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 نشانی از مطالب
 

 آثار و مقاالت:

 سرمقاله: بیانیه ی آیت اهلل حاج شیخ علی صافی پیرامون همایش ملی عرفان شرق

 مدظله العالی پیرامون همایش ملی عرفان شرق متن سخنرانی حضرت آیت اهلل صافی کلپایگانی

 العظمی مکارم شیرازیعقل و عشق / حضرت آیت اهلل 

 ( / حضرت عالمه آیت اهلل حاج سید جعفر سیدان3سنخیت، عینیت، تباین )

 ( / حضرت عالمه آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی21محی الدین در آیینه ی فصوص )

 آسیب شناسی گرایش فلسفی عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان/ استاد کریم زارع

 / سمات شده توسط  دفتر تبلیغات اصفهانپاسخ به مطالب انحرافی مطرح 

 مخالفان و منتقدان فلسفه در شیعه / استاد سید احمد سجادی

 بت پرستی و حقانیت ادیان در عرفان ابن عربی و پیروان / حجت االسالم سید محسن طیب نیا

 

 ویژه ی پاسخ به نامه ی آیت اهلل سبحانی:

 االسالم و المسلمین حاج سید عباس روح بخشفلسفه یا فرقه ی ضاله ی باطنیه!/ حجت 
 

 اخالق و معارف:

 (( / آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی )قدس سره(6اخالق و معارف )شوق وصال )
 

 نظرها و اعترافها

 با خوانندگان نورالصادق

 معرفی کتاب
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 ی آیت اهلل حاج شیخ علی صافی  پیرامون همایش ملی عرفان شرقبیانیه

 

 ها ترویجهمایش ملی عرفان شرق و ترویج از بایزید و خرقانی و مولوی و امثال این

 غیرتی است.دینی و بیبند و باری، بی از کفر، بدعت، تحریف، فساد، بی 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

بار برگزاری همایش ملی عرفان شرق برای معرفی بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی دل ما و هر خبر ناگوار و تأسف 

 دار کرد و همه را در غم و اندوهی عمیق فرو برد.مسلمان پیرو قرآن و عترت را جریحه 
 

های مرموز آنان در مقابل معارف قرآن و عترت و اساطین  الحال این همایش و امثال آن و حرکتاز گردانندگان معلوم

کنند و برای نابود کردن فرهنگ و شیعه که موجبات وجد و نشاط و رقص و پایکوبی استعمار پیر انگلیس را فراهم می 

نامیمون و  نمایند تعجبی نیست، از طبایع دون و ذواتی پرفروغ اسالم و تفکر دینی در این مرز و بوم تالش می اندیشه 

ی وحی انتظاری نیست، کما این رحمانه به خانه  صاحبان خبث سریره جز خباثت و شقاوت، و از ابلیسان جز هجوم بی

یعنی سفیان ثوری  )علیهم السالم(ی اهل بیت برای دشمن قسم خورده )علیه السالم(که همزادان اینان در زمان امام صادق

نشین کردند و سخن گفتن از آن حجت اهلل کردند و امام بحق ناطق را خانه ترویج می  گرفتند و از او تبلیغ و همایش می

ی دنیا بود و سر  آوردند و سفیان ثوری را که دیوانهالکبری را سخن از )نستجیرباهلل( قشریون و اهل ظاهر به حساب می 

دایت!، علما را شیخ و پادشاه!، قدما را حاجب دین و دیانت!، شمع زهد و هبه حکومت جائر سپرده بود  امام عالَم! تاج 

 ( 1درگاه! دانسته که در علم ظاهر و باطن نظیر نداشت! و در ورع و تقوی به نهایت رسیده بود!!!)
 

ی حساب شده که از آن سوی مرزهای این مرز و امروز نیز خلف نا صالح همان حق ستیزان روباه صفت در یک نقشه 

ها یعنی سالح سحر آمیز فلسفه و عرفان التقاطی به جان عقاید شیعه و ترین سالح شوند با برنده  و بوم هدایت می

اند و در صددند تا همان راه جهنمی نیاکان کافر و ظالم خود را ادامه داده، به با یزیدها و خرقانیرهبران دینی ما افتاده

های د جلوه و جالل بخشند و اساطین و فقهای بزرگ و شخصیتانها که در مقابل قرآن و عترت پرچم ننگین برافراشته
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ها مردم را فقط به آن )علیهم السالم(هستند و ائمه هدی )علیه السالم(برجسته شیعه را که جانشینان برحق امام صادق

 اند و الغیر کوچک و سبک شمرده آنها را اهل ظاهر و قشری و جاهل و مخالف عقل و خرد معرفی کنند.سپرده
 

ها تعجبی نیست بلکه تعجب و تحیّر و تأسف عظیم گونه همایش های نامشروع و ضددین گردانندگان اینآری از تالش 

ی این نظام بر قرآن و عترت ریخته از بعضی از کارگزاران نظام جمهوری اسالمی است که ادعا دارند اساس و شالوده 

کردن احکام و قوانین اسالم هستند و با بیگانگان و فرهنگ بیگانه و نمایند و در صدد پیاده شده و بر طبق آن عمل می 

ها که نماد کفر و زندقه و  بینیم که برای امثال بایزیدها و خرقانیاند، اما در عمل می پرستی به شدت مخالف  بیگانه

را به سوی دشمنان قرآن و شود و مردم گیرند و از این ملحدان تجلیل و تعظیم و تکریم می اند همایش می  خرافات

ی مسلمین دور و منزوی میی جعفری را به طور کلی از جامعه دهند و علمای راستین و معارف حقه  عترت سوق می

های شدید علما و مراجع تقلید،  ها و بیانیهبارتر این که مسؤلین ذی ربط علی رغم اخطارها و اعتراض نمایند و تأسف 

کنند و یا ها را عن علم یا عن غیر علم حمایت می  گونه جریان ها هستند و این ندگان این مفسدهیا از یاران و گردان

 کنند. حداقل در مقابل این مفاسد سکوت اختیار می
 

و ال غیر ضمن ابراز انزجار از  )علیه السالم(ی پیرو مکتب امام صادق جانب به عنوان یک شهروند شیعه و یک طلبهاین  

نمایم که اگر این روش و مرام در این مملکت ادامه یابد در آینده گونه تحرکات شوم و مرموز و دین برانداز اعالم می این

ای نه چندان دور کار به جایی خواهد رسید که مشروعیت این نظام زیر سؤال خواهد رفت و انقالب اسالمی ما را به 

اند که انقالب ما  ها را به راه انداختهند کما اینکه صدرویان این زمزمه کنانقالب بایزیدی و انقالب خرقانی تبدیل می 

  صدرایی است!!
 

ها  گونه مزخرفات و یاوهزنند و از اینسلمانی دارند و علی الدوام دم از دین و اسالم میای واسفا بر آنان که ادعای م

 دهند.خوران اعتقادی قرار می  کنند و عمالً این مملکت عزیز ما را در کام جهان حمایت می
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کرد اما  ( و در زمان سه امام معصوم زندگی می2به دنیا آمد) )علیه السالم(صادقسال بعد از شهادت امام  33بایزیدی که 

که در مقابل جعفر کذاب زانو زد و اگر سقائی کرده باشد، سقای جعفر کذاب بوده است  کدام نرسید جز این خدمت هیچ

 .)علیه السالم(جعفر صادقنه امام 

 (  3.)سبحانی ما أعظم شأنی گوید  بایزید سنی مذهب حلولی که می

 (  4.)ال اله اال انا گوید و می 

 (  5گوید لواء من از لواء محمد عظیم تر است.) و می

 (  6لیس فی جبتی سوی اهلل .)گوید  و می

 ( 7.)االعلی  انا ربکمیا قوم، و به مردم سمرقند گفت: 

 (  8گوید: در خواب خدا را به صورت پیر زمین گیری دیدم.) و می 

 (  9طور که تو من هستی.) گوید: خدا را در خواب دیدم، به من گفت من تو هستم همانو می 

گوید: عرش منم، لوح منم، قلم منم، عزرائیل منم، اسرافیل منم، میکائیل منم، جبرائیل، عیسی، موسی، ابراهیم،  و می

 ( 11محمد من هستم.)

 (11گوید: در دل من هیچ بغضی نیست حتی بغض شیطان.) و می

عمل صالحی از  تر بداند هیچرا از عمر و ابوبکر و دیگران به خالفت شایسته  )علیه السالم(ست: کسی که علیو معتقد ا

 ( 12زند.) او سر نمی

گونه خرافات و مزخرفات  ای هست که به خود اجازه دهد از اینشعور و صاحب عقل و خرد و اندیشه آیا یک ذی 

 ترویج کند؟
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ی نظام جمهوری اسالمی به نام اسالم و عرفان بدون هیچگونه مانع و شود که بعضی در زیر سایه  اما متأسفانه امروز دیده می

سواد، جاهل و قشری  ی دهر باشند، بی و مخالفین را هر چند عالمه کنند گونه کفریات به شدت حمایت می رادعی از این

دهند و در صدد اطفاء نور خدا  نمایند و چون از تمامی امکانات برخوردار هستند به راحتی حق را وارونه جلوه میمعرفی می 

و بدتر از ( 13)((یُریدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ)) باشند غافل از آن کهمی 

 (21من خدای وقتم.)من مصطفای زمانه هستم، گوید:  بایزید، ابوالحسن خرقانی سنی متعصب صوفی است که می

 (  21تر هستم و خداوند مالزم من است.)من تنها دو سال از خدا جوان  گویدو می 

 (26عرش خدا بر کتف من استوار گشته است و بهشت و جهنم در نزد من هیچ ارزشی ندارند.)گوید: و می 

خود به من داد که مقام من در حد هیچ خداوند مرا از حالت آفریده و مخلوق بودن خارج ساخت و سِمَت گوید: و می  

 (21مخلوقی نبُوَد. )

 ( 21با خدا چند مرتبه کشتی گرفتم و در مرحله آخر خدا بر من غالب شد.)گوید  و می

کش معروف بود از مریدان سر سخت خرقانی بود که مدام به دیدارش سلطان محمود غزنوی که به سنی متعصب و شیعه 

 (  19.)فتگر یی میرفت و از او راهنما می

)علیهم بیت عصمت و طهارتشان را از صاحبان والیت اهل جا مملکت والیت است، این مردم اصول و معارف دینی این 

مذهب منافق اجازه داده شود که به نام عرفان و معارف توحیدی با مقدسات اند و الغیر چرا باید به یک عده الگرفته  السالم(

ابالی بند و باری و الاین ملت مظلوم بازی کنند و پای بیگانگان را به این مرز و بوم باز کنند و موجبات فساد اعتقادی و بی 

 .گری در دین را فراهم سازند
 

ها ترویج از کفر، بدعت، تحریف، قانی و مولوی و امثال این همایش ملی عرفان شرق و ترویج از بایزید و خر

 غیرتی است.دینی و بی  بند و باری، بی فساد، بی
 



7 
 

گونه اشاخا  و تبلیغ از مرام و مسلک آنها که در سرتاسر تاریخ اسالم از طرف حتی یک فقیه  بزرگ نشاان دادن این   

بیت عصامت و طهارت و به خصااو  حضرت بقیهلل اهلل امعظم ارواحنا   اند به معنای کنار زدن اهلدار تأیید نشاده   دین

 فداه است که بیمنه رزق الوری و بوجوده ثبتت االرض و السماء و به معنای خروج از دین است.
 

 و نیز به زاویه کشاندن فقها و اساطین فقه و حدیث و کالم است. 
 

و ای بازماندگان سلف که شجاعت و غیرت دینی آنها اسالم های بیدار و ای پیروان راستین قرآن و عترت  ای وجدان

منطق را به این جا رساند و پاسداری کرد، برخیزید و این مملکت را از لوث وجود صوفیان و صدرائیان متعصب و بی 

ها و خرافات و های کاذب که خطر آنها از خطر یهود و نصااارا بیشااتر اساات، نجات دهید در مقابل بدعت  و عرفان 

 اند در دین راه بیندازند بایستید و جهاد کنیدتحریفاتی که این گروه ضال و مضل مأموریت پیدا کرده
 

  (()صلی اهلل علیه و آله و سلم(.وَ مَنْ أَنْکَرَهُمْ وَ ردّ عَلیهِم فَکَأَنَّمَا جَاهَدَ الْکُفَّارَ بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ))
 

و در راه دفاع از  )علیه السالم(کشاته شدن در راه دفاع از مکتب مقدس امام صادق  و بدانید که این یک جهاد اسات و 

 و مقام عندیت است. ((احیاء عند ربهم یرزقون))معارف قرآن و عترت اجر عظیمی دارد که تنها یکی از آن 

 عَدُوِّنَا وَ قِلَّةَ عَدَدِنَا وَ شِدَّةَ الفتن بنا و تظاهر الزَّمَان ِ عَلَینا اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْکُو إِلَیْكَ فَقْدَ نَبِیِّنَا وَ غَیْبَةَ وَلِیِّنَا وَ کَثْرَةَ

                  2133شوال  1

 ی صدر بازاراصفهان ـ مدرسه

 علی صافی اصفهانی    
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----------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 تذکرة امولیاء ا سفیان ثوری ـ2

 .181بود و تولد بایزید سال  148امام صادق )علیه السالم( سال شهادت ـ 1

 1/141تذکرة االولیاء  ـ3

     51، گلشن راز /561شرح گلشن راز شیخ محمد الهیجی / ـ 1

   176تذکرة االولیاء / ـ 1

 2125بیت  731مثنوی، دفتر چهارم / ـ6

 99شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی / ـ1

 561حدیقهلل الشیعه/  ـ1

 223تحفهلل امخیار/ ـ 9

   223تحفهلل امخیار/ ـ 21

 145تحفهلل امخیار/ـ 22

 به نقل از صواعق ابن حجر4/179روضات الجنات  ـ 21

 61صف: ـ 23

 385تذکرة االولیاء / ـ 21

 241عرفان ایرانی / ـ 21

 151تحفهلل امخیار /  ـ 26

 383تذکرة امولیاء /  ـ 21

 صافی گلپایگانیبه نقل از آیت اهلل العظمی  ـ21

   214تحفهلل االخیار /ـ 29
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 مدظله العالیمتن سخنرانی حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی 

 پیرامون همایش ملی عرفان شرق 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

م محمد ابی القاسالحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم علی سید االولین و اآلخرین و خاتم االنبیاء و المرسلین سیدنا 

 و علی آله الطیبین الطاهرین و السیما موالنا بقیة اهلل فی االرضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.

 

الْأَرْضِ وَ مَنْ یِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى الْإِمَامِ التَّقِیِّ النَّقِیِّ وَ حُجَّتِكَ عَلَى مَنْ فَوْقَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِ))

 ((اتِرَةتَحْتَ الثَّرَى الصِّدِّیقِ الشَّهِیدِ صَلَاةً کَثِیرَةً تَامَّةً زَاکِیَةً مُبَارَکَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَرَادِفَةً مُتَوَ

 

هلل ا کنم که در این زمان و این اوضاع دنیا، انشاء بنده خدمت شما عزیزان عرض ادب دارم، و از خداوند متعال مسألت می

 اسالمی را فتح کنید؛ های علم، معرفت و بینش موفق باشید و بتوانید قلّه
 

ز ا عجل اهلل تعالی فرجه الشریفشما هم باید از خدا بخواهید که در خدمت به اسالم و کسب عنایت آقا حضرت ولی عصر 

، بیشتر شود و مجهوالتی که بشر داردآنچه در توان دارید کوتاهی نکنید، خصوصاً در عرصه دانش و معرفت، باید اهتمام ما 

 .از آن کاسته شود و روز به روز رو به پیشرفت و ترقی باشیم

دانشگاه علوم اسالمی رضوی با این اسم بزرگ و با عظمت عالوه بر آن سوابقی که داشته است و تحت عنوان مدرسه 

 اند.  شدهخیرات خان و مدرسه میرزا جعفر بوده که علمای بزرگی در اینجا تربیت 
 

 اشد.ب صلوات اهلل علیهم  اجمعینعالم آل محمد علیه الصالة و السالم انتظار است که مرکزی جهانی به نام حضرت رضا

 

 از لحاظ موقعیت السالم الصالة و علیه بودند، ولی حضرت رضا« کلهم نور واحد»از جهت علم  )علیهم السالم( همه ائمه

راهم شد، توانستند بسیاری از مطالب و علوم اسالمی را که تا آن وقت حتی مخفی ها و فرصت ها یی که برای ایشان ف

 مانده بود به مردم برسانند و تبلیغ کنند.
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دانشگاهی با این اسم بزرگ، باید مرکزی جهانی السالم  علیه الصالة و حال در جوار روضه مقدسه حضرت ثامن الحجج

ها در شعب مختلف تفسیر، حدیث، رجال، اصول، فقه و علوم دیگر،  ن دانشگاهبرای علوم اسالمی باشد، و آوازه آن در بی

 بیشتر اسباب افتخار عالم اسالم باشد.

 

الحمدهلل اوضاع و احوال هم نسبتاً فراهم است، باید قدر دانست و روز به روز بر ترقی و استکمال در رشته های علمی 

 نشگاه نمونه شد.مختلفی که اینجا هست افزود و خالصه باید یک دا

 

این اسم و شرایطی که برای این دانشگاه است اقتضاء دارد که اینجا دانشگاهی باشد که در عالم اسالم معروفیت پیدا کند، 

 ها جوابگوی همه سؤاالت علمی باشند. و اساتیدی تربیت کنند که این

 

 .باشندکسانی در اینجا تربیت شوند که بتوانند در تبلیغ دین جوابگوی شبهات 

 

 الحمدهلل ما از جنبه ذخائر علمی هیچ چیز کم نداریم، یعنی همه مایه های علمی در اختیار شیعه است؛ 

ل صحیفه به ما رسیده است، مث)علیهم السالم( اوالً قرآن مجید، ثانیاً مثل نهج البالغه، کتب اربعه و سایر آثاری که از اهل بیت

 صحیفه رابعه. سجادیه، صحیفه اولی، ثانیه، ثالثه، و

 

 رسیده است را مالحظه کنید. اگر بخواهید نظیری برای خطبه السالم و الصالة علیههایی که از حضرت رضا شما خطبه

 است.)علیه السالم( های حضرت علی بن موسی الرضا های نهج البالغهلل پیدا کنید همین معارف و خطبه

 

 کند.  سازد و تربیت می معرفت است؛ انسان را میاش علم و  خوانیم همه ما حتی این دعاهایی که می
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ها را به عرصه ظهور برسانیم، و مثل این دانشگاه  الحمدهلل همه ذخایری که باید داشته باشیم داریم، مهم این است که این

 هم باید این رسالت را بر عهده بگیرند.
 

نیتی که انشاء اهلل هست بتوانند برای خدا و به قصد  امیدوارم که این مرکز، در این زمان با این اساتید محترم و خلو 

 های قرآن به دنیا به نحو احسن انجام وظیفه کنند. ترویج دین و تعظیم شعائر و رساندن پیام

 

 آنچه که باید به آن توجه داشت این است که حیثیت بشر به علم است؛ 

خداوند متخلق و آراسته شوید. دو صفت از صفات خداوند متعال  به اخالق ))تَخَلَّقُوا بِاَخالقِ اهلل((؛ در روایات است که

ت گردد؛ صفت علم و قدر شود گفت که سایر صفات ثبوتیه هم به این دو بر می که از همه صفات باالتر است و می

 است. تخلّق به این دو صفت یعنی تخلق به اخالق خداوند.
 

 لمی.های ع امعه بیشتر حیات دارد، مخصوصاً در جنبه علم و مایههر چه بروز این دو صفت در جامعه بیشتر باشد، آن ج
 

ه ما ب)صلی اهلل علیه و آله و سلم( البته معلوم است که علوم حقیقی و انسان ساز علومی است که از محمد و آل محمد 

همه جهات کند، اگر چه در کنار آن سایر علوم هم هست و باید در  رسیده است؛ علومی که معنویات را کامل می

 طور که در روایات است: مسلمانان جلو باشند و پیشرفت داشته باشند، همان

 (1)((وَ لَا یُسْتَخْدَمُونَ سْتَخْدِمُونَ))إِنَّ أُمَّتَک فِی الْأَرْضِ کَالشَّامَهللِ الْبَیْضَاءِ فِی الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ هُمُ الْقَادِرُونَ وَ هُمُ الْقَاهِرُونَ یَ 

 

ین خدمت و استخدام که در اینجا هست نه به معنای استخدام و استعمار و استحقاری که االن در دنیا وجود دارد. البته ا

 می فرماید:

امت اسالم در ظلمت ها و تاریکی ها درخشندگی دارد؛ مسلمان هر کجا برود به علم و دانش و به معرفتش جلوه می  

 د.معرفت کنن گران به معارف ما نیازمند هستند و باید از ما کسب علوم وکند. ما مسلمانان از دیگران بی نیازیم و دی

 

های علوم اسالمی وارد هستند این است که اینها  اوضاع دنیا بسیار خا  است؛ انتظار از مسلمانان و کسانی که در رشته

 ند.به احسن وجه آماده شوند برای اینکه اسالم را و معنویت و اخالق را به همه دنیا برسان
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ها جواب همه  های مختلفی که االن علیه دین اسالم مطرح شده است زیاد است، باید در دانشگاه ها و هجوم دشمنی

 ها مطرح شود. این

گوییم تحت خواهیم ب گریزی که در بعض جوانان پیدا شده است فکری کرد البته نمی باید برای این دین ستیزی و دین 

طوری شده که برخی به اشتباه بعض نواقصی که مثالً در بنده وجود دارد را مربوط به  چه عواملی این ایجاد شده است و

 دانند که در واقع این نواقص از روی عمل نکردن به اسالم است. دانند و نمی اسالم می

 

 ایم. عمل نکرده)علیهم السالم( های ائمه  هر کجا نقصی باشد، از جهت این است که ما به اسالم و هدایت 

 

اگر خوب عمل شود مردم و جوانان به دین و قرآن روی می آورند. نواقص موجود در جامعه نه تنها هیچ ارتباطی به  

 دین و قرآن ندارد، بلکه همه  از عمل نکردن به قوانین شرع مقدس و عدم پایبندی به احکام می باشد.

ند. ک ه و اساتید و دانشجویان عزیز را زیاد میها مطالبی است که وظایف روحانیت و وظایف مثل این دانشگا همه این

ها آماده باشیم. باید تمام تالشمان این باشد که علم و قدرت جامعه را افزایش دهیم؛ علمی که  باید که بیشتر از این

. اصالً هدد برد ، دوستی و همکاری بین بشر را ارتقاء می کند، فضایل معنوی انسان را باال می انسانیت انسان را کامل می

بر تعاون در بقا است، یعنی بشر همه با هم باشند، و نباید )علیهم السالم( های اهل بیت اساس دعوت اسالم و هدایت

 تنازع در بقا داشته باشند.

 

خالف این چیزی که االن بر بشریت و دنیا حاکم است که همه برای بقا تنازع دارند؛ طوری است که بقای همدیگر را 

 دانند. بقای دیگران را منافی با بقای خودشان میخواهند و  نمی

 

گوید. شعار اسالم  این اوضاع ناامن برخی کشورها برای این است که همه تنازع در بقا دارند؛ ولی اسالم این را نمی 

 رود. می سمت خیر و سعادت پیش طور باشد مطمئناً دنیا به است. اگر این (1)((تَعَاوَنُوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی))
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 رفتههای دیگری پیش گ د، و راهاکنن ولی متأسفانه االن دنیای اسالم و بالد مسلمانان به این مکتب و شعارها توجه نمی

 هایی که نهایتش ضاللت و گمراهی است. اند؛ راه
 

برای  به طور مثال همین چند روز ملتفت شدم که قرار است همایشی در شاهرود به عنوان همایش ملی عرفان شرق

 ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی برگزار کنند. 

شما اگر تذکرة االولیاء را ببینید، متوجه خواهید شد که این ها چه عقایدی دارند. اگر ما بخواهیم مثل بایزید را معرفی کنیم 

نسان و نقل شده است که او بگوییم سابقه ما این است واقعاً اسباب خجلت می شود؛ حرف هایی در تذکرة االولیاء از قول ا

 واقعاً خنده  اش می گیرد، و هیچ توجیه و تأویلی نمی پذیرد.
 

 ها چه چیزی را کنیم. همه از اطراف و اکناف بیایند و در این معرفی وقت، خودمان را به این سوابق معرفی نمی ما هیچ

 ببینند؟!

اگر بخواهید کسی را مثالً در منطقه شرق؛ طوس و خراسان معرفی کنید شیخ طوسی را معرفی کنید که آن همه علوم و  

 خدمات داشته است.
 

ی گوید با خدا چند مرتبه کشت ترین کاری که توانسته انجام دهد این است که می در مورد ابوالحسن خرقانی هم بزرگ

 غالب شد. )اینها حاکی از جوّ جهل و جهالتی است که وجود دارد.( گرفتم و در مرحله آخر خدا بر من

 شما اگر واقعاً به دنبال علم و معرفت هستید، نهج البالغهلل را ترویج کنید. 

 

))یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکمْ و  (3)کلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکمْ أَلّا نَعْبُدَ إِلّا اللَّهَ وَ ال نُشْرِك بِهِ شَیْئاً(( مکتب ))تَعالَوْا إِلى

 را تبلیغ کنید و به مردم بشناسانید. (1)وَ جَعَلْناکمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکم(( مِنْ ذَکرٍ وَ أُنْثى

 

 کنید. که مغفول عنه واقع شده است را معرفی)علیهم السالم( مکتب اهل بیت

 همین عهدنامه مالک اشتر را که نمی شود برایش قیمتی تعیین کرد به مردم بگویید. 
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ماده ای سازمان ملل  28منشور « االمام علی صوت العدالهلل االنسانیهلل»جرج جرداق آن دانشمند بزرگ مسیحی در کتاب 

را با این عهدنامه مقایسه می کند؛ عین عبارت آن منشور را نوشته و در مقابل هر ماده یک جمله از همین عهدنامه نوشته 

 است. 

را مقایسه کنید ببینید که بعد از هزار و چهارصد سال که دنیا با این همه تحرکات  آن وقت در آنجا گفته که شما بیایید این

 و انقالب روبرو بوده است، این عهدنامه بسیار کامل تر از این منشور است.

 گوید که دو جهت آن این است: سپس جرج جرداق چهار فرق عمده بین این دو می

دانان و دانشمندان و اشخا  مطلع را در  به قول خودشان همه حقوقخواستند منشور بنویسند  یکی اینکه وقتی می 

 تر از آن نباشد. بعد هم در روزنامه هایی نوشتند که کامل هایی جمع کردند و به ادعای خود جمله جلسات و کنفرانس

ه ون مقدمه فی البداهبد )علیه السالم(ها نوشتند که هر کس نظری دارد ارائه بدهد ولی این عهدنامه را امیرالمؤمنین علی

 نوشتند و به مالک دادند.

تند و کند خودشان هس هایی که این منشور حقوق بشر را نوشتند اول کسی که به آن عمل نمی یک فرق دیگر اینکه این

 تاوضاع دنیا گواه آن است، اما این که امیرالمؤمنین عهدنامه را نوشتند اول کسی که متعهدتر از همه به آن بود به شهاد

 تاریخ زندگانی حضرت، خود ایشان بود.
 

یگر های د و هدایت های آن را ندانستیم و نشناختیم و به همین خاطر به حرف)علیهم السالم( غرض اینکه قدر اهل بیت

 که گمراهی است دچار شدیم.
 

به هر حال بنده امیدوارم که دانشگاه علوم اسالمی رضوی که اسم بسیار با مسمایی دارد، آوازه و افتخاراتش بیش از این 

 شود و شما عزیزان طوری سعی و تالش کنید که اسباب افتخار همه مسلمانان باشد. 

 

 والسالم علیکم و رحمهلل اهلل و برکاته.
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---------------------- 

 پی نوشت ها:

1/13ب 21بحار األنوارـ 2  

 1ـ مائده: 1

 61ـ آل عمران: 3

 23ـ حجرات: 1
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 چکیده:

منظور از آفرینش بشـر چیزی جز سـعادت و خوشبختی او نبوده، برای تأمین این مقصد خداوند دو نیروی مهم برای بشر قرار   

یعنی عقل، در این میان قوای دیگری هم به نام غریزه به داده اســـت یکی حجـت ظـاهری یعنی انبیاء و دیگری حجت باطنی   

عنوان تکمیل و پشـتیبانی از حجت باطنی و ظاهری برای بشـر آفریده شـده مانند: غضب، شهوت و ... که افرا  و تفریط در    

ی ختی هر کسهر کدام از این غرایز مفاسد بیشماری در بر دارد، یکی از این غرایز عشق یا حب مفر  است که سعادت و بدب

 ارتبا  مستقیمی با آن دارد.

در این نوشـتار نویسـنده ابتدا به طور مسـتند به جایگاه عقل و عشـق در فرهنو تصوف اشاره نموده آنگاه آن را با معارف     

 گیرد که: کاخ سعادت انسان در واقع روی سه پایه قرار گرفته است:نماید و نتیجه میدینی مقایسه می

 ی نبوت و والیت صادر شده  چشمهـ علومی که از سر2

 ـ به کار انداختن نیروی عقل و تفکر1

 نمایدای میـ تقوا و پرهیزکاری و تهذیب نفس و در پایان به میزان توانایی عقل نیز اجماال اشاره3

 

 عقل و عشق

 «آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی»

 (2)« فُرَادَى ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا مَثْنَى وَ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَة أَنْ تَقُومُوا هللِ»
 

به یقین خداوند متعال منظورى از آفرینش بشر جز سعادت و خوشبختى او نداشته است، و براى تأمین این مقصد، او را 

 ی خود شایان اهمیّت فراوانند:به دو نیروى مهم مجهز گردانیده است که هر کدام به نوبه

ارسال پیمبران با کتابهاى آسمانى است، و مسلم است که پس از تکمیل این دو نیرو، هیچگونه یکى نیروى عقل و دیگرى 

ماند و هر ناامیدى و ناکامى که براى او پیدا شود از خود او سرچشمه گرفته است، جاى عذرى براى احدى باقى نمى

 نقل شده که فرموده:)علیه السالم( چنانکه از حضرت مولى الموحدین على
 

 و)علیهم السالم( انّ للّه على النّاس حجّتین حجّهلل ظاهرة و حجّهلل باطنهلل فاما الظاهرة فالرسل و االنبیاء و االئمهلل)) 

 ((: اما الباطنهلل فالعقول
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)علیهم السالم( )خداوند بر مردم دو حجت دارد یکى آشکارا و دیگر در نهان، اما حجت آشکارا و پیمبران و ائمه هدى

 ( 2همان عقلهاى مردم است(.) هستند و حجت نهانى او
 

گویند یعنى این دو در راه یک شود، چنانکه پیمبران را عقل ظاهرى نیز مىگاه هم از عقل به رسول باطنى تعبیر مى

 د.دارنهدف و یک مقصد قدم بر مى

آن تکمیل دو در این میان قواى دیگرى هم در میان جسم و جان بشر به نام غریزه و فطرت، آفریده شده که هدف از 

ی جلب منفعت نیروى سابق و پشتیبانى از آنهاست؛ این غرائز بسیارند و شاید شمارش آنها کار مشکلى باشد؛ مانند قوه

هاى غضب و شهوت و... بدیهى است افراط و تفریط در هر کدام از این غرائز، مفاسد بیشمارى و فرار از ضرر و غریزه

 ن آنها و طرز پیشگیرى از آنهاست.در بردارد که علم اخالق متکفل بیا
 

گذارد و سعادت رود که در سرنوشت هر فرد تأثیر عمیقى مىیا حب مفرط یکى از این غرایز است به شمار مى« عشق»

 و بدبختى هر کسى ارتباط مستقیمى با آن دارد.

تب نیست، مورد بحث ما همان و ماده و مبدأ آن نداریم چون در اینجا اثر و ثمرى بر آن متر« عشق»ما کارى با لفظ 

 شود.معنایى است که گاهى از آن به حبّ مفرط و زمانى به عالقه شدید، و گاهى به عشق یا احساسات شدید تعبیر مى
 

اى انجام داده و به همین دلیل همیشه مورد توجه بوده است. ولى به هر حال در تاریخ بشر این غریزه کارهاى برجسته

 حب و عشق بازوى عقل و انجام کارهاى بزرگ است آرى به منزله بازو است. نباید فراموش کرد که

دارد، و اگر عشق از عقل جدا شد جنون دهد و عشق او را به حرکت در مسیر آگاهیها وا مىعقل به انسان آگاهیهاى الزم مى

 ی تخریب.است و مایه

عقل دست نشانده اوست! بلکه عقل را کوچکتر از آن ولى صوفیان معتقدند: که این پدیده را سلطان کشور جان است و 

راهزن »اى از اوقات قدم را فراتر نهاده و عقل را کند، راه یابد، پارهدانند که در مقامات بلندى که هماى عشق پرواز مىمى

ى و رازهاى اند! بر عکس عشق را محرم اسرار نهانشمرده، و در خلوت خانه اسرار الهى او را اجنبى دانسته« راه حق

دانند، آثار این عقیده در سخنان آنها اعم از نظم و نثر منعکس است )در اشعار و کلمات غیر صوفیها از کسانى نگفتنى مى

 مندند نیز این مطلب منعکس است(.که به افکار عرفانى داغ عالقه
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 گوید:حافظ مى

 پیدا شد و آتش به همه عالم زد عشق                      لى دم زد ااو حسنت ز تجاادر ازل پرت

 برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد                    خواست کز آن شعله چراغ افروزدعقل مى

 ی نامحرم زددست غیب آمد بر سیناه                      اگه راز اواست که آید به تماشاامدعى خ

 

 هاللى گوید: 

 فلک یک سبزه از صحراى عشق است           جهان یک قطره از دریاى عشق است

 فاااروغ گاوهار یکتاااى عشق است            چاااااراغ بااى زوال آفااااریناش 

 شااارار آتش سااوداى عشاق است!            اگر روح است اگر عقل است اگار دل

 

 گوید:دیگر مى

 بعاد از این دیاوانه ساازم خاویش را!        آزماااودم عقاااال دور اناادیش را 

 

 در جاى دیگرى گفته است:

 زیان سپاس جاویم جناون را مغرسى       عقاال را هاام آزمااودم من بسااى

 دیگرى گوید:

 عشق است رهنما نه اندیشه رهبر است!         باا عاااقاالن بگاو که ارباب ذوق را 

 

 گوید:دیگرى از طرفداران این اندیشه مى

 که شیاخ مذهب ما عااقلى گنه دانست                  وراى طااعت دیاوانگاان ز ماا طلب

 

 شیخ عطار در منطق الطیر گوید:

 عشااق کاآمد در گاریاازد عقاال زود         عشق جانان آتش است و عقل و دود 
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 باالخره حافظ مطلب را تمام کرده و در شعرى که از او نقل شده گوید:

 کین شحنه در والیت ما هیچ کاره نیست!            ما را به منع عقل مترسااان و مى بیار 

 

هاى مسلک خود قرار داده اند و در حقیقت آن را یکى از پایهبهر حال صوفیان از روى همین اصل نتایج بسیارى گرفته

 ین بنا تا کنید دوار کج است.و بناى کاخ تصوف را روى آن ساخته اند، و چون خشت اول کج نهاده شد، ا
 

ی حق، باید دم از استدالالت عقلى فرو بسته و آن را در کشف یکى از نتایج این اصل این است که سالک و طالب جلوه

را در این راه، مرکب خود نسازد مولوى که زبان گویاى « تمکین چوبینپاى بى»گاه خود قرار ندهد و این حقایق تکیه

 ید:این جمعیت است گو

 تمکین بودپاى چاوبین سخت بىپاى استااداللیاان چوبیان باود           

 

 نمایى عشق را در صفحات آینده مطالعه خواهید فرمود.آمدهاى تحقیر و بزرگپى

 

 ها!مبارزه با دانش

برخاسته، بلکه مبارزه و هاى آموختنى و کتاب و دفتر به مخالفت روى همین اصل بسیارى از سران صوفیه علناً با دانش

 نمودند.کردند و رسماً از آنچه مربوط به علوم آموختنى و استداللى بود ابراز تنفر و بیزارى مىدشمنى مى

رت و تعجب مىااى را دچار حیی احوال آنها هر خوانندهاند که مطالعهاى در این موضوع پافشارى کردهبعضى به اندازه

 کند.

 گونه مخالفت نشان دهد.ن را باور نکنند که کسى با علم و دانش اینممکن است بعضى این سخ

 آوریم.تألیف دکترقاسم غنى در اینجا مى «518تاریخ تصوف/ »چند نمونه از این مبارزه و دشمنى را از کتاب 

 

شتن سبب نوخواندن و »بوده است معتقد بود که: « سرى»که یکى از سران بزرگ صوفیه و شاگرد شیخ  ـ جنید بغدادى2

گیرى از رویهفرمودند سبب اطالع و بیدارى او و کنارهنگارنده گوید: خوب بود مى«! ی صوفى استپراکندگى اندیشه

 «ی تصوف است.
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خوب فکر کنید ما و تمام دنیا هر چه داریم از برکت همین خواندن و نوشتن است، با اینحال جاى تعجب نیست که دسته

اند اما در اینجا بعضى قول جنید بغدادى گى حواس بدانند؟ دیگران به فکر تعلیمات اجبارى افتادهاى این دو را سبب پراکند

 گردد.کند که اگر مردم به این دستور عمل کنند، جامعه به عصر جاهلیت باز مىکشد هیچ فکر نمىخرافى را به رخ ما مى

 

مطره )صندوق( از کتب حدیث داشت همه را در نقل است که هفت ق»نوشته:  بشر حافىدر شرح حال  ـ شیخ عطار1

 (3)«.زیر خاك دفن کرد و روایت نکرد...

 

کسى را سراغ دارم که وارد صوفیه نشد مگر اینکه جمیع دارایى خود را انفاق کرد و هفتاد صندوق » گفت:ـ شبلى مى3

ی صندوق کتاب!( را که خود نوشته و حفظ کرده و به چندین روایت درست کرده بود در این رودخانه 71کتاب )آرى 

 (4مقصود شبلى از این آدم خود او بود!)«! بینید، غرق کرددجله که مى

 

ال نعم الدلیل انت؛ واالشتغکه از بزرگان صوفیه است، کتب خود را به دریا ریخت و گفت: )) احمد بن ابى الحوارىا 1

((. این کار و این سخن اگر چه در کتاب تاریخ تصوف به احمد بن ابى الحوارى نسبت داده بالدلیل بعد الوصول محال

نعم هایش را به دست خود در زیر خاك کرد و گفت اند که کتابردهشده ولى بعضى دیگر نظیر آن را از ابوسعید نقل ک

 (5.)الدلیل الخ
 

 از ابوسعید نقل شده که گفت:

 (6((!)رأس هذا االمر کبس المحابرو خرق الدفاتر و نسیان العلوم))

 یعنى: آغاز این کار پنهان کردن دوات و مرکب و پاره کردن دفترها و فراموشى علوم است!!...
 

دانم این افراد تا چه اندازه از تعلیمات اسالم و دستورات پیشوایان این آیین مقدس دور افتاده بودند، کردار و رفتار نمىمن 

اند، اى ننوشیدهی قرآن قطرهآنها درست مانند کسانى است که اصال در محیط دینى اسالم پرورش نیافته و از سرچشمه

هاى کتاب را در آب غرق سازند یا در دل خاك جاى دهند، و کرده و صندوقکردند که دفترها را پاره آنها سعى مى

هاى زمین کنند؛ ولى بر عکس، پیشوایان ی ماهیان دریا یا موریانهرا اطعمه )صلی اهلل علیه و آله و سلم(احادیث پیغمبر خدا
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و  له و سلم()صلی اهلل علیه و آاکرم اسالم تأکیدات زیادى درباره حفظ کتب و نگهدارى آثار پیشوایان بزرگ یعنى پیغمبر

 اند به عنوان نمونه و شاهد:کرده)علیهم السالم( ی هدىائمه

 

 کند که فرمود:نقل مى)صلی اهلل علیه و آله و سلم( الف ا مرحوم مجلسى در کتاب بحار از پیغمبر اکرم

 ((:الماًالقیامة فقیهاً ع من حفظ على امتى اربعین حدیثا ینتفعون بها فى امردینهم بعثه اللّه یوم))

کسى که براى امت من چهل حدیث حفظ کند و به ایشان برساند تا از آن در امور دینى استفاده کنند، »

گونه که بزرگان ( البته منظور از حفظ، همان7« )انگیزدخداوند در روز قیامت او را دانشمند و عالم بر مى

باشد، خواه از بر کنند و خواه بنویسد و خواه به دیگران اند نگاهدارى است به هرطور که تصریح کرده

هاى مشهور در بین عامه و خاصه است و علماى بگویند تا یادداشت کنند، این روایت یکى از روایت

اند که این حدیث به حد اند. بلکه بعضى گفتههاى خود نقل کردهسنى و شیعه مضمون آن را در کتاب

 (8)تواتر رسیده است.
 

ثر همین حدیث و نظایر آن بود که دانشمندان اسالم همیشه اهمیت فراوانى به حفظ و نگاهدارى احادیث، از خود بر ا

اى براى اینکه کامال بر طبق مضمون این روایت هاى زیادى در این موضوع تألیف کردند، دستهدادند و کتابنشان مى

ما هم اگر چه لیاقت این  (9دند که تا امروز نیز ادامه دارد)عمل کرده باشند به نوشتن اربعین )چهل حدیث( مبادرت کر

ی نقل چهل حدیث در مقام ارجمند را نداریم ولى خیلى خوشوقتیم که خداوند توانا توفیق داد این افتخار را به وسیله

 هاى همین کتاب کوچک درك نماییم.طى بحث
 

 (21(( )ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُ))

شما را به خدا، این دستور کجا و هفتاد صندوق کتاب حدیث و غیره را در آب دریا غرقه ساختن کجا؟! چه بسا اگر آن 

رسید امروز بسیارى از مشکالت دینى و دنیوى خود را به وسیله آن حل ها را نابود نساخته بودند و به دست ما مىکتاب

 کردیم، ولى بسوزد خانه نادانى و جهل!مى

 

 کند که فرمود:نقل مى )علیه السالم(ا مرحوم عالمه مجلسى در بحار از امام صادقب 



22 
 

زکوة الید البذل و العطاء السخاء بما انعم اللّه علیك به و تحریکها بکتبه العلوم و منافع ینتفع بها ))

 ؛((المسلمون

چنین حرکت دادن زکوة دست جود و بخشش و سخاوت است به آنچه خدا به تو ارزانى داشته و هم»

 «رسد.ها، و منافعى که به وسیله آن به مسلمانان مىآن به نوشتن علوم و دانش

 

 کند که به یارانش فرمود: نقل مى )علیه السالم(ج ا مرحوم شیخ حر عاملى در جلد سوم وسائل از امام صادق

 ((: احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها))

 (11« )شوید.نگاهدارید چه آنکه به همین زودى به آنها محتاج مىهاى خود را کتاب»

 

 کند که به مفضل بن عمر فرمود: ها ا باز در همان کتاب روایت دیگرى از آن حضرت نقل مى

اکتب و بث علمك فى اخوانك فان مت فورّث کتبك بنیك فانه یاتى على الناس زمان هرج ما ))

  ؛((یانسون فیها اال بکتبهم

بنویس و دانش خود را در میان برادرانت منتشر ساز و اگر مرگ ترا در رسید آنها را براى پسرانت به ارث »

 (12«.)هایشان خواهد بودگذار. چون زمان سختى در پیش است که تنها انس مردم در آن زمان به کتاب

 

سازد و را به خوبى روشن مىالسالم( )علیهم این حدیث معجز آسا و نظایر آن اهمیت حفظ احادیث و آثار ائمه هدى

 هاى آینده مسلمان برسانند.دهد به هر قیمتى که باشد آنها را نگهدارى کرده و به نسلدستور می

 ببین تفاوت ره از کجااست تا به کجا؟           سااالح کااار کجاا و من خراب کجاا

 

 ایم.طرفدارى از علم و دانش و نشر آن را داشتهدر پرتو این دستورات مقدس ما مسلمانان همیشه افتخار 

 

نویسد: وقتى ذوالنون مصرى )مرشد او( به او دستور دا شیخ فرید الدین عطار در شرح حال یوسف بن حسین رازى مى

ى فراموش هر چه خواندهداد که از مصر خارج شده و به شهر خود بازگشت کند، یوسف دستورى خواست ذوالنون گفت: 
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( نگارنده گوید: چقدر مختصر و مفید براى فاتحه خواندن به همه 13)اى بشوى تا حجاب برخیزد!چه نوشته کن و هر

 چیز!

 قرآن را هم به گوشه اى گذارد 

 

یافتیم، به ما روى داد دیگر از کتب و دفاتر خود راحت نمى«! حالت»کنند که گفت: چون نقل مىاز ابوسعید ابوالخیر ا 6

ها را از خود دور ساختم! و به تالوت قرآن مرا آسایش خاطرى دهد، خداوند به من تفضل کرد کتاب از خدا خواستم که

قل اللّه ثم ذرهم فى ی انعام به این آیه رسیدم ا ))خواندم تا در سورهمشغول شدم، از فاتحهلل الکتاب شروع کرده مى

)یعنى  ی دیگر پیش رویم راه نیافتیم آنتا یک آیهاینجا کتاب از دست بنهادم هر چند کوشیدیم  (14) ((خوضهم یلعبون

 (15)اى گذاردیم!قرآن را( هم به گوشه
 

 (16دفتارو درس و سبقشاان روى اوست)       عااشقاان را شد مادرس حسن دوست 

 

 فرماید:ی کهف مىگوید: پروردگار متعال در سوره« نویسنده»

کنند که کار به جایى نرسیده و در عین حال گمان مىزیانکارترین مردم کساانى هساتند که کوشاش آنها    »

 «اند.خوبى انجام داده

در هر سه روز یک ختم قرآن  (السالم علیه)کند که حضرت على بن موسىمرحوم عالمه مجلساى در بحاراالنوار نقل مى 

 (17کردند.)مى

از بهترین اعمال، فرمود: بهترین « زهرى»کند که در پاساخ سؤال  نقل مى (الساالم  علیه)باز در همان کتاب از امام ساجاد 

 (18طور این عمل را تکرار کنى.)کارها این است که قرآن را از اول شروع کنى و به آخر برسانى و همین

 

ی شاما آیا باید به دساتورات پیشوایان بزرگ اسالم رفتار کنیم؛ و یا گوش به سخنان ابوسعید   ی محترم! به عقیدهخواننده

نمودند؟ آیا به ما پیروى مى( الساالم  علیه)کردند و از کدام پیغمبر و امامم؟ اینها مطابق کدام دساتور رفتار مى ابوالخیر بدهی

 گونه کارها بگوییم:ی مرتکبین ایندهید که دربارهحق مى
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 (29)« إِنْ یَتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى االْنْفُسُ»
 

اهمیت تالوت و تدبر در آن ساخن بگوییم شاید از اصل مقصد دور شویم، ولى براى اینکه  ی قرآن و اگر بخواهیم درباره

بدانید مسالمانان هر چه دارند از قرآن اسات و بهترین راه براى تحصایل روحانیت قلب و صفاى دل و بودن به یاد خدا،    

 تالوت و تدبر در آیات قرآن است این چند روایت کافى است:

 

 کند که فرمود:  در حدیث مفصلى نقل مى (سلم و آله و علیه اهلل صلی)تاب امالى از پیغمبر خداا مرحوم صدوق در ک1

 (11((.)من قرأ عشر آیات فى لیلة لم یکتب من الغافلین...))

 کسى که ده آیه از قرآن مجید را در شب بخواند نام او در زمره غافلین ثبت نخواهد شد.

 

 کند که فرمود:  حضرت نقل مىا مرحوم صدوق در امالى از آن 2

 ((:نَوِّروا بیوتکم بتالوة القرآن))

 (21هاى خود را با خواندن قرآن نورانى کنید.)خانه

هاى متعددى از حضرت مولى الموحدین علی)علیه السالم( نقل شده که ما به نقل یک جمله ا در نهج البالغه خطبه3

 کنیم: از آن اکتفا مى

 (11((: )ینابیع العلم و ما للقلب جالء غیرهفیه ربیع القلب و ))

هاى علم و دانش، و از براى قلب صیقل و صفایى غیر از در قرآن اسات بهار و خرمى دل و سرچشمه 

 آن نیست.

 

شااود که یگانه راه براى تقویت روح و تحصاایل معنویت و نجات یافتن از از این کالم شااریف به خوبى آشااکار مى

هاى تاریک و پر سنگالخى که و تدبر در پیرامون آیات قرآن مجید است، بنابراین آن راه هاى شیطان، تفکروسوسه

اند، جز ناکامى اثرى نخواهد داشت، این سخن را با روایت پر معنایى پایان جمعیت متصوفه براى خود انتخاب کرده

 دهیم.مى
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 نقل شده که فرمود: (السالم علیه)در عیون اخبارالرضا

محمود اذا اخذ الناس یمینا و شماال فالزم طریقتنا، فانّه من لزمنا لزمناه و من فارقنا فارقناه ))یابن ابى 

فان ادنى ما یخرج به الرجل من االیمان ان یقول للحصاة: هذه نواة ثم یدین بذلك ویبرأممن خالفه ـ 

 (13) یابن ابى محمود احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك فیه خیر الِدنیا و االخره((:

زمانى که مردم از راه راست خارج شدند و به طرف چپ و راست تمایل « ابى محمود»اى پسار  

ی ما باش زیرا هر کس با ما باشاااد ما با او خواهیم بود و هر کس از ما پیدا کردند، تو بر طریقه

ین برد اجدایى کند ما از او جدا خواهیم شااد، کوچکترین چیزى که انسااان را از ایمان به در مى 

است و به آن معتقد شود و از مخالفین آن بیزار گردد... « هسته»ریزه بگوید این است که به سنگ

اى پسر ابى محمود، آنچه گفتم نگاهدار که خیر دنیا و آخرت را در آن از براى تو جمع کردم ا از 

 شود که فعال جاى بحث آن نیست.این حدیث شریف مطالب مختلفى استفاده مى

 

 ى و نقلى را رها کن و بیا!علوم عقل

 نگارد:الدین گیلى چنین مىجامى در نفحات االنس در شرح حال عین الزمان جمال

وى از خلفاى شایخ نجم الدین کبرى اسات، و بسایار فاضال و دانشمند بوده است در اوائل که     ))

اى مجموعهعزیمت صحبت حضرت شیخ کرد به کتب خانه در آمد و از لطائف علوم عقلى و نقلى 

انتخاب کرد که در سفر، مونس وى باشد، چون نزدیک خوارزم رسید، شبى در خواب دید که شیخ 

چون بیدار شد اندیشه کرد که پشته چیست، من از « پشته را بیانداز و بیا»با وى گفت: اى گیلک! 

سوم از شیخ  دنیا هیچ ندارم و اندیشه جمع آن نیز ندارم. شب دوم باز همین خواب را دید، در شب

اى، چون بیدار شد آن را در اى است که جمع کردهپرسید که شیخا پشته چیست؟ گفت آن مجموعه

 ((جیحون انداخت!
 

 (24بود!)اندختى تو را هیچ فایده نمىچون به حضرت شیخ رسید گفت اگر آن مجموعه را نمى
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و رستگارى در پیروى علوم نقلى و عقلى است، حدیث ایم راه نجات ایم و شنیدهنگارنده گوید: تا به حال هر چه دیده

گونه شک و و جاى هیچ (25اند)نقل کرده  (سلم و آله و علیه اهلل صلی)مشاهور ثقلین را عامه و خاصاه از پیغمبر خدا  

تردیدى در آن نیسات و در آن تصریح شده که اگر بخواهید در راه خداپرستى و سعادت ابدى گمراه نشوید به دو چیز  

گذارم چنگ زنید: قرآن و عترت من... این سااخن کجا و گفتار شاایخ نجم گرانمایه که من در میان شااما به یادگار مى

 بود، کجا؟!اى نمىاندختى تو را هیچ فایدهرا نمى« پشته علوم عقلى و نقلى»الدین که اگر آن 
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------------------------------- 

 پی نوشت ها:

   46سوره سبأ:  ـ 2

    1/16اصول کافى  ـ 1

  118/ 1تذکرة االولیاء ـ 3

  514تاریخ تصوف، دکتر غنى/ـ 1

تر گردد و عالمت آن دل که با علم سخت گردد آن بود هر دل که با علم سخت گردد از همه دلها سخت»سهل بن عبداللّه تسترى گفته: ـ 1

 (.261/ 1)تذکرة االولیاء «تدبیر خویش به خداوند تسلیم نتواند کردها بسته شود و که دل وى به تدبیرها و حیلت

 چاپ تهران.  32ا  33اسرارالتوحید / ـ 6

 اختصا  داده، و در آن باب،« من حفظ اربعین حدیثا»باب بیستم را به عنوان « کتاب العلم»مرحوم عالمه مجلسى در بحاراالنوار در ـ 1

 (. 156تا  153/ 2ایت همان روایتى است که حضرت استاد در اینجا نقل کرده است )بحاراالنوار ده روایت نقل کرده است که دهمین رو

( و تمام روایاتى که مرحوم مجلسى 11/29185/29486همین حدیث با همین متن در کتب اهل سنت نیز وارد شده است )کنزالعمال ـ 1

 (. 18/131ه است )فهرست کنزالعمال در این باره در بحار نقل کرده در منابع اهل سنت نیز نقل شد

نام برده است، و اینها « اربعین»( از هشتاد و اندى کتاب به نام 435تا  419، صفحه 1مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانى در الذریعهلل )جلد  ـ 9

( به عنوان 61تا  52، صفحه 1نوشاته شاده است و حاجى خلیفه در کشف الظنون )جلد   « چهل حدیث»غیر از کتابهایى اسات که به نام  

 جلد کتاب معرفى کرده است.  73اربعین حدیث، 

  54سوره مائده: ـ 21

 11حدیث  73/ 1ا اصول کافى  2/152بحاراالنوار ـ 22

  . 11، باب روایهلل الکتب و الحدیث حدیث 1ا اصول کافى جلد  2/151بحاراالنوار ـ 21

 . 318/ 1تذکرة االولیاء  ـ 23

  91سوره انعام: ـ 21

  چاپ تهران. 33اسرارالتوحید / ـ 21

 گوید: مى« فقیر گنج طلب»مثنوى دفتر سوم و در دفتر ششم در حکایت ـ  26
 

 گشتاااه رهرو را چون غاااول راهاااازن          اى بساااا عاالم و ذکاااااوات و فطاان

 رهنااااد!مىتاااا ز شااااارّ فیلسااااوفى           بیشتاااار اصحاااااب جنااات ابلهنااد

 مت نازولااااترك خااود کان تا کند رح              ولاااخااویش را عریان کن از جمله فض
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 زیاارکى بگااااذار و با گااااولى بسااااز          زیاارکى ضااااد شکست است و نیاااز  

 را پاکبااااز تا چاااه خاااواهااد زیاارکى         زیااارکى شاااد دام بر دو طمااع و ناااز 

 ابلهااان از صااانع در صاااانع شاااادند           زیاارکااان بااا صااانعتى تااباع شاادناد 

 

 214/ 92بحاراالنوار ـ 21

  92/214بحاراالنوار ـ 21

 23سوره نجم: ـ 29

 196ا  197/ 92ا بحاراالنوار 36امالى صدوق /ـ  11

  92/211ا بحاراالنوار  1، باب البیوت التى یقرأ فیها القرآن جلد 2/611اصول کافى ـ 12

 . 176نهج البالغه، خطبه ـ 11

 .13عدم جواز تقلید غیر المعصوم، حدیث  11 ا باب 18/92وسائل الشیعه ـ 13

  1، پاورقى 514بنا به نقل تاریخ تصوف در ایران/ـ 11

اند که رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلم( لبالغه و صاحب کتاب سیرالصحابه از حذیفه روایت کردهابن ابى الحدید در شرح نهج اـ 11

ااین اضافه نقل کرده ب« طبرانى«.»انّى تارك فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتى ان تمسکتم بهما فقد نجوتم»بعد از اداء خطبه مفصل فرمودند: 

ما دو چیز نفیس و بزرگ را در میان ش« »وا و ال تقصروا عنهم فتهلکوا و ال تعلموهم فانّهم اعلم منکمفال تقدموهما فتهلک»است که فرمود: 

برایشان سبقت نجوئید و »آنگاه فرمود: «. یابید: یکى قرآن و دیگرى عترت منگذارم که اگر به این دو چیز تمساک جوئید نجات مى مى

ااا کنزالعمال جلد  317/ 2، )سنن ترمذى «وید، به ایشان یاد ندهید که آنها از شما داناترندشتقصیر و کوتاهى ننمایید از آنها که هالك مى

( این حدیث با تفاوت مختصارى در عبارت متن، متواتر است و از بیست و چند نفر از صحابه نقل شده است )تفصیل این  874، حدیث 1

عه نمائید، و این حدیث با مختصر تفاوتى در اغلب کتب معتبر اهل سنت مطال 25تا  21صفحه  8توانید در المراجعات مراجعه بحث را مى

 نقل شده است(. 
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 اشاره:

ای از فضالء حوزه جلسه گفت و گویی بین علماء حوزه تشکیل داد که عده 2313دفتر تبلیغات اسـالمی قم در اسـفند   

 علمیه به صورت دعوت عمومی شرکت داشتند.

وحی از منظر فلسـفه و مکتب تفکیك، بین اندیشـمند بزرم معاصر عالمه سید جعفر    در آن نشـسـت پیرامون عقل و  

سـیدان و حجج اسالم آقایان غالمرضا فیاضی و آقای حمید رضا پارسانیا مباحثی مطرح شد و نشست دوم )تکمله این  

 انجام شد. 2311بحث( در اردیبهشت 

مودند که این مباحث را در حوزه علمیه قم، کنار مرقد مطهر به دنبال این مباحث برخی از علماء و فضــالء قم تقاضــا ن

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

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

کردند تا ضمن هشت جلسه بحث سنخیت و عینیت حضرت حق با ما سوی اهلل و رد شنبه را از مشهد به قم عزیمت می

 آن را مطرح نمودند و آن مباحث به صورت نوشتار حاضر در آمد و در اختیار دانش پژوهان قرار گرفت.

 

 (3سنخیت، عینیت یا تباین؟)

 «سیدانحضرت عالمه آیت اهلل حاج سید جعفر  »

 

  خالصه جلسه قبل

همان گونه که در جلسات گذشته بیان شد پیرامون مسأله توحید و نسبت خلق و خالق سه موضوع عینیت، سنخیت و 

بینونت مطرح مى باشد. البته گاهى در برخى از تعابیر نسبت ظهور و مظهر یا جلوه و تجلّى نیز مطرح مى شود که اصل 

 موضوع فوق باز مى گردد.این تعابیر نیز به یکى از سه 

مجدداً تأکید مى شود، روش بحث، تعقل در منبع وسیع وحى مى باشد به عبارت دیگر با توجه به حاکمیت عقل و حفظ 

 سندیت آن به سراغ وحى رفته و مطالب آن را بررسى مى کنیم.

که پیشتر مراد از سنخیت نیز ا چنانتا کنون با بررسى آیات و روایات به روشنى، مسأله بینونت اثبات و سنخیت نفى شد. 

 بیان شد ا اشتراك در حقیقت است و االّ اصل وجود رابطه بین موجِد و موجَد از مسایل بدیهیه مى باشد.
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در بحث گذشته بیان شد قایلین به سنخیت دالیلى براى اثبات مدعاى خود مطرح مى کنند و یکى از آن دالیل نیز مطرح 

 و پاسخ داده شد.

ن بود که باید بین معلول و علت سنخیت باشد و االّ الزم مى آید هر چیزى از هر چیز صادر شود. در پاسخ این دلیل ای

استدالل بیان گردید، این سخن در مورد علل طبیعى که معلول وجود نازل علت است و از دل آن خارج مى شود صادق 

رادة مى باشد تخصصاً مطرح نیست، نه اینکه قاعده است اما در مورد علل ارادى و حضرت حق که فاعل بالمشیهلل واال

 عقلى در این مورد تخصیص بخورد.

 حال دلیل دوم قایلین به سنخیت مطرح و بررسى مى گردد. 

 

 دلیل دوم بر سنخیت ) اطالق برخى مفاهیم به معناى واحد بر خدا و خلق (

معناى واحد بر خدا و خلق ا به گونه اشتراك معنوى بر یکى دیگر از دالیل قایلین به سنخیت اطالق برخى مفاهیم به 

موضوعات ا  مى باشد. چرا که اطالق مفهوم واحد بر اشیاء مختلف، نشانه ی اشتراك آنها در حقیقت مى باشد زیرا 

ایى حمل یمفهوم واحد از اشیاء متباینه به ماهِىَ متباینه انتزاع نمى شود. بنابر این اگر مفهوم واحدى به یک معنا بر اش

 شود کاشف از سنخیت و اشتراك در حقیقت بین آن اشیاء مى باشد.

« الشمس موجود« »اللَّه موجود»هم بر حضرت حق و هم بر سایر کائنات به یک معنا اطالق مى شود « موجود»مفهوم  

بین حضرت حق و  و... در نتیجه اطالق این مفهوم بر خدا و خلق به یک معنا نشان دهنده اشتراك« االنسان موجود»

 سایر موجودات مى باشد.

 

 بررسى و نقد دلیل دوم 

در پاسخ به این استدالل گوییم: اطالق مفهوم واحد به معناى واحد بر اشیاء مختلف در معقوالت اولى  ا  که عروض   

محمول  د ا  کهو اتصاف آن نسبت به محمول در خارج است ا  بیانگر سنخیت است اما اگر مفهوم از معقوالت ثانى باش

ما به ازاء خارجى ندارد و جز ذات موضوع چیز دیگرى در خارج نیست ا  اطالق آن بر حقایق مختلفه و یا انتزاع آن 

از حقایق متباینه بال اشکال است و عقالء مفاهیمى را که از معقوالت ثانیه هستند )مثل مفهوم ماهیت، ممکن و...( بر 

مى کنند. به عنوان نمونه مفهوم عَرَض بر مقوالت متباینه که با یکدیگر تباین بالذات  موضوعات مختلفه و متباینه اطالق
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دارند )مثل کم، کیف، وضع و...( اطالق مى شود بدون اینکه اشتراك در مفهوم عَرَض سبب ایجاد اشتراك در حقیقت، بین 

 اعراض مختلفه شود.
 

هیم متعددى انتزاع مى کند مى تواند مفهوم واحدى را بر حقایق بنابر این همان گونه که عقل گاهى از حقیقت واحد مفا

متباینه ا  که در یک معناى معقول که عقل لحاظ کرده مشترکند ا  اطالق کند. به عنوان مثال در مورد خداوند متعال که 

حال مصداق فقط خدا  حقیقت واحد بسیط ا  به تمام معناى کلمه ا است مفاهیم عالمٌ، قادرٌ، حىٌ به کار مى رود در عین

را که مفهوم واحد است به خداى تعالى و اشیاء دیگر « طارد العدم»)حقیقت واحده( مى باشد هم چنین مى توان لفظ 

به « طارد العدم»اطالق نمود چرا که همه موجودات و واجب متعال همه نفى عدم مى کنند و موجودند لذا معناى واحد 

 حقیقت بر همه اینها صدق مى کند.
 

در نتیجه اطالق موجود به معناى واحد بر حضرت حق و کائنات مثبِت سنخیت و اشتراك در حقیقت نخواهد بود؛ زیرا 

 اگر موجود از معقوالت ثانیه باشد اطالق آن بر حضرت حق و سایر اشیاء اثبات اشتراك در حقیقت نخواهد کرد.

 

 نویسد:ین مورد مى یکى از مشاهیر در تعلیقه نهایهلل الحکمهلل در ا

ویمکن المناقشة فى هذه الحجّة بأنّ انتزاع مفهوم واحد عن اشیاء کثیرة انما یدل على جهة ))

اشتراك عینیة فیها اذا کان ذلك المفهوم من قبیل المعقوالت األولى، أى من المفاهیم الّتى یکون 

کثرة الجهات عروضها کاتّصافها فى الخارج کما انّ کثرة مثل هذه المفاهیم هى التى تدل على 

العینیة. واما المعقوالت الثانیة فیکفى لحمل واحد منها على مصادیقه وحدة الجهة الّتى یالحظ 

العقل، کما أنّه یکفى لحمل اکثر من واحد منها على مصداق واحد کثرة الجهات الملحوظة عند 

على وجود جهة  العقل و ان لم یکن بإذائها جهات متکثرة عینیة. فال یدل وحدة المعقول الثانى

عینیة مشترکة بین مصادیقه، وال کثرته على کثرة الجهات الخارجیة. کما یدلّ وحدة مفهوم 

على جهة وحدة ماهویة بین االجناس العالیة، واالّ لزم وجود جنس « العرض»أو مفهوم « المهیّة»

لیة على تعدد مشترك أو مادة مشترکة بینها، وکما ال یدلّ تعدد مفاهیم الوجود والوحدة والفع

 ( 2(()الجهات العینیة فى الوجود البسیط الّذى ال جهة کثرة فیه.
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اگر مفهومى که از معقوالت اولیه است بر موضوعات مختلف اطالق شود نشان دهنده اشتراك موضوعات 

با یکدیگر در جهتى )عینى خارجى( مى باشد و چنانچه مفاهیم محموله بر اشیاء متعدد باشد معلوم مى 

جهات اشیاء نیز متعدد است. اما در معقوالت ثانیه اگر مفاهیم متعدد بر مصداق واحد اطالق شود  شود

از جهات متعدد متکثّر عینى خارجى حکایت نمى کند. در مورد حضرت حق نیز عالم، قادر، حى به 

ا  کار مى رود اما مصداق واحد است همین طور ممکن است مفهوم واحدى ا با لحاظى که عقل کرده

 بر متباینات اطالق شود بدون اینکه اشتراك عینى خارجى در کار باشد.
 

به عبارت دیگر وقتى در ارتباط با یک وجود بسیط تعبیر به وجود، وحدت، فعلیت و... مى شود این تعابیر دلیل بر وجود 

ات عینى خارجى را اثب جهات کثیره عینى خارجى نیست همچنین اطالق مفهوم واحد بر اشیاء مختلف، اشتراك در جهت

 نمى کند. بدین ترتیب دلیل دوم نیز مخدوش است.

 

 دالیل نقلى سنخیت 

گاهى براى اثبات سنخیت به برخى از آیات و روایات نیز استدالل شده که مناسب است در اینجا برخى از آنها بررسى 

 شود:

 

 ـ آیات: 2 

 ( 1(()قُل کُلٌّ یعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِالف: ))

 بگو هر کس بر شاکله خویش عمل مى کند.

براى اثبات سنخیت از آیه چنین استفاده مى شود که هر کس بر اساس طبیعت خود و بر همان شکل نفسانى خود عمل  

مى کند در نتیجه هر عملى که از انسان سر مى زند با وى سنخیت دارد به عبارت دیگر از کوزه همان  برون تراود که در 

 اوست.
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 سى و نقد برر

با اندکى دقت در آیه، روشن مى شود آیه در صدد بیان آن است که اعمال افراد صبغهً نیات و شاکلهً نفس آنها را مى 

گیرد، و به عبارت دیگر هر کس بر وفق نیّت و صفات درونى خویش عمل مى کند، به عنوان مثال، اگر حسد یا کبر در 

حسد یا کبر شکل مى گیرد در نتیجه آیه بیانگر تناسب نیست و عمل از نظر کسى رسوخ کرده باشد اعمال وى بر اساس 

صبغه و منشأ آن مى باشد و به هیچ وجه از این آیه سنخیت به معناى اشتراك در حقیقت بین نیّت و عمل استفاده نمى 

 شود.
 

شتراك با نیت و صفت نفسانى اپیکر عمل انجام شده، بر اساس خلو  باشد یا بر اساس ریا یکسان است، لذا پیکر عمل  

 در حقیقت ندارد بلکه چون منشأ عمل نیت و صفت نفسانى است، عمل بر این اساس سنجیده مى شود.
 

به بیان دیگر آیه شریفه اعالم مى کند اعمال افراد بر وفق نیّات آنها انجام مى گیرد بنا بر این اگر نیّت خیر باشد عمل  

 مل بد است لکن عمل با نفس نیّت و صفت نفسانى هیچ سنخیتى ندارد.خوب است و اگر نیّت بد باشد ع

 

 ( 3(()فَاِذَا سوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوْحِى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِیْنب: )) 

 مثبِت آن است که باید بین حضرت حق و روح سنخیتى(( مِنْ رُوْحِى))تقریر استدالل روشن است. گفته مى شود تعبیر 

باشد، پس این آیه به روشنى داللت مى کند روح از سنخ حضرت حق مى باشد و بین حضرت حق و روحى که بیان 

 شده )و به تعبیر دیگر بین علت و معلول( سنخیت هست.

 

 بررسى و نقد 

رت س حضاستناد شود بدین معنا خواهد بود که ذات مقد(( مِنْ رُوْحِى))پاسخ این اشکال نیز مشخص است اگر به ظاهر 

حق چیزى است که روحى دارد و روح او قابل تقسیم است و از این روح ِ قابل تقسیم چیزى جدا و در انسان دمیده 

 شده است که بطالن این از واضحات است. )مگر در برخى از مبانى که بعداً مطرح خواهد شد(
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است و این از اصول مسلّم و استوانه هاى بسیار استوار وحى است. لذا استناد  «لم یلد»مشخص است که حضرت حق 

بدین معنا درست نیست. این آیه را خود وحى نیز معنا کرده است. در حدیث هست که معصوم  «من روحى»به ظاهر 

(  بنابر این آیه فوق و آیاتى از این 4مى فرماید: این اضافه، اضافه تشریفى است. مانند بیت اللَّه، ناقهلل اللَّه، ثاراللَّه و...)

 دست بر سنخیت داللت نمى کند. برخى دیگر از آیات در بحث عینیت مطرح خواهد شد.

 

 ـ روایات  1

روایاتى هم وجود دارد که از آنها براى اثبات سنخیت بین خالق و خلق استدالل شده است ولى این روایات به گونه اى 

وشن مى شود جز با بینونت قابل حل نیستند و نه تنها بر سنخیت داللت ندارند بلکه مثبِت است که با مراجعه به آنها ر

 بینونت مى باشند و جز با بینونت نمى توان آن روایات را معنا کرد.

 

 روایت اول:

 است که مى فرمایند: (لیه السالم)عیکى از روایاتى که براى سنخیت استدالل شده روایت امام رضا

 (  1(()قربه، وقرب فی نأیه، فهو فی بعده قریب، وفی قربه بعیدنأى  فی ))

 در عین اینکه دور است، نزدیک است و در عین اینکه نزدیک است، دور است...

 

 بررسى و نقد 

تعبیر بسیار زیبا و مهمى است که گاهى براى اثبات سنخیت به آن استناد شده در حالى که این روایت جز با بینونت معنا 

نمى شود. این روایت و روایات مشابه ا که فراوان نیز هستند ا  در صدد اعالم این جهت هستند که هر نوع تصورى از 

د در ارتباط با ممکنات چنین است که اگر نزدیک باشد دیگر بعید مفاهیم مربوط به ممکنات در حضرت حق راه ندار

نیست و اگر بعید باشد دیگر نزدیک نیست. اما روایت در مورد خداى تعالى مى فرماید در عین قرب، بعد و در عین بعد، 

ابیر دیگر این تع قرب دارد یعنى هر چه از چنین مفاهیمى به ذهن بیاید در ارتباط با حضرت حق معنا ندارد. به عبارت

 خیال انسان را آسوده مى کند تا بى جهت خود را به زحمت نیافکند.
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 روایت دوم: 

 در روایتى مى فرمایند: (لیه السالم)عامیرالمؤمنین

   (6(()فارق األشیاء ال على اختالف األماکن، وتمکّن منها ال على الممازجة))

براى سنخیت به این صورت است که جدایى خدا از اشیاء به این معنا نیست که  فوقاستدالل از حدیث 

 .نخیت بین آنها هستمکان او با اشیاء جدا باشد. او با اشیاء اختالف و فاصله مکانى ندارد در نتیجه س

 

 بررسى و نقد 

پاسخ روشن است و مطلب عکس این مى باشد، این روایت مى رساند که حضرت حق هیچ نوع سنخیتى با اشیاء ندارد 

فکر نکنید که اشیاء در گوشه اى هستند و خدا در گوشه اى دیگر، )اشیاء  «فارق امشیاء»و لذا وقتى گفته مى شود 

مکانى دارند و خدا مکانى دیگر( بلکه بدین معناست که کیفیت این جدایى روشن نیست )چگونگى ندارد( فکر نکنید 

 وقتى گفته مى شود حضرت حق جداى از اشیاء مى باشد مانند جدایىِ مکانىِ چیزى از چیز دیگر است.

اما چنین نیست که با مکان ممزوج شود هر چیزى که در مکانى جاى مى گیرد  «تمکن من االماکن»خداوند متعال  

 «. وتمکن منها ال على الممازجهلل»طبیعى است که مزجى با آن دارد اما حضرت حق چنین نیست 

 

 روایت سوم:

 مى فرمایند: (لیه السالم)عامیرالمؤمنین على

فیقال هو فیها کائن ولم ینأ عنها فیقال هو عنها بائن ولم یخل منها فیقال  لم یحلل فى األشیاء))

أین ولم یقرب منها بااللتزاق ولم یبعد عنها باالفتراق بل هو فى األشیاء بال کیفیّة وهو أقرب الینا 

 (  1(()من حبل الورید.

 

 بررسى و نقد 

( در این 8« )کالم ائمه نور و امر ایشان باعث رشد است»د، واقعاً چنانکه در زیارات ائمه)علیهم السالم( خوانده مى شو

 روایات مطالب بسیارى فرموده اند.
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از اینکه خداوند در اشیاء است فکر نکنید که در آنها حلول کرده )مثل حلول روغن در بادام، مثل حلول بوى گل در  

تا گفته شود از آنها جداست )جدایى مکانى  گل، مثل حلول هر شى ء لطیفى در شى ء لطیف دیگر( از اشیاء دور نیست

 و جهتى ندارد(.
 

؛ از چیزى خالى نیست تا گفته «لم یخل»و از طرف دیگر مى فرماید:  «لم ینأ»، «لم یحلل»از طرفى فرموده اند:  

 حق بىشود وجود ندارد اما کیفیتى ندارد و هر آنچه در ارتباط با ممکنات به ادقّ اوهام تصور شود در مورد ذات 

 معناست و انسان هیچ راهى براى فهم آن ندارد.

که چسبیده باشد. )مثل لباس که به بدن قریب است و هر نوع چسبیدن لطیف و قریب بودن خدا نیز به این معنا نیست  

 ظریف در آنجا معنا ندارد( و چنین نیست که وقتى گفته مى شود بعید است یعنى جداست.

ن و تشریح شده است، ما به او هستیم، او به خود در نتیجه این تعبیر صحیح است که از همه چیز در این روایت بیا 

 خود ما به ما نزدیکتر است.

 

 تالى فاسدهاى سنخیت 
 

 ـ قول به سنخیت و اجتماع نقیضین  2 

( باشد یا 9سنخیت بین حضرت حق و کائنات )یا به اصطالح سنخیت بین علت و معلول() اگر کسى قایل به

باید به اجتماع نقیضین معتقد شود یا از ممکن الوجود صرف نظر نماید که البته خیلى ها چنین کارى کرده و 

 (  11گفته اند ممکن الوجود نداریم.)

عیف، ضعیفه در حقیقت اشتراك داشته باشند یک حقیقت در مرتبه ضزیرا اگر سنخیت باشد و مرتبه الیتناهى با مرتبه  

عدم وجوب وجود و همان حقیقت در مرتبه عالى وجوب وجود خواهد داشت درنتیجه یک حقیقت هم وجوب وجود 

 دارد هم عدم وجوب وجود که این اجتماع نقیضین و باطل است.

است، در این صورت ممکن الوجود به معناى معمول لذا باید گفته شود منظور از ممکن مرتبه ی ضعیف واجب  

اصطالحى نفى و به مرتبه ضعیفى از یک حقیقت معنا مى شود. در اینجا بحث مبنایى است و این بحث آخرى مى 
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و تالى  واهد شدباشد که ناچار به عینیت منتهى مى شود که به فضل حضرت حق عینیت به صورت مبسوط مطرح خ

 و به هیچ عنوان نمى شود به آن ملتزم شد.فاسدهاى آن بسیار است 

 

 در تناقض، وحدت موضوع باید لحاظ شود. سؤال:

 وحدت موضوع همان حقیقت مشترك است. پاسخ:

 

 عدم وجوب وجود براى وجود فقیر است، واجب الوجود براى وجود غنى است. سؤال:

فقرى ا که حقیقت آن فقر است ا و وجود خیلى خوب فرمودید، همین که فرمودید پاسخ مسأله است. وجود  پاسخ:

مستغنى ا که حقیقتش غناست ا ممکن نیست در حقیقت یکى باشند اگر شما مى گویید یکى نیست که ثبت المطلوب، 

 و اگر در عین حال بگویید حقیقت واحد است اشکال وارد مى شود و اجتماع نقیضین است.

 

ا بگویید دوتا هست و این دو نقیضند یعنى وحدت در عین کثرت و مراتب در حقیقت وجود مقوم نیستند که شم سؤال:

 کثرت در عین وحدت.

گاهى تعبیر مى کنیم و مى خواهیم از آن بگذریم و گاهى مى خواهیم مطلب را باز کنیم اکنون مى خواهیم مطلب  پاسخ:

ابه ست کند یا مابه االمتیاز عین مرا باز کنیم مى گوییم در مراتب، غیر از نفس وجود چیز دیگرى هم هست که مرتبه در

 االشتراك است؟

 

 عین هم است. سؤال:

وقتى عین هم باشد مى شود مقوم، وقتى مابه االمتیاز عین مابه االشتراك باشد و چیز دیگرى نباشد مرتبه ضعیف  پاسخ:

 ییم.دیگرى بگو و قوى در حقیقت مشترك مى شوند و چیز دیگرى هم در کار نیست که به آن اعتبار بخواهیم سخن

 اگر مراتب مقوم شود، باید مابه االمتیاز غیر از مابه االشتراك باشد. سؤال:
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پاسخ:  حرف این است که در ارتباط با وجود چنین است و خصوصیت وجود این است که در عین اینکه مابه االمتیاز 

 الوجود مشترکند یا نیستند؟است مابه االشتراك نیز هست حال که چنین است این مراتب در آن حقیقت 

 

 مشترکند. سؤال:

وقتى در حقیقت الوجود مشترك باشند ما بحث را در همان حقیقهلل الوجود مى بریم و مى گوییم این حقیقهلل الوجود  پاسخ:

به جهت مرتبه عالى واجب الوجود است و همان حقیقهلل الوجود به جهت مرتبه نازله واجب الوجود نیست و به گفتن 

 مراتب مختلف است مشکل حل نخواهد شد.اینکه 

 

 تعبیر أتمّ مى کنیم. سؤال:

تعبیر به أتمّ نمى توانید بکنید زیرا با فرض وجوب وجود مرتبه عالى و عدم وجوب وجود مرتبه ضعیفه، مرتبه  پاسخ:

اشند و مشترك ب عالى حقیقت دیگرى است نه آنکه مرتبه أتمّ است، اتم و تمام در موردى است که دو مرتبه در حقیقت

 در نتیجه اشکالى که گفتیم متوجه است یعنى عدم وجوب وجود در کار نیست.

 

 یک  مرتبه عدم مرتبه دیگر است. سؤال:

بسیار خوب پس باالخره به اینجا مى رسیم که همان حقیقت که در مرتبه عالى است همان حقیقت در مرتبه نازله هم  پاسخ:

 .مان حقیقت وجوب وجود دارد و همان حقیقت وجوب وجود نداردهست. وقتى چنین شد مى گوییم: ه
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 ـ تنافى سنخیت با توحید 1

اگر بین مراتب مختلف سنخیت باشد و چیز دیگرى هم در کار نباشد، نفس هر مرتبه اى از این مراتب در مرتبه عالى 

نیست، گفته مى شود مرتبه عالى به نحو أکمل و أتمّ واجد آن مرتبه هست اما نفس مرتبه دیگر نیست.  نفس این مرتبه 

ز سنخ وجوب است لذا این مرتبه نیز باید سنخ وجوب باشد در چون سنخ همان مرتبه عالى است و سنخ مرتبه عالى نی

چون هر یک از اینها  )تعدد الواجبات بتعدد الموجودات(نتیجه وجودات واجب تعدد پیدا مى کنند به تعدد موجودات 

ر دهمان حقیقت است و آن حقیقت وجوب وجود دارد پس ثابت مى شود که اینها نیز باید وجوب وجود داشته باشند و 

 نتیجه توحید نفى مى شود.

سؤال: با قطع نظر از این توالى فاسدى که فرمودید، در آنجا که براى بینونت دلیل اقامه فرمودید شکى نیست ما در اصل 

اً (( لکن فلسفه، خصوصمع کلّ شى ء ال بالمقارنهلل، وغیر کلّ شى ء ال بالمفارقهللمدعا، فرمایش شما را قبول داریم ))

 بتنى بر اصالت وجود است.فلسفه صدرایى م

آنها در مقابل برهان شما یک  دفاعیه اى مى توانند داشته باشند که جا دارد شما آن دفاعیه را هم تشریح بفرمایید و آن  

اینکه آنها مى گویند بین مفهوم عَرَض و ماهیت و مفهوم وجود تفاوت هست. چون به حکم اصالت وجود مفهوم وجود 

ت لذا وقتى وجود هم بر خالق و هم بر مخلوق اطالق شود، نه تنها از سنخیت بلکه از عینیتِ وجود اصلى مصداقى اس

 مصداق وجود کاشف مى شود آن وقت باالتر از سنخیت هم اثبات مى شود که این را باید پاسخ بدهید.

 

نیت شما فرمودید اثبات عیپاسخ: بله این بحث را در ارتباط با عینیت مطرح مى کنیم، این استدالل همان طور که خود 

 مى کند لذا در عینیت بحث مى شود.

 

 اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد وعجل فرجهم     
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  پرسش و پاسخ
 

قُل کُلٌّ یعْمَلُ ))اگر ممکن است ابتدا دلیلى که براى سنخیت هست خوب تشریح کنید بعد پاسخ بدهید مثالً آیه  سؤال:

 ( اول تشریح شود تا روشن گردد چگونه از آن براى اثبات سنخیت استفاده مى کنند؟11) ((عَلَى شَاکِلَتِهِ

بنده به نظر خودم این را به بهترین تقریر تشریح کرده ام لذا اگر در سخنان قبلى دقت شود روشن مى گردد اما  پاسخ:

االّ معنا ندارد که بدون فهم اشکال پاسخ  چون فرمودید، اشکال را مجدداً تقریر کرده و پاسخ مى دهم تا معنادار شود و

 بدهیم.

یعنى عمل بر وفق طینت و شکل « هر عملى بر شکل عامل خواهد بود»تقریر استدالل این است که آیه مى فرماید  

نفسانى او انجام مى گیرد بنا بر این بدین معناست که عمل با نفس شباهت دارد و شبیه و سنخ اوست پس چون عمل بر 

عْمَلُ عَلَى قُل کُلٌّ ی»س است، رذایل یا فضایل نفسانى )هر چه در نفس هست( در عمل مؤثر است. در نتیجه تعبیر شکل نف

 وقتى معنا مى دهد که عمل انجام شده با شکل نفسانىِ عامل، سنخیتى داشته باشد. «شَاکِلَتِهِ

 

 اید بین آنها سنخیت باشد؟آیا اشکال این است که چون خدا عامل است و خلق عمل اوست پس ب سؤال:

آیه مربوط به این مسأله نمى باشد و بحث خدا در کار نیست، آیه در ارتباط با افراد است و اشکال این است که  پاسخ:

آیه مى رساند اعمال افراد باید با شکل نفسانى آنها سنخیت داشته باشد و از این نتیجه گرفته مى شود بین معلول و علت 

 باشد بعد مطلب را راجع به خدا مطرح مى کنند. نیز باید سنخیت

در اینجا بیان شد بین عمل انجام شده و صفات سنخیتى نیست. به عالوه بحث ما در افراد نیست بلکه بحث در خداست  

لجزئی ال ا»در نتیجه حتى اگر آیه بیانگر سنخیت بین افراد و افعال آنها باشد مثبت سنخیت در همه جا نخواهد بود 

  (.21)« ن کاسباً وال مکتسباًیکو

 

اگر به جاى بینونت، غیریت تعبیر شود بدین معنا خواهد بود که خالق غیر از مخلوق است اما این غیریت به نحو  سؤال:

 بینونت نیست.

آیا چنین مى فرمایید که خوب است به جاى تعبیر بینونت، غیریت گفته شود و غیریت اعم از بینونت است و   پاسخ:

 در نتیجه ممکن است با سنخیت هم بسازد، یا کار به سنخیت ندارد؟
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 خیر در روایت اصالً بینونت به این معنا مطرح نیست بلکه غیریت مطرح است. سؤال:

ه آنچه در روایات آمده خوب است همان تعبیر به کار رود؟ در روایات بینونت هم مطرح منظور شما این است ک پاسخ:

به معناى جدایى است، و مباینهلل در مقابل « بائن( »14)« مباینته إیّاهم...»( 13)«کنهه تفریق بینه و بین خقله»شده 

 سنخیت است.

پس بنابر این غیریت خوب است اما بینونت که مى گوییم به این معناست که از نظر سنخ و حقیقت با هم تفاوت دارند  

نه به معناى جدایى مکانى، چون این تعبیر در روایات به کار رفته و مقدارى هم در تبین مطلب قوى تر به نظر مى آید 

ین گفتن غیریت خوب است و گفتن بینونت هم با توجه به این جهت از این جهت این کلمه انتخاب شده است. بنا بر ا

 اشکالى ندارد.

 

 ( 15.)«داخل فی االشیاء ال بالممازجهلل، وخارج عنها ال بالمباینهلل»مباینت هم در روایت نفى شده است  سؤال:

مباینت در اینجا به معناى جدایى است این روایت هم خوب است یعنى هر چیزى را داخل در شى ء فرض  پاسخ:

کنید مزجى در کار است اما تصور مزج در مورد حضرت حق غلط مى باشد. هر چیزى از چیز دیگرى خارج باشد 

جا به معناى جدایى است که نفى در این« مباینهلل»جداى از آن است ولى در مورد حضرت حق جدایى نیست. بنا بر این 

به معناى جدایى مکانى غلط است اما مباینت به معناى جدایى « بائن»، «مباینهلل»شده، پس ما به لفظ کارى نداریم 

ود این صحیح است. در روایت فوق )بر فرض وج «مباینهلل ایاهم مفارقته انیّتهم» «کنهه تفریق بینه و بین خلقه»حقیقت 

عناى جدایى مى باشد که از خدا نفى شده است. هر چیزى از چیز دیگر خارج شود جداى از آن به م« مباینهلل»جمله( 

(  هر چیزى را که بعید فرض 16)« بعید فى قربه...»است ولى حضرت حق چنین نیست مثل روایتى که مى فرماید: 

 کنیم دیگر قریب نیست و بالعکس اما در مورد خدا هیچ یک از این سخنان معنا ندارد.

 

 ال»اما بحث بر سر کیفیت دخول است که « داخل فی االشیاء»در روایت دخول خدا در اشیاء مسلم است  سؤال:

 و شما فرمودید که عقل ما به کیفیت دخول نمى رسد. «بالممازجهلل

 «.خارج عنها»است هم  «داخل فی االشیاء» اصل خروج خدا هم مسلم است. خدا هم پاسخ:
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(  اصل دخول بالوجود را مسلم مى رساند 17)« نودی من فی النار»داخل که مسلم است. آیه اى هست که:  سؤال:

که خداوند داخل فى االشیاء است بدخولِ، اما کیفیت آن را نمى دانیم، چرا مى فرمایید دخول آن را نمى فهمیم چرا تعبیر 

 نحو دیگر ما نمى فهمیم روایت هم ساکت است؟ نمى فرمایید که داخل اشیاء هست حال بالممازجهلل است یا به

 خارج بودن را هم که مطرح کردیم براى همین بود. خداوند خارج هم هست. پاسخ:

 

 داخل است یعنى چه؟ یعنى اصل دخول مسلم است؟ سؤال:

بیان یک مثال پاسخ را ساده تر مى کند کسى که اقرار مى کند از شما پول گرفته ام، به قرض گرفتن خود اقرار  پاسخ:

مى کند اما ادعا مى کند که قرض خود را پرداخته و شما مى گویید نپرداخته است، در اینجا به اصل قرض گرفتن اقرار 

و شما مى فرمایید: حال  «داخل فی االشیاء»نیز اقرار شده که شده اما در بقیه مسایل بحث وجود دارد، در این روایت 

این است که همچنان که گفته شده: که به اصل دخول خداوند در اشیاء اقرار شده چرا مى گویید نمى فهمیم؟ مسأله 

پس معلوم مى شود این دخول و خروجى  «خارج عن االشیاء ال بالمباینهلل»گفته شده:  «داخل فی االشیاء ال بالممازجهلل»

 که در ارتباط با حضرت حق نسبت به اشیاء هست از سنخ دخول و خروج هایى که بفهمیم نیست.

 

یعنى وجود داخل در اشیاء است.  «داخل فی االشیاء»چه مى گویید، یعنى  «نودى من فی النار»در مورد  سؤال:

 مباینت خارج است؟نه به وجودش بلکه از تعابیر و  «خارج عنها»

 یعنى بنحو المباینهلل جدا است. پاسخ:

 

 ال بالمباینهلل هم هست. سؤال:

خیر وقتى جدا نیست شما خارج را هم مى بینید. با تعبیر وجود هم که شما مى گویید ما مشکلى نداریم زیرا  پاسخ:

مین جایز است ه« اللَّه»یعنى حضرت حق داخل است پس به کار بردن هر تعبیرى حتى « داخل»وقتى گفته مى شود 

 ء شد. دوئیت که مسلم است بینونت نیز از بابپس دو شى « اشیاء»و « شى ء»یعنى « داخل فی االشیاء»که گفته شده 

 .«داخل فی االشیاء ال کدخول شی ء فی شی ء»این است که تصریح شده 
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 اینها با سنخیت و بینونت قابل جمع است. سؤال:

بینونت به معناى جدایى مکانى که مسلماً غلط است. بینونت به معناى جدایى حقیقى یعنى این حقیقت غیر از آن  پاسخ:

حقیقت است. و به این غیریت، به خصو  تصریح شده است که اصالً غیر اشیاء و مباین با اشیاء است. عبارتهاى فوق 

 نیز ناظر به بینونت است.

در  «خلقه کنهه تفریق بینه و بین» «مباینهلل ایّاهم...»البته بینونت به صراحت نیز مطرح شده مثالً آنجا که گفته شده:  

 «یاءداخل فی االش»برخى روایات نیز تصریح شده که انیّت اشیاء با او مباین است. لذا این روایت هم که مى فرماید: 

 مسلماً روایات فوق را نفى نمى کند.

 

 داخل بإنیّته. سؤال:

ی ء خول شال کد»وقتى که مباین هست، یعنى با حفظ مباینت داخل است اما باز داخل تصور نمى شود زیرا  پاسخ:

 .«فی شی ء

 

استاد حاال به این طریق معنا کنیم که داخل است در اشیاء یعنى همان ظرفى را که محدوده اى اشغال کرده خداوند  سؤال:

که بدون زمان و مکان همان ظرف را هم پر کرده است منتها مباین بودن به این معناست که خدا، خداست و ممکن هم 

حال مى توانیم هر دو را تصور کنیم یعنى هم داخل است در اشیاء )بدون اینکه مزج شده ممکن است و لیکن در همان 

 باشند( و هم خارج است به این معنا که خدا غیر از اشیاء است. چه اشکالى به این وارد است؟

جا آن نآن شى ء که هست و حضرت حق نیز هما «داخل فی االشیاء»یعنى مى فرمایید وقتى که گفته مى شود  پاسخ:

 را پر کرده است و در عین حال تضادى با هم ندارند؟

 

 بله. سؤال:

هر نوع پر کردنى نسبت به جایى که پر شده تضاد دارد اما اینجا تضاد ندارد بنابر این معنا چنین مى شود که  پاسخ:

یعنى اینکه کیفیت آن را نمى فهمیم، پس این چنین شد که شما مى  «داخل فی االشیاء ال کدخول شى ء فی شى ء»
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گویید اگر بگوییم جایى )توسط شى ء( پر است آنجا که پر است حضرت حق نیز آنجا را پر کرده است در عین حال 

 تزاحمى هم در کار نیست.

 

 مى توانند با هم اجتماع کنند ولى با هم مزج هم نشده اند. سؤال:

گوییم در مورد هر ممکنى که در نظر بگیرید مطلب  از این قرار نیست و جایى را که ممکن پر کرده ممکن مى  پاسخ:

دیگر نمى تواند آنجا را پر کند. بنابر این داخل بودن خداوند در اشیاء به کیفیت دخول اشیاء در یکدیگر نیست بنا بر این 

ون اینکه تصور شود یعنى مى خواهیم بگوییم از تصور و بد «داخل فی االشیاء ال کدخول شى ء فی شى ء» مى شود

 کیفیت بیرون بیایید و اجماالً اقرار کنید که داخل فى االشیاء است.

 

بر اساس آیه اى که ذکر گردید فرمودید بین نیت و عمل سنخیتى وجود ندارد. اراده اى که خداوند دارد با عملى  سؤال:

 به مدلول این آیه ندارد. که در خارج انجام مى دهد اصالً ربطى

درست است. اما کسى که استدالل مى کند مى خواهد از نفس این ایه استفاده کند که بین معلول و علت سنخیت  پاسخ:

است بعد این را تعمیم بدهد اما همان گونه که بیان شد عالوه بر اینکه این آیه در افراد نیز سنخیت را اثبات نمى کند این 

 تدالل وارد مى شود که حتى اگر در مورد افراد سنخیت ثابت شود ربطى به خدا ندارد.اشکال هم به اس

 

با سنخیت منافات دارد. اگر از نظر عقلى و فلسفى بحث مى کنید « بان»در روایتى که هفته پیش خواندید فرمودید:  سؤال:

منافات با « بان»ا عرف است و در عرف از با سنخیت منافات دارد اما روایات در ارتباط ب« بان»همان طور که فرمودید 

 .«االنسان بان عن الجدار»سنخیت استفاده نمى شود. همچنان که انسان با دیوار سنخیت دارد اما ما مى توانیم بگوییم 

که از آن براى اثبات عدم سنخیت استفاده مى شد با دقت عقلى و فلسفى چنین است ولى « بان»مى فرمایید کلمه  پاسخ:

را به معناى جدایى شى ء از « بان»روایات معموالً در ارتباط با عرف اعالم شده است و در نتیجه چون در عرف ممکن است 

 شى ء دیگر به کار ببرند پس مراد در روایات هم همین معناست.

ر طهارت )از نظ در پاسخ مى گوییم: اینکه گفته مى شود روایات با عرف سر وکار دارد، در مباحث فقهى اصطالحى است 

لیه ع)و نجاست و...( اما در ارتباط  با مسایل مربوط به حضرت حق کمال دقت شده است یعنى تا آنجا دقت شده که امام
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( و بعد مطالب را به ادق وجه بیان مى فرمایند به عالوه 18مى فرماید: دقیق ترین دقت ها در اینجا ناتوان است)( السالم

بینونت مکانى مى فهمد اگر چنین باشد این قطعاً در مورد خدا درست نیست. اگر « بان» اینکه شما فرمودید عرف از

 را به معناى عرفى فرض کنیم، روشن است که در مباحث توحید اصالً بینونت مکانى مطرح نیست.« بان»بخواهیم 

 

 مى خواهند بگویند بینونتى که در روایات استفاده شده منافات با سنخیت ندارد. سؤال:

 چرا؟  پاسخ:

 

 چون سنخیت انسان با جدار یکى است مع ذلک در مورد آنها بینونت به کار مى رود. سؤال:

 سنخیت انسان با جدار از باب ممکن بودن هر دوى آنهاست. پاسخ:

 

ینونت باشتراك در حقیقت دارند با این که اشتراك در حقیقت دارند مع ذلک صحیح است که عرفاً در مورد آنها  سؤال:

 به کار برود.

 بینونت به معناى بینونت مکانى؟  پاسخ:

 

 .«هذا االنسان غیر هذا الجدار»خیر بینونت با اشتراك در حقیقت، مى گویند:  سؤال:

اشکالى ندارد این از جهت فصل مقوم آنها است یعنى فصل مقوم انسان غیر از فصل مقوم جدار است این صحیح   پاسخ:

است اما در ارتباط با حضرت حق مسأله فصل مقوم مطرح نیست و روشن است بینونت به این معنا که مى فرمایید در 

ز شده بال فاصله پس از آن تأکید شده که مقصود ا که در این احادیث گفته« بان»مسایل اعتقادى توحیدى مطرح نیست 

این بینونت، بینونت مکانى )جهتى( نیست بلکه بینونت حقیقى است بنا بر این با توجه به مسایل مختلف مربوط مقصود 

 روشن است.
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 دتناقض در جایى است که وحدت موضوع باشد اگر وحدت در موضوع نباشد تناقض مطرح نیست. شما فرمودی سؤال:

از توالى فاسد اجتماع نقیضین است اما خدا و ممکنات دو فرد هستند نه یک فرد مثالً زید و عمرو هر دو در انسان بودن 

 مشترکند، اشتراك در حقیقت دارند یکى عالم و دیگرى غیر عالم.

رد واجب یکى فمى فرمایید که از شرایط تناقض این است که موضوع یکى باشد اما در اینجا موضوع دوتاست  پاسخ:

و عالى است و فرد دیگر نازل مثل دو انسان که در انسانیت شرکت دارند اما یکى عالم است دیگرى جاهل. جهت شرکت 

در انسان که انسانیت است )علم و جهل امر عارضى است( لذا تناقض وقتى مطرح مى شود که حقیقت انسانیت را در 

وجود ندارد یا بگویید این حقیقت در زید به عنوان وجوب وجود است و  مورد زید بگویید وجود دارد و در مورد عمرو

در عمرو به عنوان عدم وجوب وجود است. درست است که دو فرد است اما نقطه مشترك را در نظر مى گیریم. آنجا نیز 

ماع ا ما اجتفرد عالى و نازل مطرح است اما بحث هنگامى است که گفته شود هر دو در یک حقیقت مشترکند در اینج

نقیضین را متوجه حقیقت مشتركِ ادعا شده مى کنیم چون گفته شده حقیقت در مرتبه عالى واجب است و همان حقیقت 

 در مرتبه نازله واجب نیست و این تناقض است.

 

 آیا کلمه واجب در روایات در مورد خداوند آمده است؟ سؤال:

 ارند که در مباحث آینده بدان پرداخته خواهد شد ان شاء اللَّه.بنده ندیده ام برخى شبهه اى در این جهت د پاسخ:

 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 و عجّل فرجهم و العن أعدائهم                  
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------------------------- 

 پی نوشت ها:

 
توان به این صاورت مناقشه کرد که: انتزاع یک مفهوم از اشیاء زیاد  . یعنی در دلیل مذکور مى46اااا تعلیقهلل على نهایهلل الحکمهلل / 1

کند بر وجود اشاتراك همه آنها در یک جهت عینى اگر آن مفهوم از قبیل معقوالت اولى باشد یعنى از مفاهیمى باشد که  داللت مى

کند. و اما در معقوالت ثانى ج اسااات. چنانچه کثرت این مفاهیم داللت بر کثرت جهات عینى مىعروض و اتصااااف آنها در خار

کند چطور که حمل مفاهیم الزم نیسات جهت اشاتراك عینى خارجى در مصادیق باشد بلکه وحدت به لحاظ عقلى هم کفایت مى  

افى اساات اگر چه در خارج در قبال آن مفاهیم شااود کمتعدد بر مصااداق واحد به جهت کثرت جهاتى که از ناحیه عقل لحاظ مى

متعدده عینى وجود نداشته باشد بنا بر این اطالق مفهومى که از معقوالت ثانیه باشد بر حقایقى مختلفه دلیل بر اشتراك آن حقایق 

د منافات با در حقیقتى خارجى نخواهد بود کما اینکه کثرت مفاهیمى که از معقوالت ثانى هسااتند صاادق آنها بر موضااوع واح  

داللت بر جهت وحدت ماهوى بین اجناس عالى « عرض»یا مفهوم « ماهیت»وحدت آن موضاااوع ندارد. چنانچه وحدت مفهوم 

آید براى اجناس عالى هم جنس مشاترك یا ماده مشترك وجود داشته باشد و همان طور  کند و در غیر این صاورت الزم مى نمى

به تعدد جهات عینى در وجود بسایط که هیچ جهت کثرتى در آن نیست، داللت  « علیتف»و « وحدت»و « وجود»که تعدد مفاهیم 

 کند.نمى

 84ا اسراء: 2

 29ا حجر: 3

باز کرده و شش روایت در تفسیر « نفخت فیه من روحى»،بابى به عنوان: باب معنى قوله عزّ وجلّ: 166اااا  در توحید صدوق/4

 آیه شریفه نقل کرده است.

 .61،   18توحید و نفی التشبیه، ح ا توحید صدوق، باب5

 .71،  27ا توحید صدوق، باب توحید و نفی التشبیه، ح 6

 .77،   34ا توحید صدوق، باب توحید و نفی التشبیه، ح 7

 زیارت جامعه ی کبیره.« کالمکم نور وامرکم رشد»ا 8

اما چون این تعبیر معمول است با این  -د که بعداً پیرامون این موضوع بحث خواهد ش -اااا البته مراد، علت اصاطالحى نیست  9

 تذکر بیان آن اشکالى ندارد.

ها که فارسى نیز هست وجود دارد که در آنها تصریح شده به اینکه صحبت از ممکن الوجود براى سرگرمى اااا برخى از نوشته11

شود بلکه واقعیت است. ممد الهمم اند، و اگر مقصاود وجوب بالغیر است نه واجب بالذات، اینکه سرگرمى نمى اسات و همه واجب 

 .117در شرح فصو  الحکم، حسن حسن زاده آملى/
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 84ا االسراء : 11

 .51ا رهبر خرد /12

 .4/228، بحاراالنوار 2/37ا توحید صدوق، باب توحید و نفی التشبیه، ح 13

 .37/ 2ا توحید صدوق، باب توحید و نفی التشبیه، ح14

ات کثیره ی روایای باشد با قرائن قطعیهع معتبر روایى یافت نشد و در صورتی که چنین جملهااا روایتى به این صورت در مناب 15

 دیگر که تصریح به مباینت شده است توجیه فوق قطعی است.

 .279، باب انّه عزوجل ال یعرف االّ به /41، توحید صدوق، باب 1/86ا الکافى، 16

« فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِىَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَولَهَا»مکن است مقصود، آیه: اى به این صورت در قرآن وجود ندارد. ماا آیه 17

 ( بوده باشد28)نمل/

محرّم علی بوارع ثاقبات الفطن تحدیده و علی عوامق ناقبات الفکر »فرماید: ای میااااا امیرالمومنین)علیه السااالم( در خطبه 18

 اط امحاطهلل به طوامح العقول.تکیفیه ... قد یئست من استنب

 .68،   26توحید صدوق، باب التوحید و نفی التشبیه، ح 
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 چکیده:

ی فصوص به قلم توانای متفکر بزرم شیعه حضرت عالمه آیت اهلل حاج الدین در آیینهکتاب مستطاب محی

چاپ و منتشر شد اما متأسفانه صفحه تنظیم شده که جلد اول آن  2611شیخ مرتضی رضوی در دو جلد و 

 جلد دوم آن هنوز ...

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

های آنها را به نمایش گذاشته است و با قدرت الدینیان و صدراییان و ریزه خواران آنها و پشت پردهمحی

ها باال و دقت نظر کم نظیری روشن نموده که بیگانگان و بیگانه پرستان برای براندازی معارف ثقلین چهعلمی 

کرده تا به ی این مجله منتشر شماره23که نکردند. نورالصادق جلد دوم این کتاب با عظمت را تقطیع و در 

ی دامهشود که او آزاداندیش تقاضا می جلوه و جالل این فصلنامه بیفزاید. از دانشمندان و فرهیختگان حق طلب

ر اعماق ی جعفری دنظیر را به دقت مطالعه نمایند تا حقایق بر ایشان آشکار و حقانیت معارف حقهاین کتاب بی

  جانشان رسوخ نموده و هرگز خود را از صرا  مستقیم قرآن و عترت جدا نسازند.

 

 (21محی الدین در آیینه  ی فصوص)

 «آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضویحضرت عالمه »

 

 و اینك تشبیه در نظر محی الدین:

ا وکذلک من شبّهه و مانزّهه فقد قیّده و حدّده و ما عرفه: و همچنین است کسی که خدا را )به مخلوقات( تشبیه کند. 

 زیرا او )نیز( خدا را مقیّد و محدود کرده و او را نشناخته است.

 

 تأمل: 

« کذلک»تنها به « مجسّمه»تنزیه را جاهل و دارای سوء ادب، نامید. اما در مورد مشبّهه و حتی گروه ا محی الدین اهل 1

 تر به اشاره رفت.اکتفا می کند و از اهانت صریح خودداری می کند، این یکی از شواهد تاکتیک اوست که پیش

م گرفته ن از آثار بعیده تشبیه است. تشبیه الزا درست است که تشبیه هم تحدید را الزم گرفته و هم تقیید را، لیکن ای2

خدا، مخلوق شود. و مخلوق بودن الزم گرفته محدود بودن و مقید بودن را، گرچه مخلوق بودن عین محدود بودن و 
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محدود بودن عین مخلوق بودن است. اما از نظر رتبی به ویژه در مقام بحث، خود شیئ را موضوع قرار می دهند و صفات 

 ات او را در رتبه بعدی قرار می دهند. و خصوصی

 «.غیر حادث»مساوی است با « حد»منهای « حادث»ا مخلوق و شیء پدیده و 3

 ا و همچنین: حادث منهای زمان، مساوی است با غیر حادث.4

 منهای ترکیب، مساوی است با غیر حادث.« = جزء»و نیز: حادث منهای  ا5

 مضمون زیر:ا غیر حادث عبارت است از یکی از سه 6

 واجب الوجود = خدا.الف: 

 ممتنع الوجود، مانند شریك خدا = عدم.ب: 

 ممکن الوجودی که به وجود نیامده = عدم. ج:

 

اند، خیالی بیش، نیست. زیرا حادث منهای زمان و داتِ ارسطوئیان، که محی الدینیان و صدرائیان نیز به آن چسبیدهمجر

 ام. و تقسیم حدوث و قِدمونیز در جلد اول توضیح داده« تبیین جهان و انسان»که در  مکان و جزء )ترکیب(، امکان ندارد.

به حدوث و قدم ذاتی و حدوث و قدم زمانی ، عین تناقض است. شبیه تقسیم حادث به حادث و غیر حادث، بل عین آن 

 است. و غیر حادث نقیض حادث است نه قسیم آن.

وبسیط مطلق، خداست. پس کسی که « بسیط مطلق»رکیب باشد، می شود عین اگر موجودی مجرد از زمان و مکان و ت

به موجودات مجرد قائل شود به خدایان متعدد قائل شده است. این باور برای خود ارسطو قابل تصور بود زیرا یونانیان 

« انخدای»ی خورند و به اند. لیکن این عده از مسلمانان شیعه چرا گول ارسطوئیات را مباور داشته« خدایان»همیشه به 

 معتقد می شوند؟!
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 «:مجردات»ای بر بحث تکمله

ز ایشان ، که البته با«بحثی در معانی امکان در فلسفه و عرفان»شرح فارسی در اول این فصّ مبحثی باز کرده تحت عنوان 

« دت وجودوح»و نیز « مجردات»مباحث تصوف فارسی را با تصوف محی الدین اشتباه کرده است، در این مبحث برای اثبات 

 آورده است:« دُرر»می گوید: جناب آمدی در کتاب شریف 

سُئل عن العالم العلوی، فقال: صور عاریة عن الموادّ، عالیة )خالیة(  )علیه السالم(انّ امیرالمؤمنین)) 

نها ثاله فاظهر عمن القوّة واالستعداد، تجلّی لها ربّها فاشرقت و طالعها فتألألت والقی فی هویّتها م

افعاله وخلق االنسان ذا نفس ناطقة ان زکّاها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر اوائل عللها و اذا اعتدل 

 .((مزاجها و فارقت االضداد شارك بها السّبع الشداد

 

 تذکر:

راط الص»ا این حدیث را ابن شهر آشوب در مناقب آورده است و آمدی از آن گرفته و نیز نباطی از آن دو گرفته و در  1 

 آن را ضبط کرده است. 93باب  165   41آن را آورده است. مجلسی در بحار، ج « المستقیم

  

ات بی تیمم حکم کرد تا چه رسد به الهیا حدیث فاقد سند است و نمی توان به وسیله چنین حدیثی در یک مسئله جن2

واصول دین. و نمی توان با چنین حدیثی حکم حقوقی یک اختالف مالی بر سر یک ریال، را تعیین و داوری کرد. و این 

 حکم اجماعی حدیث شناسان است.
 

ظر قبیل اصول الهیات ندر این « خبر واحد»ا اگر این حدیث دارای سند صحیح و کامالً دقیق هم بود، نمی توان با این 3

 داد.
 

در حلب وفات کرده است یعنی هم از نظر زمانی در عصر اوج تصوف و همه  588ا مرحوم ابن شهر آشوب در سال 4

گیر بودن آن، و هم از نظر مکانی که سوریه و به ویژه حلب فضائی آکنده از تصوف بود، ظاهراً تحت تأثیر جو غالب 

 جعلی را در کتاب مناقب آورده است.  دچار بی توجهی شده و این حدیث
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و بر چیزی به نام « وحدت وجود»ا چرا حضرت شرح فارسی حتی یک حدیث صحیح برای ادعاهای صوفیان بر 5

نمی آورند؟! همیشه به جعلیات متمسک می شوند. آیا توجه ندارند که اگر هزار حدیث از این قبیل بیاورند « مجردات»

 نخواهد داشت؟.هیچ کاربردی در اصول دین 

 

 (( را آورده است. باید پرسید:وما منّا االّ وله مقام معلوما ایشان به دنبال حدیث جعلی مذکور آیه ))6

 این چه ربطی به اثبات مجرد بودن فرشتگان دارد؟  اوالً: 

است که با مقام فرشته دیگر فرق دارد، دلیل محدود بودن هر کدام از آن ها « مقام معلوم»این که هر فرشته دارای  ثانیاً:

 است و محدود بودن عین مکانمند بودن است. این چه نوع بحث کردن و استدالل کردن است؟! 

سبیح طعامهم التزمند تغذیه هم هستند ))ایشان در دو صفحه بعد تصریح می کنند که مالئکه خوراك و غذا هم دارند و نیا

((. آیا تغذیه بدون مکانمند بودن و بدون زمانمند بودن، امکان دارد؟! حال این تغذیه هر چه باشد و و شرابهم التّقدیس

بالفعل »ای که تصور شود، باالخره این تغذیه هست یا نیست ؟ا؟ اگر هست پس دلیل این است که مالئکه به هر گونه

 هم هستند و نیازمند تامین قوه نیز می باشند. « بالقوه»یستند ن« محض

نیست!؟  «تحوّل از قوه به فعل»خود همین تسبیح گفتن، تقدیس کردن، فعل است، حرکت است. آیا حرکت عین : وانگهی

ن حرکت عی این که جبرئیل این همه رفت و آمد می کند کار می کند، فعل انجام می دهد، تسبیح می کند، سخن می گوید،

 نیست؟ با هر تاویل و با هر تصویر و با هر تصور.

می داند، کافی ندانسته و به آن بسنده نکرده و در متن « قوّه»ایشان همان حدیث مردود آمدی را که فرشتگان را فاقد 

وه هستند ا قاز حیث قوه برتر »(( که می توان آن را عالیهلل من القوّةحدیث تصرف کرده است. حدیث مردود می گوید ))

 ((.عالیهلل )خالیهلل( من القوّةاند: ))معنی کرد، بدین شکل نوشته« برتر دارند

ممکن است کسی در مقام ترجمه، شرح و توضیح، مرادش را میان پرانتز بیاورد. اما ایشان حتی حدیث مردود را ترجمه 

. که است« نسخه بدل»، کار ایشان به معنی اند و مطابق عرف مسلّم اهل قلم و نویسندگی از قدیم تا به امروزهم نکرده

 ای نیست.کدام از منابعی که این حدیث مردود آمده چنین نسخهدر هیچ
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ی اهلل ل)صقاضی سعید قمی نقل می کند که جبرئیل همراه رسول خدا« اسرار الصّلوة»آن گاه یک سخن مردود دیگر از 

 در معراج می رفت.( علیه و آله و سلم

می آید، می خورد، می آشامد، می گوید، متاسف می شود، شاد می شود، با این همه فارغ از زمان،  جبرئیل می رود،

 ! مکان، حد و حدود، حرکت، است!ا

بودند( یافت نمی شود مگر در افسانه منشأ این تناقضات کودکانه )که صوفیان فارسی و جوکیان هندی هم از آن بری 

 ارسطو به حساب فلسفه گذاشت و محی الدین وارد تصوف کرد.ها و خدایان یونان باستان که الهه

 

 ادامه سخن محی الدین:

ومن جمع فی معرفته بین التّنزیه والتّشبیه، و وصفه بالوجهین علی االجمال ا النّه یستحیل ذلک علی التفصیل  ا

 :یلنفسه مجمالً ال علی التفصلعدم االحاطهلل بما فی العالم من الصور ا فقد عرفه مجمالً ال علی التفصیل. کما عرف 

و آن کس که در شناختش جمع کند میان تنزیه و تشبیه، وخدا را به هر دو وجه توصیف کند به طور اجمال ا زیرا  

هائی که در عالم هست ا به تحقیق )چنین کسی ( خدا را توصیف تفصیلی محال است به دلیل عدم احاطه به صورت

 . همان طور که نفس خودش را نیز اجماالً می شناسد نه تفصیالً.اجماالً شناخته است، نه تفصیالً

 

 تامل:

ا محی الدین باز قوانین جهان مخلوق را به خدا شمول می دهد. جمع کردن تنزیه با تشبیه در مورد مخلوقات، ممکن 1

 کند و در و صحیح است، از باب مثال هر کس می تواند یک صخره سنگ را از برخی ویژگی های یک درخت تنزیه

برخی ویژگی ها تشبیه کند. مثالً بگوید: این صخره سنگ حیات نباتی که در درخت هست، ندارد. برگ ندارد، شکوفه 

 ندارد، میوه نمی دهد، این می شود تنزیه سنگ.

سپس بگوید: این سنگ در جسم بودن، وزن داشتن، مکان داشتن، زمان داشتن و... مانند درخت است. این هم تشبیه 

 ست. ا

 در مورد مخلوقات جمع میان تنزیه و تشبیه، صحیح است بل عین حقیقت و واقعیت است. قاعده:
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همین طور در مورد دو انسان می توان آقای الف را از برخی از ویژگی های آقای ب تنزیه کرد و در برخی دیگر آن دو 

 را به هم تشبیه کرد.

 ند و مکانمند و جزئمند )مرکب( بودن مخلوقات است و بس. صحت این قاعده در مورد مخلوقات به دلیل زمانم

ما خداوند بسیط است، بسیط مطلق، ا یعنی نه زمانمند است و نه مکانمند و نه جزئمند ا پس او دارای دو گونه ویژگی ا

 نیست که در برخی از آنها با مخلوقات مشترك باشد و شبیه، و در برخی دیگر از آنها جدا باشد و منزّه.

 جمع میان تنزیه و تشبیه در مورد خداوند غیر از تناقض، چیزی نیست. قاعده:

 این است که خدا در عین بسیط مطلق بودن، بسیط مطلق نباشد.« جمع»زیرا الزمه قهری این 

و این بسیط مطلق بودن خدا چیزی است که هیچ عاقلی نمی تواند آن را انکار کند. حتی بزرگ قهرمان محی الدینیان 

 نی مالصدرا در سرتاسر آثارش همیشه به آن تاکید دارد. یع

 

است. خدا هم « وجود»ا بعضی ها گمان می کنند که دستکم میان خالق و مخلوق، یک وجه مشترك هست. و آن 2

 وجود دارد، درخت هم وجود دارد. پس جائی برای جمع تنزیه و تشبیه هست.

مورد می پذیرند و هیچ اشکالی پیش نمی آید. اما نظر محی الدین چیز دیگر اهل تنزیه همین را تنها در همین یک  اوالً:

است او خدا را در سمیع بودن، بصیر بودن و... صدها مورد دیگر که به قول خودش قابل ضبط و شماره نیست، شبیه 

 مخلوقات می داند.

است و فقط به ویژگی های یک موجود است و اصل وجود از موضوع آن خارج « وجود»تشبیه و تنزیه، فرع بر  :ثانیاً

 سبت به همدیگر می رسد.مربوط است. دو شیء باید اول موجود باشند سپس نوبت به تنزیه و تشبیه شان ن

  

 شیعه:« امر بین االمرین»نگاهی به 

بل  ضالجبر و ال تفوی»آن چه محی الدین را در این مسئله گستاخی کرده توهّمی است که در مورد اصل معروف شیعه 

« سوم»شیعه، جمع میان جبر و تفویض، نیست، بل چیز « امر بین االمرین»است. او نفهمیده است که « امرٌ بین االمرین

 است. همان طور که اکثر علمای اهل سنت این نکته را نمی فهمیدند.
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سومی هم هست؟ امام می فرمود: می پرسیدند: مگر میان جبر و تفویض راه ( لیه السالم)عبه طور مکرر می آمدند و از امام

 تر از میان زمین و آسمان. (( وسیعاوسع من بین السماء واالرضهست و ))

برای درك این راه سوم ا امر بین االمرین ا هیچ نیازی نیست که شخص خیلی به فکر واندیشه پر خم و پیچ بپردازد بل 

بوده است. زیرا همگان در عین این که به اراده واختیار  همین زیست عملی و عینی بشر همیشه بر اساس امر بین االمرین

خودشان توجه دارند و بر اساس آن کار و کوشش می کنند در عین حال به خدا و خواست خدا نیز توجه دارند. این 

 و همان امرٌ بین االمرین است. یعنی عمالً و در عمل، همگان بر اساس امر بین االمرین زندگی می کنند حتی اشعریان

معتزلیان )که امر بین االمرین را نمی پذیرفتند(. و این چنین است که امرٌ بین االمرین عین واقعیت و حقیقت است ومورد 

 عمل همگان. 

مطرح و عنوان شده و به حد مطلوب شناخته « دوآلیسم»عرصه علم و دانش اصطالحی به نام  نظر به این که امروز در

باید همه اند و می گویند: نبه ویژه اندیشمندان غربی معنای امرٌ بین االمرین را بهتر فهمیدهشده است در نتیجه اندیشمندان 

امام  اند و می کوشند اصول اندیشه مکتبچیز را سفید و سیاه کرد باید به رنگ سوم نیز توجه کرد. گرچه همیشه کوشیده

 اند.را مسکوت بل متروك بگذارند وگذاشته( لیه السالم)ع صادق
 

 شااااهد آن روضااهلل فیااروز فاام        ناادره کبکی باه جامال تماام

 تیهاو و دراج به دو عشاق بااز        بر هماه از گاردن و سر، سارفاراز

 کارده ز جستی به سار کاوه جاای       ها بر زده تاا سااق پایپایچاه

 پرش وخوش خرام خوش روش و خوش          تیاز رو و تیاز دو و تیاز گااام

 امهاام خطااواتش متقاارب باه ه        هام حرکاتش متناسب به هاام

 و آن روش و جاانبش همااوار را         زاغ چاو دید آن ره و رفتاار را

 رفات بااه شااگاردی رفتاااار او        ا دلای از دور گارفتااار اوبا

 او کارد باه تقلیاد جاااایاز پای          کشید از روش خویش پاای باز

 وز قلااام او رقماای مای کااشید بر قاادم او قاادمی بارکشیاد       

 رفت براین قاااعده روزی سه چاار در پی اش القصه در آن مرغ زار       

 رهااروی کبک نیااماااوختااااه        عاقبت از خامی خود سوختاه

 مااند غرامت زده از کاارخاااویش        کرد فراموش ره و رفتار خویش
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دیدن. یا سفید است یا سیاه، یا این است « منحصر در دوگانگی »هر موضوع و هر مطلب را دوآلیسم یعنی هر چیز و 

ای یا آن، یا جبر است یا تفویض، آن پدیده اولیه یا از وجود خلق شده یا از عدم، یا کمونیسم یا کاپیتالیسم، و... عده

 یز سوم و گونه سوم وجود ندارد. می دیدند ومعتقد بودند که راه سوم، چ« امکان»چیز را فقط دوگانه و در دو همیشه همه 

اما نکوهش دوآلیسم، بدین معنی نیست که این بار نیز متفکران از آن طرف دیوار سقوط کنند و معتقد باشند که در 

موجود یا ذی حیات است یا »، «عدد یا فرد است یا زوج»نیست. مثالً این که « دوگانگی انحصاری »عالم هستی هیچ 

و... تنزیه و تشبیه در مورد خدا نیز از همین قبیل است نه جمع آن دو ممکن است و نه راه سومی میانشان « بی حیات

 هست. 

الح طمحی الدین گمان کرده است که مراد از امرُ بین االمرین جمع میان جبر و تفویض است و خواسته است به اص 

ادای شیعه را در بیاورد و نوآوری کند. در جلد اول توضیح داده شد که او تصمیم گرفته بود در هر مسئله و در هر اصل 

 (  1از اصول اسالمی نوآوری کند گر چه به تحریف همه اسالم منجر شود. و دلیل این تصمیم او نیز بیان گردید.)

 

امر بین »مربوط است. اما مسئله « هستی شناسی»و « وجودشناسی »به « و تشبیه تنزیه»مسئله  اشتباه بزرم:

مربوط است. محی الدین و مریدش شارح فارسی ، این « رفتارها و کردارهای انسان»و « فعل»به شناخت « االمرین

 است. نهاند. خلطی که به شدت بی سوادانه و کودکاموضوع را در نیافته و دو موضوع را با هم خلط کرده

را مخلوق خدا می دانستند. ومعتزلیان آن را از هر جهت کامالً فعل خود انسان می دانستند. « افعال انسان»اشعریان 

(( دعوا داشتند آنان می القدریهلل مجوس هذه االمهلّلآنان دست انسان را می بستند و اینان دست خدا را. و بر سر حدیث ))

هستند. و با کمی توجه مشخص می شود که هر دو « قدریّه»نان می گفتند معتزله هستند و ای« قدریّه»گفتند: اشعریان 

زله را مسلط بر افعال بشر می دانستند. و معت« جبر مستقیم الهی »هستند. زیرا اشعریه « قدریّه»اند و هر دو راست گفته

 می شد. « اهلل مغلولهید»را. یعنی تفویض را مسلط بر اراده خدا می کردند و مصداق « جبر قوانین عالم»

 «.امر بین االمرین»، این هر دو جبر را رد کرد و گفت )علیهم السالم(  مکتب اهل بیت

ه است و هیچ ربطی ب« کردار»و « فعل»در این موضوع، مباحثات اشعری ، معتزلی ، شیعه و هر کس دیگر به محور 

 ندارد. « وجودشناسی »
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 مند شویم. اینکهستند و باید از هنرشان بهره« صوفیان در قله ادب و هنر»مقدماتی جلد اول عرض کردم  در مقاالت

برای تفنن و یک تنفس در میان بحث، از زبان جامی صوفی و شیرین سخن، ببینیم محی الدین و مریدش شارح فارسی 

 اند.وردهدر آ« االمرین امر بین»را در مسئله  (لیه السالم)ع، چگونه ادای مکتب امام صادق

 زاغی در مرغ زاری کبکی را دید:

هل ا« امرٌ بین االمرین»محی الدین را به  «جمع بین التشبیه و التنزیه»آن جناب که در شرح فارسی می خواهد 

را. اما  م()علیهم السالتشبیه کند، نه نظر محی الدین را دریافته و نه معنای این اصل اصیل اهل بیت )علیهم السالم(بیت

 این نکته را که محی الدین در این سخن تقلید کرده است، به نیکی دریافته است. 

 

 ((:من عرف نفسه فقد عرف ربّه)) معنای

محی الدین در آخرین عبارتش گفت: انسان می تواند خدا را اجماالً بشناسد همان طور که نفس خودش را به طور 

 مجمل می شناسد، اینک ادامه سخنش:
 

ف من عرف نفسه فقد عر)) فقال: معرفهلل الحقّ بمعرفهلل النفس، (لی اهلل علیه و آله و سلم)صولذلک ربط النبی ا

(معرفت خدا را به معرفت نفس ربط داد و فرمود: هر کس لی اهلل علیه و آله و سلمو به همین جهت پیامبر )ص :((ربّه

 .خودش را بشناسد خدا را شناخته است

 

 تامل:

ترین دست آویز صوفیان است که از آن هم برای تجلی بالذات خدا، ظهور بالذات خدا، و هم بزرگاین حدیث ا 1

، استفاده می کنند «انسان خدائی »و باالخره « همه چیز خدائی »، و هم برای «وحدت موجود»بل « وحدت وجود»برای 

 اند.و سخت به آن چسبیده

ا قیصری در شرح می گوید: زیرا نفس انسان شامل است بر جمیع مراتب کونیّه و الهیّه، و خدا نیز مشتمل است بر 2

 در آنها.ها به حسب ظهوراتش این
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می گوید: همه اشیاء وهر چیز نشانه و آیه است بر این که خدائی هست  )علیهم السالم(ا فلسفه و عرفان قرآن واهل بیت3

تی خودسر و به خودی خود به وجود نیامده است. و آن چه بیش از همه در دسترس است و همیشه آماده و این جهان هس

های دور )آیات آفاق( دسترسی نداشته باشد به خودش برای مطالعه و بررسی است خود انسان است. یعنی اگر کسی به افق

  که دسترسی کامل دارد.

دا را انکار کند، اگر به هیچ جائی و به هیچ امکاناتی دسترسی نداشته باشد، ای ندارد تا وجود خیعنی انسان هیچ بهانه

 ای است و کتاب کاملی است که او را به اثبات وجود خدا، رهنمون باشد.وجود خودش و ویژگی های خودش مدرسه

دا، است. که مراد این است که خودشناسی ، خداشناسی را نتیجه می دهد. نه این که شناختن خود، عین شناختن خ

 نتیجه دهد انسان عین خداست یا متجلّی به تجلّی ذات خدا است. 

است.  بهتان عظیم، و گزافه« انسان مشتمل بر جمیع مراتب الهیّه است»از نظر این مکتب سخن قیصری که می گوید: 

 اند.البته این سخن قیصری نیست عین جوکیات هندی است که صوفیان وارد اسالم کرده

 

شامل جسم، روح، وجود، ماهیت، ذهن، عقل، توانائی « خود انسان»است « خود»د از نفس در این حدیث، ا مرا4

نفس »خواهی ، ایجاد تاریخ و زیست تاریخی و... نه فقط خواهی ، جامعهها، عجزها، نیازها، ویژگی های روانی ، خانواده

 ارسطوئی یا فقط نفس به معنای مصطلح در تصوف.« ناطقه

 

، آمده  با کاربرد روان شناختی« شخصیت»، نفس به معنای روح و نیز )علیهم السالم(قرآن و تبیینات اهل بیت ا در5

یین تب»آمده است که در « روح فطری »به معنای « نفس لوّامه»و « روح غریزی »به معنی « نفس امّاره»است و همچنین 

نان امده است. ایام، اما نفس به معنی ارسطوئی و جوکیانی صوفیه نیشناسی شرح دادهبخش دوم انسان« جهان و انسان

قرن هاست به عنوان فیلسوف یا به عنوان اهل کشف، مرتب نفس، نفس، می گویند حتی برای خودشان نیز توضیح 

 اند آخر این نفس چیست؟ نداده

 د؟!اینان چگونه مردمی هستند که در مورد اکثر اصول شان قرن ها با مجهوالت، بازی می کنن

 آیات االفاق و آیات االنفس:

و « فی انفسهم»و هو ما خرج عنك و  ((سنریهم آیاتنا فی االفاق)) قال تعالی: و ا لدین ادامه می دهد:محی ا

  من حیث انّك صورته وهو روحك: ((انّه الحقّ))ای للناظرین لهما،  ((حتی یتبیّن لهم))هو عینك، 
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و این چیزهائی است که از تو خارج « های مان را به آنان در آفاقبزودی نشان می دهیم نشانه»و خداوند می گوید: 

یعنی به نگاه کنندگان که به آن دو « حتی روشن شود برای شان»و این عین خود توست، « در خودهای شان»است، و 

 از این حیث که تو صورت او هستی و او روح تو است.« که او حق است»)آفاق و انفس( نگاه می کنند. 

 

 تامل:

 ا بهتر است آیه را یک جا بخوانیم: 1

 :((سنریهم آیاتنا فی االفاق و فی انفسهم حتّی یتبیّن لهم انّه الحقّ))

 حق است. « قرآن»های مان را به آنان در آفاق و خودشان، تا روشن شود که بزودی نشان می دهیم نشانه 

 

در مقام خبر از یک حادثه، ما وقع، و ماجرائی است. آیه « بزودی»توجه فرمائید که به معنای « سا »ا به حرف 2

 است که در آینده رخ خواهد داد. نه در مقام بیان یک واقعیت مستمر و موجود در گذشته و حال و آینده و همیشگی .

یگر های دو این که مطالعه در آفاق و انفس برای خداشناسی الزم و ضروری است، پیام این آیه نیست. بل پیام آیه

ـ وفی انفسکم افال تبصرون)) قبیل: است از و قل سیروا فی االرض ))ذاریات  21و  21 ((وفی االرض آیات للموقنین 

 عنکبوت و... و... . 21 ((فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اهلل ینشئُ النشأة االخرة

قل ارأیتم ان کان ، آمده و مکّی است و همراه آیه ماقبلش چنین است ))53آیه مورد بحث در سوره فصلت به شماره 

من عنداهلل ثم کفرتم به من اضلّ ممّن هو فی شقاق بعید ا سنریهم آیاتنا فی االفاق وفی انفسهم حتی یتبیّن لهم انّه 

د و موضوع را نمی پذیرفتن( لی اهلل علیه و آله و سلم)ص((. خطاب به مشرکان مکه است که قرآن را و نیز نبوت پیامبرالحق

های قدرت و حقانیت خدا را باشد. و می فرماید بزودی با پیروزی اسالم بر آفاق و خود شما، نشانهبحث آیه، خدا نمی 

 خواهید دید.

ان های قدرت خودمان را نشیا: بزودی با حادثه عظیم قیامت که تحول و نبأ عظیم در آفاق و انفس است به آنان نشانه

حق  (لی اهلل علیه و آله و سلم)صهای قرآن و نبوت این پیامبرامخواهیم داد و برای شان روشن خواهد شد که قرآن و پی

 بوده است.
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(( است گمان کرده که این آیات االفاق و آیات االنفس)) آن چه محی الدین را به اشتباه انداخته، اصطالح معروف

اصطالح از این آیه گرفته شده. در حالی که اصطالح مذکور هیچ ربطی به این آیه ندارد. )البتّه افراد دیگری نیز دچار این 

 اشتباه شده اند(. 

 اند: آیات االفاق و آیات االنفس و آیات االحکام. قرآن شناسان مجموع آیات قرآن را به سه بخش تقسیم کرده

های قدرت خداست که در آن ها و نشانهتی در آن معنای دوم که مراد آیه قیامت و نبأ عظیم باشد، باز مقصود، آیهح

ها در نفخه اول و سپس در رستاخیز محشر، خودنمائی خواهند کرد. نه همین حاال و یا نه در انفجار عظیم همه کهکشان

 .وقت نزول آیه، و نه نشانه هائی که مستمراً هستند
 

این است معلومات شیخ اکبر، شیخ اعظم، خاتم االولیاء، که رسماً و نصاً در فص شیثی خودش را از جهتی برتر از 

از خدا کلمه  (لی اهلل علیه و آله و سلم)صخاتم االنبیا می داند، معراج رفته، فصو  را یعنی این اباطیل را توسط پیامبر

 به کلمه نازل شده دریافت کرده است!!!!!!
 

و این است عالمه قیصری و نیز این است استاد امروزی ما که در شرح شان همچنان و به اصطالح عوام، همین طوری 

ها طالب جوان و دانشجویان ها و روالاباطیل محی الدین را به خورد خودشان و دیگران می دهند!!ا ! با این روش

ها محی الدین مدعی کشف و شهود هم د. بلی با این جهلجوان را بی چاره می کنند بل تیشه به ریشه تشیع می زنن

 اند.هست. این است ماهیت کشف و شهود صوفیان و آن چه صدرائیان امروزی حوزه مقدسه قم را با آن به بازی گرفته

 

 ا ببین با چه راحتی و آرامش آیه را تحریف می کند:3

 نای للناظری(( حتّی یتبیّن لهم)) و هو عینک، ((انفسهموفی )) و هو ما خرج عنک،(( سنریهم آیاتنا فی االفاق)) 

 من حیث انکّ صورته و هو روحک.(( انّه الحق))لهما، ا به جای مشرکین مکه ا 

را چگونه از این آیه، به دست می آورد!! حتی اهمیت نداده « انسان صورت خدا و خدا روح انسان»وحدت وجود، و 

ون او محی الدین است و گستاخ و بدتا نگاهی به موقعیت آیه در قرآن بیندازد، تا موضوع بحث آیه برایش روشن شود. 

 اش خیانت به تشیع می شود.ا هم چنان می بلعد و نتیجهپای بندی به هیچ چیز، استاد و مدرس حوزه چرا سخن او ر

 اینک ادامه گفتار این نابغه )که بشریت و نعوذ باهلل خدا را به بازی گرفته است( را ببینید:
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پس تو برای خدا مانند صورت  فانت له کالصّورة الجسمیة لك، هو لك کالروح المدبّر لصورة جسدك: ـ

 برای تو مانند روح است که صورت جسد تو را اداره می کند.جسمیه هستی برای خودت، و خدا 

 

 تامل:

توجه کنید این سخنش را مبتنی می کند بر همان معنی تحریفی که بر آیه تحمیل کرد. جهلی است « فا »ا به حرف 1

 که بر جهل دیگر مبتنی می شود.
 

مان می دانید که عامل این تکرار چیست؟ به گا این تکرار همان ثنویت است که تقریباً لفظ به لفظ تکرار می کند. 2

خودش با آوردن آیه پایگاه محکمی به دست آورده و عقیده باطل خود را با کالم خدا مستدل کرده است بی درنگ به 

بهره برداری می پردازد. تا این بهتان عظیم )در مورد خداشناسی و توحید( را در ذهن مخاطب بکارد و در موارد زیادی 

 افراد زیادی، موفق هم شده است.  درباره
 

، حلول خدا در اشیاء و انسان. صوفیان تصوف فارسی به حلول عقیده «حلول»ا باز این عبارت صریح است در 3

تعبیر می کردند به عنوان مجاز و استعاره به کار می بردند. تصوف عربی « روح عالم»نداشتند. و اگر گاهی از خدا با 

ی از مذاهب هندی است که جوکیان آن را رد می کردند محی الدین رسماً به حلول تصریح کرده است. مذهب حلولی یک

 و می کنند. و تصوف که عین همان جوکیات بود، حلول را رد می کرد. اما محی الدین آن را نیز داخل تصوف کرد. 

 

محی الدین نمی گوید خدا همان روح تو است او روح وجسم انسان را جمعاً در یک « کا »ا با توجه به حرف 4

را از طرف دیگر با هم جمع می کند. و چون قبالً هر کدام از روح و جسم را تحت عنوان دو اسم الظاهر طرف و خدا 

 والباطن، خدا می دانست، در یک فرد انسان سه خدا تصور می کند.

 «:تماس»سنخیت و 

 ارسطوئیان وهای اساسی میان در مجلد اول بحث شد که وجود خدا هیچ سنخیتی با مخلوقات ندارد. یکی از چالش

یاء را معتقد بودند و همه اش« صدور»بود. ارسطوئیان با این که به « سنخیت»صوفیان )قبل از محی الدین( همین مسئله 

در یک سلسله مراتب از وجود خدا می زایانیدند، در عین حال سنخیت را مردود و مطرود می دانستند. در مقابل آنان 
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ی جبّتی ما ف(( و ))لیس فی الدار اال هووجود خدا و خلق معتقد بودند و شعار ))صوفیان از سنخیت گذشته و به عینیت 

 (( سر می دادند.انا الحق(( و ))اال اهلل

 

ثرت ک»هنوز هم صوفیان فارسی و غیر محی الدینی امروز در همین عقیده هستند و تصوف محی الدین را که به 

ن صدرائی ما هستند که پیروان محی الدین بوده و به سنخیت مبتنی است نمی پذیرند. و این صوفیا« در عین وحدت

ز خدا با همه چی ((:مع کل شیء ال بمقارنة)) را می شنوند که (لیه السالم)عمعتقدند. اینان هر روز فریاد بلند علی 

 است اما بدون مقارنت. 

می دانند. آیا اینان « وجود وحدت»بل خودشان همین فریاد را تدریس هم می کنند، بل گاهی همین جمله را دلیل 

را انکار می کنند؟! آیا حتی خودشان را فریب نمی دهند؟ « مقارنت»را می دانند؟! آیا معنای لفظ « مع»معنای لفظ 

« ستما»فریاد می کشد وجود خدا با هیچ وجود دیگر مقارن و قرین نیست، با هیچ وجودی نه تنها  (لیه السالم)ععلی

حتی از این جهت به آن نزدیک هم نیست تا چه رسد به تماس. تا چه  هم ندارد.« نزدیکی تماسی»ندارد حتی با آنها 

که شعار  «غیریت، غیریت در عین عینیتعینیت در عین »که تصوف فارسی مدعی است، تا چه رسد به « عینیت»رسد به 

صوفیان محی الدینی و صدرائی و این تناقض ریاضی پایه دین شان است. دینی که مبتنی بر تناقض است مبارك شان باد 

 اما چرا طلبه و دانشجوی جوان را اغوا می کنند!؟

ی و خودخواهی شان این راه را می روند( اشتباه اینان )اگر اشتباه باشد زیرا برخی از آنان تنها به خاطر منافع شخص

در این است که می گویند: چگونه می شود که خدا با همه چیز و با ذرّه ذرّة هر چیز باشد در عین حال تماسی با آن چیز 

و  «عدم مقارنت»باشد و هم مصداق « مع»باشد؟! و سخت تعجب می کنند که هم مصداق « ال بمقارنهلل»نداشته باشد و 

را تاویل کنیم و پس از تاویل آن را دلیل وحدت ( لیه السالم)ع این تناقض نیست؟ پس باید سخن علی«. عدم تماس»

 وجود حساب کنیم.

، کثرت در عین وحدت»در یک جواب نقضی باید گفت: شما که به پیروی از محی الدین به اصل متناقض  پاسخ:

ها اصل متناقض دیگر را به قرار داده اید که به طور قهری دهباور دارید و آن را پایه دین تان « وحدت، در عین کثرت

ودن مرکب ب»، «زمانمند بودن در عین زمانمند نبودن»، «مکانمند بودن در عین مکانمند نبودن»دنبالش می آورد از قبیل 

نزّه بودن در عین ممنزّه »، «ابدی بودن در عین ابدی نبودن»، «محتاج بودن در عین محتاج نبودن»، «در عین مرکب نبودن
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ا نمی تنها یک تناقض ر (لیه السالم)عو... )که همه اینها در این کتاب به شرح رفت( چرا با پیروی از امیرالمؤمنین« نبودن

ای توجه کنید می بینید که حتی در فهم عوامانه نیز باشد. اگر ذره« با هم بودن در عین تماس با هم نداشتن»پذیرید؟! که 

جمله اخیر یک صدم غلظت تناقضات باال را ندارد. پس به قول عوام چه مرگمان است که یک تناقض  تناقض در این

دو دو تا مساوی است »و شبیه « هم زوج است و هم فرد 4عدد »ها تناقض غلیظ، ریاضی، شبیه ساده را رها کرده و ده

 ( رجحان دارد!؟!لیه السالملی )عرا می پذیریم. یعنی به نظر حضرات، محی الدین این قدر به ع« با سه تا

 

اثری از تناقض نیست. حضرات با همه ادعای علم  (لیه السالم)عدر حالی که اساساً در این فریاد علی پاسخ حلّی:

و دانش شان مانند اسالف یونانی شان توجه ندارند که همیشه قوانین مخلوقات را بر خدا شمول می دهند این که می 

خن یک س« مگر ممکن است خدا با ذره ذره هر چیز باشد اما نه مقارن آن باشد و نه تماسی با آن داشته باشد؟»گویند 

 ی است اما فقط در مورد اشیاء پدیده و مخلوقات.درست

 

در میان مخلوقات اگر شیئی با شیء دیگر با هم و با ذره ذرة آن باشد، محال است که با آن تماس  قاعده کلی:

 نداشته باشد. مانند روح در بدن، انرژی برق در یک ورق بزرگ آهن و... .

م جهان، حادث و پدیده است و هم خود این قانون. یعنی خود این اما این قانون یکی از قوانین جهان خلقت است. ه

((. و هر چیزی که مشمول این کیف یجری علیه ما هو اجراهقانون مخلوق خداست. پس نمی تواند شامل خدا باشد ))

هست اما با هیچ شیئی سنخیت و تماس وجودی « مع کل شیء»قانون باشد مخلوق و حادث است، نه خدا. خداوند 

 ندارد. و فرق خدا و خلق همین است.
 

 باشد اما تماس و مقارنت نباشد؟ « معیت»می گوید: چگونه می شود 

 می گویم: نمی دانم. هرکس این نکته را بداند خودش خدا می شود. باز فرق خدا و انسان، همین است. 

طور کشف و شهود )اگر کشف  همین عقل بشر به وجود خدا راه ندارد و نمی تواند وجود خدا را تحلیل عقلی کند. و

 ((.کیف یجری علیه ما هو اجراهو شهودی در کار باشد(. عقل و کشف، مخلوق خدا هستند باز ))
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ها می گویند ذات و وجود خدا قابل درك عقلی یا کشفی نیست با این همه ها، مذهبشگفت است همگان، همه فرقه

یشه خدا را زیر تحلیل عقلی ارسطوئی خودشان، یا کشف ادعائی محی صدرائیان امروز که وارثان محی الدین هستند هم

 الدین قرار می دهند.
 

ها و مخلوقات می شود که انصافاً خدای خدای صدرائیان به قدری کوچک است که همیشه مشمول قوانین پدیده

ند ه بت پرستان که می گفتتر از خدای اینان است. بی چارابوجهل که بت هبل واسطه میان او و خدایش بود، بس عظیم

چون خدا قابل درك و تصور نیست ناچار باید سمبلی از او، درست شود و واسطه میان ما و او باشد. و گرنه، هیچ بت 

پرستی وجود خدای حقیقی و واقعی را انکار نکرده است. و بت پرستی غیر از این، انگیزه یا فلسفه وجودی ، نداشته 

 ه ساخته دست خود سمت خالق هستی را نداده و نمی دهد. است. و هرگز موجود عاقل ب
 

اگر ارسطوئیات و جوکیات )صدرائیات( فلسفه است فلسفه ابوجهل دقیقاً فلسفه و عالی تر از آن است. اینان گمان 

می کنند که بت پرستان قریش همچنان بدون توجیه و توضیح و بدون اصول و فروع به بت پرستی می پرداختند. اگر 

با  ها را مشاهده کنید سپسین االن به معبدهای هندوئی در هند، سنگاپور و چین و نیز به معابد ژاپن سر بزنید و بتهم

ها عبادت می کنند و دارای مدارج علمی لیسانس و دکتری افرادی که در آن جا رفت و آمد می کنند و در قبال بت

 که یک صدم تناقضات صدرائیان امروز را ندارد.هستند، صحبت کنید، چنان فلسفه تبیین شده می شنوید 

ز نو به طرز تفکر ابو جهل بیندیشید آیا چند تناقض در آن می یابید؟ لطفاً کمی وقت تان را برای این تفکر صرف کنید تا ا

این چه بال و بدبختی است که اینان بر سر  ماهیت اندیشه تصوف مدرن صدرائی و محی الدینی برای تان روشن شود.

، «اوحدی »می آورند!؟!؟ ادعای )علیهما السالم(  و بر سر شیعه علی و فاطمه (لی اهلل علیه و آله و سلم)صامت پیامبر

حیح ای صای از کشف و شهود حقیقت، ندارند و بهرهبودن هم می کنند. که سوگند به خدا نه تنها بهره« ابدال»، «اوتاد»

  اند و می کنند.کردهاز تعقل ندارند، بل همه حقایق را وارونه 

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

 پی نوشت ها:

 شود.تر روشن می و این انگیزه در این مجلد بیشـ 2
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 پاسخ به مطالب انحرافی مطرح شده  توسط دفتر تبلیغات اصفهان  

 ادامه دارد...

 

 ی قمی علمیهـ پاسخ دفتر تبلیغات اسالمی حوزه2

 ی سمات )قسمت سوم(مجله ـ پاسخ1

 

*** 

 

 ی قمی علمیهپاسخ دفتر تبلیغات اسالمی حوزه

 بسمه تعالی

 3331شماره: 

 29/6/92تاریخ: 

 پیوست: دعای خیر

 مرکز ملی پاسخ گویی به سؤاالت دینی

 پرسشگر محترم

 با سالم وآروزی قبولی طاعات و عبادات شما؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با این مرکز

ماجرای تهمت تصوف به عالمان بزرگوار شیعه توسط برخی ایراد شده بود که نقد آن در سایت سمات تحت عنوان 

مقاله پاسخی به اتهام تصوف و صوفی گری به تشیع و علمای شیعه ارائه گردیده که ما برخی از مطالب آن را خدمت  تان 

 یم.بیان می  کنیم و شما را به مطالعه ی آن توصیه می  نمای

 

 ی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه  ی علمیه ی قم در نامه ی خود به مجله ی نورالصادق برخی از مطالب مقاله]تذکر: 

  1ی سمات را در دو صفحه آورده است که ما برای جلوگیری از تکرار مطالب خوانندگان را به مجله ی سمات/  مجله

 ارجاع می دهیم[ ،11و  13، 11و  12، 11و29و یا مجله ی نورالصادق/ 
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 ی سمات پاسخ مجله

 پاسخی به اتهام تصوف و صوفی گری به تشیع و علمای شیعه

 

 است. پاسخ سماتی دفتر تبلیغات اصفهان است و متن عادی  متن پر رنو گزیده  هایی از سخنان گماشته
 

 وحدت شخصی وجود  •

خالق و مخلوق و حقیقت توحید است که در عرفان ما دو مبحث اساسی داریم؛ یکی مسئله کیفیت ارتبا  

 عرفا به نظریه عالی وحدت شخصیه وجود معتقدند.
 

وحدت شخصی وجود یعنی اینکه بین خدا و مخلوقات اصال دوگانگی واقعی وجود ندارد و خالق متعال با سایر  سمات:

و احدی از علما و فقها و اشیا و مخلوقات وجودی واحد و شخص واحدی هستند! غیر از مریدان ابن عربی و مکتب ا

متکلمان نه تنها شیعی بلکه اسالم، وحدت شخصی وجود را که همان یکی بودن خالق و مخلوق است و هیچ معنای 

دیگری ندارد قبول نداشته و ندارد، و متقابال احدی از فالسفه و عرفا که منکر خلقت و آفرینشند را هم نمی  یابید که 

وجود باشد، و ما در این مورد شواهد صریح و غیر قابل تأویل کلمات ایشان را آورده مبنای او غیر از وحدت شخصی 

 ایم. )به مقاله وحدت وجود یا توحید در همین شماره سمات رجوع شود(.

 

م( )علیهم السالو یکی هم مسئله مقام انسان کامل. علمای ما تا عصر سید بن طاووس به شدت با مقامات ائمه

عالم  لسالم()علیه اشما تا قرن هفتم و هشتم کسی را پیدا نمی  کنید که اعتقاد داشته باشد که اماممخالفند. یعنی 

به ما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیمه است. مطلقاً علم امام را منکرند و می  گویند که اصالً معنی 

 ندارد که انسانی به همه هستی علم داشته باشد.
 

بردن به اشتباهات ایشان، و عقیده علمای ما در مورد سعه علم امام به کتابهای شریف کافی و محاسن و برای پی  سمات:

 بصائر الدرجات و کامل الزیارات و بحار االنوار و سایر کتابهای مرحوم صدوق و مفید و طوسی و... رجوع شود.
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 انسان کامل صوفیه؛ والیت معصوم یا والیت صوفی؟   •

روایات ما در باب علم امام کالمتواتر است. کسانی که در صدر اسالم از این روایات دفاع می  کردند که با اینکه 

ما معتقدیم اینها عارف بودند، همیشه به غلو متهم بودند و از شهرها و حوزه  های علمیه آنها را بیرون می  کردند. گاهی 

کشیدند. این جریان تا قرن هفتم ادامه داشت. بعد از  قتلشان را مینیز به عنوان اینکه اینها غالی و کافر هستند، نقشه 

قرن هفتم، کالم شیعه به علت رواج افکار عرفانی در کالم شیعی تحول پیدا می  کند. و علمای ما به اینجا رسیدند که 

ری شتند. جریان فکمی  شود انسانی علم به اول و آخر و همه هستی داشته باشد. عوامل مختلفی در این شرایط دست دا

 جناب محی الدین عربی بر این جریان تاثیر زیادی گذاشت.
 

در تاریخ شیعه شما حتی یک مورد هم پیدا نمی کنید که بزرگان ما راوی یا عالمی را به جهت اعتقادش به عالم  سمات:

به ما کان و مایکون از حوزه بیرون کرده، یا کمترین اذیت و آزاری به او رسانده باشند تا چه  )علیهم السالم(بودن امامان

رسد به اینکه نقشه قتل او را کشیده باشند! ایشان در این مورد بین چندین مطلب تاریخی و رجالی و عقیدتی )مانند بیرون 

حدود غلو در نظر قمیین و... که هیچ ربطی به هم ندارند(  کردن کسانی که از ضعفا روایت می  کردند از قم، و تعریف حد و

خلط نموده  اند، و به بیان تفصیلی آنها نیازی نیست. بله بدون شک علمای ما پیوسته رفتارهایی بدتر اینها را با صوفیه 

وء می  خواهند با س)مانند بیرون کردن حالج ملحد از قم توسط پدر بزرگوار مرحوم صدوق( داشته  اند، و این بزرگواران 

 استفاده از عناوین علمای شیعه و تحریف مسلمات تاریخ آنان را تبرئه کنند!
 

علیهم )آنچه ایشان در اینجا گفتند البد از باب مزاح و شوخی با دین و حیثیت علمای دینی و وارثان علوم آل محمد

تاریخ درباره علوم امامان معصوم و مقامات ایشان است! گویا آنچه علما، فقها و محدثان و متکلمان ما تا این  السالم(

آورده  اند برای مطایبه و شوخی بوده و خود ایشان آنها را قبول نداشته  اند!! و فقط ابن عربی سنی دشمن شیعه مباحث 

که او  ده  اندانسان کامل را البته برای مقابله و مبارزه و رقابت با مقامات امامان معصوم شیعه آورده و کسانی هم خیال کر

 مدافع مقامات امامان شیعه است.

را برای عمر بن خطاب قائل شده که هیچ کدام از  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(ابن عربی عصمتی همچو عصمت پیامبر

 بزرگان عامه چنین عصمتی برای او قائل نشده اند. او می گوید:
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یامبری که خداوند به او قدرت را عطا کرده به و از استوانه های این مقام عمر بن خطاب می باشد که پ»

او گفت: ای عمر هیچ گاه شیطان تو را در یک مسیر نمی  بیند اال این که مسیری غیر از مسیر تو را 

یطان دانیم ش برمی گزیند. پس این کالم که شهادت معصوم است به داللت بر عصمت عُمر و این که ما می

بگذارد و آن راه باطل به گفته پیغمبر غیر از راه عمر بن خطاب است.  همیشه می خواهد در راه باطل قدم

پس عُمر بنا بر این فرمایش همیشه راه حق را پیموده و در این راه سرزنش هیچ سرزنش کننده ای او 

را از راه های حق به خاطر خدا باز نمی دارد و او برای حق یک بزرگی محسوب می شود و چون این 

رده قبول نکتواند بپذیرد و معموالً حمل آن بر نفس انسانها مشکل است و آن را  ی نمیکه حق را هر کس

کنند به خاطر همین پیامبر فرموده که حق طلبی عُمر هیچ دوستی برای او باقی و بلکه آن را ردّ می 

 (1« )نگذاشته است!
 

 و می  گوید: 

هستند و عمر بن خطاب از بین ایشان است و و از بین ایشان که خدا از آن  ها راضی باد! گروهی محدث »

 (2« )زمان ما ابوالعباس خشاب محدث است!
 

 و درباره خودش می  گوید:  

در آن وقت مواهب حکمت به من داده شد که گویا جوامع کلم به من ارزانی شد!!! بعد از آن به روح القدس »

 ( 3« )تأیید شدم!
 

 همو نیز گوید: 

طور مطلق به این نام می  باشند، در هر زمانی جز یک نفر نیستند که همو غوث  اقطابی که در اصطالح به»

! فریادرس! نیز می باشد، او از مقربین و امام و پیشوای گروه در زمان خود است؛ و برخی از ایشان دارای 

نی گونه که از حیث مقام دارای خالفت باط حکم ظاهر نیز هست و حائز خالفت ظاهره هم می  شود همان

نیز می  باشد مانند ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و معاویهلل بن یزید و عمر بن عبدالعزیز و متوکل، 

و بعضی از ایشان تنها دارای خالفت باطنی می  باشند و دارای حکم ظاهری نیستند، مانند احمد بن هارون 

 (4) «ستند.الرشید سبتی و ابی یزید بسطامی و اکثر اقطاب دارای حکم ظاهری نی
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 مولوی گوید:

 تاا قیاامت آزمایش دائام است پس به هر دوری ولیی قائم است      

 خواه از نسل عمر خواه از علی است        پس امام حی قائم آن ولی است

 هم ناهان و هم ناشسته پیش رو       مهدی و هادی وی است ای راه جو

 بایزید بسطامی می  گوید: 

 ( پرچم من از پرچم محمد عظیم تر است!5لواء  محمد!)ان لوائی اعظم من 

 

 شاه نعمت اهلل ولی کرمانی گوید: 

 نعمت اهلل در همه عالَم یکی است      الجرم او سید هر دو سراست

 و باز گوید: 

 سیدم از خطا چو معصومم                  هر چه بینم صواب می  بینم

 و مولوی می گوید:  

 کردن کار او             باقیان خلق باقی خوار اوقطب شیر و صید »

 «قطب آن باشد که گرد خود تَنَد            گردش افالك گرد او زند

 

 کیوان قزوینی در بیان حدود و اختیارات اقطاب می نگارد:

ت و به حدود اختیارات قطب ده ماده است: اول آن که من دارای همان باطن والیت هستم که خاتم االنبیاء داش

نیروی آن تأسیس احکام تصوف را نمود، اال آن که او مؤسس بود و من مروج و مدبر و نگهبانم؛!!! هفتم آن که 

 (6« )من مفترض الطاعهلل و الزم الخدمهلل و الزم الحفظ هستم!!! دهم من تقسیم کننده ی بهشت و دوزخم!
 

روشن می  شود که صوفیه تمامی مقامات اختصاصی برگزیدگان خا  خداوند متعال،  با مطالعه کلمات مزبور کامالً

امامان معصوم شیعه را برای هر سالکی در نتیجه سلوك و سیر و ریاضت، قابل وصول می  دانند. و البته این همان چیزی 

و سالک آن سیر را قطب  است که مقتضای اصول مسلم اهل عرفان می  باشد، و چنان که گذشت ایشان صاحب آن مقام
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زمان و متصرف در زمین و زمان و ارواح و شرایع و نفوس و تمامی اکوان می  شمارند! ولی از آن جا که عرفان با ورود 

در هر مسلک و آئینی باید رنگ همان آئین را پذیرفته و خود را با آن تطبیق دهد و از ضروریات مذهب تشیع این است 

و اختصاصی امامان معصوم دوازده گانه بوده و تباین روش عرفانی با سنت قطعی تشیع در این که امامت منصب انتصابی 

ا که تقریر مباحث سیر و سلوك صاحب المیزان است که به قلم آقای « لب اللباب»باره امری مسلم و آشکار است، لذا 

 حسینی طهرانی نوشته شده است ا می  نگارد:

تصاصی بوده و وصول به این ذروه از معارف الهیّه منحصراً راجع به انبیاء عظام و اگر کسی بگوید که این مناصب اخ

است و دیگران را به هیچ وجه من الوجوه بدان راه نیست، در جواب  صلوات اهلل و سالمه علیهم اجمعینائمه معصومین 

ر از ء در ذات احدیّت که تعبیگوئیم منصب نبوت و امامت امری است اختصاصی، ولی وصول به مقام توحید مطلق و فنا

 (7او به والیت می شود ابداً  اختصاصی نیست!)
 

اینک سخن ما این است که با جواز وصول هر سالکی به مقامات مذکوره، دیگر کدامین منصب اختصاصی امامان 

 دوازده گانه باقی خواهد ماند؟ 
 

 می فرمایند:  )علیه السالم(امام صادق

  ؛!((من اهلها فهو کافر من ادعی االمامة ولیس))

 (8«!)کسی که خود را امام خواند و اهل آن نباشد کافر است»
 

 فرمودند:  )علیه السالم(امام باقر

 ((؛ !من ادعی مقامنا یعنی االمامة فهو کافر او قال مشرك))

 (9«.)هر کس ادعای مقام ما یعنی امامت کند کافر است یا فرمودند مشرك است»
 

 فرمایند: می السالم()علیه امام صادق

 ( 21((؛)من اشرك مع امام امامته من عند اهلل من لیست امامته من اهلل کان مشرکا))

هر کس با امامی که امامت او از طرف خداوند است کسی را که امامتش از طرف خداوند نیست شریک »

 «.استکند مشرك 
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 ادعای عبور سالك از مقام واالی امامت!  •

در مکتب اهل عرفان نه تنها مقام واالی امامت را مخصو  برگزیدگان خا  خداوند متعال نمی  دانند، و نه تنها نیل 

به مقام امامت را برای هر سالکی پذیرفته  اند بلکه عبور از آن را نیز برای هر سالکی ممکن، و برای رسیدن به کمال الزم 

 می نویسد: « روح مجرد»شمرده  اند! 

کِ طریق پس از عبور از مراحل مثالی و ملکوت اسفل و تحقق به معانی کلیه عقلیه، اسماء و صفات سال»

کلیه ذات حق تعالی برای وی تجلی می نماید. یعنی علم محیط و قدرت محیط و حیات محیط بر عوالم 

ند، می باش لسالم()علیهم اقی ائمهانی و حقیاود باطاااید که در حقیقت همان وجارا بالعیان مشاهده می نم

و حتماً برای کمال و وصول به منبع الحقائق و ذات حضرت احدیت باید از این مرحله عبور کند! و اال الی 

 ( 11« )االبد در همین جا خواهد ماند!.

 

 می گوید: « روح مجرد»تم والیت را از جمله شرائط ارزنده استاد می شمارند؛ ابلکه عرفان طی مرحله ختم نبوت و خ

اگر استاد... خودش جمیع مراحل و منازل سلوك را در نوردیده نباشد، امکان تعلیم و تربیت را به مقصدی »

 (12«. )که ختم نبوت و ختم والیت است و خودش طی ننموده و از اسرار و خفایای آن مطلع نیست ندارد

 

مبر و امام جائز و ممکن دانسته، و غافل اهل عرفان وصول به معرفت و توحید خداوند متعال را، بدون واسطه بودن پیا

باشد، و توحیدی که از غیر طریق ایشان حاصل  می )علیهم السالم(از اینکه حجاب های نور، همان انوار مقدس معصومین

 شود عین شرك است، می  گویند: 

ای آخر عمرش به والدم عالمه سید محمد حسین طهرانی به طور مکرر می  فرمود که آیت اهلل انصاری در سال  ه»

تمام مراحل سیر و سلوك رسیده بودند، و هیچ حجاب ظلمانی و نورانی بین ایشان و خداوند وجود نداشت، و حقاً به 

مقام لقاء اهلل که آرزوی عارفان است رسیده بود. آیت اهلل نجابت در مورد مقام توحیدی ایشان می  فرمودند که: آیت اهلل 

ادم عارف بزرگ آیت اهلل میرزا علی قاضی طباطبائی می  فرمودند که آیت اهلل انصاری انصاری بسیار قوی بود و است

 (13«.)مستقیماً توحید را از خداوند گرفته  اند!... او تنها کسی است که مستقیماً   توحید را از خدا گرفته است!

 می  فرمایند:   )علیه السالم(در حالی که امام صادق
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اهلل عزوجل التی یؤتی منها، ولوالهم ما عرف اهلل عز وجل، بهم احتج اهلل االوصیاء هم ابواب )) 

 (21(()تبارك وتعالی علی خلقه

اوصیاء همان ابواب الهی هستند که از آن ها می توان وارد شد، و اگر ایشان نبودند خداوند هرگز شناخته »

 «.حجت آورده است نمی گشت، و خداوند تبارك و تعالی تنها به واسطه ایشان بر خلق خود

 

 می فرمایند:  )علیه السالم(و امیرالمؤمنین علی

 (؛ 21()(نحن االعراف الذی ال یعرف اهلل اال بسبیل معرفتنا))

 «.ما همان نشانه هائی هستیم که جز به شناخت ما، خداوند شناخته نمی گردد»

 

 درباره استاد خود می نویسد: « روح مجرد»

این فکر به نظرم آمد که من چقدر ایشان را قبول دارم؟! دیدم در حدود یک به سبزه میدان که رسیدم »

پیامبر الهی! من واقعاً به کمال و شرف و توحید و فضایل اخالقی و معنوی ایشان در حدود ایمان به یک 

 (16«.)پیغمبر ایمان و یقین دارم... گو اینکه همه اهل همدان هم او را صوفی تلقی کنند

 

ر از کتاب روح مجرد به دفاع از ادعای ابن عربی مبنی بر این که خود را افضل صاحبان والیت و امام و در جای دیگ

تمامی اعصار بعد از خود می داند پرداخته می نویسد: محی الدین خود را برای جمیع اعصار بعدی یکه تاز میدان توحید 

 گوید: می  داند و ابن فارض شاگردش را برای جمیع اعصار قبلی، وی می
 

 و من کان قبلی فالفضائل فضلتی         و من فضل ما اسأرت شرب معاصری   
 

و از ته مانده آن چه را که من نوشیدم، نوشیدن معاصرین من است و نوشیدن کسانی که پیش از من بوده  اند. بنابر »

 « این تمام فضائل عبارت است از بقیه و زیاد مانده نوشیدن من.

 است که ببینند آیا می  توانند با پذیرش اصول و مبانی عرفا، )علیهم السالم(مکتب اهل بیت عصمت اینک بر شیعیان

 ایشان عرضه می  دارند:  امامان معصوم خود را که در زیارت جامعه 
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خداوند به شما خاندان چیزهائی عنایت فرموده که به احدی از عالمیان نداده است، هر صاحب شرافتی در مقابل »

شرافت شما سر به زیر است، و هر اهل کبریائی در اطاعت از شما سر تسلیم و خشوع فرود آورده است،   هر صاحب 

جبروتی در مقابل فضل و برتری شما فروتن گشته و همه چیز ا آن چه خدا خلق کرده ا در آستان عظمت شما سر خواری 

 ای ابن عربی و ابن فارض و امثال ایشان بدانند؟!از پیروان و ا نعوذ باهلل ا کاسه لیسه« و ذلت سپرده است
 

عجل اهلل تعالی فرجه به راستی باید از محضر واالی ولی کائنات و فرمانروای کل هستی حجهلل بن الحسن المهدی 

 لیه السالم()عبا کمال شرم و حیا پوزش خواست که چنین مطالبی باید به قلم آورده شود در حالی که امیر المؤمنین الشریف

 می فرمایند:

( 21(()جل مقام آل محمد علیهم السالم عن وصف الواصفین ونعت الناعتین، وان یقاس بهم احد من العالمین))

 ؛

فراتر است از توصیف ستایش گران و بیان گویندگان، و  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(منزلت خاندان پیامبر»

 «از این که احدی از جهانیان با آنان مقایسه گردند.
 

، یک عالِم سنّی مالکی مرام می باشد که از بدو امرش در محیط عامّه «روح مجرد»ابن عربی اندلسی به تصریح خودِ 

ظاهر و باطنِ علوم و حتی کشف و شهود خود، مقام ابوبکر ( و در 18و مکتب بی اساس اهل سنت رشد و نما کرده است )

 باالتر می داند در حالی که در زیارت روز غدیر آن حضرت می  خوانیم: )علیه السالم(و عمر و عثمان را از امیرمؤمنان

فلعن اهلل من ساواك بمن ناواك واهلل جل اسمه یقول: هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون، فلعن ))

 (( هلل من عدل بك من فرض اهلل علیه والیتك...ا

ه آیا آنان ک»هر کس را که تو را با رقیبت برابر داند لعنت فرماید که خداوند جل اسمه می  فرماید: خداوند »

پس خدا لعنت کند کسی را که تو را هم طراز کسانی داند که خداوند والیت تو « می  دانند با نادانان برابرند؟!

 «.ن واجب فرموده استرا بر آنا

بنابر این از ابن عربی انتظار معرفتی جز اعتقاد به وحدت وجود و ادعای امامت و والیت برای خود و دیگر فاسقان غیر  

 گر به اسالم و مسلمانان نمی رود.  معصوم خیانت
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 دروغ های شاخدار!  •

رسمی بودند و خرقه می دادند. در فهرست اساتید عالوه بر اینها، سید بن طاووس اساتیدی داشتند که جزو صوفیه »

مرحوم سید، برجسته ترین استاد ایشان که بیش از همه از او تعریف می کند، جناب کمال الدین حیدر بن محمد حسینی 

است که از سادات است. ... این بزرگوار که از علمای شیعه است و جزو روات نهج البالغه، جزو صوفیه رسمی است 

 «ان خودش، عده ای از ایشان خرقه گرفته  اند.و در زم

 نسبت تصوف و خرقه به ایشان از اساس آن کذب و دروغ است. سمات:

 

ارتبا  سید بن طاووس با این افراد، ارتباطی بسیار مثبت بوده است. یعنی هیچ حساسیتی نسبت به تصوف نداشتند. »

در  هم السالم()علیهایشان نقل می کنند و استناد صوفیه را به ائمهمطالب صوفیه را با تعبیر بعض العارفین در کتاب  

 «طرائف مطرح می کند و می گوید، همه صوفیه به امیرالمؤمنین می رسند.

چنان که اشاره کردیم کلمات سید بن طاووس اوال نقل قول از فخر رازی است، و ثانیا از باب احتجاج و استدالل  سمات:

 وسیله مطالبی است که خودش قبول دارد، کلمات سید بن طاووس در کتاب طرائف خود چنین است:کردن بر ضد خصم به 

وقد ذکر محمد بن عمر الرازی المعروف بابن خطیب الری وهو من أعظم علماء األشعریة صاحب ))

التصانیف الکثیرة طرفا منها أیضا یقول فی الکتاب الذی صنفه وجعله دستورا لولده وسماه کتاب 

ربعین فی الفصل الخامس من المسألة التاسعة والثالثین فی بیان أفضل الصحابة بعد رسول اهلل ص األ

و یورد عشرین حجة فی أن علی بن أبی طالب أفضل الصحابة بعد رسول اهلل. یقول فی الحجة الثالثة 

أعلم الصحابة منها ما هذا لفظه إن علیا کان أعلم الصحابة واألعلم أفضل وإنما قلنا إن علیا کان 

لو کسرت لی الوسادة لحکمت ألهل  لإلجمال والتفصیل. أما اإلجمال فهو... قال علی بن أبی طالب

، على ما نقلناه ومنها علم الفصاحة ومعلوم أن واحدا من الفصحاء الذین بعده لم التوراة بتوراتهم

ا ظهر منه وهو الذی أرشد أبا یدرکوا درجته وال القلیل من درجته ومنها علم النحو ومعلوم أنه إنم

األسود الدؤلی إلیه ومنها علم تصفیة الباطن ومعلوم أن نسب جمیع الصوفیة ینتهی إلیه ومنها علم 

 سالم()علیه الالشجاعة وممارسة األسلحة ومعلوم إن نسبة هذه العلوم ینتهی إلیه. فثبت بما ذکرنا أنه 

ل المرضیة والمقامات الحمیدة الشریفة وإذا ثبت کان أستاذ العالمین بعد محمد ص فی جمیع الخصا
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وی قُلْ هَلْ یَسْتَ أنه کان أعلم الخلق بعد رسول اهلل ص وجب أن یکون أفضل الخلق بعده لقوله تعالى

وا الْعِلْمَ یَرْفَعِ اهلل الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَالّذِینَ أوتُ وقوله تعالى الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ ال یَعْلَمُونَ

 (29((.)دَرَجاتٍ

 

مرحوم سید در این جا به نقل از فخر رازی، علم تمام فرقه  های متکلمین ا حتی بزرگان خوارج ا را هم منتهی به 

می داند، ال بد ایشان از همین جا استدالل می  کنند که پس تمام فرقه  های اسالم حتی  )علیه السالم(امیر المؤمنین

تند به امیر المؤمنین اند! در حالی که خود فخر رازی هم این مطلب را قبول ندارد. مرحوم سید از فخر خوارج حق، و مس

 رازی نقل می  کنند:

وأیضا فجمیع فرق المتکلمین ینتهی آخر نسبهم فی هذا العلم إلیه أما المعتزلة فهم ینسبون ))

کان تلمیذا ألبی على الجبائی أنفسهم إلیه وأما األشعریة فکلهم منتسبون إلى األشعری وهو 

المعتزلی وهو منتسب إلى أمیرالمؤمنین وأما الشیعة فانتسابهم إلیه ظاهر. وأما الخوارج فهم 

یه طالب)عل إلى أکابرهم وأولئك األکابر کانوا تالمذة علی بن أبی مع غایة بعدهم منتسبون

علی بن أبی طالب وأفضل  فثبت إن جمهور المتکلمین من فرق اإلسالم کلهم تالمذةالسالم( 

فرق األمة األصولیون وکان هذا منصبا عظیما فی الفضل... قال عبد المحمود فهذا آخر کالم 

والمناقب )علیه السالم( الرازی وقد روى فی هذا الکتاب من الفضائل لعلی بن أبی طالب 

 (11((.)والخصائص الجلیلة ما قد تقدم شرح بعضها عنهم من کتبهم

 

 
 

 «ن دوره، برادر سید بن طاووس با ابن حمویه که جزو بزرگان تصوف است عقد اخوت بسته است.در همی»

 ابن حمویه سنی است و البد در نظر ایشان احمد بن طاووس هم سنی بوده است که با او عقد اخوت بسته است! سمات:
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 خواجه طوسی متکلم یا فیلسوف؟!  •

دارد، جناب خواجه نصیر الدین طوسی است. ... خواجه نصیر الدین شخصیت بزرم دیگری که در این قرن وجود »

رسماً عارف است. یعنی وحدت وجودی بسیار رك و راست و صریحی است. کتاب آغاز و انجام ایشان را اگر مالحظه 

مه ه بفرمایید، اولین جمله  اش این است: سپاس آفریدگاری که آغاز همه اوست و انجام همه به دست اوست بلکه خود

اوست. در کتاب اوصاف االشراف که مقامات عارفین را بیان می  کند، در آخر به بحث فنا می  رسد. حتی ایشان فصل 

اتحاد هم دارد. معموالًعرفا از کلمه اتحاد فراری هستند چون بار معنایی دوئیت دارد. ایشان فصل فنا و اتحاد دارد و از 

نی ما اعظم شانی بایزید دفاع می  کند و مفصالً می  گوید که به اینها ظن بد انا الحق حالج دفاع می  کند و از سبحا

 «نبر. مطالب اینها حق است و...
 

بسیار نادانی است که کسی متکلم محقق و متبحر بی  نظیر در فلسفه خواجه نصیر الدین طوسی را از جهت عقیده  سمات:

فیلسوف بداند تا چه رسد به صوفی! فرق ما با اهل سنت در چیست؟ بدون شک در اصول اعتقادی مکتب. زیرا اصول 

شیعه در این  ها با آن  ها مخالف است. همین  مکتب اهل سنت سقیفه و عدم عصمت امام و مکتب خالفت و... است و

طور اصول و مبانی فالسفه هم عبارت است از قدم عالم )و لو به اسم حدوث ذاتی( و صدور اشیاء از ذات خدا، و ظهور 

خدا به صورت اشیا، و وحدت وجود، و جبر، و تشبیه، و سنخیت، و قاعده الواحد و... و علمای تراز اول شیعه و از جمله 

مرحوم خواجه نصیر الدین در تمام این  ها در کتاب تجرید االعتقاد با فالسفه به شدت مبارزه کرده است! و با صرف نظر 

از اینکه عبارت ابتدای کتاب آغاز و انجام در برخی نسخ آن موجود نیست، معنای آن را نیز بر اساس افکار باطل خود 

به عقاید مسلم خواجه در تجرید االعتقاد، و نیز اخالقی و غیر اعتقادی  فهمیده  اید. معنای واضح آن مخصوصا با توجه

بودن کتاب آغاز و انجام، این است که از جهت حاکمیت و سلطنت جز او هیچ نیست، نه این که جز ذات او هیچ چیزی 

 خدا باشد! نبوده و آن طور که فالسفه و عرفا و متصوفه فکر می  کنند هر جماد و حیوانی حصه  ای از وجود 

از درخشنده ترین نقاط کتاب کشف المراد این است که مرحوم خواجه با مهمترین مبانی فلسفی به شدت مخالفت می  

کند. مانند مساله حدوث عالم و مطلق ماسوی اهلل و بطالن قاعده الواحد ال یصدر عنه اال الواحد در مورد صدور عالم از ذات 

شبهات فالسفه برای اثبات جبر و اثبات معاد جسمانی و امکان خلق عالم دیگر و ابطال  احدیت و اثبات اختیار و پاسخ به

 نظریات فالسفه.
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گویند خواجه در اول کتابش الهیات بالمعنی االعم و بحث وجود  عده ای برای استدالل بر فیلسوف بودن خواجه می

وارد الهیات بالمعنی االخص شده است! در  و ماهیت و جوهر و عرض را آورده است و سپسو عدم و امکان و وجوب 

 حالی که فارق بین فیلسوف و متکلم این نیست.
 

مضافاً بر این که جناب خواجه در همین دو مقصد اول کتاب تجرید االعتقاد اصول عقاید فالسفه را باطل می  نماید و 

 نظریات ایشان را باطل می داند.
 

ین کار وی به خاطر معارضه با فخر رازی بوده است نه اینکه مبانی کتاب خواجه اشارات را هم شرح کرده است اما ا

اشارات را پذیرفته باشد. خود در این کتاب اشاره می  کند که من فقط شارحم و به مطالبی که با عقیده من مخالف است 

 متی از آن می  گوید:کاری ندارم. و اال قصد خواجه در آن کتاب تبیین اعتقادات خود وی نبوده تا آنجا که در قس

انی اشترطت على نفسی فی صدر هذه المقاالت ـ أن ال أتعرض لذکر ما أعتمده ـ فی ما أجده مخالفا )) 

 ( 12((.)لما أعتمده

 

علی  رغم این  که برخی بدون تأمل مرحوم خواجه نصیر الدین را به عنوان فیلسوف می  شناسند و می  شناسانند، 

االعتقاد وی که مهم  ترین کتاب اوست، و وی آن را به عنوان عقاید برهانی خود نگاشته است کامال مراجعه به کتاب تجرید 

نشان می  دهد که وی از بزرگ  ترین مدافعان آرای برهانی و وحیانی کالمی، و از مخالفان سرسخت آرای موهوم فلسفی 

 ذات باری تعالی، جبر، و... می  باشد. مانند اعتقاد به قدم و ازلیت عالم، قاعده الواحد و صدور عالم از
 

عالمه حلی در کشف المراد بارها صریحاً می  گوید فالسفه این را می  گویند ولی اعتقاد ایشان مخالف با مبانی قواعد 

اسالمیه است. البته یادمان باشد که کفر بودن عقیده مالزمه  ای با کافر بودن صاحب آن ندارد و چه بسا خود قائل نمی  

 داند چه می  گوید. بله اگر کسی بفهمد خالف قرآن و روایات می  گوید کافر می  شود.

 

شما اگر نامه  های خواجه نصیر الدین به صدرالدین قونوی را نگاه کنید، تعابیری را که خواجه در مورد صدر الدین »

عارف  بیری است که مختص یكقونوی به کار برده است، نه فقط تعابیری مختص به یك شیعه مخلص است بلکه تعا

 « کامل است.
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است که در زمانی که دشمنان او را با لقب کلب نام می  برند  )قدّس سرّه(البته این از کماالت مرحوم خواجه سمات:

ایشان با کمال متانت و وقار و ادب از ایشان با این تعبیرات یاد می  فرماید اما اگر شما این تعبیرات را نشانه تأیید عقاید 

نی بنیان گذاران عرفان و تصوف سمخاطبان وی بدانید ال بد باید او را سنی هم بدانید زیرا قونوی و امثال او مانند دیگر 

هم بودند! مرحوم سید شرف  الدین در کتاب المراجعات با مخاطب خود شیخ سلیم بشری که عالم سنی است بسیار 

محترمانه و با القابی بی  نظیر چندان برابر آن چه که در کالم خواجه نسبت به مخاطبان منحرف وی آمده است یاد کرده 

 تعبیرات استفاده می  کنید که سید شرف الدین هم سنی بوده اند!است البد شما از این 

 

و خواجه نصیر هم برای خودش وزیر دربار بوده است و فضا فضای تقیه و احترامات و تعارفات نیست. در فضای »

تشیع  نتعارفات هم چنین الفاظی الزم نیست. ... چنین شخصیتی طبیعتاً در رواج گرایش  های عرفانی و صوفی در جها

 «تأثیر بسیار زیادی داشته است.

بلکه یکی از بزرگترین کسانی که پس از گذشتن دوران تقیه و اسارت در چنگ حکومت  های فلسفی مزاج  سمات:

 (22بود.) اعلی اهلل مقامهاسماعلیه به شدت به قلع و قمع مبانی صوفیه پرداخت خواجه طوسی 

 

میثم بحرانی شارح نهج البالغه است. در احواالت او گفته اند که ایشان ابتدا یکی دیگر از این بزرگان، کمال الدین »

مشغول به تحصیل علوم رسمی بود و فلسفه می  خواند و بعد از مدتی دید که اینها فایده ندارد و رها کرد و صوفی 

  «شد و خودش اهل خرقه است و معتقد است که خرقه صوفیه به ائمه برمی  گردد.

 ن فوق کامال خالف واقع و بی اساس است!سخنا سمات:

 

آورده است. ایشان  191و  191گزارشی از حاالت کمال الدین میثم را مرحوم سید حیدر آملی در جامع االسرار ص »

در تاریخ به الفیلسوف الربانی معروف است. قبل از آن هم صاحب کرامات و آثاری بوده است. بزرگترین شخصیت در 

حلی است. درباره خود عالمه حلی گرایش  های عرفانی ثابت نشده است. بنده تا به حال در آثار  قرن هشتم، عالمه
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ایشان نیافته  ام. ولی چون ایشان در دامن این سه شخصیت )ابن طاووس و خواجه نصیر و کمال الدین میثم( بزرم 

 «شده است. ارادت بسیار زیادی به اینها دارد.

به خاطر اینکه اساس عقاید و بدعت  های امثال  این سه بزرگوار ارادت داریم مخصوصاًبدون شک ما هم به  سمات:

صوفیه را بر باد داده  اند. مضافا بر اینکه این استدالل باطل، مثل این است که کسی در مورد جناب ابراهیم بن محمد، فرزند 

کاملتر و عالمتر بوده است )تتمیم امل اآلمل( ا بزرگوار مالصدرا ا که به تصریح برخی علما از پدر خود مال صدرا هم 

بگوید: چون ایشان در دامن مالصدرا بزرگ شده است البد به عقاید پدرش ارادت دارد! با آنکه مسلم است ایشان در 

تصوف و حکمت از سرسخت ترین مخالفان روش و عقاید پدر خود مالصدرا بوده است تا آنجا که او را نسبت به پدرش 

 (23لحی من المیت( مانند زنده  ای دانسته  اند که از مرده  ای چون مالصدرا پیدا شده است!))یخرج ا

 

عالمه حلی... مطلقاً در برابر صوفیه جبهه گیری نمی  کند و با صوفیه همکاری می  کردند؛ گرچه ما جایی ندیدیم که »

دگاه ایشان نسبت به حکمت این است که حکمت خود ایشان اهل عرفان باشند یا گرایش های تصوف داشته باشند... دی

فقه اکبر است و علوم عقلی اهمیت بسیاری دارد... مرحوم عالمه در ضمن علومی که تعلمش حرام است، از فلسفه نام 

می برند. می فرماید تعلم فلسفه جایز نیست. این نکته باعث شده است که کسانی عالمه را در ردیف مخالفین فلسفه جا 

د کنند و فقط یك کلمه فلسفه را که با کامپیوتر جستجو می کنن متأسفانه صدر و ذیل عبارات و قرائن را نگاه نمیبزنند. 

 «و کنارش یك بدگویی باشد را فورا جدا کرده و به عنوان نظر یك بزرم اعالم می کنند.
 

فس خداوند ن»صوفیان سنی مذهب گفته  اند: برخی »فرماید:می  « الصدقالحق و نهج کشف »در کتاب « عالمه حلی» سمات:

و این مطلب عین کفر و الحاد است. و حمد مر خدایی را که ما را به پیروی از «. وجود است، و هر موجودی همان خداست

 (24« )ا نه پیروی از نظرات گمراه کننده ا فضیلت و برتری بخشید. )علیهم السالم(بیتاهل

اثبات قدم عالم تحت عنوان غلط انداز حدوث ذاتی، و کوشش برای اثبات وحدت  اساس تالیفات و تعلیمات صوفیه

وجود و جبر و تشبیه و سنخیت و... است، در حالی که بزرگانی مانند خواجه نصیر و عالمه حلی و فاضل مقداد، از 

السفه را ف اهللرحمه بختیبزرگترین مخالفان عقاید فوق می باشند. برای نمونه مرحوم عالمه، در شرح کالم أبو إسحق نو

 ا تا چه رسد به صوفیه! ا خصوم و دشمنان مسلمین می  شمارد و می  فرماید:
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واعلم؛ إنّ الناس اختلفوا فی ذلك اختالفاً عظیماً وضبط أقوالهم: إنّ العالم إمّا محدث الذات والصفات، ))

یکون قدیم الذات والصفات، وهو قول المجوس، وإمّا أن  الیهود و وهو قول المسلمین کافّة والنصارى و

أرسطو، وثاوفرطیس، وثامیطوس، وأبی نصر، وأبی علیّ بن سینا.. فإنهم جعلوا السماوات قدیمة بذاتها 

وصفاتها إالّ الحرکات واألوضاع، فإنها بنوعها قدیمة، بمعنى أنّ کل حادث مسبوق بمثله إلى ما ال 

 ((.یتناهى
 

 می پرسد:نیز سید مهنّا از مرحوم عالمه 

ما یقول سیدنا فی من یعتقد التوحید والعدل والنبوّة واإلمامة لکنّة یقول بقدم العالم ؟ ما یکون ))

 ((.سعدك وأهلك  ضدّك حکمه فی الدنیا واآلخرة ؟ بیّن لنا ذلك ،أدام اللّه
 

 و ایشان پاسخ می دهند:

المسلم والکافر ذلك، وحکمه فی اآلخرة من اعتقد قدم العالم فهو کافر بال خالف؛ ألن الفارق بین ))

 ((.حکم باقی الکفار باإلجماع

 

 در کتاب فصول می فرماید: اهلل رحمهو محقق طوسی 

قد ثبت أنّ وجود الممکن من غیره، فحال إیجاده ال یکون موجوداً، الستحالة إیجاد الموجود، فیکون ))

: حدوثاً، والموجود: محدثاً، فکل ما سوى معدوماً، فوجود الممکن مسبوق بعدمه وهذا الوجود یسمّى

الواجب من الموجودات محدث، واستحالة الحوادث ال إلى أوّل ـ کما یقوله الفلسفیّ ـ ال یحتاج إلى بیان 

 ((.طائل بعد ثبوت إمکانها المقتضی لحدوثها

 

 می  فرماید:« تجرید االعتقاد»در  )قدّس سرّه(نصیر الدین طوسى

 ((.تعالى وال قدیم سوى اهلل))

 در شرح آن می  فرماید: )قدّس سرّه(و عالّمه حلّى
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قد خالف فی ذلك  جماعة کثیرة، أمّا الفالسفة فظاهر لقولهم بقدم العالم... وکل هذه المذاهب باطلة، ألن ))

 (11((.)ممکن، وکل ممکن حادث کل ما سوى اهلل

 

 و می  فرماید:

معلول األول هو العقل األول و... إذا عرفت هذا الدلیل فنقول بعد و اعلم أن أکثر الفالسفة ذهبوا إلى أن ال))

تسلیم أصوله إنه إنما یلزم لو کان المؤثر موجبا أما إذا کان مختارا فال فإن المختار تتعدد آثاره و أفعاله و 

 ((.سیأتی الدلیل على أنه مختار

 

 و در کتاب نهایهلل المرام فی علم الکالم می فرماید:

 العقلیة منحصرة فی أقسام أربعة:القسمة ))

األوّل: أن یکون العالم محدث الذات والصفات وهو مذهب المسلمین وغیرهم من أرباب الملل وبعض 

 قدماء الحکماء.

الثانی: أن یکون قدیم الذات والصفات، وهو قول أرسطو وجماعة من القدماء، ومن المتأخرین قول 

السماوات قدیمة بذواتها وصفاتها إالّ الحرکات واألوضاع  أبی نصر الفارابی وشیخ الرئیس، قالوا:

فإنها قدیمة بنوعها ال بشخصها، والعناصر الهیولى منها قدیمة بشخصها، وصورها الجسمیّة قدیمة 

 .((بنوعها ال بشخصها، والصور النوعیة قدیمة بجنسها ال بنوعها وال بشخصها

 

 می  فرماید: اهلل رحمهو فاضل مقداد 

 ((.کفر باإلجماع القول بقدم غیر اهللإنّ ))

 

 ، می  فرماید:125الحق، صفحه نیز عالمه بزرگوار حلی در نهج 

فلسفه این مسأله است که خداوند قادر نبوده و مجبور باشد، و این همان کفر صریح  فارق بین اسالم و»

 (16« )است.
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 مشائی یا صدرایی یا هیچ کدام؟!  •

معنای فلسفه مشایی بوده است و نه به معنای هستی  شناسی عقلی. عالمه هستی شناسی عقلی فلسفه در آن دوره به 

را به عنوان اشرف علوم می  داند ولی فلسفه مشایی به خاطر چهار پنج تا عامل، جزو علومی بوده است که بزرگان ما 

رض  بطلمیوسی را به عنوان یکی از پیش  ف از آن فراری بودند. در فلسفه مشاء عالم مثال را منکرند. فلسفه مشائی هیئت

هایش پذیرفته است و خرق افالك را هم جایز نمی دانند لذا در مسئله معراج مشکل پیدا می  کردند. با مسئله معاد 

مشکل پیدا می کردند. در فلسفه مشاء، علم خداوند به جزئیات، به حسب ظاهر نشدنی است یعنی با مبانی فلسفه مشائی، 

ینکه خداوند جزئیات را می  داند مشکل است. لذا بوعلی را به خاطر همین که علم خدا را به جزئیات انکار می اثبات ا

کرد تکفیر می کردند. در فلسفه مشائی گزاره هایی است که با مسلمات دینی ما سازگار نیست. انکار فلسفه مشائی به 

نیست. کما اینکه بزرگان ما هم ده ها نحله فلسفه شرقی و عنوان یك نحله فکری، به معنای انکار هستی شناسی عقلی 

غربی را انکار می کنند، اما با اصل هستی شناسی عقلی و اصل ارزشمندی عقل کسی درنمی افتد. لذا مرحوم عالمه را 

 «نباید مخالف فلسفه دانست.

معارف مکتب وحی که این کار را بدون شک هستی شناسی عقلی را نباید انکار کرد، اما در پرتو هدایت  های  سمات:

دقیقا علما و متکلمان ما انجام داده  اند نه فالسفه و عرفایی که اوهام وخیاالت یونانیان را به جای مطالب عقلی می  

 پندارند.

 

 گوید:  لذا یونس بن عبدالرحمن می

 یا یونس، ال تَکونَنَّ عرض کردم: توحید الهی را چگونه بشناسیم؟ فرمودند: )علیه السالم())به امام کاظم

 ( 27(.)(مبتدعا، مَنْ نَظَرَ بَرأیَهِ هَلَكَ، وَمَنْ تَرَكَ أَهلَ بیتِ نبیِّهِ، وَمَنْ تَرَكَ کتابَ اهللِ وَقَوْل نَبیِّهِ کَفَرَ

اش را به گذار مباش و در این راه با پای خود گام مزن، هر کس عقیدهدر علم توحید و خداشناسی بدعت»

خویش برگزیند، هالك خواهد شد و هر کس اهل بیت پیامبرش را واگذارد گمراه خواهد شد و رأی و نظر 

 «هر کس کتاب خدا و گفتار پیامبرش را وانهد کافر خواهد شد.

این آقایان بزرگوار اگر فلسفه را نزد متکلمانی چون عالمه حلی می خواندند و نه نزد شیفتگان عقاید فلسفی، و می  

متخصص در فلسفه ناقدان فلسفه می  باشند نه آنها که فکرشان از محدوده فلسفه فراتر نرفته لذا تسلیم آن شده دانستند که 
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می یافتند که فلسفه امروز ما، نه تنها هیچ یک از مطالب باطل و خالف عقل و وحی فلسفه مشاء را کنار  اند، به روشنی در

 و مطالب خالف و باطل دیگری هم بر آن  ها افزوده است. نگذاشته است، بلکه همه آن  ها را در بر داشته،
 

گر چه برای رهایی از بن بست، به کفر ارکان فلسفه مانند بوعلی سینا اعتراف می  کنند، اما واقعیت این است که ظواهر 

ی خوش دکی روبرخی از مطالب فلسفه مشاء سازگار با دین می نماید لذا اگر هم کسی از علما پیدا شود که با فلسفه ان

نشان دهد به خاطر همین ظواهر فلسفه مشاء است )همانطور که زمانی که حضرت آیت اهلل بروجردی از درس فلسفه 

آقای طباطبایی مؤلف المیزان در قم جلوگیری فرمودند، نسبت به فلسفه مشاء این قدر حساسیت نداشتند( ولی در فلسفه 

باال زده شده است و مخالفتهای آن با اصول مسلم عقلی و ضروریات دینی  الًصوفیانه و صدرایی امروز دیگر پرده ها کام

به مراتب بیشتر و نمایان تر است لذا حتی کسانی که با فلسفه مشاء اندکی با مسامحه برخورد کرده  اند با قاطعیت تمام با 

بر عکس استدالل کرده و کامال اند و جای تعجب بسیار است که ایشان کامال  فلسفه صدرایی و امروزی مبارزه کرده

 مطالب را وارونه بیان می  کند!

 

جالب تر این که دیگر شیفتگان فالسفه معترفند که حتی ابن سینا، تا چه رسد به مالصدرا، همه مفسران عقیده وحدت 

 موجودی و خدایی حالجند:

ی، بسط سخن انا الحق حالج من عقالنیت ابن سینا را از منصور حالج جدا نمی  دانم. تاریخ فلسفه اسالم»

است. مالصدرا شارح منصور حالج است. اساس فلسفه اسالمی، بحث وجود و وحدت وجود می  باشد. 

ابن سینا وحدت وجودی است. می گوید: ما با تأمل در وجود به چیز دیگری برای اثبات خدا نیاز نداریم. 

ابن سینا رئیس االشراقیین است. سهروردی هم  برهان صدیقین را برای اولین بار او مطرح کرده است. اصالً

وحدت وجودی است. البته سهروردی به جای وجود از نور حرف می زند. مالصدرا هم درست است که 

بیشتر روی وحدت تشکیکی تأکید می کند؛ اما وقتی از لحاظ اندیشه اوج می  گیرد، به وحدت شخصی 

 ( 28«.)ط سخن حالج می  دانمافه اسالمی را بسایخ فلسده تاراوجود قائل می  شود. به همین دلیل، بن

لذا اشکال ما از همان ابتدا تا انتهای فلسفه مشاء می باشد که عالم را صادر از ذات خدا دانست و عقول مجرده  ای درست 

 شراق و حکمتکرد که به دلیل عقلی و نقلی و برهانی تمامش اوهام است. و اشکال ما از همان ابتدا تا انتهای فلسفه ا

است و... هیچ کدام از این مکاتب حرفی غیر از دیگری ندارند، در متعالیه است که تصریح نمودند عالم عین ذات خدا 
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جوهره و متن اعتقاداتشان فرقی نیست و تنها در اسم   فرق دارند، اگر فلسفه مشاء تنها بیست درصد به مطالب خالف 

تنها عالم مجردات از ذات خدا صادر شده است مالصدرا آمد و گفت تمام شرع و عقل تصریح می  کرد و می  گفت 

 عالم عین ذات خداست!

مبنای فیلسوف این است که با صرف نظر از مراجعه به آنچه انبیا و ائمه فرموده  اند خودم اصول را پیدا می  کنم! اگر هم 

حمل آن ها بر دریافت  های خود او و عقاید باطل کسی مانند مالصدرا به قرآن و روایات استدالل کرد برای توجیه و 

 فالسفه است که خود این کار اشکال دومی است که بر او می  شود.

 ثانیاً چنانکه بارها گفته ایم فلسفه عقلی و برهانی نیست بلکه همیشه اسم عقل و عقالنیت را یدك می  کشد.

 

 فلسفه بوعلی کجا و کالم مرحوم شیخ مفید و طوسی کجا؟!  •

ده شد. به چی وقتی بوعلی فلسفه ارسطو را تدوین و عرضه کرد، بسا  نظرات کالمی شیخ مفید و شیخ طوسی بر»

قرن ششم که می رسیم، دیگر آرای شیخ طوسی و شیخ مفید به طور کلی گم می شود و هر کسی در اعتقادات چیزی 

 « د، مطالب ارسطو و بوعلی را می نویسد.می  نویس
 

بلکه متکلمان بزرگوار ما در تمام طول تاریخ عقاید شیعی با قاطعیت تمام و اتحاد کامل با عقاید شرك آلود و  سمات:

 خالف ضروری فالسفه و عرفا و متصوفه مبارزه کرده اند.

در کتب متقن کالمی شیعی از ابتدای دوران صدور چنان سخنی تنها از کسی ممکن است که نسبت به معارف الهیه 

تا امروز کامال بیگانه و بی  خبر باشد، کمترین مراجعه به کتاب های کالمی شیعه و مخالفت  های  )علیهم السالم(ائمه

 ایشان با نظریات فلسفی در قبل و بعد از بوعلی، بطالن سخنان ایشان را کامال آشکار می کند.

ی بوعلی ا با صرف نظر از انحرافاتی که در مسأله قدم عالم، و صدور عالم از ذات خدا، و جبر تنها یکی از نظرهای کالم

 و... از او نقل کردیم ا این است که:

امت و اگر امر ام»عاقل  تر می  داند و می  گوید:  )علیه السالم(شیخ الفالسفه ابوعلی سینا، عمر را از امیرالمؤمنین علی

شد که یکی عاقل  تر و سیاست  مدارتر باشد و دیگری عالم  تر، باید آن کس که عاقل  تر است خالفت دائر بین دو نفر 

 «کس که عالم  تر است وزیر و کمک  کار او گردد، همان  طور که عمر و علی چنین کردند!  مقدّم شود، و آن
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 اینک نص کالم او را ببینید: 

ارة إلى السیاسات والمعامالت واالخالق... فصل فی الخلیفة واالمام و وجوب طاعتهما، واالش))

والمعوّل علیه االعظم العقل وحسن االیالة، فمن کان متوسطا فی الباقی ومتقدّما فی هذین بعد أن ال 

یکون غریبا فی البواقی وصائرا إلى أضدادها، فهو أولى ممن یکون متقدّما فی البواقی وال یکون 

شارك أعقلهما، ویعاضده، ویلزم أعقلهما أن یعتضد به و یرجع بمنزلته فی هذین. فیلزم أعلمهما أن ی

 (19((.)إلیه، مثل ما فعل عمر وعلى

البته مدافعان صوفیه حق دارند که از بوعلی در مقابل اساطین مکتب دفاع کنند! چرا که کامال می  دانند 

الحق سر داده است تکفیر که شیخ مفید و طوسی، خدای ایشان و همان کسی را که برای ایشان نعره انا 

 کرده و در کفر و الحاد او کتاب نوشته اند!

 

علیهم )کسانی نیستند که مستقیما با اهل بیت )علیهم السالم(اما بر ایشان الزم است که بدانند نواصب و دشمنان اهل بیت

 علیه السالم()ند. امام صادقدشمنی کنند، بلکه کسانی  اند که با ارکان تشیع و اساطین مکتب به دشمنی برخیز السالم(

 می  فرمایند: 

لیس الناصب من نصب لنا أهل البیت ألنك لم تجد رجال یقول أنا الناصب ]أبغض[ محمدا وآل محمد و ))

 ( 31.)((لکن الناصب من نصب لکم وهو یعلم أنکم تتوالونا و أنکم من شیعتنا

ا گز کسی را نمی یابی که بگوید من ناصبی  ام و بناصبی کسی نیست که با ما اهل بیت دشمنی کند، زیرا تو هر»

محمد و آل محمد دشمنی می کنم! بلکه ناصبی کسی است که با شما در حالی که می  داند از اهل والیت ما و 

 «!شیعیان ما هستید دشمنی کند

 

 ادعای واهی معانی مختلف وحدت وجود!  •

چهارده تفسیر دارد. اینکه وحدت وجود یعنی چی، بعضی از به هر حال وحدت وجود و وحدت موجود، یازده تا »

 .«معاصرین تا چهارده تا تفسیر هم رسانده اند
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دهد متاسفانه مدعای فوق نیز یکی از مدعاهای بسیار عوام فریب متصوفه است. کم  ترین تأمل نشان می   سمات:

موجود است حقیقتی واحد است که نه آغازی حقیقت معنای وجود یک چیز بیش  تر نیست، و آن همین است که: آنچه 

ای؛ بلکه همین حقیقت واحد هر لحظه به دارد و نه انجامی و نه ابتدایی دارد و نه انتهایی، و نه خالقی دارد و نه آفریننده

آید و هر آن به شکلی در تجلّی و ظهور است! ارائه تفسیرهای مختلف برای وحدت وجود امری کامالً صورتی در می

هری است، نه درونی و محتوایی. این کار تنها برای سرپوش گذاشتن بر مخالفت آشکار عقیده وحدت وجود با عقل و ظا

شرع صورت گرفته است. )برای دیدن پاسخ تفصیلی به مدعای باطل وحدت وجودیان، در مورد معانی مختلف وحدت 

 جعه کنید.(وجود به مقاله وحدت وجود یا توحید؟ در همین شماره فصلنامه مرا

 

 « نمی  شود گفت که مرحوم عالمه تمام تعاریف وحدت وجود و موجود را غلط یا باطل می دانسته است.»

پس کامال معلوم می  شود که ایشان از مبانی و عبارات و تصریحات فالسفه و عرفا و صوفیه در مورد همه چیز  سمات:

باراتی ع ند، یا اصال عقیده صحیح را نمی شناسند و یا اینکه اصالًخدایی! و عینیت ذات خداوند با اشیا! هیچ خبری ندار

 را که از ایشان نقل کرده ایم ندیده اند.

 

آییم به مرحوم سید حیدر آملی می رسیم. سید حیدر از عرفای بسیار بزرم ماست و از شاگردان  جلوتر که می»

فخرالمحققین است. ایشان از شخصیت هایی است که در عرفان عملی و سیر و سلوك جایگاه بسیار بلندی دارند و در 

 « تلفیق تشیع و عرفان نقش بسیار مهمی داشتند.

آملی مورد تأیید و استناد احدی از علما و فقها و متکلمان نامور و محوری شیعه  عقاید و مشرب سید حیدر سمات:

نیست و البته کسی که از مکتب بغداد و قم و اساطین مکتب شیعه بگریزد و در زوایای پنهان دنبال دستاویز بگردد باید 

حیدر آملی در مورد تصوف و وحدت هم چنگ به دامن امثال سید حیدر آملی بیندازد! مسلم است که آرا و نظریات شیخ 

ه تراجم ما به شدت بوجود و ارادت به ابن عربی مورد اعتنای احدی از ارکان و اساطین مکتب نبوده، بلکه در کتابهای 

، و خرقه، و نوشتن شرح فصو  ابن عربی ا با این )علیهم السالم(تصوف، و مشرب، و مداحی او نسبت به دشمنان اهل بیت

که در شرح خود بر فصو  ابن عربی، مطالب او را بسیار رد می  کند ا اعتراض شده است؛ و او را به عنوان صوفی، بلکه 



87 
 

غالی در تصوف، و گول خورده تسویالت شیطان یاد کرده، و حتی ذکر شرح حال او در ضمن شرح حال علمای شیعه را 

 ( 31شایسته خود ندانسته  اند!) امری

 

سید حیدر شاگرد فخر المحققین است. فخر المحققین اجازه ای به سید حیدر داده است با این تعبیر: سید حیدر زین »

ی می رفـابدین اول معـکند و امام سجاد را زین  الع مقایسه می )علیه السالم(العابدین ثانی است. ایشان را با امام سجاد

ید حیدر را زین العابدین ثانی. شاید ما به خودمان اجازه ندهیم که یك غیر معصوم را در کنار معصوم بگذاریم کند و س

و چنین لقبی به او بدهیم. ولی فخرالمحققین با آن جاللت شأن و عظمت، سید حیدری را که شارح فصوص است، مؤلف 

از مدافعین محی الدین است، زین العابدین ثانی  کتاب جامع االسرار است و وحدت وجودی به شدت متعصبی است و

لقب می  دهد و می  گوید من به شفاعت او در آخرت امیدوارم و امید است که مرا فراموش نکند و از من دستگیری 

 « کند. این دیدگاه بزرگان شیعه را در این دوره نسبت به عرفا نشان می دهد.

آمیز در مورد اهل علم حتی در مورد عالمان عامه و پیروان مکتب سقیفه  بدون شک به کار بردن عبارات احترام سمات:

نشان از ادب نیکوی عالمان ما در راه و روش دارد، اما این مطلب را دلیل بر تأیید عقاید ایشان دانستن کامال غیر منطقی 

د تا فی مزاج را دیده باشاست و اصال دلیلی وجود ندارد که فخر المحققین حتی مطالب صوفیانه شیخ حیدر آملی صو

 چه برسد به اینکه آنها را تأیید کرده باشد!
 

ما متن اجازه مرحوم فخر المحققین را خواهیم آورد که در آن عبارت امام زین العابدین ثانی وجود ندارد، البته برای 

 لب بسیار ساده استصوفی مسلکان که هر بوق قلی شاهی را قطب عالم وجود و بلکه خدا می  دانند پذیرش این مط

که غیر معصوم را ثانی معصوم بدانند، اما با عقل نمی سازد که عالم با معرفت شیعی در مورد کسی ا هر چه هم با فضل 

 بگوید: امیر المؤمنین ثانی! یا امام حسین ثانی! یا امام صادق ثانی! یا امام عصر ثانی! است. و کمال باشد ا مثالً

ده اند که شخصی که فخر المحققین به او اجازه روایت مسائل مدنیات را داده، و او را مدح مرحوم صاحب الذریعه فرمو

 بلیغی کرده  اند ممکن است که شخص دیگری غیر از سید حیدر آملی صوفی باشد:

ورأینا أیضا فی ضمن المجموعة المشار إلیها مسائل مهنا بن سنان المدنی للعالمة الحلی المعروفة ))

المدنیات مع جواباتها، وعلى ظهرها بخط فخر الدین ولد العالمة إجازة للسید حیدر بن بالمسائل 
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علی بن حیدر العلوی الحسینی بروایة المسائل المدنیات المذکورة عنه عن أبیه العالمة مدحه فیها 

 مدحا بلیغا وهذه صورتها.
 

ها فأجاب بجمیع ما ذکرها هنا بسم اهلل الرحمن الرحیم هذه المسائل وأجوبتها صحیحة سئل والدی عن

قد أجزت لموالنا السید االمام العالم العامل  وقرأتها انا على والدی قدس اهلل سره ورویتها عنه، و

المعظم المکرم أفضل العلماء واعلم الفضالء الجامع بین العلم والعمل شرف آل الرسول مفخر أوالد 

والدین السید حیدر ابن السید السعید رکن الدین علی البتول سید العترة الطاهرة رکن الملة والحق 

بادشاه ابن السید السعید رکن الدین حیدر العلوی الحسینی أدام اهلل فضائله وأسبغ فواضله ان یروی 

ذلك عنی عن والدی قدس اهلل سره، و ان یعمل بذلك و یفتی به و کتب محمد بن الحسن بن یوسف 

الحمد هلل تعالى و صلى اهلل على سید  و 162ربیع اآلخر لسنة  بن علی بن المطهر الحلی فی أواخر

 المرسلین محمد النبی و آله الطاهرین.
 

واستظهر صاحب الذریعة ان صاحب المسائل التی سال عنها فخر الدین و أجابه عنها هو غیر الذی 

م انه آملی وعداجازه فخر الدین ان یروی المسائل المدنیة عنه عن أبیه لتصریح األول فی توقیعه 

ذکر فخر الدین وصف اآلملی فی اجازته للثانی روایة المسائل المدنیة مع کونه من األوصاف الظاهرة 

له وکونه معروفا به ویمکن ان یکون سقو  لفظ اآلملی من سهو القلم منه أو من النساخ واهلل اعلم 

لی وعدم وصف اآلخر به و ... وقال صاحب الذریعة... استدل على تغایرهما بوصف أحدهما باآلم

 (31((.)کیف کان فالظاهر تغایر الرابع والسابع ومغایرتهما لصاحب العنوان کما ستعرف

 علیه السالم()سید حیدر به دستور فخر المحققین کتاب نفیسی در مورد علت سکوت أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب

این کتاب و بدون این که از انحرافات صوفیانه او اطالعی داشته نوشته است، لذا امکان دارد که فخر المحققین به خاطر 

 باشد او را مدح کرده باشد.

 

ابن بطوطه می گوید، من وارد نجف که شدم، در مقابل حرم امیرالمؤمنین خانقاه  های بسیار زیادی بود و مدارسی بود »

استند به حرم مشرف شوند، این طالب شیعه که طالب شیعه و صوفیه شیعه در اینها ساکن بودند و کسانی که می  خو
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و صوفیه که متولی امر حرم امیرالمؤمنین بودند، اینها را راهنمایی و پذیرایی می  کردند برای آنها اذن دخول می  

 «خواندند.

فاصله بدون شک در هر دوره  ای در تمامی مذاهب و ادیان افرادی، وجود داشته و دارند که از عالمان حقیقی  سمات:

گرفته و از عقاید صحیح مکتب و مذهب اطالعی ندارند و راهی بتکده و میکده و خانقاه که بدتر از آن دو است می  شوند 

 ولی اگر کسی عمل آنها را دلیل بر تأیید عالمان مکتب بداند چه می  توان به او گفت؟!

 

)مدرسه سلطانیه که به دستور اولجایتو ساخته در گزارشی که از مدرسه سلطانیه اولجایتو به دست ما رسیده است »

شد، زیر نظر عالمه حلی بوده است. اولجایتو بدون اذن عالمه هیچ  کاری انجام نمی داد( در این مدرسه بیست نفر مرشد 

صوفی می  آورند که مخصوص تدریس تصوف بودند و تعدادی زاویه و اتاق برای کسانی که مشغول تهذیب نفس 

شت. در کنار آنها هم عده ای از فقها تدریس می کردند. مثالً عالمه حلی در یك صفه تدریس می  بودند وجود دا

کردند. شیخ صفی الدین اردبیلی در صفه دیگر تصوف تدریس می  کرد. بنابراین در عهد عالمه این  طور نبوده که 

عوت می  کردند و نظراتشان را بیان می  بگویند اینها چون صوفی  اند، منحرفند. نه؛ رسماً از اینها برای تدریس د

 «کردند.

با فرض این که این گزارش صحت داشته باشد، این استدالل مانند این است که کسی بگوید در همین دوره خود ما  سمات:

 است!تمامی خانقاه  ها و کلیساها و پارتی  های مختلط زنانه و مردانه و... مورد أیید علما و مراجع و رهبران دینی 

 

شهید اول در سلسله اساتیدشان، از سید تاج الدین ابن معیه به عنوان بزرگترین استاد نام می  برند. ... اگر به عمده »

الطالب فی انساب آل ابی طالب نگاه کنید که کتابی است تألیف شاگرد سید تاج الدین، ایشان به اسم سید تاج الدین 

اجتماعی سید صحبت می  کند. می  گوید، سید تاج الدین بزرم صوفیه که می  رسد، یك صفحه در مورد مناصب 

عراق و بزرم فتیان عراق بود. کسی خرقه تصوف یا لباس فتوت در عراق نمی  پوشید مگر به اذن سید تاج الدین. ... 

است و سلسله  دهبر خالف اینکه شما می  بینید خیلی اوقات مخالفین فلسفه و عرفان می  گویند خرقه در بین شیعه نبو

و خانقاه نبوده است، آنقدر در آن دوران این مسائل رسمی بوده است که می  گوید هیچ کسی خرقه صوفیه یا لباس 
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فتوت بدون اذن ایشان در کل عراق نمی  پوشید مگر کسانی که از ایشان اذن داشته باشند. به برخی اذن می  داد که 

 «خرقه تصوف بر تن دیگران کنند.

 مورد اعتنا است نه )علیهم السالم(بدون شک در مورد بحث ما تنها نظر متخصصان در علوم و معارف اهل بیت سمات:

 ندارند.  )علیهم السالم(نسابه های ذوالفضائلی که حتی یک نوشته هم در کالم و معارف اهل بیت

و نه در آن کتاب و نه در هیچ  متاسفانه تمام آن چه در مورد تصوف و خرقه بازی ایشان گفتند از اساس دروغ است

 منبع قابل اعتنای دیگری چنین اتهاماتی درباره آن شخصیت بزرگوار وجود ندارد!

 مرحوم شیخ حر می  فرماید: 

السید تاج الدین أبو عبد اهلل، محمد بن القاسم بن معیة الحسنی الدیباجی: فاضل، عالم، جلیل القدر، شاعر، ))

 (33((.)ر فی بعض إجازاته أنه أعجوبة الزمان فی جمیع الفضائل والمآثرأدیب، یروی عنه الشهید، وذک

 و هیچ نشانی از نسبت ایشان به تصوف در میان نیست.

فتوت هم داستانی طوالنی دارد. در قرن هفتم یك تشکیالت فتوت داشتیم و یك تشکیالت تصوف. افرادی که تازه 

ی  شدند که خودشان می  گویند، نهایه الفتوه بدایه التصوف. مدتی کار بودند، اول می  رفتند وارد تشکیالت فتوت م

 در فتوت بودند. فتوت کاله و شال مخصوص داشته است ولی لباس مخصوص یعنی خرقه نداشتند.

 خوب است داستان فتوت را از زبان مالصدرا و حالج اولیای تصوف و عرفان بشنوید. مال صدرا می  نویسد:

عالم اصلش از حقیقت الهی، و سرش از اسم الهی است، و این را جز کامالن نمی  بدان که همه چیز در 

لیس! و اب )صلی اهلل علیه و آله و سلم(هرگز راست نیامد مگر در مورد محمد« فتوت»شناسند!...حالج گفته است که 

هر اسم محبت خدا شده، گویا )حالج( می  خواهد بگوید که این دو تا مظهر، در باب خود کامل شده  اند که یکی مظ

و دیگری مظهر اسم قهر و خشم خدا!... چرا که خدا مجمع موجودات، و محل بازگشت همه چیز است، و همه اشیا 

مظاهر اسما و محل  های تجلی صفات اویند! پس همان خدایی که در ظاهر شیطان را به سجود امر نموده است که 

از سجده بر غیر خود نهی فرموده است)!( و خودش هم به شیطان استدالل بر در پنهان او را  ،اسْجُدُوا لِآدَمَگفته: 

حبیب من این چیزها را خوب بفهم  !أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِیناًترك سجده در مقابل خدا را آموخته است که گفته: 

از شنیدن این اسرار به جنب و  که به مطالبی رسیدیم که اذهان این  ها را نمی  فهمد، و دسته احمق  ها و دیوانه ها
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جوش می  آیند و بفهم سخنی را که گفته است: همانا نور شیطان از نار عزت خداست، و اگر نور شیطان ظاهر 

 (34)«شد همه خالیق او را می  پرستیدند!می

 

دند بعداً ترقی می  مدتی در وادی فتوت بودند. شروطی با آنها می  کردند. اگر این شرو  اخالقی را مراعات می  کر

 کردند و به آنها خرقه تصوف می  دادند و وارد تشکیالت تصوف می  شدند. 

را که به قول ایشان مقدمه و ابتدای تصوف است از زبان حالج شناختید، خواهید دانست « فتوت»حال که معنای  سمات:

 که نهایت فتوت است چه خواهد بود.« تصوف»که 
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-------------------------------- 

 :ها نوشت پی

ـ ومن أقطاب هذا المقام عمر بن الخطاب وأحمد بن حنبل ولهذا قال صلى اهلل علیه ]وآله[ وسلم فی عمر بن الخطاب یذکر ما أعطاه اهلل 2

  المعصوم و قد علمنا إن الشیطان ما یسلكمن القوة یا عمر ما لقیك  الشیطان فی فج إالسلك  فجا غیر فجك ! فدل على عصمته بشهادة 

قط بنا إال إلى الباطل و هو غیر فج عمر بن الخطاب فما کان عمر یسلك  إال فجاج الحق بالنص فکان ممن ال تأخذه فی اهلل لومة الئم فی 

 تمجه وترده لهذا قال صلى اهلل جمیع مسالکه و للحق صولة و لما کان الحق صعب المرام قویا حمله على النفوس ال تحمله وال تقبله بل

 (.111/ 1. )فتوحات مکیه؛ علیه و سلم ما ترك الحق لعمر من صدیق
 

 (.1/12. )همان؛ ـ ومنهم رضی اهلل عنهم المحدثون وعمر بن الخطاب رضی اهلل عنه منهم وکان فی زماننا منهم أبو العباس الخشاب1
 

 (.2/3وتیت جوامع الکلم... ثم ایدت بروح القدس. )فتوحات؛ ـ ووهبت فی ذلك الوقت مواهب الحکم حتی کانی ا3
 

ـ االقطاب المصطلح علی ان یکون لهم هذا االسم مطلقاً من غیر اضافة الیکون منهم فی الزمان اال واحد، وهو الغوث ایضاً وهو من 1

رة کما حاز الخالفة الباطنة من جهة المقام کابی المقربین وهو سید الجماعة فی زمانه، و منهم من یکون ظاهر الحکم ویجوز الخالفة الظاه

بکر وعمر وعثمان وعلی والحسن ومعاویة بن یزید وعمر بن عبدالعزیز والمتوکل ومنهم من له الخالفة الباطنة خاصه وال حکم له فی 

 (.1/6)فتوحات؛ الظاهر کاحمد بن هارون الرشید السبتی وکابی یزید البسطامی واکثر االقطاب ال حکم لهم فی الظاهر. 
 

 .261 /ـ تذکرة االولیاء1
 

 .216-91ـ کیوان قزوینی؛ استوار نامه، 6
 

 .12ـ لب اللباب، 1
 

 .11/221 ـ بحار االنوار1
 

 .221 /11  ـ بحار االنوار9

 .13/11 ـ بحار االنوار21

 .113ـ سید محمد حسین حسینی طهرانی؛ روح مجرد /22

 .192مجرد / ـ سید محمد حسین حسینی طهرانی؛ روح21

 .31-36ها / نشانـ در کوی بی23
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 .2/293ـ الکافی، 21

 .1/331ـ بحار االنوار، 21

 .631-636ـ سید محمد حسین حسینی طهرانی؛ روح مجرد / 26

 .11/212ـ بحار االنوار، 21

 131و پاورقی،  321سید محمدحسین حسینی طهرانی/«: روح مجرد»ـ رجوع شود به 21

 111ـ 121/  1ـ الطرائف، 29

 ـ  همان11

 .322/  6؛ روضات الجنات، 311، / 3ـ شرح االشارات و التنبیهات مع المحاکمات، 12

  321و 6/322ـ  روضات الجنات 11

 .116؛ هدیة االحباب، 211/  1ـ روضات الجنات، 13

 .11ـ کشف الحق نهج الصدق/11

 .11ـ کشف المراد / 11

 .1ج  ـ رجوع شود به مستدرك سفینة البحار،16

 .2/16ـ کافى: 11

، پائیز 2، گفت و گو با غالمحسین ابراهیمی دینانی، فصلنامه اشراق، ش 16و  11ـ مجله بازتاب اندیشه در مطبوعات، شماره های 11

2313. 

 

 .111ـ  112ـ الشفاء،19
 

 .133ـ  131/  11؛ بحار األنوار، عالمه مجلسیرحمه اهلل، 111ـ ثواب األعمال، شیخ صدوق رحمه اهلل، 31
 

 .6/111الشیعة ـ رجوع شود به أعیان 32
 

 113ـ  6/112الشیعة ـ  أعیان 31
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 111ـ تذکرة المتبحرین/ 33
 

ء فی العالم إال وأصله من حقیقة إلهیة وسره من اسم إلهی وهذا ال یعرفه إال الکاملون... قال الحالج ما صحت ــــ اعلم أنه ما من شی31

یس! کأنه قال هذان المظهران کل منهما کامل فی بابه متفرد فی شـــأنه أحدهما مظهر أســـماء المحبة واآلخر مظهر الفتوة إال ألحمد و إبل

 أسماء القهر... وهو مجمع الموجودات ومرجع الکل والجمیع مظاهر أسمائه ومجالی صفاته... فمن أمره ظاهرا بسجدة آدم فی قوله: اسْجُدُوا

جدة غیره فألهمه وألقنه الحجة بقوله أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِیناً، فافهم یا حبیبی هذه الکلمات وقد انتهت إلى لِآدَمَ، کان نهاه فی السـر عن س 

ما یتبلد األذهان عن درکها ویتحرك سـلسـلة الحمقى والمجانین عن سـماعها ویشمئز قلوبهم عن روائحها کاشمئزاز المزکوم عن رائحة    

وتنبه لما قیل إن نور إبلیس من نار العزة لقوله تعالى خَلَقْتَنِی مِنْ نار ولو أظهر نوره للخالئق لعبدوه )مفاتیح الورد األحمر والمسك األذفر 

 (.213ـ 211الغیب، 
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 چکیده:

بچاپ رسیده، « فلسفه»دایرة المعارف  تشیع، ذیل  21مقاله حاضر که سابقاً گزیده مختصری از آن در جلد 

ــت و   ــدد ارائه فهرس ــیعه، از در ص نموداری اجمالی از تاریخچه مخالفت و انتقاد عالمانه بزرگان مکتب ش

اسـاس فلسفیان است. خواننده، با نگرشی إجمالی، می  فلسـفه و فالسـفه و اوهام و خیاالت و پندارهای بی  

ــیعه، پی در پی با این بدعت مبارزه  ــتین ش ــده، علماء راس ــامی ذکر ش  فهمد که منطبق بر ترتیب زمانی اس

 اند.کرده 

 

 (2مخالفان و منتقدان فلسفه در شیعه)

 «استاد سید احمد سجادی »

 فلسفه

( در بیان سبب مخالفت بزرگان شیعه با این علم، چنین می 1ق( در ناسِخ التّواریخ) 1297میرزا محمد تقی خان سپهر)م

بزرگان( دولت مشورت کرد؛ اجازت کردند و مأمون از مَلِک روم کتب حکمت را خواست؛ او با صنادید )= » ... نگارد: 

گفتند: این کتب در میان هر طبقه شایع گردد، قواعد ملّت و شریعت را متزلزل کند. پس پنج شتر بار کردند و فرستادند. 

پس بنی عباس عده ای را برای ترجمه ی آن گماشتند )که اغلب از نَصاری بودند( من جمله: حُنَین بن اسحاق و حُبَیش 

...« حسن و ثابت بن قُرَّة و غیرهم... و هر یک را ماهی پانصد دینار زر خالص دادند؛ بلکه هر چه خواستند دادند بن 

شرح »( ا به نقل از صَفَدی در 2ق( در آخر باب معادن از بحاراالنوار) 1111نظیر این جرایان را عالمه ی مجلسی)م 

 ا آورده و اضافه می کند:« االمیهلّل العَجَم

مشهور آن است که اول کسی که تعریب نموده کتب فالسفه ی یونان را، خالد بن یزید بن  »... 

او در ابتدای همین بخش، سبب مخالفت ...« معاویه بوده؛ چون وی مشتاق بود به کتب کیمیا گری 

 فقهاء و محدثین بزرگ شیعه را با فلسفه و فالسفه، چنین بازگو می نماید:

عَلَی الدّینِ وَ تَشهیر ْکُتُب الفَالسفةِ بَینَ المُسلمینَ، مِن بِدعَ خُلفاء الجَورِ  ... هذِهِ الجِنایَةُ)) 

 ((المُعانِدین لِائمَّةِ الدینِ، لَیَصرِفُو الناسَ عَنهُم و عَنِ الشَّرعِ  المُبین ...
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 هاین جنایت بر دین اسالم و ترویج کتب فالسفه میان مسلمانان، از بدعت های خلفاء جور  بود»

. هدف آنان این بود که با این کار )وجهه ای )علیهما السالم(که معاند و دشمن بودند با امامان دین

روی گردان نمایند و از تبعیّت دین و )علیهم السالم( علمی به دست آورده( مردم را از ائمه ی اطهار

 ...«. آئین اسالم )که مانع ظلم و دیکتاتوری آنان بود( باز دارند 
 

بنابراین، اکثر فقهاء و محدثین شیعه ا باالخصّ، اخباریان آنها ا از دشمنان سرسخت فلسفه شدند. اینک برخی از آنها که 

 دارای آثاری در این زمینه هستند، به طور فهرست وار ا به ترتیب زمان ا معرفی می شوند.

 

؛ که اصحاب رجال، از جمله کتب او )علیه السالم(ق(، از بزرگان اصحاب امام جعفر صادق 191هشام بن حَکَم )م ح  (2

 یاد کرده اند و عالمه ی مجلسی نیز در همان موضع فوق از آن نام می برد.« الرَدِّ عَلَی الفالسِفَةِ فی التَّوحید»را  کتاب 

 

از جمله ؛ که اصحاب رجال، )علیه السالم(ق(، از بزرگان اصحاب امام رضا 261فضل بن شاذان نیشابوری )م ح (1

 معرفی می کنند. «ِالرَدِّ عَلَی الفالسِفَة»نجاشی، یکی از آثار به جا مانده از او را کتاب 

 

کتاب از او بر جای مانده ا چنانکه ابن ندیم و شیخ  48ق(؛ که جمعاً  311ابومحمد، حسن بن موسی نوبختی )م ب (3

کتاب  ؛«الرَدِّ عَلَی اَهلِ المَنطِقِ»دّ بر فالسفه؛ از جمله: کتاب طوسی و نجاشی نقل کرده اند ا و در میان آنها کتبی است در ر

ِ)هم چون ابوعیسی ورّاق، که فقط جواهر را متعلّق قدرت الهی دانسته  «الرَدِّ عَلی اَهل التَّعجیز»کتاب  ؛«الرَدِّ ثابِت بن قُرَّةَ»

 اند، نه اعراض را(.

 



97 
 

 317ابوالحسن علی بن محمد بن عباس بن فُسانجُس ]= فسونگر[ ا که برخی او را از معاصرین ابن قِبَه ی رازی )ز  (1

 «الرَدِّ عَلَی الفالسِفَةِ» و«ِ الرَدِّ عَلَی اَهلِ المَنطِق:» (، از جمله آثار او را دو کتاب191ق( دانسته اند؛ نجاشی در رجال خود )

 معرفی می کند.

 

ق( ا که اسماعیلیّه او را از خود می دانند، ولی آنچه که در آثار او مشاهده  322اتم رازی )احمد بن حمدان ا م ابوح (1

اَعالمُ »اثناعَشَریّه وفق می دهد و ظاهراً در حالت تقیّه می زیسته و غریبانه مرده است؛ او نیز در کتاب می شود با مذهب 

سخت تاخته است و از آنان به لفظ ملحد یاد می کند و ثابت می کند که اگر فالسفه ، به فالسفه ی معاصر خود  «النَّبوّة

به آنان رسیده بوده و به اسم خود تمام کرده اند! او هم چنین  )علیهم السالم(چیزی درست گفته باشند، آن هم از پیامبران

ه بعد( را مطرح ساخته و در چهارمین فصل ب 133( و اختالفات خود آنها )131در باب رابع این کتاب، تناقضات فالسفه )

(ا  به آنان حمله ور می شود 152از این باب ا با عنوان: اَیّ الفَریقَین اَکذَب؟! )= کدام از دو گروه، دروغگوتر هستند؟!( )

 در اصول شرایع پرداخته و سبب اختالفات شرایع را )علیهما السالم(و سپس به بحث پیرامون عدم اختالف پیامبران

به بعد( و ثابت می کند که ریشه ی همه ی دانش های بشری ا حتی طبّ و ریاضی و  161تحریفات مردم می داند )

 بوده، نه از فالسفه ای که آنها را به نام خود تمام کرده اند...)علیهم السالم( فیزیک و شیمی و نجوم ا از پیامبران الهی

 

تَبصِرَةُ العَوامِّ »مذهبی وی با غزالی معروف است؛ وی در دو کتاب  ق( ا که مناظرات 525سید مرتضی رازی )م ب  (6

ضمن حمالت سختی بر مکتب صوفیّه، اثبات می کند که بسیاری  ،«الفُصُولُ التّامَّةُ فی هِدایَة العامّةِ به عربی»و « پارسی

 می کند... از عقاید ناصحیح آنها ناشی از آراء فالسفه بوده و مطاعن برخی فالسفه را نیز ذکر
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تهافُتُ »(؛ او نیز همچون غزالی کتابی دارد به نام 3)«خَرایج و جَرایح»ق(، صاحب  573قطب الدین راوندی )م  (1

 ؛ که معنی تهافُت، پر حرفی توأم با ضدّ و نقیض و معادل لفظی پارسی ندارد.«الفاَلسِفَة

 

)همین مدخل در دایرة المعارف تشیّع(؛ او کتابی  «غُنیَة النَّزُوع»ق(، صاحب  585سید عزّالدین ابوالمکارم، ابن زهرة )م  (1

 «.الرَّدُّ عَلی اِشکاالتِ الفاَلسِفَةِ»دارد به نام 

 

ا که در حقیقت، وصیت  «کَشفُ المَحَجَّةِ لِثَمَرَةُ المُهجَة»ق(، که در مبحث توحید از کتاب  664سید بن طاووس )م  (9

به نام برنامه ی سعادت توسط مرحوم سید محمد باقر شهیدی ترجمه شده ا اثبات می نامه ی اوست به پسرش محمد و 

کند که شناخت خداوند امری بسیار ساده و فطری است و استدالالت فلسفی و کالمی نه تنها نفعی ندارند، بلکه سبب بروز 

امحدود و غیر مادّی و صفات شوند و از طرف دیگر، احاطه ی عقل محدود بشری بر عوالم ن شبهه و وسواس فکری می

 خداوندی، امری مُحال و غیر ممکن است. پس چگونه فلسفه متفکّل آن است؟ 

 

ق(، که رسائل فارسی او به تصحیح و تحقیق دکتر نور محمدی به چاپ رسیده است. او  9ضیاء الدین جرجانی )ق  (21

در جای جای این رسائل، ضمن ردّ اعتقادات و ابطال اقاویل فالسفه، آن را کفر و الحاد قلمداد نموده و صاحب آن عقیده 

 ها را کافر و ملحد معرفی می نماید...

 

ا همانند ضیاء الدین جرجانی   «النِّظامِیَّةُ فی مَذهبَ االِمامِیَّةِ»(، که در کتاب 11احمد خواجگی شیرازی )ق  محمد بن (22

ا پس از مطرح نمودن عقاید حقّه ی امامیّه، به ردّ عقاید و پندارهای فالسفه پرداخته و در جای جای این اثر به آنان 

 علی اَوجبی به چاپ رسیده و پارسی است.حمله ور می شود... این اثر نیز به تصحیح 

 

حمالت وسیع و انتقادات  ،«حَدیقَةُ الشّیعَة»ق(، که در کتاب معروف خود،  993مقدس اردبیلی، احمد بن محمد )م  (21

سختی علیه صوفیّه و فالسفه به عمل آورده است؛ بلکه اکثر ایشان را تکفیر می نماید. هر چند برخی تالش کرده اند تا 
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انتساب این اثر به آن مرحوم شبهه ایجاد کنند، اما انتساب این کتاب به وی نزد علماء آن عصر نیز متواتر بوده و در در 

 کتب خود آورده اند.

 

( او را عالمٌ فاضلٌ مِنَ المُؤلّفین 5/567ق(، که مرحوم آقا بزرگ تهرانی در طبقات )11مطهر بن محمد مقدادی )ق  (23

، «اعن المجرمیهللالمط»ی محقق اردبیلی و  و در آن از حدیقه «سُلوَةُ الشّیعَه»ی می کند، که کتابی نوشته به نام المُتَبَحِّرین معرف

از پسرش حسن، در همان زمینه؛ و ، «عمدة المَقال فی کُفر اهل الضَّالل»ق( در ردّ صوفیه؛ و  941تألیف محقق کرکی )م 

ق( )استاد قطب الدین  6از ابن حمزه )ابوطالب عبداهلل بن حمزه( طوسی )ق  ،«المُهلِکاتِالهادی اِلَی النَّجاةِ مِن جَمیع »نیز 

کَیدَری(، در همان زمینه؛ و هم چنین از علماء و فقهاء دیگر ... نقل قول می کند. او در این کتاب حمالت سختی علیه 

رِسالةُ الرَّدِّ عَلَی الفاَلسِفَةِ و »کتاب مقدادی را ( نام دیگر این 5/416فالسفه دارد و مرحوم آقا بزرگ تهرانی در طبقات )

 معرفی می کند... «الصُّوفیَّة

 

و جامع علوم و فنون. وی در رساله ی  )ره(ق(، فقیه و مهندس دربار شاه عباس 1131شیخ بهاء الدین محمد عاملی )م (21

 ر مذمّت فلسفه و فالسفه گوید:ا که متأسفانه به شدت تحریف شده و مغلوط است ا د« نان و حلوا»مثنوی 

 سنـو استنجـاء شیطانش شمــار!        دل چـو فـارغ شد ز فکر کردگـار    

 فضـله ی شیطان بُـود بر آن حَجَـر!         وین علوم و این خیـاالت و صـور  

 سنـو استنجـاء شیـطان در بَغَـل!          شـرم بادت، ز آنکه داری ای دَغَل   

 چنـد باشی کاسـه لیـس بُو علـی!          دل مُنـــوّر کن بـه انــوار جَــلِیّ     

 سُؤر مؤمن را شفا گفت ای حزین!     )صلی اهلل علیه و آله و سلم(سـرور عالم، شَهِ دنیـا و دین

 کـی شفــا خـوانده نبّـی منجلی؟!            سُـؤر بهمینــار و سـؤر بـوعلــی 

 دل از ایـن آلـودگی هـا پـاك کـن         خود را برو صـد چاك کن   سینـه ی 
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ا که آن را نیز در ذمّ و نکوهش فالسفه و صوفیّه سروده، اما به شدّت مُحرَّف و « شیر و شکر»چنین در مثنوی  هم

 مغلوط شده است ا گوید:

 غــرور!ای مـــانده زمقصد اصــلی دور!        آکنــده دِمــاغ از بــاد 

 سـرگـرم به حکــمت یــونـانی!        دلسـرد ز حکــمت ایمـــانی!...

 چــینی؟ کـتبش روی هم خشتتـا چنـــد زغـایت بی دینــی ـ        

 ی فضـالتِ یـونـان اسـت این عــلم دَنی که تو را جان است        فضـله

 فضـالت کسـان؟...خـودگو، تا چنـد ز خـر مگسـان        نـازی به سر 

 دل شــاد نشــد ز بشــارات اش!راهــی ننمــــود اشــارات اش!         

 ت!« تنـاهی ابعـــاد»در ســر ننهــاد جـــز بـادت ـ         بـرهـــان 

 «ثبوت عقــول عَشـَر»رســوا کـردن بـه میــان بشـــر        بـرهــان 

 بی شبهـه فریب شیـاطیـن است!   علمــی که مسـایـل او ایـن است     

 تـا چنـد دو اسبـه پیش تازی؟!... اش نـازی؟!       تا چنــد بـه مطالعــه

 نفـعی نـدهـد به تـو این القــاب!در قبـر به وقت ســؤال و جـواب        

 زایـل نکنــد ز تــو مغبــــونـی        ایـن علــم سیـاه و مـأمــونـی!

 

 رباعی معروف خود می گوید:و نیز در 

 تحصیل اصول و حکمت و فلسفه چند؟!               ای در طلب علوم، در مدرسه چند؟! 

 شرمی زخدا بدار این وسوسه چند؟!            هر چیز به جز فکر خدا وسوسه است؛     
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ه بسیاری از صوفیه و فالسف «مطاعن»نیز  «کشکول و مخالة»و نیز  «کباب و ریحان»و نیز  «نان و پنیر»در مثنوی 

ان، به هرات و افغانست)ره( می آورد؛ ولی متأسفانه پس از حمله ی محمود افغان به ایران و مصادره مکتوبات شیخ بهایی

همگی آثار وی تحریف شده و مطاعن مذکوره را ساقط کرده اند و مدایحی بر جای آنها نهاده اند تا شیخ را سنّی مذهب 

 صوفیّه و فالسفه جلوه دهند.و هوادار 

 

)فوائد مدینه، در  «فَوائد مَدَینة»(، احیاگر طریقیت اخباریّین شیعه و صاحب 1133مال محمد امین استر آبادی )م  (21

همین دایرة المعارف(. وی در این کتاب اثبات می کند که عقل نظری، تنها به کار علوم حسّی و تجربی ا همچون ریاضی 

زیک و طبّ ا می آید، نه به کار علوم متافیزیکی و شرعی و دینی؛ لذا فلسفه را نیز علمی بی اعتبار دانسته و جغرافی و فی

و آن را معادل اوهام به هم یافته شده ی بشری معرفی می کند. وی در فصل دوازدهم از همین کتاب، عالوه بر این، به ذکر 

 سالمی می پردازد و آنها را به باد انتقاد می گیرد...برخی از اغالط و اشتباهات علمی و عقلی فالسفه ی ا

 

ق(، فرزند مالصدرای شیرازی ا ولی مخالف او ا بوده است. وی در ابتدا دنباله رو 1171( میرزا ابراهیم شیرازی )م 16

 پدربود، سپس شدیداً با فالسفه مخالف شد.

 (: 1مال محمد علی آزاد کشمیری می نویسد)

بِالجُملَه، میرزا از علمای مُتَبَحّرین و به خالف پدر خود، سالک مسالک حقّ و یقین بود )و »... 

بعد، به نقل از سید نعمت اهلل جزایری می آورد(: ... اعتقادش در اصول دینیّه )از جمله معاد 

منین عوامّ مؤ بود و می گفت که اعتقاد من در اصول دین، مثل اعتقادجسمانی( بهتر از اعتقاد پدرش 

)از شیخ یوسف بحرانی( مسطور  «لُؤلُؤة البَحرَین»است در این تشبیه، سخنش بر صواب بود... در 

است که: ... و بعضی از علمای مدح و ثَنای او گفته اند، که او در حقیقت، مصداق )آیه ی کریمه ی( 

شت، بلکه به خالف طریقه ی پدر در باب ( بود... مسلک پدر خود ندا5(()یخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَیِّتِ))

 ...«.تصوّف و حکمت بود 
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پارسی ا که دومی را  «لَوامِع صاحبقرانی»عربی و « رَوضَة المُتّقین»ق(، صاحب 1171مولی محمد تقی مجلسی )م (21

ق( است ا که در  381شیخ صدوق )م  «ُمَن ال یَحضُرُه الفَقیه»نوشته و هر دو کتاب در شرح )ره(  برای شاه عباس ثانی

همین دو کتاب ا با وجود نایاب بودن نسخه ی اصلی آنها از تحریفات صوفیه مصون مانده باشد ا مخالفت او با علومی که 

 الهیات و شرعیات را وابسته به استدالالت عقل نظری می کنند ا از جمله: فلسفه ا آشکار است...
 

 ( می نویسد: 11ی لوامع)او در فایده ی ششم از مقدمه 

... مَذَمَّتِ  ،)رحمهلل اهلل علیه(تا آنکه سی سال تقریباً قبل از این، فاضل متبحّر، موالنا محمد امین استر آبادی»... 

را )در شهر مدینه( نوشته، به این بالد فرستاد؛ اکثر  «فوائد مَدَینّه»آراء و مقاییس)عقلیه( را مطالعه نمود و ... 

)علیهم اهل نجف و عتبات عالیات )عراق(، طریقه ی او را مُستَحسَن دانسته و رجوع به اخبار )اهل بیت

 ...« ( نمودند. والحقّ، اکثر آنچه موالنا محمدامین گفته است، حقّ است السالم
 

 ( می نویسد:11و در فائده ی دهم)

و بر همه ی عُقالء ظاهر است که ... از تدبیر خانه ی خود )هم( عاجزند و هر روزه اغالط بسیاری »...  

(: و این بالئی است عظیم، طلبه 95می کنند؛ پس این عقول ضعیفه چه دانند )در الهیات و شرعیّات(؟ ...)

 «همیشه!!...ی علوم را... بنابر آنکه عادت نموده اند به عقل ناقص خود، حکم )جزمی( کنند 
 

 ( چنین می فرماید: 223و در فایده ی دوازدهم ) 

مُجماَلً، چون حق ا سبحانه و تعالی ا مصلحت بندگان خود را می داند، ارشاد ایشان به امثال این »... 

براهین )که در قرآن کریم آمده( نموده است؛ نه به برهان دور و تَسَلسُل، و نه به برهان تطبیق و تَضایُف ا 

سبب متابعت یونانیان ... و نِعَم ما قال که عالمی را به ضاللت در آورده و از خداوند خود دور ساخته، به 

 )سنائی(:الحکیم الغزنویُّ 
 

 ... چون تو در نفس خود زبون باشی،     عــارف کردگـار چــون بـاشی؟!

 ...«... عقل رهبــر، و لیـك تــا دَرِ او؛       فضـل او مَـر تـو را بَرَد بَـرِ او! 

ق(، وی با آنکه در آغاز امر، از شاگردان میرداماد بوده و علوم تقیّه را نزد او و دیگران  1189مال خلیل قزوینی )م  (21

فرا گرفت؛ و از دشمنان سرسخت صوفیه و فالسفه شد و زبان و قلم و بیان خویش را در ردّ و تکفیر آنان به کار گرفتد. او 
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ل مناقشه می دانست و حکایت اعتقاد وی به وجود دَور مُضمَر در کُبرای شکل علم منطق را نیز ناشی پیش فرضهای قاب

اول قیاس )صغری: جیوه فلز است ا کبری: هر فلزی رسانا است ا نتیجه: جیوه رسانا است( مشهور و زبان زد است. او 

ه ن که دانست چیزی مثل جیومعتقد بود وقتی آدمی در ذهن خود فهمیند که مثالً )هر فلزی رسانا می باشد = کبری(، همی

)مثالً( فلز است، تصوّر این اَوسَط )= فلز( قهراً و عقالً  تالزم دارد با خاصیّت رسانایی آن؛ پس همین که صغری )=جیوه 

فلز است( تصور شد، تصدیق آن قهری است و دیگر نیازی به کبری و نتیجه نداریم ... مخفی نماند که عمده ی دانشمندان 

Rene  descartا از جمله: رِنِه دِکارتبزرگ اروپا  es   م(، فیزیک دان و ریاضی دان معروف فرانسه، در  1651)م

کتاب ها و آثار علمی خود ا همین نظر را دارند و منطق صوری را نوعی بازی فکری قلمداد نموده اند، که انسان خردمند 

 محتاج آن نیست...
 

به بعد (، او را از  2/261ه ی مجلسی و معاصر مال خلیل، در ریاض العلماء )میرزا عبداهلل افندی اصفهانی، شاگرد عالم

مخالفین سرسخت فالسفه و صوفیه و از نکوهش کنندگان آنان معرفی معرفی می نماید؛ که از عقاید عجیبه ی او، یکی: 

 3/269) «رَوضات الجَنّات» نیستی ها( است. صاحب« )= معدومات»)ولو ذهنی( برای « وجود»تبعیّت از معتزله، در اثبات 

ه بعد( نیز پس از نقل این گونه مطالب، او را از فقهای اَخباری مسلک مخالف نماز جمعه و قائل به حرام بودن آن در غیبت 

و نیز قائل به حرام بودن مطلق استفاده از دخانیات ا حتی قلیان ا و نیز از تکفیر کنندگان فیض کاشانی )عج( امام عصر

 نموده است )هر چند صوفیه تحریفاتی در این حکایت نموده اند(...معرفی 

 

ق(، که داماد مالصدرا و هم عقیده ی او بود و به همین جهت، مال خلیل قزوینی  1191مال محسن فیض کاشانی )م ( 29

 م مخالفت دشمنیو مال محمد طاهر قمی و دیگر فقهای هم عصر وی، او را تکفیر می کردند. اما خود فیض کاشانی هم عَلَ

با فالسفه و اصحاب عقل بشری را بر افراشته و در رساله ها و کتب خود، سخت بر آنها حمله ور شده است. علی دوانی 

 ( می نویسد:413) «شرح حال( عالمه ی مجلسی»)در کتاب 

 

ره ودرست معلوم نیست که انگیزه ی علمائی هم چون مال محسن فیض و ... با این که همگی، د»...  

ی علوم عقلی )و فلسفه و کالم و اصول( را هم دیده بودند؛ چه بود، که یکباره از آن زده شدند؟!... 
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از مکه به اصفهان و  )ره( مالمحمد امین استرآبادی «فوائد مَدَینّه ی»علت دیگر هم، رسیدن کتاب 

ایران بوده، که یکباره همه را از علوم معقول )فراحسّی( و اصول فقه ... وازده کرد )و به فیزیک حسّی 

و تجربی اروپایی عالقمند ساخت؛چنانکه معروف است، مالمحمد امین، در آن کتاب متأثّر از 

 «.فیزیکدانان حسّی و تجربی اروپا بوده است...(...

 

 (: 6تنکابنی می نویسد) میرزا محمد

 سفینة»و مال محسن، اخباری صرف بود )البته بعد از مطالعه ی فوائد مَدَینه( ... و در رساله ی » 

... سَّما )= خصوصاً( این که در آنجا فهمیده می شود که نسبت داده است جمعی از علما را «النَّجات

یَبُنىَّ ))مان رساله( این آیه را ایراد کرده: به کفرا چه )رسد( به جای فسق!! ا مثل این مورد )در ه

( = ای پسرکم! سوار بر کشتی ما شو و مباش با این کافران؛ 7)((ارْکَب مَّعَنَا وَ لَا تَکُن مَّعَ الْکَافِرِینَ

با این که )خود( او را مقاالتی است بسیار بر مذاق متصوّفه و فالسفه، که مایه ی کفر است. و به 

الدین عربی اعتقاد داشته، مثل وحدت وجود ... و مالصدرا او را به فیض لقب داده .... عقاید محی 

)مال احمد نراقی( از پدرش مال مهدی نراقی نقل نموده که، من مال محسن فیض را در خواب دیدم 

که می گفت: آنچه گویند مردمان در حق من، پس از آن بَریء می باشم، از عقاید فاسده ی باطله؛ 

عتقاد من آن چیزی است که در آخر عمر )پس از ابراز دشمنی با فالسفه و عرفا( نوشته ام... پس و ا

از خواب بیدار شدم و در آن رساله نظر کردم؛ پس دیدم اعتقادات او مطابق و موافق با اعتقادات 

قراین الحاصل، چون مال محسن را ندیده ایم و سخن از )خود( او نشینده ایم و از حقّه )است(...

اهلل تعالی، این رؤیا صادقه )بوده(  شاء گوئیم( ان )موجوده( هم، علم به مذهبش حاصل نمی شود، )می

العلماء نیز با فالسفه آشکار شد و محتاج تکرار نخواهیم  است )و از اینجا مخالفت صاحب قصص

 «.بود(...

ز تکفیر کنندگان فیض کاشانی ا به سبب اعتقاد (، که وی همچون مال خلیل قزوینی ا ا1198مال محمد طاهر قمی )م ( 11

ی الرَّدِّ عَلَی الفَوائِدُ الدَّینِیَّةُ، فِ»به اقاویل فالسفه ا به شمار می رود. او نیز ا به تقلید استر آبادی ا کتابی نوشت موسوم به 
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دمه در ردّ بر صوفیّه و فالسفه نگاشته، در مقا به پارسی ا که آن را هم  «تحفة االخیار»و نیز در کتاب  ؛«الحُکَماء وَ الصُّوفیَّة

ی آن ابراز می دارد که ابتدا از طرفداران آنها بوده و به این علل... از آنها بیزار شده است... از دیگر آثار این فقیه اخباری در 

ان تکفیر و ... داست «جَةُ الدّارَینبَه»؛ «برهان قاطع»؛ «حَکمَتُ العارِفین»ردّ بر فالسفه و صوفیه، این کتب را می توان نام برد: 

 فیض کاشانی توسط او؛ مورد تحریف واقع شده و اختالف اقوالی در آن هست که تحریفات متصوّفه را فاش می سازد...

 

است و پدر آقا جمال خوانساری  )ره(ی مجلسی ق(؛ وی از اساتید عالمه 1198محقق خوانساری، آقا حسین )م  (12

می باشد. او نیز در اول امر، فیلسوف و مدافع فلسفه بوده؛ اما به علل نامعلومی ناگهان تغییر جهت داده و از منتقدین 

سرسخت فالسفه می شود. وی و آقا محمد باقر سبزاوری ا که از مدافعان فالسفه بود ا مکرّر در ردّ یکدیگر قلم فرسایی 

به بعد(. شاگرد او،  2/57ساله نوشته اند... در ردّ میرزا رفیعا نائینی هم رساله جاتی نوشته است )ریاض العلماء، نموده و ر

 )در بخش مربوطه به او( می نویسد:  «دائق المقرّبینـح»ی مجلسی ا در  میر محمد صالح خاتون آبادی ا داماد عالمه

ف کتب حکمی )= فلسفی( شده بود، و بر حاشیه ی و اکثر اوقات شریف آن بزرگوار، اگر چه صر»... 

اشارات و شفاء )بوعلی سینا(، هر یک )را( حواشی و  قدیم )جالل الدین دوانی، بر شرح تجرید( و

تعقیالت )در ردّ مطالب آنها( نوشته؛ لیکن، آثار عظیمه ی دینی بر این مؤلفات )و ردّیه ها( مترتّب 

قوانین مقرّره ی فالسفه... که تا این اَزمنه مسلّم بوده، اکثر  است. زیرا که اصول مسلّمه ی حکما و

آنها مخالف ظواهر آیات و اخبار و معتقدات علمای دین است، و اذعان به آنها موجب ضاللت و 

مورث غوایت )=گمراهی( و سؤء عاقبت است )که محقق خوانساری( همه را در تعقیالت و حواشی 

 ...«قیر( نموده و تا زمان او احدی این کار نکرده خود ابطال و تزییف )= ردّ و تح

از این گفتار، مخالفت خود مالمحمد صالح هم با فلسفه و فالسفه آشکار شد و محتاج تکرار نام او نخواهیم بود.  البته 

ق( ا که داماد مجلسی دوم بوده ا غیر از آن مال محمد صالح مازندارانی )م 1126مخفی مباد که این محمد صالح )م 

 هم در شرح اصول کافی، بسیار به مالصدرا خرده می گیرد. ق( ا داماد مجلسی اول ا است؛ بلی آن یکی  1186
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را به اسم پدرش نوشته )و به « مُرَصّعُ الحَواشی»ق(، که کتاب  12میر سیّد بن میر صدرالدین اردکانی اخباری )قرن  (11

( 6/639ت ... )طبقات، او اهداء نموده( و آثار فلسفی پدر را نابود ساخته است، چون آنها را خالف اعتقادات حقّه می دانس

 و در آینه ی دانشوران نیز به این موضوع اشاره می کند...

 

صدها حدیث در « اثنا عشریّه»ق(، صاحب وسائل، که از بزرگان اخبارییّن است و در  1114شیخ حرّ عاملی )م ( 13

ی از آن را می آوریم ا به مذمت صوفیه و فالسفه جمع آوری نموده  است. از آن جمله، این حدیث مفصّل را ا که بخش

نقل از مقدس اردبیلی و سید مرتضی رازی و شیخ مفید و ... با سلسله سند صحیح، از ابی هاشم جعفری ا که موثّق و 

 نقل می کند، که فرمودند:  )علیه السالم(جلیل القدر بوده ا از امام عسگری
 

شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لِأَنَّهُمْ یَمِیلُونَ یا ابا هاشم، سیأتی علی النّاس زمان ... عُلَمَاؤُهُمْ 

رِّشَاءِ وَ إِنْ لإِلَى الْفَلْسَفَةِ وَ التَّصَوُّفِ... وَ یُضِلُّونَ شِیعَتَنَا وَ مُوَالِیَنَا إِنْ نَالُوا مَنْصَباً لَمْ یَشْبَعُوا عَنِ ا

لَا إِنَّهُمْ قُطَّاعُ طَرِیقِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الدُّعَاةُ إِلَى نِحْلَةِ الْمُلْحِدِینَ فَمَنْ خُذِلُوا عَبَدُوا اللَّهَ عَلَى الرِّیَاءِ أَ

  ...أَدْرَکَهُمْ فَلْیَحْذَرْهُمْ وَ لْیَصُنْ دِینَهُ وَ إِیمَانَه
 

ای ابا هاشم! به زودی می آید بر مردم زمانی که... علماء ایشان پست ترین مخلوقات خدا برروی  »

زمین هستند، چرا که تمایل به فلسفه و تصوّف خواهند یافت... و شیعیان و دوست داران ما را به 

غول عبادت خدا می اه آنان را خوار سازد، به ریا کاری مشاگمراهی می کشند... و هر آنگاه که جامع

ملحدان؛ پس شوند؛ آگاه باشید که آنها دزدان راه مؤمنان هستند و دعوت کنندگان به دین و مسلک 

 (8)«هر که آنها را دریافت، باید که دین و ایمان خود را حفظ کرده و از آنان دوری گزیند...

و .. فالسفه و عقل گرایان را مورد طعن قرار  «فوائد طوسیّه»و « اَمَلُ اآلمِل»هم چنین وی در کتاب دیگر خود، نظیر  

 می دهد...
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ا بزرگ ترین  «بحاراالنوار»ق(، سلطان محدثین و شیخ اخباریین شیعه، صاحب 1111عالمه محمد باقر مجلسی )م  (11

 42/45به بعد؛ 3/75مجموعه ی حدیث ا که او نیز احادیثی در نکوهش فالسفه و عقاید ایشان، در کتب خود از جمله بحار )

ه خصو  در مقدمه بحار و نیز در آخر باب معادن از این کتاب به بعد؛ و ...( آورده و ب 61/327؛ 61/197؛  48/189؛ 

 (، که گوید:61/197)

و این جنایت )خلفای عباسی( بر دین، و مشهور ساختن کتب فالسفه بین مسلمین، از بدعت های »...  

شرع روی گردان ساخته و از  )علیهم السالم(خلفای جور معاندین با امامان دین بوده، تا مردم را از ائمه

آورده، که مأمون « شَرحُ االمِیهلَّلِ العَجَم»مبین جدا گردانند. ودلیل بر مدعی، آن چیزی است که صفدی در 

ی قبرس  چون مهادنه و مصالحه کرد با بعض پادشاهان نصاری ا که احتمال می دهم، حاکم جزیره )لع(

 آن کتب، نزد آنها و در صندوقبوده ا از آنان خزانه ی کتب یونیان را طلب نمود؛ مجموعه ای از نسخ 

خانه ای بود، که کسی بر آن آگاهی نداشت؛ پس پادشاه )روم یا قبرس(، خوا  و اعیان رجال دولت 

را جمع آورده و از آنان طلب مشورت نمود؛ همگی مخالفت نمودند با ارسال آن مکتوبات برای مأمون 

Metمگر یک مَطران ) ropol i t anکه گفت: آنها را برای او بفرست، ، اُسقف اعظم مقیم مادرشهر ،)

که داخل نشده این گونه علوم بر دولتی و مذهبی، اال آنکه دین آنان را به فساد کشیده و میان علماء 

که خلفای بنی العباس و تابعان ایشان مایل به فلسفه بوده  ایشان اختالف افکنده ... و دلیل دیگر بر این

برمکی نیز مَحِبّ ایشان و یار و یاورشان در ترویج عقاید بوده، آن که، یحیی بن خالد  اند و نیز این

چیزی است که کَشّی )در رجال خود( ازیونس بن عبدالرحمن نقل نموده، که می گفت: یحیی برمکی از 

( چیزی شنیده بود از مخالفت و طعن وی بر فالسفه؛ )علیه السالم(هشام بن حکم )صحابی امام صادق

را علیه وی بر انگیزد و هشام بن حکم را به  )لع()خبر چینی کرده( هارون الرشیدپس به شوق آمد که 

 «.کشتن دهد...

ی رت یاد ما)شرح کافی( نیز سخت فالسفه را مورد نکوهش قرار داده و از آنان با نف« مِرآة العُقُول»مجلسی در مقدمه ی 

 کند و این آیه را خطاب به ایشان می آورد:
 

  (9(()اهللُ إِلَّا أَن یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ الْکَفِرُونَوَ یَأْبىَ ))
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و در هر صورت، خداوند خواهان این است که نور دین خود را تماماً آشکار سازد، اگر چه کافران 

 را ناخوش آید.
 

زنش و را مورد سر، که کتابی است پارسی در اخالق معتبر اسالمی، باز هم فالسفه و صوفیه «عین الحیات»مجلسی در 

نکوهش قرار می دهد؛ چنانکه در همین کتاب، در اصل اول تا دهم ا از فصل چهارم ا طریقیت فالسفه و صوفیه در 

 شناخت خداوند را مردود و بی اعتبار معرفی نموده و در اصل چهارم گوید: 

را بر عقل ناقص خود  و جمعی از حکماء، که به پیغمبری و شرعی قائل  بوده اند، ولی مدار امور»... 

می گذاشته اند... به عُقول قدیمه )عرش( قائل شده اند و افالك را قدیم می دانند و یا هیوالء )= ماده 

ی اول( عناصر قدیم می دانند؛ و این مذهب، کفر است و مستلزم تکذیب پیامبران و متضّمن انکار 

د آورنده و شکافنده ی خلقت( که در قرآن بسیاری از آیات قرآنی است... و عبارت فاطر )= از نو پدی

آیه( وارد است، داللت بر حدوث )عالم( دارد؛ زیرا در لغت، فَطر، اختراع و از نو پدید آوردن  6)در 

 ..«.است 
 

 و در اصل هشتم گوید: 

بدانکه از احادیث معتبره ظاهر می شود که آسمان ها )آن طور که مالصدرا به تبعیّت از » ... 

گمان کرده( متصل به یکدیگر نیست... و قول حکماء )به تبعیت از هیئت توهمّی قدیم( بطلمیوس 

ی اهلل )صلاند)!!( بعد از قول رسول های پیاز بلورین( بر یکدیگر چسبیده که )آسمانها، چون حلقه

اعتبار ندارد )چنانکه باطل بودن قول فالسفه را  )علیهم السالم(ی هدی و ائمهعلیه و آله و سلم( 

ه به عرش(... و تأویل مالئک ←اند  دانشمندانی چون کوپرینک و گالیله و نیوتون به اثبات رسانیده

ند ا عقول مجرّده و نفوس فلکی و طبایع و قوا ا چنانکه بعضی از حکما )باالخص مالصدرا( کرده

  ...«.ا انکار ضروری دین، و کفر است 

 

 و در اصل دهم نیز گوید: 
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بدانکه علم الهی به جمیع اشیاء ا از کلیات و جزئیات ا احاطه نموده )چون همه چیزآنها وابسته »... 

به علم و تدبیر او است( و این معنی، اجماعی مسلمانان )و بلکه صریح آیات قرآن( است. و انکار 

که قائل بودند، خداوند  به جزئیات )و این جمعی از حکما  )باالخصّ  ابوعلی سینا( علم الهی را

فقط عالم به کلیّات است( کفر است. بلکه، خدواند عالم به جمیع اشیاء عالم بوده )چون خالق و 

 .«توضیح ندارد...فاطر آنها است(... و این امر، از آیات و روایات به حد ضرورت رسیده و احتیاج به 

 

 ( در باب وصف بهشت و جهنم، گوید: 371و در همین کتاب )

بدانکه از جمله عقایدی که انکار آنها کفر و اقرار به آنها واجب و از ضروریات مذهب است، »... 

اقرار کردن به بهشت و دوزخ است. و باید اعتقاد داشت که بهشت و دوزخ، الحال )نیز( موجودند)نه 

ه آن دو بعداً پدیدار خواهند شد(... و باید اعتقاد داشت که کفار مخلّدند آن که حکما تصوّر می کنند ک

در عذاب جهنم؛ و عذاب، هرگز از ایشان بر طرف نمی شود... )بر خالف اتباع مالصدرا ا که گمان 

نموده اند خُلُودی در عذاب نیست!(... و کسی که منکر ضروری از ضروریّات دین باشد، مثل... 

ه مالصدرا در شواهد ربوبیّه و مظاهر الهیّه اش، و فیض کاشانی در برخی کتب و معاد جسمانی )ک

رسائل خود ا آن وقت که طرفدار ابن سینا و سایر فالسفه بوده ا جسمانی بودن معاد را انکار کرده 

 «. اند( او کافر و مرتدّ است... هر چند به ظاهر اظهار اسالم کند...

 

ا که آن را در اعتقادات شیعه به پارسی نگاشته ا معتقدین به وحدت « حق الیقین»ز در او همچنین در همین کتاب و نی

بهشت  )فصل حقیقت« حقّ الیقین»وجود یا موجود، و دیگر اعتقادات ضدّ مذهبی فلسفی را کافر و مرتدّ می شناسد و در 

تی ا دو پهلو سخن گفته اند و بعد ا در فرصو دوزخ( ابراز می دارد که ابن سینا و دیگر فالسفه، از ترس فقهای شرع، ابتد

 ره()مناسب ا معاد جسمانی را انکار کرده و یا به اقاویلی چون وحدت وجود و عدم خلود و... تصریح می کرده اند. مجلسی

در رساله اعتقادات )عربی و پارسی( صراحتاً فالسفه و صوفّیه را تکفیر می کند و چون شاگردان مالصدرا در عصر وی 

 به داشتند، از آنها با این عنوان یاد می کند:غل



111 
 

با آن که اکنون من )مجلسی( بر ترس و هراس هستم از فرعون =  و ان کنت علی وجل من فراعنة اهل البدع و طغاتهم 

های اهل بدعت )اشاره به مالصدرا و فیض کاشانی( و طاغیان و یاغیان ایشان )اشاره به اعوان و انصار و تابعین آن 

 علوم غریبه(. ←دو...(. عالمه ی مجلسی از مخالفین نجوم قدیم و طرفدار نجوم جدید بوده )

 

تألیف  61ی مجلسی و از فقهاء اخباری است. حدود  ق(، از مبرّزترین شاگردان عالمه 1112سید نعمت اهلل جزایری )م ( 11

 فت وی با فالسفه را مشاهده نمود:از وی به جا مانده، که از میان آنها در این چند کتاب می توان مخال

 ؛  )ره(اَنیسُ الفَرید، در شرح توحید صدوق الف( 

 های شقایق نُعمانی(، در سه بخش، در اخبار و احادیث و توضیح مشکالت آنها؛  االَنوارُ النُّعمانیَّهلل )= شکوفه ب( 

ی بهار(، در مُطایَبات و نیز حِکَم و حکایات متفرقه، که توسط نوادگان او به پارسی برگردان شده  زَهَرُ الرَّبیع )شکوفه ج( 

 است؛ 

 شرح اعتقادات صدوق و ... د( 

 

حات نَفَ»ق(، از بزرگترین فقهاء اخباری و معاصر وحید بهبهانی است؛ وی نیز در کتاب 1186شیخ یوسف بحرانی )م  (16

 «لقاصدیناعالم ا»ردّ بر فالسفه و صوفیه نموده و از مالصدرا شیرازی و فیض کاشانی بدگویی کرده؛ نیز در  ،«مَلکوتیّة

 )کشکول بَحرانی( و« جَلیس الحاضر و اَنیس المسافر»در اصول دین ا که تنها باب توحید آن باقی مانده است ا و در 

دیگر آثار خود از آنها با نفرت یاد کرده و ایشان را گمراه کنندگان ا در شرح احوال علماء شیعه ا و  «لُؤلُؤةُ البَحرَین»

عوامّ معرفی می نماید... هم چنین جالب است بدانیم که در مبحث بَیع حرام، از موسوعه ی بزرگ فقهی خود، یعنی کتاب 

« تب ضاللک»آنها را از مصادیق  بیع )خرید و فروش( کتب فلسفی و عرفانی را حرام و باطل دانسته و ،«الحَدائِقُ النّاضِرَة»

 )یا ضاله( معرفی می نماید ا که متأسفانه در چاپ جدید این کتاب، این بخش ها را حذف کرده اند!!
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ق(، که از فقها و مشایخ اجازه ی سید مهدی بحرالعلوم بوده و در اجازه ی 1215آقا محمد باقر هزار جریبی )م  (11

 ن عبارتی را در پایان می آورد:مبسوطه ای که برای وی نوشته، چنی
 

بِالکَدِّ فی تحصیلِ المقامات العالیة االخرَویة ... وَاِیّاهُ وَ صَرفَ نَقد  ـاَیَّدَهُ اهلل  ـوَ اُوصیه ))

  (21()(العُمرِ العزیزِ فی العُلِومِ المُمَوَّهَةِ الفلسفیة، فانّها کَسَرَابِ بِقِیعَةٍ یحَسَبُهُ الظَّمْانُ مَاءً 
 

توصیه می کنم او )یعنی سید بحرالعلوم( را ا که خداوند یاریش فرمایدا به تالش و کوشش در و 

تحصیل مقامات معنویّه و عالیه ی اخرویّه ...و بر حذر می دارم او را از صرف سرمایه ی گرانبهای 

ر ند دعمر عزیز، و در علوم آلوده به دروغ و خرافات فلسفی؛ چرا که این علوم همانند سرابی هست

بیابان خشکی، که شخص تشنه گمان می برد آنجا آب است )پس چون به سمت آن می شتابد ا 

 بیهوده خود را خسته تر می سازد ا می بیند که هیچ نیست ...

 

و از سرسخت ترین دشمنان صوفیه )ره( ق(، فرزند ارشد وحید بهبهانی1216آقا محمد علی بهبهانی کرمانشاهی )م  (11

به قلع و قمع ایشان پرداخت... وی در آثار متعددی که بر جای نهاده، ردّ بر  )ره(به حکم فتحعلی شاه قاجار و فالسفه، که

 فالسفه و صوفیه و طعن بر رجال و مشایخ ایشان نموده است؛ از آن جمله: 

 ، در چندین مجّلد، که بسان کشکول شیخ بهائی است.«خوان االخوان»الف(  

 عقائد؛ ، در اصول «العوائد»ب( 

 ، که به عربی نوشته.«قطع المقال فی ردّ اهل الضاّلل»ج( 

، که سال قمری 1211برابر است با  ، که مشهورترین اثر وی در ردّ آنها است و جمع ابجدی لفظ خیرات،«خیراتیّه»د( 

ی دوانی به گفته ی علتألیف آن می باشد. این کتاب ا که اخیراً چاپ و در دو مجّلد عرضه شده ا به پارسی فصیح بوده و 

( ا در نامه هایی که میان آقا محمد علی و فتحعلی شاه و صدراعظم او )حاج ابراهیم 311ا در کتاب وحید بهبهانی )
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، ی خیراتیه، پس از حمد و صلوات رّد و بدل شده، اهمیت کتاب خیراتیّه به خوبی نمایان است ... وی در دیباچهشیرازی( 

 ده است: گونه یاد کر از آنان این
 

مرشدان راه ضاللت، که به دام اقتران تُرَّهات )= چرند بافی های( سراپا افسانه، جمعی جُهّال » ... 

ضال دیوانه را صید )کرده( و قید )و بند نموده( و در وَرطه ی جَهالت و اِلحاد و اتحاد )= وحدت 

( بسطامی( و شبهه )در ضروریات دینیّهوجود( و حُلول )لَیسَ فی حُبَّتی سِوَی اهللِ ا گفته ی بایزید 

افکنده اند ... چون غوالن راهزن سر راه بر مرد و زن گرفته، شُبُهات باطله را به صورت حق جلوه 

داده، گرگ وار در اَغنام دین اسالم افتاده، جمعی کثیر را از جادّه ی استقامت )= راه مستقیم( 

علی بن محمد باقر... بهبهانی، به جهت ردّ شُبُهات  شریعت، بیرون می برند؛ لهذا قاصر جانی: محمد

 «.واهیه... به تألیف رساله ی خیراتیه ا که از جمله خیرات جاریه است ا پرداخت...

 

او در صفحات بعد استشهاداتی از فقهاء معاصر خود، هم چون مالعبدالصمد همدانی و عالمه سید مهدی بحرالعلوم و سید 

المسائل( و سید محمد مهدی شهرستانی و آقا سید حسین نهاوندی و... در تسفیق و تکفیر  علی طباطبائی )صاحب ریاض

کسانی که چنین عقایدی دارند ا باالخصّ: صوفیّه ا آورده است... مرحوم فتحعلی شاه قاجار نیز در نامه ای به آقا محمد 

 علی بهبهانی، پس از مدح و ستایش او چنین می نگارد:

 

غیرمرضیّه و طریقه ی مُستَهینه )خوار شمارنده ی شریعت(، مُنافی ضوابط دین  .. این شیوه ی». 

... بود؛ چنانکه مُماطَلَه و مُساهَلَه )= سهل انگاری( در تنبیه و )صلی اهلل علیه و آله و سلم(مبین نبوی

ه ن طایفمؤاخذه ی این گروه ضالّه، سِمَت وقوع نمی پذیرفت، اکثری از عوام الناس... به رهنمونی ای

ی شَیطَنَت اساس، از صراط مستقیم هدایت و سعادت، رهنمود این به وادی سرگردانی و غَوایَت می 

 ...«.گردیدند 
 

ه و ... که در فق «شرح مفاتیح و سّنَّةُ الهدایَةِ»و  «مَقامِعُ الفَضل»در دیگر آثار خود، مثل  )ره(هم چنین آقا محمد بهبهانی 

 و اعتقادات نوشته، در مواضع متعدده ای به ردّ یا نقد فالسفه و صوفیّه پرداخته است...
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ا که به پارسی در جواب سؤاالت « جامِعُ الشَّتاتِ»ق(، که در آثار متعدد خود، به خصو  1231میرزای قمی )م  (19

به  2/767اعتقادیه و استفتاءات فقهیّه نوشته است ا و نیز در رساله ی رد بر صوفیّه ا که آن را در اواخر کتاب مذکور )

ا  2/749)« جامعُ الشَّتات»بعد( ملحق نموده اند ا بسیار فالسفه را مورد نکوهش قرار داده؛ از آن جمله، در کتاب 

بیانات و تأویالت صاحب وافی )یعنی مال محسن فیض کاشانی( درخصو  احوال »ی سؤال می کند که: سنگی(، شخص

موتی )= مردگان( و عالم برزخ و عذاب قبر و منکر و نکیر )که آنها را تأویالت فلسفی می نماید، همانند مالصدرا(، حق 

 «و واقع است یا نه؟
 

ضالل قاصرین )= گمراه کردن کم خردان( و از بابت تاَلعُب )= بازی فکر این تأویالت، باعث اِ» در جواب می فرماید: 

کردن( به دین مبین است؛ و هرگاه شبهه در حق صاحب این تأویالت )که شاید خالف آنچه از آنها فهمیده می شود را 

یرِ صاحب آن خواهد بود. قصد نموده!!( راه نداشته باشد )از شدت ظهور عبارات آنها در مواضع متعدّده(، مَظِنَّه ی تکف

 «. زنهار، که پیرامون آنها نگردید...
 

به بعد(، رساله ای در جواب یکی از علماء معاصر خود نوشته و جعلی  757وی هم چنین در اواخر جلد دوم این کتاب )

آن معرفی  ه را از جاعلینرا برمال ساخته و صوفیه و فالسف)علیه السالم( منسوب شده به امیرالمؤمنان« خُطبَةُ البَیان»بودن 

ا که فیض کاشانی  «مصباحُ الشّریعَة»( و نیز 6شیخ رجب برسی )ق  «مشارق االنوار»می نماید و نیز بیان می دارد که 

بسیار از آن بهره برداری کرده ا و کتبی همانند آنها، نزد هیچ یک از علماء اصولیّین و اخباریّین، پذیرفته نبوده و جعلی 

سنگی(، در ردّ بر معتقدین به وحدت وجود یا موجود، و  774م چنین در اواخر رساله ی ردّ برصوفیه )هستند. وی ه

 حلول و اتحاد و ... می فرماید:

یک از این معانی، موافق عقل و شرع نیست و قول به آنها و اعتقاد به ظاهر این کلمات،  و هیچ»...  

آنها )نیز( مخالف بدیهه ی دین است، مثل لزوم جبر و کفر و مستلزم مفاسد بسیار... که هر یک از 

( منکر جسمانی بودن 2/785چنین در همین کتاب ) او هم...«. انکار معاد جسمانی و امثال آنها 

(، دعوی اُلُوهیّت فرعون و نظیر بودن آن را با 2/786معاد را کافر و مّرتّد معرفی می نماید... و نیز )

وجود، بیان می دارد... ضمناً باید دانست، سبب نفرت مالعلی نوری ا وجود یا م اعتقاد به وحدت
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که خود فیلسوف بوده ا از طریقه ی فالسفه و مالصدرا، یکی آن بوده که وی ازمعاصرین مرحوم 

 میرزای قمی است و با او مکاتبه و مُراوَده داشته و در قصص العلماء حکایات آن مذکور است ...

 

؛ وی آن گونه که از احواالت وی نقل می شود، ابتدا از «مَستَنَد الشّیعَة»ق(، صاحب  1245م ( مال احمد نراقی )31

هواداران فلسفه ا و در عین حال، از منتقدین آن ا بوده )همانند پدرش مال مهدی نراقی(؛ ولی سپس به کلّی به اصل فلسفه 

( ا که در 143)صفحه « مِعراجُ السَّعادَة»و معروف خود: بدبین شده و با آن مخالفت نموده است. او در اثر اخالقی پارسی 

)عربی( به ابن سینا و دیگر فالسفه طعن نموده است...، او هم  «جامِعُ السَّعادات»آن به مانند پدرش مالمهدی، که در 

ه ه )کفالسفه و صوفیه را مورد نکوهش قرار داده ا در فصل خوف از بدی عاقبت، در بحث از اولین سبب سوء خاتم

 جُربُزه نامیده می شود و حاصل وسواس فکری است( چنین می گوید:

و شکّ به انکار بعضی عقاید در دل او ظاهر شود... و به کفر از دنیا رحلت کند... و به این سبب »...  

در شریعت مقدسه منع شده است از غَور در بحث و نظر در خدا و صفات او ... زیرا که عقول ناقصه 

و متعارض اند؛ و از  از فهمیدن اکثر عقاید دینیّه، و ادله ای را که ترتیب می دهند )همواره( مضطرب

بحث و فکر، درهای شکّ و شبهه گشوده می شود؛ پس ذهن ایشان )= فالسفه و متکلمیّن( همیشه 

معرکه ی شکوك و شُبُهات است... پس اگر در این حالت، سَکَرات مرگ، ایشان را در یابد، چه 

ن طوسی ا که از اعاظم استبعاد دارد که در بعضی از عقاید دینیّه شکّ نمایند؟!... و از نصیرالدی

متکلمین است ا منقول است که گفت: هفتاد سال)!( در علوم عقلیّه فکر کردم و کتابهای بسیار در آنها 

تصنیف کردم؛ بیش از این نیافتم، که این مخلوقات را خالقی است و در این هم یقین عَجوزه ها)= 

 «.پیرزن ها( ی قبیله از من باالتر است!!

 این حکایت را که نراقی نقل می کند، برخی چنین به نظم آورده اند: 

 معتارف گشتاه بدین تبییاان ماا:هان شنو! خواجه نصیارالادین ما،           

 بااوده ام در فلسفااه اهال نظاارگویادت: هفتااد ساال پارگهاار          

 فنّ خود فحلی بصیر! کارده ام تألیاف و تصنیاف کثیاار         گشتاه ام در

 افضل از من: پیاار زن های بالد!!           ل دانستام که انادر اعتقااادحاا
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ا که نسخه ی تحریف نشده ی آن نایاب است؛ ولی برخی اشعار که در ذمّ « مثنوی طاقدیس»هم چنین، خود نراقی در 

 ا  چنین می گوید:و قَدح فالسفه و صوفیّه سروده بوده، هنوز در آن به چشم می خورد 

 در میانشان نیست یک ایزد پرست!          ... عالمی و عامی، به هر ملت که هست

 جملاه شان مفتاون طَبعَند و هااوا!         نیاست در عالام یکی ماارد خاااادا!  

 خاویش را دانا شماارده، از سَفَه!        ... آن یاکی گاردیاده محااو فلسفااه   

 از حیات آمد جهان؟ یا از ممات؟!         تحادیاد اطااراف و جهاات  فکاار او 

 می نداند جااز نمااازی، گاه گاه!!      باای خبااار، لیاکن ز احکاااام الااه!    

 نفس او لیکن، به صد زنجیر حبس!!      صااد دلیال آرد پای تجااریاد نفاس     

 مبتااال لیاکن بااه درد بای دوا!!...        ... نغااز می گااویاد اشااارات و شفاا  

 تیاره صد مَدرس بُوَد از جهل تو!!         ایان خَیُاو بار روی علام و فضال تو!! 

 شاوری از چاون و چرا انگیاختی!    وَهام و پنااداری باه هام آمیااختی!       

 دیااده ای در ماااه هاا و ساال هاا!      ... صااد خطا زیان گاونه استاادالل ها    

 کارده استاادالل ها بی حاد و مار! بار خِاالف فهام تااو قااومی دگاارا          

 نام او کن: وَهم و تصاویر و خیاال!         ... پس چنیان فهمای چرا باش کماال؟     

 در کوفت، کیست؟یا کسی کو خانه را         چاون نادانی در پاس دیاوار چیاست؟   

 ... چاون شدی آگاه به حاال المکاان؟            عاالام ارواح و عقاال قادسیاان؟!

 ... از کجاا آماد خبار، بَارگاو، تاو را؟!               از فاراز عارش تا تخت الثّری؟!!...

انی، که پس از فوت پدرش، از جانب ق(، فرزند ارشد آقا محمد علی بهبه1259آقا محمد جعفر بهبهانی )آل آقا( )م  (32

مرحوم فتحعلی شاه قاجار متصدّی امر به معروف و نهی از منکر شده و اختیاراتی به او تفویض گردید... او نیز در چندین 

 اثر خود، طعن بر فالسفه و صوفیه نموده؛ از آن جمله:
 

 «.العِبادنَهجُ الرَّشاد ِفی اِرشادِ »یا « اُصولُ الدّین»الف( رساله ی 

 «.ردّ بر طریقة النَّجاة»ب( 
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به پارسی، که اخیراً چاپ شده است و به عبارتی معروف ترین اثر او می باشد. او در همین اثر )   ،«فَصایِحُ الصُّوفیَّة»ج( 

به بعد( نکوهش  7/171( سخت به مالصدرا حمله ور شده و او را به سبب تجویز عشق نامشروع صوفیّه در اسفار )181

 می نماید... از آن جمله می نویسد: 

مالصدرای شیرازی .... نغمه در طنبور را افزوده و تجویز و تحسین... به معشوق نموده، وَ رَدّاً »... 

 «عَلَی الشَّرعِ الشَّریف، از برای این فعل خبیث سخیف، فوائد عظیمه ی حکمیّه بر آن مرتَّب ساخته...

های زننده ا ولی کامالً مستند ا از اسفار مالصدرا، به ردّ آنها صفحه نقل و قول  11و پس از حدود 

رار می اهوانی ا مورد استناد قاق شاو اثبات جعلی بودن احادیثی که صوفیه و فالسفه ا در باب عش

به بعد( به ردّ وحدت وجود و سایر اعتقادات ایشان می  228دهند، پرداخته و سپس )در صفحه ی 

 «پردازد... 

 

  ( می گوید:254دیگر )   و در جای

لهذا، علمای سابق، همت خود را مصروف فضایح ایشان نمودند؛ به خصو  جدّ امجد... مال »... 

اا طاب ثَراهُ ا در زمان صفویه،   و خال مفضال... مالمحمد باقر مجلسی )ره( محمد تقی مجلسی

چنین والد ماجد عالمه )آقا در قلع و قمع این طایفه ی خبیثه سااعی بلیغ مبذول داشااتند... و هم 

محمد علی بهبهانی( ا طاب ثراه ا به تأیید سلطان زمان )فتحعلی شاه( ا خَلَّد اهللُ مُلکَهُ ا در محو 

  ...«.آثار این طایفه ی ضالّه کوشیدند 
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------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 2/113 ـ ناسِخ التّواریخ سنگی2

  11/219و  61/291ـ بحاراألنوار 1 

  1/211  ـ دایرة المعارف تشیّع3

 19ـ نُجُوم السَّماء / 1

 29ـ  روم:1

 ( 121ـ /  11ـ قِصَصُ العلماء )ش 6

 11ـ هود:1

 33ـ اِثنا عَشَریّه /1

 31ـ  توبه : 9

 39ـ  نور: 21
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 چکیده:

یابد.از عربی و پیروان، توحید معنای دیگری میدیدگاه ابنی ادیان الهی است.اما در ترین پایه توحید اسـاسی 

پرستد. این دیدگاه باطل بر گرفته از پرست نیز خدا را می نظر ایشـان پرسـتش هر چیز پرستش خداست و بت   

باشــد که طبق این عقیده چون جز خدا در عالم هیچ موجود دیگری ی فاســد وحدت وجود و موجود می  عقیده

ظهور ذات خداســت، بنابراین پرســتش بت عین خداپرســتی اســت و از این جهت اســت که   نیســت و بت هم

 دانند.عرفای صوفی تمام مذاهب و ادیان را حق می 

ی محترم در این مقاله با ارائه شــواهد و مدارك روشــن، تضــاد و مغایرت کامل تعالیم توحیدی ابن نویســنده

 رساند. ه اثبات میعربی و پیروانش با تعالیم مقدس وحیانی را ب

 

 بت پرستی و حقانیت ادیان در عرفان ابن عربی و پیروان

 «حجت االسالم سید محسن طیب نیا» 

 

توحید اساسی ترین شعار ادیان الهی است. تمام پیامبران الهی مردم را به پرستش خدا دعوت نموده و به شدت از پرستش 

کریم در صدها آیه بت پرستان و مشرکان را منحرف و کافر معرفی کرده غیر خدا نهی فرموده اند. خداوند متعال در قرآن 

 برده است: نام )صلی اهلل علیه و آله و سلم(و صراط مستقیم و راه سعادت را منحصر در اسالم یعنی شریعت پیامبر خاتم

 (؛ 2(()و من یبتغ غیراالسالم دینا فلن یقبل منه و هو فی االخره من الخاسرین))

 در قیامت از زیانکاران خواهد بود.الم دینی برگزیند از وی هرگز پذیرفته نشود و هرکس جز اس

 

 اما در دیدگاه ابن عربی، هم بت پرستی خدا پرستی است و هم تمام مذاهب و ادیان برحق می باشند!

 در عرفان صوفیانه ی وی دو چیز سبب شده که بگوید پرستش هر چیز پرستش خداست: 

 

 وجود و موجود ـ عقیده به وحدت2
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در این دیدگاه تمام اشیاء تجلی و ظهور ذات خداوند می باشند، یعنی این خود خداست که در مقام تنزل به صورت اشیاء 

 گوناگون ظاهر و تعین یافته است. سخن در این باره فراوان است که به گوشه ی کوچکی از آن اشاره می شود:

 ابن عربی می گوید: 

 (؛ 1(()ود الحق، بصور أحوال ما هی علیه الممکنات فی أنفسها و أعیانهالیس وجودٌ، اال وج))

و هم اوست که به صورت ها و احواالت گوناگون  در عالم جز وجود حق متعال وجودی نیست یعنی:

 که به آنها ممکنات گفته می شود متعین و  ظهور یافته است.
 

محدودة و إن اختلفت حدودها. فهو محدود بحد و باألخبار الصحیح إنه عین األشیاء و األشیاء ))

کل محدود فما یحد شی ء إال و هو حد للحق فهو الساری فی مسمی المخلوقات و المبدعات 

 ((؛و لو لم یکن األمر کذلك ما صح الوجود فهو عین الوجود فهو علی کل شیء حفیظ

او با حد هر محدودی  و اشیاء محدود است با حدود مختلف، پس خداوند عین اشیاء استیعنی: 

محدود یعنی که متعین است. چرا که او عین هر محدودی است. بنابراین در هر محدودی حد متعین 

حق است و او به صورت آن محدود متجلی. پس او در صور و حقایق جمیع موجودات ساری و 

افت ظاهر است، و اگر حق در موجودات سریان و ظهور نمی یافت هرگز موجودی وجود نمی ی

که وجود هر موجودی از ناحیه ی اوست. بنابراین تنها حق تعالی است که عین وجود محض است 

 ( 3و به ذات خود محیط بر اشیاء و حافظ آنهاست.)
 

 قیصری شارح سخنان ابن عربی می نویسد:

 (؛1.(()هو المسمی بالمحدثات بحسب تنزالته فی منازل األکوان))

و پیشامدها نامیده می شود به جهت ترتیب نزول و پائین آمدنش خداست که به نام حوادث  یعنی:

 از مقام خدایی و قرار گرفتنش در جایگاه موجودات و مخلوقات.

 و می نویسد: 
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إن لکل شیء جمادا کان او حیوانا، حیاة و علما و نطقا و ارادة و غیرها مما یلزم الذات اإللهیه، ))

 (؛ 1(().ألنها هی الظاهرة بصورالحمار والحیوان

برای هر چیزی چه جماد چه حیوان، حیات، علم و نطق و اراده و صفاتی مانند آن باشد که  یعنی:

خداوند است که به صورت االغ و حیوان ظاهر شده آن صفات از خصایص ذات الهی است، پس 

 است.
 

 می گوید: « فص عیسویه»ابن عربی در فص پانزدهم کتاب فصوص الحکم 

از این جهت کافر نشدند که خدا را با عیسی متحد « اهلل هو المسیح بن مریم»نصارا با گفتن »

شمردند بلکه کفر آنها برای این بود که قائل به الوهیت عیسی به تنهایی بودند و این خطا بود؛ زیرا 

 «خداوند هم عیسی است و هم هر چیز دیگری که ما در این عالم می بینیم!!

 

 قیصری در شرح سخنان ابن  عربی می نویسد: 

إن هویه الحق هی التی تعینت و ظهرت بالصوره العیسویه، کما ظهرت بصوره العالم ))

 (؛ 6(()کلّه

ته و تعین یاف )علیه السالم(این هویت و شخصیت خود خداوندی است که به صورت عیسی یعنی:

 ظاهر شده است همچنان که به صورت تمام عالم درآمده است. 

 

 جناب حسن زاده آملی در شرح سخنان ابن  عربی می  گوید:

اینکه آنان گفتند: خداوند مسیح بن مریم است از جهت تعین هویت حق به صورت عیسی، راست »

 راست گفته اند ولکن حصر حق تعالی درکه عیسی مسیح ابن مریم است   گفته اند و هم چنین، این

صورت عیسی نادرست و باطل است، زیرا همه ی عالم چه غیب و چه شهود صورت حق است نه 

  (7)«عیسای فقط.
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وحدت وجود و موجود ـ که دیدگاه عرفای صوفی و فلسفه ی صدرائی است ـ کامالً مغایر با عقل و شرع 

ن نیست، اما همین قدر باید گفت که در تمام ادیان الهی خداوند است که در این مقاله ی مختصر مجال نقد آ

 مباین و غیر اشیاء معرفی شده است اما در این عقیده ی فاسد، اشیاء همان ذات متعین الهی می باشند.

 طبق این دیدگاه که خداوند با تجلی ذات در مراتب، ظهور نموده است تمام اشیاء سزاوار پرستش می باشند.

 

 ی می گوید: ابن عرب

و العارف المکمل من رأی کل معبود مجلی للحق فیه و لذلك سموه إلها مع اسمه الخاص بحجر ))

 ((؛أو شجر أو حیوان أو انسان أو کوکب أو فلك هذا اسم الشخصیه فیه
 

عارف مکمل کسی است که هر معبود ا خواه مشروع باشد و خواه غیرمشروع ا مجالی حق می  یعنی:

در آن مجلی پرستش می شود. از این رو معبود را إله نامیدند. با اینکه او را اسم خا  بیند که حق 

است که مسمی به حجر یا شجر یا حیوان یا انسان یا کوکب یا ملک یا فلک است که حقیقت کلیه به 

 (8اعتبار تعیناتش به اسم این شخصیت ها مرسوم شده است.)
   

اند ا برای بت قداست  که در دیدگاه آنان همگی رشحات ذات الهی و معبود حقعرفای صوفی در بین تمام موجودات ا 

 ( 9پرستی سخن به میان آمده است!) اند. در آثار آنان فراوان از مقام بت و بت و حساب دیگری قائل

ست که ابراین اساس است که ابن عربی نمی تواند بپذیرد که قوم بت پرست نوح خداپرست نبوده اند! وی براین باور 

 آنان غرق در دریای معرفت و علم الهی شده اند و آیه ی شریفه:
 

 (؛ 21(()مِّمَّا خَطِیَتهِمْ أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ یجِدُواْ لهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ))

قوم نوح به خاطر خطاهایشان غرق شدند و سپس وارد آتش گردیدند و برای آنان جز خدا  یعنی:

را بنابر مذهب وحدت وجودی خودش این گونه مغایر با روح ادیان الهی تفسیر یار و یاوری نبود. 

 می کند:
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کوا فیه فهلفغرقوا فی بحارالعلم بااهلل فلم یجدوا لهم من دون اهلل انصارا فکان اهلل عین انصارهم ))

  ( ؛22(()الی االبد فلو اخرجهم الی السیف سیف الطبیعه لنزل بهم عن هذه الدرجه الرفیعه.

قوم نوح در دریاهای علم باهلل تعالی غرق گردیدند. پس جز اهلل یاری دهنده نیافتند. پس اهلل  یعنی:

)علیه چنانچه حضرت نوحیاری دهنده آنها شد آنگاه قوم نوح تا ابد هالك و فانی در حق گردیدند. 

قوم خود را از آن دریاهای علم به ساحل طبیعت بیرون می آورد آنها را از آن درجه ی واال و  السالم(

 تری تنزل می داد.  رفیع به درجه ی پائین

 

می ن راز اام بت و بت پرستی ا در گلشااعربی است ا در مق ان ابنااکه یکی دیگر از تابعان عرف شیخ محمود شبستری

 گوید:

 بااود زناار بستان نهاد خادمت                     بت اینجا مظهر عشق است و وحدت

 پرستی چو کفار و دین بود قاائم به هستی                    شااود توحیااد عیان بت

 چاو اشیاء هست هستی را مظاهار                    از آن جماله یکی بت باشد آخار

 که بت از روی هستی نیست باطلکن ای مارد عااقل                      نکاو اندیشااه

 ز نیکو هر چه ظاهر گشت نیکوست             بادان کایازد تعاالی خاالق اوست        

 بدانستی که دین در بت پرستی است                     مسلمان گر بدانستی که بت چیست
 

پرستی، چون قائم به هستی و صادر شده ی از وی ا که خداوند متعال باشد ا است و طبق این اشعار هویت کفر و بت 

آن دو چیزی جز تجلی و ظهور خدا نمی باشد و مظاهر، از خدا جدا نیست پس کفر هم عین توحید و دین است و بت 

 پرست نیز خدا را می پرستد!
 

ت ی می گویند که مراد شبستری این نیست که بت خداسبعضی از مدافعان عرفان صوفیانه در توجیه این اشعار ضدتوحید

و بت پرست خدا را می پرستد، بلکه مراد این است که بت پرست نیز در عمق وجودش خدا را می خواند و گرایش به او 

 دارد اما مصداق را گم کرده است!
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 در جواب می گوئیم: 

خداوند در قرآن در آیات متعددی علت بت پرستی مشرکان را تبعیت کورکورانه از اجداد خویش بیان می  :اوالً

 فرماید نه اینکه بت پرست جویای خداست. 
 

مراجعه به شرح های مشهور گلشن راز شبستری ا که همگی از شاگردان مکتب وی بوده اند ا به وضوح مشخص  :ثانیاً

بت همان خدای تعین یافته در قالب بت است و مراد وی از بت پرستی همان بت پرستی می شود که مراد شبستری از 

 است.
 

  به چند شرح مشهور گلشن راز در ذیل اشعار فوق توجه فرمائید:

 نویسد: ترین مفسر اشعار شبستری است می که بزرگ شیخ محمد الهیجی

نماید، بدانستی و آگاه شدی که فی الحقیقه یعنی اگر مسلمان که قائل به توحید است و انکار بت می »

بت چیست و مظهر کیست و ظاهر به صورت بت چه کسی است، بدانستی که البته دین حق در بت 

پرستی است، زیرا که بت مظهر هستی مطلق است که حق است پس بت من حیث الحقیقه حق باشد و 

ی ی، پس هر آینه دین در بت پرستدین و عادت مسلمانی حق پرستی است و بت پرستی عین حق پرست

 باشد.

 بت پرستاان را تویی مطلاوب جان               هست از بت روی تو محبوب جان
 

  چون کفر بت پرستان به سبب عدم اطالع است بر حقیقت بت، می فرماید:

 اگار مشاارك ز بت آگااه گاشتی                 کجاا در دیان خاود گمراه گشتی

 

مشرك که عبادت بت می کند از بت و حقیقت وی آگاه گشتی و بدانستی که بت مظهر حق است یعنی اگر 

و حق به صورت او ظهور نموده است از این جهت مسجود و معبود و متوجه الیه است کجا در دین و 

 ملت خود که دارد گمراه گشتی و باطل بودی؟

حق پرست بودی و در دین اسالم منکر  استفهام بر سبیل انکار است یعنی هرگز نبودی بلکه موحد

 ( 12)« نبودی.
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 می نویسد: الهی اردبیلی

 نباشاد کفار و بت گر عیان هستی                 باود آن شارك ماحض بت پارستی

 (13ا                شهاود حاق باود در جملاه اشیا )کاه توحیااد حاقیقی نازد داناا

*** 

 که عیان بت پرستی حاق پرستی است                  کیستادانستی اگار بت مظهاار ب

 (14که دارد حق پرستی دین و عاادت)                  بکردی در بت او حق را عباادت

 

 در دیوانش می گوید: مغزی

 (15کس که برد سجده بر سنگ و گل و چوب) آن         در بت کاده ها غیاار تاو را می نپارستنااد

*** 

 صاومنات زحسن تو جلاوه کارد          شااد بت پرست عااابد اصناام ساومنااتزاصنام 

 (16الت و منات را ز سر شاوق سجاده کارد          کافر چو دید حسن تو را از منات و الت)

 

 بابا نعمت اهلل نخجوانی می  گوید: 

صفت را کفار و یک کفر صفت جالل است و دین صفت جمال، و هر دو قائم به وجود حقند. یک  »

کنند، و چون هردو یک صفت است، توحید عبارت از این است که التوحید   صفت را زهاد تتبع می

 ( 17)«اسقاط االضافات.

 

 یکی دیگر از شارحان گلشن راز می نویسد: صاین الدین ترکه اصفهانی

 کفر بر سه نوع است: لغوی، باطل، حقیقی.»

به چیز دیگر. از این جهت دهقان را کافر گویند چون گندم و جو پوشیدن چیزی است الف: کفر لغوی: 

 و غیر این ها را در زیر زمین پنهان می سازد.
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برای خود وجودی قائل شدن است، که در این صورت به فناء فی اهلل نمی توان رسید، و  ب: کفر باطل:

 این خود یک نوع شریک قائل شدن است.
 

کفری است که از ایمان زائیده می شود و آن اقرار بر وحدانیت مطلق است که الزمه ی  ج: کفر حقیقی:

 ( 18)((آن سلب وجود کردن از خود و ماسوی اهلل است، و اثبات وجود حق تعالی.

 

 کاظم دزفولیان می نویسد:

لق تی مطچون کفر و دین که به حسب صورت از امور متضاده اند، قائم به هستی مطلق و وجودند و هس»

فر و بت چون اگر ک پس هرآینه که توحید و یگانه گردانیدن حق عین بت پرستی باشد،حق تعالی است. 

 ( 19)«را من حیث الحقیقه غیر دانی شرك باشد و قائل به توحید حقیقی نباشی.
 

صفات و خصوصیات بنابر عقیده ی وحدت وجود و موجود که موجودات را همان ذات الهی در مراتب می دانند؛ می توان 

 الهی را به مظاهرش نسبت داد و از جمله این صفات معبود واقع شدن است. 

 

 که مفسر تفکرات ابن عربی و مالصدرا است می نویسد: سید جالل الدین آشتیانی

حق در هر مظهری که ظهور کند معبود به حق و شایسته بندگی است، نه آنکه هر مظهری اله و معبود »

 (21) «است.

 ( 21است.)(( ال تأخذه سنة و ال نوم))و از جمله ویژگی های مختص خداوند سبحان 

اما عرفای اصطالحی با توجه به عقیده ی وحدت وجود و موجود ا که تمام اشیاء را رشحه ی ذات الهی می دانند ا آن 

 دهند.   ها هم نسبت می دو ویژگی مختص الهی را به پدیده
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 می گوید: جناب حسن زاده آملی

 (22.)« گفتم ال تأخذه سنهلل و ال نوم، حال می  بینیم مرا هم ال تأخذنی سنهلل و ال نوم  تا حال می»

 

طبق این دیدگاه، نه تنها انسان بلکه تمام اشیاء مظهر ذات الهی اند، لذا در جایی دیگر این دو صفت مختص خدا را به تمام  

 موجودات نسبت می دهد و می گوید: 

الهی تا به حال می  گفتم ال تأخذه سنهلل و ال نوم،االن می  بینم مظهرش را هم ال تأخذه سنهلل و  »

 (23)« ال نوم.

 

ـ ابن عربی عقیده دارد که چون خداوند در عالم، تکوینا حکم نموده که جز او پرستش نشود، و از آنجا که آنچه 1

جن و چه انس هر چه را پرستش کنند در واقع خدا را خداوند اراده کند قطعا واقع می  شود پس هر موجودی چه 

 پرستش نموده اند!
 

 طبق این دیدگاه، انسان بت پرست هرچند در ظاهر غیرخدا را پرستش می کند، اما در واقع او فقط خدا را می پرستد. 
 

 این دیدگاه ابن  عربی به خاطر تفسیر ناصحیحی است که از یکی از آیات قرآنی ارائه می دهد.

 

 خداوند متعال در قرآن می فرماید:  

 ؛(11(()رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِیَّاهُ وَ قَضىَ))

 خداوند حکم کرده که جز او پرستش نشود. یعنی:

 

 را در آیه شریفه قضای تکوینی دانسته و می گوید:« قضی»ابن عربی 

خداوند تکوینا حکم نموده که فقط او پرستیده شود و از آنجا که حکم تکوینی خدا الیتغیر و  

 حتمی است، پس هرچه که پرستیده می  شود چیزی جز پرستش او نمی باشد.

 



127 
 

را تکوینی بداند قطعا دچار چنین خطای بزرگی می  شود. اما طبق دیدگاه تمام مفسران غیر « قضی»البته اگر کسی 

 صوفی جهان اسالم، این آیه بیانگر قضای تشریعی است. 

دستور  و خداوند تشریعا حکم کرده که جز او پرستیده نشود، یعنی خداوند از طریق پیامبران به مردم امر کرده به این معنا:

پرستند و برخی دیگر دچار   کنند و او را می  داده که فقط او را بپرستند. حال برخی از مردم امر خدا را اطاعت می

 پرستند.   شوند و بت و امثال آن را می  انحراف می
 

 نویسد:باره می   عربی که از مبتدیان و تازه واردان است در این  یکی از مدافعان تصوف و تفکرات ابن

انسان موحد وقتی کسی را می بیند که مشغول بت  پرستی است، بر اساس شفقت و رحمتی که در »

وجود او متجلی است، از انحراف و کج  روی او افسوس می  خورد و تصدیق می  کند که اگر این 

 نشخص ایمان نیاورد حتما در نظام عالم خلقت، حکمتی در پس آن بوده است و چون به آیات قرآ

کریم ایمان دارد می  داند که در مسیر عالم تکوین همه عبد و قانت و ساجد خداوند می  باشند، 

می  فهمد که عبادت تکوینی مخلوق به همین نحو بوده است و اراده  ی ازلی الهی به این تعلق 

 ( 25)«.گرفته است که او در مسیر عبودیت تکوینی به این شکل سیر نماید و به نهایت سیر خود برسد
 

بت پرستی بت پرستان که از سوء اختیار آنهاست طبق وجدان بیدار هر انسانی دارای هیچ حکمتی در نظام عالم  جواب:

نمی باشد، بلکه فساد آن در عالم آشکار است، و مومنان هرگز کار بت پرستان را باور ندارند که در پس پرده آن، رضایت 

قرآن کریم هرگز اراده ی الهی بر این تعلق نگرفته است که خداوند در قالب بت  حق  تعالی است، و طبق آیات فراوان 

 پرستی عبادت شود و هرگز سیر و رشد انسان با بت پرستی صورت نمی  پذیرد بلکه نهایت سقوط اوست.
 

ات ب مناجبعد از چهل ش)علیه السالم( زمانی که موسی ادعا دارد« فص هارونیه»ابن عربی در کتاب فصوص الحکم در 

در وادی طور به سوی قوم خود برگشت و قوم خویش را گوساله پرست دید و سپس برادر خود ا یعنی هارون نبی که 

در غیاب موسی جانشین او بود ا را مورد مواخذه قرار داد، به این علت بود که وی انکار عبادت گوساله )بت( را می 

فر شده بود( و قلب او مانند موسی وسعت نداشت تا بداند که گوساله کرد )یعنی مانع از پرستش گوساله  پرستی چند ن

 پرستان نیز خدا را پرستیدند، زیرا خدا حکم کرده که جز او پرستش نشود! 
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و کان موسی اعلم باالمر من هارون النه علم ما عبده اصحاب العجل، لعلمه بان اهلل قد قضی أال یعبد إال » متن:

یء إال وقع. فکان عتب موسی أخاه هارون لما وقع االمر فی انکاره و عدم اتساعه فان العارف إیاه، و ما حکم اهلل بش

 «من یری الحق فی کل شیء، بل یراه عین کل شیء.

 

 در ترجمه و شرح سخنان ابن عربی می  نویسد: جناب حسن زاده آملی

به واقع و نفس االمر به امر توحید اعلم از هارون بود. چه اینکه می دانست اصحاب  )علیه السالم(موسی»

عجل ]یعنی بت  پرستان[ چه کسی را پرستش می کردند. زیرا او عالم بود که خداوند حکم فرموده که 

جز او پرستش نشود و آنچه راحکم فرموده، غیر آن نخواهد شد. پس جمیع عبادتها عبادت حق تعالی 

بنابراین عتاب موسی به برادرش هارون از این جهت «. ای بسا کس را که صورت راه زد»ولکن  است

بود که هارون انکار عبادت عجل می نمود و قلب او چون موسی اتساع ]یعنی وسعت[ نداشت. چه این  

 (26)«که عارف، حق را در هر چیزی می بیند بلکه او را عین هر چیزی می بیند.

  

 ان عرصه  ی تصوف در توجیه کالم ابن عربی می  نویسد:یکی از مدافع

 و اختالفن )علیهما السالم( ن، داستان حضرت موسی و حضرت هارویکی از مشکالت آیات کریمه قرآ»

 (27)«نظر بین این دو پیامبر الهی در جریان گوساله  پرستی بنی  اسرائیل است.
 

نه مشکلی در تفسیر این آیه شریفه، معنا کامالً مشخص و واضح است. نه بین این دو پیامبر الهی اختالف است و  جواب:

 آقایان عرفای اصطالحی و صوفیه با تفسیر به رأی، برای خود و دیگران مشکل ایجاد نمودند!

 

 

 او در ادامه می  نویسد: 
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 اینجاست که جناب محی الدین می فرماید: در حقیقت خود خداوند می خواست که عده ای در مسیر »

عبادت تکوینی وی گوساله را به عبادت تشریعی عبادت کنند و چون هر خواست و اراده ای از خداوند 

حکمتی دارد، حتما در این امر نیز حکمتی بوده است و خداوند بر اساس علم الیتناهی خود حکمت آن 

ه نیز پرستش گوسال را دانسته و آن را اراده فرموده است. یعنی اراده تکوینی وی تعلق گرفته بود که در

 (28)((سیر عبودی تکوینی عده  ای طی شود و خداوند را به عبادت تکوینی در این قالب بپرستند.
 

با توجه به آیات قرآن کریم پیرامون این داستان هرگز نمی  توان گفت که خواست و اراده  ی خداوند متعال بر  جواب:

 در آن قالب هم سیر عبودی عده  ای طی شود. این تعلق گرفته بود که گوساله پرستیده شود تا 

 

 خداوند از گوساله  پرستان به ظالم تعبیر می کند:

 (؛ 19(()وَ إِذْ وَاعَدْنَا مُوسىَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً ثُمَّ اتخَّذْتمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَ أَنتُمْ ظَالِمُونَ))

وعده گذاردیم و او برای گرفتن فرمان  های  و به یاد آورید هنگامی را که با موسی چهل شب یعنی:

الهی به میعادگاه آمد سپس شما گوساله را بعد از او برای پرستش انتخاب نمودید، در حالی که ستمکار 

 بودید.

 

ا یُکلَمُهُمْ وَ لَا یهْدِیهِمْ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِیِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَ لَمْ یَرَوْاْ أَنَّهُ لَ وَ اتخَّذَ قَوْمُ مُوسىَ))

 (؛ 31(()سَبِیالً  اتخَّذُوهُ وَ کَانُواْ ظَلِمِین

قوم موسی بعد از رفتن او به میعادگاه الهی از زیورهای خود مجسمه گوساله ای ساختند که صدایی  یعنی:

راست هدایتشان همچون صدای گوساله داشت. آیا آن  ها نمی دیدند که با آنان سخن نمی گوید، و به راه 

 نمی  کند؟ آن را خدای خود انتخاب کردند و ستمکار بودند.

 

 خداوند گوساله پرستان را گمراه می نامد:
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ا لَنَکُونَنَّ مِنَ وَ لمَّا سُقِطَ فىِ أَیْدِیهِمْ وَ رَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئنِ لَّمْ یَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ یَغْفِرْ لَنَ))

 (؛32) ((الْخَاسِرِینَ

و هنگامی که حقیقت در دسترسشان قرار گرفت و دیدند گمراه شده اند، گفتند: اگر پرودرگار به ما  یعنی:

 رحم نکند و ما را نیامرزد بطور قطع از زیانکاران خواهیم بود.

 

 خداوند غضب خود را شامل حال گوساله پرستان می کند:

لْعِجْلَ سَیَنَالهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فىِ الحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ کَذَالِكَ نجْزِى إِنَّ الَّذِینَ اتخَّذُواْ ا))

 ( 32) ((الْمُفْترِین

کسانی که گوساله را به خدایی برگزیدند بزودی خشمی از جانب پروردگارشان و ذلتی  یعنی:

می  دهیم کسانی را که برخدا افترا می   بزرگ در زندگی دنیا به آنها می  رسد، و ما اینچنین کیفر

 بندند!

 

 خداوند شر  پذیرش توبه گوساله پرستان را کشتن یکدیگر بیان می کند:
 

کُمْ فَاقْتُلُواْ بَارِئ لِقَوْمِهِ یَاقَوْمِ إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُم بِاتخَّاذِکُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلىَ وَ إِذْ قَالَ مُوسىَ)) 

 (33(()أَنفُسَکُمْ ذَالِکُمْ خَیرٌ لَّکُمْ عِندَ بَارِئکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ  إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیم
 

و زمانی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من، شما با انتخاب گوساله برای پرستش، به  یعنی:

د این و یکدیگر را به قتل برسانی خود ستم کردید، توبه کنید، و به سوی آفریننده خود بازگردید

کار برای شما در پیشگاه آفریدگارتان بهتراست. سپس خداوند توبه شما را پذیرفت، زیرا اوست 

 توبه پذیر مهربان.
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آیا با توجه به این محکمات قرآنی بازهم می توان گفت که در پس گوساله  پرستی حکمتی بوده و اراده خداوند این 

بود که در صورت گوساله  پرستش شود؟! آیا از آنجا که جریمه گوساله  پرستان کشتن یکدیگر شد، چنین رقم خورده 

 می  توان گفت عده  ای در آن قالب پرستش، سیر و تکامل را طی کردند؟!
 

 اگرخداوند اراده نموده بود که گوساله  پرستش شود، آیا این ظلم نیست که بنی  اسرائیل چنین جریمه ی سنگینی را

تحمل کنند؟! و به آنها ظالم و گمراه خطاب شوند؟ اگر گوساله  پرستی حق است و راه صحیحی است چرا قرآن آنها 

 را گمراه خطاب کرده؟
 

هیچ عقل سلیم و وجدان بیداری این تفسیرهای صوفیانه را نمی  پذیرد. بنی  اسرائیل به خاطر گوساله  پرستی جریمه 

  که مورد رضای الهی نبود و ضاللت و گمراهی مطلق بود مرتکب شدند. سختی شدند، زیرا آنان آنچه را

 

 ا از محققین عرصه عرفان و تصوف ا در نقد سخنان ابن  عربی می  نویسد:  جناب دکتر محسن جهانگیری

به نظر من این انتقاد وارد است، یعنی او گفته است که: حق  تعالی هارون را بر گوساله پرستان مسلط  »

نگردانید، آنچنان که موسی را مسلط گردانید، تا آن که در جمیع صور پرستیده شود. و لهذا هیچ نوعی 

د، را اله دانسته و عبادتش نماین از انواع عالم نماند که معبود نشده باشد، خواه عبادت تأله، یعنی اینکه او

چنان  که بت  پرستان و ستاره  پرستان به عبادت اصنام و کواکب می  پردازند، و خواه به عبادت تسخیر، 

یعنی به سبب جاه و مال گراییده اند. و بزرگترین مجالیی که حق در آن پرستیده شده هواست که فرمود: 

 ا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرارداده. آی (؛31(()أفرأیت من اتخذ إلهه هواه))

 

البته اینگونه سخنان گرچه با وحدت وجود ابن عربی سازگار است، ولی با ظواهر دین مبین و عقاید 

 (35) «عامه مسلمانان هرگز سازگار نیست.
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ا موسس و قطب اول فرقه صوفیه گنابادیه ا جسورتر از استاد یکی دیگر از تابعان ابن عربی سلطان مال محمد گنابادی 

خود ابن عربی ادعا دارد: چون عالم مظهر تجلی ذات خداوند است، انسان زمانی که از روی اختیار شیطان را می  پرستد 

ناسلی ه آلت  تحتی آلت  تناسلی، مثل برخی از هندوها کیا جن یا هر چیز دیگر مثل ماه و ستاره یا سنگ یا مالئکه یا 

 عبارت او چنین است:   زن و مرد را پرستش می  کنند، در حقیقت خدا را پرستش می  کنند هرچند خود ندانند!!

لما کان اجزاء العالم مظاهر هلل الواحد االحد القهار بحسب اسمائه اللطفیه و القهریه کان عبادة ))

سان فی عبادتها اختیارا للشیطان کاالبلیسه و االنسان الی معبود کانت عبادة اهلل اختیارا... فاالن

للجن کالکهنه و تابعی الجن و للعناصر کالزردشتیه و عابدی الماء و الهواء و االرض و للموالید 

کالوثنیه و عابدی االحجار و االشجار و النباتات کالسامریه و بعض الهنود الذین یعبدون سائر 

ذین یعبدون االنسان و یقرون بالهته و للکواکب کالصائبه الحیوانات و کالجمشیدیه و الفرعونیه ال

و للمالئکه کاکثر الهنود و للذکر و الفرج کبعض الهنود القائلین بعبادة ذکر االنسان و فرجه و 

کالبعض االخر القائلین بعبادة ذکر مهادیو ملکا عظیما من المالئکه و فرج امراته، کلهم عابدون هلل 

 (36(()من حیث ال یشعرون.
 

شود و تمام مذاهب و عقاید و راهها   طبق این سخنان صوفیانه حق و باطل که در ادیان الهی دو چیز متضاداند یکی می

 گردند:  حق می

 از یک چراغ کعبه و بت خانه روشن است            در حیرتم که دشمنی کفر و دین چراست

 

مسائل اعتقادی  اش، حقانیت دین و مذهب خود و بطالن مذاهب در صورتی که اهل هر دین و مذهب یکی از اساسی  ترین 

و ادیان دیگر است و هرکه رو به قبله  ای دیگر داشته و پیرو آیین دیگری می  باشد، از نظر وی گمراه است. اما در نظر 

 یک ترجیحی قائل نیست.  عارف کامل، ادیان و مذاهب یکسانند و برای هیچ

 

 نویسندگان فعال در عرصه تاریخ ا در این  باره می  نویسد:ا از بخش   دکتر احمد تاج



133 
 

تصوف دارای آزادمنشی خاصی بوده است و همین آزادمنشی است که در نظر اهل تصوف گبر، »

نزد ایشان قاعده الطریق الی اهلل بعدد انفس الخالیق  ترسا، یهود و مسلمان و بت  پرست یکسانند...

اصلی محکم بوده است، زیرا حقیقت واحد یکتاست و معتقدند که از هر دری به سوی خداوند دری 

 (37)«است.

 نویسد:  و در ادامه می

کنند در حالیکه عارف معنی و   بینند و تفسیر می  به عقیده صوفیه اهل ظاهر، کلمات قرآن را می»

شمار و هرکس در هر   داند و راه رسیدن به آن بی  باطن آن را هدف اصلی وصول به حقیقت می

  تواند به حق واصل گردد. موالنا در داستان موسی و شبان به این موضوع اشاره می  مذهبی باشد می

 کند:

 (38)« هرچه می خواهد دل تنگت بگوهیاچ آدابی و تارتیبی مجاوی             

 

 نویسد: جای دیگر درباره رهایی اهل تصوف از قید شریعت میاو در 

باشد برای ورود در راه حق، وقتی عارف  ای می بنابر عقیده صوفیه رعایت قوانین شرعی وسیله»

  موالنا در این باره داستان عاشقی را نقل می به حق و حقیقت رسید دیگر احتیاجی به ظواهر ندارد.

به خواندن عشق نامه پرداخت و اشعاری را که در روزهای هجران کند که چون به معشوق رسید 

 ساخته بود بر زبان براند، معشوق چنین گفت:

 گفت معشاوق این اگر بهر من است            گااه وصل این عمر ضایع کردن است

 (39)((من به پیشت حاضر و تو نامه خوان            نیست این باری نشاان عااشقاان
 

زیرا در آن ، در مراحل باالی سلوك باید شریعت را رها کردبرخی از صوفیه و عرفا عقیده دارند 

. «لو ظهرت الحقایق بطلت الشرایع» گوید: باشد، مولوی می مرحله شریعت چیزی جز قید و بند نمی

 »(11) 

 :ا از محققان عرصه تصوف و عرفان ا در تبیین عقیده ابن  عربی درباره وحدت ادیان می  نویسد میرمحمد شریف



134 
 

شود. خدای او خدای   خدای ابن عربی به معنای دقیق دینی، به اسالم یا آیین دیگری محدود نمی» 

 شخصی و اخالقی ادیان نیست، بلکه ذات معبود و معشوق همه ادیان است:
 

ابن  عربی آیه فوق را بدین  گونه تفسیر می  کند که قضای الهی  ((.كَ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِیَّاهُرَبُّ وَ قَضى))

بر آن رفته که محققا هیچ معبودی جز وی نباشد. این امر، نوعی اذعان و اقرار صریح به همه انواع 

حقیقی، یعنی خداوند  عبادت است، مادامی که پرستندگان در ورای مظاهر و صور خدای خویش، معبود

بنابراین ما نباید خداوند یا معبود حقیقی را در شکل عقیده خاصی که مانع شکل را تصدیق کنند... 

ردن محدود ک دیگر است محدود کنیم، بلکه باید در همه صورت  ها او را بشناسیم و به او اذعان کنیم.

اقرار و اذعان او در همه صورت  ها،  او در یک صورت ا چنان که مسیحیان کرده  اند ا کفر است، و

 ( 41)« لب لباب دین است.
 

 نویسد:  او در ادامه می

]در دیدگاه ابن عربی[ عبادت کردن همان عشق ورزیدن در باالترین حد ممکن است. هیچ شیئی » 

معبود واقع نمی  شود مگر اینکه بهره  ای از عشق داشته باشد. زیرا عشق اصلی است الهی که اشیاء را 

ر آن به یکدیگر پیوند می دهد و در کل موجودات سریان دارد. پس عالی ترین مظهری که خداوند د

عارفی که خداوند را در همه چیز مشاهده کرد، او را در هر چیزی پرستیده می شود همان عشق است. 

  لب مطلب در شعر زیر به بهترین وجهی بیان شده است: عبادت می  کند.
 

 (42وحاق الهاوی ان الهااوی سبب الهااوی             و لوال الهوی فی القلب ما عبدالهاوی)
 

د. ش  سوگند که عشق سبب عشق است و اگر عشق در قلب نبود، عشق پرستیده نمیبه حق عشق 

ود. اشیای ش  زیرا عشق بزرگترین متعلق عبادت است و تنها چیزی است که فی نفسه معبود واقع می

 ( 43)«شود. دیگر لذاته معبود نیست، بلکه به واسطه عشق عبادت می

 

 گوید: عربی در فصوصش می  ابن
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ای خاص پایبند بوده و عقاید دیگران را کفر بدانی، که در این صورت زیان  تنها به عقیدهمبادا که »

و بلکه علم به حقیقت مساله را از دست خواهی داد. پس باطن خود را هیوال و ماده تمامی  بری  می

انحصار های اعتقادی بگردان، از آن جهت که خدای تعالی برتر و واالتر از آن است که در   صورت

پس تو را روشن  (11(()فَأَیْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ))فرماید:  عقیده خاصی واقع شود چه خود می

گشت که خدا قبله گاه هر رویکردی است و منظور از این، جز عقاید گوناگون نیست، پس همه بر 

اش یابد، سعید و خوشبخت صوابند و هر که بر صواب باشد به پاداش خود می  رسد و هرکس پاد

است و هر سعیدی مورد رضایت و خوشنودی است اگر چه در جهان آخرت، مدتی در شقاوت و 

بدبختی باشد چنان  که اهل عنایت حق ا با این  که ما برخوشبختی و اهل  حق بودنشان یقین داریم 

 ( 45)« ا در این جهان گرفتار رنج و بیماری می  گردند.
 

هر بنده ای درباره خدای خودش، اعتقاد خا  یافته است و آن را به اندازه ذوق و نظر در نفس  دارد ابن عربی عقیده

خود دریافته است و از این رو اعتقاد درباره خدایان مانند خود خدایان مختلف و گوناگون است ولی همه این اعتقادات 

 صورت  هایی از یک اعتقاد است و آن اعتقاد به خداست.

 ید:وی می گو

 (46عقد الخالئق فی االله عقاایدا          و اناا اعتقادت جمیع ما عقدوه)

 خالیق درباره خداوند عقایدی ورزیده اند و من همه آنچه را که آنها عقیده کرده اند، اعتقاد دارم. یعنی:

پرستان هم در این صراطند.  انجامد، حتی بت ها، صراط مستقیمی است که به خداوند می همه راه عربی عقیده دارد ابن

 گوید: می

 لقد صار قلبی قبال کل صاورة          فمارعی لغازالن و دیر لرهباان

 و بیت الوثاان و کعباه طاائف          والاواح تاوراه و مصحف قارآن

 (47)رکائبه فاالحب دینی و ایماانیأدین بادین الحب الی توجهت          
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صورتی گشته است، چراگاهی برای آهوان است و دیری برای راهبان و خانه ای برای بتها و قلب من پذیرای هر  یعنی: 

کعبه طواف کنندگان و الواح تورات و مصحف قرآن، دین من عشق است هر آنجا که راهوارش روی آورد، پس عشق 

 دین و ایمان من است.
 

وجود و موجود باطل است و هم  آن کریم، هم وحدتو قر )علیهم السالم(اما همانگونه که بیان شد، از منظر اهل بیت

حقانیت تمام مذاهب و ادیان. در مکتب وحی، خداوند مباین با موجودات است و هیچ گونه مناسبت و وحدتی بین ذات 

 «ال من شیء»خداوند متعال و اشیاء نمی  باشد. موجودات و پدیده  ها مخلوقات خداوند متعال می باشند که وی آنها را 

که در نصو  دینی به صورت متواتر آمده است ا ایجاد نموده است. آنچه عرفای صوفی مطرح می  کنند که اشیاء ا 

 مغایر با تعالیم انبیاء الهی است.  همان ذات الهی در مراتب می  باشند کامالً

 

 نویسد: باره می  عالمه محمد تقی جعفری در این

اعلی تقریبا دو جاده مخالف بوده  أو سفراء حقیقی مبدمکتب وحدت وجود و موجود، با روش انبیاء »

بر خدای واحد، ماوراء سنخ این موجودات  و به همدیگر مربو  نیستند، زیرا انبیاء همگی و دائماً

مادی و صوری تبلیغ و دعوت کردند و معبود را غیر از عابد تشخیص و خالق را غیر از مخلوق بیان 

 (11) «کرده اند.

 ( 19(( )فما فی الوجود اال اهلل))عربی قائل است که در عالم جز اهلل کس دیگری نیست:  اما ابن 

فان اهلل هو الوجود و ))شود:  گوید: فقط خداوند در عالم موجود است و اوست که در هر معبودی پرستیده می و می

 ( 11.(( )الموجود و هو المعبود فی کل معبود و فی کل شیء و هو وجود کل شیء

 

 نویسد:  کند در تایید سخنان وی در اسفار می عربی متصل می  اش را به عرفان ابن  نیز که فلسفه مالصدرا

لیس فی الدار غیره دیار، و کال یترآی فی عالم الوجود انه غیر الواجب المعبود انه هو من ظهور »

 (12)«.ذاته و تجلیات صفاته التی هی فی الحقیقه عین ذاته
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 آمدند تا بگویند همه چیز خداست؟!آیا پیامبران 

 کند؟!  آیا دیگر، دین و شریعت با این تفکر معنا پیدا می

عرفای صوفی و فالسفه بیان می  دارند که خواندن فلسفه و عرفان ذهن را ورزیده می گرداند تا مفاهیم قرآن و حدیثی 

 را بهتر فهم نمائیم!!

نداری بیش نیست. زیرا نه عرفان مصطح اساسی دارد و نه فلسفه عقل است. اما در نقد این گونه سخنان باید گفت که این پ

 چگونه با معارفی که آموزه ها و ثمرات آن مغایر با تعالیم وحیانی است می تواند وسیله شناخت معارف الهی گردد؟!!
 

 گویند:  عرفا و فالسفه از وحدت خالق و مخلوق سخن می

 (52کاه در وحادت نباشد هیاچ تماییز)           مان و ماا و تاو و او هست یک چیاز 

 

اما در سراسر نصو  دینی ما از مباینت مطلق خدا و مخلوقات سخن به میان آمده است، برای مثال چند مورد را بیان 

داریم که هر یک از این احادیث ا که ویران کننده وحدت وجود و موجود عرفا است ا در منابع شیعه به صورت   می

 تر آمده است:متوا
 

 می  فرماید:  )علیه السالم(امام باقر

 (13(()ان اهلل خلو من خلقه و خلقه خلو منه))

 ذات خداوند از ذات خلق تهی و خالی است و ذات خلق هم از ذات خداوند تهی و خالی است. 
 

 فرماید: می )علیه السالم(امام صادق

 (11(()ال خلقه فیه و ال هو فی خلقه))

 خصوصیات خالق را ندارند و او در مخلوقاتش نیست.مخلوقات 

 

 فرماید:  می )علیه السالم(امام صادق

 ( 11.(()وَ کُنْهُهُ تَفْرِیقٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ وَ غَیُورُهُ تَحْدِیدٌ لِمَا سِوَاه))
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  زند بلکه اشیاء حد می  میکنه او تفاوت است میان او و مخلوقاتش و اینکه خداوند غیر مخلوقاتش است او را حد ن

 خورند. 

 

 :)علیه السالم(امام علی

 (16((؛)الذی بان من الخلق فال شیء کمثله))

 خداوند کسی است که از مخلوقاتش جداست و هیچ  چیز مانند او نیست. 

 

 :)علیه السالم(امام صادق

 (11.((؛)النه الیلیق بالذی هو خالق کل شیء اال ان یکون مباینا لکل شیء))

 خالق موجودات را سزاوار نیست مگر اینکه مباین با اشیاء باشد.

 

 :)علیه السالم(امام صادق

 (11((؛)بائن من خلقه))

 او مباین با مخلوقات خویش است.

 

 :)علیه السالم(امام رضا

 ( 19((؛)فکل ما فی الخلق ال یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فیه یمتنع فی صانعه))

شود و آنچه که در مخلوقات است ممتنع و محال است  است آن در خدا پیدا نمیهرچه که در مخلوقات 

 که در خدا باشد.

 . و صدها روایت معتبر دیگر که اساس تفکرات صوفیانه را باطل می کند

 



139 
 

 دانند کجا و سخنان امامان معصوم کجا!  حال سخنان عرفای صوفی که همه چیز را ظهور ذات الهی می

تباین مطلق ذات الهی با اشیاء ا که توحید وحیانی است ا با تجلی و ظهور ذات خداوند در قالب اشیاء توان بین  آیا می

 ((لیس فی الدار غیره دیار)) عربی قائل شد جمع نمود و مانند مالصدرا و ابن
 

ستاد ا باشد و این مطلبی است که جناب توان چنین جمعی را نمود و این تفکرات چیزی جز سفسطه نمی هرگز نمی

 گوید: مصباح یزدی به آن اعتراف دارد، وی در کتاب دروس فلسفه می

که  کند و آن این است اند و ظواهر کلماتشان بر این مطلب داللت می  قولی که به صوفیه نسبت داده»

تعالی است. موجود به معنای   وجود واحد شخصی است و حقیقت وجود همان ذات مقدس حق

ز او هیچ موجودی حقیقتا موجود نیست و وجودی که به اشیاء دیگر نسبت حقیقی هم اوست و غیر ا

 پس وجود منحصر به واجب تعالی است. ((لیس فی الدار غیره دیار)) شود مجازی است:  داده می

نیم ک  آید قابل قبول عقل نیست. ما همه درك می بدون شک چنین نظری به حسب آنچه از ظاهر عبارات به دست می

ها غیر از وجود سایر موجودات است  موجودیم که وجود هر فرد غیر از وجود دیگری است. کما اینکه وجود انسانکه 

که هیچ چیز غیر از خدا موجود نیست به   و وجود همه مخلوقات غیراز وجود خداست. بنابراین قائل شدن به این

ند، چیزی ک  گویند این مطلب را عقل درك نمی  هم میتراست تا به یک کالم فیلسوفانه. البته خود آنها   سفسطه شبیه

 است که باید با شهود یافت و فوق عقل است.
 

ون توان بحث کرد چ پذیرد، با او در سطح فلسفه نمی  پذیریم که عقل نمی  خوب، اگر کسی ادعا کند ما چیزی را می

د چیزی را عقل نفی کند و چیزدیگری آن شو کند. حال آیا می در فلسفه فقط بحث از چیزهایی است که عقل درك می

 را اثبات کند؟
 

چنین چیزی قابل قبول نیست و ما نمی توانیم بپذیریم که حقیقتی را عقل نفی کند و از راه دیگری اثبات شود و اال 

 (61)«باید باب تعقل را بست و گفت عقل حق درك حقایق را ندارد. این چیزی خالف وجدان و بداهت عقل است.
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بنابراین وحدت وجود و موجود ـ که اساس عقیده حقانیت بت پرستی و حقانیت تمام مذاهب و ادیان است ـ باطل است، 

صر منح )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پس راه حق همان صرا  مستقیم است که خداوند آن را در شریعت پیامبر خاتم

 نموده است. 

 (62(()ه و هو فی االخره من الخاسرینو من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل من))

هرکس جز اسالم آئینی برای خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران  

 است.
 

های دینی موجود قبل از خود را منسوخ و متابعت از آنها را باطل و غیر قابل قبول  بنابراین قرآن کریم کلیه افکار و ایده

 نموده است.

داند، اما در مواردی اشخاصی را  ها و عقاید را حق می عربی براساس وحدت وجود و موجود تمام راه با این وجود ابن

دهد، و آن اشخا  شیعیان و پیروان خاندان عصمت و  به خاطر داشتن عقایدی خا  به شدت مورد سرزنش قرار می

 باشند. می )علیهم السالم(طهارت
 

 سام تهمتها را نثار آنان میـکند و اق رفی میـرف و گمراه معـه را منحـتمام طوایف شیع وی در کتاب فتوحات مکیه

 ( 61تر شیعیان دوازده امامی هستند.)  های شیعه از همه آنان منحرف  نماید و ادعا دارد از میان فرقه

قل باطن آنان را شکل خوك نرود که سیرت و  و در جای دیگر همین کتاب برای تحقیر کردن شیعیان تا آنجا پیش می

 ( 63کند.) می
 

 نویسد: گیرد و می عربی به شدت خورده می  باره به ابن  در این دکتر محسن جهانگیری

ماید ن داند، بسیار بعید و مستبعد می  که او خود را یک صوفی صافی و یک عارف راستین می  این

کند، با  به وحدت ادیان نیز تفوه میکه عارف راسااتین را، آن هم عارف وحدت وجودی که احیانا  

ی داشتن عقیده  دارد که گروهی را به واسطه  نوع عقیده و مذهب مردم چه کار؟ و او چگونه روا می

ین ی خنازیر پائ و مذهب خاصی تا آن حد تحقیر و توهین نماید که سیرت و سریرتشان را تا مرتبه

یاد کند  اند به بزرگی کوته بینانه را بر زبان رانده گونه سخنان  بیاورد و یا دست کم از کسانی که این

 (64و دعاویشان را با آب و تاب نقل نماید و خودشان را از اولیاء اهلل پندارد.)
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---------------------------- 

 ها:پی نوشت

 11ـ آل عمران:2

 96فص یعقوبی/ ـ فصوص الحکم.1

 آملی.حسن زاده 111ـ ممدالهمم در شرح فصوص الحکم/3

 111ـ همان/1

 161ـ شرح فصوص قیصری/6

 311ـ ممدالحکم در شرح فصوص الحکم.فص عیسویه/1

 112ـ ممدالهمم در شرح فصوص الحکم/1

 112ـ ممدالهمم/9

 11ـ نوح:21

 11ـ فصوص الحکم/ 22

 139و131شمس الدین محمد الهیجی/  ـ شرح گلشن راز .21

 312اردبیلی/  ـ شرح گلشن راز .23

 311ـ همان/ 21

 13ـ دیوان مغربی/ 21

 11ـ همان/ 26

 بابا نعمت اهلل نخجوانی ـ شرح گلشن راز.21

 121ـ شرح صاین الدین علی ترکه اصفهانی/ 21

 191دکتر کاظم دزفولیان/  ـ شرح گلشن راز .29

 221ـ تعلیق آشتیانی بر رسائل قیصری/ 11

 الت در بر گیرد و نه خواب، یعنی خداوند متعال ذاتی است که نه او را کس111ـ بقره: 12

 نامه.چاپ اولـ الهی11

 مؤسسه بوستان کتاب31چاپ  .61و61ـ همان/ 13

 13ـ اسراء :11

 11و13های تفکیکیان پیرامون حکمت و عرفان/ ی تحریفـ کتابچه11
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 121ـ ممدالهمم در شرح فصوص الحکم/ 16

 16ـ کتابچه تحریف تفکیکیان پیرامون حکمت و عرفان/ 11

 19همان/ ـ 11

 12ـ بقره: 19

 211ـ اعراف: 31

 219ـ اعراف: 32

 211ـ اعراف: 31

 11ـ بقره: 33

 13ـ جاثیه: 31

 169و161ی عرفان اسالمی/ ی برجستهعربی.چهرهالدین ابنـ محی31

 1/131ـ تفسیر بیان السعاده 36

 19ـ تاریخ صفویه/ 31

 31ـ همان/ 31

 32ـ همان/ 39

 111مثنوی/  ی دفتر پنجمـ مقدمه11

 112و2/111ـ تاریخ فلسفه در اسالم 12

 291ـ فصوص الحکم/ 11

 2/111ـ همان 13

 221ـ بقره: 11

 223ـ فصوص الحکم/ 11

 2/211ـ فتوحات مکیه 16

 31ـ ترجمان اشواق/ 11

 11/ 2331چاپخانه حیدری. ـ مبدأاعلی.11

 2/111ـ فتوحات مکیه 19

 111ـ همان/ 11

 1/191ـ اسفار اربعه 12
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 ـ گلشن راز.شیخ محمود شبستری11

 2/111ـ اصول کافی 13

 2/161ـ همان 11

 2/361ـ همان 11

 31ـ توحید صدوق/ 16

 3/211ـ بحاراالنوار 11

 2/316ـ اصول کافی 11

 1/131ـ بحاراالنوار 19

 211ـ دروس فلسفه/ 61

 11ـ آل عمران: 62

 311و2/312ـ فتوحات مکیه 61

 1/ 1ـ همان 63

 161و 162ی برجسته عرفان اسالمی/ عربی.چهرهالدین ابنـ محی61
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 ویژه ی پاسخ به نامه ی آیت اهلل سبحانی فصل دوم :

 «حجت االسالم و المسلمین سید عباس روح بخشپاسخ »

 

 چکیده:

نامه ای به دفتر مرکزی مجله ی نورالصادق فرستادند که در آن ضمن  1/1/2311آیت اهلل سبحانی در تاریخ 

تشویق و تأیید خداپسندانه و مخلصانه ی نویسندگان نورالصادق چند نکته ای را نیز به عنوان نقد آورده 

 بودند برای این که این مجله ای که به نظر ایشان عالی است و اهداف مقدسی را دارد از هر نقصی مبرا شود.

در پاسخ  نامه مذکور مقاالتی به دفتر از آن زمان تا کنون دانشمندان، فرهیختگان، اساتید دانشگاه و حوزه 

مرکزی مجله ی نورالصادق ارائه دادند که نورالصادق به ترتیب آنها را برای اطالع خوانندگان چاپ می کند، 

این بار نوبت به نوشتار دانشمند معظم استاد بزرم حوزه ی علمیه ی مشهد حضرت حجت االسالم و المسلمین 

  دیم خوانندگان عزیز و اهل دقت و حق طلب می نماید.سید عباس روح بخش رسید که تق

 

 (2فلسفه یا فرقه ی ضالّه ی باطنیّه! )

 

 از اتهامات شاخص اهل حکمت و معرفت به پیروان مکتب وحی نسبت دادن اشریعت و اخباریت است!
 

فالسفه در راستای این چنین نسبتی به خود زحمت نداده اند تا کلمات اشاعره و اخباریین و فی المثل مال امین استرآبادی 

را که به زعم خودشان تطابق کامل با کلمات پیروان مکتب وحی دارد، بیاورند، تا بلکه شاهدی باشد بر اثبات ادعای 

 ( 2خود.)
 

 شواهدی ذکر می کند.« البیّنهلل علی المدّعی»ی کند و برای اثبات ادعای خود از باب ولیکن نگارنده ادعایی را مطرح م
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تأویالت فالسفه، همان تأویالت اسماعیلیه و باطنیه است، بدون کوچکترین تفاوتی، بلکه تأویالت  ادعا این است که:

 فالسفه به دو دلیل نسبت به تأویالت باطنیه مخرّب تر و وقیحانه تر است؛ زیرا:

 

فالسفه خود را شیعه ی اثنی عشری می دانند و اندیشه ی آنها به نام تشیع ناب ترویج می شود، لیکن اسماعیلیه و  اوالً:

 باطنیه مدعی شش امامی هستند و در واقع شیعه نیستند.
 

با توجه به اینکه مطالب فالسفه )و به خصو  تأویالت صدرا( منشأش یونانی بوده، سعی در آمیزش مطالب یونانی با ثانیاً: 

اسالمی داشتند و در پرتو این نکاح غیرمتناسب و نامشروع، جانورانی مخوف پس افتادند که ظاهری اسالمی و باطنی الحادی 

( و چنان دین را بازیچه توهمات خود قرار دادند، که شناسائی آن کار 3.)دارند، که هر صاحب عقلی را به وحشت می اندازد

 ( 4مشکلی شد.)

 

 ی تأویل و باطن قرآن و هماهنگی این نظریه با فالسفه نظرات باطنیه درباره

ست. ااز نظر باطنیه، قرآن ا بلکه تمام شریعت ا رموز و امثال اند. مراد و مقصود اصلی، حقایقی است که در ورای آنها 

 ناصر خسرو می گوید:

 «هر کس این اشارات و رموز را نداند، بی فرمان شود.»
 

باطنیه و فالسفه، گرچه عدم انفکاك ظاهر و باطن قرآن سخن گفته اند، اما رستگاری را منوط به توجه به باطن می 

 دانند، ناصر خسرو می گوید:

کتاب و سنّت چون دو جسم است و معنا و تأویل قرآن جسدها را چون دو روح است و هم چنان »

که جسد بی روح خوار باشد، کتاب و سنّت و شریعت هم بی تأویل و معنا، مقدار نیست نزدیک 

 ( 5«)خدای.
 

غل و زنجیرهایی می دانند که باطنیه )چونان فالسفه( گر چه بر لزوم حفظ ظاهر تأکید کرده اند، اما احکام شریعت را 

 برای پرورش انسان واجب شده است و در زمان ظهور قائم، بسیاری از آنها برداشته می شود.
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 می گوید: « اخوان الصفا»ناصر خسرو در 

چون جسد مردم را راستی بشود و طبایع اندر و میل از اعتدال، درستی قوت از او بشود تا بر طبیب »

شتن هر بیمار را از آنچه مرو را آرزو شود و تکلیف کردن مرو را از خوردن حکیم واجب شود بازدا

داروهای تلخ و ناخوش آنچه او مرو را نخواهد تا به دین دو به تندرستی باز رساند، پس فرمان آن 

طبیب و بازداشتن او مر آن بیمار را از آنچه او خواهد، بر مثال غُل باشد بر دست او و قیدی باشد بر 

 ( 6« )او اند وقت بیماری...پای 

 

 هایی از تأویالت باطنیه نمونه
 

 ( می گویند:1)تین: ((وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُون))در آیه ی 

 (7تین، یعنی عقل کل و زیتون، یعنی نفس کل ... )
  

 ( می گویند:17)الرحمن: ((رَبُّ المْشْرِقَینِ وَ رَبُّ المْغْرِبَین))در آیه ی 

 ( 8دو مشرق، یعنی عقل و نفس و دو مغرب، یعنی ناطق و اساس... )
 

 ( می گویند:37)فصلت: ((وَ مِنْ ءَایَتِهِ الَّیْلُ وَ النَّهَار))و در آیه ی 

 ( 9شب، یعنی ناطق و روز، یعنی اساس. )
 

 می گوید:(12)طالق: ((الْأَرْضِاللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سمَاوَاتٍ وَ مِنَ ))یقاضی نعمان در تأویل آیه 

 ( 11مراد، آسمان های هفت گانه )هفت ناطق( و مراد از زمین های هفت گانه حت های هفتگانه است. )

 

 ناصر خسرو ایدئولوگ برجسته اسماعیلیه و باطنیه در کتاب فلسفی خود نسبت به قدم هیولی و عالم می گوید:
 

های نیکو که حکیم ایرانشهری اندر قدیم هیولی و مکان گفته است و محمد زکریای رازی،  از قول»

مر آن را زشت کرده است که ایرانشهری گفت که ایزد متعال همیشه صانع بود و وقتی نبود که مر او 

را صنع نبود، تا از حال بی صنعی به حال صنع بیاید و حالش متغیر بگردد. و چون واجب است که 
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یشه صانع بوده، واجب آید که صنع او بر او پدید آمد قدیم باشد... پس هیولی قدیم است و هیولی هم

 (11« )دلیل قدرت ظاهری خدای است.
 

 این مطلب باطنیه همان مطلب فلسفه ی به اصطالح اسالمی است که می گوید: اصول ازلیه و مادة المواد عالم، قدیم است!

وجود دارد این است که: اسماعیلیه اهل خدعه و نیرنگ و تدلیس  «فلسفه ی اسالمی شده»و فرقی که بین کالم اسماعیلیه 

(  12به بعد که برای فرار از تکفیر متشرعان، ) 12در نشر و ترویج تفکرات خود نبودند، به عکس فالسفه؛ خصوصاً از قرن 

 انی شده اند.قِدم را به زمانی و ذاتی تقسیم کردند و نسبت به عالَم قائل به قدم زم
 

 ناصر خسرو می گوید:

 (13« )معقوالت فوق زمان هستند، هم چنان که محسوسات تحت زمان هستند.»
 

 .و کون و فسادی در آنها راه نداردفالسفه نیز قائل هستند عقول مجرده و مالئکه خارج از زمان هستند 

 ناصر خسرو دو دلیل از ارسطو نقل می کند که عالم قدیم است:

 جواد بودن خدا که اگر عالَم حادث باشد، دیگر خداوند جواد نیست )و الزمه اش انقطاع فیض است(ا 1

 ( 14ا عدم تخلف معلول از علت تامه. )2
 

 ناصر خسرو، قول ارسطو و به اصطالح، قوی ترین ادله فالسفه را نسبت به قدم عالم مطرح می کند.

رکت جوهری که مالصدرا خود را مبدع این تفکر می داند، مطرح می این عالِم قرن پنجم، حدوث عالم را بر اساس ح

 کند و می گوید:
 

عده ای جمع کردند بین جواد و فیاض بودن خداوند و حدوث عالَم به این صورت که خداوند عالم »

را به دفعات بی نهایت آفریده و به دفعات همی خواهدش آفریدن و هرگاه )قوت هایی که عالم بدو 

ده است، سپری شود عالم( بنده های او گشاده شود و جزوهایش فرو ریزد و آنگاه باری استوار ش

تعالی از همان اجزای پراکنده شده به خواست خویش بی هیچ زمانی، دیگر باره عالم را بیافریند و آن 

 ( 15« )آغاز حدوث آن دفعه باشد تا به آخر و بدین قول، عالم بیرونی قدم باشد و درونی حادث.
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، تأویالتی را ارائه می دهد برخاسته از تفکرات عرفانی، فلسفی خود؛ مثالً نسبت به «وجه دین»ناصر خسرو در کتاب 

 قرآن می گوید:

قرآن سخن خداوند است و لیکن مخلوق نیست، بلکه گفتاری است که از عقل  کل)خدا( رفته به »

 ( 16«. )میانجی نفس کل)پیامبر(

 

خلقت خالئق بدو « الواحد»که طبق قاعده ی )صلی اهلل علیه و آله و سلم( یا حقیقت محمدیهاشاره دارد به عقل  اول 

 محول شده!

تأویل گرایی باطنیه چنان دامنه دار است که حتی ضروریات از این تأویالت مصون نماندند؛ مثالً در همان کتاب در تأویل 

 غسل جنابت می گوید:

 را عرب، مجانست گویند و بیگانه را اجنبی گویند!لفظ جنابت از دور شدن گرفته که دوری 

و تأویل به حقیقت است که سخن گوی اندر دعوت حق علم را به خداوند حق نسبت کند و خویشتن را از دعوی علم که 

گفته باشد دور کند و آن خویشتن شستن او باشد و چون آبی از او بیرون آید که از آن همچون اُوئی حاصل آید خویشتن 

 .ن مردم واجب شود. معنیش آن است که چون از زبان مردم سخن بیرون آید کز آن سخن زایش روحانی باشدشست

 ( 17برای آن کس واجب شود که خویشتن را از آن سخن دور کند و مر آن سخن را به سوی امامان هفتگانه نسبت کند.)

فالسفه ا در تفاسیر خود آیات و روایات را در همان کتاب به وضوح آشکار می شود که چگونه اسماعیلیه ا مانند 

 مطابق مبانی خود تأویل می کنند و مبانی خود را تحمیل بر آیات می کنند.

 

 می گوید:« صالة»به عنوان مثال در تأویل کتاب 

 صالة جملگی بر سه روست:

 . فریضه 1

 . سنت 2

 . تطوّع و نافله.3
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که خلق را از او چاره نیست که بشناسند، « متم»و تأویل نماز، دعوت است و فریضه، دلیل است بر 

که او را فراکرده  ی متم است، و تطوع دلیل است بر جناح که اعنی « حجت»و سنت، دلیل است بر 

 ( 18و این سه مرتبه دلیل است بر نُه امام.)« داعی»
 

 ( 19اهیانه زنان نیز شده است.)تأویالت اسماعیلیه حتی شامل حیض م
 

 تأویالت باطنیه در مورد آیات و روایات، بسیار زیاد است که می توان به کتب متعلق این گروه رجوع شود.
 

آنچه که در تأویل باطنیه مشاهده می شود و شباهتش را به تأویالت فالسفه زیادتر می کند، این است که در تأویل آیات، 

 مکن، الفاظ قرآن را بر معتقدات خود حمل کنند.سعی شده به هر نحو م

 و منشأ تأویالت باطنیه و به طور کلی تفکرات اصولی و بنیادین باطنیه، گرایش این فرقه است به فلسفه ی یونان.
 

از کسانی که ا به تصریح خودش ا بر اثر حضور در جلسات بحث و گفت و گوی اسماعیلیان متوجه علوم عقلی شده، 

ابوعلی سینا است که پدرش اسماعیلی مذهب بوده و به فلسفه ی یونان اعتقاد فراوان داشت و وی را به آموختن  فلسفه 

 ( 21و علوم عقلی وادار کرد.)

 

تفکر  در می یابیم کههای اسماعیلیه )مانند: رسائل  اخوان  الصفا، راحهلل العقل، جامع الحکمین و ...( با نگاه گذرا به نوشته 

فلسفی، وجه ممیزه اندیشه ی اسماعیلی است و آن به این دلیل است که عصری که متفکران مهم اسماعیلی در آن می 

ته ه طور گسترده در میان مسلمین انتشار یافزیستند، عصری بود که فلسفه های مختلف به ویژه فلسفه ی یونان، ب

 ( 21بود.)

 

روح علم آموزی در میان مسلمین از یک سو و هجوم گسترده ی فرهنگ بیگانه ی فلسفی از سوی دیگر، باعث شد که 

 لعده ای موضع انفعالی در پیش گرفته، برای حفظ دین و حفظ فلسفه، این دو را در هم ادغام کردند، تا بلکه مورد قبو

 افتد!
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 ، به یکی از شخصیت های فلسفی اسالمی، یعنی ایرانشهری اشاره می کند و می گوید:«زاد المسافرین»ناصرخسرو در 

حکیم ایرانشهری در دو کتاب جلیل و سایر آثارش، عقاید فلسفی را در کسوت اصطالحات مذهبی »

 (22« )در آروده و مردم را به دین خدا فراخوانده.

  

نقل قسمتی از تأویالت باطنیه از صدرائیان و مدافعان ابن عربی، سؤال می کنیم که چه تفاوتی وجود دارد بین حال بعد از 

 تأویالت مدعیان تشیع، آنهایی که مدعی تمسک به ثقلین هستند با آنهایی که ادعای هفت امامی را دارند؟!
 

چه برهان و استداللی می توانی خط بطالن روی  از جناب فیلسوف، فیلسوفی که خود را شیعه می نامد می پرسیم: با

 تأویالت باطنیه بکشی جز از راه عقل و نقل؟ جز از طریق ثقلین؟

اگر از طریق عقل و استدالل عقلی در تخریب تأویالت باطنیه استفاده کنی، باطنیه در جواب خواهند گفت: مقوالتی از 

فتیان برای رسیدن به عشق حضرت احدیّت، ایمان فرعون، قبیل عذب شدن عذاب عدم خلود کفار، عشق به ظُرفا و 

و هزاران مسئله ی دیگر، چگونه با عقل )البته عقلی که خداوند به عنوان  )علیه السالم(عدم گریه بر مصائب ابا عبداهلل

 یک موهبت الهی در خدمت انسان قرار داده، نه توهمی که فالسفه او را عقل می نامند( سازگاری دارد؟!
 

و اگر به وسیله ی نقل )اعم از آیات و روایات( فیلسوف در مقام جواب دهی برآید، در این صورت در به کار گیری نقل 

 از دو طریق چاره ای ندارد: 

 . ظواهر ادله ی نقل 1

 . باطن این ادله2

 

ه ر نقد تأویالت ما استفاداگر فیلسوف از ظواهر ادله مدد گیرد، باطنیه خواهند گفت: چگونه شما از طریق ظواهر ادله د

ی وان مثال، ظاهر قرآن مابی وجود ندارد. به عناواهر نقل، هیچ گونه تناساامی کنید در حالی که بین معتقدات شما و ظ

 گوید: 

 (167)بقره:(( وَ مَا هُم بِخَارِجِینَ مِنَ النَّارِ))
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ولی معتَقَد شما می گوید به عدم خلود این دو چگونه با هم قابل جمع است؟! مضافاً به این که فیلسوف قائل است  

مطالب فلسفی تماماً برگرفته از حقیقت قرآن است، یعنی باطن قرآن؛ زیرا ظواهر در معارف حجت نمی داند. در نتیجه 

 ند احتجاج کند.ظواهر در فلسفه جایگاهی ندارد تا بدان وسیله بتوا
 

و اگر فیلسوف از طریق باطن ادله و تأویل آیات استفاده کند، باطنیه خواهند گفت: به چه دلیل و میزان، تأویل شما 

 ( 23برخاسته از باطن قرآن باشد؟ و تأویل ما برخاسته از ذوق و استحسانات شخصی و لذا باطل شمرده شود؟!)

باطنیه وارد کند، همان اشکال گریبان خودش را هم اثنی عشری بر تأویالت  خالصه ی کالم آن که: هر اشکالی فیلسوف

خواهد گرفت، هر چند که باطنیه و فالسفه در اصول و اساس معتقدان خود شریک اند؛ از قبیل قدم ماده، مجرد بودن 

( 24مان فلسفه ی یونان است )مالئکه، قاعده الواحد و ...؛ زیرا هر دو از یک آبشخور معتقدات خود را فرا گرفته اند که ه

( و هماهنگی بین معتقدات خود  وظواهر ادله 25خود مدد نگیرد و دست از توهمات برندارد )« عقل»و لذا تا فیلسوف از 

 برقرار نکند، نمی تواند جوابی نسبت به باطنیه بدهد.

 این بود قسمت کوچکی از معتقدات اربابان معارف و سکان داران طریق وحی!

فالسفه که به اسم معارف ناب ترویج می شود، ما را به ریشه ی اختالفات شدید مسلمانان « فکاهیات»قسمتی از  و نیز

 در فهم از کالم وحی راهنمایی می کند.

 کدام اختالف؟

 قبل از آن، داستانی را نقل می کنیم.

ز کند، از صدای آن، صاحب مغازه که شب هنگام، دزدی نابکار دیوار مغازه ای را می کوفت تا دریچه ی به درون آن با

 خانه اش در جوار مغازه و مردی ابله بود از خواب بیدار شد، بر پشت باب آمد، رو به دزد کرد و گفت: در چه کاری؟

 دزد )که متوجه حماقت صاحب مغازه شده بود( در جواب گفت: دارم دُهُل می زنم.

 گفت: کو صدایش؟

 نید!جواب داد: فردا صدایش را خواهی ش

فردای آن روز که بیدار شد، دید اموالش را به سرقت برده اند شروع کرد به ناله زدن، فهمید آن صدای دهل موعود، همان 

 (26فریادهای اوست! )
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آری، دزدان زیرك از جهالت و حماقت مسلمانان استفاده کرده، قفل علم و حکمت را از بیت راسخون در علم )ائمه ی 

د، و در قبال این کاالی ارزشمند، متاعی ناچیز به نام فلسفه، و به اسم حکمت! وارد بازار اندیشه هدی( ( به سرقت بردن

 کردند، و موجبات اختالفات را در بین مسلمانان فراهم کردند.
 

( کشمکش 27) آری، به برکت وجود فلسفه، قرائت های واحد از مفاهیم قرآن متعدد شد، قرائتی جدید در لباسی جدید.

خونینی را در عرصه ی علم به وجود آورد. غبار تکفیر و توهین، فضای مقدس علم را فرا گرفت، هر کس به خود های 

اجازه می داد )و می دهد( قرآن را بازیچه ی توهمات یونانی زده ی خود کند. این سر و صداهایی که در عرصه ی 

عم از تجربی و انسانی( همان صدای دهل است، صدای معارف به وجود آمد و نیز رکورد و سقوط در ابعاد مختلف علم )ا

 دهلی که موجبات خنده ی غربیان را فراهم کرده.

 

 مرحوم آیت اهلل خویی به آثار زیانبار این مهمان ناخوانده اشاره می کند و می فرماید:

د جود آورفلسفه ی یونان به زندگی مسلمانان راه یافت، فرقه ها و گروه های مختلف از آنان به و»... 

 به طوری که فرقه ای فرقه ی دیگر را تکفیر و گروهی از گروه دیگر تبری و دوری می نمودند.

و این نزاع و دو دسته گی در همین جا خاتمه پیدا نکرد، بلکه تا به مرحله ی جنگ و خونریزی پیش 

رام هایی که هتک رفت، چه رسوایی هایی که به وسیله ی همین نزاع در اسالم به بار نیامد و چه احت

 نگردید، و چه خون ها که ریخته نشد.

با این که هر دو طرف ا هم قاتل و هم مقتول ا به مبدأ و معاد معتقد بوده و به رسالت پیامبر ایمان 

 داشتند و از امت اسالم محسوب می شدند.

هانه ند چه عذر و بما نمی دانیم ای کاش می دانستید کسانی که این اختالف را در بین مسلمانان انداخت

ای در پیشگاه خداوند خواهند داشت، و در روز رستاخیز، روزی که همگان به سوی خدا خواهند 

 (28« )برگشت و از کرده ی آنان سؤال خواهد شد، چه جوابی خواهند داد.
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را مطرح  آن از عترتآری، این فلسفه بود که مفسر قرآن را وادار می کند برای اثبات تفسیر قرآن به قرآن، استغنای قر

 کند )با این که هستی قرآن صامت، معلول وجود قرآن ناطق است( و می گوید:

گرچه برای این که در ورطه ی تفسیر به رأی نیفتیم الزم است به غیر خود پناه بیاوریم، ولی بحث 

ت دارد انمی تواند باشد زیرا چنین چیزی هم با قرآن مناف« سنت»اینست که آن غیر، چه کسی است؟ 

)که می گوید: من مبین، هادی، تبیان و ...هستم( و هم با خود سنت منافات دارد که ما را به قرآن 

 ( 29ارجاع می دهد و به عرض اخبار بر قرآن، امر می کند. )

 (.را سر دادند «حسبنا کتاب اهلل»)این گفته ی عالمه، شبیه گفته ی کودتاگران سقیفه ی بنی ساعده است که عربده ی 

 

 مرحوم شیخ صدوق می گوید:

 اگر کسی از اهل عناد و الحاد به قرآن استدالل کند به این بیان که در قرآن تبیان هر چیزی است و خداوند فرموده: 

 (31)((مَّا فَرَّطْنَا فىِ الْکِتَابِ مِن شىْءٍ))
 

 نداریم! در جواب می گوییم:)علیهم السالم( پس ما نیازی به ائمه ی معصومین

در قرآن تبیان هر چیزی است ولی بخشی از مطالب آن منصو  و بخشی دیگر آن مورد اختالف  

واقع شده، پس بایستی بیانگری باشد که موارد اختالف را برای ما روشن نماید و این سنت الهی در 

غ چرا سلم( )صلی اهلل علیه و آله واست که بعد از رسول )علیه السالم(همه ی امت ها بوده ... و این امام

 ( 31هدایت را به دست گرفته و می تواند تفرقه را از میان بردارد.)

 

 

 تذکری به ناقدان پیروان مکتب وحی

زمان ما دوره ای نیست که هر چه به تخیّل شخص مبتدی)و یا منتهی راجل تراز مبتدی( می رسد به قلم آورد و به اسم 

هر تازه واردی به آن ورود پیدا کند و با ضرس قاطع در مسائل شرعی  حکمت، اشاعه دهد. مقام شریعت الهی، از این که

 اظهار نظر کند، باالتر است.
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از نوشته ی بعضی از مدعیان فضل و معرفت که در مباحث معرفتی و اعتقادی احاطه و آگاهی الزم را ندارند و به کُنه 

در این مبانی، معلوم می شود که خیلی زود است مسائل غامص و دقیق معارف نرسیده اند، و به واسطه ی عدم ممارست 

که بتوانند در ارتباط با شخصیت علمی علما ا به ویژه شخصیت کم نظیر حضرت آیت اهلل سیدان ا اظهار نظر کنند؛ لذا 

خوب است قبل از نقد مکتبی با دقت مبانی آن مکتب را از نظر بگذرانند و با عجله خود را در صف اربابان تألیف و 

 ب نظران قرار ندهند و خیلی زود در مسائل عمیق اعتقادی اظهار نظر نکنند.صاح

 

 ی علم و دانش سخنی با علماء و فضالی عرصه

آیا جامعه ی علمی رسالت و تعصبّی را که در تحفظ از شخصیت های علمی و سیاسی و نیز دفاع از گفتار این اشخاص 

داند، نسبت به وجود نیّر حضرت الوهیّت و نیز کالم اهلل، همان را به عنوان یك فرضیه ی دینی بر خود واجب می 

 رسالت را احساس می کند؟
 

اگر این چنین است، آیا وقت آن نرسیده است، قرآن را از بند اصطالحات فلسفی رهانیده و فلسفه را به )موزه( راهنمایی 

 خواند، نه آن طور که فالسفه تفسیر می کنند؟سال قرآن را آن طور که هست ببیند و ب 111کنیم؟ تا بلکه بشر بعد از 
 

چه مضحک است با این که خود دارای منبع فیض هستیم، لیک دست نیاز به سوی بیگانگان دراز کنیم و از آنان طلب 

 کنیم معارف حقه ی الهی را!

 ساال ها دل طلب جاام جام از ماا می کرد     آنچه خود داشت ز بیگانه تمنّا می کرد

 (32طلب از گمشادگان لب دریا می کرد )      گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است 

متأسفانه ما در خواب خرگوشی خویش فرو رفته ایم و پیوسته صالح را در این می دانیم که این سخنان مسکوت بماند 

 ار نشود؟و هیچ کس دم نیاورد تا مسائل اصولی ترمان حل شود، تا بلکه شخصیت بزرگانمان لکه د
 

را باید در برابر حفظ شخصیت های بزرگ علمی  ((أنظرو إلی ما قال و ال تنظروا إلی من قال))کلمات گهرباری چون  

 و سیاسی بشری مدفون کرد!
 



155 
 

ینی وقتی در برابر شخصیت های زم ((ال تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله))و نیز بیانات دورافشانی از قبیل 

 قرار می گیرند، می بایست به خاطر مصالح و امنیت علمی ایران زمین، راهی فراموش خانه کرد.
 

این تبلیغات گسترده، از طریق بولتون های خبری، در تبلیغ فلسفه، و این هزینه های هنگفت در تشکیل کنگره ها و 

فعلی( از میراث داران فلسفه ی یونان است که هر روز بیش از گذشته تقویت  مجالس یادبود )و نیز چهره های ماندگار

کننده ی انحراف و تضعیف کننده ی معارف ناب و حیانی را به وجود می آورد. مبالغی که می تواند سهم به سزایی در 

 ریشه کن کردن فقر، فحشا، بیکاری و ... ایفا کند.
 

میالدی به زباله دان  17سته از همان تفکری است که مغرب زمینیان در قرن آری، معارف اسالمی رایج در کشور برخا

تاریخ سپردند و تفکری نو و جدید، منهای تفکر ارسطویی برای خود ساختند و حداقل در علوم تجربی به پیشرفتی 

 ( 33چشمگیر رسیدند.)

رها کرده و قی کرده های غربیان را نشخوار ما مسلمانان که از منابع غنی دروس معرفتی برخوردار هستیم، مرجع خود را 

 ( 34می کنیم.)

 نه تنها در علوم تجربی به دنبال مغرب زمینیان افتاده ایم، بلکه علوم انسانی ما نیز متأثر از حکمت یونانی است.
 

بهات شاینست که معارف به اصطالح اسالمی، جواب گوی نیازهای علمی جوانان نیست. لذاست وقتی جوان نمی تواند 

و سؤال هایی که ذهنش را احاطه کرده در معارف مصطلح اسالمی بیابد، در نتیجه برای یافتن جواب خویش در خانه ی 

دشمن را می کوبد و طبعاً زمینه ی گرایش به فرقه های ضاله از قبیل شیطان پرستی، خرافه گویی و ... را به وجود می 

 آورد.

 هان زنیم به خاطر حفظ حرمت شخصیت ها؟!آیا با وجود این، باز مهر سکوت بر د

آیا  کدام بزرگی بزرگتر از اسالممان، قرآنمان، پیامبرمان، امامانمان، معارفمان، توحیدمان، و امامت و والیت مان 

است؟ و کدام شخصیتی فراتر از هشام ها و مفضل ها و محمد  بن مسلم ها و زراره ها و مؤمن الطاق ها و یونس بن 

ها و فضل بن شاذان ها و اکثریت قریب به اتفاق فقهای مان که سرتا پا توحید بودند و دشمن آشکار و  عبدالرحمان

 خستگی ناپذیر فلسفه و عرفان و تصوف و وحدت وجود و جبر و تشبیه و ...؟!
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و  است )علیه السالم(امروزه سخن هیچ کس برای ما حجّت تعبدی دینی نیست، چون حجیّت و والیت دینی از آن امام

 که خود حجّت است. )علیه السالم(بس، شخصیت هیچ کس پشتوانه سخن او نیست، از همه حجت بخواهید جز از امام
 

و نیز اصل والیت پیامبران و امامانمان در مقابل « وحدت وجود»باری، آیا پس از بر باد رفتن اصل توحیدمان در مقابل 

 ما و اسالم ما خواهد ماند که این دو فدای آنها شوند؟اهل عرفان و تصوف، دیگر چه چیزی برای « ولی»
 

 فاضالت فضاایل یاوناان است              وین علم دنی که تو را جان است

 ناازی باه سار فضاالت کساانخود گو تا چند چو خرمگساان              

 خشت کااتبش بر هاام چیانی            تاا چنااد زغاایت بای دیناای 

 پشتاای باه کتااب خااادا داده             اناادر پای آن کاتب افتااااده

 (35شرمت بااد از خاادا و رساول)            نه بهاره زعلام فاروع و اصاول
  

سال که از  411پس به خود بیاییم و مانند اروپاییان رنسانسی را در مشرق زمین به وجود بیاوریم آن هم بعد از 

علمای دلسوز به اسالم نسبت به حکمت متعالیه می گذرد )حکمت متعالیه ای که خود را زنده کننده ی فلسفه پاسداری 

ی دو هزار و سیصد سال یونانیان می داند(.اما نه مانند اروپاییان، علم برهنه از دین را تحویل اجتماع بدهیم )که مولّد 

 ده قرن پیش، از زیرگرد و غبار فلسفه وارهانیم.فحشاست( بلکه همان معارفی را که تعلق دارد به چهار
 

اگر طالب حکمت متعالی هستیم باید به این پوستین وارونه ای را که عرفا و فالسفه به اسم حکمت بر تن قرآن کردند 

 خارج کرده و لباسی را که حافظان و نگهبانان به حق قرآن دوختند، بر قامت کالم اهلل بپوشانیم.

نَ اتخَّذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِیَاءَ کَمَثَلِ الْعَنکَبُوتِ اتخَّذَتْ بَیْتًا وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ مَثَلُ الَّذِی))

 (36((؛)الْعَنکَبُوتِ لَوْ کَانُواْ یَعْلَمُونَ
 

د با وکسانی که برای خود تکیه گاهی غیر از خدا برگرفته اند مانند عنکبوت اند که خانه ای برای خ

تنیدن تارهایی به دور خود ساخته و البته سست ترین خانه ها، خانه عنکبوت است، ای کاش می 

 دانستند.
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--------------------------- 

 پی نوشت ها:

رسد. آنان مدعی  ی اسماعیلیه و باطنیه بر این باورند که پس از امام صادق)علیه السالم( امامت به فرزند ایشان جناب اسماعیل میفرقهـ 2

شود. اسماعیلیه ختم می « هفت»اند که امام صادق)علیه السالم( در دوران حیات خود بر امامت اسماعیل تصریح کرده و از طرفی امامت در 

 عقاید نو افالطونی را با مذهب خود در آمیختند و به تغییر و تأیل آیات و عقاید اسالمی پرداختند.

باورند که در این عالم دین هم ظاهر و هم  باطن هست. منظور شارع اسالم از احکام، باطن آنهاست نه ظاهرشان!  فرقه ی اسماعیلیه بر این

 رسی ندارند.ی مردم بر مکتوبات و مکتومات معانی دست  عامه

 شود که جزء اصول اصلی اسماعیلیه است:عقاید خا  اسماعیلیه در هفت خوان خالصه می 

 . ناطق7. اسامی         6    . امام  5. حجت     4. داعی         3    . مأذون2    مستحب .1

 تأویالت اسماعیلیه نوعاً دائر مدار همین هفت خوان است.

ی اسماعیلیه به هشت گیرند. فرقه گوید: اسماعیلیه برای دعوت مردم به کیش خود، از عقول عشره ارسطویی مدد میحمیدالدین کرامی می

 شدند:فرقه تقسیم 

 . آقا خانیه. 8    . مستحلویه7. قرامطه       6. صباحیه    5    . ناصریه 4    . تسمطیه 3. مبارکیه    2خطابیه     .1

[ این فرقه را به اعتبار نسبت در برابر عباسیان، 1241ا  1238و  1232ا  1231: 3هزار سال تا کنون  31]تاریخ ادیان و مذاهب جهان از 

به اعتبار پیروی از اسماعیل ا در مقابل زیدیه و کیسائیه ا موسوم به اسماعیلیه شدند، و به لحاظ این که در احکام دین و  فاطمیه گویند، و

باشند که از امام  اند، باطنیه گویند. و به اعتبار این که هفت امامی میاند و به گمان خود به باطن شریعت عمل نمودهمذهب، تأویالتی داشته 

گویند فقط باید از امام معصوم  گویند، و به اعتبار این که می ی سبعیه میشود، شیعه السالم( شروع و به جناب اسماعیل ختم میعلی)علیه 

 [51و 51ی کتاب المنقذ من الضالل ا ترجمه زین الدین کیایی نژاد(/ گویند. ]اعترافات غزالی )ترجمه پیروی کرد، تعلیمیه می

که دارد، هر چیزی ممکن است دلش هوس کند و یا نسبت به هر شیئی « ویاری»ای است که به خاطر ن زن حاملهمثل فالسفه، مثل آـ 1

 متنفر شود، بدون این که دلیلی برای کارش داشته باشد و یا بیاورد! 

اسالمی دارد  ه، یعنی صورتیبه قول مرحوم فالطوری؛ خلط بین دین و فلسفه، نه به نفع فلسفه است و نه دین لذا اسالمی گفتن فلسف  ـ3

 [.1/48همین و بس.]فالطوری 

شود که نه برای درد فلسفه و نه برای دین، درمانی  به قول استاد جالل الدین همائی: از آمیختن فلسفه با دین معجونی نوظهور ساخته می 

 [.53و 52کردند. ]غزالی نامه/اند، نه حق دین را ادا و نه درد فلسفه را دوا بخش است، کسانی که در این صدد بوده
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 توانند آن را در آورند!! اندارد صد نفر عاقل نمیای سنگی در چاه می  به قول قدیمی ها: دیوانهـ 1

 .66اخوان الصفا /  ـ 1

  282اا  281همان / ـ 6

 81وجه دین /  ـ 1

 16ـ  همان / 1

 44اساس التأویل /  ـ 9

 11ـ  اساس التأویل / 21

 112المسافرین / زاد ـ 22

دهند، لیکن نسبت به  ( نسبت به صنایع دستی خداوند به خود ترس راه می118)نساء :  «یَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا یَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ»ـ 21

 دهند.خالق این صنایع، به خود بیمی راه نمی 

 117زاد المسافرین / ـ 23

 254همان / ـ  21

 255همان / ـ 21

  58-57وجه دین /  ـ 26

  122همان / ـ 21

 131همان / ـ 21

  248همان / ـ 29

 (1/215)به نقل تاریخ ادبیات در ایران  26ی اسماعیلیه / فرقه ـ  11

 19راحهلل العقل /  ـ 12

 .91زاد المسافرین / ـ 11

 ی باطن، ظواهر است. شود؛ چرا که میزان برای سره از ناسرهاین جاست که عظمت ظواهر مشخص می ـ 13

 به قول جامی:ـ  11

 از فلسفاااااه کار دیان مااااکن سااااز              چااااون فلسفیااااان دیان باارانااااداز 

شود بطالنش  های وحیانی عرضه میهایی که وقتی  بر یافته  های وهمی بشری نیست، بافتهزیرا اصطالحات فلسفی چیزی جز بافته ـ 11

 فرماید:  شود. خداوند متعال میمیآشکار 
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 (41)یوسف:« مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّیْتُمُوهَا أَنتُمْ وَ ءَابَاؤُکُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بهَا مِن سُلْطَنٍ»

ی شما را خداوند تأیید نموده  ساختهاید، بدون این که این اسامی  پرستید مگر یک مشت اسامی قراردادی که خود و نیاکان ساختهنمی 

 باشد.

 مولوی:ـ  16

 در باان دیااااوار حفاااااره می باریااد             ایان مثاال بشنااو که شب دزد عنیااااد

 شناااااود اش را میطقاااطق آهستااااه          نیاام بیاااداری که او رنجاااااور بااااود 

 اری ای پاادر؟اااگفات او را در چاااه ک        آویخت ساااار  رفات باار بااام و فاااارو 

 او باانگ دهاال ای بو سباالاااگفات کا             کااوبام دهاالگفات مااار او را کاه می 

 ی یااا حسااااارتاا وا ویااااالتاگفات فاااردا بشنااوی ایاان بااانگ را              نعااااره

 

 قاااادر ارزان نباودشهاار ماا ویااران نباااود         دیاان فاااروشای اینروزگااااری ـ 11

 تر از قارآن نبودهیاچ صاااوتی خااوش       ود     اااصحاابت از مااوسیقی و عااارفان نب

 حاکااام او را عااااالَمی تسااالیم بااود           ریم باااودااماااااارجعیت مظهاااار تکا

 ها تُهاایازاران مشتااری            آن هااااام از لاااوث قاارائت اااابود و ه خنااایک س

 

 716و  2/715بیان در علوم و مسائل کلی قرآن )آیت اهلل خویی( ـ 11

جوب مه وو المحصل أن المنهی عنه إنما هو االستقالل فی تفسیر القرآن و اعتماد المفسر علی نفسه من غیر رجوع إلی غیره.، و الز»ـ 19

بالرجومع  ةاالستمداد من الغیر بالرجوع إلیه و هذا الغیر ال محالهلل إما هو الکتاب أو السنهلل، و کونه هی السنهلل ینا فی القرآن، و نفس السنهلل اآلمر

 [.77/ 3]المیزان «. إلیه و عرض امخبار علیه، فال ینبغی للرجوع إلیه و االستمداد فی تفسیر القرآن إال نفس القرآن 

  38سوره ی انعام : ـ 31

 577و  576کمال الدین و تمام النعمه: ـ  32

 حافظـ 31

آثار ارسطو برای فلسفه اروپایی نظیر کتاب مقدس برای علوم روحانی گردید و متنی غیر قابل نقض و حالل همه مشکالت به شمار ـ 33

پاپ گرگوریوس هم  1231را ممنوع ساخت و در سال  ی کتب او مسیحی نماینده پاپ در پاریس شرح و تحشیه 1215رفت، و در سال 

تعالیم کتب او در هر مدرسه مسیحی اجباری  1261ی آن را حذف کنند. و در سال  های گمراه کنندهمجمعی از علما ترتیب داد تا قسمت 
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که اسباب و آالت نو پیدا شد و مشاهدان دادند. دوران اقتدار ارسطو هنگامی به پایان رسید  گردید و مجامع منحرفین از ارسطو را کیفر می

ی  با اسلحه« فرانسیس بیکن»و « راجر»و « راموس»و « آکم»روز افزون گردید و تجربیات از روی تأنّی و دقت علم را از نو بنا نهاد و 

 (89و88 مقاومت ناپذیری مسلح شدند. )تاریخ فلسفه ا ویل دورانت/

گوید: لو أتیح الی اممر لحرقت کتب ارسطو کلّها من دراستها یمکن أن تؤدی إلی ضیاع الوقت  یراجر بیکن نسبت به کتب الحادی ارسطو م

 ا پانوشت(. 231/ 2و احداث الخطاء و نشر الجهالهلل )به نقل از نور ملکوت قرآن 

 

قائل هستند بدون خواندن فلسفه داند و از طرفی فالسفه ی یونان میی فلسفه. مالصدرا خود را احیاء کننده 29رجوع کنید به   ـ 31

 آیند )مالصدرا پیرامون این آیه: توان علم به عمق قرآن پیدا کرد و این فالسفه هستند که بهترین موجودات به شمار مینمی

 گوید:( می11)جمعه: «وَ اذْکُرُواْ اللَّهَ کَثِیرًا لَّعَلَّکمْ تُفْلِحُون»

ی ای به عهد الهی و عمل به مقتضای این توصیه درباب فراوانی یاد خدا و مداومت بر آن، به پایهها در وفیک از انسانمن گمان ندارم هیچ

 کنند و آنان مصداق این آیه هستند:حکمای عارف باهلل رسیده باشند؛ زیرا اینانند که خدا را بسیار زیاد یاد می

 ( 191)آل عمران: «نُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فىِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِجُ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَمًا وَ قُعُودًا وَ عَلىَ»

 (.165)بقره:  «وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ»و مصداق این آیه: 

 ی قابل قبول حکمای امروزین است.و از یک طرف حکمت متعالیه صدرا تنها فلسفه

آید که: طریق فهم کتاب مسلمانان، نامسلمانان هستن! و لذا مسلمانان باید نهایت تشکر را از علمای غرب میحال این نتیجه به دست 

توانست به عهده بگیرد؟! چه کسی )ارسطو، افالطون، و افلوطین( داشته باشند؛ زیرا اگر اینان نبودند چه کسی قدرت تبیین کالم اهلل را می

سال بعد از حکمای یونان نازل شد، ولی کلمات آنها دارای چنان اوجی است  911ایت کند؟ اگرچه قرآن توانست ما را به عمق قرآن هدمی

 که خداوند کالم خود را بر طبق کالم یونانیان نازل کرده است!

به شمار می(جزء تعالیم صد در صد وحیانی 17ا 6آری،  صدرا دفاع از کلمات کسانی را به عهده گرفته است که در قرون وسطی )قرن 

ی قرون اش بسته شد. این بود فلسفهشد و بعد در جنبشی به نام رنسانس پروندهی اربابان کلیسا تعلیم داده میرفت و در کلیساها به وسیله

ول رفت )به قوسطایی مالصدرا. و عرفانش نیز رونوشتی از عرفان ابن عربی، شخصیتی که معاند شیعه، نه! بلکه مسلمانان، به شمار می

 [ 1/421ی اندیشه عربی پایه گذار نامدار آن است(. ]سرچشمهجوادی آملی بسیاری از مبانی حکمت متعالیه وامدار عرفانی است که ابن
 

 مثنوی شیخ بهایی.ـ  31
 

 41ی عنکبوت:سورهـ 36
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 اخالق و معارف  فصل سوم :

 «آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی»

 چکیده:

فقید حوزه ی علمیه ی اصـفهان حضـرت آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی در این اثر گرانبار در ادامه ی   زعیم 

بحث تکامل انسـان ابتدا به انسـان صـالح و انسـان طالح اشاره ای می نمایند آنگاه به ارزش انسان صالح و     

آن اقســام عبادت ها را ذکر ثمرات مترتب بر آن می پردازد از قبیل: مقام والیت و مقام مخلصــین و به دنبال 

ــیره ی آنها یکی از    ــالم( و مطالعه ی س ــاره می کنند که والیت اهل بیت)علیهم الس نموده و به این نکته اش

عوامل رســیدن به مقامات مذکور و رزق غنائی اســت. ایشــان تمام این بحث ها را با اســتدالل به محکمات 

 جذابیت و حالوت خاصی در بر دارد.آیات و روایات مطرح می نمایند که برای خواننده 

 

 (6شوق وصال )

 «آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی)ره(»

 

 ))إِنَّ وَلِیِّیَ اللّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتَابَ وَهُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحِینَ وَالَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ 

 (2یَنْصُرُونَ(()الَ یَسْتَطِیعُونَ نَصْرَکُمْ وَآل أَنفُسَهُمْ 

 

 بحث ما درباره ی ]عوامل[ تکامل انسان و عوامل انحطاط و عوامل وقوف بود.

 

 صالح و طالح

عرض شاد که انسان از ابعاد مختلف، تکامل دارد، مرز آن هم انسانیّت و ایمان و عمل صالح است؛ یعنی این طرف  

محتوای انسانیّت را دارد، مقام توحید و مقام والیت دارد، مرز اگر انسانی از صالحین باشد در مرز انسانیّت است و 

 ( آن طرف مرز هم مقام شرك است ولو شرك خفی.2اما اگر مصداق صالحین نباشد، می شود طالح.)
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کسای که از صاالحین باشاد موحد اسات و کسای که از طالحین باشد مشرك است. ممکن است از آن حدّ اعالی      

ك خفی داشته باشد؛ مثل هوا پرستی، جاه پرستی، مقام پرستی، خود خواهی و مشارك ها باشد، و ممکن است شر 

 خود پسندی این ها همه از رذایل اخالقی و از معاصی است.

حجاب ها هم فرق می کنند، کلفت و نازك دارد، تا تمام حجاب ها بر طرف نشود و پرده ها پس نرود قلب انسان  

 می شود و به مقام شهود نمی رسد.نورانی نمی شود و این فاصله برداشته ن

 

 مقام والیت  

اما وقتی اینها از بین رفت و مصداق صالحین شد، آن وقت است که ادنی مرتبه اش این است که به مقام والیت می 

رساد، به مقام شاهود می رسد، آن وقت است که از مناجات خدا لذت می برد، آن وقت است که مشاهده ی جمال   

اسات که از سخن حق و مکالمه ی با حق متنعّم می شود، اصالً کیفش به همین است. لذتش   حق می کند، آن وقت

به همین اسات، هواها، خودخواهی ها و خودپسندی ها از بین می رود، تدریجاً طوری می شود که یک انسان الهی  

 می شود، وقت خودش را وقف خدا و اسالم و دین می کند، همه ی همّش بندگی خداست.

ف مرز، بندگی خداسات و این طرف مرز بندگی هوا و هوس و شیطان است، این طرف مرز ظلمات است و  آن طر

( است و آن طرف مرز اعمالش طوری است که 3) ))هَبَاءً مَّنثُورًا((آن طرف مرز نور اسات، این طرف مرز اعمالش  

 با عمرو بن عبدود که فرمود: السالم()علیه ممکن است یک عمل، افضل از عبادت ثقلین باشد، مانند جنگ علی
 

 (.  1) ))ضربة علیٍّ یوم الخندق أفضل من عبادة الثقلین((

 

وقتی عمل صالح باشد تجلی کند و صد در صد برای خدا باشد و هیچ شائبه ی هوا در آن نباشد، آن نیت عالی این 

افضل از عبادت ثقلین می شود. چه بسا  )علیه السالم(گونه از آب در می آید که یک ضربه ی شمشیر حضرت علی

سر زده است که از این ضربت هم  )علیه السالم(و حضرت علی )صالی اهلل علیه و آله و سلم( اعمالی از رساول خدا 

 افضل باشد، اینها ارزش دارد.
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 خدا، جزای عمل! 

که آن معیارها با معیارهایی اصالً وقتی انسان مصداق صالحین شد، تمام ارزش ها را دارا خواهد شد. آن وقت است 

 که ما داریم قابل قیاس نیست و لهذا بعضی اعمال هست؛ مثل روزه که باید صد در صد برای خدا باشد:

( ؛  یعنی این عمل آن گونه است که غیر از خدا نمی تواند جزای آن باشد. این عمل 5))الصـّوم لی وأنا اجزی به(() 

کسی غیر از خدا نمی تواند جزا بدهد. نمی تواند احصاء کند و حساب کند به قدری پر محتوا و با ارزش اسات که  

 که چقدر ثواب دارد.

به قدری نزد خدا با ارزش است که حسابش با خداست و برای تفهیم ما این طور  )علیه الساالم( همان ضاربت علی 

 گفته اند، و اال باید این قدر این عمل با محتوا و پر ارزش باشد که به جز خدا کسی نتواند آن را محاسبه کند.

ان با یکدیگر خالصااه ی مطلب؛ این طرف مرز و آن طرف مرز از حیث مزایای دنیوی و اخروی از زمین تا آساام 

فاصاااله دارند. آنچه این اعمال را محتوا و روح می دهد، جان می دهد و از جنبه ی صاااورت بیرون می برد و به 

 حقیقت می رساند، عمده اش خلو  است؛ خلو  نیّت.

نیت خیلی نقش دارد. شاخص اگر ایمان به خدا و پیامبران و مالئکه و اوصایا و معاد داشته باشد و عملش از روی   

 نگیزه ی ایمانی باشد، این عمل نور دارد، محتوا دارد، لکن همان نیت هم خیلی فرق می کند.ا

 

 اقسام عبودیت

(. 6« )خوفاً»و یا« طمعاً»است، یا « حبّاً»در مورد عبودیت و بندگی در احادیث ما اشااره شاده است که بندگی یا   

 ه اش هم برای ترس از عذاب خدا و جهنم است. است که عبادت احرار است. ادنی مرتب« حبّاً»مرتبه ی افضلش 

 

 عبادت بندگان

ذاب دنیا و برزخ و قیامت است که اطاعت می کنند. البته دستورات را انجام می دهند، بندگی اااااابرخی از ترس ع

می کنند، جهنمشان هم نمی برند، بهشتشان می برند لکن ارزش این اعمال نسبت به بعضی دیگر کم است، این را می 

عبد تا چوب باالی سارش هست، عبادت می کند، بندگی می کند، تا سایه ی موال را باالی  «. عبادة العبید»گویند: 

 سر خود ندید، عصیان می کند. این چندان ارزشی ندارد.
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 عبادت مزدوران

 تقوا رابرخی دیگر به حسااب نعم بهشاتی و به حساب الطاف الهی و عنایات الهی که خدا وعده داده است که اهل   

بهشت برد و متنعّم به نعمت های بهشتی کند، عبادت می کنند. چشم طمع به خدا دارند نه به مخلوق. این هم خوب 

« اُجَراء»اسات، این هم بندگی است، این را هم به بهشت می برند و بهتر از آن اولی است لکن این عبادت، عبادت  

به او می دهند، کار می کند، اگر بهشااتش می برند برای حور و  اساات؛ مثل کارمند، بنا، عمله که برای آن پولی که

 قصور است. این عبادت چندان مایه ای ندارد. نسبت به آن قسم بعدی چندان ارزشی ندارد.

 

 عبادت محبان و آزادگان

به خاطر این که خدا را دوست «. حبّاً»بهتر از همه ی این ها بندگی برای خود خداسات و تحصیل رضای خداست 

 می دارد و خدا محبوبش هست، او را عبادت می کند متقابالً این هم محبوب خداست:

 (  1) ))إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ((
 

تا این طرف مرز است از اولیای شیطان است. وقتی به مرز تقوا رسید و مصداق عباد صالحین شد، محبوب خدا می 

معلوم اسات وقتی خدا کسی را دوست می دارد، چه معامله ای با او می  شاود. خدا اهل تقوا را دوسات می دارد و   

یعنی « افضاال العبادة»کند. این عبادت، عبادت کرام و بزرگان اساات، عبادت احرار اساات، و در ذیل روایت دارد  

 بهترین عبادات همین قسم است.

ان خداست. اگر بر فرض محال، بله! بهشات و جهنم هسات اما ما چرا برای بهشت عبادت کنیم؟ امر خداست، فرم  

خادا اهل تقوا را جهنم هم ببرد، باید عبادت خدا را بکنیم، بندگی او را بکنیم. عبد باید عبودیّت بکند، این دیگر از  

روی خوف و طمع نیسات، نه از روی طمع به بهشت است و نه از روی ترس از جهنم. این عبادت انسان های آزاد  

ارت بیرون آمده اند؛ احرار، آزادگانی که از قید و بند هوس آزاد شااده اند و بنده ی اساات؛ انسااان هایی که از اساا

شاهوت نیستند و مادیات مقیّدشان نکرده است، خودشان را آزاد کرده اند، پرواز کرده اند، خدا در وجودشان حکم  

 فرماست. این ها آزاد مردانند.
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ر ارزش یا کم ارزش کند. لذا خیلی از بزرگان عباداتشان از نیت بر روی عبادت نقش خیلی عجیبی دارد که آن را پ

 قسم سوم بوده و همه ی همّشان این بوده است که رضای خدا را تحصیل کنند. بنده ها بپسندند یا نپسندند. 

پولی دادند به یکی از اصحابشان و آدرس یکی از بنی هاشم را دادند که آن پول را  )علیه الساالم( حضارت صاادق  

و ببرد اما نگوید چه کسای فرساتاده است. صحابی پول را پیش آن هاشمی برد و به او داد و او هم دعا کرد   برای ا

 و گفت:« جزاه اهلل خیراً»که:

 «. این شخص برنامه اش همین است. همیشه برای من پول می فرستد» 
 

رستند، به من رسیدگی می کنند اما اینها برای من پول می ف» گله کرد و گفت:  )علیه الساالم( بعد هم از امام صاادق 

 «. ا با آن ثروتی که دارد به من رسیدگی نمی کند )علیه السالم(جعفر ا امام جعفر صادق
 

با یک کلمه ممکن بود این توهّم را از او بر طرف بکند اما نه! امام نظرش این اساات که این مسااتحق اساات و برای 

 بفهمد که احترام بگذارد و از امام خوشش بیاید یا نفهمد، فرقی نمی کند.رضای خدا باید به او رسیدگی کرد. حاال 

 

 ی آن  و اهمیت مطالعه  )علیهم السالم(ی ائمه سیره

این جهت را عنایت داشاته باشید که یکی از عوامل تحرك که در انسان انقالب به وجود می آورد، حرکت به وجود  

ان را عوض می کند، همین سیره ی ائمه است. حتی اصحاب ائمه هم می آورد، قلب را منقلب می کند و ماهیت انس

 یک برنامه و کارهایی داشته اند، فوق العاده! همان مطالعه ی زندگی آنها برای ما بس است.
 

احوال ائمه را نگاه کنید. ببینید این ها چه موجوداتی بودند که دشمن درباره ی این ها یک حرف « بحار االنوار»در 

 زند که آدم بُهتش می زند. هایی می
 

است که در موسم حج، امام در مدینه بودند. یک حاجی می آید در  )علیه السالم(در حاالت حضارت امام صاادق   

مساجد می خوابد. اتفاقاً همیان پولش را در منزل جا گذاشته بود. وقتی بیدار شد، فکر کرد همیان را کسی برده. به  

مام را دید ولی نشاناخت. خالصه نسبت دزدی به حضرت داد. حال، حضرت چه  این طرف و آن طرف نگاه کرد، ا

 کردند. می برندش در منزل، غذا به او می دهند و با لطف و عنایت زیاد هزار دینار در اختیار او می گذارند.
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. بزنی اگر به یک آدم معمولی، به یک حمال نسابت دزدی بدهند، اصالً عوض می شود. دیگر نمی شود با او حرف  

، شخص اول عالم وجود، به امام زمان وقت، نسبت دزدی می دهند؛ ابداً و اصالً هیچ )علیه الساالم( آن وقت به امام

کاری نمی کند. آن شااخص می رود منزل، می بیند که همیانش در خانه اساات. بر می گردد و می بیند که ایشااان   

ا انسان های الهی هستند. اینها الگو هستند، اینها نمونه است. این چه اخالقی است؟ اینه )علیه السالم(حضرت صادق

 هستند:  

 (  1))لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ(()

 

 آن وقت مثل مالک بن انس که یک سنی است، می گوید: 

 و ))ما رأت عین وال سـمعت اذن وال خطر علی قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضالً و علماً 

 (.9عبادة و ورعاً(( )
  

می گوید: چشامی در عالم ندیده، گوشای نشنیده، به قلب هیچ بشری خطور نکرده که انسانی با فضیلت تر از امام   

باشاد؛ از نظر علمی، از نظر فضیلت، تقوا و ورع. این مخالف این طور می گوید. آخر این ها   )علیه الساالم( صاادق 

حساب که نیست. این برنامه غیر از برنامه های عادی است. این شخص ااا امام  )مخالفان( یک چیزی دیده اند، بی

ااا غیر از آدمهای معمولی است. این یک حساب دیگری است، یک حساب استثنایی دارد. این  )علیه السالم(صادق

ین داوری این چن )علیه السااالم(آقای ساانی که اعتقاد به امامت هم ندارد، چه دیده اساات که درباره ی امام صااادق

 میکند؟!

 

 والیت یا روح اعمال 

این اساات که والیت این خانواده انسااان را از نظر معنوی پرواز می دهد. روح می دهد، بدون والیت اینها، عبادت  

 است، هیچ فایده ای ندارد و خداوند تحویل نمی گیرد:« هباءً منثوراً»

 (21م و الحج و الوالیة(( )))بنی اإلسالم علی خمس: علی الصّالة و الزّکاة و الصّو
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اساالم بر پنج چیز پایه گذاری شاده اسات: نماز، زکات، حج، روزه و والیت. والیت از همه مهم تر است. بقیه در    

پرتو والیت قبول می شود. والیت مرز است؛ مرز فالح و سعادت. این طرف مرز، صالحین هستند و فالح است، آن 

 طرف مرز، هالکت است.

 

 آثار والیت و تقوا 

روی او می آید. وقتی متّقی شااد، از مزایایی برخوردار می « یتولّی»وقتی انسااان پایش را در دایره ی والیت نهاد 

 شود؛ که مزایای این ها را ولو فهرست وار ا اگر حیاتی باشد ا یک شب عرض می کنم:
 

 (  22هُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ(( )))وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْ

 (  21))إَن تَتَّقُواْ اللّهَ یَجْعَل لَّکُمْ فُرْقَاناً(( )

 (  23))یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ(( )

 

فتاریها گرآدم متّقی برایش گشایش هایی است. خود تقوا مشکل گشاست. انسان متّقی از مهالک بیرون می آید، از 

 نجات پیدا می کند و رزقِ من حیث ال یحتسب هم دارد و از مزایایی در همین عالم و در همین دنیا برخوردار است.

 

 رزق عنائی

 شخص با تقوا رزق عِنائی دارد. رزق عنائی، نان و گوشت نیست، این رزق را همه ی بندگان دارند:
 

 (21عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا(()))وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِی األَرْضِ إِالَّ 
 

بر خداست که روزی هر جنبنده ای را بدهد. رزق عنائی این است که آن شخص مجذوب به جذب الهی می شود و 

 است.))من حیث ال یحتسب(( مشمول عنایت خاصه ی خدا قرار می گیرد. این رزق هم 
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ود این طرف و آن طرف، تالش کند، دنبال چهار تغذیه ی روحی باالتر است از این رزق نان و گوشت. آدم باید بد

 شاهی تا یک نان بخور و نمیری پیدا کند. این مال غیر متّقین است، متقین را خدا وعده داده است:   

 ))وَ مَن یَتَّقَ اهللُ یُجعُل لَّهُ مَخرَجاً و یَرزُقهُ مِن حَیثُ الَ یَحتَسِبُ((.
 

اعی دارد ااا حساب خا  دارد. از راه بی گمان برایش می آید. این شخص متقی از نظر روزی ااا که روزی هم انو

همین است. برای هر کسی هم نمی بارد. مهم تر این است که دست امام « از آسمان برایش می بارد»که می گویند: 

صالحین « تولّی»؛ خدا «یتولّی الصّالحین»و حجّت وقت روی سارش می آید. و مشمول عنایت خا  او می شود.  

 کند به وساطتِ حجتِ وقت، و بال اشکال است. می
 

اگر انسان از این مرز وارد مرز صالحین شود؛ به مجرّد این که از این مرز وارد شد و مصداق صالحین گردید، حتماً 

پیدا می کند. حال چه بفهمد، چه نفهمد، تشرّف روحی اش قطعی است.  )علیه السالم(ارتباط خصاوصی با امام زمان 

چه تشارف جسامی حاصل بشود، چه نشود. وقتی هم تشرّف پیدا می کند، چه همان وقت حضرت را بشناسد، چه   

 بعد بشناسد. مسأله ای نیست. عمده همین است که پیوند برقرار می شود، ارتباط برقرار می شود. 
 

رار شد تدریجاً محکم هم می شود، دائماً محبّت در قلبش می آید، هم محّب می شود و هم محبوب. وقتی رابطه برق

هم محّب امام زمان می شاود و هم محبوب امام زمان. خدا صاالحین را دوست دارد، امام زمان صالحین را دوست   

 دارد. خدا فرموده:
 

 (  21))إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ(()
 

دوساتش داشاته باشد آیا از او دستگیری نمی کنند؟ به او کمک نمی کنند؟ قلبش را    )علیه الساالم( ام زمانوقتی ام

هدایت نمی کنند؟ این آدم را وا می گذارند دسات شایطان؟ دسات دشامن؟ این محال است از این خانواده. از آدم     

 عادی محال است چه رسد به این ها که نمونه ی انسانیّت هستند.
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نساان کامل مکمِّل و بهترین خلق خدا هستند. صفات الهی دارند، صفات خدایی دارند، حقیقت این صفات در  اینها ا

اینها متجلّی است. بقیه ا اگر داشته باشند ا شعاعش خیلی خیلی کم است. آنهایی هم که دارند به واسطه ی این ها 

 دارند.

 

 مصونیّت در حصن والیت

مصونیت پیدا می کند و این مصونیّت هم الزمه ی آن محبوبیّت است. وقتی دست وقتی که انساان محبوب اولیا شد  

امام زمان روی سار انسان آمد دیگر نمی گذارند بماند، نمی گذارند شیطان او را به دام بیندازد. فرقش با معصوم در  

د است، اشتباه می کن این اسات که معصاوم خطا و گناه نمی کند ولی این شاخص اشتباه می کند امّا از گناه محفوظ   

 ولی پیرامون گناه نمی رود و ازگناه مصون است.

 

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

 پی نوشت ها:

 197-196اعراف: ـ 2

بی تردید، سرور من آن خدایی است که قرآن را فرو فرستاده، و همو دوستدار شایستگان است. و کسانی را که به جای او می خوانید، 

 را یاری کنند و نه خویشتن را یاری دهند.نمی توانند شما 
 

 در لغت به معنی فاسد است و در اینجا مراد، انسان فاسد و مشرك است.ـ 1
 

یعنی ]کسانی که امیدی به دیدار ما ندارند[ ما به سراغ اعمالی که «. و قدمناالی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا»، 23فرقان: ـ 3

 دهیم.رویم، و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا قرار میآنها انجام داده اند می
 

 6/4. این حدیث مورد اتفاق فریقین است رجوع شود به احقاق الحق ج4/86،عوالی الئالی،ج467اقبال االعمال/ـ 1
 

 .3/132، عوالی اللئالی ج 1/271، دعائم االسالم ج 19/87، شرح نهج ابالغهلل، ج4/63کافی جـ 1
 

قال: ان العباد ثالثهلل، قوم عبدوا اهلل عزوجل خوفاً، فتلک عبادة العبید. و قوم عبدوا اهلل تبارك و  7عن ابی عبد اهلل: » 2/84ج  کافیـ 6

 «تعالی طلب الثواب، فتلک عبادة امجراء. و قوم عبدوا اهلل عزوجل حباً له، فتلک عبادة االحرار؛ و هی افضل العبادة
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 پرهیزکاران را دوست دارد.: چرا که خدا 7و4توبه:  ـ1
 

 ؛ قطعاً برای شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقی نیکوست.21احزاب: ـ 1
 

 .66، مجلس 432، امالی صدوق/47/27، بحار االنوار ج 4/247مناقب ج ـ 9
 

 .1/286؛ محاسن ج 1/13؛ وسائل الشیعهلل ج 2/18،21کافی جـ 21
 

کند به او دهد و از جایی که حسابش را نمی دا برای او راه بیرون شادنی قرار می ؛ و هر کس از خدا پروا کند، خ 3و2طالق: ــــ 22

 رساند.روزی می 

 

 دهد.؛ اگر از خدا پروا دارید، برای شما نیروی تشخیص حق از باطل قرار می29انفال: ـ 21
 

 برد.ها به سوی روشنایی به در می ؛ آنان را از تاریکی257بقره: ـ 23
 

 ی خداست.ای در زمین نیست مگر اینکه روزیش بر عهدههیچ جنبنده ؛ و6هود: ـ 21
 

 ؛ چرا که خدا پرهیزکاران را دوست دارد.7و4توبه: ـ 21
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 نظرها و اعترافها فصل چهارم:

 

اهلل سید حسن حسنیآیت   

 آیت اهلل حاج شیخ عباس شیخ الرئیس

 آیت اهلل حاج شیخ علی صافی اصفهانی

 مرحوم مقدس اردبیلی

 )سید مرتضی )ره

 ابن ابی عقیل )ره(

 شیخ عباس قمی )ره(

 قاضی

 محمد حسین طهرانی

 جامی 

 مالصدرا

 بایزید

 مولوی

 حداد

 مستر همفر

 جوادی آملی

 حسن زاده

 صمدی آملی

 ن روشناییالهه جش

 های محمد حسن وکیلیدروغ

  ی علمیه اهوازجمعی از فضال و علمای حوزه

 آیت اهلل العظمی حاج سید ابوالقاسم خوئی

 آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

 آیت اهلل العظمی سیستانی 

 اهلل العظمی مکارم شیرازی آیت

 (امام خمینی )ره

 مقام معظم رهبری

 آیت اهلل العظمی اراکی

 آیت اهلل العظمی سید صادق شیرازی

 آیت اهلل العظمی سید محمد باقر شیرازی

 آیت اهلل العظمی دوزدوزانی

 آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمد تقی مجلسی

 آیت اهلل العظمی نوری همدانی

 العظمی حاج سید عباس مدرسی یزدیآیت اهلل 

 آیت اهلل العظمی علوی گرگانی

 آیت اهلل العظمی حائری

 آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی

 آیت اهلل محمد تقی جعفری

 آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی )ره(

 آیت اهلل شیخ عبدالکریم حقیقت 

 آیت اهلل ملك حسینی

 آیت اهلل حاج شیخ ماجد کاظمی
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 مقام معظم رهبری:

 هیچ نظر کارشناسی که مخالف با نظر رهبری باشد به معنای مخالفت با والیت نیست.  • 
 

ای که برسد، برای صاحب آن نظر، معتبر است و  کار کارشناسی و دقیق علمی، به هر نتیجه  •

 (2نباید مخالفت با نظام تعبیر شود.)
 

کس در راه روشنگری فکر مردم، تالشی بکند، از انحرافی جلوگیری نماید و مانع سوء هر  •

فهمی شود، از آن جا که در مقابله با دشمن است، تالشش، جهاد نامیده می شود.آن هم جهادی 

 (1که شاید امروز، مهم محسوب می شود.)

 

 تــذکر:

نورالصادق به فضل الهی چند سال است توسط متخصصین و شخصیت های طراز اول شیعه در مورد فلسفه و مجله ی  

عرفان کارشناسی و تحقیقات دقیق علمی انجام می دهد و ریشه ی همه ی انحرافات را از البالی کتب فالسفه و عرفا 

شخصیت پرست( ارائه می دهد و مسیر انحراف با سند و مدرك به طالبان حق و حقیقت )نه متعصبان کوردل و کج فهم و 

را از مسیر حق جدا کرده و صاحبان بدعت و ضاللت را به مخاطبین خود معرفی می نماید و این موفقیت بزرگ در راه 

می داند و به آن  )علیه السالم(ادقاق ناطق حضرت امام جعفر صاهدایت و روشن گری را از برکت نام مبارك امام بح

 فرمود: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(دل بسته است. که پیغمبر اکرم

 (3(()یا علیِ لَأَنْ یَهْدِیَ اللَّهُ عَلَى یَدَیْكَ رَجُلًا خَیْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ))
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 همایش ملی عرفان شرقبا برگزاری  اعتراض شدید کارشناسان دین یعنی علما و مراجع تقلید

 و ترویج از بایزید بسطامی و خرقانی و امثال آنها

 

 اشاره:

 فرمودند« المقصر»از بایزید بسطامی تعبیر به  )علیه السالم(امام جواد

 

پیروان فلسفه و عرفان های کاذب و معارف بیگانگان در راستای تالش های بی وقفه ی خود در راه ترویج و تثبیت  *

ـ ی و مکتب نورانی وح )علیه السالم(یونان باستان و عرفان بودا و اوشو و تضعیف دانشگاه بزرگ امام صادقمدرسه ی 

که سر از سیاست های استعمار پیر انگلیس در می آورد و سفارشات مستر همفر جاسوس انگلیسی در کتاب خاطراتش 

ریب عن علم و یا ف ن شاهد صدق این گفتار است ـمبنی بر ترویج از کتاب های محی الدین و مولوی و امثال آن بهتری

خورده و عن جهل بنای مخالفت علنی با اهل بیت عصمت و طهارت و مکتب نورانی آنها را گذاشته و با صرف بودجه 

فر به منظور تبلیغ و ترویج از دو ن« همایش ملی عرفان شرق»های سنگینی از بیت المال قصد برگزاری همایشی به نام 

به نام بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی را داشته و طبیعتاً کمرنگ کردن معارف  )علیهم السالم(معاندین اهل بیتاز 

راستین قرآن و عترت و به محاق کشیدن شخصیت های برجسته شیعه که خوشبختانه این همایش با سیل مخالفت های 

اجع تقلید شیعه و علمای اعالم بالد با قلم و بیان و صادر روبرو شد و مر )علیه السالم(پیروان صادق مکتب امام صادق

کردن اعالمیه ها اعتراضات شدید خود را به برگزارکنندگان این همایش و مسؤلین کشور اعالم نمودند که بحمداهلل 

جاری اقدامات مخلصانه و به موقع علماء، باالخره مؤثر واقع گشت و این همایش که قرار بود آخر شهریور ماه سال 

 برگزار شود چند روز مانده به تاریخ مذکور انحالل آن را اعالم نمودند.

ما در این جا مناسب دیدیم که بیانیه های علما را در مورد بایزید و همایش ملی عرفان شرق تا آنجا که به دست ما 

ر یخ علی صافی را مبنی برسیده است در اختیار مخاطبین نورالصادق قرار دهیم و آنگاه بیانیه ی آیت اهلل حاج ش

تشکر و قدردانی از کسانی که موجب انحالل این همایش گشتند ذکر می کنیم و در پایان تعدادی از مخالفین بایزید 

 را نام ببریم.
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 .اما قبل از آن، اهداف این همایش را که برگزار کنندگان آن، در سایت عرفان شرق درج نموده اند متذکر می شویم

 (1گویند:) کنندگان همایش ملی عرفان شرق در مورد تاریخ و اهداف  این همایش چنین میبرگزار 

از طرف اداره کل میراث فرهنگی،  1391شهریور  31و  29... اولین همایش ملی عرفان شرق و توسعه گردشگری در 

 شد.   صنایع دستی و گردشگری استان سمنان و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد 

 

 اهداف همایش

 . تقویت و ترغیب روحیه تحقیق و تتبع در عرفان اسالمی2

 . توسعه و تعمیق عرفان اسالمی و مبانی نظری آن در ابعاد مختلف زندگی1

 های عرفان اسالمی در توسعه گردشگری . آگاهی از توانمندی3

 . شناخت و تبیین آثار گردشگری با مبنای عرفان اسالمی1

 راهکارهای تسهیل رفت و آمد گردشگران حوزه عرفان اسالمی.تبیین 1

 . آسیب شناسی بحث عرفان اسالمی و توسعه گردشگری6

 

 مخالفت کارشناسان دینی یعنی علماء اعالم و مراجع تقلید شیعه

 با برگزاری همایش ملی عرفان شرق 

 

 دام ظله: حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

مثال همین چند روز ملتفت شدم که قرار است همایشی در شاهرود به عنوان همایش ملی عرفان شرق برای ... به طور 

. شما اگر تذکرة االولیاء را ببینید، متوجه خواهید شد که این ها چه ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی برگزار کنند

گوییم سابقه ما این است واقعاً اسباب خجلت می عقایدی دارند. اگر ما بخواهیم مثل بایزید را معرفی کنیم و ب

شود؛ حرف هایی در تذکرة االولیاء از قول او نقل شده است که انسان واقعاً خنده اش می گیرد، و هیچ توجیه و 

 تأویلی نمی پذیرد.
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ها چه چیزی را  ما هیچ وقت، خودمان را به این سوابق معرفی نمی کنیم. همه از اطراف و اکناف بیایند و در این معرفی

ببینند؟! اگر بخواهید کسی را مثالً در منطقه شرق؛ طوس و خراسان معرفی کنید شیخ طوسی را معرفی کنید که آن همه 

 علوم و خدمات داشته است.
 

در مورد ابوالحسن خرقانی هم بزرگترین کاری که توانسته انجام دهد این است که می گوید با خدا چند مرتبه 

 در مرحله آخر خدا بر من غالب شد. )اینها حاکی از جوّ جهل و جهالتی است که وجود دارد.(کشتی گرفتم و 
 

 نَا وَ بَیْنَکمُکَلِمَةٍ سَوَاءِ بَیْنَ تَعَالَوْاْ إِلىَ))شما اگر واقعاً به دنبال علم و معرفت هستید، نهج البالغهلل را ترویج کنید. مکتب 

وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ  یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى))( و 5)((لَا نُشرْكَ بِهِ شَیْاأَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ 

 ( را تبلیغ کنید و به مردم بشناسانید.6) ((لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ
 

که مغفول عنه واقع شده است را معرفی کنید. همین عهدنامه مالک اشتر را که نمی شود برایش  السالم( )علیهممکتب اهل بیت

 (7) قیمتی تعیین کرد به مردم بگویید...

*** 

 محی الدین، بایزید، حالج و مولوی از دیدگاه کارشناس بزرگ دین 

 حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی 
 

 

مورد کسانی که به اصطالح در زمره ی عرفا از آنها یاد شده )صوفیانی  چون: محی الدین عربی، بایزد نظر خود را در  سؤال:

 بسطامی، حسین بن منصور حالّج و جالل الدّین محمد بلخی مولوی( به صورت مبسو  و مکفی بیان فرمایید.
 

افراد ا که به اصطالح، عارف نامیده می شوند ا اکثراً با تقدیر از توجه و آگاهی شما. همان طور که مرقوم داشته اید این  جواب:

دارای انحرافات فکری و عقیدتی و روش های خرافی می باشند و سخنانی دارند که با نصو  قرآن مجید و احادیث شریفه 

 مخالفت دارد.

ملتزمین به احکام و آداب شریعت را این افرادی را که نام برده اید ]بایزید، محی الدین، مولوی و حالج[ طریقه ی متشرّعه و 

 نداشته اند. اگر هم برخی، آنها را از عقاید فاسده تبرئه نمایند، برای شخص مسلمان، آراء و عقایدشان حجت نیست.
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 قدر مسلّم این که این افراد و آرائشان در طول چهارده قرن در محیط مذهب و تشیّع هیچ گاه مرجع و ملجأ نبوده است.

وار و اعصار، رهبران عقیدتی شیعه، افرادی مثل: ابن بابویه ا پدر صدوق ا ، صدوق، شیخ مفیدها، شیخ طوسیها، در همه ی اد

عالّمه حلی ها و مجلسی ها و صدها و هزارها عالم دیگر از این قبیل بوده اند که در ارائه ی مرزهای بین کفر و اسالم همواره 

 (8)راه و صراط مستقیم، همان راه آنها است.کالمشان قطعی و قاطع بوده است. اکنون هم 

 

 سؤال:

 :دام ظلهمحضر مبارک حضرت آیت اهلل سید صادق روحانی

  .نقربان شما جمعی از مقلدی                       مستدعی است نظر مبارك را درباره ی بایزید بسطامی مرقوم بفرمایید 

  

 پاسخ:

 نیست ولی هر چه از حال او تفحص کردم نسبت به او بایزید از رجال حدیثبسمه جلت اسمائه، 

 بی عقیده تر شدم و از اعتقادیات او ناراحتم.

 ـ الروحانی 2133محرم                                                                             

 

 :دام ظله حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

 تقریباً تمام مشایخ معروف تصوف مانند بایزید بسطامی ها، جنید بغدادی ها، شیخ عطاری هامی توان گفت که 

 (9و ... همه از میان اهل سنت برخاسته اند.) 
 

 ـ قم: دام ظله  حضرت آیت اهلل العظمی سید صادق شیرازی

 ( 11طی سخنانی فرمودند:  بایزید بسطامی در نقلی شیخ جلیل القدر الحر العاملی)قدّس سرّه( ) 11/6/91در تاریخ 

 او  قرار گرفته است و حضرت از  )علیه السالم(آورده اند مورد تانیب و سرزنش مکرر حضرت امام محمد الجواد

 ار اه شمب )علیهم السالم(در تضاد با اهل بیت عصمت و طهارتتعبیر به )المقصر( فرموده اند. تجلیل از این چنین شخصی 

 و اعاذ اهلل المؤمنین عن امثال ذلک  می آید.
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  دام ظله ـ مشهد: حضرت آیت اهلل العظمی سید محمد باقر شیرازی

 ندابسیار جای تأثر و تأسف است که افرادی که نزد اکثر بزرگان دین مورد انزجار بلکه محکوم به کفر می باش 

 مانند بایزید بسطامی و منصور حالج و مولوی و محی الدین عربی و مانند آنها مورد تجلیل واقع می شوند وقتی 

ه می ایش و کنگره گرفتاازان برای آنان همااکثر نظرات و کلمات آنان بر خالف موازین تمام ادیان آسمانی می باشد، به چه می 

شود، آن هم با این وضعیت بسیار حساس کشور، و انجام این مراسم عالوه بر آن که از هر جهت محکوم و مخالف با قانون 

مزید بر مشکالت و اختالف طبقات می گردد. االن هم بر تمامی علماء و بزرگان  اساسی و مذهب جعفری است موجب نکبت و

و آقایان شاهرود است که به هر قیمتی که باشد مانع از انعقاد همایش مذکور بشوند و بر فرض انعقاد آن را از بین ببرند و با این 

را از بین  )علیه السالم(ر خون پاك حضرت سیدالشهداءاعمال خون شهدا و زحمات بزرگان و علما و مرحوم امام و از همه باالت

 نبرند.

از خداوند تبارك و تعالی خواستاریم که این مملکت و ملت را که در طول هزار و اندی سال با آن همه فداکاری ها و شهادت 

حقق مو بسیاری از بزرگان دین و شهادت و فداکاری بسیاری از ملت رشید ایران در گذشته و ازمنه اخیر  )علیهم السالم(ائمه

گردیده و ایمان صاف و خالی از خرافات را دارا گردیدند آن را مشوب به این خرافات و ضایعات عمر ننمایند و زحمات 

 بزرگان دین را از بین نبرند.

 2133ذی الحجة  2                                                                                                                                                

 سید محمد باقر بن عبداهلل الشیرازی

 

  عرفان شرقبه برگزاری همایش ملی  اعتراض شدید حضرت آیت اهلل العظمی دوزدوزانی دام ظله

 باسمه تعالی

 (22(()حَرْفٍ وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلىَ)) 

 «و برخی از مردم خداوند را با انحراف ـ از راه الهی آن ـ می پرستند» 
 

 سالم علیکم: مردم متدین ایران و شهر عالم پرور شاهرود:
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جوانان عزیزمان گوش زد کرده و در پاسخ سؤال های رسیده و نیز در جلسات سخنرانی ما بارها به مؤمنین باالخص 

خویش نسبت به گسترش بعضی افکار انحرافی در سطح جامعه هشدار داده ایم و سفارش کرده ایم که الزم است همه در 

ه به کم فرا گیرند و در این رامنطبق ساختن عقاید خود با اصول اسالمی کوشیده و عقاید خود را با دالیل محکم و مستح

تمسک جویند و از علمائی که آشنا و خبره در دین هستند مطالب و معارف زالل  )علیهم السالم(آیات قرآنی و روایت ائمه

و پاك را دریافت کنند، چون علما و مجتهدین شیعه همواره در طول تاریخ مطالب حقه را بدون کوچکترین تصرف در 

و می گذارند و از خود حرفی ندارند و نمی گویند ولی متأسفانه افرادی از اوائل اسالم پیدا شده اند  اختیار مردم گذاشته

 که راه انحرافی را در پیش گرفته اند که خداوند متعال در قرآن کریم ایشان را این گونه معرفی فرموده است: 

 ((حَرْفٍ وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلىَ))

سفیان ثوری، حسن بصری و کرخی و حالج و غیر ایشان که این مسیر انحرافی تا امروز نیز ادامه دارد. اینان یک مثل  

روز به نام اهل حق، و یک روز به نام نعمت اللهیه، روز دیگر به نام گنابادیه و ...، ظهور کرده و با نام دین و مذهب تشیع 

حالی که در عمل با مذهب شیعه مخالف و در برابر آن قد علم کرده اند. به ترویج عقاید منحرف خود می پردازند، در 

 .کنددر نوشته های بر جای مانده از او، خود را صراحتاً اهل سنت معرفی می « نعمت اهلل ولی»حتی می بینیم که 
 

قرن است، به وجود هم که ادعای تشیع دارند و سنگ عمل به دین را به سینه می زنند، تنها حدود دو « گنابادی ها»

آمده اند و در واقع دنباله رو فرقه ی نعمت اللهی هستند. در عین حال باید از ایشان پرسید که اگر به احکام اسالم مو به 

 سازی چرا؟ مو عمل می کنید در مقابل مذهب حقه شیعه، فرقه بازی و فرقه
 

با  رب را ترویج و به این کار تشویق می نماییداگر شما پیرو مذهب تشیع و فکر شیعی می باشید چرا بلند کردن شا

وجود این که تا به حال عالم و مجتهدی پیدا نشده که بگوید سبیل گذاشتن مستحب است. هم چنین شما در کتب، عشریه 

را در عوض خمس مطرح می نمایید و عمالً مریدان خود را ملزم به آن می کنید، در حالی که معلوم نیست مدرك شما 

ین کار چیست؟ چون شما خود را دارای حرف تازه ای نمی دانید و مدعی هستید که عامل به دین هستید  ... سخن برای ا

 در این باره زیاد است و این مقال گنجایش آن را ندارد.
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با وجود تمام گوش زدها و هشدارهایی که سال هاست از سوی بزرگان و علمای دین اظهار شده، باز اخیراً شنیدیم 

برای ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی و ... « همایش ملی عرفان شرق»است در شاهرود کنفرانسی به عنوان  قرار

برگزار کنند. کسی نیست بگوید اگر بناست همایشی برگزار شود چرا بزرگان دینی ایرانی به مردم معرفی نمی شوند. 

مجلسی، فقهای شاهرود و سمنان و ... به مردم معرفی بزرگانی مثل خواجه نصیر الدین طوسی، شیخ طوسی و یا عالمه 

نمی شوند که آثار خوب و مهمی از خود برای نسل های بعدی به یادگار گذاشته اند و صدها سال است در مراکز علمی 

 و دینی مورد استفاده می باشد.
 

زرگداشت کسانی که بناست کنفرانس بتأثیر این بزرگان در ایجاد هویت صحیح و متعالی مردم ایران کجا و تأثیر تخریبی 

 آنان برگزار شود بر باورها کجا؟
 

برایمان در این فرصت کوتاه ممکن نیست شرح کاملی از انحرافات بایزید یا خرقانی را بنویسیم ولی به طور مختصر 

ین کبری الد اشاره ای به برخی موارد آن می نماییم. فاضل طیبی در باب فضل صدقه شرح مصابیح بغوی از شیخ نجم

 خرقانی گوید: نقل می کند که

من به عرش صعود کردم و هزار مرتبه طواف کردم، دیدم مالئکه به آرامی طواف می کنند و از سرعت طواف من 

تعجب کردند. به آنها گفتم این کندی در طواف از چیست؟ گفتند: ما مالئکه از نوریم و بیش از این قدرت نداریم، 

شما از چیست؟ گفتم من آدمی هستم. در من هم نور هست و هم آتش و این سرعت در نتیجه  ایشان پرسیدند سرعت

 آتش شوق است!!! آیا این مزخرفات و خرافات قابل افتخار است و می خواهید در همایش خویش به آنها ببالید؟
 

 (12) .اما درباره ی بایزید مطالب بیش از این است که در کتب مختلف نوشته شده
 

ه به طریق )علیه السالم(رح حال او نوشته اند که او یک عمر منحرف بود و در اواخر عمر به واسطه ی امام صادقدر ش

 سقا بوده است. )علیه السالم(حقه راه یافت و مستبصر شد و مدت هجده یا سی سال در خانه امام

 

 148در سال  )علیه السالم(صادق هجری( می باشد و رحلت امام 261در حالی که وفات بایزید در قرن سوم )سال 

 (13سال می شود و کسی عمر بایزید را بیش از هشتاد سال ذکر نکرده ) 113هجری بوده و تفاوت وفات ایشان 
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اینك این جانب از مسؤلین محترم می خواهم مانع شوند از این گونه حرکات که مخالف نیات بزرگان دین و مذهب 

که در راه تحقق آن ملت ایران زحمات بسیاری تحمل کرده اند و با خون شهیدان  و منافی اهداف انقالب اسالمی است

 د.آبیاری گشته است. امید این که صدای ما به گوش مسؤلین رسیده و از این گونه حرکات مرموز ممانعت شو

                                                                                           1/6/2392 

 یداهلل دوزدوزانی

 

 دام ظله ـ شیراز: فقیه و فیلسوف بزرگ حضرت آیت اهلل شیخ عبدالکریم حقیقت
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 و صلی اهلل علی سیدنا و نبیّنا محمد و آله الطیبین الطاهرین السیما بقیة اهلل المنتظر 

 عجل اهلل تعالی فرجه و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین

 

 قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله:

 ((؛من وقّر صاحب بدعة فقد اعان علی هدم االسالم))

 (14نابودی اسالم کمک کرده است.)هر کس که اهل بدعت را محترم دارد به 
 

 ((؛من تبسّم فی وجه مبتندع فقد اعان علی هدم دینه))

 ( 15هر کس به صورت بدعتگزاری تبسم کند کمک به نابودی دین خود کرده است.) 

 

 در فشار و التهاب ناشی از توطئه سران کفر و استکبار قرار )علیهم السالم(در دورانی که محبین و پیروان مکتب اهل بیت

دارند عده ای با صرف مبالغ هنگفت از بیت المال مسلمین در صدد زنده کردن اهل بدعت و ضاللت صوفیه اند و سعی در 

 به انحراف کشاندن جوانان و ضایع نمودن دماء شهدا انقالب اسالمی دارند.
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در حال انجام است « همایش ملی عرفان شرق»شکلی و در شاهرود با عنوان بی مسمای این اقدامات در هر جایی به 

شده است و باعث تشویش  )علیهم السالم(که موجب تألم خاطر اعاظم فقها و مدافعین حریم اهل بیت عصمت و طهارت

ست می اعلیهم صلوات اهلل اهره اذهان عامه مردم و تبعید آنان از عرفان حقیقی که نهفته در قرآن  مجید و تعالیم عترت ط

 گردد.
 

دانند که امثال بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی عالوه بر انحرافات اعتقادی  برخی از فریب خوردگان این جریان نمی

ا وارد اسالم ر اند و طبق نظر برخی محققین عقائد بوداییان ضد کانون ترویج خرافات در عصر خود و بعد از خود بوده

 اند. مذهب کردهدر 

برجسته کردن اسامی و آثار منحوسه آنان مایه تحقیر ملت مسلمان ایران و خیانت به دین و مقدمه تخریب اساس تشیع 

 باشد. است. هدم دین و تضعیف مقام فقاهت در عصر غیبت نهایت هدف دشمنان اسالم و ایران می

ابله با این اقدامات شیطانی و مخفیانه حتم و فرض است. خداوند برادران وخواهران ایمانی بدانند که مبارزه آگاهانه و مق

 همگان را از خواب غفلت بیدار کند.

 21/1/92ـ مطابق با  2133رمضان المبارك 21

 حوزه علمیه شیراز ـ  عبدالکریم حقیقت                                                      

 

 ی محترم یاسوج   ی استان فارس و امام جمعه شخصیت برجستهدام ظله   حضرت آیت اهلل ملک حسینی

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین

 

یاء اشراف انبیاء عظام الهی و اوصبشر به سابقه فطرت، طالب حق و حقیقت و مایل به کمال است این طلب و میل تحت 

همواره به سوی خداوند تبارك و تعالی معطوف شده و انسان در ظل هدایت آنان در پرتو )علیهم السالم( و ائمه هدی
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اشراقات آن انوار از سقوط به دره شرك و کفر مصون مانده و آنان که مسیر دیگری را انتخاب کرده اند عاقبت دیگری 

 داشته اند.
 

را ترویج  «..هیچ آداب و ترتیب ..»خط شیطان رجیم پیوسته ترسیم گر آدابی مغایر آداب توحیدی انبیاء و اولیاء بوده و یا منش 

 می نموده است. صوفیه در طول تاریخ نحله ای مغایر و متفاوت با اهل بیت رسول مکرم اسالم داشته اند.
 

بداع افرادی معلوم الحال و الطریقه بوده که عالمان بزرگ مکتب و مذهب خط مشی نظری و راه سیر عملی تمامی فرق صوفیه ا

 آنان را نکوهیده و بر آنان شوریده اند.

آنچه امروز توقع ان از همگان می رود بهره گیری از فرصت مغتنم انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی برای احیاء مکتب 

معارف بلند توحیدی و سجایای متعالی اخالقی و قوانین حیات  می باشد که مشحون از )علیهم السالم(و روش اهل بیت

 بخش الهی است.
 

جای حیرت و اسف است که برخی متصدیان فرهنگی بنابرآنچه مسموع و مترائی می باشد در صدد برگزاری همایشی 

 برای ابایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی هستند.

ناب برخواسته از متن قرآن مجید مجد اهلل ذکره و احادیث  به کجا می رویم؟ و چرا تالش برای احیاء عرفان

 نمیکنیم؟ چرا باب علوم خالص و غیرمشوب به کدورات را بر خود باز و مفتوح نمی نماییم؟ )علیهم السالم(معصومین

 (26(()من اخذ دینه من الکتاب و السنه زالت الجبال و لم یزل))
 

خلو  و جد و جهد در سایه عنایات مخصوصه صاحب العصر و ولی االمر از خداوند متعال رشد و رقاء، عرفان و 

 ارواحنا لتراب مقدمه الفداء برای خود و همگان می طلبم و نجات از هر زلت و ذلت را مسئلت دارم.

        21/1/2392ـ  2133رمضان المبارك 

 حوزه علمیه شیراز ـ سید کرامت اهلل ملك حسینی
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 دام ظله: می محمد تقی مجلسینظر حضرت آیت اهلل العظ

 بسمه تعالی

 مدظله العالی محضر مبارك حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمد تقی مجلسیسؤال: 

با ابالغ سالم به عرض مبارك می رساند که قرار است در آخر شهریور ماه جاری همایشی به منظور بزرگداشت و 

همایش »خرقانی و به طور کلی از تصوف جهانی در شاهرود تحت عنوان تبلیغ و ترویج از بایزید بسطامی و ابوالحسن 

برگزار گردد، علما و مراجع عظام طی سخنرانی ها و بیانیه هایی مخالفت خودشان را با این گونه « ملی عرفان شرق

 همایش ها اعالم نموده اند خواهشمند است نظر مبارك خود را در این موضوع مهم مرقوم فرمائید.

      2133شوال  23                                                                                 

 علی صافی اصفهانی

 

 جواب: 

 این بارهپس از تقدیم عرض تحیت و ارادت خاطر شریف را مستحضر می نماید حقیر نظر خود را در 

 ام. آن را )همایش ملی عرفان شرق را( از مسؤلین امر داشتهمعروض داشته و درخواست موجبات تعطیلی 

 

 

 

 

 

 دام ظله: حضرت آیت اهلل العظمی حاج سید عباس مدرسی یزدی 

 

 بایزید بسطامی که به وحدت وجود )موجود( قائل است مرتد و کافر است. 
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 ـ مازندران دام ظله  حضرت آیت اهلل حاج سید حسن حسنی

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

الحمداهلل رب العالمین و الصلوة و السالم علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطیبیین الطاهرین و لعنه اهلل علی 

 اعدائهم اجمعین إلی قیام یوم الدین

 

 به عنوان یك طلبه مسلمان از باب موعظه و نصیحت

های امناء الرسول که فقها  دهم که به ارشادات و راهنمایی تذکر میبه همه کسانی که در این کنگره سهمی دارند 

هستند برگردید از افرادی همچون منصور حالج و بایزید بسطامی که در اسالم و اعتقاداتشان شبهه است دست بکشید 

نم ) که ک ی نقل میای را از فقیه بزرگ استاد المحققین و المحدثین زعیم المله و الدین شیخ حر عامل مؤید عرایضم جمله

جز خدا کسی در لباسم نیست.  ((:سبحانی سبحانی ما أعظم شأنی))بایزید در برخی سخنان خویش این جمله را دارد 

أویل برای گونه راه ت اکنون به فردی که سخن و ادعایش این است و اعتقادش بزرگترین کفر و الحاد است بنگرید که هیچ

در  اش را توجیه کند آب دانید و اگر کسی بخواهد گفته بزرگوار است دیگر خود می سخن او وجود ندارد( این سخن این

 هاون کوبیدن است

 و ال تقف ما لیس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئك کان عنه مسئوال

 تعلمیاام کان اگار تااو را دست رس است          دل من گفت مرا علام لدنی هاوس است

 در خانه اگر کس است یک حرف بس است           گفات دگاار گفتاام هیااچ گفتاام الف

 

                                                   

 

 والسالم علی من اتبع الهدی

 سید حسن حسنی مازندرانی                                                             

 2133شوال  1مسجد جامع فریدونکنار ـ  
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  متفکر بزرگ شیعه حضرت آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی:

  «سبحانی ما اعظم شأنی»ترین صوفی بود و با شعار  فریبی و ابراز شطحیات، گستاخ ... بایزید در عوام

لم( و آله و س )صلی اهلل علیهامت پیامبر های صوفیان باز کرد و دروازه خرافات را در جامعه راه را برای دیگر عربده

برگشود که سیل خرافات به راه افتاد و اصول و فروع دین را در خود فرو برد و امت اندیشمند را یک امت کامالً خرافی، 

 (17به بار آورد.)

 

 )شخصیت برجسته ی استان خوزستان(بیانیه ی حضرت آیت اهلل حاج شیخ ماجد کاظمی

 در محکوم کردن همایش بایزید بسطامی 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه و آله

نَّمَا یَسْعَى فِی هَدْمِ الْإِسْلَامِ))  (21)((مَنْ أَتَى ذَا بِدْعَةٍ فَعَظَّمَهُ فَإِ

 «کسى که نزد بدعتگزارى آید و تعظیمش کند در خرابى اسالم کوشیده است» 
 

مطلع شدیم در کشور مسلمان و شیعی و انقالبی جمهوری اسالمی ایران که ثمره خون هزاران جوان شیعه می باشد 

 همایش بزرگداشت فردی ضد شیعی و صوفی مسلک به نام بایزید بسطامی برگزار شده است.
 

شدن دل امام زمان و شیعیان و ینجانب ضمن ابراز انزجار شدید و محکومیت این اقدام ننگین که باعث آزرده خاطر ا

تمام دلبستگان نظام مقدس جمهوری اسالمی شده، از تمامی مسئولین دلسوز و انقالبی کشور خواستاریم تا هر چه 

سریعتر بساط چنین همایش هایی را که با هزینه هنگفت از بیت المال صرف می شود برچینند و از مردم و علمای بالد 

 عذر خواهی نمایند.

 

 21/6/92مطابق با  2133شوال  21                                                                 

 شیخ ماجد کاظمی                                                                   
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 ی جمعی از فضال و علمای حوزه علمیه اهواز بیانیه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

مانند در طول تاریخ برای نشر معارف اهل بیت برای همه  شک یکی از فرصت های بی اسالمی ایران بیانقالب 

شیعیان و مسلمانان جهان بوجود آورده است، چرا که این انقالب با نام اسالم و اهل بیت به پیروزی رسید. همچنان که 

 تاکنون نیز ثمرات و برکات فراوانی در این جهت داشته است.

ا به عنوان سربازان و دلسوزان این انقالب عزیز، هرگز اجازه نخواهیم داد تا این کشور اسالمی از مسیر خود لذا م

منحرف شود و اجازه نخواهیم داد تا ثمره خون هزاران شهیدی که برای پیروزی آن ریخته شده است با برپایی همایش 

 بسطامی صوفی، پایمال شود. هایی ضد شیعی و ضد اسالمی بزرگداشت افرادی همچون بایزید

لذا ضمن محکومیت این حرکات قبیح قاطعانه از مسئولین خواستاریم تا هر چه سریع تر از برگزاری این همایش 

 جلوگیری نماید.

 (29)((ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ الَّذینَ وَ سَیَعْلَمُ))

 21/6/92ـ  مطابق با  2133شوال  21 

 فضال و علمای حوزه علمیه اهوازجمعی از 

 

 نظر مرجع اعالی شیعه مرحوم آیت اهلل العظمی حاج سید ابوالقاسم خوئی 

 در مورد بایزید بسطامی
 

 حقیقت امرکسی که )مثل بایزید بسطامی( قائل به وحدت وجود  و موجود است حقیقتاً و می گوید در واقع و 

 است یعنی در مرتبه ی خالقیت دارای تطورات متکثره و اعتبارات مختلفهموجود بیشتر نیست و همین یک موجود 

خالق است، در مرتبه ی مخلوق مخلوق است، در آسمان آسمان است و در زمین زمین است و... مانند بایزید بسطامی که  

ار خدا و پیغمبر ن مستلزم انکالتزام به این گونه مطالب کفر و زندقه است زیرا این سخنا «لیس فی جبتی سوی اهلل ...»گفت: 

و حقیقتاً داست زیرا در این صورت بین خدا و رسول هیچ تفاوتی نمی باشد و نیز مستلزم این است که پیغمبر و ابوجهل هر 

 (21یکی باشند.)
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  مقدس اردبیلی)ره(:

 گفت: بایزید بسطامی مکرر بی باکانه می

ما أعظم شأنی و رأیت اهلل فی المنام و رأیت اهلل فی صورة شیخ لیس فی جبتی سوی اهلل و سبحانی و سبحانی » 

 «هرم

گیر. و ابایزید در اصول به ظاهر حلولی و مشبهی بوده و در فروع به  خدا را در خواب دیدم به صورت پیر زمین ،یعنی 

 (21نمود و در باطن ملحد و زندیق بود.) مذهب مالک عمل می

اء بوده و این دروغ و افتر )علیه السالم(گویند سقای حضرت صادق ]بایزید را[ میگویند: این مرد شقی را  صوفیه می

 (22سنیان است زیرا او معاصر حضرت عسگری بوده.)

 

 سید مرتضی)ره(:

اند اول  فرقه 6ایشان ]بایزید[ از اهل سنت باشند و هر که سنّی باشد ایشان را از اولیاء و اصحاب کرامت داند و این قوم 

رئیس ایشان حسین حالج ساحر که در سحر مهارتی داشته و در سحر شاگرد عبداهلل بن هاللی کوفی بوده و حالجیه، 

 (23ابویزید نیز از ایشان است و کتب ایشان همه کفر و زندقه است.)

باشد چون از ایشان سؤال کنی وحدت وجود چیست خدعه کنند و گویند در بیان نگنجد و به  او از غالت ناصبی می 

اند و عمر سفیهان را ضایع  یاضات و مجاهده و خدمت پیر مرشد درك خواهد شد و به همین، احمقان متحیّر کردهر

 (24اند.) نموده

 

 ابن ابی عقیل )از علمای بزرگ شیعه(:

ی خود را بر طرف دوزخ زنم که چون دوزخ مرا بیند پست  خواهد زودتر قیامت برپا شود تا خیمه بایزید گفت: دلم می

 (25شود و به این وسیله راحتی مردم را فراهم کرده باشم.)

 گوید:  شنود می وقتی این سخن بایزید را می مرحوم ابن ابی عقیل

 (26کسی که این طور آتش دوزخ را پست شمرد، معلوم است اساساً به آن ایمان ندارد.)
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  حاج شیخ عباس قمی)ره(:

 (27کنم.) ببینم آن را به یک طرف لباس خود آن را خاموش میبایزید می گفت آتش جهنم چیست؟ اگر 

ج کردم چنین گفته ح و هم یعنی در لباس من غیر خدا نیست.« لیس فی جبتی سوی اهلل»از کلمات کفر آمیز اوست 

و نه صاحب  در سال اول خانه را دیدم و در حج دوم صاحب خانه را دیدم و خانه را ندیدم و در حج سوم نه خانه را دیدم

 (28خانه را.)

 

 ی فقیه آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی )ره(: عالمه

 تصوف ای از سران اهل های خود که اشتباهات فاحش و کفریات عده آیت اهلل صافی اصفهانی در یادداشت

ام که او شاگرد ام اینها شدیداً اعتراض نموده است پیرامون بایزید بسطامی و کفریاتش و  آوری کرده و به آن را جمع

 فرماید: نبوده چنین می )علیه السالم(صادق

( در میان صوفیه به سلطان 29در شهر بسطام از بالد خراسان تولد یافت.) 161بایزید بسطامی نامش )طیفور( در سال 

 نامتناهی و اکبر مشایخ وی  ی الهی و عالمه العارفین ملقب است و شیخ عطار او را با القاب برهان المحققین و خلیفه

 گوید بایزید را گفتند روز قیامت که می می 112ی  ( شیخ عطار در تذکرة امولیاء صفحه31اعظم اولیاء یاد کرده است!)

خواهند بود گفت: به خدا قسم لواء من از لواء محمد بزرگتر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( شود مردم در زیر لوای محمد

 گفت سبحانی ما أعظم شأنی.  کند که می حه نقل میاست و در همان صف

 

 ی استان کرمان آیت اهلل شیخ عباس شیخ الرئیس شخصیت برجسته

 ... یکی از سردمداران و بزرگان این فرقه ضاله]صوفیه[، بایزید بسطامی است. همان کسی که سال ها

انی انا اهلل ال اله اال انا قبل از حالج ملعون، میان خویش و خالقش جل جالله وحدت قائل شد و بر فراز منبر گفت: )) 

(. همانگونه که هم مسلکان و پیروانش به استناد 32(( )سبحانی ما اعظم شأنی(  و در جای دیگر گفت: ))31(( )فاعبدونی

افضل می دانند. شاهد این مطلب در گفتگوی بین شمس و مولوی  ه و آله و سلم()صلی اهلل علیاین گفته، او را از پیامبر

از بایزید را جویا می شود و چون او را از  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(است. آنجا که مولوی از شمس، افضلیت محمد
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ما عرفناك می گوید)) و سلم( )صلی اهلل علیه و آلهپرسش خویش متحیر می بیند به او می گوید مگر نه این است که محمد

(( و یا چنانکه بایزید را گفتند: فردای قیامت خالیق در تحت سبحانی ما اعظم شأنی(( و بایزید می گوید ))حق معرفتک

تر است که  باشند، گفت: به خدایی خدای که لوای من از لوای محمد عظیم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(لوای محمد

 ( 33پیغامبران و خالیق در تحت لوای من باشند.)

ای از توحید و نبوت این پیر و بزرگ صوفیان است که عطار در تذکرة االولیاء او را خلیفه الهی، دعامه  اینها گوشه 

 ( 34نامتناهی، سلطان العارفین و حجهللالخالیق اجمعین نامیده است.)
 

 ده است:در صورتی که خداوند در قرآن فرمو

ونِ نْ دُمَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یؤْتِیهُ اللَّهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ یقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِبَادًا لِی مِ))

 (؛31(()اهلل

برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند، کتاب آسمانی و حکم و نبوت به او دهد سپس او به مردم  

 «غیر از خدا، مرا پرستش کنید!»بگوید: 
 

 اند: فرموده )علیه السالم(و امام رضا

 ( ؛36(()اِنّـیتُهـُمخَلقَ اهلل الخلقَ حِجابٌ بـَینـَهُ و بـَینَهُم و مُباینـتَهُ اِیـّاهُم مُفارقـَتُهُ ))

آنچه حجاب است بین خدا و مخلوقاتش همان خلق شدن ایشان است و جدایی و مباینت خدا با 

 مخلوقاتش جدایی او با حقیقت و انیٍّت آنهاست.

ی بوده و خود های انحراف البته واضح است که دشمنان، با نیت تفرقه بین مسلمانان مسبب پیدایش و بقای چنین فرقه

مستر همفر جاسوس انگلیسی در کتاب خود به یکی از مسائلی که وزارت  اند. همانگونه که آن اعتراف کردهنیز به 

مستعمرات انگلیس هنگام اعزام به شرق به وی توصیه نموده اعتراف کرده و آن، گسترش همه جانبه مراکز درویش 

مردم عوام را به روی گرداندن از دنیا و مافیها،  پروری همانند خانقاه ها و تکثیر و انتشار رساله ها و کتاب هایی که

گوشه گیری و مردم گریزی سوق می دهد مانند کتاب احیاء العلوم غزالی، مثنوی و کتاب های محی الدین عربی 

 (   37)است.
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 ی فیلسوف حاج شیخ محمد تقی جعفری )ره( عالمه

 «سبحانی ما اعظم شأنی»ام  االّ خدا( و یا   )نیست اندر جُبّه  «لیس فی جبتی سوی اهلل »یا « أنا الحق»آنان که 

)پاك است وجودم چه با عظمت است مقام من( سر دادند، ]مثل بایزید[ بدون تردید منِ آنان  از به فعلیت رسیدن نوعی گسترش 

ا تعیُّن ی کمال، ب سیر جاذبههای مرتفع در م ذهنی بر هستی برخوردار گشته و در آن حالت غیرمعمولی، به جای صعود بر قله

ده، ای پیش رو نها داد از حرکت باز ایستادند و آیینه  تعالی را هم نتیجه می دادن به هویت ]منِ[ خود که ضمناً محدودیت حق

البته )اینان ]حالج و بایزید[ یعنی در نیمه ی راه ماندگان  .اند آن منِ گسترده را که در آیینه دیدند، حق و کمال مطلق انگاشته

اگر راهی رفته بودند( نتوانستند ما بین آتش محض و آهن تفتیده فرق بگذارند. اگر گویندگان جمالت فوق منِ خود را 

لیس »و دومی به جای « انا من الحق و بالحق و الی الحق»می گفت: « انا الحق»درست به جای می آوردند، اولی به جای 

می « نیسبحان ما اعظم شأ»ومی به جای ـو س« جبتّی من اهلل و لِللّه و بااهلل و الی اهللان ما فی »می گفت: « فی جبتّی اال اهلل

د بعدی ها هر چه باش . ریاضت«سبحانک ما اعظم شأنک و قد اکرمتنی و شرّفتنی و جعلتنی منک و لک و بک و الیک» گفت:

ند ک ای بر خود احساس می اشراف و احاطهنماید. شخص مرتاض  از تجرد روح را که گسترش آن بر هستی است تقویت می

یند و ب نهایت الهی بر روی خویشتن خویش خم شده و خود را در صفت ربوبی می و در نتیجه به جای دریافت عظمت بی

 (38نماید.) ناگهان و یا به تدریج دعوی خدایی می

 

 بایزید افضل است یا پیامبر اعظم؟!!

اثر گرانبار متفکر بزرگ شیعه حضرت آیت اهلل حاج شیخ « ی فصو  آیینهالدین در  محی»کتاب گرانسنگ  اشاره:

توجه تام و  و )علیهم السالم(توجهی مولوی به انبیاء و اولیای معصومین مرتضی رضوی است، بخشی از این نوشتار که بی

رد. از چه کسانی باید اخذ ک شود تا بدانند معارف دینی را کند تقدیم خوانندگان عزیز می کامل  او به بایزید را بیان می

 ی رضوی این بیدارگر کم نظیر عصر حاضر آفرین بگویند. آنگاه به عالمه
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  متفکر بزرگ شیعه عالمه حضرت آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی:

 به آن داستان معروف مولوی و شمس توجه کنید: 

ای پیر  گوید: روی به عقب برگردانیده و به شمس میکشد،  شمس سوار بر اسب و مولوی افسار اسب او را گرفته و می

 [ افضل است یا بایزید؟ا ؟)صلی اهلل علیه و آله و سلم(آیا محمد ]

 [ کجا و بایزید کجا.)صلی اهلل علیه و آله و سلم(این چه پرسشی است، محمد]شمس: 

بحانی س(( و بایزید می گوید ))معرفتکما عرفناك حق گوید )) [ می)صلی اهلل علیه و آله و سلم(پس چرا محمد] مولوی:

 ((؟ا؟ما اعظم شأنی

 

 افتد. هوش می در پایان داستان، حضرت صوفی )مثالً( بی

، عمر، مسعود، ابوایوب، جابر انصاری یا با مقداد، عمار، ابن« آیا سلمان افضل است یا بایزید»پرسد  ببینید: مولوی نمی 

با بایزید دقیقاً  در مقایسه )صلی اهلل علیه و آله و سلم(او تکلیف اصحاب پیامبرکند. یعنی در نظر  مقایسه نمی …ابوبکر، و

 رسند. کدام به گرد پای بایزید نمی روشن است که هیچ
 

در مورد ) )علیهم السالم(و همچنین امام حسن و حسین و...« افضل است یا بایزید)علیه السالم( آیا علی»پرسد:  و نیز نمی

هم که اصل وجود و اصل چنین شخصی آمده یا در آینده خواهد آمد، بر خالف  اجماع مسلمین حتی  )عج(امام زمان

 داند. خوارج، را انکار کرده و مهدویت را تعمیمی کرده است( را اساساً )نعوذ باهلل( قابل قیاس با بایزید نمی
 

یاء. تا چه رسد دیگر انب« ستند یا بایزیدآیا حضرت ابراهیم، نوح، موسی، عیسی افضل ه»پرسد  و همچنین مولوی نمی 

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

ایستد. ؟ا؟ تا بایزید دقیقاً شانه به شانه خدا ب )صلی اهلل علیه و آله و سلم(المرسلین بود که آیا بایزید افضل است یا محمد

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

که سیل  دبرگشو)صلی اهلل علیه و آله و سلم( های صوفیان باز کرد و دروازه خرافات را در جامعه امت پیامبر دیگر عربده

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

 ای واقعی در نظرش خوار و حقیر شوند.را افضل از همگان بداند و انبیاء و اولی

ه عنوان ترمز می کنند. زیرا بناست که به نام اسالم بگویند و ب )صلی اهلل علیه و آله و سلم(اینان فقط و فقط در مقابل پیامبر اسالم 

 می «اطالق محض»بریدند و این افسار گسیختگی را به  مسلمان بر مسلمانان سوار شوند. واال این ترمز کوچک را نیز می

 رسانیدند.

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

 را نداد.

رفت و از افراط کاری های صوفیان انتقاد  گشت و خانقاه به خانقاه می جا می در مجلد اول عرض کردم که شمس همه 

 یز همین روال را داشت که اخراج شد، سپس با اصرار برگردانیده شد و سپس کشته شد.کرد در قونیه ن می

ساوی کامالً دوش به دوش، م)صلی اهلل علیه و آله و سلم( از متن پرسش مولوی روشن است که در نظرش بایزید با پیامبر 

 نیز افضل است یا نه.)صلی اهلل علیه و آله و سلم( و برابر است تنها جای شک این است که آیا از پیامبر

های ضداسالمی مولوی را بیان کنم. زیرا در این صورت  من هیچ کاری با مولوی ندارم و درصدد نیستم که منفیات و اندیشه

امان نند و امدا نوشتم. من به برخی از آنان که خودشان را شیعه دوازده امامی می می« مولوی شناسی»باید سه جلد در تنها 

 گویم: دانند، می را واجب التأسّی می

 ای ندارد. پذیرش دین فریبی( معنی بودن و در عین حال مرید مولوی بودن، جز حماقت )یا عوام )علیهم السالم( مرید ائمه 

 فریبی. در عین پذیرش دین مولوی، یا مصداق سفاهت است یا مصداق عوام)علیهم السالم( ائمه

شود؟  خواهد دانشمند و عالم شود، نه خرافی یا فریفته شود، چرا به اینان ستم می نشجوی جوان میطلبه جوان و دا

 پاسخمان در تاریخ چه خواهد بود؟

 ه انبیاءا اصل نگاه تحقیرآمیز ب« اصل»داند که این  کسی که مختصر اطالعی از بینش و فرهنگ صوفیان، داشته باشد می 

ا تنها به مولوی منحصر نیست، اصل اساسی  )علیهم السالم(و اصحاب پیامبران و امامان )علیهم السالم( ، ائمه)علیهم السالم(

 (39«)اند مانند غصب والیت. را غصب کرده« عرفان»اندیشه همه صوفیان است که اصطالح زیبای 

 



193 
 

  جامی می گوید:

 (41بیت را نداشته است و از اصحاب رأی بود.) اهلالعارفین به او اختصا  یافته، اسالم  بایزید که لقب سلطان 

 

  نویسد: مالصدرا نیز می

 ضررش درچنین سخنانی «. سبحانی ما أعظم شأنی»یا کفر بایزید که گفت « انالحق»  ... سخن حالج که گفته

 از ودن پستیــو هیچ ک چنین کلماتی برای خودخواهان لذت داردمیان عوام بیشتر از هر زهر کشنده است زیرا 

و جدل  تواند بگوید نهی تو از علم هرگاه عالم دانشمندی بر او انکار کند و نهی نماید می وگفتن چنین کلماتی عاجز نیست 

اند و به چنین کلماتی مغلطه کند و مسلمین را در فساد و گمراهی اندازد و  است و علمای ظاهری کلمات ما را نفهمیده

 (12کشتن او افضل است از زنده کرده ده نفر.) کسی که چنین ادعا کند

 

  بایزید در یک نگاه:

 طیفور بن عیسی بن آدم بن عیسی بن سروشان 

 معروف به ابویزید )بایزید( بسطامی 

گفته شده که بایزید از اقطاب صوفیان قرن سوم است. ابن خلکان در کتاب تاریخ خود آورده که: جدّ او مجوسی )گبر( 

 اند. لیکن طیفور )بایزید( از های آدم و علی داشته که آن دو نیز زاهد و عابد بوده شد. وی دو برادر به نام بود که مسلمان

خود او نیز ( 42گویند اول کسی است که صریحاً از فناء فی اهلل و بقاء باهلل سخن گفته است.) آن دو برادر افضل است. می

 (13سال گبر بوده است((.) 11بنا بر نقل عطار ))

نامند. یعنی در حال جذبه و  می« سُکر»بایزید سخنانی دارد که موجب تکفیرش شده است. خود عرفا او را از اصحاب 

 گفته است. بیخودی آن سخنان را می

( اصحاب رأی کسانی را گویند که بدون مراجعه به کتاب 44«)بویزید از اصحاب رأی بود» جامی صوفی می گوید:

 و حدیث از خود رأی بدهند.
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 یا سقای جعفر کذاب؟ )علیه السالم(سقای امام جعفر صادق

موده را ن السالم()علیه اند که بایزید درك محضر امام صادق جمعی از علما و محققین از اهل فن این مطلب را انکار کرده

خلکان و شیخ نورالدین  بوده و مرگ بایزید به قول ابن 148در سال )علیه السالم( باشد چون تاریخ شهادت امام صادق

یک از مورخین در این دو تاریخ اختالف  و هیچ ( 45بوده است) 264یا  261ابوالفتوح المحدث و جامی و دیگران در سال 

)علیه سال بعد از شهادت حضرت صادق 36یا  33سال بوده پس باید او  81تا  71مر بایزید بین اند: ع ندارند و اکثراً گفته

 به دنیا آمده باشد. السالم(

سال به  13و یا  18سال یا  31سال از ابتدای عمرش گبر بوده است بنابراین چگونه ممکن است  71مضافاٌ بر این که 

 سازد. ی آن بزرگوار باشد! و این ادعا با تاریخ نمی خدمت کرده و سقّای خانه )علیه السالم(امام صادق

 

 اند عبارتند از: را انکار کرده)علیه السالم( برخی از کسانی که شاگردی بایزید بسطامی در محضر امام صادق

 )روضاتی( در کتاب روضات الجنات ـ مرحوم آیت اهلل سید محمدباقر موسوی چهار سوقی2

 در کتاب آشنایی با علوم انسانی )کالم عرفان( شهید مرتضی مطهریـ 1

فرزند مرحوم حاج شیخ عباس قمی در کتاب زاده  ـ دانشمند فرزانه حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ علی محدث3

 )علیه السالم(اصحاب امام صادق

ایشان در متفرقات خود با بیان تاریخ تولد که ی محقق آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی)ره(  ـ مرحوم عالمه1

 اند. انکار کرده )علیه السالم(بایزید شاگردی او را در محضر امام صادق

 م()علیه السالی حضرت صادق فرزند مرحوم آقا باقر بهبهانی در شرح مفاتیح فیض در ذیل ترجمهآقا محمد علی  ـ 1

اش بوده، جعفر کذاب برادر  و از او استفاده کرده و سقای خانهاحتمال داده جعفری که بایزید درك محضرش را نموده 

 (46باشد.) می)علیه السالم( امام حسن عسگری

صادق)علیه السالم( را درك  گویند: بایزید مشافهتا محضر امام جعفر ها و در رأس آنها عطار نیشابوری می اما صوفی

  (47کرده است.)
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ا درك نکرده ر )علیه السالم(منابع مختلف برای ما ثابت شد که بایزید بسطامی امام صادقولی پس از تفحص زیاد و مراجعه به 

یرا رسیده است، ز می)علیه السالم( بوده و به خدمت جعفر کذاب برادر امام عسگری )علیه السالم(بلکه در زمان امام عسگری

 ست که توضیح آن گذشت.متفاوت ا )علیه السالم(اوالً تولد بایزید با دوران امامت امام صادق

عید به ب )علیه السالم(بوده است، از شخصیت واالیی مثل امام صادق )علیه السالم(و ثانیاً این که گویند سقای امام ششم

رین ما ی طاه رسد که شخصی را به طور خا  اجیر کرده باشند که سقایی ایشان را بکنند در صورتی که ائمه نظر می

 ند.ا گونه روایات را غالباً صوفیه نقل کرده  پرداختند تا چه رسد به سقایی، این خویش میشخصاً خودشان به کارهای 

ویند گ گری فرق اساسی دارد و جای سؤال دارد از کسانی که می با صوفی )علیه السالم(عالوه بر این عرفان امام صادق

وده، پس چرا صوفیان آن همه تعرف از بایزید هدایت شده و یا سقای آن حضرت ب)علیه السالم( بایزید به دست امام صادق

و  نقل نکردند )علیه السالم( برند اگر چنین است پس چرا حتی یک حدیث هم از امام کنند ولی نامی از موالی او نمی می

در هیچ کتابی دیده نشده است. پیداست که صوفیه این نوع روایات را برای فریب  )علیه السالم(روایت آنان از امام صادق

 شیعیان ساختند.

 

 اشاره ای به مکتب فکری بایزید

پیر را خدمت کرده  131گردید و  سال در شام و شامات که مرکز دشمنان آل محمد بود می 31نقل است که وی ]بایزید[

 ( 48است.)

اند و بایزید یکبار هم به محضر این دو   درقید حیات بوده)علیهما السالم( ادی و امام عسگریاین در حالی است که امام ه

بزرگوار شرفیاب نشد تا از ایشان کسب فیض کندولی حاضر شد به خدمت پیرانی در آید که تمام علوم آنها را اگر یکجا 

نخواهد شد. و با  )علیهما السالم(امام هادیپایان حضرت امام حسن عسگری و حضرت  ای از دریای  بی جمع کنند قطره

 بودن امام معصوم حیّ و زنده خدمت پیر کردن چیزی جز ضاللت و گمراهی نیست.

 (49بیت را نداشته است.) العارفین به او اختصا  یافته، اسالم اهل بایزید که لقب سلطان گوید: جامی می

اصحاب رأی کسانی را گویند که بدون مراجعه به کتاب و حدیث از خود رأی « بویزید از اصحاب رأی بود» گوید : و می

 (51بدهد.)
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در قرون اول اسالمی، بلخ و اطراف آن از مراکز بسیار مهم تصوف شده بود و صوفیان خراسان در  (:12گوید) جاحظ می

ار هندی ای مقتبس از افک که تا اندازه« فناء فی اهلل»ی  و عقید اند رفته تهور فکری و پیشرو سایر صوفیان به شمار می

 های خراسانی از قبیل بایزید بسطامی و ابوسعید ابوالخیرترویج می شده است.  است بیشتر به دست صوفی
 

او نخستین کسی است که محبت و فنا را صریحاً مطرح کرده و از مکاشفه دم زده و به همین  گویند: قشیری و شعرانی می

 (52دلیل مورد انکار مردم قرار گرفته است.)
 

بایزید برای تصوف اسالمی توجیه و تفسیر جدیدی پیش کشیده و آن  نویسد: می 63صاحب کتاب التصوف فی االسالم/

 را از صورت زهد دینی به صورت یک مکتب فکری در آورده است.

 

 بخشی از اعتقادات بایزید بسطامی
 

سالگی[ گبر و آتش پرست بوده و بعد به ظاهر سنی مالکی با  71ابتدا ]بنا به نقل تذکرة امولیاء تا سن  دین و مذهب:

 (53عقیده ی حلول و وحدت وجود و در باطن ملحد و زندیق بود.)
 

ـ همیشه در جایی زندگی کنید که درآنجا امر به معروف و نهی از منکر نباشد تا دیگر کسی مزاحم کارتان 2

 (11)نشود.
 

 (11ـ انی انا اهلل ال اله اال انا فاعبدونی)1
 

 (16ـ سبحانی ما أعظم  شأنی)3
 

در قیامت عظیم تر است که پیغمبران و خالیق در تحت [ )صلی اهلل علیه و آله و سلم(] واهلل لوای من از لوی محمدـ 1

 (11لوای من باشند.)
 

 (11ـ لیس فی جبتی سوی اهلل)1
 

 (19گفت: یا قوم، انا ربکم االعلی)ـ به مردم سمرقند 6



197 
 

ـ عرش منم، لوح منم، قلم منم، عزرائیل منم، اسرافیل منم، میکائیل منم، جبرائیل، عیسی، موسی، ابراهیم، محمد من 1

 (61هستم.)
 

 (62ـ خدا را در خواب دیدم، به من گفت من تو هستم همان طور که تو من هستی.)1
 

 ( 61ـ هر شب خداوند از آسمان به زیر می آید و با عاشقان خود سخن می گوید.)9
 

 (    63گردد.) ـ در قیامت به سبب من آتش جهنم خاموش می21
      

 (    61گیری دیدم.) ـ در خواب خدا را به صورت پیر زمین22
  

 (         61ـ در دل من هیچ بغضی نیست حتی بغض شیطان.)21
    

تر بداند هیچ عمل صالحی از او  را از عمر و ابوبکر و دیگران به خالفت شایسته )علیه السالم(کسی که علیـ 23

 (66زند ) سر نمی
 

 ( 61ی شکم تهی یافتم.) ـ دوش اولین قدمی که رفتم به عرش خدا رسیدم و عرش خدا را مانند گرم لب آلوده21

*** 

 در مورد انحالل همایش ملی عرفان شرقبیانیه ی آیت اهلل حاج شیخ علی صافی 

 و تقدیر و تشکر ایشان از مسؤلین امر بابت انحالل این همایش
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 (61)((بِعَذَابٍ أَلِیمکَفَرُواْ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَیرٌ لَّکُمْ وَ إِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّکُمْ غَیرُ مُعْجِزِى اللَّهِ وَ بَشِّرِ الَّذِینَ ))
 

خبر انحالل همایش ملی عرفان شرق که در پی اعتراضات شدید علما و مراجع تقلید شیعه صورت گرفت موجب 

 شده است.ارواحنا فداه خوشنودی خدا و اولیاء خدا بخصوص قطب عالم حضرت بقیة اهلل االعظم

اندرکاران این همایش حکایت از این دارد که هنوز هم در جریان  ی دست این تصمیم قاطع و حرکت زیبای الهی از ناحیه 

دارند و بر  ی طاهرین می امور این مملکت، غیور مردانی پیدا خواهند شد که درد دین داشته و سر و جان تسلیم ائمه
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ر خود را فرع ی امو اساس فرمایش آن بزرگواران از فقها و مراجع تقلید و مقام مقدس نیابت عامه پیروی نموده و همه

ی بارز و روشنی است از محبت و والیت و غیرت دینی این عزیزان  اند و این نشانه بر این امر خطیر و حیاتی قرار داده

 که بسیار قابل تقدیر و ستایش است.

 

ی کارشناسان دین یعنی مراجع تقلید شیعه بر خالف اصول و مسلمات مذهب است به  آری این همایش که به فرموده  

دی و کتاب سلمان رش )صلی اهلل علیه و آله و سلم(آمیز نسبت به وجود مقدس رسول خدا مراتب از نمایش فیلم توهین

های فقهاء که حصون اسالم و امناء الرسل و نجوم  تر بود که بحمداهلل با هدایت ی شاهین نجفی بدتر و سخیف و برنامه

های مختلف چنین مسؤلیتی بر دوش آنها  در مراکز و ارگان اند توسط دوستان اهل بیت عصمت و طهارت که السماء

 گذاشته شده بود لغو و منحل گردید.

 

ی دارالصادق اصفهان دست همه کسانی که چنین خدمت بزرگی را به دین  ی پرسنل و کارکنان مجموعه جانب و همه این

دانی را داریم و  ی آنها کمال تشکر و قدر همهفشاریم و از  ی طاهرین و پیروان راستین آنها نمودند به گرمی می و ائمه

از آن  )علیهم السالم(ی دوستان اهل بیت بدانند که این عمل صالح آنها موجب شد تا دعای خیر و همیشگی ما و همه

 ای باشد برای قیامت آنها. انشاء اهلل عزیزان منقطع نشود و این امر ذخیره

 

 بازاری صدر  ی علمیه مدرسه اصفهان ـ حوزه  

 علی صافی اصفهانی                                                                    

     2133ذیقعده  1                                                             

 

 

 

 

*** 



199 
 

 مدافعین افراطی فلسفه و عرفان در تدارک اعاده ی حیثیت
 

( و اخیراً در لباس اسالم و مدافع فلسفه و 69خاندان سازمان مجاهدین خلق است)های مشهد که از  یکی از صوفی

  19/8/89عرفان مشغول ضربه زدن به حیثیت فالسفه و عرفا و نیز به روحانیت و اصل اسالم و تشیع شده است، در تاریخ 

، شیخ مجلسی، شیخ طوسی ی به دعوت دفتر تبلیغات اصفهان سخنانی علیه علمای شیعه مخصوصاً شیخ صدوق، عالمه

ی حلّی، شهید ثانی و ... ایراد نمود که با اعتراضات بسیار وسیع علما و بزرگان دین و مراجع  مفید، شیخ بهایی، عالمه

 و سایت دارالصادق موجود است. 22و  21ی  ی نورالصادق شماره ها و فتاوای آنها در مجله تقلید روبرو شد که بیانیه
 

فکار الحادی این شیخک صوفی مشهدی )که همخوان با مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق به دنبال انتشار ا

آمدهای بسیار بدی برای او و هم فکرانش داشت که  اش، پی است( و فتاوای مراجع تقلید شیعه علیه او و مکتب انحرافی

 جویی بروند. ها در گِل بمانند و به فکر چاره موجب شد مدت
 

ه ی خود را اعاده کند، لذا در این مصاحبه ب تا باالخره چندی پیش سخنانی گفته تا از این طریق حیثیت بر باد رفته 

و باالتر از « قدرت و دیگر هیچ»ها حتی انکار مطالب مادر خود  در کتاب  های بزرگ و انکار واقعیت ها و دروغ تهمت

الش های بزرگ ت ی کالن در سطح بسیار وسیعی در انتشار این دروغ همه به انکار صدای خودش تمسک کرده و با بودجه

 کرده است.

حقیقت این است که ارزش وقت ما بیش از آن است که در اینگونه مسائل صرف شود اما برای نمونه و رفع اتهام و 

ی داشتن فایل صوت ی واقعی این دروغگوی بزرگ و تحریفگر قهّارِ واقعیات، با در دست اتمام حجت و شناساندن چهره

کنیم و  های این صوفی مشهدی اشاره می ها و تهمت ( و ارائه آن در سایت دارالصادق، فقط به چند مورد از دروغ71او)

 تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل:کنیم که  به بینندگان عرض می

 

 

 

 



211 
 

 های  این صوفی مشهدی فقط در یک جلسه دروغ 

 

موجود است با لحن  )علیه السالم(در اصفهان که فایل صوتی آن در سایت دارالصادق 29/1/19ـ در سخنرانی مورخ2

 بسیار زننده ای)که به قلم نمی آید، باید فایل صوتی را گوش داد( گفته:

 گرا و نژاد پرست( با همه بد بوده. شیخ صدوق که قومی بوده )یعنی ملی
 

وع نباشد( اش بازگردد )اگر سالبه بانتفاء موض شاید حیثیت بر باد رفتهای به کار زده تا  اما در گفتگوی اخیر خود حیله

ول های دیگر را قب ام قمی )از اهل قم( بوده و مکتب گوید: من نگفتم قومی بوده، بلکه گفته و لذا در این مصاحبه می

 عبارت این صوفی مشهدی چنین است: نداشته.

وق)ره( توهین کرده ام. بعداً نوشتند که فالنی گفته شیخ صدوق نژاد مثل اینکه گفته بودند که بنده به مرحوم شیخ صد

بوده و هیچ کس را قبول نداشته است! چون که حقیر ضمن بحث های تاریخی « قومی»پرست بوده چون گفته شیخ صدوق 

ا قومی فهمیده نها قمّی رگفته  بودم شیخ صدوق قمّی بوده؛ یعنی از مکتب قمّیین بوده و غیر مکتب خود را قبول نداشته اند. ای

اند و قومی را ملّی گرا و نژادپرست معنی کرده اند و تسلیت نامه به مراجع نوشته اند که در اصفهان در یك سخنرانی به 

شیخ صدوق اهانت شده است. اینها هم از فر  درس نخواندن است وگرنه طلبه رسائل خوان باید معنای این جمله را که شیخ 

 )به فایل صوتی مراجعه نمایید(. مد و هیچ نکته خالف ادبی در آن نیست.قمّی هستند بفه

 

 تذکر: 

 ها را قاطی کرده و می داند نه معنای قومی را و این شود که این دروغگوی بزرگ نه معنای قمی را می معلوم میاوالً 

 ی قومی بگذارد!  جوری جای کلمه ی قمی را یک خواسته کلمه

 

 جا فرصت آن نیست. ی بعد( نیز بحث داریم که این دروغ دومش )در جملهما در همین ثانیاً  
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« قم» ی ی اصفهان هیچگونه مطلبی راجع به شیخ صدوق گفته نشده حتی یك کلمه هم گفته نشده، نه کلمه ـ در جلسه1

جلسه و بیرون از کدام در این سخنرانی نبوده، و آن توهین مربو  به بعد از  ی شیخ صدوق هیچ و نه کلمه« قمی»و 

 )به فایل صوتی مراجعه نمایید.( جلسه است.
 

حقیر ضمن بحث های تاریخی گفته  بودم شیخ صدوق قمّی بوده؛ یعنی از مکتب گوید:  اما در گفتار اخیر خود می

 قمّیین بوده و غیر مکتب خود را قبول نداشته اند.

 

 که در رواج تصوف خیلی تأثیر داشته است.ی اصفهان گفته: خواجه نصیر جزو کسانی است  ـ در جلسه3
 

امه به ن اند، بعد یکی از همین افراد یک تسلیت ام خواجه نصیر و ... عارف بوده گوید: من گفته اما در گفتار اخیر خود می

 امام زمان و مراجع نوشت و...

   

تا  6طالب افغانی( و گفته از قرن ی معدودی از  ـ در اصفهان یك سخنرانی در تاریخ تصوف کرده )البته برای عده1

 ی علمای شیعه را صوفی یا طرفدار تصوف نشان دهد. اوج شکوفایی تصوف در تاریخ اسالم است و سعی کرده همه 21

 البالغه رفت صوفی شد و خودش اهل خرقه هست و معتقد است که خرقه مثال گفته کمال الدین میثم بحرانی شارح نهج 

 این کامالً درست است. گردد و ی صوفیه به ائمه بر می

گری کامالً با اهل تصوف و علوم  تا اوائل نهضت اخباری 1گوید: علمای ما از قرن  و در جایی دیگر این سخنرانی می

 کردند. عقلی همکاری می
  

ف عاری تاریخ عرفان کردم و توضیح دادم شهید اول و...  گوید: من یک سخنرانی درباره اما در گفتار اخیر خود می

 نامه به امام زمان و مراجع  نوشت و... اند، بعد یکی از این افراد تسلیت بوده

 

شان ها کامالً ن دهد که شهید کامالً نسبت به اصل تصوف حساسیت ندارد... این گوید: ... این نشان می ـ  راجع به شهید اول می 1

 کند )از تصوف(. ه و ایشان )شهید( دفاع میدهد که تصوف در آن دوره کامالً به عنوان یك مکتب رسمی بود می
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امه ن اند بعداً یکی از همین افراد تسلیت گوید: من توضیح دادم شهید اول و ... عارف بوده اما در گفتار اخیر خود می

 به امام زمان و مراجع نوشت و...

 

 ی اصفهان گفته: ابن فهد حلی جزو بزرگان صوفیه است. ـ در جلسه 6

امه ن اند بعداً یکی از این افراد یک تسلیت فهد حلی و .. عارف بوده گوید: من توضیح دادم ابن اخیر خود میاما در گفتار 

 به امام زمان و مراجع  نوشت و ...

  

گوید: شهید ثانی وحدت وجودی بسیار غلیظی است و یك مطلبی هم به دروغ از کتاب منیة  ی اصفهان می ـ در جلسه1

 ایم مقایسه کنید(. المرید را  در سایت دارالصادق کنار هم آورده ( )که فایل صوتی او با متن منیة12کند) المرید نقل می

 .گویند شهید)ثانی( خودش از صوفیه بود شمارند می بعد می گوید: مجلسی دوم هم که اهل تصوف را می 
  

، بعداً اند دادم که شهید ثانی و ...عارف بودهمن توضیح گوید:  اما در گفتار اخیر خود با دوستان خبرگزاری فارس می

 نامه به امام زمان و مراجع نوشت و ... یکی از همین افراد یک تسلیت

  

 ی اصفهان گفته: شیخ بهایی تصوفش اظهر من الشمس است. ـ در جلسه1

امه به ن یکی از همین افراد یک تسلیتاند، بعداً  گوید: من توضیح دادم که شیخ بهایی و ... عارف بوده اما در گفتار اخیر خود می

 امام زمان و مراجع  نوشت و ...

  

کند به شدت، و ایشان از صوفیه و عارفان خیلی  ی اصفهان گفته: مجلسی اول در تمامی آثارش از تصوف دفاع می ـ در جلسه 9

 ی عارف همان صوفیه است( قوی هستند )مراد وکیلی از کلمه

 ید: من در زمان طفولیتم اکثر اشتغالم نزد شیخ بهایی، تصوف بود.گو و از قول مجلسی اول می 

کشی گوید باید ریاضت ب کند و می الدین به شدت دفاع می گوید: مجلسی اول از جنید و شبلی و بایزید و مولوی و محی و می 

 کند. گوید: مجلسی اول از وحدت وجود و از خرقه دفاع می بفهمی. و میالدین را  تا حرف محی
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 اند، بعداً یکی از همین افراد یک تسلیت گوید: من توضیح دادم که مجلسی اول و ... عارف بوده اما در گفتار اخیر خود می

 نامه به امام زمان و مراجع  نوشت و ...

 

ود باند و قسمتی که به نفع خودشان  ی اصفهان گفته: نورالصادقیها حرفهای آقای سبحانی را تقطیع کرده ـ در جلسه21

 ایم که نورالصادق در ویرایش مطالب آزاد است. اند وقتی به آنها اعتراض شد گفتند: ما در اول مجله نوشته گذاشته
 

 شود زیرا: ی نورالصادق مراجعه کنید کذب صریح این دروغگوی بزرگ صوفی روشن می اما وقتی به مجله

مستقل نوشته بودند که ما یکی را برای پشت جلد مجله  ما سخنان آقای سبحانی را تقطیع نکردیم ایشان دو مطلباوال: 

 ایم )مراجعه فرمایید(. انتخاب کردیم و این حق را هم شرعا و هم قانونا داشتیم و نیز آن را در مجله ثابت کرده

 سخنامهد از پاایم اما در ضمن چندین بن کجا در جوابهایمان این مطلب را انحصارا نیاورده دروغ بزرگتر این که ما هیچ ثانیا:

خودش  ثانیا:خودش دروغگوی بزرگ است و  اوال:کند این صوفی مشهدی  ایم و این ثابت می ی خود آن را ذکر کرده

 (72اهل تقطیع و تحریف است.)

 

گذرانند شکی در آن نیست، از  ها امورات خود را می که مدافعین فلسفه و عرفان غالبا،ً با همین دروغ این (:2تذکر) 

 نمونه:باب 

 )به آثارش مخصوصاً به کتاب روح مجرد مراجعه کنید(.های محمد حسین طهرانی  ها و تناقض دروغ

ی حسن زاده علیه صمدی  )و به آثار صمدی آملی و به اعالمیهی آملی و...  ی حسن زاده های صمدی آملی درباره دروغ

 مراجعه کنید(.

 مراجعه کنید(. 22)به مجله ی شماره  های شیخ حسن رمضانی به آیت اهلل سیستانی دروغ

 مراجعه کنید(. 22)به مجله ی شماره های شیخ محسن غرویان به آیت اهلل مکارم  دروغ

ی علما و اساطین شیعه مخصوصاً به  های این دروغگوی بزرم )که خود از خاندان سازمان مجاهدین خلق است( به همه دروغ

ها و مناظرات علمی خود بزرگان  اهل فلسفه و  اهلل حاج سید جعفر سیدان که با بحثاندیشمند بزرم معاصر حضرت عالمه آیت 
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)به مجله های نورالصادق و به سخنرانی این دروغگوی عرفان را به خاك نشانده و ماهیت بسیاری از آنها را بر مال ساخته. 

 بزرگ در اصفهان مراجعه کنید(.

ی نورالصادق قسمت نظرها و اعترافها مراجعه نمایید و  های مختلف مجله توانید به شماره برای پیگیری موارد فوق می

 ی نزدیک برای هر کدام یک نمونه خواهیم آورد.  اگر فرصتی شد درآینده
 

علما و مراجع تقلیدی که به دروغگو بودن این دروغگوی بزرم تصریح کرده اند عبارتند از: آیات عظام  (:1تذکر)

یرازی، نوری همدانی، دوزدوزانی، مجلسی، علوی گرگانی و هم چنین دفتر تبلیغات حوزه ی صافی کلپایگانی، مکارم ش

 .علیمه ی قم

*** 

نظر کارشناسان دین در مورد سخنان دروغ و انحرافی یک صوفی مشهدی در اصفهان که به دعوت 

 رسمی دفتر تبلیغات اصفهان صورت گرفته است

*** 

 عرض می رسد یکی از مبلغان و مروجان تصوف در ضمن سخنرانی خود گفته است: با سالم، احتراما بهمحضر مبارك ... 

(73) 

*** 

 پاسخ علما و مراجع تقلید

 

 :)قدّس سرّه(امام خمینی 

آن بیچاره ای که خود را مرشد و هادی خالیق می داند و در مسند دستگیری و تصوف قرار گرفته، حالش پست تر و 

غمزه اش بیشتر است. اصطالحات را به سرقت برده و سر و صورتی به متاع و بازار خود داده، برای رواج بازار خود، 

رد عوام بیچاره داده و گمان کرده به لفظ )مجذوب علیشاه( یا فهمیده یا نفهمیده، پاره ای از اصطالحات جاذب را به خو

 (74)محبوب علیشاه( حال و جذبه و حبّ خدا دست می دهد.)
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  رهبر معظم انقالب مدظلّه العالی:

 آیا شرکت کردن در مجالس و محافل صوفیه و انجام اعمال و گفتن اذکار آنان و حضور در خانقاهسؤال: 

 آنها، چه صورت دارد؟ 
 

هتر معتقدند، چه ب )علیهم السالم(جائز نیست و کسانی که اوامر و نواهی قرآن کریم را قبول داشته و به امامت ائمه جواب:

است که اسم جداگانه و آداب و رفتار جداگانه ای را که الزم نیست بلکه مضرّ است، کنار گذاشته و در جماعت عظیم ملّت 

 بزرگ و مسلمان خود متسلّک باشند.

جت، هو هم چنین فتاوای: آیات عظام، خوئی، مرعشی نجفی، سیستانی، لطف اهلل صافی، دوزدوزانی، فاضل لنکرانی، ب

مکارم، شیخ علی صافی گلپایگانی، محمد صادق روحانی، شاهرودی، بهبهانی، محمدرضا گلپایگانی، میالنی، مشکینی، 

 (75کابلی، علوی گرگانی، نوری همدانی، شیخ حرّ عاملی و ... بر مخالفت با تصوف و خرقه و خانقاه موجود است.)

 

  پاسخ آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی:

 خواهند با این اکاذیب برای صوفیه تأیید بسازندمی 

 علیکم السالم و رحمهلل اهلل 

تعجّب است که با وجود تصریحات علما و فقهای بزرم و محدثین عالیقدر بر بطالن و فساد فرق صو فیه و با وجود 

 تأیید بسازد.داللت اخبار معتبر بر تحذیر از گرایش به آنها، شخص بخواهد با این اکاذیب برای صوفیّه 

اید است، که ب الرحمه علیه از همه این ها عجیب تر، نسبت تصریح به صحّت تصوّف علمایی مانند عالمه مجلسی دوم

گفت: یک تهمت و اهانت به شخصی است که یکی از رشته های مهم مجاهدات علمی و دینی او برخورد با تصوف و 

پیراسته از تصوف می باشد، بود. این مجلسی بود که بازار تصوف را که به هدایت مردم و شیعیان به تشیّع خالص که منزّه و 

واسطه بعضی عوامل رواج و رونقی یافته بود به کسادی کشاند و در اثر افشاگریهایش خانقاه های بسیار که حتی در شهر 

ر )زین ازی و  تجدید نمود؛ و اگرا نوس)علیهم السالم( اصفهان بود تعطیل و بسته شد و همان دوره، تشیّع راستین عصر ائمه

که خود از صوفیان مشهور و سفر پیشه بوده این تهمت را « ریاض الساحهلل و بستان السیاحهلل»العابدین شیروانی(، صاحب 

به او زده باشد بعید نیست. و هر کس مختصری از حال مجلسی دوم مطلع باشد و کتاب هایش را خوانده باشد، می داند 
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و کتب ارزنده دیگر، ذره ای که وجود نداشته و از آن منزّه و « بحاراالنوار»د بزرگ و مؤلف موسوعه که در بساط این مر

 مبّرا بوده است. گرایش به تصوف می باشد.

 به هر حال در بطالن این نسبت که به فقهای عظام و علمای واالمقام مذکور در سؤال داده شده است، شکّی نیست.

شما اگر بخواهید تا حدّی از حاالت این فرقه مطلع شوید به کتاب هایی مثل از کوی صوفیان تا حضور عارفان سید 

تقی واحدی صالح علیشاه و کتاب صوفی و عارف چه می گوید و کتاب خیراتیه و کتاب فضایح الصوفیه و کتاب جستجو 

مراجعه نمایید تا روشن شود که هیچ گاه امثال سید غیرها  در عرفان اسالمی و عرفان تصوف و کتابهای کیوان قزوینی و

 باشید.بن طاووس و شهید ثانی و ... طبق این مسلك های انحرافی رفتار نکرده اند. انشاءاهلل موفق 

 

 2131رجب المرجب  21                                                                 

 مکارم شیرازی:پاسخ آیت اهلل العظمی 

 این سخنان باطل و بی اساس است

 مشروح و سخنان باال باطل و بی اساس است و ما نظرات خود را درباره ی صوفیه در کتاب جلوه ی حق به طور

  مستدل بیان کرده ایم. 

 1/3/91همیشه موفق باشید ـ 

«! گیرندب )علیه السالم( خرقه را از علی»به اصطالح سعی دارند تاریخ خود را به آغاز برسانند و حتی « متصوفه»بعضی از 

 و سلمان و ابوذر و مقداد را از مشایخ خویش بشمرند!

ولی همانگونه که قبالً نیز اشاره شد در تاریخ اسالم هیچ شاهدی بر وجود این ادعاها نیست؛ بلکه مدارك روشنی در دست 

م، از اقوامی مانند هندوها و یونانیان و مسیحیان به مرزهای داریم که تصوف از قرن دوم هجری از خارج مرزهای اسال

 (76اسالم نفوذ کرد و با معتقدات اسالمی آمیخته شد و به شکل یک فرقه التقاطی درآمد.)

        

  :پاسخ  آیت اهلل العظمی سید محمد باقر شیرازی
 

 تهمت صوفی گری به بزرگان دین و سکوت مسؤلین و قوه ی قضائیه
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

زدن  از جهاتی از آتش سالم اهلل علیها... همان قسم که نسبت و افتراء و تهمت استاد دفّ نوازی داشتن به حضرت فاطمه 

نسبت صوفی گری به بزرگان دین مانند سید ابن طاووس و شهید و شیخ بهایی و درب خانه ایشان بدتر است، همان طور 

 از دار زدن آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری بدتر است.امثال ایشان از جهاتی 

و خالصه آنکه این طریق و این طور آزادی که این قسم تهمت و افتراء به بزرگان دین زده شود و هیچ محاکمه و 

قابله مواکنشی از احدی حاصل نشود، بسیار خطرناك است، و امید است که انشاء اهلل آقایان مسؤلین خاصه قوه قضائیه 

جدی و محاکمه شدیدی نسبت به آن بنمایند و مجالت رسمی کشور خاصه مجله نورالصادق اصفهان و امثال آن کامالً آنها 

  (77را رد نمایند.)

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته       

     2131جمادی الثانیه  11مطابق با  1/3/2391

 مشهد مقدّس ـ سید محمد باقر شیرازی                                                                    

 

 پاسخ آیت اهلل العظمی دوزدوزانی:

 مسلمانان به ویژه جوانان در دام افراد شیاد و خطرناک گرفتار نشوند

 باسمه تعالی

جامعه را به خود نسبت می دهد و جزو معتقدین به در آغاز کالم باید دانست که هر مذهب انحرافی افراد مورد اعتمادی از 

مذهب خود می شمارد تا اعتماد مردم را جلب کند. در این راه گاه یک جمله از یک شخص پیدا می کنند و با تحریف آن و یا 

 آن در کتبو امثال « صوفیه»حذف اول و آخر جمله و ترفندهایی از این قبیل از آن بهره می جویند. مثالً با دیدن کلمه ی 

 بزرگان که حکم ایشان را بیان کرده و یا پیرامون عقاید و ... ایشان بحث کرده باشد، می گویند: فالن آقا از ماست.

در برخی موارد هم مخصوصاً در سخنان و نوشته های دوران های اولیه اسالمی که هنوز حد و مرز صوفیه و اشخا  

خلط می شده و شاهد گفتار ما این است که در برخی نوشته ها صوفی را به زاهد مشخص نشده بود، بحث پیرامون ایشان 

 دو قسم تقسیم کرده اند: صوفی که شریعت را ترك می کند و صوفی که طبق شریعت عمل کند.
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گفته پیداست کسی که به شریعت عمل کند و به تمام آن معتقد باشد، صوفی به معنای مصطلح فعلی آن نیست، بلکه  نا

خالص است. امروزه گروهی از صوفیان ادعا می کنند که ما از گروه دوم هستیم و به شریعت عمل می کنیم و تقلید شیعه ی 

می نماییم و طبق رساله عملیه ی مراجع عظام عمل می کنیم، در حالی که این چنین نیست و صراحتاً در کتاب های خود 

ن همان است در حالی که خمس نمی پردازند. البته در دوره هایی از عشریه سخن می گویند و به آن اعتقاد دارند و عملشا

گفته شده که برخی همانند شیخ بهایی خرقه پوشیده اند که بر فرض صحت چنین نقل هایی، قابل توجیه است و می توان 

مانند ه گفت ممکن است برای مصلحت یا ارشاد و یا از روی تقیه بوده و در هر حال نسبت تصوف در حق بزرگان مذهب

شیخ که در کتاب های خویش آشکارا مقال و گفتار آن ها را رد می کند، قابل قبول نیست. باید دانست از این گونه حرف 

ها در زمان گذشته گفته و نوشته اند و به افرادی تصوف را بسته و حرف هایی نسبت داده اند که نباید به حرف آنان اعتنا 

 کرد. 

، شیعیان خانقاه داشته اند مسلماً از دروغ های شاخدار است و )علیهم السالم(و یا نزدیک به ائمهاین که در قرن های مقارن 

از سفیان ثوری و یا حسن بصری به شدت انتقاد نموده و منصور حالج  )علیهم السالم(ناگفته پیداست در حالی که حضرات ائمه

فرموده اند، ممکن نیست شیعیان خانقاه داشته باشند و جالب این را لعن کرده اند و در روایاتی از دخول به حلقه صوفیه نهی 

جاست که بر اساس اعتراف خود صوفیه تاریخ تأسیس نخستین خانقاه حداکثر به قرن پنجم می رسد و در هیچ منبعی نیامده 

 که پیش از آن خانقاهی وجود داشته باشد تا چه رسد به این که شیعیان برای خود خانقاه بسازند!!!

با مطالعه ی در تاریخ اسالم می بینیم که تا این اواخر تقریباً نزدیک به دوره صفویه، صوفی شیعه نداشته ایم و بزرگان و 

 مرشدهای ایشان به این مطلب اقرار و تصریح کرده اند.

ر نجف د الم()علیه الساین که ادعا کرده اند ابن بطوطه در سفرنامه ی خویش گفته در مقابل حرم حضرت امیرالمؤمنین

اشرف تعدادی خانقاه بوده معلوم است دروغ است چون با مراجعه به آن کتاب خواهید دید اوالً ذکری از شهر نجف در آن 

نیامده و در ثانی در فصلی که از شهر کوفه سخن می گوید هیچ سخنی از وجود خانقاه به میان نیاورده است، همچنین این 

نسبت می دهند که در کتاب منیه تشویق به استفاده از تفسیر عبدالرزاق نموده با رجوع به این رضوان اهلل علیه که به شهید 

کتاب می بینیم که ایشان می فرماید هر مفسری بر اساس علمی که بر آن تسلط دارد به تفسیر قرآن کریم پرداخته و سپس 

 برد، اول: تفاسیر لغوی است که عربیت بر آن ها غلبه به معرفی انواع این تفاسیر می پردازد و از چهار گونه تفسیر نام می
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دارد، دوم: تفاسیر حکمی و برهانی کالمی، سوم: تفاسیر داستانی و بر مبنای قصص و چهارم: تفاسیر عرفانی که هدفشان 

ی، رتأویل حقایق است. جالب است که ایشان برای این چهار گونه تفسیر مثال هایی می آورد یعنی تفسیر کشاف، زمخش

مفاتیح الغیب رازی تفسیر ثعلبی در این جاست که برای گونه ی آخر از تفاسیر، تفسیر عبدالرزاق کاشانی را مثال زده، بر این 

اساس هر منصفی می بیند که هرگز شهید تشویق به مراجعه به هیچ یك از این کتاب ها نکرده و این نسبت هم دروغ محض 

 است.

انشمندان کرام انتظار داریم که مسلمانان به ویژه جوانان را آگاهی دهند تا در دام افراد شیاد و در خاتمه از علماء اعالم و د

 از خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم.      خطرناك گرفتار نشوند.

                                      1/3/91 

 یداهلل دوزدوزانی                

 العظمی نوری همدانی:پاسخ آیت اهلل 

 

 به افتراء آتی که علیه علماء دین درست کرده اند توجه نکنید

 بسمه تعالی؛ سالم علیکم:

فرقه های صوفیّه منحرفند و بر باطل می باشند و علماء ما منزّه اند از اینکه این گروه مورد تأیید آنها باشند و هیچ کدام از 

 وبه افتراءآتی که علیه علماء دین درست کرده اند توجّه نکنید بزرگان دین تمایل به این فرقه ضالّه و گمراه کننده نداشته اند 

 رق صوفیّه مورد تنفّر علماء دین و بزرگان بوده اند.دائماٌ در هر زمان ف

 

11/3/91 

 

 

  پاسخ آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمد تقی مجلسی:

 این حقیر چندان وقوف بر مدارك سخنان فوق ندارم ولی حال بعضی مانند میرلوحی سبزواری با معاصر
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معلوم است با آنکه ایشان در بحاراالنوار روایاتی در مذمّت از تصوّف و تفلسف نقل  )قدّس سرّه(خود علّامه مجلسی 

کرده و هم خود دفاع از نسبت تصوف به پدر بزرگوارش نموده است گویا این نسبت های ناروا به بزرگان شرع انور از 

یه بریاضات مشروعه و مأثوره آن جهت نشأت گرفته که آنها گذشته از تحمل مشاق در تحصیل علوم و معارف حقه اله

روی آورده و در نتیجه به مقامات عالیه علم و عمل واصل گشته اند آنگاه توهم آن رفته که آنها صوفی مسلک بوده اند 

چه آنکه آنها شِبهی مانند زهد و انعزال از دنیا به اهل تصوف داشته با این که آنها از ریاضات باطله و خرقه پوشی و 

ول و غیر مشروع روی گردانده و بریاضات مأثوره و مشروعه از قبیل اعمال صالحه و مکارم اخالق و اعمال غیر معق

 کفّ نفس از اهویه و اذکار مأثوره و ریاضیات مشروعه عملیه گراییده اند.

 

 13در روضهلل المتقین باب النواردر ج  )اعلی اهلل مقامه( خاطر شریف را معطوف می دارد به سخنان مرحوم جدّ اعلی

 .128و   127  

 توفیقات و تأییدات شما را از حضرت منان مسئلت دارم

 والسالم علیکم و رحمة اهلل؛ محمد تقی مجلسی

 

  پاسخ آیت اهلل العظمی علوی گرگانی:

 حال هیچ این گونه سخنان برای همراه کردن مردم با صوفیه و انحراف آنان است و علمای گذشته و بسمه تعالی؛ 

در اسالم وجود داشته است و مورد نکوهش  )علیهم السالم(نسبتی با صوفیه نداشتند و این معضل از زمان اهل بیت

واقع شده است. البته از آنجایی که بسیاری از علما از مظاهر دنیا دوری داشتند و دل به  )علیهم السالم(حضرات اهل بیت

دنیا نبستند و به سادگی زندگی می کردند برخی از صوفیه تصور می کردند که اینها ازخودشان هستند که این خیال باطل 

ود مورد ب )علیهم السالم(لفت شیوه اهل بیتاست و علما با صوفیه میانه خوبی نداشتند و افکار آنها در جایی که مخا

 .نکوهش علما واقع می شد
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  پاسخ بسیار مهم آیت اهلل العظمی سیستانی: 

 بر همگان است که در احواالت پیشینیان تأمل نمایند تا به دام این گونه

 افراد جاهل و نادان نیفتند 
 

بدون شک بر مؤمنین واجب است که به امر تزکیه و تهذیب نفس از رذایل اخالقی و صفات مذموم و تحلیه آن به مکارم  

اخالق و صفات حمیده برای اطاعت خداوند تبارك و تعالی و دوری از معصیت اقدام نمایند و تنها راه آن دستوراتی است 

 :که در قرآن کریم و سنت شریفه آمده است از جمله

یاد مرگ و فنای دنیا و مراحل آخرت مانند برزخ و خروج از قبر و حشر و حساب و کتاب و عرضه شدن اعمال انسان 

بر خداوند تبارك و تعالی و همچنین تفکر به زیباییهای بهشت و نعمتهای آن و عذابهای جهنم و آثار و اعمال انسان در 

 آخرت است.

و اطاعت خداوند تبارك و تعالی و دوری از گناهان و غضب الهی مساعدت می  این امور انسان را در راه تقوای الهی

به این مسائل تذکر داده و علمای ربانی نسل اندر نسل به این امور  )علیهم السالم(نماید همانطور که انبیا و اوصیای الهی

 عمل نموده اند واین راه واضح و روشنی است که هیچ نقطه پنهانی در آن نیست.

مقدار و اندازه تدین و تقرب فرد به خداوند تبارك و تعالی از هماهنگی و تطابق اعمال و رفتار او با این دستورات 

 سنجیده می شود.

معیار شناخت افراد حق و حقیقت است و هرکس معیار شناخت حق و حقیقت را افراد بداند دچار فتنه گشته و از راه 

 راست منحرف خواهد شد.

مومنان را از گرفتاری در دام جاهالن و نادانان و پیروان هوای نفس که خویش را از  )علیه السالم(ومنینحضرت امیرالم

 علما می پندارند و گروهی از افراد را دور خود جمع می نمایند بر حذر داشته و می فرمایند:

ى آسمانى. نوآوریهایى که کتاب ها همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها، پیروى خواهش هاى نفسانى است و نوآورى در حکم

یرد و گروهى از گروه دیگر یارى خواهد تا برخالف دین خدا، اجراى آن را به عهده گیرد. پس اگر نمی پذخدا آن را 

باطل با حق درنیامیزد، حقیقت جو آن را شناسد و داند، و اگر حق به باطل پوشیده نگردد، دشمنان را مجال طعنه زدن 
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از این و آن گیرند، تابه هم درآمیزد و شیطان فرصت یابد و حیلت برانگیزد تا بر دوستان خود چیره  نماند. لیکن اندکى

 شود و از راهشان به دربرد. اما آن را که لطف حق دریافته باشد، نجات یابد و راه حق را به سر برد.

الهی و تشویق دیگران برای غلو در آنان های اهل ادعاهای باطل مبالغه آنان در تزکیه نفس بر خالف دستورات ه از نشان

و ادعای عدم احتیاج به راهای متداول فقها در استنباط احکام شرعی و ادعای احاطه به احکام و مالکات آنها از طریق 

 امور باطنی و تصدی آفتا بدون حصول اهلیت الزم و سواستفاده از مبتدئین در تحصیل علوم دینی است.

یقت خودشان باشد تعظیم نموده ولی نهایت تهمت و افترا و بدگویی را در مورد افراد جدا شده آنان هرکس را که بر طر

 از جمع خویش ابراز می دارند.

اعتماد برخوابها و ادعای مکاشفات و مشاهدات در حاالت معنوی خا  و پوشیدن لباسهای غیر متعارف از دیگر نشانه 

روایات اقدام به چنین اعمالی می کنند در حالی که از مالحظه جوانب های آنان است. این افراد با تمسک به بعضی 

 ثانوی مورد عنایت فقها در مانند این امور غفلت دارند.

از دیگر عالمات اینان بدعت در دین و توصیه به انجام ریاضات خاصی است که هیچ مدرك معتبری از اقوال و افعال انبیا 

ای خویش به اموری استناد می کنند که در هیچ یک از منابع معتبره وجود ندارد و قاعده و اولیا ندارد. این افراد در ادعاه

 تسامح در ادله سنن را دست مایه خویش قرار می دهند.

تأثیر پذیری آنان از ادیان و ملل دیگر و تساهل در احکام موسیقی و غنا و اختالط زن و مرد و اعتماد بر منابع مالی 

پنهانی مشکوك آنان با دیگران نیز از دیگر نشانه های این افراد است و فی الجمله احوال این افراد نامعلوم و ارتباطات 

ام از عدم تأثیر پذیری زود هنگ)وفقهم اهلل تعالی لمراضیه( بر مؤمنین هوشیار مخفی نیست. توصیه ما به عامه مومنین 

 این گونه ادعاها است.

تبعیت کند به سوی بهشت برین رهنمون گشته و هرکس از گمراهان تبعیت به درستی که هرکس امام هادی خویش را 

کند به سوی عذاب جهنم خواهد رفت. پس بر همگان است که در احواالت پیشینیان که افراد زیادی از آنان به علت 

 نیفتند.پیروی از افراد مذکور به انحراف کشیده شدند تأمل نمایند تا به دام این گونه افراد جاهل و نادان 

 



213 
 

از خداوند تبارك و تعالی خواستارم که همگان را از تبعیت اهل بدعت و هواهای نفسانی حفظ نماید و آنان را به 

 عمل به احکام شرع حنیف از راه تبعیت سیره علمای ربانی موفق گرداند. انه ولی التوفیق

 والسالم علیکم وعلی جمیع اخواننا المومنین ورحمت اهلل وبرکاته

           (11علی الحسینی السیستانی)                

 

**** 

 ی قم ی علمیه پاسخ و اعتراض شدید دفتر تبلیغات اسالمی حوزه

 

 

 پرسشگر محترم

 مرکزبا سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با این 
 

( که نقد آن در سایت سمات تحت عنوان 19ماجرای تهمت تصوف به عالمان بزرگوار شیعه توسط برخی ایراد شده بود)

 گری به تشیع و علمای شیعه ارائه گردیده که ما برخی از مطالب آن را خدمت مقاله پاسخی به اتهام تصوف و صوفی

 (11نماییم.) میی آن توصیه  کنیم و شما را به مطالعه تان بیان می

دهم،  این فاصله، اوج شکوفایی تصوف در جهان اسالم است و در این دوره، حکمت و عرفان وارد جهان  قرن ششم تا

 اسالم شده است و به شکل وسیعی علمای ما را تحت تأثیر قرار داده است.

ف برخورد کنید که مرحوم سید از تصوشما اگر کتاب های سید طاووس را به وسیله رایانه جستجو کنید، شاید به ندرت 

 مدحی کرده باشد یا اسمی از صوفیه آورده باشد.

گذاری و انحرافات صوفیه و طرفداران ایشان( هم برای همه اهل علم  شود، و مطلب )بدعت بلکه یک مورد هم پیدا نمی

 واضح است تا چه رسد به امثال سید بزرگوار! و هیچ سرّی در کار نیست!

بندند و گاهی علمای ما مانند عالمه  می )علیهم السالم(رواج کاالی فاسد خویش خود را به امامان معصوم صوفیه برای

ترین تأییدی کنند، از باب احتجاج، کلمات  که ایشان را کم حلی در شرح تجرید، و سید بن طاووس در طرائف، بدون این

 ان محکوم کنند.آورند تا ایشان را از زبان خودش آنان را بر ضد خودشان می

 

 3331شماره: 

 29/6/2392تاریخ: 

 پیوست: دعا خیر
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 کنند که علمای ما واقعاً صوفیه را به امامان معصوم مستند می ولی برخی به امثال همین کتاب استشهاد کرده و خیال می

ند ک دانند، و چنان که بیان خواهیم کرد مرحوم سید بن طاووس هم در کتاب طرائف از قول امام سنیّان فخر رازی نقل می

نند که ک برد، ولی ایشان خیال می علی بن ابیطالب می رسد، و در این میان صوفیه را نیز نام میکه تمام علوم و معارف به 

این مطالب عقیده خود سید بن طاووس است!! و اصال توجه ندارند که ذکر این مطالب از باب احتجاج و استدالل بر ضد 

 خصم، به کلماتی است که خودش قبول دارد.
 

طرائق »نویسد که رحمت علیشاه نعمت اللهی شیرازی )از اقطاب صوفیه(، در کتاب  تهرانی میمرحوم شیخ آقا بزرم 

که آن را در احوال مشایخ صوفیه، و احیای رسوم ایشان نوشته است، سید ابن طاووس و بردارش احمد و « الحقائق

 ه شمرده است!فرزندش عبدالکریم و ابن فهد و شهید و مجلسی اول و دوم و غیر ایشان را از صوفی
 

ن مطلب فرماید: ای اند می سپس مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی، در مورد کسانی که این بزرگان را به تصوف نسبت داده 

امر بسیار عجیب و شگفتی است که از ایشان سر زده است! زیرا تصوفی که به این بزرگان مثل ابن فهد و ابن طاووس و 

شود جز انقطاع به سوی خالق جل شأنه، و زهد در  بهائی و غیر هم نسبت داده میالدین و شهید ثانی و  خواجه نصیر

دنیا، و استغراق در حب خداوند تعالی و أشباه آن چیز دیگری نیست، و آن تصوفی نیست که به بعضی از صوفیه نسبت 

ا اعمال مخالف شرع فاسدی شود که به فساد اعتقاد مانند قول به حلول و وحدت وجود و شبه آن معتقدند، و ی داده می

 (81شوند! ) دارند که بسیاری از ایشان در مقام ریاضت یا عبادت و غیر آن مرتکب آنها می

 رضی اهلل تعالی عنهمدانیم که همین مشایخ  ما با تأخری که از عصر صفویه داریم می»نویسد:  تکمله امل اممل می

را که شعار سلطنتشان تصوف بود و ایشان و همه وزرا و لشکرشان توانستند احکام شرعیه را نشر دهند و دولت صفویه 

بهایی و امثال ایشان با روش و جدال و مماشاة أحسن و دانستند، شیخ  صوفی بودند و جز طریقت صوفیان چیزی نمی

ایی که از ج أخذ به شریعت و تقلید و تعبد به احکام بکشانند... تاحضور در مجالس ذکر ایشان، آنان را به سوی تشرع و 

                    (82« )ساختند.)علیهم السالم( اهل البیتایشان دولتی متشرع و پرورش دهند فقهاء و محدثین، و مروج طریقه 

29/6/2392 

 تذکر:

 (13اند.)مراجع تقلید به دروغگو بودن این شیخك صوفی تصریح کرده

 

*** 
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 سؤال از مراجع تقلید راجع به صوفیه
 

 ی مردانه و زنانهی فاتحهو اقامه )علیهم السالم(رفتن به خانقاه دراویش، جهت استماع مرثیه و سوگواری ائمه سوال: 

با وجود مساجد و شرکت نمودن در اجتماع آنان به عنوان اعیاد و غیره و منبر رفتن در آنجا، جهت ختم فواتح و کمك 

 به ساختمان خانقاه، جایز است یا نه؟.

 

  آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی:پاسخ 

  .اعاذنا اهلل من فتن آخر الزمانامور مذکوره، ترویج باطل است و جایز نیست.  
 

وذ اللهی و صوفیه نفاللهی و حسینهای انحرافی علیدر برخی از جلسات و هیئات عزاداری برخی افراد از فرقه سؤال:

نمایند و گاهی در ضمن عزاداری یا مداحی با حالت خاصی کرده و به طور ضمنی از صوفیه و آراء و آداب آنان ترویج می

 کشند. آورند و ندای )هو( میکه از آداب صوفیان است سر و گردن را به حرکت در می

 لطفاً وظیفه مؤمنین و حکم شرکت در جلسات مذکور را بیان فرمایید.

 

 :پاسخ آیت اهلل العظمی حاج سید صادق روحانی

  : صوفیه از دشمنان ما می باشند.)علیه السالم(امام صادق

 بسمه جلت اسمائه

که خدا و رب جلیل و این )علیهم السالم(امیرالمومنین یا یکی از ائمهای معتقدند که حضرت باشند عدهغالة چند طایفه می

 باشند و این دسته شکی نیست در کفرشان و نجاستشان.آن حضرت خدای مجسم می
 

دهند ولی معتقدند که امور راجعه به تشریع و تکوین همه به دست امیرالمومنین یا ی دیگر، نسبت الوهیت به آنها نمیاعده

باشد.ا و معتقدند اَو ممیت و محی و خالق و رازق است.ا و انبیاء گذشته را سرّاً  و پیغمبر می)علیهم السالم( هیکی از ائم

نماید.ا این هم مطلبی است خالف ضروری چون امور تکوینی و را جهراً تایید می )صلی اهلل علیه و آله و سلم(اسالم

 تشریعی همه به دست خدای تعالی است. 
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د عربی راجع به بایزیالدینکنند و محیمشایخ آنها معتقدند که دانش خود را مستقیما از خدا دریافت می صوفیه:و اما 

چاپ دارالصادر بیروت و نیز مشایخ آنان مدعیند وحی از جانب خدا مستقیما  31بسطامی در مقدمه فتوحات مکیه صفحه 

 گوید که خداوندمیشود. همان گونه که مولوی درباره بایزید به آنان می

 زهاالدین درباره بایزید معجبه او وحی نمود که تو قطب العارفین هستی و محی 

 امایحه از اماقائل است و غیر از اینها از کلمات کفرآمیز و لذا در روایت صح 

 باشند و کسی که میل بهنقل شده صوفیه از دشمنان ما می )علیه السالم(صادق 

 داشود. و کسی که آنها را رد کند ماننو با آنها محشور میآنها کند از آنها است 

 .)صلی اهلل علیه و آله و سلم(کسی است که جهاد با کفار نموده بین یدی رسول اهلل

  2132شهر رمضان  1

 الروحانی                          

 

  پاسخ آیت اهلل العظمی دوزدوزانی:

 بسمه تعالی؛ حاضر شدن در همچو مجالسی جایز نیست و باید جلوی اینها گرفته شود. 

1/6/19 

 

 

 

  :پاسخ آیت اهلل العظمی سید کاظم حسینی حائری

 باشد و همکاری با آنان جایز نیست.بسمه تعالی؛ فرقه صوفیه از فرق ضاله می

 2132رمضان  21

 

 

*** 
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 عاشوراجشن و شادی در روز 

 

  سید هاشم حداد و حجت االسالم محمد حسین طهرانی:

 )علیه السالم(روز عاشورا روز شادی و مسرت است، کسانی که برای امام حسین

 (11دارند اهل غفلتند.) مجلس ماتم و اندوه به پا می

 

 ( 85او عزاداری اهل حلب را در مثنوی مطرح کرد و از آن به عنوان غفلت یاد نمود.) مولوی:

 تقلید کرده است.   (16) شاید مولوی، در این مطلب از مراد خود شمس تبریزی
 

می پرداخت و بر آنان گریه می نمود، )علیهم السالم( شمس خجندی را که به ذکر مصایب اهل بیت شمس تبریزی:

تیم، می گریست، ما بر وی گریس)صلی اهلل علیه و آله و سلم( شمس خجندی بر خاندان پیامبر»و می گوید: مسخره کرده 

 (11) «یکی به خدا پیوست، بر وی می گرید!
 

شاید نظر مولوی درباره ی گریه و عزاداری بر میّت،  ریشه در تسنّن او داشته باشد، استاد مطهری و عالمه مالّمحمد طاهر 

 (11را سنّی اشعری مذهب، صوفی، جزء فرقه ی حالجیّه و معتقد به وحدت وجود دانسته اند.) قمی، مولوی

 

 (98ی عزاداری در مثنوی ) ی جعفری بر مسئله نقد عالمه
 

 مورد تحقیرجنبه ی عاطفی و معمولی ندارد که )علیه السالم( ...  نباید فراموش کنیم که گریه و ناله بر حسین

احساسات قرار بگیرد، زیرا روشن است که خاك تیره ی گور، آن هم با گذشت سیزده قرن و اندی، عاطفه  مافوق عاطفه و

طبیعی و گریه هایی را که از احساسات طبیعی فوران می کند، خاموش می کند، چنان که در مرگ پدران و فرزندان خود 

ذارید ای نفس یزید نابکار و پیروانش گشته است. بگمی بینیم. بلکه این گریه ایست به حال حق و عدالت، که دستخوش هو

دفاع انسان ها از حق و عدالت در صورت اشک تحول آور از اعماق جانشان برآید، تا آشکار شود که حق و عدالت از 

 اعماق جان ها سرچشمه می گیرد. نه از رسوم و قراردادهای اعتباری و صوری و زودگذر...
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کربال، بتواند دلیلی به عدم لزوم یاد بود  آن داستان باشد، حتی جالل الدین هم نمی اگر گذشتن و انقراض حادثه ی 

تواند بگوید: تنها به حال خود گریه کنید، زیرا چنان که داستان خونین کربال گذشته و به سلسله ی ابدیت پیوسته است. هم 

 چنین تبهکاری ها و گنهکاری های ما نیز به حکم:

 می رسدهار نفس، نو می شااود دنیاا و ماا               عمر همچونِ جوی ناو، نو 

 مستماری مای نماایاد در جساادی خبار، از ناو شادن اناادر بقااا             ب
 

 (91گذشته و به پشت پرده طبیعت خزیده است، دیگر جایی برای گریه نمی ماند.)

 

 :)علیه السالم(امام حسینی قیام  نظر مولوی درباره

 گوید: را کورکورانه قلمداد کرده است و می )علیه السالم(مولوی در اشعارش قیام امام حسین

 چاون حسیان انادر بال کاورکاوراناه مارو در کاربال                 تا نیفتی 

 

 های جدیدبه صورت زیر تحریف شده: این شعر در مثنوی

 (91دشت بال        هین مااران کاورانه اناادر کربال )هیاان ماادو گستااخ در 

 

 کنند پرده برداری از یک راز که عرفا آن را پنهان می

 

 وصیت مولوی و صالح الدین زرکوب و بت بزرگ هندوها:

 (  92در سالروز مرگ من جشن بگیرید.)گوید:  مولوی می

 (93جنازه ی صالح الدین زرکوب را با رقص و سماع تشییع کرد و به خاك سپرد.) مولوی

 

 وصیت الهه جشن روشنایی )نام بت بزرگی است در معابد هندوها(:

  در سالروز مرگ من همگان جشن بگیرند، شاد باشند و دست افشانی کنند.
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  ی زیر در این موضوع توجه کنید: به داستان زنده

  فرماید: اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی می متفکر بزرگ شیعه عالمه حضرت آیت 

 

سفری به ترکیه داشتم در سالروز وفات مولوی به قونیه رفتم، به محض ورود به شهر، صدها خودرو آرایش  67در سال 

ها را آورده بودند که در ساعت مرگ مولوی از مبدأ  و آذین بندی شده را مشاهده کردم. از شهرهای مختلف عروس

خانقاه مولوی به خانه بخت ببرند. شهر پر از هلهله و شادی بود. زنان و مردان زیادی از اروپا و امریکا برای تماشا آمده 

 بودند. زیرا مولوی وصیت کرده است که در سالروز مرگ من جشن بگیرید. 

 است که با سنت و فرهنو هیچ پیامبری سازگار نیست. با خود میاندیشیدم: این چه وصیتی

 سال دیگر مسافرتی به هند و سنگاپور داشتم راز و رمز این وصیت مولوی برایم روشن شد. در معابد هندویان مجسمه

ها )بتها(ی گوناگون و رنگارنگ قرار دارند که هر کدام سمبل یک بخش از باورهای آنان است. در آن میان چشم مسافر 

 افتد رنگین و زیبا اما از فرق سر تا وسط بدن با برش دقیق دو نیمه شده است. به یک مجسمه می

 از متولیان معبد پرسیدم: این چیست و کیست، پیامش چیست؟؟؟

 است.« جشن روشنائی»گفت: الهه 

 ا لطفاً کمی درباره جشن روشنائی توضیح دهید.

 جشن بگیرند، شاد باشند و دست افشانی کنند. ـ او وصیت کرده است که در سالروز مرگش همگان

 های هندی )بودائی( است و از نزدیک با فرهنگ بودائی مولوی که متولد حوالی بلخ و نزدیک بزرگترین و بلندترین مجسمه

نتی سو هندوئی آشنا بود اصول زیادی از جوکیات را برداشت کرده حتی این وصیت هندوئی را، عمالً به اجرا گذاشته است. 

صلی )در برابر سنیان و شیعیان و همه فرق مسلمین حتی صوفیان، و بدعتی در سنت همه انبیاء به ویژه در سنت پیامبر اسالم

 و امت مسلمان.اهلل علیه و آله و سلم( 
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  صمدی آملی:

 یزید، شمر، عمر سعد و ... اینها بهشتی و از درخت محمدی می باشند
 

ماند که در زیارت عاشورا فرمود اللهم العین اوالً ثم الثانی و الثالث و  مقام خلود در جهنم فقط برای چهار نفر باقی می *

روند هارون الرشیدها در  روند شدادها در می روند نمرودها در می ها در می روند یعنی فرعون الرابع، ما بقی همه در می

 (94اند.) هنم نظام هستی همین چندتایند و بقیه همه از درخت محمدیروند... ج ها در می روند مأمون می

روند و بلکه بهشتی و از درخت محمدی  چنین یزید، عبیداهلل، عمر سعد، شمر و ... اصال جهنم نمی یعنی افراد مذکور و هم»

 «روند. هستند و بلکه زودتر از همه بهشت می

 

 آیت اهلل العظمی اراکی)ره(:

  (95حاضرم با فالسفه مباهله کنم.) من

 

 قاضی:

 (96در فلسفه از دین خبری نیست.)

 

 مالصدرا : 

 در بیان عشق به پسربچه های با نمک و زیباروی: 

 وان ... میت بدان که نظرات فالسفه در این عشق، و پسندیده و ناپسند بودن آن متفاوت است... آنچه که با نظر دقیق

گفت این است که... چون که این عشق در وجود بیشتر ملّت ها به نحو طبیعی موجود است... پس ناگزیر باید نیکو و 

دهد و همّت انسان را به ها نجات میسرها و سختیپسندیده باشد... به جان خودم قسم، این عشق نفس انسان را از درد

های خداوند است... و برای نسان که در آن مظهر خیلی از زیباییکند آن هم عشق زیبایی ایک چیز مشغول و معطوف می

ت زمانی نهایکردند که اول این راه باید عاشق شوند... همین دلیل برخی از مشایخ و بزرگان عرفان پیروان خود را امر می

یز باالتری را صحبت گردد و با حصول این مطلب چو با او هم شود که به او نزدیك شودآرزوی عاشق برآورده می
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کند ای کاش با معشوق خلوت کرده و بدون حضور شخص دیگری با او هم صحبت خواهد و آن این است که آرزو میمی

رسد به جایی تا می باران کندآغوش گشته و او را بوسهخواهد که با او همگردد، و باز با برآورده شدن این حاجت می

ر لحاف و رختخواب قرار گیرد و تمام اعضای خود را تا جایی که راه دارد به کند که ای کاش با معشوق دکه آرزو می

و با این حال آن شوق اولیه و سوز و گداز نفس بر جای خود باقی است، بلکه به مرور زمان اضافه نیز  او بچسباند

ن ـ کردم باز نفسم به او گردد کما این که شاعر نیز بر این مطلب اشاره کرده است: با او معانقه ـ در آغوش گرفتمی

های او را مکیدم شاید حرارت تر از معانقه و در آغوش گرفتن چیزی تصور دارد؟! و لبمشتاق است و آیا نزدیك

من ه روح پذیر نیست مگر کاما با این کار فقط هیجان درونیم افزایش یافت. گویا تشنگی من پایان درونی من از بین برود 

 (97شود.)و معشوقم یکی 

 

  آقای جوادی آملی:

 (98جا دارد که مالصدرا با آوردن حکمت متعالیه بگوید الیوم أکملت لکم عقلکم و اتممت علیکم نعمتی.)

 

  عالمه محمد تقی جعفری:

 روح تقلید نباید ما را دنبال شبستری و مالصدرا بکشاند

 پذیرفت، بحث از مفهوم و حقیقت وجود خاتمه خواهد نه مُثُل افالطونی، صورت تحقق به خود خواهد گرفت، و نه

بهتر و بلکه ضروری تر این است که ما اوالد شرق تشخیص بدهیم  که فکر یعنی چه؟ و چگونه باید به کاربست؟ و چه 

 (99روح تقلید نباید ما را دنبال شبستری و مالصدرا بکشاند.)نتیجه ای را باید از فکر توقع داشته باشیم؟ 

 

  مستر همفر:

 باید حلقه های صوفیه را گسترش داد کتاب هایی را که به زهد فرا می خواند ترویج نمود همچون کتاب احیاء العلوم 

 (111غزالی، مثنوی موالنا و کتاب های ابن عربی.)
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 محمد حسین طهرانی:

 خورم اگر حداد بگوید این لیوان خون را بخور می

انصاری بودم، با وجود این که ایشان را مثل پیغمبر خودم می دانستم در عین حال در وقتی من در خدمت مرحوم 

مسائلی که احساس می کردم با ایشان اختالف دارم ا اختالف فقهی ا چه کار می کردم؟ احتیاط را رعایت می کردم ولی 

 (111کردم می خوردم.)وقتی که با مرحوم حداد بودم اگر می گفتند این لیوان خون است دیگر احتیاط نمی 

 

  صمدی آملی:

 ، ال یمسه اال المطهرون و امام سجاد پشت سر او نماز  است، قرآن است، پاکند و مطهرندحسن زاده ولی اهلل

 (112می خواند.)

 

 مطالب مرا نمی فهمیده( صمدی آملی) حسن زاده ی آملی:

 برخی از کسانی که )صمدی آملی( در درس و بحث های حقیر حضور پیدا کرده اند بر اثر عدم تلقی صحیح 

مطالب و خلط مباحث برداشت های ناصحیح خود را که مخالف با حقایق دین مبین اسالم و اقتضائات تولی و تبری است 

ا اعالم می کنم این گونه نسبت ها به حقیر ربطی من جمله در تعریف بهشتیان به من نسبت داده اند. از این روی صریح

 (113) نداشته و ندارد.

 

 و شرکت در مجالس او نظر رهبر معظم انقالب در مورد وحدت وجود و عقاید انحرافی صمدی آملی

 بسمه تعالی

 دامت برکاته حضور محترم حضرت آیت اهلل خامنه ای
 

ر که د  شرکت می کنند که مبانی درس های آن ها مطالبی است مدتی است در برخی از شهرها فرزندان ما در جلساتی

 ذیل می آید. لطفا بیان فرمایید که شرکت در این جلسات جایز است یا خیر؟
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 مطالب مورد اشاره از این قرار است:

)وجود حق متعال متن وجود جمادات و نباتات و حیوانات و انسانها است، یعنی ما دو وجود نداریم، بلکه هر چه   

هست یك وجود است که در قوالب و اندازه های گوناگون ظهور کرده است، نه این که وجود زمین غیر از وجود آسمان 

 و وجود آسمان غیر از وجود حق متعال بوده باشد(.
 

آنجا که حقایق هستی بی منتها است پس فهم حقایق اشیاء نیز بی منتها بوده و همچنان ادامه دارد. یا نباید الف را )از  

به زبان آورد همچون سوفسطائیها که اصال قائل به موجود بودن خود نیستند، و یا این که به محض اقرار نمودن بدان باید 

ن ابتدا سوفسطی بشویم و بگوییم اصال الفی نداریم. و چه عجیب است که آن را ادامه داد. و چه راحت است که از هما

باالخره همه ما در این مسیر باید سوفسطی شویم و بگوییم نه ما هستیم و نه دیگران هستند. فقط خداست و خدا. حرف 

 ارد و راحت می شود(.اول و آخر خدا است، و خدا است دارد خدایی می  کند. از آن به بعد دیگر انسان هیچ نگرانی ند
 

)نه تنها نمی خواهیم از معلول به علت برسیم بلکه قصد نداریم از علت به معلول هم راه یابیم به دلیل این که ما اصال 

 معتقد به علت و معلول جدا نیستیم(.
 

 )مراد ما از وحدت وجود، عینیت وجود زمین و وجود آسمان با وجود حق متعال است(.
 

)فیلسوف و عارف هر دو قائل به وحدت وجود هستند... تمام انبیاء و ائمه و همه حجج و رسوالن الهی فیلسوفند و  

 اینان فالسفه اصلی اند(.
 

)انسان قابلیت رسیدن تا مقام ذات را دارد، و چون می بیند که نمی تواند آن ذات را پایین بیاورد و ذات را خودش 

 د و او می شود(.کند لذا خودش باال می رو
 

 (211)جنات درجات دارد تا آن جا که می فرماید ))وادخلی جنتی((، که این جنت، جنت ذات است(.)

 

 با تشکر جعفر، حسینی پور، اهواز
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  پاسخ رهبر معظم انقالب:

 بسمه تعالی 

شرکت در جلسات مذکور که با عقاید انحرافی آمیخته و موجب ترویج باطل است،جایز  نیست مگر برای کسانی که  

 .قدرت پاسخگویی به شبهات و ارشاد و راهنمایی و امر به معروف و نهی از منکرِ متصدیان جلسات مذکور را دارند
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 تنوع تفاسیر قرآن کریم :
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ده بصورتهاى متفاوتى تدوین ش -اختالف مفسرین از دیدگاه مذکور در فوق  باه همین جهت اسات که تفسیرهاى قرآنى ا  بر حسب

 خورد:است و به میزان کارآئى و تخصص علمى آنان ، تفسیرهاى گوناگونى از قرآن کریم به چشم مى

هاى دیگر و جنبهاى تدوین شده اسات که جنبه عربیت و مسائل مربوط به ادب عربى، بر جهات . برخى از تفاسیر قرآنى به گونه1

زمخشرى. )که ضمنا همین جهات ادبى ناظر به هدف کالمى است و آن عبارت از اثبات « الکشاف»آن رجحان دارد، همانند تفسیر 

 باشد.(مذهب معتزله مى

ى و م. بعضى از تفسیرهاى قرآن باه کیفیتى ساخته و پرداخته شده اسات کاه مطالب جالب و چشمگیر آن عبارت از مسائل حک2

 امام فخر رازى .« مفاتیح الغیب»براهین کالمى است از قبیل تفسیر 

 ثعلبى.« الکشف و البیان »سازد مانند تفسیر ها در آنها نظرها را به خود معطوف مى. برخى از تفاسیر دیگر، جنبه قصص و داستان3

نماید، تأویل حقایق و توجیهات باطنى است، یعنى نظار مىاى جلب اى دیگر از تفاسیر قارآن، آنچه بیش از هر جنبه. و در دسته4

 مال عبدالرزاق کاشانى .« التأویالت»باشد، مانند کتاب اى که تفسیر ظاهرى در آنها تحت الشعاع تأویالت عرفانى آنها مىبه گونه

دگاههاى متفاوتى تدوین شده )که هاى گوناگون و تحت تأثیر تخصص مؤلفان آنها با دیو باالخره تفسیرهاى دیگرى در چهره

 سرانجام، مکاتب مختلفى را در تفسیر قرآن کریم به وجود آورده است.(

بار حسب برخى از روایات مشهور، قرآن کریم داراى تفسیر و تأویل و حقایق و دقایق و ظهر و بطن و حد و مطلعى است ، و می

 توان همه آنها را فضل و مرحمت

 دهد؛ و خداى را فضلى عظیم و لطفى عمیم است .اى قرار مىشیت به حق خویش، آنها را در اختیار عدهالهى برشمرد که طبق م

هاى پرارزشى دست آنگاه کاه از مطالعه و تحقیق در تفسیر قرآن کریم فارغ گشت )و در شناخت قرآن کریم و محتواى آن به مایه

 جان و روحش را باه اوج کمال، ترقى و تعالى بخشد باید باه تحصیل کتب :یافت( و خواست به پیشرفتهاى فزونترى ناائل آید و 

 ا  حکمت :

 بپردازد. و: -اعم از حکمت طبیعى و ریاضى 

 ا حکمت عملى :

باشد ا مورد تحقیق و بررسى قرار دهد. و باید دانست که آنچه از این علوم که مسائل مربوط باه تهذیب نفس در آن مطرح مى -را 

 ست از نیازهاى مربوط به دنیاى فانى است.بیرون ا
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 ا  علم حقیقى :

رسد؛ زیرا این علوم و فنون حقه الهى، لب و عصاره همه علوم و پس از طى ایان مراحل، نوبت به علوم حقیقى و فنون حقه الهى مى

حقیقى است که انسان به مراتب و دهد. به وسیله همین علوم معارف سابق الذکر و نتیجه و عصاره هرگونه شناختى را تشکیل مى

مقامات مقربان درگاه الهى ارتقاء یاافاتاه و بار مقاصد و اهداف واصلین باه حق دست مى یابد. امیدواریم کاه خداوند متعال، ما و 

رید، فصل اول / باشد. )منیهلل المشما را از چنین قرب و منزلتى برخوردار سازد؛ چون اعطاء و بخشش الهى، فزونتر از حد انتظار مى

 مطلب سوم(

 بینید که مرحوم شهید فقط انواع تفاسیر قرآن کریم را ذکر کرده و بس.بنابر این می

ی حاضر به دقت مطالعه فرمایید و قضاوت تا آخرین شماره مجله 13ی ی شمارههای ما را به آیت اهلل سبحانی  از مجلهپاسخــ 11

 کنید.

 ایم.های رسمی در شیعه داشتهخانقاهپنجم،چهارم،م،سو( ما در قرن دوم،1ـ 13

شود. دفاعهایی که مرحوم سید از عقاید صوفیه کرده( سید بن طاووس در کتب تراجم جزو صوفیه یا متهمین به تصوف شناخته می2

 اند، سبب شده است که سید را به عنوان یک شخصیّت صوفی در کتب تراجم معرفی کنند.

دادند. و اسناد صوفیه را به ائمه: در طرائف مطرح ها ایشان اساتیدی داشتند که جزو صوفیه رسمی بودند و خرقه می( عالوه بر این3

 رسند.گوید؛ همه صوفیه به امیرالمؤمنین میکند و میمی

بن محمد حیدرالدینکند، جناب کمالترین استاد ایشان که بیش از همه از او تعریف میسید، برجسته( در فهرست اساتید مرحوم4

البالغه است، جزو صوفیه رسمی است و در شیعه است و جزو روات نهجحسینی است که از سادات است... این بزرگوار که از علمای

 اند.ای از ایشان خرقه گرفتهزمان خودش، عده

اند که ایشان ابتدا مشغول به تحصیل او گفته ( یکی دیگر از  بزرگان؛ کمال الدین میثم بحرانی شارح نهج البالغه است. در احواالت5

ها فائده ندارد رها کرد و صوفی شد و خودش اهل خرقه است و معتقد خواند و بعد از مدتی دید که اینعلوم رسمی بود و فلسفه می

 گردد.است که خرقه صوفیه به ائمه برمی

 کردند.کند و با صوفیه همکاری میگیری نمیرابر صوفیه جبهه( بزرگترین شخصیت در قرن هشتم، عالمه حلی است... مطلقاً در ب6

های گوید، من وارد نجف که شدم، در مقابل حرم امیرالمؤمنین خانقاهرحله ابن بطوطه می 421( ابن بطوطه در جلد اول صفحه 7

 بسیار زیادی بود.
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ده است ... در این مدرسه بیست نفر مرشد صوفی می( در همین دوره در گزارشی که از مدرسه سلطانیه اولجایتو به دست ما رسی8

 آورند که مخصو  تدریس تصوف بودند.

کنید که اعتقاد داشته باشد که امام)علیه السالم( عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن ( شما تا قرن هفتم و هشتم کسی را پیدا نمی9

 گویند که اصالً معنا ندارد که انسانی به همه هستی علم داشته باشد.الی یوم القیمهلل است. مطلقاً علم امام را منکرند و می

برند. اگر به عمده الطالب فی انساب ( شهید اول در سلسله اساتیدشان، از سید تاج الدین ابن معیه به عنوان بزرگترین استاد نام می11

د، سیدتاج الدین بزرگ  صوفیه عراق و  بزرگ فتیان گویآل ابی طالب نگاه کنید که کتابی است تآلیف شاگرد سید تاج الدین می

دهد که ما در این دوره یک پوشید مگر به اذن تاج الدین. این نشان میعراق بود. کسی خرقه تصوف یا لباس فتوت در عراق  نمی

فیه بزرگ صونهضت بسیار وسیع در تصوف در عراق داشتیم که یک شخصیّتی که شهید اول این قدر به او معجب است. خودش 

گویند خرقه در بین شیعه نبوده است و سلسله و خانقاه نبوده است، آنقدر پوشید. بر خالف این که ... میعراق بود و خرقه رسمی می

گوید هیچ کسی خرقه صوفیه یا لباس فتوت بدون اذن ایشان در کل عراق نمیدر آن دوران این مسائل رسمی بوده است که می

 پوشید مگر کسانی که از ایشان اذن داشته باشند. 

 داد که خرقه تصوف بر تن دیگران کند.به برخی اذن می

( شهید ثانی است که جزو فقهای خمسه ماست ... ایشان در منیهلل المرید که کتابی مفید و مستفید در آداب متعلمین است ... می11

یت هدف علوم برسی، به سراغ کتاب تأویالت مالعبدالرزاق کاشانی برو... این کتاب گوید، اگر خواستی باطن قرآن را بفهمی و به نها

گوید، نهایت سیر قدر شبیه آرای محی الدین است که به اسم تفسیر محی الدین اشتباهاً چاپ شده است... ایشان )شهید ثانی( میآن

 ول و کالم و ... است.یک طلبه، فهمیدن کتاب مالعبدالرزاق است که غایت ادبیات و فقه و اص

 گوید، شهید از صوفیه بود و اهل معرفت و عرفان بود.( مجلسی دوم با شهید قریب العهد است و می12

 الشمس است و احتیاج به توضیح ندارد.منبهایی که تصوفش اظهر( شیخ13

ست. او هم مثل پدرش صوفی است و گوید، گول نخورید که مجلسی ثانی با تصوف مخالف اهایش ... می( میرلوحی در کتاب14

کند.لطفاً بیان کند و به خاطر همین، به شدت به ایشان اهانت میکند. تظاهر به مخالفت با تصوف میفعالً برایاین که زمانه اقتضا نمی

 کنید اوالً مدرك سخنان فوق چیست؟  ثانیاً اگر تصوف بر حق است چرا مراجع تقلید با صوفیه مخالفند .

 ب چهل حدیث، حدیث چهارم، تالیف امام خمینی )ره(کتاـ 11
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چنین و هم 324تا   227مدرك تمامی فتاوای مذکور در کتاب تحقیقی در تصوف و عرفان تألیف آقای خیراهلل مردانی از  ـ 11

 باشد.در کتاب مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید تألیف سید محسن محمودی می

 23جلوه ی حق/ ـ 16

 مراجعه فرمایید. 234/  21و 19ی نورالصادق ی کامل ایشان به مجلهی اطالعیهبرای مالحظهـ 11

  9،   31/1/1391هفته نامه افق حوزه ،ـ 11

 به نام محمد حسن وکیلی که یک صوفی مشهدی از خاندان سازمان مجاهدین خلق است.ـ 19

 لینکـ 11

www.sematmag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=212:2111-11-13-11-

57-21&catid=45:no-5&Itemid=53 

 . 57،   15، ج 21چاپ  1413رانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ناشر بیروت آقا بزرگ تهـ 12

 184صدر، حسن، تکمله امل اآلمل، ناشر مرکز اطالعات و مدارك اسالمی /  ـ11

 همین مجله مراجعه کنید. 215به صفحه ـ 13

 84، روح مجرد/ 7/93نورالصادق ـ 11

 777مثنوی دفتر ششم، شماره ی ـ 11

( 21بود که همگی اسماعیلی مذهب بودند )شناخت مولوی، ناصر نجفی/« بزرگ امیر»تبریز و از خاندان معروف شمس اهل ـ 16

 (464رسد که سنّی مذهب بود )نفحات االنس، جامی/ سلسله تصوف او به استادش، ابوبکر سلّه باف می

 97مقاالت شمس به نقل از نقدی بر مثنوی مصالیی /ـ 11

 .271مقاالت شمس/ـ 11

عالمه سید جعفر سیدان فرمودند:عالمه ی جعفری منزل ما آمده بودند و نوشته ای را از بنده خواستند که یکی از مناظرات من ـ 19

در آن آمده بود، از جمله صحبت مثنوی شد وقتی من اشکاالتی را مطرح کردم ایشان به من اینطور گفتند:عده ای از متجددان عصر 

دانسته، من خواستم با این تفسیر و نقد و تحلیل،این را برسانم که مولوی جزء ذریّه ی مسلمین بوده ولی حاضر مولوی را فوق اسالم 

http://www.sematmag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=212:2011-10-03-11-57-21&catid=45:no-5&Itemid=53
http://www.sematmag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=212:2011-10-03-11-57-21&catid=45:no-5&Itemid=53
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اشتباهاتی هم دارد و خواستم آنها را از آن موضعی که دارند پایین بیاورم.بعد آیت اهلل سیدان فرمودند کما این که استاد مطهری در 

درباب عرفان می فرمایند: این گروه که با اسالم میانه ی خوبی ندارند و از هر چیزی  مورد نظریه ی گروهی از متجددان عصر حاضر

که بوی اباحیت بدهد و بتوان آن را به عنوان نهضت و قیامی در گذشته علیه اسالم قلمداد کرد به شدت استقبال می کنند ... و معتقدند 

ف نهضتی بوده از ناحیه ی ملل غیر عرب بر ضد اسالم در زیر پوششی از که عرفا در عمل ایمان به اسالم ندارند، بلکه عرفان و تصو

معنویت... این گروه با تکیه به شخصیت عرفا که بعضی از آنها جهانی است می خواهند وسیله ای برای تبلیغ علیه اسالم بیابند و 

بیگانه است و این عناصر از خارج، وارد این  کنند که اندیشه های ظریف و بلند عرفانی در فرهنگ اسالمی با اسالم« هو»اسالم را

فرهنگ گشته است. اسالم و اندیشه های اسالمی در سطحی پایین تر از اینگونه اندیشه ها است. این گروه مدعی هستند که استناد 

 .عرفا به کتاب و سنت فقط تقیّه و از ترس عوام بوده است، می خواسته اند به این وسیله جام خود را حفظ کنند

 به بعد )با تلخیص(. 13/289تفسیر و نقل و تجلیل مثنویـ 91

 مثنوی معنوی دفتر سوم.ـ 92

  .49/  21و19نورالصادق ـ 91

 نقدی بر مثنوی، آیت اهلل سید جواد مدرسی.ـ 93

 فایل صوتی در سایت دارالصادق موجود است.ـ 91

 45شناخت اجمالی کالم، فلسفه، عرفان / ـ 91

 193 عرفان متعالی /ـ 96

 7/171اسفار، ـ 91

 112شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه /ـ 91

 به بعد 8مبدأ اعلی/ـ 99

 خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیس در ایرانـ 211

 محمد محسن طهرانی 118شرح حدیث عنوان بصری / ـ 212

 فایل صوتی در سایت دارالصادق موجود است.ـ 211
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 22/2/1391بیانیه ی حسن زاده ی آملی ـ 213

؛ 111ا  111؛ 15؛ 124(ا مدارك مطالب مورد سؤال به ترتیب: شرح نهایهلل الحکمهلل، داوود صمدی آملی، صفحات: 6تا  1)ـ 211

 79( آداب سالک الی اهلل، داوود صمدی آملی، 7. 86؛ 47؛ 115
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 با خوانندگان نورالصادق)علیه السالم( فصل پنجم:
 

 ملك حسینی به نورالصادق نامه ی آیت اهلل

 پیام تسلیت آیت اهلل حاج شیخ علی صافی اصفهانی به مناسبت ارتحال آیت اهلل ملك حسینی
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 نامه ی آیت اهلل سید کرامت اهلل ملک حسینی

 شخصیت برجسته ی استان فارس و یاسوج به مجله ی نورالصادق

 

 بسمه تعالی شأنه

 بعد الحمد و الصلوة

 زید عزةجناب حجت االسالم و المسلمین آقای صافی اصفهانی
 

د ، واصل و مور)علیه السالم( با اهداء سالم و ابالغ تحیّت و اکرام، مجلداتی از فصلنامه تخصصی نورالصادق

 مطالعه اینجانب قرار گرفت.

مقابل مکتب نورانی  در دوران و زمان ما که فراعنه بشری و مخالفین شریعت مقدسه با قدرت طاغوتی خود در

ی آرایی کرده و اراجیف و اباطیل و خزعبالت ساخته و پرداختهصف)علیهم السالم( بیت عصمت و طهارتاهل

کنند، بر شما حتم و فرض است تقویت بنیهذهن خود را بر قرآن و احادیث تحمیل و به عنوان عرفان ترویج می

 .)علیه السالم(ی نورالصادقی علمی فصلنامه

، مشمول عنایات خاصه)علیه السالم( د آن که در دفاع از حریم دین مبین و تکبیت مخاصمین مکتب امیرمؤمنینامی

                    باشید. عجل اهلل تعالی فرجه الشریف،ی قیّم زمان و امام عالم 

 حوزه علمیه شیراز                                    

 11/1/2391 سید کرامت اهلل ملك حسینی ـ
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 پیام تسلیت آیت اهلل حاج شیخ علی صافی به مناسبت 

 ارتحال آیت اهلل ملک حسینی

 

 انا هلل و انا الیه راجعون  ـتعالی  بسمه

 

با کمال تاسف و تاثر باخبر شدیم که روح بلند و ملکوتی حضرت آیت اهلل حاج سید کرامت اهلل ملك حسینی قدس سره 

 ملکوت اعلی پیوست.الشریف به 
 

ای از پای ننشست و با سالح قلم و بیان لحظه )علیهم السالم(چهره تابناك و با اخالصی که در راه احیاء امر اهل بیت

پرستی میای از جوّ  غالب اطراف به مبارزه با فرهنگ بیگانه و بیگانهنظیر و بدون هیچ واهمهبا شهامت و شجاعت کم

های فعلی و مصطلح تبلور یافته و در و دیوار این مرز و بوم را پر باستان را که در فلسفه و عرفانپرداخت و معارف یونان

های فریبنده و به ظاهر کرده بود با خنجر همت برانداخت و معارف مقدس و مصفّای وحیانی را که بدخواهان در لباس

فرهنگی،  با اقتداری اعجاب انگیز و با اخالصی فراتر اسالمی در صدد به حاشیه کشاندن آن بودند،  در این جنگ نابرابر 

دانند!! به ایتام آل محمد از درك و فهم صدرائیان و ارسطوئیان و محی الدینیان که زمین و زمان را در قبضه قدرت خود می

 . های علمیه شیعه در سرتاسر جهان شدداد و موجب عزت و سربلندی اسالم و مسلمین و آبروی حوزهارائه می

و به همه پیروان راستین  ارواحنا فداهاهلل االعظمما این مصیبت بزرگ را به جان جهان و قطب کون و مکان حضرت بقیهلل

های علمیه، دانشگاهیان و و مخالفان یونانیات، از علما و مراجع تقلید، حوزه( لیه السالم)عمکتب نورانی امام صادق

ی سوج و باالخص به بیت آن عزیز مکرم تسلیت عرض نموده بقای همهبازاریان، مخصوصا در خطه استان فارس و یا

 بازماندگان را از خداوند متعال خواستاریم. 

، جناب حجت االسالم و المسلمین سید (لیه السالم)عی این شاگرد صادق مکتب امام صادقامید است فرزند شایسته

م را با همتی به بلندای افق پی بگیرند و در این راه از شرف الدین ملک حسینی راه نورانی و روشن و مستقیم آن مرحو

، مامی برخوردها و تهدید)علیهم السالم( داشتن معارف  اهل بیتای نهراسند و برای زنده نگهسرزنش هیچ سرزنش کننده

 ها و فشارهای دشمن را همچون پدر مهربان و بزرگوار خود به جان بخرند. 
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 ی یونان باستان اوهن من بیت العنکبوت است که توان استقامت با بیت نبوت ومطمئن باشید که ساختار مدرسه

 ی وحی هم زده باشند.رسالت را نخواهد داشت، اگر چه به ظاهر آتش به خانه
 

 (2(( )یُریدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ))
 

 عاش سعیدا و مات سعیدا و السالم علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا

 

    2133ذیحجه  21                                                    

 رمرکز حوزه علمیه اصفهان  ـ  مدرسه صدر بازا

 علی صافی اصفهانی                                                                      
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 سوخته از مهجوریتهای یک شاعر دلآه و ناله

 قرآن و عترت و مرجعیت 

 

 دین فاروشی اینقادر ارزان نباودروزگاری شهر ماا ویااران نباود            

 هیچ صاوتی بهتر از قارآن نباود          صحبت از ماوسیقی و عرفان نبود 

 رنگ چاادر بهتر از هر رنگ بود  حجاابی ننگ باود          دختاران را بی

 خاانه فاارهنگ کنسارتی نباود         دختار حجب و حیا قارتی نباود  

 عااالَمی تسالیم باودحکام اورا             مارجاعیت مظهار تکااریم باود

 هاا تهیآن هام از لاوث قاارائت           یک سخان بود وهزاران مشتاری 

 قادر عاالِم کمتر از مطارب نباود           ها واجب نبود هاادیه بر رقااصاه

 کاار فارهنگی شاده پخش ناوار           آه که در سااال سیااه دو هاازار 

 های مبتاااذلپارشااده از فیالم        ذهان صاااف نوجاوانان محاال   

 آدم قاارن تماادن برفاای است         آدمیت کو؟ دگاار آدم کای است  

 حرف حق گفتن عقب افتادگی است           پشت پا بر دین زدن آزادگی است 

 بارس بر داد دین مصااطفی توی پرده نشیان مصااطفی             آخاار ا

 ها محبوس شادها در سیناهکیناه         بی تو منکرها هماه معاروف شاد  

 دشامنی باا دین تاو آغاااز شاد         در به روی فتناه جاویان باز شاد 

 کااردها بار استخااوان آماد بیاا بی تو دلهاماان به جاان آماد بیاا           

 

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

 پی نوشت ها:

 8صف: ـ 2
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