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 8931/تابستان 81فصلنامه ی نورالصادق/سال چهارم/شماره 

 

 

 «الله و ما نزل من الحقّ کرالم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ»

 

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

 61سوره ی حدید/

 

إن الله تعالی علم أن یكون فی آخر الزمان اقوام متعّمقون »محقق الهیجی در معنای حدیث 
 می گوید: « فانزل الله )قل هو الله احد الله الصمد(

چون حق تعالی می دانست که در آخر زمان جمعی از منتسبان به اسالم موجود می شوند که در خودرأیی تابع اقوال 

زنادقه ی فالسفه می شوند بنابراین این سوره ی مبارکه و چندی از آیات سوره ی حدید را فرستاد تا ایشان خودرأیی 

نکنند و تبعیت اقوال فالسفه ننمایند، و معرفت خدای تعالی را از این سوره و آیات مذکوره حاصل کنند، پس هر کس 

 از درجه ی اسالم بیرون است. که قصد کند غیر این معانی را به تحقیق او نابود و

4/888تفسیر الهیجی    
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:)ره(امام خمینی   

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

 قرآن و ابعاد بسیارها را از توجه به شؤونات  ها و دانشگاه دارم. و شما ای فرزندان برومند اسالم! حوزه 

ای از آن را محط نظر و مقصد اعالی خود قرار دهید. مبادا خدای ناخواسته  مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته

 ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانی بخورید. همچون نویسنده.  در آخر عمر که ضعف پیری بر شما هجوم کرد از کرده

 

 61/02نور( صحیفه ی 6615/ 61/5)

 058و روزنامه فیضیه شماره ی 

 

 

 

 مقام معظم رهبری:

 هرکس در راه روشنگری فکر مردم، تالشی بکند، از انحرافی جلوگیری نماید و مانع سوء فهمی شود، از آنجا

 شود. شود. آن هم جهادی که شاید امروز، مهم محسوب می که در مقابله با دشمن است، تالشش، جهاد نامیده می 
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 نشانی از مطالب

 

 سرمقاله

 آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی  /صوفیه  

 مناظره آیت اهلل سیدان با استاد جوادی آملی /پیرامون معاد جسانی 

 آقا علی حکیم/نقدی بر معاد مثالی اسفار 

 آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی   /لذت فهمیدن ـ لذت درک حقیقت 

 عالمه محمد تقی جعفری /دعوای خدایی با جهل به مخلوقات سازگار نیست  

 

 ویژه ی پاسخ به استاد جوادی آملی و حسن زاده آملی در موضوع ایمان فالسفه ی یونان

 حجت االسالم والمسلمین سید قاسم علی احمدی/ نقد کالمی از استاد حسن زاده آملی در دفاع از ارسطو و فلسفه 

 استاد محمود طاهری / یونان هیچ گاه موحد نبودندفالسفه ی 

 آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی /و منطق ارسطویی  (لیهم السالم)عاهل بیت

 استاد یاسر فالحی /الهیات یونانی: منطق توحید یا منطق شرک

 

 ویژه ی پاسخ به نامه ی آیت اهلل سبحانی:

 دکتر مهدی نصیری/ خاستگاه یونانی فلسفه

 

 معارف:اخالق و 

 آیت اهلل صافی اصفهانی قدس سره درسهای اخالق و معارف 

 آیت اهلل حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی  با شمشیر و امثال آن   (لیه السالم)عقیام جهانی حضرت مهدی موعود

 

 نظرها و اعترافها

 با خوانندگان نورالصادق

 معرفی کتاب
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 آثار و مقاالت فصل اول:

 سرمقاله

 آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

 آیت اهلل سید جعفر سیدان

 آقا علی حکیم

 آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی

 عالمه محمد تقی جعفری
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 سرمقاله
  

   

 نهمی شود. می معبود به عشق از ماالمال قلبش و گیرد می تازه جانی آدمی گویی رسد می گوش به که اذان صدای

 مآوری می حق قدسی ساحت به روی شویم می فارغ معاش عقل و روزمرگی از ما که گاه که است اذان ملکوتی صدای

 ی سیاره سوی به و کند رها ها اسارت ی همه از را ما تا رویم می معبود سوی به گیرد، آرام یمان خسته های جان تا

 نهایی،ت و ناتوانیم که بگوییم صانهخال و عاجزانه شویم، رها ها گشتگی گم این از خواهیم می باشیم. آزاد تا آزادی،

 هک جهت این از اناالحق، کوس و کنند می قدرت ادعای که شوند می پیدا مدعیانی روزها این نداریم. رفتن راه قدرت

 را  (6(()نعمتی علیکم اتممت و عقلکم لکم اکملت ))الیوم و هستیم ثقلین حکمت همان دارای و رسیده کمال به ما عقل

 خیالی و خواب ها این اما .است تمسخرآمیز و بار حسرت بسیار که کنند می زمزمه دیوانگان و نادانان دنیای برای

 نداشت یسود که داشت پشیمانی زدیم زانو کس هر برابر در و رسیدیم سراب به انداختیم چشم کجا هر نیست. بیش

 آن. های آموزیبد و وارداتی علوم بودن دارا برای غرور و دنیاپرستی و ادعا اش همه و

  

   

  

 بوم و مرز این های مأذنه آسمان از حق منادیان آواز شنیدن با است. رنگ همان آسمان دیدیم گذاشتیم پا کجا هر

 فرمود: که است جانان جان کالم همان که کردیم پیدا را کالم جان از سرنخی

  

   

 جان ندای این که ستا سال 0011 و (0الْبَیْتِ(() أَهْلَ عِنْدِنَا مِنْ یَخْرُجُ شَیْئاً إِلَّا صَحِیحاً عِلْماً تَجِدَا لَنْ غَرِّبَا وَ ))شَرِّقَا

 چون و دهند نمی دلدار به دل اندکی جز افسوس اما شود می خوانده آدم فرزندان ی گرفته گل کر گوش در بخش

 .(4(() الشَّکورُ عِبادِیَ مِنْ ))قَلیلٌ و چرخند می خود دور به ( 3طاحونه) حمار

  

  

 و نشاطند و وجد در عترت و قرآن زالل و صاف سار چشمه کنار در که آرام دل و قدردان بندگان قلیل این خوشا 

 :که دارد آن از حکایت زمان های طاحونه حمار به آنها تمسخرآمیز لبخند

  

 خویش سزای بیند و بیفتد تا بگذار                          رود می بیراهه و دارد چراغ چندین
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 به امرتکم قد و اهلل الی بکم یقر شیء من ))ما و قرآن، (5(()مُبین کِتابٍ  فی إِالَّ یابِسٍ ال وَ رَطْبٍ ))ال دلنواز ندای آیا 

 نمی باستان یونان لیسان کاسه و مدعیان این گوش به خدا رسول (6عنه(() نهیتکم قد و اهلل عن یبعّدکم شیء من ما و

 رسد؟

  

  

 باهلل( )العیاذ است پرستی بیگانه به بنا اگر نوشند؟ می مستانه را بیگانگان ای جامه های مانده ته چرا پس رسد می اگر 

 پژوهش تمام با او گوید می چه ببینید را آلمانی فیلسوف هایدگر خودمان. زمین مغرب های بیگانه به رحمت هزار پس

 دارد احاطه ام بر برین و اصلی حقیقت آن گوید: می داشته باالیی اربسی سطح در شناسی هستی در عمر یک که هایی

 آشکار ام برای را خود هویت از بخشی گاه از هر حقیقت و شویم نائل حقیقت از قسمتی بر هرگاه توانیم می فقط ما و

 متفکر هر واقع در رد،ندا را حقیقت تمام پذیرایی قابلیت ما ناقص و بشری عقل که زیرا شود می پنهان دوباره و کند می

 برسد. واال حقیقت آن کل به تواند نمی و کند می پیدا دست برین حقیقت آن از ای گوشه به اندیشمندی و

  

  

 الاتص الهی علم ی سرچشمه به کسی چه است؟ کرده درک کامل طور به را برین حقیقت آن کسی  چه بالواقع اما 

 تدارک مان زندگی برای ای یافته کمال ی برنامه و سازد رهنمون سعادت به را ما تواند می کسی چه دارد؟ کامل

 هک تویی و من که است این مهم چگونه؟ اما است جاوید حیات راه در واقعی زندگی و خواهد می زندگی زنده ببیند؟

 نهاآ برای باالیی ارزش و آسمانی و راستین مقدس، کنیم می پیروی انیرهبر از و هستیم شیعه شود می ادعایمان

 !ایم؟ داده جای را آنها پیشنهادی های برنامه خویش زندگی و سلوک و روش در حد چه تا قائلیم

  
  

 رایب کجا؟ قرآن عملی حقیقت آن و کجا؟ دانستن و خواندن این اما دانیم می قرآن و خوانیم می قرآن شود می ادعایمان

 منزل سر به توانیم نمی بشری ناقص عقل این با و است فراوان خألهای دارای ما زندگی که شده ثابت ما ی همه

 دامک هیچ که ایم دیده و ایم کرده امتحان را اند زده بسیار های حرف و اند آمده که هایی مکتب ی همه برسیم. مقصود

 هب توجیه تمسخرآمیز شکلی به را خود شکست و اند خورده شکست آخر در و اند!! نبوده ما نیازهای گوی جواب

 .اند کرده منطقی اصطالح
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 معتقد آن به که را کسانی و کردند تربیت جسور گمراهانی و دادند می جوالن الماهیه اصالة روی متمادی های سال

 چه که انگار نه انگار نیاوردند، خود روی به خوردند، شکست نظریه این در که هم روزی پنداشتند، می جاهل نبودند

 معتقد الح نریختند. پی انحرافات برای را اساسی چه و ندادند باد به که را هایی حیثیت چه و نبردند که را آبروهایی

 به لحظه هر که: بتخانه و بت سراسر را عالم و (7آور) شرم را اهلل اال اله ال ی طیّبه ی کلمه و شدند الوجود اصاله به

 سرگرمی برای امکان از بحث و است وجوب است وجود دار در آنچه که معتقدند و (...8درآمد) عیار بت لیشک

 و اند، نخوانده فلسفه که دانند می نادان و جاهل نیست یگانه خدای جز خدایی گویند می که را دیگران و (.9است)

 شوند!! معتقد آن به و کنند درک را اهلل اال اله ال بودن آور شرم تا بخوانند نهایه و بدایه مثالً باید

  

 رسد؟ می کجا به تا دهد می شرک و کفر گند بوی که تمسخرآمیز توجیهات و ها توهین این  

    

 دست که خورند می شکست و بازند می را خود چنان آن بعد روز و زنند می فریاد را بشر سعادت و هدایت اول روز

 نشیب و پرفراز و تاریک و ضعیف های مکتب چنین از باید راستی به آیا رد؟ک باید چه پس زنند. می خودکشی به

 (!!66بدانیم) خدا را ای گربه و سگ هر و را خود و (62بزنیم) اناالحق کوس مهابا بی بعد چندی تا کنیم پیروی

  

   

 خود، دستان با و (66بپردازیم) پایکوبی و رقص به عاشورا روز در و (60باشیم) داشته شرم اهلل اال اله ال گفتن از و 

 یمییت نیست یادشان که اند شده مست چنان عارفانه اصطالح به طرب و رقص در که آنان بیاویزیم؟! دار به را خود

 و دین از بویی کدام هیچ ها این نه، نه، دارد؟ را نوازش و محبت اندکی آرزوی و گذاشته زمین به گرسنه شکم

 گفتن علی ای به هم مولی به عشق اند!! نبرده ضعیفان و دیدگان ستم به نسبت السالم( علی)علیه مولی عشق و والیت

 دارایی ازممت و ناب حقیقت به باید ما !نیست دانستن خود به منحصر  را بهشت و نداشتن کاری دین با و دادن شعار و

 بیت اهل خالص معارف ی سرچشمه به ،اهلل آل و رسول به قرآن، مان آسمانی کتاب حقیقت همان به خودمان، های

 اگر و غیر. ال و است السالم( ائمه)علیهم و انبیاء مخصوص هدایت امر که بپذیریم را این و برگردیم طهارت و عصمت

 غنی رهنگف بر پیش از بیش و بکوبیم دیوار به و نپذیریم نبود وحی و قرآن تعالیم با مطابق که کرد ادعایی کسی

 کوتاه یمق دین این مقدس ساحت از را اندلسیان و یونانیان و بیگانگان خیانتکار دست و یمکن تکیه خودمان اسالمی

 .باشیم داشته و...( اقتصادی فرهنگی، علمی، )معنوی، شکوفایی از سرشار ای جامعه تا کنیم

 خود، دانش در نادانم من خداوندا خود، ناتوانی در نباشم نیازمند چگونه نیازمندم، خود توانگری در من خداوندا 

 !نادانیم از نباشم نادان چگونه
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 بماند ابدالدهر مرکب جهل در                نداند که نداند و نداند که آن

  

 رحمتی خودت نزد از ما به ببخش و کردی هدایت را ما که آن از پس را  ما های دل مکن منحرف و کج پروردگارا  

 !ای بخشنده بسیار تو که زیرا

  

  (64الْوَهَّابُ(() أَنتَ إِنَّک رَحْمَةً لَّدُنک مِن لَنَا وَهَبْ هَدَیْتَنَا إِذْ بَعْدَ قُلُوبَنَا تُزِغْ الَ رَبَّنَا)) 

  

  

  

   
 

 

 

 

 

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

 :ها نوشت پی

 620اربعه/ اسفار متعالیه، حکمت شرح آملی، جوادی  -6

 0/10 بحاراالنوار  -0

 هک صحیح )علم علم بدون و نادانی و جهل روی از سلوک و سیر و عبادت یعنی یبرح، ال و یدور الطاحونه کحمار علم بغیر المتعبد  -6

 .نهد فراتر قدمی اینکه بدون چرخد می خود دور به فقط است آسیاب خر مانند است( بیت اهل نزد فقط

  66سبا: -4

   51 انعام: -5

 64/060 البالغه نهج شرح  02/605 بحاراالنوار  -1

 فصوص ی آیینه در الدین محی از نقل به آملی زاده حسن نامه الهی  -8

 مثنوی -8

 628ممدالهمم/ آملی، زاده حسن -1

 .شد آویخته دار به خاطر همین به که حالج منصور مانند  -62

 565مجرد/ روح  -66

 اول فصل 0فصوص/ ی آیینه در الدین محی از نقل به آملی زاده حسن نامه الهی  -60

 84مجرد/ روح  -66

 8 عمران: آل -64
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 :چکیده

  

 وفیهص و عشریه مورد در که شخصی ی نامه به پاسخ ضمن شیعیان بزرگ مرجع گرانبار اثر این در

 خاص ی اجازه ادعای جمله از کنند می اشاره صوفیه اساس و پایه بی ادعاهای به بود کرده سؤال

 خالف که آنها اعمال به و شمارند می دروغ و کذب را السالم( حجّت)علیه حضرت ناحیه از داشتن

 ی نامه در شده مطرح پرسش سه به پایان در و فرمایند می تصریح است تشیع ی حقه مذهب

 .فرمایند می پاسخ روشن و صریح مذکور

  

      

 

 صوفیّه

 «گلپایگانی صافی العظمی اهلل آیت»

 

   

 باشد؟ می خمس از مکفی آیا دارد؟ اسالمی ریشه ،«عشریه» آیا ـ 8 س

  

 به قائل )خمس( جای به ولی نباشند، دین ضروریّات منکر اگر چیست؟ صوفیان مورد در اسالم دیدگاه ـ 2 س

 حسوبم کفر و بدعت آنها کار این آیا کنند، توجه قطب به حد از بیش یا و گذاشته بلند را شارب و بوده )عشریه(

 شود؟ می

    

 چطور؟ آنها با کردن معاشرت دارد؟ اشکال آنها دختر با ازدواج آیا ـ 9 س

   

 به نیل و بررسی و تحقیق در است امید جنابعالی؛ توجّهات از تقدیر و تشکر با شد. واصل جنابعالی مکتوب جواب( 

 .گردید ضاللت و شبهه از دیگران نجات و هدایت ی وسیله و باشید موفقّ حقیقت و حقّ

  

 هب ظنّی حسّ هستند، آنها های برنامه و مشارب از اطالع  اهل که بسیاری صوفیّه، فِرَق از مذکوره ی فرقه به راجع 

 آنها ایدعق دیگر، موارد بعضی در نمایند،  اعتراف و اقرار حقّه عقاید بعضی به  واقع به یا ظاهر به چه اگر و ندارند آنها

 .دانند می تـــر مــعتدل ها ایــن از را صوفــیه از دیگر بسیاری و شناسند، می منحرف را
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 به داالف له العالمین ارواح اهلل بقیة حضرت از خاص ی اجازه دعوای و شریعت و طریقت به دین تجزیه موضوع همین 

 خدوشهم غیر  وسائط به ـ شریعت علمای آنها اصطالح به و علما اتصال لزوم و طریقت و اذکار تلقین در خودشان قول

 محدّثین و فقها و کاملین علمای از احدی و .هست و بوده شیعه اتفاق و اجماع مخالف که است دعوایی همه ایشان، به

 نداشته ار ادّعایی چنین  (طوسی شیخ) و (مفید شیخ) ،(صدوق) :مثل هذاـ زماننا الی کبری غیبت آغاز عصر از عین بار

 .گیرد می مایه دعوی همین از  ها ضاللت و ها سازی فرقه و بدعتها و دانند می مردود جزماً و قطعاً را آن و

  

 محکوم ند،نک را اسالم ضروری انکار و بنماید اقرار  السالم( عشر)علیهم اثنا ی ائمّه الیت و و شهادتین به کس هر البته 

 و ها نوشته و بیانات و سخنان به باید صوفیّه عقاید برّرسی در ولی نیست. جایز اشیتر کافر و است تشیّع و اسالم به

 و مجازی عشق سماع، وجد؛ از آنها حاالت و اوراد و اذکار های برنامه و ایشان اقطاب اصطالح به و اشخاص اشعار

 .نمود مراجعه دارند، متشرّعه با که هایی جدایی

  

 می بتنس آنها به که شود می کشیده آنجا تا دهند می که دستوراتی و تشرّف ـ، آنها قول به ـ کیفیت بدعت حتّی  

 هک اعتباری بی ی ها سلسله و کنند. حاضر ذهن در را او شکل یا مرشد قصد نعبد(( ))ایاک قرائت هنگام در و دهند

 .باشند می العقیده فاسد و تشیّع اهل غیر از یا و الحال مجهول یا غالباً اند ساخته خود مرشد برای

  

 هچ ((الرحیم الرحمن اهلل بسم)) قرآنی و اسالمی  شعار برابر در ها نامه و ها نوشته باالی در ((606))هو شعار همین 

 نموده جدا دیگران از را خود ساختگی شعار این با و کرده اعراض مسلمانها مقدس شعار این از چرا دارد؟ توجیهی

 اند؟

  

 وندند.بپی شیعیان و مسلمانان سایر به و بگذارند، کنار را شارب گذاردن مثل مظاهر، سایر و ها بدعت این باید آنها 

 .دارندن ارتباط اقدسی مقام با و نیست صندوقشان در چیزی که دانند می بهتر خود باشند منصف و پاکدل واقعاً اگر

  

 از سپ یکی فرقه این از قرن نیم این در که را نفری چند این و اید رسیده حتماً موضوع این به هم جنابعالی شخص 

 سپ حال شناسید. می سپردند، خود فرزندان به ارث به را آن و داشتند ارشاد و قطبیّت دعوای شما محلّ در دیگری

 رابطه هچ افراد این .بازداشتند دادگستری وکالت از را او عموی نداشتند، را کسی که آخر قطب یا مرشد یا پیر فوت از

 تریدادگس وکیل آقای این اگر باشند؟ داشته توانند می فداه ارواحنا األعظم اهلل ولی اقدس و ارفع مقام اب خاصّی ی
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 و نمود می ابالغ را آن بطالن و اعالم را غایله این ختم باشد، داشته آزادگی و شجاعت خوانده، حقوق اصطالح به و

 .آورد می بیرون اشتباه از را جمعی

  

   

  

 :سؤاالت به پاسخ اما و

    

 .نیست خمس از مجزی و ندارد اسالمی ریشه و است حرام و بدعت دراویش بین معمول صورت به )عشریّه( -6 ج

  

   

 از رخیب که بسا و نیستند سطح یک در  انحراف در چه اگر دارند، که  بسیاری انشعابات و ها فرقه با صوفیّه -0 ج

 .است اسالمی غیر دارند که ای خاصه عقاید و منحرفند مجموع، در اما شوند، نمی  شمرده اسالم ی ربقه زا خارج آنان

 ودش مشخص باید و است، کفر و شرک صورتهایش از بعضی در قطب، به حد از بیش و خاص توجه موضوع همین  

 زا یک هر انکار حال، هر به است، شرک و کفر باالتر، یا بدعت مصادیق از گردد معلوم تا است صورتی چه به که

 .است کفر دین ضروریّات

  

  

 است دیگر مفاسد و عقیده فساد ضاللت، خطر معرض چون ـ آنها با رفاقت و مزاوجت مجالست، معاشرت، از -6 ج 

 یزن نباشد معلوم ضروری انکار و اسالمی غیر های برنامه و عقاید به آنها التزام اگر حتی نمود. احتراز باید جداً ـ

 (6) لدینک(( فاحتط دینک ))أخوک است: آنها با تباطار ترک شدید احتیاط

  

  
 

 

   

  

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

  :نوشت پی

  

 08/618 وسائل -6
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  اشاره:

  
 خارج درس بزرگ اساتید از که مروارید مهدی شیخ حاج اهلل آیت حضرت را مناظره این متن

 ذیقعده ماههای در :فرمایند می چنین  متن این ای مقدمه در ایشان اند. فرموده تنظیم هستند مشهد

 ( رضوی دانشگاه) جعفر میرزا ی مدرسه حجرات از ای حجره در قمری 6425 سال ذیحجه و

 ستادا ) مشهد و قم فضالء از تن دو بین متقابل احترام و محبت از آکنده محیطی در علمی مناظراتی

 صورت و داشتم حضور مستمع عنوان به جا آن در بنده که شد، واقع آملی( جوادی استاد و سیدان

 ار جلسه صورت و است ها یادداشت آن از شده استفاده نوشتار این اکنون نوشتم. می را مذاکرات

 رد آنچه تمام که کنم ادعا توانم نمی البته و ام، کرده تنظیم است مانده جای به حافظه در آنچه از

 بحث اصلی نقاط و مطالب مهمّات و اصول ولی است؛ آمده نوشتار این در شده صحبت جلسات

  ام. کرده بیان اهلل شاء ان را

  
  

 آملی جوادی استاد با سیدان اهلل آیت مناظره

 جسمانی معاد پیرامون 

 (چهارم ی جلسه)

  

  چکیده: 

 بیان قرآن در که است معادی همان است مطرح متعالیه حکمت در که معادی آیا 

 است؟ آن غیر یا شود می

 تاداس با  سیدان اهلل آیت عالمه حضرت معاصر بزرگ اندیشمند ی مناظره حاضر اثر 

 منتشر قبل ی شماره در آن اول قسمت که موضوع همین پیرامون است آملی جوادی

  .نمائیم می عزیز خوانندگان تقدیم را آن دوم قسمت اکنون و شد

 

 سیدان: استاد 

 که: است این شد صحبت تاکنون آنچه از اى خالصه 

 سند و داللت قطعیت با روایات، و آیات شرعى، مدارک راه از )که وحى از است عبارت معاد بحث در واقعى میزان 

 شد، بیان مدعى این شاهد عنوان به مواردى و است. جسمانى معاد است فرموده ملّاصدرا آخوند و شود(. مى اثبات

 حدّثینم و فقهاء که آنچه جسم از مراد که شود مى مشخص ایشان کلمات صریح قسمت به توجّه با که شد گفته ولى
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 و یادن همین مثل گیرد مى تعلق آن به روح که دانند مى خاکى عنصرى بدن را بدن آنها که آن چه نیست اند فهمیده

 ءالشى ةشیئی» که: است کرده تأسیس که اصلى طبق داند مى ماده بدون صورتى و نفس منشأ را بدن آخوند که آن حال

 .«بصورته

 

 دمع قبیل از اخروى جسم براى که خواصى و آثار به استشهاد به زنند مى را حرف همین هم محدثین فرمودید شما 

 اند. کرده اثبات و... مکانى و زمانى بُعد

  
  

 حدتو اثبات براى که دلیلى و واقعند. هم مقابل در مکتب دو این که شود مى روشن قوم بیانات طرح از گفتم بنده

 شود. عوض خواصش و آثار دیگر عالم شرایط در اجزاء همین است ممکن که آن چه است مدعى از أعم شد اقامه

 لطافت در که کلر و هوا و سنگ مانند شوند. مى مختلف آثار و خواص لحاظ به مادى اجزاء عالم همین در که این کما

 ها ىبهشت مصرف مورد که حالى عین در بهشتى هاى میوه فرمودید دارند. اختالف هم با آثار از بسیارى و کثافت و

 آید. درنمى جور عنصرى مادیّت با این و ماند مى باقى خودش جاى در گیرد مى قرار

  
 مبگویی باید صورت این غیر در و نشود کم اصالً اینکه نه شود. پر ها میوه جاى آناً که دارد اشکالى چه شد عرض

 قبیل: از را آیات از بعضى شما سپس و است مجرّد

  
 (6) .«الْاَرْض غَیْرَ الْاَرْضُ لُتُبَدَّ یَوْمَ»

 

 (0)«.التَعْلَمُونْ فِیما نُنْشِأکُمْ وَ»

 

 مه قبال در مکتب دو که گردد مالحظه تا شود تأمّل قوم عبارات مرتبه دو است مناسب اکنون و فرمودید. مطرح را

 دارند. قرار

  
  
 این اجزاء از که عنصرى أبدان که است متشرعین عموم اذهان در مرتکز همان که فقهاء و محدثین نوع مکتب - 0 

 گردد. برمى است عالم
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 مالصدرا. آخوند مکتب - 2

 سمتىق مرحله این در کرد مراجعه آن بخصوص رأساً باید مکتب یک حقیقت فهم براى گوییم مى مرحله این از پس

 از دیگرى آیات واسطه به آنها صراحت از توان نمى و فهماند مى را محدثین حرف بخوبى که آوریم مى را آیات از

 قبیل:

  
  

 «التَعْلَمُونْ فِیما نُنْشِأکُمْ وَ»

  
 و 

  
 «الْاَرْض غَیْرَ الْاَرْضُ تُبَدَّلُ یَوْمَ»

  
 ضعو دنیا. عالم مافوق است یدىجد عالم بعد عالم که نیست این از غیر اول آیه از مستفاد که آن چه برداشت. دست 

 ندارد. منافات آن بودن مادى با مطلب این و دانند، نمى مردم که است کیفیتى و

 رد این از پس که شود خطاب مادر رحم در کودک به است صحیح تولّد از پس دنیاى به نسبت مادر رحم عالم همانند

 است. عنصرى و مادى عالم دو هر که آن حال و کنى درک اکنون را آن توانى نمى که گذاشت خواهى قدم دیگرى عالم

  
   
 تعالى: حق قول همچنین و

 (6«.)الْاَرْضِ غَیْرَ الْاَرْضُ تُبَدَّلُ یَوْمَ»

  
 شرىب افکار از آنچه که است الزم نیز نکتــه این به توجّه و ندارد منافــاتى مادیت با که شـده معنایى روایات در

 ستخوانا همین از که گویند مى محــدثین که است معادى همین است گرفته قرار منکــرین تبعاداس مورد و بوده بدور

 نای روح که کند، مى اقتضاء آخوند مسلک چنانچه روح انداختن پوست گرنه و شود زنده بدنى باز پوسیده هاى

 ستا مشکل هضمش آنچه است. نبوده استبعاد مورد گردد. قطع عنصرى بدن به تعلّقش و کند رها را مادى پوست

 است. مادى بدن از متفاهم و ظاهر معناى همین
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 جوادى: استاد
 

 شود: مى ترتیب این به کنیم منظّم را معاد بحث بخواهیم اگر

  
 دارند. نظر اتفاق طرفین که جسمانى هم و است روحانى هم معاد - 0

  
 هیولى. بدون است صورت فقط یا است صورت و هیولى از مرکب عالم آن جسم آیا - 2

 

 همسأل یک یا و عرفى مسأله یک صورت و هیولى مسأله چون ندارند. محدثین همچنین و مردم توده را دوم بحث این 

 نیست. باشد شده عنوان احادیث در که اى

 از هآنچ و ثابت اخروى مجس این براى کند مى اثبات وحى آنچه که این به دارند نظر اتفاق گروه دو هر اول بحث در 

 یا کند ىنف کرده ثابت جسم این براى شرع را آنچه که شود نمى واقع وحى برابر در عقل و است. منفى کند مى نفى آن

 نماید. اثبات کرده نفى شرع که را آنچه

  
 کند مى ولقب اسالمى حکیم یک شود مى بار اخروى جسم بر سنّت و کتاب در که خصوصیاتى و صفات تمام خالصه

 شود. مى معتقد بدان و

  
 او کار دایره از و ندارد. کارى آن به«محدّث هو بما» محدّث که است محض عقلى بحث یک صرفاً دوم بحث اما و

 و فکّرت حق هست چیزى که جا هر در است بین جهان که فیلسوف و کند نفى یا اثبات را آن تواند نمى و است خارج

 دارد. اظهارنظر

  
   

 حدیث در هک این کما نیست نفى و اثبات قابل روز فیزیکى و تجربى جهات با جسم براى )ماده( هیوالئى اثبات اصل

 است. نشده تعرّضى آن به هم

  
 ونچ اما دارد حصولى که شود مى اثبات طبعاً دارد. استکمال و تبدیل است الوجود تدریجى چون عالم این در جسم

 دارم.ن هیوالئى اثبات براى راهى من گوید مى حکیم شود. مى برچیده زمان بساط و نیست زمان از خبرى عالم آن در
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 جا آن در و شود مى تشکیل خورشید یا زمین حرکت از نزما که است این خاطر به نیست زمان گویم مى که این

 نیست. زمین از خبرى

 (4.«)واحِدَةً دَکَّةً فَدُکَّتا» 

  
 نشأه نیست. زمان پس نیست حرکت جا آن اند. کرده بیان ما زبان به اند برده زمان از اسمى شرعى مدارک در اگر

 شود. مى هیولى اثبات دلیل چه به گوید مى فیلسوف که است جا این در است. «فَیَکُونْ کُنْ»

  
   
 ردمم براى هضمش آنچه گوییم مى است. ابدان برگشت همان بوده استبعاد مورد آنچه که فرمودید که مطلبى اما و

 رود: مى بین از بدن با انسان کردند مى گمان آنها که است بوده روح استقالل و تجرد همان بوده مشکل

 (5«.)جَدِید خَلْقٍ لَفِى أَئِنَّا الْاَرْضِ فِى ضَلَلْنا أاِذا»

 

 فرماید: مى جواب در خداوند و   

 (1«.)بِکُمْ وُکِّلَ الَّذِى الْمَوْتِ مَلَکُ یَتَوَفَّاکُمْ قُلْ»

 

 شدن. گم و رفتن بین از نه است گرفتن و توفّى مسأله مسأله، یعنى

  
 مى یرتفج أنهار مبدل، زمینِ آن از و شود. مى تبدیل زمین گوید مى بلکه نیست، جا آن در زمین گوید نمى حکیم و 

 خالصه شود. مى تبدیل است زمین در آنچه کل است. جوهر نشئه، آن در است عرض نشئه این در که أعمالى شود.

 یجدرت و حرکت و کند اثبات را زمان است. صورت و هیولى از مرکب جا آن جسم که کند اثبات باید محدّث که این

 بود. خواهد ماده بدون جسم همان نشد ثابت اینها اگر را

 

    
 سیدان: استاد

 هم کالم مورد ولى شود نمى مطرح صورت این به بحث و ندارد؛ کارى صورت، و هیولى به محدّث که است درست 

 بحث مورد هم عالم همین در هیولى وجود بلکه خیر؟ یا است هیولى داراى آخرت عالم در جسم آیا که نیست این

 داشتن بر توقف ءشى به صورت تعلق فن لاه از بعضى گفته طبق که این به مضافاً نیست. قطعى قانون یک و است
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 ادىم جهت جسم که این عین در نباشد هیولى به احتیاج که باشد شرایطى عالم آن شرایط است ممکن ندارد، هیولى

 عضىب که این نظیر باشد. داشته هیولى نیست الزم حال عین در ولى شود. مى عارض آن به صورت که باشد داشته

 حیوانات زا بعضى براى که فهمیدند و شد رد نظریه این بعداً ولى است زندگى قطعى شرایط جزء رنو که کردند مى گمان

 است. آنها رفتن بین از موجب نور دریا قعر

  
 نای وجودى اجزاء آیا که است این آن و اصطالح از نظرصرف با است بحث محتواى است مهم آنچه گذشته این از و

 نه؟ یا رددا وجود بعد عالم در عالم
 

 نه؟ یا آید مى بعد عالم در عالم این حقیقت و جوهر آیا
 

 عالم آن در موجودند عالم این در که معنائى به أجزاء این آیا جسدى؛ و هستند نفسى داراى میرند مى که افرادى

 نه؟ یا آیند مى

 شود؟ مى استفاده چه وحى مدارک از

 

 عالم آن در عالم این عنصرى و مادى اجزاء از که است این شود مى استفاده آخوند فرمایشات از صراحت به آنچه و

 دهند. مى جواب را مأکول و آکل شبهه و زمین اجزاء آمدن کم شبهه بیان همین به و نیست. خبرى

   
 جوادى: استاد

 آن در هم انگشت خطوط حتى گویند مى بلکه نیست، خبرى جا آن در عالم این اجزاء از گوید نمى آخوند مرحوم 

 شود: مى جور دو پیدایش، در انگشت خطوط ولى آید. مى جا

 فاعلى. تدرّج و تبدیل براى استعداد یعنى قابلى؛ علّت با جور یک

 .است علّت دو این به محتاج انگشت خطوط وجود عالم این در اراده مجرد به یعنى فقط؛ فاعلى علّت با جور یک و 

 است. متعال حق اراده آن و خواهد مى علىفا علّت فقط آخرت در ولى

 
   
 سیدان: استاد 

 شود؟ مى موجود اراده با عالم آن در بود عالم این در «زید» در که«زید» وجودى اجزاء یعنى
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 جوادى: استاد

 است. چنین این بلى.

  
 سیدان: استاد 

 است؟ موجود جا آن در هیأت، این از غیر به من دست این اجزاء آیا

 

 جوادى: استاد

 است. موجود بلى.

 

 سیدان: استاد

 آن حال و است. موجود زمین در دست اجزاء که چرا شود. مى درست زمین کره همین از محشور، جسمِ بنابراین پس

 منشأ و مبدع صرفاً جا آن در جسم، گویند مى و خیزید برمى زمین این از محشور که این به دارند تصریح ایشان که

 ندارد. تدرّج به احتیاج وجود مرحله در فقط و است عالم این جسم که این نه است نفس

  
 جوادى: استاد 

 رد مجرم مجازات فرماید: مى مأکول و آکل شبهه مسأله در شود. مى قطع زمین با ارتباطش ولى است، عالم این جسم

 کرده سرقت سالگى بیست سن در کسى عالم این در مثالً است. چنین نیز جا آن در شود، مى توجیه طور هر عالم این

 حال و کنند. مى قطع را انگشتانش و شده احضار اسالمى عدل محکمه در رسید کهولت سن به که سال چندین از پس

 مرتبه یک .است آخرت عالم در مطلب این عین (بصورته ءالشى شیئة) که چرا شده، تبدیل او اعضاء و جسم کل که آن

 .هست عالم آن در عالم این وجودى اجزاء از اى

   
 سیدان: استاد 

 :فرماید مى آخوند شود. قطع ارتباطش که ندارد معنى باشد عالم آن در وجودى اجزاء از مرتبه یک که شد قرار اگر

 اب ارتباط در اصالً که کند مى صورتى ایجاد نفس، بلکه نیست. خبرى شده هضم زمین در که زید وجودى اجزاء از

 گویند. نمى را حرف این محدّثین که آن حال و نیست زمینى ماده

 شود. مراجعه که شویم مى یادآور آوردیم بحث طرح در فن اهل بزرگان از که را کلماتى دیگر بار
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 آوردیم. قبالً که را صدرالمتألهین خود کلمات همچنین و

 

 جوادى: استاد 

 املتک قابلیت که اى ماده دیگر ندارد. تدرّج و استکمال شود، کامل تواند نمى که اى ماده یکى داریم. ماده نوع دو ما

 گویند: مى ها جهنّمى لهذا و دارد

 (8«.)صالِحاً نَعْمَلْ فَارْجِعْنا وَسَمِعْنا أَبْصَرْنا رَبَّنا»

 شویم. کامل صالح عمل با که برگردان عالم آن به را ما

   
 سیدان: استاد

 نیست؟ یا هست عالم آن در زید وجودى اجزاء باالخره

      

 جوادى: استاد

 الماده. عن منقطعاً لکن هست. بلى

  

  

 سیدان: استاد

 مى بدن جزء که زید وجودى اجزاء گوید: مى آخوند که آن حال و است ى مساو بودن ماده با زید وجودى اجزاء

 صفات. با متناسب کند، مى صورت ایجاد نفس بلکه نیست عالم این با ارتباط در اصالً شود

  
 جوادى: استاد

 آخرى. أرض به شود مى مبدّل أرض مسلّم و دهد مى شهادت ارض بعد عالم در که است این ما عقاید از یکى

 

 (8«.)الْاَرْضِ غَیْرَ الْاَرْضُ تُبَدَّلُ یَوْمَ»

 شود. مبدل زمین دو این با زید ارتباط باید پس
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 سیدان: استاد  
  

 دیگر نوعى به اوضاع و شرایط تغییر با زمین همان یا شود مى إعدام زمین اصالً که است این أرض تبدیل معناى آیا

 آید؟ درمى دیگر وضعى و

 اجزاء کمبود اشکال همان باز هست کار در دیگرى بصورت ولو زمینى ماده که باشد این آخوند مراد اگر خالصه

 ىخبر عالم آن در عنصرى و زمینى اجزاء از که این به شوند مى قائل ناچار ایشان بنابراین آمد، خواهد پیش زمین

 اند. کرده تصریح چنانچه نیست

 یک اگر است. آمده ایشان ذهن به که است معنایى شود، نمى استفاده شرعى مدارک ظواهر از آخوند مرحوم مدعاى

 معنایى کند تحقیق و غور روایات و آیات از معاد مدارک در کند مى غور احکام روایات و فروع در که آنچنان فقیه

 کند. نمى استفاده کرده استفاده آخوند که را

 

 دمور ظاهراً گفتار این گوید: مى )نویسنده نماید. افاده را ایشان مطلب که نداریم چیزى مدارک ظواهر از بنابراین

 گرفت( قرار آملى آقاى تصدیق

  

  

 

  

 (پنجم جلسه)

 

 سیدان: استاد 

 حکیم است. شده سلب احکامى و اثبات اخروى جسم براى احکامى شرع در فرمودید که رسید جا این به مطلب 

 دو این نبی اختالفى بنابراینپذیرد، مى هم را معاد جسمانیت و کند مى قبول سلباً و اثباتاً را احکام آن تمام اسالمى

 هک اسالمى حکیم آیا شود؟ مى بار موضوعى چه بر کاماح این آیا که کنم مى عرض مورد این در ولى نیست مسلک

 یا است عالم این اجزاء از که جسمى یعنى داند؟ مى عالم این اجزاء را احکام این موضوع پذیرد مى را مزبور احکام

 است؟ کرده ابداع را آن نفس که است موجودى آنها موضوع که این
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 دانیمب میزان را احکام در اتفاق ما اگر گرنه و است زیربنا است مهم آنچه کند. مى فرق هم بنا کرد، فرق اگر زیربنا 

 علولم و علل و شر و خیر مبدء وجود به قائل دو هر ثنوى و موحد مثالً متفقند. احکام در مختلف مکاتب از بسیارى

 و - مبدأ یک از را همه دموح و داند مى دیگر مبدأ معلول را شر و مبدأ یک معلول را خیر مکتب یک ولى هستند،

 مسائل از بسیارى در مجزا مکتب دو داراى صدرالمتألهین و بوعلى مثالً فالسفه اختالفات در همچنین و - هکذا

 و (.و.. علیم قدیر،)کنند مى حمل اسم یک با متعال خداى براى را صفاتى دو هر مشارکند احکام نظر از ولى هستند.

 .کند  مى فرق عرفان و شاءم مکتب در خدا علم که آن حال

 

 دىمقصو و محتوا ولى دارد قبول صدرالمتألهین را احکام این تمام ... و کتب تطایر و نار و جنت هم معاد مسأله در  

 نمى راینبناب است. لفظى اشتراک یک فقط کند. نمى استفاده نقلى مدارک از را آن فقیه یک است ایشان منظور که

 دارند. نظر وحدتِ دو این گفت توان

  
 ما، همسأل در مثالً )و چیست؟ احکام این موضوع آیا که این نفس احکام، در اشتراک از نظر قطع با که این به مضافاً

 است. مطلوب آن فهم که است واقعیاتى از نه؟(، یا است عالم این عنصرى اجزاء از آیا محشور، جسمِ

 

 بتصح چون و شویم، معتقد چه به که است مطرح اعتقاد و التزام جا نای در و است اعتقادى بحث چون اضافه به و 

 نصرىع مادى یا است صورى بدن محشور که است این شرع از مستفاد که ببینیم باید است مطرح شرع به انتساب

 دهیم؟ نسبت روایات و آیات به را مطلب همین بتوانیم که

  
   

 جوادى: استاد

 مورد ذاتى لوازم اگر است. موضوع یک ذاتى لوازم دادیم قرار وحدت بر دلیل را آن ما که احکام اشتراک از منظور

 و وىثَنَ» گفت: شود نمى لهذا ندارد، نقشى انتزاعى جامع در اشتراک بود. خواهد اتفاق مورد ءشى آن قهراً بود اتفاق

 رند.دا شرکت مبدأ جامع در دو هر که این لحاظ به دارند إتّحاد مکتب در «مُوحِّد

  
 و است عدمى امر شرّ» گوید: مى موحّد ولى ،«خواهد مى مبدأ خیر مثل لهذا است وجودى امر شرّ» گوید: مى ثَنَوى

 «ندارد. مبدأ به احتیاج
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 علم یک ما است. نظر و اجتهاد وسطش حد ضروریات، نه است نظریات از مطلب چون شرع به استناد مسأله اما 

 هیچ اج این در اإلجمال. نحو على است«وآله علیه اهلل صلى النبى به جاء بما ایمان» که داریم اجمالى اعتقاد و اجمالى

 نیست. نزاعى و اختالف گونه

  
 است. مجتهد نظر و استنباط وسط حد چیست؟ «وآله علیه اهلل صلى النبىّ به جاء ما» که است تفصیلى علم در اختالف

 جمله )از کشد مى تندى هاى پرخاش به کار گاهى که حدى به دارند الفاخت فروع در نظران صاحب که طور همان

 به ار خود نظر نظرى صاحب هر و (وجوب عدم به قائلین به جمعه صلوة رساله در اهلل رحمه ثانى شهید شدید انتقاد

 .است قرار این از مطلب هم شریعت اصول در .دهد مى استناد شریعت

 

 مرحوم مقابل در و کنند مى اثبات را روح تجرّد سمعیه شواهد و عقلیه ادلّه با خوانسارى و آشتیانى مرحوم بینیم مى 

 است. روح تجرّد منکر مجلسى

  
 ،دارد اشکال آخوند نظر به حکیم على آقا مرحوم دارد. نظرى صدرالمتألهین مرحوم جسمانى معاد مسأله در همچنین

 و کرده نقد را آخوند نظر و «.نیست روایات با موافق کند مى انشاء خدا اذن به را بدن نفس که این» گوید: مى و

 است: کرده نقل صافى در فیض که شریفى حدیث به کند مى استناد

 «.الروح حیث الى اللَّه باذن فینتقل»

 ادعم منکر الهى فیلسوف یک که ام نشنیده تاکنون من» گوید: مى الرشاد سبیل در و رود مى روح طرف به بدن

 (1«.)باشد جسمانى

 سمت به نه و است قائل مجلسى که کشاند مى روح مادیّت سمت به را انسان «حدیث هو بما» حدیث نه بنابراین

 نظرى. است مطلبى مادیت، اثبات نه و کند مى تجرّد اثبات فلسفه هو بما فلسفه نه و روح تجرّد

  
 ست.ا فلسفى اصطالح یک بلکه حدیثى، اصطالح یک نه و است عرفى امر یک نه هیولى و ماده که گفتیم روز آن  

 

 گوید: مى منظومه در حاجى 

 الملل کل اثبتت ءشى ةقو حمل ما اعنى العم الهیولى ان
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 یعنى: الهیولى، ان معناه است گفته شرح در 

 ...«.اتفاقیة االنفعاالت علیه یطرء الّذی وهرالج و القوة حامل»

 

 التح آن یعنى است. هیولى دارد، فعلیت و قوت و پذیرد مى فساد و کون که جسمى که این بر متفقند حکماء همه

 )بنابراین است دیگر چیز فعلیت حامل و چیز یک استعداد حامل آیا که است این در اختالف منتهى است هیولى استعداد

 هیولى دارد لاستکما استعداد که چیزى بنابراین نداریم. بیشتر چیز یک که این یا صورت( و هیولى از است مرکب جسم

 دارد.

  
 شاحکام و آثار از باید اتفاق( مورد هیوالى )همان نه؟ یا دارد هیولى آخرت عالم در جسم آیا بگوییم بخواهیم اگر ما 

 .است محض صورت بلکه نیست، هیولى که فهمیم مى ندارد تدرّجى و استکمال جا آن جسم دیدیم اگر بفهمیم.

 

  
 سیدان: استاد

  
 یزان؛م صراط، مسأله در است لفظ در فقط اشتراک نیست. جا این در کلمه واقعى معناى به لوازم و احکام در اشتراک

 کلمات در قطف است کرده اختیار صدرالمتألهین که آنچه با حدیث و قرآن از مستفاد شود مقایسه که وقتى کتب، تطایر

 از نچهآ با اند گفته اسالمى فالسفه که جسدى آیا است. موضوع خود قتحقی است مهم آنچه اضافه به دارند. شرکت

 ود؟ش مى استفاده چه حدیث و قرآن از است متعدد مقصود اگر و تا؟ دو یا است یکى شود مى ظاهر محدّثین و فقهاء

  
 رىعنص اجزاء از آیا گیرد. مى تعلق آن به روح که جسمى که است این هست بحث جان آنچه و بحث محتواى نظر از

 کند؟ مى ابداع نفس عالم آن در که است صورتى که این یا است عالم این

  
 همان هک است این بحث محل بلکه .دفعةً یا شود مى پیدا متدرّجاً اخروى جسم آیا که نیست این بحث محل بنابراین

 تغییر بعد عالم شرایط در عوارضش و تکوّن کیفیّت چند هر است؟ عالم این اجزاء از آیا شود مى پیدا دفعةً که جسمى

 داده قرار هم قبال در را مسلک دو این بزرگان، گفتیم .است نفس مبدع بلکه نیست، عالم این اجزاء از که این با .کند

 .اند
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 هک مسلک دو این از یک هر است روایات و آیات از مسلک دو این از یکى استفاده مرحله بگذریم، که مرحله این از

 داد. استناد شرع به توان مى را شود استنباط روایات و آیات از واقعاً

 و سـند تمامیت از پس شد، گفتـه قبالً که موازینى طبق بر کرد. بررسـى را روایات و آیات دقیقاً باید مرحله این در

 اد.د نسبت شریعت به شود مى استفاده مدارک از وضوح به که را مطلبـى توان مى مـدارک، مجموع مالحظه و داللت

  
 مکتب خود هب ابتداء که این خاطر به گاهى شریعت به تقیّد و مطلب این به اعتقاد عین در اسالمى فیلسوف یک البتّه

 اصول ینا براساس را مطلبى خودش فکرى نبوغ و بشرى عقاید و افکار به برخورد اثر بر بلکه است نداشته مراجعه

 هم شریعت به معتقد چون و است. گرفته را خودش شکل ذهن در مطلب طبعاً نموده، نتخابا را رأیى و کرده بررسى

 این در و درآمده ذهن در خاصى شکل به مطلب قبالً که حالى در ولى نماید، مى مراجعه نیز مدارک به طبعاً هست

 هنىذ معناى همان به را آنها راًفو کند مى برخورد نیست اجمال و تشابه از خالى که شرعى مدارک از بعضى به که حال

 برمى دست محکمات و ظواهر از آن واسطه به و کرده تلقّى اصلى مدارک عنوان به را مدارک گونه این و کند مى حمل

 کند. مى معنى آن بر حمل را آنها یا دارد.

  
 است ایجر بشرى مکاتب و فلسفه در که است هایى بینى جهان از سلسله یک با ذهنى اُنس برداشت نوع این منشأ و 

 این خاص شرایط در که است مطلبى بلکه نیست. جهانى کلى مسأله یک و است، اختالف مورد آنها خود بسا چه که

 کرد. مطرح وجود عالم کل در کلى قاعده یک عنوان به را آنها توان نمى و اند رسیده آن به عالم

   
 از الذهن خالى ولى دقیق، و متعقل انسان یک دید با باید کنیم بررسى عتشری نظر از را معاد بحث بخواهیم اگر ما

 دّثینمح نوع مسلک حدیث و قرآن از آیا ببینیم و بیندازیم نظر شرعى مدارک به خاص، فلسفى مختارات و قواعد

 صدرالمتألهین. مسلک یا شود مى استفاده فقهاء و

 

 دمحد البتّه نیست. قمرى و شمس جا آن در چون نیست. خبرى زمان از بعد عالم در که شود مى گفته گاهى مثالً

 حرکات این آن محدد گرچه باشد، زمان است ممکن عالم آن در است، قمر و شمس یا زمین حرکت دنیا این در زمان

 تدرّج و حرکت بدون و دفعةً اشیاء عالم آن در چون که شود مى گفته یا و سریع. بسیار ولى باشد حرکت یا و نباشد

 چون .عالم این با است اى مقایسه این رسد مى نظر به .ندارد ماده و است صورت که شود مى معلوم شود مى پیدا
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 عالم رد باید پس ندارند. تدریج به احتیاج و کند مى اختراع را آنها دفعةً نفس که طورنداین عالم این در خیالى صور

 أکمل. و أتَمّ چند هر باشند صور این سنخ از موجودات هم بعد

 

   
 جوادى: استاد

 دارد. المع همین به اختصاص تجربى و علمى مسائل که دارد را فرق این فلسفى و بینى جهان مسائل با علمى مسائل

 است، شده هتجرب جهان این در که چرا شود. مى جارى بعد عالم در فیزیکى قوانین بگوید تواند نمى فیزیکدان یک مثالً

 مى فصل و حل آن نحو و النقیضین اجتماع استحاله محور در فلسفى هاى بحث نیست. چنین این فلسفى قواعد ولى

 تطبیق قابل جهان دو هر در است کلى اگر و شود نمى وارد بینى جهان در است جزئى که آنچه دارد. کلیت و شود

 است.

  
 وحى زا را جزئیات و «.پذیرم مى کلى بینى جهان با را نبوّت و وحى اصل من» گوید: مى اسالمى بین جهان فیلسوف

 آن و المع این بین فرقى شد مسلّم چیزى عقلى نظر به اگر کلیات در ولى دهد؛ نمى نظر جزئیات در لهذا و گیرد، مى

 بود. نخواهد عالم

 است. طوراین هو بما نبود محدّث که این کما کشاند، نمى ظواهر خالف به را انسان ،«فلسفه هی بما» فلسفه و

 

 اثبات دباش گل در گالب مثل بلکه نباشد، مجرّد روح اگر اند گفته بعضى قبال در شده تجرّد منکر مجلسى مرحوم 

 حدیثند. اهل از گروه دو هر و شود نمى برزخ عالم

  
 زمان حقیقت از اول باید مثالً کرد. فحص لبیّه مخصصات از باید که است این حدیث و قرآن بررسى در کلى خط و

 میمفه مى نشد یافت بعد عالم در احکام آن اگر شود مطرح باید آن کلى احکام است. زمان در قول پانزده شود. بحث

 اثبات باید خوب، بسیار سریع، ولى هست زمان گویید مى اگر نیست. هم حرکت نبود زمان اگر نیست. زمان جا آن در

 هفلسف در باید آن حقیقت و زمان مسأله اصل باالخره دارد. فرق عالم این با ولى است. ماهى و سال جا آن یا و شود

 شود. بررسى
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 در ننددا مى اى رشته را قیامت آنها است. دنیا دنباله به و تتمه آخرت اند کرده گمان بعضى» گوید: مى آخوند مرحوم

 «است. آخرت عالم انکار حقیقت در این و دنیا این امتداد

 

 مدارکى طرفى از ولى است، عالم این مثل عالم آن که است همین آیات از خیلى ظواهر» گوید: مى آخوند مرحوم و 

 «شود. بررسى خصوصیات این باید است موجود اآلن جهنم و بهشت که داریم

  
  
 سیدان: استاد 
  

 مى نظر سیدهر شرع از که آنچه به فلسفى کلى قوانین به توجّه با حکیم یک که است این شد فرموده که مطالبى حاصل

 که ولو کند، فرق ندارند قوانین آن به توجّهى که دیگران هاى برداشت با او برداشت و دید است ممکن لهذا و اندازد،

 در هشرعی ادلّه از استفاده در عقلیه مخصّصات باید خالصه و شوند مى متوجه عموم که است چیزى همان عرفى مفهوم

  د.شو گرفته نظر

  
 نیست شکى .دارند نظراتفاق آن بر عقالء که است روشنى قطعیة قوانین گاهى لبّى قوانین کنم مى عرض جا این در

 که زمان مثل است فراوان اختالف آن در که باشد قوانینى اگر ولى گیرد، قرار شرعى مدارک کنار در باید که

  است. قول پانزده آن در فرمودید

  
 که ود؟ش تلقّى سنّت و کتاب ظواهر تأویل و صرف براى لبّى مخصص یک عنوان به تواند مى قانونى چنین این آیا

 نموده ىاختالف مطلب چنین یک بر اعتماد اند آمده بشر براى که (السالم علیهم )ائمه و( وآله علیه اهلل پیغمبرصلى)

 اى. قرینه طور این بر ماداعت به کنند، إراده را آن صریح یا ظاهر خالف و بگویند کالمى و

  
 به را نکته ینا باید ولى کند. نظرصرف قطعش از گفت توان نمى او به کرد پیدا قطع اقوال این از یکى به کسى اگر بله،

 همه که ستا مطلبى آن از متبادر که گفته کالمى بوده تعلیم و ارشاد مقام در که شریعت صاحب چگونه که داد تذکّر او

 ت.اس نکرده اراده را کالم آن صریح بلکه ظاهر اختالفى مطلب یک بر اعتماد خاطر به او ولى فهمند مى ار آن عقالء

 برود. میان از وحى، به متعبّد حکیم یک قطع و اطمینان که شود مى موجب نکته این به توجّه
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 باید اشیمب نداشته روشنى لبّى مخصص اگر مکتب، بررسى در بگوییم: که شود، مى این به قسمت این در جلسه ختم

 مى ىاختالف تعقلى قواعد با آن تصادم مورد در شرع ظواهر مخالفت به را انسان که راهى و کنیم، اخذ مکتب ظواهر به

 خطاء. از غیرمأمون است راهى کشاند

 

 جوادى: استاد

 در فلسفى مکاتب از بعضى شاید که دهد احتمال که همین شود وارد اجتهادى اى مسأله در بخواهد انسان اگر باالخره

 طعق بطور ظواهر از استفاده مجرّد به را مسأله و شود شرعیه أدله وارد رأساً تواند نمى دارند حقى کالم مسأله، مقدمات

 دهد. مى لبى مخصص احتمال چون دهد نسبت شارع به

  
   

 سیدان: استاد

 بایدن هم لبى مخصصات از فحص از بعد حتّى ظنى مدارک در است صحیح باشد ظنیّه مدارک شرعى مدارک اگر بله.

 ودخ در مجموع( لحاظ به )ولوقطعیة ادله که است موردى بحث فرض ولى دهد، نسبت شارع به جزم طور به را مطلب

 د.بو نخواهد صحیحى احتمال باشد قبالش در قطعى عقلى دلیل که این احتمال جا این در باشیم داشته مکتب

 عنصرى ابدان که محدثین قول همان زیادى مدارک معاد مسأله در که داشتند اظهار جوادى آقاى ه،جلس خاتمه در

 زا باشیم داشته دیگرى مدارک است ممکن ولى نیست، الزم جهت این در فحص لهذا فهماند، مى را شوند مى محشور

  کرد. بررسى را آنها باید شود، استفاده صدرالمتألهین مسلک آنها از که نار و جنّت بودن مخلوق قبیل

 

 
  

 (ششم جلسه)

 

 سیدان: استاد

 نمحدثی حرف بر داللت اکثراً شرعى مدارک و آیات ظواهر که این بر شد اعتراف گذشته جلسه در که این از بعد 

 موجود مقام در دیگرى روایات و آیات لکن و مادى؛ عنصرى ابدان با هستند هاانسان قیامت در محشور یعنى دارد،

 یهأول أدله ظواهر از ادله از گروه این واسطه به طبعاً که کند. اثبات را صدرالمتألهین مسلک است ممکن که است
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 دسته ینا جلسه این در باشد. اول طائفه دهنده توضیح و کننده توجیه طائفه این دیگر عبارت به و داریم برمى دست

 حاضریم(. استفاده )براى گیرد مى قرار بررسى مورد شرعى مدارک از

  
 

  
 جوادى: استاد

  
 از بعضى در خصوصیات از بسیارى با فرموده معرّفى را آن زیادى آیات در سبحان خداوند نار، و جنت مسأله در

 شده: آماده کافرین و متّقین براى نار و جنت است فرموده آیات

 (62.)«لِلْمُتَّقینْ اُعِدَّتْ والْأرْضُ السَّمواتُ عَرْضُها جَنَّةٍ وَ رَبِّکُمْ مِنْ مَغْفِرَةٍ إلى سارِعُوا وَ»

 (66«.)مُهِیناً عَذاباً لِلْکافِرینَ أعَدَّ اللَّهَ إنَّ»

 (60«.)اَلیما عَذاباً لَهُمْ أَعْتَدْنا اُولئِکَ»

  
 را ظاهر این و است؛ مخلوق اآلن جهنم، و اوصاف، آن به جنت، که است این آیات این امثال و آیات این ظاهر 

 .کند مى نقل هروى از مسنداً امالى و عیون و توحید در اهلل رحمه صدوق که روایتى مثل کند، مى تثبیت روایات

   
 نار.والالجنة عن فأخبرنى وآله(: علیه اهلل صلى) اللَّه رسول ابن یا السالم( )للرّضاعلیه له: قلت»

 مال النار ورأى الجنةدخل (قد وآله علیه اهلل )صلى اللَّه رسول وإنّ نعم. فقال: مخلوقتان؟ الیوم أهما

 علیه فقال مخلوقتین. غیر مقدّرتان لیوما إنَّهُما :یقولون قوماً إنّ له؛ فقلت :قال .السَّماء إلى به عُرِجَ

 (وآله علیه اهلل صلى) النبىّ کذّب النار و الجنّة خلق أنکر من منهم والنحن منّا اولئک ما السالم:

 یُکَذِّبُ الَّتى جَهَنَّم هذِهِ» :جلّ و عزّ اللَّه قال .جهنم نار فی ویخلد ءشى على الیتنا و من وال وکذَّبنا

 (66«.)آنٍ حَمیمٍ وَبَیْنَ بَیْنَها یَطُوفُونَ مُونَالْمُجْرِ بِها

  
  
 دیدند. ار جهنّم و بهشت معراج شب در وآله( علیه اهلل صلى) اکرم پیغمبر که این بر دارد داللت که روایاتى همچنین و
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 فرماید: مى تکاثر سوره در متعال خداى و  

  
 (64«.)الْجَحیمْ لَتَرَوُنَّ الْیَقینَ عِلْمَ تَعْلَمُونَ لَوْ کَالَّ»

 بینید. مى را جحیم کنید پیدا الیقین علم اگر

  
  
 اراننیکوک جزاى را بهشت متعال خداى که کنیم مى مالحظه مرحله این از بعد است. مطلب این مؤید هم حارثه جریان و

 .است فرموده معرّفى بدکاران جزاى را جهنّم و

  
  

 است: فرموده معرّفى عمل عین را جزاء بعد، مرحله در

 (65«.)تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ ما اِالَّ تُجْزَونَ هَلْ»

  
 در ىجزائ قوانین مثل قراردادى امر یک که است چنین جهنم درباره بالخصوص است، انسان عمل متن، جزاء بنابراین

 به ستا جمع قابل هست، هم دیگرى جزاء عمل ماوراء کند اثبات که باشیم داشته معتبرى دلیل اگر و نیست عالم این

 لعم متن که این در حال هر در جزائیه، قوانین نوع از است دیگرى جزاء هم و است جزاء عمل متن هم بگوئیم که این

 نیست. شکّى است جزاء

 

 است: فرموده جهنم و آتش معرّفى در سبحان خداى که کنیم مى مالحظه نیز و 

  
 (61«.)حَطَباً لِجَهَنَّمَ فَکانُوا القاسِطُونَ أمّا وَ»

 است. مجرم خود جهنم سوختنى مواد

  
 است: مجرم نیز )وقود( گیره آتش نیز و

  
 (68«.)لحِجارَةُوَا النَّاسُ وَقُودُها»

 .پرستیدند مى که است بتهایى همان حجارة
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 مى را خودش که است انسان خود پس است. گیرهآتش خود و گیرد مى آتش که است هیزم انسان خود بنابراین 

 کند: مى مشتعل و سوزاند

  
 (68«.)یُسْجَرُونْ النَّارِ فِى ثُمَّ»

 است. جزاء که است عمل طرفى از و

 

 تصور چنین این اند واستهخ بعضى چنانچه باشد جغرافیایى اقالیم از اقلیمى در که نیست چنین جهنم و بهشت بنابراین 

 است. نشده کشف هنوز که باشد سرزمینى در که دارد اشکالى چه اند گفته و کنند.

 ونچ است جسم که حالى عین در است، مادى دنیاى این نظام غیر آن و اُخروى است نظامى جهنم و بهشت نظام بلکه

 بود. آن کلى خطوط و بحث لىاجما سیر این شود. نمى دیده دنیوى شرایط با ولى است. دیدنى

 

 سیدان: استاد 

 عدم یجهنت مقدمات این از توانیم ها(نمى خدشه بعضى از کنیم نظرصرف )و باشد همین مطالب روند که این به توجّه با

 جهنم و بهشت باشد. هیزم هم و گیرهآتش هم انسان و باشد عمل عین جزاء کنیم مى فرض بگیریم. را بعد عالم مادیت

 یاتشخصوص و آثار ماده است ممکن بلکه نباشند مادى که کند اثبات تواند نمى اینها باشند. شده دیده و موجود اآلن

 مختلف احکامش کند، مى فرق شرایطش مرحله دو و زمان دو در عالم همین در ماده چنانچه کند. فرق شرایطى در

 شود. مى

  
 لمتحو عمل خود که است معنى این به آیا .است عمل عین جزاء شد گفته که این کردیم اشاره که هایى خدشه اما و 

 اللَّه ارادة به قصرى که شده باعث خوب، عمل آن که این یا شده؟ قصر نماز رکعت دو این مثالً جزاء؟ به شود مى

 شود؟ ساخته سبحانه

  
 زاءج بودن مادى با منافاتى حال هر در و نیست ثابت عینیت اما و هست جزاء و عمل بین ارتباطى نحو یک البتّه

 ندارد.

 انسان که است این معنایش بلکه نباشد آتشى قبالً که نیست این معنایش است، هیزم و گیرهآتش انسان که این اما و

 آیه: و کند. مى مشتعل را آن و افتد مى آتش در انسان شود. مى آتـش شدن ور شعله وسیله
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 (61«.)الْیَقینْ عِلْمَ تَعْلَمُونَ لَوْ کَالَّ»

 

 محقق آینده از اخبار (02«)الْجَحیمَ لَتَرَوُنَّ» و باشد تمنّى براى ،«لو» )مثالً: کنند مى تفسیر دیگرى طورِ اکثراً را

 الوقوع(.

 مادى جسم است ممکن ندارد. مادیّت عدم بر داللت را جهنّم و (بهشت وآله علیه اهلل )صلى اکرم پیغمبر دیدن و

 براى هک خصوصیاتى و آثار بلکه نشود. دیده زمین خاص شرایط در و شود دیده باال عالم شرایط در که باشد لطیفى

 کند. مى تأیید را مادیّت شود مى ذکر جهنم و بهشت

  
  

 جوادى: استاد
  

 هک است؛ بینى جهان خاص اصطالح یک بلکه شرعى، نه و است عرفى امر یک نه است مطرح جا این در که اى مادّه

 است. االستعداد صرف نیست کردن لمس و دیدن قابل است. مطرح عقلى علوم در

 

 به ادهم ولى شود؛ مى مختلف مختلف، شرایط در و است. تحوّل و تبدّل قابل است مطرح تجربى علوم در که اى ماده 

 عنصرى سمج که این به کند مى حکـم عقل )یعنى است کرده اثبات عقل بلکه نکرده، اثبات تجربــه را هیــولى معناى

 ود...ش مى گیاه به تبدیل که خاک و شود مى خاک که گوشت مثالً دارد. تبدّل و تحول استعداد خود ذات در عالم این

 فاعلى(. علّت به مضافاً است قابلى علّت که گویند مى هیولى را استعداد جهت آن

  
 چون .دارد هیولى جسم این باز گفت شود مى آیا بود مجرد حقیقت یک از شده تبدیل که شد فرض جسمى اگر حال

 شامل هبلک .است مادى و خارجى عمل یک که نیست ةصال و صوم به منحصر شود مى جزاء به تبدیل گفتیم که عمل،

 رامو نهاای که سیّئه و حسنه اخالق همچنین و شود، مى جزاء به تبدیل ایمان و کفر همان .شود مى نیز اعتقادات و نیّات

 کند. فرق خصوصیاتش و آثار شرایط حسب به ماده است ممکن بگوییم تا نیستند مادى

 

 چه ره اسم ما بگوید کسى اگر البتّه نداریم، عالم آن در اثباتش براى راهى گوید مى بینى جهان که اى ماده خالصه 

 یک جهنم درباره و است لسان دو بهشت درباره اعمال جزاء مسأله اما نیست؛ حرفى گذاریم مى ماده را شود مى دیده

 لسان.
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 که: است این دیگر لسان و شود، مى بهشت به تبدیل صالح عمل که است این لسان یک بهشت درباره

  
 (06«)مَزیدٌ وَلَدَیْنا»

  
 است: حصر لسانِ لسان، جهنم درباره ولى  

  
 (00«)تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ ما تُجْزَوْنَ اِنَّما»

  
 لّـتع که است فاعلى علّت معناى به نه هست جزاء و عمل بین گوییم مى که تکوینى رابطه و است، عمل فقط جزاء 

 شــود. ىم جزاء به تبدیل عمل، که است استعداد و لیاقــت معناى به تکوینى رابطه بلکه است؛ متعال خداى فاعلى

 و اسـت وقود هم انسان و کــبریت مثل است؛ افروختن وســیله معناى به بلکه نیست، اشتــعال خود معناى به وقود

 شوند. مى مشتعل«یُسْجَرُونْ» کــه است دو این نتیجه و حطب. هم

 

 است: فرموده بیان الغدیر نقل بنابر روایتى (در السالم امیر)علیه حضرت عالم این در را اش نمونه 

 على یعرض النار تزعمون إنّکم :فقال میت انسان جمجمة بیده و فان...ع بن عثمان أتى رجالً أنّ»

 انعثم عنه فسکت النار حرارة منها أحسُّ فال یدى علیها وضعت قد أنا و القبر فی یعذّب نّه أ و هذا

 :لرجلل قال أصحابه من مالء فی وهو أتاه فلمّا یستحضره، المرتضى طالبأبی بن علیّ الى أرسل و

 المالس علیه على فقال أباالحسن! یا عنها الرجل أجب عفّان: بن عثمان قال ثمّ فأعادها، المسألة أعد

 مّث النار منهما وقدَّح فأخذهما بهما فأتی إلیه ینظرون والناس السائل والرجل حجر و بزند ایتونى

 قال:ف علیه افوضعه الزند. على یدک ضع قال: ثمّ علیه فوضعها الحجر. على یدک ضع للرجل: قال

 (06.)«عثمان لهلک علىّ لوال :عثمان فقال الرجل فبهت النار حرارة منهما أحسست هل

 

   
 مستلزم الّا و است (05)«الْیَقِینْ عِلْمَ تَعْلَمُونَ لَوْ» جواب جمله این که است این ظاهر (04«)الْجَحِیمْ لَتَرَوُنَّ» آیه اما و

 است. آن جواب «لَتَرَوُنَّ» که قسم، دیگرى و لو جواب یکى است، چیز دو تقدیر و حذف
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 سیدان: استاد 
  

 حثب مرکز ولى نیامده حدیث و شرع اصطالح در و است فلسفى اصطالح یک هیولى معناى به ماده که است درست

 دیگر شرایط در ولو جسم؛ و روح نظر از است، عالم این در موجود انسان همین بعد، عالم در محشور آیا که است این

 کند! فرق خصوصیاتش و آثار شود واقع که

 

 بداعا را آن نفس خود که جسمى با بلکه است، عالم این اجزاء از که عالم این جسم با نه است روح محشور که این یا 

 مسلک ابربن که این به مضافاً نیست. مطلب مثبت و نافى شد گرفته نار و جنّت خصوصیات از که مقدار این کند مى

 ندارد. معنى جهنم و بهشت قبلى خلقت بنابراین داند مى انسان نفس به قائم را جهنم و بهشت که آخوند

 رد.(ک پیدا ادامه صورت این به بحث آنگاه و شد بدل و رد مناسباتى به مبحث خارج در کلماتى مقام این در )احتماالً

  
 

 جوادى: استاد 

 عالم نای اجزاء از محشور که این بر دارد داللت روایات و آیات که بود این شد صحبت قبالً آنچه خالصه کنم مى فکر

 سألهم جمله از کرد مالحظه هم را دیگرى روایات و آیات باید که شد گفته ولى است، فراوان باب این در آیات و است

 به انسان خود یعنى شود؛ مى وارد آن در و دهد مى تشکیل را عالم آن نار و جنت، انسان همین که بود نار و جنت

 آید. درمى صفت صورت به و عمل، صورت

 

 بدنى ت،اس درآمده بدن این صور به که است حسد صفت عین است خاص حیوانى شکل به که مثالً زید بدن بنابراین 

 شربا من» است: درآمده خنزیر صورت به شهوى شخص بود. نخواهد مادى عنصرى بدن باشد شده تبدیل صفت از که

  :اند فرموده که این یا «الشهوة قلبه فى

 (01).«القیامة یوم نیّاتهم على الناس یحشر اللَّه إنّ قال: السالم علیه عبداللَّه أبی عن»

 

 آفات از أسلم قائلند عوام، که معاد اول معناى همان است فرموده آخوند و نیست؟ معاد از دقیقترى مرحله این آیا

 .است أدق أخیر معناى البتّه است؛
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 سیدان: استاد 

 متجسّ از منظور چون ندارد. باشد عالم این اجزاء از محشور که این با منافاتى نباشد مؤید اگر اعمال تجسّم مسأله 

 رد عالم این وجودى اجزاء که نیست این معنایش آیند. درمى مختلفى صُوَر به صفات عالم آن در که است این اعمال

 شود. مى داده او به مورچه و خنزیر صورت که است دنیوى اجزاء همین از نباشد. جا آن

 وندآخ مدّعاى در هم ظهورى مدارک قبیل این که فرض على و است. باقى خود بجاى صریحه روایات و آیات بنابراین

 باشد. مقدم روایات و آیات صراحت یا ظهور بر توانست نمى داشت، مى

 و است آفات از أسلم است، عوام رأى همان که اول رأى است؛ فرموده آخوند که شد، فرموده که دیگرى مطلب اما و

 است. کرده انتخاب را دیگر مسلک ایشان حال عین در

 عنوان به دیگرى مسلک حال عین در و است آفات از أسلم و حق مسلکى گفت است ممکن چگونه شود مى سؤال

 بود؟! نخواهد متضاد لکمس دو بین جمع این آیا شود؟ انتخاب أدق مسلک

  
 جوادى: استاد

 است این مراد بلکه است عرض صورت این شود؛ ساخته خنزیر صورت گل، از که نیست این اعمال تجسّم از مراد 

 است. سجن است، االنواع نوع معاد ابحاث در انسان پس شده؛ خنزیر که است انسانى شود مى خنزیر انسان، حقیقتاً که

 است: هفرمود سبحان خداى

 (08)«.أضَلّ هُمْ بَلْ کَالْاَنْعامِ اُولئِکَ»

 خورند: مى آتش عالم همین در اى طایفه که است این آیات از بعضى لسان

 (08)«.النَّار اِلّا بُطُونِهِمْ فِى یَأْکُلُونَ ما»

 

 سیدان: استاد 

 پلیدى انیتانس بر تحفظ با پس بود، نخواهد عذابى او براى صورت این پس شود مى خنزیر به تبدیل واقعاً انسان اگر

 به) درآید انسان صورت به شد مى که اى ماده است. عذابى نوع یک او براى خنزیر صورت به تصور و دارد، را خنزیر

 درآمده. خنزیر صورت به خنزیر( با عملش یا روحیه شباهت جهت

  باشد(. چنینى انسان در خنزیرى نفس زا حدّى یک است ممکن و ) ندارد مادیّت با منافات حال هر در
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 اسفار مثالیِ معاد بر حکیم علی آقا نقد
  

  
 ـ سرّه قدس ـ کالمه من یترای ما ظاهر هو کما والمعاد، العود فی االعتبار درجة عن الدّنیویّ البدن عَزَلوا آخر، بعض و ... 

 لحاالت،ا سوانح و لالستحاالت، القابلة الدّنیویة المادّة عن مجرّدة االخرویّه االبدان أنّ ظاهره من یترأی ما فإنّ ههنا، التوفیق فی

 هی فلیست االمتدادیة، الصوّر عن مجرّدة غیر الفاسد، و الکون و واالستکماالت، الحرکات تجدّد و الکماالت، و الصّور ورود و

 عن جرّدم فإنّه العقل بخالف فقط،المادة عن مجرّدة هی إنّما بل الدنیویّه، کالصّور لمقارنةا فی ال و العقل، بمثابة التّجرّد فی

 االخرویّ، یضاً.فالبدنأ القابلیّة بالجهة و بها قائم الدّنیویّ البدنّ و فقط، الفاعلیّة بالجهة قائم االخرویّ فالبدن إیضاً، االمتدادیة الصّور

 امّا و البرزخی؛ البدن بعینه هو المواضع، سائر فی االخری کلماته بعض من و ههنا، ـ سرّه قدس ـ کالمه ظاهر من یترأی کما

 عنه مفارقتها بعد به سالنّف یتعلّق فال بدناً، صیرورته قبل کان کما العناصر، حکم حکمه فیصیر عناصره، إلی فیفسد الدنیویّ البدن

 النّفس بعود ال و النّفس، حیث إلی و اآلخرة ألی البدن برجوع لکن الدنیویّ بالبدن ثانیاً النّفس تعلّق من ذکرناه، ما حقّال أصالً.و

 ...الیه متحرکةً النّفس و واقفاً، البدن فیکون البدن، حیث و الدّنیا إلی

  
  

 ـ درامالص  کالم ظاهر از چنانکه اند، کرده ساقط معاد در بازگشت ی درجه از را )عنصری( دنیوی بدن فالسفه(، )از دیگر برخی

 دنب که است این آید می دست به ایشان سخن ظاهر از آنچه زیرا .شود می فهمیده مطالب بین جمع مقام در و جا این در ـ قده

 و کون و تازه، االتاستکم و حرکات و کمالیّه، صور قبول و مختلف احوال و دگرگونی قابل دنیوی ی ماده دارای آخرت، در ها

 مادّه از فقط بلکه دنیوی، صور مانند تجرّد عدم در نه و عقلند مانند تجرّد در نه پس دارند، مقداری صورت لکن نیستند، فساد

 است(. مجرد )و ندارد نیز مقدار که عقل خالف به دارند(، شکل و مقدار و اندازه اما ندارند، جرم و ماده )یعنی مجردند

  
 و صور )پذیرفتن قابلی جهت هم و است فاعلی جهت دارای هم دنیوی بدن و است، فاعلی جهت دارای فقط رویاخ بدن پس

 جاهای در او سخنان از بعضی و اسفار(، معاد بحث )در جا این در مالصدرا کالم ظاهر بنابر اخروی(، )بدن گونه بدین احوال(.

 از شپی بود، خواهد عناصر آن مانند و گرد، می باز خود ی اولیه عناصر به دنیوی بدن و است. برزخی( )بدن همان عیناً دیگر،

 .گردد نمی باز آنها به بدن از جدایی از پس نفس پس رسند(، می انحاللی فنای به )یعنی دهند تشکیل را بدن که این
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 آخرت به نبد رجوع به لکن گیرد، می تعلق یویدن بدن به دوباره نفس یعنی کردیم، ذکر ما که است مطلبی همان حق اما 

 به حرکت الح در و پویا، نفس و ایستاست بدن پس بدن. جایگاه و دنیا به نفس بازگشت به نه نفس، جایگاه مرتبه در و

 (.29بدن) جانب

  
  
   
 است: نوشته (03)ص «الرّشاد سبیل» در مطلب، همین ی حاشیه در

   
 القولُ لزَمُیَ بل المُعاد، انّه و ،ةاالخر إلی یَعودُ البرزخیَّ الجسمَ بأنّ القولُ الجسمانی، بالمعاد القول فی یکفی ال أنّهُ إلی اشارةً))

 ((.المِلّیّین بل المسلمین، أذهان فی المرکوزُ هو کما الدنیویّ، العنصریّ البدنِ ةِبإعاد

  
 می باز آخرت به برزخی)مثالی( جسم بگوییم که نیست کافی اندازه همین جسمانی معاد دوباره که کنیم می اشاره

 اذهان در نچهآ چنانکه دنیوی، عنصری بدن بازگشت به باشیم معتقد است الزم بلکه است، برزخی و مثالی معاد معاد،  گردد،

 ست.ا عقیده نهمی نیز، آسمانی ادیان اهل اذهان در بلکه است، مسلم و راسخ ،(قرآنی و دینی عقیده یک عنوان به) مسلمانان

  
  

 وحیانی ار معاد این  و است مخالف مالصدرا نظر مورد معاد با کامالً حکیم علی آقا عظمت به فیلسوفی که بینید می پس

 .داند نمی قرآنی و

 الصدرام نظر مورد معاد و دانسته قرآنی معاد به نزدیکتر معاد مورد در را حکیم علی آقا نظر نیز قزوینی رفیعی ی عالمه

 (31) است. شمرده معتبره روایات و قرآن با مخالف را
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  :ها نوشت  پی

  
 48 : ابراهیم -6 

 16 : واقعه-0

 48 : ابراهیم-6

 64: الحاقّه-4

 62: سجده -5

 66: سجده -1

 60: سجده -8

 48: ابراهیم -8

 624 ص الرشاد، سبیل-1

 666: عمران آل -62

 620: نساء -66

 68: نساء -60

 668 ص ،06ح ،الرّؤیة فی جاء ما باب صدوق، توحید -66

 1 و 5: تکاثر -64

 12: نمل -65

 65 : جنّ -61

 04: بقره -68

 80: غافر -68

 5 : تکاثر -61

 1: تکاثر -02

 65 : ق -06

 8 : تحریم -00

 8/064 عثمان، لهلک علىٌ لوال 00 عثمان، فضائل فی الغلوّ باب الغدیر،-06

 1 : تکاثر -04

 5: تکاثر -05

 18/021بحاراالنوار -01

 681: اعراف -08

 684: بقره -08

 66-60 ص «الرشاد سبیل» -01
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 میفرماید: که است صدرالحکماء مذهب چهارم قول -62

 یالخ که همین و است، باقی موت از بعد نفس در خیال قوهی چون مینماید، را خود دنیوی بدن خیال همیشه عنصری، بدن از مفارقت از بعد نفس

 معاد رد است شده فراهم بدن اختراع بر خیال قدرت از که بدنی چنین با نفس و میشود. صادر نفس از دنیوی بدن مطابق بدنی نمود را خود بدن

 است. بدن همین اب او عقاب یا ثواب و شد، خواهد محشور

 و ستا نورانی یا باشد، چه بدن این و باشد که نفس تا نفس، از است پرتوی و سایه ی منزله به اخروی بدن بزرگ، مرد این نزد در حقیقت، در

 و صعب بسیار قول این به التزام ضعیف، این نزد در لیکن، است. فرموده تقریر و تقریب حکمیّه اصول با خود کتب در که تفصیلی به ظلمانی، یا

 (6) است. معتبره اخبار صریح با مباین و آیات از بسیاری ظواهر با مخالف قطع، طور به که زیرا است، دشوار

 (0.)نیست حقیر مرضیِّ چند هر نموده، اختیار خود که نحوی به است، جسمانی معاد تحقیق صدرالمتألهین(، جناب ی خاصه تحقیقات )از دوازدهم

________________________________________________ 
 نژاد)نوشین( رضا غالمحسین آقای کوشش به -86ص ،«فلسفی مقاالت و رسائل» ی مجموعه -6

 جوهریّه( )حرکت در سخنی و شیرازی صدرالمتألهین حال شرح ی مقاله ، «مالصدرا ی یادنامه» -0
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 اشاره:

 ضرتح شیعه بزرگ متفکر تألیف «فصوص ی آیینه در » مطبوع غیر کتاب دوم جلد از حاضر اثر 

 ندارزشم کتاب این مطالب نورالصادق است. شده گرفته رضوی مرتضی شیخ حاج اهلل آیت عالمه

 مینماید منور کتاب این مقدس انوار با را فصلنامه این و آورد می خود های شماره در وار سلسله را

 آله و علیه اهلل محمد)صلی آل ایتام و روشن حقیقت و حق طالبان برای ضاللت و کفر سرمنشأ تا

  گیرند. قرار عترت و قرآن مستقیم صراط در سلم( و

  
  

  چکیده:
 یک حتی مثالً نمیشوند؟ ای فرقه اختالف دچار محسوسات و مادیّات شناخت در انسانها چرا 

 پر تاریخ طول معنوی، مسائل در اما .است بدی چیز شراب که داند می هم ای حرفه خوار شراب

 نوشتار این در متناقض، و متضاد و مختف های بینی جهان مذهبها، ها، بینش ها، فرقه از است

 که این به دهد توضیح را انحرافات( )منشأ از دیگر یکی تا کرده سعی ما توانای محقق و هنویسند

 )لذت و فهمیدن( )لذت میان اشتباه همین داشته را ها خونریزی بیشترین که اختالفات همه این منشأ

 است. حقیقت( درک

  
 

 حقیقت درک لذت ـ فهمیدن لذت

  

 «رضوی مرتضی شیخ حاج اهلل آیت» 

  

  
 معیار دن(فهمی )لذت به بخواند معیار بدون اگر و میرسد حقیقت( درک )لذت به بخواند )معیار( با را مطالبی کسی اگر

 را حقیقت و نگردد فهمیدن( )لذت مقهور به بتواند شخص تا خودآگاه به ناخودآگاه انتقال با مگر آید نمی دست به نیز

 و افالطون ارتجاعی پیرو 20 قرن این در و شد خواهد قائل سنگینی ارزش خود آموختهی هر به وگرنه کند درک

 .یدورز خواهد شدید تعصب آن به نسبت و دانست خواهد اسالم روح عین را عربی ابن تحریفات و شد خواهد ارسطو

  
  

 است. پرداخته موضوع این تبیین و توضیح به گرانبار اثر این ی نویسنده
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 حقیقت درک لذتـ  فهمیدن لذت 
  
 خیزشگاه و اشتباه منشأهای توان حد در ام کرده سعی فصوص[ ی آیینه در ]کتاب دوم جلد و اول جلد مباحث در 

 یحتوض را انحراف عوامل از یکی و ها«اشتباه منشأ» از دیگر یکی جا این در دهم توضیح و کنم پیدا را انحراف های

 :فرمایید توجه شناسی انسان علم در قاعده سه به دهم: می

  

   

 ذتیل آن از باالتر ها( بعضی )برای که لذتی برد، می لذت مطلب هر و سخن هر فهمیدن از که است موجودی انسان ـ0

 .است فرموده بشرعطا به خداوند که است بزرگ نعمت یک این و نیست.

  

  

 به و دهد می وافر، ارزش ناخودآگاه طور به باشد بخش لذت برایش که چیز هر به نسبت که است موجودی انسان ـ2

 .ورزد می تعصب آن

  

  

 .کند می ــداپی وابستگی آن به تر بیش انسان ناخـــودآگاه، ضمیر با «معنوی هــای لذت» شدید سنخیت دلیل به ـ3

    

  

 می وشگ تصوف، استاد یا ارســطوئیات استاد درس به بــیاورید، نظر به را جوان دانــشجوی یا طلبه یک اکنون

 او ناخودآگاه ضمیر در شدت به است معنوی لذت چون و برد. می لذت فهمد می درس آن از که میزان هر به او دهد

 .است موجودی ینچن این انسان و گیرد. می جای

  

 عین گیرد می یاد شاگرد آن چه آن بپذیریم را مالصدرا «معلوم و عالم اتحاد» ،«معقول و عاقل اتحاد» اصل اگر و 

 .شود می او وجود عین بل شود می او شخصیت

  

 یم یابکام و موفـــق شدت به را لـــیبراالنه بیان و قلم که است «شــناسی انسان» در اصول و اصل همیــن و 

 ول،ا جلد مقدماتی مقاالت در دارد. آسا، معجزه تأثیر بشر، روح زمینه این در «ناخودآگاه ضمیر به القاء» هنر و کند.

 مکتبی یک ماا کند. می استفاده مخاطب ناخودآگاه ضمیر از لیبرال یک که دادم شرح «لیبرالی قلم و مکتبی قلم» مبحث
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 را نشسخ سپس کند منتقل او آگاه خود به ابتدا را مخاطب ناخودآگاه که ندارد ای چاره او بکند را کار این تواند نمی

 .بگوید او به

   

 نروش برایش مسئله حدی به و باشد آگاه کامالً باید جوان دانشجوی یا جوان طلبه یک ما، بحث موضوع در اینک

 لذت ماا است. نابینا و کور فهمیدن تلذ باشد. «حقیقت درک لذت» صدد در بل نگردد. «فهمیدن لذت» مقهور که شود

 است. «حقیقت درک» فقط علم نیست «علم» مطلب هر فهمیدن است. آگاهی و بصیرت عین باطل، رد و حقیقت درک

 «اًاسفار یحمل الحمار کمثل» آیه مصداق نکند توجه «حقیقت درک لذت» و «فهمیدن لذت» میان فرق به که کسی

 .بود خواهد

   

  

  

 م:مه بس موضوع

    

 حرفه خوار شراب یک حتی مثالً شوند؟ نمی ای فرقه اختالف دچار محسوسات، و مادیات شناخت در ها انسان چرا

 ها، مذهب ها، بینش ها، فرقه از است پر تاریخ طول معنوی، مسائل در اما .است بدی چیز شراب که داند می هم ای

 نهمی داشته را ها ریزی خون ترین بیش که اختالفات همه این منشأ متناقض. و متضاد و مختلف های بینی جهان

 .بس و است «حقیقت درک لذت» و «فهمیدن لذت» میان اشتباه

   

 دآگاهخو اگر هم، راستی نامند. می «ظرایف» و «لطایف» را صوفیان باورهای مدرن صوفیان بینیم، می که جاست این

 بس صوفیان های سرایش بماند، خود ناخودآگاه ضمیر سلطه و محکومیت همان در شخص و نکند تحرک شخص

 شد. خواهد آن مجذوب تردید بی بخواند «معیار» بدون اگر خواند می را مثنوی که کسی  .است ظریف بس و لطیف

 کتهن بلی شناسی. هستی نه و علمی. نه دارد هنری ارزش فقط مثنوی که کرد خواهد درک واندبخ «معیار» با اگر و

 ار،افک سازمان و «نظام» جهت از شود بررسی معیار با اگر لیکن دارد شناسی هستی و شناسی انسان در مهمی های

 .است و... تخیل جبر، تناقضات، دچار سخت

  

 بتواند تا رددنگ «فهمیدن لذت» مقهور بتواند شخص تا خودآگاه، به ناخودآگاه انتقال با مگر آید نمی دست به نیز معیار 

 افالطون ارتجاعی پیرو 20 قرن این در و شد خواهد قائل سنگینی ارزش خود آموخته هر به وگرنه کند درک را حقیقت
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 خواهد شدید تعصب آن به نسبت و دانست خواهد اسالم روح عین را عربی ابن تحریفات و شد خواهد ارسطو و

 .ورزید

   

   

 کسی چه شود می معلوم که است نقطه و نکته همین در و گرامی. صدرائیان با است ما مشکل بزرگ این امروز و

 نوع دو تعصب اما باشد داشته تعصب باید انسان بلی گوید. می سخن آگاهانه کسی چه و است مزاج خشک متعصب

 :است

   

 «.فهمیدن لذت» به تعصب ـ0

 «.حقیقت درک لذت» به تعصب ـ2

  

 مردم رینت متعصب عمل در اما کند. می نفی مطلقاً را تعصب نکته، این درک عدم دلیل به غربی لیبرالیسم و وبریسم،

 انش علم «.دهد مین را ایدئولوژی علم» که کنند می عمل خودشان اصل به مسئله این در تنها و هستند. خودشان دنیا

 جای ودخ در ای پایه خشت اولین مثابه به و مطلق طور به را تعصب شان ایدئولوژی اما کند می نفی مطلقاً را تعصب

 .تناقض دست از امان کند. می تعیین را شان ایدئولوژی شان علم مسائل همه در گرنه و دهد. می

    

 عرض مکرر طور به «متعالیه حکمت مبانی نقد» در نیز و جلدم دو این در آن: شوم آثار و «روح تجرد» به باور

 رد جا این در نیست. مکان و زمان از مجرد چیز هیچ )مخلوقات( کائنات عالم در که ام داده فلسفی توضیح و کرده

 ینا خطر تا بیاورم را «فهمیدن لذت» قبال در بودن مقهور شُوم های نمونه از یکی خواهم می نیستم آن تکرار صدد

 :شود شناخته تر بیش بودن مقهور

  

 امتقی در فـرمود: می ـ بزرگوار استاد گویم: می دل ته از خدا به سوگند ـ بزرگواری استاد 83/6/07 معارف، رادیو 

 .شود می برچیده «زمان» و «مکان» قیامت در یعنــی شود. می برچیــده کجا و کی ـ «أین» ،«متی»

  

 یچه تواند نمی باشد مکان و زمان از فارغ که عالَمی گفت. سخن توان نمی این از تر حصری جسمانی معاد انکار در 

 حوری جودو ندارد؟! معینی قطر «شود تصور که ماهیتی هر به» بهشتی سیب آیا باشد. داشته جسمانیت با سنخیتی

 قد شمایل در بهشت رد حافظ ندارد؟! قامت، قد، طول، عرض، ـ داد خواهد استاد حضرت به خداوند که ـ بهشتی

 !داشت؟ دنخواه تشخص و تعین کدام هیچ و... و... بهشتی انسان بهشتی، درخت کرد؟! نتواند سرایی غزل نگار سروین
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 رد.ب می بین از نیز را صدرا مال «مثالی معاد» آن بل دهد می فنا باد به را جسمانی معاد تنها نه استاد فرمایش این 

 لمحا و ندارد امکان «بُعد» بدون و «حدّ» بدون نیز «تمثل» و «مثال» زیرا ندارد. معاد، رانکا با فرقی هیچ دقیقاً و

 :مخلوقات مورد در فرمول. هستند مکان عین بُعد و حدّ و است.

  

 . عدم = صفر = مکان ـ مکان = حدّ ـ مکان  .0

 . عدم = صفر = مکان ـ مکان = بعد ـ مکان  .2

 .مخلوق وجود = مکان = حدّ = بُعد  .3

  

 .است محدود مخلوق موجود خداست. فقط نهایت بی

   

 :پس

  

 .عدم = صفر = حدّ ـ محدود موجود .0

  

 :بگوید و فرماید انکار را جهنم و بهشت مولوی: مانند نیز استاد

 راجـعون الیه انـا گویـدم ارغنون چون عدم گردم عدم پس 

 هلل نّاا بگوید: ارغنون آن که گذارد می باقی «ارغنون» نام به چیزی باالخره نیست قائل محض عدم به نیز مولوی اما 

 .گذارد نمی باقی نیز قدر همین استاد اما راجعون. الیه وانا

  

  

  

 :فهمیدن لذت

  

 :ببینیم اکنون

  

 تیراس به و خوانده درس را ارسطوئیات که وقتی است؟ آمده گرفتار دام این به چرا است معلومات دریای که استاد

 دهش تبدیل استاد وجود به بل شخصیت به علم آن مالصدرا قول به و چشیده را فهمیدن لذت و فهمیده بهتر را آن

 :است زیر موارد ارسطوئیسم اصول جمله از چون و معلوم( و عالم )اتحاد
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 .هستند مکان و زمان از مجرد موجودات، از برخی ـ6

  

 .است مجرد غیر موجود از افضل و برتر مجرد موجود ـ0

  

 .شود تبدیل مجرد به و یابد کمال که رود می انسان( ویژه )به نیز غیرمجردها ـ 6

  

 :نتیجه

  

 .شود مجرد نیز انسان باید پس قیامت. در انسان از واالتر و برتر چیزی چه پس ـ6

  

 .باشد مجرد نیز متعلقاتش و بهشت خود یعنی او زندگی محیط باید باشد مجرد بهشتی انسان که وقتی ـ0

  

 .شود برچیده قیامت در ـ کجا و کی ـ «این» و « متی» باید پس  :نهایی نتیجه

  

 سالم(،ال )علیه آل و سلم( و آله و علیه اهلل پیامبر)صلی تعلیمات و قرآن آیات همه باید پس :تر نهایی نتیجه

 .السّالم االسالم علی و شود گذاشته کنار سنت، و احادیث

  

  

 درائیانص دیگر به رسد چه تا رسید نمی جا این به گشت نمی «فهمیدن لذت» مقهور پدرم، از تر گرامی استاد اگر اما

 .محترم

  

  

 نیست «فعل» است. «قهری التزام» نیست «علم» ارسطوئیان مباحث از خیلی: نباشد فایده بی تکرار این شاید :انفعال

 نمی صادر شرّ خدا از زیرا کنند. انکار را «شرّ» وجود هستند ناچار دارند عقیده «صدور» به چون است. «انفعال»

 آن قهری تبع به و آن پی در و بدانند «مجرد» را آن ندارند چاره کنند می صادر خدا از را اول صادر چون و شود.

 !!!(گذارند) می فلسفه و «علم» را ها«بیچارگی» و ها«انفعال» این نام و کنند. درست «مجردات عالم» نام به عالَم یک

 .است ارسطوئیات اولیه پایه «تناقض بطالن» که حالی در اندازند می راه تناقض از دریایی و
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 ارتجاع و انقالب

   

 رانسهف انقالب است. فرانسه انقالب برابر چندین بشر، جهانی جامعه کردن متحول در آن عظمت که ـ ما عظیم انقالب 

 نای ام. داده توضیح اندک مقداری اول جلد مقدماتی مقاالت در که را، جهان کل ما انقالب اما کرد متحول را اروپا فقط

 حرکت دیدیج بستر در تاریخ و بشریت که کرد مجبور و کرد ازب جدید فصل یک بشریت کل تاریخ برای که انقالب

 وردهآ علمی بزرگ ثمره یک ایران ملت خود برای «اندیشه و علم» مسئله در ـ اسالمی( جامعه یا ایران فقط )نه کنند

 موضوع ینا در انقالب درون در ما و شده آفت دچار خودمان اشتباه اثر در ما، علوم از بخشی آن کنار در لیکن است.

  م:ای شده ارتجاع دچار

    

 ک،استاتی سازی جبران ایم: کرده ایجاد بزرگ انقالب راستی به تجربی علوم در انقالب، اثر در مانده، عقب مردم ما

 سازی نیروگاه سدسازی، کشاورزی، علوم پزشکی، علوم داروسازی، هواپیماسازی، اتمی، علوم بنیادی، های سلول

 ار ها پیشرفت این بودیم. عاجز زیرگذر و روگذر برای شهری درون پل یک ساختن از انقالب زا پیش که و... و...

 آن که است بشر خاصیت این زیرا فهمند. می خودمان از فرازتـر و بهتر خیلی کنند می نگاه ما به خارج از که دیگران

 .باشد نیز مثبت ویژگی، این شاید و است. بیشتر چیز آوردن دست به صدد در همیشه زیرا شناسد. نمی بهتر را دارد چه

  

 ونچ گردد. می بر «ما ناخودآگاه ضمیر» به باز ارتجاع این منشأ شدیم. ارتجاع ترین شوم دچار انسانی علوم در اما 

 پیش سال 6422 هوای و حال همان با نیز دین با باید که کردیم گمان گردد برمی پیش سال 6422 به دین اساس

 دچار نکردیم حرکت اسالمی علوم جریان ریل روی باز گرد عقب این در که این تر عجیب و کنیم. برخورد

 .است شده ساخته «آلیسم ایده» و «خیال» از دو هر ریل که شدیم هندی جوکیات و یونان ارسطوئیات

  

   

 کم لیخی ناب، شناس اسالم انقالب، عظیم اقتضای به نسبت که شدیم متوجه انقالب پیروزی از پس  :دیگر عامل

 صرفاً اما عالم و باسواد افرادی شناس، اسالم افراد کمبود اثر در کنیم. تغذیه را انقالب مبارک اشتهای نتوانستیم و داریم

 روحیه هن نیز دانشجو دانستند، نمی را دانشجو زبان شان علم همه با که کردیم سرازیر ها دانشگاه به را فقیه یا ادیب

 .برد می را الزم بهره شان علم از نه و کرد یم درک را اینان
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 نسخ من رسیدیم دادگستری( کاخ )در بهشتی بزرگ شهید حضور به قم علمیه حوزه از نفر 61 تعداد 59 سال در

 گیری نجها ما گفت: و کشید آهی بهشتی دکتر شهید دادم گزارش مسائل برخی مورد در را گروه نظر بودم گروه گوی

 تنها یمهست مشکل دچار موضوع این در کیفاً و کماً اما بکنیم جهانداری شناسی اسالم بُعد در بتوانیم کاش ای کردیم

 .مدهی پاسخ مختلف های فلسفه به باید نیست کافی دارند( ضرورت دو هر چه )گر دانستن فقه و بودن متدین

    

 داده امعهج به را جوکیات و ارسطوئیات از هایی هآمیز قرآن، و اسالم فلسفه جای به که شدیم بیدار وقتی است درست

 .اند سپرده موزه به هاست قرن جهانیان آنهارا دوی هر که ایم

  

  

 نانچ نخریدیم، پشیزی به و گرفتیم سخریه به را محسوس جهان که حدی به شدیم پردازی خیال دچار شدت به 

 ودوج شکافی چنین تاریخ از ای برهه هیچ در که کردیم ایجاد انسانی علوم علمای و تجربی علمای میان شکافی

 به که یآیات نیز و دهند می توضیح را کامل شناسی کیهان یک که آیاتی ویژه به تجربی علوم به ناظر آیات نداشت.

 با رفتار نحوه محیط، حفاظت بهداشتی، علوم در احادیث دریای همه آن نیز و ناظرند شناسی اتم و ذرات و «ذره»

 .گذاشتیم کنار تمام قاطعیت با را و... ... با حیوان اب طبیعت،

  

  

 :تجربی علمای درباره فقط هم آن آمده اسالم امت درباره «علما» لفظ قرآن در مورد یک تنها

   

 وَ نُهاألوا مُختَلِفٌ حُمْرٌ وَ بیضٌ جُدَدٌ الْجِبال منَ وَ أَلوانُها مُختَلِفاً ثَمراتٍ بِهِ فَأَخْرَجْنا ماءً السَّماءِ مِنَ أَنزلَ اهلل أَنَّ تَرَ لمْ أَ»

 عَزیزٌ اهلل إِنَّ الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اهلل یَخْشَى إِنَّما کذلِکَ أَلوانُهُ مُختَلِفٌ األنعامِ وَ الدَّوَابِّ وَ النَّاس منَ وَ (6سُود) غَرابیبُ

 « . (0) غَفُورٌ

  

 .است ناظر شان انسانی علوم عالمان به اهراًظ که آمده اسرائیل بنی درباره نیز مورد یک و

  

 علم یک دادیم. سوق اخالق به تنها را و... شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، انسان به ناظر احادیث و آیات 

 است. «هیچ» بر مبتنی بل لرزان نحیف تنش اما شده زمین کره بزرگی به و آماسیده سرش که ایم کرده درست اخالق

 اخالق این ایم. داده توضیح نه و ایم کرده روشن نه را «انسان وجود کانون با اخالق رابطه» است هنوز هم هنوز زیرا

 خالقا اساس که غربیان و مخالفین بر پاسخگوئی درد به نه و محقق مومن درد به نه خورد، می متعبد مومنان درد به
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 ایم تهنداش بر السالم( بیت)علیهم اهل و قرآن «شناسی انسان» علم در قدم یک حتی که وقتی دانند. می «اعتباری» را

 .بفهمانیم دیگران به رسد چه تا بفهمیم خودمان را «رابطه» این توانیم می چگونه

  

   

 های طهنق بلندترین مرتاضان هندی، جوکیان افالطون، الدین، محی ارسطو، گور ایم گرفته دست به کلنگ و بیل

 ره دهان به بود. کرده آماده ما برای را اش زمینه تر پیش کربن هانری که کنیم، می پر هی و کنیم می راهی تبت،

 نیروی نه و دارد ای مزه نه هست چنان هم بجویم قیامت تا که اند گذاشته پالستیکی آدامس ای تکه ما از کدام

 زا تر متخصص و باالتر ،بهتر یونانیات در ما جوان دانشجویان و جوان های طلبه از کدام هر که گیرم ای، غذایی

 از رت عارف و تر صوفی تصوف در و شوند بودائیان و هندوئیان از بهتر جوکیات در و باشند ارسطو و افالطون

 ایکج و ما دنیای کجای چیست؟! ها این فایده ؟«ماذا ثم» بگوید نیست کسی آیا ،شوند الدین محی و جنید حالج،

 ای فایده کشاورز کارگر یا کارخانه کارگر آن روز یک کار قدر به اینها همه آیا ـ؟! کرد خواهند آباد را ما آخرت

 دارد؟ انقالب و مردم و ملت این به

   

  

 برخوردار قدر آن رسد نمی ما دست به که ها چه ـ شوند او شبیه ـ شوند السالم( صادق)علیه امام جوانان، این اگر اما

 نعتیص دنیای ضروری علوم از امروز که «ایمنی» دانش در تنها .کنیم تشیع مجذوب بل مبهوت را جهانیان که شویم می

 «ام» ،«ام نوشته» این .ام کرده استفاده مربوطه احادیث و آیات نصف از که ام، نوشته ای صفحه 731 کتاب یک است

 .بدهد نیز منیت از بویی چه اگر ناچارم امّا کشم می خجالت واهلل گویم می که

  

  

 جوّ از را آنان باید شود داده میدان آنان به باید کردم عرض بردم نام حوزه در «مبارک نسل» یک از اول جلد در 

 ما رب جوکیات و ارسطوئیات این تا افتد. راه به آسا سیل اسالمی علوم تا داد نجات جوکیات و ارسطوئیات مسموم

 نگاه محجوب، و مهجور را السالم( )علیهم بیت اهل و قرآن مکتب هم و ماند خواهیم مهجور خودمان هم است مسلط

 سلطه همین سلم( و آله و علیه اهلل محمد)صلی آل و قرآن علوم و ما میان حجاب ترین بزرگ داشت. خواهیم

 .بس و است جوکیات و ارسطوئیات

  

  



49 
 

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

 www.daralsadegh.ir                      علیه السالم دارالصادق سایت 

 حجاب» این مه و است هراس در آن از سخت و شناسد می بهتر را السالم( )علیه صادق امام مکتب هم نیز دشمن 

 یقتشو حجاب، این کردن تر ضخیم چه هر بر را ما وعمل زبان هزار با و را، جوکیات و ارسطوئیات از متشکل «اکبر

 .ایم شده کربن هانری شیعه همگی کند. می

   

 یداریب سرود است. سنگین خواب الالی نیست سرود این «.قرآن است ایمان و عشق حدیث» اند: کرده فرو ما مغز به

 اگر البته «.قرآن است ایمان و علم حدیث» «.قرآن است وایمان عقل حدیث» است: این بخش حیات و صحیح و

 از را «منقول» کثیف و گرانه ستم مهر این و باشد داشته «عقل» از ای بهره نیز اسالم بدهند اجازه گرامی صدرائیان

 .بردارند حدیث و قرآن روی

  

  

 ای افسانه عصر یعنی کالسیک عصر و پیش سال 2311 به که زدگی هم آن هزد شخصیت استاد زدگی: شخصیت 

 :دیثح است. مشعوفانه استاد خود با و متعبدانه استاد مطالب با برخوردش که زده شخصیت شاگرد رسد. می یونان

  

 فیه دخل ومن فیه، ادخلوه کما الرّجال منه اخرجه بالرّجال، الدین هذا فی دخل من (:السالم )علیه الصادق عن))

 (6) ((یزول ان قبل الجبال زالت والسّنة بالکتاب

  

  

 الذّهب سلسلة حدیث

 اهلل االّ اله ال كلمه:

   

 بحث مناسبت به جا این داشت. زیادی واهداف ها انگیزه و عوامل مرو، به مدینه از السالم( )علیه رضا امام مسافرت

 :شود می بررسی آنها از یکی تنها کتاب، این

  

 به تر پیش داشت. قرار جهانی راه شاه ترین بزرگ کنار در زمان آن پرجمعیت و بزرگ شهرهای از یکی نیشابور 

 شت.دا خواهد سخن مردم با نیشابور از عبور هنگام السالم( )علیه رضا امام که بود رسیده خبر نیز دوردست شهرهای

 .نهادند نیشابور به روی اسب و استر و شتر بر سوار مردم دیاری و شهر هر از
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 متر سه با هایی دکل صورت به چوبی های داربست قبالً شد. وارد مردم انبوه میان به امام کاروان موعود روز در 

 .بود ایستاده بلند صدای و قوی حنجره دارای مردی آنها از کدام هر باالی بود. شده درست معین فواصل در ارتفاع

 نتهای ا هب که کردند می تکرار بلند صدای با را آن و گرفتند می همدیگر از جمله به جمله را گوینده سخنان مردان این

 .برسد مردم اجتماع

    

 سخنانش نوشتن آماده قلمدان 020111 که جماعت انبوه این برای ساعت دو یکی کم دست امام داشتند توقع مردم

 وشتنن قصد و بودند متکی شان حفظ به که آنان و آماده مدانقل صاحبان از اعم سوادها با همه اگر کند. سخنرانی بود،

 سواد بی و باسواد از اعم روز آن فرهنگ مطابق حاضر مردم مجموع باید باشد نفر 210111 رفته هم روی نداشتند را

 .باشد نفر 5110111 از بیش کم دست

    

 بمطال آنان برای که کرد می ایجاب مردم، به ماما عالقه هم و باشند داشته را توقع آن داشتند حق آنان هم بنابراین

 نداده رخ عظمت این با فرهنگی و علمی محفل هیچ روز آن تا اسالم آغاز از بود خوبی فرصت بدهد. یاد را زیادی

 انونویسندگ گفت خواهد را زیادی سخنان امام باشد، هم مردم حضور به نهادن ارج برای حتی داشتند یقین همه بود.

 .بودند کرده آماده را بلندی یطومارها

  

 هر از کجاوه پرده ایستاد. جمعیت مرکز در کرد می حمل را امام کجاوه که شتری و شد جمعیت وسط وارد کاروان 

 را مردم ها دکل مردان دادند، نشان ای سابقه بی شادی و عظیم ای هلهله امام مشاهده با مردم رفت، کنار جانب چهار

 :کردند ساکت

  

 بعدی جمالت و و... سوم به دوم ردیف و کردند تکرار دوم ردیف به را آن مقدم های دکل الرحیم. الرحمن اهلل بسم 

 .اند نوشته 200111 را ها قلمدان تعداد منابع برخی نوشتند. می کاتبان و کردند می حفظ حافظان و شد می تکرار نیز

 الباقر، علی بن محمد ابی حدّثنی قال الصادق، محمد بن رجعف ابی حدثنی قال الکاظم، جعفر بن موسی ابی حدثنی)) 

 امیر ابی یحدّثن قال کربال، ارض شهید علی بن حسین ابی حدّثنی قال العابدین، زین الحسین بن علی ابی حدثنی قال

 و آله و علیه اهلل )صلی اهلل رسول محمد عمّی وابن اخی حدّثنی قال ،الکوفة ارض شهید طالب ابی بن علی المؤمنین

 امن حصنی دخل ومن حصنی اهلل اال اله ال کلمة: یقول وتعالی سبحانه العزّة ربّ سمعت قال جبرئیل، حدّثنی قال سلم(،

 ((عذابی من
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 .کرد حرکت کاروان و شد کشیده ها پرده 

   

  

  

 :قبیل از هست ماجرا این در اساسی پرسش چندین

   

 !کرد؟ برخورد بزرگ محفل آن با عبوری طور به و گذر حال در امام چرا ـ0

 !ـ؟ ای جمله چندین سخنرانی یک فقط چرا ـ2

 بیش مطلب دریافت استحقاق بودند آمده محفل آن به دور های راه از زحمات، تحمل با تر پیش روز چند از مردم ـ3

 !نداشتند؟ را تر

 !حدیث؟ یک برای تنها قلمدان 200111 یا 020111 ـ0

 !بود؟ نخواهد امام غرض نقض اش نتیجه کنند تلقی منفی را امام رفتار این مردم اگر ـ5 

 به کنند نقل سلم( و آله و علیه اهلل )صلی اکرم رسول از را سخن خواستند می هرگاه السلم( طاهرین)علیهم ائمه ـ6 

 ()؟ بیاورند سند سلسله در یک به یک را شان پدران که شده دیده کم خیلی و کردند می نقل مستقیم طور

 نندک استفاده ها فرصت از کرد می ایجاب شان امامتی وظیفه بل شان، نقش کارشان، السالم( طاهرین)علیهم ائمه ـ7  

 علیه) امام اینک بدهند، یاد او به را مطلبی و کرده پیدا را او تا رفتند می نفر یک دنبال به گاهی حتی کردند می و

  (!رود...)؟ می و کرده رها را انبوهی آن به السالم(اجتماع

 ضا)علیهر امام امامت پذیرش از شیعه سران اکثریت واقفیه، «توقف» پیدایش و السالم( کاظم)علیه امام شهادت با  -8 

 کردن آزاد سفر این در امام های انگیزه از یکی و است. مانده مشتری بی مدینه در امامت و اند زده سرباز السالم(

 به شهر به شهر امام اینک رفتند نمی امام سراغ به مردم بودند. آورده وجود به را آن فیهواق که بود زندان این از امامت

 ار مسئله نیشابور در اما مرو( تا مدینه از طوفنده )رودخانه است انداخته راه به امامت از سیلی و رود می مردم سراغ

 !ـ؟ کند می تلقی ارزش بی چنین این

 ؟نیست سازگار حضرت آن خود روال با که رفتاری کند. می حرکت درنگ بی حدیث یک تنها گفتن از پس ـ9 

 !(ـ)؟ ماند پاسخ بی جا( به هم و بود معقول توقع یک هم )که مردم توقع -01

 کند می اقامت ها کاروان روال طبق و کند می توقف روز همان ظهر الحمراء( )قریه نیشابور از ای فاصله در امام  -00

 !()؟ کند نمی صرف چندانی وقت عظمت، آن به اجتماع برای اما
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 !(ماندند)؟ سفید بودند، شده آماده زیاد مطالب نوشتن برای که بلند طومارهای ـ02

   

 همین هب و کنند)؟!( بسنده اهلل اال اله ال گفتن به وتنها کند جرئ را مردم از بعضی است ممکن حدیث این پیام -03

 دهنکر اعالم صراحت بدین را آن پیشین امامان و بود مانده بیت اهل خود نزد در ویژه طور به روز آن تا )ظاهراً( دلیل

  ! (بودند)؟

 االّ هو ان الهوی عن ینطق ما» است خدا قول و حکم و امر السالم( )علیهم امامان های تبیین و بیانات همه  -00

  شود؟ می نقل خدا خود از سند سلسله با حدیث این چرا ،(4«)یوحی وحی

   

 لیفمح چنان برای شریعت، احکام و شناسی هستی و خداشناسی دین، اصول مسائل همه آن میان از باالخره و -05

  شود؟ می انتخاب یکی این بزرگ

  

 «ثنائیاست» کامالً حالت و دارد خصوصیت و ویژگی همه این که حکمت این هست کار این در بزرگی حکمت البد پس 

 است؟ بوده چه و چیست؟ است داده السالم( امام)علیه رفتار به

  

    

 لب کردند. می ذبح را آن که صوفیان کارد زیر از «اهلل اال اله ال»دادن نجات از بود عبارت عظیم حکمت این  :پاسخ

 .بودند کشته و کرده ذبح را آن که آن، مجدد احیای از بود عبارت

   

 تاثیر ات کرد استثنائی رفتار بماند. محفوظ دقیقاً کالم جان تا نگفت عام مجمع آن در دیگر مسئله یک حتی امام 

 پیاده اگر رند.بب سؤال زیر به را ایشان رفتار ها بعضی اگر حتی کرد، «اهلل اال اله ال» فدای را چیز همه بگذارد. استثنائی

 .داد می دست از را کاربردش و گشت می تلقی معمولی مسئله یک گفت می را آن وبش خوش با و شد می

 ت.اس «اهلل اال اله ال» همان دین همه که است این معنایش مقابل، در لیکن کند جرئ را ها بعضی امام گفتار این اگر 

 را سالما پیکر اندام کل و اسالم، فرع و اصل اسالم، همه دیگر دیدگاه از است گفته حدیث یک تنها دیدگاه یک از اگر

 .است کرده تبیین

    

 اتلق که خوارج زیرا کنند. خدشه آن در نتوانند نیز ناصبیان و خوارج حتی تا شمارد می را سند سلسله تک تک

 .نداشتند تردید السالم( )علیه علی حدیث صدق در بودند سالم(ال علی)علیه
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 نسخ هر شیعه نظر به زیرا .نبود شیعه کار این و .گذاشتند «الذّهب سلسلة »را حدیث این نام اسالم های فرقه همه 

 .شود نمی شگفتی هیچ دچار سند این از شیعه است. الذهب سلسلة است. امام سخن ودش می معلوم که

  

 سندبی ادعاهای مانند نه باشد چنین این باید هست «قدسی حدیث» اگر بفهماند: تا رساند می خدا خود به را حدیث 

 .صوفیان

    

 می دهبیهو چیز یک «باهلل نعوذ» و زاید چیز را «اهلل اال اله ال» کلمه «وجود وحدت» به شان عقیده اساس بر صوفیان

 یشابورن مرکزیت به ویژه به خراسان در ویژه به فارسی تصوف السالم(، )علیهرضا امام مسافرت زمان آن در دانستند.

 یزن عربی ممالک در را عرب صوفیان و گرفت می افغانستان شمال و هند از را جوکیات بود. کرده پا به طوفانی

 )!!!(بود شده پا بر عجیبی غوغای چه کرد. می تغذیه

   

 تاهمی و معنی نکات قبیل این در .((باهلها االرض لساخت الحجّة لوال)) که ستا این و امامت است این و امام است این

 تهاجم این وگرنه شکست را تصوف کمر داد. و دهد می نجات را «اهلل اال اله ال» امام دهد، می رانشان خودش امامت

 .گذاشت مین باقی اسالم از چیزی شد می تغذیه و تایید و تشویق مقتدر سالطین و خلفا طرف از شدت به که طوفنده

  

 و بلخ حوالی متولد خود که مولوی بعدها نبودند، بردار دست بودند یافته خوبی دانی نون را تصوف که صوفیان اما  

 مثنوی در او چه هر و شد قونیه وارد جوکیات از پر انبان یک صورت به بود بودا بزرگ های مجسمه همسایگی در

 جوکیات از التقاطی دین یک و آمیخت هم در جعلی احادیث با را آنها که است جوکیان سخنان و ها مثال ترجمه دارد

 ساخته السالم( علی)علیه برای که ماجرا آن حتی «شبان و موسی» مانند کرده جعل خودش فقط که هایی حدیث و

  :باشد نیت در خللی مبادا که جنگید او با نو از و کرد رها جنگ میدان در را دشمن که است

 تنم مامــــور نــــه حقم بنده                          زنم می حق پی از تیغ من گفت

  

 در هک حالی در دهد، می نسبت السالم( علی)علیه برای بزرگی شأن یک مولوی که کند می گمان هم ساده شیعه فرد 

 توبه کی مثل درست سپس کند می ستیپر نفس دچار را او کند می انکار را السالم( علی)علیه عصمت اول داستان این

 تادهاف اتفاق ماجرا این جنگ کدام در است مشخص السالم( علی)علیه های جنگ گرداند. می بر نفسانی غضب از کار

 حادثه چنین اوالً که ندارد توجه و گوید می تاب و آب با را مولوی مزخرفات این منبر باالی در شیعه واعظ است؟

 .رود می او سر به چنین این صوفیان کاله و او. مدح نه است السالم( علی)علیه ذم این اًثانی نداشته، وجود ای
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 با مولوی ـ؟ـ؟ است؟ داده رخ مکان، و زمان چه در و کجا، کی، السالم( علی)علیه رفتار این شما این و تاریخ این  

 روبنعم نویسد: می ساده شیعه آن ؟ـ!؟ پهلوان کدام غزا کدام «یافت دست پهلوانی بر غزا در» گوید می گویی کلّی

 آن ریطب که است مولوی مانند افرادی ای جعله از و ندارد قبول قابل سند چیزی چنین که کند نمی توجه هیچ عبدود.

 .است شده شایع سپس و آورده را

   

 افتخار زنی را بسطامی یزید با عربی، ابن جنید، داند می «ولی هر و نبیّ هر افتخار» را السالم( )علیه علی مولوی اگر

 .است «تعمیمی والیت» ولی از هم مرداش داند. می ولی هر و نبی هر

   

 بلی: که آنها هنرمندانه سرایش مگر ندارد خود از چیزی و حدیث جعل یا است جوکیات ترجمه یا دارد چه هر مولوی

 . است هنری نبوغ مظهر اصطالح به و نوادر از او هنری ارزش و است هنرمند سراینده انصافاً

 :نامید «مصرف بی جاروی» را آن و بست کمر اهلل اال اله ال ذبح به نو از مولوی 

 غبار انگیزان بر دریا ن                     نگار آن دســـتم به جارویی داد

  
 لندب صدای با نویمث ویژه آهنگ با را آن که شوم می تحریک نویسم می را شعر این من خود که وقتی ببین، را هنر

 ال» دمور در ویژه به است کمین در همیشه شیطان زیرا کند می تحریک را آدم شیطان فوراً هنر بر عالوه زیرا بخوانم

 «.اهلل اال اله

  

 شعر بار این کرد بلند سر سبزواری تا پلکید می شیعه میان در او صوفیانه افکار شد صوفی مالصدرا که آن از پس 

 .نرسید جایی به باز اما آورد قلم به و کرد ترنّم را آن او و آمد بیرون شیعه یک حلقوم از سنّی مولوی

     

  

 الهی» یک به مان چشم اینک آورد. حرکت به ایران در را صدرائی و عربی ابن تصوف موج و آمد کربن هانری

 شد: روشن دار نام عارف از جدید «امهن

  .است نما حسن حسن و تویی حسن الهی:

 .بگویند دیگران را «اهلل اال اله ال» اثباتیم، که دارم شرم اثبات و نفی گفتن از
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 فین است، گذاشته نام «اثبات و نفی» را «اهلل اال اله ال» و برداشته را «مصرف بی جاروی» عنوان آقا این :توضیح

 ارض امام با جنگ به مستقیماً طرف ... ما بر وای ای دارد؟!! عار آن گفتن از و «اهلل االّ» آن اثبات و است «ال» آن

 .جنگد می خدا با بلکه است برخاسته السالم( )علیه

  .نامد می «آور شرم» را «اهلل االّ اله ال» او 

 دبای است، مالصدرا، «االشیاء کلّ الوجود واجب انّ اعلم» شعار پیرو و است معتقد «خدایی چیز همه» به که کسی 

  .باشد داشته شرم «اهلل االّ اله ال» گفتن از

  .رفتند نمی «اهلل االّ اله ال» بار زیر به تنها داشتند عقیده «اهلل» به قریش پرستان بت که دانیم می 

 نگفت از ابوجهل که اوست دین جان و پیامبر چشم نور «اهلل االّ اله ال» گفته، «اهلل االّ اله ال» جا همه قرآن در خدا 

 .آورد می زبان به منافقانه شرمساری با را آن عمر آخر تا ابوسفیان و کرد شرم آن

 سخن مورد رد چیزی باید پس باشد گویاتر و تر واضح تر روشن خودش گفتار از که بگویم چه بگویم؟ چه دانم نمی

 !!؟ ... که: پرسید ما همه از باید نگفت او

 م(.السال بیت)علیهم اهل حرم این و سلم( و آله و علیه اهلل محمد)صلی آل عُشّ این «قم تسخیر» معنای است این و  

 .تاس کرده تبدیل قونیه به را قم که آملی آخرین هم این شیعه، به تصوف دهنده نفوذ اولین آملی حیدر سید آن

  

 روحیه فظح و انقالب حفظ و استقالل حفظ کشور، حفظ فکر در چرا باشیم نداشته تشیع، آخرت، دین، با کاری فعالً 

 !؟«بزنیم مسلمانان و سرکفر بر وحدت پای» باید کجا تا نیستیم!؟! و... غیرت حفظ دفاع،

  
 

  

 مذهون و معقول ؛ منقول و معقول

 :عقل و وحی

     

 !نیست؟ معقول تبییناتش است اول عقل صدرائیان، قول به که کسی

 تنیس فهم قابل «عقل» با کافی اصول در «جهل و عقل لشکر» حدیث گوید: می که کند می نقل مالصدرا از استاد

 .پذیرفت «تعبداً» را آن باید
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  :كنم می عرض

 معنی «شناسی روان» یا «شناسی انسان» در متخصص یک برای السالم( بیت)علیهم اهل بینش مطابق را «جهل» اول 

 دونب علم» و «علم» مقابل در نه برد می کار به «عقل» مقابل در را «جهل» مکتب این که کنید روشن برایش و کنید

 ریایید یک آیا ببینید و بدهید او به را «جهل و عقل لشکر» حدیث آنگاه داند. می اشدّ، جهل بل «جهل» نیز را «ایمان

 کجا. معانی این دریافت و کجا صدرا نه؟ یا کند می برداشت آن از شناسی روان و شناسی انسان عرصه در علم از

 و کجا «صدور» تخیل. و خیال عرصه در صدرا کند می کار واقعیات و حقایق روی م(السال )علیهم بیت اهل مکتب

 .کجا «شییء من ال خلق» و کجا «اهلل من صدر» و کجا. «ایجاد»

  

 مولش خدا به را خلقت قوانین دهند، ادامه «صدور باتالق» در پازدن و دست به باید شان اسالف مانند مدرن صوفیان  

 هم را آخرت هیچ، که نرسند دنیایی نتیجه به شده( مشخص حدیث همان در جایگاهش )که اهیخو خود جز و دهند.

 .دهند باد بر

   

 نهات ببینید. را اش نتیجه بدهید متخصص یک دست به کردم عرض است. درک قابل کامالً و معقول مذکور، حدیث

 هب نه گویند می معقول «ذهنیات به» فقط صدرائیان زیرا نیست «مذهون» که است این دارد حدیث این که عیبی

 .فرمایند می افاضه را تخیالت و گشایند می دهان و بندند می واقعی جهان بر چشم «.واقعیات» و «حقایق»

  

 گفت ینآفر سنتی صوفیان به باید و صوفیان. و ارسطوئیان از غیر گوید می مردم عقل به را خود سخن گوینده هر  

 رفاًص خیاالت ارسطوئیان مانند که نشدند پررویی این مرتکب و نکردند خردورزی دعایا و گفتند سخن مردانه که

 .بنامند «منقول» را السالم( )علیهم بیت اهل و قرآن گرای واقع مکتب و بنامند «معقول» را ذهنی

   

 تردید بی باشد «مصدر» خدا اگر نداند که است عقل کدام بپذیرد؟! را «صدور» ذهنی مفهوم حتی که است «عقل» کدام

 نگوید و «است محض بالفعل ندارد بالقوگی خدا» بپذیرد که است عقل کدام بود؟! خواهد «بالذات متحرک» و «متغیر»

 حکمت مبانی نقد» در که را اصل 28 آن همه آیا کدام... و ؟!«است دو هر خالق بل فعل نه و است قوه نه خدا» که

 رایان(س افسانه )حتی گوید می مردم عقل به را پیامش و سخن گوینده هر کنم؟! ارتکر جا این در باز ام آورده «متعالیه

 و اشدب وحی صاحب خواه السالم(، )علیه عیسی خواه و باشد افالطون خواه پیامبر، یک یا باشد دکارت گوینده خواه

 .نه خواه
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 وحی دهآورن بزرگ. غلطی است غلط کی عقل و وحی گذاشتن هم تقابل در و معده. شبیه عقل و است غذا شبیه پیام 

 مخاطب از دیگران از بیش وحی آورندگان بل نپذیرد. عقلی تحلیل بدون را او سخنان که خواهد می خود مخاطب از

 امور و قوانین مورد در تنها خوانیم نمی را قرآن مگر بنماید. خردورزی کند تعقل شان پیام مورد در که خواهند می

 بیمکت بی مکتب حتی است مکتب هر ضروری الزمه این و شود برخورد تعبداً که خواهد می اعم( معنی )به حقوقی

 .لیبرالیسم

 بدیتع نیز آن با برخورد تا خورد نمی فقیه درد به و ندارد دین فروع و فقه به ربطی «جهل و عقل لشکر» حدیث 

 تا هگرفت شناسی هستی و خداشناسی از ها عرصه همه در فقه، از غیر السالم( )علیهم بیت اهل و قرآن مکتب باشد،

 عقل اگر کند. می محکوم آنها در را تقلید و تعبد بل کند می دعوت تعقل به تنها نه شناسی روان و شناسی انسان

 ودنب عقلی غیر به را حدیث چرا اما نیست. عیبی نرسد رسد، نمی حدیث آن های پیام و پیام دریافت به صدرایی

 !کند؟ می محکوم

  

 همگی و... طوارس و افالطون مانند گویندگانی گفت: باید اند. گفته سخن اندیشانه جزم و قطعیت با انبیاء گویند: می 

 .شوند آوا هم دیگران با نباید صدرائیان مسئله این در بنابراین جازمانه. کامالً و اند گفته سخن قطعیت با

  

 6111 زیرا دارند حق کنند. می رد را قاطعیت پوپر، مکتب اواخر این در ویژه به و وبر، ماکس زمان از که غربیان اما 

 وزر هر رفتند، در آن و در این به و گذاشته( کنار را )انبیا مدت این طول در گذرد می بشر مدنی زیست عمر از سال

 باید که ندگرفت هنتیج کردند تجربه را عقیم تجربه این قدر آن و بردند، پی آن بودن سترون به دیگر روز رفته راهی

 هست چه آن و ندارد وجود اساساً شود می نامیده «آب» چه آن گذاشت، کنار نیز آرزو عرصه از را «یقین» و «قطع»

 سفسطه غیر هب کند می اعتراف رفته پیش انسان که ،«بیستم قرن سفسطه» جز نیست این و بس. و است «سراب» فقط

 هاسلح و است کشی آدم آن تامین برای و شهوت. و است شکم فقط کند می درک چه آن و است، نرسیده چیزی به

 .بس و سازی

 .اند ردهک «ورزی خرد» ادعای شود می سفسطه شان اندیشه نتیجه که آنان یا گران سفسطه همیشه که این شگفت و 

 کتابی ستا نوشته را «اءاالولی تذکرة» که ای نویسنده «خردنامه» نام به دارد کتابی نیشابوری عطار که این دار خنده و 

 یم معلوم کتاب همین از و ندیده. خرافات در را آن مثل ای نمونه بشر تاریخ و است خرافات ترین خرافی انبان که

 صادق امام از نامی پایان در و السالم( باقر)علیه امام از نامی آغاز در کی. یعنی چه، یعنی «اولیاء» اینان نظر به که شود
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 سخیف، گرایی خرافات همه این با بدهد. خواننده مغز خورد به وسط در را اولیاء همه آن که وردهآ السالم( )علیه

 .نویسد می هم «خردنامه»

  

 رفتار ابهمث به درست اسالم نامیدن «منقول» و است( تناقض انبان )که ارسطوئیات نامیدن «معقول» در حضرات رفتار 

 .است عطار

   

 یا و ودوج هم پوپریسم در حتی دینی، مکتبی، هیچ در کند می نقل مزبور حدیث مورد در صدرا از استاد که تعبدی 

 .کنند می خدمت ورز خرد ( السالم بیت)علیهم واهل قرآن مکتب و عقلگرا اسالم بر رسد چه تا ندارد جایگاه

 .باشد نداشته هم خوب سخن که نیست ای گوینده هیچ  

  

   

  

 :انحراف منشأهای از دیگر یکی

  

 کتاب» را او های وراجی مجموعه که شود نمی دلیل این و شود می پیدا خوب سخن نیز ورّاجی هر سخنان میان در 

 ،«تیزهوشی» یک مشاهده با باشد ضعف دچار آدمی شخصیت که وقتی بنامیم. «شناسی دین کتاب» یا «شناخت

 انشج و فکر و عقل ناخودآگاه و کرده گم را خودش فوراً کسی، از «خوب تمثیل» یا و «شیوا بیان» ،«زیبا کالم»

 .گردد می او مقلد و شده حقیر طرف مقابل در

 .است شده ما آیین و دین در «شناخت» بالی آن منفی آثار که است مهم بس اصل بل نکته این 

 شان دین مسلمانان که شود نمی دلیل این اما است. زیاد آموزنده و نیکو خوب سخنان رومی مالی سخنان خالل در 

 باشند. او یروپ توانند می ها پلورئالیــست است درست بگیرند، یاد گرا، اباحه گرا، تسامح پلورئالیـست، مولوی از را

 یک از را مکتبش تواند نمی مارکسیست یک حتی دیگر مکتب هر اهل خواه و مسلمان خواه مکتب اهل اما

 .بگیرد یاد پلورئالیست

   

 عنایم و دهد می مکتبی فرد یک به را حق این اش، ضروری اقتضاهای همه با فروعش و اصول همه اب نیز لیبرالیسم

 کند، می یرویپ پلورئالیست یک از که را مکتبی فرد آن لیبرالیست هر حتی و دادن. حق کس همه به یعنی لیبرالیسم

 .داند می احمق
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 ،«است حضم حماقت پلورئالیست یک از مکتبی یک پیروی» مکتبی، غیر یا مکتبی اندیشه هر نگاه از دیدگاه، هر از

 امتی یرانا در و بود تحمیق پیامبر کربن هانری کنند!!؟ می تشویق «حماقت» به را ما غربیان که شویم نمی متوجه چرا

 .است انداخته راه به

 .کند می پلورئالیست نیز را خدا شبان( و )موسی داستان در مولوی  

  

   

 می ــتهگذاش کنار فردوسی چرا بگیـریم یاد متنی هر از را شناسی دین و شناسی هستی بناست اگر دیگر: جانب از

 از فارغ انسان کند، می دعوت «شنــاسی دشمن» و «مردانگی» ،«دفاع» ،«غیرت» به که اسـت این او جرم شود؟!

 می ننگ ترین بزرگ را «دشمن با زشسا» داند، نمی «انسان» را شناسی دشمن از فارغ و مردانگی و دفاع غیرت

 بینش اب او بینش این است بدیهی بکند. مردانه کار دفاع مقام در آفرین گرد مانند که ستاید می را زنی حتی و داند.

 .سازد نمی «اسفار گرایی جنس هم» ویژه و مستقل فصل با نیز و گرایی مخنّث مدرن

   

 مولوی زا تر ضعیف او آفرینی عقل و پروری انسان یا شناسی انانس یا است ارزش بی فردوسی شناسی هستی آیا

 .نجوکیا های افسانه و امثله در نیز مثنوی آموزنده نکات آمده، ها افسانه خالل در فردوسی وحکمت فرزانگی است؟

 سرتاسر که است مدعی این و است، آورده افسانه الی البه در ار خود های فهمیده که است گفته صریح فردوسی

 .اسالم دین جوکیان، دین نه هم آن است «دین» و «شناخت» عین اش ای افسانه های سروده

    

 ونهوار بینی جهان یک سازمان در مولوی آموزنده و خوب سخنان لیکن است. نکرده وارونه را حقیقتی هیچ فردوسی

 جنگ هب و است نکرده تحریف را دین اصول از اصلی هیچ فردوسی است. ساخته وارونه اسالم یک و است رفته کار به

 وانگِ محفل در اگر است نکرده مباح را حرامی هیچ و است نکرده مصرف بی جاروی را آن و است نرفته اهلل اال اله ال

 .است داده نسبت باستان فرهنگ به گفته شرب از سخن

   

 مرز و حد او که این برای چرا؟ باشد الگو و اسوه و... حافظ صدرا، مولوی، مانند تواند نمی فردوسی آقایان برای 

 نانآ اما است. گرفته فرزانگی خدمت در را تعقل و افسانه خدمت در را خیال است، کرده حفظ را «تعقل» و «خیال»

 حق» را واقعی عالم و اند دانسته تعقل از تر اصیل را وهم و خیال بل اند برده بین از را «تعقل» و «خیال» میان مرز

 ردمج چون عالم واقعی اشیاء و است اصیل پس است مجردات مجردترین خیال نظرشان به زیرا اند. هنامید «متخیل

 .هستند خیال و ندارند وجود پس نیستند
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 یمح دهند، می را ارزش باالترین وهم و خیال به طرفی از که: است شان تناقض همین شگفت هر از تر شگفت و 

 یندآ برمی واقعی عالم تحقیر مقام در که وقتی اما «االعظم السلطان هو همالو» کند می اعالم بلند صدای با الدین

 هانج که وقتی لیکن است. «مثبت» است، اصیل و خوب گرایی، واقع مقابل در خیال یعنی نامند می «خیال» را آن

 فعن به اگر که است آفریده طوری را «خیال» که الخالق جلّ شود. می منفی نیز «خیال» شود. می تحقیر واقعیت

 استیر ـ است! «خیال» بگویند کنند تعریف را موجود ترین پست بخواهند اگر و است محض مثبت باشد خودشان

 دچار ساله 8 کودک که شوند می ها جهل سری یک دچار روند می را راهی چه و گویند می چه که فهمند نمی اینان

 .شود نمی آن

   

 و ادبیات هنر، جایگاه باید بس. و است هنری شاهکار یک شاهنامه و ستا هنرمند یک نیز فردوسی اینها همه با 

 .باشد مشخص و متمایز کامالً همگی فلسفه، انسانی، علوم و تجربی علوم

  

 عقل دخالت بدون منحصراً قرآن باید معتقدند چرا که کنند می سرکوب بل کنند می رامحکوم اخباری نحله حضرات 

 ناحیه زا که عقل تضعیف ویژه به است معلوم باور این در اخباریان افراط خوب لیخی شود. تفسیر حدیث با فقط

 نای شگفت و دهند می ارزش خیال و وهم به و وانهاده را عقل اخباریان از تر افراطی خودشان لیکن شود. می ایشان

 یان،جوک ارسطو، افالطون، ادیثاح با وانهاده را السالم( آل)علیهم و سلم( و آله و علیه اهلل پیامبر)صلی احادیث که

 .شوند می ور غوطه تناقضات دریای در و پردازند. می قرآن تفسیر به

 افتخار انهندوی و یونانیان اخبار محور به اخبارگرایی اما است بد السالم( )علیهم بیت اهل اخبار محور به اخبارگرایی

 .بودن؟ «منقول» و «تعبد» به یک کدام و است تر نزدیک بودن «معقول» به یک کدام است؟!

  

 جوکیات ولاص از اصل کدام و اند؟ کرده رد تاکنون را ارسطوئی اصول از اصل کدام بفرمایند لطفاً نیستند، «متعبد» اگر 

 ؟چیست تعبد چیست؟ تقلید اند. افزوده را داغش پیاز گرچه اند بلعیده مالیری حلوای مانند جا یک که را همه را.

 تر کاتولیک چیست؟ ماندن یونانیان ای افسانه افکار در سال 2311 چیست؟ پرداختن منقول هب چیست؟ سرسپردگی

 دهان به اردد می بر را یونانیان انداخته دور لقمه که کیست و چیست؟ بودن یونانیان از تر یونانی چیست؟ بودن پاپ از

 شود؟ می کربن هانری دست بازیچه بل و غربیان مسخره مورد و کند می مزمزه مرتب و گذارد می
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 چرا اما زادند.آ باشند شوند می پلورئالیست یا و لیبرالیست اندیش، بودایی و هندویی اندیش، یونانی ها بعضی اگر 

 یمردانگ این آیا کنند می استخدام پلورئالیسم خدمت در ویژه به شان مسلک این خدمت در را قرآن و ائمه و انبیاء

 .کنند دفن را فردوسی نام ندارند چاره پس است؟

   

 سر بر کرده چماق را شاهنامه و فردوسی شان داخلی ایادی با غربیان اسالمی، انقالب پیروزی از پس روزهای در

 و هجست بهره شاهنامه «مِه» و «کِه» طبقاتی عنصر و شاهنامه «گرایی شاهنشاهی» عنصر از تا کوبیدند می انقالب

 و یدبینداز نگاه یک روز آن مجالت و ها روزنامه به ندارید یاد به اگر کنند. تضعیف را انقالب عدالتخواهی و انقالب

 رایشانب شاهنامه مصرف تاریخ امروز کنید. مشاهده نو از را غرب ایادی از برخی سخنان و فردوسی بزرگ کنفرانس آن

 از دفاع اش نتیجه قهراً و کند می زنده را ایرانی دفاع روحیه زیرا شود دفن باید شاهنامه و فردوسی است شده تمام

 خطرناک بس انقالب دشمنان و غرب برای این و کند می احیاء و تحریک را ایران غیرتجوانان بود، خواهد انقالب

 به و کند رها را جهان واقعی قواعد و قوانین ی همه و برد سر به شهود و کشف سراب در ایرانی جوان بگذار است

 .شود خارج کامالً اش کله از «جهاد» امن به چیزی بیندیشد هپروت

   

  

 به بآ مستقیماً و عمالً اینک و نگذاشت باقی را چیزی کربن هانری امت کردند می توقف پلورئالیسم، در کاش ای

 در که کربن هانری ساز دست «چاله سیاه» این. ندارند توجه آنان از بعضی چه گر ریزند. می سکوالریسم آسیاب

 را قلع ضد صوفیان و تعقل مدعی ارسطوئیان که است وسیع و فراخ قدر چه گرفته جای ناحق هب اسالم کهکشان

 .است بلعیده جا یک

 عطار، مولوی، حافظ، الدین، محی دانم می همه این که و... و... عراقی، عطار، مولوی، حافظ، الدین، محی دانم نمی 

 (السالم )علیه علی که نفهمیدند چرا کردند شهود و کشف را یزچ همه و داشتند استعداد همه این که و... و... عراقی،

 !السالم(؟ علی)علیه دشمنان یا است حق

 نکرده اعتنا شیعه امامان به ای ذره اما رسانیده «خدایی» مقام به را شمس مثالً کرده درازی روده همه این مولوی  

 خودشان کرده لطف اما آزادند خوب خیلی هم باز ند،هست او رو پی دانند می شیعه را خودشان که ای عده اینک است.

 کشور زا السالم( بیت)علیه اهل جیب از ناجوانمردانه اینان السالم(. )علیهم بیت اهل شیعه نه بنامند «مولوی شیعه» را

 رد و خورند می السالم( بیت)علیهم اهل المال بیت از السالم( بیت)علیهم اهل انقالب از السالم( )علیهم بیت اهل

 ندکن می خدمت دل و جان از است، کرده تعمیمی را «مهدویت» که پلورئالیست آن ویژه به ها پلورئالیست خدمت
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  ها نوشت پی 
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 :چکیده

 و حق در آنها بودن فانی بر مبنی شرق عرفان و وجودیها وحدت ادعای به ابتدا نوشتار این در 

 خودشان اقوال بیان و سؤاالتی طرح و آنها از اشعاری ازآوردن پس و اشاره حق حضرت رؤیت

 آنها جهل با را آنها خدایی ادعای مطالب، از بسیاری به بودنشان جاهل و بودنشان عاجز بر مبنی

 . نماید می معرفی ناسازگار مخلوقات به

 

 نیست سازگار مخلوقات به جهل با خدایی دعوای

 «جعفری تقی محمد عالمه»

  

  

 کودکان بر جهان آموز خود الفباء گرچه

 روان صاف ی لوحـه بر ازل استاد بنوشت

 آن و این گاهی خواندند ورق و سطر و  کلمه او

 جـــهان در نـدیدم را دفتــر مجموع ی خواننـده

 دعواستــی این سـرمـست کودکان عقـول گرچـه

    

 می بجایی ریاضات توسط به انسان که این اشارةً و کنایةً و صریحاً شرقی عرفای و ها موجودی وحدت دعاوی در

 است. شده گنجانده دید ظاهری انسان این لباس در را حق توان می هوهو ی اشاره با و گشته حق در فانی که رسد

  د(باش بوده شعر ظاهر مقصودشان )اگر :کنیم می نقل گروه این  قهرمانان از بیت چند مقصود توضیح برای

   
 مـن تبـرای اغیار و خود از                        مـــن تمــنــای تو بــوالی ای

 من سراپای ـکافندــبشـ گر                      من دایــــپی دایشــــپی تو بود

  من عضایا در نیابند تو جز
 الری صحبت       

  

 بــاشـــی بلبــل بیــقرار بلبـل ور                 ـیـباش گـل ذردـگ گـتل تـو دل در گر

 باشی کل کنی شهـــپی کل ی اندیشه               چند روزی اگر است کل حق و جزئی تو

  جامی عبدالرحمن

*** 
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 جـــــدا کـــــرد جـــان تن ی پنبه کـز              دریـا نهنـــگ آن حــــالج منــــصور

 خدا بود خــــــدا بـــــود؟ کجا منصور              آورد مــــی زبان بر الــحق انا که روزی

 ابوالخیر ابوالسعید

  

   

 است دین  فت معر نه ینـــــیق کشف نه             است نــــــآئی فقر و  شیوه  فنا که را آن

 اینـــست «هـــواهلل اذاتـم الفـــــقر»            داـــخ ماند خــــدا همین زمیان او رفت

  ابوالخیر ابوالسعید   

  

          پوست و رگ اندر خونم چو شد و آمد عشق 

 دوســـت ز کرد پــــر و ــیتهــ مـرا کرد تـا                                                                                     

    گرفـــــت دوست هـــــمـگی وجــودم اجـزای 

 اوست هــــهم باقی و من بر زمن است نامی                                                                                    

  ابوالخیر ابوالسعید 

    

 همراهست خـــدا با و است زخود ودـــبیخ                     است آگاه رفتــــمع سر ز که عارف

 اســـــــت اهلل اال الالـــــه مـعنی کــــایـن                     کن حق وجـــود اثبات و خود نفی

 ابوالخیر ابوالسعید

 

 پـــویم می طرفی هر بدو که وانکس                              گویم مـــی شنوم می بدو که کس آن

 اویـــــم من و مـن او که نهان و پیـدا                            دــگوی می زمان هر که زمن اوست هم

 مغربی

 تویی مسجود و ساجد هم که روی زآن                      تویـــــی معبـــود و عابد صور جملـــه در

 تویی موجــــود کـــه بدان یقین موجود                      است ودـــمعب و عابد که هر که روی آن ز

 مغربی

 تو همــــه جـــانم و دل ای دلـــی و جانـی                           تــــو همــه توانـم و تن زندگی ای

 تو هــهم نمآ از تو در شــــدم نـــیست من                         من همه آنم از دیـــــــش من هستی تو

 ()همدانی عراقی فخرالدین
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 این پس کرد. امالء توان می دعاوی اینگونه با را مجلداتی واالّ شد نقل مقصود توضیح برای تنها رباعی چند این 

 صولو ادعّای ها شرقی از مخصوصاً متصوفین و عرفا طائفه از زیادی ی عده که نیست تردیدی گونه هیچ جای معنی

 نلک کرد. تأویل توان می را آنها از بعضی عبــارات چه اگـــر ضمـــناً نمــودند، را اعلی مبدأ با اتحاد و حقیقی

 .کرد نتوان را شان عبارت صراحت تغییر و تأویل هیچگونه را دیگر بعضی

  

  

 گوییم: می مقدمه این از پس اکنون

 چرا ثانیاً و د؟زن می سر ها این از عشقی و عقلی متناقض مطالب اوالً چرا اند پیوسته حقیقت به طائفه این حقیقتاٌ اگر 

 وجودیها[م ]وحدت ها این اگر ثالثاً شود، می گر جــلوه اختــالف طــور به طائفه ایــن نفــوس در مطلقه حقیقت این

 یعیاتیطب خدا به واصلین همین و خبرند؟ بی حقایق عالم از چرا کنند می پیدا وجودی تماس اعلی دخداون با حقیقتاً

 فضائی؟ کرات بودن نفوس دارای خالء از آب وحشت قبیل از شود نوشته باید فکاهی کتب در تنها امروز اند گفته که

 گونه این برای ما نورس کودکان حتی زامرو که محسوسات قبیل این از صدها و .... عناصر بودن منحصر چهار به

 .نگرند می سخریه طور به آراء

  

 است؟ خبر بی است او خود گاه جلو بلکه است ساخته که خود موجودات از خدا که است شده چه

   

 که شود هگفت بود ممکن ماند، می اجمال طور به مسئله و کردند نمی گفتگو طبیعیات ی درباره اصالً اشخاص این اگر

 در انآقای این بالعکس ولی دانستند نمی توجه قابـل و نـداشته کـاری سرو طبیــعیه محسوسات با اصالً ها نای

 .اند کرده نظرها اظهار هم طبیعیات

 درهم و مندمج واصل انسان در آن تمامی زیرا است موجودات بحقیقت علم ادّعای مستلزم بحق وصول دعوای این 

 صورت موجودات و موجودات این اجمالی صورت حق و شود می حق به واصل ها این گمان به زیرا شده فشرده

 انستهد مجهول را حقائق متفکرین سائر مانند وجود عالم قهرمانان این چرا بدیهی ی مقدمه این با است، حق تفصیلی

 .اند زیدهور غفلت حقیقت ارائه این از دیگر ی عده ولی اند نموده اقرار شده متوجه ها بعضی االمر غایت

    

 کرده یقتحق دریافت از ناتوانی به صریح اعتراف که مکتب همین اقوال از جمله چند که نیست مناسبت بی جا این در 

 که فلسفه کتب ترین قدیم ودا شرح ودا ریگ) از نقل 036 ص بزرگ دنیای و  کوچک  افکار از مضمون کنیم: نقل اند

 (.شود می احساس آن در موجود وحدت از بوئی
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 به ار چیزی کسی و کرد. نمی حرکت طرفی هیچ در چیزی و نبود، آسمانی و فضاء و نیستی و هستی اول در  -0

 واحد همان بود موجود که چیزی نبود. ظلمتی و نور و مرگ و زندگی موقع آن در داد. نمی حرکت طرفی

 .   فقط بود واحد همان آری بس، و بود حقیقی

 شد؟ چه واحد آن که مپرس من از و

 کرد؟ چه واحد آن و

 شد؟ ایجاد چگونه وجود دستگاه این و

   

 این رد شد ایجاد حرکت آن از موجودات این و حرکت به تبدیل تمایل آن و شد ایجاد تمایلی واحد آن در بگویم اگر 

 سابقه که این ای شد، موجود نیستی از پس وجود عالم این بگوید: که کیست کردم... تشبیه خودم به را واحد آن صورت

 .است واحد آن خود فقط داند می که کسی بود؟ موجود ازل از و نداشته عدم ی

   

 ام انداخته سر عالمان صف در هم              ام تاختـــه بســـی معـرفـــت ره در هم

 ام نشنــاخته هیچ که ام بـشناخته               ام برداشته خویش شــــــپی ز پرده چون

  
 ابوالخیر ابوالسعید

  

                                                                  سخنــم شـــبـها به و است این من فکر روزها

 خویشتـــنم دل احـــوال از غافـل چرا که                                                                             

                                                                            مرا ساخت سبب چه کز عجب سخت ام مانده  

 ساختنم این از وی مراد است بوده چه یا                                                                           

                                                                               بود چـــه بــــهر آمـــدنم ام آمـــده کـــجــــا از  

 وطنـــم نـنـمــایی آخــــر روم مــی کـجا بـه                                                                      

  
 رومی الدین جالل

   

 چیست؟ روشن دل این تیره گل اندر و                  چیست؟ نــــــم با جان میل که ام شده حیران

 چیست؟ من دانـــــم می ولیک بگذشته              مـن هســــتی من هـــزار با که عمریــــست

 جامی عبدالرحمن
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 فسانه و است فســــونه تحقیقـــــش که              حافظ اســــت معـــــمایــی مــا وجود

 حافظ

   

     است قضـا نـــه انیانــجه جـان مـحول اگـر

 اســت رضا خلــاف بر احـوال مجاری چرا                                                             

  قـــخل کش عنان بد و نیک بهر است قضا بلی

 است خـــطا جمله رهایـــتدبی که دلیل بدان                                                            

        زد توانـــد نمـــی دم چـرا و زچـــــون کسی

 چراست و چون ورای وادثـــح بند نقش که                                                            

 انوری

                                                                  ای گفتـــه از دلیــــل دارد دیـــــگری بر یکی هر

 غوغاستـی و شورش و نزاع و بحث میان در                                                                  

  

                                                               خویش وهم از کسی هر دانا گفت ها سخن این

 معماستی گفته کایـــن ای گفتـه نیابــــد در                                                                  

  

                                                                  این استـــشـهاد در دارم بومعیــــن از بیتـــکی

 اینجــاستی الئــــق دیگر جـــای از آن گرچه                                                               

  

                                                              خویش رای تیره به گوید همی چیزی کسی هر

 لوقــــاستی بن قســــطای او که آید گمان تا                                                             

 میرفندرسکی

 

 پر دلی و دست تهــــــی هستم همی                         تـــــــحیرّ دیر این در خداوندا

 نیشابوری عطار فریدالدین

  

 ملع این حقیقت رویم می راه ندارد، را سؤال این جواب قدرت کسی  چیست؟ فکر لکن کنیم، می فکر بینید می) 

 امری دارم روحی خواص از که چه هر بلکه است، مادی غیر امر من ی اراده بینم می داند، نمی کسی چیست؟ عضلی
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 تیقحق شود، می کار این سبب که است اراده و قادرم، کنم بلند را دستم بخواهم موقعی هر بینم می مادّی، غیر است

 از شود نمی پیدا کسی چیست؟ کند می توسط زندگی ی قوه از مادی امر صدور در که حقیقتی آن چیست؟ حادثه این

 حقیقت دبگویی من به کند؟ می فکر به منتقل را خارجیه صور چشمی اعصاب بگویید من به بدهد، جوابی سؤاالت این

 مبکن شما از سؤاالت این از سال ده که این قدرت چیست؟ مخی عمل طبیعت است؟ کجا محلّش چیست؟ فکر این

 .(داد نخواهد جواب را سؤاالت این ترین کوچک از مخ بزرگترین صورتیکه در هستم دارا

  

 11 ص طبیعت در خدا فالمریون، کامیل

  

   

 عاوید آن بنابراین، اند. گفته بیشماری موارد در کنایی و صریحه عبارات گونه این از موجودی وحدت مکتب اعضاء

 .کرد خواهیم بیان آینده در که است روحی تجسمات از ناشی یا است ذوقیات تنها یا اعلی مبدأ به اتصال

    

                                                             را باء و الف ناخوانــــده ببین کودک بینی خود

 را اشیاء دفتر نماید می خواندن دعوای                                                                       

  

                                                                    را اسمـاء او نـشناسـد زند دم ذاتـش عرفـان 

 را بیداء رود یلدا در نـوزاد کـودک این                                                                        

  

 صحراستی دریـاستی رود کودک یـنا مگذار

  

  

 غیر هاآن نزد در معلول زیرا آنست، معلول به علم مالزم علّت به علم که است مسلم متفکرین عموم میان در تقریباً 

 ینا و صادقند خود دعوای در عرفا دسته اگر حال نیست، دیگر چیز آن نازله ی مرتبه در و صدور لباس در علّت از

 المع معقوالت و محسوسات به جاهل چرا گردند می مطلقه علت همان عین بلکه دارند حقیقی معرفت العلل بعلت که

 و زءج نسبت بلکه نیست معلول و علت قبیل از موجودات و اول مبدأ مسئله دیگر عدّه دعوای به بنا بلکه وجودند.

 محال آن از جواب و تر قوی اشکال این است اعداد سائر و احد یا و تفصیل و اجمال یا و کلی و جزئی یا و کل

 از عبارتی دانند می معلول و علت از باالتر را ممکن و واجب ارتباط ای عده که این اثبات برای و است، واضحی

 :کنیم می نقل مالصدرا
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 سبتن که نکند توهم عبارات این از کسی ـ گذشته مباحث از غایت بزرگترین و نهایی مطلوب از کشف در فصل) 

 این در .است بودن دو مقتضی محلّ و حال زیرا است بعید بسیار معنی این است. حلول نسبت قیّومی ذات بر ممکنات

 برای که دش آشکار است منور توفیق و هدایت نور با که انسانی عقل افق از تحقیق آفتاب طلوع موقع در یعنی موقع

 اب است، معلولی و علت وجود عالم در که کردیم می توصیف قبل که چه آن پس نیست، ومید حق احد واحد وجود

 علت نهات است( موجود )یعنی است حقیقی امر که آنچه که برگشت این به عرفانی سلوک بحسب باالخره بلندی نظر

 و است معلول در آن تأثیر و بعلت مسمی که وجود آن علیت باالخره و اوست، جهات از جهتی است معلول و است

 (0) باشد.( دهبو علت با مباین که چیزی انفعال نه بحیثیتی، بودن متصف و معلولی طور به علت آن بتطور برگشت

  

 هداد خرج به عظیمی مهارت مشاء و اشراق فلسفه تلفیق در که مالصدرا کلمات در مخصوصاً مضمون این امثال و 

 لغت به هک جدیده و قدیمه فالسفه میان مقایسه در و کرده پیدا مورد بیست از بیشتر اینجانب شود، می دیده زیاد است

  .ام کرده نقل ام نوشته عربی

   

  ببین را مؤلف کودک این دفتر بی و دانش بی                ببین را مصنّف غافل خود تصنیف دفتر از

 ببــین را مــعرف حق بر را محسوس نشناخته          ببین را مصرف و نحویّ فعل و اسم ناخوانده 

 خرماستی یا و این خدایست فهمد کجا کودک                             

  

 امیج اند دانسته حق حقیقت به وصول از حجاب و مانع را علم تجسمات این فریفتگان و مکتب این اعضاء بلکه 

   :گوید

 حجـــب رفع شود نمی کتب جمع کز               کتب جمع در نه کوش حجب رفع در

 تـب و اهلل لی عدا و را همه کن طی               حب نـشـــــئه بـود کجا کتب جمع در

 مانــــع مقصد ز مقاصدت قصد شد               ــعقانـ مـواقف بـر بوقـوف گشتـی

 لــعطـــا مـــطالع ز مـطالـع انـوار            حجــب رفع نکنی تـا نشـود هرگز

  

 مردهش عالم مقدس اولین را آن و نکرده مخالفت علم با بشریت عالم ملل و اجتماعات از ملّتی و جامعه هیچ که این با

 معارف کردن منحصر مقصود ولی کند. می ایجاد مزاحمی روشنایی علم اند: گفته متفکرین از دیگر بعضی بلی اند.

 یانب عقل و وجدان میان قضاوت موقع در چنانچه آنهاست با قح ای اندازه تا نکته این در است، عقلیه طرق به بشری

 علم هک معنی بدین است، این از باالتر حقیقت به وصول از علم بودن مانع از مکتب این مقصود که صورتی در شد
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 ودجو دستگاه های فنومن پرده زیر حقائق به وصول از و سازد می آشنا متغیره محسوسه موضوعات به دائماً را انسان

 بگوییم: توانیم می ما است مانع

   

 رد وصور عوارض از ای عده از غیر ما و است مشکوک اصالً که حقایق گونه این است، طبیعت سنخ از حقائق این 

 مطلقه ماده آن حتی نداریم، سراغ کنند می جلوه ظواهر شکل به گاهی و حقیقت صورت در گاهی که مد جزرو حال

 چیزی خیال از بیشتر باشند می او جاودانی و پایندگی و وجود اثبات درصدد روز و بش افکار از ای عده که ای

 آنها یچگونگ و حقایق آن معرفت در مکتب این خود که این با اند، کرده قصد را طبیعیه ماوراء حقایق اگر و نیست،

 آمیزی رنگ با کرده انتزاع  دهمحدو محسوسه امور همین از را حقائق آن همه بلکه و غالباً دارند، زیادی اختالفات

 آشنایی قحقای به متفکرین گونه این اگر نیز و پوشانند می آنها به طبیعت ماوراء لباس تجرید و کلیت و اطالق های

 بلکه غفلت است جزئیه موجودات همین که حقایق آن های عکس و ها شاخه و ها سایه از جهت بچه اند کرده پیدا

 دانند؟ می حجاب را آنها به علم و ودهنم وحشت

  

 :ویندگ می اند، غافل صور از که صورتی در الصورند واهب حقیقت به وصول از پس ها این که اینست آورتر شگفت 

   

    دگریـــم عالم از صفـــا صوفیان ما

 الّصــوریـم واهـــب ما و صور هـــمه عـالــم                                                            

      تعبــیم در روز از فقرا ی زمره ما

 شـبیـم آفتاب ما روز اخـتـــر خـورشـــید                                                         

                                            مـشترکیم امـر با فـلکیم، دارنده 

 ربیم نیست یرــغ چون یکیم نیست شرک چون                                                       

  

 :که صورتی در

  

 دعــــوانگر کند دانا و وزنده هـفت افالک           دعـــوانگر کند باء و الف حصر عنصر چار در

 دعوانگر کند باورها گشته مصنف پس زان             وانگرــدع کند افشا بـدان این آخشیـج باچار

 اعـالستـی واجـب و حـق عین الحـمداهلل
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 هب و شناسی، جهان تا است شبیه حکایات ترین مضحک به معرفت و علم ی جنبه از امروز که دیگری مطالب و 

 خود یمحیط معارف و علوم از زیادتر دهند می تشکیل را آنها مکتب نوابغ که کتب این نمایندگان مختصرتر عبارت

 تحیرّ است، شدهن دیده کنند تقدیم مکتب خصوصی ی تحفه عنوان به بشریت عالم به و نبوده انکار قابل که را حقیقتی

 است؟ غافل خود تصنیف از و دیده مصنف را خود چگونه مکتب این که است این در بشری ی عالیه افکار

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

 : نوشت پی

  

 ناتالممک نسبة ان العبارات هذه من احد یتوهمن ال و -الماضیة المباحث من العظمی الغایة و القصوی البغیة هو عما الکشف فی فصل  -6

 ای هیهنا و المحل، و الحال بین الوجود فیاالننینیة تقتضیان مما المحلیة و الحالیة ان هیهات الحلول، نسبة یکون تعالی القیوم ذات الی

 وصفناء افم الحق... االحد الواحد للوجد االثانی ان ظهر التوفیق و الهدایة بنور المتنور االنسانی العقل افق نم التحقیق شمس طلوع عند

 و حقیقیاً امرا منهما العلة کون الی العرفانی السلوک بحسب االمر آخر قدآل الجلیل النظر بحسب معلوالً و علة الوجود فی ان اوال

 اسفار،) .عنه باینم شیئی انفعال ال بحیثیة  تحثیة و بطور تطوره الی للمعلول تأثیره و بالعلة المسمی تهعلی ورجعت جهاته من جهة المعلول

 (688اول/ سفر
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 ویژه ی پاسخ به استاد جوادی و حسن زاده آملی  فصل دوم:

 (یونان)در موضوع ایمان فالسفه ی 

 ارسطو و فلسفهنقد كالمی از استاد حسن زاده آملی در دفاع از 
 

 احمدی علی قاسم سید المسلمین و االسالم حجت

 طاهری محمود استاد

 رضوی مرتضی شیخ حاج اهلل آیت

 فالحی یاسر استاد
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 !!بودند ابراهیم حضرت شاگرد و موحد ارسطو و سقراط

 
 

  

 آملی: جوادی آقای

 

  آن تا چون بودند، ابراهیم حضرت شاگردان از همه ... و سقراط و ارسطو دهد می نشان خاورمیانه مدرن تاریخ 

 بنابراین است، خبر چه فهمید دنیا و کرد اقامه را برهان حضرت آن وجود مشرک. یا بود ملحد یا خاورمیانه زمان

 (6شدند.) تربیت ها سقراط و ارسطو و گرفت فرا را یونان و خاورمیانه تمام ابراهیمی فکر

 

  وحّدم حکیمی او که است این اند آورده دست به افالطون به نسبت راه این از اسالمی حکمای که دریافتی و تلّقی 

 و مادّی، و طبیعی ظواهر از گذر بر مشرکانه، های دیدگاه و اساطیری های کثرت گسترش روزگار در که است

 تداللاس و نبرها از استعانت با قلبی، شهود و تصفیه طریق بر عالوه و ورزیده، همّت ازلی صور و حقایق به وصول

 (0است.) پرداخته بوده سلف انبیاء تعالیم حاصل که توحید مرزهای از حراست به مفهومی،

 

 

 

 

 هستند اندیش كج و خام خردسال، ژاژخاه، ارسطو مخالفین

  

 آملی: زاده حسن آقای

 زرگانب ساحت به و دراز گویی بیهوده به زبان و کنند می باز ژاژخایی به دهان که بینیم می را هایی نوشته بسیاری چه 

 اندیشی وکج خامی از که اند ساالنی خرد خرد اصل نزد در گستاخان این دارند می روا وجسارت ادب اسائه  ]ارسطو[ علمی

 (6.)دهند می جز خود برنهادی و کاجی از و گوید می سخن خود

 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 81 مهرماه68 شنبه ـ شرق روزنامه -6

 011دوم/ جلد از اول بخش آملی، جوادی مختوم، رحیق -0

 61-02ندارند/ جدایی هم از برهان و عرفان قرآن، -6
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 :اشاره

 علی قاسم سید حاج آقای والمسلمین االسالم حجت حضرت معاصر تالش پر پژوهشگر و توانا محقق

 و تحصیل مشغول قم علمیه ی حوزه در که است سال 62 حدود و آمد دنیا به 6645 سال در احمدی

 ها استفاده گلپایگانی صافی تبریزی، وحید، عظام آیات محضر از و باشد می طریق ی ارائه و تدریس

 دارای عرفان و فلسفه در نظر صاحب و قم علمیه ی  حوزه عالی سطح مقام عالی اساتید از اکنون و نموده

 .باشد می ای ارزنده بسیار تألیفات

 هانبر و عرفان و قرآن» ی رساله از کوچکی بسیار بخش بر محتوا پر اما موجز است نقدی حاضر ی مقاله 

 در و شده نگاشته عرفان و فلسفه از دفاع در که «آملی ی زاده حسن آقای تألیف ندارند، جدایی هم از

 .است شده معرفی پیغمبر یک عنوان به پرست بت ی ارسطو آن

 .اند فرستاده مجله این برای نورالصادق ی مجله محترم سرپرست تقاضای به را مقاله این استاد جناب

  

  

 نقد كالمی از استاد حسن زاده آملی در دفاع از ارسطو و فلسفه

 »استاد سید قاسم علی احمدی«

  

 :چکیده

 مسلک و ارسطو از دفاع درخصوص معاصرین از یکی مقاله اساسی اشکاالت متعددی وجوه به نوشتار این در 

 دالیلی اب ارسطو پیغمبری موضوع نمودن منتفی ضمن و است گرفته قرار بررسی و طرح مورد عرفان و فلسفه

 عرفانی، و فلسفی الهیات مباحث خصوص در مقاله نویسنده نظرات نقطه از چند شواهدی ازارائه پس متقن،

 .است گرفته قرار تأکید مورد الهی دین با مسلک دو این عمیق افتراقات

  

 تفسیر صاحب از کالمی ذکر در نگاشته، عرفان و فلسفه از دفاع در که ـ خود ی رساله در (0) معاصرین از بعضی

 :گوید می ـ المیزان

  

 ازیت به که ((اإللهیة الفلسفة و ))علی نام به عزیز و جیز و ای رساله صدر در طباطبایی( آقای )یعنی حضرت آن

 أنه ))حقّاً ه:ک است فرموده اهداء ((الفلسفةو ))الدین عنوان به عظیم بنهایت مطلبی و قویم غایت به اصلی است، نگاشته

 هر و است قتحقی عرش بطنان از صادر کامل کالمی این ((اإللهیّة الفلسفة بین و اإللهیّ الدین بین یفرّق أن عظیم لظلم

 تمیس راستی به پنداشتن و داشتن هم از جدای را الهی فلسفه و الهی دین آری گفت.قائله(( درّ ))اهلل شنید که عاقل

 .است بزرگ
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 :که این خالصه طور به و جانب این ی ترجمه به جناب آن گفتار از سطری چند 

 .است بزرگ بس ستمی براستی انگاشتن جدا الهی ی فلسفه از  را الهی دین  

  

 دیگر معارف ی مجموعه و شود می اصول به تعبیر آنها از که است الهی اعتقادی معارف ی مجموعه جز دین آیا 

 شود؟ می فروع به تعبیر آنها از که است اخالقی و فقهی

  

 قیقیح سعادت و برترین حیات به را بشری ی جامعه الهی فرمان به که بودند مردانی پیامبران که است این جز آیا

 فرمودند؟ می هدایت

  

 چنانی آن معارف حقایق به است ادراک و عقل که خدادادیش ی سرمایه با که است این جز بشر حقیقی سعادت آیا

 کند؟ رفتار استقامت و عدل طریق به خود عملی حیات در بدانها رسیدن از بعد و برسد هستند که

  

 هست؟ برهان ی اقامه و استدالل به بردن پناه جز ای چاره معارف این تحصیل راه در انسان برای آیا

  

 دلیل دونب پذیرفتن و شنیدن صرف به خوانند می چه بدان را مردم که رواست پیامبران بر چگونه است چنین که حال

 (0) اوست؟ خدادادی ی سرمایه با منافی و انسان سرشت با مخالف روشی که این با باشد بوده برهان و بیّنه و

  

 گوید: رساله این دیگر موضع در و  

  

 بانز بر بزرگی به را ارسطو مفضّل، توحید به معروف حدیث در السالم( صادق)علیه امام که 

 نوشته بسیار چه ستاید، می را وی اندیشه روش و نهد می قدر و ارج وی کالم به و آورد می

 احتس به و دراز گویی بیهوده به زبان و کنند می باز ژاژخایی به دهان که بینیم می را هایی

 ادب اسائه گذارد می احترام بدانان ملکوت و ملک امام خدا حجت چون که علمی بزرگان

 کج و خامی از که اند ساالنی خُرد خِرَد اهل نزد در گستاخان این دارند می روا جسارت و

 .دهند می خبر خود بدنهادی و کاجی از و گوید می سخن خود اندیشی
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 :که کند می نقل االرواح نزهة در شهروزی فاضل از بعد، 

 آن مبارک زبان از رسید می کمال به خاتم پیغمبر اهل از کسی هرگاه که است خبر در 

 و مذکور کتاب از سپس یافت؛ می تشرف امّت(( این ارسطاطالیس ))ای خطاب به حضرت

 فرمودند: پیغمبر که کند می نقل حدیثی دیلمی القلوب(( ))محبوب کتاب از همچنین

 .نشناختند را او وی قوم که بود پیغمبری ارسطاطالیس

  

    

 :آمده المهموم فرج کتاب در چه آن است روایت این مؤید گفت: روایت این از بعد که کند می نقل دیلمی از و

  
 الناس علی التبس إنّما و کذلک کانوا الحکماء اکثر أن و األنبیاء من کانا (4) بطلمیوس و (6) ابرخس بأن قوالً نقل 

 ... الیونانیّة اسمائهم ألجل امرهم

  

 تمنطق )من که آنهاست کهن های بافته در که این چه ترازوست( )دانش به بدبینی روی از گویان یاوه گستاخی گویا

 تعالی اهلل عند  خیر ساعة ))تفکر که است این روایی جوامع شهادت به السالم( کل)علیه عقل منطق که این با تزندق(

 (.5) ((سنة سبعین عبادة من

    

 ایبر ادلّه نصب و مقدمات ترتیب از عبارت که است منطقی فکر همان تفکر این که داند روزگار بخرد دانای هر و

 رد ساله هفتاد عبادت از بهتر بهای و ارج را آن تا است راهگشایی چه عام عرف در فکر وگرنه است معقوالت ادراک

 (6)  باشد؟! خدای نزد

  

   

 :است یوجوه به مقاله اين از جواب
 اشدب کرده یاد بزرگی به را ارسطو حضرت آن که ندارد ای اشاره مفضّل توحید در السالم( صادق)علیه امام کالم اوّل: 

 :مسپاری می شما به را قضاوت و کنیم می ذکر را حدیث مطلب وضوح برای حال ، باشد ستوده را او اندیشه روش و

   

 احْتَجُّوا امِمَّ کانَ وَ الِاتِفَاقِ وَ بِالْعَرَضِ کَونَها أَنَّ زَعَمُوا وَ األَشیَاءِ فِی التَّدْبِیرَ وَ الْعَمْدَ أنکَرُوا طَائِفةٌ الْقدَماءِ مِنَ کَانَ قَدْ وَ))

 المَوْلُودُ یکُونُ أَوْ إصْبَعاً زَائِداً أَوْ نَاقِصاً یُولَدُ کَاإلنْسَانِ الْعَادَة وَ الْعُرْفِ مَجْرى غَیْر [عَلَى ]تَکونُ تلد التی الْآفَاتُ هَذه بِهِ

 یَکُونَ أَنْ اتفقَ مَا کَیفَ بالْعَرَض بَلْ تَقْدِیرٍ وَ بِعَمْدٍ لَیْسَ األشْیَاءِ کَوْنَ أنَّ عَلَى دَلِیلًا هَذَا فَجَعَلُوا الْخَلْقِ مُبَدَّلَ  (8)  مُشَوَّهاً
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 رَاضألَعْ مَرةً الْفَرْط فِی یَأْتی ءٌشَیْ هُوَ إنَّما الِاتِفَاقِ وَ بِالْعَرَضِ یَکُونُ الَّذِی إنَّ فَقال عَلَیْهِمْ رَدَّ أرسْطَاطَالِیسُ کَانَ قَدْ وَ

 (8) تَابِعاً((مُت دَائِماً جَرْیاً وَاحِدٍ شَکْلٍ عَلَى الْجَارِیَةِ الطَّبِیعِیَّةِ األُمورِبِمَنْزِلَةِ لَیْسَ وَ سَبِیلِهَا عَنْ فَتزیلُهَا لِلطَّبیعَةِ تَعْرِضُ

   

  

 :نماییم می ذکر بعینه را نموده نقل شعرانی آقای از رساله مؤلف خود که را ای ترجمه اکنون

 رضع به چیز هر پنداشتند، و مخلوقات، در شدند تدبیر و قصد منکر پیشینیان از گروهی 

 برخالف که ست ها آسیب و آفات این اند آورده که ها حجت از و است، آمده پدید اتفاق و

 یا دارد افزون انگشتی که آن با الخلقه ناقص انسان مانند: آید می پدید عادت و متعارف

 اندازه و بعمد اشیاء هستی که شمردند آن دلیل و معتاد، برخالف سهمگین و زشت خلقی

  .آید پیش هرچه است بالعرض بلکه نیست

    

  

  گوید: و کرد رد را آنها (1) ارسطاطالیس و

 هک عوارضی برای شده بیرون طبیعت دست از که است یکبار است بالعرض که آن 

 طبیعی ورام منزلت به و دارد می باز خود راه از را آن و گردد می عارض را طبیعت

 (01.)باشد روش یک بر که نیست

  

 رمسخّ طبیعت بر حاکم قانون آیا که این از است اعمّ است داده ارسطو که پاسخی نمایید می مالحظه که همانطوری

 تطبیع قوانین مسخّر هن است خداوند ی اراده مسخّر چیز همه اند قائل که ـ را موحدین اعتقاد و نه؟ یا است اهلل ةاراد

 ،استثنایی و دایم غیر روال یک و دارد دایمی روال یک طبیعت است قایل کالم این در ارسطو و کند. نمی اثبات ـ

 و ... و فصول و روز و شب حرکت مانند: یابد، می جریان دایمی طور به گاهی طبیعت قوانین ارسطو نزد در یعنی:

 ستا طبیعیت قانون حاکمیت موارد از هم آن که سیل و زلزله مانند: شود. می محقق دفعتاَ و استثنائی طور به گاهی

 .نآ طبیعی روال برخالف البته

 قراین با ام بلکه است، پروردگار ی اراده تحت طبیعی قانون این که این به است قایل ایشان که کند نمی ثابت این و  

 توجه با و است، نداشته  را موحدین ی عقیده او که نماییم می ثابت است ارسطو مشی و اعتقاد بیانگر که ای خارجیه

 است یزچ همه بر حاکم طبیعت قوانین که است قایل او هم کالم این در :که بگوییم توانیم می خارجیه قراین این به

 .است موحدین اعتقاد با مخالف عقیده این و .الغیر
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 كه: این بر عالوه

 اءامض کلی بطور را او ی اندیشه روش و نموده یاد بزرگی به را ارسطو السالم( امام)علیه حدیث این قسمت کدام در 

 متن رد که مورد یک تصحیح واال باشد. او افکار و عقاید تصحیح تا است همین مستدلّ مقصود که چنان است، کرده

 .دهد نمی مستدلّ به نفعی ـ آن بر حدیث داللت فرض بر ـ است حدیث

    

 نقل طوارس عقاید از فالسفه مکتب در که چه آن السالم(، امام)علیه جانب از ارسطو تجلیل و روش تصحیح فرض بر و

 .است جمع قابل چگونه دو این و است حقه شریعت و برهان و عقل مسلّمات خالف آنها از بسیاری ایندنم می

   

  

 دیگر: عبارت به و 

 آنها ثراک که بینیم می سنجیم، می است عترت و کتاب و برهان که میزان با را شده نقل توحید در ارسطو از چه آن ما 

 (02) ... و عالم قدم به قول مثل: (،00) دارد تمام فتمخال بلکه ندارد، موافقت میزان این با

 این استدالل عجایب و بدایع از این و کرد؟ را کسی نبوت اثبات توان می ... و مجهول و ضعاف اخبار با آیا ثانیاً: و 

 بوتن اثبات برای هم آن دین، اصول در چگونه نیست حجت دین فروع در ثقه غیر و مجهول خبر زیرا است؛ مستدلّ

 . باشد حجت

  

  

 شد: آورده المعبود تنزیه در و

 دلةألوا الضعیفة اآلراء علی دینهم اصول فی اعتمدوا الفالسفةو العرفاء أنّ العجاب: ))العجب

 و أکاذیبهم، نفی فی الواردة الصریحة المعتبرة باالخبار واستخفّوا.... و السخیفة الواهیة

 و القطعیة باالخبار االصول فی تمسک من برمی وأخذوا واالثار، االخبار بنقلة یستهزؤن

 ة((المستقیم السلیمة للفطرة وافقةالم

  

 و ،الفاسدة مطالبهم إلثبات منها المجهولة المرسلةاالخبار علی یعتمدون تراهم ذلک مع و)) 

 المتشابهات إلی یستندون و الطاغوت، عبادة تصحیح إلی ظواهرها عن المحکمات یصرفون

 هبحلول قولهم أجل من طردهم و ولعنهم النصاری بکفر حکم اهلل إنّ :قال من مذهب إثبات فی

 (66(()فقط عیسی فی
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 و ردندک مخالفت ارسطو با که ـ دین و شرع اساطین به گویی بیهوده و گستاخی اسناد و دادن خرج به جرأت ثالثاً: 

 .دارد منافات وصول و لقاء و عرفان ادّعای با و واضح قباحتش اندـ برده ذمّ به را آنها اسم

 کمح ابن هشام آنها جمله از که است مذهب و دین بزرگان به جسارتها و تشنیعات این که نکرده توجه مؤلف این و 

 (64) است. نوشته ارسطو توحید ردّ بر کتابی که است

 (05) نوشت. ارسطو رد بر کتابی کوفی احمد بن علی همچنین و

 قهایف و السالم( ائمه)علیهم اصحاب و بوده پیغمبر ارسطو که کندـ می خیال ایشان ـ که است تعجب بسی جای و 

 .اند نوشته مقاالت و کتب او ردّ بر که جایی تا اند!! بوده خبر بی آن از عظام

 او رایب مذکور رساله مؤلف که جاللتی این وجود با و است بوده قدیم فالسفه از ارسطو که نیست شکی طرفی از و

 )علیهمعصوم امام چند اصحاب از و است، شیعه متکلمین و فقهاء از که نیشابوری شاذان بن فضل چگونه است، قائل

 غیر و (08) عباس بن محمد بن علی شیخ جلیل خبیر متکلم (و07) حکم بن هشام همچنین (و06) است بوده السالم(

 وشتهن طائفه این ردّ در زیادی های کتاب شیعه فقهای از بسیاری چنین هم و شد، نوشته فالسفه ردّ در کتب ایشان

  (09اند.)

  

  

 فلسفه ار برهان ی اقامه و تفکر و نموده، خلط فلسفه اصطالح با را برهان و استدالل و منطق رساله، این مؤلف رابعاً: و

 با علم نای مباحث از بسیاری که کنند می ثابت منطق و فکر و برهان و استدالل با آنها مخالفین که حالی در داند، می

 .دارد آشکار و بیّن مخالفت تفکر و تعقل

  

 عقلی دلیل و برهان و استدالل از دین جدایی حقیقت در را آن مذکور مؤلف که فلسفه از دین جدایی ادعای اما و 

 بنگریم اریخت در اگر را فلسفه مخالفین که چرا باشد؛ داشته بیان به نیاز که است آن از تر واضح آن بطالن است! شمرده

 عتقدم باشد، عقل دلیل آنها ی جمله از که اربعه ادله به ایشان هم که اند بوده اصول و فقه و کالم اساطین از دید خواهیم

 از مقداری ما و است، بالریب جرأتی و عظیم افترایی (21) عقل و برهان و استدالل انکار به آنها دادن نسبت و بوده

 .ایم نموده ذکر (خود20) کتاب دو در را یند بزرگان کلمات
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 عقلی لدلی و برهان با مخالفت فلسفه علم با مخالفت اند کرده گمان که است این در اینان اشتباه تمام این، بر عالوه

 یاصطالح ی فلسفه که حالی در اند، دانسته مساوی تعقل و عقل با را فلسفه و رفته نادرست بسیار که حالی در است،

 مصطلح عرفان و فلسفه که کنیم می ثابت برهانی و عقلی دلیل به ما و ندارد برهان و استدالل و صحیح تعقل با ارتباطی

 .است وجدان و عقل و برهان خالف

  

 ویمش می متوجه کنیم، می بررسی خدا دین و برهان و عقل با را مصطلح عرفان و فلسفه افتراق موارد که هنگامی و

 عرفان و فهفلس است، شده ثابت عقلی براهین و متواتر روایات و آیات با که حیاتی و اساسی مسائل از بسیاری در که

 .اند شده خود باطل خیاالت و اوهام اسیر و اند رفته انحراف به مسائل آن در مصطلح

  

 الهیّات در صاًخصو است نایاب بلکه اندک باشد یقین منتج و بدیهی آن مقدمات که برهانی فلسفه در که نیست مخفی و

 غالباً هبلک باشد، می مسائل جمیع در فالسفه عظیم اختالف مدّعا این بر شاهد و فلکیّات، و طبیعیّات از قسمتی و

 یا تهپذیرف بعداً بوده منکر قبالً که را عقایدی و داده مشرب و مسلک تغییر فالسفه از برخی که است شده مشاهده

 .اند نموده ابطال را آن اند، پذیرفته که را مطالبی

  

 از ایشان میان در عظیم اختالف این است، بدیهی شود می استعمال فلسفی مسایل در که برهانی مقدمات اگر بنابراین

 رهانب باشد می اطمینان مورد چه آن منطقی، های قیاس اقسام از منطق علمای اتفاق به که این با شود می حاصل کجا

 عبارت اتیقینی اصول و یابد تشکیل یقینیات از آن موادّ که شود می گفته قیاسی به فن اصطالح در برهان و است،

 نتیجه اچارن یابد تشکیل موادّ قسم این از برهان قیاس اگر و فطریّات، متواترات، تجربیّات، مشاهدات، اوّلیات، از: است

 نایاب باشد یقین منتج و بدیهی آن مقدمات که برهانی فلسفه در که نیست مخفی فهم صاحب بر و بود خواهد یقینی آن

 .شد ذکر چنانچه است

   

 با مخالفت را آنها نظایر و مولوی و عربی ابن با مخالفت نتیجه در و عرفان اسم به تصوف حقیقت گذاری نام اما و

 کتاب به یمده می ارجاع را مقاله این جواب ما ناپذیر، جبران است خطایی و عظیم اشتباهی نمودن قلمداد عرفان

 قابل هم لکیمس بی و پرستی بت با و نیست شیعی و اسالمی عرفان عرفان، این که است شده ثابت و «المعبود تنزیه»

 .است جمع

 حقیقت البته که شده قایل عجیب مقامات به خود عرفانی کتاب از عدیده مواضع در (22) رساله این مؤلف خود لذا

 .است همین هم مصطلح عرفان این
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 عربی: ابن عبارت این شرح در مذکور رساله لفمؤ 

 العارف فإن لذلک، قلبه اتّساع عدم و العجل عبادة إنکاره ألجل هارون أخاه موسی عتاب ))کان 

 (06) ((شیء کل عین یراه بل ، شیء کل فی الحقّ یری من

  

   

 است نباط و والیت اسرار بیان رسائلش و زبر دیگر و فتوحات و فصوص در مسائل گونه این در شیخ غرض گوید:

 اشتبازد اصنام عبادت از را مردم توده باید که است مقر تشریع نبوت حسب به هرچند سرّند. اهل که کسانی برای

 (20) فرمودند. می انکار را اصنام عبادت انبیاء که چنان

    

 یقتحق ولی است، دشوار سخن این شنیدن و گفتن هرچند حقند؛ اسمای از اسم یک مظهر ممکنات، از یک هر گوید: و

 (05) است!! مضل( )یا اسم مظهر هم شیطان که است این

    

 دارد!؟ وجود عقاید این و پرستی بت بین فرقی چه که است خواننده با قضاوت

  گوید: و  

 والعلم الحیاة من فیها اإللهیة الصفات جمیع سریان أوجب کلها اإللهیّة الهویة سریان ))إن

 (01) .((جزئیها و کلیها غیرها و والبصر والسمع

 (08) (( محدوداً! تعالی الحق یکون أن فیلزم صحیحة یکن لم نا الوجود ةوحد إنّ)) گوید: و

   

  

 المحاط عن لمحیطا تمیّز هو التمیز بل تقابلیاً، تمایزاً لیس الخلق بین و سبحانه الحق بین التمایز )إن) گوید: چنین هم و

 عـلةال کون و شیء.... حــیطتــه عـن یـشذّ ال و للجمیع حائز اإلحاطی الحقیقی اإلطالق هذا و ... اإلطالقیّ والشمول

 (08) ((تعالی و سبحانه جالله بعزّ ینبغی ما علی لیس السافلة االذهان  فی المـتعـارف المـعهود النـحو علی والمعلول

  

 (01)است. سرگرمی برای امکان در بحث و است وجوب است وجود دار در آنچه بنگری بدقت چون 

 (13) .نوم ال و سنة تأخذنی ال هم مرا بینم می االن  النوم و سنة تأخذه ال گفتم می حال به تا الهی

 .حسن را اهلل بگویند، دیگران را اهلل اال اله ال اثباتیم. که دارم شرم اثبات و نفی گفتن از الهی

 (03) گویم. می هو هو حال و گفتم می کو کو عمری الهی .أنت أنت دارم؛  شرم گفتن تو و من از الهی
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 عجبت بسی جای است. الیح و واضح عاقلی هر بر شود، می یافت گروه این کتب در آن اشباه و کلمات این فساد و 

 :فرماید می خطاب اصفیایش ی نخبه و انبیاء سیّد به کریم قرآن در که تعالی خداوند مقابل در که است شرمندگی و

 (06) (اهلل( إِال إلهَ ال أنّهُ فَاعْلَمْ)) 

 :فرماید می و 

 (66) ((الْعِلمِ أولوا وَ الْمالئِکة وَ هوَ إِالّ إِلهَ ال أنّه اهلل شَهِدَ))

  

 :گویند می ـ خوانند می عرفا را آنها مریدانشان و خودشان که ـ عرفان مدعیان

   

 .است اهلل(( اال موجود ))ال خواص توحید و (64) اهلل(( اال اله ))ال عوام توحید

    
 بر ئکهمال و خدا که توحیدی و شده مخاطب آن دانستن به سلم( و آله و علیه اهلل )صلی اعظم پیامبر که توحیدی آیا

 است؟ عوام توحید دهند می شهادت آن

   

 آن از و شده تعظیم آن از همه آن که را اهلل(( اال اله ))ال طیبه کلمه شخص که خواهد می جسارت و جرأت چقدر

 ساخته و بنامد عامی توحید را آن و نماید تحقیر (35) نیست اولیا و انبیاء میزان در تر عظیم و تر سنگین کالمی

 (63) .بداند اولیاء و انبیاء توحید را اهلل(( اال موجود ))ال خود:

  

  
 

    

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

 : ها نوشت پی

 .است آملی زاده حسن آقای مراد  -6

 10 : آملی زاده حسن ندارند، جدایی هم از برهان و عرفان و قرآن -0

6- Abarkhas 

4- Batlamus 

 .است ساله هفتاد عبادت از بهتر الهی تفکر ساعتی -5

 02-61 ندارند: جدایی هم از برهان و عرفان و قرآن  -1

 کند، یم قلمداد پیامبر را او بلکه است وحی مکتب احترام و تأیید مورد ارسطو عقاید تنها نه که هستند مدعی کلمات این در ایشان که خالصه

 قضاوت مورد این در خود آگاهانه محترم خواننده تا آوریم می را ایشان امثال و افالطون و ارسطو عقاید از قسمتی مقاله این جواب از بعد ما و

 کند
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 مقبحاً أی -8

 المفضّل بتوحید المشتهر الخبر -4 باب ،648 صفحه ،6 جلد بحاراألنوار، -8

1- Arestatalis 
 04 : ندارند جدایی هم از برهان و عرفان و قرآن  -62

 اندیشه در خدا ارسطو، اندیشه در جهان ارسطوشناسی، چهارم: بخش 461-655 دینی((: ی اندیشه و ))حکمت کتاب به کن رجوع  -66

 ارسطو کتب و آثار دینی(از ی اندیشه و کتاب)حکمت در و خدا اثبات الهیات ،88-85 غرب: و ارسطو فلسفه بر نقدی کتاب و ارسطو

 گرا اما رسد می اوست خدای که نخستین نامتحرّک محرّک به حرکتها سلسله گیری پی با ارسطو که: این بر است آورده بسیار شواهد

 می وارد محرک بر متحرک از العملی عکس چون شد خواهد حرکت متحمل نیز خود کند ایجاد حرکت متحرک در مستقیم طور به محرّک

 زا واقع در کند، می ایجاد را حرکت )فلک( نخستین متحرک در بودن محبوب و معشوق طریق از خدا یا نخستین محرک براین ،بنا شود

 معشوق طریق از هبلک دهد نمی انجام فعلی خود ارسطو خدای پس کند، می حرکت برسد خدا به خواهد می و خداست عاشق فلک که آنجا

  .دارد می وا جنبش به را فلک بودن غایی علت و

 نظر هب ندارد. نیز آگاهی و علم جهان به نسبت حتی بلکه کند نمی کاری جهان در تنها نه خدا اوست، خود در تعقل خدا فعل تنها ارسطو نظر به

 ستا متعارض ارسطو تعابیر خدا بودن کثیر یا واحد مورد در ست،ا موجود کاملترین و عقل بالفعل صورت و جوهر نامتناهی، ازلی، خدا ارسطو

 می اثبات را خدا 48 حداقل و 55 عمر، آخر در و شده تردید دچار شرک و توحید مورد در آن از پس و است بوده موحّد ابتدا او رسد می نظر به

 می منتهی نامتحرّک محرّک یک به حرکت نوع هر و دارد وجود حرکت و فلک نوع 48 یا 55 ارسطو زمان شناسی ستاره اساس بر زیرا کند،

 ب (688 : ارسطو اندیشه   در خدا بخش دینی، ی اندیشه و حکمت کتاب به شود )رجوع شود.

 داده اسناد وا به فلسفه کتب این در که است  آنی از غیر کرده تجلیل او از السالم( امام)علیه فرضاًــ که ارسطویی بگوییم که این مگر -60

 هب نفعی صورت دو این در که است اوصیاء و انبیاء مذهب همان مذهبش ارسطو و است ارسطو بر افتراء گویند می آنها چه آن یا ،شده

 .دهد نمی شما

 461 :الوجود   ةوحد علی الردّ فی المعبود تنزیه  -66

 االسالمی النشر مؤسسة قم، طبع 6614 رقم 466 : نجاشی رجال  -64

 116 رقم 015 : نجاشی رجال  -65

 1655 رقم 011-081/66 الحدیث رجال معجم ،842 رقم 628 : نجاشی رجال  -61

 5 6614 رقم 466 : نجاشی رجال  -68

 824 رقم 011 : نجاشی رجال  -68

 إآلّو الظاهر یف المسلمین یوافقون فهم ... رأیهم علی أخرجوها ثمّ االسالم أصول أخذوا الفالسفة أن )ره(:إعلم الراوندی الدین قطب قال  -61

  (ی6216/6 والجرائح )الخرائج الکافرون. کره لو و نوره یتم أن إالّ اهلل یأبی و شرعه، لنور إطفاء و ، لإلسالم هدم إلیه یذهبون ما فکلّ

 زماننا فی الناس فترک ، آثارهم یف والتدبّر بأخبارهم التمسّک إالّ الزمان هذا فی لنا فلیس ، أخبارهم بیننا ترکوا :إنهم (:ره)المجلسی العالمة قال و

 علی اعتمدواو ، بکتاب یؤمنوا ولم بنبی یقرّوا لم و أضلوا، و ضلّوا الذین الحکماء مسلک سلک من فمنهم بآرائهم، واستبدّوا نبیهّم بیت أهل آثار

 لحیوانات.ا مراتع فی یرونفتح العقائد أصول فی همعقول علی الناس یتکل أن معاذاهلل و قادة، وأئمة فاتّخذوهم ، الکاسدة آرائهم و الفاسدة عقولهم

 (ن68 : )االعتقادات
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 .ریاتالضرو لبعض المنکرین الحکماء تکفیر فی سرهم قدس االصحاب من المستمرة السیرة إن الطهارة: کتاب فی االنصاری)ره( الشیخ قال و

 الکافر(.ن فی النجاسات بحث فی السادس النظر ،الطهارة کتاب)

 السلسبیل ،625 :العلما قصص) . الحکمة إلبطال إال سلم( و وآله علیه اهلل اهلل)صلی رسول بعث ما اهلل و الجواهر)ره(: صاحب قال و

 ن(.688:لالصطهباناتی

 (.ل608/6 العاشرة المقدمة الناظرة)الحدائق حذوهم.. یحذو من و الفالسفة تکفیر إلی ذهبوا سرهم قدس االصحاب إن الحدائق)ره(: صاحب قال و

 أعرضوا بل والعرفاء الفالسفة مقاالت إلی یذهبوا لم انهم یعلم والفقهاء)ره( والمحدّثین العلماء کلمات إلی فبالرّجوع

 غیر و الوجود ةبوحد والقائلین الجسمانی للمعاد والمنکرین العالم بقدم القائلین کفروا قد و المقاالت، تلک عن ـ أعمالهم و اقوالهم و کتبهم فیل ـ

 تباًک الطائفتین علی الردّ فی اکتبوا ولهذا والعرفان، لفلسفةأهال عن معرضین  السالم( )علیهماالئمة أصحاب کان بل إلیه، ذهبوا مّام ذلک

 لمونالمس أعرض ـ یحصی یکاد ال ممّا ـ القوم هؤالء مطالب بخالف السالم( )علیهماالئمةعن والخطب االدعیةو والروایات االیات ولتصریح ةکثیر

 هممقاالت یظهرون فال االیمان أهل من یتقون االعصار کل فی الطائفتان کانت و االعصار هذه إلی السالم( )علیهاالئمةعصر فی عنهم والمؤمنون

 ن(006 : المعبود تنزیه)  .المؤمنین عامّةعند

 دائقح صاحب و قوانین صاحب و انصاری شیخ و جواهر صاحب و ثانی شهید و اردبیلی مقدّس و حلّی عالمه فلسفه با مخالفین جمله از  -02

 تداللاس و برهان با مخالف اینها که بدهید نسبت بزرگان این ی همه به شود می آیا ـ علیهم اهلل رحمة ـ ... و الغطاء کاشف جعفر شیخ و

 ن!باشند؟ می تعقل و

 (ل48-65 صفحه از العدم بعد )وجودالعالم و (114-448 صفحه از المعبود )تنزیه به کن رجوع -06

 آملی زاده حسن تألیف ندارند جدایی هم از برهان و عرفان قرآن، -00

 468 : الهارونیّ الفص فی الحکم فصوص شرح  -06

 درص ی سعه و نمود انکار را گوساله که بود این بسبب السالم( )علیه هارون برادرش به السالم( موسی)علیه حضرت سرزنش و عتاب یعنی:

 مدّالهممم آملی، زاده حسن  ببیند چیزی هر عین بلکه ببیند ای شی هر در را حق)خدا( که ستا کسی عارف که درستی به و نداشت، آن به نسبت

 564 : الحکم فصوص شرح فی

 564 : الحکم فصوص شرح فی ممدّالهمم آملی، زاده حسن  -04

 088الحق: انّه ی آملی،رساله زاده حسن  -05

 16 آملی: زاده حسن حسن الحق، انّه ی رساله  -01

 18-11 مصدر:  -08

 520 المراد: کشف تعلیقات زاده: حسن حسن  -08

 628 ممدّالهمم: زاده: حسن حسن  -01

 اول چاپ نامه الهی -62

 نامه الهی : زاده حسن حسن  -66

 نیست اهلل جز خدایی هیچ که بدان ؛61 محمد:  -60

 .دهند می شهادت خدا یگانگی به السالم(( علم)معصومین)علیهم صاحبان و مالئکه و خدا ؛68 عمران،: آل  -66

 61 الربوبیّه: شواهد بر اش حاشیه و ،86/6 اسفار بر سبزواری تعلیقعه  -64
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 ثواب باب ،6 حدیث ،68 : التوحید)  اهلل(( اال اله ال مثل قبلی القائلون ال و قلت ))ما قال: انه سلم( و آله و علیه اهلل النبی)صلی عن روی -65

  ا(الموحدین

 (1 حدیث 06 )المصدر: اهلل(( إالّ إله ال یقول: أن أبی من عنید جبّار ))کلّ أیضاً: قال( انه سلم( و آله و علیه اهلل )صلی وعنه*

 اهلل إال إله ال یقول عبد من ما و اهلل، إال إله ال قول من عزّوجلّ هللا إلی أحبّ کلمة الکالم من ))ما قال(: انه سلم( و آله و علیه اهلل )صلی وعنه*

 (64 حدیث 06 : )المصدر تحتها((. الشجر ورق یتناثر کما قدمیه تحت ذنوبه تناثرت إال فیفرغ صوته بها یمدّ

 ال و کفّة فی السبع واألرضین عامریهنّ و السماوات أنّ لو موسی! یا لموسی: جالله جلّ اهلل ))قال : قال( انه سلم( و آله و علیه اهلل )صلی وعنه*

 (64 حدیث 62 : المصدر) ((.اهلل إالّ إله ال بهن مالت کفة فی اهلل إال إله

 (460/4 الفقیه)  الشرک((. من بریء فهو بإخالص اهلل اال اله ال قال ))من السالم(: المؤمنین)علیه امیر عن و*

 ((.أحد االمور فی یشرکه ال و شیء یعدله ال عزوجل اهلل إن اهلل أال إله ال عن ةشهاد من ثواباً أعظم شیء من ))ما السالم(: )علیه جعفر ابی عن*

 (028/8 الشیعه وسائل)

 (66 حدیث 06 : المصدر)   ((.الجنة ثمن)) و (.0 حدیث 68 : المصدر) ((.ةالعباد خیر اهلل( إال اله ال قول )أی ))هو و*

 الشیعه )وسائل شیء((. یعدلها ))ال و (.68 حدیث 06 : )المصدر عزّوجلّ((. اهلل ))علی و . (06 حدیث 05 )المصدر: جالله((. جل اهلل ))حصن و

062/8). 

 ابهاتالمتش إلی االستناد و الطاغوت ةعباد تصحیح إلی ظواهرها عن المحکومات االیات صرف و ، الرشاد نهج عن والزیغ االعتقاد سوء من هلل فیا

 !..العنکبوت بیت من أوهن هو مذهب إثبات فی

 س 642-664 : المعبود تنزیه -65
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 :اشاره

و جوابی است « ایمان فالسفه یونان»گراسنگ استاد محمود طاهری است در موضوع متن حاضر مقاله  

برای ادعاهای غیر مستند آقای جوادی آملی مبنی بر اینکه فالسفه ی یونان موحد و شاگرد حضرت 

مجله ی سمات منتشر شده است، نورالصادق با توجه به  6ابراهیم بوده اند. این اثر گرانبها در شماره ی 

ه غالب مطالب خود در این شماره در همین موضوع است و نیز با توجه به ارزش و محتوای باالی اینک

علمی این مقاله، تصمیم گرفت مجدداً آن را منتشر نماید تا مخاطبین خود را نیز با مطالب ارزشمند آن 

  .آشنا نماید

   

 فالسفه ی یونان هیچ گاه موحد نبودند

 «استاد محمود طاهری»

 :چکیده

آقای جوادی آملی در یکی از سخنرانی های خود، فالسفه ی یونان )سقراط و ارسطو و ...( را شاگرد  

حضرت ابراهیم و موحّد دانسته است. هم چنین ایشان در بیانات خود همه ی علوم را وام دار فلسفه به 

 .س گفته اندحساب آورده و فرموده فلسفه رییس علوم است برهمین اساس ابن سینا را شیخ الریی

جناب آقای دکتر محمود طاهری استاد دانشگاه در رشته ی تاریخ تمدن و فرهنگ ملل اسالمی، مقاله ی  

حاضر را در نقد آقای جوادی آملی و مطالب فوق مرقوم فرموده که در نهایت به جدایی فالسفه ی یونان 

را مردود « سفه رییس همه ی علوم استفل»از انبیاء و موحّد نبودن آنها اشاره می نماید و این مطلب که 

  .و بی اساس می شمارد

نورالصادق، نظر به اهمیت این مقاله و این که بیشتر مطالب نورالصادق در این شماره در همین موضوع 

است تصمیم به انتشار مجدد آن گرفت تا مخاطبین خود را نیز با مطالب ارزشمند این نویسنده ی گران 

 .مایه آشنا کند

 

انجام گرفت،  0389/7/05( در سخنرانی خود در همایش دین و فلسفه که در تاریخ 0کی از بزرگان و محترمین)ی 

ی از ابهام ها چند خطی به نکاتی پرداخته اند که اینجانب را واداشــت تا بــرای روشـن شدن هرچه بیشتر پاره ا

 (2بنویسم.)
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سخنران محترم از نظر نگارنده محفوظ است اما در برخی شرایط، بدیهی است که اگرچه قدر و منزلت علمی و اخالقی  

بررسی و نقد دیدگاه های گوناگون و حتی سخنان برجستگان و اساتید، نه تنها باعث شکوفایی هرچه بیشتر حقایق 

اک پخواهد گردید بلکه اندیشه ها و نظریات را پخته تر خواهد ساخت. به عالوه، چنین بررسی هایی به اندیشه های 

و پرجوش و نوین فرهیختگان جوان ما میدان پیشرفت در جامعه اسالمی می دهد. روشن است که فقط زمانی نظریات 

سازنده در عرصه های دانش، فرصت و جرأت شکوفایی خواهند یافت که آزاد اندیشی مبتنی بر مبانی صحیح در 

 .حوزه و دانشگاه شکل گیرد

ا اضافه کند که پاسخگویی به پاره ای از سخنان این شخصیت محترم را نه از جهت نگارنده الزم می داند این توضیح ر 

مخالفت با دانش فلسفه بیان می کند که خود می داند فلسفه یکی از دانش هایی است که در طول تاریخ تمدن بشری 

ه پاره ای از آن نظرات ظاهر شده و محل ویژه ای در دانش های نظری دارد، بلکه از آن رو این نقد صورت می گیرد ک

را ناصواب می داند. نویسنده این مقاله تخصصی در فلسفه ندارد اما سخنان استاد محترم فلسفه را هم فلسفی نمی بیند، 

بلکه به نظر می رسد که برخی از این سخنان فقط در جهت ایجاد اعجاب و تفاخر برای فالسفه جهان و ادعاهای آنان 

تبار کردن و مدیون جلوه دادن دانشمندان و تمامی علوم بشری به فلسفه از سوی دیگر است از سویی، و همچنین کم اع

که پاسخ هایی غیر فلسفی دارند. به عالوه پاسخگویی به بعضی گفته های عجیب نیز ضروری به نظر می رسد زیرا که 

ی و رسطویآن است که آنها فلسفه اعلت اصلی نامسلمانی دانشمندان در دانشگاه ها و محافل علمی »از دیدگاه ایشان 

 (.3« )صدرایی را نمی دانند

از این رو، پاسخ های نگارنده در واقع به شکلی در دفاع از ساحت علوم گوناگون بشری و االهی و در دفاع از اعتبار  

پاسخ  رسش ها ودانشمندان است. همچنین ایشان ادعاهایی تاریخی را نیز مطرح نموده اند که قابل نقدند. بدیهی است پ

های فکری به ویژه در چنین موضوعاتی، هیچ گاه به انتها نخواهد رسید و از این رو، سخنان دیگری نیز وجود دارد 

 .که به دلیل نبود فرصت و یا محدودیت های دیگر نادیده گرفته می شوند

 :ایشان در سخنان خود گفته اند

عات علوم، مبانی علوم و مبادی بسیاری از علوم را تأمین می فلسفه اگر رئیس علوم است برای این است که موضو»

سفه فل» و «. علم فلسفه سایه افکن همه علوم است»و یا اینکه «. همه علوم در منابع وامدار فلسفه هستند» و « کند

  «.دید که علوم را فلسفه اداره می کنو باید این نکته را به یاد داشته باش» ، « رئیس علوم است
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متأسفانه ایشان روشن نکرده اند که چگونه مثال دانش فلسفه رئیس علم شیمی و علم فیزیک و علم زمین  اگرچه

شناسی شده است و یا به چه جهت علوم ریاضیات، کشاورزی، معماری، علوم زیستی، فن آوری های نوین و بسیاری 

 :لیل مدعای خود آورده اند آن است کهدیگر از نظر ایشان وامدار فلسفه هستند، اما تنها سخنی که به عنوان د

همه علوم در دامن علیت و معلولیت به کار می آیند... و اگر قانون علیت و معلولیت را برداریم، راه اندیشه بسته » 

اگر کسی قانون علیت را نپذیرفت، اجازه شک کردن ندارد و تنها باید ساکت باشد، چرا که قانون علیت »و « است

  «.تفلسفه و فلسفه بیان کننده آن اس از مسائل کلیدی

 .در این خصوص پاسخ های متنوعی می توان ذکر کرد 

خست آنکه، آنچه به عنوان علت و معلول گفته می شود در واقع از قوانین قطعی و مسلم موجود در عالم است و هیچ ن

فاده مندان جهان و فالسفه نیز از آن استربط مستقیم و غیر مستقیمی با فلسفه ندارد بلکه همه انسانها و از جمله دانش

 .کرده اند

این حقیقت که هر پدیده و معلولی حتماً پدیدآورنده و یا علتی می خواهد، نه تنها در علم فیزیک و دیگر علوم فنی و 

ی نآزمایشگاهی مورد استفاده است بلکه در تمامی کائنات و در همه ذرات عالم نیز وجود دارد. بنابراین چنین قانو

اگرچه از مسائل کلیدی فلسفه است و فالسفه جهان درباره علت و معلول بسیار سخن گفته اند اما چیزی نیست که 

پیش از ظهور فالسفه وجود نداشته و فالسفه دنیا آن را ساخته و ابداع کرده باشند. بلکه این قانون و حقیقت از روی 

  .د استفاده قرارگرفته استنظم و ترتیبی که بر هستی حاکم است کشف شده و مور

بنابراین چنین ادعایی که گفته شود، چون از این قانون در دانش فلسفه استفاده می شود پس تعلق به آن دارد و همه 

 .دانشمندان نیز باید خود را وامدار فلسفه و فالسفه بدانند، سخنی غیر منطقی است

است و همه انسانها و حتی کودکان نیز با عقل خود و در  ن از بدیهیات عالم و متعلق به فهم فطری همه بشریتای

عمل از این دانش فطری و خدادادی که در همه ی انسان های ذی شعور وجود دارد، باخبرند. حتی کسانی که نه تنها 

از فلسفه چیزی نمی دانند بلکه حتی معنای علّیت و معلولیت را هم نمی فهند، در همه چیز زندگی خود با آن در 

 !رتباطند. آیا اینها نیز از دیدگاه سخنران محترم، مدیون فلسفه و فالسفه هستند؟ مسلما خیرا
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اما دانشمندان علوم گوناگون نیز هر جا سخنی از علت و معلول به زبان می آورند به همین علت فطری و مورد قبول 

همه فالسفه و خاصه پایه گذاران یونانی  همگان توجه دارند و نه علت مورد نظر فالسفه و تقسیم بندی های آنان.

فلسفه هم سالها قبل از آنکه از علّیت سخن گفته باشند خودشان مانند بقیه مردم جامعه از این قانون طبیعی بهره می 

برده اند. از این رو چگونه ایشان سعی در تملک چیزی کرده اند که بنیاناً متعلق به فلسفه نیست بلکه در عقل 

 گان وجود دارد؟خدادادی هم

مهمتر از همه آنکه، اساساً موضوع علّیت و معلولیت در فلسفه با آنچه در میادین علمی و دانشگاهی و یا در میان  

مردم عادی به عنوان علّت مطرح می شود، بسیار متفاوت است و استفاده ای که مثالً یک دانشمند فیزیک و یا یک 

 .یز با تصوری که فالسفه از مفهوم علت و معلول دارند فرق می کندپزشک از اصطالح علت و معلول می برد ن

در یکی، همه مصادیق عینی و تجربی و ملموس و برای بهره بری در زندگی بشری است، و در دیگری، برخاسته از  

دان جهان نشمنذهن متفکر و دور از واقعیات بیرونی است و سودی هم برای اکثریتی از مردم ندارد. اساساً اکثریتی از دا

ضرورتی نمی بینند که بدانند مفهوم علت و معلول از نظر فالسفه یونان باستان و پیروان آنها چیست و چه معانی مختلفی 

دارند، زیرا آنها در میدان کار خود نیازی به فلسفه ندارند و از این رو هیچ گاه مدیون آن نیز نیستند. بنابراین هیچ 

یست اال اینکه طبیعتاٌ این قانون الهی و عالم گیر موجود در هستی را فطرتاً قبول دارد و انسان ذی شعوری در عالم ن

 .آن را در زندگی خود به کار می برد و وامدار فلسفه و فالسفه هم نیست

چگونه ایشان مدعی شده اند که همه علوم جهان وامدار فلسفه و فالسفه هستند در حالی که  از همه اینها گذشته، 

قدری به تاریخ توجه می کردند متوجه می شدند که ماجرا این گونه نیست. ایشان حتماً می دانند که قدیمی اگر 

ترین سخنان فلسفی و فالسفه از قرن ششم قبل از میالد آن سوتر نمی رود. پیش از ارسطو و افالطون و سقراط که 

می زیسته اند، طالس، اناکسیمندرس، انکسیمنس، همگی در دو قرن چهارم و پنجم پیش از میالد مسیح)علیه السالم( 

هراکلیتوس، فیثاغورس، دموکریتوس و مانند اینان همگی مابین قرن ششم و پنجم پیش از میالد ظاهر شده اند و 

اینان اگرچه به وجود آورنده فلسفه هستند اما درک حقیقت علت و معلول را از دانشمندان پیش از خود وام گرفته و 

سال قبل از آنکه امثال این شخصیت های  6222تا  6222مند شده اند. و این در حالی است که بین  از آن بهره

یونانی وجود خارجی یافته باشند و دانش فلسفه شکل بگیرد، علوم ریاضیات، نجوم، پزشکی، داروسازی، معماری، 

مصر، فینیقیه، بین النهرین، هندوستان  انواع مهندسی ها، کشاورزی، دامداری، خط و زبان و بسیاری دانشهای دیگر در



91 
 

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

 www.daralsadegh.ir                      علیه السالم دارالصادق سایت 

و ایران وجود داشته و دانشمندان آن دوران از قانون طبیعی علّیت کامال مطلع بوده و آن را به خوبی مورد استفاده 

 .قرار می داده اند

رفته و سود م گدر واقع باید گفت که این متفکرین یونانی و دیگران بوده اند که از این قانون و از زحمات پیشینیان وا

برده اند و نه عکس آن. حقیقت آن است که موضوع علت و معلول را نه فالسفه ساخته اند و نه اینکه آنها آن را کشف 

و عرضه کرده اند، بلکه فالسفه نیز مانند دانشمندان دیگر و حتی همچون مردم عادی، از برداشت های مشابه این دانش 

ند و عاشقان فلسفه یونانی حق ندارند چنین حقیقتی را مصادره به مطلوب کنند و در جهت اهداف خود استفاده برده ا

آن را در تملک و ساخته خود تصور نمایند و سپس چنین وانمود سازند که همگان موظف به پذیرش آقایی فالسفه 

  .هستند

لوم است چون فلسفه رئیس عدر آن صورت فیلسوف شیخ الرئیس می شود، »ایشان در دنباله بیانات خود گفته اند که 

و این چه ادعای عجیبی است. دیدیم که ایشان بر مبنای آن مقدمات ناصواب پیشین «. و همه علوم را اسالمی کرد

نتیجه گرفته اند که فلسفه رئیس علوم است و سپس نتیجه دیگری از آن مقدمات ارائه داده اند که فالسفه رئیس 

سال پیش از این، ابوعلی سینا را شیخ الرئیس نامیده اند،  122رخی از افراد در آیا چون ب ! دانشمندان جهان هستند

می توانیم چنین نتیجه بگیریم که او در زمان خود رئیس همه علوم بوده است؟ و حتی اگر این ادعا را هم بپذیریم، 

 جهان هستند؟ آیا می توانیم نتیجه بگیریم که او یا برخی فالسفه زمان ما هم، رئیس همه دانشمندان

روشن است که این گونه اظهارات برای کسب اعتبار بیشتر برای دانش فلسفه و فالسفه و تحقیر علوم و دانشمندان  

دیگر، فاقد یک منطق صحیح و قابل دفاع است. وجود نظریات غیر علمی و نادرست فالسفه ای مانند سقراط، 

زمین، آبها، گستره عالم، آسمانها و ستارگان، آب و آتش و  افالطون، ارسطو و مانند آنان درباره موضوعاتی مثل

هوا، موجودات روی زمین، نژادهای بشری، توالد و تناسل، ارزش زن و حقوق اجتماعی مردم و بسیاری مسائل دیگر 

 (4که ذکر آنها در این مقاله مختصر نمی گنجد، مسلما نمی تواند نشانه آقایی آنان در علوم باشد؟ )

 :یگر، ایشان با وجود آنکه در همین همایش اعالم می کنند کهاز سوی د 

 .«فلسفه یک جهان بینی آزاد و در بدو پیدایش سکوالر است. نه الهی است و نه الحادی»
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 :دقایقی بعد گفته اند که 

به دنبال آن  فلسفه، الهی کردن، دینی کردن و اسالمی کردن همه علوم را برعهده دارد ... ما باید علم را اسالمی و »

 «.دانشمندان را مسلمان کنیم و وقتی آنها مسلمان شدند مردم جامعه هم مسلمان می شوند

این سخنان نیز عجیب است و باید پرسید، چگونه دانشی که به گفته ایشان سکوالر و بدون تعهد دینی است خواهد  

الهی اسالم خود نمی تواند مدافع خود باشد که توانست حامی و مبلّغ اسالم و خداپرستی باشد؟ به عالوه، آیا مکتب 

 .چنین مسئولیتی بر عهده فالسفه گذارده شده است؟ و این ادعایی است که نه اساس صحیحی دارد و نه سابقه روشنی

واقعیت آن است که مردمان هیچ جامعه ای در طول تاریخ اسالم، به وسیله فالسفه و شاگردان آنها به سوی اسالم  

اند و راه های مسلمانی مردم همیشه با مسیر فیلسوفان تفاوت اساسی داشته است. نه مردم عربستان و جذب نشده 

ایران و مصر و آسیای میانه با یاری فالسفه به ایمان الهی رسیده اند و نه بومیان مالزی، اندونزی، شمال افریقا و دیگر 

علی ع تاریخی روشن ساخته اند که فیلسوفانی مانند فارابی، ابومناطق مسلمان نشین دنیا به دنبال فالسفه رفته اند. مناب

سینا، ابن رشد، مالصدرا و دیگران نیز تقریبا هیچ تأثیر ایمانی برجسته ای در اکثریت مردم میهن خود نداشته اند و 

ردم ه به سوی مروش های فلسفی آنها در تبلیغ، نه قابل فهم بوده و نه جاذبه ای داشته است. راه اینان بیش از آنک

جهت داشته باشد، اغلب به سوی دربارها متمایل بوده است و تنها کسانی توفیق خدمت و هدایت عملی مردم را پیدا 

کرده اند که از مسیری دیگر و با استعانت از قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( نیازهای فکری و ایمانی آنان را برطرف 

 .ساخته اند

 :ایشان در این سخنرانی آنجا است که گفته انداما عجیب ترین سخن  

تاریخ مدرن خاورمیانه نشان می دهد که ارسطو و سقراط و )دیگر فالسفه(... همه از شاگردان حضرت ابراهیم )علیه » 

 «.فکر حضرت ابراهیم)علیه السالم( خاورمیانه را گرفت و افالطون و ارسطو تربیت شدند« »السالم( بوده اند

(، 5سال قبل از میالد مسیح )علیه السالم(زندگی می کرده اند ) 2111که حضرت ابراهیم)علیه السالم( حدود می دانیم  

(، یعنی حدود 6در حالی که سقراط و افالطون و ارسطو همگی در قرون پنجم و چهارم قبل از میالد می زیسته اند )

 .سال فاصله تاریخی بین آنها وجود دارد 0611
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ایشان آن است که این فیلسوفان یونانی از اندیشه و آیین ابراهیمی به طریق غیرمستقیم بهره مند شده حال اگر منظور  

اند، باید پرسید که آنان معارف حضرت ابراهیم)علیه السالم( را در کجا و چگونه دریافت کرده اند؟ آیا به وسیله تماس 

از آن پیامبر بزرگ؟ آیا برای این ادعای تاریخی مدرکی نیز با پیروان دین ابراهیمی و یا با خواندن کتاب و نوشته ای 

انه معرفی می کنند و متأسف« تاریخ مدرن خاورمیانه»ارائه می شود؟ مشاهده می کنیم که ایشان، تنها منبع سخن خود را 

أیید سخنی را تنه کتابی با این نام درباره آن دوران و این ادعای بزرگ وجود دارد و نه تحقیقات نوین تاریخی چنین 

 .می کنند

ما می دانیم که اساسا هیچ مدرک تاریخی اعم از دست نوشته ها و پاپیروس ها و یا کتیبه ها و یا گزارشی از کتب  

ادیان ابراهیمی و مانند اینها، نه در خاورمیانه و نه در اروپا یافت نشده است که چنین ارتباطی را گزارش کرده باشد و 

 چیست؟« تاریخ مدرن خاورمیانه»ت منظور ایشان از بنابراین معلوم نیس

به هرحال از مدعای ایشان چنین برمی آید که تصور شده است فالسفه یونانی تحت تأثیر افکار ابراهیمی، موحّد و  

وان رخداپرست شده اند و با این عقیده به یونان بازگشته اند! ولی متأسفانه چنین ارتباط و تغییر اعتقادی را نه تنها پی

ادیان ابراهیمی نقل و یا تأیید نکرده اند بلکه سقراط و افالطون و ارسطو نیز چنین واقعه مهمی را که پیروی آنها از 

مکتب حضرت ابراهیم نبی)علیه السالم(را نشان دهد، در هیچ یک از آثار خود به زبان نیاورده اند و هیچ منبع یونانی 

 .دیگری هم چنین چیزی را ذکر نکرده است

به نظر می رسد که اصل و ریشه این ادعا آن است که برخی پنداشته اند که اندیشه های توحیدی حضرت ابراهیم)علیه  

 !السالم( از راهی نادانسته یونانی ها را یکتاپرست و پیرو آیین الهی کرده است

 :صار بیان نمایداما حقیقت چیز دیگری است و نگارنده این سطور سعی می کند حقیقت موضوع را به اخت 

نخست آنکه، بدون تردید برای روشن شدن واقعیت های تاریخی مربوط به گذشته و مشخصات فکری، ایمانی و   

عملی مردمان هر جامعه ای، باید به آثار باقیمانده از آنان مانند کتابها و کتیبه ها و هر نوع گزارش و اثری که از آن 

 .دوران خاص باقیمانده است رجوع شود

روشن است که درباره وضعیت فکری و عقیدتی یونانیان باستان نیز چنین باید کرد و از هر منبعی که گزارش های  

معتبری به ما ارائه دهد باید بهره گرفت. اما تمامی منابع گوناگون و به ویژه منابع یونانی و تاریخ های اروپایی در 
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ستان، به روشنی نشان می دهند که مردم یونان نه تنها نیاکان خود، معرفی فرهنگ و آیین یونان و شهر آتن در دوران با

ماه و خورشید و دیگر ستارگان و انواع مظاهر و قدرت های طبیعی را می پرستیده اند، بلکه خدایان و االهه های 

  .گوناگونی را نیز با افتخار مورد پرستش قرار می دادند

اگونی مانند خدایان زمینی و زیر زمینی، خدایان آسمانی و خدایان کوه به طور کلی خدایان یونان به گروه های گون

المپ قابل تقسیم بودند اما برخی از قدیمی ترین آنها عبارتند از: زئوس خدای خدایان، آپولو خدای آفتاب، پوزیدون 

، آرِس خدای جنگ و خدای دریاها، هِستیا خدای مادر، دِمی تر الهه زراعت و غالت، هِرمِس خدای حکیم و آفریننده

بعد از مدتی، هِراس همسر زئوس، آتنا خدای حکمت و خرد و معبود آتنی ها، آرتِمیس دختر زئوس، و آفرودیت الهه 

عشق هم به دیگر خدایان یونانی اضافه شدند. همه اینها در معابد گوناگون و به صورت مجسمه های بزرگ و کوچک 

  (7بودند. ) در کنار آتش مقدس مورد پرستش و احترام

در واقع خدایان پرستی و شرک در میان یونانیان از ابتدای شکل گیری جامعه یونانی تا زمان فروپاشی کامل تمدن  

در آن سرزمین وجود داشته و مردمان آن دیار هیچ گاه مردمانی یکتاپرست نبوده اند. فیلسوفان یونانی نیز مانند 

از خود باقی گذاشته اند، به روشنی نشان داده اند که به خدایان گوناگون سایر اقشار جامعه بودند و در آثاری که 

 (8سرزمین خود احترام گذاشته و مظاهر و الهه های طبیعی را عبادت می کرده اند. )

یونانیان نه تنها در دوران سقراط و افالطون و ارسطو در شرک و بت پرستی کامل غرق بودند بلکه آنها و همسایه  

سال بعد از میالد مسیح)علیه السالم( نیز چندان تمایلی به یکتاپرستی از خود  622رومی ها ، حتی تا غربی شان 

( بدیهی است که از هیچ راهی جز از طریق منابع موثق تاریخی نمی توان به فرهنگ و معتقدات 1نشان نمی دادند. )

 شه، هیچ تغییری در واقعیت نمی دهنددوران باستان دست یافت و تصورات شخصی و دلبستگی های بی اصل و ری

 .و ارزش علمی نیز ندارند

حال که روشن شد که فیلسوفان یونانی موحد و خداپرست نبوده اند و سخنران محترم همچنان بر این سخن خود  

« حضرت ابراهیم)علیه السالم( حکمت عملی و نظری و مذهب و خدا و فلسفه را به هم دوخت»پافشاری دارند که 

دیدگاه  هستند، پس باید نتیجه بگیریم که ازو فالسفه یونان تربیت یافتگان نبی الهی حضرت ابراهیم)علیه السالم(

ایشان، حضرت ابراهیم)علیه السالم( استاد فلسفه بوده و به آن یونانی ها فکر فلسفی را آموخته است و نه یکتاپرستی 

و عبادتِ خدا و نماز و روزه را. پس حتی اگر گزارش ایشان را در مورد ارتباط فالسفه یونان با فرهنگ ابراهیمی 
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کنیم، بازهم چون تاریخ روشن می کند که نتیجه تالش های آن فیلسوفان در جامعه خودشان شامل آثاری در قبول 

مورد برخی دانشها و فلسفه و همچنین ماندگاری بر پرستش خدایان بوده است، باید بپذیریم که آنان چیزی جز دانش 

ونان د و یا باید قبول کنیم که اساساً فالسفه یفلسفه و بت پرستی از فرهنگ آن حضرت)علیه السالم( کسب نکرده ان

هیچ گاه چیزی را به عنوان یکتاپرستی و آیین الهی دریافت نکرده اند و همه آموخته ها و افکارشان از فرهنگ شرک 

 .آلود یونانی نشأت گرفته است

  

 :نتیجه و سخن آخر آنکه 

ر پیامبران نداشته اند. ارسطو و دیگر فالسفه یونان نیز ددون تردید فالسفه یونانی هیچ گاه تالشی برای تماس با ب 

هیچ زمانی خدای واحد مورد نظر پیامبران را نپرستیده اند. این فالسفه هرگز برای ترویج دین حضرت ابراهیم و دیگر 

کار آنان فپیامبران)علیهم السالم( کوششی نکرده اند و پیامبران الهی و جانشینان آنان نیز هیچ گاه با فالسفه و ا

 .ارتباط و یا همراهی نداشته اند

 :ددر انتها برخی از منابع مفید علمی برای تحقیق بیشتر خوانندگان و آشنایی با فرهنگ یونان باستان معرفی می گرد 

 The 100: ARankingoftheMostInfluentialPersonsinHistory . MichaelH. Hart. 1978 

(RevisedEdition, 1992) P 105 to 109. 

Life>sultimatequestions: anintroductiontophilosophy. RonaldH. Nash. 

ZondervanPublishingHouse .1999. 

(DictionaryofGreekandRomanBiographyandMythology,WilliamSmith. (1870. 

TheGodsoftheGreeks, KarlKerenyi, Thames & Hudson. 1980. 

  

 ( تاریخ تمدن ، ویل دورانت3و2و0تمدن، یونان باستان، قیصر و مسیح ) جلد ـ مشرق زمین گاهواره  

 .ـ تاریخ فلسفه. ویل دورانت. ترجمه زریاب خویی 

 .0جلد  ـ تاریخ تمدن. هنری لوکاس. 
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 .در اینترنت EDWARDGRANT ارسطو( از) Aristotle ـ مقاله 

 . GreekGods ـ سایتهای اینترنتی درباره خدایان یونان باستان یا 

 .ـ دوره آثار افالطون. ترجمه محمد حسن لطفی 

 ، اخالق نیکوماخوس، سماع طبیعی )فیزیک(. ترجمه محمد حسن لطفیلطبیعةـ دوره آثار ارسطو )ما بعدا 

   

 

 

 

 

 

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

 :پی نوشت ها

 آقای جوادی آملی  -6

و پورتال جامع  www.rasanews.ir:مورد نقد قرار گرفته اند رجوع نمایید بهبرای یافتن همه بیانات ایشان که در این نوشتار   -0

 68/8/6681 اطالع رسانی استان قم در تاریخ

 .این سخنان ماحصل چندین جمله پراکنده ایشان است که در منابع ذکر شده دیده می شود. لطفا رجوع فرمایید -6

و پورتال جامع www.rasanews.ir :نقد قرار گرفته اند رجوع نمایید به برای یافتن همه بیانات ایشان که در این نوشتار مورد  -4

 68/8/6681اطالع رسانی استان قم در تاریخ

 006تاریخ ملل قدیم آسیای غربی، احمد بهمنش، ص   -5

 م(.ق. 611تا  482ق.م.( و سقراط )از  648تا  408ق. م.( و افالطون )از  600تا  684ارسطو )از  -1

 84و 86/ تاریخ ادیان، علی اصغر حکمت، ص 068تا 618یونان باستان، ویل دورانت، ص  -تاریخ تمدنرجوع شود به:   -8

محرک اولی بود )مابعدا لطبیعه ارسطو.  55( / ارسطو معتقد به 041عقیده سقراط درباره وظائف خدایان )افالطون، فایدروس شماره  -8

( و پرستش و دعا کردن این فیلسوف به  811ی دانست )قوانین. شماره ( / افالطون خورشید را خدا و دارای روح م6284شماره آ،

 ( و مانند اینها816درگاه خدایان )قوانین شماره 

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد اعتقادات یونانی و رومی رجوع کنید به کتابهای: مشرق زمین گاهواره تمدن، یونان باستان  -1

 .ویل دورانت ( تاریخ تمدن،6و0و6قیصر و مسیح ) جلد 
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 :چکیده  

 سؤالی اند؟ نداده ارائه ارسطویی منطق اساس بر را سخنانشان السالم( بیت)علیه اهل و قرآن چرا  

 یشمنداناند و بزرگان فرماید: می و پرداخته آن تحلیل و تجزیه به شیعه بزرگ متفکّر این که است

 رد آنها که حالی در اند کرده سکوت محترمانه صورت به فوق سؤال پاسخ در ارسطویی ی فلسفه

 .برخوردارند قاطعیت خصلت از علمی مسائل

 بعضی کنند می مطرح فهــم کم افرادی را فوق سؤال که کنند می وانمود طوری آنها، خام افراد

 این رد و کنند تفسیر ارسطوئی ی فلسفه و منطق اساس بر را قرآن که صددند در آنها محترمین از

 قرآنشان و است اشیاء ی همه خداوند بگویند: که المتألهین صدر مانند جز ندارند راهی صورت

 .نیست خدشه قابل ارسطوئی منطق اساس بر صدرائی برهان زیرا کرده اعالم را اصلی چنین

  .است داده پاسخ فوق سؤال به علمی و خالصه طور به بند 1 در پایان در فیلسوف فقیه این

  

  

 ارسطویی منطق و السالم( )علیه بیت اهل

 «رضوی مرتضی شیخ حاج اهلل آیت»

  

    

 مدعی دو هر که حالی در اند؟ نداده ارائه ارسطویی منطق اساس بر را سخنانشان ( السالم بیت)علیهم اهل و قرآن چرا

 .هستند فرشته هر و انسان هر علم از تر گسترده گسترده، علم

  

 رخوردارندب شخصیتی ارج و فرهنگی واالی پایگاه از انصافاً که ارسطویی فلسفه شخصیت با اندیشمندان و بزرگان 

 منطقی قاطعیت اقتضای بهـ  علمی مسائل در که حالی در و کنند می «سکوت» محترمانه صورت به باال سؤال پاسخ در

 .کنند می برخورد مسامحه با کامالً موضوع این با برخوردارند قاطعیت خصلت از ـ شان

   

 مهه وگرنه کنند می مطرح فهم کم افردی را فوق سؤال که کنند می وانمود طوری نیز آنان ی پخته نیمه یا خام فرادا

 .است استوار ارسطویی منطق اساس بر (السالم علیه)بیت اهل سخنان و قرآن

 هستند (السالم علیهم)بیت اهل و قرآن فرهنگ صدیق خدمتکاران از که محترمین این از برخی که این تر شگفت و 

 انندم جز ندارند راهی صورت این در و کنند تفسیر ارسطویی فلسفه و منطق اساس بر نیز را قرآن که صددند در

 ساسا بر صدرایی برهان زیرا کرده؛ اعالم را اصلی چنین قرآنشان و است. اشیاء همه خداوند بگویند: صدرالمتألهین

 .نیست خدشه قابل ارسطویی منطق
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 :اسالم در ارسطویی فلسفه و نطقم جایگاه 

 

 وییارسط منطق خدا هم است. «تحکّم» محض نیز آن از دفاع و است فریبی نوعی فوق مسامحه که است این حقیقت 

 تندخواس نمی بیت اهل و قرآن که این دلیل به لیکن ؛(السالم لیهم)ع بیت اهل هم و دانست می را آن و شناخت می را

 سقوط الهیاتشان نه دلیل همین به و (0نکردند) مبتنی ارسطویی منطق بر را هایشان پیام کنند، بحث ذهنیات در فقط

 می نزدیکتر (السالم علیهم)بیت اهل و قرآن شناسی کیهان به قدمی روز هر کیهانی علوم شان. طبیعیات نه و کند می

 یخداشناس و وجودشناسی به روز به وزر «االعم بالمعنی الهیات» شناسی وجود های فلسفه و علوم چنین هم و شود

 هلا و قرآن خداشناسی از روز به روز ارسطوییان خداشناسی که است این جالب و گردد می نزدیک بیت اهل و قرآن

 .گیرد می فاصله (السالم علیهم)بیت

   

 اوریی و ها مکک اگر کند. می روشن ما برای را مهمی حقایق ارسطویی فلسفه و مسیحیت میان تعاطی به نگاه یک 

 لطمه و ها آفت سپس بگیریم نظر در را وسطی قرون در کلیسا اقتدار در آن سهم و مسیحیت برای فلسفه این های

 و بدیهی قدر همین امّا (2) بود؛ خواهیم گسترده تحقیقی بحث یک نیازمند بسنجیم را مسیحیت بر فلسفه این های

 صرفاً دین یک را آن که زد مسیحیت بر ای لطمه چنان وییارسط فلسفه طبیعیات سهمگین سقوط که است روشن

 قولهم یک بل «علمی غیر» تنها نه دین بنام چیزی که حدی به کرد معرفی اندیشه، و فکر از اجنبی کامالً و عاطفی

 .گشت تلقی «علمی ضد»

   

 جلوگیری برای بود ادهنه بنا ارسطویی فلسفه طبیعیات سکوی بر را خویش شناسی زیست و شناسی جهان که مسیحیت

 بار خشونت اقدامات این از ای بهره تنها نه اما انداخت؛ راه به را «انگیزاسیون» های دادگاه سکو، این شدن آوار از

 افکندگیسر بزرگترین و باخت راه این در بود آن ای هسته سرمایه تنها که را خود انسانی و عاطفی جنبه بل نگرفت

 (3) ساخت. خود آن از را تاریخ

  

 یحیتمس انگیزاسیون، بولدزر ایست آخرین در و ارسطویی طبیعیات گسترده و آراسته امّا موهوم کاخ سقوط با 

 انشد عرصه از گشته، آلزایمر دچار که پیرمردی مانند را خود شده قانع «بودن علمی غیر» سمت و مقام بر شد ناچار

 یساکل سرپرستان و مدیران کردند. کوچ کلیسا محیط از ها هدانشکد و ها مدرسه کند. اعالم نشسته باز اندیشه و

 .دانستند خود وظیفه در را ها آن اقماری تفسیرهای و جدید عهد عتیق، عهد کتاب یادگیری تنها
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 ماقتح مسیحیت، بر اروپاییان وفاداری رسوایی، و فضاحت این از پس که دارند عقیده اروپایی دانشمندان از برخی

 .دانند می غربی روح بخشایندگی و گذشت منشی، بزرگ نشان را وفاداری این دیگر برخی و است

  

 کند، وارد ماسال به بود زده مسیحیت به که را لطمه آن نتواست ارسطویی، فلسفه طبیعیات سقوط کن بنیان زلزله

 برخی حتی و پرداختند می آن تدریس و تعلیم به و داشتند باور ارسطویی طبیعیات همان به نیز مسلمان فالسفه گرچه

 (4) اند. مانده وفادار آن به هم هنوز آنان از

   

 بود شتهگ ارایه طبیعیات محور در که بوده السالم( بیت)علیهم اهل و قرآن های تبیین اسالم ثبات عامل حقیقت در

 خود امّا گفتند؛ می سخن فلک( )نُه آسمان نُه از همیشه مسلمان ارسطوییان بود( آن فاقد (5) پولسی مسیحیت )و

 .داشتند برنمی دست بود شان قرآن نصّ که «آسمان هفت» از مسلمانان

 علوم این با را خود نیز اسالم یافت، سازگار اسالم ی شده اعالم اصول با را خود جدید، علوم قالب در طبیعیات 

 .ارسطویی طبیعیات با تا دید تر متناسب و تر مأنوس

 محکومیت این از ای بهره اسالم جمله آن از دینی هر که گشت موجب «دین» عنوان به مسیحیت محکومیت گرچه

 .باشد داشته

  

 این از مسلمان امّت اسالم لیکن بود؛ مبتنی ارسطویی فلسفه بر مسلمان ی فالسفه اسالم چه گر دیگر: عبارت به

 .هست و بود مستقل و کنار به وابستگی

 همان با توانست اسالم اساس این بر اند. بوده اقلیّت حد ترین پایین در مسلمان دانشمندان میان در ارسطوییان همیشه 

 .رود پیش دانش ی عرصه در افزون روز طور به و بماند باقی خود «علمیت» وشعار ادّعا

 مسیحیت» اندهم باقی آنچه و بود «ارسطویی ی شده تبیین مسیحیت» کرد سقوط چه آن گفت: باید مسیحیت ی درباره 

 .آنان منشی بزرگ دلیل نه و است اروپاییان حماقت دلیل نه این و است «امعو

  

 کنند ستولیم بیت اهل و قرآن طبیعیات بر را ارسطویی طبیعیات شدند می موفق مسلمان، ارسطویی ی فالسفه اگر 

 عیس انصافاً و ردهگست کوشش هدف این برای ها قرن که طور همان ـ بیندازند جای اسالم طبیعیات عنوان به را آن و

 و عقل دایره از و آمده در «عوام دین» یک صورت به گشته دچار مسیحیت سرنوشت به نیز اسالم ـ کردند جانانه

  .شتگ می اخراج اندیشه
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 هـ 412-685) طوسی شیخ (1) بپذیرد، را آن چرخش و زمین کرویت تواند نمی .ق( هـ 121-546) رازی فخر اگر

 کرده محاسبه را زمین کره وزن و حجم محیط، حتی الخلود جنّات صاحب و (8) کرده دفاع آن از تبیان تفسیر در .ق(

    (8) است.

 نیم؛ک می مشاهده متعبد، افراد برخی در حتی و اسالمی فرهنگ در را ارسطویی طبیعیات تأثیر باز ها این همه با

 اند( شده تأیید (السالم علیهم) بیت اهل و نقرآ نص با که )اصولی طبیعی علوم روشن اصول قبال در هایی مقاومت

 .شود می گاهی هم هنوز و گشته می

  

    

 نقد رد را «انسان و جهان تبیین» کتاب و نیستم روز طبیعی علوم چرای و بیچون پذیرش درصدد بیان این در من

 :شود داده توضیح مطلب دو باید ولی ام؛ نوشته روز انسانی علوم و تجربی علوم اساسی و اصولی

 

 عیاتطبی رسوخ و نفوذ از که اند کرده تبیین را طبیعیات صحیح اصول حدی به (السالم علیهم)بیت اهل و قرآن  -0

 .است گشته مانع ارسطویی،

 طبیعیات دادن جا برای ها قرن طول در ما ارسطویی فالسفه اهتمام و سعی که کرد وقتی خوش احساس باید  -2

 :بپرسیم خودمان که است رسیده آن وقت اینک و است نرسیده نتیجه به اسالم متن در ارسطویی

  

   

 است؟ فلسفه فاقد اسالم آیا

 اقدف مسیحیت مانند )خداشناسی(، االخص بالمعنی الهیات و شناسی( )وجود االعم بالمعنی الهیات محور در اسالم آیا 

 یا مبرهن تصوف اشراقی فلسفه ـ صدرایی متعالیه حکمت یا ارسطویی فلسفه بر را اسالم الهیات که است؟ فلسفه

 کنیم؟ استوار ـ ارسطویی براهین

  

 برای یزن دیوانه هر بل عامّی آدم هر زیرا نیست؛ و نبود فلسفه فاقد نیز پولس مسیحیت حتی مسیحیت که حالی در 

 برگشته پولس بینی جهان و بینش همان یعنی خویش اصل فلسفه به حقیقت در امروز مسیحیت دارد. ای فلسفه خود

 اولی رمسی در و رفت نمی ارسطویی فلسفه سراغ به اول از مسیحیت کاش ای بگوید: است سزاوار مسیحی هر بر و

 .گشت می جاری برگشته، آن به امروزه و داشت پولیس عصر در که خود
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 باشد، دامتبارن و مضّر چنین پولسی تمسیحی برای دارد متغایر ماهیت که سکویی در گرفتن قرار و گیری وام که وقتی

 ستم و ناشایست قدر چه است، دقیق و استوار ای فلسفه دارای خود که اصیل دین یک بر ای فلسفه چنین تحمیل

 شود؟ می ورزانه

  

   

 م:بگوی باید فوق پرسش پاسخ در

  

 منطق گاه پیش به دریوزگی صورت این در «است فلسفه و منطق دارای خود اسالم»

 سالما» بگوییم اگر و بود خواهد محض خطای ارسطویی، فلسفه به آن براساس و ارسطویی

 ینچن این در خیری صورت این در «است مشخص ی فلسفه یک فاقد یا است فلسفه فاقد

 چرا ودش تامین ای فلسفه گیری، وام طریق از آیینی چنین برای بناست اگر و نیست دینی

 و ذهن قلمرو از خارج در که گرا ذهن ی فلسفه این شود می انتخاب ارسطویی فلسفه

 دارد؟ دیگر گوناگون های فلسفه بر مزیتی چه (9) ندارد، توضیح توان ذهنیات

  

 هفلسف پروراندن برای تاریخ طول در مسلمانان که هایی سعی استعدادها، ها، نبوغ قدر چه 

 مصرف مسأله، چند و صد هفت به مسأله چند و دویست از آن دادن گسترش و ارسطویی

 اهل و قرآن خودی فلسفه تدوین برای ها کوشش و ها نبوغ این صدم یک اگر است!؟! شده

 افتهی سازمان و شده تبیین فلسفه یک دارای امروز ما گشت می مصرف السالم( بیت)علیهم

 .بودیم فروع، و اصول ترتیب با

  

  

  

  

 است؟ الزم ارسطویی فلسفه الهیات در نگری باز آیا 

  

 هیچ و رفت باد بر که داشتیم ایمان ارسطویی طبیعیات به سخت فیلسوف عنوان به روزگاری بپرسیم: خود از باید 

 کار ینا چرا ـ؟ بکنیم فلسفه این الهیات در نظر تجدید یک نیست سزاوار آیا کردیم نمی آن در نظری تجدید وقت

 (!؟01) کنیم مین را آخرت و دنیا ضروری و حیاتی واجب، مهم، بزرگ،
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 راه نای در را عمرشان ارجمندی، عزیزان ایم؛ کشیده فلسفه این الهیات پروراندن برای زیادی زحمت است درست بلی

 آیند. یم بشمار ما ای اندیشه و علمی تاریخ صحنه در بلندی قلّه کدام هر وجود که گرامی بس بزرگانی کردند. مصرف

 آنان مانند که مبپردازی صحیحی بالیدن به توانیم می وقتی لیکن داشت؛ نخواهیم ای دگیبالن چندان نبالیم اینان به اگر

 نقادی در لب ها آن کار ی توسعه در فقط نه و نکنیم بسنده آنان کار به و بوده حقیقت دریافت دنبال به و تحقیق اهل

 .بکوشیم نیز آنان مبنای اصل

     

 لمیع محافل و مراکز از ارسطویی فلسفه حذف من پیشنهاد و مقصود مبگوی خواهم می که پیداست باال عبارت از

 می شنهادپی برعکس بل کنم نمی پیشنهاد نیز را آن امروزی کیف و کم به کردن بسنده و آن در رکورد حتّی و نیست

 باز باشد نذه یورزیدگ فلسفه این سود تنها اگر بکوشیم. پیش از بیش فلسفه این گسترش و پروراندن توسعه، در کنم

 رینت دقیق کاملترین، ارسطویی منطق که ام نگفته مکرر جزوه این آغاز از مگر است. این از بیش های اهتمام سزاوار

 معرفت دارد؟ کمی ارزش «ذهن جهان معرفت» مگر است. شناسی مفهوم و شناسی ذهن برای منطق ترین صحیح و

 (00) باشد. می دارا «عین جهان معرفت» که دارد ارزش مقدار همان به ذهن جهان

  

   

 :که است این من پیشنهاد

 زا هرگز و وقت هیچ ما کنیم. نظر تجدید واقعیّات، و عین عالم به مفاهیم و ذهن عالم از فلسفه این دادن تسرّی در 

 فلسفه اگر هک دارم ادعا لیکن بدهیم؛ آن به را آن شایسته ارج باید پس گشت نخواهیم نیاز بی ارسطویی فلسفه و منطق

 ذهن و نعی بر که شمولی با فلسفه این که دید خواهیم کنیم، تدوین یافته سازمان صورت رابه (السالم علیهم)بیت اهل

 آن ی تهرف پیش و شده اسالمی قالب در حتی ارسطویی فلسفه و منطق به نیازی هیچ خود بودن فلسفه اصل در دارد

 صالحا عدم و اصالح تا بشناسیم را ارسطویی فلسفه که شود می روشن میهنگا این و کند می اصالح را آن بل ندارد؛

 .دریابیم را (السالم علیهم)بیت اهل فلسفه توسط آن

 

 :ارسطویی منطق شناخت ضرورت 

  

 :دارد ما برای بزرگ آورد ره سه امروزه ارسطویی فلسفه 

 یم،بشناس ...( و دکارتیسم کانتیانیسم، هگلیسم، مانند ) را ای فلسفه هر خواهیم می طورکه همان شناخت:  -0

 . بشناسیم باید نیز را شده اسالمی و اسکوالستیک، یونانی، ارسطویی فلسفه
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 ملهج از فلسفه هر شناختن برای دارد که شناسی( ذهن و پروری )ذهن ویژگی با ارسطویی فلسفه و منطق  -2

  .کند می مسلح را ما ،(السالم علیهم)بیت اهل فلسفه

  

 است واقعیّت و حقیقت یک این و نیست راهی ارسطویی منطق از غیر ذهن جهان و ذهن شناخت برای اساساً -3

 نیازمند و برداشت در نیز را منطق همین شد می تبیین (السالم علیهم)بیت اهل فلسفه اگر هستم مدعی من و

 «فونکوسیونالیسم» مقام در تنها ذهن جهان شناختن برای ارسطویی منطق به ما نیاز مورد این در نبود. وام

 نطقم کنیم، بررسی دیگری از جدای را کدام هر و بازشناخته عین عالم از را ذهن عالم بخواهیم اگر یعنی است

 .بود خواهد ما ابزار تنها مذکور

  

 ،ندادن تن همین دلیل به ارسطویی فلسفه خود حتی دهد نمی در تن فونکوسیونالیسم به ای فلسفه هیچ که است بدیهی 

 .شد می نباید که شد دچار سرنوشتی به و کشید بحث زیر جا یک را ذهن عالم و عین عالم

 ،منطقش بنابراین کند نمی ذهن پیرو را عین نیز و کند نمی جراحی و جدا ذهن از را عین (السالم علیهم)بیت اهل فلسفه

   .نیست ارسطویی منطق

 قرار لمع یک منطق مقام در را آن و کشیده پایین فلسفه یک منطق کرسی از را ارسطویی منطق باید فوق دالیل به

 قرار لمع یک مقام در را آن آورده پایین فلسفه کرسی از را ارسطویی ی فلسفه و شناسی. ذهن علم منطق یعنی: دهیم

  (02) شناسی. مفهوم و شناسی ذهن علم یعنی: دهیم

   

  

 است؟ زمال ارسطویی فلسفه های پایه روی بر كالم ساختن آیا

 ـ؟! تندهس «کالم» فاقد (السالم علیهم)بیت اهل آیا شود. می تکرار دیگر نحوی به پیشین های پرسش از جا این در  

 !دانستند؟ نمی را دین آن کالم دین، یک ی ائمه

 و قلدر های طغرل و جاهل های خلیفه یوغ و اسارت سلطه، تحت قرن، 00 طول در که هستیم و بودیم مدعی اگر 

 رورانیمبپ رفته بس ماهیت و دقیق سازمان با را فقهمان توانستیم قدر همین و داشتیم قرار متحجر های غزنوی محمود

 اهل ... و المک فلسفه، تفسیر، تاریخ، به تا نتوانستیم آن از بیش و بوده بزرگی کار گردد، جهانیان حقوق سرآمد که

 راه اهترینکوت آن، کردن اسالمی و ارسطویی کالم و فلسفه به ختنپردا وضعیت این در بپردازیم السالم( بیت)علیهم

 نعی و درست همه ایم، کرده اهتمام و سعی ملتی هر از بیش راه این در وجداناً انصافاً و بود ما برای مقدور( )حداکثر

 .است واقعیت
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 تهگذش های سده مانند حداقل داریم، اراختی در مجهز نسبتاً مراکزی دارد، وجود امکاناتی هست، ای زمینه که امروز امّا 

 غارت گذشته( های سده )مانند را اموالمان و مال کنند، نمی عاممان قتل کشور یک در کم دست و زنند نمی سرمان بر

 رتفسی یک حتی کالم و فلسفه از گذشته هنوزچرا؟ حال گذرانیم، می را زمان ترین آسوده ما ظاهراً و نمایند نمی

 تفسیرهای را مانفکر امّا باشیم بیت اهل پیرو باید کی تا نداریم؟ (السالم علیهم)بیت اهل تبیینات و ثاحادی بر مبتنی

 کند؟ تغذیه التقاطی کم دست و بیتی اهل غیر

  

 السالم( )علیهمبیت اهل تبیینات اساس بر منحصراً تفسیر یک توان نمی و است همین تفسیر کنند: می فکر ها بعضی 

 .کنند می فکر چنین فلسفه مورد در فلسفه کاران اندر دست که طور همان کرد. تدوین

  

    

  :شود مطرح جدّی صورت به باید مطلب سه

 ما نتظارا در بغرنج و تاریک ای آینده نکنیم، تدوین بیت اهل احادیث اساس بر منحصراً را قرآن تفسیر اگر  -0

 همه کن بنیان سیل مانند خودش «علمی غیر» حقیقت در و «حدس» ماهیت با غربی انسانی علوم و است

 .برد خواهد را چیز

  

  

 بودن تنادرس اصل بر )عالوه شود بسنده شده اسالمی ارسطویی فلسفه همان به و نشود بیت اهل فلسفه اگر  -2

 . بود نخواهد ممکن (السالم علیهم)بیت اهل تبیینات منحصراً براساس قرآن تفسیر امکان هرگز موضوع( این

  

 روان شناسی، انسان ـ (السالم علیهم)بیت اهل انسانی علوم به ما رسی دست نگردد عملی فوق برنامه دو اگر  -3

 نممک غیر و بود خواهد ممکن غیر ـ اجتماعی نظام و مدیریت شناسی، جامعه اجتماعی، شناسی روان شناسی،

 :ببریم پناه چیز دو به که این مگر هست

 بینید می که کرده حفظ حدّ این در اما است؛ درست این کرد. خواهد و کرده حفظ را دین این همیشه خداوند  (0

 .خودتان چهاردیواره از بیرون به کنید نگاه جهان کلّ به لطفاً

  

 الشریف فرجه اهلل عجل زمان امام زمان آن تا و است الزم بسیاری های سال کنیم عملی را ها برنامه این ما تا  (2

 علیه) امام ی عهده به آن کردن حواله و وظایف ترک یعنی هم این شود. می تمام مسائل و کند می ظهور

 (.السالم
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 است مسلم ارسال دچار ارسطویی منطق 

  

 خمس کلیات مبحث در است. شده مسلم ارسال دچار خود اساسی لیکن اولی های قدم همان در ارسطویی منطق 

 که طور همان دارد. می ارسال مسلم یک عنوان به و کند می عبور آن از آسانی به و نامیده «ناطق حیوان» را انسان

 .نامد می «ناهق حیوان» را االغ و «مفترس حیوان» را شیر «صاهل حیوان» را اسب

   

 دارای دو هر اسب و انسان وگرنه، دارد کیفی صرفاً فرق یک آن امثال و «صاهل» فصل با ناطق «فصل» فوق بیان در

 .صاهله آن نفس و ناطقه این نفس که تفاوت این با هستند «حیوانی نفس» یک

   

 آید نمی پیش اشکالی هیچ بدانیم، مسلم را آن و پذیریم( می )که بپذیریم اسب مورد در را «صاهل حیوان» تعریف اگر

 لمع نه منطق زیرا است؛ کافی اندازه همین منطق در و شود می شناخته ها ماهیّت سایر از فصل این با اسب ماهیت و

 (03) فلسفه. نه و است

 و کنیم رحمط یا و بیاموزیم منطق متن در را شناسی زیست شناسی، اسب شناسی، حیوان شناسی، موجود نیست بنا و 

 یما داشته مقدم ابزار بر را موضوع بل ایم کرده خلط «موضوع» و «ابزار» میان واقع در دهیم انجام را عملی چنین اگر

 .شود می جهل به اشتغال و نادرست که

 ها ماهیت سایر از را انسان ماهیت اسب( مورد در «صاحل» فصل )مانند گرچه «ناطق حیوان» با انسان تعریف امّا 

 لمیع داوری یک فلسفی، حکم یک دیگر جانب از لیکن دهد؛ می «تمایز» جنبه آن به و شناساند می را آن کرده جدا

 بودن( وانحی در )اشتراک کند می اثبات را اشتراک یک تمایز، توضیح عین در که کند می صادر شناختی، ی قضیه و

 و ابزار خلط هم شود می وارد علمی و فلسفی قضایای و قلمرو به شده خارج ابزار و قلمرو از منطق نتیجه در و

 . دهد می رخ ابزار بر موضوع تقدم هم و شود می موضوع

  

 :توضیح 

 اب نفس یک دارای و مسلّم، است حیوان یک اسب است. علم دو «شناسی انسان» اما است؛ علم یک «شناسی اسب»

 عیت)وض حیوان این روی آید می شناسی اسب دانش مسلّم، دو این از پس است. مسلّم نیز این است صاهل ی مشخصه

 می علمی نتایح به و پردازد می بررسی و بحث به آن( کاربردی و کاربری تربیتی، روحی، پزشکی، خوراکی، جسمی،

 .ها حیوان سایر مورد در طور همین شود. می نامیده شناسی اسب علم که رسد
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 به انانس باال، شناسی اسب با مساوی شناسی انسان همان یکی پردازند: می کار به علم دو شناسی انسان مورد در امّا 

 و است چنین اندیشمندان خیبر نظر در که طوری به شود می تلقی حیوان یک مثابه به درست علم این موضوع عنوان

 روح تردگیگس و انسان درک و فهم گستردگی است حیوان و انسان میان که فرقی تنها نیست چیزی این از بیش انسان

 .کند می شناسی اسب از تر گسترده را شناسی انسان علم نتیجه در که اوست روان و

  

 طوییارس منطق مسلّم ارسال داد، نمی مخالف نظر مسأله این در اندیشمندی و دانشمند هیچ و بود چنین همگان نظر اگر 

 رد هم و شناسی زیست و طبیعی علوم در هم ها، مکتب متعدد های داوری و نظرها اختالف لیکن گشت، می صحیح

 ات کند می معرفی قطعی، داوری رس دست از دور و علمی های موضوع ترین پیچیده از یکی را مسأله انسانی، علوم

 .آن بودن مسلّم به رسد چه

  

 انسان اماستخد به نیز فیزیک دانش حتّی اند نامیده «انسانی علوم عصر» در را آن حقّ به که کنونی عصر در ویژه به  

 ی همه و است «انسان شناختن» امروز بشری دانش مشکل بزرگ که شود می اعالم سان بدین و آمده در شناسی

 داوری به آنگاه و بشناسند را پا دو موجود این تا اند گرفته جهت و سمت ینا به روی علوم و ها فلسفه ها، منطق

 .آید می حساب به دیگری موجود اساساً یا است «ناطق حیوان» انسان که بنشینند

 شکل رد سپس و داروینیسم قالب در ابتدا ـ شناسی زیست به توجهی شایان کمک «است ناطق حیوان انسان» شعار 

 مسلّم اصل یک عنوان به متمادی های قرن که ای مجسمه آفرینش و ای الساعه خلق خلقت رد.ک ـ ترانسفورمیسم

 .بخشید رهایی محبس این از را اندیشه و نمود ابطال را بود مسلط ها اندیشه بر توراتی

 اصلی پایه اگرچه مذکور شعار بخشید. رهایی محبس این از را اندیشه و نمود ابطال را بود مسلط چه اگر مذکور شعار 

 .هست و بوده آن اصلی چاشنی امّا آید؛ نمی شمار به بخش رهایی حرکت این

 زمینه در هم اند وامانده کامالً ترانسفورمیسم تارهای میان در توراتی فیکیسیم از رهایی از پس ها ترانسفورمیست امّا

 .فلسفی زمینه در هم و علمی

  

 :است شده ثابت چیز یک تنها 

 نیافته پیدایش آن، در روح دمش با و گل از شده ساخته ی مجسمه یک شکل به و «السّاعه خلق» طور به انسان 

 ینا از بیش و است. یافته پیدایش طبیعی روند در و تدریجی روالی با کائنات این موجودات همه مانند بل است

 .است نیامده دست به ترانسفورمیسم باغ از محصولی
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 اتحی مورد در اند رسیده فلسفه یک به انسان جسمی حیات مورد در ترانسفورمیسم ساسا بر متعددی افراد اگر 

 امروزه نیز نآ که است نداده ارائه را ترانسفورمیسم اساس بر فلسفه یک طرح کس هیچ اسپنسر، از غیر انسان اجتماعی

 .نیست متفکری هیچ قبول مورد

  

 از اطّالعی هک شناس زیست یک نظر گرچه نماید ثابت را یوانح و انسان نسلی ارتباط نتوانسته حتی ترانسفورمیسم

 ادّله اساسی های نقض در نیز فردی چنین ولی شود؛ می تلقی مسلّم نسلی، ارتباط این باشد نداشته انسانی علوم سایر

 .کند می رفتار مسامحه با ارتباط این برای شناسی زیست

 .شود می مطرح «اسیشن انسان» دوم دانش که است فوق مسائل خاطر به 

 کند ادایج را فرهنگ بسازد، جامعه و تاریخ توانسته که چیست انسان نیست. مطرح حیوانی هیچ مورد در که دانشی

 است؟ عقل دارای ناطقه نفس و ندارد عقل صاهله نفس چرا چیست؟ عقل باشد. داشته خرد

  

 دو این انمی یا ـ؟ تکامل در تفاوتی با است اسب همان هم انسان نفس آیا تفاوتی، با است اسب نفس همان شیر نفس

 گیرندب قرار )حیوان( معانی لفظ با )جنس( یک چتر زیر در دو هر است این از مانع که دارد وجود ای ذاتی تفاوت نفس

 پس هک حیوان از نوع هر )وحتی دیگر حیوان هر یا اسب اگر بلکه نیست، تکامل در کیفیت و کمیت تنها موضوع ؟ ـ

 .  یدرس نخواهد دارد انسان آنچه به بپیماید را تکامل راه نیز سال میلیاردها شود( منشعب حیوان از ای شاخه از ینا از

  

 مانند پیمایدب را تکامل راه حیوانیش ماهیّت با حیوانی اگر بگوید: و بکند را داوری چنین تواند می ترانسفورمیسم آیا

  باشدـ؟ تواند می آن از تر کامل یا انسان

  

 ارسطویی هفلسف بررسی فصل به را رابطه این در (السالم علیهم)بیت اهل نظریه و چیست( )انسان موضوع صورت هر به

 علیهم)بیت اهل بینش و ترانسفورمیسم فیکسیسم،ـ  بینش سه میان فرق «انسان و جهان تبیین» کتاب در و گذارم می وا

 نای با بشر دانش امروز که: است بزرگ موضوع این به توجه است الزم جا این در آنچه ام، داده توضیح را ـ (السالم

 علوم ندرکارانا دست و علمی مراکز مشکل بزرگ این و بگوید انسان برای تعریفی نتوانسته بالندگی و گستردگی همه

 .است وانحی انسان گوید: می مسلّم ارسال طــور به پــیش قرن 23 در ارسطـویی منطق که حالی در است،

  

 نادیده را فتعری این دهنده( )اشتراک جنبه که کردند می سعی همیشه شده، اسالمی ارسطویی فلسفه متولیان و فلسفه 

 به ختس آدم پیدایش مسأله در که اینان کنند توجه آن دهنده تمایز جنبه به تنها و نیاورند خودشان رخ به و گرفته
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 انخودش فیکسیسمی باور همان به توجه عطف با را ناطق( حیوان )االنسان ریفتع (00) بودند. معتقد توراتی فیکسیسم

 .پذیرند می گونه بدین آنان از ای عده هم هنوز و پذیرفتند می مسامحه با

  

 به تمسّک اب داشتند که سیسمفیک بینش همان اساس بر شهود و کشف پیمایان راه نیز و گرایان اشراق آنان مقابل در

 نمی بهایی را فوق تعریف یا شعار دانسته خدایی و الهی روح دارای را انسان (65) رُّوحِى(( مِن فِیهِ فَخْتُنَ وَ)) ی آیه

 های فعالیت در (06) کرد. می اعتراض بصراحت ارسطوئیان فوق تعریف به بود فیکسیست یک که اشراق شیخ دادند.

 نهاد رفرات را قدم موضوع این در وی بود مسأله مینه رسید وحدت به که مسائلی از یکی صدرالمتألهین دهنده آشتی

 را ... و ناهق صاهل، ناطق، حیوان: نبات، جماد، از اعم اشیاء ی همه بلکه دانست خدا روح را انسان روح تنها نه و

 .دانست خدا ذات و خدا عین

  

 است جهازهایی و اندام همان اراید جسمی نظر از انسان است درست (السالم علیهم)بیت اهل تبیین مطابق نماند ناگفته

 روح سه دارای انسان و روح دو دارای حیوان است، روح یک دارای گیاه نیست. حیوان انسان لیکن دارد؛ حیوان که

 با که ستا سوم ای گونه بل مطلق، ترانسفورمیسم اساس بر نه و است فیکسیسم اساس بر نه انسان پیدایش و (07)

 .دارد اساسی های تفاوت مذکور باور دو

  

  

 :است مجمل تفصیل ارسطویی برهان كاشفیت

   

 مثالً (08) است معلوم قیاس کبرای در آن نتیجه زیرا آموزد؛ نمی ما به ای تازه چیز ارسطویی برهان گوید: می دکارت

 . است حادث عالم پس است حادث متغیر هر و است متغیر عالم زیر: برهان در

  

 هتاز چیز پس است معلوم و محرز آمده، کبرا در که حادث لفظ در هم و آمده صغرا در که )متغیر( لفظ در عالم حدوث

 ما که راچ رسد؛ نمی عالَم به نوبت دیگر است حادث متغیری هر شود می گفته کبرا در وقتی ندارد. وجود )نتیجه( در

 .داشت نخواهیم کلی کبرای رگزه باشیم نتیجه منتظر اگر و ایم کرده اثبات را آن حدوث کبرا همان در

  

 دمهمق دو اجمال که است )تفصیلی( شود می حاصل برهان از که ای تازگی گویند می دکارت پاسخ در ارسطوییان

 .نماید می تر مسلّم و تر واضح را آن و رساند می تفصیلی مرحله به را کبرا( و )صغرا
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 دید،ج آگاهی بهره و علم رایک مجمل( )تفصیل او بلکه نیست مجمل( )تفصیل این انکار دکارت سخن است بدیهی

 تبدیل ند.ک تبدیل تفصیلی معلوم به را اجمالی معلوم که نیست آن علم ببرد بین از را جهلی که است آن علم داند نمی

 .علم به آن تبدیل و جهل یک بردن بین از نه است معلوم یک بسط و شرح تفصیلی معلوم به اجمالی معلوم

   

 فلسفه این زیرا آموزد، نمی ما به را ای تازه چیز ارسطویی فلسفه گفت: می باید است کرده کوچک را مسأله دکارت

 .است منطق همان تفصیل فقط

 اهدخو علم غیر به علم جای به و کرده تباه را خودش فلسفه شود خارج قلمروخود از اگر ارسطویی فیلسوف یک

 کرده؛ مصرف منطقش همان بسط و شرح برای تنها را عمری باشد فعال خود قلمرو محدوده در اگر و رسید

  

 زا کمتری ارزش هرگز و است ارجمند ارسطویی فلسفه و منطق ارزد. می عمر کردن مصرف به که کرده کاری لیکن 

 ذهن نیازمند سخت که دارند وجود شناسی( )انسان مانند علومی که زمان و عصر این در ویژه به ندارد دیگر علوم

 آن به ترسیدس امکان شناسی ذهن بدون که شده ایجاد تحلیلی( )فلسفه نام به دانشی و هستند شناسی مفهوم و شناسی

 ،شناسی روان و است شناسی ذهن پایگاهشان که شناخت( شناسی )جامعه شناسی(، )شناخت خود حتی ندارد. وجود

 .هستند نیازمند ذهن( خت)شنا به نوعی به نیز شناسی جامعه و اجتماعی شناسی روان

  

 ارزش تسخ دانم می ارسطویی منطق که آنچه به دلیل همین به بپذیرند( ارسطوییان ارسطویی)اگر یک عنوان به من 

 شود می مگر است، دخیل آنها ی همــه در آن زیـرا دهم؛ نمی ترجیــح آن بـه دیگرم معلومات از کدام هیچ و قائلم

 .نیست بیش سنگی تکه ذهنی مفاهیم و ذهن بدون انسان گرفت. نادیده را ذهن یممفاه و ذهن های فعالیت ذهن،

 فرقشان تنها و است ارسطویی فلسفه عین بلکه نیست منطق حقیقت در ارسطویی منطق که شد روشن اخیر فصل کل از 

 .است تفصیل و اجمال در

 :یعنی دهیم پاسخ دیگری اساسی سؤال به گذشته مطالب بندی جمع با که باشد رسیده آن نوبت حال شاید 

  

  

  نکردند؟ انتخاب را ارسطویی منطق بیت اهل چرا

 :گردد می ارائه زیر موارد در فوق سؤال جواب گذشت چه آن به توجه با 

  

 .است ذهن منطق ارسطویی منطق -0
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 در جزع این و و... مارکسیسم هگلیسم، با مقایسه در حتی است. عاجز طبیعیات تبیین از ارسطویی منطق -2

 .شود می تشدید عین به ذهن احکام دادن تسرّی صورت

  

 .خورد می درد به فسونکوسیونالیسم، مقام در تنها ارسطویی منطق -3

  

 .فلسفه یک نه و مکتب یک نه است؛ علم یک منطق ارسطویی منطق -0

  

 .است مسلّم ارسال دچار ارسطویی منطق -5

  

 .است موضوع( و ابزار )وحدت دچار ارسطویی منطق  -6

  

 .است تفصیل و اجمال اش فلسفه با ارسطویی منطق فرق -7

  

 .دهد می مفهوم و ذهن به را اصالت ارسطویی منطق  -8

  

   (09) .گراست اطالق ذهن، بر عین نطباقا در ارسطویی منطق -9
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  :نوشت پی 

 
 «معرّف» های بحث پایه بر حقیقت در نیز حجت بخش مباحث و است شده تشکیل «حجّت» و «معرّف» کلی بخش دو از ارسطویی منطق  -6

 .گردد می روشن مصادیق و مفاهیم رسم و حدّ کسب های راه و میشود بحث تعریف و شناخت نحوه از «معرّف» بخش در است. شده ریزی پایه

 در ساسا این بر است. محدود با متساوی دیگری و بوده محدود از کلیتر و عام یکی که شود می تشکیل جزء دو از تعریف منطقی قاعدهی طبق

 منیازمندی است دومی از اعم اولی که کلی( یک )گاهی کلّی وجود به ناقص، رسم یا باشد ناقص حدّ یا تام رسم چه باشد تام حدّ چه تعریف هر

 فصل و جنس آوردن دست به ی نحوه تنها مشکل امّا شد؛ نخواهیم تعریف به قادر هرگز خاص عرض و عام عرض فصل، جنس، دانستن بدون و

 دیده را کلی گفت می که همدانی رجل عقیده جز )به ندارد وجود خارج در و است ذهنی امر یک کلّی که است این مشکل بلکه نیست عرض و

 ذهنی مفهوم یک که توانست خواهیم یعنی رسید واهیمخ ذهنی شناخت یک به تنها عرض و فصل جنس، دانستن درصورت حتی بنابراین است(

 شد؛ خواهیم مواجه مشکل با خارجی مصادیق شناخت در و کنیم تعریف را

 در و دارد ردکارب ذهنی مفاهیم تعریف در فقط تعریفی چنین این و کند می ایجابی تعریف همیشه و ندارد سلبی تعریف ارسطویی، منطق که چرا

 .کنیم استفاده سلبی تعریف از باید مصادیق تعریف

 است شده استفاده بسیار سلبی تعریف از که کنیم می مشاهده کالمی مباحث در مخصوصاً السالم( بیت)علیهم اهل مکتب در اما

 له یکن مل و یولد لم و یلد لم با که اهلل هو قل سوره و کنند می شروع «اهلل اال اله ال» شعار با را خود نهضت  سلم( و آله و علیه اهلل )صلی پیامبر

 .هستند سلبی دو هر یابد، می پایان احد کفواً

 امر لب تفویض ال و جبر ال» چون شعاری بعدها و «بمفارقه ال شیء کل غیر و بمقارنة ال شیء کل مع »فرمایند: می السالم( )علیهم علی حضرت

 منطق ی شیوه و سبک به بعضیها عادت که است این واقعیت .شود می کالمی مباحث در شیعه مخصوص ی شیوه و سبک معرّف «األمرین بین

 بایدن هرگز را مطلب این که حالی در کنند مشاهده تناقض نوعی السالم( ائمه)علیهم بیانات گونه این در تا شده باعث تعریف، در ارسطویی

 مفاهیم عریفت دومی و است عینیات در تعریف بیان صدد در اولی دارد فرق ایجابی تعریف اسلوب با سلبی تعریف شیوه و سبک که کرد فرمواش

 .شد خواهد متناقض عقایدی چنین مسلماً آمیزیم هم در هم با را دو این مرز ما اگر و میکند دنبال را ذهنی

 ائمه)علیهم اچر که این دالیل از یکی و است سلبی تعریف نداشتن همین عین منطق نه است ذهن منطق ارسطویی منطق که این دالیلی از یکی پس

 .است ذهنیات در ارسطویی منطق بودن محصور و ناکارآمدی اند نکرده انتخاب اسالمی عقاید بیان برای را ارسطویی منطق السالم(

 

 ی فلسفه با را خود کرد سعی افالطون، فلسفه دامن به بردن پناه از ناکامی از بعد و برد می رنج فلسفی خالء یک از پولسی مسیحیت -0

 های تالش با هدف این و کند ایجاد صمیمی ای رابطه کرد می پیدا رسوخ مسیحیت جهان به اسالمی ممالک سوی از بار این که ارسطویی

 .گشت پولسی مسیحیت ارکان از یکی ارسطویی فلسفه که حدی به پوشید عمل جامه آکوینی توماس

 

 توسط که بود دهابع و شد گذاشته بنیان افالطونی فلسفه بینش پایه بر ابتداء در اسکوالستیک فلسفه شد، گفته قبالً که گونه همان -6

 ارسطویی ی هفلسف شکست و انگیزاسیون ماجرای به بعدها که آمد پدید ارسطویی فلسفه و کوالستیکاس فلسفه بین سازشی آکوینی توماس

 آن وذنف تحت یا و بود شده گرفته افالطون «شاهانه اکاذیب» از غالباً کاتولیک مذهب سیاست نویسد: می زمینه این در دورانت شد.ویل منجر

 تابک آخر در که است چیزی آن دنباله شود می دیده وسطا قرون در که شکل آن به اعراف و دوزخ و بهشت به مربوط افکار و بود گرفته قرار

 .است شده درج «جمهوریت»
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 اساس که «چهارفن» حتّی است «مثل» عقیده از تفسیری و تأویل هستند( عینی حقیقت دارای کلیه صور گوید می که رئالیسم)عقیدهای عقیده

 فلسفه تاریخ «.بود شده بیان افالطون کتاب در که بود دروسی برنامه روی از موسیقی( و نجوم هندسه، یات،)ریاض بود وسطا قرون در تعلیمات

 .40 ص

 خود امشآر و امنیت کلیسا ولی داد تکان سختی به را اروپا ارسطو کتب عبری و عربی های ترجمه سیزدهم قرن در »نویسد: می دیگر قسمت در

 بود نیباریکبی و موشکافی آن ی نتیجه کرد. حفظ بودند وسطا قرون در کالم علم ارسطوی منزله به که دیگران و آکویناس توماس سایه در را

 .18 ص فلسفه تاریخ.تعقل و حکومت نه

 آن نمیا بتواند تا است دایر ما کشور مراکز از یکی در ارسطویی شناسی( )کیهان هیئت تدریس جلسه هم امروز همین که است جالب -4

 هیئت و (السالم بیت)علیهم اهل و قرآن شناسی کیهان میان کنند می فکر که شده پیدا آن از بعد توهم این دهد. آشتی روز شناسی هانکی و هیئت

 .است روز شناسی کیهان و هیئت آن میان آشتی نوبت وحال اند آورده بوجود همسانی نوع یک و داده آشتی ارسطویی

 

 وقف موقعیت از استفاده با بود خریده را رم تبعیت پدر توسط که وی کرد می زندگی ینفلسط در و است «شاول» وی نام پولس:  -5

 و عربالةجزیر شمال در آن تبلیغ به گروید مسیحیت دین به خود بعد مدتی امّا پرداخت؛ فلسطین مسیحیان تازه آزار و اذیت به مدیدی مدت

 .پرداخت اروپا در و صغیر آسیای در بعدها

 رازی فخر کبیر تفسیر  -1

 626-620ص 6ج القرآن التفسیر فی التبیان و 662طوسی.ص شیخ هزاره  -8

 و گویی چون است گرد زمین» نویسد: می مورد این در یافته تألیف .هـ.ق680 سال در که «المغرب الی المشرق من العالم حدود » صاحب و

 .8 ص العالم حدود. «ی...جنوب قطب را دیگر و خوانند شمالی قطب را یکی قطب، دو بر گردان وی، بر است محیط فلک

 محاسبه «انسان و جهان تبیین» کتاب در السالم( )علیهم بیت اهل و قرآن بیان اساس بر فقط کائنات اصطالح به و کهکشان جهان، عمر  -8

 .ترند عقب آن از سال صدها روز وتجربی نظری علوم که شده

 بپردازد یایجاب تعریف به تواند می فقط خود منطق طبق که چرا است؛ مانده اجزع االخص بالمعنی الهیات بخش در مخصوصاً فلسفه این  -1

 یم تسری عینیات به را ها تعریف این وقتی و شود می الوجود واجب ذهنی تعریف به منجر هایش تالش تمام ندارد وجود خارج در کلی چون و

 رخوردارب نیز سلبی تعریف از که زمینه این در السالم( بیت)علیهم اهل یوهش و سبک اما رسند. می ... و وجود وحدت به شده تناقضات دچار دهند

 نمی راییگ ذهن و تناقض گرفتار االخص بالمعنی الهیات به مربوط مسائل بررسی عین در و نکرده پیدا ارسطویی منطق به نیازی هرگز است

 .شود

 استقراء و ستا استقراء محل طبیعیات که بود دلیل این به ریخت فرو طبیعیات اگر دارند عقیده وفادار ارسطوییان گذشت که گونه همان  -62

 ابلق برهان چراکه ریزد؛ نمی فرو هرگز کنیم می استفاده برهان از االخص و االعم بالمعنی الهیات در چون امّا نیست؛ و نبوده آور یقین هرگز

 .نیست خدشه

 در «دتعب» صرفاً اساس بر هم آن مسلمانان تنها بود گرفته قرار عموم پذیرش مورد و شده مسلط جهانیان ذهن بر ارسطو طبیعیات اوالً  :پاسخ

 تا است نگشته مسلط یافته، سامان صورت به مردم دینی عقاید بر هرگز ارسطویی الهیات ولی رفتند؛ نمی «فلک نه» بار زیر شناسی کیهان

 اصطالح به جا آن و جا این در نادری افراد صورت به ارسطوگرایان و بود مسلمانان نفی و طرد مورد اواخر این تا و ریزد فرو خورده شکست

 .زدند می نق
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 بدیلت خرافه و «حقایق انکار» و «واقعیات انکار» از ای توده به و است ریخته فرو و خورده شکست کامالً جهانی پهنه در ارسطویی الهیات :ثانیاً

 .زنیم می درجا آن های ویرانه در و مـانده عقـب یختــار از که هستــیم ماها از برخی تنها است شده

 ارسطوییات و میستاید ما برای جدید لیبرالیسم را تصوف که چرا کنیم؛ می توجیه ارسطوییات با را آن هم و کنیم می زنده را فرسوده تصوف هم

 تشویقات با را

 «.داشت نخواهیم ای فلسفه هرگز نشناسیم را ذهن اگر نویسد: می بارها رئالیسم روش در مطهری شهید استاد -66

 16ص فلسفه تاریخ «داد... یاد علم او به ارسطو و آموخت فلسفه بشر به سقراط» گوید: می رنان  -60

 :برند می کار به معنی دو در را فصل لفظ ارسطوییان خود که طوری به -66

 قیقیح فصول جای به ها تعریف در کرده حساب فصل را این شود می عارض نوع بر که است لوازم اخص معنی به فصل این منطقی: فصل الف:

 .شود می برده کار به انسان حقیقی فصل جای به که ناطق مانند است( مشکل حقیقی فصل آوردن دست به )چون برند می کار به

 صفحه الحکمه نهایة.آید می حساب به منطقی فصل مبدء و باشد می است جنس محصل و نوع مقوّم آنچه معنی به فصل این اشتقاقی: فصل ب:

80 

 .است داده را مسلم ارسال نتایج همان سازی فرهنگ عرصهی و عمل مقام در: اوالً اما

 عنصر یک «فصلها »این از و بماند وفادار «فصل» مورد در خود تعهد به نتوانسته ارسطویی ی فلسفه منطق، مورد در فوق ادعای خالف بر یاً:ثان

 هپای یک از برخوردار را ارسطویی گرایی ذهن و شود اشتباه دچار دورانت ویل شده موجب عنصر این و است گرفته خود به شناسی زیست

 18صفحه فسلفه تاریخ...است گرفته قرار او شناسی زیست پایه بر ارسطو «عامه امور» و «مابعدالطبیعه فلسفه»بنویسد: و بداند تجربی

 و دارد اقضتن ارسطویی ی فلسفه روح با زیرا است؛ نکرده حل را مشکل نیز فصل ندیب تقسیم حتی که شود می روشن باال مطلب به توجه با

 شیخ عتراضاتا از قبل و شده گنجانده ارسطویی فلسفه متن در وی به گویی پاسخ مقام در و اشراق شیخ اعتراضهای از بعد تنها بندی تقسیم این

 .شود نمی دیده بندی تقسیم این از اثری اشراق

 های تبیین بر بتنیم و شیعی تفسیر شیعیان راستی به که رفت اشاره هم پیشتر و بود تفسیری متون در اسرائیلیات نفوذ لیلد به این و -64

 .رفت توضیح به جا همان در عذرشان البته بودند کرده بسنده اسرائیلیات همان نیزبه شیعی فالسفه ندارند. شان امامی

 مخلوق که روحی از یعنی است ملکیه اضافه آیه این در «اضافه» بیت: اهل احادیث صن به که حالی در 80ص: چنین هم و 01حجر:  -65

 .است شده دمیده آدم به بود خدا

 .تعریفات فصل االشراق، حکمة  -61

 .اول شناسی انسان بخش «انسان و جهان تبیین» به شود رجوع  -68

 و اصطالحات دانستن همانا آن حقیقی فایده و کند نمی معلوم را مجهولی استواری و درستی همهی با منطق قواعد : گفت می دکارت  -68

 با نهات و بود نخواهد نتیجه نباشد معلوم مقدمات هرگاه پس مقدمات، از است نتیجه استخراج برهان که زیرا است؛ بیان و تفهیم قوه شدن دارا

 ودخ فطرت به انسان سلیم عقل است. حاصل خود نتیجه باشد دست در درست مقدمات اگر و آورد دست به توان نمی را معلومی منطقی قواعد

 .564-566 ص 5 جلد معین فرهنگ ندارد. حاجت منطقیان جدال و بحث همه این به و برد می کار به را منطقی قواعد

 املش خود کبرا مقدمه که این آن و اند بوده روبرو اشکال یک با منطقیون میل استوارت عصر تا پیرون زمان )...از نویسد: می دورانت ویل و

 .12 ص فلسفه تاریخ است...( آن اثبات مقصود که است ای نتیجه
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 کرده مطرح سینا ابن مقابل در که اشکال این با وی است. شده مطرح هـ( 442ـ658) چهارم قرن در ابوالخیر ابوسعید توسط شرق در اشکال این

 د.باش می دور مستلزم است عقلی استنتاجات اساس که اول شکل و ردندا را مجهوالت کشف توان انسان فکر که کند اثبات خواست می بود

  ود:ش می اشاره مورد دو به که اند دهدا اشکال این از گوناگونی های جواب

 چون ودش می حاصل استقراء طریق از کبرا به علم کنند می خیال که است این شوند دچار شبهه این به بعضی تا شده باعث که چه آن  (6

 ورد صورت این در و است تفصیلی یا اجمالی صورت به مصادیق تک تک حکم حصول بر متوقف کلی حکم حصول صورت این در

 موضوع نبی مالزمه بر داللت که برهانی با توانیم می گاهی و آید نمی دست به استقراء از همیشه کبرا به علم ولی است؛ صحیح مذکور

 صورت به نه و اجمال «-- صورت به نه افراد تک تک احکام به علم به نیازی و یمبیاور دست به کبرا کلی حکم کند می محمول و

 .نداریم تفصیل

  :مثال

 جوشد می آب این صغرا:

 .دارد حرارت درجه صد بجوشد آبی هر کبرا:

 .دارد حرارت درجه صد آب این پس نتیجه:

 که مکنی حکم توانیم می هست مالزمه درجه صد به آن حرارت رسیدن و آب جوشیدن بین که کنیم پیدا علم برهان طریق از وقتی مثال این در

 .است رسیده درجه صد به بجوشد که آبی هر

 .است قسم دو عقل احکام گویند می (0

 .است کبرا در حکم علت کبرا موضوع گاهی الف(

 .است کبرا موضوع از غیر چیزی کبرا علت گاهی ب(

 نظریة به شود رجوع نیست. وارد اشکال اصالً دوم صورت در و میرود بین از مالزمه کشف با که است وارد اول صورت در فقط دور اشکال

 .641 ص المعرفة

 یم که چرا اید؛ کرده استفاده اول شکل خود از اول، شکل بر خدشه ایراد برای خودتان شما که است وارد نقد این نیز دور اشکال برخود البته

 :گویید

 .است دوری استنتاج اول شکل طریق از استنتاج ـ صغرا

 .است باطل دوری استنتاج هر ـ کبرا

 .است باطل اول شکل از استنتاج پس نتیجه:

 .دهند می را جواب همان نیز ها منطقی بدهند اول شکل منتقدین که پاسخی هر

 علمی جستجوی وسیع انداز چشم در ارسطویی منطق آمدی کار دور(نا اشکال ورود عدم و ورود از نظر صرف )با نظراست مورد متن در آنچه

 سخن این با آن دهی آگاهی و کاشفیت که است محصور نزدیک، انداز چشم و محدود شعاع به حدی به منطق این بوسیله مجهول کشف است.

 .شود می اثبات تمام زحمت با ذهنی، صرفاً های پاسخ با هم آن

 د[.کر نظر صرف اشکاالت این طرح از قنورالصاد مقام ضیق علت به] -61
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  :چکیده  

آنچه در این نوشتار تقدیم خوانندگان گرامی می گردد نقدی کوتاه است بر اظهارات استاد جوادی 

آملی در باب یکی انگاشتن راه و روش و محتوای تبلیغی پیامبران الهی)علیهم السالم( با فالسفه ی 

 به سابقه است. اصل این مدعا یعنی یونان و رد این انگاره ی تاریخی، که البته در میان فالسفه مسبوق

یکی دانستن تعالیم انبیاء و فالسفه از نظرگاه های متفاوت باطل و مخدوش می باشد و اصوالً آنچه از 

طریق انبیاء می رسد کالمی الریبی و بدون اختالف و مقنع و مأخوذ از وحی نازل است ولی آنچه از 

 .ی ، و معرفتی غیر یقینی و مأخوذ از رأی زایل استطریق فالسفه می رسد کالمی است سراسر اختالف

در این گفتار اوالً تفاوت روش پیامبران و محتوای تبلیغی آنان با فالسفه مورد بررسی قرار گرفته و  

ثانیاً این معنا تبیین گردیده که آنچه با دین تغایر دارد فلسفه است نه عقل یعنی غیر عقلی دانستن روش 

  .شریعت مغالطه ای آشکار است که از یکی دانستن عقل و فلسفه برمی خیزد دین و محتوای

   

 الهیات یونانی: منطق توحید یا منطق شرک

 «استاد یاسر فالحی»

آنچه در این نوشتار می آید، هر چند بغایت مختصر و مجمل. ولی إن شاء اهلل، رسا و گویا در باب تفاوت و تغایر   

 .یونانی و جهان نگری وحیانی است واضح و متمایز جهان نگری

روزگارانی در قرون ماضی، آن هنگام که چند سده بیشتر از عمر تمدن اسالم نمی گذشت، معارف یونانی در عصر 

( با ابزاری به نام ترجمه وارد سرزمین های اسالمی گردید و با تأیید خلیفه وقت 0خلفای عباسی خصوصاً مأمون )

 گردید. و در میان دانشمندان آن دوره مقبولیتی عظیم یافت، که چرایی این امر خود تحقیقی حائز مکانتی ارجمند و واال

مفصّل و مجالی مُوَسّع می طلبد. در این میانه که فالسفه ی مسلمان بی اعتنا به راز ورود این معارف و چگونگی نشر 

نگی بودند. عده ای از دانشمندان مسلمان که و ترویج آن و دست های پنهان امپراطوری روم در این نقل و انتقال فره

وفادار به قرآن و تعالیم نبوی بودند و نسبت به این معارف یونانی نطق محور همواره با دیده تردید می نگریستند، به 

 تفاوت و مخالفت آشکار و بیّن فلسفه یونانی با معارف قرآن و اهل بیت)علیهم السالم(در سه زمینه مهم عقاید، اخالق،

( توسّعاً جهان شناسی، پی بردند و علم مخالفت با آن را بر افراشتند. و این مخالفت و اعتراض سیری 2کیهان شناسی)

تدرجّی از بحث و مداقّه و تحقیق و مناظره، تا تفسیق و تکفیر فیلسوفان را در بر می گرفت، مشخصّاً علم کالم شیعی 
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های فالسفه در سه زمینه ی فوق بود. البته جریان های دیگری نیز  بارزترین واکنش علمی و اصولی در قبال دیدگاه

هر کدام به مقتضای اصول و جهان نگری خاص خود، به مخالفت با فلسفه و فالسفه برخاستند که کالم شیعی و أشعری 

ص شاخ دو جریان شاخص آن دوره بودند که خود به ده ها فرقه منشعب می شدند، فقهای شیعه و سنّی نیز منتقدین

 .این جریان )ورود فلسفه یونانی و آلوده شدن عقاید ناب اسالمی به آن( بودند

از فقها و متکلمین شیعه می توان در بدو شکل گیری کالم شیعی به هشام بن حکم و در جریان نزج گرفتن آن به شیخ 

سنت که اشعری مذهب بودند و  مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی و عالمه حلّی اشاره نمود. و از فقها و متکلمین اهل

از منتقدان جدی فیلسوفان و فالسفه بودند در بدو شکل گیری می توان به ابوالحسن اشعری به عنوان مؤسس و در 

مراحل رشد و نزج به امام الحرمین جوینی، قاضی ابوبکر باقالنی و غزالی اشاره کرد. مخالفت با فلسفه و فالسفه برای 

اشعری به معنای بازگشت به سلفیت بود و برای متکلمّین و فقها شیعه به معنای بازگشت به مبانی متکلمّین و فقهاء سنی 

 .(امامان معصوم)علیهم السالم

از طرف نحویان و اصالت صرف و نحوی های آن زمان هم نقدهایی جدی به فلسفه و نیز خصوصاً به منطق وارد شد.  

 .ابوسعید سیرافی از این گروه بود

ها و حمالت، فالسفه را بر آن داشت که برای نجات از تفسیق و تکفیر، در اقدامی بدیع قائل به اتصال علوم  این هجمه

 لسفیف تفکّر سرآغاز و نمایند قلمداد واحد مصدری از نور شعاع دو را وحی و فلسفه و شوند نبوت ةیونانی به مشکا

عنا م این مدعی و برسانند وحی به یعنی انبیاء تعالیم با مشترک آغازی به تشبثات، و تشبّهات و توجیهات برخی با را

شوند که فالسفه ی بزرگ، خود شاگردان انبیاء عظام بوده اند. برای توثیق مطالب فوق، ذکر دیدگاه یکی از افاضل 

 .محقّقین معاصر خالی از فایده نیست

 :چنین نوشته استدکتر مهدی محقق در مقدمه ای که بر بعضی از آثار فلسفی مرقوم نموده  

فالسفه برای حفظ اندیشه و تفکّر و به کار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن آن از تکفیر و تفسیق یا به قول ساده ) 

تر، تطهیر فلسفه، کوشیدند که برای هر فیلسوفی یک منبع الهی را جستجو کنند و علم حکما را به علم انبیاء متصل 

که عامری نیشابوری در « شجره نامه»خی تبار نامه های علمی شدند از جمله ی آن سازند، از این جهت متوسلّ به بر

فیلسوف یونانی، با لقمان حکیم که در زمان داود  (empedocles) (3األمَدُ علی األبَد می گوید که: انباذ قلس )

پیامبر)علیه السالم( بود رفت و آمد داشته و علم او به منبع و لقد آتینا لقمان الحکمه مرتبط می شود و فیثاغورث علوم 
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م چنین ه ( آموخته و سپس علوم سه گانه را به بالد یونان منتقل کرده والهیه را از اصحاب سلیمان پیغمبر)علیه السالم

است سقراط که حکمت را از فیثاغورث اقتباس کرده و افالطون نیز در این اقتباس با او شریک بوده و ارسطو که 

 (... حدود بیست سال مالزم افالطون بوده، با همین سرچشمه ی الهی متصل و مرتبط بوده است و

  

 فیثاغورث س،قل انباذ مثل فالسفه متقدمین توسط نبوت ةنمونه ای از این اعتقاد جازم فالسفه به کسب حکمت از مشکا

 اخذ یاءانب از را حکمت فیثاغورث و قلس انباذ مانند ای فالسفه که این در است، مالصدرا سخن این افالطون و سقراط

 داود زمن فی کان یونان رؤساء من الخمسَة المشهورة وهومن قلس انباذ کبرائها و الحکمة ومن عظما» :اند نموده

من  الحکمة واخذ( السالم علیه) سلیمان زمن فی کان و فیثاغورث و... منه العلم تلقی و( السالم علیه)النبی

   (4) «..و النبوة معدن

در این اظهار نظر مستند و موثق دکتر محقق، به خوبی آشکار است که اتصال تفکر یونانی به وحی الهی از نوع استعاری 

تسامح و بر مغالطه ای آشکار استوار است و البته بر مال ساختن این مسامحه ی آشکار در و مجازی و کامالً بر مبنای 

 .تحلیل و ژرفکاوی آن به دو بخش عمده تقسیم می گردد

 

 .عدم انطباق جغرافیایی، تاریخی فالسفه ی یونان با پیامبران الهی :بخش اول

 م(وحی توسط پیامبران )علیه السالا عدم انطباق محتوی و روش بیان معارف فالسفه ب :بخش دوم 

قسمت اوّل علیرغم وضوح و بداهت به علّت قرار گرفتن در ادوار باستانی تاریخ نیاز به توضیح و تبیین تاریخ شناسانه  

توسط علمای علم تاریخ دارد. و قسمت دوم که تفاوت معارف یونانی و معارف و حیانی و اختالف این دو درمحتوی 

 .نداشتن سرچشمه ی مشترک را شامل می شود، توضیح مفصّل و تبیینی ژرف را می طلبد و روش و هم چنین

ما برای تقریب ذهن خواننده بزرگوار قسمتی از دیدگاه های مالصدرا، مندرج در اسفار را که مبیّن نحوه ی نگرش او  

یق اسفار و کتب دیگر صدرا هم مصاد به معارف یونانی و فیلسوفان آن است به عنوان نمونه ای که البته در جاهای دیگر

 .فراوان دارد، می آوریم تا درک این فیلسوف و شناخت او را از فلسفه و فالسفه ی یونان مورد مداقّه قرار دهیم

 :می گوید 059اسفارـ فن خامس ـ مقصد ثانی ـ ص  5مالصدرا در ج  
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 و السث: الملطیین من ثالثة ثمانیة، عندطائفة المعتبرة الحکمة واعلم ان اساطین)) 

( و فیثاغورث 1انباذ قلس) :خمسة الیونانیین ومن آغاثاذیمون و( 5) اناکسیمانس

( وسقراط و افالطون و ارسطاطالیس، قدس اهلل نفوسهم و اشرکنا اهلل فی صالح 8)

 ومعل انتشرت و بسببهم العالم فی الحکمه دعائهم و برکتهم فلقد أشرقت انوار

و  بوةمشکاة الن من الحکمة نور مقتبسین کانوا هم و....  لسعیهم القلوب فی الربوبیّه

 علی یدور الفلسفة ال خالف ألحد منهم فی اصول المعارف و کالم هؤالء فی

 (5/616اسفار(!!! )8(( )الباری وحدانیه

  

ا است که این همالحظه کردید که جناب مالصدرا این هشت نفر فالسفه ی ملطی و یونانی را موحد می داند و معتقد  

( نبوت کسب فیض کرده و سیراب شده اند و کالم این ها حول وحدانیت باری چرخ می زند. در ادامه 9از مشکات )

ما برآنیم که این رسوم متقدمین یونانی و ملطی را « نحن قد أحیینا رسوم المتقدمین»همین مطلب مالصدرا می گوید 

هر چند مالصدرا و مطالب او منشأ بسیاری از سوء تفاهمات و سوء فهم ها در عقاید و اعتقادات زنده و احیا نماییم 

هم از دین و هم از فلسفه گردید و این سوء فهم ها تا به امروز در میان افاضل از متأخرین مانند میرزا مهدی آشتیانی 

ظر داشت که وی در دوره ای مؤلف اساس التوحید و قبل از آن و بعد از آن هم ادامه داشته ولی باید این مهم را در ن

می زیسته که فراوانی اطالعات و تحقیقات و پژوهش ها خصوصاً در مورد فالسفه ی یونان به قدر امروز نبوده و اصالً 

قابل قیاس با دامنه ی پژوهش در این روزگار نبوده و نیز تواریخ مجمل و مفصّلی چون )تاریخ فلسفه ی بریه، گاتری، 

ستون، ژیلسون، السکم، .... و ده ها کتب تحقیقی دیگر( در دست نبوده و علوم فلسفی این چنین شاتله، گمپرتس، کاپل

به صورت شاخه شاخه و تخصّصی مورد پژوهش قرار نگرفته بود. ولی این عذر از محقّقان و متفلسفین معاصر چون 

 ز ایشان و مانند ایشان مقبول نیستاستاد جوادی آملی که در عصر انفجار اطالعات به سر می برند پذیرفته نیست. ا

که با وجود صدها اثر پژوهشی در رشته ها و موضوعات مختلف مثل توحید واجب الوجود، واحد در ادیان، علم باری، 

اراده ی باری، حدوث یا قدم عالم آن هم از دیدگاه محققّان معاصر در شرق و غرب، هنوز ایشان به مانند مالصدرا 

 .انندبد شکن بت الرحمن خلیل ابراهیم شاگردان از تازه و موحّد را یونانیان نبوت، ةوذ از مشکافلسفه یونان را مأخ

مطلب اساسی دیگر که باید ذکر کرد این واقعیّت تاریخی است که بنابر اراده ی پروردگار و به گواه تاریخ تنها و تنها  

منزلگاه وحی بوده است. اگر ایشان خالف این معنا را شرق و مشرق زمین خاستگاه ظهور پیامبران الهی و مهبط و 

 .اثبات نمایند مایه ی شگفتی خواهد بود
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و مطلب ما قبل آخر اینکه، اگر بنابر فرض ایشان سقراط و افالطون و ارسطو و قبل از آن ها حکمای سبعه شاگردان  

 افت نموده اند و در قالب کتب آسمانی آوردهانبیاء بوده باشند پس مجاز به تبلیغ چیزی جز آن چه انبیاء از وحی دری

اند نخواهند بود، حال آن که از بررسی مطالب باقی مانده از فالسفه )الاقل در مسأله ی اساسی مانند توحید( تبعیّت 

  .فالسفه از انبیاء چه در محتوی و چه در روش به دست نمی آید

باستان منطق شرک و منطق الهگانی و خدایگانی بوده است. هر و نیز اصوالً منطق حکم فرما بر دنیای آن روز یونان 

چند هنر فالسفه ی یونان در این بود که خدایانی را که در عرض هم بوده اند را آمدند و در سلسله مراتب در طول هم 

وظیفه و  تقرار دادند ولی این شگرد نتوانست روح شرک را از تعالیم فلسفه ی یونانی بزداید. چون در نهایت ربوبیّ

 .شأنی بود که بین سلسله ی خدایان تقسیم شده بود

این وضعیّت خدایان و سلسه مراتب طولی آنها را مقایسه کنید با خدای واحد در اسالم و توحید ذاتی، صفاتی و افعالی 

ان مبادی به عنو او. ) به خاطر بیاورید مخالفت بعضی از متکلمین شهیر اعم از شیعه و غیر شیعه را با قرار دادن عقول

(ـ عالمه حلّی و سلف او خواجه نصیر 01عالیه و نفوس به عنوان علل متوسطه و نیز مخالفت آنها با قاعده ی الواحد )

 (.الدین طوسی در شیعه ـ و غزالی و برخی اتباع او از اهل سنت مصداق این مخالفین اند

راز اول فلسفه ی یونان در مورد این معنا که آیا روش و اکنون به ذکر نظریاتی چند از فالسفه و نیز از محققّین ط 

محتوای مطالب فالسفه ای چون سقراط و افالطون و ارسطو توحیدی و الهی و وحیانی بوده است یا نه؟ و این که آیا 

 :اصوالً یونانیان موحد بوده اند یا نه، می پردازیم و قضاوت را به خوانندگان وا می گذاریم

  

 :توحید ه ای از اعتقادات سقراط در باب الوهیت والف( ذكر نمون

مجموعه آثار افالطون( می گوید: در عملیات  221ـ  c) سقراط و خورشید پرستی الکیبیادس در رساله ی مهمانی 

نظامی پوتی دیا که همراه سقراط بودم روزی او را مشاهده کردم که از اوّل صبح به صورت ساکت ایستاده و در اندیشه 

مستمر فرو رفته بود. هنگام ظهر بود که سربازان متوجّه این رفتار او گردیدند شب فرا رسید ولی او هنوز در جای ای 

خود ایستاده بود. برخی از سربازان إِیونی از سرکنجکاوی از رختخواب خویش بیرون آمدند تا ببینند آیا او تمام شب 

حال باقی ماند تا سپیده دمید و خورشید بر آمد، سپس نیایشی برای را نیز بر همین حال خواهد ایستاد؟ و او بر همان 

 .خورشید به جای آورد و راه افتاد
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 ،(656تا  650ـ ص  60گاتری جwkc تاریخ فلسفه یونان ـ)

 6681نشر فکر روز، ترجمه: حسن فتحی ـ 

مقایسه نمایید با این فراز ( 66(( )الْآفِلینال أُحِبُّ : ))مقام حضرت ابراهیم )علیه السالم( را فقط در یک مورد : توضیح  

 .از زندگی سقراط که به گواهی تاریخ سر بر آستان خورشید فرو می آورده است

   

 سقراط و چند خدایی

سقراط در دادگاه خود چنین گفت: )اگر مرگ انتقال به جهان دیگر است و اگر این سخن راست است که همه ی  

اند پس چه نعمتی باالتر از این که آدمی از این مدعیان که عنوان قاضی بر خود نهاده گذشتگان در آن جا گرد آمده 

اند رهایی یابد و در آن جهان با داورانی دادگرخدایان متعدد که داور و دادگرند( مانند میتوس و رادامانثوس و آیاکوس 

د روبرو شود و با اورفئوس و موسایوس و و تریپتولموس و نیمه خدایان دیگر چنان که شنیده ایم داوران آن جهان ان

 .هسیودوس و هومر هم نشین گردد

 )رساله ی آپولوژی آثار افالطون 6ج  44ص )

 )82ترجمه: لطفی کاویانی، انتشارات خوارزمی سال  

باید دقت کرد در عبارات فوق: که انسان موحّد در مورد معاد و حیات اخروی به صورت شرطی و استفاده  : توضیح   

از اگر و ادوات شرط که در ایــن جا مفـید ظن اسـت و نافی یقین، سخن نمی گوید و نکته ی اساسی تر این که در 

دیدگاه وحی و جهان نگری توحیدی روز جزا یک مالک بیشتر ندارد و آن خدایی یکتاست و هموست که مالک روز 

سقراط، به وجود داوران و دادگرانی با اسم و رسم جزاست و داور و دادگر حقیقی اوست. در حالی که در عبارات فوق 

 .و متعدد در آن جهان معتقد است

 :مالصدرا و سقراط 

 :و اما نظر فیلسوف شیرازی در مورد سقراط جالب و منحصر به فرد است 
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چنین مالصدرا سقراط را موحّد، عارف و زاهد و رهاننده از شرک و عبادت اوثان و اصنام می داند. عین عبارت او  

 من مةالحک و من هوالء السادات العظام و اآلبا الکرام سقراط الحکیم العارف الزاهد من اهل اثنیه کان قد اقتبس: ))است

 ...(( و االوثان عبادة و الشرک عن زمانه فی کانوا الذین الروئساء نهی سقراط و فیثاغورث

 (ـ پاراگراف اول 611،ص 5اسفار ج )

  

 [:آپولون بودسقراط پرستنده ی ]  

پس بلبل و پرستو و هدهد و قو، بر خالف آنچه مردمان می پندارند به سبب اندوهگینی آواز نمی خوانند. بلکه قوها ) 

چون پرستندگان و خادمان آپولون هستند. نیروی پیشگویی دارند و چون نیکی های جهان دیگر را پیش بینی می کنند 

روزهای دیگر می گردند و زیباتر از اوقات دیگر می خوانند. من نیز از پرستندگان در واپسین روز عمر شادمان تر از 

و خادمان همان خدا )آپولون( هستم و از آن رو نه در پیش گویی دستی کم تر از قو دارم و نه در روز مرگ ترسوتر 

 .(از آنم

 (.ن آشکار است( در سراسر آپولوژی و فایدو60تفسیر گوار دینی: پیوند سقراط با آپولو )) 

 (، مرگ سقراط ـ تفسیرچهار رساله ی افالطون، رومانو گوار دینی051ص )

 ـ طرح نو 6681ترجمه: محمد حسن لطفی، چاپ اول  

خدای مورد پرستش سقراط آپولون بود، نه خدای واحد ادیان و سقراط مشرک بود، نه آن چنان که مالصدرا  : توضیح 

 .می گوید، رهاننده از شرک

 

 .ذكر پاره ای از اعتقادات افالطون در باب الوهیّت و تغایرآن با الوهیّت در ادیانب( 

(در رساله ی تیمائوس و مفهوم مثال خیر در رساله ی جمهوری آن دو مفهومی است که در فلسفه 03مفهوم صانع ) 

 .ادیان داردطون منطبق بر خدا می شوند. و قطعاً این معنا از خدا تفاوتی فاحش با خدای واحد الاف

اتین ژیلسون: بعضی گفته اند که صانع افالطونی بر طبق آن چه در رساله ی تیمائوس آمده است به سبب اولویتی که  

دارد تقریباً مشابه خدای ادیان است و لیکن در جواب اینان باید گفت که در این گونه امور سخن از تفاوت مختصر در 
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وارد نیست، یا خدا یکی است یا چند تاست، خدایی که تقریباً مانند خدای  بین مراتب گفتن، و از مشابهت دم زدن

 .واحد باشد خدای واحد نمی تواند باشد. و اصالً مشابهت تقریبی در این جا معنا نمی دهد

 ن(روح فلسفه در قرون وسطی ـ ژیلسو) 

 11ترجمه علی مراد داوودی ـ ص  

 :خدایان افالطون   

افالطون الوهیت به طبقه ای شامل أشیاء متعدد تعلّق داشت و شاید بتوان گفت که به قول او هر اتین ژیلسون: درنظر  

 .شیئی چون به حد دقیق و صحیح خود می رسید خدا می بود

 )18روح فلسفه در قرون وسطی ـ ژیلسون،ص ) 

 :توحیدحال بنگرید به اعتقاد مالصدرا در باب نظریّه صنع افالطون و یکی انگاشتن آن با 

 و شاهدوا ممن قوم عنه حکی ـ الحکمة ، افالطون اإللهی المعروف بالتوحید والخمسة الیونانیة و من هوالء الکبراء))

 عالماً بذاته واجباً ازلیاً محدثاً مبدعاً صانعاً للعالم انّ: قال انه طیمائوس و ثافرطیس و ارسطاطالیس مثل له تلّمذوا

 کما اریالب عند األمثال طلل ال و رسم الوجود فی یکن لم و األزل فی کان الکلّیة سباباأل نعت علی معلوماته بجمیع

 .((نقلناه

و بعد می گوید: رسم ما در توحید همان رسم و تلقی افالطون الهی بود و رسالت ما احیاء آن رسم است و اعتقاد به 

اقول: و نحن قد احیینا بعون اهلل تعالی رسمُه ت ))مثال اسلوازم نظریّه صنع که یکی از این لوازم، اعتقاد به عالم مثل و 

 ه.((و احکمنا برهانه و قوّمنا بنیان فی القول بهذه المثل

 

آن چه را متفکرانی چون ژیلسون شرک می دانند و مغایر با توحید ادیان می دانند، مالصدرا همان  :توضیح آن كه

 .خلقت را با صنع یکی گرفته استرا توحید می داند و مالصدرا مقوله ی ایجاد و 
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و وجود مثل را حتمی و یقینی دانسته و خود را مکلّف به دفاع از آن می داند. در حالی که بسیاری از حکما قبل و 

بعد از او هم چون قاضی سعید قمی اعتقاد به مُثُل را مساوق با شرک می دانند و وجود مثل و اعیان ثابته را رد کرده 

 (.00)یایجاد شریک در ازلیّت با حق تعالیل که اعتقاد به مثل یعنی اعتقاد و قول به ثنویت در ازلیت و اند. به این دل

ج( ذکر پاره ای از اعتقادات و نظرات ارسطو در باب مفهوم خدا )محرک ال یتحرک( و تفاوت و تغایر آن با مفهوم  

 .خدای واحد در ادیان ابراهیمی

 (: )خدا فعلیّت صرف و تعقّل تعقّل است481المبدا، ص ارسطو در متافیزیک ـ کتاب  

چیزی باید باشد که علّت محرک باشد بی آن که خود حرکت کند یعنی چیزی که سرمدی و جوهر فعلیّت  :ارسطو  

است و به دالیلی که ذکر کردیم این جوهر ممکن نیست دارای مقدار متناهی باشد ولی مقدارش نامتناهی نیز نتواند بود 

 ...زیرا مقدار نامتناهی مطلقاً وجود ندارد و

 (486 ص تا 481 ص–متافیزیک ارسطو ـ کتاب المبدأ )

 ترجمه: محمد حسن لطفی 

فارغ از نظرگاه بلند و رفیع قرآن و سنت در باب الوهیت و توحید، باید گفت در فلسفه ی اسالمی صدرایی  :توضیح 

نیست ولی با این حال بحث از خدا از زمره مباحثی است که در الهیات هم که در باب توحید منطبق بر قرآن و سنّت 

به معنی األخَصّ بحث می شود و تخصصّاً از بحث جوهر و عرض خارج می باشد. در حالی که ارسطو خدا را هر چند 

 .سرمدی ولی جوهر می داند. به عبارتی: الهیات ارسطویی، تحقیق در ما بعد الطبیعه ی جوهر است

 :ارسطو در كتاب سماع طبیعی )فیزیک( در باب محرک ال یتحرک نظرگاه

در مورد همه موجودات متحرک، آن چه به عنوان محرک اوّل حرکت می دهد، خود، نا متحرک است و چون حرکت 

همیشه بی انقطاع باید موجود باشد پس باید چیزی یا واحد یا کثیر وجود داشته باشد که محرک اول باشد و این 

 .ول باید خود نا متحرک باشدمحرک ا

 ی()فیزیک( ـ ارسطو ـ محمد حسن لطف سماع طبیعی) 

 616، ص 1و ابتدای فصل612آخر فصل پنج ص  
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 وضیحات مفسّران و محققان و ارسطو شناسانت 

ارسطو مبدأ اعلی را محرک نا متحرک می داند باید گفت حتی استنتاج وجود محرک نامتحرک با  :تئودور ـ گمپرتس

که ظاهری آراسته، دارد دقیق نیست و خود ارسطو هم فرض وجود محرک نامتحرک را بدون قید و شرط عرضه  این

نمی نماید و وجود محرک نامتحرک را محتمل می داند. مبدأ اول یعنی خدا محرک نا متحرک است. ذاتی است صرفاً 

ر بخشی بر کره ی آسمان یا فلک ثوابت روحانی و در عین حال دارای اقامت گاهی در فضا این محرک نامتحرک اث

ر د« تماس»را از طریق تماس اعمال می نماید. ولی برای ما شگفت انگیز است زیرا در وهله ی اول نمی دانیم لفظ 

 مورد ذاتی غیر مادی چه معنایی می تواند داشته باشد؟

 د(گوید: )خدا با آسمان تماس می یابارسطو می   

 (تئودور ـ گمپرتس ، متفکران یونانی،6410ص )

 ترجمه محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی 

 (.ارسطو: )خدا و طبیعت در عرض هم و برابرند 

در نظام الهیات ارسطویی گاهی طبیعت جای خدا را می گیرد، چنان که عبارت: )طبیعت هیچ کار بیهوده ای نمی کند( 

طبیعت را( هم چون دو عامل که حقوق برابر دارند در جنب نیز مبیّن همین معناست وگاهی ارسطو آن دو را )خدا و 

یکدیگر قرار می دهد و می گوید: )خدا و طبیعت هیچ کار بیهوده ای نمی کنند( این سخن ارسطو حاکی از برابری خدا 

 .و طبیعت نزد اوست

 (؛ متفکران یونانی، تئودور ـ گمپرتس6، ج 6468ص ) 

 6685خوارزمی ترجمه محمد حسن لطفی، انتشارات  

 .در نظر ارسطو: خدا و طبیعت هر دو ذوات مورد پرستش اند

خدا و طبیعت برای ارسطو به معنی نیروهایی است که در طبیعت حکم می رانند و به عنوان ذوات الهی پرستیده می 

 ن موجودیشوند نه این که، در یک سو طبیعت قرار داشته باشد و در سوی دیگر، و در جنب طبیعت، خدا به عنوا

 .بنفسه که مستقالً عمل می کند قرار داشته باشد
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ارسطو از خدا به عنوان موجود بنفسه هرگونه عمل و اثر بخشی و حتی خواستن و در نتیجه خواستن نیک و نظر به 

 .غایت را سلب می کند

 )، متفکران یونانی، گمپرتس6، ج 6864ص ) 

 

سماوات و ارض را صرف مخلوق می داند و خلق آن را بدیع می داند  مقایسه کنید با نظر قرآن که طبیعت و :توضیح 

 :بدون مسبوقیت به ماده و مدت

 )65بَدیعُ السَّماواتِ وَ األَرْضِ وَ إِذا قَضى أَمْراً فَإنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیکُونُ(( )))

 (61مْ ثُمَّ صَوَّرْناکُمْ...(( )وَ لَقدْ خَلَقناکُ))...

 (68خالِقُ کُلِّ شَیْ ء وَ هُوَ الْواحِدُ القَهَّارُ(( )قُلِ اهلل ))

طبق آیات فوق تنها خداوند خالق است ولی در نظر ارسطو و بعدها اسپینوزا طبیعت هم خلّاق است و در عرض خدا  

طبیعت  ومورد پرستش، البته سخن اسپینوزا ریشه در اعتقاد ارسطو دارد ولی فهم نظریه اسپینوزا در باب طبیعت خلّاق 

مخلوق و نظریه همه خدا انگاری و فرق های آن با نظریه ی وحدت وجود بحثی مفصل و تحقیقی موسّع می طلبد. 

 .ولی همین قدر کافی است که بدانیم ارسطو و أخالف وی شأنی الوهی برای ماده قائل بودند

اینها )فضایل اخالقی( در کامل ترین  خدای ارسطو عاری از عالیترین فضایل اخالقی حتی عاری از عدالت است. زیرا 

ذوات وجود ندارند. حتی خود خیر که افالطون آن را عین خدا می داند به معنی خیر خواهی و محبّت در خدای متعال 

 .ارسطو وجود ندارد

 س(، متفکران یونانی، گمپرت6، ج 6468ص ) 

بسم اهلل الرحمن الرحیم در متن قرآن و نیز  مقایسه کنید با خدای رحمان و رحیم و وجود یکصد و چهارده :توضیح 

 .نظام عدل و پاداش و جزا در وحی
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 افالک همکار خداوند در ایجاد حركات یکسان ومنظم

در نظام الهیات ارسطو، انتظارها از همکاری های افالک بیشتر شد و به همان نسبت ارسطو وجود پنجاه و پنج فلک  

آماده شد که عده ی افالک را به چهل و هفت تنزل دهد، ولی به خوبی  را پذیرفت. هر چند تحت شرایطی خاص

 .مشهود است که ارسطو نه یک محرک نا متحرک بلکه به چهل و هفت محرک نا متحرک معتقد بود

 ی(، متفکران یونان 6451، ص 6455ص )

 

 :اعتقاد ارسطو به دمونها یا نفوس افالک به یاد آورنده معتقدات بت پرستان است 

ارسطو می گوید افالک تکان الزم برای حرکت خاص خود را )حرکتی عالوه بر حرکت روزانه مستدیر( از ذواتی  

خاص که می توانیم آنها را خدایان فرو دست بنامیم یادمونها یا نفوس افالک، اخذ می کنند. این اعتقاد او به خدایان 

 .عتقدات بت پرستان را به یاد می آوردفرو دست با اعتقاد او به وجود خدای واحد معارض است و م

 (، متفکّران یونانی6، ح 6416ص )

( متفکر فرانسوی: خدای منزوی ارسطو را که علت هماهنگی دنیاست و با دنیاست و 0896ـ  0800ژول سیمون )  

 .با این همه )نه از دنیا چیزی می داند نه از هماهنگی آن( به چشم حیرت می نگرد

 (6411،ص 6ح تفکران یونانی، )م

حال نظرات محققانه ی متفکّر معاصر ژیلسون را مالحظه کنیم در باب الهیات ارسطویی و تباین آن با الهیات ادیان  

 .ابراهیمی

 

هرگز نمی توان کاری کرد که علم الهی ارسطویی که مبتنی بر علم طبیعی بود، ازکثرت موجوداتی که الوهیت  :ژیلسون

در نظر ارسطو وجوب وجود امری بود که می توانست ما به االشتراک باشد )یعنی الوهیت دارند فارغ انگاشته شود. 

 (.محرک ال یتحرک مشترک باشد 55تا  07بین 
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 .حال آن که ادیان توحید ی واجب الوجود را پیوسته وحید و فرید می دانستند

 )85،81روح فلسفه در قرون وسطی ـ ص ) 

 )داودی، انتشارات علمی فرهنگیاتین ژیلسون ـ ترجمه علی مراد )

   

در هیچ یک از دستگاه های فلسفی یونان نمی بینیم که وجود واحدی را به نام خدا نامیده و هیأت کل عالم  :ژیلسون

را تابع چنین خدایی شمرده باشند. پس بسیار کم می توان احتمال داد که صاحب نظران یونان به راستی موفق به 

 .باشند معرفت مبدأ واحدی شده

 ی(، روح فلسفه در قرون وسط18ص )

 .ژیلسون: ارسطو در اعماق روح خود فارغ از تأثیر شرک نبود

با وجود اعتقاد ارسطو به محرک اول که غیر متحرک است ولی چون ارسطو مادون این محرک غیر متحرک به چهل  

و ازلی و غیر متحرک اند پس ارسطو هنوز در و نه یا شاید پنجاه و نه محرک دیگر قائل شده، که جمله ی آنها مفارق 

 .اعماق روح خود فارغ از تأثیر شرک نبوده

اگر فالسفه یونان هرگز نتوانستند به عدد خدایان پی ببرند بدین سبب بود که خدا را به معنی دقیق آن که با قبول تعدد 

 .منافات دارد نشناختند

 (ـ روح فلسفه در قرون وسطی 80ص )  

  

برخی از یونانیان خود را تا حدودی از تبعات شرک رها کردند: به این معنا که آمدند و خدایانی را که در  :ژیلسون

عرض هم بودند، آمدند و در سلسه ی مراتب قرار دادند. و این خدایانی که در طول و مراتب قرار دارند را فرو دست 

به همین رب أعلی ندانستند؟ چرا خدایان فرو دست رب رب أعلی قرار دادند اما باید دید که چرا ربوبیت را منحصر 

 أعلی در ربوبیت با رب اعلی شریک بودند؟

 ه(، روح فلسف80ص )
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البته نظام سلسله مراتبی و عقولی که در مراتب قرار گرفتند بعدها در فلسفه اسالمی منشأ اعتقاد به نظریه ی  :توضیح

 .عقول عشره و نفوس فلکیه گردید

 .هرگز از حدود شرک متداول در یونان قدم فراتر نگذاشت ژیلسون: ارسطو

ذکر بعضی از نکات در احوال ارسطو می تواند برای عطف توجه ما به این جنبه از فلسفه او مفید افتد. ارسطو بر طبق 

وصیّت خود مقرر داشت که تصویر مادر او وقف خدای خاک شود و در استاگیرا برای وفای نذری که او در مقابل 

( 09(و دیگری به نام آتنا)08خدایان کرده بود، دو مجسمه ی مرمر هر یک به ارتفاع چهار ذراع یکی به نام زئوس )

 .بر پای دارند، این وصایا اثبات می کند که ارسطو هرگز از حدود شرک متداول در یونان قدم فراتر نگذاشت

 ه(ـ روح فلسف 11ص ) 

( بر پای داشت واقف به معنی وجود چنان که موحدان 21با یاد زئوس و دمتر ) نمی توانیم کسی را که هیاکلی: ژیلسون 

 .از آن اراده می کنند بدانیم

  ه(ـ روح فلسف 81ص ) 

این همان ارسطویی است که محققان غربی او را مشرک و غیر موحد و بت پرست می خوانند و با شواهد و مدارک   

 .( ما وی را راسخ در توحید می دانند20از افاضل متقدم و متأخر )این معنا را اثبات می نمایند ولی برخی 

ارسطاطالیس قدس اهلل نفسه و : ))مالصدرا وی را جزو الکبراء الخمسه الیونانیه می داند و این گونه از او یاد می کند  

لوب لسیعه و العلوم فی القاشرکنا اهلل فی صالح دعائه و برکته و لقد اشرقت انوار الحکمه فی العالم بسببه و انتشرت 

 ... (( و الحکمة من مشکاة النبوة کانه مقتبس نور

 (616، ص 5اسفار ـ ج )

 :و میرزا مهدی آشتیانی وی را با چنین القابی معرفی می نماید 

یوضات فامام الحکماء المتألهین، معلم الفالسفه المشائیین، ارسطاسطالیس حکیم افاض اهلل تعالی علیه من شآبیب )) 

 ت((و رهبو الرحمة عالم القدس و الملکوت و حضرت

 ی(ـ میرزا مهدی آشتیان 68توحید، ص اساس ال) 
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( وی را به همراه سقراط، شاگرد حضرت ابراهیم )علیه السالم( می دانند.باید به این مهم 22و بعضی از معاصرین ) 

( بوده باشد همین اشکاالتی 23ارسطوی الهی افلوطین )اشاره کرد که اگر هم بنابر یک خبط و خلط تاریخی مراد از 

که مطرح شد به نحوی دیگر از انحاء بر اندیشه ی تثلیث باور افلوطین وارد می باشد و مهم تر این که عذری برای 

معاصرین که بر کنار از یکی انگاشتن ارسطو و افلوطین هستند و متوجه تغایر اندیشه ای و تاریخی این دو فیلسوف 

 .ستند، باقی نمی گذارده

دکترمحمد رضا فشاهی استاد دپارتمان فلسفه و جامعه شناسی دانشگاه پاریس می گوید: نه تنها عقل یونانی و وحی  

اسالمی وجه مشترکی نداشتند بلکه اهلل نیز هیچ وجه مشترکی با معتقدات یونانیان و فیلسوفان یونان نداشت. دمیورژ یا 

محرک نا »است و خدای ارسطو « مهندس»نیست به عبارت دیگر دمیورژ « خالق»است و « صانع»خدای افالطون 

هر چند ظاهراً اندک شباهتی به خدای قرآن دارد اما مشکل این جاست که در ماوراء الطبیعه ارسطو، نه یک « متحرک

با خدای واحد اسالم  محرک نا متحرک وجود دارد و این امر هیچ شباهت واقعی 55و گاه  07محرک نا متحرک بلکه 

 (.ندارد

 ، انتشارات کاروان08محمد رضا فشاهی ـ ص  (ارسطوی بغداد. کوششی در آسیب شناسی فلسفه ایرانی ـ سالمی) 

  منـابـع 

 (6682مجموعه آثار افالطون ـ )محمد حسن لطفی ـ رضا کاویانی ـ چاپ انتشارات خوارزمی ـ  -6

 6688متافیزیک ارسطوـ ترجمه محمد حسن لطفی ـ چاپ طرح نوـ چاپ اول ـ   -0

 6688سماع طبیعی ارسطو )فیزیک(ـ ترجمه محمد حسن لطفی ـ چاپ طرح نوـ چاپ اول ـ   -6

 6685متفکران یونانی ـ تئودر گمپرتس ـ ترجمه محمد حسن لطفی ـ انتشارات خوارزمی ـ چاپ اول ـ   -4

 6682اکریل ـ ترجمه علیرضا آزادی ـ انتشارات حکمت ـ چاپ اول ـ ارسطوی فیلسوف ـ جی، ال،   -5

  6405 ـ بیروت چاپ ـ مظفر محمدرضا عالمه مقدمه با ـ شیرازی مالصدرای ـ االربعة فی االسفار الحکمة المتعالیة  -1

 6681اساس التوحید ـ میرزا مهدی آشتیانی ـ انتشارات هرمس ـ چاپ   -8

 .6611 اول چاپ –روح فلسفه در قرون وسطی ـ اتین ژیلسون ـ ترجمه علی مراد داوودی ـ انتشارات علمی فرهنگی   -8

 .6681ـ ترجمه ی حسن فتحی ـ نشر فکر روز ـ چاپ اول  60گاتری ـ ج wkc تاریخ فلسفه یونان ـ  -1

 .6681رساله ی افالطون ـ رومانوگواردینی ـ ترجمه محمد حسن لطفی ـ نشر طرح نو 4مرگ سقراط ـ تفسیر   -62

  .6681اسماء و صفات حق ـ دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی ـ چاپ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چاپ دوم  -66

 .دکتر محمد رضا فشاهی ـ انتشارات کاروان ـ چاپ سوم ارسطوی بغداد )کوشی در آسیب شناسی فلسفه ایرانی ـ اسالمی( ـ -60

 .6685افق المبین ـ میرداماد ـ با مقدمه دکتر مهدی محقق ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ـ  -66
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 6688واحد در ادیان: فردریک کاپلستون ـ مترجم دکتر سید محمود یوسف ثانی ـ ناشر: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب ـ چاپ اول   -64

 6611ح غرر الفرائد ـ حاج مال هادی سبزواری ـ به تصحیح دکتر محقق ـ توشی هیکو ایزوتسوـ چاپ دانشگاه تهران شر  -65

 6610توضیح الملل: ترجمه و شرح فارسی الملل و النحل شهرستانی ـ بامقدمه استاد محمد رضا جاللی نائینی ـ انتشارات اقبال  -61

 6681شارات اساطیرـ چاپ دوم تاریخ علم کالم: دکتر علی اصغرحلبی ـ انت  -68

 6680تهافت الفالسفه: امام محمد غزالی ـ ترجمه علی اصغر حلبی ـ چاپ انتشارات جامی ـ   -68

 ـ مرکز نشر دانشگاهی6685احیای فرهنگی در عهد آل بویه ـ جوئل.ل.کرمرـ ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی ـ چاپ اول  -61

 6681ترجمه جالل الدین مجتبوی ـ چاپ انتشارات علمی فر هنگی سروش ـ تاریخ فلسفه ـ فردریک کاپلستون ـ ج اول ـ   -02

  6680ایزدان و ایزد بانوان یونانی ـ نوشته ی درو سیلورـ ترجمه ی گلشن اسماعیل پورـ نشر اسطوره   -06

 6610ـ ـ ترجمه گروه مترجمان زیر نظر نصر اهلل پور جوادی ـ مرکز نشر دانشگاهی 6تاریخ فلسفه میر محمد شریف جلد  -00
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---------------------------- 

 :پی نوشت ها 

شهرستانی متکلم مشهور و صاحب الملل والنحل رونق علم کالم را در زمان خلفای عباسی می داند.)فابتداؤه من الخلفاء عباسیه هارون   -6

 (68-چاپ قاهره -من الدیالمه...(، الملل و النحل والمأمون و المعتصم والواثق و المتوکل وانتهاؤه من الصاحب ابن عباد و جماعة

برای وجود افالک تسعه و نفوسی که طبق عقاید فالسفه محرک این افالک هستند هیچ شاهدی البته بدون توجیه بعید و تأویالت غریب  -02

 .در قرآن و احادیث نیافتیم

 (.فکر روز قوام صفری -8ن، ج تاریخ فلسفه یونا -، گاتری61ق.م(، ص  466تا  460)-انباذ قلس)امپدکلس( -06

 ترجمه قوام صفری -، تاریخ فاسفه گاتری66ص 0ق.م( ج  548آناکسیمندر )مرگ  -00

 ، تاریخ فلسفه گاتری0،ج 11ق.م(،ص  1آناکسیمنس )متولد حدود اواسط قرن  -06

ائالن به ازلیت ق از داند می نبوت ةایــن جنـاب انبـاذ قلس را که صدرا نـاشر علوم ربوبی می دانـد و مقتبس نور حکمت از مشکا -04

 .ماده بوده است

  نیز بهتر است خوانندگان بدانند وی از قائلین به نظریه تناسخ نیز هست؛

  :به ذکر سخنی از وی به عنوان نمونه در باب اعتقاد وی به تناسخ می پردازیم. انباذ قلس می گوید

ماهی که در دریا زندگی می کند بوده ام.( تاریخ فلسفه کاپلستون، من در گذشته یک پسر و یک دختر و یک بته و یک پرنده و یک )

 ترجمه مجتبوی -6ج

 ، تاریخ فلسفه گاتری ـ ترجمه مهدی قوام صفری6، ج58سال بعد(،ص  82ق.م مرگ  582فیثاغورث )متولد   -05

  :ممکن است بعضی از متفکران یونانی مثل -01

تاریخ  -نکاپلستو به وحدت( بوده باشند ولی موحد )قائل به یک خدا نبوده اند،گزنوفانس، پارمنیندس، و ملیسوس یگانه انگار )قائل 

 6681-انتشارات علمی فرهنگی -ترجمه جالل الدین مجتبوی -6فلسفه غرب، ج

 مرحوم مالصدرا تفاوت بین وحدت وجود و توحید را آن چنـان کـه کاپلستون بعد ها در مورد برخـی متفـکّران یـونانـی صادق دانسته

قائل نبوده است و البته در اندیشه ی او توحیـد ایجادی بـا وحدت وجودی یکی گرفته می شود. آن چنان که مراد و مرشد او ابن 

 .عربی، در طریقه ی عرفانی خود همین معنا را به گونه ای سیستماتیک و پیچیده نظریه پردازی می کند

ع به موحد بودن فالسفه ی ثمانیه ملطی و یونانی و این که این ها آخذین ما هنوز سند و مدرک صدرا در این اقوال جازم وی راج -08

 بودن موحد به قول در را خودشان و صدرا مستندات آملی جوادی استــاد اگر. ایم نکرده مشاهده را اند بوده نبوت ةحکمت از مشکا

 .بسیار سپـاس گزار خواهیـم شد بگذارند ما اختیار در اند بوده انبیــاء شاگردان ها این که این و یونانی فالسفه

در مورد اشکاالت وارد به قاعده الواحد نگاه کنید به تاریخ فالسفه م.م شریف و کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد اثر عالمه حلّی  -08

 .تصحیح استاد حسن زاده آملی

 81انعام:  -01
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رفت و معبد بزرگش در دلفی قرار داشت. آپولون ایزد کمان  آپولون پسر زئوس ولتو بود. آپولون ایزد بزرگ پیشگویی بشمار می  -62

، ایزد و 46گیری و تیر اندازی هم بود از او به عنوان خدای نور و در اعصار متأخر به عنوان خدای خورشید نام برده می شود. ص 

 6680ایزد بانوان یونانی ـ نوشته درو سیلورـ ترجمه ی گلشن اسماعیل پورـ نشر اسطوره 

توجه کنید خدا شناسی افالطون نباید زیاد مورد تأکید قرار گیرد. در محاوراتی مانند تیمائوس، افالطون برخی افکار خود را فقط  باید  -66

به صورت تمثیلی و رمزی بیان کرده است. دالیلی وجود دارد که فکر کنیم صانع تیمائوس یک فرض است. )فردریک کاپلستون، ج 

 (.ه جالل الدین مجتبویترجم -، تاریخ فلسفه یونان6

اگر واحد ورای وجود و نفس است هرگز به خاطر افالطون خطور نکـرده کـه متعلّــق آئین پرستـش عـامـه باشـد. )فردریــک 

 (، تــاریــخ فـــلســفه یونان6کاپلستــون، ج

 برای تحقیق بیشتر در این باب نگاه کنید به: شرح توحید صدوق  -60

 668بقره:  -66

 66اعراف:  -64

 61رعد:  -65

زئوس قوی ترین خدایان و فرمانروای متأخر ایزدان، نماد او آذرخش بود و خدای نظم و عدالت و درستکاری بود. او را زئوس   -61

ر پور، نش اسماعیل گلشن: ترجمه –درو سیلور -گردآورنده ابرها و پدر ایزدان و آدمیان نیز نامیده اند. )ایزدان و ایزد بانوان یونانی

 (61، ص6680-اسطوره

آتنا دختر زئوس و متیس )ایزد بانوی مشورت و اولین زن زئوس(. الهه ی خِرد جنگ، شهرها و صنایعی مثل ریسندگی و بافندگی   -68

 (درو سیلور -، ایزدان وایزد بانوان یونانی66بود، او به دادگران و دلیران وفادار بود )ص 

-، ایزدان و ایزد بانوان یونانی68رئا. او کلّاً ایزد بانوی درو کردن و کشاورزی و غالت بود. )ص  دمتر: مادر زمین دختر کرونوس و  -68

 (درو سیلور

 مثل آقای جوادی آملی و حسن زاده آملی و مالصدرا -61

 آقای جوادی آملی -42

تقادیم موحد می دانند و ما هم بر این اعالبته با نگاهی تأویل باورانه و با اعتقاد به نظریه ی صدور و فیض بعضی از فالسفه افلوطین را  -46

  .که به هر حال افلوطین مبرّی تر از ارسطوست از شرک ولی افلوطین هم هنوز فاصله ی بسیاری با جهان نگری توحیدی انبیایی دارد
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 ویژه پاسخ به نامه آیت اهلل سبحانی فصل سوم:

 دکتر مهدی نصیری
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  :اشاره

متن حاضر از کتاب فلسفه از منظر قرآن و عترت، تألیف دانشمند گرامی جناب آقای دکتر مهدی 

نامه ی دوم آیت اهلل سبحانی به مجله  4و  0نصیری انتخاب شده که در واقع جوابی است به بند 

 :ی نورالصادق )علیه السالم( که ایشان نوشته اند

ید. اسالم نه علم وارداتی را طرد کرده و نه تکیه نفرمای« علم وارداتی»روی کلمه ی  (-0

است. و  ((یستمعون القول فیتبعون أحسنه ))الذین را تمجید نموده است. منطق اسالم« صادراتی»

انظر إلی ما قال (: ))، و قول امیرالمؤمنین )علیه السالم((اطلبوا العلم و لو بالصین)) حدیث معروف

 .است ((و ال تنظر إلی من قال

ترجمه ی علوم یونانی و غیره یک ضرورت ناخواسته بود، زیرا تالقی دو تمدن، این امر را به -6  

دنبال دارد، چنان که در اوج تمدن اسالمی کتاب های مسلمانان به زبان های اروپایی ترجمه شد. 

با اگر هم از این ترجمه ها سوء استفاده شده، ربطی به خود علوم ندارد. هر دانش بشری را باید 

 «همه را به یک چوب راند»منطق سنجید و بین حق و باطل فرق گذاشت و به اصطالح نباید 

مطالعه ی این اثر گرانبار به مخاطبین نورالصادق و همه ی حق طلبان توصیه می شود تا معلوم  

ریم بشود قشریون کدامند و اهل تحقیق و تفکر و تدبرکدام، اما افسوس که در دنیایی به سر می 

و در عالئم آخرالزمان روایاتی به همین مضمون « برعکس نهند نام زنگی کافور»که علی الدوام 

  .وارد شده است

 خاستگاه یونانی فلسفه

 دکتر مهدی نصیری

   

( )اعم از مشّایی یا اشراقی( بین موافقان و مخالفان فلسفه، اتفاق نظر و 0درباره ی خاستگاه یونانی فلسفه اسالمی ) 

اجماع وجود دارد و هیچ کس منکر این معنا نیست که فیثاغورث و سقراط و ارسطو و افالطون و ... نخستین معلّمان 

فلسفه هستند و آنچه گروهی از مسلمین به عنوان فلسفه در جهان اسالمی بسط و نشر دادند، محصول مستقیم آثار این 

 .فیلسوفان است
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نظر وجود دارد که ورود فلسفه به جهان اسالم با تمهیدات دولت اموی و پس از هم چنین در این موضوع نیز اتفاق  

آن عباسی صورت پذیرفت و خالد بن یزید و منصور دوانیقی و مأمون عباسی، بانیان نهضت ترجمه ی متون یونانی به 

مأمون  در بغداد توسطزبان عربی و نشر آنها در بین مسلمین بودند و نقطه ی اوج این نهضت، تأسیس )بیت الحکمه( 

 :بود

م سوریه و عراق را تسخیر کردند و هنوز چهار سال نگذشته بود که  638مسلمانان در سال» 

، دولت اموی در دمشق تشکیل شد؛ ولی 660ایران را نیز به تصرّف در آوردند. در سال 

ود را مسیحیان هم چنان در دین و افکار خود آزاد بودند و فعالیت های علمی و فلسفی خ

دنبال می کردند. اگرچه مدارس یعقوبیان به پایه مدارس نسطوریان نمی رسید، ولی باز هم در 

دیر قنسرین، در ساحل چپ فرات، یکی از مراکز مهم تعلیمات یونانی به وجود آمد. با آن که 

عباسیان پس از استقرار، به مباحث علمی توجه خاص مبذول می داشتند و در نقل علم یونانی 

ایرانی اهتمام بلیغ به کار می بردند، ولی سریانیان هم چنان مستقالً کار خود را دنبال می  و

کردند و کسانی مانند یوحنا بن مأسویه ی طبیب و حنین بن اسحق و ابن العبری معروف به 

م( تألیفات خود را به زبان سریانی می نوشتند. سریانیان، کتب 0286ابوالفرج )متوفی به سال 

که در تاریخ تکامل اندیشه ی بشری اثری فعال داشته باشد، بر جای نگذاشتند، ولی مهمی 

واسطه ی نقل فلسفه و علوم یونانی به جهان اسالم بودند... هنوز هشتاد سال از سقوط دولت 

اموی نگذشته بود که قسمت زیادی از تألیفات ارسطو و شارحان مدرسه ی اسکندریه و 

برخی مکالمات افالطون به عربی ترجمه شد. این ترجمه ها  بسیاری از کتب جالینوس و

 ابعمن از عصر آن در که ـ را دیگر ملل کتب از مقداری بلکه  منحصر به کتب یونانی نبود،

  .گرفت می بر در نیز  آمد می شمار به معرفت

 :ابراهیم مدکور گوید  

که ملل دیگر برای آن ها مسلمانان مدت سه قرن به ترجمه ی آثار علمی و فلسفی و ادبی »

به میراث گذاشته بودند، پرداختند؛ مسلمانان این میراث عظیم انسانی را از شش زبان گرفتند: 

 «.عربی، سریانی، پهلوی، هندی، التینی و مخصوصاً یونانی
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خر قرن نهم ترجمه به زبان عربی از اواخر قرن هفتم مسیحی آغاز شد، ولی در اواخر قرن هشتم رونق یافت و در اوا

به حد اعالی خود رسید. بدیهی است که ترجمه های اوّلیه مستقیماً شامل موضوعاتی علمی بود. ابن ندیم از خالد بن 

درانی را به اسکن علمای از برخی او. ورزید می عشق علوم به که گوید می سخن  ـ اموی عهد در مصر حاکم  یزید ـ

 .و کیمیا وادار کرد نقل پاره ای از کتب قطبی و یونانی در طب

این ترجمه ها نخستین ترجمه در نوع خود به زبان عربی بود؛ اما نهضت حقیقی ترجمه، از عهد ابو جعفر منصور  

دوانیقی خلیفه ی عباسی آغاز شد. او شهر بغداد را ساخت و آن را جانشین آتن و اسکندریه کرد. خلفای دیگر عباسی 

« بیت الحکمه»م برای ترجمه ،مدرسه ای تأسیس کرد که به  832هـ ـ 207در سال کار منصور را دنبال کردند. مأمون 

معروف شد. مأمون گروهی از مترجمان را در آنجا گرد آورد و طبیب نصرانی یوحنا بن ماسویه را بر آنها ریاست داد. 

 .هم چنین عده ای را به هند و ایران و قسطنطنیه فرستاد تا کتب سودمند را گرد آورند

 بار هک  ر این بیت الحکمه، حنین بن اسحق که هنوز هجده ساله بود، یکی از مترجمان فعال بود. او در زمان متوکل ـد

ریاست   ـ کرد تجدید را الحکمه بیت ماسویه یوحنابن وفات سال همان یعنی م 857 هـ 202 سال حوالی در دیگر

آنجا را یافت. در آغاز، ترجمه ها به زبان سریانی بود امّا از آن پس که حنین بن اسحق ریاست را به عهده گرفت، 

ترجمه به زبان عربی افزونی یافت. تصحیح و تنقیح و تجدید نظر در ترجمه های قدیمی نیز مورد توجه واقع شد. 

 می  وه بر زبان خودش )سریانی( یونانی و فارسی و عربی نیزم( عال 877هـ ـ261حنین ابن اسحق )متوفی به سال 

 در که کتبی یدیمد... گردانید می بر عربی به سریانی از سپس و سریانی به را کتبی نخست اوقات، بیشتر حنین. دانست

 مترجمان کوشش ولی. کیمیا و حساب و طب مانند بود، عملی علوم به مربوط کتب شد، می ترجمه عربی به آغاز

 نیز ندی و الطبیعه بعد ما و طبیعی علوم چون نظری معارف و  منحصر به این چند رشته نشد، بلکه به علوم دیگر

 .پرداختند

 مهم یونانی، از که چنان هم کردند؛ ترجمه  سلمانان از هندی و پهلوی، برخی کتب در نجوم و حساب و سیاستم 

عربی برگردانیدند، اما مهم ترین و مؤثرترین کتبی که جلب نظر ایشان می کرد،  به را شناسی ستاره و هندسه کتب ترین

مسلمانان بعضی از فالسفه ی قبل از سقراط و برخی از سوفسطائیان و »کتب طبی و فلسفی بود. این ندیم گوید: 

أثیر تکلمین و اشاعره تشکاکان و رواقیان و ابیقوریان را می شناختند. مذهب ذری ذیمقراطیس و ابیقوروس در عقاید م

 .گذاشت، هم چنان که مذهب مادی رواقیان در متفکران معتزلی مؤثر بود
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در هر حال، ترجمه های فلسفی از زبان یونانی که در خور ذکر «. نوشته های نظام، بزرگ ترین دلیل این مدعاست 

، «یتجمهور»ز افالطون نیز کتاب های باشد، جز نوشته های فلوطین و ارسطو و شارحانش به دست ما نرسیده است. ا

به عربی ترجمه شده اند. ارسطو را « دفاع از سقراط»، «فیدون»، «سیاست»، «سوفیست»، «تیمایوس»، «نوامیس»

)معلم اول( نامیدند و بارها همه ی تألیفات او را از طبیعیات و ما بعد الطبیعه و کتب اخالق و اقتصادی و سیاسی و 

 .ه کردندمنطقی به عربی ترجم

مترجمان بدین اکتفا نکردند و برای فهم غوامض حکمت ارسطو به ترجمه ی آثار شارحان او پرداختند. از جمله،  

شروح ثئوفراستوس و آمونیوس و اسکندر افرودیسی راـ که ابن سینا او را )فاضل متأخرین( نامیده ـ به عربی ترجمه 

شناختند، بلکه او را به عنوان شارح حکمت ارسطو و افالطون و کردند. جالینوس را تنها به صورت یک طبیب نمی 

نیز مورخ و منطقی می شناختند و کتب فلسفی و نیز تعلیقات و حواشی او را مانند کتب طبی ترجمه کردند. تردیدی 

 .نیست که کتب ارسطو، مقام اول را در نزد مسلمین اشغال کرد

را از جایی آغاز کردند که آخرین حکمای یونان به پایان آورده بودند،  اجماالً باید گفت سریانیان و مسلمین، فلسفه

یعنی از جایی که علمای مکتب نوافالطونی به شرح کتب ارسطو ـ آن هم در جوار تدریس فلسفه ی افالطون ـ 

 .پرداختند

نگی و لغویی گردید ترجمه هایی که به ذکر آنها پرداختیم، در جهان اسالم و عرب، موجب چنان انقالب فکری و فره 

که در تمام تاریخ تمدن بشری نظیری نداشته، حتی بر رنسانس اروپا در قرن پانزدهم میالدی نیز برتری داشت. اعراب 

در صدر اسالم و در عهد دولت اموی، جز به علوم قرآن و فروع آن ـ چون علم فقه و کالم و حدیث و لغت ـ توجهی 

 یعیاتطب و ریاضیات و هیأت و طب چون  لوم اوائل( به تعبیر نویسندگان مسلمان ـنداشتند، اما از علوم دخلیه یا )ع

 آنان برای ومعل این بیشتر گفت، باید که آنجا تا نداشتند؛ چندانی نصیب ـ آن فروع و فلسفه و موسیقی و کیمیا و

 .بود مجهول

عربی و انتشار آن در جهان اسالم سهم به سزایی دیدیم که سریانیان و صابئین و حرّانیان در نقل این علوم به زبان   

داشتند، تا آنجا که )فرهنگ اسالمی( در قرون وسطی و پیش از عصر رنسانس به برکت این کوشش ها، نمونه ی کامل 

تمدن نوع بشر بود. این علوم دخیله که عرب از راه این ترجمه ها بدان آشنایی یافت، در همه ی نواحی فکر اسالمی 

 .مسائل دینی تأثیر عمیق داشتحتی در 
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زیرا برخورد مسلمانان با فرهنگ ها و فلسفه های بیگانه، آنها را وادار می کرد تا هر چه را به تعبد فرا گرفته بودند،  

به محک عقل بسنجد و از اینجا فرق مختلف پیدا شدند؛ فرقی که به علل سیاسی پدید آمدند، ولی بعدها برای اثبات 

 .ابطال دالئل خصم مجبور شدند با مکاتب فلسفی و استدالل های منطقی آشنا شوند حقانیت خویش و

شاید اولین نتیجه ی بارز برخورد مسلمانان با علوم بیگانگان، خروج آنها از فطرت نخستین و ایمان ساده ی خود  

ند و عقل فته بودند تردید کردبود، تا آنجا که گروه کثیری چون به دیده ی عقل نگریستند، درآنچه بی چون و چرا پذیر

در همه ی مناقشات و مباحثات مقام اول را به دست آورد و حاکم بی منازع شد که باید از آن پس در پرتو آن قدم 

برداشت و به نور آن راه جست. به کار گرفتن عقل در امور دین، در پاره ای، موجب الحاد و زندقه و انکار نبوت و 

 .مسلمانان اولیه بدون آن که بخواهند علل و اسباب آن را کشف کنند، می پذیرفتندمعجزات شد. معجزاتی که 

براهمه می گویند برای ما و خصمانمان به »مثالً راوندی زندیق، خود را پشت سر براهمه مخفی می کند تا بگوید:  

؛ آدمی خدا را می شناسد اثبات رسیده که عقل بزرگترین نعمت های خداوند است بر مردم. به وسیله ی عقل است که

 .و از برکت عقل و به خاطر آن است که امر و نهی و ترغیب و ترهیب به درستی انجام می گیرد

س اگر آنچه را که رسول آورده، از حیث تحسین و تقبیح و قبول و منع، بر وفق قانون عقل است، وظیفه ی نگرش پ

با وجود داشتن عقل از او بی نیاز می شویم و ارسال رسل  در حجّت او و اجابت دعوتش از ما ساقط می گردد، زیرا

بدین طریق امری خطا خواهد بود؛ و اگر آنچه از تحسین و تقبیح و قبول و منع آورده، بر خالف قوانین عقل باشد، 

 .«پس اقرار به نبوت او از ما ساقط گردد

 :و ابوالعالء معری می گوید 

 وأرحل عنها ما امامی سوی عقلی                      سأتبع من یدعو الی الخیر جاهداً

 [.از آن که به خیر فرا می خواند پیروی می کنم و جز عقلم امامی ندارم] 

  :و در انتقاد از نظریه ی امام معصوم، نزد تعلیمیه)= اسماعیلیه( گوید 

 الخـرساء نــاطق فی الکــتیبه                        یـرتجی النـاس أن یــقوم امـام

 مشـیراً فی صــبحه و المسـاء                       کذب الظن ال امـام سوی العـقل
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مردم بر این امید و باور هستند که باید امامی ناطق در میان توده های گنگ و الل وجود داشته باشد. این گمانی ] 

 [.ول استدروغ است و امامی جز عقل وجود ندارد که صبح و شب به راهنمایی مشغ

فرهنگ عقلی یونان شامل همه معارف بود و مسلمانان هنگام اقتباس، چیز تازه ای بر آن نیفزودند؛ بلکه آن را  ...

تنظیم کردند و خطاهایش را اصالح نمودند و در فروع آن تعمق ورزیدند. ازاین رو فرهنگ هلنی در عالم اسالم با 

ر زمینه دینی که یک سلسله مبارزات سرسختانه میان اصحاب علوم افکاری که مخالف آن باشد برخورد نکرد، جز د

معقول و علوم منقول ـ یعنی میان پیروان وحی و پیروان فلسفه ـ پدید آمد. هر چند گروهی از متفکران کوشیدند تا 

شش خود کو میان این دوسنخ فکر، نوعی توافق و آشتی ایجاد کنند، ولی چنانکه در فصول آتیه اشاره خواهیم کرد، از

  (2)ردند. سودی نب

در مورد آنچه گذشت، اختالف چندانی بین مورخان و موافقان و مخالفان فلسفه وجود ندارد؛ اما منتقدان فلسفه، نکته  

ای دیگر را براین موضوع می افزایند و آن این که انگیزه ی بانیان نهضت ترجمه، ستیز با فرهنگ اصیل و ناب اسالمی 

بدیلی برای مبارزه و الاقل به انزوا کشاندن مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و تعالیم خاندان  و قرآنی و ایجاد

  .وحی)علیهم السالم( بوده است

  

 :عالمه مجلسی در این باره می گوید

ترویج کتب فالسفه در میان مسلمین، از بدعت های حاکمان جور و معاند با ائمه معصومین)علیهم السالم( برای سلب ) 

 .توجه مردم از ائمه و شرع مبین بود

می نویسد: هنگامی که مأمون با یکی از « المیة العجم»از جمله مؤیدات این ادّعا، مطلبی است که صفدی در شرح  

پادشاهان مسیحی معاهده ی صلح بست، از وی مجموعه ی کتاب های یونانی را درخواست کرد. آن پادشاه با نزدیکان 

 .ه ی آنها جز یک روحانی مسیحی مخالفت کردندخود رایزنی کرد و هم

آن روحانی مسیحی گفت، این کتابها را روانه کنید، زیرا این علوم هیچ گاه در اختیار یک حکومت دینی قرار  

 وّلینا که است آن مشهور... است افکنده اختالف عالمانشان ومیان داده سوق تباهی به را آن اینکه مگر است  نگرفته

رجمه ی کتب یونانی به زبان عربی نمود، خالد پسر یزید پسر معاویه بود و نیز از جمله شواهد تمایل ت به اقدام که کسی
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خلفا به فلسفه این است که یحیی برمکی چون دریافت که هشام بن حکم ]صحابی معروف امام صادق )علیه السالم([ 

 (3ود.( )به فالسفه انتقاد می کند، هارون را تحریک به قتل هشام نم

  

 :نیز ایشان درباره نهضت ترجمه آثار فلسفی یونان در جهان اسالم می نویسد« مکتب تفکیک»نویسنده کتاب  

چرا پیامبر )صلی اهلل علیه وآله و سلم( دستور ترجمه ی فلسفه را ندادند و به این کار نپرداختند تا مسلمین دین را » 

السالم( در جریان ترجمه ی فلسفه، هیچ کمکی به آن نکردند )بلکه مخالفت عقلی بفهمند! و چرا ائمه طاهرین)علیهم 

هایی نیز ابراز داشته اند و همواره تاکید کرده اند که معارف دینی را از غیر قرآن نیاموزید که گمراه می شوید(؛ آیا 

جود ه چنین فلسفه و عرفانی وپیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( و ائمه طاهرین)علیهم السالم( خبر نداشتند ک

دارد؟ آیا ایشان در حق دین و فهم دین کوتاهی کرده اند و این بنی امیّه و بنی عباس بودند که با کمک بی دریغ 

مترجمان یهودی و نصرانی و مجوسی ـ وگاه برخی از مالحده ـ فلسفه یونانی و عرفان هندی و سلوک اورفئوسی را 

 ...!گشودند؟ وسعت این به  اجد و مدارس مسلمین و در کنار قرآن، دکانیترجمه کردند و ریختند در مس

آری آنان برای بستن )بیت القرآن( در مدینه، بیت الحکمه را در بغداد گشودند وگرنه کسی )هارون( که مجسمه ی علم  

جام مسموم وشهید می و سلوک و عبادت و معرفت و تبلورآیه آیه قرآن را ـ سال ها در سیاه چال هاـ زندانی و سران

 آید؟ شمار به  کند، می تواند مروّج بی قصد و غرض علم و فرهنگ ـ آن هم در حوزه اسالم ـ

یا کسی)مأمون( که مطلع انوارعلم قرآنی و معارف سبحانی و تعالیم وحیانی را آن گونه به این سوی وآن سوی می  

ومتکلّمان زمان دعوت می کند تا امام )علیه السالم( را محکوم کشد و مجالس )مناظرات( تشکیل می دهد و از فالسفه 

کنند و در نهایت هم، در نهایت غربت و مظلومیّت، آن تجسم عقل اعال و تعالیم واال ومعارف علیا را مسموم و شهید 

ازد، س می کند و بشریت را از چنان خورشید تابان علم و معرفت و اقیانوس موّاج فطرت پروری وتربیت محروم می

بانی تمدن اسالمی و طرفدار علم می تواند شمرده شود. چه بیت الحکمه و مخزن المعرفة و وعاءُ العلمی باالتر و فروغ 

افکن تر و عقل پرورتر از وجود علمی قدّوسی و سرّ تعالیم سبّوحی، حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی امام رضا 

 (0)علیه السالم(.( )
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 :جه این که مدّعای فوق مورد تأیید عالمه طباطبایی )ره( نیز قرار گرفته استو نکته قابل تو 

حکومت های معاصر با ائمه هدی)علیهم السالم( نظر به این که از آن حضرات دور بودند، از هر جریان و از هر راه  

ه ره مندی از علومشان استفادممکن، برای کوبیدن آن حضرات)علیهم السالم( و بازداشتن مردم از مراجعه به ایشان و به

 (5می کردند، می توان گفت که ترجمه ی )الهیّات( به منظور بستن در خانه ی اهل بیت)علیهم السالم( بوده است.( )

  

 :همچنین آیت اهلل مصباح یزدی می نویسد 

عامل مهم دیگری که در راه رشد فرهنگ اسالمی به کار آمد، عامل سیاسی بود. دستگاه های  

گر بنی امیه و بنی عباس که به ناحق مسند حکومت اسالمی را اشغال کرده بودند، به ستم

شدت احساس نیاز به پایگاهی مردمی در میان مسلمانان می کردند و در حالی که اهل بیت 

پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( یعنی همان اولیای به حق مردم، معدن علم و خزانه دار 

ستگاه های حاکم برای جلب افراد وسیله ای جز تهدید و تطمیع در اختیار وحی الهی بودند، د

نداشتند؛ از این رو کوشیدند تا با تشویق دانشمندان و جمع آوری صاحب نظران، به دستگاه 

 .خویش رونقی بخشند

  

، افکار بگشایند. بدین ترتیبو با استفاده از علوم یونانیان و رومیان و ایرانیان، در برابر پیشوایان اهل بیت دکانی 

مختلف فلسفی و انواع دانش ها و فنون با انگیزه های گوناگون و به وسیله دوست و دشمن وارد محیط اسالمی 

 (6گردید.)

به نوشته کتاب تاریخ فلسفه در اسالم، در دوران پیش از اسالم نیز حربه فلسفه و الهیات فلسفی برای مقابله با آیین  

  :ه شده استمسیحیت استفاد

پس از افلوطین، نو افالطونیان در برابر فعالیت روزافزون مسیحیان قیام کردند و برای اینکه مسیحیت را ریشه کن )

کنند، سعی کردند الهیات کاملی بر اساس مکالمات افالطون و کاهنان کلدانی و اسطوره های قدیم، یعنی اسطوره های 

 (7و نیز سعی کردند، فلسفه افلوطین را بسط داده، آن را تکمیل کنند.( ) یونانی و مصری و شرق نزدیک، بنا نهند
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 خاستگاه علم وحکمت كجاست؟ 

 اکنون باید دید، پاسخ فیلسوفان مسلمان به اشکال بنیادین فوق چیست؟  

   

 پاسخ فلسفه

 :کِندی ـ نخستین فیلسوف مسلمان ـ می گوید 

که باشد، شرم نداشته باشیم، هرچند از جانب  باید از تمجید حقیقت و تحصیل آن از هر جا) 

مردمی دور از ما یا مخالف با ما آمده باشد؛ زیرا طالب حقیقت را هیچ چیز سزاوارتر از 

   (8حقیقت نیست.( )

  

 :عالمه طباطبایی نیز معتقد است

حق، حق است هر کجا که باشد و به هر طریق که به دست آید و از هر منبعی گرفته شود. )

 (9ایمان کفر و تقوا و فسق حامل حق، تأثیری در حقانیت آن ندارد.( )

چکیده پاسخ فالسفه به این اشکال که چرا سراغ دانشی رفته اند که منشأ آن بالد کفر است و معلمان و بانیان آن اهل  

یافت  و هر کجا کهتوحید و دیانت نبوده اند، این است که دانش حقیقت منحصر به منبع، منشأ و مرکز خاصی نیست 

خذ الحکمه أنّی » و( 62) «اطْلبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّین» شود، باید آن را پذیرفت و در این رهگذر، گاه به احادیثی چون

استناد می کنند. البته این پاسخ کامالً با تلقی فلسفه از عقل نیز سازگار است؛ چرا که از نگاه فلسفه، عقل آدمی، « کانت

باالستقالل قادر به فهم حقایق هستی است و تا مرتبه اتصال به عقل فعّال قابل ارتقاء است واین عقل، گوهری مشترک 

بین همه ی آدمیان است، لذا چه جای انکار و استبعاد است که فرد یا افرادی در این سو و آن سوی عالم، صرف نظر 

قایقی سترگ و عظیم نائل شوند و ما نیز موظف به أخذ و آموختن از آیین و مسلکی که دارند، به دریافت دانش ها و ح

 .آن ها شویم
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 (پاسخ اهل بیت)علیهم السالم 

اینکه به سراغ خاندان وحی و اهل بیت)علیهم السالم( می رویم تا دریابیم که پاسخ آنها به این سؤال که آیا دانش،  

خیر، چیست؟ با مروری به احادیث و و روایات، با دو گروه حقیقت و حکمت، منبع و کانونی خاص و منحصر دارند یا 

از روایات روبرو می شویم؛ گروه اول، انبوه روایاتی که منبع و مأخذ علم حکمت و معارف حقیقی را قرآن و عترت 

می دانند و بس؛ و گروه دوم، روایاتی که حکمت را منحصر به منبعی خاص نکرده و توصیه به دریافت آن از هر دو 

منبعی و مأخذی می نمایند. ما ابتدا به ذکر این دو گروه از روایات پرداخته و در پایان به تحلیل و جمع بندی آن ها و 

 :سپس نتیجه گیری خواهیم پرداخت

  

 گروه اول

 (: رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله وسلم 

 (66(( )أهله من اقتبسوه و مظانه من العلم فاطلبوا مسلم کل علی فرضیة طلب العلم. 6)) 

 .ـ دانش آموزی بر هر مسلمانی واجب است، پس دانش را از جایگاه شایسته اش جویا شوید و از اهلش برگیرید  

  

 (60(( )رکعة من تعلم بابا من العلم عمن یثق به کان أفضل من أن یصلی ألف. ))2 

 .هزار رکعت نماز استـ آن که بابی از دانش را از فرد مورد اعتمادش بیاموزد، برتر از   

  

کم، و والیتب یتمسکون الذین والناجون هالکون، الباقون و ناجیة منها فرقة ،فرقة ستفترق امتی علی ثالث وسبعین. ))6

 (66یقتبسون من علمکم، وال یعملون برأیهم، فاولئک ما علیهم من سبیل(( )

از آن اهل نجات و باقی هالک شدگانند. نجات یافتگان ـ پس از من امتم هفتاد و سه فرقه خواهند شد؛ تنها یک فرقه  

کسانی اند که به والیت شما )اهل بیت)علیهم السالم(( گردن می نهند و از دانش شما اقتباس می کنند و اهل عمل به 

    .رأی و نظر خود نیستند
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 (64(( )الباب قبل من إال المدینه تؤتی لن و: بابها طالب أبی بن علی و مدینة الحکمة أنا)) .0

 .من شهر حکمتم و امام علی )علیه السالم( در آن: و هرگز کسی جز از در وارد شهر نمی شود  -

   

 (: االمام علی )علیه السالم

أیها الناس! اعملوا أن کمال الدین طلب العلم و العمل به ... و العلم مخزون عند أهله و قد امرتم بطلبه من )) .5

 (65اهله فاطلبوه(( )

مردم! کمال دین در دانش جویی و عمل به آن است و علم نزد اهلش ]حامالن شایسته اش[ جمع است، پس شما ـ  

 .موظف به طلب آن از اهلش هستید

   

 ((یا کمیل! ال تأخذ إال عنا تکن منا)) .6

 .ـ ای کمیل! ]علم ومعارف واعتقادات را[ جز از ما ]اهل بیت)علیهم السالم([ مگیر تا از ما باشی
   

فی احتجاجه علی بعض الزنادقة، أنه قال: علیه السالم و قد جعل اهلل للعلم أهال و فرض علی العباد طاعتهم )) .7

أطیعوااهلل و أطیعوا الرسول و اولی األمر منکم بقوله: و لو ردوه إلی الرسول وإلی اولی األمر منهم  :بقوله

خون مع الصادقین و بقوله: و ما یعلم تأویله إال اهلل والراسلعلمه الذین یستنبطونه منهم و بقوله: اتقو اهلل وکونوا 

فی العلم و بقوله: و أتوا البیوت من أبوابها و البیوت هی بیوت العلم الذی استودعه عند االنبیاء و أبوابها 

أوصیاؤهم، فکل عمل من أعمال الخیر یجری علی غیر أیدی االصفیاء وعهودهم و حدودهم و شرائعهم و 

 (61دود غیر مقبول و أهله بمحل کفر وإن شملهم صفة االیمان(( )سننهم مر

ـ امام علی )علیه السالم(در گفت وگویی که با بعضی از زندیقان داشت، چنین گفت: خداوند افراد شایسته و ویژه ای  

از خدا و »را حامل علم قرار داده است و بر بندگان نیز اطاعت از آنها را واجب کرده است؛ از جمله در این آیات: 

سؤاالتشان را از رسول و صاحبان امرشان جویا شوند، آنان که اگر مردم »و: « رسول و صاحبان امرتان اطاعت کنید

أویل آیات ت»، و: «تقوای الهی پیشه کنید و با راستگویان همراه شوید»و: « اهل استنباط علم هستند، بر آن آگاه بوده

ز خانه، کانون مقصود ا«. خانه ها را از درهایشان وارد شوید»، و: «قرآن را جز خداوند و راسخان در علم نمی داند.
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های دانش است که خداوند نزد پیامبران به ودیعت نهاده است و درهای این کانون ها جانشینان انبیاء هستند؛ پس هر 

عمل نیکی بدون هدایت برگزیدگان الهی و شرایع وسنت های آنان انجام پذیرد، مردود است و اهل این اعمال کافرند 

   .شامل آنان شوداگر چه ظاهراً عنوان ایمان و اسالم 

قد خاضوا بحار الفتن وأخذوا بالبدع دون السنن، و أرز المؤمنون، ونطق الضالون والمکذبون، نحن الشعار )) .8

 (68واالصحاب، و الخزنة واالبواب، وال تؤتی البیوت إال أبوابها، فمن أتاها من غیر أبوابها سمی سارقاً(( )

ته، از سنت ها روی گردان و به بدعت ها رو آورده اند، مؤمنان به رف فرو ها فتنه دریای در مردم از ای عده  -

گوشه ی انزوا رفته و گمراهان و دروغ گویان میدان دار سخن شده اند، در حالی که ما نماینده و اصحاب 

راستین پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و حامالن و درهای شهر علم او هستیم و به خانه ها جز از درهای 

 .آن نمی توان وارد شد و هر که از غیر در وارد شود، سارق است

   

ن و المرسلین خاتم النبیی عترة أال اِنَّ العلم الذّی هبط به آدم و جمیع ما فضّلت بِه النبیون الی خاتم النبیین فی)) .9

 (68محمد)صلی اهلل علیه وآله وسلم( فَأینَ یُتاهُ بِکم و أین تذهبون(( )

مردم! آگاه باشید که همه دانش هایی که آدم با خویش از آسمان آورده و تمام دانش و فضیلت های پیامبران   -

تا خاتم پیامبران)صلی اهلل علیه وآله و سلم( در خاندان حضرت محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلم( به ودیعت 

 نهاده شده است؛ پس شما را چه شده است و به کجا می روید؟

   

 (:االمام الباقر )علیه السالم 

 إن :یقول هو و ةن عبداهلل بن سلیمان قال: سمعت أبا جعفر علیه السالم و عنده رجل من اهل البصر))ع .01

 لسالما علیه أبوجعفر فقال النار، أهل بطونهم ریح تؤذی العلم یکتمون الذین أن یزعم البصری الحسن

منذ بعث اهلل نوحا، فلیذهب الحسن یمینا و شماال فواهلل علم مکتوما ال مازال فرعون آل مؤمن إذا فهلک

  (61ما یوجد العلم إال ههنا(()

عبداهلل بن سلیمان می گوید: مردی از بصره نزد امام باقر )علیه السالم( بود و به نقل از حسن بصری ]که با اهل  -

شکم هایشان اهل جهنم را آزار  بیت)علیهم السالم( مخالف بود[ گفت، آنان که دانش را کتمان کنند، بوی گند

خواهد داد. امام)علیه السالم( فرمود: ]اگر سخن حسن درست باشد[ پس مؤمن آل فرعون ]که علم وایمان 
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خود را کتمان می کرد[، باید هالک شده باشد؛ ]نه چنین نیست[ علم از زمان نوح )علیه السالم( نزد اهلش 

 .علم را جز در خاندان ما نخواهد یافتمکتوم بوده است؛ حسن به راست رود یا چپ، 

   

مه بن کهیل و الحکم عن عتیبه: شرقا و غربا، فال تجدان علما صحیحاً إالشیئا خرج من عندنا أهل لس)) .00

 (02بیت(()

به غرب آن، دانش  یا روید عالم شرق به: فرمود عتیبه حکم و کهیل بن سلمة به( السالم علیه) باقر امام   -

  .صحیح را جز در آنچه از سوی ما اهل بیت)علیهم السالم( صادر می شود، نخواهید یافت

   

علمه الذی یأخذه عمن  فی قول اهلل عز وجل: فلینظر األنسان إلی طعامه قال: قلت: ما طعامه؟ قال:)) .02

  (06یأخذه(()

از امام باقر)علیه السالم( درباره ی تفسیر این آیه که انسان باید به غذایش بنگرد، سؤال شد، امام)علیه السالم(   -

  .[فرمود: یعنی بنگرد که علمش را از چه منبع و کسی می گیرد ]و آیا آن منبع شایستگی دارد یا نه

  

 (00هل بیت نزل علیهم جبرئیل(( )ن افلیشرق الحکم و لیغرب، أما واهلل ال یصیب العلم إال م)) .03

حَکَم ]نام فردی[ به شرق رود یا به غرب، سوگند به خدا نمی تواند علم حقیقی را جز در خاندانی که جبرئیل   -

 .بر آنها نازل شده است، بیابد

 

 

 (06فهو باطل(( )کل ما لم یخرج من هذا البیت )) .00

 .( بیرون نیامده باشد، باطل و گمراهی استالسالم علیهم)وحی خاندان از[ حکمت و معرفت و علم] آنچه هر -

 
 

 (20) ة((القیام من دان اهلل بغیر سماع من صادق ألزمه اهلل التیه یوم)) .05

هر کس بر اساس چیزی که از امام معصومی)علیه السالم( اخذ نکرده باشد، دین ورزی نماید، خداوند او را   -

 .روز قیامت سرگردان و هالک خواهد نمود
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  م(:علیه السال) االمام الصادق  

یغدو الناس علی ثالثه أصناف: عالم و متعلم، وغثاء، فنحن العلماء، و شیعتنا المتعلمون، وسائر الناس )) .06

 (05غثاء(()

مردم سه دسته اند: دانا، دانش پژوه و خس و خاشاک؛ پس دانایان ما هستیم، دانش پژوهان شیعیان ما و باقی   -

 .مردم خس و خاشاکند

   
، ثم قال: یا یونس! إن ةال تغرنک صالتهم و صومهم و کالمهم و روایاتهم و علومهم، فانهم حمر مستنفر)) .07

 (01أردت العلم الصحیح فعندنا أهل البیت فاناورثنا و أوتینا شرع الحکمه و فصل الخطاب(( )

ای یونس! نماز و روزه و سخن و روایات و دانش های آنان که با ما اهل بیت نیستند، تو را نفریبد؛ اینان   -

چون درازگوشان گریزپا هستند؛ یونس! اگر طالب دانش ومعرفت صحیح هستی، منحصراً نزد ما اهل بیت)علیهم 

 .السالم( است؛ ما وارثان حکمت شرع و فصل الخطاب هستیم

  

اب السائل عن قول اهلل تعالی:أطیعو اهلل وأطیعوالرسول و اولی االمر منکم[ قال علیه السالم: اولی فی الجو)) .08

 (08الفقه والعلم، قلنا:أخاص أم عام؟ قال علیه السالم: بل خاص لنا(( )

امام صادق)علیه السالم( در پاسخ این سؤال که مقصود از اولی االمر در آیه ی اطیعواهلل... چیست، فرمود:   -

مقصود صاحبان فقه و علم است؛ مجدداً سؤال شدآیا این خاص است یا عام؟ حضرت)علیه السالم( فرمود: 

 .تنها ما ]صاحبان فقه و علم[ هستیم

 

 (08(()غیرنا بعروة تمسککذب من زعم أنه یعرفنا و هو مس)) .09

 

 (:االمام کاظم )علیه السالم

آن که ادعای معرفت ما را دارد اما به ریسمانی غیر از ما ]در علم و معرفت حکومت و الیت و...[ چنگ می   -

 .زند، دروغ می گوید

 

 (01(( )یربان عالم من إال والعلم یعتقد بالعقل والتعلم بالتعلم، والعلم بالعلم، الطاعة، وبالطاعة إال ةال نجا)) .21
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نجات در گرو اطاعت از خداوند و اطاعت صحیح در گرو علم است. علم با آموختن به دست می آید و   -

 .آموختن با تعقل قوام می یابد و علم جز نزد عالم ربانی نیست

   

 (: االمام رضا )علیه السالم

اهلل، وإن کان الناطق عن إبلیس فقد عبد  ن أصنعی إلی ناطق فقد عبده، فان کان الناطق عن اهلل فقد عبدم  .20

قال: ـ یا ابن أبی محمود إذا أخذ الناس یمینا و شماال فالزم طریقتنا، فانه من لزمنا لزمناه،  أن إلی ـ  إبلیس

 و بذلک یدین ثم ةهذه نوا :للحصاة و من فارقنا فارقناه، فان أدنی ما یخرج به الرجل من اإلیمان أن یقول

 (62(( )االخرة ر الدنیا وخی فیه لک جمعت فقد به حدثتک ما احفظ محمود ابی ابن یا خالفه، ممن یبراً

آن که به گوینده ای گوش فرا می دهد، در همان حال او را عبادت کرده است؛ پس اگر گوینده خدایی باشد،   -

خدا را عبادت کرده است و اگر شیطانی باشد، شیطان را. ای پسر ابی محمود! هرگاه مردم ]برای کسب علم و 

اه ما شود، ما همراه او خواهیم بود و معرفت[ به راست و چپ گراییدند، تو راه ما را رها نکن، پس هر که همر

هر که از ما جدا شود، ما نیز او را رها خواهیم کرد. کمترین چیزی که مرد را از ایمان خارج می کند این است 

ماید زی نور  که ]ازپیش خود و بدون استناد به وحی[ ریگی را هسته خرما بداند و سپس بر اساس آن اعتقاد

خویش درست کند[ و از هر که مخالف او بود، بیزاری جوید. ای فزرند ابی محمود! ]و مسلک و گروه را برای 

  .آنچه را اکنون به تو گفتم، به خاطر بسپار که خیر دنیا و آخرت در این سفارش جمع است

 گروه دوم

 م(:ل اهلل )صلی اهلل علیه وآله و سلرسو 

 (66حکیم فاغفروها(( )وکلمه سفه من من سفیه فاقبلوها،  کلمة حکمة :غریبتان)) .0

دو چیز امری غریب و استثنایی است: سخن حکیمانه ای که از زبان فرد سفیهی صادر شود، پس آن را بپذیرید   -

 .وسخن سفیهانه ای که از دهان مرد حکیمی بیرون آید، پس از خطای او درگذرید

 

 (60(( )خرجت عاء و أیّ من یضرّک ال و الحکمة خذ)) .2

  .حکمت را دریاب که از هر کسی که صادر شده باشد، به تو زیان نمی رساند  -
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  (:االمام علی)علیه السالم 

 (66(( )قال مَن ألی تنظر ال و قال ما ألی انظر و بها، أتاک ممّن الحکمة خذ)) .3

 .حکمت را از حامل آن بپذیر و در گفتار بیندیش نه در گوینده -

 

 (64الحکیم(( )غیر  الحکمة قد یقول)) .0

 .گاهی فرد غیرحکیم، سخنی حکمت آمیز می گوید  -

 

 (65(( )کانت حیث بها أحقّ فهو الحکمة العاقل ضالّة)) .5

 .گمشده ی عاقل، حکمت است، پس سزاوار است که هر جا آن را یافت، دریابدش  -
  

 (61النفاق(( ) أهل من ولو الحکمة فخذ المؤمن الحکمة ضالّة)) .6

 .مؤمن است، پس حکمت را ولو از منافقان بگیرـ حکمت گمشده ی 
 

 (68ممن سمعها منه(( ) الحکمة المؤمن فخذوه ولو ما أیدی المشرکین و ال یأنف أحدکم ان یأخذ ضالة العلم)) .7

دانش گمشده ی مؤمن است، پس آن را برگیرید، ولو آن که در دست مشرکان باشد و نباید از پذیرش حکمت   -

 .از هر کس که شنیدید عارتان آید

 

دّثنی قال: ، فأنّ أبی حالخسیسةالکبا من تجتلبها أن اللؤلؤة النفیسة االمام زین العابدین علیه السالم: ال تحقّر)) .8

 حتّی امظانّه ألی نزوعاً المنافق صدر فی تتلجلج الکلمة من الحکمة السالم یقول: أنّ سمعت أمیرالمؤمنین علیه

 (68)(( فیلقفها أهلها و بها أحقّ فیکون المؤمن فیسمعها بها یلفظ

گوهر گرانبهایی را که در ظرفی پست و بی ارزش قرار دارد، حقیر نشمرید، پدرم از امام علی )علیه السالم(   -

نقل کرد که فرمود: گاهی کلمه ای از حکمت در سینه منافقی خلجان دارد تا به جایگاه اصلی اش برگردد، 

 .ا که حکمت از آن مؤمن استپس هرگاه آن را بر زبان آورد و مؤمنی شنید، باید آن را دریابد؛ چر

 (: االمام الصادق )علیه السالم 

 (61من افواه المجانین(( ) الحکمة خذ)) .9

  .حکمت را از دهان دیوانگان نیز بگیرید  -
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 (42عیسی )علیه السالم(: ))خذوا الحقّ من أهل الباطل، وال تأخذوا الباطل من أهل الحقّ، کونوا نقّاد الکالم(( )  .01

السالم(: حق را از باطل بگیرید ولی باطل را از اهل حق نگیرید، شما باید ناقدان سخن باشید ]و سره علیه )ـ عیسی 

 .[را از ناسره تشخیص دهید

  

 مع بندی روایات گروه اول و دومج 

 همعلی)بیت اهل و وحی خاندان در حکمت و معرفت و علم منبع و باب انحصار از سخن صراحت با روایات گروه اول 

 می الهی عذاب و گمراهی سرگردانی، مایه را آن و شمرده مردود را دیگران به رجوع هرگونه و گویند می( السالم

لم کان و زندیقان نمی توانند منشأ تولید عمشر و کفّار تنها نه و متکثرنبوده معرفت منابع روایات، این اساس بر. دانند

حتی مسلمینی که والیت اهل بیت)علیهم السالم( را نپذیرفته اند مطلوب و معرفت صحیحی و باب هدایت باشند بلکه 

نیز چنین شأن و شایستگی ای ندارند و در زمره ی گمراهانند و چنانچه به علوم و احادیث نبوی)صلی اهلل وعلیه وآله 

 .و سلم( نیز تفوّه نمایند، چون از باب والیت وارد مدینه علم نبوی نشده اند، سارق می باشند

 من)) برای و دانسته اصل را(( ماقال)) گفته، سخن حکمت منبع و مأخذ محدودیت عدم از دوم گروه روایات ماو ا 

ایه، سخنی حکمت آمیز بگویند که فروم های وانسان شرّ اهل مشرک، منافق، بسا ای. اند نگذاشته شرطی هیچ(( قال

 .پرداختباید پذیرفت و نباید به دلیل عدم صالحیت گوینده، به نفی آن 

( سه راه در پیش روی 46اکنون ما با دو دسته از روایات به ظاهر متعارض روبرو هستیم که برای حل این تعارض ) 

  :ما قرار دارد

صرف نظر کردن از دو گروه و به اصطالح تساقط آنها از حجیّت. این راه به دو دلیل صحیح نیست: یکی بدان  .0

و عدم اسقاط آن ها وجود داشته باشد، طرح و حذف آنها مجاز  جهت تا جایی که امکان جمع بین روایات

نیست )خواهیم گفت چنین امکانی وجود دارد( و دیگر آن که تساقط هر دو گروه در صورتی جایز است که 

از نظر کمیّت، وضوح و علوّ در معنا و داللت و اعتبار سند هموزن هم باشند، اما در این مورد چنین نیست و 

 (02ه اول از تمام جهات بر روایات گروه دوم برتری دارند. )روایات گرو
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صرف نظر کردن از گروه دوم به دلیل وزن کمتر آن ها از حیث کمیّت و کیفیت معنایی و سندی. این راه نیز   .2

به دلیل قاعده ))الجمع مهما امکن اولی من الطرح(( و اساساً بدان دلیل که تا راهی برای قبول یک روایت وجود 

  .دارد نباید به رّد و انکار آن پرداخت، مردود است

معنا کردن روایات هر دو گروه به گونه ای که از حالت تعارض و تکاذب با یکدیگر خارج شده و قابل اخذ   .3

 .و عمل باشند؛ والبته راه سوم عملی و طبعاً مجاز است

 :دو دسته از روایات می رویم اکنون با این مقدمه به سراغ مفهوم گیری و جمع بندی نهایی از این

 :اوّل گروه روایات مفهوم  الف ـ 

تنها منبع مشروع علم، معرفت و حکمت، اهل بیت)علیه السالم( )حامالن و وارثان وحی و علوم انبیاء و خزانه داران  

 منبعث نشده باشد،علم الهی( هستند و هیچ منبع و مأخذ مشروعی جز آنان وجود ندارد و هر آنچه از این کانون و بیت 

باطل و گمراهی است و به همین دلیل مؤمنان موظف به اخذ معارف وعلوم خود از این منبع هستند و باید نظام معرفتی 

خود را بر اساس آنچه از این منبع جوشیده و تراوش کرده است، شکل وسامان دهند و هر آنچه می گویند و بدان 

و یا با آن به موافقت یا مخالفت برمی خیزند، باید مستند به این منبع و مأخذ  اعتقاد می ورزند و به آن عمل می کنند

باشد. بنابراین هرگز کفّار و مشرکان و حتی مسلمانانی که معتقد به متمسک به والیت اهل بیت و ائمه اثنی عشر)علیهم 

 .و معرفت برای آنان باشندالسالم( نیستند، نمی توانند معلم و آموزگار مؤمنان راستین و تولید کننده علم 

 

 :مفهوم روایات گروه دوم -ب 

گر چه بر اساس روایات گروه اول، تنها منبع علوم و معارف و حِکَم راستین، وحی وانبیای الهی و وارثان کنونی آن ا 

ع این منبها اهل بیت)علیهم السالم( هستند و مؤمنان موظف به ایجاد بنا ونظام حِکمی، علمی معارفی شان بر اساس 

منحصر هستند اما گاهی سخن یا سخنانی حق، صحیح و حکمت آمیز بر زبان مشرکان و گمراهان و منافقان و... نیز 

جاری می شود که نباید به دلیل ناصالح بودن گوینده، به انکار و رد سخن پرداخت، بلکه شخص مؤمن باید آن سخن 

 .حکیمانه را بپذیرد و به آن گردن نهد
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عبارت دیگر، روایات دسته دوم هرگز در مقام طرح این مسأله نیستند که کفّار و مشرکان و منافقان و گمراهان می به  

توانند یک نظام معرفتی و علمی مطلوب تولید کرده و ارائه دهند ویا حتی سخنی حکیمانه بگویند که ابداع و ابتکار 

و انبیای الهی واهل بیت)علیهم السالم( بدان وقوف نداشته وآن را  آن ها باشد و نشانی از آنها در معارف وحیانی نباشد

بیان نکرده باشند؛ بلکه تنها از این امکان سخن می گویند که فرد گمراه و مشرک نیز ممکن است سخنی حکیمانه بر 

حکیمانه  زبان جاری کند و در این صورت نباید به انکار آن پرداخت، اما این که چگونه گمراهان ممکن است سخن

 :بگویند، چند صورت محتمل است

فرد گمراه یکی از احکام و گزاره های عقل فطری و قطعی را بر زبان جاری کند، مانند این که، عدل زیباست.   .0

 ...ظلم زشت است. اجتماع نقیضین محال است و

 (03. )باشدفرد گمراه ممکن است احیاناً با اندیشه و تفکر و سلوک شخصی به سخنی حکیمانه رسیده  .2

سخن یا سخنان حکیمانه صادر شده از طرف فرد گمراه، ممکن است سرقت و یا برگرفته از علوم و تعالیم   .3

انبیایی و وحیانی و تعالیم اهل بیت)علیهم السالم( باشد؛ مثل آن که اکنون بسیاری از متدینان به آیین مسیحیت 

لیه السالم(را به زبان جاری می کنند که در صورت و یهودیت، تعالیم حضرت موسی )علیه السالم( و عیسی)ع

عدم تحریف و نسخ آنها و انطباق آن ها با تعالیم اسالمی و اهل بیت)علیه السالم( نه تنها نمی توان آن ها را 

   (00انکار نمود بلکه باید به آن ها ایمان آورد. )

  

 :ی برای این جمع بندی ارائه می دهیماکنون یک بار دیگر روایات گروه دوم را مرور می کنیم و شواهد

عموم روایات، سخن از اخذ )حکمت( می گویند. بدیهی است، گرفتن حکمت از هرجا، منوط به این است که   .0

قبالً معیاری برای شناخت )حکمت( از )ضاللت( داشته باشیم تا بتوانیم در مواجهه ی با مشرکان ومنافقان و 

 .تشخیص داده و آن گاه اقدام به اخذ حکمت نماییمگمراهان، )حکمت( را از )ضاللت( 

 حال این معیار چیست؟  

این معیار البته در مواردی عقل فطری ماست، یعنی آن سخن حکیمانه منطبق با احکام عقل فطری است و با عقل 

ابل قفطری، حکمت بودن آن قابل تشخیص است اما بدون شک در برخی از موارد، حکمت یا ضاللت با عقل فطری 

تشخیص نبوده و نیاز به معیاری دیگر دارد و این معیار جز وحی )قرآن و عترت( نخواهد بود. حال در صورتی که قبالً 
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نظام معرفتی و حِکمی خود را از وحی و اهل بیت)علیهم السالم( اخذ کرده باشیم، واجد چنین معیاری خواهیم بود و 

حکمت را از گمراهان اَخذ می کنیم؛ اما در صورتی که فاقد چنین معیاری سره را از ناسره تشخیص داده، آن گاه سره و 

باشیم، بدون شک در مواجهه ی با تولیدات فکری ومعرفتی گمراهان )منافقان و مشرکان و...( چه بسا ضاللت را به 

عمل به روایات جای حکمت اخذ نماییم و دچار خطا و انحراف شویم. بنابراین عمل به روایات گروه دوم، مشروط به 

 .گروه اول است

تصریح شده است که غیر حکیم )منافق، مشرک و ...(  ((قد یقول الحکمه غیر الحکیم)) 0در روایت شماره ی  .2

گاهی و به طور اتفاقی سخنی حکیمانه می گوید، نه آن که واقعاً به عنوان یک روال دائمی، گمراهان منشأ صدور 

مؤیّد همین معنا هستند که صدور حکمت از  «کلمة حکمة»نیز با تعبیر 01و  0حکمت باشند. روایات شماره ی 

گمراهان صرفاً یک استثناء است و نه قاعده: همان گونه که بر اساس روایت اول، صدور سفاهت از شخص 

حکیم یک استثناء به شمار می رود. بر این اساس، مؤمنان نمی توانند چارچوب ها و نظام معرفتی خود را از 

 .اهان اَخذ نمایندگمر

 

، سخن از حکمت است و نه علم، و این شاید از آن رو باشد که 7در تمام روایات گروه دوم به جز شماره ی   .3

بر یک یا چند سخن و گزاره حکیمانه واژه حکمت، اما بر یک رشته از معرفت و دانش، واژه علم اطالق می 

از گمراهان نیست بلکه تنها گرفتن سخن یا سخنان شود و در این روایات، سخن از اخذ یک رشته معرفتی 

نیز اگرچه در آغاز روایت واژه علم به کار رفته است اما در ادامه،  7حکمت آمیز مطرح است. در روایت شماره 

 .دوباره از واژه حکمت استفاده شده است

  

ای نظام حکمی و معرفتی تان را از پاسخ فالسفه در برابر این اشکال که شما چرا پایه ها و چارچوب ه نتیجه آنکه،

 .یونانیان گرفته اید، صحیح نبوده و بر خالف آموزه های اهل بیت)علیهم السالم( می باشد

؛ از جمله روایاتی که در مورد جواز اخذ علم و معرفت از گمراهان بدان استناد می  (45اُطلبوا العلم ولو بالصین(( ))) 

 :است که در این باره نیز باید توضیح دهیم ((ولو بالصین اُطلبوا العلم)) شود، حدیث مشهور
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 :حدیث فوق را دو گونه می توان معنا کرد 

هر دانشی )با فرض این که ال در العلم برای استغراق باشد( را بیاموزید، اگر چه منشأ صدور و تولید آن چین   .0

 .)یعنی بالد کفر و کفّار( باشد

که ال در العلم، برای عهد ذهنی باشد( را بیاموزید، اگر چه الزم باشد تا  دانش مشروع و مطلوب )با فرض آن  .2

 .دورترین نقاط]مانند چین[ سفر و هجرت کنید

اگر توجه ما تنها به خود این حدیث باشد و قرائن وشواهد دیگر را در نظر نگیریم، شاید نتوان بر یکی از دو معنای 

شواهد و قرائن، معنای دوم را تأیید کرده و جایی برای معنای اول باقی  فوق پای فشرد و دیگری را تخطئه نمود، اما

 ن:ی گذارد، و اینک آن شواهد و قرائنم

معنای نخست در تعارض با روایات گروه اول است که منشأ و منبع علم و معرفت حقیقی را وحی واهل   .0

 .نیاید، معنای دوم را بر می گزینیمبیت)علیهم السالم( می دانند؛ لذا برای آن که چنین تعارضی پیش 

« ریعهمصباح الش»یکی از منابعی که این حدیث )به نقل از امام علی )علیه السالم(( در آن ذکر شده است، کتاب   .2

؛ این فراز خود ((و هو علم معرفه النفس و منه معرفه الرّب)) :است. در این کتاب در ادامه ی حدیث آمده است

 .تأیید معنای دوم استقرینه ای دیگر بر 

انگر صرفاً بی(( ولوبالصین)) در صدر اسالم، کشور چین به عنوان نمادی از دوری راه مطرح بوده است و تعبیر  .3

این است که اسالم برای  ((اُطلبوا العلم ولو بالصین)) دوری راه است و نه نمادی از بالد کفر؛ و مفهوم روایت

اهمیتی قائل است که اگر برای آموختن آن طی مسافتی بعید نیز الزم باشد، آموختن علم مشروع وحقیقی چنان 

   .باید برای کسب آن تالش کرد و دوری راه، چنین تکلیفی را از دوش انسان بر نخواهد داشت

صادق)علیه السالم( است که ازآن  امام از روایتی کند، می  تأیید ((ولو بالصین)) مورد در را فوق  آنچه تفسیر

حضرت)علیه السالم( سؤال می شود: اگر فردی نماز چهار رکعتی یا سه رکعتی خود را در رکعت دوم سالم دهد و پی 

بنی ی: ))کار خود رود اما ناگاه به یاد آورد که نمازش را ناقص خوانده، تکلیف او چیست؟ امام)علیه السالم( می فرماید

یعنی فرد، رکعات باقی مانده را به جا می آورد و همان نماز ( 41(( )ةتِمُّها ولو بَلَغَ الصین وال یُعیدُ الصلوعلی صلوته فَیُ

 .را تمام می کند، اگر چه تا چین رفته باشد
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 :؛ روایتی دیگر است که می گوید((اُطلبوا العلم و لو بالصین)) مشابه روایت  .0

؛ دانش بیاموزید، اگر چه با رفتن به اعماق دریاها (48اطلبوا العلم ولو بخوض اللّجج(( )(: ))االمام صادق )علیه السالم 

 .باشد

هیچ خصوصیتی جز آن که بیان گر اهمیت علم آموزی است، ندارد و نمی (( ولو بخوض اللجج)) بدیهی است تعبیر 

اعماق اقیانوس ها منشأ صدور و تولید توان فی المثل گفت که مقصود حدیث، علم اقیانوس شناسی است و یا آن که 

 !علم است

 ...((فبشر عبادالذین یستمعون القول))  

 ت:( برای مشروع قلمداد کردن اخذ معارف از غیر اهل ایمان، آیه شریفه زیر اس48یکی از استنادات اهل فلسفه ) 

 (41ستمعون القول فیتبعون احسنه(( )فبشر عبادالذین ی)) 

  

رتی می تواند دلیلی برتعدّد منابع معرفت و یا آزادی بیان و طرح عقاید گوناگون ـ حتی انحرافی آیه مزبور در صو  

 :وغلط ـ باشد که

ال در القول، برای استغراق باشد که در این صورت مفهوم آیه چنین خواهد بود: بشارت باد بر بندگانی که به  .0

 .سپارند و نیکوترین آن را بر می گزینندهمه ی سخنان یا سخن همگان اعم از هادی و گمراه گوش می 

 

آیات و روایات، دایره ی شمول آیه ی فوق را محدود نکرده باشند و در اصطالح علم اصول، اطالق آن را مقیّد   .2

 .به سخنان اهل هدایت و ایمان نکرده باشند

 قرونم چقدر آیه، از برداشتی چنان که دریابیم تا رویم می  اکنون به سراغ آیات و احادیث پیرامون آیه ی شریفه 

  :است صواب به

عن أبی بصیر سألت ابا عبداهلل علیه السالم عن قول اهلل عزوجل: الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، قال: )) .0

 (52)هم المسلّمون الل محمد الذین اذا سمعوا الحدیث لم یزیدو افیه و لم ینقصوا عنه وجاؤوا به کما سمعوه(( 
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پرسید؛ امام فرمود: مقصود از  ((الذین یستمعون القول)) امام صادق )علیه السالم( درباره ی تفسیر آیه ابوبصیر از 

کسانی که سخن را می شنوند و پیروی احسن می کنند، تسلیم شدگان در برابر اهل بیت)علیهم السالم( هستند که هرگاه 

  .حدیثی را بشنوند، بدون کم و کاست آن را حفظ و نقل می کنند

ابواب، اتی رجل االنصار النبی صلی اهلل علیه و آله فقال  الجنة[ سبعة] عن جابر ابن عبداهلل، قال لما نزلت لها)) .2

 بادیع فبشر االیة مملوکاً فنزلت فیه هذه منها باب لکل عتقت قد انی و ممالیک سبعة یا رسول اهلل ان لی

 (56(()احسنه فیتبعون القول یستمعون الذین

عبداهلل روایت می کند که چون آیه ای که بهشت را دارای هفت در می داند نازل شد، مردی از انصار خدمت جابر ابن 

رسول )صلی اهلل علیه و آله وسلم( آمد و گفت: یا رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله وسلم(! من هفت برده داشتم و در 

نازل  «فبشر عباد الذین یستمعون القول» گام بود که آیهازای هر دری از بهشت یکی از آنها را آزاد کردم؛ در این هن

 .شد

به حدیث و سخنان ائمه معصومین)علیهم السالم( و در  «القول» در دو روایت فوق مشاهده می کنیم که در روایت اول

 (.روایت دوم به آیات قرآن تفسیر شده است و نه مطلق سخن)سخن هر کس و هر سخن

 (:االمام صادق)علیه السالم  .3

عنه  -عزوجل-و فرض علی السمع ان یَتَنَزَّه عن االستماع الی ما حرم اهلل و ان یعرض عما ال یحل له مما نهی اهلل )) 

فقال فی ذلک: وقد نزل علیهم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اهلل یکفر بها  -عزوجل-و االصغاء الی ما اسخط اهلل 

 و: فقال النسیان موضع -عزوجل–( ثمّ استثنی اهلل 50ث غیره )ویستهزء بها فال تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدی

یستمعون القول فیتبعون  الذین عباد فبشر قال و  (56)الظالمین القوم مع الذکری بعد فالتقعد الشیطان ینسینک اما

( ... وقال اذا سمعوا اللغواعرضوا 55قد افلح المؤمنون... والذین هم عن اللغومعرضون ) -عزوجل-( و قال54احسنه)

 (((58( ، فهذا ما فرض اهلل علی السمع من االیمان ان ال یصغی الی ما ال یحل له و هو عمله و هو من االیمان )51عنه )

جب کرده که از شنیدن سخنان حرام و گوش سپردن به آنچه که خدا را خشمناک می کند بپرهیزد ـ خداوند بر گوش وا 

و در همین باره فرموده است: در قرآن به مؤمنان تذکر داده شده که هرگاه فرد یا افرادی را مشاهده کردند که در حال 

شان را رها و به سخنی دیگر روی آورند و استهزای آیات الهی هستند، در جمع آنها حاضر نشوند، تا آنان سخن باطل
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سپس مورد فراموشی را استثناء فرموده و گفته است: ممکن است شیطان تو را به فراموشی کشاند، اما پس از آن که 

یادآور شدی با قوم ظالم همنشین نشو ]و به سخنان آنان گوش فرانده[ و نیز فرموده است: بشارت باد بر بندگانی که 

نوند و از آن پیروی احسن می کنند... و نیز فرمود: مؤمنان رستگارنند... همانان که از شنیدن سخن لغو سخن را می ش

و باطل اعراض می کنند و نیز فرمود: هرگاه مؤمنان سخن باطلی بشنوند، از آن روی می گردانند... پس خداوند بر 

نیست گوش فرا ندهند، چرا که گوش دادن خود  گوش مؤمنان واجب کرده است که به آنچه بر ای آنها روا و سزاوار

 .عمل محسوب می شود

در بستری از آیاتی مطرح شده است که همگی ناظر به  ...«فبشر عباد» مالحظه می کنیم که در روایت فوق، آیه 

طلق ممحدودیت شنیدن و اینکه به چه سخنانی نباید گوش سپرد، می باشد. از همین رو، القول در آیه مورد بحث نیز 

  .و عام نخواهد بود و فقط شامل سخنان حق و صحیح می باشد

 (:االمام الصادق )علیه السالم .0

: قوله ذلک من بها، باالخذ امرنا اللواتی اآلیات محکم علی حجة اآلیة کانت مشتبهة آیة و لیس کلما وردت)) 

متشابهات فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنهء  واخر الکتاب أم هن محکمات آیات منه

وابتغاء تأویله و ما یعلم... ))وقال((: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه ))أی أحکمه وأشرحه(( 

 (58اولئک الذین هداهم اهلل و اولئک أولوا االلباب(( )

ر به اخذ آنها نموده ایم، حجّت و حاکم نخواهد بود و شاهد بر این معنا، این سخن آیات متشابه بر آیات محکم که ام 

خداوند است: برخی از آیات قرآن محکم و برخی متشابه هستند؛ پس آنان که در دلشان تردید و انحرافی دارند، به 

ه . و نیز خداوند فرمودجهت فتنه گری، سراغ آیات متشابه و تأویل و تفسیر آن بر اساس مقاصد خویش می روند..

است: بشارت باد بر بندگانی که سخن ]قرآن[ را می شنوند و از نیکوترین آن پیروی می کنند؛ مقصود از نیکوترین 

 [.آیات قرآن، محکمات قرآن است ]که جای تأویل و تفسیرهای غلط را باقی نمی گذارد

قرآنی یعنی پیروی از آیات محکم ومبین آن و ارجاع  در این روایت ))القول(( به قرآن تفسیر شده است اتباع احسن 

 .آیات متشابه به آیات محکم
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  د:شیخ طوسی در تفسیر تبیان می نویس

 می فرا گوش دارد خداوند توحید از حکایت که سخنانی و قرآن تالوت به که کسانی یعنی الذین یستمعون القول((؛))

احسنه گفت و نه حسنه، بدان دلیل است که مقصود، اتباع از سخنان و اوامری ، این که خداوند «احسنه فیتبعون». دهند

است که مدح و ثواب به دنبال دارد و هر حسنی مستحق مدح و ثواب نیست، مثل مباحات که حسن اند اما مستحق 

 (59مدح وثواب نیستند.( )

 

احسن است می توان به آیات زیر اشاره و اما در تأیید این مسأله که آیات قرآن و سخن خداوند شامل حسن و  

  د:کر

 (12م(( )أُنزِلَ إِلَیْکُم مِّن رَّبِّکُوَ اتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا )) .0

 .از نیکوترین آیات قرآن پیروی کنید -

  

 یَأْخُذُواْ قَوْمَکَ أْمُرْ وَ بِقُوَّه فَخُذْهَا ْءٍ شىَ ِّ لِّکلُ تَفْصِیلًا وَ مَّوْعِظَةً وَ کَتَبنَا لَهُ فىِ الْألوَاحِ مِن کُلّ ِ شىَ ْءٍ)) .2

 (16()(بِأحْسَنهِا

ـ در الواح ]تورات[ هرگونه پند و روشنگری در هر باب برای موسی نوشتیم ]پس به او گفتیم[ آن را با قدرت بگیر   

 .و به قومت فرمان بده که به نیکوترین آیات عمل کنند

))القول(( در آیه مورد بحث، عام نبوده و مخصّص به سخن حق )کالم بنابراین از مجموع روایات در می یابیم که   

خداوند و ائمه معصومین)علیهم السالم( و اهل هدایت و ایمان( است. حال اگر همچنان بر این نظر پافشاریم که ))القول(( 

تخصیص نخورده مفهومی عام دارد، در صورتی می تواند بر عمومیت خود باقی باشد که با آیات و روایات دیگری 

باشد، اما اگر ادلّه دیگری یافت شوند که گوش فرا دادن به سخنان باطل را مجاز نشمرند، آن گاه باید آن ادله را 

 .مخصّص آیه مورد بحث دانست واز عمومیّت آن دست برداشت
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د و نمی توان به با مراجعه به آیات و روایات روشن می شود که مخصّص های متعدّدی برای آیه مورد بحث وجود دار

عموم آن تمِسک نمود و چنین نتیجه گرفت که قرآن توصیه به شنیدن هر سخنی اعم از حق و باطل و سپس گزینش 

   .حق نموده است

 :برخی از این آیات و روایات بدین شرح است

 یخَوضُواْ  بهِا وَ یُسْتهْزَأُ بهِا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتىَوَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فى الْکِتَابِ أَنْ إِذَا سمَعْتُمْ ءَایَاتِ اهلل یُکْفَرُ )) .0

 (10(( )مِّثْلُهُم إِذًا ْ إِنَّکمُ  غَیرْهِ حَدِیثٍ فىِ

ـ و در کتاب بر شما نازل کرده است که چون بشنوید به آیات الهی کفر می ورزند و آنها را به ریشخند می گیرند، با   

 .دیگری جز آن بپردازند، چرا که در این صورت شما نیز مانند آنان خواهید بودآنان منشینید تا به سخن 

 (16وضُواْ فىِ حَدِیثٍ غَیرْه(( )یخَ  وَ إِذَا رَأَیْتَ الَّذِینَ یخَوضُونَ فىِ ءَایَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنهْمْ حَتىَ)) .2

 .بگردانو چون کسانی را که در آیات ما چند و چون می کنند دیدی، از آنان روی   -

 

 (14لَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ(( )وَ إِذَا سَمِعُواْ ال)) .3

 .و ]مؤمنان[ چون سخن لغوی بشنوند، از آن روی می گردانند  -

 

االمام الرضاعلیه السالم: من اصغی الی ناطق فقد عبده فأن کان الناطق عن اهلل فقد عبداهلل و ان کان الناطق )) .0

 (15عن ابلیس فقد عبد ابلیس(( )

هر کس به گوینده ای گوش فرا دهد، در همان حال او را عبادت کرده است، در این صورت اگر گوینده سخن   -

خداوند و حق را بگوید، شنونده خدا را عبادت کرده و اگر گوینده سخن شیطان و باطل بگوید، شنونده شیطان 

 .را عبادت کرده است

لون المصابیح لیبصروا ما یدخ نارةقرب الیهم الطعام لیالً تکلّفوا ااالمام علی علیه السالم: ما لی أری الناس اذا )) .5

بطونهم وال یهتمون لغذاء النفس بان ینیروامصابیح البابهم بالعلم لیسلموا من لواحق الجهاله و الذنوب فی 

 (11اعتقاداتهم و اعمالهم(( )
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مردم را چه شده است که هرگاه شب هنگام غذایی را بیابند، چراغ می افروزند تا ببینند چه چیزی را وارد   -

شکم هایشان می کنند اما در مورد غذای روحشان این اهتمام را ندارند که چراغ خردهایشان را با علم 

 .نندبرافروزند تا از پی آمدهای جهل و گناه در عقاید و اعمالشان در امان ما

  

االمام الحسن بن علی علیه السالم: عجب لمن یتفکر فی مأکوله کیف ال یتفکر فی معقوله، فیجنب بطنه ما )) .6

 (18یوذیه و یودع صدره ما یردیه(( )

در شگفتم از کسی که درباره ی خوراک شکمش اندیشه و وارسی می کند واز خوردنی های مضر اجتناب   -

 .روحش وارسی نکرده و قلبش را از اندیشه های پست پر می کندمی ورزد اما در مورد غذای عقل و

  

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

 :پی نوشت ها

 .طلبد می دیگر مقالی که است یونان  یکی از خاستگاه های مهم تصوف و عرفان مصطلح نیز  -6

 648تا 660تاریخ فلسفه در جهان اسالمی/ -0

 58/618 بحاراالنوار -6

 46،ص6682ی خود بنیاد دینی، روزنامه همشهری، کتاب ضمیمه آذر ماهحکیمی، محمد رضا، مقاله  -4

. البته آقای طباطبایی در ادامه می افزاید: )هر چند ترجمه ی فلسفه یونان در بدو امر به منظور بستن در خانه 86اسالم و انسان معاصر/ -5

سوء استفاده شان از ترجمه و ترویج الیهات، ما را از ی اهل بیت)علیهم السالم( بوده است اما آیا منظور ناموجه حکومت های وقت و 

 (بحث های الهیات مستغنی کند؟

 6/66 مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه  -1

 6/686تاریخ فلسفه در اسالم  -8

 681تاریخ فلسفه در جهان اسالمی/ -8

 5/058 المیزان  -1

 6/688بحاراالنوار  -62

 08/08وسائل الشیعه -66

 08همان/ -60

 41همان/ -66

 88همان/ -64

 04همان/ -65
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 84همان/  -61

 664همان/ -68

 6/060 شیخ المفید االرشاد -68

 08/68وسائل الشیعه  -61

 46همان/  -02

 15همان/ -06

 11همان/ -00

 85همان/ -06

 85همان/ -04

 68همان/  -05

 86همان/  -01

 81همان/  -08

 601همان/  -08

 68همان/ -01

 608همان/ -62

 581أمالی الطوسی/  -66

 045العلم والحکمه فی الکتاب و السنه/ -60

 5248غرور الحکم/ح -66

 1155همان ح/  -64

 5811 همان ح/ -65

 8نهج البالغه/حکمت: -61

 041العلم والحکمه فی الکتاب والسنه/ -68

 105أمالی الطوسی / -68

 618مصباح الشریعه/ -61

 6/651المحاسن  -42

 .قواعد وضوابط حل تعارض بین روایات، در علم اصول فقه مورد بحث قرار می گیرد -46

 .ذکر آنها خودداری نمودیمده ها روایت دیگر همسوبا روایات گروه اول وجود دارد که به دلیل اختصار از  -40

باید بر این نکته تأکید ورزیم که عقل انسان ها ممکن است بعضاً فراتر از فطریات و قطعیات عقلی نیز به گزاره ها و احکامی صحیح  -46

ا یت آن بدست یابد، اما از آنجا که احتمال خطای عقل در فراتر از قطعیات فراوان است، نمی تواند مستقالً حجت باشد مگر آن که حج

 .استناد به قرآن و عترت ثابت شود

 .قرآن بر ضرورت ایمان به آنجه بر پیامبران پیشین نازل شده است، تأکید می کند -44

 66مصباح الشریعه/ -45
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 د، البته فقها براساس این روایت فتوا نمی دهند و آن را حمل بر تقیّه یا نماز مستحبی می نمایند، زیرا روایات متعد5/660وسائل الشیعه -41

 .دیگر چنین نمازی را باطل می دانند

 85/088بحاراالنوار  -48

و در روزگار جدید مورد استناد بسیاری برای اثبات آزادی بیان و طرح عمومی دیدگاه ها و عقاید گوناگون و حتّی غلط و انحرافی  -48

دروازه های »م در این قسمت، سیاست است.در تفسیر نمونه در ذیل آیه مزبور آمده است : )به طوری که در آیات فوق خواندیم، اسال

 (.61/465را به اجرا در آورده و بندگان راستین خداوند را کسانی می داند که اهل تحقیقند...( ) تفسیر نمونه« باز

 68زمر :  -41

 () با اندکی تفاوت در مضمون حدیث6/56، کافی5/80البرهان  -52

 181تفسیر الجاللین / -56

 642نساء : -50

 18انعام :  -56

 68زمر :  -54

 6مؤمنون :  -55

 55قصص :  -51

 65/611وسائل الشیعه  -58

 485تحف العقول/ -58

 1/68تبیان  -51

 55 :زمر -12

 645اعراف :  -16

 642نساء : -10

 18انعام :  -16

 55قصص :  -14

 0/080صدوق، عیون اخبار الرضا -15

 02/016ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه  1/568نمازی شاهرودی، علی، مستدرک سفینه البحار  -11

 6/068بحاراالنوار  -18
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 اخالق و معارف  فصل چهارم:

 آیت اهلل صافی اصفهانی)ره(

 آیت اهلل شیخ مهدی فقیه ایمانی
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  ه:چکید

متن حاضر بخشی از درس های اخالق مرحوم آیت اهلل صافی اصفهانی است در مورد سیر تکاملی 

به تکامل روحی و  جسم و روح انسان. در این اثر ایشان ابتدا به تکامل جسمی انسان و در پی آن

رسیدن به سیرت انسانی و آغاز هدایت خاص الهی نظر می کنند و در پایان به حیات طیبه و فوائد و 

اثرات آن و نور والیت و اثرات آن اشاره نموده و همگان را به عنایات حضرت بقیة اهلل االعظم اروحنا 

 .فداه به صالحین توجه می دهند

 درس های اخالق و معارف

 (هلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی)رهآیت ا

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 (6رًا یَمشِی بهِ فِی النَّاسِ(( )أَوَمَن کَانَ مَیتًا فَأَحْیَینَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُو))

 سیر تکاملی جسم و روح انسان 

تکاملی روحی و معنوی سیر تکاملی انسان مراحل زیادی دارد یک سیر تکاملی صوری و جسمی دارد و یک سیر 

دارد و هر کدام از این دو، یک سیر مقدماتی و ابتدایی دارد و یک سیر کمالی و نهایی. از نظر صوری و بعد جسمی 

 .یک مراحل اولیه ای دارد که نسبت به مراحل کمالی و نهایی و معنوی به منزله ی مراحل مقدماتی است

 

 تکامل جسمی انسان

است؛ یعنی نطفه ای که در رحم منعقد می شود، اولین مرحله از مراحل تکامل مقدماتی انسان انسان ابتداءً نطفه  

 صوری شکل می گیرد؛

 (0(( )مَکین قَرارٍ  فی نُطْفَةً ثُمَّ جَعَلْناهُ))  

 بعد علقه می شود؛ 
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 (6(( )النُّطْفَةَ عَلَقةً ثُمَّ خَلَقنَا)) 

 بعد مضغه می شود؛ 

 (4(( )الْعَلَقةَ مُضْغَة فَخَلَقنَا) 

 بعد عظام می شود؛  

 (5عِظَامًا(( ) المُضْغَةَ فَخَلَقنَا)) 

 بعد؛ 

 (1)  فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا(()) 

 ی شود و بعد یک صورت انسانی پیدا می کند؛م 

 (8أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ(( ) ثُمَّ)) 

 ؛که خداوند ازآن به  

 (8اهلل أَحْسَنُ الْخَالِقینَ(( ) فَتَبارَکَ))

 .یاد می کند. بعد از آن که روح در آن دمیده شد یک انسان صوری می شود 

ا اینجا مراحل مقدماتی تکامل صوری انسان تمام می شود بعد متولد می شود و مراحل نهایی تکامل صوری را ت 

این مراحل همه، مراحل انسان صوری است شروع می کند تا در سن چهل سالگی به سر حد کمال جسمی می رسد 

 .و این تکامل هم اختیاری نیست، بلکه طبیعی است

 تکامل روحی انسان

از نظر معنوی و از بُعد روحی نیز انسان مراحل زیادی دارد تا به کمال نهایی انسانی برسد. مراحل اولیّه ای دارد که  

نسبت به مراحل نهایی به منزله ی مراحل مقدماتی انسانیّت است. انسانی که مؤمن نیست و اهل شرک و زندقه می 
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. به صورت انسان است، لکن مقدمه ی ابتدایی انسانیّت را طی باشد، اصالً نطفه ی انسانیت در او منعقد نشده است

 .نکرده است، وقتی که ایمان آورد و به خدا، انبیاء و ائمه ایمان پیدا کرد نطفه ی تکامل انسانی در او منعقد می شود

مقدماتی تکامل هر چه این عقاید حقّه در او زیاد گردد و عمل صالح انجام دهد رو به تکامل می رود. اینها مراحل  

انسانی است، مقدمه ی انسان شدن است، ولی هنوز انسان نشده است، ایمان پیدا کردن و مؤمن شدن چیزی نیست، 

 .اینها مقدمات است

بعد باید عقاید خود را درست کند؛ ایمان به خدا، عمل صالح، عمل به دستورات خدا، پیروی از انبیاء و اولیاء، مبارزه  

بر داشته باشد و با شیطان داخلی و خارجی بجنگد، این جنگ داخلی همین طور باید ادامه پیدا بکند با نفس و جهاد اک

 .تا به مرحله ای برسد که همان طور که انسان صورت انسانی پیدا می کند، این شخص، سیرت انسانی پیدا بکند

   

 سیرت انسانی

مؤمن و عبدصالح خدا شود و در وجودش خدا حکمفرما چه موقع سیرت انسانی پیدا می کند؟ وقتی که بشود مصداق  

( بنده ی شایسته خدا بشود، از صالحین بشود و در 9باشد، به اصطالح طلبه ها مصداق مؤمن به حمل شایـع گردد، )

راه انسانیت برود و مقدمات انسانیت را طی بکند، لکن تا به مرحله ای نرسد که به حمل شایع از صالحین بشود، سیرت 

هم انسان نمی شود. بعد او می شود انسان ظاهری و باطنی. و آنهایی که دید باطنی دارند وقتی که نگاه می کنند اگر  او

باطن او را هم نگاه کنند همان طوری که صورت او انسان است سیرت او را هم انسان می بینند. تازه این وقت است 

ن مراحل انسانیت است، یعنی این شخص کودکی است که از که از مصادیق صالحین می شود، و این مرحله از اولی

پستان انسانیت شیر می خورد، از نظر جسمی مرد بزرگی است لکن از نظر روحی کودک شیرخواری است که به حسب 

 :آیه ی شریفه ای که در هفته ی گذشته به عرض رساندیم از کسانی می شود که از پستان والیت شیر می خورد

سَهُمْ صْرَکُمْ وَآل أَنفُیِّیَ اهلل الَّذِی نَزَّلَ الْکِتَابَ وَ هُوَ یَتوَلَّى الصَّالِحِینَ وَالَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ الَ یَسْتَطِیعُونَ نَإِنَّ وَلِ)) 

 (62یَنْصُرُونَ(( )
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 آغاز هدایت خاص الهی

برخوردار شود، قبلش هم برخوردار بود  از حاال مشمول عنایت الهی می شود و شروع می کند که از نعمت هدایت 

لکن حاال شامل هدایت خاص می شود. محفوظ به حِفاظ خدا می شود و از کسانی می شود که از پستان والیت 

شیر می خورد و تغذیه می کند، تا مادامی که او را از شیر بگیرند، نه این که دیگر تغذیه نشود، بلکه غذایش عوض 

ش را به او می دهند تا این که به اصطالح، وقتِ تاتی تاتی کردنش می رسد، آهسته می شود، غذای مناسب خود

آهسته قدم بر می دارد. خودش می تواند با قدمش آهسته راه برود البته با نظر آنها، با عنایت و نظر حجّتِ وقت، 

ن از صت ساله باشد، لکشروع می کند به تاتی کردن. این شخص ممکن است از نظر جسمی یک انسان پنجاه ساله، ش

 :نظر روحی کودکی است که تازه راه افتاده است. کم کم از نظر معنوی قوی می شود تا می شود از اولیاء خدا

 (00) ((المالئِکَة إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبنَا اهلل ثُمَّ اسْتَقَاموا تَتنَزَّلُ عَلَیْهِمُ)) 

  

 :می کنند مالئکه بر او نازل می شوند و به او خطاب

 (02) ة((الْآخِرَ الدُّنْیا وَفِی الْحَیَوةِ نَحْنُ أَوْلیاؤُکُمْ فی)) 

وقتی به این حد رسید خدای متعال، ولی امر، حجّت وقت و مالئکه همه برای این بنده مشغول فعالیّت می شوند. در  

معنوی؛ چون جنبه ی مادی در حدّ وسیله تمام شؤون زندگی مادّی و معنوی کمکش می کنند، البته بیشتر در جنبه ی 

است؛ هدف نیست البته اینها باید باشند؛ خانه باید باشد، لباس باید باشد، غذای جسمی باید باشد، زن باید باشد، فرزند 

ی اولیاء برا( 66(( )لدّنیا مَتجَرُ اولیاءاهللا: ))باید باشد، ولی همه ی اینها در حد وسیله است. این دنیا اصالً وسیله است

و دوستان خدا، دنیا تجارت خانه است. در دنیا تجارت می کنند و از سود این تجارت در آن حیات ابدی برخوردار 

 .می شوند

  

 بندگان صالح خدا 

 (64تِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّنهَا(( )أَوَ مَن کَانَ مَیتًا فَأَحْیَینَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمن مَّثَلُهُ فِی الظُّلُمَا)) 
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آیا انسان هایی که مرده بودند و ما زنده شان کردیم و نوری به آنان دادیم که در اجتماع با آن نور سیر می کنند،  

 ز ظاهر آیها مثل کسانی هستند که در ظلمات و تاریکی ها فرو رفته اند و اصالً از ظلمات نمی توانند بیرون بیایند؟

بر می آید که این انسان، مرده بود و ما او را زنده کردیم، یعنی قبل از این که از عباد صالحین  (65مَن کانَ مَیتاً(( )اَوَ ))

بشود و قبل از اینکه مصداق صالحین بشود، زنده نبوده است، یا مرده بوده و یا نیم جان بوده و می خواسته مقدمات 

 .زنده شدنش فراهم بشود

وَهُوَ یَتوَلَّى )) ده است؟ همان وقتی که دست والیت روی سرش آمد و مصداق صالحین شد، وچه زمانی زنده ش 

 .اش کردیم زنده ما بود مرده او  درباره اش تطبیق کرد،(61الصَّالِحِینَ(( )

  

 حیات طیبه ی الهی 

 :این حیات همان است که در آیه ی دیگری تعبیر کرده است به حیات طیّبه 

 (68«)حَیَوةً طَیِّبَةً صَالِحًا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَى وَ هُوَ مُؤْمنٌ فَلنُحْیِیَنَّهُمَنْ عَمِلَ » 

همین آدم ها، همین انسان هایی که در دنیا در حرکتند، در تالشند، اینها وقتی که هنوز ایمان نیاورده و عمل صالح  

ها بگوییم حیّ به حیات انسانی اما وقتی اهل ایمان انجام نداده اند، نمی شود گفت زنده اند؛ یعنی صحیح نیست به این

ما زنده شان می »و عمل صالح شدند ما زنده شان می کنیم؛ یعنی قبالً مرده بودند و الّا اگر اینها زنده بودند عبارت 

 .تحصیل حاصل بود. خالصه اینکه، مرده بودند ما به آنان حیات دادیم« کردیم

ه این حیاتی که به آنان می دهیم فکر نکنید آن حیاتی است که قبالً داشته اند؛ حیاتی این نکته را باید توجه داشت ک 

که خالصه می شد در خوردن و نوشیدن و پوشیدن و لذایذ حیوانی، آن حیات، حیات کثیفی است، حیاتش مادی است، 

اتی که مرگ ندارد، آن حیات لذایذش مادی است، ارزش ندارد، این حیاتی که قرآن می فرماید پاک و پاکیزه است. حی

قبلی بود که مرگ داشت، انسانی که می میرد موتش موتِ حیات حیوانی است واال آن حیات انسانیش تا ابد باقی 

است، و اگر این عالم انقضاء نداشت همیشه باقی می ماند. وقتی که از این حیات مادّیِ کثیفِ دنیوی، منتقل می شود و 

 د. معنویِ الهی تغییری حاصل نمی شو ن حیاتبه آن عالم می رود، در آ

  (68أُوْلَئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبهمُ الْإِیمَانَ وَأَیَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ(( )))
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 روح الهی در حیات طیبه 

خصوصیّت دیگری که این حیات طیّبه و حیات معنوی الهی دارد این است که روح دارد. زنده، روح می خواهد، نبات  

نباتی زنده است. حیوان، زنده به روح حیوانی است، این انسان هم صرف نظر از جنبه ی انسانی و الهیش و  به روحِ

صالح و ایمانش، حیات دارد، روحی که این حیات را دارد، روح حیوانی است، حیوانات انواعی دارند او هم نوعی 

حیّ می شود به حیات الهی و روح دیگری هم حیوان است. بعد که به این حد و مرحله رسید و مصداق صالحین شد، 

روح الهی هم پیدا می کند، این به حیات الهی و  ((ایّدهم بروحٍ منه: ))پیدا می کند، که آیه ی شریفه تعبیر می کند به

 .انسانی، حیّ است؛ یعنی محتوای انسانیّت را دارد و روح خاصی هم پیدا می کند که همان روح الهی است

   

 در حیات طیبهنور الهی 

 (61مشِی بِهِ فِی النَّاسِ(( )جَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَ: ))به عالوه خصوصیّت دیگری هم پیدا می کند 

تا آن زمان که ایمان و عمل صالح پیدا نکرده بود این نور را نداشت، خدا در این باره می فرماید: انسان هایی که این  

سیده اند که مصداق صالحین شده اند به اینها نور خاصی می دهیم که با آن گونه بندگی خدا کرده اند و به این حد ر

 .نور در میان مردم سیر می کنند؛ یعنی انسان های دیگر این نور را ندارند، این نور برای این طایفه است

خورشید هم حال این نور چه نوری است؟ این نور، نور ظاهری نیست، نور ظاهری را که همه دارند. این نور، نور  

نیست بلکه این یک نوری است در محیط باطن و در قلب، این فضای باطن است که این نور را پیدا می کند؛ نورانی 

می شود و از تاریکی بیرون می آید، قبالً تاریک بود یا نیمه روشن بود، ولی حاال تاریک نیست. روایاتی هست در 

 .تفسیر این نور

 نور والیت یا نور الهی 

( یک روایت دیگر هست که 21یتی از امام باقر)علیه السالم( هست که نور را به نور والیت تفسیر کرده است. )روا 

تعبیر کرده اند و این  (06اماماً یأتمّ به(( ))) را به جعلنا له ((وجعلنا له نوراً)) ظاهراً از امام صادق)علیه السالم( است که

اخرای همان اولی است، یعنی این نور همان نور والیت است، خورشید والیت، تابش در قلب انسان ها می کند.  ةٌعبار
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مقام والیت کلّیه ی الهیّه کارش همین است؛ اشراق در دل ها. به باطن انسان هایِ این گونه، نور می دهد، سیر باطنی 

 .می دهد و بر اثر این نور، چشمشان باز می شود

م ظاهر را همه دارند؛ امّا آیا همه می بینند؟ نمی بینند. دیدن، شرایط دارد که مهم ترین شرایطش این است که این چش 

نور باشد، اگر قوی ترین چشم ها باشد آیا در تاریکی چیزی می بیند؟! نه. پس نور باید باشد، چشم باید باشد تا آن 

ی را این طور قرار داده است. به همه چشم داده است اما همین وقت ببیند. چشم باطن را همه دارند. خدا فطرت انسان

چشم باطن در تاریکی نمی بیند. چشم باطن مُسانِخ با خودش یک نور خاصی می خواهد تا بتواند ببیند. آن، چه نوری 

لی و است؟ نوری است که از خورشید والیت در دل و قلب تابش می کند. تا آن نور نبود این چشم باطن وجود داشت

و می بیند.  دچشمی بی نور بود که نمی توانست، ببیند. وقتی آن نور در دل تابید، چشم باطن، شرایطش تکمیل می شو

 د:این که در حدیث دار

 (00ؤمن فإنّه ینظُرُ بنور اهلل(( )الم فراسة اتّقوا من)) 

های دیگر فرق دارد، این به نور الهی  از فراست و زیرکی مؤمن بر حذر باشید و بپرهیزید؛ چون که این مؤمن با آدم 

نظر می کند، مراد همین است. نور ظاهری اگر مراد بود همه داشتند، اما مؤمنِ صادق االیمان، مؤمنِ واقعی و حقیقی، 

 .نوری دارد که دیگران ندارند. این نور همان نور والیت است

   

 ثمره ی نور والیت

که دیگران نمی بینند. بینش خاصی پیدا می کند که دیگران ندارند. حق و  مؤمن با نور والیت چیزهایی را می بیند 

 .باطل را تشخیص می دهد. خیر و شر را تمییز می دهد. نفع و ضرر و صالح و فساد خودش را تشخیص می دهد

 واین تشخیص هم مبنایش پیروی است؛ یعنی وقتی فهمید خیر کدام است و شر کدام است، عمل به خیر می کند   

شر را از خودش دور می کند. نفع و ضرر خودش را که تشخیص داد آنچه برای روحش مضرّ است پیروی نمی کند. 

 .آنچه نفع در آن است، جلب می کند

از آن موقع به بعد دیگر خطری برای این آدم نیست؛ یعنی از آن موقعی که تحت عنایت والیت کلیه ی الهیّه قرار می  

 .نیست. عقب گرد ندارد. پیوسته رو به جلو می رود. تکامل دارد نه عقب گرد، نه در جا زدن گیرد دیگر خطری برایش
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ان شاء اهلل بیانش بعداً خواهد آمد که انسان سه مرحله دارد؛ یعنی برایش امکان دارد که در جا بزند و از نظر روحی  

 .تکان نخورد

یا درجا بزند، سیر قهقرایی می کند. امکان این هم برای او امکان هم دارد که عقب گرد کند، عوض این که جلو برود  

 .هست که جلو برود. هر سه مرحله ممکن است

  

 توجه دائمی ولی اهلل االعظم به صالحین

اما وقتی مراحل مقدماتی تکامل را طی کرد و به این حد رسید که از مصادیق صالحین شد دیگر رهایش نمی کنند،  

 ، دستگیری از او می کنند، چه کسی این کار را می کند؟زیر بال او را می گیرند

حجّت وقت، امام زمان)عج(. این مأموریت امام زمان)علیه السالم( است. این یک مسؤولیتی است، یک شغلی است.  

 .برای همه بندگان صالح هم هست

الح ست. این گونه افراد به اصطاین رهبری، رهبری باطنی است که همیشه بوده و تا قیامت هم هست و انقطاع پذیر نی 

 .نانشان در روغن است

بندگان این طوری دیگر روحشان قابل مقایسه با دیگران نیست، وضع جسمی شان هم همین طور. اصالً اینها یک  

 .زندگی دیگر و یک وضع دیگری دارند هر چند در ظاهر با دیگران یکی هستند

نباشند و درباره ی آنها یک توهّمات باطلی بکنند که البتّه خیلی  حتی ممکن است عامّه مردم به آنها خوش بین  

برای اینها یعنی برای عامه ی مردم خطرناک است، زیرا اگر کسی نسبت به اولیاء خدا سوء ظنی ببرد حسابش با آدم 

 .های معمولی خیلی فرق می کند؛ از زمین تا آسمان فرق می کند

بندگان خاص و از دوستان خدا جسارتی بکند، اهانتی بکند، سوء ظنی ببرد  اگر انسان خدای ناخواسته به یکی از 

 .اثر سوء عجیبی دارد، خیلی تالی فاسد دارد

 

 



171 
 

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

 www.daralsadegh.ir                      علیه السالم دارالصادق سایت 

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

 :پی نوشت ها

 ...مردم راه برود؛ آیا کسی که مرده )دل( بود و زنده اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در پرتو آن، در میان 600انعام: -6

 66مؤمنون: -0

 64مؤمنون: -6

 همان -4

 همان  -5

 همان -1

 همان -8

همان: او را ]به صورت[ نطفه ای در جایگاهی استوار قرار دادیم. آن گاه نطفه را به صورت علقه در آوردیم. پس آن علقه را ]به صورت[  -8

ید گوشتی پوشانیدیم، آن گاه ]جنین را در[ آفرینشی دیگر پدمضغه گردانیدیم، و آنگاه مضغه را استخوانهایی ساختیم، بعد استخوانها را با 

 .آوردیم. آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است

اگر موضوع و محمول در یک قضیّه اتحاد مفهومی نداشته باشد اما اتحّاد مصداقی داشته باشند حمل بین آن دو را حمل شایع صناعی  -1

وجود باشد مانند )هر سنگی جسم است( به خالف حمل ذاتی اولی که اتحاد هم در مفهوم و هم در  گویند به عبارت دیگر اتّحاد فقط در

 (.است کتاب کتاب،) مانند  وجود است

؛ ولی و سرپرست من آن خدایی است که این کتاب را نازل کرده و او همه ی صالحان را سرپرستی می کند، و آنهایی 618و611اعراف: -62

 .دهند یاری توانند  نمی توانند یاریتان کنند و حتّی خودشان را هم نمی را که جز او می خوانید

 .؛ در حقیقت کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست، سپس ایستادگی کردند، فرشتگان بر آنها فرود می آیند62فصّلت: -66

 .: در زندگی دنیا و آخرت دوستانتان ماییم66فصّلت: -60

 1/026شرح نهج البالغه ج -66

یا کسی که مرده )دل( بود و زنده اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در پرتو آن، در میان مردم راه برود چون : آ600 :انعام -64

 .کسی است که گویی گرفتار در تاریکی هاست و از آن بیرون آمدنی نیست

 600انعام:  -65

 .و همو دوستدار شایستگان است؛ 611:اعراف  -61

 .: هر کس از مرد و زن، کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزه ای حیات حقیقی بخشیم18 :نحل -68

 .: در دل اینها ]خدا[ ایمان را نوشته و آنها را با روحی از جانب خود تأیید کرده است00:مجادله  -68

 600انعام:  -61

 )))قال: النور الوالیة: )06/621))فالنور هو االمام(( بحاراالنوار  :6/460کافی -02

 424/65بحاراالنوار ج  ، 6/681تفسیر العیاشی ج  -06

 014، امالی طوسی/ 04/606اراالنوارجحب  ، و6/068کافی ج  -00
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 ه:چکید

در این مقاله ابتدا به فلسفه ی طوالنی بودن غیبت و وظایف مردم در زمان غیبت و نواب ونمایندگان 

خصایص حضرت و حکومت ایشان و نحوه ی قیام ایشان پرداخته ایشان در دوران غیبت اشاره و به بیان 

 .و با بیان مطالبی قیام آن حضرت با شمشیر را ثابت می نماید

 

 قیام جهانی حضرت مهدی موعود)علیه السالم( با شمشیر و امثال آن

 «آیت اهلل حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی»

 .محمّد :نام  

 (.السالمامام حسن عسکری)علیه  :پدر 

 .نرجس ر:ماد 

 «.مهدی»حجّت، خاتم، صاحب الزّمان، قائم، منتظّر و از همه مشهورتر  :القاب 

 .چون ستاره ی درخشان نورانی، و دارای خالی سیاه بر گونه ی راست ل:شک

 .، هنگام طلوع فجر255شب نیمه شعبان  :زاد روز 

 .شهر سامراء ه:زادگا 

 سال 69به مدّت از سنّ پنج سالگی   :غیبت صغری 

 :نمایندگان؛ چهار نفر از شخصیّتهای شیعه به نام های 

ابوعمر، عثمان بن سعید بن عمر و اسدی، وکیل و نماینده پیشین امام هادی و امام حسن عسکری)علیه   -0

 (.السالم
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 .310فرزند او، ابوجعفر، محمد بن عثمان بن سعید، در گذشته ی   -2

 .326بحر نوبختی، درگذشته ی ابوالقاسم، حسین بن روح بن ابی   -3

 .329ابوالحسن علی بن محمد سمری، درگذشته ی   -0

محل اقامت نامبردگان بغداد، و کلیّه ی امور شیعیان و خواسته ها و نامه های آنان به وسیله این چهار نفر ردّ و بدل  

 .می شد، و آرامگاه آنان نیز در بغداد مشهور است

آغاز گردید، و تا به هنگام فرمان الهی  329نماینده و سفیر آن حضرت از سال  با درگذشت چهارمین :غیبت كبری  

 .مبنی بر اجازه ی ظهور و قیام آن بزرگوار، همچنان ادامه خواهد داشت

ا لَأَ حَسِبَ النَّاسُ أَن یُترَکُواْ أَن یَقُولُواْ ءَامَنَّا وَ هُمْ : »همانطوری که طبق آیه ی شریفه ی :فلسفه ی طول غیب  

 (6)«یُفْتَنُونَ

هر گروهی از مردم دنیا در هر زمان و هر منطقه ای به شکلی دچار ابتالئات و فتنه ها و فراز و نشیب های مذهبی و  

مالی و سیاسی می شوند تا به امتحان درآیند و معلوم شود هر کسی و هر گروهی چه اندازه برخوردار از ایمان به خدا 

 .انسانی و معتقد به حساب و کتاب روز قیامت و عالم پس از مرگ استو ثابت قدم در راه و رسم 

به نظر می رسد یکی از علل و مصالح طول غیبت امام زمان )عج( و به درازا کشیدن عصر ظهور و قیام جهانی آن  

ل و جاه حضرت برقراری زمینه ی امتحان و به نمایش درآمدن راه و رسم دینی و اخالقی افراد و طبقات مختلف عالم

و فقیر و غنی و قدرتمند و ضعیف و دیگر طبقات است در رابطه با اشغال پست های سرنوشت ساز حکومتی و تسلط 

بر انواع شئون حیاتی و دینی مردم، تا معلوم شود بر اثر انواع نارسایی ها علمی و اخالقی، مذهبی و سیاسی و تندروی 

ها و ناتوانایی ها و بند و بست ها و ساخت و سازش ها و تفرقه ها و بی تفاوتی ها و غرض ورزی ها و زورگویی 

انگیزی ها از ناحیه متصدیان و دست اندرکاران حکومتی، هیچ طبقه ای نمی تواند عدل جهانی را برقرار کند و بساط 

ر قائم آل گکفر و شرک و ظلم و زور و فقر و نکبت و جهل و عقب افتادگی و باالخره اختالفات طبقاتی را بر چیند، م

محمد، حضرت محمد بن الحسن العسکری عجل اهلل تعالی فرجه، که بر مبنای ضوابط اسالمی و ادامه و گسترش راه و 

 .رسم پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( و امام امیرالمؤمنین )علیه السالم( بدین موضوع تحقق بخشد
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سراسر ((  به االرض قسطا و عدال بعد ما ملئت ظلما جورایمأل اهللث ))چون حضرتش ظهور فرماید و طبق حدیو 

جهان را مملو از عدل و داد فرماید پس از آنکه مملو از ظلم و ستم شده باشد دیگر افرادی یا طبقه ای از طبقات 

یا را دننامبرده نگویند اگر حکومت به دست ما می افتاد ما هم این چنین اسالم را در سراسر جهان پیاده می کردیم و 

 .پر از عدل و داد و ظلم جور را ریشه کن می نمودیم

کسی که فقیه خویشتن دار، مخالف هوای نفس، و فرمان  :نمایندگان و وظیفه ی مردم در دوران غیبت كبری  

گونه نبر امر خداوند باشد، او نماینده ی امام زمان است، و بر دیگران الزم است که از وی پیروی و تقلید کنند، زیرا ای

 (2. )است حجّت آنان بر خداوند طرف از امام و اند، حجّت مردم بر  افراد از طرف امام

نام مهدی بر سر زبان ها «. حقّ با آل محمّد است»آنگاه که منادی حقّ از جانب آسمان ندا دهد:  :هنگام ظهور  

 .افتد؛ مردم دلباخته او شوند؛ و از کسی جز حضرتش سخن نگویند

 .مکّه ی معظّمه : ظهورمحّل   

 .مسجدالحرام بین رکن و مقام(: محل بیعت )تعهّد مردم در پیروی از امام

 «.این مهدی است او را پیروی کنید»فرشته ای از باالی سر او فریاد می زند:  ی:نشان  

رند او همه دا انگشتر سلیمان در انگشت او، عصای موسی در دستش، و به طور خالصه آنچه خوبان ء:یادگار انبیا 

 .تنها دارد

سیصد و سیزده نفر )به عدد اصحاب بدر( افرادی باشند که هسته ی مرکزی زمانداری او را تشکیل دهند؛ و  ن:یارا

در حقیقت کارگردانان اصلی قیام مهدی)علیه السالم( و کارگزاران درجه ی اوّل انقالب جهانی اسالم خواهند بود که 

 .ش گرد آیداز اطراف جهان به دور حضرت

 (.السالم علیه) امیرمؤمنان  بر اساس قرآن و سیره ی پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( و امام :روش حکومتی

سراسر جهان را فراگیرد؛ و زمین را از عدل و داد پر کند در حالی که از جور و ستم پر  :شعاع و دامنه ی حکومت

 .شده باشد
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 (.خالفت و حکومت جدّ بزرگوارش علی)علیه السالممسجد کوفه،ـ مرکز  :مركز حکومت

روایات ـ که اکثراً مربوط به اهل تسنّن است ـ در این باره به اختالف سخن گفته، امّا به عقیده  :مدت زمامداری 

 .شیعه خدا آگاه است

 .عیسی)علیه السالم( از آسمان فرود آید و به عنوان وزیر با حضرتش همکاری نماید :وزیر و معاون

درهای خیر و برکت از آسمان به روی مردم گشوده شود، عمرها به درازا کشد، مردم  :بركات حکومت و رهبری 

همه در رفاه و بی نیازی بسر برند، شهرها همه در اثر آبادانی و سرسبزی به هم پیوسته گردند، آنچنان که مسافران را 

 .نی تنها از مشرق به مغرب روند کسی را با آنها کاری نباشدبه برداشتن توشه نیازی نخواهد بود، و اگر زنی یا زنا

چگونگی قیام جهانی حضرت مهدی موعود )عج( با ذوالفقار ـ شمسیر پیغمبر)صلی اهلل علیه و اله   

 و سلم(ـ در برابر دنیای كفر و استبداد مسلح به سالحهای جنگی آتش زا و ویرانگر

اکرم)صلی اهلل علیه و اله و سلم( و ائمه معصومین)علیهم السالم( مندرج در بموجب احادیث وارده از ناحیه پیامبر  

 آن انیجه قیام های ویژگی از یکی  اهلل مهدی منتظر )عج(، بقیة مصادر حدیثی و کتب اختصاصی پیرامون حضرت

االرض است با سالح های جنگی عصر پیغمبر )از جمله  فی مفسدین و مشرکین و کفار با جنگ و رویاروئی حضرت

 (3ذوالفقار( و دیگر وسائل از این قبیل که جهت آگاهی تفصیلی خوانندگان محترم را به مصادر زیر ارجاع می دهیم. )

 سوله وو اما شبهه من جده المصطفی فخر وجه بالسّیف و قتله أعداء ر( ))... از جمله فرموده امام باقر )علیه السالم 

 (4(( )رأیة الجبّارین والط واغیت و أنّه ینصر بالسّف و الرّعب و أنّه ال ترّد

شباهت دارد که با شمشیر قیام کند و دشمنان  (مهدی از این جهت با جدّش محمد مصطفی )صلی اهلل علیه و اله و سلم 

رعب و وحشت نصرت یافته و یاری خدا و رسولش و زورگویان و طاغوتیان را به قتل رساند و با شمشیر و ایجاد 

 .شود، و هیچ یک از پرچم هایش شکست خورده بر نخواهد گشت

ـ سؤال کرد  ـ در پاسخ کسی که به نام أبو خدیجه راجع به حضّرت قائم )عج(  کلنا )) و فرموده: امام صادق)علیه السالم( 

 (5السّیف جاء بامر غیرالذی کان(( )قائم بأمر اهلل واحد بعد واحد حتی یجیء صاحب السّیف فاذا جاء صاحب 
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همه ما یکی پس از دیگری قائم به امر خدا هستیم تا زمانی که صاحب شمشیر بیاید پس آنگاه که صاحب شمشیر  

 .آمد برنامه و دستوری غیر از آنچه بوده به اجرا در آورد

امام حسین، سایر ائمه)علیه السالم( مأمور گویا مراد حضرت از این عبارت آن باشد که غیر از امام امیرالمؤمنین و ) 

 ر(مور به جهاد و براندازی ظلم و زوبه تقیه و مدارا بودند و او مأ

و ده ها حدیث دیگر از این قبیل که هر یک بیانگر قیام حضرت مهدی )عج( و رویارویی او با دشمنان بوسیله شمشیر  

 ( و امیرالمؤمنین)علیه السالم( است، دیگر شکی نیست که حضرتشو سالح جنگی پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و اله و سلم

 .هیچ گونه استفاده از وسائل و نیروهای تاخت و تازه فعلی دنیا نخواهد کرد

همچنان که با توجه به قیام عدالت خواهانه و انسانی آن بزرگوار به منظور برچیدن بساط ظلم و ستم و برقراری عدل 

بودن استفاده از هرنوع سالح های جنگی فعلی )که تنها برای مقابله با جنگجویان حاضر در  و داد از یکسو و ظالمانه

صحنه از آنها بهره برداری نمی شود، بلکه باعث کشتار و زخمی و معلول کردن انسان هایی ده ها برابر افراد رو در رو 

حشت زده گی و سکته، و زنان باردار به سقط شده و سرنوشت مردان و زنان و بچه های بیگناه و بیماران به مرگ، یا و

جنین، و خانه ها و مراکز دینی و صنعتی و عمرانی به ویرانی و حیوانات دریایی و زمینی به هالکت و نابودی منتهی 

می شود که نمونه های فراوانش را در حمالت جنگی عراق بر علیه ایران از نزدیک مشاهده کردیم( از سوی دیگر، 

ل قبول نیست که حضرتش از سالح های جنگی این چنینی استفاده نماید و قطره خونی را بناحق بریزد یا معقول و قاب

   .ظالمانه به جان و مال مردم آسیب رساند

 و نمشرکی و کفّار با را بزرگوار دو آن  آری به شرحی که برخوردهای جنگی پیامبر و امیرالمؤمنین و درگیری های

 می حظهمال شیعه و سنّی حدیثی و تاریخی مصادر در ـ اسالم گسترش و نشر با رابطه در ـ منافقین و نصاری و یهود

 اقدام گونه هیچ بدون بزرگوار دو آن رسم و خط ادامه برای عینا هم الفداء له روحی موعود مهدی حضرت کنیم،

دالً ع یمالء اهلل به األرض قسطاً و: »حدیثسترش اسالم و برقراری عدل و داد جهانی می پردازد و به گ به ای ظالمانه

و دیگر احادیث و پیشگویی های پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و اله و سلم( و پیامبران پیشین  «بعد ما ملئت ظلماً و جورا

 .و ائمه ی اطهار)علیهم السالم( در این باره تحقّق می بخشد

اکنون این سؤال مطرح است که: چگونه حضرت مهدی )عج( با شمشیر و نیزه در مقابل آن همه سالحهای جنگی و 

هواپیماهای بمب افکن و نیروهای آتش زا و مخرب و وسائل نقلیه زمینی، هوایی، و دریایی می تواند استقامت کند 
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الم و قرآن گرایش دهد و در صورت تمرّد و و جمعیت ها وگروه های منحرف و بیراهه رو و ضد اسالم را به اس

 تخلّف آنها از اسالم پذیری، بکار آنها خاتمه دهد؟

  

اگر از بعد معجزه و استفاده از نیروی معنوی و یاری الهی وارد شویم، پس همان طوری  :در پاسخ این سؤال گوییم

حضرت موسی و هارون را )بدون همکاری « عصا»ا یک قطعه چوب بنام ب خداوند قرآنی، آیات در مندرج  که به شرح

بنی اسرائیل و یاری نمودن آنها آن دو پیغمبر الهی را( بر فرعون، با اطرافیان و نیروی یک میلیون و ششصد هزار نفری 

  (6او مسلّط و پیروز کرد. )

ضرت موسی با پس بعد از آنکه فرعون هشتاد نفر از نیروهای ساحر و جادوگر خود را احضار و آنها در مقابل ح

گستردن طناب و چوب و دیگر چیزها صحنه جست و خیزی در شکل مارها و دیگر حیوانات وحشت زا به نمایش 

درآوردند و حضرت موسی به امر الهی عصای خود را بر زمین زد و فوراً عصا به شکل اژدهای عظیمی به حرکت 

آن چنانکه آنها به شگفت آمده و همه در مقابل موسی درآمد و تمام وسائل و مایه های جادویی جادوگران را بلعید، 

تسلیم شدند و به سجده افتادند و گفتند ما به خدای موسی و هارون ایمان آوردیم و معتقد به خدای راستین حضرت 

ال قطّعنّ ایدیکم و ارجلکم من خالف و ال صلبنّکم اجمعین(( : ))موسی شدند و در پاسخ فرعون که آنها را با کلمه ی

تهدید به قطع دست و پای و به دار آویختن نمود، گفتند مهم نیست هر کاری می خواهی بکن، ما گناهانی کرده ایم (8)

 .که می خواهیم با ایمان به خدا و تسلیم در مقابل پیغمبرش ما را ببخشد و بیامرزد

انباشته شد و دوازده جاده ی نیز حضرت موسی به امر الهی عصا به آب رود نیل زد و آبهای آن مثل کوه روی هم  

خشک بوجود آمد، پس موسی با دوازده فرقه ی بنی اسرائیل وارد آن جاده ها شدند و فرعون هم به همراه لشکرش 

در تعقیب موسی وارد جاده های خشک رود نیل شد، و باالخره پس از آنکه آخرین نفر از بنی اسرائیل از دریا خارج 

فر از نیروها و دنباله روان فرعون وارد دریا شد، آنگاه خداوند با موجی لحظه ای جاده شد و پا بیرون نهاد، آخرین ن

ها را پر از آب و فرعون همان خدای دروغین را با انبوه ثروت و سالح های سنگین و همراهانش همه را غرق و مثل 

و هارون و بنی اسرائیل همه نجات  پر کاه روی آب قرار داد که کافر و مؤمن همه به حیرت درآمدند. در حالیکه موسی

 (8یافتند و بنی اسرائیل وارث و مالک تشکیالت فرعون و سرزمین مصر شدند. )
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( و طبعاً 9و بفرموده امام رضا)علیه السالم( حضرت مهدی )عج( عصای موسی و انگشتری سلیمان را در دست دارد) 

 .خواهد کردهمانند موسی از عصا و همانند سلیمان از انگشتر استفاده 

همچنان که ممکن است همانند پیروزی جدّ عالی مقامش پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم(بر کافران و مشرکان  

 یا فرشتگان از  (00( و سه هزار نفری )01که طبق آیات شریفه ی قرآن خداوند او را با گروه های منظّم هزار نفری )

 مؤمنان که آنچنان کند یاریش جنگ های جبهه در نیز داد، مدد( 02)بودند مخصوص نشان دارای که نفری هزار پنج

( یاری و پیروز فرمود و 00و دیگر جبهه های فراوان و روز تاریخی حنین )  (03) بدر جنگ در شکست حال در را

 (05در جنگ احزاب رعب و وحشت بر دل کفار و مشرکان فرو ریخت. )

  

خداوند خیلی سهل و آسان است که حجتش امام زمان )علیه السالم(را بر دنیای کفر باالخره و به طور خالصه برای 

و استعمار و زور و قلدری مسلّط و پیروز فرماید، آنچنانکه دنیای کفر و ایمان به حیرت و شگفتی درآید و اسالم 

 .رچیده شودراستین هر چه سریعتر و گسترده تر در سراسر جهان به نمایش درآید و بساط ظلم و کفر ب

اکنون اگر با گذشت بیش از سه هزار سال از تاریخ ماجرای برچیده شدن بساط خدایی خیالی و دروغین فرعون  

بوسیله حضرت موسی یا با گذشتن چهارده قرن ـ از دوران نبوّت پیغمبر اسالم و پیروزیهای حضرتش بر دشمنان و 

از کشورهایی که فعالً مسلمان نشین است ـ تجسم ذهنی  برچیده شدن بساط کفر و شرک از سرزمین حجاز و بعداً

جزئیّات قضیه و بوقوع پیوستن آن برای ما مشکل است، می رویم بسراغ ماجرای از هم پاشیده شدن دستگاه وسیع 

 .ترین حکومت جهانی چند روز پیش شوروی

 :ورهای آسیا و اروپا بنام هایآری این شوروی بود که با تشکل و بهم پیوستگی زورمندان پانزده کشور از کش  

 نفر جمعیت 028/111/111جمهوری کوچکتر(  02جمهوری فدراتیو روسیه )تشکیل یافته از   -0

 نفر جمعیت 06/011/111جمهوری اکراین با  -2

 نفر جمعیت 8/811/111جمهوری روسیه سفید با  -3

 نفر جمعیت 00/211/111جمهوری ازبکستان با   -0

 نفر جمعیت 02/711/111جمهوری قزاقستان با  -5

 نفر جمعیت 0/711/111جمهوری گرجستان با   -6
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 نفر جمعیت 0/911/111جمهوری آذربایجان با   -7

 نفر جمعیت 2/011/111جمهوری لیتوانی با   -8

 نفر جمعیت 3/511/111جمهوری مولداوی با   -9

 نفر جمعیت 2/311/111جمهوری لتونی با    -01

  نفر جمعیت 2/811/111جمهوری قیرقیزستان با    -00

 نفر جمعیت 2/711/111جمهوری تاجیکستان    -02

 نفر جمعیت 2/311/111جمهوری ارمنستان با    -03

 نفر جمعیت 2/111/111جمهوری ترکمنستان با    -00

 نفر جمعیت 0/311/111جمهوری استونی با    -05

دای عکه جمعاً بالغ بر دویست و سی و پنج میلیون و هفتصد هزار نفر جمعیت آن بود، به اضافه ی جمعیت های ت)  

جمهوری های خود مختار، و گسترش یافتن آن به وسعتی سه برابر آمریکا و همانند قاره ای در مقابل قاره های آسیا 

و اروپا و آفریقا با انواع قدرت های نظامی و سالحهای جنگی مدرن و درآمدهای مالی و تولیدات وسیع نفتی، 

دام پروری، مواد غذایی ودیگر چیزهای سرنوشت ساز  کشاورزی، و صنایع فلز کاری، کشتی سازی، اسلحه سازی،

نفر ـ بر اساس برآورد سال  701/000/111یکی از دو حکومت فوق قدرت جهانی تلقی شده و با جمعیتی بالغ بر 

 .(( به خود نمایی درآمد06میالدی توسط سازمان ملل متحد ) 0969

راه و رسم انسانی و نارسایی های قانونی و ندانم بکاری و اما بر اثر بیراهه رویهای مختلف نظام حکومتی و کوبیدن  

قلدری مسئوالن درجه باال و سرنوشت ساز، و فشار اقتصادی و از همه بدتر و زیان بخش تر ایجاد فاصله بین دین و 

 .مردم دیدیم که ناگهان از هم پاشیده شد و سقوط کرد

کیالت حکومتی دیگر ممالک هم پیوند به استقالل و خود نمایی و می بینیم که هر مملکتی با جدایی از سازمانها و تش 

درآمد و مرام کمونیستی و حاکمیت همه جانبه شوروی مثل باد راه هوا پراکنده و متالشی شده و جای خودش را به 

رّ شدیگر مرامهای مختلف سیاسی و قانونی و مذهبی )اسالم، مسیحی و بودایی( داد و باالخره مردم این کشورها از 

 .مرام کمونیستی و زورگویی و تا حدّی از بی راهه روی های مسلکی و سیاسی رهایی یافته و آزاد شدند
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اگر تعدادی از اهالی بعضی از آن کشورها و مناطق هنوز به مرام کمونیستی باقیمانده و بدان ادامه می دهند دیگر آن و 

حلی از اعراب ندارند، و باالخره اینگونه قضایا که در گذشته زور و قدرت قبلی را از دست داده و به اصطالح ادبا م

بطور فراوان بوقوع پیوسته و دنیای کنونی هم در گوشه و کنار جهان دست به گریبان آن می باشد، هر یک سر نخی 

( 07)باشد برای قابل قبول بودن قیام جهانی حضرت مهدی موعود )عج( و امکان آغاز آن با تجمع سیصد و سیزده نفر 

از عوامل اصلی قیام از بالد اسالمی و مناطق مختلف در مکه معظمه و رسیدن آمار اصحاب و دیگر تجمع کنندگان به 

 برقراری با رابطه در حضرتش پیروزی آنگاه و شوند خارج مکه از موقع این در که  (08ده هزار نفر یا کمی بیشتر )

 .درآید عملی نمایش به و پیوندد حقیقت به استبداد و استعمار و کفر و ظلم حکومتهای نابودی و جهانی عدل

 (61بِإِذْنِ اهلل(( ) فِئَةً کَثیرَةً غَلَبَتْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ کَمْ مِنْ»: آری قرآن مجید با ایراد آیه شریفه  

 برابر یا چند هزارخاطر نشان فرموده است که چه بسیار گروه اندک که به اذن الهی بر گروه فراوان و رقم چند صد  

برابر چیره و پیروز شدند و نمونه های متعددش پیروزی های حیرت انگیز پیامبر اسالمی اسالم بود با نیروهای کم بر 

نیروهای چند برابری کفار و مشرکین و باالخره گسترش هر چه بیشتر اسالم و برچیده شدن بساط شرک و بت پرستی 

 .یگر مناطق و بالد دور و نزدیک به حجازاز صحنه حجاز و عربستان و بعداً د

  

 :و اما اگر بخواهیم از بعد طبیعی و معمولی پاسخ دهیم پس می گوییم

با توجه به این که تمام ماشین آالت ساخت اسلحه و مهمّات و کارخانجات تولید کننده ی مواد شیمیایی سمی و آتش  

ماشین ها و هواپیماهای بمب افکن و ناوهای جنگی و هواپیمابر و زا و وسائل نقل و انتقال آن از کارخانه و انبار به 

بیش از همه خود این ماشین ها و هواپیماها و ناوها باید از مواد نفتی مثل بنزین و فرآورده های مربوطه استفاده کنند 

 .تا مراحل نهایی بکار اندازی هر یک از سالح ها طی شود و مورد بهره برداری قرار گیرد

قُلْ أَرَءَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکمُ ْ غَوْرًا فَمَن یَأْتِیکمُ بِمَاءٍ »: اگر فرض کنیم همانطوری که خداوند با ایراد آیه شریفهپس  

 (02مَّعِینِ(( )
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کفار و بی دینان را تهدید به فرو نشستن آب دریا و رودخانه و چاه مورد استفاده نموده و از این که چه کسی می   

تواند آنها را از آب گوارا بهره مند گرداند سؤال می کند و این تهدید در قرون گذشته صدها مورد عملی شده و جواب 

 .سؤالِ: )چه کسی می تواند...(، هم منفی بوده

نیز اگر چاه های نفت فرو نشست و معادن نفت ته نشین گردید و خواه ناخواه با گذشت مدتی کوتاه هم ـ ذخائر نفتی  

پایان رسید و به طور خالصه امکانات بهره برداری از تولیدات مربوط نفتی به کلّی از بین رفت، دیگر هیچ گونه  به

سالح های جنگی موجود قابل استفاده و راه اندازی نخواهد بود و همه و همه راکد و غیر قابل تصرف خواهد شد. و 

ی مخرّب و بمب و موشک امکان پذیر نخواهد بود و حتی از همه جالب تر دیگر تولید مواد آتش زا و مواد شیمیای

برق منازل و مؤسسه ها همه به خاموشی گراید بدان علّت که واحدهای تولید برق بر اثر نبودن سوخت از کار می افتند 

 .و فرستنده های رادیویی و تلویزیونی نیز به خاطر نبودن برق غیر قابل استفاده و تعطیل خواهد شد

 صلی)پیغمبر عصر  اس اگر جنگ و درگیری به وقوع بپیوندد ناگزیر باید از همان شمشیر و نیزه مورد استفادهبر این اس 

 .نمود استفاده ـ سازی اسلحه صنعت و نفت کشف از قبل قرون تا ـ آن بعد و قبل و( وسلم اله و علیه اهلل

از شهری به شهر دیگر و از کشور به کشور آری حتی حمالت دسته جمعی افراد )بدون ماشین و دیگر وسائل نقلیه( 

دیگر غیر عملی و نامیسّر خواهد بود، و آن وقت است که جنگ رویارویی حضرت مهدی )عج( ـ به هنگام قیام جهانی 

 .ـ با دشمنان و مخالفان با آن حضرت هم تنها وسیله شمشیر و نیزه و امثال آنها عملی و امکان پذیر خواهد شد و بس

گزارش های کارشناسان نفتی در مقاالت تحقیقی مربوطه چه بسیار چاه های نفتی که همانند بعضی  توضیحاً طبق

رودخانه ها و چاه های آب که ته نشین و خشک و غیر قابل استفاده گردیده آنها هم پس از سال ها بهره برداری ته 

اه نبوده و باید می رفتند به سراغ دیگر چنشین شده، آن چنان که دیگر هیچ گونه قابل بهره برداری و استخراج نفت 

 .های موجود یا کشف معادن جدید

که این حقیر مشغول تنظیم این مقاله بودم صدا و سیما از کشور چین گزارش  77مرداد ماه  26جالب آن که در روز  و 

نفت به زیر آب قرار گرفته چاه  0207داد که در این چند روز گذشته بر اثر شدّت بارش باران و راه افتادن سیل تعداد 

 تینف کارشناسان که حالی در. است محال ها چاه  که طبعاً به طور ساده و به این زودی ها استخراج نفت از این گونه

 این هحادث کردند نمی باور و نکرده خطور ذهنشان به تجربی و فنی و علمی اطالعات گونه همه با مربوطه متصدیان و
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چاه نفت را به تباهی و غیر قابل استفاده شدن منتهی  0207و باران فصل تابستان و ایجاد سیل، یوندد پ وقوع به چنینی

 .کند و آنها قبالً نقشه ای برای جلوگیری از این آسیب طرح و به اجرا در آوردند

 می کنند، پسو اما موضوع بهره برداری از انرژی خورشیدی که اخیراً مطرح شده و آن را جایگزین مواد نفتی قلمداد 

معلوم نیست در چه زمانی به تحقق پیوندد و به نمایش عملی و عمومی درآید و آیا بدون بهره برداری از وسایل و 

ماشین آالت بهره بردار از نفت و بنزین این وعده عملی نائل به مراحل نهایی می شود یا خیر؟ که پاسخ آن فقط و فقط 

 .ه از انرژی خورشید است و دیگر هیچبا پیاده و عملی شدن همه گونه استفاد

در پایان شاهد دیگر بر فرو رفتن آب دریاها و رودخانه های وسیع و امکان فرو نشینی بزرگترین منابع و چاههای  

نفت خیز و باالخره تحوّالت غیر قابل پیش بینی و پیشگیری در کره زمین، ماجرای تاریخی لنگر اندازی و فرو نشستن 

ر )علیه السالم( است که در حدود پنج هزار سال پیش در منطقه ای که بعداً به عنوان آرارات نامیده کشتی نوح پیامب

 .افتاد اتفاق( متر 5203  و ارتفاع 5065شد )از قله کوه های ارمنستان ـ بین ایران و روسیه ـ با مساحت 

شغول حفّاری قسمتی از قلّه کوه پس در حدود چهل سال قبل به هنگامی که حفّارهای باستان شناسی شوروی م  

های آرارات بودند به چند پاره تخته قطور و پوسیده در البالی محل حفّاری برخوردند که بعداً معلوم شد این تخته ها 

 .قطعات جدا شده از کشتی نوح بوده است که در آن زمان در این منطقه متوقف شده است

به کار کنجکاوی و عمل حفّاری ادامه دهند و باالخره در همان نقطه  این برخورد انگیزه ای شد که به مدت دو سال 

به یک تکه تخته دیگر برخوردند که بدون پوسیدگی یا محجّر و تبدیل به سنگ شدن نمایشگر عبارتی بود ناشناس و 

 .غیر معمول آن زمان

ن هشت و چین، بعد از گذشت پس با تجمّع و همکاری تحقیقی هفت نفر از متخصصین خط شناسی باستانی از روسیه 

ماه متّفقاً گزارش دادند که خط منقوش بر تخته عبارت از اسامی انوار مقدسه محمد، علی، حسن، حسین و فاطمه 

است، که حضرت نوح )بر حسب احادیث وارده به الهام الهی توسل بدانها جسته و برای رهایی از غرق شدن کشتی و 

ا بر بدنه کشتی، یا قطعه تخته ای جدا نوشته و آن را در کشتی قرار داده و آن قطعه رهایی از طوفان دریا( آن اسامی ر

تخته این چنینی اکنون در موزه آثار باستانی شوروی در معرض دید توریستها و تماشاگران داخلی و خارجیست و 

شرح عملیات حفّاری و پیدا ، بیانگر 01شماره 03این حقیر را مقاله ای باشد مندرج در مجله وزین مکتب اسالم سال 

 .گردیده منتشر و نوشته شیعه و  شدن آن تخته ها با ذکر مدارک آن که به قلم علما و نویسندگان سنّی
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پس لنگر انداری کشتی نوح )در حدود محل و منطقه ای که به طول زمان آنقدر فراز و نشیب در آن به وقوع پیوسته 

ه( سر نخی باشد برای امکان قلب و انقالب های مختلف از جمله در مناطق نفت متر ارتفاع پیدا کرد 5203که به مقدار 

 .خیز و ته نشین شدن معادن نفت و منتهی شدن به رکورد تمام وسائلی که از نفت بهره برداری می کنند

و  بین بیست و به طور خالصه و هم چنان که نقش امام امیرالمؤمنین علی)علیه السالم( )در تعداد نه حادثه جنگی از 

و مسلمانان با کفار و مشرکین که کار به کشتار و (هشت حادثه جنگی و درگیری پیامبر )صلی اهلل علیه و اله وسلم

خونریزی انجامید و مسلمانان پیروز شدند( در استفاده از ذوالفقار پیامبر )صلی اهلل علیه و اله وسلم( خالصه می شد، 

؛  (06ال سیف إالّ ذوالفقار و ال فتی إالّ علی(( )د: )) علیه و اله وسلم( اعالم کرکه جبرئیل به پیامبر اکرم)صلی اهلل

شمشیری ـ سرنوشت ساز ـ نباشد مگر ذوالفقار و جوانمردی ـ از خود گذشته و کارساز ـ نباشد مگر علی)علیه 

 (.السالم

یهود ـ مرحب خیبری ـ هر یک و حضرتش شجاعترین شجاعان مشرکین ـ عمرو بن عبدود ـ و شجاعترین شجاعان  

را با یک ضربه ذوالفقار از پای در آورد و به خاک هالکت انداخت و کار جنگ با این دو گروه همانند دیگر گروه ها 

 .به پیروزی اسالم و مسلمانان منتهی شده و خاتمه یافت

 

 

 

 

 -------------------------- 
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 .614 حدیث شماره 680 ص و ،601 حدیث شماره 616

 068ص  56بحاراالنوار ج  -4

 566ص  6اصول کافی ج  -5

 600ص  66بحاراالنوار ج  -1

 41شعرا :   -8

 .دیگر تفاسیر فارسی و عربی و 052-614/ 65سوره ی شعراء و تفسیر نمونه 18تا  62جهت آگاهی تفصیلی رجوع شود به آیات  -8

 478/3ة، اثبات الهدا0/666، وافی600/50، بحاراالنوار 664/6، کشف الغمه428، اعالم الوری/48/ 0اکمال الدین -1

 1أنفال:« فاستجاب لکم أنی ممدّکم بألف من المالئکة مردفین» -62

 604آل عمران : « منزلین المالئکة آالف من ثالثةألن یکفیکم أن یمدکم ربکم ب» -66

 605آل عمران : « مسوّمین المالئکة آالف من بخمسة بلی...یمددکم ربّکم» -60

 606آل عمران :  «أذلة و لقد نصرکم اهلل ببدر و أنتم» -66

 05توبه : « و یوم حنین ةو لقد نصرکم اهلل فی مواطن کثیر» -64

 01احزاب : « وقذف فی القلوبکم الرعب فریقاً تقتلون و تأسرون فریقاً» -65

-868تفصیلی همه جانبه حکومت شوروی مراجعه شود به جغرافیای کامل جهان تالیف حبیب اهلل شاملویی ص  جهت آگاهی بر شرح -61

868 

 481-485جهت آگاهی بر مصادر فراوان این حدیث رجوع شود به منتخب االثر آیت اهلل صافی ص  -68

 411کشف االستار حاجی نوری و منتخب االثر ص  -68

 041بقره :   -61

 62سوره ی ملک :  -02

 .چاپ قاهره 668/0االعتدال ذهبی  میزان  -06

 .615صفین ابن مزاحم ص 

 .چاپ تبریز 041و  608مناقب خوارزمی ص 

 .065شماره حدیث  618مناقب ابن مغازلی ص 

 .به نقل از حدود چهل مصدر حدیثی و تاریخی اهل تسنن 06ـ  60ص  1ملحقّات احقاق الحق آیت اهلل مرعشی ج 

مجموعاً از بیش از پنجاه مصدر حدیثی و غیر حدیثی سنّی ارائه  606ـ  604ص  06و ج  404ـ  466ص  61و ج  466ص  8نیز جلد  

 .شده



185 
 

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

 www.daralsadegh.ir                      علیه السالم دارالصادق سایت 

 نظرها و اعتراف ها پنجم:فصل  

 

آله و سلم(پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و  

 مالصدرا

 یکی از خوانندگان نورالصادق

 آقای حسن زاده آملی

 سید قاسم علی احمدی

 آقای جوادی آملی

 امام خمینی )قدس سره(

 چند نمونه کتاب ضد ارسطو و ضد فلسفه

 دکتر مهدی نصیری

 ژیلسون

 دکتر محمد رضا فشاهی

 دکتر مهدی محقق

 استاد محمود طاهری

 پروفسور فالطوری

 فارابیابونصر 

 شهید مطهری

 میرداماد

 دکتر برنجکار 

 ارسطو

 ویل دورانت

 سقراط

 افالطون

 استاد یاسر فالحی

 عالمه محمد تقی جعفری

 صائن الدین علی ترکه اصفهانی

 مال اسمعیل خواجویی

 شیخ بهایی

  

 

 

 

 

 

 میرزا ابوالحسن جلوه

 وحید بهبهانی

 میرزای قمی

 شهید ثانی

 آقا محمد باقر هزار جریبی غروی

 مالهادی سبزواری

 گلپایگانیآیت اهلل العظمی صافی 

 آیت اهلل العظمی حاج شیخ مرتضی رضوی

 شیخ محمد تقی آملی

 دکتر بهشتی

 شیخ انصاری

 دکتر رضا داوری ادرکانی

 عالمه حلی

 قاضی

 محی الدین

 آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی

 سید جالل آشتیانی

 استاد علی اکبر مهدی پور

 مدیر دفتر فرهنگی اسراء

 آیت اهلل العظمی بروجردی

 آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

 آیت اهلل العظمی سید محمد باقر شیرازی

 آیت اهلل العظمی دوزدوزانی

 آیت اهلل العظمی نوری همدانی

 آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمد تقی مجلسی

 آیت اهلل العظمی علوی گرگانی

 آیت اهلل العظمی سید علی حسینی سیستانی
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 د:لی اهلل علیه وآله و سلم( فرمودنپیامبر اکرم)ص 

 )6) (الله( لعنة علمه فمن لم يفعل فعليهاذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم ))

 هرگاه بدعت ها در میان امتم پدیدار شوند، بر عالم است که علم خود را آشکار سازد.

 .هر عالمی چنین نکند، لعنت خدا بر او باد 

*** 

 ارسطو و افالطون از دیدگاه های متضاد

 امام خمینی نظر تعریف های مالصدرا و آقایان جوادی آملی و حسن زاده از ارسطوو

 .است نبرده قرآن از بویی ارسطو که 

 معروف خوار جهان با او همکاری برای و کرده، زیادی های تعریف و ها، تجلیل ارسطو از  مالصدرا در آثار خود، 

 معل در راسخ و ذات، تمامیّت مقام واجد را ارسطو مالصدرا. است تراشیده عجیب عذرهایی مقدونی، اسکندر تاریخ،

 .حدی به آنها نرسیده استا که کرده، تصور حقایقی معلّم و دانسته، توحید

 ت[.که: ارسطو بویی از قرآن نبرده اسو کالم امام خمینی را بنگرید ]  

    

 :مالصدرا

 ... ( عصمت فالسفه ی یونان )ارسطو و افالطون و

 (2احتمال خطا در اظهارات فیلسوفان یونانی نمی رود. ) 

 (3فحول فلسفه ]ارسطو و ...[، مبتنی است بر رصدهای عقلی پیاپی، که احتمال خطا در آنها نمی رود. )اقوال  
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بیشتر سخنان این فیلسوف اعظم )ارسطو(، داللت دارد بر قوت کشف او، و نور باطن او و قرب و منزلت او نزد  »... 

که   نخوار مقدونی[، و تدبیر خلق و ... بعد از آن بودهخداوند ... و شاید اشتغال او به امور دنیا ]در خدمت اسکندر خو

نفس او کامل، ذات او به مرتبه تمام و کمال رسیده بوده است و به مقامی که ))لَم یَشغَلهُ شأنٌ عَن شأنِ((؛ اورا هیچ 

 «(4یگر باز نمی داشته است...)!!!( )کاری از کار د

   

 :یکی از خوانندگان نورالصادق

نفس او کامل و تامُّ الذات در توحید است، آن هم قبل از نزول قرآن و تعالیم پیغمبر و اهل بیت او)علیهم اگر ارسطو،  

د و می نویس« الردّ علی الفالسفه»السالم( ، پس چرا اصحاب خاصّ ائمه)علیهم السالم(، مثل فضل بن شاذان کتاب 

نویسد، و می فرماید ردّ من بر ارسطو، در موضوع  می« الرّدُّ علی أرسطاطالیس فی التّوحید»هشام بن حکم کتاب 

 !ود.(؟مراجعه ش« رجال نجاشی»گرفته شده است. )به کتاب « محالّ معرفة اهلل»توحید است؛ چون توحید من از مکتب 

  

 :آقای حسن زاده آملی 

 !!مخالفین ارسطو ژاژخاه، خردسال، خام و كج اندیش هستند

می بینیم که دهان به ژاژخایی باز می کنند و زبان به بیهوده گویی دراز و به ساحت بزرگان چه بسیاری نوشته هایی را  

 وکج خامی از که اند ساالنی خرد خرد، اهل نزد در گستاخان این دارند می روا وجسارت ادب اسائه  علمی ]ارسطو[

 (5ادی خود جز می دهند. )برنه و کاجی از و گویند می سخن خود اندیشی

 ت[.ه: ارسطو بویی از توحید نبرده اسکالم امام خمینی را بنگرید کو ]

 (:سید قاسم علی احمدی)محقق و پژوهشگر در فلسفه و عرفان 

 اسناد گستاخی به اساطین دین

و این مؤلف ]حسن زاده آملی[ توجه نکرده که این تشنیعات و جسارتها به بزرگان دین و مذهب است از جمله آنها 

 (6بر ردّ توحید ارسطو نوشته است. )هشام ابن حکم است که کتابی 
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اسم  کرده اند وجرأت به خرج دادن و اسناد گستاخی و بیهوده گویی به اساطین شرع و دین ـ که با ارسطو مخالفت 

 (8ان و لقاء و وصول منافات دارد. )آنها را به ذمّ برده اندـ قباحتش واضح و با ادّعای عرف

   

 :آقای جوادی آملی 

 !!سقراط و ارسطو موحد و شاگرد حضرت ابراهیم بودند

بودند، چون تا آن زمان تاریخ مدرن خاورمیانه نشان می دهد ارسطو و سقراط و ... همه از شاگردان حضرت ابراهیم  

برهان را اقامه کرد و دنیا فهمید چه خبر است، بنابراین فکر  خاورمیانه یا ملحد بود یا مشرک. وجود آن حضرت

 (8ابراهیمی تمام خاورمیانه و یونان را فرا گرفت و ارسطو و سقراط ها تربیت شدند. )

الطون به دست آورده اند این است که او حکیمی موحّد تلّقی و دریافتی که حکمای اسالمی از این راه نسبت به اف 

 ولوص و مادّی، و طبیعی ظواهر از گذر بر مشرکانه، های دیدگاه و اساطیری های کثرت گسترش روزگار در که است

 فهومی،م استدالل و برهان از استعانت با قلبی، شهود و تصفیه طریق بر عالوه و ورزیده، همّت ازلی صور و حقایق به

 (9صل تعالیم انبیاء سلف بوده پرداخته است. )حا که توحید مرزهای از حراست به

   ت[ه: ارسطو بویی از توحید نبرده اسو کالم امام خمینی را بنگرید ک]  

  

 ه(:امام خمینی)ر

 امثال ارسطو بویی از توحید و معارف قرآن نبرده اند

 ارسطو و امثال او ـ مع ذلک وقتی کتابهای آنها را مـــالحظه  مثل  آن اشخاصی که قبل از اسالم بودند... ـ

 (01ت. )چیزی که در قرآن است در آنها نیسمی کـــنیم بویی از آن 

  آن مسائل بزرگ عرفانی که در عرفان و نزد فالسفه سابقه نداشت، و کتب ارسطو و افالطون ـ بزرگترین

( اسالم که در عهد قرآن کریم 02( و حتی فالسفه ی )00)فالسفه آن عصرها ـ از رسیدن به آن عاجز بودند، 
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بزرگ شدند و از آن استفاده نمودند، به آیاتی که به صراحت زنده بودن همه موجودات جهان را ذکرکرده، آن 

 (03آیات را تأویل می کنند... و مسائل عرفانی به آن نحو که در قرآن کریم است در کتاب دیگر نیست. )

     

 كتاب های ضد ارسطو و ضد فلسفه و فالسفه از ناحیه ی اصحاب چند نمونه

 الرد علی اصحاب الطبایع.................................................. هشام بن حکم -0

 الرد علی ارسطاطالیس فی التوحید .................................... هشام بن حکم -2

 ................................ هشام بن حکمکتاب الداللة علی حدث االجسام ...... -3

 الرّد علی الزنادقه ......................................................... هشام بن حکم -0

 الرد علی الفالسفه .........................................................فضل بن شاذان -5

 ........................................ علی بن احمد کوفیالرد علی ارسطاطالیس  -6

 الرد علی اهل المنطق ......................................عباس بن محمد بن عباس -7

 .................. عباس بن محمد بن عباس...الرّد علی الفالسفه ..................... -8

 نتائج العقول................هالل بن ابراهیم الرّد علی من ردّ آثار الرسول و اعتمد -9

 الکوفی الجعفر ابراهیم بن احمد  ............ محمد بن.....مبتدء الخلق........... -01

 ...........حسین بن موسی النوبختی.........الرد علی اهل المنطق .................. -00

 .....حسین بن موسی النوبختیالتوحید الکبیر و التوحید الصغیر..................... -02

 شیخ صدوق............................................... مقدمه ی اکمال الدین -03

 .....................................کلینی..................................... مقدمه اصول کافی -00

 ............................شیخ مفید............جوابات الفیلسوف فی االتحاد.............. -05

 مفید شیخ............................................................. الرد علی اصحاب الحالج -06

 ...........................................................قطب الدین راوندی تهافت الفالسفه -07
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 :دكتر مهدی نصیری

قراط و س آنجا که از متون تاریخی برمی آید، هیچ سند قابل اعتنایی در باب متدین بودن فالسفه ی متقدم چونتا   

 (00)ه شواهدی برخالف آن نقل شده است.ارسطو و افالطون به یکی از ادیان و شرایع الهی وجود ندارد و بلک

 

 :ژیلسون

وجود واحدی را به نام خدا نامیده و هیأت کل عالم را تابع در هیچ یک از دستگاه های فلسفی یونان نمی بینیم که  

چنین خدایی شمرده باشند. پس بسیار کم می توان احتمال داد که صاحب نظران یونان به راستی موفق به معرفت مبدأ 

  (05واحدی شده باشند. )

  

 :دكترمحمدرضافشاهی استاد دپارتمان فلسفه و جامعه شناسی دانشگاه پاریس

 افالطون و ارسطو شباهتی به اهلل نداردخدای 

نه تنها عقل یونانی و وحی اسالمی وجه مشترکی نداشتند بلکه اهلل نیز هیچ وجه مشترکی با معتقدات یونانیان و  

 «هندسم» دمیورژ دیگر عبارت به نیست« خالق»است و « صانع»فیلسوفان یونان نداشت. دمیورژ یا خدای افالطون 

 که جاست این مشکل اما دارد قرآن خدای به شباهتی اندک ظاهراً چند هر «متحرک نا محرک» ارسطو خدای و است

محرک نا متحرک وجود دارد و این امر هیچ  55و گاه  07یک محرک نا متحرک بلکه  نه ارسطو، الطبیعه ماوراء در

 (06شباهت واقعی با خدای واحد اسالم ندارد. )

 

 :دكتر مهدی محقق

 برای تطهیر فلسفهتدبیر نافرجام 

فالسفه برای حفظ اندیشه و تفکّر و به کار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن آن از تکفیر و تفسیق یا به قول ساده تر، 

تطهیر فلسفه، کوشیدند که برای هر فیلسوفی یک منبع الهی را جستجو کنند و علم حکما را به علم انبیاء متصل سازند، 

 (07ی تبار نامه های علمی شدند. )از این جهت متوسلّ به برخ
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 :آقای جوادی آملی 

 !!فالسفه سکوالر و حمایت از اسالم

ی فلسفه، الهی کردن، دین«. » فلسفه یک جهانبینی آزاد و در بدو پیدایش سکوالر است. نه الهی است و نه الحادی»

به دنبال آن دانشمندان را مسلمان کنیم و  کردن و اسالمی کردن همه علوم را برعهده دارد ... ما باید علم را اسالمی و

 (08«. )وقتی آنها مسلمان شدند مردم جامعه هم مسلمان می شوند

    

 (:استاد محمود طاهری)محقق و پژوهشگر

 ادعای بی اساس

چگونه دانشی که به گفته ایشان سکوالر و بدون  این سخنان ]آقای جوادی آملی[ نیز عجیب است و باید پرسید، 

 مین خود اسالم الهی مکتب آیا عالوه، به دینی است خواهد توانست حامی و مبلّغ اسالم و خداپرستی باشد؟تعهد 

 صحیحی اساس نه که است ادعایی این و است؟ شده گذارده فالسفه عهده بر مسئولیتی چنین که باشد خود مدافع تواند

 وسیله فالسفه و شاگردان به اسالم، تاریخ طول در ای جامعه هیچ مردمان که است آن واقعیت. روشنی سابقه نه و دارد

 (09آنها به سوی اسالم جذب نشده اند و راههای مسلمانی مردم همیشه با مسیر فیلسوفان تفاوت اساسی داشته است. )

 

 :ژیلسون 

 ارسطو مشرک بود

 ارسطو در اعماق روح خود فارغ از تأثیر شرک نبود. 

   در یونان قدم فراتر نگذاشتارسطو هرگز از حدود شرک متداول. 

  که چنان وجود معنی به واقف داشت پای بر  نمی توانیم کسی ]ارسطو[ را که هیاکلی با یاد زئوس و دمتر 

 (21. )بدانیم کنند می اراده آن از موحدان
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 :پروفسور فالطوری

 ارسطو بت پرست بود

بت خانه می  پرستید و هرگاه مریض می شد خروسی نذرارسطو در معابد یونانیان می رفت و خدایان آنان را می  

 )20کرد. )

 .خدایی که دارای علم و حیات، ولی فاقد صفات مشخصی چون اراده و قدرت، رحمت و رأفت و غیره می باشد 

چنین خدای ارسطویی با خدای اسالمی تفاوتی بس عظیم دارد و از این رو، تغییر خدای ارسطویی در فلسفه ی  

 (22ه خدای اسالمی، یکی از بزرگترین حوادثی است که در تاریخ فلسفه رخ داده. )اسالمی ب

ارسطو با تمام آن بزرگی و کمال عقلش به عبادتگاه ها و بتخانه ها می رفت و در مقابل همان بت ها احساسات   

ادَ ک: ))موردش گفته انددینی خویش را ابراز می داشت. این ارسطو را در حوزه ی اسالمی چنان معرفی کردند که در 

این حرف ها را در واقع حکیمان مسلمان ساخته اند برای این که آن اختالفاتی را که در آغاز نضج  ((.ان یکونَ نبیّا

 (23گرفتن فلسفه بین فقها و حتی بین علمای صرف و نحو ]با اهل فلسفه[ پیدا شده بود، حل کنند. )

  (20. )است نداشته کلمه اسالمی  به معنایارسطو مخصوصاً هیچ توجهی به الهیات  

    

 :ابونصر فارابی

 (25ت.)افالطون و ارسطو می گویند: عالم از چیزی به وجود نیامده... و مآل و بازگشت آن به چیزی نیس 

  

 :شهید مطهری 

 .ارسطو جز به عنوان محرک اول، از خدا تصوری ندارد 

 (26اما خدای ارسطو شباهت چندانی با خدای ادیان الهی ندارد. )ارسطو اگرچه از خدا سخن می گوید،   
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 :ژیلسون

هرگز نمی توان کاری کرد که علم الهی ارسطویی که مبتنی بر علم طبیعی بود، ازکثرت موجوداتی که الوهیت دارند  

 07ن )یعنی الوهیت بی فارغ انگاشته شود. در نظر ارسطو وجوب وجود امری بود که می توانست ما به االشتراک باشد

محرک ال یتحرک مشترک باشد.( حال آن که ادیان توحید ی واجب الوجود را پیوسته وحید و فرید می  55تا 

 (27دانستند.)

     

 :میرداماد

متناقض و متضاد و ضد یکدیگر سخنان ارسطو، در این مسئله )مسئله حدوث ذاتی کائنات و قدم زمانی عالم( 

 (28)است.

  

 :برنجکاردكتر  

 خدا داشت 55ارسطو 

تنها فعل خدا تعلق در خود است. خدا نه تنها در جهان کاری نمی کند، بلکه حتی نسبت به جهان، علم و آگاهی نیز  

ندارد. در مورد واحد یا کثیر بودن خدا، تعابیر ارسطو متعارض است. او ابتدا موحد بوده است و پس از آن در مورد 

خدا را اثـبات می کند؛ زیرا بر اساس ستاره شناسی  07و حداقل  55ید شده و در آخر عمر، توحید و شرک دچار ترد

نو ع فلک و حرکت وجود دارد و هر نوع حرکت به یک محرک نا متحرک منتهی می شود.  07یا  55زمــان ارسطو، 

(29) 

   

 (:سید قاسم علی احمدی)محقق و پژوهشگر در فلسفه و عرفان 

خارجیه ای که بیانگر اعتقاد و مشی ارسطو است ثابت می نماییم که او عقیده ی موحدین را نداشته است، ما با قراین  

 (31او قایل است که قوانین طبیعت حاکم بر همه چیز است الغیر. و این عقیده مخالف با اعتقاد موحدین است. )
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 :ارسطو  

 خدا و طبیعت در عرض هم و برابرند

 «طبیعت هیچ کار بیهوده ای نمی کند»ارسطویی گاهی طبیعت جای خدا را می گیرد، چنان که عبارت: در نظام الهیات  

نیز مبیّن همین معناست وگاهی ارسطو آن دو را )خدا و طبیعت را( هم چون دو عامل که حقوق برابر دارند در جنب 

 :یکدیگر قرار می دهد و می گوید

 (30کنند( این سخن ارسطو حاکی از برابری خدا و طبیعت نزد اوست. )خدا و طبیعت هیچ کار بیهوده ای نمی ) 

   

 :ارسطو 

چیزی باید باشد که علّت محرک باشد بی آن که خود حرکت کند یعنی چیزی که سرمدی و جوهر فعلیّت است و به 

ا مقدار نتواند بود زیر دالیلی که ذکر کردیم این جوهر ممکن نیست دارای مقدار متناهی باشد ولی مقدارش نامتناهی نیز

 )32نامتناهی مطلقاً وجود ندارد و... )

  

 اعتقاد ارسطو به دمونها یا نفوس افالک به یاد آورنده معتقدات بت پرستان است 

ارسطو می گوید افالک تکان الزم برای حرکت خاص خود را )حرکتی عالوه بر حرکت روزانه مستدیر( از ذواتی  

را خدایان فرو دست بنامیم یادمونها یا نفوس افالک، اخذ می کنند. این اعتقاد او به خدایان خاص که می توانیم آنها 

 (33فرو دست با اعتقاد او به وجود خدای واحد معارض است و معتقدات بت پرستان را به یاد می آورد. )

  

  ت:ویل دوران 

 ارسطو و نظام بردگی

عادات به شمار می رفت و مردم به آن همچون یک امر ضروری می پس ازگذشتن چندین قرن، بردگی جزو   

 (30. )شمرد می اجتناب  نگریستند. ارسطو آن را طبیعی و غیر قابل
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 :ارسطو 

بخش تقسیم می کند و نژاد  6ارسطو هم مانند افالطون مردم ساالری را معتبر نمی داند و نظام های حکومتی را به  

 )35احیاناً سلطنت )تک ساالری( را می پسندد و برده داری را توجیه می کند. )ساالری )اریستو کراسی ( و 

   

 :ایمان سقراط

 سقراط به موسی)علیه السالم( ایمان نیاورد

چون به سقراط گفته شد، چرا به سوی موسی)علیه السالم( هجرت نمی کنی؟ ]و به او ایمان نمی آوری[ پاسخ داد:  

 )36و دیگر به کسی که ما را تهذیب کند، نیاز نداریم. ) ما خویشتن را تهذیب کرده ایم

   
 

 : مالصدرا 

 سقراط موحد و عارف بود

مالصدرا سقراط را موحّد، عارف و زاهد و رهاننده از شرک و عبادت اوثان و اصنام می داند. عین عبارت او چنین  

 من مةالحک العارف الزاهد من اهل اثنیه کان قد اقتبسو من هوالء السادات العظام و اآلبا الکرام سقراط الحکیم : ))است

 (68...(( )و االوثان ةعباد و الشرک عن زمانه فی کانوا الذین الروئساء نهی سقراط و فیثاغورث

  

 :سقراط 

 سقراط پرستنده ی آپولون بود

ا آواز نمی خوانند. بلکه قوهپس بلبل و پرستو و هدهد و قو، بر خالف آنچه مردمان می پندارند به سبب اندوهگینی  

 می نیبی  چون پرستندگان و خادمان آپولون هستند. نیروی پیشگویی دارند و چون نیکی های جهان دیگر را پیش

ادمان تر از روزهای دیگر می گردند و زیباتر از اوقات دیگر می خوانند. من نیز از ش عمر روز واپسین در کنند
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)آپولون( هستم و از آن رو نه در پیش گویی دستی کم تر از قو دارم و نه در روز پرستندگان و خادمان همان خدا 

 (38مرگ ترسوتر از آنم. )

   

 :سقراط و چند خدایی 

سقراط در دادگاه خود چنین گفت: )اگر مرگ انتقال به جهان دیگر است و اگر این سخن راست است که همه ی  

نعمتی باالتر از این که آدمی از این مدعیان که عنوان قاضی بر خود نهاده گذشتگان در آن جا گرد آمده اند پس چه 

اند رهایی یابد و در آن جهان با داورانی دادگرخدایان متعدد که داور و دادگرند( مانند میتوس و رادامانثوس و آیاکوس 

د و با اورفئوس و موسایوس و و تریپتولموس و نیمه خدایان دیگر چنان که شنیده ایم داوران آن جهان اند روبرو شو

   (39هسیودوس و هومر هم نشین گردد. )

 

 :ایمان افالطون 

 افالطون به عیسی )علیه السالم( ایمان نیاورد

وقتی او را به تصدیق شریعت عیسی )علیه السالم( دعوت کردند، پاسخ داد: عیسی )علیه السالم( پیامبر مردم ضعیف  

 (01معرفت، نیازی به انبیاء ندارند. )العقل است و امثال من در کسب 

 

 :مالصدرا و افالطون  

رسم ما در توحید همان رسم و تلقی افالطون الهی بود و رسالت ما احیاء آن رسم است و اعتقاد به لوازم نظریّه صنع  

هذه رسمُه فی القول باقول: و نحن قد احیینا بعون اهلل تعالی )) که یکی از این لوازم، اعتقاد به عالم مثل و مثال است

 (46المثل و احکمنا برهانه و قوّمنا بنیانه((. )
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 :ژیلسون

 خدایان افالطون

درنظر افالطون الوهیت به طبقه ای شامل أشیاء متعدد تعلّق داشت و شاید بتوان گفت که به قول او هر شیئی چون به 

  (02حد دقیق و صحیح خود می رسید خدا می بود. )

  

  :افالطون

یک مرد نبوده بلکه زنان مشترک،  ی ویژه زنی هر که معنا بدین است؛ جنسی اشتراک  یکی از آرای منسوب به افالطون،

   .بین مردان بوده و فرزندان نیز جدای از والدین نگهداری شوند

 از را جامعه سرپرستان که آن از پس قانونگذار شخص دوستان باید همه چیزشان اشتراکی باشد، از جمله زن و فرزندانشان؛

خوراک آن ها مشترک باشد. امر ازدواج به شکلی که ما می شناسیم،  و خانه که داشت خواهد مقرر گاه آن برگزید، مرد و زن

هیچ کس همسری خاص خود نخواهد  و بود خواهند مردان این همسران  تغییر اساسی خواهد کرد )این زنان بدون استثناء،

 (03... )داشت

 

 (:استاد یاسر فالحی )محقق و پژوهشگر در فلسفه  

 این عذر از استاد جوادی پذیرفته نیست

این عذر از محقّقان و متفلسفین معاصر چون استاد جوادی آملی که در عصر انفجار اطالعات به سر می برند پذیرفته   

نیست. از ایشان و مانند ایشان مقبول نیست که با وجود صدها اثر پژوهشی در رشته ها و موضوعات مختلف مثل 

ری، حدوث یا قدم عالم آن هم از دیدگاه محققّان معاصر توحید واجب الوجود، واحد در ادیان، علم باری، اراده ی با

در شرق و غرب، هنوز ایشان به مانند مالصدرا فلسفه یونان را مأخوذ از مشکاة نبوت، یونانیان را موحّد و تازه از 

 (00شاگردان ابراهیم خلیل الرحمن بت شکن بدانند. )
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ط، شاگرد حضرت ابراهیم )علیه سالم(می دانند. باید به این ( وی ]ارسطو[ را به همراه سقرا05و بعضی از معاصرین ) 

مهم اشاره کرد که اگر هم بنابر یک خبط و خلط تاریخی مراد از ارسطوی الهی افلوطین بوده باشد همین اشکاالتی 

 .که مطرح شد به نحوی دیگر از انحاء بر اندیشه ی تثلیث باور افلوطین وارد می باشد

برای معاصرین ]جوادی آملی[ که بر کنار از یکی انگاشتن ارسطو و افلوطین هستند و  و مهم تر این که عذری 

 (06متوجه تغایر اندیشه ای و تاریخی این دو فیلسوف هستند، باقی نمی گذارد. )

   

 (:استاد محمود طاهری)محقق و پژوهشگر

ارسطو و دیگر فالسفه یونان نیز در  .اند بدون تردید فالسفه یونانی هیچگاه تالشی برای تماس با پیامبران نداشته  

هیچ زمانی خدای واحد مورد نظر پیامبران را نپرستیده اند. این فالسفه هرگز برای ترویج دین حضرت ابراهیم و دیگر 

 ارتباط آنان ارافک و فالسفه با هیچگاه نیز آنان جانشینان و الهی پیامبران و پیامبران)علیهم السالم( کوششی نکرده اند

   (07. )اند نداشته همراهی یا و

 ادعای بزرگ اما بدون هیچ مدرک

سال قبل از میالد مسیح )علیه السالم( زندگی می کرده اند،  2111می دانیم که حضرت ابراهیم)علیه السالم( حدود  

( یعنی 09اند، )( در حالی که سقراط و افالطون و ارسطو همگی در قرون پنجم و چهارم قبل از میالد می زیسته 08)

( آن است که این فیلسوفان یونانی 51سال فاصله تاریخی بین آنها وجود دارد. حال اگر منظور ایشان ) 0611حدود 

باید پرسید که آنان معارف حضرت ابراهیم )علیه  از اندیشه و آیین ابراهیمی به طریق غیرمستقیم بهره مند شده اند،

کرده اند؟ آیا به وسیله تماس با پیروان دین ابراهیمی و یا با خواندن کتاب و السالم( را در کجا و چگونه دریافت 

 نوشته ای از آن پیامبر بزرگ؟ آیا برای این ادعای تاریخی مدرکی نیز ارائه می شود؟

 امعرفی می کنند و متأسفانه نه کتابی ب« تاریخ مدرن خاورمیانه»مشاهده می کنیم که ایشان، تنها منبع سخن خود را  

این نام درباره آن دوران و این ادعای بزرگ وجود دارد و نه تحقیقات نوین تاریخی چنین سخنی را تأیید می کنند. ما 

می دانیم که اساسا هیچ مدرک تاریخی اعم از دست نوشته ها و پاپیروسها و یا کتیبه ها و یا گزارشی از کتب ادیان 

 (50نه در اروپا یافت نشده است که چنین ارتباطی را گزارش کرده باشد. )ابراهیمی و مانند اینها، نه در خاورمیانه و 
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 :عالمه محمد تقی جعفری  

 روح تقلید نباید ما را دنبال شبستری و مالصدرا بکشاند

نه مُثُل افالطونی، صورت تحقق به خود خواهد گرفت، و نه بحث از مفهوم و حقیقت وجود خاتمه خواهد پذیرفت،  

 و اربست؟ک به باید چگونه و چه؟ یعنی فکر که  بلکه ضروری تر این است که ما اوالد شرق تشخیص بدهیمبهتر و 

 (50) .روح تقلید نباید ما را دنبال شبستری و مالصدرا بکشاند کر توقع داشته باشیم؟ف از باید را ای نتیجه چه

   

 : صائن الدین علی تركه اصفهانی

 (53ای متراکم از ظلمات و تاریکی هاست. )کتاب های فیلسوفان مجموعه  

 :مال اسماعیل خواجویی  

 قواعد فلسفی اوهام است

 تاس  وهمی  مفاهیمی نی آنها را اثبات نکرده است آنهاقواعد فلسفی نظریات اشخاص است )نه وحی منزل( و برها 

 کن استقامت داریم، دستور که این کما پس کند اندام عرض شرعی نصوص ظواهر برابر در تواند نمی وجه هیچ به که

 (50. )مانی می باز خدا راه از که نباش نفس هوای پیرو و

 :شیخ بهایی 

 فَضَالت یونان

 !ین یونانی؟ــــبر سر سفره ی چرک           تـا چـنـد، چو نکـبتایـــان مـانــی

 !طلبی؟ؤر ارسطو، چه می ــاز س            فـرمـوده نبــی« ؤر المؤمنــــسُ»

 (55فَضاَلت فضایل یونان است؟! )                 که تو را جان است« علمِ دَنی»وین 
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 :میرزا ابوالحسن جلوه 

اول کسی که خواست مالصدرا را تخطئه نماید و به طور مستقیم درصدد قدح بر آخوند بر آمد مرحوم میرزا حسن  

 (56نشان می داده است. )جلوه است که در مجلس درس، مآخذ اقوال آخوند را 

میرزا ابوالحسن جلوه بر مبانی مالصدرا، به ویژه بر حرکت جوهری و وحدت وجود و اتحاد عاقل و معقول اشکالهایی  

 (57وارد می سازد... )

  

 :مالصدرا

 (58زنان حیواناتی هستند که برای استفاده ی مردان لباس انسانیت به آنها پوشانده شده است.) 

 

 ی:آقای جوادی آمل  

 )59جا دارد که مالصدرا با آوردن حکمت متعالیه بگوید الیوم أکملت لکم عقلکم و اتممت علیکم نعمتی!!! )

  

 :وحید بهبهانی 

 (61السفه اختیار را از خداوند متعال نفی می کنند. )ف

   

 :میرزای قمی

  قواعد فلسفه با اسالم موافق نیست

، نه معراج جسمانی با استحاله ی خرق و التیام عرفا ـ با طریقه ی اسالم موافقت نمی کند قواعد ایشان ـ فالسفه و 

افالک می سازد، و نه سواری مالئکه با اسبان اَبلَق ... با روحانیت بلکه تجرد جمیع مالئکه می سازد، و نه جبرئیل 

ل عاشر و دانشمند شدن، می سازد، و نه کنایه از عقل فعال بودن، و وحی الهی عبارت از اتصال نفس پیغمبر به عق
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 از خبر نه و  حدوث عالم و مسبوق بودن ما سوی اهلل به عدم ـ در وقت خاصی ـ با قِدم عقول و افالک می سازد،

 (60. )سازد می(( عَدَمه امتنع قِدمُهُ، ثَبَتَ ما)) ی قاعده با ها آسمان شدن فانی و اشیاء ی همه انعدام

   

 :شهید ثانی

 با مزخرفات فیلسوفان، چشم باز را نابینا می كندانس 

آنچه موجب می شود حق و باطل بر انسان مشتبه شود، و خداوند درِ قلب را به روی حقایق ببندد، و چشم باز را  

نابینا سازد، و سرانجام، کار انسان را به عذاب دردناک دوزخ منتهی گرداند، یکی این است که انسان به سخنان ملحدان 

 (62) است.« مزخرفات فیلسوفان»ضدّ دینان و باور سوزان گوش دهد و مانند آنها بیندیشد؛ دیگر انس و الفت با  و

   

 :آقا محمدباقر هزارجریبی غروی

 علوم فلسفی سراب است

توصیه می کنم او را )بحرالعلوم را( به تالش در بدست آوردن مقامات عالی اخروی مخصوصاً تالش در منتشر نمودن 

احادیث اهل بیت معصومین)علیهم السالم( و دور انداختن تعلّقات و عالقه های پست دنیوی و این که مبادا عمر 

گرانبهای خودش را در علوم فلسفی که زیبا جلوه داده شده صرف نماید زیرا علوم فلسفی مانند سرابی است که به 

  (63سرعت ناپدید خواهد شد و شخص تشنه آن را آب می پندارد. )

  

 :آقای جوادی آملی

 فلسفه رئیس علوم است

 (60در آن صورت فیلسوف شیخ الرئیس می شود چون فلسفه رئیس علوم است... ) ...   
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 ر(:استاد محمود طاهری)محقق و پژوهشگ

سفه فلروشن است که این گونه اظهارات برای کسب اعتبار بیشتر برای دانش  [:در جواب کالم آقای جوادی آملی] 

وجود نظریات غیر علمی و  .و فالسفه و تحقیر علوم و دانشمندان دیگر، فاقد یک منطق صحیح و قابل دفاع است

نادرست فالسفه ای مانند سقراط، افالطون، ارسطو و مانند آنان درباره موضوعاتی مثل زمین، آب ها، گستره عالم، 

زمین، نژادهای بشری، توالد و تناسل، ارزش زن و حقوق آسمانها و ستارگان، آب و آتش و هوا، موجودات روی 

اجتماعی مردم و بسیاری مسائل دیگر که ذکر آنها در این مقاله مختصر نمی گنجد، مسلما نمی تواند نشانه آقایی آنان 

 (65در علوم باشد؟ )

    

 :مالهادی سبزواری

 توحید عوام

 (66توحید خواص است. )« إالّ اهللالموجود »ال اله اال اهلل توحید عوام است و  

  

  

 :آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی 

اب )صلی اهلل علیه وآله وسلم( خط بسیار اسباب شرمندگی است که قرآن کریم به شخص اول ممکنات و خواجه کاینات

ولی این  ((لوالعلم واو المالئکة شهد اهلل انه ال اله اال هو و: ))و می فرماید ((فا علم انه ال اله اال اهلل: ))می فرمایند

مدعیان عرفان که خودشان و مریدانشان آنها را عرفا می خوانند می گویند: توحید العوام ال اله اال اهلل و توحید الخواص 

 .ال موجود االاهلل

   

ه بر مالئک آیا توحیدی که پیامبر اعظم)صلی اهلل علیه وآله وسلم( به دانستن آن مخاطب شده و توحیدی که خدا و

 (18) است؟ عوام توحید دهند می شهادت  آن
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 (: عالمه آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی)فقیه و فیلسوف

 آقای حسن زاده ال اله اال اهلل را شرم آور می داند

الهی »هانری کربن آمد و موج تصوف محی الدین و صدرائی را در ایران به حرکت آورد. اینک چشم مان به یک   

 .جدید از عارف نام دار روشن شد:الهی: حسن تویی و حسن حسن نما است« نامه

 .را دیگران بگویند« ال اله اال اهلل»از گفتن نفی و اثبات شرم دارم که اثباتیم، 

 نام گذاشته است، نفی آن« نفی و اثبات»را « ال اله اال اهلل»را برداشته و « جاروی بی مصرف»این آقا عنوان  :توضیح

ای وای بر ما ... طرف مستقیماً به جنگ با امام رضا )علیه  !!و از گفتن آن عار دارد؟« االّ اهلل»است و اثبات آن « ال»

 .السالم( برخاسته است بلکه با خدا می جنگد

 واجب انّ اعلم» شعار پیرو و است معتقد  «همه چیز خدایی»می نامد. کسی که به « شرم آور»را « ال اله االّ اهلل»او  

ش به می دانیم که بت پرستان قریباشد.  داشته شرم «اهلل االّ اله ال» گفتن از باید است، مالصدرا، «االشیاء کلّ الوجود

 اله االّ ال»گفته، « ال اله االّ اهلل»نمی رفتند. خدا در قرآن همه جا « ال اله االّ اهلل»عقیده داشتند تنها به زیر بار « اهلل»

پیامبر و جان دین اوست که ابوجهل از گفتن آن شرم کرد و ابوسفیان تا آخر عمر آن را با شرمساری نور چشم « اهلل

  د...نافقانه به زبان می آورم

این عُشّ آل محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلم( و این حرم اهل بیت)علیهم السالم(. « تسخیر قم»و این است معنای 

 (18تصوف به شیعه، این هم آخرین آملی که قم را به قونیه تبدیل کرده است. )آن سید حیدر آملی اولین نفوذ دهنده 

   

 

  :شیخ محمد تقی آملی

 (69به جان خودم قسم این معاد )معاد مالصدرا( معادی نیست که اسالم فرموده است. )
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 :دكتر بهشتی  

چشم می خورد، که اندیشمندان مسلمان، در مباحث در بسیاری از کتاب های فلسفه و عرفان اسالم، این آهنگ به  

ش در صد آن بوده اند، که رأی عمومی فالسفه، یا احیاناً رأی خاصی را ـ که خود در یک بی و کم فلسفی،  مختلف

موضوع فلسفی ]مثالً حرکت جوهری[ دارند، با تعالیم قرآن هماهنگ معرّفی کنند. گویی می خواسته اند به این وسیله 

 غالباً استنادها، ای ها، تطبیق این ولی  اعتبار مطلب خود بیفزایند، یا الاقل آن را از تهمت مخالفت با دین تبرئه کنند.بر 

 (71... )دارد تأویل و تفسیر آهنگ موارد، از بسیاری در و نیست، سازگار قرآن آیات ظواهر با

    

 

 : شیخ انصاری

 )70مربوط به اصول دین موجب هالکت دائم و عذاب ابدی است. ) پرداختن به مطالب فلسفی برای فهم مسائل 

  

 :دكتر رضا داوری اردكانی  

فلسفه ی اسالمی فلسفه ی مسلمانان نیست و ارتباطی به اسالم ندارد؛ به عبارت دیگر، فلسفه ی اسالمی، بی واسطه  

 (72از کتاب آسمانی و وحی نبوی بر نیامده است... )

   

 :آقای جوادی آملی

یادمان باشد که هر گاه رابطه ی فلسفه و دین کمرنگ شود برخی از فقها هم چون عالمه حلی و شهید اول در تشیع  

 )73و ابن رشید از برادران اهل سنت به تحکیم فلسفه برخاستند. )

 

 :عالمه حلی  

 )70از جمله کسانی که جهاد با آنها واجب است، فالسفه اند. ) 
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 :قاضی  

 (75از دین خبری نیست. ) در فلسفه

    

 :محی الدین در فضایل ابوبکر می گوید

 انس او صدای به لذا شد  رسول خدا در شب معراجش ـ در حالی که خوف و وحشت داشت ـ به لغت ابوبکر ندا داده 

 سخن نییع. اند شده آفریده طینت یک از ابوبکر و خدا رسول یعنی واحد طینه من ابوبکر و اهلل رسول خلق ـ گرفت

 (76. )است خداوند سخن ابوبکر و پیغمبر

   

  :ابن عربی 

لو کشف الغطاء ما )) این عمر بن خطاب کسی است که شیطان به سوی او راه ندارد، قرآن بر طبق حکم او نازل شد و گفت

 (88(( )از دت یقیناً

  

 :ابن عربی

و عمرو عثمان است و ابابکر را در عرش دیدم وقتی از به معراج رفتم دیدم مرتبه ی علی نازل تر از مرتبه ی ابوبکر 

معراج برگشتم به علی گفتم پس چطور تو ادعا می کنی که در دنیا از ابابکر و عمر و عثمان افضل هستی در حالی که 

 )78من تو را در درجه ی پایین تر از آنها دیدم. )

   

 :ابن عربی 

 ((ابکر خلیالً لکن صاحبکم خلیل اهللتخذت اب لو کانت متخذاً خلیالً ال: ))قال رسول اهلل 
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پیغمبر اکرم فرمود: اگر می خواستم دوستی اتخاذ کنم، ابابکر را به عنوان دوست انتخاب می کردم اما ابابکر خودش  

 (79خلیل اهلل است. )

  

 :آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی

ه السالم( و حسن)علیه السالم( و معاویه علی)علی و عثمان و عمر و ابوبکر[ االبرار ةمحی الدین در همین کتاب ]مسامر 

در همان  بن یزید و عمر بن عبدالعزیز و متوکل را از اقطابی دانسته که دارای خالفت ظاهری و باطنی هر دو بوده اند و

 (82. )استکتاب می گوید ریشه ی گمراهی ها از شیعه است و نیز تصریح می کند که عمر معصوم بوده 

   

 :سید جالل آشتیانی 

 )80محی الدین سخنانی گفته است که هیچ دیوانه ای نمی گوید. )  

 

 :آقای جوادی آملی  

 تعریف از خود و آقای حسن زاده

 یم زندگی مشترکی حجره در نگاشتند، می را الحکم فصوص شرح آملی  زاده  حسن  اهلل  وقتی که حضرت آیت

 (82. )کردیم

ین برکات فراوان داشتن هم حجره ای خوب از توفیقات خاصه الهی است که حضرت آیت اهلل حسن زاده ی آملی از ا 

 (86)بهره برده اند.

 فضیلت تراشی برای آقای حسن زاده

ایشان ]حسن زاده[ آنقدر کتاب شناس بودند که می گفتند: هنگامی که چشم خود را می بندم هر کتابی را که بیاورید  

   (80روی آن دست می کشم و عنوان آن را می گویم. )
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 [استاد علی اكبر مهدی پور)محقق و پژوهشگر(: ]در جواب این فضیلت تراشی ها

 آقای حسن زاده و دو سال تحقیق برای اثبات تشیع فخر رازی

 ناشی از بیگانگی محض در موضوع كتابشناسی

سطح کشور دلهایی را به سوی خود جذب کرده با یک نسخه ی ( که در 85یکی از محققین پر طنطنه ی حوزه )  

خوانده می شود، او به تصور این که این کتاب از فخر رازی « فخر رازی»خطی مواجه می شود که روی آن کلمه ی 

معروف است، آن را بررسی کرده و بسیار پرمحتوا یافته بود. چون در این کتاب مطالب فراوانی راجع به اهل بیت 

و طهارت)علیه السالم( بود، آن را دلیل تشیع فخر رازی پنداشته بود و به همین دلیل به تحقیق آن پرداخته،  عصمت

( از وقت با ارزش خود را در این راه صرف کرده آن را مهیای چاپ نموده بود. یکی از فضالی 86مدت مدیدی )

مظفر »یا « فخر رازی»تأمل و مراجعه پرسید:  ( داد، استاد بدون87حوزه گزارش این کار را به محقق طباطبایی )

 ؟«رازی

( مطرح شده بود یکبار دیگر روی صفحه ی اول نسخه اش 88هنگامی که این سخن در محضر آن محقق گرانمایه ) 

ولی چون صدها سال از تألیف « ابوالمحامد مظفر رازی»دقیق شده بود و دیده بود که روی صفحه ی اول نوشته شده: 

 (89بود، حروف کم رنگ و ناخوانا شده بود. )آن گذشته 

مقایسه کنید با کالم آقای جوادی آملی و ببینید که تفاوت از زمین تا آسمان است. او ادعا می کند با چشم بسته دست ]

روی هر کتابی بگویید می کشم و عنوان کتاب را به شما می گویم و آن دیگری می گوید ـ با سند و مدرک ـ با چشم 

تیز و دقیق )یعنی چشم تیزبین یک محقق و مدقق( و دو سال کار تحقیقی روی یک کتاب معروف تا زمان رسیدن  باز و

به مرحله ی نهایی چاپ در نام مؤلف کتاب وامانده بود. خداوند رحمت کند عالمه ی نامدار محقق طباطبایی را که او 

رازی را به نام فخر رازی در اثبات تشیع او چاپ می را به اشتباهش آگاه کرد. وگرنه آقای حسن زاده کتاب مظفر 

 کرد و مریدان چشم و گوش بسته که؛

 (12آذانٌ ال یَسْمَعُونَ بِه(( ) لَهُمْ أَعْیُنٌ ال یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ)) 

بدایه و نهایه فخر رازی سنی ناصبی را از مفاخر علمای شیعه اعالم و مخالفین خود را جاهل، نفهم و نادان که حتی  

    !![را نخوانده اند معرفی می نمودند
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 :مدیر دفتر فرهنگی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء

 (90ت. )جوادی آملی در این دفتر موجود اسهم اکنون صد هزار برگ دست نوشته از حضرت آیت اهلل  

 

 :یکی از خوانندگان نورالصادق

عنوان صرف الخبر اعالم شده و اال این نه کرامتی را می رساند و نه نبوغ علمی مطلب فوق بر فرض صحت، ظاهراً به  

را زیرا این مقدار از دست نوشته بلکه بیشتر از آن را اغلب علما و طالبی که اهل درس و تحقیق و تألیف یا منبری 

 .هستند دارند اما دنیا با آنها همراه نیست تا در رسانه ها اعالم شود

 :عظمی بروجردیآیت اهلل ال 

در عرفان و سیر و سلوک همان روش و راه بزرگان اصحاب و علما مانند شیخ طوسی و عالمه ی مجلسی و سایر  

 (92یگانه خط نجات می دانسته اند. )فقها و محدثین را 

   

 دفتر تبلیغات اصفهان و ترویج از تصوف،خرقه و خانقاه و فتوای مراجع تقلید

 :العظمی صافی گلپایگانیپاسخ آیت اهلل  

 می خواهند با این اكاذیب برای صوفیه تأیید بسازند

تعجّب است که با وجود تصریحات علما و فقهای بزرگ و محدثین عالیقدر بر بطالن و ، اهلل رحمة علیکم السالم و 

رای با این اکاذیب بفساد فرق صو فیه و با وجود داللت اخبار معتبر بر تحذیر از گرایش به آنها، شخص بخواهد 

 .صوفیّه تأیید بسازد

از همه این ها عجیب تر، نسبت تصریح به صحّت تصوّف علمایی مانند عالمه مجلسی دوم علیه الرحمه است، که باید  

گفت: یک تهمت و اهانت به شخصی است که یکی از رشته های مهم مجاهدات علمی و دینی او برخورد با تصوف و 

ن به تشیّع خالص که منزّه و پیراسته از تصوف می باشد، بود. این مجلسی بود که بازار تصوف را هدایت مردم و شیعیا
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که به واسطه بعضی عوامل رواج و رونقی یافته بود به کسادی کشاند و در اثر افشاگری هایش خانقاه های بسیار که 

 تجدید  صر ائمه)علیهم السالم( را نوسازی وحتی در شهر اصفهان بود تعطیل و بسته شد و همان دوره، تشیّع راستین ع

که خود از صوفیان مشهور و سفر  «السیاحة بستان و الساحة ریاض» صاحب ،(شیروانی العابدین زین) اگر و نمود؛

پیشه بوده این تهمت را به او زده باشد بعید نیست. و هر کس مختصری از حال مجلسی دوم مطلع باشد و کتاب هایش 

و کتب ارزنده دیگر، ذره ای که « بحاراالنوار»باشد، می داند که در بساط این مرد بزرگ و مؤلف موسوعه را خوانده 

 .وجود نداشته و از آن منزّه و مبّرا بوده است. گرایش به تصوف می باشد

 .ی نیستبه هر حال در بطالن این نسبت که به فقهای عظام و علمای واالمقام مذکور در سؤال داده شده است، شکّ 

شما اگر بخواهید تا حدّی از حاالت این فرقه مطلع شوید به کتاب هایی مثل از کوی صوفیان تا حضور عارفان سید  

تقی واحدی صالح علیشاه و کتاب صوفی و عارف چه می گوید و کتاب خیراتیه و کتاب فضایح الصوفیه و کتاب 

قزوینی و غیرها مراجعه نمایید تا روشن شود که هیچ گاه  جستجو در عرفان اسالمی و عرفان تصوف و کتابهای کیوان

 .امثال سید بن طاووس و شهید ثانی و ... طبق این مسلک های انحرافی رفتار نکرده اند. انشاءاهلل موفق باشید

 6460رجب المرجب  68

 :پاسخ آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

 این سخنان باطل و بی اساس است

باطل و بی اساس است و ما نظرات خود را درباره ی صوفیه در کتاب جلوه ی حق به طور مشروح و مستدل سخنان باال   

 .بیان کرده ایم

 93/3/7همیشه موفق باشید                    

 خرقه را از علی)علیه السالم(»سعی دارند تاریخ خود را به آغاز برسانند و حتی به اصطالح « متصوفه»بعضی از    

 !و سلمان و ابوذر و مقداد را از مشایخ خویش بشمرند«! رندبگی
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ولی همانگونه که قبالً نیز اشاره شد در تاریخ اسالم هیچ شاهدی بر وجود این ادعاها نیست؛ بلکه مدارک روشنی در 

مسیحیان به دست داریم که تصوف از قرن دوم هجری از خارج مرزهای اسالم، از اقوامی مانند هندوها و یونانیان و 

 (93مرزهای اسالم نفوذ کرد و با معتقدات اسالمی آمیخته شد و به شکل یک فرقه التقاطی درآمد. )

 

 :باقر شیرازی محمد سید العظمی اهلل آیت  پاسخ  

 تهمت صوفی گری به بزرگان دین و سکوت مسؤلین و قوه ی قضائیه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

لْإِنْسانُ ا اعَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ األَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَقال اهلل تعالی: ))إنَّا  

  (14إِنَّهُ کانَ ظَلوماً جَهُوالً(()

 (15(( )خَاصَّةً ال تُصیبَنَّ الذینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ فِتْنَةً و قال تعالی: ))وَ اتَّقوا 

 (18(()أَحْسَنَهُ فَیَتَّبعُونَ الْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَ الَّذِینَ  (11و قال تعالی: ))فَبَشِّرْ عِبَادِ )

 (18اهلل(() لَعنَةُ هِو قال النبی)صلی اهلل علیه وآله وسلم(: ))إِذ ظَهَرَتِ البِدعَ فِی اُمَّتی فَلیُظهِرِ العَالِمُ علمَهُ فَمَن لَم یَفعَل فَعَلَی 

 (11بِلِجَام من َنارِ(() القِیامَةِ و قال النبی)صلی اهلل علیه وآله وسلم(: ))مَن کَتَمَ عِلما نَافِعا ألُجمَهُ اهلل یَومَ 

دعُو خِیارکم فَبَو قال امیرالمؤمنین)علیه السالم(: ))لَتَأمرن بِالمَعروفِ وَ لَتنهُن عَنِ المُنُکَرِ اَو لَیُستَعمَلَنَّ عَلَیکم شِرَارکُم  

 (622فَال یُستَجاب لَهم(()

شکی نبوده و نیست آن که از نعمات بزرگ الهی پیروزی انقالب اسالمی ایران است که به همّت و فداکاری ملّت رشید 

ایران و زعامت و رهبری علماء و بزرگان و حضرات آیات و در رأس آنان مرحوم امام آیت اهلل خمینی)ره( انجام 

ه تمام آنها در زیر سایه ی و برکات نبی اکرم)صلی اهلل علیه وآله وسلم( و ائمه طاهرین خاصّه حضرت گرفت البت

امیرالمؤمنین و حضرت امام حسین)علیهما السالم( و حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفداء با نظر و لطف حضرت 

ی رسید این که احکام اسالم و معارف دین ال سیّما فاطمه زهراء سالم اهلل علیها بوده و آنچه امید بلکه مسلم به نظر م
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مسائل و معارف اهل بیت)علیهم السالم( با حسن وجه، محقق و لباس عمل بپوشد و اگر چه در موارد بسیاری هم این 

نظر و امید محقق و لباس عمل پوشید، لکن در موارد بسیاری هم محقق نگردیده، بلکه بعکس هم گردیده، و مسائل 

ا موازین دینی اگرچه متعدد است خاصه ربای در بانکها و مالیات بر ارث و امثال آن، لکن پاره ای از جهاتی مخالف ب

از آنها هم باالتر است افتراء و تهمت به بزرگان دین مانند سید ابن طاووس و شهید و شیخ بهایی و مرحوم مجلسی و 

 دین زرگانب به هایی تهمت و افتراءات  است که یک چنین بزرگان دیگر که آنان صوفی بودند واقعاً بسیار جای تأثر

و مراجع محترم و قوه ی قضائیه حاصل نشود با آنکه لزوم محاکمه  مسؤلین آقایان از العملی عکس هیچ و شود زده

 .آنان به مراتب از مفاسد اقتصادی اگر بیشتر نباشد کمتر نیست

رسمی ورزشی کشور افتراء و نسبت به عالقه ی حضرت امام  لکن زمانی که در چند سال قبل رسماً در مجله ی  

حسین و حضرت سجاد)علیهما السالم(به شطرنج زده شد و هیچ محاکمه و عکس العملی از محاکم قضائی و بزرگان 

دین محقق نگردید، و بلکه باالتر نسبت استاد دفّ نوازی به ساحت مقدس حضرت زهرا سالم اهلل علیها داده شد و 

ر و محاکمه حاصل نگردید با آنکه در طول هزار ماهی که رسماً به حضرت امیرالمؤمنین)علیه السالم( سبّ می هیچ اث

کردند اما نسبت به حضرت فاطمه سالم اهلل علیها احدی جسارت نکرد. فقط متوکل ملعون که جسارتی نسبت به آن 

کشت با آنکه با بیان امام معصوم)علیه السالم( حضرت و حضرت امیرالمؤمنین)علیهما السالم( نمود که پسرش او را 

 .می دانست که به سبب آن، عمر او و سلطنت وی از بین می رود

و حاصل آنکه همان قسم که نسبت و افتراء و تهمت استاد دفّ نوازی داشتن به حضرت فاطمه سالم اهلل علیها از  

 اووسط ابن سید مانند دین بزرگان به گری صوفی نسبت طور همان است، بدتر ایشان خانه درب  جهاتی از آتش زدن

 .اتی از دار زدن آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری بدتر استجه از ایشان امثال و بهایی شیخ و شهید و

و خالصه آنکه این طریق و این طور آزادی که این قسم تهمت و افتراء به بزرگان دین زده شود و هیچ محاکمه و  

حاصل نشود، بسیار خطرناک است، و امید است که انشاء اهلل آقایان مسؤلین خاصه قوه قضائیه مقابله واکنشی از احدی 

جدی و محاکمه شدیدی نسبت به آن بنمایند و مجالت رسمی کشور خاصه مجله نورالصادق اصفهان و امثال آن کامالً 

 برکاته و اهلل رحمة والسالم علیکم و. آنها را رد نمایند

 6460جمادی الثانیه  05مطابق با 8/6/6612

 مشهد مقدّس ـ سید محمد باقر شیرازی                                                                       
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 :پاسخ آیت اهلل العظمی دوزدوزانی 

 مسلمانان به ویژه جوانان در دام افراد شیاد و خطرناک گرفتار نشوند

کالم باید دانست که هر مذهب انحرافی افراد مورد اعتمادی از جامعه را به خود نسبت می دهد در آغاز ، باسمه تعالی 

و جزو معتقدین به مذهب خود می شمارد تا اعتماد مردم را جلب کند. در این راه گاه یک جمله از یک شخص پیدا 

ز آن بهره می جویند. مثالً با دیدن کلمه می کنند و با تحریف آن و یا حذف اول و آخر جمله و ترفندهایی از این قبیل ا

و امثال آن در کتب بزرگان که حکم ایشان را بیان کرده و یا پیرامون عقاید و ... ایشان بحث کرده باشد، « صوفیه»ی 

 .می گویند: فالن آقا از ماست

مرز صوفیه و اشخاص  در برخی موارد هم مخصوصاً در سخنان و نوشته های دوران های اولیه اسالمی که هنوز حد و 

زاهد مشخص نشده بود، بحث پیرامون ایشان خلط می شده و شاهد گفتار ما این است که در برخی نوشته ها صوفی 

 .را به دو قسم تقسیم کرده اند: صوفی که شریعت را ترک می کند و صوفی که طبق شریعت عمل کند

بلکه  معتقد باشد، صوفی به معنای مصطلح فعلی آن نیست،نا گفته پیداست کسی که به شریعت عمل کند و به تمام آن  

شیعه ی خالص است. امروزه گروهی از صوفیان ادعا می کنند که ما از گروه دوم هستیم و به شریعت عمل می کنیم و 

تقلید می نماییم و طبق رساله عملیه ی مراجع عظام عمل می کنیم، در حالی که این چنین نیست و صراحتاً در کتاب 

های خود از عشریه سخن می گویند و به آن اعتقاد دارند و عملشان همان است در حالی که خمس نمی پردازند. البته 

در دوره هایی گفته شده که برخی همانند شیخ بهایی خرقه پوشیده اند که بر فرض صحت چنین نقل هایی، قابل توجیه 

ا از روی تقیه بوده و در هر حال نسبت تصوف در حق است و می توان گفت ممکن است برای مصلحت یا ارشاد و ی

بزرگان مذهب همانند شیخ که در کتاب های خویش آشکارا مقال و گفتار آن ها را رد می کند، قابل قبول نیست. باید 

دانست از این گونه حرف ها در زمان گذشته گفته و نوشته اند و به افرادی تصوف را بسته و حرف هایی نسبت داده 

این که در قرن های مقارن و یا نزدیک به ائمه)علیهم السالم(، شیعیان خانقاه داشته  .که نباید به حرف آنان اعتنا کرد اند

اند مسلماً از دروغ های شاخدار است و ناگفته پیداست در حالی که حضرات ائمه)علیهم السالم( از سفیان ثوری و یا 

ج را لعن کرده اند و در روایاتی از دخول به حلقه صوفیه نهی فرموده حسن بصری به شدت انتقاد نموده و منصور حال

اند، ممکن نیست شیعیان خانقاه داشته باشند و جالب این جاست که بر اساس اعتراف خود صوفیه تاریخ تأسیس 

شد تا چه انخستین خانقاه حداکثر به قرن پنجم می رسد و در هیچ منبعی نیامده که پیش از آن خانقاهی وجود داشته ب
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با مطالعه ی در تاریخ اسالم می بینیم که تا این اواخر تقریباً   !!!رسد به این که شیعیان برای خود خانقاه بسازند

 .نزدیک به دوره صفویه، صوفی شیعه نداشته ایم و بزرگان و مرشدهای ایشان به این مطلب اقرار و تصریح کرده اند

سفرنامه ی خویش گفته در مقابل حرم حضرت امیرالمؤمنین)علیه السالم( در نجف این که ادعا کرده اند ابن بطوطه در  

اشرف تعدادی خانقاه بوده معلوم است دروغ است چون با مراجعه به آن کتاب خواهید دید اوالً ذکری از شهر نجف 

میان نیاورده است،  در آن نیامده و در ثانی در فصلی که از شهر کوفه سخن می گوید هیچ سخنی از وجود خانقاه به

همچنین این که به شهید رضوان اهلل علیه نسبت می دهند که در کتاب منیه تشویق به استفاده از تفسیر عبدالرزاق نموده 

با رجوع به این کتاب می بینیم که ایشان می فرماید هر مفسری بر اساس علمی که بر آن تسلط دارد به تفسیر قرآن 

فی انواع این تفاسیر می پردازد و از چهار گونه تفسیر نام می برد، اول: تفاسیر لغوی است کریم پرداخته و سپس به معر

که عربیت بر آن ها غلبه دارد، دوم: تفاسیر حکمی و برهانی کالمی، سوم: تفاسیر داستانی و بر مبنای قصص و چهارم: 

د ن چهار گونه تفسیر مثال هایی می آورتفاسیر عرفانی که هدفشان تأویل حقایق است. جالب است که ایشان برای ای

یعنی تفسیر کشاف، زمخشری، مفاتیح الغیب رازی تفسیر ثعلبی در این جاست که برای گونه ی آخر از تفاسیر، تفسیر 

عبدالرزاق کاشانی را مثال زده، بر این اساس هر منصفی می بیند که هرگز شهید تشویق به مراجعه به هیچ یک از این 

 .ه و این نسبت هم دروغ محض استکتاب ها نکرد

در خاتمه از علماء اعالم و دانشمندان کرام انتظار داریم که مسلمانان به ویژه جوانان را آگاهی دهند تا در دام افراد 

  .از خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم .شیاد و خطرناک گرفتار نشوند

  یداهلل دوزدوزانی       - 0/6/12

  

 :حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی پاسخ 

 به افتراء آتی كه علیه علماء دین درست كرده اند توجه نکنید

فرقه های صوفیّه منحرفند و بر باطل می باشند و علماء ما منزّه اند از اینکه این گروه مورد  :بسمه تعالی ؛ سالم علیکم 

این فرقه ضالّه و گمراه کننده نداشته اند به افتراءآتی که علیه تأیید آنها باشند و هیچ کدام از بزرگان دین تمایل به 

  .علماء دین درست کرده اند توجّه نکنید و دائماً در هر زمان فرق صوفیّه مورد تنفّر علماء دین و بزرگان بوده اند

72/3/0331  
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 :پاسخ آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمد تقی مجلسی   

بر مدارک سخنان فوق ندارم ولی حال بعضی مانند میرلوحی سبزواری با معاصر خود علّامه این حقیر چندان وقوف  

مجلسی)ره( معلوم است با آنکه ایشان در بحاراالنوار روایاتی در مذمّت از تصوّف و تفلسف نقل کرده و هم خود دفاع 

ان شرع انور از آن جهت نشأت از نسبت تصوف به پدر بزرگوارش نموده است گویا این نسبت های ناروا به بزرگ

گرفته که آنها گذشته از تحمل مشاق در تحصیل علوم و معارف حقه الهیه بریاضات مشروعه و مأثوره روی آورده و 

در نتیجه به مقامات عالیه علم و عمل واصل گشته اند آنگاه توهم آن رفته که آنها صوفی مسلک بوده اند چه آنکه آنها 

عزال از دنیا به اهل تصوف داشته با این که آنها از ریاضات باطله و خرقه پوشی و اعمال غیر شِبهی مانند زهد و ان

معقول و غیر مشروع روی گردانده و بریاضات مأثوره و مشروعه از قبیل اعمال صالحه و مکارم اخالق و کفّ نفس 

 .از اهویه و اذکار مأثوره و ریاضیات مشروعه عملیه گراییده اند

 03 ج النواردر باب المتقین روضة را معطوف می دارد به سخنان مرحوم جدّ اعلی )اعلی اهلل مقامه( در خاطر شریف 

 توفیقات و تأییدات شما را از حضرت منان مسئلت دارم .028و ص 027 ص

 مجلسی تقی محمد ؛ اهلل رحمة والسالم علیکم و 

 :پاسخ آیت اهلل العظمی علوی گرگانی 

 بسمه تعالی؛ این گونه سخنان برای همراه کردن مردم با صوفیه و انحراف آنان است و علمای گذشته و 

 هیچ نسبتی با صوفیه نداشتند و این معضل از زمان اهل بیت)علیهم السالم( در اسالم وجود داشته است و مورد حال

نکوهش حضرات اهل بیت)علیهم السالم( واقع شده است. البته از آنجایی که بسیاری از علما از مظاهر دنیا دوری 

داشتند و دل به دنیا نیستند و به سادگی زندگی می کردند برخی از صوفیه تصور می کردند که اینها ازخودشان هستند 
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اشتند و افکار آنها در جایی کهمخالفت شیوه اهل بیت)علیهم که این خیال باطل است و علما با صوفیه میانه خوبی ند

 .السالم( بود مورد نکوهش علما واقع می شد

 برخی از مدعیان عرفان  هشدار آیت اهلل العظمی سیستانی در خصوص انحراف

 محضر مرجع بزرگوار جهان تشیع حضرت آیت اهلل العظمی سید علی حسینی سیستانی دام ظله؛ سالم علیکم و  

 رحمت اهلل وبرکاته

اما بعد: هرچند وقت افرادی در بین طالب برخی از حوزه های علمیه و میان جوانان مذهبی و دیگران ظاهر می شوند  

که خویش را اهل عرفان و صفای باطن و مقامات معنوی در قرب الهی معرفی می کنند و می گویند که رسالتشان 

وراد و محافل خاص است و برخی از افراد ادعاهای آنان را باور کرده در حالی دعوت جامعه به عرفان از راه اذکار و ا

که برخی دیگر به این امور با شک و تردید نگاه می نمایند.آیا اعتماد بر اهل این ادعاها و باور حرفهای آنان و عمل 

وند بزرگ عزت و سربلندی به دستورالعملهای آنان جایز است؟ یا اینکه دوری و پرهیز از آنان واجب است؟از خدا

 .روز افزون حضرت عالی را خواستاریم

   جمعی از طالب حوزه های علمیه 

 :پاسخ آیت اهلل العظمی سیستانی 

 بر همگان است كه در احواالت پیشینیان تأمل نمایند تا به دام این گونه افراد جاهل و نادان نیفتند 

تزکیه و تهذیب نفس از رذایل اخالقی و صفات مذموم و تحلیه آن به بدون شک بر مؤمنین واجب است که به امر   

مکارم اخالق و صفات حمیده برای اطاعت خداوند تبارک و تعالی و دوری از معصیت اقدام نماید و تنها راه آن 

 ه:ریم و سنت شریفه آمده است از جملدستوراتی است که در قرآن ک

مانند برزخ و خروج از قبر و حشر و حساب و کتاب و عرضه شدن اعمال یاد مرگ و فنای دنیا و مراحل آخرت  

انسان بر خداوند تبارک و تعالی و همچنین تفکر به زیبایی های بهشت و نعمتهای آن و عذابهای جهنم و آثار و اعمال 

  .انسان در آخرت است
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دوری از گناهان و غضب الهی مساعدت می این امور انسان را در راه تقوای الهی و اطاعت خداوند تبارک و تعالی و  

نماید همانطور که انبیا و اوصیای الهی )علیهم السالم( به این مسائل تذکر داده و علمای ربانی نسل اندر نسل به این 

 .امور عمل نموده اند واین راه واضح و روشنی است که هیچ نقطه پنهانی در آن نیست

خداوند تبارک و تعالی از هماهنگی و تطابق اعمال و رفتار او با ایــن دســتورات مقدار و اندازه تدین و تقرب فرد به  

 .سنجیده می شود

معیار شناخت افراد حق و حقیقت است و هرکس معیار شناخت حق و حقیقت را افراد بداند دچار فتنه گشته و از راه  

 .راست منحرف خواهد شد

از گرفتاری در دام جاهالن و نادانان و پیروان هوای نفس که خویش را  حضرت امیرالمومنین )علیه السالم( مومنان را

 :از علما می پندارند و گروهی از افراد را دور خود جمع می نمایند بر حذر داشته و می فرمایند

همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها، پیروى خواهش هاى نفسانى است و نوآورى در حکمهاى آسمانى. نوآوریهایى که  

خدا آن را نمى پذیرد و گروهى از گروه دیگر یارى خواهد تا برخالف دین خدا، اجراى آن را به عهده گیرد.  کتاب

پس اگر باطل با حق درنیامیزد، حقیقت جو آن را شناسد و داند، و اگر حق به باطل پوشیده نگردد، دشمنان را مجال 

درآمیزد و شیطان فرصت یابد و حیلت برانگیزد تا بر دوستان طعنه زدن نماند. لیکن اندکى از این و آن گیرند، تابه هم 

 .خود چیره شود و از راهشان به دربرد. اما آن را که لطف حق دریافته باشد، نجات یابد و راه حق را به سر برد

ر د ای اهل ادعاهای باطل مبالغه آنان در تزکیه نفس بر خالف دستورات الهی و تشویق دیگران برای غلو از نشانه 

آنان و ادعای عدم احتیاج به راهای متداول فقها در استنباط احکام شرعی و ادعای احاطه به احکام و مالکات آنها از 

 .طریق امور باطنی و تصدی آفتا به دون حصول اهلیت الزم و سواستفاده از مبتدئین در تحصیل علوم دینی است

ه ولی نهایت تهمت و افترا و بدگویی را در مورد افراد جدا شده آنان هرکس را که بر طریقت خودشان باشد تعظیم نمود

 .از جمع خویش ابراز می دارند

اعتماد برخوابها و ادعای مکاشفات و مشاهدات در حاالت معنوی خاص و پوشیدن لباسهای غیر متعارف از دیگر 

ی می کنند در حالی که از مالحظه نشانه های آنان است. این افراد با تمسک به بعضی روایات اقدام به چنین اعمال

 .جوانب ثانوی مورد عنایت فقها در مانند این امور غفلت دارند
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از دیگر عالمات اینان بدعت در دین و توصیه به انجام ریاضات خاصی است که هیچ مدرک معتبری از اقوال و افعال  

ی کنند که در هیچ یک از منابع معتبره وجود ندارد انبیا و اولیا ندارد. این افراد در ادعاهای خویش به اموری استناد م

 .و قاعده تسامح در ادله سنن را دست مایه خویش قرار می دهند

تأثیر پذیری آنان از ادیان و ملل دیگر و تساهل در احکام موسیقی و غنا و اختالط زن و مرد و اعتماد بر منابع مالی  

ران نیز از دیگر نشانه های این افراد است و فی الجمله احوال این افراد نامعلوم و ارتباطات پنهانی مشکوک آنان با دیگ

بر مؤمنین هوشیار مخفی نیست. توصیه ما به عامه مومنین )وفقهم اهلل تعالی لمراضیه( عدم تأثیر پذیری زود هنگام از 

 .این گونه ادعاها است

رین رهنمون گشته و هرکس از گمراهان تبعیت به درستی که هرکس امام هادی خویش را تبعیت کند به سوی بهشت ب 

کند به سوی عذاب جهنم خواهد رفت. پس بر همگان است که در احواالت پیشینیان که افراد زیادی از آنان به علت 

 .پیروی از افراد مذکور به انحراف کشیده شدند تأمل نمایند تا به دام این گونه افراد جاهل و نادان نیفتند

و تعالی خواستارم که همگان را از تبعیت اهل بدعت و هواهای نفسانی حفظ نماید و آنان را به عمل  از خداوند تبارک

 .به احکام شرع حنیف از راه تبعیت سیره علمای ربانی موفق گرداند. انه ولی التوفیق

 والسالم علیکم وعلی جمیع اخواننا المومنین ورحمت اهلل وبرکاته 

 (626)علی الحسینی السیستانی     
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 4/424فتوحات  -81

 60/688 نورالصادق -82

 48و45شرح مقدمه قیصری /  -86

 664، ش 6612/26/62 -هفته نامه افق حوزه -80

 همان -86

 همان -84

 آقای حسن زاده آملی -85

 .سال روی این کتاب تحقیق شد 0بنا به نقل محقق بزرگوار حضرت حجت االسالم والمسلمین مهدی پور مدت  -81

عبدالعزیز طباطبایی است که در کتاب شناسی در سطح جهان بی نظیر بود و مراد، مرحوم عالمه ی محقق آیت اهلل حاج سید  -88

شهرت جهانی داشت و آقای حسن زاده استفاده های فراوانی از آن مرحوم نموده و در بسیاری از تحقیقاتش در علوم مختلف 
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هایی از او سر نزد و همیشه وام دار مرحوم محقق طباطبایی است اما در عین حال این شخصیت بزرگ جهانی هرگز چنین ادعا

 .خضوع و خشوع و شکسته نفسی او گویای روح بلند و ملکوتیش بود

 آقای حسن زاده آملی -88

 .جناب استاد مهدی پور فرمودند بعد از روشن شدن مطلب برای آقای حسن زاده ایشان از چاپ این کتاب منصرف شدند -81

 681اعراف /  -12

 664 شماره 62سال 6/4/6612افق حوزه چهارشنبه -16

 به بعد 664مجله ی حوزه، ویژه آیت اهلل بروجردی/ -10

 06جلوه ی حق/  -16

 80احزاب: -14

 05انفال: -15

 68زمر: -11

 68زمر: -18

 6/54کافی  -18

 4/86عوالی االلی  -11

 5/51کافی  -622

 1، ص 66/6/6612  هفته نامه افق حوزه -626

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 
 

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

 www.daralsadegh.ir                      علیه السالم دارالصادق سایت 

 با خوانندگان نورالصادق

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 (مجله ی نورالصادق)علیه السالم علما و مدرسین حوزه ی علمیه ی قم به نامه ی آیت اهلل معینی از 

 (کارگزاران محترم دارالصادق )علیه السالم   

( واصل گردید، از لطفتان تشکّر می شود. اجماالً نگاهی 01فصلنامه ی نورالصادق )شماره ، اهلل رحمة سالم علیکم و 

صراط مستقیم اهل بیت صلوات و سالمه علیهم یافته و در نتیجه، ساختار بر بعضی از مقاالت آن نموده و آن را بر 

بنیاد این فصلنامه بر اساس نشر نور انوارالصادق)علیه السالم( و ثقلین، ما فوق نیازی بنوشته و تعریف و تمجیدی از 

  .می باشد ما خواهد بود، و این مصداق بارز ))ان تنصروا اهلل(( که پیوسته ))ینصرکم(( هم بر سر شما

 اهلل رحمة السالم علیکم و 

 العبد الراجی معینی                                                

 نامه حضرت آیت اهلل حاج سید مرتضی هاشمی

 (از علما و مدرسین حوزه علمیه ی قم به مجله ی نورالصادق)علیه السالم

ارسال فصلنامه ی نورالصادق )علیه السالم( در نقد و فلسفه عرفان و ضمن تشکر و قدردانی از   ، بسمه تعالی والحمد 

حسن سلیقه در جمع آوری مقاالت مفید و مطالب ارزنده، موفقیت روزافزون آن مؤسسه فرهنگی را در احیاء امر 

عال اهلبیت عصمت و طهارت و ارشاد و هدایت دور افتادگان علوم قرآن و عترت)علیهم السالم( را از خداوند مت

 .خواستارم

 سید مرتضی هاشمی

 6462شعبان المعظم 05

01/5/6688 
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 نامه ی جناب آقای مسیح مدرسی، قاضی و دادستان بازنشسته ی اصفهان

 (به سرپرست مجله ی نورالصادق )علیه السالم

   

 سکوت مرگبار در مقابل بد آموزی های دفتر تبلیغات اسالمی

 آیت اهلل حاج شیخ علی صافی اصفهانی مدیر محترم فصلنامه ی نورالصادق حضرت

محترماً به استحضار می رساند برابر فراخوان و دعوت دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در مهم ترین و مقدس ترین   

محل در اصفهان یعنی مدرسه صدر بازار، شیخی به نام وکیلی از مشهد در اطاقی کوچک که حتی گنجایش سی نفر را 

ی که نماینده دفتر تبلیغات اعالم نمود مبنی بر این که مدت زمانی است در اصفهان تبلیغات زیادی هم نداشت با مقدمه ا

علیه فلسفه و عرفان و علوم عقلی به ویژه صوفی گری می شود که این امر دلیل مخالفت با علوم عقلی و مبارزه با 

 یلی از مشهد در مورد تصوف و تأیید آن درفلسفه و تصوف می باشد لذا دفتر تبلیغات اصفهان با دعوت از آقای وک

مدرسه ی صدر بازار جلسه ی سخنرانی تشکیل داد تن صدای مجری جلسه که بدون استفاده از میکروفون بیان شد 

آن قدر آهسته بود که حتی بعضی از بیست نفر شرکت کننده )که اکثرشان از برادران افغانی بودند( بر ایشان تفهیم 

ی وکیلی روی صندلی مخصوص سخنرانی قرار گرفتند و مطالبی بسیار توهین آمیز همراه با تهمت نگردید و سپس آقا

و افتراء به ائمه اطهار صلوات اهلل علیهم اجمعین و سپس مراجع عظام شیعه از زمان غیبت امام زمان )علیه السالم(تا 

صفهان همانند مجلسی اول و عالمه مجلسی دوم کنون و هم چنین کلیه علماء و دانشمندان به ویژه علما و دانشمندان ا

که اکثر قریب به اتفاق شیعیان بر این عقیده اند که مذهب و اعتقاد راستین شیعیان امروز مرهون کوشش و فداکاری و 

هزاران کتاب و جزوه و استدالالت علمی مرحوم عالمه محمد باقر مجلسی است که قبر ایشان محل زیارت شیعیان 

د. قبل از بیان سخنان پر از افترا و دروغ و تهمت آقای وکیلی مقدمه ای را حضورتان عرض می نمایم که دنیا می باش

 .امید است به آن توجه نموده و در دل نشیند

در مقدمه ترجمه کتاب محاکمه گالیله نوشته نویسنده برتولت برشت فرانسوی دانشمند ایتالیایی که برای اولین بار  

ابت نیست و دارای گردش است و این نظر علمی بر خالف نظر کلیسا بود به دستور پاپ اعظم او را ثابت نمود زمین ث

به زندان انداختند و قرار شد او را محاکمه و اعدام کنند. بماند که با فشار دانشمندان و توبه گالیله در مقابل دادگاه 

 :ب می نویسدتفتیش عقاید او را نکشتند لکن مترجم و نویسنده در مقدمه کتا
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وقتی نازی ها در آلمان به قدرت رسیدند و هیتلر با آن قدرت جنگ جهانی دوم را به راه انداخت و ده ها میلیون مردم 

بی گناه و ملت های حتی بی طرف را به کام مرگ کشید و کوره های آدم سوزی به راه انداخت این سکوت مرگبار 

 .د که چنین جهنمی را به راه انداختهمه مردم آلمان و دانشمندان و متفکرین بو

اگر همان روزهای اول که حزب نازی و هیتلر آن تبلیغات بیهوده نژاد برتر ژرمن را می کرد با طرز فکر و راه اشتباه  

او مخالفت می کردند و به جای سکوت که نوعی تأیید آن افکار است با او مخالفت می کردند هرگز دنیا به این فاجعه 

انگیز که هنوز اثرات شوم آن گریبان گیر بشریّت است نمی رسید مگر ارسال صد و بیست و چهار هزار  بزرگ و غم

پیامبر که بعضاً اولوالعزم و دارای کتاب و شریعت بودند و پس از رحلت خاتم النبیّن حضرت محمد )صلی اهلل علیه 

ت صاحب االمر در پس پرده غیبت برای وآله وسلم( و وجود چهارده نور مقدس معصومین و اکنون با حضور حضر

مبارزه با کفر و الحاد و کج روی نبود. مگر سیره و زندگانی یازده امام شهید شیعیان و زحمات جان فرسای مراجع و 

دانشمندان شیعه از مرحوم شیخ مفید تا حال نبوده که چراغ هدایت شیعیان در مقابل تندبادهای دشمنان و فریب 

و آن همه دین و مذهب سازی استعمارگران و بدعتهای صریح و روشن خلفای سه گانه جور  خوردگان شرق و غرب

و حاکمان مستبد و خون خوار بنی امیّه و بنی العباس نبوده که همچنان در این دنیای پر از کفر نور افشانی می کنند و 

و خدا پرستان واقعی را برپا و  تا ظهور حضرت حجت )علیه السالم( پرچم و چراغ هدایت دوستداران حق و حقیقت

روشن نگه داشته می شود چرا همه علما و دلسوختگان دین و مذهب شیعه و همه مردمی که هر چند حضور فیزیکی 

در این جلسه الحاد و کفر را نداشته اند لکن با وسائل پیشرفته و تکنولوژی مدرن همان طوری که اخبار دورترین نقاط 

شنوند در مقابل این تهاجم و شبیخون فرهنگی که عده ای از بودجه بیت المال و حقوق امام عالم را می بینند و می 

زمان)علیه السالم(سوء استفاده می کنند و به جای امر به معروف و نهی از منکر عمالً جلسات امر به منکر را تشکیل 

رگ تقلید توهین و افترا می زنند و و تبلیغ می کنند و به ساحت مقدس ائمه ی اطهار)علیهم السالم( و مراجع بز

 .فریادشان بلند نمی شود و درجلسات مذهبی و منابر این گونه ملحدان را رسوا نمی کنند

 بی و  چرا باید شیعه این قدر مظلوم بماند که با پول و بودجه و حقوق بگیران امام زمان )علیه السالم( به این راحتی 

توطئه و تست استعمارگران ضد دین و مذهب  جلسات و کردارها این حقیر این رنظ به. بگیرد قرار اهانت مورد شرمی

است که می خواهند اهل بیت)علیهم السالم( را از این کشور و نظام تهی کنند که این گونه مجالس را به پا می دارند 

اگر عکس العملی مشاهده نکردند و علما و مراجع عظام به بی تفاوتی از کنار آن گذشتند کم کم کاری می کنند که با 
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لی )علیه السالم( پس از هفتاد روز از واقعه غدیر خم کردند و حضرت علی)علیه السالم( را با آن قدرت و حضرت ع

 .شجاعت خانه نشین کردند

  

آری سکوت مرگبار ما در مقابل این تحرکات موجب می گردد که برابر اعالم خادم القران استاد عباس سلیمی به وزیر 

ی در جامعه به اصطالح شیعی ما رسوخ یابد که در روزنامه جمهوری اسالمی در ارشاد آن چنان بی شرمی و بی حیای

جلسه کنسرت موسیقی غنا را توسط حضرت سکینه سالم اهلل علیه دختر حضرت سید الشهداء)علیه  0389بیستم مرداد 

 .السالم( را چاپ و منشر نمایند

خفت بار خود گریه کرد. چه کسی و چرا ما را چنین  با این سکوت مرگبار باید سرها را پایین انداخت و بر زندگی 

زبون و بی تعصب کردند. حضرت امیر المؤمنین علی )علیه السالم( در حکومت ظاهری خود هنگامی که شنید لشکریان 

معاویه خلخالی از پای یک زن غیر مسلمانی در آورده اند فرمودند اگر مسلمانی از این غصه و ظلمی که به زن غیر 

ن شده بمیرد عیبی بر او نیست و ما حاال شاهد و ناظر این گونه بی حرمتی ها و نابود ساختن ارزش های اصلی مسلما

 .ائمه و مراجع باشیم و با سکوت و بی تفاوتی ناظر بدبختی هایی که به دست خود می سازیم گردیم

 نم پند گیر و خواه ماللخواهی تو از سخ                        حافظ وظیفه تو سخن گفتن است و بس

 کـردنــد بـه کوه گمـرهی خود را گـــــم                      از بهر فســــاد و جــنگ جـمعی مـردم

 م و ال یـــنفـــعهمی القــــبر یـضرهف                  در مدرســـــه هر عـلم که آموخته انـد
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 معرفی كتاب

 قـرآن به قـرآن در تـفسیر الـمیزانبررسی روش تفسیر   

 در گفتگو با اندیشمند بزرگ معاصر آیت اهلل سیدان 

 مرکز پخش: مجموعه ی دارالصادق اصفهان

 2307980تلفن: 

 www.daralsadegh.comپایگاه اطالع رسانی: 

 daralsadegh@gmail.com  پـست الـکتـرونیک:

 

 فــرار از فــلسفــه   

 مؤلف : دکتر بهاء الدین خرمشاهی  

 جامی انتشارات: ناشر  

    

 مــعاد جــسمانی و صــراط در مــکتب وحــی

 )نقدی متین بر کتاب صراط مستقیم و مقاله ی معاد جسمانی(  

  مؤلف: سید جالل میزبان ـ قدرت اهلل رمضانی 

 پارسیرانناشر: 

 مرکز پخش: مجموعه ی دارالصادق اصفهان

 0668186تلفن: 

  daralsadegh@gmail.com پـست الـکتـرونیک:

 

 

 

mailto:daralsadegh@gmail.com
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 ابــن عــربی سـنّی مــتعصّب   

 مؤلف: سید جعفر مرتضی عاملی 

 ناشر: مرکز االسالمی للدراسات )بیروت(

  

  

  

 در جــستجــوی مــنجی  

 طغیانیمؤلف: محمد حسین  

 ناشر:عطر عترت

 مرکز پخش: مجموعه ی دارالصادق اصفهان

 130- 32307980تلفن: 

 daralsadegh@gmail.com: پـست الـکتـرونیک

 

  

  

 اخــالص در ســیر و ســلوک

 مجموعه ی موضوعی درسهای اخالق و معارف آیت اهلل صافی)ره( )شوق وصال(  

 ی دارالصادق اصفهان)واحد پژوهش(تهیه و تنظیم: مجموعه   

   info@daralsadegh.com:الـکتـرونیک پـست  

 266- 32307980تلفن:

 

 

 


