
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 
 

 

 أنّه قال:  )علیه السالم( عن أبی عبداهلل

 

 ((ال تصحبوا أهل البدع، و ال تجالسوهم فتكونوا عند الناس كواحد منهم))

 

 با اهل بدعت ]صوفی ها، اهل فلسفه و عرفان التقاطی[  معاشرت و مجالست نکنید

 وگرنه در نزد مردم  از آنها خواهید بود. 

 

  84صفحه  21رسائل الشیعه جلد 
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 سرمقاله

 

 (1) استقالل و استغنای بنیاد تفکر و تعقل در اسالم  )امتناع رجوع به متحدیان وحی(

 

ی آنها ی فالسفه و تفکرات فیلسوفانه پندارند بنیاد تعقلی تمدن اسالمی در حوزهموضع ما در نقد کسانی است که می اصوالً

عقل را ورزی مساوی با تعقل نیست ت گوییم در بیانی قاطع و برهانی تفلسف و فلسفه شده است ما به این اشخاص میبنا 

رد گفت: ]اگر باید فیلسوفی ک ای آشکار است زیرا با این قید و پذیرفتن خطای مشهور ارسطو که میتفلسف نامیدن مغالطه

ی تفکر  اند از دایره متفکران عالم که فلسفه نخوانده %99د فیلسوفی کرد[، باید فیلسوفی کرد و اگر نباید فیلسوفی کرد بای

ترین حالت اگر فلسفه را آن هم با حرکت آزاد فکر در آنچه نافع به حال بشر است شوند. در خوشبیانه و تعقل خارج می

دهد، یکی بدانیم، شاید بتوان فلسفه را دهد یا نمییا نافع به حال بشر نیست در آنچه بشر را در مسیر رشد تألهی قرار می

های متفکرین  ای است برای بافتهیکی از انحاء تفکر دانست به این مطلب اشاره نخواهیم کرد که اصطالح فلسفه علم بالغلبه

طول ی غرب بنابر تصریح آلفرد نورث وایتهد همه و همه در  ی فلسفهیونان باستان و آنچه تا امروز نگاشته شده در حوزه

در  كرـی تف گاه و مادهـپس خاستالطون و آثار وی. ـی غرب تنها پانوشتی است بر اف ی فلسفهساله 0022حیات 

ی یونان باستان است های اسالمی همان آثار فالسفه ی رشد كرده  و بالیده در سرزمین ی غرب و نیز فلسفهفلسفه

 ند.ا سینا هم مالصدرا در آثار خود به ضرس قاطع اعتراف نموده با محوریت افالطون، این را هم فارابی و هم ابن

 اند!!! ها را )یونانیان را( حکمای الهی و متخذین حکمت از مشکاة نبوت نیز دانستهبا این تفاوت که بعضی از فالسفه این

فکری با انبیایی و غیر آسمانی، تو اما آنچه ما در صدد بیان آن هستیم این است که: در مقابل تفکر و تعقلی با خاستگاه غیر 

ی فکری وحیانی قرار دارد که مستقل و مستغنی از وهمیات و متخیالت خطا پذیر  خاستگاه الهی و انبیایی و قرآنی و با ماده
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ـ استناد به قرآن و سنت 0ـ عقل 1( در این نوع تفکر که تنها نوع اصیل آن است منابع شناخت عبارتند از : 0بشری است. )

 .)علیهم السالم(و اهل بیت )صلی اهلل علیه و آله و سلم(لرسو

اند از متفکران اصیل اسالمی که بنای تفکرشان بر مبنای فوق بوده است همان وارثان حقیقی علوم انبیاء و اوصیاء بوده

ن من و زرارة بن اعیمثل: کمیل بن زیاد و ونوف بکالی و همام و یونس بن عبدالرح .)علیهم السالم(اصحاب کبار ائمه اطهار

های بلند تفکر مثل و هشام بن حکم و حمران بن اعین و مؤمن الطاق و علی بن مهریار و فضل بن شاذان و ... گرفته تا قله

شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی و سید رضی  و شیخ طوسی و عالمه حلی و محقق حلی و شهید 

 .اول و شهید ثانی و عالمه مجلسی

و اما آنچه غیر از روش متفکرین اصیل اسالمی یعنی بر مبنای حدیث فوق متواتر ثقلین تمسک به قرآن و عترت باشد، یعنی 

های غیر وحیانی و غیر آسمانی و این یعنی  ها و عزیمتگاههایی بر مبنای خاستگاه ترجیح بال مرجح یعنی تمسک به اندیشه

ای که از چشم باصطالح متفکران و در واقع حافظان و متحفظان ترین نکته کتب. بدیهینفی جهت عقلی ارسال رسل و انزال 

 مطالب فالسفه دور مانده است.

ای از  کنیم در پاسخ به مسالهترجیح غیر وحی به وحی یعنی ترجیح بال مرجح که نزد عقال قبیح و مردود است، فرض می

ی شروع و پایان  ی مبدأ و معاد و مسائل مطرح در مابین این دو نقطهزهمسائل فکر و اندیشه که در دیدگاه اسالم از حو

یک منحنی سرنوشت خارج نیست، بخواهیم به پاسخ حقیقی برسیم و در این میان در میان پاسخ دهندگان هم انبیاء عظام 

الف الف باب حکمت و وارث علم اولین و آخرین و صاحب   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(و در رأس آنها حضرت رسول

)همان روح متجسد و جسد متروح( حضور دارند با اتصال به آسمان و   )علیه السالم(و نیز امام صادق )علیه السالم(علی

ی باستان و افالطون و ارسطو و... آیا پاسخ حقیقی به پرسش ما در خصوص مهمترین مسائل  معارف وحیانی هم فالسفه
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مربوط به مبدأ و معاد و آنچه در میان آن دو تحت عنوان هستی پهن شده است( نزد کدام ها )مسائل ترین پرسش و اصلی

 ی علم مخزون و مصبوب یا نزد متحدیان وحی؟است؟ نزد دارنده

 ها و سنگالخها و گردابی دیگر این که چگونه امکان دارد خداوند که اقتضای حکمت او واهشتن انسان در بیراههو مسأله

باشد، مطالب را به صورت غیر برهانی و بدون توضیح علل آنها و دالئل آنها و بدون همراه نمودن معلم  ها نمی نها و طوفا

و مترجم و مفسر به بشر سرگشته ارزانی نماید؟ تا بعد گروهی که عنوان متحدیان قرآن و عترت مناسب شأن آنهاست از 

هی غیر قرآنی بخواهند مطالب قرآن و عترت را و احادیث اهل بیرون از قرآن و عترت با حرکت از خاستگاه و عزیمتگا

را برهانی و موجه و استداللی نمایند آنهم با منطقی و چارچوبی غیر قرآنی و غیر وحیانی با پیش فرض )علیهم السالم(بیت

باید در  نگرفت.هایی که در طول تاریخ فلسفه در خصوص درستی و نادرستی آن به جدّ سؤالی نشد و تحقیقی صورت 

این جا اشاره نمود گروهی از فالسفه نیز برای آنکه کالم خود را بر وفق قرآن و اخبار و احادیث جلوه دهند به تصریح 

مودند ن کردند و سپس به آیات قرآن و احادیث استشهاد می متخصصان فن فلسفه، مطالب را ابتدا بر وجه یونانی آن تمام می

. نمودند گرفتند و اقدام به تزیین و تسویل و تدلیس در وجه متفکرانه آن میظور خام خود میی قرآن را مؤید من و آیه

ال ی و تری الجب تأویالت بعید و غریب مالصدرا از این سنخ است یک نمونه ساده و بارز آن تأویلی است که وی از آیه

ها را قلب به حرکت جوهری نموده و این  وهنماید که در این جا حرکت أینی ک تحسبها جامده و هی تمرمر السحاب می

آیه را پس از آن که حرکت جوهری را بر مبنا و وجه یونانی قضیه و بر اساس آن جمله معروف هراکلیت )هیچ کس در 

 ی قرآن را در تأویلی ناروا وفق منظور خود آورده است.گذارد( تمام کرده است آنگاه آیهیک آب دو بار پا نمی

 ( را رها کردن و به سراغ)علیهم السالم(ی معصومین های فالسفه نظیر صدرا، یعنی رکن ناطق هدایت )ائمهتالش این دسته از

 )علیهمتأویالت من عندی رفتن. )همانگونه که گفتیم هدایت دو رکن دارد رکن صامت )قرآن( و رکن ناطق )معصومین
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دوری گزیدن از ارکان هدایت است در روشن نمودن مسائل هایی که محصول  (. پس تأویالت و تحریفات و گمانهالسالم(

ی منحنی سرنوشت یعنی مبدأ و معاد نه تنها تأثیری ندارد بلکه حجاب بر روی حجاب است به تصریح و  ما بین دو نقطه

ی صدرایی در عصر ما )اسفار اربعه  با طول و عرضش از سفر به سوى دوست بازم داشت نه از  اعتراف فحول فالسفه

 فتوحات  فتحى حاصل و نه از فُصوص الحِکَم حکمتى دست داده...(

های ناب قرآن و عترت را گرفت جدای  های آکنده از خطا و آلوده به اشتباه جای اندیشهدر خصوص این که چگونه اندیشه

ی هفرهنگی ائماز بحث تاریخی آن و حذف سیاسی ائمه ی اطهار در جریان سقیفه و غصب خالفت و نیز متعاقب آن حذف 

 ها که بر اثر کثرت استعمال تبدیل به حجت شدند و چه چه شبهه»اطهار باید به این واقعیت تاریخی اجتماعی توجه نموده که، 

و بار مسؤلیت این امر بر دوش آن دسته از عالمانی است که در هنگام « ها که بر اثر قلت استعمال تبدیل به شبهه گشتند حجت

گونه معارف نمایند و اینگیرند و علم خود را آشکار نمیپشت انواع مصالح و مصلحت نماها سنگر می ها در ظهور بدعت

این ارکان بالد و ساسة العباد )سیاستگذاران حیات بشری( مغفول و متروک و مجهول  )علیهم السالم(قرآن و تعالیم اهل بیت

 ماند.باقی می

ق و فقه اکبر را و رجحان آن از نظر کمی و کیفی به لحا  تعداد آیاتی که در قرآن در گفتارهای پیشین اهمیت عقاید و اخال

اند، و تعداد روایاتی که در کتب احادیث در خصوص آن آورده شده عرض کرده بودیم و نقش عقاید به آن اختصاص داده

ز عمی به بصیرت یادآور شده بودیم و اخالق را در هدایت مردمان از توحش و تبربر به تمدن و از بداوت به حضارت و ا

ولی گویا تدبر و تفکر در آیات و روایات آنهم تفکر از سنخ: التفکر تصرف القلب بالنظر فی الدالئل، بنا نیست مطمح نظر 

حوزیان آگاه و دانشگاهیان متعهد قرار گیرد آیا آنچه خود فالسفه و عرفا و متکلمین از آن به غامضات حکمت )میرداماد( 

 ی تدبر و تفکر نیست؟  اند شایسته ه قیاسات برهانی )عبدالرزاق الهیجی( تعبیر کردهو ب
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ی این فکر قرآن است و محتوی و مضمون آن و روش اندیشیدن در آن و چگونگی حرکت در مسیر تفکر واقعی را  ماده

ی اصیلی برای فکر باشد نه تواند مادهاند و آنچه غیر از آن باشد نه می معلمان قرآن و مفسران راستین وحی بیان فرموده

 روشی برای تفکر.

ها سخت به آن ها و طوسی ها و شیخ مفیدها و کلینیاین یعنی همان استغنا و استقالل بنیاد تفکر در اسالم که شیخ صدوق

نتهایی است و از ی وحی و عترت حرکت ننمایند. مثل حرکتی که به سوی مپایبند بودند و اصرار داشتند خارج از دایره

مبدأیی واقعی و صحیح آغاز شده. چون بنابر برهان عقلی نفس حرکت بدون شروع از آغاز و مبدایی حقیقی و بدون رو به 

سوی منتهایی اصیل و غایتی قصوی، فضیلت نخواهد بود. در واقع حرکت فی نفسه بدون مبدأ صحیح و قصد صحیح و 

 منتهای صحیح فضیلت نخواهد بود.

ه ـنكته خالص 8استقالل و استغنای بنیاد تفكر و تعقل در اسالم و امتناع رجوع به متحدیان وحی و عترت را در مدعای 

 نمایم: می

نقطه منحنی سرنوشت )مبدأ و معاد( خارج نیست. این معنا در  0ـ آنچه انسان به آن نیازمند است از مسائل مطرح ما بین  1

اند، تصریح شده است  من أین پاسخ به آن را کلید رستگاری انسان دانسته  )علیه السالم(ای که حضرت امیرالمؤمنینسه گانه

 ؟ـ فی أین ؟ـ إلی أین؟
 

ـ آنچه در خصوص این دو نقطه )مبدأ و معاد( قابل بیان و طرح است و ضروری و برای فالح و نجات انسان است همه 0

و معارف عالی ایشان آمده است و این معنا به کرات در قرآن کریم با  )علیهم السالم(در قرآن و عِدل قرآن یعنی معصومین

مضامین  متعدد بیان شده است. )ما فرطنا فی الکتاب من شیء( و )إنا سنلقی علیک قوال ثقیال( و ... و نیز در احادیث که 

ها و محتاج ژرفکاری داند که معصوم از آن به امر صعب مستصعب تعبیر نموده و کالم خود را امر صعب مستصعب می

دان دست اند ب ها است همان کاری که متفکرین اصیل که قائل به استقالل بنیاد تفکر و تعقل در اسالم بودهتدبرها و تعمق

اند اصول کافی کلینی و عیون اخبار الرضا و أمالی شیخ صدوق و أمالی شیخ مفید و أمالی سید مرتضی و أمالی شیخ یازیده
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وع ی مجلسی و ... حاصل این ن صدوق و شافی سید مرتضی و تلخیص الشافی شیخ طوسی و بحار عالمهطوسی و خصال 

 تفکر و این اعتقاد به بنیاد مستقل تفکر و تعقل در اسالم است.
 

ـ  به ضرورت عقلی ترجیح و تقدیم جاهل به عالم قبیح است و خالی از وجه است و قبیح تر از ترجیح فاضل به افضل 3

متأسفانه آنچه در تاریخ تمدن اسالمی در بعد الهیات و سیاست و تبلیغ که ابعاد یک رسالت جهانی هستند، پس از است و 

رخ داده است، همین ترجیح و تقدیم جاهل به عالم است که هستی   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(رحلت حضرت رسول اکرم

 ی و معلمان راستین آن بازداشته است.مسلمانان را به باد داده و مسلمین را از رجوع به وح

پس بنابر یک جهاد عقلی و علمی و فکری و یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی باید دوباره به مفاد حدیث فوق متواتر ثقلین 

ی مقام خلیفة الهی بازگردیم و برای نجات نوع بشر و فراچنگ آوردن هدایت حقیقی و تعالی راستین، آنگونه که شایسته

قرآن و اهل بیت بازگشتی سرنوشت ساز نماییم و علم قلیل که مستلزم جهل کثیر است را از متحدیان قرآن و عترت  باشد به

 نپذیریم و در آن توقف و تأمل نماییم.
 

ـ و دیگر این که بنیاد تعقل و تفکر و معرفت و شناخت در اسالم هم مستقل است و هم مستغنی و اما مستقل از که و 4

 ها و وهمیات و تخیالت در بعد شناخت.؟ مستقل است از آراء و اهواء و گمانمستغنی از چه

و مستغنی است از براهین غیر آسمانی  و غیر وحیانی در بعد تبیین و این ادعا مبتنی است بر قرآن و روایات و ضرورت 

ای آسمانی به ابناء بشر  مهعقلی )امتناع نقض غرض از موالی حکیم( چون غرض از ارسال رسل و انزال کتب دادن برنا

 های غیر آسمانی باشد. بوده است که نافی و ناسخ تمام برنامه

ستقالل بنیاد تفکر و تعقل      سد خالّت و رفع احتیاجات در بعد معرفت و هدایت و نیز  ا و غرض تکمیل بود و تتمیم بود و 

ند  ا ص مفاد آیات و احادیث به عمل آوردهمبتنی است بر حکم عقل و تجربه در راست آزمایی که عقل و تجربه در خصو   

 که البته مجال بیان مصادیق آن در این نوشتار نیست.
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-------------------------------- 

 پی نوشت ها: 

 

 ـ  نویسنده ی این سرمقاله جناب استاد یاسر فالحی محقق و پژوهشگر در فلسفه است.2
 

 ی های فیلسوف و نبی و وجوه افتراق ما بین انبیاء و فالسفه و نیز دیدگاههای فالسفه ـ  بنگرید به دیدگاه فارابی در خصوص تفاوت1

 ی اسالمی، مصطفی عبدالرزاق(ی تاریخ فلسفه دیگر راجع به برتری فالسفه بر انبیاء الهی )زمینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

 اشاره: 

 
ان گلپایگانی مدظله العالی در این نوشتار به عنوفقیه و متکلم و مرجع بزرگ شیعه حضرت آیت اهلل العظمی صافی 

اند که تلقی صحابه و علما و متکلمین و حکمای بزرگ مثل بعضی از اهل نظر مدعی شده فرمایند:اشاره چنین می

سینا از توحید به گفته او وحدت عددیه است و از این همه اعاظم علم و معرفت تا قرن دهم هجرت، کسی به ابن

ایل نشده است و در واقع همه صحابه عالیقدر و بزرگان علما و اکابر  متکلمین و حکما را تخطئه کرده، درک و فهم ن

 نماید.در مسأله توحید، که اساس همه معارف است، جاهل و غیرموحد معرفی می

و اندیشه اینک نورالصادق توحید متلقی از داللت عقل و برهان و هدایت وحی و قـــرآن را از قرینـه ی بلنــد 

 ی شکوفانه ی این مرجع آگاه و آزاد اندیش را  به مخاطبین خود ارائه می دهد تا راه از بیراهه نمایان گردد

 

 سخنی پیرامون توحید و وحدت عددی

 «حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی»

 

بزرگ مثل ابن سینا از توحید به گفته او  اند که تلقی صحابه و علما و متکلمین و حکمای( مدعی شده1بعضی از اهل نظر)

اند و هر چند در کلمات معجز  وحدت عددیه است و تا یک هزار سال بعد از هجرت، این تلقی وجود داشته و همه بر آن بوده

 ، توحید خالص و حقیقی و وحدت صرف بیان شده است، از این همه)علیه السالم( آیات حضرت امیرالمؤمنین و سیدالموحدین

اعاظم علم و معرفت تا قرن دهم هجرت، کسی به درک و فهم نایل نشده است و در واقع همه صحابه عالیقدر و بزرگان علما و 

 نماید. اکابر متکلمین و حکما را تخطئه کرده، در مسأله توحید، که اساس همه معارف است، جاهل و غیرموحد معرفی می

خداوند متعال جسارت ورزیده، در مشهدی که سخن گفتن از آن، حقّ بزرگان ـ لذا برای بررسی این موضوع با استعانت از 

 نشینیم.، است ـ حضور یافته، در صف نعال به استفاضه و استفاده می)علیهم السالم( از پرورش یافتگان در مکتب اهل بیت

 بود که صـدرنشینان بارگاه قبول             نظر کنند به بیچـارگان صف نعال
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اند، در اند و آن را متلقی از داللت عقل و برهان و هدایت وحی و قرآن دانسته باشد که با توحیدی که آن بزرگان داشتهو  

حدّ استعداد و ظرفیت بصیرت خود آشنا شویم و ربط آن را با وحدت عددی بررسی نماییم و با توحیدی که این اهل نظر تا 

لت توك هیاال باهلل عل یقیو ما توفداند، آشنا گردیم.  و همه را از آن محجوب می قرن دهم آن را از نظر اکابر علما مستور

 ب.یه انیو ال

اء، ی اشی همه ((؛ء واحدیقال له هذه الشین فهو واحد یئیس شیالخارج ل یء واحد فیء بما انه شیهر ش))بدیهی است 

است. عمرو واحد است. فرشته واحد است. مسیح هرکدام به این لحا  که خود در خارج شیئی هستند واحدند؛ زید واحد 

 واحد است. روح القدس واحد است. خداوند متعال، جلّ و اسمه، واحد است. هر شیئی بنفسه واحد است.

یک شیء است و سه شیء نیست؛ و اگر مرکب از )اهلل تعالی( و به همین معنا تثلیث مسیحیّت باطل است؛ زیرا شیء واحد

را واحد بدانند مثل سایر اشیای مرکبه و غیر بسیطه، و بگویند مرکب از ثالثه واحد است مثل  سه شیء خارجی و واقعی

 باشد. سایر مرکبات که هرکدام واحدند، قول به ترکیب است و توالی فاسده بزرگ دیگر برآن مترتّب می

است و در مثل این وحدت باری  به این معنا اگر چه ضروری الثبوت است و من القضایا التی قیاساتها معها )اهلل(وحدت

تعالی متفرد نیست، لکن به لحا  نفی تثلیث نصاری و این که شیء واحد سه شیء نیست، در مسأله توحید مورد توجه واقع 

ت شود و به عبار شده است و این وحدت که یک شیء واقعی، دو شیء واقعی و بیشتر نیست وحدت عددی هم شمرده نمی

 ست.دیگر، یک چیز یک چیز ا

گویند: اشیاء ممکن همه به حکم: کل ممکن زوج ترکیبی مرکب من الوجود و الماهیة مرکب  و این منافات ندارد با این که می

باشند زیرا این تحلیل در ذهن است و در خارج دوشیء مورد اشاره مستقل به عنوان وجود و ماهیّت نیست،  از دو چیز می
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امری اعتباری است و واقعی و حقیقی نیست، و بنابر قول به اصالة الوجود ماهیّت امری  و بنابر قول به اصالة الوجود ماهیّت

 اعتباری است و واقعی و حقیقی نیست، و بنابر اصالة الماهیه هم وجود امری اعتباری و غیرحقیقی است.

توان  که این وحدت را میو گاه مراد از واحد و وحدت شیء، کونه واحداً من جملة کالعشرة او االلف او االکثر است، 

وحدت عددی گفت ولکن وحدتی که در توحید)اهلل( مقصود است، نیست؛ بلکه شرک صریح است و چنانکه بعضی از 

در روایت شریح بن هانی، مراد از واحدی که اطالق آن بر خدا جایز نیست همین است و همین وحدت »اند بزرگان فرموده

 «.ست که واحد از آحاد و اعداد باشدعددیه است که از باری تعالی منفی ا

و معنای دیگر از واحدیت و وحدت، احدیت شیء و بساطت ذاتی و خلوص و تنزه آن از ترکیب و تبعض و تجزء است 

ی مبارکه توحید است، با وحدت عددی)اهلل( که ناظر مذکور آن  که این معنا اگرچه از معانی عالیه توحید و مستفاد از سوره

 قرن دهم نسبت داده و همه را رمی به اشتباه و خطا کرده است، مربوط نیست. را به همه تا

شود فالن شیء واحد است، زید واحد است و دو زید نیست؛ یعنی دو فرد ندارد و یک زید است و تکرر و  و گاه گفته می

ت، خدا ان واحد است و دو حقیقت نیستعدد ندارد، یا انسان یعنی الحقیقة التی تقال علی زید و بکر و جابر و سائر افراد انس

هم واحد است و دو خدا نیست، این وحدت هم برای خدا ثابت است. چنانکه برای زید با مشخصاتی که دارد فرد دیگر 

 نیست، برای خدا نیز فرد دیگر نیست.

چه جزئی حقیقی یا و به عبارت دیگر تعدد خارجی هیچ یک از زید و عمرو و هر جزئی و تعدد مفهوم انسان و حیوان و 

 چنین تعدد)اهلل( قابل تصور نیست. اضافی یا کلی باشد و هم

 شود مکرر و متعدد باشند اعالم شخصیه و اشخاص و افراد و ذات یگانه و یکتای الوهیت که هریک همان خود هستند، نمی

 و دو عدد باشند و دو زید و دو خدا قابل تصوّر نیست. 
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منحصر در فرد، باز هم به این حساب نه آن مفهوم کلی و نه آن فرد خاص مکرر نخواهند شد.  و اگر مفهوم چیزی کلی باشد و

چنانکه اگر هم افراد متعدد داشته باشد، هر یک از آن افراد تکرر و تعدد ناپذیرند. بنابراین این وحدت برای)اهلل( چه علم 

 شخصی و چه کلی منحصر در فرد باشد ثابت است. 

دو معنی دارد؛ یکی این که یک شیء است و دو شیء و بیشتر نیست که « این شیء واحد است»گوییم  میو به تعبیر دیگر 

 ند.ا معنایش بدیهی و ضروری است و لذا نصاری در عقیده به این که اهلل سه شیء است، خالف ضرورت ظاهر و بیّن گفته

ذات متشخص به تشخصات خاصّه خود که زید است معنای دیگر این است که این شیء ثانی ندارد و به عبارت دیگر این 

ثانی ندارد و واحد است. عمرو هم به این معنی واحد است و تکرر ندارد. این درخت و این سنگ و این برگ درخت و این 

مورچه و این میکروب و این سلول و آن خورشید و ماه و کهکشان و این و آن و کوچک و بزرگ و جبرئیل و میکائیل و 

متعال همه هر یک واحدند و به امتیازات خاصه و مشخصات معلومه خود ممتاز و مشخص هستند، و اگر صاحب  خداوند

شود و چیزی مورد اشاره نخواهد شد و اگر  این وحدت نباشند هر چیزی چیز دیگر و همه چیز و هر شیء همه اشیا می

 مشار الیه شد، آن چیز واحد خواهد بود.

نوعیه یا جنسیه مثل انسان و حیوان و جواهر و اعراض نیز جاری و صادق است. انسان حقیقت این مطلب حتی در حقایق 

 شود. اما این حقیقت واحد است و ثانی ندارد. ای است که بر زید و عمرو و بکر و همه افراد انسان اطالق می واحده

د نحصر به انسان است و بقر و فرس مثالً وجوکه ثانی ندارد این نیست که نوع حیوان م البته باید متوجه بود غرض از این

 ندارد، بلکه مقصود این است که خود آن تکرر و تعدد ندارد.

بناء علی ذلک، اهلل جلّ اسمه، واحد است، ثانی و دومی ندارد و ممکن نیست داشته باشد. زیرا ثانویت و دو بودن بدون ما 

ه در اثبات ک یء ماله االمتیاز تکرار او و دومی او نخواهد بود. نه از باب اینبه االمتیاز قابل تعقل نیست و با ما به االمتیاز، ش
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گویند اگر دو باشند و شریکی برای او باشد تعین و تشخص آنها از یکدیگر المحالة بما به االمتیاز است و  توحید خدا می

ن جهت که الزم وجود مکرر زید تشخص او الزم آن ترکب ذات از ما به االمتیاز و ما به االشتراک است، بلکه از نفس همی

است؛ زیرا الشیء مالم یتشخص لم یوجد و بدون تشخّص او از زید تکرار او و تعدد او نخواهد بود و قابل اشاره و قابل 

 باشد. خطاب نمی

هات مثل ج البته خداوند متعال با سایر اشیا از این جهت فرق دارد که اشیا بعضی با بعض دیگر شباهت دارند و از بعض

شبه و نظیر است مثالً  اشیا با هم در جهت امکانیت و مخلوقیت و احتیاج به غیر و جوهر  یکدیگرند؛ ولی خداوند متعال بی

یا عرض بودن و نوع و صنف شباهت دارند و مثل یکدیگرند مثالً زید مثل عمرو و مثل بکر انسان است و عمرو و بکر هم 

ه مشابه و مماثل و مشاکل یکدیگرند، امّا خداوند متعال از این مماثلت و داشتن مثل منزه مثل او انسانند و همه فی الجمل

 شود. است؛ و لیس کمثله شیء است و توصیف به جزئیت و کلیت نمی

که وجود را حقیقت واحده و مشترک معنوی بین واجب و ممکن بگویند که هر چند وجود ممکن را در طول  مگر بنابر این

اختالف را به مراتب و شدت و ضعف بگویند، باالخره مثلیت فی الجمله بین واجب و ممکن خواهد بود و  وجود واجب و

با لیس کمثله شیء بطور مطلق منافات دارد و به عبارت دیگر وحدت خدا به این معنا که تکرر و تعدد ندارد با اشیای دیگر 

ح باشند که آن واحد به اصطال قایق کلیه و فردی از افراد آن میاین فرق را دارد که اشیای دیگر هرکدام واحد حقیقتی از ح

جزئی و آن حقیقت کلی است؛ مثل زید که فرد انسان است و اگر هم در فردیت واحد باشد، واحد عددی است هر چند فرد 

ی شان عددمنحصر آن کلی و حقیقت باشد. غیر خدا همه به این مالحظه هر چند باشند و وحدت اگر داشته باشند وحدت

است ولی خداوند متعال که منزه از توصیف به جزئیت و کلیت است وحدتش به همان معنایی است که گفته شد که تعدد و 

 که وحدتش عددی باشد تا غیر او و عدد دیگر برای او قابل تصور باشد. تکرر در او نیست، نه این
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 المراتب است، وحدت وجود حق را کسی ه تشکیک و ذیبلی! چنانکه گفتیم ممکن است بنابر این نظر که وجود مقول ب

وحدت عددیه بگوید. چنانکه ظاهراً اشکال سید احمد کربالیی به محقق اصفهانی همین بوده است که بنابر این معنا وحدت 

 حق، عددیه خواهد بود و غیر آن قابل تصور است.

او  باشد و غیر که خودش خودش می ود به اینشود هر واحدی که موصوف ش توضیح این مطلب چنین است که گفته می

او نیست از او مسلوب است، وحدت آن وحدت عددی است و از وجود حق بنابر قول به تشکیک غیر او مسلوب است و 

 غیر او او نیست و در مقابل این وحدتی است که صرف وحدت است و هیچ غیری از او مسلوب نیست؛ اگر چه او هیچ

جود هیچ شیئی، شود و و به عبارت دیگر بنابر بسیط الحقیقة کل االشیاء و لیس بواحد منها گفته می یک از آن اغیار نیست

مسلوب از حق و غیر حق نیست و همه محاطند و او محیط و همه مملوکند و او مالک و همه مقهورند و او قاهر و او بر 

یک از اشیا نیست، همه او هستند و غیر او نیستند  چکه هی همه احاطه وجودیه دارد؛ واحد است و یگانه است در عین این

 یک از آنها نیست. او غیر هر یک از آنها است ولی آنها غیر او نیستند. ولی او هیچ

گویند هر چه غیر از این معنا باشد سر از وحدت  باالخره با مثل این بیان که شاید کمال مقصود آنها با آن ادا نشده باشد می

و وحدت حق وحدت صرفه و بالذات و غیرمحدود و غیرمتناهی است و با سلب وجود اشیا از او  آورد، عددی در می

گویند مثالً تا قرن دهم کسی از صحابه واجلّه علما و متکلمین و  شود. بنابراین می وجود او محدود و مقهور این سلب می

وحید و عدم تعدّد و تکثر که برای همه اشیا گفتند اند و آن ت حکما سر از معنای توحید خدا در نیاورده و آن را نفهمیده

مادام که با این توحید که عدم امکان تصور غیر حق و مسلوب از حق است  توأم نباشد توحید نیست و هر وحدتی که به 

ود، المراتب بودن وج سلبِ غیر، از واحدی باشد وحدت نیست. حتی بنابر قول به اصالة الوجود و قول به تشکیک و ذی

 چون بنابر آن وجود مراتب نازله غیر از وجود حق و مسلوب از او است.
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این معنا همان وحدت شخصی وجود و اعتباری و غیرحقیقی بودن متعینات )به کسریا( است و حق بودن و غیر مسلوب 

تعینات مختلفه بودن ارض و سما و حجر و مطر و انسان و مالئکه و حیوان از او است و سلب او از وجودات متعیّنه به 

است که او هیچ یک از اینها نیست و اینها هم چیزی حقیقی نیستند و اگر باشند و همه او هستند و غیر از او چیزی نیست؛ 

و لیس فی الدار غیره دیّار. آنکه و آنچه حقیقت است او است و آنچه اعتبار و غیرحقیقی است او نیست و او بر آن متعین 

 .به آن اعتبار صادق نیست

به هرحال هر تعبیری ادق و ارق از این داشته باشند وحدت شخصی وجود و توحیدی است که به قول ایشان صحابه و 

 اند. اجله علما و حکما آن را در نیافته بودند و اهل مکاشفه و شهود به آن رسیده

ه ن معنا ظاهر نیست و صحیح نیست ککنیم با هر بیان و تقریر که این مطلب ادا شود، از دعوت قرآن و انبیا ای ما عرض می

هم بر ، تا قرن دصلوات اهلل علیهمکسی بگوید دعوت انبیا به توحید که اساس و اصل دین است از آدم تا حضرت خاتم، 

اصل ح اند و بعثت انبیا تا قرن دهم بی همه مخفی مانده است و بالغ مبین در آن انجام نشده و همه در ضاللت واگذار شده

  بوده است.

متبادر از دعوت قرآن و همه انبیا بینونت مخلوق و خالق و اصنام و مسیح و آلهه با اهلل و واقعیت و خارجیت وجود آنها 

 است. 
 

متبادر از دعوت آنها وحدة الموصوف بالخالقیة و الرازقیة و من له االسماء الحسنی و عدم الوهیت غیر از او است لکونه 

ء من العجز و الجهل است و ال اله اال اهلل، نفی الوهیت همه و هر چیزی است که فاقد این موصوفاً بما یضاد هذه االسما

صفات است و اثبات آن برای اهلل واحدی است که شریک و نظیر و عدیل و مثل و نظیر برای او که حقیقتش از توصیف به 

انکه همه هم غیر هم هستند و صادق بر کلیّت و جزئیت منزه است نیست. همه غیر او هستند و او غیر از همه است چن

دیگری نیستند. این توحیدی است که در حدفهم بشر است و انبیا آن را تبلیغ کرده و تفهمیم آن میسر است. خواه آن را شما 

وحدت عددی بگویید یا از این عدم امکان فرد دیگر آن که مثل فرد حقایق کلیه ذات االفراد نیست، آن را عددی ندانید. 

ن توحید است. اصالً در توحید مستفاد از قرآن کریم اثبات غیر )اهلل( به عنوان مخلوق و مرزوق و فقیر و جاهل و عاجز ای
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و مملوک و العزیز به و الذلیل له و اصنام و معبود های دیگر و مالئکه و همه و همه منطوی است و از توحید ذات و صفات، 

 ك شاهلل یاف))صود است و نه غیر او او نبودن مضرّ است و در مثل قوله تعالی نه نفی ذوات سایر کاینات و مخلوقات مق

ها و  ها و زمین ثابت است و هم آسمان هم توحید خدا و وحدانیت او در فاطریت آسمان ((فاطر السماوات و االرض

آنها از او مسلوب نباشد. آیا یک از  که او از هر یک از آنها مسلوب و هیچ زمین وجودشان و تحققشان ثابت است نه این

 فهمد؟!  ها و زمین که غیرمسلوب و غیرقابل سلب از خدا باشد می ی فطر، معنایی از آسمان کسی از این آیه کریمه
 

کنیم شما را به خدا این کشف و شهودهایی را که برای خود یا دیگری مدعی هستید پیش خود  ما به این آقایان عرض می

ه اند به حال خود بگذارید تا ب و اهل قرآن و کسانی را که به قول شما به مرتبه کشف و شهود نرسیده نگهدارید و مسلمانان

کار دنیا و آخرت خود بپردازند و از جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و ریاضات شرعیّه باز نمانند و این معنای توحیدی 

ظ ها هم داشته باشند بازگو نکنید، بلکه برای خود حف پرست بتگویند بسا یهود و نصاری و مجوس بلکه  را که بعضی می

 ((.كشف لكم ما تقولونی یحت)) کنید

ی ا که وحدت ذاتی اهلل مضاد با تکثر و تکرر است و این وحدت منافات با این ندارد که مصداق عناوین کلیه و حاصل این

( و )رازق( که در خارج یا عندالعرف به حق یا به اشتباه و غلط باشد که عنوان ذات )اهلل( نباشد مثل )اله( و )معبود( و )خالق

 یبر غیر او اطالق شود؛ مثل ال اله الّا اهلل یا ال خالق االّ اهلل یا معبود اال اهلل که در مثل این نفی و اثبات و توحید اگر چه عدد

این غیر  نماییم محفو  است و و برای او ثابت میکنیم  باشد، وحدت ذاتیه )اهلل( که این صفات غیر ذاتی را از غیر او نفی می

 باشد که )اهلل( از آن منزه است. کردند و شرح خواهیم داد، می گونه که مشرکین گمان می از وحدت عددی )اهلل( به آن
 

نافات مو به عبارت دیگر، الهیت و معبودیت و خالقیت از صفاتی است که اگر برای غیر خدا هم ثابت شود، با توحید ذات 

ندارد. هرچند اثبات این صفات برای غیر خدا بالذات، مثل اصل وجود غیر )اهلل( ممکن نیست و این صفات هم همه برای 

ی امکان و نیاز به غیر قرار دارند و در واقع توحید خدا به این صفات به حکم شرع و به هدایت  غیر خدا در همان محدوده

 ((مكتموها انتم و آباءیّاال اسماء سم یان ه))را ممنوع و باطل اعالم کرده و شرع ثابت است که این شرک و مشارکت 

 فرموده است.
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هم بسا همین معنا استفاده شود که اگر چنین معنایی باشد،  ((وَ أُمِّیَ إِلهَیْنِ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونی))و از مثل کریمه 

باید باذن اهلل و حجة من عنداهلل و من عند نبیه باشد ولکن چون چنین شؤونی به کسی واحدی حتی مالئکه اعطا نشده است، 

 خداوند در این شؤون توحد و تفرد دارد.
 

گر به )اهلل( به مناسبت خصوص بعض صفات و صدور بعض افعال و خالصه در الفا  و اسمایی که عنوان ذات )اهلل( نیست، ا

شود بر غیر )اهلل( اگر تنازالً و تشریفاً یا از تنگی قافیه اطالق شود و غیر اهلل هم بقدرة اهلل تعالی صاحب آن وصف  اطالق می

 لذات است و مسبوق به جهل ودانسته شود، باید باذن اهلل باشد؛ مثل علیم که در قرآن هم بر خدا اطالق شده که علمش با

قابل لحوق عدم به آن نیست و هم بر بنده که نه فقط علمش بلکه ذاتش و وجودش مسبوق به عدم است اطالق شده است؛ 

 .((وَ بَشَّرُوهُ بِغُالمٍ عَلیمٍ))مثل 
 

برای  دند، بالذات باطل ودر مورد )إله( چون پرستش غیر )اهلل( مجاز نیست و صاحب اختیاریهایی را که برای بتها قائل بو

مثل مالئکه غیر ثابت و غیر واقع است، همه از غیر اهلل نفی شده است که چنین شئونی برای چیزی و کسی قرار داده نشده 

است و مثل صفت معبودیت و الهیّت هر چند از صفات ذات و به عنوان ذات، نیست بلکه معبودیت آن به عبادت غیر و 

 اقدس )اهلل( است و عبودیت و پرستش غیر اهلل مجاز نیست.حادث است مختص به ذات 

 در واقع این توحید، هم از اعمال جوانح است و هم جوارح، هم عقیده است و هم عمل.

اند و عقاید آنها در الهیات و توحید  ی توحید، گذشتگان و بزرگان دین و مذهب بیراهه نرفتهکه در مسأله و حاصل این

 ، بوده است. )علیهم السالم( هدایت اهل بیت،متلقای از قرآن و 

 اند. آنجا که وحدت عددی بوده است عنوان ذات نبوده و در آنجا که عنوان ذات بوده به وحدت ذاتی قائل و معتقد بوده

 دهیم.جهت روشن شدن مطلب کالم را ادامه می

عددی  وحدت ،)صلی اهلل علیه و آله و سلم(اعظماگر تلقی مشرکین که به تعدد آلهه معتقد بودند از دعوت حضرت رسول 

؛ معلوم است به این جهت بوده ((ء عجابیاجعل االلهة الهاً واحداً ان هذا لش))گفتند:  اله، بلکه )اهلل( بوده است و لذا می
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الً در مقام اند که مث دانسته اند که آن را صادق بر کثیرین و افراد متعدد می که آنها در اندیشه خود معنایی کلی از )اله( داشته

 اند. شمارش و تعداد سیصد و شصت بت و الهه داشته

یافتند همه و خصوصاً خواص، مثل جعفر طیار و  این دلیل این نیست که تلقی مؤمنان و کسانی که با دعوت آشنایی می

د و شده است که سیص این اکتفا می حمزه سیدالشهداء و سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار و دیگران این بوده است و فقط به

)صلی اهلل علیه و آله و شصت عدد را یک عدد بگویند. هرکس مطالعه در تاریخ اسالم و سیر دعوت حضرت رسول خدا

لما، ، و بعدهم ع)علیهم السالم( داند که برداشت صحابه عالیقدر آن حضرت و حضرات ائمه طاهرین، ، داشته باشد میسلم(

ی مردم و حتّی آن اعراب طرف خطاب قرآن که ایمان آوردند از دعوت به توحید و به  اندیشمندان، حکما و همهمحققان، 

 گفته شما وحدت عددی این نبوده است که توحید و وحدت عددی )اهلل( مثل وحدت بت و چیزهایی است که خودشان می

 ـ مثل ال اله اال العزی العیاذ باهلل ال اله اال اهلل هم ـ ارزش است و اهمیت و بی اند و یک نفی و اثبات ساده و بی ساخته

گفتند )اجعل اآللهة الها واحداً( بعد با آن همه توصیفی که در قرآن کریم است، هر دو وحدت عددی )اله( است و اگر ابتدا می

 له مجرد وحدت عددی )اله( نیستاز )اهلل( شده است مقصود و معنای این جمله را دریافته و دانسته و شناخته بودند که مسأ

نماید )اهلل( است که ذاتاً واحد است، الهی است  کند و خلق اهلل را به آن دعوت میو الهی که قرآن فقط الوهیت او را تبلیغ می

 قادر علیم حکیم رحمان رحیم بصیر خبیر عالم الغیب و الشهادة الکبیر المتعال و...، و سنگ، چوب، جماد، مأکول و غیره

 و؟ فاقد فهم و درک نیست و ال اله اال اهلل مثل ال اله اال العزی نیست که فقط وحدت عددی )اله( باشد.

که فاقد کمال و علم و شعور و قدرت و...  این کلمه توحید نفی الوهیت صنم و الت و عزی و الهه غیر اهلل است، برای این

 ضین است.هستند و اثبات الوهیت اهلل است که خالق سماوات و ار
 

فهمیدند که )ال اله اال اهلل( فقط انشاء یا اخبار از الوهیت اهلل که یکی از این آلهه است نیست، بلکه اعالن عدم امکان  می

 الوهیت آنها و انحصار آن در )اهلل( واحد بالذات است.
 

ای فرق نداشته باشد. این یک معنبه نظر ما این وحدت، وحدت عددی نیست که با اثبات آن برای بت ساخته شده از مأکول 

شود و شما آن را ـ که به قول خودتان عقیده تا قرن دهم بوده  بسیار با عظمت و بزرگی است که از کلمه توحید استفاده می
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گیرید تا یک نظری را که فالن به اصطالح عارف به خیال ـ تحقیر کرده، و اوج عظمت آن را و توحید آن را نادیده می

 نمایید. کشف و شهود به آن رسیده مطرح خودش با 
 

که گفته شود ما عندی اال دینار واحد و من بیشتر از یک تومان بدهکار نیستم یا نزدم  تر فرق است بین این و به بیان روشن

که گفته شود ما عندی اال دینار خاص مسکوک بسکّة کذائیة و من بیشتر از یک  نیست، این وحدت عددی است و بین این

ومان اسکناس به تاریخ کذایی و وصف کذایی ندارم یا بدهکار نیستم. این وحدت عددی در مقابل تعدد نیست. این اقرار ت

 به شیء واحدی است که تعدد ندارد.
 

ا همین معنا ر ((فاعلم انه ال اله اال اهلل))ـ است: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(ول اکرم ـ ـای که خطاب به رس آیه کریمه

 دهد.می

)ال اله اال اهلل( به قول شما وحدت عددی است، امّا معنایش این است که اله جسم نیست، جاهل نیست، عاجز نیست، محتاج 

دانید همه دارای این صفات نقص، عجز، جهل و احتیاجند. این نیست، )اهلل( واحد بالذات است؛ یعنی آنچه را شما )اله( می

شود اعلی الحقایق  و اگر هم آن را وحدت عددی بگویند آنچه از آن تلقی و مستفاد می (0)وحدت وحدت عددی نیست

 و اشرف المطالب است.

هت و ج بلی! نفی تعدد الهه و حصر آن در واحد است، امّا نه واحدی که با الهه دیگر علی السواء باشد. این نفی و اثبات، بی

آنها نیست. نفی الوهیت عمّن ال یستحق االلوهیة و اثبات آن برای من  ترجیح بالمرجح و نفی وجود الهه و اثبات یکی از

 یستحقها است.

 نفی الوهیت سنگ و چوب و اثبات الوهیت اهلل است، نه مثل نفی وجود این سنگ و اثبات وجود سنگ دیگر است.

 و هست و همه هم آن را می این معنای بزرگ و عالی که اعلی المعانی است، تلقی همه از توحید قرآن تا زمان ما بوده

خواهد و دین و عقیده به کشف و شهود اشخاص واگذار نشده  فهمند و دشواری و غموضت ندارد و کشف و شهود نمی

 است.

 شود.  از آیات توحیدیه از هر کدام جهتی از این جهات استفاده می
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و ما كان معه من اله اذاً لذهب كل اله بما ))و آیه وافی هدایت دیگر:  ((هما آلهة الّا اهلل لفسدتایلو كان ف))از مثل: 

نفی شریک در اداره کاینات و خلق و رزق و اماته و احیا و سایر تصرفات در عالم  ((بعض یخلق و لعال بعضهم عل

 شود. استفاده می

ا . ردّ عقیده انصار است که خد((الثَةٍ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِالَّ إِلهٌ واحِدٌلَقَدْ كَفَرَ الَّذینَ قالُوا إِنَّ اهلل ثالِثُ ثَ))و مستفاد از مثل آیه: 

دانند و اگر هم به زبان واحد بگویند مستلزم همین  را ثالث ثالثه و )اهلل( را منطبق بر سه اقنوم و مرکب از سه جزء می

 ترکیب یا تناقض گویی صرف است.

نیز بر همین معنا داللت دارد که این نفی و اثبات ترجیح بالمرجح  ((إِالَّ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُوَ ما مِنْ إِلهٍ )) و امّا آیاتی مثل:

 شدند نیست، بلکه نفی همه آنها و الوهیت اهلل مثل نفی عزی و العیاذ باهلل اثبات الت یا معبودهای دیگر که پرستش می

 اند و او را در عدد الهه پرستش شناخته را به صفت واحدیت و قهاریّت می الواحد القهار است و مثل این است که آنها هم اهلل

کردند. لذا الوهیت آنها را نفی و برای اهلل الواحد القهار اثبات فرموده است و مقصود از واحدیت قاهره و قهاریت، حاکمیت  می

غیر متناهی بودن ذات و مقهوریت اشیا به  که از قهاریت و غالبیت او بر همه و سلطه و استیالی او بر همه است، اما این

نحوی که همه را شامل باشد و ذاتاً حالّ در شیء واحد نباشد و احاطه وجودی بر همه ماسوی داشته باشد؛ یعنی بوجوده 

لظلل و ظل ا محیط بر همه باشد و بینونتش از اشیاء بینونت عزلی یعنی بینونت شیء از شیء نباشد بلکه نظیر بینونت ذی

فی باشد و به عبارت دیگر او از هر چیزی مسلوب شود ولی هیچ چیز از او سلب نشود، از قهاریت مذکور در آیه انصافاً وص

 نماید. شود و احاطه وجودی و ذاتی را افاده نمی چنین معنایی استفاده نمی

 111ـ نقل نموده و آن را مستند به نهج البالغه خطبه  )علیه السالم( و این کالمی که بعضی دیگر از حضرت امیرالمؤمنین ـ 

البالغه اگر چه ما آن را در نهج ((نونة عزلةینونة صفة البیز بییزه عن خلقه و حكم التمییدة تمیتوح))کرده است که: 

نیافتیم بسیار غموضت دارد. آیا مراد این است که بینونت عزلی چنانکه هر شیء از شیء و اشیاء دیگر دارد که از هم جدا 
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اطالع از یکدیگرند بین خالق و خلق نیست و این دو به هم ارتباط دارند و از هم جدا نیستند. این احتیاج  ارتباط و بی و بی

است و تحت تربیت او است و مستقل از او نیست. این فقیر به او است و او غنی بالذات است. این به او دارد و قائم به او 

مرزوق و مربوب است و او رازق و رب است. بینونت اگر عزلی باشد بین شیئین بینونت و جدایی تام خواهد بود. یا این که 

د و واحدند و او احاطه وجودی به همه دارد که همه اویند مقصود این است که شیئین و خلق و خالق ذاتاً با هم بینونت ندارن

باشند. این معنی را  و او هیچیک از همه نیست و به صفت که همان تعینات و حدود وجودی باشد از هم جدا و ممتاز می

یره دار غکند و همان لیس فی ال البالغه به صراحت و قاطعیّت رد می های نهج آیات کثیره قرآن کریم و روایات و خطبه

شود وجود حقیقی نباشد و اصل این امتیاز صفتی  شود که صفتی هم که به آن امتیاز حاصل می شود و الزم می دیار می

که کمتر اشکال داشته باشد ظهور و تجلی بگویند و خالصه معنایی  صوری و مثل همان موج دریا و دریا باشد یا برای این

 معنی و بی ها را بی قلیه و شرعیه منافات دارد و خالف وجدان است و همه برنامهاست که با همه شرایع و اوضاع مسلمه ع

 دهد. حقیقت قرار می
 

کنند و با این نظر باید همه این  آیات صریحه قرآن مجید و احادیث و خطب توحیدی نهج البالغه همه این نظر را رد می

بعضاً هم مصدر معتبری ندارند اکتفا کنیم و باب استفاده از قرآن آیات و احادیث را کنار بگذاریم و به چند جمله متشابه که 

 کریم و احادیث را ببندیم.

گویند تلقی همگان از توحید وحدت عددی بوده است و وحدت  که می کنیم این باز هم برای توضیح بیشتر عرض می

ز آن واحد از اعداد دیگر و عددی مستلزم محدودیت و مقهوریت است زیرا واحدی که وحدتش عددی است جز به تمی

 یابد خواه واحدهای دیگر موجود باشند که در این صورت کثرت عددی محقق می انسالب آنها از او تشخص و تعین نمی

شود و تشخص هریک از هم به همان سلب دیگران از او و صحت سلب او از دیگران است و این خود مقهوریت و 

آن منزه دانست که تشخص آن به ذات خود است و نه سلب شیء یا اشیاء دیگر  محدودیت است که باید ذات باری را از

 از آن و خواه واحدهای دیگر موجود نباشند که در این صورت اگرچه کثرت عدد تحقق ندارد امّا وحدت عددی است.

 د و کثرتی فرضگویند توحید ذاتی و وحدت ذاتی که ذات حق بذاته واحد است و در مقابل آن تعد و از سوی دیگر می

شود به غیرنامتناهی بودن ذات اقدس او است که غیرمتناهی واحد است و وحدت او بالذات است و در قبال آن تعددی  نمی

 نیست، زیرا فرض غیرمتناهی دیگر مستلزم کثرت و تناهی و محدودیت هر دو و وحدت یا کثرت عددی است.
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شود که  دیت، کثرت عددی یا وحدت عددی دو واحد متناهی میو به عبارت دیگر همان امری که موجب تناهی، محدو

عبارت از سلب هریک از آنها از دیگری است همان در فرض تعدد غیرمتناهی نیز موجب تناهی و محدودیت ما فرض انه 

حدت وآید بنابراین فرض غیرمتناهی دیگر در قبال غیرمتناهی و تعدد آن در قبال  شود و خلف الزم می غیرالمتناهی می

 آن محال و مستلزم خلف است.

 

شود و غیرمتناهی احاطه وجودی به آنها  و اما اشیاء دیگر که همه متناهی هستند غیرمتناهی به آنها محدود و متمیز نمی

دارد زیرا غیرمتناهی بینونت عزلی با آنها ندارد و تعددی که در دو مباین حقیقی و بالعزلة هست بین آنها نیست و خالصه 

تعبیرات مختلفی که در بیان ربط این اشیاء متناهی با غیرمتناهی دارند که یا آنها را تعینات و جلوه و یا شئون و یا ظهور به 

 .گویند که بوجوده محیط بر آنها است گویند غیرمتناهی را حقیقتی فراگیر همه آنها می و تجلی و اشراق غیرمتناهی می
 

ر در ـق نیست و یک بینونت غیرذاتی و اعتباری است و از وحدت وجود باطل ساین معنی بینونت حقیقی بین خدا و خل

آورد هر چند تعبیرات در صراحت و عدم صراحت به این معنی تفاوت دارد ولی احاطه وجودی خدا را بر اشیاء چگونه  می

 کنند. اشکال بیان می بی
 

فهمند که با خالق خود  های حقیقی و واقعی می همه آسمان ((طِباقاًالَّذی خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ ))دانیم که در مثل آیه  همه می

 بینونت دارند.

گویند بینونت آنها عزلی نیست و به حدیثی که در احتجاج است و قبالً به آن اشاره شد که بعضی به اشتباه آن را به نهج  می

 نمایند. اند احتجاج می نسبت داده 111البالغه و خطبه 

اوالً استدالل به یک روایت به فرض این که مرسل نباشد و مسند و صحیح باشد و داللتش هم بر این جواب این است که 

معنی )مغایر نبودن ذاتی خالق و مخلوق( کامل باشد در مقابل این همه آیات قرآنیه و احادیث شریفه که داللت بر این 

ـ به قول شماـ همه از توحید قرینه بر عدم اراده مغایرت و عدم وحدت دارد صحیح نیست و این آیات و احادیث و تلقی 

 این معنی از آن است تا چه رسد به این که روایت مرسل باشد و داللت آن هم کامل نباشد.
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طیل دانیم و قائل به تع گوییم و خالق را منعزل از خلق نمی گوییم بینونت خالق با مخلوق را ما هم عزلی نمی و ثانیاً می 

رف گوییم: خدا قیوم آسمانها و زمین و مدبر و متص دانیم و می دائماً تحت مدد فیض، تربیت و عنایت او مینیستیم و خلق را 

 عالم کون و فساد است و کل یوم هو فی شأن است و یداهلل فوق ایدیهم.
 

 و))جدایی بالعزلة که معنایش انعزال خالق از خلق است عقیده یهود است و عدم انعزال مذهب اهل قرآن و توحید است: 

 .((داه مبسوطتانیهم ولعنوا بما قالو بل یدیداهلل مغلولة غلت ایهود یقالت ال
 

ر صورتی که غیرمتناهی بوجوده محیط و فراگیشود مسأله غیرمتناهی بودن )اهلل( به  و بعد از این بیانات که از آن معلوم می

های قرانیه سازگار نیست، در بیان ردّ این اشکال )که اگر خدا  کاینات متناهیه گردد با عقاید توحیدیه صحیحه و هدایت

یز او از مالیتناهی باشد باید یا فراگیر کاینات متناهیه باشد یا محدود و مقهور به سلب آنها از او و به عبارت دیگر جهت ت

گوییم خدا همانطور که گفته شده ذاتاً غیرمتناهی است و فرض غیرمتناهی دیگر نسبت به او خلف و مستلزم آنها باشد( می

تناهی و محدودیت هر دو است، بنابر این تعدد در آن متصور نیست. امّا اشیاء متناهیه وجودشان ذاتاً در رتبه ذات غیرمتناهی 

تناهی خالق است و دیگران همه مخلوق، او مالک است و همه مملوک و رتبه مخلوق متأخر از خالق قرار ندارند بلکه غیرم

 است. از این جهت ذات غیر متناهی در مرتبه ذات، غیرمتناهی و غیرمحدود به اشیاء متأخر از ذات خود است.

توحید و غیرمتناهی بودن ذات حضرت رود آنان که به قول این اهل نظر در قرن دهم به معنی  با وجود این گمان نمی

ی را خواهند به شکلی متناه اند این تقریرها را بپذیرند زیرا آنها از این توصیف به غیرمتناهی می احدیت عز اسمه رسیده

هم در حساب غیرمتناهی و یک واحد معرفی نمایند و احاطه وجودی بگویند لذا غموضتی که در توصیف خداوند متعال به 

 رسد. وجود دارد قابل ارتفاع به نظر نمی غیرمتناهی
 

وصف اجسام و کل ماسوی اهلل به متناهی و محدود و غیر خود نبودن متصور است و وصف زمان و مکان و زمانیات و 

چنین وصف مقدورات و معلومات افعال و رحمت الهی و ما عنداهلل به غیرمتناهی مثل وصف تعاقب  اعداد و معدودات و هم

 افاضه و فیض و امثال این امور همه به غیرمتناهی متصور است. حرکت خلق و
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س و جا و همه ک مثال الهی به غیرمتناهی که به نحوی بوجوده محیط و فراگیر همه کفو و بی مانند و بی امّا وصف ذات بی

عزلی و حقیقی نداشته  همه چیز، زمین و آسمان و جن و انس و مالئکه و جماد و نبات و غیر آنها باشد و با آنها بینونت

 شود. های روشن صریح شرع استفاده می ها و هدایت باشد از کدام آیه، روایت، راهنمایی

مل زار سال حـحدث بعد از هـول مستـو غیر از چند کلمه که با زورِ تأویل و توجیه بر این مشرب به اصطالح عرفانی و به ق

 .احادیث و ادعیه بر عکس آن و خالف آن داللت دارندنمایند همه و صدها و هزارها ظواهر آیات و  می
 

گویند غیرمتناهی به این معنای فراگیر نیست پس اگر غیر و غیریتی در کار آمد همان محدودیتی را که در وحدت  و اگر می

 ها عالمه حلیها و  ، و مفیدها و صدوق)علیهم السالم( گریزند باید بپذیرند و همان توحید اصحاب ائمه، عددی از آن می

سیناها و هزاران بزرگان دیگر را قبول کنند واالّ این مطالب و مسالک همه همان لیس فی الدار غیره دیّار و یکی  و ابن

هست و هیچ نیست جز او، و سه نگردد بر یشم ار او را... پرنیان خوانی و حریر و پرند، و سبحان من اظهر االشیاء و هو 

 شود. ن اهوی انا و هرلحظه به شکلی بت عیار برآمد و امثال این به قول خودشان شطحیات میعینها، و انا من اهوی و م

ابد ی ها نبوده و در این محورها جریان نمی ، و صحابه عالیقدر این اندیشه)علیهم السالم(انصافاً توحید اسالم و قرآن و ائمه، 

 ز آیات و احادیث ظاهر و مبین است.در توحید اسالم وجود ماسوی اهلل و مغایرت همه با )اهلل( ا
 

و در توحید فراتر از همان مدلول کلمه توحید )ال اله اال اهلل( و تلقی گروندگان از آن و نه منکران و مشرکین معارض آن 

های ظاهره قرآن و حدیث بسنده شود و تکلم را در بیشتر از آن موقوف نمود و به نهی  مطلبی نیست باید به همان داللت

 گردن نهاد. شرع
 

ردند که ک نیست که از این استعجاب می ((اجعل االلهة الهاً واحداً))گفتند  تلقی مؤمنان از کلمه توحید تلقی مشرکین که می

الهه متعدد یکی باشد و متوجه این معنای بزرگی که در این کلمه درج شده که )اله( )اهلل( است نبودند و فقط )اله( واحد است 

فهمیدند، ولی مؤمنان )ال إله االّ اهلل( حصر آلهه را در )اهلل( فهمیدند هرچند این معنی به ظاهر وحدت عددی باشد  را از آن می

 امّا عدد خاصی است که به لحا  خصوص آن این حصر ثابت است و امکان تعدد ندارد.
 

شود. )کائن ال عن  مخلوقات جدا نباشد ردّ میالبالغه را ورق بزنید همه جا این اندیشه که خدا بالذات از ممکنات و  نهج

حدث، موجود ال عن عدم( غیر از بینونت کائن قدیم از کائن حادث و موجود غیرمسبوق به عدم از مسبوق به عدم و بینونت 
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 ره الجواهر عرف ان ال جوهریره المشاعر عرف ان ال مشعر له و بتجهیبتشع)) نماید؟ عزلی آنها چه مطلبی را افاده می

ی ها و بیشتر فرازها و ده ((ن لهیاء عرن ان ال قرین االشیاء عرف ان ال ضد له و بمقارنته بین االشیله و بمضادته ب

ای ه شود؟ شما همانطور که در یکی از رساله دیگر و اسماء حسنی غیر از بینونت ذاتی او با سایر کاینات چه فهمیده می

)بالذات( از ماسوی جدا نیست و بیرون از ماسوی نیست و بینونت عزلی ندارد پس گویید خدا  اید می فارسی خود نوشته

کنید؟ یک جمله مجمل در حدیث  با این همه آیات و احادیث و با این تلقی علما و اکابر از توحید و از کلمه توحید چه می

 های مأثوره بر اند و دعاها و مناجات ههای معرفتی را که همه داشت تواند همه این برداشت احتجاج و بینونت بالعزلة نمی

 اساس آن انشا شده به خالف ظاهر آن معنی کند.

اصالً در باب توحید خدا، نفی غیر و تنهایی خدا و وحدت ما فی دارالتحقق مطرح نیست و دعوت انبیاء و رساالت آسمان 

 برآن مبتنی نیست.

 اند و له االسماء الحسنی است. وت کردهاین توحید انکار )اهلل( و خدایی است که انبیا به آن دع

 

توحید انبیا توحید خالق کاینات و توحید فاعل ما یشاء، توحید رب العالمین و مالک یوم الدین و جاعل المالئکة رسالً و 

المرسلین، توحید اله و مبتنی بر فصل ذاتی و بینونت عزلی رب و مربوب و خالق و مخلوق جاعل و مجعول باعث االنبیاء و 

 و من))و مالک و مملوک و باعث و مبعوث و به لفظی که اصطالح شده واجب و ممکن است. توصیف خدا به غیر متناهی 

ها سازش ندارد و به قول شما بعد از هزار سال  مطلب دیگری است که با این دریافت(( ما سواه یط بوجوده علیهو مح

، السالم( )علیهمکه گفته نشود این طرح جدید و جدا از هدایت انبیاء و مکتب اسالم و اهل بیت، ریزد که برای این طرحی را می

ه آن یان بـاره شده و پیشینـ، به آن اش)علیه السالم( رت مولی الموحدین، ـات حضـاید بگویید در کلم است تالش کرده

 اند. یدهـنرس
 

توانیم بپذیریم که مفهوم توحید که اساس اسالم و دعوت قرآن است تا یک اندیشیم نمی که ما هر چند می و حاصل این

هزار سال بر بزرگان صحابه و اجلّه علماء و متکلمین و حکماء مخفی مانده تا فالن و بهمان آن را از پرده اختفا بیرون 

 آورند.
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ای مطرح و تعجب انگیز است که شخص تصور کند شارع مقدس این مسئله اساسی توحید را مهمل گذارده و به گونهبسیار 

ای که حق از آن واضح شود و در طول یک هزار سال موجب تبلیغ کرده که حق از آن واضح نشده و به عبارت دیگر به گونه

اهمیت را که اهم مطالب است به طور روشن بیان نفرموده باشد تا مدعیان گمراهی نشود آن را تبلیغ نکرده باشد و مطلب به این 

ی و ، نداند و سع)علیهم السالم(کشف و شهود آن را مطرح کنند و شیعه گرفتار سخنان آنها نیز آن را دور از هدایت اهل بیت، 

ن مکتب اش ای ـ که بیشتر و بلکه همه)علیه السالم( تالش کند که بگمان خودش از ال به الی این همه کلمات امیرالمؤمنین ـ 

 نماید استخراج کند. عرفانی را رد می

ها و صدها صحابه بزرگ و شیخ مفیدها و  ها و ابان بن تغلب واقع هم همین است که صحابه عالیقدر و محمد بن مسلم

اند.آنان نه فصوص و شروح آن و نه  آنها نشده ها با این مبانی عرفانی آشنا نبوده و متهم به داشتن ها و عالمه حلّی طوسی

یهم )علاند. آنها در همان مکتب اهل بیت ـ  اسفار خوانده بودند و نه با ابن فارض و ابن العربی اهل مفاوضه و محاوره بوده

 ـ کسب علم و معرفت نموده بودند.)علیهم السالم( ـ و مدرسه ائمه ـ السالم( 

، خطاب )صلی اهلل علیه و آله و سلم(، ی کایناترآن کریم به شخص اول ممکنات و خواجهبسیار اسباب شرمندگی است که ق

ولی این  ((شهد اهلل انه ال اله اال هو و المالئكة و اولو العلم)) فرماید: و می ((فاعلم انه ال اله اال اهلل)) فرماید: می

توحید العوالم ال اله اال اهلل و توحید الخواص  گویند: میخوانند مدعیان عرفان که خودشان و مریدانشان آنها را عرفا می

 .الموجود اال اهلل 

 یك اعنایّا))ـ به دانستن آن مخاطب شده هرچند خطاب از باب )صلی اهلل علیه و آله و سلم(آیا توحیدی که پیامبر اعظم ـ 

 توحید عوام است؟دهند باشد، و توحیدی که خدا و مالئکه بر آن شهادت می ((ا جارةی یواسمع

الزم به تذکر است که ال اله اال هو در مثل این آیه و مثل هو اهلل الذی ال اله اال هو معنایش همان ال اله اال اهلل است که در آن 

دو آیه است و از جهت معنا با هم فرق ندارند اختالف تعبیر برای این است که در آن دو آیه کلمه شریفه )اهلل( قبالً ذکر شده 

است و تعبیر از آن به ضمیر تحرز از تکرار و تأکید بر توحید است نه این که هو اشاره به معنایی باشد که )اهلل( بر آن داللت 

 نداشته باشد.

 و نظیر این كالم است گفتار آنكه گفته است:
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االشارة،  د بال اله اال هو هو مقامیو هم اهل العبارة، و التوح ید ال اله اال اهلل عامیاعلم أن توح

د بال هو  بال هو االّ هو یاء، و امّا التوحیف من االولید ارباب اللطاید بال هو االّ هو فهو توحیوالتوح

 ة.یس وراء عبادان قرین حد الكمال و لیاء البالغیاء و االولیق من االنبید ارباب الحقایفهو توح

ثناء  یقولون ال نحصیصفون سبحان اهلل عما یا اهلل سبحانك و بحمدك سبحان اهلل عما یگوییم  می

ت ینفسك، النصفك اال بما وصفت به نفسك و الندعوك االّ باسماء سم یت علیك انت كما اثنیعل

ق یلیمن تكلم عنك اغفرلنا زالتناوال تؤاخذنا باقوالنا، ال یك و هدینفسك بها ضلّ من تكلم ف

ملكوت سمائك و ارضك و آثار قدرتك و  یر فرة و ارباب الفطنة و المعرفة اال النظیباهل البص

جنب ما غاب عنا من  یمه فیمن خلقك و ما اصغر عظ یعظم خلقك فسبحانك ما اعظم مانر

سبح الحول و القوة اال یء االّ یحك و مجدك و ان من شیالكون ناطق بتسب یع ما فیقدرتك، جم

 م.یالعظ یبك و انت العل

 کلمه طیبه ال اله اال اهلل را که آن همه از آن تعظیم شده و از آن کالمی سنگینخواهد که شخص  چقدر جرأت و جسارت می

تر در میزان انبیاء و اولیا نیست تحقیر نماید و آن را توحید عامی بگوید و ساخته خود را )ال هو بال االّ هو( را  تر و عظیم

 توحید ارباب حقایق انبیاء و اولیا بداند.
 

ن بما نسجوه من االصطالحات و تنشق االرض و تخر الجبال یكالم هؤالء المعجب تفطرن منیتكاد السماوات 

و من نجیال ساحل له و ال یهذا البحر الذ یضاً ان ال الج فیا یه و قد كان الالئق بیو اتوب ال یهدااستغفراهلل رب

هم یاالبرار صلوات اهلل عل ن هم امان من الضالل محمد و آلهینة النجاة والذیه االّ عصمه اهلل و تمسك بسفیوقع ف

ما اردت بذلك  یفانّ یفة حسناتیصح یبل اكتبه ف یّو ال تجعل ما كتبت حجة عل یبجهل یالتؤاخذن یاربین فیاجمع

 ن.ین واخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمیا ارحم الراحمی یم فاغفرلیاالّ وجهك الكر

 

 / طهران2811جمادی االول  6

 لطف اهلل صافی                                                                                              
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----------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 

( است كه مرجع بزرگ شیعه حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی      216و  6/211)المیزان ــــ مراد صاحب تفسیر المیزان  2

 این  مطالب گرانبها را در پاسخ ایشان نوشته است.    

 

 ـ از محقق طوسی )قدس سره(، نقل شده است: الوحدة ما یقال به لشیء ما واحد و العدد هو الكمیة المتألفة من الوحدات1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

   چکیده:

شماره  شه    در  صلنامه گو شین این ف صوفیه را درباره  های پی شق و    ای از عقاید و آراء بزرگان  ی عقل و ع

ــتدالالت عقلی و علوم نقلی و دانش ــرت آیت اهلل العظمی   اس ــیعه حض های آموختنی بقلم مرجع عالیقدر ش

عقاید باطل را مطرح كردیم، در این  مكارم شــیرازی ارائه دادیم و پاســخ این مرجع بزرگوار در مورد آن   

توان آن را در   نماییم كه می ی مباحث معظم له را در این موضوع تقدیم خوانندگان عزیز می  شماره نتیجه 

 سه مورد خالصه كرد:

 ی نبوت و والیت صادر شده. ـ علومی كه از سرچشمه2

   ـ بكار انداختن نیروی عقل و تفكر1

 ـ تقوا و پرهیزكاری و تهذیب نفس  1

 

 چگونه عشق بر تخت شاهی بنشیند؟

 «حضرت آیت اهلل العظمی مكارم شیرازی»

گویند سلطنت کشور تن و جان به عشق و غریزه واگذار شده است در حقیقت از موقعیت عقل و عشق هر  کسانى که مى

 خبرند. دو بى
 

 ی مقننه در کشورهاى دنیاست، یعنى هر طرح و الیحه ی قوه وظیفه ی عاقله در این کشور، درست همان ی قوه وظیفه

مال شود، او با ک هاى زندگى مادى و معنوى انسان است از طرف غرایز به پیشگاه عقل تقدیم مى اى که مربوط به برنامه

 تصویب و بقیه را رداندیشد و آنچه را که حافظ منافع این کشور است  دلسوزى و خیرخواهى، در اطراف آن عمیقانه مى

 دهد، و عشق بازوى تواناى اجراى اوست. کند و دستور اجرا قسمت اول را به قواى بدنى و غرایز مى مى
 

نى که چنین هر انسا تر باشد به سعادت و خوشبختى نزدیکتر است، هم همانطور که هر کشورى هیأت قانونگذارى آن آگاه

تر باشد سعادتمندتر خواهد بود. پس همانطور که محال  ى و هوس محفو تر و از دست برد هو ی او قوى نیروى عاقله
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ی عاقله شده و بر کشور جان و تن  توانند جایگزین قوه ی مجریه جاى قوه تقنینیه را بگیرد غرایز هم نمى است قوه

 حکومت کنند!

است ایمان و عشق اگر چه  ی عاقله حافظ حدود هر غریزه و مسئول نگاهدارى و حفظ تعادل آن قوه به تعبیر دیگر:

خود  ی پرقیمت و گرانبها است ولى درست مانند یک افسر رشید نظامى است که باید همیشه گوشش به فرمان فرمانده

 (1) باشد.« ی عاقله قوه»یعنى 

 

 دو موضوع مهم:

 رسد: رسد یادآورى دو نکته ضرورى به نظر مى در این موقع که بحث عقل و عشق به پایان مى

 

 های كاخ سعادت انسانپایهـ 2 

توان نتیجه گرفت که تنها راه مستقیم سعادت بشر، به کار گرفتن قوه عقل و تفکر است و براى از آنچه گفته شد چنین مى

 توان از راه کشف رسیدن به حقایق، راهى غیر از آن در دست انسان نیست و در مبحث کشف و شهود خواهد آمد که نمى

حقایق پى برد، ولى براى تکمیل این منظور و دور ماندن از خطاهاى فکرى، باید از علوم نقلى استمداد نموده هاى خیالى به 

و تهذیب  ی تقوى و در پرتو آن راه نجات و حقیقت را پیدا کرد، و از طرف دیگر الزم است که آیینه عقل و فکر را به وسیله

خود، در این آینه مشاهده کرد. علماى بزرگ و دانشمندان تعلیم و  نفس صیقل داده تا بتوان حقایق را به صورت واقعى

 اند. اند، به این قسمت اهمیت فراوانى داده آموزى نوشته هایى که در موضوع آداب دانش تربیت در طى کتاب
 

 بنابراین كاخ سعادت انسان در واقع روى سه پایه قرار گرفته است:

 ت صادر شده. ی نبوت و والیـ علومى كه از سرچشمه2

 ـ به كار انداختن نیروى عقل و تفكر.1

 ـ تقوا و پرهیزكارى و تهذیب نفس.1 
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وم نقلى به لـی چشم، و ع ر به منزلهـتوان براى این موضوع بیان کرد این است که عقل و تفک شاید بهترین مثلى که مى

موانع دیگر است. کسانى که چشم سالم داشته  ی صافى هوا و خالى بودن از گرد و غبار و ی نور و تقوى به منزله منزله

باشند و اشیاء را در مقابل نور و در برابر چشمان خود بگذارند و ضمنا هواى محیط آنها از گرد و غبار و دود خالى باشد 

انند اندازند، م اى دارند آن را به کار نمى اند و یا اگر بهره بهره ی عقل بى بینند، اما کسانى که از قوه به خوبى آنها را مى

 مردمان کور یا چشم بسته هستند که نورهاى قوى و صفاى هواى محیط هیچ تأثیرى به حال آنها نخواهد داشت: 

 الْأَبْصَارُ تَعْمَى لَا فَإِنهَّا  بهَا یَسْمَعُونَ ءَاذَانٌ أَوْ بهَا یَعْقِلُونَ قُلُوبٌ لهُمْ فَتَكُونَ الْأَرْضِ فىِ یَسِیرُواْ فَلَمْ أَ))

 (0) (الصُّدُورِ فىِ الَّتىِ الْقُلُوبُ تَعْمَى لَاكِن وَ

ى های هایى داشته باشند که با آن اندیشه کنند و یا گوش آیا در روى زمین گردش نکردند تا دل»

است که در  هایى ها نیست، بلکه نابینایى دل داشته باشند که با آن بشنوند، چون کورى، نابینایی چشم

 «ها است! میان سینه

 

ی استدالل و نیروى عقل بر فهم حقایق مسلط شوند و اعتنایى به علوم نقلى ندارند مانند  خواهند تنها به قوه کسانى که مى

 کند، البته چیزى نصیب او نخواهد شد. شخص بینایى هستند که در تاریکى به هر طرف خیره خیره نگاه مى
 

 (3) ((.سُبُلَ السَّالمِ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِیَهْدی بِهِ اهلل مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ ))

از طرف خداوند نور و کتاب آشکارى به سوى شما آمد که با آن کسانى را که از رضا و خشنودى »

ها نجات داده به جانب نور و روشنایى  کند و از تاریکی هاى سالمت رهبرى مى او پیروى کنند به راه

 «.برد مى

 

  (4) ((جْعَلْ اهللُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُوریَوَمَنْ لَمْ ))

 «.گونه نورى نخواهد داشت کسى را که خداوند براى او نور نبخشد، هیچ»
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 ی کسانى که آن دو قسمت را داشته باشند ولى در اثر کوتاهى در عمل و تهذیب نفس و استیالى قواى شهوانى آنها بر قوه

نیروى تفکر، محیط نامناسب و پر ازگرد و غبارى در اطراف چشم عقل فراهم کرده باشند آنها نیز از درک بسیارى عاقله و 

 مانند. از حقایق دور مى

 

 (0) ((یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً))

اى براى تمیز حق از باطل براى شما  کنید، وسیلهاید اگر از خدا پروا  اى کسانى که ایمان آورده»

 «.قرار خواهد داد

 

ر اند معلوم شد، مثال: مولوى د هایى که بر اهل استدالل و منطق کرده گیری ضمنا از آنچه گفته شد پاسخ بعضى از خرده

 گوید:شعر معروف خود مى

 دیـن بـدى گر کسى از عقـل با تمکین بدى                 فخـر رازى راز دار
 

در واقع از این نکته غفلت کرده است که فخر رازى اگرچه مردى عالم و دانشمند و با فکر بوده ولى مردى لجوج و متعصب 

امام »کرده به طورى که معروف به و مغرور نیز بوده است و قسمت زیادى از اوقاتش را صرف طرح شبهات و اشکاالت مى

ی نیروى استدالل بر فهم حقایق فایق آید، چرا محال است شخص دانشمند بتواند به وسیلهشد، با این صفات، « المشککین

 دارد. ی ضخیم لجاجت و تعصب جلو دیدگان فکر او را گرفته، از درک حقایق باز مىکه پرده

 

 ـ میزان توانایی عقل1

د شود، محدو سلطه و نفوذ عقل او واقع مىبشر به هر اندازه داراى فکر قوى و عقل نیرومند باشد باز امورى را که تحت 

 است.

ی ممکنات محدود است، فقط نامحدود در  گونه بعدى ندارد، زیرا تمام قواى بشر مانند همه بدیهى است این موضوع هیچ

 عالم، ذات خداوند بزرگ است و بس.
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ز ی بسیارى ا قوى باشد از مشاهده حس بینایى، یکى از قواى انسان و سایر حیوانات است، این حس به هر اندازه :مثالً

شود که یا اصال قابل رؤیت نیستند و یا اگر قابل دیده شدن باشند به  امور عاجز و ناتوان است، یعنى چیزهایى پیدا مى

 ها را ندارد. اى کوچکند که چشم قدرت دیدن آن اندازه

خارج است خوددارى کرده و این خیال را از سر بیرون نمود ی فکر بشر  هایى که از حوصله بنابراین باید از جوالن فکر در میدان

 هاى خطرناکى بکشاند. حقیقت ذات حق، کنه صفات او که اثرى جز اتالف عمر گرانبها ندارد بلکه ممکن است انسان را به پرتگاه

 (6)و مسئله قضا و قدر و نظایر آن، همه از این قبیل هستند.
 

 ه: چنانکه در بعضى از روایات وارد شد

 ))تفكروا فى صفات اهلل و ال تتفكروا فى ذات اهلل((: 

 « هاى خدا بیاندیشید و در ذات او اندیشه نکنید در صفت»

 البته مقصود از تفکر در صفات خدا تفکر در کنه آن نیست، چون کنه صفات او مانند ذاتش بر کسى معلوم نیست.

 در روایت دیگر وارد شده: 

 ))ان اهلل احتجب عن العقول كما احتجب عن االبصار((: 

 «.ها پوشیده است ها پوشیده شده چنانکه از دیده خداوند از عقل»

ی قضا و قدر سؤال کردند.  ی مسئله نقل شده که از آن حضرت درباره )علیه السالم(در کلمات قصار امیرمؤمنان على

 فرمود: 

 ))طریق مظلم ال تسلكوه و بحر عمیق فال تلجوه و سر اهلل فال تتكلفوه((: 

راه تاریکى است در آن قدم مزنید، و دریاى ژرفى است در آن داخل نشوید، و راز خداوندى است، براى »

 «فهم آن خود را به زحمت نیفکنید!
 

 هشود، چون بعضى از دانشمندان خواست معلوم مى از این بیان، پاسخ بعضى از شبهات دیگر که بر اهل استدالل شده است

اند به نیروى عقل و استدالل امورى را که فهم آن از حوصله بشر خارج بوده، ادراک کنند و در نتیجه دچار اشتباهات و 
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 تهطور که گف اند در حالى که همان اند، از این جهت مورد طعن و سرزنش مخالفین استدالل قرار گرفته تناقضاتى شده

 شد، الزم بود در چنین وادیهایى که از قدرت عقل انسانى خارج است وارد نشوند.

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

 پی نوشت ها: 

شمندان در كتاب خود مى  -2 سد   یكى از دان ست.         »نوی شده ا سان از حیوان ممتاز و برتر  شتن آن، ان ست كه با دا عقل قوه عالیه نفس ا

ستفاده قرار دادن علوم ارتكازى كه در      وظیفه این نیروى بلند  ستقال یا به وسیله تجرید آنها از جزئیات و مورد ا ست م قدر، درك كلیات ا

هم عقل پس نقش م« خلقت بشر نهفته است براى درك مجهوالت و كنترل قواى نفسانى تا به مصرف الزم رسیده و سوء استفاده نشوند.          

س        ستنباط كه مرتبه عالى ا ست و ا ستدالل ا ست كه قدرت غلبه بر طبیعت در او       تدالل مىا ستدالل بهره ندارد و این ا شد. حیوان از ا با

را  كند آنچه نیست و تنها راهنماى او در حیات، غریزه و هوش است. دیوانه از آنجا فاقد عقل است كه حركاتش تحت كنترل نیست و مى   

ست و بناچار جامعه او را با  شدید قرار مى  كه براى خود و جامعه زیان آور ا «  عقل»دهد و از همین رو لفظ  جبر تحت معالجه یا مراقبت 

شى غرایز و هوس        « عقال»از  سرك شده، چون بر  ست گرفته  شتر ا نهد. )علم اخالق یا حكمت عملى، محمد على  ها بند مى كه زانو بند 

 بامداد(.

 .86ـ حج: 1

 

 . 25ـ مائده: 1

 

 . 81ـ نور :8

 

 .12ـ انفال: 5

 

من   خورم كه چرا نام گوید: من هیچ افسوس نمى  مى« چند كلمه درباره هستى »مترلینگ فیلسوف بلند پرواز غرب زیر عنوان  موریس  -6

صد میلیون یا كمتر و زیادتر      دانم نام هیچ كس در دنیا باقى نمى  در دنیا باقى نخواهد ماند، براى آنكه مى ماند و عمر كره ی خاك كه پان

شمار نمى باشد و در مقابل   نمى ساكنان كره خاك نام ما را به        عمر جهان حتى یك میلیونم ثانیه به  سال دیگر  صد میلیون  آید. فرضاً تا پان

ست كه هر روز           ست! فاجعه بزرگ زندگى ما این ا سم ما حتى به اندازه یك میلیونم ثانیه در جهان باقى نمانده ا شند تازه ا شته با خاطر دا

اسرار   یك از ایم و از آن بزرگتر آن است كه با وجود پیرى به هیچ كنیم كه یك روز پیر شده مشاهده مى خیزیم  صبح كه از خواب بر مى 
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  داند و بریم، گویى در این دنیا هیچ كس نمى ایم!... اگر صــد هزار ســال هم عمر كنیم تازه به اســرار اصــلى جهان پى نمى نبرده جهان پى

باشند و هر خورشیدى یك دنیاى شمسى است نیز مانند ما نادان است. من         ها خورشید مى  هاى جهان كه حاوى میلیون بزرگترین كهكشان 

ست این گردش  قبول مى شد ولى چون ما از این مصلحت        هاى متوالى و یك كنم كه ممكن ا نواخت براى مصلحت بزرگ و مخصوص با

ته باشد. این جلمه را از سخنان این فیلسوف بلند پرواز      اطالعیم و راه فهم آن را نداریم مثل آن است كه آن مصلحت اصال وجود نداش      بى

ستفاده منفى كند به این معنى كه به           سان از قوه عقل ا ست كه ان ستفاده منفى از عقل یعنى چه؟ و چگونه ممكن ا شود كه ا شن  آوردم تا رو

اهاى بلند پرواز كند كه به جز حیرت و  وســیله این قوه براى درك اســرار جهان چنان فكرش اوج گیرد و همچون شــهباز بلند پرواز به ج  

تواند استفاده كند كه آن را در چیزهایى به كار اندازد كه به نفع    تواند بگیرد. آن وقت انسان از عقل خود مى  سرگردانى نتیجه دیگرى نمى 

 تواند آنها را درك كند. و صالح او است و عقل و فهم محدود بشر مى
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 اشاره:

سفند     سالمی قم در ا ضالء       2141دفتر تبلیغات ا شكیل داد كه عده ای از ف سه گفتگویی بین علماء حوزه ت جل

شتند.     سفه و       حوزه علمیه به صورت دعوت عمومی شركت دا در آن نشست پیرامون عقل و وحی از منظر فل

ض       سالم آقایان غالمر سیدان و حجج ا ضرت آیت اهلل  ضی و آقای   مكتب تفكیك، بین عالمه ی محقق ح ا فیا

شت         ست دوم )تكمله این بحث( در اردیبه ش شد و ن سانیا مباحثی مطرح  شد.  2148حمید پار به دنبال  انجام 

این مباحث برخی از علماء و فضــالء قم تقاضــا نمودند كه این مباحث را در حوزه علمیه قم، كنار مرقد مطهر  

  بحث كنند تا كلیه فضالء از آن بهره مند شوند.به طور ریز و مستوفی )علیهما السالم( حضرت فاطمه معصومه  

همانگونه كه در آن دو نشست اجماالً پاسخ مثبت داده بودند، درخواست آنان را پذیرفتند و روزهای پنجشنبه       

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

ورالصــادق این مباحث مهم را در شــماره های پیشــین خود آورده اســت و اكنون  ن و رد آن را مطرح نمودند.

 خوانندگان عزیز را به مالحظه ی دقیق جلسه ی پنجم این مناظرات دعوت می نماید.

 

 (5سنخیت، عینیت یا تباین!؟ )

 «عالمه محقق حضرت آیت اهلل حاج سید جعفر سیدان»

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

والدت با سعادت حضرت ابوالحسن الرضا ثامن االئمه روحى و ارواح العالمین له الفداء بر همه دوستانشان مبارک باشد و  

امیدواریم خداوند به یمن والدت آن حضرت توفیقات ما را در فهم مکتب شان بیشتر و در تعهد به آن جدى تر و در نشرش 

 کوشاتر بفرماید.

  

 بحثاشاره به موضوع و روش 
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بحث پیرامون ارتباط حضرت حق و کائنات بود که آیا بینونت دارند یا سنخیت و یا عینیت و به تعبیر دیگرى ظاهر و مظهر و 

 جلوه و تجلى و مجلى؟

روش بحث نیز چنانکه مکرر گفته شد تعقل در وحى است که بعد از اثبات حضرت حق به عقل و اثبات وحى به عقل وقتى 

ى رسیدیم شایسته است که از آن غفلت نگردد و هر چه از آن بهره گیرى شود با تأکید بر اینکه جایگاه به منبع وسیع معتبر

عقل هم همیشه محفو  است و هر چه تضاد با درک بیّن عقل داشته باشد مورد قبول نیست. گفته شد با این روش مسأله 

آن مدارک به دلیل عقلى هم ارشاد شده بود. در جلسات بینونت از مدارک وحیانى به خوبى استفاده مى شود و در بعضى از 

گذشته همچنین مقصود از سنخیت بیان و حدوداً شش دلیل براى سنخیت بررسى شد و بعد مسأله عینیت را شروع کردیم 

 رو در این مورد عباراتى از کتب مختلفه قرائت شد که در آنها عینیت حضرت حق و کائنات به صورت مثال هایى بیان و د

براى تثبیت این نسبت در این جلسه به قسمتى دیگر  (1)تقریر بعضى از مشاهیر و بزرگان اهل فن همین معنا بیان شده بود.

 از عبارات با تقریرى آخر اشاره مى شود.

 

 عینیت و قوس نزول و صعود

عوالمى نشأت گرفته  در درس هایى از نهج البالغه مطلبى بیان شده که حاصلش این است که از ذات مقدس حضرت حق

و به صورت قوس نزول تنزل یافته است. این عوالم عبارتند از: عالم الهوت، جبروت، ملکوت، ناسوت و کون جامع. از 

ذات مقدس حضرت حق نیز به هاهوت تعبیر شده است، معلوم است تنزل یافتن عوالم، به معناى موجَد بودن و خلق ال من 

ی نازله ی خود اوست. و پس از نزول در قوس صعود حرکت از همان عالم کون جامع  شىء نیست بلکه به معناى مرتبه

اِنّا هلل وَ اِنّا اِلیْهِ شروع و عوالمى که نزول پیدا کرده بودند طى و در آخر به همان حقیقت هاهوت مى رسد و آیه ))

ریر ست منتها در اینجا تطور به صورت دیگرى تقبه همین معنا تأویل مى گردد. نتیجه این تقریر نیز عینیت ا (0)((رَاجِعُونَ

 شده است.

 تعبیر خود قرآن است که: سؤال: 

 (1) ((. وَاِنْ مِنْ شَى ءٍ اِالَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ))

 فرود مى آوریم.هیچ چیزى نیست جز اینكه نزد ما خزائن اوست و ما آن را به اندازه معلوم 
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 نازل نمودن بدین معناست که از ناحیه حضرت حق و به اراده و مشیت او نزول پیدا مى کند. پاسخ:

 

 به کار برده و نمى گوید به اراده.« عندنا»قرآن تعبیر  سؤال:

عبارات این یعنى از نزد حضرت حق نزول پیدا مى کند نه از خود حضرت حق، نه از ذات حق اما نتیجه « عندنا» پاسخ:

همیشه چنین « از نزد خداست»است که در قوس صعود شى ء فانى در ذات حضرت حق مى شود. ]گاهى گفته مى شود: 

است و هر چه باشد باید این چنین باشد[ و اینکه چیزى از ذات او تنزل کرده و بعد در قوس صعود به ذات او باز گردد 

، اینکه گفته شود همه چیز از نزد حضرت حق است صحیح مى باشد و همان عینیتى است که مطرح شد. به عبارت دیگر

و امثال اینها فراوان در قرآن به کار رفته است. اما نزول به این معنا که در قوس نزول چیزى از ذات « أَنْزَلْنَا»و « تَنَزَّلَ»کلمه 

 و در آن فانى شود صحیح نیست وحضرت حق تنزل پیدا کند و عوالمى تشکیل شود و در قوس صعود به ذات حق برسد 

غیر از آن تعابیر بسیارى است که در متون وحیانى )قرآن و حدیث( آمده است. در درسهایى از نهج البالغه چنین آمده 

 است:

 هایى است كه داراى جلوه ضمناً ذات حق كه واجد صفات كمال است مانند یك كانون نور غیر متن

ها و پرتوها مسلماً به مرتبه كمال ذات حق نمى رسد زیرا جلوه  هایى است و قهراً مرتبه این جلوه

شى ء محدود است و كمال آن شى ء را ندارد. مسلماً خورشید نورش زیادتر از پرتوى خورشید 

است این یك مسأله طبیعى است. پرتو چون پرتو مى باشد ناقص است. از ذات حق كه تنزل كنیم 

ولو ناقص تر است زیرا ذات حق تعالى نامتناهى است و این  آن ذات حق پرتویى دارد كه آن پرتو

متناهى، ولى چون بال واسطه از ذات بارى صادر شده مجرد است از عالم ماده و فوق عالم ماده مى 

 (4)باشد كه این را مى گویند عالم جبروت. 

 

ت که پرتوهایى از آن تنزل پیدا کرده اس توجه دارید که در این عبارات ذات به کانون نور تشبیه شده، کانونى غیر متناهى

 بنابراین مقصود آیات و روایات فراوانى که در این قسمت هست، مسأله آخرى خواهد شد.
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 (0) .((اهلل نُورُ السَّمَواتِ وَاالَرضِ))قرآن مى فرماید: سؤال: 

شدن مطلب است. حال اگر مطلب از  به اینها هم خواهیم رسید. فعالً در مقام استدالل هم نیستیم بلکه هدف روشن پاسخ:

وحیانى اثبات شود در جاى خود محفو  است و این بحث بعدى است فعالً مى خواهیم این نسبت را که مدارک عقالنى یا 

گفته ایم جمعى قایل به عینیت بین حضرت حق و کائنات هستند تثبیت کنیم و دلیل هاى مربوط به این نسبت را بگوییم، اما 

 این مطلب در حد خودش درست است یا خیر؟ مسایل بعدى است.اینکه خود 
 

 هایى از نهج البالغه آمده: در قسمتى دیگر از درس

 پس بنابراین ما تا به حال شش عالم پیدا كرده ایم:

ـ كون جامع. )وجودى كه 6ـ ناسوت 5ـ ملكوت 8ـ جبروت 1ـ عالم الهوت 1ـ عالم هاهوت 2

و خالصه كالم قوس نزول از خداوند به پایین آمد و قوس جامع سه مرحله قبل از خود است 

(( ما از خداوند شروع شدیم اِنّا للَّه وَ اِنّا اِلیْهِ رَاجِعُونَصعود از پایین به سوى خدا حركت كرد( ))

و به طرف او رجوع مى كنیم و مى رسیم به مرحله عقل و مرحله كامل آن كه فناء در ذات حق 

حق و او نیست جایى است كه پیغمبر اكرم مى رسد و جبرییل مى گوید است و دیگر فاصله بین 

 (6) رو رو من حریف تو نِیَم.

 (1) این عبارت به خوبى بیانگر معنایى است که در عینیت گفتیم منتها به گونه اى دیگر. 

 

 انسان كامل عین خداست 

 مرحوم آیت اهلل مطهرى در کتاب انسان کامل در این رابطه مى نویسد:

عرفا همیشه مستى را به آن معنا كه خود مى گویند بر عقل ترجیح مى دهند. آنها حرفهاى خاصى  

دارند. توحید نزد آنها معنى دیگرى دارد. توحید آنها وحدت وجود است، توحیدى است كه اگر انسان 

خر در آبه آنجا برسد همه چیز شكل ]حرفى و غیر اصیل [ پیدا مى كند. در این مكتب انسان كامل 
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عین خدا مى شود؛ اصالً انسان كامل حقیقى خود ِ خداست و هر انسانى كه انسان كامل مى شود، از 

 (8) خودش فانى مى شود و به خدا مى رسد.
 

تأکید مى شود که هدف از بیان عبارات تثبیت نسبتى است که به عرفا داده شده تا کسى استبعاد نکند که این سخنان با ادراکات 

شرى در تخالف است. پس چگونه مى شود چنین سخنانى از مشاهیر صادر شود. بررسى ادله این مباحث و اینکه عقل بدیهى ب

 و نقل در این رابطه چه مى گویند؟ از مسایل بعدى است.

 

 عینیت در تبیین نفى جبر و تفویض از باب سالبه به انتفاء موضوع  

در تبیین نظریه عرفان در مسأله جبر و تفویض چنین آمده « والفلسفة االلهیة )علیه السالم( على بن موسى الرضا»در جزوه 

   (9)است: 

فتحصل أنّ الحسنة لكونها كماالً وجودیاً البدّ وأن یستند إلى الكامل بالذات والسیئة لكونها 

نقص كمال وفقدان جمال البدّ وأن یستند إلى الفاقد للكمال؛ وهو االنسان العاصى المتحول 

حیطة قدرته تعالى بال تفویض، ألنّ استحالة التفویض على مشرب التوحید األفعالى أظهر فى 

 لوضوح امتناع تفویض األمر الخارجى إلى صورة مرآتیّة ال حقیقة لها عدا حكایة ذى الصورة.

كما أنّ امتناع الجبر على هذا المشرب أیضاً أبین، ألنّ اإلكراه إنّما یتصوّر فى ما یكون هناك 

ء موجود له اقتضاء و ارادة. وامّا الصورة المرآتیة الّتى ال واقعیة لها عدا اإلرائة والحكایة  شى

فال مجال لفرض اكراهها وجبرها، كما أنّها ال مجال أیضاً لتفسیر المنزلة بین المنزلتین على 

ة اصالً رآتیمنهج الحكماء من توجیه العلة القریبة والمتوسطة والبعیدة، إذ ال علیّة للصورة الم

حتى یبحث عن كونها قریبة أو ال. ولذلك یظهر امر آخر وهو أنّ عدّ التوحید االفعالى فى 

سیاق اقوال االشاعرة المجبّرة والمعتزلة المفوّضة والحكماء االمامیّة القائلة باالمر بین االمرین 

موجود خارجى حقیقة غیر منسجم، ألنّ اإلنسان وغیره من الممكنات على المبانى الثالث األوّل 

وإن كان وجوده ضعیفاً فقیراً أو فقراً وربطاً محضاً ال ذات له إالّ الربط الى الواجب الغنى 

المحض إالّ انّه على المشرب الرابع وهو التوحید االفعالى المبحوث عنه فى العرفان النظرى 
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الوجود الیه اسناداً إلى  المشهود فى العرفان العملى ال وجود له إالّ مجازاً، بحیث یكون اسناد

 ألنّ الموجود« جرى المیزاب»هو له نظیر إسناد الجریان إلى المیزاب فى قول من یقول: غیر ما 

اإلمكانى على هذا المشرب صورة مرآتیة ال وجود لها فى الخارج وهى مع ذلك تحكى 

إثبات ة وذاالصورة حكایة صادقة. فحینئذ یصیر معنى نفى الجبر والتفویض عن تلك الصور

المنزلة الوسطى بین طرفى االفراط والتفریط من باب السالبة بانتفاء الموضوع فى االولین ومن 

باب المجاز فى اإلسناد فى الثالث ألنّ القول بانّ تلك الصورة الحاكیة التى ال وجود لها فى 

لصورة أنّ تلك االخارج لیست مجبورة وال مفوّضاً إلیها قضیّة سالبة بانتفاء موضوعها.والقول ب

التى ال وجود لها فى العین مختارة فى فعلها قضیّة یكون إسناد محمولها إلى موضوعها مجازاً 

  (12)عقلیّاً. 
 

فعل خوب چون کمال وجودى است پس باید مستند به کامل بالذات گردد و فعل بد به جهت اینکه نقص کمال وجود و 

گردد که آن عبارت از انسان گنهکارى است که همه تحوالت او تحت  نبود جمال است پس باید مستند به فاقد کمال

حیطه قدرت الهى صورت مى گیرد بدون اینکه تفویض به او شده باشد. زیرا استحاله تفویض به مشرب توحید افعالى 

روشن تر است. چون تفویض امر خارجى به صورت مرآتى که هیچ حقیقتى براى آن جز حکایت از صاحب صورت 

امتناعش واضح است. چنانچه امتناع جبر هم بر اساس این مشرب روشن تر است زیرا اکراه در مورد امر موجودى  نیست

که داراى اقتضاء و اراده باشد قابل تصور است، اما صورت مرآتى که هیچ واقعیتى براى آن جز نشان دادن و حکایت 

االمرین بر مشرب حکما که بر اساس علت نزدیک و متوسط  نیست اجبار و اکراه آن معقول نیست. چنانچه تفسیر امر بین

و دور بنا شده است. )با توجه به مشرب عرفانى بى معناست( زیرا به هیچ وجه علیتى نیست تا بحث از قریب یا بعید 

اعره شبودن آن شود. و با این بیان امر دیگرى نیز روشن مى شود و آن اینکه قرار دادن توحید افعالى در عرض اقوال ا

ی مجبره و معتزله مفوضه و حکماى امامیه که معتقد به امر بین االمرین اند بى تناسب است. زیرا همه ممکنات اعم از 

انسان و غیر آن بنا بر سه مبناى اول حقیقتاً موجود خارجى اند اگر چه وجودى ضعیف و فقیر داشته باشند یا فقر و ربط 

ى آن جز ربط به واجب و غنى محض نباشد اما بنا بر مشرب چهارم که همان برامحض باشند که هیچ ذاتى و حقیقتى 

توحید افعالى مورد بحث در عرفان نظرى و مورد شهود در عرفان عملى است ممکن را وجودى جز وجود مجازى 
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ناودان : »دنیست یعنى اسناد وجود به ممکن اسناد حقیقى نیست بلکه مانند اسناد جریان به ناودان است که گفته مى شو

زیرا بر اساس مشرب عرفانى موجود امکانى صورت مرآتى است که در خارج هیچ وجودى براى آن نیست « جارى شد

ولى این موجود امکانى با این شرایط به راستى از صاحب صورت حکایت مى کند. پس در این صورت معناى نفى جبر 

 وضوع است و اثبات امرى متوسط بین افراط و تفریط براى اینو تفویض از این صورت مرآتى از باب سالبه به انتفاء م

صورت مرآتى از باب مجاز در اسناد است. زیرا قول به نفى جبر و تفویض نسبت به صورت مرآتى که وجودى براى 

ی سالبه اى است که سالبه بودن آن به انتفاء موضوعش است. و قول به مختار بودن این  آن در خارج نیست قضیه

مرآتى در افعالش با اعتقاد به عدم وجود خارجى براى آن قضیه است که اسناد محمول آن به موضوعش مجاز  صورت

 عقلى است.

در عبارات فوق مسأله حسنات و سیئات و جبر و اختیار مطرح شده و این چنین آمده است که چون حسنات کمالند بایستى 

باید به موجود بالذات منتهى شود و آن موجود بالذات هم مشخصاً به کمال منتصب شوند و چون کمال امر وجودى است 

ذات مقدس حضرت حق است و در مقابل سیئات چون نقص و فقدان هستند به حضرت حق منتصب نمى باشند. به انسان 

 ،هم چیزى تفویض نشده و این موضوع بنا بر مشرب توحید افعالى روشن تر از مشرب هاى دیگر است و غیر از ذات حق

حقیقت دیگرى که واقعیتى داشته باشد نیست تا گفته شود که تفویض شده است. همچنین چیزى غیر از حضرت حق نیست 

تا گفته شود مجبور شده است بنا بر این نه جبر است نه تفویض چون شى ء داراى اراده و اقتضایى در خارج وجود ندارد 

 «جرى المیزاب»ه اسناد وجود به آنها اسناد مجازى و از قبیل بلکه فقط وجود ممکنات وجود مرآتى و پرتویى هست ک

است. بنا بر این فقط یک حقیقت وجود دارد که خود اوست. هر چه در مورد آن صحبت شود وجود مرآتى و پرتویى از 

قیر و عین فاز باب سالبه منتفى به انتفاء موضوع است. حتى وجود « ال جبر وال تفویض»اوست و حقیقتى ندارد. در نتیجه 

فقر و ربط محض هم نیست، هیچ چیزى نیست. پس در مسلک عرفان یک حقیقت هست تا آنجا که در مسأله جبر و 

تفویض گفته مى شود جبر نیست، تفویض هم نیست چون چیزى نیست که مجبور شود یا به او تفویض گردد. چیزى در 

 (11) کار نیست هر چه هست، اوست.

به معنایى که فالسفه گفته اند درست نیست به خاطر اینکه مشرب  (10) «تفویض بل امر بین االمرینال جبر وال »بنابراین  

ولى در مشرب عرفان چیزى  (13) فلسفه قایل به یک وجود خارجى شده که علت قریبه، علت متوسطه و علت بعیده دارد
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به  از باب سالبه منتفى «ال جبر وال تفویض»د وجود خارجى ندارد بلکه آن چنان که اشاره شد و تصریح آن نیز خواهد آم

انتفاء موضوع است چه اینکه انسان صورت مرآتى و نمودى بیش نیست و نمى تواند علت قریبه شود یعنى اصالً چیزى 

نیست تا علت قریبه شود. نظر اشاعره و معتزله و حکما نظر منسجمى نیست، چون در این مشارب یک وجود خارجى و 

ر بین ام»ه خارجیت دارد در نظر گرفته و جمعى جبرى شده اند و جمعى تفویضى و عده اى هم مى گویند یک حقیقتى ک

به عبارت دیگر در این سه مشرب یک وجود خارجى واقعیت دارى و لو به قدرى ضعیف که جز ربط چیزى « االمرین

 ه نه جبر است و نه تفویض اما بر مشربنباشد لحا  شده آنگاه مجبور بودن یا تفویض شدن به او مطرح و یا گفته شد

عرفان وجود واقعى خارجى در کار نیست تا این سخن گفته شود. لذا آوردن توحید افعالى عرفانى در سیاق این مطالب 

مراد حرکت آب است و االّ میزاب که « جرى المیزاب»غلط است چون با آنها تناسب و ارتباطى ندارد وقتى گفته مى شود 

ند. اسناد حرکت به میزاب مجازى است و هیچ ربطى ندارد اینجا هم اسناد وجود به پرتو )به تعبیرى( یا حرکت نمى ک

صورت مرآتى )به تعبیر دیگر( و ممکنات از انسان و غیر انسان اسناد مجازى است یعنى وجودى در کار نیست، حضرت 

 مطرح مى شود از باب سالبه منتفى به انتفاء موضوع که در اینجا «ال جبر و ال تفویض» حق است و حضرت حق. بنا بر این

 است.

 

تکرار مى کنیم که ما در صدد اثبات یا ردّ عینیت نیستیم، بلکه مى خواهیم نسبتى که به عرفا داده شده روشن شود. در 

نى که در ساجلسه قبل مطالبى در این باره گفته و عبارات صریحى خوانده شد در این جلسه نیز نوع دیگرى از مطالب ک

 این مسایل صاحب نظرند و به این جهت اعتراف کرده اند بیان گردید.

 

دگان نقل شد به معناى اعتقاد نویسن« الفلسفة االلهیة»و « انسان کامل»، «هایى از نهج البالغه درس»البته این مطالب که از  

 شد در ارتباط با مسأله عینیت مطلب از هماننیست و نسبت این اعتقاد به ایشان نیاز به جهت دیگرى دارد. لکن مشخص 

 قرارى است که بیان شد منتها تعابیر و تقریرات مختلف است.
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 عینیت و فناى در ذات 

 عبارت دیگرى از یکى از معاصرین است که مى گوید:

حتى نگو: من خدا را مى خواهم! تو چه كسى هستى كه خدا بخواهى؟! تو نتوانسته اى و نخواهى 

او را بخواهى و طلب كنى! او ال محدود و تو محدودى! و طلب تو كه با نفس تو و ناشى  توانست

از نفس توست محدود است و هرگز با آن، خداوند را كه الیتناهى است نمى توانى طلب كنى! چرا 

كه آن خداى مطلوب تو در چارچوب طلب توست، و محدود و مقید به خواست توست و وارد در 

به علت طلب تو. بنا بر این آن خدا خدا نیست. آن خداى متصور و متخیل و متوهم ظرف نفس توست 

 به صورت و وهم و خیال توست و در حقیقت نفس توست كه خداى پنداشته اى!

بناءً على هذا دست از طلب خود بردار و با خود این آرزو را به گور ببر كه بتوانى خداوند را ببینى 

یا او را طلب كنى! تو خودت را از طلب بیرون بیاور و از خواست و طلبت و یا به لقاى او برسى و 

كه تا به حال داشته اى صرف نظر كن و خودت را به خدا بسپار، بگذار او براى تو بخواهد و او براى 

طور كه نرسیده بودى و نخواهى رسید  تو طلب كند. در این صورت دیگر تو به خدا نرسیده اى همان

لب و خواست بیرون شدى و زمامت را به دست او سپردى و او تو را در معارج و اما چون از ط

مدارج كمال كه حقیقتش سیر الى اللَّه با فناء مراحل و منازل و آثار نفس و باالخره اندكاك و فناى 

تمام هستى و وجودت در هستى و وجود ذات اقدس وى مى باشد سیر داد. خدا خدا را شناخته است 

 را. نه تو خدا

وصول ممكن به واجب محال است. در آنجا دو چیز بودن محال است. ممكن و واجب و وصول همه 

اینها ضم و ضمیمه است كه مستلزم تركیب ذات اقدسش بوده و باالخره سر از حدوث وى در مى 

 آورد و این منافات با قدم او دارد.

نیست شدن او در جالل و جمال او این اما فناى مطلق و اندكاك عبد در ذات او و از بین رفتن و  

چه اشكالى دارد؟! ولى باید دانست كه در آن ذات بحت و صرف و غیر متناهى بنده اى نمى تواند 

برود گر چه فانى شود چرا كه عنوان بنده و عنوان فناء بنده را هم ذات وى نمى پذیرد. در آنجا غیر 

ذات است و ذات، ذات است. آنجا خداست. و خدا،  ذات چیزى نیست نه بنده است و نه فناى او. آنجا

 (14) خداست.
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 در پایان عرض دو تذكر الزم است:

ـ صد در صد بر حرکت عقالنى توصیه مى شود یعنى حفاظت بر عقل و درک بیّن همه جا حاکم است. هیچ کجا درک 1 

توجه به این بحث مى کنیم که خیلى از سخنان بیّن کنار زده نمى شود. دین ما، کتاب ما و حدیث ما نیز چنین است. لذا با 

که به عنوان درک بیّن گفته شده آیا این چنین هست یا خیر؟ هر جا چنین باشد مى پذیریم و هر کجا چنین نباشد نمى 

حفاظت بر عقل را جدا به خاطر بسپارید اصل حرکت صحیح حرکتى است که در جهت عقالنیت باشد. پذیریم. پس تعقل و 

ه اى است که حرفى در آن نیست و ما در صدد بررسى این هستیم که خیلى از سخنانى که مطرح شده آیا عقالنى این مسئل

است یا خیر؟ بنا بر این چنین تلقى نشود که این مباحث کنار زدن عقل و جدا کردن عقل از دین و وحى است. خیر هرگز 

که عقل به قسمتى از مسایل راه ندارد اما هیچ مسأله اى از چنین نیست بلکه جایگاه عقل کامالً محفو  است. درست است 

آنچه در وحى هست با عقل تضاد ندارد. بسیارى از مسایل منطبق با عقل است و بسیارى دیگر از مسایل دورتر و باالتر از 

 دسترس عقل است اما هرگز تضادى نیست. و مسأله تعقل صد در صد به جاى خود محفو  است.

بحث این است که آنچه در کتب فلسفى و عرفانى موجود است آیا معقول است یا خیر؟ این مسایل با درک  تأکید مى کنیم

 بیّن فهمیده مى شود یا خیر؟ هر کجا فهمیدیم مى پذیریم و هر کجا نفهمیدیم نمى پذیریم.

 

اللَّه، تجلى، فناء فى اللَّه، حدوث و ـ در جلسات آینده مباحث مهمى در پیش است، )مانند مسأله علم و اراده، مسأله لقاء 0

قدم، جبر واختیار، مسأله معاد و از این قبیل مسایل مهمه( که باید بررسى شود. آنچه در کتب فلسفى پیرامون این مسایل 

واهد خمعموالً به عنوان معقول مطرح است اگر از نظر عقالنى مانعى نداشته باشد باید پذیرفت و آنچه چنین نباشد مورد قبول ن

بود بنا بر این چقدر خوب است کتاب هاى مختلف در این زمینه مطالعه و به مطلب اهمیت داده شود چون مسایل اعتقادى 

بسیار مهم است و باید سخنان این مکتب و مطالب و عقاید آن بررسى و آنگاه از کتب حدیث به خوبى )از قبیل توحید صدوق 

مى شود، کتب مختلف با نظریات و دیدگاههاى مختلف )از قبیل شرح اصول کافى  و اصول کافى( استفاده شود. لذا توصیه

هاى مرحوم  مرحوم مالصدرا، شرح اصول کافى مرحوم مال صالح مازندرانى، مرآة العقول مرحوم عالمه مجلسى، کتاب

هر چه بیشتر وقت  (10) ود.مطهرى، کتب مرحوم میرزا جواد آقا تهرانى، تنبیهات مرحوم آیت اهلل مروارید و...( مطالعه ش

 گذاشته شود این مباحث بهتر مشخص مى شود و در نتیجه مى توانیم به آنچه در مکتب وحى هست، برسیم.

 

 اللهم صل على محمّد وآل محمّد وعجل فرجهم 
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  پرسش و پاسخ

خدا بر خلق خویش وحدت وجود در آیات و روایات هم مطرح شده است. مثالً در برخى روایات سخن از تجلى  سؤال:

 مطرح شده است.

و از این قبیل عبارت ها مشخصاً در نصوص وحیانى « تجلّى لخلقه»چنین سؤال فرمودند که در روایات ما هست  پاسخ:

هم متعدد داریم. انشاء اللَّه این ادله در بحث ادله نقلى بررسى خواهد شد اما به اختصار مى گوییم تجلى به چند صورت معنا 

به یک معنا جلوه موجَد از موجِد آیت و نشانه اوست و در معناى دیگر رشحه، تنزل و فیضانى از اوست. پس کلمه مى شود: 

بنا بر این مى گوییم درست است که خداوند به خلقش بر بندگان خود تجلى کرده است لکن  (16) دو معنا را تحمل مى کند.

به این معنا که نفس ایجاد کائنات که ال من شى ء خلق شده اند آیه اى است از آیات او. اما اگر جلوه به معناى رشحه ی 

شد که مخلوقات ابداع، خلق ال من شى ء،  ذات باشد همان عینیت است. در بحث سنخیت نیز مسأله ایجاد مطرح و اثبات

ایجاد و احداث شده اند و چون این چنین است طبعاً رشحه و غیر ذلک صحیح نیست، در نتیجه تجلى که در آیات و روایات 

 مطرح شده داللتى بر عینیت نخواهد داشت.

 

 آنچه آیتیّت دارد یعنى سنخیت دارد. سؤال:

داده شد. یکى از دالیل مربوط به سنخیت این بود که موجودات و کائنات آیت  این مطلب قبالً مطرح و پاسخ پاسخ:

خداوند متعال هستند و آیت شى ء نمى شود مباین با شى ء باشد. بلکه بایستى با شى ء سنخیتى داشته باشد. این مسأله 

، ممکن است او بودن است. شى ءنسبتاً به تفصیل بررسى شد که خیر آیت شى ء مثبِت اوست و مثبِت او بودن غیر از سنخ 

شى ء دیگر را اثبات کند ولى هم سنخ او نباشد. همچنین بیان شد در علل طبیعى باید بین علل و معالیل سنخیت باشد ولى 

اگر علت ارادى باشد و فاعل، باالراده باشد در اینجا سنخیت الزم نیست بلکه اگر ابداع و ایجاد و خلق ال من شى ء مطرح 

ین ثابت است چون خلق ال من شى ء وابسته ی محض و موجِد قائم بالذات محض است لذا نمى شود وابسته ی باشد تبا

 محض با قائم بالذاتِ محض سنخیت )یعنى اشتراک در حقیقت( داشته باشند.
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این مشکل  زمتأسفانه مدعاى عرفا چنانکه باید تبیین نشد و در این زمینه حق مطلب ادا نشد و در بحث سنخیت نی سؤال:

وجود دارد. یعنى واقعاً سنخیتى که فالسفه مى گویند با آنچه که شما رد کردید دو چیز است. شما مى فرمایید در حقیقت 

 لذا وقتى بحث سنخیت را مطرح مى کنند معلوم مى شود که« لیس کمثله شى ء»اشتراک ندارند، خود فالسفه فصلى دارند که

آیا انسان فکر مى  (11) ))اَیَحْسَبُ أَنْ لَمْ یَرَهُ اَحَدٌ(( مطرح کنند قرآن مجید مى فرماید نمى خواهند مشابهت در حقیقت را

اگر به این آیه دقت کنید مصداقى است از همان سنخیت که فالسفه  (18) ((اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِکند که کسى او را نمى بیند؟ ))

قائلند چون مى گوید اگر کمال دیدن در انسان هست. خداى متعال که این کمال را به او داده مگر مى شود از این کمال 

قطعاً او را مى بینیم این همان سنخیتى (( آیا ما این چشم ها را به او ندادیم؟ پس اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِبرخوردار نباشد ))

 است که فالسفه قائلند اگر کسى کمالى را به کسى داده نمى تواند خود او کمال را به نحو اعلى و اشرف نداشته باشد.

پس این چنین مى فرمایید که در ارتباط با مسأله سنخیت که بحث شد، سنخیت به معناى مشابهت در حقیقت را  پاسخ:

یست و اینکه اشتراک در حقیقت داشته باشند چنین چیزى نگفته اند به معناى اشتراک در حقیقت را قبول ندارند. کسى قایل ن

مقصود ایشان آن  «لیس كمثله شى ء»سنخیتى که گفته مى شود به معناى مشابهت در حقیقت نیست چون آنها نیز گفته اند: 

ق به طریق اولى باید قدرت دیدن داشته باشد پس در دیدن است که چون انسان قدرت دیدن دارد، ذات مقدس حضرت ح

سنخیت دارند نه اینکه در ذات و حقیقت اشتراک داشته باشند و هر چه که انسان دارد )از قبیل قدرت، رؤیت، سمع، بصر 

 و...( اعلى و اشرف آن در ذات خدا هست و منظور از سنخیت این است.

فالسفه بررسى شود مشخص مى شود که به آنچه گفته شد تصریح دارند همچنین با در پاسخ مى گوییم اگر مقدارى بیانات 

توجه به مسأله اصالت وجود و وحدت وجود )وحدت اطالقى در عرفان به اضافه وحدت تشکیکى( روشن مى شود به 

ت مشترکند. یقطور کلى یک حقیقت بیش نیست و آن حقیقت )در وحدت تشکیکى( مراتبى دارد که همه آن مراتب در آن حق

این مبانى اثبات مى کند که منظور از سنخیت، اشتراک در اصل حقیقت است اما اگر کسى مطالب شما را بفرماید در جاى 

 خود محفو  است. ما نیز مى خواهیم کسى به اینجا برسد که منظورش از سنخیت، اشتراک در حقیقت نباشد.

ک در وجود یا اطالق در وجود( اشتراک در حقیقت مى باشند لذا پس الزمه مبانى مربوطه )مثل اصالت وجود و تشکی

د، ما ـبین م، خدا هم مىـما مى بینی»مطالبى که فرمودید با مبانى تطبیق نمى کند. اما در ارتباط با این مسأله که فرمودید: 

 نوع تشابهى ندارد.مى گوییم در اینجا نیز سنخ دیدن ما و سنخ دیدن حضرت حق هیچ « مى دانیم، خدا هم مى داند
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 پس این رد بر فالسفه نشد. سؤال:

ون او مى بیند و چ»آنچه شما فرمودید، سخن فالسفه نیست، زیرا مبانى آنها چیز دیگرى است. و در مقابل اینکه گفتید:   پاسخ:

ر زیرا گفت: خیمى گوییم آیا دیدن ما ودیدن او یک نحوه است و یک سنخ است؟ خواهید « ما هم مى بینیم پس سخنیت هست

 ما به وسیله چشم مثالً مى بینیم اما او چنین نیست، ما بالغیر هستیم و او بالذات، در نتیجه دیدن او با دیدن ما ارتباطى ندارد.

 

مباحث فلسفى را نمى شود با بحث لفظى پیش برد فالسفه خود معنا مى کنند که اگر ما سنخیت مى گوییم همین  سؤال:

 ى نمى شود مباحث را پیش برد.است پس با بحث لفظ

حال که شما به این مطلب برمی گردید ما سخن اول را تکرار مى کنیم و مى گوییم اگر شما به این بسنده مى کنید،  پاسخ:

جواب این است که چون دیدن ما با دیدن او یکى نیست پس نباید تعبیر سنخیت به کار رود بلکه باید بگوییم ما مى بینیم 

 بیند.او هم مى 

 

 اصطالح را به کار مى برند اما خودشان هم معنا مى کنند. سؤال:

شما مى گویید منظور فالسفه از سنخیت این است، در پاسخ مى گوییم: آنچه شما گفتید با مبانى فلسفه سازگار  پاسخ:

 نیست به عالوه، تصریحات ایشان نیز خالف ادعاى شماست.

 

 اما در بینونت تشابه نیست.در سنخیت همیشه تشابه هست  سؤال:

اصالً وقتى مبانى را در نظر بگیرید روشن مى شود مراد از سنخیت تشابه در حقیقت است، لذا باید از مبانى استفاده  پاسخ:

 شود عالوه بر اینکه فالسفه خود تصریح به این جهت دارند و در موارد بسیارى به این جهت تصریح شده است.
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 هر دو از سنخ وجودند بله، ولى شما قبول ندارید.به این معنا که  سؤال:

 مشترکند زیرا چنانچه به تفصیل« طارد العدم»به عنوان « موجود»سخن همین است مى خواهیم بگوییم، در مفهوم  پاسخ:

 نبیان شد اطالق عنوان واحد بر حقایق متباینه اشکال ندارد. )مثل مفهوم عرض که بر اعراض تسعه اطالق مى شود در عی

اینکه تباین اعراض تسعه حقیقى نیست( لذا به این معنا حرفى نیست اگر چنانچه به این معنا گفته شود بسیار خوب است 

 ما مى خواهیم مطلب به همین جا برسد.

 

حضرت حق و ممکنات از سنخ وجودند. اصل مسأله سنخیت ظاهراً این طور ادعا شده که در این جلسات خوب  سؤال:

 نظور شان آنچه شما فرمودید نیست.بیان نشد پس م

 اتفاقاً عباراتى که در جلسه قبل و امروز خواندیم در این جهت صراحت داشت. پاسخ:

 

در مباحث قبلى شما، چنین توضیح داده شده که، اطالق وجود و موجود بر همه اشیاء و خداى تعالى یکسان است  سؤال:

 به خارج است.مفهوماً نه مصداقاً بحث تباین و سنخیت مربوط 

بله اینها را مقدارى توضیح داده ایم حال اجازه بدهید کمى بیشتر تشریح کنیم پس مى گوییم مقصود از سنخیت  پاسخ:

 عبارت بود از اشتراک در حقیقت.

 

لفظ حقیقت معانى مختلفى دارد. که باید تبیین شود از این جهت که هم ممکنات هم واجب از سنخ وجودند بله  سؤال:

 داریم. قبول

 پس فرمودید حضرت حق و ممکنات به معناى واقعى کلمه )و نه از نظر مفهومى( همه از سنخ وجود هستند. پاسخ:
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 وجود به معناى حقیقى. سؤال:

خوب شد که خود شما فرمودید، بنابراین در حکمت متعالیه این معنا تثبیت شده است که همه از سنخ وجودند. نه  پاسخ:

اطالق مى شود بلکه به واقع همه، سنخ وجودند. معناى سنخیت نیز همین است اما ما مى گوییم در اینکه مفهوم وجود 

معقوالت ثانیه مفهوم واحد به معناى واحد به حقایق متباین اطالق مى شود. مفهوم واحد است اما حقایق متباینه هستند. لذا 

که مفهومِ معقولِ ثانوى بر دو شى ء متباین اطالق شده  بدین معناست« زید موجود»و « اهلل موجود»وقتى گفته مى شود: 

ناى همه در سنخ وجود )نه به مع« من الهیولى الى المبدأ المتعال»است. پس سنخیت در کار نیست اما اگر طبق نظر فالسفه 

ست با د امفهوم بلکه همان حقیقت وجود( مشترک باشند بدین معناست که از حق متعال تا هیولى در یک حقیقت که وجو

 هم اشتراک دارند.

 

در این معنا بله تباین همان ادعاست، شما در مقابل آن، چه ادعا کردید؟ باید مفصالً بحث اصالت وجود بررسى  سؤال:

 شود.

 پس تا اینجا نسبت به سنخیت به فالسفه روشن شد در نتیجه حرف اول شما پاسخ داده شد. پاسخ:

 

 تلفى دارد به این معنا بله.عرض کردم حقیقت هم معانى مخ سؤال:

ما مسأله را باز کردیم معلوم شد که چه کسى گفته در حقیقت بین حضرت حق و کائنات اشتراک است )و این را  پاسخ:

خود شما فرمودید که( در حکمت متعالیه از مبدأ متعال ال یتناهى تا هیولى که اضعف درجات وجود است همه در سنخ 

 ینکه سنخ همه وجود است نه به عنوان اطالق مفهوم بر متباینات.وجود مشترکند به معناى ا
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 ولى از این تعبیر به سنخیت نمى شود تعبیر به اصالت وجود مى شود. سؤال:

از خود شما سؤال مى کنیم معنى اینکه همه در سنخ وجود « همه در سنخ وجود مشترکند»تعبیر شما این بود که  پاسخ:

 سنخیت دارند. این دیگر عبارت خود شماست.مشترکند یعنى چه؟ یعنى 

بنابراین چهار دلیل در ادله مربوط به سنخیت بررسى شد اگر کسى ادله دیگرى دارد بگوید تا ما بحث کنیم. حرف اول این 

 و بود که آیا نسبتى که ما به فالسفه دادیم تبیین شده است یا خیر؟ ما گفته ایم مقصود از سنخیت یعنى اشتراک در حقیقت

 پاى این سخن قرص ایستاده ایم و آن را تکرار مى کنیم.

شما فرمودید چه کسى قائل به اشتراک در حقیقت است؟ بنده ابتدا اشاره کردم که مبانى فلسفه این است آنگاه خود شما 

 این را تشریح کردید.

 

 گفتیم اگر حقیقت وجود باشد منظورشان این است. سؤال:

 (19)همه در جهت وجود خط واحد« من الهیولى إلى المبدأ المتعال»به اینکه در حکمت متعالیه بنابراین با توجه  پاسخ:

هستند )منتها مرتبة ضعیفة ومرتبة ال یتناهى(؛ و نه تنها در مفهوم وجود و موجود مشترک هستند بلکه در حقیقت وجود 

 خارجى نیز مشترک مى باشند بنا بر این از یک سنخند.

 

سنخیت مى گویند اصطالح خاص است منظور این نیست که هر چیزى با هر چیزى سنخیت دارد. در عین آنها که  سؤال:

حال که قایل به اصالت وجود هستند مى گویند همه چیز از سنخ وجود است ولى در بحث علت و معلول که سنخیت را 

ه ت هستند بلکه خداوند کمال حقیقت را بیک حقیق« العیاذ باهلل»بحث مى کنند به یک معناى خاصى است نه اینکه هر دو 

 نحو اکمل دارا است.

بحث ما این نبود ما مى خواستیم بگوییم جمله اى که گفته ایم تمام است. یعنى، اینکه به جمعى از مشاهیر نسبت  پاسخ:

نکه حقیقت به ایبدهیم قایل به سنخیت )به معناى اشتراک در حقیقت( بین خالق و کائنات شده اند صحیح است. با توجه 

 وجود در همه این مراحل هست.
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 همه معتقدند که وجود مشترک معنوى است. سؤال:

بله حقیر هم همین را عرض کردم. بنابراین ما چند دلیل براى اثبات سنخیت گفتیم و خدشه اى که در نظر داشتیم  پاسخ:

 بیان کردیم اگر دلیل دیگرى براى اثبات سنخیت باشد بحث مى کنیم.

ضاً کسى بگوید در بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت ما به اصالت وجود مى رسیم اوالً این خود یک بحثى است که فر

و بر فرض اثبات اصالت وجود، طبق قولى که به مشاء منتسب است وجودات متبایناتند و  (02)باید مستقالً مطرح شود

 بنابراین که اصالت با وجود باشد و موجودات هم متباینات باز هم سنخیت معنا ندارد.

 

 سنخیت همان است که از آیات شریفه بر مى آید. سؤال:

سخن خود باز نگردید، باز تکرار مى کنیم اگر کسى بگوید  نشد. شما به معناى سنخیت اعتراف کردید دیگر از پاسخ:

سنخیت بدین معناست که علت )فاعل و موجِد( باید آگاهى بر موجَد خود داشته باشد و موجَد معلوم و مقدور اوست. این 

 به معناى سنخیت نیست و البته چنین چیزى صد در صد درست است.

 

 باشد.این کماالت را به نحو اعال داشته  سؤال:

اگر کسى بگوید منظور از سنخیت این است که، مهندس باید به نقشه اى که مى کشد آگاه باشد صحیح است ولى  پاسخ:

نقشه عین مهندس نیست اما با توجه به مبانى فلسفه که خود شما فرمودید به اینجا رسیدیم که مقصود ایشان از سنخیت، 

 اشتراک در حقیقت بود.
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از این آیه  (01) ((مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اهللِ وَ مَا اَصَابَكَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ))فرماید: آیه شریفه مى  سؤال:

 استفاده مى شود که حسنه از خداست یعنى از ذات خداست نه من عنداللَّه.

این معنى که از ذات خدا تنزل کرده است  اگر به معناى نشأت گرفته از ذات خداوند متعال باشد به« من عنداللَّه» پاسخ:

یه ایجاد شده از ناح« من اللَّه»مطلب شما صحیح است ولى با توجه به ابطال تنزل و ترشح در بحث مربوط به آن معناى 

 خداوند متعال است چه اینکه حضرت حق فاعل باالراده است.

 

سنخیت نباشد هر چیزى علت هر چیزى و هر چیزى  یکى از ادله سنخیت که فالسفه مى آورند این است که اگر سؤال:

 معلول هر چیزى مى شود.

فاعل و  در علت طبیعى درست است یعنى اگر« لصدر كلّ شى ء من كلّ شى ء»این نیز به تفصیل بیان شد. گفتیم  پاسخ:

یزى راده باشد چنین چموجِد علت طبیعى باشد، حتماً باید با معلول خود سنخیت داشته باشد اما اگر فاعل بالمشیة واال

لزومى ندارد و قاعده تخصصاً در آنجا راه ندارد نه اینکه تخصیص بخورد و بر اساس همین مطلب که فاعل بالمشیة با آنچه 

د ال الواح»به وجود آورده است یعنى ذات مقدس حضرت حق و مخلوقات سنخیتى بین آنها نیست گفته ایم که قاعده 

 در ارتباط با خداوند متعال جارى نیست. «یصدر منه االّ الواحد

 

 فرمودید فاعل بالمشیة سنخیت الزم ندارد. پس آنکه اراده دارد، مى تواند هر کارى بکند. سؤال:

 به نسبت استطاعت و قدرتش. نگفتیم که از هر فاعل باالراده اى هر چیزى صادر مى شود. پاسخ:
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رهایى را مى توانم بکنم که قدرت و کمال آنها را داشته باشم و اگر کمال سنخیت یعنى اینکه من که اراده دارم، کا سؤال:

 چیزى را نداشته باشم نمى توانم آن را انجام دهم.

تکرار مى کنیم )ده بار گفتیم( اگر مقصود از سنخیت، آگاهى و قدرت بر فعل باشد صد در صد ثابت است اما در  پاسخ:

فلسفه منظور از سنخیت اشتراک در حقیقت مى باشد و باید کمال آن را داشته  بحث به اینجا رسیدیم که بر اساس مبانى

باشد یعنى باید قدرت اعطا آن کمال را داشته باشد نه آنکه عین آن کمال را واجد باشد زیرا در بسیارى از موارد شى ء 

گیاه در حد خاصى کمال است ولى براى موجَد و آفریده شده کمال است ولى براى موجِد کمال نیست مثالً نموّ براى یک 

 نموّ در ارتباط با حضرت حق نقص است، آرى حضرت حق قادر بر عطاء نموّ است.

 

در وحدت وجود هم همین مشکل وجود داشت. وحدت وجود را طورى تبیین کردید که گویى عرفا علیت را قبول  سؤال:

 ندارند.

ز هر چیز الزم نیاید باید بین علت و معلول یک رابطه و سنخیت بر اساس قاعده علیت براى اینکه صدور هر چیز ا پاسخ:

خاصى باشد تا از او صادر شود. بنابراین اگر علت ما واحد حقیقى باشد ممکن نیست از او دو چیز صادر شود. چون وقتى 

ر شود باید از او صادنیز « ب»سنخیتى داشته باشد و اگر « الف»صادر شود بایستى با « الف»علت واحد حقیقى باشد و از او 

سنخیت  «ب»و هم با « الف»هم سنخیت داشته باشد این خُلف است زیرا چیزى که واحد و بسیط حقیقى است هم با « ب»با 

 پیدا کرده و مرکب مى شود.

 مرحوم خواجه نصیر در این مورد مى گوید: این سخن در ارتباط با فواعل طبیعى خوب است اما در فاعل ارادى خیر، زیرا

 (00) «ممکن است افعال مختلفِ متباین از او صادر شود.

شما مى گویید که از حق متعال که واحد حقیقى است باید یک چیز صادر شود لذا قایل به صدور عقل » و نیز مى گوید:

ت ااول شده اید و تکثر را بعد درست مى کنید و مى گویید چون عقل اول ممکن است پس ماهیتى دارد و وجودى لذا جه

اما چنین نیست که ابتدا عقل اول صادر شود بعد جهات آن درست شود بلکه وقتى عقل اول  (03) مختلف پیدا مى کند.

درست شده جهات آن نیز با خود آن بوده است. حال که این جهات با خود اوست آیا به وحدت عقل اول مضرّ است یا 
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ات آن را متکثر مى کند پس چطور از واحد صادر شده و اگر به خیر؟ )یعنى آن را متکثر مى کند یا خیر؟( اگر این جه

 (04)وحدت خود باقى است چطور علت متکثر مى شود؟

به عبارت دیگر این جهات از دو حال بیرون نیست یا در وحدت عقل اول نقشى دارد و آن را متکثر مى کند یا خیر. اگر 

در  بنابراین« ثر نمى شود چگونه از او متعدد صادر خواهد شد؟متکثر مى شود چطور از واحد صادر شده است؟ و اگر متک

فلسفه مسأله علیت مطرح است و تکثر معالیل به گونه اى است که گفته شد ولى در عرفان مسأله علیت در کار نیست بلکه 

 ة...(العلی یک حقیقت است و تطور آن چنانکه از مرحوم آخوند مالصدرا در مشعر هشتم کتاب مشاعر نقل کردیم )رجعت

 

این مباحث را خود فالسفه در مورد مسایل مطرح کرده اند تقاضاى بنده این است که بحث هاى درسى طورى  سؤال:

 باشد که طالب به فلسفه و عرفان بدبین نشوند.

خیر، شوخى مطلب این است که کسى به بنده مى گفت: تو خودت فیلسوفانه سخن مى گویى. بنده گفتم اشکال  پاسخ:

 ندارد.

 

 پس اینها را باید به جمع هم القاء کنید تا متوجه باشند منظور شما چیست؟ سؤال:

اتفاقاً تأکید شد فلسفه به معنایى که شما فرمودید؛ یعنى اصل تعقل، اشکال ندارد بلکه ضرورت هم دارد. تذکر اخیر  پاسخ:

جایگاه عقل همیشه محفو  است و باید حفظ شود ولى نیز به همین جهت بود که فریاد زدیم حتماً مسأله تعقل و تفکر و 

 تذکر داده شد که فلسفه موجود و آنچه در کتب فلسفى است مورد درک عقالنى به معناى حقیقى آن باشد صحیح نیست.

 

انتصاب کثرت که به مشاء دادید بعضى از بزرگان در کتاب شرح تجرید مى گوید: من گشتم در کتاب مشائین  سؤال:

 نیست.

 لذا بنده دقت کردم و گفتم طبق آنچه با آنها نسبت داده اند همان طور که در شرح منظومه آمده است. اسخ:پ
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--------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 

 ـ البته برخى عینیت را به عنوان معتَقَد خود و بعضى به عنوان تقریر مطلب بیان كرده اند.2

 

 .256ـ البقرة: 1

 

 .12الحجر: ـ 1

 

 .4/24درس  هایى از نهج البالغه، ـ درس8

 

 15ـ النور: 5

 

 .4/41درس  هایى از نهج البالغه، ـ درس6

 

عباراتى كه تشبیه به موم و اشكال مختلف آن یا تشبیه به دریا و امواج دریا به كار رفته بود و عبارات دیگرى كه صراحت در این        -2

ها بیان مى شود و هدف بیان    مسأله داشت به جاى خود محفوظ است و عبارات اخیر كه به گونه دیگرى بیان شده به عنوان تأیید همان     

فن و كسانى كه ورود شان در این مسایل مشخص و غیر قابل انكار مى باشد نیز این مطلب را فرموده اند منتها         این نكته است كه اهل 

 گاهى تقریر دیگرى است و تفاوت اندكى در تعابیر وجود دارد.

 

ل تصریح روشنى است     . البته عبارات گاهى فراز و نشیب دارد، عبارت آخر را مى توان توجیه كرد اما عبارت او 264انسان كامل/   -4

 كه انسان كامل عین خداست.

 

نقل عبارات بیانگر اعتقاد نویسنده نیست. نقل عبارات متأخرین به عنوان شاهد بر مدعاى ما در نسبت دادن عینیت به عرفا مى باشد        -2

 بدین معنا كه مشاهیر و اهل فن نیز چنین برداشت كرده اند.

 

 .252/ )علیه السالم(األوّل لإلمام الرضا مجموعة اآلثار المؤتمر العالمى  -21
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باید معنا شــود كه باالخره یك وجود به هر  « عدا حكایة ذى الصــورة»البته عبارات گاهى فراز و نشــیب دارند. بنا بر این عبارت  -22

درجه از ضعف و فقر هست یا خیر؟ اگر هست پس چیزى اثبات مى شود كه قابل تكلیف است و زمینه جبر و تفویض وجود دارد و اگر        

 ان گردید.چیزى نیست همان مى شود كه بی

 . 2/261ـ كافی 21

 

بحث جبر و تفویض در محدوده افعال ارادى اســـت. در فعل ارادى، اراده ی فاعل، علت قریب فعل اســـت از طرفى خود این اراده   -21

د  وحادث مى باشد و بایستى به شى ء كه بالذات است منتهى شود و ااّل تسلسل الزم مى آید لذا فعل به اراده حضرت حق منتهى مى ش          

 و در نتیجه علت فعل، یك اراده قریب و یك اراده بعید دارد.

 

 .244 - 242ـ روح مجرد/ 28

 

البته كتبى كه معرفى مى شوند بدین معنا نیست كه مطالب آنها صد در صد صحیح است لكن مناسب است این كتابها پیرامون این           -25

 مباحث مطالعه و بررسى شود.

 

ست و دو معناى           -26 سه معناى آن نادر شده بود  شد و در آن هنگام براى جلوه پنج معنا  ست یك وقتى این بحث انجام  در خاطرم ه

 دیگر درست بود.

 

 . 2ـ البلد: 22

 

 . 4ـ البلد: 24

 

 11ـ نهایة الحكمة، الفصل الثالث ، فی ان الوجود حقیقة مشككّه / 22

 

الوجودى شود اكثر مشاهیر فلسفه قایل به اصالت ماهیت بودند بعد از او هم شخصیت هاى مهمى        قبل از اینكه مالصدرا اصالت    -11

قایل به اصـالت ماهیت هسـتند پس این یك بحث كامال اختالفى نظرى اسـت كه باید بررسـى شـود و خود او هم تا مدتى شـدیدا از       

 اصالت ماهیت دفاع مى كرد.

 

 . 22ـ النساء: 12

 

 .212شرح تجرید االعتقاد، المسأله االولی، فی العقول المجردة / ـ كشف المراد فی 11
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ــود.    -11 ــت مى ش ــته عقل دوم و فلك اول و بدین ترتیب تكثر درس ــود و با آن جهات س ــت مى ش ــته اى درس  براى عقل جهات س

 

 . 222ـ ر.ك شرح تجرید/ 18
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 اشاره:

شیخ        ی الدین در آیینه كتاب مستطاب محی  شیعه حضرت عالمه آیت اهلل حاج  فصوص به قلم توانای متفكر بزرگ 

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

 هنوز...

 ی واقعی محی زده و چهرههای اسرار را عقب  این محقق عالی مقام در این كتاب پربار با مهارت بسیار باالیی پرده

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

دند. ها كه نكر دقت نظر كم نظیری روشن نموده كه بیگانگان و بیگانه پرستان برای براندازی معارف ثقلین چه

كرده تا به جلوه و جالل این  ی این مجله منتشر  شماره21عظمت را تقطیع و در نورالصادق جلد دوم این كتاب با 

ظیر را ن ی این كتاب بی شود كه ادامه فصلنامه بیفزاید. از دانشمندان و فرهیختگان حق طلب و آزاداندیش تقاضا می

ق جانشان رسوخ نموده و ی جعفری در اعما به دقت مطالعه نمایند تا حقایق بر ایشان آشكار و حقانیت معارف حقه

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

 

 (11ی فصوص ) محی الدین در آیینه

 «عالمه محقق حضرت آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی»

 

 نفوذ تصوف به تشیع:

اگر احیاناً فردی از سال  122سال به طور جسته و گریخته میان شیعیان نیز وارد شد. یعنی در طول  122تصوف پس از 

رد ـآنان را ط )علیهم السالم(امانـت. در مواردی خود امـگروه شیعیان صوفی می شد از جامعه شیعه کامالً طرد می گش

 کرده اند.

 

( با گرایش سید حیدر آملی به تصوف وارد میان شیعیان شد. برخی ها شیخ 112تصوف ابتدا در قرن هشتم )حوالی سال 

، شاه نعمت اهلل ولی شعار خنثی و 162( نیز صوفی می دانند. و نیز در حوالی 131نوی سربداران را )حسن جوری رهبر مع

 بینابین خود )بینابین تسنن و تشیع( را به راه انداخت. و پس از آن خانقاه صفوی اردبیل به تشیع گرائید.
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را كامالً طرد كند، سید حیدر آملی ، بود. به هر صورت اولین فرد مشخص شیعه كه صوفی شد و جامعه شیعه نتوانست او 

لذا هانری كربن روی او به شدت مانور می دهد. علمای شیعه )كه از اوایل قرن دهم به صورت مشخص با این پدیده رو به 

 رو شدند( كه پیش تر هم زمینه عینی برای شان تخریب شده بود و هم زمینه ذهنی، عمالً در بستر از پیش تعیین شده، قرار

 گرفتند.
 

حدود هفت قرن علمای سنی در روشی کج دار مریزشان با صوفیان، بحث علمی یا فکری را در این مسئله  زمینه عینی:

به بستر ناصحیح انداخته و مسائل مربوطه را بدون این که بتوانند توضیح دهند، به اصطالح لوث کرده بودند. و مثالً تکلیف 

شده بود. تلقّی عمومی بر این بود که این موضوع ها نیز مانند موضوع ریشه دار اشعری  مسئله در عینیت جامعه عمالً روشن

و معتزلی باید به عنوان یک واقعیت )که هرگز حل نخواهد شد( تحمل شود و به راستی تحمل هم می شد. همین زمینه عینی 

 اجتماعی، همراه با ورود تصوف بعینه وارد شیعه شد.
 

یش از هفت قرن آثار کتبی علمای اهل سنت در رد و یا انتقاد از تصوف، که هرگز نه کافی بودند و در طول ب زمینه ذهنی:

نه توان حلّ نسبی قضیه را داشتند به همه جا حتی به کتابخانه های شخصی علمای شیعه رسیده بود و ذهن ها را از اندیشه 

انی ، بیان و بدیع، از مسائلی شمرده می شد که مال بکر شیعی باز می داشت. درست مانند ادبیات وعلم نحو، صرف، مع

 سنیان است و شیعه باید به قدر لزوم از آنها استفاده کند.
 

شیعه به دلیل این که همیشه یک حزب غیر قانونی و قاچاق و دچار قتل عام ها بود، امکان و امکانات پرداختن به همه 

ه چنان ، ب«وحدت وجود»ندین قرنی شیعه به تصوف فارسی و مسئله علوم را نداشت. و در مورد تصوف نیز عدم ابتالی چ

وضعی دچار شده بود. سرنوشت مسئله به همین دالیل، در میان شیعیان نیز به سرنوشت آن، در میان سنیان دچار گشت، 

ود. با این همه به بکه علمای شیعه تصوف را نمی پذیرفتند لیکن ردّیه های شان نیز از تبیینات ریشه ای و کافی برخوردار ن

 روشنی برای مردم معلوم کردند که تشیع با تصوف سازگار نیست.
 

همان طور که در میان سنیان گاهی افرادی از علما به تصوف می گرائیدند، در میان علمای شیعه نیز این قبیل افراد پیدا 

که در  از آن برگشته اند، زیادتر از آن استشدند. با این فرق که افراد برجسته شیعی که زمانی به تصوف گرائیده و سپس 

 میان علمای سنی رخ داده است.
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به بعد، كه می بایست مسئله را حلّ می كردند به دالیل مذكور، نكردند. بل افرادی مانند  22و  21علمای شیعی در قرن 

به تصوف روی آوردند كه  مالصدرا و مال هادی سبزواری ابتدا عاشق ارسطوئیات شده سپس به سراب بودن آن پی برده

شاید مشكل شان حل شود كه نه تنها حل نشد بل وقتی به سراب بودن آن پی بردند كه بس دیر شده بود. توبه نامه مالصدرا 

از حكمت متعالیه اش، كه در اول تفسیر سوره واقعه، نوشته است، این حقیقت را نشان می دهد، پس از آن كه دوران جوانی 

را در ترویج ارسطوئیات و جوكیات صرف كرده و آن ها را در جامعه شیعه به طور ریشه دار ترویج كرده و توانمندی خود 

ش توبه می كند كه اینك صدرائیان مدرن ـو علمای شیعه را جاهل و نادان نامید، در اواخر عمر حدود پنج سال قبل از مرگ

ر ان نیز دـهمان خسارت های او می پردازند. البد ایشسارت آگین او بسته و به ترویج ـخ چشم بر توبه حسرت آلود و

 لحظه های آخر عمرشان )پس از به انحراف كشیدن تشیع( توبه خواهند كرد.
 

، تعصب ناخودآگاه انسان به آن چه می فهمد، را توضیح «لذت فهمیدن و لذت درک حقیقت»در مقاالت مقدماتی، مبحث 

را از بین می برد و در نتیجه، « فهمیدن حقیقت»و لذت « مطلق فهمیدن»لذت دادم، که این تعصب ناخودآگاه مرز میان 

شخص نمی تواند از آن چه فهمیده دست بردارد، گر چه کامالً باطل هم باشد، مالصدرا به سراب بودن ارسطوئیات پی برد 

اندر  ترمیم کند که به سراب اما نتوانست از آن دست بردارد، دست به دامن تصوف شد تا شاید سراب بودن آن را با تصوف

 سراب رسید و در پایان توبه کرد. و این خوش بینانه ترین نظر در مورد اوست.

اما سید حیدر مشکل داشت او در عصر تسنن ایران می زیست، در زمانی که قلعه های اسماعیلیه یکی پس از دیگری 

سرپرست می زیستند. سید حیدر طمع در جمع آوری  سقوط کرده و اسماعیلیان از قزوین تا دامغان بدون سازمان و بی

اسماعیلیان کرد که هم به آنان سازمان دهد و هم میان آنان و شیعیان حوالی آمل آشتی ایجاد کند و تحت ریاست خودش 

 یک نهضتی را به راه اندازد. از حلّه به آمل آمد اما نتوانست هدفش را آن طور که می خواست عملی کند.

یکی از عوامل عدم موفقیت او، تضاد اندیشه ای بود که در درون او بود. از طرفی نمی خواست همه اصول  می توان گفت

امامی را زیر پا بگذارد، و از طرف دیگر نیز نمی خواست دست از تصوف از نوع اسماعیلی آن، بردارد. ولذا  10تشیع 

نتقادی بر فصوص محی الدین، نشان می دهد که او نتوانست به مقصود برسد، عالوه بر سبک و روش او، نوشتن شرح ا

عالوه بر این که نسبت به تصوف فارسی )اعم از نوع اسماعیلی و غیره( در سبک و روال، انتقاد داشت و نمی توانست آن 

را بدون نقد همچنان یک جا بپذیرد، تصوف عربی محی الدین را نیز مورد انتقاد قرار داده است. زیرا می خواست یک 
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صوف ویژه که دستکم در یکی دو اصل و در فروع متعدد، با هرگونه تصوف تفاوت داشته باشد، راه بیندازد. که مشخص ت

 امامی باشد. 10ترین شاخصه آن وفاداری به تشیع 

اما ای کاش وی به جای این وفاداری، همان روش دیگر صوفیان را پیش می گرفت. زیرا در آن صورت لطمه اش بر تشیع 

می شد. روش او افراد دیگر را نیز دچار اشتباه کرد که مثالً می شود هم شیعه امامی بود و هم صوفی. و همین روش کمتر 

 او مالطی شده است در دست هانری کربن که آجرهای جعلی خود را با این مالط روی هم می چیند.
 

متر به عبارت دیگر: صوفیان تصوف فارسی ک صوفیان کالسیک و قدیم )پیش از محی الدین( و به برگردیم به اصل مسئله:

تمسک می کردند تنها افراد مثالً متفکرشان این موضوع را مطرح می کردند، در عین حال جان « شرک در وجود»شعار 

مایه تصوف همین شعار بود. اما صوفیان تصوف عربی محی الدین، به ویژه صدرائیان دستگیره اساسی ای غیر از این شعار 

 ه واهی بودن آن به شرح رفت.ندارند ک
 

اما هم صوفیان فارسی و هم محی الدینیان و صدرائیان، برای عامه مردم و بدنه جامعه یك شعار عاطفه آمیز و توأم با 

م سزاوار است هم به خدا بگوئی« اگر خدا وجود است پس ما چه هستیم؟!»احساسات داشته و دارند می گفتند و می گویند 

ردم همراه با زیر سوال بردن وجود اشیاء، نفوذ می دادند. با قلم و بیان موجود و هم به خودمان؟! این تعجب را به ذهن م

هره است. ب« وجود»به ذهن مخاطبان القاء می كردند كه اعتقاد به وجود اشیاء شریك قرار دادن اشیاء با خدا در لیبراالنه 

ان شان می آمد كه در آن لفظ جوئی از اصطالحات شیوا و شیرین نیز كار خود را می كرد. شاید كمتر جمله ای به زب

به هر لفظی چسبید و دل ربائی می كرد: حقیقیه، ازلیّه، ابدیّه، « یّه»و خدا، نیامده باشد. به ویژه پسوند « اهلل»به جای « حق»

 داحدیّه، واحدیّه، الهیّه، سرمدیه، عشقیه و... یك تانیث گرائی شدید در محاورات و سخن گفتن همراه با روح لیبرالی فاق

 هر نوع دافعه .
 

کوچ کرد و صوفیان با انکار وجود موجودات واقعی وافکار واقعیات عقلی « شرک در الوهیت»بدین ترتیب لفظ شرک از 

 بود، به جای« بت ها پرستی »دقیقاً مصداق اتم بت پرستی و  132را که از عصر پیامبر تا حوالی سال « همه چیز خدائی »

 نشاندند.« توحید»
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همین نکته و با استفاده از این نکته به ظاهر کوچک جهل مردم، اما در واقع نکته بس مهم و دقیق، مردم را  صوفیان با

محقق گردد. و « شرک در وجود»وجود ندارد تا « وجود»منحرف کردند. همان طور که به شرح رفت اساساً چیزی به نام 

 مسئله مصداق سالبه به انتفای موضوع است.

 

 دد مالصدرا:موهوم گرائی مج

قرنی خود را نشان می دهد. و در عین حال تنها با یک کلید زدن حل می شود و هیچ  13مسئله آن قدر مهم است که آثار 

 نیازی به شرح و بسط بیش تر ندارد. نکته ای که اساس تصوف به آن مبتنی است و افرادی مانند مالصدرا را بیچاره کرد.

را نیز در همه آثارش به آن افزوده است: خدا صرف الوجود « صرف»یا « محض»معموالً قید « وجود»صدرا عالوه بر لفظ 

 است. خدا وجود محض است و ... .

است، تا چه رسد به وجود محض، صرف الوجود. بدین « موجود»در خارج وجود ندارد آن چه در خارج هست « وجود»

ی را از آثار صدرا برگیرید همه آثار او متالشی ـین خیال واهود. که اگر اـمی ش« عدم محض»بیانِ صدرا، خدای صدرا 

 می شود.

 «رک در وجودـش»وفی دیگر به ـانند هر صـئله دو بار روی این پایه واهی ساختمان می سازد ابتدا مـصدرا در این مس

فته صدرا ی گویند این گسپس برای پاسخ به شیعیان که م« اعلم انّ واجب الوجود کل االشیاء»می چسبد و حکم می کند که 

را  «تفکیک وجود از ماهیت»دوم، را مطرح می کند « اصالة الذهن»است آستین باال زده « بت پرستی »مصداق شرک و 

 پیش می کشد که یک انتزاع ذهنی است و در خارج غلط می باشد زیرا باور و عقیده اجماعی کل متفکران بشر است که:
 

 ء منهای شیء = عدم.ـ شیء خارجی منهای وجود = شی1

 ـ شیء خارجی منهای ماهیت = شیء منهای شیء= عدم.0
 

سپس با اعتباری دانستن ماهیت اشیاء )که در ذهن صحیح است و در عین غلط( وجود خدا و اشیاء را یک و واحد می 

مصداق فرو رفتن به باتالق. و اول، به اصالة الذهن دوم نیز سقوط می کند. همان « اصالة الذهن»داند. یعنی برای خروج از 

 «.از چاله در آمدن و به چاه افتادن»یا مصداق 
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صدرا در این چرخش دوم از ماهیت اشیاء صرف نظر می کند و چون تفکیک وجود شیئ  ی ذهن گرائی سوم: اصاله

صرف نظر »اگر این خارجی از ماهیتش، محال است او در حقیقت هم از وجود و هم از ماهیت اشیاء، صرف نظر می کند. 

صحیح باشد، می توان از وجود خدا )نعوذ باهلل( نیز صرف نظر کرد. و در حقیقت کار صدرا همین است زیرا او خدا « کردن

 می کند.« وجود صرفاً ذهنی»را فقط یک 

رف نظر ص صحیح باشد می توان از اصل و اساس مباحث فلسفی ، مکتبی ، مذهبی ، نیز« صرف نظر کردن»و نیز اگر چنین 

کرد و دیگر نیازی به ماهیت این مباحث نیست همه چیز از بین می رود و همه چیز بی هوده و بی فایده می شود. کدام 

 سفسطه ای به پای این سفسطه می رسد؟

 

« ن الطاقمؤم»وقتی كه صدرائیان )صوفیان مدرن( به جای فلسفه، سفسطه می سرایند نوبت به دانشمند معروف و نامی 

سد كه سنگی را بر سر جناب صوفی مدرن امروزی حاضر در حوزه، بزند و بگوید: این سنگ را بر سر حضرت می ر

عالی با صرف نظر از سنگیت مادّیة عنصریة جسمیة كثیفیة ناسوتیة مسلوب الشّریّه محضة الخیریّه اش، كوبیدم. پس منِ 

ة ابدیّة حقیقة الحقیقیة المنزهیّة والمشبِهیّة خدا، تقصیری ندارم كاملة الوصول به حضرت الهیّة وحدتیة واحدیّة جمالیّة ازلیّ

 و جسارتی به حضرت صوفی مرتجع قرن بیست و یكم نكرده ام.
 

که در ذهن درست است، به عالم خارج، شعار « سرایت دادن تفکیک وجود از ماهیت»مالصدرا برای توجیه عمل نادرست 

نه خود او و نه پی روان امروزی او، هیچ کدام نتوانسته اند برای این شعار گنده، اما «. الشیئ یساوق الوجود»می دهد که 

برهانی و دستکم یک تمثیلی اقامه کنند. و این شعار ذهن گرائی تر از دو ذهن گرائی پیش است که باتالق را باتالقتر کرده 

تر افتادن است. از نو هر سه ذهن گرائی و موهوم  و پس از در آمدن از چاله و افتادن به چاه، در ته آن به چاه دیگر و عمیق

 گرائی را مشاهده کنیم:
 

 ـ شعار شرك در وجود.2

 ـ سرایت دادن تفكیك وجود از ماهیت، به اشیاء خارجی .1

 ـ الشّیء یساوق الوجود.1
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ت بینیم تاریخ پر اسالوهیت یعنی خالق بودن و ربّ بودن. الوهیت شرک بردار است. همان طور که می شرك در الوهیت: 

از این شرک که از انسان های اولیه تا امروز در شکل های گوناگون خودش را نشان داده است و همچنین با درجات مختلف. 

انبیاء با شرک در الوهیت مبارزه می کردند این حقیقتی است که هم متن دین های آنان به آن گواه است و هم تاریخ در مورد 

 ن که زندگی شان در دسترس تاریخ بوده، گواه عینی این موضوع است.آن عده از پیامبرا
 

پرست معرفی می كند.  و این تنها محی الدین است كه پیكر تاریخ موجود را زیر پای نهاده و حضرت موسی را بت

ین الدموسی پیامبری است كه زندگی او در دست تاریخ است. امروز هر لیسانسیه تاریخ می داند كه این سخن محی 

وم است. اگر اسرائیل معل پرستی در تمدن بین النهرین و تمدن مصر باستان و بنی گزافه محض است. سرگذشت بت و بت

فردی مثل محی الدین بتواند با تاویل و توجیه با هر آیه و حدیث بازی كند وتوانست زیرا بنای این تاویل و توجیه در 

اویل پرست و توجیه پرست به بار آورده بودند و دربارهای اموی ، عباسی سقیفه گذاشته شده بود و شش قرن مردم را ت

و سایر حكام و صوفیان غاصب والیت كاری نداشتند غیر از ترویج تاویل نمی تواند تاریخ عینی و روشن بشر را انكار 

 كند.
 

ین قدر فکر روشن ندارد توجه کند با همه اینها فالن استاد حوزه مانند مردمان تاویل زده و توجیه پرست هفت قرن پیش، ا

که حضرت موسی بت پرست نبوده بل با بت پرستی مبارزه کرده است و انکار این اصل شبیه انکار وجود آکدیان یا اشکانیان 

 در تاریخ است. بر می دارد در حوزه علمیه قم شرح فصوص می نویسد و این بافته های محی الدین را تأیید می کند.

 

 نتیجه:

سالبه به انتفای موضوع است و امکان ندارد. تا چه رسد که بشر دچار آن شود. به همین جهت اسالم « رک در وجودش»ـ 1

 )نعوذ باهلل( همان طور که به شرح رفت.« ال عدم االّ اهلل»قرار نداد. زیرا معنای این جمله یعنی  «ال وجود اال اهلل»شعارش را 
 

داشته باشد خواه ما آن « هویت خاص»ـ شرک در موجود، نیز امکان ندارد. زیرا موجود به چیزی گفته می شود که 0

هویت را بشناسیم مانند اشیاء معمولی و خواه هویت آن را نشناسیم مانند خداوند. تشریک میان هویت خاص با هویت 
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اگر نیست پس موجود نیست و اگر با هویت خاص است  خاص دیگر معنی ندارد. شیئ یا با هویت خاص است یا نیست.

 است نه مشترک.« خاص»پس 

نمی ماند. زیرا ما بشرها وقتی خاص و خصوصیت « هویت خاص»و اگر موجود فقط یک و واحد بود باز جائی برای فهم 

می فهمیم و لذا لفظ  را می فهمیم که با اشیاء متعدد رو به رو شویم. اکنون پس هویت های خاص هستند که ما آنها را

 قرار نداد.« ال موجود االّ اهلل»را به کار می بریم و این عین حقیقت و واقعیت است. لذا اسالم شعارش را « موجود»

پس کدام موجود این شعار را  «ال موجود االّ اهلل»و از جانب دیگر شعار برای گفتن و فهمیدن و عمل کردن است وقتی که 

 ن را بفهمد و کدام موجود به آن عمل کند.بگوید و کدام موجود آ
 

ـ شرک در الوهیت، هم ممکن است و هم بوده و هنوز هم هست و زندگی بشر را همیشه آلوده کرده و می کند و لذا شعار 3

 است.« ال اله االّ اهلل»اسالم 

  

 و جنگ های اندلس: محی الدین و جنگ های صلیبی

محی الدین دین را با كمال گستاخی پیش پای بت پرستی ذبح كرد. او با این شیوه از مرگ  صوفیان دین را دقیقاً وارونه كردند و

گرفته بود كه جامعه اسالمی دست كم به تب راضی شود. زیرا دینی كه با بت پرستی سازگار باشد بی تردید با دین مسیحیان 

 صلیبی بهتر می تواند سازگار باشد و هدف او همین بود.
 

د می کرد که جنگ های صلیبی کار بیهوده است )یعنی دفاع در مقابل صلیبیان کار احمقانه است( لذا نه تنها در ظاهر وانمو

به هیچ نحوی در آن جنگ ها شرکت نکرد و به جای تشویق مردم به دفاع و جهاد، آنان را به اعمال فردی صوفیانه و 

سمبل جهاد، در  )علیه السالم(ی رفت و به نکوهش علیمعاشقه با خدا دعوت می کرد. در بحبوحه جنگ، او به معراج م

ت در هنگام برگش»سخن می گفت:   )علیه السالم(آسمان چهارم می پرداخت. در ظاهر کالم، به نفع ابوبکر و به ضرر علی 

بش مشغول  و در آسمان هفتم به خوش )صلی اهلل علیه و آله و سلم(آسمان چهارم علی را دیدم و به او گفتم ابوبکر با پیامبر

لیه )عاما در حقیقت با نکوهش علی «. است تو در این جا مانده ای ، در دنیا گمان می کردی که از ابوبکر افضل هستی 

 که سمبل جهاد بود، جهاد گران را دل سرد می کرد. السالم(
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بل ترجیح این سمبل به آن سم« غیر رزمنده بود»ابوبکر مرد میدان نبرد نبود و در هیچ جنگی کاری نکرده بود و سمبل 

برای باز داشتن مسلمین از جهاد بود. او در تفخیم و بزرگ کردن ابوبکر سخت می کوشید حتی برای اینکه او را فرد متفکر 

العجز »با تفکر عمیق، نشان بدهد سخنان و کلمات قصار دیگران را )سرقت ادبی کرده و( به نام ابوبکر ثبت می کرد و شعر 

 را به نام او ثبت کرد که در جلد اول گذشت.  )علیه السالم(امیرالمؤمنین« دراک، ادراکعن درک اال

ه )صلی اهلل علیه و آلامروز ابوبکر در زیر علم من قرار دارد همان طور که در زیر علم پیامبر»با این همه او رسماً می گفت: 

کر یک امر بس مهم بود که برایش مهم تر از هدف باال یکی از اهداف او در این ترجیح خود بر ابوب« قرار داشت  و سلم(

را نیز خالی کند. زیرا اگر ابوبکر در میدان های نبرد کاری نکرده بود اما او « پشت جبهه»بود. او با این برنامه می خواست 

 بود که پی درپی برای تسخیر شامات و گرفتن سرزمین مسیحیان لشکر می فرستاد.
 

ی سمبل رزمندگان را تخریب می كرد، سپس سیمای سمبل پشت جبهه را، و آن گاه خودش را برای محی الدین ابتدا سیما

ار عـصوفیان، و نیز ش« مانی زدیمـپای وحدت بر سر كفر و مسل»همه مردم سمبل قرار می داد. و در این برنامه، شعار 

آمد. ترویج جهاد اكبر نه برای جهاد اكبر بل سخت به كار او می  (2)«هل الدین اال الحب»ریشه و جعلی آنان یعنی  بی

 برای از بین بردن جهاد اصغر، عین مكتب محی الدین و عین زندگی عملی اوست. آن هم در بحبوحه جنگ های صلیبی.
 

طبیعت خطر پرهیزی بشر نیز در کمک و یاری محی الدین بود. و عامل قوی تر از همه، تصوف زدگی مردمان سنّی که 

 عقیده اول همگان بود پیشاپیش زمینه را برای اهداف او کامالً آماده کرده بود. «شیخ له فشیخه شیطان من ال»شعار 

 

حمدانی که بر صلیبیان پیروز می شد و دفاع می کرد، روح جامعه به اندازه عصر محی الدین دچار  لهدر زمان سیف الدو

 آفت و خوره تصوف نگشته بود.

 

ی الدین بر افروخته بود. در زمان مح  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(آخرین شعله شمعی بود که پیامبرصالح الدین ایّوبی نیز 

به وسیله صوفیان و به ویژه در اثر « دین جهاد»و در اواخر عمر او اندلس یعنی وطن اصلی محی الدین سقوط کرد. زیرا 

 تبدیل شده بود.« دین حبّ»، «دین عشق»فعالیت های گسترده و برنامه ریزی شده محی الدین به 
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 محققین از قدیم گفته اند:

رقابت بشر با خدا است. حتی یعقوب با خدا کشتی می گیرد. و یا وقتی که به موسی « دین رقابت با یهوه»ـ دین یهود، 1

ع اخترا می گوید: عجب خدای فتنه گر هستی. و دانشمندان یهودی هر« تو سرزمین موعود را نخواهی دید»وحی می شود 

 و اکتشاف را غلبه بر طبیعت و پیروز شدن بر خداوند، تلقی می کنند و گاهی به آن تصریح می کنند.

 است.« محبت»ـ مسیحیت، دین محبت است و در این دین رابطه خدا با بشر یک رابطه حبّی و 0

 معنی می کنند.« خشونت» است که لیبرال های امروز آن را به« جهاد»و « خشیت»و « عبادت»ـ دین اسالم، دین 3
 

تبدیل كرده است و خشونت )جهاد( مسلمانان را « دین حبّ»اینك محی الدین رسماً اعالم می كند كه دین اسالم را به 

 و می سراید، بشنوید: به روحیه سازشكارانه تبدیل كرده است و این موقعیت را جشن می گیرد،

 صاحبی (1)لقد كنت قبل الیوم انكرت

 پیش از این دوستم را بد می پنداشتم و دفع می کردم 

 

 اذا لم یكن دینی الی دینه دان

 چون دین من با دین او سازگار نبود.

 

 قلبی قابالً كلّ صورة (1)وقد صار

 و اینک قلبم پذیرای هر عقیده گشته است 

 

 فدیراً لرهبان و مرعی لغزالن

 شده است. دیری برای راهبان و چراگاهی برای آهوان جوان،

 

 و بیت نیران و كعبة طائف 

 هم آتشکده است و هم کعبه برای طواف کنندگان 
 

 و الواح تورات و مصحف قرآن 
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 هم الواح تورات و هم مصحف برای قرآن شده است.
 

 ادین بدین الحبّ انّی توجّهت 

 متدین به دین حبّ هستم که خودم به راه انداخته ام
 

 ركائبه فالحبّ دینی وایمانی 

 دین و ایمان من است.« محبت»مرکب های آن را، پس 

 خود همین اشعار دلیل گویا و برهان کامل است بر این که: ـ 1 توضیح:

 است.« گزارش کار»از سروده های اواخر بل آخر عمر اوست و درست یک  الف:
 

 نتیجه کار و برنامه اش شادمان است.کامالً احساس پیروزی وموفقیت می کند و به شدت از  ب:
 

است نه خودش. می گوید: مسلمانان مردمی خشن و پر دافعه بودند که « زبان حال جامعه مسلمانان»سه بیت اول  ج:

دوستان خود یعنی مسیحیان را بد می پنداشته و دفع می کردند، اینک قلب شان پذیرای آتش پرستی زردشتیان و رهبانیت 

 مسیحیان و تورات یهودیان شده است.

 

سخت دقیق و قابل توجه است. در این دوران جنگ های صلیبی، مسیحیان به این نتیجه « ن شده استچراگاه آهوا»جمله 

رسیده بودند که نکته حساس، جنگ اندلس است و آن را در رأس امور جنگی قرار داده بودند. پیش از آن قلب حساس 

یک نهضت عمومی اروپائی ، حمله ها کردند جنگ را بیت المقدس می دانستند و زن و مرد، کودک و جوان با فتوای پاپ در 

اما شکست خوردند. در دوره مورد بحث، اندلس )اسپانیا( را قلب قرار دادند و مسئله فلسطین را به برنامه بعدی )که در همین 

 مبحث توضیح خواهم داد( وا گذاشتند.

ه ا شکست مسلمانان در اسپانیا، اندلس کاو در ضمن توضیح وضعیت پذیرای قلب مردم مسلمان، ایهاماً نیز می گوید که ب

 در هنر و ادبیات توجه فرمائید.« ایهام»قلب مسیحیان بود اینک چراگاه دختران مسیحی شده است. لطفاً به فن 
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بیت چهارم که آخرین است اعالم دین شخص خودش است. او در ابیات پیش قلب مسلمانان را محل آمیختگی هائی  د:

است. اما در بیت چهارم دین خودش « پای وحدت بر سر کفر ومسلمانی زدیم»فی می کند که همان از ادیان مختلف، معر

 را خالص و کامل معرفی می کند: متدین به دین حبّ )مسیحیت( هستم.

 

بس گویا، شگفت، صریح و « که خودم مرکب های دین محبت را به راه انداخته ام انّی توجّهت ركائبه:» جمله بعدی یعنی 

دارای پیام سترگ است. می گوید من راه را باز کردم تا مرکب های دین محبت پیش روی کنند. و براستی او اینکار بزرگ را 

ند و نه در پشت جبهه کاری کردند. مردان انجام داد و مسلمانان را بی حمیت و بی غیرت کرد که نه به اندلس نیرو اعزام کرد

 مسلمان اندلس قتل و عام شدند زنان و کودکان اسیر و برده صلیبیان گشتند و...

ی باز این جمله دارا« فالحبّ دینی و ایمانی: پس محبت دین و ایمان من است»نتیجه می گیرد كه « فـ »در آخر با حرف 

ن من است و هم اِشعار دارد كه امروز )پس از پیروزی مسیحیان در اندلس( ایهام است هم اعالم می كند كه مسیحیت دی

مسیحیتی كه در اندلس است و نیز ایمان مسیحی كه امروز اندلس را گرفته، مال من است، محصول فعالیت های من است 

 نه محصول كار نظامیان مسیحی ، پیروزی مال من است نه نظامیان.
 

اقعیت است. اما با این که اشعار باال بس روشن، گویا، صریح، نصّ و بلیغ است، می دانم که انصافاً این ادعای او عین و

خواننده سخت دچار شگفتی شده و توقع دارد ادلّه دیگری نیز برای این موضوع برایش تقدیم شود. زیرا شیخ اکبر کجا و 

خته اند و قبله مالصدرا و امید صدرائیان است، این برنامه کجا، شیخ اعظم که برخی از مسلمانان ساده لوح از او بت سا

 چنین ماهیتی داشته!؟! و بدین گونه از آب در می آید؟!
 

عرض می کنم آی به چشم، ادلّه دیگر نیز می آورم، لطفاً شما این چند برگ را به همراه من بیائید تا مالحظه فرمائید. پیش 

ه در این اشعار به نتایج فعالیت خود می بالد بی تردید در پایان فعالیت ها از هر مطلبی این نکته را به یاد داشته باشید او ک

که ساکن آنجا شده بود و پس از خروج از اندلس در هیچ جائی رسماً ساکن نشده بل « قونیه»است یعنی این ابیات را در 

است. اکنون پرسش این « عارفدائرة الم»همه جا را گشته و در قونیه ساکن شده است. و این نص عبارت فرید وجدی در 

 را به خاطر داشته باشید که بس مهم است و شرحش خواهد آمد.« در قونیه چرا؟»است در قونیه چرا؟ لطفاً این سؤال 
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 اینك ادلّه دیگر:

 )صلی اهللـ محی الدین در قونیه فصوص را می نویسد اما می گوید در ناحیه دمشق در خواب دیدم كه پیامبر اسالم 2

كتاب فصوص را به من داد و گفت این را به مردم ابالغ كن. او كه برای مسلك خود از قداست هر  و آله و سلم( علیه

مقدسی استفاده می كند، در این ادعا دمشق را برای این مكاشفه ادعائی بر می گزیند؟ دمشقی كه هیچ قداستی در نظر هیچ 

 دینه را گشته بود.فرقه ای از فرقه های اسالم، ندارد. او كه مكه و م

احیا كننده دین عیســی )به نظر مســیحیان( همین تعبیر را در مورد « پولس»همان تعبیری اســت كه « محروســه دمشــق»

به كشف و شهود به اصطالح ارزشمند احیا كننده      « محروسه دمشق  »مكاشفه بزرگ و مهم خود به كار برده و در همان  

 ت.شده اس« محئ دین المسیحیّه»رسیده است و 

و دقیقاً کتابش را مانند انجیل با « الحمدهلل منزل الحکم علی قلوب الکلم»ـ در اولین جمله مقدمه فصوص می گوید: 0

و محققان مکتب محی الدین از جمله « ابتدا کلمه بود و کلمه در نزد خدا بود...»شروع می کند. انجیل می گوید: « کلمه»

لرزاق کاشانی واو شاگرد صدر قونوی فرزند خوانده محی الدین بل همگی این شاگردِ شاگردِ شاگردش قیصری شاگرد عبدا

 سخن او را درست به معنای مورد نظر مسیحیت تفسیر کرده اند. لطفاً به مجلد اول رجوع فرمائید.

 ( نیز در این موضوع بحث کرده است.390 392ص  0محی الدین در فتوحات )ج 
 

بنیانگذار عصر اسکوالستیک مسیحیت با مکتب فارابی کامالً آشنا بوده و )به قول نویسنده المنجد  توماس آكوینی ،ـ 1

بخش اعالم( حتی نظریه های انتقادی خود را در مورد آن، توضیح داده است. آکوینی فلسفه ارسطو را برای تبیین مسیحیت 

 افالطون بود.وارد مسیحیت کرد که پیش از آن این وظیفه تنها به عهده فلسفه 

ه ی فارابی قرار گرفته و دروازه کلیساها را برای فلسف« آشتی میان افالطون و ارسطو»بی تردید آکوینی تحت تأثیر تز 

که  «فصوص الحکمه»ارسطوئی باز کرده است. تزی که فارابی آن را در محور کار خود قرار داده بود به ویژه در کتاب 

او گرفته است. یعنی آکوینی در اروپا، محی الدین اروپائی االصل در آسیا و معاصر هم، محی الدین حتی نام کتابش را از 

هر دو به یک نوع از فارابی تأثیر پذیرفته اند. و ابن عربی در گرایش به مسیحیت به همان مسیحیت می گراید که پس از 

رده اند. در آغاز جلد اول نو آوری محی الدین او توماس آکوینی آن را به جریان می اندازد. و هر دو به اصطالح نوآوری ک

 به شرح رفت.
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سالگی مرده است یعنی او در زمان محی الدین  49است. آکوینی در  1014و آکوینی متوفای  1042محی الدین متوفای 

ه خدمت ب سال داشته است. او توانست فلسفه افالطون را محترمانه از کلیسا بیرون کند و به جای آن فلسفه ارسطو را 10

تبیینات مسیحیت بگیرد. اما معلوم است چنین کار بزرگی برای هر کسی سخت دشوار و بل غیر ممکن است که جریان 

 دینی کل اروپا را عوض کند.
 

و پرداختن به كشف و شهود چه بالئی بر سر مسلمانان آورد، و « اشراق»تجربه عملی محی الدین نشان داده بود كه 

« راقاش»كرد. پاپ و همه كلیساها به خطری كه ممكن بود از ماهیت فلسفه افالطون كه بر مبنای مسیحیان را پیروز 

مبتنی بود، متوجه اروپائیان شود، كامالً متوجه شدند. در نتیجه پاپ، اسقف ها، راهب ها و كلیساها، تصمیم گرفتند از نفوذ 

 چنین زمینه ای تز توماس آكوینوس، مقبول افتاد.روح تصوف گرائی افالطونیات در دین شان جلوگیری كنند. و در 

 و بدین سان محی الدین در داخل اروپا نیز به مسیحیان خدمت كرد.

 

لیکن ارسطوئیات نیز به دلیل محتوای شُوم خود پس از دو قرن و نیم، مسیحیت را رسوا کرد. دادگاه های انگیزاسیون از 

ن شناسی ارسطو مخالفت می کردند، با قساوت تمام به راه افتاد و در آخر طرف کلیسا برای محاکمه دانشمندان که با کیها

 مسیحیت به آن رسوائی دچار شد که نه کار انجیل بود و نه ربطی به دین عیسی داشت بل ثمره ارسطوئیات بود.

سلمانان، محی که در میان م اربابان کلیسا از تنها عنصر رؤیا گرایانه فلسفه افالطون، ترسیدند و از سیطره آن کاستند در حالی

الدین هم افالطونیات و هم جوکیات صوفیانه را با آمیزه ای از ارسطوئیات، به خورد مردم مسلمان داده بود که رؤیاپردازی 

 صرفاً افالطونی در مقایسه با این معجون چیز مهمی نبود.

ت با توجه به ماهیت اسالم که بر خالف مسیحیعنصر رخوت آور تصوف، به تخلیه غیرت دینی مسلمانان منجر می شد و نیز 

یک دین پر از تبیین در همه ابعاد هستی شناسی و زیست شناسی، امور اجتماعی بشر، بود این آشتی میان سه مسلک اجنبی 

 همه تبیینات اسالم را، بایگانی می کرد و کرد.
 

 «گناه كردن نه تنها الزم بل واجب است»دهد كه محی الدین به فرایند این معجون سه عنصری قانع نشده رسماً فتوا می 

زیرا اگر گناه نكنیم اسامی غفار، رحیم و... خدا عاطل می مانند. و حدیث هم بر این فتوا جعل می شود. او در این راستا 

 شیطان را مظهر خدا می داند و این موضوع را به عنوان یك اصل، اعالم می كند )همان طور كه در جلد اول به شرح
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رفت(. و فرقه های حروفیه، نقطویه، بكتاشیه، شیطان پرستان، یزیدیان، تومان توكدی ، چراغ سوندرن، خروس قردی و... 

 از مكتب او برخاستند كه تاریخ بشر با عقاید و اعمال كثیف و شرم آور كمونیسم جنسی آنان، آلوده گشت.

و یزیدیان، تومان توکدی ، چراغ سوندرن، در جلد اول توضیح در مورد فرقه های حروفیه، نقطویه، بکتاشیه، شیطان پرست 

 بس مختصر گذشت.

فرقه ای بودند در شرق آناتولی )تركیه( و نیز در نقطه شمال غربی ایران و افراطی « خروس قران»یا « خروس قردی »اما 

 )كه با نیت قربة الی اهلل انجام میتر از تومان توكدی و چراغ سوندرن. اینان عالوه بر مراسم كمونیسم جنسی آن دو فرقه 

یعنی « خروس قردی »یافت( مراسم دیگر نیز داشتند، در هر سال به عنوان مقدمه مراسم زنای عمومی و علنی ، مراسم 

را به راه می انداختند. خروس در میان حیوانات سمبل غیرت ناموسی و غیرت جنگی است همان طور كه « خروس كشان»

است. این فرقه مراسم خروس كشان را با این هدف به راه می انداختند كه باید سمبل غیرت و  خوك سمبل بی غیرتی

 جنگ، كشته شود. و بدین وسیله نفرت خودشان را از غیرت و جنگ ابراز داشته و فرزندان را نیز چنین تربیت می كردند.

خالفت با دفاع و جهاد بود بر اساس همان چیزی مقصود اصلی سردمداران این فرقه ها در حقیقت مخالفت با جنگ نبود بل م

 که محی الدین بنا نهاده بود.

چیزی که بس جای شگفت است افتخار و به خود بالیدن صدرائیان ماست که مرتب می سرایند: از افتخارات صدرا این است 

 است که موجب عبرت توماس که میان فلسفه افالطون و فلسفه ارسطو، آشتی داد. در حالی که این آشتی مال محی الدین

 آکوینی شده. و اصل پدیده نیز به فارابی می رسد.
 

ـ محی الدین در فصوص، فص آدم و فص شیثی را طی می کند و مهم ترین نتیجه که از سیر این دو فص می گیرد، همان 4

جلد اول  443ه که از صفح« غضب و رضا لیبرالیسم»مسیحیت اسکوالستیک است. برای توضیح این مطلب به مبحث 

، مراجعه فرمائید. البته 690صفحه « مسیحیت گرائی محی الدین و نقض اصول خود»شروع می شود و به ویژه به مبحث 

 فص کتاب فصوص است نه در کل آن و نه در سایر آثار ابن عربی. 01این مسیحیت گرائی محی الدین تنها در دو فص از 
 

 فرانسویان، دایر است.ـ انجمن محی الدین به سردمداری 0

 



 
 

77 
 

ـ هنوز هم غربی ها افكار محی الدین را ترویج می كنند و درباره او مطلب نوشته و منتشر می كنند از آن جمله چاپ 6

كه شرح فصوص است. البته آنان در این برنامه تنها متونی را چاپ و منتشر می كنند كه قبالً در « شرح خواجه پارسا»

 باشد. بدین وسیله آثار او را از اضمحالل حفظ می كنند.ممالك اسالمی چاپ نشده 
 

ـ به حدی محی الدین برای شان گرامی بود و در حدّی با او آشنا بوده و هستند که امروز هم فرقه و کیش او در اروپا 1

 هست که عده ای پیرو عقاید و مسلک او هستند.
 

 بیش تر در محافل علمی شان( و هم در خارج تبلیغ می کنند:هنوز هم غربی ها محی الدین را هم در داخل خودشان )ـ  8

 تکه هائی از سخنان پور جوادی:« گفتگو با دکتر نصراهلل پور جوادی»بخش اول،  09کتاب ماه شماره 

... ممکن است که مثالً من راجع به ابن عربی تحقیق بکنم ولی این دلیل نمی شود که بخواهم اشاعه فکر ابن عربی را بکنم 

یا بخواهم از او دفاع بکنم و تبلیغ کنم و بگویم که بیائید مرید ابن عربی شوید. البته عدّه ای هستند در غرب که درباره ابن 

 .عربی تحقیق می کنند ولی قصدشان تبلیغ است..
 

 را در خواب دید که به او  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(محی الدین پیامبر»دکتر پور جوادی در ادامه در پاسخ به این که 

 می گوید: ابن عربی مثل این که با پیغمبر خیلی نزدیک بوده« فرموده است این کتاب فصوص را بگیر و به مردم ابالغ کن

ه، هائی که زد و از این خواب ها می دیده است ولی شما وقتی فصوص را نگاه می کنید می بینید که پاره ای از این حرف

آمده، بعضی از آنها منابعش هست و منابع بعضی دیگر را هنوز نتوانسته ایم پیدا بکنیم ولی پیدا می  در جاهای دیگر هم

شود. من به این نتیجه رسیده ام که ابن عربی دفترچه یادداشت داشته و چیزهائی را که می خوانده در دفترچه یادداشتش 

ی داشته[ غلط داشته و این یادداشتهایش هم غلط شده است. می نوشته، بعضی وقت ها نسخه کتابی که  ]از آن یاداشت بر م

من این را در مورد بعضی از اصطالحاتش نشان داده ام... و خیلی مواقع هم یک یادداشتی را می خوانده که خودش بسط 

وه ق ابن عربی یكی از نویسندگانی بوده كه خیلی قوه خیالش قوی بوده و اتكایش هم بهمی داده روی خیاالت خودش. 

خیالش زیاد بوده است... اما این كه شما بگوئید واقعاً به او وحی و الهام شده بود، من نمی توانم قبول كنم بیش تر این 

حرف ها را از كسان دیگر گرفته، سنتز كرده، جمع كرده، بعضی اوقات واقعاً حرف دیگران را تحریف كرده، تحریفی كه 

می زند از خودش در آورده، آن حرف ها از لحاظ « مالمتیّه»هائی كه راجع به كرده غلط است. و آن حرف « هواجس»از 
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تاریخی درست نیست... . بنابراین ساختن بت از این نویسندگان به این صورت درست نیست... ابن عربی در میان غربی 

 ها به صورت یك كیش در آمده و انجمن ابن عربی تاسیس شده است.

 

 یانات خصیصه های چندی از ابن عربی شمرده است:دكتر پور جوادی در این ب

 ابن عربی سخت در میان غربیان محبوب است حتی پیروانی دارد. الف:
 

 متهم و محکوم می کند.« سرقت ادبی»او با این تعبیر رسماً ابن عربی را به «. یادداشت بردار بود»محی الدین  ب:
 

 غربی ها ابن عربی را تبلیغ می کنند. ج:

به او داده و او را مامور به ابالغ آن به   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(ادعای ابن عربی در این که فصوص را پیامبر اکرم  د:

 بسته است.  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(مردم، کرده است، دروغ و افترا است که او به پیامبر
 

 تمر او بوده است.محی الدین تحریف می کرد به حدی که این یک ویژگی مس : ه
 

 محی الدین )با این که یک نابغه بوده( اما سواد و اطالعاتش وسیع نبوده در مطالب معمولی نیز گاهی دچار غلط می شده. و:
 

 از محی الدین بت ساخته اند. ز:
 

بارت بیان و عاعتراف می كنم دكتر پورجوادی در این عبارت های مختصر محتوای مجموع دو جلد كتاب من را با بهترین 

اما من ناچارم، راهی ندارم غیر از این كه «. من هم می خواستم همین را بگویم»آورده است كه به قول آن مَثَل معروف 

سخنان محی الدین را یك به یك توضیح دهم، مواردی كه آیات را تحریف، حدیث ها را تحریف كرده بل جعل حدیث 

، مسیحیت گرائی كرده، امت مسلمان را بی حمیت كرده، روح جهادی و كرده، سرقت ادبی كرده، سیاسی كاری كرده

دفاعی را از آنان سلب كرده و... و... همه را دانه، دانه توضیح دهم زیرا مخاطبان من با مخاطبان دكتر پورجوادی فرق 

 تر می شود. و سنگین دارند. وقتی كه جناب آشتیانی آن همه مدح و ثنا برای شیخ اكبرش نثار می كند تكلیف من سنگین

 



 
 

79 
 

ـ مدرک و دلیل نهم بر مسیحیت گرائی محی الدین، )به اصطالح( مکتب شیخ عطار است که شاگرد مستقیم محی الدین 9

از مقاالت مقدماتی « شیطان پرستان»خواهد آمد. و در مبحث « مکتب محی الدین و حمله مغول»بود این نیز در مبحث 

 اشاره ای شده است.
 

گذشت که شبستری صرفاً مترجم سخنان محی الدین  698الح( مکتب محمود شبستری: در جلد اول صفحه ـ )به اصط12

 بوده و چیزی از خود نداشته است و در آن جا اشعار او از گلشن راز آمد که:

 ز روح اهلل پیـدا گشت ایـن کـار      که از روح القـدس آمـد پدیـدار

 به نـزد مــادر انــدر گاهــواره   بود محبـوس طفـل شیـرخـواره 

 اگر مـرد است همـراه پدر گشت   چو گشت او بالغ و مرد سفر گشت 

د و پدر آبای علوی است      عناصر مر تو را چون امّ سفلی است    تـو فرزـن

 کــه آهنـگ پــدر دارم به بـاال   از آن گفته است عیسی گاه اسری 

است که خدا انسان را به صورت خود آفرید. « هم صورت بودن خدا و انسان»محی الدین ـ از پایه های اساسی مکتب 11

او حدیثی بر این باور پایه ای خود می آورد که سنیان نیز آن را نمی پذیرند، از آن جمله امام الحرمین جوینی می گوید 

ز در مورد آن در جلد اول توضیح دادم که را نی )علیهم السالم(ناصحیح است. نظر ائمه« خلق اهلل آدم علی صورته»حدیث 

جعلی بودن آن مسلم است. اصل و اساس این پایه عقیدتی و هستی شناسی محی الدین در سفر پیدایش تورات تحریفی ، 

مسیحیان نیز «. خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق ما بسازیم پس خدا آدم را به صورت خود آفرید»آمده است که 

 قرار داد. اسالم« اصول»شان است به این اصل معتقد شدند. و ابن عربی آن را یکی از « عهد عتیق»ه کتاب مطابق تورات ک

 

ـ آسین پاالسیوس محقق اروپائی ، در یك كار تحقیقی بخش هائی از آثار محی الدین را جمع و تدوین كرده و نام 21

 «اسالم در صورت مسیحی»ارف بزرگ اسالمی نام آن را گذاشته است. دائرةالمع« اسالم در قالب مسیحی »آن كتابش را 

 ثبت كرده است. من این كتاب را ندیده ام.
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-------------------- 

 پی نوشت ها: 

 ـ در جلد اول مشروحاً بیان شده است.2

 ـ نسخه بدل: انكر . 1

 ـ نسخه بدل: واصبح1
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 اشاره:

اســـت آزاد و آزاد اندیش از بیت نبوت و رســـالت، بدور از جو زدگی و      دكتر ســـید یحیی یثربی فیلســـوفی  

ــه ــتایش می  ی علم و دانش در زمانه خودباختگی در برابر بزرگان عرص ــدرا را س كنند و   ای كه همگان مالص

سیاری از روی جهل و بی  ساخته       ب ستی از او بتی  صیت پر شخ سته      خبری یا  شم و گوش ب اند كه از همگان چ

ای فریاد بلند مقاومت در برابر تحریف و انحرافات و         ر برابر او را دارند یثربی در چنین زمانه   انتظار كرنش د 

شد. چندی پیش كتاب    سفه »منتقد پر طمطراق صدرالمتألهین  سالمی  تاریخ تحلیلی انتقادی فل ا نوشت كه   ر« ی ا

ضم           شد بطوری كه این كتاب بدون ان صیت باخته مواجه  شخ صدرائیان  شدید  سین   با واكنش  ام نقدهای عبدالح

 پاسخ مانده است. ی انتشار نیافت اما با این وجود هنوز هم نقدهای عالمانه او بی خسرو پناه اجازه

صادق خوانندگانش را دعوت می  ستاد بزرگ بر كتاب   كند به مطالعه و اینك نورال درخشـش   »ی نقدهای این ا

 «كدام درخشش؟» ی دكتر دینانی تحت عنوان  نوشته« ابن رشد در حكمت مشاء

 

 كدام درخشش؟

 نقدی بر كتاب ))درخشش ابن رشد در حکمت مشاء(( نوشته غالمحسین ابراهیمی دینانی
 «دكتر سید یحیی یثربی»

 

اند  تهنوشاش  در نیم قرن اخیر در مراکش و لبنان و الجزایر کم و بیش ابن رشد را مورد بررسی قرار داده و چیزهایی درباره

طلبد. امّا کتاب دوست فاضلم، استاد دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر دینانی با عنوان  که ارزیابی کارشان مجال بیشتری می

در ایران معروف است. این کتاب را طرح نو به شکل مطلوب و خوب در همان سال  رشد در حكمت مشاء(( ))درخشش ابن

 ای دارای چهارده فصل است. این کتاب پانصد و دوازده صفحه ( چاپ کرده است.1384اتمام تالیف )

اند، اما از مطالب الزم  ( از همه جا و همه چیز سخن گفته43تا  1صفحه مقدمه کتابشان )از ص  31استاد دینانی در  

وش، سابقه ررشد، تعریف مسأله، هدف تحقیق، فرضیه، منابع،  همانند: فلسفه، فلسفه مشاء زندگی و شخصیّت و آثار ابن

باً اند! به هر حال پس از این مطالب غال پرداختند چیزی نگفته ها نکته الزم دیگر که باید در مقدمه به آنها می تحقیق و ده

اند. این مجموعه دارای اشکاالت زیادی است،  ارتباط، وارد متن کتاب شده و کتاب را در چهارده فصل تنظیم کرده بی

 ازجمله:
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هد. د ی غیر فنی است که چیزی به خواننده نمی های اخیر استاد، یک مجموعه انند بسیاری از نوشتهـ این کتاب نیز م1

 هها، از نقط های کتاب. هم کتاب و هم تک تک فصل زیرا نه مطالب کل کتاب به هم ربط دارند و نه مطالب داخلی فصل

 پذیرند! ای پایان می  نتیجه ای آغاز شده و به این طرف و آن طرف کشانده شده و سرانجام بدون هیچ

 ان پایانای را به عنو بدون هیچ تردیدی اگر یک دانشجوی دکترا و حتی اگر یک دانشجوی کارشناسی ارشد، چنین نوشته

 شد! کرد، اگر استاد و داور جدی در جلسه دفاع بود، رد می نامه تهیه می
 

در پایان کتاب، برای خالی نبودن صفحه منابع، از حدود چهل کتاب اند. ایشان  ـ استاد دینانی به منابع الزم مراجعه نکرده0

 های بی ربطی مانند: اند. کتاب شوند یا از منابع درجه دوم برند که بیشترشان یا به بحث به او مربوط نمی نام می
 

یایش فیلسوف و های حق تعالی، شعاع اندیشه و شهود.... و ن اسماء و صفات های خودشان مانند: برخی از كتابـ الف 

 رشد در حکمت مشاء ربطی ندارند. ها به بحث درخشش ابن قواعد کلی فلسفه. بدیهی است که این
 

، مانند بدایه المجتهد و نهایة المقتصد و فصل المقال که ربطی به موضوع مورد بحث رشد های خود ابن برخی از كتابـ  ب 

 ندارند.
 

عربی، شعر و اندیشه آشوری، امتناع تفکر آرامش دوستدار، اسرار الحکم  فتوحات ابن كتاب اشخاص دیگر مانند:ـ  ج 

سبزواری و شرح منظومه او، نحو هندی و عربی مجتبائی، الموافقات فی اصول الشریعه شاطبی، شواهد صدرا، طاعون 

 ندارند.رشد در فلسفه مشاء مطلبی  ها درباره درخشش ابن آلبرکامو و چند کتاب دیگر. هیچ یک از این کتاب

 توان یافت؟ عربی چه می مثالً راجع به مشائیت ابن رشد و درخشش او، در فتوحات ابن

 

 های ماجد فخری، عابد الجابری، قمیر یوحنا و چند کتاب دیگر. فرهنگ فلسفی، کتاب و اما كتاب های درجه دوم مانند:

او از آثار ارسطو مربوط است و اصوالً او را  رشد بیشتر به شرح تر آن که درخشش و برجستگی ابن ها جالب از همه این

کرده اند، اصالً مطالعه ن های او بر آثار ارسطو را که بسیار مفصّل و مهم شناسند، امّا استاد دینانی شرح می« شارح»با عنوان 

 اند! تو خود حدیث مفصّل را بخوان از این مجمل! و در منابع خود به آنها استناد نکرده
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 كنیم: بحث درباره فصل اول را آغاز میبه هر حال 

سینا، در آثار فلسفی قرون وسطای  رشد و ابن پرتو اندیشه ابن» صفحه مطلب است. با این عنوان: 00فصل اول دارای 

اثر  رشد سینا و ابن رود در این فصل آثار متفکرانی از مغرب زمین که از ابن (. انتظار می44ص  84)دینانی  «مغرب زمین

ه رشد در آن آثار ارائه شود. اما دریغا ک ای از تأثیر ابن های خوب و برجسته اند، مورد بررسی قرار گرفته و نمونه پذیرفته

 رشد در آثار فلسفی قرون وسطاست! آنچه در این فصل مورد توجه قرار نگرفته است، همین تأثیر ابن
 

مگر چنین چیزی ممکن است؟! اما نظری بر محتوای این فصل  :خواننده محترم حق دارد كه ادعای مرا باور نكرده بپرسد

 کنیم: به صدق ادعای بنده گواهی خواهد داد. اکنون صفحه به صفحه این فصل را بررسی می

سینا را درحد همان عنوان مطرح کرده و از ترجمه  رشد و ابن ( تأثیر ابن40ـ 44آقای دینانی در دو صفحه اول )دینانی:

 ینا و ابنس ساز ترجمه آثار ابن که زمینه کنند دال بر این مطلبی را نقل می« تفکر یونانی، فرهنگ عربی» یک کتاب به نام

 ترین آنهاست. ای تازه و متوسط از آموزگاران غیر روحانی از مهم رشد، ظهور حوادثی در غرب بود که پیدایش طبقه
 

لیقه های خاص، تابع س رشد به زمینه سینا و ابن مه آثار ابنآقای دینانی نویسنده آن کتاب را به دلیل ارتباط دادن ترج

هلوی به آثار پ ها دانسته و به نقض آن سلیقه، با ترجمه آثار یونانیان به عربی پرداخته و در ادامه به ترجمه مارکسیست

را حمله کرده که چ( سپس تأثیر ایرانیان را در خالفت عباسی مطرح کرده، سپس به غربیان 46عربی گریز زده )همان ص 

گویند! سپس جریان حمله اسکندر به ایران و اخذ علوم  دانند و از ایران باستان کمتر سخن می یونان را زادگاه فلسفه می

وع خلدون هم این موض کند که ابن های ایرانی را مطرح کرده، سپس از یک کتاب عربی نقل می ایرانیان و سوزاندن کتاب

(. 49ـ41خلدون رسیده است! )همان: رانیان به علوم عقلی توجه داشتند. آنگاه نوبت به ستایش ابنرا تأیید کرده است که ای

ه گذاریم، ب کتابش که تقریباً یک سوم فصل را پشت سر می 02ی هفتم فصل اول، یعنی در صفحه  آقای دینانی در صفحه

که در  وابسته نبوده و با توجه به عقالنیت باطنی به یک عامل بسیط»رشد به التین  رسد که ترجمه آثار ابن این نتیجه می

 «!تاریخ تحقق دارد، به یک سلسله از علل و عوامل بستگی دارد
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، در رشد پرتو اندیشه های ابن سینا و ابن»ی  جا یعنی در یک سوم فصل درباره اگر دقت شود آقای دینانی، تا در این

اند. تنها چیزی که به عنوان نتیجه این بحث طوالنی و در  نگفته که عنوان فصل است، چیزی «فالسفه قرون وسطای غرب

محتوا و سطحی ذکر شده، آن است که ترجمه معلول یک عامل نیست، بلکه به عوامل زیادی بستگی دارد! از  عین حال بی

ارت آن عب نقل شده است. عین« تفكر یونانی، فرهنگ عربی»ی دوم این فصل، از کتاب  قضا این مطلب عیناً در صفحه

نتیجه »رشد به الیتن در قرن دوازدهم میالدی  سینا و ابن اند این است: ترجمه آثار ابن کتاب که آقای دینانی نقل کرده

! آری «آید ای تازه و متوسط از آموزگاران غیر روحانی به شمار می ترین آنها پیدایش طبقه ظهور حوادثی است که از مهم

 باشد! ربط به اصل مساله می عین حال بیحاصل و در  یک سوم فصل، بی
 

ما اکنون درباره علل و »گوید:  ( می02ارتباطی ظاهراً متوجه شده است که در این صفحه )دینانی: دینانی خود به این بی

ناسبت م وجه با موضوع این مقال بی گوییم ولی بررسی نتایج و پیامدهای آن به هیچ عوامل این پدیده تاریخی سخن نمی

 اما متأسفانه از پیامدها هم بحثی نشده است تا دست کم مناسبت آن پیامدها معلوم شود.« ت.نیس
 

ری مه که ظاهراً توجه دارد که وارد اصل بحث نشده است، با این حال باز هم به حاشیه رفته و از بی آقای دینانی با این

نند ز وفان مسلمان، در حد کلی گویی قلم میاندیشمندان مغرب زمین و متفکران یهودی در نادیده گرفتن نقش فیلس

 (01ـ02)دینانی:
 

ویند گ سینا سخن می عربی با افکار ابن رشد و ابن پردازند! سپس آشنایی ابن گاه به توجه ابن رشد به غزالی می آن

 ( فقط در همین حدّ و به صورت کلی گویی!00)همان:
 

( و نیز 03اند که )همان: نقش مسلمانان در قرون وسطی اقرار کردهسپس از یک مجله عربی نقل کرده که برخی غربیان به 

 (.04رشد تکفیر شده است! )دینانی: اند که ابن از آن مجله نقل کرده

انی رشد آشنایی داشتند بر این باور بودند که او عقل را انس های ابن کسانی که با اندیشه سپس بدون ذكر منبع گفته اند كه:

د را، راهگشای رش اند. عالوه بر این نظر کسانی که ابن  صحت نسبت این موضوع به ابن رشد تردید کردهکرده است. سپس در 

الحادی  ها، از طرز فکر گونه نسبت که این»اند  اند، یک مطلب ناروا شمرده رو، به جای پشت سر معرفی کرده توجه به پیش

حقیقت از ظرف »اند که: لیل ادعای خود را چنین ذکر کرده(. آنگاه د00)دینانی:« گیرد و تحصلی خود آنها سرچشمه می
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« حقیقت»اند که  زمان محدود نیست و نسبت آن به گذشته و آینده یکسان است)همان(. آقای دینانی از این نکته غفلت کرده

 فرق دارد!« درک انسان ها از حقیقت»با 

شد ر غرب متوجه نشده، غربیان را متهم کرده است که ابنآشنایی به تفکر جدید  دینانی که خودش این مطلب را به دلیل نا

 (. این نکته را در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.06ـ00اند! )همان: را درست درک نکرده

وید! در گ گوی هرازگاهی به یاد موضوع اصلی بحث خود افتاده و چیزی در آن باره می آقای دینانی مانند سخنرانان پراکنده

وپا های ار رشد به زبان التین ترجمه شد و بر همه دانشگاه گویند: در آغاز قرن سیزده میالدی آثار مهم ابن می 06ی  صفحه

سیطره یافت و ابن رشد چندین قرن مظهر عقالنیت فلسفی بود. بدین سال جهان اسالم واسطه آشنایی اروپای قرون وسطا، با 

 0دانند! اما به کدام دلیل و کدام منبع؟ ایشان به یک منبع درجه  می (. خوب این حد از مطلب را همه06ارسطو شد )دینانی:

شد بود ر ( که در آنجا هم بیش از یک گزارش کلی چیزی نیست. وآن این که سیژربارابانتی که پیرو ابن01دهد! ): ارجاع می

ز طو بی اعتبار نشان می دهد! اما امورد انتقاد اکویناس قرار گرفته است و این که اکویناس تأویل ابن رشد را از سخنان ارس

 گوید چیزی ذکر نشده است. رشد چه فهمیده و اکویناس چه می این که ارسطو چه گفته و ابن
 

(. سپس ایشان 01کنند)دینانی: آقای دینانی همه این مطالب را از ترجمه فارسی کتابی به نام تفکر در قرون وسطی نقل می

زاید: اف برند. ازجمله پسرش قاضی احمد. سپس می و چند نفر از شاگردان او را نام میرشد شده  وارد بحث از شاگردان ابن

رشد اثر  برند که از ابن ( سپس از ابن میمون و یوسف بن یهودا نام می09یک از اینها صاحب نظر نبودند)همان: که هیچ

 (.62اند)همان: پذیرفته
 

لسفه را که دین و ف ها را در این زیست! سپس همه این رشد می کنند که شش قرن پیش از ابن سپس از بوئثیوس بحث می

اند! سپس نظر ابن رشد را درباره کار عقل با  ها متاثر از ابن رشد بوده اند یکی دانسته و گویا همه آن از هم جدا ندانسته

شهودی را مطرح  ( سپس فرق معرفت عقلی و60ـ61کنند )همان: کلیات)که از قضا درست بر خالف نظر اوست(! مطرح می

بت »شوند که در برخی از ادیان دین و فلسفه از هم جدا نیستند، مانند ادیان هندی، ومنبع ایشان هم کتاب  کرده و یادآور می

 (.64ـ63دکتر شایگان است )همان: «های ذهنی و خاطره ازلی
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اند هم د هرودی زردشت را هم حکیم میشوند که در ایران باستان نیز میان دین و فلسفه شکافی نبود. س آور می سپس یاد

توس در نظراهل تحقیق لوگوس دشمن می»کنند، البته بدون ذکر منبع! که  دهند یا از جائی نقل می پیامبر! و سر انجام نظر می

 (!!60)دینانی:« نیست و عقل و خرد با افسانه و ارسطو به هیچ وجه ناسازگار نیست.

ا یعنی وحدت عقل و افسانه، در آثار متعدد سهروردی ظهور یافته است. سپس نام دهند که اوج این ماجر سپس ادامه می

( و یکی نیست بگوید که: استاد بحث شما 61-66پردازد! )همان های سهروردی را می برد و به کارهای تمثیلی او می رساله

بطی ل و افسانه یکی باشند یا نه، چه رسینا در آثار فلسفی قرون وسطاست! حاال عق رشد و ابن های ابن درباره پرتو اندیشه

؟ آیا ها یکی است شود که بگوید: حاصل براهین عقلی با محتوای افسانه به بحث شما دارد؟ وآنگه اصوالً کسی پیدا می

 ؟!«وحدت عقل و افسانه»سهروردی چنین باوری دارد؟ آیا مطلبی را با تمثیل و تشبیه گفتن، یعنی 

 

رشد بر اساس عقل است یعنی معنای باطنی و  گویند که تأویل ابن رشد با سهروردی می ابنی فرق تأویل  سپس درباره

رشد نیست بلکه نظر معتزله و فارابی و  (. البته این نظر مخصوص ابن61تأویلی قرآن هم به حوزه عقل مربوط است)همان:

اند که  خود دینانی هم تصریح کرده که سینا هم، چیزی جز همین نیست. و از قضا سهروردی هم همین است! چنان ابن

ا پیش از ه این مسأله از زمان فارابی و حتی مدت»سابقه نیست.  تالش برای توفیق مبان عقل و نقل یک مسأله بدیع و بی

 اند! و مسلماً حتی پیش از اسالم متفکران یهود و دیگران نیز به آنان پرداخته«. او مطرح بوده است

گاه به گزارش کلی و ناقص درگیری فالسفه اسالم با  و شکست آن در غرب اشاره کرده و آنسپس به ادامه چنین تالش 

گویند دین اسالم با عقل و احکام آن ناهماهنگ  علمای دین پرداخته، سپس روش رمزی کردن بحث را مطرح کرده و می

الب مجمل اوالً چیزهایی هستند که هر گونه مط ( و این12نیست. بلکه همواره مردم را به تفکر دعوت کرده است! )دینانی:

باشد!  می «شیره را خورد و گفت شیرین است»کس به الفبای بحث آشنا باشد، از آنها با خبر است و بحث از آنها از قبیل 

 ثانیاً هیچ ربطی به موضوع بحث این فصل یعنی تاثیر ابن رشد در فلسفه قرون وسطا ندارد!
 

( پس فراگرفتن 12الزمه تفکر و تدبر در موجودات جهان دانستن منطق است )همان: فرمایند که سپس آقای دینانی می

زیرا اگر »تر از ادعای اوست با این بیان که  ( استدالل دینانی جالب12بخشی از علوم گذشتگان ضروری و الزم است )

جهل و مغاک نادانی باقی خواهد  دروازه ورود به جهان دانش و تجربه گذشتگان به روی انسان بسته شود، همواره در ورطه
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( این 12کند. ) گوید بلکه از خطابه و جدل نیز استفاده می افزاید که اسالم فقط با برهان سخن نمی ( سپس می12) «!ماند

 رشد در غرب ندارد!  سوره نحل است که عالوه بر معلوم و مشهود بودنش، هیچ ربطی به تأثیر ابن 100هم مضمون آیه 
 

اشد، ب های دیگر می ای از فصل حاصل فصل اول كه نمونه ربط و بی از مرور جزء به جزء مطالب پراكنده، بیبه هر حال 

گیری این فصل را با بیان خود دینانی بخوانید. به همین دلیل صفحه آخر این فصل را  بندی و نتیجه بهتر آن است كه جمع

 آوریم: عیناً می

جا ذکر شد در راه جمع میان فلسفه و دین قدم گذاشته و معتقد است حکمت  این رشد بر اساس اصول مقدماتی که در ابن»

ه فقیه ک آهنگ و همراهند و منشأ پیدایش آنها نیز جز حقیقت چیز دیگری نیست. او به حکم این و شریعت با یکدیگر هم

ر کتب قدما نظر کردن و تأمل د بوده و به طریقه استنباط احکام شرعی آشنایی داشته با در نظر گرفتن یک سلسله شرایط،

را الزم و ضروری شمرده است. مراتب عالقه و توجه این فیلسوف اسالمی به علم و فلسفه آن چنان است که برخی از 

رشد معتقد است برای عامه مردم آن چه در  اند. ابن تفسیر و توجیه کرده« عبادت علم»اندیشمندان سخنان او را به معنای 

تر است. اما برای اهل تفکر و اندیشه به همان  شود از هر چیز دیگری شایسته ر، بیشتر سودمند واقع میمقام عمل و رفتا

ت هاس گونه موضع گیری شود. در این  شود علم و آگاهی نیز الزم و ضروری شناخته می اندازه که عمل سودمند واقع می

فیلسوف است و به عنوان یک انسان عقلی مسلک سخن رشد با اهل عقل و نظر، یک  اند ابن که برخی اندیشمندان گفته

دهد. بسیاری از اشخاص  ای دیگر خود را نشان می گوید در حالی که او با جمهور مردم غیر از این است و به گونه می

ته و ساند که این فیلسوف، فلسفه را بر دین مقدم دان رشد در باب تأویل، با این نتیجه رسیده گیری ابن دیگر نیز از موضع

رشد در  کوشد از ظواهر و نصوص شرعی به معانی معقول و باطنی آنها دست پیدا کند. در هر حال آنچه ابن همواره می

وجه قابل انکار نیست و همین قول به اختالف میان  باب تفاوت و اختالف میان خواص و عامه مردم ابراز داشته به هیچ

دوج یا حقیقت مز»شناخته شود. « حقیقت دوگانه»فداران سرسخت قول به نخبگان و غیر نخبگان موجب شده که او از طر

(. باز 1انی:)دین«. ای است که به این فیلسوف منسوب شده و در تاریخ اندیشه شهرت فروان پیدا کرده است نظریه« دوگانه

 هم بدون ذکر منبع!
 

ای سینا، در فلسفه قرون وسط رشد و ابن ابنموضوع بحث این فصل را که در سر صفحه آمده است )پرتو اندیشه  تذكر:

 گیری استاد را دوباره بخوانید تا بیشتر لذت ببرید! غرب( فراموش نفرمایید و صفحه پایان فصل و نتیجه
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 )صلی اهلل علیه و آله(این هم برگ سبزی است تحفه درویش! چون بهترین هدیه دوست به دوست به راهنمائی معصوم

امیدوارم رنجشی در کار نباشد که: من و تو در میان کاری نداریم! هدف مشکل آشفتگی علم و هاست.  یادآوری کاستی

ردی جامعه دانشی و بید که نشان بارز بی فرهنگی جامعه است. بدیهی است که روش نادرست تحقیق و تألیف، عالوه بر این

خود همین کتاب، به عنوان کتابی که استاد با  زند. مثالً ترین آسیب را هم به دانش و معرفت جامعه می علمی است. بزرگ

اند و در سطح ملی کتاب برگزیده سال معرفی شده است، از جهات مختلف به  نیم قرن سابقه اشتغال به فلسفه آن را نوشته

 کنیم: زند که فقط به چند مورد از آنها اشاره می فکر و فرهنگ جامعه آسیب می

ای را در این مقاله آوردیم و دیدیم که هیچ ربطی  مطالب این فصل بیست و پنج صفحهکنید، همه  ـ چنان که مالحظه می1

ده یک اند، نه خوانن ربط ندارند. و چون مطالب پراکنده و بی« رشد در فلسفه قرون وسطی های ابن پرتو اندیشه»به مسأله 

ویی، چند گ اگر ایشان به جای این پراکندهتواند مطلب سودمندی را بگوید.  مطلب تخصصی به دست آورد و نه نقد کننده می

ردند، اگر ک سینا را در آنها با دالیلی ثابت می رشد و ابن مورد را از منابع اصلی و معتبر قرون وسطی، مطرح کرده و تأثیر ابن

ود دانست که خ کرد یا فهم آن متون را مورد اشکال می شد، این نقد سودمند بود. زیرا یا دالیل را رد می نقدی هم نوشته می

ست اند، نه اصل کتاب سودمند ا گونه که استاد دینانی وارد بحث شده شد. اما این این کار نیز مانند اصل کار سودمند واقع می

گونه موارد، دقت کنند! ما باید  آید، همین هشیار سازی است که کمی در این و نه نقد آن. تنها چیزی که از نقد به دست می

انی د  تولید معرفت و حل مشکل فکری و فلسفی خود باشیم و هر که هم در این جهت کاری کرد باید قدر واقعاً به دنبال

تردید کارهای این چنینی و تقدیرهای آن چنانی از این کارها! نه تنها به تولید علم و رشد معرفت و حل مشکل  بشود. بی

 کنند! تر می آشفتهرسانند، بلکه وضع را هم  یاری نمی

 

کند. اما اینان  ای را که چندان اطالعی از جریان ندارند، مشغول می ین کتاب را به عنوان کتاب سال معرفی شده، عدهـ ا0

پندارند که به دلیل نقص معلومات خودشان است که چیزی گیرشان نیامد! بنابراین چنین کارهایی نه تنها  معموالً چنان می

خود »ای غیر متخصص را هم گرفته، و سرانجام به  کنند، وقت عده ک نمیبه تولید علم و افزایش معلومات تخصصی، کم

 رسانند. آنها نیز یاری می« بینی کم
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ف دلیلی نیست. اما برداشت ضعی رشد، در غرب به عنوان یک متفکر حرکت آفرین و راهگشا مطرح شده و این بی ـ ابن3

ه دهد، بلکه از جهات مختلف گمراه کنند به خواننده کتابش نمیو گزارش پراکنده آقای دینانی نه تنها از این بابت چیزی 

 کنیم: هم هست که به مواردی ار آنها اشاره می

رشد، مطلب مهمی است که دینانی آن را از کتاب  مسأله پیدایش آموزگاران غیر کلیسائی در زمینه ترجمه آثار ابنـ  الف

نند. اما این سخن را تحقیر کرده و چنین حرفهایی را از مارکس ک دیمتری گوتاس، نقل می« تفکر یونانی، غرهنگ عربی»

ی، ا ( آقای دینانی این اصل مهم را یک اصل شناخته شده مشائی است که پیدایش هیچ پدیده40کنند! )دینانی: قلمداد می

اطالعی روند تحوالت  بی گیرند. و نیز آقای دینانی به دلیل بدون زمینه و زمان الزم )ماده و مدت( امکان ندارد، نادیده می

کنند! چه کاری ب داند که مردم حوزه در اندیشه  نبودند، کلیسائیان اجازه نمی« غیر کلیسائیان»دانند که اگر این  غرب؛ نمی

 رسد به ترجمه آثار یک فیلسوف مسلمان!

 

ا هم درست متوجه نشده اند های فارابی و ابن سین را هم در ایشان، حتی بر اساس آموزه« انسانی کردن عقل»مسأله ـ  ب

 که چیست؟ 

 اند که حس و عقل در نهاد خود، انسانی هستند و انسان با همین حس و عقل خود است که الهی می ایشان متوجه نشده

پردازند و در پایان کار هم  دانند و با عقل الهی و تفکر فلسفی می شود یا ملحد! نه اینکه از اول یک عده عقل را الهی می

 شوند!  دانند و در نهایت هم ملحد می ای دیگر عقل را انسانی می شوند. و عده میمؤمن 

انند و د رشد را از کسانی بدانند که عقل را انسانی می که ابن چون آقای دینانی به چنین توهمی دچار شده، سخت به این

که از همان قدیم  اند! غافل از این درست نفهمیدهرشد را  کشد، حمله کرده و آنان را متهم کرده که ابن مردم را به الحاد می

گرد کنند. و هرگز در هیچ کتابی به شا دانند و عقل را ذاتاً به الهی و انسانی تقسیم نمی در جهان اسالم هم، عقل را مستقل می

 ط دانستهو عقل را شراند که با عقل الهی فکر کنند، نه عقل انسانی! اما در تفکر فلسفی استقالل و عدم تعهد  دستور نداده

که  داند، نه فالسفه اسالم اند. این کلیساست که فهم را پاداش ایمان می اند و همین شرط را عامل فرق کالم و فلسفه شمرده

 دانند. گونه تعهد به نتیجه خاصی نمی تفکر فلسفی را از پیش، دارای هیچ
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ه ما اند. به این دلیل ک نیز درست متوجه نشده« روی است کمال بشری همیشه در پیش»آقای دینانی این مسأله را که ـ  ج

معموالً از اصول تفکر جدید غرب اطالع درست نداریم. مسأله این است که اگر عقل را انسانی بدانیم. چنین عقلی همیشه 

. چنانچه تمحدود بوده و معلوماتش با گذشت زمان قابل اصالح و تکمیل است. این یک اصل پیش پا افتاده تجدد غرب اس

رسد. اما عقل کلیسایی و به اصطالح عقل الهی کلیسائیان، همه چیز را باید  بینیم که هر دم از این باغ بری می عمالً هم می

ی جدید داد، یا ا نیاز از تکمیل و تغییر بداند و حتی اگر گریستف کلمبی خبر از قاره در گذشته جستجو کند و گذشته را بی

 ای زد زندانشان کند! ای حرف تازه گالیله

 ذا تأکید میاند! و ل اند که کسانی که عقل را انسانی دانسته و چشم به آینده دارند، منکر حقیقت آقای دینانی چنان پنداشته

ن ادامه سپس چنی«. حقیقت در ظرف زمان محصور و محدود نیست و نسبت آن با گذشته و آینده یکسان است»کنند که: 

ه به طور بیند و با گذشت روی خود می رشد کمال بشری را پیوسته در پیش توان ادعا کرد که ابن نمیبنابراین »دهند!:  می

 (00 کلّی قطع ارتباط کرده است. )دینانی:

آقای دکتر دینانی توجه ندارند که اصل پیشرفت روشن فکران غرب، به معنای آن است که همیشه باید آینده مکمل گذشته 

و  ها اشکال دیگر که همه ناشی از کج فهمی صل،یعنی: به طور کلی با گذشته قطع ارتباط کردن! و دهکه این ا باشد. نه این

 های مذهبی هستند! سنتی بودن ذهن و تعصب

 

ـ آقای دینانی، در کل کتاب منبع تحقیقی درست و قابل قبول ندارند. از جمله در این فصل که باید دست کم دو، سه مورد 4

فلسفه  رشد را در کرد و تأثیر افکار ابن رشد مقایسه می آورد و با متون و مطالب ابن السفه غرب را میاز متون و مطالب ف

 داد. غرب، نشان می

 بنرشد در فلسفه قرون وسطای غرب( در ارتباط با ا متأسفانه چنین کاری نکرده است. منابع ایشان در این فصل )تأثیر ابن

 رشد عبارت است از:
 

 الفکر کویت. و دیگر هیچ! جداً هیچ! از این منبع تنها در دو مورد استفاده شده است: یکی در تاریخ تولد ابنـ مجله عالم 1

 توان یافت و چرا باید به کویت رفت! ها را در همه جا می که او با ابن میمون معاصر بوده است! این رشد و دیگری در این
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 بارتند از:و اما منابع ایشان در فلسفه قرون وسطای غرب ع

 ـ تفکر یونانی، فرهنگ عربی، دیمتری گوتاس، ترجمه آقای حنائی کاشانی. 1

 ـ تفکر در قرون وسطی، دیوید السکم، ترجمه آقای حنائی کاشانی.0

 این دو کتاب و دیگر هیچ. 

فلسفه  رشد در ابنتأثیر »پذیرد که با مراجعه به تنها سه منبع درجه دو، درباره آیا واقعا یک دانشجوی فوق لیسانس می

 نامه بنویسد؟ پایان« قرون وسطای غرب

 والسالم
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 اشاره:

بر مؤلف این نوشتار است در ادعای نسبتی كه به بزرگان عرفان و     فرماید: می  ی این اثر گرانبار چنین نویسنده 

با رجوع به منابع و مآخذ   دهد نهایت دقت و تحقیق را داشــته باشــد تا خواننده و پژوهشــگر محترم، فلســفه می

 زدگی به صحت ادعای مطرح شده پی ببرند.   مذكور، بدون هرگونه تعصب و شخصیت

كنیم تا بنگریم آیا مدافعان ابن عربی،   در این قســمت مطالبی را نســبت به ســیاســت منزلی ابن عربی مطرح می

ان تشخیص داد روش شوم و ضداخالق  تو كنند؟ و آیا می توجیه و تأویلی برای فعل شرم آور ابن عربی ذكر می

 ابن عربی برخاسته از تأویل كدام مطلب وحیانی است؟

 

 فساد اخالقی ابن عربی در سیر صعود تأویل

 «سید عباس روح بخش»
 

 ابن عربی در کتب مختلف خود مطالب متعدد و متنوعی نسبت به عشق ورزیدن به زنان پری چهره و دلرُبا دارد.

 را از زبان ابن عربی بشنوید که در ابتدا با این بیت آغاز می گردد:« ترجمان األشواق»علت تألیف کتاب 

 سمعتُ الترمُذیّ علی المکین        إمام الناس فی البلد األمین

 

برای شیخ مكین الدین كه استاد بود، دختری بود دوشیزه، لطیف پوست، و الغر شكم، باریك اندام، كه نگاه را در بند 

ن عی»بود و لقبش « نظام»و محفل محفلیان را زینت می بخشید و بیننده را دچار حیرت می كرد، نامش می كرد 

ار خن بسیـش نازك و زیبا بود، چون سـ]چشمه ی نور و زیبایی[ گوشه ی چشمش فریبا و اندام« الشمس و البهاء

اگر روان های ناتوان و بدسگال و  می گفت سخن را درمانده می كرد، و چون كوتاه می گفت ناتوان می كرد... كه

]مگر زوایای پنهانی از این بانوی اصفهانی  (2)بیمار نبود، همانا من در شرح زیبایی خُلق و خوی وی داد سخن می دادم.

 باقی ماند؟[

 در نظر ابن عربی، آنانی که شیوه ی عشق ورزی را خالف حجت قطعی عقل و وحی می دانند، روان های بدسگال و ناتوان

 دارند!
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 ابن عربی به این مقدار توصیف بسنده نمی كند و در ادامه می گوید:

او خورشید است در میان عالِمان و حُقّه ی لؤلؤ سربسته، واسطه ی گردنبند مروارید به رشته کشیده... سیمای فرشتگان 

م، نیکوترین زینت ها آرایش دادیدارد... در نظم این کتاب با زبانی مناسب و دلپذیر و عبارات غزل دلنشین، وی را با 

زیرا او سؤال مأمول و عُذرای بتول است... پس در این کتاب هر نامی که ذکر می کنم از وی کنایه می آورم و به هر 

  (1) داری که نُدبه می کنم، دار او را قصد می کنم.

 

 نمایش می گذارد: شیخ اکبر! در نهایت عطش عشق خود را نسبت به دختر مکین الدین در این بیت به

 عـلّالنی بــذکرها عــلّالنی   مـرضی من مریضة األجفـان 

 و نظـامٍ و مـــنبرٍ و بیــانِ  طـال شـوقی لـِطفلةٍ ذات نثر  

 (1)مـن أجلّ البالد مِـن اِصبهان     مِن بنات الملـوک مِن دار فـُرسٍ

 

 وی درمان كنید! ـ بیماری من از عشق آن زیبای خمار چشم است! من را با یاد
 

 ـ عشق من به آن زیبای نازپروده ی نازك بدن به درازا انجامید، كه صاحب نثر و نظام و منبر است.
 

 ـ از شاهزادگان سرزمین ایران، از بزرگترین شهرهای آن سامان، اصفهان است.
 

بولدان داران به همین جا ختم می آیا داستان عشق بازی احیا کننده ی دین! و اشعار سراسر شهوت انگیز وی نسبت به 

 شود.

 واقعه ای دیگر و دختری دیگر، اما نه از كشور ایران، بلكه از سرزمین روم، داستان را از زبان خود شیخ اكبر بشنوید:

 أیّ قلب مـلـکوا        لیت شعری هل دروا

 أیّ شعبٍ سَلَـکوا       و فـؤادی لـو دَری 

 أم تـراهم هـلَکوا       أتـراهـم سـلـمـوا 

 (8)فی الهوی و ارتَبکوا       حـار أربابُ الهدی 
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در این وقت که از خود بیخود بود، ناگهان دستی نرم تر از خز، شانه هایش را لمس می کند و چون سر می گرداند، دختری 

بدان  به آن شیوایی نشنیده، و با دختریرومی را در برابر خود می بیند که تا آن زمان سیمایی بدان زیبایی ندیده و بیانی 

زبانی دیدار نداشته است، که او در ظرافت و لطافت ادب و معرفت و زیبایی و  سخنی و شیرین سنجی و خوش نکته

 فرهنگ، سرآمد همه ی دختران و زنان اهل زمان خود بود.
 

 ا می رساند که می گوید:عطش شهوت وی، تا جایی پیش رفته است که در دیگر تألیف خود مطلب را بدانج

كامل ترین و تمام ترین وقت شهودی كه مرد می تواند نسبت به حضرت حق تعالی داشته باشد، 

زمان مجامعت است. هنگامی كه مرد فاعل باشد و زن مفعول؛ زیرا در وقت مواقعه است كه مرد، 

  (5) حق تعالی را در زن مشاهده می كند.
 

برگرفته از تأویلی است که نسبت به روایت پیامبر انجام داده، لذا متن عبارت ابن عربی را به این مطلبِ به حقیقت سخیف، 

ود ـل با مرشد خود حرکت می کند( می آوریم تا خـن زاده ی آملی که طابَق النعل بالنعـارح آن )حسـهمراه مطلب ش

 خواننده ی محترم نیز در این مورد قضاوت کند.

 

 ابن عربی می گوید:

تدا نساء را . اب((الصالة یف ینیب و جُعِلت قُرّة عیاكم ثالث: النساء و الطیمِن دن یَّحُبِّب إل))بر فرمود: پیام

یاد کرده و صالة را در آخر آورد، چرا؟ زیرا مرأة در اصل ظهور عینش جزء رجُل است، لذا به سوی آن 

 میل می کند...

 

و معرفت انسان به نفس خود مقدم است بر معرفت انسان به ربّ خود؛ زیرا معرفت انسان به ربّش نتیجه معرفت او به 

 ((مَن عَرف نفسَه فقد عرف ربّه))نفس خود است، لذا آن جناب فرمود: 

تلقی  محال )شارح: شیخ با این که خود خرّیت در صناعت معرفت نفس است، حدیث مذکور را هم به صورت تعلیق بر

 کرده است، که معرفت نفس را بر انسان ممکن ندانسته(.
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و چون رجل حق را در نفس خود مشاهده کند از جهت ظهور مرأة از او یعنی از رجل، حق را در فاعل )شارح: که 

 .رجل باشد( مشاهده کرده است..

اکمَل است، زیرا رجل، حق را در مرأة مشاهده پس شهود رجل، حق تعالی را در مرأة )شارح: یعنی در حین مواقعه( اَتمّ و 

 می کند از آن جهت که حق تعالی فاعل و منفعل است.

)شارح: این گفتار شیخ مانند دیگر مطالب این کتاب، مبتنی بر وحدت شخصیّه ی وجود منظور در مظاهر و مرایا است، 

 (6) خداست که دارد خدایی می کند(.

 

 مطالب:نكات به دست آمده از این 

این مطلب رکیک )رؤیت اتمّ حق تعالی در هنگام جماع!( همان طور که مشاهده کردید، نتیجه ی تأویل عارف نسبت  الف(

بود، تأویلی که مبتنی بر مبانی از پیش ساخته شده به وسیله ی قوّه ی خیال  )صلی اهلل علیه و آله وسلم(به روایت پیامبر

 اندیش خویش است.
 

؟ با کلمه ی )نساء( شروع کرده، آیا دلیل بر افضلیت است  )صلی اهلل علیه و آله وسلم(صرف این که در این روایت پیامبر ب(

 و آیا هر تقدّمی این چنین است؟
 

  له وسلم()صلی اهلل علیه و آشروع و به حضرت خاتم )علیه السالم(اگر این طور باشد، با توجه به این که انبیاء با حضرت آدم

 باید دلیل بر مفضول بودن ایشان باشد نسبت به دیگر انبیاء؟  )صلی اهلل علیه و آله وسلم(ختم شدند، این تأخر پیامبر

 

 که می فرمایند:   (علیه السالم)و یا این که در روایات امام صادق

والیت نیز باید دلیل بر مرجوح  ، این تأخّر(2) ((ةیخمسٍ: الصالة و الصوم و الزكاة و الحجّ و الوال یاإلسالم عل یبُن))

 بودن این مقوله باشد نسبت به دیگر موارد ذکر شده؟ و موارد متعدد دیگر....
 

می  دلیل افضلیتش نسبت به سایر موارد نیست، که اگر این طور  )صلی اهلل علیه و آله وسلم(و لذا تقدم )نساء( در کالم پیامبر

 ( نه نماز!(النساء یف ینیقُرّةُ ع))بود جا داشت پیامبر نسبت به نساء بفرماید: 
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ابن عربی در سیر حرکت جوهری تأویل، بدان جا می رسد که قائل می شود نفس مرد، زن اوست! و چون شناخت ج( 

نفس  مبتنی بر شناخت ((من عرف نفسه فقد عرف ربّه))  )صلی اهلل علیه و آله وسلم(پیامبر خداوند متعال طبق فرموده ی

  (4) است، و از طرفی شناخت نفس )مرأة( میسّر نیست؛ لذا شناخت خداوند متعال میسّر نیست!
 

ی وحدت شخصیه قائل ماوج ابتذال در معتقدات ابن عربی را می توان در ذیل کالمش یافت، آنجا که در نهایت بر طبق د( 

شود: این خداست که در هنگام جماع مرد و زن هم فاعل است و هم مفعول! به قول شارح: این خداست که در هنگام مواقعه 

 دارد خدایی می کند!!

 این بود نمونه ی کوچکی از تأویالت ابن عربی، پدر عرفا و فالسفه ی شیعی!

 ذهب دنبال رو وی هستند؟چرا با وجود این کلمات سخیف، علمای شیعی م 

 از این جهت باشد که باور کردند این کتاب از طرف پیامبر بوده!« فصوص»شاید تمسک کردن عرفای شیعه به کتاب مقدس 

 می گوید:« فصوص الحكم»زیرا ابن عربی در ابتدای كتاب 
 

را در اواخر محرّم در خواب دیدم... در دست آن   )صلی اهلل علیه و آله وسلم(رسول خدا

! آن «این كتاب فصوص الحكم است»كتابی بود، به من گفت:   )صلی اهلل علیه و آله وسلم(حضرت

را بگیر و برای مردمان ببر تا از آن بهره ور شوند. گفتم: خدای و رسول و صاحبان امر خویش را 

عم. پس از آن آسایش یافتم و نیّتم را خالص كردم و همان چنان كه به ما فرمان داده اند شنوا و مطی

برایم بیان داشت، بر ابراز این كتاب بدون كم و   )صلی اهلل علیه و آله وسلم(طور كه رسول خدا

زیاد!! همت گماشتم. اینك جز آن چه را كه به من القا می كند القا نمی كنم، و در این نوشته جز 

 ود نازل نمی دارم!!آنچه را كه بر من نازل می ش
 

من پیغمبر نیستم ولی وارث و کشت کننده برای آخرت خویش می باشم. پس از خدا بشنوید، و به سوی او باز گردید، 

و چون آنچه را که گفتم شنیدید پس آن را حفظ کنید، سپس کالم مجمل را مفصالً بفهمید و بعد از آن بر دیگران منّت 

 (21). (2)وم نکنید. این رحمتی است که شما را دریافته است پس به آن تن در دهیدبگذارید و ایشان را از آن محر
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 چنـد پیمایی گزاف اندر گزاف        چند بگـشایی سر انـبان الف

 (22)نی فروعت محکم آید نی اصـول        شـرم بادت از خدا و از رسول

که به )حسن بصری( که ادعای استفاده می كنیم   السالم()علیه عربی از فرموده ی گهربار امیرالمؤمنین در جواب ابن

 کشف و شهود و نداهای غیبی را داشت فرمودند: 

  ؛(21) ((سیذاك أخوك إبل)) :)علیه السالم(قال: ال، قال ((؟یمَن ذلك المناد یأتدر))

 فرمود: او برادرت شیطان بود. )علیه السالم(آیا می دانی كه ندا دهنده چه كسی بود؟ گفت: نه، امام

 

 ابراهیم كرخی می گوید:

 كون ذلك؟یمنامه، فما  یربّه عزّوجلّ ف یإنّ رجالً رأ :)علیه السالم(قلت للصادق جعفر بن محمد

 یالمنام، و ال ف یقظة، و ال فیال یف یریُال  ین له، إنّ اهلل تبارك و تعالیذلك رجلٌ ال د)) فقال:

 ؛(21) ((اآلخرة یا، و ال فیالدن

گفتم: شخصی پروردگار خویش را در خواب دیده است، این چگونه    )علیه السالم(به امام صادق

قضیه ای است؟! فرمودند: آن مرد شخصی است كه دین ندارد؛ خداوند تبارك و تعالی نه در بیداری 

 دیده می شود و نه در خواب، و نه در دنیا و نه در آخرت.

 

 ن کنید؟!عربی بیا چه محملی می توانید برای کلمات ابن پردازان برجسته ی عرفان ابن عربی این است که:از نظریه سؤال 

   (28)کلمات ابن عربی تماماً رمز است و اهلش متوجه مطالب رمزگونه ی شیخ اکبر ما می شوند؟!  خواهید گفت:

 شکی، قاصر بوده؟!آیا ابن عربی در به کار گیری الفا  رسا و بدون هرگونه ریب و 

 و آیا در به کار گیری این گونه الفا  به اصطالح رمزگونه، در کلمات پیشوایان دین می توان آثاری را مشاهده کرد؟
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از این ادبیات برای رساندن مطالب سرّی به اصحاب خاص خود استفاده    )علیهم السالم(البته شاید نعوذ باهلل ائمه ی معصومین

می کردند! لیکن به دست علمای اسالم شناس ما نرسیده است! و فقط این فالسفه و عرفا هستند که عالم به مطلب سراسر 

 اند و بس! )علیهم السالم(اسرار اهل بیت

این جرأت و جسارت را می بخشد که هر چه را بخواهند از قرآن و  روش متهوّرانه ی ابن عربی در تأویل، به اذهان مستعدّ

 ((د!یریُالقرآن ما  یجدُ فید، مَن یالمُر)) حدیث در بیاورند! او از شیخ خود ابومدین روایت می کند که می گفت:
 

یه تأویالت باطنیه و اسماعیلآری، دروازه ی تأویل در بیانات ابن عربی چنان گشوده شده )اگر دروازه ای داشته باشد( که 

در برابر آن سر تعظیم فرود می آورند. مطالبی را ابن عربی از آیات و روایات استخراج می کند که به عقل جنّ هم نمی 

 رسد. هیچ نصّ صریحی نمی تواند حرکت فکری ابن عربی و کاسه لیسان وی را لِگام بزند.
 

رایی س چنین بازی با اصطالحات و قلم از مُغلق بافی و عالمه نهایی و همتأویالت ابن عربی و مزدوجین فکری اش آکنده 

نویسی است، و در واقع خاک افشاندن بر چشم مخاطب و کج کردن و مرعوب کردن اوست تا از فهم مطلب و  و گنگ

 مقصود عاجز ماند.
 

 سید جالل آشتیانی می گوید:

زیاد است، نوشته های وی بی اساس است كه گاهی در كلمات ابن عربی حرف های خارج از موازین علمی 

انسان )خیال می كند( دشمنان او برخی از مطالب را در آثارش وارد كردند. مثالً متوكل این ظالم سفّاك را از 

  (25) اقطاب شمرده و یا این كه رافضه را به شكل خنزیر دیده و....

با توجه به تأویالتی که از ابن عربی نقل کردیم، که مشتی از خروارها قاذورات ابن عربی بود، دیگر آیا توجیهات 

و تأویالت ذوب شدگان ابن عربی، نسبت به کلمات ابن عربی، می تواند بوی تعفن برخاسته از غوائط فکری 

 و عقیدتی وی را محو کند؟! 
 

دلیل بر تعصب ورزیدن به این شخصیت  (26)ارد نکردن بر گفتار مستهجن ابن عربی،و آیا سکوت عالم شیعی، و تعریض و

 نیست؟!
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درباره ی آن عالم اثنی عشری ]محمد حسین طهرانی[ که به یقین می داند، ابن عربی، متوکل عباسی، جنایت کار تاریخ را 

  (22)وی را مستضعف می خواند، چه می توان گفت؟!تمجید و تکریم کرده اما او را از اولیاء اهلل شمرده، ولیکن در عین حال 

 جز آن که عشق این علمای والیت مدار نسبت به ابن عربی، چشم عقل و دلشان را کور کرده است. 

 

 كلمات افرادی كه طوق بندگیِ ابن عربی را بر گردن آویخته اند

ه تعابیری بلند نسبت به این شخص دارد. بابن عربی در پیش پیروانش دارای چنان عظمتی است که پدر حکمت متعالیه 

 عنوان نمونه در مبحث عَذب )گوارا و شیرین( شدن عذاب که قول ابن عربی را نقل می کند، در ادامه می گوید:

ن و ین الكاشفیاء الكاملیحقّ األول یست أحدٌ ظنُّهُ فیل ینبغی، فال یًبكم عذبٌ و سخطكم رضیتعذ

 (24)قطعكم وصلٌ وجودكم عدلٌ....! 

 

 و یا در اسفار باب وجود ذهنی می گوید:

 (22) قدس سره! یاألندلس ین العربیالد یل محیخ الجلید ذلك ما قاله الشیّؤیو 

عارف  (11) عارف صمدانی ربانی! (11) ، عارف محقق!(12) بزرگ مرد الهی! (11) و یا لقب قدوة المکاشفین!

 به شگفتی وا می دارد. ، و هزاران القاب دیگر که ابلیس را(18)سبحانی!
 

الدین خضوع ندارد، و امثال بوعلی سینا را در مقابل  مالصدرا در مقابل احدی به اندازه ی محی به قول مرحوم مطهری:

  (15) الدین هیچ می شمارد. محی

مورد وی  طهرانی دراین تجلیل و تکریمِ ابن عربی در بین پیروان صدرا بسیار فراوان به چشم می خورد، مثالً محمد حسین 

 می گوید:

 (16) ابن عربی، صاحب فضیلت، در میان ما مظلوم واقع شده است!

 

 و نیز به قول دیگر عارف و مفسر قرآن، عالمه ی طباطبایی:

 (12) اصالً در اسالم هیچ کس نتوانسته است یک سطر مانند محی الدین بیاورد.



 
 

111 
 

 كه می گوید:عربی بدانجا می رساند  وی كالم را نسبت به ابن

  (14) بعضی از کتاب های خوب، مُشت مُشت مطلب دارند ولی فتوحات دامن دامن مطلب دارد.

و مطالب مخالف شیعه وی را حمل بر تقیه و نهایتاً  و نیز آقای جوادی آملی به شدت ابن عربی را می ستاید

  (12) توجیه می کند.

 عربی می گوید: در مصاحبه ای نسبت به شخصیت ابن

ضاوت در مورد شخص محی الدین و عقاید او نمی توان کرد، ولی در آثار او مثل فصوص و فتوحات ق

 (11) واقعاً پُر از علم و حکمت است.

 

 و نیز در همان مصاحبه نسبت به شخصیت بی نظیر! ابن عربی صحبت کرده، می گوید:

 زهایی گفته بود،ـالدین چی د محییک وقت یکی از همین آقایانی که از دور دستی بر آتش دارند، در مور

د همین ـالمه ی طباطبایی بودند که گفتند: این آقایان اگر ادعایی دارند، بیاینـیادم نیست حضرت امام یا ع

 (12) مقدمه ی کتاب فتوحات را فهرست کنند تا بفهمند چقدر مطلب دارد.

 

قدرت بر فهم فتوحات  (11)«اَلَدّ شیعه ی امامیّه استعربی، خصم  ابن» به این ترتیب، آنجا که آقای آشتیانی می گوید: 

نداشته؟! )با اینکه وی عمری را در عرفان ابن عربی غور کرده و در این طریق استخوان خورد کرده و عالِم به تمام مکتوبات 

 و آثار ابن عربی است.(

 

 عربی( می گوید: آقای آشتیانی در ادامه )در سستی كلمات ابن

مقام نقل حدیث، احادیث ابوهُرَیره را ورد زبان خود قرار داده، در حالی که ابو هریره شیخ اعظم در 

به قول علمای مصر، بازرگان حدیث است! ابوهریره را عُمَر یهودی زاده می دانست و از نقل حدیث 

 (11) منع می کرد.
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 آقای آشتیانی در جواب كالم اخیر آقای جوادی آملی می گوید:

در كار اتباع ابن عربی آن است كه چشم و گوش بسته آنچه مُرشد آنها نوشته است، یك عیب اساسی 

 قبول كرده اند.

حال آنکه شیخ را باید مورد  ((ه أو إنّه به مأموریما ذهب إلیخ معذورٌ فیالش))اتباع او عذر آورده اند که: 

  (18) مؤاخذه قرار داد.

مناقب ابن عربی نکنیم! و حُسن ختام کالم را نسبت به شخصیت وی، به بیان با بیش از این قلم و کاغذ خود را آلوده به ذکر 

 درایت مرحوم فیض کاشانی بسپاریم، ایشان می گوید:

ابن عربی در اثر عُزلت و خلوت و شدّت ریاضت، عقلش پریشان و دچار توهم گشته و در نتیجه متوهماتش را حقایق 

  (15)پنداشته است.! 

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

 پی نوشت ها:

ــ4ذخائر األعالق شرح ترجمان األشواق:  -1 و کان لهذا الشیخ رضی اهلل عنه عذراء طفیلة هیفاء و تقیّد النظر، و تزّین المحاضر و تحیّر ؛  3ـ

عراقیت الظرف، إن أسهبت أشعبت، و إن أوجزت أعجزت، و ساحرت الطرف، « ... عین المشس و البهاء»المناظر، تسمّی بالنظام و تلقّب بـــ   

شرح ما             سیئة األعراض، إلخذت فی  سریعة األمراض ال ضعیفة ال سؤال خطاه .... ولوال النفوس ال صّر ال صخت ... و إن وفّت ق صحت أو إن أف

 أودع اهلل تعالی فی خلقها من الحسن...

 

 ـ نص کالم او چنین است:0

لمختومة واســطة عقد منظومة و فتح الروض لمجاورتها أکامه ... مســحة ملک ... ولکن نظمنا فیها بعض خاطر  شــمس بین العلماء .. حقة ا

عنها فاالشتیاق من تلک الذخائرو االعالق، فأعربت عن نفس توّاقة أذهی السؤال و المألول و العذراء البتول ... فکل اسم ذکرته فی هذا الجزء    

 [0أعنی ... ]همان:أکنّی، و کل دار أندبها فدارها 

 

 9 1ـ ترجمان األشواق: 3

 

 0ـ ذخائر األعالق شرح ترجمان األشواق:4

 

 ، فص محمدیّه، حسن زاده آملی.428ـ ممد الهمم در شرح بر فصوص الحکم :0



 
 

112 
 

شهود حضرت حق بنحو اکمل و اتم     سر نمی حکمت وجود عظمای جماع را هم فهمیدیم؛ چرا که اگر این عمل دخول و ادخال نبود،  شد!   میّ

 شود؟! آیا براستی، هنگام مجامعت چه چیزی مشاهده می

 

 .428ـ همان، ص 6

 

 .والیت.0.حج 4. زکات 3.روزه 0.نماز  1فرمایند: قوام اسالم پنج چیز است:  می )علیه السالم(ـ امام صادق1

 

شاید فیمینیست    کنیم به جناب ابن عربی ختم می سر نخ اکثر تفکرات انحرافی را که دنبال می  -8 ساالری( مِتُ  شود و  د فکری ها )زن 

 اند. طور باشد، به حق به او لقب )پدر!( داده اند که اگر این خود را از این جناب گرفته

 

 فی مبشرّة أریتها فی العشر اآلخر من محرّم... و  )صلی اهلل علیه و آله وسلم(گوید:إنی رأیت رسول اهلل ـ ابتدای کتاب )فصوص الحکم( می 9

سمع و الطاعة     )صلی اهلل علیه و آله وسلم(  بیده کتاب، فقال لی: )هذا کتاب فصوص الحکم، خذه و اخرج به إلی الناس ینتفعون به((. فقلت: ال

قصــد و الهمة الی إبراز هذا الکتاب کما حدّه لی رســول هلل و لرســوله و اؤلی األمر منا کما أمرنا، فحقّقت األمنیه و أخلصــت النیّة و جرّدت ال

سلم(   اهلل صلی اهلل علیه و آله و سطور إال ما ینزل به علی، و      ) صان !! .... فما ألقی اال ما یلقی إلی، و ال أنزل فی هذا الم من غیر زیادة و ال نق

 لست بنبی رسول، و لکنّی وارث، و اآلخرتی حارث.

 

 تـــو کجـــا و طمــــع منــــزلت صـــــدیقیــن       شرمی ای نفس از این گــونه سخن های گزاف 

 )نشاط اصفهانی(

 

ه مدعی  ها از کسی است ک های بسیاری از شیخ اکبر سر زده است. و شگفت آنکه این لغزش   گوید: لغزش سید جالل الدین آشتیانی می   -12

 [42]مقدمه بر شرح فصوص:است آنچه در فصوص آمده از جانب حضرت رسالت پناه به او افاضه شده بدون زیاده و نقصان! 

 

 مثنوی شیخ بهایی -11

 

 1/11احتجاج  -10

 

 نقل از امالی صدوق. 4/30بحاراألنوار ـ 13
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امثال داستانی که مولوی نقل کرده باید حمل بر سرّ کرد آنجا که در دفتر پنجم   ــــ در این صورت، حرف مبتذل، وجود خارجی ندارد، و  14

راند و او را چون بز آموخته بود به شهوت راندن آدمیان ....( و   گوید: ))کنیزک با خر خاتون شهوت می  کند و می داستان مبتذلی را نقل می 

  کند: داستان خود را با این بیت آغاز می

 از وفــور شهـوت و فـــرط گـزنــد        بر خـود فکند یک کنیزک یک خـری 

 

ضد اخالقی خود می    شعار  سرار و لطائفی وجود دارد که فقط اهل باطن بدان    مولوی نیز در دفاع از ا شعار ا  ها وقوف تواند بگوید: در این ا

 کند، و اهل ظاهر را با اهل باطن چه کار!  پیدا می

 

 13ی وی بر قیصری/  و مقدمه 30ـ34ـ30النصوص ویلیام چیتیک، ص ـ مقدمه ی آشتیانی بر نقد 10

  

شفه ای را نقل می  ابن -16 سول خدا  عربی مکا سلم(    کند که برای ر صلی اهلل علیه و آله و سه  ) شید، به       کا شیر را نو شیری را آوردند و  ی 

 شیر چیست؟ پیامبر فرمود: مراد از ))شیر(( علم است!های حضرت سرازیر شد، و لذا به عمر داد، عمر سؤال کرد؟ این  طوری که از ناخن

یاورد!  که تعریضی و یا نقدی ب  کند، بدون این عربی نقل و ترجمه می جناب ابوالفضائل! عالمه ذوالفنون! حسن زاده آملی این مکاشفه را از ابن   

شانه  ست؟! جز قالده  این ن ست ]بنگرید به: ممدالهمم   ی چی سن زاده ی     ی تقلید بر گردن آویختن ا صوص الحکم، درس های ح شرح الف در 

 [116آملی/

 

رسد که ))متوکل از اولیاء اهلل(( است، در توجیه کالمش، وی را از مستضعفین   عربی می ی ابن ـ محمد حسین الله زاری وقتی به این جمله11

 سی است؟([ )اگر وی مستضعف است، غیرمستضعف چه ک436ی سید حداد/ ]روح مجرد، یادنامه خواند! می

 

 محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی 1/310تفسیر القرآن الکریم  ـ 18

 

 ، باب وجود ذهنی، طبع حروفی1/066ـ اسفار 19

 

 1/18ـ تفسیر القرآن02

 

 1/191ـ اسفار 01

 

 9/382ـ همان 00 

 

 0/309ـ همان 03
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 1/300ـ همان 04

 

 9/194ی آثار  مجموعه ـ 00

 

 409ـ روح مجرد/06

 

 به نقل از عالمه طباطبایی 9/194ی آثار مطهری مجموعهـ 01

 

 184ها، محسن غرویان(/ ها و خاطره ـ در محضر بزرگان )درس08

 

 ی امام خمینی به گورباچف ، در شرح نامه81-18ـ کتاب آوای توحید/09

 

 184ـ در محضر بزرگان /32

 

 184همان/ـ 31

 

 43ـ مقدمه بر شرح فصوص/30

 

 41ـ همان/33

 

 6همان/ ـ 34

 

 101ـ بشارة الشیعه/30
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 ممکن الوجود، واقعیت یا تخیل!

 «استاد كریم زارع )محقق و پژوهشگر(»

 

 یبسمه تعال

 مقدمه 

اند و به خاطر استفاده از براهین عقلی، مباحث آنها همانند  فالسفه مدعی هستند، حقایق و اسرار عالم را به دست آورده

فی را کنند مطالب فلس گیرند و با آن مخالفت می نقص است و افرادی که به فلسفه اشکال میریاضیات، کامل و بدون 

 گیرند، الزم است نکاتی به عنوان مقدمه ذکر شود: اند، به آن اشکال نمی کنند و افرادی که فلسفه را درک کرده درک نمی
 

درک  ته باشند، پس مخالفین فلسفه آن را به خوبیباشند باید برای همه قابلیت درک داش ـ  اگر مطالب فلسفه، عقلی می1

 دانند. کنند و به خاطرمطالب باطل فلسفه، آن را مردود می می

 

ها توان آن ها به راحتی می ـ برخالف ادعای فالسفه، در فلسفه مطالب خالف عقل، فراوان است و با دقت در مطالب آن0

 را مشاهده نمود.

 

ه توان فلسفه را اثبات نمود، تهمت زدن به مخالفین ب فه مبنی برعدم درک فلسفه، نمیـ  باتهمت زدن به مخالفین فلس3 

 باشد. گریزی فالسفه می ای از عقل جای ارایه دالیل صحیح عقلی، نشانه

 

ـ  برخی افرادی که فلسفه ارایه می کنند در مباحث فلسفی، دقت عقلی ندارند و عقل خود را بکار نمی برند و تحت تاثیر 4

 شخصیت زدگی و استاد زدگی مطالب راپذیرفته اند.

برای نشان دادن باطل بودن مطالب فلسفه و مغایرت مباحث آن با عقل، یکی از مباحث مهم فلسفه، بررسی می شود، نحوه 

مکن مارتباط مفاهیم با وجود از مباحث مهم و مقدماتی فلسفه است که به مبحث مواد قضایا مشهوراست در این مقاله، ماده 

الوجود بررسی می شود که آیا صحت دارد یا نه؟ آیا مطالب بیان شده در فلسفه در مبحث مواد قضایا، کامل هست یا نه؟ 

 آیا در مبحث مواد قضایا، دقت نظرعقلی بکار گرفته شده یا مباحث به صورت تقیلدی، ازاستاد به شاگرد، منتقل شده است؟
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 ا تخیل؟ممکن الوجود، واقعیت یموضوع بحث: 

 در كتاب نهایة الحكمة آمده است:

ه ا لیكون العدم ضروری، فاما ان یالثان یا له او ال؟ و علیكون الوجود ضروریكل مفهوم، فاما ان 

 (81)نهایة الحكمة/ هوالممتنع، الثالث هوالممكن. یاو ال؟ االول هو الواجب، الثان

ضرورت دارد یا نه؟ برطبق حالت دوم، یا عدم  هرمفهومی که در نظر گرفته شود، یا وجود برایشترجمه: 

 برایش ضرورت دارد یا نه؟ در حالت اول واجب، در حالت دوم ممتنع، درحالت سوم ممکن است.

 

 

برطبق مطلب فوق هرمفهومی نسبت به ضرورت وجود و ضرورت عدم سنجیده می شود پس مطلب فوق به صورت تحلیل 

 کامل عقلی چنین است:

 

 

)یكی از اساتید فلسفه می گفت: ال ضروری العدم  مفهوم، ضروری الوجود، ال ضروری العدم )هو الواجب(.( كل 1

ازخصوصیات واجب الوجود نیست.در جواب می توان گفت: این تقسیم بندی برطبق سنجش عقلی، از نسبت مفهوم به 

خصوصیات واجب الوجود محسوب كنند  ضرورت وجود و ضرورت عدم می باشد، حاال فالسفه )ال ضروری العدم( را از

یا محسوب نكنند. ما تابع عقل هستیم نه تابع فالسفه. اگر قرارباشد نظریات فالسفه را قبول كنیم، دیگر مناقشه ایی نمی 

 ماند. در این جا هم عقل به كاربردن )ال ضروری العدم( را برای واجب الوجود قبول می كند.(
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 ود داشته و ضرورت عدم نداشته باشد: واجب الوجود.هرمفهومی که، ضرورت وجترجمه: 

 

 ( كل مفهوم، ضروری الوجود، ضروری العدم.1

 هرمفهومی که، ضرورت وجود داشته و ضرورت عدم هم داشته باشد. ترجمه:

 

 ( كل مفهوم، الضروری الوجود، ضروری العدم )هوالممتنع(.1

 داشته باشد: ممتنع الوجود. هرمفهومی که، ضرورت وجود نداشته و ضرورت عدم ترجمه:

 

 ( كل مفهوم، الضروری الوجود، الضروری العدم)هوالممكن(.8

 هرمفهومی که، ضرورت وجود نداشته و ضرورت عدم نداشته باشد: ممکن الوجود. ترجمه:

 ازاقسام چهارگانه فوق قسم دوم )ضروری الوجود، ضروری العدم( چه حکمی دارد؟ نكته:

تقابل نقیضین است این قسم )ضروری الوجود، ضروری العدم( چون اجتماع نقیضین می باشد ممتنع  رابطه بین وجود و عدم،

 الوجود محسوب می شود.

 

 مناقشه اول:

محال بودن اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین، در فلسفه و منطق یک اصل مهم و اساسی عقلی است، وقتی رابطه بین دو امر، 

انند تحقق یافته نمی توتواند تحقق یابد، این دو هم زمان  یکی تحقق داشته باشد دیگری نمیتقابل نقیضین باشد زمانی که 

یا هم زمان نباشند، همیشه یکی هست و دیگری نیست، پس با توجه به رابطه بین وجود و عدم که تقابل نقیضین است و همان 

باشد.پس ضرورت وجود با ضرورت عدم، تقابل گونه که )کل مفهوم، ضروری الوجود، ضروری العدم( اجتماع نقیضین می 

نقیضین دارد یکی از این دوضرورت باشد، ضرورت دیگری تحقق ندارد، پس قسم چهارم )کل مفهوم، الضروری الوجود، 

 الضروری العدم( هم ارتفاع نقیضین می باشد و باید ممتنع الوجود محسوب شود.

 

 در تایید همین مطلب در نهایة الحكمة آمده است:
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 ئ آخر.یش یال موجودة و المعدومة و ال ا یست اال هیمرتبة ذاتها ل یة فیان الماه یالفصل االول، ف

 (85بدایة الحكمة/  54)نهایة الحكمة/ 

که ماهیت به حسب ذاتش، موجود نیست و معدوم هم نیست و هر چیز دیگری هم  فصل اول، در این ترجمه:

 نیست.
 

 آمده است:در بخش دیگری از نهایة الحكمة 

ان الموضوع االمكان هوالماهیة، اذ الیتصف الشیئی بال ضروری الوجود والعدم، اال اذا فی نفسه خلوا من 

 (88الوجود و العدم جمیعاَ و لیس االالماهیة من حیث هی. )نهایة الحكمة/

همانا موضوع امکان، ماهیت است چون چیزی متصف به ال ضرورت وجود و عدم نمی شود، مگر در  ترجمه:

)فقط امور تخلییلی در نفسش از وجود و عدم، هردوخالی باشد و این نیست مگر ماهیت به حسب ذاتش. 

 ذاتشان از وجود وعدم، هر دو خالی می باشند.(

 

 در بخش دیگری ازنهایة الحكمة آمده است:

 ل.یبمستح كس ذلین عن المرتبة و لیضی، من ارتفاع نق یث هیة من حیارتفاع الوجود والعدم عن الماهان 

 (21)نهایة الحكمة /

ارتفاع وجود و عدم، از ماهیت به حسب ذاتش، ارتفاع نقیضین از مرتبه ذات ماهیت است و این محال  ترجمه:

 نیست.

 

 در بدایة الحكمة آمده است:

 (51)بدایة الحكمة/ ة.یعن مرتبة الماه رتفعانین یضیان نق

 نقیضین )وجود وعدم( در مرتبه ماهیت مرتفع هستند. ترجمه:
 

برطبق مطالب فوق، به ارتفاع نقیضین، در ماهیت اعتراف شده است و تعجب انگیزاست که ارتفاع نقیضین را در ماهیت، 

دانند، به عبارت دیگر، مصداق ممکن الوجود )الضروری الوجود، الضروری العدم( ماهیت است، ماهیت هم  محال نمی



 
 

119 
 

ارتفاع نقیضین است، پس ممکن الوجود ارتفاع نقیضین است. ارتفاع نقیضین هم از محاالت بوده و ممتنع الوجود است. پس 

 ممکن الوجود، همان ممتنع الوجود است.

 دو قسم واجب الوجود و ممتنع الوجود است و ممکن الوجود جایگاهی ندارد. بنابراین مواد قضایا 

 

 مناقشه دوم:

 آیا کالم عالمه مبنی بر محال نبودن ارتفاع نقیضین در مرتبه ذاتی ازماهیت، درست است؟ آیا عقل چنین مطلبی را قبول می

س ایی دیگری باشد. پ ماهیت باشد، چه در مرتبهداند، چه در مرتبه ذاتی  کند؟ عقل، ارتفاع نقیضین را همیشه محال می

 کالم عالمه نادرست است.

اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین، عدم، معدوم و سایر امور محال، تحقق واقعی ندارند و اعتباری که در ذهن برای این مباحث 

هد بر د قعی، واقعیت خیالی میشود، کار عقل نیست، بلکه فعالیت قوه تخییل است. قوه تخییل به امور غیر وا لحا  می

شود فرض محال، محال نیست، فرض محال، کارعقل نیست، بلکه کار تخییل است و عقل  همین اساس است که گفته می

دهد که چه چیزی واقعیت حقیقی دارد و چه چیزی واقعیت نداشته و ساخته تخییل است. مشکل عمده فالسفه  تشخیص می

 گیرند. ت های ذهنی را، عقلی در نظر میهمین نکته است که تمامی فعالی

عقل، ماهیت و ممکن الوجود را به عنوان، الضروری الوجود، الضروری العدم، ارتفاع نقیضین دانسته و از امور محال و 

کند و اگر ماهیت و ممکن الوجود، در مرتبه ذاتش، الضروری الوجود، ال ضروری العدم باشد  ممتنع الوجود محسوب می

 دهد. به تخییلی بودن آنها، در مرتبه ذاتشان میعقل حکم 

 شود. پرستی و تصوف ارایه می ایی از نقش تخییل درروانشناسی، بت برای توضیح بیشتر، نمونه

 

 نمونه ایی از نقش تخییل در روانشناسی )كودک و سخن گویی عروسک(:

زند، عروسک  شنود، عروسک با اوحرف می کند، عروسک سخنان او را می یک کودک وقتی با عروسک معمولی بازی می

 شود و... شود، ناراحت می کند، شاد می خندد، گریه می می
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 کند تا عروسک دهد، ولی قوه تخییل کودک قوی است و کمک می یک از این کارها را انجام نمی در حقیقت عروسک هیچ

 میه تخییل کاهش یافته وقوه تعقل او بیشترشود قو جان را مانند انسانی زنده تصور کند، هرچه سن کودک بیشتر می بی

 گذارد. شود، با قوه عقل، توانایی درک خوب و بد را به دست آورده و بازی با عروسک را کنار می

ب، بازی مناس کند، برای همین انتخاب عروسک و اسباب بازی با عروسک کودک را برای زندگی واقعی و عاقالنه آماده می

هایی که برطبق فرهنگ غربی ساخته شده باشند آثار زیانبار فرهنگی دارد که  انی دارد، عروسکبرای کودکان اهمیت فراو

 شود. در بزرگسالی آشکار می

 

 ها(: گویی بت پرستی )سخن ایی از نقش تخییل در بت نمونه

 میزنند، ن نمیهای سنگی، حرف  دانند که بت باشند، می ها می ها مشغول عبادت بت خانه پرست که در بت کاهنان بت

بت ها توانایی انجام کارهای مختلف را نس توانند انجام بدهند ولی تحت تاثیر نیروی تخییل، برای بت شنوند، وکاری نمی

ها، مظهر خدایان  دهند، پس بت دانند و کارها را خدایان انجام می ها را مظهرخدایان می دهند به خصوص که بت می

 خدایان است.ها، عبادت  هستند و عبادت بت

نند و ک پرستان در این است که عقل را کنارگذاشته و برطبق نیروی تخییل و القائات شیطانی عمل می اساس انحراف بت

م گرایی بسیار بیان شده است و دین اسال پرستان را به تعقل دعوت نموده در دین اسالم عقل برای همین در دین اسالم بت

 ن جهان بیان کرد.ترین دی توان عقل گرایانه را می

 

 نمونه ایی از نقش تخییل در تصوف )بت پرستی عین خداپرستی(:

عقل گریزی و عقل ستیزی صوفیه کامال آشکاراست و نمونه های فراوانی در آثار آنها قابل مشاهده است. زمانی که عقل 

مثال  تخییلی بوده و خالف عقل است.کنار گذاشته شود تخییل جایگزین آن می شود و مطالبی صوفیه بیان می کنند که 

 وص الحكم()فصصوفیه، بت پرستی را عین خداپرستی بیان می کنند. ابن عربی صراحتا، هرعبادتی را عبادت خدا می داند.
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موسی و  )داستاناگرهرعبادتی، حتی عبادت بت ها، عبادت خدا باشد پس نیازی به فرستادن پیامبران از طرف خدا نیست. 

ات خواندن نماز و روزه گرفتن وسایر عباد پرستی عین خداپرستی( می باشد.( وی هم براساس همین اعتقاد )بتشبان از مول

 بیهوده می شود.

م به باطل کنند و عقل حک ستیزی، فالسفه و صوفیه همین است که آنها مطالب تخییلی ارایه می گریزی و عقل دلیل عقل* 

 کنند. گرایی را محکوم می برای فریب مردم، عقل دهد و آنها بودن نظریات تخییلی آنها می

 مناقشه سوم:

درباره حالت )کل مفهوم مفروض، ضروری الوجود، ضروری العدم( بیان شد که اجتماع نقیضین است. اگر به روش برهان  

افتد؟ به جای ضروری الوجود، نقیضش  خلف، به جای موضوع و محمول آن، عکس نقیضشان قرارداده شود چه اتفاقی می

 الضروری الوجود، قرار داده شود و به جای ضروری العدم، نقیضش الضروری العدم، قرار داده شود: 

 كل مفهوم مفروض، ضروری الوجود، ضروری العدم )ممتنع الوجود(

 

 كل مفهوم مفروض، الضروری الوجود، الضروری العدم )هوالممکن(

باشد و باید ممتنع الوجود محسوب شود. بنابراین مواد قضایا دو  اصل و ریشه، اجتماع نقیضین میپس ممکن الوجود در 

 قسم واجب الوجود و ممتنع الوجود است. ممکن الوجود معنایی ندارد.

 

 مناقشه چهارم: 

( کته آمده استعدم چون هیچ است نمی تواند متعلق ضرورت واقع شود.)درپاورقی برخی نسخه های نهایة الحکمة همین ن

ضروری العدم اصطالحی است که صحت ندارد وآن چه که ضرورت به آن تعلق می گیرد وجود است پس این بخش ازمطلب 

)هر مفهومی که در نظر گرفته شود، یا وجود « کل مفهوم مفروض، فاما ان یکون الوجود ضروریا له او ال؟» نهایة الحکمة که:
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یا عدم برایش ضرورت »)فاما ان یکون العدم، ضروریا له او ال؟ » است ولی ادامه آن:برایش ضرورت دارد یا نه؟( درست 

 دارد یا نه؟( صحیح نیست.

 

 

و بدایة  54)نهایة الحكمة/. «الشیئ ما لم یجب، لم یوجد»در تایید همین مطلب در نهایة الحکمة و بدایة الحکمة آمده، 

وجود پیدا نمی کند، در نتیجه واجب الوجود بودن، همه موجودات را  یعنی هرچیزی تا وجوب نداشته باشد،( 88الحكمة/

 تایید می کند، پس قسم سومی به نام ممکن الوجود معنایی ندارد.

 

 

  مناقشه پنجم:

 دركتاب نهایة الحكمة چنین آمده است:

، الثبوت له و هو الوجوب یكون الوجود ضروریه الوجود، فاما ان یكل مفهوم فرضناه، ثم نسبنا ال

 (81)نهایة الحكمة/ا له و هو االمتناع. یاالنتفاء عنه وذاك كون العدم ضرور یكون ضروریاو 

هر مفهومی که فرض می کنیم، سپس وجود را به آن نسبت می دهیم، یا وجود ضرورت ثبوت  ترجمه:

رد و آن ضروری بودن عدم برای آن دارد که واجب الوجوب است و یا ضرورت نفی وجود از آن را دا

 برای اوست که ممتنع الوجود است.
 

 تر: به عبارت دقیق

 

 نكته مهم:
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 به چه معنایی است؟« )و آن ضروری بودن عدم برای اوست( و ذاك كون العدم ضروریا له»جمله 
 

 دو معنا قابل تصور است:

روری االنتفاء الوجود عنه )ضرورت نفی وجود از آن را »شرح و توضیحی برای  «و ذاك كون العدم ضروریا له»( جمله 1 

می باشد. یعنی ضرورت نفی وجود از مفهوم، مساوی با ضرورت عدم می باشد. در این فرض، مواد قضایا دو قسم « دارد(

 واجب الوجود و ممتنع الوجود است و قسم سومی به نام ممکن الوجود معنا ندارد.

خواهد بیان کند اگر مفهوم، هم ضرورت نفی وجود  ایی مستقل بوده و می جمله« وذاک کون العدم ضروریا له»( جمله 0

داشته باشد و هم ضرورت عدم را داشته باشد ممتنع الوجود است. در این صورت مناقشه، موضوعیت نداشتن عدم برای 

 شود: ضرورت، با شدت بیشتری مطرح می

 ندارد و نمی تواند متعلق ضرورت واقع شود.عدم چون هیچ است موضوعیت 

 ضرورت عدم، یک امر تخییلی است. در نتیجه ممکن الوجود، امری تخییلی می باشد.

 

 مناقشه ششم:

نحوه ورود به بحث نیز مورد مناقشه است اولین بحث درارتباط مفاهیم با وجود، اثبات وجود و نفی وجود از آن مفهوم 

 شود. بنابراین: و ضرورت عدم بحثی ثانوی بوده و در مراحل بعد ی مطرح میاست و بحث از ضرورت وجود 
 

 ( کل مفهوم مفروض، ان یکون الوجود ثابت له )هر مفهومی که در نظر گرفته شود، وجود برایش اثبات شود(1
 

 شود(( کل مفهوم مفروض، ان یکون الوجود منتفی عنه )هر مفهومی که در نظر گرفته شود، وجود ازآن نفی 0

پس از آن که وجود برای مفهومی اثبات یا نفی شد بحث از ضرورت مطرح می شود آیا این اثبات وجود یا نفی وجود، حالت 

 ضرورت دارد یا نه؟
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 گیرند: فالسفه از مطالب فوق نتیجه می

 ( هر مفهومی که ثبوت وجود دارد، ولی ثبوت وجودش، ضروری نیست، ممکن الوجود است.1

 مفهومی که نفی وجود دارد، ولی نفی وجودش، ضروری نیست، ممکن الوجود است.( هر 0

 از دو مطلب فوق هم نتیجه گرفته می شود:

 هر مفهومی که وجودش، ضروری نیست و نفی وجودش، هم ضروری نیست، ممکن الوجود است.

 كل مفهوم مفروض، الضروری الوجود، الضروری العدم )هوالممكن(

 مناقشه مهم و اساسی: 

 با دقت در معنای این دو مطلب:

 ( هرمفهومی که ثبوت وجود دارد ولی ثبوت وجودش ضروری نیست.1

 ( هرمفهومی که نفی وجود دارد ولی نفی وجودش ضروری نیست.0
 

  آیا این دو مطلب، یک معنای واحدی دارند و هر دو ممکن الوجود می باشند؟
 

 باشند؟  باشند یا دو قسم جداگانه می می آیا این دو مطلب، یک قسم
 

با توجه به تفاوت معانی و جایگاه جداگانه در تقسیم بندی، دو قسم جداگانه می باشند و می توان برای آنها عنوان جداگانه 

رای و ب یعنی موجودی که استعداد معدوم شدن را دارد« موجود بالفعل، معدوم بالقوه»ایی قرارداد،پس برای مطلب اول عنوان

 معدومی که استعداد موجود شدن را دارد، قرارداده می شود.« معدوم بالفعل، موجود بالقوه»مطلب دوم عنوان 

 

عدد خواهد بود و بحث از ممکن الوجود به معنای سلب ضرورتین )سلب ضرورت وجود و سلب  4بر این اساس مواد قضایا 

 ضرورت عدم( جایگاهی ندارد.

 



 
 

115 
 

 مناقشه هفتم:

 تقسیم بندی و تعداد مواد قضایا مورد مناقشه است در نهایة الحکمة آمده است:شیوه 

راال یالغاس بیر وما بالقیما بالذات وما بالغ یانقسام كل من المواد الثالث ال ی: فیالفصل الثان

 (84)نهایة الحكمة/  االمكان.

در تقسیم هر یک از مواد سه گانه )واجب، ممتنع، ممکن( به بالذات، بالغیر و بالقیاس فصل دوم: ترجمه: 

 (81)همین مطلب در بدایة الحكمة هم آمده است/الی الغیر، مگر امکان. 

                                  مطلب فوق چنین است:

حالت ممکن الوجود بالغیر را ، قبول ندارند پس مواد باشد که فالسفه،  حالت می 9حالت نیست بلکه  3پس اقسام مواد 

 عدد است. 8قضایا 

 در ادامه آمده است: 

 ة علته التامةی، تلحقه من ناحیر، كضرورة وجود الممكن التیالوجوب بالغ ـ2

 ة عدم علته ی، تلحقه من ناحیر، كضرورة عدم الممكن التیاالمتناع بالغ ـ1

ع ما عداه، مسلوبة عنه ضرورة الوجود وضرورة یحد ذاته، مع قطع النظرعن جم یئ فیاالمكان بالذات،كون الش ـ1

 (81ـ بدایة الحكمة/82)نهایة الحكمة/ العدم

 

 ترجمه:

 مانند ضرورت وجود ممکنی که ملحق می شود از طرف علت تامه اش. ـ الوجوب بالغیر:2
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 مانند ضرورت عدم ممکنی که ملحق می شود از طرف عدم علت تامه اش. ـ االمتناع بالغیر:1

بودن شیئ در حد ذاتش، با قطع توجه از همه غیر خودش، که ضرورت وجود و ضرورت عدم از او ـ االمكان بالذات: 1

 سلب شده باشد.

 

 برطبق مطالب فوق ممكن الوجود سه قسم است:

 ـ واجب الوجود بالغیر2

 بالغیرـ ممتنع الوجود 1

 ـ ممكن الوجود بالذات1

 مناقشه مهم اول:

 باشد؟ آیا ممکن الوجود، گاهی واجب الوجود، گاهی ممتنع الوجود است؟ آیا این سه قسم، از نظر عقلی، ممکن الوجود می

تواند به واجب الوجود یا  اگر ممکن الوجود، در ذات خودش، سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم باشد نمی ـ1

 الوجود تبدیل شود، چه علت تامه داشته باشد یا نداشته باشد.ممتنع 

 تواند به ممتنع الوجود بالغیر، تبدیل شود. ـ اگر ممکن الوجود، واجب الوجود بالغیرباشد، نمی0

 تواند به واجب الوجود بالغیر، تبدیل شود. ـ اگر ممکن الوجود، ممتنع الوجود بالغیر باشد، نمی3

 

 مناقشه مهم دوم:

برای بررسی اقسام یک موضوع، زیر مجموعه آن موضوع بررسی می شود، اگر کسی بخواهد اقسام ممکن الوجود را بررسی 

کند و به زیر مجموعه ممکن الوجود، مراجعه کند، واجب الوجود بالغیر و ممتنع الوجود بالغیر را مشاهده نمی کند. به عبارت 

جود بالغیر زیر مجموعه و از اقسام ممکن الوجود نیستند. در حالی که برطبق مطالب دقیق تر، واجب الوجود بالغیر و ممتنع الو

 فوق، فالسفه، واجب الوجود بالغیر و ممتنع الوجود بالغیر را از اقسام ممکن الوجود محسوب می کنند.
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 مناقشه مهم سوم:

 ممكن الوجود سه قسم دارد:

 ـ بالذات2

 ـ بالغیر1

 ـ بالقیاس الی الغیر 1

 باشد؟ یک از این اقسام می واجب الوجود بالغیراز کدام 

 باشد؟ یک از این اقسام می ممتنع الوجود بالغیر از کدام

 واجب الوجود بالغیراز زیر مجموعه واجب الوجود است و از اقسام ممکن الوجود نیست.

 نیست.ممتنع الوجود بالغیر از زیر مجموعه ممتنع الوجود است و از اقسام ممکن الوجود 

 

 مناقشه هشتم: 

قسم است ولی فالسفه تحقیق کافی در این مورد  3تعداد مواد قضایا هم مورد مناقشه است تعداد مواد قضایا بسیار بیشتر از 

 باشد. اند، در حالی که ضرورت اقسامی دارد که در تعداد مواد قضایا موثر می انجام نداده
 

 در نهایة الحكمة درباره اقسام ضرورت آمده است: 

 (86)نهایة الحكمة/ هیه و ضرورة وقتیه، ضرورة وصفیه، ضرورة ذاتیضرورة ازل یتنقسم الضرورة ال
 

 اقسام ضرورت:

 ـ ضرورت ازلیه1

 ـ ضرورت ذاتیه0

 ـ ضرورت وصفیه3
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 ـ ضرورت وقتیه )این قسم مستقل نبوده و از اقسام و صفیه است(4
 

 باید اقسام چهارگانه ضرورت )ازلیه، ذاتیه، وصفیه، وقتیه( به تقسیم بندی اولیه مواد قضایا افزوده شود:پس 
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 حالت دارد. 64پس مواد قضایا تا اینجا 

ود ش همچنین برای شناخت بهتر مواد قضایا خصوصیات )بالذات، بالغیر و بالقیاس( هم به تقسیم بندی فوق افزوده می

 برای افزودن این خصوصیات وجود دارد:دو روش 

 روش اول:

 190حالت افزوده می شود که تعداد مواد قضایا  64دراین روش تمامی خصوصیات )بالذات، بالغیر وبالقیاس ( به 

 حالت می شود:
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 روش دوم:

 وجود و ضرورت عدم، افزوده می شود:در این روش تمامی خصوصیات )بالذات، بالغیر و بالقیاس( به حالت های،ضرورت 
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حالت دارد، تحقیق و بررسی الزم است، تا مشخص شود، کدام موارد صحیح و درست است،  016به این ترتیب مواد قضایا 

شود که پس از گذشت هشت هزار سال  کدام موارد صحیح نیستند واسم هایی برای آنها انتخاب شود. به هرحال معلوم می

فلسفه بافی، هنوز تحقیق کافی درباره مواد قضایا، توسط فالسفه انجام نشده است و تعداد دقیق مواد قضایا مشخص از 

 نیست.

 

 خاتمه و نتیجه گیری:

 شود: برطبق مناقشات ذكرشده به خوبی مشخص می

مباحث فلسفی ناقص بوده ، در بسیاری از مسایل، (14/ 2)آموزش فلسفه ـ با گذشت هشت هزارسال از پیدایش فلسفه 1

ناخت توان به ش و تحقیقات کاملی انجام نشده است و تعداد دقیق مواد قضایا مشخص نیست و با تحقیقات ناقص نمی

 صحیحی از عالم دست یافت.
 

ـ مطالب تخییلی در فلسفه به جای مطالب عقلی ارایه شده و ممکن الوجود تخییلی به عنوان امری عقلی مطرح شده است 0

 توان به حقایق عالم دست یافت. با خیال بافی نمیو 
 

د و به دانن گریزی در مطالب فالسفه فراوان است به طوری که، ارتفاع نقیضین را که امری محال است، محال نمی ـ عقل3

هان جگویند. فلسفه با عقل گریزی، توانایی ارایه شناخت صحیحی از  ارتفاع نقیضین، در مرتبه ماهیت، ممکن الوجود می

 را ندارد و به حقایق عالم دست نیافته است.
 

عدد می  102عدد )آب، باد، خاک، آتش( می دانستند، باتحقیقات علمی، اکنون تعداد عناصر حدود  4ـ در قدیم عناصر را 4

دگی مان باشد وعناصرچهارگانه قدیمی را عنصر نمی دانند، اعتقاد به عناصر چهارگانه در زمان کنونی، نشانه تحجر و عقب

علمی محسوب می شود، در فلسفه هم با توجه به اقسام ضرورت و خصوصیات ضرورت، تعداد مواد قضایا بسیار بیشتر می 

 شود. مواد سه گانه، نشانه عقب ماندگی علمی فالسفه محسوب میباشد و اعتقاد به 
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 دهنیست، فلسفه همانند شیشه ترک خورـ مباحث فلسفه برخالف ادعای فالسفه همانند ریاضیات از استحکام برخوردار 0

 ریزد. ایست که با یک تلنگر شکسته شده و در هم می

ب رود، قبل ازتدریس، به تفکردقیق، درمباحث فلسفی بپردازند و به عواق کنند، انتظار می ـ از کسانی که فلسفه تدریس می6

ا فالن که، فالن استاد گفته ی وان به خاطر اینت کارخود توجه داشته باشند، مباحث ناقص و عقل گریزانه فلسفی را نمی

توان پذیرفت. اگر کسی از نظرعقلی، از تعقل قوی برخوردار نیست، به اصطالح،  ها نمی فیلسوف مشهور نوشته و امثال این

 توان کشیدن مو را از ماست ندارد، از تدریس فلسفه خودداری کند.
 

عقل گریزی های فراوان ، خیال بافی های آشکار ومغایرت های اساسی با ـ قرار دادن درس فلسفه ،با نواقص بی شمار، 1

 دین اسالم ، به عنوان درس عمومی درحوزه های علمیه و دانشگاه ها تاثیر خوبی درجامعه ندارد.
 

، زدگی ـ قضاوت درمورد مطالب ارایه شده در این مقاله با خوانده محترم است تا به دور از هرگونه تعصب، شخصیت8

 ستاد زدگی و بر اساس تعقل و تفکر دقیق به بررسی مطالب بپردازد.ا

 

 

 منابع:

، قم، 21ـ نهایة الحكمة، محمد حسین طباطبایی، انتشارات موسسه نشر اسالمی وابسته به جامعه مدرسین قم چاپ 2

 قمری 2826سال 

 ـ بدایة الحكمة، محمد حسین طباطبایی، انتشارات مكتبة الطباطبایی1

 شمسی2168فلسفه، محمد تقی مصباح،انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ اول، تهران، سال  ـ آموزش1

 ـ فصوص الحكم، ابن عربی8
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 مذهب ذهبیه

 «سید عباس وعیدی»

 

 ها هم دارای مذهب ها یا فرقه کند: چگونه ممکن است مسلک انتخاب و طرح این عنوان، بعضی را با این سؤال سرگرم می

ای، از ادیان راه جدا کرده باشند و به صورت مستقل با  ها براثر ابداعات و جهات سلیقه تردیدی نیست اگر مسلکباشند؟! 

 همان دین وآئین ادامه یابند، دارای همان مذهبند.

ها، مذهب کسانی است که با عنوان و شخصیت، آراء و نظریات خود، آن را بر قرار  ها و مسلک دیگر اینکه مذهبِ فرقه

 اند. اه داشتهنگ

 

 را دو طریق باید این فرقه را شناسائی كرد: در ارتباط اسالم و ذهبیه

به اسالم ربط پیدا می کند، همان طور که صوفیان تصوف فرقه ای است که به وسیله  ذهبیهبه این توجه می دهیم چون  اول:

ن و باید به ای اسالمی است كه تصوف رائه می دهد.ذهبیه مسلمانِ  نباید فراموش کرد ولیادعا کرده اند، مسلمان است. 

، در حقیقت اسالمی که تصوف تعریف می کند با اینکه در فرقه های تصوفمهم توجه داشت طبق مدارک موجود مسلمانی 

می باشد و در جامعه اهل تسنن نیز  ، اسالم اموی و اسالم عباسی (2اسالم تاریخ)چهارگانه اهل سنت بر اساس مبانی 

ف در ارتباط با تشیع نیز چون اصول اولیه تصو وانی دارد، ولی شخصیت های علمی سنی با تصوف مخالفت نموده اند.پیر

امامیه تنظیم و تدوین شده و به لحا  همین خصوصیت مورد استقبال و تائید، مهم تر ترویج  بر اساس مقابله با امامت

یش یافت نشده، بلکه شخصیت های شیعه با طُرق گوناگون که به وسیله امویان، مروانیان و عباسیان واقع شده، جایگاهی برا

 مقلدان و ارادتمندانشان مورد سوال قرار گرفته اند، تصوف را باطل و شرکت در مجلس صوفیه را جایز ندانسته اند.
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سته و هرگونه الم دانبه لحا  وابستگی به تصوف، اعتبار مذهبی ندارد؛ زیرا تصوف را غریبه با اس ذهبیهگیریم  نتیجه می

 اند. وابستگی به آن را جز برای ارشاد فریب خوردگان جایز ندانسته

 

 شناسایی مذهب ذهبیه 

  به استناد مذهب مشایخ فرقه

 شود: از دو طریق ثابت می مذهب ذهبیههمانطور که از نظر گذشت و متذکر شده بودیم 

به وجود آمده باید به دست آورد، تصوف چه جایگاهی  تصوفنخست چون این فرقه از جمله شعباتی است که در مسلک 

 در اسالم شیعی دارد که به آن اشاره کردیم.

هر چند بدیع  روند، به شمار می ذهبیهو گفتیم طریق دیگر به دست آوردن مذهب کسانی است که به تعبیر صوفیه مشایخ 

 شناس سرشناس معتقد است: تصوف فروزانفر الزمان
 

حنفی، شافعی، حنبلی یا مالکی به تنهایی نبوده اند بلکه در هر مساله  فروع دین تابع هیچ یك از این چهار تن:صوفیه در »

از مسائل فرعی دین به مصلحت حال عمل می کرده اند و فتوای یکی از این چهار تن را ترجیح می داده اند و مقید به تبعیت 

. این دقت الزم است (0)«است بغدادی شریف بن موید مجدالدینی  شخص به خصوص نبوده و سند ما در این باره گفته

 می نماید.شجره ذهبیه که فروزانفر نظرش را مستند به مجدالدین بغدادی سیزدهمین فرد از 

اشاره به دو موضوع از جمله  مذهب فرقه ذهبیهبه هر روی قبل از پرداختن به این طریق، در جهت به دست آوردن 

 ضروریات است:
 

و امثال خوشنویس حضور افرادی مورد قبول مردمی عوام و بعضاً خواص عوام که شهرتی دارند، مانند میرزا احمد  الف:

اول یا حاج میرزا احمد مرتضوی اردبیلی معروف  مجداالشرافایشان، تشیع ذهبیه را ثابت نمی کند. تردیدی نیست آقای 

شیر و خورشید بر حسب شناسنامه شیعه بوده و هستند؛ لیکن تعصبی  عضو انجمن عبدالحمید گنجویانبه وحیداالولیا یا 
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می کردند. و ن خرقه بازی و فرقه سازینسبت به حفظ حدود و ثغور مبانی تشیع ندارند که اگر داشتند شیعه را گرفتار 

 پذیرفتند.اماسونری آذربایجان شرقی را نمی وابستگی لژ فر

انکار  ریفرماسونرا به  گنجوبانو دکتر  احمد... ستناد مدارک موجود، وابستگی آقایتوانیم به ا به هر روی همانطور که نمی

کنیم، مسلمانی آنها و شیعه بودن ایشان به هر شکل و صورتی غیرقابل انکار است؛ ولی هزار نکته باریکتر از مو اینجاست: 

 ست؟ا ذهبیه شیعه توان ادعا کرد فرقه ران میهای موجود در ای آیا به استناد شیعه بودن این طبقه متأخر از مشایخ فرقه

 توانیم مدعی شویم اند و ما نمی یا مجوس داشته نصرانی و یهودیاند و هستند مسلمانانی که پدرانی  همانطور که بوده

ودن برخی بتوانیم ذهبیه را به استاد شیعه  باشند، پس پدرانشان نیز مسلمانند نمی چون فرزندان یا نوادگان آنها مسلمان می

 وابستگان آنهم متاخرین از ایشان شیعه بدانیم.
 

د، پس فرقه مزبور بوده ان )علیهم السالم(دوستدار اهل بیت فرقه ذهبیهبعضاً به استناد اینکه گفته یا نوشته اند چون مشایخ ب: 

در » اند: نوشتهخوارزمی و کمال الدین  برزش آبادیشیعه می باشد، این هم قابل قبول نیست؛ زیرا درباره ی سید عبداهلل 

به  نمودند، همچنان مقید می  )علیهم السالم(عین آنکه مثل سایر صوفیه غالباً اظهار اخالص نسبت به اهل بیت رسول خدا

 (0) «شان مذهب تسنن... طریقه (4)همدانیه(3)]ذهبیه[ كبرویه» کوب نتیجه گرفته:  سپس زرین«. اند بوده مذهب سنت

 بوده است.

شم مشایخ که تا قرن ش صوفیه شیعه روزگار ما این ننگ را پذیرفته اندرسد  در این صورت همانطور که به تائید تاریخ می

ه اعتبار اعتراف اند، ب اند. و قابل توجه است آن روز هم که تشیع را پذیرفته ای فرق کنونی شیعه نبوده متصوفه نیاکان فرقه

تشیع برخی صوفیان در این دوره در معنای کالمی آن نیست، بلکه به معنای قبول اصل والیت »همان صوفی نویسنده: 

 (6)«.رسید ( بوده، اما به حد تبرا از برخی خلفا و صحابه نمی)علیهم السالم()توالی اهل بیت

 

مشایخ را  نان دكان اینآنهایی كه اند. لکن  های صوفیه سنی بوده عالوه حتی بعد از قرن ششم نیز بیشترین مشایخ فرقه

ن اند غیر ممک اند. از طرفی چون انکار سنی بودن این مشایخ با شواهدی که ارائه نموده اصرار دارند که شیعه خورند، می

تقسیم نموده، سپس مدعی « مذهب جامع»و سنی با تعریف« مذهب ناقص»باشد، مذهب را به دو قسمت، شیعه با نام  می

رعایت حرمت خلفای »داشته، زیرا علی امیرالمومنین را در اشعاری ستوده و در « جامعمذهب »اند این شیوخ  شده

 اند. نیز کوشا بوده (1)«راشدین
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وجه اشتراک دارند اشاره می نمائیم  ذهبیهبه هر روی ما در این رساله به مذهب چند تن از مشاهیر شجره های صوفیه که با 

 اشتهار به تشیع پیدا کرده است. ذهبیه تا دانسته شود بیش از چند قرنی نیست که

نه کبرویه به سر سلسله بودن او افتخار دارند و یگاذهبیه که تمامی انشعابات فرقه معروفیه جنیدیه، از جمله  حسن بصری

ید ـ می باشد، نه فقط شیعه نیست بلکه طبق مسان )علیه السالم(فرد اتصال دهنده ی شجره های معروفه به علی امیرالمومنین

غیرقابل انکار و مستند از مخالفان سرسخت علی امیرالمومنین و چهار تن از امامان اثنی عشر بوده است. و این نه ادعائی 

،  ناست که راقم به استناد مسانیدی مربوط به زندگی حسن بصری نموده، بل مفاخر علمی شیعه اعم از محدثان و مفسرا

اشاره نموده اند که می توان بر اساس کثرت  حسن بصریرجال شناسان و مورخان، فقیهان و محققان به چنین ننگی برای 

 با آراء آشنا شوید. (8)«حسن بصری چهره ی جنجالی تصوف»آن ادعای اجماع نمود. و شما می توانید در کتاب 
 

، عالوه بر اینکه پیر صحبت معروف کرخی (9)صالح خود یاد می کنند که صوفیان نام او را در زمره مفاخر و سلف داود طائی

  ه السالم()علیاز جمله کسانی است که با دو واسطه، شجره ی ذهبیه و انشعابات معروفیه را به علی امیرالمومنین (12)بوده است

 بوده است. (13)و ناصبی (10)از شاگردان ابوحنیفه (11)متصل می سازد

اسالمی اصول فرقه نواصب را ناسزا گفتن به علیِ مظلومِ همیشه تاریخ دانسته اند. و راستی کدام مظلومیت از فرقه شناسان 

این بیشتر که عده ای تحت ادعای علی موالی درویشان است، به لحا  دستیابی به امیال نفسانی، دشمنان آن بزرگوار را 

 نند.مقربان آن حضرت، آنهم از تبار صاحبان اسرار معرفی ک
 

بسته شد، صوفیان  (16)ناصبی (10)اش با پاره نان داود طائی که نطفه (14)ای ، نصرانی زادهمعروف كرخی فرزند فیروزان

سال داشت که نزد امام علی بن موسی  (11) 12و کمتر از  0و رجال شناسان اهل تسنن مدعی هستند در کودکی بیش از 

ازی س اند تا به بهانه این تقرب فرقه مشرف به اسالم شد. برایش ادعای مقام دربانی حضرت را کرده )علیه السالم(الرضا

 نمایند. که محققان با اقامه دالئل بسیاری دقیق و قابل اعتنا، این موضوعات را جعلیات ساخته و پرداخته صوفیان دانسته

هایی است که به او  د که باور آنها با عقل سازش ندارد و سخنباش هائی می ی او نقل شده داستان آنچه درباره  (18) اند.

تر بعضاً مغایرت با تشیع، اهمیت خاصی ندارد.  نسبت داده، اگر هم صحت داشته باشد به لحا  ضد و نقیض بودن و مهم
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را زیر سوال  باشد که ادعای صوفیان آنچه در این جایگاه از اهمیت خاصی برخوردار است دو مساله مهم وحائز اهمیت می

 برد: می
 

ین و دربانی حضرتش را برای اول )علیه السالم(اینکه مسلمانی معرو کرخی به دست حضرت امام علی بن موسی الرضا الف:

و سپس مولف تذکره  (19) بار ابو عبدالرحمن سلمی سنی که به جعل حدیث و تحریف تاریخ مشهور بوده نقل کرده است.

 ند.ا االولیاء آن را تکرار نموده و دیگران به استناد تذکره االولیاء که خرافات و جعلیات از متن آن هویدا است نقل کرده

که این را اعتبار نیست و اگر در خالل نقل اسناد چنین ادعائی را به مسانید دیگری ارجاع دهند، چون بازگشت آنها  (02)

 باشد و اعتباری ندارد. یه سلمی و تذکره االولیاء میبه طبقات الصوف
 

 هائی که نسبت خود را به او می اینکه برفرض محال اگر تشیع معروف کرخی ثبات بشود، ادعای تشیع برای فرقه ب:

 رسانند به دو جهت قابل قبول نیست:

 نظیر قادریه به تمام معنا سنی، به معروف می هائی تر فرقه شوند. مهم ها دیده می اینکه افراد غیرشیعه در طومار شجره اول

و به همین لحا  دستور جشن و سرور و لباس  (01)«به شدت با اهل تشیع مخالف بود»رسند، در حالی که شیخ عبدالقادر 

در حالی که به اعتبار زیارت عاشورا این از خصوصیات آل زیاد و آل مروان  (00) دهد. نو پوشیدن را در روز عاشورا می

 است.

و نور بخشیه ]جهت تشیع سازی دو فرقه مزبور، فرقه کبرویه[ را از طریق  ذهبیه»اند:  اینکه اهل تحقیق به نتیجه رسیدهدوم 

ی  ی زندیه درباره آنچه مسلم است ادعاهائی که صوفیان شیعه و از اواخر دوره  (03) «رسانند. معروف به ائمه شیعه می

 اند، نه اینکه قابل اعتناء و استناد نیست، بل فاقد اعتبار تحقیقی است. معروف کرخی نموده
 

است که  (04)های منشعب معروفیه به معروف کرخی دارد، زیرا یگانه فردی موقعیت خاصی در اتصال فرقه جنید بغدادی،

روفیه با ، معذهبیهسازد و به همین جهت به اعتبار گفته نعمة اللهیه و  چهار ده فرقه صوفیه را به معروف کرخی متصل می

اند. چون منظور ما از تحقیق پیرامون امثال جنید در این رساله به دست آوردن نوع مذهب آنهاست،  خوانده« ام السالسل»

وجه ت مذهب جنید نماییم. قبل از پرداختن به مساله بریم خودداری می ه نام برده و میاز پرداختن به شرح حال کسانی ک

 به چند موضوع مهم است:
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که این داللت بر دو  (00)اند کوشیده تسنن و تصوفاند که برای استحکام ارتباط میان  ـ جنید را زمره افرادی نام برده1

دن ی سنی بو ثابت کننده اینكهاست. دیگر  دارای هویت اسالمی نبودهاینكه تصوف در عصر امامت موضوع مهم دارد: 

 است. جنید بغدادی

با وجود مراقبت و مواظبتی که ]جنید[ در رعایت ظواهر شریعت داشت، مکرر مورد تکفیر واقع »اند:  ـ به این اشاره کرده0

ر خودش باشد. در حقیقت او در عص جنید می اعتمادی تکفیر کنندگان بر داللت بر بی جنیداین گزارش نسبت به  (06)«شد

 اند. طوری رفتار کرده که روش و عملکرد منافقان بوده؛ زیرا او را با آن همه دقت در امور شریعت باز تکفیر کرده
 

و  (01)اند باشد بعضاً اشاره نکرده که از ضروریات مباحث زندگی هر شخص چون جنید می ی مذهب او دربارهو اما 

ی او به  را درباره تقیهبرای نخستین بار مسأله  (08)چون انکار سنی بودن او غیر ممکن بوده، امثال مولف طرایق الحقایق

 دهد ادعای تقیه برای او کارگر نیفتد. و لذا ناگزیر به این حقیقت اشاره کرده کار برده است. که بررسی و تحقیق نشان می

از هفت سالگی به تحصیل علوم پرداخت و فقه را نزد ابوعلی ثور شاگرد امام شافعی خواند و کامل کرد و »  جنیداند که 

و همانطور که از نظر  جنید، فقیه مذهب شافعی بوده است.در این صورت  (09) «در بیست سالگی به فتوی دادن پرداخت.

 که درباره کدام از کسانی تر هیچ کند. مهم ودن جنید میگذشت سعی او در استحکام بین تصوف و تسنن، داللت بر سنی ب

ه. و عجیب ی قاجاری اند؛ مگر صوفیان اواخر دوره اند به مساله تشیع و تقیه او اشاره نکرده ی جنید بغدادی تحقیقی داشته

 ی این دعا دارد.اعتبار اند! که این خود داللت بر بی کدام از مدعیان تشیع جنید سندی ارائه نداده این اسست که هیچ

 

قه ـذهبی، بدون ارائه مدارک و اقامه دلیلی، جنید را از صوفیه حقه و فرقه ناجیه مح دكتر احسان اهلل استخریجالب است 

گمان می بریم ثبوت مذهب تشیع اثنی عشری برای جنید بدیهی » در کنار این قاطعیت متذکر می شود  (32)می داند.

مرسوم در تصوف است. زیرا دکتر استخری به  (30)«دروغ مریدان»و« خیانت محبان»این ادعا از نوع همان  (31)«باشد.

و در همان آثاری که برای تنظیم شرح حال جنید بغدادی استفاده  (33)داشته وحید االولیاءلحا  تعصب مریدی که نسبت به 

ده ی او به نتیجه رسی متذکر شده اند برخورد نموده که مشاهیر علمی اسالمی درباره جنیدی مذهب  با آنچه درباره (34)کرده 

که ظاهراً دارای مذهب  (31)شاگرد امام شافعی  (36)حوزه ی ابراهیم بن خالد کلبی معروف به ابوثور (30)اند: جنید فقیه

، در مقام (39)نیز فقیه شناخته شده الم()علیه السدشمن سرسخت امام صادق سفیان ثوریبوده، در مذهب  (38)مستقلی است
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ذیل نام ثوری، فتوا دادن بر اساس و « حیوة الحیوان»فتوا می داده است. البته دمیری در کتاب  (42)مفتی و امام اصحاب

 مبنای فقه ثوری را قبول نداشته، زیرا اعتقاد دارد جنید شافعی مذهب بوده است.
 

ی شارحین احوال و ناقلین  عمده (41)جنید را حنبلی می داندبه هر روی در آخر تردیدی نیست، جز ابن ابی یعلی که 

 (40) اند. جنید را شافعی دانستهشوند  های اسالمی منسوب می حیات آنهائی که به نوعی به فرقه

و آثار جنید بغدادی تحت نام تاج العارفین دارد  تألیفی پیرامون زندگی و افکار1382آقای فریدالدین راد مهر که در سال 

و مذهب جنید را به تشیع  (43)ای یابند اند که بین تصوف و تشیع رابطه دیری است که نفوسی در پی آن بوده»نویسد: می

دلیلی است که برای تشیع او آورده گفته اند: جنید بغدادی در زمره باشد  اما آنچه قابل توجه و اعتنا می (44)«مربوط کنند

این ادعای  (40) بوده است. پس جنید شیعهی کسانی است که به تقیه عمل می کرده و چون تقیه مخصوص شیعه می باشد 

ه را از جنید تقیرفت خنک را می توان از آنچه عالمه هاشم معروف الحسنی درباره ی جنید تحریر نموده فهم کرد. و نتیجه گ

د از شرح حال جنید برمی آی» عالمه مزبور می نویسند:  شیعه آموخته، لكن خود بنیان گذار نوعی تقیه در تصوف است.

است، ]لکن[ اختالفی با او داشت، نرمش و قدرت او در تطبیق خود با شرایط و اوضاع حالج که او دارای روحیه و اندیشه 

دوری می جست؛ به ویژه پس از آنکه آنان بر ضد صوفیان  با فقیهان و محدثانجنید از کشمکش  بوده است. و دیگر این که

قیام کردند و آنها را به کفر و زندقه ساختند، او پس از این قضایا هنگامی که با پیروان و شاگردانش سخن می گفت، در را 

اطر مسائلی بوده که تشیع را بر هر مذهبی ترجیح و این نه به خ (46) «می بست و کلید آن را در جیب خود می گذاشت.

 می داد، بل به لحا  افکار و آرای غالبانه و شرح شطحیات بایزید بسطامی و حالج بود.
 

طلبی ی تقه صوفیّه م تاکنون هیچ کس درباره»نویسد:  عالوه این ادعائی است که دکتر کامل شیبی رواج داده، چنانکه می

عالوه این گروه که از تعریف و  (41)«.نخستین کسی باشیم که این موضوع را آشکار کردیمآشکار نکرده است و شاید 

باید توجه داشته باشند جنید با اظهار نظریاتی  (48)اند، او را به شیعه منسوب کرده تقیهی  بغدادی درباره جنیداظهار نظر 

و این با شیعه بودن مغایرت  (49)«كند [ شباهت پیدا میجنید به مهدی ]ارواحنا فداه»ای را بر انگیخته تا ارواج دهند  عده

 کند که او را ردیف امامان قرار دهند. ای رفتار نمی وجه گونه دارد؛ زیرا شیعه به هیچ
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صحت داشته باشد، خود  (02)که بر اساس داستانی نقل کرده اند اسماعیلیّهعالوه اگر تاثیرگذاری جنید بغدادی بر فرقه 

از تشیع  و آنهائی که این فرقه منحرف اسماعیلیّه انحرافی است در تشیعزیرا فرقه  جنید با تشیع می كند؛ضدیت داللت بر 

را شیعه مذهب دانسته اند اگرمغرض نبوده اند الاقل باید بپذیریم به این مهم توجه نداشتند شیعه نامی است برای کسی که 

 زیدیّه و اسماعیلیّه را شیعه تعریف کرده اند.معتقد به امامت ائمه اثنی عشری باشد به همین لحا  

 

 سنی مذهب بوده است. جنیدبه هر روی با این شواهد و دالئل غیر قابل خدشه، شکی نیست که 

رسانند، برای رفع سنی بودن جنید مثل همیشه از تشابه اسمی افراد که به  می جنیدکه خویش را به  گنابادینعمة اللّهیّه 

علیه )مورد لطف حضرت امام عسگری جنیداند:  گیرند استفاده کرده، مدعی شده مورد رجوع قرار می لحا  عدم شهرت کمتر

اند. در صورتی که جنید مطرح در  و آن را مستند به رجال ممقانی نموده (01)و از خواص آن حضرت بوده است السالم(

بدون هرگونه پسوند و پیشوندی فقط به رجال عالمه ممقانی بر خالف جنید بغدادی که دارای مشخصات کامل است، 

و این با آنچه معصوم علیشاه  (00) اند. تر او را قاتل فارس بن حاتم قزوینی دانسته نام برده شده است. مهم« جنید»صورت 

 تفاوت دارد . (03)کند خراز قواریری بغداد زاهد معرفی می جنیدرا ابوالقاسم بن محمد بن  جنیدنویسد که  می
 

مقانی مورد شرح م جنید اینکه رجال شناس معروف، استرآبادی در منهاج المقال که از کتب رجالی معتبر است دربارهمهم تر 

و  (04)«به قتل رسیده )علیه السالم(بوده که به دست جنید اصحاب حضرت عسگری غالةفارس بن حاتم ار »می نویسد: 

می باشد که در رجال ممقانی مطرح است و صوفیان مثل همیشه از تشابه اسمی او برای رفع  جنید بی نام و نشاناین همان 

مشکلی که فرقه معروفیه را زیر سوال می برد سوء استفاده می کنند. چنانکه برای رفع بسیاری از موارد، از تشابه اسمی 

تن از  صحابه سه معروف بن خربوذ كرخیونه فردی که در تشیع جایگاهی خاصی دارد دیگری را ترمیم کرده اند. برای نم

  (00) رئیس المشایخ جا به جا می نماید. كرخی صوفیرا با معروف بن فیروزان )علیهم السالم(امامان
 

رقه دارند. که اتباع ف شیعه سازی جنید بغدادیو انشعابات معروفیه برای  ذهبیهعالوه عجیب دست و پا زدنی است که 

 علیه السالم()های دیگر نه فقط به تحریف واقعیات تاریخ آلوده نشده اند، بل با وصف این که به وسیله جنید به امام رضا

حمود ممتصل می شوند، به موضوعاتی نظیر پاکسازی زندگی جنید از شواهد غیر شیعی حساس نبوده اند. برای نمونه آقای 
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ستناد متن تألیفش از ارادتمندان فرقه نعمة اللهیه کوثریه است می نویسد: جنید بغدادی بر مذهب سفیان که به ا عبدالصمدی

 (06) ثوری عمل می نمود.

 

، لیغزاتحقیق شود تا بر مال گردد افرادی نظیر احمد  ذهبیهبه هر روی با اینکه جای دارد درباره ی مذهب مشایخ فرقه 

ریم شیعه نیستند. ولی به علت مراعات سنت فشرده نویسی رساله ناگزی سهروردی، ابونجیب گرگانی ، ابوالقاسمنساجابوبکر 

 به وقت دیگری و تالیفی متسقل دیگر حواله دهیم.

 

 روحی فدا جایگاه امام زمان 

 در فرقه ذهبیه 
 

باید در ارتباط تصوف مدعی تشیع به طور مستقل صورت گیرد و تا کنون  یکی از مباحث بسیار مهم و حساس که می

 وفدر تصعجل اهلل تعالی فرجه الشریف نسبت به آن کوتاهی شده است، جایگاه حضرت امام قائم غائب موجود موعود 

 است. ای فرقه
 

 شود: بدون هیچ زحمتی فهم میبه خوبی ارواحنا فداه از اظهارات صوفیه دو موضوع در ارتباط با حضرت امام زمان 

چند امامی بودن، بدترین ننگ است. زیرا شیعه آن کسی است که به امامت دوازده تن امام از  در جامعه اسالمی، شیعی

اعتقاد دارد. به همین لحا  صوفیه در حالی که شجره آنان به علی  ـ سالم اهلل عیلهماـفرزندان علی امیرالمومنین و فاطمه

شناخته نشوند، بدون اینکه ربطی داشته باشد شجره خود  هشت امامیرسد، از ترس اینکه  می )علیه السالم(ابن موسی الرض

 رسانند تاچند امامی خوانده نشوند. میارواحنافداه  را به حضرت ولی عصر
 

 «شمسیه والیت»به « والیت قمریه»را به نام  «والیت جزئیه»ها است. تا بتوانند  سازی برای شجره قداست تر موضوع مهم

 مهدویت ای از کنند. که نوع برخورد کاسبانه فرقه ای نیابت واسطهاند ربط دهند. و ادعای  که مخصوص امام معصوم دانسته

واحنا فداه اررا نسبت به حضرت امام زمان  اعتقاد كاسب كارانه صوفیه اعتقادی یا نماید و سودجوئی بل بی را تفهیم می

قابل فهم است؛ زیرا صوفیه با نادیده گرفتن مذهب جنید و مسدود  جنید بغدادیسازد. که بهترین آنها در ارتباط با  برمال می
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 مجداالشرافباشند، چنانکه  می (01)«نایب باب اهلل اعظم»با اظهاراتی نظیر اینکه اقطاب  جنیدشدن بابت نیابت خاصه برای 

نماید تا به حضور مبارک شاه عشق ]امام  رعشق ]قطب صوفیه[ کسی است که شخص را همراهی میپی»نویسد:  اول می

بدون توسط پیر عشق محال است مقصود سالک که معرفت حضرت حجه اهلل است به عمل »و آنگاه با « زمان [ برسد

 سازند. ع شده، مخصوص میهای صوفی که بر ایشان ادعای تشی مقام باب اهلل اعظمی را به روسای فرقه (08)«آید.
 

 چون شخص»نویسد:  است می ذهبیهاول و دوم که از مشایخ فرقه  مجداالشرافپدر جالل الدین  راز شیرازیابوالقاسم 

ه لهذا شخص ولی جزء كحجة اهلل که صاحب فقر محمدی است، اکنون به امر اهلل تعالی در حجاب بشریت و غیبت است، 

اوست، همیشه در بین مخلوق حاضر است و از جانب سنی آن جوانب در تربیت عالم و آدم بل  مرآت شمس وجه مبارك

  (09) «اند مربی عالم قمر است و کسب نور از شمس دارد. جمیع اشیاء امکانیه، ]نقش مانند امام دارد[ از این جهت گفته

کند که تمامی امور در غیبت امام زمان  ترسیم میای را طوری  توجه به متن این ادعا موقعیت قطب مرسوم در تصوف فرقه

ای که پس از ادعای باب امام دوازدهم  در نامهروحی فداه مدعی بابیت امام زمان علی محمد شیرازی به دست اوست. البته 

ه ینکگیرم به ا خدا را شاهد می»معرفی کرده و متذکر شده: مرآت چهارم بودن برای محمد شاه قاجار نوشته است خود را 

شود مگر به مرآت چهارم که پرتوی از سه مرآت قبلی است  وحدانیت او و نبوت او و والیت خلفای رسول او ظاهر نمی

 (62) «و خدا مرا از طینتی پاک آفریده و به این مقام رسانید.

 

 شیخیه بابیه             صوفیه ذهبیه                 شیخیه

 خدا                     خدا                   خدا            

 پیامبر            پیامبر                     پیامبر              

  امام                  امام                         امام          

 رکن رابع                   (61)قطب         باب            
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نشان  اعتقادیارواحنافداه با مالحظه آنچه به قید تحریر در آمد، اگر صوفیه یا شیخیه نسبت به وجود نازنین امام زمان  

ای در مسیر دعاوی خود  اند، عیناً مانند اعتقادی است که علی محمد باب و میرزا غالم احمد قادیانی داشته، تا بهره داده

 ببرند. جهت فریب مردم و آبادانی دنیای خود

ند، ا را ننمودهعجل اهلل تعالی فرجه الشریف داری، انکار وجود نازنین ولی عصر  در این صورت اگر به مصلحت امر فرقه

 سازی برای قطبیت بوده است. به لحا  نقش موثر حضرت در موقعیت

 

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

 پی نوشت ها:

 

 گرفت.ـ اسالمی که بعد از رسول خدا شکل 1

 08شرح احوال و نقد و تحلیل و آثار شیخ فرید الدین عطار نیشابوری، تالیف همو: -0

 به لحا  نجم الدین کبری  -3

 به لحا  سید علی همدانی -4

 004دنباله در جستجو تصوف ایران: -0 

  388 -1/381دانشنامه جهان اسالم  -6

 08، 13/02فصلنامه عرفان ایران  -1

 ابخانه سنائی تهراناز انتشارات کت -8

 30 /نقد صوفی -9

 0/321 معروف کرخی و اخباره + طرایق الحقایق -12

 0/90طرائق الحقایق -11

 41/نفحات االنس -10

 به نقل از شرح نهج البالغه عالمه ی خوئی 83/حقیقه العرفان -13

 0/100 + وفیات 0/19صفه الصفوه  +31/199بغداد:تاریخ  +1/48به نقل از لواقح شعرانی 66/اصول تصوف، دکتر استخری ذهبی -14

 همه از اهل سنت

 126ـ 120 /به نقل از تحفه عباسی خطی1/111 ذهبیه تصوف علمی آثار ادبی -10
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 در قسمت شرح حال داود طائی اشاره شد. -16

 19 /اصول تصوف -11

 در کتاب معروف کرخی ناموس تصوف تالیف آقای مهدی عمادی به طور دقیق آمده است. -18

 همان ماخذ به استناد آرای محققان. -19 

 1/111ذهبیه تصوف علمی آثار ادبی  -02

 113 /به نقل از نفحات االنس 112/ترجمه دکتر سبحانی عبدالباقی کولپینارلی، تصوف در یکصد پرسش و پاسخ، -01

 0/318 الغنیه -00

 91 /نقد صوفی دکتر کاظم یوسف پور -03

 112اصول تصوف: -04

 همان کتاب  392در صفحه  191با قید مصادره به شماره  81نقد صوفی:  -00

 02/همان ماخذ -06

 دکتر اسد اهلل خاوری ذهبیه تصوف علمی آثار ادبی  -01

08- 0/389 

 138نابادی: محمد باقر سلطانی گ رهبران طریقت وعرفان  -09

 114/اصول تصوف -32 

 همان ماخذ -31

 «فساد احوال از سه چیز خیزد. فسق عارفان و از خیانت محبان و از دروغ مریدان»ابوعثمان حیری صوفی سرشناس متعقد است:ـ 30

 (90-94/)مناقب الصوفیه

 003 /اصول تصوف -33

 102،114،113،110،129/ همان ماخذ ما قبل -34

 0/303وفیات االعیان  ؛0/030صفة الصفوة: 01رساله قشیریه: -30

 رجوع شود .0/088 جهت اطالع از او به دائرة المعارف بزرگ اسالمی -36

  0/031 تاریخ یافعی ؛0/303 وفیات االعیان ؛82/نفحات االنس -31

 11/010دانشنامه جهان اسالم  -38

 .01/رساله قشیریه ؛0/031تاریخ یافعی  ؛0/303وفیات االعیان  -39 

 161 /کشف المحجوب -42
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 1/101 طبقات الحنابله -41

روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات  ؛1/163؛طبقات الشفاعیه عبدالرحیم اسنوی  0/062طبقات الشافعیه عبدالواهاب سبکی  -40

 و مصادری که در همین قسمت اشاره شد. 0/006خوانساری 

فی الشیبی که همبستگی میان تصوف و تشیع را نوشته است و عالمه هاشم معروف الحسنی نیز نقدی بر آن دارد مانند دکتر کامل مصط -43

 که به نام تصوف و تشیع ترجمه شده است.

 90جنید بغدادی تاریخ العارفین: -44

 98 /و تصوف + تشیع  90همان ماخذ:  -40

 024 /تصوف و تشیع -46

 1/023همبستگی میان تشیع و تصوف، طبقات شعرانی  -41

  100-101 /تشیع و تصوف -48

 93 /جنید بغدادی تاج العارفین -49

؛ تاریخ تصوف دکتر  86/اسالم و تصوف نیکلسون ترجمه نهاوندی    ؛400/به نقل از کشف المحجوب  96 /جنید بغدادی تاج العارفین -02

؛ نه شــرقی، نه غربی، انســانی، دکتر زرین   946ایرانیان، عبدالرفیع حقیقت: بخش اول تاریخ نهضــت های فکری  ؛0/430 قاســم غنی

 .  081بیست گفتار دکتر مهدی محقق: ؛060کوب:

 11-12/ـ نابغه علم و عرفان، سلطان حسین تابنده /چاپ تابان 01

 1/038سنگی  رجال ممقانی چاپ  -00

 0/388 ـ طرائق الحقایق03

 001 /سنگیـ منهاج المقال، طبع 04

 ـ به کتاب معروف کرخی ناموس تصوف رجوع شود.00

 19 /ایران ـ سیری در تصوف و عرفان06

 01/ـ مناجات خمسه عشر مربوط به ذهبیه 01

 11/ ـ تحفه الوجود08

  39 /ـ قوائم االنوار09

 1/081 پاورقی + رحیق مختوم، خاوری199/ترجمه مطالع االنوار از شرقی افندی -62

 ـ عبدالحمید گنجویان عضو لژ فراماسونری آذربایجان شرقی 61
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 غناء و بدعت سماع صوفیّه

 «استاد سید احمد سجادی )محقق و پژوهشگر(»

 

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 غناء:

 فرهنگ معین( ←آواز خوش طرب انگیز، سرود، نغمه...) اسم:آوازه خوانی؛  اسم مصدر:

از کتب فقهیّه مطرح می شود؛ جامع ترین این مباحث، توأم با نظرات فقهاء مکاسب محرمّه بحث فقهی غناء بیشتر در بخش 

  مَتاجِر از مِفتاحُ الکَرامَةشیعه در کتب مشهوره ی ایشان، در کتاب 

 ق به چشم می خورد، که ترجمه ی آن را می آوریم:1006سیّد جواد عاملی، م  ـ تألیف:

 

 اختالف است:غناء بر وزن كساء؛ در معنای »

آن و دروس)شهید اوّل( باب  تعلیقه ی)علّامه حلی( و  ارشاد و تحریر )محقق حلّی( باب شهادات و درشرایع )االسالم(  در

 مَدُّ الصَّوتِ المُشتَمِلُ عَلَی التَّرجیع المُطربمحقّق کرکی(، تعریف غناء اینگونه آمده است:  ←شهادات و در جامع المقاصد )

 بنماید.( سَبُکی که ایجاد نوعی حالت چهچه زنی، مشتمل بر نغمه)یعنی: کشیدن 
 

جمَعُ مَشهید ثانی، از فیض کاشانی( این تعریف را مشهود فقهاء دانسته است. در  مَسالِک)= مختصر  مفاتیح )الشرّایع(و در 

میده می شود، هر چند طرب آور غنا نا عُرفطُریحی( دو معنی برای آن ذکر شده؛ اوّلی آن معنائی که در نزد  ←)البَحرَین

)=سبکی آور( نباشد؛ دوّم آن معنائی که ما ذکر نمودیم در آن. وگویا وی)طُریحی( در این تفصیل تکیه بر الرَّوضَه )البَهیّه= 

آن ن وـرامـوده باشد، که بزودی به بحث پیـاز همو...( نم شرایع االسالمشرح  مَسالِک )االَفهامِ=شهید ثانی( و  لمعهشرح 

فیروز  ← القاموس )المحیطکه در لغوی مشهور فقها حمل می شود آن معنای  اصطالحی می رسیم...و بر همان معنای

ن آ لغویرش بر معنای ـفَیُّومی(... ذکر شده است... که از نگ ←المصباحُ )المنیرجوهری(... و  ←آبادی(... و صِحاحُ )اللُّغَهِ

ده و نیکو و دارای ترجیع )=چهچه( است، که با قول مشهور فقهاء نیز تطابق دارد؛ همان آواز کشی غناءوم می شود که ـمعل
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، نه مُخاطب و صدا)در خود  تَطریبو اِطرابو نَفَس است، که مالزم است با  صَوتتقارب ضروب حرکات  ترجیعچون 

 شنونده(...

نموده باشد محتاج تضمین )=تقدیر( قید دیگری )= اطراب( را ذکر تطریب و  ترجیعو مَدّپس هر که در تعریف غناء، سه قید 

ق ـن سبب است که حمل می شود و منطبـواهد بود...پس به همیـنیست و نیز محتاج به تحمیل )=حمل کردن و توجیه( نخ

آن  رقیقتصوت و  تحسیناز شافعی نقل می کند که گفته: غناء،  نهایةمی گردد بر قول مشهور آنچه که )شیخ طوسی( در 

 )=توالی( بکار بندد، پس مواالتو همچنین است قول شیخ در آن کتاب می فرماید: هرکس آواز خود بلند کند و درآن است...

)مذکور در تعریف مشهور(  ترجیعنامیده می شود. چون این مواالت )مذکور در تعریف شیخ( همان  غناءآواز و نزد عرب 

 است.

 مفتاح الکرامه، که عالّمهدر باب شهادت از کتاب حاضر)یعنی قواعد و به همین صورت حمل بر مشهور می شود آنچه که 

 )ابن ادریس سرائرشرح آن است( و نیز برخی کتب لغت آمده که غناء ترجیع صوت و مدّ آن است... و نیز آنچه که در 

بگوید: هر کس آواز است... و باالخره گفتار آن کس که  صَوت مُطِربقطیفی( آمده که غناء  ←) و ایضاح النّافعحلّی( 

 خود بلند نماید، آن صوت غناء است و... همگی محمول هستند بر همان تعریف مشهود...
 

اری( سبزو ← کِفایَه )األحکامو ارشاد می کند ما را به این حمل، اینکه هر کس متعرّض بیان معنای آن شده به جز صاحب 

ـ 0ـ معنای مشهود فقهاء 1س اردبیلی(ـ ذکر نموده برای آن مگر دو معنی را :مقدّ ←) از مَجمَعُ )الفائِدة(و البُرهانِبتَبَعیَّت 

 . و از این دسته اند: فاضل مقداد و شهید ثانی.عُرفمعنای حواله داده شده به 

 

نخواهد بود )یعنی غیر از آن نیست(... وگرنه الزم بود که بر  عُرفمورد مخالف حکم  مشهورمعنای  بلكه ما گاه می گوئیم:

 نیز حواله دهند... عُرف مردمحسب مقتضای قواعد خودشان آن به 

)در فهم مراد شرعی(، پس چگونه ممکن است فقهاء آن را به معنائی تفسیر کرده  لغتمقدم است بر  عُرف عمومیچون 

ای لغوی معنغناء نزد آنها برابر بوده با همان  معنای عرفیذا، معلوم می گردد که باشند؟! این از ایشان بسیار بعید است )ل

 ...(.مشهور
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ی( اردبیل ←) مَجَمع البُرهانو از همین جا معلوم می شود که چقدر سست و ضعیف است آنچه که در توجیه معنای غناء در 

را آن چیزی )از اصوات( می داند که آن دو قید )در تعریف مشهور( در آن موجود بوده، و بدون مَعلُوُم الحَرمة ذکر شده که 

 باشد! اَصل اِباحهآن دو باقی بر 

نیز متعرّض معنای دیگری نشده وصاحب  تکمله ی صِحاحاِحاله بر عرف نموده وصَغانی در  صِحاحهمچنانکه )جَوهَری( در 

ن را آ قاموسرا اخذ نموده؛ که اگر قول مخالفی نیز بود صاحب صحاح ت صغانی بر )= فیروز آبادی( نیز آن زیادقاموس

 نقل می کرد یا اشاره ای می نمود.
 

و دیگران  صاحب قاموساست!! حال آنکه  خوشحالیخاصّ  طَرَبچنین فهمیده که مقدّس اردبیلی  ...و غریب تر آنکه

 است!... توّهم وگفتاری عوامّانهتصریح نموده اند که این یک 

 

 * و امّا حكم شرعی غناء:

اردبیلی( آمده: خالفی نیست میان فقهاء ما در تحریم آن و نیز تحریم اُجرت  ←) مَجمَعُ)الفائِدِه و( البُرهانآن گونه که در 

 و یا غیره اینها... شعریا  دُعاءخواندن باشد یا در  قرآنبرآن و تعلّم و تعلیم آن و استماع آن، خواه در 
 

 زالیغ)=مال محمّد باقر سبزواری( به میدان آمدند و بر منوال فاضل خراسانی)=ملّا محسن فیض( و محدّث کاشانیتا آنکه 

ثل م حرامی خارجیو امثال او از عامّه سخنانی بهم بافتند و حرام بودن غناء را مخصوص کردند به آنچه که مشتمل باشد بر 

باره به اخباری که حدود دوازده  لعب)= بازی( با آالت لهو )=آالت موسیقی(و... و گفتارهای باطل. و استناد نمودند در این

واهد خ بر تقیّهشد که برفرض پذیرش )اعتبار آن و( وضوح داللت بر آن، مخالف قرآن و موافق عامّه بوده و محمول  خبر می

بدون قیدی. و در تحریم مطلق غناء حدیث صریح یا ظاهر از نظر داللت  00عارض دارد با که این چند حدیث ت بود؛ با آن

 و تحریم ثَمَن)=بهای( مُغَنِّیَه )= زن آوازه ... استماع غناءحدیث را آن احادیثی که دالّ بر تحریم  00کند این  تقویت می

نی از دین الهی(، می باشند. مضافاً اینکه آن چند خبری )= فسق و نافرماکُفر)=مال حرام و باطل( و  سُحتخوان(... به لفظ 
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وت صو یا به قرائت آن با  صوت حَزینکه )فیض و سبزواری( به آنها استناد نموده اند، یا امر می کنند به قرائت قرآن با 

 نیستند ... غناء، که هیچ یک از این دو حسن

امثال اینگونه سخنان گزاف و باطل نشوند؛ این سخنان )فیض و سبزواری( و سزاوارتر برای اهل تحقیق آنست که مُلتَفِتِ ردّ 

نیست مگر آرائی سست و یخ زده، و مَسلکهائی فاسد وتَبَه شده، که مخالف است یا مذهب )ما شیعیان(. و ما )بواسطه ی 

هات ه آن ترّـاز امامیّذشته، ناگاه )دیدیم( برخی ـم، که چیزی نگـه عیب می گرفتیـش و صوفیّـاین سخنان( بر دراوی

 )=حرف های پوچ( را نیکو شمرده وآن خرافات را مورد ازدحام ساخته اند...

فتار )=گ قول الزُّوراخبار تحریم غِناء...مُتواتر هستند و ادلّه ی آن بسیار؛ گاهی در قرآن از آن به  ... سپس ما می گوئیم:

( تعبیر شده است؛ در روایات نیز به این نطق 6هوس آمیز( )لقمان:)=گفتار  لهوالحدیث( وگاه به 32باطل وآراسته( )حجّ:

فسق و فجور است؛ پس از این جهت تحریم آن عقلی می باشد که دلیل عقلی نه تقییدی می پذیرد  برانگیزنده یشده که آن 

هب می شوند )چون با مذاو نه تخصیصی، و اخباری که در استثناء )برخی از افراد غناء( وارد شده اند، همگی بر تقیّه حمل 

 بسیاری از بزرگان عامّه موافقت داشته اند( پس آن باید مورد مالحظه قرار بگیرد.
 

 (1) آن بیان می شود.قمار و متعلّقات  و احکام آن بزودی در سخنان ما پیرامون لَهو و لعب... و امّا 

 

 موسیقی، خواننده را به منابع ذیل ارجاع می دهیم:جهت تکمیل بحث پیرامون غناء و  ـ نگارنده و مترجم می گوید:

؛ 4، از مجلّد24تا25ونیز  54تا 55صفحات  لهو و لعب:مباحث و اقوال مربوط به  ـ مِفتاحُ الكَرَامة )همان كتاب(ـ1

 2224نشر دارالتُّراث، لُبنان بیروت:
 

كتابی است فارسی، كامل ترین و جامع ترین كتاب فقهی استداللی پیرامون  ـ نظری به موسیقی از طریق كِتاب وسنت1

. مولّف در این كتاب دیدگاه های نوین 2121این موضوع، تألیف استاد مصطفی شریعت موسوی، اسماعیلیان، تابستان 

را مورد الكَرامَة  مِفتاحُرا نیز مورد نقد یا بررسی قرار می دهد، و همچنین سخنان و ادلّه شخصیّت های مذكور در 

 قضاوت یا انتقاد قرار داده است.
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كتابی است علمی و فلسفی، شامل آخرین تحقیقات روحی و روانشناختی،  ـ موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی1

 .2141توأم باآراء گذشتگان و نظرات اهل فنّ، تألیفات استاد محمّد تقیّ جعفری، نشر تهذیب، زمستان 
 

مندان و ـكتابی است كوچك و در عین حال جامع، پیرامون اقوال وآراء دانش نظر علم امروزــ موسیقی از 8

فه ی قرن بیستم و نیز آزمایشات علمی بعمل آمده در این رابطه، و نقد و بررسی شخصیّت های معروف ـفالس

)؟( حدود دهه ی چهل موسیقی رقص وآواز و هنرهائی از این قبیل...، تألیف: حسین عبداللهی خوروش، چاپ قدیم

 ـ شمسی

كه در آن تحقیقات علمی  611 شماره dimanche IIIustre دیمانش ایلوسترهـ مجلّه ی فرانسوی زبان 5

پروفسر دانشگاه كلمبیاـ پیرامون اثرات عصبی روانی و موسیقی و آواز     FADLR DC. VOLLولف آدلردكتر 

 و...درج شده است...
 

، اردیبهشت 111. و نیز همان، ش2114، اسفند 125 امید ایران)عصر شاهنشاهی(، شمارهـ مجلّه ی پارسی زبان 6

2112. 
 

؛ كه بنقل از روزنامه ی بالتیمورسن امریكا 2112 خرداد 14، 624 ـ روزنامه ی وظیفه )عصر شاهنشاهی(، شماره2

 تحقیقاتی علمی روانی در این رابطه ارئه می دهند...
 

 و... 21111و  2621و  2611و  2611)عصر شاهنشاهی(، شماره های  روزنامه ی اطالعاتـ  4

 

 

 * تَتِـمـَّةٌ:

غناء یا ســـماع نزد صـــوفیان، مطالب فوق، چیزی بود که علماء اعالم و فقهاء عظام و طراز اوّل شـــیعه فرموده بودند              

 وجملگی بر حرمت مطلقه ی غناء و سرود خوانی اتّفاق نظر داشته اند. 
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سماع را باز هم توجیه کنیم؟! آیا معقول          پس، آیا اکنون صوفیّه  از جمله  شروع  سد که اعمال نام عاقالنه به نظر می ر

سماع عارفان        شری، کتابی تحت عنوان  شیعی اثنی ع ست که در یک جامعه  سنده که کمترین    ، (0)ا شود و نوی چاپ 

آقای ابراهیم جنّاتی و هادی معرفت را  تخصّص حوزوی ندارد، در امر فتوا به خود جرأت بدهد و اقاویل افرادی چون 

ست معیار قرار بدهد؟!     ساس دین از آنها سلف  که ا و آن وقت پارا فراتر نهاده وتحت  (3) در مقابل اجماع فقهاء عظام 

سبب وجود جُمُود     (4) «نتیجه گیری!!»عنوان  ضعیف بداند؟! آن هم به  روایات متواتره ی حرمت مطلق غناء را، اکثراً 

آیا در علم درایة الحدیث، شرط تواتر اخبار، صحّت سند    راهیم جنّاتی وامثال او به صرف سند ظاهری روایات!   آقای اب

سنده ی مذبور، به این اکتفا نکرده وتحت       شت! نوی ست؟! اگر چنین می بود، یک حدیث متواتر وجود ندا اکثر آنها نیز ه

ستناد کرده تا بتواند بلکه     (0)«روایات معارض با حرمت غناء»عنوان  شاذّ وگاه محمول بر تقیّه ا به چند روایت ضعیف و 

حال آنکه خبر واحد حتّی اگر صحیح هم باشد در مقابل اخبار متواتر در یک حکم، به   سدّ حرمت مطلق غناء را بشکند؛   

شاذّه    ضه ندارد وعلی فرض اینکه برخی علماء، به آن اخبار واحده و  شند، حجّت   هیچ وجه قدرت معار اعتماد نموده با

سرود و آواز دارند،        ست از عمل به اخباری که تواتر در حرمت اکیده ی مطلق غناء و  شود که د شرعیه بر ما تمام نمی 

 بکشیم.

یکی از آنها که متأسـفانه خیلی هم شـهرت یافته اسـتثناء عروسـی از حرمت غناء اسـت، که جناب آیت اهلل حاجّ سـیّد       

به صراحت، پاسخ به    (1)به ردّ و نقد این نظر پرداخته و در بخشی از این مباحث   (6)ی اصفهانی مصطفی شریعت موسو   

بلکه مطلقات از آیات و روایات کثیره، حکم بر حرمت مطلق »...معتقدین به این استثناء مشهور داده و درآخر می فرماید: 

 «.ا تجویز کردغناء، حتّی در عروسی نیز می کند و نمی توان از نظر فقهی، آن ر
 

، (12)و تفسیر کیوان ( 9)، از وافی فیض کاشانی «زمان صدور روایات »ذیل عنوان  (8)نویسنده ی مذبور، در جایی دیگر، 

مطالبی سست و توجیهاتی بی پایه نقل می کند که ثابت کند: حرمت غناء ذاتی نبوده و عارضی است؛ یعنی به سبب افعال 
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شت خارجی زنان و مردان در آن   شد!   ز شده با مجالس که بنی امیّه و بنی العبّاس لعنهم اهلل بر پا می کرده اند، حرام تلقّی 

آن اندازه از فقه بی خبر است که اشکال کرده: چرا فقهاء    (11)ونه به سبب غناء بودن آن سرودها و آوازها! و این شخص   

ویا مکاســب شــیخ انصــاری )ره( راهم ندیده و غناء را در مکاســب محرّمه آورده اند و نه در ضــمن افعال محرّمه؟! و گ

سزا( به مومن و کذب)=دروغ( و نمیمه )=خبرچینی( و امثال آنها )که    نخوانده، حتّی افعالی  چون غیبت کردن و سبّ )=نا

و مراد از مکسب )که مصدر میمی   نوعاً کسب واجرت در مورد آنها مطرح نیست( را نیز در مبحث مکاسب محرّمه آورده؛

ست( هر نوع عملی است که آدمی به جوارح و اعضاء و قلب خود آن را کسب کند و نه فقط آن چیزهایی که وجه      کسب ا 

ستی اگر بنا باشد که حرمت غناء را به زمان و        ست!(. و به را مالی در آنها مطرح باشد )که فهم عوامانه از عنوان مکاسب ا

شم      صاص داده و آن را امروزه حالل ب شوند و حرمت زنا و  شرایط آن زمان اخت اریم، دیری نخواهد پائید که جمعی پیدا 

ــ که حقوق بشر، به افراد   لواط و شراب و امثال اینها را نیز مخصوص آن زمان ها بدانند و توجیه کنند که در عصر حاضرـ

اند و خطر  همجنس باز هم حقّ قانونی می دهد دیگر نباید لواط و مســاحقه را حرام دانســت!! چون دیگر قانونمند شــده

سان دیندار می تواند با این توجیهات دروغین، احکام دین را به           ستی، ان ست!! آیا برا شر نی سل ب هرج و مرج و انقطاع ن

 دلخواه خود تغییر دهند؟! آیا براستی، با این گونه توجیهات، دیگر دینی برای ما باقی خواهد ماند؟!  
 

شد؟! پس چاره ای     و آیا جامعه ای این چنین، دچار هرج و مرج در  ستدالل و توجیه هر جنایت و عمل خالف نخواهد  ا

شریفه ی معصومی   سالم( جز اطاعت مطلق از احکام دین و آیات قرآن کریم و روایات  باقی نمی ماند. آنچه که   ن )علیهم ال

آورده، عیناً درباره ی سایر معاصی نیز قابل تصوّر      (10)«فلسفه ی تحریم غناء »این نویسنده ی بی بصیرت، تحت عنوان   

 است و راه توجیه را برای هر نوع گناهی باز می کند! و بهتر است بگوئیم:

 باد!« توجیـه»ای دوصـد لعنت بر این         بر ابــد داد!  « تـوجیهشـان»خلــق را 

ــیم کرده؛  ــیقی را به دو نوع تقس ــنده، موس ــیقی مقدّس و روحانی»یکی، (13)آنگاه این نویس ــیقی  »و دیگری « موس موس

ستماع آالت موسیقی را به نحو مطلق ندیده است، که در         « غیرمذهبی ستعمال وا است!! گویا مولّف، اصاًل روایات تحریم ا

 (14)آنها بی هیچ قید و شرطی، موسیقی مطلقاً حرام اعالم شده است.
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و با استناد به چند کتاب ( 10)موسیقی مستعمل در سماع پرداختهنویسنده ی کتاب سماع عارفان، سپس به شرح آالت 

ضعیف و پر از دروغ تاریخی که برخی بیشتر جنبه ی رمان نویسی داشته اند تا تاریخ نگاری، و بیشتر از کتب اهل سنّت 

، حال (16)می دهد! نسبت   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(هستند العیاذ باهلل، تشریع دف زدن و کف زدن را به رسول اکرم

ده نشده نسبت دا   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(آنکه در هیچ حدیث معتبری از ما شیعیان، چنین اکاذیبی به آن حضرت

سپس، به  (11)است! آنگاه از خود، فتاوائی پیرامون نحوه ی دف نواختن و احکام ظاهری و باطنی آن صادر کرده است!

و نَفَسی که در نی دمیده می شود، اشاره است به نفوذ نور »... می نویسد:  (18)قُ االَسماعِ نی می پردازد و از قول بَوارِ

تَشَبُّث  (02)))وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِى((. آنکه، جهت حالل دانستن نی، به آیه ی کریمه ی  (19)«خدا در نی ذات انسان!!

نموده و چنگ انداخته است! حال آنکه این آیه هیچ ارتباط معقولی با نی ندارد! آنگاه به هَفَوات تُرّهات)= چرت و 

 پرتهای( اهل وحدت وجود پرداخته و از آنها برای خواننده حجّت شرعی می آورد!!
 

ــمند اعتقادیو اکنون، ما در اینجا اکتفاء می کنیم به نقل تکفیر قائلین به حلّیّت  مَجمَعُ  »غناء و خوانندگی، از کتاب ارزش

سی)ره( چاپ      « المَعارِفِ وَ مَخزنُ العَوارِف ضوان اهلل علیه که در خاتمه ی حِلیَه المُتّقین عالّمه ی مجل شفیع ر مالّمحمّد 

 :  (01)شده است 

ست... و     »...  شیعه ا ضروریّ مذهب  ست وحرمت آن  هر که حالل داند ظاهراً مرتدّ و  غنا و خوانندگی ...بمثل زنا حرام ا

ست و تا حال، احدی از علماء امامیّه به حلّیّت       شده ا ست؛ و آیات متکاثره و روایات متواتره در حرمت آن وارد  کافر ا

ست( از مخالفین )=         صوّف )که بدعت ا صوفیّه که )آن را نیز( مانند ت ست فطرتان(  شده  اند، مگر خَذَلَه ی )=پ آن قائل ن

صل غناء( از این     سنّیان(  ضای خواهش )در حالل کردن ا میراث برده اند و از اهمّ و اعمّ عبادات می دانند! ...و چون مقت

سند و می بافند( برنیاید، تَجاهُل و تَعامی می نمایند )یعنی خود را به جهل و کوری زدنند( که: غناء   مزخرفات )که می نوی

 بی سواد( می داند که )غناء( همان سرود و خوانندگی است، مانند زنا!... چیست؟ یا کدام است؟ و حال آنکه هر عامّی )

ست...      شعار باطله )فقط(، و حال آنکه کالم حق و باطل را در حرمت غناء تأثیری نی صیص دهند غناء را به ا و گاهی تخ

 است!! از قبیل اینکه کسی گوید: زنا حرام است مگر به یاد زوجه ی حالل، که )در این صورت( حالل 

 حقّاً که امثال این عذرها )و توجیهات( ناشی نیست مگر شیطنت و نفاق...
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منقول است که: محشور خواهد شد صاحب غناء و خوانندگی از قبرش، کر و       )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  از رسول خدا 

شدیدتر      ساز دهد، نزد خدا  صاحب  ست از زنا با مادر خود  کور و گنگ چون زناکار...و فرمود: هر کس یک درهم به  ا

 هفتاد بار!...

صادق     صحیح، حضرت  سالم( و در )حدیث(  ست از     )علیه ال شود، ایمن نی می فرماید: خانه ای که خوانندگی در آن می 

شود...و فرمود خدا اعراض نموده از اهل آن خانه و روی رحمت     ستجاب نمی  نزول بالهای دردناک و دعا )در آنجا( م

 «ده...)از آنها( برگردان

در تأیید فتوای این عالم بزرگوار به کفر و ارتداد کسی که غناء و خوانندگی و موسیقی را حالل داند، می توان به شرح و    

 حاشیه ی مرحوم سیّد ابراهیم نجفی 

ه ب )از تالمیذه ی آخوند خراسانی( بر رساله اعتقادات عالّمه ی مجلسی )ره( مراجعه کرد؛ که وی نیز در این شرح، فتوی    

 کفر و ارتداد چنین کسی داده است...

 سیّد احمد سجّادی 

 ش(  18/1/2121)اصفهان 

 

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

 پی نوشت ها:

 

 . )مخصوص دایرة المعارف تشیع(* )نگارش، تحقیق و ترجمه از:28تا 4/42ـ مِفتاحُ الكَرامَة فی شَرحِ قَواعِدِ العاَلّمَة، سیّد جواد عاملی2

 (41احمد سجادی بهمن  سید

 ـ از حسین حیدرخانی)مشتاق علی شاه!( 0

 آن کتاب؛83ـ صفحه ی3



 
 

152 
 

 81ـ 86ـ صفحه ی 4

 92ـ 81ـ صفحه ی 0

 به بعد(. 82)مبحث پنجم ص« نظری به موسیقی از طریق سنّت وکتاب»ـ در کتاب گرانقدر6

 99-91ـ صفحه ی1

 34ـ 93ـ صفحه ی8

 33و12ـ باب 9

 91-3/92شیخ عبّاس علی کیوان قزوینیـ تألیف صوفی معروف: 12

 ـ کیوان قزوینی صوفی11

 121-91ـ صفحه ی 10

 120ـ صفحه 13

ـ جهت اطّالع بر این احدیث، رجوع شود به جلد چهارم از کتاب گرانقدر نظری به موسیقی، از آیت اهلل شریعت موسوی؛ نیز به کتاب 14

؛ که برای فارسی زبانان بهترین کتاب در 088 014، چاپ جزائری، ص16و10فصلارزشمند گناهان کبیره، از مرحوم آیت اهلل دستغیب، 

 شناخت گناهان و بدت ها است

 به بعد120ـ صفحه 10

 123ـ صفحه 16

 126 124ـ صفحه 11

 108ـ از کتب دراویش در دفاع از بدعت سماع/ 18

 کتاب 121ـ صفحه 19

 ؛ و دمیدم در انسان از روح خود. 09ـ حجر:02

 ، نهر دهم 414ـ چاپ مطبوعات حسینی و اسالمّیه تهران/01
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 ویژه ی پاسخ به نامه ی آیت اهلل سبحانیفصل دوم: 

 عالمه محقق حضرت آیت اهلل حاج سید جعفر سیدان

 

 چکیده:

سبحانی در تاریخ   ستادند كه در آن     ای به دفتر مركزی مجله نامه 2/8/2144آیت اهلل  صادق فر ی نورال

د ای را نیز به عنوان نق ی نویسندگان نورالصادق چند نكته   و تأیید خداپسندانه و مخلصانه  ضمن تشویق   

ای كه به نظر ایشان عالی است و اهداف مقدسی را دارد از هر نقصی      كه این مجله آورده بودند برای این

 مبرا شود.

ساتید دانشگاه و حوزه در     نامه مذكور مقاالتی به دفتر    پاسخ از آن زمان تا كنون دانشمندان، فرهیختگان، ا

  ی نورالصــادق ارائه دادند كه نورالصــادق به ترتیب آنها را برای اطالع خوانندگان چاپ می مركزی مجله

ی محقق حضــرت آیت اهلل حاج ســید جعفر   بار نوبت به نوشــتار اندیشــمند بزرگ معاصــر عالمه كند، این

رسد كه در مورد نقد اصطالح حكمت در فلسفه      می ی شیعه  های علمیه ی حوزه سیدان شخصیت برجسته    

شد كه در اینجا تقدیم خوانندگان عزیز و        ست می با سبحانی در نامه ی خود از آن یاد نموده ا كه آیت اهلل 

 نماییم. اهل دقت و معرفت می

 

 نقد اصطالح حکمت در فلسفه

 «عالمه محقق حضرت آیت اهلل حاج سید جعفر سیدان»

 

  هفدهم:ی  آیه

 ((؛یُؤْتىِ الْحِكْمَةَ مَن یَشَاءُ وَ مَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتىِ َ خَیرًا كَثِیرًا )) 

 ]خدا[ حكمت را به هر كس بخواهد ]و شایسته بداند[ می دهد؛ و به هركس حكمت داده شود، 

  خیر فراوانی داده شده است. 

    (162)بقره: 
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 حکمت در آیات 

 شود:  ی قرآن آمده است که برخی از آنها یادآوری می بیست بار، ضمن آیات مختلف در دوازده سوره «حکمت»ی  واژه

 و به شما کتاب و حکمت آموزد.  ؛(2)((وَ یُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ الحِكْمَةَ))

 داد.خدا به او ]داوود[ فرمان روایی و حکمت  ؛(1)((كمةاللَّهُ الْمُلْكَ وَ الحِ وَ ءَاتَئهُ))

 ما به آل براهیم کتاب و حکمت دادیم.  ؛(1)((فَقَدْ ءَاتَیْنَا ءَالَ إِبْرَاهِیمَ الْكِتَابَ وَ الحِكْمَةَ)) 

به وسیله ی حکمت و اندرز نیک ]مردم را[ به راه  ؛(8)((ادْعُ إِلىَ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ))

 پروردگارت و سوی خدا فراخوان.

 ما به لقمان حکمت دادیم. ؛(5) ((وَ لَقَدْ ءَاتَیْنَا لُقْمَانَ الحِكْمَةَ))

 

در گردد،  ی خاطرنشان میـهای اله هایی از حكمت ونهـی حكمت در آنها به كار رفته است نم ونِ آیاتی كه واژهــپیرام

 خوانیم: ی اسراء، می ورهـس

 (6)بی گمان، پروردگارت برای هر که بخواهد، روزی را زیاد یا کم می گرداند. • 

  (1)و از بیمِ فقر فرزندان خود را مکشید! ما روزی دهنده ی آنها و شماییم. •

  (8) و به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک نشوید. •

  (9) و از آنچه بدان علم نداری پیروی نکن، که گوش و چشم و دل همه مسئول اند. •

 (12) و بر روی زمین با تکبّر راه مرو. •
 

 آن گاه پس از این آموزه ها، می فرماید:

 ((؛ كَ رَبُّكَ مِنَ الحِكمَةِیإِلَ یذلِكَ مِمَّا أوحَ))

 این تعالیم )که برخی از آنها ذکر شد(، از حکمت هایی است که پروردگارت به تو وحی کرد. 
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  حکمت در لغت

 ابن منظور در لسان العرب در معنای ماده حکمت می گوید:

  (22)((؛اء بأفضل العلومیو الحِكمَةُ عبارة عن معرفة أفضل األَش))

 حکمت شناخت برترین چیزها به وسیله برترین دانش هاست. 

 

 فیروز آبادی در قاموس می نویسد: 

 (21) ((؛لیو الحكمة بالكسر: العدل و العلم و الحلم و النبوة و القرآن و اإلنج))

 حکمت به کسر حاء یعنی عدل، علم، حلم، نبوت، قرآن و انجیل. 

 

 حکمت در تفاسیر 

 البیان می گوید، در معنای حكمت وجوهی را ذكر كرده اند:شیخ طبرسی در مجمع 

قیل: أنه عِلم القرآن، ناسخه و منسوخه و محكمه و متشابهه و مُقدِّمه و مُؤخّره و حالله و حرامه و أمثاله، عن ابن عباس  •

 و ابن مسعود؛ 

از ابن عباس و ابن مسعود روایت شده که مقصود از حکمت ]داشتن[ علمِ قرآن است ]یعنی شناخت[ ناسخ و منسوخ و 

 محکم و متشابه و مقدَّم و مؤخَّر و حالل و حرام قرآن. 
 

 و قیل: هو اإلصابة فی القول و الفعل، عن مجاهد؛ •

 از مجاهد نقل شده که مراد از حکمت، گفتار و کردار درست است. 
 

 و قیل: إنه علم الدین، عن ابن زید؛  •

 ابن زید گفته است که: حکمت ]همان[ علم دین است. 
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 و قیل: هو النبوة، عن السدی؛  •

 سُدِّی می گوید: حکمت ]همان[ نبوت می باشد. 
 

 و قیل: هو المعرفة باهلل تعالی، عن عطاء؛  •

 به نظر عطاء، حکمت، معرفت به خدای متعال است. 
 

 و قیل: هو الفهم، عن إبراهیم؛  •

 ابراهیم، مقصود از حکمت را فهم ]و درک درست[ می داند. 
 

 و قیل: هو خشیة اهلل، عن الربیع؛  •

 ربیع می گوید: حکمت همان خشیت ]و ترس[ از خداست. 
 

 ، و روی أیضا عن مجاهد؛ )علیه السالم(و قیل: هو القرآن و الفقه، عن أبی عبداهلل •

 ]و نیز از مجاهد[ روایت شده که مراد از حکمت، قرآن و فقه می باشد.  )علیه السالم(از امام صادق
 

 و قیل: هو العلم الذی تعظم منفعته و تجل فائدته، و هذا جامع لألقوال؛  •

 و گفته اند: حکمت، علمی است که منفعت آن بزرگ ]و زیاد[ است و فائده اش سترگ. 

 

 این سخن، در بردارنده ی همه ی اقوال می باشد. 

و قیل: هو ما آتاه اهلل أنبیاءه و أممهم من كتابه و آیاته و دالالته التی یدلهم بها علی معرفتهم به و بدینه و ذلك تفضل  •

 منه یؤتیه من یشاء، عن أبی علی الجبائی. 

 (21)و إنما قیل للعلم حكمة ألنه یمتنع به عن القبیح، لما فیه من الدعاء إلی الحسن و الزجر عن القبیح؛ 

ابوعلی جبائی می گوید: حکمت، کتاب خدا، آیات، داللت ها و رهنمودهای خداست که به انبیای خود و امت های آنها داد 

 تا به وسیله ی آنها خدا و دینش را بشناسند، و آن تفضُّلی از جانب خداست که به هر که خواهد عنایت می کند.

می کند؛ زیرا در آن فراخوان به کارهای نیک است و بازداری از  علم را حکمت گفته اند بدان جهت که از قبیح جلوگیری

 کارهای زشت. 
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 در تفسیر المیزان آمده است:

فمعناه: النوع من اإلحكام و اإلتقان، او نوع  ینوع المعن یدلّ علیفعلة، بناء  یعل بكسر الحاء لحكمةا))

ة الحقّة یّالمعلومات العقل یو غُلِبَ استعمالُه ف ه ثُلمَة و ال فُتور؛یوجد فیال یمن األمر المحكم المتقن الَّذ

 التَقبَلُ البطالنَ و الكذب البتة ... . یالصادقة الَّت

قة سعادة اإلنسان؛ كمعارف الح یث اشتمالها بنحو علیا الحقّة المطابقة للواقع من حیالقضا یفَالحكمة ه

 من جهة مساسها بسعادة یعیتَشرَحُ حقائق العالم الطب یالمبدا و المعاد، و المعارفُ الت یة فیاإلله

 (28)((؛  ةینیعات الدیاساس التشر یه یة التیاالنسان؛ كالحقائق الفطر
 

استعمال حکمت غلبه دارد در معلومات عقالنی حق، راست و روشنی که بطالن و دروغ را چكیده ی سخن عالمه این است كه: 

 هرگز نمی پذیرد، سپس می گوید:

حکمت به مجموعه ای از قضایای حق )و درستی( اطالق می شود که مطابق با واقع باشد به نحوی که سعادت انسانی را 

دربرگیرد؛ مانند معارف حق و ثابت الهی درباره ی مبدأ و معاد و معارفی که حقائق عالم طبیعی را که مرتبط با سعادت 

 س تشریعات دینی می باشد.انسان است شرح می دهد؛ مانند حقائق فطری که اسا

 

 حکمت در روایات 

ا بعضی می باشد، از این رو در اینج )علیهم السالم(روش صحیح تفسیر قرآن در عین تدبُّر و تعقل توجه به بیان امامان معصوم

 از روایات را می آوریم: 

 درباره ی این سخن خدای متعال:  )علیه السالم(در اصول کافی روایت شده که از امام صادق

 )علیه السالم(پرسیده شد، امام (25) ((یُؤْتىِ الْحِكْمَةَ مَن یَشَاءُ وَ مَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتىِ َ خَیرًا كَثِیرًا))

 فرمود: 

 (26)((؛طاعة اهلل و معرفة االمام))

 ]حکمت[ طاعت خدا و معرفت و شناخت امام )معصوم( است. 
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 گفته اند:  ((طاعة اهلل))که فرمود:  )علیه السالم(مرحوم عالمه مجلسی در شرح این حدیث می گوید، در مورد کالم امام

لما كانت الحكمة استكمال النفس اإلنسانیة بحسب قوّتیه العلمیة و العملیة، و إنما استكمالها ))

 بالحسنات، و السالمة عن الرذائل و ارتكاببالمعارف الحقّة و التحلّی بالفضائل من الصفات، و اإلتیان 

السیئات، و قد أمر اهلل سبحانه عباده بجمیعها، و بیّن لهم منهجها و سبیلها، و تجمعها طاعة اهلل المنوطة 

 (22) ((؛بمعرفة اإلمام، ففسرها بطاعة اهلل و معرفة اإلمام
 

عملی است؛ و کامل شدن نفس به چون حکمت، به کمال رساندن نفس انسانی به حسب قوه ی علمی و 

کسب معارف حقه، و آراستگی به فضائل و صفات نیک، و انجام حسنات، و حفظ و نگه داری نفس از 

پستی ها و زشتی هاست؛ و خدای سبحان جمیع بندگانش را به اینها امر فرموده است و طریق و راه رسیدن 

منوط به شناخت امام است در بَر دارنده ی همه ی به آنها را هم بیان می دارد؛ و طاعت و بندگی خدا که 

 حکمت را به طاعت و بندگی خدا همراه با شناخت امام تفسیر نمود.  )علیه السالم(اینهاست، امام

 عالمه طباطبایی در المیزان بعد از نقل این حدیث، می نویسد:

  (24) ل عدّ المصداق؛یمن قب یات أخر و هیمعناه روا یأقول: و ف

گویم: روایات دیگری به همین معنا هست، و این روایت ها از قبیل شمارش مصداق است یعنی بیانگر می 

 بعضی از مصادیق حکمت است.

 روایت شده است که فرمود:  )علیه السالم(نیز از امام صادق 

ضیاءُ المعرفة  عبد من عباده نعمةً أنعم و أعظم و أرفع و  یو ثمرةُ الصدق و ما أنعَمَ اهلل عل  یراثُ التقویو م الحكمةُ 

 من الحكمة لَقلتُ صَادِقاً، قال اهلل عَزّوجَلّ: یأجزل و أبه

 (22)((؛أَلْبابِیُؤْتِی الْحِكْمَةَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً كَثیراً وَ ما یَذَّكَّرُ إِالَّ أُولُوا الْ))

معرفت و دستاورد تقوا و ثمره صدق )و راستی( است، و خدا بر بندگانش نعمتی برتر و بزرگتر، حکمت نور 

 مرتبه تر، سترگ تر و با شکوه تر از حکمت نداده است، ]چه اینکه[ خدای بزرگ می فرماید: بلند

است، حکمت را به هرکس که خواهد می دهد و به هرکس حکمت داده شود خیر فراوانی به او داده شده »

 «.و این ]حقیقت[ را جز صاحبان خرد ناب در نیابند
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ؤمن پدید می آید، حکمت و نور ـرفت در قلب مـنایی ]ویژه ای[ را که در پی معــروش )علیه السالم(در این حدیث، امام

ی های دی ها، تاریکمی نامد و راه رسیدن به آن را تقوا، راستی و درستی می داند. در این راستا باید انسان از زشتی ها، پلی

 گناه و کارهای ناشایست بیرون آید و به نیکی ها و فضائل آراسته گردد. 

براساس این حدیث، نعمتی برتر و باالتر از حکمت برای انسان وجود ندارد و حکمت بهترین و گران بهاترین چیزی است 

 که خداوند به بندگان برگزیده و خاص خودش عنایت می کند. 

یث، بسیار جامع است و افزون بر تعریف حکمت، اهمیت و آثار آن را بازگو می کند و راه رسیدن به آن را باری، این حد

 بیان می نماید. 

شایان ذکر است که حکمت دارای درجاتی است و اَصل آن در نهاد آدمی وجود دارد و شخص می تواند با علم و عمل و 

 تهذیب نفس، به مراحل باالتر آن دست یابد. 
 

  در مورد این آیه: )علیه السالم(ابو بصیر روایت می کند که امام صادق

 فرمود: ((وَ مَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتىِ َ خَیرًا كَثِیرًا ))

 (11) ؛معرفة اإلمام و اجتناب الكبائر الّتی أوجب اهلل علیها النّار

 د به دوزخ دادهـدای تعالی درمورد ارتکاب آنها وعیـ]حکمت[ شناخت امام )معصوم( و دوری از گناهان کبیره که خ

 می باشد.

 

رسیدم، پ وَ مَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتىِ َ خَیرْا كَثِیرًا (()) در خصوص آیه: )علیه السالم(سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق 

 فرمود: )علیه السالم(امام

 (01) ((؛مین، فَمَن فَقُهَ منكم فهو حكیالدّ یإنّ الحكمة المعرفة و التّفقّه ف))

حکمت، معرفت و تفقّه )فهم صحیح و دقیق( در دین است، پس هرکه فقیه )دین شناس( شد، او حکیم 

 است. 

 

 فرمود:  )علیه السالم(حضرت عیسی

  (11) ((؛بالتَّواضع تُعمَرُ الحِكمَة ال بالتَّكَبُر))

 با تواضع، حکمت آباد و بارور می شود نه با تکبر. 

 



 
 

161 
 

پرسید  (03) «نساء»سوره ی  04روایت شده که در جواب راوی که از معنای حکمت در آیه ی  )علیه السالم(از امام صادق 

 فرمود: 

 (18) ((؛الفَهم وَ القَضَاء))

 ]حکمت[ فهم و داوری ]درست[ است.

  

در سفری به گروهی برخورد که به  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(رسول خدا روایت شده كه فرمود: )علیه السالم(از امام باقر

من فرمود: شما کیستید؟ گفتند: ما گروهی مؤ  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(سالم کردند، پیامبر« رسول اهلل»ایشان به عنوان 

ا به قضای الهی، تفویض امور به خدای تعالی ]بعد از هستیم. فرمود: حقیقت و شاخصه ی ایمان شما چیست؟ گفتند: رض

 انجام وظیفه[ و تسلیم در برابر امر و فرمان خدا. 
 

 فرمود:   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(رسول اکرم

  (15)((؛علماءُ حکماءُ کادوا أن یکونوا مِنَ الحکمة أنبیاء))

 علما و حکمایی که از فرط حکمت، نزدیک است در زمره ی انبیا باشند. 

 

نقل می کند که فرمود: از عالمت های فقه )فهم درست و دقیق دین(، حلم،  )علیه السالم(ابن ابی نصر بَزَنطی از امام رضا

 حیا و سکوت ]طوالنی همراه با تفکر[ است. آنگاه فرمود: 

  (16) ((؛أبواب الحكمةإِنَّ الصَّمت باب مِن ))

 سکوت ]طوالنی همراه با تفکر[ دری از درهای حکمت است. 

 

 نقل کند که حضرت فرمود: )علیه السالم(هَیثَم ابن واقِد حَریریِّ از امام صادق

واءها، دا داءها و یوب الدّنیقلبه، و أنطق بها لسانَه، و بَصَّرَه ع یا أثبت اهلل الحكمة فیالدّن یمَن زَهِدَ ف))

  (12)((؛دارالسّالم یا سالما إلیو أخرجه من الدّن
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کسی که در دنیا زهد ورزد ]و دلبسته ی تعلقات دنیوی نباشد[ خدای تعالی حکمت را در قلبش استوار 

گرداند و بر زبانش جاری نماید. او را نسبت به عیوب دنیا )دردها و درمان هایش( بینا کند، و به سالمت 

 السالم روانه سازد. از دنیا به دار

 

 روایت شده است که فرمود:  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(از پیامبر اکرم

  (14) ((؛رأس الحكمة، مخافة اهلل عزوجل))

 رأس حکمت ترس ]آگاهانه[ از خداست. 

 

 در سخن دیگری فرمود:  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(چنانچه آن حضرت

  (12) ((؛الرفق، رأس الحكمة))

 مدارا ]و رفتار نیک و با عطوفت با مردمان[ شالوده ی حکمت است. 

 

 و نیز در سرآغاز زبور آمده است:

  (11)((؛رأس الحكمة، خشیة اهلل تعالی))

 سرآمد حکمت، خشیت خدای متعال می باشد.  

 

تفقه در دین، حق مداری بنابراین، شناخت معارف قرآن، معرفت امام معصوم، اجتناب از گناهان و خداترسی، دین داری و 

طاعت و عبادت، رضا به قضای الهی، انجام وظیفه و تفویض امور به خدای تعالی، تسلیم در برابر فرامین و قوانین الهی، 

زهد و وارستگی از تعلقات دنیوی، مدارا با مردم و دوری از نیرنگ و فریب کاری و ... از مصادیق حکمت است. باری، 

، خود قرآن کریم می باشد. اگر کسی حکمت را سازگار با معانی مطرح شده در قرآن و حدیث کامل ترین مصداق حکمت

 حرف بزند، سخن او پذیرفتنی نمی باشد. )علیهم السالم(بیان کند، قابل قبول است و اگر خالف بیان اهل بیت
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 حکمت در سخن فیلسوفان  

منطبق می دانند صحیح نیست. از کسانی که این تطبیق را انجام اینکه بعضی از فالسفه، اسم فن خود را بر حکمت قرآنی 

 داده است حاج مالهادی سبزواری صاحب منظومه می باشد، وی می سراید:

 نَظَمتُها فی الحکمة التی سَمَت        فی الذکر بالخیر الکثیر سُمِّیَت

 

 و در شرح این بیت، می گوید:

و تبارك:  یت(، قال تعالیَر سُمِّیر الكثید، )بالخیالقرآن المج یالذكر( ا یعَلَت، )ف یسَمَت( ا یالحكمة الَّت ی)نظمتُها ف))

ه بقوله یمان المشار الیاال ی. النَّ الحكمة ه(12)((راًیراً كَثِیخَ یَؤتَ الحِكمَةَ فَقَد اُوتِیُشَاءُ وَ مَن یَالحِكمَةَ مَن  یؤتِیُ))

 (11)((.(11)بِاهللِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ(: )وَ المُؤمِنُونَ كَلٌّ آمَنَ یتعال

فشرده ی سخن حاج مالهادی، این است که: منظومه را در حکمت به نظم کشیدم، و این حکمت معقول )فلسفه( همان 

 (( كَثِیرًا أُوتىِ َ خَیرْاً یُؤْتىِ الْحِكْمَةَ مَن یَشَاءُ وَ مَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ))حکمتی است که خدا در قرآن فرمود: 

در تطبیق ایشان که حکمت مورد نظر خود را با حکمت مطرح شده در قرآن، یکسان می انگارد جای سخن است؛ زیرا قدر 

متیقَّن از حکمت، خود قرآن کریم می باشد و نیز مصادیقی که در روایات آمده است، آنچه را با حکمت قرآنی سازگار 

 نباشد نباید حکمت بنامیم. 

 موارد بسیاری را می آورد که خالف وحی و کتاب است؛ به عنوان نمونه:حاج مالهادی در منظومه 

از کتاب و سنت به دست می آید که اراده و علم پروردگار دو چیز جداگانه است، اما ایشان آن دو را یکی 

 (34)می داند. 

در حالی که قرآن و حدیث به حقیقت  (30) در رابطه با جبر، به جبری که در صورت، اختیار است می گرود

  (36)اختیار تصریح دارند، و نیز موارد دیگری که در اینجا مجال ذکر آنها نیست.
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 حاشیه می زند: «ألنَّ الحكمةَ هی اإلیمان»حاج مالهادی در حاشیه منظومه در شرح این سخن که 

إلیقان بانّه صرف حقیقة الوجود، و هو اإلیقان بالمذكورات فی اآلیه الشریفة؛ فاإلیمان باهلل هو ا))

بتوحیده و أنَّه ال ثانی له، و بصفاته التی هی عین وجوده؛ من حیاته الذاتیّة، و علمه الحضوری السابق 

علی االشیاء و أنَّه الفعلیّ ال اإلنفعالیّ، و أنَّه الواحد البسیط فی عین كونه كلّ العلوم؛ و قدرته الوجوبیّة، 

 (12).((ته و عدم امساكه عن الجود، و غیر ذلك من صفاته العلیاو إرادته و فیّاضیّ
 

نرسد، به جایی نرسیده است و « حقیقت وجود»وی در این سخنان می گوید اگر انسان در توحید، به صرف 

 شخص، توحید واقعی ندارد. 

لمان و مانند سالبته بخشی از سخن ایشان درست است و بخشی از آن نادرست می باشد. پیداست که افرادی 

ابوذر و مقداد چنان که در روایات آمده است دارای حکمت بودند، لیکن حکمت اینها از سنخ حکمت منظومه 

 (38) نمی باشد؛ و قدر مسلم است که فلسفه، از یونان وارد اسالم شد و در این مطلب تردیدی وجود ندارد.
  

 خدای متعال می فرماید:

عَلِّمُهُمُ یُهِم وَ یزَكِّیُاتِهِ وَ یَهِم آیتلُو عَلَیَهِم رَسُوالً مِّن أنفُسِهِم ینَ إِذ بَعَثَ فِیالمُؤمِنِ یلَقَد مَنَّ اهللُ عَلَ))

 (12)((؛نٍیضَاللٍ مُّبِ یالكِتَابَ وَ الحِكمَةَ وَ إِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِ

به یقین، خداوند بر مؤمنان منّت نهاد که پیامبری از خودشان در میان آنها برانگیخت تا آیات او را بر ایشان 

 بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. 

ه[ آورده اند که با وحی ناسازگار است ضاللت بر اساس این آیه، هر آنچه غیر پیامبران ]فالسفه ی یونان و غیر

 و گمراهی است. 

 

این بیان قرآن، خط بطالن بر فلسفه ی قبل از اسالم می کشد، البته هر اندازه که بر اسالم منطبق باشد پذیرفتنی است، اما 

 آنجا که با تعالیم اسالم انطباق نیابد، سخنِ یاوه و باطل است. 
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سخنان انبیا با یکدیگر ناسازگاری ندارد، اما بخش زیادی از گفتار فالسفه یونان افزون بر اختالف عمیق بین خودشان بر 

اسالم منطبق نیست، و در صدر اسالم این گونه سخنان مطرح نبود، از این رو، تطبیقی را که حاجی سبزواری )و امثال وی( 

 انجام می دهد، صحیح به نظر نمی رسد. 

 ر تطبیقی دیگر، این عبارات به چشم می خورد: د

راً(( و الصلوة و یراً كَثِیخَ یَؤتَ الحِكمَةَ فَقَد اُوتِیُشَاءُ وَ مَن یَالحِكمَةَ مَن  یؤتِیُ)) یالحمدهلل الذ))

ل ربّه بالحكمة و الموعظة یسب یدعوا الیعَلِّم الكتاب و الحكمة، و یُمَن بَعَثَ رسوالً  یالسالم عل

ن؛ یین الهداة المهدیسائر خلفائه المعصوم ینة علمه و كلمته و علیه و باب مدیّوص یالحسنة، و عل

 (81)؛((ع أدبها...یلَبَسَ للحكمة جُنَّتها و أخَذَها بجم یما الذیّالس

اینکه در سرآغاز کتاب، به آیات الهی تمسک کنیم و کالم خود را با سخن خدای تعالی نورانیت بخشیم، کار 

حکمت قرآنی را بر فلسفه ی مصطلح تطبیق  (41)شایسته ای است، اما اینکه بخواهیم از باب براعت استهالل

 کنیم، یک نوع مغالطه است. 

که به باور اکثر شارحان نهج البالغه، مراد از  (40)به ویژه که در عبارت فوق، عبارتی از نهج البالغه آورده شده

 (43) باشد. آن وجود مقدس امام زمان )عج( می
 

 )علیهم السالم(ـ و حاجی هم همین معنا را اراده کرده و خواسته یا ناخواسته وانمود می شود حکمتی هم که به معصومین

 ارزانی شده است، از قبیل فلسفه ی مصطلح می باشد. 

حکمت و فلسفه ی سراپا حکمت اند، اما حکمتی که قرآن کریم معرفی می کند از  )علیهم السالم(آری، ائمه معصومین

 مصطلح، متمایز است.

 الم()علیهم الس( نقل کند که حضرت در توصیف امامان معصوم)علیه السالم()یا امام باقر )علیه السالم(خَیثَمه از امام صادق

 فرمود:

 (88)((؛نحن شجرة النُّبوَّة و بیت الرَّحمة و مفاتیح الحكمة))

 ما درخت نبوت، خانه رحمت و کلیدهای حکمتیم. 

 (40)برخی دیگر از این تطبیق های ناروا در عبارات ابن سینا و محقق دوانی و شمس الدین شهروزی نیز آمده است. 
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  (46)در تطبیق حکمت قرآنی بر فلسفه ی مصطلح، خلطی )مغالطه ای( صورت گرفته است. نتیجه سخن اینكه:

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

 پی نوشت ها:
 

 .101ـ بقره: 1

 . 001ـ بقره: 0

 . 04ـ نساء: 3

 . 100ـ نحل: 4

 .10ـ لقمان: 0

 .  32ـ اسراء:6

 . 31ـ اسراء: 1

 . 34ـ اسراء: 8

 .  36ـ اسراء: 9

 .31ـ اسراء: 12

 ی حَکَم( .  )ذیل ماده 142:10ـ لسان العرب 11

 ی حَکَم( .  )ذیل ماده 98 :4ـ القاموس المحیط 10

 ی بقره(. سوره 069ی  )ذیل آیه 609: 0ـ مجمع البیان 13 

 ی بقره( .  سوره 069ی  )ذیل آیه 390: 0ـ المیزان 14

 . 069ـ بقره: 10

 )کلینی این حدیث را به سند صحیح از ابوبصیر روایت کرده است(.  11، حدیث 180: 1ـ اصول کافی16
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ه، اش بر اصول کافی است، نگاه کنید ب عبارت فوق از حکیم مدقّق رفیع الدین نائینی استاد عالمه مجلسی در حاشیه ،301: 0ـ مرآة العقول11

 .063: 1الحاشیة علی اصول الکافی

 .424: 0ـ المیزان 18 

، متن 010: 1؛ بحاراألنوار ، با تفاوت در برخی از عبارات440:  0؛ کنز الدقائق 088: 1(؛ نورالثقلین 90)باب  198ـ مصباح الشریعه: 19

 حدیث براساس این مأخذ است. 

 .010: 1؛ بحاراألنوار 02619، حدیث 310: 10؛ وسائل الشیعه 02)باب الکبائر(، حدیث 084: 0ـ کافی 02

  010: 1؛ بحاراألنوار 081: 1؛ نورالثقلین 049: 1؛ تفسیر برهان 1:101ـ تفسیر عیاشی 01

 .60: 0؛ بحاراألنوار 016: 10؛ وسائل الشیعه 31: 1ـ کافی 00 

 ـ )فَقَد آتَینا آلَ إبراهیمَ الکِتابَ وَ الحِکمَةَ(.03 

 . 194: 9؛ بحاراألنوار 026: 1؛ کافی  36ـ بصائر الدرجات: 04

 .086: 64؛ بحاراألنوار 311)باب حقیقة اإلیمان و الیقین(؛ توحید صدوق:00: 0ـ کافی00

 . 48: 0؛بحاراألنوار 180: 10الشیعه ؛ وسائل)باب الصمت و حفظ اللسان(113: 0کافی ـ06 

 . 33: 0؛ بحاراألنوار 12: 16؛ وسائل الشیعه 026؛ مشکاة األنوار: 108: 0ـ کافی 01

 . 010، مشکاة األنوار: 02301، حدیث 001: 10؛ وسائل الشیعه 0166، حدیث 316: 4ـ مَن ال یحضره الفقیه 08

 . 300: 10؛ بحاراألنوار 090: 11؛ مستدرک الوسائل 311: 1عوالی اللئالی ـ09

 . 94؛ الجواهر السنیة : 104؛ منیة المرید:  001: 1ـ مجمومه ورام 32

 . 069ـ بقره: 31

 .080ـ بقره: 30

 ی مصنف(.  )خطبه 110ـ 111: 1ـ شرح منظومه33

 )غرر فی اإلرادة(. 009: 1ـ شرح منظومه 34
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 )غرر فی عموم قدرته لکل شیء(.  019 011: 1ظومه:ـ شرح من30

المقصد االول » 329: 1دهد نه حدوث مسبوق به عدم واقعی را )شرح منظومه: ـ مثالً در بحث حدوث و قدم، حدوث اسمی را سامان می36

دهد؛ در بحث معاد، معادی را قائل  میدر حالی که مکتب وحی از عدم واقعی خبر «( فی االمور العامّة، الفریدة الثالثة فی القدم و الحدوث

ی و«( المقصد السادس فی المعاد، الفریدة الثانیة و الفریدة الثالثة» 922 810: 0است که با معاد جسمانیِ قرآن، همخوانی ندارد )شرح منظومه 

ر داخل اند د ی معاد جسمانی را برده همهکند که به گفته استاد شهید مطهری: قائلین به این معاد،  در این مبحث معاد صدرایی را اختیار می

 (.616 614: 4توان توجیه کرد )مجموعه آثار شهید مطهری  خود روح و عالم ارواح و معاد قرآن را با این مطلب نمی
 

 باشد.  از صاحب منظومه می«( ی مصنف خطبه»111: 1ـ این عبارت در حاشیه شرح منظومه )31

 )خدمات متقابل اسالم و ایران(.  409 408: 14ید مطهری ـ رجوع کنید به، مجموعه آثار شه38

 . 164ـ آل عمران: 39

 ی ناشر(.  ـ بدایة الحکمة، چاپ مؤسسه نشر اسالمی، مدرسه منتظریه قم، )مقدمه42

ه وید و نویسد کـ ]معنای[ این اصطالح ادبی... آن است که متکلم در اول سخن خود ) و یا نویسنده در ابتدا و مقدمه کار خود( چیزی گ41

د بمناسب مطالبی باشد که بعدها ذکر می کند به الفا  لطیف غیر صریح، بلکه با اشارات ملیحه که مخاطب به ذوق سلیم، مقصود گوینده را دریا

 (. 420: 1)فرهنگ معارف اسالمی 
 

عَلَیهَا وَ المَعرِفَةِ بِهَا وَ التَّفَرُّغِ لَهَا فَهِیَ عِندَ نَفسِهِ ضَالَّتُهُ الَّتِی یَطلُبُهَا وَ حَاجَتُهُ الَّتِی ـ قَد لَبِسَ لِلحِکمَةِ جُنَّتَها وَ أخَذَهَا بِجَمِیعِ أدَبِهَا مِنَ اإلقبَالِ 40

 )نهج حُجَّتِهِ خَلِیفَةٌ مِن خاَلئِفِ أنبِیَائِهِ قَایَایَسألُ عَنهَا فَهُوَ مُغتَرِبٌ إذَا اغتَرَبَ اإلسالمُ وَ ضَرَبَ بِعسِیبِ ذَنبِهِ وَ ألصَقَ األرضَ بِجِرَانِهِ بَقِیَّةٌ مِن بَ

 (.180ی  البالغه: ضمن خطبه
 

 ؛ ترجمه و تفسیر نهج البالغه182؛ نهج الصباغة فی شرح نهج البالغة:113: 01؛ بحاراألنوار 90: 12البالغه ابن ابی الحدید ـ شرح نهج43

 ؛110البالغه )نواب الهیجی(:  ؛ شرح نهج011: 11البالغه )مدرس وحید( نهج؛ شرح 111: 0؛ حدائق الحقائق فی شرح نهج البالغه040: 01

 و ... 301:  12البالغة )خوئی(  منهاج البراعة فی شرح نهج

 . 040:  06انهم معدن العلم و شجرة النبوة و مفاتیح الحکمة(؛ بحاراألنوار  :)باب فی األئمة 11؛ بصائر الدرجات:  001: 1ـ کافی 44 

 . 31 32سینا، النص: ؛ رسائل ابن11 16الحکمة )ابن سینا(: ـ عیون 40
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 یگیری کنیم، وی م ی دکترمهدی محقق اگرچه در جهت مدح این خلط نوشته شده است پی ـ بجاست این مطلب و علت آن را از نوشته46

 نویسد: 

یبان رفت، فالسفه خود اطبا بودند و طب پیش می فلسفه در قرون نخستین از قداست و شرافت خاصّی برخوردار بود و با طبّ عدیل و همگام

فه سینا کتاب پزشکی خود را با نام متناسب با فلس جا که فلسفه را طبّ روح و طبّ را فلسفه بدن به شمار آوردند. ابن هم فیلسوف تا بدان

 یعنی قانون و کتاب فلسفی خود را با نام متناسب با طبّ، شفا نامید.. . 

لحسین بن هندو به نقل از صاحب تاریخ طبرستان در مجلس درس خود در طبرستان از سوئی فلسفه سقراط و ارسطو و ابو الفرج علی بن ا

 داد ... .  از سوئی دیگر پزشکی بقراط و جالینوس را درس می

را « اطیةجات البقرالمعال»و « فردوس الحکمة»های خود  و دو پزشک بزرگ طبرستانی یعنی علی بن ربّن طبری و ابو الحسن طبری کتاب

کنند، و این سنّت علمی که طبیب فاضل باید فیلسوف هم باشد تا بتواند به اصالح  که هر دو در علم پزشکی است با فصلی در فلسفه آغاز می

 نفس و بدن هردو بپردازد کامال شایع و رایج بود... . 

کردند و مجال ردّ و نقض و شکوک  های مخالف را تحمّل می ندان اندیشهاز ممیّزات این دوره، تساهل و تسامح در اظهار نظر علمی بود دانشم

 گذاشتند ..  و ایراد را باز می

فیر فیلسوفان به تک« تهافت الفالسفة»این دورانِ شکوفائی علم و فلسفه در جهان اسالم دیر نپائید چه آنکه امام محمّد غزالی با تألیف کتاب 

 آنان را کافر خواند ... . « قِدَم عالَم»پرداخت و در عقیده به 

 سفه را از بین ببرند ولی موفّق نشدند از جمله آنان ناصر خسرو قبادیانیدر این میان بسیاری از دانشمندان کوشیدند تا این شکاف میان دین و فل

خود را نگاشت تا میان دو حکمت یعنی حکمت شرعیّه و حکمت عقلیّه آشتی دهد و جدال و نزاع میان « جامع الحکمتین»بود که کتاب 

 فیلسوف و اهل دین را برطرف سازد، ولی در این راه توفیقی به دست نیاورد... .

عة فصل المقال فیما بین الحکمة و الشّری»در غرب جهان اسالم نیز ابن رشد اندلسی کوشید تا میان حکمت و شریعت را در کتاب معروف خود 

 آشتی دهد ولی او هم در این راه توفیقی به دست نیاورد ... . « من االتّصال

ه معموال آنان را اهل حکمت متعالیه خوانند رو به زوال نهاد و دوره این دوره تاریک و ظلمانی فلسفه با ظهور فیلسوفان ایرانی شیعی ک

یک از کشورهای اسالمی دیگر سابقه نداشت. اینان با استظهار به قرآن و حدیث و توسّل  درخشان و شکوفائی پدید آمد. که نظیر آن در هیچ

د طعن و لعن بود بیرون آورند و لحن تکریم و تقدیس فالسفه را به تجوّز و توسّع و تأویل موفّق شدند که فلسفه را از آن تنگنائی که مور

ه فجانشین آن سازند. حال باید دید دانشمندان شیعه ایرانی برای رفع این نفرت و زدودن این زنگ از چهره فلسفه یونان چه اندیشیدند که فلس

 پردازند و شفا و اشارات ابن سینا را تدریس می فلسفه می چنان مورد پذیرش قرار گرفت که حتّی تا این زمان فقیهان و مفسرّان قرآن به

 جویند... . کنند و به مطالب آن استشهاد می
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تبدیل کردند که هم نفرت یونانی بودن آن کنار زده گردد و هم تعبیر قرآنی که مورد احترام « حکمت»را به کلمه « فلسفه»این فیلسوفان کلمه 

برده شود؛ زیرا هر مسلمانی با آیه شریفه قرآن: )وَ مَن یُؤتَ الحِکمَةَ فَقَد اُوتِیَ خَیراً کَثیراً( آشنایی دارد  هر مسلمانی است برای آن علم به کار

خواهد، چنان که حاج  را از خداوند می« خیر کثیر» داند و با آن  گذارد و کلمه حکمت را مبارک و فرخنده می و به آن ارج و احترام می

 خواند...  می« حکمت سامیه»دهد و فلسفه خود را  ود را با همین آیه شریفه پیوند میمالهادی منظومه حکمت خ

قرار « دین»با تجلّی در کلمه حکمت در برابر « فلسفه»شده دیگر « حکمت»حال که از اندیشه و تفکّر و به کار بردن خرد و عقل تعبیر به 

 . )وَ لَقَد آتَینا لُقمانَ الحِكمَةَ(طا فرموده که گیرد؛ زیرا این همان حکمتی است که خداوند به لقمان ع نمی

لسفه کوشیدند که تر تطهیر ف اینان برای حفظ اندیشه و تفکّر و به کار بردن خرد و عقل و محفو  داشتن آن از تکفیر و تفسیق یا به قول ساده

های «بار نامهت»سازند؛ از این جهت متوسّل به برخی از برای هر فیلسوفی یک منبع الهی را جستجو کنند و علم حکما را به علم انبیا متّصل 

( فیلسوف یونانی Selcodepmeگوید که انباذقلس ) که عامری نیشابوری در األمد علی األبد می« شجره نامه»علمی شدند از جمله آن 

شود، و  مرتبط می)وَ لَقَد آتَینا لُقمانَ الحِكمَةَ(بود رفت و آمد داشته و علم او به منبع   )علیه السالم(با لقمان حکیم که در زمان داود پیغمبر

فیثاغورس علوم الهیّه را از اصحاب سلیمان پیغمبر آموخته و سپس علوم سه گانه یعنی علم هندسه و علم طبائع )فیزیک( و علم دین را به 

و در این اقتباس با او شریک بوده است، و ارسطبالد یونان منتقل کرده است، و سقراط حکمت را از فیثاغورس اقتباس کرده و افالطون نیز 

کرده با همین سرچشمه الهی متّصل و مرتبط بوده است؛ و از  خطاب می« عقل»که حدود بیست سال مالزم افالطون بوده و افالطون او را 

یَشاءُ وَ مَن یُؤتَ الحِكمَةَ فَقَد اُوتِیَ )یُؤتِی الحِكمَةَ مَن ی:  ی شریفه شوند تا آیه خوانده می« حکیم»این روی است که این پنج فیلسوف، 

 شامل حال آنان گردد.  خَیراً كَثِیراً(

و  های علمی اکتفا نکردند، بلکه کوشیدند تا که برای مطالب فلسفی این حکیمان متألّه با این تغییر نام از فلسفه به حکمت و نقل نسب نامه

استشهاد جسته شود... )مصنّفات میرداماد  )علیهم السالم(سجّادیه و سخنان ائمّه اطهار البالغه و صحیفه عقلی از قرآن و سنّت نبوی و نهج

 (.11 11: 1)پیشگفتار( 

 ی دینی بقوالنند سه کار اساسی کردند:  براساس این نوشته فالسفه برای اینکه مطالب خود را به جامعه
 

یَشَاءُ  )یُؤتِی الحِكمَةَ مَنی:  مقدس و مورد احترام است و تداعی کننده آیه ( تغییر نام فلسفه به حکمت، یا استعمال لفظ حکمت که واژه ای1

 باشد به جای فلسفه.  ( می069)بقره  وَ مَن یُؤتَ الحِكمَةَ فَقَد اُوتِیَ خَیراً كَثِیراً... (
 

 هایی برای فیلسوفان، به منظور ارتباط دادن مطالب آنان به علوم پیامبران.  ( نقل نسب نامه0
 

 ( کوشش و جستجو در زمینه به دست آوردن منبع وحیانی )از قرآن و حدیث( برای مطالب فلسفی، و رنگ دینی دادن به آنها. 3

زش های ایشان سا ولی واقعیت آن است که کوشش فالسفه در برخی موارد بیهوده است و بیانات قرآن و حدیث در مسائل مهمّی با گفته

 ند.  ا ی بسیاری از تفسیر آیات اعتقادی که در این مجموعه گردآوری شده به صراحت این مطالب را بیان کردهندارد، چنان که استاد در جاها
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 اخالق و معارففصل سوم: 

 عالمه ی فقیه آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی)ره(

 آیت اهلل دكتر موسوی اصفهانی 
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 چکیده: 

ی بحث تكامل ابتدا  حاج شیخ حسن صافی)ره( در این اثر گرانبار در ادامهی فقیه حضرت آیت اهلل  عالمه

پردازد و سپس به نقش نور والیت در باطن انسان و  به تشریح حیات ابدی انسان و مالك انسانیت می

ذ پردازد و لذای در قرآن می« والعصر»كند و در پایان این جلسه به معنای  چگونگی استعانت از آن اشاره می

دهد. نورالصادق مطالعه ی این اثر گرانبار معنوی  نوی عصر ظهور حضرت ولی عصر)عج( را توضیح میمع

 را به خوانندگان عزیز سفارش می كند.

 

 

 ( 8ال )ـوق وصـش 

 «عالمه ی فقیه آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی)ره(»

 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 (2)لَفِی خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ و َتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (())وَ الْعَصْر * إِنَّ الْإِنسَانَ 

 

 انسانیّت، اكتسابی است 

بحث ما درباره ی تکامل انسان و ابعاد مختلف آن بود. وقتی که بچه به دنیا آمد اگر کور مادرزاد باشد و در رحم برایش 

چشم ساخته نشده باشد دیگر به طریق عادی قابل عالج نیست و طبیب نمی تواند چشم او را برگرداند، دیگر چشم او نمی 

اگر دست نداشته باشد، پا نداشته باشد، هم همین طور. لکن یک چیزی هست  تواند دید پیدا کند. اگر گوش نداشته باشد،

 که باید خودش تحصیل بکند وآن شخصیّت انسانی است، انسانیّت انسان است. 

وقتی که انسان متولّد می شود، صورتاً آدم است لکن سیرتاً انسانیّت ندارد. بعداً باید خودش، خودش را بسازد، باید آن 

 که سازنده ی انسانیّت است به وجود بیاورد تا انسانیّت پیدا بکند و الّا مثل نقش روی دیواراست.عواملی را 
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 (0)تن آدمی شریف است به جان آدمیت                             نه همین لباس زیباست نشـان آدمیت

اگر بنا باشد انسانیّت انسان به همین صورت باشد، خوب! حیوانات هم همین صورت را دارا هستند. هر چیز کمال خودش  

را در خودش دارد. از نگاه خدا انسان با سایر حیوانات تفاوتی ندارد. آنها کمال خود را دارند و اینها هم کمال خود را لکن 

بلکه به باطن اوست. جمال باطن هم جمالی نیست که خودش درست شود، باید  کمال انسانیّت به صورت ظاهری او نیست

 خود انسان این جمال انسانی را برای خودش ترتیب بدهد. اندام روحی باید در همین عالم دنیا درست شود.

 

 كوری ابدی

 خواهد بود:  اگر در این دنیا اندام روحی انسان تشکیل نشود، و انسان چشم باطن پیدا نکند، تا ابد کور

 (3) ((وَمَن كَانَ فِی هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِی اآلخِرَةِ أَعْمَى))

این چشم و دید باطن را باید همین جا کسب کند. همچنان که در رحم مادر اگر چشم و گوش و اعضا و جوارح برای بچه 

درست نشود، بعد از به دنیا آمدن دیگر درست نمی شود، هر نقصی که داشته و با آن به دنیا آمده تا آخر هم با همان نقص 

اگر در همین عالم دنیا که دار عمل است درست نشود، در آن جا که دار هست و دیگر قابل تغییر نیست؛ اندام روحی هم 

 جزا و حساب است، درست نمی شود: 

 (4) ((وم عملٌ و ال حساب، و انّ غداً حسابٌ و ال عملیال))

 نتوانستدنیا جای عمل است و آخرت جای جزا. اینجا در عالم دنیا باید اندام روحی را درست کرد. اگر انسان در این عالم 

برای خودش دید باطن درست کند بعد از این که از دنیا رفت دیگر تا ابد کور باقی می ماند و نمی تواند چشم باطن داشته 

 باشد.

 

 حیات ابدی انسان

بشر از همان وقتی که روح انسانیّت در او دمیده می شود، حیاتش ابدی است. موت انتقال است از جایی به جایی. مرگ 

این طور نیست که انسان را نابود کند، مرگ عین تولّد است. یک وقتی در رحم بوده، بعد منتقل گشته به این عالم دنیا و 

ه عالم آخرت لکن حیاتش را دارد. روح مرگ ندارد، روح زنده است، روح مدتی هم در این عالم دنیاست تا منتقل شود ب
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ابدی است و مرگ برایش نیست. همان شخصی که در عالم بوده در عالم آخرت هم هست؛ یا متنعّم است به نعم الهی و یا 

 این که معذّب است به عذاب خداوند.

دنیا باید برای خودش شخصیّت انسانی درست بکند.  مقدّمه ی سعادت و شقاوت هم در همین عالم دنیاست. در عالم

انسانیّت پیدا بکند و این امکان را هم خدا به او داده است، به خالف حیوانات که وقتی متولّد می شوند همان شخصیتی که 

 دارند، همان است و شخصیت دیگری نمی توانند پیدا کنند.
 

 نسانیّت ندارد، بعد پیدا می کند، بعد باید تحصیل کند. این شخص خودشانسان وقتی متولّد می شود شخصیت انسانی ندارد، ا

باید خودش را بسازد، آن کمالی که برای آن خلق شده یعنی رسیدن به مقام قرب الهی را، پیدا کند. این از اعمال خودش 

 است و باید تحصیل کند.

 

 انسانیّت انسان و مالک آن 

به مراتب خودشان و استعدادشان را در حد عالی دارند. هم می توانند سیر قهقرایی انسان ها امکانات خوب شدن و رسیدن 

بکنند و هم می توانند سیر ملکوتی و آسمانی نمایند. انحطاط و تکامل، هر دو در اختیار بشر است. خود انسان این شخصیت 

 را با ایمان و عمل صالح باید کسب کند.

و نمو می کند و بلوغ عقلی و فکری و منطقی پیدا می نماید و مطالب را درک می از نظر جسمی همین طور؛ تدریجاً رشد 

کند. تکامل و بلوغ عقلی هم حدّی دارد که به طور طبیعی برای انسان حاصل می شود، لکن حدّ عالی تر و باالتر بلوغ 

ن قلی و فکری یک جور باشند، ممکعقلی در اثر اطاّلعاتی است که او باید تحصیل بکند. دو نفر اگر چه از نظر بهره ی ع

است یکی از این دو یک دانشمند عالی شود ولی آن یکی نشود، آن یکی کمال علمی پیدا بکند و دیگری نکند. این بسته 

به اشتغال علمی و تالشی است که هر کدام انجام می دهند لکن این هم، کمال انسانی که انسان برای آن خلق شده و آفریده 

 یعنی اگر یک انسان، اول دانشمند عالم بشود و ایمان و عمل صالح نداشته باشد، انسانیّت ندارد.شده، نیست؛ 

انسانیّت انسان به این علم و دانش نیست. ممکن است یک دانشمند بهترین عنصر در عالم باشد لکن در اثر کفر وعصیان 

نداشته باشد. اینها ارزش که ندارند هیچ، ممکن است از بدترین خلق خدا باشد و از نظر خدا و انبیاء و اولیاء هیچ ارزشی 

حیوانات هم بدتر باشند. همین دانشمندی که کافر است، پیش خدا ارزشش به اندازه ی یک حیوان هم نیست. بله! از یک 
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 نظر می شود گفت که ارزش دارد ولی این ارزش، الهی نیست. آن که پیش خدا ارزش دارد کسی است که از نظر فکری،

اغراض نداشته باشد، نظام فکری او نظام معتدلی باشد. ایمان به خدا داشته باشد، ایمان به انبیاء و اولیاء داشته باشد، از نظر 

 عملی؛ اعمالش، اعمال صالحه باشد.

مان به معاد یالبته عده ای هستند که برای ایمان مراتبی قائل هستند و معتقدند اگر کسی باشد که ایمان به خدا نداشته باشد، ا

و نبوت نداشته باشد لکن همین کارهای خوبی که مسلمان ها می کنند، همین کارها را بکند، سعادتمند است، دارای انسانیّت 

 است، شخصیت انسانی پیدا کرده است لکن منطق قرآن و سنت این نیست. ایمان، خودش اصالت دارد. 
 

جزا باید باشد. تا ایمان نباشد نوعاً آن عمل خیری را که باید انجام بدهد،  ایمان به خدا باید باشد. ایمان به نبوّت و روز

 انجام نمی دهد. این ایمان ها، این اعتقادهای پاک، این افکار پاک و معتدل باید باشد تا عمل صالح از آنها ناشی بشود.

 

 سعادتمند در قرآن

آیات زیادی در قرآن هست که سعادتمند را کسی می داند که ایمان و عمل صالح داشته باشد. بهشت را برای کسانی که ایمان 

و عمل صالح داشته باشند، خلق کرده اند. عمل صالح منهای ایمان و ایمان منهای عمل صالح، هیچ کدام، سعادت نمی آورد. 

ل صالح، موجب استحقاق نعم الهی و مقام قرب الهی نیست. تمام آیات قرآنی یا اکثر باید هر دو با هم باشد. ایمان منهای عم

آنها، جمع بین هر دو را دارد. در بعضی از آیات یکی را دارد اما جمع همه ی آیات به این است که بگوییم باید هر دو باشد. 

 انب خداست، منفک نیست. همه ی اینها باید باشد. ایمان به خدا از ایمان به رسالت رسول خدا و به معاد و هر چیز که از ج

کسی که خدا را باور کرده باشد و خدا را شناخته باشد و قدرت خدا را، علم خدا را تصدیق کند، نمی شود نبوت انبیا را منکر شود، 

 .خواهدنمی شود مالئکه را انکار کند، هر چیزی را که از جانب خدا آمده باید تصدیق کند. عمل صالح هم می 
 

اعمال صالح، حسن ذاتی دارند. ظلم، قبح ذاتی دارد و هر کسی فطرتاً می فهمد. آن هم که ظلم می کند، خودش می داند 

ظلم بد است. از همان اول اگر از ظالم سؤال کنی، می گوید ظلم بد است، لکن عمل خودش را ظلم نمی داند. کار خودش 

ر است لکن خیلی چیزهاست که آنها را نمی شود به فکر ما تعیین را توجیه می کند که ظلم نیست. احسان هم همین طو

کرد و حسن و قبح آنها را نمی شود فهمید. خدای حکیم امر و نهی کرده پس حتماً حسن یا قبح دارد و الّا به آن امر و نهی 
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آید،  تقاد به انبیا به دنبالش مینمی کرد. همه ی اینها باالخره به اعتقاد به خدا منتهی می شود. وقتی اعتقاد به خدا بود، اع

 ایمان به معاد و دستورات خدا به دنبالش می آید.

 

 

 كسب انسانیّت در دنیا

انسانیّت را در همین دوران عالم دنیا باید تحصیل کنیم. این عمر، سرمایه ی انسان است که هر لحظه ای از آن که از دست 

می شود، تا آن لحظه ی آخر و آخرین نفسی که می کشد، دیگر این سرمایه می رود، به همان اندازه از سرمایه ی انسان کم 

رَّضِیَ ))تمام می شود. بر انسان است که این عمر را برای خدا صرف کند و ملحق شود به اولیای خدا و از کسانی بشود که 

از کسانی بشود که دارای ایمان و عمل صالحند، و جزء عباد الصالحین بشود، در عین حالی  (0) ((اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُواْ عَنْهُ

همه ی اینها در اختیار انسان  (6) ((أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِیَّةِ))که می تواند از کسانی بشود که بدترین خلق خدا هستند 

 است.

    

 نقش نور والیت و نبوت در باطن انسان

نان که چشم ظاهر دارد و چشم ظاهریش احتیاج به نور دارد تا بتواند اشیاء راببیند؛ یعنی چشم ظاهری هر قدر انسان همچ

هم قوی باشد در تاریکی نمی تواند ببیند؛ عقل انسان و روح انسان هم چشم دارد؛ چشم باطن دارد، چشم باطن هم نوری 

خلق کرده، به او عقل داده. عقل یک درک هایی دارد ولی نوعاً ضعیف الزم دارد تا بتواند ببیند. خدای متعال بشر را عاقل 

است و نمی تواند مصالح و مفاسد را درک کند. خدای متعال انبیاء را فرستاد، ارسال رسل و انزالِ کتب کرد تا به واسطه ی 

ان روح انسان و چشم باطن انس این ها که به منزله ی خورشید باطن هستند؛ یعنی به کمک نور نبوّت و والیت، عقل انسان و

 ببیند. 
 

اگر نور والیت و نبوّت نباشد انسان دید باطن دارد ولی نمی بیند؛ چون فضای روحش تاریک است. باید حتماً نور والیت 

 و نبوّت که یکی هستندـ در قلب باشد تا انسان بتواند حقایق را آن طوری که هست درک کند. واقع را ببیند و حرکت کند. 
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اگر نور والیت در باطن نباشد، چشم باطن باز است ولی فضای باطن تاریک است؛ نمی بیند. نور والیت باید اشراق شود 

به قلب انسان تا به کمک این نور بتواند حقایق را آن طوری که هست، درک بکند و بعد از درک حقایق، پیروی بکند، پیرو 

 حق باشد.

 

 

 

 والیت و استعانت از آن

حتی پیروی از حق هم کمک والیت را می خواهد؛ یعنی این طور نیست که هر کس بتواند خودش عمل عبادی انجام بدهد، 

عبادتی بکند، بندگی بکند. کمک مقام والیت است که انسان ها را حرکت می دهد و مسیر آنها را مشخص می کند و در 

 صراط مستقیم قرارشان می دهد: 

  (1) ((للَّهِ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًاوَ لَوْلَا فَضْلُ ا))
 

اگر فضل خدا نباشد هیچ احدی از شما نمی تواند خودش را پاک کند. نمی تواند راه برود. فضل الهی است که او را سیر می  

جذبه ی والیت است که جذب می کند. جذبه ی الهی است که  (8) دهد. فضل الهی هم همان دست گیری مقام والیت است.

 جذب می کند. خدا مغناطیس دل هاست. ولیِّ خدا هم مغناطیس دل هاست. 
 

مغناطیس چسیت؟ مغناطیس یک نیروی جذب است. آهن ربا قوه ی مغناطیس دارد. یک نیرویی است که اشیاء را به طرف 

احاطه ی او باشد، جذب می کند. این که قطب نما عقربه اش به طرف شمال  خودش می کشاند. آهن ربا هر آهنی را که در

حرکت می کند، سرّش این است که در طرف شمال کوه ها و معادن آهن ربایی زیاد است. آن نیروی کهربایی و مغناطیسی 

 این عقربه را به طرف شمال جذب می کند.
 

ه خودشان جذب می کنند. دل وقتی کشیده شد به طرف خدا و انبیاء و خدا و اولیای خدا مغناطیس دل ها هستند. دل ها را ب

به  ذوبـد. هر کسی که مجذوب به جذبه ی الهی است. مجـد، به بندگی می افتـاولیاء، آن وقت است که به اطاعت می افت

 جذبه ی والیت است.
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قبالً یک چنین جذبه ای بوده که هر کسی را در حدّ خودش جذب کرده و عنایت الهی شامل حالش شده و کشیده شده 

است به طرف مقام والیی و ربوبی و در مقام اطاعت و بندگی در آمده است. در تمام انسان ها، انسان های مفید، آنهایی که 

 إِنَّ وَلِیِّیَ اللَّهُ الَّذی نَزَّلَ الْكِتابَ وَ))شریفه ای که قبالً بحث آن شد: از مصادیق صالحین هستند، این معنا هست و آیه ی 

 ناظر به همین معناست. (9)((هُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحینَ

همان که قرآن را نازل کرده همان هم ولّی صالحین است. همه ی بندگان صالح خدا، تحت والیت خدا هستند. والیت الهی 

عنایت خداست. اطاعت او، اطاعت خداست.  )علیه السالم(شعاعش، حجّتِ وقت است. عنایت امام زمان هم شعبه اش و

محبّت او، محبّت خداست. توجّه او، توجّه خداست. عنایت حجت وقت است که شامل انسان ها می شود. وقتی که انسان 

 عمل صالح انجام داد، دست گیری می شود. اینها همه اش با عنایت آنهاست.

 عنایت خاص و عام 

ی الهی و والیی شامل  کنند، جذبه ی آنهایی که عبادت خدا را می عنایت خاص و عنایت عام. همه عنایت هم دو قسم دارد:

حالشان شده لکن صالحین حسابشان از بقیه جداست. وقتی بندگی به حدّی رسید که به حمل شایع، عبد صالح الهی شد،آن 

ی خاص، شامل  ود. لطف خاص و جذبهش کنند. عنایت خاص، شامل حالش می گیری خاص از او می وقت است که دست

 (12) ((تیسلمان منّا أهل الب))شود که از مصادیق  ای می شود. آن وقت است که این انسان از آن دار و دسته حالش می

الح کند. هر کس مصداق عبد ص ی حقیقی با سلمان و ابوذر فرقی نمی است. شیعه« منّا»ی واقعی هم  شود. شیعه محسوب می

 شود. می« منّا»شدخدا 
 

امکاناتی که انسان برای رشد دارد، هیچ موجودی در عالم وجود حتی مالئکه ندارند. مالئکه، خادم شیعه و عبد صالح خدا 

این امکانات، بالقوّه، در وجود همه ی افراد هست لکن باید به فعلیّت برسد. عامل به فعلیّت رسیدن این قوه  (11) هستند.

 (10) ))وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ((چیست؟ ایمان و عمل صالح. در سوره ی شریفه ی والعصر می فرماید: 

 

 در قرآن « والعصر»معنای 

ی گفته اند است. بعض« روزگار»عصر احتماالتی است که مفسرین گفته اند. برخی گفته اند مراد از عصرقسم به عصر. برای 

است. عده ای گفته اند عصری است که آخر روز باشد. بعضی گفته اند زمان است. دوران «  )علیه السالم(امام زمان»عصر
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م احتمال دیگری هم هست که حدیث هرا نیز گفته اند.   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(بیست و سه ساله پیامبری رسول خدا

 بر طبق آن هست.
 

مین بیست است. ه  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(بهترین احتمالی که حدیثی مطابق آن نیست، همین احتمال دوران رسول  اکرم

و سه سال که منشأ سعادت بشریت است و تمام سعادت هایی که انسان تا زمان قیامت پیدا می کند، به واسطه ی همان دوران 

 است. آن زمان است که منشأ این خیرات و سعادات شده است.
 

آن  است که طبق  )علیه السالم(متذکّر آن شده، حدیثی از امام صادق« کمال الدین»لکن احتمال دیگری که شیخ صدوق در

عصر ظهور حضرت. این احتمال عالوه بر این  (13)ذکر کرده؛  )علیه السالم(حدیث، این عصر را عصرخروج حضرت قائم

 که با اعتبار بیشتر، مساعداست؛ حدیث هم مطابق آن هست.

نها چه تعدادشان مسلمان هستند. از بین وجه آن هم این است که ببینید االن در این عصرچقدر انسان وجود دارد. از بین آ

مسلمان ها چه تعدادشان شیعه هستند. از بین شیعه چه تعدادشان اهل صالح و رستگاری و عمل صالح هستند. خلقت انسان 

و هدف آفرینش رسیدن به مقام قرب الهی است و اصل و اساس آن است که انسان ها نوعاً به کمال الهی برسند. زمان بعثت 

است و زمان ظهور، زمان نتیجه. رسیدن به کمال الهی در آن زمان برای همه میسّر است. االن هم میسّر است لکن آن  مقدمه

 امکاناتی که آن زمان وجود دارد، االن نیست.
 

خدا ان شاءاهلل نصیب کند. از خدا می خواهیم که اگر هم مردیم، آن زمان را درک کنیم و رجعت کنیم. همان طوری که این 

هست، و ما هم در دعاهایمان این مطلب را بخوانیم که خیلی ارزش دارد، خیلی لذّت دارد. آنهایی که مطلب در دعاها هم 

رف می شود و می توانند به کمال برسند. امکان دارد که انسانی در زمان حیاتش آن زمان به دنیا می آیند، نقایص شان بر ط

اعمال صالحه اش آن قدر نبوده، لکن از خدا بخواهد که در آن موقع رجعت کند و در این عالم نواقصش تکمیل شود و این 

 قوه به حدّ کمالی که باید برسد.

 

 لذایذ معنوی
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در این زمان هم انسان باید هر چه امکانات دارد، ارتباطش را و پیوندش را با مقام والیت محکم کند. این ارتباطات، قلب 

انسان را نورانی می کند. روح انسان را شاد می کند. لذایذ معنوی، خودش یک چیزی است که تا کسی به آن نرسد، نمی 

ی را که بعض ((ن الملوك و أبناءُ الملوكیأ))لی هم همین طور است. این شود به او فهماند که چیست. بلوغ فکری و عق

 از علما گفته اند، روی همین اصل است.
 

ن یأ))آن کسی که به مقام علمی شامخی می رسد و مطالب غامض علمی را درک می کند، لذّتی می برد که می گوید: 

سالطین کجایند، بیایند و ببینند من چه لذّتی می برم از این که به عمق این مطلب پی برده  (14)((الملوك و أبناءُ الملوك؟

ام؟ آن دانشمند وقتی مسأله ای مشکل برایش پیدا می شود، هنگامی که پی به آن مطلب غامض علمی می برد، لذّتی می 

 وق این لذّات است.برد که ربطی به این لذّت های مادّی ندارد. آن، یک لذّت معنوی است که ف

ــد، نمی تواند لذّت آن مناجات و دعا و قرآن خواندن را درک کند. نماز     ــد و نچش ــخص تا به آن مقام قرب الهی نرس ش

خواندن لذّت دارد، قرآن خواندن لذّت دارد، البتّه برای اهلش، دعا کردن لذّت دارد؛ لذّتی که اصالً قابل تصور نیست، فوق     

 ست. انسان باید به این مقامات برسد و تا به این حد نرسد این لذایذ برایش قابل تفهیم نیست.همه ی این لذایذ عالم ا

 

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

 پی نوشت ها: 

: سوگند به عصر، که واقعاً انسان دستخوش زیان است؛ مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق 3-1عصر:-1

 اند یبایی توصیه کردهسفارش و به شک

 سعدی -0

 ؛  و هر که در این ]دنیا[ کور ]دل[ باشد در آخرت ]هم[ کور ]دل[ خواهد بود.10ـ اسراء:3

 . 148، غررالحکم/1/030؛ ارشاد، ج 90، امالی مفید /8/08کافی ج -4

 ؛  خدا از ایشان خشنود و آنان نیز از او خشنودند.122ـ توبه:0

 که بدترین آفریدگانند.؛  اینانند 6ـ بیّنه: 6

 ؛ و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود، هرگز هیچ کس از شما پاک نمی شد. 01ـ نور :1
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ه و ی)صلی اهلل عل؛ )قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِکَ فَلْیَفْرَحُواْ هُوَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُونَ( روایتی از رسول گرامی08ـ در ذیل سوره ی یونس:8

 (1/403می باشد. )کافی ج)صلی اهلل علیه و آله و سلم( وارد شده که منظور از فضل خدا والیت محمّد و آل محمّدآله و سلم( 

 196ـ اعراف: 9

 1/96؛ کشف الغمة ج341؛ اختصاص/0/64ـ عیون اخبار الرضا ج 12

به نقل از رسول  60/6و بحار « المالئکة خدّام المؤمنین: »)علیه السالم(به نقل از حضرت رضا 66/19ـ بسنجید: بحار االنوار ج 11

 « انّ المالئکة لخدامنا و خدّام محبّینا: »)صلی اهلل علیه و آله و سلم(خدا

 ؛ سوگند به عصر که واقعاً انسان دستخوش زیان است. 1ـ عصر: 10

  606ـ کمال الدین/13

آمده است:  )علیه السالم(از قول امیرمؤمنان 13/143مستدرک الوسائل ج ـ این عبارت منسوب به حکیم ابونصر فارابی است. و در 14

 « أین الملوک وأین ما جمعوا ممّا دخلت علیهم المعائب»
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 (2نقش امرای هستی از دیدگاه قرآن )

 «آیت اهلل دكتر موسوی اصفهانی»

 

 طرح كلی استفاده از قرآن

تا آخر قرآن و موشکافی در مفهوم و محتوای آن ها، اعم از تفسیر یا تأویل مستند و  طرح ما بررسی آیات است، از اول

ی اهلل علیه )صلصحیح و اصولی به معنی استفاده از مفهوم و مصداق و کنایه و اشارات آن، و نیز استفاده از فهم و درک پیامبر

ا بر آن اصل مسلّم و مورد اتّفاق همه مسلمین بنیاد و صحابه و تابعین؛ تا بر اساس آن، همبستگی اسالمی ر و آله و سلم( 

 نهیم. البتّه شرایطی را باید بپذیریم تا این طرح با کمال امنیت و حسن نیت تحقیق و تحقق یابد. 
 

بدین وسیله دعوت می کنیم تا برادران اهل سنّت و شیعیان گروهی را برای بررسی این متون، برگزینند و در سلسله نشست 

رک، این احادیث را گردآوری و در پی نوشتِ متن قرآن کریم ثبت نمایند. مشروط به این که از اول تا آخر قرآن های مشت

با تضمین رعایت عقل و منطق، در اندیشه و گفتار، و حسن ادب در رعایت اخالق حسنه اسالمی و با توجه به روایات 

چند اصل منطقی که ذیالً می آوریم توافق خود را اعالم دارند. ما  در )صلی اهلل علیه و آله و سلم( مستند به پیامبر اسالم

مطمئنیم هر مسلمانی که معتقد به قرآن باشد، در سایة این چند اصل می تواند در عقیده و عمل و رفتار با همة مسلمانان 

گونه عمل کنیم و طریقه  جهان در راه واقعی وحدت و برادری گام بردارد و در نتیجه همه با هم یک گونه بیندیشیم، یک

مندان  ی عالقه همسانی داشته باشیم و اخالقاً با هم احساس برادری و نزدیکی نماییم؛ مشروط به این که پیشاپیش از همه

هرگونه انحراف ما را از منطق صحیح قرآن با ما در میان بگذارند. ما از دور، دست دوستی و حسن قرآن استدعا  کنیم به 

ارایه بهره مندی از راه صحیح  قرآن می فشاریم و در انتظار حسن تفاهم و هماهنگی های منطقی شان بسر می  نیّتشان در راه

بریم. و به همین منظور چند اصل را در تعّهد و تسالم راه قرآن رعایت می کنیم تا از معارف قرآن، صحیح تر برخوردار شویم، 

ران، مرکزی به نام بنیاد مستقل تفاهم و هم اندیشی بین ادیان و مذاهب ضمنا برای تحقق این منظور در جمهوری اسالمی ای

تشکیل گردیده است و مطمئنیم تمام مذاهب جهان از این هم اندیشی می توانند استفاده کنند مشروط به این که نظرات و منطق 

)ایران تهران بلوار كشاورز خیابان فکری خود را به این مرکز به صورت حضوری یا مکاتباتی با ما در جریان قرار دهند. 

 شهید كبكانیان بنیاد بین المللی تفاهم بین ادیان و مذاهب(.
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 اصول ده گانه همبستگی در شناخت قرآن. این اصول عبارتند از: 

 اصل اول اعجاز جهانی قرآن

  در درك و فهم بسیاری از آیات )صلی اهلل علیه و آله و سلم( اصل اول ضروت رجوع به پیامبر
 

 قرآن، کتاب هدایت و راهنمایی انسان هاست و راه سالم  و مستقیم زندگی دنیا و آخرت همه را باید از قرآن الهام گیریم؛ 

 (2)))كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ((

ای پیغمبر! قرآن کتابی است که ما بر تو نازل کردیم و آن را فرو فرستادیم تا تو مردم را از تاریکی های 

 )شرک و کفر( به نور ایمان رهبری کنی. 
 

 پس تنها این قرآن است که راه برتر و استوارتر زندگی را به ما نشان می دهد: 

است، یعنی قرآن برای همه ی  (3) ((هُدىً لِلنَّاسِ)) و هر چند آموزه های قرآن (0) ((قْوَمُإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِلَّتی  هِیَ أَ))

مردم جهان هادی و راهنما است و مواعظ و نصایحش برای همه ی نسل ها و زمان ها راهگشا و هدایتگر است زیرا آموزه 

های آن، منطقی و عقالنی است. با این حال ویژگی  آن برای ما مسلمانان از آن جهت است که قرآن، کتاب جاودانه، معجزه 

و حجت و دلیل و راهگشا برای همه انسان ها در همه زمان ها و مکان ها است:  اهلل علیه و آله و سلم( )صلی اکرمپیامبر 

و بلکه دستور العمل ثابت برای کلیه اعمال و  (4) ((تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلىَ  عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَلَمِینَ نَذِیرًا))

 و باید برای آیات متشابه آن فکری اندیشیم که باعث انحراف و در نتیجه اختالف نگردد. رفتار و نیات ما قران است

 

  محکم و متشابه قرآن

یعنی در  (0) ((هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ))به دلیل 

مقابل آیات محکم که تعبیر دیگر از آیات ام الکتاب است، آیات متشابه نیز وجود دارد. آیات محکم در هر زمان برای 

عموم مردم قابل فهم و قابل بهره برداری است، ولی مفهوم و مقصود آیات متشابه را باید یا از آیات صریح و محکم قرآن 
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صلی اهلل )توضیح گرفت و خداوند این امر را جزء وظایف پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( یا از کالم پیامبر اکرم

 قرارداده است در آنجا که می فرماید:  علیه و آله و سلم( 

لَیْهِمْ)) نْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِ دیم تا آنچه را به سوی مردم نازل ؛ ما قرآن را بر تو نازل کر(6) ((وَ أَ

لیه )صلی اهلل عشده است برای آن ها، روشن سازی. از این فراتر، قرآن انجام کلیه ی اوامر و ترک همه ی نواهی پیامبر اکرم

 را بر ما، فرض کرده است. و آله و سلم( 
 

 کمال مقاصد قرآن برسیم و به همین دلیل دربا عنایت به این آیه، ما به هیچ وجه نمی توانیم از قرآن بدون سنت نبوی، به 

آنچه را رسول  (1) ((وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ))متن قرآن سنّت ضمیمه شده و می فرماید: 

خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید. از این روی ما موظفیم در همه چیزها و از 

ستفاده کنیم؛ ا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( جمله در بیان، توضیح، تشریح، تفسیر و تأویل مفاهیم آیات قرآن از پیامبر اکرم

نقل شده است که فرمود: ای مردم بر شما  ( علیه السالم)از امیرالمؤمنین )قدس اهلل روحه(روایت شیخ صدوقبه ویژه که در 

باد به دوری از تفسیر به رأی. شما تفسیر قرآن را باید از اهلش فرا گیرید. چه بسا تفسیری که شباهت دارد به کالم مخلوق 

ش به کالم بشر شبیه نیست. کالم خدا، صفت خدائی دارد و کالم بشر در حالی که قرآن، کالم خدا است و کالم خدا تأویل

  (8) افعال بشر است. کالم خدا را به کالم دیگر تشبیه نکنید که گمراه خواهید شد.
 

ی  ا به وسیله( و ی)صلی اهلل علیه و آله و سلم(آورش)پیامبر اکرم بنابراین ما موظفیم که تفسیر و تأویل کالم خدا را از پیام

امامان که مورد تأیید او هستند، بگیریم، نه از دیگران و این همان تفسیر مأثور است، که ما طیّ شرایطی که از جمله اتفاق 

 دهیم.  فریقین است، در این مجموعه، قرآن را مورد بررسی و تحقیق قرار می

 

 اصل دوم اهداف قرآن و تفسیر و تأویل آن 

مردم آشنایی با آن ضروری است، چرا که مایه ی ذکر است و برای همه عبرت انگیز قرآن، کتاب هدایت است و برای عموم 

 و دعوت به تفّکر است و برای خواص و عوام، مرجع احکام و معارف واخالق بلند اسالمی است.

 از این رو باید در موارد زیر از قرآن بهره برداری نمود:  
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 ـ احکام اسالم از قرآن استفاده می شود )آیات االحکام(. 1
 

 ـ معارف اسالم را باید از قرآن الهام گرفت. )اصول عقائد(0

ـ در شناخت فضائل اخالق از رذائل آن، به معیارهای قرآن وابسته ایم تا اخالق خوب را از بد بشناسیم و روحیه و رفتار 3

 . خود را از راه صحیح قرآن منظم کنیم
 

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ ال ))ـ قرآن عامل پیوند و همبستگی و وحدت فکری و عقیدتی ما مسلمانان است: 4

  (9) ((تَفَرَّقُوا
 

ـ آیات قرآن ما را به تدبّر و ژرف نگری در این کتاب مقدس، دعوت کرده است، پس ما می توانیم از آن مستقیماً در 0

ما قرآن را برای یادآوری، آسان قرار دادیم،آیا  (12) ))وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ((کارهای خود الهام گیریم و 

یای حقایق برتر از اسالم می تواند باشد و قرآن به آن توجه نکرده است؟!!! لذا به فرمان قرآن، باید با قرآن انس کسی جو

 بگیریم. و از آن دقت نظر و ژرف نگری که از ما خواسته است بهره مند گردیم. 
 

قرآن  (11) ((ىَ  عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَلَمِینَ نَذِیرًاتَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَل))قرآن فارق بین حق و باطل است: ـ  6

مردم  ( تا برای)صلی اهلل علیه و آله و سلم(با خیر و برکت است زیرا برای شناخت حق از باطل بر بنده خدا )نبی اکرم

دیگردر همه جا هشدار دهنده باشد، زیرا الزاماً ما باید از ناحق دوری کنیم، پس در تشخیص حق و باطل باید به قرآن باز 

 گردیم. 
 

ال رَطْبٍ وَ ال یابِسٍ إِالَّ فی  ))چون قرآن از یک سوی، پاسخ گوی تمام نیازهای انسان در همه  ی زمینه هاست، ـ  1

پس در اختالف   (13) ((إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ))و کتابی است قاطع که در هر امری حرف آخر را می  زند:  (10) ((مُبینٍكِتابٍ 

ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ))ها تصمیم نهایی و حَکَم و داور قطعی فقط، قرآن است و از آن جا که قرآن نه شعر است و نه تفنّن 

یعنی قرآن شعر نیست که فقط جنبه  ی هنری داشته باشد و نیز قرآن با کسی شوخی ندارد که قابل  (14) ((ما یَنْبَغی  لَهُ

در نتیجه قرآن نه برای تنوع و نه برای تفریح و تفنّن است، بلکه باید  (10) ((وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ))تسامح و سرگرمی باشد 

و رفتار انسانی، آن را به کار برد. چنان که در اصل اول مبحث حکمتش را قاطع و جدی گرفت و در عقیده و عمل و اخالق 

 اعجاز قرآن توضیح داده شد.
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و دیگر اولیاء خدا، راه صحیح را به ما  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( قرآن باید میان دو نقل متعارض احادیث پیامبرـ  8

نشان دهد. یعنی قرآن داور بین حق و باطل است. روایتی که موافق قرآن نیست، مردود شمرده می شود، و به روایات موافق، 

 صحّه می گذارد. پس درحقیقت، حکم خدا همان حکم قرآن است و برای هر انسان خردمندی الزم االجراء است. 

از آن جا که ثابت شد قرآن معجزه  ی جاودانه اسالم بدون محدودیت زمان و مکان است و معجزه  ی زنده سرانجام  ـ 9

ا بررسی ر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( می  باشد، اگر کسی بخواهد معجزه پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( پیامبر اکرم

سی، تربیت عقالنی و اخالقی، علمی، مدیریت جوامع بشری، بویژه کند، باید از جهات مختلف )انسان  شناسی، جامعه  شنا

نهاد خانواده و سازماندهی امور اقتصادی و اصول زندگی سالم و پاک وسیاست اجتماعی همراه با عدل و انصاف( قرآن را 

 بررسی کند.  

 

افذ و حاکم می باشد. این دالئل ـ پس قرآن به این دالیل و بسیاری دالیل دیگر، زنده است و در زندگی مردم جهان ن12

می گوید: شما مردم عادی، قرآن را می فهمید و می توانید از آن بهره برداری کرده و درباره ی مطالبش درک صحیح داشته 

نَا الْقُ)) باشید. قرآن ما را مصرّانه به خواندن و ترجمه و تدّبر در خود، دعوت کرده است و مکرر می گوید: آنَ رْوَ لَقَدْ یَسَّرْ

ما قرآن را به شدّت برای شما آسان ایجاد کرده ایم،آیا کسی هست که بخواهد از قرآن  (16) ((لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

 ))هوَ الَّذِىعوامل تذکّرآمیز را فرا گیرد؟ و نیز مردم جهان را برای تشخیص حق از باطل به خود، دعوت کرده و می گوید 

 .(11) الْفُرْقَانَ عَلىَ  عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعَلَمِینَ نَذِیرً((نَزَّلَ 

 

پس اکنون که مراجعه به قرآن ضروری است، در اولین برخورد با قرآن برای هر بیننده ای رأی و نظری پیدا می شود، در 

و آله و  )صلی اهلل علیهه پیامبراکرمحالی که روایات فراوانی در مذمت و نهی از تفسیر به رأی داریم. یک نمونه آن اینست ک

تفسیر کننده قرآن به رأی خود با این که صحیح تفسیر کرده به  (18)فرمود: من فسرّ القرآن برأیه فأصاب الحق، أخطاً سلم( 

اشتباه عمل نموده است و چه بسیار فریب خوردگانی که خود را برتر از دیگران می دانند و خردمندان آنها را نپذیرفته اند 
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ذشته در خواهد شد(. از این گآتش است. )که توضیح الزم انجام )صلی اهلل علیه و آله و سلم( جایگاهش به تعبیر پیامبر اکرم

زمینه ی مطالب قرآن، تأویل مصادیق و چیزهایی به یاد می آید که می تواند خالف واقع باشد و ما نمی دانیم تأویل و تفسیر 

قرآن چیست و چگونه می توان به تأویل و تفسیر قرآن دست یافت. لذا در رفتار با قرآن انسان میان دو راهی خطرناک قرار 

  است و ملزم است یکی از این دو راه را گزینش کند )بحث ما در اصل سوم در همین قسمت می باشد(.گرفته 

 

 اصل سوم تفسیر و تأویل

از بررسی های لغوی به دست می آید که واژه ی تفسیر به معنی کشف القناع یعنی پرده برداری از چهره ی معنای قرآن است. 

فیر نشان بیر از سفر گرفته شده و کلمه تفسیر مقلوب کلمه تسفیر است و معنی سفر و تسو بعضی گفته اند: تفسیر در اشتقاق ک

ی آزمایش های پزشکی برای  واقعیّت دارد. در کاربرد اهل زبان نتیجهدادن چیزی است که در ظاهر نمایان نیست ولی 

کار می رود. چنان که پرده از چهره بر  نامند که در تشخیص سالمت، کارایی دارد و به شناخت انواع بیماری ها را سفر می

گرفتن و بدون پوشش نشان دادن حقیقت را، نیز تفسیر گفته اند. و کسانی که از بانوان سرپوشی ندارند و حجاب اسالمی را 

 کنند.  کنند آنها را با کلمه سفارت از آنان یاد می رعایت نمی

 

 تأویل در لغت چیست؟ 

صحیح با معنی و مفهوم ناصحیح هر دو از کلمه یا جمله فهمیده شود، تأویل به کار می رود و در مواردی که معنی و مفهوم 

چون اصطالح می تواند همیشه همان معنای صحیح باشد. پس معنی متقابل آن باطل و ناصحیح خواهد بود. بنابراین اگر 

آن تأویل که ناصحیح و غلط خواهد بود و ارجاع کلمه به معنی صحیح آن است، آن را تأویل صحیح گویند و نقطه مقابل 

 برند.  اگر مفهوم کالم ظاهر باشد، تأویل به کار نمی
 

معانی دیگری که در قرآن از این کلمه ارایه شده است، مانند: بطن در مقابل ظهر است که از آن معنای عمیق تری می طلبد و 

ره ظه)) آمده است: ( علیه السالم)که در روایت امام باقریا نگرش ژرف تری از ظاهر لفظ بدست می آید و همین معنا است 

؛ یعنی مانند گردش ماه و (19) ((تنزیله و بطنه تأویله فمنه ما قد مضی و منه ما یجری كما تجری الشمس و القمر
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گردد  یمخورشید معانی مختلف دارد )قرآن( در بعضی موارد عمیق تر از بعضی دیگر است و در طی زمانها از آیه استفاده 

 و لذا مانند ماه و خورشید در گردش و تحوّل است. 
 

ننَبِّئْنَا بِتَأْوِیلِهِ إِنَّا نَرَئكَ مِنَ ))بار، به کار رفته است مانند  8ی یوسف،  سومین معنی تأویل تعبیر رؤیا است که در سوره

))وَ أَوْفُوا الْكَیْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا  ی تأویل در آیهمعنی چهارم تأویل، عاقبت امر و مآل کار است، مانند  (02) ((الْمُحْسِنِینَ

معنی پنجم تأویل، وجود عینی و تحقق خارجی اشیاء است که  (01) بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقیمِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویالً ((

منطبق با مالکات احکام و مصالح تکالیف و رهنمودهای شرع مقدس می باشد. چنان که برخی از مفسّرین رجوع به اصل با 

  (00) ذکر کرده اند.داشتن نظر به هدف و مقصود را در معنی تأویل 

نی را به یک معنی بر می گردانند و آن کشف القناع یعنی پرده برداری از چهره بعضی از اهل لغت، تفسیر و تأویل و مع

حقیقت می دانند. البته نباید فراموش کرد که در هر تفسیری، تأویل هم هست. چون تفسیر، پرده از چهره کالم بر می دارد 

ت از افی می کند ولی در تأویل بازگشو معنی عمیق تر و کامل تر و قابل جریان تر و کلّی تر را می گوید. تفسیر مو شک

خطا به صحیح و بازگشت از نادرست و باطل به درست و حق، منظور است. چرا که در تأویل، بازگشت از باطل به حق 

است و این امر مخصوص آیات متشابه است که حق و باطل به هم شبیه است و بر اثر شباهت، احتمال اشتباه وجود دارد. 

 در آیات محکم و متشابه هر دو جاری است.  در حالی که تفسیر

با این توضیح، اهمیت تأویل آیات متشابه روشن می گردد و معلوم می شود در این کار سخن از حق و باطل است نه از 

 درجات و مراتبی از توضیح و تفسیر که قابل تحمل باشد و به جایی برنخورد. 

مل و کلماتی ابهام آمیز است و کلمات آن ابعاد و محتوای بسیار وسیعی از آن جا که قرآن مشتمل بر آیات متشابه و مج

کسی که فکر کند قرآن جز ترجمه و تفسیر »دارد، تا در همه زمان ها و مکان ها جریان و سریان داشته باشد. بنابراین: 

یدگاه محدودش را به همه ی ظاهر الفا ، ژرفای دیگری ندارد، تنها از دیدگاه محدود خود سخن گفته، و هر گاه بخواهد د

قرآن سرایت دهد اشتباه بزرگی مرتکب شده است که گستره ی مفاهیم و معانی بلند قرآن را در دید خردمندان محدود کرده 

 است.حال آن که قرآن می فرماید: 

  (03) ((أَ فَال یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى  قُلُوبٍ أَقْفالُها))

  (04)و ژرف اندیشی نمی کنند، مگر قفل بر دلهایشان زده اند؟!چرا در قرآن تدبّر 
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از سوی دیگر، با هرگونه تدبر و ژرف نگری می توان دانست که در موارد ابهام و تشابه آیات، آیا می توان با مقیاس های 

یات این روردگار از آبشری از آیات متشابه پرده برداشت؟ باید دانست قیاس و استحسان و آراء مظنون پاسخگویی مراد پ

چنانی نیست. عالوه بر این که معموالً انسان ها گرفتار هواهای نفسانی و گرایش های محیط و خانواده و وراثت و عادات 

و اعتیاد خاص و غیره می باشند. بنابراین کسانی که فاقد شرایطند نباید افکار خود را به قرآن نسبت دهند؛ در این و رسوم 

 ین افراد را متذکر می شویم:جا ویژگی های ا
 

 کسانی که بدون آشنایی با زبان عربی و ادبیات و صنایع الفا  عرب بخواهند قرآن را تفسیر و تأویل نمایند. ( الف 

کسانی که در متشابهات قرآن بدون ارجاع به محکمات یا بدون ارجاع به راسخان فی  العلم بخواهند از آنها پرده برداری ( ب

 کنند. 
 

 کسانی که استحساناتی عقلی، ذوقی و پندارهای عارفانه و صوفیانه خود را به قرآن تحمیل کنند.  ( ج
 

ار ، و کسانی که آراء و افک( علیهم السالم)کسانی که دیدگاههای علمی، فلسفی و حتی کالمی متخذ از خارج از اهل بیت (د

این ها همه افترای بزرگ به خدا و پیغمبر بسته اند. در روایاتی پیش ساخته خود را به حساب تفسیر و تأویل قرآن پندارند، 

آمده است: تأویل نمی کند کسی قرآن را یا برخی از آیات آن را مگر آن که  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( از امام صادق

یر سبت دهد، او قرآن را تفس: کسی که آراء خود را به قرآن ن(قدس سره)و به تعبیر عالمه طباطبائی (00) تأویل او کفر است.

یعنی اول عمل خود را تنظیم کرده و سپس آیه ای از قرآن را به  (06)نکرده بلکه باید به جای تفسیر عمل او را، تطبیق نامید

 آن تطبیق داده است. 
 

له و )صلی اهلل علیه و آاز زید شحّام نقل کرده است که در خدمت امام باقر )رحمه اهلل علیه(محدث بزرگ ثقه االسالم کلینی

 فرمود: تو فقیه و مفتی اهل بصره ای؟ )صلی اهلل علیه و آله و سلم( مفسر وارد شد. امام بودم که قتاده بن دعامهْسلم( 

 قتاده: بلی  

 امام فرمود: به من خبر داده اند تو تفسیر قرآن می کنی. این تفسیر تو از روی دانش است یا از روی نادانی؟

 قتاده: از روی دانش است. 
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و قَدَّرْنا فِیهَا السَّیْرَ ))سوره سباء که می فرماید:  18امام فرمود:اگر راست می گوئی از تو سؤال می کنم از تفسیر آیه 

قتاده گفت: مراد کسی است که با زاد و توشه و مرکب و راحله حالل از خانه و دیار (( سِیرُوا فِیها لَیالِیَ وَ أیَّاماً آمِنِینَ

 خویش خارج شده و قصد مکه معظمه را نموده است چنین شخصی در امان است تا برگردد به سوی اهلش. 

هر مکه معظمه از ش حضرت فرمود: ای قتاده! تو را به خدا سوگند می دهم انصاف بده کسی که با زاد و راحله حالل به قصد

خود خارج گردید، چنانچه دزدان و راهزنان به او رسیده و نفقه او را بربایند و محتاج و سرگردان در بیابان بماند، آیا آن 

شخص ایمن می باشد؟ قتاده گفت بلی. آن حضرت فرمود: وای بر تو که قرآن را به رأی و هوای نفس خود تفسیر می 

چون تفسیر به رأی و هوای نفست می کنی، مردم را نیز هالک می نمائی و چنانچه این گونه نمائی! البته هالک شدی و 

تفسیر را از مردمان دیگر گرفته و بیان نموده ای، آنان و تو و مردم هالک شدند. وای بر تو ای قتاده! مراد از آیه کسانی 

یا باشد. آ مبرند و دل و هوای آنان، به سوی امامان میهستند که از دیارشان بیرون آمده اند و عارف به حق ما اهل بیت پیغ

ًً مِنَ النّاسِ تَهْوِی إِلَیْهمْ))نمی بینی که خداوند در آیه دیگر می فرماید:  یعنی خداوندا دلهای مردم  (01) ((فَاجْعَلْ أفْئِدَهْ

د. از این آیه علت این امر روایت رابه عشق خانه کعبه مقرون ساخته و قصد آن دارد که خانه کعبه مورد عالقه آنان باش

نقل می کنند که فرمود: چیزی دورتر از تعقل مردم نسبت به تفسیر کالم خدا وجود  ( علیه السالم)دیگری را از امام باقر

ندارد. زیرا در قرآن آیاتی است که اولش به موضوعی می پردازد و آخرش موضوعی دیگر را مطرح می کند و در روایاتی 

فرمود: کسی این توانایی را ندارد که بگوید تمام قرآن را از ظاهر و باطن می داند، جز اوصیای  ( علیه السالم)دیگر امام

 اشند.می ب )صلی اهلل علیه و آله و سلم( که طبق آیات قرآن فقط امامان از آل محمد )صلی اهلل علیه و آله و سلم( پیامبر

 ((مالعل یراسخون ف))رند. پس الزم است برای یافتن مفاهیم واقعی قرآن از و دیگران حق این گونه کالم خدا را ندا (08)

 ردد.او می باشند( استفاده گ ( السالم م)علیه، علی و فرزندان معصوم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( )که طبق حدیث پیامبر

در گفت  و گو با قتاده صورت گرفت در محضر امام  ( علیه السالم)عیناً همان گونه برخوردی که در محضر امام باقر

احکام  از ابوحنیفه پرسید: آیا تو مفتی و مرجع ( علیه السالم)با ابوحنیفه نیز برگزار گردید. امام صادق ( علیه السالم)صادق

 فقهی مردم عراق هستی؟ 

 ابوحنیفه: آری .

 می دهی؟! : از روی چه منبع و معیار و مدرکی فتوا (علیه السالم)امام



 
 

191 
 

 . )صلی اهلل علیه و آله و سلم(ابوحنیفه: از قرآن و احادیث نبوی

ای ابوحنیفه! آیا تو قرآن را به درستی می فهمی؟ و آیات محکمات را از متشابهات و آیات عام را از خاص  (علیه السالم)امام

 تشخیص می دهی؟ 

 ابوحنیفه: آری! 

ادعای بزرگی کرده ای ای ابوحنیفه! خداوند علم قرآن را نداده است مگر به کسانی که قرآن در خانه آنها  (علیه السالم)امام 

هستند. ای ابو حنیفه تو و امثال تو از قرآن برخی را نمی  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( نازل شده و آنان امامان از آل محمد

ه سیر ، مراد کجای زمین است کسِیرُوا فِیها لَیالِیَ وَ أیَّاماً آمِنِینَگوید:  فهمی. اگر راست می گوئی بگو بمن آیه ای که می

می کنند در آن شب و روزهایی چند، در حالتی که ایمن می باشند؟ أبو حنیفه گفت: گمان می کنم میان مدینه و مکه مراد 

مدینه کسانی هستند که اموال مردم را ربوده باشد، آن حضرت رو کرد به اصحاب خود و فرمود: می دانید در راه میان مکه و 

و آنان را به قتل می رسانند، چطور مردم در این راه ایمن هستند؟ اصحاب عرض  کردند: بلی فدایت شویم مردم در راه 

 مکه و مدینه از شر دزدادن و راهزنان ایمن نیستند. 
 

  (09) أبوحنیفه از خجالت سر به زیر افکند و جوابی نداشت بدهد.
 

 اعلمنا بالقضاء و أقرئنا للقرآن علی)) لذا حاکم حسکانی حنفی از ابن عباس نقل کرده است: که عمر بن الخطاب گفت:

 (سالمعلیه ال). داناترین ما به علم قضاوت و آشناترین افراد ما در قرائت وعلوم قرآن، علی(((علیه السالم) ابن ابی طالب

 (32) است.
 

باید دانست آنچه بیان شد، درباره مفهوم تأویل بود اما موضوع دوم این است که چه کسانی قادرند و به حق می توانند  

 قرآن را تفسیر و تأویل کنند و مجوز رسمی از سوی خداوند دارند؟ 
 

سال زمان رسالت  03با توجه به خطر سهمگین و ممنوعیّت شدید تفسیر به رأی از یک سو و محدودیت  وقایع و قضایای 

در مقابل رخدادهایی که تا ابد ممکن است فقط یک بار اتفاق بیفتد، از سوی دیگر،  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(رسول اکرم

را نسبت به وقایعی که برای مسلمین )صلی اهلل علیه و آله و سلم( سال دوران نبوت حضرت خاتم انبیا 03کمبود وقایع 

 چگونه می تواند آنها را به مردم زمان خود )صلی اهلل علیه و آله و سلم( اتفاق بیفتد، پیغمبراکرم جهان تا ابد ممکن است
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خاتم پیامبران خداست و معجزه جاوید او حجّت  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( راهنمایی فرماید. چه این که پیامبر اسالم

ال است و بیشتر این مدّت با مبارزات زیر زمینی و یا س 03ابدی برای همه مردم جهان است ولی دوران رسالتش فقط 

مهاجرت و جنگهای مهم با مشرکین و کفّار می گذراند و خطابه ها و سخنرانی های عمومی آن حضرت که مدارکی برای 

د، ماینآینده اسالم و در موارد حساس و بحرانی باید عموم مردم بتوانند حفظ کنند و در موقع خود از آنها بهره برداری ن

مطالبی است که همگان به ویژه در آغاز رسالت ظرفیت های مردمی گنجایش ضبط و حفظ آن را نداشت؛ لذا مردمی که 

تفاق کلمه ا  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در امور عادی نتوانستند در عمل پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( بعد از پیامبر

عداد تکبیر هایی که در نماز میت باید گفته شود، چگونه می  توانستند در این مدت کوتاه داشته باشند، مانند: شماره و ت

پیوند خود را به مجامع آینده از دید پیامبر اسالم فرا گرفته و درست اِعمال نمایند و بدون استفاده از رهبری خاص، کاری 

 کنند که مورد اتفاق عموم مسلمین باشد. 

برای مرجعیت ابدی قرآن با وجود آیات مجمل و متشابه   )صلی اهلل علیه و آله و سلم( یامبر اسالمدر اینجا باید دید آیا پ

چه راهی را پیش پای امّت نهاده، تا از فساد تفسیر به رأی و انحراف افترا و بدعت و ضاللت و تأویل ناصواب، تا ابد، امّتش 

 را مصون و محفو  نگهدارد؟! 
 

 از اینجاست که به اهمیت حدیث ثقلین واقف می گردیم. 

 

 : )صلی اهلل علیه و آله و سلم(قال رسول اهلل 

إنی أوشك أن أدعی فاجیبٌ و إنی تارك فیكم الثّقلین كتاب اهلل عزّوجلّ و عترتی اهل بیتی و انّ ))

 (31) (.(كیف تخلفونی فیهمااللّطیف الخبیر أخبرنی أنّهما لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض فانظروا 
 

چیزی نمانده است که من دعوت حق را لبیک گویم و من دو چیز گرانقدر، کتاب خدای عزّوجل، و عترتم،  

اهل بیتم را در بین شما به جای می گذارم و خدای لطیف و خبیر مرا خبر داده است که این دو امانت از هم 

 ونه رفتار خواهید کرد؟! جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من باز گردند، شما بنگرید با آنها چگ
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 اهمیّت حدیث ثقلین در یک بررسی كوتاه 

ش با گو  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( این حدیث را، بیش از سی و پنج نفر از اصحاب رسول خدا ـ اوالً سند حدیث:2

خود از پیامبر شنیده و نقل کرده اند. و تواتر آن، در زمان ها و نسل های مختلف قطعی بوده است تا جایی که عالوه بر دو 

مدرک ذیل و قطعیت صدور  38مجلد کتاب قطور )عبقات االنوار( اثر عالمه فقید میر حامد حسین هندی، تواتر آن را از 

 آن  را اثبات نموده است.
 

ه در روز عرفه در عرفات حج  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( این حدیث را پیامبر اکرم نیاً مكانهای بیان و القاء حدیث:ـ ثا1

الوداع، و بار دیگر در روز غدیر خم در محل دوحات، و بار سوم بعد از بازگشت از طائف در مکه و چهارمین بار در منبر 

  (30) د در حجره خود که اصحاب بسیاری حضور داشتند ایراد فرمودند.مدینه و آخرین بار در واپسین بیماری خو

 

 الفاظ حدیث ثقلین: 

 ـ الفاظ مختلف حدیث كه همه ناظر به یك معنی است، به شرح زیر است: 1

کتاب اهلل حبل ممدود من السّماء إِلی األرض و عترتی اهل بیتی ...  إنی تارك فیكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدی: ـ  الف

 )صحیح ترمذی و ده ها سند دیگر( 
 

إنی تارک فیکم خلیفتین، کتاب اهلل حبل ممدود ما بین السّماء و االرض و عترتی اهل بیتی... )الدر المنثور سیوطی ج  ـ  ب

 ، و إنّهما لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض( 080ص  0
 

، ح 160، ص 1ج إنّی أوشک أن أدعی فأجیب و إنی تارک فیکم الثّقلین کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی ... )کنز العمّالـ ج 

 و ...(  0ط 940
 

کأنّی دُعیتُ فأُجیبُ أنّی قد ترکت فیکم الثّقلین أحدهما أکبر من اآلخر، کتاب اهلل تعالی و عترتی ... )خصائص امیر  ـ  د

 ( علیه السالم)المؤمنین
 

ألست أولی بکم من أنفسکم؟ قالوا: بلی یا رسول اهلل، قال فإنّی سائلکم عن الثقلین: القرآن و عترتی )مجمع الزوائد  ـ  هـ

 الهیثمی الشّافعی و ...( 
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در کنار قرآن قرار گرفته است تنها از برخی از اسناد اهل سنت می « عترتی»قابل توجه این که در همه این روایات کلمه: 

 (33)اشد، باز همآمده ب« عترتی»به جای « سنتی »مبر فقط فرمود کتاب اهلل و سنتی!. البته اگر در نسخه ای شنویم که پیغ

علیهم )که بر پاکی و طهارتشان قرآن تأکید کرده است و قبول حدیث از اهل بیت (علیهم السالم)نقل سنت از طریق اهل بیت

شایسته تر است. چرا که به حکم آیه تطهیر آن ها عالوه بر صحابه بودن به مصونیت از گناه و خبط و اشتباه و  (السالم

 امنیت قولشان از اشتباه، تضمین شده اند. 

 

 ـ در معنی و مفهوم حدیث: 8

را در کنار قرآن کریم به عنوان سند دوم مسلمانان قرار داده  (علیهم السالم)این حدیث صحت و سندیت سخنان اهل بیت

و همانند قرآن کریم اند و قرین قرآن عظیم شناخته می « تالی تلو»است و در اهمیت و عظمت عترت همین بس که اینان 

 . شوند و به تعبیری گویاتر، آنها را قرآن ناطق معرفی کرده اند، در کنار قرآن صامت که مصحف شریف است

 

  (سالمعلیهم ال)این است که بعد از پیامبر اکرم  (علیهم السالم)دلیل روشن برای سندیت اعمال و اقوال و تقریر اهل بیت

؛ و یازده  (علیه السالم)و علی  بن ابی طالب امیرالمؤمنین (علیهما السالم)دخت گرامی اش سیده زنان عالم، فاطمه زهرا

عصمت هیچ کس مورد اتفاق همه امت اسالم نیست و عالوه بر این معنی عصمت اهل  طهارت و  (علیهم السالم)فرزندشان

دُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ إِنَّمَا یُرِی))، عالی ترین مرتبه پاکی و صداقت و معنویت است تا جایی که قرآن با تعبیر:  (علیهم السالم)بیت

محصور می کند   (علیهم السالم)پاکی را در اهل بیت« اِنَما»با کلمه  (34) ((تَطْهِیرًاعَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَكمُ ْ 

و قطعیت آن را به اراده الهی مستند می سازد و این اتفاق امت است که غیر از علی و فاطمه و حسنین و یازده 

 اندازه آن ها نرسیده است.هیچ انسانی به مقام عصمت و پاکی و پاکدامنی اش به   (علیهم السالم)فرزندانشان
 

بنابراین، مفاد حدیث ثقلین که می گوید: ای مردم تا وقتی کتاب و عترت هر دو را اطاعت کنید گمراه نخواهید شد، به دو  

فرا   (م السالمعلیه)را باید از اهل بیت (صلی اهلل علیه و آله و سلم)نکته توجه دارد، این دو نکته این است که هم سنت پیامبر

دی کالم و فعل و تقریرشان، سن  (علیهم السالم)گرفت، چرا که به دیگران اعتمادی در نقل سنت نیست و هم خود اهل بیت

 و قرآن کریم است.   (علیهم السالم)معتبر برای شناخت راه پیامبر
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 فرمودند: (لمعلیه و آله و سصلی اهلل )این حدیث را حدیث سفینه بیشتر توضیح می دهد و تبیین می کند که پیغمبر اکرم

  (15) إنّما مَثَلُ أهل بیتی فیكم كمثل سفینهْ نوح، من ركبها نجا و من تخلّف عنها غرق(())

تنها شبیه و مثل، برای اهل بیت من در بین شما، کشتی نوح است که هر کس به آن پیوسته شد، نجات یافت و هر کس تخلف 

 اتخاذ کند، اهل  (علیهم السالم)مفاد حدیث این است که هرکس دینش را از غیر اهل بیتکرد و از آن بازماند، غرق گردید. 

 نجات نیست. 

 ادامه دارد...
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------------------------- 

 پی نوشت ها:

 2ـ ابراهیم: 2

 2ـ اسراء: 1

 245ـ بقره: 1

 2ـ فرقان: 8

 2ـ آل عمران: 5

 88ـ نحل: 6

 2ـ حشر:2

  4/ 2ـ تفسیر جامع 4

 211ـ آل عمران: 2

 22ـ قمر: 21

 2ـ فرقان: 22

 52ـ انعام: 21

 21ـ طارق: 21

 62ـ یس:28

 28ـ طارق: 25

 22ـ قمر: 26

 2ـ فرقان:22

 2/15ـ تفسیر صافی 24

 225ـ بصائر الدرجات / 22

 16ـ یوسف: 11

 15ـ اسراء: 12

 12اصفهانی، المفردات،، راغب 21و 2ـ ابن منظور، لسان العرب، جلدهای 11

 18ـ محمد: 11

 ـ فیض كاشانی، مقدمه ی تفسیر صافی18
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 و عیاشی تفسیر عیاشی 8ص  2ـ كلینی محمدبن بن یعقوب، اصول كافی به نقل از تفسیر جامع ج15

 2ـ تفسیر المیزان، ج16

  12ـ ابراهیم : 12

  5/ 2ـ تفسیر جامع به نقل از كافی كلینی 14

  2/ 2ـ كافی كلینی؛ به نقل از تفسیر جامع 12

  15/ 2ـ حاكم حسكانی حنفی؛ شواهد التنزیل 11

الوجدانی،  مكتبهْ، عالمه محمد جواد بالغی در آالء الرحمن 42بیروت صفحه  المرجعات طبع الدار االسالمیهـ سید عبدالحسین شرف الدین؛ 12

 . 81-88قم طبع سوم /

 . 24ـ المراجعات/ 11

 باید یافت. زیرا عالوه بر آنان  )علیهم السالم(را در نزد عترتش )صلی اهلل علیه و آله و سلم(الزم است همه بدانیم كه سنت پیامبرـ 11

اند )اهل خانه بهتر می دانند در خانه چه می گذرد(، پاكی و طهارت و صدق و صفای اهل بیت تصریحاً « أهل البیت أدری بما فی البیت»

طهارت و پاكی معرفی  گرفت نه از دیگران كه قرآن آنها را به  )علیهم السالم(در قرآن آمده است و هدف اول را باید در سنت از اهل بیت

 نكرده است. 

این خواست و اراده ازلی خداوند است كه همه پلیدی ها را از شما اهل بیت بزداید و شما را به عالی ترین مرتبه پاكی  ؛ 11ـ احزاب: 18

 و پاكدامنی بستاید. 

به نقل از ده ها مستند مورد قبول  25ه و همچنین از كتاب السید شرف الدین العاملی المراجعات صفح 11ـ از حجیت قول عترت ص 15

 اهل سنت.
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 پاسخ به شبهات  :فصل چهارم

 حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

 عالمه فقیه حضرت آیت اهلل حاج سید جعفر سیدان

 پرفسور فالطوری
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 به این شبهه كهپاسخ مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی 

 تألیف مرحوم مجلسی اول است.« تشویق السالکین»كتاب  

 

 )مجلسی اول(، بسیار بعید، بلکه قطعی البطالن است.« مالّ محمد تقی»صحت نسبت به مثل عالم جلیل، آخوند 

مبانی  اصول واین رساله مشتمل بر مطالبی است که به اجماع اعاظم علما و محدثین شیعه و اسالم شناسان و متخصصان 

مذهب تشیع، مانند فرزند عالیقدر ایشان، نابغه ی بزرگ و مفخر عالم علم و اسالم، عالمه مجلسی)ره( آن مطالب، مردود 

 و باطل است؛ از جمله:

 ( به )أی لیعرفون( است.1(()عبدونیاال لـ تفسیر به رأی ))1

 تصدیق صحت سالسل و طرق صوفیه و تجلیل از مثل: ـ 0

(، )عالء الدوله سمنانی(، )بایزید بسطامی(، )محیی الدین(، )عطّار(، )صوفیه ی نوربخشیّه( و... است که هرکس )مالی رومی

،  «یّهخیرات»مرحوم مقدس اردبیلی)ره(، « حدیقة الشّیعه»بخواهد در حدودی از حال آن ها آگاه شود می تواند به کتبی مثل: 

  و کتب دیگر رجوع نماید.« ن و تصوفعرفا»و کتاب جدید التألیف « فضایح الصوفیه»

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

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

 

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

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

حب ر مجلسی و عصر صاپایه آن ها از عصر غیبت و کلینی و عصر صدوق و شیخ مفید و سیدین و شیخ طوسی تا عص

)علیهم جواهر و شیخ انصاری و آیت اهلل بروجردی و عصر حاضر، احدی از علماء و حامالن علوم و معارف اهل بیت

من ))را در این سالسل و طریقه ها نمی بینیم، چگونه می توان باور کرد که شخصی مثل )مجلسی( اول شارح   السالم(

 به فارسی و به عربی از افرادی که در این رساله نامبرده شده اند، تجلیل کند. ((هیحضره الفقیال
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عالمه مجلسی كه از هركس اعرف به حال پدر است، جدّاً پدر خود را از گرایش به صوفیه تبرئه می كند بنابراین این 

ت تصریح كرده، به ایشان نسب به آن« الذریعه»رساله همان طور كه شیخ ما عالمه و كتاب شناس بی بدیل معاصر صاحب 

وب نام برده نیز به گفته ایشان منس« مستند السالكین»داده شده است. چنان كه كتاب دیگری هم كه در این رساله به اسم 

 به مجلسی اول است، نه از مجلسی اول.
 

و مجعوله  احادیث ضعیفهچهارمین چیزی که صحت انتساب این رساله را به مجلسی اول نفی می کند، اشتمال آن بر بعضی 

از معنای تصوّف سؤال شد؛ فرمود: تصوّف مشتق از   )علیه السالم(است. از آن جمله این خبر است که: از امیرالمؤمین

فقر و « فاء»ودّ و ورد و وفا، و « واو»صبر و صدق و صفا، و « صاد»صوف است و آن سه حرف است )ص،و،ف(؛ پس 

 فرد و فنا است.

که این خبر از آن نقل شده است می گوید: با « غوالی اللئالی»بی سند و بی مأخذ و مرسل است؛ و محقق این خبر اوالً 

 کاوش بسیار )شدید( آن را در جایی نیافته است و یقیناً هم در مأخذ معتبری نبوده و نیست.
 

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

ـ صاحب آن خطبه های محکمه ی توحیدیّه و معارف حقیقیّه یقینیّه نسبت دادن، اهانت به مقام  )علیه السالم(امیرالمؤمنین

 مقدّس و رفیع آن حضرت است.

و  خود تفسیر کرد بدیهی است هرکس می داند که هر اسم و هر کلمه بد یا خوب را می شود حروفش را به این شکل به میل

 برای اسم ها و کلمات خوب معانی بد، و برای کلمات زشت و قبیح، معانی خوب و بلکه متعدد و متضاد بیان کرد.

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

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

و از جمله این احادیث ضعیفه که نقل آن داللت بر عدم صحت انتساب این رساله به مجلسی اول دارد خبر خرقه است که 

غوالی »حقق کتاب ، آن را نقل نموده است؛ و در ضعف آن همین کافی است که م004حدیث « غوالی اللئالی»در جلد چهار 

در مورد آن گفته است: با فحص شدید و جهد جهید و سیر کتب و دفاتر در روزها و شب ها و تحمل مشقّت هایی « اللئالی
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که عادتاً تحمل نمی شود، به این حدیث و مشابه آن در کتاب های مورد اعتماد اصحاب برنخوردیم و شاید از مخترعات و 

 دروغ های بعض متصوّفه باشد.

در عذر نقل بعضی اخبار و مرویات دیگران نقل نموده است که ما  رحمة اهللوی سپس کالم بسیار متینی از عالمه مجلسی

کتاب  42به واسطه این که سخن بیشتر از این طوالنی نشود از نقل آن خودداری کردیم. هرکس بخواهد می تواند به جلد

 رجوع نماید. )علیه السالم(امیرالمؤمنین، از ابواب تاریخ 93، باب 113، ص «بحار»مستطاب 
 

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

به این گونه احادیث که بی اعتبار بودن آن ها کالشمس فی وسط السماء بر هر کس که مختصر اطالع از علم درایه و حدیث 

 ه باشد واضح و روشن است استناد جسته باشد؟داشت
 

و بعد از این به فرض این که حدیث خرقه معتبر باشد، چنان که ما نیز امکان وقوع آن را اگرچه به این خبر قابل اثبات 

 هنیست نفی نمی کنیم، زیرا عدم امکان اثبات، اعم از عدم امکان وقوع است، این خبر چه ارتباطی با خرقه این گروه ب

 اصطالح درویش دارد؟ و چگونه با آن مشروعیت و رجحان این بدعت متداول خرقه بین آن ها ثابت نمی شود؟
 

همه این ها شواهد و قرائن است بر این که این رساله و مشابه آن به مثل مجلسی اول قابل استناد نیست؛ و شخصیتی مثل 

 ز و تشخیص ندهد.او شأنش اجلّ از این است که این همه نکات علمی را تمی
 

كه متضمن تأیید صوفیه و افرادی است كه فساد عقیده آن ها  به هر حال، این رساله از هركس كه باشد به واسطه این

 مسلم است، از طریقة حقّة اثناعشریه و علمای اعالم شیعه خارج و منحرف است.

ن كتاب یالتمسك بالثقل یاالنحراف و ثبتنا عل وجب االضالل ویمن زالت االقوال و االقالم و ما  یعصمنا اهلل تعال))

 .((نیهم اجمعین صلوات اهلل علین المنتجبیاهلل و العتره االئمه الطاهر
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 پرسش ازحضرت عالمه آیت اهلل حاج سید جعفر سیدان

 دارد،گفته می شود كه فلسفه به عنوان ابزار در جواب ملحدین و منكرین خداوند متعال نقش مهم و اساسی 

و لذا از اهمیت بسیاری برخوردار است به اضافه این مطلب گویند: فهم مطالب دقیقه، خُطب و احادیث در گرو دانستن 

 مبانی فلسفی است و بدون دانستن فلسفه نمی توان بدرستی از آن ها استفاده كرد.
 

 در جواب این سؤال به عرض می رسد مطالبی که در کتب فلسفی مطرح است به دو بخش تقسیم می شود. جواب:

بعضی از مسائلی که در کتب فلسفی مطرح است همان قواعد قطعیه عقلیه است که عموم عقالء در فطرتشان  :بخش اول

 د، به کار خود پرداخته و می پردازند. وجود دارد و همه قشرهای از عقالء در جوامع مختلف با توجه به همان قواع

گرچه عبارات اصطالحی و علمی آن قواعد را ندانند مانند نیاز معلول به علت و عدم امکان تحقق معلول بدون علت و 

استحاله اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین و این که هر چه محدود است معلول است و هیچ معلولی نمی تواند قائم بالذات 

تحاله دور و تسلسل و حکایت کردن نظم مداوم از ناظم آگاه و توانا و مانند این مطالب و در هر نوشته ای هم باشد و اس

 که این مطالب روشن بحث شده باشد بهتر است از آن استفاده شود.
 

مسائل مطرح شده در فلسفه، مسائل نظری اختالفی است از قبیل اصالت وجود یا ماهیت، و وحدت وجود  بخش دوم:

 بر ذات ((صدرُ منه اال الواحدیالواحد ال ))یا تباین وجودات، و وحدت تشکیکی و یا اطالقی در وجود، و سرایت قاعده 

قة كل یط الحقیبسهیولی، و حرکت در جوهر، ))، و مسئله صورت و ((وجدیجب لم یء ما لم یالش))مقدس حق، و 

(( و مانند این ها، و از این قسم است نتایجی که از این مطالب و امثال آن در فلسفه و حکمت ء منهایس بشیاء ولیاالش

 ( 0گرفته شده است. )
 

مطالب بخش اول است و آن و اما آنچه در پاسخ منکرین خداوند متعال و ابطال مقاالت آنان از فلسفه استفاده می شود از 

ها مسائل قطعیه و قوانین بدیهیه فطریه است که در همه علوم میزان مباحث و مورد قبول همگان و در فلسفه هم بحث 

شده است. و عرض شد که هر جا بهتر بحث شده باشد شایسته است از آن بیشتر استفاده شود و آن مسائل در قرآن و 
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قرار گرفته است و با همین قواعد و تسلط به همین مطالب قطعیه، خُطبه ها و احادیث  حدیث کامال مورد توجه و تأکید

 معارفی و توحیدی روشن می گردد.
 

و در این مسئله تردیدی نیست که این بخش در حقیقت در انحصار فلسفه نیست و مورد قبول همه است و آنچه مورد 

 انتقاد است بخش دوم می باشد.

با توجه به بخش دوم که مورد اختالف و از مباحث نظری است روایات و خُطب روشن نشده بلکه با توجه به این بخش  و

و اختالف مبانی و نظرات گوناگون، تحّیر در فهم خُطب و احادیث بیشتر می شود. بنابراین آنچه ابزار ابطال مقاالت منکرین 

وابسته است یک سلسله مسائل قطعی است و آن ها از عمومیّت نزد حضرت حق و فهم خُطب و احادیث مشکله به آن 

عقالء برخوردار است و هر کس از تعقّلِ قویتری برخوردار باشد از آن خُطب و احادیثِ مشکله بهتر استفاده می کند و 

ر فلسفه که د آنچه مورد انتقاد است مسائل گفته شده در بخش دوم و تکیه بر ادله نظریه غیر متکی به ضروریات است

 بسیار مطرح اند.

 و به همین معنا کالم شیخ انصاری در باب قطع کتاب رسائل نظر دارد:

ه ن فانیتعلق باصول الدیه ال دراك ما یه النظریالمطالبِ العقل یوَ اوجَبُ من ذلك ترك الخوضِ ف))

مسئله القضاء  یعن الخوض ف یذلك عند النه یر الیض للهالك الدائم والعذاب الخالد وقد اشیتعر

 (3) ((والقدر
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 پروفسور فالطوری

 چیست؟ آیا آنچه معموالً تحت این عنوان مطرح« فلسفه ی اسالمی»نظر شما در مورد تعبیر  *

 (4)می شود واقعاً برخاسته از متن اسالم است؟

حی یا توانیم تعبیر فلسفه ی یهود یا فلسفه ی مسیبحثی در میان پیروان ادیان یهود، مسیحیّت و اسالم مطرح است که آیا می 

فلسفه ی اسالمی را به کار ببریم یا خیر؟ علتش هم این است که نه حضرت موسی و نه حضرت عیسی و نه حضرت 

هیچ کدام فلسفه نیاورده اند و قصدشان هم این نبوده که فلسفه بیاورند. حال چگونه می   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(محمد

وانیم از فلسفه اسالمی، یا یهودی یا مسیحی نام ببریم؟ همه بر آنند که این بدان معنا نیست که اگر فلسفه ی یهودی و فلسفه ت

ی مسیحی یا فلسفه ی اسالمی گفتیم برگردد به صاحبان این ادیان، بلکه این ها فلسفه هایی هستند که در دامن فرهنگ این 

 ان غیر دینی بوده و خصوصاً در چارچوب این سه دین، مبدأ یونانی داشته است.ادیان پرورش یافته اند اما مبدأش

بنابراین، اسالمی گفتن به این معناست که پیشوایان فکر در عالم اسالم آن فلسفه را گرفتند و صورت اسالمی به آن دادند، 

ن اندازه که فلسفه ی یونانی در تفکر فقط همین و بیش از این اسالمی نمی توان گفت. اما نکته مهم این است که به هما

فلسفی ما تأثیر داشته، در موارد غیر فلسفه هم تأثیر داشته است. مثالً همین منطق ارسطو را که نگاه کنید، حتی در معانی و 

یی وبیان و صرف و نحو و غیره تأثیر نهاده است. اگر به شرح رضی بر متن ابن حاجب نگاه کنید، تأثیر فلسفه و منطق ارسط

را به وضوح در آنجا می بینید. حاال نکته این جاست که وقتی فلسفه ای اسالمی شد تا چه حد نفس فلسفه بودن آن باقی 

می ماند؟ هیچ یک از ادیان به اندازه ی اسالم اصالت فلسفه یونانی را دگرگون نکرده اند. این دگرگونی هم منافعی داشته و 

ه فلسفه ی یونانی بخشید، همان طرح مسأله وجود و ماهیت است که این مسأله مربوط مضارّی. یکی از منافعی که اسالم ب

می شود به مسأله خلقت. برای یونانی ها و از جمله ارسطو، بحث اصالت وجود و یا اصالت و ماهیت اصالً معنا نداشت، 

 لذا در عالم اسالم بود که این تفکیک بوجود آمد.

است که هنگام ترجمه ی کتب ابن سینا و ابن رشد و دیگران به التین این بحث هم در فلسفه این یکی از مباحث مهم فلسفه 

ی غرب وارد شد وگرنه قبالً وجود نداشت و در آنجا هم حتی تا زمان ولف، استادِ کانت، این مباحث به طور شایع مطرح 

مورد توجه ماست، بلكه فلسفه در غرب هنوز اما باید توجه كرد كه نه آن طور كه  بوده و هنوز هم به نحوی مطرح است.

كارش بیان حقیقت به معنای حقیقت دینی نیست و خود ارسطو هم چنین ادعایی نداشت، بلكه وظیفه ی فلسفه، بازگویی 
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واقعیت است. واقعیت، غیر از حقیقت است. حقیقتی كه ما می گوییم همان حقیقت دینی و الهی است، ولی منطقی كه 

در آن تقسیمات جوهر و عرض هست و بعد هم كلیات خمس را فورفوریوس به آن اضافه كرده، نوعی  ارسطو آورده و

منطق برای او نوعی متدولوژی علم بوده است. حاال در کتاب های ما آن  ابزار دست بوده برای بازگویی واقعیات علمی.

ز آن واقع فلسفی دور کرده، به خاطر این که آن حقیقت را میزان یافتن حقیقت تلقی کرده اند و این ما را حتی تا اندازه ای ا

و خیال می كنند كه آدمی با فراگیری منطق، تمام آن حقیقت الهی را  همیشه در ذهن ما یک حقیقت الهی تصور می شود

در حالی که این شیوه ای بوده است برای دستیابی به واقعیت طبیعت و ارسطو مخصوصاً هیچ توجهی به  درك می كند.

ارسطو با تمام آن بزرگی و كمال عقلش به عبادتگاه ها و بتخانه ها می رفت الهیات به معنای اسالمی کلمه نداشته است. 

و در مقابل همان بت ها احساسات دینی خودش را ابراز می داشت. این ارسطو را در حوزه ی اسالمی چنان معرفی كردند 

این حرف ها را در واقع حكیمان مسلمان ساخته اند برای این كه آن اختالفاتی  اً.یّكونَ نبیكادَ انْ كه در موردش گفته اند: 

این امر نیز  دلیل را كه در آغاز نضج گرفتن فلسفه بین فقها و حتی بین علمای صرف و نحو و ... پیدا شده بود، حل كنند.

یای کتاب اثولوجیای افلوطین به اسم اثولوج این بوده است که آن پیشروان نتوانسته اند ارسطو را در متن بشناسند، زیرا

ارسطو ترجمه شده و خواننده ی آن تردیدی ندارد که صاحب این کتاب به خدایی معتقد بوده است. بنا براین بزرگانی 

همچون کِنْدی، فارابی و ابن سینا نخواسته اند کسی را فریب بدهند. در واقع، این اشتباه نسخه ای و ترجمه ای سبب شده 

ه شخصیت ارسطو ناشناخته بماند و ارسطو یک فیلسوف الهی معرفی شود. همین اشتباه، توابع و پیامدهای فلسفی بسیار ک

جه خالصه این كه ارسطو به هیچ وداشته است که تشریح آن ممکن است به یک نیم سال تحصیلی احتیاج داشته باشد. 

، بلكه به عكس آنچه ما به آن متا فیزیك می گوییم، در واقع برای یافتن خدا و حقیقت الهی و حقیقت دینی كار نكرده

بیعت را به و هر کس این ط نوعی فلسفه ی طبیعت است و برای تبیین طبیعتی است كه یونانیان در مقابل خود می دیدند

نطق را از م نحوی تبیین می کرد، ولی منسجم ترین و منظم ترین بیان، بیان ارسطو از طبیعت است. یکی به خاطر این که

 نظر شیوه ی علمی بودن تکمیل کرد و دیگری بخاطر بخش ما بعد الطبیعه او.

، واقعاً بعد از فیزیک نوشته شده و در مجموعه ها ثبت گردیده است. متا فیزیک لقبی نیست که ارسطو به آن «متا فیزیک»

ی تغییر و جهت، به كل اًیّكونَ نبیكادَ انْ رسطو ولی با توجه به این كه ارسطوی الهی درست كردند، گفته شد: ا داده باشد،

یه و آله )صلی اهلل علكرد و بعد از آن تردیدی نماند در این كه ارسطو هم فی الواقع، آنچه را می خواسته بگوید كه پیامبر
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ودند ا معتقد باین ه با لسان دیگری مطرح فرموده اند، كما این كه ابن سینا و فارابی هم مدعی همین حرف هستند. و سلم(

که حقیقت نفس األمری نه حقیقت طبیعی به دو زبان بیان شده، یکی به زبان فلسفی که آن را صاحبان فکر و اندیشه بیان 

کرده اند، و یکی به زبان دینی. به اعتقاد این ها زبان دینی سمبلیک و رمزی است و هر کسی می تواند به نحوی از آن 

 د چیزی از آن را درک نماید.استفاده کند و به قدر فهم خو

 

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

 پی نوشت ها:
 

 56ـ ذاریات: 2

ـ مانند سنخیت بین خالق و مخلوق، و اتحاد علم و اراده حضرت حق، و قِدم عالم، و معاد مثالی و منشاء بودن عالم بهشت برای نفس 1

 )گوارا( شدن در دوزخ و ... انسان ها و قائم بودن به نفس بهشتیان،  و عذاب تبدیل به عذب

 ، شیخ مرتضی انصاری2/68ـ فرائد االصول 1

 51 22/12و  24/شماره 2121ـ مجله دانشگاه انقالب، دوره جدید، تابستان و پاییز 8
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 آشنایی با شخصیت ها فصل پنجم:

 عالمه محمد تقی مجلسی

 

پارسی که دومی را برای شاه « لَوامِع صاحبقرانی»عربی و « المُتّقینرَوضَة »ق(، صاحب 1212مولی محمد تقی مجلسی )م

ق( است که در همین دو کتاب  381شیخ صدوق )م «ُ مَن ال یَحضُرُه الفَقیه»نوشته و هر دو کتاب در شرح )ره( عباس ثانی

ات علومی که الهیات و شرعیبا وجود نایاب بودن نسخه ی اصلی آنها از تحریفات صوفیه مصون مانده باشد مخالفت او با 

( 41دمه ی لوامع)ـرا وابسته به استدالالت عقل نظری می کنند از جمله: فلسفه آشکار است... او در فایده ی ششم از مق

... مَذَمَّتِ  ،)رحمة اهلل علیه(تا آنکه سی سال تقریباً قبل از این، فاضل متبحّر، موالنا محمد امین استر آبادی»... می نویسد: 

را )در شهر مدینه( نوشته، به این بالد فرستاد؛ اکثر اهل نجف و « فوائد مَدَینّه»راء و مقاییس)عقلیه( را مطالعه نمود و ... آ

آنچه  ( نمودند. والحقّ، اکثر)علیهم السالم(عتبات عالیات )عراق(، طریقه ی او را مُستَحسَن دانسته و رجوع به اخبار )اهل بیت

 ...« است، حقّ است  موالنا محمدامین گفته
 

و بر همه ی عُقالء ظاهر است که ... از تدبیر خانه ی خود )هم( عاجزند و هر روزه »... ( می نویسد: 81و در فائده ی دهم)

(: و این بالئی است عظیم، طلبه ی 90اغالط بسیاری می کنند؛ پس این عقول ضعیفه چه دانند )در الهیات و شرعیّات(؟ ...)

 «ابر آنکه عادت نموده اند به عقل ناقص خود، حکم )جزمی( کنند همیشه!!...علوم را... بن
 

مُجماَلً، چون حق سبحانه و تعالی مصلحت بندگان خود را می داند، »... ( چنین می فرماید: 113و در فایده ی دوازدهم ) 

ارشاد ایشان به امثال این براهین )که در قرآن کریم آمده( نموده است؛ نه به برهان دور و تَسَلسُل، و نه به برهان تطبیق و 

 ر آورده و از خداوند خود دور ساخته، به سبب متابعت یونانیان ... و نِعَم ما قال الحکیمتَضایُف که عالمی را به ضاللت د

 )سنائی(: الغزنویِ

 ... چون تو در نفس خود زبون باشی،    عــارف کردگـار چــون بـاشی؟!

 ...«... عقل رهبــر، و لیـک تــا دَرِ او؛      فضـل او مَـر تـو را بَرَد بَـرِ او! 
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 نظرها و اعتراف هافصل ششم: 

 مستر همفر

 شهید مطهری

 فیض كاشانی

 جالل آشتیانی

 آیت اهلل صافی اصفهانی)ره(

 جوادی آملی

 آیت اهلل حاج شیخ جواد كربالیی

 محمد حسین طهرانی

 حسن زاده

 یكی از خوانندگان

 عباس روح بخش

 ابن عربی

 مالصدرا 

 شمس تبریزی

 مالجامی

 مولوی

 داراشكوه

 صمدی آملی

 سلطان ولد

 حسن زاده

 امام خمینی )ره(

 صفی علیشاه

 شیخ طوسی

 عالمه حلی

 پرفسور فالطوری

 مهدی حائری یزدی

 جالل الدین همایی

 رضا داوری اردكانی

 عالمه شعرانی

 شیخ مفید

 آیت اهلل العظمی اراكی

 قاضی
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 فرمودند: پیامبر اكرم )صلی اهلل علیه و آله(
 

  ((ه لعنة اهللیفعل فعلیظهر العالم علمه فمن لم یفل یامت یاذا ظهرت البدع ف ))

 بر عالم است كه علم خود را آشكار سازد.  هرگاه بدعت ها در میان امتم پدیدار شوند، 

 هر عالمی چنین نكند، لعنت خدا بر او باد.
 1/45کافی                                              

*** 

  ایران: مستر همفر جاسوس انگلیس در

 خواند ترویج نمودهایی را که به زهد فرا میهای صوفیه را گسترش داد، کتابباید حلقه

 (2) عربی.های ابنهمچون كتاب احیاء العلوم غزالی، مثنوی موالنا و كتاب

 

  شهید مطهری:

 (0) محی الدین عربی، اصال سنی متعصبی است.

 

 فیض كاشانی:

 عُزلت و خلوت و شدت ریاضت، عقلش پریشان و دچار توهم گشته و در نتیجه متوهماتشعربی در اثر ابن

 (3) را حقایق پنداشته است.

 

 سید جالل آشتیانی:

 (4) ی امامیه است.عربی، خصمِ اَلَدّ شیعهابن

 

 :)ره(آیت اهلل صافی اصفهانی

  و حسن )علیه السالم( و عثمان و علی )علیه السالم(برار[ ابوبکر و عمر الدین در همین کتاب ]مسامرة االمحی

 ری و باطنی هر ــعبد العزیز و متوکل را از  اقطابی دانسته که دارای خالفت ظاه بنیزید و عمر بن و  معاویه 
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                                          (0)کند که عمر معصوم بوده است. ها از شیعه  است و نیز تصریح میی گمراهیگوید ریشهاند و در همان  کتاب میدو بوده

*** 

 فصوص و فتوحات پر از حکمت است

 استاد جوادی آملی:

واقعا پر از علم و  کرد، ولی در آثار او مثل فصوص و فتوحات توانالدین و عقائد او نمیقضاوت در مورد شخص محی

 (6) حکمت است.

 حکمت در دست كافر

 آیت اهلل حاج شیخ جواد كربالیی:

 خدای تعالی حكمت را كه فهرست علومشود که از آیات و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت ظاهر می

الدین عربی مثل ابن ابی حدید و باالتر از او محیممکن است علمای اهل سنت دهد... و حقایق علمی است به كافر هم می 

هایی از طریق عقل و نیکویی فکر و ریاضت برسند ولی مؤمن حقیقی نباشند پس انسان در علم عرفان به حقایق و حکمت

 (1) ی اطهار نباید در عقاید پیرو آنها باشند.عارف به معارف ائمه

 

*** 

 تقلید كوركورانه؟ اجتهاد یا

 خورماگر حداد بگوید این لیوان خون را بخور می

 محمد حسین طهرانی:

دانستم در عین حال در مسائلی وقتی من در خدمت مرحوم انصاری بودم، با وجود این که ایشان را مثل پیغمبر خودم می

وقتی كه با کردم ولی احتیاط را رعایت می کردم؟کردم با ایشان اختالف دارم ـ اختالف فقهی ـ چه کار میکه احساس می

 (8) خوردم.كردم میگفتند این لیوان خون است دیگر احتیاط نمیمرحوم حداد بودم اگر می
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]این داستان حكایت از آن دارد كه عرفای التقاطی برای بزرگ نشان دادن مرشد خود حاضرند حتی در مقابل محكمات   

 شاید بعد از آن نوبت به خود برسد و دیگران را به تسلیم مطلق در برابر خود وا دارند.[آیات قرآن هم قد علم كنند تا 

 معنای تقلید كوركورانه

 آقای حسن زاده ی آملی می گوید:

 در اثنای تعلیم علوم عقلی و عرفانی، پی به عدم تطابق آرای فالسفه و اهل عرفان با ظواهر شرع انور شدم،

  در نهایت خویش را تلقین كردم!به طوری که در وقت تطابق آنها )فلسفه و عرفان با وحی( عاجز ماندم، تا 

دهد كه كلمات اهل فلسفه و عرفان غالباً چیزی جز زاده نشان میاین مطلب جناب حسن گوید: یكی از اساتید می

 های شخصی نیست!القائات و تلقین

الدین عربی و... قطعاً حكم به نفهمیدن نفهمیدن مثل تو و نفهمیدن معلم ثانی و بو علی سینا و محیاگر امر دائر باشد بین 

 (9)خود كردم! 

 
زنند و خود را بیزار از تعبد این است تعصب شدید نسبت به بزرگان فلسفه آنهایی که دم از تعقل مییکی از خوانندگان: 

آیا این است معنای ال یعرف الحق بالرجال  اند.خود را به دُم یونانیان گره زدهدهند، ولی در واقع زُلف و تقلید نشان می

شناسند، نه اشخاص را به حق! خردمند کسی این رویه ی نابخردان است که حق را با اشخاص میاعرف الحق تعرف اهله! 

 (12)اقتدا کند که فرمود: حق را بشناس، اهل حق را خواهی شناخت.  (لیه السالم)عاست که به پیشوای خردمندان امام علی

 

  (صلی اهلل علیه و آله و سلم)ول خداـد که برای رسـکنای را نقل میعربی مکاشفهابن استاد سید عباس روح بخش:

داد، عمر سؤال کرد؟ های حضرت سرازیر شد، و لذا به عمر ی شیری را آوردند و شیر را نوشید، به طوری که از ناخنکاسه

 این شیر چیست؟ پیامبر فرمود: مراد از ))شیر(( علم است!

شفه را از ابن  ی آملیجناب ابوالفضائل! عالّمه ذوفنون! حسن زاده   کند، بدون این که تعریضی و  عربی نقل و ترجمه میاین مکا

 (11) آویختن است.ی تقلید بر گردن ی چیست؟! جز قالدهیا نقدی بیاورد! این نشانه
 

  گوید:عربی در مورد فرعون میابن

 (10) فرعون پاک و پاکیزه و مؤمن از دنیا رفت بطوری که هیچ خبثی در او نبود.
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 گوید:عربی میمالصدرا در تأیید  این كالم ابن

 شود؛ چرا که از مشکاتِ تحقیق و موضع قرب و والیت از این کالم بوی صدق استشمام می

 (13)  صادر شده است.

 پذیرندنویسد چشم بسته میاتباع ابن عربی آنچه مرشد می

 سید جالل آشتیانی:

 اند.عربی آن است كه چشم بسته آنچه مُرشد آنها نوشته است، قبول كردهیك عیب اساسی در كار اتباع ابن

 (14)حال آنکه شیخ را باید مورد مؤاخذه قرار داد.« مأمورالشیخ معذور فیما ذهب إلیه أو إنه به »اند که: اتباع او عذر آورده

*** 

 ادعاهای آسمان خراش فالسفه و عرفای التقاطی و مکاشفات شیطانی

 كتاب اسفار از عالم غیب به من الهام شد

  گوید:مالصدرا می

در اثر مجاهدات طوالنی، نفسم اشتعالی نوری یافت. و در اثر کثرت ریاضات، قلبم حرارتی قوی پیدا کرد، پس انوار ملکوت 

بر آن تابیدن گرفت... و پرتوهای احدیث به آن پیوند خورد، و الطاف الهی آن را دریافت... و رموزی برای من منکشف شد 

، بلکه تمامی اسرار الهی و حقایق ربانی و ودایع الهوتی را که از پیش با برهان که در اثر برهان چنین انکشافی را نداشت

ام بر ای از آنچه نوشیدهپس خداوند به من الهام كرد كه جرعهدانسته بودم، با زوائدی بر آن به شهود و عیان مشاهده کردم... 

 (10) جویندگان تشنه افاضه كنم.

 

 از  اند من بدون واسطهی ملک از خدا دریافت داشتهسایر پیامبران بواسطه آنچه که خاتم االنبیاء و ابن عربی:

 (16) ام.خدا استفاده نموده

 (11) ی ابوبکر و عمر و عثمان نازلتر دیدم. ی علی را از مرتبهبه معراج رفتم در آنجا مرتبه
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 آسمان قدس یافته، انواری است ملکوتی که درقسم به جانم که مطالبی که در این کتاب تحریر  گوید:مالصدرا می

  نبوّت را بکوبد...  هایی که نزدیک است بابدرخشد، دستهایی گشوده از علم و معرفت میوالیت، و دست 

 (18)ی غیب بر قلبم وارد شد و از جانب آن عالم به من اشاره شد كه قسمتی از آن اسرار را اظهار كنم.امر و فرمان از ناحیه

 

 كتاب فصوص همان چیزی است كه بر من نازل شده 

 اغراض  این کتاب از مقام تقدیس است که از گوید:خود چنین می« فصوص الحكم»در مورد كتاب ابن عربی 

نازل كنم مگر آنچه به من القا شد و در این نوشته پس من القا نمی کند منزه است...نفسانی که تلبیس در آن راه پیدا می

 (19) نمایم مگر آنچه بر من نازل شد.نمی

 

  (02) او دارای مقام ختم والیت بوده و از تمامی انبیاء و اولیاء باالتر می باشد. چنین می پندارد كه: ابن عربی:

 

 ها از کسیهای بسیاری از شیخ اکبر سر زده است. و شگفت آنکه این لغزشلغزش سید جالل آشتیانی:

 است که مدعی است آنچه در فصوص آمده از جانب حضرت رسالت پناه به او افاضه شده بدون زیاده و 

 (01) نقصان! [ 

*** 

 مثنوی باالتر است یا قرآن؟!

 شمس تبریزی:

  (00) دانیم(.های تو را از قرآن برتر میما نبشته )نوشته( تو ]مولوی[ را با قرآن نیامیزیم. )یعنی نوشته

 

  استاد جوادی آملی:

 (03) « الیوم اكملت لكم عقلكم واتممت علیكم نعمتی»او ]مالصدرا[ را رسد که بگوید: 
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 ی اهل بیت است؟ آن هم با مکاشفه؟!همه خدایی از اصول مسلمه

 محمد حسین طهرانی:

 سالم اهلل علیهمعلی بن جعفردر نجف اشرف بودم، بعد از نماز صبح که نشسته بودم، در حال توجه و خلسه، حضرت 

 ی توحید در وجود،خورد و فرمود: قضیهای که نَفَس آن حضرت گویا به صورت من میبه من نزدیک شد، به اندازه 

 (04)  ی ما اهل بیت است.از اصول مسلمه

ز به كافر مراجعه كنید و نیی عروة الوثقی در باب ]این در حالی است كه تمامی فقهای شیعه با این مبنا مخالفند به حاشیه 

 كتب فقهی معاصرین[.

 

 پیامبر اسالم باالتر است یا بایزید بسطامی؟!!
 

 بزرگتر است یا بایزید؟ (صلی اهلل علیه و آله و سلم)پرسد: پیامبر اسالمشمس تبریزی از مولوی میمال جامی: 

 پرسد:سپس شمس میاز همه افضل است.  (سلم صلی اهلل علیه و آله و)دهد روشن است که پیامبرمولوی جواب می 

، و لکن بایزید «ی توست )ای خدا( تو را نشناختیمآن چنان که شایسته»ما عرفناك حق معرفتك فرماید: پس چرا پیامبر می 

 (00) ؟«منزه هستم من، چه بلند مرتبه هستم» سبحانی ما أعظم شأنیگوید: می

 

 باشدهو می مولوی هو اهلل الذی ال اله اال

 انما امره إذا اراد شیئاً ان یقولپرسی: اگر از تو پرسند موالنا را شناختی؟ بگو از قولش میشمس تبریزی:   

 هوپرسی: ، و اگر از نامش میقل هو اهلل احدپرسی: اگر از صفتش می«... سخن او سخن خداست» له كن فیكون 

 (06) .لیس كمثله شیء...  پرسی:... و اگر از ذاتش میاهلل الذی ال اله اال هو 

 

 

 انه لقرآن كریم فی كتاب مکنون ال یمسه اال المطهرون

 گوید: ی كتاب  مثنوی خود چنین میمولوی درباره

  (01) ، ال یأتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه. (99واقعه: ال یمسه اال المطهرون )
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 كند:میداراشکوه، اوپانیشاد را این چنین تعریف 

شک و شبهه اولین کتاب سماوی و سرچشمه تحقیق و بحر توحید است و موافق قرآن        ی کتاب قدیم، که بیاین خالصه 

ست، ... و حق جوی را ظاهر می    سیر آن ا ست:   مجید بلکه تف انه لقرآن  شود که این آیت بعینه در حق این کتاب قدیم ا

 (08) كریم فی كتاب مكنون ال یمسه اال المطهرون....

 حسن زاده آملی قرآن است!

  صمدی آملی:

 (09) خواند.و امام سجاد پشت سر او نماز میال یمسه اال المطهرون  زاده ولی اهلل است، قرآن است، پاکند و مطهرند،حسن

 مثنوی قرآن است!

 (03) سلطان ولد فرزند مولوی:

من  ند؟گوی« قرآن»مثنوی را چرا روزی یکی از یاران به حضرت پدرم شکایتی کرد، که دانشمندان با من بحث کردند که 

 ای سگ! چرا نباشد؟! ای خر! بنده )در جواب( گفتم که تفسیر قرآن است. همانا که پدرم لحظه ای خاموش کرده فرمود که:

مانا که در ظروف حروف انبیاء و اولیاء جز انوار اسرار الهی مدرج نیست. چرا نباشد؟! ه (31) چرا نباشد؟! ای غر خواهر!

و کالم خدا از دل پاک پاک ایشان رسته، بر جویبار زبان ایشان روان شده است. خواه سریانی باشد، خواه سبع المثانی، 

 «(30) خواه عبری، خواه عربی ...

 

  (33) دارم.من از گفتن ال اله اال اهلل شرم حسن زاده آملی: 

 

  های عمیق معلوم نشد چیست!!سال بررسی 2كتابی كه با چشم باز تیز و 

 بندمهنگامی كه چشم خود را میگفتند: زاده آنقدر کتاب شناس بودند که میآقای حسن   استاد جوادی آملی:

 (34) گویم.كشم و عنوان آن را میهر كتابی را كه بیاورید روی آن دست می
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دو سال تحقیق عمیق آقای حسن زاده روی كتاب مظفر رازی به خیال فخر رازی عالمت بیگانگی  یکی از خوانندگان:

 مراجعه كنید. 222صفحه  24ی نورالصادق شماره محض در كتابشناسی اوست. به فصلنامه

 عبارات شیخ همانند روایات است

 استاد جوادی آملی:

عبارات شیخ الرئیس همانند فرمود: قدر بس که مرحوم استاد ذی فنون آیة اهلل شعرانی میدر عظمت کتاب بو علی سینا همین

 (30) روایات است.

 

 ال تأخذنی سنة و ال نوم

 حسن زاده آملی:

  (36) گویم مرا هم ال تأخذنی سنة والنوم.گفتم ال تأخذه سنة و ال نوم حال میتا به حال می

 

 فرماید:ی شطحیات و سخنانی چون انالحق منصور حالج و  امثال او میدرباره )قدس سره( امام خمینی

  (31) «زند( از نقص سالک و سلوک، و خودی و خودخواهی استهمه شطحیات )که از سالک سر می»... 

 (38) ال الـهت را شنیـدسـتم ولـی اال چـه شـد       مرشد از دعوت به سوی خویشتن بردار دست

*** 

  شهید مطهری:

 (42)رسد. و  نَسَب او  به ابوبکر می  (39) مولوی سنی متعصبی است.

 

 صفی علیشاه:

 (41) مولـوی سنی جبـری بـوده است         حرفهایش جمله جبـر آلوده است

* * * 
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 ارزش کلمات عرفا تا به کجا می رسد؟

 سید جالل آشتیانی:

الدین و صدرالدین قونوی و جمال الدین  کاشی و قیصری و عزالدین کاشی[ ]عظمای از متصوفه اسالمی مثل محی كلمات عُرفا

 (40) ی كرام است.ی انبیاء عظام وائمهدلپذیرتر ازمبانی كلمات حكماء و طریقهدر اسرار راجعه به مبدء و معاد، 

 

 (43) عمر معصوم است.ابن عربی: 

 

  صمدی آملی:

 (44) روند.و عمر سعد زودتر از ما به بهشت می شمر

 

 حسن زاده آملی:

 من جمله در تعریف مخالف با حقایق دین مبین اسالم استهای ناصحیح خود را که صمدی آملی برداشت

 (40) بهشتیان به من نسبت داده است. 

 
 

 جوادی آملی:

  (46) انسان چیزی جز وجود مجازی نیست.

 گوید:ایشان در جای دیگر میچنین هم

 (41)]یعنی اصال انسانی وجود ندارد تا اینکه مختار باشد یا مجبور[. 3ال جبر و ال تفویض از باب سالبه بالنتفاء موضوع است.

  (48) عالم قدیم است. حسن زاده آملی:

 

 (49) قائلین به قدم عالم كافرند. شیخ طوسی:
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  (02)هر كس قائل به قدم عالم باشد كافر است. عالمه حلی: 

  (01)  ی حدوث و قدم عالم است.فرماید: فارق بین اسالم و فلسفه )کفر( مسألهچنین میو هم

* * * 

 ی مالصدرا فرو ریخته استاساس فلسفه
 

 ریخته است. آیا اصالًی صدرالمتألهین بر آن بوده است اآلن فرو هایی که اساس فلسفهپایهپرفسور فالطوری: 

 (00) ی خجالت نیست که ما بیاییم استحکام آیات قرآن را با استناد  بـه اقوال  فیلسوفان تأیید کنیم؟! مایه

 

 ی كنونی همان فلسفه یونان قدیم استفلسفه
 

است که با تفسیرها و ترجمهی هِلینکی )مربوط به یونان قدیم( ی کنونی همان فلسفهفلسفهدكتر مهدی حائری یزدی: 

طور نیست که این فلسفه اختصاص های اسالمی ترجمه شده است... اینسینا توسعه یافته و به زبانرشد و ابنهای فارابی و ابن

 (03) به اسالم داشته باشد.

 ترین منبع علمی مالصدرامهم

  سید جالل آشتیانی:

نظیر، و مأخذ آن موجود است و این کتاب بی است (04)از افكار قدما از اثولوجیا المتألّهین بیشتر تحقیقات علمی صدر

ترین منبع علمی آخوند ملّاصدرا بوده است، و افتخار ملّاصدرا این بوده که قابلیّت آن را دارد که این همه معارف را از مهم

 (00) اثولوجیا استفاده کند.

 

 دین و فلسفه از هم جدا هستند

 استاد جالل الدین همایی:

ی فکر و عقل بشری است، اما مذهب مولود ای دارد؛ فلسفه زاییدهی عقلی هر کدام مجری و مبنای جداگانهدین و فلسفه

 (06) وحی و اِلهام آسمانی و محصول عواطف و وجدانیات انسانی است. 
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  دكتر رضا داوری اردكانی:

 (01) مسلمانان نیست و ارتباطی به اسالم ندارد.ی ی اسالمی فلسفهفلسفه

 

 علّامه شعرانی: 

 (08) فلسفه چون یک طریقت واحد نیست و دائم در حال تغییر و اختالف است، نباید با عقاید دینی بیامیزد. 

 

  (09)  فالسفه از مُلحدین هستند.شیخ مفید:  

 

 

  (62) آنها واجب است، فالسفه اند.از جمله کسانی که جهاد با  علّامه حلی:

 

 

 (61) من حاضرم با فالسفه مباهله کنم. آیت اهلل العظمی اراكی)ره(:

 

 

 

  (60) در فلسفه از دین خبری نیست.قاضی: 
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----------------------- 

 پی نوشت ها:

 

 120/  1312اسالمی قم، خاطرات مستر همفر ، ترجمه علی کاظمی، کانون نشر اندیشه های ـ 1

 4/824مجموعه آثار ـ  0

 101بشارة الشیعه /ـ  3

 43مقدمه بر شرح فصوص/ـ 4

 ]متفرقات آیت اهلل صافی )ره([ ـ 0

 184در محضر بزرگان/  ـ6

 ی آیت اهلل حاج شیخ جواد کربالیی ی حکمت در دست کافر، نوشته، مقاله63/ 1ی نورالصادقبنگرید به فصلنامه ـ1

 محمد محسن طهرانی 118حدیث عنوان بصری/  ـ8

 .36و  34قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارد/  ـ9

 01/130ـ وسائل الشیعه 12

، 162نقدی بر جزوه صراط مستقیم / - 116ـ  بنگرید به: ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، درس های حسن زاده ی آملی/ 11

 1پاورقی شماره 

 .364ـ  4/360کریم تفسیر القرآن الـ 10

 .364ـ  4/360تفسیر القرآن الکریم ـ 13

  6مقدمه بر شرح فصوص/ـ 14

 مقدمه ی اسفار ـ10

 ، انتشارات بیدار111فص شیثی /ـ 16

 و عین الحیوة 3فتوحات/  ـ11
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 ـ شواهد الربوبیه18

 ، چاپ سوم 9ممد الهمم /ـ 19

 81-10، شرح خواجه محمد پارسا /  110-128شرح قیصری / ـ 02

 42ـ مقدمه بر شرح فصوص/01

 40ـ مقاالت شمس تبریزی، به نقل خط سوم / 00

 120شرح حکمت متعالیه، اسفار اربعه /ـ 03

 430حسینی طهرانی، محمد حسین، مهر تابان/ـ 04

  406نفحات االنس/ـ 00

 108ـ مقاالت شمس تبریزی/06

 ، انتشارات بهزاد3ـ مقدمه ی مثنوی/01

 121مکتب های فلسفی هند / ـ کتاب ادیان و 08

 ـ فایل صوتی در سایت دارالصادق موجود است.09

ـ  سلطان ولد پسر ارشد مولوی است. وی همفکر و مقلد پدر بود. در مقابل عالءالدین فرزند دیگر مولوی، از نظر فکری مخالف وی و 32

 به خصوص با شمس تبریزی ضدیّت و درگیری داشت.

خراسانی است که از توضیح دادن آن معذوریم. احتماال فحشی ناموسی است. طبق گفته ی مناقب العارفین ـ غر خواهر، دشنامی 31

 هنگامی که مولوی ناراحت می شد، جمله ی مذکور را به کار می برد.

 ،  نوشته ی حضرت آیت اهلل سید جواد مدرسی16، نقدی بر مثنوی / 091ـ مناقب العارفین /  30

 اولـ الهی نامه چاپ 33

 134، ش 12/1/1392 -ـ هفته نامه افق حوزه34

 1/010ـ  سرچشمه ی اندیشه 30
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 الهی نامه، چاپ اول   -36

 144. به نقل فلسفه ی اخالق، از سید محمد رضا مدرسی / 021مصباح الهدایه /   -31

 06ـ  دیوان امام خمینی /38

 (02)عرفان/  0آشنایی با علوم اسالمی، جلدـ 39

 0/103علوم اسالمی  آشنایی باـ 42

 زیدة االسرارـ 41

 14شرح مقدمه قیصری، فصوص الحکم/ ـ 40

 (020)مجموعه ی اول/  مسامرة االبرار محی الدین به نقل از متفرقات آیت اهلل صافی )ره(، مجموعه رسائل ابن عربیـ  43

 فایل صوتی در سایت دارالصادق موجود است.ـ 44

 00/023صادر شده است. فصلنامه ی نورالصادق  00/0/1391تاریخ بیانیه ی حسن زاده که به ـ 40

 88علی بن موسی الرضا و الفلسفة الهیه/ ـ 46

 46علی بن موسی الرضا و الفلسفة الهیه / ـ 41

  123هزار و یک نکته/ـ 48

 کتاب االقتصادـ 49

 100نهج الحق و کشف الصدق /  ـ02

 89اجوابة المسائل المهنائیّه / ـ 10

 160کتاب فالطوری / ـ00

 .140ـ 144ـ آفاق فلسفه: 03

 م( 012ــ اثولوجیا یعنی علم ربوبی، افلوطین آخرین فیلسوف یونانی است ملقّب به شیخ الیونانی )ف  04

 . و نیز در کتب اثولوجیا صفحات یک و سه.06ـ  شواهد الربوبیّه فی المناهج السلوکیّه: 00
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 9ـ دو رساله در فلسفه ی اسالمی/06

 .080ـ  فلسفه چیست؟ / 01

 4/030شرح اصول کافی ـ 08

 هـ .ق 1430از مصنّفات الشیخ المفید  4. الفالسفة الملحدین ـ ج 121اوائل المقاالت: ـ 09

 9/41تذکرة الفقهاء ـ  62

 40ـ شناخت اجمالی کالم، فلسفه، عرفان/ 61

 193عرفان متعالی/ ـ60
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 استفتائاتفصل هفتم: 

 

 فرمودند: )علیه السالم(امام حسن عسگری 

 

 ((هُ اهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوفَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَ))
 

 اما هر فقیهی كه خویشتندار و نگاهبان دین خود باشد و با هوای نفسش بستیزد و مطیع فرمان موالیش باشد، 

 بر عوام است كه از او تقلید كنند.

 1/44بحاراالنوار 

*** 

 (1استفتاء از مراجع تقلید در مورد مخاطب قرار دادن غیر خدا در نماز )
 

كند )اعم از ائمه یا  قصدِإيَّاَك َنْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتِعنُي ی حمد در نماز خود در موقع گفتن  اگر كسی در خواندن سوره سؤال:

مرشد و قطب( و صورت او را در نظر بگیرد و یا شكل او را در ذهن حاضر كند و بگوید باید به خدا شود چون خدا را 

توانیم صورت آنها را نیز  ا در نظر بگیریم و چون نمیبینم تا مخاطب خود قرار دهیم باید طلعت احمد و حیدر ر نمی

باشد تصور نماییم. آیا این عقیده درست و نماز چنین شخصی صحیح است  تصور كنیم باید صورت مرشد را كه ولی می

 یا خیر؟

 

 پاسخ های مراجع تقلید 

 حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی:

 نماز چنین تصوراتی مبطل نماز و موهم شرک و کفر است.تصور مذکور فاسد است بلکه در حال 
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  حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی:

 این عقیده شرک و موجب خروج از دین است.

 

  حضرت آیت اهلل العظمی تبریزی:

 عقیده مزبور باطل است، خطاب احتیاج به بصیرت دارد نه به دیدن خارجی یا تصور صورت و چنانچه شخص

در وقت گفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر خدا را قصد کند و به غیر از خدا خطاب کند قرائت او باطل و نمازش باطل  

  باشد. است، بلکه در بعضی از موارد داخل عنوان مشرک می

 

 حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

 این کار حرام و نوعی شرک است.

 

 العظمی فاضل لنکرانی:حضرت آیت اهلل 

 این کار قطعا جایز نیست و شرک محض است.

 

 حضرت آیت اهلل العظمی بهجت: 

 این کار مشروعیت ندارد.

 

  انقالب:معظم رهبر 

  در هر صورت مخاطب قرار دادن غیر خدا در قرائت نماز و دعا مبطل نماز است و این عقیده فاسدی است.

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

 نوشت ها: پی

 218و  211كتاب مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید / ـ  2
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 )علیه السالم(با خوانندگان نورالصادقفصل هشتم: 

 حضرت عالمه آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی

 آیت اهلل حاج شیخ امین اهلل كاظمی
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 قسمتی از نامه ی متفکر بزرگ شیعه  عالمه حضرت آیت اهلل حاج شیخ مرتضی رضوی 

 )علیه السالم(به فصلنامه ی نورالصادق  

 

  !)علیه السالم(سردبیر محترم فصلنامه ی نورالصادق 

ن ایدر در این دنیای وارونه، تمسک به رگه ی مستضعف حق، و نصرت آن )گرچه خیلی اندک باشد( جهاد نیست؟ و 

میان كار شما كه مبارزه در برابر یك دروغ بس خطرناك است )یعنی مبارزه علمی تان با یونانیات و بودائیات كه از 

د نری كربن، در صداوسانی مانند هــقدیم بوده و لیكن امروز با تقویت و تشویق و ترویج غرب كابالیست و جاس

 هاد نیست؟ ادره ی اسالم، تشیع و خون شهدا و انقالب است( جـمص

 بلی: بنده امروز )كاری با آینده ندارم( این فعالیت شما را جهاد می دانم.

این طلبه ی کوچک به هر طرف نگاه می کند تنها عده ای معدود را می بیند که امروز در این راه می کوشند، و دیگران به 

کارهای دیگر مشغول هستند که برخی از آن کارها حیاتی و بس ضروری است و برخی دیگر تنها مرید بازی و مال جمع 

اص معدود هستم به ویژه نسبت به حضرت آیة اهلل آقای سیّدان و کردن است. بنابر این من ارادتمند همه ی این اشخ

 دانشمند محترم جناب آقای محمد رضا حکیمی و دیگر سروران گرامی. 

 

*** 

 السالم( )علیهبه آیت اهلل صافی در مورد فصلنامه ی نورالصادق  ی آیت اهلل حاج شیخ امین اهلل کاظمی نامه

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مبارک خلف صالح و محبوب و مجاهد نستوهمحضر 

 

 دام عزه العالیحضرت آیت اهلل آقای حاج شیخ علی صافی اصفهانی 
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بعد از سالم و تحیات به عرض می رساند که فصلنامه ی وزین و متقن و نورانی نورالصادق به دستم می رسد و به دقت 

یافتم که در این زمان جای خالی آن در حوزه  )علیه السالم(مطالعه می کنم، بحق آن را شعاعی از انوار مقدس امام صادق

 های علمیه و محافل علمی کشور به شدت احساس می شود.

ه شما را ب )علیهم السالم(بسیار مسرور شدم از این كار خدا پسندانه ی شما، این موفقیت بزرگ در راه احیاء امر اهل بیت

 بزرگی است و چنین توفیقی نصیب هر كسی نخواهد شد. تبریك می گویم و بدانید این اقدام شما جهاد

 الم()علیهم السامر به معروف و نهی از منکر یکی از وظایف هر فرد مسلمان است و از ارکان قیام و نهضت تمام انبیاء و ائمه

افات و انحرسكوت در مقابل بوده که علمای شیعه بالخصوص در این موضوع از رهبران راستین عمال پیروی نمودند زیرا 

 ها خیانت بزرگی است به اسالم و مسلمین. كجروی
 

امروز مسئله ی صوفی گری بزرگترین مشکل و اعظم انحرافات در جوامع اسالمی است که بی تفاوت بودن در مقابل آن 

 گناهی است بزرگ.

همچون سفیان ثوری و  گذشته از نقل روایات زیادی در مرام صوفیه و رؤسای آنها 6در شرح نهج البالغه خویی جلد 

ابوهاشم کوفی و حسن بصری و غیره نظرات معلم اول علم کالم شیخ مفید خواجه نصیرالدین طوسی عالمه حلی فاضل 

مقداد و مقدس اردبیلی شهید اول و ثانی و سید نعمت اهلل جزایری عالمه مجلسی اول و دوم و شیخ یوسف بحرانی و شیخ 

هستند و حتی از علما اهل سنت، نظرات فخررازی در کتاب اربعین و محدث بخاری در  حر عاملی اینها که از علما شیعه

(( یبعونقل ان كنتم تحبون اهلل فات)) کتاب افاضل الملحدین و دمیری در حیاة الحیوان و زمخشری در تفسیر کشاف ذیل آیه

دانسته و همه در این عقیده اتفاق دارند که صوفیه همه عقاید صوفیه را تخطئه کردند و طریقه ی آنان را بکلی از اسالم جدا 

کفر و الحاد و خرافات و فسق و فجور بسیاری وارد اسالم کرده و موجب گمراهی ها شدند و جای بسیار تعجب است که 

ست با این همه اخبار و نظرات علما و مجتهدین درجه اول اسالم که در هر قرنی قوام دین خدا مرهون وجود آنها بوده و ه

باز مردم فریب این فرقه ی ضاله را خورده، از تقلید و پیروی علما دین دست کشیده اند و چشم و گوش بسته به آنها 

 گرویدند تا واصل بحق شوند و به مرحله کشف و شهود برسند! غافل از اینکه:
 

 ذات نایافتـه از هستــی بخـش        کی تواند که شـود هستی بخش
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احب وارد شده است مالحظه کنیم، ص)علیهم السالم(ماهیت این فرقه گمراه کافی است روایاتی را که از ائمهبرای پی بردن به 

وسائل در کتاب اثنی عشریه بیش از هزار روایت در مذهب صوفیه نقل کرده است و به سفینة البحار در ماده صوف و عین 

ن والیت به کتب مزبور مراجعه نمایند و صوفیگری از نظر الحیات مجلسی و حدیقة الشیعه مراجعه شود انشاءاهلل پیروا

 و علما شیعه از اسالم جداست. )علیهم السالم(ائمه

 در خاتمه توفیقات روز افزون مجموعه دارالصادق اصفهان در این جهاد بزرگ و تالش مقدس را از قادر متعال خواستارم.

 ارادتمند خدمتگزار پیروان والیت امین اهلل کاظمی

 2818رجب  6                                                              

                                            12/1/2121 
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 معرفی کتاب

 

 

 تفسیر آیات العقائد 

 )جلد دوم(ن تقریرات دروس عالمه ی محقق حضرت آیت اهلل سید جعفر سیدا

 عجل اهلل فرجه الشریفتحقیق: مدرسه علوم دینی حضرت ولی عصر 

 ناشر: انتشارات والیت

 31327132مرکز پخش: مجموعه ی دارالصادق اصفهان    تلفن: 

 

 

 

 نقدی بر کتاب )صراط مستقیم(

 نویسنده: کریم حکیمی فرد

 31327132مرکز پخش: مجموعه ی دارالصادق اصفهان    تلفن: 

 www.daralsadegh.irوب سایت:  

 daralsadegh@gmail.comایمیل:  

 

 

 

 ابن عربی؛ سنّی یا شیعه؟

 مؤلف: سید مرتضی عاملی

 مترجم: سید هادی حسینی

 ناشر: آفتاب عالمتاب
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 )علیه السالم(مواضع روشن مؤسـسه ی دارالصـادق  و فصـلنامه ی نورالصـادق

 مجموعه ی دارالصادق اصفهان(: آیت اهلل حاج شیخ علی صافی اصفهانی)سرپرست

 

با قاطعیت تمام اعالم می کند که یکی از اهداف این مؤسسه مبارزه فرهنگی با انحراف  )علیه السالم(مؤسسه دارالصادق 

است و تنها به قرآن و عترت تکیه  )علیهم السالم(و منحرف و با بدعت ها و پاسداری قاطع از مکتب نورانی اهل بیت

دارد و از آنها کمک می گیرد و الغیر، لذا در این راه مقدس هیچگونه ترس و واهمه ای به خود راه نمی دهد و به 

تهدیدها و تطمیع ها و تندی ها و شایعه سازی ها و التماس و جزع ها اعتنایی ندارد فقط و فقط سر تسلیم مطلق در 

دارد و در پی انجام وظیفه ی شرعی  )علیهما السالم(مام بحق ناطق حضرت جعفر بن محمد الصادقبرابر وجود مقدس ا

 است که به دوش دارد اگر چه حتی یک نفر هم هدایت نشود و همه ی دنیا هم از ما بیزار شوند.

می  سالم()علیه اللیما مفتخریم که پیرو آن عرفان راستینی هستیم که امام العارفین آن یعنی حضرت امیرالمؤمنین ع

 فرماید:

 ((؛وحشه یعزه و ال تفرقهم عن یكثره الناس حول یدنیزیال ))

نه انبوه انسان هایی که اطرافم را گرفته اند و از من هواداری می کنند به عزت من می افزاید و نه جدایی آنها از من و 

بس که امامش و پیر و مرادش و قطبش و گوشه نشینی ام مرا به وحشت می اندازد. عزت برای دارالصادق همین 

است و تنها به او فکر می کند و از او دستور  )علیه السالم(هستیش و وجودش و همه چیزش حضرت امام جعفر صادق

 می گیرد و به یاد او زنده است و تنها به او سر می سپارد و به این سرسپردگی نیز مباهات می کند.

به ما کمک کند تا در راه انجام وظیفه خسته و مانده نشویم و شانه از زیر بار مسؤلیتهای از خداوند متعال می خواهیم که 

 شرعی خالی نکنیم.


