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 11و 12نامه ی شماره لفص

 12/ بهار و تابستان 11و 12دارالصادق اصفهان/سال پنجم / شماره  

 

 

 

 :)علیه السالم(امام صادق

 

 «ساً لِمُنْتَحِلِي الْفَلْسَفَهفَتَبّاً وَ خَیْبَةً وَ تَعْ»
 

 اند.لسفهننگ و نفرین و مرگ باد برکساني که مدعي ف

 

 86ـ توحید مفضلّ/  3/57بحاراألنوار
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 فهرست مطالب
 

 آثار و مقاالت:

 

 کتاب تشویق السالکین و طُرق إلی اهلل/ آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

 ریشه ی سخنان صوفیه و راه وصول به حقایق/ آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

 سید جعفر سیدان ( /  آیت اهلل1سنخیت، عینیت یا تباین؟)

 ( /  آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی11محی الدین در آیینه ی فصوص )

 اتهام صوفی گری به علمای شیعه از ناحیه ی دفتر تبلیغات اصفهان /  سمات

 دالیل بطالن طریق فالسفه / استاد سید قاسم علی احمدی

 مهدویت از دیدگاه صوفیان /  استاد علی اکبر مهدی پور

 اسی گفتار صمدی آملی در تفکرات فلسفی و عرفانی /  استاد سید محسن طیب نیاجریان شن
 

 ویژه ی پاسخ به نامه ی آیت اهلل سبحاني:

 تنقیدی به مطالب استاد جعفر سبحانی / استاد امیرحسین ابراهیمی
 

 اخالق و معارف:

 )قدس سره(بلوغ علمی و انسانی /  آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی 
 

 رها و اعترافها نظ

 فکاهیّات 

 دروغ محسن غرویان و جواب آیت اهلل العظمي مکارم شیرازی

 با خوانندگان نورالصادق

                                                                                  معرفي کتاب
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 تمقاال و رثاآ: اول فصل
 

 سرمقاله

 ایگانیآیت اهلل العظمی صافی گلپ 

 آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

 آیت اهلل سید جعفر سیدان

 آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی

 سمات

 استاد سید قاسم علی احمدی

 استاد علی اکبر مهدی پور

 استاد سید محسن طیب نیا
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 سرمقاله

  دارالصادق اصفهانی   سرپرست مجموعهی   بیاینه

 امثال او وی  آملی  صمد در مورد انحرافات

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 االیام صـرن لیالیاًی  االسـالم مصائب لوانها صبت علی  الیوم صبت عل

و عرفان بر  فلسفهاز اصحاب ی زمان و بعضی  های آملی صمدی  ضالهی  فرقهی  از ناحیهی های امروز مصیبت

 گشت.ی تار مبدل می  ها به شب شد آن روزهای  روشن وارد می شود که اگر بر روزهای م اسالم وارد 

 از حلقوم منحوس جیرهی  شومی  ها شاهد نغمه )صلی  اهلل علیه و آله و سلم(بار دیگر ایتام غریب و مظلوم آل محمد

 اند. خواران بیگانه در لباس دین و عرفان شده

مقام شامخ رسول خدا و و تنزل دادن  ) علیهم السالم(معارف راستین اهل بیتی  براندازی  این خفاشان شب برا 

ی  جلوه دادن آنها و در مقابل، فوق حدّ تصور جلوه دادن اقطاب و پیران خود در اوج سعی  خاندان طاهرینش و عاد

 و تالشند.

و   یو حضرت موس (علیه السالم)فلسفه و عرفان ما، شمر و یزید و حضرت اباعبداهلل الحسینی  امروز در کالسها

  ی االرائک متکئون و بلکه شمر زودتر از همهی  شوند و همه در بهشت کنار هم، علی  م ی معرفی  فرعون و... یک

  ما در بهشت.

سنة و ال نوم ی  گوید ال تأخذنی  و م (1) گوید از گفتن ال اله اال اهلل شرم دارمی  که می  حسن زاده آملی  اما آقا

 ،(2)و...

 اهلل است! ی  ول 

 پاک و مطهر است!

 ال یمسّه اال المطهرون!!  قرآن است که 
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  (3) کند!!ی  نمازش را به او اقتدا م )علیه السالم(و امام سجاد

مطهره و پاک از ارجاس بود که خون نفاس ندیده ی   و مادرش )مانند حضرت زهرا( حین والدت حسن زاده طاهره

  (4)بود!!!

تر بر  از این عظیمی  که باشید، آیا مصیبتی  آزاد اندیشان جهان از هر ملت و مذهبی  بیدار و ای  ها وجدانی  ا

 شود؟ی اسالم و تشیع تصور م

 

 راجعون انا هلل و انا الیه

علمیه ی  ها حوزهی  را به قطب عالم حضرت بقیة اهلل االعظم ارواحنا فداه و علما و زعمای  ما این مصیبت عظم

 گوییم.ی تسلیت م

 ((نَبِیِّنَا وَ غَیْبَةَ ولینا وَ کَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ شِدَّةَ الْفِتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَیْنَا... اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْکُو إِلَیْکَ فَقْدَ))

از خاندان مجاهدین خلق و از عوام عمامه به سر مشهد را   (5)  یافراطی  پیش دفتر تبلیغات اصفهان یک صوفی  چند

ی ویران  یاصفهان دعوت کرد تا ارکان دین و تشیع را سست و زمینه ی  علمیه ی   بیت المال به مرکز حوزهی با بودجه 

 فرو کند. ی  آن را فراهم نماید و بالد شیعه رانیز به کام کابالیسم جهان

لما عی شاخدار تمامی  و دروغ های  خاصی  خبری  صوفیه، خرقه و خانقاه را به امیرالمؤمنین رسانده بود و با جهل و ب

مفید،  یل شیخاز قب  داشتندی  که با صوفیه مبارزات بیشتری  و به بزرگانکرده بود ی  معرفی  طین مذهب را صوفو اسا

سواد،  ی  زشت و رکیک نموده آنها را بی  و... توهین های  مجلسی حلی، عالمه  شیخ صدوق، شیخ طوسی، عالمه

نکردند تا اینکه ی  بر نیاوردند و اعتراضدم ی  اندک علمیه جزی  و حوزه ها (6)کرد.ی  گرا و کم بصیرت معرفی  قوم

درس فلسفه و عرفان این مملکت به ی  ها که امروز در کالسی  ضاله زیاد شد، رسید به جایی   جرأت این فرقه

 دهند که:ی  جوانان شیعه یاد م

 زهرا شویم!!!ی   توانیم پیغمبر و امیرالمؤمنین و فاطمهی  ما هم م 

 د.را کشتن )علیه السالم(باید از شمر و عمر سعد تشکر کنیم که امام حسین دهند کهی  ه ما یاد مبه جوانان ناآگا
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 اند. یزید و شمر دین خدا و ناموس خدا را نابود نکرده دهند کهی  یاد م

شد،  سال می 33اش  ساله 63ای داشت؟ سن  کشت چه فایدهی را نم )علیه السالم(اگر شمر امام حسین دهندی یاد م

 ای دارد؟!! عمر بیشتر برای امام حسین چه فایده

  (3)خدمتی که شمر کرد خیلی بیشتر از خدمت حضرت نوح و اباعبداهلل الحسین بود و...دهند که  به آنها یاد می

هم )علیای مرزداران اسالم، ای علما و مراجع تقلید، ای صاحبان قلم و بیان، ای ذاکران و مداحان اهل بیت

درتمندان نظام، کجایید، این سکوت وحشت بار در برابر تبلیغات بنیان برکنانِ دین و ای ق ،السالم(

 تشیع تا کی، اال رجل، اال رجل

و اهل بیت عصمت و طهارت  )علیه السالم(ای جوانان غیور حسینی که در مصائب حضرت سیدالشهدا

 کنید کجائید؟ سر و جان فدا می)علیهم السالم( 

 )علیهم السالم( های غیرتمند شما به عشق حسین و بغض دشمنان اهل بیت رگهایی که در  کو آن خون

 جوشد؟ می

این حسین فرزند عصمت کبری است که مادرش زیر گلوی او را بوسید و به قاتلینش نفرین کرد، خدا و مالئکه و 

 دور.  انبیاء و اولیاء و جن و انس همه و همه قاتلینش را لعن و نفرین کردند و از رحمت خدا به

باستان که بنی امیه و بنی عباس آنها را برای مسلمین به ارمغان آوردند، اولیاء و اشقیا را   اما امروز پیروان علوم یونان

ه ی علمیه نهاد ی عارف نمایانی که در متن حوزه اند آن هم از ناحیه برابر دانسته و در بهشت برین کنار هم جای داده

 نند.ک های درس به جوانان ما تزریق می ا با سالح دروغین فلسفه و عرفان در کالساند و اینگونه کفریات ر شده

ای غیور مردان اهل والیت و ای عاشقان خاندان عصمت اگر هنوز هم غیرت دینی در رگ و پی شما 

جوشد بپا خیزید و ایتام آل محمد و این مملکت امام زمان را از شر این روبه صفتان پلید و نجس  می

 دهید.نجات 

این نامردان روزگار و نفاق افکنان هزار چهره با بودجه ی بیگانگان به قصد براندازی معارف قرآن و عترت و رهبران 

از اریکه ی قدرت و عزت و تقدس وارد لباس دین و روحانیت شده، مرموزانه  ) علیهم السالم(مذهبی ما )ائمه طاهرین

همیم و مخالفان نمی فهمند به جنگ با خاندان عصمت و طهارت و دفاع و با شعار فلسفه و عرفان و این که ما می ف
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ین رواج ـود! در میان مسلمـگ و کشف و شهـات را تحت عنوان علم و فرهنـاز دشمنان آنها پرداخته و این خراف

 می دهند. 

ت لید اعالم و شرکرهبر انقالب و همه ی مراجع تقلید شیعه برائت خودشان را از این شیخک پاین در حالی است که 

ترویج از این رجس نجس و ی  برای  در مجالس او را تحریم کرده اند، اما دست هایی پنهان بی اعتنا به این فتاو

 کنند.ی گسترش افکار و عقاید منحط و منحرف او و مکتبش تالش م

 ه نجات دهید.آیا وقت آن نرسیده که جوانان این مرز و بوم را از لوث وجود منحوس این حیوانات درند

 خندند.ی علمیه و متدینین ما می  ها برند و به ریش حوزهی  جوانان نا آگاه ما را بردند و گروه گروه م 

آیا  )علیه السالم( شاگردان صادق مکتب امام صادقی  سربازان راستین امام زمان وای  علمیه  و ای  ها حوزهی  ا

هلل الحسین را لبیک بگوئید و آن حضرت را و مکتب تشیع را و معارف جانسوز ابا عبدای   وقت آن نرسیده که استغاثه

در لباس میش و مروجین معارف بیگانه نجات داده آنها ی  قرآن و عترت را از شر معاندین منافق و گرگهای   حقه

 کنیم؟ ی  را یار

 ؟!برسد  الم()علیه السهست به فریاد دین و ناموس شیعیان و دوستان امیرالمؤمنین ی رس آیا فریاد

 ؟!آنها برسدی   هست به داد مظلومیت خاندان رسول خدا و معارف حقهی رس آیا داد

 ؟!ما را از خواب گران بیدار کندی  هست که مسؤلین خواب آلوده ی آیا بیدارگر

به ضاله که ی  ها شیعه از گسترش این فرقهی   علمیهی  ها حوزهی  ما ضمن هشدار و اعالم خطر به علما و زعما

 شویم که:ی  زنند باردیگر یادآور می  اصول و اساس دین و تشیع و انسانیت ضربه م

اگر دیر تکان بخوریم، اگر از خواب بیدار نشویم و این سکوت مرگبار شکسته نشود و با انحراف و منحرفین مبارزه  

 دیگر.ی  شود و ایران به اندلسی  نشود این خواب به مرگ مبدل م

 ل اال البالغالرسوی  و ما عل

 اللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلَاءُ وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ وَ انْکَشَفَ الْغِطَاءُ وَ ضَاقَتِ الْأَرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّمَاءُ

 صدر بازاری   اصفهان ـ مدرسه

 اصفهانیی  صافی  عل

2/2/1931 
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----------------------- 

 نوشت ها:ی  پ

 نامهی  حسن حسن زاده : اله -1

 نامه، چاپ اولی  اله -2

 در سایت دارالصادق موجود است.ی  فایل صوت -9

 11کنزاالسرار /  -4

که پدر و مادر و اکثر اقوام او عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و هستند و پدرش اکنون عضو این ی  بنام محمد حسن وکیل-5

 وجود است(و مقیم انگلستان است )مدرک آن در سایت دارالصادق می  سازمان و فرار

 در سایت دارالصادق موجود است.ی فایل صوت -6

 در سایت دارالصادق موجود است و نیز در کتاب شرح مراتب طهارت به طور پراکنده موجود است.ی فایل صوت -7
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 چکیده:

ا مرحوم یدر این جا مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی در پاسخ به این سؤال که: آ

اند، به شدت مجلسی اول کتابی به نام تشویق السالکین داشته است یا این کتاب را به این بزرگوار نسبت داده

ی عالمانه و خدشه  دانند و ادلهکنند و آن را قطعی البطالن می صحت این نسبت را به مرحوم مجلسی ردّ می

ی این که  فرمایند این رساله از هر کس باشد به واسطهپایان می  دهند و در ناپذیر خود را نیز ارائه می

ی اثنا عشریه و علما ی  ی حقه متضمن تأیید صوفیه و افرادی است که فساد عقیده آنها مسلم است از طریقه

 اعالم شیعه خارج و منحرف است.

 رق إلی اهللکتاب تشویق السالکین وطُ

 «آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی»

 

 )قدّس سره(کتاب تشویق السالکین به مجلسی اول انتساب  •

 الطرق إلی اهلل بعدد أنفاس الخالئق •

 داشته است، یا این کتاب را به این بزرگوار نسبت داده اند؟« تشویق السالکین»آیا مرحوم مجلسی کتابی به نام  •

بســیار بعید، بلکه قطعی )مجلســی اول(، « مالّ محمد تقی»صــحت این نســبت به مال عالم جلیل، آخوند  جواب:

 البطالن است.

این رسـاله مشتمل بر مطالبی است که به اجماع اعامم علما و محدثین شیعه و اسالم شناسان و متخصصان اصول  

ره( ) و مبانی مذهب تشـیع، مانند فرزند عالیقدر ایشـان، نابغه ی بزرگ و مفخّر عالم علم و اسالم، عالمه مجلسی  

 است؛ از جمله: آن مطالب، مردود و باطل

 ( به )أی لیعرفون( است.1) «اال لیعبدون»تفسیر به رأی  ـ1
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بایزید »، «عالء الدوله سمنانی»، «مالی رومی»تصـدیق صـحت سـالسـل و طرق صـوفیه و تجلیل از مال:       -2

 و... است که هرکس بخواهد تا حدودی از حال آن ها« صوفیه ی نوربخشیّه»، «عطّار»، «محی الدین»، «بسطامی

و « یهفضایح الصوف»، «خیراتیّه»)ره(،  مرحوم مقدس اردبیلی« حدیقة الشـّیعه »آگاه شـود می تواند به کتبی مال:  

 و کتب دیگر رجوع نماید.« عرفان و تصوف»کتاب جدید التألیف 

 

تصویب خانقاه و بدعت خرقه پوشی است که پسر بزرگوار آن پدر، در رأس بزرگانی است که با صراحت آن  -3

 راد را اهل باطل و گمراه، و این اعمال را بدعت و ضاللت می داند.اف

و صدها « زراره بن اعین»، «ابان بن تغلب»، «محمد بن مسلم»ما که در شمار اصحاب ائمه )علیهم السالم( اماال: 

اند و  هشخصیت دیگر که بالواسطه در مکتب آن بزرگواران پرورش یافته و به مقامات بلند علمی و عملی نائل شد

در شـاگردان بلند پایه آن ها از عصر غیبت و کلینی و عصر صدوق و شیخ مفید و سیدین و شیخ طوسی تا عصر  

مجلسـی و عصـر صاحب جواهر و شیخ انصاری و آیت اهلل بروجردی و عصر حاضر، احدی از علماء و حامالن   

نمی بینیم، چگونه می توان باور کرد که علوم و معارف اهل بیت )علیهم الســالم( را در این ســالســل و طریقه ها 

از افرادی که در این رساله  -به فارسی و به عربی « من الیحضره الفقیه»اول شارح  -« مجلسی»شـخصـی مال   

 نامبرده شده اند، تجلیل کند.

عالمه مجلسـی که از هرکس اعرف به حال پدر اسـت، جدّاً پدر خود را از گرایش به صوفیه تبرئه   

ابراین این رساله همان طور که شیخ ما  عالمه و کتاب شناس بی بدیل معاصر صاحب می کند ـــ بن

ــ به آن تصریک کرده، به ایشان نسبت داده شده است. چنان که کتاب دیگری هم که در « الذریعه» ـ

نام برده نیز به گفته ایشان منسوب به مجلسی اول است، نه « مستند السالکین»این رسـاله به اسـم   

 اول. از مجلسی
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چهارمین چیزی که صـحت انتسـاب این رسـاله را به مجلسی اول نفی می کند، اشتمال آن بر بعضی احادی      -4

از معنای تصوّف سؤال شد؛  )علیه السالم(ضـعیفه و مجعوله اسـت. از آن جمله این خبر است که: از امیرالمؤمنین   

« واو»صبر و صدق و صفا، و « صاد» فرمود: تصـوّف مشتق از صوف است و آن سه حرف است )،،و،ف(؛ پس 

 فقر و فرد و فنا است.« فاء»ودّ و ورد و وفا، و 

که این خبر از آن نقل شده است می « غوالی اللئالی»این خبر بی سـند و بی مأخذ و مرسـل است؛ و محقق    اوالً

 بوده و نیست.گوید: با کاوش بسیار )شدید( آن را در جایی نیافته است و یقیناً هم در مأخذ معتبری ن

متن و مضمون خبر به وضوح بر جعل و کذب بودن آن داللت دارد و انصافاً چنین معنای عامیانه و سست را  ثانیاً

سبت ن -صاحب آن خطبه های محکمه ی توحیدیّه و معارف حقیقیّه یقینیّه  - )علیه السـالم( به مال امیرالمؤمنین 

 است.دادن، اهانت به مقام مقدّس و رفیع آن حضرت 

بدیهی اسـت هرکس می داند که هر اسـم و هر کلمه بد یا خوب را می شود حروفش را به این شکل به میل خود   

تفســیر کرد و برای اســم ها و کلمات خوب معانی بد، و برای کلمات زشــت و قبیح، معانی خوب و بلکه متعدد و 

 متضاد بیان کرد.

، صمّ)کری( و صب و صرع و صداع و صیحه و... است؛ و ش صنم)بت(«صاد»همین لفظ تصوّف را می توان گفت: 

آن، فساد و فتنه و فحش و فرعون و... « فاء»آن، ویل و وباء و وثن)بت( و وجع و ورم و وزغ و... است؛ و « واو»

 است.

ــ خبر  ــ که نقل آن داللت بر عدم صحت انتساب این رساله به مجلسی اول دارد ـ و از جمله این احادی  ضعیفه ـ

، آن را نقل نموده است؛ و در ضعف آن ]حدی  معنای 224حدی  « غوالی اللئالی»اسـت که در جلد چهار   خرقه

در مورد آن گفته است: با فحص شدید و جهد جهید و « غوالی اللئالی»تصـوف  همین کافی است که محقق کتاب  

می شود، به این حدی  و مشابه سـیر در کتب و دفاتر در روزها و شب ها و تحمل مشقّت هایی که عادتاً تحمل ن 

 آن در کتاب های مورد اعتماد اصحاب برنخوردیم و شاید از مخترعات و دروغ های بعض متصوّفه باشد.
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وی سپس کالم بسیار متینی از عالمه مجلسی)ره( در عذر نقل بعضی اخبار و مرویات دیگران نقل نموده است که 

نی نشــود از نقل آن خودداری کردیم. هرکس بخواهد می تواند به ما به واســطه این که ســخن بیشــتر از این طوال

 رجوع نماید. )علیه السالم(، از ابواب تاریخ امیرالمؤمنین 33، باب 133، ، «بحار»کتاب مستطاب  44جلد

غرض این که چگونه می شود مال مجلسی اول، با آن تبحری که در علم حدی  و وجوه ردّ یا قبول اسناد روایات 

به این گونه احادی  ـ که بی اعتبار بودن آن ها کالشمس فی وسط السماء بر هر کس که مختصر اطالع از  داشته،

 علم درایه و حدی  داشته باشد واضح و روشن است ـ استناد جسته باشد؟

ــ اگرچه به این خب  رو بعد از این به فرض این که حدی  خرقه معتبر باشــد، چنان که ما نیز امکان وقوع آن را ــ

قابل اثبات نیست ـــ نفی نمی کنیم، زیرا عدم امکان اثبات، اعم از عدم امکان وقوع است، این خبر چه ارتباطی با 

خرقه این گروه به اصــطالح درویش دارد؟ و چگونه با آن مشــروعیت و رجحان این بدعت متداول خرقه بین آن 

 ها ثابت نمی شود؟

ین رسـاله و مشـابه آن به مال مجلسـی اول قابل اسـتناد نیست؛ و     همه این ها شـواهد و قرائن اسـت بر این که ا  

 شخصیتی مال او شأنش اجلّ از این است که این همه نکات علمی را تمیز و تشخیص ندهد.

به هر حال، این رسـاله از هرکس که باشد به واسطه این که متضمن تأیید صوفیه و افرادی است که فساد عقیده  

 ة حقّة اثناعشریه و علمای اعالم شیعه خارج و منحرف است.آن ها مسلم است، از طریق

ــک بالثقلین    ــمنا اهلل تعالی من زالت االقوال و االقالم و ما یوجب االضــالل و االنحراف و ثبتنا علی التمس عص

 کتاب اهلل و العتره االئمه الطاهرین المنتجبین صلوات اهلل علیهم اجمعین.

 

 الئقالطرق إلی اهلل بعدد أنفاس الخ •

 «.الطرق إلی اهلل بعدد أنفاس الخالئق»پاسخ از سؤال درباره ی جمله ی 
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فعالً در نظر ندارم که این جمله را در کتب احادی  معتبره دیده باشــم؛ ولی مضــمون آن اشــاره به کارت دالیل بر 

ه، یل آفاقیّه و اَنفسیّوجود خدا و طرق الی اهلل بعدد انفاس خالیق اسـت. فی الجمله اشاره به کارت این طرق و دال 

 و به اصطالح برهان إنّی بر وجود خداوند متعال است، که در قرآن کریم مکررّ تذکر داده شده است؛ مال:

( 9وَ النهَّار...(() (، ))إِنَّ فىِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّیْل2ِ(()))وَ فىِ الْأَرْضِ ءَایَاتٌ لِّلْمُوقِنِینَ وَ فىِ أَنفُسِکمُ 

(، ))وَ لَوْ أَنَّمَا 4وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً(() ، ))قُل لَّوْ کاَنَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّکلَمَاتِ رَبىِّ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ کلَمَاتُ رَبىّ

 (5فىِ الْأَرْض...(()
 

« سنَفَ»جمع « انفاس»حقّ مطلب ادا نشده است. زیرا بنابر  اینکه مطلب قابل توجه این است که در این جمله هم 

است به هر دو معنی یا هر دو لفظ « نفوس»که جمع آن « فاء»به سکون « نَفس»)دم( باشد، نه جمع « فاء»به فتح 

و ر دهم اگر این جمله گفته شـده باشـد )انفاس یا نفوس(، طرق الی اهلل محصـور در این عدد نمی شود؛ زیرا به ه   

ــت؛ و به این همه آیات بی  « انفاس»یا « نفوس»کلمه   ــور در مخلوقات جاندار  ی نَفَس نیس طرق الی اهلل محص

 شمار الهی در زمین و آسمان اشاره نشده است.

خود آنها باشد، غیر آنها به حساب نیامده، و اگر غیر آنها باشد، « نفوس»و « انفاس»عالوه براین که اگر مقصود از 

ها منظور نشده است؛ و این دلیل بر این است که کالم بشر در بیان این معانی ـ هرچه هم رسا باشد ـ کوتاه خود آن

 و قاصر است و حقیقت همان است که گفته اند:

 و إن قمیصاً خیط من نسج تسعة            و عشرین حرفاً عن معالیه قاصرٌ

 شاید کامل تر بود. ل ما سواه من اآلیات و العجایب(())عدد الطرق إلی اهلل بعدد کو اگر گفته شده بود:  

به هر حال باید اعتراف کنیم که الفاظ ما در بیان این معانی ــ به هرگونه ادا کنیم ـ کامل نیست. بیان کامل، همان  

 آیات قرآن کریم و بعد هم عباراتی است که در احادی  معتبره و ادعیّه شریفه بیان شده است.
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 پی نوشت ها:
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 22ذاریات: -2

 132، آل عمران:124بقره: -9

 123کهف: -4

 27لقمان: -5
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 چکیده:

ی عقاید صوفیه ]و به اصطالح مرجع عالیقدر شیعه آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در تحقیق عالمانه ریشه 

 د:کنامروزی ها عرفا[ را در چهار چیز خالصه می

 ها و غیرهـ در عقاید هندوها یا شامی1

 ـ معارف یونان قدیم 2

 ـ یک رشته ذوقیات و شعریات9

ـ بعضی از معارف اسالمی که تا حدی با اصول سه گانه فوق نزدیک یا قابل نزدیک کردن و تأویل کردن 4

توان ما گویند علم نمیدهد که آنها میاست آن گاه راه وصول به حقایق را از منظر صوفیه و عرفا توضیک می

اند باید مهر سکوت اند و رسیدهرا به این حقایق برساند و تا کسی نرود نبیند و تا نخورد نداند و کسانی هم رفته

خبری از حقایق متهم می کنند و سپس با بر لب بزنند و نگویند. و دانشمندان و علمای بزرگ را به نفهمی و بی

فرماید: چه راهی برای کند که میکند و در نهایت به قرآن کریم استناد میرد میای محکم این مطالب را ادله 

رسیدن به معارف الهیه و نورانیت علم و عرفان بهتر از تحصیل علوم در پرتو هدایت معصومین همراه با تهذیب 

 نفس وجود دارد؟

 

 ریشه ی سخنان صوفیه و راه وصول به حقایق

 «ازیآیت اهلل العظمی مکارم شیر»

 

 اصول گفتار و ریشه ی عقاید این جمعیت را مى توان در چهار چیز خالصه کرد:

 ـ تعلیماتى که از مؤسسین این مسلک هندوها، یا شامیها یا غیر آنها دست به دست به آنها رسیده است.1

ن به میان مسلمیقسمتى از مطالب و معارف یونان قدیم که پس از ترجمه کتب آنها به زبان عربى و نشر آن در  -2

اعامم این »نقل شده که در کتاب تاریخ خود مى نویسد: « سـرجان ملکم انگلیسـى  »آن ممزوج شـده اسـت، از   

با اقوال ارسـطو و افالطون آشنایى تمام دارند، و در کتب معروفه ایشان نقل قول افالطون  « صـوفیه »، «سـلسـله  
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فیااغورث به فارسى ترجمه شود به عینه شرح حال و بسیار است ــــ تا آنجا که مى گوید: اگر شرح حال و آراء 

عقاید یکى از اولیاء صـوفیه به خرج خواهد رفت افسـانه دخول ود در اسرارالوهیت، و استغراق ود در افکار و   

خوارق عادت، و میل کلى خاطر او به موسیقى، و وضع آموختنش مریدان را، و تحمل مشاقى که کرد و نوعى که 

 «... .، همه بدون کم و بیش شرح حال یکى از اعامم متصوفه استفوتش اتفاق افتاد

این سـخن اگرچه درباره هر یک از متصـوفه و هر کدام از حکماء یونان صادق نیست ولى به طور اجمال آمیزش   

افکار یونانیان را به عقاید صـوفیه تأیید مى کند، مخصـوصـاً فلسفه اشراق ارتبا  و تناسب بیشترد با افکار آنها    

 دارد.

یک رشـته  وقیات و شعریات که به مرور زمان از طرف صاحبان  وق شعرد و عرفانى ابداع و با دو قسمت   -3

سابق آمیخته شده است و به همین جهت است که بسیارد اوقات مدرک پاره اد از سخنان ایشان فقط یک مطلب 

 شعرد )به اصطالح اهل منطق( و یا یک بیت شعر است!

رف و حقائق اسالمى که تا حدد با اصول سه گانه سابقه نزدیک و یا قابل نزدیک کردن و تأویل ـ قسمتى از معا4

 کردن بوده است.

روشـن اسـت که در اثر این موضـوع )یعنى گردآورد عقاید صـوفیه از منابع گوناگون( بسیارد اوقات تناقضاتى     

ـ    عبیر یا به ت« تأویل و توجیه»ت که اصل پیش مى آید که ناچار باید به وسـیله ی تأویالت رفو شـود و همین اس

 ( 1را یکى از پایه هاد تصوف اسالمى قرار داده است.)« مغز و معنى»آنها پرداختن به 

 

 راه وصول به اسرار ناگفتنی!

 (2))بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنفُسُکُمْ أَمْرًا(()

خود؛ بازد کرده اند و قسمتى از  نقش مهمّى را که صـوفیه در طى سـالیان دراز براد پیشـرفت مسـلک و مقصد    

موفقیّت آنان مرهون آن بوده اسـت، همان مشـغول ساختن افکار توده به یک مشت حقایق و اسرار ناگفتنى است   
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که براد ایشان کشف شده، و از دیگران مخفى مانده است، نه زبان یاراد گفتن آن را دارد! نه گوش طاقت شنیدن 

 ز نهفتن آن گدازان خواهد شد!را! بلکه پاره اد از دلها هم ا

و اشـخاصـى هم که رفتند و رسیدند باید مهر    خالصـه مطالبى اسـت که تا کسـى نرود نبیند، و تا نخورد نداند!   

 سکوت را بر لب زده و سخنى نگویند. و راه وصول به این حقایق تحصیل علم نیست.

 باز نیامداین مدعیان در طلبش بى خبرانند         آن را که خبر شد خبرد 

 انش دوختند!ـــمهر کردنـد و ده     ـد       ـآنکه را اسرار حـق آمـوختن

 

ــاده دالن تأثیر غریبى دارد و بر اثر حس کنجکاود که خداوند به   ــت که این گونه کلمات در افکار س ــن اس روش

نه تبلیغات حکم دارود انسـان کرامت کرده آنها را به طرف این هدف نامعلوم مى کشاند، مى توان گفت که این گو 

مخدرد دارد که بر رود مغز تشـنگان حقایق ریخته مى شود و در نتیجه آنهارا به پیرود از این مسلک وادار مى  

 کند تا آنجا که تن به زحمتهاد طاقت فرساد ریاضات شاقه در مى دهند.

ــمندان بزرگ قرار داده و آنها را  ــیله تخطئه دانش ــوع را وس به نفهمیدن، و بى خبرد از  از طرف دیگر همین موض

حقایق، و دورد از اسـرار پنهانى! نسـبت مى دهند و آن دسـته اد را که سالیان دراز در تحصیل علوم و معارف    

اسـالمى، اعم از مسائل توحید و معاد و فروع فقهى و آنهه مربو  به علم اخالق است، رنجهاد فروان برده، و با  

پیرامون آیات قرآن و اخبار اهل بیت عصــمت )علیهم الســالم( بح  و غور یک دنیا اســتعداد و نیرود فکرد در 

کرده اند و در مقام عمل نیز مرتبه بلندد را دارا شده اند، مورد هتک قرار داده و زحمات طاقت فرساد آنها را به 

خودشان )به  و نظائر آن، سبک مى شمارند، و با آنکه« اهل قیل و قال»و یا « اهل ماهر»یا « عالم قشـرد »لفظ 

شـهادت گفته ها و نوشته هایشان( هنوز مراحل اولیه ی امور را طى نکرده اند خود را اهل لبّ، و مغز، و معنى، و  

قلمداد کرده « ارواح قویه» وق و حال قلمداد مى کنند گاهى از این مرتبه هم، پا را باالتر گذارده و خود را مربّى 

 مى پندارند.« فهعقول ضعی»اند و علماد بزرگ را معلم 
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رة ))لیس العلم بکثعجیب تر اینکه براد کوچک کردن مقام دانشـــهاد آموختنى و تحقیقات علمى حدی  معروف 

را دسـتاویز قرار داده و مى گویند این خواندنها و نوشــتنها   التعلیم و التعلّم بل نور یقذفه اللّه فى قلب من یشـاء(( 

 . . انسان را به جایى که باید، نمى رساند..

 و به قول آن شاعر:

 آن را که پیردیر به ماهى کند تمام         درسى هزار سال ارسطو نمى کند!

 ولى در اینجا دو نکته اساسى وجود دارد:

ــــ به فرض اینکه مراد از آن حدی  این باشد که انسان باید براد رسیدن به حقیقت علم دست از تعلیم و تعلم 1

ول  کر و ورد شود، تا اینکه از عالم غیب علم به صورت مرغى به قلب او پرواز کشـیده و در گوشـه خانقاه مشغ  

کند، ولى آیا میتوان با این حدی  دســت از آن همه آیات و اخبار که درباره ی اهمیّت تعلیم و تعلّم وارد شــده، و 

س حقایق نیست، پآن را راه نجات و رسـیدن به سـعادت قرار داده اسـت، بکشیم؟ اگر تعلیم و تعلم طریق کشف    

چرا اینقدر درباره مذاکره علم، و بح  و غور در مسائل علمى، و حضور در مجلس عالم، و ثبت و ضبط علوم، و 

 انتشار آن در میان مردم، تاکید شده است؟

مجلس درسی عظیمى  )علیه السـالم( که پیشـواد بزرگ مذهب جعفرد امام صـادق    مگر مکرر نشـنیده اید 

اگردان آن حضرت به چهار هزار نفر مى رسید، اگر تعلیم و تعلّم راه وصول به حقایق داشت و عدد مجموع ش

 نبود، چرا حضرت این روش را تغییر نداده و مانند مراشد و خانقاه نشینها با آن شاگردان معامله نمى کرد؟!

لى ستداللى و غیر استدالآن بزرگوار در آن مجلس تنها بیان احکام نمى نمود بلکه هرگونه مسائل دینى و علمى و ا

 در آن مجلس مورد بح  واقع مى شد، کسانى که با اخبار سرو کار دارند به خوبى این سخن را تصدیق مى کنند.

ــ اگر تعلیم و تعلّم، نور دانش را در دل روشن نمى کند چرا آنهائى که سالها صورت بر خاک خانقاه گذارده اند 2 ـ

ست، ا )علیهم السالم( حید و معاد و تفسیر قرآن مجید و فهم اخبار اهل بیتدر مسـائل علمى و آنهه مربو  به تو 



21 
 

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

   www.nooralsadegh.irسایت مجله ی نور الصادق اصفهان:

اینقدر عاجزند؟ اینها که علوم اصـطالحى و یونانى نیسـت که بگویند به آنها کار ندارند، چرا سـخنان شــیخ صفى    

قابل  دالدین یا حسین بن منصور حالج با سخنان عالمه ی حلى و عالمه ی مجلسى و سید مرتضى و شیخ انصار

مقایسـه نیسـت؟ اینک کتابهاد آنها... بردارید و مطالعه کنید و قضاوت نمائید و اگر اتفاقاً در میان متصوفه کسانى   

 آنهم از برکت همین تحصیالت رسمى است!« غزالى»پیدا شوند که اطالعات دینى و علمى داشه باشند مانند 

و تحصیل کرده وقتى مى توانند به نتایج دانش برسند، در مبح  عقل و عشق مدلل خواهد شد که اشخا، دانشمند 

و از منافع علم و روحانیت آن برخوردار شوند و دلهاد آنها به نور علم روشن گردد، که دانایى را با تقود و تهذیب 

لکه بگویا مراد از آن حدیث شریف هم همین باشد که نباید تنها به تعلیم و تعلم اکتفا کرده، و اخالق توأم نمایند 

عالوه بر تعلیم و تعلم باید به تقوى و تهذیب اخالق هم پرداخت تا نورانیت و فیوضات و برکات دیگرى از ناحیه 

 خداوند بر آنها افاضه شود.

من وقتى به سـخنان صوفیه درباره ی علوم سرّد و مطالب ناگفتنى! برخورد مى کنم به یاد کیمیا سازان قدیم مى  

 افتم.

یا سازد )به دست آوردن چیزد که اگر به مس بزنند طال مى شود( اساساً موهوم یا حقیقت دارد کار نداریم که کیم

و اگر هم حقیقت داشته باشد به وسایل امروزد مى توان به آن رسید و یا در زمانهاد سابق هم امکان داشته است، 

به نام ساختن کیمیا و لیمیا و سیمیا و ولى این مقدار مى دانیم که در زمانهاد گذشته یک عده شیّاد و کاله بردار 

ریمیا! سرمایه داران ساده لوح و طماع را فریب داده و به امید ساختن این فلز سرخ رنگ پرقیمت، و رسیدن به 

ثروتهاد هنگفت بدون زحمت و مشقت، سرمایه هاد آنها را از دستشان بیرون مى کشیدند!، به این طریق که کوره 

خته و اموال آن بیهاره ها را آنهه که مى توانستند مى بردند و بقیه را در میان کوره گذارده و و دود و فوتى راه اند

آتش مى زدند، و باالخره قسمت زیادد از عمر آنها را در پاد کوره تلف کرده، با دستى تهى و تنى فرسوده باز مى 

 گردانیدند.
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کردند و فریب آنها را نمى خوردند و راه راست تحصیل هرگز هوس ساختن کیمیا نمى  البته مردمان بیدار و فهمیده

ثروت، و کیمیاد حقیقى را کار و صنعت و کسب و تجارت مى دانستند، رها نمى کردند، خصوصاً اینکه مى دیدند 

 آن کسانى که در پى این کارها رفتند جز پشیمانى و ناکامى بهره اد برنداشتند.

این وعده ها نباید دل خوش کرده و بدون منطق و دلیل خود را به این و  از این پیش آمدها باید عبرت گرفت و به

آن سپرد، و به فرض اینکه هیچ مدرکى راجع به فساد عقاید و افعال اینگونه اشخا، در دست نباشد، نباید به امید 

نان تفا کرده و عرسیدن به مقامات و درجات چنین و چنانى )که جز به رفتن و رسیدن راه اثبات دیگرد ندارد!ـ( اک

 عقاید و افکار خود را به خیال اسرار مکنونه مکمونه! به دست هر مدّعى سپرد.

شک نیست که هیچ عقل و دانشى قضاوت نمى کند که مرد عاقل و دانا دست از راه راست روشن که همه کس به 

ــته و در راههاد تاریک پر پیچ و خمى، به راهنمایى ی ــالک آن معترفند برداش ک عده مردمان متهم، قدم نجات س

 بگذارد، گو اینکه از اسرار پشت پرده هیچ خبرد نداشته باشد.

قرآن مى گوید: چه راهى براد رسیدن به معارف الهیّه و نورانیت علم و عرفان بهتر از تحصیل علوم در پرتو هدایت 

اغ روشن را رها کرده در معصومین همراه و همگام با تهذیب نفس و ترک هود و هوس وجود دارد؟ چرا این چر

 تاریکیها به دنبال این مدعیان گام بگذاریم.

 ))وَالَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُوْلَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُوال((

 ( 3.)از آنهه نمى دانى پیرود مکن، چه آنکه گوش و چشم و دلها همگى مسئولند
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------------------ 

 پی نوشت ها:

درباره ی پیدایش تصـوف در جامعه اسـالمى و اینکه این طریقت از کجا به محیط اسـالمى راه یافته، ســخن بســیار گفته شــده است:      -1

، خصوصاً افالطون جدید گروهى از محققین تصـوف را در اسـالم مولود افکار مذاهب هندى شـمرده اند، و عده اى آنرا زائیده فلسـفه یونان    

تصـوّر کرده اند، بعضى دیگر آنرا مأخوذ از آیین مسیحیت و رهبانیت و زهد انجیل دانسته اند، و جمعى هم گفته اند مولود عکس العمل فکر  

 آریایى در مقابل افکار عربى است. 

براى تصوف اسالمیان قرنهاى دراز معماى  در این باره مى نویسـد: جسـتجوى یک منشأ غیر اسالمى  « ارزش میراث صـوفیه »مؤلف کتاب 

جالب و سـرگرم کننده اى براى چند نسل از محققان اروپا شده است، و از این رو فرضیه هاى گوناگون در بیان اصل و منشأ تصوف اههار  

ى برخى از مشایخ از قدماى قوم، مدعى شـده است که منشأ عمده ی آن آیین مجوس بوده است و حت « ثالوک»گشـته اسـت و از آن جمله   

تأثیر آراء هندوان و « ماکس هورتن»هم که ازنام آوران قوم است همین نظر را تأیید کرده است « دوزى»صوفیه نیز مجوسى نژاد بوده اند. 

 مذاهب برهمنان را مخصوصاً در سخنان حالج و بعضى دیگر از متصوفه ـ چون با یزید و جنید ـ قوى یافته است. 

به نفوذ هندوان ـــ به عالوه بعضى عوامل دیگر ـــ توجه بسیار کرده است و این نظریه را به کمک پاره اى قرائن دیگر نیز بیشتر « هارتمان»

اســت، ســخن گفته اســت، و « یزید»و « جنید»از تأثیر عنصــر هندى و بودایى که به عقیده ی وى مظهرش « فون کرمر»تأیید نموده اســت 

را از مظاهر « ذوالنون مصرى»و « حارث محاسبى»ه عبارت باشد از رهبانیت مسیحى، او مخصوصاً عنصـر دیگرى را هم نشان داده است ک 

 آن برشمرده است. 

وجود این عنصــر مســیحى را خیلى از محققان دیگر نیز تأیید کرده اند و در بیان منشــأ تصــوف بدان توجه خاصــى ورزیده اند. از آن جمله 

، تأثیر عقاید مسیحى را در تصوف اسالمى نشان داده اند، بعضى محققان هم در بیان منشأ «دراتورآن»و « نسـین  »و « آسـین پاالسـیوس  »

منشأ تصوف را در آیین مسیک، در حکمت « کارادور»تصـوف راههاى دورتر رفته اند و به تأثیر عقاید و عبادى ایرانى اشارات کرده اند و  

 (.12ـ  19اغ مى دهد. )همان کتاب، صفحه ی یونان، در ادیان هند و ایران و حتى در آئین یهود سر

 11و  19سوره یوسف آیات  -2

 96اسراء:  -9
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 اشاره:

ای از فضالء حوزه علمیه به جلسـه گفت و گویی بین علماء حوزه تشکیل داد که عده   1919دفتر تبلیغات اسـالمی قم در اسـفند   

 صورت دعوت عمومی شرکت داشتند.

حی از منظر فلسـفه و مکتب تفکیک، بین اسـتاد معظم و حجج اسالم آقایان غالمرضا فیاضی و   در آن نشـسـت پیرامون عقل و و  

 انجام شد. 1914آقای حمید رضا پارسال نیا مباحثی مطرح شد و نشست دوم )تکمله این بحث( در اردیبهشت 

ــا نمودند که این مباحث را در حوزه   ــالء قم تقاض ــرت به دنبال این مباحث برخی از علماء و فض علمیه قم، کنار مرقد مطهر حض

 مند شوند.به طور ریز و مستوفی بحث کنند تا کلیه فضالء از آن بهره )علیه السالم( فاطمه معصومه

همان گونه که ایشـان در آن دو نشـسـت اجماال پاسـخ مثبت داده بودند، در خواسـت آنان را پذیرفتند و روزهای پنج شنبه را از      

ند تا ضـمن هشت جلسه بحث سنخیت و عینیت حضرت حق با ما سوی اهلل و رد آن را مطرح نمودند  کردمشـهد به قم عزیمت می 

 و آن مباحث به صورت نوشتار حاضر در آمد و در اختیار دانش پژوهان قرار گرفت

 مسائلی که در این بحث جدید مطرح خواهد شد:

 ت یا عینیت؟ـ خلق و خالق و اینکه آیا بین خلق و خالق بینونت است یا سنخی 1

 شود که درست است یا آنکه خداوند متعال فاعل موجِد است؟ـ در علّیت و علّت تامه بودن حضرت حق. بحث مى 2

 ـ علم و اراده. 5ـ تجلّى.              4ـ مسأله فناء فى اهلل.               9 

هاى آن )محشور، بهشت و د به همراه زیر مجموعهو مسـائل حدوث و قِدم، جبر و اختیار، فاعلیت حضـرت حق، و نیز مسـأله معا    

 دوزخ، صراط، تطایر کتب، میزان، عذاب و...(

 

 (1عینیت یا تباین؟) سنخیت،

 «آیت اهلل حاج سید جعفر سیدان»

 

( و اینکه آیا نسبت حضرت حق و موجودات عینیت 1) مسـأله مورد بح ، رابطه و نسبت بین خلق و خالق است 

 ینونت؟است یا سنخیت و یا ب

این بح  با توجه به اینکه با چراغ عقل از وحی بهره گیری خواهیم نمود تا مســـتفاد از آیات و روایات در بح  

روشـن گردد. چرا که حرکت صـحیحف فکرد، حرکتى است که مبدأش تعقّل باشد آنگاه اگر اشکال عقلى در بح    

 وجود داشت مطرح و بررسى مى شود.
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 : تعریف سنخیت و بینونت

 اد روشن شدن بح  ابتدا تعریفى از سنخیت و بینونت ارائه مى گردد.    بر

 ـ  بینونت 1

 بینونت بین خداوند متعال و کائنات به این معناست که اشتراک حقیقى بین حضرت حق و ماسواد او نیست.

  ـ  سنخیت2

 مقصود از سنخیتى که با بینونت نفى مى شود یعنى اشتراک در حقیقت.

( در نتیجه وقتى گفته مى شـود شى ء با شى ء دیگر  2) به معناد اصـل، ریشـه، پایه مى باشـد.    در لغت« سـنخ »

سـنخیت دارد یعنى در اصل و ریشه با هم شریکند؛ و مى توان گفت در اساس و ریشه با یکدیگر شرکت دارند و  

 ر حقیقت است.به عبارت دیگر مقصود از سنخیت در این بح  که با بینونت نفى مى شود همان اشتراک د

 

 آیات نفى سنخیت :

 قال اهلل تبارک و تعالى : 

 (.9))لَیْسَ کَمِثْلهِ شَى ءٌ(( )

 (.  4))سُبْحانهُ وَ تَعَالَى عَمَّا یُشْرِکُوْنَ(( )

 (.5))وَ قَالُوا اتَّخذَ اهلل وَلَدَاً سُبْحَانهُ بَلْ لَهُ مَا فِی السَّمَوَاتِ وَاألَرْضِ کُلٌّ لَهُ قانِتُوْنَ(( )
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از آیات فوق نیز نفى سـنخیت اسـتفاده مى شود زیرا وقتى که ملالى براد حضرت حق نباشد بدیهى است که نفى   

سـنخیت خواهد شـد چه اینکه قود ترین اشـتراک، اشتراک در حقیقت است. اگر چیزد با چیز دیگر در حقیقت    

)لَیْسَ کَمِثْلِهِ )با نفى ملالیت به نحو مطلق؛  شـرکت داشته باشند مهمترین ماللیت در این مورد تحقق پیدا کرده است. 

بدیهى اسـت که بینونت اثبات مى شـود. لذا از این آیه شـریفه نفى سنخیت به معناد اشتراک در حقیقت     شـَى ءٌ(( 

اسـتفاده مى شـود. بعضى دیگر از آیات هم چنین تقریر مى گردد که سوره مبارکه توحید نیز کامالً به همین جهت   

 کند.داللت مى 

 

 روایات نفى سنخیت : 

آنهه در این مورد منطبق با آیات و از جهتى واضح تر و صریح تر از آیات مى باشد و بر آنها تأکید دارد روایات 

 بسیارد است که قسمتى از آنها بیان خواهد شد.

ستدالل به آنها ( بسـیار اسـت که قسـمتى از آنها مطرح و کیفیت ا   6) روایات در این زمینه در کتب مختلف حدیاى

 بیان مى شود.

 

 در توصیف  ات مقدس پروردگار چنین فرموده اند: )علیه السالم(ـ امیرالمؤمنین على 1

 (.  7) ))الّذى بانَ من الخلق فال شى ء کمثله((

 یعنى خداوند متعال با خلق بینونت دارد و در نتیجه چیزى مثل او نیست.

ــریفه و به یک معنا جمله اوّل تفســیر و تبیینى  ــَى ءٌ((بر آیه ش ــتد ))لَیْسَ کَمِثْلِهِ ش ــد. طریق تقریر اس الل مى باش

مشـخص است که این دو جمله شریفه بین خالق و خلق، بینونت را اعالم فرموده و بینونت که در نظر گرفته شود  

ود شنفى سـنخیت کامالً مشـخص اسـت. چون سنخیت به معناد اشتراک در حقیقت مى باشد. لذا وقتى گفته مى    

 بینونت دارد در حقیقت بدین معناست که اشتراکى در کار نیست.
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 مى فرمایند:  )علیه السالم(ـ امام رضا 2

 (.1) ))خلق اهلل تعالى الخلق حجاباً بینه و بینهم و مباینَتُهُ إیّاهم مفارقتُهُ إنّیَّتهُم((

دا با مخلوقاتش نفس ایجاد خدا موجودات را حجابى است بین خدا و مخلوقاتش. و مباینت خ

 جدایى او با حقیقت آنهاست.

نفس خلق و اینکه خداوند موجودات را ایجاد فرموده اسـت خود حجابى است بین خداوند و خلق، نه اینکه چیز  

دیگرد بین خدا و خلق حائل باشــد، بلکه نفس ایجاد خدا، خلق را حجاب اســت. از حدی  دیگرد ــــ که بعداً 

ــ استف اده مى شود که چون حضرت حق با خلق بینونت و مباینت بالذات دارند در نتیجه توضیح داده خواهد شد ـ

نفس خلق خود حجاب است نه اینکه شى اد بین حضرت حق و خلق حائل باشد. بلکه نفس خلق حجاب است 

 زیرا خلق با او بینونت دارد.

مباینت خداوند متعال با خلق بدین  تهم(())مباینته إیّاهم مفارقته إنّیّدر ادامه حدی  هم به این جهت اشاره شده که 

 ( 3معناست که خداوند در حقیقت با حقیقت اشیاء و موجودات مباینت و مفارقت دارد و هیچ اشتراکى نیست. )

 

 مى فرمایند:  )علیه السالم(ـ امام رضا 3 

 (.12) ))فکلّ ما فى الخلق ال یوجد فى خالقه وکلّ ما یمکن فیه یمتنع من صانعه((

چه در خلق وجود داشــته باشــد در خالق نیســت و آنخه در خلق ممکن اســت در خالق  هر 

 ممتنع است.

اگر بین خالق و مخلوق، سـنخیت و اشـتراک در حقیقت باشد، تعبیر روایت بى معنا خواهد بود. و این حدی  به    

 خوبى اعالم مى کند که هیچ سنخیتى در کار نیست.
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 فرمودند: )علیه السالم(ـ امیرالمؤمنین 4

))الّذى ال من شى ء کان، وال من شى ء خلق ما کان، قدرة بان بها من األشیاء وبانت األشیاء 

 (.  11) منه((

ــت که به آن   ــت، قدرتى اس ــده و مخلوقاتش را از چیزى نگرفته اس او از چیزى گرفته نش

 ات مباین)قدرت که کنایه از ذات اسـت( از اشیاء مباین و اشیاء هم مباین اوست یعنى بالذ 

 با اشیاء است.

از چیز گرفته نشده، و آنهه را هم خلق کرده از چیزد نگرفته و خود او نیز ))لم یلد و لم یولد(( است بدین جهت  

 (  12او از اشیاء مباین است و اشیاء با او تباین دارند.)

 

 فرمودند: )علیه السالم(ـ در ادامه حضرت امیر  5

 (.  19) ه إیّاها إبانةً لها من شبهه و إبانةً من شبهها(())حدّ االشیاء کلّها عند خلق

اشـیاء را با خلق کردن محدود سـاخت تا آنها را از شبیه بودن به خودش و خود را از شبیه   

 بودن به آنها جدا کند.

 در این حدی  نیز به بینونت تأکید شده است.

 

 ـ و نیز در جاد دیگر مى فرمایند: 6 

 (.  14) شبه له من المخلوقین(( ))ألنّه خالف خلقه فال

 شبهى براى او نیست و او خالف خلقش مى باشد.

 در این روایت نیز نفى سنخیت و اعالم بینونت شده است.
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 فرمودند: )علیه السالم(ـ حضرت صادق  3

))من شبّه اهلل بخلقه فهو مشرکٌ، إنّ اهلل تبارک وتعالى ال یُشبه شیئاً و ال یُشبهُه شى ء، وکلّ 

 (.  15) وقع فى الوهم فهو بخالفه(( ما

هر کس خدا را شبیه به خلق کند مشرک است. خداوند تبارک و تعالى شبیه به چیزى نیست 

 و چیزى شبیه به او نیست و هر چه در وهم بیاید خدا غیر آن است.

 این حدی  نیز به خوبى این معنا را مى رساند. 

 

در ضمن خطبه اد  )علیه السالم(که ایشان فرموده اند: امیرالمؤمنین نقل شده  )علیه السالم(از حضـرت رضا   - 8

 فرموده اند:

))الحمد هلل الّذى ال من شـى ء کانَ وال من شـى ء کوَّنَ ما قد کانَ، مُسـتشهدٌ بحدوث األشیاء    

 على أَزلیّته، وبما وَسـَمهَا به من العجز على قدرته، وبما اضطرَّها إلیه من الفناء على دوامه، لم 

ــى ء   ــف بکیفیّةٍ، ولم یغب عن علمه ش ــبه مثال فیوص یخلُ منه مکانٌ فیُدرک بأینیّةٍ، وال له ش

فیعلم بحیثیّةٍ، مبائنٌ لجمیع ما أحدث فى الصـفات، وممتنع عن اددراک بما ابتد  من تصریف  

 ( .  16) الذوات((

زد خلق نکرده است. به حدوث حمد خداد را است که از چیزد به وجود نیامده است و موجودات را هم از چی

اشیاء بر ازلیت خویش و به ناتوانى آنها نشانه قدرت خویش را بر آنها مشخص ساخته است و به اضطرار اشیاء به 

فانى شدن به دوام خود داللت نموده است. هیچ مکانى از او خالى نیست تا به مکان داشتن شناخته شود و هیچ 

شود و هیچ چیزد از علم او غایب نیست تا به حیایّتى دانسته شود. با جمیع  شبیهى ندارد تا به کیفیّتى توصیف

 مخلوقات مباینت صفتى دارد و به واسطه تغییراتى که در  وات اشیاء ابداع مى کند ادراک او ممتنع است.
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قت ا دهر یک از این جمالت مباح  مفصـّل و عمیقى را گویا است که در جاد خود قسمتى از آنها به تفصیل و ب 

 بح  شده است و چون از بح  ما خارج است اشاره به همان جمله مورد بح  نموده ایم.

ــرت حق به     ــتند. حض ــفات با او مباین هس ــلفْلى، نورد و...( در ص هر آنهه ایجاد کرده )از موجودات عللْود، س

اثبات مى شود امّا  موجوداتى که متغیّرند و در آنها تصـرّف مى شود و حدوث آنها مشخص است درک نمى شود. 

 درک نمى شود.

بدین معنا نیست که در  ات مباین نیست بلکه مشخص است وقتى در صفات تباین باشد منشأ آن « فى الصـفات »

تباین در  ات اسـت. و صفات در اینجا چنانکه برخى از بزرگان نیز توضیح داده اند به معناد فى الصفة مى باشد،  

با آنهه ایجاد کرده مباین اسـت و هیچ شـرکت و سـنخیتى در کار نیست. در     یعنى خداوند در توصـیف و تعریف 

 نتیجه سنخیت را نفى و بینونت را اثبات مى کند.

 فرمودند: )علیه السالم(ـ امیرالمؤمنین  3

))وال یخطر ببال اولى الرَّویّات خاطرة من تقدیر جالل عزّته لبعده من أن یکون فى قُوى 

 ( . 17) خلقه فال شِبهَ له من المخلوقین((المحدودینَ النّه خالف 

به ذهن صاحبان افکار خیالى از تقدیر عظمت عزت خدا، خطور نمى کند. به جهت اینکه  

خداوند از دسترس قواى ادراکى خلق به دور است زیرا که او بر خالف خلقش است و هیچ 

 شبیهى براى او در میان مخلوق وجود ندارد.

 

 ( :  18) به فتح بن یزید جرجانى نوشتند السالم()علیه ـ امام رضا  14

))بسم اهلل الرحمن الرحیم، الحمدهلل الملهم عباده الحمد، و فاطرهم على معرفة ربوبیّته، الدّالّ 

على وجوده بخلقه، و بحدوث خلقه على أزله...، المستشهد آیاته على قدرته، الممتنع من 

االوهام ادحاطة به، ال أمد لکونه، وال غایة لبقائه، ال الصفات ذاته، و من االبصار رؤیته، و من 
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یشمله المشاعر، وال یحجبه الحجابُ، فالحجاب بینه و بین خلقه، المتناعه ممّا یمکن فی ذواتهم، 

ودمکان ذواتهم ممّا یمتنع منه ذاتهُ، والفتراق الصانع والمصنو ، والرب والمربوب، والحادِّ 

 ( .  13) ددٍ...، الشاهد ال بمماسّةٍ، البائن ال ببراح مسافةٍ((والمحدود، أحد ال بتأویل ع

حمد خداد را است که حمد را به بندگانش الهام مى کند و آنان را به معرفت ربوبیّتش مفطور مى 

نماید، به خلق خویش به وجودش، و به حدوث آنها بر ازلى بودنش داللت مى کند... آیاتش به 

از هرگونه توصیفى امتناع دارد و دیدگان از رؤیتش ناتوانند و  قدرتش شهادت مى دهد.  اتش

وهمها از احاطه به او عاجزند. وجودش را وقت و زمانى نیست و بقایش را نهایتى نیست. ادارکات 

بشرد او را در بر نمى گیرد و حجابها او را محجوب نمى کند. پس حجاب میان او و خلقش به 

 وات آنها امکان دارد و به خاطر امکان  وات آنهاست از آنهه خاطر امتناع اوست از آنهه در 

در  ات خدا ممتنع است. زیرا صانع غیر از مصنوع و رب غیر از مربوب و حد زننده غیر از 

محدود است. او یگانه است نه به معناد وحدت عددد... شاهد است نه به واسطه تماس حسى، 

 بینونت دارد نه به دورد مسافت.

نیز از غرر احادی  است که هر جمله آن بحاى مفصل و دقیق را مى طلبد ولى بخاطر اشاره به روایات  این حدی 

 شاهد بح  از یک جمله آن استفاده نمودیم.

حضــرت اســتدالل فرموده اند آنهه در خلق در نظر گرفته شــود در خالق ممتنع اســت و آنهه در  ات و حقیقت 

 ع است و این همان بینونت و نفى سنخیت است.کائنات مطرح باشد در مورد خدا ممتن

این تعبیرات هم با سنخیت سازگار است و هم با بینونت. در سنخیت مشکل با تفاوت مرتبه حضرت حق با  سؤال:

 مخلوقات حل مى شود.

قیقت در ح اگر اشتراک ))فالحجاب بینه وبین خلقه المتناعه مما یمکن فى ذواتهم((پاسخ: به این تعبیر دقت کنید: 

باشد یعنى مرتبه قویّه و مرتبه ضعیفه در حقیقت مشترک باشند در  ات آنها نباید امتناع یاد شده در حدی  مطرح 



31 
 

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

   www.nooralsadegh.irسایت مجله ی نور الصادق اصفهان:

و مرتبه ال یتناهى حضـرت حق اسـت ولى در هر حال فرض این است که این دو   « هیولى»باشـد. مرتبه ضـعیفه   

اک و اگر در مرتبه ضعیفه و مرتبه الیتناهى اشترمرتبه در حقیقت مشترکند. حقیقت در هر دو مرتبه محفوظ است. 

ــت که تعبیر روایت    ــد الزمه آن این اس ــتراک در حقیقت باش ــد ثبت المطلوب و اگر اش در حقیقت محفوظ نباش

))یمنع فى غلط باشـــد. وقتى در حقیقت مشـــترکند معنا ندارد گفته شـــود  ))المتنـاعـه ممـا یمکن فی ذواتهم((   

ن حرف نخواهد بود. پس بدیهى اســت که این جمله شــریفه فقط با بینونت معنا مى دهد. و دلیلى بر ای ذواتهم...((

حضـرت حق بائن از خلق اسـت نه اینکه خلق دو مترد خدا قرار گرفته اند و خدا از خلق فاصــله گرفته است.   

))ال است  نبینونت عزلى نیسـت که او یکسو باشد و مخلوقات سود دیگر، بلکه بینونت، بینونت حقیقت است بائ 

جدایى به معناد اینکه مکان او غیر از مکان خلق باشد نیست بلکه معنا این است که حقیقت خالق  ببراح مسافة((

غیر از مخلوق است و حجاب بین او و خلق نفس او و خلق است چه اینکه در حقیقت متباین هستند و الزمه دو 

 حقیقت مباین، این است.

ة ))تنزه عن مجانسایت مى شود و إالّ در ادعیه نیز از این قبیل تعبیرات فراوان است به همین مقدار از روایات کف

( بنا بر این تعبیرات مختلف 21) ))کنهه تفریق بینه و بین خلقه((( از مجانست با مخلوقات منزه است 24) مخلوقاته((

ن است که تمام این تعبیرات بر ( به خوبى بیانگر آ22در احادی  مذکور ـ که نمونه اد از احادی  بسیار است)

 بینونت بین خلق و خالق و نفى سنخیت داللت دارند و طبعاً نفى عینیت نیز مى باشد که بح  خواهد شد.

پس همان گونه که بیان شـد، با تعقل به وحى مى رسـیم و هرگز چراغ عقل را از دست نمى دهیم و با این چراغ   

رده و دانسته ایم منبعى وسیع و بى خطاست ـــ با لحاظ صحت اعتبار روشنگر از منبع وحى ـــ که آن را تصدیق ک

 سند و روشنى داللت، استفاده کرده و مى بینیم این روایات به روشنى بیانگر بینونت بین خلق و خالق هستند.

 پس از اسـتفاده از مدارک حدیاى به بررسـى عقلى مى پردازیم. و اگر از نظر عقلى اشکالى مطرح شد که بواسطه  

آن ملزم به دسـت کشـیدن از این روایات گشـتیم البته از تمام روایات دست خواهیم برداشت. به عبارت دیگر با    

وجود چنین وضوح فوق العاده اد اگر استدالل عقلى در توجیه و نفى این روایات به قدرد بیّن و روشن باشد که 

ین روایات خواهیم کرد، چون باب تأویل و توجیه باید چاره اد در مورد آنها اندیشیده شود آن گاه فکرد براد ا
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( لذا بررسى مى کنیم که آیا ادلّه عقلى نافى مستفاد 23باز اسـت به حدّد که مى توان لغتى را به ضدش معنا کرد ) 

 از وحى است یا خیر.

 حال یک استدالل عقلى که ماهراً نافى بینونت است مطرح مى گردد.

 

 دلیل عقلى سنخیت:  

ــ با ادله عقلى مخالف است زیرا از نظر  گفته شده ب ــ که از مدارک وحیانى بدین صورت استفاده مى شودـ ینونت ـ

عقلى از قواعد قطعى است که بین علت و معلول باید سنخیت و شباهت باشد وإالّ لصدر کلّ شى ء من کلّ شى ء 

تخم مرغ، شتر صادر شود و...، اگر بین علت و معلول سـنخیت و شباهتى نباشد باید از آب، آتش صادر شود، از  

پس روشـن اسـت که باید بین علت و معلول سـنخیت باشـد.  ات مقدس حضرت حق علت و خالق و آفریننده     

موجودات اسـت. بنا بر این به حکم قاعده مذکور باید بین علت و معلول سنخیت و شباهت باشد و إالّ لصدر کلّ  

ت شباهت و سنخیت باشد. وقتى شباهت و سنخیت اثبات شود، شى ء من کلّ شى ء، باید بین حضرت حق و کائنا

بینونت نفى مى گردد. پس بینونتى که به وضوح از مدارک وحیانى استفاده مى شود، اشکال عقلى قود دارد چون 

 سنخیت بین علت و معلول از مسائل روشن قواعد عقلى است و إالّ لصدر کلّ شى ء من کلّ شى ء.

و وقتى  ))فیجب أن یکون بین الخالق والمخلوق ســنخیّة و شــباهة...((ق معلولند حضــرت حق علت اســت و خل 

 شباهت و سنخیت باشد، بینونت نفى مى شود. دلیل عقلى هم تخصیص بردار و استاناء پذیر نیست و تعمیم دارد.

ــت که علت طبیعى موجفدل معلول ب • ــد، به خالکن چنانکه برخى از بزرگان گفته اند این قاعده در جایى اس طر اش

اینکه در حقیقت، معلول از علت جدا مى شــود، و به تعبیرد: معلول تنزّل علت مى شــود و از دلف علت بیرون مى 

آید. وقتى علت، طبیعى باشـد و چیزد علت و چیزد دیگر معلول فرض شود و علت، علت طبیعى باشد، معلول،  

ــب و  تراوش یافته علت و متنزّل از علت خواهد بود، مال حرار ــت که باید با علت تناس ت و آتش، لذا بدیهى اس
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سـنخیت داشـته باشد، اما اگر چنانهه علت، علت ارادد باشد، و فاعل، فاعلف باالرادو والمشیة باشد، چنین نیست   

 (  24) که فعل و مخلوقف او تنزل یافتهل او باشد.

نتیجه، مخلوق و)معلول( او تنزّل وجودل   ات مقدس حضرت حق، فاعل باالراده و بالمشیه است نه علت طبیعى، در

است و « لم یلد»او نخواهد بود، معلول از دلف او خارج نشـده و رشـحه و ترشـّح او نیست، و او حقیقتى است که    

 ( در این صورت تنزّل معنا ندارد.25) چیزد از او جدا نمى شود

نکه نیاز به تخصـیص داشته باشد، محدوده این  بنابراین قاعده عقلى مذکور در این مورد تخصـّصـاً جا ندارد، نه ای  

قاعده در محدوده علل طبیعى است، پس مى گوییم: اگر بین علت طبیعى و معلول، شباهتى نباشد الزم مى آید هر 

چیزد از هر چیزد صـادر شـود، اما وقتى علت، فاعل بالمشـیة واالرادو، و مخلوق، موجاد او باشد الزمه ایجاد،    

ت، زیرا وقتى فاعل ایجاد کرده و خلق ایجاد شده و مسبوق به عدم باشد، حقیقت مسبوق به تباین اسـت نه سنخی 

عدم، بدین معناست که  ات او  ات فقر است و  اتش  ات عدم اقتضاء وجود است، چون موجاد است و مشخص 

وجود دارد(  اسـت با موجفدد که  اتش  ات غناء و بى نیازد اسـت )و به تعبیر اصـطالحى  اتى است که وجوبف   

تباین دارد. پس اسـتدالل عقلىف مطرح شـده، در مقابل مستفاد از مدارک وحیانى در ارتبا  با علل طبیعى خوب   

اسـت، اما اگر علت، فاعل بالمشـیة واالرادو باشد این استدالل معنا ندارد. در علت طبیعى چون معلول تنزل یافتهل   

از دل آن خارج شـده صحیح مى باشد، اما در مورد فاعل  علت، ترشـح یافته و فیضـان و رشـحهل علت اسـت و     

 است این استدالل نمى تواند نافى بینونت باشد.« لم یلد»باالراده که 
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 پرسش و پاسخ

قانون سنخیت اصالً در جایى است که علت موجفده مى باشد علت طبیعى موجده نیست پس این قانون  سؤال:

 منحصر به علتهاد موجده است.

ـ  پاسخخ:  ؤال این است که قاعده گفته شده، در ارتبا  با علت موجفده بیان شده، حضرت حق نیز علت موجده س

اســت و علتهاد طبیعى موجده نیســتند و از آنها به ملعدّات تعبیر مى شــود و تنها  ات مقدس حضــرت حق علت 

انون مابفت شباهت و موجده مى باشـد پس قانون مطرح شـده در ارتبا  با حضرت حق است بنابراین خود این ق  

لذا نفى بینونت « هر چیزد از هر چیزد صــادر شــود»ســنخیت اســت و نفى بینونت مى کند  و إالّ الزم مى آید 

 خواهد کرد.

چنانهه چیزد سـبب وجود چیزد شـد اگر آن چیز علت طبیعى باشد روشن است که آن چیز با خواست و اراده   

لذا اگر براد معلولى علت طبیعى فرض شد در این فرض چون علت خود کارد نمى کند و اراده اد در کار نیست 

ارادد نیسـت )فاعل باالراده نیسـت( معلول طبیعتاً باید از علّت تنزّل پیدا کرده باشد و اما اگر علت، علت طبیعى   

این نباشــد و ارادد باشــد که با اراده خود ایجاد هم مى کند چه دلیلى براد ســنخیت وجود دارد؟ در اینجا فرض 

اسـت که علت فقط خداسـت و خدا هم یک شى ء است. اگر گفته شود سنخیت و شباهت الزم است و إالّ لصدر   

چون فاعل باالراده  ))یصدر کلّ شى ء منه باالرادة((کلّ شى ء من کلّ شى ء ولى ما در مورد پروردگار مى گوییم: 

شباهت باشد که علت طبیعى باشد اما اگر فاعل  است. و عقل ما هنگامى اعالم مى کند که باید بین علت و معلول

باالراده باشـد و با مشـیت خود متباینات و انواع مختلف ایجاد کند همه اشیاء از مشیت اویند و از  ات او چیزد   

و این درست است یعنى  ))یوجد کلّ شى ء منه باالرادة((تنزّل نکرده اسـت. لذا اگر علت ارادد باشـد باید گفت:   

))لصدر کلّ شى وجود نورانى، موجودات عللْوفد و سـلفْللى و همه چیز به اراده او ایجاد مى شوند. امّا   وجود مادد،

وقتى است که علت طبیعى باشد نه ارادد پس همه چیز با اراده او ایجاد مى شود او متباینات را  ء من کلّ شى ء((
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یجاد شــده او مى شــود نه اینکه فیضــان، ترشــح و ایجاد مى کند. وقتى قبول کردیم که او ایجاد مى کند، مخلوق ا

 تطور او باشد.

ما فعالً در مورد عدم مخالفت مدارک وحیانى با عقل بح  مى کنیم اما اگر کسـى ادعا کند عینیت درست است و  

در عالم یک حقیقت اســت و تطور او، یک حقیقت اســت و تنزّل او، مراتب او و... در این مورد نیز بح  خواهیم 

و مشـخص است اگر این ادعا درست باشد جایى براد سخنان فوق نیست اما اینجا در مقام تعقّل در مدارک  کرد 

وحیانى هستیم که بینونت را مطرح مى کنند و استدالل عقلى را در مورد سنخیت علت و معلول بررسى مى کنیم و 

یت باالراده باشد عقل به سنخ مى گوییم اگر علت را علت طبیعى فرض کنیم سـنخیت صـحیح است اما اگر علت  

آن با معلول داللت نمى کند. پس در فاعل باالراده اگر بین او و معلول سنخیت نباشد الزم مى آید که ))یصدر کلّ 

شى ء منه(( ما نیز این را قبول داریم ولى مى گوییم سنخیت در فاعل باالراده درست نیست و همه چیز به اراده او 

 ایجاد شده است.

 

در روایات و آیات تعبیر به علت نشده است. تفاوت خالق با علت چیست که در آیات و روایات به جاد  :سؤال

 علت تعبیر به خالق شده است؟!

 این در آینده پاسخ داده خواهد شد. پاسخ:

 

 .شودآیا انسان فاعل باالراده است یا فاعل طبیعى؟ اگر فاعل باالراده باشد باید همه چیز از او صادر  سؤال:

 انسان در مورد برخى امور فاعل باالراده است. پاسخ:

در مورد انسـان هم چنین اسـت که چیزد را که با خود او شباهت ندارد ایجاد مى کند. وقتى شما هیأتى را ایجاد   

مى کنید آیا آن هیأت با شما سنخیت دارد؟ در مورد خدا گفته شد اگر خدا فاعل باالراده باشد ))یوجد کلّ شى ء 
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منه باالرادو(( امّا در مورد انسـان چنین نیسـت زیرا او محدود و عاجز است و از فاعل باالراده بودن صدور همه   

 چیز استفاده نمى شود بلکه عدم سنخیت بین علت و معلول استفاده مى شود.

 

ر که ان طوتباینى که شما مى فرمایید بین خدا و مخلوق است على القاعده تباین وجودد است یعنى هم سؤال:

 من در وجود خود از این میز جدا هستم، خدا نیز از مخلوقات جداست.

ــى ء یمکن فی  ات   پاسخخ:  ــباهتى با حقیقت مخلوق ندارد ))کلّ ش ــت که هیچ نوع ش خیر، یعنى او حقیقتى اس

ــ   تالمخلوق ال یمکن فی  ات الخـالق(( در نتیجه بینونت کامل اســـت. ولى چون بینونت، بینونت در حقیقت اسـ

جدایى به معناد جدایى اشیاء از یکدیگر معنا نخواهد داشت زیرا جدایى اشیاء از یکدیگر چون سنخ یکدیگر مى 

 باشند جدایى عزلى و مکانى است اما  ات حضرت حق چون سنخ اشیاء نمى باشد بینونت و جدایى حقیقى است.

 

( 26األَوّلُ وا اآلخلرُ واالظّاهلرُ وا الْباطلنُ...(( ) اگر بینونت باشد با برخى مدارک سازگار نیست ماالً ))هُوا سؤال:

 خداوندد که اول است و آخر است على القاعده ناحیه اد در عالم باقى نمى ماند که رتبه دیگر او را حائز شود.

 سؤال شما این است که برخى از مدارک وجود دارد که از آنها سنخیت مى فهمیم. پاسخ:

 

 در اینجا بح  از مخلوق نیست بح  مقایسه بین خالق و مخلوق نیست.خیر سنخیت نیست  سؤال:

 پس از بح  ما خارج است. پاسخ:

 

 وقتى خداوند اول و آخر باشد دیگر ناحیه اد خالى از او نمى ماند که وجود دیگرد آن را پر کند. سؤال:
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 ید تقریر و پاسخ خواهیم داد، چونان شاء اهلل در بح  عینیت به وضوح استدالل را قود تر از آنهه فرمود پاسخ:

در این مورد مفصل بح  خواهد شد در اینجا فقط اشاره مى کنیم. شما مى فرمایید با توجه به اینکه ))هُوا األَوّلُ وا 

 اآلخلرُ واالظّاهلرُ وا الْباطلنُ(( چیزد نمى ماند تا ما بگوییم سنخیت است یا بینونت یعنى همه چیز در احاطه اوست.

 

خیر مى خواهم عرض کنم به جز شقوقى که شما برشمرده و رد کردید و بینونت ثابت شد، شق دیگرد  :سؤال

وجود دارد که لحاظ نمى شود و آن این است که لزومى ندارد رابطه خلق و خالق منحصر در شقوقى باشد که شما 

کماالت مخلوقات را حائز است در  بیان فرمودید ممکن است رابطه، رابطه تجلّى باشد یعنى در عین اینکه خداوند

 عین حال مخلوق شبیه او نیست.

این بعداً مفصـالً مطرح خواهد شد. در عین حال چون شما فرمودید اشاره اد مى کنیم. اگر گفته شود غیر   پاسخ:

 ىاز سه رابطه بینونت، سنخیت و عینیت که مطرح شد رابطه دیگرد نیز وجود دارد که مطرح نشد و آن رابطه تجلّ

)جلوه و مجلى، ماهر و مظهر( اسـت، در پاسـخ مى گوییم آیا آنهه تجلى شده غیر از متجلى )خدا( است یا عین   

 آن؟

 

 نه عین آن است نه غیر. سؤال:

به اینجا رسـیدیم که چیزد نه عین چیزد اسـت نه غیر چیزد. آیا تجلّى چیزد است که خود او گاهى    پاسخخ: 

 یف شود و... یا خیر؟کتک بخورد و گاهى لذت ببرد، تکل

 

 باالخره تجلّى حقیقت دارد. سؤال:



38 
 

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

   www.nooralsadegh.irسایت مجله ی نور الصادق اصفهان:

 این که گفتید حقیقت دارد عین اوست یا غیر او. پاسخ:

 

 نه عین اوست نه غیر او. سؤال:

 شما قبول مى کنید تجلّى حقیقتى است و مى پذیرید که هویتى دارد؟ پاسخ:

 

 مستقل نیست.  سؤال:

ئل خلق و خالق از چیزهایى که باید در تقسیم بیاید مسأله تجلى است پس چنین شد که در ارتبا  با مسا پاسخ:

 که غیر از سنخیت و عینیت باید مطرح شود.

از مدارک وحیانى با روشى که بیان گردید بینونت استفاده شد. اما بررسى اینکه مدارک دیگرد غیر از این و نافى 

این باشد وجود دارد یا خیر؟ در ارتبا  با ادله عقلى یکى از اینها وجود دارد انجام خواهد شد. ادلّه عقلى که نافى 

ــد به   ــود ولى تا اینجا از مدارکى که بیان ش ــى ش ــد، ادلّه عقلى و مدارک نقلى دیگر همگى باید بررس ادلّه بیان ش

 وضوح بینونت استفاده مى شود.

 

 الهى اطالق کرد یا خیر؟! همه مباح  فرع بر این است که ما بپذیریم آیا مى شود علت را به  ات سؤال:

مطالبى در  هن عزیزان هست که همه اینها باید در جاد خود بررسى و بح  شود و امکان ندارد یکجا  پاسخخ: 

مطرح گردد. مطلبى که بیان شد به عنوان مؤید است اما همین مطلب نیز بعداً باید بررسى شود. بح  این است که 

ارد، لذا این مباح  زمینه ندارد این سخن نیز ادعا است و باید بح  در مورد حضرت حق علت اصطالحى معنا ند

شـود تا روشن گردد. درست است که اگر چنین باشد بسیارد از این مباح  بى مورد است اما هنوز در این مورد  
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  بح  نکرده ایم و این بح  باید روشـن شـود و چون این بح  بیان نشده لذا از این طریق نمى توانیم وارد بح  

شـویم آنهه فعالً مورد بح  بود خیلى مشـخص اسـت. از این مدارکى که صـحبت شـد مسأله بینونت به وضوح      

روشـن شـد. یک استدالل عقلى نیز علیه این مسأله مطرح و پاسخ داده شد. حال باید ببینیم از نظر نقلى، نقلیات   

ــى ء داخل فی  )دیگرد چنین چیزد را نقض مى کند یا خیر؟ روایاتى که بیان مى کنند  ــیاء ال کش )داخل فی االش

( و... همه بح  23) ))صبغة اهلل((( 28) ))هُوَ االَوّل وَ اآلخِرُ...((( و تعبیرات دیگر باید بررسـى شـود   23) شـى ء(( 

 خواهد شد. اما به نسبت باید به پاسخ هم اشاره بکنیم.

قیر محض است غیر از حضرت حق با فرض در ارتبا  با تجلى هم مى گوییم: باالخره یک غیرد که نیازمند و ف

تجلى و مهور قائل هسـتید یا خیر؟! و اگر قائل هسـتید، آن غیر، موجاد آن حقیقتى است که غنىب بالذات است یا   

موجاد او نیست طبعاً خواهید گفت: غیرد فرض مى کنیم و إالّ اگر غیر فرض نکنید خیلى چیزها به هم مى ریزد. 

ن اسـت غیرد که فرض کردید اگر تنزّل او باشد که اوست اگر ترشح او باشد که اوست  اگر فرض کنید، سـؤال ای 

ــى ء به لحاظ اینکه تنزّل یافته    ــت فرق کند یعنى بگوییم براد ش ــت، لحاظ ممکن اس ــد که اوس اگر تطور او باش

ور از ین شى ء متطمحدودیتى در نظر گرفته ایم. این شى ء را به لحاظ تنزّل و تطّور غیر او فرض مى کنیم چون ا

اوسـت، پس با لحاظ تطور مى گویید غیر اوســت لحاظ تطور را که بردارید مى گویید عین اوســت. پس به اینجا  

رسـیدیم آنهه مى گویید تجلى است. غیر اوست یا اوست؟! اگر گفته شود اوست مسأله مشکل مى شود اگر گفته  

است که گفته شود به قید لحاظل تطّور، تعیّن و تنزّل او  شود غیر اوست، باز اشکال پیش مى آید. پس راه حل این

نیست و با صرف نظر از لحاظ، اوست. سؤال این است که این لحاظ امرد است وجودد یا اعتبارد؟! اگر اعتبارد 

باشد که کارد از او ساخته نیست و اگر امرد وجودد باشد غیر اوست لذا اثبات غیریت مى شود در حالى که مى 

نفى غیریت کنیم در نتیجه چاره اد نیسـت إالّ اینکه بگوییم همه چیز حقیقت اوست. لحاظ عینیت، تطور،   خواهیم

ــد   ــت که ما لحاظ مى کنیم اما به واقع اگر این لحامها امرد اعتبارد باش تعین، مرتبه و تنزّل همه لحاظ هایى اس

با یک اعتبار غیر اوست و با دست برداشتن از  صـرف نظر از اینها خود اوست. اگر از نظر حاقّ واقع، تعیّن صرفاً 

اعتبار همه چیز خود اوسـت. البته تمام سـخنان ما بیهوده خواهد بود. پس اینکه گفته شده خداوند موجفد است به   
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معناد این که حقیقتاً چیزد را ایجاد کرده و آن موجاد مسـبوق به عدم حقیقى است، همه اینها بى معنا خواهد بود  

د اصــالً بدین معنا نیســت بلکه تنزّل، ترشــّح و تطّور اوســت. البته اگر تنزّل و ترشــّح و تطّور بود قطعاً  زیرا موجا

 سنخیت وجود دارد. بلکه عینیت ثابت مى شود.

 

در تمام روایاتى که به آنها استدالل شد، تعبیر ذات به کار رفته بود و ذات به معناى حقیقت شى ء است.  سؤال:

مى گویند )در سنخیت و عینیت( مرادشان از ذات، حقیقت نیست بلکه ماهیت است. فرمودید آنخه که دیگران 

اسفل مراتب ذات هیولى است. بین ماهیات یقیناً هیچ وحدتى نیست قائلین به سنخیت معتقد به وحدت موجود 

د ت در موجود نیستننیستند و قائل به سنخیت در وجودند و إالّ سنخیت در ماهیت معنا ندارد لذا معتقد به وحد

)مشرک نیستند( بنا بر این مى شود بین سنخیت و بینونت جمع کرد. بینونت در موجودات در ماهیات و در مرحله 

ذات است این مسلم است روایات نیز بر این تأکید دارند، قائلین به سنخیت نیز به این معترفند )در کتب آنها نیز 

معلول و مسبوق به عدم بودن، مربوط به وجود است. یعنى سنخیت و زیاد است( اما سنخیت در وجود، علت و 

بینونت وجه جمع دارد. روایات نیز داللت بر نفى سنخیت در وجود نمى کند بلکه سنخیت در ذات را نفى مى 

 کند، ذات هم یعنى ماهیت.

د. ز ماهیت مى باششـما مى فرمایید تباینى که گفته شـد مراد تباین در ذات اسـت و مقصود از ذات نی    پاسخخ: 

تباین در ماهیات نیز مورد اتفاق است )روایات نیز در این جهت صریک است( و کسى که معتقد به سنخیت است 

در ارتباط با وجود، قائل به سنخیت است نه در ارتباط با ماهیت. اوالً در تعبیر روایات، ذات به کار رفته و شما 

 این است که مگر ماهیت حضرت حق غیر از وجود اوست؟! آن را به ماهیت تأویل مى کنید. اما سؤال

 

 خیر. سؤال:

بنابراین به تعبیر خود شما ماهیت در مورد خدا یعنى وجود پس وجود حق با  ات موجودات مباین است.  پاسخ:

 ات در حضـرت حق را مسـاود با وجود گرفته و در موجودات  ات را ماهیت معنا مى کنید و سپس مى گویید   

ا )وجود خدا( با  ات خلق )ماهیت خلق( تباین دارد. در ارتبا  با موجودات قائل به ماهیت هستید و آن  ات خد
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را هم عدمى مى دانید، یعنى ماهیات معدومات هسـتند. اما بح  ما در مورد معدومات نیست بلکه بح  در همین  

اصالت وجود است( ))ما شمّت  اشـیاء موجود مى باشـد. ماهیتى که در مقابل وجود فرض مى شـود )و فرض هم   

( لذا اصــالً ماهیت مطرح نیســت. بدیهى اســت آنهه مطرح اســت این اســت که  ات مقدس  34) رائحة الوجود((

 حضرت حق یعنى حق متعال و کائنات یعنى همین موجودات متحقق.

 

 آنخه مى گوییم قصد نداریم مخالف روایات بگوییم. سؤال:

ین مسأله نیست بلکه نامر به این است که حق متعال و کائنات و موجودات ـ که پس این روایات نامر به ا پاسخ:

 همه طارد عدم هستند ـ با هم بینونت دارند.

 

 علت ارادى نیز با اسباب طبیعى حاصل مى شود؟ سؤال:

ده راین هنگامى اسـت که خداوند اسبابى را خلق کرده باشد و بعد اراده بکند همین اسبابى را که خلق ک  پاسخخ: 

علل اعدادد براد خلق دیگرد قرار دهد. شما خلق ابتدایى خدا را در نظر بگیرید. در مورد اولین چیزد که خلق 

مى شـود علت طبیعى در کار نیست بلکه علت ارادد است وقتى علت ارادد باشد وجهى ندارد که با معلول وجه  

علول باید شباهت باشد که اراده اد نیست تا شـباهت داشـته باشد. ما در جایى به وضوح مى فهمیم بین علت و م  

 ایجاد شى ء کند لذا خود علت باید تنزل کند.

 

ما انسانها علت ارادى هم داریم یعنى وقتى یک معمار اراده مى کند خانه اى را بسازد کامالً نقشه آن  سؤال:

اراده کند. همخنین مجتهد هم خانه به ذهن او مى آید اما او هیچ وقت نمى تواند درس خارج فقه یک مجتهد را 

نمى تواند نقشه ساختمان را اراده کند پس مراد خارج از مرید نیست به قول عوام از کوزه همان تراود که در 

( من مى خواهم در زمین خلیفه قرار دهم 91اوست. خداوند متعال مى فرماید: ))اِنِّى جاعِلٌ فِى األرْضِ خَلِیْفَةً(( )

انها، و در مورد مخلوقات هم مى فرماید: ))وَإِنْ مِنْ شَى ءٍ إِالّ یُسَبِّکُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ الَ تَفْقَهوْنَ این در رابطه با انس
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( پس هر چه آفریده ام این گونه نیست که خارج از من باشد بلکه من یک تجلى کرده ام و آنها 92تَسْبِیْحَهُمْ(( )

اه موجب شرک و کفر نمى شود پس ما سخن شما را که فرمودید شبیه به من هستند و قول به این شباهت هیخگ

 علت ارادى شباهت نمى آورد ردّ کردیم.

مى فرمایید در علت ارادد هم سنخیت الزم است به خاطر اینکه یک فقیه اگر بخواهد نقشه ساختمانى را  پاسخ:

ــت که هیچ کدام نمى توان  ــد یا یک مهندس بخواهد درس فقهى بدهد طبیعى اس ند چنین چیزد را اراده کنند بکش

یعنى فقیه با معمارد و ساختمان شباهتى ندارد که بخواهد نقشه ساختمان را اراده کند و بالعکس در نتیجه در فعل 

هاد ارادد نیز باید سـنخیتى در کار باشد یعنى آنهه مراد فرد است باید با فعل فرد تناسب داشته باشد پس حتى  

د سنخیتى با معلول وجود داشته باشد. اوالً ساختمانى که مهندس نقشه آن را طرح مى کند در فاعل باالراده نیز بای

 آیا طرح نقشه با خود مهندس سنخیت دارد یا با چیزد که ساخته است سنخیت دارد؟

 

 با علم مهندس سنخیت دارد و علم مهندس هم عین ذات اوست چون در روح اوست. سؤال:

س عین روح مهندس یعنى  ات مهندس مى باشـد تا حاال گفته مى شد علم ما  عجب فرمودید علم مهند پاسخخ: 

غیر از ماست و فرق ما با خداوند این است که در خداوند  اته علمٌ،  اته قدروٌ،  اته حیاوٌ، اما در مورد ما شى ءٌ له 

 العلم، شى ء له القدرو.

 

در عالم قبر هیچ گاه نمى توانیم پاسخ نکیر و  این درست نیست اگر ما شى ء له العلم باشیم پس از مرگ سؤال:

 منکر را بدهیم.

 پس ما عین علم و قدرت هستیم سؤال این است که آیا شما وقتى علمى نداشتید شما نبودید. پاسخ:
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 علوم دو قسم است یکى علم حضورى و دیگرى علم حصولى. سؤال:

 آیا وقتى هم که شما علم نداشتید بودید؟ پاسخ:

 

 بودیم اما مهندس نبودیم. بله سؤال:

پس بنابراین علم مهندس غیر خود اوسـت و این از بیّنات است. بنابراین حتى در این مورد نیز دو چیز   پاسخخ: 

اسـت یعنى علم چیزد اسـت و شما چیز دیگر اگر شما علم مهندسى داشتید مى توانستید نقشه ساختمان بکشید   

لم طب داشته باشید طبابت مى کنید و حال آنکه طبابت و مهندسى و علم فقه داشته باشید درس فقه مى گویید، ع

ــما تحقق پیدا کند. پس نتیجه فاعل   ــت امور مختلفى از اراده ش ــتند. بنابراین ممکن اس فقه چیزهاد مختلفى هس

بین  تباالراده بودن این است که اشیاء مختلف و متباین با اراده شما تحقّق پیدا مى کند و بدین ترتیب لزوم سنخی

فعل و فاعل از بین مى رود و در فاعل باالراده شما مى بینید که اراده شما چیزهاد متباین درست مى کند شما با 

متباینات یکى نیستید و سنخیت ندارید پس اگر موجودد فاعل باالراده باشد مسأله اد نیست که اشیاء مختلف از 

 او صادر شود.

 

دید بعضى مسائل و مبادى هست که چون عقل به آنها راه ندارد لذا حکمى ناهر به جلسه گذشته شما فرمو سؤال:

هم ندارد در نتیجه تضادى بین عقل و وحى نیست. مالک و معیار براى تشخیص موارد ممنوعه چیست؟ چیزهایى 

 را که عقل به آنها راه ندارد چگونه باید تشخیص بدهیم؟

عقل در آن مورد توجه مى کند مى بیند از حیطه درک  یک مالک روشـن خود عقل است یعنى وقتى خود  پاسخ:

او بیرون اسـت و خود عقل این تشخیص را مى دهد پس مرز بین آنهه مى فهمیم و آنهه عقل به آن راه ندارد را  

خود عقـل تعیین مى کنـد. ماالً در ارتبـا  با اَخبار عالَم دیگر، جزئیات وقایع آن و... عقل ما هیچ راهى ندارد و    

قل این را مى فهمد و خود عقل مرز خود را معین مى کند. البته در برخى مسائل چنین نیست که هیچ عقلى خود ع
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به آن نرسـد و ممکن اسـت عقل کسـى به آن برسد عقل دیگرد نرسد، این اشکال ندارد مال اینکه ما در کودکى    

 و... 4مى شود  2+2نمى فهمیدیم چرا 

 

ى را انجام مى دهد باید کمال آنخه را که ایجاد مى کند در خود او باشد در بحث سنخیت، فاعلى که فعل :سؤال

بنا بر این مثالى که مطرح شد سنخیت را اثبات مى کند مثالً مهندسى که نقشه اى را مى کشد قطعاً اگر این کمال 

از  ده کار مختلفرا در خود نداشته باشد نمى تواند این کار را بکند. ممکن است کسى ده تا کمال داشته باشد و 

او صادر شود در اینجا باز سنخیت زیر سؤال نمى رود. خداى متعال کامل مطلق است. بنا بر این مخلوقات مختلف 

 از او صادر مى شود.

اینها اشکاالتى است که در جاد خود مطرح و پاسخ داده خواهد شد. در اینجا فقط یک کلمه مى گویم:  پاسخخ: 

ن معطى شى ء فاقد شى ء نمى تواند باشد است بنا بر این آنهه کمال باشد و آنهه این سـخن شـما اشـاره به قانو   

شـى ء به آن اطالق شـود معطى او نباید فاقد آن باشـد. مى گوییم: آنهه که شى ء اطالق مى شود معطى آن باید    

 ندارد بلکه صحیح آنمالک او باشـد ولى فاقد او به معناد اینکه خود او باشـد یا با او اتحاد داشـته باشد لزومى    

اسـت که معطى شـى ء مالک شى ء است ولى اینکه در  ات خویش آن شى ء را فاقد باشد یا نباشد اصالً مطرح   

 نمى شود آیا خداوند معطى جسم هست یا خیر؟

 

 خداوند جسم را از جنبه عمومى دارد منتها نقایص آن را ندارد. سؤال:

 شى ء است یا خیر؟ آیا جسم واقعیتى دارد یا خیر؟ جسم پاسخ:

 

 محدویت هاد آن را ندارد محدودیت ها عدمى است. سؤال:

پس چنین مى شود که اگر محدودیت هاد جسم را بردارید جسم، خدا مى شود. این بحاى است که گفتیم  پاسخ:

ن یّدر آینده به آن خواهیم پرداخت. بح  بدینجا منتهى مى شـود که یک حقیقت است و تطور او با حفظ جهت تع 
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غیر اوست و بدون لحاظ تعیّن خود اوست که در این مورد و در مورد قاعده معطى شى ء فاقد شى ء نمى شود در 

 آینده بح  خواهد شد.

 

 مالکیت پس از ایجاد است قبل از ایجاد چه رابطه اد بین خلق و خالق است. سؤال:

 شما که مى گویید ایجاد، یعنى موجاد نبود و بود شد. پاسخ:

 

 بلى نبود، بود شد. ل:سؤا

 با توجه به قید محدودیت نبود یا حقیقت او نبود. پاسخ:

 

 یعنى محدودیت او نبوده است اما کمال او در مرتبه  ات بوده است. سؤال:

 شى اد که موجاد است و معلول است لم یکن فکان یا نه؟ پاسخ:

 

 با این محدودیت نبود. سؤال:

و را بردارید مى شـود خود  ات حق. شما با تناقض روبرو شدید معلول که  پس یعنى اگر قید محدودیت ا پاسخ:

 مى گویید لم یکن فکان. به قید محدودیت مى گویید لم یکن فکان یا با صرف نظر از محدودیت؟

 

 طرحى که مهندس مى کشد این طرح قبالً نبود. سؤال:

 ما کلى تر مى گوییم لم یکن فکان یعنى چه؟ پاسخ:
 

 هویت فعلیش نبود. با این سؤال:

 پس این با لحاظ محدودیت نبود آیا این محدودیت حقیقى است. پاسخ:
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 خیر. سؤال:

 پس بنا بر این چیزد نیست و خود  ات است؟ تکرار مى کنیم این معلول لم یکن فکان؟ پاسخ:

 

 بله. سؤال:

« کان»قید محدودیت را برداریم  حاال که لم یکن فکان آیا به قید محدودیت مى گویید لم یکن فکان که اگر پاسخ:

 بوده است؟

 

 کمال آن بود. سؤال:

 بنده بین نفى و اثبات سخن مى گویم پس بگویید کان. پاسخ:

 

 بله. سؤال:

پس نتیجه این شد که محدودیت امر اعتبارد و عدمى است و خلق بدون این محدودیت که امر اعتبارد  پاسخ:

 محدودیت را برداریم کان فکان. است خود اوست پس خلق خود اوست اگر قید

 

مهندس قوه طراحى را دارد و قوه در او هست لکن هنوز طراحى نکرده، اگر قوه طراحى در او نباشد نمى  سؤال:

 تواند این طراحى را بکند.

اشکالى ندارد این قوه و قدرت در او هست اما آیا علت معلولى را که ایجاد کرده معلول تطور خود اوست  پاسخ:

 ن بحاى است که بررسى خواهد شد.ای
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عرض بنده این است که سنخیت به همین معناست که باالخره هر کس نمى تواند هرکارى را بکند حتى  سؤال:

 در فاعل باالراده.

در فاعل باالراده اد که محدود باشد بله هر کارد نمى تواند بکند من و شما که مهندسى نخوانده ایم نمى  پاسخ:

 ساختمان طراحى کنیم.توانیم نقشه 

 

 بله چون سنخیتى بین ما و نقشه ساختمان نیست.  سؤال:

پس مسأله این است: این که گفته شده بین فاعل باالراده والمشیّة و معلول او سنخیت الزم نیست صحیح  پاسخ:

 نمى باشد زیرا ما مى بینیم ما فاعل باالراده هستیم و نمى توانیم هر چیزد را ایجاد کنیم؟

 

عرض بنده این نبود. عرض کردم ما کارى را مى توانیم انجام دهیم که با آن سنخیت داریم یعنى کمال  سؤال:

 آن باید در ما باشد.

بنده نیز همین را توضیح مى دهم ما فاعل باالراده هستیم و هر چیزد را نمى توانیم اراده کنیم بلکه چیزد  پاسخ:

خیت داشته باشد یعنى تحصیل آن را کرده باشیم. بعد مى توانیم در ارتبا  با را مى توانیم اراده کنیم که با ما سن

 کارد که تحصیل آن را کرده ایم اراده کنیم.

 

 .بلى سؤال:

مى گوییم اینکه شما نسبت به آنهه تحصیل نکرده اید نمى توانید آن را اراده کنید به این معنا نیست که آنجا  پاسخ:

راد شما سنخ شماست یعنى در حقیقت مشترک با شما باشد نقشه اد که شما طرح کردید که مى توانید اراده کنید م

 در حقیقت مشترک با شما نیست.
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 سنخیت یعنى این که فاعل کمال موجَد را بنحو اتمّ و أعلى دارد؛ مهندس قوه طراحى را دارد. سؤال:

 اک در حقیقت.ما سنخیت را معنا کردیم، سنخیتى که ما مى گوییم یعنى اشتر پاسخ:

 

اشتراک در حقیقت یعنى چه؟ اشتراک در حقیقت یعنى اینکه در وجود اشتراک داشته باشند. منظور این  سؤال:

 .نیست در غایت اشتراک داشته باشند. که این هم مطرح نیست

 مى گوییم سنخیت یعنى اینکه اینها از نظر حقیقت و واقعیت با هم اشتراک دارند. پاسخ:

 

ت را معنا کنید، فالسفه حقیقت حق را با حقیقت ممکنات یکى نمى دانند این خیلى روشن است در واقعی سؤال:

 عین حال قائل به سنخیت هستند.

 ثبت المطلوب بح  به اینجا رسید که حقیقت حق با حقیقت ممکنات اشتراک ندارد. پاسخ:

 

 در عین حال سنخیت دارند. سؤال:

 یست.پس مقصود از سنخیت اشتراک ن پاسخ:

 

 اشتراک در حقیقت نیست. سؤال:

پس تا اینجا روشن شد که مسأله اشتراک در حقیقت در کار نیست و سنخیت را به معناد اشتراک در حقیقت  پاسخ:

نگرفتیم پس اگر گفته شود سنخیت هست اما نه به معناد اشتراک در حقیقت، بلکه در حقیقت همان طور که از 

 است. روایات استفاده مى شد بینونت
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 همه فالسفه این را مى گویند. سؤال:

معناد آخر چیست؟ وقتى مى گویید سنخیت یعنى اینکه آن فاعل کمالى دارد که مى تواند معلول را ایجاد  پاسخ:

 کند.

 

 کمالى متناسب با او. سؤال:

نا بر این لت است( بلزومى ندارد کمال متناسب با او باشد، شما به همان ریشه بازگشتید )که معلول تطور ع پاسخ:

یا از اصطالح خارج نشوید یا اگر جمله اد مى گوییم بر آن حفامت کنیم. مى گوییم منظور از سنخیت، اشتراک 

 در حقیقت نیست بلکه مقصود از سنخیت این است که علت واجد این معلول هست.

 

 کمال به نحو اتمّ و اکمل. سؤال:

تجزیه مى کنید و مى گویید مقصود این است که علت واجد معلول )کمال شما معلول را به کمال و غیر کمال  پاسخ:

 معلول( است.

 

 بله. سؤال:

مى گوییم معلولى که ایجاد کرد پس معلول لم یکن فکان چون ایجاد شده است. این معلول و این موجاد  پاسخ:

ت. بدون لحاظ تعیّن عین اوس غیر از علت است یا عین علت است؟ در پاسخ مى گویید با لحاظ تعیّن غیر اوست و

پس مى گویید: موجاد لم یکن فکان غیر علت است یا عین آن است؟ بنا بر یک لحاظ مى گویید غیر اوست به 

لحاظ تعیّن و خود اوست بدون لحاظ تعیّن. در اینجا مى گوییم تعیّن امرد است وجودد یا عدمى؟ مى گویید امرد 

ت. و اگر چنین باشد فوق سنخیت است. و اگر بگوییم موجود لم یکن است عدمى در نتیجه معلول خود علت اس
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فکان و علت کمال این موجود را دارد ولى نقص این را ندارد سؤال این است که نقص این موجود چیست، نقص 

 او امرد غیر از اوست؟ و وجودد است یا عدمى؟

 

 عدمى است. :سؤال

ه به مطلب قبل بازگردیم. یعنى وقتى نقص امر عدمى باشد پس وقتى عدمى شد چاره اد نیست از اینک پاسخ:

بدون محدودیت مى شود خود او. وقتى خود او شد البته سنخیت که هیچ بلکه عینیت است. شما اگر مى گویید 

خداوند شى ء را ایجاد کرده به این معنا که موجاد حقیقت قائم بالغیر و فقیر بالذات است و موجفد حقیقت غنى 

ست. پس خواه نا خواه حقیقت فقیر بالذات )یعنى  اتش  اتى است که نیازمند و ال اقتضاء براد تحقق بالذات ا

است( با حقیت غنى بالذات )یعنى  اتش غنى است و مقتضى وجود( تباین خواهند داشت و در نتیجه تباین ال 

 اللَّه.اقتضاء و اقتضا قطعى است. کلیه این بحاها به تفصیل بیان خواهد شد ان شاء 
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 این تعبیرها با تسامک همراه است. -1

 .6/916ء اصله. لسان العرب ء، والجمع: اسنخاخ و سنوخ، وسنخ کلّ شىالسنخ: االصل من کلّ شى -2

 11ـ الشورى:9

 67الزمر: -4

 116البقرة: -5

 النوار و کتب ادعیه و مجامع حدیثى دیگر.مانند کتاب توحید صدوق، کتاب شریف کافى، بحارا -6

 .4/266، 14و بحاراالنوار )طبع بیروت( ح  92، ص 1ـ التوحید، باب التوحید و نفى التشبیه، ح 7

 .1/196، 51من االخبار فى التوحید، ح  11و عیون اخبار الرضا علیه السالم، باب  96، ص 2ـ  التوحید، باب التوحید و نفى التشبیه، ح 1

 ء.یعنى حقیقت شى« انیّت»ـ 3

 .54/215و بحار االنوار )طبع بیروت(  42، ص 2ـ  التوحید، باب التوحید و نفى التشبیه، ح 12

 .1/194، 1، باب جوامع التوحید، ح واالصول من الکافى، کتاب التوحید 41، ص 9ـ  التوحید، باب التوحید و نفى التشبیه، ح 11

تر از بقیه صفات در این جهت رت حق اسـت و تعبیر به قدرت شـاید بدان جهت اسـت که روشـن    کنایه از ذات مقدس حضـ « قدرة»ــــ 12

بوده و مالصدرا در شرح اصول « فدرة»کلمه « قدرة»تواند مطلب را برسـاند، در این حدیث شـریف در نسـخه مالصـدرا به جاى کلمهً     مى

رش سـخنی که دارد در توجیه این لف  تالش کرده است امّا چنین  گرفته اسـت و با قدرت پرو « قطعه»را به معناى « فدرة» 923کافى ص 

ون در آید و چقطعه در نظر گرفته شود ترکیب، الزم مى« فدرة»نیسـت که فقط آن جزء و آن قطعه با اشـیاء بینونت داشـته باشـد، چه اگر     

هاى دیگر آمده مشخص و روشن که در نسخه« درةق»و این معنا با لف  « بان من االشیاء»شود که وجود خدا ترکیب نیسـت نتیجه چنین مى 

 شود.مى

 .1/195، 1، و االصول من الکافى، کتاب التوحید، باب جوامع التوحید، ح 42، ص 9ـ التوحید، باب التوحید ونفى التشبیه، ح 19

 .276و  4/275، 16، و بحار االنوار )طبع بیروت( ح 52، ص 19ـ لتوحید، باب التوحید ونفى التشبیه، ح 14

 .9/233، 92، و بحاراالنوار )طبع بیروت( ح 12، ص 96ـ التوحید، باب التوحید ونفى التشبیه، ح 15

 .222و  4/221، 2، و بحاراالنوار )طبع بیروت( ح 63، ص 26ـ التوحید، باب التوحید ونفى التشبیه، ح 16
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 .4/275، 16طبع بیروت( ح ، و بحاراالنوار )52، ص 19ـ التوحید، باب التوحید ونفى التشبیه، ح 17

 باشد.ـ این روایت به جهت آنکه به صورت مکتوبه به دست راوى رسیده لذا از این جهت داراى امتیاز مى11

 .1/193، 5، و االصول من الکافى، کتاب التوحید، باب جوامع التوحید، ح 56، ص 14ـ  التوحید، باب التوحید ونفى التشبیه، ح 13

 .1/993ـ بحاراالنوار،22

 .96، ص 2ـ توحید صدوق، ح 21

ــ  با مراجعه به مجامع حدیثى روشن مى22 گردد احادیث در این زمینه بسیار فراوان هستند و همه احادیث نیز یک دست و یک نواخت و ــ

 باشد. مى« ءٌلَیسَ کَمِثلِهِ شَى»منطبق با آیه 

که لغتى از آن به ضدش معنا شده است مانند کلمه عذاب که به معناى اى تأویل شده اى در قرآن گونهشـواهد بسیارى هست که آیه   -29

 عذب معنا شده است.

توان علت اصــطالحى را به حضــرت حق تعبیر علت نســبت به خداوند متعال از مباحثى اســت که بدان پرداخته خواهد شــد که آیا مى  -24

 برد؟ این از مباحثى است که در بحث توحید مطرح خواهد شد. به کار« فاعل تام»توان در مورد خداوند تعبیر اطالق کرد؟ یا مى

ــان، جدایى حاالتى از   -25 ــان از انس به هر نو  لطافت از جدایى مثل جدایى بوى گل از گل. جدایى روغن بادام از بادام، جدایى کالم انس

 انسان در ارتباط با نفس او...

 9ـ الحدید:26

 .1/16ح2باب انه ال یعرف إالّ به،  ـ  االصول من الکافى، کتاب التوحید،27

 9ـ  الحدید:21

 191ـ البقرة:23

 .11، ومشاعر:144/11، 212، 975، 43/2، 992ـ اسفار92

 92ـ البقرة: 91

 44ـ ادسراء:92
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 چکیده:

ی فصـوص به قلم توانای متفکر بزرگ شیعه حضرت عالمه آیت اهلل حاج شیخ  الدین در آیینه کتاب مسـتطاب محی 

صفحه تنظیم شده که جلد اول آن چاپ و منتشر شد اما متأسفانه جلد دوم آن  1622ضوی در دو جلد و مرتضـی ر 

 هنوز ...

ی واقعی محی  های اسرار را عقب زده و چهرهاین محقق عالی مقام در این کتاب پربار با مهارت بسیار باالیی پرده

ی آنها را به نمایش گذاشته است و با قدرت علمی باال و  هاالدینیان و صدراییان و ریزه خواران آنها و پشت پرده

دند. ها که نکر دقت نظر کم نظیری روشن نموده که بیگانگان و بیگانه پرستان برای براندازی معارف ثقلین چه

کرده تا به جلوه و جالل این ی این مجله منتشر شماره19نورالصادق جلد دوم این کتاب با عظمت را تقطیع و در 

نظیر را ی این کتاب بی شود که ادامهصلنامه بیفزاید. از دانشمندان و فرهیختگان حق طلب و آزاداندیش تقاضا میف

ی جعفری در اعماق جانشان رسوخ نموده و به دقت مطالعه نمایند تا حقایق بر ایشان آشکار و حقانیت معارف حقه

 هرگز خود را از صراط مستقیم قرآن و عترت جدا نسازند.

 

 (11محی الدین در آیینه ی فصوص)

 «آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی»

 

 نگاهی به شارحان فصوص

( عبدالرزاق کاشانی ـ 634شارحان فصو، از قبیل صدرالدین قونوی ناپسری محی الدین، مویدالدین جندی )ف 

 هستند. ( و... و سید حیدر آملی ،822هر دو شاگرد قونوی ـ ، قیصری، خواجه محمد پارسا )ف 

سید حیدر یک  فرد شیعه بود و در حوزه علمیه حلّه مشغول تحصیل بود و از فخرالمحققین گواهی علمی دریافت 

کرد. او در آن زمان خصیصه زهدگرائی داشته به معنویات می پرداخته است به طوری که در متن گواهینامه صادره 

س از دریافت آن تاییدیه صوفی شد. وی با این انگیزه که از فخرالمحققین به این حالت او اشـاره شده است. اما پ 
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در عین صـوفی بودن تشیع خود را از دست ندهد فصو، الحکم محی الدین را شرح کرد و در برخی از اصول و  

فروع راه خود را از محی الدین جدا کرد. لذا شرح او ماهراً اولین شرحی است که همراه با انتقاد است و می توان 

دارند و با دو انگیزه زیر « مریدانه»های شـناخته شده همگی سبک   نام نهاد. سـایر شـرح  « شـرح نقدی  »آن را 

 اند: نوشته شده

 ـ اعطای یک نوع روح سازگاری به تصوف چموش محی الدین و ایجاد تعادل در آن.1

ود را از والیت و ولی ی محی الدین که در حقیقت صـــوفیان بعد از خ«خاتم االولیاء»ایجـاد ابهام در ادعای   -2

 بودن، محروم می کرد. و از یک دیدگاه، اساس تصوف را در دوره بعد از خودش انکار میکرد.

 ـ اثبات توان فکری و به اصطالح تامین مدرک برای مدارج علمی خود.3

رشد ن میک صـوفی یا با دریافت خرقه از مرشـد پیشـین، به صدارت می رسید یا با انتخاب خانواده و بازماندگا   

 پیشین، که باز به حساب خرقه گذاشته می شد. 

محی الدین به کسـی برای بعد از خودش خرقه نداده اسـت زیرا خرقه دادن و جانشین تعیین کردن کامالً بر علیه   

ا در ر« خرقه»خاتم االولیاء بودن او و ناقض این سـمت ادعائی او بود. و شـاگردانش نیز نتوانستند اصل معروف   

ها ی ســاختگی در  ای اســت که کامالً ابهامو به نام او از نو احیا کنند. و این یکی دیگر از شــواهد و ادلّهخانقاه ا

 تر می کند.ی محی الدین، را روشن«خاتم االولیاء»مورد ادعای 

به شرح رفت که کسی حاضر نشد به « محی الدین و خرقه»خود محی الدین از کسی خرقه نگرفته بود؟ در مقاله 

های رایج صوفیان معاصر خود، انتقاد می کرد. خرقه بدهد. به همین جهت او از خیلی از رسوم و آداب و سنت او

 ها و مذاهب درون جامعه اسالمی ، می دانست. ها وگروهدر قبال همه جریان« نو آور»او خودش را یک 
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همایش پر طمطراق در حضور همه  محی الدین برای پر کردن خالء خرقه خود، ادعا می کند که در یک مراسـم و 

)صــلی اهلل علیه و آله و ســلم( گرفته اســت، و این مراســم شــاهانه را در  اش را از خود رســول اهللانبیاء تاییدیه

 به طور مفصل شرح داده است.« فتوحات مکیه»

ف اندیشه و کش شارحان فصو، نیز به جای ادعای دریافت خرقه از سلسله محی الدین، به دریافت )ماالً( علم و

و شـهود، می چسـبیدند و مدعی برتری و کمال در رسیدن به حقایق می شدند. این نوع به خود بالیدن در مقدمه   

 ترین شارح فصو، است، کامالً هویدا است. «سالم النفس»شرح قیصری ، از قیصری که باید گفت 

اهلل، نوشته است. غیاث الدین پس از  قیصری شرح خود را برای غیاث الدین محمد پسر خواجه رشیدالدین فضل

آن که پدرش به دستور سلطان مغول مقتول گشت همهنان در وفاداری به مغوالن باقی ماند. پس از چندین سال 

که رقیبان پدرش نیز از بین رفتند، سمت وزارت را به دست آورد و مانند پدر در خدمت دربار مغول به کار مشغول 

 شد.

ث الدین در حدی نبود که قیصری را به جائی برساند که قیصری به سوی مصر عزم سفر کرد. ها ی غیااما حمایت 

می نامد. در این عنوان دو واژه قیصری و رومی، برای « داوود بن محمود قیصری رومی ساوی »قیصری خودش را 

ود، می باشد. و واژه ساوی اعالم رابطه محکم او با محی الدین که خانقاهش در روم ـ آناتولی ، ترکیه، قونیه ـ ب

 نسبت او را به ساوه و هموطن بودن او با غیاث الدین که پسر رشیدالدین همدانی است، را می رساند.

قیصـری عبدالرزاق کاشـانی را اسـتاد خود می داند نه کسـی که از او خرقه دریافت کرده باشد، کاشانی نیز صدر     

 الدین جندی .قونوی را استاد خود می داند و همین طور موید

اند که احساس های تصوفی بودند. یا فردی بودهطرفداران فصـو، و شارحان آن معموالً یا خارج از همه سلسله 

می کردند در میان سلسله و خانقاه خود حق شان پای مال شده است خواجه پارسا این چنین است، در واقع اینان 

 کردند.ای شان را با نوشتن شرح بر فصو، پر می خأل خرقه
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ــمانی»را در مقابل « معاد روحانی»ای هســتند که اینان عده رســماً و به طور نص، مطرح می کنند. « معاد جس

 اند.مویدالدین، عبدالرزاق، خواجه پارسا و نیز شرح فارسی اخیر، در مقدمه همین فصّ نوحی به آن تنصیص کرده

ند شیعه، اشعریان، معتزلیان و حنبلیان، مطابق نصو، ای امت اسالمی مان ها ی عمدو اندیشـه در حالی که جریان 

 در آخرت باور داشتند. « فناء فی اهلل»قرآن و حدی  به معاد جسمانی معتقد هستند. و صوفیان نیز به 

شـارحان فصو، به حدی معاد روحانی را به صراحت اعالم کردند که خود محی الدین بدین گونه تصریح نکرده  

و « جسم»قائل شده است. و مالصدرا نیز همان معاد ماالی را برگزیده است. حتی او از لفظ « معاد ماالی »بل به 

اسـتفاده می کند لیکن مرادش تجسم  هنی است همان طور که در عرف می گویند: امروز فالنی که در  « تجسـم »

 آمریکا است پیش چشمم مجسّم شد.

م مردمان آن شـــیعه بودند. گاهی در میان شـــان افراد ای بود که عمو( تنها منطقه1) «آوه»تا « اردســـتـان »از 

طلبی پیدا می شدند چون نمی توانستند به اسم و رسمی برسند، به جامعه سنیان یا صوفیان می پیوستند تا ریاست

ــایر بخش  ــان بیش از س ــند. در این بین افراد این چنینی از کاش ها ی این منطقه بوده که عبدالرزاق به نوائی برس

 از این قبیل است.کاشانی 

ها ی اعالم، نام افراد متعددی از ناحیه کاشان دیده می شود، که موجب پرسش می شود:  در کتب تراجم و فرهنگ

ــیعه بوده  ــان که به طور قر، و محکم ش ــان  مردم کاش ــوفی از میان ش ــنی یا ص اند چگونه این افراد معروف س

یا به ناحق ـ از میان مردم خود رانده می شدند و سر از جای دیگر اند که ـ به حق اند؟. اینان افرادی بودهبرخاسته

 در می آوردند. 

ترین شـاگردان شـیخ بهاءالدین نقش بند، موسـس صوفیه نقش بندیه، بود و توقع داشت     خواجه پارسـا از مقرب 

 رسا با نوشتنجانشـین او شـود اما موفق نشـد. زیرا خاندان نقش بند، داماد شـیخ را به جای شـیخ برگزیدند. پا     

شرحی بر فصو، در صدد بود هم به اصطالح زهر چشمی از خاندان نقش بند بگیرد و از نو نام محی الدین را از 

بخارا تا داردانل زنده کند، )و این چیزی بود که همه صـوفیان آن زمان به ویهه نقش بندیان که سازمان شان را بر  
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د از آن واهمه داشتند.( و هم در صدد اثبات موقعیت فکری و علمی ها ی تصـوف محی الدین بنا نهاده بودن ویرانه

 خود بود. 

او با این تاکتیک توانسـت پس از آن که در مقابل رقیب شـکسـت خورده بود، جلو آزار و ا یت بیشــتر رقیب را    

الیت و باب و محی الدین را بیش از پیش دچار ابهام کند« خاتم االولیائی»بگیرد. اما او هم کوشیده است که اصل 

 را باز نگه دارد. حتی سخنان محی الدین را در مورد ختم والیت تخریب می کند و از زبان او می گوید:

من )محی الدین( خاتم والیت مقیدو محمدی ام، و مهدی که از نســل رســول اســت خاتم والیت مطلقه محمد می 

 مهور عیسی باشند.  باشد،... و اصحاب مشارب )صوفیان( والیت انبیاء، در والیت تا

 و این تحریف در مجلد اول، فصّ شیای به شرح رفت.

را مطرح می « انسان خدائی »می کند و « جنبش صـوفیان حروفیه »خواجه پارسـا به طور مو یانه از نو یادی از  

ن در صدد آ کند بدون این که نامی از آنان ببرد. این نیز به ماابه تهدید و تحدید خاندان نقش بند اســت تا بیش از

 ا یت او نباشند. در شرح مقدمه فصو، آورده است:

 سرمایه شادی و غمت اوست همه                     ای آن که حدوث قدمت اوست همه

 ورنه ز سرت تا به قدم اوست همه                  تو دیده نداری که به خود در نگری 

 

ــازمان ــیله تیمور و پســرانش فتنه های مختلف صــوفیه از آن جمله نقش بندس ــان »یه با هزار زحمت به وس انس

ـ حروفیه را بر چیده بودند اینک پارس« خدائی ـ ا مجدداً خیـ ی الدین، نشان ـزشگاه آن فرقه را در متن عقاید محـ

 می دهد.

شـرح زندگی و چگونگی شـخصیتی پی روان محی الدین و شارحان فصو، به ویهه جنبه اخالقی آنان و رابطه   

و این  «لزوم گناه»ا تسامح و تساهل در شریعت و تجویز پای مال شدن شریعت به بهانه طریقت، بل اساس شان ب
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که باید مردم گناه کنند وگرنه اســامی خدا از قبیل غافر، غفار، رحیم و... معطل می ماند، نیازمند گســتره وســیعی 

 از ویهگی های شخصیتی آنان. ای بود به برخی است که از هدف این نوشته خارج است مقصود اشاره

 موضوع رسالت»اند که شارحان فصو، حتی شرح فارسی اخیر در مقدمه این فص، این عقیده شان را اعالم کرده

 «.هر پیامبر با پیامبر دیگر فرق اساسی داشته است

، است. ز خودتر، تکامل یافته تر و مشروح تر از دین پیش ا همگان معتقد هسـتند که همیشـه دین بعدی گسترده  

در عصری مبعوث می شد که مردم در « ماالً»باور دارند و می گویند: یکی « فرق اساسی »لیکن محی الدینیان به 

را تبلیغ کند. و چون قوم شـی  تشبیهی شده بودند،  « تشـبیه »افرا  کرده بودند، لذا او مامور می شـد که  « تنزیه»

 ند.تبلیغ ک« تنزیه»نوح مبعوث شد که آنان را به 

 به نظر شارحان و نیز در واقعیت، زمینه بح  محی الدین در این فصّ نوحی ، همین است. 

 ت. اس« فرض خیال»هر کسی مختصر آشنائی با قرآن داشته باشد می داند که این زمینه فقط یک خیال بل 

 خواهد شد. در برگحتی آثار تعمد محی الدین در این خیال بافی نیز روشن تر است که در مباح  آینده روشن 

ــبیه»ها ی پیش نیز هنگام بح  از جمله  ــد  او نقل« عنقاء المغرب»که از کتاب « منزّه عن التنزیه و کیف التش ش

معلوم شـد که او در درون خودش تشبیه را محکوم و مردود می داند و این جمله به طور ناخودآگاه از درونش به  

 بیرون تراویده است.

 ر شرح این فص به اصل ارسطوئی زدگی شان توجه کرده و می گوید: مویدالدین جندی نیز د

شـخصـی که حقیقتاً عارف باهلل اسـت میان دو معرفت را جمع می کند، معرفت مورد اقتضای عقل و معرفت مورد    

 اقتضای شرع، را.
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رموده شرع قرار می دهد، سپس لطف ف« تقابل»و میان شان « شرع»را درست در مقابل « عقل»او در این عبارت 

را نیز سـفارش می کند. دقیقاً ناخودآگاه خودش را ابراز کرده است. و این همان جهل مرکب ارسطوئیان صدرائی  

 نیز است که، در مجلد اول بح  شد.

را جاهل خطاب « اهل تنزیه»محی الدین و افراد مانند خودش اســت که « عارف باهلل»به نظر او شــخص عاقل و 

 پیش روشن شد که عارف باهلل کیست و جاهل باهلل نیز کیست.  هایمی کنند و در برگ

 

 «:امر بین االمرین»ظاهر و باطن قرآن، و 

 محی الدین گفت: والمنزِّه جاهل او صاحب سوء ادب، اینک ادامه می دهد:

االدب،  ذلک فقد اساءولکن اذا اطلقاه و قاال به، فالقائل بالشرایع، المومن، اذا نزّه و وقف عند التنزیه و لم یر غیر ـ 

( و لیکن وقتی که این دو )جاهل و صاحب سوء ادب(، تنزیه را اطالق 2) واکذب الحقّ والرّسل )صلوات اهلل علیهم(:

ه ای که به شرایع ایمان دارد وقتی که تنزی کنند و به آن معتقد شوند ـ یا: آن را به زبان آورند ـ ، پس چنین گوینده

وغیر تنزیه چیزی را )جایز( نبیند، پس دچار سوء ادب شده و شرع و پیامبران را تکذیب کرد و به آن بسنده کرد 

 کرده است.

اگر تنزیه کننده خدا را تنزیه کند و به همان تنزیه بسـنده کند و به دنبال آن یا در کنار آن تشبیه نکند   ترجمه آزاد:

 این عملش سوء ادب و تکذیب شرع و پیامبران است.

در حالی که نمی فهمد و گمان می کند که حقیقت را به  ر، ویتخیّل انّه فی الحاصل، وهو فی الفائت:وهو ال یشعـ 

 دست آورده در حالی که آن را از دست داده است.

« جاهل»انصافاً محی الدین در این عبارت خیلی مودبانه سخن می گوید با این که در باال چنین شخصی را تامل: 

، «رکاف»نامیده است نه « بی ادب»ا که حق و شـرایع و پیامبران را تکذیب می کند، تنها  نامید در این جا کسـی ر 

 های امروز.قابل توجه لیبرال«. جاهل»و یا « فاجر»یا « فاسق»
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اجازه بدهید چیزی از مجلد اول را در این جا تکرار کنم: در آن زمان که هویدا هیپی گری را در ایران ترویج می 

ــحن حرم حرّمکرد در یکی از م ــهر ری آمده بودند که در ص ها هیپیان هیئت عزاداری راه انداخته و از تهران به ش

حضـرت عبدالعظیم )علیه السالم( عزاداری کنند. هیئت دو گروه شده بود. گروهی که در پیش می رفت می گفت:  

 دبی کرده.ژنرال شمر آقا حسین را کشته. گروه دوم در پاسخ آن می گفت: بی ادبی کرده، بی ا

چنین شخصی مانند آن است که به بخشی از دین ایمان دارد و به بخش دیگر  و هو کمن آمن ببعض و کفر ببعض:ـ 

 کافر است.

ها ی تنزیه عمل می کند اما به الفاظ مانند سمیع و بصیر و  مرادش این اسـت که چنین شـخصـی به آیه   توضـیک:  

 تشبیه کرده، توجه ندارد. غیره، که )به نظر او( خدا خودش را به انسان

   تأمل:

است که در مورد یهودیان عصر پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  ))نؤمن ببعض و نکفر ببعض((ـ اشاره به آیه 1

))أن الذین یکفرون باهلل و رسوله ویریدون أن یفرّقوا نازل شده است. این آیه به همراه دو آیه بعدی چنین است 

و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، ویریدون أن یتّخذوا بین ذلک سبیالً ـ اولئک هم الکافرون بین اهلل و رُسله 

حقاً واعتدنا للکافرین عذاباً مهینا ـ والّذین آمنوا باهلل و رسله ولم یفرّقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم 

 .152ـ  151ـ  154. نساء، اجورهم وکان اهلل غفوراً رحیماً((

ه کسـی به مصداق پیام این آیه نزدیک است. کسی که معتقد است همه انبیاء تنزیهی بودند )تنزیه مطلق(،  اکنون چ

یا محی الدین که می گوید بعضی از انبیاء تنزیه را تبلیغ و ترویج می کردند و بعض دیگر تشبیه را )مانند نوح(، و 

 اه میان این دو راه، را تبلیغ می کرد. دیگری )مانند پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(( ر

امبر را بر می گزیند، بل پی ))أن یتخذوا بین ذلک سبیالً((محی الدین در مسئله تنزیه نه تنها رسماً و عمالً مصداق 

 را تبلیغ می کرد. « بین التشبیه و التنزیه»)صلی اهلل علیه و آله و سلم( را نیز متهم می کند که راهی 
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ای را بیاورد، که درست مدعای خودش را تکذیب ه است طرف را وادار می کند با قلم خودش آیهاین قرآن معجز

 کند. 

 ـ اما باالخره لفظ کفر را در آنان به کار برد.2

وال سیما قد علم انّ السنة الشرایع االلهیّة اذا نطقت فی الحق بما نطقت به، انّما جائت به فی العموم علی المفهوم  -

ه به ویهه ک الخصوص علی کل مفهوم یفهم من وجوه ذلک اللف . بایّ لسان کان فی وضع ذلک اللّسان:االول، و 

های شرایع الهی ، در مورد خدا مطلبی را می گویند، مفهوم اول آن دانسته شده )و ثابت شده است( وقتی که زبان

ود، آمده است. با هر زبانی باشد در برای عموم مردم است. اما برای خوا،، با هر مفهومی که از آن برداشت ش

 وضع آن زبان.

ثابت شـده است که قرآن ماهر و باطن دارد، ماهر آن برای عموم مردم است و باطن آن بسته به توان فهم   یعنی :

 خوا، است که هر کس به میزان توان خودش آن را می فهمد. 

 مختلف انبیاء و کتب نازله است. های نامر به زبان« با هر زبانی باشد در وضع آن زبان»جمله 

اما محی  را همیشه می دادند،« الطرق الی اهلل بعدد نفوس الخالیق»صوفیان شعار پلورئالیستی و هرمنوتیکی تامل: 

الطرق الی فهم القرآن »این شـعار را شـامل فهم قرآن هم کرده است که   « علی کل مفهوم یفهم»الدین با این جمله 

 ده است.ش« بعدد نفوس الخالئق

 زیرا که برای خدا در هر خلقی )و در زبان هر مردمی( مهور ویهه است. فانّ للحقّ فی کل خلق ههوراً خاصاً:ـ 

پس خدا ماهر است در هر فهم )و برداشتی ( و او باطن  فهو الظاهر فی کل مفهوم، وهو الباطن عن کل فهم:ـ 

 است از هر فهمی .

داشت )خواه فهم یک فرد عادی باشد و خواه فهم یک فرد فرهیخته، و خواه از جهتی خدا در هر فهم و بر توضیک:

 یک فرد عرب باشد نسبت به قرآن، و خواه یک فرد عبری باشد نسبت به تورات( ماهر می شود.
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چنان که « درک خدا»و از جهت دیگر خدا برای هر درک و فهمی باطن اســت و قابل فهم نیســت. زیرا احاطه به 

 کسی ممکن نیست. باید برای هیچ

مگر برای کسی که معتقد باشد که عالم صورت خداست و  االّ عن فهم من قال: انّ العالم صورته و مظهر هویّته:ـ 

 مظهر هویت )چیستی ( خداست.

ا ام مگر با خدا، مردم گمان می کنند من بهمان طور که بایزید گفت: اکنون سی سال است که سخن نگفته قیصری :

 ی گویم.آن ها سخن م

یعنی بایزید، همســرش، فرزندش، دوســتش و... و... همه را خدا می دانســته و به این نتیجه رســیده اســت که هر 

 اش را )در واقع( با خدا مکالمه می کند.ای که با هر کسی می کند همهمکالمه 

« الظّاهر»بارت است از اسم ع« یک جا»پس عالم  وهو االسم الظّاهر، کما انّه بالمعنی روح ما ههر، فهو الباطن:ـ 

 خدا، همان طور از حی  معنی، خدا روح آن ماهر )عالم( است، پس خدا باطن است.

 ماهر عالم مهور خداست و حقیقت عالم و باطن آن، خود خداست. توضیک:

می گیرید. است. چرا شما بر منزِّه ایراد « تنزیه»می گوید: اگر اشکال شود که آن چه قرآن از ما می خواهد  تامل:

در جواب    می گوئیم: کتب نازله )مانند تورات، انجیل و قرآن( یک ماهر دارند و یک باطن. و سخن شما ماهر 

 قرآن است نه باطن آن. ما صوفیان، معانی باطنی قرآن را در می یابیم.

اند هر ادعا را بکند و کســـی که این چنین ادعا بکند، دیگر هیچ امکانی برای بح  با او، نمی ماند. زیرا او می تو

 بگوید من باطن قرآن را درک می کنم. او با تکیه به باطن، حتی می تواند )نعو  باهلل( وجود خدا را نیز انکار کند. 

در این جا معلوم می شــود که چرا هانری کربن، آســمان را به ریســمان می بافد تا بتواند تشــیع را  هانری کربن:

مورد نیاز و مورد توجه این مامور « باطن گرائی بی حد و حساب»دهد. چه قدر این باطنی تر از اسماعیلیه نشان 
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تر، اند که از هر بمب اتمی ، مخرب اند و دانسته را شناخته « بمب»صـلیبیان، بوده و چه قدر صلیبیان اهمیت این  

 و در بر آوردن مقاصدشان، مؤثرتر است.

معنای باطنی دارد. و این از مسلّمات و مورد اجماع مسلمین است.  ـ درست است قرآن معنای ماهری دارد و1اما: 

نیست. یعنی ماهر و باطن قرآن هر دو در یک جهت و هم سو، هستند نه نقیض همدیگر « تناقض»لیکن در قرآن 

 و نه ضد همدیگر.

د نان را جاهل می نامتنزیه و تشبیه با همدیگر متناقض اند. و این که محی الدین اهل تنزیه را محکوم می کند و آ

 و می گوید باید خدا را هم تنزیه کرد و هم تشبیه )خواهد آمد( این جمع بین المتناقضین است.

و صـوفیان )به ویهه صـدرائیان امروزی ( همه جا در تناقض اند. قرآن می گوید خدا احد و واحد است اینان می   

ند اگر از تعینات و حدود و قیود اشیاء صرف نظر گویند همه چیز خداسـت، اگر بگوئید این تناقض است می گوی 

 کنید همه می شوند خدا و تناقض در بین نمی ماند. 

صل صحیح باشد می توان از ا« صرف نظری »غیر از سفسطه چیزی نیست. اگر چنین « صرف نظر»گفته شد این 

 و اساس کائنات و خدا نیز ـ  نعو  باهلل ـ صرف نظر کرد.

است اما باطن آن هم تنزیه را می خواهد و هم تشبیه را. اگر بگوئید این « تنزیه»خواسـتار  می گوید: ماهر قرآن 

اصل  و این« ال جبر وال تفویض بل امر بین االمرین»تناقض اسـت نویسـنده شـرح فارسی فوراً می گوید: مانند    

فدای محی الدین )این بزرگ تشـیع را در خدمت توجیه تناقض محی الدین، اسـتخدام می کند، همه چیز تشیع را   

 )علیه السالم( ، در این اصل امام صادق« امرٌ بین االمرین»دشمن شیعه امامیه( می کند. این جناب در نمی یابد که 

قسـیم جبر و تفویض است نه مرکب از آن دو. آن چه محی الدین می گوید ترکیبی از تنزیه و تشبیه است توضیح  

 ده خواهد آمد. تر این موضوع، در چند برگ آینبیش

ــــ در باالی صــفحات الجزء الســادس ــــ چا   5بهتر اســت در این جا ســخن عالمه طباطبائی از المیزان )ج 

( ببینیم، می گوید: این که در تحت مواهر حقایق باطنی هست، درست است. و این که انسان 282اسماعیلیان ، 
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در جائی اسـت که استعمال مواهر دینیّه به نحو   ها برسـد، این هم درسـت اسـت. لیکن این   می تواند به آن باطن

سـزاوار، باشـد نه طور دیگر. و حاشا که در آن جا باطنی باشد که ماهر بر آن رهنمون نباشد، در حالی که ماهر   

تر )برای نیل به حقیقت( از ماهر، باشد، عنوان باطن اسـت. و حاشا که در آن جا چیزی )باطنی ( باشد که نزدیک 

 )در ماهر سخن اش( کالً از آن صرف نظر کرده باشد، یا از آن تساهل کند، یا از آن غافل باشد.  که شارع دین

در اولین مقاله از مقاالت مقدماتی جلد اول، آن جا که ســـخن از زندگی نامه محی الدین بود، گفته شـــد که  -2

ری و معتزلی بود. که در طول بزرگترین عامل موفقیت محی الدین در جامعه آن روزی ، فرسـودگی دو مکتب اشع 

سـال همدیگر را فرسـوده و اشـکاالت اسـاسی همدیگر را فراز کرده بودند، در حدی که پیرزنان بی سواد      554

قیل و »دهاتی نیز می دانستند که اشعریان دست انسان را می بندند و معتزلیان دست خدا را می بندند، و اصطالح 

ــه ــت و ناامیدی  عنوانی بود که مردم در « قال مدرس ــخت به بن بس همه جا به مباحاات آنان داده بودند، مردم س

ــیعه توجه     می کردند که محی الدین از راه  ــیده بودند، روز به روز به مکتب حنفیان )اهل ماهر( و مکتب ش رس

ــتن مردم از گرایش به   ــطالح نوآوری کرد و مکتب جدیدی را مطرح کرد. و بازداش ــید و به اص  «اهل ماهر»رس

آسـان بود و برای محی الدین کار زیادی ایجاد نمی کرد. اما برگردانیدن مردم از گرایش به تشــیع برای او سخت  

 های دقیق عقلی و فلسفی بود. مشکل بود. زیرا مبارزه با تشیع نیازمند بح 

ند باشد تا بتوامحی الدین ناچار بود یک سـری مباحای را مطرح کند که )دسـتکم در ماهر( عمیق، دقیق، عالمانه   

عه را در آورده و دو اصل شی« ادای تشیع»تشـیع را نیز در کنار اشعریت و اعتزال، به کناری براند. لذا به اصطالح،  

 را رسماً و عمالً سرقت کرد:

باطن: محی الدین در اواخر عصر سلجوقی می زیست، در قونیه پای تخت سلجوقیان )شاخه آناتولی ( ساکن الف: 

یک عنوانی ســخت منفور و مردود بود. زیرا درگیری ســلجوقیان با  « باطنیه»و « باطن»ه لفظ بود. عصــری ک

اسـماعیلیه که نام دیگرشان باطنیه بود سال ها ادامه داشت. حسن صباح و چریکان او خواب راحت را از خواجه  

ــیعه، در ربوده بودند، نظام الملک چماق بزرگی به نام   ــبی و قتال ش ــالن»و « طغرل»نظام الملکل ناص  «الب ارس
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داشـت که بر سـر شـیعه خواه شیعه امامیه یا اسماعیلیه یا هر شیعه دیگر، می کوبید و هر چه توانست شیعه کشی    

 کرد و باالخره جان خود را در این راه باخت.

ــ را، زنده می کند، اصلی که   ــ یعنی اصل: قرآن ماهر و باطن دارد ـ ن بود قر 6محی الدین از نو این اصل شیعه ـ

جامعه ســنیان زیر بار آن نمی رفتند و آن را از شــیعه نمی پذیرفتند، اینک از محی الدین پذیرفتند لیکن با ماهیت 

نگذشته بود، محی « باطن»( نظر به این که آن روز زمان زیادی از دشمنی سلجوقیان با عنوان 3) نادرست و غلط.

 .الدین با زرنگی تمام این اصل را مطرح     می کند

مسئلة  «فهو االسـم الظاهر کما انّه بالمعنی روح ما مهر، فهو الباطن »بل با عبارت « باطن»لیکن نه با لفظ صـریح  

ــئلة  ــوفیان مطرح بود، پیوند داده و لفظ که پیش« مهور و بطون خدا»ماهر و باطن قرآن را با مس تر در میان ص

 می شود و هم نمی شود. و:« طنیهبا»را به زبان و قلم     می آورد، یعنی هم از « باطن»

 ـ هم نوعی نوآوری کرده است.1

 ـ هم گرایش به تشیع را با طرح اصول شیعه تغذیه کا ب کرده و منحرف کرده است. 2

 سازگاری کرده است.« باطنیه»ـ هم با روح اجتماعی مخالفان 3

 ـ هم دل سلطان سلجوقی را از دست نداده است.4

 کرده است که برای آنان نیز نوعی کمک و نوآوری است. و محی الدین نابغه است.ـ و هم خدمتی به صوفیان 5

ــل ب:  ــه«: امر بین االمرین»اص اش بود )جبری که هیچ محی الدین با همه جبرگرائی و جبر عمیقی که در اندیش

اشعریان  که را آن طور« جبر و تفویض»بشری به آن عمق و شدت به آن معتقد نبوده و نیست و نمی شود(، مسئله 

ــورتی« امر بین االمرین»و معتزلیان مطرح می کردند، مطرح نکرد، زیرا این نقض غرض او بود، و طرح   نیز به ص

که در قبال دو جریان مذکور، قرار گیرد برایش مضـر بود و باز نقض غرض می شد. اما نمی توانست از این لقمه  
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ــازمان مکتبش از چنین گوهری خالی ب ــئله  لذیذ بگذرد و س ــد، لذا آن را در مســئله دیگر به نام مس  تنزیه و»اش

 مطرح کرد )البته با ماهیت غلط( که این سرقت نیز چندین سود برایش داشت: « تشبیه

ـ یک مطلب عمیق، دقیق، علمی ، عقلی و فلسفی بود و دستکم در ماهر به جنبه فکری و علمی بودن مکتب او، 1

 داللت می کرد.

 ا منحرف می کرد. و باز می داشت، و تغذیه کا ب می کرد.ـ گرایش به تشیع ر2

 را به دست می آورد.« اهل ماهر به معنی عام»و نیز « مشبّهه»ـ دل فرقه 3

های رسـمی و سنتی را نیز فریب می داد، به طوری که گروه زیادی از شیعیان آناتولی بعدها  برخی از شـیعه   -4

ای از صدرائیان این سخن محی الدین را نشانه شیعی اندیشی او می یز عدهپیرو افکاراو شدند. هم چنان که امروز ن

 دانند و فریب او را می خورند.

 شاید این لفظ در نظر بعضی ها خوش آیند نباشد،« سرقت»گفتم 

 را به کار برد. « جاهل»محی الدین در مورد علمای اسالم لفظ  اوالً:

را ممکن و قابل قبول می داند، چرا آن را « امر بین االمرین»ی به نام اگر محی الدین راست می گوید و چیز ثانیاً:

ــئلة  ــیعی را نمی پذیرفتند می گفتند چنین چیزی  « جبر و تفویض»در مس ــل ش نمی پذیرد؟ زیرا آنان که این اص

ه خاطر مشغول شدند ب« قیل و قال»سال به  554امکان ندارد، و غیر از این دلیلی بر رد آن نداشتند و همان مدت 

 که در نظرشان بود. « عدم امکان»این 

ی م« جاهل»را ممکن و قابل قبول بل یک حقیقت می داند و منکر آن را « امر بین االمرین»اکنون که محی الدین 

ترین جبر ـ؟ کدام دلیل فکری ، علمی ، تصوفی معتقد است آن هم شدیدترین و عمیق« جبر»نامد پس چرا باز به 

مانع از اعتقاد او به امر بین االمرین در مســئله جبر و تفویض اســت؟ چیزی که متفکران جامعه  ، قرآنی و حدیای

 سال هر چه سعی کردند دلیل دیگری برای رد آن پیدا نکردند.  554بزرگ، 
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است. امر بین االمرین هم ممکن است و هم غیر « نؤمن ببعض و نکفر ببعض»پس این روال محی الدین مصـداق  

 ن کار این نابغه بزرگ نشان می دهد که او هیچ صداقتی نداشته است و این کارش نیست مگر سرقت.ممکن. و ای

بپذیرد. زیرا در آن صورت می شد یک « جبر و تفویض»را در مسئلة « امر بین االمرین»او نمی توانسـت اصـل   

 ( 4) علیه و آله و سلم( برتر است.فرد شیعه نه خاتم االولیاء که رسماً ادعا می کند از خاتم المرسلین )صلی اهلل 

 

 :)علیه السالم( قیصری و اولین حدیث از امام صادق

ی انّ اهلل تعالی قد یتجلّقیصـری در تایید سـخن محی الدین، می گوید: جعفر صـادق )علیه السـالم( گفته است ))    

 المش، لیکن آنان نمی دانند.((: خداوند گاهی تجلّی می کند بر بندگانش در کلعباده فی کالمه لکنّهم ال یعلمون

را « معلیه السال»این اولین حدی  اسـت که قیصری از امام صادق )علیه السالم( نقل می کند. بدیهی است که لفظ  

اند زیرا قیصری آن حضرت ]امام صادق )علیه السالم(  را یک عالمی از علمای های شیعی بر آن افزوده در چا 

طور که در شـرح اولین جمالت فصو، تصریح کرد که آل پیامبر عبارت است از   اسـالم می داند، نه امام. همان 

 کرد.« تعمیمی »کسانی که اوالد معارفی و معنوی پیامبر هستند و بدین گونه آل و اهل بیت را نیز 

 قیصری عبارت حدی  را نیز به صورت صحیح نیاورده است.

ــ ،  116،  4و نیز بحار االنوار )به ترتیب: ج « لفالحمفتاح ا»و « عوالی اللئالی »حدی  فاقد سند است در  ـ

ــ ج  332و  353 ــ تجلّی اهلل لخلقه فی کالمه و لکنّهم ال  148،  32ـ ــ وقد ـ ( بدین صورت آمده است ))لقد ـ

 یبصرون((: خداوند در کالمش به مردم تجلّی کرده لیکن آنان نمی بینند.

اهی گ»به معنی « قد یتجلّی »خودش آورده اســت، زیرا اوالً: تر به نفع قیصــری اســت تا آن چه که این متن بیش

ــد. ثانیاً: واژه « تجلی کرده»به معنی « قد تجلّی »می کند اســت. اما عبارت « تجلی   «یبصــرون»اســت می باش

 «.یعلمون»تر به مذاق صوفیان نزدیک است. تا لفظ بیش
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 و صورت منقول آن نیز مختلف است.ـ همان طور که گفته شد حدی  کامالً فاقد سند است. 1 تامل:

های صحیح نیز آمده  ، در موارد متعددی از احادی  حتی حدی «تجلّی اهلل»به فرض صحت این حدی ، لفظ  -2

همان طور که در قرآن نیز در مورد حضـرت موسـی )علیه السالم( آمده است. شیعه و همه علمای اسالم )غیر از   

نمی دانند. وقتی صوفیان می توانند از این موارد استفاده کنند و به « لّی بالذاتتج»صـوفیان( این الفاظ را به معنی  

 باشد. « تجلّی »نیز به همراه « وجود»یا «  ات»آنها متمسک شوند که کلمه 

ابوطالب مکی نقل کرده، که « قوّو القلوب»شــرح فارســی روی این حدی  به اصــطالح مانور داده و آن را از  -3

الذّریعه در میان تالیفات شیعه یافت نشد، من اطالعی در مورد ابوطالب مکی ندارم اما اگر تاریخ کتاب مذکور در 

به بحار  اند و از این طریقزندگی او مقدم بر غوالی اللئالی و مفتاح الفالح، باشــد باید گفت این دو نیز از او گرفته

ن قال جعفر ب»خود صوفیان باشند. و از عبارت نیز رسـیده اسـت. یعنی احتمال دارد منشأ این حدی  فاقد سند،   

که شرح فارسی از او نقل کرده سنی بودن ابوطالب مکی روشن است. زیرا این تعبیر در مورد امام « محمد الصادق

 )علیه السالم( از اصطالحات شیعه )در مباح  حدیای و روائی ( نیست.  صادق

ترین سند را هم وق زده می شـود. اگر این حدی  صحیح اما همان طور که عرض کردم شـرح فارسـی بی هوده    

 داشته باشد. داللتی بر مراد ایشان ندارد و تکلیف این گونه حدی  و کاربردشان مشخص است.

ایشان در این جا و در موارد زیادی به سخنان شیخ بهائی تمسک می کند. لیکن در مقاالت مقدماتی جلد اول در 

 ام. راجع به شیخ بهائی و نظر او نسبت به صوفیان بح  کرده« رگشتندمبح  بزرگانی که رفتند و ب»

شرح فارسی حدی  دیگر از امام صادق )علیه السالم( آورده است: ))کتاب اهلل علی اربعة اشیاء: العبارو و االشارو 

 نبیاء((.و اللطائف و الحقایق: فالعبارو للعوام، واالشارو للخوا،، و اللطائف لالولیاء و الحقایق لال

، آمده است. و پیام آن دقیقاً بر علیه صوفیان 238،  35و نیز، ج  143،  83این حدی  فاقد سند در بحار، ج 

اســـت زیرا این همه حقیقتبندی که صـــوفیان می کنند حقیقة االحدیّة، حقیقة الواحدیة، حقیقة المحمدیة، و حقیقة 
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همه را از قرآن می گیرند، مطابق این حدی  ادعای کذب اســت  الفالنیة و حقیقة البهمانیة و... و مدعی هســتند که

 زیرا این حدی  می گوید حقایق در انحصار انبیاء است.

است که حضرات خودشان را اولیاء اهلل به معنای والیت « اولیاء»آن چه صـوفیان را مشتری این حدی  کرده لفظ  

ــاس همان والیت ادعای معجزه می  تکوینی کنند. زیرا معجزه بدون والیت تکوینی امکان ندارد می دانند و بر اس

گذشت و در این مسئله، مکتب امام صادق )علیه السالم( آن قدر روشن « معجزه و کرامت»که در جلد اول مبح  

ولی اهلل وجود دارد و بس که چهارده معصــوم  14و بیّن اســت که مســیحیان اروپا هم می دانند که در تشــیع فقط 

نیز کسانی هستند که به این مکتب پای بند باشند نه دنبال « مومن»و « دوسـت خدا »هلل به معنای هسـتند. و ولی ا 

 تصوف رفته باشند.

 

 محی الدین و ثنویت:

محی الدین اهل تنزیه را به خاطر این که خدا را تنزیه می کنند جاهل نامید که آنان با تنزیه شــان خدا را محدود 

 ه او به آن باور دارد چیست و چگونه است؟ می گوید:می کنند. اینک ببینیم خدائی ک

پس نسبت خدا به صورت ماهر عالم، نسبت آن روح  فنسبته لما ههر من صور العالم نسبة الرّوح المدبّر للصوّرة:ـ 

 است که صورت را تدبیر و اداره می کند.

خداست و باطن عالم « الظّاهر» یکی از اصول مسلم بینش محی الدین این است که ماهر عالم همان اسم توضیک:

خدا است. پس هم ماهر جهان هستی، خداست و هم باطنش، و نسبت این ماهر و باطن نسبت « الباطن»نیز اسم 

 روح است به بدنی که آن را اداره می کند.

ــت بر این که دو خدا وجود دارد یکی به نام الظاهر و دومی به نام الباطن حتی تامل:  میان این عبارت صــریح اس

هرگز صحیح نمی شود و « میان یک چیز با خودش»در « نسبت»این دو نسـبت هم برقرار اسـت. و می دانیم که   
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غلط است. مگر یک چیز مرکب را به نظر بیاوریم مال انسان که مرکب از روح و جسم است آن گاه میان روح و 

 لدین همین طور هم کرده.هائی را برقرار یا لحاظ کنیم. که محی ا جسم او یک نسبت یا نسبت

نه قابل تنزیه می داند ونه قابل « احدیت»ـ البته محی الدین برای خدا مقامات درست می کند و خدا را در مقام 2

تشــبیه، و در مقام واحدیت، همه موجودات عالم را عین خدا می داند. اما ســخنی که در این جا آورده چیز دیگر 

 را دو تا کرده است. « خدای احد»ست. زیرا در این عبارت همان است که با آن مبنا نیز سازگار نی

این دو خدائی که او در این عبارت مطرح می کند و میان شـان نسبت نیز برقرار می کند، آیا در آن  دقت فرمائید: 

، یا هیچ کدام؟ ـــ؟ ـــ؟ صورت سوم که صحیح نیست. صورت اول   «مقام واحدی »هستند یا در « مقام احدی »

را نیز خودش کامالً توضیح داده است که در آن مقام نه مهور راه دارد و نه تجلّی و نه کارت، « مقام احدیت»یعنی 

 بل حتی اسمای خود خدا نیز به آن مقام راه ندارند. و جان مکتب او همین است.

و  اسـت در این صـورت مصـداق تناقض است و اصول خود ومقام بندی های خود   « مقام واحدیت»پس مرادش 

 می شود و هم نمی شود. « مقسم»اساس مکتب خود را نقض می کند زیرا خدای واحد هم برای دو چیز 

کارت »و نیز بر مبنای خود محی الدین خدا در مقام واحدیت یک خدای واحد اسـت که همه اشیاء هم او هستند  

آن دو، که می شود مصداق ، نه دو خدائی که همه اشـیاء عبارت است از  «در عین وحدت، وحدت در عین کارت

 «.کارت در عین ثنویت، ثنویت در عین کارت»

ماهر و باطن عالم وجود، فقط یکی است. پس این « هوالظّاهر و الباطن»و نیز او می گوید و مبنایش این است که 

 دو گانگی آن هم با نسبتی که میان شان هست، چیست؟ آن هم به تشبیه به روح و بدن!!!

به زبان و قلمش آمده بی مالحظه ابراز کرده است. او که علمای اسالم را جاهل نامیده یک مطلب این مرد هر چه 

را دقیقاً می دانسـته که: حتی بعضی ها در این عصر نیز این اباطیل او را باور خواهند کرد، بل مرید سینه چاک او  

 خواهند بود و در کرامات خودشان کتاب هم منتشر خواهند کرد. 
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 ی الدین محدود است:خدای مح

محی الدین اهل تنزیه و علمای اسالم را جاهل دانست به خاطر این که با تنزیه شان خدا را محدود می کنند. این 

 بار نیز ببینیم خدای خود او محدود است یا نامحدود؟ ـ؟ می گوید:

 هم باطنش، اخذ می شود.  ماالً در حد انسان هم ماهر آن و فیؤخذ فی حدّ االنسان مثالً باطنه و هاهره:ـ 

وان حی»که حیوان ماهر آن و ناطق باطن آن است. یا: « انسان حیوان ناطق است»اند: قیصری : در حد انسان گفته

ــد. و هردو « ناطق جمعاً ماهر آن و حقایق مشــترکه که حیوان و ناطق، و حقایق ممیزه آن دو، باطن انســان، باش

 )حقایق( به خدا منتهی می شوند.

خدا می شـود. یعنی خدا در حد انسان هم ماهراً و هم باطناً اخذ می شود.  « فیؤخذ»این صـورت نایب فاعل  در 

 پس حد انسان  می شود حد خدا و هم چنین هر شیئی دیگر.

 پس خدا محدود است به هر حدّی . فالحقّ محدود بکل حدّ:ـ 

رة منها اال علی قدر ما حصل لکل عالم من صورته، وصور العالم ال تنضبط وال یحاط بها، وال تُعلم حدود کل صوـ 

و  فلذلک یُجعل حدّ الحقّ، فانّه الیُعلم حدّه االّ ویُعلمَ حد کل صورة، وهذا محال حصوله، فحدّ الحقّ محال:

های عالَم قابل ضبط )وشماره و بررسی ( نیست و قابل احاطه نیست، و حدود هر صورت از آن ها دانسته صورت

ر به قدر آن چه حاصل می شود برای هر عاللم از صورت آن، پس به همین دلیل حدّ خداوند ناشناخته نمی شود مگ

ها( دانسته شود و این محال است که می ماند، وحد خدا دانسته نمی شود مگر این که حد هر صورت )همه صورت

 به دست آید. پس حدّ خدا محال است.

، و چون هر کدام به نوبه خود خدا هستند پس خداوند محدود به هر می گوید: همه اشیاء محدود هستند توضـیک: 

ها حد است. اما نظر به این که اشیاء کائنات از نظر تعداد قابل ضبط نیست، و نیز حتی شناختن هر کدام از صورت

 )کماهی ( امکان ندارد پس به دو دلیل شناختن حد و حدود خدا محال است.
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 اهر و باطن هر کدام شان خدا است، غیرممکن است.ـ شمارش و تعداد اشیاء که م1

 ـ شناختن حد یک شی ء معین نیز برای انسان نسبی است هر کس فقط به میزان فهم خود می شناسد.2

 تامل:

ـ شناختن حد و حدود یک شی ء، معین نیز برای انسان )کما هی ( امکان ندارد. این درست است زیرا تنها 1

 طور که هست، می شناسد.  خداست که هر چیز را همان

محدود است خواه ما « نفس االمر»اما بح  در این نیسـت. بح  در این اسـت که باالخره هر شی ء مخلوق، در   

 بتوانیم حد و حدود آن را شناخت کنیم یا نتوانیم.

«  یبح  عقل»عوضی گرفته است و همین طور « مسائل عملی »را با « مسائل نظری »محی الدین در این مبح  

 «. بح  تجربی »را با 

 «ابعادی »باشد یا حد و حدود مکانی و « تعریف»)و در این بح  فرق نمی کند خواه مراد از حد صرفاً اصطالح 

 باشد، نتیجه هر دو در این مسئله یک و واحد است(.

  در نیست، بح ها قابل ضبط نیستند. این هم درست. لیکن باز بح  در این های پدیده ـ اشیاء جهان و صورت2

ها( محدود است یا بی نهایت است این اسـت که باالخره کائنات و عالم مخلوقات )با همه کارت اشـیاء و صورت  

 ؟ـ؟ خواه ما بتوانیم حد و حدود آن را شناخت کنیم یا نتوانیم. 

د و حدود یک با همه ناتوانی )در ضـبط صـور عالم یک جا، و نیز با همه ناتوانی در شناخت ح   به عبارت دیگر:

ــش که   ــخ نظری عقلی به این پرس ــی ء معین( آیا از پاس ــت یا بی نهایت»ش  ، نیز«آیا عالم مخلوقات محدود اس

 ناتوانیم؟ یا توان آن را داریم ؟ـ؟ 

 دو چیز در سخن محی الدین، مشخص است بنابراین او پاسخ این پرسش را داده است: 
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 ـ هر شی ء و هر صورت، محدود است. 1

 محدود به هر حد است. ـ خدا 2

ها عاجزیم، مجموع شان اینک محی الدین و مریدانش باید توجه کنند: همه عالم مخلوقات که ما از توان ضبط آن

نیز محدود است زیرا مجموع محدودها قهراً به حکم عقل نمی تواند محدود نباشد. و این حکم عقل از بدیهیات و 

می داند، پس خدای محی الدین، « مســاوی »با عالم و اشــیاء عالم مســلمات اســت. و چون محی الدین خدا را 

است. و خدای محی الدین نمی « زمانمند»اسـت و هر مکانمند قهراً  « مکانمند»محدود اسـت. و هر محدود قهراً  

 تواند ازلی باشد. 

اریم پس شناخت های عالم را نداو می گوید: چون ما انسـان ها )یا هر موجود دیگر( توان ضبط اشیاء و صورت 

حد و حدود خدا برای ما محال اسـت. مفهوم این سـخن این اسـت که اگر ما می توانسـتیم اشیاء و صور عالم را     

ضبط کنیم، می توانستیم حد و حدود خدا را نیز شناخت کنیم. پس خدای او در حقیقت محدود است و این مائیم 

 که توان ضبط حد و حدود آن خدا را نداریم. 

 ه او آن قدر واضح و روشن است که بح  من مصداق توضیح واضحات، پیدا می کند. این عقید

محی الدین در فصّ نوحی طوری سخن می گوید که گوئی کامالً دچار حواس پرتی شدید شده است. و جالب این 

 که این سخنان را نازل شده از خداوند توسط پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( می داند. 

بی نهایت »در مجلد اول بح  نسـبتاً مشروحی گذشت و در آن جا دو اصطالح  « بی نهایت»در مورد  بی نهایت:

 عنوان گشت. در این جا یک نکته را توضیح می دهم: « بی نهایت عرضی »و « طولی 

فیدی ممنتشر کرده و بح  مختصر و « سراب عرفان»جناب دانشمند آقای حسن میالنی کتاب کوچکی تحت عنوان 

اند که خداوند بی نهایت نیست. مرادشان این است که اساساً بح  اند. لیکن به طور مکرر اصرار کردهرا انجام داده

اند نهایت و بی نهایت، در مورد خداوند قابل طرح نیست. خداوند نه متناهی است و نه غیرمتناهی . ایشان گمان کرده
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منزّه است پس « مقدار»ی مربو  اند، و چون خداوند از «مقدار»قوالت که هم متناهی و هم غیرمتناهی هر دو به م

 هر دو در مورد خدا ناصحیح است. 

ندارد بل نقیض آن است. زیرا هر شیی ء « مقدار»نه تنها ربطی به « نا متناهی»یا « بی نهایت»اما توجه ندارند که 

باشد، مقدار به او راه « نامتناهی»و هر چیزی که سـاز باشـد قهراً و به حکم عقل، محدود است.   دم« مقدار»که با 

 بگوئیم، یعنی او را از مقدار منزّه دانسته ایم. « نامتناهی»ندارد. و اگر بتوانیم به چیزی 

 و نامتناهی یعنی«. مقدارناپذیر»یعنی شی ء « نامتناهی »شی ء «. نامقدور»و « نامقدار»نامتناهی مساوی است با 

 آن راه ندارد، بل او کم و کیف را ایجاد و خلق کرده است.  شی ء که کمّ و کیف در

« عدم»باز ایشان توجه ندارند که آن چه نه بتوان به آن متناهی گفت و نه بتوان به آن نامتناهی گفت، فقط مصداق 

است. هر وجود و موجود یا متناهی است و « عدم»است. همان طور چیزی که نه حادث باشد و نه ازلی، مصداق 

 ا نامتناهی . و فرق خدا و خلق، همین است. ی

های مفیدی ای کتابش همگی بح  فلسفی است و گوشهو تأسف این که: با این که محتوای یکصد و دوازده صفحه

از فلسـفه و عرفان اهل بیت )علیهم السـالم( را توضیح می دهد، در عین حال چیزی به نام فلسفه یا عرفان را به   

شان نشان می دهد که ایشان فلسفه را منحصر به ارسطوئیات و عرفان . ماهراً اطالق سـخن طور مطلق رد می کند

می دانند و این، جای بس تأسف است. و یکی از مشکالت برخی از     را منحصـر به عرفان اصطالحی )تصوف(  

یند کار ند تا بگوطرفداران حقیقی مکتب اهل بیت )علیهم السـالم( همین نکته است که ارسطوئیان را جسور می ک 

است و عقل را در انحصار خودشان بدانند، صوفیان نیز جسور شده بگویند کار « منقول»و کار شـما  « معقول»ما 

 است. « طریقت»و کار ما « شریعت»شما 

واقعیت و حقیقت این اسـت که قرآن و پیامبر و اهل بیت )علیهم السالم( هم فلسفه دارند و هم طریقت. و هر کس  

 لسفه و طریقت دیگر باشد، او راه دیگر رفته است و کامالً منحرف است.پیرو ف
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-------------------- 

 پی نوشت ها: 

 شهری بود میان قم و ساوه. و امروز به صورت یک روستا، باقی است.ـ 1

در شرح پارسا الدین نیست همان طور که جمله صلوات اهلل علیهم، یا )علیه السالم( و این قبیل الحاقات از محیـ 2

 نیامده.

 )علیه السالم( نرفت. اما با پای حجاج بن یوسف بیعت کرد. همان طور که عبداهلل بن عمر زیر بار بیعت علیـ 9

 رجوع کنید: جلد اول، فصّ شیایـ 4
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 اشاره:

ی صــوفیه،  ی ضــالهبلیغ از فرقهمدیریت جدید و یک ســونگر دفتر تبلیغات اصــفهان به منظور ترویج و ت 13/11/13در تاریخ 

اش از اعضاء فعال سازمان مجاهدین خلق هستند، خرقه و خانقاه از یک صـوفی سـاکن مشـهد بنام محمد حسن وکیلی که خانواده   

ی صدر بازار سخنرانی کند و طالب را به تصوف جذب کند، این ی اصـفهان یعنی مدرسـه  ی علمیه دعوت کرد تا در مرکز حوزه

 در مکان مذکور در نهایت ضعف و عدم استقبال طالب برگزار شد.  13/11/13تاریخ جلسه در 

ی دارالصـادق اصفهان به عنوان اعتراض  به دنبال این اقدام نامشـرو  و خالف قانون دفتر تبلیغات اصـفهان، سـرپرسـت مجموعه    

ما دفتر تبلیغات اصفهان هم چنان بر مواضع باطل و ای داشت اای منتشر نمود که بحمداهلل نتایج بسیار خوب و دلگرم کنندهاعالمیه

کند و از مطالب باطل آقای وکیلی صوفی دفا  کرده و اقدام نامشرو  خود را در راستای سیاست غیر قانونی خود پافشـاری می  

 کند.تظارب افکار و آراء )البته یک طرفه و یکسونگرانه( توجیه می 

ی  صـوفی مشـهدی و نیز برای میزبانش در اصـفهان در دست تهیه داشت که با مجله   نورالصـادق پاسـخی دندان شـکن برای آن    

 سمات مواجه شد. 5شماره 

ی ی وزین را به صوفی مذکور بسیار متین و آموزنده دید بر همین اساس هیئت تحریریه  ی این مجله پاسـخ های هیئت تحریریه 

د قســـمت تقدیم مخاطبین خود نماید تا این عزیزان نیز به دروغها و نورالصـــادق تصـــمیم گرفت متن کامل این جوابیه را در چن

ــه ــوم این فرقه فریبکاریها و تحریفها و نقش ــک به قرآن و عترت و الغیر   های ش ــتر پی برده و در تمس ــاله بیش ی انحرافی و ض

 محکمتر و دلگرم تر شوند.

 

 و پاسخ ما اتهام صوفی گری به علمای شیعه از ناحیه ی دفتر تبلیغات اصفهان

 )قسمت دوم( ادامه دارد...

 پاسخی به اتهام تصوف و صوفی گری به تشیع و علمای شیعه

 مالصدرا و اندازه تخصص او در شناخت و فهم روایات   •

دومین نفری که جرأت کرده است وارد مسائل معرفتی شود مرحوم صدرالمتألهین است که شرح اصول کافی را نوشته »

متألهین کسی به روایات کافی نزدیک نشده است. کسانی هم که بعد از او وارد این کار شدند، همه است. قبل از صدرال

 «سر سفره صدر المتألهین نشستند.
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جای تأسـف بسیار است که کسی شرح های اماال صدوق و کلینی و مجلسی... که در جای جای کتابهای   پاسخخ ما: 

اشد و تحریفات معنوی قرآن و حدی  اماال صدر الفالسفه را شرح حدی  ایشـان با کمال متانت و اتقان است را ندیده ب 

 بنامد!

مالصـدرا و سـایر فالسـفه غالبا به روایاتی اسـتناد می کنند )و البته کل روایات مورد اســتناد ایشان در نه جلد اسفار و     

ت یا عدم صحت مضمون( از حواشی آن، حدود دویست و چهل تا می باشد!( که اکاریت قاطع آنها )با صرف نظر از صح

مجعوالت متصـوفه و یا از موهونات از حی  مدرک است. که ان شاء اهلل در یکی از شماره های آتی سمات به تفصیل به  

 این موضوع خواهیم پرداخت. 

 لاز جهت درایة الحدی  نیز استدالالت مالصدرا بسیار عجیب و غریب است، ماال کسی که کمترین آشنایی با روایات اه

یه )علدر مورد کسی است که وقت مهور امام زمان « کذب الوقاتون»بیت )علیهم السـالم( داشته باشد می داند که حدی   

( همهنین وی در 1را تعیین کند، اما مال صــدرا خیال می کند که این روایات در مورد تعیین وقت قیامت اســت!) الســالم(

 م در آخرالزمان رشد کرده و از حجت ماهری یعنی امام معصومشـرح اصـول کافی در شرح حدیای می گوید عقول مرد  

( و این البته عجیب ترین و در عین حال فاحش ترین خطایی است که یک عالم 2می شـوند!؟)      السـالم( بی نیاز  )علیه

 شیعی می تواند مرتکب شود.

ال وی در فهم و شناخت احادی  و با توجه به آنهه گذشت معلوم می شود کسانی که شیفته تخصص مالی شیرازی و اما

 روایات شده اند، خودشان اصال آگاهی صحیحی در این مورد ندارند.

( حدی  کذب الوقاتون را در مورد قیامت دانسته است و می 238ــــ  233/ 3مالصدرا )در اسفار،  نکته قابل تأمل:

اد د قامت قیامته وأما الکبرد فمبهمة وقتها ولها میعگوید: ))فی القیامتین الصغرد والکبرد، أما الصغرد فمعلومة من مات فق

 لقوله ، کذب الوقاتون((. عند اهلل ومن وقتها على التعیین فهو کا ب

حکمة »همین مطلب را از ابن عربی نقل کرده، و می گوید: « 118ـ  113»المظاهر االلهیة فى اسرار العلوم الکمالیة، »و در 

، فی معرفة القیامة والحشر  القیامة قیامتان: قیامة 64ربی. ر. ک: الفتوحات المکیة، باب کشفیّة: قال صاحب الکشف ]ابن ع
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ــغرد، و هی معلومة:  ؛ والکبرد، و وقتها مبهمة و لها میعاد عند اللّه، و من وقّتها فهو کا ب، «من مات فقد قامت قیامته»ص

 «.کذب الوقّاتون»لقوله ـ صلى اللّه علیه وآله وسلم ـ : 

قبول  را )علیه السالم(قابل تأمل این است که ابن عربی از آنجا که اعتقادات شیعه در مورد غیبت و مهور امام زمان نکته 

در مورد قیامت دانسته است، و مالصدرا هم است  )علیه السالم(ندارد، این حدی  معروف را که در مورد مهور امام زمان 

ا ضـیاء الدین درچه ای اصفهانی( غالبا مطالب اسفار خود را تقلیدوار و  که بر اسـاس تحقیقات برخی از علما )مرحوم آق 

بدون تحقیق از روی کتاب های دیگران بازنویسی کرده است، دچار این اشتباه واضک و غیر قابل اغماض شده است که 

 حدیث مورد اشاره را در مورد قیامت دانسته است، نه ههور امام زمان )علیه السالم(!

 

 و خیاالت یا مطالب عقلی و عرشی!!اوهام   •

مسـأله دیگری که بسـیار مهم اسـت و جای تذکر دارد این است که منظور از فلسفه یا حکمت در این مباح  به معنای    »

هستی شناسی عقلی است. ... بسیاری از کسانی که در طول تاریخ با فلسفه مخالفت کرده اند، منظورشان مخالفت با فلسفه 

. وقتی ما صحبت از فلسفه می کنیم، کاری به فلسفه مشائی نداریم. امروزه فلسفه به معنای هستی شناسی مشائی بوده است

 «عقلی یا جهان بینی عقلی است.

 

اخته و شن« هستی شناسی عقلی»بزرگترین غفلتی که در این سـخنان وجود دارد همین است که فلسفه را   پاسخخ ما: 

یف از مدعیات خود اهل فلسفه و عرفان است و اال روشن است که در نظر متکلمان تعریف کرده اند، در حالی که این تعر

واالمقام ما فلســفه و عرفان جز موهومات و ســاخته های بشــری در مقابل تعلیمات عقالنی مکاتب وحیانی چیز دیگری 

اشد هیچ بتنی بر عقالنیت بنیسـت. ایشـان اصـالً متوجه نیستند که فلسفه و تصوفی که ایشان آن را معرفی نموده اند که م   

 گونه وجود خارجی ندارد!

ــ در  ــ تا چه رسد به تصوف! ـ متاسفانه هر گاه سخن از اختالف فقها و متکلمین با فالسفه، و به تعبیر بهتر دین و فلسفه ـ

 بودن آن میمی آید، مدافعان فلسـفه بال فاصله دامنه سخن را به دفاع از عقل و برهان و اصالت داشتن و راهگشا    میان 

ــان به عقل و برهان، و نفی ارزش آن از جانب   ــبب اختالف این دو گروه همان ارزش دادن ایش ــانند! اما آیا واقعا س کش
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مخالفان ایشـان است؟! آیا متکلمین ما که خود غالبا از بزرگ ترین پیشروان روش عقالنی بوده اند مانند شیخ مفید، سید  

خواجه نصیرالدین طوسی و عالمه حلی و فاضل مقداد و عالمه مجلسی رحمهم مرتضـی، شیخ طوسی، ابو صالح حلبی،  

اهلل و... در گزینش اعتقادات خود فقط متعبد به مواهری منی و مشـکوک بوده اند؟! آن هم مسائل مهمی مانند حدوث یا  

وحدت وجود و عینیت خدا با  قدم عالم،  اتی بودن یا حدوث اراده خداوند متعال، جبر یا اختیار در فعل انسان و خداوند،

همه چیز یا فراتری او از هر شـیء، و دیگر مسائلی از این قبیل که همیشه این دو گروه را در دو جبهه کامال مخالف قرار  

 داده است.

علی رغم این که برخی بدون تأمل مرحوم خواجه نصیر الدین را به عنوان فیلسوف می شناسند و می شناسانند، مراجعه به 

ب تجرید االعتقاد وی که مهم ترین کتاب اوست، و وی آن را به عنوان عقاید برهانی خود نگاشته است کامال نشان می کتا

ــفی مانند   ــخت آرای موهوم فلس ــرس دهد که وی از بزرگ ترین مدافعان آرای برهانی و وحیانی کالمی، و از مخالفان س

لم از  ات باری تعالی، جبر، و... می باشد. خالصه اینکه آیا شما از اعتقاد به قدم و ازلیت عالم، قاعده الواحد و صدور عا

می کنید؟ فلسفه خارجی که مورد تدریس می باشد ربطی به عقل و عقالنیت ندارد بلکه اساسش اموری  کدام فلسفه دفاع

ن می باشد. اسـت مانند وحدت وجود و قدم عالم و جبر و صدور و... که همگی خالف عقل و برهان و ضرورت های دی 

اگر هم فیلسـوفی پیدا شـد که قدم عالم را قبول نکرد اصـالً فیلسوف نیست. مانند این که اگر یک سنی بگوید من مکتب    

 سقیفه را قبول ندارم و غدیر را قبول دارم دیگر سنی نیست. 

یاء ر فلسفه می گویند اشچنین می نماید که سـخنران محترم تا کنون یک کتاب فلسـفی هم نخوانده اند و ندید ه اند که د  

صـادر از  ات خدایند و اشیا عین  ات خدایند و خدا عین وجود جمادات و نباتات و حیوانات است و... و اال از فلسفه  

 ساخته  هن خود سخن نمی گفتند و فلسفه را مطابق با عقالنیت نمی شمردند.

را داشته باشند و برخی دیگر از آنان معتقد به حدوث و البته این طور نیسـت که بعضـی از فالسفه این اشکاالت و عقاید   

واقعی عالم، و خلق ال من شـیء، و بطالن صـدور عالم از  ات خدا، و بطالن عینیت اشـیا با  ات خدا و اماال آن باشند،    

 و بلکه مبنای تفکر فلسـفی بر صـدور اشیاء از  ات خدا، و وحدت و عینیت بین وجود مخلوق و خالق، و جبر و... است  

 این مبانی مورد اتفاق تمامی ارکان ایشان می باشد.
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 در نتیجه بهترین تعریفی که می توان از فلسفه ارائه کرد این است که:

فلسفه عبارت است از مجموعه ای از عقائد از قبیل وحدت وجود و جبر و سنخیت و عینیت و قدم عالم و صدور و... که 

اب و سنت و ضرورت های دینی می باشد و بر خالف واقعیت اسم خود را دفاع تماماً مخالف عقل و برهان و وحی و کت

 از عقالنیت گذاشته است.

 

فیلسوف کسی است که بر اساس مقدمات عقلی بدون پیش فرض های نقلی، یک نظام جهان بینی ارائه کند. خواه این » •

ائی و خواه صدرایی باشد و یا هر ایده و نظریه فیلسوف مسلمان باشد و خواه غیر مسلمان. و اگر مسلمان بود، خواه مش

 «دیگری که داشته باشد.

بدون تردید مسلمان و غیر مسلمان، در اصول عقلی اعتقادی و جهان بینی خود، در دو نقطه مقابل هم قرار  پاسخخ ما: 

هنوز هم وقت آن  دارند، اینک آیا چگونه ممکن اســـت که هر دو با هم یک جهان بینی مشـــترک عقلی ارائه دهند؟! آیا

نرسـیده است که آقایان بفهمند با پذیرش این تعاریف خالف بداهت، چه کالهی سرشان رفته است، و چگونه دشمن را به  

 محیط فکر و اندیشه و اعتقاد خود راه داده و بر دنیا و آخرت خود مسلط کرده اند؟!

 النیتی در آن پیدا نمی شود، ولی سیاست برخی فالسفهفلسفه ـ حتی اسالمی آن ـ همان علوم نقلی یونانی است که هیچ عق

این است که برای اینکه روپوشی بر این مطلب بگذارند و مبتدیان متوجه این مطلب نشوند، پیش دستی کرده، پیشاپیش 

 مخالفان خود را به همین مطلب متهم می سازند تا این احتمال درباره خودشان داده نشود!

عا جهان بینی فلسفی، استقالل در فهم عقلی بدون پیش فرض های نقلی است، چه نیازی به تقدیس گذشته از اینکه اگر واق

فالسـفه یونانی و باال بردن آنان تا مقام نبوت و عصـمت است؟! مالصدرا را ببینید که فالسفه یونان را معصوم از هر گونه   

ا را مخاطب ساخته )عصمکم اهلل من الزلل!(، ایشان را اشـتباه و خطا می داند! و گویا در زیارت جامعه امامان معصوم آنه 

))فأقول مخاطبا لهم دارای علوم الهامی، سـاکن در قصـرهای بهشـتی، بلکه وجود ایشان را مایه آبادی بهشت می داند! :    

منکم إلّا  ومواجها ألرواحهم: ما أنطق برهانکم یا أهل الحکمة! وأوضــک بیانکم یا أولیاء العلم والمعرفة! ما ســمعت شــیئا

مجّدتکم و عظّمتکم به، فلقد وصفتم العالم وصفا عجیبا إلهیّا، وعلمتم آالء اهلل علما شریفا برهانیّا، ونظمتم السّماء واألرض 



81 
 

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

   www.nooralsadegh.irسایت مجله ی نور الصادق اصفهان:

نظما عقلیّا، ورتّبتم الحقائق ترتیبا إلهامیّا حقیقیّا. جزاکم اهلل خیر الجزاء! هلل درّ قوّة عقلیّة ســـرت فیکم وقوّمتکم وصـــانت 

وعصـمتکم من الخطأ والزّلل، وأزاحت عنکم اآلفة والخلل واألسـقام والعلل؛ ما أعلى وأشمخ قلّتها وأجلّ وأشرف    علیکم

علّتها! عمر اهلل بکم دار اآلخرة والسـّرور، وبنى لکم درجات الجنّة والقصور، وأطال لکم عیش الملکوت األصفى والبهجة  

 ( 9ین والشّهداء والصّالحین، وحسن أولئک رفیقا((. )العلیا والنّور األسنى مع النّبیّین والصّدّیق

 

 فالسفه یونان اهل توحید و اخالق بودند یا بت پرست و ضدّ اخالق؟!

شـناخت اکار مدافعان فلسـفه در مورد فالسفه یونان، مانند سقرا  و افالطون و ارسطو و... از طریق فارابی و ابن سینا و   

با چندین واسطه، از ترجمه هایی از کتاب های یونانیان استفاده  کرده اند که توسط  اماال ایشان است، و آن ها نیز گاهی

مترجمان دسـتگاه خالفت اموی و عباسـی صـورت یافته و اصال قابل اعتماد نیست، به همین جهت یونانیان را شخصیت    

افراد مورد اشاره گروهی بت  هایی الهی پنداشـته اند. در حالی که مراجعه صـحیح به کتاب های ایشان روشن می کند که  

پرست، و معتقد به خدایان بی شمار، و منکر معاد و نبوت انبیا بوده، از جهت اخالق اجتماعی و خانوادگی و فرهنگی نیز 

 از پست ترین ملل جهان.

     ی این فرهنگنیز ایشان افرادی هم جنس باز و اشتراکی ـ حتی در مورد زنان و فرزندان! ـ بوده، در بازار سیاست هم دارا

 «.تفرقه بینداز و حکومت کن»و « حق با کسی است که زور بیشتر دارد!»می باشند که می گوید: 

بازی گری های ضد اخالق المپیک، و انتخاب ملکه زیبایی و اماال آن نیز از خدمات! ایشان به بشریت است. لذا مطالب 

 است( مرور کنید:« تبار فلسفه یونانکنکاشی در » یل را )که گزینشی بسیار مختصر از کتاب 

ارسطو به پیروی از افالطون و اساتید او بت پرست بوده است و خدایان یونان را مورد ستایش قرار »

می دهد. هلن روسـپی، در یونان مورد ستایش و حتی پرستش قرار می گیرد. افالطون به ترویج زنا  

(، و شرک و پرستش بتان زشت و شهوت 654و بی بند و باری، و شـراب خواری و مستی )قوانین/ 

(، و این که همه 233(، و ترویج همجنس گرایی )ضیافت/14پرسـت مستقر در کوه الم  )تیمائوس/ 
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( معتقد است، و معیار تربیت خوب، را رقص و موسیقی 333زنان متعلق به همه مردان باشند )قوانین/

 (.32ـ  31دارد )تیمائوس/  ( می داند. و پس از مرگ به تناسخ اعتقاد654)قوانین/

مگر دیوانه باشــیم که »افالطون خدایان کوه الم  را با تمام ضــعف هایشــان می پذیرد و می گوید: 

 ( 23)تیمائوس/« دست التماس به درگاه همه خدایان برنداریم.

ش قرار می در رسـاله مهمانی افالطون وقتی سـخن از عشـق به همجنس به میان می آید اروس خدای عشق مورد ستای   

گیرد. در کتاب قوانین او سـخن از ستایش دیونیزوس خدای شراب و مستی است. وقتی سخن از جنگ است  کر خدای  

می آید. نیایش و سـتایش خدایان در تمام آثار افالطون و ارسـطو دیده می شود، و حتی سقرا  خود را     جنگ به میان 

 فرستاده آپولون یکی از خدایان می داند.

انت در مورد آکادمی افالطون می گوید: آکادمی یک  انجمن اخوت مذهبی بود که در خدمت پرستش خدایان قرار ویل دور

 (.532)تاریخ تمدن ـ رنسانس/«. داشت

(. و شراب را سعادتی 333افالطون معتقد به اشتراک جنسی است و همه زنان را متعلق به همه مردان می داند )قوانین/ ش 

(. تجاوز به ســرزمین دیگران و اســتعمار را تجویز می 646زوس خدای مســتی می داند )قوانین/ ش بزرگ و هدیه دیونی

(. و معتقد اســت انسانها 461( و زناشـوئی برادر با خواهر را جایز می شـمارد. )جمهوری ش   333نماید )جمهوری/ ش 

 (. 41پس از مرگ به بت ها باز می گردند )تیمائوس/ 

زنان زیبا صورت و قد و سینه و أسافل أندام را به مسابقه می گذارند، و هیأت داوران مرد ملکه در مسابقه ملکه زیبایی، 

زیبایی را که غالباً غربی است برمی گزینند. این کار زشت نیز ریشه ای یونانی رومی ]تحت تعلیمات فالسفه ایشان  دارد. 

به صورت رسمی، و  د. روسپی ــــ گری و فاحشگیسـقط جنین نیز مال دیگر کارهای ناپسـندیده ریشـه ای یونانی دار   

سربازی زن، بدین معنی که زنان نیز باید دوشادوش مردان بجنگند و حتی در ورزش ها با بدن های برهنه و عریان شرکت 

 ( نیز ریشه ای یونانی دارد.453کنند )جمهوری/
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عاد نداشتند، چنان که افالطون انسان ها را از یونانی ها هیچ گونه عقیده ای به توحید و نبوّت و روز حساب و کتاب یا م

های کوه الم ( می داند و معتقد اسـت که انسـان های بدکار بعد از مرگ به صورت حیوانات درمی    اخالف خدایان )بت

 (.463( و خدا می شوند. )جمهوری/ 41(، و انسان های خوب به خدایان می پیوندند )تیمائوس/ 32آیند. )تیمائوس/ 

 

ر    شایسته ترین قوانین را د بهترین سازمان اجتماعی و کامل ترین حکومت ها ودر کتاب قوانین می گوید:  افالطون

ای می توان یافت که... نه تنها همه اموال، بلکه زنان و کودکان نیز میان همه مردم مشترک  باشند، و مالکیت شخصی جامعه 

(. افالطون در مورد اشتراک در زنان و کودکان می گوید: زنان 333ین /از هر نوع و به هر کیفییت از بین برده شود.)قوان

پاسدار باید متعلق به همه مردان پاسدار باشند و هیچ یک از آنان نباید با مردی تنها زندگی کند. کودکان نیز باید در میان 

نیز نباید پدران خود را بشناسند. آنان مشترک باشند. پدران نباید کودکان خود را از میان آنان تمییز دهند و کودکان 

 (.453)جمهوری /

 

 مقام اختصاصی امامت معصومان، یا انسان کامل صوفیان؟!  •

عرفان در دو بعد قابل بحث اسـت. یکی توحید چیست و دیگری موحد کیست؟ یا به تعبیری، بحث از حقیقت توحید و  »

 «مقام انسان کامل می کند.

ن صوفیه در آغاز سنی مسلک بوده اند طبیعی می نماید که تن به والیت اهل بیت )علیهم با توجه به اینکه سرا پاسخ ما:

السالم( ندهند! لذا برای انصراف از اهل بیت و معارضه با مقامات اختصاصی ایشان و جذب مردم به طرف خود تعریفی از 

 ی و حتی آیات قرآن در تعارض است! والیت به عنوان انسان کامل ارائه دادند که با اعتقادات تشیع و مبانی روای

این مسئله باع  شده که پنداشته شود تصوف و تشیع مترادف یا عین هم اند! حتی سید حیدر آملی گفته است که شیعه ای 

که صـوفی نباشـد شیعه نیست و صوفی ای که شیعه نباشد صوفی نیست! هر چند بعدها در فرقه های شیعی تصوف سعی   

 جمع شود اما سران بسیاری از فرقه ها برای حفظ جایگاه خود به اندیشه این سران دامن زدند!شد بین این دو تفکر 
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مهمترین اندیشـه سـران این جریان مطرح کردن خود به جای ائمه )علیهم السالم( و نفی روایات و آیات بود! نمونه های   

 بارز این جریان را در کالم حالج، جنید، شمس و مولوی می توان دید!

ــت و قبول خدا  کی ــت به اجازه قطب و اال باطل اس ــحت اعمال و عبادات و معارف، موقوف اس وان قزوینی می گوید: ص

نیسـت اگر چه با خلو، نیت باشد زیرا معنای خالص بودن نیت خلو، للقطب است و کسی راهی به خلو، هلل ندارد  

 (4) قطب وارد قلب می شود!مگر از راه قطب! والیت یعنی بیعت با ولی امر که بواسطه آن صورت 

ــوف با   ــوفی گنابادی می گوید: والیت در تص ــهرام پازوکی ص البته در فرقه های فعلی نیز این جریان ادامه دارد! دکتر ش

 (  5والیت در تشیع شباهت فراوانی دارد! )

 ب عالم امکان با مفهوم قطبفصلنامه عرفان ایران ارگان رسمی فرقه گنابادی می نویسد: اعتقاد به وجود امام به عنوان قط

( و یا می نویسد: قطب و امام هر دو مظهر یک حقیقت و دارای یک معنا و اشاره به یک 6در تصوف تقریبا یکسان است! )

 ( 3شخص است!)

شـمس تبریزی با فریاد بر سـر علمای عصـر خود می گوید: تا کی بر زین بی اسـب سـوار گشته و در میدان مردان می      

تا کی به عصـای دیگران به پا روید؟! این سـخنان که می گویید از حدی  و تفسـیر و حکمت و غیره سخنان    تازند؟!!! و 

مردم آن زمان اسـت که هر یکی در عهد خود به مسـند مردی نشسته بودند و از خود معانی می گفتند و چون مردان این   

محل وحی، اکنون جهد کن که هر دو باشی، هم بودند و برخی  عهد شـمایید اسـرار و سخنان شما کو! بعضی کاتب و حی  

( و در همین زمینه بایزید بسـطامی می گوید: شـما دانش خود را از سلسله   8محل وحی و هم کاتب وحی، خود باشـی!) 

 (3مردگان فرا می گیرید در حالی که ما معارف خود را از حضرت حق فرا می گیریم که همیشه زنده است و نخواهد مرد!)

 

 سیر و سلوک صوفیاناستاد   •

اما عرفان عملی در مقابل عرفان علمی عبارت است از سیره عملی که در جهان اسالم بوده است و در ده قرن اول عموماً »

نه همیشه!، گره می خورد به داشتن خرقه و خانقاه و  کر و استاد و اموری که معموالً در بین عرفایی که از آنها به صوفیه 

 رواج داشته است! تعبیر می شده است 



85 
 

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

   www.nooralsadegh.irسایت مجله ی نور الصادق اصفهان:

برای آگاه شـدن از انحرافات صوفیه در مورد تسلیم در مقابل استاد سیر و سلوک رجوع کنید به مقاله آیا   پاسخخ ما: 

  1383سلوک معنوی و تهذیب اخالقی نیازمند مرشد و پیر و استاد است؟ فصلنامه سمات شماره اول، بهار 

 

 و شکوفایی خودپرده پوشی بر افتضاح تصوف در دوره رونق   •

واقعیت این است که تاریخ حکمت و عرفان از قرن دوم تا قرن ششم در هاله ای از ابهام فرو رفته است و این سبب شده 

است که بسیاری از افرادی که تاریخ تصوف و عرفان نوشته اند، بگویند که شیعه در قرون اول عارف و صوفی نداشته 

 فق نبوده اند.است و علمای شیعه با این مسائل موا

اگر این دوره از تاریخ مبهم اسـت پس شما چگونه از باالترین تجلیات تصوف و عرفان که همان خرقه و   پاسخخ ما: 

 خانقاه است در بین شیعه در همین دوره خبر می دهید؟

است نه اینکه البته بعد از این، اعتراف خواهند کرد که در این دوره از ترس علما اصـال تصـوف در شـیعه وجود نداشــته    

ابهامی در کار باشد بدون شک قرن دوم تا ششم، اصلی ترین مراحل رواج و رونق بدعت تصوف است، اما از آنجا که در 

این دوره احدی از علمای شیعه گرفتار این دام نبوده اند، طرفداران صوفیه مجبورند آن دوره ها را در پس پرده ابهام فرو 

تقریبا قرن سـوم است از چهره های معروف این دوره که تصوف را رشد دادند بایزید  برند مرحله رشـد و رواج تصـوف   

بسـطامی، جنید بغدادی، سـهل تستری، منصور حالج، و شبلی بودند و مفاهیمی همهون شطحیات و تقدیس شیطان وارد   

 آید. قرن های مقارن پس تصـوف شد. اوایل قرن چهارم تصوف وارد کتابها می شود و اولین کتابها به رشته تحریر در می 

از آن، از بهترین قرن های رشـد و رواج تصوف محسوب می شود، در این دوره سیر و سلوک فرقه ای شروع شد و فرقه  

 های زیادی شکل گرفت. از قرن سوم به بعد دامنه تصوف وسعت یافت و مایه های  وقی و شعری در آن پیدا شد.

ق( صوفی قرن چهارم و پنجم است. وی در میان صوفیان منحرف 444-353راهیم )ابوسعید ابوالخیر احمد بن محمد بن اب

مقامی بسـیار بلند و استانایی دارد و در تاریخ اندیشه های صوفیانه در صدر این قلمرو در کنار حالج، بایزید بسطامی و  

 ابوالحسن خرقانی به شمار می رود. 
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 قمری(. 428یانه در اسالم است نیز در همین دوره بوده است )ابن سینا که به نام فلسفه، سرچشمه انحرافات صوف

 قمری(. 583شیخ اشراق هم که اسطوانه دیگر تصوف و اشراقات وهمی است نیز در همین دوره )

نیشـابور از سده سوم تا ششم قمری از مراکز تصوف در اسالم به شمار می رفته است. بیشتر صوفیان و مشایخ صوفیه در  

ـ   نت و پیرو مذهب شافعی بودند. نخستین بار در نیشابور محمد سلمی نیشابوری تاریخ صوفیان را نوشت نیشـابور اهل س

)در سده چهارم و پنجم هجری قمری(. فرقه صوفیه مالمتیه از این منطقه نشات گرفت. مشهورترین صوفیان نیشابور عطار 

 یشابور زنان نامداری نیز بوده اند.نیشابوری و ابوسعید ابوالخیر است. در بین چهره های صوفیان در ن

ا در نیشابور سکونت داشته منامره هایی ب )علیه السالم(در تاریخ نیشابور  کر شده  است که در زمانی که علی بن موسی 

 صوفیان داشته  است.

 وی در فرید الدین محمد عطار نیشـابوری از بزرگان مشـایخ تصوف ایران در قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است.  

هجری در قریه  کدکن نیشـابور به دنیا آمد و به درک صـحبت مشایخ و بزرگان اهل تصوف مانند شیخ نجم    533سـال  

الدین کبری و دیگران نایل شـد و در این راه آنقدر پیش رفت تا خود از پیشوایان این طریقت گشت و به جایی رسید که  

 مولوی درباره او گفت:

 ما هنوز اندر خم یک  کوچه ایم      هفت شهر عشق را عطار گشت

 

 شعر عرفانی از سنایی آغاز شده و با عطار و مولوی به اوج خود رسیده است.

صورت  564اوج تعلیمات نظری صـوفیه به قرن ششم و به دست محی الدین ابن عربی مشهور به شیخ اکبر متوفای سال  

به وجود آمد که هر دسته و فرقه در صدد حفظ موقعیت خود   یمختلف پذیرفت. بر اثر انشعابات متعدد تصوف، فرقه های 

مکتب اهل بیت )علیهم السالم( برمی آمد. بر این اساس هر کدام سعی نمود برای جبران  در برابر فرقه های دیگر و علمای 

حاب ا به یکی از اصمافات و جلوگیری از نابودی، به ماهر سلسله مشایخ خود را به نحوی به اهل بیت )علیهم السالم( و ی

 و یا معصومین ربط دهند. )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پیامبر 
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حقیقت آن است که تصوف از ابتدا جریانی بدلی به موازات حرکت مکتب اهل بیت )علیهم السالم( بوده است که معصومین 

راه و روش حقه خود دانسته اند؛ پس )علیهم السـالم( بارها به صراحت خطر آنها را گوشزد کرده و طریقه آنها را مخالف  

بدیهی است که متصوفه در برهه هایی از تاریخ )درست مانند این زمان(، شر  ادامه حیات خود را در این تشخیص دهند 

که هم حدود و مرزهای عرفان و تصوف را با یکدیگر خلط کنند و هم خود را به ائمه و شاگردان آنها منسوب نمایند. اما 

عدم همبسـتگی و سـنخیت میان تشیع و تصوف است؛ زیرا اصول و قواعد تصوف با تشیع در تضاد آشکار می   واقع امر، 

 باشد.

 

 تشیع و خانقاه  •

 اعتقاد حقیر این است که ما در قرن دوم، سوم، چهارم و پنجم، خانقاه های رسمی در شیعه داشته ایم.

عامی ای می داند که خانقاه و خرقه در میان اعالم شیعه  وجود خانقاه در شیعه، از اساس کذب است و هر پاسخخ ما: 

بدتر از بتکده و میکده بوده و هسـت. اولین خانقاه به شهادت خود صوفیه در قرن چهارم هجری و توسط امیری مسیحی  

فه که ن طایامیری ترسا به شکار رفته بود. در راه دو تن را دید از ای»در رمله شام برای صوفیان ساخته شد. می نویسند: 

فرا هم رسیدند و دست در آغوش یکدیگر کردند و هم آنجا بنشستند و آنهه داشتند از خوردنی پیش نهادند و به خوردنی. 

آنگاه برفتند، امیر ترسـا را معامله و الفت ایشـان با یکدیگر خوش آمد. یکی از ایشان را طلب کرد و پرسید آن کی بود؟   

ندانم، گفت ترا چه بود؟ گفت هیچ چیز. امیر گفت: پس این چه الفت بود که شــما را با  گفت ندانم، گفت از کجابود؟ گفت

یکدیگر بود؟ درویش گفت: این ما را طریقت اسـت، گفت شـما را جایی هست که آنجا فراهم آیید؟ گفت نی. گفت: پس   

 ( 14«)ت.من برای شما جایی سازم تا با یکدیگر آنجا فراهم آیید. پس آن خانقاه به رمله بساخ

کم کم صوفیان هر کجا رفتند خانقاهی ساختند، مساجد ترک شد و موقوفات برای خانقاه معین نمودند و آدابی بنا نهادند، 

 ( 11حتی برای ورود به خانقاه آداب و رسوم خاصی ساختند و برای هر خانقاه یک متولی به نام شیخ درست کردند.)
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المی در خاطرات خود برنامه دولت انگلستان را در رابطه با اسالم این گونه مستر همفر جاسوس انگلیس در کشورهای اس

گســترش همه جانبه خانقاه های دراویش، تکایر و انتشــار رســاله ها و کتابهائی که مردم عوام را به روی »بیان می کند: 

 ( 12« )وم غزالی.گرداندن از دنیا و مافیها و گوشه گیری سوق می دهد. مانند مانوی مولوی و احیاء العل

اگر مسـجد پایگاه رسـمی اسـالم است، در مقابل آن خانقاه همیشه پایگاه مخالفین اسالم و کانون توطئه علیه اسالم بوده    

است. البته برخی فرقه های صوفیه به دلیل ترس از مردم، اسم خانقاه های خود را به حسینیه تغییر داده اند اما برنامه های 

 ام می دهند.همیشگی خود را انج

 

حکومت های عرفانی داشـته ایم. تصوف رواج بسیار زیادی داشته است ولیکن عظمت مکتب بغداد و قم سایه ای بر  » •

 « تاریخ افکنده است که این زوایا را پنهان نگه داشته است.

سید مرتضی  شیخ مفید و بنابر این اعتراف می کنند که مکتب ایشان در مقابل مکتب قم و بغداد یعنی در مقابل پاسخ ما:

 و شیخ الطایفه شیخ طوسی و شیخ بزرگوار صدوق و اعالم تشیع بوده و از زوایای مخفی عالم مهور کرده است!

 

 تهمت تصوف به عالمان بزرگوار شیعه!  •

مقطع دیگر بحث، قرن شـشـم تا دهم اسـت که این فاصله، اوج شکوفایی تصوف در جهان اسالم است و در این دوره،    »

 «حکمت و عرفان وارد جهان اسالم شده است و به شکل وسیعی علمای ما را تحت تأثیر قرار داده است.

مسلم است چیزی که به اعتراف خود ایشان در قرن ششم وارد جهان اسالم شده است بدعت است نه اسالم! و  پاسخ ما:

 بر اساس احکام مسلم اسالم و روایات هر بدعتی شایسته دوزخ است و بس.

 

ما در قرن هفتم هجری با سـه شـخصـیت بسـیار بزرگوار مواجهیم که گرایش های عرفانی یا فلسفی بسیار شدیدی      » •

دارند. اولین آنها مرحوم ســید بن طاووس اســت. ســید بن طاووس در کتب تراجم جزو صــوفیه یا متهمین به تصــوف  
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س را به وسیله رایانه جستجو کنید، شاید به شـناخته می شـود. سـرّ مسـئله چیسـت؟ شما اگر کتاب های سید بن طاوو     

 «ندرت برخورد کنید که مرحوم سید از تصوف مدحی کرده باشد یا اسمی از صوفیه آورده باشد.

بلکه یک مورد هم پیدا نمی شـود، و مطلب )یعنی کفر و زندقه و بدعتگزاری و انحرافات صوفیه و طرفداران   پاسخ ما:

 اضح است تا چه رسد به اماال سید بزرگوار! و هیچ سرّی در کار نیست!ایشان( هم برای همه اهل علم و

صـوفیه برای رواج کاالی فاسد خویش خود را به امامان معصوم )علیهم السالم( می بندند و گاهی علمای ما مانند عالمه  

ات باب احتجاج، کلم حلی در شـرح تجرید، و سید بن طاووس در طرائف، بدون اینکه ایشان را کمترین تأییدی کنند، از 

آنان را بر ضـد خودشـان می آورند تا ایشان را از زبان خودشان محکوم کنند، ولی برخی مانند مرحوم آقای شعرانی به   

اماال همین کلمات اسـتشـهاد می کنند و خیال می کنند که علمای ما واقعا صـوفیه را به امامان معصـوم مستند می دانند،     

اعتراف می کند که تمامی علوم و معارف از امیر « التبر المذاب»خافی حسـینی شافعی در  چنان که شـیخ أحمد بن محمد  

 ( 13نشأت گرفته است، و در این میان تصوف را هم به ایشان مستند می کند.) )علیه السالم(المؤمنین 

ــنیان فخر ر ازی نقل می کند که و چنان که بیان خواهیم کرد مرحوم ســید بن طاووس هم در کتاب طرائف از قول امام س

تمام علوم و معارف به علی بن ابی طالب می رسد، و در این میان صوفیه را نیز نام می برد، ولی ایشان خیال می کنند که 

این مطالب عقیده خود سـید بن طاووس است! و اصال توجه ندارند که  کر این مطالب از باب احتجاج و استدالل بر ضد  

 دش قبول دارد.خصم، به کلماتی است که خو

شاه نعمت اللهی شیرازی )از اقطاب صوفیه(، در کتاب طرائق  مرحوم شـیخ آقا بزرگ تهرانی می نویسـد که رحمت علی  

الحقائق که آن را در احوال مشایخ صوفیه، و احیای رسوم ایشان نوشته است، سید ابن طاوس و برادرش أحمد و فرزندش 

اول و دوم و غیر ایشان را از صوفیه شمرده است! سپس مرحوم شیخ آقا بزرگ  عبد الکریم و ابن فهد و شهید و مجلسی

این مطلب امر بسیار عجیب و شگفتی »تهرانی، در مورد کسـانی که این بزرگان را به تصـوف نسبت داده اند می فرماید:   

 واجه نصیر الدین و شهیداسـت که از ایشـان سر زده است! زیرا تصوفی که به این بزرگان مال ابن فهد و ابن طاوس و خ  

ثانی و بهائی و غیرهم نسبت داده می شود جز انقطاع به سوی خالق جل شانه، و زهد در دنیا، و استغراق در حب خداوند 

تعالى و أشـباه آن چیز دیگری نیسـت، و آن تصوفی نیست که به بعضی از صوفیه نسبت داده می شود که به فساد اعتقاد   

دت وجود و شبه آن معتقدند، و یا اعمال مخالف شرع فاسدی دارند که بسیاری از ایشان در مقام مانند قول به حلول و وح

 (14«)می شوند! ریاضت یا عبادت و غیر آن مرتکب آنها
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ما با تأخری که از عصر صفویه داریم می دانیم که همین مشایخ رضی اهلل تعالى عنهم توانستند »تکمله امل اآلمل می نویسد: 

عیه را نشر دهند و دولت صفویه را که شعار سلطنتشان تصوف بود و ایشان و همه وزرا و لشکرشان صوفی بودند احکام شر

و جز طریقت صوفیان چیزی نمی دانستند، شیخ حسین و بهائی و أماال ایشان با روش و جدال و مماشات أحسن و حضور 

تقلید و تعبد به احکام بکشانند... تا جایی که از ایشان  در مجالس  کر ایشان، آنان را به سوی تشرع و أخذ به شریعت و

دولتی متشرع و پرورش دهنده فقهاء و محدثین، و مروج طریقه أهل البیت )علیهم السالم( ساختند. و تعجب از این فاضل 

را  و ایشاناست )که آنان را به تصوف نسبت می دهد!( و با اینکه زمانش به ایشان نزدیک است این مطلب را نمی فهمد 

متهم می کند! و همین که دید کسی ـ مانند شهید در منیة المرید و ابن فهد در عدو الداعی و التحصین ـ در نوشته های خود 

از معارف و اخالق سخن می گوید بال فاصله او را به میل به تصوف متهم می سازد! در حالی که تصوف مکتبی است که 

و معلومند، و اهل علم به خوبی ایشان را می شناسند. آنها به علمای ما چه ربطی دارند؟ کتاب ها و افراد آن کامال مشخص 

آیا یک نفر در میان علمای ما هست که معتقد به وحدت وجود باشد؟ در حالی که هیچ صوفی پیدا نمی شود که به آن معتقد 

! و عطار و خواجه عبد اهلل و أماال ایشان را ببین نباشد! منازل السائرین و رساله قشیریة و رسائل ابن عربی و حالج و جنید

 (15«)و پدرش که از حکمای دین و بزرگان متشرعین می باشند. ایشان صوفیند نه شهید و ابن فهد و بهائی

 

     مرحوم سید مقیدند که اگر چیزی هم از صوفیه نقل می کنند، با عنوان بعض العارفین نقل کنند. ایشان تعبیر عارف را    » •

می آورند و نه صـوفی. سـرّ مسئله در این است که صوفیه در جهان اسالم سلسله عقایدی داشتند که از طرف مخالفین   

 «همیشه سرکوب می شد.

شما که مدعی هستید تصوف این قدر در تشیع پر رونق بوده است چگونه ادعا می کنید که مایالن و متهمان به  پاسخ ما:

ب می شده اند؟! آنهم از جانب کسانی که حتی اماال سید بن طاووس هم از آنان حساب می تصوف در جهان اسالم سرکو

 برده است!

مرحوم سید در آثارشان از این گونه عقاید محکم دفا  کرده اند. دفا  هایی که مرحوم سید از عقاید صوفیه کرده اند، » •

 «معرفی کنند. سبب شده است که سید را به عنوان یک شخصیت صوفی در کتب تراجم

بدون تردید سید بزرگوار حتی یک بار هم از صوفیه دفاع نکرده است، و احدی از علما و اهل تراجم شیعه تا  پاسخ ما:

به حال ایشان و اماال ایشان را متهم به تصوف نکرده است مگر صوفیان منحرفی که برای رواج کاالی فاسد خود به چنین 

 خیانت آشکاری دست یازیده اند.



91 
 

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

   www.nooralsadegh.irسایت مجله ی نور الصادق اصفهان:

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

 پی نوشت ها:

 271/  3ـ اسفار، 1

  949ص 2ـ ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، دکتر دینانی، جلد 2

 .249ـ  242ـ رسالة فى الحدوث، مالصدرا، 9

  132ـ استوار نامه ص 4

 ـ فصلنامه عرفان ایران5

 99ص 7ـ عرفان ایران ش6

 94ص 7ـ عرفان ایران ش 7

 .52افالکی،  ـ مناقب العارفین1

أخذتم علمکم میتا عن میت وأخذت »؛ قال أبو یزید: 971؛ الشواهد الربوبیة فى المناهج السلوکیة، مالصدرا، 42ـ مفاتیک الغیب، مال صدرا، 3

 (432)التعلیقات على الشواهد الربوبیة، مال هادی سبزواری، « عن الحی الذی ال یموت!

  1/12؛ طرایق الحقایق، 91ـ نفحات االنس، 12

 26ـ  سفرنامه ابن بطوطه، 11

  65ـ خاطرات مستر همفر، 12

 .562/  91ـ إحقاق الحق و إزهاق الباطل، 19

   15/57ـ الذریعة14

 114ـ تکمله امل اآلمل، ص 15
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 چکیده:

پایه گذاران  نامند در واقع فلسفه یونانی و عرفان و تصوف یونان است کهآنخه امروزه او را فلسفه و عرفان اسالمی می 

این اندیشـه یونانیان بوده و مبانی آن با محکمات وحی بینونت تامه دارد و استشهاد به آیات و روایات دلیل بر اسالمیت  

های دور از وجدان و برهان فلسفی و عرفانی است. در این مقاله ثابت آن نیست بلکه حمل و تأویل کتاب و سنت بر بافته

شود که فلسفه موهومات و انی روش عقلی نیست بلکه با دالیل عقلی و برهانی ثابت میشـود که روش فلسـفی و عرف  می

داند. شاهدش هم عالوه بر مخالفت اسـتحسـانات را بجای برهانیات و مسـلمات انگاشته و وهم و خیال را عقل و تعقل می   

 ک است.آنها با محکمات وحی، مخالفت اصحاب ائمه و متکلمین و فقهای شیعه با این دو مسل

 

 دالیل بطالن طریق فالسفه

 «حجت االسالم و المسلمین سید قاسم علی احمدی»

 (محقق و پژوهشگر در فلسفه و عرفان) 

 

در این جا اشـاره می کنیم به بعضی از مطالبی  که داللت بر بطالن طریق فالسفه دارد و این که در تحصیل معرفة  

 اهلل نمی شود طریق فالسفه را پیمود.

ه اتفاق علمای فن منطق، قیاس یقین آور و رسـاننده به حق واقع، برهان می باشـد. برهان قیاسی است که   ب اول: 

موادّ صـغری و کبری و مقدّمات آن از یقینیات تشـکیل شده باشد. اصول یقینیات عبارتند از: اولیّات، مشاهدات،   

 ل شود، نتیجه ی آن یقینی خواهد بود.فطریات، متواترات، تجربیات. اگر موادّ قیاس برهان از این ها تشکی

برای آگاهان و محقّقان پر واضح است که برهانی که مقدماتش بدیهی و نتیجه اش یقینی باشد، در فلسفه به خصو، 

در بخش االهیات و قسمتی از طبیعیات و فلکیاتش بسیار اندک و قلیل است. شاهد بر این سخن، اختالف فراوان 

فلسفی است؛ از جمله مسأله: اصالت وجود و ماهیت، وحدت وجود و تباین آن، علم، فالسفه در بیشتر مسائل 

اراده، اختیار، حدوث و قدم، فاعلیت حق تعالی، حرکت در جوهر، اتحاد عاقل و معقول، معاد، و ... از این باالتر، 

د و در نتیجه، بدیهی می دانسته انتغییر رأی بعضی از فالسفه و پذیرفتن عقایدی که قبالً منکر آن بوده و بطالن آن را 
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دست برداشتن و اعراض از رأیی که ثبوت آن را بدیهی می دانسته اند، چنانکه مالصدرا در ابتدا، قائل به اصالت 

( و نیز جمعی در یک مسئله 1ماهیت و بداهت آن بوده و سپس قائل به اصالت وجود و بداهت آن شده است. )

عده ای در همان مسئله، ادعای بداهت خالف آن را کرده اند، مانند: مسأله اتحاد  ادّعای بداهت و ضرورت نموده و

عقل و عاقلی و معقول که بوعلی سینا ادّعای بداهت بطالن آن را نموده است، و جمعی دیگر مدعی بداهت ثبوت 

 آن شده اند.

ی برهان های مسائل فلسفی بدیه با توجه به این مطلب، این سؤال در مقابل فالسفه مطرح می شود که اگر مقدمات

 باشد، این همه اختالف بین فالسفه از کجا ناشی شده است؟

توجیه مالصدرا در این مورد و جمعی که او بین آراء و سخنان آنان نموده و ادعا کرده که مقصود تمام فالسفه یکی 

را اختالف ارسطو و افالطون است و اختالفی در بین نیست، آن هم به بداهت و ضرورت مردود و باطل است؛ زی

 بین فالسفه مشهور و مسلّم است و اقوال آنان در بسیاری از مسائل با هم تفاوت و مخالفت دارد.

باری، چون مقدمات قیاس برهان در فلسفه از یقینیات تشکیل نشده، ایمن از خطا نیست. پیمودن راه ناامن هم به 

 حرام است. خصو، در باب معارف مبدء و معاد، به حکم عقل

مخالفت نتایج مباح  فالسـفه با آنهه از آیات کتاب و سـنّت متواتر و مســلّمات شریعت به دست می آید،    دوم:

بهترین دلیل اسـت بر بطالن این طریق و مسـلک. در این جا به بعضـی از مخالفت های فلسفه و عرفان با مکتب    

 ( 2) وحی و قرآن و حدی ، به اجمال اشاره می کنیم:

 ول به وحدت وجود و الوهیت کلّ معبود.ـ ق1

اعتقاد به وحدت وجود و یکی بودن عابد و معبود با هیچ یک از مسلمات عقاید مذهبی و اسالمی مانند: توحید، 

قدرت، اختیار، خلقت و آفرینش، ایمان، عبادت، تکلیف، طاعت، عصیان، ثواب، عقاب، بهشت، جهنم، دعا، بداء 

که وحدت وجود را بپذیرد باید از معانی حقیقی این امور دست بردارد و آنها را به معانی  و... موافقت ندارد، و کسی

 باطل و نادرست و غیر قابل قبول، تأویل و توجیه نماید.
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 انکار جعل و ایجاد و اعدام. -2

ود، : وجاعتقاد به مسأله ی اصالت وجود ـ با توجه به فروعاتی که بر آن مترتّب می شود ـ به این معناست که

حقیقی نامتناهی و غیر قابل خلق و جعل و هم چنین غیر قابل اعدام و از میان بردن است، و تنها صور و اشکالف 

عارض بر آن، تغییر و تبدیل پیدا می کنند که آنها نیز تنها حدود وجودند، نه خود وجود. در نتیجه، جعل و خلقت 

 ون معنا خواهد بود.و آفرینش، و خالق و مخلوق، و صانع و مصنوع، بد

خالصـه، فلسـفه و عرفان، معنای حقیقی خلقت و آفرینش را انکار می کنند و وجود اشیاء را صادر از  ات خدا،   

 بلکه عین آن می دانند، و خداوند را قادر بر معدوم کردن اشیاء نمی دانند.

نها را بدون مایه و مادّه ی وجودی، در مقابل آنها، مکتب وحی می گوید که خداوند تعالی خالق جمیع اشیا است وآ

 آفریده است.

 

 قول به قدم عالم. -9

بر اسـاس مبانی فلسفه و عرفان، وجود عالم و تمامی مخلوقات ازلی شمرده می شود، و حدوث حقیقی ما سوای  

و  ی عقلیخداوند انکار می شـود. ما در رساله ی )وجود العالم بعد العدم( به تفصیل این مبح  پرداخته و برهانها 

 نقلی در ابطال نظریّات آنها آورده ایم.

به عبارت دیگر، فلسـفه و عرفان در پی اثبات قدم عالم، یا قدم اصول اولیّه عالم حتی عناصر، و یا قدم مجرّدات  

 ( و انحصار حوادث به حوادث یومیه ازالً و ابداً که مستند می باشند به اسباب تکوینی.3می باشند. )

می گوید که ما سوای خداوند تنها حدوث  اتی دارند؛ یعنی وجود و عدم برای اشیاء فقط با نظر  فلسـفه و عرفان 

به  اتشـان مسـاوی اسـت، وگرنه اشـیاء از جهت زمانی همیشـه موجود بوده و عدم نداشته اند، و هر چیزی که      
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اســت که فقط عقول و مجرّدات، بخواهد حادث شـود قبالً باید مادّه و مدّت داشــته باشـد. البته میان آنها اختالف   

 قدیم می باشند، یا عالوه بر آنها کلیّات عالم هم قدیم می باشند، و ... 

در مقابل، مکتب وحی می گوید که ما سوای خداوند و جمیع مخلوقات، حدوث زمانی دارند به این معنا که: اشیا 

که نبودند. قائل به حدوث زمانی منظورش این نبودند و بود شدند، و خداوند آنها را ایجاد و خلق کرد بعد از آن

بعد از آن که »در عبارت « بعد»نیست که در ازل و قدیم، زمان وجود داشته است. هم چنین منظورش از کلمه 

این نیست که بعدیت زمانی وجود داشته است. این گونه عبارت آوردن از باب ناچاری و از جهت ضیق « نبودند

ز اجزا عالم است و مانند بقیه ی محدثات، نبود و سپس بود شد. وگرنه در ازل چیزی عبارت است چون زمان هم ا

 نبوده، نه زمانی نه قبلی و نه بعدی و نه مکانی. اینها به تبع مادّه وجود یافته اند.

 

 قول به صدور عالم از خداوند به گونه علیّت و معلولیّت. -4

ی نسبت اشیاء را به علیّت امور طبیعی مانند آتش و حررات و آب فلسـفه، مسأله ی علیّت و خالقیّت خداوند تعال 

باید بین  ات خداوند و آنهه از او صادر می شود، »و رطوبت و خورشـید و نور و... قیاس کرده و گفته است که  

و  لدر حالی که مسأله علیّت و خالقیّت خداوند سبحان با علیّت عل« سـنخیّت و شباهت کامل و تامّ بر قرار باشد 

 (  4) عوامل طبیعی ـ که در واقع تغیّرات و تبّدالت یک شیء در مراحل مختلف می باشند ـ تفاوت اساسی دارد.

 

 قول به کشف و شهود در اساسی ترین مسائل اعتقادی.  -5

فلسـفه و عرفان در اصـولی ترین و مهم ترین مباح  اعتقادی به کشف و شهود استناد می کنند و گاه به کشف و   

دهای بی اساس، بلکه متناقض که برای هر مؤمن و کافر و ملحد و فاسق و فاجری اتفاق می افتد تمسّک می شهو
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کنند و در نتیجه، به انحراف و گمراهی کشــیده می شــوند. این در حالی اســت که خود اعتراف می کنند که امکان 

 یقی ایمن از خطا نیست.دخالت شیاطین و هواهای نفسانی در مکاشفه و شهود هست و این طریق، طر

 ، فصل چهارم، باب اول، این بح  را به تفصیل مطرح و بطالن آن را بیان نموده ایم.«تنزیه المعبود»ما در کتاب 

 

  (5) قول به سنخیّت بین خدا و مخلوق. -6

، دفلســفه بر اســاس وجوب ســنخیّت بین خالق و مخلوق، خداوند را با تشــبیه و تمایل به خلق در حقیقتل وجو 

معرفی می نماید. مکتب عرفان هم اصـــالً غیر از خداوند، چیزی را قبول ندارد و وجودی برای غیر خداوند قائل 

نیســت. پوشــیده نماند که فلســفه نیز در پایان به همین مطلب می رســد و بح  علّت و معلول را به همین بر می 

 گرداند.

بلکه عین هم می شمارد و تفاوت آن دو را تنها از جهت  به بیان واضح تر، فلسفه وجود خالق و خلق را هم سنخ،

ــ می داند. عرفان نیز  ــ که جز زیادت و نقصان هیچ تفسیر دیگری نمی پذیرد ـ تشکیک و شدّت و ضعف وجود ـ

قائل به وحدت وجود است و جز وجود خداوند، هیچ موجود دیگری را ـ و لو به عنوان مخلوق حقیقی او ـ قبول 

 ان کردیم که هر دو عقیده در واقع یکی می باشند.ندارد. البته بی

در مقابل، مکتب وحی و برهان، وجود خداوند ســبحان را بدون مال و مانند و شــبیه و مباین و مخالف با همه ی 

موجودات و فراتر از داشتن زمان و مکان و اجزا می داند، و حرکت و سکون و دخول و خروج و صدور و ترشّح  

و وجدان و فقدان و اطالق و تقیید و جزء و کلّ و شـدّت و ضــعف و وســعت و ضیق وجود و   و فیضـان و تطوّر 

تناهی و عدم تناهی را، از ملکات اشیای مقداری و حادث و ممکن می شمارد و خداوند را از قابلیّت و اتّصاف به 

 این اوصاف، فراتر می داند.
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 قول به رسیدن و شناختن و احاطه ی ذات حق تعالی. -7

فلسفه و عرفان مدعی می باشند که کنه  ات خداوند را شناخته و دانسته اند که آن، جز حقیقتل وجود که مساوی 

با کلّ موجودات اسـت، چیز دیگری نیست. بر این اساس، تفاوتی بین شناخت خالق و مخلوق نیست؛ چه این که  

می باشند و به علم حصولی هیچ یک از هر دو مشـترک در حقیقتل وجود، و به علم حضوری کامالً قابل شناخت  

 ( 6آن دو شناخته نمی شوند.)

در مقـابـل، مکتب عقل و وحی احاطه ی حقیقت  ات خداوند متعال و اکتناه آن را محال، و تفکر در آن را کفر و   

 زندقه و باطل می شمارد.

 

 قول به این که خداوند فاعل بالتجلّی و ... است. -1

خداوند را به معنای ترشـــّح و فیضـــان  ات، یا تجلّی  ات حق و مهور، و به نمایش فلســـفه و عرفان، فاعلیّت 

 گذاشتن  ات و وجود خودش می شمارند.

 مکتب وحی، فاعلیّت خداوند را به اراده و ایجاد ال من شیء می داند.

 

 قول به این که اراده ی پروردگار عین علم اوست. -3

 علم چیزی نیست.فلسفه و عرفان می گویند که اراده، جز 

در مقابل، مکتب وحی، علم حق تعالی را عین  ات او و ازلی می شمارد، و اراده ی او را حادث و صفت فعل می 

 داند.
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قول به توحید در افعال، یعنی: اسـناد تمام  افعال به خداوند به سلسله ی علّت و معلول، بدون امکان تخلّف   -12

 حتی افعال بشری.

یار را از انسـان سـلب می کند و تمامی افعال بندگان را به خداوند نسبت می دهند و معلول   فلسـفه و عرفان، اخت 

 اراده ی او می دانند و قائل به توحید افعالی  ـ به معنای مذکور ـ  می باشند.

تیار مکتب وحی و برهان، انسـان را دارای اختیار می داند )و اراده ی انسان را معلول و مستند به اختیار او، و اخ 

 او را مستند به اراده ی خداوند می داند(.

 

  (3) اثبات عدم امکان تغییر و تغیّر در عالم، و انکار بداء. -11

ــول بدیهی مکتب وحی و برهان  اعتقاد به بداء و اختیار کامل خداوند در اجرا و تغییر تمامی احکام و امور، از اص

 می کند، و یا آن را به معانی باطل تأویل می برد. است. با این حال، فلسفه و عرفان، بداء را انکار

 

 انکار معاد جسمانی. -12

فلسفه در مورد معاد، مذاهب و آرای مختلفی ارائه داده است. مکتب  مالصدرا معاد جسمانی عنصری را از اساس 

 ( 8انکار می کند.)

اگر کسی قرآن را مطالعه نماید، صدها در مقابل، مکتب قرآن و برهان و حدی ، معاد جسمانی را اثبات می نماید. 

 آیه را مشاهده می کند که داللت بر معاد جسمانی می کنند.

 

 انکار مخلوقیّت بهشت و جهنم. -19

فلسـفه مالصدرا، وجود واقعی و خارجی بهشت و جهنّم را انکار می کند و هر دو را از احوال و مراتب نفس می  

 ن، بهشت و دوزخ را هم اکنون مخلوق و موجود می داند.( در مقابل، مکتب وحی و برها3) شمارد.



99 
 

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

   www.nooralsadegh.irسایت مجله ی نور الصادق اصفهان:

 انکار خلود در عذاب. -14

( در مقابل، مذهب وحی  و 14) فلسفه ی مالصدرا و عرفان، عذاب را منقطع، و موجب لذت اهل دوزخ می دانند.

 برهان، کافران و معاندان را برای همیشه در دوزخ معذّب می داند.

 

ــ -15 ــکیک در حقیقت وجود و وحدت وجود، یا اثبات  توحید خداوند در فلس ــالت وجود و تش فه، بر اثبات اص

 وحدت اطالقی وجود توقف دارد. هر دو مبنا در مکتب وحی، باطل است.

به عبارت دیگر، فلسـفه و عرفان، وجود را منحصر به خدا می دانند و وجود ما سوای او را انکار می کنند. معنای  

 عرفان این است که خدا و اشیا عیناً یک چیزند، نه دو چیز. توحید در نظر اهل فلسفه و

معنای توحید در مکتب قرآن و برهان این اسـت که جمیع ما سوای خداوند نبوده اند و به ایجاد و تبارک و تعالی  

که بدون شــریک می باشــد، آفریده شــده اند. بینویت حقیقی با خلقش در اصــل حقیقت  اتش دارد و هیچ گونه 

با خلقش ندارد. و خداوند یکی اسـت و عدیل و نظیر و مال و مانند ندارد و قابل تجزیه و تقسیم نیست   شـباهتی 

بلکه متعالی از داشــتن جزء و کل و عدد و مقدار و زمان و مکان اســت و به اصــطالح، مجرد و بســیط من جمیع 

 الجهات است.

 

 انکار قدرت خداوند. -16

ل را انکار می کند، بلکه قدرت وی بر عقل اول را هم انکار می کند؛ چه این فلسفه، قدرت خداوند بر غیر عقل او

که قدرت به معنای تسـلط کامل بر فعل و ترک است، ولی فلسفه، عقل اول را غیر منفک  از  ات خدا می داند و  

 ندارد. هر نوع فاعلیتی را ایجابی و اضطراری می شمارد. در نتیجه، فاعل تسلّط و قدرت بر فعل و ترک را

 در مقابل، مکتب وحی و برهان، خداوند را قادر بر هر چیزی می شمارد.
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 اعتقاد به وجود مجرّدات قدیم و ازلی. -17

 فلسفه و عرفان معتقدند که موجودات و ممکناتی هستند که مجرّد از داشتن زمان و مکان و اجزا می باشند؛ 

ازلی و قدیم و مجرّد از زمان و مکان، ممتنع اســت و ما ولی مذهب وحی و برهان معتقد اســت که وجود مخلوقف 

 سوای خداوند همه متجزّی و مخلوق می باشند.

 

 اعتقاد به یک وجود بی نهایت ساری در ممکنات. -11

فلسفه و عرفان،  ات خداوند را وجود مطلق، و بی نهایتی می دانند که در تمامی اشیا سریان دارد و به صورت های 

 ید.مختلف در می آ

 

 قول به علم حضوری برای حق تعالی. -13

فلســفه و عرفان، علم را به معنای وجود می داند و می گوید که عالم بودن خداوند به این معنا اســت که اشــیا در 

  ات خداوند، حضور و وجود دارند.

تعالی درک در مقابل، مکتب وحی و برهان می گوید علم خداوند همان  ات اوســـت و همان طور که  ات باری 

نمی شود حقیقت علم او نیز شناخته نمی گردد. علم حق تعالی نه حصولی است و نه حضوری، و گونه ی دیگری 

 است که حقیقتش بر ما معلوم نیست. اصوالً دلیلی هم بر انحصار علم در این دو وجه نیست.

ــ مانند مُاُل ــ نه در مرتبه  ات ـ افالطونی، یا اعتقاد به صور زائده بر  خالصه، قول به ثبوت قدیم با  ات خداوند ـ

و انحصــار علم خداوند به کلیات، یا اعتقاد به این که علم خداوند عبارتســت از: نفس  (11)  ات و قائمه به  ات،

حضور موجودات نزد او بدون علم سابق بر اشیا، یا قول به این که بسیط الحقیقه کلّ االشیاء، و یا علم اجمالی در 

 لی، و اماال این مطالب که فالسفه و عرفا قائل شده اند، خالف براهین عقلی و نقلی می باشد.عین کشف تفصی
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 قول به عدم امکان تغییر این نظام موجود. -22

ــت که تغییر آن حتّی برای خداوند هم محال و ممتنع   ــفه و عرفان معتقدند که نظام وجود عالم به گونه ای اس فلس

و برهان تمامی عالم و نظام حاکم بر آن را مخلوق خداوند، و تحت قدرت و اســـت؛ ولی مکتـب قرآن و حدی   

 سلطنت و اختیار تامّ و کامل او می داند.

 

 (  12) انکار مالئکه و جبرئیل به معنائی که از مجاری وحی رسیده است. -21

 ( 13) د.فلسفه و عرفان، مالئکه را مجرّد و هم سنخ با وجود باری تعالی و ازلی و ابدی می دانن

دار و حرکت و سکون ــزا و مقـلوق و دارای زمان و مکان و اجـدر مقابل، مذهب وحی و برهان، مالئکه را مخ

 می داند.

 

 انکار حسن و قبک عقلی در عالم. -22

( ــــ از 14) مشـهور فالسـفه قائل هسـتند که حسن عدل و قبح ملم ــــ که از اصول مدرکات عقل عملی است.   

قال به جهت مصلحت نظام و حیات اجتماعی خود آن را اعتبار نموده اند و از امور اعتباری مشـهوراتی است که ع 

و غیر  اتی هسـتند که آنها را واقعیتی وراء اعتبار عقال نیست. احکام اعتباری قابلیّت تبدّل و تغییر را دارند، چون  

 ( 15) این احکام  از جانب عقال بر اساس مصالح و مفاسد جعل شده اند.

ولی متکلمـّان و فقها با آنها مخالفت نموده اند و گفته اند: بین مدراکات عقل نظری و عقل عملی از این نظر فرقی  

نیست، و هر دو از یک باب و یک اصلند و هر دو  اتی و واقعی اند. وجدان و ضرورت عقلی بر این مطلب داللت 

 دارند.

یجه های فوق می باشد و همه ی این نتایج خالف آیات و اخبار خالصه، طریق انبیاء و اوصیا مباین و مخالف با نت

متواتر است. پیمودن طریق فالسفه و عرفا، ایمن از خطا نیست، بلکه خطای آن مسلّم می باشد، در حالی که انسان 
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اقل ع باید طریقی را بیپماید که مأمون از خطا باشد و آن طریق انبیا و اوصیا است؛ زیرا سعادت بشر در پیروی از

 ترین مردم می باشد و پیغمبران و اوصیای ایشان، عاقل ترین مردمان می باشند.

البته پیروی از انبیا در صـورتی است که اثبات توحید حق تعالی و صفات و کمال او شده و اعتقاد به نبوت پیغمبر  

 نیز حاصل شده باشد.

لی که نه فلسفه و نه عرفان در مهم ترین مباح  فلسـفه مدّعی اسـت که مبتنی بر تعقّل و برهان می باشـد، در حا   

اعتقادی با اصول بدیهی و قطعی برهان و وحی موافقت نکرده و طبق آن حرکت نکرده اند، بلکه در طرف مقابل و 

مناقض آن ها قرار گرفته اند. به این جهت می باشد که در نصو، مکتب وارد شده است: ))من طلب الهدایة بغیر 

( و ))من ابتغی العلم فی غیره أضلّه اهلل؛ 16) کس هدایت را به غیر قرآن بجوید گمراه خواهد شد.(( القرآن ضلّ؛ هر

 هر کس علم )دین و معارف مبدء و معاد( را در غیر قرآن جویا شود، خداوند او را گمراه خواهد کرد.((

دآن ها است، تحصیل کرد. از قبل از تحصـیل فلسـفه باید منطق را که میزان و معیار صـدق و کذب در نز     سـوم: 

طرف دیگر، تمام مباح  علم منطق از بدیهیّات و ضروریّات اولیه نیست تا اطمینان آور باشد، بلکه بیشتر مباح  

آن اکتسـابی و نظری اسـت، و از همین رو است که در برخی از قواعد آن بین اهل فنّ، اختالفی شدید واقع شده   

با آن از وقوع در خطا و لغزش جلوگیری کرد و به نتایج بدیهی و یقینی که  اسـت. بر این اساس، چگونه می شود 

 (  13) مدّعای فلسفه است، رسید؟!

در این جا الزم اسـت به بعضـی از موارد اختالف اهل منطق اشاره نماییم تا دانسته شود که در بسیاری از قواعد   

 و ممیّز صدق و کذب باشد:منطقی، اختالف و نزاع وجود دارد و منطق نمی تواند میزان 

آیا منطق علم اســت یا نه؟ آیا علم آلی اســت یا اســتقاللی؟ آیا جزء و زیر مجموعه حکمت نظری اســت یا   -1

 عملی؟ و آیا از اصول است یا فروع؟ در همه این مطالب، اختالف است.

 نی می باشد، یا نفس معانی؟در موضوع منطق اختالف کرده اند که آیا موضوع آن، الفاظ از حی  داللت بر معا -2

 ( 13) ( در حقیقت این علم اختالف شده است.18)
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در این که چه اندازه به منطق احتیاج داریم، اختالف نموده اند؛ آیا به جمیع قوانین آن نیاز اســت، یا به بعضی  -3

 ( 24از قوانین که به منزله ارکان منطق است؟ )

رتیب امور اســـت یا امر واحد، اختالف کرده اند. از این جا اختالف در تعریف فکر و حقیقـت آن کـه فکر، ت   -4

 دیگری برخاسته و آن این که تعریف به فصل تنها و خاصّه ی تنها، جایز است یا نه.

( و تابعینش می گویند ـ یا نه، چنانهه صاحب مطالع و 21در این که داللت تابع اراده است ـ چنان که شیخ ) -5

 اختالف کرده اند.شارح آن گفته اند، 

ــ معتبر است، یا نه، اختالف کرده اند. شیخ اشراق   -6 ــ مال خارجی ـ در این که در داللت التزامی، لزوم  هنی ـ

قائل به عدم اعتبار لزوم  هنی است و گوید: آنهه در حقیقت داللت التزامیه معتبر است، فقط لزوم خارجی است. 

و التزامی، تساوی است؛ چون هر وقت داللت مطابقی تحقق پیدا کند، لذا قائل شـده که نسـبت بین داللت مطابقی   

 داللت التزامی نیز محقق می شود و بالعکس. ولی بسیاری از متأخران به اعتبار لزوم  هنی قائل شده اند.

 در این که نلساب قضایا، محصور در چهار تا است یا بیش تر، اختالف کرده اند. -3

 معروض کلی منطقی است، اختالف کرده اند.در تعریف کلی طبیعی که -8

 ( 22) شیخ بر خالف قول مشهور و اصطالحشان، آن را تعریف نموده است.

در تعریف جنس... و نوع اضافی و ... و این که نوع اضافی، اعمّ مطلق است از حقیقی ـ چنان که شارح مطالع  -3

صاحب مطالع و شارح مطالع است، اختالف کرده  به شیخ نسبت می دهد ـــ یا اعمّ من وجه است چنان که عقیده

 اند.

در عالیم  اتی و خوا،ّ آن که سـه تا است ــــ چنان که جمعی از منطقی ها قائل شده و گفته اند: انّ کلّما   -14

یمتنع رفعه فی الذهن فهو  اتی ــ یا محصور در یکی است و آن سبقت در تعقّل است ـ چنان که شیخ و تابعان او  

 اند ـ اختالف کرده اند. معتقد شده
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در این که معرِّف، الزم است مساوی باشد با معرِّف در صدق ـ چنان که شیخ اشراق و جمع زیادی از منطقی  -11

یا نه، بلکه امکان دارد اعمّ از او یا اخصّ از او یا مباین با او باشــد، چنان که این مســلک را  -ها قائل شــده اند 

 اختالف شده است؟شارح مطالع اختیار نموده، 

در بیان حدّ تامّ و ناقص، و رسـم تامّ و ناقص اختالف کرده اند، به طوری که تقسیم تعریف به چهار قسم، با  -12

مخالفت عده ای روبرو شده است، و صاحب اساس االقتباس تقسیم سومی کرده است که با هر دو نظر مخالف می 

 باشد.

ناقض نزد بعضی دیگر است و هم چنین حال رسم تامّ و ناقض، و حدّ و  لذا حدّ تام نزد بعضـی از منطقی ها، حدّ 

 رسم ناقص نزد برخی از اهل منطق، غیر حدّ و رسم نزد عده ای دیگر است.

در این که حدّ ناقص و رسم تامّ و ناقص داللت بر ماهیت می کند بااللتزام ـ چنان که شیخ و محقق طوسی  -13

 آن ندارد ـ چنان که صاحب محاکمات قائل است ـ  اختالف شده است.قائلند ـ  یا اصالً داللت بر 

اختالف کرده اند در این که منا  فصلیّت، تمیّز از جمیع مشارکات است ـ چنان که از شیخ ماهر می شود ـ  -14

 یا از بعضی از مشارکات ـ چنان که صاحب محاکمات و جمع بسیاری قائلند.

تعریف، الزم است بیش از یک امر بیاید ـــ چنان که شیخ اشراق قائل است و به اختالف کرده اند در این که  -15

رسم ناقص باشد، و لذا قائل شده که فکر، ترتیب امور « ضاحک»حدّ ناقص و « ناطق»این جهت، انکار نموده که 

ــ یا تعریف به یک امر کافی است، چنان که متأخران اختیار کرده اند. از این ج ا اختالف عظیم است نه امر واحد ـ

 دیگری پیدا شد و آن این است که:

 آیا امکان دارد از طریق تعریف، معرفت به بسائط )مال اجناس عالیه( پیدا کنیم ـ چنان که مالصدرا قائل است -16

ـ یا امتناع دارد چنان که شیخ اشراق معتقد می باشد. لذا بر پیروان فلسفه مشّاء اعتراض می کند که معرفت بسائط 

 صول( ممکن نیست، مگر به سبب امور محسوسه که برای حسّ ماهر است یا از طریق کشف و شهود.)ف
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اختالف فرموده اند در این که حمل جزئی حقیقی بر جزئی حقیقی، مال هذا الکاتب بر هذا االنســـان، جایز  -13

 ( 23بیشتر متأخران معتقدند. )است ـ چنانکه فارابی و مالصدرا به آن معتقد می باشند ـ یا جایز نیست، چنان که 

در این که ممکنه ی عامّه از موجّهات می باشد یا اصالً قضیه نیست، و نیز در این که مطلقه عامّه از موجّهات  -18

 است ـ چنان که سبزواری در لئالی خود اختیار نموده ـ یا نه، سخنان منطقی ها مشوّش است.

ایای موجبه است، یا برای قضایای سلبی نیز کاربرد دارد، اختالف کرده در این که موادّ قضـایا فقط موادّ قض  -13

 اند.

اختالف کرده اند در این که تعدد قضیّه فقط به تعدّد حکم آن است ــ چنان که محقّقان قائل شده اند ـ یا نه،   -24

 چنان که صاحب مطالع در فصل ششم از مباح  تصدیقات قائل شده است.

در این که وحدت های معتبر در تناقض، هشـت تا اسـت و جایز نیست برگرداندن آنها به   اختالف کرده اند  -21

سه تا )موضوع و محمول و زمان( ــ چنان که  مختار شیخ و بلکه مختار مشهور است ـ یا نه، جایز است ارجاع  

 آن، چنان که فارابی و فخررازی قائلند.

ه در تحقّق تناقض کافی است ـ چنان که بیش تر منطقی اختالف کرده اند در این که وحدت های هشت گان -22

ها و محقّقانشـان مال شیخ و محقّق طوسی و اتباعشان قائلند ــــ یا کافی نیست، بلکه احتیاج به وحدت حمل ـ  

  اتی و صناعی ـ هم دارد، چنان که مالصدرا و مقلّدان او قائلند.

تالف در کمّ معتبر است ـ چنان که مشهور  منطقی ها و اختالف کرده اند که در تناقض قضایای محصوره، اخ -23

محققانشان مانند شیخ و محقق طوسی و اتباعشان قائلند ــــ یا نه... نیز در تناقض قضایای موجّهات، اختالف در 

جهت معتبر است ـ چنانکه شیخ و اتباع او می گویند ـ یا نه، اختالف در جهت در تقیض موجّهات معتبر نیست ـ 

 شیخ  اشراق و شارح حکمت اشراق و مالصدرا و ... قائلند ـ اختالف شده است.چنانکه 
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در این که عقدالوضع در قضایا بالفعل است ـ چنانکه شیخ قائل است ـ یا باالمکان ـ چنان که فارابی معتقد  -24

 ( 24) می باشد ـ اختالف شده است.

بر این عقیده بودند ــ یا در غیر خاصّتیان ـ چنان که  سالبه مطلقاً عکس ندارد ــ چنان که قدمای منطقی ها   -25

 متأخّران به آن قائل می باشند ـ در این مسأله اختالف شده و اقوالی  کر شده است.

ــت تکرّر حدّ وســط بتمامه )بدون کم و   -26 اختالف کرده اند در این مطلب که برای نتیجه دادن قیاس، الزم اس

ئلند و لذا دچار مشکل در قیاس مساوات شده اند ـ یا بتمامه الزم نیست چنان زیاد( در قیاس ـ چنانکه جمهور قا

 که محققّ طوسی و مالصدرا قائلند، و یا اصالً تکرّر الزم نیست، چنان که شارح مطالع گوید.

در این که صغرای ممکنه در شکل اول اصالً منتج نیست ـــ چنان که جماعتی از منطقی ها قائلند ـــ یا متنج  -23

 ست ـ چنان که شیخ و محقق طوسی و اتباعشان قائلند، اختالف کرده اند.ه

اختالف کرده اند در این که صغرای ممکنه با کبرای ضروریّه، منتج ممکنه است ــــ چنان که جمهور قدما بر  -28

 این رأی می باشند ـ یا متنج ضروریّه است، چنان که شیخ و محققّ طوسی و اتباعشان قائلند.

س شـرطی اقترانی که از منفصـلتین حقیقینین تألیف شـده باشد، منتج است، یا نه.  شیخ به عدم انتاجش    قیا  -23

 قائل است، به خالف صاحب مطالع و شارح آن.

در قیاس بودن قیاس شرطی مرکب از متصلتَین اتفاقیّین اختالف کرده اند. بعضی قیاس بودن آن را رد کرده،   -34

 مفید دانسته اند. و برخی دیگر آن را قیاس

در شـرو  نتیجه دادن بسـیاری از اقسـام اَشکال، اختالف وجود دارد که به جهت طوالنی شدن از  کر آنها     -31

 صرف نظر می کنیم.

اختالف کرده اند در این که نسـبتی که جزء قضیّه می باشد، آیا آن نسبت، موضوعیّتل موضوع برای محمول   -32

 ول بسوی موضوع. این ثمره ی عظیمی در موجّهات دارد.است، یا نسبتل محمولیّت محم
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در حقیقت قضیه ی طبیعیّه و این که چه فرقی با قضیّه خارجیّه دارد، اختالف کرده اند. هناک تفصیالت کایرو  -33

 تطلب من شرح  المطالع.

ت یا نه، اختالف در حقیقت قضـیه ی طبیعیّه که همان شخصیــــّه است، یا نه، و داخل در قضایای مهمله اس  -34

 کرده اند. به اشارات و شرح مطالع و تعلیقات حکمت اشراق در محصورات، رجوع شود.

اختالف نموده اند در اقتضـاء داشتن قضایای موجبه، وجود موضوع را )ولو معدوله باشد( به خالف قضایای   -35

ادی قائلند ـ و یا این که هیچ فرقی سالبه )ولو بسیطه باشد(ـ چنان که شیخ و محقّق طوسی و مالصدرا و جمع زی

بین قضـایای موجبه و سالبه از این جهت به حسب واقع نیست، بلکه هر دو اقتضای ثبوت موضوع در  هن یا در  

 نفس االمر را دارند، چنان که محقّق دوانی و جمعی دیگر قائلند.

شد )یعنی ضروریات(ــــ چنان که اختالف کرده اند در این که مقدمات برهان الزم اسـت واجبات محضـه با   -36

ــ یا الزم نیست، بلکه امکان دارد هر دو مقدمه برهان یا یکی از آنها  مالصدرا را تبع شیخ اشراق قائل شده است ـ

 ممکنه و حتی ممتنعه باشد، چنان که شیخ و اتباع او قائلند.

« نالجمع بین الرّأیای»رابی در کتاب اختالف کرده اند که متواتر، در معقوالت هم حجّت می باشد ـ چنان که فا -33

قائل شـده ــــ یا نه، بلکه حجیّت تواتر منحصـر به محسـوسات است، چنان که محقّق طوسی و مالصدرا و شیخ    

 و...قائل شده اند.

از اختالفا قبل، اختالف دیگری نشـأت گرفته و آن این اسـت که: آیا واجب است متواترات قضایای جرئیه    -38

ــ یا واجب نیست، بلکه امکان دارد که تواتر، مفید  مفیدل حکم جزئی  ــ چنان که الزمه ی قول ثانی است ـ باشند ـ

 رأی کلی عقلی باشد، چنان که الزمه ی نظریه ی اول در مسئله قبل می باشد.

در این که علمی که به سبب تواتر حاصل می شود، نظری است ـ چنان که جمعی قائل شده اند ـ یا ضروری  -33

 نان که مشهور منطقی ها می گویند ـ اختالف کرده اند.است ـ چ
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 در تمایز برهان لمّی از برهان انّی و این که اوسط در آن دو برهان چه نقشی دارد، اختالف کرده اند. -44

علمی که حال وضعش این چنین است، چگونه می شود به آن اعتماد کرد و در جلوگیری از خطاهای  هنی به آن 

 (25) دل بست!

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

 پی نوشت ها: 

    43/ 1ـ اسفار 1

 به بعضی از این مسائل به تفصیل پرداخته ایم.« وجود العالم بعد العدم»و « تنزیه المعبود»ـ در دو کتاب 2

دون هیچ تراخی و ی علیّت تامّه ـ طبق اصطالح آنها ـ صدور معلول است از علت بـ فالسفه قائلند که: خداوند علّت تامه است و نتیجه9

ی این عقیده هم این است که معلول اول، قدیم و ازلی باشد. و آنجا که در نزد آنها ثابت است که: ))ما ال اول له ال آخر له؛ ای. الزمهفاصله

ن معتقدند. این در حالی آنخه اول ندارد آخر هم ندارد(( ـ عالوه بر ازلی بودم معلول ـ الزم آید ابدیت آن، و این مطلبی است که فالسفه به آ

اند ـ از ضروریات اند و بود شدهاند و ابتدا دارند، و نبودهاست که حدوث حقیقی تمام ممکنات ـ یعنی همه مخلوقات مسبوق به عدم و نیستی

 کتاب و سنت است.

 452ی اعتقادات عالمه مجلسی/ـ شرح رساله4

دانند، و ما باشند. آنها مرتبه عالی وجود را علّت و مادون آن را معلول مید میـ فالسفه قائل به اصالت وجود و تشکیک در حقیقت وجو5

باشند، با این که بینونت و عدم دانند، و در نتیجه، قائل به سنخیّت بین خداوند و مخلوقات میبه االمتیاز در آن را عین ما به االشتراک می

 و سنّت است.سنخیّت بین خداوند و تمام مخلوقات، از مسلمات کتاب 

 (.1/966ـ قال القاضی سعید القمی: القول بأنّ ذاته عین الوجود الخاص... حکم بالکیفیّة و لکن أکثر النّاس ال یعلمون. )شرح التوحید 6

 ـ فالسفه معتقدند: نظام علّی و معمولی قابل تغیّر و تبدّل نیست، براین نظر مفاسدی مترتب است:7

 نای حقیقی آن.عدم اعتقاد به بداء به مع -1

 جبر در افعال حقیقتاً، اگر چه در زبان به اختیارتکلّم کنند. -2

 نمی تواند بکند.« کیف یشاء»خداوند را مغلول الید دانستن، چون قدرت بر تصوف در ملک خود  -9
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 459ی اعتقادات مجلسی /ـ شرح رساله1

 ـ همان3

 ـ همان 12

دگار به اشیاء، به صورت زایده بر ذات، و قائم به ذات به قیام صدوری )نه حلولی( می باشد. ـ پیروان فلسفه مشّاء قائلند که علم پرور11

 بنابراین مبنا، تعدد قدما الزم آید که ذات خداوند و صور علمیّه باشند، و این مخالف با کتاب و سنت است.

وح االنسانی اذا تجرّد عن البدن و خرج عن وثاقه من بیت قالبه ـ قال مالصدرا ـ عند البحث عن تکلّمه تعالی و عن کیفیة الوحی ـ : إنّ الر12

ه ل و موطن طبعه مهاجراً إلی ربّه لمشاهدة آیاته الکبری و تطّهر عن درن المعاصی و اللذات و الشهوات والوساوس العادیة و التعلّقات، الح

جوهر کان جوهراً قدسیاً یسمّی  عند الحکماء فی لسان الحکمة النظریة نورالمعرفة و االیمان باهلل و ملکوته االعلی. و هذا النور اذا تأکد و ت

 بالعقل الفعّال، و فی لسان الشریعة النبویة بالروح القدسی...

 [7/24]االسفار:

 شود...و قال الالهیجی: پس جبرئل که عبارت از عقل فعال باشد نزد حکما، اول بر نفس ناطقه نبی ـ که حقیقت قلب است ـ نازل می

 [251]گوهر مراد: 

ا صرح مأقول: إنّ کالم صاحب األسفار و المحقق الالهیجی و ... هاهر فی أن جبرئیل هو العقل الفعّال المجرد الممتنع علیه النزول و الصعود، ک

 به المحقق الداماد من قبلهما و قد نقله فی بحاراالنوار.

[56/212-216] 

  252-226ـ رجو  شود به تنزیة المعبود:19

ـ مدرکات عقل یا فقط به نظریات تعلّق دارد و الزام عملی را به دنبال ندارد، که عقل نظری نامیده است. یا مربوط به اموری است که 14

 الزام عملی را به دنبال دارد، از قبیل: حسن عدالت و قبک هلم.

اند و یا نظری، مدرکات عقل عملی هم این یا بدیهیـ بطالن این مطلب در محلّ خود بیان شده است. همان طور که مدرکات عقل نظری 15

ترین بدیهیّات مدرکات ترین بدیهیّات در مدرکات عقل نظری، امتنا  ارتفا  و اجتما  نقضین است، بدیهیباشند. همان طور که بدیهیچنین می

 عقل عملی هم حسن عدل و قبک هلم است.
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کند که هلم بر موالی حقیقی قبیک است و استحقاق عقاب الجزء، است و عقل درک می ی: الکلّ أعظم منحسن عدل و قبک هلم مانند قضیّه

دارد، چه عاقل و عقالیی در عالم باشند که اعتبار قبک کنند، و چه نباشد، پس حسن عدل و قبک هلم نه دائر مدار وجود مصلحت و مفسده 

 کل از جزء است.نوعی است و نه دائر مدار حف  نظام، و وزانش عین وزان اعظمیّت 

 .4/242ـ مستدرک الوسائل 16

 ـ برای رفع اختالف در این میزان ـ که منطق باشد ـ میزان دیگری وضع نشد واال آن دیگری میزان بود نه منطق.17

 رجو  شود. 24، سطر 13ـ به شرح مطالع :11

 ـ به رساله مالصدرا در تصور و تصدیق، رجو  شود.13

گوید: ما من مسئلة من مسائل المنطق إال و لها دخل فی العصمة بر حکمت اشراق، بعد از نقض و ابرام بسیار، میاش ـ  مالصدرا در حاشیه22

 من الخطاء، إمّا مدخالً قریباٌ أو بعیداً.

اعتماد  حالة ال یبقیو قال بعض االعالم فی هذاالمقام: و حیث إنّ جمیع مسائله مختلف األهواء و لیس لهم مسئلة مجمع علیها فی النتیجة، فال م 

 لجمیع هذه المسائل رأساً و ال تحصل العصمة من واحد منها.

 ـ این تذکر الزم است که معلوم نیست مراد شیخ از داللت، داللت تصدیقی است یا تصوری.21

 ـ  به شرح مطالع در این باب، آن جا که کالم شیخ را نقل می کند، رجو  شود.22

 ی ثانی، اواخر ضابط اول، رجو  شود.الهـ به هامش حکمت اشراق، مق29

ـ فعلی االول ال یکون عکس للممکنتین و ال تنتج الصغری الممکنة فی الشکل االوّل و الثالث و تکون فعلیة الصغری شرطاً فی انتاجهما و 24

 ال تنعکس ... و علی الثانی للممکنتین عکس و ال یشترط فعلیة الصغری فی الشکل االوّل و ینعکس ...

ـ  بعضی از اعالم )ره( اختالفات منطقی ها را به شصت و شش مورد رسانده است که ما به اجمال، بعضی از آن موارد را آوردیم. و هلل 25

 الحمد.
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 اشاره:

ی عاشورای امسال پژوهشگر معاصر حضرت حجت االسالم و المسلمین آقای حاج شیخ علی اکبر مهدی پور در دهه

 صفهان، پیرامون مهدویت از دیدگاه مذاهب اسالمی سخن گفتند.در مسجد نو بازار ا

ها، معتزله، ها، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی از شـب اول تا شـب هشـتم محرم، موضو  مهدویت را از دیدگاه حنفی    

 ند.اشاعره و وهابیان مورد بحث قرار دادند، در شب تاسوعا پیرامون مهدویت از دیدگاه عرفا و صوفیه بحث کرد

ی فقیه آیت اهلل  در این جلسـه آیت اهلل شــیخ محمد ناصــری دولت آبادی که از شــاگردان و مالزمین مرحوم عالمه 

العظمی صـافی اصـفهانی بودند نیز حضـور داشتند که بعد از منبر، حضرت استاد مهدی پور را مورد لطف و محبت    

کنید. خدا حضــرت بقیة اهلل ارواحنا فداه جانانه دفا  می کنم، شــما از  قرار دادند و گفتند: من شــما را خیلی دعا می

 کند. خیرتان بدهد، این مطالب را کسی مطرح  نمی

ــادق»ی هیئت تحریریه ــخنرانی را از نوار پیاده و برای چاپ در مجله مهیا نماید.  « نورالص ــد تا متن این س برآن ش

 کنیم.می تقدیم می واینک این متن را بدون ویرایش کامل به شما خوانندگان گرا

 

 مهدویت از دیدگاه صوفیان

 «(محقق و پژوهشگر معاصر) استاد علی اکبر مهدی پور»

بح  ما پیرامون مهدویت از دیدگاه مذاهب مختلف اهل سنت بود، دیشب رسیدیم به بح  متصوفه و نظر صوفیان 

گر عارفان و صوفیان به ما رسیده، مقداری و عارفان پیرامون بح  مهدویت. در این زمینه آنهه که از ابن عربی و دی

 را خدمت عزیزان تقدیم می کنم.

بح  امشب ما ادامه ی بح  دیشب است. یعنی یک سلسله مشکالتی در عقاید عارفان پیرامون آقا بقیة اهلل است 

 که باید بح  شود.
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 مهدویت نوعی

آن ها مسـئله ی مهدویت شــخصی را با  یکی از مسـائل مهم که عرفا مبتال شـده اند بح  مهدویت نوعی اسـت.    

 مهدویت نوعی اشتباه کرده اند. 

 

 مهدویت شخصی

یعنی یک فرد، وجود مقدس آقا بقیة اهلل، که فرزند امام حسـن عسگری است، که مادرش حضرت نرجس خاتون   

یقه صدّاسـت که پدربزرگش امام هادی است. همین طور مشخصات تا برسد به شخص رسول اهلل، امیرالمؤمنین و  

 ی طاهره.

 

 مهدویت نوعی

ــد، این بح  از کجا   ولی  ــی که می خواهد باش مهدویت نوعی به این معنا که نه یک فردی از افراد، بلکه هر کس

نشـأت می گیرد، از همان مسـئله ی وحدت وجود. وقتی به وحدت وجود معتقد می شـوند این ســرآغاز همه ی    

 انحرافات است.

همان داستان علی محمد باب، اول ادعا کرده که من نایب امام زمان هستم، بعد   من خیلی سـاده عرض می کنم،  

 ادّعا کرده که خود امام زمانم، بعد ادّعا کرده که به من وحی می شود یعنی پیامبرم، بعد هم گفته که:

 )) اِنَّ اهلل الّذی خلق العالم لنفسه یمنعونه عن النظر إلی أحِبّائه((
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ان را برای خودش آفریده، نمی گذارند که به دوستانش یک نگاهی بکند. هم از نیابت آغاز خداوندی که تمام جه 

ــانی که  ادّعای انحرافی دارند یک جا حدّ یقف   ــده. اما همه ی کس ــده، به مهدویت و نبوت و ربوبیّت منجر ش ش

 ند.روز یک پله باالتر می رو ندارند که یک جا بایستند. نه، وقتی که چند نفر پیدا کردند که آن ها را بپذیرد، هر

وقتی که مسئله وحدت وجود برای اینها جا افتاد، با این مشکل حل است. فردی که خدا را ــ نعوذُ باهلل ـ  با تک  

ر دتک موجودات اشـتباه می گیرد، دیگر سـهل اسـت که معتقد شـود که یک فرد مراتب متنوعی  داشـته باشد      

اگر پیامبر اســت، خدا نیســت، ولی با وحدت وجود همه ی اینها حل می  حالی که اگر امام اســت، پیامبر نیســت،

شـود. لذا به مهدویت  نوعی معتقد شـدند و پیران و سران خود را انسان کامل، ولیّ، مهدی، صاحب زمان و خاتم   

 االولیاء نام نهادند.

 از کسانی که این موضوع را به صراحت گفته آقای مولوی است، او می گوید:

 (1) حی قائم آن ولی است      خواه از نسل عمر خواه از نسل علی است پس امام

 

به این صراحت می گوید یک امامی  باید باشد این امام حتماً باید قیام به عدل کند و باید ولی خدا باشد، این ولی 

 می خواهد از نسل عمر باشد می خواهد از نسل علی  باشد،  برایشان هیچ فرقی نمی کند.

 

 مولوی شیعه بوده؟آیا 

بعضـی ها خیلی حسـن من دارند می گویند شـیعه بوده، البته ما هم معتقدیم که شـیعه بوده، ولی شــیعه ی شش      

امامی. چرا؟ چون ایشـان صـد در صـد تابع شـمس تبریزی است و امشب بح  می کنیم که شمس تبریزی یقیناً     

در نتیجه مولوی هم شیعه ی شش امامی حساب می شش امامی است، یعنی جزء اسماعیلیه، یعنی جزء مالحده. و 

 شود.  
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بعد از این قضـیه آنجا به صـراحت تمام، شـمس تبریزی را همه کاره ی دنیا می داند، او را سرور، موال، هادی و    

 مهدی و دارای تمام ویهگی های همه ی انبیاء و می گوید:

 اده بر لوای چرخ چنگک می زندرخت بر بندید ای یاران که سلطان دو کون              ایست

 جبرئیل اندر فسونش سحر مطلق می زند              عیسی و موسی چه باشد چاکران حضرتش  

 

 مقام شق القمر برای شمس

 یک مقداری از این سخنان بی پایه راجع به شمس تبریزی گفته تا می رسد آنجا که می خواهد نام ببرد، می گوید:

 شمس تبریزی که ماه بدر را شق می زند        ن مردی کند اندر جهان کیست آن کس که این چنی

اینجا هم مقام شق القمر را برای شمس تبریزی بیان می کند، از اینجاست که برخی از عالمان حتی در مورد حافظ 

هلل است بقیة اهم احتیا  کرده اند حاضر نشده اند اشعاری را که حافظ گفته ـ گاهی خیال می شود که مربو  به آقا 

 ـ آن ها را با حسن من بپذیرند. ماالً او می گوید:

 (2) بگو بسوز که مهدی دل پناه رسید                          کجاست سفله ی دجال چشم ملحد شکل

ماهرش این اسـت که این بیت مربو  به آقا بقیة اهلل اسـت ولی مرحوم حاج آقای الهامی، دوسـت بسیار عزیز و    

، معتقد اسـت که این بیت را هم در مورد اسـتاد خود گفته، یعنی این گونه نیست که ما با حسن من خیال   فقید ما

 (  3کنیم که اینها به آقا بقیة اهلل مربو  می باشد.)

 امام یعنی انسان کامل

م مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین، آن شخصیت بسیار با عظمت ـ که در مقابل حرم مطهر حضرت معصومه )سال

 اهلل علیه( قبرستانی هست به نام شیخان. در آنجا گنبد و بارگاهی دارد ـ   بیانی دارد می نویسد: 
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بعضـی از ایشان را عقیده برآن است که امام همان انسان کامل است، وقتی به نهایت مرتبه برسد خدا در او ساکن  

 زمینه می گوید:  می شود و خدا به زبان او تکلّم می کند و لذا مولوی رومی در این

 مهدی و هادی وی است ای راه جو             هم نهان هم نشسته پیش رو

یک شـعری را از ایشان نقل می کند و می گوید که شمس تبریزی همان امام هادی و مهدی هست که هم نهان و  

 ( 4غایب، هم نشسته رو به روی شما.)

 

 بی تردید من خاتم والیتم

ن بسیار شفاف که در مورد موعود بیان کرده و بعد از اینکه صریحاً گفته که آقا بقیة اهلل ابن عربی علی رغم سـخنا 

خاتم األولیاء از نسـل پیامبر، از تبار صـدیقه ی طاهره، از صلب امام حسین )علیه السالم( است.  می نویسد:  بی   

 تردید من خاتم والیتم.

ــت، اینجا می گوید: بدون تردید  بعد از اینکه ده ها مورد در همین فتوحات گفته که  حضــرت مهدی خاتم اولیاس

 ( 5من خاتم والیتم که آن را از پیامبر هاشمی و حضرت مسیح به ارث برده ام.)

پس، این همـه برای آقا بقیة اهلل عناوین آورده، بعد خودش را به جای آقا بقیة اهلل قرار داده و می گوید بی تردید  

 از پیامبر هاشمی و حضرت مسیح به ارث برده ام.  که من خاتم والیتم که آن را

بعد خوابی را نقل می کند و می گوید: وقتی از خواب بیدار شـدم خدای را سپاس گفتم، امیدوارم که من در میان  

 ( 6پیروان خودم همانند پیامبر اکرم در میان دیگر پیامبران باشم.)

ضیلت تر است من هم همان گونه باشم. که والیت به وسیله ی یعنی همان طوری که پیامبر از همه ی پیامبران با ف

 من ختم می شود. 
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 ختم والیت بوسیله ی مهدی منتظر نمی باشد

بعد ابن عربی در جایی دیگر خاتمیت را به خود اختصـا، داده، می گوید: ختم والیت به وسیله ی مهدی منتظر  

 یله ی کسی است که از نظر رفتار و کردار از سالله ی پیامبرکه از سالله ی پیامبر است نمی باشد، بلکه ختم به وس

 (  3باشد.)

همین حرفی که اخیراً بعضی از افراد می زدنند و یک شخصی به نام احمد حسن بصراوی که اآلن در بصره ادعای 

 مهدویت می کند و ادعاهای فراوان و حتی سید هم نیست و پدرش یک بقال است.  می گوید:

هسـتم، بعد می گوید یمانی معنایش این نیسـت که اهل یمن باشد. نه، یمانی از ماده ی یمین. یمین    من هم یمانی 

 یعنی دست راست و چون من دست راست امام زمانم من یمانی هستم و تعبیرش این است: می گوید.

که از نظر  ی استختم به وسـیله ی مهدی منتظر که از سالله ی پیامبر است نمی باشد، بلکه ختم به وسیله ی کس 

رفتار و کردار از سـالله ی پیامبر باشـد، یعنی در ختم والیت، حتی سـیادت مطرح نیست، همین که عملش عمل    

 پیامبر باشد ختم والیت به وسیله ی اوست. 

 

 عذاب به معنای شیرین ]گوارا[

ماده ی عذب است. عذب این نوع توضـیحات در فتوحات پر است. ماالً ایشان ]ابن عربی  می گوید که عذاب از  

یعنی شــیرین. چون اولیاء الهی در آتش جهنم در فراق پروردگار می ســوزند از این ســوزش لذت می برند، چون 

 لذت می برند عذاب را عذاب می نامند.

 

 ادعای الوهیت، نبوت و مهدویت

الوهیت ادعای نبوت پس صوفیان در پرتو اعتقاد به وحدت وجود که منجر می شود. به وحدت موجود از ادعای 

 ادعای مهدویت باکی ندارند.
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می زند، بلکه هر یک از صوفیان در شطحیّات خود از این دعوی ها « انا الحق»این تنها حالج نیسـت که کوسف   

 دارند. شاه نعمت اهلل می گوید: 

 (8) نفسم آب حیاتی به جهان می بخشد      خضر وقت خودم و چشمه ی حیوان خودم

 عبیرات بسیار فراوان است. اماال این ت

شـاه نعمت اهلل ولی یک رساله مهدّیه هم دارد که در آنجا در مورد حضرت مهدی نیز از این بلند پروازی ها دارد.  

 اال اینکه خودش را هم می خواهد جای آن حضرت قرار بدهد ماالً یک جمله اش این است: می گوید

 (3گران را جُرعه و ما را سبویی می دهد)آب روی او به مردم آبرویی می دهد        دی

عنایت بفرمایید می گوید که اگر دیگران یک قطره از اقیانوس بیکران اهل بیت عصـمت و طهارت )علیهم السالم(  

 می نوشند ما سبو سبو، کوزه کوزه از این ها می نوشیم. 

اوان است و متأسفانه در جامعه ی ما در کتاب رسـاله ی مهدیه شـاه نعمت اهلل ولی از این نوع شطحیّات بسیار فر  

 بدون تحقیق یک عده ای روی شخصیت فرد حساب می کنند. 

 

 مدعیان مهدویت در میان صوفیان

 638در میان صوفیان کسانی که ادعای مهدویت کردند کم نیستند، از آن جمله:  ـ بابا الیاس متوفی 

 638ـ بابا اسحاق متوفی 

 633ـ جمری متوفی 

  823پسر قاضی سمانه متوفی ـ  بدرالدین 

 335ـ قلندر چلبی متوفی 

 این ها آمدند ادعای مهدویت کردند.  
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 می گوید:  مرحوم استاد گل پناری 

عقیده موالنا به مهدویت شـمس تبریزی حتی بعد از کشـته شـدن شـمس باز کمرنگ نشد، در میان     

س تبریزی یک روزی بر می گردد مولویان این عقیده رسوخ پیدا کرده. هنوز هم معتقد هستند که شم

 ( 14) و می آید جهان را پر از عدل و داد می کند.

ما در سـال های گذشـته این بح  را داشـتیم که شـمس تبریزی پسر خور شاه است یعنی هشت نفر از خلفای      

ــانی که در همان قلعه ی الموت، نزدیک قزوین، آنجا بودند، آخرین این ها  ــاه فاطمی به یک تعبیر از کس خور ش

اسـت. شـمس تبریزی پسر این خور شاه است. سه ساله بوده که پدرش کشته شده و او را به جای خود برگزید.    

 این آقای شمس تبریزی به حساب آقای مولوی امام زمان است و روزی هم بر می گردد. 

معتقد است این دری که ( آنجا یک دری هسـت، مولوی  11) به عقیده ی مولویان در میدان خانه ی درگاه موالنا.

اینجا باز می شـود، روزی باز خواهد شـد و از همین جا شـمس تبریزی به صورت مهدی مولویان بیرون خواهد    

 ( 12) آمد.

 

 شیوه ی دائمی صوفیان

بعد آنهه موالنا در سـتایش شمس مبالغه کرده و حضرت عیسی و موسی را چاکران درش معرفی کرده، و این ها  

 مس خوانده آورده و این شیوه ی دائمه ی صوفیان است.را غالم درگاه ش

 می نویسد: مرحوم سید هاشم معروف حسنی

صـوفیانف به خطا رفته، اولیای خود را بر پیامبران برتری دادند، زیرا اولیای آن ها بی واسطه با خدا   

ط یامبر ما توسمرتبط اند. در حالی که پیامبران به وسیله ی حامالن وحی با خدا مربو  می شوند. پ

جبرئیل با خدا ارتبا  پیدا می کند، اما این ها مدعی هسـتند که پیشوایان ما رو در رو با خدا حرف  

 می زنند. بنابراین شخصیت های خود را حتی بر پیامبران مال پیامبر عظیم الشأن ما برتری می دهند.
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 د که او می گوید:بعد آقای هاشم معروف حسنی از ابوالقیس بن جمیل صوفی نقل می کن 

 ما، در دریایی غوطه ور هستیم که پیامبران بر کرانه ی آن.  

 یعنی اگر پیامبران آمدند در کنار دریا نشستند، دستی به آب رساندند، ما در این آب ها شناوریم.

 آنگاه از گیالنی نقل می کنند که خطاب به پیامبران می گفت: 

 ( 13) ولیاء عطا شده است.آن چه به شما عطا نشده به ما گروه ا 

 

 فضل اهلل استر آبادی

در نزد خوا، ادعای   386( به سال 14) مشهور به فضل اهلل حروفی که متأسفانه ایشان هم از دهات تبریز است، 

 مهدویت کرد و رسماً از آن ها بیعت گرفت تا در زمان مناسب، وقتی اوضاع مساعد باشد با شمشیر خروج کند.

جلد از آثار ایشــان را من دیدم. جاودان کبیر چا  نشــده  54ارد به نام جاودان کبیر البته بیش از حروفی کتابی د

ادعای  مهدویتش را دارد. میران شاه به دستور تیمور لنگ او را سر برید جسدش  411مخطو  است، در ورقه ی 

 (  15) را به تبریز فرستاد و در تبریز جسد او را آتش زدند.

در ایران حروفیه را خوب نشـناختند و کتاب های فراوان در مورد جنبش حروفیه نوشته شده که   با کمال تأسـف 

 همه ی این ها بار مابت دارد. یعنی تصور می شود این ها یک جنبش های حق به جانبی بوده.

کرده. این  عنوان از عناوین این ها را معرفی 54یک کاتالوگ حروفیه دارد، که در آنجا  مرحوم اســـتاد گل پناری

کاتالوگ حروفیه را من دارم به ترکی استانبولی است. ایشان در این زمینه آن قدر مطالب ارزشمند از حروفیه نقل 

ــند و پخش می   ــت محققان بیفتد، دیگر از این نوع اراجیفی که در مورد حروفیه می نویس کرده که اگر این به دس

 این کار را انجام نمی دهند. کنند، حتی گاهی در رسانه ها نیز مطرح می شود، 

سخاوی که معاصر او بوده می نویسد:که فضل اهلل حروفی به تعطیل فرائض معتقد بود،که این البته در میان صوفیها 

 عمومی است.
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 ترک واجبات

، دصوفیان وقتی به مقام واال رسیدند دیگر نماز را رها می کنند، اصالً برای چه بخوانند، وقتی که با خدا یکی شدن

 دیگر نیازی به نماز ندارند، چون بر خود سجده کنند؟

بعد از وحدت وجود، تا برسد به وحدت موجود، به اباحه ی محارم یعنی حتی انسان با محارم خود نعو ُ باهلل... و  

ترک همه ی واجبات دسـتور داده بود و اعتقاد خیلی ها را فاسـد کرده بود، در گیالن ســمرقند فقهاء جمع شدند   

 ( 16) نانش را گوش دادند و فتوا به قتل او صادر کردند.سخ

 

 گوساله پرستی و بت پرستی

اصـوالً برای عرفا همهون مسئله ای هیچ مهم نیست، بسیار طبیعی است، دیشب ما عین تعبیرات ابن عربی را نقل  

و، می ه ، هم در فصکردیم که ایشـان می گوید هر چه را بپرسـتید خدا را پرسـتیدید و آن تعبیر بسیار زشتی ک   

گوید که حضـرت موسـی )علیه السالم( اعتراضش این نبود که چرا گوساله را می پرستند بلکه اعتراضش این بود   

 که چرا فقط گوساله را. 

و اسـتاد حسـن زاده آملی هم در ترجمه آن ها در ممّدالهمم به تفصیل بحث کرده و مطلب را تا آنجا رسانده که   

ریم به عوام بگوییم که شما بت را نپرستید، اما برای آنان که با سرّ اهلل آشنا هستند. هر چه می گوید ما وهیفه دا

   را بپرستند همان خدا را پرستیده اند.

 این ها را به صراحت محمود شبستری صاحب گلشن راز هم نوشته، می گوید: 

 رستی استمسلمان گر بدانستی که بت چیست              بدانستی که دین در بت پ

اگر مسـلمان می دانسـت که بت پرستی یعنی چه، می دانست که بت پرستی یعنی خدا پرستی، چرا می گوید همه   

 چیز خداست، مگر غیر از خدا در دنیا چه داریم؟ اگر بت را می پرستند، خدا را می پرستند. 
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 پس ما باید قرآن را تجدید نظر کنیم. قرآن می گوید:

 آنهه را شما می پرستید من نمی پرستم. افِرون ال اعبد ما تَعبُدون(())قُل یا اَیّها الک 

 ، شما که بت را می پرستید شما خدای  ما را نمی پرستید. به این صراحت است. ))و ال انتم عابدون ما اعبد(( 

ن می اولی چقدر باید فرهنگ جامعه پایین باشـد که آقای گلشــن راز بیاید به این صــراحت بگوید که اگر مســلم 

دانسـت که بت پرسـتی چی هست، می فهمید که بت پرستی همان خدا پرستی است.  بعد یک کمی هم باالتر می   

 حلول و اتحاد این جا محال است       که در وحدت دویی عین ضالل است    رود و می گوید:

یا من با خدا متحدم، یکی می گوید که من و خدا یکی هستیم نه اینکه خدا در من حلول کرده که دوئیّت بیاید، 

 شدم، نه اصالً من او، و او من در کار نیست. 

 

 آیت اهلل سیدان و اسماعیل دوالبی

خدا سـالمت بدارد آقای سیدان را. آیت اهلل سیدان با اسمعیل دوالبی یک مصاحبه دارد راجع به  مالقاتی که در  

 ه ایشان گفتم که من خدا هستم، گفت: بلی، بلی. تهران با آقای اسماعیل دوالبی داشتند می گویند: من روزی ب

 گفتم: من یک مشکل دارم من چه جور خدایی هستم که خودم نمی فهمم. 

 گفت: تو هنوز نرسیدی تو هنوز نرسیدی، اگر می رسیدی می فهمیدی. 

 

 عرفا و همه خدائی

 پیشوای عارفان یعنی آقای ابن عربی که باالترین اینهاست. می گوید: 

 ی ماهرو بصورو الحمار و الحیوان.إنها ه

من جداً شرمنده هستم در خانه ی خدا بر فراز منبر سید الشهدا در محضر اساتید بزرگوار این را ترجمه کنم. می  

ــورت   ــود. حتی به ص ــورتی ماهر می ش ــورو الحمار و الحیوان. نعو  باهلل. خداوند به هر ص گوید: أنها ماهرو بص

 ه ی صریح نکردم. آقای حسن زاده هم ترجمه کرده خیلی روشن.( که باز ترجم13) حیوانات
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 « ال تَأخُذُه سلنةٌ وا ال نَومٌ»بعد پیروان مکتب او هم در زمان ما می گویند که من تا به حال می گفتم:  

 (. 18) «مرا هم التأخذنی سنة و النوم»ولی االن می بینم: 

قبالً می گفتم که خدا را خواب نمی برد، خدا چرت نمی  که این در اثر همان وحدت وجود اســـت. می گوید من 

 زند. اآلن می بینم که مرا هم خواب نمی برد و من هم چرت نمی زنم.

ــت. در نتیجه عالم   ــدرا می گوید آنهه که ما ادراک می کنیم، نفس وجود حق در وجود عینی مخلوقات اس مالص

 موجودی وهمی و خیالی است. که تعبیر معروف 

 الکون وهم او خیال           أو عکوس فی مرایا أوضالل کل ما فی

هر چه شما می بینید وهم است، خیال می کنید، سایه است. شما باید دنبال صاحب سایه باشید. این ها آینه است،  

 توی آینه خودت را می بینی. داستان سیمرغ و اماال این ها. 

آن ها معتقد هستند که هر چه هست خداست، غیر از آن هر چه  این اسـت بیان آنهه که عرفا به آن اعتقاد دارند. 

خیال کنید که در عالم اسـت، خیال شـما هست. اصالً ثواب، عقاب، بهشت و جهنم معنی ندارد. وقتی خیال باشد   

امام حسـین )علیه السالم( شهید شده، یزید هم او را شهید کرده این ها خیال است، به این حد می رسد که در دنیا  

 ( 13) نهه هست خیال است. نه وجود حقیقی، فقط  ات اقدس الهی است.آ

(  در عالم به جز واجب معبود، آن چه خیال می کنید 24) بعد هم می گوید در عالم وجود جز خدا دیّاری نیســت.

 عین  ات او است.

 از امکان  برایبعد شاگرد مکتبش می نویسد: چون به دقت بنگری آنهه در دار وجود است وجوب است و بح  

 ( 21) سرگرمی است.
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خیلی مریف است. می گوید در عالم هر چه هست، خدا است، مال حل جدول است. گاهی بهه می نشیند جدول 

حل می کند، بهه وقتی دارد با جدول بازی می کند  وقتی از غیر خدا بح  می کنید سرگرمی است  برایش سرگرمی 

 بس.  است. می گوید، اصالً فقط خدا هست و

 باز بر می گردیم به مولوی که ایشان می گوید:

 (22) آنان که طلبکار خدایید خدایید    بیرون زشما نیست، شمائید شمائید

خیلی صـریح گفته، هر چه بخواهم توجیه کنم، توجیه ندارد. می گوید ای کســانی که دنبال خدا می گردید. اصالً  

 شمایید. خدا شما هستید. بیرون ز شما نیست، شمایید 

 بعد آمده فرعون را با حضرت موسی در کنار هم آورده. می گوید: 

 (23) چون که بی رنگی اسیر رنگ شد     موسی با موسی در جنگ شد

 یعنی او یک موسی، این هم یک موسی.  اصالً فرعون و موسی چه فرقی می کند از نظر این ها. 

 شمس همان مهدی موعود است

 وید:بعد هم که مفصالً می گ

 ( است ای راه جو             هم نهان و هم نشسته پیش رو24) مهدی و هادی وی

این موضوع در نوشته های معاصرین ما نیز راه پیدا کرده، یکی از شخصیت های معروف که در کیهان فرهنگی از  

ن گوید که او که دیاو به عنوان مجتهد و صاحب نظر در فقه و حدی  بح  شده، مقاله ی مفصلی نوشته، بعد می 

 شناس مبرزی هست دیدگاه نو درباره ی شمس دارد.
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این دیدگاه نو که ایشـان درباره ی شـمس دارد، این معناسـت که شمس  همان مهدی موعود منتظَر و امام غایب    

شـیعیان اسـت، زیرا صـفاتی که مولوی شـمس را با آن ها می ستاید و می شناسد جز به آن بزرگوار منطبق نمی     

 ( 25د.)باش

 در کیهان فرهنگی به تفصیل این را بح  کرده که من نخواستم اسم این شخصیت را بر زبان جاری کنم. 

پس در نتیجه بح  مهدویت شـخصی و مهدویت نوعی در میان فالسفه و عرفا یک مسئله ی مشکل ساز اساسی  

 هست.

 

 ابن عربی خاتم االولیاء 

ز یک طرف حضـرت مهدی را فرزند بالفصـل امام حســن عسکری   این ها وقتی وارد بح  مهدویت می شـوند ا 

معرفی می کنند و از یک طرف خود را صاحب تمام اختیارات حتی صاحب آن خاتمیت و خاتم اولیاء می نامند. 

تا جایی که آقای ابن عربی در باب شــناخت جایگاه وزیران حضــرت مهدی که در آخر الزمان مهور خواهد کرد 

 ( 26) که رسول خدا به او شهادت داده و او از اهل بیت پیامبر)علیهم السالم(  است.می گوید: آن مهدی 

این جا تعبیرش  صحیح و درست است. بعد آمده راجع به حضرت بقیة اهلل بح  مفصلی کرده که او معصوم است  

 و استدالل می کند به یک حدیای که می گوید پیامبر فرموده:

 نی: او قدم در جای قدم من می گذارد و هرگز اشتباه نمی کند.یع ))یقفو أثری و ال یخطیء((

بعد آمده این بح  را آورده که حضـرت فرمود که آقا بقیة اهلل خَلقاً و خُلقاً و منطقاً از همه به من شــبیه تر است.  

 دیک چنین مسائلی را خیلی صحیح و سریع و دقیق آورده و در جای دیگر، خود را به جای حضرت  جا می زن

 و می گوید که من خاتم هستم.
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و بعد می گوید که خاتم اولیاء کسی نیست که از نسل پیامبر باشد، بلکه کسی است که اوالد معنوی پیامبر باشد. و 

 آنهه که پیامبر فرموده در واقع همان راه را بپوید.

م. ن را در این زمینه بگیردر این زمینه بح  بسیار مفصل است ولی من دیگر نمی خواهم بیش از این وقت عزیزا

فقط یک نکته را تذکر می دهم که آقای ابن عربی حدی  را نقل می کند خودش می آید یک مقدار تصرف می کند. 

 از پیامبر نقل می کند که پیامبر فرمود: 

ــ ــطح پیامبر باش تماً د، بلکه حخَلقُهُ خَلقی و خُلقُهُ خُلقی، بعد می گوید نه، امام زمان  که نمی تواند اخالقش در س

ــالً در احادی  فراوان   ــول اهلل مفص ــت. در حالی که خود رس اخالق پیامبر باالتر و اخالق امام زمان پایین تر اس

 ))المهدی مِن وُلدی، اسمه اسمی، کنیته کنیتی اشبه الناس بی خَلقاً و خُلقاً((

 

 و در حدیای ))أشبه النّاس بی خَلقاً و خُلقاً و منطقاً((. فرموده:  

 ))لو لَم یبقَ مِنَ الدّنیا االیوم واحد لبعث اهلل فیه رَجُالً اِسمُهُ اسمی وَ خُلقُه خُلقی((.  

اگر از دنیا جز یک روز نماند خداوند در آن یک روز کســـی را بر می انگیزد که نام او هم نام من و 

 (  23) خُلق او همان اخالق من است.

وده: اخالقش اخالق من است. مگر ممکن است؟ چرا ممکن نباشد، در اینجا فقط بح  شـباهت نیسـت، بلکه فرم  

مگر قرآن امیرالمؤمنین را نَفس پیامبر معرفی نمی کند؟ وقتی قرآن امیرالمؤمنین را نَفس پیامبر معرفی می کند، اگر 

ــت، پس  این تعبیر که خُل  ــت و جای تردید نیس ه خُلقی، از قپیامبر بفرماید که خُلقُهُ خُلقی، این هم قابل قبول اس

 وجود مقدس آقا رسول اهلل هم برای ما نقل شده. 

 من به همین مقدار اکتفا کردم و نخواستم وقت عزیزان را بیشتر از این اشغال کنم. 
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ــاء اهلل همه ی ما روزی را درک بکنیم که وجود مقدس آقا بقیة اهلل مهور کرده عالم را با  ــتیم که إن ش امیدوار هس

 وّر بفرمایند. إن شاء اهلل.عظمت و نور خدا من

 البته ما لیاقت آن روز را نداریم ولی موالی ما دستش کیمیا اثر است. 

اگر دسـت آقا بقیة اهلل بر فراز سـرما قرار بگیرد إن شاء اهلل به ما لیاقت می دهد که ما در زیر سایه ی آقا بقیة اهلل   

 در حکومت حقّه ی آن بزرگوار باشیم، إن شاء اهلل.

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

 پی نوشت ها: 

هایی که آالن چاپ میخواند، ولی مثنویها نمیی چاپهای مختلفی دارد. با همهچاپ جدید، البته مثنوی چاپ 115ـ مثنوی دفتر دوم/1

ش باشد با آن ها را از آن فهرست در بیاورد. هر کس هر چه که در اختیارتواند آنهای فنی دارد، که انسان میی فهرستکنند، یک سلسله

 مقایسه بکند.

 با تفسیر موسوی شیرازی 51ـ دیوان حاف /2

 .57ـ مهدی خاتم االولیاء و االوصیاء، داود الهامی/ 9

 .124ـ جامع الشتات/ 4

 جلدی. 1چاپ دارالصادق بیروت  1/244ـ فتوحات 5

 جلدی. 1چاپ دارالصادق بیروت  1/244ـ فتوحات 6

 .174و  179ـ همان / 7

 972شاه نعمت اهلل ولی/ـ  دیوان 1

 .11ـ  رساله ی مهدیّه، شاه نعمت اهلل ولی / 3

 .47ـ موالنا جالل الدین، مرحوم گل پناری /12

 ـ میدان موالنا عبارت است از کنار تربت مولوی در شهر قونیه، حدوداً یک ساعت فاصله دارد تا آنکارا.11
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معلوم بشود: من در ایامی که در استانبول بودم از استاد جعفری دعوت کردم . برای اینکه ارزش سخن مرحوم گل پناری 157ــــ همان/ 12

که تشـریف بیاورید اسـتانبول از آقای گل پناری اسـتفاده کنید. خیلی مشتاق شدند و تشریف آوردند،  وقتی در منزل ما دیدار حاصل شد،    

ستاد جعفری برخواست آمد مقابل مرحوم گل پناری زانو زد و یک سـؤالی اسـتاد جعفری از ایشان کردند. تا مرحوم گل پناری جواب داد، ا  

 نشست. هر کار کرد که  در کنار ایشان بنشیند، قبول نکرد و گفت: نه آقا، شاگرد در مقابل استاد باید زانو بزند. 

را دید یک چنین خضوعی در  بنابراین این هایی که از آقای گل پناری نقل کردم، چون در این سـفر بود که مرحوم اسـتاد جعفری تا ایشـان   

 مقابل ایشان انجام داد.

 .966ـ الصّلة بین التشیع و التصوف، هاشم معروف حسنی / 19

 . ایشان از صوفیان پر آوازه بود.124متوفی  742ـ از دهی به نام الینجه متولد 14

    6/179ـ الضّوء اللّامع، سخاوی 15

 ـ همان16

 252ـ فصوص الحکم، ابن عربی/17

 ، چاپ اول.66الهی نامه، حسن زاده  / ـ 11

 .2/234ـ اسفار 13

 )لیس فی الدار غیرة دیّار(. 232ـ همان /22

   127ـ ممدالهمم، حسن زاده / 21

 .263ـ دیوان شمس / 22

 .2474ـ مثنوی دفتر یکم / 29

 ـ یعنی شمس تبریزی.24

 .132ـ کیهان فرهنگی شماره ی 25

 .966ـ فتوحات باب 26

    31، البرهان، متّقی هندی / 91، عِقدُ الدُّرَر ، سَلَمی / 71نجی شافعی / ـ البیان،گ27
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 چکیده:

اساس یزید و شمر و عمر سعد را پیشگامان ورود به بهشت نام برده است. وی اههار شـیخ داود در سـخنان بی   

اند. نویسنده در شده دارد که همه باید قدر دان یزید و شـمر باشـند زیرا آنها سـبب به کمال رسیدن مؤمنین   می

ی عقاید این مقاله با اسـتناد به سـخنان فالسـفه و عرفا به اثبات رسـانده است که گفتار صمدی چیزی جز ثمره    

باشـد بنابراین مؤمنان قبل از این که  بر شـیخ داود صمدی به خاطر این سخنان مزخزف   فلسـفی و عرفانی نمی 

 ان فریاد بزنند.خرده گیرند و فریاد زنند بر سر فلسفه و عرف

 

 جریان شناسی گفتار صمدی آملی در تفکرات فلسفی و عرفانی

 «(محقق و پژوهشگر)سید محسن طیب نیا»

 

جناب شـیخ داوود صمدی آملی اخیراً در جلسه ای بیانات بسیار سخیفی را ایراد نموده است. از آنجا که سخنان بی  

ر سطح کشور جلسات متعددی تحت عنوان عرفان اسالمی اساس وی در شبکه ها و سایت ها انعکاس یافته و وی د

برگزار نموده، اینجانب بنابر تکلیف دینی جوابی در رد ســخنان باطل وی در این مقاله ی مختصــر تقدیم خوانندگان 

 ارجمند می نمایم.

ت ود به بهششیخ داوود صمدی آملی در سخنانش به دفاع از یزید و شمر و عمرسعد پرداخته و آنان را پیشگامان ور

معرفی نموده است. وی معتقد است که مردم باید تنگ نظری را درمورد این ها رها کنند و متشکر و قدردان یزید و 

ده و شیعیان ایشان ش )علیه السالم( شمر و عمر سعد باشند؛ زیرا این ها سبب به کمال رسیدن حضرت سید الشهداء

 اند!!

 توسط این کافران، لطفی است از جانب سالم اهلل علیها ته شدن عزیر فاطمهاز سـخنان وی چنین فهمیده می شود که کش 

کشته نمی شد چه می شد؟! چهار روزی دیگر زندگی می کرد و هیچ اتفاقی نمی  )علیه السالم(آنان، زیرا اگر امام حسین

ی بشریت تا روز قیامت  و جامعه )علیه السالم( افتاد؛ اما با این شـهادت چه مقامات و چه برکاتی نصـیب امام حسـین   

 شده است.!!

 وی امهار می دارد که این حق شمر و یزید است که باال بیایند و پیشگامان ورود به بهشت گردند!!
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او تبری جسـتن از این تبهکاران را ابتدائی می داند و بر این باور اسـت که اگر با چشم عرفان به اینان نظر کنیم می   

 ظام احسن راه رشد و کمال را با دستگیری دیگران طی می کنند!!بینیم که این ها هم در این ن

آری، این سخنان انحرافی دل هر شیعه بلکه هر آزاده ای را به درد می آورد. اما قبل از اینکه در این مختصر، به نقد 

رفای ات عسخنان صمدی آملی پرداخته شود، باید گفت:  این رشته سری دراز دارد! صمدی آملی ثمره و حاصل تفکر

 صوفی و فالسفه می باشد. کمی به گذشته بر می گردیم تا ببینیم ریشه های این تفکرات انحرافی به کجا بر می گردد!!

تصوف و فلسفه را ـ که  )علیهم السالم( دشمنان اسالم برای مبارزه با عقاید توحیدی و معارف نورانی خاندان طهارت

شد ـ وارد حوزه ی اسالم نمودند و با این دو جریان به جان عقاید توحیدی  خواستگاه اولیه آن یونان باستان می با

به انحرافات و خطرات این جریانات فکری مکرراً هشدار و تذکر دادند. امیر  )علیهم السالم( مسلمین افتادند. ائمه هدی

 امری امت و برادر شیطانحسن بصری ـ که سرسلسله ی تصوف در حوزه اسالم است ـ را س )علیه السالم(مؤمنان علی 

 ( 1) معرفی نمود.

عامان بن شریک کوفی معروف به ابوهاشم صوفی ـ که اولین شخص است که به نام  )علیه السالم( حضرت امام صادق

انّه کان فاسد العقیده جداّ اوهو الذی ابتد  مذهباً یقال له التّصوف ))صوفی مطرح شد ـ را این گونه توصیف می نماید: 

ابوهاشم کوفی جداً فاسد العقیده است او همان کسی است که از روی بدعت مذهبی ( »2) :((مفرّاً لعقیدته الخبیثه و جعله

 )علیه السالم( امام صادق«. اختراع کرد که به آن تصوف گفته می شود و آن را قرارگاه عقیده خبی  خود ساخت

که در آینده این طریق را می پذیرد و سخنان و  م السالم()علیه درکالمی دیگر به برخی از منتسبان به مذهب اهل بیت

 عقاید کفرآلود آنان را موّجه می نمایند هشدار دادند و فرمودند: 
 

إنّهم أعدائنا فمن مال الیهم فهو منهم و یحشرمعهم و سیکون اقوام یدّعون حبّنا و یملون الیهم ))

أقوالهم إلّا فمن مال الیهم فلیس منّا و انّا منهم و یتشبّهون بهم و یلقّبون انفسهم بلقبهم و یأوّلون 

 ( 3)(( براء و من أنکرهم و ردّ علیهم کم جاهد الکفار بین یدی رسول اهلل*

آنها)صوفیان( دشمنان ما هستند، پس هر کس به آنان میل کند از آنان است و با آنان محشور »

ا را می کنند و به ایشان نیز خواهد شـد و به زودی کسـانی پیدا می شـوند که ادعای محبت م   
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ــبیه نموده و لقب آنان را بر خود می گذارند و    ــان تش ــان می دهند و خود را به ایش تمایل نش

گفتارشان را )که ههور در کفر دارد( تأویل کنند. بدان که هر کس به ایشان تمایل نشان دهد از 

است که در حضور پیامبر با ما نیسـت و ما از او بیزاریم و هرکس آنان را رد کند مانند کسی  

 «کفار جهاد کرده است.
 

 در باره ی این گروه فرمودند:  )علیه السالم( امام رضا

 ( 4) ((؛ال یقول احد بالتصوف إالّ لخدعه أوضالله أو حماقه))

 «.کسی قائل به صوفیه نمی شود، مگر از روی خدعه و مکر با جهالت و حماقت»
 

صوفیه را منحرف معرفی نموده و هشدار دادند که پیروان واقعی ما هرگز دنبال این گروه تمام  )علیه السالم( امام هادی

...من اعترف بحقوقنالم یذهب فی عقوقنا...الصوفیه کلّهم من مخالفینا و طریقتهم مغایرة )) روند. منحرف نمی

 (.5(()لطریقنا
 

بر دادند و هشدار دادند که برخی از علما در نسبت به انحرافات صوفیه و فالسفه خ )علیه السالم(امام حسن عسکری

 را به گمراهی می کشانند. )علیهم السالم( آینده پیرو فلسفه و صوفیه می شوند و محبین اهل بیت

ــفه و   )) ــرار خلق اهلل علی وجه االرض ألنّهم یمیلون إلی الفلس ــیأتی زمان علی الناس...علماءٌ هم ش س

 (6()(و التّحرّف یبالغون فی حبّ مخالفینا و یضلّون شیعتنا و موالینا...التّصوفّ و ایم اهلل من أهل العدوان 
 

پیرو آراء و تفکرات این  )علیهم السالم( اما با وجود این همه تذکرات و هشدارها تعدادی از مدّعیان مکتب اهل بیت

 فاسد را با آیات و روایات گروه شـدند و عقاید صوفیه و فالسفه را نه تنها وارد حوزه ی تشیع نموده بلکه آن عقاید 

 توجیه نمودند.

سـید حیدر آملی تشیع را همان تصوف معرفی نمود و رسماً خرقه پوش گردید و تفکرات وحدت وجودی صوفیه به  

ویهه ابن عربی را وارد حوزه ی تشیع نمود. مدافعان تفکرات انحرافی ابن عربی ـ از رجال شیعه ـ با وجود انحرافات 

توحیدی تفکرات ابن عربی را با آب و تاب فراوانی وارد تشیع نموده و با استناد به آیات وروایات متعدد در مباح  
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آن عقاید باطل را موجه جلوه نمودند؛ آنگاه هر کس را که با آن عقاید باطل به مقابله برخاست شخصی قشری و نفهم 

 معرفی کردند.

 برشیعه نبودن ابن عربی، وی را شیعه دوازده امامی معرفی نمودند!!.برخی از این آقایان با وجود ادلّه ی فراوان و روشن 

 ابن عربی در مشهورترین اثر خود به صراحت می گوید که پیامبر رحلت نمود و هیچ جانشینی را معین نکرد.

رسول خدا  ( ابن عربی ابوبکر را خلیفه ی بالفصل7(()ولهذامات رسول اهلل * و مانصّ بخالفه عنة الی احد و العّینه))

 ( 1)صلی اهلل علیه و آله و سلم( معرفی می کند.)

( وی برای تبرئه خلیفه دوم، او را معصوم معرفی می 3وی ابوبکر را عالم ترین شخص بعد از پیامبر نام می برد.)

 ( 11( وی عامان را نفس پیامبر می داند.)14کند.)

داند و می گوید ازهمه ی شیعیان منحرف تر شیعیان دوازده ابن عربی تمام طوایف شیعه را منحرف و اولیاء شیطان می 

( او می نویسد که باطن شیطان توسط رجال اهلل در عالم کشف و شهود به صورت خوک دیده شده 12امامی می باشند.)

 (13است.)

ی نظیر ب وی برای اینکه عداوت خود را به پیروان خاندان عصمت و طهارت برساند متوکّل عباسی ـ که در شیعه کشی

 (14است ـ را جزو اولیای خدا معرفی می کند.)

 (15ابوطالب را کافر معرفی می کند.) )علیه السالم( ابن عربی با آن همه دالئل روشن بر موحد بودن پدر امیرمؤمنان

اکم ح را هر حاکمی که بر جامعه مسلط شود می داند و هرچند آن« اولواالمر»وی برای مقابله باتفکرات امامت شیعی، 

(  وی مدعی است که هر کس برعلیه حاکمان جور سخن بگوید اسائه ی ادب به پیشگاه 16جبار و آدم کش باشد.)

 (13الهی نموده است زیرا خداوند اراده نموده این حاکمان بر ما مسلط شوند.)

لفان خود را وی برای توجیـه جنایات معاویه و یزید و خلفای جور مدعی اســت که حکام جور حق دارند که مخا  

 (18بکشند.)

و ده ها موارد دیگر که نشانگر این است که وی دشمن سرسخت شیعان امامیه بوده؛ اما برخی از باور کنندگان عرفان 

 وی، با آن همه ادله ی روشن، ابن عربی را شیعه ی دوازده امامی معرفی کنند!!.

 (  13ابن عربی را شیعه معرفی می کند.)« ممد الهمم» استاد حسن زاده آملی که مرید تفکرات ابن عربی است در کتاب 
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 (  24استاد جوادی آملی در کتاب آوای توحید اصرار برشیعه ی دوازده امامی بودن ابن عربی دارد.)

وی در همان کتاب با دگرگون کردن حقایق، توحید و معارف ابن عربی را توحید خاندان عصمت و طهارت معرفی می 

بررسـی اسـاسـی ترین مسـائل اسالمی در مکتب ابن عربی مانند توحید  ات، و اثبات صفات و     »کند و  می نویسـد:  

ت تابعیت علم نســبت به معلوم و سایر معارف دقیق توحید آنها با هم و وحدت آنها با  ات و نفی جبر و تفویض و اثبا

 (  21«)نشان می دهد که هیچ کدام آن ها بر مبانی تسنن مطرح نشد، بلکه بر مبانی دقیق امامیه پایه گذاری شد

امـا بـا مراجعه به آثار ابن عربی محقق نه تنها معارف ابن عربی را معارف الهی نمی یابد بلکه عقاید وی را کامالً در   

 ابل معارف مق

توحیدی انبیاء می بیند. سخن گفتن در این باره فراوان است در اینجا برای نمونه به چند مورد از انحرافات ابن عربی 

 اشاره می کنیم:

اما اهل تحقیق با مراجعه به آثار ابن عربی نه تنها معارف ابن عربی را معارف الهی نمی یابد بلکه عقاید وی را کامالً 

 در مقابل 

عارف توحیدی انبیاء می بیند. سخن گفتن در این باره فراوان است و ما در اینجا برای نمونه به چند مورد از انحرافات م

 ابن عربی اشاره می کنیم:

ـ ابن عربی برای توجیه عقیده ی وحدت وجود و موجود )همه خدایی( به تأویالت بی اساس و باطل از قرآن کریم 1

 دست به تحریفات وسیعی از قرآن کریم زده است.پرداخته و با این توجیه 

 را )علیه السالم( وی در کتاب فصو، الحکم بر خالف نصّ قرآن از سامری منحرف دفاع می کند و حضرت هارون

به نقص معرفت متهم می دارد مدّعی اسـت که برخورد موسی با برادرش هارون )آنگاه که از سفر بازگشت و دید که  

پرست شدند( به این علت بود که هارون مخالف جریان گوساله پرستی بود و قلبش چون موسی اکار مردم گوسـاله  

وسعت نداشت تا ببیند گوساله پرستان نیز خدا را در قالب بت )گوساله سامری( می پرستند! زیرا گوساله چیزی جز 

 عین خدا نمی باشد. 
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عبده أصحاب العجل لعلمه بأنّ اهلل قدقضی ألّا یعبد إلّا  و کان موسی أعلم باألمر من هارون ألنّه ما))وی می نویسد: 

إیّاه و ماحکم اهلل بشیء إالوقع.فکان عتب موسی اٌخاه هارون لما وقع االمر فی انکاره و عدم اتساعه.فانّ العارف من 

  ((.یرالحق فی کل شی ء بل یراه عین کل شیء

 

 را از اسرار والیت و باطن می داند و می نویسد: جناب حسن زاده ی آملی در شرح سخنان ابن عربی کالم وی

به واقع و نفس األمر اعلم از هارون بود. چه اینکه می دانست اصحاب عجل  )علیه السالم( موسی

چه کسی را پرستش می کردند. زیرا او عالم بود که خداوند حکم فرموده که جز او پرستش نشود 

س جمیع عبادت ها عبادت حق تعالی است و لکن و آنهه را حکم فرمود، غیر آن نخواهد شد. پ

 ای بسا کس را که صورت راه زد.

 

بنابراین عتاب موسی برادرش هارون را از این جهت بود که هارون انکار عبادت عجل می نمود و قلب او چون موسی  

 .اتّساع نداشت. چه اینکه عارف حق را در هر چیزی می بیند بلکه او را عین هر چیزی می بیند

سـپس می افزاید: غرض شـیخ در طرح این گونه مسـائل در فصو، و فتوحات و دیگر زبرو رسائلش بیان اسرار    

 والیت و باطن است برای کسانیکه اهل سّرند.

ما می بینیم درنصو، متعدد قرآنی خداوند گوساله پرستان را منحرف و مالم معرفی می کند، اما در عرفان ابن عربی 

ستان موحد و خداپرست می باشند و هارون و آن عده ی قلیلی که گوساله را نپرستیدند فاقد سـامری و گوسـاله پر  

 معرفت!!

 

ـ ابن عربی که در آثارش خود را خاتم االولیاء معرفی می کند. هیچ باکی ندارد که جسارت های خود را ناار پیامبران 2

 الهی گرداند.

ــرت نوح ــالم خداوند در قرآن کریم از حض ــبر و تالش های طاقت  ()علیه الس به بزرگی یاد می کند و به خاطر ص

ر به گونه ای دیگ )علیه السالم(فرسـای وی در امر توحید بر او سـالم می کند.اما دیدگاه ابن عربی در مورد نوح نبی  



134 
 

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

   www.nooralsadegh.irسایت مجله ی نور الصادق اصفهان:

وت عرا شخصی بی معرفت و اهل تفرقه معرفی می کند، زیرا وی مردم را به منزّه محض د )علیه السالم( است؛ او نوح

می کرد، یعنی خداوند متعال را از هر گونه شوائب جسمانی منزه معرفی می نمود و به هیچ وجهی از وجوه، مشابهت 

و مناسـبتی میان خداوند و خلق قائل نبود و چون قوم بت پرسـتش به مشبّه محض گرویده بودند و بت را خدا می   

ی خویش که تشبیه محض بود وجه مشترکی نیافتند و دانستند، میان دعوت آن حضرت که تنزیه محض بود و عقیده 

لذا دعوت آن حضـرت را نپذیرفتند. اما اگر نوح بین تشبیه و تنزیه جمع می نمود یعنی    می گفت که بت به تنهایی  

خدا نیست بلکه تمام اشیاء مهورات  ات الهی می باشند و بت هم یکی از آنهاست، آنان دعوت وی را می پذیرفتند، 

 وح به خاطر نقص معرفت این کار را نکرد و سبب اختالف در میان قوم خویش گردید.اما ن

او ]ابن عربی  معتقد است که اگر مردم بت پرست حرف نوح را گوش می دادند و با بت پرستی خداحافظی می کردند 

 از معرفت خداوند متعال ساقط می گردیدند، وی می نویسد:

قّ علی قـدرمـاترکوا من هؤالء فانّ للحق فی کلّ معبود وجهاً خاصــّاً یعرفه و یجهله من   فـننّهم لوترکوهم جهلوا من الح ))

ــالم(اگر قوم نوح ((یجهله آن بتها را ترک می نمودند جاهل می گردیدند از حق به اندازه ی آنهه از بت ها ترک  )علیه الس

ه خا، را هر که حق را بشناسد و نمی نمودند. همانا برای حق در تمامی معبودها وجه خاصـی اسـت می شناسد آن وج  

 شناسد آن وجه خا، را هر که حق را نشناسد.

لم باهلل فغر قوا فی بحارالعابن عربی قوم بت پرست نوح را در عالی ترین مقام توحید معرفی می کند و می نویسد: ))

یعه فلوا خرجهم الی السّیف سیف الطبفلم یجدو لهم من دون اهلل أنصاراً فکان اهلل عین انصارهم فهلکوا فیه الی االبد 

ــالم(((؛ قوم نوحلنزل بهم عن هذه الدّرجه الرفیعه در دریاهای علم باهلل تعالی غرق گردیدند. پس جز اهلل  )علیه الس

تا ابد هالک و فانی در حق )علیه الســـالم( یاری دهنده نیافتند. پس اهلل یاری دهنده ی آنها شـــد آنگاه قوم نوح

قوم خود را از آن دریاهای علم به ساحل طبیعت بیرون می آورد آنها   )علیه السالم(ه حضرت نوحگردیدند. چنانه

 را از آن درجه واال و رفیع به درجه ی پایین تری تنزل می داد.!!

بنابراین قوم نوح که در قرآن کریم منحرف ترین اقوام معرفی شده اند در عرفان ابن عربی به موحدترین و با معرفت 

 ن قوم تبدیل می گردند.!!تری

 برخی از طرفداران عرفان ابن عربی نیز توحید ناب را جمع بین تنزیه و تشبیه بیان نمودند.
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 جناب سید جالل الدین آشتیانی در این باره می نویسد:

پیداست که حکم تنزیه در آن غالب است،  )علیه السالم(...صحیح است که از ماهر کلمات نوح

از واضحات است که در کایری از )علیهم السالم( وارد به اسالیب کالم انبیاء ولی نزد هوشمندان

موارد تنزیه ماهر و تشــبیه پنهان اســت و ارباب معرف به زودی به این مهم پی خواهند برد.  

طریقه انبیاء دعوت به تنزیه حق اسـت، اما تشـبیه مستور است در حجب، این لطیفه را ارباب   

 ک توانند کرد.تحقیق از جمله عرفا در
 

 استاد جوادی آملی با تأیید تفکرات ابن عربی می نویسد: 

اجماالً مسـلک افراطی تشـبیه و نهج تفریطی تنزیه صلرف و مطرود بودن هر دو گفته شد. حد   

 وسط این دو، یعنی جمع بین تشبیه و تنزیه، مذهب طایفه ی امامیه است.
 

ــان در ادامه برای اثبات تفکرات ابن عربی ــالم(روایات متعددی را از امامان معصــوم ایش  کر می کند که  )علیهم الس

مضـمون آن روایات ردّ تشـبیه و ردّ تعطیل می باشـد. وی بر این باور اسـت که ردّ تشبیه و تعطیل از جانب امامان     

 همان تشبیه در عین تنزیه و تنزیه در عین تشبیه می باشد. )علیهم السالم(معصوم

د گفت: مستند نمودن تفکرات صوفیه به مذهب پاک امامیه جفا به خاندان عصمت و طهارت می در جواب  ایشان بای

در احادی   )علیهم السـالم( باشـد. قرآن کریم از تنزیه خداوند متعال از مخلوقاتش سـخن می گوید. خاندان طهارت  

ــخن می گویند و آن گونه که آقایان می پن  ــیاء س دارند هرگز تنزیه خداوند متعال، متواتر از تباین  اتی خداوند با اش

مقیدکردن  ات وی نیست، زیرا آن  ات مقدس هیچ گونه سنخیتی با مخلوقات خویش ندارد تا اگر گفتیم فالن شیء 

 عین  ات الهی نیست آن  ات مقدس را محدود کرده باشیم.

ــت توجه به چند نمونه از روایات درباره ی تنزیه صــرف خداوند از مخلوقات خویش که مذهب طا یفه ی امامیه اس

 فرمائید.
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 فرمودند: )علیه السالم(امیرالمؤمنان علی

 ((؛یا من دلَّ علی ذاته بذاته و تنزّه عن مجانسه مخلوقاته))

 ای که راهنمایی کرد برخودش  به خودش و منزّه است ازهم جنسی و مشابهات با مخلوقاتش. 

 

 فرمودند:)علیه السالم( امام باقر

 ((؛ و تعالی خلومن خلقه و خلقه خلومنه کبارإنّ اهلل ت))

 همانا خداوند تبارک و تعالی از خلقش تهی است و خلق او تهی است از او.

 

 فرمودند: )علیه السالم( امام صادق

لّما کو تعالی الیشبّه شیئاً و الیشبهه شیء و  کإنّ اهلل تبار کفهو مشـر  بخلقهمن شـبّه اهلل  ))

 (؛(بخالفهوقع فی الوهم فهو 

کسـی که خداوند را به خلقش تشـبیه نماید او مشـرک است همانا خدای تبارک و تعالی به     

چیزی تشــبیه نشــود و نه چیزی به او تشــبیه گردد و آنخه در وهم و پندار آید او خالف آن 

 است.

 و ده ها روایت دیگر که اساس تفکرات ابن عربی و پیروانش را ویران می کند.

 

ه به این جهت خداست، بلک )علیه السالم(ست که کفر مسیحیان به این خاطر نبود که گفتند عیسیـ ابن عربی معتقد ا3

 می دانستند، زیرا خدا هم عیسی است و هم سایر موجودات.!! )علیه السالم(بود که آنان خدا را منحصر در عیسی

 دکتر ابوالعالءعفیفی در شرح این فص، همین مطلب را چنین توضیح داده است:

فروا بقولهم إنّ اهلل هو کفرالّذین قالوا إنّ اهلل هو المسیک بن مریم؟یقول إنّهم لم یک... و من أی وجه ))

فروا بالقولین معاً: أی بقولهم إنّ اهلل هو کنّهم کالمسیک، و ال بقولهم إنّ المسیک هو عیسی بن مریم و ل

 ((.المسیک بن مریم وحده دون غیره
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 سخنان ابن عربی می نویسد: استاد حسن زاده آملی در شرح

اینکه آنان گفتند: خداوند مســیح بن مریم اســت از جهت تعیّن هویت حق به صــورت عیســی 

راسـت گفته اند و همهنین اینکه عیسی مسیح بن مریم است راست گفته اند و لکن حصر حق  

تعالی درصورت عیسی نادرست و باطل است، زیرا همه ی عالم چه غیب و چه شهود صورت 

 ق است نه عیسای فقط.ح
 

ـ ابن عربی معبود و اله را تمام اشیاء می داند و معتقد است که انسان هر چیزی را که می پرستد در واقع خدا را می 4

 پرستد!! در فص هارونیه می نویسد:

لّهم إلهاً مع اسمه الخاص کسمّوه  کلّ معبود مجلی للحق یعبدفیه و لذلکمّل من رأی کوالعارف الم))

 (( هذا اسم الشخصیه فیه کب أو فلکوکر أوشجر أوحیوان أو انسان أوبحج

یعنی عارف مکمّل کسی است که هر معبود را خواه مشرو  و خواه غیر مشرو  مجالی حق می بیند 

که حق در آن تجلی پرستش می شود. از این رو معبود را اله می نامیدند. با اینکه او را اسم خاص 

شجر یا حیوان یا انسان یا کوکب یا ملک یا فلک است که حقیقت کلیه  است که مسمی به حجر یا

 ]یعنی خدا[ به اعتبار تعیّناتش به اسم این شخصیت ها موسوم شده است.
 

 سید جالل آشتیانی نیز در این باره می نویسد: حق در هر مظهری که مهور کند معبود به حق و شایسته بندگی است.

ــود جز اینکه آن بت  هیچ تفاوتی بین عقاید بت پ ــنده  دیده نمی ش ــتان زمان جاهلیت با این عقاید ]به نظر نویس رس

 پرستان نتوانستند عقاید خود را در چهارچوبی علمی مطرح کنند اما این آقایان با مرافتی خا، توانستند.!!
 

 این باور است که آنگاه باشد. او بر ترین مجال و مرف برای مهور خداوند، زن می ـ ابن عربی معتقد است که عالی5

کند در واقع ]نستجیرباهلل  مفعول واقعی، خداست!! زیرا خداوند دوست دارد که مرد فقط از  که مرد با زن آمیزش می

 او لذت ببرد.

وی برای توجیه سخنان کفرآمیزش به محبّت پیامبر به زنان استدالل کرده است وی در کتاب فصو، الحکم در فصّ 

 نویسد: محمدی می
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گیرد و به همین دلیل شرع  ی اجزاء بدن را فرا می دارد، آمیزش جنسی و شهوت همه وقتی مرد زنی را دوسـت می 

مقدس اسالم، غسل را پس از مجامعت حکم فرموده است، طهارت باید کامل و تمام باشد. همهنان که فنای مرد در 

داوند غیور است نمی خواهد که مرد جز از خالق زن به هنگام انزال و تمتع جنسی، کامل و تمام بوده است و چون خ

ترین مجالی الهی اســت قرار دارد و در   خویش لذت ببرد و کام گیرد در حقیقت خداوند در زن که وجود او کامل

بیند  برد و در اوج لذت بردن مرد از زن که خود را فانی در شهوت می مجامعت جنسی، مرد از خدای خود لذت می

 ای خود فانی شده است.!!در واقع وی در خد

اسـتاد حسـن زاده آملی در توجیه سـخنان فوق می گوید: این سـخن شیخ، مال دیگر مطالب این کتاب مبتنی بر وحدت     

شـخصیه وجود است ]وحدت وجود و موجود، یعنی یک وجود در عالم بیشتر نیست که در مراتب به صورت اشیاء مهور  

 داست که دارد خدایی می کند.نموده است  منظور در مظاهر و مرایا، خ

 ی کوچکی از مزخرفات ابن عربی به تصویر کشیده شد وگرنه سخن در این باره فراوان است. گوشهدر اینجا فقط 

 کنند. اما با کمال تأسف برخی از مدافعان وی عقاید او را عرفان ناب اسالمی معرفی می

ــت که آنهه که دیگران بعد از  ــتاد جوادی آملی مدعی اس اند با آنهه که ابن  ابن عربی در باب معارف الهی آوردهاس

 عربی آورده است در حقیقت شبنمی در مقابل دریاست.!!!

د آورن را می )ره(برخی از طرفداران عرفان ابن عربی برای ساکت کردن مخالفان خود نام مبارک حضرت امام خمینی

 اند! ا تأیید نمودهگویند ایشان که عالمی وارسته بود عرفان ابن عربی ر و می

هر چند آثار فالسفه و عرفا را مطالعه نموده بود، اما هرگز تابع  )ره(اما این سخن واقعیت ندارد، حضرت امام خمینی

، بود و :عقاید آنان نبود و آنهه که برای آن مرجع عالی مقام اهمیت داشــت نهایتاً معارف خاندان عصــمت و طهارت

در سخنان متعددی راه فلسفه و عرفان مصطلح )ره( گویای ادّعای ماست. امام راحلی عملی این عزیزان شاهد  سیره

 شـود. ماالً درباره ی فلســفه می  اند که به برخی از آن اشـاره می  را راهی غیر سـالم در کسـب معارف امهار نموده  

 فرماید:

 با فلسفه ره به سوی او نتوان یافت        با چشم علیل کوی او نتوان یافت

 اشراق جمیل روی او نتوان یافتفلسفه را بهل که با شهپر عشق        این 
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*** 

 بر علـم دگر به آشکارا تازند       آنانکه به علم فـلسفه می نازند

 ترسم که در این حـجاب اکبر آخر        غافـل شود و هستی خود را بازد

*** 

 و سین می دانداز فلسفه فاء و الم         فاطی که فنون فلسفه می خواند

 خود را ز حجاب فلــسفه برهاند      امید من آن است که با نور خدا

 تا دید گهت کتـــاب عرفان باشد      تا تکیه گهت عصای برهان باشد 

 قلب تو دگرگون و پریشـــان باشد        درهجر جمال دوست تا آخر عمر

 

های  فالسفه و عرفا  ی گوناگون علمی، مشهورترین کتابها امام راحل بعد از یک عمر مجاهده و پهوهش در عرصه

 فرماید: کند و می را دام ابلیس معرفی می

اسفار اربعه با طول و عرضش از سفر به سوی دوست بازم داشت، نه از فتوحات فتحی حاصل و نه از فصو، الحکم 

زیر آن خم شده است؛ به این اصطالحات  حکمتی دست داد... پس از این پیر بینوا بشنو که این بار را به دوش دارد و

که دام بزرگ ابلیس اسـت بسـنده مکن و در جستجوی او جلّ و عال باش برای اینکه  جریان شناسی تفکرات شیخ   

ی ا داوود صمدی آملی  را بهتر بررسی کنیم از عقاید ابن عربی خارج شده وبه برخی از تفکرات فالسفه و عرفا اشاره

 نمائیم. می

ه عرفای صـوفی و فالسفه هر چه در جهان وجود دارد زیبا و خیر محض است. آنان معتقدند چون خداوند  در دیدگا

چیزی جز صـرف وجود و کمال محض نمی باشـد، پس، از او جز خیر محض نیز صادر نمی شود. بنابراین در عالم   

 شبستری در گلشن راز میهمه چیر خیر محض اسـت و شـرّی در عالم به معنای حقیقی وجود ندارد، شیخ محمود   

 گوید:

 جهان چون چشم و خط و خال و ابروست               که هر چیزی به جای خویش نیکوست
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های سـطحی نگر قائل به وجود زشـتی و شر در عالم هستند اما عرفا و فالسفه که با چشم    طبق این دیدگاه انسـان 

بینند!! فرعون و ابولهب و شــمر و  یبا و خیر محض میکنند هر چیزی را در موقعیت خود ز شــهود به عالم نگاه می

دانند که هر یک از اینان زیبائی خا، به جهان  باشند. اما عرفا می های سـطحی نگر بد می  یزید در دیدگاه انسـان 

 !شوند.! کنند بلکه سبب به کمال رسیدن دیگران نیز می اند و آنان نه تنها خود در مسیر کمال حرکت   می داده

دارد که تمام موجودات به سمت کمال و سعادت در حرکتند و هیچ  ی شرح اصول کافی بیان می را در مقدمهمالصد

 داند و می موجودی از سیر در کمال مستانی نمی باشند. وی سعادت و کمال شیطان را در اغواء و اضالل مردمان می

 نویسد:

ــول ال  ــام فی حص ــعادته؛ فلألجس ــاء، و للنبات فی التغذیه و اال نماء لکّل نوع کمال یختص به و به س حیّز و الفض

وللحیوان فی حیوته بانفاسها و حرکته بارادته و احساسه واللفلک فی دورانه بشوقه و وجدانه و للملک فی تسبیحه 

 و تمجیده و طوفانه حول العرش بتحمیده و للشـیطان فی اغوائه و اضالله القرانه و اعوانه، فما من دابّه و مادونها و 

 مافوقها إالّ و من شأنها البلوغ الی اقصی مالها من الکمال ما لم یعقها عائق
 

شوند نیز در مسیر کمال و سعادت خویش در حرکتند!!  طبق این دیدگاه باید گفت کسـانیکه توسط شیطان گمراه می 

سخنان  شند؛ طبق اینبنابراین شـمر و یزید و عمر بن سعد ملعون نیز از مسیر کمال و سعادت خویش مستانی نمی با 

لیه )ع همانگونه که کمال و سعادت شیطان در اضالل نمودن است کمال و سعادت شمر و یزید در کشتن سید الشهداء

 باشد.!! می السالم(

 باشند؛ همانگونه که خداوند می« یا مضّل»ی  فالسفه و عرفا معتقدند که شیطان و پیروان خا، او مظهر اسم جالله

می باشند. بنابراین در عالم جز مهورات اسماء « یا هادی»نیز مظهر اسم جمالیة  )علیهم السالم(اطهار پیامبران و ائمه

 اند ـ چیز دیگری وجود ندارد!! ی خداوند متعال ـ که خیر محض جاللیه و جمالیه

 

 بی قرار می دهیم:قبل از اینکه ادامه ی بح  عرفا و فالسفه را در این باره بیان کنیم، سخنان فوق را مورد ارزیا
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اول اینکه باید گفت: جریان آفرینش، جریان صدور نمی باشد، فالسفه معتقدند هرگاه علت تامه باشد معلول از درون 

ی تنزل و جهتی  شود.آنان براین باورند که معلول در حقیقت همان علت است اما در مرتبه علت صـادر و خارج می 

 از آن.!

 نویسد:  مالصدرا می

الموجودات أصالً وحداً أوسنخاً فارداً هوالحقیقه و الباقی شؤؤنه، وهو الذات و غیره  إنّ لجمیع

و اســماءه و نعوته و هو األصــل ماســواه أطواره و شــؤونه و هو الموجود و ماورائه جهاته و 

حیثیّاته ...  فما و صـــفناه أوّالً إنّ فی الوجود علّه و معلوالً بحســـب النظر الجلیل قد آل آخر 

ر بحســب الســـلوک العرفانیّ الی کون العله منها أمراً حقیقیّاً و المعلول جهه من جهاته و  االم

 رجعت علّیه المسمّی بالعلّه و تأثیره للمعلول الی تطوّره وتحیّثه ال انفصال شیء مباین عنه

یعنی: همانا جمیع موجودات را ریشه و اصل واحدی است که واقعیت تنها همان است و بقیه همه 

باشند، اصل اوست و ماسوای  ون آنند، تنها او حقیقت است و غیر او اسماء و اوصاف او میشـؤ 

او صـورت ها و شـؤون اویند. موجود تنها اوست و بعد از آن هم، جهات و حیایّات اویند. پس   

، ی وجود علّت و معلولی هست ی بزرگ گفتیم که در صحنه اینکه ما در ابتدای امر بنا بر اندیشه

ضای سلوک عرفانی در پایان به آنجا کشانده شد که: از آن دو، تنها علّت، امر حقیقی است به اقت

باشـد، و علیت و تأثیر آن چیزی که علت نامیده شده است به   و معلول، جهتی از جهات آن می

دگرگون شدن و جهات مختلف پیدا کردن خود او بازگشت، نه به این که معلول چیزی غیر از آن 

 آن باشد.و جدا از 

 

ــخنان پدیده ها و معلوالت همان  ات خداوند می ــند؛ اما این دیدگاه مخالف اجماع تمام ادیان الهی  طبق این س باش

ــدور و   ــفه و عرفا با پذیرش ص ــت. پیامبران خداوند را مباین و غیر مخلوقات خویش معرفی کرده اند. اما فالس اس

 و پدیده ها را پذیرفتند.خروج از  ات الهی، مشابهت و مسانخت بین خداوند 

 



142 
 

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

   www.nooralsadegh.irسایت مجله ی نور الصادق اصفهان:

 نویسد: مرحوم عالمه طباطبائی در این باره می

 من الواجب أن یکون بین المعلول و علّته سنخیّه ذاتیّه 

یعنی: الزم اسـت که بین معلول و علت آن، شـباهت و سنخیت و همانندی ذاتی وجود داشته   

 باشد.

د. آنان موجودات را چیزی جز صدور از  ات خدا نمی باشن در حقیقت فالسـفه و عرفا منکر معنای واقعی خلق می 

دت ی وح گذارند و عقیده اند و به دنبال این سخنان پا را فراتر می دانند و بین خدا و مخلوق کمال مشابهت را قائل

 گویند در عالم جز خداوند موجود دیگری وجود ندارد.!! دارند و می وجود و موجود را بیان می

انبیاء الهی جریان آفرینش هرگز صدور نمی باشد و از  ات مقدس الهی چیزی صادر نگردیده  اماطبق دیدگاه مکتب

ر که در تعابیر اهل بیت به طور متوات« ال من شی»ی پیشین  است، بلکه اشیاء مخلوق خداوند و خداوند بدون سابقه

تی وجودندارد و تباین مطلق حکم آمده، آنان را ایجاد نموده اسـت، و بین خدا و اشـیاء هیچ گونه مناسـبت و سنخی   

 فرماست.

در ده ها نصو، دینی آمده که خداوند اشیاء را بدون سابقه و ماده ی پیشین خلق نموده است، در سراسر قرآن کریم 

است آمده است که « ال من شیء»واژه ی ابداع و انشـاء و باری که گویای خلقت   )علیهم السـالم( و توحید اهل بیت

 کند. تفکرات صدور از  ات الهی را ابطال می این گونه تعابیر

باشند و موجودات را همان  ات خداوند در مراتب  اما فالسـفه و عرفا منکر معنای واقعی ابداع و خلق و انشاء می  

 دانند. می

ن ادوم اینکه: افعال شیطان و فرعون و شمر و یزید و اماال اینان منتسب به خودشان می باشد. هر چند اصل خلقت آن

منتسـب به خدا و بر مبنای خیر است اما آنان با سوء اختیار، وجود خویش را تبدیل به شر نمودند. بنابراین سخنان  

 ای بیش نیست.آری؛ آفرینش دانند مغلطه خداوند می« یا مضل»عرفا و فالسفه که اماال شیطان و یزید را مظهر اسم 

 سازند. ار، خود با سوء اختیار، از خویشتن موجود شری میخداوند در جهان خیر است، اما موجودات دارای اختی

بح  گذشــته را ادامه می دهیم: فالســفه و عرفا اقتضــای هر  اتی را حرکت به ســوی کمال و ســعادت می دانند و 

همانگونه که گذشت آنان شیطان را نیز از این قاعده مستانی نمی دانند. آنان متعقدند که انسان های صالح وجودشان 
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تضـای کارهای نیک را دارد و چون بهشـت مطابق با طبع آنان است کمال و سعادتشان با ورود به بهشت صورت   اق

ــای کارهای مجرمانه را دارد و چون جهنم با   ــان اقتض می گیرد، همهنین مجرمان و گناهکاران که کمال وجودی ش

 د!! ات آنان مطابق است کمال و سعادت آنان با ورود به جهنم صورت می پذیر

شود این است که: اگر سعادت و کمال مجرمان ورود به جهنم است چرا این بیهارگان باید  سؤالی که اینجا مطرح می

 در جهنم زجر بکشند؟!!

دهند که صـد در صـد با نصـو، قرآن  مغایرت دارد و سبب     آنان ]فالسـفه و عرفا  تفسـیری را از عذاب ارائه می  

یعنی شیرین و گوارا گرفته شد نه زجر « عاذب»ی  این گفتارند که عذاب از مادهگردد!! آنان بر  دلگرمی مجرمان می

 برند همانگونه که بهشـتیان در بهشـت از حور و قصرها و خوراکی ها لذت می   و درد، و جهنمیان در جهنم لذت می

 برند!!

ات ر و زمهریر و ما فیها من لدغ الحّیفهم یتلذّ ون بما هم فیه من ناگوید:  ملّا صدرا به تبعیت از ابن عربی در اسفار می

یعنی: جهنمیان در جهنم، از آتش و زمهریر و مایلتّذ أهل الجنّه بالضالل و النور و لام الحسان من الحور  کوالعقارب 

 نیش مارها و عقرب ها لذت می برند همانگونه که اهل بهشت از سایه ها و نور و همسران بهشتی لذت می برند!!

گاه عرفا و فالسفه جایگاه ویهه ای دارد. سخنان عرفا در وصف شیطان انسان را دچار تحیّر می کند؛ شـیطان در دید 

زیرا در این دیدگاه شـیطان موجودی زیبا و پاک و بی آالیش و دلسوز و مهربان معرفی شده است. به چند مورد از  

 این سخنان توجه فرمائید:

 اگر ابلیس نور خود»را به وی می رسانندـ در این جا می گوید:  حسن بصری ـ که تمام سالسل معروف صوفیه خود

 را به خلق ماهر کند به خدایی پرستیده می شود.

 بایزید بسطامی دل بر حال ابلیس سوزانده طلب بخشش برایش می کند.

 ابوبکر واسطی معقتد است: اهل توحید راه رفتن را باید از ابلیس بیاموزند.

و اســتاد من ابلیس و فرعون اســت. به آتش بترســانیدند ابلیس را از دعوی خود باز حالج می گوید: صــاحب من 

نگشـت. فرعون را به دریا غرق کردند و از دعوی خود باز نگشـت، فرعون از روی کشفی که از خدا پیدا کرده بود   

 ادعای ربوبیت کرد.
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 ابوالعباس قصاب، سنگ انداختن بر ابلیس را دور از جوانمردی می شمارد.

احمد غزالی او را ]ابلیس را  الگو و اسوه شناخته و می گوید: هر کس از ابلیس توحید نیاموزد زندیقی بیش نباشد و 

در پی غزالی عین القضـات همدانی به دفاع از شـیطان برخاسـته و می گوید: گیرم که خلق را از اضالل ابلیس کند،    

 ابلیس را بدین صفت که آفرید.؟!!

 نون او می شود که می گوید: رسول خدا مظهر جمال و ابلیس مظهر جالل حضرت حق است.و چنان فریفته و مج

 مالصدرا ابلیس را در مسیر کمال و سعادت می داند.

 

 محمد حسین تهرانی در شأن شیطان در کتاب اهلل شناسی می نویسد:

ه باز ر خود )کشیطان از جانب حق متعال مأمور بازرسی و تفتیش است تا افراد آلوده، به اختیا 

هم از اختیار خدا جدانیســت بلکه عین اختیار و نفس اختیار اوســت و آنان را که راه اعوجاج 

پیموده اند و از عفونت کارات متعفن شــده و قابلیت دخول در حرم امن و حریم امان الهی را  

 ندارند( از افراد خوب و پاک و پاکیزه و طیب جدا سازد...

فرمانبر خداسـت که ومیفه ی وی جدا کردن خب  از طیّب است،  شـیطان یک مأمور مطیع و  

مانند زنبور عسل مخصو، گماشته بر دارف کندو، تا زنبورها را تفتیش کند و به آنانکه از گیاه بد 

بو و عافلن خورده اند راه ندهد و آنان را با نیش خود دو نیمه کند... شیطان نه در وجود و  ات 

 د استقاللی ندارد...و نه در اثر و فعل از خو

می گوید: شـیطان یک مأمور مطیع خداست!! آخر کدام اطاعت؟!! او که سرپیهی نمود و کافر  

 شد! 

می گوید: شــیطان ومیفه دارد خبی  را از طیب جدا کند!! خداوند در قرآن شــیطان را لعنت   

مورد لعن خدا  کرده، آیا سزاوار است که مأمور مطیع خداوند که در فعلش هیچ استقاللی ندارد

 قرار بگیرد!!
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سـخنان عرفا و فالسـفه در مقامات شیطان در حالی است که خداوند در نصو، متعدد قرآن کریم شیطان را متمرّد،   

 کافر، پلید، و ملعون معرفی می کند.

مر ش آری! سخنان باطل جناب صمدی آملی ریشه در عقاید فالسفه و عرفا دارد.اگر وی می گوید که ما باید قدردان

ــ ازجمله شمر و یزید را ـ « نظام احسن»و یزید باشیم، عرفا و فالسفه نیز طبق گفتار آنان در باب  تمام موجودات ـ

خیر محض می دانند. اگر وی شــمر و یزید ملعون را از جمله پیشــگامان ورود به بهشــت می داند قبل از او اســتاد 

نّه فقبضه طاهراً مطهّراً لیس فیه شیء من الخب  ألگفته است:  تفکرات و عقایدش ـ یعنی ابن عربی ـ درباره ی فرعون

یعنی: پس خداوند جان فرعون را گرفت در حالیکه هیچ چیز از پلیدی در آن نبود چرا که به هنگام  قبضه عند ایمانه

 ایمان وی، جانش را گرفت.

د ایمان نیاورد ودر هنگام جان سخن ابن عربی در حالی است که طبق نصو، قرآن، فرعون تا آخرین لحظه عمر خو

 دادن که به موسی ابراز ایمان نمود خدا از وی نپذیرفت و کافر مرد.

اگر  داوود صمدی آملی؛ شمر و یزید ملعون را سبب به کمال رسیدن انسان ها می داند قبل از وی مولوی ابن ملجم 

ت و آستین خدا معرفی می کند و آن ملعون ملعون را سبب کمال امیرمؤمنان معرفی کرده و دست و آستین وی را دس

 ابد را سزاوار شفاعت امیرمؤمنان و ورود به بهشت می داند.

 

 مولوی در دفتر دوم مانوی از زبان امیرمؤمنان در ستایش ابن ملجم ملعون می گوید:

 زان که این را من نمی دانم ز توهیچ بغضی نیست در جانم زتو      

 چون زنم بر آلت حق طعـــن ودق     آلت حقی تو، فاعل دست حق

 خـواجه روحــم نه مملوک تنم  لیک بی غم شو شفیع تو منم  

 

اگر شـیخ داوود صـمدی آملی یزید و شمر ملعون را از جنایاتشان تبرئه می کند قبل از وی محمد حسین تهرانی از   

ی کرده و گفته که انسان های نادان و قول اسـتاد خویش حدّاد، روز عاشورا را روز شادی و نشا  و پای کوبی معرف 
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ه با کشت )علیه السالم(دنیا پرسـت در این روز اشـک می ریزند، این روز را باید شـاد بود و خندید، زیرا امام حسین   

 شدن به کمال رسید.

ن ای در روز عاشورا باشهادت به عالی ترین مقامات الهی نائل گشت، اما مگر می شود )علیه السالم(آری، امام حسین

مصیبت عظمی را نادیده گرفت که چگونه در روز عاشورا حجت خدا را مظلومانه سر بریدند و فرزندان و یارانش را 

 قطعه قطعه کردند!

که در جواب ابن زیاد ملعون فرمود: ما رأیت إال جمیالً،  )سالم اهلل علیها(آنان می گویند: طبق سخنان حضرت زینب

مام حسین و یارانش زیبا جهاد کردند و کشته شدند و دشمنان هم زیبا قساوت به خرج تمام وقایع عاشورا زیباست!! ا

 دادند!!

اما تمام این سـخنان صـوفیانه باطل اسـت؛ کشتن حجت خدا نه تنها هیچ زیبا نیست، بلکه کایف ترین کار در عالم    

 وجود است.

صبر بر مصیبت است. آری؛ خاندان  در وصـف زیبائی روز عاشورا به سبب  )سـالم اهلل علیها( سـخن حضـرت زینب  

چون در برابر آن مصیبت بزرگ صبر جمیل نمودند، صبرشان در آن مصیبت بزرگ عالی ترین  )علیهم السالم(طهارت

 جلوه ی زیبایی ها را نموده است.

اشی ین پاددر روز عاشورا به خاطر کار یزید و شمر ملعون نبود، بلکه ا )علیه السالم(همهنین رشد و کمال امام حسین

 بود از جانب خداوند متعال به خاطر صبر امام در برابر مصیبت و راضی بودن به قضای الهی.

به شهادت نمی رسید و شرایط حکمرانی  )علیه السالم(و اگر تقدیر الهی چنین رقم می خورد که حضرت امام حسین

مبارکشان با عبودیت و نور افشانی و در طول عمر )علیه السالم( بر جامعه برای ایشـان فراهم می شـد آن حضـرت   

 هدایت به همان درجات عالیه ی الهی نیز نائل می شدند.

شـیخ داوود صمدی آملی در بخشی از همان سخنان خویش در توجیه جنایات یزید و شمر مدّعی است که اگر امام  

 ه پانزده سال دیگر هم عمرکشته نمی شد چه می شد؟!! هیچ؛ حضرت به مدینه باز می گشت و د )علیه السالم(حسین

می نمود و عاقبت به مرگ طبیعی از دنیا می رفت. اما با شـهادت حضرت در روز عاشورا چه برکاتی نصیب بشر تا  

 روز قیامت گردید!!
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با کمال تأسف از این گونه امهارات، باید گفت که هر چند حضرت سید الشهداء با ناار خون خویش برکاتی را تا روز 

جامعه به بار آورد، اما برکات وجود امام در بین مردم بدون شـک هزاران برابر بیشتر از مرگ و شهادت   قیامت برای

 امام است.

اگر یزیـد ملعون خالفـت الهی را غضــب نمی کرد و آن جایگاه را به اهلش می داد، آنهه از برکات حجت خدا بر    

 مردمان می رسید بسیار بیشتر بود. 

 فت و کشتن حجت خدا مردم را از برکات بی نهایت ایشان محروم ساختند.اما یزیدیان با غصب خال

وعده ی الهی مجازات کافران و تبهکاران است اگر سردمداران کفر و ضاللت چون فرعون و ابن ملجم و یزید و شمر 

 جایگاهشان بهشت باشد، آیا می توان گفت که دیگر جهنم یارانی خواهد داشت؟!!

 ن چیزی جز مسخره کردن دین و آیات الهی هست؟!!آیا این گونه سخن گفت

این گونه بیانات به انکار وعده های الهی منتهی می شود، زیرا وعده  ی قطعی خداوند خلود کافران در عذاب دردناک 

 جهنم است.
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------------------- 

 پی نوشت ها:

 1/963ـ احتجاج طبرسی1

 2/51ر،سفینه البحا91ـ االثنی عشریه، ص2

   6/924،شرح نهج البالغه،خویی43،االثنی عشریه،ص562حدیقه الشیعه،ص-2/57ـ سفینه البحار9

 91،االثنی عشریه،ص2/51ـ سفینه البحار4

 6/924،شرح نهج البالغه خویی2/51،حدیقه الشیعه45،االثنی عشریه،ص2/51ـ سفینه البحار5

   11/912سائل،مستدرک الو515ـ سفینه البحار،ج ،ص، حدیقه الشیعه،ص6

 ـ فصوص الحکم،فصّ داوودیه7

 ،باب معرفه اسرار بسم اهلل الرحمن الرحیم1/112ـ  فتوحات مکیه1

 ،باب الثالث و العشرون1/111ـ فتوحات مکیه3

 ،باب الثالثون1/222ـ فتوحات مکیه12

 ،حدث الثالث و الثالثون1/72ـ فتوحات مکیه11

 لخموس فی معرفه الخواطر الشیطانیه،باب الخامس و ا212و1/211ـ  فتوحات مکیه12

 ،باب الثالث و السبعون2/1ـ  فتوحات مکیه19

 ،باب الثالث و السبعون2/6ـ  فتوحات مکیه14

 ـ فصوص الحکم،فص اوطیه15

 1/236، فتوحات مکیه1/264ـ  فتوحات مکیه16

   1/751ـ فتوحات مکیه17

   9/457ـ  فتوحات مکیه11

  511م،صـ ممد الهمم در شرح فصوص الحک13

   15ـ آوای توحید،ص22

 1976چاپ ششم، تابستان ،14و 19ـ آوای توحید،ص21
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 ی نورالصادقی آیت اهلل سبحانی به مجلهی پاسخ به نامهویژه  فصل دوم:

        

 امیر حسین ابراهیمی 

 زبانشناس و محقق و پژوهشگر در فلسفه                   
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 استاد جعفر سبحانیتنقیدی به مطالب 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

هاهرا مطالب مستفاد از مقاالت ''شان به مجله ی نورالصادق را چنین طرح کرده اند:  جناب استاد سبحانی اشکال •

 است. ''خط بطالن کشیدن به حکمت اسالمی ''نشریه نورالصادق

 

ات مراتب تشکیک و نیازمند بح  تفصیلی؛ حکمت باید بیان کرد که )این باب حکمت اسالمی( مقوله ای است   •

قرآن تدعو طبیعة ال»فکرت یا نظام تعقلّی لحاظ شده است و از آن رو که گفته اند  ''به مفهوم مصطلح کلمه به مفهوم

حکمت هم اساساً واژه ای است مأخو  از معارف قرآنی. وحیانی گونه ای تناسب میان حکمت و « الی التفکر

 ف قرآنی در کار است. مطاوی کلی معار

حال این که نسبت مربوطه غیر از تباین که پیشاپیش مقول به محال فرض شده، تساوی یا عموم و خصو، مطلق 

 یا من وجه است بحای است که به آن وارد خواهیم شد. به این تقریر:

 

رٌا من عبادو تفکُّر ساعةٍ خی»اگر حکمت به معنای تفکر انفسی و آفاقی به قصد تفهّم نظام عالم فرض شود به مصداق 

 این معنا خارج از منهاج شرع نیست بلکه شریعت به طور کلی به خصو، به لحاظ آفاقی داعی به آن است.« سنة

حال اگر حکمت را به مفاهیم مصطلح مأخو ه از علوم دخیل یونانی در عالم اسالمی در نظر بگیریم، دیگر نمی 

 «الحکمة هی العلم بأعیان االشیاء  علی ما هی  علم و العمل بمقتضاه»ورد توان از نسبت تساوی سخن به میان آ

( یا آن را مقوله ای قدیم الذات می دانسته است و یا cosmosعاطف است به شالوده ی نگرش یونانی به جهان )

ه ( بmetaxisامری حادث به واسطه ی امتزاج صورت و ماده / جوهر و عرض یا شکل دادن )افاضه ی صورت=
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( ازلی archetypes( که توسط ژئومتر )صانع ـ اله صانع( ازروی کهن الگوهای )noemasisمواد فاقد شکل )

 صورت می پذیرد؛

حال چه به ژئومتر یا دمیورژ ـ به مفهوم ارسطویی لفظ ]محرک نامتحرک  قائل باشیم و چه به لوگوس حلولی  

می کند در جملگی مشیّت بالغه ی الهی به مفهوم معهود ( صدوری آناکساگوراس تفاوتی نnousهراکلیت یا نوس )

در معارف اوصیایی اسالمی اعیان اشیا بر ای یونانی، ماهیاتی است که به اساس نگرش به قدیم الذات بودند یا 

محدثیّت مقول به قدمای متکّاره حاصل       می آید و عمل به مقتضی هم حصول نظامی اتیک و پولی ته ئیا بر 

دراکی بسیط از موضوعیت نفسانی بشر و حصول جامعه ی مدنی است که از اساس در شریعت اسالمی غائب بنیاد ا

است با موضوعیت نفسانی در اسالم جای خود را به عبودیت اهلل به واسطه ی کتاب و سنت می دهد و جامعه ی 

 مدنی جایش را به مدینة النبی و امّت.

ـ صدوری عالم به مفهوم خلق از عدم تکوینی است و عمل به مقتضی،  اعیان اشیاء هم بر اساس پیدایش حدوثی

نفس االمر شریعت؛ پس با این معنا نظر به مبادی اسالم و مبادی انحاء صور نوعیه ی نگرش ها و جهان نگری 

کمت حهای فلسفی یونانی از آناکساگوراس گرفته تا افالطون و ارسطو و نهایتاً حکمت طبیعی ایونیا ـ ما تقدّم ـ 

نو افالطونی ما تأخر نسبت میان شریعت اسالمی و حکمت ـ به مفهوم یونانی ـ تباین کلّی است بی هیچ شک و 

شهرت یافته آیا به حق به این  ''حکمت اسالمی''شبهه. حال می توان این بح  را طرح کرد که آن چه  یل عنوان 

نین گفت که: معارف مأخو ه از کتاب و سنت صفت متصف شده است یا خیر؟ می توان در پاسخ به این پرسش چ

و در یک کالم شریعت با عاطفیّت به آیات و روایاتی که درباره ی مقوالت آفاقی بح  کرده اند همان وجهه ی 

 نظر حکمت اسالمی در معنای ال بشر  کلمه اند؛

ط فکرت مأخو  علوم دخیل اما اندیشه های اماال فارابی، ابن سینا، ابن رشد، سهروردی و مالصدرا در حکم بس 

یونانی و مصادر ما قبل اسالمی هرمسی، غنوصی، زروانی و مزدایی و نوافالطونی است مطابق منویّات اندیشگران 

 .''حکمت اسالمی''اسالمی است نه 
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با ین وصف آشکار می شود که آن چه استاد سبحانی مدعی است اساس حادث نشده، چراکه نقطه ی تنقید نه به 

که عبارت است از مأثر مأثورات و امانین شرعیه بلکه پاره ای از فکرت های اندیشگران  ''حکمت اسالمینظام ''

دوره ی اسالمی که  یل اسم کلی عصر اصالت االهیات طبقه بندی می شوند.  اصالت انسان شناسی 

(anthropologisme.در یونان باستان و عصر تجدد  می باشد ) 

(theologismeدر تقابل ) ( و تضایف با دو عهد اصالت کیهان شناسیcosmologisme و اصالت انسان )

( نیز خاطر نشان باید کرد که فی المال ابداعات فارابی در منطق یا در سیاست anthropologismeشناسی)

(، سهروردی در logistique – ontologiqueمدنیّه، ابن سینا در مجموعه ی فکرت منطقی ـ وجود شناختی )

ء حکمت غنوصی ـ هرمسی خسروانی ابن العربی در تأسیس معارف غنوصی علم االسماء  و معرفة الصور احیا

تاریخی و در نهایت مالصدرا در تأسیس اساس حکمت متعالیه بر بنیاد وحدت و اصالت وجود مقول به  ات مراتب 

 تشکیک، تخصیصاً و تخصصاً ربطی به وعاء شریعت اسالمی نداشته اند.

ن گفتار به هیچ رو به این عنوان نیست که آن چه حکماء متألهین در صنع و ابداع فکرت خویش عنوان معنای ای

می کرده اند خالف مطاوی شریعت می بوده است ولی این قدر هست که آنهه به ماابه تفکر نظری یا علوم نظری 

اره آنها محمل شرعی یافت و در پ )معارف حروف فکریه( از ایشان مستفاد می گشته مقوالتی نیست که بتوان برای

 ای موارد شاید بتوان گونه ای تخاصم یا الاقل ناسازگاری را هم نشان داد. 

 برای تنویر این مطلب به دو ماال اشاره می کنم: 

یکی از صدر تاریخ تعقل فلسفی در عهد اسالمی و دیگری در دوره ی تنزلی این عهد تاریخی. فارابی را به بنیان 

دیشه ی فلسفی نیز سیاست مدنیّه در دوره ی اسالمی می شناسیم؛ حال فارابی بر این انگار است که گذاری ان

پیدایش قوه ی ناطقه یا منظومه ی حروف فکریه قابلیت تصویت به عقل بالفعل و به تدریج نظام عاطف به دالالت 

وتی حامل نطق عقلی سر آغاز عقل و به تعبیر امروزی سمانتیک ]معانی  را فراهم می آورد؛ حال این ادراک ص

 بالفعل است.
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عقل بالفعل در استمرار سیر استکمالی خویش به عقل بالمستفاد تحول می یابد که از طریق اتصال به عقل فعال 

(nous poetikos به ادراک مقولی محض نائل می شود که فارابی از آن به تبعیت از ارسطو به حصول موقف )

 یاد می کند. (oude` moniaالسعادو )

حال، حکیم صور معقول را به واسطه ی اتصال عقل بالمستفاداش به عقل فعال حاصل می آورد ولی انبیاء صور 

خیال را در اتصال حاصل می کنند چرا که جنس حکمت از نطق مقول به عقل است و جنس نبوت از رمز مقول به 

 صورت خیال. 

کمت واقع می شود ولی از آن رو که بُرد دائره ی نفا  نبوت/ دیانت بنابراین تشأن نبوت در مقامی نازل تر از ح

وسیع تر از حکمت/ سیاست مُدنیّه است اقتضاء عقل است که حکماء هم از انبیاء تبعیّت داشته باشند، گرچه پیداست 

 با مطالب پیشگفته این تابعیّت مقوله ای طرد اللباب است.

با وجهه ی نظر شرایع از جمله اسالم نسبت به دریافت شریعت از چشم  حال چگونه می توان این نگرش فارابی را

 اندازی اسالمی توجیه نمود؟ قطعاً کاری است محال.

حال استاد سبحانی می توانند تأمل نمایند که چگونه فیلسوفی که حصول صور معقول انطباعی مستفاد از عقل فعال  

اء ترجیح می دهد و اصوالً انبیاء را ارباب خیال می داند،  به را به صور خیال حاصل در وعاء نفس ناطقه ی انبی

 تبدیل می شود؟ ''حکمت اسالمی''مؤسس نظامی به نام 

این درست است که فارابی گرایش شیعی ـ به معنای معهودش در سده ی سوم هجری ـ داشت یعنی باطنی بود، به 

نقالب صاحب الذّنبح همدلی می کرد و عمیقاً ضد خالفت فاطمی تازه تأسیس مصر ارادت داشت؛ با قرمطیان و ا

خالفت سنی بغداد، نیز کالم الشعری ایده ئولوژیزه ی حامی آن دستگاه فاجر بود ولی این همه می تواند از دستگاه 

 اونتوکوسمولوژیک فارابی، ساحتی اسالمی استخراج کند؟ 
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 مثال دیگر از حکمت متعالیه ی صدرایی: 

ألهین فیلسوفی است قائل به اصالت و وحدو الوجود اما شریعت اسالمی قائل است به اصالت می دانیم که صدرالمت

 مشیّت بالغه ی الهی و توجیه ایجادی استخراج کند؟ پاسخ باز هم منفی است.

حال اگر به صور پنج گانه ی وحدو الوجود نظر داشته باشیم آشکار خواهد شد که هیچ یک از آن اقسام کوچک 

 تی با شریعت اسالمی و اصوالً هیچ دین نبوی عاطف به فکرت خلق از عدم ندارند. ترین مسانخ

ـ وحدو الوجود طباعی ـ دهری: که اصل را در وحدت مادی ـ هیوالنی و استمرار آن در کائنات می انگارد و 1

د با یک شریعت نشکلی است از مونیسم ماتریالیستی. بحای نیست که این گیتی گرایی ـ هیچ وجه اجتماعی نمی توا

توحیدی ـ ایجادی داشته باشد که عالم وجود را پیدای از کن فیکون می داند. نیز قدمای خمسه ی رازی ـ که 

 تنقیداش از هرگونه فکرت و دید دینی شهرت دارد ـ را می توان گونه ای از وحدت وجود طباعی و دهری دانست.

 

است لیکن آن را  ات مراتب تشکیک می داند به نظیر قول ـ وحدت وجود سنخیه: که قائل به اصل فارد وجود 2

سهروردی در باب نوراالنوار )=شیدان شید( که از سطح انوار قاهره تا انوار مدبرّه و در نهایت غواسق برزخیه و 

عالم الناسوت تداوم و در عین حال تنزل رتبی و وجودی می یابد. در این شکل از وحدت وجود که مآثر حکمت 

 ی ایران باستان را نمایندگی    می کند هیچ نشانی از توحید ایجادی  نمی توان مشاهده نمود.خسروان

 

ـ وحدو الوجود کلیه: که یک وجود است و ال غیر و همه ی عالم همان وجود است  از نور و ملمت که نظر عوام 3

 صوفیه است و بطالن آن واضح.

 

ست و کل حضرات خمس وجودی از اسماء اهلل، اعیان ثابته، ـ وحدت شخصیه وجود که اصل وجود فارد الهی ا4

صور ماال غیب محالی و امکانی، عالم ملک و شهادت و حضرت خمس کون بائن جامع انسانیت جملگی تجلیات 

مهوری این اصل الوجود می باشند که ماهراً اقول متبّع ابن العربی و مالصدر است اما آنهه که این نظریه غائب 
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تاریّت اراده ی الهی است؛ چرا که در قول به وحدت شخصیه وجود، خلق )تجلی مهوری( مقوله ای است قول مخ

 به طبع است و اراده اصوالً در این مقال جای طرح ندارد. 

با این وصف ایده ی صدور و فیضان وجودی نوافالطونی ـ اسکندرانی بیانی بدیع یافته است بی آنکه امکان انطباقی 

 می عاطف به خلق از عدم در آن نظریه مشاهده شود.به مقوالت اسال

دـ وحدت شهود:  که در واقع وحدت وجود است به حال محو و کارت موجود است به حال صحو. این که بگویم 

یکی می بینم غیر از این است که بگویم یکی می دانم. که قول متبّع عالء الدوله ی سمنانی است؛ این نظر هم نمی 

ایجاد و علی اال طالقیت اراده ی و مشیّت بالغه را در خود جمع و بیان نماید. و در واقع شکلی است تواند مقوله ی 

 محافظه کارانه از همان وحدت شخصیه ی وجود.

به این وصف مشاهده می شود که حکماء متألهین چه آن نحله که چون  وق المتألهین وفهلویون قائل به وحدت 

که چون ابن العربی و دو صدرالدین ـ قونوی و شیرازی ـ قائل به وحدت شخصی  سنخیه گشته اند و چه آن گروه

وجود شده و چه آن گروه  که به وحدو الشهود گردیده اند ـ چون عالءالدوله سمنانی و جامی ـ نتوانسته اند قول 

می توان این توحید مقول به اراده ی علی االطالق را به نحوی در منظومه های معارفی خود جای دهند؛ حال 

پرسش را مطرح کرد که به رغم ابداعات فکریّه ی این حکماء ـ که به جای خود به لحاظ تاریخ حکمت اعم از 

اشراقی و مشائی و تصوف نهاده گشته و دین که اساساً این وحدت را مقول به یک اراده ی مختار مقول به ال 

 فکریت فی الذات می انگارد یافت؟

 

 های فراوانی به وجود خواهد آمد: این جاست که دشوارگی

ـ چگونه می توان مبدء فکر را در وحدت طبع و فیضان مستمر دید و به مشیّت بالغه ی مختار و آزاد الهی اعتقاد 1

 داشت؟
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ـ چگونه می توان اصل را در این ابداعات معارف فکریه دید و هم هنگام خود را متشرع به شریعتی دانست که 2

 اء تفکر عاطف به نفس ناطقه )موضوعیت نفسانی( بری دانسته است؟ ات وجود را از وع

 

ـ  چگونه می توان این ابداعات را که ناشی از مأثر فرهنگی ما تقدم به اسالم ـ ایران باستان، یونان باستان و 3

از آن  معارف اسکندرانی و تاحدّی هم معارف برهما ـ بودایی هندی ـ است را اسالمی دانست؟ پاسخ ها روشن تر

 اند که عالوه به مقوالت معهود گفتار پیش رو نیاز به تقریر داشته باشند.

اما در این صور که استاد سبحانی مقاالت نورالصادق را از جنس مقاالت اشعریه و حنابله دانسته اند، الزم به  کر 

ملگی گری بدانیم باید جاست که اگر تنقید معارف حکمی مبتنی به نظام فلکی و ملکی عشری را از باب حنبلی 

نحله های فلسفی مدرن از عصر رنسانس تا امروز را نیز  یل تاریخ حنبلی گری قرار دهیم! اگر استاد سبحانی این 

معنا را می پذیرند که جای بح  است و اگرنه اصوال اتهام ایشان توسط خود ایشان رد شده است. عقل، مقوله ای 

 لحاظ ساخت معرفتیاست شناور و مقول به تشکیک هم به 

 (structuration epistemique( و هم به لحاظ شالوده ی بیانی )constructin expretionnelle .)

باید دید که مراد از عقل در کدام تاریخ و فرهنگ و کدام موقعیت اقلیمی ـ جغرافیایی ـ سیاسی ـ ایده ئولوژیک 

 چیست؟

ض از شریعت  اسالمی، جهل؛ به تدریج با باال گرفتن کار در صدر اسالم عمل به شریعت عین عقل بود و اعرا

خالفت اموی و نیز عباسی و گرایش به انواع مآثر ما قبل اسالمی خصوصاً در عهد عباسیان مقوله ای تا این در 

 عالم اسالمی پیشامد کرد موسوم به عقال المجانین. 

انی هم آمد؛ عقل ـ شریعت مدار ـ اسالمی هم که بود یعنی متشرعانی که به تعبیر مذهب مختار دیوانه اند. عقل یون

و در تنگنای پیهیدگی ناشی از کشاکش های ایده ئولوژیک از سده ی دوم هجری تا کنون واقع شد. از سده ی 

نوزدهم به این سو عقل دکارتی ـ کانتیک و متعاقباً هگلی ـ مارکسیستی و باالخره عقل گریزی مدرن نیهه ای 

 ایی پست مدرن فوکویی ـ دریدایی هم به عالم اسالمی آمد؛ هیدگری و عقل زد
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حال استاد سبحانی می توانند به من نشان دهند که عقل در این وضع و انفسای واحیرتاه کجاست  و مدافع آن 

کیست؟ اگر عقل را حکمت الهی بدانند که می شود گفتار فقهای امامیه یعنی ارجاع القید و بالشر  به معارف 

و حیانی که با این وصف ورود استاد سبحانی به حلقه ی اصحاب فقهای امامیه را باید گرامی داشت؛ و  اوصیائی

اگر مراد عقل یونانی آناکساگوراس ـ ارسطویی یا هراکلیتی ـ افالطونی یا رواقی ـ نو افالطونی است که این آخری 

ین عقل مدتهاست که مقوله ای است از جنس با گرایش هرمسی ـ غنوصی وارد عالم اسالمی شود و به دو نحله ی ا

تاریخ فلسفه نه وضع  منحاز فلسفه؛ چرا که کوس سقو  عقل دکارتی ـ کانتی ـ هگلی هم در سده ی اخیر به صدا 

 ـ یونانی ـ اسکندرانی! fallogocentrisamدر آورده اند چه رسد به عقل ـ 

 

 مصادر

 «:دورالفارابی»شاکر نابلسی،  ـ مقاله ی تاریخ فلسفه فی الحضارو االسالمیة،1

www.shakernablosi.com 

 ـ تاریخ حکما و عرفای متأخر از صدرالمتألهین، منوچهر صدوقی سها، انتشارات حکمت، تحریر ثانی؛2

 ـ زمینه ی تاریخ فلسفه ی اسالمی ـ مصطفی عبدالرزاق، ترجمه فتحعلی اکبری، پرسش3

 ، به تعلیق جالل الدین آشتیانیـ مجموعه آثار شیخ کامم عصار، امیر کبیر4

.gramatologie ,Jacques derrida ,edition minait,1366. Paris 

Histoire du fallogocentrisme ,gladis souente,edition 

Francois maspriu,1331  ,paris 

 3 .adiu ta vaison ,reiner schurman cerf ,1334  ,paris        
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 بعد التحریر:

( می شود؛ مرحوم مطهری انسانی بود oxynomic ironcحکمت اسالمی گاه مایه ی طنزی متناقض ) این بح  

 صادق و آگاه و من در این مورد کوچکترین شک و تردید ندارم.

اندیشگری که می خواست مسلمین در اولین فرصت ممکن از دایره ی جهل، بال تکلیفی و عقب ماندگی مُعرض  

 شید.شوند و برای این هدف کو

حال ایشان متفکری چون رازی را نیز از افتخارات عالم اسالمی دانسته است و این به این می ماند که ما فی المال  

هیوم، فوئر باخ، مارکس و فروید را هم به اعتبار تعلق به عالمی به هر حال بر بنیاد شالوده های یهودا ـ مسیحایی 

ی؛ متدین بدانیم! حال مرحوم مطهری که امام راحل ایشان را ( هلنیستcamera obscouraبا تاریکخانه ای )

 متفکری اسالمی در طراز عالی می دانستند.

همین طور استاد سبحانی که در اشراف ایشان به معارف حکمی کوچکترین تردیدی ندارم، آیا از خود پرسیده اند 

در اشتداد دهری و تکّیف خالء چگونه می که متفکر قائل به آمیزش عقل کلّی و هیوال به واسطه العقد نفس کلی 

 تواند متفکری اسالمی   می باشد؟!!!
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 اخالق و معارف فصل سوم: 

 آیت اهلل شیخ حسن صافی اصفهانی 
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 چکیده:

کند. ی می فقیه حضرت آیت اهلل صافی اصفهانی در بیانات خود ابتدا انوا  رشد را برای انسان تشریک  مرحوم عالمه

فرمایند می  )علیه السالم(فرمایند علمی که امامنمایند و می آن گاه در عظمت علم و فضیلت آن مطالبی بیان می 

ها قیل و قال است بلکه مراد علوم الهی است همراه با تهذیب نفس و تقوا. غیر از علومی است که فالسفه دارند این

شود ]به خالف عرفا که برای لقت است به عبادت و بندگی خدا حاصل می فرمایند سیر الی اهلل که هدف خ سپس می

عبادت ارزش قائل نیستند[ نه به حب دنیا و خودپرستی و خود پسندی و خود خواهی ]که اکثر قریب به اتفاق عرفا 

 فرمایند. و فالسفه به آن مبتال هستند[ و در پایان در مورد نظام تربیت روحی مطالبی را بیان می

 

 بلوغ علمی و انسانی )و مراد امام )علیه السالم( از علم(

 «آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی)ره(»

 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

نْهَا مِّ ارِجٍبِخَیْسَ ))أَوَ مَن کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَن مَّثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَ

 (1کَذَلِکَ زُیِّنَ لِلْکَافِرِینَ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ(( )
 

انسان، انواعی از رشد برایش هست، و سیر استکمالی اش منحصر به یک سیر نیست. رشد نباتی دارد، رشد حیوانی 

 دارد، رشد عالی انسانی دارد.

، چه احساس بکنیم و چه نکنیم. اگر شرایط جمع باشد، آن در رشد نباتی مال نباتات، هر روز تکامل و رشد می کند

به آن و لحظه به لحظه این نهالی که غرس شده، تکامل و رشد می کند تا یک درخت تنومند و پر برگ و بار شود. 

ه دانسان از جنبه ی نباتی رشد دارد. نموّ نباتی دارد. نطفه تا مراحلی که حیوان نشده است و صورت حیوانی پیدا نکر

 رشدش، رشد نباتی است.

 همین طور رشد حیوانی هم دارد. این دو رشد، غیر اختیاری است. طبیعی است.
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رشد سوّمی که برایش هست، سیر استکمالی انسانی است. انسان حتی اگر دینی هم نداشته باشد یک مراحلی از علم 

م را می بیند و به کمال علمی خاصّی نایل را طی می کند و خودش را به کمال علمی می رساند. کالس های بعضی علو

می شود. این را می گویند سیر استکمالی و این کمال علمی، خودش، یک نوع بلوغ است؛ بلوغ منطقی، بلوغ فکری و 

 عقلی.
 

 اختیاری بودن رشد استکمالی

تّه انسان ا ندارند. الباین رشد و بلوغ، اختیاری و اکتسابی است و مخصو، انسان است. حیوانات این سیر استکمالی ر

برای این جهت، خلق نشده است؛ یعنی ممکن است کفّارـ که زیاد هم هستندـ در علوم به حد کمال رسیده باشند، کمال 

علمی را دارا باشند و حتّی مکتشف و مخترع باشند ولی اصالً بویی از انسانیت نبرده باشند. شخص ممکن است به 

ده باشد ولی به بلوغ انسانی، به آن محتوای انسانیت و همان هدف خلقت، نرسیده بلوغ علمی و فکری و منطقی رسی

 باشد ـ هر قدر هم ملّا و عالم شود.
 

  علم چیست و عالم کیست؟ 

( جهالت است. در شعر منسوب به امیر 2علمی که در راه حق نباشد، علمی که در آن فعل، مصدبق قول نباشد،)

 :)علیه السالم(المؤمنین

 (3«)فُز بالعلم ال تطلُب بهل بدالً        فالناس موتی وأهل العلم أحیاءفَ» 

حضرت می فرمایند: به وسیله ی علم خودت را به فوز برسان و به دنبال چیزی غیر از علم نرو، زیرا که همه ی  

 بشریت مرده اند لکن اهل علم زنده هستند.

 

 علم در نزد ائمّه

ز علومی است که متداول است. غیر از علومی است که فالسفه دارند. این علوم را علوم علمی که امام می فرمایند غیر ا

 رسمی می گویند و علم رسمی به قول شیخ بهایی:
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 (4علم رسمی سر به سر قیل است و قال       نه از او کیفیتی حاصل نه حال)

 به معاد است. این علم، علم الهی است. معرفة اهلل و معرفت انبیا و اولیا است، معرفت

همه ی بشریّت مرده اند به جز علما. علما، یعنی اهل معرفت، اهل تقوا و اهل اهلل، آنها که چراغ روشنی هستند؛ یعنی 

هم خود روشنند و هم دیگران از نور وجود آنها برخوردار می شوند. خودشان مهتدی هستند و دیگران را نیز هدایت 

 می کنند.

ـ حیات معنوی دارند. حیات طیّبه دارند؛ نه آن حیات منطقی و فکری و عقلی که باالتر از  این علماـ که زنده هستند

 حیات نباتی و حیوانی است.

این سیر استکمالی سوّم ـ که علمی و منطقی و علوم رسمی باشدـ این هم هدف خلقت نیست، از این هم انسان به 

ال برسد ولی چشم آخرتش کور باشد، چنین شخصی در جایی  نمی رسد، ممکن است کسی در خیلی از علوم به کم

  (5(()وَمَن کانَ فِی هَذِهِ أعْمَى فَهُوَ فِی اآلخِرَةِ أَعْمَى))همین دنیا هم کور است: 

کسی که در این دنیا چشم بصیرت نداشته باشد در آن عالم هم چشم بصیرت ندارد، اگر در این دنیا چشم دلش باز 

 لش باز و بیناست.شود در آن دنیا هم چشم د

 

 سیر الهی، هدف خلقت است

سیر استکمالی که هدف خلقت است همان سیر الی اهلل است، سیر تقوایی است، سیر الهی است، رفتن در صرا  مستقیم 

 انبیا و اولیا است.

 ]این سیر  به چه چیز حاصل می شود؟

دهد. تدریجاً تحول پیدا می کند. از حالتی به  به عبودیّت و بندگی خدا حاصل می شود. بندگی خدا انسان را رشد می

 حالتی و از کمالی به کمال ما فوقی می رود تا به کمال نهایی انسانی می رسد.

شد، نور  «عباد صالحین»انسان در اثر بندگی خدا و به حسب مراتب بندگی، قرب به خدا پیدا می کند و اگر مصداق 

یرش نورانی می شود، از تاریکی نجات پیدا می کند، سیرتش عالی و زیبا والیت به قلبش می تابد، وجود و سرّ و ضم
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می شود، جمال  باطنیش زیبا می شود، فضای نفسانی و ر ایل از او دور می شود، خانه ی دلش از ارجاس و انجاس 

وجودش و هواجس و وساوس تخلیه می شود، خانه ی دل او برای خدا، برای محبّت خدا آمادگی پیدا می کند، در 

 ( 6((.)حبّ الدّنیا رأس کلّ خطیئةتدریجاً خدا حکمفرما می شود و محبّت دنیا کم کم از دلش بیرون می رود چون: ))

 

 حبّ خدا در زوال حبّ به دنیا 

هر کسی طبعاً حبّ دنیا را دارد امّا همین محبّت دنیا قابل زوال است، قابل تغییر و تحول است. برای هر کس ممکن 

ن محبّت به دنیا و مادیات و خود پرستی و خود پسندی و خود خواهی و خود جویی و خود محوری را از است که ای

دل بیرون کند. همه ی این منیّت و خودیّت برود و به جایش خدا بیاید و همّش فقط خدا باشد، رضایت خدا باشد. آن 

ب دا و انبیا و اولیا می شود. کسانی که مجبووقت است که محبّتش تدریجاً منحصر می شود به محبّت خدا و محبوبش خ

اللّهمّ فرّغ فؤادی لحبک، خدا هستند خواست هایشان هم عوض می شود. دعا که می کنند از این دعاها می کنند: ))

 ( 3((.)اللّهمّ ارزقنی حبک و حبّ من احبک و حب کل  عمل یوصلنی الی قربک

خالی کن برای محبت خودت. خدایا محبت خودت را روزی من کن! چقدر مضامین این دعا عالی است خدایا! دلم را 

دوستی و محبت آنهایی که تو را دوست می دارند روزی من کن تا اولیای تو را دوست بدارم، و عملی که مورد حبّ 

  توست و من را به تو نزدیک می کند انجام دهم و کارهای خوب را دوست داشته باشم و از کارهای بد منزجر باشم.

اگر خدا محبوب انسان شود، خواسته هایش عوض می شود تا به این مرتبه نرسیده بود، دنیا را می خواست ولی بعد 

که به کمال انسانی رسید، خانه و زن و فرزند هم برایش در حدّ وسیله است، محبوبش نیست، عالقه ای به آنها نشان 

 نمی دهد: 

 الحبیب من الحبیب لقاءو مُنی       طلب الحبیب من الحبیب لقاء 

 دون العـباد فما یرید سواه      یرضی الحبیب من الحبیب بقربه
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  رضایف خدای محبوبش را می خواهد، دیگر یک سر و هزار سودا نیست، هوس هایش کم می شود، آرزوهایش کم

ارند. دا به کسی توجّه ندمی شود،آرزوی مرگ می کند تا به لقاء پروردگارش برسد، این طایفه، حق پرستند، غیر از خ

این قلب باید خانه ی خدا باشد و از اغیار خالی شود تا یار حقیقی که خداست در آن بیاید، یک دل که بیشتر نداریم 

 ولی مال کسی هستیم که صد دل، هزار دل، دو هزار دل دارد.

 مهر دگران را ز دل خود، یله کن         ای یک دله ی صد دله، دل یک دله کن

 بر ناید اگر کار، تو از مـا گله کن         ک صبح ز اخال، بیا بر دارف مای
 

در قلب باید حبّ خدا باشد، نه حبّ خانه و مال و مقام و این مشغولیت های دنیا. بزرگان و اولیای خدا اینها را اسباب 

د. ه یک اسباب بازی خوش کنبازی حساب می کنند. کسی که به مادیات متوجّه باشد مال بهه ای است که دلش را ب

 انسان های متّقی خوشیشان به یاد حق بودن است، خوشیشان به بودن با اولیای خداست.

 باقی همه بی حاصـــــلی و بی خبری بود         اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد  
 

نیستند آن را با تمام دنیا عوض کنند.  لذّتی که اینها از یک لحظه به یاد خدا بودن می برند به قدری است که حاضر

رفته رفته دایره ی محبّت های مادّی در قلب عباد صالح ضیق تر می شود تا این که قلبشان از محبّت خدا پر شود، 

آرزوها کم  می شود، واحد می شود و تدریجاً این شخص نورانی می شود. اوّل یک نور خیلی ضعیفی در قلب او می 

یت است ـ وقتی سیم به مرکز مولّد برق متصل باشد، حرارت دارد، نور دارد؛ مال کارخانه ای عظیم آید ـ که نور وال

 که به واسطه ی اتصال به برق حرکت می کند. سیم که متصل شد، هم نور دارد، هم حرکت دارد و هم حرارت.

ل این مقام والیت اتّصال پیدا کرد ما انسان قلب دارد، این قلب موجود عجیبی است، روح، این لطیفه ی ربّانی، وقتی به

است که سوئیچ برق را بزنند و این متّصل بشود به مرکز مُولّد برق، آن وقت است که نور والیت می آید و آن وقت 

است که حرکت پیدا می کند. حرکت های قبلی، حرکت درخت بود، حرکت االغ بود ولی حاال حرکت، حرکت انسانی 

ی پیدا می کند. جنب و جوش حقیقی و واقعی پیدا می کند، حاال است که حرکاتش محبوب است، سیر استکمالی اله
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خداست، خودش محبوب خداست، در این وقت قلب نورانی می شود، روشن می شود، گرم می شود؛ گرم آتش محبت، 

 در قلبش سوز پیدا می شود، دلش پر از سوز می شود.

 (    1(()تَرَقحبّ اهلل نار ال یمرّ علی شیء إلّا اح))

محبّت خدا آتشی است که به هر چه برسد نابود می کند. همه مادّیّات را نابود می کند، اصالً اگر محبّت پیدا شود، دیگر 

 ر یله ای پیدا نمی کند، همه اش از بین می رود.

 درآن سینه دلی وآن دل همه سوز    ای ده آتـش افـروز الهی سـینه

 دل افسرده غیر از آب و گل نیست       دل نیستهرآن دل را که سوزی نیست 
 

 مقصود شاعر همان محبّت خداست، محبّت خدا که در قلب جاگیر شود، سرمایه ی سعادت دنیا و آخرت است.

این محبّت در قلب هر کسی پیدا شود، دنیا و آخرتش آباد می شود، عالَمف خوشی پیدا می کند؛ هم در این عالم و هم 

 است. )صلی اهلل علیه و آله و سلم(آن عالم از رفقای محمّد و آل محمّد در آن عالم، در

 

 ائمّه و نور

 است:« نور»در مادّه ی « سفینة البحار»حدی  جالبی در 

فآمنوا باهلل و رسوله و النوّر الذّی »ابی خالد الکابلی قال سألت ابا جعفر)علیه السالم( عن قوله تعالی:  (3)عن))

 ((.یا ابا خالد: النّور و اهلل األئمة من آل محمّدٍ إلی یوم القیامة فقال (12)؟«انزلنا

سؤال کردم درباره ی نور در این آیه ی شریفه، حضرت فرمود: نور در  )علیه السالم(ابی خالد کابلی گفت از امام باقر

زمان است و اآلن، نور، امام آیه ی شریفه همین ائمّه اند؛ یعنی تا قیامت همین ائمّه هستند. در هر زمانی امام همان 

 است. روحی له الفداءزمان حضرت بقیة اهلل 

اینها نور خدا هستند. اینها، ائمّه  ((،یا ابا خالد هم و اهلل نور اهلل الذّی أنزل و هم و اهلل نور اهلل فی السّماوات و األرض))

 نور خدا در آسمان و زمین هستند. )علیهم السالم(اطهار
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 (؛(اهلل لَنور ادمام فی قلوب المؤمنین أنور من الشّمس المضیئة بالنهار و هم و اهلل ینوّرون قلوب المؤمنین یا ابا خالد و))

 نور امام در قلوب مؤمنین از نور خورشیدی که تمام عالم را روشن کرده نورانی تر است.

یک است. خدا حجاب قرار می دهد، غیر اهل والیت دل هایشان تار ((؛و یحجب اهلل نور هم عمّن شاءفتظلم قلوبهم))

 این نور به قلب اینها نمی تابد، غیر اهل والیت از این نور محرومند.

و  ای ابا خالد هیچ بنده ای نیست که ما را دوست بدارد ((؛واهلل یا ابا خالد ال یحبّنا عبد و یتولّینا حتّی یطهر اهلل قلبه))

قلبش را پاک می کند؛ یعنی دیگر انجاس و ر ایل را می برد و دل پاک  والیت ما را بپذیرد مگر این که خدا دلش را و

 می شود.

خداوند دل را پاک نمی کند تا وقتی که این بنده تصدیق  ((؛و ال یطهر اهلل قلب عبد حتّی یسلّم لنا و یکون سلماً لنا))

 ائمّه تسلیم باشد. مقام والیت بکند، باطناً قبول داشته باشد نه لفظی و زبانی و نسبت به دستورات

وقتی که به این حد رسید که  ((؛فإذا کان سلماً لنا، سلّمه اهلل من شدید الحساب و آمنه من فز  یوم القیامة األکبر))

نسبت به ما سلم بود و از خودش مایه نگذاشت و هر دستوری ما داشتیم پیروی کرد و هوا و هوس را کنار گذاشت 

. و ازآن حساب سختی که دیگران روز قیامت دارند معاف است، سالم عبور می دیگر روز قیامت حسابش صاف است

 کند هم چنین از فزع روز اکبر که بزرگترین روز در عالم آخرت است مأمون و محفوظ است. 

پس از روشن شدن قلب ها و طهارت دل ها که بر اثر محبّت خدا می آید به واسطه ی والیت و اتّصال و پیوند به مقام 

 یت است و راه آن توجّه است؛ توجّه مداوم.وال

 ز یمن دولتش کاری بر آیدمگر خضر مبارک پی درآید     

 که این تنها بدان تنها رساند      مگر خضر مبارک پی تواند

 در هر زمانی باید با حجّت وقت، با امام زمان پیوند برقرار کرد، باید سیم را متّصل کرد.

انسان اگر خواست با مقام والیت اتّصال پیدا کند، اگر خواست با خدا ارتبا  برقرار کند اتّصال به وسیله ی چیست؟ 

 آسان است؛ خیلی آسان.
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راه آن توجّه به خداست. توجّه هم اختیاری است. همان لحظه ای که حقیقتاً در سلرّش و در قلبش به یاد خدا می افتد،  

 ند، همان وقت سیمش متّصل می شود.همان لحظه ای که توجّه به امام زمان پیدا می ک

انسان وقتی که توجّه کرد و ارتبا  برقرار شد، در همان حال توجّه، ناخودآگاه دلش روشن می شود و آن نتیجه ای  

را که باید بگیرد، می گیرد. البتّه این توجّه موقّت، گاهی هست، گاهی نیست، امّا وقتی ادامه پیدا کرد و دائمی شد، همه 

پیدا می شود و تا ارتبا  برقرار نشود، هیچ فایده ای  )علیه السالم(ا می کند، این هم با ارتبا  با امام زمانچیز پید

 ندارد.

 

 ارکان نظام تربیت روحی 

همهنان که در تربیت جسمی، عقل تنها کافی نیست، عاطفه هم الزم است. نظام تربیت روحی هم همین طور است 

 می باید محبّت داشته باشد. در نظام تربیت روحی سه رکن وجود دارد:  یعنی بدون عاطفه مختل است و

 ـ شخص مورد تربیت.3ـ محیط تربیتی.     2ـ مربّی.      1

 مربی باید نسبت به شخص مورد تربیت، محبّت داشته باشد. 

 شخص مورد تربیت هم باید نسبت به مربّی محبت داشته باشد.

 نه و صمیمانه ای باشد.محیط تربیتی هم باید محیط دوستا

وقتی این سه تا جمع شد، نظام تربیت روحی کامل می شود و الّا یا اصل تکامل تحقّق پیدا نخواهد کرد یا اگر هم تحقّق 

 پیدا کرد ناقص تحقّق می یابد. این برنامه در تمام ادیان، به خصو، اسالم و باالخص مکتب تشیّع عملی گردیده است.

اخبار زیادی داریم که اینها چقدر مهربان بوده و محبّت داشته اند، اگر باورمان بیاید که حضرت نسبت به مقام امامت 

حجّت چقدر به دوستانشان لطف دارند، انسان از شدّت شَعاف ممکن است از خود بی خود شود، چقدر تفقّد کرده اند، 

 چقدر از آزرده شدن یکی از دوستانشان ناراحت شده اند.
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مورد تربیت است. در اسالم بلکه در مطلق ادیان و خصوصاً مکتب تشیّع برنامه های مختلفی است که  امر دوّم، شخص

شیعیان از روی محبّت پیروی کنند و نسبت به رسول خدا وائمّه، محبّت داشته باشند تا جا به محبّت ، آنها را حرکت 

 د حتماً شیعه خواهد شد؛ آن هم شیعه ی واقعی.دهد و شیعه ی حقیقیف واقعیف با محتوا بشوند، اگر محبّت کامل شو

را باید شناخت که مجسمه ی حق و عدلند خیر مطلق  :یکی از امور که موجب شناخت می شود تقواست. معصومین

هستند. البتّه این شناخت کم است، شعاعش واسع نیست. شناختی که خیلی شعاعش واسع است این است که انسان 

 وقتی به این مرحله وارد شد دیگران را رها می کند:  وارد مرحله ی تقوا شود،

رها کن آنهایی را که فقط همّ و  کرشان  (11((.)فَأعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِکْرِنَا وَلَمْ یُرِدْ إِلَّا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا))

 دنیاست.

رود آنها را پیدا می کند. آنها هم  آن وقت تشخیص صد در صد واقعی پیدا می کند و تیرش به هدف می خورد و می 

به سراغش می آیند و از او دستگیری می کنند، آن وقت حبّش و بغضش هلل و فی اهلل است و با این سرمایه ی شناخت 

و محبت اولیاء، راه استکمال نفس و سیر الی اهلل را طی می کند، محبّت، او را جذب می کند. مجذوب حق و اولیاء حق 

 مجذوب می شود. می شود. سالکل
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-------------------- 

 پی  نوشت ها: 

: آیا کسی که مرده دل بود و زنده اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در پرتو آن، در میان مردم راه برود چون کسی 122ـ انعام/1

 رای کافران آنخه انجام می دادند زینت داده شده است.است که گویی گرفتار در تاریکیهاست و از آن بیرون آمدنی نیست؟ اینگونه ب

 .111، منیة المرید/1/96کافی ج «. العالم من صدّق فعله قوله»ـ اشاره است به روایت:2

 «فقم بعلم و ال تبغی له بدال:»24ـ دیوان امام علی)علیه السالم(/9

 ـ  مثنوی نان و حلوا.4

 د در آخرت ]هم[ کور و گمراه تر خواهد بود.: و هر که در این ]دنیا[کور باش72ـ اسراء/5

   266، مشکاة االنوار/2513ش142، غررالحکم/2/192ـ  کافی ج6

یا غایة آمال المحبین :»31/141و بحار االنوار ج « أسألک یا رب حبّک و حبّ من احبّک، احب عمالً یقرب الی حبک:» 214ـ بسنجید: اقبال/7

 مناجاة المحبّین از مناجات خمس عشرة(« ) لّ عمل یوصلنی الی قربکأسألک حبّک و حبّ من یحبّک و حبّ ک

 .132، مصباح الشریعة/67/29ـ بحار االنوارج 1

 1/134ـ کافی ج 3

 : پس به خدا و پیامبر او وآن نوری که ما فرو فرستادیم ایمان آورید.1ـ  تغابن/12

 دگی دنیا را خواستار نبوده است، روی برتاب.: پس، از هر کس که از یاد ما روی بر تافته و جز زن23ـ نجم/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

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

   www.nooralsadegh.irسایت مجله ی نور الصادق اصفهان:

 نظرها و اعترافها فصل چهارم:
   امام خمینی 

 مولوی

 جوادی آملی

 حسن زاده آملی

 صمدی آملی

 آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

 آیت اهلل العظمی شیخ محمد تقی مجلسی

 آیت اهلل العظمی علوی گرگانی

 قر شیرازیآیت اهلل العظمی سید محمد با

 آیت اهلل العظمی نوری همدانی

 آیت اهلل العظمی دوزدوزانی

 آیت اهلل العظمی موسوی اردبیلی

 آیت اهلل العظمی سید عباس مدرسی یزدی

 رهبر معظم انقالب

 حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

 حضرت آیت اهلل العظمی حکیم

 حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ علی صافی گلپایگانی

 ضرت آیت اهلل العظمی بهجتح

 آیت اهلل العظمی سبحانی

 آیت اهلل مظاهری

 ی نورالصادقمجله

 های علمیهجمعی از طالب و مدرسین حوزه

 غرویان 

 رمضانی

 آیت اهلل العظمی سیستانی
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 امام خمینی )ره(:

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

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

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

 ( 1ما هجوم کرد از کرده ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانی بخورید. همخون نویسنده.)عمر که ضعف پیری بر ش

بار را به دوش دارد و زیر آن خم شده است به این اصطالحات ]فلسفه و عرفان[ که دام  از این پیر بینوا بشنو که این •

 بزرگ ابلیس است بسنده مکن... 

*** 

 

 انحرافات صمدی آملی هااساس اعتقادات فالسفه و عرفا و منشأ 

بر اساس اعتقاد به وحدت وجود، این عالم سر تا پا خیر محض است و در این میان شری وجود ندارد. لذا موسی و 

 مولوی می گوید:فرعون، شمر و عمر سعد و امام حسین و ... یکی می باشند و اهل بهشت.  

 دموسیی با موسیی در جنگ ش      چونکه بی رنگی اسیر رنگ شد

 (2موسی و فرعون دارند آشتی)   چون به بی رنگی رسی کان داشتی 

یعنی اینکه ما می گوییم او فرعون است، او موسی، او شمر است و او امام حسین اینها همه وهم و خیال است، در ]

 [حقیقت همه اینها با هم یکی هستند و هیچ نزاعی بین آنها نیست.

 و می گوید:

 دل برد و نهـان شد  ر درآمد        هر لحظه به شکلی بت عیا

 (3هر دم به لباس دگر آن یار بر آمد         گه پیر و جوان شد)

یعنی این بت عیار ـ خدا ـ گاهی به صورت موسی گاهی عیسی، گاهی شمر و گاهی امام حسین درمی آید، ما خیال ]

 [شتر نیستند و آن عبارت است از خدا و بس.می کنیم او شمر است و او امام حسین وگرنه در حقیقت همه یک  ات بی
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 جوادی آملی: 

 یعنی در این عالم انسانی وجود ندارد تا این که]الجبر و ال تفویض از باب سالبه به انتفاء موضوع است. 

مجبور باشد یا مختار، لذا شمر و عمر سعد و یزید و امام حسین و هرچه هست خداست و این همان معنای وحدت  

 .[ن عربی و مالصدرا استوجود اب

 

 ی آملی: حسن زاده

 طبق این مبنا شمر و عمر سعد]آنهه در دار وجود است وجوب است و بح  از امکان برای سرگرمی است. 

 [و یزید هم واجب الوجوداند 

 

 ی آملی : ی حسن زاده اما سخنان صمدی آملی، شاگرد تربیت یافته

 روند!! هم بهشت می )علیه السالم(یزید و قاتالن امام حسین

 را کشت!![  )علیه السالم(ما باید از شمر تشکر کنیم ]که امام حسین
  

متأسفانه در جلسات به اصطالح اخالقی و عرفانی آقای صمدی مطالبی گفته می شود که خالف بدیهیات مکتب تشیع 

اقع از این جمالت سخیف و خالف ومی باشد که بر اساس مبانی فلسفه و عرفان به این نتایج می رسند. آن قدر برخی 

است که خود طرفداران آنان نیز در یادداشت برداری و نوشتن سخنان ایشان راه سانسور را برمی گزینند و برخی از 

جمالت و کلمات ایشان را حذف می کنند، معلوم نیست این افراد واقعاً می خواهند به حق برسند و یا اهدافی دارند که 

 (4ضحی را نمی فهمند.)انحراف به این وا
 

 گوید: صمدی آملی می

آقای حسن زاده اعتقاد دارند که ماهیت هم تشکیکی است. که منشاء این سخن اسفار مالصدرا است. اگر این قضیه که 

 می فرماید عین ثابت را می شود عوض کرد ثابت باشد، آنوقت می بینیم: 
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 ارانش رفتن.قبل از اینکه ما برویم  بهشت می بینیم یزید و ی •

کل عالم دست به دست هم می دهیم این آقا را )شمر( دورش کنیم اما سید الشهدا می گوید: نخیر بیا، بگذار بیاید، چرا 

دورش می کنید؟  این کمال برای خودشان است اما تو چه داعی داری که جلوی کمال دیگران )شمر( را ببندی؟ چرا 

 و مانع کمال شمر و یزید باشند. تنگ نظر هستی ولی نباید تنگ نظر باشند

 اینها ]یزید و شمر[  که دین و ناموس خدا را نابود  نکردند. •

 کردید. گویند اگر من نبودم شما عزاداری نمی اینها ]یزید و شمر[  می •

کشت امام حسین چنین  االن ما چقدر باید متشکر شمر و عمر سعد باشیم . ]یعنی اگر شمر امام حسین را نمی •

 قاماتی نداشت[م

اگرشمر آن روز آقا را رها می کرد ]و امام حسین را نمی کشت  چه فرقی می کرد؟ چهار روزی عمرشان اضافه تر می 

میلیون جمعیت جمع می شدیم که بله  14شد ]یعنی عمر بیشتر برای امام حسین فایده ای نداشت  تنها چیزی که بود 

حاال ]امام حسین[ چند سال  سال نتیجه چه می شد؟ 33سالشان شده  63آقای ما الحمدهلل از مرگ درآمد و سن 

 بیشترعمر می کرد.

 نفر ولی شمر این همه جذب کرد.  72نفر و امام حسین  72سال زحمت کشید  322جناب نوح  •

 چیزهایی در استعدادهایی هست که معلوم چیزهایی دارند. حاال می بینید حق شمر هم هست اینهمه باال بیاید. •

که نمی توانیم آنهه را که داریم بگوییم ما را بیهاره می کنند. ]یعنی مطالب بدتر  آقا ]حسن زاده آملی[ می فرمودند: •

 از این ها را معتقدند اما از ترس مردم جرأت گفتن آن را ندارند .

 مین یک مطلب ]که طبقبه نظر من اگر حضرت آقا ]حسن زاده آملی  تا به حال هیچ  مطلب نوی نداشته بودند جز ه •

 ( 5تفسیر صمدی آملی، شمر اهل بهشت است   کافیست.)

 ما هم می توانیم پیغمبر و امیرالمؤنین و فاطمه ی زهرا شویم. •

 امام حسین و یزید و موسی و فرعون در آخر یکی اند. •
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عونی ی رود می بیند اصالً فراگر موسی تنزل پیدا کند می بیند که با فرعون جنگ دارد وقتی که همین موسی باال م •

 نبود. اصال معاویه ای نمی بینم، حسینی نمی بینم، جز یک  ات حقیقت غیر متناهی وجود، چیز دیگری من شهود ندارم. 

 لذا مشاهده می کنیم موسی هم دارد می آید اتفاقاً پشت سرش فرعون هم دارد می آید وارد بهشت بشود.  •

 م که آقا )حسن زاده( ولی اهلل است ول کن برو بیخود معطل نباش برو دنبال کارت.اگر به این تشخیص نرسیده ای •

به آقا )حسن زاده( می فرمایند شما باید جلو بایستید ما پشت سر شما نماز  )علیه السالم( حضرت امام زین العابدین •

 بخوانیم. 

 ( 6آقا )حسن زاده( پاکند و مطهرند، قرآن است الیمسه اال المطهرون.) •

 

 اش وحدت شخصیه وجود را رد کرده صمدی آملی مرجعی را که در رساله

 (7جاهل و عوام علما خوانده و می گوید او به یک االغ هم نمی ارزد.)

 

 گوید: او چنین می

خاطره ای است از یک بزرگ مرد عارف نمی دانم جناب مالحسینقلی همدانی بود یا جناب آقا سید علی قاضی شاید …

حسینقلی همدانی، نمی دانم یکی از آقایان در یک جلسه ای کنار ایشان هم غذا شد و غذا نمی خورد از جناب مال

منزلشون به ایشان گفت شما چرا غذا نمی خوری گفت که منزل شما هست و شما قائل به وحدت وجود هستی از این 

ما که متاسفانه جان را اینها به لب می یک سری از علمای عوام و عوام علو  بیهاره مردم که حرف حالیشان نمیشه

کارشان آنها بیهاره ها که خیلی حرفی ندارن میگن آقای ما ایجوری گفته آنها که  آورند واال عوام الناس سخت نیست

متاسفانه عوام علما و علمای عوام که به عنوان عالم است اما در درون در متن عوام است حالیشون نمیشه امان از این 

ست حرف نشنیده درس نخوانده کار نکرده و حقیقتا کار نکرده عوام علما از این عوام علما شنیده بود وحدت عالم نی

وجودی ها نجس اند اینها پاک نیستند چرا برای اینکه اینها می گویند خدا یعنی زمین و متاسفانه در یکی از این رساله 

حرف را می گوییم تو رساله آقا آمده که اینهایی که قائل به  ها دیدیم که، رساله هایی که اخیرا بین مردم است دیگه
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چرا که اینها می گویند خدا یعنی زمین خدا یعنی آسمان  وحدت وجود هستند اینها نجس اند از اینها هم اجتناب کنید

وید بگخوب آقای عزیز کی همهنین حرفی زده تو اینجوری نوشتی چرا اینقدر جاهلی تو کدام عارف می خواهد ماال 

خدا یعنی زمین خدا یعنی آسمان کی گفته؟ بعد آن بزگوار گفت چرا غذا نمی خوری بله شما قائل به وحدت شخصی 

هم  تو به یک االغوجود هستی و شما نجس هستید فرمود که یعنی ما می خواهیم بگوییم خدا یعنی درخت یعنی تو 

 فهمی ها نکن(نمی ارزی تا من خدا را به بیارم غذاتو بخور از این کج 

*** 

نیست  اند، کم هایی که معموال اهل فلسفه و عرفان به فقها و مراجع و در حقیقت هر که مخالف آنها باشد داشته توهین •

ن کردن مخالف! در ای کنند به توهین و خراب  و کامالً مشخص است ولی به جای پاسخ منطقی و استداللی شروع می

 تر آورد. مخالفان را به کنایه از االغ پایینای صمدی است ایشان بینید و از سخنان آق متنی که می

 علمای مخالف و فقهای عزیز که مستنبطین دین در زمان غیبت هستند را عوام علما و علمای عوام خواند و درس 

ال عمرش ن سگونه به مرجعی که سالیا دانم انسان باید چقدر منحرف باشد که این نخوانده و جاهل نیز به آنها گفت.نمی

 دین گذاشته جاهل بنامد.  را در راه اسالم و احکام

*** 

 قبل از هر چیز به نکاتی پیرامون این بحث دقت کنید:

داند نجس است مگر خالف واقع  اش فرموده کسی که خدا را آسمان و زمین می اگر آن مرجع هم در رساله اوالً:  

صداق این افراد است  که اگر فالسفه و عرفا واقعاً اینگونه نیستند چرا ای میداند بح  در م است این را که هر بهه شیعه

 اند. شود چه کسانی به این عقیده قائل اند پس معلوم می همه عصبانی شده اند و این به خود گرفته

 رد.همه توهین و عوام، جاهل و.. خواندن طرف مقابل چه معنا دا خواهید جواب کسی را بدهید این اگر می ثانیاً: 

 کنید و در بین مردم و عوام این را می های خود را بیان نمی شما چرا با خود کسی که این را گفته استدالل ثالثاً: 

 گویید.
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 اید که در این باره نوشته دانید و چند کتاب در این شما چه مقدار فقه و کالم و مبانی و اصول اجتهاد را می رابعاً: 

فا جناب آقای صمدی سه یا چهار کتاب خود را درباره احکام عملی اسالم که ومیفه نمایید لط مورد امهار نظر می

 باشد نام ببرید. مومنین در زمان غیبت   می

 اند یا به فالسفه و عرفا که آیا در عصر غیبت آقا امام عصر عج اهلل تعالی فرجه مردم به فقها رجوع داده شدهخامساً: 

 کنید؟ ین مراجع عظیم الشان میگونه امهار نظر درباره ا شما این

کنید،  یکنند توهین م ن را انتخاب کرده و تقلید میآشما چرا به مردمی که مقلد مرجعی هستند که با تحیقیق سادساً:  

 نامید. آورند بیهاره مردم می می )عج( و این مردمی را که با اخال، رو به نائب عام امام زمان

کنیم تا مشخص شود آقای شیخ داود  وجود مخالفند در این جا  کر می که با وحدتچند مورد از مراجعی را  سابعاً: 

 صمدی به این فقهاء نیز توهین کرده است:

ـ عالمه حلی، محقق اردبیلی، کاشف الغطاء، شیخ حر عاملی، شیخ عبدالنبی عراقی، عالمه مجلسی، سید محمد کامم 

 یزدی

ند ا اند و وحدت وجودیها را کافر و نجس دانسته وم سید موافقت کردهی عروة با فتوای مرح ـ فقهایی که در حاشیه

 عبارتند از:

آیات عظام امام خمینی، سید ابوالقاسم خوئی، سید محسن حکیم، سید احمد خوانساری، سید محمود شاهرودی، سید 

 رفیعیمحمد رضا گلپایگانی، سید محمد هادی میالنی، سید شهاب الدین نجفی مرعشی، سید حسن قمی، 

و هم چنین است، آیات عظام صافی گلپایگانی، تبریزی، وحید خراسانی، مکارم شیرازی، سید عبداألعلی سبزواری، 

سید محمد باقر صدر، بهجت، فاضل لنکرانی، اراکی، محمد اسحاق فیاض، سید سعیدحکیم، شیخ بشیر نجفی، دوزدوزانی، 

نی، خامنه ای، شیخ علی صافی گلپایگانی، سید محمد وحیدی، سید محمد باقر شیرازی، محمد تقی مجلسی، نوری همدا

 علوی گرگانی، سبحانی، شبیری زنجانی

*** 
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 سؤال از مراجع تقلید در مورد بهشتی بودن شمرو یزید و عمر سعد که صمدی آملی ها

 به آن عقیده دارند  

 بسمه تعالی

 محضر مبارک  

 یکی از مبلغان و مروجان تصوف در ضمن سخنرانی خود گفته است:با ابالغ سالم و تحیات وافره به عرض می رساند 

 ـ  قبل از این که ما برویم  بهشت می بینیم یزید و یارانش به بهشت رفتند.1

ـ همه دست به دست هم دادند شمر را از خودشان دور کنند اما سیدالشهدا می گوید: نخیر بیا، بگذار بیاید، چرا دورش 2

 نظر باشید و مانع کمال شمر و یزید باشید. می کنید... نباید تنگ

 که دین و ناموس خدا را نابود نکردند. [شمر و یزید]ـ این ها 3

 ـ  اینها می گویند اگر من نبودم شما عزاداری نمی کردید.4

 بکه این خدمت را به ما کردند که امام حسین را کشتند و موج]ـ االن ما چقدر باید متشکر شمر و عمرسعد باشیم 5

 .[شد ما عزاداری کنیم

چه فرقی می کرد؟ چهار روزی عمرشان اضافه تر می  [و امام حسین را نمی کشت]ـ اگر شمر آن روز رها می کرد 6

سالشان  63میلیون  جمعیت جمع می شدیم که بله آقای ما الحمدهلل از مرگ درآمد و سن  14شد، تنها چیزی که بود 

یعنی عمر بیشتر برای امام حسین چه فایده ]م حسین چند سال بیشتر عمر می کرد ، نتیجه چه می شد؟ حاال اما33شده 

 [ای دارد؟

نفر  ولی شمر این همه جذب کرد. حاال می بینید حق  32نفر و امام حسین  34سال زحمت کشید 344ـ جناب نوح 3

 شمر هم هست اینهمه باال بیاید.

ل است؟ و ثانیا شرکت نمودن در این گونه مجالس چه حکمی لطفا بیان کنید اوال مطالب فوق صحیک است یا باط 

 ی مؤمنین در برخورد با این گونه مجالس و محافل چیست؟ دارد؟ ثالثا بفرمایید که وهیفه

*** 
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 مدظله العالیپاسخ حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی 

 علیکم السالم و رحمة اهلل

 د که یاوه و واضح الفساد می باشداگر کسی چنین  امهارات صوفیانه را بنمای

 در تعارض و مخالفت )علیهم السالم( با عقائد حقه اسالمیه و مکتب اهل بیت 

 است. هر کس این سخنان را بگوید و این تفکرات را داشته باشد، منحرف و 

د که فرد یا نجا برسفاسد العقیده است. بسیار موجب تأثر و تأسف است که ابتذال فرهنگی و انحطا  عقیدتی تا به ای 

 و انا هلل و انا الیه راجعون واهلل العالم.افرادی در جامعه والئی شیعی این کلمات را بگوید و تبلیغ کند 

 1499جمادی الثانیه  16 

 

 :مدهله العالیپاسخ حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمد تقی مجلسی 

 دن در این گونه مجالس که ضاللت و گمراهی بسمه تعالی، مطالب فوق واضح البطالن است و شرکت نمو

 و وهیفه ی مؤمنین آن است که مردم را از حضور در آن بررا در بر داشته ترویج باطل و حرام می باشد 

 حذر داشته و به هر وجه ممکن سعی بر تعطیل آن نمایند.

 ی گناه استاگر بینی که نابینا و چاه است         اگر خاموش بنشین                   

 

 پاسخ حضرت آیت اهلل العظمی علوی گرگانی مدظله العالی:

 بسمه تعالی، تمام مطالب فوق باطل و گمراه کننده است و معاشرت با این گونه افراد و شرکت در اینگونه 

 ناشی از  که هدایت مردم مجالس که موجب گمراهی مردم می شود حرام است و باید دانست

 طن مردم است نه تالش اماال شمر و یزید و آنها جز نابودی حق و احیایآگاهی و صفای با 

باطل هدفی نداشتند ضمن اینکه این گونه افراد اصوالً مقام امام و والیت را درک نکرده اند و لذا این سخنان  باطل را می 

 گویند.
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 پاسخ آیت اهلل العظمی سید محمد باقر شیرازی مدظله العالی:

 

 من الرحیمبسم اهلل الرح

 همان قسم که قبالً در بیانیه بیان نموده واقعاً مصیبت های جدیدی پیش آمده و می آید که مصداق کامل

 صبت علی االسالم و فی زماننا مصائب لوانها صبت علی االیام صرن لیالیاً

( و  کر مصیبت (یا لیت أمی لم تلدنیبلکه ))  ((امِتُّ قَبْلَ هذا وَ کنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّ یا لَیْتَنی))می باشد و حقا می توان گفت 

و اصحاب و یاران و اسارت اهل  )علیه السالم(ها بسیار شباهت به خود مصائب عاشورا، که بر حضرت امام حسین

وارد آمده، دارد و بسیار جای تعجب و تأسف است که این مطالب و خرافات آن هم در جمهوری  )علیهم السالم(بیت

ه بلکه عمد علیه الرحمه می شود که بنابر مسلم و واضح کالشمس فی رابعه النهار و بیان خود مرحوم اماماسالمی بیان 

محقق گردید. و دشمنان آنان را برای خاموش  )علیه السالم(تمام پیروزی انقالب به برکات عاشورا و حضرت امام حسین

 ((یُطْفِؤُا نُورَ اهللِ بِأفْواهِهِمْ وَ اهلل مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کرِهَ الْکافِرُونیُریدُونَ لِ))کردن نور آنها به شهادت رساندند لکن به مفاد 

 هیچ گاه نتوانستند.

به نظر این بنده کمترین تنها حکم به حرمتل شرکتل در مجالس آنان، کافی نیست، بلکه اینان باید یا استنکار کنند یا 

 ند.توبه نمایند یا به اشدّ مجازات، مجازات شو

 ـ محمد باقر بن عبداهلل الشیرازی1499جمادی الثانیه  1

 

 پاسخ آیت اهلل العظمی نوری همدانی مدظله العالی:

 در فرض سؤال جواب همه ی سؤاالت، مطالب مذکور سخیف و بی ارزش ، بسمه تعالی، سالم علیکم

 و باطل است و حضور در این مجالس جایز نیست.

 حسین نوری همدانی

19/2/1931 
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 پاسخ حضرت آیت اهلل العظمی دوزدوزانی مدظله العالی
 

تمام مطالب هفت گانه مذکور در مورد سؤال، باطل و خالف واقع و مخالف صریح قرآن کریم می باشد که به پاره  :1ج

ت رباشد که حض )علیهم السالم(ای از گناهان از جمله قتل نفس وعده جهنم داده است. خصوصاً اگر قتل امام معصوم

 فرمود که چنین فردی موفق به توبه نمی شوند. )علیه السالم(امام سجاد

گویندگان این سخن از وارثان محی الدین و هم فکران او می باشند که در فصوصش می گوید جهنم برای گناهکاران 

ساله از عبادت گوبه هارون اعتراض کرد که چرا بنی اسرائیل را  )علیه السالم(می شود یا می گوید که موسی بهشت 

ه (( را چنین تفسیر کرده کرابُّکا أن أاَلَّ تَعْبُدُوا إفالَّ إفیناهُ وا قَضىمنع کرده است. زیرا عبادت آنها عبادت خداست و آیه ))

 عبادت هر چیزی غیر از خدا، همان عبادت خداست.

 با این صراحت، به حال در هر صورت این گونه مطالب که در سخنان مذکور آمده را ماهرا تا 

 راندن  صراحت سخنان انحرافی بر زباننه کسی بر زبان رانده و نه نوشته است و این گونه با 

 را بگوید مسلما منحرف و از صرا  حاکی از ناشی گری است زیرا اگر کسی چنین مطالبی

 .عا نا اهلل عن زلّة القلم و اللسانامستقیم الهی خارج می باشد.  
 

گونه مجالس حرام است و حضور در آنها جایز نمی باشد، زیرا همان طور که در جواب نخست  شرکت در این :2ج

اشاره شد، این گونه مجالس، مجالسی بر خالف آموزه های قرآن است که قرآن می فرماید: هرگاه در چنین مطالبی که 

 صله گرفت.خالف آیات الهی است خوض کردند و آنها را طرح نمودند، باید از مجال ایشان فا

 

البته برای الحاضر ما ال یراه الغائب، در عین حال اگرچه در مرتبه اول با آرامش و مؤدبانه و اخالق حسنه با این : 9ج

گونه افراد برخورد کرده و باید با ایشان مجادله به احسن نمود ولکن نباید به این گونه افراد فرصت داد که جوانان 

 کشانند.معصوم را به انحراف اعتقادی ب

 

 



181 
 

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

   www.nooralsadegh.irسایت مجله ی نور الصادق اصفهان:

و با گردانندگان این گونه جلسات باید مذاکره کرد و به ایشان فهماند که بیان این گونه مطالب، ستیزه کردن با صاحب 

اللهم إنی اشکوا إلیک فقد نبینا و غیبة ولینا و قلة عددنا و شرع است و موجب انحراف مردم به ویهه جوانان می شود. 

 ناشدو الفتن بنا و تظاهر الزمان علی

 18/2/1331یداهلل دوزدوزانی ـ 

 

 پاسخ حضرت آیت اهلل العظمی موسوی اردبیلی مدظله العالی:

 ح نیست و ـذکور صحیـدر جریان قضیه ی شخصیه نیستم، ولی به طور کلی گفته می شود: مطالب  م

 ی از منکرشرکت کنند. ومیفه ی مؤمنین ارشاد و امر به معروف و نه متدینین نباید در این گونه مجالس

 با وجود شرایط و رعایت مراتب آن است که در رساله  کر شده است. 

 11/4/31دفتر آیت اهلل العظمی اردبیلی ـ                                                                                 

 

                       پاسخ حضرت آیت اهلل العظمی سید عباس مدرسی یزدی مدظله العالی:

 اینها مرتد و کافر و نجس می باشند

: اوالً نزدیک شدن به این طایفه ی ضاله به هیچ وجه جائز نیست و حرام است و نشستن در مجالس و محافل 1جواب

آنها و نزدیک شدن به مبلغین و مروجین و سماع کالم آنها حرام است مگر برای شخصی که اعتقاد او کامل باشد و در 

قام رد و جواب آنها باشد فقط و ثانیاً این اموری که این شخص بیان کرده از او سؤال شود که مستندل غلط کاریهایش م

 چیست آیا روایت است یا قرآن یا دلیل دیگر بگوید. قرآن می فرماید: 

 (8)((وَ مَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِیهَا االیة))

 و هر کس فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل رساند مجازات او دوزخ است در حالی که جاودانه در آن می ماند. 

لیه )عروند، با این که مؤمنین را کشتند متعمداً و امام زمان خود را که امام حسین )ای فریب خورده( کدام بهشت می: 1ج

 ت خالف صریح قرآن است که گفته شد، و مرتد و کافر و نجس می باشی.بود کشتند این تکذیب کالم خدا اس السالم(
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ـ )ای که در گمراهی فرو رفته ای( کدام کمالی برای این پلیدها برای قتل مؤمن هست شیخ عبداهلل شبراوی شافعی 2ج

یه )علحضرتو خطیب خوارزمی و دیگران می نویسند یزید ملعون )پلید( در موقع چوب زدن بر لب و دندان های آن 

 این اشعار را می خواند: السالم(

 لعبت هاشم بالملک فال                           خبر جاء و ال وحی نزل

 نه خبری از آسمان آمد و نه وحی نازل شد.

این جا حال یزید را برای شما روشن تر می کنم گرچه می دانید لکن می خواهید امر را خصوصاً بر جوان ها مشتبه کنید 

 ی ضال کننده.ا

 ( می نویسد:3عموم مورخین مخصوصاً سبط ابن جوزی) 

جماعتی از اهل مدینه در سنه شصت و دو رفتند به شام وقتی از فجائع و اعمال و کفریات یزید با خبر شدند و برگشتند  

بداهلل ن را بیرون نمودند، عبه مدینه، بیعت او را شکستند و علناً او را لعن می نمودند و عامل او عامان بن محمد ابی سفیا

بن حنظله غسیل المالئکه گفت ای مردم ما از شام بیرون نیامده و خروج بر یزید ننمودیم مگر آن که دیدیم: هو رجل 

ال دین ینکح االمهات و البنات و االخوات و یشرب الخمر و یدع الصالو و یقتل اوالد النبیّین، یعنی او مرد بی دینی 

نماید با مادرها و دخترها و خواهرها و شراب می خورد و نماز نمی خواند و اوالد پیغمبران را  است که نزدیکی می

می کشد، چون این خبر به یزید رسید مسلم  بن  عقبه را با لشکر کایری از اهل شام برای سرکوبی اهل مدینه فرستاد 

دیگران می نویسند: آنقدر کشتند که خون در  و سه شبانه روز اهل مدینه را قتل عام نمودند، ابن جوزی و مسعودی و

ت و امتأل صلی اهلل علیه و )آله( سلمکوچه ها جاری شد، و فاض الناس فی الدماء حتی وصلت الدماء قبر رسول اهلل

( که از ابوالحسن مدائنی نقل می نماید که: ولدت الف امرأو بعد الحرّو من غیر 14الروضة و المسجد... سبط ابن جوزی)

بعد از واقعه حارّه یعنی قتل عام مدینه هزار زن بدون شوهر وضع حمل نمودند )کنایه از آنکه لشکر فاتح بهتک  زوج،

نقل  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(نوامیس، آنها را حامله نمودند( امام احمد حنبل در مسند و دیگران از رسول اکرم

افه اهلل و علیه لعنة اهلل و المالئکة و الناس اجمعین ال یقبل اهلل منه نموده اند که فرمود: من اخاف اهل المدینه ملماً اخ



183 
 

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

   www.nooralsadegh.irسایت مجله ی نور الصادق اصفهان:

یوم القیامة صرفا و العدالً، کسی که بترساند اهل مدینه را از روی ملم، بترساند خدای تعالی او را )یعنی در روز قیامت( 

 ل نمی نماید هیچ عملی را ...و بر او باد لعنت خدا و مالئکه و تمام مردم، و روز قیامت از چنین کسی خدا قبو

او م( )علیه السالو از جواهرالعقدین عالمه ی سهودی نقل می نماید که گفت: اتفق العلماء علی جواز لعن من قتل الحسین 

را ه السالم( )علیامر بقتله او اجازه او رضی به من غیر تعیین، ]یعنی  عموم علماء اتفاق نمودند بر جواز لعن کسی که حسین

 یا امر و اجازه به کشتن آن بزرگوار نمود یا راضی به کشتن او گردید.کشت 

آیا این همه قتل عام و هتک نوامیس و نهب اموال در مدینه موجب ترس و خوف آنها نبوده و اگر بوده تصدیق نمایید  

ا روز لعون بوده و خواهد بود تو مالئکه و تمام مردم، آن نانجیب، پلید و م)صلی اهلل علیه و آله و سلم(بلسان خدا و پیغمبر

 قیامت.

علیه )این بود یزید و شمر و معاویه و مانند آنها،  تو مگر بودی و شنیدی یا شیطان به تو وحی نازل کرد که سیدالشهدا 

 واجب است.)علیه السالم( حتی بر خود امام )علیه السالم(]چنین  می گوید، دفاع از امام السالم(

 

لکه خود ب )صلی اهلل علیه و آله و سلم(را ـ که به تصریح احادی  نبوی )علیه السالم(سوم شیعیان گر این ها امامم : 9ج

برحق و  و )علیه السالم(قرآن: ابناءنا و ابنائکم، و آیات دیگر: و اطیعواهلل و اطیعوالرسول و اولی األمر منکم، امام معصوم

ـ نکشتند و هر کار ننگی که بود انجام دادند و بعقوبت خود رسیدبود )صلی اهلل علیه و آله و سلم(اوصیاء پیغمبر اسالم ند ند 

 و خواهند رسید بظهور امام زمان عجل اهلل فرجه الشریف

 

ن است که مالمین مانند یزید لعی )علیهم السالم(ای بدبخت اولین و آخرین، عزاداری عالمت مظلومیت ائمه معصومین: 4ج

 و شمر پلید مرتکب شدند.
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 که وصی بالفصل )علیه السالم(غلطها را نکن ای فاسق فاجر، اگر از اول، خالفت را به دست امیرالمؤمنیناین  :5ج

به حاسب ماهر می دادند دیگر دنیا خوش و خرم بود و به آرامش، همه مخلوقات  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( پیغمبر

 عالم می زیستند.

 

)صلی اهلل ، چه فرقی می کرد اگر خالفت به آن شخص که خدا و رسولحرف دهان جهنمیت را می فهمی، یعنی چه :6ج

در غدیر نصب نموده بود باقی می ماند و می فهمیدی چه فرق ها می کرد و دنیا گلستان می شد، امام  علیه و آله و سلم(

صلی اهلل )و پیغمبررا بکشند چه فرقی می کرد؟ مؤمنی را بکشند چه فرقی می کرد؟ تو منکر خدا  )علیه السالم(معصوم 

انتقاد می کنی، چون دستت به باالتر نمی  )علیه السالم(و قرآن می باشی اما از این راه به امام حسین علیه و آله و سلم(

 هم موجب ارتداد و تکذیب)علیه السالم( رسد می ترسی که تکفیرت کنند، نمی دانی که این حرفها درباره امام حسین

 و نجاست است و واجب است همه مسلمان ها از تو اجتناب کنند. آله و سلم( )صلی اهلل علیه وپیغمبر 

نفهمیدم، چی می گویی ای فریب خورده استکبار جهانی، شمر چه جذب کرد؟ غیر از لعنت و عذاب آخرت و کشتن : 7ج 

 .)صلی اهلل علیه و آله و سلم( جگر گوشه پیغمبر

 باطل است که بیان شد مختصراً  :1ج 

نمودن در ین گونه مجالس حرام است و جایز نیست و اشاعه نمودن منکرات است که قرآن کریم تصریح  شرکت :2ج

 به حرمت آن نموده است.

بر مؤمنین واجب است از باب امر به معروف و نهی از منکر این ها را از باالی منبر پائین بکشند و با آنها معارضه  :9ج 

ن کنند و استکان چائی که در سقای آنها گذاشتند و زقنبود کردند در جلو مردم، کنند و مردم را از مزخرفات آنها روش

 علیه و آله و )صلی اهللامر کنند که آب کشند که مسمومیّت آنها از شر شمر بیشتر است چون شمر فضیلت پسر پیغمبر 

 و جیه می نمایند. فعلیهم لعائن اهللرا می دانست، برای امر دنیا کشت، اما این ها  کار شمر را تحسین می کنند و تو سلم(

 رسله و مالئکته و جمیع الناس اجمعین

*** 
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 متن کامل بیانیه حضرت آیت اهلل العظمی حاج سید محمد باقر شیرازی از مشهد مقدس      

 سالم اهلل علیهادر سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا 

 و راجع به انحرافات صمدی آملی و امثال او

*** 

 در حال حیات بودند حکم سلمان رشدی )قدّس سرّه(اگر امام

 را برای صمدی آملی صادر می کردند

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 فاطمة بضعة منی من آذا ها فقد آذانی و من آذانی فقد آذا اهلل: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(قال النبی

 لعالم أن یظهر علمه و االفعلیه لعنة اهلل اذا ههرت البد  فعلی ا :)صلی اهلل علیه و آله و سلم(قال النبی

 و الجمه اهلل بلجام من نار

 زمانی که بدعت هایی پدید آید پس بر علما و دانشمندان است که علم خود را هاهر کنند واال لعنت خداوند بر آنان است.

 و در روایت دیگر آن که خداوند آنان را به لجامی از آتش لجام می نماید.
 

 السـالم و فی زماننا مصائب لوانها صبت علی االیام صـرن لیالیاً(())صبت علی ا

 مصائبی در اسالم سابقاً و در این زمان رخ داده که اگر بر روزها وارد می گردید روزها نیز مانند شبها هلمانی می شد.
 

ان شمر بلکه کفر است که از تیرسناین گفتار که یزید و شمر و عمر سعد و مانند آنها در بهشتند از باالترین مصادیق بدعت  

 بدتر است.  و حرمله و تیر سه شعبه کمتر نیست بلکه از جهاتی

و بسیار جای تعجب و تأثر است که فردی مانند سبط ابن جوزی تنها به سبب منع غزالی از سبّ یزید و آن که معلوم نیست 

 کتاب و رساله بنویسد.شهادت حضرت امام حسین به امر او بوده و اگر هم بوده توبه کرده 

آن وقت در جمهوری اسالمی این گفتارهای کفرآمیز و مخالف با تمام ادیان و ملل آنهم از افرادی بنام اهل علم سر زده باشد و 

 ابدا واکنش و استنکاری از بزرگان نسبت به آن صادر نگردد.

لیه )عرسه فیضیه در شهادت حضرت امام جعفر صادقکه نسبت به حمله رژیم شاه در مد )قدّس سرّه( اکنون بیان مرحوم امام 

که منشاء اولیه انقالب گردید فرمودند: حمله بر عزاداران و روحانیت آنهم در عزای رئیس مذهب موجب بسیار تأثر و  السالم(

 سکوت بزرگان و مراجع اعجب و موجب بسیاتأثر است اکنون هم همان قسم بلکه به مراتب باالتر است.
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 استاد دف نوازی داشت. سالم اهلل علیهار که چندی پیش در مجله رسمی کشور ثبت شد که حضرت زهرا و همان طو 

حضرت زهرا و آن بانوی عظیمی که وصفش از امکان بشر عادی ممکن نیست حتی در طول هزار ماهی که سبّ حضرت 

علیه )ایشان بوده(، مع  الک نسبت به حضرت زهرا می نمودند. )که این هم از باالترین سند مظلومیت )علیه السالم(امیرالمؤمنین

رد  فرزندش ک )علیهم السالم(جسارتی نکردند فقط متوکل ملعون خبی  که جسارتی به ایشان و حضرت امیرالمؤمنین السالم(

 سالمی)به حسب نقل( شکم پدرش را پاره کرد، آن وقت در جمهوری ا )علیه السالم(آن هم با موافقت و نظر حضرت امام هادی

ایران جسارت و افتراء به آن بانوی عظیم زده شود آن هم زمانی که اکار بزرگان رتبه اول مملکت از فرزندان حضرت فاطمه 

 بودند هیچ عکس العملی نشان داده نمی شود.

)قدّس ی امیناین ها سبب می شود که انسان احتمال قوی دهد که اگر نواب صفوی پیدا نشده بود که با پیشنهاد و امر آیت اهلل

صاحب الغدیر برای کشتن کسروی از نجف اشرف بیاید ایران و از همان ابتداء مرحوم نواب صفوی رفت و کفن خود را  سرّه(

متبرک کرد، اگر او نیامده بود و آن اقدامات را از کشتن کسروی و مراتب دیگر  )علیه السالم(به ضریح حضرت امیرالمؤمنین

 نجات ایران گردید، احدی پیدا نشده بود این امر مهم را انجام دهد.انجام نداده بود که باع  

اکنون هم به نظر این جانب اگر چه بسی جای خوشبختی است که هر ساله مراسم عزاداری در ایام شهادت بانوی دو عالم 

ز با بی ی شود لیکن امروبیشتر و بهتر می گردد و مظلومیت آن بزرگوار واضح تر و باشکوهتر م سالم اهلل علیها حضرت زهرا

می شود و اخیرا هم نسبت به حضرت امام حسین و آنکه قاتلین آن  )علیه السالم(تفاوتی نسبت به آنهه اکنون به حضرت زهرا

حضرت از یزید و شمر و ابن سعد در بهشت می باشند روبرو شده ایم و این به مراتب از دار زدن مرحوم آیت اهلل شیخ فضل 

 شروطه و اماال آن بدتر و باالتر است. اهلل نوری در م

قدّس )گوینده و نویسنده های این مطالب کفرآمیز باید استنکار یا توبه نمایند یا به اشد مجازات مؤاخذه شوند و اگر مرحوم امام

به  ندکه نسبت به سلمان رشدی آن حساسیت مهم را داشتند و حکم به مجازات شدید فرمودند اگر االن در حیات بودسرّه( 

 .احتمال نزدیک بلکه مسلم نسبت به این پیشآمد ناگوار هم، همان دستور و حکم یا مانند آن را بیان می فرمودند

 

 5/2/1931ـ  1499جمادی الثانی 

 سید محمد باقر شیرازی ــ مشهد مقدس 
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 مراجع تقلید در ضمن استفتائی شرکت در مجالس صمدی آملی

 اطل وحدت وجود است، تحریم کردندرا که عمدتاً بر اساس مبنای ب  

 باسمه تعالی

دتی است در برخی از شهرها فرزندان ما در جلساتی شرکت می کنند که مبانی درسهای آنها مطالبی است که در  یل می آید. م

 لطفا بیان فرمایید که شرکت در این جلسات جایز است یا خیر؟

وانات و انسانها است، یعنی ما دو وجود نداریم، بلکه هرچه هست )وجود حق متعال متن وجود جمادات و نباتات و حی -1

یک وجود است که در قوالب و اندازه های گوناگون مهور کرده است، نه اینکه وجود زمین غیر از وجود آسمان و وجود آسمان 

 غیر از وجود حق متعال بوده باشد(. 
 

اشیاء نیز بی منتها بوده و همهنان ادامه دارد. یا نباید الف را به )از آنجا که حقایق هستی بی منتها است پس فهم حقایق  -2

زبان آورد همهون سوفسطائیها که اصال قائل به موجود بودن خود نیستند، و یا این که به محض اقرار نمودن بدان باید آن را 

م. و چه عجیب است که باالخره همه ادامه داد. و چه راحت است که از همان ابتدا سوفسطی بشویم و بگوییم اصال الفی نداری

ما در این مسیر باید سوفسطی شویم و بگوییم نه ما هستیم و نه دیگران هستند. فقط خداست و خدا. حرف اول و آخر خدا 

 است، و خدا است دارد خدایی می کند. از آن به بعد دیگر انسان هیچ نگرانی ندارد و راحت می شود(. 

 

ز معلول به علت برسیم بلکه قصد نداریم از علت به معلول هم راه یابیم به دلیل این که ما اصال معتقد )نه تنها نمی خواهیم ا -3

 به علت و معلول جدا نیستیم(. 

 

 )مراد ما از وحدت وجود، عینیت وجود زمین و وجود آسمان با وجود حق متعال است(.  -4
 

تمام انبیاء و ائمه و همه حجج و رسوالن الهی فیلسوفند و اینان )فیلسوف و عارف هر دو قائل به وحدت وجود هستند...  -5

فالسفه اصلی اند(. )انسان قابلیت رسیدن تا مقام  ات را دارد، و چون می بیند که نمی تواند آن  ات را پایین بیاورد و  ات را 

 خودش کند لذا خودش باال می رود و او می شود(. 

 ( 11ی فرماید ))وادخلی جنتی((، که این جنت، جنت  ات است(.))جنات درجات دارد تا آن جا که م -6
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 پاسخ مراجع تقلید در مورد انحرافات صمدی آملی و شرکت در مجالس او

 

 پاسخ رهبر معظم انقالب: 

 بسمه تعالی، شرکت در جلسات مذکور که با عقاید انحرافی آمیخته و موجب ترویج باطل است، جایز نیست مگر 

 از منکرف متصدیان  ه قدرت پاسخگویی به شبهات و ارشاد و راهنمایی و امر به معروف و نهیبرای کسانی ک

 جلسات مذکور را دارند.

 

 

 دامت برکاته: حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی

 ت بسم اهلل الرحمن الرحیم، شرکت در چنین جلساتی حرام و موجب گمراهی و غضب خدای متعال اس

 و هر مکلّفی عالوه بر اینکه نباید خودش شرکت کند باید دیگران را نیز آگاه کند تا گمراه نشوند.

 ق 23/11/1434واهلل العالم  

 

 

 

                                             دامت برکاته: حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

 جز خدا  ود است به این معنا که در عالم هستی وجودیوحدت وجود گاه به معنای... وحدت مصداق وج

 نیست و همه چیز عین  ات اوست. این سخن مستلزم کفر است و هیچ یک از فقها آن را قبول نکرده اند.
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 حضرت آیت اهلل العظمی حکیم :

 مطالب باطلالسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته، ج ـ شرکت در این جلسات حرام است و تمام این 

 است و اعتقاد به آن کفر روشن است و خروج از دین است و هرکس معتقد به وحدت وجود باری 

له و )صلی اهلل علیه و آ تعالی با ما سوی اهلل بشود از توحید خارج شده و الدین است و آنها ابا ندارند که به پیامبر 

حتی خاتم االنبیاء که اشرف مخلوقات است نمی تواند بذات  تهمت بزنند... و هیچ انسانی )علیهم السالم(و ائمه سلم(

حق تعالی برسد فضالً از اینکه  ات پایین بیاید چون خالف ضرورت است و از خداوند متعال دوری از این عقاید 

 فاسده را خواستاریم.

 

 حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ علی صافی گلپایگانی :

  می گردد جه به مراتب فوق االشعار( که باع  اضالل مؤمنین و مؤمناتشرکت در این قبیل جلسات )با تو

 جائز نیست.                

 1492دهم ذی الحجة الحرام   

 

 حضرت آیت اهلل العظمی بهجت:

 بسمه تعالی: شرکت در  این جلسات بالخصو، برای جوانان و مبتدی ها جائز  نیست.

 

 

                           ید محمد باقر شیرازی خ مشهدحضرت آیت اهلل العظمی آقای حاج س

 ... اگر چه شکی در حرمت شرکت در مجالس مذکور برای عموم، خاصه جوانان عزیز نیست )مگر برای

 شبهات و اثبات بطالن افراد معدودی که اوالً کامال اطمینان ازاثبات ایمان خود داشته باشند و برای رفع

 ننمودن افراد در آنها کافی نیست، فتوا به حرمت شرکت در مجالس مذکور و شرکت آنها باشد(. لکن تنها
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بلکه بستن این مجالس، و ممنوع نمودن انعقاد آنها قانونا الزم است، و ممنوع نمودن انعقاد این مجالس قانونا و شرعاً  

تر نباشد کمتر نیست،  ل آنها الزمحجابی  یا بد حجابی و اماا ها و مبارزه با بی اگر از ممنوع نمودن شراب خانه

خاصه آن که این گونه افکار خرافی و باطله باع  سوء استفاده دشمنان مکتب امامت و والیت خاصه وهابیت، در 

 گردد. نسبت دادن شیعه به کفر و نجاست می

 ـ  محمد باقر بن عبداهلل الشیرازی  1491رمضان المبارک  4مصادف با  24/5/1913 

 

 اهلل العظمی دوزدوزانی:حضرت آیت 

 هاست ی بعضی صوفی ترین عقیده ها آمده سخیف بسمه تعالی، وحدت وجود به آن معنی که در سؤال

 اند، پس نباید در این جلسات شرکت نمود و باید دیگران  که این قول را به جهله صوفیه نسبت داده 

 را از رفتن به این گونه مجالس بازداشت.

92/1/13 

 اهلل  العظمی نوری همدانی دامت برکاته:حضرت آیت 

 بسمه تعالی، سالم علیکم؛ در فرض سؤال اینگونه بیانات جزء افکار انحرافی است و حضور در اینگونه

 مجالس جایز نیست.                                   

  6/3/11 

 

 دامت برکاته : حضرت آیت اهلل العظمی  سبحانی

 نیست   ه این نوع بح  ها مطرح می شود شرکت در آنها برای افراد ناوارد جائزبسمه تعالی، جلساتی ک

 مگر فردی که بتواند پاسخ این نوع اندیشه ی باطل را بدهد و چنین فردی نادر است.
 1492ذی قعدة الحرام  21واهلل العالم  
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 پاسخ آیت اهلل مظاهری:

 (12اصل از نظر فلسفه و عرفان هم خالف واقع است.)کلیه مطالبی که نوشته اید خالف اسالم است و در 

*** 

 

 متن کامل پاسخ آیت اهلل العظمی سید محمد باقرشیرازی در مورد انحرافات صمدی آملی

 )که قسمتی از آن در مجموعه ی فتاوای فوق ذکر گردید(

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

مسائل و افکار   ب شریف و پاک و حقّه اثناعشری اینجای تعجّب و تأثر است که در جامعه اسالمی خاصّه در مذه

واضح  الهی بلکه با فطرت و عقل،  مطرح شود با آنکه بطالن و فساد و مخالفت آنها نه  فقط با اسالم بلکه با تمام ادیان

( و 14یستی)و واضح بودن فساد آنها کمتر از افکار کمون  ( می باشد و بطالن13(()کالشمس فی رابعة النهارو آشکار، ))

 الحاد و مادیت نیست.

اگر چه شکی در حرمت شرکت در مجالس مذکور برای عموم، خاصه جوانان عزیز نیست )مگر برای افراد معدودی که 

 اوالً کامالً اطمینان از ثبات ایمان خود داشته باشند و برای رفع شبهات و اثبات بطالن آنها باشد(

س مذکور و شرکت ننمودن افراد در آنها کافی نیست بلکه بستن این مجالس و لکن تنها فتوا به حرمت شرکت در مجال

ممنوع نمودن انعقاد آنها قانوناً الزم است و ممنوع نمودن انعقاد این مجالس قانوناً و شرعاً اگر از ممنوع نمودن شرابخانه 

اطله خاصه آنکه این گونه افکار خرافی و بها و مبارزه با بی حجابی یا بد حجابی و اماال آنها الزمتر نباشد کمتر نیست 

باع  سوء استفاده دشمنان مکتب امامت و والیت خاصّه وهابیت در نسبت دادن شیعه به کفر و نجاست می گردد و 

آنکه مذهب شیعه پدید آمده از مجوسیت و مسیحیت و مانند آنست  کما اینکه احمد امین مصری در فجر االسالم این 

و می گوید شاهد بر این امر قول به اتحاد و یا حلول  ات مقدس الهی در پاره ای از اولیاء و افراد  معنی را  کر کرده

 است.

 

1 
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لکن مرحوم آیت اهلل آقا شیخ محمد حسین کاشف الغطاء در اصل الشیعه  و اصولها او را ردّ می نمایند و می گویند آنانی 

ای از افراد و مخلوقین هستند مانند منصور حالج و اماال او از ما که قائل به حلول یا اتحاد  ات باری تعالی در پاره 

 وعلما ما می باشند. )علیهم السالم( نیستند و مورد طرد و بلکه لعن از طرف ائمه

با کمال تأسف هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد، بنابر نقل بعضی روزنامه های رسمی، رحیم 

فتر رئیس جمهور در یک سخنرانی گفته است انسان مرفیت خدا شدن را دارد و آنکه مأموریت انسان مشائی رئیس د

بر روی زمین این است که جانشین خدا باشد، به جای خدا تصمیم بگیرد و به جای خدا اراده کند و آنکه خدا مرفیت 

از بزرگان و مراجع عظام واقع گردیده و آقای خدا شدن را در انسان قرار داده است که این مطلب مورد استنکار بسیاری 

می گوید: چرا وزارت اطالعات، نیروی انتظامی و قوه قضائیه مانع از  سرلشکر فیروزآبادی نسبت به امهارات مشائی

 این مسائل نمی شود.

طالن آنها ساد و باما مسئله ای که مطلب را خیلی مهمتر و مشکلتر نموده آنست که این گونه افکار باطله و فاسده که ف 

واضح و مورد اتفاق می باشد مانند فصو، الحکم محی الدین عربی )که بدتر از اینگونه مطالب در آن است( با کمال 

 تأسف اکنون یکی از کتابهای رسمی و درسی در حوزه علمیه قم واقع گردیده است.

 وغ علنی و مخالفت با قرآن به حضرتفصوصی که گوساله پرستی را عین خداپرستی می داند و افتراء و نسبت در

می دهد و آنکه آن پیغمبر عظیم الشأن با شدت ناراحتی و غضب به هارون گفت: چرا مانع از بت  )علیه السالم(موسی

 پرستی آنان گردیدی و ندانستی که گوساله پرستی عین خداپرستی است.

مع  لک بت پرستی را عین خداپرستی می داند و  فصوصی که بر خالف همه ی ادیان که برای منع از بت پرستی آمدند

 (15بعضی از معاصرین این مطالب خالف ضرورت دین را از اسرار والیت می دانند.)

محی الدینی که بر خالف ضرورت دین بلکه تمام ادیان می گوید آتش برای اهل جهنم عذب و گوارا می شود و از آن 

 را از محی الدین می پذیرد... لذت می برند و مالصدرا نیز این مطلب باطل

(( با وجود آن همه آیاتی که  هب طاهراً مطهّراًمحی الدینی که در فصو، می گوید فرعون با ایمان از دنیا رفت و ))

 صریحاً در عدم قبول ایمان او نازل شده؛
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 ( 16(()فَأخَذهُ اهلل نکالَ الْآخِرَة وَ الْأولی)) 

 ون و اهل جهنم بودن او.و اتفاق  تمام ملل و ادیان بر ملع

 و عجب آنست که مالصدرای شیرازی در تفسیر قرآن پس از بیان نظر محی الدین نسبت به ایمان فرعون می گوید: 

 و این نظر مخالف با اسالم و تمام ادیان آسمانی می باشد لکن مقتضی کشف شیخ است.

ی گوید قوم نوح و سایر کفار مانند فرعون عارفان محی الدینی که انبیاء و مرسلین را مخطی و خطاکار می داند و م

 می باشند. واالمقام

علیم را به مردم برسانم و ت« فصو،»محی الدینی که در فصو، به دروغ می گوید: پیغمبر به من دستور داد کتاب 

)) هب ولم یو، الی د نمایم با آنکه خود وی در فص داودی می گوید پیغمبر درگذشت و وصیتی برای احدی ننمو

این مطلب  از قبیح ترین قبایح است که ((، هذا من اقبک القبائک)) در تعلیقه خود می فرمایند: )ره(و مرحوم امام أحد((

 (17()(مَنْ مَاتَ بِغَیْرِ وَصیَّةٍ ماتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّة))وصیتی که در آیه شریفه با تأکید بیان شده است و خود پیغمبر فرموده 

که اعقل تمام افراد بشر می باشند آن هم در مسئله خالفت و امامت   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(آن وقت خود پیغمبر

 با آن اهمیت، در برابر آن ساکت بماند. 

 

اغذ که به اتفاق تمام اهل سنت حتی بخاری امر کردند ک )صلی اهلل علیه و آله و سلم(واقعاً بسیار جای تأثر است پیغمبر

قلم بیاورید تا برای شما وصیت بنویسم که گمراه نشوید )عالوه بر مسئله غدیر و اماال آنها( و عمر با آن کالم بسیار  و

 قبیح امر پیغمبر را رد کرد و مانع شد از آوردن قلم و کاغذ، آن وقت بگویند: رسول خدا ))مات بال وصیة((!!

کان خود به صورت یک داستان جعلی نقل می کند که آنها در محی الدینی که از پاره ای از هم کیشان و هم مسل

در تعلیقه مصباح االنس می فرمایند: چون  )ره(مکاشفه خود شیعه را مانند خنزیر مشاهده نموده اند و مرحوم امام 

نام چون ب شیعه به سبب ایمان و اعتقاد به امامت و والیت سینه و قلب او مانند آیینه می باشد لذا این دسته از عرفای

 خودشان به صورت خنزیر بوده در آیینه آنان واقع گردیده اند  لذا خیال کرده اند که شیعه هستند.
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با آنکه  (11(()لو کنت متخذا خلیال التخذت أبا بکر خلیال))محی الدینی که در فصو، می گوید پیغمبر فرمودند: 

ی نماید و خرافات و مسائل زیادی اماال آن که انصاف مطلب در الغدیر بطالن آن را ثابت م )ره(مرحوم آیت اهلل امینی 

آنست که انقالب اسالمی ایران فوائد و آثار برکات بسیاری داشته و دارد و در عین حال سوء استفاده هایی هم از 

 آزادی آن شده و می شود.

 ـ   محمد باقر بن عبداهلل الشیرازی 1491رمضان المبارک  4مصادف با  24/5/1913 

 

خنان ضد  دین و مذهب شیخ داود صمدی در همه جا مخصوصاً که این مطالب انحرافی را به حسن ـشار خبر سـانت

زاده ی آملی و مالصدرا نسبت داده بود، عکس العمل های شدیدی علیه گویندگان چنین مطالبی از سوی مراجع تقلید 

احتمال قوی داده می شد که مراجع تقلید  ری کهشیعه و محافل علمی و خبری مخصوصاً در اصفهان در برداشت به طو

شیعه فتوای قاطع و نهایی خود را در مورد شخص صمدی آملی و کسانی که چنین اعتقادات فاسدی دارند، صادر 

به همین دلیل مدافعین فلسفه هلنیکی و یونان باستان و عرفان های کا ب و التقاطی محی الدینی به وحشت افتاده  نمایند

از دست دادن وجهه ی دنیایی خود در صدد اصالح و توجیه این عقاید فاسد برآمدند تا خود را از معرکه  و از ترس

دور نشان دهند لذا آقای حسن زاده ی آملی که مدعی ال تأخذنی سنة و ال نوم است و مدعی مقاماتی است که: العین 

به ماهر برائت از صمدی آملی صادر کند و به رأت و ال ا ن سمعت و ال خطر علی قلب بشر، مجبور شد بیانیه ای 

فاصله ی دو روز بعد صمدی آملی نیز مجبور شد بیانیه ی نسبتاً هماهنگ با بیانیه ی حسن زاده و به ماهر امهار 

پشیمانی از مطالب گذشته ی خود صادر نماید تا شاید از شدت اعتراضها و نفرت های مردم بکاهند اما آیا این نقشه ها 

نان نقشه های گذشته تأثیرگذار هست یا نه؟ خدا می داند و باید منتظر نشست و دید که مدافعین معارف بیگانگان نیز چو

از روحیه ی شخصیت پرستی مردم ساده لوح این مرز و بوم چگونه سوء استفاده می کنند و چه تبلیغاتی را به راه می 

 اندازند.
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 برائت از صمدی ی حسن زاده آملی )بظاهر( مبنی بر بیانیه

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 فاطمه این متمسک به  یل والیت امام امیرالمومنین علی بن ابی طالب و حضرت صدیقه طاهره

 دان و ـبا اعالم برائت و بیزاری از قاطبه دشمنان، معان )علیهم السالم(زهرا و اوالد طاهرینشان 

 معروض می دارد: علیهم اجمعین صلوات اهلله اهل بیت عصمت و طهارت ـغاصبان حقوق حق

 ی ـدم تلقـشنیده ام برخی از کسانی که در درس و بحاهای حقیر حضور پیدا کرده اند، بر اثر ع

 ین ــصحیح مطالب و خلط مباح  برداشت های ناصحیح خود را که مخالف با حقایق دین مب

 داده  اند، از این اسالم و اقتضائات تولی و تبری است من جمله در تعریف بهشتیان به من نسبت

 روی صریحا اعالم می کنم این گونه نسبت ها به حقیر ربطی نداشته و ندارد.

 والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته           

 22/2/1931مطابق با  1499جمادی الثانی  22حسن حسن زاده آملی، 

*** 

 آملیی آقای شیخ حسن حسن زاده  پاسخ مجله نورالصادق به بیانیه

*** 

 ی آملی از شیخ داود صمدی ی اعالم برائت حسن زاده شایعه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

پس از انتشار نامه ی حسن زاده آملی بعضی از افراد ساده لوح و ماهربین برای ما ایمیل داده اند که: دیدید آقای 

 ونه مطالب.حسن زاده در این مسئله بی تقصیر بودند و دامن ایشان منزه است از اینگ

با کمال تأسف باید گفت تا اینگونه افراد ساده لوح و ماهر بینی در جامعه ی ما هستند میدان برای تبلیغ این گونه 

 ( باز است.13خرافات و مفاسد اعتقادی و رشد این گونه منحرفین و ایادی بیگانه)
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 :توجه شما را به نکاتی جلب می نمایماما به طور اجمال 

باید به گروه مخالف شیخ داود صمدی تبریک بگوئیم که باالخره شما موفق شدید که یک فردی مال حسن ما  اوالً:ـ 1

زاده آملی را که ادعاهای کذایی دارد، التأخذنی سنة و ال نوم برای خودش قائل است و صمدی او را قرآن می داند که 

 پشت سر او نماز می خواند و...  )علیه السالم(سجاد ال یمسه اال المطهرون و او را به جایی رسانده  که می گوید امام

چنین فردی را باالخره مجبور کردید که جام زهر را بنوشد و در ماهر  هم که هست از مواضع فلسفی و عرفانی 

خودش عقب نشینی کند، واقعاً برای این پیروزی باید جشن گرفت، حسن زاده ای که خودش این مبانی را به صمدی 

و یاد داده و کتابهایش مملو است از این گونه مطالب، حاال به جایی رسیده که مجبور شده حاشا کند و  القاء کرده

خودش را از این معرکه دور نگه دارد. لذا شکسته شدن این بت بزرگ یک پیروزی بزرگی برای مخالفین شیخ داود و 

 مدافعین معارف قرآن و عترت به حساب می آید.

 

ه ما این مطالب را مطرح می کردیم و اشکال می گرفتیم، مدافعین شیخ داود مال شیخ محمدحسن آن موقعی ک ثانیاً:

( صوفی و دوست قدیمی اش در دفتر تبلیغات اصفهان به ما اعتراض می کردند و می گفتند مطالب شیخ داود 24وکیلی)

 و شیخ داود می فهمند!!. حق است، این ها علمی است!! شما نمی فهمید این مطالب را فقط آقای حسن زاده

حاال این مدافعین باید عرق شرم بر پیشانی شان جاری شود که حسن زاده هم این مطالب را رد کرده است )البته بنا به 

قول خودشان( اگر بگویند حسن زاده هم نمی فهمد دیگر این آقایان کسی را در چنته ندارند، بنابراین این واقعه هم، 

است برای مخالفین شیخ داود و پیروان مکتب وحی که باید خوشحال باشند و بگویند الحمدهلل  خود یک پیروزی بزرگی

 الذی جعل اعدائنا من الحمقاء.

 

در موضوع اهل بهشت بودن شمر، یزید و عمر سعد، ما با حسن زاده ی آملی کاری نداشتیم فقط عین عبارت شیخ  ـ 2

لب استادش این مزخرفات را یاوه سرایی کرد. حال، آقایان به اضطراب داود صمدی را نقل کردیم که او در توضیح مطا
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افتاده اند که مبادا این مطالب به پته ی قبای آقای حسن زاده سرایت کند. اما آیا چنین چیزی )سرایت نکردن( ممکن 

 است؟ 

را گفته چه طور می شود شیخ داود صراحتاً در مطالبش نام حسن زاده را برده است و در توضیح کالم او این مطالب 

 به او سرایت نکند.

 

حسن زاده نه از شخص صمدی آملی اعالم برائت کرده و نه از مطالب انحرافی او، زیرا در متنی که از او منتشر  ـ9

شده نه نامی از شیخ داود برده شده نه مطلبی از مطالب انحرافی او )که جنجال راه انداخته است(  کر شده است. و این 

منتشر کرده اند یک حیله ی سیاسی است که به قول معروف چیزی نوشته  22/2/1331که با امضای او در تاریخ  متنی

باشد که نه سیخ بسوزد و نه کباب. اگر حسن زاده صریحاً برائت خودش را از صمدی آملی و مطالب او با نام و نشان 

یاوه ها را به هم بافت( ما تازه از مسأله شمر و یزید که  اعالم کند )کما این که شیخ داود صمدی با نام حسن زاده این

خذنی ال تأ»مربو  به حسن زاده بود می گذریم و می رویم سراغ مطالب انحرافی دیگرش )از قبیل این که می گوید 

 ...«(سنة و النوم و مسئله گوساله پرستی و  کر پرستی و فرج پرستی و 

 

بعضی از کسانی که در درس و بح  های حقیر حضور پیدا »سربسته بگوید  این که حسن زاده به صورت مجمل و  ـ4

برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی ها و این گونه انحرافات و مفاسد اعتقادی آن هم از ناحیه ی شیخ « کردند...

ه ما آن را سد بلکداود صمدی  که صدها بار سرتاپای وجود او را تأیید و تشویق کرده است نه تنها کافی به نظر نمی ر

یک حیله ی سیاسی می دانیم برای جلوگیری از سیل اعتراضات و اعالمیه ها و فتواهای مراجع تقلید و تکفیرها و 

 مقاالت نقدی.

 

اگر حسن زاده ی آملی واقعاً از این گونه مطالب بیزار است و شمر را اهل بهشت نمی داند و تشکر از شمر را به  ـ 5

نمی داند چرا با آن همه ادعاهایی که دارد و غیرت دینی!! دیر از خواب بیدار الزم  )علیه السالم(نخاطر کشتن امام حسی
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سال  پیش است که او تا کنون مشغول سرودن آن است، البته به اعتماد و اتکال به  15شده است، این یاوه ها مربو  به 

 وم و... در این مدت طوالنی کجا رفته بود.حسن زاده. پس این چشم برزخی و علم غیب و التأخذنی سنة و الن

سال خواب گران، حاال  15ساله چیست؟ در حال حاضر چه شرایطی پیش آمده که ایشان بعد از  15پس این خواب 

 مجبور شده این جام زهر را بنوشد و در ماهر هم که شده از مواضع فلسفی و عرفانی خود عقب نشینی کند؟!

 

پس چرا در مورد بهشتی شدن  ال تأخذنی سنة و النوماین است که شما که مدعی هستید سؤال ما از حسن زاده  ـ 6

شمر و عمر سعد که مخالف بودید در آن چنان خوابی فرو رفتید، که جز با فریادهای بلند اعتراضات سراسری دوستان 

قلید از خواب نتوانستید بیدار شوید؟ و نامه ها و نقدها و اعالمیه ها و فتواهای علما و مراجع ت )علیهم السالم(اهل بیت

پس معلوم می شود در زیر کاسه نیم کاسه ای است و این متن منتشره از ناحیه ی  ایشان )حسن زاده( حیله ی سیاسی 

 و راه فراری است برای نجات از این رسوائی ها نه چیز دیگر.

 

بعضی »به جای کلمه ی  اوالً فات اعالم نمایدآقای حسن زاده اگر می خواهد برائت خودش را از این گونه مزخر ـ 7

باید صریحاً نام صمدی آملی را قید می کرد کما این که « از کسانی که در درس و بح  های حقیر حضور پیدا کرده اند

 شیخ داود در بیان مطالب انحرافی خودش نام حسن زاده را  کر کرد.

 

عالم برائت می کرد زیرا ریشه ی این اباطیل در این کتاب ها می باید از کتابهای خودش و صمدی آملی نیز او ثانیاً 

باشد و صمدی آملی را همه می شناسند که هیچ گونه حرفی و امهار نظری از خودش ندارد همه اش مستند است به 

ماز نپشت سر او  )علیه السالم(حسن زاده چون معتقد است که حسن زاده قرآن است الیمسه اال المطهرون و امام سجاد

 می خواند!!!

بنابراین اگر کسی با مبانی اعتقادی حسن زاده آملی و اماال او آشنایی داشته باشد و گول ماهر را نخورد و حریت 

علمی داشته باشد و احساسات شخصی و شخصیت پرستی را کنار بگذارد و به اندازه ی خردلی اهل دقت و مطالعه 
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را تشخیص داده باشد، به وضوح برای او روشن  می شود که  ه السالم()علیباشد و ضمناً صرا  مستقیم امام صادق

منشأ این انحرافات از ناحیه ی اماال اوست. برای آگاهی بیشتر در این زمینه می توانید به مجله ی نورالصادق مراجعه 

 نمائید. 

د متحقق به توحی»گوید:  حسن زاده ی آملی که در کتاب عرفان و حکمت متعالیه راجع به  شیخ داود صمدی می ـ 1

طبیعتاً باید بعد از این یاوه سرائی ها، در مورد این شخص تجدید نظر کرده باشد « صمدانی جناب آقای صمدی آملی

وگرنه اینگونه سخنان در مورد چنین افراد فاسدی اشاعه ی فاحشه است و این نیز خودش یک پیروزی بزرگ دیگری 

د خوشحال باشند که الحمدهلل الذی جعل اعدائنا من الحمقاء که این ها با دست است برای مخالفین شیخ داود و بای

 خودشان گور خودشان را کندند.

 

ما که می گوئیم حسن زاده اگر می خواهد از این گونه مزخرفات اعالم برائت کند و از مطالب مذکور در این   ـ 3

د باید از کلیه ی سخنرانی ها و کتاب هایی که نوشته است آخرین لحظات عمر، توبه کند و انشاءاهلل عاقبت به خیر شو

 اعالم برائت کند تا شاید خدا ....

اما این مکتب انحرافی که او بوجود آورده و این شاگردان منحرفی را که تربیت کرده و این همه جوان های ناآگاه شیعه 

 را که منحرف کرده چه می  شود؟ حکمش باکرام الکاتبین است.

 

ن زاده ای که همه ی اشیاء عالم را خیر محض می داند تعجبی نیست که او و شاگردش و پیروانش شمر و حس ـ12

عمر سعد و یزید و صدام و سران آمریکا و اسرائیل و گروهک منافقین را و هر مالم و جنایتکار دیگری را خیر محض 

محی الدین را در کتاب ممدالهمم تأیید می کند که حرف بداند و اهل بهشت، چون شرّ که در بهشت راه ندارد کما این 

 و با ایمان از دنیا رفت(.که گفت فرعون  هب طاهراً مطهراً )یعنی فرعون پاک 
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بر فرض که حسن زاده بگوید شمر اهل دوزخ است باز هم حرف صمدی آملی که گفته شمر اهل بهشت است   ـ11

ذب می دانند یعنی گوارا و می گویند جهنمی ها در جهنم شادند را ردّ نکرده است چون عرفا و فالسفه عذاب را از ع

 و در نعمتند یعنی همانجا هم بهشت است منتها اسمش را جهنم گذاشته اند.

 

با صمدی آملی تطبیق نمی شود، « برخی از کسانی که در درس و بح  های حقیر حضور پیدا کرده اند»عبارت  ـ12

لفین را شیره مالیده باشد، لذا یک عالم شیعی سالم و بدون غرض در برابر شاید مراد شخص دیگری باشد و سر مخا

چنین انحرافات و بدعت های عظیمی که چشم روزگار به خود ندیده است نباید بارمز و کنایه سخن گفت تا گوینده 

 ی این مزخرفات را از این معرکه فراری دهد.

مراد شما کدام برداشت های ناصحیح است؟ این عبارت هیچ یعنی چه و « برداشت های ناصحیح خود را» عبارتـ 19

 گونه مهوری ندارد بر بهشتی بودن شمر و یزید که مخالف دین و مذهب است.

سن ح»پشت سر حسن زاده باشد یا مراد،  )علیه السالم(لقائل أن یقول که ممکن است مراد، نماز خواندن امام سجاد

حسن زاده حین والدت، مادرش، طاهره »راد این باشد که شیخ داود گفته: ( یا این که م21باشد،)« زاده قرآن است

 (22)مال حضرت زهرا خون نفاس ندیده است!!()« ی مطهره از ارجاس بوده

 

چیست؟ این عبارت هم مهوری ندارد در این که مراد، بهشتی شدن شمر و عمر « تعریف بهشتیان»مراد شما از ـ 14

 سعد و یزید است.

چیست؟ و شما از این عبارت چه چیزی را می خواهید به اثبات برسانید. چرا مطالب را « تولی و تبریاقتضائات » 

شفاف بیان نکرده اید، مگر شما دشمن قاتلین ائمه ی هدی نیستید، پس چرا این قدر دست به عصا راه می روید، چرا 

نان پانزده سال است این چنین گستاخانه دشم« تاو متحقق به توحید صمدانی اس» شاگرد شما که راجع به او گفته اید: 

را کوچک و شما هم خم به ابرو نیاوردید  )علیهم السالم(می شمارد و ائمه    ائمه معصومین )علیهم السالم( را بزرگ 

 و در چرت بلکه خواب گران فرو رفته بودید پس این ادعای التأخذنی سنة و النوم چه شد؟؟!!
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در اجمال کلی قرار دارد و هیچ معلوم نیست که شما  «بت ها به حقیر ربطی نداشته و ندارداین گونه نس»عبارت  ـ15

 کدام نسبت ها را دنبال کرده و از خود دور می کنید.

این است که این مطالب را شما به او یاد  نداده اید و مبانی این انحرافات «  به من ربطی نداشته»آیا مرادتان از عبارت 

و تبیین نکرده اید؟ یا مرادتان این است که شما به او نگفتید برو این حرفها را بزن و به او دستور القاء را شما برای ا

 چنین مزخرفاتی را ندادید؟

اگر دومی باشد که باز هم حرف، همان حرف صمدی آملی است که شمر اهل بهشت است و اگر اولی است پس این 

 نید و مردم را راحت کنید.مبانی را از کتاب های خودتان نیز پاک ک

پس چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی و غرورش هم اجازه ندهد تا این پشیمانی را اصالح کند؟ ما به شما 

 نصیحت می کنیم که از این به بعد موامب باشید شعری نگوئید که در قافیه اش گیر کنید و بعد رسوائی باال بیاورید.

که پس از پانزده سال چنین متنی با این همه اجمال و ابهام و بدون هیچ گونه تصریحی به  این چه سرّی است خالصه:

 فتنه ی اخیر، منتشر می شود؟ آیا چیزی جز فرار از این رسوائی ها می تواند باشد.

 

 بیانیه ی ]به ظاهر اظهار پشیمانی[ شیخ داود صمدی آملی

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

شده مبنی بر این که اینجانب حدوداً پانزده سال قبل در جلسه ای درسی و علمی و در قالب اخیراً موضوعاتی مطرح 

ماال از اسامی افرادی کایف استفاده کردم که سبب برداشت های ناصحیح گردیده است. اینجانب اعالم می دارم براساس 

است که شک بردار نیست. واصل  منصو، قرآنی و روایی جهنمی بودن و خلود آنها در قعر جهنم امری محرز و مسل

طاهرین شان تا حضرت بقیة اهلل االعظم مهدی و اوالد  )علیه السالم(تولی به والیت بالفصل حضرت امام امیرالمؤمنین

 حقه الهیه  آنان به نصّ قرآن کریم و ، و تبری جستن از دشمنان و غاصبان حقوقعجل اهلل تعالی فرجه الشریف فاطمی
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الی اثنی عشریه است که موجب تعصل مسلّم ما شیعیان خالص امامیه اصیل و پایدار تولّی و تبّری ا روایات، یعنی اصل

 بدان مفتخر است. )علیهم السالم( که شیعه اهل بیت  روح انسانی و موهبت الهی است

اهلل و  ان ثقلین کتابهم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(میزان ما براساس حدی  شریف و متواتر از جناب رسول اهلل االعظم

 است و تا قیام قیامت هم خواهد بود. )علیهم السالم(عترت، اهل بیت

 

 الحمدهلل الذی جعلنا من المتمسّکین بوالیتهم و محبتهم اجمعین 

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

 ش ـ داود صمدی آملی 193192924ق مطابق  1499جمادی الثانی 22

 

 

 جله ی نورالصادق به کسانی که می گویند صمدی توبه کردهپاسخ واحد پژوهش م

  (32یا مطالب خود را تکذیب نموده) 

*** 

 پخافشخاری شیخخ داود صمخدی بر مواضخع انحخرافی خخود

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «تاس مخالف با حقایق دین مبین اسالم»به قول آقای حسن زاده که  در پی انتشار مطالب انحرافی صمدی آملی و

]مبنی بر بهشتی بودن یزید و شمر و عمر سعد و این که شمر بیش از امام حسین و حضرت نوح مردم را جذب کرد و 

هدایت کرد و این که امام حسین و یزید و موسی و فرعون همه یکی اند و فرعون پشت سر موسی وارد بهشت می 

(   که به آقای حسن زاده نسبت داده بود، اعتراض ها 24شود و باید از شمر تشکر کنیم که امام حسین را کشت و...)

و فشارهای بسیار زیادی از بیانیه ها، فتواها، سخنرانی ها و مقاله هایی در تکفیر و ارتداد او در سراسر ایران و جهان 
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دد لذا رتوسط سایت های خبری منتشر شد و احتمال قوی می رفت که فتوای به ارتداد آنها از ناحیه ی فقهاء صادر گ

الطم افتاده و هر کدام طی بیانیه ای مستقل سعی کردند که ترهبران این فرقه ی انحرافی و اقلیّت مذهبی به وحشت و 

در برائت از شیخ داود  22/2/1331خود را از معرکه دور نگه دارند بر همین اساس، آقای حسن زاده در تاریخ 

یق دین بودن مطالب صمدی و این که شیخ داود مطالب مرا نفهمیده صمدی، بیانیه ای مبنی بر باطل بودن و خالف حقا

 است صادر کرد.

شیخ داود مجبور شد در ماهر بر این رسوائی باال آمده سرپوش بگذارد و از دشمنان  24/2/1331آنگاه در تاریخ 

 و قاتلین ائمه اطهار برائت کند. )علیهم السالم(اهل بیت

یه می پردازیم تا ببینیم مطالب مطرح شده در آن تا چه حد مطابق با واقع است و تا ما در این جا به بررسی این بیان

 چه حد فریب و دروغ است:

 در این بیانیه توجه خوانندگان عزیز را به چند نکته جلب می نمائیم:

بب دم که سدر جلسه ای درسی و علمی و در قالب مثال از اسامی افرادی کثیف استفاده کر»شیخ داود می گوید: ـ  1

 «برداشت های ناصحیک گردیده است.

هر انسانی که از کمترین موهبت قوه ی دراکه برخوردار است خواهد گفت این عبارت مهور دارد بر  شود: عرض می

این که  شیخ داود هنوز هم فریاد می زند مطالب من که مورد اعتراض علما و فقهای شیعه قرار گرفته )که شمر زودتر 

 می شود(  صحیح، حق و علمی است ولی آنها نفهمیدند.  هشت وارد از همه به ب

تصریح دارد بر این که  شیخ داود هنوز هم در این بیانیه به مزخرفات خود پایبند « برداشت های ناصحیح»عبارت 

است و روی آن پافشاری می کند و می گوید حرف های من صحیح است اما دیگران نمی فهمند و برداشت  ناصحیح 

می کنند ضمن این که علما و فقهای شیعه را در این عبارت تلویحاً بی سواد و نفهم تلقی کرده که آنها نتوانسته اند 

 برداشت صحیح از بهشتی بودن شمر و... کنند.
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این جانب اعالم می دارم بر اساس نصوص قرآنی و روایی جهنمی بودن و »شیخ داود در سطر بعد می گوید:  ـ2

 «یعنی همان افراد کثیف که نام برده است[ در قعر جهنم امری محرز و مسلم است که شک بردار نیست.خلود آنها ]

هیچ کس نمی تواند از این عبارت )البته با در نظر گرفتن مطالب قبل و بعدش و کل این بیانیه(  : اوالً:شود عرض می

 ثابت کند. جهنمی بودن شمر و عمر سعد و یزید را )که مورد بح  و انتقاداست(

 در این عبارت، اشاره است به همان افراد کایف که در سطر قبل آمده است.« آنها»کلمه ی 

 سؤال ما از وجدان های بیدار این است که مراد شیخ داود از افراد کثیف، چه کسانی هستند؟

ا می در جهنم برای چهار تفقط مقام خلود »اگر به فایل صوتی شیخ داود توجه کنید می بینید که در آن جا می گوید: 

ماند که در زیارت عاشورا فرمود: اللهم العن اوال ثم الاانی و الاال  و الرابع، ما بقی همه در می روند یعنی فرعونها در 

می روند نمرودها در می روند شدادها در می روند هارون الرشیدها در می روند، مأمونها در می روند.... جهنم نظام 

 «تایند و بقیه همه درخت محمدی اند.هستی همین چند

نفراول که در زیارت عاشورا مورد لعن قرار  4خوانندگان عزیز، می بینید که شیخ داود خلود در جهنم را فقط برای این 

گرفته اند )نه یزید، نه عبیداهلل بن زیاد، نه عمر سعد، نه شمر نه...(  قبول دارد  و ما بقی همه را بهشتی می داند و از 

 درخت محمدی.

نفر نیستند نه تنها خالدینف در  4پس به نظر شیخ داود، یزید و شمر و عمر سعد و فرعون و... همه و همه که جزء این 

جهنم نیستند بلکه اصالً جهنم نمی روند و بلکه بهشتی و از درخت محمدی هستند و بلکه زودتر از همه بهشت می 

 روند!!

دیگر مراد خود را  از افراد کایف )که خلود در قعر جهنم دارند و در بیانیه ی مورخ بنابراین شیخ داود صمدی در جای 

در  «افراد کایف»به آن اشاره شده است( صریحاً اعالم داشته و به آن اعتراف نموده است. لذا از کلمه ی  24/2/1331

 این بیانیه نمی توان چیزی جز همان مطالب قبلی را استفاده کرد.

نفرند که در زیارت عاشورا لعن شده اند و می خوانیم  4معتقد است خالدین در جهنم فقط و فقط همان پس شیخ داود 

اللهم العن اوال ثم الاانی و الاال  و الرابع حتی یزید و عبیداهلل زیاد و پسر مرجانه و عمر سعد و شمر و آل ابی سفیان و 
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عاشورا مورد لعن قرار گرفته اند خلود در جهنم ندارند و آنها آل زیاد و آل مروان که در ادامه ی این بخش از زیارت 

 را هم از درخت محمدی به حساب آورده و اهل بهشت و منکر جهنم رفتن این ها می باشد.

شیخ داود به پیروی از محی الدین و مالصدرا، عذاب جهنم را به معنایی که قرآن و عترت بیان کرده اند که جهنم  ثانیاً:

درد و شکنجه ها و گرفتاری هاست قبول ندارد و می گوید جهنمی ها در آتش جهنم نه تنها رنج نمی جای رنج و 

نفر افراد  4برند بلکه بسیار خوش و خرم و خوشنود و در لذت کامل به سر می برند. لذا در این بیانیه حتی برای آن 

رده و فقط خلود در جهنم را برای آنها معتقد کایف )که در زیارت عاشورا لعن شده اند( سخن از عذاب به میان نیاو

 است و جهنم  را هم که معتقد است برای اهل جهنم محل آسایش و شادی و لذت کامل است!!!

پس شیخ داود در این بیانیه با یک حیله ی سیاسی، هم می خواست از شدت اعتراض ها و تکفیرها بکاهد و روی این 

و هم در ضمن، باردیگر بر گفتارهای انحرافی خودش )و به قول حسن زاده رسوائی باال آمده را سرپوش بگذارد 

مطالب خالف حقایق دین خودش( تأکید کند و در ضمن اهانتی هم به مخالفان کرده باشد که آنها مطالب مرا نمی 

 طالب شیخپشت سر او نماز می خواند م )علیه السالم(فهمند.)یعنی حتی آقای حسن زاده که قرآن است و امام سجاد

 داود را نمی فهمد(

 

به نص  ()علیهم السالمتبری جستن از دشمنان و غاصبان حقوق حقه ی الهیه اهل بیت:»ـ شیخ داود در سطر بعد گفته 3

 «قرآن کریم و روایات ... اصل مسلم ما شیعیان خالص امامیه اثنی عشری است

سعد ثابت نمی شود و با توجه به مطالب گذشته  از این عبارت هم جهنمی بودن یزید و شمر و عمر شود: عرض می

 )علیهم السالم( در فایل های صوتی موجود بر فرض محال که شیخ داود یزید و شمر و عمر سعد را دشمن اهل بیت

بداند، تبری جستن از آنها منافاتی با بهشت رفتن آنها ندارد لذا طبق این عقیده مانعی ندارد ما از شمر تبری بجوییم اما 

 و در واقع اهل بهشت باشد!!ا

 

 «میزان ما بر اساس حدیث متواتر ثقلین است»اما این که می گوید:  ـ4
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 سؤال ما در این جا این است که آیا سخنان شما و نوشته های شما بر اساس قرآن و عترت است؟ شود: عرض می

ند که این فتواها همه منتشر شده است. اگر چنین است چرا فقها شرکت در مجالس شما را حرام و ممنوع اعالم نموده ا

 آیا راه شما از راه قرآن و عترت جداست یا راه فقها؟ یکی را باید بپذیرید.

 

هم چنان بر مواضع قبلی خود که ضد دین و  24/2/1331جناب شیخ داود صمدی در بیانیه ی مورخ  اوالً:نتیجه: 

بین اسالم است( پافشاری کرده مضافاً بر این که نسبت مذهب است )و به قول آقای حسن زاده: مخالف حقایق دین م

 نفهمی به  همه ی فقهای شیعه و علما )حتی آقای حسن زاده ای که فانی در او شده( داده است.

 

از همه ی این ها که بگذریم و از مسئله ی بهشتی بودن شمر و یزید و عمر سعد که صرف نظر کنیم علمای و  ثانیاً:

ر مبانی اعتقادی و فکری شیخ داود اشکاالت اصولی گرفته اند  و شرکت در مجالس او را تحریم فقهای شیعه همگی ب

کرده و بعضی مبارزه ی با او را الزم دانسته اند اما آقای شیخ داود بدون توجه به فتوای رهبر معظم انقالب و سایر 

 ف می کند.مراجع تقلید به سم پاشیهای خود ادامه داده و جوان های شیعه را منحر

 25/2/1931واحد پـژوهش مـؤسسه ی دارالصادق اصفهان  ـ  

 

*** 
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 حسن زاده و صمدی ی  های علمیه به بیانیه پاسخ جمعی از طالب و مدرسین حوزه

 

( جناب آقایان صمدی و حسن زاده آملی! شما بر اساس مبنای نادرست و خالف عقل و برهان و دین خود، همیشه 1

ی سنگ و چوب و حیوان و انسان و یزید و شمر و امام حسین و شیطان و فرعون و موسی، همه و همه همه چیز حت

را کانالی و موجی و حصهای از وجود خدا دانسته اید و هرگز از این اعتقاد یک قدم عقب نشینی نفرموده اید و دائما 

اینک بدون بازگشت از مبانی خالف اسالم و  مراجع و علمایی را که شما را رد کرده اند جاهل و نفهم خوانده اید،

برهان خود، فقط امهار والیت و برائت می فرمایید! آیا این چه سفسطه ای است؟ مگر قبال که آن حرفها را زده اید 

والیت و برائت را قبول نداشتید که اینک در پناه چنین سپری عقاید خالف خود را پنهان نموده و مطلب را منحرف 

اصال پاسخ اشکاالت را نمی دهید؟ آیا این چه والیت و برائتی است که با بهشتی بودن، بلکه خدا بودن  می سازید و

 تمام کفار و قاتالن امامان معصوم منافاتی ندارد؟!

 

سال که به حرفهایتان اشکال می شد و مراجع و علما بارها انحرافاتتان  15( جناب آقای صمدی آملی چرا در طول 2

ند هیچ اعتنایی نفرمودید و مراجع تقلید و علمای مخالف خود را عوام علما! و علمای عوام! و جاهل و بی را تذکر داد

سواد خواندید و فقط االن که آقای حسن زاده نامه برائت نوشتند و معلوم شد که مخالفان شما درست می گویند به فکر 

 فتادید؟چنین چاره سفسطه آمیز و گذشتن از کنار حقایق و اشکاالت ا

 

( متاسفانه مباح  انحرافی آقای صمدی تحت عنوان طهارت نفس در تمام نقا  پخش شده است مانند: هر کسی 3

حتی شمر و یزید و شیطان کانالی از وجود خداست! هر کس می تواند امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسین شود! 

اقتدا نموده اند پس ایشان هم صاحب والیتند! آقای حسن زاده در نماز به آقای حسن زاده  )علیه السالم(امام سجاد

پاک و مطهر و قرآنند! آیا آقایان برای ترویج این همه اباطیل و اضالل افراد جامعه چه پاسخی دادند و آیا التزام به 
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اسی برای کر اسرا اضالل و گمراه کنیم و بعد ف)علیهم السالم( والیت و برائت یعنی اینکه شیعیان و محبان اهل بیت

 هدایت ایشان برنداریم که ما اهل والیت و برائتیم؟!!

 

( آیا در طول این پانزده سال، والیت و چشم برزخی و مقامات ادعایی آقای حسن زاده کجا رفته بود و چرا تا کنون 4

زاده  آقای حسن که آقای صمدی اینها را می گفته وسی دیها و کتب ایشان با این مطالب و مبانی پخش می شده است

اینها را نمی دیده اند و رد نمی کرده اند؟! آیا این مطالب را بد نمی دانسته اند یا اینکه چشم برزخی و والیت و علم 

 غیب و سایر مقامات ادعایی صوفیانه و خالف عقل و دین، دروغ و رسوایی است.

 

سال  15امیر المؤمنین هستیم! خوب مگر ( جناب آقای صمدی در نامه می آورند که ما متمسک به حبل والیت 5

پیش چنین نبودید؟ این چه عذری است که می آورید؟ بلکه اشکال به مبانی واندیشه های شما وارد است که چگونه 

بین والیت و برائت و تبرئه کردن و بهشتی دانستن دشمنان خدا و امامان جمع می کنید؟! چرا مسیر اصلی اشکاالت 

 را منحرف می کنید؟منتقدین و مخالفین 

 

( می گویند جلسه ای که این مباح  در آن مطرح شده جلسات درسی و علمی بوده است! آیا این چه جلسات 6

درسی و علمی است که حتی یک نفر در آن پیدا نشده که در این مطالب خالف بدیهی اشکال کند! این جلسه درسی 

لمی آن است که سالهاست علما و بزرگان، شما و اساتید و و علمی است یا جلسه تصوف و مراد و مریدی؟ جلسه ع

همفکرانتان را به آنها دعوت می کنند تا دوستانه با شما بح  علمی کنند، ولی شما متأسفانه دوستان واقعیتان را دشمن 

ین بر عکس ا می بینید و به بهانه های مختلف از آن امتناع می ورزید و بزرگان را بی سواد و علمای عوام می نامید و

 جلسات عوامانه و جاهالنه را جلسه علمی!!
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( شما می فرمایید برای ماال از چند نفر آدم کایف استفاده کردم! خیر، بلکه به قول خودتان با برهان های یزیدی و 3

از ما  نمودید که چرا شما)علیهم السالم( شمری همه اهل والیت را در صحنه قیامت محکوم برهان های قاتالن امامان

تشکر نمی کنید که امامتان را کشته ایم! و چرا ما را جهنمی می دانید و مانع بهشت رفتن ما می شوید! لطفا نوارهای 

 خودتان را با دقت گوش کنید سپس دفاع فرمایید. 

 

مشرکان  ار و( آقایان در کتابها و مبانی خود عذاب جهنم را ابدی نمی دانند! بلکه در نظر ایشان جهنم به عشرتکده کف8

بدل خواهد شد! متأسفانه می بینید که در همین دو نامه هم از عذاب ابدی  :و یزید و شمر و سایر قاتالن امامان معصوم

 سخنی نفرموده اند!  

 

( کسانی مانند برخی پیروان مکتب تصوف و ضد اسالم آقای حسینی تهرانی در مشهد و اماال ایشان که متعصبانه 3

اع می کردند و سخنان خالف عقل و برهان و حقایق اسالم ایشان را توجیه می کردند اینک از آقای صمدی دف

بگویند آنها بهتر می فهمند یا آقای حسن زاده و مخالفان شیطان و شیطان پرستان و شمر و یزید و قاتالن امامان 

 !)علیهم السالم(معصوم

 

قط مدتی به درس ایشان می رفته و خلط مباح  و ( در این نامه آقای حسن زاده تصریح داشتند که آقا ف14

برداشتهای ناصحیح و مخالف با حقایق اسالم هم داشته اند نه اینکه از شاگردان برجسته و بزرگ آقای حسن زاده 

و صاحب والیت و... باشند و اینجاست که هم از آقای حسن زاده باید پرسید که با آن تعریف ها و غلوها و تبلیغات 

بلی در مورد ایشان چه می کنند و هم از مریدان ایشان؟! آیا آن چشم های برزخی ادعایی و علم های توخالی ق

غیب و مساوی بودن با امام سجاد و پیغمبر و امیرالمؤمنین شدنها کجا رفت؟! و نیز چرا ضاللت و گمراهی شاگردان 

 نمی فرمایند؟!    گمراه و ضال و مضل دیگر خود را که همین مبانی را دارند اعالم 
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در نهایت شما اگر واقعا از مطالب خودتان نادمید و به بطالن آنها پی برده اید که به دوستان اهل بیت و ایتام آل 

رحم نمایید و با فرار از حقایق و مسامحات کار را پیش نبرید، و بیش از این طالبان هدایت و )علیهم السالم( محمد

ت و گمراهی هایی که برای ایشان ایجاد فرموده اید باقی نگذارید، و گرنه بدانید که تقوی و تقرب الی اهلل را در ضالل

در دنیا و آخرت اهل خسران خواهید بود، و البته بطالن مطالب شما نزد اهل علم و وال واضحتر از آن است که این 

 نامه های مسامحه آمیز و بی مورد شما را بپذیرند.

 های علمیه قم و اصفهان و مشهد و تهران و سایر شهرستانها رسین حوزهبا احترام، جمعی از طالب و مد

 

 ی آملی: حسن زاده

 ( 25تا حال می گفتم ال تأخذه سنة و النوم حال می بینم مرا هم التأخذنی سنة و النوم)

 

 نورالصادق: 

صمدی آملی است که  مردم عکس مدعای فوق را از حسن زاده مشاهده کرده اند یکی از این موارد مسئله شیخ داود

پانزده سال در کتابها و سخنرانی ها و کالس ها جوانهای مردم را به انحراف می کشاند و فقهاءعظام شرکت در مجالس 

او را تحریم کردند و بعضی از آنها مبارزه ی با او را الزم دانستند و بعضی نیز حکم کفر و ارتداد را )مانند سلمان 

آقای حسن زاده در این پانزده سال به خواب گران فرو رفته بودند و بلکه از او تعریف و  رشدی( بر او بار کردند اما

تمجیدهای فراوان می کردند حال که کار به جای باریک کشیده شده و احتمال آن می رفت که فقها احکام شدیدتری 

شان مجبور شد که بیانیه ای صادر را برای شیخ داود صمدی )و هر کس دیگری که این اعتقادات را دارد( صادر کنند ای

کند و به ماهر برائت خودش را از شیخ داود صمدی اعالم نماید و بگوید مطالب شیخ داود خالف حقایق دین مبین 

 اسالم است و او مطالب مرا نفهمیده است!!

د و یی می خندنجناب حسن زاده، چرا شعری می گویید که در قافیه اش گیر کنید مردم این مملکت به چنین ادعاها

 در قرآن و عترت نیز این اباطیل محکوم است. 

 می دهند. ما متأسفیم برای کسانی که مراسم بزرگداشت می گیرند و به چنین کسانی جایزه ی قلم زرین
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 دروغ های مدعیان فلسفه و عرفان

 

اران و منامرات با طرفدمدتی است رسوائیهای پی در پی طرفداران مکتب یونان و فلسفه و تصوف در مباح  علمی 

 ی آنها را به تنگ آورده و موجب شده که... . و معارف قرآن و عترت، قافیه )علیه السالم(مکتب امام صادق

های در لباس میش به جان  ها و وحدت وجودیها چونان گرگ تقوا و جبری مسلک ی بی مدتهاست که این طایفه

ز مکتب معارفی اهل بیت عصمت و طهارت و علوم نورانی قرآن و عترت اند تا ایتام آل محمد را ا عقاید شیعه افتاده

لین ))انی تارک فیکم الثقسفارش آن را نمود که:  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(جدا سازند قرآن و عترتی که رسول خدا

 (26)کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً ((

های مختلف با، طرفندهای جدید  ات مرموز شدت بیشتری گرفته و افرادی در لباسآری مدتی است که این تحرک

اند لذا با لحنی آرام و از روی ارادت و محبت و بسیار  ی تشیع را نموده قصد براندازی معارف اهل بیت از جامعه

ین طریق نموده تا شاید از اهای ناروا به مراجع تقلید شیعه و تحریف در مبانی اعتقادی آنها  فریبنده، شروع به نسبت

های مردم متدین و پیروان مرجعیت مخصوصاً عوامهای عالم نما را به سوی خود و معارف بیگانگان جلب  توده

نمایند. و باالخره پای آنها را به مجلس رقص و سماع صوفیانه در بین دخترها و پسرها باز کنند و از این طریق به 

فرهنگ دینی و مقدسات مذهبی این مردم را فهمیده یا نفهمیده تقدیم دشمنان دین و  ی عرفان و ارتبا  با خدا بهانه

 این مملکت نمایند.

 

 چندی پیش شخصی به نام محسن غرویان نسبت دروغی به آیت اهلل العظمی  مکارم شیرازی داد و این بار در ادامه

از  دهد و بعد اهلل العظمی سیستانی میی شوم، شخصی به نام رمضانی نسبت دروغ به آیت  ی همان طرح و نقشه

 داند. این نوبت چه کسی است که مأموریت پیدا کند چنین اتهاماتی را به مرجعیت شیعه وارد کند خدا می
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 ی غرویان به مرجع عالیقدر نسبت دروغ از ناحیه

 حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

العظمی مکارم شیرازی داده است در ضمن استفتائی که در همین اما نسبت دروغی که محسن غرویان به آیت اهلل 

 موضو  از ایشان شده است چنین آمده است:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته

 الهدر رس حضرت آیت اهلل العظمی مکارم حکم کفر را برای قائلین به وحدت وجود»کنند:  ( ادعا می23برخی) سؤال:

شان آورده بودند، وقتی آقای حسن زاده شنیدند و برای ایشان توضیح دادند آن مسأله را از رساله خود برداشتند، پس 

 «دهند االن هم فقهایی هستند که بعد از تبیین و توجیه مسأله، دیگر فتوای به کفر نمی

ه بح  فقها در مورد تشخیص معانی و احکام مطلب فوق نادرست است بلک»فرمایند:  ولی برخی از اساتید حوزه می

اساس را به ایشان نسبت داده لذا  تر از آن است که بتوان این مطالب بی تر و حساب شده وحدت وجود بسیار دقیق

 «نظر آیت اهلل العظمی مکارم در مورد وحدت وجود، هم اکنون در سایت ایشان صریحاً موجود است

 ت؟نظر شریف در مورد نسبت فوق چیس 

ایم نظر غالب فقهای  ( و آنهه ما در مورد حکم وحدت وجود گفته28این مطلب صحیح نیست) بسمه تعالی. جواب:

 شیعه است. نظر ما به شرح زیر است:

وحدت وجود معانی متعددی دارد آن چه به طور قطع باطل، و به عقیده همه فقها موجب خروج از اسالم است این 

خداوند  عین موجودات این جهان است، و خالق و مخلوق، عابد و معبودی وجود ندارد، »است که کسی معتقد باشد: 

و الزمه آن انکار بسیاری از مسلمات دین است. هرگاه کسی « همان طور که بهشت و دوزخ نیز عین وجود اوست

ین موضوع را پذیرفته، و ملتزم  لوازم آن بشود خارج از اسالم است، و غالب فقهای معاصر ـ اعم از احیا و اموات ـ ا

 اند.                در حواشی عروه به آن اشاره کرده

  26/9/1932همیشه موفق باشید ـ         
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 ی رمضانی به آیت اهلل العظمی سیستانی های دروغ از ناحیه نسبت

 

 حجت االسالم رمضانی را تکذیب کردآیت اهلل العظمی سیستانی جزئیات دیدار خود با 

 

( ابن 23پیش حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی آقای حسن رمضانی معلم کتاب باطل و مردود فصو، الحکم) چندی

عربی را در نجف اشرف به حضور پذیرفت در این دیدار، جناب رمضانی خود را به عنوان استاد عرفان صاحب 

تگو از ت. که بعداً جزئیات این گففصوصی معرفی نمود و در این زمینه )بنا به نقل رمضانی( گفتگوهایی صورت گرف

 های خبری منتشر شد. طرف آیت اهلل العظمی سیستانی تکذیب و این خبر در رسانه

الزم به  کر است که طبق مبانی اعتقادی آیت اهلل العظمی سیستانی برای همه معلوم و روشن است که آن بزرگوار مانند 

لدین را ا علی القاعده باید در این گفتگو اشکاالت اصولی محی سایر فقهاء که با عرفان صاحب فصوصی مخالف هستند

به رمضانی تذکر داده باشند و حکم شرعی تبلیغ و ترویج از چنین کتاب باطلی را به رمضانی گوشزد کرده باشند و یا 

کافرا(  ن )ولوکانکلیاتی از عرفان قرآن نه عرفان فصو، الحکم را بیان فرموده باشند و یا حداقل به عنوان اکرام میهما

در این زمینه صحبتی نکرده باشند و مشغول گفتگوهای معمولی شده باشند چه رسد به این که تأیید عرفان ابن عربی را 

 کرده باشند.

ها و جراید مطرح کرد و این  ی عرفان در سایت اما جناب رمضانی پس از بازگشت به ایران مسائل مهمی را درباره

ظمی سیستانی به آقای رمضانی به عنوان این که استاد عرفان صاحب فصوصی است احترام کرد، که حضرت آیت اهلل الع

ند ا همین را دلیل بر این گرفتند که این مرجع عالیقدر طرفدار ابن عربی است و عرفان صاحب فصوصی را تأیید کرده

 ها تلویحاً این نسبت را به این مرجع بزرگوار دادند. و در سایت
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اشند و ب ی محقق حضرت آیت اهلل سید جعفر سیدان که وکیل تام االختیار آن مرجع عالیقدر می عد عالمهچند روز ب

هم چنین حضرت آیت اهلل مروارید که از شاگردان طراز اول آیت اهلل العظمی سیستانی هستند در نجف اشرف با ایشان 

 هایی که او به معظم له داده است گفتگو نمودند. دیدار کردند و در مورد مطالب مطرح شده با آقای رمضانی و نسبت

حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی که از پرورش یافتگان مکتب معارف خراسان است در این دیدار از انتساب این گونه 

مطالب به خود ابراز ناراحتی کردند و جزئیات این دیدار را تأیید نکردند و نظر خویش را در پاسخ به سؤالی چنین 

 داشتند: بیان

 

 بسمه تعالی

 دام ظله العالیمحضر مبارک آیت اهلل العظمی آقای سیستانی  

رساند: با توجه به مطالب منسوب به حضرتعالی در بعضی از سایتها مبنی بر  با اهداء تحیات وافره به عرض عالی می

 د:شود نظر شریف را در این رابطه اعالم فرمائی تأیید )عرفان صاحب فصوصی( تقاضا می

 

 بسمه تعالی

که مطابق با آیات قرآن مجید  )قدس اهلل اسرارهم(این جانب در ارتبا  با معارف اعتقادی به روش اکابر علمای امامیه  

 نمایم. باشد معتقد بوده و روش فوق الذکر را تأیید نمی می)علیهم السالم( و روایات اهل بیت عصمت و طهارت

 نی               ـ   علی سیستا 1499محرم الحرام  1
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 توضیح چند نکته در این استفتاء:

اند نه روش  معظم له در معارف اعتقادی روش اکابر علمای امامیه را پذیرفتهاوالً: این عبارت مهور دارد در این که:  

 ابن عربی را.

 عربی و پیروان او.آن چه که مطابق با آیات و روایات است روش اکابر علمای امامیه است نه روش ابن ثانیاً: 

نه تنها ما بلکه اکابر علمای امامیه با عرفان صاحب فصوصی مخالفند و معلوم است که عرفان این چنینی باطل، ثالااً: 

لمای کنند در حقیقت به اکابر ع مردود، غیر منطقی و محکوم است و کسانی که به مخالفین عرفان ابن عربی توهین می

 .((الرادّ علیهم )علینا ردّ( رادّ علینا و الرّاد علینا رادّ علی اهلل و هو فی حدّ الشرک باهللو))اند.  امامیه توهین کرده

می سیستانی دفتر آیت اهلل العظهایی که شیخ حسن رمضانی به آیت اهلل العظمی سیستانی داد،  پس از این جریان و نسبت

بود، مجدداً به مناسبت گزارشات غلط آقای رمضانی از  اعالمیه ای را که قبالً در مورد این گونه افراد منتشر کرده

دیدار خودش با معظم له منتشر کرد و اعالم داشت مطالبی که به ایشان نسبت داده می شود تا به تأیید دفتر معظم له 

 متن این بیانیه چنین است:نرسیده باشد فاقد اعتبار است. 

 

 ب مطالب رمضانی از دیدارش با معظم لهبیانیه ی دفتر آیت اهلل العظمی سیستانی در تکذی

 

 بسمه تعالی

 در چند مورد مشاهده شده است که بعضی از زوار و هیئاتی که با حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی 

 اند که به کلی خالف واقع بوده  له نسبت داده ها و مطالبی را به معظم اند گفته ودهـدار نمــدی مدمله

 انی اعالم ـوم برادران و خواهران ایمــنبوده است، بدین وسیله به عموردار ــو یا از دقت الزم برخ

د دفتر شود اگر به تأیی ها و وسایل ارتبا  جمعی به ایشان نسبت داده می نمائیم که هر گفته و مطلبی که در رسانه می

 معظم له نرسیده باشد فاقد اعتبار بوده و قابل اعتماد نیست.

 هـ 1492محرم الحرام  2 
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ما از بررسی چند مورد از مطالب آیت اهلل العظمی سیستانی در گفتگو با رمضانی )البته به نقل خود حسن  ادق:نورالص

و دانستند و برای ا رسیم که معظم له چون روش جناب رمضانی را در عرفان، صحیح نمی رمضانی( به این نتیجه می

انهای متداول فعلی اعتراض نموده و جناب کردند به همین جهت در این جلسه به شدت به عرف احساس خطر می

 عرفان را برای»رمضانی را از خارج شدن از مسیر شریعت مقدس اسالم در این راه بر حذر داشته و ابراز داشتند که 

کما این که اساس « رسیدن به مناصب و مطرح شدن در معرکه ها و محافل و خالصه برای دکان داری دنبال نکنید

 عرفای زمان ما همین است. عرفان و روش غالب

 اند و داللت دارد بر اعتراض اکنون آن نکاتی را که آقای حسن رمضانی از قول آیت اهلل العظمی سیستانی نقل کرده

 کنیم: های متداول فعلی و انحرافات مذکور،  یالً نقل می معظم له به روش عرفان

 فرمودند:  «دام ظله»آیت اهلل العظمی سیستانی 

غ دو لبه است، یعنی: اگر این علم در مسیر اصلی خود قرار بگیرد آثار و برکات فوق العاده ای را به ارمغان عرفان، تی

می آورد ولی اگر خدای نکرده از مسیر اصلی منحرف شود و در اختیار افرادی قرار بگیرد که آن را وسیله ای برای 

 اوان و جبران ناپذیری خواهد شد.دست اندازی به مناصب دنیوی قراردهند، موجب خسارت های فر

 

این عبارت اخطار است به رمضانی که موامب باش از عرفان قرآن و عترت خارج نشوی و جزو کسانی  توضیح: 

دهند کما این که پیروان عرفان ابن عربی  ای برای دست اندازی به مناصب دنیوی قرار می نباشی که عرفان را وسیله

 ی معظم له معنا نداشت. رفان ابن عربی این چنین نبودند چنین تذکری از ناحیهاند. واال اگر پیروان ع چنین

 

  حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی فرمودند:

خاطراتی که از آیت اهلل خمینی نقل می شود ـ از جمله خاطراتی که اخیرا از عروس ایشان چا  شده ـ حکایت از 

رنگ و شاخص بوده است، حتی نسبت به اعمال مستحبی و چیزهایی این دارد که تقید ایشان به شرع مقدس، بسیار پر 

 که در سنت اسالمی مکروه یا مستحب است خیلی حساس بوده اند.
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)نفرمودند شما که استاد عرفان هستید، و این نکته ی دقیقی است که شما که در قم متصدی تدریس عرفان هستید 

دانتان ـ به خودتان نمی گویم ـ )البته معلوم است این عبارت برای به شاگر تفاوت بین آنها از زمین تا آسمان است(

رعایت ادب و حفظ احترام میهمان است وگرنه خطاب به خود رمضانی است( توصیه کنید عرفان را با اهتمام به شریعت 

 دنبال کنند و این دو را با هم داشته باشند.

م که اکید داشتند که عرفان باید اینطور باشد. مال حضرت اماحضرت آیت اهلل سیستانی بر این مسئله خیلی تکیه و ت.

 عرفانش با شریعتش و شریعتش با عرفانش عجین شده بود. 

این مطلب نیز اخطار شدید آیت اهلل العظمی سیستانی به حسن رمضانی است که موامب باش از مسیر عرفان  توضیح:

 های متداول فعلی برای شریعت اهمیتی رج نشوی زیرا عرفانحقیقی که مالزم با عمل به شریعت مقدس اسالم است خا

گویند عبادت برای وصول است نه برای و اصل و عبادات را از عارف ساقط و ارتکاب  آن چنانی قائل نیستند و می

ا رگویند ا ا مهرت الحقایق بطلب الشرایع، فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین  دانند. و می مُحرمات را برای او جایز می

 ی یقین است وقتی به این مرحله رسیدی عبادت ساقط است.  اند که عبادت تا مرحله چنین تفسیر به رأی کرده

 ا به آنجا میافتند و عاقبت کار آنه آیت اهلل العظمی سیستانی نگران  کسانی هستند که به دام عرفان صاحب فصوصی می

همین اساس معظم له وقتی متوجه شدند که رمضانی متصدی  شوند. بر کشد که به کلی از مسیر قرآن و عترت جدا می

ی عام البلوی به  تدریس کتاب فصو، است، چنین تذکرات تندی را به او دادند و او را از واقع شدن در این مهلکه

 شدت انذار کردند.

  آیت اهلل العظمی سیستانی فرمودند:

ل داری، دنبا عرکه ها و محافل و در یک کالم برای دکانبعضی ها عرفان را برای رسیدن به مناصب و مطرح شدن در م

می کنند و من به شما عرض می کنم: دنیا طلبی، اگر با عنوان دنیا طلبی باشد در همان اندازه که معلوم است محکوم 

است. شخص از طریق دنیا وارد می شود و همان طور که هست، خود را معرفی می کند و ارزیابی ما هم نسبت به 

اما دنیا طلبی در قالب عرفان، در قالب دین و با تکیه بر مقدسات، محکومیتش ه در همان حد و همان قواره است. قضی

 صد چندان و مضاعف خواهد بود. 
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بدترین نوع دنیا طلبی، آن است که با حربه دین و عرفان صورت  آیت اهلل العظمی سیستانی ادامه دادند: 

 ین آفت مبرا باشد.بگیرد. و باید عارف حقیقی از ا

در این جا آیت اهلل العظمی سیستانی به آفت عظیمی که گریبان عرفای فعلی را گرفته و پیروان عرفان ابن  توضیح:

ها  دارند، موامب باشید مانند امروزی فرمایند و به حسن رمضانی امهار می عربی را سخت دچار آن کرده اشاره می

ها و محافل و در یک کالم برای دکان داری دنبال نکنید،  طرح شدن در معرکهعرفان را برای رسیدن به مناصب و م

دنیا طلبی در قالب عرفان در قالب دین و با تکیه بر مقدسات محکومیتش صدچندان و مضاعف خواهد بود ]و عاقبت 

ت هد شد  این عبارمانند شیخ داود صمدی که به مدح و ثنای قاتلین ائمه معصومین پرداخت، خسر الدنیا واالخره خوا

تحذیر است از جانب آیت اهلل العظمی سیستانی به حسن رمضانی که موامب باش گرفتار دنیا طلبی در قالب عرفان 

 های فعلی است و بدترین نوع دنیاطلبی است. نشوی که این آفت بزرگ و شایع در عرفان

روغی است که اهل فلسفه و عرفان برای جا های د های دنیا طلبی در قالب عرفان همین نسبت البته یکی از نشانه

 دهند.  انداختن عرفان های التقاطی  خود به مراجع تقلید می

آقای حسن رمضانی اگر متوجه این نکات بسیار  دقیق شده  بود، با آن سرمستی که نسبت به معارف بیگانگان  تذکر:

ند و به طور کلی این گفتگوها را )بر فرض صحت( شد چنین مطالبی را امهار ک دهد، هرگز حاضر نمی از خود نشان می

 کرد و الحمدهلل الذی جعل اعدائنا من الحمقاء مخفی می

ی این مطالب که بگذریم، شاهدی دیگر بر غیر واقعی بودن مطالب مطرح شده توسط آقای حسن  از همه تذکر دیگر:

ند بزرگ معاصر حضرت عالمه آیت اهلل ای است که حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی برای اندیشم نامهرمضانی 

یید ی شیعه را تأ سید جعفر سیدان ارسال داشتند که در آن مسلک و روش علمی و اعتقادی این شخصیت برجسته

دیگر  آوریم تا اماال او ی آیت اهلل العظمی سیستانی را برای آقای رمضانی می که ما در این جا قسمتی از نامه اند کرده

 ر به آب نزنند:گدا در آینده بی
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ی تاریخی مرجع تقلید شیعیان حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی به عالمه ی محقق حضرت آیت اهلل  بخشی از نامه

 (92سیدان و تأیید مبانی اعتقادی و اخالقی ایشان.)

 

 بسمه تعالی

مایم، ن تأییدات شما دعا می... این جانب مکرراً مستفسر حاالت جنابعالی بوده و برای دوام صحت و سالمتی و مزید 

ی آن جناب در مباح  علمی که از دو خصوصیت روشنی مطالب و رعایت ادب با بزرگان برخوردار  روش پسندیده

ی این گونه مذاکرات مراکز علمی کشور بخصو،  رود  که با ادامه است همواره مورد تقدیر و احترام بوده است، امید می

 وفا گردد...های علمیه بیش از پیش شک حوزه

 ـ علی الحسینی سیستانی 1421جمادی االول  16
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------------------ 

 پی نوشت ها:

 251ی ـ  و روزنامه فیضیه شماره  13/22ی نور( صحیفه1965/ 16/5) ـ 1

   2474مثنوی، دفتر یکم /ـ 2

 مثنوی، دفتر یکمـ 9

 به سایت برهان نیوز مراجعه کنید.ـ 4

 ارالصادق موجود است.فایل صوتی در سایت دـ 5

   7واقعه :ـ 6

 فایل صوتی در سایت دارالصادق موجود است.  ـ7

  39نساء : ـ 1

  69تذکره/ـ 3

  169تذکرة /ـ 12

؛ 115؛ 111ـ  112؛ 15؛ 124مدارک مطالب مورد سؤال به ترتیب: شرح نهایة الحکمة، داوود صمدی آملی، صفحات:  -(6تا  1)ـ 11

 73ی اهلل، داوود صمدی آملی، ( آداب سالک ال7. 16؛ 47

 ی آخر آیت اهلل مظاهری:ی نورالصادق به جملهاشکال مجلهـ 12

مطالب فوق از کتب اهل فلسفه و عرفان انتخاب و مورد سؤال واقع شده و مدارک آن نیز ذکر شده است چنانخه محی الدین میگوید 

گوید: بسیط یری الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء و نیز مالصدرا میسبحان من اههر األشیاء و هو عینها و میگوید: إن العارف من 

الحقیقه کل االشیاء و... و مطالب فراوان دیگر از همین قبیل، و آقای حسن زاده میگوید آنخه در دار وجود است وجوب است و بحث از 

به به انتفاء موضو  است و آقای محمد حسین طهرانی امکان برای سرگرمی است و آقای جوادی میگوید ال جبر و ال تفویض از باب سال

میگوید: من نمیگویم این س  خداست من میگویم غیر از خدا چیزی نیست و هزاران مطالب دیگر از این قبیل پس با این وجود آیا باز هم 

 توان گفت مطالب مذکور در استفتاء از نظر فلسفه و عرفان خالف واقع است؟می

 21/ 1بحاراالنوار ـ 19

Communi -ـ14 st  

 حسن زاده ی آملی در کتاب ممدالهممـ 15

 25نازعات:  ـ16
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 .952صفحه  19وسائل الشیعه جلد  ـ17

 .424، ص 4فتوحات مکیه، ج  ـ11

 مراد از ایادی بیگانه، پیروان معارف یونان باستان، و فلسفه ی هلنیکی و عرفان هندی و بودایی است که فلسفه و عرفان فعلی کهـ 13

 مورد ستایش حسن زاده و صمدی است همین است.

سال جزو گروهک منافقین بوده  22فرزند محمد وکیلی که جزو گروهک منافقین است و فعالً فراری و مقیم لندن است و مادرش نیز  ـ22

ه بود دستگیر و به اعدام در یک درگیری با نیروهای سپاه و به قتل رساندن چند پاسدار و در حالی که محمد حسن یکسال 62که در سال 

 سال تخفیف پیدا کرد.)برای اطال  بیشتر از هویت وکیلی و  15محکوم شد اما به خاطر فرزند یکساله اش این حکم به 

 خانواده ی منافق او به سایت دارالصادق مراجعه نمایید(.

 فایل صوتی در سایت دارالصادق موجود است. ـ 21

   11کنزاألسرار/ـ 22

که می گویند صمدی آملی مطالب فوق را تکذیب کرده به فایل های صوتی او که در سایت دارالصادق موجود است مراجعه کسانی ـ 29

 نمایند تا بطالن این ادعا روشن شود.

 فایل صوتی آن در سایت دارالصادق موجود است.ـ  24

 الهی نامه، چاپ اول.ـ 25

روم قرآن و عترتم را، مادامی که به این دو تمسک کرده باشید ـ و ال غیر، نه رم و میگذایعنی من دو گوهر گرانبها در میان شما میـ 26

 به معارف بیگانگان ـ  هرگز گمراه نخواهید شد.

    11/97مستدرک الوسائل  

   32آقای محسن غرویان در مجله ی سمات شماره اول / ـ 27

 لعظمی مکارم داده است.یعنی آقای محسن غرویان نسبت دروغ به حضرت آیت اهلل اـ 21

الزم به ذکر است که این کتاب در بسیاری از موارد با اصول مسلم اسالم مخالفت دارد و مورد رد و انکار اجما  فقهاء و علمای ـ 23

 المه یشیعه از قدما و متأخرین می باشد و بسیاری از فقهاء آن را از کتب ضاله شمرده اند. برای اطال  بیشتر به کتاب های مرحوم ع

مجلسی حدیقة الشیعه مقدس اردبیلی، جامع الشتات میرزای قمی، تحفة األخیار مالمحمد طاهر قمی، خیراتیه وحید بهبهانی، محی الدین در 

 آیینه ی فصوص تألیف متفکر بزرگ معاصر عالمه ی رضوی و خالصه به شماره های مختلف مجله ی نورالصادق مراجعه نمائید.

 ی دارالصادق اصفهان موجود است.نامه در آرشیو مؤسسهمتن کامل این ـ  92
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  فکاهیات فصل پنجم:

 دروغ محسن غرویان به آیت اهلل العظمی مکارم

کنید!! کنید یا چاپ نمی یا چاپ می     
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 اعتراض شدید اللحن و خنده دار شیخ محسن غرویان در مورد

 )علیه السالم(ی نورالصادق اهلل العظمی مکارم توسط مجلهافشای نسبت دروغ  او به آیت 

 

 وفلسفه »ای با محسن غرویان پیرامون  ی اول سال اول مصاحبه ی سمات در شماره مجله توضیح:

 حضرت آیت اهلل مکارم »ا کرد که: ـرویان ادعـاین مجله، غ 34ی  انجام داد که در صفحه« عقالنیت 

 و برای ایشان شان آورده بودند وقتی آقای حسن زاده شنیدند وجود در رساله حکم کفر را برای قائلین به وحدت

ی خود برداشتند، پس  توضیح دادند که وحدت وجود این است، آقای مکارم دستور دادند و آن مسئله را  از رساله

 «دهند االن فقهایی هستند که بعد از تبیین و توجیه مسأله، دیگر فتوا به کفر نمی

 

این نسبت بسیار سنگین، مطلب فوق از محضر مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم استفتاء شد که پس از  •

 ( 1معظم له در پاسخ، آن را  انکار فرمودند.)

خود، برای دفاع از فقها و مراجع تقلید این دروغ و تهمت عظیم را  24و  13ی  ی نورالصادق در شماره آنگاه مجله

 فداران فلسفه و عرفان منتشر کرد.برای عبرت دیگر طر

ی نورالصادق رسید که ما به منظور  فکسی با امضای غرویان به دفتر مرکزی مجله 16/2/1331پس از آن، در تاریخ 

 گذاریم. که در ضمن تنوعی هم در این مجله داده باشیم. رفع خستگی عین دستخط ایشان را برای عزیزان به نمایش می
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 کنید ید یا چاپ نمییا چاپ می کن

 نگاه کنید : عقل و حکمت و عرفان و ادبیات از سر تا پای این عبارات می چکد!!!

 

 تعالی باسمه

 آقای مصطفی صافی اصفهانی

 )علیه السالم(مدیر مسؤل فصلنامه ی نورالصادق

 گویم: اید، می شتهنو 34پائیز و زمستان  24و  13ی  ی نورالصادق شماره مجله 231در پاسخ مطالبی که در صفحه 

اگر چا   !یا چاپ می کنید یا چاپ نمی کنید« إن لم یکن لکم دین و کنتم ال تخافون المعاد فکونوا احراراً فی دنیاکم»

 المکنم. والس شود، و اگر چا  نکردید، حسابتان را به فردای قیامت موکول می کردید قدری از گناهتان بخشیده می

 دام هلهمی مکارم شیرازی رونوشت: دفتر آیت اهلل العظ

 قم :محسن غرویان    

16/2/31 

 نورالصادق: 

چاپ  شود، و اگر کنید! اگر چاپ کردید قدری از گناهتان بخشیده می کنید یا چاپ نمی یا چاپ می

 کنم!!! نکردید، حسابتان را به فردای قیامت موکول می

آقای  کنیم که معنا و مفهوم اعتراض ان و معارف بیگانه تقاضا میی مخاطبین خود و نیز از مدافعین فلسفه و عرف ما از کلیه

 غرویان را برای ما بیان کنند:

گوئید و حسابتان  ی سمات دروغ می ام و شما و مجله آیا مراد ایشان این است که من این نسبت را به آقای مکارم نداده

 کنم؟ را به فردای قیامت موکول می

 اند!!؟ نستجیرباهلل( آیت اهلل العظمی مکارم دروغ گفتهیا مراد ایشان این  است که )

 ی نورالصادق این دروغ را منتشر کرد؟ یا مراد ایشان این است که چرا مجله
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 یا اینکه هدف صرفاً جُک و خنده و سرگرمی بوده؟

ضیح به آن برای ما تو را نسبت« إن لم یکن لکم دین و کنتم ال تخافون المعاد فکونوا  احراراً فی دنیاکم»هر کدام است، 

 دهند. 

 یا چاپ می کنید یا چاپ نمی کنید!

یا این  «إن لم یکن لکم دین و کنتم ال تخافون المعاد فکونوا احراراً فی دنیاکم»گوید:  نورالصادق نیز متقابالً  به غرویان می

 کنید! کنید و یا چا  نمی مطالب ما را چا  می

 ( 2السالم)کنم. و شود اگر چا  نکردید حسابتان را به فردای قیامت موکول می یده میاگر چا  کردید قدری از گناهتان بخش

 دفتر ارسطوی یونانی تبار بت پرست!!! رونوشت جهت:

 که او هم نسبت به آیت اهلل العظمی سیستانی به همین مشکل گرفتارشده است. و حجت االسالم رمضانی

 (3ها.) رستان وحدت وجودیدر قب حجت االسالم محمد حسین طهرانیو دفتر 

سال عضو سازمان  24فرزند محمد وکیلی منافق و ضد انقالب و فراری مقیم انگلیس که مادرش نیز و محمد حسن وکیلی

  (4های او به علمای مذهب و اساطین شیعه معروف است.) ها و اهانت مجاهدین خلق بود. دشمنی

 شود. صرف ترویج از تصوف و خاندان منافقین می اش که بخشی از بودجه و رئیس دفتر تبلیغات اصفهان

 و باالخره  رونوشت جهت:

 ند!!خوان و امام سجاد )العیا باهلل( پشت سر او نماز می شیخ حسن حسن زاده ی آملی که قرآن است ال یمّسه اال المطهرون!!

ه مطالبش خالف حقایق دین و به قول حسن زاد و شیخ داود صمدی که شمر و عمر سعد و یزید را اهل بهشت می داند

 مبین اسالم است.

 و به همه ی کسانی که جامهای معارف بیگانگان را مستانه می نوشند. 

 

 21/2/31ی نورالصادق ـ  واحد پژوهش مجله 
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-------------------- 

 پی نوشت ها:

 ( مراجعه نمائید.22و  13شماره )291ـ به صفحه 1

 برای تنو  و رفع خستگی مشابه عبارت غرویان آورده شود.ـ در این پاراگراف سعی شده تا 2

شوند، ابدان کفار به قبرستان های نقاله به جای مناسب خود منتقل میـ پس از مفارقت ارواح از ابدان و مدفون شدن ابدان هر کدام توسط ملک9

 کفار و ابدان مؤمنین به قبرستان مؤمنین.

دنیا آمده و شیر نفاق خورده و با پول مسعود رجوی رشد کرده بعید نیست که منافقانه در لباس مدافعین  ـ فرزندی که از چنین پدر و مادری به4

اش و سایر اقوامش را از علما و اساطین شیعه و از انقالب بگیرد و به انقالب از پشت خنجر بزند )برای انقالب وارد شده باشد تا انتقام خانواده

ی ه خاندان وکیلی به کتاب قدرت و دیگر هیچ تألیف طاهره باقرزاده مادر محمد حسن وکیلی و عضو بلند پایهاطال  بیشتر از هویت منافقان

 سازمان مجاهدین خلق مراجعه کنید(. 
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 با خوانندگان نورالصادق)علیه السالم( فصل ششم:

 زرگ شیعه پیام حکیمانه و بسیار مهم متفکر ب                     

 حضرت عالمه آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی به مجله نورالصادق اصفهان
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 بنام خدا

 «)علیه السالم(نورالصادق»ی در گفتگوی صمیمانه با شورای سردبیری فصلنامه

 بزرگترین جهاد در مقطع تاریخی امروز.  -1

 نقش و جایگاه خود را باید شناخت. -2

 .)علیهم السالم(ای پرچم اهل بیتفدای اهتزاز چند دقیقه ه السالم()علیعباسحضرت -9

 در مواردی تشخیص دشمن نیز حجت است: -4

 شیعیان وصایتی و محوریت )شام( سوریه ـ و در کنارشان اسالم اموی: -5

ینک د، و ای کابالیسم برافتاد؛ اتحاد مسیحیت پولسی با یهودیت سامری محقق شده بوآخرین پرده که از چهره -6

 اتحاد آن دو با اسالم اموی. 

 ی شمع کابالیسمآخرین شعله -7

 دکترین کسینجر حماقت بزرگ غرب، امّا حماقتی که جبری است. -1

 انقالب اسالمی و نظام اسالمی را پاس بداریم. -3

دو خیلی مهم و ، رسالت انقالب اسالمی نه رفاه است و نه سازندگی )گرچه این «جبرهای اجتماعی»بر اساس  -12

 ترین امتحان تاریخ است. از وهایف اولیّه هستند(، رسالت بس بزرگ، و نقش بس عظیمتر، و امتحان سخت

 

 «)علیه السالم(نورالصادق»ی سردبیر محترم فصلنامه

هم )علیی آنان که در حفظ و صیانت مکتب قرآن و اهل بیتبا سالم و آرزوی توفیق روز افزون برای شما و برای همه

 کوشند. میالسالم( 

بنویسم، اما من  ی این نظرم چند سطری  ام، خواسته بودید که درباره نامیده« جهاد»شنیده بودید که من کار شما را 

اید، لذا گیرد. اینک دوباره خواسته طفره رفتم. زیرا که این موضوع نیازمند شرح مفصل است و در چند سطر جای نمی

 نویسم.می  این باره ها را دراین برگ
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اولین دعای بنده به درگاه خداوند متعال، برای خودم و شما این است که اگر اشتباه کنیم )و خواهیم کرد( اشتباهمان  دعا:

 آمین یاربّ العالمین.«. اشتباه در راه»باشد، نه « اشتباه در کار»

، نه با علم و دانش ممکن است «اشتباه در راه»ه ایمنی از دهم( کمی دانید )و من برای اماال خودم توضیح  شما بهتر می

و نه صرفاً با خودپائی و عبادت. زیرا ابلیس در مقایسه با ماها عالمترین و دانشمندترین موجود است و عابدترین نیز 

 بود.

ها است ی اینهخودپائی و عبادت، و همهنین علم و دانش، شر  الزم این ایمنی است نه شر  کافی. آنهه مقدم بر هم

 است.« التجاء به لطف خدا»و « استعا ه به رحمت الهی»و « استغاثه از فضل خدا»

ها مخزنی کنم برخی از آن کنم زیرا گمان می های مردمی استفاده می هایم از تعبیرات عوامانه و مااَل گاهی در نوشته

آفت مال گیاهان خوب، ثمرهای خوب و «. ت نداردبادنجان بد آف»اند از گوهرهای حکمت و فرزانگی هستند؛ گفته

توان  های خوب است. و این قاعده در کارهای اجتماعی، فرهنگی و علمی، بیشتر صادق است؛ در حدی که می میوه

ی تاریخ انسان، همین  گفت بزرگترین مشکل بشر در زیست فردی و اجتماعی و نیز بزرگترین ویروس آلوده کننده

 بخش، و کار برای این راه همیشه در خطر آفت و آماج ویروس الهی، راه حق، راه زیبا، راه نجات اصل است که راه

 های مسموم کننده و منحرف کننده، بوده است.

بادنجان بم آفت »گویند ی زیبا و کارساز و بیدارگر بود، دچار آفت شده و میحتی همین مااَل مردمی چون یک قاعده

 ، کار آمدی و بیدارگری خود را از دست داده است. اَل به این فرزانگی و زیبائیو در نتیجه ما«. ندارد

ترین است، اما در زمانی که غیر از مردم بم کسی از دیگر مناطق نه اطالعی آفتدرست است بادنجان بم در نوع خود بی

 اَل در همه جا وجود و حضور داشت.از کیفیت آن داشتند و نه آن را با محصول دیگر مناطق مقایسه کرده بودند، این ما

ی غذائی کم ارزش به ویهه نوع بد آن، بدترین محصول غذائی تلقی شده و نوع بد آن، بادنجان در نظر مردم یک مادّه

بدتر از بد تلقی شده و مصداق قاعده مذکور گشته است. و چون این قاعده یک قاعده خوب و با حکمت بزرگ بوده، 

 خود دچار آفت گشت.
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نظور از این سخن نه داستان سرائی است و نه تحلیل محتوای جامعه شناسانه یک مااَل، مقصودم این است: وقتی که م

تواند سالمت و بقای یک مااَل  ها حساس است حتی نمی ها و زیبائی ابلیس و جریان آفت، این قدر در برابر نکوئی

یک کار و فعالیت مداوم حقیقت گرا و »ی او به همه جانبه کند پس تهاجم را نیز تحمل کند و آن را دچار آفت می

با شدت تمام و کوشش بس جدّی، خواهد بود و هست؛ نه هر شب و روز، بل در هر ساعت، بل در هر دقیقه و « زیبا

واهد ها را مانند تیرهای پی در پی از هر جانب به سوی آن روان خثانیه بر علیه چنین کار انسانی، خواهد تاخت و آفت

 کرد. 

بلی: هم باید خودپائی و استعا ه داشت و به حصن رحمت خدا مُلتجئ شد که خودمان محفوظ بمانیم، و هم باید منتظر 

 هر نوع هجمات و آفات از جانب آلوده کنندگان همیشگی تاریخ بود.

 

 بزرگترین جهاد در مقطع تاریخ امروز: 

 نقش و جایگاه خود را باید شناخت: 

، بس پر خطر است؛ جهاد است؛  اید بس سنگین و در شرایط امروزی کابالیستی جهان بر عهده گرفتهمسؤلیتی که 

های کابالیستی ارسطوئی و صدروی )یونان گرائی و بودا گرائی( داخلی نیست. شما جهادی عظیم. مقصودم فقط جریان

نقش بس عظیم خود را در امروز جهان که  کنم که جهانی بیندیشید و جهانی بنگرید و جایگاه بس مهم ومی را دعوت 

، زیرا که اگر خوب بنگرید  ( است به خوبی بسنجید و بشناسید1)((برز ادسالم کلّه إلى الکفر کلّه))واقعاً مصداق 

سر جهان در  تان یک نقش جهانی است. در سطرهای بعدی توضیح خواهم داد که سرتاکارتان یک کار جهانی و نقش

علیهم ) رار گرفته و رویکرد متحدشان تنها هدفی که در نظر گرفته براندازی مکتب قرآن و اهل بیتنظام کابالیسم ق

 های داخلی. است. و کار شما در برابر این هجوم متحد است نه فقط در برابر کابالیستالسالم( 

گیرند  مالصدرا را میدر لندن بزرگداشت »گفت  ی تلویزیونی با تاسّف می آن آقای ارسطوئی صدروی در منامره

براستی وقتی که انسان دچار کج اندیشی شود حتی معنی «. کنند ای بر علیه مالصدرا تبلیغ میمتاسفانه در داخل عدّه

)علیهم ای به نفع مکتب قرآن و اهل بیتفهمد که اگر مالّصدرا و افکارش  رّه فهمد؛ نمی سخن خودش را نیز نمی
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دادند بل او را و راهش را با کل  های کابالیست روی خوش به او و به افکارش نشان نمی بود، هرگز لندنیالسالم( 

ترین  ترین و کشنده بُرنده)علیهم السالم( کردند، و چون او را در براندازی مکتب قرآن و اهل بیت توان سرکوب می

 پردازند.   دانند به تکریم و بزرگداشت او می اسلحه می

 چه مغزهای متحجّر روبه رو هستید؟  بینید که با می

فریبی  های من در پی مرید جمع کردن، هر کهانت را کرامت، و هر کفر را توحید، و هر عوام بگذار برخی از هم لباسی

های کابالیست، و بازو به نشین های کابالیست و استراسبورگ را دین شناسی و عرفان بنامند؛ دست در دست لندنی

های مسلمان )که امروز کامالً و عمالً بر علیه  های مسیحی و صهیونیست های یهودی و صهیونیست تبازوی صهیونیس

های خود ادامه دهند. و شگفت این که یکی از همین ارسطوئیان و صدرویان ـ که   بازیاند( به مریدشیعه متحد شده

خواهد رساله  اش است ـ میدر واقع کابالیستیی به ماهر قرآنی و  گویا ساالنه پنج میلیارد تومان بودجه موسسه

 پخش کند و مرجع شیعه شود.!!!

کنم: ی ترسد باید به راه دیگر برود. و تکرار م نترسید زیرا که این راه ترس بردار نیست، کسی که از جان و مالش می

ی این کار و تداوم جریان  دامهاید، اولین اصل اساسی ا در این راه که برگزیده« شناخت نقش کار خود»خودشناسی و 

 فواید اصیل و حیاتبش آن است.

تَنْفَعُ  وا  َکِّرْ فَنفنَّ الذِّکْردگویم و نه در مقام پند و اندرز شما هستم، بل به مصداق ))ی نه از موضع باال سخن م

را فراموش نکرده و تذکرات الزم کوچک ی  ( باید به همدیگر تذکّر دهیم، و امیدوارم شما نیز این طلبه2(()الْمُؤْملنین

 را ارائه فرمائید.

  شناسیم، اما هر نعمت را چنان که باید  هر نقمت را بهتر می»ها این است:  های نفسانی و روانی ما انسان یکی از ضعف

ه تبیین بریم. توفیق کار در را رود تازه به ارزش و اهمیت آن پی می وقتی یک نعمت از دستمان می« شناسیم نمی

هایی که دشمنان آگاه و نیز کاهنان نماز شبخوان ناآگاه، بر و زدودن آلودگی)علیهم السالم( مکتب قرآن و اهل بیت

اند، و نیز کنار زدن رسوبات تفسیری افرادی مانند تمیم داری )که هم یهودی بود و هم مسیحی( مکتب وارد کرده
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تی است که باید در راه آن از هیچ فدا کاری حتی شهید شدن دریغ نکرد کابالیست، باالترین و برترین توفیق است؛ نعم

 ای )بل اصلی( را توضیح دهم:  نکته)علیهم السالم( خواهم برای جوانان پیرو اهل بیت و در این جا می

 

  :)علیهم السالم(فدای اهتزاز چند دقیقه ای پرچم اهل بیت )علیه السالم(حضرت عباس

ک را به دوش انداخت، پرچم را در دست چ  گرفت، شمشیر در غالف، و در دست راست عنان به فرمان برادر، مش

 کند. اسب را دارد که آن حیوان نجیب را هدایت می

مشک: مشکی که قرار است آن همه بانوان و کودکان را سیراب کند، و یا دستکم نیمه سیراب کند. پس چنین مشکی 

ها، یک لیوان برسد.  دام از جمعیت )دستکم( یکصد و بیست نفری آن خیمهباید بزرگ باشد در حدی که به هر ک

کنند در این صورت مرفیت آن مشک دستکم سی لیتر بوده  معموالً یک لیتر آب را چهار لیوان استاندارد، حساب می

 است. 

یکی از پوست گوسفند و ای دو نوع مشک داشت؛  های چادر نشین، هر خانواده اند: مطابق رسم عرب ها گفته بعضی

 دیگری از پوست گاو که آب را با مشک کوچک حمل کرده و در مشک بزرگ )شبیه تانکرهای کوچک امروزی( می

 دانیم مشک حضرت عباس از کدامیک بوده است.می ن  ریختند. و ما 

دستکم دو هزار نفری،  مشک را پر کرد و بر دوش راست انداخت و از شریعه خارج شد، سپاه چهار هزار نفری یا

دار اهتزاز پرچم است، اسب را با ران و زد، دست چ  نیز عهدهمی اش کردند. از میان دو بند مشک شمشیر محاصره

کند. سلحشوری، ایاار و شجاعتی که تاریخ تا آن روز به خود ندیده بود. آب مشک و آوردن می زانوهایش هدایت 

ضرورت دارد. امّا خود را برای حفظ پرچم مسؤل دانستن، پرچمی به هر صورت  است و )علیه السالم(آب فرمان امام

کند؟ دست راست از می در آن روز سرنگون خواهد شد، چرا؟ چرا در این دفاع عظیم خود را از حفظ پرچم آزاد ن

ینه راست به سبازو قلم شد و از پوست آویزان شد، به سرعت شمشیر را به دست چ  داد و پرچم را با آرنج خونین 

بماند.  چند دقیقه بیشتر در اهتزاز )علیه السالم(فشرد که در حالت اهتزار بماند و سرنگون نشود. یعنی پرچم حسینمی 

 برد، فدای پرچم شد. می  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(حتی آبی که برای لب تشنگان آل رسول
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)صلی اهلل علیه و آله و چم!؟! بهایش لبتشنگی جانفزای آل پیامبرای این پروه چه بهای سنگینی دارد اهتزاز چند دقیقه

برد و آب را به می انداخت شاید به نوعی از آن معرکه جان به در می و جان عباس است. اگر پرچم را به کنار  سلم(

 رسانید. می ها خیمه

چه قدر )علیهم السالم( م اهل بیت گیریم که کمک و یاری به پرچمی یاد  )علیه السالم(پس این درس را از عباس

 ارزشمند است.

 در برخی موارد، تشخیص دشمن نیز حجت است: 

لباسان من( ای )حتی برخی از همگویند: این پرچم انقالب همان پرچم است که به خاک کربال افتاد. عدهمی مردم ایران 

کنم: بر فرض نه باور می ورزند. عرض می نه هم ها احیاناً نسبت به آن کیکنند و حتی برخیمی این پرچم را محکوم 

آنان حجت باشد و نه بینش اینان، و داوری در این باره با بح  و استدالل هم به جائی نرسد همان طور که بیش از 

های دیگر. امّا در این جا یک حجت قاطع اند و نه برخی نمازخوانسال است که نه ایرانیان غرب زده قانع شده 34

است؛ در برخی از موارد پیهیده )که مورد بح  ما پیهیده نیست( تشخیص دشمن « تشخیص دشمن»هست و آن دیگر 

 آورد.می دهد و به آن هجوم می معیار است. همیشه ابلیس حق را تشخیص 

ستی ام. دیگری در جوابش گفت: یا از آن مومنان باال و باال هکسی گفت: هرگز در عمرم در نماز سهو یا شک نکرده

 آید.می ارزش است که شیطان به سراغت نکه شیطان بر نماز تو راهی ندارد و یا نمازت به حدی بی

اند تا این پرچم انقالب را از بین ببرند. مخالف اینک سرتاسر جهان کابالیست به فرمان ابلیس دست به دست هم داده

در این حجت )تشخیص دشمن( به خود آید و گرنه خود  این انقالب اگر با هر برهانی و حجتی قانع نشود، باید با دقت

( هستند که غیر 3«)عامللَةٌ ناصلباةٌ»ی کابالیسم قرار دارد حتی اگر عابد و زاهد باشد که چنین افرادی مصداق در جبهه

 شود. می شان عایدشان ناز تحمل زحمت چیزی از عبادت

 

 ی والیتی و انقالبش، تحت عنوان زیر: عههای جهان بر علیه شیاینک نگاهی به اجماع کابالیست
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 شیعیان وصایتی و محوریت سوریه )شام(خ و در کنارشان اسالم اموی:

نیستند؛ نه یهودیت سامری مورد نظر است )علیهم السالم( در این بخش، محور سخن، دشمنان مکتب قرآن و اهل بیت

وصایتی است که در دو قرن اخیر به دلیل غربزدگی و و نه مسیحیت پولسی، و نه اسالم اموی. بح  به محور شیعیان 

را قبول دارند اما آنان )علیهم السالم( شوند. وصایتیان برتری ائمّه اهل بیتمی تقلیدشان از غرب، روشنفکر نیز نامیده 

ند حق با علی گفتمی  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(دانند. اینان از همان روز رحلت پیامبرمی ن« ولیّ من عنداهلل»را 

( 4«)لیّ اهللعلی و»این گونه وصیت کرده. نه به دلیل این که  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(است به دلیل این که پیامبر

شان که بنی عباس را به خالفت رسانید( از آغاز اند )از جمله قیامهای زیادی در تاریخ کردهاست. این جریان که قیام

کردند از آن جمله به حدی می های غیر واقعی حمل دی  ما را به تعصب یا به دلخوشیتا به امروز، برخی از احا

گفتند می دادند و می کند، بهائی نمی هائی که ماجرای آخر الزمان را به محور شام )سوریه( و سفیانی که از شام قیام 

گویند حتی پس از از بین رفتن امویان و می والیتیان برای دلجوئی و استمالت از خود، مرتب از شام و سفیانی سخن 

 گویند.می سفیانیان باز هم سخن از شام و سفیانی 

« کتائب معاویه»، «کتائب ابوسفیان»های: امّا اکنون کابالیسم جهانی چندین لشکر در سوریه تشکیل داده است به نام

 ق و سوریه بودند.ی یزیدیان نیز که از قدیم در شمال عرا(. و فرقه5«)کتائب عمر سعد»و 

ی جناب آیة اهلل سید حیدر را ( برنامه1334دارتر است؛ در یکی از روزهای همین اسفند ماه )سال قضیه خیلی ریشه

ها رسید شخصی عرب از یک کشور اسالمی کردم، در پایان که به پاسخ به تلفنمی از شبکه کوثر تلویزیون نظاره 

داند که امویان در آخرالزمان باز خواهند می گوید مگر نمی علیه امویان زنگ زد و گفت: این همه سید حیدر بر 

 گشت و مسلمانان را از نو به مقام اولین قدرت جهانی خواهند رسانید؟ 

گیرند، و زمانی که جریان تاریخ می ها را به سخریه ها ایجاد شبهه کرده و آنبلی؛ زمانی وصایتیان در اصل حدی 

ها را رسد که این حدی می رساند، نوبت به پیروان اسالم اموی می ی واقعیت به مهور ر عرصهها را دپیام حدی 

کنند. جریان شیعه وصایتی به طور دانسته و ندانسته، می )که مال شیعه است نه مال خودشان( به نفع خودشان تفسیر 

 اند. ها بودههمیشه در کنار کابالیست



235 
 

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

   www.nooralsadegh.irسایت مجله ی نور الصادق اصفهان:

ی سید، پیدا بود که این تفکر )برگشت امویان( یک جریان فکری تامّ است که در نامهی بیان آن شخص با براز نحوه

 کشورهای عربی جان گرفته و به راه افتاده است. 

همگی معجزه هستند، ما را مکلف )علیهم السالم( دهد احادی  اهل بیتمی این واقعیت امروزی، عالوه بر این که نشان 

مان را نیز در بستر جهانی قرار دهیم. و کرده و چشم انداز کار علمی، فرهنگی و دینی مان را جهانیکند که نگرشمی 

 بدانیم که

)علیه کند و بخشی از پرچم عباسمی در همین امروز نیز کار جهانی « )علیه السالم(نورالصادق»ی فصلنامه 

ها و ای جهان که حتی برخی از قلمهرا با بازوان خود بلند کرده است. در این دنیای پرهیاهوی رسانه السالم(

های داخلی نیز در خدمت کابالیسم جهانی هستند، این گونه کارهای اساسی همان طور که گفتم جهاد سایت

 گویم: می عظیم است، صریحاً 

این کار شما و کارهای دیگر دلسوزان مکتب، به حدی عظیم است که حتی خودتان نیز چنان که باید به عظمت 

پس باید بپائیم که اگر اشتباه کنیم )و خواهیم کرد(، اشتباه در کار باشد نه اشتباه در راه، و همیشه در  ندارید.آن توجه 

 استغاثه و استعا ه باشیم که کابالیسم بد سیرت از هیچ جانب نتواند بر ما نفو  کند.

حدی  یهودیت کابالیست، متحد شدند بهامریکا، انگلیس، فرانسه و... از جانب مسیحیت کابالیسم، و اسرائیل از جانب 

برئه کرد. ت )علیه السالم(را بر یهودیان بخشید و آنان را از دستگیری و محاکمه عیسی )علیه السالم(که پا  خون عیسی

های عربی به غیر از عراق و سوریه و تا حدودی دولت لبنان، با اتحادیه یهودی مسیحی، متحد ی دولتو اینک همه

ری دولت عربستان و قطر، به خاطر این که چرا در حلب و حمص و برخی دیگر از شهرهای سوریه شده و با رهب

کنند که هدف نهائی از این حرکت، شیعیان والیتی می شیعیان هستند، ماجرا را از شام شروع کرده و به صراحت اعالم 

 اهلل لبنان است.عراق و ایران و حزب

کودکان مدرسه »شان براندازی این مکتب است. مطابق آن مااَل که شیعه نیست، هدفاین بار قصدشان فقط فرد یا افراد 

فایده است، یک معلم دیگر شان گفت: بیتصمیم گرفتند معلم را بکشند تا از مشقت درس خواندن راحت شوند، یکی
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خ ی ـ که هرگز در طول تاریاین بار بر اساس تحرک شُوم اسالم امو«. آورند باید الفباء را بکشیم تا آسوده شویممی 

اند؛ عالوه بر تجلیل از بدین گونه صریح و آشکار نبود ـ علناً و به طور اعالم شده شمشیر والیت برانداز را از روبسته

 م()علیه السالهای بدر، احد و خندق، و عالوه بر تفخیم معاویه بانی جنگ صفین و قاتل امام حسنابوسفیان رهبر جنگ

إفنْ جاءاکُمْ فاسلقٌ بفنَبانٍ ی عیاش و خمّار معروف تاریخ که به اجماع سنّی و شیعه آیه ))ولید بن عتبه، بر تجلیل از 

ی بزرگ و عامل فاجعه )علیه السالم((( درباره او نازل شده، و بر تکریم و بزرگداشت عمرسعد قاتل امام حسینفَتباینُوا

 اند.تاریخ در کربال، آشکارا کمر بسته

ی اسالم اموی در همان سال یازدهم هجری بسته شد. افتخار به کشور گشائی فالن خلیفه، گشت امویان: نطفهی بروعده

سپس بالیدن به قدرت اموی از قدیم بوده. فریدوجدی ناصبی و کابالیست و فراماسونر مصر، در دائرو المعارف خود 

می در کنار خودش اهرام مصر و آثار فراعنه را نگوید گوئی می چنان از قدرت امویان مفتخرانه و مشعوفانه سخن 

بیند. اگر هدف از آمدن اسالم، قدرت بدون ایمان و قدرت همراه با ملم و ستم و شرابخواری و استبداد و دیکتاتوری 

بود، فراعنه بهتر از مسلمانان به چنین هدفی رسیده بودند و همهنین قدرت روم، ایران و... چه نیازی به رسالت 

 بود؟  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(برپیام

شود که امویان بازخواهند می همین طرز فکر است که زمینه را برای القائات غربیان آماده کرده و با پول نفت تبلیغ 

ای از های نازیسم در صدد حفظ یا پیدا کردن ژن هیتلر هستند. و یا مانند عدهای که بازماندهگشت. درست شبیه وعده

ی هیتلر را در میان خودشان پرورش دهند که خود را یهودی بداند و یهودیان را کوشیدند ژنی از نطفهمی ن که یهودیا

 هائی نیز در این باره ساخته شده. بر جهان حاکم کند و حتی فیلم

می ها دی پاید که حمی اما این بار قضیه بر عکس خواهد شد؛ سفیانی خواهد آمد لیکن حداکار بیش از یازده ماه ن

 ها حمل شتر و یازده ماه است ـ خواهد بود.ـ که حد اکار حمل« یک حمل»گویند مدت اقتدار او فقط 

« قدرت»ی غرب، افرادی مانند فریدوجدی را طوری تربیت کرده که همه چیز را در بینش تک چشمی دجّالی مدرنیته

مانند، فریدوجدی می الً و علناً از فهم حقایق انسانی باز شود که عممی بینند و به حدّی فکر و بینش شان متحجّر می 

برد و این اقیانوس عمیق علم و اندیشه را به جعل متهم می بر نهج البالغه یورش « دائرو المعارف نویس»به عنوان یک 
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ترین و ن نابغهکند اگر نهج البالغه مجعول باشد باید جاعل آمی ای از تحجّر رسیده که فکر نکند. او به درجهمی 

ی مجعول، باالترین و واالترین متن در عمر جهان عالمترین فرد تاریخ بشر باشد و در این صورت، باز این نهج البالغه

باشد یا جاعل( به حکم عقل و علم یک شخصیت واجب  )علیه السالم(باشد، و صاحب آن )علیمی )بعد از قرآن( 

 االتباع است. 

رود، غربیان کابالیست می شود و به جنگ نهج البالغه نه با واقعیات مسلّم و واضح، درگیر نمیهیچ فرد سالمی این گون

دهند که یک دانشمند نادان می به حدی اینان را شستشوی مغزی کرده و جهل را به نام علم در جان و روان شان نفو  

 گردد.می دانش تر از افراد بی

ایران نیز افرادی شبیه فریدوجدی داشتیم و داریم؛ محمد علی فروغی یهودی گروه محمد علی فروغی در ایران: در 

ای از قلم به دستان ایران به راه انداخت ـ که ماهرشان شیعه آن هم شیعه وصایتی، تبار و کابالیست فراماسونر، گلّه

کوبیدند. یکی یهم السالم( )علی مکتب قرآن و اهل بیتمانند فریدوجدی مسلمان اموی ـ بود هر چه توانستند بر ریشه

 های این گروه این است که به شدّت مروج و مبلّغ تصوف و ارسطوئیات بودند.از ویهگی

فلسفه »اگر فلسفه ارس طوئی که متاسفانه امروز «. تشخیص دشمن حجت است»پیشتر گفتم که در برخی موارد 

مصطلح، عرفان اسالمی بود، چرا گروه و جریان شود ربطی به اسالم داشت، و اگر این عرفان می نامیده « اسالمی

کوشند. آنان به خوبی تشخیص می شان کابالیستی فروغی این همه در ترویج این دو جریان کوشیدند و هنوز هم بقایای

ی تر و بیش از هر حربهبُرنده)علیهم السالم( داده بودند که این فلسفه و این عرفان در براندازی مکتب قرآن و اهل بیت

 دیگر برای شان کار ساز هستند.

ت است؟ در کدام اصل به وحدت این اتحاد میان فروغیان و ارسطوئیان، صدرویان و دیگر صوفیان، معلول کدام علّ

 شان چیست؟ ی اشتراک و اصل مشترکاند؟ نکتهرسیده

و با چکش ایران باستان پرستی  ی ابعادش، روی سندان غرب گرائی گذاشتهچرا فروغیان، فرهنگ مردم ایران را با همه

لطمه و ضربه رها نکردند، اما همصدا با صدرویان به تمجید از شیخ عطار بر سر آن کوبیدند و هیچ چیزی از آن را بی

 و آثارش پرداختند؟! 
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ن یبازی فروغیان و در ع« رئالیسم»اندکی تامّل و اندیشه در آن همه افرا  در روشنفکری بازی، و باصطالح خودشان 

 دارد؛ شیخ عطار، هر آدم عاقل را به شگفتی وا می« تذکرو االولیاء»حال تمجیدشان از 

ای در میان هیچ مردمی حتی در میان وحشیان قدیم آفریقا و در میان بومیان اولیه جزایر دور افتاده، خرافه

 شود که شبیه خرافات تذکرة االولیاء باشد.می یافت ن

)علیهم السالم( کنند اما مکتب عقلی و علمی اهل بیتمی سخیف را ترویج کردند و  چرا فراماسونرها این متن 

 کوبند.می را این همه کوبیدند و 

 

ها و شناختن ماهیت استراتهی و تاکتیک با این نگرش «!)علیه السالم(نورالصادق»سردبیر محترم فصلنامه 

دانند در عین حال ارسطوئی می ای با آنان که خود را شیعه دشمنان مکتب و همکاری ساده لوحانه )یا مرید بازانة( عده

 شود. می و صدروی هستند، جایگاه، ارزش، کاربرد و نقش نشریه شما روشن 

های آگاه و ناآگاه، و فراماسونرهای آگاه من و شما نیز باید همیشه این معیار را در نظر داشته باشیم که اگر کابالیست

ریزند( می ی ارسطوئیان و صدرویان به طور ناآگاه آب در آسیاب کابالیسم و فرماسونیسم همه و ناآگاه )که به نظر من

 ره()ای از کار و راه ما را تایید کنند، باید بدانیم که عیبی در کارمان هست. همان طور که امام خمینیو غربزدگان، گوشه

 فرمود. 

دهد که انقالب می سطوئیان و صدرویان داخل کشور را وسیله قرار تر این که امروز قدرت کابالیسم غربی، دقیقاً ارمهم

کوشند که رهبر انقالب )امام خمینی( را نیز مصادره کرده و می شیعی والیتی این مردم را مصادره کند؛ حتی به شدت 

از سایت  ی گفتار آقای دکتر حسن عباسی را کهگویم خالصهمی تملک نمانید، برای این موضوع سخنی از خودم ن

آورم و مسؤلیت آن با خود آقای دکتر است. می ( 1334دی  21برهان )پایگاه خبری تحلیلی برهان منتشر شده در 

 عین مطلب به شرح زیر است: 
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 کنند:می ای از مباحای که جناب دکترعباسی مطرح خالصه

ی اسالمی را ست هیهگاه بح  فلسفهدانستند موضوع فلسفه ماده اولیه امی قطعا اگر مرحوم طباطبایی و مطهری 

 کردند.می مطرح ن

 تواند  نجات بخش باشد.می فلسفه اسالمی آکنده از التقا ، ن

ها نتوانستند یک طرح اقتصادی حداقل دو صفحه هم درست انقالب ما هم صدرایی نبوده است. به عنوان ماال صدرایی

 و مفید بدهند.

ا همه چیز دارد بیایند بشینند منامره کنند )هنوز از مادرشون زاییده نشد که ی مالصدرکسانی که معتقدند که فلسفه

 مدعی فلسفه اسالمی باشد(.

ی خطرناکی است و خائن است کسی که بخواهد اگر انقالب ما صدرایی بوده پس انقالب ما اسالمی نبوده این توطئه

 جا بندازد انقالب ما صدرایی بوده است.

 اید.هزار و یک اشکال درآن هست که اگر بگویید اسالم است به قرآن و اسالم نسبت دادهحکمت متعالیه مالصدرا 

 صدرا علم کالم وعرفان و فلسفه را جمع کرد گفت این حکمت متعالیه است.مال

 آید؟ از انتقال ازعلم حصولی به علم حضوری این شد یعنی دین؟!می ی حکمت متعالیه از چه کلمه

 شود؟!می یه و نهایه مرحوم طباطبایی را بخوانید به ایمانتان اضافه اگر شما سرتاسر بدا

 تقوی الهی و قرآنی درحکمت متعالیه و اندیشه مالصدرا فراموش شده است.

 گویند حرکت جوهری. چه فایده؟!می دهند دست یک صدرایی؛ چ  و راست می پیک صدا و سیما را 

دوستداری دانش اصال ربطی به عقالنیت ندارد و عقالنیت قرآنی چیز دیگر  اسالم چیزی به نام فلسفه ندارد فلسفه یعنی

 است.

 ها همه اشتباه کردند ]این  فلسفه نه حکمت است و نه عقالنیت.فارابی، ابن سینا، مالصدرا تا امروزی

 امام خمینی درس صدرایی خوانده ولی از صدرایی بودن عبور کرده و صدرایی نیست.

 آقای قرائتی نوشته( ]می گوید  من قرآن یعنی نور را رها کرده و رفته سایه استاده بودم.خود مال صدرا )که 
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کند که هیهگاه حرف می کند چون از ماده و چیستی و وجود شروع می فلسفه عمیقا مسیر به هدایت را برای شما کند 

 اند(.یک حرف زده هزار نبی124اند ولی متقن نتوانسته بزند. )تمام فالسفه یک حرف متقن نزده

ها داده و قداست هم دارند العیا باهلل االن حکومت همه امکانات و بودجه و تریبون در اختیار فالسفه و حکمت متعالیه

 اند.فکر کردند فقه جعفری شیعه

 ای تلویزیونی آقای جوادی آملی یک نفر بگوید در جامعه اثرش چه بوده است؟!این حجم چند صد هزاردقیقه

توانند کاری می کنیم که اینها نمی ا گفتند ما حاضریم منامره کنیم، با همان تکنیکی که در بدایه و نهایه است ثابت هرکج

 کنند.

 اسفار اربعه مالصدرا ریشه در افکار افالطون دارد و برای خودش نیست. ـ پایان.

باشد، درست است. « ی مقدمفلسفه»اگر مرادش  ،«اسالم چیزی به نام فلسفه ندارد»فرماید می البته این که جناب دکتر 

باشد، باید تجدید نظر کنند. زیرا نه تنها هیچ مکتبی وجود ندارد که فاقد فلسفه باشد، « ی مؤخّرفلسفه»و اگر مرادش 

 سواد.بل هیچ فردی وجود ندارد که فاقد فلسفه باشد حتی یک فرد بی

ستی و خدای آن، یک تفسیر از هستی خواه تفسیر درست یا نادرست، ؛ یک تفسیر از جهان ه«جهان بینی»فلسفه یعنی  

 عالمانه یا عوامانه.

با »ها از آن جمله آخرین کتاب که با عنوان را در برخی نوشته« فلسفة مؤخّر»و « فلسفة مقدم»معنی و ماهیت 

www.biنو ) در سایت بینش« دانشجویان فیزیک و کیهان شناسی nesheno.comام.، توضیح داده( منتشر شده 

 های جناب دکتر عباسی متشکرم، حرفی هم با ایشان دارم که بماند.به عنوان یک طلبه از طرز تفکر و نظریه

ی گفت: چرا و چگونه و از کجا یک موسّسهمی کرد و )مثالً( می آقای دکتر باید یک موضو  را نیز عنوان و نیز: 

 ارد؟؟؟صدروی ساالنه پنج میلیارد تومان بودجه د

هزینه برای فرهن  و دین به هر مقدار هم هنگفت باشد، ارزش دارد؛ هزینه برای دانش و دانشگاه، هزینه برای حوزه  

 و ارتقای دین و تشیع به هر میزان باشد، الزم و حیاتی است. اما هزینه برای یونانیات و بودائیات چرا؟ 
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اش پرسم: چرا این نشریه، فصلنامه است؟ گاهی هم یک شمارهمی با خود  «!)علیه السالم(نورالصادق»سردبیر محترم 

شود؟ اگر این روال به دلیل محدودیت و کمبود مطلب است، در این صورت باید آن چه را که می برای دو فصل منتشر 

ای تنگ دهحدوتا در م« دیدگاه و چشم اندازتان را جهانی و همه بعدی کنید»قبالً گفتم، به صورت پیشنهاد تکرار کنم: 

قرار نگیرید. زیرا کار شما و رسالت شما در واقع جهانی است. و اگر این روال به دلیل عدم امکانات است، باید تسلّی 

و تا بوده چنین بوده و به قول دکتر عباسی امکانات در دست «. افضل االعمال احمضها»دهم و بگویم که غصّه نخورید 

 دیگران بوده است. 

 

 ی کابالیسم برافتاد: که از چهرهآخرین پرده 

های جهان در قالب فراماسونی و صهیونیسم و اتحاد صریح و آشکار پیروان اسالم اموی با آنان، یک اتحاد کابالیست

 1444ی آن در سقیفه بسته شد و اینک پس از های اخیر علنی شده امّا نطفهحادثه بزرگ تاریخی است که در سال

یان که برای برخی از وصایت« کاباال و پایان تاریخش»ن است مقصود من از بخش پایانی کتاب سال زائیده شد. و ای

 سنگین آمده است.

حیائی را به اوج رسانید و مدعیان عصبیت عربی حیایت و شرفبا این اتحاد آشکار مسلمانان اموی با کابالیسم )که بی

و بلندای ممکن خود رسید و اینک نوبت سرنگونی آن است. از  ی کابالیسم به ارتفاعشان را زیر پا گذاشتند( فوّاره

 ی خود ادامه داد و اینک دیگر امکان بقائی ندارد.زمان قابیل )= کابیل( تا به امروز به سلطه

ی کابالیسم برافتاد به ای بود که از چهرهاین آشکار شدن اتحاد اسالم اموی با کابالیسم یهودی و مسیحی، آخرین پرده

های جهان پی بردند و شناختند که ماهیت اصلی ی انسانی جهانیان روشن شد و همهکه ماهیت شان بر همهحدی 

های سلفی گری و توحید گرائی وهّابی، چه بوده و موضوع که در پشت شعارهای دینی و اُمانیستی و یا در پشت پرده

 ها هستند.شان نیز همیناصحاب مورد حمایت شان ابوسفیان، معاویه، ولیدبن عتبه و عمرسعد است. وچیست. سلف
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تا «. ی دیگران خواهد بودعرب  لیل و برده»تصریح فرموده است که  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پیامبر اکرم حدیث:

ز ی  لیل غربیان هستند. اما اکنون گذشته اآوردند که بردهمی کردند یا به رخ خود نمی این اواخر مردمان عرب باور ن

اصدقاء »کند و تحت عنوان می شان، تونس ماالً تازه انقالب کرده، سران غربیان را جمع عربستان و قطر و اماال

 دهد)!!!(.می همایش تشکیل « سوریه= دوستان سوریه

 بیانبینند که بیش از پیش در دست غرمی دهند، در آخر ماه می شده اول ماه قیام کرده و کشته « تیه»مردم مصر دچار  

کند که در توی کف امریکا قرار می دهند، در آخر ماه خود مجلس مشاهده می اسیر هستند، اول ماه مجلس تشکیل 

 دارد. و....

 

 ها فرمود: خطاب به عرب )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پیامبر اکرم

)علیه شَارَ بِیَدهِ إلَى عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبفَعِنْدَ ذَلِکَ خُرُوجُ الْمَهْدِیِّ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ هَذَا وَ أَ))

 (: 6(()بِهِ یَمْحَقُ اهلل الْکَذِبَ وَ یُذْهِبُ الزَّمَانَ الْکَلِبَ بِهِ یُخْرِجُ ذُلَّ الرِّقِّ مِنْ أعْنَاقِکُم السالم(

ند خداوند کمی ( قیام  )علیه السالم(در آن وقت مهدی که مردی از اوالد این )و اشاره کرد به علی

دهد. و  لّت می چاره کننده پایان برد و به دوران سختگیر و بیمی ی او دروغ را از بین به وسیله

 دارد.می بردگی را از گردن شما بر 

 

طوری آمده که گوئی « بردمی دروغ را از بین »ی در لحن این حدی ، جمله«: هاضد ارزش»در خدمت « هاارزش»

گفته است و دروغ بعداً می هیچ دروغی نبوده و کسی دروغ ن )صلی اهلل علیه و آله و سلم(یامبری عصر پدر آن جامعه

)صلی مهور کرده و آن را از بین خواهد برد. در حالی که هم در زمان رسول اکرم )عج(پدید خواهد شد، و حضرت مهدی

هدوی پس از مهور نیز دروغ وجود خواهد ی ماند، و هم در جامعهدروغ و دروغگوها بوده اهلل علیه و آله و سلم(

ی پیش از مهور، سلطه و غلبه با نظام اجتماعی ابلیسی خواهد بود که حق در آن میان، داشت. با این فرق که در جامعه



243 
 

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

   www.nooralsadegh.irسایت مجله ی نور الصادق اصفهان:

ی مهدوی بر عکس؛ یعنی جوّ غالب با حق خواهد بود و های بس ضعیف، وجود خواهد داشت، و در جامعهمانند رگه

 های ضعیف خواهد بود.آن مانند رگهجریان باطل در 

از پیدایش دروغ دیگر )دروغی که جامعه بشری قبالً آن را ندیده  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(بنابر این، پیامبر اکرم

 دهد.می است( خبر 

ر است؛ ی کابالیستی است که تار و پود آن بر دروغ استوامراد از دروغ در این حدی ، اصل و اساس و ماهیت جامعه

، انجمن هوانوردی جهانی، A.L.Oدروغی به بزرگی سازمان ملل، شورای امنیت، حقوق بشر، یونسکو، صلیب سرخ، 

نظام حقوق دریاها و دریا نوردی، آژانس انرژی اتمی، دادگاه بین المللی الهه، حقوق جنگ، اُومانیسم، آزادی، 

ها، عقالنیت نامیدن شیطنت، و.... است الل کا ب دولتبازی، استقدمکراسی، بهداشت جهانی در عین ترویج همجنس

ی این موسسات بزرگ صرفاً و به طور دهند. در حالی که همهمی ی جهانی را تشکیل که تار و پود ماهیت جامعه

ی کارکنان های جهان است، و همهمحض، ابزار دست ابلیس و نظام کابالیستی او است و برای تحت سلطه داشتن ملت

 ؤسسات، جاسوسان و ماموران کابالیسم هستند.این م

ی زمین است به جائی رسیده که علناً ی بزرگ که بزرگتر از خود کرههای اخیر، این قبیحهبه ویهه امروز و در این دهه

و راستی در جایگاه دروغ قرار گرفته است؛ دولت وهابی و نامشروع و مستبد « راستی»و آشکارا دروغ در جایگاه 

ان منادی دمکراسی و آزادی و دلسوزی برای مردم سوریه شده و سمبل راستگوئی، )و به قول وزیر مؤن  عربست

حیائی این موضعگیری سعودی ی جهانی شده است و شگفت این که سازمان ملل با کمال بیامریکا( سخنگوی جامعه

ایران و انقالب ایران دروغگو نامیده  دهد. ومی ی شورای امنیت تشکیل را به رسمیت شناخته و به محور آن جلسه

 شود.می 

کند، که ارزشمی را بیان « ی جهانیف مدعی علم و اندیشهوارونگی ماهیت جامعه»این لفظ دروغ در این حدی ، این 

 اند.ها استخدام خواهند شد. و اینک شدهها در خدمت ضد ارزش

ن یک گناه نیست، بل مراد این است که ماهیت جامعه بر دروغ مراد فقط تقبیح دروغ، یا اشاره به رواج دروغ به عنوا

این دروغ  )عج(ماند. حضرت مهدیمی استوار خواهد بود درحدی که اگر دروغ از جامعه منها شود چیزی از آن باقی ن
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ارزش ها را از خدمت به ضدرا از بین خواهد برد؛ یعنی ماهیت جامعه را از اصل و اساس منقلب خواهد کرد، و ارزش

 ها، رها خواهد کرد. 

 و این است نمونه ای از معجزات احادی  ما.

 

ی مستضعف حق، و نصرت آن )گرچه خیلی اندک باشد( جهاد در این دنیای وارونه، تمسک به رگه سردبیر محترم!

ا یونانیات و تان بنیست؟ و در این میان کار شما که مبارزه در برابر یک دروغ بس خطرناک است )یعنی مبارزه علمی

بودائیات که از قدیم بوده و لیکن امروز با تقویت و تشویق و ترویج غرب کابالیست و جاسوسانی مانند هنری کربن، 

 ی اسالم، تشیع و خون شهدا و انقالب است( جهاد نیست؟ در صدد مصادره

 دانم.می بلی: بنده امروز )کاری با آینده ندارم( این فعالیت شما را جهاد 

کوشند، و دیگران می بیند که امروز در این راه می ای معدود را کند تنها عدهمی ی کوچک به هر طرف نگاه طلبه این

به کارهای دیگر مشغول هستند که برخی از آن کارها حیاتی و بس ضروری است و برخی دیگر تنها مرید بازی و مال 

ا، معدود هستم به ویهه نسبت به حضرت آیة اهلل آقای سیّدان ی این اشخجمع کردن است. بنابر این من ارادتمند همه

 و دانشمند محترم جناب آقای محمد رضا حکیمی و دیگر سروران گرامی. 

 

 آخرین شعله شمع شُوم کابالیسم: 

شان بر پردهاین اتحاد علنی میان سه دین یهودیت سامری، مسیحیت پولسی و اسالم اموی، و تحرکات آشکار و بی

بهانه و رک و صریح یه انسانیت در کل جهان، و تکیه آشکارشان بر اسلحه )که تا کنون در طول تاریخ بدین گونه بیعل

 شان است. نبوده( آخرین شعله شمع شُوم

ریزشان و شان و برنامهای هم برای عوامفریبی ندارندـ؟ برای این که کفگیر موسّسچرا بدین آشکاری که حتی بهانه

می ی مردم فریب ندارد. انبانش از هر طرف پاره شده و ن یعنی ابلیس به ته دیگ خورده و دیگر هیچ نسخهشافرمانده

ای ندارد. در طول این همه زمان )از قابیل= ی اقتصاد، در مدیریت جهان، هیچ نسخهریزد؛ در بخش سیاست، در عرصه
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ر رسیده و مهلتی که گرفته بود در اواخر پایان خود کابیل( تا به امروز هر چه داشت خرج کرد و اینک دولتش به آخ

 است.

 های زیر توجه کنید: در قرآن تصریح شده که دو نوع مهلت به ابلیس داده شده. به آیه مهلت:

 

 : 17و  16، 15، 14های ی اعراف آیهسوره -1

هُمْ لَأَقْعُدَنَّ لَ قالَ فَبِما أَغْوَیْتَنی -قالَ إِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرینَ -یَوْمِ یُبْعَثُونَ إِلى قالَ أَنْظِرْنی))

ثُمَّ لَآتِیَنَّهمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ  -صِراطَکَ الْمُسْتَقیمَ

 ((؛وَ ال تَجِدُ أکْثَرَهمْ شاکِرینَ

 ابلیس گفت:

ـ خدا گفت: تو از واگذاشته می  مرا تا روزی که مردم برانگیخته  شوند )قیامت( واگذار؛ زنده بگذار

شدگانی ـ ابلیس گفت: اکنون که مرا گمراه ساختی، بر سر راه مستقیم تو در برابر آنان )مردم و 

شان خواهم نسل آدم( کمین خواهم کردـ از پیش رو، از پشت سر، از راست و چ  آنان به سراغ

 ر گزار نخواهی یافت.رفت که بیشتر آنان را شک
 

در این آیه به ابلیس مهلت داده شده تا مانند فرشتگان از قبیل جبرئیل و میکائیل تا روز قیامت زنده  توضیک: الف:

 بماند. 

های درست خود را به خودشان افراد شقی، کارها، رفتارها و گزینش«. چون مرا گمراه ساختی..»گوید ابلیس می ب:

می های خود را به خداوند نسبت ها و گمراهیدانند. اما اشتباهات، غلطمی ا را در آن دخیل ندهند و خدمی نسبت 

 دهند. و این است معنی اصلی شقاوت.

می « جبری»ی رفتارهای بد خود هستند و درباره« تفویضی»یعنی این گونه اشخا، در رفتارهای نیک خود 

 (3اندیشند.)
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 یس داده شده تا روز قیامت است که زنده بماند.در این آیه مهلتی که به ابل ج:
 

های خود در  هن و فکر و روح و روان آدمیان، تا روز قیامت ادامه گوید که به وسوسهمی ها ابلیس در این آیهد: 

 خواهد داد. 
 

 گوید کاری خواهد کرد که شکر گزاران در میان آدمیان، اندک خواهند بود. می و  هـ :

نه خدا پرستان و دینداران. فرق این دو در شرح آیه های بعدی « شکر گزاران اندک خواهند بود»گوید می دقت: 

 خواهد آمد.

  
 : 42و  93و  91و  97و  96ی ی حجر، آیهسوره -2

قالَ  -لْمَعْلُومایَوْمِ الْوَقْتِ  إِلى -قالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرینَ -یَوْمِ یُبْعَثُونَ إِلى قالَ رَبِّ فَأنْظِرْنی))

 ((إاِلَّ عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمخْلَصینَ -لَأُزَیِّننَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعینَ رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنی

پروردگارا مرا تا روز قیامت واگذارـ خدا فرمود: تو از واگذاشته شدگانی )اما نه تا  ابلیس گفت:

تا روز وقت معین ـ گفت چون مرا گمراه ساختی من برای آنان )چیزهائی را( روز قیامت بل( 

 آرایش )و پر جا به( خواهم کرد و همگی را گمراه خواهم کردـ مگر بندگان مخلصت را.

 

 :19، 12، و 11، 12، 73های ی ص آیهسوره -9

 -یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ إِلى -نَ الْمُنْظَرینَقالَ فَإِنَّکَ مِ -یَوْمِ یُبْعَثُونَ إلى قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنی))

 ((إِالَّ عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصینَ -قالَ فَبِعِزَّتکَ لَأغْوِیَنَّهمْ أَجْمَعینَ

ـ فرمود: تو از واگذاشته شدگانی   ابلیس گفت:  پروردگارا مرا تا روز رستاخیز واگذار )مهلت ده(

ی آنان را گمراه خواهم کردـ ن ـ ابلیس گفت: به عزّتت سوگند همهـ )لیکن( تا روز وقت معیّ

 مگر بندگان خالص تو از آنان. 
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است. و هر سه « خودداری ابلیس از سجده بر آدم»پیام هر سه گروه آیات، به محور یک ماجرا یعنی  الف: توضیک:

 داده است. کنند که در یک مکان و زمان واحد، رخ می ای را بازگو گروه یک مکالمه
 

 اما در این مکالمه ابلیس دو خواسته مطرح کرده است: ب: 
 

 مقرر کن که من تا روز قیامت زنده باشم.اول: 

 ی او پذیرفته شد و گفت تا روز قیامت نسل آدم را وسوسه خواهم کرد.این خواسته

ا وسوسه خواهم کرد در نتیجه اکارشان گوید تا روز رستاخیز آنان رمی ها است که ابلیس و این پیام گروه اول از آیه

 شاکر نخواهند بود.

  
ی گویند که: ابلیس عالوه بر واگذاشته شدن تا قیامت و تصمیمش بر وسوسهمی گروه دوم و سوم از این آیات  دوم:

نام آن اش نیز قبول گشت اما نه تا روز قیامت بل تا روزی که مردم تا قیامت، چیز دیگری هم خواست. و این خواسته

 است. « وقت معین»روز 

پذیرفته  بکند. این خواسته نیز« تاریخ ابلیسی»که بتواند تاریخ را « تملک بر تاریخ»ی دوم عبارت بود از این خواسته

 ( لیکن تا زمان معین، نه تا قیامت.8شد)

ابلیس، و دوران دولت  ی زمین به دو بخش تقسیم گشت: دوران دولتبدین سان تاریخ بشر از آدم تا پایان عمر کره

 الهی. 

است و اینک به  بر جهان مسلط« قابیلیسم= کابالیسم»دولت ابلیس از وقتی که قابیل با ابلیس بیعت کرد شروع شده و 

 رسد.می های دولت الهی از راه اواخر تاریخش رسیده است، و طالیه

است. در گروه دوم و « اغوای اکار»سخن از است، اما در گروه اول « اغوای اجمعین»در گروه دوم و سوم سخن از 

سوم سخن از ماده گرائی و زیست ماده گرایانه است که نسل آدم به طور اجمعین ماده گرا باشند )االّ بندگان مخلص(. 

 شوند.می اما در گروه اول نه اجمعین و همگی و غالب افراد، بل اکارشان ناسپاس 
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ه دولت ابلیس است مسئله از ناسپاسی گذشته و به مادیات پرستی و غفلت به عبارت روشنتر: در بخش اول تاریخ ک

 رسد.می از دین و آخرت 

اما در بخش دوم تاریخ که دولت الهی خواهد بود تنها عدم سپاسگزاری خواهد بود نه مادیات پرستی. یعنی اکار مردم 

 چنان که باید سپاسگزار نخواهند بود. 

 باز هم اکار مردم ناسپاس خواهند بود.  )عج(ی و پس از مهور حضرت قائمبنابر این در دولت اله پرسش:

تواند شکر خدا را چنان که باید، به جای آورد. همان می درست است لیکن به این معنی که اوالً: انسان هرگز ن پاسخ:

 ((. کمَا عَبَدْنَاکَ حَقَّ عِبَادَتِ))فرمود:  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(طور که رسول خدا

ی انسان موجودی با اراده خلق شده و تا آخر عمرش در معرض امتحان است. و این امتحان تا پایان عمر کرهثانیاً: 

 های ابلیس، مقاومت کند.های غریزی و وسوسهزمین خواهد بود و انسان باید در برابر خواسته

ی باطل خواهد بود، و جریان با قدرت و سلطهفرق میان دو بخش از تاریخ این است که در دولت ابلیس جوّ غالب 

ی حق ( و در دولت الهی و مهدوی، جوّ غالب با قدرت و سلطه3های ضعیف خواهد بود.)حق در آن میان مانند رگه

 های ضعیف خواهد بود.خواهد بود، و جریان باطل در میان آن مانند رگه

 حدی :

 فرمود: )علیه السالم(امام صادق -1 

 ((: مُنْذُ خَلَقَ اهلل آدَمَ دَوْلَةٌ لِله وَ دَوْلَةٌ دبْلِیسَ فَأَیْنَ دَوْلَةُ اهللِ أَمَا هُوَ قَائِمٌ وَاحِد مَا زَالَ)) 

از زمانی که خداوند آدم را آفرید، )مقرر است( دولتی برای اهلل باشد و دولتی برای ابلیس. و کو 

 (14خواهد بود.) ی( قائم واحددولت اهلل؟ بدانید دولت اهلل )به وسیله

 

 ( فرمود: 11(()جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلدر تفسیر آیه )) )علیه السالم(امام باقر -2

 ذهبت دولة الباطل(( )علیه السالم())اذا قام القائم

 ( 12رود.)می قیام کند دولت باطل از بین  )عج(وقتی که قائم 
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 د: در یک بیت شعر فرمو )علیه السالم(امام صادق -9

 (19«)لِکُلِّ أُنَاسٍ دَوْلَةٌ یَرْقَبُونَهَا         وَ دَوْلَتُنَا فِی آخِرِ الدَّهْرِ تَظْهَر»

برای هر گروه از مردم دولتی هست که در صدد آن هستند و دولت ما در آخر روزگار ماهر  

 خواهد شد.

 و احادی  دیگر در این باره.

 

(: مهم این است که سران غرب و برنامه ریزان پشت 14ا حماقت جبری است)دکترین کسینجر حماقت بزرگ غرب، ام

اند که تاریخ کابالیسم و دولت ابلیسی به پایان رسیده است، ها درک کردهپرده کابالیسم، خیلی بهتر و ملموس تر از ما

از متفکرین و  ی غرب را پیش بینی کرده گروهیاز روزی که اشپنگلر بر اساس اصول علمی خودش، سقو  سلطه

دانشمندان غربی آن را مردود دانسته و نپذیرفتند. گروه دیگر آن را کامالً علمی دانسته و قبول کردند. این گروه دوم به 

 «جبرهای روند تاریخ»و « جبرهای اجتماعی»گفت: این پیش بینی بر اساس می دو جریان تقسیم شدند؛ یک جریان 

 توان کرد. می ای در مقابل آن ز آن هست و نه چارهمبتنی است، بنابر این نه مفرّی ا

ی تاریخ به هر جریان دیگر که کسینجر سمبل و رهبرشان است، گفتند ما نباید دست روی دست بگذاریم تا رودخانه

خواهد ما را ببرد، نباید دست روی دست گذاشت و تسلیم سقو  گشت، ما باید آن نسیم شرقی که اشپنگلر می جا که 

 بینی کرده موجب سقو  غرب خواهد شد را شناسائی کنیم و آن را از بین ببریم.پیش 

کسینجر نیکسون را با صدها دانشمند جامعه شناس، به مسکو برد که اگر آن نسیم عبارت است از شوروی به آن 

اهد کرد. ی مطالعات نشان داد که شوروی خود بخشی از غرب است و پیش از غرب سقو  خوبپردازند. اما نتیجه

ی مطالعات نشان داد که آن نسیم سپس نیکسون را با همان صدها دانشمند به دستبوسی مائو به چین برد. باز نتیجه

چین هم نیست. و آن فقط اسالم است، مکتب، اندیشه و فکر است نه قدرت. از آن روز اتحادیه کابالیسم در صدد جلب 

ی یهودی ـ مسیحی کابالیسم، بر آمده که به عنوان ستون سوم با آن دو اسالم اموی به عنوان ستونی از ستون اتحادیه

 هماهنگ و همکار صمیمی باشد. 
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او این سخن را از فهم خودش «. جنگ صلیبی از نو شروع شد»سپتامبر آقای بوش رسماً اعالم کرد که  11در ماجرای 

« لیبیص»بود. اشتباه بوش در این بود که نباید با لفظ  ریزی کردهگفت، واقعیتی بود که محفل مرکزی کابالیسم برنامهمی ن

های صلیبی با اسالم اموی نیز جنگیده بودند. بوش را مجبور کردند که سخنش را پس کرد. زیرا در جنگمی تعبیر 

ی مرکزی آن است که هسته« جنگ با مکتب»نبوده و نیست. بل « کمیت مسلمانان»بگیرد. زیرا این بار جنگ با 

 است.« تشیع»

ی سقو شان مولود جبرهای تاریخ است و همین استراتهی، زمینهکنند که همین استراتهیکسینجر و پیروانش درک نمی

موسائی است که روی زانوهای فرعون بزرگ شده و به »شان را آماده خواهد کرد. زیرا این ساقط کننده کابالیسم، 

 «. قوت و رشد بلند خود خواهد رسید

عراق آمدند و رفتند؟ برای نفت؟ نفت عراق که قبالً نیز در دست خودشان بود. برای چه به افغانستان لشکر برای چه به 

کشیدند؟ در آن جا که نفت نیست. آمدند روی سینه مسلمانان بنشینند و به سرکوب مکتب بپردازند. اما نتیجه بر عکس 

ی به شرح رفت، به روشن« دروغ»که در فصل « جهان دروغ مسلط بر»شد؛ رسوائی کالن نصیب مدرنیته، و ماهیت آن 

بر جهانیان روشن گشت. و اینک بیش از همه ماهیت اسالم اموی )که مدعی پیروی از سلف صالح و خلف تابع بودند( 

 شان، عمرسعد، ابوسفیان و یزید بوده است.« سلف»بر مردم شناخته شد که مراد اینان از 

 مسلمان دانستند که دکترین کسینجر، استراتهی اسالم اموی نیز گشته است.و جهانیان اعم از مسلمان و غیر 

 

 انقالب اسالمی و نظام اسالمی را پاس بداریم: 

ز که پیشتر گذشت، نه ا ((تَنْفَعُ الْمُؤْمِنین وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرى))گویم، و مطابق آیه می به شما و فعاالن مال شما تبریک 

کنم: باید پیش از هر چیز شکر این نعمت را به جا آورید که خداوند در این می عنوان ومیفه عرض  موضع باال بل به

قرار داده است. هر ملتی تحوالت  )عج(دنیای مادی، شما را از مدافعین مکتب، تشیع، انقالب و خون شهدای راه مهدوی

داند و به ره می ندگی و حیاتمندی و بالندگی خود ها را نشان سرزدارد، زیرا آنمی مهم و مابت تاریخی خود را پاس 

 آوردهای تحوالت، امیدوار است؛ پیشرفت ملّی، رفاه عمومی و نیل به نعمات را از انقالب خود توقع دارد. 
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 اند؛ ها با هم متفاوتانقالب

ی ابعاد دو بُعد و گاهی همه کند، و گاهیمی ی معین و انقالب کرده را متحول گاهی انقالبی تنها بعدی از ابعاد جامعه

های یک جامعه است گاهی در جوامع دیگر نیز ترین نوع از انقالبکند. این نوع اخیر که جامعمی آن جامعه را منقلب 

 گذارد که نمونه بارز آن انقالب فرانسه است که ماالً تاثیر جهانی داشت.می تأثیر 

اش با جوامع ر نیست و نمونه تاریخی نیز ندارد، به همین جهت رابطههای مذکواما انقالب ما از هیچ نوع از انقالب

است که تنها شروعش « انقالب جهانی»نیست، بل خود ماهیتاً یک « ی تاثیریرابطه»ی جهانی یک دیگر و نیز جامعه

 یران در آمد. ی فال به نام ای جهانی آبستن انقالب گشته بود که برای آغاز آن، قرعهباشد؛ جامعهمی از ایران 

غیر قابل تحلیل دانستن است. « اتفاق»و « حادثه»نه معنی خرافی آن است و نه موضوع را یک « فال»مقصودم از 

ها و سیر حرکت پیام پیامبران با علل و عوامل تاریخی خود با عناصر تاریخی بس قابل تحلیل و عناصر جریان نبوت

به خاک ایران و ملت ایران « نقش اول داشتن»پیش آمد که این  انسان شناختی و جامعه شناختی مستحکم، طوری

 رسید.

ی آن گرچه انقالب از نظر جامعه شناسی سریعترین تحول اجتماعی است، لیکن اگر یک انقالب جهانی باشد، نطفه

به زایمان دهد تا می اش هزار سال به تکوّن و تکامل خود به صورت جنین در شکم جامعه، ادامه همراه با ژن ویهه

 رسد: می خود 

یَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا  یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فی))

 (15(()تَعُدّونَ

رود، )این می کند از آسمان به سوی زمین، سپس به سوی او باال می گیری را پی« امر»خداوند  

می هائی که شما شود که طول آن هزار سال است با سالمی وع و انجام( در روزی محقق شر

 شمارید.

، «مدیریت جامعه»یکی از مصادیق امر )علیهم السالم( چیست؟ در ادبیات قرآن و اهل بیت« امر»امر: مراد از این 

 شود: می گفته « والیت»م و به ماهیت آن مدیریت و نظا« ولیّ»که به مدیر اصلی آن « نظام اجتماعی»
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کرد گروهی می مردمان و قبایل را به اسالم دعوت  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(در دوران قبل از هجرت که رسول اکرم

یعنی مدیریت جامعه « امر»پذیریم به شر  این که پس از در گذشت تو، می گفتند ما آئین تو را « بنی عامر»ی از قبیله

ت خداست ((: امر در دساالمر بید اهلل یضعه حی  یشاءفرمود )) )صلی اهلل علیه و آله و سلم(رسد. پیامبرو رهبری به ما ب

 ( 16گزیند.)می  هر کس را مصلحت دید بر

الیت است. و چون ی آمرانه و تحکّم، بل همان امامت و ونیز مراد نه فرمان است و نه سلطه« اولی االمر»ی در آیه

در موارد بسیار، این لفظ را در این معنی به کار برده بود، در میان سنیان از آغاز تا  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(د پیامبرخو

« رهذا االم»بود. و در ادبیات اصحاب ائمّه)علیهم السالم( نیز اصطالح « امر»پایان خالفت، یکی از اسامی خالفت همین 

 کار رفته است. به معنی والیت به طور فراوان به

ها را تحمل کرد و خط والیت را حفظ کرد تا به این انقالب رسید. ها زندان ها، اعدام ها، قتل عامشیعه در طول قرن

پس چنین چیزی بس ارزشمند، مهم، حیاتی، نیکو، زیبا و الهی است. و به همین دلیل مطابق همان ماال که در آغاز 

گیرد نه می ی حیاتبخش در معرض آفات قرار این انقالب است زیرا همیشه میوه ها آمد، آفات زیادی متوجهاین برگ

 بادنجان. به ویهه اگر بادنجان بد باشد.

ای نیست؛ کابالیسم از زمان قابیل همیشه های مداوم کابالیسم جهانی بر این انقالب نیز یک موضوع سادههجوم و هجوم

ی قدرت خود را برای رده و به آن هجوم آورده است اینک همههای ضد خود را شناسائی کرصد کرده و حرکت

 براندازی این انقالب به کار گرفته است. 

کند، بزرگترین، و خطرناکترین آفت می ای از ناحیه مردم انقالب را تهدید نی داخلی: هیچ خطر مردمیاما در عرصه

 داخلی برای این انقالب و خون شهدا، فقط و فقط سه چیز است: 

ـ به قید زراندوزانه توجه کنیدـ در هر لباس و با هر عنوان « سرمایه داری زراندوزانه»رفاه طلبان زراندوز: ماهیت  -1

ی حق به جانب خود اند و همیشه با قیافهو دین باشد، عین کابالیسم است و لذا همیشه این قشر در مقابل انبیاء ایستاده

ها است ی آن دروغاند. و این پیش درآمدل همهتقیم را در انحصار خود دانستهرا در صرا  مستقیم دانسته و صرا  مس

 بلعند حتی یک انقالب بزرگ را. می که در مبح  دروغ گذشت. اینان همه چیز را 
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حتی امروز سرانجام سیر تاریخ جهانی به جائی رسیده است که از دیدگاه جامعه شناختی به خوبی روشن است که بر 

، رسالت انقالب اسالمی نه رفاه است و نه سازندگی )گرچه این دو خیلی مهم و از ضرورت«ای اجتماعیجبره»اساس 

ی فال این های اساسی هستند(، رسالت بس بزرگ، نقش بس عظیم، و امتحان سختترین امتحان تاریخ است که قرعه

 امتحان نیز به نام مردم ایران خورده است.

 باشند.  «مدیر برای انقالب»نه « انقالب برای مدیر»ار فساد مالی شوند و در بستر فکری مدیران و مسئوالنی که دچ -2

کند که می شان در شکم جامعه دارد نمّو در این سه دهه، این دو خطر و آفت بزرگ، تا حدودی کنترل شده اما جنین

ای دلسوز در این باره با توضیحات علمی )آیه باید اوالً از آن به خدا پناه برد. ثانیاً الزم است گویندگان و نویسندگان

ی و حدیای( و جامعه شناختی و تاریخ شناختی، فعال باشند، تا تاریخ کابالیسم به پایان نهائی خود برسد و جامعه

 فرا رسد.  )عج(مهدوی

س عرفان، با عنوان مقد یونان گرایان و بودا گرایان: اینان با جایگزین کردن یونانیات با عنوان فلسفه، و بودائیات -3

نامیدن، « مقامات الهی»ها را در جای دین مبین اسالم و تشیع ـ و جایگزین کردن کهانت در جای کرامت و کهانت

 کنند.می اصل و اساس مکتب و دین را فرسوده 

هاد با کفر و و هر نوع کوشش در آفت زدائی و رفع و دفع آفات از مکتب، از انقالب، از خون شهدا، مصداق واقعی ج

 کابالیسم تاریخی جهانی، است و کار شما )بحمد اهلل( از مصادیق این جهاد است. 

 

اند، عرض ی کوچک به خودم و به شما و به همه دلسوزان مکتب که به این نوع کارها مشغولو به عنوان یک طلبه

همیشه و هر آن با دقت تمام در مقام  های جهادی، این است کهکنم: شر  تداوم صحت و سالمت این گونه فعالیتمی 

 درد کاری ندارد.دفع آفات از خودمان باشیم. ابلیس با مفتخواران بی

 اجرکم علی اهلل

 با آرزوی توفیق برای شما

 هـ ق.29/4/1499ـ  هـ ش.26/12/1932

 مرتضی رضوی
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--------------- 

 پی نوشت ها:

 467األعمال، ص  إقبالـ 1

 سوره ذاریات. 55آیه ـ 2

 9سوره غاشیه، آیه  -ـ 9

 www.binesheno.comسایت بینش نو « مکتب در فرایند تهاجمات تاریخی»شرح بیشتر در کتاب ـ 4

 کتائب یعنی گردان ها -12/11/1932رسانه ها رسماً در همه جا اعالم کردند، از جمله رجو  کنید سایت رجانیوز ـ 5

 در این باره حدیث های دیگر نیز داریم -75/ 51بحار ـ 6

 ، رجو  کنید به کتاب دو دست خدا در سایت بینش نو «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِیضَ بَلْ أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَیْن»برای شرح و بیان  ـ 7

www.binesheno.com  

 سش های متعددی هست که طرح آن ها در یک )مثال( نامه نمی گنجدالبته در این جا پرـ 1

 سایت بینش نو«. کاباال و پایان تاریخش»شرح این مسئله در کتاب  -ـ3

 51/54بحار ـ 12

  11سوره اسراء آیة ـ 11

  51/6بحار ـ 12

    149همان، ص ـ 19

 شودی ام، در این جا تکرار مها آوردهاین مطلب را در یکی از نوشتهـ 14

   5سوره سجده، آیه ـ 15

 426/ 1سیرة ابن هشام ـ 16

 

http://www.binesheno.com/
http://www.binesheno.com/
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 معرفی کتاب هفتم:فصل 

 

 ها ی کاذب )وکیلی( فلسفه و عرفان هویت خاندان یکی از مدافعین افراطی
 

 طاهر باقر زاده عضو  خاطرات

 بلند پایه ی سازمان مجاهدین خلق

 ان وکیلياز فعالیت های خود و خاند

 برای سازمان

 

 چاپ جدید                                                                                                                                                                             چاپ قدیم               
                                

 «قدرت و دیگر هیچ»کتاب 

کند، کتابی سال خدمت خاندان وکیلی به سازمان مجاهدین خلق را به طور دقیق و روشن، برمال می  24اسرار بیش از  

ه شده است و اکنون در سایت نوشت  63های بعد از است جذاب، خواندنی و پرهیجان. این خاطرات احتماال در سال

 دارالصادق موجود است.

به تشویق و هدایت پدر به سازمان متصل شد و  1352زاده فرزند ابراهیم در حدود سال مشخصات مؤلف: طاهره باقر

در یک درگیری  با نیروهای  امنیتی و به قتل رساندن چند پاسدار در حالی که دارای فرزند یکساله بنام  1364در سال
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حمد حسن بود دستگیر شد و به زندان افتاد، حکم اعدام او صادر شد اما به خاطر فرزند کوچکش محمد حسن م

 سال حبس تخفیف پیدا کرد. 15مجازاتش به 

خرداد مجبور  34همسر: محمد وکیلی عضو سازمان و فراری که فعالً مقیم انگلیس و در خدمت تشکیالت است. بعد از 

 به انگلستان فرار کرد. 61به اختفا شد و در سال 

یکی از حامیان سازمان بود و در این راه سرمایه مالی  خودش را در  51ـ  53زاده، در تمام دوران پدر: ابراهیم باقر

 فوت کرد. 1363سطح وسیعی از دست داد و درسال 

 فوت شد. 63سال با در اختیار گذاشتن تمام امکانات خود در خدمت تشکیالت در آمد و در  52مادر: از سال 

های ساکن مشهد، شغل: مبلغ و مروج تصوف، خرقه، خانقاه و عرفان  1353فرزند: محمد حسن وکیلی  متولد )حدوداً( 

اندازی بین مردم و علمای  شیعه و افکنی در عقاید شیعه و اختالف کا ب و یونانیات و تقویت افراد منحرف و شبهه 

 ی  روحانی  و حق به جانب .هرهبرهم زدن امنیت فرهنگی  شیعه در چ

پرستی  و بهشتی بودن های او به اساطین فقه و حدی  و کالم، معروف است و یکی از مدافعین سرسخت گوساله توهین

 باشد.سعد می شمر و عمر

 )از چنین پدر و مادری، چنین فرزند منحرفی دور از انتظار نیست(.

های کامم، حسین، محسن، رضا، قاسم و محمد و یک خواهر بنام نصرت امبرادرها و خواهرها: دارای شش برادر به ن

 باشد.که طاهره آخرین فرزند خانواده می 

در عملیات فروغ جاویدان )عملیات  63به عضو شورای ملی  مقاومت درآمد و در سال  52زاده: درسال کامم باقر

 باشد.قاومت می مرصاد( کشته شد. همسرش بنام فرشته اخالقی عضو شورای ملی م
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به عضویت شورای  64به عنوان عضو مرکزیت خارج از کشور فعالیت می کرد و در سال 54حسین باقر زاده: در سال 

 ملی مقاومت در آمد، همسرش نیز با او همراه بود.

ر دو در همراه با همسرش در خدمت تشکیالت قرار گرفت و هم چنان ادامه داد و اکنون ه 52رضا باقر زاده: از سال 

 برند. اردوگاه عراق به سر می

به سازمان ملحق  53در خدمت شکیالت قرار گرفت همسرش حسن پهلوانی از اواسط  58نصرت باقر زاده: از سال 

 به خارج از کشور فرار کرد. 64شد و در سال 

سفی در یک درگیری به اتفاق همسرش پری یو 61به عضویت سازمان در آمد و در سال  54قاسم باقر زاده: در سال 

 مسلحانه کشته شدند.

 اعدام شد. 64به عضویت سازمان در آمد و در سال  51محمد باقر زاده: در سال 

 

 

 

 

 

 

*** 

 



258 
 

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

   www.nooralsadegh.irسایت مجله ی نور الصادق اصفهان:

 ی بحث و مناظره از درخواست ترتیب دادن جلسه

 ی محترم و رئیس دفتر تبلیغات اصفهان آیت اهلل مظاهری، امام جمعه

 و بی پاسخ ماندن آن

 

 گان مجله نورالصادق)علیه السالم( قابل توجه خوانند

ی محترم و مدیر هایی جداگانه به امام جمعهی نورالصادق)علیه السالم( نامهاز طرف سرپرست مجله 5/2/34در تاریخ 

ی دارالصادق اصفهان ها آمادگی مجموعهدفتر تبلیغات اصفهان و آیت اهلل حسین مظاهری ارسال شد که در این نامه

ا سخنرانی جهت پاسخ به شبهه افکنیها و ترویج صریح و شفاف دفتر تبلیغات اصفهان از تصوف، خرقه، برای منامره ی

خانقاه و یکی از خاندان اعضای سازمان مجاهدین خلق، اعالم و درخواست شده بود که چون دفتر تبلیغات محل 

لذا بر اساس شرع و قانون الزم است تضارب آراء و افکار است، باید رأی علمی و منطقی طرف مقابل نیز مطرح شود 

جلساتی در مکانهای مناسب برای پاسخگویی علمی ما برگزار گردد. اما متأسفانه تا کنون هیچ اقدامی در این موضوع 

 (1)اند.نشده و مسئله را مسکوت گذاشته

مورد این درخواست نورالصادق امیدوار است که مسئولین امر به رهنمودهای مقام معظم رهبری عمل نموده و در 

تصمیماتی  اتخا  نمایند وگرنه این روند و سیاستهای یکسونگرانه برای آینده حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اصفهان بسیار 

نگران کننده و تأسف بار است ضمن اینکه نورالصادق)علیه السالم( به یاری خدا بر اساس سیاستهای کلی خود )که 

ات اعتقادی و منحرفین است( به تکلیف شرعی خود عمل خواهد نمود کما اینکه فتاوای یکی از آنها مبارزه با انحراف

ی اخیر خود ی  اعتقادات فاسد از طرف دفتر تبلیغات اصفهان( در دو شمارهمراجع تقلید عظام را )در مورد اشاعه 

 منتشر کرده است و ان شاءاهلل ادامه خواهد داشت.

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

 نوشت: پی

ارالصادق موجود است.  متن این نامه ها در پایگاه اطالع رسانی ـ 1  
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مخوضخوع منخاظخره:

 ی راهبخردی مطالعات دینی! و مؤسسخه شکست و عقب نشینی آقای واسطخی

 در مناظخره با آقای دکتر نصیخریمشهد

 

ی این ی دارالصخادق اصفهخان آمخادگی کامل خخود را برای ادامخهمؤسسخه

 رددامناظخره اعخالم می

 


