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 52و  52ه رفصلنامه ی شما

 

 

 

 

 فرمودند:)علیه السالم( امام باقر
 

 ((وَ إِنْ تَرَكْنَاهُمْ لَمْ يَهْتَدُوا بِغَيْرِنَابَلِيَّةُ النَّاسِ عَلَيْنَا عَظِيمَةٌ إِنْ دَعَوْنَاهُمْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَنا ))
 

 به بالی مردمی گرفتار شديم كه چون آنها را دعوت كنيم اجابت نمی كنند و چون رهايشان كنيم 

 به وسيله ی ديگران هدايت نمی شوند. 

 

 4/404من ال يحضره الفقيه 

 44/822بحاراالنوار 
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 فهرست مطالب

 

 آثار و مقاالت

 سرمقاله

 حضرت آيت اهلل العظمی صافی كلپايگانيمدظله العالی /احتمال وجود دو خدا يا بيشتر

 ضرت آيت اهلل العظمی مکارم شيرازیح/ ؟چگونه درس خواندن عيب بود

 حضرت عالمه آيت اهلل حاج سيد جعفر سيدان /( 4سنخيت، عينيت، تباين )

 ت اهلل حاج شيخ مرتضی رضویحضرت عالمه آي /(31محی الدين در آيينه ی فصوص )

 سمات/ پاسخ به مطالب انحرافی مطرح شده توسط  دفتر تبليغات اصفهان )آخرين قسمت(

 استاد سيد احمد سجادی/ (8مخالفان و منتقدان فلسفه در شيعه )

 آيت اهلل سيد حاج جواد مدرسی يزدی /مقايسه ی تطبيقی بين مکتب تصوف و آيين هندوها

 عباس سعيدی /نقدی بر الهی نامه استاد حسن زاده 

 آيت اهلل حاج سيد ابراهيم سيد علوی/برخی بافته های عرفان مآبانه محمود شبستری

 استاد حکيمی فر/ فالسفه و عرفا عقل گريز هستند يا مخالفان فلسفه؟ 

 

 ویژه ی پاسخ به نامه ی آیت اهلل سبحانی

 استاد كريم زارع /سبحانیسواالتی از استاد حضرت آيت ا... 

 

 اخالق و معارف

 )ره(آيت اهلل حاج شيخ حسن صافی اصفهانی  /((7اخالق و معارف )شوق وصال )

 آيت اهلل دكترموسوی اصفهانی/نقش امرای هستی از ديدگاه قرآن

 

 نظرها و اعترافها

 با خوانندگان نورالصادق

 معرفی کتاب
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 سرمقاله

 معارف ی زالل علوم ومهـاستعمارگران معارف وحیانی، سعی بلیغ نمودند، تا بتوانند مردم را از سرچش

 از هیچ خدعه اهل بیت عصمت و طهارت جدا سازند و برای رسیدن به این هدف شوم و نامشروع خود 

شناختی که   شتند آراء و    و نیرنگی فروگذاری نکردند تا عاقبت با  سبت به عظمت و جالل معارف قرآن و عترت دا ن

ـ که نقطه    ـ از تصوف و عرفان و یونانیات  ی مقابل علوم قرآن و عترت بود وارد عقاید مردم کردند.  افکار بشری را 

 دانستند که اگر ساکت بنشینند و اقدامی نکنند و مردم به وصیت پیامبر خود عمل کنند که فرمود:آنها می
 

ضِلُّوا ابداً كِتَابَ اهللِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَ   ) سَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَ يْتِی  )إِنِّی تَارِكٌ فِيکُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَ

 (  3وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ(( )
 

و عالم در نظر آنها تیره و تار خواهد   آن روز، روزی است که دنیا از دست دشمنان مکتب وحی خارج   

 صفتان است.ی شیطان و شیطانشد و روز پایان سلطه
 

سفی نمی      ستعمارگران دریافتند که هیچ تفکری مانند تفکر یونانی و فل ساس ا تواند مردم را از خاندان وحی بر همین ا

تالش کردند تا فرزند نامشروعی در اسالم    دور نماید و آرامش اعتقادی مسلمین را بر هم بپاشد لذا در این راه سخت   

سالم را از درون         سیله درخت پرپار ا سپارند و بدین و ست او ب سازند و پرچم خیانت و عناد با قرآن و عترت رابه د ب

 بخشکانند و مسلمین را به خاک مذلت بنشانند.

سط حکام بنی   نطفه شروع تو شد و در زمان بنی   ی این فرزند نام سته  ــخلفای جور با نق عباس وامیه ب شوم  شه ــ ی 

 به ثمر رسید.« های یونان و انتشار آن بین مسلمینی کتابترجمه»

سید به امروز که می  سفه و عرفان   بینیم زمین و زمان این مرز و بوم و همهتا ر سالمی از فل التقاطی موج میی بالد ا

سازش نداشته باشد اصال دین نیست. و پیغمبر و      زند. و اصال فلسفه و عرفان اصل دین شده است. و دینی که با آن      

امامی که با آن مخالفت کند منصوب خدا نیستند!! و عالمانی که فلسفه را نپذیرند اصال عالم نیستند و جاهلند اگرچه        

شند، نفهم و کودن معرفی می    سینای روزگار با شیخ محمد   شوند.  و به تعبیر عالمه قطب زمان و ابن  ی نامدار حاج 

شخيص ندهی و اگر نپذيرفتی جاهل اگر وحدت»جعفری تقی  وجود را پذيرفتی اعلم دورانی اگر چه الف را از باء ت

 .«ترين افرادی اگر چه اعلم دوران باشی
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ی ی مقدس حکمت قدم گذاشــت و معارف ناب جعفری بازی هو بدین ترتیب مولود شــومی به نام فلســفه به عرصــه

 طمطراق.موجودی به نام فیلسوف شد و پر 
 

ــتی نلات اهل بیت که    آنان که آب و نانی می ــتند، فوج فوج از کش ــتند، در و دکانی، رونب بازاری آرزو داش خواس

َََفِينَةِ نُوحم مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا رَرِقَ(( ) فرمود: شــدند و خواســته یا خارج می (8))مَثَل أَهْلُ بَيْتِی كَس

))و رأيت الناس يخرجون  پرستی و اوهام غرق شدند. عباس هم نوا شده در جهل و شرک و بتامیه و بنیناخواسته با بنی

   (1(()إِنَّمَا نُمْلىِ لَهُمْ لِيزَدَادُواْ إِثْمًا))دهد تا بر عذابشان بیافزاید. ؛ و خداوند نیز به آنان مهلت میمن دين اهلل افواجا((
 

یروان مکتب پ الفساد فی البر و البحر، و هیچ فسادی بدتر از فساد اعتقادی نیست و     رسد تا به آنلا که فرمود ظهر می

شدن مقدمات ظهور         شاید بتوان آن را به فال نیک گرفت برای محقب  ستند اما  سند ه وحی گرچه از این امر ناخر

ضرت بقیة اهلل االعظم  سطاً و عدالً  ارواحنا فداه که فرمود: ح )و  (؛كَما ملئت ظلماً و جورا())يمأل اهلل به االرض ق

سیدالمرسلین نیست(.        شدیدتر از ضربه وارد کردن به دین و زحمات  سرورش بعد از   هیچ ظلمی  و در ظهور موفور ال

و يَدْخُلُونَ  ))یی شریفه این مقدمات، عالم پر از قسط و عدل خواهد شد، آن گاه است که حالوت به ثمر رسیدن آیه    

 را همگان خواهند چشید.( 4(( )جًافىِ دِينِ اهللِ أَفْوَا
 

 گمان، روزی حب بر تمامی عالم و آدم و فریب خوردگان مکتب یونانیان و بیگانگان عیان خواهد شد؛بی

 

و در خواهند یافت   (4)(( وَ دِينِ الحْقّ لِيُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ كلُّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ  هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهْدَى  ))

اند چیزی جز ظلمت نیست و مثال کفی است که در درون آن ضاللت و گمراهی     این علمی را که به عنوان حکمت مطرح کرده

 آرمیده است.

 (4(( )فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَ أَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْکُثُ فىِ الْأَرْضِ))

صادق در تال  ست كه اين واقعيت نورال سفه      ش ا شکار كند تا فريب خوردگان دريابند كه فل سند و مدرك آ ها را با 

مين  بر دهانشان گذاشتند كه مسل (لیه السالم )عچيزی جز آبنبات نبود كه استعمارگران و دشمنان دانشگاه امام صادق    

ی مردم و استحمار آنان بپردازند.   را به هم مشغول كنند و از مشغوليت فکری آنان استفاده كرده و به استعمار عقيده    

سفه با بهره  سفه را مقدمه و اين كه به عالميان بگويد فال شناخت معارف بلکه   گيری از اوهام و تخيالت خود، فل ی 
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شيخ الرئيس و      كردهخود معارف معرفی  سوف را  سفه را به عنوان بهترين علم و رئيس علوم و فيل اند تا آنجا كه فل

 (  7اند. )اشرف علما شمرده
 

سفا بر حوزه  شش   های علمیهای وا ا شیعه که با آن همه تالش و کو صادق و    های طاقتی  سای امام باقر و امام  فر

سالم سایر اهل بیت)ع  ستقالل  لیهم ال سلمان ( برای ا شاهد چنین ماجراهای غم انگیزی   م ها در علوم و معارف، اکنون 

 رسی هم نداشته باشد.باشد و فریاد

 سوختم آتش گرفتم این راز نهفتن تا کی             شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی           

 

ــر به ــوز امام   کلایند آنان که ادعای محبت و پیروی از خاندان پیامبر را دارند اما س ــپردند، ندای جانس بیگانگان س

 ( را بشنوند که فرمود:  لیه السالمباقر)ع

  ))بلية الناس علينا عظيمة ان دعوناهم لم يستجيبونا وان تركنا هم لم يهتدوا بغيرنا((؛

ــدیم که چون آنها را دعوت کنیم اجابت نمی ــان  به بالی مردمی گرفتار ش کنند و چون رهایش

 شوند.ران هدایت نمیکنیم به وسیله ی دیگ
 

وزاندند و چه  ــــهایی را که از اولیاء خدا نس  دان شکنان روزگار چه دل زدگان و نمکآه ... که این نامردمان و یونان

 هایشان خفه نکردند.هایی را که در سینهناله
 

ست بیگانگان یونانی و  ما دل به روزی خوش داریم که خداوند وعده ستان روزگار را   هایش را محقب کرده د یونانی پر

سد اعتقادی    قطع و دین حب را و معارف حقیقی را توسط خلیفه  ساط پر زرق و برق مفا ی برحب خویش ظاهر کند و ب

 چون آینه جال یابد انشاءاهلل.را ازروی زمین برچیند و عالم 

 

 

 

 

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



8 
 

 پی نوشت ها: 

شيعه    -3 سائل ال شما می  87/11و سک   گذارم )و می؛ من دو گوهر گرانبها در ميان  روم( قرآن و اهل بيت خودم را مادامی كه به اين دو تم

شَََوند تا اين كه در كنار حوض كوثر بر من وارد      ايد هرگز گمراه نخواهيد شَََد و بدانيد كه اين دو گوهر گرانبها هرگز ز هم جدا نمی       كرده

 شوند.

 .87/14وسائل الشيعه  -8

 

 دهيم تا بيشتر به گناهانشان بيفزايند.؛ به آنها مهلت می372َ آل عمران : 1

 

 آيند.(؛)فوج فوج به دين خدا در می 8َ نصر:4

 

ی اديان پيروز گرداند، هر چند  ؛ اوسَت آن خدايی كه پيامبر خود را همراه با هدايت و دين راسَتين بفرسَتاد تا او را بر همه     9صَف:  َََََ 4

 آيد. مشركان را ناخوش

 ؛ اما كف به كناری افتد و نابود شود و آن چه برای مردم سودمند است در زمين پايدار بماند.37َ رعد: 4

 

 .34/7/3129سخنرانی آقای جوادی آملی در همايش دين و فلسفه، تاريخ -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده: 
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هان دو که اگر در جمرجع بزرگ شیعه حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی در پاسخ به این سؤال 

فرمایند: اوالً تعدد خداوند محال و ممتنع و  شد؟ می خدا باشد و با هم کامالً تفاهم داشته باشند چه می

 یه به اثبات مـود و نیز مبنای اصالَة الماهیـالة الوجـغیر ممکن است و این مطلب را بر اساس مبنای اص

گیرند که در جواب فرض  می پردازند آنگاه نتیله میرسانند و در مرحله بعد به توالی فاسد تعدد اله 

عدم تمانع و تخالف بین دو اله باید گفت کالم در صحت تمانع است نه در وقوع تمانع و صحت تمانع 

 برای اثبات توحید کافی است.

 

 احتمال وجود دو خدا یا بیشتر و تفاهم آنها در اداره جهان

 «آيت اهلل العظمی صافی گلپايگانی»

 

در جهان است و اين دو با هم تفاهم مطلق و  َ نعوذ باهلل الحکيم َاگر ما فرض كنيم كه دو خدا يا بيشتر  :2سؤال 

كامل دارند و جهان را به نحو احسن اداره می كنند طوری كه هيچ برخورد فکری نداشته باشند و كامالً با هم همکاری 

 دارند، چه جوابی در اين مورد است؟

 

مسئله اثبات توحید و یگانگی اهلل و صانع و خالب فقط مبتنی بر این نیست که اگر دو خدا و دو صانع و  الًاو جواب:

خالب یا بیشتر وجود داشته باشد در اداره ی امور کاینات عالم خلقت اختالل پیش می آید و به نحو احسن اداره ی آنها 

به آن اشاره شده پیش  (1) )لَوْ كاَنَ فِيهِمَا ءَالهِةٌ إِلَّا اهلل لَفَسَدَتَا(() امکان پذیر نیست و تالی فاسدی که در آیه ی کریمه ی

می آید بلکه قبل از این مرحله بر حسب دالئل محکم عقلی اصل تعدّد اهلل و مبدأ عالم و واجب الوجود بالذات، محال 

 و ممتنع و غیرممکن است که به طور اشاره به این بیان بسنده می کنیم:

 

خالب عالم و واجب الوجود متعدد فرض گردد و یا با اتحاد درکنه و حقیقت تعدد آنها فرض شود، در این صورت اگر 

بدون ممیز ما به االمتیاز تشخص و تعدّد آنها قابل تصور نیست و با وجود ممیز و ما به االمتیاز الزم می شود ترکیب 

نها به جزء خود و خالصه خلف و خروج واجب از وجوب و امکان آنها از ما به االمتیاز و ما به االشتراک و احتیاج آ

 ذات بذاته و باجزائها.
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اگر فرض شود عدم اتحاد درکنه و حقیقت، که دو حقیقت بسیطة ملهولة الکنه مختلفة الحقیقة مشخصة بالذات فرض 

 شود:

 حقیقتش وجود است، و حقیقتجواب این است که بنا بر قول باصالة الوجود هر چه در دار تحقب فرض شود کنه و  

وجود مشکک و ذو مراتب است و صدق وجود بر هر یک از مراتب باالولیة و االولویة است و به عبارة اخری تمیز 

وجودات به همین صدق وجود بر آنها باالولیة و االولویة است و با عدم تمیز به طور مطلب تعدد صادق نمی شود و 

 ی یابد.دوئیت و اختالف تصور و مفهوم نم

 

 و اگر قائل به اصالة المهية باشند:

یک جواب این است که فرض دو واجب الوجود مختلف الحقیقة و ملهول الکنه با اتصاف هر دو به صفات ثبوتیه و  

سلبیه واجب الوجود نیز معقول نیست زیرا اتصاف دو شیء متباین الحقیقة و المتخالف بالذات بصفات واحده و 

دون سنخیت بین علت و معلول موجه نیست و مخالف وجدان و فطرت است و در عالم وجود متساوی الحقیقة ب

وکاینات هر چه هست عین ارتباط را ثابت می کند مثالً از دو درخت متفب الحقیقة که میوه ی آن مثالً سیب است دو 

 نوع میوه مختلف الحقیقة به وجود نمی آید.

فصل سوم  نوشته حقیر« الهیات در نهج البالغه»نمایید می توانید به کتاب در این بحث اگر بیشتر خواستید مطالعه 

 مراجعه فرمایید.

در این جا اجماالً اشاره به این که قبل از بررسی مطلب جنابعالی در مرحله اولی توحید باری تعالی بالذات و پیش از 

 مالحظه توالی فاسده ای که شرک دارد ثابت است.

فاسد شرکت و تعداد اله که فساد عالم و هرج و مرج و بی نظمی و بلکه عدم وجود عالم امکان  اما از نظر رفع توالی

مطرح کرده اید به الفاظ مختلف مطرح شده است که در جواب این تالی فاسد که باشد آن ه که جنابعالی در دفع آن 

 پیدایش جهان با عدم توافب آلهه مورد اشکال اگر خدا دو یا بیشتر باشد طبعاً و غالباً با هم تفاهم نمی یابند و اصالً

 می شود و به فرض وجود هم اداره آن طبب حکمت و مصلحت به اشکال بر می خورد.
 

همین بیان شما گفته می شود این دو الهه هر دو حکیم و عالم و صاحب اسماء الحسنی هستند و با همکاری و تفاهم 

به نحو احسن جهان را اداره می کنند و بنابراین الزم الینفک تعدد اله با یکدیگر بدون تمانع و تخالف به قول شما 
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فساد عالم نیست. یعنی تمانع و تخالف بین الهین ضروری نیست. لذا بعضی گفته اند حلت مورد اشاره در آیه اقناعیه 

 و مالزمه عادیه است. فان العادة جاریة بوقوع التمانع والتغالب.
 

تخالف الهین اگر خارجاً فعلیت نیابد و توافب و تفاهم تحقب و فعلیت داشته باشد بالذات  جواب این است که تمانع و

 ممکن الوقوع است هر چند بالغیر و حفظاً للحکمة و المصلحة و دفعاً للمفسدة ممتنع الوقوع باشد.
 

در این صورت که تمانع ممکن الوقوع باشد به فرض وقوع یا مراد هر دو و یا هر یک واقع می شود مثل این که  

احدِهما اراده وجود شی ء را داشته باشد و دیگری خالف آن را بخواهد بدیهی است وقوع مراد هر دو محال و اجتماع 

د موجود شود الزم آن علز دیگری و خدا نبودن ضدین و عدم و وجود است و اگر مراد آنکه وجود را می خواه

 اوست و اگر عدم شیء استمرار یابد الزم شود علز دیگری.
 

صاحب ملمع البیان در تقریر این دلیل و جواب از آن ه شما مرقوم داشته اید می فرماید: اگر با خدای متعال خدای 

م اتصاف به آن اتصاف به دیگر صفات از قدرت دیگری باشد باید هر دو قدیم باشند که از اخص صفات است و الز

 و علم و غیرهما است. 

بنابراین واجب است که هر دو قادر و عالم وحیّ باشند و مقتضای اینکه هر دو عالم و قادر باشند این است که به آن ه 

ین و تحریک و تسک دیگری بر آن عالم است عالم باشد و به آن ه دیگری بر آن و ضد آن قادر است مثل اماته و احیا

 قادر باشد. 
 

بنابراین حصول مراد هر دو که فرض این است که ضد مراد دیگر است محال است و عدم حصول مراد هر دو منافی با 

قادریت هر کدام است و یا مراد  یکی از آنها واقع می شود و دیگری مرادش واقع نمی شود پس آنکه مرادش واقع 

 ی گردد و فرض الهین قدیمین قادرین باطل می شود.نشده قدرتش منقوض و مسلوب م
 

 (2تعدد و تکثر معقول نیست.)ال يجوز ان يکون اهلل اال واحداً، رير از وحدت اله، بنابراین  
 

و اگر گفته شود بین آن دو تمانع و تخالف واقع نمی شود و به تفاهم و توافب عمل می نمایند، جواب این است که کالم 

 ست نه در وقوع تمانع  و صحت تمانع برای اثبات توحید کافی است. در صحت تمانع ا

 زیرا با صحت تمانع البد باید احدهما متناهی القدرة باشد پس آنکه غیر متناهی القدرة است اهلل است.
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ست ادر خاتمه مخفی نماند که ادله بر توحید متعدد است و حتی به مثل وحدت عالم به وحدت صانع نیز استدالل شده 

و اگر باز هم کسی مثل همان اشکال دلیل تمانع را مطرح کرد که اگر چه وحدت عالم دلیل بر وحدت خالب عالم است 

ولی با آن نفی وجود قادر دیگر بر خلب که از اعمال قدرت کناره گیری کرده باشد نیست وچه مانع دارد که خالب و رازق 

یگری که قادر بر این افعال نیز باشد، همه را ترک کرده باشد جوابش و فاعل و مرید و محیی و ممیت یکی باشد ولی د

گونه تعطیل نسبت به ذات واجب الوجود له  ی اولی و من حیث الذات این تعدد محال است و این همان است در مرحله

و  رجح استاالسماء الحسنی معقول نیست و اختصاص احدهما به امر خلب و رزق و انزوای دیگر از قبیل ترجیح بالم

 بطالن این احتماالت به خودی خود واضح است. 

 ( 1))وَ مَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِه(( )
 

همانطور که معلول و مصنوع و مخلوق دلیل علت و صانع و خالب است عدم معلول نیز دلیل عدم علت است اگر چه ما 

علول نمی دانیم ولی صدور فیض خلقت و ظهور همه اسماء و صفات جمالیه و جاللیه ربط حادث را به قدیم مثل ربط م

و خالصه کمالیه ذاتیه همه از واجب الوجود واجب الظهور می باشند و عدم ظهور آن از غیر اهلل دلیل بر عدم غیر اهلل 

 است.

 

 

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

 پی نوشت ها:

  22 ـ انبیاء:1

 چاپ مکتبة العلمیة االسالمیة. 4/44 البیان: ـ تفسیر ملمع2

 111 ـ مؤمنون:4
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 چکیده: 

ی عقل و عشق و استدالالت عقلی  ای از عقايد و آراء بزرگان صوفيه درباره های پيشين، گوشه در شماره

العظمی ی مرجع عاليقدر حضرت آيت اهلل  ی شکوفانه های آموختنی را از انديشه و علوم نقلی و دانش

مکارم شيرازی مطرح كرديم و اكنون در اين شماره و در ادامه بحث گذشته پاسخ اين مرجع بزرگوار شيعه 

 در مورد آن عقايد باطل را مطالعه بفرماييد.

 

 چگونه درس خواندن عیب بود؟

 «آيت اهلل العظمی مکارم شيرازی»

 

در خانقاهى منزل داشت و در جمع دراویش به سر مى برد و گاهى در « ابوسعید الکندى»یکى از صوفیان معروف 

پنهانى! به حوزه درس وارد مى شد، روزى در خانقاه دواتش از جیبش بیرون افتاد و رازش کشف شد! بعضى از صوفیان 

 ( 1به او گفتند: عورت خویش را پنهان دار! )
 

تى در دست حسین بن احمد صفار دید به او گفت: سیاهیت را از پیش من ببر که مرا سیاهى دلم بس روزى شبلى دوا

 است!
 

نگارنده گوید: دسته اى که دوات و مرکب را عورت بدانند و درس خواندن در میان آنها عیب و ننگ باشد، چه امیدى 

 به خیر و صالحشان مى توان داشت، به قول ظریفى:
 

 با حکم اسـالم                تفاوت از زمین تا آسمان استمیان این سخن 

 

امالى  مرحوم صدوق در کتاب ( پیشواى بزرگ مذهب تشیع مقایسه کنید:لیه السالمحال این سخن را با گفتار امام صادق)ع

 از آن بزرگوار نقل مى کند:

توزن دماء الشهداء اذا كان يوم القيمة جمع اللّه الناس فى صعيد واحد و وضعت الموازين ف»

 «مع مداد العلماء فيرحج مداد العلماء على دماء الشهداء
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در روز قیامت خداوند متعال مردمان را در یکلا جمع مى کند، آن وقت خون هاى شهیدان را در »

یک کفه ی میزان و مرکب هاى دانشمندان و علماء را در کفه دیگر مى نهند، آن کفه اى که حامل 

 ( 2)« مرکب هاى علماء مى باشد سر فرود مى آورد و برترى مى یابد! 

 

ید و آراء بزرگان صوفیه درباره ی عقل و عشب و استدالالت عقلى و علوم نقلى و دانش هاى این بود گوشه اى از عقا

 !ذلک مبلغهم من العلمآموختنى 

 

 ی ریش پهن! کوسه

یکى از نویسندگان صوفى پس از نقل بسیارى از حکایات گذشته مى نویسد: با تمام این ها نباید از فحواى این کلمات 

 ( 4این طور استنباط کرد که صوفیه اساساً مخالف علم و کتاب و مزاحم دانش و دشمن دفتر و قلم و دوات بوده اند.)
 

نها با علم و دانش مربوط به فحوى و استنباط نیست، صحبت از تصریح و باید به این گونه افراد توجیه گر گفت: مخالفت آ

نص کالم آنهاست، پس از این همه داستان ها درباره ی حُسن و جمال لیلى، حاال مى گویید کسى تصور نکند که لیلى زن 

عد بگوییم ف کنیم ببوده است. راستى علیب است، درست همان ضرب المثل معروف است که انسانى را به کوسه بودن توصی

 در عین حال ریش پهن خوبى داشت!

حیحى اند با هیچ معیار ص شود این روشى را که صوفیه براى خود انتخاب کرده هرگاه روى انصاف قضاوت کنیم، روشن مى

 داریم، و قضاوت را از این کتاب بزرگ آسمانى مى سازش ندارد قبل از هر چیز این موضوع را به قرآن ملید عرضه مى

 گوید: خواهیم، قرآن مى
 

 (؛4(()قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَة أَنْ تَقُومُوا هللِ مَثْنَى و َفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَکَّرُواَ ))3
 

( دستور مى دهد که در مقابل سخنان بى اساس ماجراجویان لی اهلل علیه و آله و سلمخداوند به پیغمبر اکرم)ص

چیز که در حقیقت ریشه تمام خیرات و پایه ی اصلى کاخ سعادت بشر است و به و مخالفین آنها را به یک 

 خوبى مى توان در پرتو آن راه حقیقت را پیدا کرد، پند و اندرز دهد.

بگو من شما را تنها به یک چیز اندرز مى دهم و آن اینکه فرد فرد یا دسته جمعى براى خدا، قیام »مى فرماید: 

 نابراین معلوم مى شود که تنها راه نلات و سعادت، اندیشه و تفکر است.ب «کنید و تفکّر نمایید
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 (؛4) «كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْکَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا االْلْبَابِ»َ 8

شه و عقل متذکر صاحبان اندیاین کتاب گرانبها و پر برکتى است که بر تو فرستادیم تا در آیاتش تفکر کنند و »

 «شوند.

لیه و آله و لی اهلل عبنابراین منظور اصلى از تنظیم این کتاب مقدس آسمانى و فرستادن آن بر پیغمبر اکرم)ص

( تفکر و اندیشه و یادآورى صاحبان فکر و عقل مى باشد و این بزرگترین افتخار و فضیلتى است که نصیب سلم

 عقل شده است.

 

 (؛ 4)« يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا االْلْبَاب إِنَّمَا»َ 1

در این آیه شریفه خداوند فهم معانى آیات و تذکر را مخصوص به صاحبان عقل و اندیشه کرده است. و در جاى 

در این آیه نیز همان معنى را بیان مى فرماید و این بزرگترین  (؛7)«وَ مَا يَذَّكَّرُ إِالَّ أُوْلُوا االْلْبَابِ» :دیگر فرموده

 موقعیتى است که با این آیات براى عقل و اندیشه اثبات مى شود.

 

 (؛2)«أُوْلَئِکَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اهللُ وَأُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا االْلْبَابِ»َ 4

رین یکدیگر قرار داده و بندگان مخلص و خاص را ق« عقل»و « هدایت»در این آیه ی شریفه خداوند متعال 

 خود را به این صفت برجسته مى ستاید از این بیان اهمیت مقام عقل به خوبى روشن مى شود.

 

 در سوره ی طالق صاحبان عقل را مخاطب ساخته و مى فرماید: ـ5

 (؛9) «فَاتَّقُوا اهللَ يَا أُوْلِی االْلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا»

 «پرهیزگارى را پیشه سازید اى صاحبان عقل که ایمان آورده اید.»

شکى نیست که باالترین کمالى که براى انسان متصور است همان مقام تقوى و پرهیزگارى است چنانکه در جاى 

ـ (30) «كُمْاإِنَّ أَكْرَمَکُمْ عِنْدَ اهللِ أَتْقَ»فرماید که میزان شخصیت و مقام هر کس تقواى او است:  دیگر تصریح مى

و  دالن ی تحصیل مقام تقوى صادر فرموده و روى سخن را با صاحب و چون در آیه سابقه دستور اکید درباره

 دهد. )دقت کنید( تشکیل مى« عقل»را « تقوى»ی  شود که اساس و شالوده عاقالن کرده است استفاده مى

 (:33) «وَاخْتاِلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الَيَات الِولِی االْلْبَابِإِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَاالْرْضِ »َ 4
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در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز دالیل و نشانه هایى از عظمت و توحید خداوند است 

 براى صاحبان عقل و فکر البته روشن است که فهم اسرار توحید و درک عظمت آفریننده ی جهان هستى یکتا

سرچشمه ی سعادت و خوشبختى و یگانه منشأ ایمان و تقوى و سایر فضایل انسانى است و چون پایه ی آن، 

 به صریح این آیه ی شریفه بر روى اساس عقل نهاده شده است بنابراین منشأ تمام این برکات عقل خواهد بود.

 راه خدا شمردن صحیح است؟! راهزنبلکه اجنبى و  بيگانهآیا با این وضعیت، عقل را 

 

 (؛38) «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ»َ 7

خن را ( مأمور شد که این سلی اهلل علیه و آله و سلمبیاورید برهان خود را اگر راستگو هستید ـ پیغمبر اکرم)ص

 مى داند بفرماید. در مقابل دعاوى بى اساس اهل کتاب که داخل شدن بهشت را اختصاص به خود

دلیل بر صدق و راستى را برهان و منطب شمرده، و دعاوى بى دلیل و برهان را از  خداوند در اين آيه ی شريفه،

 درجه ی اعتبار ساقط گردانیده است؛
 

 مى فرماید: 24این بیان در موارد دیگرى از قرآن نیز تکرار شده است، در سوره ی انبیاء آیه 

 ((؛مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْأَمْ اتَّخَذُوا ))

آنها غیر از خداوند بزرگ معبودهاى دیگرى براى خود انتخاب کردند، بگو برهان خود را بر این مطلب اقامه 

 کنید.
 

 مى فرماید: 44هم چنین در سوره ی نمل آیه ی 

 ((؛أَ اِلهٌ مَعَ اهللِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ!))

 آیا معبود دیگرى با خداست؟ بیاورید برهان خود را اى مدعیان!... 
 

ی دلیل و برهان است و خود قرآن هم براى اثبات  ی قرآن در هر مورد مطالبه روش و طریقه كوتاه سخن اينکه:

با  هر کسی محکم )نه چوبین!( برقرار ساخته است،  حقایب به این ابزار دست زده و مطالب خود را بر روى این پایه

داند که قرآن در هیچ مورد ارزشى براى سخنان کسانى که از روى عقل و اندیشه  قرآن سرو کار دارد به خوبى مى

   (31) کنند، قائل نشده است. صحبت نمى

 قرار نداده است.« بیاو ببین، و تا نروى نبینى! و تا نخورى ندانى!»و هیچ گاه تکیه گاه سخنان خود را 
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برابر جهانیان به این موضوع افتخار مى کرده ایم و خود را به پیروى منطب و دلیل معرفى کرده و از ما همیشه در 

پیروى دعاوى بى دلیل تبرئه مى نموده ایم ـ در این قسمت کتابها نوشته و کلیه عقاید خود را مدلل ساخته ایم و دهان 

 ستى مانند گفتار این شاعر قناعت نکرده ایم:مخالفین را با دلیل و برهان بسته ایم و هیچ وقت به سخنان س
 

 چو بشنوى سخن اهل دل مگـو که خطاست                     سخن شناس نه اى دلبــرا خـطا اینلـاست
 

و هرگز به این تارهاى عنکبوت چنگ نزده ایم، اما متاسفانه جمعیت متصوفه درست نقطه مقابل این روش را دنبال 

 مى کنند.

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

 ی نوشت ها:پ

 .411ـ نقد العلم و العلماء/ 1

 به نقل از امالى شیخ.2/14ـ  با مختصر تفاوت بحاراالنوار 2

ایات پس از نقل حک« تاریخ تصوف در اسالم از صدر اسالم تا عصر حافظ»ـ  منظور استاد، دکتر قاسم غنى است که وى در کتاب 4

در ذّم علم و حکمت و قدح عقل و استدالل و طعن بر علما و فالسفه و ترغیب به ترک علوم  از احوال صوفیه»فراوان نوشته است: 

رسمى و حکایات فراوان راجع به دفن و سوختن و به آب افکندن کتب که از ملموع آن حکایتها بر مى آید که عمل شایع و مطردى 

ع دانش و دفتراند و یا تعلیم و تعلم علوم نافعه و فنون مفیده را منبوده است نباید استنباط کرد که صوفیه مخالف علم و کتاب و مزاحم 

مى کنند، بنابراین تعالیم آنها طبعاً و قهراً منلر به شیوع جهل و هملیّت خواهد شد، هر کس چنین استنباطى کند بواسطه دورى از 

 (515)همان/« مشرب و مذاق این طایفه و اشتباه در بعضى اصطالحات است

  44ـ سبا: 4

 22ص: -5

 2ـ زمر: 4

  1ـ آل عمران: 1

 18ـ زمر: 8

 11طالق: -2

 14حلرات:  -11

 121آل عمران: -11

 111ـ بقره: 12

 

 َ اهميت عقل در اسالم:31
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اساس دین اسالم معرفى شده است « عقل»اهمیت قائل است به طورى که « عقل»اسالم بیش از همه ادیان و نظامات اجتماعى براى 

 «. العقل اساس دینى. حدیث نبوى»

یکى از مدارک « عقل»از نظر اسالم کسانى که از نعمت عقل محرومند. تکلیف ندارند، در احکام و حقوق اسالم عالوه بر اینکه 

چهارگانه )کتاب، سنت، اجماع و عقل( ذکر شده، مدرک منحصر به فرد اصول اعتقادى نیز عقل مى باشد، تمام فقها و کارشناسان 

 اسالمى در این اصل اتفاق نظر دارند که کلیات اصول عقاید بایستى به استدالل عقلى مستند بوده باشد. 

به روش هاى عقلى داده شده و آن را به عنوان پدیده ی ممیز انسانى معرفى و الزام انسانها « عقل»آیات شریفه که در بزرگداشت 

 نموده است، فراوان است. این آیات به چند قسم تقسیم مى گردد. 
 

ارَ هَوَسَخَّرَ لَکُمْ اللَّيْلَ وَالنَّ»تعقل در جهان هستى و هماهنگى و نظام قوانین آن که دلیل اثبات خداوند محسوب مى نماید از قبیل  ـ 1

 ( 12)سوره نحل آیه  «وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذَلِکَ الَيَات لِقَوْم يَعْقِلُونَ

خداوند شب و روز و خورشید و ماه را براى شما مسخر نمود و کرات فضایى تحت فرمان او است این نظم و ترتیب براى انسانهایى »

 «. ى کنند، دالیلى در بر داردکه تعقل م

قرآن ملید به مردم استقالل عقل و فکر مى دهد و آنها را وادار مى کند که با عقل خودشان در همه امور نظر کنند و خوب و بد را 

ن همه آ بفهمند لذا به هر مناسبتى آدمى را به اندیشیدن و بهره جستن از عقل خویش براى پى بردن به اسرار جهان دعوت کرده است

راتى و نظایر این ها که در قرآن کریم آمده، همه دستو «فانظروا»، «افال يتدبرون»، «افال يتذكّرون»، «لعلکم تتفکرون»،  «افال تعقلون»

 است که افراد مسلمان را به تفکر و تدبر در هر چه آفریده شده است مى خواند. 

ز قبیل: نماز، زکوة، عدل و احسان و جهاد و علم بیان مى کنند و ضررهاى گذشته از این آیات، آیات بسیارى که فوائد خوبی ها ا

بدى ها را از قبیل آدم کشى، شراب، زنا، دروغ و خیانت شرح مى دهد در همه اینها مى خواهد عقل و فکر مردم را باز کند، خوبى و 

 بدى را به آنها بفهماند.
 

 که در اثر عدم تعقل به عذاب اخروى گرفتار مى شود.بعضى از آیات ندامت انسان را منعکس مى نماید ـ 2

تبهکاران در عذاب جهنم مى گویند اگر حقیقت را مى (»11)سوره ملک: «وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِی أَصْحَابِ السَّعِيرِ»

 «. شنیدیم و تعقل مى کردیم از معذبین در آتش نبودیم
 

 را که تعقل نموده اند ولى باز حقیقت را پوشانیده و آن را راه خود منحرف ساخته اند توبیخ مى نماید:  ـ قرآن گروهى4

( کالم خدا را مى شنوند، سپس آن را با آنکه تعقل کرده اند، منحرف 15)بقره:  «يَسْمَعُونَ كاَلَمَ اهللِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ»

 مى سازند. 
 

بودن را از افرادى که از فکر و اندیشه خود بهره گیرى نمى کنند، سلب نموده و به عنوان پست ترین « انسان»ـ قرآن ملید مقام 4

 (22)انفال آیه  «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اهللِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِينَ الَ يَعْقِلُونَ »حیوانات از آنان یاد مى کند مانند: 
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 (4سنخیت، عینیت، تباین؟! )

 «حضرت آيت اهلل سيد جعفر سيدان»

 

 خالصه جلسات قبل

اهى هم هاى بینونت، سنخیت، عینیت و گتا اینلا بیان شد که در ارتباط با مسأله نسبت حب متعال با کائنات نسبت

است. یعنى پس از  باشد و چنانکه در جلسه اول بیان شد روش بحث نیز تعقل در وحى مظهر و ظاهر مطرح مى

 ظ جایگاه عقل باید از منبع وسیع بىـاثبات ذات مقدس حضرت حب اثبات رسالت و نبوت و وحى به عقل و با حف

 مند گردیم.خطاى وحى استفاده و با چراغ عقل از این منبع ارزنده بهره
 

معناى عدم اشتراک در حقیقت و عدم تا کنون مقدارى از بحث با این روش تعقیب و از آیات و روایات، بینونت به 

اسب هاى متعددى که با مسأله سنخیت متنسنخیت بین حضرت حب و کائنات به وضوح استفاده گردید هم نین دلیل

بود گفته شد و تالى فاسدهایى هم براى سنخیت مطرح شد. در این جلسه ابتدا به بعضى از سؤاالتى که در جلسات 

گردد و سپس به مسأله رح و مخدوش شد ملدداً به صورت عمومى نیز اشاره مىگذشته ـ در مورد سنخیت ـ  مط

 عینیت و متون مربوط به این مسأله پرداخته خواهد شد.

 

 دو دلیل دیگر بر سنخیت 

 شودء نمىء فاقد شىی معطى شىَ قاعده 3

ء تواند باشد. یعنى معطى شىنمىء ء فاقد شىشود: که معطى شى( گاهى چنین استدالل مى1در ارتباط با سنخیت)

ء باشد، و این قاعده از نظر جمعى مسلّم است؛ زیرا معطى، چیزى را که نداشته باشد چگونه بایستى واجد آن شى

 تواند إعطا کند؟مى

 بنابراین با توجّه به این قاعده، حضرت حب که علّت کائنات است، و إعطاء وجود و هستى به کائنات از ناحیه اوست، 

بایستى خود او واجد کائنات باشد و وقتى که خود او آن ه را که اعطا کرده واجد باشد سنخیت و اشتراک در حقیقت 

 آید.الزم مى
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 بررسى و نقد 

شود که این قاعده نسبت به علتى که معلول از آن جدا شده و تنزل وجودى او در ارتباط با این استدالل چنین گفته مى

تواند باشد. ولى اگر مقصود از علت همان فاعل تام یعنى حضرت و ترشحى از آن باشد، معطى چنین معلولى فاقد او نمى

در آن مورد این مطلب جا ندارد و این قاعده و « ءال من شى»کند د مىحب باشد که فاعل باالرادة والمشیة است و ایلا

 قانون تخصصاً خارج است و جریان ندارد، نه اینکه قاعده عقلى تخصیص بخورد.
 

ء باید مالک آن باشد، و مطلب درستى که عمومیت دارد و در ارتباط با حضرت حب هست این است که معطى شى 

قدرت بر آن داشته باشد اما اینکه سنخ او باشد چه دلیلى دارد؟ بلکه اگر چیزى معطى چیزى است به ضرورت عقلى 

آن مواردى که عرض شد و ذات مقدس حضرت  بایستى مالک آن باشد اما هیچ دلیلى بر لزوم سنخیت نیست مگر در

از خودش چیزى جدا  «ءال من شى»کند حب چون فاعل تامّى است که فاعل بالمشیة واالراده است و ایلاد مى

 تواند دلیل سنخیتاست پس این قانون در ارتباط با حضرت حب جریان ندارد و در نتیله نمى« لم يلد» شودنمى

 باشد.
 

 ات بر خداَ آيه بودن كائن 8

مطلب دیگرى که در ضمن بعضى از سؤاالت بود این است که کائنات دلیل بر حضرت حب و آیات او هستند و اگر 

تواند آیت مباین باشد. به عبارت دیگر چیزى که نشانگر و نشان دهنده چنان ه سنخیتى در کار نباشد مباین چگونه مى

 ی او باشد. د تا نشانهچیزى است باید با او تناسب و سنخیتى داشته باش

  

 بررسى و نقد 

ء ء است مثبِت آن است. در مواردى ممکن است آیت شىپاسخ این هم مشخص است، چه اینکه آن ه که آیت شى

جهات مختلفى را هم برساند اما در ارتباط با ذات مقدس حضرت حب آیه بودن همه کائنات و موجودات بدین معناست 

باشند و الزم نیست مثبِت قائم بالذات با او سنخیت داشته باشد بلکه وقتى مبنا ایلاد ات مىکه مثبِت حقیقت قائم بالذ

است، باید با حب متعال تباین داشته باشد چون وقتى کائنات موجَد و مسبوق به عدم بوده « ءال من شى»آن هم ایلاد 

د قائم بالذات است. الزمه چنین چیزى تباین اند، قائم به غیر و فقر محض هستند و موجِایلاد شده« ءو ال من شى»
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ا باشد، آن ه اساساً بالغیر است بخواهد بود زیرا آن ه که بالذات نیازمند است با آن ه که قائم بالذات است مباین مى

 تواند سنخیت را اثبات کند.باشد پس این مطلب هم نمىآن ه اساساً بالذات است و بالغیر نیست مباین مى

در جلسات گذشته توالى فاسد سنخیت هم گفته شد و از مدارک وحیانى بینونت اثبات گردید در نتیله از بحث  

 گذریم.بینونت و سنخیت مى

 

 عینیت 

مسأله سوم، مسأله عینیت است، یعنى حب متعال و کائنات عینیت دارند. بسیار طبیعى است که وقتى انسان ابتدا این 

خواهد کرد. مگر کسى قایل است حضرت حب و کائنات عینیت دارند؟ البته نتیله ورود به مطلب را بشنود استبعاد 

شود که شود اینلاست که مسأله عینیت مطرح مىشود. راه عرفا به عینیت منتهى مىمسلک فلسفه اعتقاد به سنخیت مى

 باید بررسى کنیم که معناى آن چیست؟

یعنى حضرت حب عین این موجودات و کائنات است، بله به یک معنا عین فهمیم مقصود از عینیت نیز همان است که مى

باشد ولى منهاى حد اشیاء که امرى اعتبارى است آنها نیست و غیر آنهاست و آن به لحاظ محدودیت و حد آنها مى

ظ اء با قید محدودیت حضرت حب نیست ولى با عدم لححقیقى نیست، همه چیز خود اوست. به عبارت دیگر یک شى

 محدودیت عین حضرت حب است عبارت ذیل هم حاکى از همین معناست.

 

 گویند:جمله معروفى در کتب فلسفى و عرفانى وجود دارد که مى

 «بسيط الحقيقة كلّ االشياء وليس بشیء منها»

 باشد.ء منها مىبسیط الحقیقة )یعنى حضرت حب( کلّ االشیاء است ولیس بشى
 

شود که لیس بشیء منها مع لحاظ ـ بدین صورت نفى مى «ء منهاليس بشى»و هم « كلّ االشياء»این تناقض ـ که هم  

 تر خواهد شد.بدون لحاظ تعین. در ضمن خواندن عبارات مطلب مشخص «كلّ االشياء»التعین و 

 

الحقیقة دفاع  سیطی ببعضى از فالسفه با اینکه به مسأله عینیت قایل نیستند در عین حال با قدرت از قاعده سؤال:

 رساند.شود گفت قاعده بسیط الحقیقة همان عینیت را مىکنند لذا نمىمى

 



22 
 

شود که خیلى از آقایان که فرمودید در نهایت از فلسفه کار شان به عرفان بله ان شاء اهلل ضمن بحث روشن مى پاسخ:

 قرار است.اند که مطلب از این منتهى شده است یعنى در نهایتِ کار، اعالم کرده

 

 آقا على حکیم به شدت مخالف وحدت وجود است اما بسیط الحقیقة را نیز قبول دارد. سؤال:

اى که بنده معنا کردم نخواهند گفت، یعنى به گونه دیگر و اگر هم چنین باشد در ارتباط با این عبارت به گونه پاسخ:

 شود ـاند ـ و عبارات ان شاء اللَّه خوانده مىتعبیر کرده معناى آخرى خواهد بود، ما با این معنایى که نوعاً خود عرفا

 کار داریم.

 

 عبارات صریح در وحدت وجود

ود که شعباراتى هست که نتیله آن این مى)المشعر الثامن فی أنّ الوجود بالحقيقة هو الواحد الحق تعالى( در مشاعر 

شود و جز او و اطوار او چیزى نیست. یک حقیقت مىیک حقیقت هست و آن حقیقت است که متطور به اطوار مختلف 

شود و جز او و شؤون او چیزى نیست. در موارد دیگرى نیز تصریح شده که طور و شؤون به شؤون گوناگون متشأن مى

او هم خود اوست. لذا نتیله این خواهد شد که حضرت حب و کائنات عینیت دارند چون یک حقیقت است که متطور 

 ر او هم عین اوست.باشد، تطومى

شود که موم را اگر چنان ه به شکل شیر، شلر یا انسان درآوریم، موم به شکل شیر و گاهى هم چنین مثال زده مى

کند مثالً سر شیر، دم شیر، شکم و پاى شیر، برگ، ساقه و میوه شلر و انسان در هر موردى اسامى مختلف پیدا مى

موم چیزى نیست، موم است که به این اشکال مختلفه متشکل شده است اینلا  دانند که جزدرخت و هکذا، ولى همه مى

با لحاظ این محدودیت و شکل خاص شیر، سر و دم شیر، با لحاظ خصوصیت شکل شلر، شلر است ولى همه 

 عبارت مشاعر این است: (2دانند که جز موم چیزى نیست، )مى

الّ شأناً من شؤون الواحد القيّوم، ولمعة من ظهر وانکشف أنّ كلّما يقع عليه اسم الوجود ليس إ

لمعات نور األنوار، و ما وضعناه أوّالً بحسب النظر الجليل من أنّ فى الوجود علّة ومعلوالً أدّى 

إلى أنّ المسمّى  َوهو نمط أخرى من جهة السلوك العلمى والنسک العقلی  َبنا اخيراً من جهة 

بالعلّة هو األصل، والمعلول شأن من شؤونه، وطور من اطواره، و رجعت العليّة واإلفاضة الى 

  (1) تطوّر المبدأ األوّل بأطواره وتجلّيه بأنواع ظهوراته.
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هنگامى که خورشید حقیقت طلوع کند و نور آن در اطراف ممکنات نفوذ نماید و به هیاکل ماهیات پخش 

شود، جز شأنى از شود که هر چیزى که اسم وجود به آن واقع مىاین موقع روشن و آشکار مى شود، در

شؤون واحد قیوم و پرتوى از پرتوهاى نوراالنوار نیست. علت و معلولیت در مراتب وجود که نظر ما ابتدا 

ى از سلوک علمى و به آن قرار یافته بود در نهایت از جهتى ما را به این رساند ـ خود این هم روش دیگر

نامیدیم اصل است و معلول شأنى از شؤون آن و ریاضت عقلى است ـ که آن ه ما در وجود علتش مى

طورى از اطوارش است و علیت و افاضه مبدل به تطور مبدأ اول به اطوارش و تللى او به انواع ظهوراتش 

 شده است.

 

مثال موم خیلى با این عبارت سازگار نیست، مثال ضیاء را این عبارت که خواندید در آن تللى مطرح شده  سؤال:

 شود از این عبارت استفاده کرد.باید مطرح کرد آن وقت عینیت را نمى

اگر در قسمت آخر عبارت دقت شود، آن وقت صحبت تللّى نیز خواهد شد که این تللى آیا غیر اوست یا  پاسخ:

باشد که این تللى چیزى جز او نیست، مطلب همان خواهد بود که بیان اوست یا نه اوست نه غیر او؟ اگر تللّى همان 

اهد بود اند موافب نخوگردید و اگر چنان ه تللى غیر او باشد با همه مسایلى که در این معنا تثبیت شده و ابرام نموده

مگر گفته  نداردکه یک حقیقت دیگرى هم وجود داشته باشد با توجه به اینکه جز یک حقیقت، حقیقت دیگرى وجود 

فهمند و نیاز نیست که انسان از کُمّلین شود آید را هم همه مىآید، به حساب نمىشود چیز دیگر اصالً به حساب نمى

اى است پس اگر تللى، خود او باشد عینیت است و اگر غیر او باشد تا بفهمد اگر به حساب نیامدن، باشد مسأله ساده

آن ه که در این مبنا و در تثبیت این مبنا گفته شده مغایر است. و اینکه گفته شود هم  ـ به معناى حقیقى غیر ـ با همه

( اما 4) ((طور وراء طور العقل)) طلبیمگوییم و معنا از خدا مىاوست، هم او نیست بدین معنا خواهد بود که لفظ مى

 ما هنوز در مسیر عقالنى در حرکت هستیم.

 

 ويسد:نابن عربى در فتوحات مکيّه مى

 ( ؛ 4(( )سبحان من أظهر األشياء و هو عينها))

 منزه است خدایی که همه اشیاء را ظاهر ساخت و او عین آنهاست.
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و در یکى از شروح فصوص ـ که به فارسى هم شرح شده است ـ در توضیح مسأله عبارتى از کشف الحقایب عزیز 

 گردد:نسفى نقل شده است که ذکر مى

کنیم و اثبات وجود خود هم مادام که اسم خداى باقى است و اسم تو هم باقى است بدین سبب اثبات وجود خداى مى

شناسى و در مقام شرکى و از مقام وحدت دورى. این معرفت و شناخت تو شناسى، خود را هم مىکنیم و خدا را مىمى

خود  داند ولوم نشود مثالً تا دست عزیز، عزیز را اسمى مىجز غرور و پندار نیست و این سخن، تو را جز به مثالى مع

شناسد. عزیز را ندانسته است و خود داند و خود را غیر عزیز مىداند، بدین سبب عزیز را غیر خود مىرا هم اسمى مى

ود است و جرا نشناخته که اگر دست عزیز خود را دانسته بودى و عزیز را شناخته بودى به یقین بدانستى که عزیز مو

به غیر عزیز چیزى موجود نیست که اگر دست عزیز را دو وجود باشد عزیز را دو وجود الزم آید و این محال است 

زیرا وجود عزیز یکى بیش نیست و امکان ندارد که او دو باشد پس دست عزیز را به غیر عزیز وجود نباشد پس بنا بر 

اسم جسم و اسم روح، اسماء مراتب عزیز باشند و عزیز اسم جامع  این اسم سر و اسم پاى و اسم دست و اسم روى و

( (من عرف نفسه فقد عرف ربّه))دان باشد، این چنین که مراتب اسامى خود را دانستى اسامى وجود را نیز هم نین مى

بدان که اگر کسى از موم صد چیز بسازد و به ضرورت صد شکل و صد اسم پیدا  ((انّ اللَّه خلق آدم على صورته))که 

آید و در هر شکلى چندین اسامى دیگر باشد شکل شیر ساختیم در )شکل شیر چندین اسم است مانند سر، گوش( اما 

ه که موم بُود که ب عاقل داند که به غیر موم چیز دیگرى موجود نیست و این جمله اسامى که پیدا آمده اسامى موم است

 جهات مختلف و به اضافات و اعتبارات آمده است.

 (4شنَاسم)كَه مَن آن  قََد رعنََا مى                      پوشبه هر رنگى كه خواهى جامه مى

 این تعبیرها به خوبى نشان دهنده مطلب است. 

 

 نويسد:ابن عربى در فصوص مى

ألنّه عَلِم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأنّ اللَّه قد قضى أالّ  ))فکان موسى أعلم باألمر من هارون

( فکان عتب 2ء إالّ وقع)(  بشى7«)رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَ قَضىَ»يعبدوا إالّ إيّاه كما قال تعالى 

ء موسى أخاه هارون لما وقع األمر فى إنکاره وعدم اتّساعه فإنّ العارف من يرى الحقّ فى كلّ شى

 (  9ء.(( )بل يراه عين كلّ شى
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 نویسد:در شرح عبارت فوق نیز در همان شرح فارسى مى

نمود و هارون انکار عبادت عجل مى بنابراين عتاب موسى، برادرش هارون را از اين جهت بود كه »

بيند بلکه او را عين هر چيز قلب او چون موسى اتساع نداشت چه اينکه عارف حق را در هر چيز مى

گونه مسايل در فصوص و فتوحات و ديگر زُبُر و رسائلش بيان اسرار بيند )ررض شيخ در اينمى

حسب نبوت تشريع مقرّ است كه بايد توده  واليت و باطن است براى كسانى كه اهل سرّند هر چند به

   (30) «فرمودند(.مردم را از عبادت اصنام بازداشت چنانکه انبياء عبادت اصنام را انکار مى

 

 این عبارت نیز در مسأله عینیّت کامالً گویا است. شعرى هم در این مورد در همین شرح آمده است: 

 حضـرت حب تعـالى اندر خواب          عــاشقى دیـــد از دل  پــرتاب

 دامنـــش را گـرفت آن غمـخور          که ندارم مـن از تـو دست دگــر

 (33)دیـد محکم گرفتـه دامن خویش             چون درآمد ز خواب خوش درویش

   

 نویسد:ه مىده تا اینکآنگاه در حقیقت فرق بین امکان استعدادى از نظر فلسفه و امکان از نظر عرفان، مسایلى مطرح کر 

بلکه در حقيقت ظاهر و مظهر و متجلى و مجلى هم نيست... خالصه حکيم و منطقى امکان »

گيرند و عارف امکان را وجودات استعدادى را در ماده و ديگر امکانات را جهات در نسبت مى

وجود است اند و جز واجب نيستند و چون به دقت بنگرى آنچه در دار متکثره كه ربط محض

 (38)«وجوب است و بحث در امکان از براى سرگرمى است.

 

اگر منظور این بود که همه وجوب بالغیر دارند این سرگرمى نیست بلکه واقعیت است. در نتیله وجوب بالغیر مقصود  

 نیست.

 

 

 

 آمده:« عالم ظل اللَّه است»ی در توضیح جمله
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عسير النيل وتحقيق بالغ رفيع السَمک وحيث إنّ هذا األصل دقيق رامض صعب المسلک »

بعيد الغور، ذهلت عنه جمهور الحکماء وزلّت بالذهول عنه أقدام كثير من المحصلين فضالً عن 

االتباع والمقلدين لهم والسائرين معهم فکما وفّقنى اللَّه تعالى بفضله ورحمته اإلطالع على 

واألعيان الجوازية فکذلک هدانى ربّى  الهالك السرمدى والبطالن األزلى للماهيات اإلمکانية

بالبرهان النيّر العرشى إلى صراط مستقيم من كون الموجود والوجود، منحصراً فى حقيقة واحدة 

شخصية ال شريک له فى الموجودية الحقيقية وال ثانى له فى العين وليس فى دار الوجود ريره 

المعبود فانّما هو من ظهورات ذاته ديّار وكلما يتراآى فى عالم الوجود أنّه رير الواجب 

فالمقول »وتجليات صفاته الّتى هى فى الحقيقة عين ذاته كما صرّح به لسان بعض العرفاء بقوله: 

عليه سوى اللَّه أو ريره أو المسمى بالعالم هو بالنسبة اليه تعالى كالظل للشخص فهو ظل اللَّه 

الظل اإللهى المسمى بالعالم انما هو أعيان  فهو عين نسبة الوجود الى العالم فمحلّ ظهور هذا

  (31) «الممکنات عليها امتدّ هذا الظلّ
 

 شود:ترجمه و توضيح متن باال از عبارات كتاب رحيق مختوم كه شرح و توضيحى بر اسفار است آورده مى

ه این اصل از جمله حِکَمى است که خداوند به حسب عنایت ازلى خود به من داده است و آن را ب

ی من از علم گردانیده است و این مسأله چندان عظیم است که با آن فیض فضل وجود خود بهره

گردد و چون این اصل دقیب و غامض، داراى مسیر سخت بوده و فلسفه تکمیل و حکمت تتمیم مى

نیل به آن دشوار است و نیازمند به تحقیب بلیغ، بلند و عمیب است، جمهور از اهل حکمت غافل از 

هاى بسیارى از محصلین که همان حکماى مشاء هستند، چه رسد به ن هستند و با این غفلت گامآ

گونه که خداى سبحان مرا به فضل و رحمت اتباع و مقلدان آنها، گرفتار لغزش شده است. همان

خود بر هالکت سرمدى و بطالن ازلى ماهیات امکانى و اعیان ملازى موجودات مطلع گردانید، با 

ن نیّر عرشى به این صراط مستقیم راه برد که موجود و وجود منحصر در حقیقت واحد شخصى برها

 یاست که در موجود بودن حقیقى و در واقعیت عینى، شریک و دومى براى آن نیست و در خانه

آید از ظهورات اى نیست و هر چه غیر او در عالم هستى به چشم مىهستى غیر او صاحب خانه

صفات اوست، صفاتى که در حقیقت عین ذات او هستند... ماسوى خداوند و آن ه  ذات و تللیات

شود، در نسبت با خداوند مانند ظل نسبت به شاخص است، پس غیر خداوند و که عالم نامیده مى
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ی الهى همان موجودات، ظل و سایهماسواى او و به بیان دیگر عالم، ظل اهلل است... مقر و مستقر 

باشد، زیرا موجودات شایستگى آن را ندارند که مستقیماً ظل اللَّه باشند؛ ظل سمان مىیعنى زمین و آ

خداوند یک امر واحد است و آن امر واحد همان فیض منبسط و نَفَس رحمانى است. عالم در نسبت 

گیرد و عالم محل و مقر با خداوند شبیه ظل به شاخص است؛ یعنى ظل و سایه الهى، عالم را فرا مى

   (14) به عالم است.« کونى»و یا وجود « کون»است و ظل عین نسبت  ظل
 

 گوید:مى عربى کهاى وجود دارد بعد از این کالم ابننکته« کالظل»برخى از شارحین فصوص با ذکر اینکه در تعبیر  

فنقول: اعلم أنّ المقول عليه سوى الحقّ أو مسمّى العالم هو بالنسبة إلى الحقّ كالظّلّ »

 (34) »للشخص فهو ظلّ اللَّه

 نویسد:مى 

همچنان كه ظل داراى وجود نيست )واگر شخص نباشد سايه معنايى ندارد( جز به شخص، همچنين 

و همچنان كه ظل تابع شخص است ما سوى اللَّه هم  (34)عالم داراى وجود نيست مگر به حق

ی اويند. و مظاهر صفات الزمهتابع حق است و الزم اوست. زيرا ما سوى اللَّه صور اسماء و 

جهتش اين است كه ظل از جهتى عين حق است و « مانند سايه شخص است»كه شيخ فرمود: اين

شود كه عين شخص باشد )زيرا كه ظل و شخص يک از جهتى رير حق و حال اينکه ظل نمى

 باشند(.حقيقت نمى

تر تر و دقيقو عالى ترخالصه ررض اينکه نسبت خلق به حق از نسبت ظل به شخص لطيف

است زيرا كه ظل چيزى است و شخص چيز ديگر، اما موج كه خلق است عين همان حقيقت 

  (37) درياست زيرا حقيقت دريا آب است. مقصود اثبات اين نکته است كه عالم هم خيال است.
 

 وجود دارد.باشد واالّ اگر کسى وارد شود شواهد بسیار دیگرى ها قسمتى از مدارک مىالبته این

 در هفته آينده ان شاءاهلل عينيت از نظر عقلى، وجدانى ونقلى بررسى خواهد شد.
 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 پرسش و پاسخ
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آید نفى استقالل است یعنى خداى تعالى یک موجود ها آن ه بر مىعباراتى که حضرتعالى نقل کردید از همه این سؤال:

 معلول جز خداوند متعال نداریم.مستقل محض است و علت غیر 

عباراتى که حضرتعالى نقل فرمودید ناظر به این مطلب است که خدا را وجود مستقل بدانیم، حقیقت وجود، وجود به  

 معناى استقالل است.

اگر کسى چنین بگوید که مقصود از همه این عبارات این است که وجود قائم بالذات و مستقل جز وجود  پاسخ:

 چیزى نیست و بقیه آن ه هست غیر قائم بالذات و نیازمند است و غیر اوست.حضرت حب 

 

 مراد استقالل است. عبارتى که نفى وجود به طور مطلب از ماسوى کند وجود ندارد. سؤال:

رساند که ما بیش از یک حقیقت قائم بالذات و مستقل نداریم بقیه اگر کسى احتمال بدهد که این عبارات مى پاسخ:

 اى نیست.اى است که جملگى برآنند بنا بر این مسأله تازهچیزها وابسته است و این هم مسأله

ی خوبى از مطلب است منتها جمعى است که گویندگان کنیم که این بسیار جمع پاکیزهدر جواب این سؤال عرض مى 

ى خواهید مطلب را توجیه کنید ایرادمى ها در جهات مختلف تصریح دارند، اگر شمااین بیانات بدان راضى نیستند. این

شود موم یک حقیقت است، این یک موم، شیر شد، شلر شد، چنین و چنان شد هر جا ندارد اما وقتى روشن گفته مى

هم چند اسم پیدا کرد جز موم چیزى نیست هر چه هست موم است. هم نین تصریح به این معنا شد که موج است و 

 کار نیست و نیز تصریح شده که بقیه وهم است و خیال.دریا و جز دریا چیزى در 

بنابر این اوالً با توجه به عبارات مختلف ـ که عبارات فوق تنها قسمتى از آنها بود ـ  مطلب چنان است که عرض شد  

یید گوفهمد. ثانیاً اگر مطلب همان طور باشد که شما مىو هر کس عبارات را بررسى کند این موضوع را به خوبى مى

السفه که ایم. مگر فاى به مرحله دیگر رفتهاند ما از مرحلهکمتر فهمیده قدر باال و پایین ندارد که گفته شود دیگراناین

شود  ما گویند. پس وقتى گفته مىخواستند بگویند، آنها نیز همین را مىاند غیر از این را مىمسیر قبل از ایشان را داشته

شود که مطلب غیر از این است و االّ مىاز این مرحله ترقى کردیم به مرحله دیگر، خدا چنین نصیب ما کرد و... معلوم 

اگر مطلب چنین باشد همین افراد عادى ـ که از مسایل توحید چیز اندکى به گوش آنها خورده باشد ـ قائلند که حقیقت 

 قائم بالذات، ذات اوست و بقیه همه قائم به غیرند.

درباره روش، گفته شد که روش درست این است که بعد از اثبات وحى ما در خود وحى باید تعقل کنیم گویا  سؤال:

خواستید با کنایه روش فالسفه را تخطئه بفرمایید در حالى که وحى گر چه قطعى است اما آن ه در دست ماست روایت 
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اللت و حلیت، ظاهر است و قطعى نیست و روایات باشد نه خود وحى، قرآن که سند آن قطعى است در عین حال در دمى

هم از جهت سند مشکل دارد. بنا بر این تعقل در روایاتى که به دست ما رسیده به معناى تعقل در وحى نیست. پس به نظر 

رسد روش درست روش فقهاء و اصولیین ماست یعنى چیزهایى که با عقل قطعى اثبات شود باید قرینه باشد که حتى از مى

 ظاهر روایات دست برداریم.

است و  ایم و آن تعقل در وحىسؤال بسیار بلا و خوب بود. سؤال این است که ما ابتدا روشى براى تحقیب گفته پاسخ:

ایم بعد از آنکه خدا به عقل اثبات شد و وحى هم به عقل اثبات شد آن وقت در وحى باید تعقل کنیم مثل این که با این گفته

ى به روش فالسفه است که از ابتدا همان حالت تعقلى و تفکرى دارند. دوم اینکه در ارتباط با این مسأله که اتقریر کنایه

وحى در اختیار ما نیست بلکه  ما حاکى وحى داریم، قرآن و حدیث حاکى وحى هستند و حاکى وحى ممکن است از نظر 

غ است و درست نیست و در بعضى از موارد هم که سند کند ولى درواصل اسناد در برخى موارد اشتباه باشد حکایت مى

درست است محتوا قطعیتى ندارد و روشن نیست و در نتیله در چیزى باید تعقل کنیم که یا از نظر سند اشکالى دارد یا از 

ى تنظر محتوا روشن نیست و یا در سطح مظنه است و مظنه در اعتقادات کارساز نخواهد بود پس تعقل در وحى چه خاصی

اى با همین عقل وارد آید بنا بر این روش درست آن است که در هر مسألهاى است که واقعاً به ذهن مىدارد؟ این شبهه

 شویم و کارها را انلام دهیم نه اینکه در وحى تعقل کنیم.

یعنى ما چیزى نداریم که خلب اللَّه را با آن به اسالم دعوت  ((فَعَلَى اإلسالم السَّالمُ))گوییم اگر چنین باشد در پاسخ مى

 کنیم.

 

ت ایم دسگوییم به صرف ظاهر یک آیه نباید از آن ه با عقل به آن رسیدهکنیم، اما مىما وحى را نفى نمى سؤال:

 برداریم.

ر با اهر است و این ظواهها ظوکنیم ولى توجه داشته باشید که خیلى از وحىگویید تعقل در وحى مىپس مى پاسخ:

گویید با ظواهرى که با ادله عقلى سازگار نیست چه باید کرد؟ شما مقدارى ادله عقلى سازگار نیست در نتیله شما مى

خواستم از جایى شروع کنم و به اینلا برسم اما شما خودتان فرمودید که ما راه را براى پاسخ ما نزدیک کردید بنده مى

گوییم ظاهرى را که با عقل سازگار نیست چه باید کرد؟ مکرر گفتیم و حتى امروز ل داریم اما مىتعقل در وحى را قبو

 کنیمشوم ـ که عقل جایگاه خود را دارد و بر آن حفاظت مىهم تکرار کردیم ـ و گاهى خودم نیز از تکرار آن زده مى

صالً آمدید تفکیک بین عقل و دین و تفکیک بین دهند که شما اولى گاه برخى، بعد از همه این سخنان به ما نسبت مى
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گوییم عقل! و در عمل نیز بدان پایبند هستیم ما عقل و وحى را مطرح کنید، ما اصرار داریم که چنین نیست و مرتب مى

گوید ایم که جایگاه عقل محفوظ است اما براى اینکه عقل ما به یک منبع وسیع مهمى برخورد کرده و مىمکرر گفته

کنیم که این منبع فراموش نشود و به کار گرفته شود و در آن دقت شود آن وقت د از آن استفاده کنیم لذا ما اصرار مىبای

 ایم:این منبع را همیشه با دو قید مطرح کرده

 ـ روشنى داللت2ـ اعتبار سند                             1

 

اگر روایات و آیات به مباحث عقلى پرداخته باشند برهان اقامه در این روایات اعتبار سند نیز الزم نیست  سؤال:

 آیید؟اند و لذا سند هم نیاز ندارد. شما چرا کوتاه مىکرده

فاده از گوییم در استآییم اما طى الزمان هم نداریم. مطلب این شد که مىچشم، به تدریج خواهیم گفت، کوتاه نمى  پاسخ:

داریم نسند معتبر و داللتش روشن باشد. اگر کسى ادعا کند ما چنین چیزى در ملموع منبع وحى آن ه هست باید از نظر 

گوییم ىی قرآن، مشود به آن استناد کرد یا داللت روشن نیست مثل آیات شریفهو باالخره یا سند ضعیف است و نمى

ما، خلب اللَّه را به چه چیزى دعوت کنیم؟ به اسالمى که با تمام فراز و  ((فعلى اإلسالم السّالم))در این صورت 

ه شود و چنین هم نیست بلکها نیز ظنى است؟ این نمىهاى آن فقط چند مسأله فقهى اصطالحى دارد که همه ایننشیب

ن مسایل قرآنى نیز در ای اگر بررسى کنیم روایات فراوانى داریم که در حدّ تواتر و معتبر هستند. هم نین آیات شریفه

 اند.اند که این مسایل را تبیین کنند و تبیین کردهگویا هستند. ائمه:اصرار داشته

 

 کنند.فالسفه نیز به این روایات استدالل مى سؤال:

فالن اب گویند کسى در کتکنیم و مىگردیم آن را پیدا نمىشود آقایان به حدیث ضعیفى که ما هر چه مىگاهى مى پاسخ:

شود. پنلاه حدیث در بحار چنین و کنند اما بیست حدیث که در توحید صدوق آمده چنین و چنان مىنوشته استناد مى

ر در شود اما اگاى مىشود. به عبارت دیگر گاهى یک حدیثى که پیدا کردن آن بسیار مشکل است سندِ مسألهچنان مى

گوییم در وحى و حاکى وحى شود. ما در ملموع مىرفتاریها مبتال مىاى احادیث بسیارى هم باشد به این گمورد مسأله

 کنیم حاکى وحیى که اعتبار سند و روشنى داللت داشته باشد.تعقل مى

 ایم:هم نین دو مسأله را در اینلا اعالم کرده 
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یزى منتها در وحى چنین چکنیم که حتماً باید توجیه شود ـ اگر چیزى مخالف با عقل و درک بیّن باشد صد بار اعالم مى1

نیست )گاهى درک وهمى و ظنى است( و آن ه در این موارد باشد خود وحى قبل از همه و بهتر از همه توجیه کرده است 

با  و... ((اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ))و یا  ((وَ نَفَختُ فيهِ مِنْ روُحِى))این با عقل و درک بیّن سازگار نیست (( جَاءَ رَبُّکَ))ً مثال

عقل سازگار نیست در همه این موارد خود وحى به احسن وجه معنا کرده است پس ظواهرى که با عقل و درک بیّن سازگار 

گوییم در این مسایل به خصوص در وحى چنین چیزى نیست و هر کنیم که باید توجیه شود جز اینکه مىنباشد اعالم مى

 ورت توجیه کرده است.آن ه که هست خود وحى قبل از همه و به بهترین ص
 

ـ آن ه در وحى آمده در ارتباط با این مسایل خوشبختانه با استدالل عقلى همراه است و در خود همین مدارک به دلیل 2

عقلىِ مطلب هم اشاره شده است. پس بنا بر این روش ما یعنى تعقل در وحى این چنین است که به عرض رسید و اصرار 

رسد که: عتاب موسى ابتدا در اذهان جا نگیرد کار به آنلا مى ما بر این مطلب از آن جهت است که اگر این معنا از

خواهیم کار به اینلا نرسد ما مى  (32)برادرش هارون را براى این بوده است که هارون عبادت علل را انکار کرده است. 

 و اذهان ابتدا از آن ه که حب است شکل بگیرد تا به اینلا و امثال اینلا نرسد.

فرمودید چگونه روش تعقل در وحى درست باشد با توجه به اینکه ما وحى نداریم بلکه حاکى در  پس جواب شما که 

وحى داریم و حاکى از وحى هم بى خطا نیست و بلکه بسیارى از آنها دروغ است بنا بر این تعقل در وحى چگونه است؟ 

تفاده شود و هر جا هم خالف درک بیّن و این شد که تعقل در وحى بدین معناست که از وحى با قیدهایى که ذکر شد اس

کنیم ولى موردی این چنین نداریم. به اضافه اینکه خود این مطالب از نظر عقلى هم مستدل روشن باشد حتماً توجیه مى

 است و در خود روایات هم استدالل عقلى نسبت به این مطالب آمده است.

 

باید مانند فقهاء یک سرى اصول عقلى آموخته و تدوین شود شما فرمودید روش ما روش فقهاست، پس از اول  سؤال:

ند، چرا باید کنکه با استناد به آنها طلبه بتواند از روایت درست برداشت کند. فالسفه هم در معارف عقلى همین کار را مى

روایات قطعاً  وروش فلسفه را تخطئه کنیم و بگوییم مستقیماً باید رفت سراغ روایات. کسى منکر این نیست که آیات 

باید مورد نظر باشد، تأمل بشود، مورد الهام واقع شود؛ یعنى انسان الهام بگیرد اما چنین نیست که شما بگویید اصالً مسیر 

 عقلى نداشته باشیم فقط مستقیم به سراغ روایات برویم.

ده هست، هاى بنباز هم متأسفانه آن ه که گفتیم هنوز مشخص نشده است. روش فقهاء که در بعضى از نوشته  پاسخ:

منظور استفاده از روش فقهاء در مسایل اعتقادى است )در مسایل فقهى اصطالحى هم اشکالى ندارد( یعنى اعتنا کردن به 
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تکیه کردن و اهمیت دادن به آن، منظور این بوده نه کتاب و عترت و رعایت کردن هر چه بیشتر شأن کتاب و عترت و 

اینکه بخواهیم اینلا به حالل و حرام بپردازیم خیر )این هم گیر ندارد( یعنى فقهاء هم در هر بحثى روایات را مطرح 

رعایت  دگیرند، اگر قواعد مستقل عقلى هم باشکنند بعد قواعد عقلى هم که از آن روایات استخراج شده را در نظر مىمى

هاى ایم که قواعد قطعیه عقلیه قرینهکنند و ما هزار و یک بار در طول این مدتى که در خدمت هستیم گفته و نوشتهمى

راً برخورد شود فلسفه یعنى عقل، بنده همین اخیاى هستند که حتماً باید رعایت شوند و متأسفیم که گاهى گفته مىمنفصله

 گویند فلسفه چنین... .شود: جمعى با عقل ستیز دارند چون مىته مىکردم و خیلى هم تعلب نمودم، گف

گوییم فلسفه، یعنى آن ه در کتب به عنوان فلسفه هست از دو بخش برخوردار است. اند. ما مىفلسفه را عین عقل گرفته 

است،  محال شود، دور و تسلسل باطل است، اجتماع نقیضینعلت نمىیک بخش مسایل قطعى عقلى )مثل معلول بى

گاه وحى است. تکیه  (39)کننداجتماع ضدین باطل است و...( این قواعد قطعى عقلى که همه عقال بر این مبنا کار مى

و  داریم پس بنا بر این از تعقلوحى را ما با همین قواعد عقلى ثابت کردیم، لذا هیچ گاه از این قواعد عقلى دست برنمى

گوییم نفس ما باید از حقایب و مسایل وحیانى و منبعى که ها مىریم و با توجه به همانقواعد عقلى این چنینى برخوردا

وسیع است ـ با توجه به دو قید اعتبار سند و روشنى داللت ـ شکل بگیرد. مسایل عقالنى و تعقل نیز در جاى خود 

رى از مسایل این چنین عمل نشده خواهیم ببینیم در عمل چه شده است؟ مدعا این است که در بسیامحفوظ است حال مى

است. در هر موردى که چنین کار شده بسیار خوب است اما اگر برخورد کردیم و دیدیم بیننا وبین تعقلنا از وحى چنین 

فهمیم، قواعد عقلى قطعى ـ  را هم به کار گرفتیم و هرگز با آنها مخالفت نشده به عبارت دیگر در مواردى که وحى مى

ر کند و دکند و بلکه به یک معنا قواعد عقلى نیز شاهد آن است و بر آن داللت مىچیزى داللت مىخیلى روشن به 

ى گوییم با توجه به این، باید خیلبسیارى از موارد در خود احادیث هم دلیل عقلى نسبت به مسأله ابالغ شده است. مى

اى به آن داده شده، مرحوم مالهادى د گوشهحساب شده به این صورت عمل کنیم و در ارتباط با فلسفه که فرمودی

 نویسد:کند که چهار گروه هستند، مىسبزوارى در حاشیه منظومه وقتى متصدیان حقایب را تشریح مى
 

)قولنا المتصدين لمعرفة الحقائق وهم أربع فرق: ألنّهم إمّا أن يصلوا إليها بمجرد الفکر، أو بمجرد )

أو بالجمع بينهما، فالجامعون هم االشراقيون، والمصفون هم الصوفية، تصفية النفس بالتخلية والتحلية، 

والمقصرون على الفکر إمّا يواظبون موافقة أوضاع ملّة األديان وهم المتکلمون، أو يبحثون على 

   (80) ((اإلطالق وهم المشاؤون
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ر فقط آنها یا با فکشوند، چون آنهایى که در جستلوى شناسایى حقایب هستند به چهار گروه تقسیم مى

ها، براى وصول به حقایب در تالشند و یا با تصفیه به پاکیزگى از بدیها و سپس به زینت دادن نفس به خوبى

اند اشراقیون کنند و یا به جمع بین این دو. و آنان که جمع بین فکر و تصفیه نمودهاین معرفت را تحصیل مى

 اند و کسانى که به فکر تنها اکتفا نمودند با رعایت موافقتوفیهاند صی تنها پرداختهو آنها که به تصفیه

ادیان، متکلمین هستند و آنها که به فکر تنها اکتفا نموده بدون قید رعایت موافقت ادیان و شرایع فالسفه 

   (21) باشند.مشاء مى
  

: فالسفه اسالمى گوییمگوییم، مىچنین نمىگوییم اصل فلسفه که این است منتها ما در مورد فالسفه اسالمى بنابر این مى

و  اند وإالّ براى فالسفه اسالمى باالخره آیاتچنین نیستند و مرحوم سبزوارى ان شاء اللَّه فالسفه غیر اسالمى را گفته

ه است دروایات مطرح است. بیانى که ایشان دارد ان شاء اهلل براى قبل از اسالم و در ارتباط با فالسفه قبل از اسالم بو

شود که مقدارى به اند منتها گاهى مىو إالّ آقایانى که واقعاً به آنها ارادت داریم چنین است که آیات و روایات را دیده

خاطر اینکه صبغه تفکر خاصى قبالً در زندگى براى بعضى به وجود آمده آن وقت همان صبغه یک مقدار ادامه پیدا 

روایات و آیات توجیهاتى شده است و إالّ خیلى از آنها فیلسوف اسالمى هستند کرده و کم کم به اینلا رسیده که در 

اند و هر جا هم در وحى یعنى کامالً به مبانى فلسفى وارد هستند و در عین حال کامالً هم بر اساس وحى حرکت کرده

اند. ردهاثبات عقالنى هم کاند و مطالب آن را چیزى با این قوانین خاص فلسفى اصطالحى نساخته جانب وحى را گرفته

 ها حرفى نداریم.ها کامالً ارزشمند هستند و ما با ایناین

 

 اند.دادهواقعاً بزرگان فلسفه مثل ابن سینا و مالصدرا به آیات و روایات اهمیت نمى سؤال:

وَ لَقَد ذَرَأنَا ))چون اسم آوردید ملبورم متنى از ایشان را بیان کنم. ایشان اوالً فرض کنید در مورد این آیه شریفه  پاسخ:

گوید خدا دید که اگر این غایت است. ایشان مى« الم»، «لقد»در « الم»اند گفته( 88) ((لِجَهَنَّمَ كَثِيرَاً مِنَ الجِنِّ وَاالِنْسِ

باشد باید جمع خبیثى خلب کند که اصوالً خباثت داشته باشند تا دنیا بر پا باشد واالّ اهل حب و اهل  دنیا بخواهد بر پا

اند که طینت ها اهل طغیان و عصیانها به دنیا بپردازند. اینپردازند. پس از خبیثان را خدا آفرید که اینمعنویت به دنیا نمى

اند. آنها تا وقتى که در دنیا هستند مشغول این کارها هستند ولى از شان طینت جهنمى است و براى جهنم نیز خلب شده

گوید: دنیا مى (81) ((وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ))اند. وى با استناد به آیه مرکز شان که دوزخ است فاصله گرفته
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یعنى به  (84)رسندبه آن ه که باید برسند، مى خواستند بدان برسند فاصله شده است و وقتى مردندها مىبین آن ه این

 دوزخ که رسیدند به خواسته اصلى خود رسیدند.
 

ارى اى عمل کنیم که چنین نشود. آیات بسیگوییم گونهگوییم انسان از طریقى برود که منلر به این مطالب نشود. مىما مى

نتیله باشد؛ یعنى جمعى در نتیله سوء اختیار خودشان به جهنم « الم»باید « لقد ذرأنا»در « الم»هست که با توجه به آنها 

 روند. اما آن ه مالصدرا مطرح کرده با اساس مسأله اختیار در قرآن و حدیث و همه متون وحى سازگار نیست.مى

 

ز آیات و ا اختالف در این مسایل به دلیل عدم توجه به آیات و روایات نیست خود فقهاء نیز در استنباط و برداشت سؤال:

 روایات با یکدیگر اختالف دارند.

 به این سؤال قبالً پاسخ داده شده و نسبت به سؤاالت دیگر نیز در جلسات بعد در خدمت هستیم. پاسخ:

 

))داخل ا ( رلیه السالمدر بحث قبل که اشکال تناقض را مطرح فرمودید جا دارد فرمایش حضرت امیرالمؤمنین)ع سؤال:

حضرتعالى مطرح کنید اینلا با اینکه داخل خلب است ولى فى األشياء ال بالممازجة وخارج عنها ال بالمفارقة(( 

 ممازجتى نیست و با اینکه از خلب دور است با آنها مفارقت ندارد.

ى او چیز دیگرگوییم آن ه در ارتباط با خداوند متعال هست هر چه بفهمیم او نیست چشم در این مورد مى پاسخ:

 است.

 

، وقتى مبنا از اصل فرق کند ساختمان بر «العقل نور»تعریف عقل اصالً از دو جنبه فلسفه و کالم چیست؟  سؤال:

 رود.مبناى نادرست باال مى

گوییم مراد ما از عقل همان درک روشنى است که همه عقال ها هم کار نداشته باشیم مىما اگر به این تعریف پاسخ:

 است.  2+2=4فهمند سنلند. مثالً همه مىو نادرستى مطالب را با آن مىدرستى 

 

 

باال  دهند و ساختمان بر مبناى نادرستولى فالسفه مبنا را تغییر مى« العقل نور»اند: ( فرمودهلیهم السالمائمه)ع سؤال:

 رود.مى
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 بله. پاسخ:

 

شود مطالب شود ابتدا از هر دیدگاهى که مباحث مطرح مىمىبهتر نیست در چنین مباحثى که چیزهایى اثبات و نفى  سؤال:

اى معنا تعریف شود. مثالً شما در مورد سنخیت فرمودید از لحاظ لغت سنخ یعنى پایه، اصل، ریشه بعد سنخیت را به گونه

 کردید که این معناى لغوى در فلسفه اصالً کارایى و مدخلیتى ندارد.

 فرمایید، زیرا سنخیتى که بین فاعل اصلى و معلول هستغیر از این است که شما مىمعناى سنخیتى که در فلسفه هست  

 غیر از سنخیتى است که بین علت و معلول مادى است و فلسفه این چنین قایل است.

در فلسفه وقتى یک حقیقت مطرح است و آن تشکیک در وجود است و در عرفان اطالق در وجود مطرح است.  پاسخ:

 د مثل نور و مراتب نور، آیا مرتبه ضعیف نور و مرتبه قوى نور از نظر حقیقت اشتراک دارند یا خیر؟تشکیک در وجو

 

 بله. سؤال:

 خیلى خوب ما نیز گفتیم سنخیت یعنى این، سنخیت یعنى اشتراک در حقیقت. پاسخ:

 

 یعنى در وجود. سؤال:

 در حقیقت. پاسخ:

 

 کنید؟حقیقت را چه معنا مى سؤال:

 حقیقت یعنى واقعیت و در اینلا یعنى وجود. پاسخ:

 

 آیا در وجود اشتراک ندارند؟ سؤال:

در وجود به معناى طارد العدم اشتراک دارند اما به معناى حقیقت اشتراک داشته باشند خیر چنین نیست زیرا  پاسخ:

 موجودات قائم بالغیرند و حضرت حب قائم بالذات است پس بنا بر این تباین دارند.

 که این وجود است و خدا هم وجود است تباین ندارند.از این نظر تباین دارند اما در این ل:سؤا

 این وجود است به چه معنا؟ پاسخ:
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 وجود بدون ماهیت چون ما قایل به اصالت وجود هستیم. سؤال:

 ماهیتی در کار نیست هر چه هست وجود است. اصالً پاسخ:

 

 انسان را بگویید. سؤال:

پس ماهیت چیزى نیست. ما که هستیم همه وجودیم و در اصل وجود  (84) ((ما شمّت رائحة الوجود)) ماهیت پاسخ:

 با خدا شریک هستیم پس در اصل حقیقت با هم شریک شدیم.

 

 پس وجود ما از کلاست؟ سؤال:

باشد. اگر از خودش  خلب کرده است. نه اینکه از وجود خود چیزى داده« ءال من شى»گفتیم ایلاد شده. خدا  پاسخ:

 است. ((لم يلد ولم يولد)) باشد در حالى که خدا« يولد ويلد» داده باشد باید

 

 گویند که خدا ایلاد کرده است.فالسفه هم همین را مى سؤال:

 ایلاد کرده یعنى از خودش چیزى داده یا چیز دیگرى را ایلاد کرده است؟ پاسخ:

 

 ایلاد کرده. سؤال:

یعنى موجودات مسبوق به عدم حقیقى هستند آن ه ایلاد شده، قائم بالغیر و بالذات فقیر است پس آن ایلاد کرده  پاسخ:

 وجود با وجود حب دو وجود است.

 

 از این نظر که قائم بالغیر است بله. سؤال:

 تواند با حقیقتى که قائم بالذات است یکى باشد؟بسیار خوب حقیقتى که قائم بالغیر است مى پاسخ:

 

 خیر. :سؤال

 احسنت، پس سنخیت نیست. پاسخ:
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 کنم شما باید در کتب فلسفى بیشتر دقت کنید.من فکر مى سؤال:

 کنیم.بله بیشتر دقت مى پاسخ:

 

فرمایید بین علت و فاعل مادى هست همان سنخیت که بین علت هستى بخش و جواب سنخیت که شما مى سؤال:

 دانند.سنخیت را دو نوع مىمعلول او نیست، دو جور سنخیت است. فالسفه 

، با همین دو نوع بودن مطلب از همین قرار است. مالکیت و قدرت الزم است نه هم سنخ (84)بله دو نوع است پاسخ:

 آید اما در فاعلبودن. در هیچ کلا هم سنخ بودن لزومى ندارد اما اگر فاعل طبیعى باشد از آتش حرارت به وجود مى

 باالراده چنین نیست.

 

گویند در اینلا اصالً سنخیت نیست مثالً بین مهندس و بنایى که ایلاد کرده چه سنخیتى بین مهندس فالسفه مى سؤال:

 و بنا هست.

 اند، معلول متنزل از وجود علت است.گویند وجودات متنزل از وجود علتشما مؤید بنده هستید. فالسفه مى پاسخ:

 

 گویند.خیر. این را نمى  سؤال:

حاال ما باید به شما بگوییم که به کتب فلسفى مراجعه کنید. پر است این مطلب که معلول وجود نازل علت  پاسخ:

 (87)است و جز این اصالً راه ندارند. این مطلب از قطعیات است. و به تعبیرهای مختلف این معنی یادآوری شده است.

 

 

 

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

 ها: پی نوشت

 باشد.مکرر بيان شده است، مقصود از سنخيت، اشتراك در حقيقت مى َ چنانکه3
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شود و ظاهر ، البته عباراتى از همين افراد وجود دارد كه از آنها اين چنين استفاده نمى12َ ممد الهمم در شرح فصوص الحکم/ 8

 نيت مطرح است.آنها رير از اين است ولى ما با اين عبارات كار داريم و هر كس چنين بگويد مسأله عي

 .41َ المشاعر، المشعر الثامن، فی انّ الوجود بالحقيقة هو الوحد الحق تعالی/ 1

 188و / 3/27َ اسفار ، 4

 8/449َ فتوحات مکية 4

 12و  19َ ممّد الهمم در شرح فصوص الحکم / 4

 81َ االسراء: 7

 َ حکم، حکم تکوينى است هر آنچه كه عبادت شود، عبادت اوست.2

 3/398لحکم، بشرح ابوالعالء عفيفی، فص هارونى،َ فصوص ا9

 434َ ممد الهمم در شرح فصوص الحکم/ 30

 78َ ممد الهمم در شرح فصوص الحکم / 33

 307َ  ممد الهمم در شرح فصوص الحکم / 38

 8/898َ اسفار 31

 448-449َ رحيق المختوم، بخش چهارم از جلد دوم /34

 3/303ی، فص يوسفى، َ فصوص الحکم، بشرح ابوالعالء عفيف34

 توان معناى خوبى كرد يعنى عالم به خودش وجود ندارد مگر به حق.َ تا اينجا مى34

 .817َ  ممد الهمم/ 37

 قبل، متن فصوص الحکم و شرح آن از ممد الهمم نقل شده مراجعه شود.َ در صفحات 32

لت كنند و اگر به معلول بى عنقيضين برسند كار نمىكنند وقتى به اجتماع َ حتى كسانى كه در طب و علوم تجربى كار مى39

 برند.كنند اين قواعد عقلى را به كار مىشوند، كسانى كه در مسايل فضايى هم فعاليت مىبرسند بى توجه مى

 42َ شرح منظومه، قسمت فلسفه/ 80

ها را با معموالً افراد را با تجليل و فوت شده َ البته فالسفه اسالمى حقيقتاً محترم هستند و ما براى آنها احترام قايل هستيم و83

 كنيم.ياد مى« رضى اللَّه عنه»و « رحمة اللَّه عليه»

 379َ االعراف: 88

 44َ سباء: 81

 9/148َ  اسفار 84

 3/49َ اسفار 84
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 شد.َ يعنى گاهى سنخيت بر اساس مرتبه است و تشکيک و گاهى بر اساس وحدت اطالقى است كه همان عينيت خواهد 84

به اين عبارت  1/804ج  َ اگر متشکل تنها به نوشته ی فارسی اصول فلسفه و روش رئاليسم عالمه طباطبايی مراجعه كنند در87

 می رسند زيرا رابطه و سنخيت وجودی علت و معلول مرتبه ضعيفه وجود علت بوده باشد
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 چکیده:

كند كه آيا خداوند در آفرينش عالم و بقای   سؤال آراز میمتفکر بزرگ شيعه در اينجا سخن خود را با اين   

كند كه او   الدين در اين رابطه نقل می آن وجود متعال خودش را به كار گرفته است؟ آنگاه كالمی از محی 

سان تا وقتی انسان است كه روح و جسمش با هم باشند وقتی كه روح از بدن        »گويد  می همان طور كه ان

شود آنچه می  شود ديگر عالمی نمی     ما جدا  ست. پس اگر )مثال( وجود خدا از عالم جدا  سان ني  ند ديگر ان

 «ماند.

ضوی به نقد حکيمانه  عالمه ساً    پردازد و می ی اين كالم می ی ر سا الدين و پيروانش يعنی   محی فرمايد ا

ی   همه كنند دقيقا در مورد يک موجود حادث، موجودی كه صدرائيان وقتی كه در مورد خداوند بحث می 

ست، بحث می    سلط ا ضوی مطالب كامل و جامعی را در      قوانين مخلوقات بر او م ضرت آيت اهلل ر كنند. ح

 گذارد. ای باقی نمی گونه شک و شبهه دهد كه جای هيچ اين موضوع به خوانندگان عزيز ارائه می

 

 ( 31محی الدین در آیینه ی فصوص )

 «رضویحضرت عالمه آيت اهلل حاج شيخ مرتضی »

 

 آيا خداوند در آفرينش عالم و بقای آن، وجود متعال خودش را به كار گرفته است؟

 وحدّ هم به ظاهر تو شامل می شود و هم به باطن تو. ((:والحدّ يشمل الظّاهر والباطن منک))ـ 

 

 است.« حیوان ناطب»زیرا حد تو  قيصری :

المدبّر لها لم تبق انسانا ولکن يقال فيها: انّها صورة تشبه فانّ الصّورة الباقية اذا زال عنها الرّوح َ ))

صورة االنسان، فال فرق بينها و بين صورة من خشب او حجارة والينطلق عليها االسم االّ بالمجاز، ال 

 ((:بالحقيقة

زیرا وقتی که روح اداره کننده، از صورت )بدن( زایل شود دیگر آن صورت، انسان نیست. لیکن گفته می 

ود که آن صورتی است شبیه صورت انسان، پس فرقی میان آن و صورتی از چوب یا سنگ، نیست. و این ش

 اسم )انسان( به آن گفته نمی شود مگر به طور ملازی نه حقیقی.
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است. می گوید همان طور که « رابطه وحدتی »می خواهد رابطه عالم و خدا را توضیح دهد که به نظر او یک  توضیح:

وقتی انسان است که روح و جسمش با هم باشند، وقتی که روح از بدن جدا شود آن چه می ماند دیگر انسان  انسان تا

 .نیست. پس اگر )مثالً( وجود خدا از عالم جدا شود دیگر عالمی نمی ماند

جدا می  نهم درست نیست. زیرا وقتی که روح از بد« تمثیل»تشبیهی که محی الدین آورده ناقص است در حد یک تذكر: 

 شود چیزی می ماند گرچه مانند چوب و سنگ باشد. اما )مطابب نظر او( اگر خدا از عالم جدا شود چیزی نمی ماند.

 های عالم امکان ندارد که خدا از آنها جدا شود اصالً.و صورت ((:و صور العالم اليمکن زوال الحق عنها اصالً)) ـ

 

 زیرا عالم بدون خدا عدم محض، می شود. قيصری :

 تامل: 

ـ رابطه روح و جسم انسان یک رابطه مقارنتی و تماسی و با فعالیت متعاطی است. اما ـ همان طور که بحث شد ـ  1

ای میان وجود خدا و خلب رابطه خدا با جهان و اشیاء جهان، رابطه مقارنتی و تماسی نیست. و از این جهت اساساً رابطه

 یست. و هیچ ربط وجودی ای که عین وجود خدا با عین وجود خلب ربط داشته باشند، در این بین نیست.ن

ـ کن فیکون ـ « امر»روح به وسیله عین وجود خودش پیکر انسان را زنده نگه می دارد. اما خداوند وجود عالم را با 

 له وجود خودش. نیز آن را تداوم داشته است. نه به وسی« امر»به وجود آورده و با 

نقد مبانی »است که در مللد اول و نیز در کتاب « مُنشِئ و مُنشأ»، رابطه «موجِد و موجَد»رابطه خدا با جهان رابطه 

 به شرح رفت.« حکمت متعالیه

 

ـ اگر مطابب تمثیل محی الدین باشد، باید گفت: وقتی که روح یک فیل از بدنش خارج می شود، برای حمل جسد آن، یک 2

 رثقیل الزم است تا آن را بردارد و به جائی بیندازد، وقتی آن زنده بود این وزن سنگین را روح حمل می کرد.ج

محی الدین درست مانند این مثال )نعوذ باهلل( جهان را بر خدا حمل می کند که اگر چنین نباشد، عالَم، عالم نمی شود 

آن روح برای اداره پیکر عالَم، وجود خودش را به کار  و به قول قیصری عدم محض می شود. پس خدا باید مانند

 گیرد وگرنه، عالمی نمی ماند. 

 این سخن کودکانه باز ناشی از شمول دادن قوانین عالم بر خدا و به وجود آورنده عالم، می باشد.
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، مورد یک موجود حادثاساساً محی الدین و پیروانش یعنی صدرائیان وقتی که در مورد خدا بحث می کنند، دقیقاً در 

 موجودی که همه قوانین مخلوقات بر او مسلط است، بحث می کنند.

دانسته سپس بحث را شروع می کنند. و نام « موجود محکوم به احکام مخلوق»یعنی در همان آغاز بحث، خدا را یک 

الم عین همان عالم است و این را بحث عقلی و کشفی می گذراند. در حالی که اولین حکم عقل این است که قوانین ع

 پدیده و حادث است. 

 عالم منهای قوانینش = عالم منهای عالم. فرمول:

 

 می فرماید: سالم اهلل عليهاـ حضرت زهرا4

 (:(ابتدع االشياء ال من شيئ كان قبلها و انشأها بال احتذاء امثلة امتثلها، كوّنها بقدرته و...))

ها بالً وجود داشته باشد، و آن ها را انشاء کرد بدون استفاده از شکلاشیاء را ابداع کرد نه از چیزی که ق 

 و نقشه قبلی ، آنها را به قدرت خود به وجود آورد.

 

 ( می فرماید:لیه السالم)عو امیرالمؤمنین

انشأ الخلق انشاءً، وابتدأه ابتداءً بال روية اجالها، والتجربة استفادها، وال حركة احدثها، وال ))

 ((:نفس اضطرب فيها...همامة 

ه ای که باشیاء را انشاء کرد یک انشاء کردنی ، و ابداء کرد یک ابداء کردنی ، بدون فکر و اندیشه

گرداند آن را، و بدون تلربه ای که از آن استفاده کند، و بدون حرکت که در وجود خودش حادث 

 کند، و بدون اهتمام نفس که مضطرب باشد در آن. 

 

 توضیح:

عالم را ابداع، ابداء، انشاء، کرده است نه از چیزی که قبالً بوده باشد یعنی نه از وجود متعال خودش و نه از عدم، بل ـ 1

 عالم مظهر»یا « عالم تللی بالذات خدا»ایلاد کرده است. نه صدور و نه تللی و نه ظهور و...هیچ کدام از صادر اول یا 

 صحیح نیست.« وجود و ذات خدا
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ای های ، ابداء کرد یک ابداء کردن ناشناختای ، ابداع کرد یک ابداع کردن ناشناختهکرد یک انشاء کردن ناشناختهـ انشاء 2

 . زیرا این موضوع برای بشر قابل شناخت نیست وگرنه، بشر خدا می شود.
 

خود حرکت مخلوق عمل کرده است. زیرا وجود خدا متحرک نیست، « بدون حرکت»ـ خداوند در ایلاد و انشاء عالم 4

است و زمان مخلوق خدا « زمان»است و خداوند منزه از تغییر است. و نیز حرکت عین « تغییر»خداست و حرکت عین 

است. و نیز حرکت بدون مکان نمی شود حرکت همیشه در یک جائی رخ می دهد و وجود خداوند مکانمند نیست، مکان 

 نیز مخلوق خدا است.
 

ست که ا« چه کنم، چه کنم»ین کار را کرده است. زیرا فکر و اندیشه کار بشر است و مصداق ـ بدون فکر و اندیشه ا4

 راه جوئی برای خروج از بن بست جهل است و خداوند از آن منزه است.
 

ای ای، که خود نقشه طرح کردن، باز راه خروجی است از جهل. و بدون تلربهـ انشاء و ایلاد کرد بدون طرح نقشه5

 نیز راهی است برای خروج از جهل. که تلربه
 

به کار گیرد. همت یعنی صرف انرژی ، فاعل یک فعل از انرژی وجود « همّت نفس»ـ ایلاد وانشاء کرد بدون این که 4

خودش استفاده می کند. خدا برای ایلاد عالم اساساً وجود خودش را به کار نگرفته و خدا منزّه از این است. تا چه 

بر وجود خود سوار کرده باشد، آن طور که محی الدین می گوید: مانند روح که بدن به آن سوار است رسد که عالم را 

 و روح بدن را اداره می کند.

 او اداره می شود نه به وسیله عین وجود خدا.« امر»ایلاد کرده و عالم با « امر»خداوند عالم را با 

یه لصدرائیان و صوفیان این است که از این چند جمله علی )ع منشأ اصلی همه اشتباهات ارسطوئیان، محی الدینیان،

 به کنار هستند. سالم اهلل علیها( و فاطمهالسالم

 

 معنای الوهیت و موجب بودن خدا

باشد که وجود ذهنی آن شیئ را « تعریف یک شیئ»در این مبحث خواه به معنی « حد»الزم است تکرار شود  تذكر:

معین و محدود می کند، و خواه به معنی حد و حدود عینی وجود عینی وخارجی یک شیئ باشد، هر دو به یک معنی 

 است و نتیله شان یکی است. 
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 ((:ز كما هو حدّ االنسان اذا كان حيّاًفحدّ االلوهيّة له بالحقيقة ال بالمجا)) ـ

 برای انسان« حیوان ناطب»پس حدّ الوهیت برای خدا، بالحقیقة است نه بالملاز. همان طور که حد 

 بالحقیقة است وقتی که زنده است. )نه وقتی که مرده است که بالملاز به او انسان گفته می شود(.

 

 تامل:

ـ عبارت سخت ناقص و نارسا است و خواننده باید خودش آن را ترمیم کند تا معنائی از آن به دست آید، همان طور 1

 که قیصری همیشه در مقام ترمیم است. می خواهد بگوید: 

 ( این که می گویم خدا روح عالم است حقیقتاً می گویم نه کنایه و استعاره.1

ال می گوئیم و پس از زو« انسان»است حقیقتاً و بدون کنایه و بدون استعاره به او ( همان طور وقتی که انسان زنده 2

 روح ملازاً می گوئیم.
 

خدا در »ای را که ـ الوهیت: یا الهیة: خدا بودن، خدائیت. صوفیان وجود خدا را )نعوذ باهلل( مرتبه بندی می کنند، مرتبه2

وه ـ مخلوق ـ است و مأل« مألوه»قیصری می گوید: این مرتبه خواستار  می نامند.« الوهیت»است مرتبه « ارتباط با عالم

نیست مگر عالم. یعنی عالم عبارت است از خدا در مرتبه الوهیت. و محی الدین می گوید ما این تعبیر را جداً و به معنی 

 ای در کار نیست.حقیقی می گوئیم و کنایه یا استعاره
 

 را این گونه معنی می« مرتبه الوهیت»را عین خدا و خدا را عین عالم می کند و  ـ قیصری کمی اشتباه می کند عالم4

کند. زیرا که این عقیده تصوف فارسی است نه تصوف محی الدین، محی الدین همیشه به نوعی ، دوگانگی میان عالم و 

 ر نمی شود، همان طور که در مثالاو سازگا« الواحد فی الکثیر، والکثیر فی الواحد»خدا را حفظ می کند و اال با مبنای 

 روح و بدن توضیح داد.
  
ـ محی الدین همان طور که به طور مکرر اعالم می کند، وجود خدا را دائماً در وجود موجودات در سریان و جریان، 4

ای قرار می داند. و وجود خدا را )نعوذ باهلل( درست به مانند شبکه اعصاب بدن انسان، در یک سیستم و سازمان شبکه

می دهد و عالم را بدن آن، می کند. بدیهی است او در آن زمان از شبکه اعصاب بدن خبر نداشت وگرنه، آن را مثال 

 می زد.
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ـ محی الدین تنها به این بسنده نمی کند که بگوید اگر خدا از عالم جدا شود عالم از بین می رود و به قول قیصری عدم 5

: باز در این جا عمب ((اليمکن زوال الحق عنها))برای خدا محال می داند، می گوید  محض می شود. بل او این کار را

 و موجب است. « ملبور»ی که او معتقد است روشن می شود که خدایش نیز «جبر»

اساساً مرتبه بندی وجود خدا که اساسی ترین پایه تصوف محی الدین است بر همین جبر استوار است. او و قیصری 

می کند. « ایلاب»در اصطالح آنان یعنی « طلب»گویند که مرتبه الوهیت طلب می کند که باید عالم باشد. و صریحاً می 

، امتناع را طلب می کند. همان طور که این طلب عین ممتنع، «عین ممتنع»، «عالم اعیان ثابته»همان طور که معتقدند در 

ی موجود می شود ـ همان طور هم طلب اعیان ممکنه ناپذیر است ـ زیرا اگر این تخلف رخ دهد شریک بارتخلف

 ناپذیر است و خداوند در آفرینش عالم ملبور و فاقد اراده است.تخلف
 

ـ محی الدین حدّ الوهیت را، حدّ عالم می داند و به این تصریح می کند. بنابراین الوهیت )خدا در مرتبه الوهیت( محدود 4

تر گذشت که عالم از محدودها به محدود بودن عالم اذعان می کند و هم پیشمی شود به حدود عالم، زیرا هم خودش 

 نیز قهراً به حکم عقل محدود است.« ملموع محدودها»تشکیل یافته و 

ـ که فارغ از مخلوقات لحاظ می شود ـ آیا « مرتبه احدیت»اینک در این جا معلوم نمی کند که به نظر او خدا در 

به بی نهایت است؟ در صورت اول خدای او حقیقةً محدود است. و در صورت دوم باید محدود است؟ یا در این مرت

های این شبکه در خارج از عالم باشد. و از حمل عالم تنها در بخشی از این شبکه قرار داشته باشد، واصل و سرشاخه

 پیکر عالم آسوده باشد. 

، «العارفین باهلل»، «العلماء باهلل»، «اهل اهلل»خود را این است معنای الوهیت در بینش این مدعیان کشف و شهود که 

و... و... می نامند. خدای شان حمّال عالم است. خدای موهومی که عالم را به خاطر عشب آفرید، معلوم « صدیقین»

است که عشب هزاران دردسر دارد یکی اش حمّالی ، وه چه مردم کوچک فکر و کوته بین هستند!! همان طور که در 

 ص آدمی ، گفت: خدا محتاج است و تاکید کرد که کنایه و استعاره نمی کنم جداً خدا محتاج است:ف
 

 هذا هوالحبّ قلناه النِکنی   فالکل مفتقر ما الکلّ مستغن    
 

 هر کدام )خدا و خلب( محتاج اند و هر دو بی نیاز نیستند. این است حب می گوئیم و کنایه نمی کنیم.
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 شعر دیگر او را آورده است:« التصوف مصرع»بقاعی در 

 ولـوال نحــن مـــا کانا   فــلواله لمــــا کنّـــا       

 و اگـر ما نبـودیم او نبـود  اگر خـدا نبود ما نبودیم              

 فــان قلنــا بانّا هـــو                         یکـــون الحــبّ ایـّانـا

 ایمسخــن حـب گفتـه                        اگر بگوئیم ما او هستیـم

 ســراراً ثـــمّ اعـــالنا             فیــظهرنا لیــظهر هــو      

 کند ما را تا خودش ظاهر شود     پس ظاهر می

 هــم در باطـــن ما و هم در ظــاهر مـا   
 

باهلل عن من ال یخاف اهلل(. بگذار صدرَویان امروزی با آن چه محی الدین آورده غیر از تحریف دین، معنی ندارد )نعوذ 

 آهنگ سروده های او سینه زنند، جوابش را در قیامت بدهند.

 

 اشیاء جهان همه تسبیح گوی خدا هستند

 ((:و كما انّ ظاهر صورة االنسان تثنی بلسانها علی روحها و نفسها والمدبّر لهاَ ))

 اش را ثنا می گوید.و همان طور که ظاهر صورت انسان با زبانش ثناگوی روح اوست و نفسش را، و اداره کننده 
 

 ((:ورالنّا النحيط بما فی العالم من الصّ« ولکن ال تفقهون تسبيحهم»كذلک جعل اهلل صور العالم تسبّح بحمده َ ))

 «ولکن تسبیح آنها را نمی فهمید»بیح می کنند به حمد خدا های عالم را که تسهمان طور هم قرار داده خدا صورت 

 های عالم احاطه داشته باشیم. زیرا ما نمی توانیم به صورت

 

یعنی همان طور که انسان، روح خودش را ثنا می گوید و تملید می کند، همان طور هم، عالم خدا را ثنا  توضیح:

 آورده است.گفته و تسبیح می کند. سپس آیه را نیز دلیل 

 

 تامل:
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ـ محی الدین معتقد است که اهل تنزیه جاهل اند، خدا را باید هم تنزیه کرد و هم تشبیه، بنابراین به نظر او همه اشیاء 1

و صور عالم راه غلط رفته و جاهل هستند زیرا خدا را تنها تنزیه می کنند و تسبیح می کنند همان طور که خودش آیه 

آیا  (.(يشبّه اهلل ما فی السّموات واالرض))ای یافت نمی شود که بگوید ر سرتاسر قرآن جملهرا نیز آورده است. و د

محی الدین آدم کم هوشی است که بدین گونه بر ضد و بر نقض مبانی خودش سخن می گوید؟! نه، این از کم هوشی 

لیهم )عه فلسفه و عرفان اهل بیتنیست، بل خاصیت گزینش راه نادرست، همین است. به ویژه در مسائل الهیات کسی ک

 (و قرآن را ترک کند در هر قدمی دچار تناقض خواهد بود.السالم
 

ما تسبیح اشیاء )مانند جمادات( را نمی فهمیم. اما قیصری می گوید: این تسبیح را نمی فهمد  محی الدين می گويد: ـ2

مگر کسی که باطنش به نور ایمان منوّر شود و... پس او درک می کند تسبیح موجودات را به وسیله آن نور. اکنون به 

یا محی الدین به دروغ این جهل را به خود  نظر قیصری محی الدین باطنش را اصالح نکرده تا نور ایمان داشته باشد؟

 بسته است؟ 

 فوراً مریدان سینه چاک محی الدین می گویند: شیخ اکبر در این جا تواضع فرموده است.
 

تواضع وقتی صحیح است که شامل دروغ نباشد کسی که چیزی را بداند و تواضعاً بگوید نمی دانم، او تواضع اوالً: 

 نکرده بل دروغ گفته است.
 

یک داستان: آقا اسماعیل با آقا جمشید دو مغازه دار و همسایه دیوار به دیوار بودند. اسماعیل آن قدر از عالَم  ثانياً:

صوفیان و کشف و شهودشان سخن می گفت که مردم را به تنگ آورده بود لذا کسی به مغازه او مراجعه نمی کرد. زیرا 

ان. اکنون بی کار بود دکان خودش را می گذاشت و می آمد مراجعه همان و شروع گزارش طوالنی از فضایل مرشد، هم

در مغازه جمشید می نشست مرتب از احواالت مرشد می گفت: کشف می کند، شهود می کند، غیب می داند، معلزه می 

کند، کرامت می نماید و... و... هر کدام از داستان هایش وقت طوالنی ای را می گرفت. جمشید نیز از دستش به تنگ 

 مده بود و دنبال بهانه بود که به اصطالح روی اسماعیل را کم کند. آ

روزی دزدان، شبانه سر وقت مغازه کریم رفته هر چه داشت به سرقت بردند. دو روز بعد آقا اسماعیل وارد مغازه جمشید 

روی ویترین ای درشت قرمز رنگ را که در دستش با ترق و شرق می چرخانید، دانه 45شد و پس از سالم تسبیح 
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گذاشت پیت حلبی را جلو کشید و روی آن نشست. جمشید گفت: این تسبیح به تو که مرید حضرت قطب هستی نمی 

 ای به دست بگیری و ذکر کنی . آید تو باید یک تسبیح صد دانه

ی زـ دلت پاک باشد. اهل سیر و سلوک کسی است که ذرات وجودش به ذکر خدا مشغول باشند لقلقة زبان که چی

 نیست.

 ـ این موضوع را مرشدت برایت گفته؟

ـ نه، ولی سیر و سلوک یعنی همین. راستی جمشید حضرت قطب می تواند دزدان مغازه کریم را از طریب کشف و شهود 

 بشناسد. 

 جمشید که دنبال بهانه بود گفت: این مرشد تو هیچ چیزی نمی فهمد تا چه رسد به غیب.

 ف بزن، جسارت نکن همین االن حضرت ایشان این جسارت شما را کشف می کند.اسماعیل عصبانی شد: درست حر

جمشید با سخنان خودش اسماعیل را بیش از پیش عصبانی کرد. باالخره اسماعیل از روی پیت برخاست و گفت: 

 خوب بیا همین حاال برویم پیش خودش، برایت بگوید که دزدان را می شناسد.

ری وارد شدند اول اسماعیل از ته دل دست او را بوسید. جمشید هم ادای او را در آورد. جناب مرشد نشسته بود، دو نف

 پس از صرف یک استکان چائی اسماعیل سر سخن را باز کرد که... .

، معلوم ها مشخص هستندمرشد گفت: نه، حقیر دزدان را نمی شناسم، آن چه گفتم یک قضیه کلیّه بود که این تیپ آدم

رها از دست چه کسانی برمی آید. حقیر که تعیّنات و تشخّصات مصادیب معیّنه را احراز نتوانم کرد، قضیه است که این کا

 کلیّه هم که مصداق را تعیین نمی کند.

دو همسایه بازاری با این که از مفردات سخن آقا سر در نمی آوردند لیکن از روی هم رفته آن فهمیدند که آقا اظهار 

 را نمی شناسد، دم در که رسیدند جمشید گفت: دیدی که دزدان را نمی شناسد ـ؟  می فرماید که دزدان

 ـ نه، او می شناسد تواضعاً گفت نمی شناسد حتماً می شناسد.

 ـ مرد حسابی او می گوید نمی شناسد، تو می گوئی می شناسد!

 یب خودش را انکار می کند.ـ بی خود گفت، بی هوده گفت که نمی شناسد )عصبانی تر شد(: او نمی فهمد علم غ

 ناگاه هر دو متوجه شدند که مرشد پشت سرشان است و گفتگوی شان را می شنود.
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 دیگر اسماعیل نتوانست با مرشد روبه رو شود و رشته ارادت قطع شد و از آن به بعد مغازه اسماعیل رونب گرفت.

 

 ـ قیصری چند حدیث نیز آورده است:4

 گوید:عبداهلل بن مسعود می الف: 

 ((: لقد كنّا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل))

 تسبیح غذا را می شنیدیم در حالی که خورده می شد.
 

این سخن ابن مسعود خواه پذیرفته شود و خواه مردود شود، ربطی به موضوع بحث آیه ندارد زیرا ناقض  توضیح:

التفقهون ))باز می کرد می دید که می گوید: پیام آیه است در همان حال که ابن مسعود غذا می خورد اگر قرآن را 

 .((تسبيحهم

اگر انتساب این سخن به ابن مسعود پذیرفته شود و نیز سخن خود او هم در این مسئله بس بزرگ پذیرفته شود، باید گفت 

روی داد ( و با معلزه آن حضرت رخ داده است که یک لی اهلل علیه و آله و سلمالبد این ماجرا در حضور رسول اکرم)ص

موردی است و ربطی به تسبیح مستمر اشیاء جهان ندارد، مانند دانه شن که در دست آن حضرت شهادتین را گفت. در مللد 

 (1اول، این مسئله مشروحاً بحث شده است.)

 

 ((.انّ المؤذّن يشهد له مدی صوته من رطب و يابسب: ))

ین جهان تبی»این حدیث مربوط به محشر و آخرت است و ربطی به موضوع بحث، ندارد. البته بحث جالبی دارد که در 

ام. و اگر مراد قیصری این است که جمادات نیز روح دارند و زنده و باهوش بخش معادشناسی توضیح داده« و انسان

 ( 2رفت. ) هستند، اشکاالت این بینش و بطالن آن در مللد اول به شرح

 

عض بمکة فخرجنا فی ب (لی اهلل علیه و آله و سلم)ص: كنت مع رسول اهلل(لیه السالم)عقال علی))ج: می گوید: 

  ((.نواحيها، فما استقبله حجر والشجر اال وهو يقول: السالم عليک يا رسول اهلل
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ه توضیح داده شد. و خالصه این که غیر از فرشتاین نیز معلزه است و در جلد اول فرق معلزه در اشیاء، با تسبیح اشیاء 

وانسان وجن، موجود جانداری که بدلیل جاندار بودنش تسبیح کند، وجود ندارد. و تسبیح مورد بحث یک نوع تسبیح 

 تکوینی است که نوع و حقیقت آن را نمی دانیم و تا قیامت هم نخواهیم دانست زیرا این، نقض آیه است.

 

فتوحات مکیه گفته است: آن چه جماد و نبات نامیده می شود به نظر من همگی دارای  12ر باب ـ محی الدین در آخ4

ها از نظر غیر اهل کشف، مخفی هستند. آنان این روح را حس نمی کنند آن طور که روح حیوان روح هستند و این روح

هستند. لیکن تنها « حی ناطب»بل هستند « حیوان ناطب»را حس می کنند. اما همه جماد و نبات در نزد اهل کشف 

 ای جسمش با روحش ممزوج شده، انسان نامیده می شود.یک موجود که به نوع ویژه

 

 ((: نحن زدنا مع االيمان باالخبار الکشف)) و

 ویاام، به زبان گها ذکر خدا می گویند به چشم خود دیدهام که سنگو ما کشف را به ایمان به اخبار افزودیم. من شنیده

ها با من سخن می گفتند سخن گفتن عارفانه در جالل خدا که هر انسان توان درک آن را که گوشم می شنید، سنگ

 ندارد.

 

 مالحظات:

محی الدین را شعار و تکیه گاه خود قرار ))نحن زدنا مع االيمان باألخبار، الکشف(( ـ صوفیان صدرائی امروزی جمله 1

کنند. و هرگز توجه نمی کنند که محی الدین با چه دلیلی این حب را به خود داده که اند و همیشه آن را تکرار می داده

ریحاً ص« ادخال در دین»بیفزاید ـ؟ او آشکارا به اصل تحریم شده « اَخبار»بر « کشف»ابزار شناخت دیگری به نام 

 اعتراف می کند.

 

نازله به پیامبران و سخنان پیامبران، است. او همان طور که اصطالح همیشگی اوست همه کتب « اَخبار»ـ مرادش از 2

نیفزوده بل با بهانه قرار دادن کشف، همه کتب نازله و تبیینات انبیاء را تخریب کرده « اَخبار»در حقیقت کشف خود را بر 

 و از عرصه خارج کرده است. 
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ه ها را شنیدکرگوئی سنگمی داند و مدعی است این کشفیات اوست که با گوش خودش ذ« حیوان ناطب»جمادات را 

است. در مللد اول، این مسئله را با شرح نادرست بودن شعر مولوی )ما سمیعیم و بصیریم باهشیم ـ با شما نامحرمان 

ام. و این ادعای محی الدین یا کذب محض است و یا او در اثر اختالالت روانی دچار این توهم ما خامشیم( توضیح داده

 شده است.

 

ت ادعای شنیدن و دیدن ذکر جمادات را می کند، و در این جا )فصوص( می گوید ما قادر به فهم تسبیح ـ در فتوحا4

 ها نیستیم. خودش، خودش را تکذیب می کند. آن

قیصری درست مانند آقا اسماعیل در داستان باال، در صدد اصالح و توجیه این تناقض بر می آید، می گوید مراد او این 

 قادر به درک این تسبیح نیستند واهل کشف نیز به طور موردی آن را می شنوند نه به طور مستمر.است که محلوبین 

دروازه توجیه بس فراخ و همیشه برای توجیه گران باز است و همان طور که هر ملرم در دادگاه به آن متمسک می 

رون خود را ابراز کرده است از کوزه همان شود. قیصری نمی تواند بپذیرد که شیخ اعظم در این جا به طور ناخود آگاه د

 تراود که در اوست. مَثَلی که قیصری در فصّ آدمی آن را آورد. 

 

 محی الدین می گوید من تسبیح جمادات را می شنیدم. ((ال تفقهون تسبيحهم))ـ قرآن می گوید 4
 

 خداوند، خودش را تنزيه می كند:

ليه ای ا« الحمد هلل ربّ العالمين»علی الحقّ، و لذلک قال فالکلّ اَلسنة الحقّ، ناطقة بالثّناء َ ))

 ((: ترجع عواقب الثّناء، فهو المثنی والمثنی عليه

های خدا هستند که به ثناگوئی او مشغول هستند و به همین خاطر فرمود: پس همه چیز عالم زبان

م ثناگو است و هم یعنی برگشت همه ثناها به خدا است. پس خدا ه(( الحمدهلل ربّ العالمين))

 ثناگوئی شده.
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 تامل:

ـ مقصودش کنایه واستعاره نیست بل جدّاً همه چیز را عین زبان خدا می داند. چنان که همه چیز را عین خدا می داند در 1

 فاز متناقض کثرت در عین وحدت.
 

ا می تواند است که واژه ثن چسبیده« ثنا»که تنزیه است. محی الدین به لفظ « تسبیحهم»ـ آیه در تسبیح می گوید 2

 شامل تشبیه هم باشد. و این به اصطالح خام کردن مخاطب است و حاکی از عدم صداقت گوینده و نویسنده است.
 

تنزیه و »ـ شرح فارسی در مقدمات این فص، برای زمینه سازی برای ادعای نادرست محی الدین در جمع میان 4

 قاضی سعید، حدیث آورده است که:« اسرار الصلوة»باز کرده و از « یهتشبیه و تنز»، مبحثی تحت عنوان «تشبیه

ی ل( روایت است که در شب معراج در مقامی جبرئیل پیغمبر را دستور توقف داد. رسول اهلل)صلیهم السالماز اهل بیت)ع

د: نماز است ـ فرموـ پرودگارت در  ))انّ ربّک يصلّی (( ( جهت را پرسید. جبرئیل گفت زیرااهلل علیه و آله و سلم

بّوح س ((.سبّوح قدّوس رب المالئکة و الرّوح)) ـ چگونه در نماز است؟ ـ جبرئیل گفت: می گوید:« کیف یصلّی »

توحید افعال است که خالصه اوست و صفات (( ربّ المالئکة و الروّح))توحید ذات است و قدوس توحید صفات. و 

 ((.وليس فی الدّار ريره ديّار))و افعال او 

 

 شکستگی های این سخن:

محی الدین که مدعی است باید همیشه تنزیه و تشبیه را با هم جمع کرد، در عین حال همیشه  تر از پاپ:الف: كاتوليک

در عبارتش لفظ تنزیه را قبل از تشبیه می آورد. اما حضرت استادِ تصوف در حوزه مقدسه قم، در عنوان این مبحث 

 تر از پاپ می شود.که مصداق کاتولیک«. تشبیه و تنزیه»می دارد: تشبیه را بر تنزیه مقدم 

وقتی که همه چیز خداست، همه افعال و عقاید ب: اين همه توحيد، گفتن و اين واژه را ورد زبان كردن برای چيست؟ 

 مردم و سخنان شان نیز، افعال و عقاید و سخنان خود خداست، چه جائی برای توحید می ماند؟!
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ما می دانیم که همه چیز خداست می خواهیم به شما بفهمانیم که چون به کثرت وجود معتقد هستید، مشرک  د:می گوين

هستید. توحید یعنی همه موجودات را از سوسک تا جمادات و فرشته جمع کنیم و یک جا بگوئیم همه شان یک خدای 

 واحد هستند.
 

 است نه توحید. می گویند: شما اهل کشف نیستید. «تشریک»است نه توحید، « تلمیع»این که اگر بگوئيد: 
 

ز چه چی« ال»چه می شود؟ این  ((ال اله اال اهلل)). پس معنی ((الموجود اال اهلل)) اگر همه چیز خداست و اگر بگوئيد:

 را نفی می کند؟!
 

 ((ال اله اال اهلل))را نفی می کند؟! در جواب شما همین استاد شعر مولوی و سبزواری را در فص آدمی که « عدم»آیا 

 جاروی به درد نخور و مصداق سالبه بانتفای موضوع است می خواند:

 داد جـاروئی به دستـم آن نـگار            گفت از این دریا برانگیزان غبـار

 

 خودش، كه چاپ و منتشر كرده، می گويد:« نامهالهی »و در كتاب 

 را دیگران بگویند. ((ال اله اال اهلل))از گفتن نفی و اثبات شرم دارم، که اثباتیم. 

الاله اال اهلل، هم نفی است و هم اثبات، و به زبان آوردن، آن شرم آور است!؟!. تو خود حساب صدرائیان بین از این 

 گذشت.« حدیث سلسلة الذهب»سخنی نیست. و در مقاالت مقدماتی ، مبحث تر از این ململ. اما مفصل

اند ـ؟ البته صوفیان به جنون و دیوانه بودن این است عرفان!؟ یا جنون محض است که سبزواری و امثالش گرفتارش شده

 أموریت دارند؟خودشان افتخار می کنند. اما چرا طالب جوان و دانشلویان را دچار این جنون می کنند؟ از کلا م

 

ر این د ج َ ايشان نيز مانند محی الدين هر آيه و حديث كه می آورند داللت بر وجوب تنزيه و نفی تشبيه می كند.

ر اگ«. شبّوه، شبّاه، خلط و اخطالط»می گوید و نمی گوید « سبوح، قدوس»حدیث، خدا خودش را تنزیه می کند و 

 خداوند تنزیه بدون تشبیه می کند؟تنزیه بدون تشبیه غلط و جهل است چرا خود 

محی الدین و دیگر مخبطان کاری می کنند که آدم ناچار می شود کلماتی را به زبان و قلم بیاورد، که صحیح نیست. 

اند. می خورند، می خوابند، کیف می کنند، نام این زندگی رفاهمند را سیرو سلوک اینان ما را به چنین بالئی گرفتار کرده

سپس قلم برداشته دین، دنیا، فرهنگ، زندگی ، آخرت این مردم بی چاره را به بازی گرفته و تخریب می  می گذارند
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بلند شود، که دارد می شود. کتاب می « انا الحب»کنند. اگر بیدار نشویم فرداست که از هر کوچه قم یک نعره مستانه 

 نویسند معلزات خودشان را ثبت می کنند.
 

آن چه در عالم »اما هرگز نگفته است «. آن چه در عالم هست همگی خدا را تسبیح می کنند»ـ قرآن فرموده است 4

و حمد اعم از تسبیح است. پس ربطی که محی الدین میان دو آیه برقرار می کند، «. است همگی خدا را حمد می کنند

 ی کرد.صرفاً ادعا و بی دلیل است. گرچه اگر حمد هم گفته بود باز داللتی به تشبیه نم
 

ـ اگر همه چیز خدا است و همه افعال مخلوقات فعل خدا هستند، پس نه تنها حمدها مال خدا و فعل خدا است بل 5

 ها و... همه )نعوذ باهلل(... .ها، تحقیرها، گزافه گوئی ها، فحشزورگوئی ها، بهتان

هستند و عدمیات خدا نیستند. « می عد»خوبی ها و مثبتات خدا هستند. بدی ها، شرّها همگی  در جواب می گويند:

 های پیش، واهی بودن این اندیشه و انفعالی بودن آن، روشن شد.در مللد اول و نیز در برگ
 

 َ فان قلت بالتنزيه كنت مقيِّداً

 اگر به تنزیه تنها، قائل شوی مقیِّد هستی
 

 و ان قلت بالتشبيه كنت محدِّداً

 ج

 محدِّد هستی.و اگر به تشبیه تنها، قائل شوی 
 

 َ و ان قلت باالمرين كنت مسدداً

 هستی« ره یافته»و اگر به هر دو امر قائل شوی، 
 

 و كنت اماماً فی المعارف سيداً

 و هستی رهنما در معارف، و بزرگوار.
 

 فمن قال باالشفاع كان مشرِّكاً َ

 بودن قائل شود شریک کننده است.« کنار هم»کسی که به 
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 باالفراد كان موحداًو من قال 

 قائل شود، موحّد است« تک کردن»کسی که به 

 

قائل شود مشرک است. زیرا اشیاء دیگر را در وجود با خدا شریک کرده است. با توجه به « تعدد وجود»کسی که به  يعنی :

در میان  ترین سکوئی که موجب گشت تصوفترین تکیه گاه و بزرگاین بیت به نظر می رسد وقت آن رسیده است که بزرگ

با این همه فضایح و قبایح چگونه در جامعه مسلمانان برای  تصوف»مسلمانان توجیه شود، و این پرسش بس بزرگ و مهم 

، بررسی شود. پرسشی که مطابب اطالعات من، هرگز به پاسخ آن پرداخته نشده است. حتی کسانی «خودش جای باز کرد؟

یر لذا مبحث ز اند.اند، آن را مطرح نکردهشناسی قرار دادهموضوع کار جامعه« اجتماعی ه یپدید»که تصوف را به عنوان یک 

 را برای این کار می آورم:

 

 شرك در الوهيت و شرك در وجود

توجه فرمائید. برای بحث در مورد این جمله یک نگاه « کسی که به کنار هم بودن قائل شود مشرک است»به جمله 

 ملدد به تاریخ تصوف الزم است:

 

معتقد « وحدت وجود»وفی ای صریحاً به هلری هیچ ص 121از زمان حسن بصری و ابوهاشم کوفی تا حوالی سال 

نبود. صوفیان این دوره تقریباً همگی از مردمان عرب زبان با تبار عربی )غیر از حسن بصری که تبار به مسیحیان غیر 

عرب می رساند(، بودند. این دوره را باید دوره اول تصوف عربی نامید و پس از محی الدین را دوره دوم تصوف عربی 

. 

سیل جریان انتقال جوکیات هندی ، عقاید برهمائی ، بودائی و هندوئی از ناحیه خراسان بزرگ  121سال  از حوالی

ها افتاد. حدود یک قرن طول کشید که گوش ها به زبان« وحدت وجود»به ممالک اسالمی شروع شد و روز به روز 

ز دیوانگی تلقی نشود. بایزید بسطامی )ف و روح اجتماعی به آن عادت کند و ابراز این باور خالف واقعیت، نشان ا

( یکی از باورهای پر نفوذ در جامعه سنیان گشت و 228( فرازترین بلندگوی آن شد، در زمان جنید بغدادی )ف 241

 ساخته شد و رواج یافت.« شرک در وجود»اصطالح بی معنی 
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صیغه مصدر از باب تفعیل است به  که« توحید»به سرعت پیش رفت و « تک خدائی »در مقابل « همه چیز خدائی »

یه و آل و لی اهلل علمعنی شد. یعنی درست نقیض معنائی که از مبعث پیامبر)ص« یکی کردن همه اشیاء هستی »معنی 

در جامعه عینی و تاریخی مسلمانان به دو کاربرد « توحید»هلری به کار رفته بود. بدین ترتیب لفظ  121(تا سال سلم

 کار رفته است:کامالً متضاد به 
 

 یکی دانستن خدا در اعتقاد، و نفی الوهیت از هر چیز غیر از خدا. َ توحيد:3

 است. نه یکی کردن وجود خارجی .« یکی کردن خدا در اعتقاد»توحید، در این کاربرد، « متعدی »لفظ 
 

 یکی کردن خدا در عینیت و عرصه وجود خارجی .َ توحيد: 8

 

 باال، به شرح زير می شود: در مقابل دو كاربرد« شرك»و 

 چیزی یا کسی را در الوهیت شریک خدا دانستن. َ شرك:3

 شریک خدا کردن.« وجود»چیزی یا کسی را در  َ شرك:8

، تبلیغ کردند. آن تنفّر شدیدی که مسلمانان «شرک در الوهیت»را در مقابل « شرک در وجود»صوفیان به شدت شعار 

ند وادارشان می کرد از هر چیز، هر مفهوم، هر بو و رائحه شرک گرچه وهمی و داشت« شرک»نسبت به چیزی به نام 

ه را مطرح کردند، مردم ب« شرک در وجود»خیالی باشد پرهیز کرده و دوری بلویند. وقتی که صوفیان چیزی به نام 

 حرف شان حساس شده وسخن شان را استماع کردند.

ا: کنند که آیا آن شرک است یا این. یلمان )اهل فکر به معنی عام( داوری حقیقتاً مردم نمی توانستند میان صوفیان و عا

 توحید این است یا آن.

( به حمایت و لیه السالماز مقاالت مقدماتی به شرح رفت امام رضا)ع« حدیث سلسلة الذهب»همان طور که در مقاله 

وجود آورد تا برای همگان روشن شود آن چه صوفیان برخاست و آن ماجرای عظیم را به  ((ال اله اال اهلل))پاسداری از 

است نه توحید، که همه چیز را جمع کرده یک جا خدا می نامند که هم شرک در وجود است و هم « تلمیع»می گویند 

 شرک در الوهیت.
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 صوفیان می گفتند: شما می گوئید هم خدا وجود دارد و هم مخلوق، این شرک در وجود است.
 

سلب واقعیت  اشبوده و هست که نتیله« اصالت دادن به ذهنیات»شتباه بنیادین ارسطوئیان و صوفیان، همیشه ا پاسخ:

نقد »است مفهوم صرفاً ذهنی . و برای همین موضوع، هم در « مفهوم محض»فقط یک « وجود»از واقعیات، است. 

یزهائی که در خارج از ذهن و در عالم و هم در جلد اول این کتاب توضیح دادم که: از جمله چ« مبانی حکمت متعالیه

که در ذهن « عدم»است وجود در خارج وجود ندارد و عدم است، درست مانند « وجود»واقع، وجود ندارد خود همین 

 قابل فرض است اما در خارج، عدم، عدم است.

مفهومی است که ذهن اند. وجود «عدم»هستند و هر دو « مساوی هم»وجود و عدم، در ذهن متناقض اند اما در خارج 

 آن را از موجودات خارجی انتزاع کرده و در خود جای می دهد و نقیض آن را عدم می نامد.

است نه وجود. بلی درست « موجود»نه وجود در خارج از ذهن وجود دارد و نه عدم. آن چه در خارج وجود دارد 

و دو نوع یا دو « دم یک مفهوم واحد استمفهوم ع»همان طور که « مفهوم ذهنی وجود یک مفهوم واحد است»است 

 هستند کثیراند.« موجود»جور عدم نداریم. اما وجودهای خارجی که 

 

اند، خیالی بیش نیست و در آن را چماق کرده« صوفیان مدرن»آن شرک در وجود که ارسطوئیان صدرائی نتيجه: 

 است نه شرک در وجود.« شرک در عدم»واقعیت خارجی 

می رفت بنیان اسالم را بر کند و اگر به این سیر ادامه می داد همه « شرک در وجود»ردن شعار موهوم تصوف با عَلَم ک

ممالک اسالم را به دین جوکیان هندی معتقد می کرد و الغای اسالم و قرآن را رسماً اعالم می کرد )و اساساً زردشتیان 

ز مدت، وارد جامعه مسلمانان کرده بودند( که امام ایرانی تصوف را برای همین هدف با یک برنامه استراتژیک درا

( آن ضربه کاری را بر این جریان وارد کرد. تصوف پس از این ضربه به احتضار افتاده بود که با لیه السالمرضا)ع

گذشت زمان از نو جان گرفت لیکن هرگز نتوانست براندازی اسالم را مثل سابب، هدف بگیرد و قانع شد که به اصطالح 

 باشد.« ای از اسالمرائت ویژهق»

اولو االمر »رواج ملدد تصوف به دلیل حمایت گسترده و بی دریغ خلفا و سکوت علمای تسنن بود که خلفا و شاهان را 

 می دانستند.« واجب االطاعة
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---------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 َ ج اول، مقاله معجزه وكرامت.3

 مقدمه محی الدين.َ اوايل فص آدم، شرح 8
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 اشاره:

 ی مديريت جديد و يک سونگر دفتر تبليغات اصفهان به منظور ترويج و تبليغ از فرقه 39/33/29در تاريخ 

اش از اعضاء فعال سازمان مجاهدين  ی صوفيه، خرقه و خانقاه از يک صوفی سلسله ی شوشتريه كه خانواده ضاله

ی صدر بازار سخنرانی كند و طالب را  ی اصفهان يعنی مدرسه ی علميه مركز حوزهخلق بوده، دعوت كرد تا در 

در مکان مذكور در نهايت ضعف و عدم استقبال طالب  39/33/29به تصوف جذب كند، اين جلسه در تاريخ 

 برگزار شد. 

صادق اصفهان به ی دارال به دنبال اين اقدام نامشروع و خالف قانون دفتر تبليغات اصفهان، سرپرست مجموعه

ات ای داشت اما دفتر تبليغ ای منتشر نمود كه بحمداهلل نتايج بسيار خوب و دلگرم كننده عنوان اعتراض اعالميه

كند و از مطالب باطل اين صوفی گستاخ دفاع  اصفهان هم چنان بر مواضع باطل و رير قانونی خود پافشاری می

 ت تظارب افکار و آراء )البته يک طرفه و يکسونگرانه( توجيه میكرده و اقدام نامشروع خود را در راستای سياس

 كند.

نورالصادق پاسخی دندان شکن برای آن صوفی مشهدی و نيز برای ميزبانش در اصفهان در دست تهيه داشت كه 

 سمات مواجه شد. 4ی شماره  با مجله

ن و آموزنده ديد بر همين اساس ی وزين را به صوفی مذكور بسيار متي ی اين مجله پاسخهای هيئت تحريريه

ی نورالصادق تصميم گرفت متن كامل اين جوابيه را در چند قسمت تقديم مخاطبين خود نمايد تا  هيئت تحريريه

ه ی انحرافی و ضاله بيشتر پی برد های شوم اين فرقه اين عزيزان نيز به درورها و فريبکاريها و تحريفها و نقشه

 الرير محکمتر و دلگرمتر شوند. و در تمسک به قرآن و عترت و

 

 پاسخی به اتهام تصوف و صوفی گری به تشیع و علمای شیعه

 «مجله سمات»
 

 ت.اس پاسخ سماتی دفتر تبليغات اصفهان است و متن عادی  متن پر رنگ گزيده هايی از سخنان گماشته

 

 تحریف حکم وقف بر صوفیان 
 

  كه اين مطلب را كامالً نشان می دهد. ايشان در اين كتاب شهيد اول در كتاب وقف دروس يک تعبيری دارند

می گويند كه اگر كسی مالی را بر صوفيه وقف كرد، به چه كسانی بايد داد؟ شما مستحضريد كه در كتاب وقف، وقتی 

 مالی بر كسی وقف می شود، بايد به كسانی بدهند كه انصراف عرفی به همانها دارند.
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می فرماید که اگر بر ذمی هم وقف کنند باید به همانها داده شود زیرا واقف از نظر خودش  رحمه اهللاوال شهیدسمات: 

 ایشان را قبول دارد، البد شما از این جا استدالل می کنید که مرحوم شهید عقاید ذمی ها را هم قبول دارد.

 

 «هلل(( لمشتغلون بذكر اايشان می گويند، اگر مالی بر صوفيه وقف شد ))والصوفيه المعرضون عن الدنيا ا

 «هستند. كسانی كه از دنيا اعراض كردند و به ذكر خدا مشغولند، اين پول به آنها داده شود.

همان طور که خودتان اقرار دارید مرحوم شهید به صراحت شرط کرده اند که باید عقاید حقه داشته باشند و البته سمات: 

جبر و تشبیه و... نداشته باشد و انسان ساده لوحی هم پیدا شد و  اگر چنین شخصی پیدا شد که عقاید وحدت وجود و

غلين معرضون از دنيا و مشت»نفهمید و چنین وقفی کرد قطعا باید آن را به اهل اعراض از دنیا و اشتغال به آخرت داد. عبارت 

ه بطالن ده است، تعریض بدر کالم مرحوم شهید، تعریف صوفیه نیست، بلکه به قرینه شروطی که ذکر فرمو «به ذكر خدا

طریب آنها، و حرمت دادن مال وقف شده به ایشان است، و اشعار به این دارد که وقف باید از صوفیه منحرفه برگردانده شود، 

و دارای عقاید صحیح باشند داده شود. بنابراین روشن می شود « معرضون از دنیا و مشتغلین به خدایند»و به غیر آنها که 

 ید، صوفیه را حتی به اندازه اهل ذمه هم قبول ندارند!که مرحوم شه

 

 « بعد يک فرض فقهی مطرح می كند و می گويد آيا هر كس كه خرقه داشته باشد؟ و جواب می دهد كه اين

 «محل تأمل است.

این مطلب کذب است. زیرا مرحوم شهید بر عکس می فرمایند که اصال داشتن خرقه شرط نیست نه اینکه در سمات: 

 شرط بودن آن تأمل است!

 

 «.و می پرسد آيا هر كس كه شيخی داشته باشد و پاسخ می دهد كه اين هم محل تأمل است» 

 این هم کذب دیگری است. زیرا مرحوم شهید بر عکس می فرمایند که اصال داشتن شیخ شرط نیست.سمات: 

 

 «مال وقف به او تعلق می گيرد؟ همينطور  آيا شرط است كه حتماً در خانقاه باشد و يا اگر در خانقاه هم نبود

 «فروضی را مطرح می كند.

 بلکه مرحوم شهید برعکس می فرمایند که اصال محل سکونت شرط نیست.سمات: 
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 « و سپس می گويد، به نظر ما بايد از صوفيه ای باشد كه عقايد حقه دارد. از صوفيه باطله نباشد. اين نشان

 « مشکلی ندارند. می دهد كه شهيد نسبت به اصل تصوف
 

اینک ما نص کالم مرحوم شهید را می آوریم تا نسبت های خالف واقع و خطاهای ایشان در استدالل و فهم سمات: 

 مطلب مرحوم شهید کامال روشن شود:
 

 (3))ولو وقفه الذمی جاز، القراره على معتقده((.)

 

الفقه فذاك. وإن أطلق حمل على ))ولو وقف على الفقهاء و قصد المجتهدين أو من حصل طرفا من 

الثانی و المتفقهة الطلبة فی االبتداء أو التوسط أو االنتهاء ما داموا مشتغلين بالتحصيل. و الصوفية 

المشتغلون بالعبادة المعرضون عن الدنيا. و األقرب اشتراط الفقر والعدالة فيهم، ليتحقق المعنى المقتضی 

يخرجوا عن الشريعة الحقة. وفی اشتراط ترك الخرقة ]الحرفة[ للفضيلة. و أولى منه اشتراط أن ال 

تردد، ويحتمل استثناء التوريق و الخياطة، وما يمکن فعلها فی الرباط. وال يشترط سکنى الرباط، وال 

  (8) لبس الخرقة من شيخ، وال زی مخصوص((.
 

مرحوم خواجه را نیز در کتاب تلرید به عنوان با توجه به توضیحاتی که دادیم بطالن مدعای آقای شعرانی )که مطالب 

 ترجمه و شرح تحریف نموده اند( هم معلوم می شود که گفته اند:

در وقف دروس بر صوفیه شرایط صوفى و خانقاه را ذکر کرده تا وقف بر آنها صحیح باشد... مقصود از  رحمه اهللشهید»

براى اعمال زشتى است که بیشتر آنان ابا ندارند و علمى که ذکر تفصیل آن بود که بدانى تنفر مردم عهد ما از تصوف 

  (1) «( باشد ضالل نیست.علیه السالممؤسس آن على)
 

بدیهی است چنان که توضیح دادیم مرحوم شهید هرگز مطلبی را به عنوان شرایط وقف بر صوفیه بیان نکرده، بلکه فرموده 

داد که اهل زهد و اشتغال به عبادت باشند، و این سخن کنایه از این است که اگر کسی بر صوفیه وقف کرد باید به کسانی 

است که نباید به صوفیه که انحرافات و عقاید آنها معلوم است داده شود. و نیز تصوف، بدعت آشکار در دین است و 

را به  د خویش، خودهرگز به امیر المؤمنین استنادی ندارد، بلکه این صوفیه و این منحرفانند که برای رواج کاالی فاس

 ( می بندند!علیهم السالمامامان معصوم)
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 « اگر به مقدمه دروس شهيد اول مراجعه بفرماييد ...ايشان در آنجا می گويد كه فکر نکنيد كه تصوف عبارت

است از يک تسبيح و عصا. تصوف عبارت است از بندگی كردن، اطاعت كردن. اينها كامالً نشان می دهد كه تصوف 

 « ند.در آن دوره به عنوان يک مکتب رسمی بوده است و از آن هم دفاع می ك
 

 باره چنین است: اشعار مرحوم شهید در اینسمات: 

 ال بالدلوف وال بالعلب والصلف            بالشوق والذوق نالوا عزة الشرف »

 ومذهـب القـوم أخـالق مطـهرة             بهـا تخلقت االجساد فی النطف

 باللهفصبـر وشکر و إیثـار ومخـمصة             وأنـفس تقـطع األنفـاس 

 کما مضت سنة األخیار فی السلف والزهـد فی کل فـاق ال بـقاء لـه            

 وأسلمــوا عوض األشباح للتلف قوم لتـصفیة االرواح قد عمــلوا            

 کالدر حاضـرة مخلـوق الصـلف             ما ضرهم رث أطمــار وال خلـب

 وال التکلف فـی شئ مـن الکلف     ال بالتخـلب بالمعـروف تعــرفهم        

 حتى تختلف فی خلف من الخلفیا شقــوتی قد تولت أمـة سلفت            

 بالزور والبهت والبهتان والسـرف یـنحقــون تـزاویر الغـرور لنــا            

 کال وال الفقـر رؤیا ذلک  الشرف لیس التصـوف عکازا ومسبحــة           

 وتغـدو فـی مرقعــة            وتحتها موبقـات الکبر والشـرفوإن تـروح 

ـا و انت علی                   (4)«عکوفها کعکوف الکلب فی اللیف  و تظهر الزهـد فی الدنی
 

چنان که روشن است مرحوم شهید در این اشعار هیچ گونه تعریف و تملید و تأییدی از خصوص صوفیه ندارد، بلکه به 

را مورد تعریض و نکوهش قرار داده، و آنان را در زیر خرقه خود اهل کبر و گناهان کبیره شمرده، و مانند  شدت ایشان

 سگهایی دانسته است که بر جیفه دنیا معتکفند!

 

 «.در ادامه به ابن فهد حلی می رسيم. او جزو بزرگان صوفيه است. شخصيت بسيار ممتازی است » 

 کذب و دروغ است. در شرح حال این بزرگوار می خوانیم: این نسبت نیز از اساس آنسمات: 
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))الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلی: فاضل، عالم، ثقة، صالح، زاهد، عابد، ورع، جليل القدر، له كتب منها: 

صين، والتحالمهذب َ شرح المختصر النافع َ، وعدة الداعی، والمقتصر، والموجز، وشرح األلفية َ للشهيد َ والمحرر، 

)الشیخ الحر فی تذکرة المتبحرین( که هیچ نامی از تصوف  والدر الفريد َ فی التوحيد َ، يروى عن تالمذة الشهيد((.

 انحرافی ایشان در میان نیست.

 

 « شخصيت بعدی شهيد ثانی است كه جزو فقهای خمسه ماست و جزو كسانی است كه عارف به تمام معناست

قوی است. ايشان در منيه المريد می گويد، اگر خواستی باطن قرآن را بفهمی و به نهايت و يک وحدت وجودی بسيار 

هدف علوم برسی، به سراغ كتاب تأويالت مال عبدالرزاق كاشانی برو. تأويالت مال عبدالرزاق كاشانی همان كتابی 

محی  اين كتاب آنقدر شبيه آرایاست كه امروزه در بيروت به اشتباه به اسم تفسير محی الدين عربی چاپ شده است. 

الدين است كه به اسم تفسير محی الدين اشتباهاً چاپ شده است. تمام اين كتاب از اول تا آخر بر اساس وحدت وجود 

است و پر از تأويالت عرفانی بسيار رليظ است. ايشان )شهيد ثانی( می گويد، نهايت سير يک طلبه، فهميدن كتاب 

 «مال عبدالرزاق است.
 

در کتاب منیة المرید و غیر آن، هیچ گونه تعریف و تملیدی از صوفیه نفرموده است، و  رحمه اهلل تعالیشهید ثانیمات: س

آن چه که در مورد کتاب تأویالت عبدالرزاق کاشانی به وی نسبت دادند از اساس آن کذب و تهمت است، بلکه مرحوم 

اب ضاله گونه تعریف یا تأییدی نسبت به این کت الت یاد کرده، و هیچشهید در منیة المرید با نوعی تعریض از کتاب تأوی

 ندارند. 

تا چه رسد به صوفیان که عالوه بر انحرافات و بدعت های  (4)حتی فالسفه را کافر می داند رحمه اهلل تعالیشهید ثانی 

 اختصاصی خود، تمامی ضاللتها و عقاید باطل فالسفه را هم دارند.

 

   مجلسی دوم با شهيد قريب العهد است و می گويد، شهيد از صوفيه بود و اهل معرفت و عرفان بود. عبارات

 ديگری هم در منية المريد دارد كه اگر بخواهيم تفصيال وارد شويم، وقت نيست.
 

 باز هم کذب و دروغ!سمات: 
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 شیخ بهایی و تصوف

  در اين دوره كسان ديگری هم هستند مثل شيخ بهايی كه تصوفش اظهر من الشمس است و احتياج به

 توضيح ندارد. 

ـ می فرماید: علیه الرحمةشیخ بهایی سمات:  ـ تا چه رسد به تصوف!   درباره فلسفه 

د که ماید، دیری نپایکسی که از مطالعه علوم دینی اعراض نماید و عمرش را صرف فراگیری فنون و مباحث فلسفی ن»

 هنگام افول خورشید عمرش زبان حالش چنین باشد:

 «تمام عمر با اسالم در داد و ستد بودم           کنون می میرم و از من بت و زنّار می ماند

 

 و می گوید:

 نشنیـده ز علم حقیــقی بــوی              ای کرده به علم ملـازی خـوی 

 یـــونـانی               دل ســرد ز حـکمت ایمــانیسرگرم بـه حکمت 

 یک در نگشــود ز مفتــاحش               اشـکال افــزود ز ایضــاحش

 راهــی ننمــود اشــاراتــش               دل شــاد نشــد ز بشــاراتش

 تا کـی ز شفــاش شفــا طلبی              وز کاســه زهـــر دوا طلبــی

ـانیتا چنــد چــو نکبتیان مــانی                  بر سفــره  چــرکین یــوـن

 تــه  مــانده کاســه ابلیســی               تا کـی بــه هــزار شعف لیسی

 ســؤر المـؤمن فــرموده نبـی               از سـؤر ارسطـو چه می طلبی؟

 اهی که شـوی با او محشـورخو             سـؤر آن جو که به روز نشـور

 ز شفــاعت او یـابی درجــاتســؤر آن جو که در عرصـات               

 تــا چنــد ز فلسفـه ات الفـی              وین یابس و رطب به هـم بافی

 رســوا کردت به میــان بشــر              برهــان ثبوت عقــول عشــر

رهــان تنــاهـی ابعــــادت               در سر ننــهاده بـه جــز بادت   ـب

 صـورت نگرفت از آن یک  حرفوآن فکر که شد به هیوال صـرف               

 علمی که مســائل او این است               بی شبـهه فریب شیـاطین است
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 تــا کی به مطالعــه اش نــازی تـا چنـد دو اسبه پیش تــازی             

 فضـالت فضــایل یـونان است وین علـم دنی که تو را جانست              

 نـازی به ســر فضــالت کسان              خود گو تا چند چو خرمگسـان

 خشت کتبش بر هــم چینــی؟              تا چنــد ز غــایت بی دینــی

 کتــاب خـــدا دادهپشــتی به               انــدر پــی آن کـتب افتــاده 

 نــی دل به طـریقت مرتضــوی                نی رو بـه شـریعت مصــطفوی

 (4)نه بهره ز علم فـروع و اصــول              شـرمت باد از خـدا و رسـول
 

ها به  نروزی شیخ بهایی به یکی از شاگردان خود که تعداد آ»و مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی درباره وی می نویسد: 

چهارصد نفر می رسید گفت: امشب به منزل ما بیا. آن شخص می گوید: من امتثال کردم و رفتم، کم کم ارکان دولت 

صفوی آمدند و همه صوفی بودند. پس شیخ بهایی کسوت خرقه درویشی پوشیده و سرحلقه اهل ذکر شد، و آنها مشغول 

از دهان آنها کف می ریخت، و روی زمین افتادند! جز شیخ که ذکر شدند، به فاصله یک ساعت آنها را جذبه گرفت و 

در حال عادی باقی ماند. پس شیخ بهایی فرمود: تو را آوردم که ببینی من بی اره در این زمان مبتال شده ام که شاه و 

 (7) «درباریان همه اهل تصوف هستند، ناچار شدم از این راه وارد شوم، شاید کم کم آنها را هدایت کنم.

  

 مجلسی اول و دوم و تصوف 
 

 « شخصيت ديگری كه مقداری مظلوم واقع شدند، مرحوم مجلسی اول هستند. مجلسی اول... در تمام آثارشان

هم از تصوف به شدت دفاع می كنند. ايشان جزو صوفيه و عرفای خيلی رليظ هم هستند. كتابی است به اسم اصول 

مال طاهر قمی است. اگر كسی خواست شخصيت مجلسی اول را بشناسد فصول التوضيح كه مناظرات مجلسی اول با 

به اين كتاب مراجعه كند. ايشان در اين كتاب از جنيد و شبلی و بايزيد و محی الدين به شدت دفاع می كند. می 

. دگويد هر بيتی از مثنوی مولوی گلشن كامل است. حرف محی الدين را كسی نمی فهمد. بايد رياضت كشيد تا فهمي

بی خودی اظهار نظر نکنيد. از وحدت وجود دفاع می كند. از خرقه و همه امور دفاع می كند. مجلسی اول در زمان 

ست، با گری ا خودش در كنار صوفيه جايگاه قابل اعتنايی داشته است و ليکن چون مصادف با شروع نهضت اخباری

نی است كه در حوزه اصفهان با ايشان به شدت مبارزه ايشان خيلی مبارزه كردند. مير سيد محمد مير لوحی جزو كسا

می كرد كه داستان طوالنی ای دارد. كتاب های متعددی در رد ايشان نوشت و تعابير بسيار تندی در مورد ايشان 
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دارد كه پر از اهانت است. و دستور داد كه قبر جد ايشان ابو معين را كه از صوفيه بود )جد مجلسيين اول و دوم( در 

نا همين مبصفهان خراب كنند. با ايشان مبارزات زيادی كردند ولی مجلسی اول كوتاه نيامدند و تا آخر عمر هم بر ا

 «ماندند.

اصول »مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعة، در مورد بی اعتباری و ملهول و مغرضانه بودن تألیف کتاب  سمات:

فارسی و دارای بیست و سه باب، و هر باب دارای چهار فصل « ینتوضیح المشرب»کتاب »می نویسد: « فصول توضیح

است که از تألیفات نیمه دوم قرن یازدهم است و مؤلف آن مشخص نیست. و خصوصیات آن را تنها از مختصر آن که 

« شربینتوضیح الم»است می شناسیم که بعد از گذشت مدت اندکی از زمان تألیف « أصول فصول توضیح»موسوم به 

( بیان داشتیم، و در آنلا قول میر لوحی را بر اساس 211ص  2یف شده است؛ و ما به طور مختصر مطلب را در )ج تأل

آمده است بدون اینکه خود کتاب را دیده باشیم حکایت و تضعیف کردیم، ولی پس از « السهام المارقة»آن ه در کتاب 

ابخانه را که در کت« أصول فصول التوضیح»کتاب  آبادی اصفهانی خصوصیات نسخهآن شیخ محمد علی معلم حبیب

موالنا أبی الملد الرضا معروف به آقا رضا اصفهانی موجود است برای ما نگاشت، و ملخص آن این است که کتاب 

أصول فصول »فارسی است، و مؤلف آن اسم و رسم خود را مخفی کرده... و خالصه... مؤلف کتاب « أصول الفصول»

نقل  «توضیح المشربین»اسم و وصف، شخصی ملهول است، و این شخص مطالب را از مؤلف کتاب از جهت « التوضیح

نیز مثل خود او ملهول االسم و الوصف است! و شخص ملهول دوم، متن « توضیح المشربین»کرده است که البته مؤلف 

 حواشی ای را که به مولى محمد را از شخص سومی نقل کرده است که او نیز ملهول ثالث است! و« رد بر صوفیة»رسالة 

تقی مللسی نسبت داده است در آنلا نقل کرده... پس اینکه فقط نام مللسی را آورده و از آوردن نام بقیه خود را به 

کوری زده است نشان می دهد که در تألیف کتاب اعمال غرض شده است، و تنها علت تألیف این بوده است که این 

مد تقی مللسی انتشاردهند. با اینکه به شهادت تصانیف وی، و به بیان فرزندشان عالمه حواشی را به نام مولى مح

مللسی، و شناختی که ما به أحوال مللسی اول از جهت تصانیفشان در علم حدیث و ترویج آن، و شرح احادیث و نشر 

ه که در ى اهلل تعالى بر اساس آن چآن، و ملتزم بودنشان به تهذیب نفس به تخلیه و تحلیه، و ملاهدت با نفس در سیر إل

شرع اقدس نه بر طریقه صوفیه امر شده است، ساحت ایشان از نسبت به تمامی این مطالب منزه است، همان طور که 

به جمیع این مطالب اشاره نموده است. بنابراین مظنون این است که همانطور ( 24شیخنا النوری در الفیض القدسی در )ص 

( ذکر کرده است این حواشی، نوشته شده بر حاشیه رساله ردی است که از بعضی از معاصرین 44که در نلوم السماء )ص 

د خوانندگان به مللسی مؤلف رساله است و نام خود را مخفى نموده، و آن را یا برای ترویج مطالب خود و جلب اعتما
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نسبت داده است، و یا اینکه قصد کرده در حب ایشان عیبی احداث کرده باشد! پس از آن میر لوحی که با مللسی میانه 

خوبی نداشت خیال کرده که آن حواشی واقعا از مللسی است! لذا در بین مردم شایع شد که میر لوحی مدعی است که هزار 

د دارد! لکن شاهد فساد این مدعا این است که محدث سماهیلی که کالمش می آید و ماهر نسخه از آن در اصفهان وجو

متبحر مطلع بر أحوال مصنفین و مصنفات است و نزدیک به عصر ایشان بوده است حتی یک نسخه از آن را در تمام طول 

ذکر نشده است مظنون این است که  عمر خود تا نزدیک وفاتش ندیده است! و اما رساله رد بر صوفیه هم که اسم مؤلف آن

( باشد به جهت مشابهت 1128تألیف مولى البارع محمد طاهر بن محمد حسین شیرازی نلفی قمی متوفى در قم در )

که ایشان آن را به عربی نوشته اند... و شیخ حر در أمل اآلمل، رساله الفوائد «  حکمة العارفین»مضامین آن با مضامین کتاب 

 (2) «لرد على الحکماء و الصوفیة را از تصانیف وی بیان داشته است که منطبب با همین رساله می باشد.الدینیة فی ا

همان طور که در نلوم السماء نگاشته است: از سایر کتب »الشیعة، در همین باره می نویسد:  تصانیفنیز در الذریعة إلى

، بنابراین شاید بعضی از صوفیان این کتاب را نوشته اند و مللسی اول معلوم است، و مللسی دوم نیز انکار نموده است

به مللسی نسبت داده اند. سپس بعضی از اصحاب ما این ردی را که منسوب به مولى محمد طاهر است نوشته، و ردی 

 سرا که منسوب به مللسی است در حاشیه آن اضافه کرده، و مولى محمد طاهر برای بار دوم بر آن رد نوشته است، سپ

گذاشته است! نسخه ای از آن در « أصول فصول التوضیح»آن شخص این سه تا را در یک مللد جمع کرده، و نام آن را 

کتابخانه أبی الملد الرضا در أصفهان موجود است که أول آن بعد از خطبه مختصری چنین است: چون دیدم که بسیارى 

و بیگانگى از أهل علم، فریب جمعى از غوالن راه دین خورده، نعره از شیعیان و دوستان علی بن أبی طالب بنا بر نادانى 

 ...بازى با مردان را عبادت و طاعت پنداشتهکردن و دست زدن و برجستن و چرخیدن و عشب

بسیار بعید است که مولى محمد طاهر عالم عارفی که حدودا سی سال بعد از مللسی مرده است ردی بر مللسی در 

سد، و به او چنین جسارت کند که به او نسبت غلط و دروغ و ادعای باطل و إیلاد بدعت و أمثال آن حال حیات او بنوی

 (9) بدهد، و ناسزا و شتمی انلام دهد که از کارهای عوام پست است.

 در تحقيقی ديگر آمده است:

ربین دلیل آن را توضیح المشکفایة المهتدی، محمد تقی مللسی را متهم به تصوف می کند و  42میرلوحی، در ذیل حدیث »

 یم تهرانی بزرگ آقا. دارد وجود نیز دیگری نظر میرلوحی، ادعاهای این برابر در …و اصول فصول التوضیح می داند

 نقل سماءال نلوم از وی. اند داده نشر وی نام به که است صوفیه از شده داده نسبت مللسی تقی محمد به که ردی: نویسد

مللسی در دیگر کتابهای وی است و پسرش عالمه مللسی نیز، پدرش را از  های اندیشه خالف بر کتاب این: کند می
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چنین اندیشه هایی بری می داند و این نقد را برخی از صوفیان نگاشته و به وی نسبت داده اند. آقا بزرگ تهرانی در جای 

رش، نسبت دادن این حواشی به مللسی اول دیگر نیز این انتساب را رد می کند و می نویسد: )هدف اصلی از این نگا

گونه مسائل به دور است و ما می دانیم که وی، تالش فراوانی در گسترش حدیث  بوده است. با این که ساحت وی، از این

و شرح آن داشته است. او، پای بند به تهذیب نفس و تخلیه و تللیه و ملاهده با آن بوده است، امّا برابر آن ه در شرع 

 مللسی واقع، رد را ها حاشیه این پنداشته بوده، گمان بد مللسی به نسبت که میرلوحی …ه نه بر اساس روش صوفیهرسید

 می رد است، سپاهان در آن از نسخه هزار که را میرلوحی ادعای این و.( است ساخته منتشر مردم میان در و نوشته اول

کتاب )النفحة العنبریه( خودکه درباره  15أله مس در اصفهان، االسالم شیخ( 1145.م) سماهیلی عبداهلل شیخ زیرا  کند؛

صوفیه است، می نویسد: )شماری از انسانهای امین و مورد اعتماد، به من خبر دادند: موالی امین و جلیل ما، محمد طاهر 

المه محقب مولی محمد قمی، رساله ای نوشته و در آن از گمراه بودن صوفیان و خارج بودن آنان، سخن گفته است و ع

تقی مللسی، بر آن رد نوشته و این سخن را درباره شماری از صوفیه نادرست دانسته، مانند: معروف کرخی. ولی من به 

این دو رساله دست نیافتم و فرزند وی، عالمه مللسی او را بری از این نسبتها دانسته است(. عالمه مللسی، در رساله 

جزو صوفیه نیست و اکنون نوشته های وی، در نزد من وجود دارند. از آن ه تاکنون یاد شد،  اعتقادات آورده است: پدرم

( نوشته 1111استفاده می شود: گرچه برابر ادعای میرلوحی، کتاب توضیح المشربین، در زمان حیات مللسی اول )م.

ی در رساله هایی که پیش از سال شده؛ اما هیچ گونه شاهدی که آن را مللسی اول دیده باشد، وجود ندارد... و حت

نوشته شده و در دسترس است، مانند سلوة الشیعه و هدایة العوام واصول مختصرالتوضیح، اسم محمد طاهر قمی  1181

به بعد نوشته این مطلب  1181به عنوان نویسنده رساله ضدصوفیه نیامده و میرلوحی، در کفایة المهتدی، که آن را در سال 

است. گواه بر این، ستایش علی بن محمد عاملی سبط شهید ثانی از مللسی اول است. وی، با این که را مطرح ساخته 

هـ. به عالمه 1148مخالف سرسخت صوفیه بوده و از آنان در کتاب )السهام المارقه( انتقاد کرده، در اجازه ای که به سال 

رفدار صوفیه می دانست، نیازی به ذکر نام وی در مللسی داده، از پدرش مللسی اول ستایش کرده است . اگر وی را ط

اجازه نمی دید و در سهام المارقه نیز، به گونه دیگر با وی برخورد می کرد... بنابراین، در آن زمان، یا کتاب توضیح 

م سالمشربین و اصول مختصر التوضیح، منتشر شده و به دست شیخ علی نرسیده و یا منتشر نشده و یا اگر منتشر شده، ا

مللسی اول بر آن نبوده است. حتی وی در سهام المارقه، با این که از آن دو کتاب نام برده، اشاره ای به مللسی ندارد. 

همان گونه که یاد شد، نسبت دادن رد رساله علیه صوفیه، پس از تحقیب میرلوحی و توسط وی مطرح شده است. اصول 

مالمحمد تقی مللسی، سازگاری ندارد. درست است که وی، بسان شیخ  فصول التوضیح، مطالبی دارد که با اندیشه های
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بهائی، میرداماد و مال احمد اردبیلی مخالف عرفا نبوده بلکه برابر آن ه در اصول فصول التوضیح آمده، در آغاز با آنها 

و همفکر بوده است. بله مدارا می کرده است و از عرفا به شمار می آمده، ولی این دلیل نمی شود که با صوفیان همراه 

تنها چیزی که می توان درباره وی گفت، همان سخن مللسی دوم است و به دور از تحقیب و سابقه علمی و گواهان و 

نشانه هاست که بگوییم: رساله ای در نقد اندیشه های صوفیه بوده و مللسی اول نقد کرده و آن را نزد مالمحمد طاهر 

مشرب خود را مشرب متوسط می دانسته و هیچ گاه به کتابهای چهارگانه شیعه بی  قمی فرستاده است. مللسی اول،

احترامی نکرده، آن گونه که در اصول فصول التوضیح آمده است، بلکه وی یکی از کتابهای چهارگانه را شرح داده که در 

ت، وان نخستین ناشر حدیث اهل بیآن درمقایسه با دیگر کتابهای چهارگانه، روایات بی سند، بسیار است و از او، به عن

یاد می شود. خود و پسرش عالمه مللسی و دامادش مالصالح مازندرانی، در نشر احادیث تالش فراوانی کرده اند. حال 

چگونه با آن همه تالش در راه نشر احادیث اهل بیت و ترجمه و شرح من الیحضره الفقیه، در فصل دوم از باب سوم 

متهم می شود: احادیث غیر معلوم را پذیرفته و درباره احادیث کتابهای چهارگانه نوشته است: اصول مختصر التوضیح، 

اخباری را که در کتب اربعه است، بیش تر آن را به جهت جهل به احوال راویان طرح کرده اند. بنابراین، آن ه به مللسی 

چنین نسبتهای ناروایی، خراب کردن چهره  اول نسبت داده شده، به هیچ روی، با مشرب وی سازگار نیست و هدف از

 تیم،نگاش صوفیه علیه وی مبارزه شیوه و میرلوحی درباره آن ه از …وی و فرزند بزرگوارش، عالمه مللسی بوده است

 متفکران زا بسیاری که دارد بسیار ناشناخته و تو در تو های الیه صوفیه، علیه مبارزه جریان: شود می روشن خوبی به

ده و شماری از اهل فکر و نظر، صوفی قلمداد شده، در حالی که مخالف صوفیه بوده اند و افکن اشتباه به را نویسندگان و

 (30)«.گروهی نیز مدافع صوفیه قلمداد شده، در حالی که دفاعی از آنها نکرده اند

 

 «از نظر  شخصيت ديگری كه مقداری مهم است مجلسی دوم است. مجلسی دوم وضعيت چندان ثابتی

نگاهشان به فلسفه و عرفان ندارند. مجلسی دوم خودشان مسلماً با محی الدين و مولوی خوب نيستند. ايشان در عين 

الحياه صريحا محی الدين و مولوی را رد می كنند اما اين تصور كه عده ای گفته اند مجلسی دوم كالً با عرفان 

 «مخالف است درست نيست.

هـ( بود.  1111نیرومندترین کسى که در این دوره اخیر با صوفیان در افتاد، مرحوم عالمه محمد باقر مللسى )م سمات: 

چون دیدم که مردم به صوفیان بدعت گذار و حکیمان زندیب مى پردازند، آن بود که در برابر آنان »که بارها می فرماید: 

تى در این راه چنان بود نه پیش از او و نه پس از وى هی کس با او... و او به  راس «اثرهاى امامان را میانشان پراکندم
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در برکندن ریشه مخالفان دین و بدعت گزاران خاصه صوفیان، برابر نبوده است. عالمه مللسی، در آخرین فصل عین 

 وفیه پرداخته است.هـ. نگاشته شده و در موارد کثیری از بحار االنوار و... به شدت به ردّ ص1112الحیاة، که به سال 

مخالفت ها و مبارزه های مرحوم مللسی دوم با فالسفه و عرفا ـ تا چه رسد به صوفیه ـ مانند خورشید در وسط 

آسمان می درخشد؛ و جز جاهالن و معاندان منکر آن نتوانند شد. ایشان به جای اینکه بخواهند از مقام و موقعیت 

بهتر بود منکر بدیهیات نشده و الاقل به پیر اساتید خودشان مراجعه می کردند مللسی هم به نفع خودشان استفاده کنند، 

مرحوم جد اعالی ما عالمه مللسی، در بسیاری از جاها همه عرفای حب و »و می دیدند که ایشان اعتراف کرده اند: 

صاحب روضات چنین باطل را با یک چوب می راند، و با یک کلمه جملگی را متهم می نماید! مرحوم حاجی نوری و 

 (33) «بوده اند!

 

 « مجلسی دوم در دامن وحدت وجودی ها بزرگ شده است. مراد و همه چيز مجلسی دوم پدرش است. ايشان

در بحار درباره پدرش می گويد، ذريعتی الی اهلل تعالی بعد ائمه الهدی. بعد از ائمه، پلکان من به سوی خدا پدرم بود. 

ود. ... بسياری از مطالبی را كه مرحوم مجلسی ثانی در بحار دارد و مطالب مفيد و پدری كه وحدت وجودی رليظ ب

به درد بخوری از جهت اعتقادی است، يا نقل قول از مالصدراست يا نقل قول از شيخ بها و يا نقل قول از پدرشان 

ر يليه دارد كه در آنجا می گويد، فکاست و يا بعضاً از مير داماد و ميرزا رفيعاست. ايشان رساله ای به اسم االسره الخل

 «نکنيد كه من با تصوف مطلقاً بدم. نه، من با پدرم اربعين می نشستم و ذكر می گرفتم. به دستورات عمل می كردم.

برای روشن شدن اشتباهات ایشان در مورد مرحوم مللسی اول و دوم، این عبارت را از خود مرحوم مللسی سمات: 

 دوم می آوریم:

ز از این که در مورد پدر عالمه ام نور اهلل ضریحه گمان کنی که وی از صوفیه بود یا به مسالک بپرهی»

و مذاهب ایشان اعتقاد داشت. حاشا که او چنین باشد. چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که 

. م تر بوداو از تمامی اهل زمان خود به اخبار اهل بیت بیشتر انس داشت و از همه ایشان به آنها عال

مسلک پدر من زهد و ورع بود و در ابتدای امر خود به اسم تصوف خود را ظاهر می کرد تا این 

طایفه به او روی آورند و از او فرار نکنند و بدین وسیله ایشان را از عقاید فاسد و اعمال بدعتشان 

چون در آخر عمر  برگرداند و از همین راه نیکو بسیاری از ایشان را به سوی حب هدایت کرد. و

خود دید که دیگر این مصلحت جایی ندارد و پرچم های ضاللت و طغیان ایشان اوج گرفته، و 
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احزاب شیطان غلبه کرده اند، و ایشان دشمنان آشکار خداوندند، از ایشان تبری جست و ایشان را 

خطهای وی در این در عقاید باطلشان تکفیر می کرد، و من راه و روش او را بهتر می دانم، و دست 

 «باره در نزد من است.

 

 « شما در بحار جايی را پيدا كنيد كه مجلسی ثانی از خودشان حرف پخته ای در شرح روايتی گفته باشند )رير

از تجزيه تركيب نحوی و مباحث لغوی(. ايشان از مالصدرا در بحار از بعض المحققين ياد می كنند. جايی را كه ايشان 

المحققين، اگر مراجعه كنيد، می بينيد كه عبارت مال شرح اصول كافی مالصدراست. در خيلی جاها می گويد بعض 

 «هم می گويد، قال بعض و عين عبارت مالصدرا را می آورد ولی اسم او را معموالً نمی برد.
 

ا مللسی مراجعه نکرده یاز این حرف ایشان معلوم می شود که اصال به بحار و بیانات علمی و تحقیقی مرحوم سمات: 

اصال آنها را نفهمیده اند و یا از روی تعصب و تقلید نابلا فقط از زبان برخی معاندان اسالم و دشمنان مرحوم مللسی 

نظری را نقل نموده اند. در این باره کافی است که ایشان تنها به کتاب سماء و عالم بحار مراجعه کنند تا هم قدرت استدالل 

مللسی را ببینند، و هم به بطالن عقاید خود و اساتید خود و حتی صدر الفالسفه، در مسأله اعتقاد به قدم  و تبحر مرحوم

 عالم آگاه شوند.
 

مالصدرا شرح خود بر اصول کافی را نیز بر مبنای عقاید وحدت موجودی و جبر و سایر عقاید نادرست فلسفی و 

 صدرا بر اصول کافی گفته اند:عرفانی خود نوشته است، لذا برخی درباره شرح مال

 «اول من شرحه بالکفر: مالصدرا اولین کسی است که اصول کافی را به کفر شرح کرده است.»

شک نیست که مرحوم مللسی گاهی سخنان برخی فالسفه و عرفا را در بحار االنوار می آورند، اما غالبا پس از 

و کنند، تصریح می کنند که آنها مزخرفات و خرافات  اینکه سنخ حرفهای مالصدرا و هم فکران وی را نقل می

 خیاالت و اوهام فاسد و سخیف است، چنان که می فرمایند:

))وأقول ما أشبه هذه المزخرفات بالخرافات و الخياالت الواهية و األوهام الفاسدة... و ما قاله 

 ( 38الحکماء و الرياضيون فی ذلک فهو على الخرص و التخمين و اهلل الهادی إلى الحق المبين((.)
 

خن خیلی با مالحظه تر از او س ایشان حتی توضیحات فلسفی میرداماد را ـ که استاد مالصدرا و در مورد مطالب فلسفه

 می گوید ـ توضیح و تحقیب بر مذاق های انحرافی شمرده، می فرماید:
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))فلعله رحمه اهلل حاول تحقيق األمر على مذاق المتفلسفين و مزج رحيق الحق بمموهات آراء 

 االمنحرفين عن طرق الشرع المبين مع تباين السبيلين و وضوح الحق من البين و قد اتضح بم

 ( 31((.)أسلفنا صريح األمر لذی عينين و سنذكر ما يکشف أرشية الشبه رأسا عن العين
 

و بعد از نقل مطالب فالسفه و امثال مالصدرا در مورد عالم مثال و اسما و صفات الهی، همه آنها را از خرافات صوفیه می 

 شمارند و می فرمایند:

ة إنما نورد أمثالها لتطلع على مسالک  القوم فی ))أقول هذه الکلمات مبنية على خرافات الصوفي

 (34ذلک  و آرائهم((. )
 

و در موردی دیگر که مطالبی را از اشخاصی مانند مالصدرا به عنوان بعض المحققین نقل می کنند مطالب ایشان را 

 مطالب صوفیه، و مخلوطی از حب و باطل می دانند و می فرمایند: 

الصوفية أوردناه استطرادا و فيه حق و باطل و اهلل الملهم للخير و ))أقول هذا من تحقيقات بعض 

 (34((.)الصواب

 

 « مجلسی ثانی در اعتقادات، به خاطر شرايط زمانه، در كشاكش عقايد پدرشان و گرايش های خودشان

 «مرددند.

صوفه مللسی با فلسفه و متصدور این سخن از ناآگاه ترین مردم نیز انتظار نمی رفت چه اینکه مخالفت مرحوم سمات: 

 و وحدت وجودیان از روز هم روشن تر است.

 تصوف بد و تصوف خوب!  

 «.تصوف خوب داريم و تصوف بد. ما با تصوف بد مخالفيم» 

اگر منظور از تصوف خوب همان عقاید صحیح علما و فقها و متکلمان مکتب وحی و زهد شرعی و اشتغال به سمات: 

با این مطلب مخالف نیست و لو اینکه این نام گذاری غلط و حرام است، چنان که مرحوم عبادت است که هیچ عالمی 

اگر این مطلب جایز باشد پس انسان می تواند بدون لزوم تقیه خود را کافر، یا یهودی، یا »شیخ حر عاملی می فرمایند: 

ه نام گزاری معنوی و دینی ای است کفطحی، یا حنبلی هم بنامد! این مطلب تنها نام و اسم گزاری لفظی نیست بلکه 

 (34)«مفاسد کلی ای بر آن مترتب می شود. مضافا بر این که این وجه عین مصادره بوده و به طور آشکارا انکار حب است.
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و اگر منظور از تصوف بد همان عقاید ایشان و اساتیدشان و امثال ایشان است، باز هم حرف درستی است چرا که عقاید 

 ساس، خالف ضروریات عقل و وحی است چنان که بارها شواهد مطالب باطل ایشان را آورده ایم.ایشان از ا

 

 تاریخ نهضت نقد نویسی بر صوفیه 

 « پس بنابراين، علمای ما از قرن هفتم تا قرن يازدهم و شروع نهضت اخباری گری كامالً با تصوف و حکمت و

ذريعه و ساير كتب كتاب شناسی حتی يک كتاب پيدا نمی كنيد كه  علوم عقلی همکاری و هماهنگی داشتند. شما در كتب

در اين دوره در نفی تصوف نوشته شده باشد. يعنی تمام نهضت نقد نويسی بر تصوف از آخر قرن يازدهم و اوايل قرن 

 «دوازدهم شروع شده است.

( جریان منتقد فلسفه و ضد فلسفه بوده است تا علیهم السالمجریان غالب عالمان شیعی از آغاز و از زمان ائمه)سمات: 

چه رسد به نقد تصوف! به استثنای دو مقطع. یکی مقطع صفویه؛ دوران مالصدرا و میرداماد که یک مقدار جریان گرایش 

 به فلسفه در میان پاره ای از علمای شیعی رشد پیدا می کند. البته همان موقع هم جریان منتقد فلسفه و ضد فلسفه، مثل

مرحوم مللسی و دیگران به صورت جدی مقابل این جریان بودند. حتی شیخ بهایی کامال موضع ضدفلسفه دارد. مقطع 

دیگر هم روزگار ما است. یعنی دوران چهار پنج دهه اخیر که فلسفه در میان حوزه و عالمان تشیع این طور بسط پیدا 

فلسفه اختصاص به جریان اخباریون ندارد. یعنی علمای اصولی و می کند. بنابراین اصال انتقاد از فلسفه و مقابله با 

 اصولیون منتقد از فلسفه و ضد فلسفه به صورت اساسی داریم. 

هرگز مبارزه عالمان مذهبى اسالم، خاصّه شیعه با صوفیان امرى تازه نبوده، بلکه جنگى دیرینه بوده که از قرن هاى 

 که صوفیان و کسانى از قبیل حسین  بن منصور حلّاج و شبلى و بایزید بسطامىپیشین بازمانده و بدین  عهد رسیده بود 

 و... را کافر و ملحد دانسته بودند. 

( لیه السالمع)کلینی به سند صحیح از سدیر صیرفی روایت کرده است که من روزی از مسلد بیرون می آمدم و امام باقر

ای سدیر، مردم مامور شدند از جانب خداوند که »فرمود:  داخل مسلد می شد، دست مرا گرفت رو به کعبه کرد و

سپس فرمود: ای سدیر، می « بیایند و این خانه را طواف کنند و به نزد ما آیند و والیت خود را بر ما عرض نمایند

ی )از رخواهی کسانی را که مردم را از دین خدا، جلو گیری می کنند به تو نشان دهم؟ آنگاه به ابو حنیفه و سفیان ثو

بانیان و رهبران بزرگ صوفیه( که در مسلد حلقه زده بودند، نگریست و فرمود: اینها هستند که بدون هدایت از جانب 
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خدا و سندی آشکار، از دین خدا جلوگیری می کنند، اگر این پلیدان در خانه های خود بنشینند و مردم را گمراه نکنند، 

 از جانب خدا و رسول خبر می دهیم. مردم به سوی ما می آیند و ما ایشان را

ا ( اعتراض می کرده، و ایشان رعلیه السالمبلکه صوفیه در طول تاریخ آنقدر جسور بوده اند که به حلت خدا امام رضا)

  (37) محتاج تعلیمات انحرافی خود می دانسته اند.

  (32) به مناظره می پرداخته اند.( علیه السالم)و با امام صادق

دانشمندان و مورخان و نویسندگان غرب و حتی نویسندگان خود صوفیه تصریح کرده اند که: نامی از تصوّف  بسیاری از

( نبوده و این نام در اواخر قرن دوم هلری یا اندکی بعد از آن پیدا شده لی اهلل علیه و آله و سلمدر زمان پیامبر اکرم)ص

 است.

سی که اول ک»که خود مدت ها از جمله مشایخ صوفیه بود: « علیشاهمنصور »معروف به « کیوان قزوینی»و به گفته 

 «.زیر بار این ننگ و بدعت رفت... ابو هاشم کوفی بود که رنلها به خود راه داد تا اراده صوفیه راه افتاد

وّف صو هنگامی که ارتباط مسلمانان با فرهنگ های بیگانه، شدت یافت، دشوارتر و پی یده تر شد، چیزی نگذشت که ت

تحت تاثیر آشنایی مسلمانان با فرهنگ هند و ایران و بخصوص فرهنگ یونان قرار گرفت و به صورت چاره جویی 

برای متّحد شدن یا پیوستن با خدا یا شناخت او از طریب اشراق و تحت عنوان عرفان در آمد و تصوف به مذاهب باطنیان 

آن ه مردم از معارف دینی می شناختند، منحرف گردید و خود آمیخته شد و بیش از پیش دشوار و پی یده گشت و از 

به صورت مذهبی جداگانه بلکه مذهب هایی مورد اختالف ِاختالف کنندگان در آمد، متصوّفه سخنانی گفتند که مورد 

آنها نیز راه هلری ( ولی 142انکار فقها و محدّثین و متکلمین قرار گرفت... پس از بنی امیه، عباسیان بر سر کار آمدند ) 

امویان را ادامه داده، و برای استحکام پایه های حکومتشان به حربه های مختلف چنگ زدند. یکی از برنامه های آنها 

 علیهمبرای بقای خود، به وجود آوردن محیطی مناسب برای بحث ها و جدل های عقیدتی دور از تعلیمات معصومان)

ان و مذاهب مختلف و جلسات مباحثه و مناظره، و از طرفی سر کوب کردن (  بود، تا با مطرح شدن عقاید ادیالسالم

علمای واقعی، در عقاید مسلمین شک  و شبهه ایلاد نموده و آنها را گروه گروه نمایند، و چنان که در تاریخ مالحظه می 

( المعلیهم السمه اطهار)شود، این سیاست را به خوبی عملی کرده و توانستند مسلمانان را از محور اصلی دین یعنی ائ

 متفرق نمایند.

تصوف مخلوطی است که از به هم آمیختن تعالیم اسالم و معتقدات اقوام غیر مسلمان از قبیل بودایی، مانوی، زرتشتی، 

هندی، صوفیان مسیحی، نو افالطونی، کِنِوسی، زروانی و هرمسی به دست آمده است. و دارای مبانی دیگری از قبیل 
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و فنا در ذات خداوند متعال است که کامالً مخالف عقاید مسلمانان بود، لذا نه تنها در شیعه، و نه تنها در  حلول، اتحاد

اسالم، بلکه در تمام ادیان مبارزه با فلسفه و عرفان وحدت موجودی تا چه رسد به تصوف! پیوسته اولین اشتغال علما 

 بوده است.

ز زمانی شروع شده است که این بدعت ها ظهور یا رواج پیدا کرده اند، همین بدیهی است که نقد بهائیت و وهابیت تنها ا

طور نقد تصوف تنها از زمانی ضرورت پیدا کرده است که این بدعت ها در تشیع پیدا شده یا رواج پیدا کرده باشند، چرا که 

اعالم در قلع و قمع ایشان داشته اند، قبل از آن با توجه به قوت دین و ایمان و بیداری عموم شیعیان، و قدرتی که علمای 

تصوف در تشیع اصال جایگاهی نداشته که نیازمند به نقد نویسی باشد. مطالعات و تحقیقات در احوال و تراجم و مشایخ 

صوفیه روشن می نماید که تا قبل از روی کار آمدن دولت صفویه هیچ قطب صوفی را نمی توان پیدا کرد که شیعه و پیرو 

 (39)بوده باشد.اهل بیت 

سوابب صوفیه نشان می دهد که صوفیان نخستین تماما سنی مذهب هستند مثل جنید بغدادی، ابوهاشم کوفی، منصور 

حالج، ابو حلمان دمشقی، قطب الدین حیدر و... مولوی، با یزید بسطامی، عطار، سنایی و... همه و همه سنی هستند. 

دند لیکن در آن جاى ها نیز هرگاه فرصتى نصیب عالمان بیرون از قلمرو تشیع، صوفیان چندان به دشوارى سر نمى کر

مى شد با اهل خانقاه ستیزه  آغاز مى کردند چنان که در هند چند تن از سران تصوف به دست ایشان طعم مرگ 

 چشیدند. 

ان المو البته از زمان ظهور یا رواج این بدعت ها در نتیله سیاست های مرموز استعمارگران، بر خالف مدعای ایشان ع

مکتب چه اصولی و چه اخباری، با شدت تمام به رسوا کردن ایشان پرداخته اند، به گونه ای که امروزه جز فریب 

علیهم خوردگان و بی خبران از اصول و مبانی مکتب، و واماندگان از کاروان معارف قرآن و احادیث روشنگر امامان)

 .( کسی دلباخته ایشان نیستالسالم

 مفر، می نويسد: جاسوس انگليسی ه

آن ه وزارت مستعمرات انگلیس به هنگام اعزام به شرق به من توصیه نمود عبارت بود از گسترش »

همه جانبه مراکز درویش پروری همانند خانقاه ها، و تکثیر و انتشار رساله ها وکتاب های... مانند 

 (80) ...«کتاب احیاء العلوم غزالی، مثنوی مولوی، و کتاب های محی الدین عربی
 

تا هنگامى که عالمان مذهبى شیعه به قدرت تام خود در عهد صفوى دست نیافته بودند، صوفیان کم و بیش از تعرض 

آنان رنلى نمى دیدند اما دیرى نکشید که با توان  یابى این دسته دشنام گفتن و نسبت دادن کفر و زندقه و الحاد بدانان 
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تصوف و نکوهش صوفیان آغاز شد و این درست مصادف بود با اوایل قسمت دوم  و تألیف رساله ها و کتاب ها در ردّ

از دوران پادشاهى صفویان. نفوذ علمای شیعه در دربار باعث گردید که شاه عباس به مخالفت با صوفیان برخیزد و 

 ند.عرفی کسرانلام دست به قلع و قمع صوفیان زد و کار به جایی رسید که کسی جرات نداشت خودش را صوفی م

 

 علت دوم برای كثرت نقد نويسی در دوران صفويه چيزی است كه برخی محققان )جعفريان، رسول( ذكر كرده اند: 

ـ برای کسی ضرری داشته باشد. » ـ منهای ویرانگری  اش برای تمدن اسالمی  تصوف چیزی نبود که 

روری مانند تیمور و نه گدایان این پدیده نه برای توده های تنبل، نه برای شاهان پرمدعا و مطیع پ

شکم  باره که از این خانقاه به آن خانقاه در پی مطبخی گرم بودند و با خوردن چند قاشب آش شکم 

خویش را سیر می کردند، هیچ ضرری نداشت... آنان نه مسوولیتی می شناختند، نه به بخش مادی 

دشان ریشه داشت. در این دوره به جز تمدن توجهی داشتند و نه غیرتی برای دفاع از مرزها در وجو

مغوالن که آنان هم خارجی بودند، نه دولت بزرگی پدید آمد و نه بر ضد مغوالن جنبشی سامان 

یافت. هرچه بود مشتی دولت ملوک  الطوایفی بود که حاصل کارشان آشفتگی بیشتر در امت متشتت 

 آنها جای به و رفت میان از مسلدها و ها مدرسه. یافت ادامه وضعیت این زمانی دیر  …اسالمی بود

و تعریف شده،  مشروع عبادت نه و بود آن در جدی تربیت و تعلیم نه که منظوره چند های خانقاه

ساخته شد. از قرن هفتم تا نهم جز به استثناء در شرق اسالمی یادی از مساجد بزرگ نیست. فقط 

مکتب هرات و سمرقند در عین حرمت تصوف، حرمت مسلد را، آن هم تا حدی حفظ کرد. در این 

راث عمده ه، میدوره غیر از مشتی شعر و تاریخ و ادبیات صوفیانه که در قالب زبان فارسی نوشته شد

ای نداریم. هیچ اثر فقهی بزرگ پدید نمی آید. اگر فقه مظهر عملی و مادی تمدن اسالمی باشد، می 

توان دریافت که تا چه  اندازه رواج تصوف و افول فقه، توانست فتیله چراغ تمدن اسالمی را پایین 

 چون ماهیت دولت قدرت ،بود دولت پاگرفتن از مانع اردبیل خانقاه در تصوف عمیب نفوذ  …بکشد

است و سیاست، اما ماهیت تصوف، انزواست و زهد. کم کم خانقاه اردبیل از محراب فاصله گرفت 

و به تخت تمایل یافت. به همین مقدار و به صورت طبیعی از تصوف فاصله گرفت. برای رسیدن به 

ی دستش بود. چندی قدرت چاره ای جز دوری از تصوف نبود. اما چه باید می کرد که تصوف عصا

تالش کرد این دو را حفظ کند اما به صرف تشکیل دولت، تناقض آغاز شد. می بایست کشور را با 
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فقه اداره می کرد نه با زهد. فقه اهل عمل است و زهد صوفیانه فارغ از عمل. دین تصوف، به درد 

حط تبدیل می می خورد و وقتی هم صورت جمعی به خود می گیرد به یک حزب منزندگی فردی 

گردد در حالی که فقه نظام ساز است. صفویان صوفی خیلی زود این را درک کردند و به سرعت 

تصمیم به تغییر مسیر گرفتند. در اینلا بود که صوفیان... به کنار رفتند و فقیهان صدرنشین و قاضی و 

ی خواهم. عالمان شیخ االسالم جایشان را گرفتند. طهماسب می گفت: من فقط عالم جبل عاملی م

 ایرانی مشتی... فلسفه و هیئت و نلوم می دانند. این ها به درد اداره مملکت نمی خورد.

پروسه ای که طی آن تصوف جایش را به تشرع داد و متشرعه جای متصوفه را گرفت، یکصد سال 

به درازا کشید. چون هم مبارزه سیاسی می طلبید و هم مبارزه فکری. این مبارزه را از یک  سو 

 نشاهان صفوی و از سوی دیگر عالمان و شیخ االسالم ها، دنبال کردند. حرکت کند بود، زیرا قزلباشا

حافظ منابع جریان تصوف بودند. آنان قدرت سیاسی و نظامی وافری داشتند. کوتاه کردن دست آنان 

به سادگی ممکن نبود. راههایی برای توافب برای یکصد سال تدارک شد اما مبارزه فکری از همان 

عصر نخست آغاز شد. هم محقب کرکی ضد صوفیان نوشت و هم فرزندش شیخ حسن. آنان با قصه  

وانان در افتادند و ابزار دست قزلباشان را خرد کرده و فرهنگ آنان را سست کردند... دهها کتاب و خ

رساله بر ضد صوفیان نوشته شد و در این کار فقیهان جبل عاملی پیشگام بودند. صد البته باید شیخ 

ی می برد. اما سطامبهایی را استثنا کرد که شاه عباس را در بازگشت از سفر مشهد بر سر قبر بایزید ب

او هم فقیه دستگاه صفوی بود و دوش به دوش شاه عباس ریشه قزلباشان را از اساس برافکند. 

 مللسی اول و فیض هم تا زمانی پیرو مکتب او بودند. 

اینها همه یک روی سکه بود. روی دیگر سکه چه بود؟ روی دیگر آن بود که صفویه با از میان بردن 

خود زدند. تا وقتی تصوف حاکم بود، آنان مرشد کل بودند اما حاال که ریشه تصوف تیشه به ریشه 

آنان در حال کنده شدن بود، شاهان نایب ملتهدان شده بودند و ملتهدان نایب امام زمان... جریان 

ضد تصوف هم از درون بر دولت صفوی فشار می آورد و هم از بیرون. هم رنگ سیاسی داشت و 

 هم رنگ فرهنگی.

ون باید پرسید جایگزینی فقه به جای تصوف اگر خللی در بنیادهای دولت صفوی و عصبیت اکن

صوفیانه آن ایلاد کرد، چه مزیتی برای دولت صفوی داشت؟ نگاهی به درونمایه های فکری و تمدنی 
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صفویه نشان می دهد که این ها آثاری از تصوف نداشت. اصوال صفویان بدون تصوف و پس از 

نستند به زندگی مادی مردم توجه ویژه کنند و آثاری در هنر و معماری بیافرینند. با بر حذف آن، توا

افتادن کشکول گدایی صوفیانه بود که تحرکی در اصفهان پدید آمد و شهر یک  میلیون نفری با صدها 

مدرسه و مسلد پدید آمد. با درآمدن لباس مندرس و کوتاه شدن ریش های انبوه و سر و روی 

ناشده و حمام نارفته صوفیان بازاری و از میان رفتن شعارهای ضد علم و دانش و رونب  اصالح

گرفتن بازار مدرسه و تحصیل در اصفهان و تبریز و دیگر شهرها بود که چیزی به نام تمدن صفوی 

 شکل گرفت.

رسوم  و اینها در سایه تصوف نمی توانست پدید آید. وقتی عالمه مللسی حلیة  المتقین را در آداب

زندگی متناسب با شرعیات نوشت، حتی اگر در ذهنش نبود، به خودی خود با صوفی  بازی های 

بازاری و مریدگرایی های جاهالنه مقابله کرد... ماجرای منازعه صوفیان و فقیهان که قرن ها بود 

 ا از دوجریان داشت در روزگار صفوی هم وقت بسیاری را گرفت و پرداختن به آن، اوراق زیادی ر

طرف تیره کرد و انشقاق امت را فزونی بخشید. صد البته که فقیهان بر صوفیان غلبه کردند اما تصوف 

هم از میان نرفت و بار دیگر در میانه عصر قاجاری سر برآورد و داستانهای خیراتیه و غیره را در 

 (83)« پی داشت.

 «اوار است از كسی كه به ما حق حيات داد و اين چون ايام دهه فجر است و سالروز انقالب اسالمی است، سز

جلسات همه به بركت مجاهدات آن عالم ربانی منعقد می شود يعنی بنيانگذار كبير جمهوری اسالمی و رهبر فقيدمان 

ياد كنيم كه اگر مجاهدات و بينش عميق ايشان نسبت به فلسفه و عرفان نبود، معلوم نبود كه امروز ما مجاز باشيم 

 «تاريخ فلسفه و عرفان بگوييم. بنشينيم

رواج فلسفه امروز ما نتیله کوشش های صاحب کتاب بدایة الحکمة و نهایة الحکمة و المیزان و شاگردان ایشان سمات: 

از یک سو و در سوی دیگر انلمن حکمت و فلسفه شاه، و همکاری های همسر شاه با جاسوس فرانسوی و هانری 

ها مربوط به دوره قبل از انقالب است، نه کسی که تصریح دارد: اگر من هم به جای آقای کربن فرانسوی است که همه این

 بروجردی )که درس فلسفه آقای طباطبایی در قم را تعطیل کردند!( بودم مانند ایشان عمل می کردم!
 

روزی امام درباره کثرت فلسفه خوانها در حوزه فرمودند، کی حوزه های علمی شیعه این قدر فلسفه خوان داشته است؟ »

آیا اینها همه فلسفه را می فهمند؟ فلسفه در طول تاریخ خود قاچاق بوده، و باید به صورت قاچاق خواند، به خصوص 
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س درس بگوئید و اجازه بدهید همه بیایند بنشینند، مگر همه اینها در حوزه های علمیه، نه این قدر زیاد و برای همه ک

اهل هستند؟ کسانی که شایستگی برای خواندن فلسفه دارند، به طوری که منحرف نشوند، کمند. بعد فرمودند: وقتی من 

دا اشت. عم( حکمت درس می گفتم حلره ای انتخاب کرده بودم که حدود هفده نفر جا دعلیها السالمدر صحن معصومه)

چنان جایی انتخاب کرده بودم که بیشتر نیایند. به آنها که می آمدند و افرادی خاص و شناخته شده ای بودند هم می گفتم 

درس مرا بنویسید بیاورید، اگر دیدم فهمیده اید، اجازه می دهم بیائید و گرنه شما نباید فلسفه بخوانید. چون مطالب را 

خواهید شد. هم زحمت خودتان و هم زحمت من! چون خواهید گفت ما پیش فالنی درک نمی کنید و باعث زحمت 

فلسفه خوانده ایم. سپس فرمودند: اگر من هم جای آقای بروجردی و رئیس و سرپرست حوزه بودم از این همه فلسفه 

دیث و اصول و حگفتن، آنهم به این زیادی و به صورت کامال علنی، احساس مسئولیت می کردم. وضع حوزه برای فقه 

و تفسیر و علوم دینی است. البته در کنار آن هم عده ای که مستعد هستند، مخصوصا این روزها می توانند با حفظ شرایط 

و رعایت وضع حوزه و مسئولیتی که فقیه مرجع مسئول وقت دارد، معقول بخوانند که کمک به علوم دینی آنها بکند، و 

د، ولی نه با این وسعت و این همه سر و صدا، از درس و بحث و نشر کتب فلسفه آنهم بتوانند در برابر خصم مسلح باشن

  (88) «در حوزه.

 

اهل فن به خوبی واقفند که هیچ عالمی چنین سخنانی را هرگز در مورد کتابی مانند شرح تلرید نمی گوید، با اینکه 

ا؟ زیرا بدیهی است که نه تنها مطالب خالف عمب مطالب کتاب تلرید از تمامی کتاب های فلسفی باالتر است، چر

عقل و ضرورت مکتب وحی، نه تنها در این کتاب پیدا نمی شود، بلکه عموم مطالب و مبانی باطل و خالف عقل و 

 برهان و وحی فالسفه در این کتاب نقد و ابطال شده است. 

 

 «مرشان به گورباچف نوشتند.بهترين مستند در پاسخ اين افراد، يکی نامه ای است كه در سال آخر ع»  

روشن است که در تقریر عقاید دهری گری، و کمونیستی، و اعتقاد به قدم عالم، و خدا را مساوی با همه موجودات سمات: 

دانستن، و تلرد علم به تفسیر باطل فلسفی، ابن عربی از امثال گورباچف کم نمی آورد، بلکه به مراتب از او و اربابان 

ست، و واقعا در این زمینه بزرگمرد است، و البته برای چون اویی دعوت به مراجعه به کتابهای ابن عربی مکتبش جلوتر ا

به عنوان مقدمه بیداری خوب است، تا بعد بیاید به حوزه و معارف قرآن و روایات را از نزدیک ببیند، اما هزاران تأسف 



81 
 

ی کنند که ایشان هم باید خود را همسان با مادی گرایان و به حال کسانی که کنار قرآن و نهج البالغه اند و خیال م

  کمونیست ها ببینند! و همان راهی را بروند که شایسته کفار و ملحدان است!
 

 رافل از اينکه:

 و نیکوست کمی در مورد شخصیت ابن عربی مطالعه کنید و بدانید که:
 

 بر اين پندار است كه:« عربیابن»

 (81) باشد!، و از تمامی انبیا و اولیا باالتر می «والیت ختم»شخص او دارای مقام 

اند، او بدون واسطه از و آن ه خاتم انبیا و سایر پیامبران به واسطه فرشته از خداوند دریافت داشته

 (84) خداوند گرفته است!

 (84) اند!ابوبکر، عمر، عثمان، عمر بن عبد العزیز و متوکّل دارای مقام خالفت ظاهری و باطنی بوده

 (84) برتر بوده است!( علیه السالم)در شهود وی، مقام ابوبکر و عمر و عثمان از امیرالمؤمنین

 (87) پیامبر احدی را به عنوان خلیفه خود تعیین نفرموده است.

 (82) کافر از دنیا رفته است.( علیه السالم)حضرت ابوطالب

خورده شیطان بوده، و دشمنی ایشان با دشمنان کننده و گولگمراه و گمراه ( علیهم السالم)بیت شیعیان اهل

 (89) باشد.های شیطان در مورد ایشان می از خدعه( علیهم السالم)بیتاهل 

 (10) شود!در کشف و شهود، حقیقت شیعیان مانند خوک دیده می 

 (13) ی!گفت: بندگان مرا به سوی خیر راه بنماحب را دو بار در خواب دیدم که به من می 

 

 والسالم علی من اتبع الهدی 

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

 پی نوشت ها: 

 870/ 8َ الدروس، شهيد اول 3

 874َ  8/874َ الدروس، شهيد اول 8

 .447َ شرح فارسى تجريد االعتقاد/ 1
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 44/  3َ  الدروس، شهيد اول 4

 341َ  349/ رحمه اهللَ  رجوع كنيد به حقايق االيمان، تأليف مرحوم شهيد ثانی، نشر كتابخانه آيت اهلل مرعشی 4

 89«/ شير و شکر»َ   كليات شيخ بهايی،4

 3/89َ  جنتان مدهامتان، جنت 7

 497َ  494، ص: 4َ   ج2

 30/807الشيعة تصانيفَ  الذريعة إلى9

، پديد آورنده: علی اكبر ذاكری، وابسته به مركز 90و  29، شماره 3177حوزه: آذر و دی َ بهمن و اسفند َ   پايگاه الکترونيکی 30

 .29تحقيقات كامپيوتری علوم اسالمی؛ نشريه: حوزه، شماره: 

 404َ   روح مجرد، سيد محمد حسين تهرانی/ 33

 .144/  44َ  بحار األنوار 38

 .834/  44َ بحار األنوار 31

 .388/  44األنوار َ بحار 34

 .189/  70َ بحار األنوار 34

 88َ  اثنا عشرية / 34

 874/ 49َ بحار األنوار 37

 811/  47َ بحار األنوار 32

 34َ عرفان و تصوف، داود الهامی/ 39

 ، نشر گلستان كوثر44َ دستهای ناپيدا، خاطرات مستر همفر/80

 maghal.com/bank/?p=337َ رسول جعفريان، 83

 ، ابعاد علمی شخصيت حضرت امام خمينی )ره(، علی دوانی.3كتاب راه انقالب، جلد َ 88
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 23َ  74؛ شرح خواجه محمد پارسا / 338َ  302َ شرح قيصری/ 81

 ، طبع بيدار333الحکم، فص شيثی/ َ فصوص84

 8/4َ فتوحات 84

 1َ فتوحات مکيه / 84

 341الحکم /  َ فصوص87

 1/418 ،فتوحات310َ  فصوص الحکم / 82

 4/820؛ 3/828َ فتوحات 89

 33/827؛ 2/ 8َ فتوحات مکيه 10

 39، سطر 3/114َ فتوحات مکيه 13
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 چکیده:

بچاپ رسيده، در صدد « فلسفه»دايرة المعارف  تشيع، ذيل  38مقاله حاضر كه سابقاً گزيده مختصری از آن در جلد 

مخالفت و انتقاد عالمانه بزرگان مکتب شيعه، از فلسفه و فالسفه و ارائه فهرست و نموداری اجمالی از تاريخچه 

اوهام و خياالت و پندارهای بی  اساس فلسفيان است. خواننده، با نگرشی إجمالی، می فهمد كه منطبق بر ترتيب 

 زمانی اسامی ذكر شده، علماء راستين شيعه، پی در پی با اين بدعت مبارزه كرده اند.

نفر از شخصيت های بزرگ شيعه در اين موضوع ذكر شد اكنون به ادامه ی آن در اين  13 در شماره ی گذشته

 شماره توجه فرماييد.

 

 (5مخالفان و منتقدان فلسفه در شیعه)

 «استاد سيد احمد سجادی)محقق و پژوهشگر(»

 

ـ  شهيد ثالث،( 42 ـ رهبر فرقه  1244مال محمد تقی بَرَغانی قزوینی )مق ی ق(، که توسط بابیّه و پیروان شیخ احمد احسائی 

( مرحوم میرزا محمد تنکابنی )م 44شیخیّه ـ به نحو فلیعی به قتل رسید و شهید ثالث لقب گرفت... )قصص العلماء، 

 کند:بود، چنین نقل می علیه  رحمة اهللق( ـ که خود از شاگردن طراز اول شهید ثالث1412

ه فلسفه ی شخیّه، بابیّه و بهائیّه ـ کگذار سه فرقه ی تکفیر شیخ احمد اَحسائی )بنیانو از جمله بدایع و وقایع، واقعه»... 

و تصوف را کامال به هم  آمیخت( است. و اول کسی که او را تکفیر کرد، جناب شهید ثالث بود... و شیخ احمد، مُرتاض 

ار اش زیاد بود و تألیفات بسیخورد؛ بدین سبب حافظه کشید. و کُندُر، زیاد می د و زیاد ـ در بدو امر ـ ریاضت می بو

ی شیّه شرح عَر»، «اَجوِبَةُ المَسائل»که شرحی فلسفی و صوفیانه است(، « ) ی کبیرهشرح زیارت جامعه »داشت؛ مانند: 

نمود که من در هر علم آگاهی دارم، شخصی از او چون شیخ احمد ادعا می و... « شرح مَشاعر مالصدرا»و « مالصدرا

د و قُروض کنیسؤال کرد که: شما در کیمیا اطالع دارید یا نه؟ شیخ گفت: بلی!... آن شخص گفت:... چرا کیمیا عمل نمی 

ود؟!... شت که: چگونه )چنین( می نمائید؟! شیخ گفت: من علم کیمیا دارم اما عمل آن را ندارم!! سائل گفخود را ادا نمی 

شیخ گفت که: در این استبعادی نیست! چه، من علم طیُّ االرض را دارم که به این نحو است ـ پس خود را جمع کرد و 

به یک دفعه باز نمود!! ـ گفت که: طیّ االرض نیز به همین قسم است ، اما عمل آن را ندارم!... ملمالً ، شیخ احمد در 

 گوید:کبیره می « یشرح زیارت جامعه »واضع تألیفات خود، خصوصاً بسیاری از م
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 ( شنیدم!! )سپسلیهم السالمو مرادش این است که در بیداری از معصوم)ع!!... مُشافَهَةً( لیه السالم)عسَمعت عن الصادق

 گوید(:میرزا محمد تنکابنی به ردّ این ادعاها پرداخته و در صفحات بعد چنین می 

... ارباب کشف و شهود را با یکدیگر در اعتقادات و احکام عقلیّه و شرعیّه، خالف و شقاق و اختالف است؛ پس بعضی  

اند و وجود رفته دانند و بعضی ماهیّت را اصل دانسته و بعضی به وحدت از ارباب )کشف و( مکاشفه، وجود را اصل می 

ی هستد و بعضی شیعه... وایضاً غالباً، بلکه یکسر، به جهت ریاضت، بدن برخی بر خالف آن. و بعضی از باب مکاشفه، سنّ

 نمایند... وو قوای ایشان در حَیّز تحلیل و ضعف و انثالم )= از هم پاشیدن( است؛ از این جهت، خیاالت واهی سُست می 

مطابب ساخت؛ لهذا، محل طعن و شیخ احمد، جمع میان قواعد شرع و فلسفه نمود و معقول را ـ به اعتقاد خود ـ با منقول 

تکفیر شد؛ چه، در اکثر قواعد )فلسفیّه(، تطبیب آن )قواعد( با ظواهر شرعیّه )از قرآن و روایات معتبره( امکان ندارد... پس 

رفت... روزی به بازدید شهید ثالث، حاج مال محمد شیخ احمد )پس از ورود به قزوین( به بازدید علمای قزوین می 

رفتند. پس از طیّ تعارفات مرسومه، شهید از شیخ سؤال کرد که: )آیا( در معاد، مذهب )فکری و اعتقادی(  هلل علیهرحمة اتقی

شما و مالصدرا یکی است؟ شیخ گفت: چنین نیست و مذهب من، ورای مذهب مالصدرا است. شهید به برادر کوچکش، 

الن در ف« شواهد ربوبیّه مالصدرا»ی من و در کتابخانه  حاج مالعلی )که بعدها از مریدان سید علی باب شد( گفت: برو

ی شیخ احمد بود، مُساهله و مُسامحه... نمود شهید ثالث به شیخ موضع است، آن را بیاور. حاج مال علی، چون از تالمذه

مأخوذ لیائی )گفت:... لیکن شما )خودتان( بگویید که مذهب شما در معاد چیست؟ شیخ گفت که: من معاد را جسم هَوَر قَ

دانم )یعنی ( می 4415ی مرکبّ عبری یهودیان: هَبَل ـ به معنی بخار ـ و قَرنَئیم ـ به معنی درخشش ـ مُصاحب، از واژه

طور که در قرآن کریم اش ـ که جسم خاکی ـ آن چون مالصدرا در شواهد رُبوبیّه و سبزواری در منظومه معتقد بوده ـ هم

ی جسم و = واسطه Preespritی قرآن ـ جسم مثالی )پریسپری هد شد، بلکه ـ بر خالف گفته فرماید ـ زنده نخوامی 

شود. به آن شبح نیز گویند(، پس از مرگ و در قیامت ظاهر خواهد شد( و آن )اکنون( روح، که روح در آن آمده و ظاهر می 

 در همین بدن عنصری )خاکی( است، مانند شیشه در سنگ!! 

فرمود که: بدن هَوَر قلیائی غیر بدن عنصری است و ضروری دین اسالم است که در روز قیامت همین  علیه رحمة اهللشهید

ی دیگر قرآن کریم به آن تصریح ها آیه و ده  241ابراهیم ـ بقره:که در داستان مُرغان و کند )چنان بدن عنصری عود می 

ود( گفت که: مراد من، همین بدن )خاکی( است!! باللمله، شده(، نه بدن هَوَر قلیائی!! شیخ )جهت توجیه خطای خ

ی شیخ، که از اهل ترکستان بود، با شهید در مقام ملادله ی مناظره در میان ایشان گرم شد. پس یکی از تالمذههنگامه 

 ایی( شد. در آننمود. پس از آنلا برخاستند و... وِفاق مبدّل به شِقاق )= جدسکوت می رحمة اهلل علیه بر آمد... شهید
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روز، شیخ )احمد احسائی( چون به مسلد ـ برای نماز جماعت ـ رفت، از علماء کسی به همراه او نرفت و در مسلدش 

یرزا ی رکن الدوله علینقی می تکفیر شیخ در قزوین شیوع یافت... حاکم شهر ـ شاهزاده حضور بهم نرسانیدند... همهمه 

قزوین چنین هنگامه شده و البته خوشایند پادشاه نخواهد بود ـ خواست که شقاق  ـ به جهت رفع بدنامی خود ـ که در

و شیخ )احمد( را نیز دعوت   رحمة اهلل علیه را به وفاق مبدّل سازد. پس علما را در شبی از شبها ضیافت نمود و شهید

کرد. در زمان حضور )در( مللس، شیخ احمد مصدر )= صدر نشین( بود. بعد از او، شهید نشست؛ اما میان خود و شیخ 

فاصله قرار داد. چون خوان ترتیب دادند، برای شهید و شیخ یک خوان )مشترک( نهادند. شیهد در آن خوان شریک 

بر یک طرف صورت گذاشت که مُحاذات با شیخ داشت )پس شاهزاده در مقام آشتی  نشد... و در هنگام نشستن، دست

دادن آن دو سخنی گفت(... شهید در جواب گفت که: در میان کفر و ایمان اصالح و آشتی نیست و شیخ را در معاد، 

روزی مؤلف  مذهبی است که خالف ضروری دین اسالم است و منکر ضروری، کافر است... و آن مللس منقضی شد...

ی او حاضر بودم... شهید روی به من آورد و فرمود که: این طایفه با فالسفه کتاب )= میرزا محمد تنکابنی( در کتابخانه 

شود از او خلقتی، مگر )= خداوند یگانه، صادر نمی  الواحِدُ ال يَصدُرُ عَنهُ اِال الواحدُ اند در این قاعده که:موافقت نموده 

ـ از معروف  که آن هماین و شیمی،  گیر علوم فیزیکترین قواعد فلسفی مالصدرا، که امروزه با پیشرفت چشم یگانه است 

 باشد(...بطالن آن مسلم است!!( و صاحب این عقیده کافر است )چون خالف قرآن کریم و اخبار متواتره می 

در قزوین مکث نکرد و از آنلا به عراق رفت الحاصل، تکفیر شهید، در غایت اشتهار و شهرت هر دیار شد. شیخ دیگر 

و به جانب مکّه عزم نمود. چون به بصره رسید، وفات یافت... و علمایی که شیخ و تابعان او را )پس از تکفیر شدن او 

ـ فرزند برومند سید علی صاحب  اج مال محمد ( و حریاضتوسط شهید ثالث( تکفیر کردند، ... آقا سید مهدی )طباطبائی 

ستاد ( ـ اضوابط استر آبادی و مال آقای دربندی و شریف العلماء و آقا سید ابراهیم )موسوی قزوینی ـ صاحب جعفر

 ـ جواهرـ و شیخ محمد حسن نلفی ـ صاحب  فُصُول صاحب( ـ و شیخ محمد حسین ـ قصص العلماءحقیر )= مؤلف 

رفتم، یرـ مؤلف کتاب ـ در حالی که به سفر خراسان می اند... و این فقبلکه اکثری از فقهای عصر، ایشان را تکفیر نموده 

ای جمع نمودم... و خدمت حاج مالهادی سبزواری چون به سبزوار رسیدم، مسائلی چند از کالم، حکمت و تفسیر، در رساله 

جامع است ی اسئله )= جمع سؤال( را به نزد او فرستادم... گفت: فالن کس، خود، ( دادم... چون رساله منظومه)صاحب 

، که مراجعت از آن سفر کردمو... به جهت کثرت سن، مرا قدرت بر فکر و تحریر جواب این مسایل نیست... و بعد از این 

میرزا محمد حسین ملتهد سارَوی و جناب حاج مال محمد اشرفی )چون( از کیفیت سؤال و جواب مالهادی )سبزواری( 

گر این مسایل را جواب بنویسد، شما او را تکفیر خواهید کرد؛ چه او نیز با مالصدرا اطالع یافتند )گفتند( که: او ترسیده که ا
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هم مذهب و در فساد عقیده، با او شریک است... مُلمالً، بعد از این که به دیدن حاج مالهادی )سبزواری( رفتم... از من 

ود، که در معاد، مذهب او با مذهب مالصدرا سؤال کرد که: سبب تکفیر شیخ احمد چه بود؟! گفتم: مَکفّرین را سخن این ب

اعالم  ی علمایاند؟ گفتم که: تکفیر او از قدیم االیام، در اَلسِنه یکی است. حاجی گفت که: مالصدرا را هم تکفیر کرده 

الحَقُّ اَنَّ  ( گفته:به بعد 218« )شواهد ربوبیّه»جاری بود! گفت که: مالصدرا قائل به معاد جسمانی است! گفتم: بلی! او در 

( عنصری باقی 281لیکن از آن پس، در مقام تفصیل )که منظورش از جسم چه بوده( )ص المُعادَ فی المَعادِ، هو الجِسمُ...

 و در تقسیر سوره بقره و در اسفار، به انقطاع« شرح اصول کافی»نماید!!(؛ عالوه، درنگذاشته )و جسم برزخی را اثبات می 

 !!فرعونُ ماتَ مؤمِناً مُوَحِّداًگوید که: باشد( قائل نیست!! و می لود )که نصّ صریح آیات قرآن می عذاب قائل است و به خ

ها(. و در دل خیال کردم، گفتم که: این )= چرند گوئی  َ مِنَ الهَفَواتِ وَ التُّرَّهاتِكرَير ذلقائل است و  وحدت وجودو به 

اند!! داند که مالصدرا را تکفیر کرده ه، گویا بانگ خروس نشنیده و نمی مرد )= حاجی سبزواری( در میان سبزوار نشست

 41 یدهد و در صفحه ای را به ردّ استدالالت شیخ احمد و مالصدرا و تابعین ایشان اختصاص می )سپس چند صفحه 

احمد، که اصل و از نژاد  نویسد(: و در آن اَوان که مؤلف کتاب، به درس سید کاظم )رشتی ـ استاد باب و مرید شیخمی 

خ رفتم؛ سید )؟!( روزی وصایای استادش شیی تزاری بود به جهت شباهت او به اهل گیالن، رشتی لقبش دادند( می روسیه 

 نمود گفت که: به من نوشته بود به این عبارت:احمد )احسائی( را نقل می 

 ها اَنَا(())فَاَمَّا االَعصارُ الَّتی تَراها فی بَعدی، فَمُهَيِّجُ

ی آن  بینید بعد از من در میان آسمان و زمین پی یده ـ و عالم را تاریک کرده ـ پس برانگیزاننده ... آن دودهائی که می

ی ی آنها شیخ احمد احسائ ی شیخیّه، رُکنیّه، بابیّه، ازلیّه و بهائیّه است؛ که در رأس همه دودها منم )اشاره به پنج فرقه

نویسد(: که این سخن بسیار راست بوده... و برای او  می نامه وصیتنیز پس از نقل این « صاحب قصَصُ العلماء»بوده و 

عله در بالد ی آن ش آید؛ بلکه هنوز نایره قدر کشتار و قتل و سلب و خرابی بُلدان اتفاق افتاد، که به وصف راست نمی آن

 به بعد(. 41، محمد بن سلیمان تُنکابنی، تصحیح خالقی و کرباسی  و شفیعی کدکنی، ص قصص العلماء.. )باقی است .

 ←اند )علما و فقهای اعصار متأخّر نیز، در کتب خود متعرّض رد و ابطال عقاید فلسفی و مذهبی شیخ احمد احسائی شده 

 (.ولاالُص عُیُونُ ←ها شده است )کر برخی از این درگیری ه(. خود شهید نیز در برخی از تألیفات خود، متذالحقّ عقائد

 

ق(، که فقه سنّتی شیعه منسوب به او و معروف به فقه جواهری 1244، شیخ محمد حسن نلفی )م صاحب جواهر( 44

 نویسد: ( ضمن احواالت وی می124« )در قصص العلماء»است. 
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لی ص)و اهلل ما بُعِثَ مُحمد بن عبداهلل  حدی که از او منقول است:و از حکماء مذمّت )= بدگوئی( بسیار داشت، به »... 

ی وی چنین استفاده نمود، که چون ما بین عیسی توان از این گفته می «. ااِلّ الِبطال الحکمة (اهلل علیه و آله و سلم

مای ی فَترت )یا فقدان پیامبری( بوده، فالسفه و حک(دوره لی اهلل علیه و آله و سلمص( و پیامبر اکرم)لیه السالممسیح)ع

ردم عوام القا به م« حکمت»مکتب، یونان، فرصت مناسبی یافتند که افکار و گفتار و پندار خویش را تحت عنوان تابع 

لذا، صاحب  به این مسأله اشاره نموده است ـ« میراث کالسیک اسالم»م( نیز در  2111نمایند ـ که فرانتس روزنتال )م 

( مبعوث نشده مگر برای باطل ساختن حکمتی که فالسفه به لی اهلل علیه و آله و سلمصفرماید: پیامبر اکرم)می جواهر 

 جای دین، آن را ترویج داده بودند...
 

در شرح چنین ی او را با شیخ احمد احسائی و رسوا شدن شیخ در محضر او؛ و هم ( مناظره 44« )قصص العلماء»و نیز، در 

 نویسد:( در ادمه، می 124احواالت وی )

گفت که: مقام حادی عشر و ثانی عشر چیست؟، که در مسائل اصولیّه )اصول فقه( به این نحو تطویل و تفصیل و می » ... 

 «اند؟ بلکه، خواندش حرام است )به سبب تضییع عمر و اتالف وقت(...داده 

 

ی معروف آقا محمود  ر چهارم آقا محمد علی بهبهانی و بانی مسلد و مدرسهق(، پس1211)م  آقا محمود بهبهانی( 44

ی مروی تهران. وی چون معاصر بوده با صدراعظم صوفی مسلک  )مسلد کردهای فیلی کرمانشاهی( در بازارچه

ی عصر،  السفهف که صوفیه و کرده؛ تا این قاجاریّه، یعنی حاج میرزا آقاسی، در مقابل صوفیه و فالسفه سکوت پیشه می

کنند. او نیز به جهت رفع این  نوشت ـ و موافب با خود معرفی می او را مخالف مسلک پدرش ـ که علیه آنها ردّیّه می

نهد که  یسازی خواب رفتگان!( م بیدار« )= تَنبیهُ الغافِلین وَ اِیقاظُ الرّاقِدین»اتهام، کتابی به پارسی نوشته و نام آن را 

ا ر وحدت وجودبردارش، آقا محمد جعفر، به چاپ رسیده است. او در مقدمه، قائلین به « ی ایح الصوفیهفض»در آخر 

کتاب، احادیثی ـ از جمله، آن حدیث  اولکند. و در تنبیه  چون دیگر فِرَق صوفیه ـ از اهل عناد معرفی می نیز ـ هم

ی  را، که گذشت... ـ آورده و در تنبیه سوم، عقیده( در ذمّ فلسفه و تصوف لیه السالممعروف امام حسن عسگری)ع

ید... نما و... معرفی می« جوگ باسشت»را مأخوذ از کفّار هندوستان ـ با استناد به اقوالی از کتاب هندی  وجود وحدت

 گوید:  ی این رساله چنین می او در خاتمه
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به.... مسلمات و بدیهیّات، و امتناع ورزیدن از غور کردن در پس ای عزیز! اولی و اَنسب... همان اکتفا نمودن در عقاید »

بحر اُجاج )= دریای نمک، که آدمی نتواند از آن ب شد( کثیر االَمواج معرفت ذات و کُنه صفات و افعال واجب )= 

 .فسب است خداوند( متعال است. چه، امثال این اعمال، یا موجب کفر و اعانت بر کفر و یا مُنلرّ به فسب و اعانت به

 (3))وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (()

 «.و هر کس تلاوز کند از حدودی که خداوند قرار داده، پس همانا به خویشتن ظلم نموده است...

 

ـ که از شاگردان او «مستدرک الوسائل»ق(، صاحب 1421، میرزاحسین )م محدث نوری (45 بوده ؛ مرحوم محدث قمی 

وی ـ که در دو مللد و جامع رؤیاهای صادقه است ـ  نقل  دارالساّلمی فَلْسَفَ( از ( )مادّه 2/484« )سفینة البحار»ـ در 

 کند که:می 
 

یکی از علمای معاصر آن مرحوم، به نام سید ابوالقاسم بن سید معصوم حسینی اِشکوری گیالنی گوید: من در آغاز نوجوانی، 

الهیات »ن مشغول به تحصیل کالم و حکمت یونانیان بودم... پس روزهای از عمرم را صرف خواندن چهارسال در قزوی

ا استخاره نمودم، این آیه ر قرآن کریممالصدرا نمودم، ولی دچار تردید شدم که این روند را ادامه بدهم یا نه؛ پس به « اسفار

 دیدم:

 (8سَادَتَنَا وَ كُبرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا(( )))وَ قَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا 

و گفتند: بار خدایا؛ ما اطاعت نمودیم از سروران و بزرگان خود، پس ایشان ما را به گمراهی کشاندند!! ـ  پس چندین روز 

ه و یا دیدم، قیامت بر پا شداز قرائت این علوم دلسرد شدم... بار دیگر خواستم که این علوم را از سر گیرم، که در عالم رؤ

جماعتی سرگردان و جمعی دیگر معذب به انواع عذاب هستند... پس دیدم مردی سیاه چَرده، بلند قد و زشت روی را از 

زد... پس کتابی را به او عرضه کردند و گفتند: بخوان! های آتش از منافذ اعضای او بیرون می جهنم بیرون آوردند، که شعله 

ی عذاب( به زور گردن او را : چگونه بخوانم، حال آنکه کتاب پشت سر من است؟! پس یکی )از مالئکه آن شخص گفت

به پشت برگردانده و او شروع به خواندن آن مکتوب نمود. تائم گوید: پس من به او نزدیک شدم و شنیدم که حکایت 

ر سر او زدند و دوباره او را در جهنم سرنگون های  بخواند! سپس عمودهایی از آتش )فلسفی( وجود و ماهیّت را می 

رک گفتم... های باطل فالسفه را تساختند. من به آنها گفتم: این مرد که بود؟! گفتند: بهمَنیار!! پس از دیدن این خواب، یافته 

 م.خورد؛ ما به ذکر همین نمونه اکتفا کردینظیر این رؤیا، باز هم در دارالساّلم محدث نوری به چشم می 
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 1424، معروف به میرزای شهرستانی، که ترجمه و توضیحی پارسی در ميرزا محمد علی بن محمد حسين شهرستانی (44

( نوشته و در مباحث توحید و معاد آن، 4/11تشیّع،  دایرة المعارف عَشَرَ، الحادی الباب ←ق بر شرح باب حادی عشر )

چنین ردّ بر وحدت وجود و فالسفه و صوفیّه و اثبات معاد جسمانی و دفع شبهات فالسفه را پیرامون آن، نموده است. هم 

جدید،  هایدهد؛ ولی متأسفانه در چاپ هایی از صوفیه و فالسفه اختصاص می فصلی از کتاب خود را به  ردّ و نقد فرقه 

 اند!!همگی این مطالب سانسور و حذف شده 

 

 گذاران و تابعان مکتب تفکيک:بنيان ( 44تا  41

ق جمعی از فالسفه ـ که خود معترف و منتقد به این بودند که بسیاری از مبانی و مسائل و استدالالت  14در اواسط قرن 

ت (، منافات دارند ـ به جهلیه السالمقرآن و اخبار اهل بیت)ع و قواعد و عقاید فلسفی حکماء، با شرع مقدّس، یعنی آیات

ـ که الزمه  دیّن و تشّرع ی تتفکیک میان سه باور شرعی و فلسفی و عرفانی، و ترجیح باورهای شرعی بر آن دو نوع دیگر 

 ـ که گاه علناً مقابلیک مسلمان است ـ این مکتب را بنیان نهاده و با حمله به مالصدرا و حاج سبزواری و امثال ایشان 

( نظر پردازی نموده بودند ـ و سرزنش و نکوهش تابعین آن دو فیلسوف، به لیهم السالمآیات قرآن و روایات اهل بیت)ع

ی مالصدرایی را با تنش و چالشی جدی مواجه دفاع از حریم شرع پرداخته و مقاالت و کتبی منتشر ساختند، که فلسفه 

یز عمیقاً شکاف و تفرقه ایلاد شد... در این جنبش بزرگ، سه شخصیّت علمی، رکن اساسی ساخت و میان خود فالسفه ن

 بودند: 

 ؛(2/449 تشيّع، المعارف دايرة ←ق( ) 3141الف( آقا سيد موسی رزآبادی )م 

ق(، كه پس از مدتی اعتکاف در مسجد سَهله، در عملی نمادين،  3144ب( ميرزا مهدی بن اسماعيل اصفهانی )م 

 ،دايرة المعارف تشيّع ←تمامی مکتوبات فلسفی و عرفانی خود را در شط كوفه به آب انداخت و ازميان برد ) 

 (؛8/884

زا مهدی اصفهانی فوق الذكر و از مبلغين اصلی مکتب ق( كه از جمله شاگردان مير 3124ج( شيخ مجتبی قزوينی )م 

 ی آن عصر، از تابعين ميرزا مهدی اصفهانی شدند و مکتب تفکيک بود... به رير از اين سه نفر، جمع كثيری از فالسفه

 زمذكور به نحو تصاعدی گسترش يافت، كه طرفداران فلسفه را به هراس انداخته و در فکر مواجهه با آن شدند.... ا

 توان به اين هفت نفر اشاره كرد: داران اين مکتب می ترين پرچم معروف

 ق( 3170د( ميرزا علی اكبر نوقانی )م 
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 ش( 3111ق َ  3174ه ( شيخ رالم حسين مُحامی بادكوبه ای )م 

 ش( 3119ق َ  3120و( شيخ علی اكبر الهيان تنکابنی )م 

 ش( 3119ق َ  3120ز( شيخ هاشم قزوينی )م 

آمد ش(، كه از بزرگان علوم رريبه و از متخصصين علم  به حساب می 3140ق َ  3403سيد ابوالحسن حافظيان )م ح( 

 (89/ 4 دايرة المعارف تشيّع ←)

 (گويند؟!عارف و صوفی چه می  ←ق ( ) 3409ش َ  3142ط( ميرزا جواد تهرانی )م 

و  «آيات العقايد»فراوانی دارند از جمله كتاب ص( محقق معاصر حضرت آيت اهلل سيد جعفر سيدان كه تأليفات 

 «تعليقات بر كتاب بيان الفرقان مرحوم شيخ مجتبی قزوينی»

 مکتب؛ يکتفک ←اند... )منتشر ساخته « مکتب تفکيک»دانشمند معاصر، استاد محمد رضا حکيمی، كتابی به نام ی( 

 کریف جنبش به بخشيدن قوت جهت به مکتب، اين وجينمر و بانيان كه است ذكر به الزم(. 7/ 4 تشيّع المعارف دايرة

جتماعی خود، گاه با رجال سياسی عهد خود نيز روابطی علمی َ فرهنگی َ مذهبی برقرار ساخته و از همان طريق با ا و

دانشمندان معاصر ررب َ به خصوص، فيزيک دانان و شيميدانان و پزشکان معروف آن دوره َ مکاتباتی علمی و 

گونه مکاتبات َ كه برخی از رجال مکتب تفکيک، ادعا دارند از آن آنها و بر اثر اند. نمونه اين بعمل آورده مذهبی 

ی آنها َ در اين دو رساله، هر دو زحمات آنها بوده َ دو رساله از دو فيزيکدان معروف ررب است؛ كه َ به گفته 

 دهند:می ترجيح  دانشمند مذكور، اسالم را بر مسيحيّت و يهوديّت

 م(. 1255)آلمانی(، از جناب آلبرت اینشتین )م  Die Erklarungی بیانیّه یا رساله  الف(

م(،  1242)دانمارکی(، از همکار اینشتین، جناب نیلس بوهر دانمارکی )م   Et Vandfaldی آبشار یا رساله  ب(

؛ که هر دو رساله، اکنون در صندوق امانات سرّی دولت انگلستان ـ در «بور»یا « بوهر»صاحب طرح اتمی معروف به 

در این دو رساله ی آن دو هستند ... هر چند،  لندن ـ موجود بوده و جناب استاد دکتر عیسی مهدوی مشغول ترجمه

که سازگاری چندانی با عقاید و مبانی فلسفی و فکری تابعین مکتب تفکیک ندارد و یا ـ الاقل ـ آید مطالبی به چشم می 

 نماید )؟( ... محقبّ را در تطبیب آن دو عقاید و افکار ایشان، دچار شکّ و تردید می
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ز ی صدرایی و ا که بر عکس پسرش، از منتقدین جدی فلسفه ق(، پدر سید کاظم عصّار؛ 1454)م  سيد محمد عصّار (41

های معاصرین را تحمّل کرده و با پیروان و بانیان  باشد... که در این راه، توهین ی سبزواری می ردّیّه نویسان بر منظومه

 آید. ی مشهد به حساب می حوزه علماء از وی ؛(محمد عصّار،سید  ←مکتب تفکیک نیزهمکاری نمود ... )

 

؛ که او نیز همانند استاد خود، مرحوم محدث نوری، «مفاتیح اللنان»ق(، صاحب 1452شیخ عباس )م  ،محدّث قمی( 48

ص و »و « ج ل ن س»و « ط ب ع »ی  از مخالفین فلسفه است. وی در برخی آثار خود، از جمله: سَفینة البِحار، مادّه

ه جا تنها ب یاناتی از علماء را در ذمّ فلسفه و فالسفه آورده است؛ در اینو ... احادیث و حکایات و ب« ف ل س ف »و « ف

 پردازیم: ای از آنها ـ از باب نمونه ـ می گوشه
 

ترین تفسیر شیعه ـ ملمع  ق(، صاحب مهم 548ی شیخ ابوعلی طبرسی )م  (، بیانات کوبنده2/81ی طبع ) در مادهالف( 

آورد،  یی تاریخی عاجز هستند ـ م فیل قرآن کریم و ردّ بر فالسفه ـ که از تفسیر این واقعهی  البیان ـ را، در تفسیر سوره

 فرماید: ی اَبرَهه ـ پادشاه ظالم یمن ـ توسط پرندگانی کوچک، می که پس از آوردن حکایت لشکر و تار و مار شده

 ...(( وَ فيهِ حُجَّةٌ الئِحَةٌ قاصِمَةٌ لِظُهُور الفَالسفة))

توانند آن را انکار  خورد ...( و چگونه می های فالسفه )به چشم می ی پُشت ر این واقعه حلتی آشکار و شکنندهو د

 کنند؟

گونه که بنای کعبه و... را در  حال آنکه )خود  مشرکین و عرب جاهلیت( در تواریخ خود آن را ثبت کرده اند، همان

اند و مورخین و راویان تاریخ، از ایشان  بسیاری نیز این واقعه را به نظم آوردهاند و شاعران  تواریخ خود ثبت نموده

 اند... نقل نموده

 

( و از لیهم السالمهایی به پیامبران)ع کند که برخی فالسفه توهین ی مللسی نقل می (، از عالمه1/114ب( در مادّه جلنس )

یخ دانند... و ش سبب، مللسی و علماء دیگر ما آن فالسفه را کافر میاند؛ به این  ( نمودهلیه السالمجمله حضرت موسی)ع

 )و دیگر رسایل خود( از آنها مذّمت نموده است...« المقاالت»ق( نیز در  414مفید )م 

اند و نیز بیاناتی از علماء اسالم پیرامون  (، ضمن احادیثی که در ردّ صوفیه روایت شده2/58ی صوف ) ج( در مادّه

را در بیزاری از علمائی که تمایل به فلسفه یا تصوّف پیدا  لیه السالم(ایشان، حدیث معروف امام عسکری)ع گمراهی

 .آورد.. خواهند کرد، می
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ای از آن را در بحث مربوط به مرحوم  (، پس از نقل بیانات و حکایاتی از علماء ـ که نمونه2/485ی فلسف ) د( در مادّه

 کند که نوشته: سانِحَةٌ )= واقعه(: نقل می« کشکول»در  رحمة اهلل علیهبهائی شیخ محدّث نوری آوردیم ـ از

قُولُ، عِندَ  يَمَن اَعرَضَ عَن مُطالَعَةِ العُلُومِ الدينيّةِ وَ صَرَفَ اَوقاتَهُ فی اِفادَة الفُنُونِ الفَلسَفيَّةِ فَعَنقَريب لِسانُ حالِهِ))

 (( شُرُوع شَمس عُمره فی االُفول

 

ی فنون فلسفیه، پس به زودی زبان  ی علوم دینیّه و صرف کند اوقات خود را در افاده هر کس اعراض نماید از مطالعه

 گوید: حال او ـ هنگامی که خورشید عمر او روی به غروب کردن آورد ـ چنین می

 ماند!! ز من بت و زُنّار میمیرم و ا تمام عمر را با اسالم در داد و ستد بودم                      کنون می

 

 کند: ( چنین نقل می582و در همان کتاب، از خاقانی )شاعر شیعی ـ م 

 است، خـاقانی                تـا به فلسی نگیـری احکامش!« فلسفی»جَدَلی 

 وانـگهی معــرفت نهـد نـامش!در جَــدَل کند پنهان؛                 « فلسفه»

 بیــاالیـد؛               پس فـروشـد به مـردم خامَش! مِسّ ِ بـدعت بـه زر

 پس بپوشد به خار و خس دامش!                 دام دَم اَفـکنــد مُشعبِــد وار!!

 کُـفر باشد سخن، به فرجـامـش!حرف از دین بیــاورد، وانگـه ـ                

و هم ــو وقت طَهُــور  طفـل است و کار حَلّـامش! کار   )= ختنه کردن(کار او و ـت

 ای ز انــدامـش!! شِکرّش در دهان نهد، وانــگه ـ                بِبــُـرد پـاره

 

طبب  موجود و در برخی دیگر ـ رحمة اهلل علیهقابل توجه است که مطالب فوق، در برخی نسخ چاپی کشکول شیخ بهائی 

 ...اند  معمول ـ سانسور و حذف شده

ش(، مرجع تقلید اخباریین معاصر و از علمای بزرگ آذربایلان؛ وی در  1422ق، 1442)م  عرب باریسيد حسين  (42

االسالم  عقاید»ی  توان به رساله در مواضع متعدد، طعن بر فالسفه نیز نموده است؛ از آن جمله میبسیاری از آثار خود، 

در اثبات معاد جسمانی و دفع شبهات فالسفه پیرامون وی اشاره نمود؛ که در مبحث توحید و صفات خدا و نیز « پارسی
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 ویجتر خود تابعین میان مالصدرا که تعارضی و تناقض رفع و( حقّه عقاید  ←ی آکل و مأکول ) آن و در جواب شبهه

 )=دام از آن آیات کریمه... و نیز در مبحث اثبات خُلُود ک هر تفسیری وجه بیان و دارد؛ وجود قرآن آیات در که داده

 عرب ←جاوید بودن( کفار در جهنم، ردّ بر عقاید و اقوال فالسفه نموده است. شرح احوال وی در همین دایرة المعارف )

 .است آمده( باغی

 

ش(؛ مخالفت این بزرگوار با فلسفه و با تدریس کتب آن در 1441، 1481)م  آيت اهلل العظمی سيد حسين بروجردی (51

ن ی مشاجراتی که مابی از آن است که محتاج توضیحی باشد... تنها الزم است بدانیم که عمدهتر  ی علمیّه، معروف حوزه

ی  این بزرگوار و صاحب المیزان  )سیّد محمد حسین طباطبایی( و مریدان او صورت گرفت، بر سر تدریس فلسفه در حوزه

 دوانی تنها بخشاجرت وی به تبریز شد... علی ی قم و مه قم بوده و منلرّ به اخراج عملی صاحب المیزان از حریم حوزه

ی، آورده و بنا به مالحظات رحمة اهلل علیهکوچکی از این مشاجرات را در کتاب خود، زندگانی آیت اهلل العظمی بروجردی

موده که نای به این واقعه هم  کنند ـ ننوشته است... بلی، اشاره تمامی وقایع را ـ که امروزه بسیاری از علمای قم نقل می

مرحوم آیة اهلل بروجردی به صاحب المیزان گفتند، نام وی )سیّد محمد حسین طباطبایی( پشت برخی کتب فلسفی ـ از 

جمله: اصول فلسفه و روش رئالیسم ـ که با نام آیة اهلل بروجردی )سید محمد حسین طباطبایی( شباهت بسیار دارد، 

یغ اند و این ـ در حقیقت ـ نوعی تبل ها را نوشته  بروجردی این کتابشود که گویا مرحوم آیت اهللسبب این شبهه می 

غیر مستقیم برای کتب فلسفی است، که اصالً برای ایشان قابل تحمّل نخواهد بود... متأسفانه مخالفت مرحوم آیة اهلل 

بارزه با فقه سنّتی شیعه به مای شد که برخی عناصر افراطی به ایشان هتّاکی روا داشته و  بروجردی با فلسفه، بهانه

های طرفداران فلسفه را تحمّل  برخیزد... اما آن مرحوم تا آخر عمر بر همین عقیده ثابت و استوار مانده، تمامی توهین

 نمود...

چون آیات عظام: شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی، شیخ علی صافی امروزه شاهد هستیم، هنوز شاگردان مبرّز وی ـ هم 

انی، شیخ حسین وحید خراسانی و ... تصریحاً یا تلویحاً، همان موضع آیة اهلل العظمی بروجردی را در قبال فلسفه گلپایگ

گیری آن مرحوم، سبب شد که پیروان مکتب تفکیک ـ که  نمایند... موضع و فالسفه دارند و گاهی آن را علناً بیان می

ـ با قدرت بیشتری به مبارزه با مکتب صدرائی ادامه دهند؛ آنها ادعا دارند که آشنا شدن دو دانشمند  ذکر ایشان نیز گذشت 

 ی مذکور، به زبان غربی مذکور با آن بزرگوار و مکاتبات علمی و مذهبی میان ایشان ـ که بخشی از آن در دو رساله

 ادعای محض بوده آلمانی و دانمارکی موجود است ـ مرهون تالش و زحمات پیروان مکتب تفکیک بوده است. ولی این
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هایی ـ هر چند شورای فرهنگی اورپا،  توان سندی تاریخی برای آن ارائه داد... به هر حال، وجود چنین رساله و نمی

هنوز آن را نپذیرفته است ـ دالّ بر عظمت مرحوم آیت اهلل بروجردی و قدرت و پویائی علمی و فرهنگی تابعین مکتب 

 باشد... تفکیک می

 

ی آن به پارسی، توسط )ترجمه « الهَیئَةُ واالِسالمُ»ق(، صاحب کتاب  1484)م  سيّد هبة الدّين شهرستانیعالمه ( 51

ی تکمیالتی ـ با نام اسالم و هیئت منتشر شده است( و از  اسماعیل فردوس فراهانی و حاج سراج انصاری ـ به اضافه

 دانان اخیر شیعه.بزرگترین هیئت شناسان و فیزیک 

ور  ی مالصدرائی ـ که مطابب با نلوم خرافی بطلمیوسی است ـ حمله جات گوناگونی، به فلسفه کتب و رسالهوی در 

ماندگی دنیای اسالم از پیشرفت علمی جدید معرفی نموده و پس از تطبیب کشفیات علمی شده و آن را عامل عقب 

بحاراالنوار و... تنها راه نلات دنیای اسالم از جهل  جدید دانشمندان غرب با آیات قرآن کریم و روایات نهج البالغه و

ماید.... این ن ی مالصدرائی و پیروی از کشفیات نوین دنیای علم معرفی می افتادگی را به دور انداختن فلسفهو عقب 

 موضع گیری وی در برخی آثار او بیشتر نمایان است، از جمله:

 

یات علمی غربیان، از جمله کوپرنیک، گالیله، نیوتون و... را با قرآن کریم و روایات ، که در آن کشف«الهیئةُ واالِسالم»الف(  

ی هدف در این اثر گرانبها، در هم شکستن نلوم و هیأت فلسفی  عمده و( شیمی و فیزیک ←کند ) شیعه تطبیب می

سالمی را به همراه داشت؛ ی ا قدیم و اثبات نلوم و هیأت جدید است؛ این اثر، اعتراضات شدیدی از سوی فالسفه

نوشته و منتشر ساختند ـ ولی به جهت مخالفت « الهیئة االسالم»بحدّی که برخی از هواداران فالسفه، رسائلی در ردّ 

ها با کشفیّات علمی جهان امروز، چندان اعتنائی به آنها نشد ـ در مقابل، هواداران مکتب تفکیک که با  محتوای آن ردّیّه 

ا همکاری تنگاتنگی پیدا کرده بودند، ب رحمة اهلل علیهستانی و نیز آیت اهلل العظمی سیّد احمد خوانساریی شهر عالمه

م( ـ اولین فضانورد دنیا، از  1248به زبان روسی، نظر یوری گاگارین )مقـ « الهیئة واالسالم»هایی از  ی بخشترجمه 

شناس آمریکائی، متولد شوروی، کاشف استرپتومایسین  م( ـ میکروب 1214شوروی ـ و نیز دکتر سلمن واکسمن )م 

م ـ را به اسالم جذب کرده و در پی این وقایع، واکسمن با  1252ی نوبل  ی جایزه برای درمان بیماری سِل و گیرنده

ـ « یقی...پرواز حق»ی روسی منسوب به یوری گاگارین ـ به نام:  ای به زبان روسی و تلفیب آن با رساله نوشتن رساله
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 ی شهرستانی تملید به عمل آوردند و آن را نشان گویند، از این کتاب عالمه طور که برخی پیروان مکتب تفکیک می آن

 ی روشنگری دین اسالم دانستند. این اثر هنوز به پارسی ترجمه نشده است... دهنده

ی قرآن کریم و حل مشکالت علمی آن و پاسخ به شبهاتی که معموالً فالسفه ، در تفسیر آیات معراجیّه «عراجِسِراجِ الم»ب( 

 (.حقّه عقاید  ←اند ) نموده( لی اهلل علیه و آله و سلمص)ـ از جمله: مالصدرا ـ پیرامون جسمانیّت معراج پیامبر

 

یهم لت قرآن و روایات امامان)عآیا با( شیمی و فیزیک ←جدید )، در تطبیب علوم طبیعی «الشّریعة و الطّبیعةُ»ج( 

 های فالسفه. (  و عدم تطبب آنها با گفتهالسالم

 

، که در آن قول کوپرنیک و گالیله را در حرکت زمین به دور خورشید اثبات «نَقضُ الفَرضِ فی اثبات حَرَکة االَرض»د( 

 نقض را ـ (عرش ←اسالمی ـ پیرامون هیأت بطلمیوسی و ساکن دانستن زمین )ی  کند و گفتارها و پندارهای فالسفه می

 نماید. می ابطال و

 

، که تفسیر مبسوط و مفصّل برای قرآن کریم است و در آن همانند طَنطاوی در تفسیر اللواهر، بسیار به «المُحیط»هـ ( 

ی فالسفه از آیات علمی قرآن را مورد نقد و ردّ تطبیقات علمی نوین آیات قرآنی پرداخته و تفسیرهای خشک و ضدّ علم

 دهد... قرار می

 

ی عراق با او بود. وی نیز همانند آیة  ش(، که مرجعیّت عامّه 1442ق،  1421)م آية اهلل العظمی سيد محسن حکيم  (52

( 1/421« )العُروَة الوُثقیمُستَمکُ »ی خوبی با فالسفه و عقاید ایشان نداشت؛ چنانکه در  اهلل العظمی بروجردی، میانه

پس از نقل عبارتی از حاجی سبزواری در تعلیقه بر اسفار مالصدرا، و ظهور اعتقاد هر دو به وحدت وجود، چنین 

 گویم(: فرماید: اقولُ )می می

 

َ المَأمُورُ بهِ)) َ  يُوجِبان حَملَ هذِهِ االَقوالِ علی خاِلفِ  احُسنَ الظَّنِّ بِهؤاُلء القائِلينَ بِالتوحيدِ الخاصّ و الحَملُ عَلَی الصِّحَّةِ  شَرعاً 

يفَ يَصِحُّ  علی هذِهِ االَقوالِ، وُجَودَ الخالقِ و المخلوق و األمِرِ و المأمورِ ...؟! و ما تَوفيقی ااُلّ باللّه ... و اليه كظاهِرِها؛ وَ ااَلّ فَ

 ((اُنيبُ
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 باشد( و توحید خاص )که = غیر از توحید عام مورد قبول ما میحسن ظن ما به گویندگان این سخنان، در رابطه با 

شود که گفتارهای این چنینی را  ایم ـ سبب می حمل گفتار آنان بر صحّت ـ که در شرع مقدس به این کار مأمور شده

د گویند ـ وجو ها میحمل بر خالف ظاهر عبارتشان کنیم !! وگرنه، پس چگونه ممکن خواهد بود ـ بنابر آن ه که این 

شود؟! و نیست توفیب )برای راهیابی به  ای که مأمور می کند و بنده خالب و مخلوق او؟! و یا وجود خداوندی که امر می

 کنم!  راستی و سعادت( مگر به )هدایت( خدا... و به سوی او توبه و انابه می

 

، از بهترین شروح عُروَة «مِصباحُ الهُدی»، صاحب (، از فقهای مقیم تهران1442ق،  1421)م  شيخ محمد تقی آملی (54

واری ی حاجی سبز ی او بر منظومه ـ که تعلیقه« دُرَرُ الفوائِد»الوُثقی. وی با آنکه خود از حکماء بوده، در مبحث معاد از 

رد مون معادـ را بپذیکه حاجی سبزواری  و مالصدرا ـ پیرا کند از این است ـ اظهار اشمئزاز و ابراز برائت و بیزاری می

ی شخصی او در معاد، همان چیزی است که در قرآن کریم آمده است ـ یعنی معاد  نماید به این که عقیده و تصریح می

ـ و حتی بر این مسأله گواه گرفته و تاریخ ثبت آن در این تعلیقه را درج می ای پیرامون  نماید، تا جای شبهه جسم خاکی 

ی خان مروی  اند... شاگردان وی ـ هم چون جناب شیخ محمد تقی شریعتمداری، مدرس مدرسهاعتقادات وی باقی نم

 نموده که در عقاید خود، فقط تابع قرآن کنند که وی مکرّراً سفارش می در تهران ـ نیز با او هم عقیده بوده و تصریح می

 باشید... . (لیهم السالم)عو روایات اهل بیت

 

ش(، از علما و فقهای معاصر در سمنان و امام  1451ق،  1421ی( سمنانی )م )عالمه  حائریشيخ محمد صالح  (54

ی سبیکة  منظومه»جلد تألیفات داشته و از شاهکارهای او است:  411جماعت مسلد جامع آن شهر بود؛ وی در حدود 

در ردّ وهابیّه و بابیّه؛ رساله در ردّ ، که در آن کفایة االصول آخوند خراسانی را به نظم وارده است؛ رساله «الذّهَب

ی بناء المَهدومِ فی اِعادة المعدوم، که در آن بر مالصدرا  و تابعین وی، که معاد جسمانی را استدالالت مالصدرا؛ رساله 

 ایبف ،(حقّه عقاید ←دانستند و علم امروزه بطالن چنین شبهه و توهمی را بر مال ساخته ) ی معدوم و محال می اعاده

 ...است آمده

ق( 1481ش(، که پس از وفات آیة اهلل بروجردی )م  1455ق، 1424)م  آيت اهلل العظمی سيّد محمود شاهرودی (55

ق(، در مقام ریاست علمی و حوزه ی نلف االشرف، مرجعیّت عامه از آن وی شد. مخالفت  1421و آیة اهلل حکیم )م 

فه را سی نلف درس و بحث فال وی با فلسفه به قدری بود که سید محمد باقر صدر مخفیانه با جمعی از طالب حوزه
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نمودند؛ پس روزی مرحوم آیة اهلل شاهرودی ـ بنا به نقل شاگردانش ـ پس از نماز جماعت، باالی منبر رفته  دنبال می

 دارد: و اعالم می

ی مقدسه  این حوزه یآن اشخاص که مخفیانه به دنبال تحصیل با تدریس فلسفه هستند، بدانند که من راضی نیستم از شهریّه »

 «د و لذا اخذ آن  و مصرف آن بر آنها حرام خواهد بود و راضی نیستم که ایشان در این حوزه حضور داشته باشند...استفاده کنن

 ( آمده است.2/511شرح حال وی در همین دایرة المعارف )

 

ش(، که مواعظ و اندرزهای وی به صورت کتاب یا نوار  1441ق، 1412)م  آيت اهلل سيد عبدالحسين دستغيب (54

رسد... وی از فقهای شیراز بوده و مطالب علمی  ود است و در آنها طعن وایراد بر فالسفه و صوفیه بسیار به نظر میموج

کرده است. از جمله آثار مکتوب وی، که در آنها طعن و ردّ بر فالسفه  را به زبان ساده و در خور فهم برای عوام بیان می

 توان نام برد: خورد، این آثار را می و جواب به شُبُهات مذهبی آنان به چشم می

 ی واقعه الف(سرای ديگر، يا تفسير سوره

 ی طورب( قيامت و قرآن، يا تفسير سوره 

 ج( معاد

َ پيرامون وحدت وجود  د: هشتاد و دو پرسش، در جواب به سؤاالت اعتقادی، دينی و فقهی، كه در پاسخ به سؤال اول 

 فرمايد: َ می
 

تواند باور کند که این همه موجودات مُکَثَّره )= تکثیر یافته و  عقال غیر معقول است؛ چگونه عاقلی می این حرف نزد»... 

فراوان و گوناگون(، که هر یک )مستقالً( منشأ اثر خاصّ است، تمام، موهومات باشد و غیر از یک وجود، بیش نباشد؟!! و 

 که: باکی است، با ایناند، خیلی بی  های دیگری که زده ن و مثالهای آ تشبیه )وجود الهی و مخلوقاتش( به دریا و موج

  (1) ((ءٌلَيْسَ كَمِثْلِهِ شىَ))

  (4) ((سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُون))

 کنند!!.( چه که توصیف می )یعنی خداوند خود فرموده که هیچ چیز به مانند او نیست و پاک و منزّه است خدا از آن

 «.ی این مذهب )= وحدت وجود( است، التزام به آنها موجب خروج از دین است... این، اموری که الزمهعالوه بر 

ایشان  آورد... که در بحث مربوط به را  در مستمسک می رحمة اهلل علیهسپس بیاناتی از آیة اهلل العظمی سید محسن حکیم 

 .. .ایم. مستقالً آورده
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 (، در ردّ برهان فلسفی خرق و التیاملی اهلل علیه و آله و سلمصی شبّ القمر رسول اکرم) پیرامون معلزه 21نیز، در پاسخ 

لی اهلل علیه صشود اجرام فلکی شکافته شوند و دوباره به هم آیند و معراج جسمانی پیامبر) ـ که فالسفه معتقد بودند نمی

ر کردند که اگ نس آسمان شیشه است!! و گمان می( را هم به این دلیل منکر بودند که تصور می کردند جو آله و سلم

خرق و التیام  شکنند و ها )!( می ( به جسم شریف خود به معراج رفته باشند، این شیشهلی اهلل علیه و آله و سلمصپیامبر)

 فرماید: ی فلسفی، چنین می آید!!ـ در اثبات خرافی بودن این قاعده که به نظر آنها مُحال بوده، الزم می

ی قمر )ماه( مثل کره ی زمین  ی حاضر بدیهی شده که کره دلیل است، در دوره عالوه بر این، که اصل این حرف بی»... 

 ...«.و قابل خرق و التیام است و هیچ فرق )فیزیکی( بین جسم قمر و جسم زمین نیست 

زد... پردا فالسفه، پیرامون معاد جسمانی انسان میی آکل و مأکول  به ردّ و ابطال علمی و عقلی شبهه 45در جواب سؤال 

 (.الحقّه عقاید ←)

و  41به اثبات خلود یا جاودانگی ثواب و عقاب اخروی برای مؤمنین و کفّار پرداخته و در جواب  42در جواب سؤال 

جسم برزخی یا قالب  پیرامون عالم برزخ و اثبات وجود 42نماید و در جواب  رَجعَت قبل الزم قیامت را اثبات می 41

 آورد... ای می توضیحات و ادلّه preespritمثالی یا 

 

)از « جامع المدارک»ش(، اعلم ملتهدین تهران و صاحب  1444ق،  1415)م آيت اهلل العظمی سيد احمد خوانساری ( 15

یّت را ذیل بحث از این فعال های فقه استداللی( که با تابعان مکتب تفکیک همکاری تنگاتنگی داشت و بخشی بهترین دوره

ی روسی  پیرامون فعالیّت و همکاری عالمه سید هبة الدین شهرستانی با پیروان مکتب تفکیک آوردیم. نام وی در رساله

دانند، آمده و خطاب به  ایشان نامه نگارهایی بعمل آمده  واکسمن ـ گاگارین، که پیرامون مکتب مزبور آن را از آن خود می

ی این مخالفت این بزرگوار با فالسفه و عقاید ایشان، در اثری اعتقادی ـ که به پارسی نیز ترجمه شده ـ به  دهاست... عم

 (.الحقّه العقاید ←آید ) چشم می

 

ی قم  سال در حوزه 48ش(، که بیش از  1442ق ،1411الدین )م ، سید شهاب آيت اهلل العظمی مرعشی نجفی( 58

ی عظیمی مشتمل بر صدها هزار کتاب چاپی، عکس، میکرو فیلم  اثر تألیف نموده و کتابخانه تدریس کرده و بیش از صد

هزار کتاب خطّی گرانبها از خود به یادگار گذاشت... وی نیز در جریان مخالفت مروم آیت اهلل بروجردی با  42و بیش از 

ن خود نیز از شاگردان آن مرحوم بود، بیشتر های قم، با آن مرجع بزرگوار همکاری نمود و چو تدریس فلسفه در حوزه
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حمة رهای استاد بزرگوارش آیت اهلل بروجردی  گیری ی عصر، مشابه موضع های وی بر ضد فلسفه و فالسفه گیریموضع 

 بود... .اهلل علیه 

 

ش(، از بزرگترین فقهای نلف اشرف  1412، 1414)م صفر  آيت اهلل العظمی سيد عبداالعلی موسوی سبزواری (52

مُهَذَّبُ »های فقه استداللی بنام در عصر اخیر، که میان مکتب اصولی و اخباری تلفیب نمود و یکی از بزرگترین دوره 

ن است، که در آ« اریاِفاضات الباری فی نَقض ما اَلَّفَهُ السَّبزو»مللد( را نوشت. از دیگر تألیفات او:  41)در « االَحکام

اش پرداخته و  الدین شهرستانی در فَیضُ الباری، به ردّ نظرات مالهادی حاجی سبزواری در منظومههم ون سید هبة 

 بسیاری از عقاید او را خالف قرآن کریم معرفی نموده است... 

 

ش(، اعلم فقهای قم پس از آیت اهلل  1412ق، 1414)م جمادی الثانی  آيت اهلل العظمی گلپايگانی، سيد محمدرضا (41

ترین ایشان پس از این بزرگوار، که شهرت وی ما را از توضیح بیشتر پیرامون  و معروف رحمة اهلل علیهالعظمی بروجردی

 اهلل آیت رحومم شاگردان بزرگترین از وی(. رضا محمد سید العظمی اهلل آیت گلپایگانی، ←نماید ) نیاز میشخصیّتش بی 

ی  ی علمیّه زهحو مدیریت شورای تشکیل از پس... بودـ  فالسفه و فلسفه علیه گیری موضع درـ  او با عقیده هم و بروجردی

و « حکمةبدایة ال»قم، آن بزرگوار ـ همانند داماد خود: آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی ـ تدریس کتب فلسفی، از جمله 

ی حاجی سبزواری و شرح آن، اسفار مالصدرا، شفا و اشارات ، از سیدمحمدحسین طباطبایی، منظومه «الحکمةنهایة »

سینا و... را، از آن جهت که سبب انحراف عقیدتی طالب خواهند بود، تلویز نفرمودند و ابراز نمودند که: مطالب این کتب  ابن

 نماییم... ی قم تأیید نمیی علمیه  درحوزهبا شرع اسالم سازگاری ندارد، لذا تدریس آنها را 

 

ش( نیز نظر ایشان را تأیید فرمودند. الزم به تذکر است که آن ه آورده شد، تنها  1411)م  آيت اهلل العظمی خوئی( 41

داگانه جترین علماء مخالف و یا منتقد فلسفه بودند؛ وگر نه، ذکر تمام اسامی ایشان، خود محتاج کتابی  از سرشناس

شادروان شيخ علی نمازی ( 42توان به ) اند، می خواهد بود... و اما از دیگر علمای عصر اخیر که با فلسفه مخالفت نموده

(. صوّفت و فلسفه ←اشاره نمود، که کتابی در دّ فالسفه نوشته است )« مُستدرک سفینة البِحار»، صاحب شاهرودی

آيات عظام شيخ لطف اهلل و شيخ علی صافی  بر عالوه ،(44 تا 44) هستند حیات قید در اکنون که علمایی از چنین هم

توان به جناب سید محمد رضی رضوی کشمیری ـ مقیم مشهد  و ... در قم ـ میگلپايگانی و شيخ حسين وحيد خراسانی 
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یکی از بزرگترین نویسندگان ی مشهد مقدس و  پرور خراسان و از مدرسین حوزهی علم  ـ اشاره نمود، که از علماب خطّه

، ردّیّه های بر فالسفه دارد؛ چنانکه در «تُحفَةُ الرَّضویَّة»باشند. وی نیز در برخی از آثار خود، از جمله در  معاصر می

 کنیم: خاتمه همین کتاب، حکایاتی در ردّ به ایشان آورده؛ از آن جمله به این حکایت اشاره می

کند که، مردی از اهل گیالن،  وی ـ از علمای دوره صفویّه ـ نقل میسید شمس الدین محمد رض»... 

سال از عمر خود را  صرف تحصیل کتاب  12جهت تحصیل علم به اصفهان آمد؛ پس مدت 

(را در خواب دید، که آن لیه السالمسینا( نمود... شبی حضرت امیرالمؤمنین علی)ع )ابن« اشارات»

مل )انتظار داری که( خداوند دعای تو را بپذیرد؟! حال آن که حضرت به وی فرمودند: به کدامین ع

ای،  ای؟! و کدامین علم را تحصیل نموده تو برای تحصیل علم )از گیالن به اصفهان( مهاجرت نکرده

خیزد، در حالی که  و حال آنکه از عمر تو باقی نمانده مگر هفت روز؟! پس آن طلبه از خواب برمی

 «میرد... ود؛ و پس از هفت روز )چنانکه در خواب دیده بود( میبه شدت هراسان شده ب
 

ورثُ یُ»فرماید: کتاب  گونه تعبیر می اینی حاجی سبزواری  چنین وی ـ در همین بخش از کتاب خود ـ از منظومه هم

ین سپس تلربیات علما  را در اآورد... و  اش نکبت )= خواری و بی ارگی( می= کتابی که برای خواننده  «النَّکبَةَ لِقاریه

 کند ... رابطه نقل می

( 41چون شادروان استاد )های هم  گمان، شخصیت بی سبب نفرت و روگردانی روشنفکران معاصر، از فلسفه اسالمی:

شود ـ فالسفه و فلسفه را از  ش( چنانکه در مواضع متعددی از آثار ایشان آشکار می 1454)م دكتر علی شريعتی 

دانند. عمده  گرایی اسالمی می ماندگی فکری جوامع اسالمی و مغایر با اصول روشنگری مذهبی و آرمانمل عقب عوا

شود این است که: فلسفه و فالسفه ـ از دیدگاه وی ـ به دنبال و امثال او استنباط می مطلبی که از آثار این بزرگ مرد 

ت ها ـ در لباس واقعیّ گر برای عقالنی جلوه دادن غیر واقعیّتتوجیه  ی بشری بوده و نوعی های جامعهفرار از واقعیت 

ـ هستند و عقل و خرد طبیعی و فطری آدمی را از او سلب نموده، او را به گیلی و آشگفتی فکری و اجتماعی سوق 

نمود ـ که طرفداران  ، اشاره«روش شناخت اسالم»توان به عباراتی از آن مرحوم، در کتاب  دهند... برای نمونه، می می

 شود... آورند؛ لذا از ذکر آن خودداری می سینا، آن عبارت را نوعی  توهین به وی به حساب میابن 

ـ معروف به کابوک ـ اعلم  استاد شعبان طاووسی قزوينی توان به شادروان ( دیگر از روشنفکران معاصر، می48

 غریبه؛ علوم ←علمی، که پس از مرگ قدر او شناخته شد، اشاره نمود ) ( و از رجال1411هیپنوتیزورهای معاصر ایران )م 

ی تلخی را در پی اختراع گرامافون  واقعه( 44) «هیپنوتیزم شناسی روان»: خود علمی شاهکار در نیز وی(. کابوک ← نیز و
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کند، که  ایران راه یافت، نقل می ش(، که البته بعدها به 1254م )برابر با  1811م ( در سال 1241توسط ادیسون امریکائی )م 

 ساز آن شدند:ی ایران سبب  باز هم فالسفه
 

« ی گرامافون( تعلّب پیدا کند... ؟! گفتند که: صدا عَرَض است، چگونه ممکن است که عَرَض به جوهر )یعنی صفحه»...  

نیز هنگامی که میکروفون ـ که آن شود که عَرَض را در جوهر وارد ساخته و در آن حبس نمود؟!! و  یعنی چگونه می

هم از اختراعات ادیسون بود ـ وارد ایران شد، منقول است که یکی از آقایان فالسفه ـ هنگامی که برای سخنرانی مهیّا 

ـ چون میکروفون را مشاهده کرد ـ از آن سبب که انتقال عَرَض نیز به پندار فالسفه از محاالت عقلی است ـ  شد می

 را بر زمین کوبید و بدون آن سخنرانی نمود... !! خشمگین و آن 

فدار ی معاصر، غالباً طر ی مالصدرا، آن است که فالسفه ترین علل تنفّر روشنفکران معاصر از فلسفه آری؛ و از بزرگ

 و یأته و( عرش ←ی مالصدرا بر آن استوار شده ) هیأت و نلوم بطلمیوسی و خرافی قدیم هستند، چون مبانی فلسفه

چنین، اختراعات علمی غرب  دانند... هم ای را ـ به اتهام غربی بودن... مردود می گالیله و کوپرنیکی مدرن و علمی نلوم

عقلی  را محالکنند؛ نظیر صنعت عکاسی، که حاجی سبزواری ـ قبل از این که عکس خود را ببیند ـ آن  را تکذیب می

 (. دانست )چون انتقال عَرَض محال است!! می

 

ترین روشنفکران دینی معاصر و  دارای  تألیفاتی  ش( که خود از بزرگ 1414)م  شادروان مهندس مهدی بازرگان (42

سازد که: گرهی از  ا متهم میر فالسفه( بعد به 28) «شده طی راه» کتاب در( شیمی و فیزیک ←در علوم جدیده است )

 اند... از حقایب، دور؛ و بیشتر در تاریکی و حیرت و بدبینی فرو بردهمشکالت جوامع بشری باز نکرده، افراد جامعه را 

 

 

 به بعد( می گوید: 84و در همان کتاب ) 

... فلسفه با پشت پا زدن به محسوسات و مادیّات و کنار گذاشتن تلربه و مشاهده، آنها از عالم تحقیب به وادی ابهام و 

ـ مبنی بر این  به بعد( نظرات فالسفه 55« )انتها ی بی ذرّه»تفکرّات سوق داده است... و در کتاب  ان که جی متقدّم و متأخّر 

ـ را زیر سؤال برده و می ند ی همدیگر بوده )و خداو گوید: روح و بدن وابسته )بدن( قفس روح است و روح باید باال برود 

توانند باال بروند )چنانکه در معراج  نار هم میآنها را با هم قرار داده است، که این نظام خلقت خداوندی است( و در ک
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( شاهد هستیم( و یا پایین بروند )چنانکه اهل جهنم با همین بدن معذّب لی اهلل علیه و آله و سلمصجسمانی رسول اکرم)

 خواهند بود(...

فالسفه، « بدون دین!!عقل »ی )ابن سینا، فارابی و بهمنیار(:  ( در مورد عقیده214و  181)ص « خداپرستی»و در کتاب 

ا اختالف(، شود )ب شود )با اصطکاک( و به ارتفاع  )جسم( ختم می ای که از سطح شروع می گوید: فلسفه انتقاد کرده و می

 حدّ و حصر( بشراست؟!! گوی احتیاجات )بی آیا پاسخ

ی متحدانه و  شاره کرده، که یک نتیله( به اختالفات آراء فالسفه ا221« )جنگ میان امروز و فردا»ی  هم نین در رساله

 اند!! ی بشری( نگرفته کافی )برای ارشاد جامعه

( از امتداد سیر انحطاطی مسلمانان، در اثر گرایش جامعه و پرداختن مردم به 441« )مرز میان دین سیاست»در کتاب 

همین کتاب  442ی  گوید... و باالخره در صفحه ی تبلیغات و تفکرات مرهوم فالسفه... سخن می شعر و کالم، در نتیله

ی اسالمی و شرقی را به موهوماتی چون عوالم و عقول عشره و ملرّدات )چون: روحانیّت حروف و  اعتقاد فالسفه

در   (لیهم السالم)عی اطهار اسماء، در علوم غریبه، که هرگز آیه ای از قرآن کریم یا روایتی از ائمهمالئکه ساختگی 

پردازش  های فالسفه )به جای پردازی و پرگویی گونه مسائل، در کتاب معتبری نقل نشده( و نیز سیل عبارت این مورد

به واقعیّت ها( را، سبب عقب ماندگی علمی جوامع اسالمی و باز نشدن گرهی از مشکالت ما مسلمانان معرّفی 

 نماید... می

استاد بهاء الدين ( 11شود، که دانشمند محترم معاصر، ) می« فرار از فلسفه»در خاتمه، اشاره به کتاب ارزشمندی به نام 

 اند... به قلم خود نوشته خرّمشاهی

 

 منابع: در متن مقاله آمده است. 

 سيّد احمد سجادی

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

 پی نوشت ها: 

 3طالق: َ 3

 47احزاب: َ 8

 33َ شوری :1

 93َ مؤمنون: 4
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 چکیده:  

ی   ی تفکرات دينی صََوفيان اسََت كه همه وحدت وجود و موجود به معنای همه خدايی اسََاس و شََالوده

  گويند رير از خدا چيزی نيسَََت و اگر چيزی به نام عالم و مخلوقات  می كنند و می موجودات را نفی می

ند.  بي چيز را دو چيزی میاست كه يک  « احوال و دوبين»بينيم تنها در اثر توهم و تخيل و چون ديدن شخص  

  ی باطل صوفيان و آيين هندو پرداخته و با ذكر نمونه  ی بين اين عقيده در اين اثر گرانبار نويسنده به مقايسه  

  هايی از كلمات عرفا مانند مولوی، سنايی، شبستری، نعمت اهلل ولی، حالج، بايزيد بسطامی، عطار و نيز نمونه    

صي    شخ شاد         تهايی از كلمات حکما و  شت، اوپاني س شانکارا، جوك با های بزرگ هندوها از قبيل گوداپادا، 

 ميتری، كريشانا، وداها، پاتانجالی و ... مطابقت دو آيين تصوف و هندو را بر هم به اثبات رسانده است.

 

 ی تطبیقی بین مکتب تصوف و آیین هندوها مقایسه

 «آيت اهلل حاج سيد جواد مدرسی يزدی»

 

 ای بین تعالیم هندوها و معارف صوفیه: اینک مقایسه

 وحدت موجود )همه خدايی َ همه چيز خداست(

 گويد: سنايی می

 کـران آب است         چون کنی در سبو همان آب است آب در بحــر بی

 درد          حصـر نوعی وجوب در یک فرد هست توحیــد مـــردم بـی

 نیست مـوجود نزد اهـل کمــاللیک غیـر از خـدای جل جـالل          

 هر که داند به جز خـدا مـوجـود         هست مشرک به کیش اهل شهود

 غیــر او نیستی بــود مطلـــب           حب چه هستی بود به مذهب حـب

 

 ازهای افراطی )حتی بیش  یکی از حکمای هند که گویا استاد استاد شانکارا بوده و از وحدت وجودی« گوداپادا»

کرد که جهان بیرونی واقعی نیست و تنها واقعیت برهمن است چیزهای  آید. صریحا اظهار می شانکارا( به حساب می
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بیرونی مطلقاً به جان ما بسته است )ظاهرا مقصود این است که تنها محصول توهم و تخیل ماست ]وجود ذهنی[( کل 

 ( 1جهان یک سره پندار است و جز برهمن )خدا( هیچ نیست.)

تر آن که تشبیه سنایی مخلوقات را به کوزه، درست مانند تشبیه گوداپادا در مورد وحدت هستی و اتحاد همه با  جالب

 ذات برهمن است، توجه کنید:

، های مختلف محصور شده طور که فضای محبوس در اشیاء به صور کوزه آتمان به مثابه فضای داخل کوزه است همان»

گونه  گردد، به همان حدود گشته است و اگر کوزه بشکند فضای داخل آن به فضای الیتناهی باز میو مانند خود کوزه م

( بازگشت به روح در مکتب گوداپادا 2پیوندد. ) های جسم و ذهن و غیره( به روح می نیز جان )پس از آزادی محدودیت

 ئل نیست.چیزی جز اتصال و وحدت با خدا نیست زیر به جز خدا موجود دیگری قا

 

 شعر مولوی تا حدودی مشابه مضمون فوق است:

 آب را از جـوی کی باشد گـریـزجوی دیدی کوزه انـدر جوی ریز              

 آب کـوزه چون در آب جو شـود               محـو گـردد در وی و جو او شود

ن سپس نی کم شود نی وصف او فـانی شـد و ذاتش بقـا                 ـازـی  بد لق

 

طور که قبال گذشت عده ای از صوفیه همه موجودات را نفی کردند و گفتند غیر از خدا چیزی نیست و اگر غیر از  همان

ه یک است ک« احوال و دوبین»بینیم تنها در اثر توهم و تخیل و چون دیدن شخص  خدا چیزی به نام عالم و مخلوقات می

 مشابه عقیده گوداپادا بود که گذشت.چیز را دو چیز می بیند، این نظریه 

دانند و با تعبیرهایی چون موج و دریا، مطلب و مقید، خورشید و  ای خدا می عده زیادی از صوفیه همه اشیاء را به گونه

نمایند و مقصود آنها این است که موج عین دریاست. تنها تفاوت آن در این است که محدود و مقید شده  شعاع و .. بیان می

شود که ما آن را دریا بدانیم. به عقیده آنها شکل و صورت اشیاء  است و همین محدودیت در شکل و صورت، مانع می

چون انسان و شلر و آب و ... مانع از این است که ما خدا را در وجود آنها ببینیم. وگرنه نیز آنها در حقیقت هستند )نه آیه 

صوفیه تقیّد و تعیّن و شکل گرفتن امری اعتباری و وهمی است و لذا همت صوفی  ی و نه فعل و معلول خدا(. زیرا به گفته

و سالک بر این باید باشد که این حلاب یعنی تو هم این که اشیایی وجود دارد را بشکافد و به مقام وحدت برسد یعنی 

 درک کند که همه عالم خداست.
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االمر امور موهومه اند، نه آنکه حقیقی باشد، فرمود: )یعنی گوید: چون تعینات اشیاء فی النفس  شارح گلشن راز می

 شبستری(

 وجود خلب و کثرت در نمود است                 نه هر چه می نماید عین بود است
 

بودند و از تللی حب به صورت اشیاء و تقید آن حقیقت به  یعنی وجود مخلوقات و کثرات ممکنات به حقیقت نمود بی

فرماید:  اند. و هرگاه آن قیود اعتباریه محو گردد غیر از یک حقیقت چیز دیگر نیست، فلهذا می نموده شدهقیود اعتباریه 

  (4) نماید عین بود است. نه هر چه می

 

 گويد: شاه نعمت اهلل ولی می

 گرچـه انــدر ظهـور اشیاء شد              نظری کن که غیر یک شی نیست

 دیــار             دیـده مـا به همین بینــا شــدلیس فی الــدار غیــره 

   

 از مولوی نقل شده است:

 جمله تصویرات عکس آب جوست             چون بمالی چشم خود، خود جمله اوست

 

 اكنون اين سخنان را با تعاليم هندی مقايسه كنيد.

 

 در اوائل )جوك باسشت( آمده است:

ریافت هستی مطلب! گوش و هوش به من دارید که این ذات ای طالبان شناخت حب! و جویندگان د

نام و نشان و نقش و رنگ و صورت باشد، و باقی  مانند و همتا، و بی ( که عقل خالص، بی4«)برهم»

و پاینده، و دریای ذوق و سرور ابدی بود، و تغییر و تبدیل و حدّ و  نهایت به او راه نداشته باشد، ناگاه 

 ی آفرینش نمود. دیشهخود در ذات خود ان
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قیدی فرود آمده و کدورت و تیرگی و دوئی را به خود راه داده، از یکی  بعد از آن صفت اطالق و بی

و یگانگی به هزار تعین و هزار صورت شده، ظهور کرد. و هر تعینی را نامی و نشانی، و عملی و 

 کرداری در خور او بخشیده.

ی  است. و این نمودهای گوناگون و مظاهر رنگارنگ جلوه« برهم»حقیقت عالم  کند: و در موضع دیگر خاطر نشان می

سازند، حقیقت آن همه طالست، و این زیورها به سبب  ذات اوست. مثال چنان که گوشواره و طوق غیره که از طال می

ی به غیر ذات برهم در های علی حدّه هر کدام نامی دارند، و در حقیقت این عالم برهم است. و چیز تعینات و صورت

ظهور ندارد که عالم در حقیقت حب است و حب عالم، چنان که زیورها طال و طال زیورها. قبال و تعینات این مظاهر 

وح جزیی از ر« بهاگاواتا»اند: هستی یکی است و شعراء آن را بسیار گویند. در کیش  نقل شد که: از دوران ودائی گفته

ست ارواح فردی و جهان مادی با وصف این که از لحاظ ماهیت و کیفیت از خدا متمایزند خدا است و لیکن عین آن نی

 ی هو هویت ذاتیه( اما در عین حال جزیی از آن هستند )نفس رحمانی(. )مرتبه

به ند و گویند به یک اعتبار اشیاء وجود دار این تعبیر و تعبیرهای شانکارا با افکار آن دسته از صوفیه متناسب که می

 تر( وجود ندارند و همه خداست. یک اعتبار )نظری عمیب

 

 دیدگاه شانکارا 

علت واقعیتی ال یتغیر است و همان وجود و هستی مطلب است. جمیع مظاهر یا معلوالت بدان اضافه « شانکارا»به نظر 

ن ی مت زند و ضمیمه عالم سرمیهایی هستند، که از جهل و توهم  گردد. علت، بود و معلوالت، نمودند. یعنی پدیده می

گردند. معلوالت نمود و مظاهر علتی ال یتغیر هستند، و در واقع اساس وجودی ندارند و این قانون  ال یتناهی واقعیت می

 ( 5گوید. ) یا صرف واقعیت می« ناوادا»علیت را شانکارا 

 

 گويد: شبستری می

 ماند، غیـر حـب در دار دیـارخیال از پیش برخیزد به یک بار               ن

 

 گويد: همچنين می

 که نقطه دایره است از سرعت سیرهمه از وهم تست این صورت غیر                  
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علیب این است که نظیر این تعبیر در یکی از اوپانیشادها )اوپانیشادها میتری( وجود دارد: اوپانیشاد میتری جهان را یک 

  (4) نماید. شود تشبیه می را به دائره آتشین که از دوران یک اخگر در نظر ملسم می دائره وهمی می داند و آن

 باز گويد:

 چو واحد گشت در اعداد ساریجهان را دیـد امر اعتبــاری              
 

 گويد: به ارجونا می« كريشانا»

 «شوم، و نه او از من. منفصل میکس که مرا در همه چیز، و همه چیز را در من ببیند، نه من از او  هر آن»
 

 گويد: در تفسير اين متن می« شانکارا»

چون یوگی مرا که در ذات موجوداتم، در همه موجودات ببیند، و خالب و مخلوق را در من، که ذات »

همه موجوداتم، دریابد )وحدت در کثرت و کثرت در وحدت( به همه عالم پی ببرد، او هرگز از من 

شوم، چه ذات او با ذات من یکی است و در این مقام ذات آدمی،  و من از او دور نمی شود، جدا نمی

 (1« )نماید. به خود آدمی رخ می
 

 زند: بود است به مار و ريسمان مثل می شانکارا برای توضيح نظريه خود كه جهان نمود بی

کار نیست، اما کامالً پندار  انسان ممکن است ریسمان را به جای مار )در تاریکی( بگیرد. ماری در»

توان به مار، و برهمن را به ریسمان، مانند کرد.  هم نیست. چرا که ریسمانی هست... جهان را می

 «چون تا شناسایی حقیقی را به دست آوریم، در خواهیم یافت که جهان تنها تللی برهمن است.
 

الم، طور نیز این ع پایه است همان ی در آسمان )فرضی( بیگونه که کاخ بود است، بدان گونه که رؤیا و سحر بی همان

  (8) اند، بی بود و قرار است. برای دانایانی که در اوپانیشادها تعمب کرده

 

 وحدت در کثرت و کثرت در وحدت

گویند از  مقوله وحدت در کثرت و کثرت در وحدت )به معنای صوفیانه و نه فلسفی آن( که به آن الفراق الثانی نیز می

 مولوی گويد:های مشترک دو مکتب است.  مقوله
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 گاه خـورشید و گهی دریـا شوی           گاه کـوه قـاف گه عنقــا شـوی

 عطار گويد:

 ذات حب آمـد علایب در صـور            کـرده بر ذرات خـود کلی گـذر

 شبستری گويد:

 که عین کثرت آمد تو آن جمعی که عین وحدت آمد             تو آن واحد
 

 متون هندی )وحدت در كثرت و بالعکس(

 گویند: من واحد هستم ممکن است متکثر شوم. )در مورد مبدأ هستی( می« وِداها»
 

 گويد: اين شعر مولوی را كه می

 گاه خـورشید و گهی دریـا شوی           گاه کـوه قـاف گه عنقــا شـوی

 

 با مطالب زير مقايسه كنيد:

سم )ا« امّ»ی  کلمه« ودا»گوید: تری آبها منم، روشنایی خورشید و ماه منم، و بین الفاظ  ی خود می درباره« کریشنا»

که تمام موجودات و  ی موجودات منم... با این عظم( منم... عطر دلپذیر خاک منم و روشنایی آتش منم و حیات همه

ر منست ولی صورت ناپیدای من به تمام این عالم محیط است )البته حد و حص کائنات و جهان هستی تللیات صفات بی

 ای قابل توجیه است و لزوما به معنای وحدت موجود نیست(. ذیل این جمله به گونه

ی اطالق نموده، به عالم  عبارت است از هستی مطلب که تنزل از مرتبه« جیو آتمان» در فرهنگ هندو آمده است:

 است.کثرات و تعین آمده 

هر آن کس که مرا در همه چیز و همه چیز را در من ببیند نه من از او گويد: قبالً گذشت كه كريشنا به ارجونا می 

 شوم و نه او از من، تفسیر شانکارا در مورد این متن قبال گذشت. منفصل می

 

 سلوک و فنا
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و فنا است، که به اصطالح، شاهکار های اصلی، و در حقیقت قطب دوم مکتب تصوف، سلوک  یکی دیگر از بنیان

تصوف است. البته در فرهنگ قرآن و روایات مسئله لقاء اهلل اگر به نوعی دوئیت محفوظ است و فناء حقیقی نیست 

 مطرح گردیده است.

های سیر  اند. آن همه شعر و غزل و ترانه، و آن همه کتاب جاست که صوفیان از هر باب و از هر رنگ سخن گفته این

چنین نقل انبوه کرامات )از راست و دروغ( و سخنان علیب و  های مقامات و منازل، هم و سلوک و آن همه رساله

 ی گرم بودن بازار سلوک و فناء صوفیانه است. غریب و شطیحات )که حتی سرها را بردار کرده( همه و همه نشانه

 

 ه است.در میدان و فضا هر کسی راهی رفته و هر گروهی سازی نواخت

 گذارد )احمد جام و ...( یکی سر به بیابان می

 خزد )اشکفتیه( ها می یکی در شکاف کوه

 آویزد)ابوسعید ابوالخیر( یکی واژگونه خود را در چاه می

 سپارد )احمد غزالی، مولوی، عراقی، و ...( یکی دل به سماع و ترانه و رقص می

 ساید )اوحدالدین کرمانی، روزبهان بقلی...( و سینه به سینه امردان می نشیند، یکی به تماشای شاهدان )نوجوان( می

 کند )احمد معشوق و ...( یکی به خیال وصل، نماز و عبادت ترک می

 پردازد )شبلی و ...( یکی بدون نیاز به گدایی می

 کند، تا فاسقش گویند و نفسش در هم شکند )مال متیّه( یکی دزدی و تظاهر به گناه می

 

 شود:چنين، بازار شهود و كرامت به وسيله همين سلوك و فناء داغ می هم 

 کشد. کند. یکی خضر را از فضا به پایین می رود. یکی در هوا پرواز می یکی بر آب راه می

 رسد. کند و به آغاز آفرینش می یکی تاریخ و زمان را معکوس سیر می

 کند. می یکی در بهشت را باز، و آتش جهنم را خاموش

 گیرد و ... میراند. یکی از خدا مستقیماً الهام و وحی می کند. یکی می یکی زنده می

 خالصه آشفته بازاری است.
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توان گفت یا انلام داد،  به عبارت دیگر اصحاب خانقاه هر سخن یا کاری که در حال عادی و در میان مسلمانان نمی

و... اظهار کردند، و در عین حال به قول صوفیه )مرصاد العباد، مراحل  به بهانه جذبه و فنا و محو و محب و طمس

 نیست!«( گرفت»السالکین، معارف سلطان ولد و... ( بر آنها اعتراض )و به تعبیر برخی از آنها 

به عبارت دیگر هر چه اساطیر و افسانه در دنیا بافته شده است، در مورد سالکان و اصالن به صورت واقعیت گفته 

 ده است.ش

 

 در اينجا يادآوری يک نکته جالب و الزم است.

مقصود ما از این مطالب، انکار قدرتهای روحی و اعمال فوق العاده صوفیان نیست. بدون شک در اثر مراقبه و تمرکز و 

اکمیت حرسد که نوعی تسلط و  ای می ریاضت و تمرین و تقویت نیروهای باطنی و استعدادهای روحی، انسان به مرحله

های متعارف، دست به کارهایی بزند که از  تواند در وراء قید و بندهای مادی و فرمول کند و می بر قوانین مادی پیدا می

گونه  نشینان ندارد. بلکه این های عادی خارج است البته این هنر، اختصاص به مشایخ صوفیان و خانقاه عهده انسان

کار هر روزه و معمولی مرتاضان و سالکان هندی و غیر هندی است. راه رفتن بر روی چیزی است که « فرامادّی»اعمال 

آب، پرواز کردن در آسمان، غذا و آب نخوردن به مدت زیاد، از ما فی الضمیر خبردادن، اشیاء بسیار سنگین را تنها با 

و همه در صورتی که واقعی باشد )که تمرکز )از راه دور( برداشتن، مسافت زیاد را در زمان اندک طی کردن و ... همه 

های مشترک مرتاضان عالم از امریکای  برخی از آنها قابل انکار نیست( و نتیله توهم و خیال بافی نباشد، از نشانه

سلک ی حقانیت عقیده و درستی م جنوبی تا جنوب آفریقا و از سبیری تا هند و تبت و چین است و به هیچ روی نشانه

 یست.فرد یا گروهی ن

هم نان که مقصود ما، انکار فناء و محو به معنای صحیح آن )فناء شهودی یا وحدت شهودی، در مقابل فنا حقیقی و 

 وحدت حقیقی( نیست.

د مورد باش ی نهایی آنکه فناء می شویم. بلکه بیشتر مرحله جا ما وارد تفصیالت مراحل و منازل سلوک نمی در این

امید و آرزو و هدف نهایی و مشترک صوفی و یوگی و... فناء و استغراق حقیقی )از بین رفتن ی  نظر است. زیرا همه

ای است( نیز  تعیّن و تشخّص انسانی( است، که به آن محو و محب و طمس و صحو )که هر کدام ناظر به مرحله

 گویند. می
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صفیه دل شروع کند بر ملک و ملکوت او را که سالک چون در ملاهده و ریاضت نفس و ت مرصاد العباد می گوید: بدان

 گوید: پردازد و می سلوک و عبور پدید آید، سپس با اشاره به انواع و مراتب کشف و شهود به مراحل نهایی آن می

ها( برخیزد به کلی مقام شهود بی واسطه میسر گردد و اگر در خود نگرد، همه حب )خدا(  ... و چون حُلُب )حلاب

از او برآید. اگر در موجودات نگرد همه حب را بیند، و حب را در موجودات نگرد... « من خدا هستم»الحب بیند، و انا 

پایان شهود مستغرق شود و وجود مشاهدی متالشی گردد وجود شاهد ماند و بس، چنان بود که  و اگر در بحرِ بی

 گفت: جنید قدس... روحه می

  (2)«موجود نیست جز خدا چیزی»ما فی الوجود سوی اهلل : 

 

 و اما فنا در آیین هندو

رسد که نیروهای معلزه آسایی در بر  یوگی )سالک( در حین پیشوفت و ترقی خود به سوی کمال به مقاماتی چند می

دارند. این نیروهای شگفت آور مبیّن پیشرفت و تلرّدی است که یوگی را حاصل شده است. یوگی به تدریج به مراتب 

 (11رسد.) یابد ... و به کراماتی می آگاهی دست میتر  عالی

یوگی با انلام دادن این عمل از شرایط زمان و مکان خارج می شود زمان را در نظام معکوس می پیماید و به منشأ 

به (  بازگشت 11گردد. ) ای که... امواج هستی را به حرکت در آورد باز می نخستین نوسان موج آفرینش، و اولین لحظه

مبدأ تاریخ و آفرینش یکی از کشف و شهودهای مشترک صوفیه و مذاهب روحی از جمله آیین هندو است. مولوی نیز 

 به نقل مناقب العارفین مدعی برگشت و معاینه تاریخ نخستین است.

نی است... المؤلف یوگاسوترا، یوگا را چنین معرفی می کند: یوگا حذف و قطع مراتب نفسانی و ذهنی و عق« پاتانلالی»

  (12) میسر گردد.تا متعاقب آن اتحاد عالم و معلوم 

 ( 14اصوال یوگا به معنای وحدت، اتحاد و یگانگی است، یکی شدن روح فردی با روح کیهانی. )

 

 مولوی گويد:

 تا علم بدادیم و به معلوم رسیدیم یک حــمله مستـانه بکــردیم               

 

 شبستری گويد:
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 نمـازت گـردد آنگـه قـرة العینچــو ذاتت پاک گردد از شیـن               

 شود معروف و عارف جمله یک چیز     نمـاند در میــانه هیــچ تمییز              

 

هدف غایی و نهایی سالک هندو در این عبارت کوتاه بیان شده است: مقصود همانا آزادی است و این آزادی از راه 

  (14) دهد. عملی )نه فقط پذیرش نظری( یگانگی خود و مطلب دست می دریافت

 

  كند: های مقدس هندو( نيز همين مطلب را تأييد می گيتا )يکی از كتاب

شود که وی همه چیز را با دیده تلانس ویک رنگی بنگرد... و  ... وصال به حب و استغراق در ابدیت موجب می

 (15) شود. حدت خالب و مخلوق، و مقام بقا در ذات الهی، حاصل میمتعاقب این حالت، یگانگی و و

 این مرحله را یوگای همانندی می گویند.

 

 مولوی گويد: 

ـایه های کنگره                  چون به صورت در آمد آن نور سره   شد عـدد چون س

 این فـریبکنگـره ویـران کنیـد از منلنیـب                تا رود فـرق از میـان 

 

 ديگری گويد: 

 کیستم من سـالک واصـل شـده               مر مـرا ذات خـدا حاصل شده

  

 همچنين گويد: 

 منــم اهلل در عیــن وصـــالـم                منــم اهلل در عیــن کمــالــم

 بـه خـود گفتم کالم خود شنیدممنم اهلل خـود در خـود بـدیـدم               

اهم »د: گوین و فقیران هندو می« انا الحب»گوید:  کند. صوفی )حالج( می اینلاست که شطیحات صوفیه و هندوها گل می

 )من برهما )خدا( هستم(.« برهماسمی
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 چنين مولوی گويد: هم

 بانگ زد یارش که بر در کیست آن              گفت بر در هـم تویی ای دلستـان

 آمده است: « چاندوگيا اوپانيشاد»در

در ازل ای پسر این هستی که یکی است و ثانی ندارد وجود نداشت. از این رو نیستی )مرتبه هوهویت و غیب مکنون( 

به  پردازد و سرانلام هستی پدید آمد )مرحله ظهور و احدیت یا واحدیت(. سپس اوپانیشاد به صفات دیگر آفرینش می

گوید: این وجود که جوهر لطیف است و حقیقت  رسد و می است می (14)«ودانتا»ه پایه مکتب الهی این نتیله غایی ک

  (18)«.تو آن هستی»است و  (11)«آتمان»باطنی همه موجودات عالم است آن حب است )نه ظواهر و تعینات (، آن 

 

  رأیت ربی بعین قلبی فقلت: من انت؟ فقال: انت.حالج میرگفت: 

 «به او گفتم: تو کیستی؟ گفت: من تو هستم!« ی قلبم دیدم دیده خدا را با»

 

 بايزيد بسطامی گفت: 

 )یعنی تو خدا هستی(همان هستی  تو»تکون انت ذاک: 

 

ات توام گوید: ت طور می خواهد سراالسرار را نام ببرد این ی دیگر، وقتی که فیلسوفی )عارفی( می ... در یک نوشته

  (12) تو هستی تو. ـ هاک تو، یعنی این

 

گوید:  چنین می« چاندوگیا»گردد.  در اوپانیشاد، عباراتی وجود دارد که به ظاهر واقعیت جهان را )به هر صورتی( منکر می

  (21) ها جز یک بیان لفظی )واچارم بهارم(، یک حالت، یا فقط یک اسم )نام دهیان( چیز دیگری نیست. تمام این

 

 شبستری گوید:

 است و این مـانند عنقـاست        جز از حب جمله اسم بی مسمی ستهمه آن 

 

 بیش از این فرصت بحث در این مقدمه نیست، و سخن را در این جا به پایان می رسانیم. 
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--------------------- 

 پی نوشت ها:

 383َ آيين های هندو / 3

 774َ اديان و مکتب های فلسفی هند /8

 849َ شرح گلشن راز / 1

به صيغه ی مذكر به كار رود منظور خدای مشخص « برهم»َ برهم: وجود مطلق َ روح عالم َ عين ذات. در تركيبات اگر كلمه 4

يگانه است. و اگر به صيغه ی خنثی استعمال شود به معنی روح كيهانی است. رجوع شود به لغت نامه ی اوپانيشاد و اديان و مکتب 

 874های فلسفی هند /

 724اديان و مکتب ها /َ 4

 103َ مقدمه ی تاراچند، اوپانيشاد /4

 131و  138َ ادايان و مکتب های فلسفی هند / 7

 774َ اديان و مکتب های فلسفی هند /2

 344َ همان / 9

 708َ اديان و مکتب های فلسفی هند/ 30

 104و  701اديان و مکتب های فلسفی هند/  -33

 .104و  701/ َ اديان و مکتب های فلسفی هند38

 84درخت يوگا / - 31

 388َ آيين هندو / 34

 . 131و  138َ اديان و مکتب های فلسفی هند / 34

 َ ودانتا: آخرين وداها كه همان اوپانيشادها است، هستند.34

 َ نفس كلی، يا باطن همه اشياء كه آن به نوبه خود با برهمن )خدا( متحد است.837

 209ند /َ اديان و مکتب های فلسفی ه32

 49َ فلسفه ی شرق / 39

 .103َ مقدمه ی دكتر تاراچند بر اوپانيشاد / 80
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 اشاره:

زاده آملی داشته است و محصول مزرعه افکار      نامه استاد حسن   نويسنده در اين مقاله نگاهی انتقادی به الهی 

است. و به اين مناسبت به    استاد را آفت زده دانسته و بر اساس مدارك وحيانی و خرد مورد خدشه قرار داده     

ی ارسطو نيز پرداخته است و ثابت نموده است ادعای نبوت برای اين افراد خالف منطق و   نظريه استاد درباره 

 اساس است. مدارك است و روايات مورد استناد در جهت اثبات نبوت برای ارسطو، مجهول و بی

 

 نقدی بر الهی نامه استاد حسن زاده 

 «سعيدی)محقق و پژوهشگر(عباس  »

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 استاد حسن زاده آملی  [3]نامه الف: نقدی بر الهی

 نامه  استاد حسن زاده آملی توجّه شده است:در اين مختصر، به برخی از فرازهای الهی 

 

 (3)ـ الهی همه گویند خدا کو، حسن گوید جز خدا کو؟ 3

همین موجودات است و در عالم )نعوذ باهلل( جز خدا وجود ندارد، و به عبارتی خدا  منطوق این جمله این است که خدا

جمیع مخلوقات از جن و انس و ملک و جمادات و نباتات است. مسلم است که این اعتقاد با اساس و بنیاد تمامی شرایع 

 [8]و عقل و خرد، در تناقض آشکار است.

مبنای عدم سنخیت خالب و مخلوق استوار گردیده است برای مثال در سوره ترین اصل از اصول اعتقادی اسالم بر  مهم

مبارکه فاتحه که هر مکلفی باید حداقل در شبانه روز، ده مرتبه آن را قرائت کرده و آن را مورد توجه و اعتقاد خود قرار 

 شود: دهد وقتی گفته می

 این کالم شریف داللت روشن دارد که حامدی است و محمودی. اَلحَمدُ:

 این کالم شریف داللت روشن دارد که عابدی است و معبودی.نَعبُدُ: 

 مستعانی. این کالم شریف داللت روشن دارد که مستعینی است و نَستَعين: 

 ی.گر ای است و هدایت ین کالم شریف داللت روشن دارد که هدایت شوندها إِهدِنا:
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 کند. دعای یستشیر را رسول خدا دقت در مضامین و مفاهیم دعای شریف یَستَشیر انسان را با معارف بلندی آشنا می

آموخت و به آن حضرت توصیه فرمودند که هر صبح و    ( لیه السالم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( به حضرت علی)ع

 [1]شام آن را بخواند و تا زنده است آن را ترک نکند و به جانشین خود آن را بیاموزد... .:

أَنْتَ الرَّازِقُ  أَنْتَ الْخَالِقُ وَ أَنَا الْمَخْلُوقُ وَ أَنْتَ الْمَالِکُ وَ أَنَا الْمَمْلُوكُ وَ أَنْتَ الرَّبُّ وَ أَنَا الْعَبْدُ وَ))

يزُ وَ أَنَا وَ أَنَا الْمَرْزُوقُ، وَ أَنْتَ الْمُعْطِی وَ أَنَا السَّائِلُ وَ أَنْتَ الْجَوَادُ وَ أَنَا الْبَخِيلُ... وَ أَنْتَ الْعَزِ

أَنْتَ الْعَالِمُ وَ أَنَا الْجَاهِلُ... وَ أَنْتَ  ءُ وَالذَّلِيلُ وَ أَنْتَ الْغَنِیُّ وَ أَنَا الْفَقِيرُ... وَ أَنْتَ الْغَافِرُ وَ أَنَا الْمُسِی

 [4]((الرَّحْمَنُ وَ أَنَا الْمَرْحُومُ وَ أَنْتَ الْمُعَافِی وَ أَنَا الْمُبْتَلَى وَ أَنْتَ الْمُجِيبُ وَ أَنَا الْمُضْطَرُّ....

 

در این دعای شریف تفاوت ذاتی خالب با مخلوق باب را بر هر نوع توجیهی در جهت متحد دانستن خالب با خلب می 

 بندد و اساساً اتحاد مخلوق با خالب محال ذاتی است و فرازهای این دعای شریف تماماً گویای جدایی خدا با خلب است. 

 

 [2]ـ الهی! آن خواهم که هیچ نخواهم 5

 .پروردگار در قرآن کریم از مصادیب خضوع و عبادت حضرت حب دانسته شده استدرخواست از 
 

 خداوند امر فرموده:توضيح: 

 (8)((ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.))

ورزند به  اجابت کنم، کسانی که از عبادت من تکبّر میمرا بخوانید تا )دعا و درخواست( شما را 

 شوند. زودی با ذلّت وارد دوزخ می
 

آیه شریفه داللت دارد که ترک درخواست نوعی تکبر در مقابل آن عظمت بی مانند است و کیفر آن آتش دوزخ است. به 

تر لذا دعا و التلایش بیشطور طبیعی هر چقدر به کمال و معرفت آدمی افزوده شود احساس نیازش نیز افزوده می شود و 

نیز بر دعا و درخواست بوده است. انبوه  ( لیهم السالمصومین)عگردد. در هر صورت عالوه بر قرآن کریم سیره مع می

 ادعیه مأثوره شاهد و گواه این مدعی است. در روایات است:

 (1)((الدُّعاء مُخُّ العِبادَة))

))اللهمّ  گوییم و در تشهد نماز می[ 4]))اهدانا الصراط المستقيم... (( کنیم در سوره حمد از خداوند درخواست هدایت می

 خواهد پس چرا الهی نامه نوشت. براستی اگر استاد هیچ نمیصَلّ عَلی مُحمّد وَ آل مُحمّد(( 
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 (4)((يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِيدُ))

نیاز و شایسته هرگونه حمد و  بیای مردم  شما )همگی( نیازمند به خدایید، تنها خداوند است که 

 ستایش است.

  

 (2)«أنت أنت»ـ الهی! از من و تو، گفتن شرم دارم  1

 21در دعای عرفه حدود  ( لیه السالم)عآقای حسن زاده از من و تو گفتن شرم دارد امّا سرور جوانان بهشت حسین بن علی 

 فرمودند:« أنا الذی»مرتبه  14و « انت الذی»مرتبه 

أَنْتَ الَّذِی أَعْطَيْتَ أَنْتَ الَّذِی أَرْنَيْتَ أَنْتَ الَّذِی أَقْنَيْتَ أَنْتَ الَّذِی آوَيْتَ أَنْتَ الَّذِی ))

 ((كَفَيْتَ

تویى که به خلب عطا فرمودى تویى که فقیر را غنى ساختى تویى که سرمایه دادى تویى که پناه 

 دادى تویى که امور بندگانت را کفایت کردى. 

 

 (( ))أَنْتَ الَّذِی هَدَيْتَ أَنْتَ الَّذِی عَصَمْتَ أَنْتَ الَّذِی سَتَرْتَ أَنْتَ الَّذِی رَفَرْتَ

تویى که هدایت کردى، تویى که خوبان را عصمت از گناه کرامت کردى، تویى که گناهان را مستور 

 ساختى، تویى که گناهان را آمرزیدى. 

 

 ((الَّذِی مَکَّنْتَ أَنْتَ الَّذِی أَعْزَزْتَ أَنْتَ الَّذِی أَعَنْتَ أَنْتَ الَّذِی أَقَلْتَ أَنْتَ))

تویى که عذر گناهان را پذیرفتى، تویى که تمکن و جاه بخشیدى تویى که عزت و جالل دادى، 

 تویى که اعانت فرمودى. 

 

 ((أَنْتَ الَّذِی شَفَيْتَأَنْتَ الَّذِی عَضَدْتَ أَنْتَ الَّذِی أَيَّدْتَ أَنْتَ الَّذِی نَصَرْتَ ))

تویى که مدد فرمودى، تویى که تأیید توانایى دادى، تویى که یارى فرمودى، تویى که بیماران را شفا 

 دادى.

 ((أَنَا الَّذِی أَسَأْتُ أَنَا الَّذِی أَخْطَأْتُ أَنَا الَّذِی هَمَمْتُ أَنَا الَّذِی جَهِلْتُ أَنَا الَّذِی رَفَلْتُ ))
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ام که بد کردم، من همانم که خطا کردم، من همانم که اهتمام به عصیان کردم، من همانم که من آن بنده

 نادانى کردم، من همانم که غفلت ورزیدم. 
 

 ((أَنَا الَّذِی سَهَوْتُ أَنَا الَّذِی اعْتَمَدْتُ أَنَا الَّذِی تَعَمَّدْتُ أَنَا الَّذِی وَعَدْتُ))

، من همانم که به خود اعتماد کردم، و من همانم که به خواهش دل عمدا عمل من همانم که سهو کردم

 کردم، من همانم که وعده کردم و مخالفت نمودم.

 

 (2)«الهی! اگر حسن جهنّمی است جهنّمی عاقلی را رفیق او گردان»ـ 4

 رود از این هم که بگذریم در مکتبهیچ عاقلی به جهنم نمی(( الْعَقْلُ مَا عُبِدَ بِهِ الرّحْمَنُ وَ اكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ)) از آنلا که

از  اند، عاشقانالهی! عقل و عشب، سنگ و شیشه»نویسدعرفان جایگاهی برای عقل نیست در جایی دیگر استاد می

به ز پنلاه مرتاند، بعالوه در قرآن کریم بیش احال چگونه است که رفیب عاقل را طلب کرده (1)«نالند نه از جاهالنعاقالن 

 (، عشب مورد نکوهش قرار گرفته است: لیه السالمو در کالم حضرت امیر)ع [7]ی عقل سخن رفته استدرباره

 نم... وَ مَنْ عَشِقَ شَيْئاً أَعْشَى بَصَرَهُ وَ أَمْرَضَ قَلْبَهُ فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنم رَيْرَ صَحِيحَةم وَ يَسْمَعُ بِأُذُ»

 (2)«قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ وَ أَمَاتَتِ الدُّنْيَا قَلْبَهُ...رَيْرَ سَمِيعَةم 

... و کسی که عاشب چیزی شد )عشب( چشمش را کور ساخته و قلب او را بیمار گرداند )بطوری که 

قایب( نگرد و با گوشی که )حبیند می عیب و زشتی آن را نبیند( پس او با چشمی که )مفاسد آن را( نمی

 های بیهوده عقل او را دریده و دنیا قلب او را مرده ساخته است... .شنود، خواهششنود، میا نمیر
 

 این در حالی است که در کلمات صوفیه عشب مورد ستایش قرار گرفته است و عقل مورد سرزنش: 

 عشــب آمــد، عقــل او آواره شــد          صبــح آمــد شمـع او بی ــاره شـد

 ی بی ـاره در کُنـلی خـزید شحنـه       چون شحنه است سلطان چو رسیدعقل 

 هرچه گویم عشـب را شـرح و بیــان       چون به عشب آیم خلل گردم از آن

 (2)شرح عشب و عاشقی هم عشب گفت      عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

بار در قرآن کریم از این  امّا چگونه است که حتی یکبه هر حال عشب در مکتب عرفان کلمه مقدّس معرّفی شده است، 

 واژه استفاده نشده است؟



119 
 

باید  کنند قداست داشت صدها آیه در قرآن می به گفته یکی از بزرگان، اگر کلمه عشب آنقدر که صوفیّه از آن تللیل می

 ( م السالملیه)عز قرآن و کلمات معصومینها ا داشت. بسیار شایسته است که در کاربرد واژه در وصف و تللیل آن وجود می

 های معنوی و اعتقادی نشویم. تبعیت شود تا دچار کژی

 

 را را دیگران بگویند و اهلل« ال إله إلّا اهلل»الهی! از گفتن نفی و اثبات شرم دارم که اثباتیم »ـ  2

 (31)«حسن

الی است داند این در ح شرم دارد یعنی آن را کوتاه در بیان مقصود می ))ال اله الّا اهلل(( استاد حسن زاده از گفتن کلمه شریفه

 ((لّا اهللال اله ا)) فرمودند: نه من و نه گویندگان قبل از من، چیزی همانند)کلمه( )صلی اهلل علیه و آله و سلم( که رسول اکرم

 (11)اند. نگفته

آن  و( لیه السالم)عتا حضرت امیرالمؤمنین( لیه السالم)عخوداز آباء و اجداد طاهرین  ( لیه السالم)عو حضرت امام رضا

 و آن حضرت از خدای عزّوجل که فرمود:)صلی اهلل علیه و آله و سلم( حضرت از رسول
 

 (38)((ال اله الّا اهلل حِصنی فَمَن دَخَلَ حِصنی امَن مِن عَذابِی .... . كلمة))
 

فرمودند: ن)صلی اهلل علیه و آله و سلم( نیست؟ مگر پیامبر اله الّا اهلل(())ال ترین شعار توحید  ترین و اساسی آیا مهم

شود و  شوند زیرا این کلمه تکرار می ؟ البد استاد هنگام اذان و اقامه بسیار شرمگین می))قولوا الاله اال اهلل تفلحوا((

 در نماز و تشهد و نیز تسبیحات اربعه.

و تمام  ( لیهم السالمی معصومین)ع لی اهلل علیه و آله و سلم(  و ائمهدر هر صورت خدای عزوجل و رسول خدا )ص

 کنند! کنند، ولی آقای حسن زاده شرم می مؤمنین از گفتن این جمله نورانی شرم نمی

 

 [8]ـ الهی! شکرت که دوستانم عاقلند و دشمنانم احمق2 

 خود قضاوت کنند.بهتر است در این مورد توضیحی بیان نشود و خوانندگان خردمند 

 

 (31شناس شدم و خودشناس نشدم.... .) ـ الهی! ستاره7

 (34)ی کند.  ای که مرده زنده ـ الهی! شکرت که نفخه و نفثی از دم عیسوی را به حسن داده 8

 (34)الهی! شکرت كه در حول حاملين عرشم. 
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 (32)ـ الهی! قربان لب و دهانم بروم که به ذکر تو گویانند. 9

 (37)ای از شجره طوبايم.  الهی! شکرت كه شاخه

 

 (38)ـ الهی! شکرت که حسن تا کنون شاکر و حامد بود و اکنون شکر و حمد شد و ... . 31

اگر استاد از شاکر و حامد بودن به شکر و حمد تحول یافته نباید اکنون شاکر باشد و شکر الهی بگوید و نباید الحمد 

یفه را ی شر حداقل در شبانه روز ده مرتبه در نمازهای یومیه در سوره فاتحة الکتاب این کلمهبگوید زیرا هر مکلفی 

  [2]گوید. می

 مواردی ديگر از اين قبيل معهذا نويسنده مدّعی است:

 [30]ای. ای و دهنش را بسته الهی! شکرت كه فهم بسيار چيزها را به حسن عطا فرموده

 

 (39)قدر لذیذ است، حشر با عالم عقل چه خواهد بود.  که این ـ الهی! حشر با عالم خیال33

اند که البته در جای خودش معلوم است که این  این سخن بر اساس مبانی فالسفه صدرایی است که حشر را عقلی دانسته

 حشر با حشر قرآنی سازگار نیست.

 

 (51) گوست.« ارنی« »لن ترانی»گیر است با هزار  ـ الهی! حسنت کودک زبان نفهم بهانه35

این «  ترانی لن» با « ارنی» رؤیت چشم سر را درخواست کرده باشند ولی به قرینه مقابله« ارنی»گرچه بعید است استاد با

کند که البته این نوع رؤیت کامالً مخالف عقل و شرع است. یکی از موارد اختالف  جمله جز رؤیت مادّی را تداعی نمی

باشد  مکتب امامت )شیعیان( و مکتب خالفت )اشاعره و عامّه( مسأله رؤیت حب تعالی جلّت عظمته میاساسی میان  پیروان 

لّ و ادلّه فراوان عقلی، معتقدند که خدای عزّوج ( لیهم السالم)عبه این معنی که شیعیان به تبعیت از قرآن و معارف اهل بیت

ند که مؤمنین در قیامت )نعوذ باهلل( خداوند متعال را با چشم سر شود ولی اشاعره عامّه معتقد در دنیا و آخرت دیده نمی

العاده نائل شود، در همین دنیا خداوند عزّوجلّ را با چشم سر  کنند و اگر شخصی در دنیا به کماالت فوق مشاهده می

مشاهده فرمود این اعتقادی خداوند را در شب معراج )صلی اهلل علیه و آله و سلم( گویند پیامبر مشاهده خواهد کرد لذا می

ای حادث و محتاج و در معرض  است باطل محض، چون هر چه با چشم سر مشاهده شود قطعا مادی است و هر ماده
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تغییر و تحول، هر شیء حادث، نیاز به خالب دارد و هر شیء مادی محتاج به اجزاء تشکیل دهنده خود است، محتاج به 

 رض دگرگونی و .....زمان است، محتاج به مکان و در مع

در شب معراج، جبرئیل را در هیئت اصلی)همانند شب مبعث( مشاهده  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( وجود مقدّس پیامبر

اند که  توضیح الزم را بیان فرموده ( لیه السالم)عنیز این مطلب آمده که حضرت رضا« النلم»فرمود و در سوره مبارکه 

 آیت خدا غیر از خداست.

الی جلّت خطاب حب تع« لن ترانی»باره سخن گفته شده و در مورد  گوید؟ به تفصیل در این در کتاب ابن عربی چه می 

ور باشد به ط می ( لیه السالمکه ظاهراً درخواست موسی)ع« ربِّ أرنی...»و نیز  ( لیه السالمعظمته به حضرت موسی)ع

رینه اسرائیل بوده به ق در حقیقت تقاضای بنی« ربّ أرنی»واست کامل بحث شده است اجمال موضوع این است که درخ

أجلّ از آن است که  ( لیه السالمو شأن حضرت موسی)ع ((و أذ قلتم يا موسی لن نؤمن لک حتی نری اهلل جهرة...))

ه بار اینبه این اصل مهم و اساسی یعنی عدم رؤیت مادّی خداوند واقف نبوده نباشد. در هر صورت گروه کثیری در 

 منحرف گردیدند.

 

 (53) .لوال الشّیطان لبطل التّکلیف سُبحانك ما اَحسن صنعكـ  الهی! 31 

 این کالم درستی نیست که اگر شیطان نبود تکلیفی نبود.

دنیا گهواره و بستر کمال بنی آدم است. انسان باید در پرتو دو نور افکن نیرومند که حُلَج ظاهر )انبیاء، رسوالن، 

و حُلَّت باطن )عقل( از وساوس شیاطین جنّی و انسی و نفس اماره اجتناب کند و طریب حب و صواب  ( لیهالسالم)عائمّه

 .را بپیماید

ر گیرد امّا او را ب توز و دیرینه بنی آدم، نهایت تالش خود را در إغواء و فریب، بکار می آری ابلیس این دشمن کینه

در هر صورت وجود شیطان، موجب تکلیف نگردید که اگر شیطان نبود تکلیف  نیست.بندگان مخلص خداوند راهی 

ن سبحانک ما احسگوید:  هم نبود و مزاحم کمال انسان هم تنها شیطان نیست. و امّا درباره جمله بعد نویسنده که می

متمرّد  های طین و نیز انسا. صنایع الهی همه زیباست. ابلیس هم از آغاز برای دوزخ خلب نشد، وی و سایر شیاصُنعک

 گردند. گیرند، شایسته عذاب الهی می و سرکش که با اختیار خود راه دوزخ را در پیش می

پس از آنکه ابلیس تمرّد و تکبّر ورزید و از آن مقام عالی، سقوط کرد و به دشمنی و عداوت با خدا برآمد، دیگر او 

 حَسَن نیست.
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 اند. مد و محمد غزالی و گاهی مولوی در مقام تملید از او برآمدهآری بسیاری از صوفیان مانند اح

 (88) دانسته است. ابوالعباس قصّاب از بزرگان صوفیه رَمی جمرات را خالف جوانمردی می

 (81) دانسته است. محمد غزالی بنا به نقل ابن ابی الحدید، ابلیس را سیّد الموحّدین می

از ابلیس علّت ترک سلده ( لیه السالم)عمدّعی است چون حضرت موسی االبرار سبحةعبدالرحمن بن احمد جامی در 

 را جویا شد ابلیس پاسخ داد:

ر              گفت عاشــب که بود کامـل سیر رد سلـده بغـی  [11]پیش جانان نـب

 :مولوی نيز گويد

 [12]این حسد از عشب خیزد نَزجحود ترک سلـده از حسد گیرم که بود               

 

تر محمد غزالی از صوفیان نامدار در کتاب خود، بسی از ابلیس  عین القُضاة همدانی مرید احمد غزالی برادر کوچک 

  (84) تللیل نموده است.

ماصحت الفتّوة اال ألحمد و ابلیس. دو کس را جوانمردی مسلم بود، احمد را و ابلیس  عين القضاة از قول حلّاج گويد:

 را.

 

 (52) اگر یك بار دلم را بشکنی، از من چه بشکن بشکنی. ـ الهی! 34

شنیدن چنین کلماتی از کسی که مدّعی است در حول حاملین عرش است و از شلره طوبی است و از حامد و شاکر 

 انگیز است. کند و دعاوی دیگر بسیار شگفت بودن به حمد و شکر تحول یافته و مرده زنده می

 

 استاد حسن زاده از ارسطو و بطلیموس ب: نقدی کوتاه بر تجلیل

  (84) استاد حسن زاده آملی تللیل بسیاری از ارسطو به عمل آورده است.

 (87) اندیش و بد نهاد نامیده است. وی منتقدین ارسطو را نزد اهل خرد، خردساالنی خام، کج

 کند: نقل می )صلی اهلل علیه و آله و سلم( ایشان در این اثر به نظر خود، روایتی را از شهرزوری از پیامبر

 (82)انه کان اذا کمل واحد من اهله قال له یا ارسطاطالیس هذه االمة((  ( لیه السالم)ع))و یروی عنه

رسید آن حضرت به او فرمود: ای  به کمال می)صلی اهلل علیه و آله و سلم( در خبر است که هرگاه کسی از اهل پیامبر

 اند که: ایم باز شهر زوری در همان کتاب یاد شده و ... آورده امّت بلکه فراتر از آن ه گفته ارسطاطالیس این
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 )صلی اهلل علیه ندريه علی رسول اهللكيروی فی بعض الرفدات ان عمروبن عاص قدم من االس))

 و ندريه، فقال يا رسول اهلل رأيت اقواما يتطيلسونكفسأله عمّا رأی فی االس و آله و سلم( 

مه يا   (لیه السالم)عرون رجال يقال له: ارسطاطاليس لعنه اهلل تعالی، فقال كيجتمحون حلقاً و يذ

 (89) ((نبياً فجهله قومه.كان عمرو ان ارسطا طاليس 

خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلم( وارد شد. از او پرسید  زمانی عمروبن عاص از اسکندریه بر رسول

ام که طیلسان در بر داشتند و حلقه حلقه گرد هم  گفت: گروهی چند دیده ای؟ که در آنلا چه دیده

 کردند. پیامبر فرمود: ای عمرو باز یاد میلعنه اهلل تعالی نشستند و مردی را به نام ارسطاطالیس می

 ایست )ساکت باش( ارسطاطالیس پیامبری بود که قوم وی، او را نشناختند.
 

شود. مؤلف کتاب یعنی شهر زوری از مدافعین  از کلمات نادرست ارسطو یادآور می قبل از اشاره به برخی توضيح:

سرسخت فالسفه و حکما است. )حکماء صوری نه حقیقی( ایشان مدّعی است جیومرث )کیومرث( همان ادریس 

 (10) پیامبر بوده است.

 

  [31]های فراوان از فالسفه و حکما نموده است: در اين كتاب ستايش 

ود: ای فرم رسید می کند پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  به کسی که از اهل خود به کمال می که وی ادّعا میآنلا 

لم نجد هذا الحديث و ال ما فی معناه فی كتب الحديث التی عندنا و ))ارسطاطالیس این امّت. در پاورقی آمده که 

 (( ظنّی انّه ليس من كالم النبوّه فتأمّل

بنابراین شخص دکتر السیّد خورشید احمد ـ ایم ـ ای که دانشمندی متبحّر است و تصحیح و تعلیب کتاب توسط او 

 اند )تا نوبت صورت گرفته گوید: لم نلد هذا الحدیث و... عالوه بر این، در هر دو مورد راوی و یا راویان مشخّص نشده

 دانشمند محقّب در ذیل روایت مورد ادّعا در مورد پیامبری ارسطو گوید.به ثقه بودن و یا... آنها مطرح شود( هم نین این 

(13) 

 ((لم نجد هذا الحديث فيما عندنا من المراجع))

بنابراین صاحب کتاب )قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند( برای اثبات این که منتقدین ارسطو نزد اهل خِرَد 

د هستند به دو مورد از کتاب )نزهة االرواح و روضة االفراح....( استناده نمود که خُردساالنی خام،  کج اندیش و بد نها

 هر دو قسمت مورد استناد را مخدوش و ملهول عنوان کرده است. [14]حتی شارح همین کتاب
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و فاقد سند )و لذا فاقد اعتبار( در مقام اثبات مقام عظیم نبوت  [15]اهل خِرَد، با استناد به دو اظهار نظر افراد ملهول

 آیند. برای شخصی مانند ارسطو یا بطلیموس بر نمی

 گوید: باشد که این نویسنده خطاب به منتقدین ارسطو می موجب تعلّب می

ن تمنطق م»کهن آنهاست کههای  که در بافته گویان از روی بد بینی به دانش ترازوست. چه این گویا گستاخی یاوه

 (18)«تزندق

آیا استناد  به دو خبر که نه راوی آنها مشخص است تا چه رسد به عدالت آنها و نه مولّف کتاب از صالحیت الزم و 

داند و با استناد به این دو خبر، برای فردی،  و شارح کتاب نیز هر دو خبر را مخدوش می [14]اعتبار کافی برخوردار است.

 ادّعای مقام عظیم نبوّت کردن تبعیت از قانون ترازوست؟ 

 

م؟ يا گويی تلقّی كنيكند كه انتقاد به اين قبيل اظهارات را گستاخی و ياوه آيا ادب و انصاف و عقل و خرد حکم می 

ود را با دالئل روشن و قطعی بيان و قضاوت را به عهده كند كه هر كدام از طرفين دعاوی خعدل و انصاف حکم می 

 خوانندگان واگذار نمايند؟
 

های كهن بطليموس را مبنی بر سکون و مركزيت زمين و دهد كه ما بافته آيا دانش ترازو و يا عقل و خرد اجازه می 

 [37]های پياز به دور زمين تلقی كنيم. گردش كرات ديگر به دور زمين را پذيرفته و هفت آسمان را همانند پوسته 

 

آموز ابتدائی هم بديهی است و با اين تفاصيل بطليموس را پيامبر مطالبی كه بطالن آنها در اين زمان برای يک دانش 

 [32]بدانيم؟ 

 

االثر در  خیر»به راستی اگر این اظهارات مانند ادّعای نبوت برای امثال ارسطو و بطلیموس و یا برای مثال آن ه در کتاب 

 های اروپائی منتشر و در معرض دید آنها  قرار گیرد، چه قضاوت خواهد شد. ه به زبانبیان کرد« ردّ جبر و قدر

 

 

 (11)خوانيم:  در كتاب مذكور می

بدان که از جانب مبدأ تعالی بخل و امساک نیست. او دائم الفضل علی البریّة است و همین که قابل »

که  نشود، همی شد، فیض حب شامل او میدر پذیرفتن استعداد یافت و مقدمات و اسباب پذیرش مهیا 
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گیرد و آن شیء حیات  از امتزاج، مزاجی حاصل شد که قابل تعلّب به روح باشد، روح بدو تعلب می

و مطابب قابلیت و « بیده ملکوت کلّ شیء»ها سریان دارد  یابد، زیرا روح، در تار و پود هستی می

 «پذیرد. ورتی میگیرد و ص استعداد هر مزاجی به او تعلب می
 

از سرگین است که از آب و خاک و هوا و حرارتی که در سرگین حاصل شد، مزاجی پدید « سرگین گردان»به مَثَل

و یا تار موئی از دُم اسب مثالً شود.  آید که جُعَل می گیرد و به شکل و صورت خاص خود در می آید و حیات می می

آید، و  آن بنشیند کم کم مزاجی پدید آمده و حیاتی گرفته به شکل ماری در می بروی آبی قرار گیرد و الی و للن به

ای زیر خشتی نهاده شود کم کم به  یا مقداری کاه، با آب و گل آمیخته گردد و چون گردگانی گرد شود و در چاله

ب بنهند، پس از مدّت ای با آب و للن آمیخته شود بر روی خاک مرطو آید یا پارچه کهنه صورت کژدمی به در می

 ((ذلک تقدير العزيز العليم))آید و هم نین بسیاری از چیزها  های خراطین از آن پدید می کمی کرم

های کهن باشد که این نویسنده در کتابی به نام خیراالثر... مرقوم نموده و در حین نقل  شاید این اظهارات، بافتهتوضيح: 

 برد. به کار میمطالب نادرست، آیات قرآن را نیز 

سان جاودان بودن  پایان و بدین که زمین در مرکز جهان، جای دارد و سخن از آغاز و بی آیا ادعای سکون زمین و این

به میان آوردن و یا امثال تئوری عناصر اربعه )باد ـ خاک ـ آب ـ آتش( که برخی از سخنان خرافه [ 39]آسمان و جهان

 های کهن است یا انتقاد به برخی گفتار ارسطو؟ ، بافته[21]باشد ارسطو میپایه و اساس توسط  و بی

قرآن »ه زاده تاکید دارد ک داند. ولی استاد حسن ای می استاد طباطبایی اختالف میان ظواهر دین، فلسفه و عرفان را ریشه

 قرار داده است.و این همسوئی و همگونی را عنوان کتاب « و عرفان و برهان از هم جدائی ندارند

 

 ولی صاحب تفسير الميزان گويد:

و مع ذلک كله فاالختالف العريق على حاله ال تزيد كثرة المساعی فی قطع أصله إال شدّة فی التّعرق و ال فی ))

 (14) ((إخماد ناره الّا اشتعاالً

جهت ایلاد وفاق و هماهنگی میان ظواهر دینی، فلسفه، عرفان، اختالف  [21]ها خالصه با وجود تمامی این تالش

کن کردن این اختالف  های زیادی که برای ریشه ای میان این سه راه و روش به حال خود باقی است و کوشش ریشه

 [22]. ور شدن آتش تر شدن اختالف و شعله ای نداده جز عمیب و خاموش کردن این آتش به عمل آمده نتیله
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کنند امّا  البته برخی هر کلا مصلحت بدانند از بزرگانی چون استاد طباطبائی و یا امثال فیض و شیخ بهائی تللیل می

 کنند.  بیند آن را بازگو نمی هر کلا از این بزرگان انتقادی از فلسفه و ... می

نزهة االرواح و ... و يا محبوب »طور که برای اثبات پیامبری امثال ارسطو و بطلیموس به کتب گمنام مانند  همان

لیهم ع)کند. ولی از مذمّت فراوانی که از امثال حلّاج و سفیان ثوری و صوفیه از جانب معصومین استناد می «القلوب

ی، احتلاجات طبرسی، تحف العقول و بحار االنوار و...  به در کتب معتبر و مهمی مانند کافی، غیبت شیخ طوس( السالم

که از مذمت شدید علمای بزرگ شیعه مانند شیخ مفید، علّامه حلّی و علّامه  کنند کما این عمل آمده است یاد نمی

اند مانند  تهشبر علیه فلسفه نو ( لیهم السالم)عآورند و یا از کتبی که اصحاب ائمّه مللسی از صوفیه سخن به میان نمی

 ( الملیه الس)عنظیر امام صادق و امام کاظم توسط هشام ابن حکم، شاگرد نامدار و کم «الرّد علی ارسطاطاليس»کتاب 

 آورد. هرگز سخنی به میان نمی

ا آن است ب ( لیه السالم)عقدر مورد احترام و تللیل امام صادق چگونه ممکن است ارسطو پیامبر باشد و هشام که آن

ن او را آگاه نکند و او را از نوشت ( لیه السالم)عبه این موضوع پی نبرد و امام ( لیه السالم)عهای طوالنی با امام مصاحبت

 این کتاب منع نفرماید؟

کرد ولی  داری را تأیید می ارسطو کامالً برده (14) ارباب انواع فراوان یاد شده است.« خدایان»در آثار ارسطو از واژه 

ارسطو، موسیقی را جهت تفریح،  (14) اند. گفت اگر یونانیان در جنگ اسیر شدند نباید برده شوند، امّا غیر یونانیان برده می

 [24]نموده است. های زندگی تأیید می استراحت و تلذّذ و ایلاد آرامش و دردهای ناشی از رنج

  

 (17)ارسطوق.م( استاد  147-457ای کوتاه به آرای افالطون) اشاره

 های برجسته اشرافی آتن بود. افالطون از سوی پدر و مادر وابسته به خاندان

 (12)افالطون در کودکی وی مرد و مادرش با دائی خود به نام پور پالمپس... زناشوئی کرد...  پدر

گذرانده بود. وی سرانلام سال را با سقراط  8ق.م( به حلقه شاگردان سقراط پیوست. افالطون 411سالگی) 21افالطون در 

 ق.م( در یک جشن عروسی درگذشت و در محل آکادمی به خاک سپرده شد.441سالگی در ) 81در حدود 

 گويد: افالطون می

ای الهی همراه با آتش به آدمیان داده شده  دیاکلتیک موهبتی از سوی خدایان است که از سرچشمه

ای جای  مار ستارگان آفرید و هر یک را در ستارههایی را به ش است سازنده جهان در آغاز روح
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ها نرینه بودند. هر  ها راه یافتند امّا نخست همه روح داد و سپس آنها از آنلا به پیکرهای انسان

گردد.  اش باز می اند به ستاره روحی که از آلودگی به شهوات جسمانی کنار باشد بار دیگر سعاتمند

گیرد و اگر  مانی چیره نشود، در زایش دوباره شکل مادینه به خود میامّا روحی که بر شهوات جس

های شهوانی و جسمانی ادامه دهد، پس از مرگ در پیکر  در زندگی زمینی هم نان به آلودگی

 گیرد. جانوران جای می
 

های افالطون در کتاب  نوشتهو در مورد زنان جسارت کرده و از  (19) بنابراین افالطون جدّاً به تناسخ باور داشته است.

 شود. او معتقد است که زنان باید اشتراکی باشند و کانون خانواده را قبول ندارد. جمهوری کامال استفاده می

ترین کار در جامعه آرمانی افالطون، آموزش و پرورش شهروندان یعنی فرهنگ آموزی به ایشان است. نوزادان  مهم» 

 (40) سان که نه آنان پدران و مادرانشان را بشناسند نه اینان آنان را. ند بدانباید به پرورشگاه سپرده شو

 (43) ترین چیزها پرهیز کنند. باید از هرگونه مالکیّت شخصی جز در ضروری

زنان و کودکان نیز باید میان نگهبانان اشتراکی باشند و هیچ پدر و مادری نباید فرزندان خود را بشناسد و فرزندان نیز 

 «  باید چنین باشند.

 (48) شوند باید بیشترین دقّت شود که مادری فرزند خود را نشناسد. هنگامی که فرزندان زائیده می

 خورد. ان به چشم میدر حاالت افالطون واژه خدایان فراو 

 

آنچه گفته شد برخی از سخنان افالطون استاد ارسطو و شاگرد سقراط بود. بر محقّقين الزم وضروری است كه  توجّه:

با دقّت به اين اظهارات خرافی و خالف شرايع آسمانی بنگرند. واژه مقدّس حکيم از آن امثال لقمان است نه اين افراد 

گريزان امثال ارسطو و بطليموس، ساحت مقدّس نبوّت را مخدوش نکرده و دستاويزی جهت دين و با ادّعای نبوّت برای 

 ستيزان فراهم نکنند.و دين 
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------------------------- 

 پی نوشت های داخل کروشه:   

 

 كتابسرای قائم.، قم، 3121ی آملی، ناشر الف َ الم َ ميم، چاپ اول،  نامه، آيت اهلل حسن زاده َ الهی 3

 

كردم   شود: الهی شکرت كه دی، دليل بر اثبات خالق طلب می الهی نامه نيز ديده می 448شماره  28شبيه اين جمله در صفحه  -8

 خواهم... . و امروز دليل براثبات خلق می

 

 نقل كرده است. ( السالملیه )عالدّعوات از حضرت اميرالمؤمنين علی اين دعای شريف را سيد  بن طاووس در مهج  -1

 

  گردد. البته تمام فقرات از زبان مبارك مولی الموحّدين تکرار می« أنت و أنا»شود، سيزده مرتبه كلمات    همانطور كه مشاهده می  -4

 دعای شريف ذكر نگرديد.

 

 . 84، شماره 9الهی نامه/   -4

 گويد:   میهای بيهوده صوفيه است. مولوی  اين قبيل اظهارات يادآور گفته

 

 قََََوم ديگر می شنَََاسم ز اوليََََاء                       كه دهََانشان بسته باشَََد از دعََََا

 [347]مثنوی، )طبع كاُلله خاور(، دفتر سوم/  

 

 أنتَ المُريد... .كأبی يزيد سُئِلَ عَن الزُّهد ....... فنوديتُ ماذا تُريد؟ فقلتُ أُريد ان ال أُريد ألنّی أَنَا المراد و 

 [144/ 33جلدی طبع مصر(، 31]فتوحات،)                                                              

 

شََناسََم كه دهان آنها از دعا بسََته اسََت و بايزيد در سََؤال از مفهوم زهد مطالبی   مولوی مدعی اسََت، قومی ديگر از اوليا را می

ََد چه می یگويد و در پايان ادعا م می خواهم چيزی كه نخواهم! برای اينکه من مرادم و تو   خواهی؟ گفتم می كند كه به من ندا ش

 مريد.... .

تمامی انبيا و حتی پيامبر بزرگوار اسالم همواره دست نياز به سوی درگاه     ( لیهم السالم )عمطابق آيات قرآن كريم و روايات معصومين 

 نمود. ها می خداوند درخواستنمود و از  نيازش دراز می بی

 

شود. آشکارا، نفی   های منحصر به فردی دارد. معارف مهم مکتب در اين سوره ديده می َ   سوره مباركه )فاتحة الکتاب( ويژگی 4

شماره   ست   3عقايد وحدت وجود دارد كه اجمال آن در  آن  از «الهی آن خواهم كه هيچ نخواهم»بيان گرديد و نفی اين اظهار نادر

 «.الصلوة إلّا بفاتحة الکتاب»جمله است. جايگاه اين سوره در نماز تا آنجاست كه فرمودند: 
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 به اصول كافی كتاب عقل و جهل رجوع شود.   7َ

 

تقليد نموده كه آن حضرت فرمود: ))الحمدهلل الذی    ( لیه السالم )ع. نويسنده ظاهراً از بيان امام سجاد  400، شماره  78نامه/  ََََ الهی 2

 حمد خدای را كه دشمنان ما را از احمقان قرار داد.(( -جعل اعدائنا حمقاء

 

 شود.   َ البته در تشهد نيز در نمازهای يوميه نه مرتبه معموال گفته می9

 

كند، در حول حاملين عرش است، از شجره     شناس است، مرده زنده می   ، نويسنده كه مدعی است ستاره   443، شماره  23همان/ -30

طوباست و جانورشناسی او را در توليد، جُعَل، مار، كژدم، و كرمهای خراطين در صفحات بعد خواهيم ديد... در عين حال خداوند فهم      

 سپاريم. بسيار چيزها را به وی عطا فرموده ولی دهانش را بسته است. قضاوت اين دعاوی را به اهل معرفت می

 

((  طِينم مايد:))قَالَ مَا مَنَعَکَ أاَلَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِی مِن نَّارم وَخَلَقْتَهُ مِنفر َ خداوند متعال در قرآن كريم می  33

 (38) االعراف:

شت از اينکه سجده كنى گفت من از او بهترم مرا از آتشى آ      و فريدى و افرمود: )چون تو را به سجده امر كردم چه چيز تو را باز دا

 را از گل آفريدى.(

 فرمايد: و در جای ديگر خداوند می 

 (14)).... إاِلَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَکْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْکَافِرِينَ(( )البقره:

ليس برآمده اببينی عنوان كرده ولی برخی از سران صوفيه در مقام دفاع از    بنابراين ابليس ترك سجده خود را از تکبّر و خود بزرگ 

 اند!!! و ترك سجده را از عشق به خدا دانسته

 

)طبع كالله خاور( اين مطلب را مولوی در داسََتان جعلی خود از قول ابليس به معاويه  10/سََطر 339َََََ مثنوی، دفتر دوم/  38

 عنوان كرده البته مولوی در اين داستان از معاويه تعريف و تجليل نموده است.

 

ََ در مقدمه  31 الشهرزوری كان يعتقد انّ الفلسفه و الحکمة قسم من     »چنين آمده كه « نُزهَةُ االَرواح و روضَةُ االفراح.... »كتاب ََ

بايد دانست همانطور كه عارفان حقيقی با عارفان مصطلح تفاوت اساسی دارند، حکماء حقيقی هم با حکماء مصطلح تفاوت  « النبوّة...

 دارند.

 

 ای. -ايم -احمد دكتر السيد خورشيد - 34 

 

در آراز دو به اصَََطالح حديث با آن       « يروی فی بعض الرّافدات انّ عمرو بن عاص  »و نيز« يروی عنه.... »آيا با دو جمله:    -34

صول و          صورتی ما ا ساالنی خام، كج انديش و بد نهاد عنوان كرد؟ آيا در چنين  سطو را، خُرد ضامين و محتوا، بايد منتقدين به ار م

ست، رعايت كرده  قوانين عقل و سنده توجّه می  منطق و ادب را كه آنهمه مورد ادّعا فرمود كه عمرو عاص، بد نهاد   ايم؟ كاش نوي
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است و ردئ الوالدة و لذا  گفتار اين خبيث، هيچ ارزشی و اعتباری ندارد نه منتقدين به ارسطو. به عالوه در گفتار امثال ارسطو و      

صمت   بطليموس آن قدر مطالب خالف و خراف ی وجود دارد كه نزد اهل تحقيق اعتباری ندارد و اظهارات امثال اين دو نفر با مقام ع

ــالم)عانبياء ََنان را پيامبر معرفی كرده    ( لیه الس ََّفانه همان طور كه ابن عربی يک عرب بدوی به نام خالد بن س تناقض دارد متأس

صمديّه فی كلمة خالديّه /      صوص الحکم، فصّ حکمة  ست)ف صر، الطبعة     ، مکت184ا صطفی البابی الحلبی و اوالده بم بة و مطبعة م

صادق     3927 -ه3407الثالثة،  ضرت  صورتی كه ح سالم )ع( در  انّ خالداً كان عربياً بدوياً ما كان نبيّا و انّما ذلک  »فرمود:  ( لیه ال

سی «)شيئ يقوله النّاس  سطو و بطليمو     98و 8/93احتجاجات طبر سن زاده هم ار ستاد ح س را به زعم برخی پيامبر  ، طبع نجف( ا

 معرفی كرده است.  

 

 «الشهروزی كان يعتقد انّ الفلسفه و الحکمة قسم من النبوّة »ديديم كه در مقدمّه كتاب)نُزهة االرواح و ....( آمده كه  -34

 

كه در مقام انکار     چقدر ناروا و دور از از دانش ترازوسَََت كه بر مبنای اين اظهارات باطل بطليموس، به خود جرأت دهيم           -37

 برخی از عقايد حقّه مانند انکار معراج جسمانی و يا بر مبنای گفتار برخی از فالسفه در مقام انکار معاد جسمانی برآييم.

 

ی آنها، خصلت دين گريزی را برای مستضعفين فکری   َ آيا ادّعای پيامبری برای امثال بطليموس، با اين كلمات باطل و خرافه  32 

 ايم؟ يزی را برای مخالفين تقويت نکردهو دين ست

 

 74َ  49، مغز متفکر جهان شيعه /3/42، سير حکمت در اروپا 7/424َ دايرة المعارف بزرگ اسالمی  39

 

دانند  گويند، می ََََ آنها كه با وجود مطالب خرافی و باطل فراوان در گفتار امثال ارسطو و بطليموس از پيامبری آنها سخن می  80

ضعف      كه با  صيل كرده  ضرباتی به اعتقادات افراد تح سخنان خود  چه  سالم از اين اظهارات     االيمان وارد می اين  شمنان ا كنند و د

 كنند؟ هايی می برند، چه سوء استفاده مخصوصا با القاب و عناوينی كه اين آقايان قبل از نام در تأليفات خود به كار می

 

 اند. محترم كه حتی عرفان مصطلح را همسو با قرآن و برهان دانستهمانند تالش و كوشش نويسنده  -83

 

های به اصطالح پدر عرفان اسالمی يعنی ابن عربی را    آيا با توجّه به نام كتاب واظهارات نويسنده، قرآن و برهان و تمام گفته  -88

را در دعوت امّت خود ( لیه السالم)عقرآن حضرت نوحكند؟ آيا قرآن، فرعون را هنگام ررق شدن معصوم دانسته است؟ آيا  تأييد می

ست؟ آيا قوم نوح     سته ا سلم   آيا پيامبر)« فغرقوا فی بحار العلم باهلل»خطا كار دان کس را ( از دنيا رفت و هيچصلی اهلل عليه و آله و 

 ات همسوئی با قرآن و برهان است؟مشرك از دنيا رفت؟ و ... آيا اين اظهار ( لیه السالم)عجهت خالفت معرفی نفرمود؟ آيا ابوطالب

 

ََ  دائرة المعارف بزرگ اسالمی  81 ، البته افالطون استاد ارسطو معتقد به اشتراكی بودن كودكان و زنان و مالکيّت بوده     7/499ََ

 .  7/97است. همان

------------------------------ 
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 پی نوشت های داخل پرانتز:

 . 84شماره  9َ الهی نامه/3

 . 40رافر:َ سوره ی 8

 َ رجوع شود به اصول كافی، كتاب الدّعاء.1

 ، 34َ  سوره ی فاطر: 4

 .384، شماره 83َ الهی نامه/ 4

 414شماره 72َ  الهی نامه/4

 337شماره 80َ همان/7

 ، فيض االسالم.110، صفحه38، شماره 302َ نهج البالره، خطبه2

 ، طبع كالله خاور4َ مثنوی دفتر اول/9

 .178، شماره  42و 44َ الهی نامه/30

 .3َ كتاب التوحيد صدوق) باب ثواب الموحّدين و العارفين(، حديث33

 314/ 8  ( لیه السالم)عَ عيون اخبارالرضا38

 .837، شماره 17َ  الهی نامه/31 

 . 448، شماره 79َ همان/ 34 

 440،  شماره 20َ همان/34 

  871، شماره 42َ  همان/34 

 .449، شماره 20َ  همان/37 

 .447، شماره 21َ  همان/32 

 . 397، شماره 11َ الهی نامه/39 

 417، شماره91َ همان/80 
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 .398، شماره 18َ  الهی نامه/83 

 .344/ 8، ج77َ  تذكرة االولياء، باب 88 

 ه.( 3400)چاپ دارالکتب العلميه، قم،  347َ اثنی عشريه شيخ حرّ عاملی/81 

 .884الی 883(/ 3948يران، انتشارات دانشگاه تهرانَ تمهيدات عين القضاة )طبع عفيف عس84

 .483، شماره  98َ  الهی نامه/84 

 َ قرآن و عرفان و برهان از هم جدايی ندارند. آيت اهلل حسن زاده آملی.84 

 .   39َ  همان/ 87 

   30و  4/ 3الفالسفة  . به نقل از كتاب نُزهَةُ االَرواح و رَوضَةُ االَفراح فی تاريخ الحکماء و80و 39َ  همان/ 82

 30و 4/ 3. به نقل از كتاب نُزهَةُ االَرواح و رَوضَةُ االَفراح فی تاريخ الحکماء و الفالسفة 80و39َ  همان/ 89 

 ، مقدمه ك.3َ همان ، ج10 

 .4، پاورقی شماره 30َ  نُزهَةُ االَرواح و روضَةُ االفراح/ 13 

 .83رند/َ  قرآن و عرفان و برهان از هم جدائی ندا18

 319« / خير االثر در ردّ جبر و قدر» َ  حسن زاده آملی، حسن، 11 

 سوره ی المائده. 39الی  34، ذيل آيات 4/821َ  تفسير الميزان14 

 .7/490َ  دايرة المعارف بزرگ اسالمی14 

 .494/ 7َ  همان14 

 .448/ 9َ  همان17 

 ، ستون يکم448/ 9َ  همان12 

 ، ستون دوم.477/ 9َ  همان19 

 9/420َ  همان40 

  9/423َ همان43 

 9/423َ همان48 
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 منابع و مأخذ:

 َ بعالوه قرآن كريم؛

 َ نهج البالره فيض االسالم.

 ق. 3198َ الکلينی الرازی، محمد بن يعقوب، االصول كافی، المکتب االسالمية، الطبعة الرابعة، 

 .3124بابويه، التوحيد الصدوق، ناشر ارمغان طوبی، چاپ اول، بهارَ شيخ صدوق، محمد بن علی بن 

َ شمس الدين محمد بن محمود الشهرزوری، نزهة االرواح و روضة االفراح فی التاريخ الحکماء الفالسفة، طبع حيدر آباد، الطبعة االولی 

 م. 3974ه و  3194

 .3123رند، انتشارات قيام، قم، چاپ چهارم، سال َ حسن زاده ی آملی، قرآن و عرفان و برهان از هم جدايی ندا

 ، قم، كتابسرای قائم.3121َ حسن زاده ی آملی، الهی نامه، ناشر الف َ الم َ ميم، چاپ اول، 

 .3179، مركز انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، «خيراالثر در رد جبر و قدر»َ حسن زاده ی آملی، 

 عسيران، انتشارات دانشگاه تهران. َ تمهيدات عين القضاة، طبع عفيف

 َ البلخی، جالل الدين محمد، مثنوی، طبع كالله خاور.
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 چکیده:

 محمود شبستری از صوفيان قرن هفتم و هشتم هجری است كه بر جاری آن قرن مطالبی عرفان مآبانه بافته است.

گاهی در مقوله پندار وحدت موجود )همه خدايی( هايی را به نظم كشيده است های قرآنی ايده او بر خالف آموزه 

( و سالمليه الو ديگر گاه در معرفی ابليس و يا درستايش محمد)صلی اهلل عليه و آله و سلم(و در تکليم موسی)ع

در جبر و اختيار بشر در عملکردش و در تقديرات محتوم با استناد به احاديث مکتب خالفت و تفسير به رأی 

ديف كرده و نيز با خلط نشأی اولی به نشأی اخری جعل اصطالح نموده ضد ارزش را ارزش آيات طاماتی را ر

 نشان داده است.

 و اينک تفصيل مطالب فوق را در مقاله مطالعه فرماييد.

 

 برخی بافته های عرفان مآبانه  محمود شبستری

 «آيت اهلل حاج سيد ابراهيم سيد علوی»

 

های قرن هفتم و هشتم هـ ق است که در عهد دولت اوللایتو و ابوسعید خان  صوفیمحمود شبستری از دراویش و 

زیست و در شهر تبریز اقامت داشت. او در شبستر زاده شده و در آنلا بمرد و دفن گردید. تاریخ تولد و فوت او  می

 ( 1ست. )هـ ق در گذشته ا 141معلوم نیست و بنابر کتاب روضات اللنان کربالیی، او پس از سال 

راز  های تصوف و عرفان وارداتی از هند و غیره است که مشهورترین آنها، گلشن هایی از او مانده که تماما در ایده کتاب

 باشد. می

 

صوصا العربی مخ شود که شبستری از افکار ابن های دیگر او مانند درس دین، چنان دستگیر می با مرور در آن، و کتاب

زند، تأثیر  اش بر محور وحدت وجود و وحدت موجود )پندار همه خدایی( دور می او آمده که همهآن ه در فتوحات 

قرآن  های هایی را بر آموزه گیریم و نکته های مزبور، مباحثی را پی می پذیرفته است و ما در اینلا، بر اساس کتاب

 .کنیم ملید یاد می
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 ـ وحدت موجود )همه خدایی(:3

اند وحدت وجود و وحدت موجود  شرقی که فالسفه مغرب زمین هم بخصوص در قرون اخیر به آن دامن زدهدر فلسفه 

زند. شیخ شبستری این پندار را در پاسخ سؤاالتی که از وی به عمل آمده، سامان داده  و یا پندار همه خدایی، موج می

 .و نهادینه کرده است

اسالمی و قرآنی، شک و تردیدی نیست که وجود مستقل و قائم به ذات بدون  ناگفته نماند از نظر علمی، دینی و عقیده

نیاز به غیر، ذات پاک کبریایی است و بس و هستی بقیه موجودات در عین حال، عطای ربانی و داده سبحانی است که 

پندارند  ی را موهوم میحیّ قیوم، او است و بس. لیکن صوفیه پا فراتر نهاده منکر هستی جز برای خدا شدند و وجود ماسو

 کنند. به عبارتی دیگر هستی آنها را انکار و مانند نیش غول که تنها در وهم و خیال آید قلمداد می
 

 کلمـا فی الکـون و هم او خیـال               او عکـوس فی المـرایا او ظالل
 

ها است عالمه محمد تقی جعفری  ا همانند سایههایی در آینه و ی باشد و یا عکس هر چه در عالم است، وهم و خیال می

نویسد: آن نی زن شولیده مو )حالج( در به روی اغیار بسته  در انتقاد از منصور حالج آن صوفی وحدت موجودی می

چله نشسته بدون گفتگو، مخلوق را انکار کرده گاه گاهی گوید خدا منست و در جبه، جز او نیست و « یاهو»و با ذکر 

 (2. )خرقه، ملنون با لیلی، عاشب با معشوق یکی استدر زیر 
 

های مختلف شعری ریخته و به مریدانش تزریب  محمود شبستری ایده وحدت موجود و یا پندار همه خدایی را در قالب

وجیه تهای قرآن کریم به مغالطه منطقی گرفتار شده و هم آوا با دیگر صوفیه در  کند و گاهی با سوء استفاده از آیه می

 حالج و امثال او گوید:« انا الحب گویی»
 

 انا الحـب کشف اسـرار است مطلب      جز از حب کیست تا گوید انا الحب
 

شنوی بدون شک جز او  می« انی انا اهلل»همه ذرات عالم مانند منصور حالج هستند تو در وادی ایمن در آی که ناگاه 

 یکی، نیست.

 چیـز                که در وحــدت نباشـد هیــچ تمییــز مـن و مــا و تو و او هست یک

 (4جز از حـب نیست دیگر هستی، الحـب                   هــو الحب گو تو خواهی یا انا الحـب )
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 های صوفیه: ـ برخی مغالطه5

هی مرام غلط خود تطبیب و نوکاری و بازی با آیات کتاب خداست که آنها را بر  از جمله کارهای ناپسند صوفیه مغالطه

 اند مثال محمود شبستری در توجیه یک مطلب نادرست خود گوید: تفسیر به رأی کرده

 (4)(881)بیت  گــوییم ایـن، بشنــو ز قــرآن                تفاوت نیست انـدر خلب رحمن نــه مـن می 

 

 فرمايد:ی سوم از سوره ملک است كه می مراد او آيه كريمه 
 

 فىِ خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى))

 ((؛مِن فُطُورم

با برکت است خداوندی که ملک و سلطنت به دست اوست و او بر همه چیز تواناست خدایی که مرگ 

ترین شما کیست. او با عزت، بخشنده و آمرزنده  بیازماید که نیکو عملو زندگی بیافرید تا شما را 

شم بینی. چ است. همان خدایی که هفت آسمان مطابب آفرید تو در آفرینش خدای رحمن تفاوتی نمی

 بینی!  برگردان آیا سستی می

راجعه آیه در کتب مفسران دانشمند م شما به گلشن راز رجوع کنید و اشعار او را در توجیه مرام خود بخوانید و به تفسیر

 کنید خواهید دید سخنان او هیچ ربطی به آیه کریمه ندارد.

 

 :)صلی اهلل علیه و آله و سلم(ـ  ستایش محمد1

را بشری دانسته تربیت شده وحی و سروش آسمانی که بزرگترین )صلی اهلل علیه و آله و سلم(قرآن کریم حضرت محمد

 الهی بودن اوست.وصفش بنده خدا و رسول 
 

أَنَّمَا إِلَاهُکُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَمَن كاَنَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا  يُوحَى إِلىَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکمُ))

 (؛4(()يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا

شود که معبود شما خدای یگانه است  شما به من وحی می شک من بشری هستم مانند بگو بی

پس هر کس دیدار خدا را امید دارد بایستی کار شایسته انلام دهد و در پرستش پروردگارش 

 احدی را شریک نگرداند. 
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 ای زیبا برگرفته از آیات قرآن و روایات نبوی و اما محمود شبستری در شناخت و ستایش رسول خدا پس از دیباچه

 علوی )که شاید آن دیباچه از خود او نباشد( چنین سروده:

 نــه، بلکـه علت بـود فلک بــود          به صورت چون بشر، معنی ملک بود

 خطا کرد و خطا دیــد و خطا گفت          کسی کـاو را بشــر دانست یـا گفت

ـل است ـزول روح در قلبـش دلـی  (4) که هم پیغمبر و هم جبرئیـل است         ـن
 

حرکت کرده و چنین بر خالف قرآن سخن گفته است. معلوم « تر از پاپ کاتولیک»گویی شبستری برابر مثل معروف 

ه شکنی کنند ک خواهند حرمت شود این جماعت صوفیه همان دوستان نادانند که دشمنان دانا بهتر از آنانند که می می

 نمایند. خدا سـزایشان دهد. لید تکذیب میضمن تعریف و تم

 

 ـ کار شیطان و سرّ لعنت او :4

ای بر گرفته از آیات قرآنی حب را با باطل در آمیخته و رطب و یا بس بافته است او  باره نیز با مقدمه شبستری در این

 نویسد شیطان سگی است بر در خانه، تا بیگانگان و اغیار را دور کند )!(  می
 

 داند که از فرمان خدا سر باز زد و گردن کشی کرد: قرآن ملید شیطان را نفرین شده ازل و ابد می 

 ( ؛ 7يَوْمِ الدِّينِ(() فَاخْرُجْ مِنهْا فَإِنَّکَ رَجِيمٌ وَ إِنَّ عَلَيْکَ اللَّعْنَةَ إِلىَقَالَ ))

 نفرین من تا روز جزا. ای و همانا بر تو باد لعن و فرمود از آن خارج شو، تو رانده شده
 

  (:2فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ(() ))كاَنَ مِنَ الْجِنّ داند نه ملک و نیز قرآن کریم او را از جن می

 او از جن و پریان بود بعد، از فرمان پروردگارش سرپی ید.
 

 باره از معده پر سخن گفته و طامّات بافته است. شبستری در سخنان خود در این

 ای دانسته به نام عزازیل که بعدا ابلیس نامیده شده است. او را فرشته اوال:

 اش را از سلده بر آدم از غیرت او پنداشته است. او را غیور عشب خوانده و سرپی ی ثانيا:

 کند. لعن و نفرین خدا را دشنام دوست تلقی کرده که هیچ رنلی از آن احساس نمی ثالثا:

 کند. بر خالف قرآن که آن لعن و نفرین را ابدی دانسته شبستری برای آن پایان تصور می رابعا:
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سازد و به عبارتی که گذشت شبستری  او را سرهنگ درگاه ربوبی دانسته که هم ون شاهان، نامحرمان را دور می خامسا:

 او را سگ درگاه خدا قلمداد کرده است.

 مضر ندانسته است. لعن نفرین خدا را بر شیطانسادسا: 

 ( گفت نخواستم مانند تو شوم که تقاضای رؤیتلیه السالم(به موسی)علیه السالمدر سبب سلده نکردن به آدم)ع سابعا:

 کردی ولی دوام نیاوردی.
 

 ملک بود اول و نامش عــزازایل              کنــون ابلیس نامندش به تبدیل

 که حب بگزید وز آدم رو بگرداند یکی او را غیور عشـب حب خواند          
 

رشتگان برد همانند ف توانست بگوید که اگر او عشب به خدا داشت فرمان او می مسکین شبستری در جواب این پندار می

 که فرمان خدا برده و بر آدم سلده کردند.

 (:9(()قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونىِ يُحْبِبْکُمُ اهلل))

 دارید پس از من پیروی کنید. بگو اگر شما خدا را دوست می

 

 گويد: شبستری در ادامه می

 اگرچه کافر است امروز شیطان           شود فـردا دگـر باره مسلمـان

 (11از اوّل گرچه آمـد شـرّ ململ            ولی آخـر شـود خیـر مفصّل)

 کلا گرفته که چنین شعر بافته و عامیان مثل خود را گمراه کرده است. دانیم شبستری این طامات را از کی و ما نمی

 

 ـ تکلیم موسی با درخت : 2

های  های قرآنی و داستان های شبستری و دیگر صوفیان هم مسلک او سوء استفاده از قصه کاری نمونه دیگر از مغلطه

برخی مفسران صوفی مسلک در تأویالت و اشاراتشان پیامبران، تکلیم خداوند با موسی است که در قرآن ملید آمده و 

 (11اند.) سخنانی دور از ظاهر آیات مطرح کرده

نویسد: جز این نیست که موسی سخن خدا را از درخت شنید  اما مرحوم طبرسی آن مفسر شیعی و دانشمند امامی می

باشد و موسی  ست و به محلّ محتاج میکه خدا کالم را در آن آفرید و درخت را محل آن قرار داد چون کالم عرض ا
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ای است که خداوند آن سخن را بیافرید و این باالترین مرتبه پیامبران است که خدا بال واسطه با  دریافت که آن، معلزه

 ایشان سخن گوید.
  

 کالم خدا این بود که:

 (:38(()أَنَا اهللُ رَبُّ الْعَلَمِينَ يَامُوسىَ إِنىّ))

 ای موسی! منم خدا، پروردگار جهانیان.  

گوید، خدای صاحب عالمیان و خالب آفریدگان که او منزّه از آن است که در محلی حلول کند  یعنی خدا با تو سخن می

 (14باشد.) و او عرض و جسم نمی

ه گفتن منصور حالج را ب« اهللانا »اند و  آویز خود کرده و به مغلطه کاری پرداخته اما جماعت صوفیه این قصه را دست

« انا اهلل»جان،  اند وقتی درختی بی اند و مدعی شده آن قیاس کرده منحرف شده و مردمان ساده لوح را گمراه نموده

 .گوید چرا منصور ذی روح نگوید

 (14روا باشـد انا الحب از درختی                 روا نبـوَد چــرا از نیکبخـتی)
 

بر آید و درخت در میان نیست چرا روا نباشد که « اَنا اهلل»را علب آید از کسی که روا دارد از درختی و عطار گفت: م

 (15)از حسین حلّاج در آید و حسین در میان نَه! 

 

 اعتقاد به جبر : -2

 است.دارند زیرا او دانای حکیم  شیعه امامی اثنی عشری، عدلی مذهبند و ظلم و ستم را برای خداوند روا نمی

 (؛ 34(()سُبْحَانَکَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّکَ أَنتَ الْعَلِيمُ الحْکِيمُ))

منزهی تو، برای ما دانشی نیست جز آن ه تو ما را آموختی تو توانای حکیم هستی آری شیعه اهل 

 است.بیت به عنصر اختیار در انسان معتقدند و آن هم موهبت و تکریم خداوندی 

 

ای دیگر شده و جبر را در برابر آزادی قرار  در گفتمانی صمیمی با یکی از مدافعان آن مسلک که او نیز دچار مغلطه

داد گفتم: مقابل جبر، اختیار و یا تفویض است نه حریت و آزادی گفت: من جایی که آزادی مطلب ندارم چگونه  می
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ای آورد و گفت اگرپدری به فرزندش پول دهد  ار گیرم! او تمثیل لغزانندهتوانم اختیار داشته و مورد باز خواست قر می

 (11)و بگوید برو فالن چیز بخر و اگر جز آن بخری تنبیه خواهم کرد. این درست نیست که او آزادی مطلب نداشته است.
 

قداند. شبستری به جبر مطلب معت اما ابوالحسن اشعری از بنیان گذاران کالم از مسلمانان تسنن و پیروان او از جمله همین

اند  تهی حریت مطلب عوضی گرف ی استقالل ذاتی و مسئله گویا آنان مختار بودن انسان را بر نتافته و آن را با مسئله

زیرا بدیهی است که جز خدا را در وجود و شئون هستی مستقل دانستن ضد توحید است لیکن فاعل مختار بودن انسان 

ها، عین توحید و عدل است و احدی از پیروان توحیدی مدعی نشده است که  در طول آفرینش پدیدهبه مشیت الهی و 

انسان آزاد مطلب است آیا این، ظلم نیست که عمل و کار ما، کار خدا باشد و در عین حال ما مورد مؤاخذه باشیم در 

آن سوء استفاده کرده و بر خالف فرمان خدا  ایم؟ هر چند که آزاد بوده و از صورتی که به حسب فرض اختیاری نداشته

ده از ای سرو گری، در گلشن راز قطعه ایم و کیفر به همین مخالفت است. شبستری بر اساس همان اشعری عمل کرده

اش  های دیگر نیز بر همین منوال تنیده و باطل آراسته است. او در این مثنوی و به طور متفرقه در بیت 588ـ  511بیت

ی سخنان خویش قرار داده  ( را بازی ه18های قرآنی) و یابس بافته و حب و باطل در هم آمیخته و احیانا آیه رطب

است. و مریدان عوام خود را در برهوت جهل و جبر رها ساخته که او میدان جبر و اختیار را تشخیص نداده است زیرا 

هر او اخذ نکرده است گلشن راز او از جهاتی چند درخور ی اصلی یعنی پیامبر و اهل بیت مط معارف را از سرچشمه

 نقد و بررسی است.

 

 اخالق و عرفان بودایی، برهمایی: -7

شبستری عمال مروّج اخالق و عرفان هندی، بودایی، برهمایی است که در آن همه سخن از عشب، شادمانی و فنا و 

 (12) ود.ش هایی در تیراژ وسیع چاپ و منتشر می بنیستی است که اخیرا با وجود کمبود و گرانی کاغذ چنین کتا

 

 خوف و رجاء : -8

در اخالق و عرفان اسالمی، انسان میان خوف و رجاء باید زندگی کند و حالت اعتدال اعتقادی و رفتاری بر وی حاکم 

فس از رذایل و باشد. از نظر دانشمندان علم اخالق ومعرفت، خوف و رجاء مقام دوم از خود سازی است که تهذیب ن

 (21) باشد. او باید در میانه بیم و امید، عمرسپری سازد و به کمال ممکن برسد. آراستن آن به فضایل می
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))وَ خَافُونِ إِن كُنتُم باشد  های قرآنی خوف از لوازم ایمان است واگر در حد اعتدال باشد فضیلت می به صراحت آیه

 اگر مومن بودید از من خوف داشته باشید. ؛(21) مُّؤْمِنِينَ((
 

 ؛ (88)((فَإِنَّ الجْنَّةَ هِىَ الْمَأْوَى ))وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الهْوَى

اما کسی که از مقام پروردگارش خوف داشت و نفس را از هوا و هوس باز داشت و پیراست همانا 

 بهشت پناهگاه اوست. 
 

  فرمود:)صلی اهلل علیه و آله و سلم( و پیامبر اکرم

 سرآغاز حکمت، خوف و بیم از خداوند متعال است. ((؛رأس الحکمة مخافة اهلل))
 

تر دارد خوف او از خدا  هر کس از شما عقلی کامل ؛اشّدكم هلل خوفا(())اتمّکم عقال  و نیز فرمود:

 (24بیشتر است. )
 

یستی شود و با خوف باید اندازه داشته باشد و اگر نه مذموم است که سازنده نیست و خوف ممدوح در اثر تقوا حاصل می

 با رجاء و امید توأم باشد و بیم و امید از یگدیگر جدا نیستند.

 

 خداوند متعال فرمود: 

 خوانند. و پروردگارشان را از روی خوف و امید می (24) ((يَدْعُونَ رَبهَّمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا))

ما را از روی رغبت و رهبت، و خوف و امید : (25) ((يَدْعُونَنَا رَرَبًا وَ رَهَبًا))و نیز فرمود: 

 خوانند. می

 (21) از رحمت خدا نومید نباشید. :(24) ((رَّحْمَةِ اللَّهلَا تَقْنَطُواْ مِن )) و فرمود:

 

 گوید:  یمصلوات اهلل علیهم گوید؟ او بر خالف هدایت قرآن و پیامبر و اهل بیت او  اکنون بشنوید شبستری چه می
 

 (28( )515)بیت هراسد که طفل از سایه خود مینتـرســد زو کــسی کــو را شنـاســد          
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باشد که انسان خود را  دارای هستی  سخن او این است که خوف از خدا ناشی از نشناختن اوست و رذیله می خالصه

خیزد  ای که اگر هستی را تنها از خدا بدانی و خود را موجود ندانی ترس از میان بر می پندارد و چه تصور کودکانه می

 )وحدت موجود(.

گیرد و بر این اساس که وجود و هستی از خداست و تو نیز جز خدا  یشبستری سپس دوزخ و آتش را به سُخره م

 نیستی سوختن معنا ندارد که تن و جانی در میان نیست که جز او )خدا( نیست.
 

 (518)بیت که از هستی، تن و جان تو پاک است                  ا از آتــش دوزخ چــه بــاک استتر

 

 نفی اختیار : -9

گری از انسان سلب اختیار نموده و به توهم توحید وحدت موجودی، جبر در عملکرد  تفکر اشعریشبستری بر پایه 

بشر را عنوان کرده است و این معنا را در مثنوی گلشن راز به طور مکرر آورده است باید توجه کرد که موضوع، خلب 

اگر انسان را مرکب از تن و جان که آن بر کند که  عمل و کار انسان است نه چیزی دیگر. او مسئله را چنین مطرح می

ت پرس مرکب تن سوار است و زمام امور به دست جان است و تکلیف متوجه آن ـ تصور کنی تو ملوسی و آتش

 که یکی بیش در میان نیست و او خداست، پس تو و اختیار تو کلاست ؟ ای که به دوئیت قائل هستی در حالی شده

 اختیــار است                         تــن من مرکب و جـانم سوار استاز آن گویی مرا خود 

 زمــام تــن به دست جـان نهـادند                        همـه تکلیف، بــر مـن زان نهــادند

 (22)همه این آفت و شــومی ز هستی ستست                       نــدانی کیـن ره آتش پــرستی

 

که گفتیم او مسئله ملبوریت بشر در آفرینش را با عملکرد اختیاری او بر نتافته و خیال کرده چون آفرینش طور  همان

به اختیار او نبوده پس کار و عمل نیز به اختیار او نیست و او )شبستری( موضوع استقالل ذاتی و وجود به غیر را از هم 

 گوید:  تفکیک نکرده و می

 (41)ل؟                 کسی را کو بود بالذات باطلکدامین اختیار ای مرد جاه
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اشی از ها ن تواند مختار باشد؟ این یعنی: کسی که وجودش باطل و بر فناست و مستقال از  خود او نیست چگونه می

 دانی که تو نیستی، همش خدا است و بس. )همه خدایی( آن است که تو خود را دارای هستی می

 (41)م و نابود           نگــویی اختیارت از کلا بود؟چو بودِ تُست یکسر ه

 نويسد: او در ادامه می

 (42)کسی را کو وجود از خود نباشد                به ذات خویش نیک و بد نباشد

و  گرایی افتاده است که میان جبر در آفرینش در واقع، شبستری مسئله به این روشنی را درک نکرده و در باتالق جبر

جبر در عملکرد فرق است و منافاتی نیست میان اینکه او در ایلاد خود نقشی مستقل نداشته باشد لیکن عملکرد او از 

ای نیست میان استقالل خداوند متعال در ایلاد بشر و نفی فاعلیت  روی گزینش وی صورت پذیرد و ابدا مالزمه

 اختیاری انسان به مشیت و اراده رب متعال.

 

 الهی :مقدرات  -31

شبستری بر همان پایه اعتقادی سست، بنای لرزان خود را باال برده و بر سر او فرو ریخته است. او همانند دیگر اشعری 

ت نویسد: مقدرا مذهبان کار بشر را کار خدا پنداشته و در واقع خواسته نکوهش را از بشر دور سازد و به صراحت می

ه ما نسبتی ملازی است که مایی در میان نیست فقط اوست و بس و کار، کار اند و نسبت کارها ب پیشتر آفریده شده

 اوست.

 ل قـدر کیستــز حال خویشتن پرس این قدر چیست                          وز آن جـا باز دان که اه

 (44)نبـی فـرمود کــو مــانند گــبر است هر آن کس را که مذهب غیر جبـر است                      

 

 های اهل سنت:ـ روایت 33

 های مکتب خلفا بهره بر گرفته است. ی این عقاید از روایت شبستری در ارائه

 عبد اهلل بن عمر بن خطاب گفت:

 ؛(44) «قدّر اهلل عزّ و جلّ المقادير قبل ان يخلق السماوات و االرض بخمسين الف سنه»

گیری  آفرینش آسمان ها و زمین آفریده و اندازهخداوند مقدرات را پیش از پنلاه هزار سال از 

 کرده است.
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 این روایت نیز از او است:

 (45) «تعيدوهم و ان ما توا فال تشهدوهمالقدرية مجوس هذه األمة ان مرضوا فال »

اند اگر مریض شدند عیادتشان نروید و اگر مردند بر جنازشان  قائلین به قدر ملوسیان این امت 

 حاضر نشوید.
 

  (44) «القدریّ اوله مجوسی و اخره زنديق»و انس ابن مالک گفت: 

 

 و در روایت چهارم همین انس گفت:

  ؛(41) «القدرية الذين يقولون الخير و الشر بأيدينا»

 گویند خیر و شر و نیک و بد در دستان ما است. قدریه کسانی هستند که می
 

باید دید موضوع خلب افعال  (48)که قدر چیست و قدریه کیستند؟ قطع نظر از صحت سقم این احادیث و اخبار و این

بیت در آن زمینه چیست بدون تردید، حدیث  و اعمال توسط بشر که یک بحث کالمی است کار کیست و نظر اهل

نیاز  بی مستقل ودانند لیکن  ی امامیه نیست زیرا آنان انسان را در انلام کار نیک و بد مختار می چهارم مورد قبول شیعه

رسانیم اینان را و  همه را امداد می ؛(19) «كالُّ نُّمِدُّ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّکَ وَ مَا كاَنَ عَطَاءُ رَبِّکَ» از امداد خدا نه

ها و زمین  آسمانهای پروردگارت. هم نان که در تقدیر افعال و اندازه گیری اعمال، قبل از آفرینش  آنان را از داده

هرگاه مراد علم باری تعالی باشد بر خالف پندار منسوب به خیام: علم أزلی را علت عصیان دانستن ز غایت جهل بود و 

هم نان که مورد حدی، کسانی هستند که استقالل انسان را در آفرینش اعمال و به وجود دو مبدأ خیر و شر اعتقاد دارند 

 رحمت خدا دور.که به راستی ملوسیند و از 

 

 )علیهم السالم(حدیث اهل بیت -35

ای بود  را دید و او پسر ب ه  )علیه السالم(شد در آستانه، موسی وارد می )علیه السالم(ی امام صادق ابوحنیفه به خانه

ر ب ه این پس اند اکنون من پندارند امامانشان در کودکی هم دارای علم و دانش ابوحنیفه با خود گفت اینان )شیعه( می

ند پرسید ای فرز مسائلی پرسید و امام جواب داد و او بعداً )علیه السالم(آزمایم. ابوحنیفه از امام موسی الکاظم را می

رسول خدا گناه و معصیت از کیست؟ ابو حنیفه گفت او )موسی ابن جعفر( به من نگریست و فرمود: یا از خدا است و 
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تر از آن است که بنده را که جنایتی نکرده مورد مؤاخذه  بود او گرامی دو اگر از خدا میی او و یا از هر  یا از بنده

اش را در کاری که خود با وی شریک بوده  تر از آن است که بنده بود او عادل قرارش دهد و اگر از هر دو می

 او را آمرزید لطف کرده و اگر کیفر نمودماند که معصیت از بنده است اگر  بازخواست کند پس، از آن سه احتمال این می

 بار شد و خواندم: با عدل و داد رفتار فرموده است ابوحنیفه گفت چشمان من اشک
 

 ؛(41) «ذُرِّيَّةَ  بَعْضُهَا مِن بَعْضم»

 (41) نسلی است برخی از برخی دیگر و خدا شنوای داناست.
 

 ی نساء: سوره 84در تفسیر آیه  )علیه السالم(امام جعفر صادق

 ((؛وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ الَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيال))

تو  بودید در پاسخ سائلی فرمود و اگر فضل و مهربانی خدا بر شما نبود جز اندکی پیرو شیطان می

احدی از اهل بیت خود را نیافتم که از قدر پرسیدی و آن، از دین من نیست و نه از دین پدرانم. و 

 (42به آن قائل باشند. )

 

 ـ جبر و تفویض و نفی هر دو:31

عقیدتی و  ترین محظور موضوع جبر و اختیار و به عبارت دیگر جبر و تفویض در مکتب اهل بیت پیامبر بدون کوچک

ادی پرستی در نظام اعتق ثنویت و دوگانهنهد و نه  عملی چنین حل شده: که نه انسان از مکانت بندگی گامی فراتر می

 شود که به نص قرآن کریم: آید و نه ظلم و ستمی به ساحت قدس ربوبی نسبت داده می پیش می
 

 ؛(44) ((ذَالِکَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامم لِّلْعَبِيدِ))

است و همانا خداوند به بندگانش ستم کننده ی عمل کرد و تقدیمی دو دستان تو  آن، نتیله 

  (44)نیست.
 

 اطالع بوده که فرمودند: شبستری از این حدیث محکم کالمی شیعه بی

 ؛(45) ((ال جبر و ال تفويض بل امر بين األمرين))

 ی آن دو. نه جبر است و نه تفویض و واگذاری مطلب بلکه امری است میانه 
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د، های آنن اند و به دیگران که بیگانه از آموزه اند بریده از اهل بیت که حافظان وحیمشکل این آقایان آن است که 

 اند. پیوسته و ضایعه آفریده
 

نم که با ک در پاسخ سؤال از جبر و تفویض یک قاعده بیان فرمود: من برای شما معیاری ذکر می )علیه السالم(امام رضا

 به ستیز بحثی بر نخاستید مگر اینکه بر او غلبه یافتید. کس اختالف نکردید و مالحظه آن با هیچ

خداوند عزّوجلّ با اکراه و زور اطاعت نشده و با مغلوبیت هم مورد نافرمانی واقع نشده است و در سلطنت خود بندگان 

ست به قادر واقعی اخود را رهایِ رها هم نساخته او مالک اصلی هر آن چیزی است که بندگانش را مالک فرموده و 

بردند او ایشان را هُل نداده و مانع هم نگشته است و اگر آن ه آنان را به آن توانا کرده است پس اگر بندگان، فرمان او 

توانست چنین کند و اگر مانع نشده و  خواست میان آنان و این نافرمانی مانع شود، می او را نافرمانی کردند هرگاه می

ردند او نیست که آنان را به گناه انداخته است فقط آزادشان گذاشته است. این روایت صراحت آنان با آزادی نا فرمانی او ک

که خداوند سبحان بندگانش را توانا ساخته و چنان که به صراحت فرمود آنان در کارها مختارند و هرگز او  دارد در این

به   )علیه السالم(( آنگاه امام رضا44چنان کند. )توانست  که می )تعالی( میان آنان و معصیت مانع نگشته است با این

مبنی بر نفی جبر و تفویض و اثبات امر میان آن دو اشاره کرده که فرمود: اگر  )علیه السالم(حدیث جدش امام صادق

باشد و مقصود  کسی به جبر گرایید کافر است و کسی که گفت کار، به بشر واگذاشته شده و او مستقل است، مشرک می

امر میانه، آن است که انسان راهی به انلام مأموریت داشته باشد و از آن ه نهی شده بتواند خودداری کند و در این  از

ها است و نسبت به معاصی و گناهان، نهی از  خصوص اراده و مشیت از خداست که نسبت به طاعات رضایت به آن

کند خداوند را در آن قضایی است یعنی  خوب یا بدی که میها است و هر بنده هر کار  ها و خشم برای انلام آن آن

 (41کند و یا کیفر در دنیا و آخرت. ) حکم به پاداش می

پس مراد از وجود راه در کالم امام آن است که به او قدرت و توان داده که کار را انلام بدهد یا ندهد که در این صورت 

 آید. لی پیش نمیپاداش یا عذاب، معقول است و هیچ شبهه و مشک

 

 ـ رؤیت خدا :34

های مکتب خلفا است که دیدن خدا را با دو چشم سر ممکن  آبشخور شبستری در مسائل کالمی و عقیدتی روایت

ؤیت اند اگر در دنیا ر های محکم ارجاع شوند، است ناد جسته و گفته های متشابه که بایستی به آیه دانند و به آیه می

 آخرت ممکن است.ممکن نباشد در 
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 ؛ (42) ((رَبهِّا نَاظِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئذٍ نَّاضِرَةٌ إِلىَ))

 صورتهایی در آن روز، شاداب و شاداند و به پروردگارشان نگران.
 

داند زیرا که او جسم و جسمانی و ماده و مادی نیست  اما شیعه امامیّه رؤیت را چه در دنیا و چه در آخرت نا ممکن می

 همانند او چیزی نیست. ؛(42) ء(())لَيْسَ كَمِثْلِهِ شىَ .باشد که مصحح رؤیت فراهم گردد ی سمت و جهت نمیو دارا

 ؛ (40) ((لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الخْبِيرُ))

توانی  اما شبستری بر همان اوهام خود چنین بافته است: نعمت حب را ناسپاسی مکن که تو حقیقت را به نور حب می 

 .424و 415های  بشناسی که جز او عارف و معروف چیزی نیست )وحدت( بیت

 که بود آخر؟ که آن ساعت بلی گفت              ایـزد چـرا گـفت« الستُ بربّکم»

 وعهد بتدکی دوش             ولی کردی به نــادانی  فرامـوش تو بستی عقـد

 کـه با یادت دهــد آن عهـد اوّل             کالم حب بـدان گشته است مُنـزل

 در آنلا هم تــوانی دیدنش بـاز            ای حـب را بـه آغـاز اگـر تو دیده

 ذاتـش تـوانی دیـد فـرداصفــاتش را ببیـن امـروز اینلـا             کـه تا 

 ز قـرآن« ال تهدی»و گرنه رنج خـود ضـایع مگردان             بـرو بنیوش 
 

گفت و همو بلی گفت. اگر امروز صفات حب را دیدی « الستُ»خالصه آنکه در عالم الست یک چیز بیش نبود که 

 ن کن که فرمود:فردای قیامت ذات او را خواهی دید وگر نه خود را معطل نکن گوش به قرآ
 

 ؛(43) ((إِنَّکَ لَا تهَدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَاكِنَّ اللَّهَ يهَدِى مَن يَشَاءُ))

کنی لیکن خدا هر که را بخواهد هدایت فرماید. البته آیه ربطی به مدّعای  تو هر که را خواستی هدایت نمی 

 او ندارد و آن سوءاستفاده از قرآن و تفسیر به رأی اوست.

 

 ـ جعل اصطالحات )بت(:32

جماعت صوفیه برای خویش و بر مسلک پوشالی عرفانی خود ساخته اصطالحاتی جعل کرده و بر خالف منطب 

 اند. ها را، ارزش تلقّی کرده توحیدی قرآن برخی ضد ارزش
 



148 
 

حتّی مشرکان  بوده وطی بیست و سه سال مبارزه با شرک و بت پرستی  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(اساس دعوت پیامبر

عصر رسالت با ساختن افسانه غرانیب نتوانستند در برابر سدّ محکم توحید خلل وارد سازند امّا قرن بعد در پوشش عرفان 

ترین کسی است که این  کاذب و اصطالح کردن بُت در فرهنگ مسلمانان آشفتگی ایلاد کردند و شبستری عمده

ینه کرد و آنها را سامان داد او طی ابیاتی در گلشن راز سخن از بٌت و شراب و اصطالحات به اصطالح عرفانی را نهاد

ترسا ب ه و... به میان آورده و بسیاری از خواص شاعران تشیع  را فریفته و آنان هم، چنان امور را  زنّار )صلیب( و

 گوید: شبستری می اصطالح کردند مثالً
 

 ـود زنّــار بستن عهــد خــدمتبُت اینلا مظهر عشب است و وحدت         ب

 بــود توحیــد عیــن بت پرستـی         چـو کفـر و دیـن بود قـائم به هستی

 نکـو انـدیشه کـن ای مـرد عـاقـل         که بت از روی هستـی نیست باطـل

ـدان کایـزد تعـالی خــالب اوست ـادر گشت نیکوست           ـب  ز نیکو هر چه ص

دانستی که بت چیستمسلمان گر   (52)بدانستی که دین در بت پرستی است         ـب
 

اگر کفر و دین انسان وابسته به وجود و هستی خود او بوده باشد و بشر در برابر خدا هستی جداگانه داشته باشد،  يعنی: 

عقل  اندیشه کنی و شود! ولی تو نیستی، خدا هست و بس )وحدت موجود( و هرگاه نیکو توحید و بت پرستی یکی می

خود به کار بندی بت از این حیث که هست باطل نیست او تللی خدا بلکه خود خدا است که خالب و آفریدگار او خداست 

 ت!!پرستی اس برد که دین در بت دانست، پی می شود و اگر مسلمان حقیقت بت را می و از خدا جز نکویی صادر نمی

 

چه کسی گفت که بت مظهرعشب و یکپارچگی است؟ قرآن کریم خدای یگانه را رمز جناب شیخ این سخن را  :اوالً

داند )ال اله اال هو( بقیه معبودهای خیالی ساخته و پرداخته مغزهای معلول بشری است و برای  وحدت و یکپارچگی می

 ها در جامعه بر سر خود کالهی فراهم نمایند.  تفرقه ایلاد شده است تا ابوجهل
 

بستن زنّار در مسیحییت و نظام دینی غرب استعمارگر عهد خدمت است برای چه کسی؟ شگفتا در روزگار شبستری  :ثانياً

تواند نشانه خدمت  استعمار غرب و بریتانیا نهادینه نشده بود و او چنین گفته اگر امروز گفته شود زنّار و صلیب بستن می
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ن بر گردن با خانواده سلطنتی انگلیس عکس گرفته و در برابر دوربی به بیگانه باشد چون پادشاه وهّابیّ سعودی صلیب

 ظاهر شده است.
 

باز تو )شبستری( سخن خود را مبنی بر وحدت موجود تکرار کردی و هستی هر چند تبعی و عطائی ما سوا را  :ثالثاً

 پرستی و توحید را یکی انگاشتی.  منکر شدی و درصورت بود اشیاء، بت
 

ها واژه صدور به کار نبرده و این از واردات فلسفه یونانی است   بت از خدا صادر نگشته و قرآن درباره آفریده :رابعاً

اند )الواحد ُ ال یصدرُ منه اال واحد( بله  بت یا از سنگ یا چوب و یا هر مادّه دیگر  که از آن، قاعده استخراج کرده

ه عنوان بت، ساخته انحرافی بشر مشرک است برای اینکه مردم را از ممکن است باشد و آن را خدا آفریده و لیکن ب

 خدای یگانه دور گرداند. 
 

هایی است که آل سفیان آنها را برای  داند که بت چیست همان: هبل، الت، منات و دیگر بت آری ای شیخ، مسلمان می

ر پرستی جایگاهی ندارد. زیرا پیامب ، بتاند و هرگز در دین حب انحراف از توحید و مکتب یکتا پرستی مطرح کرده

پرستی در پیکار بوده و سر انلام آنها را  در طول حیات رسالی خود با بت و بت )صلی اهلل علیه و آله و سلم(اعظم

 پایین کشیده است. 

 

 ـ شراب و باده :32

 آورده است.قرآن ملید درباره می و شراب در دو نشئت و حیات دنیوی و اخروی سخن به میان 

 

 ـ  نشئت دنیا :3

ها  و ناپاکی ها در نشئت دنیا و در شریعت و برنامه زندگانی بشر و برای خود سازی و تربیت و پاالیش نفس از پلیدی

شوند  های خاص که موجب سُکر و مستی می های خمر، باده، شراب و نوشیدنی آن را حرام و ممنوع دانسته است. واژه

 .اب از آنها واجب استنلس بوده و اجتن
 

 

 (؛41(( )فْعِهِمَايَسْلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ  قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبرَ مِن نَّ))
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ی های پرسند، بگو در آن دو گناه بزرگی است و برای مردم سودمندی از تو راجع به خمر و قمار می

 باشد. هم هست امّا گناه آن دو از سودشان بیشتر می
 

 فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ يَأَيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الخْمْرُ وَ الْمَيْسرِ وَ الْأَنصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ))

  ؛(44)((تُفْلِحُونَ

های  های بر پا شده و قرعه کشی می و باده و قمار و بت اید جز این نیست خمر، ای کسانی که ایمان آورده

 باشند از آن دوری جوید شاید رستگار شوید. اند و از عملکرد شیطان می قمارگونه از کارهای پلیدی
 

 

الخْمْرِ وَ الْمَيْسرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فىِ ))

 ؛ (55)((وَ عَنِ الصَّلَوةِ  فَهَلْ أَنتُم مُّنتهَونَ؟

خواهد به واسطه خمر و می و قمار میان شما دشمنی ایلاد کند و خدا را از یاد  جز این نیست شیطان می

 شما ببرد و از نماز بازتان بدارد آیا دست بردار هستید؟ 
 

 ؛ (44) ((هُوَ الَّذِى أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّکمُ مِّنْهُ شَرَابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ))

شود و از آن گیاه و درخت  بی فرو فرستاد ازآن برای شما نوشیدنی فراهم میاوست که از آسمان آ

چرانید. در این آیه آب آشامیدنی و آبیاری مراد است. آن بود مختصری از آیات  روید و در آن می می

ذکر حکیم در باره خمر و می، و باده و شراب حرام در حیات دنیوی که پلید و ناپاک است و سُکر و از 

 پراند.  شود و عقل و هوش از سر انسان می ود بیخودی را سبب میخ

شود و برای انسان و حیوان و  ها از آن روان می آری، در نشئه دنیا سخن از نزول برکت آسمانی نیز هست که چشمه

 (51) گردد. نبات مایه زندگی فراهم می

 

 ـ نشئه آخرت:5

های الک و مهر شده( و حمیم  های آنها مانند رحیب مختوم )بطری هم معنیهای خمر، شراب و  در قرآن کریم از واژه

یعنی آب گرم و سوزان و امثال آن در دو بُعد پاداش و کیفر سخن به میان آمده به عنوان نعمت اُخروی و یا کیفر و سزای 

 اند.  دوزخی مطرح

رٌ مِنْ ماءٍ رَيْرِ آسِنم وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنم لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فيها أَنْها مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتی))

 ؛(58)((أَنْهارٌ مِنْ خَمْرم لَذَّةم لِلشَّارِبينَ وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَلم مُصَفًّى
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اند چنین است که جویبارهایی در آن روان است از آب  توصیف بهشتی که پارسایان وعده داده شده

اش دگرگون نشود و نهرهایی از شراب که برای  هایی از شیر که مزه گیرد و جوی بو نمی زالل که

 اند که هایی از عسل صاف شده... آیا اینها مِثل کسانی نوشندگان لذت بخش و گوارا است و جوی

 کند هماننداند؟! هایشان پاره پاره می گرم وسوزاننده که رودهدر آتش جاویدانند و از آب 
 

ومم خِتَمُهُ حِيقم مَّخْتُإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمم عَلىَ الْأَرَائکِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فىِ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّ))

 ؛ (49) ((ا الْمُقَرَّبُونمِسْکٌ وَ فىِ ذَالِکَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَ مِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمم عَيْنًا يَشْرَبُ بهِ

هایشان  نگرند خرُمی نعمت را در چهره های آراسته لم داده می اند، بر تخت همانا نیکان در نعمت

شوند که مُهر آن مشک خوشبو است و  شناسی، از شرابی خالص و الک و مهر شده سیراب می می

چاشنی آن از تسنیم است همان در چنین وضع باید رقابت کنندگان، چشم و هم چشمی کنند و 

 ای که مقربان از آن نوشند. چشمه
 

اْ بِمَاءٍ يَسََْتَغِيثُواْ يُغَاثُو فَمَن شَََاءَ فَلْيُؤْمِن وَ مَن شَََاءَ فَلْيَکْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بهِمْ سََُرَادِقُهَا  وَ إِن))

 ؛  (40) ((ئْسَ الشَّرَابُ وَ سَاءَتْ مُرْتَفَقًاكاَلْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوهَ  بِ

ایم که  هر که خواست ایمان آورد و هر که خواست کفر بورزد ما همانا برای ستمگران آتشی فراهم کرده

هایش آنان را احاطه کرده و در بر گرفته است و اگر آبی خواهند از آبی مانند مس گداخته که  سراپرده

 پذیرایی شوند چه نوشیدنی بدی و چه آشامیدنی زشتی. ها را بریان کند صورت

ه گفته، هایی صوفیانه و قلندران شیخ شبستری در ابیاتی در پاسخ سوالی از شراب و شمع و شاهد و خراباتی شدن پاسخ

 (41)که بد مستی بِه است از نیک مردی        بخور می، وا رهان خود را ز سـردی                          :  مثالً

 که پر است از تناقضات.

در قرآن کریم از شراب طهور یعنی پاک و به دور از عوارض و ضایعات سخن به میان آمده است که آن خالی از سُکر 

 و مستی است لیکن او )شبستری( صریحا بد مستی را بهتر از نیکمردی و تقوا دانسته است.

 ای طوالنی دارد. ب ه و مُغب ه و امثال آن در اشعار صوفیان مدعی عرفان قصّهامّا موضوع ترسا 
 

 (42)بُت ترسـا ب ـه نوریست باهِـر                  که از روی بُتـان دارد مظاهـر
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 اللهمّ ال تکلنا الی انفسنا ابدا و ال تلعل مصیبتنا فی دیننا. امین 

 

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

 پی نوشت ها:
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 مقدمه:

هایی  تیدق اند که بخش مهمی از بی فکر افتادهآیا مدافعان فلسفه و عرفان رایج و مصطلح به این 

دهند ناشی از این است که افکار ناتمام خود را معیار سنلش صحت و  که به مخالفان نسبت می

 اند؟ های دیگران قرار داده سقم اندیشه

 (3)((فَاعْتَبِرُوا يا أُولِی الْأَبْصار))

*** 

 

 فلسفه و عرفان؟فالسفه و عرفا عقل گریز هستند یا مخالفان 

 استاد حکیمی فر)محقق و پژوهشگر(

 

های مهم و اساسی فلسفه و عرفان مصطلح غیر برهانی و ناشی  همت این سلسله نوشتارها این است که نشان دهد پایه

 از خطاهای ذهنی است.

توانند  این بدان معنا نیست که نویسنده این نوشتار عاری از خطاهای ذهنی است بلکه این ناقدین هستند که می توجه:

 های ذهنی را مشخص کنند؛ و این چیزی نیست جز آزاد اندیشی. ها بیراهه با تعاون در اصالح اندیشه
 

وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا  وَ التَّقْوىيا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا... تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ))

 (2)((اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ
 

های فلسفی و عرفانی دچار سردر گمی نشویم باید از همان اول و ریشه  برای این که در مراحل پی یده بحثتوجه: 

 های بغرنج با ارجاع به محکمات راه را پیدا کنیم.  مسالههای محکمی بنا کنیم تا در  پایه

 

  جغرافیای کلی مباحث:

های دیگر بعد از تعاریف بدیهی و  در گام اول بحث از تعریف فلسفه و تعقل و رابطه این دو شروع شده و در گام

ان داده خواهد شد که برهان به بررسی اصالت وجود و تشکیک در وجود و دالیل هر یک پرداخته خواهد شد و نش

فرضیه اصالت وجود و تشکیک در وجود غیر برهانی هستند و در گام آخر بعد از تقریر معانی متفاوت وحدت وجود 

 جا خواهیم رسید که:  تا بدان
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 ای برهان ستيز و خرد ستيز است. ای برهانی نيست بلکه نظريه وحدت وجود اطالقی نه تنها نظريه

نوشتار بر اختصار و همت بر بررسی موارد مبتال به است و اگر الزم آید تفصیل آن در آینده  فصل پایه این توجه: 

فصل بیان خواهد شد لذا فقط نظرات مبتال به طرح شده و تلزیه و تحلیل و گاهی نقد خواهند شد تا موجبی برای 

 ها باشند. اصالح اندیشه

*** 

ی بسیار رایج و فراگیر مدافعان فلسفه و عرفان را تذکر داده و نشان خواهد ای از خطاهای ذهن اما نوشتار حاضر نمونه

 داد که: 

فلسفه همان تعقل نيست و نفی فلسفه نفی تعقل را به دنبال ندارد و مخالفان فلسفه و عرفان را مخالف عقل و برهان 

 ای آشکار و عملکردی بسيار قبيح است. جا زدن مغالطه

 

 تعریف فلسفه: 

 تعاریف متعددی دارد مثل:فلسفه 
 

اعلم أن الفلسفة استکمال النفس اإلنسانية بمعرفة حقائق الموجودات على ما هی عليها و الحکم بوجودها َ 3

 (1)تحقيقا بالبراهين ال أخذا بالظن و التقليد بقدر الوسع اإلنسانی.
 

موضوعها الذی يبحث فيه عن أعراضه الحکمة اإللهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود و  8َ

الذاتية هو الموجود بما هو موجود و رايتها معرفة الموجودات على وجه كلی و تمييزها مما ليس بموجود 

  (4)حقيقی.
 

  (5)ـ هستی شناسی عقلی4
 

 ـ ...4

گردند یا نه؟ در حال حاضر حاجتی به بررسی این مطلب نیست تنها ذکر این نکته  آیا این تعاریف به یک معنا بر می

 الزم است که تعاریف فلسفه یا جامع نیستند یا مانع نیستند یا... . 

 یکی از تعاریف رایج و پر طرفدار در این زمانه که موجبی برای خطاهای ذهنی دیگر شده این است که:

 «فلسفه هستی شناسی عقلی است»
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 مراد از عقل چيست؟ و مراد از هستی شناسی چيست؟ال: ؤس

ه در دانیم که به کار بردن کلمات متشاب چنین می دانیم که کلمه عقل و هستی شناسی از کلمات متشابه هستند هم می

 تواند موجبات خطاهای ذهنی متعدد دیگری شود. توضیح مطلب: تعریف نادرست است و همین پایه می

 

 معانی عقل:

 عقل معانی متعددی دارد برخی از معانی عقل عبارتند از:
 

 شود و مراد از آن درك و فهم است. ادراك در اين معنا اعم است.  َ گاهی عقل به قوه ادراك گفته می3

 پس: تعقل= ادراک مطلب 
 

 شود. عقل= مدرك كليات  َ گاهی عقل به قوه ادراك كليات گفته می8

 پس: تعقل = ادراک کلیات
 

  .شود و مراد از آن همان تفکر است َ گاهی عقل به قوه ادراكی كه مبتنی بر تصور و تصديق است گفته می1

 پس: تعقل= تفکر

تفکر  دانیم که هرگاه تفکر مبتنی بر اصول محکمی صورت گیرد حتما نتیله آن درست خواهد بود ولی می توجه:

 کند. توان گفت که عقل خطا می معنای از عقل میرسد لذا در این  گاهی به نتیله نادرست هم می
 

ارای شود ولی باضافه اين نکته كه عقل د َ گاهی عقل به قوه ادراكی كه مبتنی بر تصور و تصديق است گفته می4

 كند يعنی بار ارزشی مثبت است. در اين معنای از عقل خطا راه ندارد بلکه اين عاقل و رونده راه است كه خطا می

 ت. كند كه تعقل كرده اس انسان است كه به جای استفاده از تعقل از توهم و تخيل و ... استفاده كرده و فکر میاين 

 پس: تعقل= تفکر صحیح = تفکر برهانی

شود: عقل نوری خارج از ذات انسان است که هرگز  این معنا غیر از معنای دیگری از عقل است که گفته میتوجه: 

 کند و ... خطا نمی
 

 َ باز هم معانی ديگری برای عقل و تعقل وجود دارد كه تفصيل آن با اجمال اين نوشتار سازگار نيست.4
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 كنند؟ آقايان مدافع فلسفه و عرفان كدام يک از معانی عقل و تعقل را اراده میال: ؤس

 ناشی از ابهام این کلمات گریبانآقایان در همین جایگاه باید موضع خود را معین کنند تا در آینده خطای ذهنی توجه: 

ب های متفاوت متناس که در جای خود خواهیم دید که مدافعان فلسفه و عرفان در  بحث گیرشان نشود. توضیح این

ت کنند تا بتوانند از اشکاال شود در مقام دفاع از خود معانی متفاوتی را از عقل اراده می با اشکالی که بر آنها وارد می

طفره بروند. لذا برای جلوگیری از مغالطه اشتراک لفظی عقل در همین قدم اول تعریف دقیقی از فلسفه و عقل وارده 

 باید ارایه شود تا هر جا خواستند از آن معنا عدول کنند تذکر داده شود.
 

ور عمیر سماای مبهم است و شامل تعمیر دوچرخه و ت هم کلمه« هستی شناسی»همان طور که قبال اشاره شد تذكر: 

شود لذا این کلمه هم باید شفاف  و حل مسایل ریاضی و ساختمان سازی و علم کالم و خیلی موارد دیگر هم می

 شود: سازی شود و به همین خاطر است که در برخی تعاریف فلسفه گفته می

 (4)((الحکمة اإللهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود))

 

 :توان مراد را چنین تعبیر کرد که می« هستی شناسی عقلی»عین از اشکاالت تعریف فلسفه به با غمض  تذكر:

یست است ولی ادعا این ن« تفکر برهانی»به معنای « تعقل»بودن و « برهانی»در تعریف یاد شده « عقلی»مراد از کلمه 

ر های فلسفی برهانی ارایه شود و تکامل د های فلسفی برهانی هستند بلکه سعی بر این است که گزاره که همه گزاره

فی های فلس اند تا گزاره یدهـول تاریخ زحمت کشـهر علمی هم به همین سبک است و...؛ در واقع علمای فلسفی در ط

 اند بحث دیگری است. کار موفب بوده برهانی ارایه نمایند ولی تا چه حد در این
 

ولی تا وقتی سوء استفاده از تعریف نشود و اراده باطل از سخن نشود عمر هر چند این تعریف هم مشکل دارد  توجه:

 کنیم. بها را صرف اعتراض نمی گران

 

کنند  این یکی از معانی محتمل موجه است و به این معنا نیست که همه مدافعان فلسفه همین معنا را اراده می تذكر:

شوند اول باید تعریف خود را از فلسفه و تعقل به طور دقیب ارایه  لذا هر یک از مدافعان فلسفه اگر بخواهند وارد بحث

 نمایند.
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های مدافعان فلسفه و عرفان را که مبتنی بر همین تعریف  این بررسی این حسن را دارد که در جای خود مغالطه توجه:

ه رخ فلسفه اصرار فراوان بر ب شود که برای رد مخالفان نادرست بود آشکار خواهد کرد. به عنوان نمونه بسیار دیده می

 شود و ...  کشیدن برهانی بودن فلسفه می

 

 که مدافعان فلسفه بتوانند تعریف دقیقی ارایه دهند باید به این نکته هم توجه کنند که: برای این: نکته 

دانند آیا  می نادرست از نظر مدافعان فلسفه و عرفان نظراتی که فالسفه قبلی بیان کرده بودند و فالسفه فعلی آنها را

شناسی  که هستی ا ایننیستند؟ ی« هستی شناسی عقلی»فلسفه نیستند؟ مثال فلسفه ارسطویی و مشایی آیا فلسفه یعنی 

 شناسی نادرستی هستند؟  عقلی هستند ولی هستی

شدند  حسوب میشدند لذا فلسفه م هایی صحیح پنداشته می یا این که تفکرات نادرست در زمان خودش چون گزاره

 شوند؟ ولی در این زمان چون نادرستی آنها روشن شده است دیگر فلسفه نیستند بلکه جزو تاریخ فلسفه محسوب می

  

 و به طور خالصه: 

  کنند و نوعی انحصارگرایی را قایل هستند؟ آیا افکار فلسفی دیگر را از فلسفه بودن خارج می

های صحیح و ناصحیح؟ )صحیحی  شود یا اعم است از گزاره های صحیح می به زبان دیگر فلسفه فقط شامل گزاره

 یا اعمی(؟
 

 یایی موجود متقابال افکار صدراییان را نادرست مـاین در حالی است که فالسفه دیگری مثل فالسفه سبک مش تذكر:

 دانند.
 

 «های فلسفیگزاره »با « تعریف فلسفه»رابطه  

ری در برند ولی یکی در مقام تقبیح فلسفه و دیگ بگیرید که هر دو لفظ فلسفه را به کار میدو شخص را در نظر نکته: 

 گوید. مقام تحسین فلسفه سخن می

 کنند؟ آیا این دو شخص اطمینان دارند که در مورد موضوع واحدی بحث می: سوال



161 
 

ه از دو شخص فرقی پررنگ بین معنایی ک ای بین این دو نفر مورد توافب واقع نشده است و این رسد نکته به نظر می

اید به تعبیری اند و ش های فلسفی رایج نگذاشته شود که همان تعریف فلسفه است و بین گزاره لفظ فلسفه فهمیده می

 اند. دیگر فرقی بین تعریف فلسفه و بین فالسفه نگذاشته
 

« عقلی هستی شناسی»نا و تعریف فلسفه یعنی مثال ها از مع های مدافعان فلسفه دقت شود دفاع آن اگر خوب به حرف

 کنند. رایج بحث می« های فلسفی گزاره»است و از طرف دیگر اکثر مخالفان فلسفه در تقبیح 
 

لسفی هستند. های ف پس فرق است بین معنای فلسفه که همان تعریف فلسفه است و بین مصادیب فلسفه که همان گزاره

های فلسفی وجود ندارد؟ و اگر دارد میزان این رابطه در چه حدی  بین تعریف فلسفه و بین گزارهای  اما آیا هیچ رابطه

 است؟
 

در خارج دارد  معرفی شد آیا معنونی« هستی شناسی عقلی»به تعبیر دیگر عنوان فلسفه که طبب تعریف غیر شفاف آن 

دهای کنند و اشکاالت و نق یف فلسفه دفاع مییا فقط معنایی صرف در ذهن است؟ و آیا مدافعان فلسفه فقط از تعر

ی باطل های فلسفی مطالب زند؟ یعنی حتی اگر تمام گزاره ها نمی های فلسفی هیچ ضرری به تعریف آن وارده بر گزاره

 باشند باز ضرری به حال فلسفه ندارد؟

ای مردم مسایل ناهنلار اجتماعی یاد ه اگر کسی مکانی را به عنوان مدرسه تأسیس نماید ولی در آنلا به ب ه توجه:

ها را تشویب به مدرسه رفتن کنیم؟  دهند آیا همین عنوان مدرسه که طبب تعریف محل درس است کافی است که ب ه

 که باید تناسب بین عنوان و معنون و تناسب بین اسم و مسمی حفظ شود؟  یا این

ود اسم دل سب شکالت توجیه خوبی برای اشتیاق به سوی زا داده ش یا اگر به ب ه ها به اسم شکالت قرص توهم

رو بگذارند و پسری را تشویب به ازدواج با این دختر کنند  را بر روی دختری زشت« زیبا»ها هست؟ یا اگر اسم  قرص

ای  قهرتوجیه خوبی برای ترغیب این جوان برای ازدواج با این دختر هست؟ یا اگر کسی اسم ف« زیبا»آیا این اسم نازنین

 اند؟ یا ... تواند ادعا کند که همه آنها اهل حب بگذارد می« اهل حب»را 

 زنند؟  توجه شود همه ادعای برهان و عقل دارند پس آیا همه برهانی حرف می

جیه تو« برهان»مطالب غیر برهانی ارایه شود آیا اسم زیبای« برهان»و « تفکر»و « تعقل»حال اگر به اسم زیبای

 کند؟ برای ترغیب به فلسفه خواندن ایلاد میمناسبی 
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های فلسفی باید حفظ شود و در واقع تعریف برای  چنین نیست لذا در هر حال تناسب عنوان فلسفه با گزاره قطعاً

شود چه مصادیب ذهنی باشند و چه مصادیب عینی و خارج از ذهن باشند و چه تعریف  اشاره به مصادیب وضع می

 چه تعریف قراردادی. استقرایی باشد و

یعنی چه از مصادیب متفاوت به یک تعریف برسیم )تعریف استقرایی( و چه معنای لفظی را بدون لحاظ مصادیب تعریف 

و قرارداد کنیم )تعریف قراردادی( در هر دو صورت رابطه بین مصادیب و تعریف باید حفظ شود تا بتوان با لفظ به 

ادیب وجه گری تعریف نسبت به مص تعریف و مصادیب تناسب مناسبی نباشد اشارهمصادیب اشاره کرد وگرنه اگر بین 

 درستی نخواهد داشت.
 

کر و اند همین گزاره های فلسفی که حاصل تف مراد بیشتر کسانی که به مخالفت با فلسفه و عرفان برخاسته تذكر:

باشد چه تصریح به آن بکنند و چه نکنند وگرنه تعریف و اسم زیبا و دهن پر کن فلسفه که  عملکرد فالسفه است می

 با آب و تاب تبلیغ شود برای همه جذابیت آفرین خواهد شد. 

ر مواقع تواند د پس مدافع فلسفه هر تعریفی از فلسفه ارایه دهد باید سازگاری با مصادیب خود داشته باشد و نمی

فالسفه فقط به دفاع از عنوان و تعریف فلسفه بپردازد و این همه خطاهای موجود در فلسفه ارایه  اشکال بر فلسفه و

 شده را تحت لوای تعقل و تفکر استتار کند.

که  های نادرست فلسفی بنامد نه این های فلسفی دفاع کند یا آنها را گزاره مدافع فلسفه یا باید به صراحت از گزاره

فلسفی را تحت تاثیر نام زیبای تعقل و تفکر قرار داده و از جواب معقول فرار کند و مخالفان فلسفه  های نقدهای گزاره

 را مخالف تعقل جا بزند.
 

مقداری انحراف مصادیب از تعریف در هر علمی مورد پذیرش است ولی همانطور که در آینده خواهیم دید این  توجه:

 ای موجود در فلسفه و عرفان اصطالحی عمیب است.ه انحراف از برهانی بودن در مورد گزاره
 

ریف زنند که انگار یادشان رفته است بین تع های فلسفی دم می برخی آن چنان با صالبت از برهانی بودن گزارهتذكر: 

کنند که فلسفه در تعریف که ایده آل فالسفه است با  های موجود فلسفی فرق بگذارند و توجه نمی فلسفه و گزاره

 توان برهانی بودن در تعریف را به مصادیب آن تسری داد. فلسفه موجود تفاوت دارد و نمی

تنزل « های فلسفی برهانی کردن گزاره»به تالش برای « برهانی بودن گزاره های فلسفی»این افراد باید از صالبت 

 پیدا کنند.
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عریف دانند لذا تناسب مناسبی بین ت برهانی و باطل میهای فلسفی را غیر  ترین گزاره عموم مخالفان فلسفه مهم توجه:

 دانند. بینند و فقط اسم و تعریفی زیبا برای فلسفه مشاهده و محتوی فلسفه را ناسالم می فلسفه و مصادیب فلسفه نمی

ود. هر چند ش بسیار اتفاق افتاده است که نادرستی محتوی به اسم هم سرایت کرده و اسم هم نزد افراد منفور می تذكر:

در اول کار اسم و معنا و تعریف زیبا مورد توجه و رضایت باشد ولی وقتی معلوم شود که تعریف زیبا محتوی و مصداق 

د شو نامطلوب دارد به مرور زمان ناپسندی محتوی و مصداق به اسم هم سرایت خواهد کرد. برای مثال آن ه نقل می

و سوفسطاییان به شدت مورد توجه و احترام مردم بودند ولی به خاطر ترویج سوفسطایی در اول به معنای دانشمند بود 

 گرایی تبدیل شد و... شکاکیت بین مردم )چه عامدانه و چه غیر عامدانه( معنای سوفسطایی به شک
 

عریف ت این نقل معنای الفاظ نشان از ارتباط محکم بین معنا و مصداق دارد لذا فلسفه هم اگر بخواهد معنا و نکته: 

های فلسفی  مورد ادعای خود را محافظت نماید و دچار نقل معنا نشود باید توجه شدید به رابطه تعریف فلسفه با گزاره

 موجود داشته باشد.

 

 رابطه فلسفه و تعقل چیست؟

مصادیب  هبا توجه به این که معلوم شد که تعریف نمی تواند نسبت به مصادیب بی توجه باشد و تعریف صرف بدون توجه ب

 مورد پذیرش قرار نمی گیرد لذا در مورد رابطه بین فلسفه و تعقل می توان تذکرات ذیل را ارایه داد که:
 

های فلسفی است چه تعقل را به معنای تفکر بگیریم )نه تفکر برهانی( و چه تعقل را به  ـ چون مراد از فلسفه گزاره1

و تعقل یا از نوع رابطه عام و خاص مطلب است و یا از نوع رابطه عموم  معنای تفکر برهانی لحاظ کنیم رابطه بین فلسفه

 خصوص من وجه.

ثل منطب شوند م زیرا در هر حالتی هم تفکر و هم تفکر برهانی اعم از فلسفه هستند و شامل بسیاری از موارد دیگر می

 و کالم و ریاضی و حتی تعمیر دوچرخه و ...

 

 چنین گفت که:توان  ـ به تعبیر دیگر می2

ذا برخی از ـــیح است لـر صحـفلسفه از مصادیب تفکر است با این تاکید که تفکر اعم از تفکر صحیح و تفکر غی

های فلسفی حاصل تفکر صحیح و برخی دیگر حاصل تفکر ناصحیح است و البته مخالفان فلسفه تاکید دارند  گزاره

 های اساسی فلسفی حاصل تفکر نادرست است.  که گزاره
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فه برقرار ـاوی بین تفکر و فلســـسفه است لذا نه عینیت و نه تسـسفه و غیر فلـدر عین حال چون تفکر اعم از فل

 باشد. نمی

 

یستند رهانی نهای فلسفی تفکر ب ـ و اگر بخواهیم رابطه بین فلسفه و تفکر برهانی را لحاظ کنیم چون بخشی از گزاره4

لذا فقط بخشی از فلسفه داخل در تفکر برهانی خواهد بود و بخش دیگر فلسفه خارج از تفکر برهانی خواهد بود و 

چون تفکر برهانی هم اعم از فلسفه و غیر فلسفه است لذا رابطه بین تفکر برهانی و فلسفه از نوع رابطه عموم خصوص 

 من وجه خواهد بود.

و شی که رابطه عموم خصوص من وجه یا رابطه عام و خاص مطلب با هم دارند الزمه و یا دانیم که د همه مینتيجه:  

تالزمی با هم دیگر ندارند لذا نفی یکی از آن دو نفی دیگری را به دنبال ندارد لذا نفی فلسفه هرگز هیچ ارتباطی با نفی 

 تفکر و تعقل ندارد.
 

لسفی که های ف مخالفان فلسفه بر فالسفه وارد نبوده است و اکثر گزارهاگر در آینده معلوم شود که اشکاالت  تذكر:

 کردند حتی در آن اند و ناقدان فلسفه در نقد خود اشتباه می هایی برهانی بوده اند گزاره مورد نقد واقع شده بوده

را مخالف  رند مخالفان فلسفهتوان مخالفان فلسفه را نافی تعقل معرفی کرد و مدعیان فلسفه حب ندا صورت باز هم نمی

ان در نقد شود که مخالف تعقل و تفکر جا بزنند زیرا نفی خاص مستلزم نفی عام نیست. در آن صورت فقط اثبات می

ها را مخالف تعقل معرفی کرد و بلکه  توان آن فالسفه خطا کرده بودند و نقدشان وارد نبوده است و در هر صورت نمی

 یها به این دلیل با فلسفه و عرفان رایج مخالفت م کر و تعقل بودن مخالفان فلسفه است زیرا آناین نشان از مدافع تف

 تند.های فلسفی با تعقل مخالف فلسفه هس دانند و به خاطر ناسازگاری گزاره کنند که آن دو را مخالف تفکر صحیح می

 

کر نباشد و فلسفه تنها و تنها خود را مصداق تف حتی اگر بر فرض محال هیچ مصداق دیگری برای تفکر برهانیتذكر: 

های فلسفی نفی برهان را به دنبال ندارد و فقط و فقط تفکر برهانی بدون  برهانی بداند باز هم نفی برهانی بودن گزاره

صادیب ممصداق خواهد بود. زیرا فلسفه مصداقی از مصادیب تفکر برهانی ارایه شده است که مخالفان فلسفه آن را جزو 

توان  تفکر برهانی نمی دانند. و در این صورت تفکر برهانی از مفاهیمی خواهد بود که مصداقی در خارج ندارد و نمی

  نفی فلسفه را نفی تفکر برهانی قلمداد کرد.
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 رابطه تعریف فلسفه و تعقل:

طه وثیب ظر کردن و نادیده گرفتن راباند با صرف ن : اکثر کسانی که مخالفان فلسفه را مخالفان تعقل معرفی کردهتوجه

یلند دانند و در پی دفاع از تعریف فلسفه هستند و قا بین معنا و مصداق، فلسفه را تنها و تنها معنا و تعریف فلسفه می

ای ای به چهره زیب های فلسفی نادرست و غیر برهانی و حتی برهان ستیز هیچ خدشه که خطاهای فالسفه و گزاره

 ه گزارهاست ن« لیـناسی عقـش تیـهس»کنند همان ای که از آن دفاع می کند زیرا مرادشان از فلسفه نمیفلسفه وارد 

 دانند. های فلسفی؛ لذا نفی فلسفه را نفی تعقل می
 

و مفهوم  «تعقل»دانیم که تعقل را چه به معنای تفکر و چه به معنای تفکر برهانی لحاظ کنیم مفهوم  همه می: تذكر

دو مفهوم غیر از هم هستند و این دو مفهوما مترادف نیستند و رابطه بین این دو همانند رابطه « شناسی عقلی هستی»

هم اخص « شناسی عقلی هستی»طور که اسب اخص از حیوان است  است یعنی همان« اسب»و « حیوان»دو مفهوم 

 است. « تعقل»از
 

ا توان اين شخص راگر كسی نافی وجود اسب باشد چه در اين ادعا حق با او باشد و چه حق با او نباشد آيا می  ال:ؤس

 نافی حيوان دانست؟ آيا هيچ حيوان ديگری مثل آهو و ... وجود ندارد كه نافی اسب را نافی حيوان ندانيم؟ 
 

كالم و منطق و رياضی و  م قبول ندارد؟ مثالًهر نوع شناخت عقلی ديگری را ه« شناسی عقلی هستی»آيا نافی 

 احکام كلی علم فيزيک و حتی تعمير ساعت و...؛ آيا او مطلق شناخت عقلی را نفی كرده است؟! 
 

از آن جهت هستی شناسی عقلی را نفی كرده است كه چون شناخت عقلی را قبول « هستی شناسی عقلی»آيا نافی 

 ندارد؟!!!

های عقلی دیگر را قبول دارد و لذا تهمت عقل ستیزی  بسیاری از شناخت« شناسی عقلی هستی»مسلم است که نافی

و وهابیت شیعی و... نسبت به مخالفان فلسفه و عرفان تنها و تنها هنر کسانی است که به جای تحقیب و تفحص از 

ه و که به مخالفان فلسفعلت مخالفت با عرفان و فلسفه، در تفکرات خود غرق شده و با لوازم ساختگی ذهنی خود 

 آیند. دهند به مبارزه با دوستداران واقعی تعقل و برهان می عرفان نسبت می
 

 طور که دیدیم نفی اخص مالزم با نفی اعم نیست ولو رابطه اعم و اخص بین دو مفهوم برقرار باشد. همانتذكر: 
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ه نافی خلط بین فلسفه و تعقل شده و نافی فلسفعدم توجه به رابطه اخص بودن تعریف فلسفه از تعقل موجب : نتيجه

 تعقل پنداشته شده است.

 

 نتیجه نهایی:  

فلسفه به هر یک از معانی آن تالزمی با تعقل ندارد و لذا نفی فلسفه نه تنها نفی تعقل نیست بلکه نفی فلسفه موکد 

های آن  اطر غیر عقالنی بودن گزارهعقالنی بودن کار مخالفان فلسفه و عرفان است زیرا نفی فلسفه و عرفان به خ

است و این یعنی تاکید بر تعقل و تفکر. این فالسفه و عرفا هستند که متهم به غیر عقالنی کار کردن هستند ولی در یک 

اند و مخالفان فلسفه و عرفان در شوک این اتهام فقط سعی  اقدام پیشدستانه مخالفان فلسفه مخالف تعقل جا زده شده

خواستند بگویند که ما هرگز مخالف برهان و تعقل نیستیم اما این  های متفاوت می از خود داشته و با عبارتدر دفاع 

ا گریزی خود ر شوک روانی این اجازه را به مخالفان فلسفه و عرفان نداده است که توجه کنند که متهمان به برهان

اند و به تعبیر دیگر جای متهم و مدعی  لف برهان جا زدهمدعی برهان معرفی کرده و مخالفان فلسفه و عرفان را مخا

 اند. را عوض کرده

شوند صرف غرق شدن در تفکرات به معنای مدافع برهان بودن نیست بلکه  کسانی که در تفکرات غرق میتوجه: 

شود. و در  میازدیاد غرق در تفکرات عموما منلر به دوری از حقایب و واقعیات و خلط عالم ذهن و عالم واقعیات 

گیرد و حاصل چنین تفکری بیشتر مانوس با توهمات خواهد بود نه تعقل و  واقع توهم جای تعقل را در تفکرات می

 برهان. 

 

 

 عدم تفکیك بین فلسفه و برهان موجب خطای ذهنی:

های  تمام گزارهپس هر کسی تعقل و برهان را از فلسفه جدا کند و تعقل و برهان را قبول داشته باشد ناچار است 

 فلسفی غیر برهانی را دور بریزد و این یعنی مخالفت با فلسفه موجود نه مخالفت با تعریف زیبا و جذاب فلسفه.

همه ادعای برهان و تعقل دارند و فالسفه تنها مدعیان برهان و تعقل نیستند و تعقل به هیچ یک از معانی آن در  توجه:

 نفی تعقل جا زده شود. انحصار فالسفه نیست تا نفی فلسفه
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 تذکر به مدعیان تعقل و برهان: 

 اند: نویسندگان ذیل خطای ذهنی خود را اصالح کنند که گفته

 ل را از آن میـاللی عقـد و حلیت استقـکن رد کوتاه میــان را از دامن خــتفکیک دست آدمیمکتب » 

 (1)«ستاند...
 

 (2)«است.« های خردمند انسان»كه نام علمی گونه ما،  اند اين است آنچه اهل تفکيک از ياد برده»
 

داند  ايشان}شهيدمطهری{برخالف نظر مکتب تفکيک عقل را نه تنها مجاز به داوری در باب فقه می»

 (9)«شناساند. ای موارد از جمله مستندات شرع می بلکه آن را الزم و مقوم اين كار و در پاره
 

  (30)«دفع فلسفه جز با فلسفه ممکن نيست و از فيلسوفی كردن و فلسفيدن گريزی نيست.» 
 

تيز توان نقل گرا يا عقل س ها و تفکيکيان را می در مکتب تشيع گروهی از متکلمان و فقيهان، اخباری»

 (33)«ناميد.
 

رات ی عقالنی است و به جها ای در مکتب تفکيک به منظور طرد تفکر فلسفی و يافته طرح هر مساله»

 (38)«بايد اين مشی و مرام را فلسفه ستيزی حاد ناميد
 

 (31)«در ديدگاه تفکيک{ در تفسير و توضيح متون دينی و وحيانی عقل هيچ نقشی ندارد»}

 

 

  نکته پایانی:

د را به مناسب مطلب خو کند تا با بیانی داند که نویسنده هر قدر هم که تالش می هر خواننده اندیشمند با فراستی می

دیگران انتقال دهد ولی باز هم ضعف در توانایی موجب نارسایی مطالب خواهد بود لذا از درک و شعور خوانندگان 

های کالم نویسنده را با فهم و درایت خود جبران کرده و به حاق  یاری طلبیده و انتظار این است که نواقص و نارسایی

م ممنون های نوشتار ه مخاطب بودیم برسند و صد البته از تذکر غیر مغرضانه نارسایی مطلبی که در صدد رساندن به

 خواهیم شد.

 (34)((رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ))
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 ویژه ی پاسخ به نامه ی آیت اهلل سبحانی فصل دوم:

 استاد كريم زارع )محقق و پژوهشگر(
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحمدهلل رب العالمين و صل اهلل علی نبينا محمد و آله الطاهرين

 سواالتی از استاد حضرت آيت ا... سبحانی
 

 به خصوص جناب مستطاب حجت االسالم و )علیه السالم(با تقدير و تشکر از مسئولين محترم فصلنامه نورالصادق

به خاطر آشکار نمودن چهره واقعی آن چه كه به عنوان فلسفه  دامت بركاتهالمسلمين حاج شيخ علی صافی اصفهانی 

صلنامه در ف گردد.انصافاً موجب تنوير افکار می در كشور مطرح شده و جداسازی حق و باطل در مباحث عقيدتی، كه 

چاپ شده بود و ایشان از فلسفه دفاع نموده بودند،  دامت بركاتهای از آیت ا... سبحانی  نامه  نورالصادق)علیه السالم(

های داده شده در فصلنامه  برخی از دوستان درخواست نمودند تا پاسخی در این زمینه نوشته شود البته پاسخ

( آیت ا... سبحانی وجود دارد که سؤال برانگیز است 2ولی نکاتی در نامه) (1باشد) کافی می نورالصادق)علیه السالم(

 و الزم است که این سؤاالت مطرح و پاسخ های ایشان دریافت شود.

تن این جوابی که از می نورالصادق را به صورت سوال و  ما در اینلا ابتدا نکاتی از نامه آیت اهلل سبحانی به فصلنامه

ها را به صورت خیلی مختصر  ی این جواب دهیم سپس نتیله نامه استخراج شده و اظهارات ایشان است ارایه می

شود و منتظر پاسخ حضرت استاد خواهیم  کنیم، آنگاه در انتهای مطالب سؤاالت اصلی ما به ایشان ارائه می ذکر می

 بود.

 

 مقدمه

 واضح و آشکار بوده و به راحتی قابل تفکیک و جداسازی است و گاهی در هم تنیده و حب و باطل گاهی کامالً

پی یده شده است در چنین مواردی، تفکیک حب و باطل، وظیفه علمای دینی است تا سره را از ناسره جدا نمایند و 

 حب را آشکار نموده و خط بطالن بر روی باطل بکشند.

 

 آیت اهلل سبحانی استخراج شده است سؤال و جوابهایی که از نامه ی

در نامه آیت ا... سبحانی نکاتی وجود دارد که پاسخ برخی از سؤاالت مهم و اساسی است بر همین اساس سؤاالتی 

 ایم: را مطرح نموده و پاسخ آنها را از متن نامه ایشان  استخراج نموده
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  چگونه حکمتی است؟ حکمتی است الهی يا انسانی؟كنند حکمتی كه آيت ا.. سبحانی از آن دفاع می سؤال اول: 

 آيا اين حکمت حق است يا بخشی از آن حق و بخشی ازآن باطل است؟(  1) سؤال دوم:

 

 كدام بخش از آن حق است و كدام بخش از آن باطل؟

یست زیرا نالرئیس و صدرالمتألهین دربست قابل قبول  هیچ مکتب انسانی مانند مکتب شیخپاسخ سؤال اول و دوم: 

 توان در بست آن را پذیرفت.  به حکم این که فاقد عصمتند، نمی

 حکمت مورد نظر اوالً حکمتی انسانی است ثانیاً بخشی از آن حب و بخشی دیگر از آن باطل است. نتيجه:

 

چه  مفيد وآيا اين حکمت مفيد است يا مُضر؟ و اگر هم مفيد است و هم مضّر، چه ميزانی از اين حکمت سؤال سوم: 

 ميزان مُضر است؟

 تواند روشنگروحی باشد. آید که می در البالی مکتب آنها حقایقی به دست می پاسخ:

 باشد و بخشی دیگر مفید نیست. بخشی از مطالب این حکمت مفید می نتيجه:

 

يا از طريق  ( ليهم السالماين حکمت چگونه به دست آمده است؟ از طريق قرآن و سنت معصومين)ع سؤال چهارم:

 مباحث عقلی؟

 «اند حکمای اسالمی در پرتو تحقیب و اندیشه به آن رسیده» پاسخ:

 .(لیهم السالم( )ع4)این حکمت از طریب مباحث عقلی به دست آمده است نه قرآن و سنت معصومین نتيجه:

 

 اند؟ريزی كرده چه كسانی اين حکمت را پی  سؤال پنجم:

افکنان حکمت  ها، پی مانند خواجه و عالمه و فاضل مقدار و هم نین دیگر شخصیت (5)بزرگانی از شیعه» پاسخ:

 «اند و مرحوم عالمه، کتابهای متعددی در این مورد نگاشته است اسالمی بوده

 اند. ریزی نموده گروهی از علمای شیعه این حکمت را پی نتيجه:
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علمای دينی نسبت به نظريات آنها اظهار نظر نموده و از نظريات گذاشتن به  توان ضمن احترام آيا می  :سؤال ششم

 آنها انتقاد نمود.

کنیم ولی این مانع از آن نیست که در  ما به روان پاک کلیه اساتید خود درود فرستاده و همگان را تقدیر میپاسخ: 

 مسائلی اظهار نظر نماییم.

 نظریات آنها انتقاد نمود. توان نسبت به ضمن احترام به علمای دینی می نتيجه:

 

 آيا اين حکمت مورد توجه دانشمندان رربی واقع شده است؟سؤال هفتم: 

 «در دنیای امروز که حکمت اسالمی مورد توجه بزرگان علمی غرب است...»پاسخ: 

 این حکمت اکنون مورد توجه دانشمندان غربی قرار گرفته است. نتيجه:

 

 آيا اين حکمت واقعاً حکمت ناب اسالمی است؟ ترين سؤال(: ترين و مهم سؤال هشتم )اساسی

ا... سبحانی این حکمت  دهد که آیت  ذکر شده است و نشان می «حکمت اسالمی»بار عنوان  4در این نامه پاسخ: 

 دانند و آنها عبارتند از: را حکمت واقعی اسالمی می
 

حکمت آید که هدف، خط بطالن کشیدن بر  مقاالت به دست میفرمایند: از ملموع  ـ در بند اول از این نامه می1

 است که گویا سراسر سراب و کشک است. اسالمی
 

 مورد توجه بزرگان علمی غرب است.حکمت اسالمی فرمایند:  ـ در بند سوم از این نامه می2
 

 اند. بوده اسالمیحکمت افکنان  فرمایند: بزرگانی از شیعه... پی ـ در بند ششم از این نامه می4

 

 شود:سبحانی که از این نامه استخراج می  .ا..خصوصیات حکمت اسالمی مورد نظر آیت 

 اند. ها بر طبب نظریات خودشان آن را تهیه نموده ـ انسانی بودن، یعنی گروهی از انسان1

ل از نیاز به تفکیک حب و باطباشد و بخشی از آن باطل است و مفید نیست و  ـ بخشی از آن حب بوده و مفید می2

 یکدیگر دارد.

 ـ عقلی بودن، یعنی از طریب تفکر و اندیشه به دست آمده است.4
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از  ریزی شده و پس ریزی شده است. البته این حکمت ابتدا در یونان پی ـ توسط گروهی از حکمای اسالمی پی4

 می مطرح شده است.ورود به جهان اسالم در زمان حکومت عباسیان به عنوان فلسفه اسال

ـ اختالف نظر فراوان و عمیقی بین فالسفه وجود دارد که سه مکتب عمده مشایی، اشراقی، صدرایی بخاطر همین 5

 اند. اختالف نظریات تشکیل شده

 

 و اما برخی خصوصیات حکمت ناب اسالمی:

 شود: میبرای شناخت بیشتر حکمت ناب اسالمی تعدادی از خصوصیات آن براساس قرآن ارایه 

 گذار حکمت اسالمی، خدای حکيم است.َ بنيان 3

 (4) ((عَلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَدَةِ وَ هُوَ الحْکِيمُ الْخَبِير))

  (7) ((فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِيمٌ))

 (2) ((عَلِيمٌ حَکِيمٌوَ يهَدِيَکُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِکُمْ وَ يَتُوبَ عَلَيْکُمْ وَ اللَّهُ ))

  (9) ))وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ هُوَ الحْکِيمُ الخْبِيرُ((

 (30) ))تَنزِيلٌ مِّنْ حَکِيمم حَمِيدٍ((

 (33) ((حَکِيمٌ إِنَّهُ عَلىِ))

 (38) ((وَ كاَنَ اللَّهُ وَاسِعًا حَکِيمً))

 

 باشد. می  السالم()علیه آموزش حکمت اسالمی با پيامبران حکيم -8

 (31) ((يَتْلُواْ عَلَيْکُمْ ءَايَاتِنَا وَ يُزَكِّيکُمْ وَ يُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَ الحْکْمَة))

   (34)((ِسَبِيلِ رَبِّکَ بِالحْکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الحْسَنَة ادْعُ إِلىَ))

  (34)((ِذَالِکَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْکَ رَبُّکَ مِنَ الحْکْمَة))
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 َ كتاب حکمت اسالمی قرآن است:1

 (34) ((الر تِلْکَ ءَايَاتُ الْکِتَابِ الحْکِيم))

  (37) ((تِلْکَ ءَايَاتُ الْکِتَابِ الحْکِيمِ *الم))

  (32) ((وَ الْقُرْءَانِ الحْکِيمِ* يس))

 

 كند. َ خداوند به هركس كه بخواهد حکمت عنايت می4

 (39) ((يَشَاءُ وَ مَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتىِ خَيرْا كَثِيرًايُؤْتىِ الْحِکْمَةَ مَن ))

 (80) ((وَ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْکُمْ وَ مَا أَنزَلَ عَلَيْکُم مِّنَ الْکِتَابِ وَ الْحِکْمَةِ))

 (83) ((وَ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَ ءَاتَئهُ اللَّهُ الْمُلْکَ وَ الحْکْمَةَ))

 

 َ همه حکمت ناب اسالمی حق است و باطل در آن راه ندارد.4

کیم به مردم های ح و بوسیله کتاب  )علیه السالم(حکمتی که بنیانگذارش خدای حکیم باشد و توسط پیامبران حکیم

 ارائه شود سراسر حکمت است و باطل در آن وجود ندارد.

 

 اینك سؤاالت مهم و اساسی ما از آیت اهلل سبحانی

 

با توجه به نکات ارائه شده و مشخص شدن خصوصیات حکمت ناب اسالمی و تفاوت آن با فلسفه التقاطی )یونانی 

های مناسب  کنیم و امید است ایشان پاسخ ا... سبحانی طرح می ـ اسالمی(، سؤاالت مهم و اساسی خود را از آیت

 را ارائه نمایند.

نانی ـ اسالمی( که حب و باطل را به هم آمیخته است، به جای حکمت ناب ـ هدف از قراردادن فلسفه  التقاطی )یو1

 (22)اسالمی که همه آن حب است چیست؟

 تواند انسان را به حقایب برساند؟ باشد کدام یک از این دو حکمت می اگر هدف رسیدن به حقایب می
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الم اید؟ و در مرکز تخصصی علم ک قرار داده ـ  چرا حضرتعالی فلسفه التقاطی )یونانی ـ اسالمی( را مبنای علم کالم2

 شود؟ که تحت اشراف شماست، مباحث فلسفه التقاطی )یونانی ـ اسالمی( تدریس می
 

 الم()علیه السو صادق )علیه السالم(و کلمات امام باقر )علیه السالم(خطب امیر مومنان ايد: شما در اين نامه نوشتهـ 4

اند.  های بلند را از سرچشمه ی زالل برگفته تفاوت که آن حضرت، این اندیشه سراسر برهان و حکمت است با این

 اند. اما حکمای اسالم در پرتو تحقیب و اندیشه به آن رسیده

علیه )باشند برای رسیدن به حقایب نیاز به خدای حکیم، پیامبران حکیم آیا این حکمای اسالمی که غیرمعصوم می

 و قرآن حکیم دارند یا نه؟  ه السالم()علی، امامان حکیم السالم(

ب اند پس چرا ادعای رسیدن به حقای اند چه نیازی به انبیاء دارند؟ و اگر به حقایب نرسیده اگر آنها به حقایب رسیده

 نمایید؟ می
 

 علیه)ـ اگر در فهمیدن آیات قرآن حکیم، مشکلی پیش بیاید وظیفه چیست؟ آیا باید به امامان معصوم و حکیم4

 مراجعه کرد یا به فلسفه التقاطی )یونانی ـ اسالمی(؟  السالم(

مشکلی پیش بیاید وظیفه چیست؟ آیا وظیفه واگذاری امر   )علیه السالم(اگر در فهمیدن کالم امامام معصوم و حکیم

 ت؟ ی )التقاطی یونانی ـ اسالمی( اس گیری از خورشید پشت ابر است یا مراجعه به فلسفه به آنها و بهره
 

ظیفه در و  )علیه السالم(و امامان معصوم و حکیم  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(آیا دین اسالم ناقص است یا پیامبر

ـ اسالمی( مراجعه می خود کوتاهی نموده  (24)کنید؟ اند که برای درک مفاهیم قرآنی و حقایب هستی به فلسفه )یونانی 
 

و منع از کسب علم و معارف از غیر  (لیهم السالمو معارف از اهل بیت)عـ با توجه به روایات ضرورت کسب علم  5

 ستید؟کنید؟ مگر شما شیعه دوازده امامی نی چرا از فلسفه التقاطی )یونانی ـ اسالمی( تبعیت می (لیهم السالماهل بیت)ع

 (24) ((يا كميل ال تأخذ االعنا تکن منا))

 (25) ((بعروة ريرناكذب من زعم انه من شيعتنا و هو متمسک ))

 

برهرمؤمنی ضروری است و اجازه سرپی ی و   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(ـ تبعیت از خدای حکیم و پیامبرحکیم 4

 نافرمانی ندارند زیرا در قرآن حکیم آمده است:

 (84) يَکُونَ لهَمُ الخْيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ(())وَ مَا كاَنَ لِمُؤْمِنم وَ لَا مُؤْمِنَةم إِذَا قَضىَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن 
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و  توان اظهار نظر نموده و در پذیرش در حالی که نسبت به مطالب غیرمعصوم و فلسفه )التقاطی یونانی ـ اسالمی( می

 باشند. ها آزاد می رد آن انسان

کنید؟ چرا  نید؟ چرا آن را تدریس میدا بنابراین چگونه تبعیت از فلسفه التقاطی )یونانی ـ اسالمی( را ضروری می

 اید؟ اجازه تدریس آن را داده
 

ـ در بررسی متون روایات، نظرعامه )یعنی اهل سنت( مهم است اگر متن، مخالف نظرعامه باشد مورد قبول است و 1

 باشد. اگرموافب نظرعامه باشد مردود می

با توجه به دشمنی دیرینه دانشمندان غربی با دین مبین اسالم به خصوص با مکتب شیعه، چگونه اقبال و توجه دانشمندان  

 نمایید؟ غربی را مثبت ارزیابی می
 

آیا توجه دانشمندان غربی به این جهت نیست که به جای حکمت ناب اسالمی فلسفه یونانی قرار گرفته شود؟ آیا 

 ها برای این نیست که گروهی به نام فلسفه اسالمی تیشه به ریشه اسالم بزنند؟ غربیتملید و ستایش 
 

در پایان ضمن عذرخواهی از اینکه مطالب کمی تند شدند ولی الزم است این سواالت مطرح و پاسخ داده شود از 

 نمایم.  خدای حکیم توفیب روزافزون را برای همگان مسئلت می

 ی قمی علميه حوزه 

 كريم زارع                                                                                         

                                                                                          82 /1/3198 

 

 

 

 

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

 پی نوشت ها:
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 مراجعه شود. 24تا  14مشاهده این پاسخ ها به فصلنامه ی نورالصادق از شماره  برای -1

 نمونه هایی از کتاب آیت ا... سبحانی ولی می توان ارائه نمود خود نامه نکات مناسب به اندازه کافی در ردّ فلسفه وجود دارد. -2

 به خاطر پیوستگی مطلب دوسؤال باهم مطرح شده است. -4

 برای تأیید مطلب عقلی استفاده می کنند نه برای اثبات آنها. (لیهم السالم)علسفی از قرآن و سنت معصومیندر مباحث ف -4

برخالف ادعای آیت اهلل سبحانی این افراد از مخالفین فلسفه می باشند نه موافقین آن پاسخ مفصل در فصلنامه نورالصادق)علیه   - 5

 اهلل سبحانی.فصل ویژه ی پاسخ به نامه ی آیت  السالم(

 14انعام:  -4

 212بقره:  -1

 24نساء:  -8

 18انعام:  -2

 42فصلت: -11

 51شوری:  -11

 141نساء: -12

 151بقره:  -14

 125نحل:  -14

 42اسراء:  -15

 1یونس:  -14

 2و  1لقمان:  -11

 2و  1یس:  -18

 242بقره:  -12

 241بقره:  -21

 251بقره:  -21

دانشلویان، وقتی چهره واقعی فلسفه اسالمی را متوجه می شوند همین سؤال برای آنها پیش می آید و آن را بسیاری از طالب،  -22

 مطرح می کنند.

 در کتب آیت ا.. سبحانی بیان شده است. (لیهم السالم)عمراجعه شود به مطالبی که ضرورت نیاز به معصوم-24

 مگر از ما تا از ما باشی{ ؛ }ای کمیل )علم را( فرانگیر 21/41وسایل الشیعه -24

 ؛ )دروغ می گوید کسی که فکر می کند از شیعه ما می باشد و به دیگران تمسک می کند.(21/111وسایل الشیعه -25

 44احزاب:  -24
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 اخالق و معارف فصل سوم:

 آيت اهلل حاج شيخ حسن صافی اصفهانی

 آيت اهلل دكتر موسوی اصفهانی
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 چکیده:

صاحب این اثر در ادامه ی بحث تکامل انسانی در اینلا ابتدا، انواع تکامل را بیان می کند و حتی انواع مخالفت با نفس را 

رساند فقط و فقط تقوا و عمل صالح و بندگی  گیرد که آن ه انسان را به تکامل انسانی می متذکر می شود و نتیله می

عمل صالح را که حیات طیبه است گوشزد نموده، می فرماید انسان قبل از آنکه  خداست آن گاه یکی از آثار این بندگی و

حیات  دهند که یکی از خواص این متقی و صالح بشود مرده است وقتی بندگی کرد زنده می شود یعنی حیات طیبه به او می

رف با عبارت می دانند از تش طیبه تشرف است آنگاه ضمن این که اقسام تشرف را بیان می فرماید بهترین نوع تشرف را

 شناخت حضوری.
 

 ( 7وق وصال )ـش

 «آيت اهلل حاج شيخ حسن صافی اصفهانی)ره(»

 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم

 يَسْتَطِيعُونَإِنَّ وَلِيِّیَ اللّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ الَ ))

 (1((  )نَصْرَكُمْ وَآل أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ

 انواع تکامل 

ی تکامل انسان بود و این تکامل انسان، ابعاد مختلفی دارد. انسان از جهاتی قابل تکامل است؛ از نظر  بحث ما درباره

قهرمان شود؛ از نظر علمی ممکن است های ورزشی  ای، در اثر اجرای برنامه عرضه جسمی ممکن است یک انسان بی

ر از ها، غی ی این فیلسوف بشود، مهندس بشود، دکتر بشود؛ از نظر هنری ممکن است مقام شامخی را حایز شود. همه

شان خیلی بیشتر از انسان است ـ بقیه از  اولی که مشترک بین انسان و حیوان است ـ و حیوانات نوعاً قدرت بدنی

ها تکاملی نیست که هدف خلقت انسان باشد، آن که هدف خلقت است  کدام این ست لکن هیچاختصاصات انسان ا

 چیز دیگری است.
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 تکامل در اثر ریاضت

های خاص به وجود  چنین یک نوع تکامل روحی و نفسی است که در اثر ریاضات، اربعینیّات و سلوکات و برنامه هم

تواند  کنند که ممکن است ضمیر خوانی کنند و از نیّت انسان بگویند. می آید و اشخاص یک قدرت روحی پیدا می می

کند جایی برود و می رود، اراده کند که فالن و بهمان بیایند منزل او و آنها بدون اراده پا  طور که خودش اراده می همین

 توانند  نیایند. آیند و نمی شوند و می می

اد خاصی هم دارد و سر سوزنی، هر چند لون اسالمی و دینی به آن داده شود، مالک از این قبیل چیزها زیاد است و اور

و معیار قرب به خدا نیست، و هر قدر باشد و به هر حدّی که برسد، ممکن نیست انسان با این امور و وسایل قرب به 

 خدا پیدا کند، مقام والیت پیدا کند، ولّی اهلل بشود. 

اده کنند، این قبیل چیزها به ایشان د در ضمن طریب عبودیّت و طریب شرعی که دارند طی می البتّه ممکن است اولیای خدا

بی های خو ها را دارند آدم بشود، لکن الزم نیست که اولیای خدا بتوانند این کارها را انلام دهند، و نه آنهایی که این قدرت

نی نیست، در بین آنها کفّار زیاد هستند و با این که کافرند، این های هندی اصالً معتقداتشان دی باشند. در هندوستان، جوکی

 .کنند های نفسانی را دارند. در اثر مخالفت با نفس، نفس را قوی می ها را دارند، این قدرت برنامه

 

 انواع مخالفت با نفس

دهد و یک وقت در همان  مخالفت با نفس یک وقت در طریب عبودیّت و بندگی خداست که انسان را تکامل انسانی می

 دهد. این خود، یک صنعت است یا یک علم است. کند و اموری انلام می های دیگر است که نفس قدرت پیدا می طریب

 

 اقسام علوم غریبه

، که همین علوم هستند. این علوم را اگر کسی «علوم غریبه»و « ی محتلبه خمسه»گویند پنج علم است که به آنها می

ی آن علوم به صورت اختصاری در این کلمه گنلانیده  تواند انلام بدهد. همه العاده می ود، از این کارهای فوقدارا بش

 این پنج علم از علوم غریبه است.«. ریمیا»و « سیمیا»،«هیمیا»، «لیمیا»،«کیمیا»؛ یعنی «کله سرّ»شده است: 

ها  توانند جسم را طال کنند. اسماء حسنای الهی را این علم می علم کیمیا، هنری است که افراد مادّی هم دارند و با آن 

ها فن است، هنر است، صنعت است ولی مالک و  آورد. این کنند و آثار علیبی به دست می به طور خاصی ترکیب می

 معیار برای تکامل انسانی نیستند.
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 بندگی تنها راه تکامل

فقط و فقط بندگی خداست. تقوا و عمل صالح، ایمان و عمل صالح است که انسان رساند  آن ه انسان را به تکامل انسانی می

 کند؛ و محال است که کسی راه تقوا و بندگی را طی بکند و به تکامل نرسد. را بهترین خلب خدا می

حسوس است که مای  کند رشدش به گونه ممکن است انسانی رشد پیدا کند و خودش هم نفهمد؛ مثل گیاهی که رشد پیدا می 

بیند چقدر رشد کرده است. انسان هم  و مشخص است یک کسی که سال قبل این گیاه را دیده است، االن که توجّه کند می

طور است، خود انسان ممکن است متوجّه نشود؛ یعنی مصلحت است که متوجّه نشود لکن به حتم و یقین، خدا عهده  همین

 دار والیت بر صالحین است:

ی  ی موجودات دارد نیست. همه این والیتی که خدا دارد آن والیت تکوینی عامی که بر همه ((ليیّ اهلل الّذی...انّ و))

ی حب تعالی هستند امّا این، یک رهبری خاص و والیت خاص  موجودات، تحت فرمان خدا هستند، تحت مشیّت و اراده

نند، ک کنند، رهبری باطنی می ان، امام آن زمان، رهبری خاص میی حلّت وقت، نبیّ آن زم است که این بنده را به وسیله

 شود. ی ولّی عصر شاملش می شود، عنایت خاصه دهند، امدادهای غیبی شامل حالش می کنند، سیرش می دستگیری می

 

 حیات طیّبه: اثر عمل صالح 

 صالح شد، آثاری دارد:گر کسی مؤمن شد، مصداق صالحین شد، به اصطالح طلبگی به حمل شایع، ا

 (8(( )مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرم أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً))
 

ی  دهد؛ حیات طیّبه، نه حیاتی که همه دارند. در همین عالم دنیا یک حیات پاک و پاکیزه ها حیات طیّبه می خدا به این

 کند: دهند، در همین دنیا نور خاصی پیدا می به او می« فرقان»دهند، درهمین دنیا میمعنوی الهی به او 

 (4) ((أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ))
 

اسی مهندس، اول فیلسوف و اول سیطبیب، اول وقتی متّقی و صالح نبود مرده بود، حیات انسانی نداشت، حتّی اگر اول 

ل بلکه ها جایز القت عالم باشد اگر تقوا نداشته باشد، مرده است. قبل از این که صالح باشد، مرده است. ممکن است همین

ی اطباء اعلم باشد ولی کافر و مشرک باشد، این در اسالم اصالً ارزشی  واجب القتل باشند؛ یعنی ممکن است کسی ازهمه

خواهد علم داشته باشد. اگر مرتد باشد، جایز القتل  به حسب منطب اسالم و قرآن هیچ ارزشی ندارد، هر چقدر میندارد. 
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شود. اگر انحراف عملی داشته باشد؛ مثالً قاتل باشد، ولیّ مقتول حب دارد او را بکشد  است، بلکه گاهی واجب القتل می

 ری کنند و او را بکشند.یا اگر مفسد فی األرض باشد، باید بر او حد، جا

این علم این چنینی بدون تقوا و عمل صالح، در پیش خدا و اولیای خدا هیچ ارزشی ندارد اما اگر علم توأم  باتقوا و عمل 

ش ی جهات برای اش حیات طیّبه است، یعنی در همین عالم، نور و فرقان دارد، از همه صالح باشد، آن وقت است که نتیله

 گیرد. وقتی ی حلّت وقت قرار می ست و باالتر از همه این که تحت عنایت و حمایت و الطاف خاصّهسعه و گشایش ا

 . رهبری و دستگیری((و من أصدق من اهلل وعداً)) گیری کند و رهبریش کند: مصداق صالح شد، خدا وعده داده است دست

حلّت وقت پیوند و ارتباط پیدا می کند اگر چه نتواند  ی امام زمان و حلّتِ وقت خواهد بود. از آن وقت با هم به وسیله

 تشرّف حاصل کند.

 

 «تشرّف خدمت امام» انواع 

اعالی تشرّف این است که کسی خدمت امام برسد و همان موقع امام را بشناسد و استفاده تشرّف، انواع و اقسامی دارد؛ 

 با قرائن بشناسد. از این قبیل قضایا زیاد بوده است. بکند. ممکن است خدمت امام برسد لکن آن موقع نشناسد و بعداً
 

ممکن است مشرّف بشود حتی با او رفیب باشند و ارتباط داشته باشند، رفت و آمد داشته باشند، هم غذا شدن و این 

یست بفهمد. نها باشد لکن نفهمد. نه آن وقت بفهمد و نه بعد بعد بفهمد. این بوده است و شده است. مصلحت  قبیل برنامه

ی  ی روحیش مساعد است، برنامه ممکن است این بنده تا آن حد، تکامل پیدا نکرده باشد ولی داخل مسیر است و زمینه

 ای است که با امام پیوند و ارتباط پیدا کرده و محبوب خدا و اولیای خدا شده است. عملی و اخالقی و عبادیش به گونه
 

کنند،  کنند، دستگیری می آیند پیش او و از او تفقّد می ی صالح را دوست دارند. می و بنده خدا و اولیای خدا افراد متّقی

ستند، کند، حضرت ه کنند ولی مصلحت نیست بفهمد این آقایی که با او صحبت می در جهات مختلف، راهنماییش می

تشرّف  اند و شتند یا نزدیک به عصر ما بودهاند علمایی که با ما نسبت استادی دا صالح نیست. در همین زمان ما بوده

 اند. داشته
 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 ریاضت طالب در نجف اشرف

ای بوده است و آن اینکه وقتی طلّاب و علما بعد از طی مراحل علمی و فراغت از تحصیالت  در نلف اشرف برنامه

شدند، مشغول سیر و  تهذیب اخالق می( دو سال، کمتر یا بیشتر، مشغول 4خواستند به اوطانشان مراجعت بکنند ) می

خواستند بروند مردم را تربیت بکنند، خودشان نباید کمبود داشته باشند. آدم  ها می شدند. چون این سلوک شرعی می

تایلی کردند و باالخره به ن کردند، تشرّف هم حاصل می ها که لیاقت پیدا می بشوند و بروند. درضمن این برنامه بعضی

 اند. سیدهر می

 

 تشرّف از راه علوم غریبه

یکی از این آقایان در همین علوم غریبه وارد بوده است؛ ضمن تحصیالت، این علوم را هم آموخته و مِن جمله علم جفر 

کشیم، خوب است از این علمی که  هاست داریم زحمت می گوید مدت را به حد کمال رسانده بود. پیش خودش می

اخالق  کنند و مشغول تهذیب که تشرّف حاصل کنیم، استفاده کنیم و آن مدت طوالنی که دیگران طی می داریم، برای این

افتد و در یک سفر که از نلف به کربال رفته بود محاسبات جفری  شوند، طی نکنیم و زودتر برسیم. به این فکر می می

تند. محاسبات او دو ساعت طول کشید، تا به نتیله رسید و با کند تا این که بفهمد امام کلا هس را برای تشرّف اِعمال می

یهم لجفر سؤال کرد که حضرت کلاست؟ با دقت کامل جواب آمد که حضرت داخل صحن مطهّر حضرت سیدّ الشهداء)ع

ست ازی اس بیند یک پیرمرد قفل رود داخل صحن مطهر، می شود می سازی هستند. بلند می ( پهلوی پیرمرد قفلالسالم

ا امام گوید اگر بروم بگویم شم کند برود پیش که سؤال کند. می اند. جرأت نمی و آقای بزرگواری هم پهلویش نشسته

کند که نکند محاسبات اشتباه بوده و جفر باطل در آمده است. باالخره  خندند. تشکیک می زمان هستید مردم به من می

 . گردد شود، بر می وقتی شک بر او عارض می

آید که حضرت داخل صحن پهلوی پیرمرد  کند. باز جواب می فردای آن روز همین برنامه را با دقت کامل تکرار می

د که چطور کن بار هم فکر می بیند باز همان آقا مشغول صحبت با آن پیرمرد هستند. این آید و می ساز هستند. می قفل

 کند.  بگیرد، یعنی چه؟ نکند من اشتباه کردم، خالصه شک می طور با این پیر مرد گرم شود حضرت این می

آید؛ مثل دو روز قبل بلند  دهد و باز همان جواب می ی دیگر، با دقت کامل محاسبات جفر را انلام می یک دفعه

لو و ج بیند. این دفعه جلو رفت و حضرت هم بلند شدند ود و باز جریان گذشته را می شود و به صحن مطهر می می

 بیند. ساز بشو تا خودم سراغت بیایم. و دیگر کسی را نمی اش زدند و فرمودند مثل این قفل آمدند و دست بر شانه

ضمن  شود و گیرد و رفیب می رود، گرم می ای دارد. مدتی پهلویش می ساز آمد تا ببیند او چه برنامه بعد پیش قفل

 آیند دَرِ مغازه ات. بینم گاهی اوقات می گوید: یک آقایی را می هایش می صحبت
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 َ بله! خوب آقايی است. ما خيلی با هم رفيق هستيم.

 َ خوب! اين آقا چه كسی هستند و اسمشان چيست؟

 َ سيد مهدی پسر سيد حسن

 َ خوب ! چند وقت است با هم رفيق هستيد؟

 َ مدّتی است، چند وقت است.

ناسد. ش داند این آقا چه کسی هستند و آقا را نمی شود که این پیرمرد نمی متوجّه میکند تا  مکرّراً از این سؤاالت می

گوید: این  گوید: خیلی با این آقا رفیب هستم. چیزهایی بلد است این آقا، که هیچ کس بلد نیست؛ مثالً می پیرمرد می

 است. ـ سالم اهلل علیه ـنقطه از زمین مسلخ حضرت علی اکبر

شود که حاال مصلحت نیست که حضرت خودشان را به این پیرمرد معرفی کنند ولی با او رفت و آمد  میبعد متوجّه 

گیرند و مقداری از وقتشان را صرف  آیند و با او گرم می دارند؛ مثل دو رفیب صمیمی. حضرت هر روز پیش او می

 کنند. او می

ود ش عنایت حضرت واقع شده است؟ مدتّی با او رفیب میخوب! این چه کرده است که محبوب شده و مورد محبت و 

ی صالح خداست. کارهایش روی حساب است،  که یک بنده شود گفت، جز این ی او نمی بیند هیچ چیز درباره و می

 تواند در نمازش، در روزه العادگی هم ندارد. نمی کند، هیچ فوق دهد عمل می روی تقواست، هر طور تشخیص می

کند. خوب! این از صالحین  دهد بر خالف آن عمل نمی طور که تشخیص می ی ضعف بگیرد. همان ش، از او نقطها

 شده است: 
 

 ؛(5) ((إِنَّ وَلِيِّیَ اهلل الَّذِی نَزَّلَ الْکِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ))

 ی حلت وقت از او دستگیری و سرپرستی شده است. به وسیله

 

 (لیهم السالم)عپیوند عبد صالح با ولّی اهلل االعظم

ی  هشود، حتماً الطاف خاصّ کند، حتماً ارتباط برقرار می اگر عبد صالح خداشد، حتماً حتماً با حضرت پیوند پیدا می

د. شو کنند و چه مقامی باالتر از این که انسان مورد عنایت ولی اهلل واقع شود، دعایش می حضرت شامل حالش می

ود، به گذارند منحرف ش کند. باالخره نمی گذارند این آدم منحرف بشود، مصونیّت پیدا می آن وقت است که دیگر نمی
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کنند که کارهایش روی حساب باشد، کج و معوج  کنند. به قول ما حواس جمعش می ای او را متنبّه می یک وسیله

اط کند. صر ی و انحراف و اعوجاجی مسیر تکامل انسانی را طی مینرود. آن وقت است که بدون هیچ ضاللت و گمراه

برند. البتّه خدا به او توفیب داده و با عنایت فضل الهی  رود، او را می مستقیم، آن وقت است؛ چون اصالً خودش نمی

 برند. مقدّماتش را طی کرده است و رسیده است به جایی که او را می

 

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

 پی نوشت ها: 

تردید، سرور من آن خدایی است که قرآن را فرو فرستاده ، و همو دوستدار شایستگان  بی؛ 121-124ـ اعراف: 1

 توانند شما را یاری کنند و نه خویشتن را یاری دهند.   خوانید، نمی است. و کسانی را که به جای او می

 

ای حیات حقیقی  کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزه هر کس از مرد یا زن کار شایسته؛ 21ـ نحل: 2

 بخشیم. 

 

اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در پرتو آن، در میان  آیا کسی که مرده دل بود و زنده؛ 122ـ انعام: 4

 مردم راه برود....

 

قا سید عبدالهادی)شیرازی( فرموده بودند در زمان ها این برنامه بود و متأسفانه االن نیست. مرحوم آ آن وقتـ 4

 ی درس اخالق بود.)مؤلف( ی نلف بیست و دو حوزه خودشان در حوزه

 

 تردید، سرور من آن خدایی است که قرآن را فرو فرستاده، و همو دوستدار شایستگان است. بی؛ 124اعراف: ـ 5
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 ( 3نقش امرای هستی از دیدگاه قرآن)

 اهلل دکتر موسوی اصفهانیآیت  

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 پیش گفتاری در نقش نبوت و امامت در نظام دنیا و آخرت انسان ها

 

 (3(() ))يَأَيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الْأَمْرِ مِنکمُ 

ها در متن صریح قرآن پیش بینی شده است و به همین  تحوالت دنیا و آخرت انساندر این آیه سه عامل متعالی برای 

دلیل باید همگان از این سه عامل بزرگ فرمان بری داشته باشند. اول اصل خدا محوری است که بر همه کائنات مسلط 

ها در دنیا و  ستی انساناست، دوم مقام نبوت است که همه پیامبران به فرمان خداوند مواد وحی خدا را در امور ه

آخرت باید از نزدیک به آنها معرفی کنند و این پیامبران سرور و پیشوایی دارند که در نظام عالم قبل از همه موجودات 

ها داشته داشته باشند تا پیام خدا را به آنها  الزم است متوجه  فرمان خدا بوده و احاطه بر هستی همه چیز بویژه انسان

 فرماید:  هم آن است که همه پیامبران خدماتشان اسالمی است چرا که خدا میبرسانند و م
 

 (8) ((إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اهللِ الْإِسْالمُ))

  (1))وَ مَنْ يَبْتَغِ رَيْرَ الْإِسْالمِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ(( )
 

 فرماید: آسمانی در ظهور پیامبر گرامی اسالم تحقب یافته است، چنانکه میو کمال این هدایت 

  (4))بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ (( )

 

د تا فرمای و در این مقام خداوند پیام آنها را به وسیله معلزاتی که برای مردم قابل تفهیم باشد قرار داده است و می

ها در زمان و  رسد ولی از آنلا که تحول حال انسان های الهی برای مردم به کمال می ، پیامزمان ظهور پیامبر اسالم

دهد که تا قبل از پیامبر اسالم آنها همه پیامبر بودند و همزمان  مکان تغییرپذیر است، در کنار آنها جانشینانی قرار می

انند دو برادر موسی و هارون که هارون هم کمک کار موسی شناختند )م با پیامبر بزرگتر به نام پیغمبر آنها را هم می
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باشند.(  است و هم پیامبری مانند او ولی از آنلا که پیغمبر اسالم آخرین پیامبر اسالم است جانشینان او همه امام می

ون به تمام از او چشود. نقش پیغمبر این است که او عالوه بر پیامبریش امام نیز هست ولی بعد  و امام به آنها گفته می

ها را به امام بعد از خود  کند و مدت او محدود است اجرای این رسالت های بشری دستور خود را اظهار می موفقیت

 کند که این اصل سوم اشاره شده در آیه فوق و )اولی االمر منکم( تعبیر گردیده است. موکول می

ون ما در دوران پیشوای دوازدهم هستیم و تا زمان غیبت به حضور نفرند و اکن 12تعداد جانشینان پیغمبر آخر زمان 

منتهی نشود امور خدا باید وسیله علمای شایسته به مردم ابالغ گردد و پس از اینکه مبدل به ظهور شد فرمان صریح 

ط ع الشرایامام در همه جا گسترش خواهد یافت و لذا اکنون که زمان غیبت است، مدیریت جامعه در اختیار فقیه جام

های خردمند و فقهای پرهیزگار محول گردیده است. زیرا همیشه دستور  خواهد بود و امور دنیا و آخرت به انسان

ای که طبعا علمای واجدالشرایط از قرآن و سنت و عقل  خدا وسیله قرآن و روایات قطعی سنت و تصدیب عاقالنه

این دستورات جهالت و هوای نفس و عوامل نامعقول مانند استفاده از اند باید به اجرا درآید و در مقابل  بدست آورده

 قدرت واقعیت اسالم باید همه جا با کمک آیات متشابه و بدون استناد به عقل و منطب یا روایات ملعول پیامبر باشد.

قل یسته که موافب عی امامان و مردم شا های انتقال این حقایب از پیامبر اکرم وسیله عقل و وحی و توضیحات واسطه

اند به مردم ابالغ شود تا وقتی پرده غیبت برداشته  های الهی کار خود به کمال رسانده و تلربه و سرانلام و هدایت

شد و حقایب عالم مادی و معنوی به امر پروردگار در سراسر گیتی به اجرا درآمد فرمان امام درهمه جهان انشااهلل 

 فراگیر خواهد شد.

ءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلىَ الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ  وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشىَ  دَعْوَةُ الحْقّلَهُ ))

  (4) ((بِبَالِغِهِ وَ مَا دُعَاءُ الْکَافِرِينَ إِلَّا فىِ ضَلَالم
 

 (4)((بِاهللِ شَهِيدَا بَيْنىِ وَ بَيْنَکُمْ وَ مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىوَ يَقُولُ الَّذِينَ ))

 

 شود:در اينجا به چند مطلب اشاره می 

دانند و باید به حکم فطرت خود بدانند که تنها دین توحیدی که در جهان دنیا و آخرت نقش  ی خردورزان می . همه1

دارد که تمام هستی را تحقیقا خلب فرموده ودر تحت قدرت و حمایت خود آن را به گردش درآورده است، دین مقدس 

 اسالم است. 
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هاپیامبرانی فرستاده که از اول وآخر عالم  انساندانند که لطف و عنایت خداوند برای تکامل  . به حکم قرآن نیز می2

به حکم قرآن مردم را حمایت کنند و خداوند عالوه بر پیامبران قبل از اسالم پیامبری فرستاده که از اول تا آخر عالم 

یشتر نبوده سال ب24را به قدرت او مردم را به راه او دعوت کند همه مردم باید بدانند که مدت این پیامبر در تبلیغ خود 

ی قدرتی که خداوند به او داده تا آخر زمان هستی حکم پیامبری او  و اول و آخر جهان هستی به حکم او در قبضه

را تداوم بخشیده است بنابراین پیغمبران دیگر قبل از او به کار خود پرداخته و بعد از او هیچ پیغمبری نخواهد آمد و با  

 تا قیامت ادامه خواهد داشت و هیچ پیامبر جدیدی بعد از او نخواهد بود. های دین او گذشت حیات او رهبری
 

ی امامان اهل  (از حیات دنیایی دین اسالم که تا ابد ماندنی است بوسیلهلی اهلل علیه و آله و سلم. با در گذشت پیغمبر)ص4

ان تحت حکومت اسالمی واحدی با رسد و جه ( از علی ابن ابی طالب آغاز و به امام دوازدهم میلیهم السالمبیت)ع

 .ای از امامان در گردش خواهد بود و به حکم و نظارت آنها همه باید تسلیم آن باشند بازگشت عده
 

 ها باید بدانند که بعد از این پیامبر، هرگونه ادعای پیامبری محکوم خواهد بود و راهنمایی آنها وسیله ی انسان . همه4

ها سمت رهبری خواهند داشت و تنها کسانی نلات خواهند داشت که در پرتو  معصوم، بر انسانی همین دوازده امام 

فیض برده و عالوه بر قرآن از تعالیم و معارف پیامبر اکرم برخوردار بوده است و بدین  (لیهم السالم)عامامان اهل بیت

هدی موعود که آخرین فرزند پیغمبرند امامان وسیله اولین امام پیشوا علی ابن ابی طالب و با ظهور امام دوازدهم م

های بعد مردم را رهبری کرده و آنها را با اسالم آمیخته با علم و تقوا در گوش تا گوش عالم هدایت  دیگر در فرصت

 تواند بر آنها حکومت کند الزم به ذکر است که همه تالش کنند خداوند مسؤول ضمانت آنهاست و هیچ کس نمی

های حساس و متعالی در این دوران به ظهور خواهد رسید و جهان از مخاطرات  ربیتی و راهنماییهای علمی وت

های شیطانی محفوظ خواهد بود. الزم به شرح است که در این ملموعه آیاتی که در این کتاب بیان  شرک و آلودگی

ران با استفاده از مفاهیم آیات ق (ه و سلملی اهلل علیه و آل)صشده و نشان دهنده مسئولیت حادّ جانشینان پیغمبر اکرم

های  لها وتأوی ها و کنایه کریم به صورت رمز و تحقیب و امتیازهای خارجی آنها با اشارات عقلی، تاریخی و تمثیل

نشان داده خواهد شد و به این ترتیب ویژگی این کتاب این است که  (لیهم السالم)عصریح و قاطع امامان اهل بیت

های برادران اهل سنت آغاز کرده و توضیح بیشتر آن را در شناخت مفاهیم آیات از  را ابتداءا از نوشته مطلب خود

 پیروان اهل بیت استفاده خواهد کرد.
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 توافق اسناد فریقین درتعاضد قرآن وعترت 

 درباره والیت علی و یازده فرزند او 
 

 در صريح قرآنپيشگفتاری در نقش نبوت و امامت در نظام دنيا وآخرت 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 و به نستعين و هو خير ناصر و معين والحمد هلل رب العالمين و الصالة  

 والسالم علی محمد واله اجمعين من اآلن الی قيام يوم الدين.
 

 قال اهلل تعالی: ))يَأَيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اهللَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ

 ءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ اهللِ وَ الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَفَإِن تَنَازَعْتُمْ فىِ شىَ  وَ أُوْلىِ الْأَمْرِ مِنکمُ 

 (2) بِاهللِ وَ الْيَوْمِ االَخِرِ  ذَالِکَ خَيرْ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيالً (( 
 

د محدودیت برای اوست خداوند متعال انسان بزرگواری نشینی با او خالف عظمت و ایلا از آنلا که رؤیت خدایی و هم

آفریده است که با قدرت تعقل و اندیشه بلند خود بتواند با کمال درک معنویت و بوسیله ملکوت اعلی قدرت درک و 

 های او بوجود خالب مهربان پی برده وزندگی را ها بتوانند از نشانه فهم او به درجه یقین بوجود خدای هستی انسان

سرشار با معنویت او قرار دهد و خدا را به درجه کمال محدود خود شناسایی کند بنابراین باالترین مرحله کمال انسان 

آشنایی با معارف الهی است. در این آیه سه نور مطلب و مقدس مطرح گردیده است و بر اثر آن تسلط بر هستی کل 

قابل دستیابی و نصیب انسان مؤمن خواهد گردید از این سه های مادی ومعنوی  موجودات دنیا وآخرت و تمام قدرت

 نور با عظمت:
 

آنکه اراده و قدرتش مطلب ونامحدود است خدای متعال است که نه به کسی تکیه دارد و نه چیزی را در  نور اول:

ممکنات تسلط حیات ابدی خود نیازمند است و او را هیچ رقیب و مانعی نیست. و زمان و مکان هم ندارد و بر همه 

ای است که مثل و مانند او متصور نخواهد  کامل داشته و شبیه و نظیر و مثل و مانند برای او وجود ندارد. و لذا یگانه

یک از ادیان فعلی دنیا غیر از اسالم وجود ندارد و این اسالم کلی شامل  بود و این توحید اصیل اسالم است که در هیچ

همتا در ادیانی که از پیغمبران  ست به همین دلیل هرگونه تخطی از خدای احد واحد بیدعوت تمام پیغمبران بوده ا

ل های فکری و بقو الهی ذکر شده وجود نخواهد داشت و به همین دلیل کلیه ی ادیان سلف دچار خطرناکترین انحراف

تصرف اوست و او حاکم مطلب و  اند. باالترین امتیاز خدای توحیدی آن است که همه چیز در آنها دینی قرار گرفته
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مسلّط بر تمام امور عالم است. و لذا هیچ شبیه و نظیر و همتایی برای او متصور نیست.این خدای توحیدی فقط در 

شود نه در ادیان دیگر. به همین دلیل اسالم واقعی که قابل پرستش است خداوند قرآن  اسالم ناب محمدی شناخته می

یعنی دین واقعی که حب پرستش داشته باشد فقط دین  ((إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اهللِ الْإِسْالمُ))فرماید  و اسالم است که خدا می

 اسالم است.
 

 وجود مقدس انبیا هستند که خدا را برای بشرمعرفی کرده و شرایط بندگیش را برای امت خود توضیح داده نور دوم:

باشند و  نخست تا زمان ظهور پیغمبر اسالم، شاگردان مکتب این پیغمبرمیاند الزم به ذکر است که همه انبیا از روز 

که پیغمبر اکرم در کثرت حیات مادی به این دنیا در آمد توحید اسالم بیش از همه شکل گرفت و از توحید  پس از آن

خدا  های دشمنان یبها و فر قاطع پیغمبر اسالم که یگانگی او نشان عظمت اوست این پیغمبر مأمور شد که انحراف

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،قُلْ را در ادیان دیگر محکوم کرده و باالترین صورت توحیدی را در آیات قرآن نشان دهد 

دهد که احدیت مخصوص خدای یگانه است و در نیز  )نشان می .وَ لَمْ يَکُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ و سرانلام هُوَ اهللُ أَحَدٌ... 

فرماید هیچ احدی شریک خدا نخواهد بود( و کار این پیغمبر رساندن مردم به پذیرش این خدای  منفی می دراین اشاره

شود او را مثل و مانندی نیست و  های دنیا و آخرت است تا جایی که گفته می احد سربلند همه هستی و همه زیبایی

کند و از همه آنها به  با بندگانش رفتار میاز همه کماالت و خلب خوش در همان یگانگی و حسن سلوکی است که 

ها هرچقدر  تر و راه  او برای زندگی انسان مهیاتر و آمیخته با ادب و عظمت و لطف و کرامت است. و انسان نزدیک

تر شوند از عظمت و قدرت او  بسیار بیشتر دریافت خواهند کرد. بنابراین خداوند برای امت این پیغمبر  به او نزدیک

تواند از برکات او استفاده کند باالترین مقام را برای خود این پیغمبر و برای امتش که واجد شرایط توحید او  می که

نشینی او و کماالت او را فراتر از همه کماالت دیگران است گرفته عمل کنند به درجه ارتباطشان با او  باشند و هم

بر اساس اینکه دین حقیقی دین اسالم شمرده شد بنابراین گذشته از باالترین  مقامات را به آنها نصیب خواهد شد. 

دگی ترین درجه بن ید بوده است را به عالیـشان که راه آنها توح بران دیگر و امتـام پیغمـامت خود این پیغمبر تم

 گوید: این پیغمبر می قرآن به اند. و طبب آیات قرآن این پیغمبر آنان را هدایت به اسالم کرده است. خدا نائل گردیده

 فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِ وَ يُمِيتُ  قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنىّ))

 (9) ((بِاللَّهِ وَ كَلِمَاتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَالَّذِى يُؤْمِنُ  الْأُمِّىّ رَسُولِهِ النَّبىِ

  (30) ((إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اهللِ الْإِسْالمُ))چرا که 
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 فرماید: و درباره حضرت ابراهیم که در حقیقت پدر ادیان است می

 (33) ((حَنيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينما كانَ إِبْراهيمُ يَهُودِيًّا وَ ال نَصْرانِيًّا وَ لکِنْ كانَ ))

 

 و دیدیم در آخرین ندای توحیدی قرآن آمده است:

ََُولُ اهللِ إِلَيْکُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْکُ السَََّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِ وَ يُمِيتُ  قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنىّ)) رَس

 (38) ((الَّذِى يُؤْمِنُ بِاهللِ وَ كَلِمَاتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ الْأُمِّىّ فَامِنُواْ بِاهللِ وَ رَسُولِهِ النَّبىِ

 

 فرماید: نور امامت و جانشینی این پیامبر است. در اینلا آیه غدیر خم نازل شده است که می نور سوم:

 (31) ((وَ رَضيتُ لَکُمُ الْإِسْالمَ ديناً أَكْمَلْتُ لَکُمْ دينَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْکُمْ نِعْمَتیالْيَوْمَ ))

 

 مقدمه

بسم اهلل الرحمن الرحيم و به نستعين، انه خير ناصر و معين، الحمداهلل رب العالمين وسالم علی المرسلين، سيّما 

 علی اله الغُر المحّجلين، اما بعد، فقد قال اهلل تعالی فی كتابه الحکيممحمد ابن عبداهلل اشرف الخالئق اجمعين و 

 (())يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اهللَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الْأَمْرِ مِنکمُ
 

 4آخرین پیامبر، محمد ابن عبداهلل اید( از خدای متعال، فرمان گیرید و از ای اهل ایمان )که اسالم و قرآن را پذیرفته

 (34) برداری کنید. فرمان برید و از رهبران وحکام خود در کلیه اوامر مهم به میزان ایمانتان بهره

*** 

 پیش گفتاری بر توافق اسناد فریقین در تعاضد قرآن و عترت

 بسم اهلل الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين 

 

( لهم بالرسالهْ و خصّهم بالوسيلهْ و جعلهم ورثهْ االنبياء و ختم بهم 34خصّ محمدّاً و آله بالکرامهْ و حبا )اللّهم يا من 

االوصياء و االئمّهْ، و علّمهم علم ما كان و ما يکون و جعل أفئدهْ من النّاس تهوی اليهم فصّل علی محمّد و آله الطّاهرين و 

 لدّنيا و اآلخرهْ أنّک علی كلّ شیء قدير.افعل بنا ما أنت أهله فی الدّين و ا
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را حرمت و کرامت بخشیده ای و با امتیازهائی که  (لیهم السالم)عو آلش (لی اهلل علیه و آله و سلم)صبار خدائی که محمد

به آن ها داده ای آنان را کلید خیر و برکت قرار داده ای و آنها را در اخالق و فضیلت، وارث پیامبران نمودی تا نبوت 

نفس را، الو وصایت به این خاندان پایان پذیرد و تمام علوم گذشته و آینده را به آنها آموختی، و قلوبی از مردم کریم 

ان و خاند (لی اهلل علیه و آله و سلم)صبه کرشمه خود، دلهای آنها را معطوف گردانیدی، پس خداوندا درود ما را بر محمّد

پاکش بفرست و بر ما ملت مسلمان آن ه شایسته عظمت توست، در امور دین، دنیا و آخرت، به طور کامل و شامل، 

های دنیایی مردم به کمال  کام و امرایی که نظام بشریت را در تداوم مدتنصیب فرما. واین است نتیله پیروی از ح

ما به ما گفته اند مراقبت کنید ش (لیه السالم)عرسانند و لذا در سخنان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب مطلوب خود می

 است.انسان های ارزشمند باشید خودتان را به دنیا نفروشید ارزش شما بهشت 
 

 (34) ((لهِ الَّذِى هَدَئنَا لِهَاذَا وَ مَا كُنَّا لِنهَتَدِىَ لَوْ لَا أَنْ هَدَئنَا اهللالحْمْدُ لِ))

 

و سپاس خدایی را که با گنلینه ی توحیدی قرآن گرایش های ضد توحیدی را به روی ما مسدود ساخته، تا زیر لوای 

و نزدیک تر گردیم و شکاف ها و امتیاز های   توحید و بهره مندی از معارف بلند و علم و حکمت قرآن، به هم نزدیک

قومی و قبیله ای، ملیتی و عنصری، زبانی و جغرافیایی و دیگر فرهنگ های جاهلی و پوچ و بی حاصل را با فرهنگ 

  توحیدی قرآن از میان برداشته و همه را با هم برادر نموده. و با صراحت فرموده:

  (34) ((أَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْکُمْإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَ))
 

شما اهل ایمان با هم برادران تنی هستید، بین همدیگر  با صلح و آشتی رفتار کنید. حال باید دید با وجود فرمان صریح 

 خداوند:

می  ردم ما است از کلا نشئتپس این تفرقه و جدائیها که در زندگی م (( وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ ال تَفَرَّقُوا))

 گیرد؟ 
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 علت واژگونی برادری اسالمی چيست؟

ما تا  ایم و برخی از این که چرا برخی از ما با هم تفاهم کامل نداریم و کار امت اسالمی را به تفرقه و بدبینی کشیده

ت مان را فدای خیاال مشترکسر حد برادرکشی نسبت به همدیگر بداندیشه و سوء رفتار داریم، و در این راه منافع 

کنیم، و چرا در سازمان های جهانی نتوانسته ایم، مدافع و پشتیبان یکدیگر باشیم؟! امری است بسیار حائز  واهی می

بب ها را پیدا کرد، باید معلوم شود س ها و پریشانی اهمیت و در خور تحقیب و موشکافی. امّا باید مسئول این آشفتگی

و سوء تفاهم ها چیست و  کیست؟ و آیا این ایراد و نکوهش متوجه قرآن است یا سنّت، یا و مسئول این اختالف 

ها؟ و آیا  ی ما مسلمانان؟ و آیا این اختالف از زبان، فرهنگ و آداب و رسوم است. یا از خود انسان متوجه همه

اند یا  ان فکری آیا اهل سنّتاند یا نابخردان؟ و سرانلام مسئول این پریش عامل اصلی این اختالف ها خردمندان

 شیعیان؟ آیا علما و خواص فریقین با هم مخالفند یا اختالف، بین عوام و توده ها ست؟ 

در هر صورت چرا بخردان و دانایان این طوایف در حل این معضل مهم، به هم نزدیک نمی شوند تا صالح خویش 

نشان دهند، تا همه در یک صراط و با اتّفاق کلمه، در یک و امت اسالمی را به مردم مسلمانِ  نسل های بعد از خود 

طریب گام بردارند. البتّه روزگاری بود که حکومت های دینی خلفا، و نظام حاکم، مسلّط  به راه و رسم مذهب خاصّی 

بود، و فشار می آورد و کسی را حب خارج شدن از گردونه ی تفکرات مکتب آن خالفت، نبود.  هر عملی بر خالف 

رضای خلیفه یا حاکم وقت انلام می شد کیفر داشت. و بر این اساس انسان ها بسیار زجر کشیدند و تبعید گردیدند 

و شکنله و آزار تحمل کردند، عده ای سال ها در زندان های مخوف و تاریک عمر گذراندند و گروهی اهانت  ها 

 و تحقیر ها دیدند و چه بسیار کسان در این راه شهید شدند. 

در آن روزگار پیگیری راه گذشتگان و به اصطالح پیروی از سلفِ صالح، معنی و  مفهومی داشت، اما امروزه که با 

کمال آزادی، جهانیان در فکر گسترش همبستگی و تفاهم در تدارک اتحادیه ها و جلب همکاری ها در سازمان های 

( و همسویی در منافع و بهره برداری های خود می کوشند، و قدرت های حاکم که N.G.Oدولتی و غیر دولتی )

عامل فشار برای اختالف بودند وجود ندارد، چرا ما نباید از استعدادها و امکانات و قدرت های جمعی خود استفاده 

زاد از فشارهای قدرت های کنیم؟! مگر ما مسلمانان در مقابل مکتب الحاد و الئیک در اقلیت واقع نشده ایم؟! چرا آ

ستمگر که منافع خود را در پریشانی ما می اندیشند، به تشکیل و تشکّل امت واحد نمی اندیشیم؟! و در تحقّب آن، 

 راه عاقالنه ای نمی یابیم. 
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مسلماً در متون اسالمی مشترکات فراوانی وجود دارد که می تواند مقتضی و بهانه  برای حل اين مشکل می گوييم:

این همبستگی ها را تأمین کند و اختالف ها و جدال های گذشته را به هماهنگی مشترک و ایده ای واحد مبدّل  ی

سازد. ما می  خواهیم مانند زنبوران عسل از شهد شیرین همان مشترکات خود  که از بهترین و زیباترین گل های 

آن از آن به برادری یاد کرده است. فراهم آوریم و و عطر وحدتی را که قرآید  مودّت، اخّوت و نشاط آن به دست می

 با نیرومندترین نقطه های مشترک، مرتفع ترین قله های همبتسگی را فتح کنیم. 

خوشبختانه امروز در اکثر سرزمین های اسالمی، نظامی به نام خالقیت استبدادی دینی بر اساس محوریت شخص یا 

اندیشی است. هر مسلمانی می تواند با جدیّت کامل مذهبش را مذهب خاص، وجود ندارد و هر چه هست آزاد 

برگزیند وقتی این آزادی بر اساس منطب صحیح باشد، چرا نباید مسلمانان به وحدت کلمه ی واقعی دست یابند؟! قرآن 

 با صراحت می گوید:
 

 (37) ه(()) فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ

 مژده از آنِ کسانی است که سخنانی را که می شنوند، بهترین هایش را پیروی نماید و نیز همه می دانیم. 
 

که خواست قرآن، اعتصام به حبل اهلل است، یعنی همبستگی در پوشش شعار و شعور وحدت، در زیر سایه ی توحید 

، پس چرا در راه وحدت واقعی (32)((بِحَبْلِ اهللِ جَميعاً وَ ال تَفَرَّقُواوَ اعْتَصِمُوا ))و ارتباط با خدای یگانه و در سایه ی 

 که قرآن ما را به آن دعوت می کند نمی اندیشیم؟! و در راه تفاهم با برادران مسلمانمان گام بر نمی داریم؟! 
 

ت روحی و روانی دسبدینوسیله ما می توانیم از وحدت اسمی اسالمی به وحدت واقعی، قلبی، عقلی و همبستگی 

یابیم و روابط خود را به آن وحدت، تبدیل و تکمیل کنیم. لذا بر اساس آن ه یاد شد ما مسلمانان آمادگی خود را 

برای طرح اجرای وحدت فکری و عملی با عنایت ویژه ای که آیات قرآن در اسناد مشترک شیعه و سنی نسبت به 

و سایر (ملیه السال)عت به عظمت موال امیرالمؤمنین علی  بن ابی طالبو به ویژه نسب(لیهم السالم)عفضائل اهل بیت

نشان داده است چرا ما این فضای دوستی و همبستگی، وحدت و مودت را بین  (لیهم السالم)عامامان معصوم اهل بیت

 همه ی مسلمانان گسترش نداده و عینیت نمی بخشیم.؟!
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ست که حافظ کبیر عبیداهلل بن عبداهلل بن احمد معروف به حاکم حسکانی نمونه ی بارز این مشترکات قرآنی، روایاتی ا

ی اهل سنّت در کتاب خود )شواهد التنزیل لقواعد التفضیل( آورده است  حنفی نیشابوری از شخصیت های برجسته

 از قبیل: روایت از احمد ابن حنبل که گفت: 

 (((السالم(لیه )ع))ما نزل فی احدِ من كتاب اهلل، ما نزل فی علّی
 

و از ملاهد نقل  (39)نازل گردیده، نازل نشده است (لیه السالم)عی علی در کتاب خدا درباره هیچ کس آن ه درباره

 سبعون آیه لم یشرکه فیها احد.  (لیه السالم)عشده نزلت فی علیّ

لیه ع)باشد. امیرالمؤمنین هفتاد آیه نازل شده که هیچ کس در مفاد آن ها با او شریک نمی (لیه السالم)عدر شأن علی

است. بخش  (لیهم السالم)عخود فرمود: قرآن در چهار بخش نازل گردید:  یک بخش آن در شأن ما اهل بیت (السالم

 دیگر درباره دشمنان ماست. بخش سوم، سنن و امثال است و بخش چهارم فرائض و احکام. 
 

ی ما اهل بیت است. لذا از عموم  است که دربارهجا فضایلی  بنابراین فضایلی که در قرآن ذکر شده همه یک

اندیشمندان مسلمان انتظار می رود در کل مضامین مذهبی بررسی نمایند. آیا زمینه ای گویاتر از محبت و دوستی 

 ی که مورد اتفاق همه مسلمانان باشد، می  توانیم از قرآن استخراج کنیم؟ و آیا از ملموعه (لیهم السالم)عاهل بیت

باقی مانده در روایات مربوط به آیات قرآن کریم، موضوعی که مسلّم تر از مورد اتفاق عموم مسلمین باشد بهتر آثار 

چیزی می یابیم که بر اساس آن ایده های وحدت  (لی اهلل علیه و آله و سلم)صاز مودت و ارادت به اهل بیت پیامبر

 ی ی ما مسلمانان باشد، از آیاتی که مسلمانان درباره ب همهبخش خود را بنا نهیم؟! و آیا آیاتی که تفسیر مورد تواف

 نقل کرده اند، می تواند در موضوع دیگری تا این حد متّفب علیه باشد؟!  (لیهم السالم)عاهل بیت

 

 ادامه دارد ...
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 نظرها و اعتراف ها چهارم:فصل 

 دينانی

 مقام معظم رهبری 

 آيت اهلل العظمی سيستانی

 آيت اهلل العظمی صافی گلپايگانی

 آيت اهلل العظمی مکارم شيرازی

 آيت اهلل العظمی سيد محمد صادق روحانی 

 آيت اهلل العظمی حاج شيخ محمد تقی مجلسی

 آيت اهلل العظمی سيدمحمد شاهرودی

 العظمی نوری همدانیآيت اهلل 

 آيت اهلل العظمی موسوی اردبيلی

 آيت اهلل العظمی سيد محمدعزالدين حسينی زنجانی

 آيت اهلل  العظمی گرامی

 آيت اهلل العظمی دوزدوزانی

 آيت اهلل العظمی سيد عباس مدرسی يزدی

 )قدس سره(امام خمينی

 الهی قمشه  ای

 آيت اهلل العظمی سيد صادق شيرازی

 سيد جالل آشتيانی مالصدرا 

 جوادی آملی

 شهيد مطهری 

 عالمه حائری سمنانی

 عالء الدوله ی سمنانی

 آيت اهلل العظمی خوئی)قدس سره(

 عالمه محمد تقی جعفری

 مستر همفر 

 )قدس سره(آيت اهلل صافی اصفهانی

 آيت اهلل العظمی اراكی)ره(

 قاضی

 محمد حسين طهرانی

 مال محمد تقی مجلسی

 شهيد آيت اهلل سيد عبدالحسين دستغيب 

 دكتر علی شريعتی
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 فرمودند: )صلی اهلل عليه و آله و سلم(پيامبر اكرم    

  ((عنة اهلل ه ليفعل فعليظهر العالم علمه فمن لم يفل یامت یاذا ظهرت البدع ف ))

 سازد.ها در ميان امتم پديدار شوند، بر عالم است كه علم خود را آشکار هرگاه بدعت

 هر عالمی چنين نکند، لعنت خدا بر او باد. 

 1/45کافی 

 

 تاییدرقص صوفیانه)سماع(توسط آقای دینانی و تحریم مراجع عظام
 

دن به کمال و تواند بیابد و باید برای رسی تفکر بشری آنقدر ناقص است که مسیر رسیدن به کمال را به تنهایی نمی مقدمه:

 کند و عقل بشر را به رخ انسان راه را از خالب خود بگیرد و شیطان از این حربه استفاده میهای این  سعادت دستورالعمل

توانی به کمال برسی وجای تعلب دارد که حتی برخی از  دانی و می کند خودت راه را می کشد و به او تلقین می می

دهند و دستورات شیطان را  ه فراری قرار میتوجیهات مختلف و حتی آیات الهی و تفسیر به رای آیات را برای خود را

 کشانند. زنند و با سخنان خود دیگران را به گمراهی می رنگ زیبایی و الهی می

گر آورند و ا غالبا فالسفه و عرفا از جمله کسانی هستند که برای تفکرات بشری خود همواره توجیهات فراوانی می

کنند تا تفکر بشری ناقص خود و نظری که عقل خود به آن رسیده را توجیه  میمسلمان باشند از آیات و روایات استفاده 

سيما برای  4باشد كه معروف است سرقفلی برنامه معرفت شبکهاز جمله آنها آقای دينانی می کنند و حتی حب بدانند 

ها و كشاند و بدعت  تواند مخاطبين را به نظرات شخصی و فلسفی و عرفانی خود  میاو زده شده است و هر چه می 

 كند.انحرافات را توجيه می 

ها برآن شدیم که وظیفه خود را انلام داده اقدام به آگاه سازی  ما بعد از مشاهده اینگونه توجیهات و تفسیر به رأی

طالن هر بهای ایشان استفتاء شد و همه مراجع سخنان او را رد کرده و م دیگران کنیم لذا از مراجع تقلید درباره صحبت

بر آن زدند. بارها از او خواسته شده که مناظره کند ولی او نیز مانند بسیاری از فالسفه وعرفا مخالفان فلسفه و عرفان را 

 نادان و جاهل)قریب به این مضمون(خوانده و حاضر به مناظره نشد.
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 متن سخنان آقای دینانی درتأیید سماع و رقص صوفیانه

ون زنه. یعنی چ هایی که میدن که شما فرمودید هر کسی به اندازه فهم خودش حرف می عرض کنم که خب این نسبت

 درائی!  فهمند و هرزه فهمند و رقاصی می در همون مرتبه هستند از رقص فقط الواتی می

 میهم نکنه که رقص موالنا هم هرزه درائیه. این دیگه بیشتر از این  دونه فکر می کسی که رقص رو هرزه درائی می

 تونه بفهمه!

كنه هر كسی كه از رقص صحبت كرد بيچاره خب چيکار بکنه. اين مرتبه فهمش همينه. اون خودش همينه فکر می  

 هم در همين حد رقص اوست!

که وارد بیان و توضیح این مطلب بشم یک حکایتی نقل کنم که البته این واقعیته. سعدالدین حموویه  اما من قبل از این

ای نشسته بود که عرفا بودن. اون جلسه سماع بود. شعری  ی از عرفای بزرگه. خیلی عارف بزرگیه. در یه جلسهکه یک

خونده شد و حالی دست داد به عرفا و عرفا به رقص درآمدند به حرکت درآمدند. سعدالدین حموویه هم نان آرام 

 خورد. نشسته بود در بحر تفکر هیچ تکون نمی

ه بینم! سعدالدین حمووی ی سماعه رقصه... تو رو ساکت می ه در حال رقص بود گفت که موالنا! جلسهیه کسی از اونا ک

 این آیه رو قرائت کرد ـ  فرمود:

 ((تَرَى الجْبَالَ تحَسَبهُا جَامِدَةً وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ))
 

بینیم هزاران ساله سر جاش  موندن. این کوه رو ما میها صامت و ساکت  بینی که ساکته سال ها رو می شما این کوه

حاب متّر مّرالسکنه. اما در باطن امر و در واقع و نفس االمر این کوه مانند ابر در حرکته. )) خوره صدا هم نمی تکونم نمی

 ته، رقصه. و اون جملهکنه... ابر همیشه در حرک ها در حرکتن. ابر هم حرکت می (( یعنی مانند ابرها در حرکته. کوه...

 ای که شما فرمودید از خواجه که حکیمه خدا رحمتش کنه حکیم متالهه...
 

 رقص نوعی حركته... منتهاش حركتی است كه يک مبنايی تکونش ميده. يه محركی داره.

 احسنت! مجری:

 باشه اون حرفه است اونخواد... اگه بیخودی  شه یه محرک می رقص بیخودی که نمیاد که! اصال رقص بیخودی نمی

کنه. اون حرفشه... تکنیکه. اما اون کسی که  ای که یه رقص واقعی نمی تکنیکه این همین هرزه درائیه. یه رقاص حرفه
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به رقص میاد یه محرکی از درون داره... محرک از درون.  رقص نوعی حرکته ولی حرکت ویژه!  نه هر حرکتی رقصه. 

 حرکت ویژه رقصه.
 

ت كه از نقص به كمال ميره. اگه ما رقص رو اينطور معنی كنيم كه از نقص به كمال رفتنه، نه تنها عارف حركتی اس

 در رقص مياد، نه تنها انسان در رقص مياد، هستی در رقصه.
 

 احسنت! مجری:

ه ی قوه ب حلهکه هستی همواره علی االتصال و علی الدوام از نقص به کمال میره. از قوه به فعلیت. از مر برای این

 فعلیت.
 

 دانم آرزوست! ی می رقصی چنین میانه مجری:

یعنی از نقص به کمال رفتن. کسی که مونده عرض کردم همون بحث اولی...کسی که به یه چیزی خرسند و قانعه همتش 

 نداره حرکتکمه دیگه. یه چیزی بهش رسیده حاال اینو سخت نگه میداره و به همین جا هم قانعه. این حرکت حبّی 

 خواد. خواد... همینو می خواد برسه. اصال خواستن نداره. نمی کمالی نداره. یعنی به باالتر نمی
 

خواد بره، از نقص به کمال بره، این در واقع  اما کسی که هل من مزید میگه برا کمال و هر لحظه باال و باال و باالتر می

ه دریا در رقصه کوه در رقصه. همین کوه هم حرکت جوهری داره در یه رقصه! حاال شلر در رقصه حلر در رقص

 حرکت حبّی داره در رقصه... عالم در رقصه.

منتها رقص عارف باز با رقص جماد و نبات و حیوان یه تفاوتی داره. اونا هم از نقص به کمال میرن. ولی از نقص به 

فیزیکی داره در بدنش. بدنش هم مانند سایر  خواد. چون عارف یه حرکت کمال رفتن عارف یک حرکت دیگری می

یره شه رو به نزول م موجودات در حرکته. چون بدنم که آرام نیست بدنم از نقص به کمال میره. وحتی وقتی پیر می

 کنه. اونم یه نوع کمالی دیگه است. یعنی اون نزول رو برای کمالی دیگه آغاز می
 

وح راما عارف غیر از حرکت فیزیکی و بدنی که در کل عالم هست یه حرکت روحی داره، که روحش در حرکته. اصال ً

 ریحه پروازه.

 کنه به بدن!! این رقص روحانی درونی سرایت می

 اون رقص در درونه داره حرکت حبّی در تعالی فکریست و عشقی!!
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 هم به حرکت درمیاد! یه رقص موزون!اما اون روح چنان سیطره بر بدن داره که بدن 

طور كه  قلبش روحش در حركته بدنش هم به اتفاقا اين رقص عارف مطابق همون حركت درونيشه. يعنی همين

 موازات روحش به حركت درمياد.

 اين رقص عارفه! اين هرزه درائی نيست كه!

 احسنت!مجری: 

*** 

 

  4استفتاء ازمراجع درباره سخنان آقای دینانی در شبکه 

 در مورد سماع و رقص صوفیانه و مخالفت شدید فقها

 

 یبسمه تعال

اخيرا يکی از اساتيد دانشگاه برای موجه جلوه دادن سماع )رقص صوفيانه( با استناد به سخنان برخی صوفيان  سؤال:

ها و ابرها و عالم در (( كه همه كوه تمرّ مرّالسحاب یالجبال تحسبها جامده وه یو ترو استشهاد به آيه شريفه ))

رقص و سماع اند، همچنين با بيان اينکه سماع حركانی موزون، ناشی از رقص و تالطم روح است سماع را تاييد 

 نديم بفرماييد آيا ازهای كاذب خواهشمكرده و به دفاع از آن پرداخته با توجه به رواج روزافزون تصوف و عرفان 

 لحاظ اسالم سماع حکم رقص را دارد و حکم آن چگونه است؟

 

 پاسخ مقام معظم رهبری:

 تقرب به خدای متعال با عبادت های جعلی حاصل نمی شود

های جعلی حاصل نمی شود و باید از روش  ترویج عقاید باطل صوفیه حرام است. تقرب به خدای متعال با عبادت

 پیروی کرد. )علیهم السالم(اهل بیت

 888774شماره استفتاء: 
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 پاسخ آیت اهلل العظمی سیستانی:

 است )علیهم السالم(ی صحیحه اتباع اهل بیتها بر خالف طریقه این روش  

اشد باشد واگر سخن باطل نب طور غنا که سخن باطل با کیفیت لهوی است حرام می موسیقی لهوی حرام است و همین

 است.  )علیهم السالم(ی صحیحه اتباع اهل بیت ها بر خالف طریقه اشکال دارد، و این روش نیز

 

 

 

  پاسخ آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی:

 باشند های خرافی می اکثریت عرفا دارای انحرافات فکری و عقیدتی و روش

کری شوند اکثریت دارای انحرافات ف به اصطالح عرفا نامیده میوجه مستند شرعی ندارد باید بدانید افرادی که  به هیچ 

باشند و گفتارها و سخنانی دارند که با نصوص قرآن ملید و احادیث شریفه مخالفت  های خرافی می و عقیدتی و روش

ا از برخی آنها راند و اگر هم  دارد. افرادی از این قبیل طریقه متشرعه و ملتزمین به احکام و آداب شریعت را نداشته

حلت نیست و قدر مسلم این است که این افراد و  عقاید فاسده تبرئه نمایند برای شخص مسلمان آراء و عقایدشان

 در محیط مذهب و تشیع هی گاه مرجع و مللا نبوده است و در همه ادوار و اعصار آرایشان در طول چهارده قرن

 ه حلیها و عالمو شیخ طوسی پدرصدوق و خود صدوق و شیخ مفیدهارهبران عقیدتی شیعه، افرادی مثل ابن بابویه 

 اند ها و صدها و هزارها علما از این قبیل بوده ها و مللسی

 ع بودهـکه در ارائه مرزهای بین کفر و اسالم همواره کالمشان قطعی و قاط 

 ع ذلک برایـاست و اکنون هم راه و صراط مستقیم همان راه آنها است و م

 و « خیراتیه»هایی مثل  توانید به کتاب شناسایی به حال این افراد میمزید 

 «عرفان و تصوف»و« حدیقة الشیعه»و« نقدی برمثنوی»و « فضائح الصـوفیه»

 90187شماره استفتاء:        رجوع نمایید.« جستلو در عرفـان اسالمی»و 
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  پاسخ آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

 ساخته دست برخی از فرقه های منحرف صوفیه استاین مطلب 
 

 

های منحرف صوفیه است. آن  در اسالم چیزی به نام سماع نداشته و نداریم و این مطلب ساخته دست برخی از فرقه

کند و استدالل و استناد به آن آیات برای جواز این رقص غلط  آیات نیز هرگز داللت بر جواز رقص سماع نمی

 اندرغلط است.

 رجوع کنید.« جلوه حب»توانید به کتاب ما  جهت اطالع از عقاید انحرافی صوفیه می

 

 پاسخ آیت اهلل العظمی سید محمد صادق روحانی:

 حکم تفسیر به رأی دارد

 جزای رجاء تصوف و عرفان کاذب را دارد.ثالثا:  حکم تفسیر قرآن به رای نیز دارد، ثانيا:حکم رقص را دارد،  اوال:

 8444شماره استفتاء:  

 

 

  پاسخ آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمد تقی مجلسی:

 این مطلب تفسیر به رأی بوده و حرام است
 

تفسیر به رأی بوده و حرام است و   مفروض سؤال اصل شرعی ندارد و استناد به بعضی آیات شریفه در او غلط و

 رقص که در بعضی از روایات معتبره از آن به  )زفن( یاد شده نیز حرام و مورد

                                                                         والسالم علیکم و رحمة اهلل. منع و نهی صریح قرار گرفته است. 

 80/1/3193محمد تقی مجلسی َ  

 

  پاسخ آیت اهلل العظمی سیدمحمد شاهرودی:

 سماع و حرکاتی که معروف به رقص سماع است نیز جائز نیست.
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 پاسخ آیت اهلل العظمی نوری همدانی:

 ها از قرآن تفسیر به رأی و حرام است گونه برداشت این

و هیچ گونه مستند عقالئی ندارد و تفسیر به رأی  این گونه برداشت ها از قرآن که منشأ آن هوی و هوس می باشد

 است و حرام است.

 49447شماره استفتاء:  

 

  پاسخ آیت اهلل العظمی موسوی اردبیلی:

 استناد این گونه اعمال به آیات قرآن بی اساس و فاقد اعتبار است و انلام آنها شرعیتی ندارد.

 0004042شماره استفتاء:                                                                                                                            

 

 

 پاسخ آیت اهلل العظمی  سید محمدعزالدین حسینی زنجانی:

 سماع جایز نیست

 فرق صوفیه و اعمال آنها از نظر فقه شیعه مورد تایید نبوده و سماع نیز جایز نیست.  

    

 پاسخ آیت اهلل  العظمی گرامی:

 معنای رقص را استاد نفهمیده

 آیا حرکات ابر و کوه رقص است؟ گویا معنای رقص را استاد نفهمیده رقص طبب روایات معتبرحرام است. والسالم

 

 اهلل العظمی دوزدوزانی:پاسخ آیت 

 علما و دانشمندان و مبلغین باید با اینگونه خرافات مبارزه کنند

 و چهره ی واقعی این گونه افراد را بر مال سازند 
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 یبسمه تعال

سماع از نظر لغوی به معنای صدای خوش و صوت طرب انگیز است، در کتاب )العین( که از قدیمی ترین منابع لغت 

، هم چنین در کتاب )لسان العرب( گفته است: سماع هر آواز خوشی است «السماع الغناء»چنین آمده: شناسی است ـ 

 (( ما التذته االذن من صوت حسن، سماع كل)) :که گوش از آن لذت می برد

 

 «.هر آواز که شنیدن آن خوش آید»و در منتهی االرب گفته است: 

عبارت است از شعر خوانی همراه با ساز و آواز و حرکت موزون بدنی )پایکوبی و دست افشانی( به  اما در اصطالح:

شعر، آواز، موسيقی و حركات موزون منظور ایلاد حال و وجد صوفیانه و گفته شده شکل کامل سماع از چهار عنصر: 

 را در بر دارد. تشکیل شده است و بسیاری از محافل سماع چهار عنصر یاد شده )رقص درويشی(

به هر تقدیر، در میان علماء مشهور این است که غناء حرام است، بخصوص که اگر با آالت لهو همراه باشد، حرمت آن 

از مسلمان مذهب است و روایات کثیری در این مورد وارد شده است. هم چنین است رقص که در بین علما بنابر 

 آمده است: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(اکرممشهور حرام است. در حدیث معتبری از نبی 

 ، زفن به معنای رقص و حرکت موزون، تفسیر شده است.((أنها كم عن الزفن))

معلوم است که صوفی ها اهل رقص و سماع هستند و داستان موالنا در بازار مسگران معروف است که گویند تا شب 

 سوره اعراف:  144رقص کرد و نماز نخواند و باالخره این موضوع تازگی ندارد و موالنا برای رقص به آیه شریفه 

 تمسک جسته و گفته است: ((...فلمّا تجلّی ربّه للجبل جعله دكّا و خرّ موسی صعقا... ))

 کوه طور از نور موسی شد به رقص         صوفی کامل شد و رست او زنقص

ولی به خوبی روشن است که معنای )دک( رقص نیست، بلکه متالشی شدن است و دیگر این که متالشی شدن کوه از 

 ا گفته.که موالن )علیه السالم(تلالی نور خداوند متعال بوده است، نه نور موسی
 

 خوانيم: كه در سوره حشر می كما اين

 جَبَلم لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ(( ))لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى

 

 اما استفاده از آيه سير كوهها برای رقص:
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 (3)السَّحَابِ(())تَرَى الجْبَالَ تحَسَبهُا جَامِدَةً وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّ 

تا به حال ندیده ام کسی آن را برای رقص دلیل بیاورد، چرا که مشهور بین مفسرین این است که این آیات از اشراط 

الساعة و نشانه های قیامت می باشد و گفته اند قبل از قیامت بسبب زلزله، کوه ها را انسان متحرک می بیند. گرچه 

نزول القرآن(، این وجه را اختیار کرده ایم که آیه حال فعلی زمین را بیان می کند، ما در تفسیر خود؛ )دروس حول  

در عین حال حرکت زمین را انسان ها نمی فهمند و حرکت موزون را درک نمی کنند تا رقص و جواز آن را از آیه 

ی را در مورد زمین نمی استفاده کنند. دیگر این که رقص حالتی است که از وجد حاصل می شود، اما این چنین وجد

توان ادعا کرد، باالخره این گونه حرف و حدیث ها درباره آیات قرآنی از صوفی ها تازگی ندارد. برای نمونه می 

توان در کتاب های مدعیان عرفان و صوفیان دید که مثالً ساعة را از سعی به معنای دویدن و عذاب را از عذب به 

 معنای شیرینی گرفته اند.

 له حرمت رقص و سماع از مسلمات مذهب ماست و نمی توان در این حکم خدشه کرد.در نتی

از آن ه گفته شد معلوم می شود که سماع و رقص حرام و آن را جزو دین و اعمال دینی دانستن خود بدعت و گناهی 

 بزرگ تر است.

برابر اين گونه افکار ساكت ننشينند و با در خاتمه توصيه اكيد ما به علما و دانشمندان و مبلغين اين است كه در 

گونه جايگاه و پايگاهی ندارند و عقايد مسليمن مخصوصاً جوانان  مبارزه با اين گونه خرافات كه در دين اسالم هيچ

من  یوالسالم عل را هدف گرفته اند، به روشنگری پرداخته و چهره واقعی اين گونه افراد و افکار را بر مال سازند.

 .یاتبع الهد

 

 2/4/93يداهلل دوزدوزانی َ  

  پاسخ آیت اهلل العظمی سید عباس مدرسی یزدی:

 خواهند  های ضال و مضل با استدالل به این آیه می صوفی

 رقص و موسیقی را حالل کنند

 اما سماع فقهی همان غناء )و موسیقی( است چیز دیگری نیست.

 همان طوری که بر آن در صحاح تصریح نموده اند.بزرگان گویند غنا از سماع است 
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اهل لغت )در ماده غنی الغناء بالکسر السماع و قال )در ماده سَمَعَ( ایضا جاریة مسمعة، ای مغنیة یعنی خواننده مسموع  

 و مغنی و موسیقی )که موجب رقص نوعاً می گردد(.
 

مستهتر )ال ابالی و مصّر( بسماع )غناء و شرب شراب محمد بن ابی عباد و بوده است 12ما یکتسب به ح  22و باب 

نبیذ ـ و روایت دیگر گوید سؤال نمودم از سماع فرمود برای اهل حلاز در آن رأی است )و جایز می دانند( سماع 

 باطل و لهو است آیا قول خداوند را نشنیده اید که می فرماید:

  (8)((وَ إِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا))

 گذرند. و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند بزرگوارانه از آن می

 یخفيانّ الغناء من اللغو و ال  یه هذا بناء عليان اللغو مبغوض عنده و باطل لد یالن عليو الثناء و الوصف دل))

 ((الخ یمادة لغو اللغو الباطل عن االمام البخار یتاج العروس ف یان للّغو اطالقات... و منها الباطل... ف
 

پس سماع همان غناء است و باطل و حرام است و رقص نیست بله سماع و غناء و موسیقی موجب رقص است  اقول

شود وظاهرها )ایّ الروایه( أن السماع منطبب علیه العناوین الثالثه  نوعاً که در ملالس الابالی و لهو و باطل محقب می

 )ایّ الغناء و اللغو و اللهو( این معنای سماع فقهی که حرام است.

کشند و بعد با دایره زدن  می« هو»یا « ووو»که قبل از آن  و اما سماع در عرف صوفيه كه مراد رقص صوفيانه است

ت و سکنند و حتی به جایی می رسد که بیهوش می شوند این ها دارای محرماتی است و جایز نی شروع به رقص می

و این ها اعتقادی به نزدیک شدن به این فرقه ی ضاله حرام است و ترویج کفر و زندقه و فساد و فاحشه است 

 و به خداوند تبارک و تعالی ندارند.  امیرالمؤمنین )علیه السالم(

مانند ابر در حرکتند کوه ها را می بینی و آنها را ساکن و جامد می پنداری در حالی که  88اما آیه مبارکه سوره نمل آیه 

 اآلیة.

در کلا، آیه رقص فرموده است )و تفسیر این مطلب( آیه مبارکه واقع شده است در سیاق آیات راجع به قیامت و در 

برگرفته اوصاف بعض آن ه واقع می شود در روز قیامت از آیات الهی و از آنها است سیر کوه ها و در آیات متعددی 

قعه است و مراد تمثیل و )ملسم( شدن وا ده... خطاب به پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم(اشاره فرمو باین سیر جبال

 قیامت است... و لکن تری یعنی می بینی اگر نفخ در صور شد حال کوه ها را که حرکت می کند مانند حرکت ابرها.
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لّ و قائل به وحدت وجود یعنی آیا ابرها می رقصند که شما آن را حمل بر رقص می کنید، ای صوفی ضال مض اقول

موجود که با ستدالل به این آیه می  خواهی فعل منحوس خود را که رقص است تصحیح کنی و موسیقی را تلویز 

 کنی و حالل نمائی این آیه مبارکه هیچ ارتباطی برقص ندارد.

 88/4/3193سيد عباس مدرسی يزدی َ   

 8-70شماره استفتاء :  

 

 تقابل عرفان فالسفه با عرفان امام خمینی)ره( 

 طرفدارانش در پاسخ به اعتقادات آقای دینانی و

 :)قدس سره(امام خمینی

ی زیادی، که معنای عرفان عبارت از این است که: انسان یک محلی پیدا شد و یک ذکری   اند یک دسته  خیال کرده

ی اعالی عرفان را امام علی   ها معنی عرفان است؛ مرتبه  بگوید و یک سری حرکت بدهد و یک رقصی بکند و این

 داشته است و این چنین چیز ها نبوده در کار .سالم اهلل علیه 

کردند کسی که عارف است باید دیگر به کلّی کناره بگیرد از همه چیز و برود کنار بنشیند و یک قدری ذکر   خیال می

 بکند و دکان داری.بگوید و یک قدری تغنی بشود و یک قدری چه 

ی امام العارفین، امام )علیه السالم(  داری، به اسم عرفان، چون شیوه  سرجنباندن، رقاصی، تغنی )غناخوانی( و دکان •

 (4)نبود. در نظر امام خمینی مردود است.

*** 

  یأتوهین به مراجع و ظاهر بین خواندن آنها و تفسیر به ر

 در ادامه ترویج رقص صوفیانه از ناحیه ی دکتر دینانی 

 

 آقای دینانی :

اند هميشه در قيد تعلق و   نکردهكنند و آزادی روح را تجربه  فهمند برای همين انتقاد می ها ]فقها[ نمی اين

 فهمند. زنجير اسارت نفسانی گرفتارند و نمی
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و بعد از قرار دادن استفتائات مراجع تقلید مبنی برحرام بودن ترویج افکار صوفیانه  4باز هم در برنامه معرفت شبکه 

عرفانی که آنها می گویند رقص عارف، در اسالم راهی ندارد  به جای پذیرش اشتباهات خود و اینکه این حرکات مثالً

 در اسالم و مبانی عملی اسالم هستندبه مراجع محترم تقلید که سال ها دراحادیث و مبانی اسالم کار می کنند و فقیه 

می  گویند اشخاص ظاهر بین که در معانی واقعی راه ندارند این  ها نمی  فهمند برای همین انتقاد می  کنند و آزادی 

که چرا  سوال اينسترا تلربه نکرده  اند همیشه در قید تعلب و زنلیر اسارت نفسانی گرفتارند و نمی  فهمند. روح 

 این  قدر آقایان بر این موضوع پافشاری می  کنند آن هم در صدا وسیما و ترویج اندیشه  های صوفیانه را می  دهند؟

ناعت نمی ق ))تَرَى الجْبَالَ تحَسَبهُا جَامِدَةً وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ((آيه باز هم جالب  تر اینکه تنها به تفسیر به رای کردن 

را که هیچ ارتباطی با این موضوع نداشته و  )علیه السالم(که از خطبه پنلم نهج البالغه سخن حضرت علیکنند بل

بلکه کامال مخالف این سخن آنها است و خیلی جالب است که آخر بی سوادی را در این برنامه می  بینیم که آقای 

به معنای طناب چاه آب که وقتی به دینانی می گوید اضطراب ارشی همان ملذوب شدن است در حالی که ارش 

می  فرماید که شما  )علیه السالم(چاه می  اندازند برای آب آوردن میلرزد و تکان می خورد و این را حضرت علی

 چون ظرفیت شنیدن علت سکوت مرا ندارید نمی  گویم و اگر بگویم حتی شاید به پیامبر هم کافر شوید.

 شی را اضطراب عرشی فهمیدند!البته شاید آقای دینانی اضطراب ار

 

*** 

 

 (4) ای در میان مجلس مختلط رقص و سماع صوفیانه  الهی قمشه

 

 هشدار به مسؤلین صدا و سیما:

 کنید های چه کسانی را  به این ملت تزریق می مواظب باشید ببینید افکار و اندیشه

*** 
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ما را بپذیرند که این فیلم را در سایت دارالصادق قرارداده  قبل از هر چیز از برادران مومن و معتقد درخواست داریم عذر 

ایم. ما برای روشن شدن اذهان و اینکه طالبان حب و حقیقت و جوانان عزیز متوجه شوند که انحرافات و بی  توجهی به 

یت ااحکام دین و شریعت در بین فالسفه و عرفا چگونه است و پای سخنان چه کسانی بنشینند این پست را در س

دارالصادق قرار داده  ایم. مشاهده کنید چگونه یک فردی )الهی قمشه ای( که تریبون مخصوص خود را در تلویزیون 

دارد و از کسانی است که افکار فلسفی و عرفانی داشته و همواره اشعار مولوی و... را می  خواند و پیوسته از خدا و 

با کمال وقاحت در یک مللس مختلط صوفیانه شرکت می  کند با  مراتب توحید و عرفان دم می  زند بی  باکانه و

 دخترها و پسرهایی که در حال رقص و سماع هستند دم  ساز می  شود.

 حال بايد پرسيد افکار و اعتقادات دينی خود را از اينگونه افراد بايد بگيريم؟!

 و صراط مستقیم انبیاء را این چنین دنبال سالم()علیهم الدشمنان دین و تشیع راه  های براندازی معارف حقه ی اهل بیت

 کنند اما به آنها باید گفت که: این ره که تو می روی به ترکستان است.  می

     (4)((يُريدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اهللِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اهللُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْکافِرُونَ))

 

 فلسفهعلت نهی بزرگان از 

 

 :آیت اهلل العظمی سید صادق شیرازی

 گيرند؟چرا برخی بزرگان به فلسفه ايراد می سؤال:

 کند و بر آن احاطهفلسفه مبتنی بر عقل صرف است و عقل صرف منهای وحی بسیاری از امور را درک نمی جواب:

است ـ لذا که فلسفه متعلب به قسم ی جهان هستی و خالب انسان ی اهلل که آفرینندهندارد ـ علی الخصوص درباره

 و طبیعیات بوده، دانش جدید آمده و خالف آن را ثابت کرده است. و آن ه تعلب به قسم الهیات دارد به خطا افتاده

ه ک ((صدر منه اال الواحديالواحد ال ))آن را بر مال فرمودند، مثالً:  قرآن ملید، رسول خدا و اهل بیت)علیهم السالم(

علم جدید خالف آن را ثابت کرده و گفته: در ما سوی اهلل واحدی و بسیطی وجود ندارد، هر چه هست حتی مولکول 

 هم دارای اجزاء و تعدد است، و این قاعده در آن راه ندارد.
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یعنی: او خالب و  ؛ (4(( )ءٍشىَ خَلِقُ كُلّ ذَالِکُمُ  اهلل رَبُّکُمْ  لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ ))و إما ذات باری تعالی، پس قرآن ملید فرمود: 

 ی همه کون و مکان، زمین و زمان و إنس و جنّ است.آفریننده

 

الواحد ال یصدر منه اال الواحد با هیچ مالکی قابل تصحیح نیست. و هکذا و هلم جراً، بلی، بعضی مسائل  بنابراين:

که به اذن خدا دانشمندترین افراد بشرند   )علیهم السالم(ی مصطلح، که با فرمایشات رسول خدا و اهل بیتفلسفه

 (1) .)علیهم السالم(بیتمخالفت ندارد صحیح است، لکن نه باإلستقالل، بلکه با تبعیت از اهل

 

 ارزش کلمات عرفا تا به کجا می رسد؟ 

 سید جالل آشتیانی:

صدرالدین قونوی و جمال الدین  کاشی و قیصری و عزالدین الدین و کلمات عُرفا ]عظمای از متصوفه اسالمی مثل محی

 (8)ی کرام است.ی انبیاء عظام وائمهکاشی[ در اسرار راجعه به مبدء و معاد، دلپذیرتر ازمبانی کلمات حکماء و طریقه

 

 : )قال الشیخ...( مالصدرا

 شودخوردن شراب موجب نورانیت می

 شود و ایلاد نورانیتروی نشود باعث تولد روحی که در وقت معتدل میزیادههمانا اگر شراب متعادل نوشیده شود و 

 (2)شود.می

 

 مالصدرا:

 (11)زنان حیواناتی هستند که برای استفاده ی مردان لباس انسانیت به آنها پوشانده شده است.

 

 مالصدرا:

دهد و همّت ها نلات میسرها و سختینفس انسان را از درد... این عشب ]عشب به پسر ب ه های با نمک و زیبا رو[ 

اوند های خدکند آن هم عشب زیبایی انسان که در آن مظهر خیلی از زیباییانسان را به یک چیز مشغول و معطوف می

 

 

 



211 
 

ب عاش د که اول این راه بایدکردناست... و برای همین دلیل برخی از مشایخ و بزرگان عرفان پیروان خود را امر می

 (11شوند. )

 

  آقای جوادی آملی:

  (12)«.الیوم اکملت لکم عقلکم و اتممت علیکم نعمتی»جا دارد که مالصدرا با آوردن حکمت متعالیه بگوید 
 

  شهید مطهری:

 (41) عرفای نامدار طرفدار جدّی عشب به زیبارویان می باشند.

 

 وحدت وجود = کمونیسم )مادیین(

 سمنانی:عالمه حائری 

 (14) کند.کشد و وحدت وجود چشم مادیین ]کمونیسم[ را روشن میاصالت وجود به وحدت وجود می
 

 عالء الدوله ی سمنانی: 

 گوید: در جمیع ملل و نحل کسی بدین رسوائی سخن نگفته است والدین میی وحدت وجود محیدرباره

 (32) اند.به بسیاری از این عقیده چون نیك بازشکافی مذهب طبیعیه و دهریه بهتر
 

 

 :)قدس سره(آیت اهلل العظمی خوئی

 (14) باشد پس این عقیده کفر و شرک است.حزب توده مثل عقیده به فلسفه که ضد اصول اسالم است می
 

 عالمه محمد تقی جعفری:

 دارند که عرفا نام آن سخن عرفا در نهایت با سخن مادیون یکی است چرا که هر دو تنها یک موجود قبول

 (11)را خدا و مادیون نام آن را ماده می گذراند.
 

 مرحوم شهید مطهری می نویسد:

 ا سنى بودند بلکه ـالدین عربى، اندلسى است و اندلس جزء سرزمینهایى است که اهالى آن نه تنهمحیى
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ردند این است که اندلس را ابتدا امویها فتح کعلتش  گرى در آنها بود.نسبت به شیعه عناد داشتند و بویى از ناصبى

 کرد.و بعد هم خالفت اموى تا سالهاى زیادى در آنلا حکومت مى

امویها هم که دشمن اهل بیت بودند و لهذا در میان علماى اهل تسنن، علماى ناصبى، اندلسى هستند و شاید در اندلس 

 شیعه نداشته باشیم و اگر داشته باشیم خیلى کم است.

 تواند خالى از ولىّاى که دارد و معتقد است زمین هیچ گاه نمىالدین، اندلسى است ولى روى آن ذوق عرفانىمحیى

 رسد به حضرت حلت و مدعىکند تا مىرا ذکر مى نظر شیعه را قبول کرده و اسم ائمه )علیهم السالم(و حلت باشد، 

البته بعضى از حرفهايى سکرى را در فالن جا مالقات کردم. شود که من در سال ششصد و چند محمّد بن حسن عمى

 (81).كه زده ضد اين حرف است و اصلًا سنى متعصبى است

 

  مستر همفر:

باید حلقه های صوفیه را گسترش داد کتاب هایی را که به زهد فرا می خواند ترویج نمود هم ون کتاب احیاء العلوم 

 (21)ابن عربی. غزالی، مثنوی موالنا و کتاب های

 

 :)قدس سره(آیت اهلل صافی اصفهانی

 (21 )روند به ترکستان است.این ره که فالسفه می

*** 

  آیت اهلل العظمی اراکی)ره(:

 (21)من حاضرم با فالسفه مباهله کنم.

 

 قاضی:

 (22)در فلسفه از دین خبری نیست.

 

 

 

 

 

 



213 
 

 شیطانی ادعاهای آسمان خراش عارف نمایان و مکاشفات

 محمد حسین طهرانی:

در نلف اشرف بودم، بعد از نماز صبح که نشسته بودم، در حال توجه و خلسه، حضرت علی بن جعفرسالم اهلل علیهم  

ی توحید در وجود، خورد و فرمود: قضیهای که نَفَس آن حضرت گویا به صورت من میبه من نزدیک شد، به اندازه

 (42)است.ی ما اهل بیت از اصول مسلمه

 مخالفین توحید در وجود

و سایر  21و12ی نورالصادق شماره تمامی فقهای شیعه از صدر اسالم تا کنون با این نظریه مخالفند. به فصلنامه

 ها مراجعه نمایید.شماره

که مراجعه نمایید  122مرحوم سید محمد کاظم یزدی در بحث نلاسات مسأله « عروة الوثقی»از باب نمونه به کتاب 

بر ضد  22و  21ی ی شمارهدر آنلا فتوای امام خمینی نیز وجود دارد و فتوای مقام معظم رهبری را در فصلنامه

 وحدت وجود مطالعه نمایید.

 

 مال محمد تقی مجلسی:

 داند، ارشاد ایشان به امثال این براهین ]که در قرآن آمده[ نمودهچون حب سبحانه و تعالی مصلحت بندگان خود را می

است نه به برهان دور و تسلسل و نه به برهان تطبیب و تضایف که عالمی را به ضاللت در آورده و از خداوند خود دور 

 (24)ساخته به سبب متابعت یونانیان.

 

 توهین شیخ داود  به امام خمینی و مقام معظم رهبری 

 اش وحدت وجود را رد کرده جاهل و عوام علما خوانده  مرجعی را که در رسالهصمدی آملی گفته است: 

 (25)ارزد. گوید او به یک االغ هم نمی و می

* * * 
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 توهین شیخ یاور به مقام معظم رهبری

آقایانی که بر ضد فلسفه نظر داده اند از حیطه ی تخصصی آنها خارج است و افتاء بغیر علم و حرام  شيخ ياور گفته:

  (24)است.

 

 در مورد وحدت وجود )قدس سره(نظر امام خمینی 

 امام خمینی)ره(:

 (21) وجود اگر ملتزم به لوازم مذهبشان باشند نلس می باشند. قائلین به وحدت

 ]یکی از لوازم اعتقاد به وحدت وجود انکار نبوت است زیرا رسول خدا هم خداست[

 

 صمدی آملی از ایشان سؤال شد  نظر مقام معظم رهبری در مورد وحدت وجود که از مطالب

 بسمه تعالی

ا آن ه های درس كنند كه مبانی تعالی، مدتی است در برخی از شهرها فرزندان ما در جلساتی شركت می باسمه

 جايز است يا خير؟ آيد. لطفا بيان فرماييد كه شركت در اين جلسات مطالبی است كه در ذيل می
 

ها است، یعنی ما دو وجود نداریم، بلکه هر  نباتات و حیوانات و انسان ـ )وجود حب متعال متن وجود جمادات و1

های گوناگون ظهور کرده است، نه این که وجود زمین غیر از وجود  چه هست یک وجود است که در قوالب و اندازه

 آسمان و وجود آسمان غیر از وجود حب متعال بوده باشد(.
 

منتها بوده و هم نان ادامه دارد. یا نباید  پس فهم حقایب اشیاء نیز بی منتها است ـ )از آنلا که حقایب هستی بی2

مودن که به محض اقرار ن ها که اصال قائل به موجود بودن خود نیستند، و یا این الف را به زبان آورد هم ون سوفسطائی

 اصال الفی نداریم. و چه علیببدان باید آن را ادامه داد. و چه راحت است که از همان ابتدا سوفسطی بشویم و بگوییم 

است که باالخره همه ما در این مسیر باید سوفسطی شویم و بگوییم نه ما هستیم و نه دیگران هستند. فقط خداست و 

کند. از آن به بعد دیگر انسان هیچ نگرانی ندارد و راحت  خدا. حرف اول و آخر خدا است، و خدا است دارد خدایی می

 می شود(.
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نمی خواهیم از معلول به علت برسیم بلکه قصد نداریم از علت به معلول هم راه یابیم به دلیل این که ما اصال  ـ )نه تنها4

 جدا نیستیم(. معلولمعتقد به علت و 
 

 ـ )مراد ما از وحدت وجود، عینیت وجود زمین و وجود آسمان با وجود حب متعال است(.4
 

وجود هستند... تمام انبیاء و ائمه و همه حلج و رسوالن الهی فیلسوفند ـ )فیلسوف و عارف هر دو قائل به وحدت  5

ین تواند آن ذات را پای بیند که نمی اند(. )انسان قابلیت رسیدن تا مقام ذات را دارد، و چون می و اینان فالسفه اصلی

 شود(. رود و او می بیاورد و ذات را خودش کند لذا خودش باال می
 

 (28)، که این جنت، جنت ذات است(.))وادخلی جنتی((فرماید  دارد تا آن جا که می ـ )جنات درجات4

 

  پاسخ رهبرمعظم انقالب:

 بسمه تعالی

 شرکت در جلسات مذکور که با عقاید انحرافی آمیخته و موجب ترویج باطل است، جایز نیست

 راهنمایی و امر به  معروف و نهی ازمگر برای کسانی که قدرت پاسخگویی به شبهات و ارشاد و 

 منکرِ متصدیان جلسات مذکور را دارند.

 

 مقام معظم رهبری

اشکال ندارد  شود اش نمی یادگیری و تحصیل فلسفه برای کسی که اطمینان دارد که باعث تزلزل در اعتقادات دینی

   (22) و بلکه در بعضی موارد واجب است.
 

شود كه در اعتقادات دينی تزلزل به وجود آيد و انسان را گمراه كند لذا  باعث میشود خواندن فلسفه  ]معلوم می 

جواز تعليم و تعلم اين علم به افراد خاصی اختصاص دارد و آنها كسانی هستند كه اعتقادات دينی آنها راسخ و استوار 

 شوند.[ است و با اين مطالب متزلزل نمی

* * * 
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 معظم رهبرینسبت دروغ شیخ یاور به مقام 

را مطالعه نموده و « صراط مستقیم»مقام معظم رهبری کتاب گفته: (41)شيخ ياور در گفتگوی خود با خبرگزاری فارس

 ی کار نمودند. اند: کار خوبی بود و تشویب به ادامه فرموده

مال را تواند این احت میباشد، چه کسی  ی سیدان و علمای شیعه می ]آیا کتابی که سرتاپا انحراف و توهین به عالمه

ی آن کار داده باشند؟ این نسبتی است که شواهد  بدهد که مقام معظم رهبری آن را تأیید کرده باشند و دستور به ادامه

های شیخ یاور به  ها و اهانت ها و تهمت ی دروغ و قرائن دروغ بودن آن وجود دارد و آن عبارت است از ملموعه

جمله توهین او به مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در این کتاب است که به اعتراف خودش  علما و بزرگان شیعه است از

اند باید مراعات امثال ایشان را بنمایید )یعنی امثال میرزا  مورد اعتراض مقام معظم رهبری قرار گرفته که به او فرموده

ای مقام معظم رهبری بر ضد صوفیه، خرقه چنین شاهد دیگرش، فتواه مهدی( و به او فرمودند که تقوا داشته باش و هم

 و خانقاه[.

* * * 

  شهید آیت اهلل سید عبدالحسین دستغیب:

دت وجود می  ـون وحـؤال اول پیرامـخ به سـادی، دینی و فقهی(، در پاسـؤاالت اعتقـدر کتاب معاد )در جواب به س

تواند باور کند که این همه موجودات مکثره ]فروان فرماید: این حرف در نزد عقالء غیر معقول است، چگونه عاقلی می  

و گوناگون[ که هر یک منشأ اثرخاص است، تمام، موهومات باشد و غیر از یک وجود، بیش نباشد؟!! و تشبیه )خدا 

و مخلوقاتش( به دریا و موج  های آن و مثال  های دیگری که زده  اند، خیلی بی  باکی است با این  که: لیس کمثله 

و سبحان اهلل عما یصفون، عالوه براین، اموری که الزمه  ی این مذهب )وحدت وجود( است التزام به آنها موجب  شیء،

 خروج از دین است.

 

 در مورد صوفیه: مدظلّه العالیسؤال از رهبر معظم انقالب 

در خانقاه آنها، چه آيا شركت كردن در مجالس و محافل صوفيه و انجام اعمال و گفتن اذكار آنان و حضور سؤال: 

 صورت دارد؟
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، چه معتقدند (علیهم السالم)جائز نیست و کسانی که اوامر و نواهی قرآن کریم را قبول داشته و به امامت ائمهجواب: 

بهتر است که اسم جداگانه و آداب و رفتار جداگانه ای را که الزم نیست بلکه مضرّ است، کنار گذاشته و در جماعت 

 (41) و مسلمان خود متسلّک باشند. عظیم ملّت بزرگ

 

 دکتر علی شریعتی:

 او ]شریعتی[ فالسفه و فلسفه را از عوامل عقب ماندگی فکری جوامع اسالمی و مغایر با اصول روشنگری

 مذهبی و آرمان  گرایی اسالمی می داند.

فالسفه از دیدگاه وی ـ به دنبال فرار از عمده مطلبی که از آثار او و امثال او استنباط می شود این است که فلسفه و 

واقعیت های جامعه ی بشری بوده و نوعی توجیه گری برای عقالنی جلوه دادن غیر واقعیتها ـ در لباس واقعیت هستند 

 هند.اعی سوق می دـتگی فکری و اجتمـی و آشفـو عقل و خرد طبیعی و فطری آدمی را از او سلب نموده او را به گیل

اشاره نمود که طرفداران ابن سینا آن عبارات را نوعی « روش شناخت»ه می توان به عباراتی از او در کتاب برای نمون 

 توهین به وی به حساب می آورند لذا از ذکر آن خودداری می شود.
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 با خوانندگان نورالصادق فصل پنجم:
 

 متفکر بزرگ شيعه عالمه حضرت آيت اهلل حاج شيخ مرتضی رضوی 

 نامه ی آيت اهلل دين پرور از بنياد نهج البالره تهران

 ی علميه ی قم ی جمعی از فضالء و مدرسين حوزه نامه
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 آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی  نامه ی متفکر بزرگ شیعه عالمه حضرت

 به فصلنامه ی نورالصادق 
 

 ... )علیه السالم(سردبیر محترم  فصلنامه ی نورالصادق 

... مسؤلیتی که بر عهده گرفته اید بس سنگین و در شرایط امروزی کابالیستی جهان، بس پر خطر است؛ جهاد است؛ 

جهادی عظیم. مقصودم فقط جریان های کابالیستی ارسطوئی و صدروی )یونان گرائی و بودا گرائی( داخلی نیست. شما 

جايگاه بس مهم و نقش بس عظيم خود را در امروز جهان را دعوت می کنم که جهانی بیندیشید و جهانی بنگرید و 

است به خوبی بسنجيد و بشناسيد، زيرا كه اگر خوب بنگريد  (3)((برز اإلسالم كلّه إلى الکفر كلّهكه واقعاً مصداق ))

در سطرهای بعدی توضیح خواهم داد که سرتاسر جهان در كارتان يک كار جهانی و نقشتان يک نقش جهانی است. 

 معليه)م کابالیسم قرار گرفته و رویکرد متحدشان تنها هدفی که در نظر گرفته براندازی مکتب قرآن و اهل بیتنظا

 است. و کار شما در برابر این هلوم متحد است نه فقط در برابر کابالیست های داخلی.  السالم(

بزرگداشت مالصدرا را می گیرند در لندن »آن آقای ارسطوئی صدروی در مناظره ی تلویزیونی با تاسّف می گفت 

ی براستی وقتی که انسان دچار کج اندیشی شود حتی معن«. متاسفانه در داخل عدّه ای بر علیه مالصدرا تبلیغ می کنند

 مه)عليسخن خودش را نیز نمی فهمد؛ نمی فهمد که اگر مالّصدرا و افکارش ذرّه ای به نفع مکتب قرآن و اهل بیت

دنی های کابالیست روی خوش به او و به افکارش نشان نمی دادند بل او را و راهش را با کل بود، هرگز لن السالم(

ن بُرنده ترین و کشنده تری السالم( م)عليهتوان سرکوب می کردند، و چون او را در براندازی مکتب قرآن و اهل بیت

 اسلحه می دانند به تکریم و بزرگداشت او می پردازند. 

 مغزهای متحلّر روبه رو هستید؟ می بینید که با چه 
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  نامه ی آیت اهلل دین پرور از بنیاد نهج البالغه تهران

 )علیه السالم(به فصلنامه ی نورالصادق 

 

ایی شود گام مثبتی در جهت آشن منتشر می )عليه السالم(فصلنامه ی نورالصادق به منظور دفاع از معارف اهل بیت

 جوان با فرهنگ تشیع است.جامعه ی اسالمی بویژه نسل 

 

نویسندگان محترم و دانشمندان تالش می کنند که دُرهای گرانقدر علوم الهی را با زبان روز عرضه کنند، امید است 

 این حرکت فرهنگ ادامه یافته و هر روز بهتر و بیشتر از گذشته در ایفای رسالت خود موفب باشد.

 را از خداوند متعال مسئلت دارد.موفقیت دست اندرکاران این ملموعه ی علمی 

 

 رياست بنياد نهج البالره  َ  سيد جمال الدين دين پرور

                                                                         34/4/3198 

 

 

 

 

 

**** 
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 ی علمیه ی قم  ی جمعی از فضالی و مدرسین حوزه نامه

   )علیه السالم(ی نورالصادق در مورد فصلنامه

 

 بسمه تعالی

 ، سالم عليکم )عليه السالم(ی نورالصادق خدمت جناب مستطاب آقای مصطفی صافی سردبير محترم مجله

  )عليه السالم(ی دارالصادق یکی از آثار مهم و ارزشمند مؤسسه  )عليه السالم(ی وزین و روشنگر نورالصادق ملله

د کنی ی علمی زمان، واقعاً غنیمت است، شما در واقع حب را از باطل جدا می است که حقاً کم نظیر و در فضای آلوده

م دارید، عالَ پرستی و تعصبات تقلیدی غیر عاقالنه بر حذر می ها را از شخصیت ای علمیه و دانشگاهـه و حوزه

ها بسیار نیازمند است و بحمداهلل این فصلنامه به صورت  یها و افشاگر گونه نقدها و بررسی فرهنگ و تفکر به این

شافی و شفاف از این خصوصیت ممتاز برخوردار است و مورد استقبال واقع شده است ما صحت عملکرد و ضرورت 

کنیم و مزید توفیقات را از حضرت ربوبی و تأییدات حضرت صادق و حضرت  این جهاد مقدس را تأیید و تحسین می

 برای شما خواستاریم.  ليهم السالم()عولی عصر

 

 ی قم جمعی از فضالء و مدرسين حوزه علميه

 3414شوال  4                                                                     

 80/4/3198مطابق با                                                                        
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