آنچنان است

 ظَلَمُوا الَّذینَ سَیَعْلَمُ ))وَ الظالمین القوم علی اهلل لعنة اال. بدهند جان است نزدیک که شوند می منقلب نچنا افتاده، زمین

 (.8یَنْقَلِبُونَ(() مُنْقَلَبٍ أیَّ
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 اعترافها و نظرها

  

 (سلم و آله و علیه اهلل اكرم)صلی پیامبر

 جعفرسیدان سید حاج اهلل آیت

 مالصدرا

 )سره )قدس خمینی امام

 حییمی رضا محمد استاد

 مطهّری شهید

 آملی جوادی استاد

 حلی عالمه

 طوسی نصیرالدین خواجه

 خوانساری العظمی اهلل آیت

 آملی تقی محمد شیخ

 قزوینی رفیعی عالمه

 آشتیانی احمد میرزا حاج

 ثانی شهید

 اول شهید

 مجلسی عالمه

 خواجوئی اسمعیل مال

 طباطبایی عالمه

 سبحانی جعفر شیخ اهلل آیت

 حییم علی آقا

 دینانی ابراهیمی دكتر

 یثربی یحیی دكترسید

 جعفری تقی محمد شیخ عالمه

 علما تبریزی جواد شیخ  حاج العظمی اهلل آیت
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 :فرمودند (وسلم آله و علیه اهلل صلی) اکرم پیامبر

 

 (6) اهلل(( لعنة فعلیه یفعل لم فمن علمه العالم فلیظهر امتی فی البدع ظهرت اذا))

  سازد. آشکار را خود علم که است عالم بر شوند، پدیدار امتم میان در ها بدعت هرگاه

 .باد او بر خدا نکند،لعنت چنین عالمی هر
 

 

 انیجسم معاد

  

 :جعفرسیدان سید حاج اهلل آیت 

 ولی دقیق، و متعقل انسان یک دید با باید کنیم بررسی شریعت نظر از را معاد بحث بخواهیم اگر ما 

  قرآن از آیا ببینیم و بیندازیم نظر شرعی مدارک به خاص، فلسفی مختارات و قواعد از الذهن خالی

 (6)  صدرالمتألهین. مسلک یا شود می هاستفاد فقهاء و محدّثین نوع مسلک حدیث و

                        

     

  (:جسمانی معاد انکار )و مالصدرا

 نفوس از که ... اند مثالی های قالب و ها سایه بلکه نیستند... اخروی نفوس مواد ... اخروی های بدن اما 

 (8) است. سایه صاحب به نسبت ایهس وجود مانند نفوس به نسبت آنها وجود و اند... آمده پدید اخروی 

 لیکن لهب گوییم: می اوست، دنیوی بدن همین عین انسان هر اخروی بدن که دارد داللت براین قرآنی نصوص بگویی اگر

 (4) ماده. حیث از نه صورت حیث از

 ... اند اخروی نفوس لوازم سایه، صاحب برای سایه بسان ها، بدن آن بلکه نیست... استعدادی اخروی های بدن وجود

 (0) است. آمده پدید نفس از که است مثالی شبحی مالزم مفارقی نفس هر پس

 (2) اند. نفوس عین دنیوی، های بدن برخالف اخروی، های بدن

  

 (:)ره خمینی امام 

 (8کند،) می «ایجاد» را خودش بدن فعالیت، با نفس که باشد معنا این موهم )ره( ]مالصدرا[ آخوند اگرعبارات

 نکارا مورد شدت به و نبوده درست باشند، معنا این مصر هم دیگران یا و آخوند)ره( اگر فرضا و است، لفظی خطاهای از

 (8) هستیم. منکر فعالیتی چنین مدعیان نظر به نسبت ما ماست،
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 :حکیمی رضا محمد استاد  

 (1) است. مردم دعقای مخالف چون فرموده و است کرده رد را اسفار مثالی معاد خمینی امام 

   

  

  :مطهّری شهید 

 و روح خود داخل در اند برده را «جسمانی معاد» ی همه اما است، جسمانی معاد اند، گفته مالصدرا امثال 

 (97) کنیم. تطبیق توانیم نمی قرآن آیات مجموع با را این ما ... ارواح عالم 

  

         
 :آملی جوادی استاد

 این در آخوند مادی؟ غیر یا است مادی شود( می محشور قیامت در گفتیم )که جسم اآی که است این در بحث

 اصطالح قالب در هرچند دارند را نظر همین هم محدثین و مادی نه است صوری جسم که این به است قائل جا

 (99) باشند. نگفته

    

 :حلی عالمه

 )96) باشند. می فالسفه مسئله این مخالف و است بدنی معاد اثبات در بحث... 

 

  

 :حلی عالمه

 ارکان از آن پذیرش( )و اثبات و است بزرگ اصلی این بود خواهد محسوس بدن همین با قیامت، در شدن محشور» 

 (98«)است. کافر اجماع به نداند قطعی و ثابت را بدنی معاد کس هر و است دین

  

  
  :طوسی نصیرالدین خواجه

  ثبوت در و است وسلم( آله و علیه اهلل عبداهلل)صلی محمدبن ضرتح دین ضروریات از جسمانی معاد»

 خبر نیز آن وعــوق از السالم( انبیاء)علیه و ممکن است امری معاد عالوه، به و نیست ای شبهه هیچ آن

 ینجسما معاد از مقصود و است واجب و الزم مکلفین ی همه بر آن، تصدیق و معاد ی مسئله قبول بنابراین .اند داده 

 دخواهن حاضر محشر در بوده، دنیا در که صورتی آن با و شده زنده قیامت روز در بدن ی متفرقه  اجزای که است این

 (94) «.شد
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 (90) دارند. هم امکان و است وسلم( آله و علیه اهلل پیغمبر)صلی دین ضروریات از ]عنصری[ جسمانی معاد  

  

   

 :حلی عالمه

 آسمانی ادیان اهل اما ندارند قبول را جسمانی معاد باستان[ ]یونان قدیم فالسفه ید:فرما می خواجه کالم شرح در 

 (92) دارند. اجماع آن قبول و برصحت

 

  

 :خوانساری العظمی اهلل آیت

  روایات و قرآن آیات صریح مطلب این چنانکه است، مادی بدن قیامت روز در شود می محشور که بدنی 

  ]چنانچه است مثالی بدن بلکه نیست عنصری و مادی بدن شود می محشور که نیبد شده گفته گاهی و .است

  .....کند می ایجاد را آن تعالی اهلل باذن نفس که گوید[ مالصدرامی

 (98) .پردازد می  موضوع این در فالسفه شبهات رد به خوانساری العظمی اهلل آیت گاه آن

               

                                                                                             

 :آملی تقی محمد شیخ 

 ولی ،«روحانی معاد» به است «معاد» دانستن منحصر همان عینا مالصدرا( مثالی )معاد معاد این كه است این انصاف 

 معاد ]درباره مقدس شرع آنچه با ستا مخالف عقیده این که خودم جان به وقسم....و عبارت در كاری مخفی با

 داخ رسوالن و پیامبر و را فرشتگان و را، خداوند من و بادـ شریعت برآورنده تحیّت و درود ـ است فرموده جسمانی[

 که است، ق[ ]هـ 9828سال شعبان معظم ماه چهاردهم یکشنبه روز از سوم ساعت که ساعت این در گیرم می گواه را

 هائم و وسلم( آله و علیه اهلل محمد)صلی حضرت و است، فرموده کریم قرآن آنچه به معتقدم «یجسمان معاد» درباره

 را خداوند قدرت از ای ذره من و اند؛ کرده اجماع آن بر اسالم امت و اند، داشته اعتقاد آن به السالم( معصومین)علیه

 (98) شوم. نمی منکر

  

  

 :قزوینی رفیعی عالمه 

 قطع، طور به که زیرا است، دشوار و صعب بسیار مالصدراـ مثالی معاد ـ قول این به لتزاما ضعیف این نزد در 

           (91) است. معتبره اخبار صریح با مباین و ازآیات بسیاری ظواهر با مخالف
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 :آشتیانی احمد میرزا حاج 

  نص مخالف ... است[ معتقد آن به صدرامال اینکه گردید]کما تأسیس مثالی معاد اثبات برای که اصولی این 

 (67) است... قرآن

 انکار و  ادیان جمیع بلکه قرآن نص مخالف اوست مساعد هم عقل که اجسام به ارواح عود و جسمانی معاد انکار

 (69) .دارد نگه شیطانی فکرهای و اوهام های لغزش از را  ما خداوند و است اسالم ضروری

  

    

  :ثانی شهید

 دانب کرده قبول را آن که است واجب مکلفی هر بر است، اسالم حتمی و قطعی موضوعات از بدن( همین )با بدنی معاد 

 ما شود، می سرگردان سرکشی و کفر زای سرگردانی بیابان در و رود، می بیرون اسالم اهل جرگه از وگرنه باشد، معتقد

 (66) بریم. می پناه متعال خدای درگاه به گمراهی چنین از

 عادم به قائل و کرده نفی را معاد بودن جسمانی فالسفه اما دارند؛ اتفاق جسمانی معاد بر اعتقاد در مسلمانان ی همه»

 اشته،د دنیا در که صورتی آن با و باشد می آن فنای از پس بدن مجدد خلقت جسمانی معاد از مقصود و اند شده روحانی

 (68) «شود. می زنده

    

 :اول شهید

 عقیده این بر دهد(، سروری را آنان متعال خداوند )که اسالم امت و است قطعی دو هر روحی و جسدی معاد که نبدا 

 خبر بدان وسلم( آله و علیه اهلل پیامبر)صلی چه هر و است. گفته سخن آن از جا چندین در نیز عزیز قرآن دارند. اجماع

 ممکن آنها وقوع هم زیرا آنها به اعتقاد و آنها، قبول عقلی( جوبو )به است واجب ... و دوزخ و بهشت مانند است، داده

 (64) .است داده خبر آنها از )معصوم(، الصدق قطعی پیامبری هم است،

 

  

 :مجلسی عالمه 

 ندی ضروریات از یکی و دارند اتفاق آن وجود و ثبوت بر خداپرستان همه که است مسائلی جمله از جسمانی معاد»

 جسمانی بر سنت و کتاب شوند. نمی محسوب مسلمانان ی زمره از جسمانی معاد منکرین و شود می محسوب اسالم

 عده الوصف مع ندارد... امکان وجه هیچ به آن تأویل یا و انکار یا و رد که طوری به دارند، داللت صراحتاً معاد بودن
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 سانیک به آنان پندار به )که معدوم اعاده بودن محال شبهه جهت به را معاد بودن جسمانی عرفان، مدعیان متفلسفان از ای

 (60) «اند. شده روحانی معاد به قائل و کرده رد آید( می الزم شوند می جسمانی معاد به قائل که

  

  

 :خواجوئی اسمعیل مال

 آراء به و است متعالیه حکمت ناقدان از خواجوئی مالاسماعیل فاضل، حکیم فرماید: می حکیمی رضا محمد استاد 

 است، معادی مسائل درباره که نیز الفؤاد ثمرة رساله در است، کرده می ردّ و نقد را آنها و نداشته اعتقادی صدرالمتألهین

 ل،فاض فیلسوف این است. نکرده آن از ذکری و نشده آن متعرّض دانسته می قرآنی( )معاد مخالف را مثالی( )معاد چون

 نه، وده،ب ندیده را مالصدرا آراء گفت، توان نمی وجه هیچ به و است، زیسته می صدرالمتألّهین از پس سال صد از بیش

 مهه با وی که رساند می خواجوئی فیلسوف آثار از برخی در دقت حتی است؛ نداشته قبول را ایشان مشرب بلکه

 (60) تهدانس می اللتض موجب را دینی متون تأویل و نداشته، قبول را مثالی معاد و بوده، وحیانی مبانی تابع جامعیّت،

 .است بوده عنصری ابدان با بهشت به انسانها ورود به قائل بصراحت و

 نبوده نگراعرفا یا زده، یونانی مطلق بطور اسالم، بزرگان از بسیار، در بسیاری که رساند می گیریها موضع گونه همین و

 و دقیق همف با را، حدیثی( ـ )قرآنی وحیانی الهی قایقح و اند، پوییده می را وحیانی( )تعالیم راه االمکان حتی بلکه اند،

 (62) اند. دانسته می فلسفی، مصطلحات و عرفانی مفاهیم از غیر تعقّلی،

 

  

 :طباطبایی عالمه

 (68) بخوانند. نهایه اسفار، جای به و بدایه منظومه، جای به دارد. ایراد و شبهه چون نخوانید را اسفار معاد

  

  

  

 :سبحانی جعفر شیخ اهلل آیت 

  خدمتشان که هنگامی دارم خاطر به کرد. نمی تدریس را معاد وقت هیچ طباطبایی[ ]عالمه ایشان»

  فقط نکردند. بیان وقت هیچ هم را علت کردند. تعطیل را درس رسیدیم معاد مبحث به وقتی خواندیم، می اسفار

 نداشت، لقبو را صدرالمتألهین مرحوم معاد طباطبایی، مهعال مرحوم که بود این کنیم کشف توانستیم ما که چیزی تنها

 است قرآن عین آورده که را معادی بگوید که کرد تالش خیلی صدرالمتألهین البته کرد. نمی تطبیق آیات ظواهر با چون

 طبیقت قرآنی تآیا اکثر با )مالصدرا( آخوند مرحوم معاد حال، این با داد. تطبیق برآن را وآیات شده استخراج قرآن از و
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 رزخیب جسم جسم، حشری[؛ معاد ]نه است برزخی معاد نوعی درواقع گفته، صدرالمتألهین مرحوم که را معادی کند. نمی

 را ماده هک هستند غیبیه صور سلسله یک خالصه و است برزخی میوه میوه، است. جرم[ بدون تخیلی و تمثلی ]یعنی

 (68) «نداشت. قبول

     

  

 (:زنوزی )مدرس حکیم علی آقا 

 (61) نیست. باروایات موافق است[ چنین مالصدرا نظر اینکه ]کما کند می انشاء خدا اذن به را بدن نفس اینکه  

  

  

  :دینانی ابراهیمی دکتر 

 تحریر رشته به کتابی جسمانی، معاد در )کمپانی( اصفهانی غروی حسین محمد شیخ حاج اهلل آیت مرحوم 

 مالصدرا معاد گفته ]که است. رفته او از پیش زنوزی حکیم که است رفته را راهی همان راه این در وی است درآورده

 (87) نیست[ روایات با موافق

   

   

 :یثربی یحیی دکترسید

 تطبیق فلسفی مسلم قوانین و اصول با را ـ قرآنی جسمانی معاد ـ معادی چنین اند نتوانسته هرگز فالسفه

 (89) .برسانند اثبات به داده

 (68) است. بوده ناموفق فلسفی های برهان توسط قرآنی، عنصری جسمانی معاد اثبات از مالصدرا  

  

  

   

 :جعفری تقی محمد شیخ عالمه

 می سادگی تمامی با اسالم است روشنی و منطقی بامر مستند و ساده طور به هم آن اسالم دین در معاد به ایمان اما 

 کار نای برای باید روزی است، تکلیف ضروری نتیجه مکافات و مجازات و است تکلیف انهخ دنیا که آنجا از گوید:

 یحییها قل)) :گوید می اسالم ،كند جلوه محال اجسام این برگشتن بشریت كودكان افیار به اگر و باشد داشته وجود

 الذی اولیس توقدون، منه انتم اذاف ناراً االخضر الشجر من لیم جعل الذی علیم، خلق بیل هو و مرة اول انشأها الذی

 كن له یقول ان شئیا اراد اذا امره انما العلیم، الخالق هو و بلی مثلهم یخلق ان علی بقادر االرض و السماوات خلق

 (66) فییون((.
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 جسمانی معاد منکر

  

 العالی مدظله تبریزی جواد شیخ  حاج العظمی اهلل آیت مبارک محضر

  زیر سؤال به است خواهشمند معظم سرور آن برای سالمتی آرزوی و وافره تحیات و سالم ابالغ با 

 :بفرمایید عنایت روشن و صریح پاسخ

 چیست؟ جسمانی معاد منیرین حیم

 است همچنین و شود نمی وی اسالم به حکم است آن تکذیب و قرآن مخالف که باشد ملتفت اگر جسمانی معاد منکر ج(

 م.العال اهلل و برندارد دست خویش رانکا از و دشو تفهیم معنی این وی به اگر

1/1/88 

*** 

   

 عرفان و فلسفه درباره مراجع و علما نظر

  ...........مبارک محضر ل:سؤا 

 صوصف مانند عرفا و فالسفه کتب متون که این به توجه با رساند می مبارک عرض به وافره تحیّات و سالم ابالغ با

 اب بعضاً که بطوری باشد می فاحشی و زیاد اشکاالت دارای مالصدرا اسفار و عربی الدین محی فتوحات و الحکم

 کاالتاش  هم خمینی)ره( امام که ... و عذاب امامت، معاد، توحید، مسئله قبیل از کند می پیدا کلی تباین دین ضروریات

 دیانمبت و جوان نسل مخصوصاً ردمم به مختلف طرق از عقاید همین نیز فعالً و است کرده وارد کتابها این به اساسی

 نبدتری از که اعتقادی انحرافات از آنها نجات و مردم آگاهی برای است خواهشمند شود می تزریق دانشگاهی و حوزوی

 و حواض صورت به رایج و اصطالحی عرفانهای و فلسفه تعلّم و تعلیم مورد در را خود مبارک نظر است انحرافات نوع

 حّتص به مقرون عزّت با عمر طول فداه ارواحنا عصر ولیّ حضرت توجّهات تحت انشاءاهلل خداوند ید.فرمای مرقوم شفّاف

 .بفرماید عنایت حضرتعالی به کامل عافیت و

  

 :نیگلپایگا صافی العظمی اهلل آیت  پاسخ 

 اهلل؛ رحمة و السالم علیکم

 عرفان و است الزم شبهات رفع رایب بلکه مستحسن حقّه عقائد تکمیل و تصحیح برای کالم علم خواندن

 تبی اهل و سلم( و آله و علیه اهلل اکرم)صلی رسول حضرت از مأثوره معارف و البالغه نهج و مجید قرآن همان حقیقی

 مراجعه هب احتیاج عقاید سایر و خداشناسی و معرفت در است. دیگر معتبره ادعیه و سجادیه صحیفه و علیهم اهلل سالم
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 گردید رافانح به منتهی و شد وارد ها رشته این در کسی اگر و نیست است مسلم آنها بعضی عقیده ادفس که کسانی به

 .است لّهضا کتب جزء شده، نوشته صوفیه عقائد ترویج و بیان در که سؤال در مذکوره کتب و است مسؤول شبهه بی

 قرآن نصوص با که دارند سخنانی و گفتارها و باشند می خرافی های روش و عقیدتی و فکری انحرافات دارای افراد این

 اگر و دان نداشته را شریعت آداب و احکام به ملتزمین و متشرعه طریقه افراد این دارد. مخالفت شریفه احادیث و مجید

 نستای مسلم قدر و نیست، حجت عقائدشان و آراء مسلمان شخص برای نمایند تبرئه فاسده عقاید از را آنها برخی هم

 ادوار همه در و است، نبوده ملجأ و مرجع هیچگاه تشیّع و مذهب محیط در قرن چهارده طول در آرائشان و افراد نای که

 و اه طوسی شیخ و مفیدها شیخ و صدوق خود و صدوق پدر بابویه ابن مثل افرادی شیعه، عقیدتی رهبران اعصار و

 همواره اسالم و کفر بین مرزهای ارائه در که اند بوده بیلق این از علما هزارها و صدها و ها مجلسی و ها حلّی علّامه

 هب شناسایی مزید برای ذلک مع است آنها راه همان المستقیم صراط و راه هم اکنون است، بوده قاطع و قطعی کالمشان

 اسالمی نعرفا در جستجو و تصوّف، و عرفان و الصوفیه فضائح و خیراتیه، مثل هایی کتاب به توان می افراد این حال

 .فرماید هدایت الهی مستقیم راه به را همه خداوند نمود. رجوع

  

  

 :شیرازی صادق سید العظمی اهلل آیت پاسخ

 دینی های دانش گرفتن بر اکید دستور السالم( طهارت)علیهم و عصمت بیت اهل و خدا رسول مجید، قرآن 

 ساویم آنان غیر از گرفتن و فرمودند منبع سه این غیر از نآ گرفتن از شدید نهی و نموده بیت اهل و رسول قرآن، از را

 ابکت از گرفتن با را دین اصول مخصوصاً خود دینی دانشهای اول که است واجب مؤمنین بر لذا است، آنان انکار با

 و دهنمو استوار و محکم «کافی اصول» و صدوق شیخ «االخبار معانی» نیز و «توحید» و «مفضل توحید» مانند هایی

 حدیثی وانهپشت اثر در گاه آن که بپردازند آن ی مطالعه به آن مانند و فلسفی متون اشتباهات بر شدن واقف برای سپس

 .نمایند رد حتی و گردند واقف را اشتباهات توانند می خوبی به دین اصول

  

  

 :دوزدوزانی العظمی اهلل آیت پاسخ

 ی پایه ابتداءً باید باشند، داشته اشتغال عرفان و فلسفه معل در خواهند می که افرادی است: تذکر به الزم

 در ات نمایند مستحکم معصومین: ائمه حضرت از مأثوره احادیث و اسالمی ی معتبره کتب از را خود دینی اعتقادات

 هللا آیت حضرت مانند بزرگ مراجع که است بوده جهت بدین شاید و نشود وارد خللی شیعه ی مسلمه اصول مبانی

 اساساً و ،کردند می منع شدت به فلسفه تحصیل و تدریس از سرهما قدس بروجردی العظمی اهلل آیت و اصفهانی العظمی
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 الحص به نه شود می رشته این وارد شرط( و قید بدون فردی )هر گردیده مرسوم علمیه های حوزه در که کیفیت این به

 .باشد می اسالمی ی جامعه صالح به نه و ها حوزه

 گمراه فهفلس مطالب اکثر که ام کرده گوشزد محصلّین و طالب به خصوصی غیر و خصوصی مجالس در بارها اینجانب و

 .گذاشت قدم وادی این به احتیاط با باید و است کننده

  

   

 :روحانی صادق سید حاج العظمی اهلل آیت پاسخ 

  تعلم و تعلیم ولی ندارد اشکال فلسفه دنخوان باشند می شبهات رد بر قادر و دارند قوی استعداد که کسانی

 .نیست جائز شوند می واقع اشتباه در و قوی غیر افراد که مجتمعات در

  

    

 :مجلسی تقی محمد شیخ حاج العظمی اهلل آیت پاسخ 

 معارف به انتماء و باشد می حرام گرفته نشات وحی منابع غیر از که رایج عرفانهای و فلسفه تعلم و تعلیم

 .بود خواهد واجب والسالم ةالصلو علیهم وطهارت عصمت بیت اهل طریق از هیهال 

  

   

 :شاهرودی محمد سید حاج العظمی اهلل آیت پاسخ

 بیت اهل تعالیم در قدری به که آن مگر بنمایید. اجتناب باشد بیت: اهل مکتب خالف بر که آنچه از

 السالم( لیهبیت)ع اهل تعالیم خالف بر آنچه خالصه و بنمایید دفع ار وارده شبهات بتوانید که باشید قوی السالم( )علیه

 .است ضاللت باشد

*** 

    

 :انقالب معظم رهبر

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

 (84) است. واجب موارد بعضی در بلکه و ندارد اشکال

 ذال كند گمراه را انسان و آید وجود به تزلزل دینی اعتقادات در كه شود می باعث فلسفه خواندن دشو می معلوم]

 استوار و راسخ آنها دینی اعتقادات كه هستند كسانی آنها و دارد اختصاص خاصی افراد به علم این تعلم و تعلیم جواز

 [.شوند نمی متزلزل مطلب این با و است
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 :بهجت العظمی اهلل آیت 
 .اعتقادات تصحیح و کالم علم در اجتهاد از بعد مگر است خطرناک فلسفه خواندن

 )80) کافرشود! برود خواهد می آقا فرمودند: بخواند فلسفه خواست می کالم از قبل که کسی به ایشان

  

    

 :نجفی مرعشی الدین شهاب سید العظمی اهلل آیت

 مرضیین وخلفای مرسلین انبیاء طریق قاطعان و بیهوده، وماتموه و فاسد نظریات و آراء فندگان با فالسفه 

 )82) نماید. حفظ فتن مضالت از را ما تعالی خداوند ایشانند،

  

  

  

  

 (:اصفهانی)ره صافی حسن شیخ حاج اهلل آیت

 

 آنها صد در صد اشتباه و فالسفه خام فکر
 

 از یبعض که است خامی فکر این دربیاورد. آب از را خودش گلیم بتواند که نیست حد این در انسان ادراکی نیروهای

 حاصال را خودمان توانیم می خودمان حکمت و علم به ورود با مثالً که اند گفته خودشان خیال به و اند کرده فالسفه

 رسیم،ب انسانی نهایی کمال به و انسانیت شامخ مقام به داریم که فهمی و درک و حکمت و علم همان با توانیم می کنیم،

 (88) اشتباهند. در صد در صد اینها که شده معلوم

  

   

 :معاصر بزرگ متفکر رضوی مرتضی شیخ حاج اهلل آیت

 اگر و نداشت اوست دین که متعالیه حکمت تبیین در السالم( بیت)علیهم اهل و قرآن به نیازی هیچ مالصدرا 

 (88) خورد. نمی متعالیه حکمت هب ای لطمه هیچ بردارید اسفار متن از را حدیث و آیه چند آن 

  

   

 :حلی عالمه

 (81) اند. فالسفه است واجب آنها با جهاد که کسانی جمله از 
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 :قاضی علی سید 

 (47) نیست. خبری دین از درفلسفه

  

  

  

 :عرفان و فلسفه در معاصر پژوهشگر احمدی علی قاسم سید

  

 نه لسفیف روش که معتقدیم ما فرمایند: می چنین فلسفه خواندن به دهکر امر قرآن گویند می که کسانی جواب در ایشان

 را حساناتاست و موهومات و است عقل ضد فلسفه که کنیم می ثابت زیادی عقلی دالیل با بلکه نیست عقلی روش تنها

 حکیمت فلسفه در هک ای مبانی که این با داند، می تعقّل و عقل را خیال و وهم و انگاشته مسلّمات و برهانیات جای به

 مباین که چیزی به کنید تمسک فرموده امر قرآن چگونه و دارد. حقیقی ضدیت و بینونت سنّت و کتاب مسلّمات با شده

 (49) است. ـ وسنت کتاب ـ وحی با

 

 

-------------------- 
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 همان -68

 ؛ 646 / اعلی مبدأ -66

 .داناست آفرینشى هر به او و است، بیافریده آغاز در كه كند مى زنده را آنها كسى بگو: ؛ 28-78یس:

 تواند نمى است هآفرید را زمین و آسمانها كه كسى آیا  افروزید؛ مى آتش آن از شما و آورد پدید آتش برایتان سبز درخت از هك خدایى آن

 .داناست اى آفریننده او كه تواند، مى آرى بیافریند؟ را همانندشان

 .شود مى موجود پس شو، موجود گوید: مى كه است این فرمانش بیافریند، را چیزى بخواهد چون

 6684س 884ص فارسی( ی اسفتائات)ترجمه اجوبة  -64

 6/81 بهجت اهلل آیت محضر در -64

 6/628 الحق إحقاق تذییالت  -61

 66/806 نورالصادق فصلنامه -67

 8/68 فصوص ی آیینه در الدین محی  -62

 جدید چاپ ،8/46 الفقهاء تذكرة -68

 64متعالی/ عرفان  -40

 .نمایید مالحظه «الوجود وحده علی الردّ فی المعبود تنزیه» كتاب در را وحی با فلسفه تباین موارد -46

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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 عرفان و فلسفه بحث و درس جلسات از برخی در شرکت با رابطه در  تقلید مراجع از سؤال متن

 آن جواب و آملی صمدی آقایمانند 
  

  

  

 اشاره:

 امثـــال و یآمل صمدی آقـای سخنرانی یا و بحث و درس جلسات در كه است مطالبی شده مطرح سؤاالت 

 منتشر خود64و64و66 ی ها شماره در را فتاوی این از مقداری نورالصادق شود، می القاء شیعه جوانــان به او

 هب را آن شماره این در كه رسید نورالصادق مجله مركزی دفتر به علما از دیگر ییی فتوای آن از بعد نمود

 كنیم. می زعزی خوانندگان تقدیم رهبری معظم مقام فتوای ضمیمه

  
  

 تعالی باسمه

   
 یلذ در که است مطالبی هاآن هایدرس مبانی که کنندمی شرکت جلساتی در ما فرزندان شهرها از برخی در است مدتی

  خیر؟ یا است جایز جلسات این در شرکت که فرمایید بیان لطفا آید.می

  

 بلکه نداریم، وجود دو ما یعنی است، نهاانسا و حیوانات و نباتات و جمادات وجود متن متعال حق وجود -9

 از غیر زمین وجود کهایننه است،کرده ظهور گوناگون هایاندازه و قوالب در که است وجود یک هستچههر

  باشد. بوده متعال حق وجود از غیر آسمان وجود و آسمان وجود

  

 الف بایدن یا دارد. ادامه همچنان و بوده نتهامبی نیز اشیاء حقایق فهم پس است منتهابی هستی حقایق که آنجا از -6

 راراق محض به که این یا و نیستند، خود بودن موجود به قائل اصال که سوفسطائیها همچون آورد زبان به را

 داریم.ن الفی اصال بگوییم و بشویم سوفسطی ابتدا همان از که است راحت چه و داد. ادامه را آن باید بدان نمودن

 راندیگ نه و هستیم ما نه بگوییم و شویم سوفسطی باید مسیر این در ما همه باالخره که ستا عجیب چه و

 دیگر بعد به آن از کند.می خدایی دارد است خدا و است، خدا آخر و اول حرف خدا. و خداست فقط هستند.

 .شودمی راحت و ندارد نگرانی هیچ انسان
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 ما که نای دلیل به یابیم راه هم معلول به علت از نداریم قصد بلکه یمبرس علت به معلول از خواهیمنمی تنها نه -8

  نیستیم. جدا معلول و علت به معتقد اصال

  

  است(. متعال حق وجود با آسمان وجود و زمین وجود عینیت وجود، وحدت از ما مراد -4

  

 ندفیلسوف الهی رسوالن و حجج همه و ائمه و انبیاء تمام هستند... وجود وحدت به قائل دو هر عارف و فیلسوف -0

 را ذات آن تواندنمی که بیندمی چون و دارد، را ذات مقام تا رسیدن قابلیت )انسان اند(.اصلی فالسفه اینان و

  شود(.می او و رودمی باال خودش لذا کند خودش را ذات و بیاورد پایین

  

 (9) است(. ذات جنت جنت، این که ،«جنتی وادخلی» فرمایدمی که جا آن تا دارد درجات جنات -2

  

 

  :انقالب معظم رهبر پاسخ

 نیست است،جایز باطل ترویج موجب و آمیخته انحرافی عقاید با که مذکور جلسات در شرکت تعالی بسمه 

 لساتج متصدیان ازمنکرِ نهی و معروف به امر و راهنمایی و ارشاد و شبهات به پاسخگویی قدرت کسانیکه برای مگر 

 .دارند ار مذکور

  

 :مظاهری اهلل آیت پاسخ

 .است واقع خالف هم عرفان و فلسفه نظر از اصل در و است اسالم خالف اید نوشته که مطالبی کلیه 

  

 :نورالصادق تذکر 

 ناب چنانچه است شده ذکر نیز آن مدارک و شده واقع سؤال مورد و انتخاب عرفان و فلسفه اهل کتب از فوق مطالب 

 لک عین یراه بل شیء کل فی الحق یری من العارف إن گوید:می و عینها هو و األشیاء اظهر من سبحان گویدمی عربی

 زاده نحس آقای و قبیل، همین از دیگر فراوان مطالب و و... االشیاء کل الحقیقه بسیط گوید: می مالصدرا نیز و شیء

 و جبر ال گویدمی جوادی آقای و است رگرمیس برای امکان از بحث و است وجوب است وجود دار در آنچه گویدمی

 داستخ سگ این گویمنمی من گوید:می طهرانی حسین محمد آقای و است موضوع انتفاء به سالبه باب از تفویض ال

 گفت توان می هم باز آیا وجود این با پس قبیل این از دیگر مطالب هزاران و نیست چیزی خدا از غیر گویممی من

 است؟ واقع خالف عرفان و فلسفه نظر از استفتاء در مذکور مطالب
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 :شیعه با او عناد و عربی ابن

 أنوسم بیت[ اهل محبت ]یعنی باشد نداشته راه شکی هیچ آن در که صحیحی اصل با را( شیعه )یعنی را آنان شیطان 

 اصل نآ واسطه به فقط گمراهی این شوند، گمراه تا کند می القاء را شبهاتی فهمی کج روی از آنان برای سپس کند می

 .است گمراه شخص آن شاگرد مسائل این در شیطان وگرنه شود می داده نسبت شیطان به

 هلا محبت نخست جن شیاطین شود، می ظاهر امامی دوازده شیعه مخصوصاً شیعه در امر، این برای مصداق بیشترین

 خداست به بتقر وسیله باالترین محبت این که معتقدند عیان[]شی آنان و کنند می عرضه آنان بر را آن در پایداری و بیت

 .روند می فراتر بیت اهل محبت از دوصورت به آنان امّا بمانند، باقی حدّ همین در اگر است چنین و

 

 الفت[خ ]برای نداشتند مقدم را بیت اهل صحابه اینیه خاطر به پردازند، می صحابه دشنام و دشمنی به آنان از بعضی

 آگاه یانشیع از گروهی البته و اند]!![ بوده سزاوارتر دنیایی مناصب این و خالفت برای بیت اهل كه كنند می انگم و

 .گردند برمی غلط بینش این از و شوند می

 

 به مردم برای اچر که کنند می انتقاد و گویند می بد خدا و جبرئیل و پیامبر به و رفته فراتر صحابه سبّ از نیز برخی و

 که کسی آن» اند سروده چنین آنان از بعضی که آنجا تا اند، نکرده تصریح خالفت بر آنان تقدم و بیت اهل مقام تریبر

 نشأت تاس بیت اهل محبت که صحیح اصل یک از اینها همه «است نبوده امین خود خدا[ ]یعنی فرستاده را امین جبرئیل

 (6) اند. کرده گمراه و شده وگمراه دهدا را فاسد نتیجه این آنان نظر در اما است، گرفته

  

   

 :آشتیانی جالل سید

 طبعاً (و السالم )علیهم ائمه آثار به مراجعه و بوده شیعه دشمنان ورزترین کینه از عربی بن الدین محی شیخ

 (8) است. نداشته ایشان از شناختی 

  

  

 :مستدرک صاحب نوری حسین میرزا

 یدترینشد عربی ابن آنها ناصبیهای و سنّت اهل علمای بین در یعنی منه؛ نصباً أشدّ بهمص ونوا العامّه علماء فی یرُ لم 

 (4) دارد. (السالم علیهم) تبی اهل با را ها دشمنی
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 :کربالیی جواد شیخ حاج اهلل آیت  

 ادعــای وی چــگونه بیـند می کند نگاه را عربی ابن «مکیّه فتوحات» کتاب دوم جلد که کسی 

 اگر را ایشان «الهیّه تجلیّات» کتاب و سلم( و وآله علیه اهلل اکرم)صلی پیغمبر مانند کند، می معراج 

 لی)علیهع و عثمان و عمر و ابوبکر مکاشفاتش از یکی در «ابیض بحر» در ایشان چگونه که یابد می کند، نگاه کسی 

 و است م(السال علیهم)اطهار ائمه مذهب روریض خالف بر این است. کرده صحبت ثالثه خلفای با و مالقات را السالم(

 بدون الیتع حق با او مکالمات کتاب، آن در که عربی ابن «الغوث» کتاب همچنین و نیست مخفی بطالنش کس هیچ بر

 است ( السالم علیهم)اطهار ائمه و (سلم و وآله علیه اهلل صلی) اکرم پیغمبر ی رویّه برخالف تمامش که شده بیان واسطه

 سنف انعیاسات و مخترعات مطالب آن تمامی كه یابد می كند دقت كسی اگر و زده کار به ها آن مانند را خود بلکه

 منحرف او از پیروی در هم او پیروان است، منحرف او كه همچنان ندارد. ربطی االمر نفس و واقع به و است خودش

 (4) باشند. می

  

  

 :عربی ابن

 می غرق او وجود در لذت شدت از و کند می مباشرت زن با مرد که آنگاه و خداست ظهور برای مجال کاملترین زن 

 (2) ببرد! لذت او از تنها مرد دارد دوست خداوند زیرا باهلل( )نعوذ خداست! مفعول، واقع در شود

  

  

  

 :آملی زاده حسن

 اسفار در )مالصدرا( آخوند از تر شریف و تر وزین محبت، و عشق بحث در )شیخ گوید: می عربی ابن سخن تأیید با

 (8است(!) فرموده بحث

   

  

 (:خواری شراب از مدح و معاد انیار )در نیشابوری خیام

   

 است خوش انگور آب که گویم می من               است خوش حور با بهشت کسان گویند

 (8) است خـوش دور از شنیدن دهل ازکاو                بردار نسیـه از دست و بگیـر نقـد این
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 پی نوشت ها:
 ؛47 ؛664 ؛666 ـ 660 ؛64 ؛684 صفحات: آملی، صمدی داوود ،الحیمة نهایة شرح :8 تا 4 ترتیب: به سؤال مورد مطالب مدارک -6

 78 آملی، صمدی داوود اهلل، الی سالک آداب (2167

 ولو االصل مبحی الشیطان الی ذلک ،فینسب ضلوا حتی الفهم عدم من التلبیسات علیهم أطر ثم فیه یشیون ال صحیحاً اصالً الیهم الفت -8

 الشیاطین معلیه فدخلت منهم االمامیّه فی والسیّما الشیعه فی ذلک ظهر ما واكثر منه یتعلم له تلمیذ المسائل تلک فی الشیطان أن علموا

 انّهم لّاا علیه یزیدون وال وقفوا لو هوكذلک و اهلل الی القربات أسنی من ذلک أن رأوا و فهیم الحّب واستفراغ البیت اهل بحب أوالٌ الجن

 هذهب أولی البیت اهل أن وتخیلوا هم یقدمو لم حیث سبهم و الصحابه بغض الی تعدی من ،منهم طریقین الی البیت اهل حبّ من تعدّوا

 جل اهلل وفی 7جبرئیل وفی 1اهلل رسول فی القدح الصحابه سب الی زادت طائفة و واستفاض، عرف قد ما منهم فیان الدنیویّه المناصب

 اصل نم واقع كله وهذا «أمیناً األمین بعث من ماكان» بعضهم انشد حتی للناس الخالفه فی وتقدیمهم رتبتهم علی ینصوا لم حیث جالله

 الشیطانیه الخواطر معرفه فی 44 باب 828و 6/826 فتوحات وأضلّوا. فضلّوا فاسداً نظرهم فی أنتج البیت اهل هوحب و صحیح

 618 )نظرها(/ الهی الهیات از نقل به قیصری ی مقدمه شرح  -6

 601المعبود/ تنزیه از نقل به 80/868 مستدرک -4

 48تبری/ و تولی  -4

 الحیم فصوص كتاب از محمدیه فصّ  -1

 107 / الحیم فصوص شرح در ممدالهمم -7

 46 صفحه خیام، عمر حییم رباعیات  -2
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 فهاناص تبلیغات دفتر طرف از مشهدی صوفی یک توسط که مطالبی مورد در تقلید مراجع از سؤال

 است شده مطرح بازار صدر مدرسه در

  

 ...مبارک محضر

 :است گفته خود سخنرانی ضمن در تصوّف مروجّان و مبلّغان از یکی رسدمی عرض به احتراماً سالم؛ با

  

 .ایمداشته شیعه در رسمی هایاهخانقپنجم،چهارم،سوم،دوم، قرن در ما -9

  

 از یدس مرحوم که هایی دفاع شود.می شناخته تصوف به متهمین یا صوفیه جزو تراجم کتب در طاووس بن سید -6

 .کنند یمعرف تراجم کتب در صوفی شخصیّت یک عنوان به را سید که است شده سبب اند،کرده صوفیه عقاید

  

 به را صوفیه اسناد و دادند.می خرقه و بودند رسمی صوفیه جزو که شتنددا اساتیدی ایشان هااین بر عالوه  -8

 .رسندمی امیرالمؤمنین به صوفیه همه گوید؛ می و کند می مطرح طرائف در (السالم علیهم)ائمه

  

 جناب کند،می تعریف او از همه از بیش که ایشان استاد ترینبرجسته سید،مرحوم اساتید فهرست در -4

 روات جزو و است شیعهعلمای از که بزرگوار این است... سادات از که است حسینی محمد بنحیدرالدینکمال

 .اندگرفته خرقه ایشان از ایعده خودش، زمان در و است رسمی صوفیه جزو است، البالغهنهج

  

 ابتدا انایش که اندگفته او احواالت در است. البالغه نهج شارح بحرانی میثم الدین کمال بزرگان؛ از دیگر یکی -0

 صوفی و کرد رها ندارد فائده هااین که دید مدتی از بعد و خواندمی فلسفه و بود رسمی علوم تحصیل به مشغول

 .گرددبرمی ائمه به صوفیه خرقه که است معتقد و است خرقه اهل خودش و شد

  

 صوفیه اب و کندنمی گیریجبهه هصوفی برابر در مطلقاً است... حلی عالمه هشتم، قرن در شخصیت بزرگترین -2

 .کردندمی همکاری

  

 حرم مقابل در شدم، که نجف وارد من گوید،می بطوطه ابن رحله 469 صفحه اول جلد در بطوطه ابن  -8

 .بود زیادی بسیار هایخانقاه امیرالمؤمنین
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 فرن بیست مدرسه این در ... است رسیده ما دست به اولجایتو سلطانیه مدرسه از که گزارشی در دوره همین در  -8

 .بودند تصوف تدریس مخصوص که آورندمی صوفی مرشد

  

 و کان ما هب عالم السالم( )علیه امام که باشد داشته اعتقاد که کنید نمی پیدا را کسی هشتم و هفتم قرن تا شما  -1

 انیانس که ندارد معنا اصالً که گویندمی و منکرند را امام علم مطلقاً .است القیمة یوم الی کائن هو ما و یکون ما

 .باشد داشته علم هستی همه به

  

 عمده به گرا برند.می نام استاد بزرگترین عنوان به معیه ابن الدین تاج سید از اساتیدشان، سلسله در اول شهید  -97

 الدین جدتاسی گوید،می الدین تاج سید شاگرد تآلیف است کتابی که کنید نگاه طالب ابی آل انساب فی الطالب

 اذن به رمگ پوشیدنمی عراق در فتوت لباس یا تصوف خرقه کسی بود. عراق فتیان بزرگ و عراق صوفیه بزرگ

 خصیّتیش یک که داشتیم عراق در تصوف در وسیع بسیار نهضت یک دوره این در ما که دهدمی نشان این الدین. تاج

 نای خالف بر پوشید.می رسمی خرقه و بود عراق صوفیه بزرگ خودش است. معجب او به قدر این اول شهید که

 سمیر مسائل این دوران آن در آنقدر است، نبوده خانقاه و سلسله و است نبوده شیعه بین در خرقه گویندمی ... که

 کسانی گرم پوشیدنمی عراق کل در ایشان اذن بدون فتوت لباس یا صوفیه خرقه کسی هیچ گویدمی که است بوده

 .کند دیگران تن بر تصوف خرقه که دادمی اذن برخی به باشند. داشته اذن ایشان از که

  

 متعلمین بآدا در مستفید و مفید کتابی که دالمری منیة در ایشان ... ماست خمسه فقهای جزو که است ثانی شهید -99

 تأویالت کتاب سراغ به برسی، علوم هدف نهایت به و بفهمی را قرآن باطن خواستی اگر گوید،می ... است

 چاپ شتباهاًا الدین محی تفسیر اسم به که است عربی ابن آرای شبیه قدرآن کتاب این برو... کاشانی مالعبدالرزاق

 ادبیات تغای که است مالعبدالرزاق کتاب فهمیدن طلبه، یک سیر نهایت گوید،می ثانی( )شهید ایشان است... شده

 .است ... و کالم و اصول و فقه و

  

 .بود عرفان و معرفت اهل و بود صوفیه از شهید گوید،می و است العهد قریب شهید با مدو مجلسی -96

  

 .ندارد توضیح به احتیاج و است الشمسمناظهر تصوفش که بهاییشیخ  -98
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 درشپ مثل هم او است. مخالف تصوف با ثانی مجلسی که نخورید گول گوید،می ... هایشکتاب در میرلوحی  -94

 به شدت هب همین، خاطر به و کندمی تصوف با مخالفت به تظاهر کند.نمی اقتضا زمانه که این برای فعالً و است صوفی

 .کندمی اهانت ایشان

  

 با انقالب معظم رهبر و تقلید مراجع چرا است حق بر تصوف اگر ثانیاً چیست؟ فوق سخنان مدرک اوالً كنید بیان لطفاً

 :شودمی ذكر ذیالً آن از هایینمونه و شده ءاستفتا آنها از كه چنان مخالفند صوفیه

  

  

  

 (:)ره خمینی امام

  گرفته، قرار تصوف و دستگیری دــمسن در و داندمی خالیق هادی و مرشد را خود که ایبیچاره آن

  بازار و متاع به صورتی و سر و برده سرقت به را اصطالحات است. بیشتر اشغمزه و ترپست حالش

 و داده بیچاره عوام خــورد به را جـاذب اصطالحات از ایپاره نفهمیده، یا فهمیــده خود، بازار رواج ایبر داده، خود

 (9) دهد.می دست خدا حبّ و جذبه و حال علیشاه( )محبوب یا علیشاه( )مجذوب لفظ به کرده گمان

  

  

  

 :مدظلّه انقالب معظم رهبر

 در حضور و آنان اذكار گفتن و اعمال انجام و صوفیه محافل و مجالس در كردن شركت آیا سـؤال: 

 دارد؟ صورت چه آنها، خانقاه 

 چه معتقدند، (السالم علیهم)ائمه امامت به و داشته قبول را کریم قرآن نواهی و اوامر که کسانی و نیست جائز :جواب 

 تجماع در و گذاشته کنار است، ضرّم بلکه نیست الزم که را ایجداگانه رفتار و آداب و جداگانه اسم که است بهتر

 .باشند متسلّک خود مسلمان و بزرگ ملّت عظیم

 

 :فتاوای چنین هم و

 علی شیخ مکارم، بهجت، لنکرانی، فاضل دوزدوزانی، صافی، اهلللطف سیستانی، نجفی، مرعشی خوئی، عظام، آیات 

 لویع کابلی، مشکینی، میالنی، ایگانی،گلپ محمدرضا بهبهانی، شاهرودی، روحانی، صادق محمد گلپایگانی، صافی

 (6) است. موجود خانقاه و خرقه و تصوف با مخالفت بر ...و عاملی حرّ شیخ همدانی، نوری گرگانی،
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 :شیرازی باقر محمد سید العظمی اهلل آیت پاسخ 

  

 قضائیه ی قوه و مسؤلین سکوت و دین بزرگان به گری صوفی تهمت

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 مِنْها أَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلْنَها أَنْ فَأَبیْنَ الْجِبالِ وَ األَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى نَةَالْأَما عَرَضْنَا ))إنَّا تعالی: اهلل قال 

 (6جَهُوالً(() ظَلوماً كانَ إِنَّهُ الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ 

 (4) ((صَّةًخَا مِنْیُمْ لَمُواظَ الذینَ تُصیبَنَّ ال فِتْنَةً اتَّقوا ))وَ تعالی: قال و

 (1أَحْسَنَهُ(() فَیَتَّبعُونَ الْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَ الَّذِینَ (4) عِبَادِ ))فَبَشِّرْ تعالی: قال و

  سلم(: و آله و علیه اهلل النبی)صلی قال و

 (7(()اهلل لَعنَةُ لَیهِفَعَ یَفعَل لَم فَمَن علمَهُ العَالِمُ فَلیُظهِرِ اُمَّتی فِی البِدعَ ظَهَرَتِ ))إِذ

  :(سلم و آله و علیه اهلل صلی)النبی قال و

 (2(()َنارِ من بِلِجَام مَةِالقِیا یَومَ اهلل ألُجمَهُ نَافِعا عِلما كَتَمَ مَن))

  السالم(: امیرالمؤمنین)علیه قال و

 (8لَهم(() یُستَجاب فَال خِیاركم فَبَدعُو شِرَاركُم یمعَلَی لَیُستَعمَلَنَّ اَو المُنُیَرِ عَنِ لَتنهُن وَ بِالمَعروفِ ))لَتَأمرن

  

 شیدر ملّت فداکاری و همّت به که است ایران اسالمی انقالب پیروزی الهی بزرگ نعمات از که آن نیست و نبوده شکی

 گرفت جامان خمینی)ره( اهلل آیت امام مرحوم آنان رأس در و آیات حضرات و بزرگان و علماء رهبری و زعامت و ایران

 امیرالمؤمنین حضرت خاصّه طاهرین ائمه و (سلم و آله و علیه اهلل صلی)اکرم نبی برکات و ی سایه زیر در آنها تمام البته

 مسال زهراء فاطمه حضرت لطف و نظر با الفداء له ارواحنا الزمان صاحب حضرت و السالم( حسین)علیه امام حضرت و

 اهل معارف و مسائل سیّما ال دین معارف و اسالم احکام که این رسید می نظر به مسلم بلکه امید آنچه و بوده علیها اهلل

 و محقق امید و نظر این هم بسیاری موارد در چه اگر و بپوشد عمل لباس و محقق وجه، حسن با السالم( بیت)علیهم

 دینی موازین با مخالف مسائل و گردیده، هم بعکس بلکه نگردیده، محقق هم بسیاری موارد در لکن پوشید، عمل لباس

 است باالتر هم آنها از جهاتی از ای پاره لکن آن، امثال و ارث بر مالیات و بانکها در ربای خاصه است متعدد اگرچه

 آنان هک دیگر بزرگان و مجلسی مرحوم و بهایی شیخ و شهید و طاووس ابن سید مانند دین بزرگان به تهمت و افتراء

 عکس هیچ و شود زده دین بزرگان به هایی تهمت و افتراءات چنین یک که است تأثر جای سیارب واقعاً بودند صوفی

 

http://www.daralsadegh.ir/


215 
 

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

 www.daralsadegh.ir                          )علیه السالم(صادقدارالسایت 

 اسدمف از مراتب به آنان محاکمه لزوم آنکه با نشود حاصل قضائیه ی قوه و محترم مراجع و مسؤلین آقایان از العملی

 .نیست کمتر نباشد بیشتر اگر اقتصادی

 ینحس امام حضرت ی عالقه به نسبت و افتراء کشور ورزشی رسمی ی مجله در رسماً قبل سال چند در که زمانی لکن

 ققمح دین بزرگان و قضائی محاکم از العملی عکس و محاکمه هیچ و شد زده شطرنج السالم(به سجاد)علیه حضرت و

 محاکمه و اثر هیچ و شد داده علیها اهلل سالم زهرا حضرت مقدس ساحت به نوازی دفّ استاد نسبت باالتر بلکه و نگردید،

 هب نسبت اما کردند می سبّ السالم( امیرالمؤمنین)علیه حضرت به رسماً که ماهی هزار طول در آنکه با نگردید حاصل

 رتحض و حضرت آن به نسبت جسارتی که ملعون متوکل فقط نکرد. جسارت احدی علیها اهلل سالم فاطمه حضرت

 سبب به هک دانست می السالم( معصوم)علیهم امام بیان با آنکه با کشت را او شپسر که نمود السالم( امیرالمؤمنین)علیهما

 .رود می بین از وی سلطنت و او عمر آن،

 جهاتی از علیها اهلل سالم فاطمه حضرت به داشتن نوازی دفّ استاد تهمت و افتراء و نسبت که قسم همان آنکه حاصل و

 شهید و طاووس ابن سید مانند دین بزرگان به گری صوفی نسبت طور همان است، بدتر ایشان خانه درب زدن آتش از

 .است بدتر نوری اهلل فضل شیخ اهلل آیت زدن دار از جهاتی از ایشان امثال و بهایی شیخ و

 نشیواک و محاکمه هیچ و شود زده دین بزرگان به افتراء و تهمت قسم این که آزادی طور این و طریق این آنکه خالصه و

 و دیج مقابله قضائیه قوه خاصه مسؤلین آقایان اهلل انشاء که است امید و است، خطرناک بسیار نشود، حاصل احدی از

 رد ار آنها کامالً آن امثال و اصفهان نورالصادق مجله خاصه کشور رسمی مجالت و بنمایند آن به نسبت شدیدی محاکمه

 برکاته و اهلل حمةر و علیکم والسالم  .نمایند

 6468 الثانیه جمادی 84 با مطابق -  2/6/6680

 شیرازی باقر محمد سید ـ مقدّس مشهد

 

 

  

 :دوزدوزانی العظمی اهلل آیت پاسخ

 نشوند گرفتار خطرناک و شیاد افراد دام در جوانان ویژه به مسلمانان

 تعالی باسمه

 معتقدین جزو و دهد می نسبت خود به را جامعه از اعتمادی مورد افراد انحرافی مذهب هر که دانست باید کالم آغاز در 

 فتحری با و کنند می پیدا شخص یک از جمله یک گاه راه این در کند. جلب را مردم اعتماد تا شمارد می خود مذهب به

 ثالام و «صوفیه» ی کلمه دیدن با مثالً جویند. می بهره آن از قبیل این از ترفندهایی و جمله آخر و اول حذف یا و آن
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 از آقا النف گویند: می باشد، کرده بحث ایشان ... و عقاید پیرامون یا و کرده بیان را ایشان حکم که بزرگان بکت در آن

 .ماست

 اشخاص و صوفیه مرز و حد هنوز که اسالمی اولیه های دوران های نوشته و سخنان در مخصوصاً هم موارد برخی در

 را یصوف ها نوشته برخی در که است این ما گفتار شاهد و هشد می خلط ایشان پیرامون بحث بود، نشده مشخص زاهد

 .کند عمل شریعت طبق که صوفی و کند می ترک را شریعت که صوفی اند: کرده تقسیم قسم دو به

  

 بلکه نیست، نآ فعلی مصطلح معنای به صوفی باشد، معتقد آن تمام به و کند عمل شریعت به که کسی پیداست گفته نا

 و کنیم می عمل شریعت به و هستیم دوم گروه از ما که کنند می ادعا صوفیان از گروهی امروزه ت.اس خالص ی شیعه

 تابک در صراحتاً و نیست چنین این که حالی در کنیم، می عمل عظام مراجع ی عملیه رساله طبق و نماییم می تقلید

 البته پردازند. نمی خمس که حالی در است همان عملشان و دارند اعتقاد آن به و گویند می سخن عشریه از خود های

 توجیه ابلق هایی، نقل چنین صحت فرض بر که اند پوشیده خرقه بهایی شیخ همانند برخی که شده گفته هایی دوره در

 قح در تصوف نسبت حال هر در و بوده تقیه روی از یا و ارشاد یا مصلحت برای است ممکن گفت توان می و است

 ایدب نیست. قبول قابل کند، می رد را ها آن گفتار و مقال آشکارا خویش های کتاب در که شیخ همانند مذهب بزرگان

 اند داده نسبت هایی حرف و بسته را تصوف افرادی به و اند نوشته و گفته گذشته زمان در ها حرف گونه این از دانست

 .کرد اعتنا آنان حرف به نباید که

  

 شاخدار های دروغ از مسلماً اند داشته خانقاه شیعیان ،(السالم علیهم)ائمه به زدیکن یا و مقارن های قرن در که این

 نموده انتقاد شدت به بصری حسن یا و ثوری سفیان از (السالم علیهم)ائمه حضرات که حالی در پیداست ناگفته و است

 اهخانق شیعیان نیست ممکن اند، فرموده نهی صوفیه حلقه به دخول از روایاتی در و اند کرده لعن را حالج منصور و

 پنجم قرن هب حداکثر خانقاه نخستین تأسیس تاریخ صوفیه خود اعتراف اساس بر که جاست این جالب و باشند داشته

 ودخ برای شیعیان که این به رسد چه تا باشد داشته وجود خانقاهی آن از پیش که نیامده منبعی هیچ در و رسد می

 !!!بسازند خانقاه

 بزرگان و ایم نداشته شیعه صوفی صفویه، دوره به نزدیک تقریباً اواخر این تا که بینیم می اسالم تاریخ در ی العهمط با 

 .اند کرده تصریح و اقرار مطلب این به ایشان مرشدهای و

 نجف رد السالم( امیرالمؤمنین)علیه حضرت حرم مقابل در گفته خویش ی سفرنامه در بطوطه ابن اند کرده ادعا که این

 در نجف شهر از ذکری اوالً دید خواهید کتاب آن به مراجعه با چون است دروغ است معلوم بوده خانقاه تعدادی اشرف
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 مچنینه است، نیاورده میان به خانقاه وجود از سخنی هیچ گوید می سخن کوفه شهر از که فصلی در ثانی در و نیامده آن

 رجوع با مودهن عبدالرزاق تفسیر از استفاده به تشویق منیه کتاب در که دهند می نسبت علیه اهلل رضوان شهید به که این

 پرداخته کریم نقرآ تفسیر به دارد تسلط آن بر که علمی اساس بر مفسری هر فرماید می ایشان که بینیم می کتاب این به

 بر عربیت که است لغوی تفاسیر: ولا برد، می نام تفسیر گونه چهار از و پردازد می تفاسیر این انواع معرفی به سپس و

 عرفانی تفاسیر: چهارم و قصص مبنای بر و داستانی تفاسیر: سوم کالمی، برهانی و حکمی تفاسیر: دوم دارد، غلبه ها آن

 کشاف، سیرتف یعنی آورد می هایی مثال تفسیر گونه چهار این برای ایشان که است جالب است. حقایق تأویل هدفشان که

 را کاشانی لرزاقعبدا تفسیر تفاسیر، از آخر ی گونه برای که جاست این در ثعلبی تفسیر رازی الغیب تیحمفا زمخشری،

 این و هنکرد ها کتاب این از یک هیچ به مراجعه به تشویق شهید هرگز که بیند می منصفی هر اساس این بر زده، مثال

 .است محض دروغ هم نسبت

 افراد دام در تا دهند آگاهی را جوانان ویژه به مسلمانان که داریم انتظار کرام اندانشمند و اعالم علماء از خاتمه در 

 .خواستارم را همگان توفیق متعال خداوند از .نشوند گرفتار خطرناک و شیاد

8/6/6680 

 دوزدوزانی یداهلل

  

 :شیرازی مکارم العظمی اهلل آیت پاسخ

 طور به حق ی جلوه کتاب در صوفیه ی درباره را خود نظرات ما و است اساس بی و باطل باال سخنان 

 8/8/9817ـ  باشید موفق همیشه .ایم کرده بیان مستدل و مشروح 

 

  

 :مجلسی تقی محمد شیخ حاج العظمی اهلل آیت پاسخ

 معاصر با سبزواری میرلوحی مانند بعضی حال ولی ندارم فوق سخنان مدارک بر وقوف چندان حقیر این

  تفلسف و تصوّف از مذمّت در روایاتی بحاراالنوار در ایشان آنکه با است معلوم )ره(مجلسی علّامه خود

 انور رعش بزرگان به ناروا های نسبت این گویا است نموده بزرگوارش پدر به تصوف نسبت از دفاع خود هم و کرده نقل

 مأثوره و مشروعه بریاضات الهیه هحق معارف و علوم تحصیل در مشاق تحمل از گذشته آنها که گرفته نشأت جهت آن از

 اند دهبو مسلک صوفی آنها که رفته آن توهم آنگاه اند گشته واصل عمل و علم عالیه مقامات به نتیجه در و آورده روی

 و پوشی خرقه و باطله ریاضات از آنها که این با داشته تصوف اهل به دنیا از انعزال و زهد مانند شِبهی آنها آنکه چه
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 و اخالق مکارم و صالحه اعمال قبیل از مشروعه و مأثوره بریاضات و گردانده روی مشروع غیر و معقول رغی اعمال

 .اند گراییده عملیه مشروعه ریاضیات و مأثوره اذکار و اهویه از نفس کفّ

 ص 98 ج ردرالنوا باب المتقین ضةرو در مقامه( اهلل )اعلی اعلی جدّ مرحوم سخنان به دارد می معطوف را شریف خاطر

 .968ص و 968

 مجلسی تقی محمد اهلل؛ حمةر و علیکم والسالم. دارم مسئلت منان حضرت از را شما تأییدات و توفیقات 

  

  

 :گرگانی علوی العظمی اهلل آیت پاسخ

  و گذشته علمای و است آنان انحراف و صوفیه با مردم کردن همراه برای سخنان گونه این تعالی؛ بسمه 

 مورد و است داشته وجود اسالم در بیت: اهل زمان از معضل این و نداشتند صوفیه با نسبتی هیچ حال

 اشتندد دوری دنیا مظاهر از علما از بسیاری که آنجایی از البته است. شده واقع السالم( بیت)علیهم اهل حضرات نکوهش

 این که ندهست ازخودشان اینها که کردند یم تصور صوفیه از برخی کردند می زندگی سادگی به و نیستند دنیا به دل و

 بود (السالم علیهم) بیت اهل شیوه مخالفت که جایی در آنها افکار و نداشتند خوبی میانه صوفیه با علما و است باطل خیال

 .شد می واقع علما نکوهش مورد

  

 

 صوفیه به راجع تقلید مراجع از سؤال
 

 و مردانه ی فاتحه ی اقامه و (السالم علیهم)ائمه سوگواری و مرثیه عاستما جهت دراویش، خانقاه به رفتن سوال:

 و فواتح ختم جهت آنجا، در رفتن منبر و غیره و اعیاد عنوان به آنان اجتماع در نمودن شركت و مساجد وجود با زنانه

  نه؟ یا است جایز خانقاه، ساختمان به كمک

  

 :گلپایگانی صافی العظمی اهلل آیت پاسخ

 .الزمان آخر فتن من اهلل اعاذنا.نیست جایز و است باطل ترویج مذکوره، امور 

 صوفیه و اللهی حسین و اللهی علی انحرافی های فرقه از افراد برخی عزاداری هیئات و جلسات از برخی در ل:سؤا 

 تحال با مداحی یا یعزادار ضمن در گاهی و نمایند می ترویج آنان آداب و آراء و صوفیه از ضمنی طور به و کرده نفوذ

 .کشند می )هو( ندای و آورند می در حرکت به را گردن و سر است صوفیان آداب از که خاصی

 .فرمایید بیان را مذکور جلسات در شرکت حکم و مؤمنین وظیفه لطفاً
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 :روحانی صادق سید حاج العظمی اهلل آیت پاسخ 
 

 .دباشن می ما دشمنان از صوفیه السالم(: صادق)علیه امام
 

 اسمائه جلت بسمه

 و لجلی رب و خدا(السالم علیهم)ائمه از یکی یا امیرالمومنین حضرت که معتقدند ای عده باشند می طایفه چند ةغال 

 .نجاستشان و کفرشان در نیست شکی دسته این و باشند می مجسم خدای حضرت آن اینکه

 رالمومنینامی دست به همه تکوین و تشریع به راجعه امور که معتقدند ولی دهند نمی آنها به الوهیت نسبت دیگر، ای عده

 و سرّاً را گذشته انبیاء و است.ـ رازق و خالق و محی و ممیت اَو معتقدند و باشد.ـ می (السالم علیهم) ائمه از یکی یا

 ورام چون وریضر خالف است مطلبی هم این نماید.ـ می تایید جهراً را سلم( و آله و علیه و اهلل اسالم)صلی پیغمبر

 .است تعالی خدای دست به همه تشریعی و تکوینی

 ایزیدب به راجع عربی الدین محی و کنند می دریافت خدا از مستقیما را خود دانش که معتقدند آنها مشایخ: صوفیه اما و

 خدا جانب از وحی مدعیند آنان مشایخ نیز و بیروت دارالصادر چاپ 89 صفحه مکیه فتوحات مقدمه در بسطامی

 لعارفینا قطب تو که نمود وحی او به خداوند که گوید می بایزید درباره مولوی که گونه همان شود. می آنان به مستقیما

 ماما از صحیحه روایت در لذا و کفرآمیز کلمات از اینها از غیر و است قائل معجزه بایزید درباره عربی ابن و هستی

 شورمح آنها با و است آنها از کند آنها به میل که کسی و باشند می ما شمناند از صوفیه شده نقل السالم( صادق)علیه

 و آله و علیه اهلل اهلل)صلی رسول یدی بین نموده کفار با جهاد که است کسی مانند کند رد را آنها که کسی و شود. می

  .(سلم

 6466 رمضان شهر 2

 الروحانی

  

  :دوزدوزانی العظمی اهلل آیت پاسخ 

 .شود گرفته اینها جلوی باید و نیست جایز مجالسی همچو در شدن حاضر عالی؛ت بسمه 

  

8/1/28 

 :حائری حسینی کاظم سید العظمی اهلل آیت پاسخ 

 .نیست جایز آنان با همکاری و باشد می ضاله فرق از صوفیه فرقه تعالی؛ بسمه

 6466 رمضان 68
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-------------------------- 

 :ها نوشت پی

 ()ره خمینی امام تالیف چهارم، حدیث دیث،ح چهل كتاب -6

 در چنین هم و 684 ص تا 887 ص از مردانی خیراهلل آقای تألیف عرفان و تصوف در تحقیقی كتاب در مذكور فتاوای تمامی مدرک -8

 .باشد می محمودی محسن سید تألیف تقلید مراجع و علما دیدگاه از جدید مسائل كتاب

 78احزاب: -6

 84انفال: -4

 67زمر: -4

 62زمر: -1

 6/44 كافی -7

 4/76 االلی عوالی -2

 4/41 كافی -8
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 با خوانندگان 
  

 گری صوفی ی حادثه ی درباره نورالصادق مجله سرپرست به دانشگاه... فلسفه استاد ی نامه

 اصفهان تبلیغات دفتر توسط اصفهان علمیه ی حوزه مرکز در 

  

 تعالی؛ بسمه

  

 تالش رپ و شجاع فرزند صافی علی شیخ حاج اهلل آیت حضرت السالم( نورالصادق)علیه مجله سرپرست محترم حضور

 اصفهان علمیه ی حوزه فقید زعیم

  

 راه در اصفهان دارالصادق ی مجموعه خدمتگذاران و اعضا ی همه و شما برای موفقیت آرزوی و سالم عرض از پس

 هعلی فرهنگی تهاجم با شما شفاف و انهشجاع و منطقی و علمی مبارزات و بوم و مرز این فرهنگ از زدایی میکروب

 را کشر و کفر بتهای که نورالصادق گرانسنگ و وزین ی مجله از قدردانی و تشکر و السالم( صادق)علیه امام مکتب

 .شکند می قهرمانانه

 از جویتر و تبلیغ یعنی داد، رخ اصفهان ی علمیه حوزه مرکز در که بزرگ مصیبت این از را خودم تأسف مراتب ابتدا

 اقدام زا و دارم می ابراز اصفهان اسالمی تبلیغات دفتر توسط شیعه بزرگان به اهانت و خانقاه و خرقه و گری صوفی

 کنم، یم تشکر صمیمانه مردم به دین راهزنان کردن معرفی و بزرگ انحراف این به نسبت عالی حضرت موقع به و سریع

 ههم به و شدم خوشحال و شدم آگاه موضوع این به نسبت مراجع و علما نظرات از شما با تلفنی تماس یک در روزی

 دمحمدسی و گلپایگانی صافی عظام آیات و سیدان اهلل آیت و شما برای سالمتی و عمر طول خداوند از کردم دعا آنها ی

 .دارم مسئلت دوزدوزانی و شیرازی باقر

 صفهانا صدر ی مدرسه در که مشهدی صوفی آن از و اصفهان اسالمی تبلیغات دفتر رئیس از من سؤال بعد ی مرتبه در

 ائمه)علیهم دبای بود خوب خانقاه و خرقه و صوفیه اگر که است این نمود تبلیغ خانقاه و خرقه و صوفیه از و کرد سخنرانی

 اعالم هخانقا و خرقه و صوفیه با را خودشان مخالفت آنها ی همه آنکه حال و کردند می تایید مراجع و علما و السالم(

 تبلیغات دفتر واقعاً دیدم. جلدی 0 استفتائات کتاب در و مردانی آقای کتاب در را رهبری معظم مقام فتوای من و اند کرده

 اینجانب کند. خواهی عذر ایشان از و باشد شرمنده رهبری معظم مقام مقابل در باید خود عمل این با اصفهان اسالمی

 و وزهح از کرده تحصیل قشر بگویم را خودم نام اگر )و هستم ایران دولتی های هدانشگا از یکی در فلسفه استاد که

 نم،ک فاش را نشانم و نام خواهم نمی شغلی( امنیت یا جانی )امنیت امنیتی لحاظ به و شناسند( می مرا اکثراً دانشگاه
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 علمای ایران کنار و گوشه در هم وزهن که کردم شکر را خدا کردم، مطالعه و دیدم را شما ی جانانه و حماسی ی اعالمیه

 اب ای نامه طی که دانستم الزم خود بر لذا کنند مرزبانی ملت این مذهب و دین از که هستند سوز دل و شجاع و آگاه

 ((.قدامیما یثبت و ینصركم اهلل تنصروا إن)) بگویم آفرین و کنم تشکر شما ی شجاعانه اقدام این از و کنم همدردی شما

  

 (السالم صادق)علیه امام مکتب راستین پیروان ی همه بر سالم                                           

  ... دانشگاه ش، _ ح م                                                                 

  

   

 *** 

 به تهران بزرگ علمای از علوی سید  ابراهیم سید حاج اهلل آیت ی نامه

 

 م(السال نورالصادق)علیه مجله
  

 :تأییداته زالت ال السالم( نورالصادق)علیه فصلنامه محترم مسئول مدیر 

 فصلنامه (96،98های) شماره غدیر(، )روز والیت بزرگ عید پیشاپیش و الحرام الحجة ذی ی دهه ایام تبریک عرض با  

 ی حوزه در که سپاس را خدا و کردم مطالعه فرمودند، متمرح دوزدوزانی العظمی اهلل آیت را السالم( نورالصادق)علیه

 به ،(مالسال علیهم) تبی اهل معارف ناشران و تشیع مراکز در که دنیایی در و درخشید خورشیدی چنین اصفهان علمیه

 با و آزادگی و حریت با شما مقاالت دیدم فروشند، می دیگران دنیای به را خود دین و گرفتارند شدید سانسوری خود

 و دش صحبت دوزدوزانی العظمی اهلل آیت استادمان با معنا این شود، می چاپ منطقی سلیم نظر و اندیشه به دادن بهاء

 ...کردند لطف را فوق شماره دو

 علوی سید ابراهیم سید مستدام: عزت                                                                  

              6628/2/64  مورخه:                                                                            

 *** 

 قم هعلمی حوزه خارج اساتید و فیلسوف فقیهان از دهاقانی تقوی حسین سید حاج اهلل آیت ی نامه

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 (السالم نورالصادق)علیه سنگ گران فصلنامه محترم سرپرست  

 (السالم نورالصادق)علیه حواریّون و شما بر محبّت اعظم اکسیر و صداقت عنصر به آمیخته سالمی
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 العهمط دقت به را مطالبش و کرده رصد کند می تجربه را خود طفولیت دوران که کنون تا والدت آغاز از را شما ی مجله

 استحکام به گام به گام اما نیافتم علمی عیار رایدا چندان را آن نخستین های شماره چه اگر زدم می ناخن هم گاهی و

 قرار الشریف فرجه اهلل عجل الحجة موالنا رضایتمندی مدار در گرفتن قرار حال در همه از باالتر و نزدیک اتقان و

 خواهم بر دعا به دست مجموعه این عوامل پیروزی و توفیق برای لیاقت و قابلیّت عدم با کمترین این و گرفت خواهد

 گذاشته رنش و نگارش میدان به پا غریبانه السالم علیهم بیت اهل مظلوم معارف احیاء در که ای قلیله ی فئه هم آن داشت

 عارفم از نامحرم و مزدور دستان به قلم دست که امید آن به اند رفته اشخاص نه و افکار نقد و جنگ به قلم سالح با و

 .گردند رسوا اهلل انشاء علومشان منافق و ای حرفه رقانسا و کوتاه السالم علیهم بیت اهل وحیانی

 نشاءا که دارد قرار علمی حرکت این های آسیب و مزایا مقوله در علیل و قاصر ذهن بایگانی در نکاتی و مطالب البته

 رکمشت ی غصه ی قصّه مجمل طور به و فعالً آنچه اما نشست خواهم رایزنی به شما با مقدّر و مناسب فرصتی در اهلل

 المستقیم الصراط و المتین اهلل حبل غیبت للغرباء(( ))فطوبی است غربت و غیبت عصر ما که.عصر این است شما و من

 .شوند می تقسیم گروه سه به علم طالبان و دانشمندان آن در که

 .نوشیدند شهادت جام یا و چشیده را السالم علیه بیت اهل معارف طعم گروهی

 .اند نشسته اهلل آل معارف کوثر زالل حاکمیّت انتظار به دیگر گروه

 لیهمع بیت اهل شیرین معارف در بسط و قبض و مزخرف علوم ی توسعه دنبال به که هستند منافقانی سوم گروه و

 .هستند السالم

 که کرد یده نسازما سوم گروه در باید را متصوف متشیّعان و متفّفن متسنّنان ملحد، ی فالسفه ملعون، صوفیان بالطبع و

 راتف عذب ساختن آلوده صدد در متعالیة حکمت اصطالح به اجاج ملح کِدر با و مدرک با سوادان بی توسط ما عصر در

 عارفم انگاشتن نادیده معلول بشر افکار در زایی بحران و شطحیّات و گویی پراکنده مهه این و هستند  اهلل آل معارف

 و یهف اختالف ال و الریب که علومی هم آن است بشریّت رفتاری سازمان و فکری ساختار در (السالم علیهم)بیت اهل

 عقلی علوم اصطالح به مدعیان از برخی است ممکن مقدس ذوات آن نورانی معارف مظلومیّت عصر در دیگر طرف از

 تبی اهل به را خود قولی التزام قلمبه و درآوری من اصطالحات با و نرم و چرب زبان با منافقان همانند ای مکاشفه و

 و ممنوعة مناطق در ورود با و صراحت به هم گاهی و عمل مقام در اما دارند ابراز علومشان و معارف و السالم علیهم

 ترجیح اهلل آل آسمانی و وحیانی معارف بر را قدیم یونان و باستان ایران افکار ناروا تاویلی با ریاکارانه علم ی مکنونه

 مالسال علیهم بیت اهل روایات فهم و قرآن تفسیر که اند داشته ابراز کامل جهالت و حماقت و وقاحت با اخیراً و داده

 !!است ممکن غیر و ناقص ... و مکیة فتوحات و شفاء اسفار، الحکم، فصوص العلوم، احیاء به مراجعه بدون
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 گلو حسادت شمشیر با و افتندسرشک قساوت تیغ با بار یک السالم علیهم بیت اهل دشمنان دیروز گفت باید راستی و

 لیهمع بیت اهل علوم نفاق سپر با و زهرآگین قلمی با بار هزاران است قلم در نانشان که آنان شاهدیم ما امروز و بریدند

 کنند می سالخی را آنان معارف بودن یقینی و قطعیّت شرمی بی و گستاخی با و برده خود حماقت قربانگاه به را السالم

 پس ازندس می نابود همیشه برای ذیل، یا و صدر تقطیع ی نیزه با یا و ساخته متشابه را آن معنوی حریفت شگرد با و

 می هادتش به بار هزاران غیبت عصر در و رسیدند شهادت به یکبار السالم علیهم البیت اهل حضور عصر در گفت باید

 مدهآ بر علمی لشکر بسیج دنبال به که نامم می ارانتظ عصر در قهرمانانی را شما مجموعه من و رسید خواهند و رسند

 هحسین)علی امام سر همانند را آن سر و برده مسلخ به را اهلل آل معارف شب هر و روز هر ای حرفه سارقان نگذارید تا اید

 .گردند ور غوطه خود تفلسفی و تصوفّی حزبی جشن در دار پائین در و ببرند دار باالی به (، السالم

 فصلنامه این آری .گردد ختم آخرت به شما کار آخر و آورد ارمغان به تری خوش پایان  شما خوب شروع امیدوارم

 وننی یفنّد ان لوال محمد آل و محمد علوم ریح الجد انّی و ودش می استشمام آن از السالم علیهم بیت اهل معارف بوی

 .السفهاء

 گرایش دونب باشد صحیحی علم و غربیة ال و شرقیة ال که باشد تونیزی شاخ شما نامه دفتر این که دارم واثق رجاء باز و

 ضاللت از و دور به فکری روشن زالت از باشد ای نامه کتاب و غرب( و )شرق باستان ایران و قدیم یونان علوم به

 با و نندک می غرق را دیگران و شده غرق خویش زالت با که رجالی آن مصون. ((بالرجال یعرف اهلل دین)) ی مزمنه

 یدریا در را دین کشتی تفلسف گرداب و تصوف امواج در شدن گرفتار و عترت و قرآن  جاودانه منشور از تخطّی

 و ریز و یخشک و تر هر و شده سوار النجاة سفینة به  العلماء اشباح این از تبری با بیایید شما و سازند می رها ضاللت

 و برسانید امان و امن و نجات ساحل به را دیگران و خود و نموده زیابیار المستقیم القسطاس و میزان با را درشتی

 .تضلّون ال و تزلون ال و تحزنون ال و علیکم خوف ال بدانید

 علیها اهلل سالم االئمه ام شهادت ایام ـ قم                                                       

 دهـاقانی تقـوی حسیـن سیـد : الطلبة اقّل                                                       
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 تهران از پژوهشگر و محقق مفید حسین استاد نامه

 (السالم )علیه نورالصادق ی مجله مسئول مدیر به
 

 علیکم؛ سالم توفیقاته دامت اصفهانی صافی آقای جناب ارجمند برادر مبارک محضر 

 کمترین دهبن این که لطفتان ابراز از رسید. حقیر دست به نورالصادق ارزشمند مجله همراه به عالی حضرت شریف مرقومه

 دست به را نمیمو و ستودنی بس تالشی که است شادمانی و مسرّت بسی مایه سپاسگزارم. اید، دانسته محبتتان الیق را

 ورکش در و شیعه فرهنگی و دینی فضای در شدت به آن خالی جای الحق که کردم مشاهده دوستانتان و عالی حضرت

 فرصت پی در پی و مکرر سفرهای سبب به که شرمگینم البته و شد، می احساس (السالم علیهم)بیت اهل دوستداران

 حاضر ندورا ضروریات از رویکردی چنین با مهمی موضوع چنین به پرداختن اینکه در کنم. ادب عرض زودتر که نیافتم

 ستقامتا برای دلیل محکمترین این و نیست، تردیدی هیچ جای شد، نمی دیده باره این رد متکفّلی االسف مع که است

 و یفلسف های اندیشه فراوان رواج متأسفانه باشد. می فعالیت این گسترش و هدف این اعتالی راستای در تالش و

 رزنب و کوی عادی و عامی مردم که بدانجا تا شیعیان میان در مضامین، بدترین با و اشکال بدترین در هم آن عرفانی،

 مارد.گ همّت آن درمان به بایست می شک بی که است کشور مهم فرهنگی و دینی معضالت از اند، شده آن گرفتار نیز

 ... الجزاء احسن و الجزاء خیر اهلل جزاکم

  التوفیق ولی واهلل                                                                                        

 قدردانی و تشیر عرض با                                                                                 

 مفید حسین                                                                                         

 تهران68/8/6628

 *** 

  

 (السالم )علیه نورالصادق ی مجله به بیدگل و آران علی بن هالل  امامزاده ی کتابخانه از

  

 زیدعزه ـ اصفهانی صافی مصطفی آقای جناب فرزانه مجاهد

 (السالم علیه) نورالصادق وزین فصلنامه  محترم مسؤل مدیر

 اهدرگ در دانند می را قلم ارزش که آنان نگارد؛ می آنچه و قلم به سوگند فراوان، احترام عرض و بیکران درود اهدای با 

 نمود. خواهند دریافت واپسین روز در را خود ارزنده های تالش و خدمات پاداش و دارند فراوان اجری دوست حضرت

 یم معبود ستایش و نیایش به معرفت و علم مقدس محراب در که آنان است؛ بزرگ عبادتی خالص، نیت با نگارش

 .هستند بصیرت و توحید خورشید انباختگ دل حقیقت در پردازند
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 دقت نهایت و آن نویسندگان اندیشه تیزبینی و تفکّر عمق بیانگر السالم( )علیه نورالصادق ی نشریه در مندرج مقاالت

 کمبود خالء دوستان مضاعف تالش با که است وزین فصلنامه آن سردبیری شورای و ارجمند مسؤل نگری ژرف و

 نیز گراندی به نشریه شناسایی شود. می پر عزیز اسالمی( )ایران امروز جهان توحید پایگاه رد عرفان( و )فلسفه مقاالت

 .بود خواهد (عرفان و فلسفه) اقیانوش  تشنگان گشای ره

 وجود همه با را اعصار فرزانگان و قرون وران اندیشه محضر در حضور توان می نشریات گونه این مطالب مطالعه با

 در را معرفت نور و کنند می افشانی بذر را برتر عشق و عرفان و ایمان شور که پاکی های قلم رب آفرین کرد. احساس

 .سازند می رهنمون الهوت عالم به ناسوت عالم از را آدمیان و تابانند می سوخته های دل رواق

 حق انسالک تا گردد تقدیم دل( )اهل به بها پر مرواریدهای والیت، و قرآن پرفیض گنجینه از استخراجی با که آن امید

 .کنند پیدا دست هستی جهان و الهی اسرار و رموز به بیشتر چه هر حقیقت و

 السالم( )علیه علی بن هالل محمد مقدس آستان عمومی کتابخانه به 98 شماره نشریه ارسال از قدردانی و سپاس ضمن

 اهلل یةبق حضرت عنایات تحت را بزرگوارتان انهمکار تمامی و جناب آن افزون روز توفیقات بیدگل، و آران شهرستان

 .نماییم می مسألت سبحان خداوند از ـ الفداه وقدمه لتراب العالمین ارواحی و روحی ـ االعظم

  
 دیدگانمان توتیای الهی، اولیای پای خاک

 آرانی محمدی سلطان محمد علی                                                                         

4/2/6628 

 *** 

 (السالم )علیه نورالصادق مجله به قم از هاشمی مرتضی سید حاج اهلل آیت نامه

  

 علیه)هارتط و عصمت بیت اهل دشمنان توسط مسلمین بین در فلسفه نشر و ورود از اصلی هدف الحمد؛ له و تعالی بسمه

 اکنون و بوده، است قرآن معارف عِدل که عترت معارف دادن قرار مهجور و وحی بیوت از آنان نمودن دور ،(السالم

 .باشد می هدف همان عملی ی ادامه آن تعلم و تعلیم و ترویج

 .است طهارت و عصمت بیت اهل ی سیره و آن دستورات به عمل و عترت و قرآن معارف در سیر حقیقی عرفان و

 هاشمی مرتضی                                                                              

 كبری صدیقه سعادت با میالد روز                                                                    

 6466 علیها اهلل سالم زهرا فاطمه                                                                    
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 (معاصر پژوهشگر و پور)محقق مهدی اکبر علی لمینوالمس االسالم حجت

  

 إهتدیت بنورالصّادق 

 را بصری نحس زمانش صوفی پرواپیشگان داد.پیشوای بیم صوفیان خطر از را امت وحی، پیک به اتّکا با اکرم پیامبر

 تمهش امام واند.خ فاسدالعقیده را صوفی ابوهاشم تصوف بنیانگذار مذهب، رییس خواند. امت سامری و شیطان برادر

 های هپای ویرانگر را تصوف السالم(، )علیه هادی خواند.امام حماقت و ضاللت جهالت، را تصوف زیربنای السالم(، )علیه

 مورد در السالم(، عصر)علیه امام خواند. مردمان بدترین را مکتب این گروندگان السالم(، )علیه عسگری امام نامید. دین

 صلنامهف الی به ال در شفاف صورت به را تابناک حقایق این نمود. صادر لعن توقیع زمان انصوفی دیگر و حالج منصور

 .یافت توان می «نورالصادق» گرانسنگ ی

 .باد مبارک السالم( )علیه نورالصادق خوانندگان و دارالصادق تالشگران بر ضامن و ثامن امام میالد فرخنده

                                                                                                                                                                 2/2/6622 

 قم علمیه حوزه

*** 

 اصفهان علمیه ی حوزه زعیم ی نامه

 م(السال )علیه نورالصادق ی مجله به امامی)ره( فقیه حسن سید حاج اهلل آیت حضرت
 

 یسطرون ما و والقلم -ن تعالی؛ بسمه

 موهبت این و کرده یاد عظمت به ها آن از خداوند که است بیان و قلم شده اعطاء بشر به که الهی بزرگ های نعمت از

 غنواب و متفکر مغزهای علمی های فرآورده و تجربیات حافظ و است دیگر نسل به نسلی از علوم انتقال عامل الهی

 اکثرحد موهبت این از مذهبی معارف و دینی علوم توزیع و نشر برای است الزم دانشمندان بر جهت ینبد است، روزگار

 خداوند المنّه و بحمداهلل ((.فرّ ییتب مالم و قر كتب ما)) :فرمودند السالم( )علیه المؤمنین امیر موال لذا بنمایند را استفاده

 دامت اصفهانی صافی علی شیخ حاج آقای المسلمین و االسالم جتح جناب به را موهبت این از استفاده توفیق متعال

 وسیله این به و دادند ترتیب را نورالصادق نام به محتوا پر و وزین ای مجله گرفته دست به قلم فرموده، عنایت افاضاته

 داوندمتعالخ از را ایشان بیشتر توفیقات مساعیه شکراهلل کردند جبران شد می احساس علمیه های حوزه در که را کمبودی

 .خواستاریم

  6628/6/68السالم( )علیه الزهراء فاطمة مولد                                                  

    امامی فقیه حسن  -  اصفهان ی علمیه ی حوزه                                                                                  
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 تذكر چند با السالم( )علیه نورالصادق ی مجله خوانندگان وجهت قابل 

  

 آقایان ،یوح مکتب پیروان با مناظره بر مبنی یوکیل حسن محمد بنام یمجهول شخص مکرر یدرخواستها یپ در -9

 به یا نامه یط 88/96/96 تاریخ در عرفان و فلسفه در پژوهشگران و محققان از نفر دو ابراهیم و یفالح یاسر

 یتلفن ماست نیز و اصفهان دانشگاه الهیات گروه محترم مدیر یشکران دکتر یآقا جناب با یتلفن تماس نیز و بردهنام

 و زمان هر در وحی مکتب با آن یتفاوتها و متعالیه حکمت خصوص در تا نمودند یآمادگ اعالم یوکیل یآقا با

 تاکنون و مودهن استنکاف مناظره این در حضور از یو اما نمایند مناظره ایشان با نشر و ضبط و ثبت شرط به یمکان

 (9) است. نشده دریافت یپاسخ ایشان طرف از
 عالما نورالصادق ی مجله یمرکز دفتر با یتماس یط یفالح استاد جناب یگرام فاضل و محقق که شود یم یادآور

 .ایم ایستاده خود قول یرو هنوز مناظره این مورد در ما که داشت
 
 علمیه ی حوزه در معارف استاد از اصفهان اشتر مالک دانشگاه 9817/9/66 تاریخ در که رساند می باطالع  -6

 نحس محمد با دانشگاه این در تا نمود دعوت یمیالن حسن شیخ حاج یآقا والمسلمین االسالم حجت حضرت قم ی

 ایلف تحویل و ضبط شرط به استاد حضرت نماید، مناظره اهلل یال سلوک و سیر و عملی عرفان موضوع در یوکیل

 علت به اصفهان اشتر مالک دانشگاه متأسفانه اما شدند حاضر جلسه این در و فرموده ینفس شکسته مناظره، این

 مودهن امتناع مناظره این یصوت فایل ارائه از از او به جلسه میزبان تمایل و ها بحث این در یوکیل یآقا شکست

 (6) است.
------------------------ 

 :ها نوشت پی

 

 و دروغ مطالب تصوف از ترویج منظور به اصفهان تبلیغات دفتر دعوت به 6628/66/66 تاریخ در وكیلی آقای كه شود می یادآور  -6

 و تصوف به آلوده را اصفهان ی علمیه ی حوزه مركز نورانی و مقدس فضای و بود كرده مطرح اصفهان صدر ی مدرسه در را باطلی

 صفحه در را بزرگواران آن جوابهای از تعدادی كه نمود استفتاء عظام مراجع از را مطالب آن نورالصادق ی مجله كه نمود خانقاه و خرقه

 .است آمده شماره همین 864

 

 فایل مناًض شود. ارسال آنها برای وقت اسرع در تا بگیرند تماس نورالصادق ی مجله با هستند مناظره این صوتی فایل طالب كه كسانی -8

 .است موجود دارالصادق سایت در مناظره این وتیص
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 معرفی کتاب

  

  

 بحثی پیرامون مسئله ای از معاد

 مناظرات علمی بین استاد سیدان و استاد جوادی آملی

 گردآورنده: آیت اهلل حاج شیخ مهدی مروارید

 ناشر: انتشارات والیت ـ مشهد

 نوبت چاپ: سوم

 مرکز پخش: مشهد نشر والیت

  

 

 

 (مستقیم )صراط کتاب بر نقدی

 فرد حییمی كریم مؤلف:

 اصفهان دارالصادق مجموعه پخش: مرکز

 86678266 تلفن:

 www.daralsadegh.com :سايت وب 

  info@daralsadegh.com :ايميل

  

  

  

  

  

 (اعتقادی آیات )تفسیر العقاید آیات

 سیدان جعفر سید اهلل آیت عالیقدر تاداس دروس تقریرات

 شاگردان از جمعی كوشش به

 مشهد والیت انتشارات ناشر:

 والیت نشر مشهد، پخش: مرکز
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 (القرآن توحید )فی الفرقان بیان 

 (سره قزوینی)قدس مجتبی شیخ حاج اهلل آیت مؤلف:

 ظله دام سیدان جعفر سید اهلل آیت تعليقات:

 عصر ولی حضرت ینید علوم ی مدرسه تحقيق:

 ما دلیل انتشارات قم ناشر:

 ما دلیل انتشارات پخش: مرکز
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