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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 چرا وحدت وجود؟!

به كدامين علّت خداوند تبارك و »عبدالله بن فضل هاشمي گويد از امام صادق )علیه السالم( پرسيدم: 
او، در برترين مقام و منزلت بودند، در بدنها قرار داد؟!!  یاح را پس از اينكه در ملكوت اعالتعالي ارو

 حضرت فرمودند:
دانست كه ارواح با آن شرف و بلندي كه دارند، اگر به حال خود واگذاشته  یم ید تبارك و تعالهمانا خداون

ها را به قدرت خويش در ربوبيت خواهند كرد، لذا آن یشوند، اكثرشان در مقابل خداوند عزوجل ادعا
هت مصلحت ايشان و ها مقرر فرموده بود قرار داد، و اين تنها به جتقدير براي آن یكه در ابتدا یبدنهاي

 كمال رحمت و رأفت خداوند نسبت به ايشان بود.
ها را محتاج و نيازمند به يكديگر قرار داد، و برخي از آنان را به درجاتي برتري داده و بعضي را به پس آن

بعضي ديگر كفايت فرمود، رسوالن خويش را به سوي ايشان گسيل داشت و حجج خود را به بشارت دادن 
ر ايشان گماشت كه به انواع مختلف عبادت، ايشان را به بندگي و فروتني براي معبودشان فرا ا  و انذ

خوانند، در دنيا و آخرت عقوبتهايي فرا چشم ايشان قرار داده و نيز پاداشهايي براي ايشان مقرر فرمود تا 
لب معاش و مكاسب بدان وسيله به نيكي وادارشان داشته از بدي و شر دورشان سازد؛ و ايشان در پي ط

خاكسار شده و بدانند كه خود بندگاني هستند پرورده شده و مخلوق، پس به عبادت او روي آورده و مستحق 
پاداش ابدي و بهشت جاودان گردند، و از سركشي و فرا رفتن به سوي چيزي كه حق ايشان نيست در امان 

 مانند.
خداوند تبارك و تعالي نسبت به بندگان از خود فرمودند: پسر فضل، همانا  )علیه السالم(پس آن حضرت

بيني كه ايشان همگي دوستدار برتري و علوّ بر ديگران فرمايد و مهربانتر است، مگر نميايشان بهتر نظر مي
كشد، و ديگري به باطل سر دعوي نبوت ها به دعوي ربوبيت گردن ميباشند، تا آنجا كه برخي از آنمي

كند؟! با اينكه نقص و عجز و ناتواني و سستي و حاجت و فقر و دعاي امامت ميدارد، و آن يكي بناحق ا
آورد، در وجود خود مشاهده ميرنجهاي پيوسته و مرگي را كه بر ايشان غالب است و همه را به چنگ مي

 كنند!!
 85/311بحاراالنوار 
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 02و 91فصلنامه ی شماره 

 12/ پاییز و زمستان 02و  91دارالصادق اصفهان/سال چهارم / شماره  

 

 آثار و مقاالت

 سرمقاله

 گذاشتن شارب در قیاس با لباس بلند علما / آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی  

 ورود تصوف در اسالم / آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

 مناظره ی استاد سیدان با استاد جوادی آملی پیرامون معاد جسمانی

 نزد صوفیان/ آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضویمقام انبیاء و ائمه طاهرین در 

 حجت االسالم والمسلمین سید قاسم علی احمدی« / علم الهی از دیدگاه متکلمان شیعه و صدرالمتألهین»نقدی بر مقاله 

 اشاراتی در باب خاستگاه غیر اسالمی وحدت وجود / استاد یاسر فالحی     

 ان / حجت االسالم سید محسن طیب نیادیدگاه ابن عربی درباره ی شیعی             

 پاسخی به اتهام تصوف و صوفی گری به تشیع و علمای شیعه از جانب دفتر تبلیغات اصفهان  

 

 ویژه ی پاسخ به نامه ی دوم آیت اهلل سبحانی به مجله ی نورالصادق:

 دکتر امیرحسین ابراهیمی

 

 اخالق و معارف:

 شیخ حسن صافی اصفهانی موهبتهای مجاهده با نفس / آیت اهلل حاج

 سیری در آیات لقاء /  آیت اهلل سید ابراهیم سید علوی

 اسطوره تحقیق / حجت االسالم والمسلمین استاد علی اکبر مهدی پور        

 

 نظرها و اعترافها 

 با خوانندگان نورالصادق

       معرفی کتاب
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 آثار و مقاالت فصل اول:

 
 سرمقاله

  المی ص فا ص پایاینا صآیت اهلل 

 آیت اهلل المی ص مکارم شیرازی

 آیت اهلل سید جمفر سیدان

 آیت اهلل شیخ مرتضص رضوی

 حجت االسالم وال سا ین سید قاسم عاص اح دی

 استاد یاسر  الحص

 حجت االسالم سید محسن طیب  یا

 س ات
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 سرمقاله

  
   

 .استعاشورا، فریاد بلند مقاومت در برابر تحریف اسالم 

  

فريادي عليه بي تفاوتي و بي طرفي در جنگ هاي حق و باطل سراسر تاريخ است، جنگهاي نظامي و اعتقادي و  عاشورا 

 .تهاجمات فرهنگي عليه قرآن و سنت و سيره ي پيامبر عظيم الشأن اسالم

   

  

گذاران و فرومايگاني است که آواي جانسوز اعتراض حضرت سيدالشهداء )عليه السالم( به تحريفگران و بدعت  عاشورا

 .مسند عالي منصبان را با ريا و لباس عرفان و ديانت اشغال کرده اند

  

    

بي تفاوتي حکومتها و عالمان تاريخ نسبت به قرآن و عترت و روي آوردن به غير اين دو گوهر گرانبها را محکوم  عاشورا

 .مي کند

   

فق و هزار چهره از باطل و بيداد و فساد و کج انديشي ها را بزرگترين منکرات حمايت دولتمردان و عارف نمايان منا عاشورا

اجتماعي مي داند، که امام شهيدان )عليه السالم( در برابر آن به پا خاسته و همه ي رنج ها را در مقابله با اين منکر بزرگ و 

 .بنيادي تحمل کرده است

  

ي کند ولي ما به پيروي از گرگهاي کج انديش در لباس ميشِ زمانه به بندگي او ما را به استقالل از بندگي غير خدا دعوت م

بندگان سر سپرده ايم و به الوهيّت سيدالشهداء)عليه السالم( و حتي به الوهيت هر سگ و گربه اي و هر جماد و نباتي، بر 

ه و عرفان و علوم معارض با مبناي همان وحدت وجودي که اساس همه ي مفاسد اخالقي و انحرافات است و از دل فلسف

 !!خاندان وحي بيرون مي آيد اما بنام توحيد و معارف حقيقيّه ي ديني

    

 .و عاشورا فریاد بلند مقاومت در برابر این گونه تحریفات است
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 شعارشعار حضرت سيدالشهداء)عليه السالم( شعار توحيد است، ال اله اال اهلل ، و اين همان شعار جدش رسول خداست و  

 .همه پيامبران است در سر تاسر تاريخ بشريت، دو بعد دارد، نفي و اثبات، خوب گوش بسپاريم، ال اله اال اهلل

  

همچنانکه بت پرستان  (2( و از گفتن آن شرم دارند، )1هزار چهره آن را توحيد عوام مي دانند ) عارف نمایان و دنیاطلبان اما

گفتن ال اله اال اهلل شرم داشتند و ابوجهل نيز از گفتن آن شرم داشت و ابوسفيان تا آخر عمر قريش به اهلل عقيده داشتند اما از 

 (3آن را با شرمساري منافقانه به زبان مي آورد. )

  

 .و عاشورا فریاد بلند مقاومت در برابر اینگونه تحریفات است   

    

 .است انديشه عاشورا هم دو بعدي است يعني ترکيبي از )نه( و )آري(

  

آگاهان بي غرض به خوبي مي دانند که اين حرکت خونين و تکان دهنده که همواره کاخ هاي ستم را لرزانده و جان ها را   

بيدار ساخته و آبادي ها را به خود آورده و ارزشهاي فراموش شده را از نو زنده کرده است، يک انقالب سريع و پويا بود که 

شهادت را در کربال حذف کرد و نشان داد که خدا هنگامي به درستي عبادت مي شود که فاصله ي عبادت را در مکه و 

هدايت از جانب قرآن باشد و الغير و من عنده علم الکتاب که مفسران حقيقي قرآنند و عدالت نيز برقرار باشد، با ستم کاران 

مايت به عمل آيد و عدالت هنگامي درست عملي و منحرفين و فرقه گرايان مبارزه شود، از ستم ديدگان در ابعاد مختلف ح

 .نه به خدايان( در کار باشد و به قصد پرستش او تحقق يابد)مي گردد که ايمان راستين به خدا 

    

 و اوفوا الکيل والميزان، خداي را... نقطه پيوند ميان توحيد و عدل است يعني بازتاب فرياد پيامبران أن اعبدوا اهلل عاشورا

و عدالت را در همه ي ابعادش بر پاي داريد حتي در طرح مباحث اعتقادي و معرفتي در صدا و سيما و رسانه هاي بپرستيد 

گروهي نبايد فرقه گرا و يکسونگر باشيد، موجوديت جمهوري اسالمي از قرآن و عترت است پس اگر از اين دو گوهر گرانبها 

لب کرد اين موجوديت در خطر و مشروعيتش زير سؤال خواهد رفت، خود را جدا کرد و هدايت و معارف را از بيگانگان ط

اگر راه سومي هدايتگر بود، پيامبر رحمت بخل نمي ورزيد و چونان حديث متواتر ثقلين آن را بيان مي فرمود، و عاشورا 

 .مفسر بزرگ عملي حديث ثقلين شد که ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا
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شتاب در اوج قله ي قيام به امر به معروف و نهي از منکر و راه اندازي پروژه ي عظيم و مقدس  حرکتي است پر عاشوراو 

 .سيره ي پيامبر بزرگوار اسالم که همان قرآن و عترت است و ال غير

  

 ه يحضور مجدد آدم و نوح و ابراهيم و اسمعيل و موسي و عيسي ـ علي نبينا و آله و عليهم السالم ـ است در قل عاشورا 

  .فريادگري و شکـستن بتـــهاي جهل و شرک و خـــرافه و بيگانگي و هدايت به ســـوي سرچمشه ي وحي

اينکه حسين)عليه السالم( را وارث آدم مي خوانيم و زيارت وارث را با سالم به آن پيامبران الهي آغاز مي کنيم و مي گوييم  

 به ،خدايي انقالبهاي و الهي حرکتهاي ي همه اتصال ي نقطه يعني است، نهمي براي اهلل...  صفوة السالم عليک يا وارث آدم

 خورشيدي هاي لحظه در حسن فاطمه، علي، محمد، عيسي، موسي، اسمعيل، ابراهيم، نوح، ، آدم: دوباره تجسم صورت

 ...کربال سرشار هاي واقعيت و عاشورا

   

لوم قرآني و معارف وحياني بر سرمداران بدعت و تحريفگران و دين و باالخره عاشورا يعني فرياد بلند احياگران کفرستيز ع 

سازان از يونانيات و ارسطوئيات و عرفانهاي ابن عربي که شعله و ظلم و ستمگري و بيدادگري در النه هاي اوهن من بيت 

 .العنکبوت آنها تعليم مي شود

  

رآن که نقطه ي اوج آن ظهر عاشورا به هنگام نماز امام آري عاشورا تجسم مدينه ي فاضله اي است در قاف قله ي عرفان ق 

 .حسين و يارانش بود و خورشيد را روشنايي بخشيد

  

و اي خاک بر سر آنان که بدعت اسقاط تکاليف را از عارف بنا نهادند و جمعي را در آتش جهل خود سوزاندند و رفتند و   

ن را خنثي و نقشه هاي حمله به معارف قرآن و عترت را نقش اين نماز ظهر عاشوراي حسين است که تحرکات دشمنان دي

 !!آیا از حسین عارف تر کسی هست؟ نماز و جهاد و... تکلیف بود، پس چرا از حسین ساقط نشد؟ بر آب مي کند

  

ه خدا داد و ديديد حسين که محبوبتر از او نزد خدا بر روي زمين نبود دار و ندارش را براي احياء و انجام تکاليف در را  

  :حتي آن طفل شيرخوار معصومش را و فرمود

  

 الهی رضاً برضاك و تسلیماً المرك ال معبود سواك 
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-------------------- 

  

 :پی نوشت ها

 1/11تعلیقات مالهادی سبزواری بر اسفار  -1

 .ه اال اهلل را دیگران بگویندحسن زاده آملی، الهی نامه )الهی از گفتن نفی و اثبات شرم دارم که اثباتیم ، ال ال -2

 11/191 فصل اول/ مقاالت مقدماتی؛ فصلنامه نورالصادق 2محی الدین در آیینه ی فصوص جلد -3
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 :چکیده  

صوفیان، بدعت بلند گذاشتن شارب را با لباس و عمامه ی بلند علما مقایسه کرده و عمل نامشروع خود را بدین 

می نمایند. مرجع و ملجأ عالیقدر و آگاه و آزاد اندیش شیعه حضرت آیت اهلل العظمی صافی وسیله توجیه 

گلپایگانی در این اثر گرانبار شبهه افکنی های این منحرفین از قرآن و عترت را به صورت شفاف و قاطع بیان 

 .می فرمایند و ثابت می کنند که این قیاس قیاس مع الفارق است

   

 قیاس با لباس بلند علما گذاشتن شارب در

 «آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی»

صوفيان در مقابل برخي معترضين به شارب، ضمن اين که اين را شعار خود مي دانند و مي گويند: )از نظر ما زدن  :سؤال  

ا يم.( چند مسأله رو يا نزدن آن اشکالي ندارد و چون عمل مستحبّي مي باشد، در صورت گذاشتن آن، مرتکب گناهي نشده ا

 .هم مطرح مي کنند که من آنها را در قالب سؤال مطرح مي کنم. لطفاً شما پاسخ دهيد

أی فقصر از لباس بلند نهی شده، چرا علما آن را زیّ  (1« )و ثیابك فطهر»با این که به مصداق آیه ی شریفه ی  الف ـ  

 خود قرار می دهند؟

مکروه است و لباس سیاه هم مکروه می باشد، چرا علما عمامه ی بلند را شعار خود  با این که عمامه بیش از سه دور ب ـ 

 قرار می دهند و سادات، عمامه ی سیاه دارند؟

  :جواب 

اگر به کساني که در مورد شارب اعتراض مي نمايند در مورد ديگر اعتراض باشد، موجب رفع اعتراض از آنها نمي  :اوالً

 .الجمع نبوده و اثبات يکي از آن دو، موجب نفي و سلب ديگري نيست انعةمشود. ورود هر دو اعتراض 
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مسأله اين است که زدن شارب ـ چنانکه در عبارت سؤال نيز تصريح شده ـ مستحب است و به تعبير ديگر، گذاردن و داشتن  

و ائمّه ي طاهرين)عليهم  م(آن مکروه مي باشد و روايات متواتر و قطعي از حضرت رسول اکرم)صلي اهلل عليه وآله وسل

همه داللت بر سفارش اکيد بر احفاء شارب، يعني مبالغه بر زدن و گرفتن آن دارد. اين دستور اسالم و سنت ثابت م( السال

اگر اشخاص، اين سنت و  ترك این سنّت و شعار قرار دادن آن چه معنایی دارد؟قولي و عملي آن بزرگواران است. حال 

اب و مستحبّات ديگر را ترک کنند، ايرادي نيست، ولي التزام به آن و شعار قرار دادن التزام، بر خالف ادب امثال بسياري از آد

 .دين و سيره ي ائمّه ي معصومين)عليهم السالم( است

معناي اين تعبّد و التزام به نگرفتن شارب و ترويج و مستحسن شمردن آن، انکار يک حکم ثابت شرعي است؛ که اگرچه آن  

 .کم مستحب باشد انکارش مثل انکار حکم واجب استح

اگر در معناي اين التزام قدري دقت شود، به عبارت ديگر، ترک مستحب )مثل: زدن شارب يا گرفتن ناخن يا نماز شب( با  

 .دارد انکار استحباب اين اعمال و راجح قرار دادن ترک آنها )مثل: ترک نماز و انکار و التزام به ترک نماز( خيلي فرق

ترك نماز واجب، معصیت کبیره و ترك نماز نافله و ترك زدن شارب ترك مستحب است؛ اما انکار وجوب نماز یا استحباب 

نافله، موجب کفر است. مواظبت و تعهد داشتن به ترك این اعمال ـ اعم از واجب و مستحب ـ و وظیفه قرار دادن آن نیز 

 .با التفات به الزم آن، کفر می باشد

ـــون اکثريت چ. کال و حاشا بـــگوييم، کافر دارد شارب که را کس هر و شوارب اصحاب که  البته غرض اين نيست  

آنـــها توجه به لوازم اين التــزام ندارند؛ اما آنهايي که به اين ها دستور مي دهند، خودشان منصفانه فکر کنند که اين دستور 

 می توان بدعت بودن آن را انکار نمود؟ چگونهمتضمّن چه معاني و لوازم است؛ و 

اگر چه ظهور ابتدايي آن با عدم اطالع از لباس هاي دامن کش اعراب، امر به تطهير  «رو ثیابك فطه» آيه ي شريفه ي: ثانیاً 

ز ا و تنظيف لباس است، اما در روايات شريفه ))فقصّر((، به کوتاه کردن ثياب تفسير شده است که البته اين تفسير، چون

معصوم)عليه السالم( است، حجّت مي باشد. ولي بر حسب روايات و تفاسير در عصر جاهليّت بين اعراب ـ مخصوصاً اهل 
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تکبّر ـ رسم بوده که لباس ها را به قدري بلند مي گرفتند که بر زمين کشيده مي شد؛ و در آيه، نظر به کوتاه کردن لباس به 

بر زمين کشيده نشود. چنانکه در آستين نيز مستحب است که روي مچ دست را نگيرد و حدّي که از قوزک، پايين تر نيايد و 

 .از اميرالمؤمنين)عليه السالم( روايت است که اين مقدار را قطع مي فرمودند

  

 يبنابراين چنانکه مالحظه مي شود و مستفاد از روايات است، لباس هاي اهل علم از قوزک پا فراتر و بلندتر نيست. بسيار

از علما بوده و هستند که از اين مقدار هم قبايشان کوتاه تر است. به هر حال، به مقداري که مصداقاً بيان شد، کوتاه کردن 

 .لباس محقق مي شود؛ عالوه بر آن که بر حسب روايات نيز همين مقدار کافي است

 دّي است که دامن بر زمين کشيده نشود ))فطهّر((نکته ي تفسيري مهم اين است که اين معني که مراد کوتاه کردن لباس در ح  

 .به ))فقصّر(( مناسبت دارد، زيرا اين تقصير موجب حفظ طهارت لباس و آلوده نشدن آن به قذارات و کثافات است

 در مورد عمامه، دليلي بر کراهت بيش از سه دور بستن نيست؛ بلکه عمامه سحاب حضرت رسول)صل اهلل عليه و آله : ثالثاً  

و سلم( نُه دوري بوده است. شايد جهت اصلي اين که بعضي عمامه ها را کبير و بزرگ مي گرفتند، همين تأسّي به عمامه ي 

 .سحاب آن حضرت باشد

اما عمامه ي سياه، بي شبهه بر حسب روايات، از کراهتي که در لباس سياه است استثناء شده؛ با اين وجود، به هر دو رنگ   

معمول بوده است و به مرور زمان و تعظيم و تبرّز مقام سيادت در عرف و عادات به حضرات سادات عظام  ـ سياه و سفيد ـ

ـ زاد اهلل تعالي في شرفهم ـ اختصاص يافته است اين امور طرف قياس با مسأله ي شارب و گذاردن آن به عنوان يک عمل 

 .راجح و شعار و يک ربط معنوي و گرايش مسلکي نمي باشد

است خداوند متعال مسلمانان را از شرور و شبکه هاي اهل بدع ـ مخصوصاً مدعيان تصوف و عرفان و رهبري سير و  اميد 

 .سلوک ـ مصون و محفوظ بدارد. انشااهلل تعالي موفق باشيد
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 :پی نوشت ها 
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 :چکیده  

نوشتار مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی ابتدا به چگونگی ورود تصوف در در این  

بین مسلمین و ترجمه ی علوم بیگانگان و یونانیات توسط دشمنان معارف اهل بیت)علیهم السالم(پرداخته 

به  ه نسبتسپس احادیثی که در مذمت صوفیه وارد شده بیان می فرمایند آن گاه شبهه افکنی های صوفی

الشیعه را پاسخ و صحت انتساب این کتاب به مؤلفش مرحوم مقدس اردبیلی را ثابت  یقةکتاب مستطاب حد

می نمایند و در پایان به مغلطه کاری های صوفیه برای اسالمی جلوه دادن تصوف و انحطاط این فرقه ی 

 .ضاله اشاره می فرمایند

   

 ورود تصوف در اسالم

 «کارم شیرازیآیت اهلل العظمی م»

در قرن دوم هجرى، يعنى آن زمانى که همت خلفاء بنى عباس بر نشر علوم ديگران و ترجمه آنها به زبان عربى، قرار گرفت  

و از اين رو افکار عمومى به جنب و جوش افتاد، و طبعاً بازار مذاهب گوناگون رونق گرفت، يکى از مسلک هايى که در 

بود و تدريجاً بر اثر امورى که ذکر آن در صفحات آينده « تصوف»د باز کرد، همين مسلک ميان مسلمين جايگاهى براى خو

( پيروان زيادترى براى آن پيدا شد و باالخره بساط خود را 1خواهد آمد پيروانى پيدا کرد، و مخصوصاً در ميان اهل تسنن )

 .هم گسترده، و جمعى را به خود مشغول ساخت« اماميه»در ميان 

 يقةحد»دت پاره اى از اخبار، اولين کسى که بذر اين مسلک را در سرزمين اسالم پاشيد، ابوهاشم کوفى بود. در کتاب به شها 

 :از امام حسن عسکرى)عليه السالم( نقل شده که فرمود« الشيعه

ة((: ثیالخبو جعله مقراً لعقیدته « التصوف»جدا و هو الذى ابتدع مذهبا یقال له  ةانه کان فاسد العقید)) 

او مردى بود فاسد العقيده و همان کسى است که مذهبى به نام تصوف اختراع کرد و آن را قرارگاه  یعنى:)

 .(عقيده ي ناپاک خود قرار داده است
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از جمله داليلى که پيدايش اين مسلک را در قرن دوم هجرى تأييد مى کند روايتى است که در همان کتاب از امام صادق)عليه  

 :قل شدهالسالم( ن

که یکى از یاران آن حضرت به خدمتش عرضه داشت در این ایام دسته اى پیدا شده اند به نام صوفیه، درباره آنها چه مى  

فرمود: ايشان دشمنان ما هستند کسانى که به آنها تمايل پيدا کنند از ايشان خواهند بود و با آنها محشور مى شوند؛  ؟!ماییدفر

اى از اظهار محبت کنندگان به ما، تمايل و شباهت به آنها پيدا مى کنند و خود را به القاب آنها  و به همين زودى ها دسته

ملقب مى نمايند و سخنان آنها را تأويل مى نمايند؛ کسانى که مايل به آنها شوند از ما نيستند و ما از ايشان بيزاريم و آنهايى 

ر نبرد وآله وسلم( با کفا ى هستند که در خدمت پيغمبر خدا)صلي اهلل عليهکه سخنان ايشان را رد و انکار نمايند مانند کسان

 (:!2کنند)

مؤيّد ديگر براى اين سخن اين است که آن احاديثى که در مذمت صوفيه و انتقاد از روش آنان وارد شده، نوعاً از حضرت  

 .امام صادق)عليه السالم( به بعد است

بحاراالنوار نيز  11و  11و  11نيست بلکه مرحوم عالمه مجلسى در جلد « لشيعها يقةحد»مدرک اين روايت تنها کتاب  

رواياتى در اين موضوع نقل کرده ولى چون احاديثى که در آن کتاب است شدت بيشترى دارد شايد به همين مناسبت است 

ند: رار پيدا کرده اند، گاهى مى گويکه طرفداران تصوف براى اين که موقعيت خود را حفظ کنند به دست و پا افتاده و دو راه ف

از مجعوالت است و بيخود به « الشيعه يقةحد»کتاب  :اين اخبار در مذّمت صوفيه اهل تسنّن وارد شده، و زمانى مى گويند

چون شخصيّت آن بزرگوار در ميان شيعه به اندازه اى است که کسى جرأت انکار   ،(3)مرحوم مقدس اردبيلى نسبت داده اند 

 .او را نداردشخص 

به آنها تمايل پيدا کنند ايشان از آنها  (در بعضى از آن اخبار مخصوصاً تصريح شده که اگر دوستداران ائمه)عليهم السالم  

بيزار خواهند بود، حتى در يکى از آنها دارد که پس از آنکه امام هادى)عليه السالم( مذمّت فراوانى از جمعيت صوفيه کرد، 

حضرت مانند اشخاص خشمناک به او  اگر چه آن صوفى معترف به حق شما باشد؟: حضرت عرضه داشتيکى از ياران آن 

 :نگاه کرد و فرمودند
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 :اين سخن را بگذار! کسى که به حقوق ما معترف باشد راهى را که سبب آزردن ما مي شود نمى پيمايد! تا آنجا که مى فرمايد 

يعنى صوفيان همگى از مخالفين ما هستند و راه آنها از راه ما ((: )لطریقتنا ةغایرکلّهم من مخالفینا و طریقتهم م والصوفیة))

 (.جدا است

از طرف ديگر جمعى از دانشمندان که عدّه اى از آنها صاحب تأليفات بسيارند و يک عمر سرو کار آنها با دانشمندان شيعه  

وم مقدّس اردبيلى)قدس سرّه( است از جمله بزرگان زير از تأليفات مرح« الشيعه يقةحد»بوده، تصريح کرده اند که کتاب 

 .نام برده است 11البحار صفحه ي سفينة هستند که محدث قمى در جلد دوم 

  .1111متوفى سال « وسائل الشيعه»محدث بزرگوار مرحوم شيخ حرّ عاملى صاحب کتاب   -1

  .1168متوفى سال « حدائق»محدث فقيه، مرحوم شيخ يوسف بحرانى صاحب کتاب   -2

 «.هـ1106»مرحوم مولى محمد طاهر قمى   -3

 ـ(ه1131ل )متوفى سا« رياض العلماء»عالم متبحر مرحوم ميرزا عبداهلل افندى صاحب کتاب   -1

 (1321متوفى سال )« مستدرک الوسايل»محدّث شهيد مرحوم حاجى ميرزا حسين نورى صاحب کتاب   -1

 ـ (ه1121حقق بحرانى )هلل معروف به معالم ربانى مرحوم شيخ سليمان بن عبدا  -8

 (.هـ1131مرحوم شيخ عبداهلل حاج بن صالح نبى جمعه سماهيجى )  -1

ضمناً خود مرحوم محدّث قمى اين سخن را تصديق کرده و در همان کتاب يکى از مصنفات مرحوم اردبيلى را همين کتاب  

 .مى شمارد

مان مذکور اسم و رسمى از تصوف و صوفى در ميان از مطلب دور نشويم به طورى که مورخّين تصريح کرده اند: قبل از ز 

در کلمات بعضى از پيشينيان ديده شود دليل بر وجود اين مسلک در صدر « صوفى» لفظ احياناً اگر و  (1مسلمانان نبود؛ )

اطالق مى کند؛ مثالً: از حسن بصرى نقل کرده اند که « پشمينه پوش»اسالم نمى شود، چون عرب اين لفظ را بر شخص 

يعنى: )مرد پشمينه پوشى را هنگام طواف ديدم و چيزى به او  ((رایت صوفیا فى الطواف واعطیته شیئا فلم یاخذه)) :گفت

 (.دادم نگرفت
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البته کسى نگفته است لفظ صوف و صوفى در زمان حضرت صادق)عليه السالم( پيدا شده و قبالً در بين عرب نبوده تا اين 

ل کنند، منظور اين است که يک جمعيت خاص و يک دسته مخصوص که به اين اسم معروف که به اينگونه سخنان استدال

 (.1باشند در آن ايام نبوده اند و اين سخنى که از حسن بصرى نقل شده کوچکترين داللتى بر اين موضوع ندارد )

ده و بر زهاد و عباد اطالق مى در عصر اميرمؤمنان على)عليه السالم( متداول بو« صوفى»بعضى احتمال داده اند که لفظ   

از آن حضرت نقل شده تأييد کرده اند، در اين روايت مى « غوالى اللئالى»شده است و اين نظريه را به روايتى که در کتاب 

« ووا»، «صدق و صبر و صفا»بر سه پايه قرار دارد: « صاد»لفظ صوفى مرکب از سه حرف است: صاد، واو، فاء، »خوانيم: 

، کسى که اين معانى در او «فرد و فقر و فناء»هم بر سه پايه قرار دارد: « فاء»، «ودّ، ورد، وفاء»ايه قرار دارد: هم به سه پ

 «.واال الکلب الکوفى افضل من الف صوفى! »موجود باشد صوفى است واال سگ کوفى بهتر است از هزار صوفى

آخر  :کار به صحت و سقم اين روايت نداريم. نگارنده گويد نويسنده ي دانشنامه پس از نقل اين روايت مى گويد حاال ما 

 !چرا کار ندارید؟ شما که یك فصل طوالنى درباره لفظ صوفى صحبت کرده اید حاال که نوبت به اولیاء رسید آسمان طپید؟

« اللئالى غوالى»نى ولى ما براى روشن کردن حقيقت به صحت و سقم آن کار داريم... کتابى که اين روايت از آن نقل شده يع  

همان کتابى است که مرحوم شيخ يوسف بحرانى که از دانشمندان برجسته فقه و حديث است و به گفته مرحوم عالمه بزرگ 

شيخ انصارى معموالً خرده گيرى در سند احاديث نمى کند، در احاديث اين کتاب اشکال کرده و درباره ي نويسنده آن چنين 

 :فرموده

يعنى )صاحب اين کتاب  ((ى التّساهل فى نقل االخبار و االهمال و خلط غثها بسمینها و صحیحها بسقیمهانسب صاحبه ال)) 

 (.را به سهل انگارى در نقل اخبار و خلط کردن درست و نادرست نسبت داده اند

 ن کتاب خوددارىمحدث جزائرى نيز در يکى از تأليفاتش گفته است که اصحاب ما از نقل و مباحثه در اطراف اخبار اي  

 .مى کرده اند
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بلى اگر کسى بخواهد گوش به سخنان خود صوفيه بدهد آنها قضاوت هاى ديگرى دارند؛ ولى هيچ قانونى اجازه نمى دهد  

 .که سخنان مدعى را دليل بر صدق گفتار او بگيرند

مسلمانان به زهد و قدس و قناعت  آنچه را مى توان تصديق کرد اين است که در همان صدر کسانى بودند که در ميان توده 

معروف بودند مانند حسن بصرى و ربيع بن خثيم و اويس قرنى، البته بعضى صالح و بعضى ناصالح و رياکار بودند ولى هيچ 

 .کدام به عنوان صوفى شناخته نمى شدند

  

 چگونه آب و رنگ اسالمی به تصوف داده 

رنگ آن محيط را به خود مى گيرد، « تبيعت از محيط»رد شود از روى قانون از آنجا که اين گونه مسلکها در هر محيطى وا  

طرفداران تصوف به زودى آب و رنگ اسالمى به آن دادند و قسمتى از فرهنگ و دستورات اسالمى را به آن آميختند و براى 

از آنها از سنخ متشابهات قرآن  وفق دادن اعتقادات خود با عقايد و احکام اسالمى دست به آيات و اخبارى زدند که بسياري

و اخبار بود و باالخره آن زهاد صدر اول و عدّه اى ديگر از معروفين و مشاهير اصحاب پيغمبر)صل اهلل عليه و آله و سلم( 

در صورتى که هيچ کدام  (8!! )را به على بن ابيطالب سپردند «خرقه»از قبيل سلمان و ابوذر را جزء خود دانسته و حتى 

 .داشتاساس ن

امروز هم براى حفظ ارتباط خود با بزرگان صدر اول سلسله مشايخى که هيچ سندى براى آن درست نيست، ترتيب داده و  

 .به فعاليت مشغول هستند

ولى چون اصوالً طرز تفکر و تربيت اسالمى با هر گونه دسته بندى در داخل اسالم سازش نداشت به عالوه تطبيق تمام  

يد و احکام اسالمى ميسر نبود لذا با همه اين کوشش ها کار صوفيان چندان باال نگرفت و از هر طرف اصول تصوف بر عقا

مورد حمله واقع شدند اما به هر صورت بود در هر زمان در گوشه و کنار هواخواهانى داشتند که به اقتضاى زمان و محيط 

 .گاهى کمتر و زمانى بيشتر بودند
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 وفانشعابات زیاد و انحطاط تص 

بــط است و البته آن هم ضوا« عرفان بافى»چون يکى از سرمايه هاى اصلى تصوف اعمال ذوق و استحسان به تعبير بعضى  

معين و معيار ثابتى نــدارد و همچــون موم به هر شکلى بيرون مى آمد، روز به روز مطالب تازه اى اختراع گرديد و بر 

ت بسيارى در اين رشته پيدا شد که هر کدام روش و عقايد معين و جداگانه تصوف افزوده شد و چيزى نگذشت که انشعابا

اى داشتند ـ کتابها و مخصوصاً اشعار زيادى در اين باره نوشته و سروده شده و به حدّى رسيد که اگر امروز بخواهيم درباره 

ز به يست و عجيب تر اينکه روي شعب مختلف تصوف و عقايد عجيب و غريب هر يک گفتگو کنيم قطعاً خالى از اشکال ن

روز بر تعداد سلسله هاى آنها افزوده مى شود و هر شيخ طريقت که گاهى از دنيا مى رود چند شيخ ديگر با چند گرايش و 

 .عقيده مختلف جاى او را مى گيرند

ف بر نند و مانند تصوولى اين پيشامد امرى بود طبيعى چون هر دسته و گروهى که از معيارها و ضوابط معينى استفاده نک 

روى محور ذوق و استحسان و مکاشفه و خواب دور بزند به همين سرنوشت دچار خواهد شد، و اين اختالفات زمينه را 

 (.1براى انحطاط آماده مى سازد )

يگر، داز طرف ديگر در اثر فعاليت دانشمندان و علماء متشرعه و فراهم شدن وسايل نشر کتب و سهولت ارتباطات و عوامل  

چشم و گوشها باز و پرده از روى بسياري از کارها برداشته شد، در اين هنگام کاخ تصوف رو به ويرانى گذارد و بازار 

 .صوفيان کساد شد

س کرده حب« عناصر اربعه»و همچنانکه در اثر ترقّى علوم تجربى، طبيعيات فلسفه ي قديم يونان که عالم را در چهار ديوار  

در چهار ميخ کشيده بود به طرف اضمحالل رفت « امزجه ي چهارگانه»ت و زندگى را بوسيله ي ميخ هاى بود، و عالم حيا

 .همينطور مسلک تصوف در اثر مبارزات علماى بزگ و روشن شدن اذهان عمومى رو به انحطاط گذارد

به يک وضو  چهل شبانه روز» روشن تر بگوييم امروز روزى نيست که کسى گفتار شيخ صفى الدين اردبيلى را که مى گفت: 

باشد که به او گفتند فرداى « بايزيد بسطامى»( و يا خريدار دعاوى عجيب 216الصفا صفحه  صفوة) باور کند«! نماز خواندم
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صلي «)لوائى اعظم من لواء محمد»باشند. گفت: به خدا قسم  (صلي اهلل عليه وآله و سلم) قيامت مردمان در زير لواى پيغمبر اکرم

 «.در آن روز لواء من از لواء آن حضرت بزرگتر است» عليه وآله و سلم( يعنى اهلل

 ةتذکر»را بشنود و بر آن لبخند نزند، از آن جمله شيخ عطار در کتاب « حسين بن منصور حالج»و يا اينکه کارهاى نادرست  

بيرون نياورده بود )خدا مى داند که نقل مى کند که حسين بن منصور حالج دلقى داشت که بيست سال از بدنش « االولياء

چگونه کثافت را از خود دور مى کرد و غسلهاى الزم را انجام مى داده است( روزى به زور از بدنش بيرون آوردند ديدند که 

حسين بن »باز در همان صفحه نقل مى کند که  (318دند نيم دانک! وزن داشت )صفحه شپش زده يکى از آنها را وزن کر

 !!ج، يک سال در مقابل کعبه در آفتاب ايستاد تا روغن از اعضاى او بر سنگ مى ريختمنصور حال

 امروز که کيست  (6اگر کسى حاالت بزرگان صوفيه را در کتاب هاى خودشان مطالعه کند نظير اينها را بسيار خواهد ديد. ) 

 .نداندنرا خرافى و اين عقايد را جزء خرافات آ طرفداران و ببيند را سخنان اين

اين جمعيتى را هم که مى بينيد مانده اند بواسطه آن است که در وضع و روش خود تجديد نظر کرده و مقدارى از عقايد و   

کردارهاى پيشينيان را از آن حذف کرده و آن را به صورت ديگرى که تا اندازه اى با وضع افکار عمومى محيط سازگار باشد 

 .درآورده اند

 ةصفو»و « اءاالولي ةتذکر»صدق اين گفتار کامالً بر او روشن شود کتاب هاى پيشينيان صوفيه از قبيل  اگر کسى بخواهد  

 [1و نظاير آن ها را که شرح احوال رؤساى متصوفه را مى دهد، با کتب امروزى آنها مقايسه کند.]« الصفا

ئى رسيده که مجلدات بسيارى در اين زمينه الصه در هر قرنى قصص کرامات منسوب و به اولياء بيشتر شده و به جا[ خ1]

 (282ـ  283به وجود آمده است. )تاريخ تصوف در اسالم، صفحه 

اگر بخواهيم انواع و اقسام کرامات و خوارق عادات منسوب به اولياء را در اينجا ذکر کنيم شايد چند مجلد »باز مى گويد: 

اران قصه است از قبيل راه رفتن به روى دريا، طيران در آسمان، و هم کفايت نکند، زيرا در هر نوعى از انواع کرامات هز

باراندن باران، و حضور در جاهاى مختلف در يک آن، و معالجه ي بيماران با نگاه و نفس و زنده کردن اموات، و دست آموز 
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تن آن و ناتوان ساختن يا کشکردن و مطيع ساختن حيوانات درنده )از قبيل شيرو پلنگ(، و علم به حوادث آينده و اخبار به 

اشخاصى با يک کلمه و يا يک حرکت و مکالمه با حيوانات، يا نباتات و خاک را به طال يا احجار کريمه مبدل ساختن، و 

 (.288)همان کتاب، صفحه « خوراک و آب حاضر ساختن... و غيره

« معجزه و کرامت»ن وانموده اند که نشان دادن شگفت آورتر از اينها آن است که برخى از صوفيان گامى باالتر گزارده چني

نيز سر فرود « کرامت»در آغاز کار و در زمان خامى يک صوفى تواند بود، سپس که پيشرفت کرد و از خامى در آمد به 

 !نياورد و آن را شايان خود نشناسد

به من نشان مى داد، ولى من به آيات  از بايزيد بسطامى روايت شده که گفته است در بدايت احوال خداوند کرامات و آياتى»

 ! «و کرامات توجهى نداشتم چون خداوند مرا چنين يافت راه معرفت را به من نمود

هاى ابوسعيد و کارهاى بسيار شگفتى به نام او ياد شده از قبيل: «معجزه»که پر از « اسرارالتوحيد»شگفت آور آنکه کتاب 

به سرخس مى رفته در هوا مى پريده! با چهارپايان سخن مى گفته! طغرل و شيخ راز دل هر کس را مى دانسته، و چون 

« کرامتى»برادرانش را به پادشاهى رسانيده! در همان کتاب با بودن همه اينها داستانى مى نويسد که يکى به نزد شيخ آمده و 

 !خواسته که خود با ديده ببيند و شيخ در برابر او درمانده و بهانه آورده است

 .کلمات آنها از اين گونه خرافات و ضد و نقيص ها پر استو  
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 ------------------------------ 

 :پی نوشت ها

به اعتراف غزالى، مذهب رسمى سنت بسیار خشك و ظاهرى است و وظایف مؤمنین را در اجراى محض آداب و سنت مى داند، مذهب و سنت  -1

از این روتنى چند مى توانند با آن سازش داشته باشند، در تصوف احساسات نقش بسیار بزرگى دارد. هیچ جایى براى احساسات باقى نمى گذارد و 

و  سغزالى براى رونق و شکفتگى الهیات، از دید خود راهى ارائه مى کند، او عناصر عرفانى تصوف را به دین مى افزاید و بدین سان عناصر احسا

 (51یروس ایزدى، صفحه تصوف و ادبیات توصف ترجمه سعشق به سنت خشك، رمق و هیجان مى بخشد! )

 تو شاید به همان دلیل خشکى و قشرى بودن، دستگاه صوفى گرى در میان آنها گسترش زیاد دارد، بر خالف مذهب شیعه که سرشار از عرفان و محب

 .زدو مسئله والیت و عشق به امامان است و در هر عصر و زمان امامى دارد که به او عشق می ور

 جایى که شیعه به سرچشمه فیاض عرفان و معرفت دسترسى دارد و مى تواند روح تشنه ی خود را از آن سرچشمه سیراب سازد، چه احتیاج به تصوف

 .و عرفان التقاطى دارد

مى و معرفة اهلل است و با وجود دعاهایى همانند دعاهاى صحیفه ی سجادیه و دعاى عرفه و کمیل و صباح و ندبه که سرشار از عرفان خالص اسال

 .تعلیمات دیگرى از این قبیل، نوبتى به تعلیمات انحرافى صوفیان نمى رسد، و لذا تصوف در میان شیعیان بسیار کم رونق است

 :از این روایت چند مطلب استفاده مى شود -2

عد پیدا شده است، پس اگر کسى اصحاب پیغمبر)صلی اهلل تا زمان امام صادق)علیه السالم( در میان مسلمانان صوفى و درویش نبوده و از آن به ب (1

 .علیه و آله و سلم( و امیرمؤمنان على)علیه السالم( را صوفى نام بگذارد، دلیل بر بى اطالعى او است

ت ما مى کنند و به این خبر کرامتى است از امام صادق)علیه السالم( که از ساده لوحان زمان ما خبر مى دهد در آنجا که مى فرماید: ادعاى محب (2

 .، مراد صوفیان به ظاهر شیعه مى باشند که دم از محبت اهل بیت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( مى زنند«دشمنان ما مایل هستند

 .آن که فرمود گفتار ایشان را که )کفر و فسق( است تأویل مى کنند  (3

لى هم چنانکه از مدتها پیش ادعا شده است، محل تردید باشد باز مطالب این فصل حاکى به مرحوم اردبی« الشیعه حدیقة» اگر صحت انتساب کتاب   -3

است، مى  هاز طرز تلقى متشرعه عصر صفوى از عقاید و آراء صوفیه است. مؤلف حدیقة الشیعه که با شدت و قاطعانه به نقد صوفیه و عقاید آنها پرداخت

مثل نصارى به حلول و اتحاد »و « مانند رهبانان جامه هاى پشمینه درشت مى پوشید»بود که « فىأبوهاشم کو»گوید: اول کسى که صوفى خوانده شد 

( درباره قدماى صوفیه 515/2)همان کتاب جلد « قائل شد؛ لیکن نصارى درباره مسیح به حلول و اتحاد قائل بودند و او از بهر خود این دعوى بنیاد نهاد

اعتقاد باطن خود را پنهان مى داشتند و در زیر زمینها با »و « این گروه اظهار زهد مى کردند»اند، مى نویسد:  بوده« غالت سنیان»که به اعتقاد وى 

ان کرد، و ییکدیگر از عقاید باطله خود سخن مى گفتند تا شبلى پیدا شد و بعضى از رازهاى ایشان که افشاى آن را بى صرفه نمى دانستند بر سر منبر ب

رؤساى این فرقه به کنایه و رمز، بعضى از اسرار خود را که همه محض کفر بود، در مجالس ادا مى کردند و خود را در آن حالت  پیش از او بعضى از
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مى گفت و او در اصول، به ظاهر حلولى و « االّ بایزید که بى باکانه لیس فى جبتى سوى اللّه؛ سبحاتى مااعظم شأنى»مست و مدهوش مى ساختند، 

 .(512، صفحه 2)حدیقه جلد «. ر باطن به مذهب بابك عمل مى نمود و در واقع ملحد و زندیق بودمشبهى بود، د

( در اثناى قرن دوم هم دیده شود، و 392)مقدمه « ابن خلدون»به عقیده ی« متصوف»و « صوفى»در هر حال خواه لفظ »دکتر غنى مى نویسد:  -4

اسم مبتدعى باشد که صحابه و تابعین به آن واقف نبوده اند، قدر مسلم « صوفیه»بار برود کلمه ی که نمى خواهد زیر این« لمع»خواه به عقیده صاحب 

 .این است که استعمال این لفظ در اواخر قرن دوم شروع شده، و بعد شایع گردیده است

هجرى  255وفى اندکى قبل از سال مى گوید اسم ص« تلبیس ابلیس»و معروف به « نقد العلم و العلماء»ابن جوزى در کتاب خود موسوم به  -5

حادث شد؛ بعد اقوامى « عابد»و « زاهد»بعد اسم « مؤمن»و « مسلم»نسبت به مردم با ایمان و اسالم، گفته مى شد 1پیدا شد؛ در زمان رسول اکرم

ادت نمودند و طریقه خاصى به وجود آوردند. پدیدار شدند که دلبستگى آنها به زهد و کعبه به حدى بود که از دنیا کناره جسته و کامالً خود را وقف عب

 (.111ـ  112)همان کتاب، صفحه 

اواخر قرن دوم هجرى بود که یك دسته مردمى در بین مسلمانها دیده شدندکه زندگى عجیب و خاصى داشتند و رفتار و ظواهر حاالت آنها هیچ »

 بود به مناسبت آنکه این مردم به لباس پشمینه خشنى« صوفى»اده شود و آن نام شباهتى با مسلمانان نداشت و قهراً اسم مخصوصى مى بایست به آنها د

«. نددملبس بودند، بعضى از آنها در نقاط دور دست از جمعیت، زندگى مى کردند، بعضى در مغازه ها گوشه نشین شده و دسته اى در صحراها مى گردی

 (1)رساله ی قشیریه 

تصوف منحصر به اسالم تنها نیست و درکیشهاى دیگر به خصوص کیش مسیحى نیز »تصوف مى نویسد:  در ضمن بحث طوالنى درباره« طه حسین»

حق  زشناخته شده است، لیکن متصوفه اسالم بر خود و سپس بر مردم زیاده روى و ستم کردند و کار تصوف پس از شیوع نادانى و خفتگى به انواعى ا

وم مردم رسید، شرى که اگر پیشوایان اولیّه تصوف مى دیدند سخت از آن به تنگ مى آمدند و آن را به بازى و دروغ کشید و شرّ بسیارى از آن به عم

 (231سالم، ترجمه مرحوم آیتى، صفحه )آئینه ا«. شدت انکار مى نمودند

شد و آن را خودنمایى تلقى مى کرند آرى پشمینه پوشى که در قرن سوم، شعار زهاد و صوفیه بود از آغاز نزد بسیارى از مسلمانان مقبول شمرده نمى 

اس پشم بو از مقوله ریاکارى مى شمردند. چنانکه ابن سیرین پشمینه پوشى را نوعى تقلید از پیروان مسیحیان و رهبانان مى شمرد و مى گفت: عیسى ل

 (.344، صفحه 3قدالفرید، جلد ع. )مى پوشید و پیامبر ما لباس کتان در بر مى کرد و سنت پیامبر خودمان سزاوارتر به متابعت است

و سلمان  را از على)علیه السالم(بگیرند« خرقه»بنابر آنچه گذشت اینکه بعضى از متصوفه تالش مى کنند تاریخ خود را به آغاز اسالم برسانند و حتى  -1

جود این مدعاها نیست، بلکه طبق مدارك روشن، و ابوذر و مقداد را از مشایخ خویش شمرند، تالششان بیهوده است و در تاریخ اسالم هیچ شاهدى بر و

ات اسالمى تصوف از اواخر قرن دوم هجرى از خارج مرزهاى اسالم از مللى مانند: هندوها، یونانیان و مسیحیان به مرزهاى اسالم نفوذ کرد و با معتقد

 .آمیخته شد و به شکل یك فرقه ی التقاطى در آمد

م بیگانه است لیکن چنانکه دیده مى شود با اسالم ارتباط و سازش برقرار کرده اند و این کار براى دو جهت جاى تردید نیست که صوفى گرى از اسال 

 .بوده است: یکى آن که در میان مسلمانان در امن باشند و دیگر آنکه بتوانند مسلمانان ساده لوح را به سوى خود بکشند
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که نقطه شروع آن زهد و پارسایى بوده و به مبالغه آمیزترین اشکال عقیده وحدت وجود خاتمه اصوال تصوف مذهب و طریقه لغزنده و متغیرى است » -1

تنوع میافته است، و در بین این شروع و خاتمه انواع و اقسام رنگهاى عقاید گوناگون، و مسلکهاى مخصوص فکرى، و تمایالت رنگارنگ، و گفته هاى 

انشعابات تصوف به تعداد مشایخ و سران صوفیه در طول تاریخ است، اغراق نخواهد بود! به این معنى  پیدا شده است، به طورى که اگر بگوییم تعداد

 تصوف یك مذهب خاص و منظم و محدود نیست و از به هم آمیختن عقاید و افکار گوناگون به وجود آمده است و به همین جهت حد و حصارى به خود

 .«دى با مقتضیات و شرایع و افکار هر دوره تغییر شکل داده استندیده است و همواره در قرون و اعصار متما

ت است. عسلسله هاى طریقت صوفیه در سراسر بالد مسلمانان پراکنده اند و تفاوت آنها نه فقط در آداب ذکر و تلقین بلکه مخصوصاً در طرز تلقى شری»

ار دارند و بعضى کمتر. در هر حال چون این سلسله عقاید رایج بین عامه در از آنکه بعضى از سلسله ها در رعایت لوازم و قواعد شریعت بیشتر اصر

 (.15)ارزش میراث صوفیه، صفحه «. طریقت آنهاعجیب نیست

داستانها در پاره اى از موارد به قدرى حیرت آور و شگفت انگیز است که انسان را به یاد افسانه هاى کودکانه مى اندازد که با هیچ عقل   این -1

 .ى سازگار نمى باشد. تا آنجا که عده اى از صوفیان متأخّر به جعلى بودن اغلب این داستانها اعتراف نموده اندو منطق

مرشدى ریخته گر روز »مى نویسد: « نفحات االنس»جامى در  :براى نمونه چند مورد از کرامات مشایخ صوفیه را از کتابهاى خودشان نقل مى کنیم

خورد که غسل کند لباسهاى خود را کند و میان آب فرو رفت چون سر برآورد خود را در رود نیل مصر دید! پس هفت  جمعه رفت در شط بغداد غوطه

اى جمعه سال در آنجا ماند و زن گرفت و سه فرزند آورد بعداً روزى رفت غوطه خورد در نیل چون سر بر آورد دید در بغداد است در همان ساعت که بر

نفحات ! )رود سجاده ی صوفیان را به مسجد برد، چون بیرون آمد و سجاده هاى صوفیان را برد گفتند قدرى دیر آمدىمى خواسته غسل کند و ب

 (.513االنس،صفحه 
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 :اشاره

دلیل بر ردّ یا اثبات یك نظریه، و حریّت در فکر و  برای رهیابی به حقّ و شناخت واقع دوری از هر گونه تعصّب و پافشاری بی 

خاب عقیده، همگام با التزام و تسلیم تمام در برابر کالم اهلل تعالی و فرمایشات معصومین)علیهم السالم( ـ یعنی همان دو گوهر انت

گرانبهایی که پیامبر اکرم )صلوات اهلل علیه وآله( امتّش را به تمسك و مراجعه به آنها سفارش فرمود ـ از برای یك محقق معتقدِ 

 .آیدهای مهم و اساسی به شمار می مه اهل البیت)علیهم السالم(، از جمله پایه به وحی و حقانیّت ائ

ی محشور در معاد از دیدگاه مسئله »اثر حاضر آخرین قسمت از مناظرات استاد سیدان با استاد جوادی آملی است در موضوع:  

ی دقیق این مناظرات همراه با حریت فکری بدور از نورالصادق مطالعه « حکمت متعالیه و تطابق یا عدم تطابق آن با معاد قرآنی

 .کند تعصبات جاهالنه را به مخاطبین خود توصیه می

    

 :چکیده

ند کن استاد سیدان در این جلسه، سؤال خود را از چگونگی محشور شدن انسانها و قرار گرفتن آنها در بهشت و جهنم مطرح می 

که پس از گفتگوهایی باالخره استاد جوادی آملی  اجزاء بدن همین عالم است یا نه؟ شود از آیا آنچه که محشور می و این که

 .توان از مدارك شرعیه استفاده کردپذیرد که مسلك آخوند مالصدرا در بحث معاد را نمی  می

   

 معاد جسمانی                                                                        

 مناظره استاد سیدان با استاد جوادی آملی پیرامون معاد جسمانی                           

   

 جلسه هفتم

 :استاد سیدان

 :مناسب است که فهرستى از مطالب سابق گفته شود 

 يپس از اين که معلوم شد که مرحوم آخوند، مکرّراً تصريح فرموده به اينکه معاد جسمانى است و بدن به عينه محشور م 

ء بصورته( صُوَرى است، ابداعى الشى شيئية) شود و مشخص شد که مرادشان از جسم معناى خاصى است که در نظر دارند
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کند و مطلب به اينجا رسيد که محدّثين و ايشان دو از ناحيه ي نفس؛ و منظورشان جسمى نيست که به نظر عموم تبادر مى 

 .انديح کرده نظر دارند که خود أهل فن به اين دوئيت تصر

شود همان مطلبى است که أعالمى از و گفته شد که آنچه از آيات و روايات در موضوع حشر افراد و اجساد استفاده مى  

 .اندقبيل آشتيانى، آملى و خونسارى قدس اهلل أسرارهم قائل شده 

  

و فرموديد اين مدارک با توجّه به  ولى قسمت ديگرى از مدارک که مربوط به خلق جنت و نار بود مورد بحث قرار گرفت

کند، و توجّه به اين که عالم بعد اين که جزاء امر قراردادى نيست بلکه جزاء عين عمل است و اعمال و صفات تجسّم پيدا مى 

است؛ يعنى بطؤ )کندى( و حرکت در کار نيست، و بعضى از جهات ديگر ممکن است نظريه ي آخوند را « کُنْ فَيَکونْ»نظام 

 .وجيه کندت

نظر کرد. و آنچه اکنون  شود از مستفاد از آيات و روايات صرفنمى  نتيجةً و ما گفتيم اينها منافاتى با حرف محدّثين ندارد، و 

شود راجع به روايت أخير است که مشتمل است بر اين که حضرت رسول)صلوات اهلل عليه و آله( در معراج داخل عرض مى 

 .اند ا ديدهبهشت شدند و نيز آتش ر

و اين خصوصيت  (1فی صُلبى(( ) نُطْفَةًفَتَحَوَّل ذلِكَ : ))در ذيل آن روايت وارد شده که حضرت از رطب بهشت تناول فرمود 

 .هاى آن ماده باشد نه صورت)تبدّل به نطفه( تناسب کامل دارد با اين که بهشت و ميوه 

 !بفرمائيداى باشد اکنون اگر روايت ديگرى يا قرينه لبيّه  

   

 :استاد جوادى

 :شوددر اين جا سه مطلب بيان مى  
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يکى آنچه در شرح هدايه اثيريّه گفته  .شود به دو نوع تقسيم کردبيانات آخوند را راجع به معاد در کتاب هايش مى   -1

آن چيزى  يگراست که منطبق است با ظواهر کتاب و سنّت و آن را به عنوان يک نظريه ي دقيق پذيرفته است و نوع د

 .است که در کتب ديگر مثل اسفار بيان کرده است و آن را به عنوان نظريه ي أدق پذيرفته است

  

پس آخوند يک معادشناسىِ دقيق دارد و يک معادشناسىِ أدق. و در شرح هدايه أثيريّه، همان معنايى را انتخاب نموده که  

 .اندمحدثين انتخاب کرده 

بينيم اختالفى بين مسلک آخوند )ولو به معناى أدق( و بين مسلک محدّثين و ل کنيم مى هر چه جلو برويم و تأمّ  -2

م کنند، و براى اين جس اند و تعبير به جسم مى فقهاء نيست. چون محدث و فقيه، اصطالحى براى ماده بيان نکرده

 .گويدخوند مالصدرا مى شود بر همان صورتى که آ کنند که منطبق مىمحشور آثار و خصوصياتى اثبات مى 

 

گويد: بهشت و جهنم اآلن موجود و بهشتى اآلن متنّعم و جهنمى اآلن معذّب است. و اما روايتى که اشاره ادله مى   -3

معنايش اين است که در اين عالم متحول به نطفه شد نه در بهشت. بهشت جاى  «نفطةفتحوّلت »شد در ذيلش آمده 

 :طفه شد. تمام موجودات خزائن غيبى دارندنطفه نيست؛ تنزل پيدا کرد و ن

 (2(( )ءٍ إالَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنزِّلُهُ اِالَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَاِنْ مِنْ شَىْ)) 

 :فرمايدو لذا مى  

 (3(( )وَ أَنزَلْنا الْحَدِیدَ فِیهِ بِأسٌ شَدیدٌ)) 

ات ))انزلنا(( و... وارد شده است )که اشاره است به تنزل از خزائن( و در کند. و ديگر به تعبيراتى که به عبارتنزل پيدا مى  

د شود و خو خزائن غيبى صحبت از ماديات نيست.و قيامت ظرف ظهور جهنم است نه حدوث. جهنمى تا مرد کشف غطاء مى

 .شودبيند چيز جديدى پيدا نمى را در جهنم مى 
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 (4(( )کَشَفْنا عَنْكَ غِطائَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدیدٌمِنْ هذا فَغَفْلَةٍ  لَقَدْ کُنْتَ فِى)) 

 .شود و چون خودش هيزم و خودش وقود است پس اآلن در جهنم است و مى سوزد و بعداً کشف غطاء مى 

 :در جريان قوم حضرت نوح ـ على نبيّنا و آله وعليه السالم ـ فرموده است 

 (5(( )اُغْرِقُوا فأُدْخِلُوا نارا))

 شود )که در رواياتشود اگر کافر باشد دربى از جهنم بر او باز مى پس جهنم، در درون آب نيز هست. انسانى که غرق مى   

اگر  .اى است از حفر نار و يا...(.بنابراين بهشت و جهنّم موجودى است که در وسط آب نيز موجود استآمده، قبر يا حفره

 .قسمت جغرافيايى از جهان قرار گرفته باشدبود بايد در يک  جهنم يک جسم مادى مى

  

شود )نظير قواعد اصطيادى فقهى( و عمل اعم است از  مسأله تجسّم اعمال، مسأله ثابتى است و از موارد مختلفى استفاده مى

سم مل مجشود ))هذا رأيک الخبيث(( و جزاء جز عقول و فعل و خلق و اعتقاد که درباره ي اعتقاد به معتقد باطل گفته مى 

 :شود که لسانش حصر استچيزى نيست. بنابر آنچه از آيه استفاده مي 

 (1(( )جْزَونَ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونإنَّما تُ)) 

   

 :و نيز مقتضاى قوله تعالى

 (1(( )بِالْکافِرین لَمُحيطَةٌإنَّ جَهَنَّمَ )) 

دأ حقيقت و در مستقبل مسلماً مجاز است. و مقتضاى قوله اين است که کُفّار اآلن در جهنم هستند که مشتق در متلبس به مب 

 :تعالى

 (1ر(( )نَ فِى بُطُونِهِمْ إالَّ النَّاما یَأْکُلُو)) 
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 .خورد آتش مى حقيقةًاين است که آکل مال يتيم از روى ظلم،  

و مادى نيست  شود جسم غيرمادى، جسم است چون طول و عرض و عمق داردبا توجّه به اين جهات آتش و جهنم مى 

اى از عالم در شود گفت ممکن است در گوش هدر مکان و جهت خاصى نيست. نمى  .چون زير پوشش جغرافيا قرار ندارد

 .ها باشد که هنوز کشف نشده استيکى از کهکشان 

ه و گيرکه آتش دانندافکنند، نمى  توده ي مسلمين برداشتشان از جهنم اين است که محلى است که مردم را در آن جا مى 

 .دهنده ي آتش، خودِ انسان است هيزم و تشکيل

رحمه اهلل که خود محدثى کامل و هم فقيه است که کتاب مفاتيحش مورد توجّه فقهاء است، در کتاب علم اليقين همين  فيض 

 .کندمطلب را اختيار مى 

اگر مراد از ماده چيزى است که طول و عرض و عمق رحمه اهلل بايد اول ماده را معنى کنند. بزرگانى مثل مرحوم مجلسى  

دارد در اين بحثى نيست؛ و اگر مقصود اين است که داراى مکان و جهت معينى باشد اين با توجّه به آنچه گفته شده معنى 

 .ندارد

 :استاد سیدان  

کنم الزمه ي خود اين تعبير، مى عرض  (راجع به مطلب اول )که آخوند در اين مسأله دو نظر دارد: يکى دقيق و ديگرى أدق 

شند شود به هر دو معتقد بااند و با توجّه به تقابل و تضاد اين دو نمى اين است که ايشان درباره ي معاد دو مطلب قائل شده 

طلب ماند، بنابراين دو نظريه نخواهد بود؛ طبعاً بايد همان  و اگر مقصود اين است که يک مطلب را به دو عبارت بيان کرده

 .أدق را به ايشان نسبت داد و آن غير از مسلک محدّثين است
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شود که نظر ايشان با نظر محدثين وحدت و از همين جا مطلب دوم )که وحدت نظر آخوند و محدثين است( روشن مى  

اديت سازگار با م اند که ندارد. و آنچه در تقريب وحدت گفته شد که محدثين آثار و خصوصياتى راجع به برزخ و قيامت گفته

 آیا از اجزاء وجودى دنیوى، چیزى در آن عالم وجود دارد یا ندارد؟نيست، قبالً گفتيم که محل بحث اين است که 

گويند محشور در قيامت بدن عنصرى است و مسلک آخوند اين است که محشور،  نظر از اصطالح ماده، محدثين مىبا صرف 

 .کند است صُوَرى که نفس ابداع مى

و اما مطلب سومى که براى تقريب مسلک آخوند بيان شد که بهشت و جهنم اآلن فعليت دارد و افراد اآلن در بهشت يا  

شود مادى باشد؛ رفتن به بهشت و شوند و اين چنين بهشت و دوزخى نمى دوزخند و پس از مرگ فقط کشف غطاء مى 

 .اندرادى در همين عالم بهشت و دوزخ را ديده اى نيست. بلکه افاى به نقطه دوزخ، انتقال از نقطه 

 : کنمدرباره ي اين مطلب عرض مى 

مورد بحث حشر اجساد بود که آيا افراد محشور در آن عالم از اجزاء اين عالم چيزى دارند يا ندارند. مدعاى محدثين  اوالً 

ند )ولو به لحاظ آثار و خصوصيات با اجزاء اين شواين است که افراد با ابدان عنصرى يعنى از اجزاء اين عالم محشور مى 

عالم متفاوت باشند چون ممکن است يک حقيقت به لحاظ شرايط خاصى، عوارض و آثارش متفاوت باشد( چه اسم اين 

حقیقت بهشت و جهنم و حقیقت عذاب و ثواب ء را اصطالحاً ماده بگذاريم يا نگذاريم بحث در اصطالح نيست و اما شى

 .بحث ديگرى است ؟اخروى چیست

شود اين است که بهشت و جهنم تنها صورت نيست بلکه قابل لمس است، اجزاء دارد در آنچه از مدارک استفاده مى  و ثانیاً

کشد و  طول مىآن جا زمان و سرعت و بطؤ )کندى( هست )مثل اين که در روايتى وارد شد که معانقه با حوريه چند سال 

 يات(.شبيه به اين روا
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موجودات بهشت و دوزخ و احاطه ي آنها منافاتى با ماديت ندارد، که ماده بسيار لطيفى باشند. به عالوه هيئتى که دارند و  و 

اين ماده هنوز کشف نشده و با وسائل طبيعى فعلى هم قابل کشف نباشد مثل حقيقت روح، بنابر قول کسانى که آن را جسم 

 .دانند لطيف مى

رسد تناسب روايات با ماده بيشتر است. در اين عالم اين  ريح به ماده يا صورت ندارد. ولى به نظر مىالبتّه در روايات تص 

 .شودماده قابل احساس نيست و پس از اين عالم و در شرايط خاص احساس مى 

اين معنى  ل ندارد بهشود قسمتى از بهشت ساخته و پرداخته شده است و ربطى به عممضافاً بر اين که از روايات استفاده مى  

ر او شود جنّتى ديگر مافوق بکه منشأ ابداعش عمل باشد. مثالً در بعضى از روايات رسيده که به شخصى که وارد بهشت مى 

 .دادى اين جنت متعلّق به تو بود شود که اگر فالن کار خير را انجام مى عرضه مى

آتشى در کار نباشد بلکه در آيه حجاره هم ضميمه شده و معلوم و معناى وقود هم اين نيست که ماوراى انسان و عملش  

شود که بهشت و جهنم موجود مستقلى هستند ماوراى  خالصه از مدارک روشن مى .نيست که اختصاصى به بتها داشته باشد

 .انسان و عملش

 :استاد جوادى 

بندى شده و داراى درجاتى است. و هر دسته آخوند که يک نظر دقيق دارد و يکى أدق از باب اين است که معارف حقّه  

 :يک در مرتبه ي خود حق است. کما اين که مؤمنين داراى درجاتى هستند

 (15(( )( ، ))لَهُمْ دَرَجات9ٌهُمْ دَرَجاتٌ(())) 

 .خودِ مؤمنين مراتبى و براى آنها نيز درجاتى است 
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، بنابراين نظر دقيق باطل نيست. بلکه حق است در مرتبه ي (11هْ(( )اِقْرَءْ وَارْقَ: )) شوددر روز قيامت به مؤمن خطاب مى  

خودش و أدق هم در مرتبـه ي بعد حق است. اجتماع متضادين هم نيـــست چون شــرطش وحــدت رتبه است و اينها 

  .ا نددر دو رتبه 

 :به اين عنوان مطرح کردنددر اين جا )قبل از اتمام سخن آقاى جوادى، آقاى سيدان با اجازه ي ايشان، سؤالى 

  

 :شود بین این دو نظریه جمع کردآیا مى 

 .محشور در عالم بعد، از اجزاء وجودى اين عالم دارد  -1

 .محشور در عالم بعد، از اجزاء وجودى اين عالم ندارد  -2

 (.پاسخ روشنى داده نشد، آنگاه آقاى جوادى دنباله ي سخن سابق را ادامه دادند

  

که پيغمبر)صلي اهلل عليه و آله و سلم( در اين دنيا ديدند و ديدند که فالنى در بهشت و فالنى در جهنم و بهشت و جهنمى 

آيا غير از اين است که گفته شود انسان يک موجود سه طبقه  چه بهشتى و جهنمى است و حقيقتش چيست؟است. بايد ديد 

 :است

 .رير به تن دارد و در ناز و نعمت استطبقه ي اول، طبقه ي مادى دنيايى که فرض کنيم لباس ح  

  

 :سوزداى است غيرمادى، ولى جسمى است قابل رؤيت که اآلن در عذاب است و مى طبقه ي دوم، طبقه 

 (12(( )کُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَیْرَها))  

  

 :طبقه ي سوم، روح مجرد است که عذاب خاصى دارد

 (13(( )ةِالَّتی تَطَّلعُ عَلى الْأفْئِدَةُ  الْمُوقَدَنارُ اهلل)) 
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 .اى است غير از عذاب جلدىکه مرحله  

همين شخصى که در دنيا در حال شنا است اآلن در جهنم است، در حال سوختن اســت نهايتاً توجّه ندارد تا آنگاه که   

 :رسدمرگ فرا مى 

 (14(( )مْفَتَبْهَتُهُ بَغْتَةًبَلْ تَأْتِیهِمْ )) 

کند غرق در سرور است؛ پايش سوخته است، توجّه ندارد. پس از مانند کسى که در مراسم جشن و شادى، رفت و آمد مى  

 :کشدبيند فرياد مى شود، پايش را در حال سوختن مى انقضاء مراسم يک دفعه متوجه مى 

 (15(( )ما یَأْکُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إالَّ النَّار)) 

 

 :ستاد سیدانا 

گیرد از أجزاء بدن این عالم دارد انسانى که در قیامت محشور مى شود و در بهشت یا دوزخ قرار مى سؤال اين است که 

 یا نه؟

اگر گفتيم انسان محشور، از اجزاء بدن اين عالم است منافاتى با اين مطالب که گفته شد ندارد که در همين عالم نيز ابعاد  

 .باشد، از يک بُعد معذب باشد و نفهمد اى داشته مختلفه

  

 :استاد جوادى

خلق اهلل االرواح قبل ))و اما وجود زمان را بايد توجيه کنيم کما اين که  عالم چیست؟ بلى، از اجزاء اين عالم دارد ولى 

ود در آن جا )کم( ش ايد حمل شود بر يک درجه وجودى که اگر تنزل پيدا کند دوهزار سال مى( 11االجساد بالفى عام(( )

 .وجود ندارد جاى سرعت و بطؤ نيست
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ک دهد. يدهد زمين جاى اولين و آخرين است و بر عليه ميليونها نفر شهادت مى مطلب ديگر اين است که زمين شهادت مى 

سِبْ عَلَیْها لَم یَکْتَ))خيزد، زمين مبدّل که قطعه زمين هم مسجد است، هم ميکده؛ و انسان محشور از همين زمين برمى 

 .((الذُّنُوبْ

 

 :استاد سیدان

شود خصوصیات هاى گوناگون بدهد داللت ندارد بر این که زمین مادى نیست، در یك نوار مى  زمین شهادتاين که 

 .ولو فعالً کيفيّت ضبط مشخص نشده است مختلفى ضبط شود، از جهت احتماالت علمى چه اشکالى دارد؟

 

  

 جلسه هشتم

 :اناستاد سید

خالصه آنچه بحث شد اين بود که آخوند مالصدرا معاد را به عنوان معاد جسمانى مطرح کرده است ولى در موارد ديگر  

گويند نه آن جسم عنصرى است که مرکب توضيح داده است که مراد از جسمانى بودن معاد چيست و اين که جسمى که مى 

 .کندکه نفس ابداع مى از اجزاء وجودى اين عالم باشد بلکه صورتى است 

آیا نظر محدثین و فقهاء درباره ی معاد جسمانى همین است که آخوند فرموده در مرحله ي بعد در اين موضوع بحث شد که 

ه دانند و باالخر در اين مرحله هم گفته شد که نظر آنها اين نيست بلکه آنها جسم را جسم عنصرى مادى مى است یا خیر؟

 :هى شدبحث به دو مطلب منت
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در جلسه ي قبل فرموديد مرحوم آخوند دو نظر دارند؛ دقيق و أدق. دقيق همان حرف محدثين و علماء ديگر است   -1

 .ها مطرح کرده است و نظر أدق همان مطلبى است که در بسيارى از نوشته

راى اثبات يک مدعى يعنى دو رسد که اگر مقصود از اين کالم اين است که ايشان دو راه دارند بدر اين مطلب به نظر مى  

اشکالى ندارد، ولى مقصود اين نيست بلکه در اين جا دو دعوى است و بنابراين گفتن اين  .دليل دارند: يکى دقيق و يکى أدق

که يکى دقيق و ديگر أدق است يعنى هر دو واقعيّت دارند مفهوم صحيحى ندارد؛ که در مرکز واحد و شرايط واحد يعنى آنچه 

 :شود دو واقعيّت متضاد تحقق پيدا کند محشور مى در قيامت

 .ـ محشور در عالم بعد جسم عنصرى باشد الف 

 .ـ محشور در عالم بعد صورت ابداعى باشد ب 

 .بنابراين يا بايد بگوييم دو نظر متضاد است يا اين که نظر دوم مبين نظر اول باشد؛ يعنى مختار واقعى همان نظر دوم است 

تفاد اند استدالل شد که مسظواهر آيات و روايات براى اثبات معناى أدقى که صدرالمتألهين اختيار کرده به قسمتى از   -2

 .از آنها اين است که عالم بعد صورتى باشد بدون ماده و در نتيجه ابدان هم به همين معنى محشور باشند

مثال خوردن  شان ندارد، بلکه متناسب با آن هم نيستو عرض ما اين است که اين آيات و روايات نه تنها داللتى بر مدعاى اي 

اى ـ ولو مناسب با آن عالم ـ دارد. و اما اين که بهشت و دوزخ اآلن احاطه ثمار )که ظاهر اين است حجم دارد( بنابراين ماده 

اهدات کاشفات و مشبر افراد دارد پس بايد صورت مثالى فرض کرد که بهشت و جهنم بر آن احاطه داشته باشد کما اين که م

 تواند اثبات کند که انسان محشور در قيامت هم بدن مثالى استبر اين مطلب داللت دارد. اين موضوع هم اگر دقت شود نمى 

و نهايت مطلب اين است که ما معناى احاطه بهشت و جهنم را نتوانيم بفهميم و مطلبى را مطمئنا بگوييم بنابراين براى نظر   

طلب روشنى از آيات و روايات نداريم که به واسطه ي آن از مفاد آيات و روايات فراوانى که مطلب محدثين صدرالمتألهين م

 .رساند دست برداريم.و دليل عقلى ملزمى هم در بين نيست را مى
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واهر ز ظکننده بعضى از مدارک باشد ا تواند توجيهاى است که مى شود به واسطه يک احتمال که به صورت فرضيّه نمى  

 .آيات و روايات زيادى دست برداشت و مطلب را به صورت يک امر اعتقادى جزمى بيان کرد

و « مالقسر اليدو»بينيم. آقايان در بحث خلود مطلبى به نظرشان رسيده است که نظير اين موضوع را در بحث خلود مى  

 .ذاب بر آنان عذب گرددچون حرکت دوزخيان يک حرکت قسرى است بايد طبيعت آنها مبدل شود و ع

شود مشرکين در ابتداء امر معذبند به خاطر اين که محصور کردند اله را در معبودشان، ولى به جهت اين که باز و گفته مى  

از « القسر اليدوم»و به خاطر همين که  ((فما عبدوا اال اهلل فرضى اهلل عنهم و یبدل اهلل عذابهم عذبا))معبود آنان حق است 

 .کننددارند و يا توجيه و تأويل مى ي خلود دست برمى  أدلّه

 :استاد جوادى 

 :در اين بيانات سه مطلب مطرح شد

 .بيان دو نظريه دقيق و أدق آخوند  -1

 .اثبات مسأله از نظر نصوص -2

 .مسأله خلود  -3

 :فرمايد در مسأله معاد چهار مقام است راجع به مطلب اول آخوند مى 

االسالم و هو ان جمیع عوام اهل تبةا فی التصدیق و اسلمها عن اآلفات مراالول: ادناهالمقام )) 

و المنکر و النکیر و الحیات و العقارب و غیرها امور  الضغطةمن عذاب القبر و  ةامور اآلخر

من اهلل فی احساس االنسان  خصةلکن الر ةمن شأنها أن یحسّ بهذه الباصر واقعة محسوسة

 ... ((مادام فی الدنیا

 .کندکند و سپس مقام سوم را وبعدا مقام چهارم را از بزرگان نقل و اثبات مى بعد مقام دوم را نقل و ابطال مى و 
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شود ايشان مقام اول را قبول دارد؛ کما اين که مقام چهارم را هم قبول دارد. و معناى دو نظر اين  از سير کالم، معلوم مى 

 .نيم بلکه يک راه طوالنى و ذوالدرجات استنيست که يک مطلب را از دو راه اثبات ک

  

 ند:اين که مؤمنين داراى درجاتى هست ايمان و علم داراى درجاتى است کما

 (11(( )لَهُمْ دَرَجاتٌ)) 

 (11(( )یَرْفَعُ اهلل الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذینَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ)) 

 ( ((19لیه السالم هو الّذی انتم علیه)ع فقال: )))عليه السالم( از توحيد سؤال کرددر روايتى سعد بن سعد از حضرت رضا 

 .و در روايت ديگر از هشام بن سالم است 

علیه السالم فقال لى: أتنعت اهلل؟ فقلت: نعم. قال: هات. فقلت: هو السمیع البصیر. قال: هذه  قال: دخلت على ابى عبداهلل)) 

باطل الموت فیه و علم الجهل فیه و حق ال ةفیه و حیا ظلمةون. قلت: فکیف تنعته؟ فقال: هو نور الیشترك فیها المخلوق صفة

 (25(( )فیه. قال: فخرجت من عنده و أنا أعلم الناس بالتوحید

 لاين دو روايت اشاره به دو درجه از توحيد و ايمان به توحيد است که دومى در مرتبه ي عاليترى است. در عين اين که او 

درجات دارد، بنابراين يک مطلب نيست. دو راه براى اثبات يک مطلب « نزول من اهلل»هم مثل « سير الى اهلل»هم حق است. 

 .نيست بلکه دو درجه از يک واقعيّت بسيط است

 :استاد سیدان 

 قيامت طور ديگرىنسبت به اين که دو نظر هست. مطلب اين نيست که مسير معاد دو مرحله دارد. در برزخ يک طور و در 

 .است که معقول باشد، دو نظر ابراز شود؛ هر يک مربوط به يک مرحله
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ک در ي آیا از اجزاء بدن عنصرى چیزى موجود هست یا نیست؟شود مسأله اين است که در حشرى که در قيامت محقق مى  

  .موطن و يک موقف وجود دو نظر حق با فرض تضاد آن دو معقول نيست

 :استاد جوادى

گويد: عليه جمهور المسلمين و هو اند و اين مرحله ي اول است که آخوند مى  همين واقعيّت را بعضى تا يک مقدار فهميده 

 .اسلم من اآلفات

گويد من بيند مى شود، به طورى که يک مسلمان وقتى آن اوضاع را مى و آن اين است که همين جسم و بدن محشور مى  

است با جميع اعضاء و جوارح و خصوصيات سرانگشت، ولى يک مرحله ي دقيقترى هم هست. و گفتم. زيد همين را مى 

لق خ« کُنْ فَيَکُونْ»گويد: )جسمى است که به آن اين است که در حقيقت اين جسم تأمّل کنيم، و آخوند در اين مرحله مى 

 (.شودمى 

 :استاد سیدان 

مسلک آخوند مقايسه کرديم و گفتيم مسلک فقهاء و محدثين )که به فرض اين شد که ما قبال بين دو مسلک محدثين و 

فرمايد بدن  اين است که محشور در معاد بدن عنصرى است، ولى آخوند مى (کنداعتراف شما مدارک زيادى آن را تأييد مى 

ن ست جمع بين ضديعنصرى نيست جمع بين اين دو معنى و اين که هر دو واقعيّت دارند نهايت يکى دقيق و ديگرى أدق ا

 .است که استحاله آن از اصول قطعيه عقليه است

 

 :استاد جوادى  

شود مسلک اول را قبول کند به خالف مسلک دوم و سوم معلوم مى  کند رد نمىآخوند وقتى که مسلک اول را بيان مى  

 .دارد
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 :استاد سیدان  

 ن نکردهاند تعيي ئل به معاد جسمانى هستند جسمى را که گفتهبلى ممکن است ايشان ادعا کنند که جمهور المسلمين که قا 

اند که جسم عنصرى باشد و لهذا اين دو مسلک از قبيل مطلق و مقيدند که بين آنها تنافى نيست، ولى پس از آن که گفته شد 

حتّى بعضى از اهل فن  گويد. و محدثين و فقهاء وکه ظواهر آيات و روايات به اعتراف خود شما همان جسم عنصرى را مى 

گويند معنى ندارد اين دو مسلک  از قبيل مرحوم آشتيانى همين مطلب را قائلند. و جمهورالمسلمين هم ارتکازا همين را مى

 .هر دو حق باشند

  

 :استاد جوادى

 سنّت اين است که جزاء،اى از کتاب و سنّت بر مسلک آخوند، ظاهر أدله فراوانى از کتاب و اما راجع به مطلب دوم يعنى أدله 

 .جز عمل چيزى نيست

 (21(( )وَالتُجْزَوْنَ إالَّ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونْ))

 (22(( ) و صارت األعمالُ قَالئِدَ فی األعناق: ))الصحيفةو في دعاء 

 ( ((23نُوا یَعْمَلُونْ )إالَّ ما کا وَ جَعَلْنا الْاَغْاللَ فِى اَعْناقِ الَّذینَ کَفَرُوا هَلْ یُجْزَوْنَ: ))و قال تعالى

و از طرفى جزاء الهى در قيامت منحصر است در جهنم، و از طرفى ديگر بهشت و جهنم اآلن موجود است. کما اين که در  

 :فرمايد به آيه ي روايت عيون از حضرت رضا)عليه السالم(وارد شده و حضرت استشهاد مى

 (24(( )جْرِمُونْهذِهِ جَهَنَّم الَّتى یُکَذِّبُ بِها الْمُ)) 
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)صلوات اهلل عليه و آله( در و از طرفى بهشتيان اآلن متنعّم در بهشت و جهنّميان اآلن در جهنم معذّبند، چون رسول اکرم 

 .معراج آنان را مشاهده کردند؛ فيلم نبود، واقعيّت بود

   

 :در روايت آمده است و آيه ي ديد که بن مالک، بهشتيان و جهنّميان را مى ثةو همچنين بعضى ديگر مثل حار 

 (25(( )بِالْکافِرین لَمُحِیطَةٌوَ إنَّ جَهَنَّمَ )) 

 .فهماندهمين معنى را مى   

  

کنند، که استفاده استشهاد مى  ...(( هذِهِ جَهَنَّمَ الَّتی: ))و نيز در روايتى که به آن اشاره شد حضرت رضا)عليه السالم( به آيه ي

 .انددرجهنم شود اآلن مجرمين مى 

 :بهشتيان را خداى سبحان توصيف فرموده است به اين که 

 (21(( )إنَّ الْمُتَّقِینَ فِى جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلیكٍ مُقْتَدِر)) 

  

تشى شود: آ و اين اشاره به دو بخش از بهشت است: جسمانى و روحانى. کما اين که جهنم نيز به همين دو بخش توصيف مى

 :است جسمانى که

 (21(( )بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَیْرَها لِیَذُوقُوا الْعَذابَ)) 

 :و آتشى است روحى که 

 (21(( )ةالَّتى تَطَّلِعُ عَلى الْاَفْئِدَ ةُنارُ اهللِ الْمُوقَدَ)) 
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 .به بدن مثالى باشد نه بدن عنصرىاگر قرار شد که مؤمن، اآلن در بهشت و کافر اآلن در جهنم باشد طيعا بايد مربوط 

 .منکر خلود شدند« القسر يدوم»و اما مطلب سوم راجع به خلود بود و اين که بعضى به استناد به  

 .کنيمسيدنا االستاد در الميزان از آن حرف، جواب داده و مسأله ي خلود را اثبات کرده و به همان بيانات اکتفاء مى  

   

 :استاد سیدان 

توان يک وجه را گرفت و به  رود؛ نمىين آيات و روايات داراى بيش از يک وجه است، احتماالتى در آن مى تمامى ا 

توان دليل قطعى بر عدم ماديت آن واسطه ي آن دست از ظهور يا صراحت بقيه أدلّه برداشت. احاطه فعلى آتش را نمى 

 .دانست

ر سازد که بگوييم جزاء مقر عى نيست )و بيانات قرآن مجيد با اين هم مىو اما اين که جزاء عين عمل باشد الغير اين هم قط 

شده است در نتيجه عمل( کما اين که نسبت به بهشت مورد قبول شد و مستفاد از ظهورات قريب به نص اين است که بهشت 

 نيست کما اين که مجرمين تأثيرو دوزخ وجود مستقلى دارد خارجى با صرف نظر از عمل البتّه عمل هم در کيفيّت آن بى 

 .شوندور شدن آتش مى  موجب افروخته شدن و شعله

اند داللت ندارد بر اين که و اما رواياتى که داللت دارد بر اين که پيغمبر)صلوات اهلل عليه و آله( بهشت و جهنم را ديده  

ين که همه ي مجرمين و مؤمنين اکنون در جهنم اند تا بتوان حکم قطعى داد به احضرت، تمام افراد بهشتى و جهنمى را ديده 

 .و بهشتند و بعيد نيست که اشباح آنها در آتيه به حضرت ارائه داده شده است

آيد  کما اين که ممکن است بهشت و دوزخ را که حارثه ديده است بهشت و دوزخ برزخى باشد و بعالوه اين سؤال پيش مى 

شود که بهشت و دوزخ هر کدام در مکان مستقلى و از روايات استفاده مى  .خکه چگونه در يک مکان هم بهشت و هم دوز

 .کند هستند و بعالوه مدعى اين بود که نفس انسانى در عالم بعد صور مثالى را ابداع مى
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ا ابدان م بعد بتوان اثبات کرد که حشر انسانها در عالو از همه ي اينها که بگذريم و تمام اين مقدمات را بپذيريم باز هم نمى  

 .عنصرى نباشد

 .خواهيم که بين انسان و خدا حجّت باشد خالصه ي مطلب اين که ما در امور اعتقادى دليل قاطع مى 

توان به واسطه ی این گونه مدارك که خالى از اجمال و تشابه نیست حکم قطعى داد به این که محشور در قیامت آیا مى  

 بدن عنصرى نیست؟

به اعتراف شما( دست برداشت و آن )اب و محشور از مبدعات نفس انسانى است و از ظواهر مدارک فراوان و ثواب و عق  

 .شود يک برهان علمى و فلسفى باشد نظر است نمىرا تأويل کرد و هر کدام از اين مسائل چون مورد اختالف 

 :استاد جوادى  

د از ظواهر ادله شرعيه است. از مجموع ظواهر آقايان )يعنى بحث در برهان عقلى مطرح نشد، لهذا کالم فقط در مستفا 

 .کنند و آخوند و فيض يک طور محدثين( يک طور استفاده مى

شود بدن مثالى است، وقتى بدن عنصرى کنار رفت شخص سوزد و عذاب مى اگر آن مقدمات پذيرفته شد بايد گفت آنچه مى 

 .بيندخودش را در عذاب مى 

 :استاد سیدان 

شود و در قيامت شود اآلن يک بدن مثالى هست، اما به چه دليل بدنى که محـــشور مى فوقش اين است که اثبات مى  

 .(آيدشود همين بدن مثالى باشد و بدن عنصرى نباشد )با توجّه به تحولى که آن جا در اوضاع پيش مى معذّب مى 

 :استاد جوادى  

 .شود که بدن عنصرى نقشى ندارد ر در جهنّم است معلوم مىاز اين که اآلن مؤمن در بهشت و کاف 



41 
 

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

   www.daralsadegh.irلصادق:داراسایت وب 
 

 :استاد سیدان  

شود نتيجه ي قطعى گرفت که در حشر بدن عنصرى محشور نيست )صرفا يک قياس و تنظيرى است که از اين مطلب نمى 

 (.برهانى بر آن نيست

توان از مدارك شرعیه ث معاد را نمى درنهایت بحث، آقاى جوادى ظاهرا پذیرفتند که مسلك آخوند مالصدرا در بح 

 .استفاده کرد

نويسنده ي يادداشت ها، به ايشان عرض کرد چه خوب است جنابعالى در بحثها به اين جهت تذکر دهيد مطلب اعتقادى و  

 ضحساس است، مسؤوليت دارد؛ نبايد طالب طورى تربيت شوند که در مقابل اشکال و ترديد در حرف آخوند مالصدرا، متعر

 .را به عدم آگاهى از فلسفه متهم کنند

ند و هيچ کرد آقاى جوادى آملى در تأييد فرمودند: سيدنا االستاد )يعنى علّامه طباطبائى( در بحث معاد اسفار را تدريس مى 

 .گونه اثبات و ردّى در مطالب آخوند نداشتند

 والسالم على من اتبع الهدى 

 خاتمه

بيند بخشي از آيات و رواياتى را که صراحت در معاد جسمانى )جسم عنصرى مادّى( دارد  ميدر اين جا گردآورنده مناسب  

 .ذکر کند

 

 آیات

 :قال اهلل تبارک و تعالى  -1

نْ مَفَإذا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ * وَضَرَبَ لَنا مَثَالً وَنَسِىَ خَلْقَهُ قالَ  نُطْفَةٍاَوَلَمْ یَرَ الْإنْسانُ اَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ )) 

 (29(( )وَهُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلیمٌ ةٍیُحىِ الْعِظامَ وَهِىَ رَمِیمٌ * قُلْ یُحْیِیها الَّذی أَنْشَأها أَوَّلَ مَرَّ
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بديهى است که آنچه مورد انکارِ انکارکننده )اُبى بن خلف( است زنده شدن استخوان انسان مرده است و روشن است که  

بار آفريده همان است ده، رد نمود و بيان نموده است که آن کس که اين استخوان پوسيده را اوّلخداوند آنچه را مورد انکار بو

 .نمايد که پس از مردن اين انسان همان استخوان را زنده مى

  

 :قال اهلل تبارك و تعالى  -2

 (35(( )ىَ بَنانَهرینَ عَلى أنْ نُسَوِّاَیَحْسَبُ الْإنْسانُ اَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ * بَلى قادِ)) 

شتان تواند حتى سرانگ در آیه ی شریفه ی فوق پندار باطل منکرین معاد جسمانى نکوهش شده است و به قدرت خود که مى 

 .کندانسان را آنچنان که هست پس از مردن انسان باز به وجود آورد، اشاره مى 

 

 :قال اهلل تبارك و تعالى  -3

  (31(( )ى الْقُبُورِوَأَنَّ اهلل یَبْعَثُ مَنْ فِ)) 

 باشند از آنها به صراحتباشد که زنده شدن کسانى که در قبر مى آيات متعددى در قرآن کريم به مضمون آيه ي فوق مى  

 .شود، و بديهى است آنچه در قبر است روح نيست، بلکه همان بدن پوسيده انسان استاستفاده مى 

 

  :قال اهلل تبارك و تعالى  -4

عَلى عُرُوشِها قالَ أَنَّى یُحْیى هذِهِ اهلل بَعْدَ مَوْتِها فَاَماتهُ اهلل  یَةٌوَهِىَ خاوِ یَةٍذِى مَرَّ عَلى قَرْاَوْ کَالَّ)) 

كَ ى طَعامِعامٍ فَانْظُرْ إل ئَةَعامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ کَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَومٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِا ئَةَمِا
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لِلنَّاسِ وَ انْظُرْ إلى الْعِظامِ کَیْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ  یةًوَشَرابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إلى حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آ

 (32(( )ءٍ قَدِیرٌنَکْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قالَ اَعْلَمُ أَنَّ اهلل عَلى کُلِّ شَى

 :قال اهلل تبارك و تعالى -5

لَ اوَإِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّ اَرِنِى کَیْفَ تُحْیِى المَوْتى قالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِى ق))

تِینَكَ سَعْیَاً مِنَ الْطَیْر فَصُرهُنَّ إِلَیْكَ ثُمَّ إجْعَلْ عَلى کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْ رْبَعَةًفَخُذْ أَ

 (33(( )عَزِیزٌحَکیمٌوَاَعْلَمْ أَنَّ اهلل 

 :ـ قال اهلل تبارك و تعالى1

أوْ حَدِیداً * أؤْ خَلْقاً  ةًوَقالُوا ءَإذا کُنَّا عِظامَاً وَرُفاتاً ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِیداً * قُلْ کُونُوا حِجارَ)) 

فَسَیُنْغِضُونَ إلَیْكَ رُؤُسَهُمْ  ةٍفَسَیَقُولُونَ مَنْ یُعِیدُنا قُلْ الَّذِى فَطَرَکُمْ اَوَّلَ مَرَّمِمَّا یَکْبُرُ فِى صُدُورِکُمْ 

 (34(( )وَیَقُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسى أَنْ یَکُونَ قَریباً

 :ـ قال اهلل تبارك و تعالى1 

ثُونَ خَلْقاً جَدِیداً * اَوَلَمْ یَرَوْا أنَّ اهلل الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَقالُوا ءَإِذا کُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً ءَاِنَّا لَمَبْعُو))

   (35(( )وَالْأَرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

 :ـ قال اهلل تبارك و تعالى9

مَزَّقٍ اِنَّکُمْ لَفى خَلْقٍ جَدِیدٍ * وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا هَلْ نَدُلُّکُمْ عَلى رَجُلٍ یُنَبِّئُکُمْ إذا مُزّقْتُمْ کُلَّ مَ)) 

  (31(( )فِى الْعَذابِ وَالضَّاللِ الْبَعید ةِبَلِ الَّذِینَ الیُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَ جِنَّةٌاَفْتَرى عَلَى اهلل کَذِباً اَمْ بِهِ 
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 :ـ قال اهلل تبارك و تعالى 15 

 (31) ((نْهُمْ وَعِنْدَنا کِتابٌ حَفِیظقَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأرْضُ مِ ءَاِذا متْنا وَکُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِیدٌ*)) 

 :قال اهلل تبارك و تعالى  -11  

 (31(( )مِنَ الْأَرْضِ إذا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ةًوَمِنْ آیاته اَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ بِأمْرِهِ ثُمَّ إذا دَعاکُمْ دَعْوَ))

چه از زمين بيرون آيد بدن هاى متالشى و متفرّق شده است و با اين تذکر آيه فوق نيز به خوبى بر معاد جسمانى بديهى است آن

 .نمايد داللت مى

 .دارداى از ده ها آيه است که به طور صريح و روشن معاد جسمانى را اعالم مى  هاى ياد شده نمونهآيه 

 

 روایات

 .شودکند تذکّر داده مى معتبره مطلب فوق را اثبات مى اکنون بعضى از احاديثى که در کتب 

 :)علیه السالم( قالـ عن أبى عبداهلل 1  

إذا أراد اهلل أن یبعث، أمطر السماء على األرض اربعین صباحاً فاجتمعت األوصال و نبتت اللّحوم ))

بر فانتهى به إلى ق صلى اهلل علیه وآله فأخذه فأخرجه إلى البقیعو قال: أتى جبرئیل رسول اهلل 

یمسح التراب عن وجهه  اللحیة فصوَّت بصاحبه فقال: قم باذن اهلل فخرج منه رجل أبیض الرأس و

و هو یقول الحمدهلل و اهلل اکبر فقال جبرئیل: عُدْ بإذن اهلل ثمَّ انتهى به إلى قبر آخر فقال: قم بإذن 

یا ثبوراه، ثمّ قال له جبرئیل: عد إلى ما اهلل فخرج منه رجل مسوّد الوجه و هو یقول: یا حسرتاه، 

و المؤمنون یقولون هذا القول، و هؤالء  مةکنت بإذن اهلل، فقال: یا محمّد هکذا یحشرون یوم القیا

 (39(( )یقولون ماترى
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 (:)صلوات اهلل علیه و آلهاهلل )علیه السالم( قال: قال رسولـ عن أبى بصیر عن الصادق عن آبائه2 

 (45ق...(( )أنا اوّل من ینفضّ التراب عن رأسه و أنت معى ثم سائر الخلیا على )) 

 آله(: و علیه اهلل صلوات)اهلل رسول اهلل عنه قال: سمعتـ عن أبى سعید الخدرى رضى 3

ور فى القب حشةعند الموت و الوحسرة یقول لعلىٍّ: یا على أبشر و بشّر فلیس على شیعتك )) 

نّى بهم یخرجون من جدث القبور ینفضون التراب عن رؤوسهم و لحاهم والحزن یوم النشور و لکأ

مِنْ فَضْلِهِ  مَةِیقولون: ))الْحَمْدهلُلِ الَّذِی أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَکُورٌ * الَّذِی أَحَلَّنا دارَ المقا

 (41( (( )34اطر/الیَمَسُّنا فِیها نَصَبٌ وَالیَمَسُّنا فِیها لُغُوبٌ(( )ف

 السالم(:  علیه)عبداهلل أبى عن ـ 4 

سئل عن المیّت یبلى جسده؟ قال: نعم حتّى الیبقى له لحم والعظم إالّ طینته الّتى خُلق منها  :قال)) 

 (42(( )ةحتّى یُخلق منها کما خلق أوّل مرّةً فإنّها التبلى، تبقى فى القبر مستدیر

 (:علیه السالم)ل الزندیق للصادقـ عن هشام بن الحکم أنّه قا5  

تأکلها سباعها، و عضو  ةٍفعضوٌ فى بلد أنّى للروح بالبعث و البدن قد بلى و األعضاء قد تفرّقت))  

باُخرى تمزّقه هوامّها، و عضو قد صار تراباً بنى به مع الطین حائط! قال: إنّ الَّذِى أنشأه من غیر 

 .یه قادر أن یعیده کما بدأه، قال: أوضح لى ذلكء و صوّره على غیر مثال کان سبق إلشى

، و فی المصدر ))روح المحسن(( فسحةفى مکانها: روح المحسنین فى ضیاء و  مقيمةقال: إنّ الروح  

، و البدن یصیر تراباً منه خُلق، و ما تقذف ظلمةء فى ضیق و ، و روح المسىفسحةـ فی ضیاء و 

أکلته و مزّقته کلّ ذلك فى التراب محفوظ عند من الیعزب به السباع و الهوامّ من أجوافها فما 

 لةفى ظلمات األرض و یعلم عدد األشیاء و وزنها، و إنّ تراب الروحانیّین بمنز ةٍعنه مثقال ذرّ

الذهب فى التراب فإذا کان حین البعث مطرت األرض فتربوا األرض ثمّ تمخض مخض السقاء 

 .راب إذا غسل بالماء، والزبد من اللبن إذا مخضفیصیر تراب البشر کمصیر الذهب من الت
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فیجتمع تراب کل قالب فینقل بإذن اهلل تعالى إلى حیث الروح فتعود الصور بإذن المصوّر کهیئتها 

 ( ((43)...وتلج الروح فیها فإذا قد استوى الینکر من نفسه شیئاً

 

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

 :پی نوشت ها

 .111، ص 21، ح الرؤیةاب ما جاء فی توحید صدوق، ب -1

 .21حجر / -2

 .25حدید / -3

 22ق / -4

 .25نوح / -5

 .11طور / -1

 .54عنکبوت / -1

 .114بقره / -1

 .113عمران /آل -9

 .4أنفال / -15

 11ج 151/2اصول کافى، کتاب فضل القرآن، ح  -11

 .51نساء / -12

 .1و  1هُمَزَة / -13

 .45انبیاء / -14

 .114/بقره  -15

        131-11/155 حاراألنوارب -11

 .4انفال / -11

 .11مجادله / -11

 .41، ص 1توحید صدوق، باب التوحید و نفى التشبیه، ح  -19

 .141، ص 14توحید صدوق، باب صفات الذات و صفات األفعال، ح  -25
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 .54یس / -21

 .211ترجمه و شرح فیض اإلسالم، ص  از 13، دعائه عند ختم القرآن، فقره 42صحیفه سجادیّه، دعاى  -22

 .33سبأ / -23

 .43الرحمن / -24

 .54عنکبوت / -25

 .55و  54قمر /-21

 .51نساء / -21

 .1و  1همزه / -21

 .11-19یس / -29

 .4-3/ القیامة -35

 .1حج / -31

 .259بقره / -32

 .215بقره / -33

 .51/49أسراء  -34

 .91-99أسراء / -35

 .1-1سبأ / -31

 .3-4ق / -31

 .25روم / -31

 .1، ح 39، ص 1بحاراالنوار، ج -39

 .11، ح 119، ص 1بحاراألنوار، ج  -45

 .13، ح 191، ص 1بحاراالنوار، ج -41

 .43، ص 1و بحاراالنوار، ج 251/3، ص 3کافى، ج -42

 .5، ح 31، ص 1بحاراالنوار،ج -43
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 :چکیده

آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی ابتدا در پاسخ اشکال در این اثر گرانبار متفکر بزرگ شیعه حضرت عالمه  

شخصی به ایشان مبنی بر این که ))کالم شما در مورد قتل شمس تبریزی به دست مولوی در جلد اول کتاب محی 

الدین در آئینه ی فصوص مستند نبوده(( دالئل روشن و قطعی خود را اقامه نمـوده و بی توجهی مولــوی و 

و اولیاء معصومــین )علیهم السالم( را متــذکر شـده و می فرماید که این چنین عقیده ای  مکتبش به انــبیاء

مشترك بین همه ی فرق صوفیان است و در پایان به نقد نظر محی الدین در مورد ظاهر و باطن قرآن پرداخته 

 .است

 

 مقام انبیاء و ائمه طاهرین در نزد صوفیان فص دوم ؛ فص نوحی            

 «عالمه آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی»                                         

 

آن جناب محترم در تماس تلفني از تهران، فرمود: کتاب شما )مجلد اول( را مطالعه کردم استفاده کردم، بهره بردم و ... اما  

  :دو ايراد به نظرم رسيد

 .در مواردي به اصطالح شالّقي رفته ايد -1

  ه؟شالّقی یعنی چ ـ  

 ادعاي به اين شگفتي نيازمند دليل«. مولوي قاتل شمس تبريزي است»ـ ادعا به قدر کافي مستدل نشده، مثال بر اين که 

 .است بيش از آن چه شما در کتاب آورده ايد

   

 دیگر موارد که از مولوی انتقاد کرده ام چه طور است؟ـ 

مولوي جعل حديث مي »، يا درباره «ت را تعمـيمي کرده اسـتمولوي بر خالف اجماع مسلمين، مهدوي»در مورد  ـ مثالً

 .، ادله تان کافي است«مولوي انديشه حضرت موسي را در مقابل انديشه آن شبان نکوهش مي کند»ي  يا درباره« کرد
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 ـ ايراد دوم را بفرمائيد  

ه ادبيات مناسبي نيست به ويژ ايراد دوم اين است که ادبيات اين کتاب تان بر خالف برخي نوشته هاي قبلي تان، -2

 .براي دانشگاهيان جاذبه اي ندارد، ادبيات حوزوي است

  

 :ابتدا به این ایراد دوم پاسخ می دهم ـ 

توجه داشته باشيد آن ادبيات که شما در نظر داريد و بعضي ها آن را ادبيات جديد مي نامند، منحصرا ادبيات  : اوالً 

در پروراندن آن بيش از دانشگاهيان سهم دارند و يا سهم شان کمتر نيست. اين همه مقاالت دانشگاهيان نيست بلکه حوزويان 

ادبي و فلسفي که از حوزويان منتشر مي شود مي بايست نظر شما را جلب مي کرد. ظاهرا چيزي که موجب شده نظر شما 

ر کنار اسامي نويسندگان است که اخيرا مرسوم االسالم، د ثقةاالسالم،  حجةاهلل،  آيةجلب نشود، عدم حضور القابي از قبيل 

 .شده و مطابق رسم قديم حوزه ها شده است که اين اصطالحات بدين صورت نبودند

  

براي اين که جناب عالي اين ايراد را بر کتاب من نگيريد، در چند مورد سخن برتراند راسل، را نقل کرده ام که با   :ثانیا 

متفکّرانه و پر خم و پيچ عالمانه را مطرح کرده و مثال هم مي آورد و آن ادبيات را تنها براي  لحن تمسخرآميز ادبيات )مثال(

 .الزم مي داند وگرنه آن را بيهوده مي داند« از دانشکده بيرون نکنند»اين که شخص را 

  

مخاطب من فقط و فقط  زيرا .است« آسان کردن دقيق ترين مطالب فلسفي و عرفاني»هدف من در نگارش اين کتاب   :ثالثا

طلبه جوان و دانشجوي جوان، است که شخصيت علمي و فکري او در حال تکوين و تکون است. و صريحاً عرض مي کنم 

مي خواهم به او هشدار بدهم و ذهنش را حساس کنم که در مقابل استادان تصوف زده و ارسطو زده، مانند موم خام نباشد و 

شي نشود. سعي کرده ام ساده ترين بيان، مردمي ترين شيوه محاوراتي، را در پيش بگيرم. شخصيت فکري و علمي شان لوله ک

 .زر و زيور کالم، طمطراق بيان و حتي شيوائي سخن را فداي اين هدف کرده ام
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ه نمی دانم این روش توانسته به جاذب .خيال مي کنم جاذبه هاي لفظي را فداي جاذبه روح سخن کرده ام :در بیان دیگر  

روح و معنی سخن و جان مطلب، بیفزاید یا نه؟ـ؟ و نیز نمی دانم در تسهیل و آسان کردن مطالب، موفق بوده ام یا نه؟ـ؟ 

را که امروز هست، نشان بدهم یا نه؟ـ؟ و نیز « عمق دردناکی گرفتاری اندیشه تشیع»و مهم تر از همه: آیا توانسته ام 

 .خطرناکی آن را

 :رم به قدر کافي دليل آورده ام، به طور اختصار تکرار مي کنمبه نظ :پاسخ ایراد اول 

  

سانتي  11به اصطالح، خودم با چشم خودم قبر شمس را در صحن )حياط بيروني( خانقاه قونيه، ديده ام به ارتفاع تقريبا   -1

اين جا قبر شمس »بودند متر. که با حروف التين و به زبان ترکي نوشته  2سانتي متر و به طول حدود  61متر، به عرض 

 «.تبريزي است گويند سلطان ولد پسر مولوي او را کشته و در چاهي که در اين جا بوده انداخته است

عرض کردم که چنين شايعه اي «. شايع است که عده اي از مردم قونيه شمس را کشته اند»دکتر معين نوشته است:  -3

دربار شاهانه مولوي شمس  مي شود مردم بيايند و در درون چگونه .وجود ندارد آن چه شايع است سخن باال است

نمي ماند و همگان قاطعانه مي گفتند: مردم « شايعه»اگر چنين حادثه اي رخ مي داد، ديگر جائي براي  د؟!را بکشن

 :شمس را کشته اند. و همچنين نيازي به شايعه زير نمي ماند

دکتر معين و همگنانش، از طرفي نمي خواهند اين «. ن رفتشمس به آسما»مولوي و اطرافيانش شايع کردند که  

افسانه حماقت آميز را بپذيرند، و از طرف ديگر با تأسي از فروغي و جريان فروغي نمي خواهند ساحت مولوي را 

س ممتهم ببينند، لذا مردم بيچاره قونيه را متهم مي کنند. در حالي که قضيه بر عکس است. اخراج شمس از قونيه )که ش

به دمشق رفت( به خاطر اين بود که مردم مجذوب شمس شده بودند. و نيز آوردن مجدد شمس از دمشق به قونيه به 

دليل رفع اتهامي بود که مردم مي گفتند مولوي با اين همه ادعاي عرفان نتوانست درخشش شمس را تحمل کند و او 

 .را مظلومانه تبعيد کرد

  

 :ا بايد بپذيريدصورت زير ر 3اينک شما يکي از 

 .الف: شمس را مردم قونیه در داخل خانه مولوی کشته اند 
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 .ولد پسر مولوی در خانه مولوی کشته و به چاه انداخته است ب: شمس را سلطان 

 .ج: شمس به آسمان رفته است

؟ آیا دیوان کدامیك به نظر شما صحیح است؟ و آن قبر بزرگ در درون خانه مولوی یك بهتان بزرگ بر مولوی است 

، ، نیست؟ یا دستکم پاسخی برای وجدان«شمس به آسمان رفت»شمس کوششی برای رفع اتهام و پشتوانه ای برای افسانه 

 نیست؟ و یا دستکم تر برای جبران ما فات و اعطای حقی از حقوق شمس )مثال( نیست؟

لوي )که ديگر صوفيان نيز با او در اين اصل اينک که سخني از مولوي و شمس آمد بهتر است اصل ديگر از اصول مکتب مو 

 :، مشاهده کنيم«مقام و منزلت انبياء و ائمه طاهرين در نزد صوفيان»شريک هستند( را تحت عنوان 

  

رفاً ، انبياي بني اسرائيل را افراد ص«اسالم در ايران»پترشفسکي از محققان نامدار دوران کمونيسم روسيه )شوروي( در کتاب 

ارسال »سطحي نگر و فاقد ارزش انديشه اي، معرّفي مي کند. مهمتر اين که او اين موضوع را در بيان و شيوه  زاهد، عابد

 .به ذهن خواننده القاء مي کند« مسلم

  

پترشفسکي پيامبر اسالم)صلوات اهلل عليه و آله( را نيز پيامبر نمي داند اما آن حضرت را ساده، صرفا عابد نمي داند. او مي 

ت انبياي بني اسرائيل را نيز چنين بداند و تصوير نسبتا سالمي از آنان داشته باشد. و همين قدر براي انديشه مارکسيستي توانس

 .او کافي بود و نيازي به تحقير انبياء نداشت

  

ست يواقعيت اين است اين باور پترشفسکي )که بخشي از باورها و فرهنگ کمونيست ها را تشکيل مي داد( از خود او ن

برگرفته از صوفيان است. او که همان کتابش نشان مي دهد چه قدر با ماهيت تصوف و صوفيان آشنا بوده و بهتر از هر کسي 

ز را در مورد انبياء ا« ارسال مسلّم»، اين(آنان را شناخته بود )بلي: بهتر از هر کسي که امروز مدعي تصوف شناسي هستند

 .ه کار بستاسالمي برگرفت و ب ه يجامعصوفيان 

  

 :به عنوان مثال و تنها نمونه به آن داستان معروف مولوي و شمس توجه کنيد
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 د:عقب برگردانيده و به شمس مي گوي شمس سوار بر اسب و مولوي افسار اسب او را گرفته و مي کشد، روي به 

 ای پیر آیا محمد)صلوات اهلل علیه و آله( افضل است یا بایزید؟ـ؟ـ  

 .شي است، محمد)صلوات اهلل عليه و آله( کجا و بايزيد کجاـ اين چه پرس 

سبحاني ما اعظم »و بايزيد مي گويد « ما عرفناک حق معرفتک»ـ پس چرا محمد)صلوات اهلل عليه و آله( مي گويد  

 ؟ـ؟ «شأني

 .در پايان داستان، حضرت صوفي )مثال( بي هوش مي افتد 

يا با مقداد، عمار، ابن مسعود، ابوايوب، جابر انصاري، عمر،  «است یا بایزیدآیا سلمان افضل » ببينيد: مولوي نمي پرسد 

روشن  در مقايسه با بايزيد دقيقاً ه(حاب پيامبر)صلوات اهلل عليه و آلمقايسه نمي کند. يعني در نظر او تکليف اص ... ابوبکر، و

 .است که هيچ کدام به گرد پاي بايزيد نمي رسند

  

و همچنين امام حسن و حسين و... )در مورد امام زمان)عجل اهلل فرجه(  «علی افضل است یا بایزید آیا»: و نيز نمي پرسد

هم که اصل وجود و اصل چنين شخصي آمده يا در آينده خواهد آمد، بر خالف اجماع مسلمين حتي خوارج، را انکار کرده 

 .بايزيد نمي داند و مهدويت را تعميمي کرده است( را اساسا)نعوذ باهلل( قابل قياس با

. زیرا تا چه رسد دیگر انبیاء« آیا حضرت ابراهیم، نوح، موسی، عیسی افضل هستند یا بایزید»و همچنین مولوی نمی پرسد  

همه این مسائل برای او حل شده بود تنها مسئله ای که باقی مانده بود افضلیت بایزید بر خاتم المرسلین و اشرف المرسلین 

 .د افضل است یا محمد)صلوات اهلل علیه و آله( ؟ـ؟ تا بایزید دقیقا شانه به شانه خدا بایستدبود که آیا بایزی

راه را برای  «سبحانی ما اعظم شأنی»آن هم بایزید که در عوام فریبی و ابراز شطحیات گستاخ ترین صوفی بود و با شعار 

ت پیامبر)صلوات اهلل علیه و آله( برگشود که سیل دیگر عربده های صوفیان باز کرد و دروازه خرافات را در جامعه ام

 .خرافات به راه افتاد و اصول و فروع دین را در خود فرو برد و امت اندیشمند را یك امت کامال خرافی، به بار آورد
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 این ماهیت تصوف است که فرد را به شدت دچار تکبر درونی بل دچار جنون خودپرستی می کند تا خود و امثال خود را 

 .افضل از همگان بداند و انبیاء و اولیای واقعی در نظرش خوار و حقیر شوند

  

ه عنوان زيرا بناست که به نام اسالم بگويند و ب. اينان فقط و فقط در مقابل پيامبر اسالم)صلوات اهلل عليه و آله( ترمز مي کنند

مي  «اطالق محض»ند و اين افسار گسيختگي را به مسلمان بر مسلمانان سوار شوند. واال اين ترمز کوچک را نيز مي بريد

 .رسانيدند

  

از زبان شمس، است که افسار خود را ببرد.اما شمس اين جواز را « جواز»گرفتن افسار اسب شمس براي به دست آوردن  

 .نداد

فيان انتقاد مي در مجلد اول عرض کردم که شمس همه جا مي گشت و خانقاه به خانقاه مي رفت و از افراط کاري هاي صو

 .کرد در قونيه نيز همين روال را داشت که اخراج شد، سپس با اصرار برگردانيده شد و سپس کشته شد

از متن پرسش مولوي روشن است که در نظرش بايزيد با پيامبر)صلوات اهلل عليه و آله( کامال دوش به دوش، مساوي و برابر  

 .)صلوات اهلل عليه و آله( نيز افضل است يا نهاست تنها جاي شک اين است که آيا از پيامبر

  

من هيچ کاري با مولوي ندارم و درصدد نيستم که منفيات و انديشه هاي ضد اسالمي مولوي را بيان کنم. زيرا در اين صورت 

 ند و امامانمي نوشتم. من به برخي از آنان که خودشان را شيعه دوازده امامي مي دان« مولوي شناسي»بايد سه جلد در تنها 

را واجب التأسّي مي دانند، مي گويم: مريد ائمه)عليهم السالم( بودن و در عين حال مريد مولوي بودن، جز حماقت )يا عوام 

پذيرش دين ائمه)عليهم السالم( در عين پذيرش دين مولوي، يا مصداق سفاهت است يا مصداق عوام  .فريبي( معني اي ندارد

 .فريبي

 

چرا به اینان ستم می شود؟ پاسخمان جوي جوان مي خواهد دانشمند و عالم شود، نه خرافي يا فريفته شود، طلبه جوان و دانش

 در تاریخ چه خواهد بود؟
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ـ اصل نگاه تحقيرآميز به انبياء)عليهم  «اصل»کسي که مختصر اطالعي از بينش و فرهنگ صوفيان، داشته باشد مي داند که اين  

م( و اصحاب پيامبران و امامان ـ تنها به مولوي منحصر نيست، اصل اساسي انديشه همه صوفيان السالم(، ائمه)عليهم السال

 .را غصب کرده اند مانند غصب واليت« عرفان»است که اصطالح زيباي 

سفري به ترکيه داشتم در سالروز وفات مولوي به قونيه رفتم، به محض ورود به شهر، صدها  81در سال : از وصیت مولوی 

درو آرايش و آذين بندي شده را مشاهده کردم. از شهرهاي مختلف عروس ها را آورده بودند که در ساعت مرگ مولوي خو

از مبدأ خانقاه مولوي به خانه بخت ببرند. شهر پر از هلهله و شادي بود. زنان و مردان زيادي از اروپا و امريکا براي تماشا 

  .ه در سالروز مرگ من جشن بگيريدآمده بودند. زيرا مولوي وصيت کرده است ک

  .با خود مي انديشيدم: اين چه وصيتي است که با سنت و فرهنگ هيچ پيامبري سازگار نيست 

سال ديگر مسافرتي به هند و سنگاپور داشتم راز و رمز اين وصيت مولوي برايم روشن شد. در معابد هندويان مجسمه ها  

رند که هر کدام سمبل يک بخش از باورهاي آنان است. در آن ميان چشم مسافر به )بت ها(ي گوناگون و رنگارنگ قرار دا

 .يک مجسمه مي افتد رنگين و زيبا اما از فرق سر تا وسط بدن با برش دقيق دو نيمه شده است

 این چیست و کیست، پیامش چیست؟؟؟ :از متوليان معبد پرسيدم

 .است« جشن روشنائي»گفت: الهه  

 .اره جشن روشنائي توضيح دهيدـ لطفا کمي درب 

 .ـ او ]مولوي[ وصيت کرده است که در سالروز مرگش همگان جشن بگيرند، شاد باشند و دست افشاني کنند 

است و از نزديک با فرهنگ  (مولوي که متولد حوالي بلخ و نزديک بزرگترين و بلندترين مجسمه هاي هندي )بودائي 

دي از جوکيات را برداشت کرده حتي اين وصيت هندوئي را، عمالً به اجرا گذاشته بودائي و هندوئي آشنا بود اصول زيا

است. سنتي در برابر سنيان و شيعيان و همه فرق مسلمين حتي صوفيان، و بدعتي در سنت همه انبياء به ويژه در سنت 

 .پيامبر اسالم)صلوات اهلل عليه و آله( و امت مسلمان

 



55 
 

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

   www.daralsadegh.irلصادق:داراسایت وب 
 

 (فصل دوم فص نوحی....)بخش اول

 در آمد

را از  «تنزيه و تشبيه خدا»ابن عربي فصّ نوحي را به عنوان فصل سوم از کتابش، براي اين باز کرده است که مسئله  

 :ديدگاه خودش باز کند. و به نظر او اين مسئله سه صورت دارد

ند، وجه تشبيه نکتنزيه بدون تشبيه ـ مي گويد: هر کسي که خدا را فقط تنزيه کند و او را به مخلوقات به هيچ   -1

 .جاهل است

تنزيه خدا از يک جهت و تشبيه او از جهت ديگر ـ مي گويد: اين نيز برخالف ماهيت دعوت پيامبر)صلي اهلل عليه و   -2

 .آله و سلم( است

 .ـ جمع بين التشبيه و التنزيه ـ مي گويد: اين عين دعوت و دين و آئين پيامبر است3 

 :گويد مي« يت دعوت حضرت نوحماه»رسد به  سپس در جائي که مي 

دهد که از جهت باطن آن مردم، به تنزيه و از جهت ظاهرشان به تشبيه، دعوت  و توضيح مي« دعوت فرقاني مي کرد»او  

«. واالمر قرآن»کرد. مي گويد:  که ميان تشبيه و تنزيه را جمع مي (صلي اهلل عليه و آله و سلم)کرد. برخالف پيامبر اسالم مي

 .گيرد ، مي«جامع»، «جمع کننده»ظ قرآن را به معني و لف

شوند. درست مانند يک عمل شيميائي  «امر واحد»مراد او از اين جمع، آميختن تشبيه و تنزيه به هم است به طوري که يک  

ي گاهي کسکه از ترکيب دو عنصر، يک عنصر واحد ديگر، به وجود آيد. او به حدي روي اين ترکيب، تاکيد مي کند که اگر 

به تنزيه و گاهي به ترکيب خدا بپردازد و يا از جهتي خدا را تنزيه مطلق کند و ديگر موضوع را رها کند، بي راهه رفته و از 

شيعه را مطرح کرده که « امر بين االمرين»جاهالن است. و شرح فارسي در همين نکته عجله کرده و با شوق و شعف اصل 

 .بوده که اين اصل را پايگاه اين مسئله قرار داده است مثالً شيخ اکبر اين قدر شيعه

ها را سه تا و به اصطالح سه چيز،  حتي در همان سيماي شفاهي و کتابتي خود نيز، مقوله« امر بين االمرين»در حالي که  

واحد، « امر» دين به داند: جبر، تفويض، و آن راه ديگر که نه جبر است و نه تفويض و نه ترکيبي از آن دو، ولي محي ال مي
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شبيه به دنبال يا جمع تنزيه و ت« جمع در کنار هم»کند که ترکيب يافته از تنزيه و ترکيب، باشد. محي الدين حتي به  تاکيد مي

پذيرد و او دو صورت زير را  شود. و اگر گفته شود خدا از فالن جهت کامالً و به طور مطلق منزه است، نمي هم، راضي نمي

 :داند غلط مي

 .تنزيه مطلق  -1

 .«اُخري جهةدون  جهةالتنزيه من »تنزيه مطلق از جهتي. ـ   -2

انستند د ناميده شدند. آنان اين نام گذاري را ستمي بر خود مي« مشبّهه»پيش از محي الدين گروهي به تشبيه متهم شده و  

...« يداهلل، سميع، بصير و»د و چون تعبيرهائي از قبيل دانستن اينان خودشان را اهل تشبيه نمي .اند که ديگران بر آنان، نهاده

 .گفتند خدا دست، سمع و بصر دارد در قرآن آمده، مي

ال  جسم»گفتند:  ، رو به رو مي شدند، مي«شود در اين صورت خدا جسم مي»ترين افراد اين فرقه اگر با اشکال: افراطي 

سال آمده  811رفتند. محي الدين اولين کسي است که پس از بيه هستند، نمي يعني باز به زير بار اين که اهل تش«. کاالجسام

يچ وقت شوند. هرگز ه« امر واحد»کند که بايد خدا را تشبيه کرد، ليکن تشبيهي که کامالً با تنزيه آميخته و يک و اعالم مي 

 .اي نبايد تنزيه مطلق يا تشبيه مطلق کرد و در هيچ لحظه

 کلمة نوحیّة فی حکمة سبّوحیّة فص 

اعلم انّ التّنزیه عند اهل الحقائق فی الجناب االلهی، عین التحدید و التقیید. والمنزِّه امّا جاهل وامّا صاحب سوء  

 :ادب

بدان: در نظر اهل حقايق )صوفيان( در جناب الهي ، تنزيه عين تحديد و تقييد است. و منزِّه يا جاهل است يا صاحب سوء  

 .ادب

 :توضیح  

منزِّه: کسي که خدا را تنزيه مي کند، مي گويد: خدا ناقص نيست، ظالم نيست، جاهل نيست، ممکن الوجود نيست،   -1

 . ...درخت نيست، آب نيست و... خدا انسان نيست، همسر ندارد، لم يلد و لم يولد، و لم يکن له کفوا احد و
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محدود کردن خدا است. و نيز اين سخن مقيد کردن ، اين «خدا درخت نيست»تحديد و تقييد: يعني اگر گفته شود   -2

 .است. پس آن که خدا را تنزيه مي کند در واقع او را محدود و مقيد مي کند« مطلق»خداي 

   

، اين خدا را محدود و مقيد کردن است: زيرا برخي «خدا اين نيست، آن است»وقتي که گفته مي شود  و به عبارت دیگر:

گفته شود که خدا همه چيز است. همان طور که مالصدرا « وحدت وجود». پس بايد بر اساس چيزها از خدا سلب مي شود

و اين موضوع را نه تنها دو بار در دو فصل مستقل بحث کرده، «. اعلم انّ واجب الوجود کل االشياء»در اسفار مي گويد: 

 .دلش آرام نگرفته در ضمن يک فصل ديگر نيز از نو تکرار کرده است

 .يا در عالم هستي چيزي به نام قيد، حدّ، تحديد، تقييد، محدود، مقيد، نيست يا هست پاسخ: 

  

 .ودمي ش« سالبه به انتفاي موضوع»اگر نيست پس تنزيه منزِّه موجب محدود و مقيد شدن خدا نمي شود. اساس مسئله، 

و...( همه محدود و مقيد هستند، پس  ...و  و اگر هست و اين همه اشياء )فرشته، انسان، درخت، سنگ، دريا، ستاره، سياره 

 .همه اين حدّها، قيدها، محدودها، مقيدها، تحديدها، تقييدها، مي شوند خود خدا« همه چيز خدا است»اگر گفته شود 

  .بدين ترتيب محي الدين از چاله در آمده و به چاه مي افتد

 ل:تام 

ه است ک« وحدت وجود، محض»است. نتيجه اين بينش  به فرض محال فرض شود که اين نظر محي الدين صحيح   -1

ي که پايه اصلي تصوف مح« وحدت در عين کثرت، کثرت در عين وحدت»صوفيان قبل از او به آن معتقد بودند، نه 

 .الدين است

را غلط مي داند، پس خدا را از اين جهت تنزيه مطلق مي کند. يعني آن را از خدا سلب مي « وحدت محض»او که   -2

بر کنار مي داند پس خود او خدا را از وحدت محض منزّه دانسته و خدا را محدود « وحدت محض»و خدا را از  کند

 .و مقيد کرده است
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نمي داند، پس « ممکن»باالخره محي الدين با هر تاويل و با هر تصور و تصوير، وجود خدا را واجب مي داند و   -3

، منزه مي داند. باز در «مطلقا ممکن بودن»از ممکن بودن، و دستکم از  باز او را محدود و مقيد مي کند، زيرا خدا را

 .اين جهت تنزيه مطلق، مي کند

ـ اسم مفعول ـ نمي داند. پس باز هم او « متجلّي له»ـ اسم فاعل ـ مي داند و او را « متجلّي»محي الدين خدا را   -1

 .را محدود و مقيد کرده است

و »شياء جهان، ساري و در سريان مي داند، اما وجود درخت، باغ و زيد را محي الدين وجود خدا را در همه ا  -1

در وجود خدا و ساير اشياء، ساري و در سريان نمي داند. پس باز خدا را از اين خصلت اشياء بر « همه اشياء را

 .کنار مي داند و محدود مي کند

  

هستند، و سلب عدميات از خدا، خدا را محدود « دميّاتع»طرفداران محي الدين مي گويند: اينها که شمردي همگي  :جواب

« عدم سريان»و در مورد چهارم « عدم تجلي »است. و در رديف سوم  «عدم الوجوب»، «امکان»نمي کند. مثالً در رديف دوم 

 .است و سلب عدميات با تحديد و تقييد مالزم نيست

با همين بيان خود « عين وحدت، وحدت در عين کثرت کثرت در»رديف اول سر جاي خود هست و اصل : اوالً  :پاسخ 

 .محي الدين، مردود است

منزِّه نيز هرچه را از خداوند سلب مي کند همگي عدميات است و هر چه را که از خدا نفي مي کند همگي نواقص : ثانیا  

 .هستند، او هيچ کمالي را از خدا سلب نمي کند

و  انکار نواقص»طوئيان، محي الدينيان، بيان شد که يکي از اصول مبنائي شان و در مجلد اول به طور مشروح مبناي ارس 

است و معتقد هستند که نقص و شرّي در عالم، وجود ندارد. پس وقتي که منزِّه نواقص و شرور را از خدا سلب مي « شرور

 ؟  چرا می گویند این محدود کردن خدا است ـکند، 

 !قص و شرور، در خدا هست، در این صورت صحیح گفته است؟اگر منزِّه بگوید همه عدمیات، نوا 

ممکن بودن، انسان بودن، درخت بودن، ستاره بودن، گياه بودن و... و... همگي براي خدا نقص است و هر کدام از اين ها با  

 !چگونه گفته شود که همه این ها خدا هستندـ؟دم ساز و قرين هستند، پس « عدميات»و « عدمي »
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یعنی پس باید از خدا سلب شوند( )نای تان درست است؟ این که می گوئید نواقص و شرور در عالم وجود ندارند کدام مب 

 درست است؟ یا این که می گوئید هر سلب الزم گرفته تحدید و تقیید را، ـ؟

 .ن ها راهاي آ هاي اشياء را از خدا سلب نکنيد، نه نداشته سخن ما اين است که وجود و داشته می گویند: 

  

شته دا»صرف نظر کنيد، « ها نداشته»محال است. شما گمان مي کنيد اگر از « هانداشته »ها از «داشته»تفکيک اين   :پاسخ

 .است نه وجود« عدم»سرجاي خود مي مانند و محض وجود مي شوند. بل بر عکس آن چه مي ماند « ها

است و يا « وجوب»ماند يا  چنين سلبي محال است ـ آن چه ميسلب کنيد ـ که اساساً « درخت»را از « امکان»اگر  

 اکنون کدام یك از این دو درست است؟ «.اعامتن»

اوی چرا مس به وجوب و امتناع، مساوي است. و اگر مي گوئيد مساوي نيست لطفاً بفرمائيد« مسلوب االمکان»نسبت آن 

 ی ، شهودی دارید؟نیست؟ کدام دلیل عقلی، فلسفی ، شرعی ، معقول، منقول، کشف

صرف »آخر مگر این  «همه اشياء با صرف نظر از تعيّنات شان، همگي عين وجود خدا هستند»دائم و مرتب تکرار مي کنيد  

 نیست؟« فرض محال»صرفا یك « صرف نظر»محال نیست؟ مگر این « نظر

ف ت بزند آن گاه بگويد اين سنگ را با صربدهد، سنگي را بر سر يکي از حضرا« مومن الطاق»پاسخ اين قبيل افراد را بايد  

 .بر سر جناب عالي زدم« وجود محض»نظر از سنگ بودنش و به عنوان يک 

   

به ياد سوفسطائيان افراطي : گروهي از آنان کنار هم نشسته و مشغول بحث بودند، سگي از آن جا مي گذشت، يکي از آنان  

بي چاره زوزه کشيد. همگي خنديدند و گفتند: راستي مثل اين که  سنگي را برداشت و محکم به پهلوي سگ کوبيد. سگ

 . احساس درد کرد! زيرا اين گروه از سوفسطائيان همه چيز عالم هستي را خيال مي دانستند

 اي امّا جان مطلب: تا اين جا مطابق منطق و مباني و عقايد خود صدرائيان و محي الدينيان بحث کردم تا جاي هيچ بهانه

شان نماند ـ البته نه منيت مي کنم و نه برخود مي بالم که يک بنده حقير خدا هستم، اما به يک چيزي مي بالم که تکيه براي 
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هاي صوفيان سخت کودکانه مي آيد که شامل همه صوفيان، به مکتب اهل بيت)عليهم السالم( دارم و به نظرم سرايش 

 .ارسطوئيان و صدرائيان شود

ين جان مطلب چيز ديگر است: محي الدين )و همه صـوفيان( خدا را با مــخلوقات هــم سنخ مي دانند اما در مورد محي الد

« انيتزاحم مک»را ميان اشياء جهان و هر کس خدا و خلق را با همديگر هم سنخ بداند بايد اين سخن محي الدين را بپذيرد. زي

ضائي را اشغال کرده است. اکنون اگر آقاي ب بخواهد روي برقرار است. مثالً آقاي الف روي يک صندلي نشسته است و ف

همان صندلي بنشيند و درست همان فضا را اشغال کند که آقاي الف اشغال کرده است. اين شدني نيست مگر اين که شخص 

 .اول برخيزد و شخص دوم جاي آن بنشيند

، بديهي است که بايد آب را خالي کنيد و گالب را ليواني پر از آب است مي خواهيد آن را پر از گالب بکنيد مثال دیگر: 

به جاي آن پر کنيد. همه چيز اعم از جماد، نبات، حيوان، جامد، مايع، ماده، انرژي و حتي روح و فرشته، با هم تزاحم مکاني 

 .دارند

 ي کند، بي ترديد تغييريامکان ندارد يک روح ديگر در بدن زيد وارد شود و درست همان نقش را ايفا کند که روح او ايفا م 

حاصل خواهد شد. و همين طور است فرشته، فرشته يک موجود محدود است، و با بيان ديگر: يا فرشته وجود خارجي ندارد 

و صرفاً يک موجود ذهني است و يا وجود خارجي و حقيقي و واقعي دارد. در صورت اول که موضوعيت ندارد تا روي آن 

ني منشأ هيچ اثري نيست. و در صورت دوم اين موجود خارجي قطعا محدود است زيرا اگر بحث شود زيرا مانند آتش ذه

محدود نباشد مي شود خداي دوم، اکنون اگر ميکائيل بخواهد در عين همان محدوده که وجود جبرئيل است جاي بگيرد، 

ر کدام از آن ها ديگر همان نخواهد اش تحول هر دوي آن هاست يعني هامکان ندارد و دستکم چيزي رخ خواهد داد و الزمه 

 .بود بود، که قبالً

اند، بي پايه مي نامند و آن را از ارسطو گرفته « مجرّدات»اين جاست که باز روشن مي شود که آن چه صدرائيان امروزي  

 .نيست« مکان»و « زمان»و بي اساس است و هيچ مخلوقي فارغ از 

خيت دارند حتي يک سنگ با يک فرشته، دست کم در محدود بودن، زمانمند بودن، همه چيز )غير از خدا( به نوعي با هم سن

 .مکانمند بودن، با هم همسنخ هستند
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ن يايم و هم درخت را، و اقيد کرده اکنون به قول محي الدين اگر بگوئيم اين سنگ درخت نيست، هم سنگ را محدود و م 

مال ايم. اين نيز کانگ جبرئيل نيست، هر دو را محدود و مقيد کرده سخن کامالً درست است. همين طور اگر بگوئيم اين س

 .درست است

 .در ميان کائنات و مخلوقات، سلب يک شيء ، از شيء ديگر، محدود کردن هر دوي آنهاست قاعده کلی: 

مان . زيرا خدا نه زايماما اگر بگوئيم اين سنگ خدا نيست، جبرئيل خدا نيست، در اين صورت خدا را محدود و مقيد نکرده  

 .مند است و نه مکان مند

ـ در مرکب ـ است و بس. يعني در جهان هستي فقط سه « جزء»هر قيد، هر حدّ، يا قيد زمان است و يا قيد مکان و يا قيد  

 .ها منزه استقسم قيد و حد داريم و همه قيود و حدود برگشت شان به اين سه قيد است. و خداوند از هر سه تاي اين

 .اندزمان، مکان، جزء در مرکب، همگي خود، مخلوق خدا هستند و پديده  

و نيز قاعده کلي باال يک قانون است از قوانين اين جهان مخلوق، خود اين قاعده و قانون پديده است و شامل خدا نمي  

  «.اکیف یجری علیه ما هو اجر»شود 

درون يک صخره سنگ نيز هست،  ذرةصدق نمي کند(. با ذرّه، « جا»وجود متعال خداوند در همه جا هست )حتي آن جا که 

 د:رالمؤمنين)عليه السالم( مي فرمايو با هيچ چيز تزاحم مکاني ندارد. که امي

 ((.یلةو غیر کل شیء ال بمزا نةمع کل شیء، ال بمقار)) 

 (.(بینه و بین االشیاء غیریّة عین کل شیء، و ال))راضي نمي شوند بل مي گويند « مع»اما محي الدينيان نه تنها به  

پس محي الدين و محي الدينيان اين اشتباه بزرگ را به اين دليل مرتکب مي شوند که قوانين مخلوق را بر خدا نيز شمول مي 

 .دهند. و در نتيجه خداي ارسطوئيان، محي الدينيان، و صوفيان، به مخلوق تبديل مي شود
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ا خد« مطلق بودن»ب هر شيئي از خدا نه تنها او را محدود و مقيد نمي کند بل معني ء، از خدا بل سلسلب يک شي :قاعده

 .همين است. وگرنه زمان مند و مکان مند مي شود و خود زمان و مکان قيد هستند

 .پس خداي محي الدين به هر صورت محدود و مقيد است خواه چيزي را از او سلب کند يا نکند 

  

است و همه بزرگان اسالم بل حتي قرآن را مورد اهانت قرار مي دهد، « منزّهِ جاهل»مي گويد: اکنون اين که محي الدين 

کسي که خدا را همسنخ مخلوقات مي داند، يا کسي که ميان خدا و خلق به  .معلوم مي شود که چه کسي جاهل و نادان است

 .ندارداي جز جهل سنخيت قائل نيست؟ـ؟ و اين است کشف و شهود حضرات که نتيجه

شرّقا و غرّباً لن : ))در اين جا معلوم مي شود که آن چه امام باقر)عليه السالم( به حکم بن عيينه و سلمه بن کهيل فرمود 

 چیست؟ ((تجدا علما اال ما خرج من هذا البیت

  

 .افکار محي الدين نه تنها غير از سفسطه چيزي نيست بل افراطي ترين سفسطه در تاريخ بشر است

)عليهم السالم( مي گويد: خدا وجود ذهني نيست، وجود واقعي خارجي دارد. و اين وجود ه و عرفان قرآن و اهل بيتفلسف 

  .وقتي صحيح است که همه موجودات مقيد را از او سلب کنيد وگرنه، مقيد مي شود« مطلق بودن»واقعي مطلق است. و اين 

 :مقيد دو قسم است 

 .آن که خودش مقيد باشد  -1

 .ه عين مقيدات باشد. يا: مقيدات عين او باشندآن ک  -2

اين دو نه تنها فرقي با هم ندارند بل دومي مقيدتر و انبار مقيدات است. زيرا هم خودش زمانمند و مکانمند است هم همه  

ا مکن يمقيدها را در بر دارد. و صرف نظر کردن از تعينات، عين صرف نظر کردن از واقعيات است. و اگر اين صرف نظر، م

 .صحيح باشد پس صرف نظر کردن از همه واقعيات حتي از وجود خود خدا هم )نعوذ باهلل( صحيح مي شود

ه چاساساً اگر چنين صرف نظر، صحيح و يا ممکن باشد، صرف نظر کردن از اساس اين بحث هم صحيح مي شود، پس  

 !ها هست؟ها، مکتبنیازی به این همه بحث
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يز در مجلد اول به شرح رفت که ارسطوئيان و محي الدينيان از روي ناچاري به اين اصل معتقد ن« انکار شرّ»و اصل   

اش اين است که شرّها نيز از  معتقد باشند الزمه« وجود شرّ»باور دارند واگر به « تجلّي ذات»و « صدور»هستند. زيرا به 

 «فعل»مات را انکار مي کنند. و در آن جا گفتم که اين باشند و يا تجلّي ذات خدا باشند. ناچار اين مسلّخدا صادر شده 

 .است. يعني علم نيست، پناه بردن به جهل است« انفعال»نيست 

خالق الخير و »)عليهم السالم(، هم خير را و هم شرّرا، هر دو را مخلوق خداوند مي دانند عبارت هم قرآن هم اهل بيت 

از کتاب توحيد کافي حديث هائي که « الخير و الشرّ»حوم کليني در باب مر .يکي از اصطالحات اين مکتب است« الشرّ

داللت دارند شرّ نيز مانند خير مخلوق خداست آورده است. که حضرات صدرائيان چشم شان را بر آن ها مي بندند بل 

 .گستاخانه از روي آن ها مي گذرند

 :تکرار هر دو قاعده 

 .ء از شيء ديگر موجب مي شود هر دوي آنها محدود و مقيد شونديدر ميان کائنات و مخلوقات، سلب يکي ش  -1

 .همين است« مطلق»سلب يک شيء از خدا موجب محدود بودن خدا نمي شود بل معني  -2

يعني در سلب مخلوق از مخلوق ديگر، هر دوي آن ها محدود مي شوند. اما در سلب مخلوق از خدا تنها يک طرف  

  .درخت محدود مي شود اما خدا محدود نمي شود« درخت خدا نيست»ي شود محدود مي شود. وقتي که گفته م

 .اما خداي محي الدين نه تنها همسنخ مخلوق است بل هيچ فرقي با مخلوق ندارد«. مخلوق»و « خدا»و اين است فرق 

 :محي الدين معناي تنزيه را نمي داند: قيصري مي گويد  

نه جائي براي تنزيه هست و « احديت»د و هم تشبيه، اما در مقام هم بايد تنزيه شو« واحديت»خدا در مقام  

 .راه ندارد «تعدد»نه براي تشبيه، زيرا در آن مقام به هيچ وجه 

 

اعيان »مقام احديت يعني ذات خدا بدون اعتبار تجليات و ظهوراتش و به اصطالح با صرف نظر از اسماء خدا و  :توضیح

 .دا با توجه به تجليات و ظهوراتش و اعيان ثابتهو مقام واحدي يعني ذات خ«. ثابته
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مي گويد خدا در مقام واحدي هم قابل تنزيه است و هم قابل تشبيه و بايد به هر دو در مورد او توجه و عمل کرد. امّا خدا  

 .به او راه ندارد« تعدد»در مقام احدي نه قابل تنزيه است و نه قابل تشبيه، زيرا 

خود بارزترين مصداق تنزيه است آن هم تنزيه مطلق، نه فقط مطلق « تعدد به او راه ندارد»ي مي گويد اين که قيصر :تامل 

از جهتي . به ويژه او با اين جمله خدا را از تعدد تنزيه مي کند. براستي اينان نه حقايق را مي فهمند و نه معني سخن خود 

 .!!!قيقا به معني کامل تنزيه، تنزيه مي کنند. شگفتارا. مي گويند منزِّه جاهل است و در عين حال خودشان د

اند، فرق شان همان تنزيه است يعني خدا را در مقام واحدي وانگهي اين دو اصطالح مقام احديت و مقام واحديت که ساخته  

شان در عدد بي هاي بس متعدد و زياد و باز به قول خود ها و شکلها، ظهورها، وجودها، )به قول خودشان( لباسدرجلوه 

  .نهايت مي دانند. و در مقام احديت همه اين ها را از خدا سلب مي کنند

 .يعني خدا را بي نهايت تنزيه مي کنند و او را در آن مقام از هر جلوه، ظهور، لباس و شکل منزه مي دانند

هر  اند، دريچ چيز را درست نفهميده پس اينان ]محي الدينان و صدرائيان[ در حقيقت معني تنزيه را نمي فهمند. اساساً ه 

مطلبي اين گونه انديشه مي کنند، و غير از تناقضات حرفي ندارند، در همان کالم که مي گويند منزِّه جاهل است خودشان در 

 .باالترين حد ممکن تنزيه مي کنند

د خداوند هرگز تجلي بالذات نکرده و فلسفه و عرفان اهل بيت)عليهم السالم( اساس اين مقام بندي را رد مي کند و مي گوي 

است و تغيير دليل مخلوق و پديده بودن، است و خداوند هميشه « تغيير»نمي کند. زيرا الزمه تجلي بالذات و ظهور بالذات 

يد، بردار« اعيان ثابته»منزه است. پس اگر دست از تجلي بالذات و ظهور بالذات و نيز از عالم خيالي « تعدد»و « عدد»از 

 .ي بينيد که تنها تنزيه در مورد خدا صحيح و الزم است و جائي براي تشبيه نيستم

واساسا اشکال شما و اشتباه بزرگ تان همين است که براي خدا مقام واحديت درست مي کنيد و آن را درگير تعدد و تغيير  

 .مي کنيد و در نتيجه مجبور و ناچار مي شويد که براي تشبيه جا باز کنيد

چرا خدا را درگیر تعدد و تغییر می است. زيرا به شما اشکال مي شود که « مصادره به مطلوب»ن در مقام بحث، مصداق و اي 

درجواب مي گوئيد تنزيه تنها درست نيست بايد به نوعي خدا را تشبيه هم کرد. يعني از خود اشکال به خود اشکال  کنید؟

 .پناه مي بريد
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خطاب به منزِّه گفته است: نهايت فهم تو اين است « عنقاء المغرب»الدين( در کتاب  شيخ )محي قیصری ادامه می دهد: 

اي چيزي را از خدا سلب کند که براي خدا روا نبوده، برگشتش به خود که نقائص هستي را از خدا سلب کني ، و اين که بنده

عظم شأني، دون التّواني : پاک منزهم من و سبحاني، ما ا»عبد است. و در اين نکته است که آن شخص )بايزيد( گفته است 

 .هيهات مگر ممکن است چيزي را از کسي سلب کني که به آن ملبس نيست«. چه شأن عظيمي دارم، با صرف نظر از نواقصم

کي خداوند ملبس به نواقص شده تا  .يا حق و حقوقي از کسي گرفته شود که آن حق و حقوق را حبس و ضبط نکرده است

ز او سلب کني يا از او باز پس بگيري ، و به خدا سوگند اين حالت تنزيه نيست. پس تنزيه برمي گردد به خودت آن ها را ا

که محل خود را تطهير مي کني ، نه اين که برگشت تنزيه به ذات خدا باشد. و اين برگشت تنزيه به خودت از عطايا و هبه 

 .ت. تا چه رسد به تشبيههاي خدا است براي تو. و خداوند منزه از تنزيه اس

 :هاي زير ببينيمبراي وضوح بيشتر سخنش، محتواي کالمش را در رديف  :توضیح 

 .نهايت فهم و توان منزِّه اين است که نواقص را که در عالم هست از خدا سلب کند  -1

خود عالم را. هيچ چيز، نه  اين طور نيست، بل منزِّه هم نواقص عالم را از خدا سلب مي کند و هم اشياء عالم و هم :تامل 

هاي عالم، نه درخت، نه انسان، نه روح، نه فرشته، نه... و نه... هيچ کدام نه خدا هستند و  کل عالم، نه نواقص عالم، نه کمال

  .نه در خدا هستند و نه تجلّي بالذات او هستند و نه مظهر بالذات او هستند

د اند و خو مي گويد نهايت فهم خودش است. آن قدر با افکار خودشان ور رفته اين است نهايت فهم منزِّه. آن چه محي الدين

اند تا براي شان يقين آمده که منزِّه )مثال( کماالت مخلوقات را از خداوند سلب نمي کند. توجه ندارند که گفته و خود شنيده 

 .از خدا سلب مي کند ( هم خود مخلوقات هم همه چيز مخلوقات رامنزِّه )و مکتب قرآن و اهل بيت

 

 .مي گويد: آن چه را که منزِّه از خدا سلب مي کند اساساً در خدا نيست، و به خود منزِّه بر مي گردد  -2

معناي تنزيه همين است. منزِّه مي گويد خدا پديده نيست، متغير نيست، محتاج نيست، و... محي الدين گمان مي  اوالً: :تامل

در وجود خداوند باشد سپس آن چيز از او گرفته شود، مانند آب )مثالً( که اکسيژن و هيدروژن  کند که تنزيه آن است که چيزي

 .در آن هست تجزيه شود و مثالً هيدروژن از آن گرفته شود
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بلي درست است تنزيه به خود منزِّه بر مي گردد و هدف از تنزيه همين است که بنده نه خود را خدا بداند و نه اشياء  :ثانیاً  

به خودشان مي ترسند. زيرا در اين صورت نه مظهر بالذات خدا « برگشت نتيجه تنزيه»ديگر را. و اين صوفيان هستند که از 

 .خداست و از اين خود پرستي ها برئ است «عبد خالص»بگويند. اما منزِّه « انا الحق»مي شوند و نه مي توانند 

یقت رسیده کیست؟ صوفی خودپرست یا منزِّه خدا پرست؟ ـ؟ و چه و آن که به حق« اهل الحق»و « اهل اهلل»اکنون   

 کسی جاهل است؟

مي گويد: وقتي که تنزيه مي کني خبر نداري که در واقع خودت را تنزيه مي کني اما بايزيد به اين واقعيت توجه   -3

زهم من ـ و ما اعظم سبحاني : پاک من»داشت و مي فهميد که تنزيه خدا در واقع تنزيه خود است لذا صريحاً گفت 

يعني من سبحان هستم با صرف نظر « شأني : و چه عظيم است شأن من ـ دون التّواني: بدون سستي ها و نواقص من

 .از نواقص من

  

 :تامل

منزِّه توجه دارد و کامالً مي داند که خدا را تنزيه مي کند نه خود را، و هيچ آدم با خردي دچار اين غفلت نمي شود. و  :الف

 .ين بايزيد است که دچار اختالل عقلي شده و بدين گونه شعار مي دهدا

محي الدين باز مصادره به مطلوب مي کند. زيرا اين صوفيان هستند همه چيز از جمله انسان و خودشان را خدا مي دانند  ب: 

رون ين فرار از خود اشکال به دو بر اين مبناي خيالي اگر تنزيه کنند تنزيه شان به خودشان برمي گردد. باز سخن محي الد

 .خود اشکال است

  

شود، نه تنها تنزيه او به خودش برمي گردد بل اساساً تنزيه « همه چيز خدائي »بلي درست است اگر انسان دچار توهمِ  :ج

ا مانند ري که مي کند تنزيه نيست، عين تشبيه است. و شخص منزِّه از اين موضوع برئ است. و اگر محي الدين ابتدا همه 

 همه چيز»سپس مي گويد کسي که به  فرض مي کند و« همه چيز خدائي »و « وحدت وجود»بايزيد معتقد به 
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و  باور داشته باشد« همه چيز خدائي »معتقد است و تنزيه مي کند جاهل است، درست مي گويد. زيرا از طرفي به « خدائي 

 .عين جنون است از جانب ديگر خدا را پاک و منزه بداند، عين جهل بل

  

مي گويد: هيهات مگر ممکن است چيزي را از کسي بگيري ـ کسي را از چيزي لخت کني ـ که به آن ملبس نيست. يا   -4

 .حقي را از کسي بگيري که آن را حبس نکرده است

   

 :تامل 

ذات خدا حبس و مضبوط مي دانند اين صوفيان هستند که همه چيز عالم را ذات خدا مي دانند، و همه اشياء عالم را در  الف:

 .و به همين جهت شخص منزِّه در مقام تنزيه آمده و خدا را از همه چيزِ مخلوقات برئ مي داند و تنزيه مي کند

نه بت  هستند، و هيچ کسي« تشبيه»و اگر در عالم هستي نه براي بت پرستي امکان بود و نه براي تصوف، که هر دو مصداق  

 .وفي ، در اين صورت هيچ نيازي به تنزيه هم نبودپرست مي شد و نه ص

ها و ملبس بودن به اين صوفيان هستند که هزاران لباس به خدا مي پوشانند که مومن موظف مي شود خدا را از آن لباس  

 :آنها، تنزيه کند. مگر )عالوه بر اين که اين موضوع پايه اصلي تصوف است( شعر زير شعار صوفيان نيست که

 که من آن قد رعنا مي شناسم                     شکلي که خواهي جامه مي پوش به هر

اگر مخاطب محي الدين در اين سخنان، صوفيان باشند و در مقام هدايت و راهنمائي آنان باشد و براي شان سخن راني  :ب 

يم بر ما سزاوار نيست که خدا را تنزيه کند و بگويد: اي برادران صوفي ما که صوفي هستيم و همه چيز جهان را خدا مي دان

با تنزيه سازگار نيست و تناقض محض است بيائيد خدا را تنزيه نکنيم، يا « همه چيز خدائي »کنيم. زيرا تصوف و اعتقاد به 

يعه شبگوئيم، و نگران نباشيد حتي يک استاد محترم « سبحاني »، «سبحان اهلل»مانند بايزيد خودمان را تنزيه کنيم به جاي 

 شيرين نيز پشت سر نام بايزيد خواهد آورد. يا بيائيد« قدّس اهلل سرّه»در حوزه علميه قم نيز به دنبال اين سخن بايزيد يک 

معتقد شويم که باز آن استاد حوزه علميه شيعه، اين « امر واحد»به « تنزيه و تشبيه»اساساً تنزيه را انکار کنيم و در مسئله 

  .خواهد پذيرفت« امر بين االمرين»ا به جاي امر واحد ترکيبي ما ر
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در اين صورت سخن محي الدين کامال صحيح است، اما او در فصوص خطاب به همه مسلمانان بل به همه مردم جهان حرف  

 .مي زند

  

شتش به گمي گويد: سوگند به خدا اين )که شما چيزهائي را که در خدا نيست از خدا سلب مي کنيد( تنزيه نيست، بل بر ـ 5

خودتان است محل خود را تطهير مي کنيد، و اين از عطاياي خدا است که به شما داده، وگرنه خداوند منزّه از تنزيه است تا 

 .چه رسد به تشبيه

   

 

 :ملأت

مگر این خود یك «!!! و خداوند منزه از تنزیه است»در سه سطر چندين تناقض دارد و خنده دارتر آخرين جمله است  الف:

 .بل تنزيه اندر تنزيه است که در زير روشن مي شود !زیه نیست؟تن

  

گفتم که معني تنزيه را نمي فهمد.   !آیا این عین تنزیه نیست؟«. چیز قابل سلب در خدا نیست تا سلب کنید»: مي گويد ب:

منزه  «سپس تنزيه کنيديعني از اين که گمان کنيد چيز قابل تنزيه در خدا هست »و سپس مي گويد خداوند از اين تنزيه 

  .و اين دقيقاً تنزيه اندر تنزيه است . است

 :لطفا کمي در اين جمله محي الدين دقت فرمائيد«: تا چه رسد به تشبيه» ج: 

محکوم و مردود است در حالي که  «تنزيه»بيش از « تشبيه»پيداست که در ناخودآگاه او « تا چه رسد»از عبارت  :اوال  

زيه و تشبيه را به يک ميزان محکوم خواهد کرد و ذره اي ميان شان فرق نخواهد گذاشت و درست مانند خواهيم ديد او تن

ي شيعه را به مح« امر بين االمرين»و همين باعث شده که شارح شرح فارسي « ال جبر و ال تفويض»اصل معروف شيعه در 

  .الدين هديه کرده است

زياد است و نشان مي دهد که او اساساً به مکتبي که آورده اعتقادي ندارد. و به  اين گونه تزلزل در بيان محي الدين خيلي 

 .طور ناخودآگاه چيزهائي از باورهاي دروني اش به قلم مي تراود
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مي گويد: اين )تنزيه خدا از چيزي که در خدا نيست( تنزيه نيست. شرح داده شد که معناي تنزيه اهل تنزيه، را نمي  ثانیا: 

 .فهمد

  

اين گروه دعا نمي کنند زيرا مي دانند که آن چه »او اين تعبير را در فصّ شيثي نيز آورد و گفت: «: تطهير محل»عبارت  :ثالثا

اند به آنان خواهد رسيد نه کم و نه زياد، اينان به تطهير محل مي پردازند تا آن آمدني در عالم اعيان ثابته از خدا گرفته 

 .است« حلولي »ي به شرح رفت که مکتب محي الدين قهراً يک مکتب و در آخر فصّ شيث«. بيايد

 (.1است که بايد پاک و تطهير شود)« قلب»، «محل»شرح فارسي مي گويد: مراد محي الدين از  

  

 :سخنی با خواننده محترم 

ان بيش از حد کش دادم ـ از خواننده محترم تقاضا مي شود به اين مباحث که ارائه دادم ـ و شايد براي بعضي از خوانندگ 

 .توجه فرمايند. تا همراهي مان در مباحث آينده آسان باشد و من به تکرار مطالب مجبور نباشم

اصل و اساس و پايه و مبناي محي الدين در اين فصّ نوحي ، همين بود که بحث شد و اين همه تناقضات و بي اساس بودن  

مه گفته هايش باطل است. زيرا وقتي که مبنا باطل باشد روبناها نيز همگي باطل آن به شرح رفت. بنابراين تا آخر اين فصّ ه

اي از ادامه بحث اند. و در واقع نيازي به ادامه بحث در اين فص نيست. ليکن نظر به سماجت غير علمي صدرائيان، چاره

 .ي نداشتنيست. همان طور که اگر موج خروشان تصوف جديد، نبود، حقيقتا فصوص ارزش شرح نويس

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

 :پی نوشت ها 

 

غیر  تباید گفت: اگر مرادش قلب بود همان لفظ قلب را می آورد مگر در عمرش لفظ قلب را نشنیده بود!؟ این یا ساده لوحی است یا... که هم حمای -1

  .سی کجا هست و به کجا می رود، معلوم نیستمنطقی از محی الدین کنیم و هم به او خیانت کرده و سخن روشنش را تحریف کنیم. شرح فار

احد ونتیجه سخن محی الدین چنین می شود: در مقام احدیت جائی برای تنزیه نیست. و در مقام واحدی نیز هم تنزیه الزم است و هم تشبیه در امر  :رابعاً

 .های آینده او خواهد آمدترکیبی . که شرح کامل در گفته 
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 :چکیده

در این مقاله به بررسی نظریه مالصدرا در خصوص علم الهی و استنتاجات ارایه شده در این خصوص پرداخته و با اقامه  

رد نموده وآن را مخالف محکمات دین دانسته است بطوری که این « دالیل منطقى از چهار جهت نظریه یاد شده را قویا

 .ز ایجاد را ثابت نمی کند بلکه به عینیت خدا با اشیاء خارجی منتهی می شودنظریه نه تنها علم تفصیلی خدا به اشیاء قبل ا

  

 در مجله کالم اسالمی «علم الهی از دیدگاه متکلمان شیعه و صدرالمتألهین»نقدی بر مقاله 

 «حجت االسالم والمسلمین سید قاسم علی احمدی»

 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 اهلل علی أعدائهم أجمعین لعنةله الطاهرین وو صلّی اهلل علی سیّدنا محمّد وآ

در مجله ي تخصصي کالم اسالمي سال نوزدهم  «علم الهی از دیدگاه متکلّمان شیعه وصدر المتألهین»مقاله اي با عنوان  

الهي آن چه موجب شده که مالصدرا در باب علم  :شماره هفتاد و چهار منتشر شده که نويسنده ي اين مقاله ادّعا مي کند که

به أشياء قبل از ايجاد آن ها، راه و روش مستقل را طي کند، اشکاالتي است که بر روش هاي ديگر گه از سوي متکلّمان و 

 .حکماي پيش از صدرا ارائه شده، وارد است

برهان آن  وومدّعي است که: متکلّمان اگر چه علم تفصيلي قبل از ايجاد را مي پذيرند ولي قادر به تبيين چگونگي آن نيستند 

 .ها فقط اصل علم را ثابت مي کند

 :نويسنده اين مقاله نظر مالصدرا را اين چنين بيان مي کند 

اين استدالل هم مبتني بر اصول فلسفي است که صدرا براي هر کدام آن ها برهان و استدالل دارد. بيان برهان به اين صورت  

 .است
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يچ نوع ترکيبي اعم از خارجي، وهمي وعقلي در ذات خداوند راه ندارد؛ براي خداوند داراي بساطت حقّه است. يعني ه (الف 

 .اين که هر نوع ترکيبي مستلزم نياز و حاجت است. و ذات خداوند غني مطلق و بي نيازي از هر نوع حاجت است

که از آن خارج  تمام چيزها و همه چيز است. يعني هيچ کمال وجودي در پهنه ي هستي، وجود ندارد الحقيقةبسيط  (ب 

 «.بسیط الحقیقه کلّ االشیاء ولیس بشیء منها»باشد. اين مقدمه مفاد همان قاعده ابتکاري مالصدرا است که 

همه چيز نباشد، در واقع بسيط الحقيقه نخواهد بود؛ زيرا در اين صورت مرکب  الحقيقةدليل مطلب هم اين است که اگر بسيط 

سيط کلّ اشياء شد در نتيجه هرکه ب الحقيقةسيط الحقيقه بودن منافات دارد. و هرگاه بسيط از وجدان و فقدان است. و اين با ب

را تعقل کند و به آن علم پيدا کند، همه اشياء را تعقل کرده است و به آن ها علم دارد. ناگفته پيداست که با توجه به  الحقيقة

 .ودندبساطت بسيط الحقيقه، اشياء در آن به وجود جمعي و بسيط موج

نتيجه: خداوند با توجه به بساطت حقه اش و  .خداوند به ذات خود علم دارد. اين مقدمه در علم واجب به ذات بيان شد (ج 

در برداشتن وجود همه ي وجودات و اشيا را در مقام ذات و وحدت خود، به همه اشيا در مقام ذات و پيش از ايجاد آن ها 

ي علم الهي خارج نيست. از اين علم با توجه به بساطتش، به علم اجمالي تعبير شده علم دارد. و هيچ موجودي از گستره 

است، و با توجه به مقام کشف و نشان دادن اين علم همه اشياء را، به علم تفصيلي تعبير شده است. علم اجمالي در عين کشف 

 (. (1تفصيلي. )و اين علم عين ذات واجب و عين علم واجب به ذاتش است)

 :ن نظریه باطل است به جهاتیای 

 (2).مبتني بر اصالت وجود است و اصالت وجود باطل است به وجوهي که در محلّش ذکر شد -1

 (3. )مبتني بر وحدت وجود است و آن هم باطل است. ما بيست دليل بر بطالن آن اقامه نموديم  -2

 (1. )ود استاست. و آن هم باطل و مرد« کلّ االشياء الحقيقةبسيط »مبتني بر قاعده   -3
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  :بیان مطلب 

في أنّ واجب الوجــود تمام االشــياء و کلّ الموجودات و إليه يرجع »تحت عنــوان  12مالصدرا در اسفار در فصـل  

هذا من الغوامض االلهیه التی یستصعب ادراکه إال علی من آتاه اهلل من لدنه علماً وحکمه، لکن  :مي نويسد« االمور کلّها

بسیط الحقیقه  (کلّ االشیاء الوجودیه إال ما یتعلّق بالنقائص واالعدام، و الواجب )تعالی لحقیقةعلی أنّ کلّ بسیط ا البرهان قائم

 .واحد من جمیع الوجوه فهو کل الوجود، کما أنّ کلّه الوجود

القوام من کون شی ء والکون  لو لم یکن کلّ االشیاء لکانت ذاته متحصّلهااللهیة فهو أنّ الهویه البسیطه  :امّا بيان الکبري 

، هذا لحقیقةاتحلیله من حیثیتین مختلفتین، و قد فرض وثبت أنّه بسیط  شیء آخر فیترکّب ذاته ولو بحسب اعتبار العقل و

 (.5خلف)

 .اين استدالل از صغري و کبرايي تشکيل يافته است 

 (8ة. )الحقيقواجب الوجود بسيط : صغری 

 .االشياء کلّ الحقيقةوکلّ بسيط  :کبری 

 .واجب الوجود کلّ االشياء :نتیجه 

مفروغ عنه است و نياز به استدالل ندارد. داليل آن در جاي خود بحث شده است  «الحقیقةواجب الوجود بسیط »: صغری  

 .است الحقيقةکه خداوند مرکب نيست بلکه واجب الوجود بسيط 

 :اما اثبات کبری  

 ةي، کلّ االشياء الوجودالحقيقةاگر شيء بسيط  :ري است وبه اين صورت اثبات مي شود کهمالصدرا گويد: مساله مهم، اثبات کب 

باشد صحيح است، در غير اين صورت خلف الزم آيد؛ زيرا اگر بسيط الحقيقه کلّ االشياء نباشد، مرکب و متحصل مي شود 

، است ،و شيء آخري هم بايد وجود داشته باشدکل اشياء نباشد، خود او که شيء  لحقيقةاز شيء و ال شيء؛ زيرا وقتي بسيط ا
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پس مرکب و متحصّل مي شود از شيءي که خودش است و از نفي وعدم شيء آخر ولو به ترکيب عقلي، و حال آن که فرض 

است، لذا خلف الزم مي آيد. پس اگر صغري را بپذيرد و کبري را قبول نداشته باشد؛  لحقيقةاين بود که: واجب الوجود بسيط ا

شيء و ليس بشيء آخر، و اين کلّ االشياء نيست. در نتيجه اين حقيقت از شيء و عدم شيء آخر  لحقيقةايد گفت: بسيط اب

قوام پيدا مي کند، يعني مرکب مي شود ولو به ترکيب عقلي، در صورتي که در آن جا هيچ ترکيبي ولو ترکيب عقلي راه ندارد، 

 .بنابراين خلف الزم مي آيد

 :ربه بیان دیگ 

است، حال اگر کلّ االشياء باشد، صحيح است. ولي اگر کلّ االشياء نباشد، فيترکب  لحقيقةاگر بپذيريد واجب الوجود بسيط ا 

 .من شيء ومن ال شيء من شيء ومن عدم شيء آخر ومن عدم أشياء اُخر لحقيقةهذه ا

 .کلّ االشياء اثبات مي شود لحقيقةپس با اين استدالل بسيط ا 

واقص به باشد. البته اعدام چيزي نيست و ن الوجوديةکلّ االشياء  الحقيقةن دليل مشخص مي کند که بايستي بسيط پس با اي 

 .اعدام بر مي گردد

 .پس ليس بعدم، اشکالي ندارد و ترکيبي در آن جا الزم نمي آيد؛ زيرا بازگشت آن به وجود است. ليس بعدم نفي عدم است

 .در اين جا ترکيب الزم مي آيد. چون شي ديگري فرض کرديم «س بشیءآخر ولیس بأشیاءاُخَرلی»امّا اگر شيء ديگر نبود و 

من  صّلةمتحپس نفي عدم اشکالي ندارد؛ زيرا عدم که شيء نيست، برخالف اين که نفي شيء ديگر شود که ذات مقدس حق  

 .مي آيد االمرين )من الشيئين( ولو به تحليل وتجزيه ي عقلي ترکيب مي شود وخلف الزم

عني حد وحدود ي کلّ االشیاء بهذا الدلیل، ولکن لیس بشیء منها. الحقیقةوکلّ بسیط  الحقیقة: الواجب بسیط پس بايد بگويي 

 :اشياء وتطوّر وتشاؤن را در نظر بگيريد، با حفظ تعيّن وتطوّر او نيست. ولي منهاي تطوّر و تعيّن، او است. پس وقتي مي گوئيم
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به تطوّر وتعيّن اشاره دارد که آن ها نقص است ومنهاي  ((لیس بشیء منها: ))يعني کماالت اشياء و وقتي گوئيم ((کلّ االشیاء))

 .تطوّر و تعيّن خود اوست

 : جواب این است که 

اگر بين خالق ومخلوقات سنخيت باشد و اين ها در حقيقت وجود اشتراک داشته باشند، استدالل درست است. ولي سنخيت 

موجب ترکيب نمي شود، همين  لیس بمعدوم(( لحقیقة))بسیط اوهمانطوري که ( 1. )وند و خلق عقالً و نقالً باطل استبين خدا

هم با توجه به عدم سنخيت موجب ترکيب نمي شود و مانــند ليس بمعدوم  لیس بشیءو لیست باشیاء(( لحقیقة))بسیط اطور

و نباشند اصالً در مرتبه او نخواهند بود، و وقتي در مرتبه او نباشند، مالک يکي است؛ چون وقتي اشياء از سنخ ا مي شود و

مالک همان عدم ـ که در مرتبه او نيست ونقيض اوست ـ را پيدا مي کنند. و همان طور که عدم با وجود تباين دارد، اشياء 

ق کامل و تام است و اشياء هم هم براساس عدم سنخيت با خداوند تباين دارند. پس ترکيبي در کار نخواهد بود. و ذات ح

 .کمال براي او نيستند بلکه کمالي هستند که در ارتباط با ممکنات مطرح است. لذا همه اين ها از خداوند سلب مي شوند

 :جواب دیگر این که  

عدم ترکيب  د وهيچ دليلي بر امتناع مثل ترکيب وجود ندارد بلکه ترکيب بودن اين امر را قبول نداريم. زيرا ترکيب از وجو 

واقعي نيست؛ چون که عدم شي اي نيست که براي او مطابَق در خارج باشد. ترکيبي که برهان بر استحاله آن در حق خداوند 

ري در حاشيه اش بر اسفار سبزوا که چه آن پس قائم است ترکيب از اجزاء مقداري و ماده و صورت و جنس و فصل است، 

 (6. )ين ترکيب ها ترکيب از وجود وعدم است، بي وجه استدر اين مقام ذکر نموده که بدتر

 :و به عبارت دیگر  

  :برفرض بپذيريم حصول ترکيب بين امر وجودي و امر عدمي را، مي گوييم 



75 
 

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

   www.daralsadegh.irلصادق:داراسایت وب 
 

به ذات حق حاصل است؛ زيرا خداوند غير مخلوقاتش است. ما از ذات حق غير او را نفي مي  لنسبتةاين ترکيب حتي با 

 ...ت و انسانيت و شجريت وکنيم، مثل جسمي

پس همانطوري که گفته مي شود: انسان غير فرس است و فرس غير شجر است و هويت اين اشياء ترکيب شده است از امر  

وجودي که ثبوت نفس آن براي خودش و امرعدمي که آن نفي غيرآن از اوست، همچنين در ذات مقدّس حق گفته مي شود: 

نه روح و نه عقل و نه ماده... پس ذاتش از امر وجودي و عدمي ترکيب شده است. و اين ذات حق تعالي نه جسم است و 

 .چنين ترکيبي ـ که واقعيتي ندارد و امر اعتباري است ـ نسبت به ذات الهي هيچ گونه ضرري ندارد

سلب مي کنيد؛ زيرا الزم  عالوه بر اين که اين اشکال بر شما هم وارد است که: چگونه شما را اعدام و نقائص را از ذات حق 

 .آيد ترکّب ذات حق از حيثيت ايجابي وحيثيت سلبي

اما اعتذارشان به اين که اين سلب به سلب سلب برمي گردد و در نتيجه وجود و کمال وجودي است، بي وجه است؛ زيرا  

 اللش ذکر نموده در آن هم خواهدرجوع اين چنيني منافاتي با تعدد اين دو حيثيت ذکر شده ندارد؛ زيرا جميع آنچه در استد

 ل!آمد. فتأم

باري، صاحب اسفار براي تنزيه باري تعالي از ترکيب اعتباري ملتزم به اين عقيده شده که نتيجه اش ترکيب خارجي بلکه  

 .عينيت خداوند با اشياء خارجي است، و واضح است که اين عقيده مخالف با بديهيات و مسلّمات اوليه است

( جواب هاي متعددي از اين قاعده داديم، عالوه بر اشکاالت زيادي که بر اعتقاد به وحدت وجود 0نزيه المعبود )در کتاب ت 

 .وارد است، بر اين قاعده هم وارد مي شود

اگر از اين جهات هم اغماض کنيم و مقدمات را بر فرض هم صحيح بدانيم، اين نتيجه از آن  :جواب ديگر اين است که ( 1 

مي شود؛ زيرا مندک شدن اشياء در ذات حق تعالي بنحو تمييز و تعيين و جدا از هم نيست، وگرنه کثرت درآن پديدار حاصل ن

مي شود چنان که خود به آن تصريح کرده است بلکه بنحو حذف حدود و تشخصات اشياء، و واضح است که علم به مانند 

يلي به اشياء نمي شود چنان که مستدل خيال کرده است، بلکه اين وجود جمعي فاقد مميزات و مشخصات، مستلزم علم تفص
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علم اجمالي است که به اصول موجودات بنحو تعلق اجمالي و در شدت ابهام تعلق گرفته است چنان که محقق الهيجي در 

  .شوارق الهام به آن اعتراف نموده است

 :ود مي شود، گوييماگر کسي بگويد: خداوند بي نهايت است و اگر کل اشياء نباشد محد 

نامحدود بودن )به معناي بوجوده محيط علي ماسواه( و محدوديّت از ملکات مقدار است و خداوند منزّه است از اينکه  اوالً  

متصف شود به بي نهايت و نامحدوديت به معناي مذکور )يعني: امتداد وجود ودر برداشتن همه ي موجودات...( وخداوند نه 

 (.محدود )به اين معنا، زيرا که از ملکات مقدار است محدود است و نه نا

اشکال محدوديت در صورتي محقق مي شود که بين خالق وخلق و اشتراک در حقيقت ذات وسنخيت بين آن دو  و ثانیاً 

 باشد و امّا سنخ مباين و مغاير هرگز وجودش موجب تحديد ذات حق تعالي نمي شود. پس تماميت اين کالم متوقف است بر

اينکه اوالً خداوند را بي نهايت به اين معنا بدانيم. و ثانياً اشتراک و سنخيت بين خدا و خلق را بپذيريم و هر دو امري است 

فاسد و باطل. اما دفاع از مباني متکلمين و فقها و محدثين در مسئله علم حضرت حق به اشياء قبل از ايجاد، مقاله ديگري 

 .را طلب مي کند

 

 

 

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

 :پی نوشت ها

 14، سال نوزدهم شماره 51مجله ی تخصصی کالم اسالمی :  -1

، گوهرمراد 54-52،رساله ودایع الحکم فی کشف خدایع بدایع الحکم، کلید بهشت)قاضی سعید قمی(: 315-311/ 1 حکمت بوعلی سینا -2

 .39-11،تنزیه المعبود:423المه :هدایه ا ،21، سرمایه ایمان )الهیجی(:131-135)مالعبدالرّزاق الهیجی(:

 211-123/ تنزیه المعبود -3
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 395-391/ تنزیه المعبود   -4

 112 – 115/  1اسفار  -5

-121البته تذکّر دادیم که این بحث مبتنی است بر اصالت وجود این که حق تعالی حقیقت وجود باشد، و این مبانی باطل است. در تنزیه المعبود: -1

 –الذات وب أوّالً -الوجود ،و یقول بتحققه  لةنا:)إنّ اهلل تعالی لیس وجوداً( إنما نقصد نفی ما یعتقده القائل بأصاوالحاصل أنّ قول :آمده است121

 .الخارجیّه األشیاء مقابل فی

ف ی کلّ الوجود، و أنّه صرللوجود، و أنّه ال یصدر منها إالّ الوجود، وأنّه تعال سة مساويةالمقدأنّ الذات اإللهیّه  الفالسفةوالیخفی أنّ المعروف بین 

تمام األشیاء وکلّها وآنّ صدور الخالئق منه تعالی باإلشراق والفیض،و علیه فالعالم مظهر حقیقی للذات اإللهیّه وظلّه  الحقيقةالوجود، و أنّ بسیط 

 .انقطاع الفیض لةالذی ال ینفكّ عنه، وأنّه ال انفکاك بین الذات ومخلوقاته الستحا

لغیرها من  المباينة المقدسه اإللهیّه للذات علم اسم «اهلل» الجالله ولفظه -مما سبق ولما سیأتی إن شاء اهلل  -ضحة وی واوفساد هذه الدعا

انی الوجود ،فهما من المع کلمةو بین لفظة الجاللة  بین ربط فال علیه و والثبوت، التحقق تعنی _وعرفا لغة  _ الوجود فهی کلمةوأمّا  الموجودات،

 .کما قیل الشجاعةمثل زید و لفةالمتخا

یّ است( ،وقد یراد به المعنی المصدر)الفارسيّة  نعم ذکر فی اصطالحهم الوجود معان أربعه : فقد یراد به المعنی الحرفی الرابط والذی یرادفه فی

والذی یرادفه  إلی الفاعل للنسبةی نفس مفهومه بودن( ،و قد یراد به اسم المصدر الفاقد ف) الفارسيّةإلی الفاعل والذی یرادفه فی  النسبةالمتضمن 

لذی وا ينيّةالحقيقة الع،و قد یراد به نفس  الخارجيّهةعلی مصادیقها  الثانیة الفلسفیّةهستی( ،و یحمل علی األعیان حمل المعقوالت ) الفارسيّةفی 

 (.25، المصباح:تعليقة علي نهاية الحکمةم. )یحکی عنها بهذا المفهوم العا

 ،یّةباألدلة العقلیّة والنقلوأمّا األخیر فهو مجرّد اصطالح مبنیّ علی اإلدّعاء،و فاسد  ،للغةاوفی العرف  مستعملة االصطالحات الثالثه االولأقول :

و الذی یکون محل إن اهلل تعالی مساوٍ للوجود، و ه :الوجود عرفاً و لغة و عقالً، و هذا المعنی ـ أی األخیر ـ هو المراد من قولهمبکلمة والربط له 

  .النزاع بینهم فی أصالته و وحدته وعدمهما

 . وبعد إبطال القول بأصاله الوجود ینهدم ما أسّسوا علیه

 .مراجعه شود 114-141به تنزیه المعبود : -1

 1/111اسفار -1

 395-391تنزیه المعبود : -9
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 :چکیده 

رح است با تعابیر و اوصاف متفاوت و گوناگونی مثل وحدت آنچه به عنوان وحدت وجود در لسان اهل عرفان و فلسفه مط 

طباعی دهری، وحدت عددی، وحدت نوعیه وجود و وحــدت اطالقـی شخصی به کار می رود و لیکن آن قسم از آن که 

برجسته تر از سایر مختارات از لفظ وحدت وجود است و همواره معرکه ی آراء عرفا و فالسفه بوده است همان وحدت 

اء کل االشی الحقیقةه ی وجود است که مندمج در عبارت معروف سبحان من أظهر االشیاء و هو عینها و قاعده ی بسیط شخصی

می باشد و اعتقاد به آن نیز مستلزم لوازمی است از جمله اعتقاد نداشتن به خلق از عدم و اعتقاد داشتن به اعیان ثابته و ازلیت 

یه ی وحدت وجود عرفانی است. در این گفتار به اشاراتی مختصر در باب مغایرت وحدت اهلل که از اهم بنیان های نظر کلمة

 .شخصیه ی وجود با سیاق کلی از آیات و روایاتی که در خصوص توحید و ایجاد من العدم است می پردازیم

  

 وحدت وجود و برون دینی نظریه ی خاستگاه غیر اسالمی در باب اشاراتی              

 اندیشه ی ابن عربی و مالصدرا در                                            

 «استاد یاسر فالحی»                                                    

 :هر شریعتی مبتنی بر سه بخش است 

 عقايد  -1

 اخالق -2

 احکام -3

ث ن است که از آن به فقه اکبر تعبير شده است و بحو از بين اين سه اصل، عقايد به منزله ي ستون فقرات و اصول اساسي دي 

از آن حيطه ي علم کالم را در بر مي گيرد، بنابراين آن دسته از کساني که اهميت اين بخش از دين را نمي دانند بايد به اين 

در  استي و کاستيمعنا وقوف يابند که هر مسأله و ايرادي که بعدها در شناخت پيدا مي کنند ناشي از ضعف در عقايد و نار

 .فهم و اثبات اصول دين و به عبارتي عدم تفقّه در همان فقه اکبر است
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حال منابع ما براي رسيدن به شناخت و داشتن اصول عقايد صحيح و پي ريزي اعتقادات سره، تنها و تنها دو چيز مي باشد 

مي باشند و اين معنا در خور توجه است که در و آن قرآن است و سنت قطعيه )متواترات و اخبار مستفيضه( که همان ثقلين 

شناخت عقايد بعد از قرآن با کالم معصوم)عليه السالم( مواجه هستيم که آن نيز به مانند قرآن کريم، داراي محکم و متشابه 

ن آ مي باشد و راه شناخت احاديث هم، طبق فرمايش خود معصوم)عليه السالم( رد کردن متشابهات از احاديث به محکمات

و عن أبیه، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن أبی حیون مولی الرضا عن الرضا)علیه السالم( قال: من ردّ متشابه ))است 

القرآن إلی محکمه فقد هدی إلی صراط مستقیم. ثم قال)علیهم السالم(: إنّ فی أخبارنا محکما کمحکم القرآن، و متشابهاً 

 لی محکمها و ال تتّبعوا متشابهها دون محکمها فتضلوّا(( کمتشابه القرآن، فردّوا متشابهها إ

 (22، حدیث 11/12الشیعة)وسائل 

با اين مقدمه و ذکر منابع شناخت در اسالم، که عبارتند از عقل و استناد )به قرآن و احاديث( بر خود الزم ديدم در مسأله  

ان، که مورد مناظره ي دو نفر از آقايان دانشگاهي و ي مهمي چون عقايد و شناخت عقايد و نيز نسبت آن با فلسفه و عرف

حوزوي بود وارد شوم و نکاتي را بر سبيل اختصار در حاشيه ي مناظره ي دکتر نصيري و حجت االسالم غرويان به عرض 

 .برسانم. انشاءاهلل در ابهام زدايي و تنقيح مباحث مؤثر و مفيد واقع شود

 :ت مباحث مطروحه از جانب آقاي دکتر نصيري نکاتي را به عرض مي رسانملذا ضمن همسويي و اتفاق نظر با کلي 

نکته اول اين که در اين مناظره مراد از عرفان همان عرفان محي الديني مصطلح و مراد از فلسفه و فيلسوف همان   -1

ص بي و شخحکمت متعاليه ي صدرا و شخص صدرالمتألهين مي باشد. و لذا ديدگاه ها و نظر گاه هاي شخص ابن عر

مالصدرا مالک ارزيابي و قضاوت مي باشد نه ديگران. در مورد نقطه ي عزيمت صدرا در پي ريزي و تدوين حکمت 

متعاليه که مورد اختالف بين مناظره کنندگان محترم بود بايد عرض نمايم که صدرا شناسان بزرگ معاصر اتفاق نظر 

يونان و حکماي هشتگانه بوده اند. نخست سخن خود مالصدرا  دارند در اين معنا که نقطه ي عزيمت صدرا فلسفه ي

 .را در اين خصوص بيان مي کنيم و بعد از آن نظر دانشمندان معاصر را
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 د:مي گوي 110خامس ـ مقصد ثاني ـ ص اسفار فن  1صدرا در ج  

من الملطیین: ثالس و  الحکمة المعتبرة عند طائفة ثمانیة و ثالثةو اعلم أن اساطین ))

انباذ قلس و فیثاغورث و سقراط و  .خمسةاکسیمانس و آغاثاذیمون و من الیونانیین آن

افالطون و ارسطاطالیس، قدس اهلل نفوسهم و اشرکنا اهلل فی صالح دعائهم و برکتهم، فلقد 

 فی القلوب لسعیهم ... و الربوبیةفی العالم بسببهم و انتشرت علوم  الحکمةأشرَقَت أنوار 

و ال خالف ألحد منهم فی اصول المعارف  الحکمة من مشکاة النبوةن نورهم کانوا مقتبسی

 ((!!!الباری وحدانیةیدور علی  الفلسفةو کالم هؤالء فی 

اين اعتراف خود صدرا است راجع به اسالف خود و اين که اين ها علوم ربوبي را در عالم نشر داده اند و ادعاهاي عجيب  

 ...ديگر

مي  21را در تدوين حکمت متعاليه دکتر سيد جعفر سجادي در ديباچه اي بر حکمت متعاليه ص در مورد منابع اصلي صد 

گويد: صدرالدين شيرازي بيشتر از همه به ابن سينا )بيش از سيصد مورد( و آن گاه به ترتيب به سهروردي، ابن عربي، افالطون، 

رد( و در مرحله بعد فارابي، جالل الدين دواني، بهمنيار مو 11ارسطو، خواجه نصير، امام فخر رازي، غزالي )هر يک بيش از 

 .و ديگران استناد کرده است

   

 د:مي گوي 11باز دکتر سجادي در ديباچه اي بر حکمت متعاليه ص 

تدبر در افکار مالصدرا نشان مي دهد وي از حکمت ذوقي سخت متأثر بوده است و از » 

نيان و نو افالطونيان و رواقيان و از دستگاه شاخه ي يوناني آن مانند انديشه هاي افالطو

فلسفي ارسطو و پيروان و شارحان او در يونان و در قلمرو فرهنگي اسالم استفاده ها کرده 

 «.است
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باز خود صدرا صراحتاً مطالب اسفار که مهم ترين تأليفش مي باشد را بر هم نهاده اي از آراء يونانيــين و مــشائين و  

 :د و در اين خصوص در باب اول کتاب اسفار خود مي گويدرواقيين مي دان

األقوال  خالصةو أصنّف کتاباً جامع یشتات ما وجدت فی کتب األقدمین مشتمالً علی )) 

أذواق أهل اإلشراق من الحکماء و الرّواقیین مع زوائدٍ لم توجدنی کتب  نقاوةالمشائین و 

 ...((أهل الفنّ من حکماء األعصار

مبرهن است که ستون فقرات فلسفه صدرا و نيز نقطه ي عزيمت او به سخن قاطع و مدارک مستند و غير پس مشخص و  

قابل خدشه همان فلسفه يونان و آراء فالسفه ي يونان است، نه قرآن و اهل بيت )عليهم السالم(. پس به خوبي مشخص است 

 ي شيعه عنوان به ما اعتقاد که آن بر مضاف. است يزانم چه به همجوش در آش اين در سهم قرآن و اهل بيت)عليهم السالم(

ي قرآن و اهل بيت موجودند و ما هم معتقد به غناي معارفي مکتب جعفري هستيم ديگر حاجت وقت که است اين بر جعفري

 و به مطالب منسوخ و ممسوخ و به قول سيد جمال ترّهات فالسفه ي يونان، براي هدايت و تربيت جامعه ي بشري نداريم

 بعد از قرآن چه سخن تازه ای؟اين که اصالً بايد گفت 

 وَ لَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غَنیٍّ((  فَاقَةٍوَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَیْسَ عَلَى أحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ ))

 (، نهج البالغه115/411)خطبه ی

 : و مگر امام باقر نفرمود 

 ((:لناس اال بیّنهما ترك شیئا یحتاج إلیه ا))

 .هر چه بشر به آن نيازمند بود، قرآن بيان کرده است 

 (121، ص 2اصول کافی، ج ) 

تفصيل قرآن و تفسير راستين را نيز ائمه هدي)عليهم السالم( بيان نموده اند، فقط محتاج ژرفکاوي علماي دين است. جناب 

له، سرشت وحياني الزم است از سنخ و عَلَّمناهُ من لدنا علماً و آقاي غرويان بايد بدانند براي فهم کلمات وحي و حکمت منز
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جناب غرويان نبايد نگران اين معنا باشند که به فرض براي تفسير واحد و احد حتماً محتاج به فالسفه و تعبيرات بشري و 

ا باقي حقايق آيات براي م اختالفي آنان باشيم، بلکه خداوند حتماً توسط معصوم)عليهم السالم( کمبودي در تفسير و بيان

 (.نگذاشته و اعتقادي جز اين يعني شرک به قرآن و شرک به ائمه ي اطهار)عليهم السالم

  

آیا در تفسیر متشابهات و آیات العقاید و آیاتی مثل هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن و در تشخیص  جناب آقای غرویان

و مباحثی چون علم باری، و اراده ی باری و خالصه آنچه مربوط به عقاید معانی صحیح مفاهیمی مثل احد، واحد، صمد 

خصوصاً توحید است باید به آراء و اهواء عرفا و فالسفه رجوع کرد؟ یا به علم مصبوب و مخزون که تنها مصداق بارز آن 

 اهل بیت)علیهم السالم( هستند؟

 

عتقد به غنای معارفی تشیع هستیم اجازه ی رجوع به غیر معصوم آیا اصالً بنده و جنابعالی به عنوان شیعه ی جعفری که م

 آن هم در فهم چنین مطالبی را داریم؟

براي اطالع جنابعالي عرض مي نمايم که محدث شهير جناب شيخ حر عاملي صاحب کتاب وسائل الشيعه، در کتاب ارزشمند  

 :شرح زير ابوابي آورده است به ألئمةفي اصول ا المهمةخود به نام الفصول 

 باب عدم جواز العمل في االعتقادات بالظنون و األهواء و العقول الناقصه   -1

 (الهدي)عليهم السالم األئمةباب عدم جواز التقليد في شيء من االعتقادات و أخذها عن غير النبي و   -2

 محکمه و متشابهه و نحوهاو ناسخه و منسوخه و  تأويلةعليهم السالم( يعلمون جميع تفسير القرآن و )األئمةباب أنّ   -3

 األئمّةباب انّه ال يعرف تفسير القرآن االّ   -1

آورده است حجت بر شما تمام است و براي فهم  المهمةجناب غرويان با اين مطالبي که جناب شيخ حرّ عاملي در فصول  

نبايد رجوع  (هار)عليهم السالمآيات عقايد و احاديث عقايدي و هم ديگر آيات و احاديث در همه زمينه ها، جز به ائمه ي اط

کرد و جز تفسير آنها را نبايد وافي به مقصود دانست چون به مصداق اهل البيت أدري بما في البيت اين تنها اهل بيت)عليهم 

 .السالم( هستند که شايستگي انحصاري براي بيان عقايد و تفسير وحي را دارند
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د به جناب غرويان عرض نمايم اين است که در ترجمه ي حديث اطلبوا مطلب ديگري که در بيان واضح و مختصر باي  -2 

العلم و لو بالصين ايشان در اشتباه بيّن هستند چون مراد از علم را هر علمي و نيز علم هدايت و تربيت و خداشناسي گرفته 

ر پيامبر)صلوات اهلل عليه و آله( النهار که اگ رابعةاند و مراد از چين را هر کشوري مي دانند و اين واضح است کالشمس في 

مرادشان از علم، هدايت و تربيت و خداشناسي بوده است و نيز مرادشان از چين هم هر بالدي غير از بالد اسالم بوده باشد، 

اين در حقيقت العياذ باهلل نقض غرض کردن است نبوت را و رسالت را و هدايت را آن هم توسط خود حضرت رسول، چون 

برداشت آقاي غرويان در عبارتي شفاف و روشن يعني اين که حضرت رسول تعاليم قرآن و سنت خود را، در امر  معناي اين

هدايت کافي نمي دانند براي همين مسلمانان را ترغيب و تشويق به معرفت آموزي و هدايت جويي از بالد کفر مي فرمايند. 

ي نمي دانند و براي پر شدن کمبودها در اين زمينه ارجاع به يعني به سخن ديگر حضرت رسول خود را داراي غناي معارف

 .چين و يونان مي دهند

بطالن اين برداشت جناب غرويان أظهر من الشمس است. و نظر اين حقير در مورد اطلبوا العلم و لوبالصين، اين است که  

و اتم و اکمل و ارجح در قرآن و تعاليم علوم صناعي و تجربي و رياضي منظور بوده است نه علم هدايت و تربيت که به نح

 .رسول)صلوات اهلل عليه و آله( و ائمه ي اطهار)عليهم السالم( آمده است

نکته ي بعدي بحث بر سر معنا و مفهوم برخي از واژه ها و عباراتي است که اساس عرفان مصطلح بر آن استوار است  -3 

 .مثل وحدت وجود

م که خود ابن عربي وحدت وجود را صراحتاً معني کرده و منظور خود را از آن بيان ايد خدمت جناب غرويان عرض نمايب 

 .داشته و بنده و جنابعالي حق نداريم خالف آن معنايي را که او به عنوان واضع اين نظريه اراده کرده، اراده نمائيم

د ابــن عــربي در مــورد معنــاي دکتر عبدالجليل بن عبدالکريم سالم در کتاب خود با عنوان وحدت الوجــود عنــ 

الوجود في التصوف االسالمي و هو  وحدةوحـدت وجود مي نويسد: و ابن عربي کما سبق أن ذکرنا هو أوّل واضع لمذهب 

 ا((االشیاء و هُوَ عینهسبحان من اظهر : ))مذهب يقوم علي دعائم ذوقيه اساساً و هو يقول معبراً عن مذهبه هذا باختصار

 (ـ چاپ قاهره ـ 13الدینیه، ص  مکتبة الثقافة/ (لوجود عند ابن عربی، عبدالجلیل سالما وحدة) 
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المواد )هيولي( که پست ترين شيء  ةدر توضيح اين عبارت مشهور ابن عربي مي توان گفت در نظريه وحدت وجود از ماد 

 .در عالم است تا ذات ربوبي داراي يک حقيقت و از يک سنخ هستند

 ((سبحان من أظهر االشیاء و هو عینها))ن عربي از وحدت وجود صراحتاً در بيان او در فتوحات در عبارت پس منظور اب 

آمده است. حال بايد به نکته ي ديگري اشاره نمائيم و آن اينکه اعتقاد به وحدت وجود جائي براي اعتقاد به مخلوق و ممکن 

 .استو معلول در انديشه ي ابن عربي و صدرا باقي نگذاشته 

الوجود عدم القول بالممکن فی مقابل الواجب أعنی  ةو یقتضی مذهب ابن عربی فی وحد)) 

 (19همان: ص (( )الممکن: بمعنی الموجود المتغیّر الحادث

 د:صدرا هم قول به معلول و هم ممکن را تسامح مي داند و در مشاعر و هم در اسفار مي گوي 

بالعلیة و المعلولیة ث کان علی مسلك القوم، من القول ان کلّ ما قلنا سابقاً فی هذا البح)) 

الوجود و تطوراتها و تطوراتها  حقیقةو لکنّ اهلل هدانی إلی أن لیس فی دار الوجود إالّ 

 ((لیست االّ نفسها

پس مشخص گرديد صدرا معلول را تنها شأني از شؤون علت مي داند و رنگي از رنگارنگ شدن او مي داند وگرنه وجودي  

مستقل از علت براي او قائل نيست. )بحث از وجود ربطي و معناي حرفي در فلسفه ي صدرا فصلي موسّع را در اين خصوص 

 (در بر مي گيرد

  

  :عالمه ي حلي در مورد نظريه ي وحدت وجود مي فرمايد

فر لکانّ بعض العارفین قال: انّه تعالی نفس الوجود، و کل موجود هو اهلل تعالی و هذا عین ا)) 

 نهج الحق و کشف(( )الباطلةو األلحاد. و الحمداهلل الذی فضّلنا بأتّباع أهل البیت. دون األهوا 

 (51الصدق، ص 
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آیا صرف نظر از فساد ذاتی نظریه ی وحدت وجود مفاسد تبعی و توالی فاسد این نظریه را توجه فرموده جناب غرویان  

اعتقادی وحدت وجود، به این معنا اندیشیده اید که با قول و اعتقاد به وحدت اید؟ یا غیر از توالی فاسد اجتماعی، سیاسی، 

وجود دیگر وجود نظام پاداش و جزا، وجود اختیار برای انسان، ارسال رسل و انزال کتب برای هدایت و اصالً هرگونه تالش 

 و حرکتی و تکاپویی برای زندگی و حرکت الی اهلل پوچ و بی معنا می گردد؟

اين موضوع )وحدت وجود( به طرز دهشت آوري تمام شؤون خلقت را در بر مي گيرد و سيطره ي جبر را بر نظام  سياليت 

 .هستي مي گستراند

جناب غرويان حال که تقرير صحيح از وحدت وجود را دانستيد بايد اين را هم بدانيد که در ديدگاه ابن عربي که معتقد  

مورد  (1دیع السماوات و األرض...(( )))باز عدم نيز که در قرآن کريم آمده  سرسخت وحدت وجود است نظريه صريح خلق

الوجود، و منهم ابن عربي، ال يؤمنون  ةانکار است و ابن عربي و اتباع او خلق از عدم ر ا نمي پذيرند: )ذالک أنّ القائلين بوحد

 (بالخلق من العدم

 ة، وحد80ص م )الوجود بخلق العال ةو ما يعرف عند غير اصحاب وحدأي ال يؤمنون بأن العالم وجد من العدم في زمان: و ه

 (الوجود عند ابن عربي عبدالجليل سالم

  

اين اعتقاد ابن عربي در تقابل آشکار با کالم خداوند و نيز سخنان ائمه ي اطهار)عليهم السالم( در مورد خلق از عدم است. 

 (خطبه ي فاطميه)إمتثلها  أمثلةاحتذاء ابتدع االشياء المن شئ کان قبلها و أنشأها بال 

 (233نهج البالغه/ خطبه ي )  ...و يا : مبتدع الخالئق بعلمه 

پس مشخص شد از توالي فاسد وحدت وجود نپذيرفتن خلق از عدم و نيز نپذيرفتن وجود ممکنات و پذيرفتن جبر مطلق و  

 .بي خاصيت بودن انزال کتب و ارسال رسل است

 :ن جا رسيد بهتر است به مقدمات ابن عربي براي بر ساختن نظريه ي وحدت وجود آگاه شويمحال که سخن به اي
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الوجود فی االفق الصوفی االسالمی تلك المصطلحات و  ةوحد ةانّ من أهم مقدمات فکر))

و  یونانیةالفلسفة ال، بعد تعاملها مع لفلسفیة المسیحیة، کذالك النظریات انیةالمفاهیم الیونا

تصقت بالتصوف الفلسفی و لذا نجد آثارها عند ابن عربی فی فکرته عن الفیض التّی ال

)التجلی( و فی مفهوم ))األعیان الثابته(( و ))التثلیث(( و غیر من االفکار، التی یمکن ارجاعها 

الی مقارنتها مع فلسفات الیونان و المسیحیین و التی انسابت من خالل قنوات األثر 

 ((  األفلوطینی

 (13الوجود عند ابن عربی/ ص ةوحد)

پس مشخص شد نقطه ي عزيمت و اساساً خاستگاه نظريه ي وحدت وجود نيز بنابر آنچه خود ابن عربي در فتوحات و  

ديگر آثارش آورده، و دانشمندان سرشناس ابن عربي شناس آنها را استخراج نموده اند. قرآن و اهل بيت نبود، بلکه آميزه اي 

خصوصاً نظريه ي فيض و فلسفه يونان و نگاه تثليث باورانه فلسفه مسيحي و نيز مفاهيمي غير ديني و غير  از فلسفه افلوطين

 .الهي همچون اعيان ثابته بوده است

جناب غرويان اگر تفاوت بين خداي اسالم و خداي وحدت وجود را نمي دانيد و تفاوت بين توحيد ايجادي با وحدت  

ين عبارت دکتر ابوالعالء عفيفي از شارحين متأخّر فصوص الحکم توجه نماييد. دکتر ابوالعالء وجودي را در نمي يابيد به ا

الوجود، مي  ةتحت تيتر: اله االسالم و اله وحد 112عند محي الدين بن عربي در صفحه ي  فلسفة الصوفية :عفيفي در کتاب

الوجود المسلمین االنتقال مِن التصوُر االسالمی  ةاب وحدو ال تُغتَفر، کان من السهل علی أصح عةغیر مشرو ةعبر خطود ))گوي

الوجود  وحدَةاهلل أی مِنَ المذهب اإلسالمی البسیط فی التوحید إلی مذهب  وحدانیةو مِن یقیة المتافیز  الحقیقة اهلل الی إله

 ((وجود إلّا اهللالفلسفی أی من القول بأن ال اله إلّا اهلل إلی قول مختلف کلیَّةَ و هو ال شئ یوجد فی ال

در عبارت ابو العالء عفيفي به خوبي تفاوت ميان خداي اسالم و خداي وحدت وجود بيان شده و در جمله ي آخر نيز ابو  

العالء در بياني مختصر و گويا معناي محصلي نيز از وحدت وجود ارائه داد: ال شي يوجد في الوجود إلّا اهلل. و اين گزاره در 

  .إلّا اهلل استتباين با ال اله 

ضمناً بهتر است در اين فقره از مطالبم نکاتي را در باب تفاوت نظريه ي وحدت وجود با آنچه که امثال حالج و بايزيد معتقد  

 .بوده اند و بيشتر ذيل عنوان حلول در حالّج و وحدت شهود در بايزيد ارزيابي و بررسي مي شود بيان نمايم
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أله ي أنا الحق حالج و ما في جبّتي سـوي اهلل بايزيـد، جـداي از آنچـه ابـن عربي وحــدت جناب غرويان بايد بدانند مس 

وجـودش مي خوانده است مي باشد، با اينکه توحيد ناب اسالمي با حلول و نيز با وحدت شهود هم زاويه دارد ولي بايد 

ده اي جدا از وحدت وجود محي الديني است، و بدانيد که حلول و وحدت شهود و آنچه مربوط به حالج و بايزيد است پرون

تقابل وحدت وجود با توحيد ناب بسيار آشکارتر و واضح تر از وحدت شهود است و البته مي توان وحدت شهود را با 

 .تفسيري خاص نقطه ي آغازين شکل گيري نظريه ي وحدت وجود تلقي نمود

د مي باشد به قول يکي از متخصّصان و ابن عربي شناسان در تفاوت ظريف و مهمي که ميان وحدت شهود و وحدت وجو 

  :برجسته استناد مي نماييم، آنجا که مي گويد

وجود، هناك  ةشهود، ال وحدة مع اهلل هی وحد تهُفالحالج کان إتحادیُ المذهب و وحد)) 

و  لسنةمن الکتاب و اة الشهود مستمّدة الشهود، وحد ةالوجود و وحد ةفرق کبیر بین وحد

الشهود، یقول بأتصاله هو  ةالوجود. صاحب وحد ةوحد یةأقرب الی االسالم من نظر هی

الوجود، مثل محی الدین ابن عربی یقول  ةالمحو، فی حین أن صاحب وحد حالةبالحق فی 

 وَ یةأنه ال وجود لغیر الحق. وَ ال بُدَّ لَنا فی الختام مِنَ التنبیه عَلی أن هذه المذاهب االتحاد

 ((.عن روح اإلسالم ةبعیدَ ،یةالواحد

 (الوجود عند ابن عربی و عبد الغنی النابلسی وحدة 43صفحه )

 .جناب غرويان متوجه شديد که اوالً وحدت شهود غير از وحدت وجود است 

 .و ثانياً هم وحدت شهود و هم وحدت وجود هر دو بسيار بسيار دورند و بعيدند از روح اسالم که همانا توحيد ايجادي است 

  

نکته ي ديگري که بايد به جناب آقاي غرويان گوشزد نمود اين است که ايشان تعمّق را امري مبارک مي دانند آن هم در  ـ4

اموري که اصالً نه به نوع بشر مربوط است نه عقل انسان به آنجا راه دارد مثل ذات خدا، اسماء و صفات خدا و علم خدا، 

  ...اراده ي خدا و
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آقای غرویان گفت شما که تعمّق را در اینگونه مسائل نیکو و مبارك می شمارید با این فرمایش حضرت باید به جناب  

البَصَرُ  هُفَال تَستَعملوا الرّأیَ فیما ال یُدركُ قَعرَ))امیر که تعمّق در این مسائل را از ارکان شرك و کفر می دانند چه می کنید؟

 .( در چيزي که بصيرت به آن نمي رسد و بدان راه نيست رأي خود را ابراز نداريد68به خط) وَ ال یَتَغَلغَلُ إلیهِ الفِکرُ((؛

خوب این خداوندی که در عقول انسان  (نهج البالغه 01خطبه ي) ((وَ أشهَدُ أنَّكَ أنتَ اهلل الّذی لَم تَتَناهَ فی العُقُولِ: ))و نيز 

نمی گردد چگونه مورد تعمّق عرفا و فالسفه قرار می گیرد؟ جناب ها متناهی نمی گردد و انسان و عقل انسان به آن محیط 

غرویان که مصداق متعمقون را ابن عربی و مالصدرا می دانید آیا به این سخن ابن عربی که اتفاقاً صدرا هم آن را محققانه 

و بعد از  ((مؤمناً مُوَحّداً فرعون ماتَ: ))مالصدرا در تفسيرش مي گويد: قال محي الدين العربي می داند عنایت داشته اید؟

 :همين معنا را مولوي اينگونه بيان مي کند ((.التحقیق رائحَةَهذا کالمٌ یَشُمُّ مِنهُ : ))نقل کالم ابن عربي مي گويد

 موســـي با موســــي در جنگ شد                   چون که بي رنگي اسير رنگ شد

  

 :ذکر نمونه ای دیگر

!! ابن عربي را به آنجا برد که در مورد مقام حضرت وليعصر )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف( عبارتي جناب غرويان تعمق! 

 :موهن به شرح زير در فتوحات آورده است

و هو  ةو اذا علم االمام المهدی هذا عمل به فیکون أصدق أهل زمانه فوزرائه الهدا)) 

 یةأیدی وزرائه و أما ختم الوالالمهدی فهذا القدر یحصل المهدی من العلم باهلل علی 

فهو أعلم الخلق باهلل ال یکون فی زمانه و ال بعد زمانه أعلم باهلل و مواقع الحکم  یةالمحمد

 ((منه فهو و القرآن أخوان، کما إنّ المهدی و السّیف أخوان

 و زراء المهدی الظاهر فی آخر الزمان( فةباب فی معر)

 (321، ص 3اث العربی ـ بیروت ـ ج )فتوحات ـ چاپ دار االحیاء ـ التر 
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مالحظه کنيد جناب غرويان ابن عربي شأن خود را صراحتاً افضل از حضرت حجت )روحي فداه( مي داند و حضرت حجت  

را با تعبير موهن أخ السيف معرفي مي نمايد. اين همان مهدي منتظريست که حضرت امير در نهج البالغه قبل از آوردن اسم 

 .ر پدر و مادرم فداي او باد را به استخدام مي گيردمبارک او تعبي

 .جناب آقاي غرويان پناه مي بريم به خداوند از اينکه از جرگه ي اين متعمقين باشيم 

  

نکته ي بعدي که بايد به جناب غرويان گفت، اينست که در صريح فرمايش حضرت امير آنچه که در عرفان اعيان ثابته،  ـ5

نزد معتزله ماهيات متقررّه يا حال ناميده مي شده به ضرس قاطع نفي شده چون اعتقاد به اعيان ثابته در فلسفه مثال و در 

 :مرادف قول به ثنويت در ازليت است، لذا حضرت امير)عليهم السالم( مي فرمايند

  ((الَّذی ابتتَدَعَ الخَلق عَلی غَیرِ مِثالٍ آمتَثَلَهُ)) 

 (نهج البالغه 111صفحه ی95خطبه ی)

مثال يا عين ثابتي( صريحاً نفي شده )در عبارت باال و عبارات فراوان ديگري خلق از چيزي )ماده( و از روي نمونه اي  

 :است. در حاليکه اسّ و اساس انديشه ي ابن عربي در نظريه ي وحدت وجــود و نظريه ي فيض اعتقاد به اعيان ثابته است

ان و نقوش األعیاألحدیة  ما هِیَ إلّا نقوش األعیان فی الذاتتیة و الشوون الذاتیة وؤن الذاإنَّ األعیان الثابته ما هِیَ إال الشُّ))

 ((.فی العالم ال تتخلف عَن أصولها وَ حقایقها االولی ةهی حقایق الممکنات فی علم الحق تعالی و الممکنات الموجودَ

با حق تعالي شريک و نمونه هايي هستند که خلقت از روي پس اين اعيان ثابته که اصل موجودات اند ازلي اند و در ازليت  

آن ها شکل گرفته است و اينها به حسب ذات متأخر از خداوند هستند نه به حسب زمان ثبوت. اين سخن که خلقت از روي 

ئق. رَ الخَالمثال ها يا اعيان ثابته شکل گرفته خالف نظر قرآن و اهل و بيت است که خلق را از روي چيزي نمي دانند. فَطَ

  .يعني: إبتَدَعَها عَلي غَيرِ مِثالٍ سَبَق

 (513نهج البالغه صبحی صالح صفحه ی ) 

مطلب آخري که خدمت جناب غرويان بايد عرض کنم اينست که خداوند براي توضيح رابطه ي ايجادي با موجودات از  ـ1 

آیا در دایره ی لغات خداوند لفظ از شما سوأل مي کنم لغت خلق استفاده کرده است و نه از کلمه ي تجلّي، جناب غرويــان 
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ظهور و تجلی نبوده است که از لفظ خلق استفاده شده است؟ اگر آری پس چرا خداوند لفظ خلق را برای ایجاد اشیاء به 

اد من ایج کار برده نه لفظ تجلی و ظهور را؟ و چرا شما أتباع ابن عربی و مالصدرا از لغاتی که نه در قرآن برای توضیح

العدم آمده نه در لسان اهل و بیت)علیهم السالم( جاری بوده برای وصف این عمل خداوند )ایجاد من العدم( استفاده می 

کنید؟ لغاتی مثل ظهور و تجلی؟ کجا معصوم)علیهم السالم( از تجلی و ظهور برای توصیف خالقیت خداوند استفاده کرده 

 است؟

تصار بليغ ذکر شد با سخني از امام جعفر صادق)عليه السالم( به پايان مي برم که: در مورد در آخر عرايضم را که به اخ  

 (1316ـ چاپ دانشگاه مشهد  216رجال کشي/ص ) حیّةرحمه اهلل ما أذّبه عن هذه النّا :هشام بن حکم فرمود

  

 (يمکتب حقّه جعفر)خداوند رحمت کند هشام را چه اصراري داشت در دفاع از اين مکتب 

   

 منابع و استنادات

 16االمام شيخ محمد بن الحسن الحُرّ العاملي. دارُ احياء الثراث العربي ـ ج  :يعةـ وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشر1 

 ـ نهج البالغه ـ ترجمه ي عبد المحمد آيتي2 

 ـ نهج البالغه ـ صبحي صالح ـ چاپ بيروت

  

 2118غني النابلسي ـ دکتر فکتور سعيد باسيل دارالفارابي ـ بيروت الوجود عند ابن عربي و عبد ال ةـ وحد3

العبد ـ دارالزمان  سامةالشيخ محي الدين بن عربي ـ األخضر قويدري تقديم: محمد ا ةعقيد االتحاد و التعالي فيمشکلةُ ـ 1 

 2111ـ دمشق ـ 

 1362محمد رضا شفيعي کدکني انتشارات سخن ـ تصوف اسالمي و رابطه ي انسان و خدا ـ رينولد نيکلسون ـ ترجمه ي 1  

 بيروت  2113ـ مع الشيخ االکبر، ابن عربي: حاوره: عصام محفوظ دارُالفارابي ـ 8 
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 2111ـ قاهره ـ  مکتبة الثقافة الدينيةالوجود عند ابن عربي: دکتر عبد الجليل بن عبد الکريم سالم ـ ةُوحد  -1

 چاپ اول 1310ـ نشر پرسش ـ ـ وحدت وجود ـ سيد محمد علي مدرس مطلق  6 

ترجمه و تقديم: مصطفي لبيب عبد الغني ـ دارالکتب  عند محي الدين بن عربي: تأليف ابو العال عفيفي ـ الفلسفة الصوفيةـ 0 

  (م 2110هـ ـ  1131قاهره ) القوميَّةالوثائق 

  1318ـ فرهنگ فلسفي: دکتر سيد جعفر سجادي ـ امير کبير 11 

  دکتر سيد جعفر سجادي :متعاليةر حکمت ـ ديباچه اي ب11 

 1366ـ الهيات الهي، الهيات بشري: عالمه محمد رضا حکيمي ـ دليل ماـ قم 12

 1368ـ پيام جاودانه ـ عالمه محمد رضا حکيمي ـ دليل ما ـ قم 13 

 1366ـ رسائل و نامه هاي سيد جمال الدين حسيني )اسد آبادي( انتشارات شروق ـ قم 11 

 چاپ بيروت  1ار مالصدرا ـ با مقدمه ي عالمه محمد رضا مظفّر ـ ج اول ـ چاپ بيروت ـ ج اسف  -11 

 ـ اال حتجاج: تأليف امينُ االسالم طبرسي ـ چاپ نجف18 

 1362مثل و مثال: تصنيف استاد حسن زاده ي آملي ـ نشر طوبي  -11 

 1368تشارات وزارت ارشاد چاپ دوم اسماء و صفات حق ـ دکتر غالم حسين ابراهيمي ديناني ـ چاپ ان -16

 جلدي  1محي الدين عربي ـ چاپ دار اإلحياء التراث العربي ـ بيروت ـ  :مکيةـ فتوحات 10 

 1361صوفيسم و تائوئيسم: توشي هيکو ـ ايزوتسو ـ انتشارات روزنه ـ  -21

 تشارات الهامشرح فصوص الحکم ابن عربي ـ ابوالعالء عفيفي ـ ترجمه ي نصراهلل حکمت ـ ان -21 

 



92 
 

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

   www.daralsadegh.irلصادق:داراسایت وب 
 

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

 :پی نوشت ها

از  کلمه ی بدیع و هر کلمه ی دیگری مشتق از ماده ی بدعت یا ابتداء یا ابداء ظهور در این معنا دارد که خلق نه از ماده ای بوده است و نه  -1

از این سنخ( به هر حال بدیع هر تعبیری را که نافی  روی نقشه ی خلقتی )مثالی یا عین ثابت یا صور مرتسمه یا ماهیات متقررّه و هر تعبیری

 .خلق از عدم بوده باشد نفی می نماید
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 :چکیده

نویسنده در این مقاله با اسناد به آثار ابن عربی ثابت نموده که وی نه تنها شیعه نمی باشد بلکه در میان مخالفان شیعه 

به شیعه خصومت ورزد و به آنان توهین و فحاشی کند و ناجوان مردانه کمتر کسی می توان یافت که مثل ابن عربی 

انواع و اقسام اتهامات را بی دلیل به آنان نسبت دهد متأسفانه برخی از اشخاصی که خود را عالم عرصه ی عقاید و 

 ا شخصی شیعه آنهمعرفان می دانند )چون مباحث انحرافی وی را پذیرفته اند( سعی دارند با تحریف عقاید، ابن عربی ر

دوازده امامی معرفی کنند و این در حالی است که ابن عربی در کتاب فتوحات، تمام شیعه را منحرف و اولیاء شـیطان 

 .معرفی می کند و می گوید از همه ی آنان منحرف تر شیعیان دوازده امامی هستند

 

 دیدگاه ابن عربی درباره ی شیعیان

 «امحسن طیب نی حجت االسالم سید»

ابن عربي که طرفداران و ممدوحانش وي را پدر عرفان اسالمي مي دانند از آنجا که او محبت فراواني به ابوبکر و عمر دارد و آن دو  

را خليفه ي بر حق رسول خدا)صلي اهلل عليه و آله و سلم( مي داند بيشترين فحّاشي و تهمت را نثار شيعيان ـ که آن دو خليفه را ... 

 .مي کند مي دانند ـ

بدون شک ابن عربي از متصوّفه ي اهل سنّت مي باشد، با مراجعه به آثار وي دالئل گوناگوني مشاهده مي شود که وي شخصي سنّي 

« وص الحکمفص»و متعصّب و شيعه ستيز بوده است. در اين جا ما يکي از دالئل را که بسيار گويا است مي آوريم. ابن عربي در کتاب 

 :گويدفصّ داووديه مي 

 ((و لهذا مات رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و ما نصّ بخالفته عنه إلی أحد و ال عیّنه))

 .یعنی: رسول خدا رحلت کرد و به خالفت احدی تصریح نکرد و برای خود خلیفه تعیین نفرمود 

ت ايف مختلف شيعه بر اين مطلب نيساين بيان ابن عربي مخالف اجماع قطعي شيعه است. هيچ اختالفي بين گروه ها و طو 

که پيامبر بزرگوار اسالم)صلي اهلل عليه و آله و سلم( در سال دهم هجري قمري در واقعه ي غدير خم در حضور نزديک 

يکصد هزار نفر، از طرف خداوند متعال اميرمؤمنان علي)عليه السالم( را به عنوان امام و خليفه معيّن نمود. اين واقعه را 

 .از محدّثان و مورّخان اهل سنت نيز ثبت کرده اند بسياري
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 .شايد برخي از طرفداران ابن عربي براي توجيه اين سخن بگويند: وي چون در شرايط دشواري قرار داشته تقيه کرده است 

ه اين د کبه هيچ عنوان نمي توان چنين سخني را پذيرفت، زيرا ابن عربي در مقدمه ي کتاب فصوص الحکم ادّعا دار :جواب 

بنابراين  !کتاب را در عالم کشف و شهود از رسول خدا)صلي اهلل عليه و آله و سلم( أخذ نموده و او فقط مترجم آن مي باشد

 .منتسب کردن کتاب فصوصش به عالم شهود براي اين است که کسي نپندارد سخنانش از روي تقيه است

ممد الهمم در شرح فصوص »ابن عربي است، هر چند در مقدمه کتاب  جناب حسن زاده آملي که از طرفداران و شارحان آثار 

( اما در اين فراز از سخن ابن عربي ـ بعد از 1ادّعاي ابن عربي را درباره ي کتاب فصوص الحکم درست مي داند،)« الحکم

 :( ـ به وي انتقاد مي کند و مي نويسد2توجيهي که براي اين ادعاي ابن عربي مي کند)

عصمت نبود و در اول کتاب تصريح کرد که گفت من رسول و نبي نيستم ولي وارثم و حارس آخرتم و چون  شيخ صاحب» 

صاحب عصمت و رسول و نبي نيست، کشف او که أخذ از حق تعالي است و به حسب معتقد و سوابق انس و الفت اشتباهي 

 (3«.)روي آورد

را با شيعيان و پيروان اهل بيت دارد. مرحوم استاد شهيد مطهري ابن  به هر حال ابن عربي سنّي متعصّبي است که نهايت ستيز 

عربي را از علماي اندلس نام مي برد و بيان مي دارد که علماي اندلس در آن زمان ناصبي بودند و سپس ابن عربي را سنّي 

 (1متعصّب معرفي مي کند.)

ابن عربي است، وي را دشمن سرسخت شيعه ـ به ويژه مرحوم سيد جالل الدين آشتياني که از شارحان و مدافعان عرفان 

 (1شيعيان دوازده امامي نام مي برد.)

ابن عربي در سخنانش انواع و اقسام تهمت ها را به شيعيان مي زند و مي گويد که تمام طوايف شيعه منحرف اند و ادّعا دارد  

يان به فضائل اهل بيت عصمت و طهارت)عليهم السالم( را از از همه ي آنان منحرفتر، شيعيان دوازده امامي اند. او اعتقاد شيع

 د:يطاني کتاب فتوحات مکّيه مي نويسوساوس شيطاني مي داند و در خواطر ش
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ألفت الیهم أصالً صحیحاً ال یشکون فیه ثمّ طرأت علیهم التلبیسات من عدم الفهم )) 

الشیطان فی تلك  حتّی ضلّوا فینسب ذلك إلی الشیطان بحکم األصل و لوعلموا إنّ

نهم م اإلمامیةو السیما فی  الشیعةالمسائل تلمیذله یتعلم منه و اکثر ما ظهر ذلك فی 

فدخلت علیهم شیاطین الجنّ أوّالً بحبّ أهل البیت و استفراغ الحّب فیهم و رأوا أن 

ذلك من أسنی القربات إلی اهلل و کذلك هو لو وقفوا و ال یزیدون علیه إال أنّهم تعدوا 

ن حبّ أهل البیت إلی طریقین منهم من تعدی إلی بغض الصاحبه و سبّهم حیث لم م

فکان منهم قد عرف و  الدنیویةیقدموهم و تخیلو أن أهل البیت أولی بهذه المناصب 

القدح فی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم و  الصحابةاستفاض و طائفه زادت إلی سب 

جالله حیث لم ینصوا علی رتبتهم و تقدیمهم فی فی جبریل علیه السالم و فی اهلل جل 

للناس حتی أنشد بعضهم ما کان من بعث األمین أمینا و هذا کلّه واقع من أصل  الخالفة

 (1صحیح و هو حب اهل البیت انتج فی نظرهم فاسدا فضلوا و أضلوا(()

مأنوس مي کند، سپس بر آنان از کج فهمي شيطان آنان )شيعيان( را با اصل صحيحي که در آن هيچ شکّي راه ندارد  :ترجمه 

شبهاتي را القاء مي کند تا گمراه شوند. اين گمراهي ]فقط[ بواسطه ي آن اصل به شيعيان نسبت داده مي شود، وگرنه شيطان 

در اين مسائل شاگرد آن شخص گمراه است. بيشترين مصداق بر اين امر، در شيعه، خصوصاً شيعه دوازده امامي ظاهر مي 

. شيطان جن نخست محبت اهل بيت و پايداري در آن را به آنان عرضه مي کند و آنان )شيعيان( معتقدند که اين محبت شود

اما آنان به دوگونه از محبت اهل بيت فراتر  .باالترين وسيله ي تقرب به خداست و چنين است اگر در همين حد باقي بمانند

ام صحابه مي پردازند چون آنان اهل بيت را مقدم نداشتند و گمان مي کنند مي روند: ]يک[ برخي از آنان به دشمني و دشن

لي ص)و برخي نيز از سبّ صحابه باالتر رفته به پيامبر [که اهل بيت براي خالفت و اين مناسب دنيايي سزاوارتر بوده اند. ]دو

ا براي مردم به برتري مقام اهل بيت و تقدم آنان و جبرائيل و خدا بد مي گويند و انتقاد مي کنند که چر (اهلل عليه و آله و سلم

آن کس که جبرائيل امين را فرستاده )يعني »در خالفت تصريح نکرده اند، تا آن جا که برخي از آنان چنين سروده است: 
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 همه ي اينها از يک اصل صحيح که محبت اهل بيت است نشأت گرفته است، اما در نظر آنان« خدا( خود امين نبوده است

 .اين نتيجه فاسد را داده و گمراه شده و گمراه کرده اند

ابن عربي آن قدر به ابوبکر و عمر ارادت دارد که حتي از بهتان هاي بزرگ به شيعه ي اماميه باکي ندارد و شيعيان را  !آري 

 .بدون استناد به قدح خدا و رسول خدا متهم مي کند

طر چنين اتهاماتي که به شيعه دوازده امامي مي زند به شــدت انتقاد مي کــند مرحوم سيد جالل الدين آشتياني به وي به خا 

 :و ابن عربي را شخصي ساده لـوح و شيعه ستيز معرفي مي کند. ايشان مي نويسد

شيخ اعظم به طور کلّي با شيعه، خصوصاً فرقه اماميه، ـ عظّم اهلل شأنهم ـ سر سازش ندارد. »

ا نديده است... شيخ اعظم بر خالف شاگرد کبير خود، شيخ کبير او گويا مطلقاً آثار شيعه ر

صدرالدين قونوي، اقوالي را مستند به شيعه، و به قول او خصوصاً االماميه من الشيعه دانسته 

که کذب محض است و شيخ آنها را واقعي پنداشته، در حالي که او خود بدون تحقيق در 

کمال وقاحت از قول حضرت ختمي مقام جعل سند احاديث و رواياتي را که وضاعين با 

کرده اند نازل در شأن خلفا، خصوصاً خليفه ي دوم دانسته، و آن مجهوالت را چندان با آب 

و تاب نقل و با ابتهاج شرح و تفسير مي کند که شخص ساده لوح را تحت تأثير قرار مي 

 «.... دهد

الغلوّ » و« مداخل شيطان في النفوس عالم»تقسيم شياطين و بيان  و« خواطر»در همان کتاب )فتوحات( بعد از ذکر اقسام  

 ت:صاً اماميه من الشيعه، و گفته اسپرداخته است به ذکر مطاعن شيعه، خصو« في الحبّ آل البيت

 ...و اکثر ما ظهر ذلك فی الشیعه و ال سیما االمامیه منهم، قد خلت علیهم شیاطین الجن 

ي شنيده نشده است. يکي از احتماالت آن است که دشمنان اميرمؤمنان)عليه السالم(، يعني از هيچ ديوانه اي چنين کالم 

بن ابي سفيان در جميع شهرها و قصباتي که در تصرف فرزندان هند  معاويةملحدان از نواصب، که ساليان متوالي به فرمان 
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دند، آنچه که شيخ اعظم بدون تحقيق از امور مسلم دانسته الالعنين بود دشنام مي دا لعنةجگر خوار علي آبائه و أبنائه و أذنابه 

است جعل کرده اند. در زمان شيخ ـ اعلي اهلل قدره ـ بسياري از افاضل شيعه در سوريه و خصوصاً در حلب موطن داشتند و 

 ساده از حاکي اطالق نحو به شيعه به سستي آن به کالمي دادن نسبت. کرد مي مراجعه آنها به  شايسته بود شيخ بزرگوار

 در اعظم شيخ. اند نداده قرار توجه مورد را  سستي مطلب چنين معرفت و علم ارباب از احدي. است باوري زود و لوحي

را ورد زبان خود قرار داده است. در حاليکه « في الحديث الصحيح المنقول عن ابي هريره عن النبي: »جمله حديث، نقل مقام

 (1«)را بازرگان حديث نام داده اند حديث ضعيف دارد که علماي مصر او ابوهريره چندان شهرت در نقل

ابن عربي ارادت فراواني به شيخين دارد. او با استناد به حديثي جعلي ابوبکر را خليفه بالفصل رسول خدا)صلي اهلل عليه و   

و ابوبکر را صاحب باالترين مقام در بين ( ا0( و او را همتاي پيامبر بزرگوار اسالم معرفي مي کند.)6آله و سلم( مي داند.)

(وي در ميان امت محمد)صلي 11( در بينش وي ابوبکر داناترين مردم به اسرار و شأن نزول قرآن است.)11رجال اهلل مي داند.)

 ( وي در شأن و منقبت عمر بن خطاب هم سخنان فراواني12اهلل عليه و آله و سلم( افضل ترين شخص را ابوبکر مي داند.)

( وي عمر را معصوم مي 13دارد. ابن عربي معتقد است که مالئکه با عمر سخن مي گويند و به اصطالح وي، او محدّث است.)

 .( و دهها مورد ديگر11داند)

ابن عربي آنچنان به شيخين عشق مي ورزد که مي کوشد بوسيله ي فحّاشي و ناسزا گويي، حقده و کينه خود را نسبت به  

ين ارادت نمي ورزند ابراز کند. او کلمه خنزير را که حاوي خباثت ظاهري و باطني است به اين منظور انتخاب آنان که به شيخ

کند و در  معرفي ميکرده و براي اينکه بهتر در نفوس مؤثر افتد حيله اي انديشيده و آن را به عنوان يک مکاشفه از رجال اهلل 

 د:فتوحات مي گوي

ون و هم اربعون نفساً فی کلّ زمان ال یزیدون و ال ینقصون و هم الرجبی« منهم رجال اهلل)) 

اهلل و هم رکن األفراد و هم أرباب القول الثقیل من قوله تعالی إنّا  بعظمةرجال حالهم قیام 

سنلقی علیك قوال ثقیالً لقیت واحداً منهم... وکان هذا الّذی رأینه ... کشف الروافض من 

خنزیر فیستدعیه و یقول له  ةخنازیر... فاذا مرّ علیه یراه فی صوراهل الشیعه ... فکان یراهم 

 (15تب إلی اهلل فانك شیعی رافضی...(()
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رجبيون گروهي از رجال اهلل هستند که در هر زمان چهل نفر از آنان وجود دارند، عدد آنان نه کم مي شود و نه زياد.  :ترجمه 

مي  ((إنّا سنلقی علیك قوالً ثقیالً))ادند. آنان ارباب قول ثقيل در آيه شريفه ي آنان رکن افر .آنان قائم به عظمت الهي هستند

باشند. يکي از آنان را مالقات کردم، آن کس را که من ديدم باطن شيعيان رافضي را کشف کرده بود، آنان را به صورت خوک 

 .ت: تو شيعه را فضي هستي توبه کنمي ديد. هرگاه به يکي از آنان مي گذشت او را به صورت خوک مي ديد و مي گف

 :سید جالل الدین آشتیانی به خاطر همین توهین ابن عربی، به شدت وی را مورد مالمت قرار داده و می نویسد 

شيخ اعظم با آنکه به اهل بيت عصمت و طهارت عشق مي ورزد، خصم ألدّ شيعه اماميه »

و خالي از صحّت است. در دو  است... آنچه در اين قسمت از فتوحات آورده بسيار سست

آثار جعل آشکار است مع هذا شــيخ محـقق از ناحيه ي عشق « رجبيون»قضيه منقول از 

 (18«.)بر شيخين باور کرده است

 :دکتر محسن جهانگيري که از محققان عرصه عرفان ابن عربي است، به وي انتقاد مي کند و مي نويسد  

در کشفشان روافض )شيعيان( را به صورت خنازير مي  اين ايراد هم که گفته شده رجبيون» 

بينند وارد است که متأسفانه در فتوحات مکيه اين سخن نوشته شده است، گرچه اين سخن 

از اين نقطه نظر که وي يک مسلمان سني در نتيجه مخالف شيعيان است، که به گفته ي 

عليه السالم( غلو مي کنند خودش درباره ي ابوبکر و عمر عقيده سوء دارند و در حق علي)

طبيعي است، اما از نقطه نظر ديگر يعني اينکه او خود را يک صوفي صافي مي داند، بسيار 

بعيد و مستعبد مي نمايد که عارف راستين را، آن هم عارف وحدت وجودي که احياناً به 

وا مي دارد وحدت اديان نيز تفوّه مي کند، با نوع عقيده و مذهب مردم چه کار؟ او چگونه ر

که گروهي را به واسطه داشتن عقيده و مذهب خاصي تا آن حد تحقير و توهين نمايد که 

سيرت و سريرتشان را تا مرتبه خنازير پايين بياورد و يا دست کم از کسانيکه اين گونه 
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سخنان کوته بينانه را بر زبان رانده اند به بزرگي ياد کند و دعوايشان را با آب و تاب نقل 

 (11«.)ايد و خودشان را از اولياء اهلل پنداردنم

هيچ محقّقي مانند حضرت امام خميني)ره( جوابي دندان شکن به ابن عربي نداده است، وي در کتاب تعليقات بر شرح  

 :فصوص الحکم به ياوه هاي ابن عربي اين گونه پاسخ مي دهد

المشاهده لصفاء عین المشاهده،  آةمرفی  الثابتة بل قد یشاهد السالك المرتاض نفسه و عینه)) 

فضه الر ةالخنزیر بخیاله، و هذا لیس مشاهد ةالرفضه بصور العامةبعض المرتاضین من  کرؤیة

نه الخنزیر فیها فتوهم أ ةالرافضی رأی المرتاض نفسه التی هی علی صور ةکذا، بل لصفاء مرآ

 (11رأی الرافضی، و ما رأی إلّا نفسه(()

س از آنجا که صفحه وجودشان در اثر صفاي باطني همچون آئينه مصقّل بعضي از نفو :ترجمه 

مي باشد، ممکن است سالک مرتاض عين ثابت نفوس خويش را در آئينه وجود او مشاهده 

نمايد، نظير مشاهده شيعيان به صورت خنزير توسط بعضي مرتاضين اهل سنت که گمان کرده 

ه صفاي آينه شيعيان، مرتاض صورت خود را اند آن صورت واقعي شيعيان بود. بلکه بواسط

که به شکل خوک بوده در آينه ي او مشاهده نموده و گمان کرده است که آن صورت را فضي 

 .)شيعه( بوده، حال آنکه فقط صورت خود را ديده است

يعه حکام ظالم ش از جمله دالئلي که به خوبي بيان گر اين است که ابن عربي دشمن شيعه بوده اين است که وي از برخي 

 .ستيز و شيعه کش تعريف کرده و آنان را از جمله اولياي خدا نام برده و از ميان آنان مي توان متوکل عباسي را نام برد

طبق شهادت تاريخ متوکل عباسي از جنايت کارترين و شيعه کش ترين خلفاي عباسي است. او قبر امام حسين)عليه السالم(  

قبر سيدالشهداء)عليه السالم( را يا مي کشت يا زنداني مي کرد. امام علي)عليه السالم( درباره ي متوکل  را ويران کرد و زائران

 .متوکل از همه ي ملوک بني عباس کافرتر است (19«)و عاشرهم اکفرهم: »عباسي فرمودند



111 
 

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

   www.daralsadegh.irلصادق:داراسایت وب 
 

زمانه است که عالوه بر داشتن  با اين حال متوکل عباسي در ديدگاه ابن عربي خليفه ي رسول خدا از جمله اولياء و اقطاب

 (21خالفت ظاهري داراي مقام خالفت باطني نيز مي باشد!)

چطور می شود ابن عربی را اهل طریقت )یعنی از عرفا و اولیاء »: مرحوم استاد عالمه ي طباطبائي در اين باره مي فرمايد 

 (21« )اهلل( دانست با وجودی که متوکل را از اولیای خدا می داند؟

اولوا »ز جمله دالئل ديگري که ثابت مي کند ابن عربي از مخالفان بلکه دشمنان سر سخت شيعيان است تفسير وي از آيه ي ا 

 «.االمر است

 :خداوند متعال مي فرمايد 

 (22یا ایها الذین امنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الرسول و أولی األمر منکم(()))

امر بدون هيچ قيد و شرط در کنار خدا و رسول قرار گرفته و واجب شمرده شده در اين آيه ي شريفه اطاعت از صاحبان  

امامان معصوم مي باشند، اما اهل سنت نظرهاي مختلفي را بيان « اولواالمر»است. جماعت شيعه اتفاق نظر دارند که منظور از 

آن شده اند اين است که اولواالمر هر حاکمي مي دارند. يکي از اين نظرات که افراد بسيار نادري از علماي اهل سنت قائل به 

است که بر جامعه ي اسالمي تسلط يابد هر چند ظالم و آدم کش باشد! شک نيست که اين تفسير به هيچ وجه با مفهوم آيه 

و روح تعاليم اسالم سازگار نيست و ممکن نيست که پيروي از هر حکومتي بدون قيد و شرط در رديف اطاعت خدا و 

 .لي اهلل عليه و آله و سلم( باشد و به همين دليل بسياري از مفسران بزرگ اهل سنت آن را رد کرده اندپيامبر)ص

ابن عربي متجاوز از شانزده مورد از کتاب فتوحات و فصوص، اولواالمر را به معناي حاکم دانسته هر چند جائر و ستمگر  

 .باشد و اطاعت او را اطاعت خدا و رسول خدا مي داند

 : مي گويد يو 
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عن رسولی أو ولیتموه من عندکم کما شرع  خلیفةو اولی األمر منکم أی اذا ولی علیکم ))

 ةطاعلکم فاسمعوا له و أطیعوا و لو کان عبدا حبشیا مجدع االطراف فان فی طاعتکم إیاه 

 (23رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله و سلم(((.)

يفه اي از پيامبر من به شما حکومت کرد، يا و اولي االمر منکم يعني هرگاه خل :ترجمه 

خودتان کسي را بر خود حاکم گردانيد به همان گونه که خدا براي شما تشريح کرده سخن 

وي را گوش کنيد و از او اطاعت کنيد هر چند برده حبشي گوش بريده اي باشد، زيرا اطاعت 

 .تو از او، اطاعت از رسول خداست

 :و در جاي ديگري مي گويد

أمر اهلل المشروع من أطاعه نجا و من  بمنزلةفإن امر السلطان واجبة السلطان  طاعة کانت))

 (24عصاه ملك((.)

طاعت سلطان واجب است زيرا امر سلطان بمنزله امر خدا در شرع است، هرکس  :ترجمه 

 .فرمانش را ببرد نجات مي يابد و هر کس نافرمانيش کند هالک مي شود

 يد:فسق موجب عزل حاکم مي شود مي گوبسياري از علماي اهل سنت که مي گويند: ابن عربي بر خالف   

و یقول الفقهاء إن الحاکم اذا فسق أو جار فقد انعزل شرعا ولکن عندنا انعزل شرعا فیما )) 

ألنّه ما حکم بما شرع له أن یحکم به فقد أثبتهم رسول اهلل صلی اهلل علیه و  خاصةفسق فیه 

رهم فقال علیه السالم فینا و فیهم فان عدلوا فلکم و لهم و إن جارو فلکم مع جو الة سلم و

 (25و ما خُصّ بذلك و الیامن و ال(() طاعةو علیهم و نهی أن نخرج یدا من 
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مي گويند: اگر حاکم مرتکب فسقي شد و يا ظلم کرد شرعاً از حکومتش عزل  ءفقها :ترجمه

سقش عزل مي شود زيرا به آنچه براي او جايز مي شود، ولي ما مي گوئيم: تنها در مورد ف

بوده که حکم کند حکم نکرده است، پس حتماً رسول خدا واليت را بر آنان ثابت گردانيده 

هر چند ستم کنند. ]پس به افترايي که از سوي ستمگران و هواداران آنان به پيامبر)صلي اهلل 

د:[ رسول خدا گفت درباره ي ما و عليه و آله و سلم( بسته شده استشهاد مي کند و مي گوي

آنان )حاکمان( اگر عدالت پيشه کنند به سود ما و خودشان است و اگر ستمگري کنند به 

سود ما و به زيان خودشان مي باشد و نهي فرموده از اينکه از اطاعتشان خارج شويم، و 

 .اين حکم به حاکمي اختصاص داده نشده و شامل همه حاکمان مي گردد

 :بي براي اين که راه ستمگران را هموار کند و زبان اعتراض را بر حکام جور ببندد مي گويدابن عر 

إن تکلمنا فی والتنا و ملوکنا بما هم علیه من الجور سقط ما هو لنافی جورهم و أسأنا ))

األدب مع اهلل حیث رجحنا نظرنا علی فعله فی ذلك ألن لنا الذی هو فی جورهم هو نصیب 

 (21فهو من الخاسرین...(() ةفقد حرمناه نفوسنا و من حرم نفسه أجر اآلخر أخروی بالشك

پس اگر در مورد ظلم و ستم سالطين و حکام جور خود سخن بگوئيم ثوابي که از : ترجمه 

ستم آن ها به ما مي رسد از دست داده ايم و نسبت به خدا بي ادبي کرده ايم، زيرا نظر خود 

بر ما مسلّط کرده است مقدّم داشته ايم چون بهره ما از ستم آنان  را بر نظر خدا که ستمگر را

بدون شک اجر اخروي است که خود را از آن محروم کرده ايم و هر کس خود را از پاداش 

 .اخروي محروم کند از زيان کاران است

اتله و و ستمگر باشند، حکم جواز مقابن عربي با تأکيد بر اينکه اولي األمر در آيه شريفه خلفا و حکام هستند اگر چه ظالم  

 :قتل مخالفان اين خلفاء را صادر مي کند. او دشمنان خلفاء را همچون دشمنان خدا معرفي مي کند و مي گويد
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و اولی األمر منکم و هم الخلفا و... ثم إن اهلل جعل له أعداء ینازعونه فی ألوهیته کفرعون ))  

عین فی رتبتهم و جعل له أن یقاتلهم و یقتلهم إذا ظفر و أمثاله کذلك جعل اهلل للخلفاء مناز

 (21بمن ظفر منهم کما یفعل سبحانه مع المشرکین((.)

اولي األمر خلفايند ...و همان گونه که خدا براي خود دشمناني قرار داده که در  :ترجمه 

دا تيزند و خالوهيتش با او در ستيزند براي خلفاهم کساني را قرار داده که با مقام آنان مي س

براي خليفه مقرر فرموده است که با آنان بجنگد و بر هر يک از آنان پيروز شد او را بکشد، 

 .همان گونه که خدا با مشرکان مي کند

به اين ترتيب ابن عربي آيه ي اولي االمر که يکي از مهمترين ادله امامت حضرت علي)عليه السالم( و ائمه معصومين)عليهم  

ا به گونه اي تفسير مي کند که بتواند آن را وسيله توجيه جنايات يزيد و ساير خلفاي بني اميه و بني عباس السالم( است ر

 .در قتل و ظلم به خاندان پيامبر)صلي اهلل عليه و آله و سلم( و شيعيان ايشان قرار دهد

بیشترین ستیز را با ایشان دارد کسی که تهمت های گوناگون به پیروان اهل بیت می زند و  :اکنون سؤال ما اين است 

 چگونه می توان وی را در رأس عرفان اسالمی قرار داد؟

انحرافات فراواني در عرفان ابن عربي وجود دارد که بيانگر آن است که وي به طور کلّي از راه اسالم و خاندان طهارت)عليهم  

د را جزو علماي تشيع مي دانند و در جامعه با عناويني السالم( دور بوده، اما مايه ي تأسف است که برخي از اشخاصي که خو

چون عالمه، استاد عرفان، متفکر، محقق و ... مشهورند افتخار مي کنند که پيرو عرفان ابن عربي هستند و بسياري از سخنان 

 رتر از آنکه برايوي که ظهور در کفرو عقايد فاسد دارد را توجيه مي کنند و به گونه اي رنگ قرآني مي دهند. و تأسف با

 !!فريب مردم با آن همه ادلّه گويا بر شيعه ستيز بودن ابن عربي با تمام توان تالش دارند که او را عارفي شيعه معرفي کنند

 .انشاء ا... در مقاله اي ديگر به برخي از انحرافات عقيدتي ابن عربي پرداخته خواهد شد 

 

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

 :پی نوشت ها
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 459ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، ص  -1

استاد حسن زاده آملی در توضیح این کالم می گوید: شك نیست که رسول اهلل در حین ارتحال تعیین خلیفه نفرمود، زیرا چون قلم و کاغذ  -2
 ((خواست، عمر گفت کتاب خدا ما را کافی است ))وانّ الرجل لیهجر

 415همان، ص  -3

 113و112امامت و رهبری، ص   -4

 44مقدمه بر شرح فصوص الحکم، ص  -5

 الخواطر الشیطانیه المعرفةباب الخمس و الخمسرن فی  212و211/ 1فتوحات مکیه  -1

 41و45مقدمه به شرح فصوص الحکم قیصری، ص  -1

 4/154فتوحات مکیّه   -1

 1/115فتوحات مکیه -9

 1/212فتوحات مکیه  -15

 1/111فتوحات مکیه  -11

 3/11فتوحات مکیه  -12

 1/255فتوحیات مکیه  -13

 1/255مکیه فتوحات  -14

 1ص 2فتوحات مکیه، ج  -15

 44مقدمه بر شرح فصوص الحکم قیصری، ص -11

 512و 511محی الدین ابن عربی. چهره برجسته عرفان اسالمی، ص -11

 221تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح األنس ص  -11

 11مجله ی نورالصادق/  -19

 1ص 2فتوحات مکیه ج -25

 431روح مجرد، ص -21

 59نساء:   -22

 214/ 1  فتوحات مکیه  -23

 441ص 1ان، جهم -24
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 :اشاره

مدیریت جدید و یك سونگر دفتر تبلیغات اصفهان به منظور ترویج و تبلیغ از فرقه ی ضاله ی  19/11/19در تاریخ  

ی دعوت کرد تا در مرکز حوزه ی علمیه صوفیه، خرقه و خانقاه از یك صوفی ساکن مشهد بنام یاور )محمد حسن ( وکیل

 19/11/19ی اصفهان یعنی مدرسه ی صدر بازار سخنرانی کند و طالب را به تصوف جذب کند، این جلسه در تاریخ 

 .در مکان مذکور در نهایت ضعف و عدم استقبال طالب برگزار شد

ت مجموعه ی دارالصادق اصفهان به عنوان اعتراض به دنبال این اقدام نامشروع و خالف قانون دفتر تبلیغات اصفهان، سرپرس

اعالمیه ای منتشر نمود که بحمداهلل نتایج بسیار خوب و دلگرم کننده ای داشت اما دفتر تبلیغات اصفهان هم چنان بر مواضع 

ت ای سیاسباطل و غیر قانونی خود پافشاری می کند و از مطالب آقای وکیلی دفاع کرده و اقدام نامشروع خود را در راست

 .تضارب افکار و آراء )البته یك طرفه و یکسونگرانه( توجیه می کند

نورالصادق پاسخی دندان شکن برای آن صوفی مشهدی و نیز برای میزبانش در اصفهان در دست تهیه داشت که با مجله  

 .سمات مواجه شد 5ی شماره 

بسیار متین و آموزنده دید بر همین اساس هیئت  پاسخ های هیئت تحریریه ی این مجله ی وزین را به صوفی مذکور 

تحریریه ی نورالصادق تصمیم گرفت متن کامل این جوابیه را در دو قسمت تقدیم مخاطبین خود نماید تا این عزیزان نیز 

ن آبه دروغها و فریبکاری ها و تحریف ها و نقشه های شوم این فرقه ی انحرافی و ضاله بیشتر پی برده و در تمسك به قر

 .و عترت و الغیر محکمتر و دلگرمتر شوند

 

 تصوف و صوفی گری به تشیع و علمای شیعه پاسخی به اتهام

مسلماً دیدگاه  ... بحثی که ما به دنبالش هستیم بحث حکمت و عرفان از منظر علمای شیعه است» 

د به ما معتق علمای شیعه به عنوان یکی از ابزارهای کشف نظر مکتب تشیع قابل اعتماد است. گرچه

حجیت اجماع نیستیم و نمی خواهیم بگوییم که اگر علمای شیعه دیدگاهی داشتند الزاماً باید پذیرفته 

شود، ولی به عنوان یکی از ابزارها و عواملی که می تواند تا حدود بسیار زیادی رأی شریعت را به 

 «ما نشان دهد، مسلماً قابل اعتماد است
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امل و از هر جهت بين علما ممکن نيست اما اگر کسي با عقايدي که در طول تاريح تشيع به گرچه اتفاق نظر ک :سمات  

عنوان عقايد عموم شيعه و ضروريات اسالم شناخته شده است مخالفت کند قطعا بايد در عقايد خود تجديد نظر کند، لذا الزم 

، همانندي( بين خدا و خلق، و جبر)بيه، و سنخيت است در اين جا دانسته شود که عقيده به يکي بودن خالق و مخلوق، و تش

و قدم عالم، و نوعي بودن مسأله امامت و واليت تحت عنوان فريبنده انسان کامل، و ساير عقايد عرفا و فالسفه و صوفيه، در 

ي طريق خلفاي بنتمام طول تاريخ عقايد شيعه کامال مردود و باطل بوده و هست، و اين عقايد قرن ها بعد از ظهور اسالم، از 

عباس، و صوفيان منحرف عامه، به افکار برخي علماي شيعه وارد شده است. ما نمونه اي از نظرات اساطين مکتب و 

 .متخصصان عقايد و معارف ديني را در دنباله سخن خواهيم آورد

  !تخصص متکلم موحد، یا فیلسوف وحدت موجودی؟ 

  

صاحب نظر در این مباحث از آنها نام می بریم، بر اساس اصل  کسانی را که ما به عنوان علمای شیعه و »

عقالیی رجوع به متخصص، باید متخصص باشند. متخصص بودن در این مسئله، حداقل دو حوزه را در برمی 

گیرد: اوالً باید در فهم کتاب و سنت متخصص باشند و ثانیاً در فلسفه و عرفان هم متخصص باشند. ... به 

می گوییم، نظر مجتهد فقط در تشخیص حکمی معتبر است که در آن زمینه تخصص دارد،  اصطالح علم فقه

در تشخیص موضوع، نظرش اعتبار ندارد. این مسئله که فلسفه چیز خوبی است یا بد؛ وحدت وجود درست 

است یا غلط، یك مسئله فقهی نیست. این تشخیص موضوع است. در تشخیص موضوع، نظر مجتهد مطلقاً 

اعتبار نیست. یکی از اشتباهاتی که در برخی از نحله های حوزوی پیش آمده است این است که می دارای 

گویند، مثالً ما از فالن آقا تقلید می کنیم و فالن آقا به حسب فرض، فلسفه خواندن را حرام می داند، لذا 

 «.ما فلسفه نمی خوانیم. با اینکه این سخن از نظر فقهی اصالً قابل قبول نیست

اين مسأله ـ کما اين که خود در چند سطر آينده اعتراف خواهد کرد ـ مسأله اي کامال فقهي و از موارد وجوب  :سمات

 .رجوع جاهل به تشخيص فقيه عالم به مسائل فوق است
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 به عنوان مثال اینکه انکار معاد به عنوان مثال، مرجع تقلید می تواند دایره کفر را مشخص کند. اما»

نصری، مصداقاً انکار ضروری است یا نه، یا اینکه قول وحدت وجود انکار ضروری است یا جسمانی ع

 «.نیست، از دایره تخصص فقیه بما هو فقیه خارج است. یعنی در شأن فقیه نیست

فقها و متکلمان و متخصصان عقايد و معارف ديني، محدوده وحدت وجود و انکار معاد جسماني عنصري و  :سمات

دو را با مباني اسالم بيان کرده اند نه اينکه تنها تطبيق بر مصاديق خارجي ـ که البته اين هم خارج از مخالفت آن 

تخصص ايشان نيست ـ کرده باشند. لذا هم کار فقها درست بوده است و هم سؤال کنندگان، و اين وظيفه اي است که 

کساني به خاطر تعلق ويژه به فلسفه و عرفان، و دور تمامي فقهاي اسالم از صدر اسالم تا کنون انجام داده اند ولي 

ماندن از عقايد واقعي اسالم همه آنان را بي جهت تخطئه مي کنند. بدون شک هر کس که نتواند تشخيص دهد مسائل 

مورد بحث موافق با عقايد و مباني اسالم است يا نه تا زماني که خودش مجتهد نشده است بايد به متخصصين مراجعه 

و ايشان هم بايد پاسخ دهند، و متخصصين اين امور متکلمان ما مانند مرحوم شيخ مفيد و شيخ طوسي و سيد کند 

مرتضي و عالمه حلي و دنباله روان ايشان از گروه فقها مي باشند نه فالسفه و عرفا که قبل از آموختن مباني اعتقادي 

ذا شبهات ايشان در ايشان اثر کرده و پيرو آنها شده و کالمي مکتب، به فلسفه و عرفان و تصوف روي آورده اند ل

 .اند

 

در این مسئله انسان باید به متخصص در این حوزه مراجعه کند. یعنی به کسی مراجعه کند که مسأله »

وحدت وجود را فهمیده است. آیات و روایات توحیدی را مفصل بررسی کرده و بعد بین اینها موازنه 

ه و نتیجتاً گفته است که این با دین سازگار است یا نیست و اگر سازگار نیست، برقرار کرده، مقایسه کرد

آیا انکار ضروری است یا نه، انکار یك مسئله غیر ضروری است. لذا در این بحث که می گوییم فلسفه 

و عرفان از منظر دانشمندان شیعه، خود به خود در درونش یك تخصیص یا به تعبیری تخصص خوابیده 

 «.عنی از منظر دانشمندان شیعه ای که هم در فقه و اصول مجتهدند و هم در حکمت و عرفاناست. ی
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بنابراين اعتراف کرديد که در چنين مسأله اي مراجعه کردن به متخصص صحيح است! در حالي که در عبارات قبل  :سمات 

 !گفتيد در اين گونه مسائل تقليد جايز نيست

با مباني ديني در ضروريات ديني )مانند يکي بودن خالق و مخلوق، و پيدا شدن خدا به  ضمن آن که مخالفت عقايد فلسفي 

صورت حيوانات و سنگها و چوبها، و قدم عالم، و جبر، و سنخيت و هم جنس بودن خدا و خلق، و تشبيه و...( است لذا هيچ 

حد تخصص داشته باشند، و اگر شخصي در  ربطي به اجتهاد و بررسي آيات و روايات ندارد و عموم اهل دين بايد در اين

د م از افکار و عقاياين حد هم اطالع نداشته باشد بدون شک بايد به فقها و متکلمان مراجعه کند نه به آنان که متاثر و مله

 .لو با پسوند اسالمبيگانه اند و

از ذات خدا و جبر فلسفي و تشبيه  تمامي مجتهدان معارف اسالم با قدم عالم و يکي بودن خالق و مخلوق و صدور عالم  

و سنخيت و... مخالفند و آنها را کفر مسلم و واضح و آشکار مي دانند. و اين دليل بر اين است که کساني که مدافع فلسفه و 

ي نعرفان در مقابل عقايد ديني اند، مسلط بر مباني عقيدتي اسالم و مجتهد در آن نيستند وگرنه هرگز به عقايد مناقض با مبا

 .اسالم معتقد نمي شدند

برخي فالسفه و عرفا ادعاي تخصص در اين مسائل مي کنند و شيفتگان ايشان هم باورشان مي شود در حالي که کساني که  

از کالم و اعتقادات برهاني مکتب مطلعند کامال متوجه مي شوند که آن کس که نفهميده و لذا پذيرفته است خود ايشانند نه 

 .مخالفان ايشان

ها فزاى فکر و انديشه است، و فهم آن تنمعجزه شگفت و شگفتى « وحدت وجود»کنند عقيده بنابراين، کسانى که خيال مى 

هاى افکار خود بنيادانه در هند و يونان باستان اى را که از فرآورده اند، و عقيده  اختصاص به کسانى دارد که آن را پذيرفته

طع معلمان آسمانى است، و با هزاران توجيه و تأويل نادرست شواهدى از متشابهات دينى بر آن به دور از تعاليم و براهين قا

نان توان دانست آاز کجا مى خوب است لحظه اي بينديشند که اگر اين عقيده تا اين حد غير قابل فهم است،  شود، اقامه مى

هميدن اين عقيده پذيرفتن آن است که هر کس آن را بپذيرد گويا شرط ف ست؟!ا ند از نفهمیدن آن نبوده اته که آن را پذیرف

 !!حتما آن را فهميده است و هر کس زير بار آن نرود حتما آن را نفهميده است
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بينند که فهم مدعاى آنان بسيار ساده است، ولى از آنجا که احدى با کمترين تأمل در سخنان وحدت وجوديان همه مى  

د منکر امور بديهى شود که وجود همه اشياى حادث و مخلوق و محسوس را وهم و خيال کند کسى تا اين ح گمان نمى

هاى گوناگون انگاشته، و عبادت هر بتى را عبادت خداوند بشمارد، برخى دچار دانسته، ذات خداوند را متغير به صورت 

ت، قعا گرهى در فهم اين مسلک نهفته اسکنند وا تأثير تبليغات و تلقينات پى در پى اهل فلسفه و عرفان شده، و خيال مى

 وهم هاىنشينى بردن به انزواى چله  که جز با فرار از عقل و برهان و تسليم شدن در مقابل پيران و مشايخ عرفان، و پناه

 توان رسيد؛انگيز ايشان، بدان نمى 

فلسفه و عرفان و کالً ته سومی که تذکر آن مهم است این است که در بسیاری از فضاها، متأسفانه نک»

مباحث اعتقادی به عنوان یك سری مسائل پیش پا افتاده تلقی می شود... ریشه این مسئله در اینجاست که 

متأسفانه مسائل معرفتی را مسائلی پیش پا افتاده تلقی می کنند. همان طور که در فضاهای فقهی و اصولی، 

و استعدادش( تالش جدی نکرده باشد مجاز به  سال )به حسب پشتکار 35یا  25، 25، 15تا کسی که 

 «.اظهار نظر در مسائل فقهی نیست؛ در فضاهای فلسفی و عرفانی هم دقیقاً همین مسئله هست

در لزوم تخصص براي اظهار نظر شکي نيست اما خود ايشان در اين مسائل اصال تخصص که بماند بلکه حتي سمات:  

ا اينکه عقايد مخالفان خود بلکه عموم مسلمانان را هم اصال نمي شناسند. چنان که اطالعات سطحي مناسبي نيز ندارند، کم

خيال مي کنند که عموم مسلمانان در مورد معناي توحيد و جدايي و فراتري وجود خداوند متعال از وجود مخلوقات معتقدند 

 «و تدبير و ربوبيت عالم هستي مشغول است!خداوند متعال در گوشه اي از عالم هستي جاي گرفته و از آن نقطه به خلق »که 

در حالي که اين مطلب، جاهالنه ترين مطلبي است که ممکن است به مسلمانان نسبت داده شود! هيچ يک از علماي شيعه و 

مسلمانان ـ به جز فرقه مجسمه ـ به چنين اباطيل و کفر و شرک هايي معتقد نيستند. بدون شک هر کس که نسبت به توحيد 

مي و اعتقادات عموم مسلمانان اين قدر بي اطالع باشد حق دارد که از توحيد اسالمي فرار کرده، و به دامن تصوف و اسال

 .عقايد مشرکانه يونان و هند و امثال آن پناه ببرد
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ر د بر اساس حکم عقل و نقل، و اتفاق تمامي متخصصان عقايد و معارف مکتب وحي و اهل اديان، هر کس که قبل از اجتهاد

کالم و آموختن عقايد ديني، فلسفه و عرفان بخواند به همين باليي دچار مي شود که اينک در مورد ايشان شاهد آن هستيم، 

لذا اين اشکاالت به فالسفه و عرفا وارد است که بيراهه را بر راه ترجيح داده اند نه متکلمان و فقهايي که در ظل نور قرآن و 

 .ن مي پردازندبرهان به نقد فلسفه و عرفا

 :به طور کلی عالمان متخصص و اهل اجتهاد اقسام مختلفند

 متخصص در فقه و اصول 

 متخصص در فلسفه 

 متخصص در فقه و اصول و فلسفه  

 متخصص در کالم و معارف عقالني مکتب وحي 

 متخصص در کالم و معارف عقالني مکتب وحي و فقه و اصول 

 تب وحي و فقه و اصول و فلسفهمتخصص در کالم و معارف عقالني مک 

در مورد مسائل مورد بحث ما، تنها و تنها اظهار نظر سه گروه دوم اعتبار دارد، و اظهار نظر سه گروه اول هيچ اعتبار و   

ارزشي ندارد، و اين در حالي است که تمامي افراد سه گروه دوم که نظرشان در مسائل مورد بحث ما داراي ارزش و اعتبار 

متقابال تمامي افرادي که مدافع مباني و اصول فلسفه يا تصوفند در سه خالف با اصول و مباني فلسفي مي باشند، و است، م

 .گروه اول جاي دارند که نظرشان در اين مورد اصال داراي ارزش و اعتبار نيست

 !ادعای تخصص

 که یا مطلقاً فلسفه و همه افرادی را که ما می شناسیم و مخالف فلسفه و عرفانند، افرادی هستند»

استاد ندیده اند. و اگر استاد دیده اند به  .عرفان نخوانده اند و یا اگر خوانده اند، مطالعه کرده اند

 «.دو یا سه و یا پنج سال اکتفا کرده اند
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اگر : »گويد عالمه محمد تقي جعفري )ره( در کتاب مبدأ اعلي با بياني طعن آلود به مدافعان فلسفه و عرفان مي :سمات   

اصل را با وجود، و موجود را واحد شخصي عقيده کردي اعلم دوراني، اگر چه الف را از با تشخيص ندهي... و بالعکس اگر 

 (1«)راجع به وحدت موجود اظهار نظر ]مخالفت[ کني جاهل ترين مردمي اگر چه اعلم دوران باشي!

ه حتي سياسيون هم در مقابل علما و فقها اعمال مي کردند، چنان اين سياست همان چيزي است که همه آن را بلدند چنان ک 

که شاه در کتاب انقالب سفيد، به مخالفت هاي آيت اهلل بروجردي، با نقشه هاي دستگاه اشاره کرده و نوشته است: قانون 

يا اطالعي نداشت! اصالحات ارضي، سير خود را طي مي کرد تا به مرحله عمل برسد. يکي از مقاماتي که از اصالحات دن

 !نامه اي به مجلس نوشت و جلو اين کار را گرفت

 :عالمه حلی رحمه اهلل تعالی چندین کتاب در فلسفه دارند که از جمله آنهاست 

 .اإلشارات إلى معاني اإلشارات، شرحي از عالمه بر کتاب اشارات ابن سينا  

 .بسط اإلشارات، شرح إشارات الشيخ الرئيس ابن سينا 

 .العين است حکمة اإلشراق، سهروردي، واين کتاب وي غير از شرح حکمةشرح 

 .القواعد والمقاصد، در منطق و طبيعي و الهي 

 .المحاکمات بين شراح اإلشارات ـ در سه مجلد  

 .مإيضاح التلبيس من کالم الرئيس ـ که در کتاب خالصه مي فرمايد: در اين کتاب با شيخ أبو علي بن سينا بحث کرده اي 

والکالم والمنطق، سه جلد، که در کتابخانه حيدريه نجف اشرف موجود است، و  لحکمةمن ا العقليةفي العلوم  الخفيةاألسرار  

 .اين کتاب او نيز رد بر فالسفه است

 :و در منطق 

 (2النور المشرق في علم المنطق.) 
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 د:که جهاد با فالسفه را واجب مي دانبا اين حال ايشان ]عالمه حلي[ تا حدي با فالسفه مخالفت مي ورزد  

اإلمام و بغوا علیه، وکفار، وهم  عةالذین یجب جهادهم قسمان: مسلمون خرجوا عن طا))

کتاب، کالیهود والنصارى والمجوس وغیرهم من أصناف الکفار،  شبهةقسمان: أهل کتاب أو 

کالفالسفة  ،ةضروروعباد األوثان والنیران، و منکری ما یعلم ثبوته من الدین  هریةکالد

 (3وغیرهم((.)

 :عالمه حلی)قدس سرّه( می فرماید 

خداوند نفس وجود است، و هر موجودی همان »برخی صوفیان سنی مذهب گفته اند: »

و این مطلب عین کفر و الحاد است. و حمد مر خدایی را که ما را به پیروی از «. خداست

 (4)«.راه کننده فضیلت و برتری بخشیدبیت)علیهم السالم(ـ نه پیروی از نظرات گماهل 

 (1.)«فارق بين اسالم و فلسفه اين مسأله است که خداوند قادر نبوده و مجبور باشد، و اين همان کفر صريح است»همچنين:  

ه بچه می فرمایید در مورد کسی که »: سؤال سيد مهنّا از عالمه حلّي رحمه اهلل تعالي در مورد عقيده فالسفه به قدم عالم 

 «توحید و عدل و نبوت و إمامت معتقد است اما می گوید عالم قدیم است؟ حکم وی در دنیا و آخرت چیست؟

 :پاسخ عالمه حلّی قدس اهلل نفسه 

باشد کافر است، زيرا فرق مسلمان با کافر  عالم بدون اختالف بين علما، هر کس معتقد به قدم»

 (8«.)م بقيه کفار استهمين است، و حکم او در آخرت، به اجماع، حک

 :شیخ بهایی رحمه اهلل می فرمایند 

کسي که از مطالعه علوم ديني اعراض نمايد و عمرش را صرف فراگيري فنون و مباحث فلسفي »

نمايد، ديري نپايد که هنگام افول خورشيد عمرش زبان حالش چنين باشد: تمام عمر با اسالم در 

 .«بت و زنّار مي ماند ميرم و از من داد و ستد بودم کنون مي
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 :مرحوم آیت اهلل بروجردی می فرمایند 

حقايق الهيه نفس االمريه  حتي اصطالحات فلسفه را به کار نبريد که موجب انحراف از »

 (1«.)است

حضرت آیت اهلل وحید خراسانی در ردّ فلسفه و عرفان و نقل و تأیید سخنان مخالفان فلسفه )فایل های تصویری موجود  

 : فرمودند است(

عرفان پيش من است، همه مولوي را مي خواهي پيش من است، هر جا را مي خواهي برايت »

بگويم، فلسفه را بخواهي از اول اسفار تا آخر، از هر جا بگويي از اول مفهوم وجود تا آخر مباحث 

ي خيتطبيعيات برايت بگويم، اما همه کشک است، هر چه هست در قرآن و روايات است... اين سن

که بين علت و معلول قائلند باطل است، و وحدت وجود و موجود از ابطل اباطيل و کفر محض 

است.... ما امام صادق)عليه السالم( را نشناختيم، اگر جعفر بن محمد)عليه السالم( را مي شناختيم 

اي عرفان دنبال اين و آن نمي رفتيم، قي کرده هاي فالسفه يونان را نشخوار نمي کرديم، زباله ه

 «.اکسيوفان را هضم نمي کرديم

 «.ممن حاضرم با فالسفه مباهله کن: »حضرت آیت اهلل اراکی رحمه اهلل فرمودند 

 (6خواندن فلسفه را خطرناک مي دانستند مگر بعد از اجتهاد در علم کالم و تصحيح اعتقادات.)مرحوم آیت اهلل بهجت  

 «!آقا مي خواهد برود کافر شود»سفه بخواند فرمودند: و به کسي که قبل از علم کالم مي خواست فل 

 :الوثقی ةآیت اهلل شهید سید محمد باقر صدر رحمه اهلل در شرح عرو 

بدون شک اعتقاد به مرتبه اي از دوگانگي که موجب تعقّل انديشه خالق و مخلوق باشد مقوّم و »

ي ندارد. بنابر اين اعتقاد به وحدت ريشه و اساس اسالم است زيرا بدون آن عقيده توحيد اصال معناي

وجود اگر به گونه اي باشد که آن دوگانگي را از انديشه معتقد به وحدت وجود بزدايد کفر است... 

گاهي ادعا مي شود که فرق بين خالق و مخلوق فقط امري اعتباري و غير واقعي است زيرا اگر 
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ست، و اگر به طور مقيد و داراي حقيقت به طور مطلق و بدون صورت در نظر گرفته شود خدا

 «.صورت هاي مختلف در نظر گرفته شود غير خداست و... اين اعتقاد کفر است

 : آیت اهلل محمد تقی جعفری در کتاب مبدأ اعلی می نویسند

مکتب وحدت موجود، با روش انبياء و سفراي حقيقي مبدأ اعلي تقريبا دو جاده مخالف بوده، و »

تند، زيرا انبيا همگي و دائما بر خداي واحد، ماوراي سنخ اين موجودات به همديگر مربوط نيس

مادي و صوري تبليغ و دعوت کرده اند، و معبود را غير عابد تشخيص، و خالق را غير مخلوق بيان 

کرده اند... و دانشمند ترين علما و فالسفه عالم بشريت در نظر اعضاي اين مکتب مانند حيوانات 

 (0.)«اليعقل مي باشد

 : و 

اگر تمامي تعارفات و روپوشي و تعصب هاي بي جا را کنار بگذاريم و از دريچه بي غرض خود »

حقيقت مقصود را بررسي کنيم در اثبات اتحاد ميان مبدأ و موجودات به تمام معنا، در افکار بعضي 

نمي توانيم به از اين دسته ترديد نخواهيم کرد... بدون شک عبارات و سخنان گروهي از آن ها را 

هيچ وجه تأويل و تصحيح کنيم، يعني در حقيقت به تناقضات و سخريه عبارات خود گويندگان 

خدا عين موجودات، و موجودات »مبتال خواهيم شد... و حاصل مقصود را با دو کلمه بيان مي کنيم: 

 (11«.)يعني در حقيقت و واقع يک موجود بيش تر نداريم« عين خداست

چرا که هر دو تنها يک موجود را قبول  تیجه می گیرند که سخن عرفا در نهایت با سخن مادیون یکی استسپس ایشان ن 

 (11دارند که عرفا نام آن را خدا، و ماديون نام آن را ماده مي گذارند!)

 : استاد مطهری در کتاب انسان کامل می نویسد

ن کامل در آخر عين خدا مي عرفا... توحيد آن ها وحدت وجود است... در اين مکتب انسا»

 (12«.)شود؛ اصال انسان کامل حقيقي، خودِ خداست
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 : عالمه مجلسی می فرماید 

مشهور نمودن کتب فالسفه در ميان مسلمانان از بدعت هاي خلفاي جور دشمن ائمه دين است »

العجم ذکر  يةمبرگردانند... صفدي در شرح ال (تا بدين وسيله مردم را از دين و امامان)عليهم السالم

کرده که چون مأمون عباسي با بعضي از پادشاهان نصاري صلح کرد ـ گمان مي برم که پادشاه 

جزيره قبرس باشد ـ از آن ها طلب کرد که مخزن و کتابخانه کتب يونان را در اختيار او بگذارند... 

ن مشورت پادشاه دوستان خصوصي خود را که صاحب رأي نيکو مي دانست جمع کرد و با ايشا

نمود، تمامي آن ها رأي دادند که آن کتب را در اختيار مأمون نگذارد و نزد او نفرستد مگر يک نفر 

داخل هيچ دولت ديني  (از آن ها که گفت اين کتب را نزد ايشان بفرست زيرا اين علوم )يعني فلسفه

شان ايجاد کرده است... نشده است مگر آن که آن ها را به فساد کشانيده و اختالف در بين علماي اي

مشهور اين است که اول کسي که کتاب هاي يونانيان را به زبان عربي ترجمه کرد خالد بن يزيد بن 

 (13«)معاويه بود.

با فالسفه مخالف بود و ايشان را رد  (هشام بن حکم، متکلّم بزرگ و مدافع عقاید و معارف اهل بیت عصمت)علیهم السالم

 .ر باب توحيد در رد آراي ارسطاطاليس نوشته است(وي کتابي د11مي کرد.)

 (11را نوشته است.) الفالسفةکتاب الرد علي  فضل بن شاذان نیشابوری ثقه جلیل و فقیه و متکلم نبیلنيز 

ـ مؤلّف کتاب   « قيصري»و « عربيابن »( از 18بعد از نقل مطالبي)البالغة در شرح نهج  «عةمنهاج البرا»مرحوم عالّمه خویی 

 فرمايد:ي م

گونه سخنان اين خالصه کالم اين دو پليد نجس و نحس بود. اين دو نفر در آن کتاب از اين »

بسيار گفته اند، و انسان تيزبين بايد تأمّل و دقّت نمايد که چگونه اين دو نفر، باطل را به صورت 

بر طبق عقايد باطل حق جلوه داده، و کالم خداوند را ـ با نظرات و خياالت پوچ و فاسد خويش ـ 
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 هر کس قرآن را بر اساس»اند که: اند، در حالي که پيامبر بزرگوار اين چنين فرموده خود برگردانده 

گاه خويش را در دوزخ آماده نموده خواه خود تفسير نمايد، جايگاه و نشيمنرأي و نظر و دل

 «.است

شيطان و دوستان و همراهان بت خورم که اين دو نفر... حزب و گروه به جان خودم قسم مي  

هاي  پرستان و بندگان طاغوتند! هدف و مقصود ايشان جز تکذيب پيامبران و بيّنات و برهان

رسوالن الهي، و از بين بردن پايه و اساس اسالم و ايمان، و باطل نمودن تمام شرايع و اديان آسماني، 

ين کشيدن کلمه خداوند هيچ چيز ديگري و رواج دادن بت پرستي، و باال بردن سخنان کفر، و پاي

کنند که خودشان موحّد و ها، تعجب در اين است که ايشان گمان مي نبوده است... با تمام اين

اند! برخي از ايشان باالتر رفته و ادّعاي  عارف کاملند و ديگران در پرده مانده و حق را نشناخته

اند و گمان دارند که خدايشان لوهيت و ربوبيت کرده اند، و برخي نيز ادّعاي ا واليت قطبيه نموده

 !در ايشان تجلّي نموده، و در شکل و شمايل منحوس آنان ظاهر شده است

 گوید: در فتوحاتش می « عربیابن » 

 «ن! و به من گفت بندگان مرا نصیحت ک خداوند بارها برای من تجلّی نمود»

 «. ر واالمرتبه هستم! و معبودي جز من نيستمنزهم من! چقد»گويد: و بايزيد بسطامي مي 

و بعضي از اينان کار را به « من حقم، و من خدايم!» :گويدو مي « در جبّه و لباس من جز خدا نيست!»گويد: و حالج مي 

ه فهمد چ ر که نميشعو اي نادان و بي الفد و مانند ديوانهبافد و مي گويد و مي انتها رسانده و پا را از حد فراتر نهاده، مي 

« ـصريقي»که « ابويزيد»اش، و اين شخص کسي نيست جز کند مانند خطاب کردن موال با بنده گويد با خدا خطاب مي مي 

ملک من از ملک تو »گفته است:   [!]کند که در مناجاتش به هنگام تجلّي خدا بر اواز او نقل مي « شرح فـص نوحي»در 
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تر و بزرگتري. پس  ن مني، و من از آن تويم. پس من ملک توام، و تو ملک مني، و تو عظيمبزرگ تر است! چون تو از آ

 (11«!)باشم ـ بزرگ تر استملک من از ملک تو ـ که خود من مي 

د ان ما در اين جا به اين جهت سخن را بسط داديم که گمراهي اين نادانان ـ که گمان دارند از اهل کشف و شهود و يقين   ...

دانند با آن که از گمراهان و تکذيب کنندگان پيامبران و رسوالنند ـ روشن شود. و خداوند از خود را موحّد و مخلص مي  و

 (16«)گويند واالتر است.آنچه ظالمان و ملحدان مي 

 :يدفرماپس از نقل کالم قائل به وحدت موجود و تمثيل آن به موج و دريا مي ( مرحوم عالمه بهبهانی)قدس سره 

 (01«..)قه و مخالف ضروريات دين استبدون ترديد اين اعتقاد، کفر و الحاد و زند»  

وحدت وجوديان ملتزم به لوازم فاسد مذهبشان را نجس دانسته « یالوثق ةعرو»مرحوم سید محمّد کاظم یزدی)قدس سره( در 

فتواي ايشان را تأييد نموده، و بر آن تعليقه و  الوثقي اين ة( جمع کثيري از فقها و أعالم در حواشي خود بر عرو21است.)

( و البته اگر وحدت وجود عقيده سالمي بود هرگز ممکن نبود که التزام به لوازم آن موجب کفر و 21اند)حاشيه اي نزده 

که هيچ  ينجاست باشد. و بدون شک متخصص در فقه و کالم و عقايد عقلي و برهاني واقعي اين بزرگوارانند نه ساده انديشان

گاه از وادي فلسفه و تصوف بيرون نرفته اند و خيال مي کنند که تخصص در فلسفه و تصوف به معناي پذيرفتن آن هاست! 

و عدم تخصص هم به معناي باطل شمردن آنها! لذا هر کس را که مخالف با اوهام فلسفي باشد غير متخصص و هر کس را 

 د!ريفته فلسفه باشد متخصص مي شمارنکه ف

 (: مال محسن فیض کاشانی )داماد مالصدرا 

اين قوم گمان کرده اند که بعضي از علوم دينيه هست که در قرآن و حديث يافت نمي شود و از »

مسکينان نمي دانند که خلل و   .کتب فالسفه يا متصوّفه مي توان دانست و از پي آن بايد رفت

 (22«.)و قصور در درجه ايمان ايشان است قصور نه از جهت حديث يا قرآن است بلکه خلل در فهم
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 :آیت اهلل العظمی آقا محمد باقر هزارجریبی غروی در آخر اجازه ای که به عالمه بحرالعلوم )ره( نوشته می فرماید 

توصيه مي کنم او را )بحر العلوم را( به تالش در بدست آوردن مقامات عالي اخروي مخصوصاً » 

اهل بيت معصومين)عليهم السالم( و دور انداختن تعلّقات و عالقه تالش در منتشر نمودن احاديث 

هاي پست دنيوي و اين که مبادا عمر گرانبهاي خودش را در علوم فلسفي که زيبا جلوه داده شده 

صرف نمايد زيرا علوم فلسفي مانند سرابي است که به سرعت ناپديد خواهد شد و شخص تشنه 

 (23«.)آن را آب مي پندارد

صوفيه را ريشه کن کننده اساس دين، و ساخته و پرداخته مسيحيان و سنيان مخالف اهل بيت،  حوم آیت اهلل مرعشیمرو  

و اهل بدعت و کفر و اباطيل و تمسک به روايات مجعوله، و مدعيان مقام الوهيت و نبوت به عنوان واليت و قطبيت، و 

 :کشف و شهودهاي خيالي دانسته و... مي فرمايد

یانه، بن تهدمت بها أرکانه و انثلمت على اإلسالم من أعظم المصائبمصیبة الصوفیة ی ان عندو » 

و ظهر لی بعد الفحص األکید و التجول فی مضامیر کلماتهم و الوقوف على ما فی خبایا مطالبهم 

النصارى رهبة و العثور على مخبیاتهم بعد االجتماع برؤساء فرقهم ان الداء سرى الى الدین من 

کالحسن البصری و الشبلی و معروف و طاوس و الزهری و جنید و نحوهم  العامةتلقاه جمع من ف

حتى رقى شأنهم و علت رایاتهم بحیث ما ابقوا حجرا على حجر من  الشیعةثم سرى منهم الى 

دة بوح، و التزموا الفطریة العقلیةو خالفوا االحکام  السنةأساس الدین، أولوا نصوص الکتاب و 

بالکفر و األباطیل  المشحونةعلى األوراد  الوجهة فی العبادة و المداومةد بل الموجود، و أخذ الوجو

و التزامهم بما یسمونه بالذکر الخفی القلبی شارعا من یمین القلب خاتما  !التی لفقتها رؤسائهم

أخرى  لنزولى، و التنزل من القوس الصعودی الى اتارةبیساره معبرا عنه بالسفر من الحق الى الخلق 

و بالعکس معبرا عنه بالسفر من الخلق الى الحق و العروج من القوس النزولى الى الصعودی أخرى 

و غیره و رأیت بعض النیة فیا هلل من هذه الطامات، فأسروا ترهاتهم الى الفقه ایضا فی مبحث 
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ب الکریم بآیات الکتا مرشدیهم یتلو اشعار المغربی العارف من دیوانه و یبکى و یعتنى به کاالعتناء

« صلوات اهلل علیهم»زبور آل محمد  أدعیة الصحیفة الکاملةفتعسا لقوم ترکوا القرآن الشریف و 

علیهم السالم، و اشتغلوا بأمثال ما أومأنا إلیها، و رأیت بعض من األئمة و کلمات موالینا و ساداتنا 

عزى إلیهم علیهم السالم )لنا مع اهلل ترویج مسلکه أمثال ما ی بضاعةکان یدعى الفضل منهم یجعل 

حاالت فیها هو نحن و نحن هو( و ما درى المسکین فی العلم و التتبع و التثبت و الضبط أن کتاب 

 صوفةالمتفیها أمثال هذه المناکیر مما لفقتها أیادى  المودعةو ما یشبهه من الکتب الشریعة مصباح 

 .و أبقتها لنا تراثا السالفة فی االعصار

الى حد صرفوا المحصلین عن العلم بقولهم: ان العلم حجاب  الصوفیةالکالم أنه آل أمر خالصة و  

او  فی وجه المسترشد و المرید بنفحةمن القطب الکامل یصیر الشقی سعیدا بل ولیا و  ةو أن بنظر

 ةس نشأیو نوام الطبیعةو تنحل تحت أمره قوانین  یةفی فمه تطیعه األفاعی و العقارب الضار تفلة

نه ال معللین با قةمقام ال ینافیها ارتکاب الکبائر بل الکفر و الزند الوالیةالکون و الفساد، و أن 

محرم و ال واجب بعد الوصول و الشهود، ثم ان شیوع التصوف و بناء الخانقاهات کان فی القرن 

و أىّ  یَةًبَیْتِ إِلَّا مُکاءً وَ تَصْدِمن قائل: وَ ما کانَ صَالتُهُمْ عِنْدَ الْ الرابع حیث ان بعض المرشدین

 لسفةفمن أهل ذلك القرن لما رأوا تفنن المتکلمین فی العقائد، فاقتبسوا من  تغفل أبلغ من تغفّل

فیثاغورس و تابعیه فی اإللهیات قواعد و انتزعوا من الهوتیات أهل الکتاب و الوثنیین جمال و 

او  او الباطنالحقیقة صوصا میزوه باسم علم التصوف او ألبسوها لباسا اسالمیا فجعلوها علما مخ

الفقر او الفناء او الکشف و الشهود و الفوا و صنفوا فی ذلك کتبا و رسائل، و کان األمر کذلك 

فی التصوف فرأوا مجاال و رحبا ة الى ان حل القرن الخامس و ما یلیه من القرون فقام بعض الدها

 و ثیةو الغویة باسم الوال هیةبل االلو ةقاما شامخا کمقام النبووسیعا الن یحوزوا بین الجهال م

التصوف ة فلسففکیف بالناسوت، فوسعوا  سیةالقد ةبدعوى التصرف فی الملکوت بالقو القطبیة

على مزخرف التأویالت و الکشف الخیالى و األحالم و األوهام، فالفوا الکتب  مبنیةبمقاالت 

، و الفصوص، و شروحه، و النفحات، و الرشحات، و لةف، و الدالککتاب التعر ةالکثیرة المتظافر

المکاشفات، و اإلنسان الکامل، و العوارف، و المعارف، و التأویالت و نحوها من الزبر و االسفار 
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یها قائلیها کما ان قارئ مخیلة، حتى و ال فی البتة، و قضایا ال مفهوم لها بةبحکایات مکذو ةالمحشو

الفهم و یقول بان للقوم  لةصورون لها معنى مطلقا و ان کان بعضهم یتظاهر بحااو سامعیها ال یت

اصطالحات، ال تدرك اال بالذوق الذی ال یعرفه اال من شرب من شرابهم وسکر من دنهم و راحهم 

حدیث بال السفلةفلما راج متاعهم و ذاع ذکرهم وراق سوقهم تشعبوا فرقا و شعوبا و أغفلوا العوام و 

منهم لتمییزها عن غیرها  قة)الطرق الى اهلل بعدد أنفاس الخالئق( و جعل کل فر المفترى الموضوع

و التجمع فی حلقات االذکار  جهةعالئم و ممیزات بعد اشتراك الجمیع فی فتل الشوارب و أخذ الو

 .عاملهم اهلل و جزاهم بما فعلوا فی اإلسالم

 شقشقة مصدور و تنفس صعداء و نفثةحیث انها الکالم  لةو أعتذر من إخوانی الناظرین عن إطا 

حیکة العرفان و نسجة هدرت و غصص و آالم و أحزان بدرت، عصمنا اهلل و إیاکم من تسویالت 

بأبواب أهل بیت رسول اهلل)صلوات اهلل علیهم  المطیةو التصوف و جعلنا و إیاکم ممن أناخ الفلسفة 

 (24«.)اجمعین(و لم یعرف سواهم آمین آمین

 :مهترج

از نظر من مصيبت صوفيان براي اسالم، از بزرگترين مصايب است زيرا ارکان اسالم را منهدم »

 .ساخت و بنيان آن را تَرَک داد

پس از جستجوي عميق و گردش در ميدان هاي کلمات آنان و اطالع از مطالب مخفي آنان و يافتن 

، بر من روشن شد که اين درد، از هاي تصوّفرازهاي پوشيده آنان در پي ديدار با سران فرقه 

راهبان نصارا به دين اسالم سرايت کرده و گروهي از اهل سنّت مانند: حسن بصري و شبلي و 

معروف و طاووس و زهري و جنيد و ديگران آن را گرفتند، سپس از آنان به شيعه سرايت کرد، تا 

اي که از اساس دين سنگي را ونه هايشان برافراشته شده و به گاينکه کارشان باال گرفت و پرچم 

روي سنگ ديگر باقي نگذاشتند. آنان نصوص کتاب و سنّت را تأويل کردند و با احکام فطري 

عقلي مخالفت نمودند و به وحدت وجود و حتّي موجود، ملزم شدند و در عبادت وجهه گرفتند و 

مت کردند و به چيزي پايبند ساختند، مداوبر اوراد آکنده از کفر و اباطيل که رؤساي آنها مي 
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شد و به سمت چپ ناميدند و از سمت راست قلب شروع مي گرديدند که آن را ذکر خفي قلبي مي 

 .يافتخاتمه مي 

ناميدند و گاهي نزول از قوس صعودي به قوس نزولي، و گاهي آن را سفر از حقّ به خلق مي 

ج از قوس نزولي به قوس صعودي تعبير بالعکس که از آن به عنوان سفر از خلق به حقّ و عرو

اند، خدا به داد اين طامّات برسد، پس ترّهات خود را به فقه سرايت دادند، همچنين در مبحث کرده 

نيّت و غير آن و ديدم بعضي از مرشدان آنان را که اشعار مغربي عارف را از روي ديوانش مي 

 شود، جايون اعتنايي که به آيات قرآن کريم مي کرد همچکرد و به آن اعتنا مي خواند و گريه مي 

تأسف است براي قومي، کساني که قرآن شريف را ترک کنند و دعاهاي صحيفه کامله سجاديه را 

که زبور آل محمّد صلوات اهلل عليهم اجمعين و سخنان موالي و سروران اممان)عليهم السالم( را و 

 ...مشغول شوند با مثال کتاب مغربي و

م يکي از آنان را که دعوي فضل داشت و از برخي سخنان که به ائمّه هدي)عليهم السالم( و ديد

کند مانند )لنا مع اهلل حاالت فيها هو نحن و نسبت داده شده، براي ترويج مسلک خود استفاده مي 

ينوا باشد، و اين بنحن هو( براي ما با خدا حاالتي است که در آن حاالت او ما هستيم و ما او مي 

نان و مانند آن که چنين سخ الشّريعةدانست که کتاب مصباح در علم و تتبّع و تحقيق و ضبط نمي 

منکري در آنها جمع شده، ساخته ايادي صوفيان اعصار گذشته است که براي ما به ارث مانده 

 .است

از مرشدين ها در قرن چهارم بود، بعضي وانگهي شيوع تصوّف و ساختن خانقاه  :خالصه سخن آنکه

ي فيثاغورث و پيروان او در الهيّات، آن قرن، وقتي تفنّن متکلّمين را در عقايد ديدند، از فلسفه 

هايي را گرفتند و آن قواعدي را اقتباس نمودند و از الهوتيّات اهل کتاب و بت پرستان، جمله 

علم را علم تصوّف يا جمالت را به لباس اسالم در آوردند و به علم خاصّي تبديل نمودند که آن 

 .حقيقت يا باطن يا فقر يا فنا يا کشف و شهود ناميدند

ها نوشتند و اين وضع همچنان ادامه داشت تا آنکه قرن پنجم و و در اين زمينه کتابها و رساله 

قرنهاي بعدي فرا رسيد و برخي از زيرکان اهل تصوّف ميدان وسيعي را آماده يافتند تا به اسم 

ي قدسيّه، چه رسد به ناسوت، در ميان يّه و قطبيّه و دعوي تصرّف در ملکوت با قوّه واليت و غوث

 .جاهالن، مقام شامخي همچون مقام نبوّت و حتّي الوهيّت به دست آورند
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ي تصوّف را آنان با مقاالتي مبني بر تأويالت مزخرف و کشف خيالي و رؤياها و اوهام، فلسفه 

پي بسياري مانند کتاب تعرّف و داللت و نصوص و شروح آن و توسعه دادند و کتاب هاي پيا

نفحات و رشحات و مکاشفات و انسان کامل و العوارف و المعارف و التّأويالت و غيره که پر از 

 .معناست نوشتندحکايتهاي دروغ و قضاياي کامالً بي 

ه ها و دستيد، به فرقه وقتي کاالي آنان بازار پيدا کرد و نامشان مشهور شد و بازارشان گرم گرد

 «الطّرق الي اهلل بعدد انفاس الخاليق»هاي مختلف تقسيم شدند و عوام و سفلگان را با حديث جعلي 

هايي را قرار دادند، بعد از اي که از ديگران متمايز گردند، عالمت اغفال کردند. و براي هر فرقه 

هاي ذکر رفتن وجهه و تجمع در حلقه ي آنان در اموري مانند گذاشتن شارب و گاشتراک همه 

 .عاملهم اهلل و جزاي آنان را در آنچه بر سر اسالم آوردند

هاي بافندگان عرفان و فلسفه و تصوّف حفظ کند و ما و شما را خداوند ما و شما را از فريبکاري 

رند آووي مي از کساني قرار دهد که به آستانه اهل بيت پيامبر خدا)صلي اهلل عليه و آله و سلم( ر

 «.شناسند. آميّن آميّنو کسي را جز آنان نمي 

  

اگر در حوزه علمیه کسی پنج سال اصول بخواند و بعد پرچم دستش بگیرد و بگوید علم اصول بی اساس »

است، باطل است، چه می کنیم؟ به او می خندیم در فلسفه هم همینطور است. کسی که کمتر از حد 

یل کرده است، حرفش دارای اعتبار نیست. بنده در حد وسع خودم تا به حال تخصصی در این مسائل تحص

 «.کسی را ندیده ام که در این مسائل به نحو تخصصی وارد شده باشد و مخالف فلسفه و عرفان باشد

يم، اما انفلسفه و عرفان ـ تا چه رسد به تصوف! ـ براي مبتديان ادعا مي کند که ما اجتماع نقيضين را محال مي د :سمات 

در نهايت نه تنها اجتماع نقيضين را باطل نمي داند، بلکه خدا را جامع نقيضين مي داند، و فراتر از آن اصل عليت را از اساس 

ان لذا از اظهار نظرهاي مبتدي !آیا از این فلسفه انتظار چه خدمتی به علم و بشریت می توان داشت؟آن انکار مي کند! اينک 

يرت و عالمان آگاه به خوبي واقفند که تا به حال جز فقيهان و عالمان علوم و معارف عقالني مکتب وحي که بگذريم، اهل بص

 .هيچ کس خدمتي به دين و اسالم و عقايد صحيح بشريت نکرده است
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 :آنان از طرفی برای مبتدیان مدعیند 

که مورد عمده اي است « اصل متعارف»دو « اثبات واقعيت»و اصل « امتناع تناقض»اصل »

استفاده استدالالت و براهين فلسفي قرار مي گيرد. در حقيقت اين دو اصل به منزله دو بال 

 .«ازددر صحنه پهناور هستي ميسر مي ساصلي است که سير و پرواز فلسفي قوه عاقله را 

 :در مي کنند و مي گوينو از طرف ديگر به بهانه واهي کشف و شهود، صريحا مقتضاي عقل و برهان و فهم و ادراک را انکا 

ء واحد يعنى عين ذات خارجى در صورتى که علت است خالصه سخن اينکه در عقل نظرى شي» 

شود. ولى در اين نظر فوق حکم عقلى که حکم کشف و شهود است اين است که ذات، معلول نمى 

هم هم علت است و  ... مجمع أضداد و متصف به ضدين و جامع نقيضين است... ذات بارى

 (21«)معلول!

به علّيت حکم کن اما آن را به اين معنا برگردان که علّيت داراي صور و شؤون مختلف شدن » 

 (28«)است نه معناي توحيد که معتزلي به آن معتقد است!

مسلم است که اگر کسي پيش از خواندن کالم و عقالنيت مکتب وحي و برهان و تصحيح اعتقادات، پيش استاد مدافع  

شاگردي کند و مطالب آنها را بپذيرد مانند خود استاد فلسفه به بيراهه خواهد رفت، و اگر بعد از اجتهاد در کالم و  فلسفه

عقالنيت مکتب وحي و برهان وارد فلسفه شود نه تنها نيازي به استاد فلسفه ندارد بلکه استاد اساتيد آنها را هم درس مي 

  د.فالسفه مي نماي ت هاي فلسفه ومتوجه خطاها و ضالل دهد و

 

اختالف نظر در همه جا هست. در فقه و اصول هم اختالف نظر هست اما مخالفت با اصل مسئله و این »

  «.ادعا که اینها با مکتب اهل بیت نمی سازد، ما در حد وسع خودمان نیافتیم

اره نقل کرديم مطالعه کنيد تا آنجا که پس برويد کمي نظرات علما ـ از جمله عالمه حلي و ديگران ـ را که در اين ب: سمات 

شيخ حر عاملي ـ قدس اهلل نفسه ـ بيان مي دارد که اجماع علماي شيعه در تمامي زمان ها بر ابطال تصوف، و رد بر ايشان 

ی علیهم السالم( الرد عل) االئمةمن زمن النبی و الطائفة واطباق جمیع الشیعة االمامیةاجماع : »بوده است و مي فرمايند
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علیهم السالم( الی قریب من هذا الزمان وما زالوا ینکرون )االئمةمن زمن النبی)صلوات اهلل علیه و آله( وسلم و الصوفیة

 (21«)علیهم تبعا الئمتهم فی ذلك

سنّيان افتخار مي کنند که در تاريخ صوفيه نزديک به هزار نفر از مشايخ صوفيه نام برده شده اند که همگي سني هستند و  

 !ر بين ايشان حتي يک نفر از اهل هوا و انحراف )يعني شيعيان!( وجود ندارد! و دليلشان هم اين است که صوفيه پاکانندد

 (26لذا خبيثاني مثل معتزلي را قبول نمي کنند، تا چه رسد به شيعيان!)

يه در آمده فرياد برداشته اند که صوف بلکه صوفيه کار را به جايي رسانده اند که داد زيديه ـ تا چه رسد به عالمان شيعي ـ هم

بل یحل فی الکواعب الحسان، ومن  :الصوفیة»د: اخل دانسته انذات خدا را در دختران و پسران براي عشقبازي با آنان د

بل اتحد بالبغایا والمردان فصار إیاهم، تعالى اهلل عن ذلك علوا کبیرا... وقولهم رحمن   ة:الصوفی ن...أشبههن من المردا

 (29«)[ عن ذلك علوا کبیراالحسناء، تعالى اهلل ]الرحمن للمرأة (اهلل: )الصوفیة، کقول لیمامةا

 شارح و عربي ابن و البته با کمال شرمساري اين اشکال زيدي مذهبان به فالسفه و عرفا و متصوفه مسلمان وارد است! لذا 

 که چنان شود، مي واقع خدا و مرد بين واقع در مرد و زن بين زناشويي عمل و مواقعه که کنند مي تصريح وي کتاب معاصر

جامعت و مواقعه مرد و زن، خدا را فاعل و منفعل! دانسته اند، و همين را هم مقتضاي م در وحي و عقل ضرورت خالف بر

مي  وحدت شخصيه وجود! )که البته اين مسأله حتي زنا و لواط و مواقعه مشرکين و ملحدين و ناصبي ها را هم شامل

دانسته اند، و همين را هم مقتضاي معارف  !شود!( و خلقت خداوند و پيدا شدن خلق را، مانند توليد مثل انسان از مني خود

 ( فاعتبروا يا اولي االبصار31قرآن و روايات و علوم اهل بيت)عليهم السالم(!)

 نظر و گفتار عرفاء و صوفیه در عشق مجازی  

صوفيه معتقد بوده اند که پرستش جمال صوري و عشق صورت و دلباختگي به زيبايي مجازي  دکتر غني مي گويد: بعضي از  

اين دسته از عرفاء از قبيل احمد غزالي برادر حجت االسالم غزالي و  .راه وصول به جمال معنوي يعني جمال مطلق است

، آيينه طلعت غيب و مظاهر زيبايي از جمله فخرالدين عراقي و اوحدالدين کرماني و امثال آنها مي گفته اند که جمال ظاهر

  .صورت زيبا عشق مي ورزيده اند
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مي گفته اند که ما در قيد صوريم و ناگزير جمال مطلق را بايد  قنطرة الحقيقةاين دسته از صوفيه به اعتقاد همين که المجاز  

 د:رماني مي گويدر صور مقيدات مشاهده کنيم چنان که اوحدالدين ک

 زيرا که زمعني است اثر در صورت                  رم به چشم سر در صورتزان مي نگ»

 «تني نتوان ديد مگر در صــــور                 اين عالم صورت است و ما در صوريم

امي در نفحات االنس در شرح حال اوحدالدين حامد کرماني نوشته... در بعضي تواريخ مذکور است که چون وي در ج 

 (31شدي پيراهن مردان چاک کردي و سينه به سينه ايشان باز نهادي!)سماع گرم 

به بسياري از مکاتب فلسفي و عرفاني راه « عشق مجازي»گونه اي از نظريات انحرافي جنسي فلسفه يونان، با عنوان   

 :يافته است. خالصه اي از مطالب مالصدرا در اين باره اين است

 :نمک و زیبارویدر بیان عشق به پسر بچه های با  

بدان که نظرات فالسفه در اين عشق، و پسنديده و ناپسند بودن آن متفاوت است. آن چه که با نظر دقيق مي توان گفت اين » 

است که چون که اين عشق در وجود بيشتر ملّت ها به نحو طبيعي موجود است پس ناگزير بايد نيکو و پسنديده باشد. به 

س انسان را از درد سرها و سختي ها نجات مي دهد و همّت انسان را به يک چيز مشغول و جان خودم قسم، اين عشق نف

معطوف مي کند که آن عشق زيبايي انسان است که در آن مظهر خيلي از زيبائي هاي خداوند است. و به همين دليل برخي 

 .عاشق شوند از مشايخ و بزرگان عرفان پيروان خود را أمر مي کردند که اوّل اين راه، بايد

زماني نهايت آرزوي عاشق برآورده مي شود که به او نزديک شود و با او هم صحبت گردد و با حصول اين مطلب چيز  

باالتري را مي خواهد و آن اين است که آرزو مي کند اي کاش با معشوق خلوت کرده و بدون حضور شخص ديگري با او 

اجت مي خواهد که با او هم آغوش گشته و او را بوسه باران کند، تا مي رسد هم صحبت گردد، و باز با برآورده شدن اين ح

به جايي که آرزو مي کند که اي کاش با معشوق در يک لحاف و رختخواب قرار گيرد و تمام اعضاي خود را تا جايي که راه 

است، بلکه به مرور زمان اضافه نيز دارد به او بچسباند، و با اين حال آن شوق اوليه و سوز و گداز نفس بر جاي خود باقي 

مي گردد کما اين که شاعر نيز بر اين مطلب اشاره کرده است: با او معانقه ]در آغوش گرفتن[ کردم باز هم نفسم به او مشتاق 
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اما با اين کار فقط هيجان درونيم افزايش يافت.   !آیا نزدیك تر از معانقه و در آغوش گرفتن چیزی تصوّر دارد؟است و 

  (32«.)گويا تشنگي من پايان پذير نيست مگر که روح من و معشوقم يکي شود

کسانی که خواندند و فهمیدند و انسان به نبوغ و استعدادشان اطمینان دارد. استاد دیده بودند و زحمت »

اهل بیت)علیهم السالم( است. واقعیت تاریخ هم به کشیدند، می گفتند فلسفه و عرفان کلید فهم روایات 

این مسئله شهادت داده است. در طول تاریخ تشیع، اگر بروید کتاب های تراجم را مفصل بگردید، هیچ 

کس را پیدا نمی کنید که فلسفه و عرفان نخوانده باشد و بر روایات معارفی اهل بیت)علیهم السالم( 

کرده باشد. چنین کسی را مطلقاً پیدا نمی کنید. الاقل بنده تا به حال  شرحی نوشته باشد و گرهی را باز

 «.علی رغم اینکه خیلی هم گشتم، پیدا نکرده ام

البته تحقيقات ايشان بسيار ناقص و کامال يک جانبه است چرا که جز ظاهري از فلسفه و عرفان چيز ديگري نمي  :سمات  

م عقلي مکتب وحي اند کامال واقفند که تا به حال هيچ گرهي به دست فيلسوفي دانند، در حالي که کساني که مسلط بر علو

باز نشده است، بلکه هر گرهي و هر شبهه اي که در عالم هست از قبيل جبر، و وحدت موجود، و ازلي دانستن عالم و انکار 

 مراد دانستن شياطين و اولياي ايشان، وخالقيت خداوند متعال، و انکار معاد حقيقي، و نفي نبوت و امامت و شريعت، و پير و 

رقص و سماع، و بي مسؤوليتي و تنبلي و خانقاه نشيني، و ترک نماز و چله نشيني و اشتغال به ذکرهاي بدعت، و ارائه اوهام 

و خياالت شيطاني به عنوان کشف و شهود و مطالب عقلي و... اساس همه آنها از منسوجات فکر بشري و تصوف و فلسفه و 

 .فان هاي ساختگي، در مقابل هدايت هاي عقالني و برهاني مکتب وحي بوده استعر

متذکر مي شود پس از اينکه مدت ها در جواني به علوم رايج که عموم  عالمه مجلسی قدس اهلل نفسه در مقدمه بحار االنوار 

د به ه همه آنها بيهوده و سراب است، و بايفالسفه به داشتن آنها افتخار مي کنند پرداخته است، و به اين نتيجه رسيده است ک

روايات و احاديث و علوم اهل بيت)عليهم السالم( بپردازد که علم حقيقي جز در آن ها يافت نمي شود، لذا بحار االنوار را 

المي کبراي طالبان حقيقت تدوين فرموده است، اما جالب اين است که غالب فالسفه و عرفا بدون اطالع از عقايد وحياني و 

اديان، عمري را به تدوين اوهام و خياالت و بافته هاي مشرکان و ملحدان شرق و غرب پرداخته، و مدعي اند که به علوم و 

 !معارف حقيقي دست يافته اند، و ديگران حرف هاي آنها را نمي فهمند
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خودش جرأت داده از اولین کسانی که وارد حوزه معرفتی شدند، کمال الدین میثم بحرانی است که به »

 «.است که نهج البالغه را شرح کند. کمال الدین میثم در عصر خودش معروف به الفیلسوف الربانی است

خود ابن ميثم قدس اهلل روحه مانند خواجه طوسي عليه الرحمه نام کتاب خود را قواعد المرام في علم الکالم گذاشته  ت:سما 

 .ن به اوهام فالسفه در مورد قدم عالم و... با اتقان تمام پاسخ گفته انداند و نيز مانند خواجه در اين کتاب وزي

 شیخ حر عاملی ایشان را چنین وصف فرماید: 

و  کبیر البالغةکان من العلماء الفضالء المدققین متکلما ماهرا، له کتب منها: کتاب شرح نهج »

  «رمتوسط و صغی

 قیامةالفي  النجاة، قواعد المرام في علم الکالم، البالغةليه الساّلم، شرح نهج لإلمام علي ع المائة کلمةاز آثار اوست: شرح   

 ...و اإلمامةفي تحقيق أمر 

 !حدود شانزده کتاب براي او شمرده شده است که حتي يکي از آن ها فلسفه نيست 
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أن یصرفهم عن عبادتها إلى عبادته، وإنّما کان هذا مکراً منه علیه السالم؛ ألنّه کان یقول لهم ما لم یکن معتقداً به، ویموه  الخدیعةوجه المکر و

من ربّه بأنّ األصنام مظاهر الحق وعبادتها عبادته، إالّ أنّه علیه السّالم أراد أن یخلصهم من  بصیرةره واعتقده؛ إذ کان عالماً وعلى خالف ما أضم

 .صورةالقیود حتّى ال یقصروا عبادتهم فیها فقط بل یعبدوه فی کلّ معنى و

م مکراً وأکبر من مکره، فقالوا: ال تترکوا آلهتکم إلى غیرها؛ ألنّ فی ترکها ترك ولمّا شاهد القوم منه ذلك المکر أنکروا علیه وأجابوه بما هو أعظ

؛ ألنّ للحقّ فی کلّ معبود وجهاً یعرفها العارفون سواء أکان ذلك غفلة الحقّ بقدر ما ظهر فیها، وقصر عبادته فی سائر المجالی وهو جهل و عبادة

، طبع قم، 142ـ  131لك أو غیرها. رجوع شود به شرح قیصرى بر فصوص الحکم، فص نوحى صنم أو حجر أو بقر أو جنّ أو مصورة المعبود فی 

 .بیدار
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 :خالصه

وی ایی بود هدفمند پاسخگآنچه در بیت الحکمه بغداد ترجمه شد به هیچ رو یك ضرورت ناخواسته نبود بلکه برنامه 

های ائمه معصومین)علیهم السالم(از یك سو و یك ایدئولوژی دولتی در تقابل با آموزهعباس به  نیاز خالفت بنی

ستیز با هنایش زنادقه و شعوبیه از دو دیگر سو. از دیگر سو واردات کاالهای متافیزیکی به جهان اسالمی یك نوبت 

 ود و نوبت دوم به االهیات وهای اسکندرانی و سوریایی را آزموده بهتك فلسفه عقلی یونانی در مکاتب گنوستیك

با این اوصاف فلسفه  .عرفان نظری توسط ادریّون کلیساهای نسطوری، یعقوبی، ملکانی و مونوفیزیت دگر دیسیده بود

پردازی های به اصطالح حکمای مسلمان مبدل شد و از آن رو که این نوافالطونی مفسوخ در تالّـه دینی به منبع خیال

بران نیاز از پیامی انسان کامل، نظریه فیض و صدور و امکان خدا شوندگی حکما بیوجودی، ایدهتالّـه قائل به توحید 

افتاد و این کنایش با پیروزی وحی قرآنی بر عقل یونانی پایان پذیرفت بنابراین با آن تربیع اسالمی نیز درمی را می

 .پذیرفت

 

 دوم آیت اهلل سبحانی واژگان علم، علم یونانی و تمدن در نامه ی           

 «دکتر امیرحسین ابراهیمی»                                         

در نامه مذکور واژگاني توسط نگارنده به کار برده شده است که عنداالقتضاء در عرف بالفعل خطه فرهنگي ما معموالً  

علم در مفهومي عاميانه مترادف حصول شناخت و  «.تمدن»و « علم يوناني»، «علم» من عندي يافته اند. از جملهکاربردي 

آگاهي در نظر گرفته مي شود و بحث درباره ي علم حصولي، علم حضوري، تصور و تصديق که از جمله مقوالت و شناخت 

 .شناسي ارسطويي و مشّائي مي باشند فعالً از حدود مالحظات ما خارج اند

به واقعيت برون ذهني است که جهان را پيشاپيش امري موجود و قابل  علم، رهيافت آزمونگرايانه و پرسشگرانه نسبت 

شناسايي ارزيابي مي کند که البته اين شناخت بدون محوريت يک مُدرِکِ عاطف برجهان امري محال خواهد بود. نيزبه خاطر 

يين و ه که ناظر به تببايد داشت که در شناخت شناسي تمايزي از حيث موضوعي ومضموني ميان علوم طبيعي آزمون گرايان

وعلوم انساني ناظر به تبيين و تفهُّم معطوف به پراتيک تاريخي موجوديتي تاريخ مند، زيست   (Beschreibung)توصيف
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جهان مند و مدني الطبع که خصايل هستي آساي خويش را در زبان متبلور مي کند در ميان است. گرچه تمايز روش شناختي 

 .و انساني برقرار نيستالزاماً ميان علوم طبيعي 

پس در اين مقال بايد آشکارا ميان علم آنگونه که در جهان معاصر مطرح است و نزد اهل علم اعّم از علوم طبيعي و انساني   

 (Gnosis)مبتني بر پس شناسي طبيعت و انسان تعمُّن معنا مي يابد با آنچه که در قرون وسطا يا عهد عتيق نامش را معروف 

شده و از قضا شامل جادو، اسطوره نيز صور جهان نگري يکتا گرايانه ي پيامبري يا عرفاني گشته است تمايز قائل ناميده مي 

شد. به عنوان نمونه فقه يا کالم جز در فضايي درون فرهنگي عنوان علم نمي يابند چرا که امکان ورود به فضاي کنش متقابل 

 .را ندارند  (Intersubjektivitat)اذهان

علوم يوناني، اگر مراد هيئت و نجوم باشد که اين معارف ريشه در تمدن هاي باستاني سومري و بابلي داشته اند و نمي  اما 

 .توان آنها را به معناي خاص کلمه يوناني دانست

سالمی ا آیا اصوالً اندیشه فلسفی به معنای پرسش خود بنیاد خود هنجارساز به جهان ولی اگر فلسفه مقصود باشد باید دید 

وارد شده است یا خیر و اگر شده چه نسبتی به تربیع اسالمی توحید، نبوت، قرآن و وعد و وعید یافته است و اگر یافته 

 نسبت این دریافته با آن دخیل چیست؟

  

ز اآنچه در بيت الحکمه بغداد ترجمه شد به هيچ رو يک ضرورت ناخواسته نبود بلکه برنامه ايي بود هدفمند پاسخگوي ني

خالفت بني عباس به يک ايدئولوژي دولتي در تقابل با آموزه هاي ائمه معصومين)عليهم السالم( از يک سو و ستيز با هنايش 

زنادقه و شعوبيه از دو ديگر سو. از ديگر سو واردات کاالهاي متافيزيکي به جهان اسالمي يک نوبت هتک فلسفه عقلي 

و سوريايي را آزموده بود و نوبت دوم به االهيات و عرفان نظري توسط ادريّون  يوناني در مکاتب گنوستيک هاي اسکندراني

با اين اوصاف فلسفه نوافالطوني مفسوخ در تالّـه ديني  .کليساهاي نسطوري، يعقوبي، ملکاني و مونوفيزيت دگر ديسيده بود

تالّـه قائل به توحيد وجودي، ايده ي  به منبع خيال پردازي هاي به اصطالح حکماي مسلمان مبدل شد و از آن رو که اين
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انسان کامل، نظريه فيض و صدور و امکان خدا شوندگي حکما بي نياز از پيامبران را مي پذيرفت بنابراين با آن تربيع اسالمي 

 .نيز درمي افتاد و اين کنايش با پيروزي وحي قرآني بر عقل يوناني پايان پذيرفت

في هاي خود را نامنجر به حقيقت قدسي دانستند گو اينکه تهافت غزالي کار خود را کرده سهروردي و مالصدرا بارها خيالبا 

و چنان دين آشامي اسالمي را بر پندارگرايي وهمي که به غلط فلسفه ناميده شده است برتري داده که حکماي مذکور جسارت 

 .ي خويش نيز عذر تقصير خواستندقد علم کردن در برابر متن قدّار قرآن را نداشتند و بابت وهم پردازي ها

علم به مفهومي که آمد اصوالً وارد جهان اسالمي نشد بلکه مجموعه اي ازصور گنوستيسيسم و آگنوستيسيسم به اين جهان  

آمد که در عين حال براي مشائيان واشراقيان و صوفيان دور سکندرياي ميان آن پندارگرايي ها وتربيع اسالمي پديدار آورد 

 .ا تأويل و تسامح معنايي يعني به بيراهه رفتن قابل ارتفاع نبودکه جز ب

  

واردات متافیزیك ادریّون وال ادریّون ومشرب نو افالطونی که منبع  :حال پرسش اينجانب از شما نگارنده محترم اين است

منها بوده است در حال حاضر  آموزه هایی از قبیل الواحد ال یصدر منه اال الواحد، بسیط الحقیقه کل االشیاء و لیس بشیء

مگر براي اتالف وقت در کنگره بين المللي مالصدرا که با سرمايه  ! چه کاربردی برای اهل علم در این زیست بوم دارد؟

هاي ملي اين کشور پندارگراياني جام جهان بين از باختر وخاور را گرد مي آورند که ريزه خواري از سفره ي هلنيسم منحول 

 !پاس دارندمنفسخه را 

  

اگر خوانش فلسفه مهم است که هست چه نیازی به درجا زدن در مقوالت شیخ یونانی و شرکای ایرانی اش در کار است 

 و اگر نیست این همه جدل برای چیست؟

 .ديگر آنکه تعريف انسان به عنوان مبنا براي پيشبرد مباحث ديني يا عرفاني نيز فلسفي و علمي کامالً ضروري است 



134 
 

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

   www.daralsadegh.irلصادق:داراسایت وب 
 

ز نظر ارسطو انسان حيوان ناطق است. در نظر حکماي قرون وسطي انسان موجودي است خلق شده بر صورت خداوند از ا 

عدم. در نظر تامس هابز انسان موجودي شرير و بدطينت است و در نگاه ژان ژاک روسو موجودي است بر فطرت نيک و 

انيست انسان موجودي است سازمند محصول تکامل نوعي اما در ديدگاه فوئرباخ در مقام ماديگراي مک .طبيعتي مطلوب

يعني تغذيه اش. مکانيستهاي ديگري چون التور نيز آدمي را  :طبيعت و مساوي با آنچه که تداوم طبع او را فراهم مي کند

ند. باالخره ا دقيقاً يک ماشين برايند زيست اجتماعي و قابل کنترل و با تدبير از طريق آموزش و چينش رفتاري در نظر گرفته

مارکس انسان را نه موجودي منفرد و انتزاعي و ماشين وار يا مرکب از دو عنصر جسم و روح يا برخوردار از منشي صرفا 

سودگرايانه بلکه بشيرتي اجتماعي برايند کليت تاريخ مند پراکسيس تکامل قواي مولد اجتماعي و تناظر با روابط و مناسبات 

مي گيرد که بدين سان هرگونه خصلت مگانتروپيک از هستي، آگاهي و عمل سلب شده و جهان  توليدي و مالکيتي در نظر

 .و انسان در بستر جامعه ويژگي آنتروپيک مي يابد

حال انسان از نظر اسالم وتربيع فوق الذکر عبد است و هستي مندي مقيد به هستي مطلق و مرجع شناخت او استخبار از  

ف پندارگرايي هاي مورد نظر نگارنده محترم تا بدانجا که در فضاي اسالمي تنفس کنيم سالبه به کالم يعني قرآن و بدين وص

رساله ي فلوطين که سراسر خيالبافي هاي غير  11انتقاء موضوع است، بنابراين به جاي اين همه دَوَرانِ شبه نظري متأثر از 

بهتر است محکوميت خود به خدا و « من مسلمان»مي علمي در باب هستي اند و منشأ خيالبافي هاي پسين حکماي اسال

 .رسول را تصديق کند

 دکتر امیرحسین ابراهیمی ـ اصفهان

2/3/1319 

  

 

 

 



135 
 

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

   www.daralsadegh.irلصادق:داراسایت وب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخالق و معارف فصل سوم:

 آیت اهلل حاج شیخ حسن فا ص اففها ص)ره(

 آیت اهلل سید ابراهیم سید عاوی

 حجت االسالم وال سا ین مهدی پور
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 :چکیده 

مرحوم عالمه ی فقیه آیت اهلل صافی اصفهانی در این بخش از سخنان خود ابتدا به حیات انسانی و  

موهبتهای الهی، از جمله موهبت عبد شدن، شرح صدر و نور الهی پرداخته و پس از آن به نشانه ی شرح 

ت انابه و کفال صدر که منیب بودن است اشاره می فرمایند و در پایان به مطالبی پیرامون فرق توبه و

 .خداوند متعال از صالحان بوسیله ولی اهلل االعظم )عج( می پردازند

 موهبت های مجاهده با نفس

 «آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی)ره(»

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ...((اَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ)) 

   

 

 اعطای حیات انسانی به وسیله ی خداوند

اين « فاحييناه» اينکه خودش زنده شده باشد.  (( نهأو من کان مَیتاً فصار حیّا))آيه ي شريفه اين طور نيست که بفرمايد  

اکبر است. قبالً  حيات انساني را ما به او عطا کرديم. اين حيات، از جانب خداست، منتها پاداش است؛ پاداش مجاهده و جهاد

با نفس مجاهده کرده تا به اين سطح رسيده که بر نفس اماره اش پيروز شده، و مصداق عباد الصالحين شده است. قبالً، انسان 

نبود ـ سنش هم هر چه باشد ـ تازه روز تولدش است. بعد عبد صالح خدا مي شود و بعد تکامل انسانيش شروع مي شود. 

مؤمن دائماً در سير است، دائماً سير معنوي مي کند، سير تکاملي مي کند، سير (1المؤمن طیّارٌ(()))ه؛ آن به آن و لحظه به لحظ

استکمالي مي کند بلکه طيار است؛ پرواز مي کند، مؤمن هيچ وقت توقف ندارد، نه عقب گرد دارد و نه توقف، در جا نمي 

د، همه اش رو به قرب خدا مي رود، حاال تازه وقت تولدش زند، همه اش رو به جلو مي رود، همه اش رو به سعادت مي رو

 .است، البته آن مراحلي را هم که قبالً طي کرده به فضل خدا بوده است

 (2مَا زَکَا مِنکُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا(() رَحْمَتُهُوَلَوْلَا فَضْلُ اهللِ عَلَیْکُمْ وَ)) 
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 موهبت عبد شدن

ا خوب نمي شويد؛ ابداً خوب نمي شويد. آن همه، فضل الهي بود. حاال هم به فضل الهي اگر فضل الهي نباشد هيچ يک از شم 

ست؛ تفريع ا« فأحييناه»مصــداق عبد الهي شده است. وقتــي صالح شـد، انسـان واقـعي با محـتوا مي شود. حرف فاء در 

 .رده بوديعني اين انسان مرده بود، ما زنده اش کرديم. انسان زنده قبالً يک انسان م

  

  

  موهبت نور الهی

نوري که با آن  ((یمشی به فی الناس))موهبت دوم اين است که ما يک نوري برايش قرار داديم که  ،((و جعلنا له نوراًد ))بع 

 به رو است مردم بين که حالي در رود؛ مي  نور در اجتماع، خط مشي خودش را مشخص مي کند، سير مي کند، رو به خدا

 نمي دارند، مردم ي همه را ظاهري نور ندارد، اينها به اختصاص که ظاهري نور نيست، ظاهري نور نور، اين د،رو مي خدا

بين مردم راه برود، نمي خواهد بفرمايد اين مثل ديگران است، نه! اين  فقط که دهيم مي او به نوري يک که بفرمـايد خواهــد

ازي دارد و امتيازش هم اين است که ما يک نوري به او داديم که به بقيه بنده با بنده هاي ديگر يک فرقي دارد، يک امتي

نه، اين يک نوري است که  !آن نوری که ما به او دادیم و به دیگران ندادیم چه نوری است؟! نور ظاهری است؟نداديم، 

 .ديگران از آن محرومند، ديگران در ظلمات هستند، نقطه ي مقابل اينها هستند

 (3تِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا(()لُهُ فِی الظُّلُمَاکَمَن مَّثَ))

اين انسان با آنهايي که غرق ظلمات و تاريکي هاي کفر و زندقه و ضاللت و معصيت و گناه هستند ]مانند فالسفه و صوفيه[  

آن نور، نوري است که  يکسان نيست، آنها اين نور را ندارند، آنها در ظلمات هستند و اين در نور. آن نور، نور الهي است،

تفسير به نور واليت شده است، اين انسان با نور واليت مشي مي کند، خورشيد آسمان واليت به اين دل هاي عباد صالحين 

 .اشراق مي کند. مي تابد و اين دل ها را روشن مي کند

 :بيان شده است 121آن وقت دنباله ي اين موهبت، يک موهبت ديگر هم هست که چند آيه بعد در آيه ي  
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نّمَا یَصَّعَّدُ فِی السَّمَاء کَذَلِكَ فَمَن یُردِ اهلل أَن یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِإلسْالَم وَمَن یُرِدْ أَن یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقًا حَرَجًا کأ)) 

 (4یَجْعَل اهلل الرِّجْسَ عَلَى الَّذِینَ الَ یُؤْمِنُونَ(()

  موهبت شرح صدر 

اين موهبت سوم است. مي فرمايد به دنبال آن نور، شرح صدر پيدا مي کند. شرح صدر موهبت عظيمي است که خداي متعال  

 :به رخ پيامبرش مي کشد و مي گويد

 (5أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ(())) 

رح ت. دنباله ي اين نور ، ششرح صدر چيز کوچکي نيست. چيز جزيي نيس مگر ما به تو )ای پیامبر( شرح صدر ندادیم؟ 

 (:صدر است. حديثي است از رسول خدا)صلي اهلل عليه و آله و سلم

 (.1سئل رسول اهلل)علیه السالم( عن شرح الصدر ما هو؟ فقال: نورٌ یقذفه اهلل فی قلب المؤمن، فیشرح صدره و ینفسح(())) 

مان مؤمني که عمل صالح داشته باشد؛ يعني عبد صالح. نوري است که خداوند در قلب مؤمن صادق االيمان قرار مي دهد. ه 

وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا ت ))مي فرمايند اشاره به همان نوري است که در آيه اس (صلي اهلل عليه و آله و سلم)اين نورکه رسول خدا

 .تاز اين روايات بر مي آيد که شرح صدري که ذيل آيه ي بعدي دارد اثرآن نور الهي اس (.1....(()

 .(1فَمَنْ یُرِدِ اهلل أنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالم((): ))و بعد مي گويد((و جعلنا له نوراً یمشی به فی الناّس)) آن جا مي گويد 

 .شرح صدر به واسطه ي نوري است که خدا در قلب مؤمن قرار مي دهد، بعد از حيات انساني

و قلب نيمه روشن نوري پيدا مي کند که روشن مي شود. صاف و خالص مي شود، بعد به دنبال حيات انساني، قلب تاريک  

دنباله ي آن نور، شرح صدر مي آيد؛ يعني سينه باز مي شود، اين سينه ديگر جاي علم نيست، جاي حق است، جاي معارف 

 .محدوديت بيرون مي آيد و حکمت ها است، گشايش پيدا مي کند، وسعت پيدا مي کند، ظرفيت او زياد مي شود واز آن

 

 ضیق صدر

 :در مقابل، کفار و اهل معصيت، صدر ضيق دارند. دنباله ي آيه ي اولي مي فرمايد 
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 (9کَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُماتِ لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها...(())) 

  :و اين جا مي فرمايد 

 (15....(()وَ مَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً. )) 

  

البته اضالل، دعوت به ضالل نيست، امر به ضاللت نيست، اجبار به ضاللت نيست، خذالن است؛ يعني اين شخص را خدا به 

خودش وا مي گذارد، البته اين هم کيفر اعمال گذشته اش است. همان طوري که آنها، پاداش اعمال مؤمن است، اين اضالل 

خص است که طغيان کرده است، طغيان در حدي که خدا او را به خودش وا مي گذارد و ضاللت هم کيفر اعمال بد اين ش

يعني تأييدات و امدادهاي غيبي ديگر براي اين شخص وجود ندارد. الطاف خاصي ديگر برايش وجود ندارد و خدا او را به 

 .حال خودش رها مي کند. خودش هست و نفس اماره اش

يروي از خدا کرده بود، شيطان را رانده بود، خدا او را رها نمي کرد؛ مثل يک پدر، پدر به اگر به دستورات عمل کرده بود، پ 

بچه اش لطف دارد، عنايت دارد و بچه اش را به اين زودي ها رها نمي کند. اما وقتي که بچه طغيان کرد و مخالفت کرد به 

ي مي خواهي بکن! هر غلطي مي خواهي بکن! حدي مي رسد که پدر مي گويد: برو! تو ديگر بچه ي من نيستي! هر کار

رهايش مي کند به حال خودش، آن وقت است که خدا مي داند چه بر سرش مي آيد و چطور مي شود، اين همان خذالن و 

قطع الطاف است. يعني ديگر قابليت ندارد تا الطاف الهي شاملش شود، سينه اش تنگ مي شود، شرح صدر که ندارد هيچ، 

ارد. آن مؤمن وسعتش زياد است، گنجايشش زياد است و قابليت پذيرش همه ي معارف حقه ي الهيّه را ضيق صدر هم د

دارد اما اين شخــص نه. يک ناراحـتي دروني باطني برايش پديد مي آيد که مشکل است حق را بپذيرد، اصالً زير بار حق 

 .نمي تواند برود

آنقدر برايش مشکل است و در سختي است و تحت فشار قرار گرفته که  (.11السَّمَاء....(()کَأَنَّمَا یَصَّعَّدُ فِی ))يد: آيه مي فرما

 .مثل کسي است که مي خواهد به آسمان بپرد ولي بال ندارد، اين آثار اعراض از حق است

 (12عْمَى(()أَمَةِ ضَنکًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَا مَعِیشَةًوَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ )) 

 .کسي که از ياد خدا و ذکرخدا اعراض کند، زندگي برايش سخت مي شود، زمين با اين وسعت براي او تنگ مي شود
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نقطه ي مقابل او اين روايت است که مي گويد خدا نور را به قلب مؤمن صادق االيمان القاء و اشراق مي کند که پاداش   

است. به واسطه ي آن نور سينه اش باز مي  (13فیشرح صدره و ینفسح(()))اعمال نيکش است، نوري که در قلب اوست 

شود، وسيع مي شود، و ظرفيت تحمل همه ي معارف را ]نه معارف و علوم بيگانگان و يونانيات و ارسطوييات بلکه معارف 

 .پيدا مي کندپيدا مي کند، ظرفيت قبول واليت را  ( [صلي اهلل عليه و آله و سلم)حقه ي اهل بيت رسول خدا

  

 عالئم شرح صدر

الی دار الخلود،  بةنعم، و االنا»یعرف بها؟ قال:  ةقالوافهل لذلك من إمار: ))بعد اين حديث يک ذيلي دارد که جالب است 

  (14«(()ت قبل نزولهو التّجافی عن دار الغرور، و االستعداد للمو

دم از آن عباد صالحین است که خدا به او شرح صدر داده یا آیا عالمتی دارد که تشخیص بدهیم که این آسؤال مي کنند  

  نه؟ می فرمایند: بله! عالمتش این است که این بنده منیب می شود؟

  

  فرق انابه با توبه

فرق اِنابه با توبه: ما يک انابه داريم، يک توبه. توبه يک درجه اي است از درجات مؤمن، مؤمن وقتي ايمان داشته باشد يک  

عصيت که مي کند ولو معصيت کوچک باشد، ناراحت نمي شود اما يک وقت است که اگر از او معصيتي سر زد، خالفي وقت م

 .سر زد و مغلوب نفس اماره شد، شرمِ وجداني پيدا مي کند و ناراحت مي شود و پشيمان مي شود

ا ر مخالفت نکند. ولو بعد هم تصميمش رتوبه اين است که وقتي گناهي از او سر زد ناراحت مي شود، تصميم مي گيرد ديگ 

  .بشکند ولي حاال تصميم مي گيرد که ديگر مخالفت نکند. اما انابه يک درجه باالتر است

 .توبه بازگشت از مخالفت است ولي انابه بازگشت و رجوع ازمخالفت است با اخالص در عمل و با وفاي عهد 

؛ يعني: در توبه بازگشت مي کند از مخالفت خدا و «جوع وفايي استتوبه رجوع عهدي است و انابه ر»به عبارت ديگر: 

  .تصميم مي گيرد که ديگر مخالفت نکند، تا اين جا هنوز منيب نشده است
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اما در انابه بازگشت از مخالفت خدا مي کند و در راه خدا و در صراط مستقيم مي افتد و آن عهدي را که کرده بود وفا مي  

 .در راه خدا و بندگي خدا حرکت مي کند و ديگر نقض عهد نمي کندکند، يعني با خلوص 

 :حال ذيل حديث مي گويد: عالمت بنده هاي مؤمن که شرح صدر دارند اين است که  

اينها انابه به دار الخلود دارند؛ يعني: اين بنده ديگر از راه غير خدا بيرون آمده و در راه آخرت و راه حق افتاده و از  :الف 

 .دنيا صرف نظر کرده است و اقبال به دنيا ندارد، توجه اش به آخرت استراه 

 .تجافي، يعني تباعد؛ يعني دوري از دارغرور)دنيا(. دور مي شود از اين دار فريب« والتجافي عن دار الغرور: »ب 

ست براي رفتن. اولياء خدا خودش را آماده ي مرگ مي کند. کارهايش را مي کند آماده ا« واالستعداد للموت قبل نزوله»ج:  

 :هر وقت مرگ سراغشان بيايد آماده هستند حتي اقبال مي کنند به مرگ، آرزوي مرگ مي کند

کُنتُمْ قُلْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیَاءُ لِلهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن )) 

 (15صَادِقِینَ(()

 

وَ ال یَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ . ))اي اهل يهود! شما که ادعاي دوستي خدا مي کنيد، اگر راست مي گوييد، آرزوي مرگ کنيد

 .اصالً اين کار را نمي کنند (11أیْدیهِمْ(()

است. هميشه مهيا است براي مؤمن صادق االيمان و بنده ي خدا و کسي که خدا به او شرح صدر داده هميشه آماده ي مرگ  

 وشهت لباسي؛ دارد؛ برمي  رفتن؛ مثل آدمي که مي خواهد مسافرتي کند، خودش را آماده مي کند؛ چيزهايي که بايد بردارد،

 .مي گويد: بله! آماده ام کارهایت را کرده ای؟ :من آماده ام، برويم. رفقاي او سؤال مي کنند گويد؛ مي و چيزي، زادي، اي،

رت هم اين طوري است، سفر مهمي است، يک وقت آدم کارهايش را کرده و يک وقت کارهايش را نکرده است، سفر آخ 

مؤمن صادق االيمان هميشه آماده است، هميشه مهياي مرگ است. هر وقت حضرت عزرائيل بيايد استقبال مي کند، به حضرت 

 :بعد ذيل آيه دارد .وجه او را قبض روح مي کندعزرائيل سالم مي کند و او هم به او محبت مي کند و به بهترين 

 (11مَلُونَ(()قَدْ فَصَّلْنَا اآلیَاتِ لِقَوْمٍ یَذَّکَّرُون لَهُمْ دَارُ السَّالَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِیُّهُمْ بِمَا کَانُواْ یَعْ))
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 .مرد باش و برو اين راه، راه پروردگار توست، راه بندگي خداست، به قول شاعر: راه اين است، 

 .راه، راه انبياست، راه، راه اولياست، راه خداست، اگر مردي در اين راه بيا و به آن سعادت ابدي برس 

قد فصّلنا االيات(( ما آيات خود را بيان کرديم و به بيان روشن شرح داديم، آنها که روح پذيرش دارند استفاده مي کنند و )) 

خانه اي دارند که نامش دارالسالم است؛ يعني « لهم دار السالم»تذکرند. اين بندگان اين طوريانتفاع مي برند. اهل پذيرش و 

 .خانه ي سالمت، خانه ي امن و امان، هيچ ناراحتي، نگراني، غمي، مرضي، جنگي و .... ندارند

 

 کفالت خداوند از صالحان به وسیله ولیّ اهلل االعظم 

، نکته اي دارد؛ يعني نزد پروردگار خانه اي امن و امان دارند؛ به عبارت ديگر خدا «بّهمعند ر»، «لهم دار السالم عند ربهم» 

خدا کفيل اينهاست،  ((و هم ولیّهم بما کانوا یعلمون: ))عهده دار شده خانه اي امن به آنها بدهد در آخر آيه مي فرمايد

لحي که داشتند، امرشان منتهي مي شود به اين که سرپرست اينهاست، به واسطه ي همين کردار نيکي که داشتند، اعمال صا

اينها تحت واليت و کفالت و حمايت و عنايت خاص خداي متعال قرار مي گيرند؛ يعني خداي متعال به وساطت حجت وقت، 

کند  امام زمان)عجل اهلل فرجه( را مأمور مي کند که مسؤول اين صالحين باشد، امام زمان)عجل اهلل فرجه( مأموريت پيدا مي

اينها را دستگيري بکند و از اينها کفالت کند. بعد از اين ديگر خطري براي آنها نيست؛ خطر ضاللت، خطر انحراف، خطر 

اعوجاج. اينها محفوظند. محفوظ، يعني آن که به واسطه ي امر خدا و امدادهاي غيبي از خطرها حفظ مي شوند؛ خطر گناه و 

 .غيره

 

 

 راه رسیدن به عباد صالحین

خوب! حاال يک کسي بگويد تا ما بخواهيم به اين حد برسيم خيلي طول مي کشد. ما که فعالً از عباد صالحين نشده ايم،  

 چکار کنیم که از عباد صالحین بشویم تا مشمول عنایات ولی امر، حجت وقت، امام زمان)عجل اهلل فرجه( شویم؟

ي توجه حضرات معصومين)عليهم السالم( است، بايد توجه آنها را  اين هم راه دارد، خود اين عبد صالح شدن هم به واسطه 

 .جلب کرد، بايد توجه حضرت مهدي روحي فداه را جلب کرد
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 چگونه توجه امام زمان)عجل اهلل فرجه( را به خود جلب کنیم؟ 

ؤفند و زود مي شود جلب جلب توجه مهدي فاطمه)عليها السالم( راه دارد. خدا مي داند امام زمان)عجل اهلل فرجه( خيلي ر  

توجه اش را بکنيم، سالم جواب دارد، بي جواب نيست. اگر کسي جدي به کسي سالم کرد جواب هم مي شنود، جلب توجه 

حضرت به دعا و توسل و صدقه براي امام زمان)عجل اهلل فرجه( است، اگر ما به امام زمان)عجل اهلل فرجه( دعا بکنيم، 

. دعاي امام زمان)عجل اهلل فرجه(مستجاب است، همين چيزها را از حضرت بخواهيم، از خدا حضرت هم به ما دعا مي کنند

 (11اللّهم هب لی رأفته و رحمته و دعاءه((): ))بخواهيم

 .خدايا مرا مشمول رحمت او قرار بده! خدايا مرا مشمول رأفت او قرار بده، خدايا مرا مشمول دعاهاي امام زمان قرار بده 
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 :پی نوشت ها

 «قال ابو یزید: العارف طیاّر و الزاهد سیّار » 11/11ه غبسنجید: شرح نهج البال  -1

 .؛ و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود، هرگز هیچ کس از شما پاك نمی شد21نور: -2

 .از آن بیرون آمدنی نیست؛ چون کسی است که گویی گرفتار در تاریکی هاست و 122انعام: -3

؛ پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید، دلش را به پذیرش اسالم می گشاید؛ و هر که را بخواهد گمراه کند، دلش را سخت تنگ 125انعام : -4

 .د قرار می دهداند؛ چنان که گویی به زحمت در آسمان باال می رود. این گونه، خدا پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورنگرد  می

 

 1انشراح: -5

: از رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلم( در مورد معنا و حقیقت شرح صدر سؤال شد حضرت فرمودند: نوری است که  15/231وار بحار األن -1

 .خداوند در قلب مؤمن قرار می دهد پس در اثر آن نور، سینه اش گشایش و وسعت می یابد

 .نوری پدید آوردیم تا در پرتو آن، در میان مردم راه برود؛ برای او 122انعام: -1

 .گشاید؛ هر کس را که خدا خواهد که هدایت کند دلش را براى اسالم مى  125انعام: -1

 .داند شدن را نمى؛ همانند کسى است که به تاریکى گرفتار است و راه بیرون122انعام: -9

 ...بند ه کند قلبش را چنان فرو مى؛ و هر کس را که خواهد گمرا125انعام: -15

 ؛ چنانکه گویی به زحمت در آسمان باال رود125انعام : -11

 .؛ و هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگی تنگ ]و سختی[ خواهد داشت، و روز رستاخیز، او را نابینا محشور می کنیم124طه:  -12

 15/231 بحار االنوار -13

 همان  -14

 .؛ بگو ای کسانی که یهودی شده اید، اگر پندارید که شما دوستان خدایید نه مردم دیگر، پس اگر راست می گویید در خواست مرگ کنید1ه:جمع -15

 .اند، هرگز تمناى مرگ نخواهند کرد؛ و آنان به سبب اعمالى که پیش از این مرتکب شده  1جمعه:  -11

ت همین است. ما آیات ]خود[ را برای گروهی که پند می گیرند، به روشنی بیان نموده ایم. برای آنان ؛ و راه راست پروردگار121و 121انعام:  -11

 .نزد پروردگارشان سرای عافیت است، و به ]پاداش[ آنچه انجام می دادند، او یارشان خواهد بود

 ... : وهب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره299ل االعمال/و اقبا /99/151اشاره به قسمتی از آخر دعای ندبه است، بسنجید: بحار االنوارج  -11
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 سیـری در آیـات لــقاء

 «آیت اهلل ابراهیم سید علوی»

  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 :مدخل بحث 

مرزباني ارزش هاي توحيدي و نگاهداشت حّد سلوک عبادي و تعيين ميزان معرفت و شناخت باري تعالي، نخست برنامه  

پيامبران و از آموزه هاي اساسي قرآن مجيد و درس هاي وحياني پيامبر اکرم محمد)صلوات اهلل عليه و آله( است، ي رسالت 

که توحيد و عرفان و سلوک در اين مصير بسيار حّساس و دقيق، مرز و حّدي دارد که غفلت از آن و به کار نبستن آداب و 

رده لقاءاهلل، از محروميّت مطلق ديدار و توحيد محض از شرک سر در مي شرايط الزم، آن حقيقت ها را به ضّد آنها تبديل ک

آورد و معرفت و شناخت ادّعايي، جلوه اي از جهالت و سفاهت مي شود و چنين سلوک، انسان را به برهوت هالکت و دمار، 

لخطّي ويژه و چهار چوبي مي کشاند. مگر نه آنست که معرفت و سلوک و طّي مراحل کمال تا حصول لقاء ربّ متعال، رسم ا

( خارج شده و در باتالق منيّت 1مخصوص دارد که انسان با رعايت آن ها به آرمان وهدف مي رسد و گرنه از مصير و مسير)

 .وانانيّت گرفتار و هويّت انساني را از دست خواهد داد

 (2وَ مَا یُؤْمِنُ أَکْثرُهُم بِاهللِ إِلَّا وَ هُم مُّشْرِکونَ(()))

يه ي شريفه در بيان حقيقت، مفادي صريح و روشن دارد و حاکي از حسّاسيت و باريکي موضوع مي باشد و هشداري اين آ

است جدّي و بيدار باشي است براي خدا جويان مخلص و موحّد و سالکان طريق لقاء اهلل که مهر وصول به کمال در دلهاي 

و برق هاي فريبا و گول زن مانعان بر سر راهند و تنها تضمين کننده آنها موج مي زند ليکن رهزنان هم کم نيستند و با زرق 

تالش و وصول سالک به مرام، هدايت هاي آسماني و پاي بندي بررهنمودهاي پيامبر خاتم و نلغزيدن به چپ و يا راست 

 .است و بس
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و مقصد نهايي سالکان بر حق مي باشد ما پيش از تبيين معنا و مصداق لقاءاهلل که نهايت آرمان خدا جويان و عارفان باهلل  

 .ناگزير از يادکرد چند نکته هستيم

 :خِرد ورزي -3

انسان سالک، با چراغ شريعت و با نور هدايت پيامبران)صلوات اهلل عليه و آله( و در پرتو عقل و خرد آن موهبت ربّاني و با 

يدن به کمال مطلوب و ممکن سعي کند. او در انديشه ي سالم بايد گام به عرصه ي حيات و خودسازي بگذارد و براي رس

  .تمام مراحل زندگاني جسماني و روحي با برنامه هاي تعيين شده ي خدا و رسول او، بايد پيش رود

او خواهان است و در سرشت او خصلت سيري ناپذيري وجود دارد و همين، زنگ خطري را به صدا در مي آورد و ممکن  

لغزاند و از مصير، خارج سازد زيرا او برهمه چيز احاطه ندارد و عالِم و آگاه از مطلق غيب است حرکت خود سرانه او را ب

 .خداست و بس

 (3وَ لَوْ کُنتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ الَسْتَکْثرْتُ مِنَ الْخَیرِ وَ مَا مَسَّنىَ السُّوءُ...(())) 

سان، با بعثت رسوالن و برافروختن چراغ شريعت بر پس، اين خداوند است که محيط بر همه چيز است و براي مصونيّت ان  

  .سر راه سلوک، او را از خطرات احتمالي رهايي بخشيده است

 (4وَ لِلهِ مَا فىِ السَّمَاوَاتِ وَ مَا فىِ الْأَرْضِ وَ کَانَ اهلل بِکلِّ شىْءٍ محِّیطً(())) 

مينه هاي کمال بشري مي پردازد در آغاز، از عقل و و مولي مهدي نراقي آن جا که به بيان خود سازي انسان و پرورش ز 

انديشه ي آدمي، سخن به ميان آورده است و در اخالق نظري و در ارزيابي خُلق هاي کمال آفرين به نظريّه اعتدال، رسيده 

 .است که خلق و خوي ميانه و رفتار معتدالنه به کمال مي رساند و بس

سه مرحله مطالعه مي کند و حدّ وسط را اعتدال و مطلوب و دو سوي آن را افراط و  ره( اخالق و رفتار آدمي را در)نراقي  

تفريط و تباه کننده مي شمارد. او بر معيار ياد شده در مبحث، عقل و انديشه و خردورزي، حکمت را نقطه ي اعتدال، جهل 
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است از خردورزي بيش از اندازه ي بسيط را طرف تفريط و جربزه را طرف افراط مي شمارد و مي نويسد: جربزه عبارت 

معقول و ممکن. و آن افراط و زياده روي است و موجب مي شود فکر وانديشه ي آدمي از حدّ شايسته او بيرون رود و 

  .ذهن بر روي چيزي ثابت و استوار نماند

  

کند و طبعاً از راه حق و جاده  او همواره امور دقيق اما غير قابل دسترس و بدور از عقل سليم و ذهن مستقيم را دنبال مي

وسط مايل شده و به چپ و يا راست مي لغزد و از مرز، کنار مي افتد و حتي گاهي در عقلّيات، به الحاد و تباهي در عقيده، 

 (1مي افتد و در شرعيات به وسوسه دچار مي شود.)

  

 :و امير موحّدان و پيشواي پارسايان علي بن ابيطالب)عليه السالم( فرمود

 (:1و الطریق الوسطی هی الجادّه(() مضلّةالیمین و الشمال )) 

 .راست و چپ گمرهي است و راه مياني و رساننده، همان وسط مي باشد

( در برخي از آيه هاي قرآني و نصوص معتبر حديثي در به تصوير 1اين انحراف از جاده ي حق وخداشناسي و يکتاپرستي)  

 .ي که در اصل عقايد موروثي توحيدي داشته اند هرچند به اختصار آمده استکشيدن عقايد شرک آلود عرب جاهل

 د:خدا سبحانه فرمو 

 (1إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فىِ ءَایَاتِنَا لَا یخَفَوْنَ عَلَیْنَا...(())) 

 :فرمود  و ـ بازـ 

 (9أَسْمائهِ...(() لْحِدُونَ فیفَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذینَ یُ وَ لِلهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى)) 
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ث و اگر چه به حدي عالمه طباطبائي در تفسير آيه ي اخير تحقيقي اجتهادي کرده و نام هاي خدا را بيشمار دانسته است 

 (11يکصد منهاي يک ـ اشاره فرمـوده ولي باألخره نامــهاي الهي را توقيفي ندانسته است.)

و اين، داللت بر ( 11علی انّه الیجوز ان یسمّی اهلل الّا بما سمّی به نفسه(() داللةهذا  وفی: ))و امّا شيخ طبرسي گفته است 

  .آن دارد که خدا را نمي توان جز با نامي که خود را با آن خوانده، ناميد و صدا کرد، يعني اسماء خدا توقيفي است

 د: ي بن ابي طالب)عليه السالم( فرموو اميرالمؤمنان عل 

اهل زمين در آن روزگار  (:12مُشَبِّهٍ لِلهِ بِخَلْقِهِ أَوْ مُلْحِدٍ فِی اسْمِهِ أوْ مُشِیرٍ إِلى غَیْرِهِ(() بَیْنَ ))...

ملت هايي پراکنده بودند داراي هواها و تمايالت گسترده و نحله هاي جور واجور و راه هاي دور 

 فريده ي او و ديگري در نام هايو از هم گسسته و بهم ناپيوسته يکي تشبيه کننده ي خدا بود به آ

 .خدا دچار انحراف و لغزش بوده و سومي، جز به او اشاره کنند

 : در بیان پایه های کفر و بی دینی فرموده(اميرمؤمنان علي)عليه السالم 

شده، يک برتعمّق و کفر به چهار ستون بنا نهاده (: 13الْکُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى التَّعَمُّق و...(()))... 

 ...و بدنبال اوهام رفتن به زعم جستجوي اسرار

خدا تعالي اعتراف به عجز از دسترسي به آن چه بندگان، احاطه ي علمي بدان ندارند را  :فرمودخطبه ي اشباح و در   

 (11)ستوده و ترک تعمّق در آنچه را که بحث و کنکاش در آن را تکليف نفرموده، رسوخ و ثبات ناميده است.

تعمّق از عمق گرفته شده و به معناي ژرفايي است و اگر درمقابل سطحي نگري و انديشه ي گذرا به کار مي رود شايد عيب  

الحمقاء پسنديده نيست ليکن در مصطلح الحديث، آن واژه به معناي فکر افراطي در ذات خداوندي و  ةنداشته باشد که نظر

دازي نامعقول و بدنبال اوهام رفتن و به جستجوي اسرار پرداختن عملي است نکوهيده احاطه ي علمي به او که نوعي بلند پر

 .و رنجي است بي حاصل کاربرد دارد
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و امام چهارم علي بن الحسين زين العابدين در صحيفه ي سجاديّه هماهنگ با قرآن و سخنان جدش اميرمؤمنان، کالم شيوا 

 :  و آموزنده اي دارد

و ما را از الحاد و  (15نِ الْإِلْحَادِ فِی عَظَمَتِكَ و وَ جَنِّبْنَا الْإِلْحَادَ فِی تَوْحِیدِك(()و وَ احْجُبْنَا عَ)) 

انحراف و سوء فهم در عظمتت مانع باش و مارا از بي ديني و لغزيدن در جاده توحيد و 

 .يکتاپرستي ات، دور بدار

که معنا روشن است و اين، مکث و دقت مي « عن توحيدک»فرمود، نه « في توحيدک»توجه شود که امام)عليه السالم( 

 .طلبد

  :انحراف ینقطه ها  -2

پس از اين بيان قرآني، حديثي، نهجي و صحيفه اي در تأکيد بر حفظ حريم کبريايي و در رعايت ادب وسخنِ در خور و  

 کلي انحراف از مصير حق وشايسته در توصيف ذات ذوالجاللي و لزوم دوري جستن از کژانديشي و کج گفتاري و بطور 

چند خواب پريشان و به تعبير عالمه اميني درالغدير بزرگ که غلّو آشکار و داستان هايي خرافي اند و سخناني  :توحيد ناب

گزاف و حاکي از منيّت اند هر چند در جامه ي تقدّس و طرح معنويّت، و همانند رهزنان بي رحم، فرهنگ سليم اسالم را 

چه مکتب هایی پوشالی در برابر اسالم ناب محمدی)صلوات اهلل علیه و آله( و ، ياد مي کنيم تا ببينيم مخدوش کرده اند

فرهنگ خالص علوی و گاهی در پوشش دعوی والیت، و چه آشفته بازاری به وجود آورده ومَتاع کاسد خود را با لعابی 

 !ساده لوح داده و برای خود، کالهی فراهم آورده اند؟از عرفان کاذب و در قالب معارف دینی و خداشناسی به خورد مردم 

 :یسخن گفتن خدا با غزال  -1

 ابوحامد محمد غزالي گفت:  

من در آغاز کار خويش، احوال صالحان و مقامات عارفان را منکر بودم، روزي خدا را در خواب 

 حرف می زند؟ او نکند شیطان با منمن با خود گفتم  !حامد ابا اي  ديدم )او( مرا صدا زد وگفت:

دوباره گفت: نه، منم خداي محيط بر شش سوي تو )باال، پايين، جلو، عقب، راست و چپ( سپس 
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 دمور زمين در که مرداني صحبتي هم باد تو بر و بريز دور را هايت افسانه آن حامد ابا اي  فرمود:

  .اند فروخته من محبت به را عالم هردو که هستند مردماني آنان. ام داده قرار توجهشان

 .به عزّتت سوگند مي دهم، خنکي حسن ظن و خوش گماني به ايشان را به من بچشان :گفتم 

فرمود: قطعاً چنان کنم... و آن چه ميان تو و ايشان جدايي و فاصله ايجاد مي کند دل مشغولي 

ز آنکه با هاي تو است به دنيا و مهر و محّبت آن. پس با اختيار خود از دنيا بيرون برو پيش ا

خفّت و خواري از آن بيرون شوي و من، نوري از انوار قدسي ام را بر تو گذر دادم بايست، 

 ...بگو

  :غزالی در ادامه گوید 

من شاد، خرّم و خورسند از خواب بيدار شدم و يکراست نزد استادم يوسف نسّاج آمدم و  

 را ها اين! اباحامد اي  زد و گفت: داستان روياي خود را براي او تعريف کردم، او لبخندي بر من

 تو اگر آري. گذاشتيم کنار و کرديم محو را همه ماست ابتدايي دفترهاي و ها لوح ها اين ببين،

 يرامونيانپ و عرش که کنيم بينا تأييد، ي سرمه با آنچنان را تو بصيرت چشم برگزيني، ما صحبت

هده کني که ديده ها آن ها را درک نمي ي را مشاچيزهاي تا نشوي راضي آن، به و ببيني را آن

کنند و تيرگي هاي طبيعت تو صاف گردد و از عقل و خرد خود باالتر بپري و خطاب از خدا 

 .پيش آمد (چنان که براي موسي)عليه السالم« انا رب العالمين» تعالي شنوي: 

 :علّامه اميني پس از گزارش اين خواب پريشان در تعليقه به آن، مي نويسد  

آیا برای شیطان، سخت و دهانش تنگ بوده که بتواند بگوید: منم خدای محیط کاش مي دانستم ... 

پوشش جهت تو؟ چنان که باالتر از آن، دهان مدّعیان خدایی، ربوبیّت، در همیشه ی روزگار از 

او چنان ادعّا و سخنی، تنگ نبوده است. و استاد نسّاج چه آموزش هایی به شاگرد خود داده که 



151 
 

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

   www.daralsadegh.irلصادق:داراسایت وب 
 

( باید 11در کتاب احیاء العلومش در باب آفت زبان، از لعن و نفرین یزید ممانعت کرده است.)

پرسید آیا غزالی که در تکلیم الهی، شریك موسی کلیم اهلل)علیه السالم( گشته است در رؤیت 

 (11! )لن ترانی شنیده است (؟)هم، شریك شده است که او 

 : شراکت با خدا  -1

 د:ان شرکت با حق در تقدير، مي نويسسيصد وشصد و يک، فتوحات مکيّه اش تحت عنو ابن عربي در باب 

در خبر آمده است فرشته اي نزد اهل بهشت آيد و پس از کسب اجازه، وارد شده نامه اي از  

جانب خدا به آنان تقديم مي دارد و در آن نامه پس از سالم از سوي خدا به هر انساني را که مي 

  :باشد آمده استتواند مخاطب 

امّا بعد. من به چيزي که وت...(( یموت الی الحّی القیوم الذی الیممن الحّی القیّوم الذی ال)) 

 (16گويم باش، مي شود تورا چنان قرار دادم به چيزي که گويي باش مي شود....)

 :نگارنده گوید  

ک خفي بل جلي است بويژه آن که قرآن به کلمه شرک گشودن بابي به عنوان شرکت با حق تعالي در تقدير، نوعي شر :اوالً 

 :بسيار حساس است و آنجا که خدا خطاب به نازنين پيامبر و عزيز محبوبش فرمود

 (19)لَتَکُونَنَّ مِنَ الخاسِرِین(( لَئنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ ))... 

شرك ورزی. عمل تو نابود گردد و از زیانکاران باشی، دیگران و همانا به تو و به پیامبران پیش از تو وحی شد که اگر  

 !باید بدانند چه می گویند و چه می نویسند؟
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خداوند تعالي به بندگان برگزيده ي خود، رسوالن، فرشتگان مقّرب و اولياي معصوم ـ عليهم صلوات اهلل ـ در دنيا قبل : ثانیاً

ايشان آشکار ساخته است امّا چنان تعبيري از سوي هر کس باشد و طرح شرکت از آخرت امتيازاتي داده و معجزاتي به دست 

 .با حق تعالي به خالف ادب است که براي سالک راستين، آفت جدّي مي باشد

و فرشته ي صورتگر در رحِم ها و مشيمه ها که به خواست خدا هر شکلي را اعم از صورت ها، آفرينش گوش، چشم،  

ها مي آفريند هرگز در آن کارها، شريک باري تعالي نيست و خداوند، آفريدگار و صورتگر مي پوست، گوشت و استخوان 

 :باشد و

 (25أَسْمَاءُ الْحُسْنى(()الْ لَهُ  هُوَ اهلل الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ))

فرشته مأمور مرگ با آن که  او، خداست آفريدگار و ايجاد کننده ي صورتگر، براي اوست نام هاي نيکو... و ملک الموت و 

 :اوست جان ها را مي گيرد

 (21)بِکُم(( لْ یَتَوَفَّئکُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِى وُکلَ))قُ 

بگو فرشته مرگ که نماينده بر شماست، جان شما را مي گيرد و در آيه ديگر: )بگو، کساني که 

(. )و کساني که فرشتگان 22اند() فرشتگان جانشان را مي گيرند که ستمکار بر خويشتن خويش بوده

(. امّا در عين حال اين خداست که جان ها را 23جانشان را مي گيرد در حالي که از گناه پاک اند()

 :( و با حصر مي فرمايد21مي ستاند)

 (25اهلل یَتَوَفىَّ الْأَنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا(() ))

وجود فرشتگان شريک باري در قبض  خداست که به هنگام مرگ، جان ها را مي ستاند. با اين 

 .ارواح نيستند و چنان تعبير برخالف فرهنگ قرآني است
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اوي رآن روايت، درکدام موسوعه ي حديثي است و  يعني چه؟درخبروارد است( که ابن عربي در فتوحاتش، گفته، : )ثالثاً 

و متن روايت هر دو بايد داري اعتبار و و تنها نسبت چيزي به خدا و رسول او مشکل را حل نمي کند و سند  آن کيست؟

( و در حد شطحيات قرار مي 28در حدّ مقبوليّت باشند وگرنه آن روايت ، ساختگي، ضعيف و نادرست محسوب مي شود.)

 .گيرد

  

ه ب خدا که معبودي جز او نيست، اوست که زنده و(( اهلل الاله هوالحی القیوم))صفت ويژه است  «الحّی القیوم»صفت  :رابعاً

که جز او را با آن وصف ياد کنيم و  نسزد بشررا ما و فرموده توصيف آن با را خود ذات خداوند که  پا و برپا دارنده است ـ

نصّ صحيح و معتبر در اين زمينه وجود ندارد و دعوي ابن عربي، سند نيست وگرنه اعطاي هر مقام و منزلت در کيان هستي 

 .يم حقّ اوستاز سوي خداوند متعال چنان که گفت

 (21لَا یُسلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسئلُونَ(())) 

 .او ـ تعالي ـ از آن چه مي کند مورد سؤال قرار نمي گيرد، ديگران هستند که سؤال و باز خواست مي شوند 

 

 (:سخنراني در محضر رسول خدا)صلوات الله علیه و آله  -5

ن مقام ربوبي و رعايت نکردن منزلت خداوندي است، جرياني است که مسلم نمونه ديگر از آن نقاط انحراف که پاس نداشت 

  .در صحيح خود آن را آورده است

ه فقد من یطع اهلل و رسول: ))عدي بن حاتم گويد: شخصي نزد رسول اهلل)صلوات اهلل عليه و آله( خطابه اي القاء کرد و گفت 

فرمان برد و اطاعت کند رشد يافته است و هر که آن دو را عصيان  هرکس خدا و رسول او را ((:رشد و من یعصهما فقد غوی

بئس الخطیب انت، قل و من یعص : ))رسول خدا)صلوات اهلل عليه و آله( به او فرمود. و نافرماني نمايد قطعاً گمراه شده است

 )26.)بگو و هر که خدا و رسول او را نافرماني کند. و تو سخنران بدي هستي...(( اهلل و رسوله
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قضيه آن بوده که سخنراني مزبور در خطا به خود، به خدا و رسول او يک ضمير مثّني برگردانده و رسول خدا، آن تعبير را   

 .برنتافته و آن را بي ادبي تلقي فرمود است

 رايب و شـتهدا پاس را ربوبي مقام همه، کوشيده مي و بود  و آن، تربيت اسالمي رسول خدا است که مؤدّب به ادب وحياني

ناسند. شگفتــا اگر موارد ياد شده، در حضور آن حضرت روي مي داد آن بزرگوار چه عکس العمل نشان بشــ حريم او

  .مي داد نمونه اي ديگر را ذيالً بخوانيد و به ميزان معرفت و دعوي عرفان، پي ببريد

  

 :همانطور که گفتيم آيه ي نخست آيةالکرسي -6

 (29و النوم(() سنة هو الحّی القیوم ال تأخذه اهلل ال اله االّ))  

خدا که معبودي جز او نيست همان ذات زنده و به پا و برپا دارنده است که چُرت و خواب او را فرا نمي گيرد ـ وصف  

خاصّ وصفت ويژه ي آفريدگار هستي است. جز بر او در حق هيچ کس ديگر، صادق نيست و نمي توان به کار بست و حتي 

 .اي پيامبران اوالعزم و فرشتگان مقرّب و اولياي معصوم. با داشتن آن همه مزاياي وجودي و کماالت فوق العادهبر

عالمه اميني مي نويسد: و فرشته اي که خواب چشمان او را نمي پوشاند و همانند اشخاص عادي به تقدير خداي عزيز،   

ستايش نمي شود و در آن  «وال نوم سنةال تأخذه »شته با جمله ي خواب بر چشمان او چيره نمي گردد با اين همه، آن فر

 .( آنگونه که ابن عربي و امثال او پنداشته اند31خصوصيّت شريک باري نمي گردد.)

با اين همه، ببينيد يک صاحب ادّعا در عصر ما پس از آن همه روشنگري هاي بزرگان دين و دانش با تقليد از ابن عربي،  

  :نه از رهگذر شعور در، به اصطالح الهي نامه اش چه گفته و چه نوشته استاز روي شور و 

آن آيه، وصف ويژه «[ وال نوم سنةالتأخذنی ]»وال نوم[ اآلن می بینم مرا هم سنة الهی تا به حال می گفتم ]التأخذنی » 

ين اثر در جاي ديگر گفت: حق تعالي است و اطالق آن، جز بر او اسائه ادب و جرأت به ساحت قدس اوست. و صاحب ا

(. آري برادر، وضع چنين است و اميد پارسيان و شکوه عارفان 32«)الهي واي برمن اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم»
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چه بسا دانشمندي که ناداني اش او را ((: ربَّ عالم قد قتله جهله و علمه معه الینفعه: ))و پيشواي مؤمنان چه زيبا فرمود

 (33کرده و دانش همراه وي او را سود نبخشيده است.) کشته و تباه

امّا کتاب حق تعالي، راهنماست و به معرفت شايسته رهگشا مي باشد و ادب، چراغ وصول در سلوک است. التزام بايد داشت  

  .تا نلغزيد

 بي ادب محروم ماند از لطف ربّ                   از خــدا جـوئـيـــم تـوفـيـق ادب

 بـلکه آتـش در هـمه آفــاق زد                     ود را داشت بهــنها نه خـب تبي اد 

 (31گردد انـدر وادي حيـرت غريق)                    ستاخي کند اندر طريــقــهرکه گ

ز ستان، جآري، عرفان بافي هاي من عندي و کوچه بازاري وارده از فلسفه ي يونان باستان و و تفکرات کوته نظرانه هندو

  .همان آشفتگي، پريشان گويي و حيرت و سرگرداني را نتيجه نمي دهد

 

 آیات قرآنی در رابطه با عرفان و لقای ربانّی

 :آيه ي مُرابطه و پيوند با خدا  

 (35ون(()یَأَیّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اصْبرُواْ وَ صَابِرُواْ وَ رَابِطُواْ وَ اتَّقُواْ اهلل لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُ)) 

اي کساني که ايمان آورده ايد شکيبا باشيد و همديگر را به صبر و شکيب فرا خوانيد و پيوند داشته باشيد و مرزباني کنيد و  

  .از خدا بترسيد تا رستگار شويد

دن و دور و دفاع از مسلمانان و ران... (( و یدخل فیه الدفاع عن المسلمین و الذبّ عن الدین: ))شيخ االسالم طبرسي  

 (38داشتن دشمن از دين و پاس داشت حريم آئين، داخل مضمون اين آيه است.)
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مفهومي گسترده براي آن آيه قائل است و پانزده عنوان در تفسير آن مطرح مي کند و از آن جمله است: عالمّه طباطبائي و  

 (31گ عقيدتي و ميراث فکر اسالمي است.)حفظ حدود و ثغور بالد اسالمي از تعرض نظامي کفر و نيز نگاهباني از فرهن

 

 آيات لقاء

ماده لقاء و مشتقات آن، چه مجرد و چه مزيد پيش از يکصد و پنجاه بار در قرآن مجيد آمده است. برخي از آن شمار، احياناً  

معلوم مي شود مانند لقاء  اضافه شده و مواردي از نوع ديگر که با مراجعه به آن ها،  به اهلل، ربّ وضمير راجع به او ـ تعالي ـ

( برخي کامالً در معناي لغوي به کار رفته است. و از آن جا که تفسير و بررسي آن آيات بخصوص با تحليل نظرات 36الغيّ و)

 .مفسّران شيعه و سنّي در يک مقاله نمي گنجد، به بحثي گزينشي مي پردازيم و جمع بندي مي کنيم

 معنا و مفهوم لقاء

قات و لقاء در فارسي به معناي ديدار است. و ابوالفتوح رازي مي نويسد: اصل مالقات در لغت مقابله بوَد اصل معناي مال 

 (30بروجه مقاربه )نزديکي( تا به حّد مالصقه )به هم چسبيدن( و حقيقت آن، در دو جسم برود...)

 

 الف ـ آیات لقاء در سوره ی بقره

ها به نوعي از لقاء سخن به ميان آمده است، گاهي ظنّ و گاهي علم و يقين و در تفسير آيه هاي سوره ي بقره که در آن 

 .سومين بار تکذيب لقاء و چهارمين بار اميد لقاء پروردگار مطرح است و مفسّران، نظرات متفاوتي ابراز داشته اند

 :( و طبرسي در تفسير آيه11عيّاشي به روايت از علي)عليه السالم( گمان به لقاي ربّ را به علم و يقين معنا کرده) 

 (41مُلَاقٍ حِسَابِیَه(() إِنى ظَنَنتُ أَنىّ)) 

( و حقّي سرانجام 13( و علّامه طباطبايي ظنّ به لقاء را با رجا و اميد، هم مضمون دانسته.)12آن را به يقين حمل نموده)

 (.11گفته: )مراد از لقاء رب لحظه ي مرگ انسان است()
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: )مراد از مالقات ربّ سبحانه يا ديدار ثواب و پاداش او است و يا رؤيت و ديدن اوست در نظر و آلوسي بغدادي گفته 

 (11کسي که رؤيت خدا را جايز و ممکن مي داند.()

و فخر رازي چند وجه گفته: مالقات پروردگار، کنايه از مرگ است و از باب ذکر سبب و اراده ي مسبب مي باشد. يا مراد 

، بر جواز و امکان رؤيت (41مالقوا ربهّم(()ه ))ضي اهل سنت )اشعري ها( با اين آيدگار مي باشد و بعديدار پاداش پرور

( و ابوالفتوح رازي گفته: 11خدا تعالي استدالل کرده اند ولي معتزله گفته اند: لقاء و ديدار، مفيد رؤيت و معاينه نيست)

 (16ف شده و در اصل مالقوا ثواب ربهّم است....)مالقات به معناي رؤيت نيست و در آيه ي مزبور چيزي حذ

 

 ب( آیات لقاء، در سوره ی انعام

 .در اين آيه ها، تکذيب لقاء خدا و انذار و هشدار به لقاي روز قيامت و ايمان به لقاي پروردگار، مطرح است 

 ز گويي و آيه ي هفتاد و هفتطبرسي گويد: )مراد از تکذيب لقاي خدا، تکذيب پاداش و کيفر الهي است به شيوه ي مجا 

  (10سوره ي توبه را شاهد آورده است(.)

و علّامه طباطبائي آيه ي سي ام انعام را دنباله ي مضمون آيه ي پيشين دانسته و گفته: )مراد انکار معاد و رستاخيز مي  

 (11باشد.()

 

 ج( آیات لقاء در سوره ی اعراف

 و آخرت لقاي پنداشتن دروغ و خدا، هاي شانه ن از سه نکته ي: تکذيب در آيه ي يکصد و چهل و هفتم اين سوره سخ 

  .بيان ارتباط ميان آن سه نکته برآمده اند صدد در مفسّران و عملکردهاست پوچي

عالّمه طباطبائي در اين مورد با طرح امکان و يا طرح عدم امکان رؤيت خداوند آيه صد وچهل و سوّم بحث هايي جالبي  

  :ه و موضوع لقاي خداوند و مصداقيّت آن را، بيان داشته است و ما باختصار به آن مي پردازيمرا پيش کشيد
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رؤيت در فهم متعارف و عامّ، چيزي است که با عضو باصره تحقّق مي يابد و آن با فراهم شدن صورت مماثل و   -1

 .همانندي از شيء ديده شده در جهاز عضو باصره شکل مي گيرد

ن به ما مي آموزد که خدا به هيچ وجه من الوجوه، مثل، مانند و شبيه ندارد و او جسم و جسماني نيست و از سويي قرآ  -2

  (.51لیس کمثله شی(()د ))د و هيچ چيز او را احاطه نمي کنو زمان و مکان در مورد او متصّور نمي باش

  .ا و نه در آخرتو بديهي است چنين حقيقتي با رؤيت و نگاه حسّي، ديده نمي شود. نه در دني  -3

و آنجا که موسي گفت: ربّ ارني انظر اليک... او رؤيت حسّي و بصري را به هيچ وجه اراده نکرد که شأن يک پيامبر   -1

اولوالعزم چنين تقاضايي را ايجاب نمي کند و او مي دانست خداوند سبحانه از عوارض جسماني و ويژگي هاي مادّي: 

 .زّه و مبرّا استحرکت، زمان، مکان، سمت و سو، من

 :و از سويي ديگر در بعضي آيه ها رؤيت مطرح است مانند آيات يازدهم سوره ي نجم و بيست و سوم قيامت  -1

 (52ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأی(())) 

 و

 ((ةرَبهَّا نَاظِرَ إِلىَ ةٌوُجُوهٌ یَوْمَئذٍ نَّاضِرَ)) 

 .ه طور کلّي، عنوان مي شودو در برابر آنها، در آياتي، ناممکن بودن رؤيت ب  

 (53لَّا تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصَار(())) 

آيا مراد از رؤيت، آن نوع  .شکّي نيست که قرآن حکيم در مقام اثبات نوعي علم و آگاهي بديهي براي انسان است  -8

م مي داني بالبداهةثالً در دانش رياضي حس م علم و آگاهي است؟ و ارتباط آن علم و دانش بديهي با رؤيت چيست؟

که دو، دو تا مي شود چهار و يک نصف دو است و با اين شهر مکّه را نديده ايم، مي دانيم که وجود دارد و امثال آنها 

ديگر تصديقات عقالني و معاني تخيلي و در يک کالم، علم حصولي و در مورد هيچکدام رؤيت و ديدن به کار نمي 

 .أي به معناي نظر و داوري، نه مشاهده ي عيني و حسّيرود مگر ر
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و از سوي ديگر واژه ي رؤيت و ديدن در مواردي مخصوص ـ هم ـ کار کرد دارد مانند اين که مي گوئيم: مي بينم که  -1

هستم. مي بينم که چنين و چنان مي کنم، مي بينم که فالن کار را خوش دارم يا خوش ندارم و خود را مي بينيم که 

اميدوارم و ـ نيزـ اراده ي باطني خود را که از مقوله ي فکر هم نيست مشاهده مي نمائيم و در ذات خود محبّت و 

کراهت و تمنّا را مي بينيم بدون حاجب و مانع، يعني به علم حضوري. و در اين نوع علم و آگاهي که رؤيت به کار مي 

با واقعيت خارجي اش در مي يابد و او خويشتن و نيروهاي  بريم و امري رائج و عادي است انسان، خود معلوم را

دروني و اوصاف و احوال باطني اش را که هرگز جهت، مکان و زمان و ديگر اوضاع جسماني، در آنها متصور نيست 

   .مي بيند

 وآگاهي و در آنجا که خداي متعال رؤيت ذوالجاللي را مطرح مي کند خصوصّياتي را ياد مي کند که به چنين علم  -6

 :که گفتيم، اشارت مي فرمايد

 کلُ لىَعَ أَنَّهُ بِرَبِّكَ یَکْفِ أوَلَمْ  یَتَبَینَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ سَنرِیهِمْ ءَایَاتِنَا فىِ االفَاقِ وَ فىِ أَنفُسِهِمْ حَتىَ))

 (54(()شهِید شىَءٍ

خودشان به آنان نشان مي دهيم تا برايشان روشن شود به زودي نشانه هاي خود را در کران تا کران جهان و در جان هاي  

 :که او حق است. آيا همين، بس نيست که پروردگار تو بر هر چيز شاهد و حاضر مي باشد. و در آيه ي پس از آن فرمود

 (55مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِکلِّ شىْءٍ محِّیطُ(() مِرْیَةٍأَلَا إِنهُّمْ فىِ )) 

  :است طور همين و  اشيد، آنان، از ديدار پروردگار شان در شک اند آگاه باشيد او بر همه چيز، احاطه دارد.آگاه ب 

 ((مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَی)) 

( خدا که رؤيت را به دل نسبت داد بدون ترديد مراد از آن، جان آدمي است نه آن 18ل آنچه را ديد، دروغ و خطا نديد.)د 

  .صنوبري شکل آويخته در سمت چپ درون سينه عضو گوشتي
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پس شهود و حضور خداوندي و يا احاطه ي قيومي او از نوع احاطه و مشاهده ي جسماني نيست که آن شهود و حضور و  

احاطه به سمتي دون سمتي و مکاني دون مکاني و به چيزي دون چيزي، اختصاص داشته باشد بلکه او شهيد و شاهد بر همه 

ط بر کلّ مي باشد و اگر او چيزي را دريافت، ظاهر، باطن، وجدان و ذات او را دريافته است و اگر لقايي باشد باهمان و محي

 .وصف و نشان است نه مالقات و رويارويي جسماني با تعيين سمت، جهت، زمان و مکان

 :و نظير آيه هاي پيشين است 

 (51واْ یَکْسِبُونَ کالَ إِنهُّمْ عَن رَّبهِّمْ یَوْمَئذٍ لمَحجُوبُون(()قُلُوبهِم مَّا کاَن کالَّ بَلْ رَانَ عَلىَ)) 

نه، هرگز چنان نيست بلکه آنچه کسب مي کرده اند بر دلهايشان زنگار بسته. نه چنان است، آنان در آن روز از پروردگارشان 

ا چشمان و مردمک ديدگان.[ )و دل آلوده به در پوشش و حجابند. ]بنابراين، انسان به کمال رسيده خدا را به جان بيند نه ب

 (.زنگار گناه که توبه نکرده و صاف نشده درعين لقاء محجوب و محروم است

 خداوند متعال در آيه هاي نوعي رؤيت را مطرح فرموده که با آن عضو با صره نيست؛  -0

 (51رَوُنهَا عَینَ الْیَقِینِ(()کالَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ لَترَوُنَّ الجَحِیمَ ثُمَّ لَت))

  .نه چنين است، هرگاه با دانش يقيني بدانيد هر آينه دوزخ را ببينيد، سپس آن را با ديده ي يقين بينيد 

 (59وَ کَذَالِكَ نُرِى إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ(()))

  .ت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا از اهل يقين باشدو اين چنين، ملکو 

 (.212ص 6)ج  110ـ 118ص  1و پيشتر گفتيم: ملکوت عبارت است از باطن اشياء و نه ظاهر محسوس آنها : )الميزان ج 

کند که ماوراي رؤيت با اين توضيحات معلوم مي شود که خداي تعالي در کالم خود نوعي از رؤيت و مشاهده را اثبات مي 

بصري است و آن نوعي شعور و فهمي است ماوراي ادراک حسي و نيز ماوراي چيزي است که انسان از طريق فکر و 
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بکارگيري دليل و برهان آن را مي يابد و هيچ حاجب و مانعي در ميان نباشد جز اشتغال به خود و گناهاني که کسب کرده 

هر حال، غفلت از چيزي است که هست و مشهود مي باشد. نه آن که از اصل دين، نبوده که او را به غفلت مي کشاند. و به 

باشد. و در کالم خدا تعالي چيزي وجود ندارد مشعر به زوال کلّي. البتّه از اين غفلت به جهل تعبير شده و آن، زوال علم به 

عقل و براهين درخشنده آن را تأييد مي نمايد و  علم است و اين نکته اي است که کالم خداي متعال آن را اثبات مي کند و

 .احاديث امامان واهل بيت)عليهم السالم( برآن داللت دارند

پوشيده نماند آن نوع علم که رؤيت و لقاء ناميده مي شود براي بندگان صالح و شايسته ي خدا در روز قيامت و در  - 15 

ي سوره قيامت بر مي آيد و انسان در آن روز و آنجا به چنان شرفي روز پس از مرگ، تمام مي شود چنان که از ظاهر آيه 

نايل مي گردد امّا دراين دنيا که او مشغول به خويشتن است و سرگرم برآوردن حوائج خويش است، سالک راه لقاء مي 

 باشد؛ 

 (15رَبِّكَ کَدْحًا فَمُلَاقِیهِ(() یَأَیُّهَا الْانسانُ إِنَّكَ کاَدِحٌ إِلىَ))

انسان! تو به سوي پروردگارت با تالشي سخت، رهسپاري پس مالقات کننده ي اويي. و در همين معناست آيه هايي که  اي 

اين همان علم بديهي و حضوري است که واژه هاي مرجع، مصير منتهي، انقالب، رجوع و بازگشت در آن ها آمده است و 

حاال مهم نيست آن نامگذاري حقيقت باشد يا مجاز. در قات ناميده، قرآن در مقام اثبات آن است و آن را رؤيت و لقاء و مال

صورت اول قرينه تعييني و در صورت دوم قرينه ي صارفه خواهد بود و در ميان کتب آسماني، قرآن نخست کتابي است که 

 (81به ذات خود.)از روي اين نکته پرده برداشته است که پيش از او، علم حضوري، منحصر بود به علم و آگاهي هر کس 

  د ـ آیه هایی از سوره ی یونس  

در سوره ي يونس نيز چند آيه مربوط به لقاء خداوندي وجود دارد، که ويژگي آن آيات اين است که در آن ها اميد لقاء و 

 .يا تکذيب آن مطرح است

 (12وَ اطْمَأَنواْ بهَ ...(()الدُّنْیَا  ةِإِنَّ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَ رَضُواْ بِالحْیَو)) 
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آنان که اميد به ديدار ما ندارند و به زندگاني دنيا، دلخوش کرده و به آن خاطرجمعند و کساني که  

  .از آيه هاي ما غفلت دارند جايگاهشان، به کيفر عملکردشان، آتش است

 

 (13هُونَ(()فَنَذَرُ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا فىِ طُغْیَانهِمْ یَعْمَ))

 .پس کساني را که اميد به ديدار ما ندارند، در طغيان و سرگردانيشان وا مي نهيم 

 

 (14قَالَ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائتِ بِقُرْءَانٍ غَیرِ هَاذَا أَوْ بَدِّلْهُ ...(()))  

و يا آن را دگرگون کن بگو مرا  و آنان که اميد به لقاي ما را ندارند، گفتند: قرآني جز اين را بياور  

 ... نرسد که آن را از نزد خود تغيير دهم

 

 (15قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ کَذَّبُواْ بِلِقَاءِ اهللِ وَ مَا کاَنواْ مُهْتَدِینَ(())) 

 .کساني که ديدار خدا را تکذيب و دروغ شمردند، قطعاً زيان کرده و هدايت يافته، نبوده اند 

اميد و نوميدي به لقاي خدا و يا تکذيب آن، نظرهايي دارند از نظر طبرسي، مالقات پاداش و کيفري که جز مفسران درباره  

در دست قدرت خداوند نيست، همانند مالقات و ديدار خداست چنان که خدا سبحانه آمدن فرشتگان را آمدن خود، قرار 

 (88داده است.)

 (11اهلل فىِ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ...(()هَلْ یَنظُرُونَ إِلَّا أَن یَأْتِیَهُمُ )) 

 .آيا کافران جز اين را انتظار مي کشند که ببينند خدا و فرشتگان در سايه هايي از ابر، مي آيند 
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خداوند متعال کافران را اوالً بر نوميدي لقاي خود وصف فرمود و آن عبارت است از رجوع به خدا با بعث  :عالمه طباطبائی 

 (86ي در روز حشر و ما درباره ي لقاء و مالقات پروردگار در قرآن، بارها سخن گفته ايم.)و برانگيختگ

  :و خالصه آن چه در تفسير آيات سوره ي يونس گفته اند اين است 

منکران قيامت پاداش و جزاء، با آن انکار، مي پندارند که مجازات و حساب و کتاب، ساقط است و همه ي وعد، وعيد، امر 

، هيچ و پوچ مي شوند و با پوچي آن ها وحي و نبّوت از ميان مي رود و فقط انسان مي ماند و حيات دنيوي او، و نهي

( و او هر چه خواست در آن جا انجام مي دهد در صورتي که انسان و هر موجود زنده بر حسب 80اطمينان خاطر به آن)

دگاني دائمي در بعد وسيع آن اعم از دنيوي و اخروي ايمان داشته فطرت به بقاي خود و سعادتش اهتمام دارد و اگر بشر به زن

باشد گسترده تر عمل مي کند و بر عکس اگر جز به اين حيات دنيوي، اذعان و ايمان نداشته باشد اهتمامي جز به اين زندگاني 

ين را نتيجه مي دهد و سبب گذران دنيوي و حيات ملموس مادي خشنود نمي شود و نوميدي از لقاء ديدار خدا در قيامت، هم

 .مي شود

 

خداوند متعال، اول کافران را به نداشتن اميد لقاء که عبارت است از رجوع به او با بعث در روز قيامت، موصوف فرمود و 

وصف دوم که خشنودي به حيات دنيوي و خاطر جمعي به آن باشد الزمه ي وصف نخست است که نسيان آخرت و يا مطرح 

 (11ا، جدا از غفلت آيه هاي الهي نمي باشد.)کردن فقط دني

 .البته بررسي همه آيات لقاء و تفسير آن ها، مقاله را از حدّ مطلوب و اختصار خارج مي کند 

 .در پایان به بخشی از ویژگی ها می پردازیم 

  .شده است در برخي آيه ها، لقاء و مالقات به لفظ جالله ي اهلل و ربّ و يا ضمير راجع او تعالي اضافه  -1

 .و در آياتي به آخرت و روز جزا و امثال آن  -2

 .و در جايي، مالقات سرور و شادماني که يک معاني کامالً عرفي است، مطرح است  -3
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  .و ديگر بار، لقاء و ديدار غّي و ضالل، عنوان شده است -1

 .يان خط حيات و زندگاني دنيوي، استو گاهي، لقاء به معناي مرگ وپا -1

 . است آمده ميان به آن به نسبت ايماني بي  سخن از تکذيب و دروغ پنداري مالقات، و و در آيه هايي، -8

  .و در جايي برعکس، حصول يقين و ايمان و باور به لقاء ربّ، مطرح است  -1

  .و در آيه هايي، رجاء و اميد به لقاء و يا از دست دادن اميد به مالقات پروردگار مورد توجه است  -6

 :ع بندی می گوییمو ما به عنوان جم 

بلي، انسان بايد ملتفت باشد که لقاي حضرت اوَجلّ جالله ـ مثل لقاي ممکنات نيست حتي رؤيت قلبي هم از  

حّده و یمثّل فی القلوب بغیر مثال ت))...  کيفيّت خيالي، وهمي و عقلي، بايد مبّرا باشد. در صحيفه ي علويه آمده 

 ((.االوهام او تدرکه االحالم
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 :پی نوشت ها

 

 .41ر.ك: سیروصیروت در قرآن. نگارنده، قم مجلّه بیّنات ش   -1

 .؛ و بیشترین آنان، به خدا ایمان ندارند و هم چنان مشرکند151یوسف:  -2

به جا می آوردم و سوء و بدی به من نمی  من اگر در آگاهی از غیب مستقل می بودم و همه غیب ها را می دانستم، خیر فراوان؛ 111: اعراف -3

 .رسید

؛ و هر آنچه در آسمانها و در زمین است از آنِ خداست و او بر همه چیز محیط بوده است و او به هر چه می کنید، دانا است. 121نساء:   -4

 (151:)نساء

 .ران، کنگره نراقیینته 155ق و ترجمه آن، دکتر مجتبوی از  1315نجف اشرف  155ص  1جامع السعادت ج  -5

 ، بخش پایانی خطبه11خ  )علیه السالم(نهج البالغه: سید رضی: سخنان امام علی -1

خدا  و گرفتاری به پندار غلط و تصور پسر )علیه السالم(مانند انحراف مسیحیان خدا پرست و گرایش به تثلیث در توجیه آفرینش عیسی بن مریم -1

از توحید وپرداختن به فلسفه بافی های بیحاصل و نظیر آن، گرفتاری برخی مسلمانان به اندیشه های منحرفانه  شدن صدوهشتاد درجه 1بودن و جمله 

 .اشعری گری که درباره خدا به تجسیم و تشبیه کشیده شده اند و چندین نمونه دیگر

 .شیده نمی مانند؛ البته آنان که در آیه های ماالحاد می ورزند )و منحرف می شوند( بر ما پو45فصلّت: -1

 .؛ و برای خداست نام های زیبا و نیکو پس او را با آن نام ها بخوانید و رها کنید آنان را که در نام های او الحاد می ورزند115اعراف:  -9

 .ق 1319چاپ نخست، تهران  315ص  1سید محمد حسین طباطبائی، المیزان ج  -15

و مقاله تحلیلی از مباحث کالمی،  15ص  9ش و ر.ك: همان ج 1339افست وشدید  513ص  4ن ج ابو علی فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیا -11

 .ش 1315بهار  95ش  صحبة مشکوةاخالقی صحیفه سجادیه، 

 .نهج البالغه خطبه ی یکم -12

  ....هللو اصول کافی کتاب التوحید در شأن نزول سوره قل هو ا 91و فرازی از خطبه  31ر.ك: نهج البالغه حکمت  -13

 ....و اصول کافی کتاب التوحید در شأن نزول سوره قل هو اهلل 91و فرازی از خطبه  31ر.ك: نهج البالغه حکمت  -14

  .315ص  44و دعای  15صحیفه سجادیه ترجمه جواد فاضل با خط طاهر خوشنویس. چاپ پیروز، دعای پنجم ص  -15

 .بیروت الندوةفت هشتم، لعن دارآ. 125 – 123، ص 3احیاء علوم الدین تصنیف ابوحامد غزالی، ج  -11

 .ق 1453چاپ پنجم، دارالکتاب العربی بیروت  115، ص 11الغدیر: عبدالحسین احمد امینی، ج  -11

است. ر.ك: دارصادر، بیروت و آقای آملی از او گرفته و در مقاله ای برای یك مجلّه قرآنی، طامّاتی بافته  3/295فتوحات مکیّه، ابن العربی  -11
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 .بیّنات غالب سخنان ابن عربی ناشی از وحدت موجود و تفکرات شخصی اوست و بیشتر غیر مستند می باشد مانند بحث متن

 15زمر:  -19

 24حشر:  -25

 11سجده: -21

 تَعْمَلُون کُنتُمْ بِمَا  عَلِیمُ اللَّهَ إِنَّ بَلىَ   ا نَعْمَلُ مِن سُوءِفَأَلْقَوُاْ السَّلَمَ مَا کُنَّ  ؛ الَّذِینَ تَتَوَفَّئهُمُ الْمَلَئکَةُ ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ 21نحل: -22

 تَعْمَلُون کُنتُمْ بِمَا الْجَنَّةَ ادْخُلُواْ عَلَیْکُمُ سَلَامٌ یَقُولُونَ  ؛ الَّذِینَ تَتَوَفَّئهُمُ الْمَلَئکَةُ طَیِّبِین32َنحل: -23

 .هرکه الغدیر للدراسات السالمیه، قمتحقیق در  95ص  1و  5ر. ك: الغدیر ج  -24

 42زمر: -25

. تر.ك: ابوهریره بقلم امام سید عبدالحسین شرف الدین موسوی که بسیاری از این نوع احادیث را بررسی و نادرستی آن ها را اثبات فرموده اس -21

ی، ابوهریره و اضواء علی السنته المحمدیه از ابوریّه ترجمه فارسی آن در دست است. و نیز ر. ك: به بازرگان حدیث ترجمه ی کتاب شیخ المضیر

  .کتب دیگر  دانشمند مصری و

 23انبیاء:  -21

 .دار لحیاء التراف العربی، بیروت 594ص  2مسلم بن حجاج نیشابوری، الصحیح ج  -21

 255بقره: -29

 .ف آنان، خلقت فرشتگان و بیان اوصا 41و ر. ك: نهج البالغه ص 91( ص 5) 1الغدیر ج  -35

  :. ش البته: این جمله در چاپ های بعد، تغییر داده شده و بدین صورت در آمده1314انتشارات رجاء سال  11حسن زاده ی آملی، الهی نامه ص  -31

کم شم وگوش بسته ]صمّ بو اگر اشکالی وجود نداشته اوالً: چرا تغییر و تبدیل؟ و حتماً مریدان چ«( وال نوم سنةالتأخذه )»اآلن می بینیم مظهرش را هم 

ظهر و جلوه گاه عمی فهم ال یعقلون[ برای آن ـ هم ـ توجیهی دارند خدایا مارا به خودمان وامگذار. ثانیاً: مگر مظهریّت اختصاص به او دارد و دیگران م

 نمی توانند باشند؟

کار زار عقل و عشق )هوی(  آن کتابچه بسیار است مثالً: در . البته از این نوع شطحیات در1311، چاپ سال 9، شماره کلمه ی 5همان کتاب ص   -32

الحذرالحذر، عشق می گوید العجل العجل آن گوید دور باش و این گوید زود باش و نویسنده ی دیگری از همان تبار، در کتاب داستان  وید:عقل گ

 :گونه اش به صراحت می نویسد

و منشاء آن تبدل حاالتی است که از اختیار سالك، خارج است و بدین واسطه، موجب قدح و  صدور این گونه کلمات از روی عقیده ی راسخه نیست 

 .ق 1421چاپ نهم سال  411طعن نمی شود. تهران، روح مجرد ص 

 .، صبحی صالح و فیض االسالم154و  151نهج البالغه حکمت  -33

 .، اسالمیه تهران4و3ص  1کلیات مثنوی ج  -34

 255آل عمران: -35
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 512/ 2مجمع البیان   -31

 149 – 91/ 4المیزان -31

 .... یلقون غَیًّا59ًمریم : -31

 151/ 1تفسیر ابوالفتوح  -39

 . اسالمیه. تهران1/44تفسیر عیاشی -45

 .؛ من یقین داشتم که حساب خود را خواهم دید25حاقه :  -41

 .1/155مجمع البیان  -42

 ....او می نویسد: ولقاء ربطی به رؤیت ندارد 

 رَبِّهِ أَحَدَا بِعِبَادَةِ یُشْرِكْ لَا وَ صَالِحًا عَمَلًا فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقَاءَ یَرْجُواْ کاَنَ فَمَن  ؛ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکمْ یُوحَى إِلىَّ أَنَّمَا إِلَاهُکُمْ إِلَاهٌ وَاحِد115ٌکهف :  -43

 1/154المیزان 

 1/125روح البیان  -44

 1/249روح المعانی -45

 ؛ آنان با پروردگار خویش دیدار خواهند کرد29هود :  -41

  55/ 3تفسیر کبیر  -41

 151روض الجنان و روح الجنان/ -41

   55/ 4و  3مجمع البیان -49

 1/55المیزان  -55

 ؛ هیچ چیز همانند او نیست11شوری :  -51

 11نجم :  -52

 153  انعام : -53

 53فصلت :  -54

 54همان :  -55

در معراج آنچه را که دید،  1و به زعم ما معنای این آیه با آیات بعدی آن معنایی روشن دارد و الزم نیست چندان به زحمت افتیم: دل محمد -51

بزرگ پروردگارش، چیزها دروغ و اشتباه ندید، آیا با او بر سر آنچه دید جدال می کنید؟ دیده ی او نه خطا دید و نه اشتباه کرد. همانا از نشانه های 

 .19دید . ر. ك: سیری در قاب قوسین، کیهان اندیشه، ش 

 15و  14مطفقّین :  -51
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 1-5تکاثر :  -51

 15انعام : -59

 1انشقاق :  -15

علم المسّمی ال هذا انّ تعالی کالمه من ینجلی الذی و: است چنین المیزان عربی عبارت متن در.  253 – 241/  1و  119- 111/ 1ر. ك: المیزان  -11

شریف و فهناك موطن التشرف بهذا الت ةٌا نَاظِرَبهَر إِلىَةٌو اللقاء یتمّ للصالحین من عباداهلل یوم القیمه کما یدل علیه قوله تعالی: وُجُوهٌ یَوْمَئذٍ نَّاضِرَ بالرؤیة

و هو سالك بطریق اللقاء و العلم الضروری بآیات ربّه و کادج الی ربّه  الطبیعّیةامّا فی هذه الدنیاء و االنسان مشتغل ببدنه و منغمرفی غمرات حوائجه 

 . کدحاً لیالقیه فهو لبه فی طریق هذا العلم لن یتم له حتی یالقی ربّه

 1و  1یونس :  -12

 11همان :  -13

 15همان :  -14

 45همان :  -15

  93ص  3مجمع البیان مجلّد  -11

 215بقره :   -11

 . رؤیت بحث اعراف ی سوره  211 – 241/ 1ر. ك: المیزان  -11

 .به حیات دنیوی رضا داده و به آن خاطرجمع شوند«: الدُّنْیا وَ اطْمَأَنُّوا بِها ةِرَضُوا بِالْحَیا»همان مضمون  -19

 . 19 -11/ 15ر. ك: المیزان  -15
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 :اشاره  

ه را به مناسبت یکمین سالگرد رحلت مرحوم آیت استاد محقق حضرت حجت االسالم و المسلمین مهدی پور این مقال 

اهلل سید عبدالعزیز طباطبایی توسط مؤسسه آل البیت منتشر نمودند و ما آن را عیناً در اینجا به مناسبت شانزدهمین 

 .سال ارتحال ایشان تقدیم خوانندگان عزیز می نماییم

  

 اسطوره تحقیق

 (سید عبدالعزیز طباطبایی یزدی ویژه شانزدهمین سال ارتحال عالمه محقق حاج)

 «حجت االسالم و المسلمین علی اکبر مهدی پور»

 

در آستانه يکمين سالگرد رحلت جانگداز استوانه استوار تحقيق و تتبع، اسطوره بي همتاي تالش و پژوهش، روشني بخش 

اب قلم، تداوم بخش تالش محافل علمي و تحقيقي، صفابخش مراکز پژوهشي معارف الهي، آرام بخش دلهاي مضطرب ارب

اهلل  آيةعالمه بزرگ، پژوهشگر سترگ،  :هاي روشنگر عالمه ها، محقق ها، ميرحامد حسين ها، اميني ها و شيخ آقابزرگ ها

 .حاج سيد عبدالعزيز طباطبايي که با رحلت خود جهان تشيع را بر سوگ نشاند و محافل علمي و تحقيقي را کم فروغ ساخت

 

 از ديده روشنايـي و از دل قـرار رفـت              ار غـــم آلوده، يـار رفــتدردا کــزيـن ديـ

 او رفت و سبزه رفت و گل نو بهار رفت               او رفت و نور رفت و صفا رفت و عشق رفت

 

نگيرد و آبشار خامه از ترسيم درياي عظمتي که در روح آن بزرگ مرد موج مي زد ناتوان است، که اقيانوس در کوزه جاي 

 :از چشمه ي سوزن نگذرد

 تا بگويم وصف آن رشــک ملـــک                         يک دهان خواهم به پهناي فلک

 



171 
 

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

   www.daralsadegh.irلصادق:داراسایت وب 
 

ديگر مادر زمان، بزرگ مردي اين چنين جامع فضائل و مجمع کماالت به اين آساني ها در دامن خود نمي پرورد. اخالق  

 .و اوصاف جميله آن فقيد علم و تحقيق در اين صفحات نمي گنجد برجسته، شخصيت ارزنده، سيره پسنديده

 :براي درک عظمت محقق طباطبايي دو راه بيش نيست 

نقل اوصاف و ويژگي هاي آن رادمرد الهي از زبان دوستان، شاگردان و پرورش يافتگان مکتبش، تا شبحي هر چند   -1

 .ناقص از آن درياي نور در دلها ترسيم گردد

 :ت واالي آن بزرگ مرد از البالي آثار ارزشمندي که نوشته و از خود به يادگار نهاده استبررسي شخصي  -2

 االثار الي بعدنا فانظروا                 انّ آثارنا تدلّ علينا 

هجري برمي گردد. در آن سال ها اينجانب در استانبول  1301نخستين آشنايي اينجانب با محقق طباطبايي)قدس سره(به سال  

اقامت داشتم و استاد براي استفاده از آثار خطي کتابخانه سليمانيه به استانبول تشريف فرما بود و در حدود دو ماه از محضر 

 .مقدسشان فيض برديم

چيزي که در آن ايام براي اينجانب بسيار جالب بود تالش بي نظير و سخت کوشي خستگي ناپذير اين رادمرد بود، که هر  

دفتر صد برگ سفيد با خودش مي برد و تا عصر آن دو دفتر را تمام مي کرد و با دستي پر از کتابخانه روز صبح دو جلد 

 .برمي گشت

  

آشنايان با تحقيق در کتب خطي مي دانند که اين کار بسيار طاقت فرسا و اعجاب آميز است، زيرا غالب نسخه هاي خطي به 

ار سوانح مختلفي از قبيل رطوبت، فرسودگي، موريانه خوردگي و ... قرون گذشته مربوط مي شود و بسياري از آن ها دچ

 .شده اند

   

اگر اين استنساخ صرفاً براي استفاده شخصي بود و يا فقط قسمت هاي مورد حاجتش را استنساخ مي کرد مشکل نبود، ولي 

ي با نسخه هاي ديگر مقابله شود و در ايشان اين نسخه ها را براي استناد و استفاده خويش و ديگران انجام مي داد، تا روز

مقام تحقيق به آنها مراجعه گردد، و لذا مي بايست همه ي صفحات کتاب را کلمه به کلمه تشخيص داده، روي صفحات دفتر 
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منعکس نمايد و در مواردي که کلمات ناخوانا باشد شکل آن را روي صفحات دفتر ترسيم کند تا روزي با شواهد و قرائن يا 

 .نت از ديگر نسخه ها حقيقت آن ظاهر شوداستعا

 .اينجاست که خوانندگان گرامي با حجم کار و ميزان سخت کوشي اين محقق بزرگوار آشنا مي شوند 

  

هنگامي که کتابخانه تعطيل مي شد به منزل مي آمد، اندکي استراحت مي کرد، آنگاه نوشته هاي خود را يکبار ديگر مورد  

اگر چيزي به نظرش برسد پيش از ترک استانبول مراجعه ي مجدد نموده از استواري دست نويس خود  بررسي قرار مي داد تا

 .مطمئن شود

روزهاي يکشنبه که کتابخانه تعطيل بود، براي جلوگيري از تضييع وقت به منزل پرفسور گلپنارلي مي رفت تا از کتابخانه  

 .در ميان بگذارد و از افکار پر مايه او بهره بجويدغني او استفاده کند و يافته هاي يک هفته را با او 

  

پرفسور عبدالباقي گلپنارلي محقق بي نظير و سخت کوش شيعه در قرن معاصر بود که در پايتخت خلفاي عثماني بيش از 

 .يکصد جلد اثر چاپ شده در دفاع از حريم تشيع از خود به يادگار نهاد

  

 .ه بنياد نهاد که فهرست مخطوطات آن در چهار مجلد قطور رحلي به چاپ رسيده استکتابخانه بسيار باشکوهي در شهر قوني

محقق طباطبايي در مدت اقامت دو ماهه اش در استانبول به قونيه رفته از نسخه هاي خطي کتابخانه عمومي مرحوم گلپنارلي  

 .نسخه برداري مي نمود

و نهايت احترام را برايش قائل بود از اين رهگذر با آن کهولت سن  پرفسور گلپنارلي نيز به محقق طباطبايي مهر مي ورزيد 

از محل اقامت خود در اسکودار )بخش آســيايي استــانبول( به بخش اروپايي مي آمد و در کتابخانه سليمانيه حضور مي 

 .رددي منظور گيافت تا از نفوذ کلمه خود در کتابخانه استفاده کند، بلکه تسهيالت بيشتري براي محقق طباطباي

  

بود، از شاگردان پرفسور گلپنارلي، او نيز دلش مي خواست که به « معمّر بيک»سرپرست کتابخانه شخص ارزشمندي به نام 
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محقق طباطبايي خدمت کند ولي دستش بسته بود، قوانين دست و پا گير ترکيه به او اجازه نمي داد که از اين کتاب ها به 

بدهد. زيرا کتابخانه سليمانيه نيز همانند ديگر کتابخانه هاي مشرق زمين گرفتار کاغذ بازي و  آساني به ايشان ميکروفيلم

قوانين دست و پاگير داخلي است و لذا پژوهشگران به جاي استفاده از ميکروفيلم و فيلمتک ناگزيرند که عمر گرانمايه خود 

 !!را در سالن هاي کتابخانه در ساعات محدود اداري صرف کنند

در اينجا بي تناسب نيست که به چند خاطره تلخ و شيرين خود از کتابخانه هاي شرق و غرب اشاره کنم تا روشن شود که  

 :محقق طباطبايي در مطالعات و تحقيقات گسترده اش با چه مشکالتي دست و پنجه نرم کرده است

تي در برلين غربي به سر مي بردم، همه سال قبل براي تأسيس مسجد امام جعفر صادق)عليه السالم( مد 21در حدود   -1

روزه از کتابخانه سلطنتي برلين استفاده مي کردم که در آن ايام دوازده ميليون جلد کتاب داشت و از قرار مسموع اينک 

 .ميليون جلد کتاب مي باشد 111شامل 

 .فارسي موجود است جلد کتاب خطي 11111جلد کتاب خطي عربي و بالغ بر  11111در اين کتابخانه بيش از   

در هر گوشه اي از اين کتابخانه چندين دستگاه زيراکس قرار دارد که مراجعه کنندگان، کتاب هاي چاپي مورد نظر خود را  

شخصاً از قفسه ها برداشته و قسمت هاي مورد حاجت را بدون مراجعه به مسئولين کتابخانه زيراکس کنند ولي براي استفاده 

 .جهت حفاظت نسخه ها ضوابطي هست و بايد توسط مسئولين عکسبرداري شود از کتاب هاي خطي به

اهلل)عليه السالم( را  بقيةنسخه از کتاب هاي خطي مربوط به حضرت  11در يکي از مسافرت هاي بعدي به آلمان تعداد  

ه ت که تنها مسئول آشنا بانتخاب کردم و براي تهيه ميکروفيلم آنها به مسئول بخش مخطوطات مراجعه کردم، او اظهار داش

 .عربي به شهر ديگري براي شرکت در نمايشگاه کتاب مسافرت کرده و روز پنجشنبه مراجعت خواهد نمود

من روز چهارشنبه بليط دارم و عازم ايران هستم، گفت: مانعي نيست، شما ليست کتاب ها را بدهيد تا ميکروفيلم آنها  :گفتم 

 .يمرا با پست براي شما ارسال نماي

 .گفت: من اطالعي ندارم، فاکتور آن را همراه ميکروفيلم ها مي فرستيم هزینه اش چقدر می شود تا تقدیم کنم؟ :پرسيدم 
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نظر به اينکه کشور ما در اين ايام گرفتار جنگ تحميلي است، ارسال ارز به خارج محدوديت هايي دارد و ممکن است  :گفتم

 .گفت: مانعي نيست، پس از خاتمه جنگ مي فرستيد .منتوانم به موقع هزينه آنها را بفرست

او هر قدر وسعت قلب نشان داد من حاضر نشدم، زيرا بيم آن را داشتم که نتوانم هزينه ميکروفيلم ها را بفرستم و ايراني   

 .نزد آنها زير سؤال برود

از نسخ خطي زيراکس کردن از آنها ممنوع هنگامي که او امتناع مرا در مقابل اصرار خود مشاهده کرد، گفت: براي حفاظت  

است و فقط بايد ميکروفيلم برداشته شود ولي حاال که شما اين قدر به مسائل اخالقي پايبند هستيد ما استثناءاً به شما زيراکس 

 .مي دهيم تا با خودتان ببريد، آنگاه زيراکس نسخه هاي مورد نظر را تهيه کرد و در اختيار اينجانب قرار داد

  

تان انگلس« پورت اسميت»ش. براي شرکت در سميناري که از طرف رابطه ي شباب المسلم در  1316در فروردين ماه   -2

بي رفتم و با خاطره ي جال« بريتيش ميوزم»برگزار شده بود به آن سامان رفتم، در ايام اقامتم در لندن به کتابخانه 

 :مواجه شدم که هرگز فراموش نمي کنم

ن هاي کتابخانه، محلي را براي الصاق نامه هاي مردم، و محلي را براي الصاق پاسخ کتابخانه به آنان اختصاص در يکي از سال 

 .داده بودند

 :در يکي از اين نامه ها خطاب به يک خواننده ي ايراني نوشته بود

خواننده ي گرامي يک کتاب فارسي خواسته بوديد که در کتابخانه موجود نبود، » 

اين کتاب از کتابخانه هاي لندن کمک خواستيم و چون هيچکدام نداشتند،  براي تهيه ي

با رايزن فرهنگي خود در ايران تماس گرفتيم، معلوم شد که خوشبختانه اين کتاب به 

تازگي تجديد چاپ شده است و در تهران به وفور يافت مي شود، رايزن فرهنگي ما 

براي دريافت کتاب يا به کتابخانه  نسخه اي را تهيه و براي ما ارسال نموده است،

 «م.دهيد تا به آدرس شما ارسال نماييمراجعه فرماييد و يا آدرس خود را به ما اطالع 
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 :پس از اين دو خاطره ي شيرين از غرب به چند خاطره ي تلخ از شرق اشاره مي کنم

م و براي استفاده از نسخه هاي خطي ش. به کتابخانه ي مجهز و با شکوه مکه ي معظمه رفت 1316در ايام حج سال   -1

گفتم: مي خواهم فهرست مخطوطات  چه کتابی می خواهید؟: به طبقه ي چهارم رفتم، مسئــول بخش خطي پرسيد

 .کتابخانه را مطالعه کنم

 .گفت: نه هرگز، شما فقط مي توانيد کتاب مورد نظر خود را نام ببريد 

ي خواهيم از وقت خود استفاده کنيم و در اين چند روزي که سعادت تشرف ما ساکن مکه نيستيم، حاجي هستيم، م :گفتم 

داريم از نسخه هاي موجود در کتابخانه آگاه شويم و بهره ببريم. گفت: کدام حرف را مي خواهيد تا فيش هاي آن را بياورم. 

 .تاب آورد و خود باالي سرم ايستادحرف ميم را انتخاب کردم، برگه هاي ميم را آورد، چند کتاب انتخاب کردم، او فقط يک ک

پس از بررسي نسخه کاغذي در آوردم تا مشخصات نسخه را يادداشت کنم، گفت: نبايد چيزي يادداشت کنيد، فقط مي توانيد 

امروز  :بخوانيد و به حافظه بسپاريد! پس از دقايقي نسخه را به او برگردانيدم و نسخه ي ديگري را در خواست نمودم، گفت

 .مقدار بس است، براي استفاده از نسخه ي ديگر فردا تشريف بياوريدهمين 

 .روز بعد که رفتم، گفت: انشاءاهلل در سفر بعدي در خدمت شما هستيم 

ش. مشغول تحقيق کتاب غيبت نعماني بودم، نسخه اي از آن در يکي از کتابخانه هاي مهم کشور بود  1381در سال   -2

رخت سفر بربستم و راهي آن سامان شدم، پس از بررسي نسخه،  .هجري مي رسيد 111که تاريخ کتابت آن به سال 

ميکروفيلم خواستم، مسئولين کتابخانه گفتند: نظر به اين که اين نسخه بسيار عتيق و با ارزش است بايد هيئت نشر 

 .نفايس تصميم بگيرد

ين به دستم رسيد، ولي گفته بودند: نظر به اين که امقدمات اين کار فراهم شد و پاسخ مثبت هيئت نشر نفايس پس از دو ماه  

نسخه خيلي عتيق است بايد توليت عظمي نظر بدهند. با کمال تعجب توليت کتابخانه زير دستخط نشر نفايس نوشته بود: 

 .شايد خيال کرده بود که مسئله اي پيرامون غسل يا وضو از خدمتشان استفناء شده است«!! محل نظر و تأمل است»
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بودم، پس از مقابله ي آن با نسخه هاي موجود در کتابخانه ي « غيبت شيخ طوسي»ندي قبل مشغول تحقيق کتاب چ  -3

آستان قدس رضوي، مطلع شدم که نسخه ي قديمي تري در يکي از مراکز استان هست، رخت سفر بربستم و به آن 

 .ديار رفتم

  

 .و ما نمي توانيم نسخه ي خطي را در اختيار کسي قرار دهيم مسئولين کتابخانه اظهار داشتند که مدير کتابخانه نيست

پس از چندين سفر به آن شهر موفق شدم مدير کتابخانه را در محل کارش ـ نه در کتابخانه ـ پيدا کنم، او نيز اظهار داشت  

 .ار بدهيمکه ما وظيفه داريم اين کتاب ها را محافظت کنيم و لذا نمي توانيم آنها را در اختيار افراد قر

پس از چندين ساعت بحث و مناقشه حاضر شد که اجازه دهد در داخل کتابخانه از نسخه استفاده کنم، ناگزير چند روزي  

 .در آن شهر ماندم و کتاب خود را با آن مقابله کردم

   

ل آمده که به عماهلل)عليه السالم( تحريفاتي  بقيةدر تمام نسخه هاي چاپي فتوحات مکيه در بخش مربوط به حضرت   -1

متن صحيح آن را درج کرده ايم. چند سال پيش مطلع شديم که يک نسخه ي خطي مربوط به « ميالد نور»در کتاب: 

 .مي باشد« قونيه»عصر مؤلف در دو مجلد موجود است که يک جلد آن در ايران و جلد ديگرش در شهر 

ند که مسئول مربوطه در مسافرت است. چند سال در تابستان به مسئولين کتابخانه از ارائه کتاب امتناع کردند و عذر آورد 

آن شهر سفر کردم تا به کمک يکي از علماي آن شهر توانستم مسئول مربوطه را پيدا کنم و نسخه را رؤيت نمايم. پس از 

 .کتاب در آن نيست 388ديدن نسخه معلوم شد که جلد اول است و بخش 

اطرات تلخ توجه پيدا مي کنند که محقق طباطبايي در طول نيم قرن تحقيق و تالش، در خوانندگان گرامي با مطالعه اين خ 

 .کتابخانه هاي مشرق زمين با چه مشکالتي مواجه شده و چقدر خاطرات تلخ و دردناک را در سويداي دل پنهان داشته بود

هيالتي فراهم آمده، گرچه تا رسيدن به حدّ در اين جا بايد اشاره کنم که وضع کتابخانه هاي کشور تا حدّي بهتر شده و تس 

اين را نيز نا گفته نگذارم که در همين سال گذشته، از يکي از کتابخانه هاي معتبر کشور  .مطلوب صدها فرسنگ فاصله داريم

 !ريال( دريافت فرمودند 11111ورق زيراکس تقاضا کردم با گشاده رويي مرحمت نمودند و وجه بسيار اندکي ) 21
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ا اشاره اي کوتاه به درد دل اهل تحقيق بود که به بهانه ي يادواره ي محقق طباطبائي قلمي گرديد تا چقدر مقبول افتد و اينه 

 .چقدر در دلهاي ظريف مسؤالن کتابخانه ها مؤثر باشد

ت و رگوار اسدر اين جا به ذکر چند نکته از ويژگي هاي محقق طباطبائي اشاره مي کنيم که ورقي از خاطرات آن فقيد بز 

براي ما الهام بخش و براي خوانندگان ذکر صالحين است و عبادت، و در آستانه ي سالگرد ايشان يا دواره ي عزيز از دست 

 :رفته اي است که يادش هرگز از صفحه ي دلها نمي رود

اني هدي فقيه ايمروزي در خدمت ايشان به اصفهان رفتيم و در منزل دوست مشترکمان محقق گرانمايه به حاج شيخ م  -1

وارد شديم، عصر به منزل محقق فرزانه، استاد عالمه آقاي حاج سيد محمد علي روضاتي رفتيم که هدف از اين مسافرت 

 .مشاهده ي نسخه اي در کتابخانه ي معظم له بود

و به محل اقامت مدتي در خدمت ايشان بوديم. از هر دري سخن به ميان آمد. بهره ها برديم ولي صحبت از آن نسخه نشد  

 .خود بازگشتيم

 .شب هنگام از استاد عالمه پرسيدم که چرا نسخه را مطالبه نفرموديد، فرمودند: ايشان چيزي نفرمود من هم تأدب نمودم  

 .روز دوم به همين منوال گذشت 

 .رعايت اين همه نکات ظريف اخالقي براي من شگفت انگيز بود 

مایل  :گفتم نه، فرمودند شما مخزن کتاب های ما را دیده اید؟: اين کمترين فرمودند روز سوم حاج آقاي روضاتي خطاب به 

 .گفتم بسيار مشتاقم هستید؟

آن گاه به مخزن کتابها رفتيم و کتابخانه ي با ارزش و منحصر به فرد ايشان ـ از جهت اشتمال بر نسخ نادره ـ را رؤيت  

 ي را از قفسه بيرون کشيدند و به محقق طباطبائي داده نموديم، در اين اثنا حاج آقاي روضاتي نسخه ا

 .فرمودند: شما فرموده بوديد که مي خواهيد اين نسخه را ببينيد 
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در تحرير کتابهاي ارزشمند الغدير، الذريعه و معجم رجال الحديث، محقق طباطبائي با مؤلفين بزرگوار آنها همکاري داشت  

ه کرده و در اختيار آنها قرار داد ولي هرگز مايل نبود در اين رابطه سخن بگويد و سهم و موارد فراواني از کتابخانه ها تهي

وافري را که در اين آثار جاويد داشت به نام خود ثبت کند، بلکه ترجيح مي داد که همه ي شايستگي ها به نام مؤلفين گرانقدر 

 .آنها ثبت شود

  

ي را تحقيق نمودند، هنگامي که آيت اهلل کلباس« عقد الدرر»سيار نفيس محقق طباطبائي ساليان درازي تالش کرده، کتاب ب

نسخه آن را از برلين تهيه کرده، به قاهره بردند و توسط برخي از اساتيد دانشگاه االزهر آن را تحقيق و منتشر نمودند، محقق 

 .ايان عمر شريف خود آن را منتشر نکردندطباطبائي از چاپ و نشر اثر خود امتناع کردند تا کار ايشان کم فروغ نشود و تا پ

  

يکي از افراد آشنا با قلم که حوصله ي کار تحقيقي و شايسته را نداشت و کتاب هايي را به اصطالح تحقيق و منتشر کرده 

ثل مبود، در هر مجلسي نسبت به محقق طباطبائي اهانت و بي ادبي مي کرد اما هرگز ديده نشد که محقق طباطبائي مقابله به 

 .کنند، بلکه در مواردي از آثار ايشان نام برده، اداي احترام نموده، حتي به نقاط ضعف آن نيز اشاره نفرموده است

هرگز ديده نشد که محقق طباطبائي از يک اثر خود ستايش کند يا در اهميت آن سخن بگويد، در حالي که همه ي آثار او  

 .رار داشتتحسين برانگيز بود و در سطح عالي تحقيق ق

أليف دارم، در دست ت« کتابنامه حضرت مهدي)عليه السالم(»محقق طباطبائي مي دانست که اين کمترين، کتابچه اي به عنوان  

از اين رهگذر هرگاه نسخه ي جديدي از کتاب هاي مربوط به آن حضرت به دستش مي رسيد، بالفاصله مشخصات آن را 

نسخه هاي دستنويس خود را بدون هيچ محدوديتي در طبق اخالص نهاده و کريمانه در اختيار نگارنده قرار مي داد، حتي 

 .در اختيار اين و آن قرار مي داد

در هر گوشه اي از جهان کنگره اي به نام يکي از شخصيت هاي اسالمي و يا مناسبت هاي اسالمي برگزار مي شد، از  

 .راهنمايي هاي اين رادمرد الهي برخوردار بود
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باطبائي حافظه اي بسيار قوي داشت، سرآغاز بسياري از کتابها را در بايگاني حافظه اش جاي داده بود، از اين محقق ط 

رهگذر به هنگام نسخه شناسي تا چند سطر از آغاز کتابي را مي خواند نام کتاب و مؤلف آن را از کامپيوتر خدادادي خود 

 .استخراج مي کرد

 .خود را به آستان قدس رضوي اهداء مي کرد محقق طباطبائي کتاب هاي تکراري 

کتابخانه ي آن عزيز از جامعترين کتابخانه ها بلکه جامع ترين کتابخانه خصوصي به شمار مي آمد و همواره هر کتابي در  

 هر گوشه اي از جهان به صورت تحقيقي منتشر مي شد، اولين کسي که در ايران مطلع مي شد محقق طباطبائي بود و غالباً

 .اولين نسخه اش به دست ايشان مي رسيد

در يکي از مسافرت هايم به آلمان مطلع شدم که فهرست کتاب هاي خطي عربي کتابخانه ي سلطنتي برلين تجديد چاپ  

مارک مي فروشند، برايم مقدور شد که يک دوره بخرم ولي آدرس محل فروش آن را تهيه کردم  1211شده و آن را به قيمت 

ت به خدمت مرحوم آيت اهلل مرعشي تقديم نمودم تا براي کتابخانه ي عمومي خود تهيه کنند اظهار عدم تمکن پس از مراجع

 .نمودند، ولي به مجرد اين که اين بزرگوار مطلع شدند بالفاصله اقدام کردند و يکدوره براي کتابخانه ي خود تهيه فرمودند

مشق رفته بود، مالحظه کرد که يک جلد از قسمت هاي منتشر نشده محقق طباطبايي براي شرکت در نمايشگاه کتاب به د 

چاپ و منتشر شده، يک نسخه از آن را با قيمت بسيار باال تهيه کرده بود تا دوره ي اين کمترين کامل « تهذيب اآلثار»ي 

د عاً براي تهيه ي اين جلگردد، زيرا مي دانست اين جانب مجلدات قبلي را از مکه معظمه تهيه کرده بودم و مي دانست که طب

 .راهي ندارم

عالمه اميني در وصيت نامه ي خود از محقق طباطبائي و تني چند از محققان ديگر نام برده و از آنها خواسته که مجلدات  

ن يني اي( از اين رهگذر محقق طباطبائي سالها منتظر ماندند که فرزندان برومند عالمه ام1را تهيه و تنظيم کنند)« الغدير»بعدي 

کار را شروع کنند و ايشان نقش خود را ايفا کنند، هنگامي که از آنها خبري نشد خود به تنهايي کار را شروع کردند و گامهاي 

 .برجسته اي برداشتند

  

عالمه فقيد آيت اهلل حاج سيد محمد کاظم قزويني قدس سره هنگامي که مؤسسه ي امام صادق)عليه السالم( را بنيان نهاد و 

االمام الصادق)عليه السالم(( گرد  موسوعة) روهي از فضال را براي فيش برداري هاي الزم براي نگارش مجموعه ي عظيمگ
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آورد، به مقداري کتاب نياز پيدا کرد که از کتابخانه هاي دوستان عاريت بگيرد و بعد از فيش برداري بر گرداند، به يکي از 

بازگفت، او پاسخ داد: آنچه در کتابخانه ي من موجود است در اختيار شماست  فضالي حوزه مراجعه نمود و مشکل خود را

جز اين که من با خود پيمان بسته ام که کتابي را بيرون ندهم، شما هر وقت نياز داشتيد تشريف بياوريد اين جا و کار خود را 

 .انجام دهيد

ي نمي کرد بسيار متأثر شد که چرا مشکل خود را به چنين حاج آقاي قزويني که آقا و آقا زاده بود و هرگز از کسي تقاضاي 

فردي گفتم و چرا از صاحب کار نخواستم، آنگاه بعد از نيمه شب برخاسته به ذيل عنايت امام به حق ناطق جعفر صادق)عليه 

نين اي نخستين با چالسالم( متوسل شد که آقا ما را در تهيه و تحرير کتاب شما راهي بس دراز در پيش داريم، اگر در گام ه

افراد و چنين مشکالتي مواجه شويم، اين کار هرگز جامه عمل نخواهد پوشيد و لذا من آنچه مورد نياز است از شما مي 

 .خواهم و هرگز به شخص ديگري مراجعه نخواهم کرد

 طباطبايي از راه ميبامدادان به مؤسسه ي امام صادق)عليه السالم( تشريف مي برند در نخستين لحظات ورودشان محقق  

 .رسند و مي فرمايند يکي دو نفر را بفرستيد اين کتابها را بياورد

مجلد از کتابهاي مورد لزوم را از کتابخانه ي خود جدا کرده و با تاکسي  211مشاهده مي فرمايند محقق طباطبائي تعداد  

عنايات حضرت صادق)عليه السالم( سپاسگذاري  تلفني تا درِ مؤسسه آورده است، سر بر خاک نهاده خداي را شکر گفته از

 .مي کنند

عالمه قزويني اين مطلب را با شور و شوق زايد الوصفي مي گفت، اشک در ديدگانش حلقه مي زد، از سماحت بي نظير  

 امحقق طباطبائي ستايش مي کرد و از حافظه ي عجيب ايشان تعجب مي کرد که چگونه با يک نگاه سطحي به کتابخانه ي م

 .در خاطرش مانده که چه کتاب هايي داريم و چه کتاب هاي مورد لزوم ماست

مجلد کتاب  211اين جهت قضيه هم مهم است که محقق طباطبائي همه روزه به اين کتابها مراجعه داشت و لذا بيرون بردن 

ه او اجازه نمي داد که روي اين براي مدتي طوالني در کارهاي ايشان خلل ايجاد مي کرد ولي سماحت بي نظير آن بزرگمرد ب

 .طرف قضيه تفکر کند
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 : آخرین دیدار

 

هـ يعني يک شب قبل از ارتحال جانگداز آن  1118آخرين ديدار نگارنده با محقق طباطبائي شب ششم ماه مبارک رمضان 

 .راد مرد الهي بود

هت ســپري شده و حالش براي تحقــيق مساعد در آن شب بسيار شاداب و با نشــاط بود و ابــراز مي کرد که دوران نقا 

 .است و مي تواند شب هاي ماه رمضان همانند سال هاي قبل از کسالت تالش کند

 :تصادفاً در همان شب از بي وفائي دنيا صحبت مي کرد و مي گفت 

د و طبعاً من بعد از سال عمر مي خواهد تا به حد کمال مطلوب برس 21من سه کار مهم در دست دارم که هر يک از آنها  

اين، شصت سال ديگر زنده نيستم که اميدوار باشم اين سه کار علمي به آخر خواهد رسيد، لذا تصميم گرفتم که فقط يکي از 

 .آنها را دنبال کنم، تا اگر اَجل مهلت دهد آن را به پايان برسانم، پيدا بود که مي خواست مستدرک الذريعه را انتخاب کند

  

ه شب بود که به منزل برگشتم، تصادفاً همان شب تا وقت سحر سه بار تلفن کردند، زيرا در آن روزها روي ترجمه بعد از نيم

 .اميرالمؤمنين)عليه السالم( تحقيق مي کردند «صد کلمه»ها و شروح 

رسي و عربي در آن شب سه مورد از شروح ترکي آن را يادداشت کرده بودند و شرح حال مؤلف آنها را در کتاب هاي فا 

س الدين شم« قاموي االعالم»نيافته بودند، از اين رهگذر به اين کمترين امر فرمودند که شرح حال مؤلفين آنها را از کتابهاي 

محمد طاهر افندي و ديگر منابعي که به ترکي استانبولي در اختيار داشتم تهيه و به هنگام « مؤلفين عثماني»سامي افندي، 

 .ان تقديم کنمسحر تلفني به محضرش

کتابخانه ي ايشان با اين که بسيار گسترده بود ولي فضاي بسيار کوچکي داشت با پله هايي زياد. از اين رهگذر چند بار به   

حقير فرموده بود که اگر در اطراف منزل شما خانه ي وسيعي در معرض فروش هست به من اطالع دهيد. تصادفاً همان شب 

 .نيز بر آن تأکيد فرمود

 .هرگز تصور نمي رفت که اين آخرين ديدار باشد و براي هميشه جاي ايشان در محافل علمي و تحقيقي خالي بماند 
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او رفت و از پله ها و تنگناها راحت شد ولي دوستان، شاگردان و دلدادگان خود را در سوگي عميق و طوالني به بلنداي  

 .عمرشان فرو برد

صدها تن ارباب قلم و تحقيق از حـوزه ي علميه ي قم، تهران، اصــفهان، مــشهد و ديگر در تشييع جنازه ي آن فقيد سعيد  

 .شهــرستان ها حضور داشــتند و چون فرزنــدي پدر از دست رفت داده اشک مي ريختند

حن ( تا صمحقق فرزانه عالمه گرانمايه آيت اهلل حاج سيد محمد علي موحد ابطحي از مسجد امام حسن عسکري)عليه السالم 

 .مطهر کريمه ي اهل بيت حضرت معصومه سالم اهلل عليها با صداي بلند اشک مي ريخت

 :بعدها که به خدمتشان رسيدم فرمود 

من افراد برجسته ي فراواني ديده ام که مرگشان براي حوزه ي علميه ضايعه بود، ولي مرگ دو نفر بسيار مرا بيتاب نمود:  

دالعزيز طباطبائي. آنگاه فرمود: تا مرحوم مقرم زنده بود، فضالي نجف راحت بودند و مي سيد عبدالرزاق مقرم و سيد عب

دانستند که در شهري زندگي مي کنند که مردي محقق با کوهي از معلومات در گوشه ي خانه اش نشسته و هر لحظه حاضر 

م نيز تا آقاي سيد عبــدالعزيز طبــاطبائي است محققين را راهنمــايي کند و مشکـالت اهل تحـــقيق را حل نمايد. در قــ

زنده بود، اهل تحقــيق مي دانستند در زير آسمان شهري زندگي مي کنند که در هر بُعدي از ابعاد مختلف مسائل اسالمي 

مشغول تحقيق باشند، در هر موردي که با مشکل مواجه شوند، استاد راهنمائي در آن شهر در گوشه ي خانه اش نشسته که 

ر هر لحظه از لحظات شب و روز مهياست تا مشکل آنان را بدون هيچ منتي با يک تلفن حل کند. در اين زمينه اگر بخواهيم د

 .سخن بگوييم، مثنوي هفتاد من کاغذ شود، لذا به ذکر يک خاطره بسنده مي کنم

    

کرده با یك نسخه ی خطّی مواجه (که در سطح کشور دلهائی را به سوی خود جذب 2یکی از محققین پر طنطنه ی حوزه)

خوانده می شد، او به تصور این که این کتاب از فخر رازی معروف است، آن « فخر رازی»می شود که روی آن کلمه ی 

را بررسی کرده و بسیار پرمحتوا یافته بود. چون در این کتاب مطالب فراوانی راجع به اهل بیت عصمت و طهارت)علیه 

لیل تشیع فخر رازی پنداشته بود و به همین دلیل به تحقیق آن پرداخته، مدت مدیدی از وقت با ارزش السالم( بود، آن را د

 .خود را در این راه صرف کرده آن را مهیای چاپ نموده بود
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ا ی« فخر رازی»یکی از فضالی حوزه گزارش این کار را به محقق طباطبائی داد، استاد بدون تأمل و مراجعه پرسید:  

(مطرح شده بود یك بار دیگر روی صفحه ی اول  3؟ هنگامی که این سخن در محضر آن محقق گرانمایه)«زیمظفررا»

ولی چون صدها سال از «ابوالمحامد مظفر رازی»نسخه اش دقیق شده بود و دیده بود که روی صفحه ی اول نوشته شده: 

 .تألیف آن گذشته بود، حروف کمرنگ و ناخوانا شده بود

  

چهل روز به سالگرد آن فقيد سعيد مي مانده است و ما هنوز در سوگ آن فقيد علم و تحقيق سوگواريم. خدا را  امشب دقيقاً

به احترام مـــبعوث امشـب حضرت رسول اکرم)صلوات اهلل عليه و آله( مي خوانيم که بر علو درجاتش بيافزايد و به فرزندان 

 .به ثمر برسانند و راهش را تداوم بخشد و شاگردانش توفيق عنايت کند تا تالش هاي او را

  
 1411رجب  21شب 

  

 

 

 

 

 

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

 :پی نوشت ها

 1314مجله ی زائر، مهرماه  -1

 آقای حسن زاده ی آملی -2

 همان -3
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  نظرها و اعترافها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواجه نصیر الدعالمه وحید بهبهانی

 مقدس اردبیلی

 عالمه شیخ جعفر کاشف الغطاء

 شیخ حر عاملی

 آیت اهلل العظمی الشیخ عبدالنبی عراقی

 آیت اهلل العظمی خویی

 آیت اهلل العظمی سید محمد باقر صدر

 آیت اهلل العظمی سید عبدالعلی سبزواری

 مرعشیآیت اهلل العظمی نجفی 

 عالمه حائری سمنانی

 محمد باقر هزار جریبی غروی

 سید مهنّا

 حضرت آیت اهلل خامنه ای

 سید محمد کاظم یزدی

 آیت اهلل العظمی حاج شیخ جواد تبریزی

 آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی

 آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

 آیت اهلل العظمی حاج سید محمد وحیدی

 عظمی حاج شیخ حسین نوری همدانیآیت اهلل ال

 آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی

 آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمد تقی بهجت

 آیت اهلل العظمی وحید خراسانی

 حضرت آیت اهلل حکیم

 آیت اهلل حاج شیخ علی صافی گلپایگانی

 آیت اهلل سید محمد باقر شیرازی

 آیت اهلل العظمی دوزدوزانی

 کیآیت اهلل العظمی ارا

 مرحوم قاضی

 دکتر نصیریابن عربی

 محی الدین  

 خواجه نصیر الدین طوسی

 استاد جوادی آملی

 نورالصادق

 ابن عربی

 محی الدین  

 مالصدرا

 شبستری

 مولوی

 شمس تبریزی

 نعمت اهلل ولی

 بایزید بسطامی

 جالل الدین آشتیانی

 مال سلطانعلی گنابادی

 اهلل العظمی صافی گلپایگانیآیت 

 حسن زاده آملی

 داوود صمدی آملی

 آیت اهلل سبحانی

 محمد حسین طهرانی

 حسین عشاقی

 پروفسور ابراهام ولف

 اشو

 محمد تقی فعالی

 شهید مطهری

 عالء الدوله سمنانی

 میرزا ابراهیم شیرازی

 میرزا ابوالحسن جلوه

 عالمه رفیعی قزوینی

 عالمه محمد تقی جعفری

 حلی عالمه

 عالمه مجلسی

 

 

 مالصدرا

 شبستری

 مولوی

 شمس تبریزی

  ولینعمت اهلل

 بایزید بسطامی

 جالل الدین آشتیانی

 مال سلطانعلی گنابادی

 آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

 حسن زاده آملی

 داوود صمدی آملی

 آیت اهلل سبحانی

 محمد حسین طهرانی

 حسین عشاقی

 پروفسور ابراهام ولف

 اشو

 محمد تقی فعالی

 شهید مطهری

 عالء الدوله سمنانی

 میرزا ابراهیم شیرازی

 میرزا ابوالحسن جلوه

 عالمه رفیعی قزوینی

 عالمه محمد تقی جعفری

 عالمه حلی

 عالمه مجلسی
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  خواجه نصیرالدین طوسی

چون  ست،ا بزرگ اشتباهات و اشکاالت از پر سراسر ات،یاله تا اتیعیطب از ینظر ی بدان که فلسفه 

 حق صیو کار تشخ زدیآمـ یمــ در عـقل بــا ،یفلســف یها اســتنبـاط در واهـمه یقـــــوه 

 اریبس اختالفات محل خیتار طول در ،یفلسف مسائل که جاست نیا از سازد، یوار مدش را باطل از

 .ستین کنند، دایپ نظر اتفاق لیمسا نیا سر نظربر اهل که نیا به یدیام و هست و بوده

 39/  یعرفان و یفلسف یها شهیآغاز شرح اشارات، اسالم و اند

   

 طرفداران وحدت وجود

 

 :استاد جوادی آملی   

 .فالسفه و عرفا مرزداران توحيد هستند 

 1/4/1395، 314افق حوزه، سال دهم، شماره ی  

 :نورالصادق

 آوريم تا خوانندگان عزيز دريابند آقايانو فلسفه را ذيالً مي هايي از سخنان مدعيان عرفاننمونه 

ن تری چگونه از توحید و یکتا پرستی که ریشه و اساس دین است و اولین و آخرین و ضروری

کنند و آیا دفاع از گوساله پرستی و االغ پرستی و بت پرستی شعار انبیاء و اولیاء بوده مرزداری می

توحید است؟ آیا فالسفه و عرفا مرزداران توحید هستند یا فقها و  و فرج پرستی مرزداری از

ی انحرافات است ی همهمتکلمین و محدثین که با این گونه خرافات و با وحدت وجود که ریشه

 اند؟مبارزه کرده
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 !!مرزداران توحید یا مرزداران شرک و بت پرستی؟

  :ابن عربی 

 .ين هويت و حقيقت خلق خود استباشد، بلکه عاو به صورت خلق خود مي 

 211فص شیثی/« فصوص الحکم» 

 :ابن عربی 

 !تحقيقا ذات الهي به صورت االغ و حيوان ظاهر است 

 252شرح قیصری بر فصوص الحکم/ 

 :ابن عربی  

 :سبحان من أظهر االشياء و هو عينها  

اند ـ اند ـ قديمباشد بلکه اشياء هميشه وجود داشته يعني منزه است آن خدايي که اشيا را ظاهر کرد،]نه اين که خلق کرده 

 .اند اما در يک زماني آنها را ظاهر کرد[ و خود عين آنها استولي پنهان بوده

 2/459 «فتوحات» 

 :ابن عربی  

 .بيند عارف کسي است که خدا را در همه چيز ببيند؛ بلکه خدا را عين هر چيز مي

 192فصوص الحکم/ 

 .ذا الحق هو الوجود ليس اال: يعني خداوند چيزي جز وجود نيستا  :ابن عربی  

 93و  92، اصل االصول جامی/419و  411نفحات االنس / 
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 :ابن عربی  

 .و في نفس االمر ليس اال الوجود الحق: يعني در واقع و نفس االمر چيزي جز وجود خدا نيست

 93و  92، اصل االصول جامی/419و  411نفحات االنس / 

 :عربی ابن 

 :ان الوجود هو الحق المنعوت بکل نعت  

 .ي موجودات[ عبارت است از حق متعال که موصوف است به هرگونه صفتييعني وجود ]همه 

 93و  92، اصل االصول جامی/419و  411نفحات االنس /

 :ابن عربی  

عين ذات اوست، و هيچ تفاوت و مغايرتي ايم، زيرا ذات ما کنيم خودمان را شهود کرده هنگامي که ما خداوند را شهود مي

کند، ذات خودش را بين ذات ما و ذات خدا وجود ندارد جز اين که ما متعينّيم و او مطلق....؛ و هنگامي که او ما را شهود مي

 .کندـ که تعين يافته و به صورت ما در آمده و ظهور کرده است ـ مشاهده مي

 319و  15شرح فصوص / 

 :ابن عربی 

از اين جهت کافر شدند که خدا را منحصر دانستند در مسيح، زيرا هر چه در « إنّ اهلل هو المسيح بن مريم»صاري با گفتن نـ  

 فص عیسویهفصوص الحکم،                                                                                                                    .اين عالم است خداست

 :ابن عربی 

اند. و نزد حق تعالي بودن، از ذات حق اند. و خزائن اشيا، نزد حق تعالي بودن را وا نگذاشته اشيا، از خزائن خود جدا نشده 

تعالي مفارقت نجسته است. پس هر کس يکي از اين امور سه گانه را مشاهده کند، هر سه را مشاهده کرده است. و در صحنه 

 35و 29 معرفةکتاب                                                                               .حديتي جز احديت مجموع وجود نداردوجود هيچ ا
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*** 

  :مالصدرا   

 .واجب الوجود همه چيزهاست، هيچ چيز از او بيرون نيست واجب الوجود کل االشياء، ال يخرج عنه شيء من االشياء 

 2/311اسفار  

 :مالصدرا 

 ذاته عين الحقيقةليس في دارالوجود غيره ديار، و کل ما يترائي في عالم الوجود أنه غير الواجب المعبود فانما هو... في   

کند ... در حقيقت عين ذات خداوند در دار وجود کسي جز او نيست و هر چه در عالم وجود غير از واجب معبود جلوه مي 

 .است

 2/292اسفار

 :مالصدرا  

 .باشدهو وجود االشياء کلها: يعني خدواند، وجود و هستي همه چيزها مي 

 شرح اصول کافی، حدیث اول از باب اول

 :مالصدرا 

 :إلي تطور المبدأ االول بأطواره العلية و االفاضةرجعت  

 .آيدون در ميهاي مختلف و گوناگگردد که خودِ او به صورتمعناي عليت و افاضه خداوند به اين باز مي

 1/115ر اسفا -541مشاعر/  

 

 



188 
 

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

   www.daralsadegh.irلصادق:داراسایت وب 
 

 :مالصدرا 

 .ان واجب الوجود تمام االشياء و کل الموجودات: يعني همانا خداوند تمام اشياء و کل موجودات است 

 1/115اسفار  

 

 :مالصدرا 

 أو عکوس في المرايا أو ضالل                کل ما في الکون و هم أوخيال

 اسفار                                                            .ها استاي و يا سايههاي آيينهجود است، يا عکسيعني هر چه در صفحه و 

*** 

 

  :شبستری 

 هر آنچه ديده اي از وي، مثال است                   تو در خوابي و اين ديدن خيال است

 بداني کين همه، وهم است و پندار                       دارـبه صبح حشر چون گردي تو بي

         گلشن راز    

  :مولوی 

 مـعشوق همين جاست بياييـد بياييـــد                           ه کجاييد کجاييدـاي قوم به حج رفت

 بيـرون ز شمـا نيـست شماييد شماييد                            دــد خداييــآنان که طلب کار خدايي

 در عـيــن بقايـيـد و منـزه ز فنــاييــد                    ذاتيد و صفاتيد گهي عرش و گهي فرش 

 دیوان شمس
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  :شمس تبریزی  

« کونکن فَیَ إِنَّمَا أَمْرُهُ إذَا أَرَادَ شَیا أَن یَقُولَ لَهُ»پرسي اگر از تو پرسند که موالنا را چون شناختي؟ بگو: اگر از قولش مي)

« قل هو اهلل احد»پرسي و اگر از صفتش مي (29)الرحمن:  «کلَّ یَوْمٍ هُوَ فىِ شَأْن»پرسي ، و اگر از فعلش مي(12 )یس:

، و (22حشر: «) هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِیمُ ةِهُوَ اهلل الَّذِى لَا إلَاهَ إلَّا هُوَ عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَ»پرسي ، و اگر از نامش مي(1)توحید: 

 (11)شوری: « لَیْسَ کمِثْلِهِ شىْءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ »پرسي اگر از ذاتش مي

 151شرح گلشن راز /  -1، انتشارات خوارزمی1311چاپ دوم،  119مقاالت شمس تبریزی / 

 ی:مولو 

 دل برد و نـهان شـد                 هر لحظه به شکلي بت عيار بر آمد

 گه پيـر و جوان شـد                    گر آن يار بر آمدهردم به لباس د

 تســبيح کنــان شـد                عيسي شد و بر گنبد دوار بر آمد

 روشـن کـنــد عـالـم                   يوسف شد و از مصر فرستاد قميصي

  :شبستری  

 ...همه عالم خود اوست و همه با وي قائمند  

 151 شرح گلشن راز / 

  :نعمت اهلل ولی 

 اي معبوداي عابد در مرتبهدر مرتبه                           در مرتبه اي ساجد در مرتبه اي مسجود

 اي محموداي حامد در مرتبهدر مرتبه                           در مرتبه اي عبد است در مرتبه اي رب
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 اي داوداي عيسي در مرتبـــــهدرمرتبه                            در مرتبه اي آدم در مرتبه اي خاتم

 دیوان نعمت اهلل ولی  

 : بایزید بسطامی 

 کردند. چون از شهراز شاگرد ابايزيد بسطامي نقل شده که: با بايزيد بودم در سمرقند. خلق شهر بدو تبرک مي  

 ها کيستند: گفتم: متبرکانند، به باالي تل بر آمد.اين بيرون آمديم، خلق در قفاي او بيامدند، واقعاً نگه کرد. گفت: 

 «انا ربکم االعلي»روي سوي آن قوم کرد. گفت: يا قوم! 

 99شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی/ 

 :شبستری

 .بدانستي که دين در بت پرستي است                          مسلمان گر بدانستي که بت چيست

 141-139شرح گلشن راز/ الهیجی / 

  :جالل الدین آشتیانی 

 .ي بندگي استحتي )يعني ذات الهي( در هر مظهري که ظهور کند معبود به حق و شايسته  

 ، درتفسیر سوره ی بنی اسرائیل422تفسیر بیان السعاده /  -1141تعلیقات آشتیانی بر رسائل قیصری/ 

*** 

 اس عقیده به وحدت وجودمال سلطانعلی و حسن زاده و پرستش ذکر و فرج زن بر اس

کنند هوا،  انسان در عبادت خودش شيطان و جن را يا مانند زرتشتيان که عبادت مي  :الف: مالسلطانعلی گنابادی  

ند کن کنند سنگها و درختها و نباتات را و بعضي هندوان عبادت مي آب، زمين، حيوان و انسان را و کسانيکه عبادت مي

 

 



191 
 

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

   www.daralsadegh.irلصادق:داراسایت وب 
 

کنند مالئکه را و مانند  ها و عبادت مي کنند کواکب را مثل صبي وهيت آنها هستند و عبادت ميانسان را و معتقد به ال

 .کنند خداوند سبحان را ي اينها عبادت ميکنند ذکر را و فرج زن را و همه هندوان که عبادت مي

 ، درتفسیر سوره ی بنی اسرائیل422فسیر بیان السعاده /  

 :حسن زاده آملی 

 في ميرا بعنوان بهترين تفسيرعرفاني معرّ ةکنگره بزرگداشت سيّد حيدر آملي حسن زاده آملي تفسير بيان السّعاد درمراسم 

 .کندنمايند و اين کتاب را به مريدانش سفارش مي

 514ممد اللهمم در شرح فصوص الحکم/ 

  

  :ب: حسن زاده آملی 

 .دت حق تعالي استها عبانويسد: جميع عبادت ايشان بر همين اساس مي 

 521ممد الهمم/ 

  :ج: حسن زاده آملی 

 بيند که حقعارف مکمل کسي است که هر معبود را )خواه مشروع باشد. خواه غير مشروع( مجالي حق مي  

 با اين که او را اسم خاص است که مسمي به حجر يا شجر يا .شود. از اين رو معبود را اله ناميدند در آن مجال پرستش مي 

 .وم شده استها موسحيوان يا انسان يا کوکب يا ملک يا فلک است که حقيقت کليه به اعتبار تعيّناتش به اسم اين شخصيت 

 514ممد اللهمم در شرح فصوص الحکم/  

 :حسن زاده آملی 

عزيز اسم  پس بنابراين اسم سر و اسم پاي و اسم دست و اسم روي و اسم جسم و اسم روح، اسماء مراتب عزيز باشند و

دان که ))من عرف نفسه فقد عرف جامع باشد. اين چنين که مراتب اسامي خود را دانستي، اسامي وجود را نيز هم چنين مي
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ربّه(( که ))إنّ اهلل خلق آدم علي صورته(( بدان که اگر کسي از موم صد چيز بسازد و به ضرورت صد شکل و صد اسم پيدا 

اما عاقل  (ديگر باشد )شکل شير ساختيم در شکل شير چندين اسم است مانند سر و گوشآيد و در هر شکلي چندين اسامي 

داند که بغیر موم چیز دیگر موجود نیست و این جمله اسامی که پیدا آمده، اسامی موم است، که موم بود که به جهات 

 .مختلف و به اضافات و اعتبارات آمده است

 39صوص الحکم / محیی الدین ابن عربی/ممد الهمم در شرح و ف -5211ممد الهمم/

 :سن زاده آملیح 

 که من آن قــد رعنا مي شـــناسم                                    به هر رنگي که خواهي جامه مي پوش

بدان که خلق يک صفت است از صفات اين وجود و حيات يک صفت است از صفات اين وجود و علم يک صفت است از  

دان. و سماء يک صورت از صور اين وجود و ارض يک ي صفات را اين چنين مي و ارادت و قدرت، و جملهصفات وجود 

صورت است از صور اين وجود و جماد يک صورت است از صور اين وجود و نبات و حيوان، و جمله صور را اين چنين 

 .ي صور و صفات اين وجود است دان و اهلل اسم مجموع است و جامع جملهمي

 مانه 

 :حسن زاده آملی  

 .باشد شود همان حق است. و خلق وهم و خيال مي الحق هو المشهود، و الخلق موهوم: آنچه ديده مي 

  

 2/19مآثر آثار 

 :حسن زاده آملی 

 .مراد از وحدت وجود اين است که انه ال يشذ عنه شييء 

 1/151مآثر آثار 
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  :حسن زاده آملی 

 .وجود له في الخارج؛ يعني براي ممکنات در خارج وجودي نيستألن الوجود االمکاني ال 

 

  :حسن زاده آملی 

 !چون به دقت بنگري آن چه در دار وجود است وجوب است و بحث در امکان براي سرگرمي است

 35و  31هشت رساله ی لقاء اهلل / -1511ممد الهمم در شرح فصوص الحکم/ 

  :حسن زاده آملی 

 .نگذاشت، ال جرم عين جمله اشياء شدغيرتش غير در جهان  

 35و  31هشت رساله ی لقاء اهلل / 

 :حسن زاده آملی 

 .إن الحق سبحانه ليس له سوي فضالً عن أن يکون قديماً او حادثاً بل ليس الوجود اال الحق و آياته 

ت يا حادث بلکه وجود، غير از خداوند سبحان چيزي نيست چه رسد به اين که بخواهيم بحث کنيم که ما سوي قديم اس 

 .چيزي جز خداوند و آياتش نيست

 411تعلیقات کشف المراد/ 

 :حسن زاده آملی 

 !أن الحق المنزه هو الخلق المشبه: يعني همانا خداوند منزه، همان خلق داراي همانند است

 11« / وحدت از دیدگاه عارف و حکیم» 
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  :حسن زاده آملی 

 ...ةکه ال يخلو منه شيء و ال يشذّ منه مثقال عشر عشر أعشار ذر غير متناهي که صمد حق است به حيث

 1313سال  41انه الحق/

 :حسن زاده آملی 

باشد و  شود از شئون ذاتي خود او مي هيچ وجود و موجودي جز او وجود ندارد و هر چيزي که نام غير بر آن اطالق مي 

 .نام غير بر آن گذاشتن از ناداني و گمراهي است

 ، به نقل از سید احمد کربالئی13از دیدگاه عارف و حکیم/  وحدت 

 

  :حسن زاده آملی 

ند و ها ]امواج[ مظاهر آبهاي اوست که شکنتمثيلي که به عنوان تقريب در تشکيک اهل تحقيق توان گفت آب دريا و شکن

 .جز آب نيستند و تفاوت در عظم و صغر امواج است نه در اصل آب

 وحدت از دیدگاه عارف و حکیم -551رساله ی انه الحق/ 

 

 :حسن زاده آملی

کنند، و امرِ امتياز تعين بر دو وجه متصور است يا بر سبيل تقابل، يا بر سبيل احاطه که از آن تعبير به احاطه شمولي نيز مي 

ابلي داشته تا تميّز تق از اين دو وجه بدر نيست... تعين واجب تعالي از قبيل قسم دوم است زيرا که در مقابل او چيزي نيست،

باشد... خالصه مطلب اين که... تعين و تميّز متميّز محيط و شامل به مادونش، چون تميّز کل از آن حيث است که کل است.... 

 .الحقايق با ماسواي مفروض چنين است حقيقةو نسبت 

 وحدت از دیدگاه عارف و حکیم 
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 :حسن زاده آملی  

المسائل  اجوبة)[فرمايد: هر کس قائل به قدم عالم باشد کافر است]عالمه حلي مي  (153ته/)هزار و یك نکعالم قديم است. 

 (19المهنائیّه/

  

 :حسن زاده آملی

 .هر فعلي در عالم صورت مي گيرد فاعلش اوست

 (1در محضر استاد حسن زاده، غرویان/) 

  :حسن زاده آملی 

چند گفتن و شنيدن اين سخن دشوار است ولي حقيقت اين است که هر يک از ممکنات، مظهر يک اسم از اسماي حقند، هر 

 !شيطان هم مظهر اسم يا مضلّ است

 (211انه الحق/ حسن) 

 :حسن زاده آملی 

 .والنوم سنةگويم مرا ال تأخذني و ال نوم حال مي سنة گفتم ال تأخذه تا به حال مي 

 «جز خدا کو؟»، حسن گويد: «خدا کو؟»الهي، همه گويند:  

 .الهي از من برهان توحيد خواهند و من دليل تکثير 

 .الهي دو وجود ندارد، و يکي را قرب و بعد نبود 

 .الهي موج از دريا خيزد و با وي آميزد و در وي گريزد و از وي ناگزير است
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 .دانم پنداشتم، حال جز تو را پنهان مي الهي تا حال تو را پنهان مي

 .خواهم کردم، و امروز دليل بر اثبات خلق ميمي دي دليل بر اثبات خالق طلب  

 41علی بن موسی الرضا و الفلسفه الهیه/ -1الهی نامه، چاپ اول 

*** 

 :استاد جوادی آملی 

 .موجود ازلي مطلق و غير محدود يکي بيش نيست، پس در اينجا غيري در کار نيست تا با او تباين داشته باشد  

 41فه الهیه/علی بن موسی الرضا و الفلس 

 :استاد جوادی آملی  

 [ال جبر و ال تفويض از باب سالبه بانتفاء موضوع است. ]يعني اصالً انساني وجود ندارد تا مختار باشد يا مجبور 

 11/الفلسفة الهیةعلی بن موسی الرضا و  

 :استاد جوادی آملی 

 نوآوري داشته است بلکه با تحقيق در پيرامون حقيقت ي برخي از مسائل عميق فلسفييعني مالصدرا( نه تنها درباره )وي   

ي وسيع اصالت وجود و سير به سمت تشکيک آن و تحول فکري  هستي و انتقال از داالن تاريک اصالت ماهيت به صحنه

وم الي»عميق همراه با شهود از وحدت تشکيکي به وحدت شخصي آن، فلسفه را کامل کرده است و او را رسد که بگويد: 

زيرا عبدصالح )يعني مالصدرا!!!( که به قرب نوافل بار يافت همه ي مجاري فکري « ملت لکم عقلکم واتممت عليکم نعمتياک

 .فرمايد او را خداي سبحان تأمين مي

 152شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه / 
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 :استاد جوادی آملی 

یعنی همانا نا متناهی تمام وجود را پر کرده است، پس  :هإن غير المتناهي قد مأل الوجود کله ... فأين المجال لفرض غير 

 چگونه جایی برای فرض غیر او خواهد ماند؟

 31/الفلسفة االهیةعلی بن موسی الرضا و  

  :استاد جوادی آملی  

 .شدبا يکل ما عداه فهو فيضه، فال يکون أمرا مبائنا عنه: يعني هر چه غير خدا باشد رشــحه ذات اوسـت پس جدا از او نم 

 39/الفلسفة االلهیةعلی بن موسی الرضا و  

  :استاد جوادی آملی 

گويند ناودان جاري شد[ زيرا وجود ممکنات  انسان چيزي جز وجود مجازي نيست مثل اسناد جريان آب به ناودان ]که مي

ناي ال جبر و ال تفويض در مثل صور اشياء در آئينه( پس در اين صورت مع)وجود مرآتي است که در خارج وجودي ندارند 

 [مورد انسان، از باب سالبه به انتفاء موضوع است ]يعني اصالً زيدي وجود ندارد تا اين که مجبور باشد يا مختار

 11ه/الفلسفه الهیعلی بن موسی الرضا و  

*** 

 :داوود صمدی آملی 

و همه حجج و رسوالن الهي فيلسوفند و اينان فيلسوف و عارف هر دو قائل به وحدت وجود هستند... تمام انبياء و ائمه 

 .اندفالسفه اصلي
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تواند آن ذات را پايين بياورد و ذات را خودش کند لذا بيند که نمي  قابليت رسيدن تا مقام ذات را دارد، و چون مي سانان

 .شودرود و او مي  خودش باال مي

 41/نهایة الحکمةشرح  

 :داوود صمدی آملی  

 .وحدت وجود، عينيت وجود زمين و وجود آسمان با وجود حق متعال است مراد ما از  

 115/نهایة الحکمه شرح  

  :داوود صمدی آملی

خواهيم از معلول به علت برسيم بلکه قصد نداريم از علت به معلول هم راه يابيم به دليل اين که ما اصالً معتقد به  نه تنها نمي

  .علت و معلول جدا نيستيم

 111و  115الحکمه/ یةنهاشرح 

  :داوود صمدی آملی 

ها است، يعني ما دو وجود نداريم، بلکه هر چه هست وجود حق متعال متن وجود جمادات و نباتات و حيوانات و انسان 

هاي گوناگون ظهور کرده است نه اين که وجود زمين غير از وجود آسمان، و وجود  يک وجود است که در قوالب و اندازه

  .غير از وجود حق متعال بوده باشدآسمان 

 15الحکمه/  نهایة شرح -134/ 1الحکمه نهایةشرح  

  :داوود صمدی آملی 

منتها بوده و همچنان ادامه دارد. يا نبايد الف را به زبان منتها است پس فهم حقايق اشياء نيز بي از آنجا که حقايق هستي بي  

موجود بودن خود نيستند، و يا اين که به محض اقرار نمودن بدان بايد آن را ادامه آورد همچون سوفسطائيها که اصال قائل به 

داد. و چه راحت است که از همان ابتدا سوفسطي بشويم و بگوييم اصال الفي نداريم. و چه عجيب است که باالخره همه ما 
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خداست و خدا. حرف اول و آخر خدا  در اين مسير بايد سوفسطي شويم و بگوييم نه ما هستيم و نه ديگران هستند. فقط

 .شود کند. از آن به بعد ديگر انسان هيچ نگراني ندارد و راحت مي است، و خدا است دارد خدايي مي

 15الحکمه/  نهایةشرح 

*** 

 :آیت اهلل سبحانی 

 خود ي خود قيام دارد و هر چيزي که اين گونه باشد از وجود علت  وجود معلول به وجود علت آفريننده

ي اشياء در ذات او  ي وجودي آن و خارج نبودن از آن، اين است که همهي وارد شدن در دايره  خارج نيست... پس الزمه

 .حضور داشته باشند

 111به نقل از فراتر از عرفان / 129و  121تلخیص الهیات )علی ربانی گلپایگانی(/

 :محمد حسین طهرانی 

 ... م: غير از خدا چيزي نيستمن نگفتم اين سگ خداست. من گفت  

 515روح مجرد،  

 :محمد حسین طهرانی 

 !تمامي محسوسات، هيچ و پوچند  

 441روح مجرد/

 :حسین عشاقی  

هر آنچه موجود است از آن جهت که موجود است چيزي جز ذات حق نيست، و اصال چيزي جز ذات خداوند و تجليات   

 2برهان های صدیقین/                                                                                                               .او در پهنه هستي موجود نيست
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*** 

 هيچ نگو که غيــر، که آن هيـــچ نيست             غير از خدا، در دو جهان هيج چيز نيست 

 بگشــــايي، به مـــيان هيچ نيست چون              ايـــن کـمــــر هسـتـــــي موهــــوم را

  اند؛ برای مثال نعمت اهلل ولی، تعریفی از عالم ارایه داده و آن را در  سایر عرفای ایران نیز، غالباً این نظر را داشته

ا هدانند زیرا افراد معمولی این گفته  واقع نقش و خیالی خوانده و تأکید دارد که معنی اصلی این قضیه را محققان می

 .اند که دنیا ارزشی ندارد و زود گذر و نباید به آن دل بست را صرفاً به این معنی دانسته

  :نعمت اهلل ولی  

 ني سخن محققان مي دانند                           نقش و خيالي است که عالم خواند

 مونیسم استترین اصل عرفانی در هند که اوپنیشادها منادی آن هستند، اصالت وحدت یا مهم 

عالم وحدت فوق عالم محسوسات  .مي گويند کل اشياء، چه مادي، چه غير مادي، در درياي حقيقت و وحدت مستغرقند 

غیر از . شود است و در منتهاي عالم ماده قرار دارد و ذاتا قائم به نــفس است و از آن مـــعموالً به برهمــن تــعبير مي

 .شودکه به آن مایا گفته می  یش نیستآن هر چه که هست وهم و خیالی ب

 35آفتاب و سایه ها/  

 :و، ت، استیس 

اي سانکارا و ه هاي بعدي نظير فلسفه ام که فلسفه او پانيشادها ـ که من بعنوان مهمترين متون اساسي حکمت ودانتا گرفته 

شود قائل به يکساني و يگانگي خدا و جهان رامانوجا عمدتاً مبتني بر آن است. زباني دارد که اگر صرفابه منطوقش توجه 

 ت:در سوتاسواتا اوپانيشاد آمده اس گويد: هر چه هست برهمن است. و است. ماند وکيا او پانيشاد مي

  تو همانا آتشي تو همان خورشيدي تو همانا هوائي 

 عرفان وفلسفه و، ت، استیس چاپ دوم ترجمه بهاءالدین خرمشاهی 
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 :فپروفسور ابراهام ول  

 د:گوي نوشته مي« لمعارف بريتانيکاا ةدائر»اي که براي در مقاله 

اي متمايز از خدانيست، خدا  وحدت وجود، در فلسفه و الهيات اين نظريه است که خدا کل است وکل خداست. جهان آفريده 

 همان                                    .ي وحدت وجود است جهان است و جهان خداست... اسپينوزا از مدافعان مشهور فلسفه

 :پروفسور ابراهام ولف  

ين دو گويد که گويي ا آيد، او عادتاً از خدا يا طبيعت به نحوي سخن ميبرد اين معنا برمي  از زباني که اسپينوزا بکار مي 

دو شيوه  آورد، اين دو فقطر نمي نهد فرقي در اين امر به با کلمه مترادفند. تفاوتي که بين طبيعت خالق و طبيعت مخلوق مي

 اي بيـرون از طبيــعتي انديشيدن به چيزي واحد است که هم طبيعت ناميده شود و هم خدا. عالوه بر اين به وجود هستي 

کند ـ تشکيل يافته است. چيز  کند جهان از يک جوهر و صفات آن ـ که از آنها به عنوان صفات خدا نيز ياد مياذعان نمي 

 .ري وجود نداردديگ

 همان 

ی به وحدت وجود  اشو، صوفی ال مذهب یکی از چهره های مشهور قرن حاضر است که از بارزترین تفکرات او عقیده 

 است

 :گوید اشو می 

تواند غير از اين باشد، زيرا فقط خداست که هست، خدا همان هستي است ، بودن يعني خدا  همه خدا هستند، هيچکس نمي 

 .بودن

 1/99فسیر آواهای شاهانه ساراها ت 
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 :محمد تقی فعالی 

؛ از 111خدا جدا از شما نيست خدا نهايت هستي شماست... مثل يک رقاص که از رقصش جدا نيست. )آفتاب و سايه ها:  

يک  ها نباشد. پس او درتواند در آن بتخداوند در همه جا هست پس چگونه مي : گويد ( و مي111/111اوشو، راز بزرگ،

 چرا در یك سنگ کنده کاری شده نباشد؟ بت سنگي نيز هست. اگر او در يک قطعه سنگ معمولي وجود دارد،

 : از اوشو، راز142آفتاب و سایه ها ،  

 :محمد حسین طهرانی

 انکار وحدت وجود يعني انکار استقالل در ربوبيت خالقيت حضرت باري تعالي بنابراين منکر وحدت وجود 

 319روح مجرد/                                                           .است و مبارز و معارض و مخاصم با آيات منکر توحيد 

 نورالصادق: 

ي مجلسي، محقق ادربيلي و...  ي حلي، عالمهبريم مانند عالمه شود علمايي که در بخش مخالفين از آنها نام مي معلوم مي  

 .اندين طهراني منکر توحيد و مبارز و معارض و مخاصم با آيات قرآنبه نظر آقاي محمد حس

 مخالفین وحدت وجود

  :امام خمینی 

 .قائلين به وحدت وجود اگر ملتزم به لوازم مذهبشان باشند، نجس مي باشند 

 199الوثقی بحث نجاسات/مسئله عروة  

 :شهید مطهری   

 شود:ن مکتب، انسان کامل در آخــر، عــين خـدا مي عرفا... توحيد آنها وحدت وجود است... در اي 

 111کتاب انسان کامل/                                                                        .اصالً انسان کامل حقيقي، خودِ خداست
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 :شهید مطهری  

ي  خواهد بود، مانند مسأله وحدت وجود و مسئله اي غالبرد بر صوفيه، رد برخي از مباني مطالب حکمت متعاليه به گونه  

 .باشند کشف و شهود و مسئله تأويل عشق به زيبارويان که عرفــاي نامدار طرفــدار جدي مســائل يــاد شــده مي

 ، بخش عرفان15آشنایی با علوم اسالمی، مطهری/ -1151اسالم و اندیشه های فلسفی و عرفانی/ 

  :شهید مطهری 

شود که سعي در شناخت اي است مترادف از نظر داللت بر مسمّاي خود و بر گروهي اطالق مي تصوف دو کلمه عرفان و  

به نام  ايذات خالق متعال و شناخت صفات او و شناخت چگونگي رابطه او با مخلوقاتش دارند که تفکّر و انديشه آنان ايده 

 .باشداين گروه و تصوّف عنوان اجتماعي آن مي وحدت وجود را پديد آورده است. عرفان عنوان فرهنگي 

 ، بخش عرفان15آشنایی با علوم اسالمی، مطهری/ 

  

 :گویدعالء الدوله سمنانی خطاب به ابن عربی می  

کني، پس چگونه انسان عاقل چنين هذياناتي را ي شيخ عين وجود شيخ است آيا به او غضب نمي  اگر کسي بگويد فضله 

 ي که مادييون و طبيعيون و يونانيون و شلمانيون دهد، پس توبه کن تا از اين مهلکه نجات يابي، محلکه ت ميبه خداوند نسب

 1/55ـ روضات الجنات  419و  411نفحات االنس جامی/                                                                                    .از آن استنکاف دارند

 (:یرزا ابراهیم شیرازی )فرزند مالصدرام   

 .مسلک پدر )وحدت وجود( را نپذيرفت و در حکمت و تصوف )عرفان( به ضدّ روش پدرش بود 

 122/4روضات الجنات  

 



214 
 

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

   www.daralsadegh.irلصادق:داراسایت وب 
 

 251االحباب/ یةهد                                        .راه و روش او ]ميرزا ابراهيم شيرازي[ بعکس راه و روش پدرش بود • 

 .اگر گوييم ميرزا ابراهيم بر پدر خود فائق بود و از جميع افاضل و امثال خود بهتر بود مبالغه نباشد • 

 211/93تتمیم امل اآلمل، مجله حوزه 

  :میرزا ابوالحسن جلوه  

 ميرزا ابوالحسن جلوه بر مباني مالصدرا، به ويژه بر حرکت جوهري و وحدت وجود و اتحاد عاقل و 

 245و   93/239 مجله ی حوزه                                      ...سازدال هايي وارد مي معقول اشک 

 (: عالمه رفیعی قزوینی)استاد امام خمینی  

 باشد، وحدت شخصي ]وجود[ که مختار برخي متصوفه ]مانند ابن عربي و مالصدرا و پيروان آنها[ مي  

 .مرجع آن به انکار واجب الوجود بالذات و نفي مقام شامخ احديّت استبا صريح شرع انور مغايرت کلي داشته و 

 42و  41مجموعه ی رسائل و مقاالت فلسفی/ 

 (:عالمه ی رفیعی قزوینی )استاد امام خمینی 

اشکال وارد بر وحدت شخصی وجود این است که با اعتقاد بدان، باید بیشتر مسائل و قواعد عقلی حکمت را به دور ریخته  

و در مثل، عليّت حق تعالي و معلوليّت ممکنات، و حاجت ممکن در وجود خود به  .آنها را از اعتبار علمی ساقط کنیمو 

واجب؛ و اساس خدا پرستي و بندگي را با اعتقاد بدين قسم از وحدت وجود بايد به کناري بگذاريم، و بعالوه منکر محسوسات 

 42،41مجموعه ی رسائل و مقاالت فلسفی، مقدّمه/                                      !ويمو خوّاص و آثار و تباين ذاتي اشياء نيز بش

  :امام خمینی  

 يا رب مددي که فکر راهي بکنيم                     فرياد انا الحق ره منصور بود 

 221دیوان امام خمینی)ره( صفحه
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  :عالمه محمد تقی جعفری  

روش انبياء و سفراي حقيقي مبدأ اعلي تقريباً دو جاده مخالف بوده، و به همديگر مربوط نيستند، مکتب وحدت موجود، با  

اند، و معبود را غير زيرا انبياء همگي و دائماً بر خداي واحد، ماوراي سنخ اين موجودات مادي و صوري تبليغ و دعوت کرده 

انشمندترين علما و فالسفه عالم بشريت در نظر اعضاي اين مکتب اند... و دعابد تشخيص، و خالق را غير مخلوق بيان کرده 

 14مبدأ اعلی/                                                                                                                     .باشدمانند حيوانات ال يعقل مي 

 :آشتیانیعالمه محمد تقی جعفری و استادش مرحوم  

د و از کردنبحث مي  الحقيقةيک روز: مرحوم آشتياني در باره بسيط »کند: اي از استادش چنين نقل مي ايشان در خاطره  

حافظه حدود هفت، هشت سطر از عبارات مالصدرا را با هيجاني خاص خواندند، پس از درس، من سؤال کردم اگر واقعا در 

لدّار وجود اال هو و بقيه موجودات تحيثات و تشخصات اوست و... جناب عالي ارسال عالم يک وجود است، يعني ليس في ا

کنید؟ اگر من جزئی یا موجی از کمال مطلق هستم، پس عاشق چه  تکلیف عشق را چگونه حل میرسل، مسئوليت و حتي 

  شوم؟ کسی می

  .اند. اعتقادات قلبي اين بزرگان اين نبوده استوده ها ذوقياتي است که بزرگان ما فرمايشان اين تعبير را فرمودند که: اين

 51نهج الحقّ و کشف الصّدق /  -211آفاق مرزبانی / 

*** 

 :ی حلی عالمه 

شود. باطل بودن يکي شدن خداوند با ديگري بديهي است، زيرا قابل مبحث پنجم: خداوند متعال با غير خود يکي نمي   

اند که د. البته جماعتي از صوفيان سنّي با مطلب )عقليِ( باال مخالفت کرده، نظر داده تصّور نيست که دو چيز، يک چيز شو

خداي متعال، خودِ وجود است، و هر موجودي  :اندشود، حتّي بعضي از ايشان گفته خداي متعال با بدن عارفان يکي مي 

ي  کنيم، که به واسطه پيروي از ائمه گذاريم و شکر مياين عين کفر و الحاد است. و خدا را سپاس مي  خداست. و

طاهرين)عليهم السالم( )و قبول توحيد وحياني و قرآني(، ما را برتري بخشيد، که به افکار هوس آلود و باطل ]فالسفه و عرفا[ 

 51نهج الحقّ و کشف الصّدق /                                                                                                                                   .نگراييديم
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 :ی حلی عالمه 

و اين مطلب عين کفر و الحاد  .ست، و هر موجودي همان خداستاند: خداوند نفس وجود ابرخي صوفيان سني مذهب گفته  

تري ـ فضيلت و بر است و حمد مر خدايي را که ما را به پيروي از اهل بيت)عليهم السالم( ـ نه پيروي از نظرات گمراه کننده

 .بخشيد

 51کشف الحق و نهج الصدق/

 :ی حلی عالمه 

يست دو چيز يک چيز بشود. البته جماعتي از صوفيان سني )مانند ابن عربي( بطالن اتحاد از ضروريات است زيرا معقول ن 

 کند، حتي بعضي از ايشان مي اند که خداوند متعال با بدن هاي عارفان اتحاد پيدا مياند و گفته با اين مطلب مخالف کرده 

ا را در همه چيز ببيند بلکه او را عين گويد عارف کسي است که خدگويند خداوند خود وجود است ]مانند ابن عربي که مي 

  .و اين عين کفر و الحاد است ([102هر چيز ببيند )فصوص الحکم/

 511نهج الحق /  

 :ی مجلسی عالمه 

ل دين يعني سير نشدند( بلکه به تحريف اصو) ندها منفعت نبردکه خدا آنها را لعنت کند از اين بدعت ا و فالسفه()عرف صوفيه 

عتقد به وحدت وجود شدند و معناي مشهور از وحدت وجود در اين زمان که از مشايخ آنها شنيده شده است پرداختند و م

 .]که خدا عين موجودات است و موجودات عين خداست[ کفر به خداوند عظيم است

 11به نقل از االعتقادات/ 451الوجود/ وحدةتنزیه المعبود فی رد علی  

 (:دس سرّهمرحوم عالمه وحید بهبهانی)ق  

بدون ترديد اين اعتقاد، کفر و الحاد و زندقه  :فرمايد پس از نقل کالم قائل به وحدت موجود و تمثيل آن به موج و دريا مي 

 51/2خیراتیه                                                                                                                           .و مخالف ضروريات دين است
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 (:مرحوم عالمه وحید بهبهانی)قدس سرّه 

مخفي نيست که کفر وحدت وجودي ها در نزد ارباب بصيرت اظهر و اعظم از کفر ابليس است زيرا آنها منکر تباين بين  

 .خالق و مخلوق هستند و بطالن اين قول از ضروريات و بديهيات نزد جميع مذاهب و ملل است

 454ـ تنزیه المعبود/ 51/2خیراتیه/ 

  

 :مقدس اردبیلی

بعضي از متأخرين اتحاديه مثل ابن عربي و شيخ عزيز نسفي و عبدالرزاق کاشي کفر و زندقه را از ايشان گذرانيده به وحدت  

 «.تعالی اهلل عما یقول الملحدون علواً کبیراً»اند که هر موجودي خداست اند و گفته وجود قائل شده 

ول ي کتب فالسفه مشغول شدند و چون بر قيد دانست که سبب تمادي و طغيان ايشان در کفر آن بود که به مطالعه و ايضاً با 

افالطون و اتباع او اطالع يافتند از غايت ضاللت گفتار غوايت شعار او را اختيار کردند و از جهت آنکه کسي پي نبرد که 

اند اين معني را لباس ديگر پوشانيده وحدت وجودش نام کردند و چون معناي ايشان دزدان مقاالت و اعتقادات قبيحه فالسفه 

ه آيد و بدون رياضت بسيار و خدمت پير کامل بآن را از ايشان پرسيدند از روي تلبيس گفتند که اين معني به بيان در نمي 

اوقات بسيار ضايع کردند و فکرها در  اند و جمعي از سفيهان در آن بابتوان رسيد و احمقان را سر گردان ساخته آن نمي 

 .آن باب دوانيدند و آن کفر عظيم را تاويل ها کردند

 515روح مجرد / -511الشیعه/ حدیقة 

*** 

  :گویدحجت االسالم محمد حسین طهرانی می  

 .وحدت وجود مطلبي است عالي وراقي کسي قدرت ادراک آن را ندارد 

 (111و  151مبدأ اعلی/)
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 :دهيم ي دو شخصيت بزرگ پاسخ ميا اين توهين را به وسيله ما در اينج 

 :الف: عالمه محمد تقی جعفری 

اگر اصل را با وجود و موجود را واحد شخصي عقيده کردي، اعلم دوراني اگر چه الف را از باء تشخيص ندهي... و بالعکس، 

 !!!لم دوران باشيترين مردمي اگر چه اعاگر راجع به وحدت موجود اظهار نظر کني، جاهل

 14مبدأ اعلی/  

 :عالمه محمد تقی جعفری 

 .باشد دانشمندترين علما و فالسفه عالم بشريت در نظر اعضاي اين مکتب مانند حيوانات ال يعقل مي

 319روح مجرد / 

 :ب: مقدس اردبیلی 

خدمت  آيد و بدون رياضت بسيار و نمي و چون معناي آن را از ايشان پرسيدند از روي تلبيس گفتند که اين معني به بيان در 

اند و جمعي از سفيهان در آن باب اوقات بسيار ضايع کردند و توان رسيد و احمقان را سر گردان ساخته پير کامل به آن نمي 

 .ها کردند فکرها در آن باب دوانيدند و آن کفر عظيم را تاويل

 511الشیعه/ حدیقة 

*** 

 :عالمه حلی 

اند واجب عيني و واجب کفايي مستحب و حرام، فلسفه مانند موسيقي، سحر، قيافه شناسي و کهانت حرام  هعلوم چهار دست 

 .است

 31/9الفقهاء  تذکرة
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 :عالمه شیخ جعفرکاشف الغطاء 

 .کافر بالذات و آن عبارت است از منکر خدا و رسول خدا  :اول :کافر چند قسم است 

انند انکار بعضي ضروريات اسالم و متواترات از اخبار رسول خدا مثل اعتقاد به جبر آنچه که مستلزم کفر است م :قسم دوم 

خدا را جسم دانستن( و تشبيه و حلول و اتحاد و وحدت وجود يا وحدت )و تفويض و قدم عالم و قدم مجردات و تجسيم 

 .موجود

 359کشف الغطاء/ 

 :شیخ حر عاملی 

ي اماميه است و هيچ کس از علما به آن قائل نشده بلکه به انکار مذهب شيعه  بطالن اعتقاد به وحدت وجود از ضروريات  

اند کسي را که به وحدت وجود عقيده دارد و هر کس به آن اند و تشنيع کرده اند و به فساد آن اتفاق نموده آن تصريح کرده 

 .قائل باشد از مذهب شيعه خارج است و ادعاي تشيع از چنين کسي صحيح نيست

 59اثنی عشریه /  

  (:آیت اهلل العظمی الشیخ عبد النبی عراقی )اراکی  

 حاجي سبزواري آن را به چهار وجه تقسيم کرده و نام آنها را چنين بيان کرده وحدت وجود چند قسم است، 

 ...توحيد عوام، توحيد خواص، توحيد خاص الخاص و توحيد اخص الخواص

اند، پس در اين صورت چه کسي عابد است و چه کسي معبود، چه کسي خالق است اگر مطلب همان است که توهم کرده 

چه کسي مخلوق، چه کسي آمر است و چه کسي مأمور، چه کسي نهي کننده است و چه کسي بر حذرشونده چه کسي راحم 

ه، چه است چه کسي مرحوم، چه کسي مثاب است، چه کسي معاقب، چه کسي عذاب دهنده است و چه کسي عذاب شوند
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کسي واجب الوجود است چه کسي ممکن الوجود است و ...صوفيه قاطبتا قائل به وحدت وجود هستند و معناي آن اين است 

اش اين است که خداوند سبحان عين حيوانات  که در خارج يک وجود بيش نيست و آن وجود نيز عين أشياء است که الزمه

  ((اهلل عما يصف الظالمون نجس العين و عين کثافات و ... باشد ))تعالي

 1/351الوثقی  ةالمعالم الزلفی فی شرح العرو

 (:آیت اهلل العظمی خوئی )ره 

 و اگر مرادش از وحدت وجود عکس معناي اول باشد يعني قائل به وحدت وجود و موجود باشد حقيقتاً ... 

]يعني وجود يک مصداق حقيقي بيش ندارد[ ]که بر طبق مدرک ارائه شده مراد همين است[ و معتقد باشد به يک موجود 

گويد در مرتبه خالقيت خالق است و در ولکن اين موجود داراي تطورات و شئونات زياد و اعـتبارات مختلفه است و مي 

 .ي مخلوقيت مخلوق است همانطور که در آسمان، آسمان است. در زمين، زمين و غير ذلکمـرتبه 

 …شودتوحيد خاص الخاص گفته مي اين معنا همان است که به آن  

ی این معنا انکار خدا و  ی ظاهر است، زیرا الزمهبه چنین معنایی کفر واضح و زندقه در اين شک نيست که ملتزم شدن  

چون در اين صورت ديگر براي خالق نسبت به مخلوق هيچ امتيازي نيست  انکار پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( است

 .اعتبارمگر به حسب 

و ابوجهل ـ مثالً ـ در حقيقت يکي هستند و لکن به حسب  (صلي اهلل عليه و آله و سلم) و هم چنين ]بنابراين معنا[ پيغمبر 

 2/12تنقیح                                                                                                                                       .اعتبار با هم فرق دارند

 

  (:آیت اهلل العظمی سید محمد باقر صدر )ره 

اي از دوگانگي که موجب تعلّق انديشه خالق و مخلوق باشد مقوّم و ريشه و اساس اسالم است بدون شک اعتقاد به مرتبه  

ز اي باشد که آن دوگانگي را ا جود اگر به گونهزيرا بدون آن عقيده توحيد اصال معنايي ندارد. بنابراين اعتقاد به وحدت و
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شود که فرق بين خالق و مخلوق فقط امري اعتباري و غير انديشه معتقد به وحدت وجود بزدايد کفر است... گاهي ادعا مي 

 تواقعي است زيرا اگر حقيقت به طور مطلق و بدون صورت در نظر گرفته شود خداست، و اگر به طور مقيد و داراي صور

 الوثقی ةشرح عرو                                          .هاي مختلف در نظر گرفته شود غير خداست و.... اين اعتقاد کفر است

 

  (:آیت اهلل العظمی سید عبداالعلی سبزواری )ره 

موجود، شکي نيست  اما کساني که قائل به وحدت وجود هستند... از جمله وحدت در عين کثرت يا وحدت وجود و کثرت 

ي شخصيّه به اين معنا که خداوند تبارک و  که خداوند تبارک و تعالي منزه است از چنين تصوراتي و از جمله وحدت واقعيّه

 اي انکاري موجودات است و موجودات نيز عين خداوند تعالي است، شکي نيست در اين که چنين عقيدهتعالي عين همه 

 1/311مهذّب االحکام                                      .[کر ضروري دين به اتفاق فقهاي اماميه معلوم استضروري دين است ]و حکم من

 (:آیت اهلل العظمی نجفی مرعشی)قدس سرّه 

 ها بوده است که ارکان اسالمحقيقت اين است که به نظر من مصيبت صوفيه بر اسالم از بزرگترين مصيبت  

ر بنيان اسالم رخنه ايجاد نموده است... مطالب صريح کتاب و سنت را تحريف کردند، با احکام فطري و را منهدم کرده، و د 

 .عقلي به مخالفت برخاستند، و به وحدت وجود، بلکه باالتر از آن به وحدت موجود قائل شدند

 115-1/113تعلیقات احقاق الحق                          

 جودیهاآخرین ضربت بر مسلک وحدت و

 :عالمه محمد تقی جعفری  

 ها و صدرالمتالهينها و جام الدين حضرت آقاي عالمه ]حائري سمناني[ غايت تتبع و تحقيق و تدقيق را انجام داده و محي 

 (را از مقام پرستش پايين آورده و بدون مبالغه آخرين ضربت را برمسلک وحدت موجود و وحدت وجود )قسم مخصوصش

کنيم که اگر کسي پس از انتقادات حقيقيه معظم له، در مقام اثبات آن مسلک درآيد، ناچار و ما چنين گمان مي وارد آورده، 

س ام پ اي از اهميت مطالب اين کتاب برآمدهبا چند عدد شعر گل و بلبل انجام خواهد داد، اين جانب که در صدد بيان شمه 
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تقريبا( غير از کتب فلسفي و عرفان شرقي اين مشي علمي و فلسفي که از از مطالعه چهارهزار کتاب فلسفه و عرفان غربي)

ام، منحصر ديده و بدون مبالغه گواهي به انفراد معظم له در تحقيقات اين مبحث مي معظم له در اين مبحث مشاهده نموده 

 2/231 حکمت بوعلی -51/ 9مقدمه ی حکمت بوعلی، نور الصادق                                                                                               .دهم

*** 

 (وحدت وجود = کمونیسم )مادیین

 :الف: عالمه حائری سمنانی 

 .کند کشد و وحدت وجود چشم ماديين ]کمونيسم[ را روشن مي اصالت وجود به وحدت وجود مي 

 2/231حکمت بوعلی  

 :نیب: عالء الدوله سمنا  

 گويد: در جميع ملل و نحل کسي بدين رسوائي سخن نگفته استي وحدت وجود ابن عربي مي درباره  

 412ـ  413نفحا ت االنس/                           .اندو چون نيک بازشکافي مذهب طبيعيه و دهريه بهتر به بسياري از اين عقيده 

 

  (:ج: آیت اهلل العظمی خوئی)قدس سرّه 

 .باشد پس اين عقيده کفر و شرک استزب توده مثل عقيده به فلسفه که ضد اصول اسالم است ميح 

 355البحار/ سفینةمستدرك  

  :د: عالمه محمد تقی جعفری  

 غرض خود حقيقت مقصودجا را کنار بگذاريم و از دريچه بيهاي بياگر تمامي تعارفات و روپوشي و تعصب  
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اتحاد ميان مبدأ و موجودات به تمام معنا، در افکار بعضي از اين دسته ترديد نخواهيم کرد... بدون  را بررسي کنيم در اثبات

توانيم به هيچ وجه تأويل و تصحيح کنيم، يعني در حقيقت به تناقضات و سخريه  شک عبارات و سخنان گروهي از آنها را نمي

خدا عین موجودات، و موجودات : کنيمرا با دو کلمه بيان ميعبارات خود گويندگان مبتال خواهيم شد... و حاصل مقصود 

 12مبدأ أعلی/                                                     .یعنی در حقیقت در واقع یك موجود بیشتر نداریم« عین خداست

 .دات عین خداستخدا عین موجودات و موجواگر با عبارت مختصري ادا کنيم بايد بگوييم: در نظر اين عدّه  

 11مبدأ أعلی/  

چرا که هر دو تنها يک موجود قبول دارند  سخن عرفا در نهایت با سخن مادیون یکی استگيرند که سپس ايشان نتيجه مي 

 12مبدأ أعلی/                                                                          !گذارند که عرفا نام آن را خدا، و ماديون نام آن را ماده مي

*** 

 :فرمايددر اجازه مبسوط خود به عالمه بحر العلوم مي  محمد باقر هزار جریبی غروی 

چرا که به درستي، ؛ دارم از اين که عمر عزيز خود را در علوم غلط انداز و بي ارزش فلسفي صرف نمايد و او را بر حذر مي  

 1البحار/ج سفینة مستدرك                                                     .نه آن را آب پندارداي است که تشآنها مانند سراب بقيعه 

  :ی حلیعالمه  

 .فارق بين اسالم و فلسفه اين مسأله است که خداوند قادر نبوده و مجبور باشد، و اين همان کفر صريح است

 125نهج الحق/ 

 (:سؤال سید مهنّا از عالمه حلّی )ره 

 گوید عالم قدیم است؟فرمایید در مورد کسی که به توحید و عدل و نبوت و امامت معتقد است اما می  چه می

  حکم وی در دنیا و آخرت چیست؟
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بدون اختالف بين علما، هر کس معتقد به قدم عالم باشد کافر است، زيرا فرق مسلمان با کافر همين : ی حلی جواب عالمه 

 19المسائل المهنائیه/ أجوبة                                                 .آخرت به اجماع، حکم بقيه کفار است است، و حکم او در

 153هزار و یك نکته/                                                                          ت[گويد عالم قديم اسآقاي حسن زاده آملي مي] 

***   

 « تاوای مراجعف »

 های علمی رسد صالحیت های زیادی الزم است، غالباً مراجع قلههر کسی آسان به حدّ مراجع تقلید نمی   

 .شوند بنابراین احترام مراجع بایستی محفوظ باشد باید تکریم شوندهای علمیه محسوب می حوزه 

 در قم 29/1/19 سـخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ 

 1431ده ذی القع13

 :اشاره  

مرزداران حریم مکتب وحی و بزرگان دین، پیوسته به بطالن عقیده وحدت وجود تصریح داشته، و در این  

اند، و تمامی عالمان بزرگ که در پیوند با دین, فقه اکبر و اصغرند، و لو اینکه در ها نوشته باره کتاب

شند، اما هرگاه در مقام فتوی و اظهار نظر برآمده مقامی به تشریح و تبیین عقیده وحدت وجود پرداخته با

 «عینیت و یکی بودن وجود خالق و خلق»، و بطالن اعتقاد به «مخلوقیت حقیقی ما سوی اهلل»اند متفقا به 

 معجزه شگفت و شگفتی فزای« وحدت وجود»کنند عقیده  اند. بنابراین، کسانی که خیال میتصریح کرده 

اند، باید متوجه باشند که  هم آن تنها اختصاص به کسانی دارد که آن را پذیرفتهفکر و اندیشه است، و ف

های افکارخود اندیشان به ای را که از فرآورده دهند. و عقیده به چه کسانی نسبت نفهمی و جهالت می

و تأویل دور از تعالیم و براهین قاطع معلمان آسمانی در هند و یونان باستان است، و با هزاران توجیه 

آویزند. اگر این عقیده های آسمان می شود به ستاره نادرست شواهدی از متشابهات دینی بر آن اقامه می 

اند از نفهمیدن آن نبوده توان دانست آنان که آن را پذیرفته  از کجا میتا این حد غیر قابل فهم است، 

کس آن را بپذیرد حتماً آن را فهمیده است!!  گویا شرط فهمیدن این عقیده پذیرفتن آن است که هر!! است؟

 !!و هر کس زیر بار آن نرود حتما آن را نفهمیده است
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  ()قدس سرهمرحوم سید محمد کاظم یزدی  

 (1وحدت وجوديان ملتزم به لوازم فاسد مذهبشان را نجس دانسته است.)« الوثقي ةعرو»در  

اي نزده  ه، و بر آن تعليقه و حاشيهنمود تأييد را ايشان فتواي  الوثقي ةجمع کثيري از فقها و أعالم در حواشي خود بر عرو 

اند و البته اگر وحدت وجود عقيده سالمي بود هرگز ممکن نبود که التزام به لوازم آن موجب کفر و نجاست باشد. و بدون 

فه هايي که هيچ گاه از وادي فلس ردهشک متخصص در فقه و کالم و عقايد عقلي و برهاني واقعي، اين بزرگوارانند نه گول خو

که  کنند دانند، و خيال مياند، و جز قواعد خالف عقل و برهان فلسفه و عرفان و تصوف هيچ نمي و تصوف بيرون نرفته 

تخصص در فلسفه و تصوف به معناي پذيرفتن آنهاست! و عدم تخصص هم به معناي باطل شمردن آنها! لذا هر کس را که 

ا اينکه شمارند! کم م فلسفي باشد غير متخصص! و هر کس را که فريفته فلسفه باشد مضحکانه متخصص ميمخالف اوها

 :فرمايدي جعفري مي  عالمه

اگر اصل را با وجود و موجود را واحد شخصي عقيده کردي، اعلم دوراني اگر چه الف را از باء تشخيص ندهي... و بالعکس،   

 (2ي اگر چه اعلم دوران باشي!!!)ترين مردمار نظر کني، جاهلاگر راجع به وحدت موجود اظه

 

 سؤال از مراجع در مورد وحدت وجود و عقاید دیگر عرفا و فالسفه

 ....محضر مبارك مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت اهلل العظمی 

 ... پس از تقديم سالم و تحيات وافره 

ده به وحدت وجود دارند از صوفیه که مرحوم سید در عروه اگر در مسئله غالت و مجسمه و مجبره و کسانی که عقی 

 .( نظری دارید نفیاً و اثباتاً مرقوم بفرمایید3دارد)

االعظم ارواحنا فداه سايه ي عزّ حضرتعالي بر سر مسلمين جهان مستدام، وجود  بقية اهللانشاءاهلل در ظلّ توجهات حضرت  

 .وظ و مقرون به صحت و عافيت باشدپر برکت آن مرجع عاليقدر از جميع بليّات محف

 جمعی از طالب مقیم حوزه علمیه قم_ 1411جمادی الثانی 21
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  (:)قدس سرهپاسخ حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ جواد تبریزی 

 نظر ما با نظر صاحب عروه در اين مسئله موافق است با مختصر تفاوتي که چندان دخل در مطلب ندارد. 

 [.ني وحدت وجوديها اگر ملتزم به لوازم آن باشند کافر و نجسنديع] . و اهلل العالم

 

 (:)قدس سرهپاسخ حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی 

گر اين ها الوهيت و وحدانيت خداي سبحان را و يا نبوت نبي اکرم)صلي اهلل عليه و آله و سلم( را انکار کنند يا يکي از ا 

 .کنند که مستلزم انکار نبوت باشد، نجس مي باشند ضروريات دين را انکار

 [.بديهي است که عقيده ي به وحدت وجود چنين لوازمي را در بر دارد] 

 

 :پاسخ حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی  

ر کنيد، توضيحات بيشت بسمه تعالي، فتواي ما را درباره ي آن چه مرحوم محقق يزدي در عروه آورده، در تعليقات ما مالحظه

 [را در کتاب جلوه ي حق مطالعه نماييد. ]حضرت ايشان نيز فتواي صاحب عروه را تأييد مي نمايند

  (:)قدس سرهپاسخ حضرت آیت اهلل العظمی حاج سید محمد وحیدی 

 .بسمه تعالي، نظر ما در اين مسئله با مرحوم سيد موافق است 

 

 :شیخ حسین نوری همدانی پاسخ حضرت آیت اهلل العظمی حاج

بسمه تعالي؛ و اما مجسمه و مجبره و وحدت وجود صوفيه در صورتي که متوجه و ملتزم به لوازم مذهب خود باشند نجس  

 .مي باشند. ولي اگر مانند بسياري از عوام آن ها که متوجه و ملتزم به لوازم مذهب خود نمي باشند محکوم به طهارت هستند
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  :اهلل العظمی شبیری زنجانی پاسخ حضرت آیت  

 بسمه تعالي؛ انحراف از طريقه فقهاء بزرگ اماميه انحراف از جاده مستقيم و القاء در تهلکه است و بايد از آن 

 [يعني آنچه که امثال صاحب عروه فرموده اند صحيح و طريق حق است . اجتناب شود 

   

 (:قدس سرهپاسخ حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت)

سمه تعالي؛ در زمان فعلي که پيروان واليت و فرقه ي حقه ي شيعه در اقليت و محصور کفار و ايادي آن ها هستند، هرگونه ب 

دسته بندي و تفرقه ميان شيعيان کمک به کفار است و جايز نيست. و هرگونه دامن زدن و تفرقه افکني ]که ترجمه ي کتابهاي 

منظور بوده است[ هم همان حکم را دارد و سبب ضعف بيشتر در برابر کفار خواهد بود. و هر چه فالسفه ي يونان به همين 

که شيعه را از قرآن و سنت و اهل بيت عصمت و طهارت و انجام وظايف شرعيه باز مي دارد و جدا مي کند]مانند عقايد 

 .فالسفه و عرفا[، تبليغ و ترويج و اشاعه آن جايز نيست

 :با فتواي مرحوم سيد موافقت کرده اند و وحدت وجوديها را کافر و نجس دانسته اند عبارتند از ةاشيه ي عروفقهايي که در ح

 امام خميني   -1

 آيت اهلل سيد ابوالقاسم خوئي  -2

 آيت اهلل سيد محسن حکيم  -3

 آيت اهلل سيد احمد خوانساري -1

 آيت اهلل سيد محمود شاهرودي -1

 آيت اهلل سيد محمد رضا گلپايگاني -8

 هلل سيد محمد هادي ميالنيآيت ا -1

 آيت اهلل سيد شهاب الدين نجفي مرعشي  -6

 آيت اهلل سيد حسن قمي -0

 آيت اهلل رفيعي -11
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  :حضرت آیت اهلل العظمی وحید خراسانی 

 اين سنخيتي که بين علت و معلول قائلند باطل است، وحدت وجود و موجود از ابطل اباطيل است و کفر محض 

ختيم، اگر جعفر بن محمد را مي شناختيم، دنبال اين و آن نمي رفتيم، قي کرده هاي فالسفه يونان ما امام صادق را نشنا .است

 (1را نشخوار نمي کرديم، زباله هاي عرفان اکسلوفان را هضم نمي کرديم.)

*** 

 سؤال دیگر از حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی در مورد

 یه، صلح کل و ترک عبادات و محرماتوحدت وجود، حلول، مهدویت نوع

نظر حضرتعالی در مورد عرفانی که قائل به طریقیت و وحدت وجود و موجود و حلول و مهدویّت نوعیّه و صلح  :سؤال 

کلّ و ترك عبادات و محرمات می باشند، چیست؟ با توجه به این که داشتن اینگونه عقاید مستلزم انکار ضروری دین می 

گونه افراد در حکم بقیّه کفارند یا خیر؟ و اگر کسی قبالً در سلك مسلمانها بوده ولی بعدها در اثر ارتباط با باشد، آیا این 

این فرقه دارای چنین عقایدی شده باشد و عقایدش را هم برای دیگران اظهار کند، آیا چنین کسی در حکم مرتدّ است یا 

  خیر؟

رفتار انحرافاتي هستند، بعضي بيشتر و بعضي کمتر. کسي که عقائد فوق را داشته بسمه تعالي، فِرَق صوفيّه، عموماً گ :جواب

باشد مانند: حلول و اتحاد و وحدت موجود و ترک عبادات و انکار محرمات، ترديدي در کفر او نيست و اگر قبالً مسلمان 

 است بايد در رفع شبهات آنها از طريقبوده و بعد به اين عقائد پيوسته است بدون شک مرتدّ شده است و تا آنجا که ممکن 

  .منطقي کوشيد و اگر ممکن نشد، بايد از آنها جدا شد

 ناصرمکارم شیرازی _ 11/1/15همیشه موفق باشید 

 :در پاسخ به سؤال دیگری که در خصوص تفکر وحدت وجود از آن بزرگوار شده است چنین مرقوم فرموده اند

به طور قطع باطل و به عقيده ي همه ي فقها موجب خروج از اسالم است، اين است  وحدت وجود معاني متعددي دارد، آنچه 

( و خالق و مخلوق و عابد و معبودي وجود ندارد همانطور که 1که کسي معتقد باشد خداوند عين موجودات اين جهان است)
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کسي ملتزم به لوازم آن بشود بهشت و دوزخ عين وجود اوست و الزمه ي آن انکار بسياري از مسلمات دين است، هرگاه 

خارج از اسالم است و غالب فقهاي معاصرـ اعم از احياء و اموات )رضي اهلل عنهم( اين موضوع را پذيرفته و در حواشي 

 1314/3/11 همیشه موفق باشید                                                                               .عروه، به آن اشاره کرده اند

  

 فتاوای دیگر در مورد وحدت وجود

 متن سؤال از مراجع تقلید در رابطه با شرکت در برخی از جلسات درس و بحث فلسفه و عرفان

 مانند آقای صمدی آملی و جواب آن 

 البیباسمه تعالی، مدتی است در برخی از شهرها فرزندان ما در جلساتی شرکت می کنند که مبانی درس های آن ها مط 

 است که در ذیل می آید. لطفا بیان فرمایید که شرکت در این جلسات جایز است یا خیر؟

وجود حق متعال متن وجود جمادات و نباتات و حيوانات و انسانها است، يعني ما دو وجود نداريم، بلکه هر چه ) -1

وجود زمين غير از وجود  هست يک وجود است که در قوالب و اندازه هاي گوناگون ظهور کرده است، نه اين که

 (.آسمان و وجود آسمان غير از وجود حق متعال بوده باشد

  

از آنجا که حقايق هستي بي منتها است پس فهم حقايق اشياء نيز بي منتها بوده و همچنان ادامه دارد. يا نبايد الف را ) -2

و يا اين که به محض اقرار نمودن بدان به زبان آورد همچون سوفسطائيها که اصال قائل به موجود بودن خود نيستند، 

بايد آن را ادامه داد. و چه راحت است که از همان ابتدا سوفسطي بشويم و بگوييم اصال الفي نداريم. و چه عجيب 

است که باالخره همه ما در اين مسير بايد سوفسطي شويم و بگوييم نه ما هستيم و نه ديگران هستند. فقط خداست و 

آخر خدا است، و خدا است دارد خدايي مي کند. از آن به بعد ديگر انسان هيچ نگراني ندارد و  خدا. حرف اول و

 (.راحت مي شود
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نه تنها نمي خواهيم از معلول به علت برسيم بلکه قصد نداريم از علت به معلول هم راه يابيم به دليل اين که ما اصال  -3

  (معتقد به علت و معلول جدا نيستيم

   

 (.از وحدت وجود، عينيت وجود زمين و وجود آسمان با وجود حق متعال است مراد ما) -1

فيلسوف و عارف هر دو قائل به وحدت وجود هستند... تمام انبياء و ائمه و همه حجج و رسوالن الهي فيلسوفند و اينان ) 

تواند آن ذات را پايين بياورد و ذات فالسفه اصلي اند(. )انسان قابليت رسيدن تا مقام ذات را دارد، و چون مي بيند که نمي 

 (.را خودش کند لذا خودش باال مي رود و او مي شود

 (.جنات درجات دارد تا آن جا که مي فرمايد ))وادخلي جنتي((، که اين جنت، جنت ذات است)  -1

 ، داوود صمدی آملی، صفحات:الحکمة نهایة: شرح 1تا  1مدارك مطالب مورد سؤال به ترتیب:  1تا  1 

 19( آداب سالك الی اهلل، داوود صمدی آملی، 1. 11؛ 41؛ 115؛ 111ـ  115؛ 15؛ 124

 پاسخ های مراجع تقلید در مورد وحدت وجود و بعضی دیگر از مطالب فلسفه و عرفان

 .که توسط آقای حسن زاده آملی و شاگردانش منتشر می شود

  

 :پاسخ رهبر معظم انقالب

ور که با عقايد انحرافي آميخته و موجب ترويج باطل است، جايز نيست مگر براي کساني بسمه تعالي شرکت در جلسات مذک 

 .که قدرت پاسخگويي به شبهات و ارشاد و راهنمايي و امر به معروف و نهي از منکرِ متصديان جلسات مذکور را دارند

   

  : حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی دامت برکاته

 سم اهلل الرحمن الرحيمب
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شرکت در چنين جلساتي حرام و موجب گمراهي و غضب خداي متعال است و هر مکلّفي عالوه بر اينکه نبايد خودش 

 ق 1435/11واهلل العالم                                                                      .شرکت کند بايد ديگران را نيز آگاه کند تا گمراه نشوند

  :حضرت آیت اهلل العظمی حکیم

 اهلل و برکاته رحمةالسالم عليکم و  

شرکت در اين جلسات حرام است و تمام اين مطالب باطل است و اعتقاد به آن کفر روشن است و خروج از دين است  -ج 

ن است و آنها ابا ندارند که به و هرکس معتقد به وحدت وجود باري تعالي با ما سوي اهلل بشود از توحيد خارج شده و الدي

پيامبر)صلي اهلل عليه و آله و سلم( و ائمه)عليهم السالم( تهمت بزنند ... و هيچ انساني حتي خاتم االنبياء که اشرف مخلوقات 

است نمي تواند بذات حق تعالي برسد فضالً از اينکه ذات پايين بيايد چون خالف ضرورت است و از خداوند متعال دوري 

 .اين عقايد فاسده را خواستاريماز 

   

 : ت آیت اهلل العظمی حاج شیخ علی صافی گلپایگانیرحض

 .شرکت در اين قبيل جلسات )با توجه به مراتب فوق االشعار( که باعث اضالل مؤمنين و مؤمنات مي گردد جائز نيست 

 1435الحرام  الحجةدهم ذی  

  : حضرت آیت اهلل العظمی بهجت  

 .الي: شرکت در اين جلسات بالخصوص براي جوانان و مبتدي ها جائز نيستبسمه تع  

 

 حضرت آیت اهلل العظمی آقای حاج سید محمد باقر شیرازی ـ مشهد 

مگر براي افراد معدودي که )اگر چه شکي در حرمت شرکت در مجالس مذکور براي عموم، خاصه جوانان عزيز نيست  ... 

ايمان خود داشته باشند و براي رفع شبهات و اثبات بطالن آنها باشد(. لکن تنها فتوا به حرمت اوالً کامال اطمينان ازاثبات 
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شرکت در مجالس مذکور و شرکت ننمودن افراد در آنها کافي نيست، بلکه بستن اين مجالس، و ممنوع نمودن انعقاد آنها قانونا 

اگر از ممنوع نمودن شراب خانه ها و مبارزه با بي حجابي يا بد الزم است، و ممنوع نمودن انعقاد اين مجالس قانونا و شرعاً 

حجابي و امثال آنها الزم تر نباشد کمتر نيست، خاصه آن که اين گونه افکار خرافي و باطله باعث سوء استفاده دشمنان مکتب 

  .امامت و واليت خاصه وهابيت، در نسبــت دادن شيعه به کفر و نجاست مي گردد

 محمد باقر بن عبداهلل الشیرازی - 1431ـ رمضان المبارك  4صادف با م 24/5/1319

 

 :حضرت آیت اهلل العظمی دوزدوزانی 

 وحدت وجود به آن معني که در سؤال ها آمده سخيف ترين عقيده ي بعضي صوفي هاست که اين قول را به ، بسمه تعالي

 .د و بايد ديگران را از رفتن به اين گونه مجالس بازداشتجهله صوفيه نسبت داده اند، پس نبايد در اين جلسات شرکت نمو

 35/1/19 

 : حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی دامت برکاته  

 .سالم عليکم؛ در فرض سؤال اينگونه بيانات جزء افکار انحرافي است و حضور در اينگونه مجالس جايز نيست، بسمه تعالي 

1/9/11 

  : انی دامت برکاتهحضرت آیت اهلل العظمی سبح  

 جلساتي که اين نوع بحث ها مطرح مي شود شرکت در آنها براي افراد ناوارد جائز نيست مگر، بسمه تعالي 

 .فردي که بتواند پاسخ اين نوع انديشه ي باطل را بدهد و چنين فردي نادر است

 1435الحرام  ةذی قعد 21واهلل العالم  
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*** 

  :آیت اهلل العظمی اراکی  

 (8ن حاضرم با فالسفه مباهله کنم.)م 

  

  :مرحوم قاضی 

 (1در فلسفه از دين خبري نيست.)

  

 :عالمه حلی

 (6از جمله کساني که جهاد با آنها واجب است فالسفه اند.) 

 

 سید هاشم حداد و شادی در روز عاشورا

 :حجت االسالم محمد حسین طهرانی 

بسيار منقلب بود. چهره سرخ مي شد و چشمان، درخشان و نوراني، ولي  در تمام دهه هاي عزاداري، حال حضرت حداد، 

حزن و اندوه در ايشان ديده نمي شد، سراسر ابتهاج و مسرّت بود. مي فرمود: چقدر مردم غافلند که براي اين شهيد جان 

شورا عالي ترين مناظر عشق باخته ]امام حسين)عليه السالم([، غصه مي خورند و ماتم و اندوه به پا مي دارند! صحنه ي عا

 (0بازي است... به تحقيق روز شادي و مسرّت اهل بيت است.)
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 --------------------------- 

 :پی نوشت ها

 .199، مسأله1/145 الوثقی ةعرو -1

 111و  151مبدأ اعلی/  -2

که غالت و خوارج و نواصب نجس هستند )غالت کسانی مرحوم سید در بحث نجاسات )الثامن: الکافر باقسامه( می فرماید: شکی در این نیست  -3

 ا( وهستند که یکی از ائمه یا اقطاب و پیران خود را خدا می دانند یا می گویند خدا در او حلول کرده است مثل علی اللهی ها و حسین اللهی ه

و انسان را در انجام اعمال و افعال بی اختیار اما مجسمه )کسانی که خدا را جسم می دانند( و مجبره )یعنی کسانی که جبری مسلك هستند 

 .می دانند( و کسانی که عقیده به وحدت وجود دارند اگر ملتزم به لوازم مذهبشان باشند نجس می باشند

لی نعمت اهلل واعتقاد به وحدت وجود مورد بحث )به معنای عینیت موجودات با خداوند( و موارد دیگر در کتاب های ابن عربی، مثنوی، شبستری  :تذکر

تر در و از معاصرین در کتاب های آقای حسن زاده آملی، صمدی آملی، غرویان، سید جالل آشتیانی، جوادی آملی و ... موج می زند، برای اگاهی بیش

 .این موضوعات با مجله ی نورالصادق ارتباط برقرار فرمائید

 .فایل صوتی موجود است -4

سفه چنین عقیده ای دارند به نمونه هایی از سخنان آنها در قسمت طرفداران وحدت وجود در همین فصل برای اینکه معلوم شود که عرفا و فال  -5

 (115تا  111صفحات )مجله مراجعه شود 

 45شناخت اجمالی کالم، فلسفه، عرفان /   -1

 193عرفان متعالی /   -1

 9/41الفقهاء  ةتذکر  -1

 14روح مجرد /   -9

 

 

 

*** 
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 !!!اما با ادعای علمیت بلکه اعلمیت اظهار نظر غیر علمی و عوامانه

به دنبال مناظره ي علمي آقاي دکتر نصيري مدير مسؤل فصلنامه ي معرفتي سمات با آقاي محسن غرويان در شبکه ي   

چهار سيما و شرمندگي هاي پي در پي و غير قابل تصور پيروان يونان باستان، وِلوِله هاي غم انگيزي در اين فرقه گمراه به 

آمده است که موجب شده غريق وار، گوشه و کنار يتشبثون بکل حشيش، به اظهار نظرهايي جاهالنه و متعصبانه وجود 

 .پيرامون اين مناظره بپردازند تا شايد عزت از دست رفته ي خود را جبران کنند

فهم و دانايي دارد اشاره  نورالصادق الزم دانست در اين جا به يکي از اين اظهار نظرها که صاحب آن داعيه ي استادي و 

کند سپس پاسخ آن را هم در ذيل آن به طالبان حق و حقيقت تقديم نمايد تا براي همگان روشن تر شود که جهل و ناداني 

 .در مکتب وحي است يا در مکتب يونان باستان و وحدت وجوديان

  ت:ران گفته اساساتيد منظومه در ته در يکي از اظهار نظرها جناب آقاي سعادت مصطفوي از 

آقاي نصيري آشنا به مباني فلسفه  .مناظره ي آقاي دکتر نصيري با حجت االسالم غرويان بسيار مناظره اشتباهي بوده است 

نيست و براي اينکه اطالعاتش نسبت به فلسفه ناقص است، به همين علت فلسفه را حجاب دين مي داند. من نوشته هاي اين 

 .اشخاصي مانند غرويان مناظره کند براي اينکه نزد استاد فلسفه، دانش فلسفه نياموخته استشخص را ديدم او نبايد با 

 :الف: پاسخ عالمه جعفری به اظهارات آقای مصطفوی 

اگر اصل را با وجود و موجود را واحد شخصي عقيده کردي، اعلم دوراني اگر چه الف را از باء تشخيص ندهي... و بالعکس،  

 !!!ت موجود اظهار نظر کني، جاهل ترين مردمي اگر چه اعلم دوران باشياگر راجع به وحد

 (111و ص  151مبدأ اعلی، ص ) 

 (ب: پاسخ جناب آقای دکتر نصیری)با کمی ویرایش  

 است:ات آقاي مصطفوي نکات زير گفتني در ارتباط با اظهار 
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نجانب با جناب حجت االسالم غرويان اظهار داشته آقاي سعادت مصطفوي در گفتگو با خبر گزاري فارس درباره مناظره اي 

بسيار مناظره اشتباهي بوده است. آقاي نصيري آشنا به مباني فلسفه نيست و براي اينکه اطالعاتش نسبت به فلسفه »اند: 

 ناقص است، به همين علت فلسفه را حجاب دين مي داند. من نوشته هاي اين شخص را ديدم او نبايد با اشخاصي مانند

 .غرويان مناظره کند براي اينکه نزد استاد فلسفه، دانش فلسفه نياموخته است

وي افزود: مخالفان فلسفه عموماً کساني هستند که با مباني فلسفه آشنا نيستند و مانند افرادي هستند که آشنايي به مباني  

 ده هاست؟دین افیون توده ها است! حال آیا واقعا دین افیون تو :دين ندارند مي گويند

اگر تعداد فقهائي که مخالف فلسفه هستند با فقهايي که موافقند مقايسه شود، کفه »آقاي مصطفوي درباره اين موضوع که   

 :اظهارداشت «ترازوي مخالفان سنگين تر مي شود

 ـين چــه مينگاه نکن کــه مي گويــد، ببـ»امام علي)عليــه السالم( مي فرمايد: « مگر فقيهان نظرشان درست است» 

فقيهاني که مخالف فلسفه هستند نيز با مباني و مبادي فلسفه آشنا نبودند و فقيهاني که فلسفه خواندند فلسفه را تاييد «. گويد

 .کردند

همچنين آيت اهلل بروجردي)ره( با فلسفه مخالفت  .وي در ادامه گفت: امام خميني)ره( يکي از فالسفه اي است که فقيه هم بود 

 .است، بلکه با تدريس فلسفه به صورت عمومي مخالفت کرده استنکرده 

عالمه حلي آيت اهلل علي االطالق است در کتب ما؛ در کتب فقهي  !مگر عالمه حلی)ره( فقیه نیست؟ :مصطفوي ادامه داد 

لسفه همين عالمه در فيعني؛ عالمه. او سلطان محمد را شيعه کرد و پيرو آن مملکت را شيعه کرد. « آيت اهلل»وقتي مي گويند 

ي ابن سينا شرح نوشته و به سواالت فلسفي پاسخ داده است. اين عالمه «شفا»شاگرد خواجه نصير الدين طوسي بوده که بر 

 !فقيه ارجحيت دارد 111به اندازه 
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فيلسوف  لمصطفوي در بخش پاياني گفت و گوي خود با فارس به ذکر يک نمونه ديگر از بزرگاني که فقيه و در عين حا  

بوده اند پرداخت و اظهار داشت: فيض کاشاني هم فيلسوف است و هم عارف و محدث؛ او بهترين شاگرد مالصدرا و داماد 

 .انتشار داده است« وافي»را در يک دوره جمع کرده و به نام « کتب اربعه»اوست. فيض تمام 

 .«ز فلسفه ندارند و به همين دليل مخالفت مي کنندمصطفوي تصريح کرد: مخلص کالم اين که مخالفان فلسفه اطالعات ا 

  

 :در ارتباط با اظهارات آقای مصطفوی نکات زیر گفتنی است 

آقاي مصطفوي به جاي پاسخ به حرف هاي اينجانب در مناظره که يا محکمات روايات و احاديث بود و يا استدالل  .1

انند آقاي غرويان از حربه غير منطقي و غير اخالقي تجهيل عقلي و برهاني و يا اشکال به عين سخنان فالسفه و عرفا، م

 .استفاده کرده اند

فيلسوفان اغلب چنان گرفتار توهم عالمه گي مي شوند که حتي به ديگر فالسفه هم اگر در موردي با نظراتشان مخالف  

 .باشند، در مقام نقد، رحم نمي کنند

د ذات خداون»از جمله ابن سينا را عاجز از درک اين مسأله دانسته است که  به عنوان مثال مالصدرا در اسفار، همه فالسفه و 

و اين همان نظريه صدرايي وحدت شخصيه وجود است که خداوند را عين جماد و «. )عقل بسيط و عين همه اشياء است

 (.حيوان و انسان و جن و شيطان و فرعون و بت و هر مخلوقي مي داند

بدان، اين که ذات خداوند عقل بسيطي است که عين همه اشياء »به مخالفان خود چنين است: بارت وي در مقام پاسخ ع  

است، سخني حق، لطيف و پيچيده است و به دليل همين پيچيدگي، احدي از فيلسوفان مسلمان و غير مسلمان ـ حتي ابن 

و  روي مکاشفه، به انضمام توان شديد در بحثسينا ـ نتوانسته است به فهم آن نائل شود، زيرا فهم اين گونه مسائل جز با ني

و اين در حالي است که اکثر اين قوم ]فالسفه [ بحث و تحقيقشان بر محور مفهومات کلي و انتزاعي  استدالل، ممکن نيست . ...
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يي مي مي شوند، دچار ناتواني و لکنت و بيراه گو (است ... و از همين رو، هرگاه وارد مباحثي اين چنيني )ذات خداوند

 (.1«)گردند.

مالصدرا همچنين در جلد نهم اسفار به شدت به ابن سينا، فيلسوف مورد عالقه آقاي مصطفوي و شيخ الفالسفه، مي تازد و  

( بدين 2او را عاجز از فهم بسياري از حقايق و معارف فلسفي مي نامد. مالصدرا پس از ستايش و تمجيد فراوان از ارسطو)

 :بسياري نائل شده است، مي نويسدجهت که به فهم حقايق 

و اما نحوه اشتغال شيخ صاحب شفاء ]ابن سينا[ به امور دنيا، متفاوت از شيوه ارسطو بوده است و شگفت اينجاست که » 

 .«هرگاه ابن سينا وارد مباحث حقايق وجودي و نه امور عامه فلسفي مي شود، ذهنش کودن و ناتواني اش آشکار مي گردد

  

 :س با بر شمردن موارد متعددی از جهل ابن سینا می افزایدمالصدرا سپ

اين مواردي که ذکر کرديم و ديگر موارد نظير آن از لغزش ها و کوتاهي هاي ابن سينا، ناشي از ناتواني و کم کاري او در » 

ي مثل لغت و ادراک حقيقت وجود و احکام آن است و نيز بدان دليل است که وي وقت خود را صرف دانش هاي غيرضرور

دقايق حساب و فن ارثماطيقي و موسيقي و معالجات طبي و ديگر علوم جزوي نموده است که خداوند براي هر يک از اين 

 (3«)علوم ، افراد شايسته و مناسبش را قرار داده است و براي مرد الهي جايز نيست که همّت خود را صرف آن ها نمايد.

ور، و نور او را شايسته عبادت مي داند، و مخالفان اين مطالب را احمق و نادان و مجنون همچنين مالصدرا شيطان را داراي ن 

 :مي شمارد، چنان که مي گويد

بدان که همه چيز در عالم اصلش از حقيقت الهي، و سرّش از اسم الهي است، و اين را جز کامالن نمي شناسند!... خدا » 

و همه اشيا مظاهر اسما و محل هاي تجلي صفات اويند!... حبيب من اين  مجمع موجودات، و محل بازگشت همه چيز است،

چيزها را خوب بفهم که به مطالبي رسيديم که اذهان اين ها را نمي فهمد، و دسته احمق ها و ديوانه ها از شنيدن اين اسرار 

داست، و اگر نور شيطان ظاهر مي به جنب و جوش مي آيند! و بفهم سخني را که گفته است: همانا نور شيطان از نار عزت خ

 (1«!)شد همه خاليق او را مي پرستيدند
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 !بنابراين مساله تجهيل مخالفان و منتقدان براي منکوب کردن آنها و بستن دهان آنها سيره مستمره فالسفه است 

مي  فع نظريه وحدت وجودبشنويد از عالمه محمد تقي جعفري)ره( در کتاب مبدأ اعلي که با بياني طعن آلود به فالسفه مدا 

اگر اصل را با وجود، و موجود را واحد شخصي عقيده کردي اعلم دوراني، اگر چه الف را از باء تشخيص ندهي... و »گويد: 

 (1«)بالعکس اگر راجع به وحدت موجود اظهار نظر ]مخالفت[ کني جاهل ترين مردمي اگر چه اعلم دوران باشي!

اهل بيت)عليهم السالم( آشنا نيست به همين علت از علوم بيگانگان و کفار يوناني پيروي  آقاي مصطفوي به معارف عقالني 

 .کرده و فلسفه را مقدس مي پندارد

  

الهيات به معناي اخص از مهمترين مطالب فلسفه است. بدون شک سخن گفتن از الهيات بدون تسلط بر معارف عقالني   .2

بواب انحصاري معرفت اهلل در اين مورد ارائه فرموده اند و در کالم عقالني اي که اهل بيت)عليهم السالم( به عنوان ا

شيعه منعکس است و فالسفه نه تنها اعتنايي به آن ندارند و بلکه اغلب نخوانده و نديده رد مي کنند و آنها را نيز غالباً 

خصصانه فالسفه به موضوع توحيد از دسترس طالب و دانشجويان دور نگه مي دارند، از بارزترين موارد ورود غير مت

 .و ديگر مباحث الهياتي است

 

وقتي نقد ما از يک مکتب و مسلک، ناظر به نتايج و حرفهاي نهايي آن مکتب باشد و حرفهاي نهايي آن را مخالف  .3

رس دعقل و برهان و وحي و ضروريات ديني يافتيم و اين مخالفت را به طور مستدل نشان داديم، هيچ نيازي به سالها ت

و تدريس مطالب و متون آن مکتب نيست. يا اين که رد ايشان ناظر به حرفهاي نهايي باطل اينهاست که مگر االن که 

آقاي مصطفوي مارکسيسم و ليبراليسم و هندوئيسم و بوديسم و کاتوليسيسم و ارتدوکسيسم و يهود و وهابيت و بهاييت 

دانند و متدين به آنها نيستند، )البته اگر قائل به پلوراليسم از نوع  و صدها مکتب غلط ديگر را نفي مي کنند و باطل مي

آیا قبال همه متون استداللی و حداقل متون اصلی این مکاتب را خوانده اند و تدریس کرده اند یا !( ابن عربي نباشند

 ت؟این که رد ایشان ناظر به حرفهایی باطل اینهاست که بر خالف ضرورت های عقلی و وحیانی اس
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فی المثل برای رد این حرف نهایی ماتریالیستها که حقیقتی جز ماده وجود ندارد، باید صدها جلد کتاب آنها را خواند و  

تدریس کرد و سپس رد کرد و ماتریالیست نشد؟ و اگر کسی اینها را نخواند و رد کرد باید بگـوییم تو بی جهت می گویی 

 هستی و ماتریالیست نشدی؟ماتریالیست باطل است و بی جهت مسلمان 

بنابراين متهم کردن بزرگان و فقها و متکلمين مکتب تشيع مانند شيخ صدوق و سيد مرتضي و شيخ مفيد و شيخ طوسي و ...  

که از مخالفان مباني فلسفي بوده اند و اساسي ترين حرفهاي فالسفه را مثل قدم عالم و صدور عالم از ذات خداوند و قاعده 

. بر خالف ضرورت عقل و وحي مي دانسته اند، و نيز متهم کردن مبرزترين شاگرد امام صادق)عليه السالم( در الواحد و ..

که اولين رديه را بر ارسطو در عالم تشيع نوشته است، به بي اطالعي از فلسفه و سلب حق « هشام بن حکم»علم کالم يعني 

  .نقد فلسفه از آنها منطقي سست و جفايي بزرگ است

ین که ایشان، عالمه حلی و خواجه نصیرالدین طوسی را در ردیف فالسفه قرار داده اند به حساب چه باید گذاشت؟ ا  .4

 سعه اطالعاتی ایشان از تاریخ یا فلسفه یا کالم و یا ... ]هیچ[؟

ري از تند که بسيااوالً، اين دو بزرگ مرد عالم تشيع يعني عالمه حلي و خواجه نصير مثالي بسيار بارز از اين موضوع هس 

 :مخالفان فلسفه در حد اعال فلسفه را مي دانسته اند. اجازه دهيد از خواجه شروع کنيم

خواجه نصير الدين طوسي اگر چه در مقطعي از عمر علمي خويش به تصنيف و شرح متون فلسفي مي پردازد که اين به  

اد باطني و فلسفي مسلک بوده است، اما آنچه که بيانگر اعتقدليل سيطره اسماعيليه و حضور او در دستگاه حکومتي اين فرقه 

نهايي و واقعي خواجه نصير است، کتاب کالمي تجريد االعتقاد وي است که مرحوم عالمه حلي به شرح آن مي پردازد. 

رم( اساسي خواجه در اين کتاب )که در مقدمه آن اشاره مي کند که مطالب اين کتاب آن چيزي است که من به آن اعتقاد دا

ترين مباني فالسفه را از قدم عالم )و لو به اسم حدوث ذاتي( و صدور اشياء از ذات خدا، و ظهور خدا به صورت اشيا، و 

وحدت وجود، و جبر، و تشبيه، و سنخيت و قاعده الواحد و... رد مي کند. و اما بهترين دليل بر متکلم بودن خواجه و نه 

ي )که نشان خواهيم داد از سرسخت ترين مخالفان فلسفه بوده است و آقاي مصطفوي فيلسوف بودن وي، شرح عالمه حل

 .ايشان را موافق فلسفه دانسته اند!( بر کتاب تجريد االعتقاد خواجه است
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عالمه حلي آيت اهلل علي  !مگر عالمه حلی)ره( فقیه نیست؟: »و اما در مورد عالمه حلي که آقاي مصطفوي فرموده اند  

يعني عالمه. او سلطان محمد را شيعه کرد و پيرو آن « آيت اهلل»است در کتب ما؛ در کتب فقهي وقتي مي گويند االطالق 

ته و به ي ابن سينا شرح نوش«شفا»مملکت را شيعه کرد. همين عالمه در فلسفه شاگرد خواجه نصير الدين طوسي بوده که بر 

 «!دفقيه ارجحيت دار 111 ه به اندازهسواالت فلسفي پاسخ داده است. اين عالم

 :در واقع آقاي مصطفوي بر بهترين مورد ممکن دست گذاشته اند و حاال بشنويد از موضع عالمه حلي درباره فلسفه و فالسفه 

عالمه حلي در عين حال که خود از مسلط ترين افراد بر مباحث فلسفي بوده و برخي کتب فلسفي را شرح و نقد کرده است،  

 :آنجا با فالسفه مخالفت مي ورزد که جهاد با فالسفه را واجب مي داند، و در اين مورد چنين مي فرمايد با اين حال تا

اإلمام و بغوا علیه، وکفار، وهم قسمان: أهل طاعة الذین یجب جهادهم قسمان: مسلمون خرجوا عن )) 

وعباد األوثان  لدهریةکاکتاب، کالیهود والنصارى والمجوس وغیرهم من أصناف الکفار، شبهة  کتاب أو

 ((.وغیرهم کالفالسفة، ضرورةوالنیران، و منکری ما یعلم ثبوته من الدین 

آنان که بايد با آنها جهاد کرد، دو دسته اند: مسلماناني که از اطاعت امام بيرون رفته و بر او شوريده  :ترجمه 

ن وجود دارد مانند يهود و نصاري و اند و آنها دو گروهند: اهل کتاب و کساني که شبهه اهل کتاب بودنشا

مجوس و غير آنها از کفار مانند دهريه و پرستندگان بت و آتش و نيز منکران ضروريات ديني مانند فالسفه 

 «و غير فالسفه

عالمه حلي همچنين در باره نظريه وحدت وجود که اوج فلسفه صدرايي است و مورد دفاع آقاي غرويان در مناظره بود،   

و اين مطلب «. خداوند نفس وجود است، و هر موجودي همان خداست» :برخي صوفيان سني مذهب گفته اند:»مي گويد

ـ نه پيروي از نظرات گمراه کننده  (بيت)عليهم السالمعين کفر و الحاد است. و حمد مر خدايي را که ما را به پيروي از اهل 

 (8«.)ـ فضيلت و برتري بخشيد

بين اسالم و فلسفه اين مسأله است که خداوند قادر نبوده و مجبور باشد، و اين همان کفر صريح فارق »مچنين مي گويد: ه 

 (1«.)است
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چه مي فرماييد در مورد کسي که به توحيد و عدل » و نيز در پاسخ به سؤال سيد مهنّا در مورد عقيده فالسفه به قدم عالم که؛ 

بدون »مي فرمايد:  «م است؟ حکــم وي در دنــيا و آخـرت چيست؟و نبوت و امامت معتقد است اما مي گويد عالم قدي

باشد کافر است، زيرا فرق مسلمان با کافر همين است، و حکم او در آخرت،  عالم اختالف بين علما، هر کسي معتقد به قدم

 (6«.)به اجماع، حکم بقيه کفار است

   

اما فلسفه را اصال از علوم عقلي نمي دانند، بلکه فراگيري آن را جز  دانند عالمه حلي با اينکه تعلم علوم عقلي را واجب مي

أو مستحبّ أو حرام... و  کفایةالعلم إمّا فرض عین أو فرض : ))فرمايندبراي ردّ و ابطال جايز نمي شمارند، چنان که مي 

حر، ممّا نهی الشرع عن تعلّمه، کالس لغیر النقض، و علم الموسیقی و غیر ذلكالفلسفة الحرام: ما اشتمل علی وجه قبح، کعلم 

 (9و غیرها.(( ) القیافة و الکهانةو علم 

علم حرام علمي است که  ...فراگيري دانش يا واجب عيني و يا واجب کفايي و يا مستحب و يا حرام است» :ترجمه 

ز م موسيقي و غير اينها امشتمل بر امري قبيح باشد مثل فراگيري دانش فلسفه به غير منظور رد و نقض آن و مانند عل

 «... علومي که شرع از فراگيري آن نهي کرده است مانند علم سحر و کهانت و

وال یکفی فی ذلك التقلید، بل ال بدّ من العلم : ))فرماينددر مقابل فلسفه، از علم کالم صراحتا دفاع نموده، مي  و دقيقاً 

 ((.تمّ بعلم الکالموالبراهین. ... وذلك إنّما ی األدلّةالمستند إلى 

و در عقايد تقليد جايز نيست بلکه فراگيري مستند به ادله و براهين الزم است که اين امر با فراگيري علم کالم  :ترجمه 

 .شود محقق مي

آقاي مصطفوي مشخصا از چند فقيه به عنوان مدافعان فلسفه نام برده اند که در مورد عالمه حلي توضح دادم و اما  .1

 :مورد مال محسن فيض کاشاني و آيت اهلل بروجردي توضيحي در
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مال محسن فيض کاشاني داماد مالصدرا در دهه آخر عمر خود از فلسفه و عرفان کناره گيري و بلکه اعالم برائت مي  :الف 

 :کند. وي در رساله االنصاف خود مي نويسد

  

ن فرستاده اند به جهت هدايت ، و خير اديان ، ايشان را ارزاني سبحان اهلل عجب دارم از قومي که بهترين پيغمبران را برايشا» 

فرمود از روي مرحمت و عنايت، و پيغمبر ايشان کتابي گذاشته و خليفه دانا به آن کتاب واحداً بعد واحد به جاي خود 

يمان ر حوصله و درجه اگماشته، به نصّي از جانب حق تا افاضت نور او تا قيام قيامت باقي و تشنگان علم و حکمت را به قد

من در ميانه شما دو گوهــر گرانــبها بــاقــي مي گذارم که اگر پس از من به »هر يـــک ساقي باشد، آنگاه که گفت : 

، ايشان التفات به هدايت او نمي نمايند و «آن دو چنگ زنيد، هرگز گمراه نمي شويد، يکي قرآن و ديگر عترت و اهل بيتم 

م بر در امم سالفه مي گردند و از نم جوي آن قوم استمداد مي جويند و به عقول ناقصه خود، استبداد مي از پي دريوزگي عل

نمايند... همانا اين قوم گمان کرده اند که بعضي از علوم دينيه هست که در قرآن وحديث يافت نمي شود و از کتب فالسفه يا 

ان نمي دانند که خلل و قصور نه از جهت حديث يا قرآن است بلکه متصوفه مي توان دانست و از پي آن بايد رفت . مسکين

و من عندي را هرچه خوش آيد گويد ... و شکّي در اين نيست که در  ... خلل در فهم و قصور در درجه ايمان ايشان است 

بر متقاول است ، هيچ خ محکمات ثقلين از اين نوع سخنان که در ميان اين طوايف متداول ، و اصطالحاتي که بر زبان ايشان ،

معصومين)عليهم السالم([ است ]و اثر نيست و تأويل متشابهات ، همه کس را ميسّر نيست بلکه مخصوص راسخين في العلم 

... نه متکلمم و نه متفلسف و نه متصوف و نه متکلف ، بلکه مقلد قرآن و حديث پيغمبر و تابع اهل بيت آن سرور)عليهم 

رت افزاي طوائف اربع ملول و کرانه ، و از ماسواي قرآن مجيد و حديث اهل بيت و آنچه به اين دو السالم(. از سخنان حي

 (11.«)آشنا نباشد، بيگانه ... من هرچه خوانده ام همه از ياد من برفت الّا حديث دوست که تکرار مي کنم 

نقد مقاله عقل و »نويسنده مقاله  . ر استمخالفت آيت اهلل بروجردي با ترويج فلسفه در حوزه علميه قم نيز مشهو :ب  

از فقيه فرزانه حضرت آيت اهلل آقا سيد موسي شبيري زنجاني »منتشر شده در شناختنامه عالمه طباطبايي مي نويسد: « دين

آيت اهلل بروجردي مي خواست علوم معقول ]فلسفه[ را شبه تحريمي کند و آقاي آقا سيد محمد رضا »شنيدم که گفت : 
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]شهيد آيت اهلل سعيدي [ که با فلسفه مخالف بود، در اطراف اين موضوع نزد آيت اهلل بروجردي فعاليت مي کرد، اما  سعيدي

 «.وساطت آقاي بهبهاني و ديگر آقايان از عملي شدن اين کار جلوگيري نمود

خالفت چه به صورت نهي مخالفت مرحوم آيت اهلل بروجردي با تدريس فلسفه در حوزه قم مشهور و مسلّم است و اين م 

 . صريح و چه به صورت اظهار نارضايتي از طرف ايشان بروز کرده است

( بر 11مرحوم آيت اهلل بروجردي از ادامه چاپ تعليقه عالمه طباطبايي)»نويسنده مقاله فوق الذکر همچنين مي نويسد:  

 (12«)بحاراالنوار مجلسي جلوگيري کردند.

ار گذاشتن حربه غير منطقي تجهيل مخالفانِ خود، براي بستن دهان آنان، وارد بحث محتوايي اميدوارم اصحاب فلسفه با کن 

 .شده و در ضمن بحث و گفتگو، قوت استدالل خود را در دفاع از مباني و عقايد خود نشان دهند

 و السالم 

مطالب آقاي دکتر نصيري آماده و  ي نورالصادق مطالبي به عنوان متمم براي الزم به تذکر است که فصلنامه :نورالصادق 

هاي عليل که معتقدند هر کس با ماست باسواد است منتشر خواهد کرد به اميد اين که دردهاي پنهان دندانهاي شکسته و مزاج

 .سواد است شايد که انشاءاهلل دوا بشودو هر کس با ما نيست بي
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 :پی نوشت ها 

 239/ 1اسفار -1

 

البته آنچه مالصدرا در اینجا به حساب ارسطو گذاشته است ، مربوط به افلوطین است . کتاب اثولوجیا که نوشته افلوطین است ، به گمان    -2

 . مالصدرا متعلّق به ارسطو بوده است

 ( )همراه با تلخیص 159 - 119/ 9سفارا -3

 113ـ 112مفاتیح الغیب،   -4

 111ـ  151عفری، مبدأ اعلی، محمد تقی ج  -5

 51الصدق،الحق و نهج کشف  -1

 125الحق، نهج   -1

 19/المهنائیة المسائل أجوبة  -1

 9/31 تذکره -9

 113-199ده رساله محقق بزرگ فیض کاشانی /  -15

ه نقض ب مرحوم عالمه طباطبایی نگارش تعلیقاتی بر بحاراالنوار عالمه مجلسی را آغاز نمود که در موارد متعددی باتکیه بر ممشای فلسفی ، -11

 .آراء و نظرات مجلسی پرداخت که بعضاً از چاشنی های تندی علیه مرحوم مجلسی خالی نبود

از آیت اهلل »علی ملکی میانجی ، آقای میانجی همچنین می نویسد: « نقد مقاله عقل و دین »مقاله  143-144/ 4شناختنامه عالمه طباطبایی  -12

 (145)همان /«. شاهرودی فتوای تحریم ادامه حاشیه بحاراالنوار را صادر کرد موسی شبیری زنجانی شنیدم که گفت : آیت اهلل
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 (با خوانندگان نور الصادق )علیه السالم

 امه سید محمد باقر صبوری تربتی به نشریه نورالصادق علیه السالمن

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  

 (1«)تکن منایا کمیل ال تأخذ اال عنا (: »قال مولینا علی)علیه السالم 

 (علیه السالم«)نور الصادق»دمت برادران عزیز مجله ی گران قدر خ 

تقدير و تشکر از عزيزاني که مجله ي شريف و نوراني اي را در دفاع از حريم مکتب امام صادق عليه السالم ، سالم عليکم 

خدا رحمت کند کسي  (: 2بْداً أَحْیَا أَمْرَنَا(()رَحِمَ اهلل عَ: ))تأسيس و بدينوسيله مشمول دعاي حضرت شده اند، آنجا که فرمود

 .را که مکتب ما را احياء کند

از ذات اقدس احديّت، خواستار توفيقات روزافزون براي همه شما عزيزان در ذيل عنايت حضرت حجت ارواحنا فداه مي  

 .باشيم

رم انسان متعرض مکاتب فلسفي و غيره بدون شک در دفاع از مکتب وحي و آئين رحماني خاندان عصمت و طهارت، ال ج 

و بي اساس بودن آنها مي شود، ولي اين که رد و ايراد بر اينگونه مکتب ها به اين جريان تبديل شود که شد، و عمر عده اي 

 چه نتیجه ای داشته و دارد؟در اين راه صرف شود، 

بايد با رساندن پيام هاي مختلف  ()عليهم السالمالبته بي نتيجه نيست، ولي حاميان مکتب نوراني خاندان عصمت و طهارت 

آن حضرات صلوات اهلل عليهم اجمعين به انسان هاي وامانده در ظلمت، خدمت بيشتري به جوامع بشري بنمايند که اين کار 

 .وظيفه ي اصلي آنهاست
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ل بيت)عليهم السالم( و فرمايشات شما عزيزان و همه ي ما بايد اوالً و بالذات آيات قرآن کريم با تشريحات و تبيينات اه  

و تعاليم آنان را به انسانها برسانيم و در جامعه و جهان منتشر کنيم. چرا که انسانها معادن اند همانند معادن طال و نقره و 

 .محتاج به نورند، آنهم نوري که نجات بخش دنيوي و اخروي آنها باشد

ر و استعداد هاي خود و بندگان خدا را با حرفها و آراء و اختراعات عده اي سال هاي متمادي وقت بهترين مغزهاي متفک 

غير مطمئن خود، با فلسفه و عرفان کذائي و کلمات هم نوعان خود مشغول داشته و مي دارند که بالعيان نتيجه اي جز تاريکي 

 .و ظلمت نداشته است

دان عصمت و طهارت)عليهم السالم( به تربيت اين آيا نبايد علماي رباني حامل مکتب نور، بر اساس کلمات نوراني خان 

 (3مغزها بپردازند که همين خاندان قرآن ناطق اند و مصداق و کل شيء احصيناه في امام مبين.)

آيا علماء شيعه چه جوابي به صادق آل محمد صلوات اهلل عليهم اجمعين خواهند داد که کتابهاي بشري در طول صدها سال  

 .ولي کلمات نوراني خلفاء الهي وحجج خداوند تعالي، مهجور و مهجورتر شده است ده ها حاشيه خورده،

روزي يکي از فضال که در درس حضرت آيت اهلل وحيد خراساني بوديم اشکالي کرد که چرا بر مکاسب دهها حاشيه...،  

ا دير تفسـير را شروع اشکال وارد است ما هم پشيمانيم که چر»د: تمام نشده بود حضرت استاد فرمودنهنوزکالمش 

(حاال هم اگر اجازه دهند دوست دارم که يک درس )فقه يا اصول( را تعطيل کنم و به جاي آن هر روز تفسير قرآن 1کرديم،)

 «.کريم را بگويم

معظم له اين سخن را در حضور صدها شاگرد خود و در جمع عمومي و براي همه ي حضار خود همگاني و علناً اظهار  

 .فرمودند

بنده ي حقير که از دوستان و شاگردان ايشان هستم، عرض مي کنم: اي عزيزان، برادران و خواهران، ايمان داران به اهل  

بيت)عليهم السالم( و مقامات و عصمت آنها، حوزويان و دانشگاهيان، مسئولين، علماء، طالب، نويسندگان، ارباب راديو و 

رش و... آيا وقت آن نرسيده است که همانطور که... براي فراگيري کلمات ائمه تلوزيون و روزنامه و سايت و آموزش و پرو

هدي)عليهم السالم( و احياء امر آنها و اکتفاء بر هدايت و تعليم قرآن و عترت، بپا خيزيم و هر گروهي يا فردي به تدريس و 
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 و کتاب درسي بودن آنرا رسميّت شرح و بسط قسمتي از کتاب شريف اصول کافي و ابواب مختلف آن بپردازد و تدريس

 .ببخشيم

آيا بعد از ده پانزده سال در حوزه بودن هنوز هم نبايد يک دوره اصول کافي، که مهم ترين و معتبرترين کتاب حديثي است  

 ديده باشيم آيا مکلّف به مطالعه ي درس هاي ناب و حياتبخش و بي نظير آموزگاران آسماني و مربيان ربّاني معصوم )که

 .دانايي و دلسوزي هيچ کس با دانايي و دلسوزي آنها قابل مقايسه نيست( نيستيم

رساله اي که اصحاب آنرا در مصالي خود  :آيا مکلّف به مطالعه ي رسائل حضرت صادق)عليه السالم( به اصحابشان نيستيم

 .مي گذاشتند و بعد از هر نماز مطالعه مي کردند

 

ه اتفاق طالب درس های خارج فقه و اصول از وجود این رساله ی شریفه و امثال آن آیا صحیح است که اکثریت قریب ب

  بی اطالع باشند؟

  

و بدتر و عجيب تر و اسفبارتر از آن اينکه اصالً يک دوره خود قرآن کريم را خوب مطالعه نکرده باشيم )مطالعه ي يک دوره 

 !تفسير روائي، پيشکشمان(؟؟

حوزه هاي علميه قم و اصفهان و مشهد است که مطالعه ي يک دوره متن قرآن با صحيح ترين اين وظيفه ي مرکز مديريت  

و بهترين ترجمه هاي موجود را و همچنين يک دوره تفسير روائي مختصر مانند تفسير صافي مرحوم فيض را جزء درسهاي 

لبگي که هنوز ذهن طالب به بافته ها اصلي و رسمي و قانوني همه ي طالب سراسر کشور آنهم در همان سالهاي اوليه ي ط

 .و اختراعات ذهني بي ارزش غير معصومين آلوده نشده است، قرار بدهد

از آقايان رؤساي حوزه هاي علميه مي پرسم آيا اين مطابق وجدان و شرف است، آيا مطابق مسلماني و غيرت است. که  

س برخي از آنها بر طالب الزم باشد و از برخي از آنها لزوماً کتب فلسفه و عرفان، کتابهاي درسي حوزه باشد و مطالعه و در

امتحان هم گرفته شود ولي مطالعه ي قرآن و درس تفسير روائي و يک درس متون احاديث، در حوزه رسماً و قانوناً وجود 
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تم، در زمينه ي سال است که در حوزه هس 21نداشته باشد همانطور که درس اخالق روائي وجود ندارد، اين حقير بيش از 

 .معارف فقط دعوا ديده ام آن هم بي نتيجه

مراجع تقليد و متوليان حوزه بايد طرحي نو دراندازند و از متون موجود و کتاب هاي ارزشمندي که داريم انتخاب کنند و  

 :اگر الزم باشد متنها و کتابهايي را تأليف و تدوين کنند و در حوزه ها درس هاي

 (.ص قرآن و اهل بيت)عليهم السالممعارف مستقل و خال -1

 .تفسير اهل بيت)عليهم السالم( از قرآن کريم  -2

 .اخالق قرآني و روائي، دائر کرده و رسماً آن را توسعه و تحکيم بخشند  -3

 .شما را به خدا بيائيد کاري کنيم که مشمول نفرين خدا و پيامبر و ائمه ي هدي عليهم صلوات اهلل نباشيم  -1

وانان و جوانان به اميد فراگيري مکتب خالص اهل بيت)عليهم السالم( به خدمت شما مي آيند، اي شوراي اي علمائي که نوج

سياستگزاري و برنامه ريزي حوزه ي علميه قم و اصفهان و مشهد که نوجوانان و جوانان با طلبه شدنشان تحت پوشش 

راي تربيت مطابق با ميل چهارده معصوم)عليهم السالم( و سياستها و برنامه هاي شما قرار مي گيرند و مردم فرزندانشان را ب

اهلل و شاگردي امام باقر و امام صادق)عليه السالم( به نزد شما فرستاده و در اختيار  بقيةسربازي حضرت حجت و نوکري 

شما قرار مي دهند.  شما قرار مي دهند، و اموالشان را هم به خاطر اعتماد به شما، بي دريغ به شما تقديم کرده و در اختيار

پس چرا به اندازه اي که کفايه و رسائل و مکاسب خوان داريم، مطالعه کننده ي قرآن و کافي و نهج البالغه و صحيفه ي 

سجّاديّه و محقق و پژوهشگر متون ژرف و عجيب و لبريز از حقايق درخشان ادعيه و زيارات نداريم؟ مقصر که بوده است و 

خود بياييم و خجالت بکشيم و دردها را بشناسيم و درمان و نيازهاي حقيقي و حياتي را بشناسيم و اکنون مقصر کيست؟؟ به 

 .تأمين کنيم

 .ای آقایان مراجع تقلید و ای آقایان متولیان حوزه و ای علماء دامت برکاتهم 
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ي نيست بلکه آشنا با اين ها را هم نه تنها محقق و مطالعه کننده ي اينها را بسيار کم داريم که آنهم رسمي و درسي و قانون 

 ...جز چه کسی باید حوزه ها را اصالح کند جز شما حضرات اعزّه چه چیز مانع است؟ هستید؟ چه می کنید؟کم داريم کجا 

شخصيت مبارک مرجع عاليقدر، آيت اهلل وحيد خراساني دام ظلّه، مکرراً با بيان هاي مختلف در درسهايشان فرمودند: )اگر  

ي خواهد چيزي بشود روزي يک صفحه از کتاب کافي مطالعه کند( گاهِ ديگري فرمودند که يک صفحه بحاراالنوار کسي م

 .مجلسي مطالعه کند

  

و همچنين مرجع جليل القدر شيعيان، حضرت آيه اهلل حاج شيخ لطف اهلل صافي گلپايگاني دام ظلّه در بيانات و سخنان و 

غيب به جايگاه علوم آل محمد)عليهم السالم( و احاديث و تعليم و تعلم و تدريس و تدرّس بيانيه هاي مکتوبشان تأکيد و تر

 .و فراگيري آنها و تلقي معارف و حقايق از اينها و درسي قرار دادن اينها فرموده اند

و  نهج البالغههمچنين مرجع عاليقدر حضرت آيت اهلل مکارم قدم هايي در اين زمينه برداشته اند از جمله شرح و تفسير  

 .تأليف کتب حديثي و تدريس درس اخالق روايي در حوزه

چرا بحث های اعتقادی مهجورند، آنهم اعتقادات برگرفته از مکتب وحی و امام صادق)علیه السالم(!؟ واقعاً سؤال است  

نینی را فراوان ولی این همه درس منظومه ی سبزواری و اسفار و فصوص و مصباح االنس و کوفت و زهرمارهای این چ

 می بینیم؟

  

االسالم والمسلمين حاج شيخ علي  حجةلذا به شما عزيزان مجله مبارک نور الصادق)عليه السالم( مخصوصاً به حضرت 

صافي اصفهاني خلف صالح مغفور مبرور خلداشيان حضرت آيت اهلل حاج شيخ حسن صافي اصفهاني)قدس سرّه(، پيشنهاد 

نصوص و اصل متون و عين عبارات اهل بيت)عليهم السالم( و همچنين بيان واضح ابهام و شرح  مي کنم که مرتب درسهايي از

آنها را آنهم از زبان و قلم علماء بزرگ شاگردان شش دانگ اهل بيت)عليهم السالم( مانند مرحوم مجلسي در مرأت العقول 
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له ي شريفه براي رفع مظلوميّت و فقر علمي و ديني و و در بيانهايي که در بحار در ذيل برخي از احاديث دارد را در اين مج

 .اخالقي جامعه و حوزه و دانشگاه و براي تربيت نفوس بياوريد که فردا دير است، والسالم

 قم ـ سید محمد باقر صبوری تربتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 :پی نوشت ها

و  ةما باشی . همین مضمون از رسول اکرم و امام سجاد علیهما و آلهما الصال نهج البالغه : یعنی ای کمیل معارف را فقط از ما بگیر تا از -1

 السّالم هم روایت شده : بحاراالنوار

 2/115الکافی -2

 12یس :   -3

 .معظم له چهارشنبه ها درس تفسیر می فرمایند -4
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 پاسخ استاد مهدی پور به اعتراض یکی از خوانندگان نورالصادق

 خر رازیدر مورد تشیع ف

  

، فرازي از استاد علي اکبر مهدي پور چاپ شده، که ايشان آن را در ضمن 100، صفحه 16در مجله ي نورالصادق، شماره 

در تجليل از مقام علمي استاد بي نظير پژوهش و تحقيق، آيت اهلل سيد عبدالعزيز طباطبائي « اسطوره ي تحقيق»مقاله ي: 

 :نقل کرده اند، متن مذکور چنين است ق( به عنوان يک خاطره1118ـ  1316)

يکي از محققين پر طنطنه ي حوزه که در سطح کشور دلهائي را به سوي خود جذب کرده، با يک نسخه ي خطّي مواجه » 

مي شود که روي آن کلـمه ي ))فخــر رازي(( خوانده مي شد، او به تصور اين که اين کتاب از فخر رازي معروف است، آن 

ه و بسيار پر محتوا يافته بود. چون در اين کتاب مطالب فراواني راجع به اهل بيت عصمت و طهارت)عليهم را بررسي کرد

السالم( بود، آن را دليل تشيع فخر رازي پنداشته بود و به همين دليل به تحقيق آن پرداخته، مدت مديدي از وقت با ارزش 

ود. يکي از فضالي حوزه گزارش اين کار را به محقق طباطبائي خود را در اين راه صرف کرده آن را مهياي چاپ نموده ب

هنگامي که اين سخن در محضر آن محقق گرانمايه  ؟«مظفر رازی»یا « فخر رازی»: داد، استاد بدون تأمل و مراجعه پرسيد

 :هته شدمطرح شده بود يک بار ديگر روي صفحه ي اول نسخه اش دقيق شده بود و ديده بود که روي صفحه ي اول نوش

 (1ولي چون صدها سال از تأليف آن گذشته بود، حروف کمرنگ و ناخوانا شده بود.)« ابوالمحامد مظفر رازي»

 :پس از نشر اين مطلب، نامه اي به دفتر مجله نورالصادق رسيد که در آن آمده است

 .اهلل رحمةمسؤل محترم مجله ی نورالصادق)علیه السالم(، سالم علیکم و  

مجله، مطلبي از آقاي مهدي پور درج شده، که کذب محض است و همان وقت که مطلب ايشان چاپ  16ي  در شماره» 

در مجله ي آينه ي پژوهش مبرهن شد که سخن ايشان دروغ است، که به پيوست مالحظه مي فرماييد. و  18شد، در سال 

 .اهلل رحمةالسالم عليکم و 
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 «.تروغ نباشيد، که از اکبر کبائر اسد تا مرتکب نشر دمستدعي است در شماره ي آتي جبران بفرمايي 

  

جمع »، چاپ شده بود، از کتاب 11ـ  80ص  13آنگاه متن کامل تحقيقات خود را که در مجله ي آينه ي پژوهش، شماره ي 

 .، زيراکس کرده به آدرس مجله فرستاده است813ـ  811، ص 2ج« پريشان

جام شده به خدمت استاد محقق و مدقق حضرت حجت االسالم والمسلمین مهدی پور ما این نامه را به پیوست تحقیقات ان 

 :ارسال نمودیم و اینك متن پاسخ ایشان را در اینجا می آوریم

 

 باسمه تعالي

 :استاد حسن زاده در کتاب هزار و يک نکته مي نويسد 

وقتي مردي از اقصي بالد ترک، محمود بن سبکتکين را حکايت د: گوين» 

رد که بدان سوي درياها به جانب قطب، قرص آفتاب مدتي همواره مي ک

 .پيدا باشد، چنانکه در آن اوقات شبي در ميان نيست

 .محمود چنانکه عادت او در تعصب بود برآشفت و گفت: اين سخن ملحدين و قرمطيان است

 :يت برخواندابونصر مشکان گفت: اين مرد اظهار رأي نمي کند، مشاهدات خويش مي گويد و اين آ 

 (2قَوْمٍ لَّمْ نجَعَل لَّهُم مِّن دُونهِا سِترْا(() وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلىَ)) 

 («.3ابوريحان به نحو ايجاز و به حد اقناع در اين مبحث بيان کرد.) تو چه گويي؟ :محمود رو به ابي ريحان کرد و گفت 
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شاهدات شخصي خودم بود، که به عنوان يک خاطره نقل کرده آورده ام م« اسطوره ي تحقيق»آنچه اين جانب در مقاله ي:  

بخواند، عادت ديرينه ي او در دفاع از استاد « کذب محض»ام. و آنچه موجب شده پسر سبکتکين عصباني شود و آن را 

 .خود ـ به حدس و گمان مي باشد

 :در اینجا نظر منتقد محترم را به چند نکته جلب می نمایم  

 .نشر اکاذيب از اکبر کبائر مي باشد، تهمت کذب به يک مسلمان زدن نيز از اکبر کبائر مي باشدهمانگونه که  (1 

( يک بار 1منتقد محترم يک بار اين موضوع را در مجله ي آينه ي پژوهش به عنوان: اشتباهات فاحش و فراوان آورده)( 2 

به دفتر مجله نورالصادق « نهي از منکر»ه اي که به عنوان ( و اخيراً در نام1ديگر در ميان سخنان پريشانش عيناً آورده است)

 .شده است« منکر»فرستاده، مرتکب همين 

دقت در متن گفتار استاد حسن زاده به خوبي مي رساند که ايشان پس از تذکر محقق طباطبائي در نسخه ي خطي نامبرده  (3 

ت که اين نسخه از آنِ فخر رازي نيست، بلکه منسوب به او دقت کرده، سپس تحقيقاتي انجام داده و به اين نتيجه رسيده اس

 (8مي باشد.)

 :استاد حسن زاده در همين کلمه مي نويسد (4 

شارح بدون هيچ دغدغه و وسوسه قصيده را از امام فخرالدين رازي مي داند، چنانکه »

 لدر ديباچه ي شرح گفته است: قصيده ي مشهور االمام العالم العاقل الکامل الفاض

 ...«العارف بأسرار ربّاني و کنوز رموز گنج سبحاني، امام فخرالدين رازي

( و هـدايـت در 116، ص 1و لکن قاضي نوراهلل شهيد درمجلس دوازدهم مجالس المؤمنين )چاپ سنگي رحـلي، ط  

 (1آن را از ابوالـمفـاخر رازي مي دانند.) (318، ص 1، ج 1مجـمـع الفصحاء )چـاپ سـنگي رحلي، ط 

 :استاد حسن زاده در ادامه مي نويسد (5 

چنين اديبي، شعر و شاعر و ديوان شناس، قصيده ي مذکور را به امام » 

فخر رازي نسبت داده است، چنانکه اشعار شعراي ياد شده را بدانها. 
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احتمال تحريف نسّاخ هم سخت قوي است، که به علت اشتهار امام فخر 

ابوالمفاخر فاخر رازي به امام فخر  رازي و انس و آشنايي به نام او،

 (.«6رازي تحريف شده باشد.)

 :منتقد محترم در پايان نتيجه مي گيرد که( 1 

در کارنبوده، بلکه در شرح قصيده ي نونيّه، آن قصيده به فخر رازي « نسخه اي که روي آن نام فخر رازي بوده است»: اوالً 

 (0منسوب شده است.)

 :دصاحب نسخه خود مي نويس  

در کتابخانه ي محقّر اين حقير، حسن حسن زاده ي آملي موجود است... « رساله ي حلّ ما ينحلّ»رساله اي خطي به نام: 

 (11)سخه حاوي شرح قصيده ي ياد شده ..اين ن

 («11اين بود شرح عبداللطيف شيرواني بر قصيده ي منسوب به فخر رازي....)»و در پايان مي نويسد:  

تابخانه ي ايشان رساله اي بود که نام فخر رازي بر روي آن بوده، جز اينکه پس از تحقيق معلوم شده که بنابراين در ک 

 .منسوب به او بوده، نه از آنِ او

 :سپس مي نويسد (1 

 («12اشتباه است و فقط قصيده اي منسوب به وي بوده است.)« کتابي پر محتوا از فخر رازي»  :ثالثاً 

رد که اين رساله فقط قصيده ي منسوب به وي نبوده، بلکه شرح قصيده ي منسوب به او بوده، و اين منتقد محترم توجه دا

صفحه ي وزيري چاپ شده  16شرح از لحاظ کميّت در حدّي بود که به آن کتاب تعبير شود و لذا مي بينيم که متن آن در 

 (13است.)
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که شرح قصايدي از: حافظ، دهلوي، ساوجي، فاريابي و ديگران تازه اين کتاب به شرح قصيده ي ياد شده منحصر نبوده، بل 

 .( و در نتيجه حجم آن چند برابر خواهد بود11نيز به پيوست آن بوده است.)

نيز به دور از آبادي نيست و به همين جهت استاد حسن زاده به تحقيق آن پرداخته و آن را در ضمن کتاب « پرمحتوا»تعبير  

 .ده استهزار و يک کلمه جاي دا

امير »متن قصيده و شرح آن حاوي مطالبي است که به تشيّع ناظم و شارح داللت مي کند، از جمله اين که در متن قصيده  

 (18«.)شاه واليت»( و در شرح آن تعبير11آمده)« غدير

   

 :سپس مي نويسد ( 1 

 («11رابعاً: استاد اين اثر را دليل تشيّع فخر رازي نگرفته است.)» 

اين مطلب پس از تذکر محقق طباطبايي بود و پيش از آن نظر استاد اين بود که اين رساله دليل تشيع فخر رازي مي  :اوالً

 .باشد

استاد در همين مقال به تشيع فخر رازي تمايل نموده و از شيخ بهائي نقل کرده که فرموده است: از کتب و رسائل امام  : ثانیاً 

 (16که او متشيّع بوده است.)فخرالدين رازي دانسته مي شود 

 :سپس دو شاهد بر تشيّع او آورده 

استشهاد او به جواز جهر در بسمله، به عمل موالي متقيّان و تعبير زيبايش که گفته: هر کس علي)عليه السالم( را امام  .1

 (10الوثقي چنگ زده است.) ةخود قرار دهد به عرو

م( که استاد در اين رابطه مي نويسد: در معصوم بودن سيد نساء سخن او در مورد عصمت حضرت فاطمه)عليها السال  .2

 (21عالمين فاطمه بنت رسوال اهلل)صلي اهلل عليه و آله و سلم( تسليم محض است.)
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 (21روي اين بيان اگرچه اين رساله را دليل تشيع ذکر نکرده ولي در مقدمه ي همين رساله به تشيع او متمايل گشته است.) 

 :سدسپس مي نوي (9

 .خود استاد، تحقيق و اثبات کرده اند که اين قصيده از فخر رازي نيست، بلکه از ابوالمفاخر رازي است، نه مظفر رازي» 

 .بر ما واضح است که اين تحقيق استاد، پس از تذکر محقق طباطبائي بوده است 

 :منتقد محترم در پايان مي فرمايد ( 15 

، دقت مي کرد که استادي که خوب بود نويسنده محترم اين مقاله» 

کتابخانه اي خطي دارد و ده ها متن علمي و سنگين فلسفي و عرفاني 

را با استفاده از ده ها نسخه ي خطي تا کنون تصحيح کرده است، اين 

تشخيص دهد و « مظفر» را از « فخر»قدر توجه دارد که روي نسخه، 

 (22«)صرف چنين احتمالي را مثبت تشيّع فخر نداند.

اين تعبير از حسن ظن منتقد محترم به استادش نشأت مي گيرد و با اين حسن ظن نمي توان مطلبي را اثبات کرد و کسي را  

 .که خود شاهد داستاني بود، او را به کذب محض متهم نمود

 :آنگاه منتقد محترم دائره ي سخن را گسترش داده يک تذکر اخالقي به همه ي اهل قلم داده، مي نويسد (11 

اميد است کساني که در زمره ي قبيله ي اهل قلم حضور مي يابند، حرمت حريم بزرگان و ارجمندان را پاس دارند و با » 

 («.23کساني ندهند.)« زحمت»خود نبرند و « عرض»شتابزدگي 

ما تذکر اخالقي ايشان را ارج مي نهيم و بر ديده ي منت مي نهيم و  

طلبيم و اضافه مي کنيم که ما در همين تقاضا را از خدمت ايشان مي 

مقاله ي خود از استاد حسن زاده نامي نبرده بوديم و از ايشان به عنوان 
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محقق پر طنطنه اي که در سطح کشور دلهايي را به سوي خود جذب 

 .کرده است، تعبير کرده بوديم

 :منتقد محترم در نامه اي که به مجله ي نورالصادق ارسال نموده، مي نويسد( 12 

در مجله ي آينه ي پژوهش مبرهن شد که سخن ايشان  1318در سال » 

 «.دروغ است، که به پيوست مالحظه مي فرماييد

ما متن تحقيقات ايشان را در مجله ي آينه ي پژوهش کلمه به کلمه خوانديم و برهاني در آن نيافتيم جز حسن ظن ايشان  

 :به مقام استادش، در حالي که قرآن کريم مي فرمايد

 (24إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنىِ مِنَ الحْقِ شَیْا(()))

 .ظن و گمان چيزي از حق بي نياز نمي کند

ولي متأسفانه يک بيماري عمومي در پيروان عرفا هست که حسن ظن عجيب به اساتيد خود دارند و آنها هر چه بگويند  

 .چشم بسته مي پذيرند

 .ان ابن عربي نوشته است که اين واقعيت را بر مال کرده استمرحوم آشتياني تعبير لطيفي در مورد پيرو 

 :او مي نويسد 

يک عيب اساسي در کار أتباع ابن عربي آن است که چشم بسته آنچه مرشد آنها نوشته است قبول کرده اند. از جمله آن » 

ر نسته است اما اتباع او عذشيخ بر خالف ظواهر کتاب و سنت، بلکه نص صريح، اسحاق را ذبيح دا« فصّ اسحاقي»که در 

 (21آورده اند که: الشيخ معذور فيما ذهب اليه ألنه مأمور.)
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 :آنگاه در پاورقی فص اسحاقی می نویسد 

 («.28آنچه گفته شده که ابن عربي معذور است، چون به آن مأمور بود، سخن بيهوده اي بيش نيست.)» 

 

 :آنگاه به صورت شفاف می نویسد 

موارد نقض و اشکال فراوان هست که توجيه و تصحيح آن امکان پذير نيست و اينکه گويند: شيخ مأمور در کتاب فصوص » 

و معذور بوده، معنايش نسبت دادن خبط و اشتباه به خدا يا پيامبر مي باشد، زيرا مؤلف در اوايل کتابش تصريح کرده که 

( و 21عربي آن را به صراحت در فصوص ادعا کرده است.) ابن« مطالب کتاب را خداوند يا رسول به قلبش القاء کرده است.

 (26استاد حسن زاده نيز آن را در سر آغاز شرح فصوص از او نقل کرده است.)

ابن عربي، استاد، مرشد، معشوق و معبود همه ي عارفان، بين خدا و گوساله اشتباه کرده ـ گوساله را از جلوه هاي خداوند  

 :مان عبادت خـداونــد بر شــمرده، بــه صـراحـت مي نويسددانسته، عبادت گوساله را ه

عتاب موسي برادرش هارون را از اين جهت بوده که هارون انکار عبادت عِجل مي نمود و قلب او چون موسي اتّساع » 

 («.20نداشت، چه اين که عارف حق را در هر چيزي مي بيــند، بلکه او را عيـــن هـر چيز مي بيند.)

 :حسن زاده در تثبيت مطلب فوق مي نويسداستاد  

غرض شيخ در اين گونه مسائل فصوص و فتوحات و ديگر زبر و » 

رسائلش بيان اسرار واليت و باطن است براي کسانيکه اهل سرّ هستند، 

هر چند به حسب نبوت تشريع مقرّ است که بايد توده ي مردم را از 

اصنام را انکار مي دت عبادت اصنام بازداشت، چنانکه انبياء عبا

 («.31فرمودند.)
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 :آنگاه در ادامه مي نويسد 

ناميد به طريق تنبيه براي تعليم، از آن رو که مي دانست « اله»او را » 

 («.31عِجل يکي از مجالي الهيّت است!!)

 :در جاي ديگر در مورد مشرکان و بت پرستان مي نويسد

که در اين صورت  اما از آن جهت که معبودشان عين وجود حق است» 

فرضي اهلل عنـــهم »ظاهر شده است، پس پرستش نمي کنند مگر خدا را 

پس عــذابــشان در حــق ايــشان عذب مي « من هذا الوجه

 («.32گردد!!)

  

 :آنگاه در مورد عارفان که در جهنم به ديدار حق نايل مي شوند مي نويسد

تعذيب سبب شهود اش مي بيند، پس «تعذيب»را در « معذِّب»عارف » 

حق مي شود و اين شهود حق عالي ترين نعمتي است که در حق عارف 

وقوع مي يابد. اما نسبت به محجوبان غافل از لذّات حقيقيّه، باز از جهتي 

عذب است، چنانکه در حديث است که بعضي از اهل آتش، در آتش با 

 («.33آتش بازي مي کنند و مالعبه از تلذّذ جدا نمي شود!!)

هدف از نقل فرازهاي باال اشاره اي کوتاه بود به اينکه عارفان بين خدا و گوساله اشتباه مي کنند، بين عَذب و عذاب اشتباه  

المعصوم »اشتباه کرده، خيلي بيراهه نرفته است، که « مظفر رازي»و « فخر رازي»مي کنند، اگر کسي بگويد که فالن عارف بين 

 «.من عصمه اهلل

*** 



251 
 

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

   www.daralsadegh.irلصادق:داراسایت وب 
 

الزم به تذکر است که مطلب مورد اعتراض مذکور که از محقق پژوهشگر معاصر حضرت استاد مهدي پور در  :قنورالصاد 

نورالصادق آورده شده به مناسبت ادعاهاي آسمان شکن آقاي حسن زاده در مورد قدرت فوق حد  16مجله ي شماره ي 

 !! نومو ال سنة لي(، چيزي شبيه ادعاي ال تأخذنيتصوّر خود در کتابشناسي بوده است )البته بنابر نقل آقاي جوادي آم

 هر ندمب مي را خود چشم که هنگامي گفتند مي که بودند شناس کتاب آنقدر زاده حسن آقاي ؛ آملي جوادي آقاي نقل بر بنا 

 !!!.گويم مي را آن عنوان و کشم مي دست آن روي بياوريد را کتابي

بيتي را عرفان مي داند والغير و با عرفان هاي التفاطي و ادعايي و در و دکاني  مجله نورالصادق چون فقط و فقط عرفان اهل 

که در مقابل اهل بيت باز شده است مخالف است،اين مطلب را به خوانندگانش ارائه داده تا بعضي از خاله پيرزن هاي بي 

 .سواد قديمي و يادگاري هاي آنها خيال نکنند که علي آباد هم شهري است

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

 :پی نوشت ها

 .ق1411، مؤسسةآل البیت، قم، 1111، ص 3االولی، ج السّنویّة، المحقق الطباطبائی، فی ذکراه اللجنة التحضیریّة -1

 95کهف:  -2

 .ش 1315، چاپ دوم، مرکز نشر رجا، 91، نکته ی 1/191حسن زاده آملی، هزار و یك نکته -3

 (43)مسلسل 11ش، ص  1311روردین ـ اردیبهشت مجله ی آینه ی پژوهش، سال هشتم، شماره ی اول، ف -4

 .ش 1313، نشر دانش حوزه، 115رضا مختاری، جمع پریشان، دفتر دوم، ص   -5

 .ش1311،، چاپ دوم، دفتر تبلیغات، 2/315حسن زاده ی آملی، هزار و یك کلمه   -1

 311همان، ص   -1

 همان  -1

 115رضا مختاری، جمع پریشان، دفتر دوم، ص   -9

 311، ص 2کلمه، ج  حسن زاده، هزار و یك -15

 315همان، ص  -11

 رضا مختاری، همان  -12
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 315ـ312حسن زاده، همان، ص   -13

 312همان، ص  -14

 344همان، ص   -15

 345همان، ص   -11

 رضا مختاری، همان  -11

 311حسن زاده، همان/   -11

 ، چاپ استانبول1/115فخر رازی، تفسیر کبیر  -19

 141، نکته ی  2/153حسن زاده، هزار و یك نکته  -25

 214، کلمه ی 2/311همو، هزار و یك کلمه  -21

 رضا مختاری، همان -22

 11، ص 43همو، آینه ی پژوهش، شماره ی   -23

 31یونس:   -24

قیصری، شرح فصوص الحکم، صفحه ی شش مقدمه، به قلم سید جالل الدین آشتیانی، چاپ انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،   -25

 .ش1315

 ، پاورقی151همان، ص   -21

 451همان، ص   -21

 .ش 1315، چاپ سوم، وزارت ارشاد، 1مم در شرح فصوص الحکم،ص حسن زاده ی آملی ، ممد اله  -21

 514همان، ص   -29

 همان  -35

 515همان، ص   -31

 213همان، ص   -32

 212همان، ص   -33

 

 

*** 



253 
 

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

   www.daralsadegh.irلصادق:داراسایت وب 
 

 نسبتی که آقای محسن غرویان به آیت اهلل العظمی مکارم داده است

 و پاسخ آن مرجع عالیقدر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 دامت برکاته رازیحضرت آیت اهلل العظمی مکارم شی 

 :سؤال

 د:( ادعا مي کنن1برخي) 

حضرت آيت اهلل العظمي مکارم حکم کفر را براي قائلين به وحدت وجود در رساله شان آورده بودند، وقتي آقاي حسن زاده )

يين و توجيه تبشنيدند و براي ايشان توضيح دادند آن مسأله را از رساله خود برداشتند، پس االن هم فقهايي هستند که بعد از 

 (مسأله، ديگر فتواي به کفر نمي دهند

 :ولي برخي از اساتيد حوزه مي فرمايند 

مطلب فوق نادرست است بلکه بحث فقها در مورد تشخيص معاني و احکام وحدت وجود بسيار دقيق تر و حساب شده تر  

ت اهلل العظمي مکارم در مورد وحدت وجود، هم از آن است که بتوان اين مطالب بي اساس را به ايشان نسبت داده لذا نظر آي

 نظر شریف در مورد نسبت فوق چیست؟ .اکنون در سايت ايشان صريحاً موجود است

 :جواب 

 (2)بسمه تعالي. اين مطلب صحيح نيست

 :و آنچه ما در مورد حکم وحدت وجود گفته ايم نظر غالب فقهاي شيعه است. نظر ما به شرح زير است 
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اني متعددي دارد آن چه به طور قطع باطل، و به عقيده همه فقها موجب خروج از اسالم است اين است که وحدت وجود مع 

خداوند عين موجودات اين جهان است، و خالق و مخلوق، عابد و معبودي وجود ندارد، همان طور که »کسي معتقد باشد: 

سلمات دين است. هرگاه کسي ملتزم به عين وجود و الزمه آن انکار بسياري از م« بهشت و دوزخ نيز عين وجود اوست

 غالب و است، اسالم از خارج بشود آن لوازم ملتزم کسي هرگاه و الزمه آن انکار بسياري از مسلمات دين است.« اوست

 ...اند کرده اشاره آن به عروه حواشي در و پذيرفته، را موضوع اين ـ اموات و احيا از اعم ـ معاصر فقهاي

  

  فق باشیدهمیشه مو

21/3/1395 

 

 

 

 

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

 :پی نوشت ها

 95آقای محسن غرویان در مجله ی سمات شماره اول صفحه  -1

 .یعنی آقای محسن غرویان نسبت دروغ به حضرت آیت اهلل العظمی مکارم داده است -2

  

*** 
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 (1تقلید) فتوای مراجع دفتر تبلیغات اصفهان و ترویج از تصوف،خرقه و خانقاه و

 :پاسخ آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی  

 می خواهند با این اکاذیب برای صوفیه تأیید بسازند

تعجّب است که با وجود تصریحات علما و فقهای بزرگ و محدثین عالیقدر بر بطالن و فساد  ، اهلل رحمة علیکم السالم و 

رایش به آنها، شخص بخواهد با این اکاذیب برای صوفیّه تأیید فرق صوفیه و با وجود داللت اخبار معتبر بر تحذیر از گ

 .بسازد

از همه اين ها عجيب تر، نسبت تصريح به صحّت تصوّف علمايي مانند عالمه مجلسي دوم عليه الرحمه است، که بايد گفت:  

تصوف و هدايت مردم يک تهمت و اهانت به شخصي است که يکي از رشته هاي مهم مجاهدات علمي و ديني او برخورد با 

و شيعيان به تشيّع خالص که منزّه و پيراسته از تصوف مي باشد، بود. اين مجلسي بود که بازار تصوف را که به واسطه بعضي 

عوامل رواج و رونقي يافته بود به کسادي کشاند و در اثر افشاگري هايش خانقاه هاي بسيار که حتي در شهر اصفهان بود 

همان دوره، تشيّع راستين عصر ائمه)عليهم السالم( را نوسازي و تجديد نمود؛ و اگر )زين العابدين تعطيل و بسته شد و 

که خود از صوفيان مشهور و سفر پيشه بوده اين تهمت را به او زده  «ریاض الساحة و بستان السیاحة» شيرواني(، صاحب

کتاب هايش را خوانده باشد، مي داند که در بساط  باشد بعيد نيست. و هر کس مختصري از حال مجلسي دوم مطلع باشد و

و کتب ارزنده ديگر، ذره اي که وجود نداشته و از آن منزّه و مبّرا بوده است. « بحاراالنوار»اين مرد بزرگ و مؤلف موسوعه 

 .گرايش به تصوف مي باشد

 .ؤال داده شده است، شکّي نيستبه هر حال در بطالن اين نسبت که به فقهاي عظام و علماي واالمقام مذکور در س 

شما اگر بخواهيد تا حدّي از حاالت اين فرقه مطلع شويد به کتاب هايي مثل از کوي صوفيان تا حضور عارفان سيد تقي  

واحدي صالح عليشاه و کتاب صوفي و عارف چه مي گويد و کتاب خيراتيه و کتاب فضايح الصوفيه و کتاب جستجو در 

تصوف و کتابهاي کيوان قزويني و غيرها مراجعه نماييد تا روشن شود که هيچ گاه امثال سيد بن  عرفان اسالمي و عرفان

 .طاووس و شهيد ثاني و ... طبق اين مسلک هاي انحرافي رفتار نکرده اند. انشاءاهلل موفق باشيد

 1432رجب المرجب  11
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 :پاسخ آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 

 استاین سخنان باطل و بی اساس 

سخنان باال باطل و بي اساس است و ما نظرات خود را درباره ي صوفيه در کتاب جلوه ي حق به طور مشروح و مستدل  

  .بيان کرده ايم

 7/3/09_  همیشه موفق باشید

و سلمان «! دخرقه را از علي)عليه السالم( بگيرن»سعي دارند تاريخ خود را به آغاز برسانند و حتي به اصطالح « متصوفه»بعضي از  

 !و ابوذر و مقداد را از مشايخ خويش بشمرند

ولي همانگونه که قبالً نيز اشاره شد در تاريخ اسالم هيچ شاهدي بر وجود اين ادعاها نيست؛ بلکه مدارک روشني در دست داريم که  

ان به مرزهاي اسالم نفوذ کرد و با تصوف از قرن دوم هجري از خارج مرزهاي اسالم، از اقوامي مانند هندوها و يونانيان و مسيحي

 (2معتقدات اسالمي آميخته شد و به شکل يک فرقه التقاطي درآمد.)

  

 :پاسخ آیت اهلل العظمی سید محمد باقر شیرازی

 تهمت صوفی گری به بزرگان دین و سکوت مسؤلین و قوه ی قضائیه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

نَّهُ عَلَى السَّماواتِ وَ األَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِ أَمانَةَالْ قال اهلل تعالی: ))إنَّا عَرَضْنَا

 (3کانَ ظَلوماً جَهُوالً(()

 (4(( )خَاصَّةً ال تُصیبَنَّ الذینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ فِتْنَةً و قال تعالی: ))وَ اتَّقوا

 (1)وْلَ فَیَتَّبعُونَ أَحْسَنَهُ((( الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْق5َتعالی: ))فَبَشِّرْ عِبَادِ)و قال 
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 (1اهلل(() لَعنَةُ یهِو قال النبی)صلی اهلل علیه و آله و سلم(: ))إِذ ظَهَرَتِ البِدعَ فِی اُمَّتی فَلیُظهِرِ العَالِمُ علمَهُ فَمَن لَم یَفعَل فَعَلَ

 (1بِلِجَام من َنارِ(() القِیامَةِ اهلل یَومَ ألُجمَهُ مَن کَتَمَ عِلما نَافِعام((: )لی اهلل علیه و آله و سلص) و قال النبی

ارکم فَال و خِیدعُو قال امیرالمؤمنین)علیه السالم(: ))لَتَأمرن بِالمَعروفِ وَ لَتنهُن عَنِ المُنُکَرِ اَو لَیُستَعمَلَنَّ عَلَیکم شِرَارکُم فَبَ

 (9جاب لَهم(()یُستَ

شکي نبوده و نيست آن که از نعمات بزرگ الهي پيروزي انقالب اسالمي ايران است که به همّت و فداکاري ملّت رشيد ايران 

و زعامت و رهبري علماء و بزرگان و حضرات آيات و در رأس آنان مرحوم امام آيت اهلل خميني)قدس سره( انجام گرفت 

و ائمه طاهرين خاصّه حضرت اميرالمؤمنين و  (صلي اهلل عليه و آله و سلم)ي و برکات نبي اکرمالبته تمام آنها در زير سايه 

حضرت امام حسين)عليهما السالم( و حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفداء با نظر و لطف حضرت فاطمه زهراء سالم اهلل 

الم و معارف دين ال سيّما مسائل و معارف اهل بيت)عليهم عليها بوده و آنچه اميد بلکه مسلم به نظر مي رسيد اين که احکام اس

السالم( با حسن وجه، محقق و لباس عمل بپوشد و اگر چه در موارد بسياري هم اين نظر و اميد محقق و لباس عمل پوشيد، 

خاصه  عدد استلکن در موارد بسياري هم محقق نگرديده، بلکه بعکس هم گرديده، و مسائل مخالف با موازين ديني اگرچه مت

رباي در بانکها و ماليات بر ارث و امثال آن، لکن پاره اي که از جهاتي از آنها هم باالتر است افتراء و تهمت به بزرگان دين 

مانند سيد ابن طاووس و شهيد و شيخ بهايي و مرحوم مجلسي و بزرگان ديگر که آنان صوفي بودند واقعاً بسيار جاي تأثر 

راءات و تهمت هايي به بزرگان دين زده شود و هيچ عکس العملي از آقايان مسؤلين و مراجع محترم است که يک چنين افت

 .و قوه ي قضائيه حاصل نشود با آنکه لزوم محاکمه آنان به مراتب از مفاسد اقتصادي اگر بيشتر نباشد کمتر نيست

اء و نسبت به عالقه ي حضرت امام حسين و لکن زماني که در چند سال قبل رسماً در مجله ي رسمي ورزشي کشور افتر 

حضرت سجاد)عليهما السالم(به شطرنج زده شد و هيچ محاکمه و عکس العملي از محاکم قضائي و بزرگان دين محقق نگرديد، 

و بلکه باالتر نسبت استاد دفّ نوازي به ساحت مقدس حضرت زهرا سالم اهلل عليها داده شد و هيچ اثر و محاکمه حاصل 

د با آنکه در طول هزار ماهي که رسماً به حضرت اميرالمؤمنين)عليه السالم( سبّ مي کردند اما نسبت به حضرت فاطمه نگردي

سالم اهلل عليها احدي جسارت نکرد. فقط متوکل ملعون که جسارتي نسبت به آن حضرت و حضرت اميرالمؤمنين)عليهما 

مام معصوم)عليه السالم( مي دانست که به سبب آن، عمر او و سلطنت وي السالم( نمود که پسرش او را کشت با آنکه با بيان ا

 .از بين مي رود



258 
 

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

   www.daralsadegh.irلصادق:داراسایت وب 
 

و حاصل آنکه همان قسم که نسبت و افتراء و تهمت استاد دفّ نوازي داشتن به حضرت فاطمه سالم اهلل عليها از جهاتي از  

ين مانند سيد ابن طاووس و شهيد و شيخ آتش زدن درب خانه ايشان بدتر است، همان طور نسبت صوفي گري به بزرگان د

 .بهايي و امثال ايشان از جهاتي از دار زدن آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري بدتر است

و خالصه آنکه اين طريق و اين طور آزادي که اين قسم تهمت و افتراء به بزرگان دين زده شود و هيچ محاکمه و واکنشي  

، و اميد است که انشاء اهلل آقايان مسؤلين خاصه قوه قضائيه مقابله جدي و از احدي حاصل نشود، بسيار خطرناک است

محاکمه شديدي نسبت به آن بنمايند و مجالت رسمي کشور خاصه مجله نورالصادق اصفهان و امثال آن کامالً آنها را رد 

  .نمايند

 1432جمادی الثانیه  25مطابق با 1/3/1395_ اهلل و برکاته رحمةوالسالم علیکم و 

 مشهد مقدّس ـ سید محمد باقر شیرازی

  :پاسخ آیت اهلل العظمی دوزدوزانی 

 مسلمانان به ویژه جوانان در دام افراد شیاد و خطرناک گرفتار نشوند

در آغاز کالم بايد دانست که هر مذهب انحرافي افراد مورد اعتمادي از جامعه را به خود نسبت مي دهد و  ، باسمه تعالي 

ين به مذهب خود مي شمارد تا اعتماد مردم را جلب کند. در اين راه گاه يک جمله از يک شخص پيدا مي کنند جزو معتقد

« يهصوف»و با تحريف آن و يا حذف اول و آخر جمله و ترفندهايي از اين قبيل از آن بهره مي جويند. مثالً با ديدن کلمه ي 

رده و يا پيرامون عقايد و ... ايشان بحث کرده باشد، مي گويند: فالن آقا و امثال آن در کتب بزرگان که حکم ايشان را بيان ک

 .از ماست

در برخي موارد هم مخصوصاً در سخنان و نوشته هاي دوران هاي اوليه اسالمي که هنوز حد و مرز صوفيه و اشخاص زاهد  

 ر برخي نوشته ها صوفي را به دو قسممشخص نشده بود، بحث پيرامون ايشان خلط مي شده و شاهد گفتار ما اين است که د

 .تقسيم کرده اند: صوفي که شريعت را ترک مي کند و صوفي که طبق شريعت عمل کند

نا گفته پيداست کسي که به شريعت عمل کند و به تمام آن معتقد باشد، صوفي به معناي مصطلح فعلي آن نيست، بلکه شيعه  

مي کنند که ما از گروه دوم هستيم و به شريعت عمل مي کنيم و تقليد مي ي خالص است. امروزه گروهي از صوفيان ادعا 
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نماييم و طبق رساله عمليه ي مراجع عظام عمل مي کنيم، در حالي که اين چنين نيست و صراحتاً در کتاب هاي خود از 

البته در دوره هايي گفته  عشريه سخن مي گويند و به آن اعتقاد دارند و عملشان همان است در حالي که خمس نمي پردازند.

شده که برخي همانند شيخ بهايي خرقه پوشيده اند که بر فرض صحت چنين نقل هايي، قابل توجيه است و مي توان گفت 

ممکن است براي مصلحت يا ارشاد و يا از روي تقيه بوده و در هر حال نسبت تصوف در حق بزرگان مذهب همانند شيخ که 

بايد دانست از اين گونه حرف ها در زمان  .مقال و گفتار آن ها را رد مي کند، قابل قبول نيست در کتاب هاي خويش آشکارا

 .گذشته گفته و نوشته اند و به افرادي تصوف را بسته و حرف هايي نسبت داده اند که نبايد به حرف آنان اعتنا کرد

يان خانقاه داشته اند مسلماً از دروغ هاي شاخدار است اين که در قرن هاي مقارن و يا نزديک به ائمه)عليهم السالم(، شيع  

و ناگفته پيداست در حالي که حضرات ائمه)عليهم السالم( از سفيان ثوري و يا حسن بصري به شدت انتقاد نموده و منصور 

و  اشته باشندحالج را لعن کرده اند و در رواياتي از دخول به حلقه صوفيه نهي فرموده اند، ممکن نيست شيعيان خانقاه د

جالب اين جاست که بر اساس اعتراف خود صوفيه تاريخ تأسيس نخستين خانقاه حداکثر به قرن پنجم مي رسد و در هيچ 

منبعي نيامده که پيش از آن خانقاهي وجود داشته باشد تا چه رسد به اين که شيعيان براي خود خانقاه بسازند!!! با مطالعه ي 

ه تا اين اواخر تقريباً نزديک به دوره صفويه، صوفي شيعه نداشته ايم و بزرگان و مرشدهاي ايشان در تاريخ اسالم مي بينيم ک

 .به اين مطلب اقرار و تصريح کرده اند

اين که ادعا کرده اند ابن بطوطه در سفرنامه ي خويش گفته در مقابل حرم حضرت اميرالمؤمنين)عليه السالم( در نجف اشرف 

علوم است دروغ است چون با مراجعه به آن کتاب خواهيد ديد اوالً ذکري از شهر نجف در آن نيامده و تعدادي خانقاه بوده م

در ثاني در فصلي که از شهر کوفه سخن مي گويد هيچ سخني از وجود خانقاه به ميان نياورده است، همچنين اين که به شهيد 

نيم ستفاده از تفسير عبدالرزاق نموده با رجوع به اين کتاب مي بيرضوان اهلل عليه نسبت مي دهند که در کتاب منيه تشويق به ا

که ايشان مي فرمايد هر مفسري بر اساس علمي که بر آن تسلط دارد به تفسير قرآن کريم پرداخته و سپس به معرفي انواع 

فاسير آن ها غلبه دارد، دوم: تاين تفاسير مي پردازد و از چهار گونه تفسير نام مي برد، اول: تفاسير لغوي است که عربيت بر 

 .حکمي و برهاني کالمي، سوم: تفاسير داستاني و بر مبناي قصص و چهارم: تفاسير عرفاني که هدفشان تأويل حقايق است

جالب است که ايشان براي اين چهار گونه تفسير مثال هايي مي آورد يعني تفسير کشاف، زمخشري، مفاتيح الغيب رازي 

ن جاست که براي گونه ي آخر از تفاسير، تفسير عبدالرزاق کاشاني را مثال زده، بر اين اساس هر منصفي تفسير ثعلبي در اي

 .مي بيند که هرگز شهيد تشويق به مراجعه به هيچ يک از اين کتاب ها نکرده و اين نسبت هم دروغ محض است
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به ويژه جوانان را آگاهي دهند تا در دام افراد شياد و  در خاتمه از علماء اعالم و دانشمندان کرام انتظار داريم که مسلمانان 

 .از خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم.خطرناک گرفتار نشوند

 2/3/95  یداهلل دوزدوزانی - 

 

 :پاسخ حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی

 به افتراء آتی که علیه علماء دین درست کرده اند توجه نکنید

 :م علیکمسال بسمه تعالی ؛ 

فرقه هاي صوفيّه منحرفند و بر باطل مي باشند و علماء ما منزّه اند از اينکه اين گروه مورد تأييد آنها باشند و هيچ کدام از 

بزرگان دين تمايل به اين فرقه ضالّه و گمراه کننده نداشته اند به افتراءآتي که عليه علماء دين درست کرده اند توجّه نکنيد و 

 .هر زمان فرق صوفيّه مورد تنفّر علماء دين و بزرگان بوده انددائماً در 

21/3/01 

 :پاسخ آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمد تقی مجلسی 

اين حقير چندان وقوف بر مدارک سخنان فوق ندارم ولي حال بعضي مانند ميرلوحي سبزواري با معاصر خود علّامه  

بحاراالنوار رواياتي در مذمّت از تصوّف و تفلسف نقل کرده و هم خود مجلسي)قدس سره( معلوم است با آنکه ايشان در 

دفاع از نسبت تصوف به پدر بزرگوارش نموده است گويا اين نسبت هاي ناروا به بزرگان شرع انور از آن جهت نشأت گرفته 

وي آورده و در نتيجه به که آنها گذشته از تحمل مشاق در تحصيل علوم و معارف حقه الهيه برياضات مشروعه و مأثوره ر

مقامات عاليه علم و عمل واصل گشته اند آنگاه توهم آن رفته که آنها صوفي مسلک بوده اند چه آنکه آنها شِبهي مانند زهد 

و انعزال از دنيا به اهل تصوف داشته با اين که آنها از رياضات باطله و خرقه پوشي و اعمال غير معقول و غير مشروع روي 

برياضات مأثوره و مشروعه از قبيل اعمال صالحه و مکارم اخالق و کفّ نفس از اهويه و اذکار مأثوره و رياضيات  گردانده و

 .مشروعه عمليه گراييده اند
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ص  13المتقين باب النواردر ج  روضة خاطر شريف را معطوف مي دارد به سخنان مرحوم جدّ اعلي )اعلي اهلل مقامه( در 

 و تأييدات شما را از حضرت منان مسئلت دارمتوفيقات   .126و ص 121

 اهلل ؛ محمد تقی مجلسی رحمة والسالم علیکم و

 

 

  :پاسخ آیت اهلل العظمی علوی گرگانی

 اين گونه سخنان براي همراه کردن مردم با صوفيه و انحراف آنان است و علماي گذشته و حال بسمه تعالي؛ 

از زمان اهل بيت)عليهم السالم( در اسالم وجود داشته است و مورد نکوهش هيچ نسبتي با صوفيه نداشتند و اين معضل 

واقع شده است. البته از آنجايي که بسياري از علما از مظاهر دنيا دوري داشتند و دل به دنيا (حضرات اهل بيت)عليهم السالم

ت و شان هستند که اين خيال باطل اسنيستند و به سادگي زندگي مي کردند برخي از صوفيه تصور مي کردند که اينها ازخود

علما با صوفيه ميانه خوبي نداشتند و افکار آنها در جايي که مخالفت شيوه اهل بيت)عليهم السالم( بود مورد نکوهش علما 

 .واقع مي شد
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-------------------------------- 

 پی نوشت ها

 ...محضر مبارك -1

ان و مروجان تصوف که اخیراً به دعوت دفتر تبلیغات اصفهان در مرکز حوزه ی علمیه ی اصفهان)مدرسه ی با سالم به عرض می رسد، یکی از مبلغ

 ... «صدر بازار( در ترویج از تصوف، خرقه و خانقاه سخنرانی کرده است گفته است

 (.دهیم ارجاع می 11چون متن سؤال مفصل است خوانندگان عزیز را برای مطالعه ی آن به مجله ی نورالصادق/)

 23جلوه ی حق/  -2

 12احزاب: -3

 25انفال: -4

 11زمر:  -5

 11زمر: -1

 1/54کافی   -1

 4/11عوالی االلی   -1

 5/51کافی   -0

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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 درخواست بحث و مناظره از رئیس حوزه ی علمیه ی اصفهان

 و مدیر دفتر تبلیغات اصفهان و بی پاسخ ماندن آن

 (قابل توجه خوانندگان مجله نورالصادق)علیه السالم 

نامه هايي جداگانه به امام جمعه ي محترم و مدير  (عليه السالم)از طرف سرپرست مجله ي نورالصادق 01/2/1تاريخ در  

دفتر تبليغات اصفهان و آيت اهلل حسين مظاهري ارسال شد که در اين نامه ها آمادگي مجموعه ي دارالصادق اصفهان براي 

تبليغات صريح و شفاف دفتر تبليغات اصفهان از تصوف، خرقه و خانقاه،  مناظره يا سخنراني جهت پاسخ به شبهه افکني ها و

اعالم و درخواست شده بود که چون دفتر تبليغات محل تضارب آراء و افکار است، بايد رأي علمي و منطقي طرف مقابل نيز 

( 1ي ما برگزار گردد.)مطرح شود لذا بر اساس شرع و قانون الزم است جلساتي در مکانهاي مناسب براي پاسخگويي علم

 .اما متأسفانه تا کنون هيچ اقدامي در اين موضوع نشده و مسئله را مسکوت گذاشته اند

نورالصادق اميدوار است که مسئولين امر به رهنمودهاي مقام معظم رهبري عمل نموده و در مورد اين درخواست تصميماتي 

ه براي آينده حوزه علميه و دفتر تبليغات اصفهان بسيار نگران کننده اتخاذ نمايند وگرنه اين روند و سياست هاي يکسونگران

به ياري خدا بر اساس سياست هاي کلي خود )که يکي از آنها مبارزه  (ليه السالمق )عکه نورالصادو تأسف بار است ضمن اين

اي مراجع تقليد عظام را )در با انحرافات اعتقادي و منحرفين است( به تکليف شرعي خود عمل خواهد نمود کما اينکه فتاو

مورد اشاعه ي اعتقادات فاسد از طرف دفتر تبليغات اصفهان( در دو شماره ي اخير خود منتشر کرده است و ان شاءاهلل ادامه 

 .خواهد داشت

 راي کاش غرور دلها دوباره در هم مي شکست و سياست هاي يکسونگرانه از مراکز فرهنگي کشور که متعلق به همه ي اقشا 

ملت است در هم مي ريخت و راستي و درستي و عدالت و حق طلبي همه جا را فرا مي گرفت و شجر حيات فرهنگي اين 

  د.ره شکوفان مي شمرز و بوم دوبا

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

 :پی نوشت ها

 .متن این نامه ها در پایگاه اطالع رسانی دارالصادق موجود است -1
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