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 فِي حَدِيثٍ قَالَ: )عليه السالم(عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنِ الصَّادِقِ

 

وَ رِوَايَاتُُهمْ وَ عُلُومُهُمْ فَإِنَّهُمْ حُمُرٌ مُسَْتنِْفرَةٌ ثُمَّ قَالَ  (وَ كَلَامُهُمْ)لَا تَغُرَّنَّكَ صَلَاتُهُمْ وَ صَوُْمهُمْ »

فَإِنَّا وَرِثْنَا وَ أُوِتينَا شَرْعَ الِْحكْمَةِ وَ  -يَا ُيونُسُ إِنْ أََردْتَ الْعِلْمَ الصَّحِيحَ فَعِنْدَنَا أَْهلَ الْبَيْتِ 

وَرِثَ مَا وَرِْثتَ مَنْ كَانَ  -اهللِ كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ  فَصْلَ الْخَِطابِ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ

 «.فَقَالَ مَا وَرِثَهُ ِإلَّا الْأَئِمَّةُ الِاثْنَا عَشَرَ - )علیهم السالم(مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ

 

 فرمودند: )عليه السالم(امام صادق

 

نیز سرخاب رمیده ی علوم و گفتار آنها شما را نماز و روزه ی آنان )اهل تصوف( و 

فریب ندهد.  آنگاه فرمودند: ای یونس،  اگر علم صحیح خواسته باشی در نزد ما اهل 

بیت است، زیرا ما وارث آن هستیم و به ما شرایع حکمت و سخن نهائی داده شد. 

 پرسیدم: آیا هرکس از نسل شما باشد چنین مقامی دارد فرمودند:

 اث تنها به ائمه ی اثنی عشر رسیده است.این میر 

 72/27 وسائل الشيعة
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 سرمقاله:

 ی علم و دانش سخني با علماء و فضالی عرصه

 

های علمی و سیاسی و نیز دفاع از گفتار این اشخاص را  ی علمی رسالت و تعصّبی را که در تحفُّظ از شخصیت آیا جامعه

حضرت الوهیّت و نیز کالم اهلل، همان رسالت را  داند، نسبت به وجود نیّر  ی دینی بر خود واجب می به عنوان یک فریضه

 کند؟ احساس می

ا( ه ی فعلی را به )موزه اگر این چنین است، آیا وقت آن نرسیده است، قرآن را از بند اصطالحات فلسفی رهانیده و فلسفه

 نند؟ک طور که فالسفه تفسیر می طور که هست ببیند و بخواند، نه آن سال قرآن را آن 044راهنمایی کنیم؟ تا بلکه بشر بعد از 

 

 چه مُضحک است با اينکه خود دارای منبع فيض هستيم، ليک دست نياز به سوی بيگانگان دراز کنيم و از آنان معارف حقه

 ی الهي را طلب کنيم! 

 

ماند و بدانیم که این سخنان مسکوت  ایم و پیوسته صالح را در این می متأسفانه ما در خواب خرگوشی خویش فرو رفته

 دار نشود؟   ترمان حل شود، و شخصیت بزرگانمان لکه کس دَم برنیاورد تا مسائل اصولی هیچ

های بزرگ علمی را باید در برابر حفظ شخصیت ((مَن قال يما قال و ال تنظروا إل يأُنظروا إل))کلمات گُهرباری چون 

 و سیاسیِ بشری مدفون کرد! 

های زمینی وقتی در برابر شخصیت ((ال تعرف الحقّ بالرجال، اعرف الحقّ تعرف أهله))و نیز بیانات دُرفشانی از قبیل 

 بایست به خاطر مصالح و امنیت علمی ایران زمین، راهی فراموش خانه شود.  گیرند، می قرار می

ها و  لِ کُنگرهشکیهای هنگفت در ت های خبری، در تبلیغ فلسفه، و این هزینه این تبلیغات گسترده، از این طریق بولتون

 ی یونان است که هر روز بیش از گذشته تقویت کننده داران فلسفه های ماندگار فعلی( از میراث مجالس یادبود )و نیز چهره
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ن کردن ک تواند سهم بسزایی در ریشه آورد. مبالغی که می ی معارف ناب وحیانی را به وجود می ی انحراف و تضعیف کننده

 فقر، فحشا، بیکاری و ... ایفا کند. 

دان تاریخ  میالدی به زُباله 71آری، معارف اسالمی رایجِ در کشور برخاسته از همان تفکری است که مغرب زمینیان در قرن 

 گیرسپردند و تفکری نو و جدید، منهای تفکر ارسطویی برای خود ساختند و حداقل در علوم تجربی به پیشرفتی چشم

    (7) رسیدند.

های غربيان را  ما مسلمانان که از منابع غنيّ دروس معرفتي برخوردار هستيم، مرجَع خود را رها کرده و قي کرده

 (2) کنيم. نُشخوار مي

 نه تنها در علوم تجربی به دنبال مغرب زمینیان راه افتادیم، بلکه علوم انسانی ما نیز متأثّر از حکمت یونانی است. 

ات تواند شبه گوی نیازهای علمی جوانان نیست. لذاست وقتی جوان نمی که معارفِ به اصطالح اسالمی، جواب این است

 ی هایی که ذهنش را احاطه کرده در معارف مصطلح اسالمی بیابد، در نتیجه برای یافتن جواب خویش دِر خانه و سؤال

 آورد.  گویی و... را به وجود می پرستی، خُرافه از قبیل شیطانهای ضالّه  ی گرایش به فرقه کوبد و طبعاً زمینه دشمن را می
 

 آيا با وجود اين، باز مُهر سکوت بر دهان زنيم به خاطر حفظ حرمت شخصيت ها؟!

 

مان، پیامبرمان، امامانمان، معارفمان، توحیدمان، و امامت و والیتمان است؟ و  تر از اسالممان، قرآن آیا کدام بزرگی بزرگ

ها  ها و یونس بن عبدالرحمان ها و مؤمن الطاق ها و زراره ها و محمّد بن مسلم ها و مفضل تی فراتر از هشامکدام شخصی

 مان که سر تا پا توحید بودند و دشمن آشکار و خستگی ناپذیر فلسفه ها و اکثریت قریب به اتفاق فقهای و فضل بن شاذان

 و عرفان و تصوف و وحدت وجود و جبر و تشبیه و... ؟! 

س، است و ب )علیه السالم(امروزه سخن هیچ کس برای ما حجّت تعّبدی دینی نیست، چون حجیّت و والیت دینی از آن امام

 که خود حجّت است.  )علیه السالم(همه حجّت بخواهید جز از امامکس پشتوانه سخن او نیست، از  شخصیّت هیچ
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و نیز اصل والیت پیامبران و امامانمان در مقابل « وحدت وجود»باری، آیا پس از بر باد رفتن اصل توحیدمان در مقابل 

 وند؟ ها ش اهل عرفان و تصوف، دیگر چه چیزی برای ما و اسالم ما خواهد ماند که این دو فدای آن« ولی»

سال که از پاسداریِ  044پس به خود بیاییم و مانند اروپاییان رُنسانسی را در مشرق زمین به وجود بیاوریم آن هم بعد از 

دو هزار و  ی ی فلسفه ای که خود را زنده کننده گذرد )حکمت متعالیه علمای دلسوزِ به اسالم نسبت به حکمت متعالیه می

 داند(.  سیصد سال یونانیان می

امّا نه مانند اروپاییان، علمِ برهنه از دین را تحویل اجتماع بدهیم ) که مولِّدِ فحشاست( بلکه همان معارفی را که تعلق دارد 

 به چهارده قرنِ پیش، از زیر گرد و غبار فلسفه وارهانیم. 

د خارج مت بر تن قرآن کردنای را که عرفا و فالسفه به اسم حک اگر طالب حکمت متعالی هستیم باید این پوستین وارونه

 کرده و لباسی را که حافظان و نگهبانانِ به حقِّ قرآن دوختند، بر قامت کالم اهلل بپوشانیم. 

 

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

 پي نوشت ها:

 
 

آثار ارسطو برای فلسفه اروپایی نظیر کتاب مقدس برای علوم روحانی گردید و متنی غیرقابل نقض و حلّال همه مشکالت  -7

 7227ی کتب او را ممنوع ساخت و در سال  مسیحی نماینده پاپ در پاریس شرح و تحشیه 7271به شمار رفت، و در سال 

 ی آن را حذف کنند. های گمراه کننده تپاپ گرگوریوس هم مجمعی از علما ترتیب داد تا قسم

دادند. دوران تعلیم کتب او در هر مدرسااه مساایحی اجباری گردید و مجامع منحرفین از ارساطو را کیفر می 7224و در ساال 

 وافزون گردید و تجربیات از روی تأنّی  اقتدار ارساطو هنگامی به پایان رسید که اسباب و آالت نو پیدا شد و مشاهدات روز

 ی مقاومت ناپذیری مسالح شدند.با اسالحه« فرانسایس بیکن»و « راجر»و « راموس»و « آکم»دقت علم را از نو بنا نهاد و 

 (  88ا  88)تاریخ فلسفه ا ویل دورانت ا 

گوید: لو اُتیح لی األمرُ لحرقتُ کتب أرسطو کلّها ألنّ دراستها یمکن أن تؤدّی إلی  راجر بیکن نسبت به کتب الحادی ارسطو می

 ا پانوشت (.  227: 2)به نقل از نور ملکوت قرآن . ضیاع الوقت و إحداثِ الخطاء و نشر الجهالة 
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وان ت بدون خواندن فلسفه نمی داند و از طرفی فالسفه قائل هستند ی یونانیان می ی فلسافهملّاصادرا خود را احیا کننده -2  

 آیند. )ملّاصدرا پیرامون این آیه:  علم به عمق قرآن پیدا کرد و این فالسفه هستند که بهترین موجودات به شمار می

  (  74)جمعه: )وَ اذكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُم تُفلِحونَ( 

الهی و عمل به مقتضااای این توصاایه در باب فراوانی یاد خدا و   ها در وفای به عهد گوید: من گمان ندارم هیچ یک از انسااان می

 کنند و آنان مصداق این اند که خدا را بسایار زیاد یاد می ی حکمای عارف باهلل رسایده باشاندز زیرا اینان مداومت بر آن، به پایه

 آیه هستند:

 ( 787)آل عمران:  )الَّذِينَ يَذكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَ قُعُوداً وَ عَلَي جُنُوبِهِم وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلقِ السَّماوَاتِ وَ األَرضِ(  

 (.721)بقره: )وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّاً لِلَّهِ( و مصداق این آیه: 

 ی قابل قبول حکمای امروزین است.  فلسفهی صدرا تنها  و از یک طرف حکمت متعالیه

آید که: طریق فهم کتاب مسالمانان، نامسالمانان هساتند! و لذا مسلمانان باید نهایت تشکر را از  حال این نتیجه به دسات می

وانست به ت علمای غرب )ارسطو، افالطون، و افلوطین( داشته باشندز زیرا اگر اینان نبودند چه کسی قدرت تبیین کالم اهلل را می

ساال بعد از حکمای یونان نازل شد،  844توانسات ما را به عمق قرآن هدایت کند؟ اگرچه قرآن  عهده بگیرد؟! چه کسای می

 ولی کلمات آنها دارای چنان اوجی است که خداوند کالم خود را بر طبق کالم یونانیان نازل کرده است!

( جزء تعالیم صد در صد وحیانی به 71 - 2آری، صادرا از کلمات کساانی را به عهده گرفته اسات که در قرون وسطی )قرن 

ش بسته ا شد و بعد در جُنبشی به نام رُنِسانس پرونده ی اربابان کلیسا تعلیم داده می رفت و در کلیسااها به وسیله شامار می

 درا. ی قرون وسطایی ملّاص شد. این بود فلسفه

جوادی  رفت )به قول عربی، شاخصیتی که معاند شیعه، نه! بلکه مسلمانان، به شمار می و عرفانش نیز رونوشاتی از عرفان ابن

: 7 ی اندیشه عربی پایه گذار نامدار آن است(. )سرچشمه آملی بسایاری از مبانی حکمت متعالیه وامدار عرفانی اسات که ابن

027 ) 
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 چکيده:

که  «نگرشی در فلسفه و عرفان»نظیر  و محدث و مفسر و مرجع بزرگ شیعه در کتاب مستطاب و بیفقیه و متکلم 

اند که در آن به تفصیل به بررسی مس له  غیر مطبوع اسات فصال مشابعی پیرامون مس له وحدت وجود باز فرموده

دهند که چرا انسان  کر میفرمایند و تذ وحدت و اقساام مختلف آن پرداخته و بطالن آن را از نظر علمی روشن می

رسااد وارد شااود و از  ها که عقل تمام مالئکه و بشاار و انبیاء را اگر به یک نفر بدهند به عمق آن نمیدر این وادی

چراغ قرمزهایی که شارع گذاشته است کمیت اندیشه را بیرون براند و از هدایت کتاب و سنت دست بردارد و خود 

ها راه مساتقیم نیست و تفکر و اندیشه باید در آثار قدرت خدا جاری باشد  که این راهداند  نیاز بداند خدا می را بی

رسند ایشان در پایان  ی ذاتی و وجودی او هر چه بگویند به جایی نمی و تفکر در ذات خدا و وجود خدا و احاطه

 گویند. فرمایند و خود پاسخ می پرسش از مطالب عرفا در مورد وحدت وجود مطرح می 8

 

 پيرامون مسأله وحدت وجود
 

 «حضرت آيت اهلل العظمي صافي گلپايگاني»

 

در نصوص قرآنیه و احادیث شریفه صحیحه آنچه مطرح است، وحدت، وحدانیّت، واحدیت، احدیت، یگانگى، یکتائى ذات 

 حى قیوم متعال است. ضدّوندّ خداوند همتا و بىشریک و بى مصاحب و بى مثل و شبه و نظیر و بىیگانه و یکتا و بى

باشد، یک از اشیاء و مخلوقات مثل و شبیه او )عزّ اسمه( نیستند، و همه غیر او و او غیر همه مى بر حسب این نصوص هیچ

او صاحب همه صفات کمالیه و اسماء حسنى است و توحید نفى شریک و کفو و همتا براى او است. و اثبات غیر او و عقیده 

 او مستلزم اثبات کفو و همتا و شریک براى او نیست. به وجود و تحقق غیر

او از شبه و شریک و نظیر منزه و مبرا است چه غیر او ا که هر چه و هر کس باشد مخلوق، مصنوع، مربوب و مرزوق او 

و ر او محتاج به او و آیه او است ا باشد یا نباشد. تعدد و تکثر و ترکیب و حدوث و فنا و موت و زوال همه اوصاف غی

یک از صاحبان این اوصاف اتحاد ندارد و نه در چیزى حالّ و نه چیزى در او حلول دارد، و اشیاء از او  است و او با هیچ
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اند. او خالق همه و همه مخلوق او هستند.  امواج از دریا یا نور از شمس یا حرف از حبر والدت و وجود نیافتهمثل 

 ((.ال شىء غيره))و  ((ليس شىء غيره))است نه  ((ليس كمثله شىء))د توحیدى که باید به آن اعتقاد داشت مفا

که بر نفى شی ى مثل او داللت دارد بر وجود شىء لیس  عالوه بر این ((ليس كمثله شىء))این جمله کامله وافى هدایت قرآنیّه 

( یا )به لیس تامة ((ليس مثله))شود و مثل  صادق نمى ((ليس كمثله شىء))مثله نیز داللت دارد، و االّ نفى شىء مثل او و 

نیست که صدق آن اعم از این است که مثل موضوع داشته باشد و یا موضوع نداشته باشد در هر دو صورت  ((ليس كمثله))

 قضیه صادق است.

يره الدار غليس فى )) و باصطالح قائل به وحدت وجود(( ليس شىء غيره))و  ((ال شىء غيره))بدیهى است اگر توحید 

یح شد و باید مثل همان تعبیر صر بود تعبیر از آن به این بیان موهم خالف جایز نبود و وافی به بیان مقصود نمی ((ديّار

هم بر نفى شى مثل او )عزّ اسمه( داللت دارد و  ((ليس كمثله شىء))این معنی مهم ادا شود در حالیکه  ((رهيليس شىء غ))

 شود. هم اثبات غیر مثل از آن استفاده مى

که غیرى که نیست مثل او یعنى آنچه غیر او است مثل او نیست نه این ((ما هو غيره ليس مثله))شود که یعنى استفاده مى

هو غيره  ما))و یا   ((ليس كمثله شىء))ها  . این جملهنیست(( ال شىء غيره))نیز مفهومش ((ليس مثله))نیست، اگر چه این 

يس ل))همه بالمطابقة داللت بر توحید و نفى مثل و شریک دارند امّا  ((ال شريك له)) و ((ال شىء مثله))و  ((ليس مثله

تفاء موضوع ی بان بالمطابقة داللت بر نفى غیر دارند و بااللتزام و از باب سالبه ((ليس فى الدار غيره ديار))و  ((شىء غيره

اهر در اى که ظ شود و چنانکه گفتیم اگر توحید نفى غیر باشد تعبیر از آن به جملهنفى شریک و نفى مثل از آن استفاده مى

 نفى مثل و نفى شریک است جایز نیست و خالف فصاحت و بالغت است.

 نمایند جدایى و مغایرت بین خدا و اشیاء دیگر و اگر مراد از کثرتى که بعضى از آن تعبیر به کثرت وجود و موجود مىبارى 

حقیقت خالق و حقیقت مخلوق باشد این غیریت و بینونت و کثرت ثابت است و عقیده به آن خالف توحید قرآن نیست بلکه 
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از بسمله سوره مبارکه فاتحة الکتاب تا کلمه )و الناس( سوره شریفه عین مستفاد من النصوص است. از آیات قرآن مجید 

)الناس( همه بر این کثرت و تغایر داللت دارند، و این توحید اسالم و توحید قرآن و توحید انبیاء است که سلب و نفى تحقق 

 (7) و وجود از غیر خدا در آن ملحوظ نیست.

الة الوجود و اشتراك همه موجودات در حقیقت وجود با تمایز وجود خالق از بلى اگر این کثرت و تغایر بنابر قول به أص

ه وجود ک مخلوق و مغایرت آنها از یکدیگر بگویند اگر چه قول به کثرت مصادیق وجود و موجود است ولى با بناء بر این

ود قل و غیر وابسته به وجنظیر است با توحید و یگانگى وجود مست خالق غیر از مخلوقات و واحد و فرد و یگانه و بى

دیگر منافات ندارد لیکن از جمله نواقص و معایب این قول این است که اوال قول به وحدت سنخى وجود است که بنابراین 

یابند و اطالق وجود بر آنها مقول به تشکیک  خدا و سایر موجودات در حقیقت کنه و ذات که وجود است با هم مشارکت مى

شود و در این حدّ، مثل و شبیه براى خدا اثبات شده است که با )لیس کمثله شىء( به  صادق مى و بر همه حسب مراتب

 قول مطلق و با تفرّد و یکتایى او در حقیقت ذات منافات دارد.

این جهت  که در و ثانیاً براى خدا تعیین کنه شده است هر چند گفته شود که معرفت کنه وجود نیز محال است عالوه بر این

شوند ولى این معناى دوم به معناى اول که گفتیم مستفاد  م امکان معرفت وجود، موجودات دیگر نیز با خدا شریک مىعد

ند اقرب ا از نصوص و عرفان مستقیم و صحیح توحیدى است از معانى دیگر وحدت وجود که بعضى به اصطالح عرفا گفته

اشند ب وجود به این معنى که وجود خالق و مخلوق غیر از هم مىتر است و به هر حال توحید با کثرت وجود و م و کم نقص

ردد. و گ شود و غیر او نیز با او در حقیقت ذات شریک مى تنافى ندارد اما باز هم خدا در حقیقت ذاتش متفرد شناخته نمى

 رسد. به توحید مطلق و ناب و نفى شریک در هر باب نمى

به این معنى که کثرات را ثانى ما یراه االحوال و باطل و غیر واقعى بدانند اگر اما معانى دیگر مثل )وحدت وجود و موجود( 

به این معنى بگویند که همه و هر چه هست را واحد بگویند که کثرت آنها )نه حقیقت ذات آنها( و همى و پندارى باشد این 
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آن کریم حض و مخالف صریح آیات قرمعنایى است که به بعض صوفیه نسبت داده شده و اگر چه بگویند شرك نیست کفر م

 (7)است.

بلى اگر این سخن به این معنى باشد که با وجود ذات اقدس الهى چیزى را نباید دید و به حساب آورد و به شمار آوردن 

 اشیا و مرئى شدن آنها در جنب وجود خدا مثل مرئى شدن ذره در آفتاب عالمتاب و به حساب آوردن اتم در مقابل منظومه

زنیم در بیان نسبت بین خالق و مخلوق و  ها که ما مى ها و از آن هم کمتر و کمتر و کمتر است و این مثال و کهکشانها 

بیند، به این معنى وحدت وجود  ها پر است ذره و اتم را نمى خدا و ماسوى اهلل همه ناقص است و آنکه چشمش از کهکشان

 بینند که با او به حساب آیند اشکالى ندارد. و موجود بگویند چون غیر او را کمتر از آن مى

 گوید: به قول سعدى که مى

 بر عاارفان جاز خادا هیچ نیست          ره عقال جاز پیچ در پیاچ نیست

 ولى خارده گیارند اهاال قیااس          توان گفتن این  با حقیقت شنااس

 و دد کیستاند؟ بنااى آدم  و  دام          که پس آسماان و زمیان چیستند؟

 بگاویم گاار آیاد جاوابت پاسناد          پسنادیاده پرسیادى اى هوشمناد

 پاارى آدمیازاد و دیااو و ملاک          که هاماون و دریا و کاوه و فالک

 که با هستایش ناام هساتى بارناد         هماه هر چاه هستند از آن کمترند

 بلناد است خاورشیاد تابان باوج          عظیمست پیاش تاو دریاا بماوج

 کاه ارباب ماعانى بمالکى درنااد          ولى اهال صاورت کجاا پى برند؟

 و گر هفت دریاست یک قطاره نیست         که گار آفتاابست یک  ذره نیست

 جهاان سار بجایب عادم درکشاد         چاو سلطاان عازت علام برکشاد
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 بتاابد به شب کرمکى چون چاراغ      مگار دیاده باشى که در باغ و راغ     

 چاه بودت که بیارون نیاایى باروز       یکى گفتش اى کرمک شب فاروز    

 جاواب از سار روشناایى چاه داد؟      ببیان کاتشاین کارمک خااك  زاد     

 پیاش خاورشااید پیادا نیامولاى       که من روز و شب جز به صحارانیم     

 فاروماانده  در  کناه  مااهیتاااش            جهااان  متفااق  باار  الهیاااتش

 بصار  منتهااى  جماالش  نیااافت    بشار  مااوراى  جااللش  نیااافت      

 نه در ذیل وصفش رسد دست فهم    نه بر اوج  ذاتااش پرد مارغ وهام      

 اى  بر  کناار که  پیادا  نشاد تخاته    شتى فرو شد هزار      در  این  ورطه ک

 نه  فکرت  بغاور  صافاتش رشاد     نه  ادراك  بر  کناه  ذاتاش  رساد      

 نه در کناه  بیچاون سبحاان رسید    تاوان  در  بالغت  بسحبان  رسیاد      

 اند احصاى  از  تک  فرومااندهبال       اند      که خاصان در این ره فارس رانده

 که  جااها  سپار  بایاد  اناداختان     نه  هر جااى  مرکب تاوان  تاختن      

 

است به این معنى که وجود را واحد و یگانه  (2) اند وحدت وجود و کثرت موجود و بیان دیگرى که در این باب گفته

بگویند که همان وجود حضرت بارى جل اسمه است و اشیاء دیگر را منتسب به وجود و مرتبط به او بدانند و به این لحاظ 

آنها را موجود بگویند یعنى منتسب بوجود، و اگر هم بر نفس وجود که همان ذات اقدس او است موجود اطالق شود به 

که بر اشیاء دیگر که وابسته به وجودند یکسان و على السواء نیست. به هر حال این معنى هم با توحید منافات ندارد  لحاظى

ولى باز هم مراد از اطالق وجود بر حق تعالى اگر حکایت از حقیقت ذات او عزاسمه باشد همان خبر از کنه و تا حدى 
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را هم خارج از فهم و ادراك بگویند و خالصه )اهلل وجود( اگر  ادعاء معرفت کنه حق است اگر چه معرفت کنه وجود

ود که او وجود است و وج باشد اشکالى ندارد و خبر از کنه ذات نیست، اما این ((الينال كنهه و ال تدرك حقيقته))مفهومش 

سنى سوى دیگر در اسماء ح رسد و از الینال کنهه است، خبر از کنه او است و به نظر به طور تمام عیار و کامل مستقیم نمى

اسمى که کنه خدا را معرفى کند نداریم و حتى )اهلل( و ما یرادفه من االسماء الحسنى بسائر اللغات اسم حاکى از کنه و حقیقت 

ها در مرحله ایمان توحیدى الزم الرعایة نیست. در اینجا هم  نیستند. به هر حال ممکن است گفته شود این نکات و دقت

نکته الزم است که آنچه مهمّ است این است که نسبت اشیاء به خداوند متعال را چگونه بیان کنند؟ اگر همان نسبت تذکر این 

که خالق، وجود و مخلوق موجود باشد خالف توحید نیست،  مخلوق به خالق و ممکن به واجب بگویند، در این صورت این

ا متناهى به غیرمتناهى به معنایى که غیرمتناهى احاطه وجودى بر اما اگر نسبت اشیاء را به او مثل نسبت موج به دریا ی

 یک از آنها نباشد این معانى مفاسدى دارد که قابل قبول نیست. متناهى داشته باشد که همه او باشند و او هیچ

وجود و موجود در عین کثرت است که اگر مقصود وحدت سنخى وجود و  وجود، وحدت قول و بیان دیگر در وحدت

مقول به تشکیک بودن آن باشد که همه وجودات و موجودات حقیقت واحده ذات مراتب و درجات باشند و اطالق موجود 

 بر هر یک از آنها جدا از دیگرى به حسب حّد وجودى آنها باالولیة و االولویة که آنها را از هم متمایز و مغایر نشان مى

همه موجودات حقیقت ذاتشان وجود است که حقیقت واحده است و  دهد باشد، بنابراین وجود وحدت سنخى دارد یعنى

چیزى غیر از حقیقت وجود که صاحب المراتب و االفراد و المصادیق است نیستند بنابراین هم وجود و هم موجود کثرت 

ودى غیر دارند و خارجاً وجودات و موجودات بسیار تحقق دارند اما همه غیر یکدیگر و کثرت دارند و هر وجود و موج

از وجود و موجود دیگر است به این معنى هم وحدت ذات الهیه )واجب الوجود( محفوظ است و هم کثرت خارجیت و 

 تحقق دارد اما اشکال اخبار از کنه و مشارکت سائر موجودات با خداوند متعال در حقیقت ذات برقرار است.
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نمایند به تجلى و متجلى، و ذى الظل و ظل، و ظاهر و  گاهى هم این وحدت وجود و موجود در عین کثرت را تفسیر مى

کنند، و به این معنى وجود یعنى ظاهر به ظهورات متعدده و  ظهور، و وجود را بر متجلى و ظاهر و ذى الظل اطالق مى

در مرآت  تگویند کثر که مى گویند، یا این دانند، و کثرت را در ظهورات و تجلیات مى متجلى به تجلیات کثیره را واحد مى

است نه مرئى که )از هزار آینه در نظر نشود مشاهده جز یکى( و بلکه قائل به وحدت تجلى شوند و از آن تعبیر به فیض 

تر که جز امثال عبدالرحمان جامى و مولوى و سید حیدر آملى و  منبسط کنند و از این مقوله بیانات به قول خودشان دقیق

رن دانند و تا چند ق ل آنها حکمت متعالیه متقدم و متأخر کسى را از عمق آن آگاه نمىمحیى الدین و باالخره صاحب به قو

 کسى آن را درك یا بیان نکرده است. )صلی اهلل علیه و آله و سلم(بلکه یک هزار سال بعد از نزول قرآن و عصر پیغمبر

غریب و عجیب در ارتباط با مسأله هاى  هر چه شخص اندیشمند بیاندیشد این بیانات و اصطالحات و این سازماندهى

خارج (( كلُّ ما ميَّز تموه باوهامكم))توان به شرع نسبت داد و آن را از محدوده حادث و قدیم و کارگاه کاینات را نمى

 شناخت.

همه  ی تجلى واحد و فیص منبسط و خالصه تفسیر صدور این کثرات از خداى متعال به تجلى و ظهور، و اضافه اشراقیه

او و انکار مجلى و مظهر حقیقى و اصطالحات بسیار دیگر که ماوراء اصطالحات مأثوره از شرع یا ماوراء تفسیر مستقیم به 

از آن اصطالحات است باور بخش و قابل استناد به شرع نیست و این عرفان عرفانى اسالمى نیست و عرفاء عرفاء اسالم 

 گوید:ن عرفان عرفانى است که یکى از اساطین این فن مىباشند ای نیستند. و به اصطالح عرفاء مسلمین مى

 ی او( و اسالم، عارف و غیر عارف دارند. و ثنیت و کلیمیت و مسیحیت )و به گفته

 آیا این همان معناى:

 موساوى با  عیساوى در جانگ شاد             رناگى اسایر رنگ  شاد چاونکه  بى

 ماوسى و فااارعاون کردناد آشاتى            چوناکه این رنگ از میاان برداشاتى
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دهند به هم  ها مى ها که این ها و توحید اسالم با این نقشهپرستآیا ثنویت و تثلیت مسیحیت و عقاید بودائیت و بتنیست؟

 رسند و صلح و آشتى برقرار نخواهند نمود؟ نمى

 گویند؟ حق مى ها با این همه اختالفاتى که دارند آیا همه از سوى دیگر این

د ان وجود و کثرت موجود است یا آنها که قائل به کثرت وجود و موجود شده گویند قائل به وحدت محقق دوانى که مى

اند؟ و فقط آنکه قائل به وحدت وجود و موجود در عین کثرت آن شده و تمام ماسوى اهلل را تجلى و ظهور  خدا را نشناخته

داند او خدا را شناخته و عارف شده، و انصافاً او عارف و صاحب عرفان  یه نه مقولیه مىحق و مضاف به او به اضافه اشراق

 اسالمى است؟

امام  )علیه السالم(گوید: وجود با خدا خدا، و با هر چیز دیگر همان چیز، با فرعون فرعون، و با امام حسین آنکه مى

ه و طاهره و با اشیاء نجسه همان، و همه وجود و غیر از وجود و با شمر شمر و با اشیاء طیبه اشیاء طیب )علیه السالم(حسین

ها و اصطالحات از کدام  ها فیض منبسط و تجلى واحدند و از این مقوله حرف گوید همه این که مى چیزى نیست یا آن

ین هم شود؟ آیا شریعت سمحه سهله و دین فطرت آیه و روایت بدون تأویل و توجیه و حمل بر خالف ظاهر استفاده مى

ها سؤاالتى است که هر کس فکر کند جواب آنها منفى است.  است که تا عصر صاحب اسفار کسى آن را نفهمیده بود؟ این

هایى که به قول آن آقا این عرفاى ثنوى و مجوسى و  ها دین نیست. دین این همه دشوارى و پیچیدگى ندارد. این راه این

 اند انسان را به یاد آن شخصى همه نقشه و جغرافیایى که براى عالم وجود دادهاند و این  کلیمى و مسیحى و اسالمى رفته

هایش را شرح داده است. قابل  ها و خیابان ها و کوچه هاى آسمان هایش نقشه گویند در بعض کتاب اندازد که مى مى

فى الدار  ليس))ه و آن را با توجه است که بعضى از صاحبان این قول از تعبیر به علت و معلول در باب وجود دست برداشت

گوید وجود و موجود منحصر در حقیقت واحد شخصى است که الشریک له فى الموجودیة  منافى دانسته و مى ((غيره ديار
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د. باش الحقیقیة و هر چه غیر او در عالم وجود دیده شود ظهورات ذات و تجلیات ذات او که در حقیقت عین ذات اویند، مى

 گوید: داند و مى شؤونات و تجلیات وجود او مىهمه را تطورات و 

 كل ما يقع عليه اسم الوجود بنحو من االنحاء فليس اال شأنا من شؤون الواحد القيوم.

 

 آورند: و این شعر را از مالّى رومى مى

 ها  نما                   تو وجاود مطلق هساتى ما هاییم  هستی ما عدم

فصوص و دیگران از شعراء و به اصطالح عرفاء از این مقوله کلمات بسیار است که گاه دو عربى و شرّاح  در کلمات ابن

 (2)الشؤون و التطورات و التجلیات و الظهورات مثل البحر و امواجه است. پهلو و گاه صریح در وحدت وجود و موجود ذى

کالمى دارد که نقل و بررسى آن در اینجا یکى از معاصرین پیرامون همین مس له وحدت وجود و اصطالح تجلى و ظهور 

 سازد. تر مى مطالبى را که گفتیم روشن

 

 گوید: او مى

نظر به وجود نامتناهى و احاطه تامه که الهوت نسبت به جهان ممکنات دارد، ارتباط الهوت را با جهان آفرینش هرگز »

براى این  ترین تعبیرى که ترین و تا حدى مناسب توان به صورت حلول یا اتحاد یا انفصال توجیه کرد، بلکه نزدیک نمى

توان پیدا کرد همان لفظ تجلى و ظهور است که قرآن کریم نیز آن را به کار برده و اولیاى دین و مخصوصاً پیشواى  مطلب مى

و از  تاول شیعه در کالم خود این تعبیر را به طور مکرر به زبان آورده است. خداى بزرگى که هستى پاکش نامتناهى اس

توان گفت که در یک جزء از اجزاى جهان حلول کرده و در میان  هر جهت به جهان آفرینش احاطه وجودى دارد نمى

چهار دیوار هستى وجود محدودى محبوس و زنجیرى شده است یا هویت واجبى خود را تبدیل به هویت یکى از ممکنات 

توان گفت: این ذات نامتناهى و محیط على االطالق در  ن نمىچنی هاى خود شده است و هم نموده، و عین یکى از ساخته
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هاى جهان آفرینش جایى براى خود باز کرده، و در عرض مخلوقات خود قرار گرفته است و مانند  یک گوشه از گوشه

توان  ىم کند بلکه آنچه در توجیه رابطه الهوت با این عالم یکى از پادشاهان فرمانروا در قلمرو صنع و ایجاد سلطنت مى

گفت این است که وجود نامتناهى حق عزاسمه که على االطالق به همه چیز محیط است پیوسته از همه چیز و در همه جا 

آنکه دامن کبریایى او با ماده و مکان و زمان آلوده گردد. اشیا با اختالف  دهد بى ظاهر و هویدا بوده خود را نشان مى

اى هستند که به حسب صالحیت ویژه خود هستى  ی آینه دارند هر کدام به مثابهفاحشى که در میان خود از جهت وجود 

دهند. البته بدیهى است که هر محدودیتى که در این صورت پیش آید از ناحیه )مرآت( است نه )مرئى(  پاك او را نشان مى

روشن است که این نظر نه حلول و و هر نقص که مشهود شود از مجلى است نه متجلى، از )مظهر( است نه از )ظاهر(. البته 

باشند. موجودات نه با خدا متحدند،  اتحاد را در بردارد و نه انفصال و انعزال را که هر دو مستلزم محدودیت و جسمیت مى

و نه از خدا جدا. اگر نظریه حلول و اتحاد صحیح بود فرقى میان خدا و خلق نبود و اگر نظریه انفصال درست بود یک بعد 

ی عروض محدودیت بر الهوت و انقطاع حتمى رابطه خدایى در  شد و باز به واسطه هى میان خدا و خلق پیدا مىنامتنا

 «.کار نبود

هاى جزمى پیرامون این مسایل گفتنش و نوشتنش از هر کس و در هر مرتبه از علم باشد به نظر بسیار  این عبارات و حکم

هاى سلبى و تنزیهى اولى و به  تفاصیل و حدّاکثر اکتفا به اشاره به جنبهخواهد و اظهار عجز از ورود در این  جرأت مى

 تر است. صواب و سالمت عقیده مقرون

توان گفت خدای بزرگ چنین و چنان در یک جزء از اجزاء جهان حلول کرده و در میان چهار  فرمایید: نمی این که می

ت واجبی خود را تبدیل به هویت یکی از ممکنات نموده دیوار هستی وجود محدودی محبوس و زنجیری شده است یا هوی

توان گفت این ذات نامتناهی و محیط علی االطالق در یک  چنین نمی های خود شده است و هم و عین یکی از ساخته

 های جهان آفرینش جائی برای خود باز کرده ... ای از گوشه گوشه
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 ها و جاها و مکان او در تمام اجزاء جهان حلول دارد و در همه گوشهتوان گفت که  توان گفت که چنانکه هم نمی البته نمی

ها مانعة  ها مکان گرفته است و همه جا، جا دارد هر چند مکان داشتن او در هر جا بامکان داشتن اشیاء دیگر در این مکان

ا شود که این در همه ج گر این میهای دی الجمع نباشد زیرا این بهرحال با ال مکانی منافات دارد. فرق این مکانی با مکانی

اند و خالصه عالم و مکان که مخلوق خود او است  های دیگر در همان مکان جزئی خود مکان گرفته مکان دارد و مکانی

 ها با قول به قدم عالم منطبق است. شود و توالی فاسده این حرف معلوم و واضح است. این حرف مکان او می

به نحوی جا دارد پیش از همه جا و مکان در کجا جا داشته است؟ و مراد شما از عدم انعزال و و اگر او در همه و همه جا 

 انفصال چیست؟

سازد و  زمینه مى گویید: خداوند متعال احاطه وجودى و ذاتى بر ماسوى دارد که طبعًا احاطه علمى او را بى که مى این

ر ت در رابطه الهوت با ناسوت تعبیر تجلى و ظهور را مناسبکه  شود یعنى چه؟ این مثل احاطه علمى نفس بر خودش مى

 دانید آیا غیر از این است که این تعبیرات آن توحیدى را که مى از تعبیرات قرآنى خلق و جعل و تکوین و امثال آنها مى

 سوره فاتحه و جملهشود. همان معنایى که از بسم اهلل  کند و غیریت خالق و مخلوق از آن استفاده مى خواهید افاده نمى

 شود که خالق غیر از مخلوق است. هاى این سوره و هزارها جمله و کلمات قرآنیه و احادیث شریفه استفاده مى

 و خالصه عالم ش ون و تطورات و ظل واقعى حق نیست بلکه مخلوق او است.

ن دو کلمه متبادر است نیست، یا عین ماسوى اهلل اگر تجلى و ظهور ذات حق است و خلق و جعل او به معنایى که از مثل ای

 آید، و اگر عین آن نیست متجلى و ظاهر است یا غیر او است. اگر عین او باشد که همان موج و بحر و آن سخنان پیش مى

ز قرآن و که ا آیا قائل به مجالى و مظاهر باشیم یا نباشیم، اگر قائل باشیم، مجالى و مظاهر را اگر حقیقى بدانید مثل آن

عل کند، فقط خلق و ف خواهید اثبات نمى شود آن توحیدى را که مى یث واقعیت آسمان و زمین و همه اشیاء استفاده مىحد

 نزدیک باشد ولى غیریت و انفصال ذاتى ((ليس فى الدار غيره ديار))اید که با معناى  و جعل الهى را ظهور و تجلى گفته
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جلى غیر از جلوه و تجلى است هر چند در آن بعض معایب دیگر وجود دارد. ماسوى اهلل با اهلل در جاى خود باقى است و م

و اگر قائل به مجالى نباشیم و مجالى و مظاهر را امورى اعتبارى و غیر واقعى بدانیم و به نفس تجلى و ظهور قائل باشیم 

ل و ى الظل بگوییم و همه ظالکه آن را مثل ظل و ذى الظل غیر متجلى بگوییم و نسبت همه را باو تعالى نسبت ظل به ذ

باشند و نه از او منفصل و منعزل هستند اگر چه شاید این معنى  ها را از ش ون و لوازم او بدانیم که نه عین ذى الظل مى سایه

 تر است از این که بگویند: اشکال بى

 است هاا امااورى اعتبااارىتاعیان                      وجود اندر کمال خویش سارى است

 

نسبت واجب به ممکن »یا « نقش با چندین صور از تو اى بى»یا  ((سبحان من اظهر االشياء و هو عينها)) یا بگویند:

، اما حرف در نفس این ظهور و تجلى است که حتى مجلى و مظهرى در بین نباشد آیا همان «نسبت حبر است و حرف

همه ماسوى اهلل ظهور و تجلى ذاتند و فنا ندارند و این تطورات همه  نمایند و آیا است که از آن تعبیر به وجود منبسط مى

ا ه خیال است و اگر نیست و متعدد است وجه این تطور و تعدد ش ون و تجلیات و شدت و ضعف آنها و اختالف سایه

که  سازمانى کند و رب و مربوب و محیى و ممیت و این چیست؟ و اصال با این مبانى اسماء حسنى چگونه معنى پیدا مى

ود؟ ش از آیات قرآن در ربط خلق به خالق و هزار مطلب دیگر که متبادر از ظواهر و نصوص شرع است چگونه تفسیر مى

ودن ها محاط ب که مقصد از توحید نفى غیر و نفى تحقق مجعوالت و مخلوقات و ماسوى اهلل و به گفته این و اصالً این

 دام آیه و روایت استفاده شده است؟وجود همه به وجود محیط خدا است، از ک

که این معنى که نسبت ممکنات به حق نظیر نسبت ظل به ذى الظل باشد نه فقط از مثل خلق اهلل و خالق  مضافاً بر این

شود بلکه بر خالف آن داللت دارند، و ظاهر مثل فلما تجلى یا  السماء و االرض و جاعل و صانع و غیره استفاده نمى



 
21 

 

تیارى تجلى و حدوث تجلى به معنى اسم مصدرىآن است در صورتى که الزمه قول به ش ون و تشبیه به تجلیت فعل اخ

 ظل و ذى الظل استمرار و عدم انفصال و امتناع افقکاك است.

 از رسد وارد شود و ها که عقل تمام مالئکه و بشر و انبیاء را اگر به یک نفر بدهند به عمق آن نمى چرا انسان در این وادى

 چراغ قرمزهایى که شرع گذاشته است کمیت اندیشه را بیرون براند؟ و از هدایت کتاب و سنت دست بردارد و خود را بى

 نیاز بداند:

 در این وادى ماران زنهار زنهار             که در اول قادم گردى گرفتار

 شکار کس نشد عنقاا بادوران           چارا دام افکنى اى مارد نادان

 

ها راه مستقیم نیست و تفکر و اندیشه باید در آثار قدرت خدا جارى باشد و در ذات خدا و وجود  داند که این راه مى خدا

 (0)رسند. خدا و احاطه ذاتى و وجودى او هر چه بگویند به جایى نمى

 

آن گر چه خالى از تکرار شود که از آن جمله به چند سؤال  به هر حال سؤاالتى براى انسان پیرامون این بیانات مطرح مى

 کنیم. نیست اشاره مى

مقصود از احاطه تامه الهوت چیست؟ اگر احاطه علم و قدرت و تدبیر و قیومیّت او و برپایى عالم امکان و تحقق و  ـ5

امواج اى مثل احاطه دریا و بقاء کل به او و رزاقیت و غیره باشد عرضى نیست کالم تام و فوق التمام است. ولى اگر احاطه

ود و به تصور ش ـ العياذ باهلل ـگویید که باالخره شبه والدتى براى مخلوقات  و ظاهر و مظاهر و بلکه ظهورات یا ظهور مى

آن تعبیر از تجلى و ظهور کنند این معنایى است که از کتاب و سنت اگر نفى آن ثابت نباشد که هست، اثبات آن ممکن 

کلمه تجلى و ظهور بکار برده شده است تأویل آن به این معنى مثل بسیارى از نیست و اگر در قرآن کریم و احادیث 

 تأویالت اهل به اصطالح عرفان و فلسفه که از آنها معروف شده دور از اذهان و مردود عند العرف و الوجدان است.
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که به صورت انفصال نباشد چه البته رابطه خدا و به قول ایشان الهوت با جهان به صورت حلول و اتحاد نیست اما این ـ7

معنى دارد؟ البد وقتى به صورت انفصال نباشد به صورت اتصال خواهد بود، البته عالم و ماسوى منفصل از او نیستند و به 

او در وجود و بقا و همه ش ون نیازمندند و او از آنها جدا نیست یعنى همه تحت اراده و امر و تدبیر اویند و رشته اسماء 

او از آنها منقطع نیست، اما در عین حال او منفصل از همه و جدا از همه و غیر همه است و چیزى به او اتصال حسناى 

نداشته و نخواهد داشت. با همه معیت دارد ولى اتصال ندارد. تجلى و ظهور اگر معنایش پاکتر از موج نسبت به دریا باشد 

ذات یا تعیّن امر مطلق یا معانى دیگرى که از آن شده بگویند همین معنى به همان معنى نزدیک است تجلى را تمیّز یا تعیّن 

 یا نزدیک به آن است.

توان این را به شرع نسبت داد که رابطه او به مخلوقات رابطه ذى الشؤون با شؤون و متجلى با تجلى است و  باالخره نمى

 ((إنَّما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون))باالخره آن را به نفس ذات نسبت داد و ظل و ذى الظل گفت و معناى 

هاى دور و دراز را با اختالف مسالک و مشارب و تفسیر و معانى  هاى تو در تو و بافندگى را کنار گذاشت و این بحث

اند عرفان گفت و عرفان اسالمى دانست و عرفاء آن را که همانطور که گفته شد ثنوى و  اصطالحاتشان که هر کدام گفته

 مجوسى و مسیحى و دیگران هم در آن واردند عرفاء اسالم گفت.

 

ق االم و قرآن منطبارفان اساو آن را معنى کنید با عاشود؟ به هر نحاستفاده مىاحاطه وجودى از کدام آیه و روایت  ـ3

 شود.نمى

 

البته خدا در یک جزیى از اجزاء جهان حلول ندارد ولى در کل جهان و اجزاء آن هم حلول و ظهور ندارد. نه در گوساله  ـ4

سامرى العیاذ باهلل حلول و تجلى و ظهور دارد و نه در اشیاء دیگر که فقط این باشد که به قول آن به اصطالح عارف عتاب 
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ت و گوساله سامرى را مجلى و مرآت حق ولو به عنوان احد المجالى و المرایا موسى به هارون این بود که سعه صدر نداش

 ندانست.

 

توان گفت که در یک جزء از  در این بیانات اصرار شده است که خدا در یک جزء از اجزاء عالم حلول نکرده و نمىـ 1

شده است یا هویت واجبى خود هاى خود  اجزاء جهان حلول کرده و محدود و محبوس شده است و عین یکى از ساخته

ا ه کنیم همه آنچه را نسبت به یک جزء و یک فرد از ساخته را تبدیل به هویّت یکى از ممکنات نموده است. ما عرض مى

اید حق است، اما بیان کامل و نفى و سلب تام در اینجا این است که بگوییم خدا در هیچ جزئى از اجزاء عالم حلول  گفته

یابد و همانطور که در  محبوس نشده است و هویت واجبى او به هویت هیچ یک از ممکنات تبدیل نمى نکرده و محدود و

یک جزء عالم محبوس نیست در کل اجزاء عالم نیز محبوس نیست و همانگونه که یک فرد مثل گوساله سامرى یا مالئکه 

هاى او و مخلوق او  او نیستند. همه ساخته یا بت مظهر و محبس و مجالى او نیست کل عالم نیز مظهر و محبس و مجالى

هستند. نه حلول و اتحاد است نه معانى نزدیک به آن مثل تجلى و ظهور. همه خدایى صحیح نیست و اشکال بر سامرى و 

ها اشکال به حبس حق در یک شىء خاص یا سه شىء نیست. اشکال به اصل مطلب و حلول و اتحاد و معانى  مسیحى

مسلمان گر بدانستى »آن است چه آن را در فردى منحصر و محبوس کنند یا همه را مظهر آن بدانند و  مشابه و نزدیک به

 کنند معنایش سلب و نفى اتصال است. بگویند. این انفصال و انعزالى که آن را نفى مى« که بت چیست

 

ود که با خلق ش براى او مکانى تصور مى شود مگر اگر انفصال باشد بعد نامتناهى میان او و خلق پیدا مى كه گفته شود: اين

اى با او که منزه از زمان و مکان است وجود دارد که  بعد نامتناهى پیدا کند؟ بین خلق که زمانى و مکانى است چه مقارنه

را  خواهید اولى را مثال صفات ثبوتیه و دومى بعد نامتناهى یا متناهى بین آنها فرض شود؟ این اتصال و انفصال که شما مى
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از صفات سلبیه معرفى کنید هر دو از او ا عز اسمه ا مسلوب است و چه اصرارى دارید که این اتصال را به عنوان تجلى و 

ظهور و فیض منبسط و هر بیانى که دارید براى او ثابت کنید و بیشتر از آنچه قرآن مجید ما را به آن داللت فرموده حرف 

 عرض خطا و اشتباه قرار دهید.بزنید و جلوتر بروید و خود را در م

 

 توان گفت این ذات نامتناهى... گویید نمى که مىاین ـ 6

طور است. او، ال مکان است و منزه از مکان و زمان، اما او در کل این جهان هم مکان نگرفته و محدود در این  البته همین

یا غیر او است؟ اگر عین او باشد که بطالن آن واضح جهان نیست و باالخره در قول به تجلى و ظهور آیا متجلى عین تجلى 

است و همان وحدت وجود باطل و کفرآمیز است و اگر غیر او است پس باید بگویید این نامتناهى در کجا براى خودش 

 جا باز کرده است؟

ليك، ال احصى ثناء ع))کنیم بهتر این است که در این مسائل ادعایى نکنیم و به عجز خود اعتراف کنیم،  باز هم عرض مى

كلّ ما ميَّز تموه باوهامكم فى ادق ))بگوییم و تمام کالم را  ((انت كما اثنيت على نفسك، و ما عرفناك حق معرفتك

 بدانیم. ((معانيه

 

 و با مثل سنایى غزنوى در این شعر همکالم شویم.

 داناد  اعماى که ماادرى  دارد          لیک  چاونى  باوهم  در نارد

 تعطیال در وصف او بوقت دلیال            نطق تشابیه و خامشى هست

 يا مثل آنكه گفت:

 یک موى ندانست و بسى موى شکافت              دل  گرچه  در  این بادیه بسیار شاتافت
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 اى راه نیااافت لیاکن بااه کمااال ذره            اناادر دل مان هازار خورشاید بتافت

 

این وجود نامتناهى که على االطالق به همه چیز محیط است پیوسته از همه چیز و در همه جا ظاهر  گوييد: كه مى ـ اين2 

 آنکه دامن کبریاى او با ماده و مکان و زمان آلوده گردد... دهد بى و هویدا بوده خود را نشان مى

دهد و از همه،  سنده خود را نشان مىیعنى همانطور که هزاران نوشته و خط و کتاب و کلمات کتاب و حروف کتاب، نوی

م بینیم تمام این عال وجود نویسنده ظاهر و هویدا است و از تمام آیات و کلمات و حروف کتاب نویسنده را به چشم دل مى

 دهند و او از همه ظاهر و آشکار است این معنایى کامل است او را نشان مى ((ال ُيحصيها اال اهلل)) و کلمات و اجزاء آن که

 و عالى و قابل درك و مضمون آیات و احادیث است.

کنیم، این تر از آن پیدا مىها به یک رؤیت و شهودى مثل همان رؤیت اشیا در آینه یا لطیفگویید خدا را در این و اگر مى

پرسش برایمان پیش  کنیم که بتواند ذات خدا را مثل ذات اشیاء در آینه نشان دهد و اینفهمیم و مرآتى تصور نمىرا نمى

آید که آیا پیش از این تجلى و ظهور در مرآت، مجلى و مرآت وجود دارد یا ندارد؟ اگر وجود دارد پس وجود آنها مى

اند و اگر ندارد و همه و هر چه است جلوه و تجلى و ظهور و اظهار و اضافه  پیش از تجلى و ظهور چگونه وجود یافته

ها از کجا پیدا شده و اگر چنین است پس خود  ن اصطالحات است پس این اختالف رنگاشراقیه و فیض منبسط و از ای

اى گرفته است، و اگر تجلى و متجلى همه واحدند مشکل بیشتر  ها نیست و به قول شما براى خودش گوشهمتجلى در این

شود که انسان بخواهد بر امرى که از او پوشیده است آگاه شود و به عجز خود  شود و همه این اشکاالت از این پیدا مى مى

ه ک را اطاعت ننماید و خالصه از این بیانات و این ((تكلموا فى آالء اهلل و ال تكلموا فى ذات اهلل))اعتراف نکند و فرمان 

هستى وجود محدودى محبوس و  توان گفت خدا در یک جزء از اجزاء جهان حلول کرده و در میان چهار دیوار نمى

 توان گفت این ذات نامتناهى و محیط على االطالق در یک گوشه گویید نمى که مى چنین از این زنجیرى شده است... و هم
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خواهید  هاى جهان آفرینش جایى براى خود باز کرده و در عرض مخلوقات خود قرار گرفته است چه مى اى از گوشه

هند د در همه اجزاء جهان قرار گرفته و همانگونه که به بعض اهل باصطالح عرفان نسبت مى خواهید بگویید بگویید؟ مى

شمرده و اگر او را در همه چیز و همه  بگویید سامرى اشتباهش در این بوده که خدا را العیاذ باهلل محبوس در گوساله مى

و بت هم عبادت خدا است، البته حتماً و دانست حرفى به او نبود و چون خدا در همه هست پس عبادت عجل  اشیا مى

ا که کسى بگوید خدا بیرون از اشی شود. این گویید. اما این بیانات هم خیلى از این معنى دور نمى یقیناً شما این را نمى

 نیست و در همه است و از همه ظاهر است معنایش یک نوع اتحاد نیست؟

قیت که اصطالح رایج قرآن و حدیث است دست برداشتند و علیت و اصال چرا در ربط حادث به قدیم از خالقیت و مخلو

که  گویند او یک موجودى است معلولیت گفتند و بعد هم این به اصطالح اهل عرفان آمدند و ظهور و تجلى گفتند؟ چرا مى

باشد و جایى از او جا باشد و هم باطن اشیا باشد و هم ظاهر اشیا  شود که در یک جا از وجود او غایب نیست و نمى هیچ

خالى باشد تا در شرح این گرفتار این همه اشکاالت شوند و آن را حلول و اتحاد نگویند و در عین حال هم به تعریفى که 

گفته شد او را تعریف و توصیف نمایند و آن را ظهور و تجلى بگویند که اگر عین متجلى باشد که همه اویى و همه خدایى 

 توانند بگویند او بوجود در همه جا هست و ظاهر و باطن همه چیز است. اشد پس نمىشود و اگر غیر او ب مى

اگر به همان اصطالح خالق و مخلوق و احاطه علم و قدرت او بسنده کنید در این اشکاالت و اشکاالت بسیار دیگر واقع 

ن داللت دارد بروند و بکار خود برسند. شوید. بگذارید مردم راه اسالم و ایمان فطرى خود را که قرآن و حدیث هم بر آ نمى

بمانند و فصوص و شروح آن را بگذارید براى همان متصوفه سنّى، و کالم شیخ مفید و شیخ  1و شیعه على 2امت محمد

 طوسى و خواجه و عالمه و فاضل مقداد را مطرح کنید.
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االشياء  بسيط الحقيقة كل))اید همان گفتار داده اگر مقصدتان از احاطه و عدم انفصال و مطالبى که در اینجا شرح و بسطـ  8

باشد اگر مراد از حقیقت را تجلى واحد حق و فیض منبسط بدانید که کل اشیاء باشد و خصوص شی ى  ((و ليس بشىء منها

از آنها نباشد و آن را غیر متجلى بدانید این حرف که با وجدان و وجود حقایق متباینه در عالم امکان منافات دارد، صواب 

کند، و اگر مراد از حقیقت بسیطه حقیقت حقه و ذات  نمىباشد یا نباشد ارتباط با ذات متجلى و احاطه وجودى او پیدا 

باشند نباشد اقدس الوهیت است که او کل االشیاء باشد و او شىء خاصّى از اشیاء که همه تعینات و تجلیات آن حقیقت مى

د باطل در اى است که از وقتى ابراز شده مورد ایراد اهل شرع و عقل گردیده است و سر از همان وحدت وجو این مس له

آورد و با آیات کثیره قرآن ا که همه داللت بر آن دارند که دو حقیقت و دو تحقق غیر هم و متمایز از یکدیگر به تمام  مى

حقیقت وجود دارند، حقیقت اهلل و خالق و المنعوت بالنعوت الکمالیة الذاتیة و من له االسماء الحسنى و حقیقت مخلوق آیه 

ت دارد و اگر بگویید این توحید است چون مجالى و مرائى و آنچه از آن تعبیر به ماهیّات امکانیه و پدیده و حادث ا منافا

باشد و آنچه مرئى و محقق است در همه وجود واحد حق است و هر  شود همه باطل و لیس محض و عدم صرف مى مى

ت که این معنى توحید اسالم و مایستفاد من چند از آنها مفاهیم مختلفه انتزاع گردد همه باطل و توهم است، جواب این اس

القرآن و االحادیث الشریفة و ضرورة االدیان نیست و با مبانى بسیار اسالمى دیگر نیز سازگارى ندارد. معناى این کالم این 

شجر  و شود که بسیط الحقیقه که کل اشیاء است شی ى از آن اشیا نیست اما شی ى از آن هم غیر آن حقیقت نیست. انسان مى

و ملک و جنّ و سائر اصناف موجودات هر یک کل آن حقیقت نیستند ولى غیر از آن حقیقت هم نیستند مثل امواج دریا و 

دریا، باین معانى و تعبیرات توحید و موحد و عابد و عبادت و معبود و مخلوق و خالق و خلق و رزق و مرزوق و رازق و 

شود و همه ش ون و تطوّرات و تجلیات و ظهورات او هستند  و غیرحقیقیّه مى جاعل و مجعول همه مفاهیم و معانى باطله

و او عین و حقیقت اشیاء است و استدالل به آسمان و زمین و کوه و دریا و شمس و قمر و حجر و شجر و آیات آفاتى و 

هم منافات (( له كفوا احدلم يكن ))شود حتى با  انفسى که در آیات و احادیث است همه استدالل به اوهام و اعدام مى
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ها همه توالى باطله این عقیده به وحدت وجود است که خالف وجدان و خالف نصوص قرآن و حدیث است.  دارد. این

ود، ش همه معانى انتزاعیه غیر حقیقیّه یا تجلى و ظهور مى ((إنَّما إلهكم إله إهل واحد))هاى قرآن بنابراین در مثل  مخاطب

 برداشت عرفانى زیاد است و نسبت دادن آن به اسالم و کتاب و سنت الحق تهمت و افتراء است.مفاسد این نوع 

دهیم که این دو کلمه اگر چه در قرآن و حدیث آمده است مراد  در پایان این مقال راجع به تجلى و ظهور هم توضیح مى

م اجسام و صور آن نیست. ذات خدا در مجلى تجلى و ظهور ذات و وجود حق در اشیاء مثل دریا و امواج آن یا مواد عال

گنجد و چیزى که قابل این ظهور و تجلى باشد نیست و اگر بگویند مجلى و مظهر وجودشان اعتبارى و غیر  و مظهر نمى

 حقیقى است و غیر از تجلى و ظهور چیزى نیست، این خالف آیات و احادیث است.

است. نمایش و جلوه و ظهور قدرت و علم خداوند در عالم خلقت به  این تجلى تجلى صانع به مصنوع و خالق به مخلوق

خلقت این جهان پر از اسرار و نظامات حیرت انگیز است. مثل تجلى علم خدا در قرآن، و در احکام و شرایع اسالم است. 

ذات و  است که کوه مجالى مراد از تجلى رب براى جبل نیز اینگونه معانى است هر چند ما نتوانیم آن را تفسیر کنیم. نه این

اى است که چون مافوق تحمل و طاقت کوه بوده آن را  وجود حق شده باشد بلکه مجالى قدرت او بر خلق انوار ساطعه

متفرق و مندك ساخت. جایى که در برابر این ظهور و تجلى کوه تاب مقاومت نداشته باشد و از هم پاشیده شود حال اشیاء و 

 فرماید: است. این تجلى مثل نزول قرآن و وحى است که مىتر معلوم  مظاهر ضعیف

 .((لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعا من خشية اهلل))

 

شود که تجلى عنوان عام همه افعال الهیه نیست یعنى  ممکن است گفته شود )و اهلل هو العالم( از موارد استعماالت استفاده مى

اهلل است عنوان عام افعال اهلل نیست بلکه عنوان خاصّ بعض افعال خاصه الهیه است که داراى آثار هر تجلى اگر چه فعل 

ا شود ب مثالً جلوه خاص قدرت الهى که موجب اندکاك کوه مىاى مثل اندکاك جبل یا کشف بعض حقایق است  خاصه
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شود تجلى است و مثل وحى که  مىجلوه خاص علم الهى مثل وحى و نزول قرآن که موجب خشوع و شکسته شدن حبل 

ود باید ش شود تجلى است امّا به هر حال آنچه که متجلى مى شود یا الهاماتى که به ولى مى موجب کشف حقایق بر نبى مى

تجلى آن عقالً و شرعاً ممکن باشد و مثل تجلى ذات حق که موجب کشف ذات باشد یا نباشد زیرا شرعاً محال است و 

 د.گرد محاط محیط نمى

الحمد )) 1البته این بیان اگر تمام باشد بر حسب بیشتر موارد استعماالت است زیرا ظاهر فرمایش حضرت مولى الموحدین

 تجلیات الهیه بمطلق خلق و آفرینش براى همه خلق و مخلوقات است. ((بخلقه هلل المتجلى لخلقه

 گوید: راغب در مفردات مى

 ((اصل الجلو الكشف الظاهر))

 گوید: و مى

 ((التجلى قد يكون بالذات نحو و النهار اذا تجلى، و قد يكون باالمر و الفعل نحو فلما تجلّى ربّه للجبل))

بدیهى است تجلى ذاتى و بالذات از قسم تجلى نهار و تجلى آفتاب به ظهورش از افق نسبت به حق تعالى جایز نیست زیرا 

عندالغیر مستلزم محال و احاطه محاط بر محیط و مکشوف بر کاشف و متناهى انکشاف ذات او براى غیر و مکشوفیت او 

بر نامتناهى است و همانطور که راغب گفته تجلى رب تنها به فعل و امر او و به تربیت او از اشیاء و به خلق اشیاء و به تمام 

معجزات انبیاء به ارسال رسل و انزال  شود. به کائنات و اوضاع و احوال و تغییرات و تغیراتى است که در آنها حادث مى

شود و چنانکه کاتب در کتابش ظهور  کتب و اماته و احیاء و همه و همه که افعال اهلل هستند تجلى و ظهورش حاصل مى

دارد و کتابش ظهور او است ماسوى اهلل نیز به مجموعه و به اجزائه و کلماته و حروفه همه ظهور حق و آیه و آیات حقند 

عضى باشند. ممکن است ب طور که کالم لفظى ظهور و تجلى وجود متکلم است کلمات اهلل نیز ظهور حق و تجلى او مىو همان

بگویند اهل به اصطالح عرفان مدعى کشف و شهود و انکشاف ذات بر آنها هستند و مکاشفاتشان دلیل بر وقوع تجلى ذات 



 
31 

 

چون و نامتناهى بر متناهى محال است  ف ذات حق و خالق بىو انکشاف ذات حق بر آنها است. جواب این است که انکشا

کنید از  و هر چه را منکشف و مکشوف و مشهود بدانند آن غیر حق است و همان حالیکه از آن شهود و کشف تعبیر مى

ى اکجا که همان حاالت شیطانى و تسویالت نفسانى نباشد و از کجا این حاالت که بیشتر در حال رقص و سماع یا تماش

ا و ه شود حال غیبت تام از او نباشد؟ چه اعتمادى بر این کشف جمال امارد بر ایشان مثل معتادین به مواد مخدره پیدا مى

شهودها است؟ دلیل عدم واقعیّت آنها همان اختالفاتى است که با هم در مکاشفات دارند و همان شطحیات و اعمال خالف 

ها ظاهر شده است و خالصه اگر کشف و مکاشفه و شهود مفادش مورد از اینشرع و ارتکاب منهیات و محرمات است که 

ها نیست. بطالن مکاشفات آنها از سخنان و تصدیق شرع نباشد حتماً باطل است و اگر باشد نیازى به کشف و مکاشفه این

 اشعار و گفتارشان آشکار است.

 و آخر دعوانا ان الحمداهلل رب العالمين

 لطف اهلل صافى                                                        

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

 :پي نوشت ها

گویند: واجب الوجود وجود صرف است و با تعین و شکل پذیرى و خروج از حالت اطالق به صورت کاینات دیگر در آمده ا اینان مى7

بین خالق و مخلوق نیست مگر به اطالق و تقیید. این معنى در کلمات یونانیان و  و در نتیجه مخلوقات همان ذات بارى هستند و تفاوتى

 گوید: عربى مى الدین ابنصوفیان هند و پارسیان قدیم گفته شده و از عرفاء اصطالحى اهل سنت محیى

 « اى ذاته التى تعينت و ظهرت فى صورنا و اذا شهدناه شهدنا نفوسنا و اذا شهدنا شهد نفسه»

 گوید: از او نقل شده که مىو هم 

 «فكل ما تدركه فهو وجود الحق فى اعيان الممكنات فالعالم متوهم ماله وجود حقيقى و هذا معنى الخيال»

  «سبحان من اظهر االشياء و هو عينها»گوید:   و هم مى

 «. فما عبد غير اهلل فى كل معبود اذ الغير فى الوجود»گوید:  و مى
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ان لكل شىء جمادا كان او حيوانا حياة و علما و نطقاً و ارادة و غيرها مما يلزم الذات االلهيَّة النّها »گوید:  مى و از قیصرى نقل شده که

اند. قضاوت در مخالفت صریح این رأى و مذهب،  و دیگران و حتى شعراء آنها از این مقوله گفته «هى الظاهرة به صورة الحمار و الحيوان

 خواننده است.با اسالم و قرآن با خود 

 

 اى که به شرح منظومه نوشته است حکیم سبزوارى در حاشیه اسفار چنین گفته است: بنا به نقل آقا میرزا مهدى آشتیانى در تعلیقه ا 2

 یعنى: در وحدت وجود و کثرت آن چهار قول است. ان االقوال فى وحدة الوجود و کثرته اربعة االول...

 و موجود است با قول به وحدت واجب و عدم اشتراك چیزى با او در صفت وجوب وجود.قول قائالن به کثرت وجود اول: 

 قول به وحدت وجود و کثرت موجود است به معناى منسوب به وجود.دوم: 

 قول به وحدت وجود و موجود است. سوم:

 : قول به وحدت وجود در عین کثرت موجود و عکس آن.و چهارم

الم جلیل اوال اربعه است این عارح این اقاى دارد که شا( مطالب17ا  12اش بر شرح منظومه )ص  مرحوم فاضل آملى)ره( در تعلیقه

ن داند این مذهب مشائی فرماید کسى که قائل به توحید است یا قائل به کثرت وجود و موجود است و فرد خاصى را از آن واجب مى مى

 شود.توحید عامى )توحید عوام( مىو اعتقاد گویندگان کلمه توحید است و از آن تعبیر به 

اند: یک گروه از جهال آنها ظاهر و یا قائل به وحدت وجود و موجود است در قبال قول اول و این مذهب صوفیه است و آنان دو طایفه

گون و ناکالمشان این است که وجود یک مصداق حقیقى واقعى واحد بیشتر ندارد و این شیىء واحد به ش ون مختلف و تطورات گو

یابد در آسمان آسمان و در زمین زمین و و و غیر از این تطورات و اشیاء که همه طور او هستند حقیقتى مجرد از آنها  بسیار تطور مى

 ندارد و این کثرت مضرّ به وحدت او نیست چون امرى اعتبارى و غیر واقعى است.

مجالس و غیر آن واجب هستند و  لکن جمیع افراد آن از مجرد از گویند وجود داراى حقیقت مجرد از مجالى است و گروه دیگر مى

تا  دانند بلکه کل را از دره تا ذره و از قرن نمایند نمى مرتبه واجبیت را مختص به مجرد از مجالى که از آن تعبیر به مرتبه به شرط ال مى

انند و د را محتاج به این مرتبه بلکه عین فقر به سوى او مىگویند با این فرق که ماسواى این مرتبه به شرط الئیت قدم وجود واجب مى

دهند منافات ندارد زیرا این فقر به نفس حقیقت است، و افتقار منافى با وجوب،  اگر از آنها پرسیده شود فقر منافى وجوب است جواب مى

خصوص  هایش ل او از صدرالمتألهین در کتابفقر به غیر است نه فقر شیىء به خود و این مذهب منسوب به اکابر صوفیه است و به قو

ناخته ایر مجرد واجب شااشود و بنابراین وجود به جمیع افرادش از مجرد و غ در مبحث علت و معلول از اسفار پذیرش آن ظاهر مى

 مىیر به شرط الگویند: واجب مرتبه مجرد از مجالى است که از آن تعب شود و فرق آن با مذهب فهلویین این است که فهلویین مى مى

باشند بنابراین مذهب فهلویین قریب به مذهب صوفیه است و تفاوت بین آنان و متصوفه جهله و  ود و ماسواى او وجودات ممکنه مىاش

گویند براى وجود فقط مرتبه دهند و متصوفه قائل به مراتب نیستند و مى اکابر صوفیه در این است فهلویون براى وجود مراتب قرار مى

واحده است و این مرتبه همان واجب است و ماسواى آن ش ون و اطوار او است و هم فهلویون مرتبه شدیده وجود را که واحد است و 
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 ید خواصااگویند و این را توحید خاصى و توح دانند و اکابر صوفیه همه را واجب مى فوق ما الیتناهى بما الیتناهى است واجب مى

 گویند.مى

از  گویند و فرماید: یا قائل به توحید قائل به وحدت وجود و کثرت موجود است که این را مذهب منسوب به ذوق تاله مى و سپس مى

فرمایند این مذهب گروه بزرگى از محققین مثل  محقق دوانى و محقق داماد است و به  کنند و مى آن تعبیر به توحید خاص الخاص مى

مدتى بر آن بود و حاصل این قول این است که وجود واحد حقیقى است و در آن اصال کثرتى نیست گفته ی ایشان صدرالمتألهین هم تا 

نه به حسب انواع و نه به حسب افراد و نه به حسب مراتب و موجود متعدد است و ماهیت است و موجودّیت همه موجودات بانتساب کل 

شمارند که مبدأ اشتقاق مثل ضرب به ى و بنابراین مشتق را اعم از این مىآنها به وجود است نه به وجودات خاصه امکانیه به امکان فقر

که عین و خود مشتق باشد مثل موجود که بر فرد محقق از  آن قائم باشد یا مبدأ اشتقاق به آن نسبت داده شود مثل تمّار و حدّاد یا این

ق شود معناى آن عین وجود است )هر چند خالف قواعد شود که عین وجود است بنابراین اگر وجود بر واجب اطال وجود اطالق مى

ادبى است( و اگر بر ماهّیت اطالق شود معناى آن منسوب به وجود است و بنابراین قول ماهیات امور حقیقیه هستند زیرا اگر حقیقیه 

عکس این قول یعنى وحدت موجود و شوند زیرا قائلین به این قول وجودى غیر از واجب قائل نیستند و اما  نباشند از واجب انتزاع مى

 کثرت وجود از اصل باطل است و کسى به آن قائل نیست.

 اند قول به وحدت وجود و موجود در عین کثرت هر کدام است. قول دیگر که قائالن به توحید مطرح کرده

 کنند.اخص الخواص تعبیر مى این قول هم به تعبیر مرحوم آملى مذهب صدرالمتألهین و عرفاء شامخین است که از آن به توحید

هاى متعدد ایستاده باشد انسانها  فرمایند به این صورت اگر انسانى برابر آینهو براى تقریب این معنى به ذهن از حاشیه اسفار مثالى نقل مى

 آئینه نیستند واحدند اگر در ها است همه عکسند و اصل ها متعددند و کثیر لکن در عین کثرت به مالحظه این که آنچه در آئینه و انسانیة

به طور مستقل مالحظه شوند کثیر و متعددند، و به لحاظ این که همه عکس عاکسند همه واحدند. وجودات نیز اگر مالحظه شوند از  ها

رند پایان کثی این جهت که مضاف به حقند به اضافه اشراقیه در عین کثرت واحدند و اگر مستقال مالحظه شوند همه در عین اینکه واحدند

 با مقدارى اختصار.

توان حتى تأیید جزمى او را نسبت به قول اول نیز بدست آورد لیکن شخص  پرسیم گر چه از ظاهر بیان این فاضل متقى نمى حال ما مى

ن اگر به ایتوان به شرع نسبت داد و قائلین آنها را مصاب شمرد فقط قول اول  کند که هیچ یک از این معانى را نمى منصف درك مى

اشکال که مستلزم قول به شریک براى خدا در کنه و حقیقت و اخیار از کنه است ردّ نشود با توحید مستفاد از قرآن مجید و احادیث 

 منافات ندارد.

یزى وراء یت چگونه اقوال بر اساس قول به اصالة الوجود است و االّ بنابر اصالة و تحقق خود اشیاء و عدم واقع الزم به تذکر است که این

زوال الهى است که بالذات  خود آنها به عنوان وجود عالم ممکنات عالم کثرات و افراد انواع و اجناس است و وحدت مختص ذات بى

 واحد است یعنى ثانى براى او قابل تصور نیست و موجب خلف است.
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همه وجود باشند و واجب غیر از ممکن باشد و واحد باشد با ها از قول به اصالة الوجود ناشى شده زیرا این قول را که  اصوال این بحث

بینند و به عبارت دیگر از قول به  یابند و اثنیّت و کثرت وجود را با وحدت وجود واجب معارض مى اشتراك در حقیقت موافق نمى

ه فیه متمایل شده و در بیان آن بنمایند لذا به قول به وحدت وجود گراییده و به سوى صو وجودات متعدد گویى بوى شرك استشمام مى

ست اند اقرب به هدایت شرع ا اند لذا فقط قولى که چنانکه گفته نحوى که با دعوت اسالم و قرآن مخالف نباشد در حیص و بیص افتاده

 همان قول اول است.

م رکت چیزى با او در حقیقت منثلو اما بنابر قول حقیقى بودن کاینات و تباین ممکن و واجب به تمام ذات وحدت واجب به شرك و مشا

 شود. عصمنا اهلل من الزالت و الورود فیما لم نکلف بالورود فیه و مالم یأذن به اهلل تعالى دار نمىو خدشه

 

و ليس حال ما يطلق عليه السوى و الغير االّكحال االمواج على البحر گوید:  قیصری در مقدمه شرح بر تائیه ابن فارض از جمله مى ا 2

الزخار فإن الموج ال شكّ انّه غير الماء من حيث إنّه عرض قائم بالماء و أمّا من حيث وجوده فليس فيه شىء غير الماء كحال البحار و 

وجودات الحوادث و صورها و غفل عن البحر الزّخار الّذى بتموجه  الثلج و البرد و الجمد بالنسبة إلى الماء فمن وقف عند االمواج الّتى هى

يظهر من غيبه إلى شهادته و من باطنه إلي ظاهره هذه األمواج يقول باالمتياز بينهما و يثبت الغير و السوى و من نظر إلى البحر و عرف 

فليس عنده إالّ الحق سبحانه و ما سواه عدم يخيل أنه موجود انها امواجه و االمواج ال تحقق لها بأنفسها قال بأنها أعدام ظهرت بالوجود 

صلي )عند سماعه حديث رسول اهلل« اآلن كما كان»)قدس سره(متحقق فوجوده خيال محض و المتحقّق هو الحق ال غير، لذلك قال الجنيد 

 اهلل عليه و  آله و سلم(

 «كان اهلل و لم يكن معه شىء»

  و من هنا قیل: 

 ان الحااااوادث  امااااواج  و  انااهار            على  ما  کان  فى  قدمالبحر  بحر  

 عمن تشکل فیها فهى استار )الخ(               ال  یحجابنَّک  اشااکال  تشااااکلهاا 
 

 نماییم. اضافه مىاى را در تعلیقاتى که بر تمهید القواعد نوشته است  در اینجا براى تکمیل و توضیح مطلب نظر آقا محمدرضا قمشه

گوید: در موضوع کثرت وجود اشیاء از واجب و ممکن جوهر یا عرض و وحدت آنها سه مذهب است که هر کدام از آنها به گفته او مى

اول این است که کثرت اشیاء حقیقتى و وحدت آنها اعتبارى است اشیاء همه در حقیقت ذات و نفس االمر  ى از علماست.او مذهب طائفه

وجود متخالف الماهیة متکثر الوجودند و در معانى زاید بر ذوات آنها و اعتبارات خارج از حقیقت آنها مثل امور عامه از احوال و اوصاف و 

 دهند.متحدند چنانکه بر این معنى حّس و عقل شهادت مى

و آب بالحقیقه مبرد است و همین اختالف آتش در حسّ غیر از آب و زمین و غیر از آسمان است آتش بالذات مسخن و گرم کننده است 

 ذاتى و حقیقى آثار دلیل اختالف ذاتى و حقیقى موثرات است بنابراین کثرت آنها حقیقتى و وحدت آنها اعتبارى است.
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و نفس  اند که مذهبشان این است که کثرت نه در وجود و نه در موجود حقیقى نیست اى از صوفیهدر برابر آن طائفه اولى طائفه دوم:

االمریت ندارد و موجود فقط ذات واحد و بسیط بالذات و قائم بالنفس است که تعدد و تکثر براى او نیست او حقیقت وجود است و کثرتى 

کند صرف توهم و تخیل و ثانى ما یراه االحوال است. بنابراین وحدت حقیقى و حقیقت است و کثرت اعتبارى صرف و غیر  که جلوه مى

 شود که با این فکر و گوید شاید این طایفه این معنى را به مکاشفات خودشان مستند سازند ولى بر آنها الزم مىس مىواقعى است سپ

 ه را تکذیباد و حس و عقل این طایفامذهب همه شرایع و ملل و انزال کتب و ارسال رسل و همه انبیا و پیمبران را نفى و انکار نماین

اند و یا از مداخله شیطان در مکاشفاتشان  گرایى اظهار کرده ا یا از غلبه حکم وحدت و افراط در وحدتنمایند پس این فکرو رأى ر مى

 پیش آمده است.

اى گروهى از علماء راسخین و عرفاء شامخین و حکماء متألهین به آن قائلند و  مذهب سوم مذهبى است که به گفته آقا محمد رضا قمشه

بر  آثار مختلف م وجود ظاهر است حقیقى است چون متکثرات در واقع و نفس االمر موجودند و ترتبآن این است که کثرتى که در عال

آنها دلیل اختالف ماهیات آنها است، و وحدت آنها نیز حقیقى است به جهت وحدت وجود که به گفته او کتاب و سنت بر آن ناطق و کشف 

 وحدت حقیقى و کثرت حقیقى نیست زیرا وحدت در وجود است کثرت در ماهیات.صحیح و عقل صریح بر آن داللت دارند و منافاتى بین 

اس از نویسیم بلکه با اقتب در مقام بیان مراد او بدون اینکه کالم او را ترجمه وار بیان کنیم یا ادعا کنیم که مقصد او همین است که ما مى

 کنیم. کلمات او در اینجا مطلب را بررسى مى

رت حقیقى است و وحدت هم حقیقى است معنایش این نیست که وحدت و کثرت شیىء غیر یکدیگر باشند که وحدت گوییم کث این که مى

گوییم وجود واحد در کثرات سارى و ظاهر است که به وجهى او عین آنها و آنها عین او و اطوار  چیزى باشد و کثرت چیز دیگر بلکه مى

با کثرت حقیقى منافات داشته باشد بلکه وحدت اطالقى و انبساطى است و اطالق  او هستند و این وحدت وجود وحدت عددى نیست که

آن مثل اطالق ماهیات نیست تا اعتبارى باشد بلکه اطالق وجود است که انبساطى و حقیقى است، و انبساط آن هم در کثرات مثل انبساط 

انبساط خون در اعضاء نیست تا الزم شود اتحاد او با کثرات و روغن و چربی در طعام نیست تا حلول آن در کثرات الزم گردد و نه مثل 

ایش و ه ها و تابندگى نه مثل انبساط بحر در امواج است تا تخصص و تجزیه آن الزم شود بلکه مثل انبساط نور در اشرافات و تابش

گفته او اطوار وحدت است آن کثرات ها و اطوارش به این بیان وحدت در کثرت منظور است و کثرات هم به  عاکس و ذى عکس در عکس

 اگر چه مستقل نیستند و اطوار وجود واحدند و همه مرآت آن وجود واحدند ولى خود واحد نیستند چنانکه عدم هم نیستند و همه عکس

همه به  ها نیز هایش کثیر است و عکسو آن واحد نیز در همه نمایان است و به خود واحد و به عکس  هاى متکثر ذى عکس واحدند

خود کثیر و با قطع نظر از خودى خود و اینکه عکسند واحدند این معناى وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است اگر وحدت را و 

واحد را زیر نظر آورى کثرت مرآت او است و خاصّیت مرآت این است که مرآتیت آن منظور نیست و ما فى المرآت منظور است و اگر 

همه آنها وحدت است چون همه اطوار و اشراقات و عکوس او هستند و خالصه به این بیان اگر کامل و تمام در کثرات نظر کنى مرآت 

گویند طائفه اولى که در وجود و موجود قائل  ادا شده باشد گفته شود حق مرآت خلق و خلق مرآت حق است و لذا این طائفه ثالثه مى

اند و همه و هر یک را در عرض هم وجود و موجود غیر از دیگرى و غیر  ا ندیدهاند با چشم چپ حق رادیده و وحدت ر به کثرت شده
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اند باید  دانند، و طائفه دومى حق را با چشم دیگر دیده و کثرت را ندیده اند و وحدت واجب را وحدت عددى مى متحد با هم دیده

ق و خلق رادر حق به بیند و باالخره عاکس که واحد شخص ذوالعینین باشد تا با هر دو چشم حق و خلق هر دو را بیند حق را در خل

ها هم وجود دارند و هستند ولى عکس عاکس  ها همه با کثرتشان عکس اویند و عکس ها هست و عکس هست و در همه عکس

 واحدند.

 گوییم اگر دقیقا آنچه بیان شد مقصود امثال آقا محمدرضا باشد یا نزدیک به مقصود آنها باشد.ما مى

گویند اشیاء موجود وجود واحد نیستند و علت و معلول و  اشیاء حقیقى و وحدت آنها اعتبارى است مى گویند کثرت اولى که مى طائفه

باشند این گونه  باشند بلکه خالق و مخلوقند و جاعل و مجعول و مالک و مملوك و...مى ظل و ذى الظل وضوء و اشراق و لمعان نمى

به آن دعوت کرده و به آن صراحت دارند مطابق است و شخص قائل به این حقیقت با هر دو چشم عالم  انبیا تعبیرات با واقع آنچه قرآن و

بیند آن تعبیرات ضوء وجود را دیده با یک چشم وجود حق و صاحب این عالم و خالق آن را و به نظر و چشم دیگر خلق و عالم را مى

اطوار آن و متجلى و تجلى اگر چه بیان انکار صریح کثرت وجود و موجود نباشد  و اشراق آن و نور و لمعان آن و عاکس و عکوس و

افتد و با معانى خالق و مخلوق و معز مذل و رازق و قابض و امّا تصدیق آن هم نیست و با نظام شرایع و اختیار و نفى ایجاب مطابق مى

 شود.ر و غیریت از ممکن دارند موافق نمىباسط و غیر اینها از صفات فعلیه که همه داللت بر اراده و اختیا

گوید در عرفان عرفان توحید توحید صمدى است نه اینکه این کوه، و آن درخت، و آن ملک و آن فلک و آن  یک نفر از معاصرین مى

یر کند با طور تفس هم خدا است اینطور نیست توحید صمدى چیز دیگر است در اینجا )چیز دیگر( را تفسیر نکرده است ولى ظاهراً به هر

این بیان وحدت در کثرت و کثرت در وحدت سازگار نیست در این بیان این کوه و آن درخت و آن ملک و آن فلک و آن خدا و اطالق 

یابد آن شاید  دارد و کوه کوه و درخت درخت، و خدا خدا است و اگر غیر از این باشد کثرت در وحدت و وحدت در کثرت معنى نمى

 نمایند که مقصود همان باشد که آقا محمد رضا قمشه از وحدت وجود راجع باشد که به لیس فى الدار غیر دیار از آن تعبیر مىبه معنایى 

 اى به صوفیه نسبت داده است.

لماتى کاى نباشد او در ضمن عباراتش در اینجا  و بعد از تمام این بیانات که چنانکه گفته شد توضیح خود حقیر است و شاید مراد قمشه

 نماید. دارد که همان وحدت وجود را که همه اویند و او هیچ از یک از همه نیست مطرح مى

 مى گوید: الکثرة اطوار الوحدة و اطوار الشىء عین ذلک الشىء و لیقین قلبک تامل فى قوله تعالى )و هو معکم( فانه واحد و نحن کثیر فال

 عین المفید فى مقام التقیید و المقید عین المطلق فى هذا المقام.تنافى بین وحدته و کثرتنا و بالجملة المطلق 

ق لو اعلم ان المطلق مع المقید و المقید لیس مع المطلق فالحق معنا، و لسنا معه لتحقق المطلق بدون المقید و عدم تحقق المقید بدون المط

 العینیة و عدم االثنوبة.و معیة المطلق للمقید لیس باالنضمام و ال بالحلول و ال باالتحاد بل ب

حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوئى عین ضالل است و نحن نقول قولکم الکثرة اطوار الوحدة و اطوار الشىء عین ذلک 

یلزم اج لالشىء ان اردتم به ان اطوار الوحدة کامواج البحر اطواره عین البحر و قد قلتم ان وحدة الوجود لیست کانبساط البحر فى االمو

کثرة اطوار فالکثرة کیف تکون حقیقیة غایة االمر یقال ال تخصصها و تجزیها بل یکون کانبساط الضوء فى اشراقاته فاشراقات الضوء عینه اذاً
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ف تکون ة کیالوحدة و عینها و الوحدة ذات االطوار لیست عینها و هل هذا االّ قولهم بسیط الحقیقة کل االشیاء و لیس بواحد منها اذاً فالکثر

 حقیقیة و لیست کسرات بقیعة یحسبه الظمّان ماًء حتى اذا جائه لم یحده شی اً افال یرجع ذلک الى الوجه الثانى الذى حکیتم عن طائفة من

 الصوفیة و قلتم یلزمهم نفى الشرایع و الملل و انزال الکتب و ارسال الرسل و یکذبهم الحسّ و العقل.

قوله تعالى )و هو معکم( فهل اردتم من تفسیره بانکم من اطواره و هو الواحد الکثیر باطواره کما ان اطواره الکثیرة ثم انکم دعوتم بالتأمل فى 

تم هو، نواحد به فهذه المعیّة على ما ذکرتم لیست بحقیقیه النها تتحقق بین الشی ین ال بین الشىء و ما هو عینه و هو معکم غیر هو انتم و او ا

بات مثل المعیة المنفیة فى قوله تعالى )و ما کان معه من اله( و کنت معه او ما کنت معه فهو معنا بحفظه و نصرته و هذا معنى هو معکم اث

و  همعنى مع کل شیىء ال بالمقادیة و ایضًا نقول ان اردتم بالمطلق الوجود المأخود ال بشرط فهو عین المقید و معه و المقید لیس عینه و مع

کل لفظ ال یصح به الغیریة و الخالقیة و المخلوقیة عصمنا اهلل و ایاکم من الزلل و الوقوع فى التکلم فیما نهانا اهلل عن التکلم عبّر بما ترید ب

ل افیه قال اهلل تعالى و ما قدر و الیه حق قدره و قال المعصوم، )علیه السالم(، ال تقدر عظمة اهلل على قدر عقلک فتکون من الهالکین و ق

توب ا ؤمنین)علیه السالم( التوحید ان ال تتوهمه و کل ما ادرکته فهو غیره: و ال حول و ال قوة اال باهلل العلى العظیم و استغفر اهلل ربى وامیرالم

 الیه.

 

اك رچه بزرگ است این کالم حقیقت نشان منسوب به مولى الموحدین امیرالمؤمنین )علیه السالم(: العقل القامة رسم العبودیة ال الدا 0

 الربوبیة ثم انشأ یقول:

 کیفیة النفس لیس المرء یعرفها      فکیف کیفیّة الجّبار فى القادم

 فکیف یادرکاه مستاحدث النساامهو الاذى انشاأ األشایاء مبتادئاً      

 و قال ایضا:

 العجااز عااان درك االدراك إدراك        و البحث عن سرّ ذات السرّ اشراك

 همّااات الاورى هماام        عن ذا الذى عجزت جانّ و امالكو فى سارائر 

 یهاادى الیه الااذى مناه الایه هادى     مستاادرکاا و ولاااى اللاااه مااادراك

 (.72/ 7)تحصیل السعادتین، راغب اصفهانى، ب 
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 چکيده:

گرانقدر ماندگار فصل مشبعي را مرجع عظيم الشأن شيعه حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شيرازی در اين اثر 

فرمايند و مسائلي از قبيل حقيقت ذكر، ابطال تقدم ذكر بر فكر، در مورد فكر و ذكر از ديدگاه صوفيه باز مي

های مختلف های مستانه با آهنگنوع اذكار و ساختگي بودن آن، كيفيت ذكر گفتن و اطوار و حركات و نعره

گيرند كه: گفتن الفاظ ذكر و دعا اگر  گاه نتيجه مي پردازند آن مي آن ميصوفيانه را مطرح و به بررسي عل

چه مطلوب است ولي روح آن همان توجه قلبي به خداست و شكي نيست كه اين معني عين فكر است پس 

كه مدت زيادی از شبانه روز خود را صرف اذكار و  چقدر خوب بود كه اين مريدان ساده ذهن به عوض اين

 ی اذكار اختراعي به اشكال گوناگون كنند ساعتي از آن را سكوت كرده و به تفكر و تدبر كه ريشهتكرار 

ی سعادت است در خود  علم و ايمان است بپردازند تا بدين وسيله روح و معرفت و ايمان را كه خمير مايه

 تقويت كنند.

 

 ذکـر و فکـر!
 

 «حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شيرازی»
 

عمالً ذکر را بر فکر مقدم داشته، و اوقات زیادى را مصروف « عقل»بر « عشق»روى همان اصل سابق یعنى تقدم  صوفیه

که اگر اصل ذکر اختراعى نباشد الاقل حد و حدود و کیفیت اداى آن ساختگى است،   (7) نماینداذکار مخصوص به خود مى

 هاى او و مریدان او است! خوابگونه اذکار غالبا نظر و ذوق مرشد و یا مدرك این

عجب اینجا است که هر کسى را ذکر مخصوصى است که باید به اذن مرشد و با عدد مخصوص در مواقع خاصى به جا 

 آورد.

البته این موضوع مخالف صریح اخبار و آیاتى است که مردم را همگى به طور دسته جمعى به هر ذکرى از اذکار یا خصوص 

 ها در کار باشد. گونه حرف که این کند بدون این د ال اله اال اهلل و نظایر آن، دعوت مىبعضى از اذکار مانن
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ى پدر مهربان و روحان )عليهم السالم(و ائمه هدى )صلي اهلل عليه و آله و سلم(خواهيم بدانيم آيا پيغمبر اكرم مى

مان وفيان گـماتى كه صـآن نوع تعلياند پس چرا  اند يا نه؟ اگر بوده روان خود بودهـی پي و مربى اخالقى همه

اند؟ آيا ذكر و ياد خدا هم اجازه الزم دارد؟ آيا ال اله  كنند در تربيت افراد مدخليت تمام دارد، به مردم نداده مى

 اال اهلل و سبحان اهلل، چيزى است كه به مزاج كسى سازگار و به مزاج ديگرى ناسازگار باشد؟
 

هاى مختلفى كه در هنگام ذكر گفتن بعضى از صوفيه از  هاى مستانه و آهنگ آيا اين اطوار و حركات و نعره

 كنند در ترقى روحى مدخليت دارد؟! خود ظاهر مى
 

 ها در جواب اين سؤاالت چه خواهند گفت؟ صوفي
 

موده ن اساساً اخبار متعددى در مورد عبادات وارد شده که از هرگونه دخل و تصرفى در کیفیت و کمیت آن جداً جلوگیرى

أتى رسد، با این حال با چه جر است ولو اینکه آن تصرف به زیاد کردن کلماتى باشد که خیلى خوب و مناسب به نظر مى

توان کیفیات مخصوصى از براى اذکار و کیفیت و کمیت آن قائل شد در صورتى که هیچ مدرکى براى آن در دست  مى

 نیست؟

 ذکر اهلل عزوجل»روایات فراوانى نقل کرده، از جمله در باب « ذکر»اهمیت مرحوم کلینى در کتاب شریف کافى درباره 

 روایت کرده که فرمود:  )علیه السالم(به سند خود از امام صادق« کثیرا

ه، فرض اهلل عزوجل الفرائض فمن ينتهى اليس له حد يه اال الذكر فلينتهى اليئى اال و له حد يما من ش))

ضان فمن صامه فهو حدّه و الحج فمن حج فهو حده، اال الذكر فان اهلل ادا هن فهو حد هن، و شهر رم

 ه:يه ثم تال هذه اآلينتهى اليجعل له حدّ يل و لم يفرض منه بالقليعزوجل لم 

 (2) ((:اليراًوَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اهللَ ذِكْراً كَثِيهَا الَّذِيُّأَ))
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اى است که بدان پایان پذیرد مگر ذکر که حدى ندارد تا پایان  آنکه براى آن حد و اندازههیچ چیز نیست جز »

پذیرد، خداى عزوجل فرائض را واجب کرده و هر که آنها را به جاى آورد همان حد و انتهاى آنها است... 

 «.مگر ذکر خدا که به اندك آن راضى شده و حدى براى آن قرار نداده است

االتر است! یکى تر و ب از رؤساى صوفیه مانند شیخ صفى الدین اردبیلى تصریح شده که ذکر از فکر فاضلدر کلمات بعضى 

ذْكُُروَن يَ َن يالَّذِ ))ی  در شرح حاالت او نگاشته در ذیل آیه شریفه« صفوة الصفا»از مریدان معروف او در کتابى که به نام 

 ده که براى اثبات برترى ذکر از فکر به دو دلیل متوسل شده است:از او نقل کر  ( 2) ((اماً وَقُعُوداًيَاهلَل قِ 

ذکر توجه به خدا است و اما فکر در غیر ذات پاك او است )زیرا تفکر در ذات پاك او روا نیست( پس فکر اول اينكه: 

 توجه به غیر خدا است!

 

ر است بنابر ت صواب و صحت نزدیکی آن است به  شود پس فکرى که نتیجه ی قلب مى ذکر سبب تصفیه ديگر اينكه:

 این ذکر بر فکر مقدم است... .

 ی لسان است. در حالى که اگر ذکر خالى از فکر باشد بیهوده و لقلقه

 

 نقل كرده است كه: )علیه السالم(ی مجلسى از امام على بن موسى الرضا مرحوم عالمه

 «.کار خدا استعبادات به زیادى نماز و روزه نیست بلکه به زیادى تفکر در »

 

ن، هاى آ سرّ آن هم بر هر فرد با فکرى روشن و هویدا است، چون در اثر تفکر در نظام عالم هستى و عجایب و شگفتى

گوید همه از روى اخالص و کمال معرفت خواهد  ی ایمان و دانش انسان باال رفته و در این هنگام اذکارى را که مى پایه

 ادتى قابل مقایسه با غیر آن نیست.بود، و البته یک چنین ذکر و عب
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در نهج البالغه نقل شده، این موضوع با بهترین وجهى  )علیه السالم(در کلمات قصارى که از حضرت مولى الموحدین على

 بیان گردیده است:

حبذا نوم ))كم من صائم ليس له من صيامه اال الجوع و الظماء و كم من قائم ليس له من قيامه اال السهر و العناء 

 اال كياس و افطارهم((:

برند، و اى بسا شب زنده داران عبادت  اى از روزه نمى اى بسا روزه دارانى که جز گرسنگى و تشنگى بهره»

 «ر!ی با فک گیرند، اى خوشا خواب و خور مردمان فهمیده اى نمى خوابى و مشقت نتیجه اى که جز بى کننده

 

اگر بگوییم یاد  ایم و ی روح است هیچ گزاف نگفته ی جسد و فکر قلبى به منزله منزله بنابر این اگر بگوییم ذکر زبانى به

 ایم. خدا مانند پوست، و تفکر در آیات عظمت و قدرت حق همچون مغز است مبالغه نکرده

 نماید. ی کامل سعادت فردى و اجتماعى، مکرر مردم را به تفکر و تدبر دعوت مى قرآن مجید، آن نسخه

ریق ظن اها که مدعى کشف و شهودند و به ادعاى بعضى از ایشان آنچه را که مجتهدین از ط توجه کنید ببینید ایناکنون 

 خواهند دعاوى خود را اثبات کنند: دانند! با چه سخنان سطحى مى دانند آنها به طور قطع و یقین مى مى

چون ذکر »وید: گ فکر اثبات کند ذکر را بر فکر مىشیخ صفى اردبیلى براى اینکه حرف خود یعنى مقدم داشتن ذکر را بر 

 «.توجه به خدا است و فکر در ماسوى اهلل است پس ذکر بر فکر مزیت دارد

گویند هنگام ذکر و عبادت باید صورت مرشد و یا امام و یا نقش یا على یا غیر  عجبا! مگر هم مسلکان شما نیستند که مى

ی کتاب طباشیر الحکمه رجوع شود(  شاره به سوى ذات پاك حق قرار داد )به مقدمهآن را در نظر داشت و آن را عنوان و ا

دانیم پس یاد آنها یاد خدا است، ما هم ممکن است همین عقیده را  گویید ما ایشان را مظهر کامل صفات حق مى اگر مى

 ین بحث خواهد شد(.تر از ا ی این موضوع، مشروح ی فکر به شما الزام کنیم )در جاى خودش درباره درباره
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که ی آنها مستقالً فکر کنیم، بل از این گذشته مقصود از فکر کردن در آسمان و زمین و سایر موجودات نه این است که درباره

ی آثار قدرت و عظمت خالق یکتا در تمام ذرات عالم وجود به یاد آفریدگار بزرگ افتاده  منظور این است که در اثر مشاهده

از مهر و محبت و ایمان و تعظیم به طرف او رویم، این راهى است که قرآن مجید در آیات بیشمارى به ما یاد  و با دلى آکنده

دهد و به اندیشه و  گیرد و در جهان آفرینش سیر مى داده و در همه جا براى توجه دادن ما به پروردگار عالم دست ما را مى

 دارد. تفکر وا مى

 حقيقت ذکر چيست؟

د اى بگوی را به اندازه« یا هو یا من هو»و یا « ال اله اال اهلل»منظور از ذکر نه فقط این است که انسان جلمه  از همه گذشته

وم از جمله خبرى که مرح )علیهم السالم(که دهان او کف کند و به سر گیجه دچار شود، بلکه بنا به گواهى اخبار معصومین

شخص در موقع انجام هر كارى به ياد خدا افتاده »عالمه مجلسى در کتاب بحاراالنوار نقل کرده، حقیقت ذکر این است که 

 «.و به او توجه كند تا اگر آن كار از كارهاى ناپسند و خالف دستورات الهى است از خدا بترسد و آن را ترك كند

 

 : )صلی اهلل علیه و آله و سلم(ال رسول اهللق متن روايت چنين است:

قها هذه االمة: المواساة لالخ فى ماله، و انصاف الناس من نفسه و ذكر اهلل على كل يطيا على ثلثة ال ي»

اف ه خيحرم عليس هو سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اكبر، و لكن اذا ورد على ما يحال، و ل

 «.اهلل و تركه

 

 مرحوم محقق قمى در جامع الشتات گفته است:

  ( 0) نقل شده است. ()علیهم السالماخبار زیادى به این مضمون از ائمه معصومین 
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گیریم که گفتن الفاظ ذکر و دعا اگرچه مطلوب است ولى روح آن همان توجه قلبى به  از آنچه گفته شد چنین نتیجه مى

فکر است... پس چقدر خوب بود که این مدیران ساده ذهن به عوض اینکه مّدت  خدا است و شکّى نیست که این معنی عین

زیادى از شبانه روز خودش را صرف اذکار و تکرار اذکار اختراعى به اشکال گوناگون کنند، ساعتى از آن را سکوت کرده 

سعادت  ی مان را که خمیر مایهو به تفکر و تدبر که ریشه علم و ایمان است بپردازند تا بدین وسیله روح و معرفت و ای

 است در خود تقویت کنند.

 (1( )إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا َكفُوراً))

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

 پي نوشت ها: 

 

نانکه را مستعد توجه به آن قبله کند. چآن است که درون « تلطیف سرّ»تلطیف سرّ الزم است، منظور از « ذکر»ی بعضى قبل از  ا به گفته7

ا ه طور شرط ادراکات عقلى آن است که درون را لطیف ساخته و غفلت دیدن، نگاه کردن مى خواهد و الزمه شنیدن گوش دادن است، همین

کر و اندیشه. همین فکر شود مگر در اثر ف را از خود بزداید و قوه عاقله را به سوى مطلوب و مقصود متوجه سازد. و این توجه حاصل نمى

هاست که درهاى  زند و در همین لحظه کند و میان زندگى مادى و حیات معنوى پلى مى هاى معنوى را تقویت مى لطیف است که جاذبه

)صلی ىها است که پیامبر گرام گیرد و براى بهره گرفتن از چنین لحظه هاى رحمت الهى وزیدن مى گردد و نسیم آسمان به روى خاکیان باز مى

 «. ان لربكم فى ايام دهركم نفحات اال فتعرضوا لها»فرماید:  اهلل علیه و آله و سلم( مى
 

 امام على بن موسى« ال عبادة كالتفكر فى صنعة اهلل عزوجل»باالترین عبادت شمرده شده است « تفکر»از اینجا است که در روایات 

( 282، صفحه 2)سفینة البحار، جلد «الصيام و الصلوة انما العبادة كثرة التفكر فى امر اهللليس العبادة كثردة »فرمايد:  الرضا)عليه السالم( مى

 (. 222-782، صفحه 8فصلى به این موضوع اختصاص داده است )جلد « المحجة البیضاء»مرحوم فیض در 

خداى سبحان در خاطر انسان گردد و گوید: مقصود از ذکر هر آن چیزى است که سبب یادآورى  براى ذکر حدى نیست: عالمه مجلسى مى

 انیز موجب فرمانبردارى از دستورات خدا و واگذاردن نواهى او، و تفکر در آنچه جایز است از صفات خداوند و محامد او، و تذکر تمامى اینه

آنها چنانکه در حدیث آمده است: ی دین)علیهم السالم( و بیان مناقب و فضایل و برهان بر امامت  به دل و زبان و یادآورى پیامبران و ائمه

همچنین یادآورى معاد و حشر و حساب تا آنجا که گوید: ولى عبادات اختراعى « ذکر ما ذکر خدا است و ذکر دشمنان ما ذکر شیطان است»

 (. 778/ 72و اذکارى که بدعت باشد ذکر خدا نیست. )مرآة العقول 

 

 .02و  07ا احزاب: 2
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  .787ا آل عمران: 2

 

ر مجالس ذک»نویسد:  ر یکى از ارکان اصلى مسلک تصوف و بیش از هر رکن دیگرى مورد توجه بوده است. عبدالرحمن بدوى مىا ذک0

« ابله»هم عیسى بن زادان در  724ها( در مسجد بصره و به وسیله او دایر شده بود و در حدود سال  774صوفیه از زمان حسن بصرى )

 (22یب داده. شهیدة العشق االلهى/)جایى نزدیک بصره( مجلس ذکرى ترت

 شد، بیشتر شامل کلمات استغفار و آیات قرآن بود و براى تقرب به خداوند انجام مى مطالبى که در این جالس ذکر قرون نخستین گفته مى

 (. 7/17گردید. )قوت القلوب 

رفته موضوع از ذکر محدوده الفاظ خارج شده و  کردند ولى رفته صوفیان قرون نخستین در انجام دادن ذکر حدود اسالمى را رعایت مى

ا گذشت ب«: تاریخ خانقاه در ایران»هاى مختلفى در آوردند. به قول نویسنده  صوفیان متأخر در نواحى مختلف قلمرو اسالمى آن را به صورت

خى از رهبران طریقت مناسب چنان آمد، بر هایى که از پیگیرى انواع اذکار خفى و جلى به دست مى ها و تجربه زمان و گسترش خانقاه

دیدند که، عالوه بر تأثیر کالمى، براى تحریک بیشتر سالک، انواعى از حرکت جسمى را در حاالت مخلتف بدن، بدان بیفزایند تا به سبب 

ى او سرعت جریان گردش خون و گرم شدن بدن! سالک از حد اعتدال خارج شده و به یک حالت بیخودى برسد و جذبه و کشش روان

 شدیدتر گردد! 

 «!مه رو»هاى، و درین هوى              میان ماست گردان ببر  درین رقص، و درین
 

داشتند که آنها را به کار بندند. در برخى از  بدین نیّت انواع و اقسام ذکرهاى گوناگون انفرادى و دسته جمعى را ابداع کرده و مریدان را وا مى

با بهره ورى از محیط تصوف « جواهر غیبى»هاى مختلفى از آنها اشاره شده است، ابوالحسن انصارى مؤلف کتاب هاى عرفانى به نمونه کتاب

( 281رسد )همان کتاب چاپ هند صفحه منطقه هند، کتاب خود را تألیف کرده و در مورد ذکر اشاره مى کند که انواع اذکار به هزارها مى

، ذکر چهار ضرب!»اى از اذکار برشمرده او عبارتند از:  آن اذکار را نام برده و توضیح داده است نمونهمؤلف در جاى جاى از کتابش انواعى از 

ربى، ض محو الجهات، کلیه، عمیت، معال، مقدس، پاس انفاس، آورد و برد، صمت، اره!، مراقبه، صفا، انا انت، انت انا، هاموتى، نفى و اثبات چهار

 . «بات دو ضربى، ذکر سه پایه! ذکر ناسوتى و ملکوتى و جبروتى و الهوتى، ذکر مشى اقدام و...جبروتى، قوى خفى، ذکر نفى و اث

 (.287و  022، 217، 282هاى  )صفحه
 

هاى کردارى، اختالف گفتارى را هم مورد توجه قرار داده و از آنها تقسیماتى ساخته است.  ضمن بیان و تشریح تفاوت« جواهر غیبى»مؤلف 

ذکر جبروتى، سر را به کتف راست بند کرده بر پستان چپ، اهلل گویان چنان »گردد:  هى چند مورد از شرح اذکار او بیان مىاینک براى آگا

این است که مربع نشیند و رو به کتف راست آورده )ها( گوید و کتف چپ رو آورده «! آورد و برد»ضرب کند که پهلوى چپ خم شود... ذکر 

 ده، در خود )هى( گویان ضرب کند و این معمول اکثر مشایخ است )همان مدرك(.)هو( گوید، و سر، نگون کر
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بار  7447دهند و کلمه اهلل را  اى تشکیل مى هم به نام درویشان رقصنده و چرخنده معروفند، آنان در سماع خانه گرد آمده و حلقه« مولویه»

 (078تکرار مى کنند )تاریخ خانقاه در ایران/ 
 

اى ه نیز در ترتیب ذکر آداب مخصوصى دارند و با بیخودى و حرکات بدنى توأم است منظره شگفت وحشت انگیزى به حلقهسلسله رفاعیه 

شوند و این را نیز  لگد مال مى 0هاى  روند که ضربه دهد و درویشان این سلسله در آن بیخودى گاه چنان از خود مى ذکر و سماع آنها مى

 ( 87میراث صوفیه/ شمارند. )ارزش  موهبتى عظیم مى

هاى زشت صوفیه است که هیچ  ها و هاى و هو کردنها از بدعت داند که این رقص کسى که مختصر اطالعى از تعالیم اسالم داشته باشد مى

 ربطى به اسالم ندارد. 

 شرح از حلقه ذكر صوفيان را به نظم بيان كرده و گويد: « طاقديس»مرحوم نراقى فقيه عالى مقام در كتاب 

 

 کارشااان در حلقااه ذکاار و فکاار باود                    صااوفیاان را حلقاه اى در ذکاااار باود                

 پااى کااااوبان کف زنااان با انبساااط!                         ذکاار مى کااردند با رقااص و نشااااط             

 مسات ال یعقاال چااو رناد باده ناوش!                           ش          از سمااع و وجاد رفتنادى ز هاااااو

 ایاان شااادى در زیاار آن یک در زبااار!                         گاااه فتاااادناادى باه روى  یکاادیگاار     

 عاقاال از عشاقش، دل از کف داده اى!                             در میااانشااااان بااود زیباااا سااااده اى      

 نااام او« فاااااارخ»مااااادرش بناهاااده                          مااارغ دل هااااا جملااه انااد در دام او     

 ااااان  آماااادىشیااااخ را چاااون گاه غشیااان آماادى                            بیهشااااى  او  باااه طغیا

 مى فکنااد« فاارخ»خویش را بر روى                                    میشااادى بیخااود ز جااى خاود بلنااد   

 سینااااه بار سینااااه نهااااادى رو باااه او                مى گاارفتى در بغااال او را چاااه گااااو          

 کاین چه رساوایى است اى شیخ غاال!                            آن یکى کاااردش مااالمت زین عماال          

 خااارقه شیاااخى بیفاااکن اى لاااوناد!                     شیاخ و شااهد بازى این نباود پسنااد؟             

 اختیااار از فاااوج بیهااوشاااااان مجاااو          گاافت او را شیاااخ شیااااد اى عماااو!                  

 اى تاااو رونااق بخش فتااواى ساادوم!                گفت رو رو اى سااااااارابیااالى شاااوم               

 همى افتى نگااون!« فاارخ»از چاه بر                       گر نااادارى صاااد مااارض در انادرون           

 

 2ا  دهر: 1
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 اشاره:

ای از فضالء حوزه علمیه جلسه گفتگویی بین علماء حوزه تشکیل داد که عده 7282دفتر تبلیغات اسالمی قم در اسفند 

فلسفه و مکتب تفکیک، بین به صاورت دعوت عمومی شارکت داشاتند. در آن نشاست پیرامون عقل و وحی از منظر 

ی محقق حضارت آیت اهلل سایدان و حجج اساالم آقایان غالمرضا فیاضی و آقای حمید پارسانیا مباحثی مطرح عالمه

انجام شد. به دنبال این مباحث برخی از علماء و فضالء قم  7280شاد و نشاست دوم )تکمله این بحث( در اردیبهشت 

حوزه علمیه قم، کنار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه)علیهما السالم(به طور ریز تقاضاا نمودند که این مباحث را در 

مند شوند. همانگونه که در آن دو نشست اجماالً پاسخ مثبت داده بودند، و مساتوفی بحث کنند تا کلیه فضالء از آن بهره

تا ضمن هشت جلسه بحث سنخیت کردند درخواست آنان را پذیرفتند و روزهای پنجشنبه را از مشهد به قم عزیمت می

های پیشین و عینیت حضارت حق با ما ساوی اهلل و رد آن را مطرح نمودند. نورالصاادق این مباحث مهم را در شماره

 نماید.ی دقیق جلسه ی پنجم این مناظرات دعوت میخود آورده است و اکنون خوانندگان عزیز را به مالحظه

 

 (6سنخيت، عينيت يا تباين!؟ )
  

 «حضرت عالمه آيت اهلل حاج سيد جعفر سيدان»

 

 اشاره به مباحث گذشته

شود آن است که در بررسی مسایل علمی و معارفی، روش صحیحی  امری که بسیار مورد توجه هست و بر آن اصرار می

که چنانشود مسایل خود به خود در مسیر صحیح خود قرار گرفته و مطالب، آن  در نظر گرفته شود زیرا این موجب می

 شایسته است، تحقیق شود.

روش مورد نظر در جلسه اول به تفصیل بیان شد و آن این بود که با حفظ اهمیت عقل و جایگاه سندیت و حجیّت آن 

های صحیح علمی و معارفی بر پایه تعقّل باشد. همچنین بیان شد پس از اثبات حضرت حق به  شایسته است تمام حرکت
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کند با دو قید اعتبار سند و روشنی داللت نباید از وحی  وسیع وحی و آنچه حکایت از وحی میعقل و رسیدن به منبع 

 غفلت شود بلکه در مسایل مختلف استفاده از وحی باید کامالً مورد نظر باشد.

ز ا و نیز مکرر گفته شد، حاکمیت عقل همه جا محفوظ است به اعتقاد ما اساساً وحی هرگز با عقل تضاد ندارد و حاکی

وحی به قید اعتبار سند و روشنی داللت نیز مخالف با عقل نیست مگر آنکه در خود حاکی وحی در مواردی که خالف 

رسد توجیه الزم و آنچه مقصود است که در نتیجه تضادّی با عقل ندارد قبل از همه و بهتر از همه بیان شده  عقل به نظر می

 است.

 ید با این روش یعنی تعقل در وحی به بررسی مسایل پرداخت.در نتیجه با توجه به پذیرفتن وحی با

ی مطالب و از نظر ترتیب  مطلبی که با توجه به روش فوق مورد بررسی قرار گرفت و از نظر اهمیت نیز در رأس همه

 (7)مباحث فکری و اعتقادی، مقدم بر بقیه مباحث است، ارتباط بین حضرت حق و کائنات بود. 

بحث مدعای ما این بود که مطلب مستفاد از مکتب وحی این است که حق متعال و کائنات، بینونت دارند در ارتباط با این 

و سنخیت و عینیتی بین حضرت حق و کائنات نیست و بلکه اثنینیت و بینونت در تمام ابعاد مختلف مکتب وحی کامالً بروز 

 و ذم، ثواب و عقاب، توبه و قبول آن و...( ی امر و نهی، تکلیف، مدح دارد )ارسال رسل، انزال کتب، مسأله

اند که حضرت حق عین خلق و کائنات  تمام این مسایلی که در وحی مطرح است شاهد بر اثنینیت و گویای این حقیقت

 باشد. نمی

همچنین بیان شد آنچه مبانی فلسفه به آن می رسد و در مواردی نیز بدان تصریح شده، مسأله سنخیت بین خالق و مخلوق  

 عینیت مطرح است. (2)است و در عرفان

ای ه در جلسات گذشته به نسبت ضرورت، ارتباط بین حضرت حق و کائنات از نظر فلسفه و عرفان بحث، و استدالل

 دو بخش به مقدار الزم مطرح شد.  عقلی و نقلی در هر
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ربی ع ای که بیان شد قائل دارد یا نه؟ و آیا در عرفان ابن و بحث به اینجا رسید که آیا عینیت بین خالق و مخلوق به گونه

 و کسانی که پیرو مکتب او هستند، عینیت مطرح هست یا خیر؟

 مسايلي كه در موضوع بحث عينيّت عرفاني شايسته بررسي است

 تثبیت نسبت.ا 7

 های عقلی عینیت.ا دلیل2

 های نقلی عینیت.ا دلیل2

 ا پاسخ دالیل عقلی و نقلی و در نتیجه نفی عینیت.0

 

 در جلسات قبل تثبيت اين نيست )عينيت( به عرفا از دو طريق بحث شد:

 ا عباراتی که صریح در عینیت بود.7

 ا مسأله قوص صعود و نزول.2

 

 عارفان در ارتباط با عينيّتبرخي ديگر از عبارات 

در این جلسه نیز برای تثبیت این نسبت، الزم دیدیم بعضی از مطالب دیگر را به عنوان شاهد قرائت کنیم. البته باید توجه 

های آشنای به فلسفه و عرفان نیز همین مطلب را از عبارات و بیانات بزرگان این فن )عرفان(  داشت که بسیاری از شخصیت

 اند. آن را مخالف با معارف و مبانی وحیانی دانسته فهمیده و

ه شود ب در مسأله عینیت، جان مطلب این استز یک حقیقت است و آن حقیقت وجود است. حقیقت وجود، متطوّر می

 شود به تعیّنات متعدّد. و با حفظ تعیّن و تطوّر و تشأن گفته شود به ش ون گوناگون، متعیّن می اطوار مختلف متشأن می
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شود، حضرت حق نیست ولی منهای آن تطوّر و تعیّن و تشأن، خود اوست. تشأن و تعیّن و تطوّر هم امری اعتباری  می

 است.

رسیم که لُبّ و حقیقت و جان مطلب همین است که یک حقیقت به اطوار  هر چه بیشتر بررسی کنیم بهتر به این نتیجه می

 شود. رشته و... متطوّر میمختلف مثل انسان، حیوان، درخت، زمین، ماه، ف

ها او نیست زیرا او حقیقتی است که  ساری در اشیاء است ولی منهای  با توجه به تطوّر و تعیّن و با حفظ و لحاظ تطوّر، این

 باری.شود، تطوّر نیز امری است اعت لحاظ تعیّن و تطوّر خود اوست که متطوّر به این اطوار شده است. ضمن اینکه تصریح می

 

 «ممّد الهمم در شرح فصوص الحکم»ت در کتاب عيني

 در شرح فصوص الحکم آمده است:

بينيم، لشكر صفات و اسماء اويند، هر كجا كه قدم نهاد پرتوی و اشراقي از او و اين موجودات كه مي

 (2) اند. ظاهر شد، يعني همه مراتب و  منازل و مراحل، يك حقيقت واحده و مشكك ذات مراتب

 

 نویسد: می« فإذا شهدناه شهدنا نفوسنا»عربی،  در توضیح عبارت ابنو او نیز 

پس حق تعالي خويشتن را برای ما وصف فرمود به واسطه و كمك صفات خودمان پس چون او را 

و مغايرتي بين اين دو  (4)ايم، زيرا ذوات ما به حسب وجود، عين ذات اوست بنگريم خودمان را ديده

اطالق كه تعيّن در مراتب ممكنات است، از عقل اول تا هيوالی اولي و اطالق نيست، مگر به تعيّن و 

 ((.طيو اهلل من ورائهم مح)) برای جناب وجود است كه

 تـعيّن های امكــاني بـود مـانند روزنـها                درخشد در همه عالم يكي شمس حقيقت مي
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 و إذا شهدنا شهد نفسه.

متعينه را مي بيند و در صورت ما ظاهر شده است يا بگو خويشتن را در ما مي بيند زيرا  و چون حق را بنگريم او ذات

 (1) كه ما مرآة ذات و صفات اوئيم.

 

 و نیز در شرح این عبارت فصوص:

ث نعته يو المظلوم المقام ح((ميألّا تشرك باهلل فإن الشرك لظلم عظ ))اه يّه إينه يته فيّو أمّا حكمة وص

 (2) ة الجهل.ينه و هذا غايشرك معه إلّا عين واحدة فإنّه ال يهو عباالنقسام و 

 نویسد:می

باشد بر اينكه شريك در نفس عين، شنود، مياين تنبيه به فرزند او و هر كسي كه اين كالم را مي

 زيرا امر واحد احدی ظاهر در جميع صور است. (1)منتفي است

صورت ديگر، شريك قرار دادن شيء با نفس و ذات پس قرار دادن يكي از دو صورت را شريك 

 (8) خود اوست و اين ظلم عظيم است.

 بنابراین مطلب مشخص است و عبارات فوق در این زمینه گویاست.

 

 ةعينيت در کتاب بيان السعاد

رسد ظر نمین اند که مناسب به ای خاص بیان کرده برخی در تطبیق، بسیار پیش رفته و شور مطلب را در آورده و به گونه

رَبُّكَ  وَ قَضىَ))در تفسیر المنیر، معروف به )بیان السعادة( در تفسیر آیه شریفه  (8)مطلب به این صورت جزئی مطرح شود

 نویسد:می (74) ((أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ 

ان ة كان عبادة اإلنسيو القهر فةيو لّما كان اجزأ العالم مظاهراً هلل الواحد االحد القهار بحسب اسمائه اللط

ة و للجنّ يسيطان كاالبلياراً للشيعبادتها اخت يضاً... فاإلنسان فياراً ايمعبود كانت، عبادة هلل اخت یّأل
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 ن بعبادة ذكر االنسان ويكالكهنة... و المالئكة كأكثر الهنود و للذكر و الفرج كبعض الهنود القائل

شعرون ألنّ كل المعبودات مظاهر له باختالف اسمائه ولذلك ي ث اليفرجه... كلهم عابدون هلل من ح

 ل:يق

 «پرستي استيقين كردی كه دين در بت                           اگر مـؤمن بـدانستـي كه بت چـيست»

 

 (77) بة و العذاب.العقو... لکن تلک العبادة لمّا لم یکن بأمر تکلیفی من اهلل لم یستحقوا األجر والثواب علیها بل استحقوا 

 

های دیگر گفته شده اما این قدر ریز و به این صورت گفته نشده است، مثالً در بیان قیصری )که البته این مطلب به صورت

 بر فصوص الحکم نوشته شده( به این صورت آمده است:

و ة كاالصنام، أيصورة كانت، سواء كانت حسّ یأ يعلم أنّ المعبود هو الحقّ فيفالعالم باهلل و مظاهره 

 (72)ة كالمالئكة. ية كالجنّ، أو عقليّاليخـ

 

 اعتباری بودن تطوّرات 

است   (72)از طرفی هم تصریح شده تطور امری اعتباری است نه یک حقیقت واقعی اگر یک حقیقت واقعی باشد خوب

یعنی اگر این تطور واقعی باشد و ما دو واقعیت داشته باشیم )یک واقعیت آمر و یک واقعیت مأمور( خیلی خوب است، 

 تمام حرف ما در بینونت همین است که مطلب به اینجا برسد.

 

 آمده:اما در عرفان دو واقعیت نیست بلکه تطورات امری اعتباری است. در اسفار 

 (07) محض. یّهو اعتبار ینها الّذيّعة الوجود و هو جهة تعينها المنفكة عن طبيّس تعو الثالث مالحظة نف

 عبارات فوق در تثبیت نسبت عینیت به عرفا ا که در جلسات قبل مطرح شده بود ا بیان گردید.
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 نسبت عينيت به عارفان در کلمات برخي از بزرگان

 نویسد:می« انسان کامل»کتاب  در رضوان اهلل تعالي عليهمرحوم استاد شهید مطهری

 (71) شود؛ اصالً انسان كامل حقيقي، خود خدا است. در اين مكتب انسان كامل در آخر، عين خدا مي

 

 گوید: کند، می ، وقتی اقوال عرفا را نقل میرضوان اهلل تعالي عليهمرحوم آیة اهلل سید محسن حکیم 

ن حمل وجبايالصحة المأموربه شرعاً  يالخاصّ و الحمل علد ين بالتوحيأقول: حسن الظنّ بهوالء القائل

هذه األقوال وجود الخالق و المخلوق و  يصحّ عليف يكخالف ظواهرها، و إالّ ف يهذه األقوال عل

 (27)اآلمر و المأمور و الراحم و المرحوم؟.

 

 اند. روشن است ایشان هم از عبارات عرفا، عینیت را فهمیده

 

اند، مطالب آقای عالمه شیخ  کند سایرین هم از سخنان عرفا، عینیت را فهمیده دیگری که روشن میاز عبارات مناسب 

شود حتماً مطالعه شود ا  ایشان در کتاب مبدأ اعلی ا که بسیار خواندنی است و توصیه می  (71) محمدتقی جعفری است.

 نویسد:می

 غرض خود حقيقت بگذاريم و از دريچه بيهای بيجا را كنار  اگر تمامي تعارفات و روپوشي و تعصب

مقصود را بررسي كنيم در اثبات اتحاد ميان مبدأ و موجودات به تمام معنا در افكار بعضي از اين دسته 

های غير مستقيمي به تأويل كلمات اين عده  العاده و تالشترديد نخواهيم كرد بلي اگر با جديت فوق
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وجه تأويل و تصحيح كنيم  توانيم به هيچ وهي از آنها را نميبپردازيم بدون شك عبارات و سخنان گر

 يعني در حقيقت به تناقضات و سخريه عبارات خود گويندگان مبتال خواهيم شد...

يعني در « خدا عين موجودات و موجودات عين خداست»كنيم:  و حاصل مقصود را با دو كلمه بيان مي

 (78) حقيقت و واقع يك موجود بيشتر نداريم.

 و نیز می نویسد:

پرست، فرعون پرست، گوساله پرست، حيوان پرست، ماده  پرست، آتش پرست، ستاره پرست، آفتاب بت

 (78) اند. پرست همه و همه در نظر اين مكتب حق و مطابق با واقع

 

 الحق خلق اجمالي و الخلق حق تفصيلي

 کند: ایشان از عبدالرحمن جامی این رباعی را نقل می

 مشهاود شد ایان عالام پر ساود و زیاان              تفاصیل و ش ون گشت عیانچون حق به 

 در رتباه ی اجامال حاق آیااد به میاان                چااون بااز رونااد عالاام و عاالمیااان
 

 گوید: و بعد می

يلي، در حالت در اين رباعي برای واجب الوجود )خدا( دو حالت تصور كرده: حالت اجمالي و حالت تفص

كنند و در حالت تفصيلي ساير  اجمالي همان خداست كه گاهي با كلمه مقام جمع الجمعي تعبير مي

 (24) گردد. موجودات است كه مالزم تعيّنات و تشخصات امكاني مي

 

رسی به برآید، هم از ابعاد مختلف  پس مطلب مشخص است یعنی نسبتی که به عرفا داده شد هم از عبارات ایشان بر می

رساند، یعنی مسأله اصالت وجود، وحدت وجود جا می رسیم و هم اگر مبانی تعقیب شود مطلب را به همین این نتیجه می

 رسد.  جا می و اطالق در وجود ا که از مبانی هستند ا به همین
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 توصيه و درخواست

در جهت تحقیق مطالب انجام گیرد اگر مطالب بینید خیلی به جاست که همّت شود و تحوّلی  عزیزان با توجه به آنچه می

لب این گردیم ولی مط ایم با کمال عذر خواهی و تشکر بر می غیر از این است استفاده کنیم و هر کجا بفهمیم اشتباه کرده

بینید یک مقدار همت بیشتری داشته باشید که روش بیان شده یعنی تعقل در  است و جز این نیست و حال که این چنین می

 اکتفاء شود بلکه در رسیدگی به مسایل همت )علیهم السالم(وحی احیاء شود و این چنین نباشد که فقط به اسم اهل بیت

 مان این باشد که ببینیم آیا مطالب با سراسر مکتب وحی سازگار است یا خیر.

هم این است نیست بلکه ماگر مطلب روشن بود انسان باید همت بیشتری داشته باشد و فقط صرف شرکت و شنیدن کافی 

 (27) که هر چه بیشتر این روش تحقیق را ثتبیت کنیم. روش تحقیق باید بر اساس عقل باشد.

اما مکتب وحی با عقل تضاد ندارد و هر جا که مطالبی مانند جاء ربک و... آمده خود وحی قبل از همه و بهتر از همه آن 

 را بیان کرده و توضیح داده است.

به حفاظت بر عقل باید به وحی اعتناء درستی کرد و حقیقتاً با وحی مأنوس شد و پس از آن هر چه فهمیدیم، لذا با توجه 

سراغ مسایل برویم در اکثر  (22) مشکلی ندارد. ما معتقدیم اگر با انس با وحی و اصول عقالیی استفاده از وحی کرده و

 مطالب به حق خواهیم رسید.

 

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

 پي نوشت ها:

 

 شود. ا این مباحث پس از بحث اثبات حضرت حق مطرح می7

 

 باشد ا مراد از عرفان، عرفان خاص مصطلح می2
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شود و در وحدت شود، گاهی با تعبیر تطور ولی در وحدت تشکیکی بیشتر مرتبه گفته میگاهی با تعبیر مرتبه گفته می  ،7ممّد الهمم/ -2

 تطور، به هر حال مقصود روشن است.اطالقی 

 

 شود. ا آنچه او نیست، نفس تطور است که از آن به ماهیت تعبیر می0

 

شود که آیا این تطور و تعیّن باالخره واقعیتی دارند که به  ، یعنی فرق به اطالق و تقیید است لذا این سؤاالت مطرح می01ا ممّد الهمم/1

شود که دو واقعیت وجود دارد: یکی واقعیت آمر و یکی واقعیت  خیر؟ اگر واقعیتی باشد، نتیجه این میشود یا  آنها تکلیف و امر و نهی می

مأمور و اگر واقعیتی نیست ا که آنها به این تصریح دارند واقعیت نیست بلکه امر اعتباری است ا در این صورت مطلب همین است که 

 ز کرده است.های مختلف و گوناگون بروذات حق است که به هویت

 

هل یعنی لج« إن الشّرك لظلم عظيم»فرماید  رسااند منظور قرآن از اینکه می برای فهم عبارت، دقت بیشاتری الزم اساتز عبارت می -2

شود بلکه خود آن است. مشرك، بت و صنم )و هر عظیم، و چون مشرك عین شیء را شریک آن دانسته است، عین شیء که شریک آن نمی

پرساتد( شاریک خدا قرار داده و این جهل اوست چرا که آن شریک خدا نیست بلکه عین خداست. این از حضارت حق می چه را که غیر

شیء که آن را شریک قرار داده، هویت حق و ذات حق است که به این هویت متطور شده است لذا اگر شی ی را که خود شیء است شریک 

چون شی ی را که مشرك شریک حق قرار داده است عین اوست، در « ای لجهل عظیم» «مإن الشّرك لظلم عظي»آن بنامد، جهل است پس 

نتیجه به مقام ظلم شاده اسات، زیرا مقام شارکت بر نمی دارد و همه جا هست و همه جا )همه چیز( خود اوست نه اینکه او شریک داشته 

حالی که او یک چیز است پس مشرك برای او شریکی  باشاد، در شارك مقام تقسیم شده است )یکی حق متعال و دیگری شریک آن( در

 . «لجهل عظيم»یعنی  «لظلم عظيم»قرار نداده جز خود او را، و این نهایت جهل است لذا 

 

 ای دارند که دیگری آن را ندارد ولی در اینجا همه چیز خود اوست. وقتی چیزی شریک چیزی است هر کدام حصه -1

 

 148ا ممد الهمم / 8

 

. 7482شرح قیصری بر فصوص الحکم، فص هارونیة، « فإن العارف من یری الحقّ فی کلّ شیء بل یراه عین کل شیء»عبارت ا البته 8

 همه چیز را شمول دارد اما به صورت کلی مطرح شده است.

 .22ا االسراء: 74
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ار را نکنید، نباید این کار را کرد و االّ واقعیت ، اما چون تشریع گفته این ک7/022ی بنی اسرائیل، سوره 22ا تفسیر المنیر، ذیل آیه ی77

 ی دیگری است که بعدا مطرح خواهد شد. امر همین است، حال تناقض صدر و ذیل مسأله

 

داند که خدا معبود حق است در هر کسی که به خدا و مظاهرش دانا است می . 120ا شرح فصوص الحکم، قیصری، فص نوحیه/72

 صورت حسی مانند بتها یا خیالی مانند جنّ یا عقلی مانند فرشتگان.صورتی که باشد اعم از 

 ا این موجب ابطال تمامی مبانی شما خواهد بود.72

 

 .2/227ا اسفار، 70

 

 ، البته اعتقاد ایشان چنین نیست بلکه این مطلب به عنوان نقل مطالب عرفانی در کتاب ایشان آمده است.722ا انسان کامل/71

 

  .7/287العروة الوثقی، ا مستمسک 72

 

های مختلف، مطالب بسیاری بیان کرده است و گاهی به صورت استدالل، گاهی به ایشان در این زمینه در کتاب مبدء اعلی به صورتا 71

کردی اعلم دورانی   اگر اصل را با وجود و موجود را واحد شخصی عقیده»گوید:  هایی دارند از جمله می صورت شوخی، ایشان شوخی

 .«ترین مردمی اگر چه اعلم دوران باشی اگر چه الف را از باء تشخیص ندهی... و بالعکس اگر راجع به وحدت موجود اظهار نظر کنی جاهل

 (.777و  748)مبدأ اعلی/ 

 پردازیم. به بررسی آنها میکنیم بلکه به صورت علمی  ها دارد ولی ما مطالب را به این صورت مطرح نمی ایشان از این گونه شوخی

 

 .12ا مبدأ اعلی/ 78

 

 .10ا همان/78
 

 کنند: ها هم اسرار را گاهی فاش می نویسد: بعضیو نیز می  .11ا  مبدأ اعلی/24

 «و أنا اعتقدت جمیع ما اعتقاادوا           عقااد الخااالیق فی االله عقایدا»
 

 .(84)مبدأ اعلي/ کنم.  اند اعتقاد می اند من هم هر چه را که اعتقاد کردهی خدا عقایدی را تصدیق کردهمردم درباره
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گوید:]فایّاك أن تتقید بعقد مخصوص و تکفر بما سواه فیفوتک خیر کثیر بل یفوتک العلم باألمر علی ما هو علیه... فالکل  و ابن عربی می

 مصیب و کلّ مصیب مأجور...[.

  ای پیدا کند درست است.  شود و هر کس هرعقیده عقیده خاصی پیدا کنید چون او محدود نمیإّیاك و ایّاك که در مورد خداوند 

 (241فص هودية/  )شرح قيصری بر فصوص الحكم،  

  تر تعقیب کرده و گفته اند: سخن عرفا در نهایت با سخن مادیون یکی است.  البته عالمه جعفری سخن را جدی

 (27)مبدأ اعلي/

 آنچه گفته کنیم بدین معنا نیست که هر شودز زیرا آنچه ما از کسی یا کتابی نقل می یا نادرستی این سخن بررسی میشایسته است درستی 

 دانیم چرا که غیر از معصوم، دیگران ممکن است اشتباه کنند. اند صحیح می اند و نوشته

 

گویند عقل را کنار بگذارید ما مکرر  زده نشود که اینها میکنیم تا این بر چسب ا هزاران بار بر حفظ جایگاه و حجیت عقل تأکید می27

 ایم که باید بر اساس عقل حرکت نمود چرا که معتقدیم مکتب وحی با عقل تضاد ندارد. گفته

 

ا را نا در استفاده عقالیی از وحی نباید از لغتی که ضد لغت موجود است برای معنا کردن آیات و روایات استفاده شود و نیز نباید مب22

کار به جایی برسد که گفته شود این سخن سالبه منتفی به انتفاء موضوع استز زیرا « ال جبر و ال تفویض»طوری قرار داد که در بحث 

 زیدی نیست تا جبر و تفویضی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
57 

 

 اشاره:

شيخ  آيت اهلل حاجی فصوص به قلم توانای متفكر بزرگ شيعه حضرت عالمه  الدين در آيينه كتاب مستطاب محي

صفحه تنظيم شده كه جلد اول آن چاپ و منتشر شد اما متأسفانه جلد دوم آن  5611مرتضي رضوی در دو جلد و 

 هنوز ...

ی واقعي  رهـرار را عقب زده و چهـهای اس مقام در اين كتاب پربار با مهارت بسيار بااليي پرده اين محقق عالي

های آنها را به نمايش گذاشته است و با قدرت علمي باال و  خواران و پشت پرده الدينيان و صدراييان و ريزه محي

كردند. ها كه ن پرستان برای براندازی معارف ثقلين چه نظيری روشن نموده كه بيگانگان و بيگانه دقت نظر بي

رده تا به جلوه ك ی اين فصلنامه منتشر  شماره53نورالصادق جلد دوم مخطوط اين كتاب با عظمت را تقطيع و در 

 ی اين كتاب بي شود كه ادامه و جالل خود بيفزايد. از دانشمندان و فرهيختگان حق طلب و آزادانديش تقاضا مي

ی جعفری در اعماق جانشان رسوخ  نظير را به دقت مطالعه نمايند تا حقايق بر ايشان آشكار و حقانيت معارف حقه

 و عترت جدا نسازند.نموده و هرگز خود را از صراط مستقيم قرآن 

 

  محي الدين در آيينه ی فصوص

 «حضرت عالمه آيت اهلل حاج شيخ مرتضي رضوی»

 

 ـ نقش و جايگاه تاريخي محي الدين در جنگ های صليبي :31

جنگ های صلیبی به جنگ هایی گفته می شود که میان اروپائیان و دائرة المعارف فريد وجدی و منابع ديگر: 

میالدی درگرفت و علت آن رنجش و عصبانیت اروپائیان از تسلط ترکان در آسیا بر  7214تا  7481سال مسلمانان از 

 ملل شرق )مراد شرق مدیترانه است( بود.

لمقدس ا  پاپ برای دعوت مردم به نجات بیت المقدس از دست مسلمین قیام کرد. زیرا زوار مسیحی که به زیارت بیت

 شته و از دست ترکان و رفتارشان شکایت می کردند.می رفتند با ناله و گریه برگ
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المقدس فتوا داد لیکن اروپائیان چندان  پس از او پاپ گریگورس هفتم به ضرورت جهاد با مسلمانان و نجات بیت

 حرکتی نکردند.

دم از نوبت به پاپ اوریان دوم رسید اسقف های با نفوذ از شرق و غرب جهان مسیحیت با او هم رأی شدند، عموم مر

 (.7418فقیر و پیر تحت فرماندهی پطرس راهب به سوی شرق به حرکت در آمدند )

این حرکت که شاهان و اشراف اروپا در آن حضور نداشتند به نتیجه ای نرسید بخشی از آن نیرو در مجارستان و بقیه 

 در آسیای صغیر از گرسنگی و واماندگی هالك شدند.

نقطه اروپا حرکت کرده و در  0لشکر انبوه از  0ا سران کلیسا به اتحاد رسیدند و پادشاهان و اشراف ب 7482در سال 

قسطنطنیه به همدیگر رسیدند و به آسیا وارد شدند. با نیروهای سلطان قلیج ارسالن )سلطان ترك( درگیر شدند. اما اکثر 

را « فهاور»ا این همه توانستند شهر نیروهای آنان در صحرا از گرسنگی و تشنگی مردند و چارپایان شان از بین رفت ب

پس رفته و آن را نیز فتح کردند و س« طرسوس»درکنار فرات )در داخل ترکیه کنونی ( بگیرند آن گاه صلیبیان به سوی 

نفری به مقابله با آنان  244.444( خلیفه عباسی یک نیروی 7488انطاکیه را به محاصره در آوردند تا آن را نیز گشودند )

نفر توانستند از کنار ترکان و لشکر خلیفه عبور  14.444نفری صلیبیان تنها کمتر از  244.444شت از نیروی گسیل دا

 یعنی سه سال پس از تاریخ حرکت(. 7488المقدس برسانند )  کرده و خود را به بیت

تند قتل و غارت پرداخ ژوئیه در ساعت سه که موقع قتل عیسی بود به شهر حمله کردند و آن را گشوده و به 71در روز 

 و خون ریزی سختی به راه انداختند. صلیبیان در بیت المقدس دولت مسیحی التینی تاسیس کردند.

صالح الدین ایوبی که شام و مصر را متصرف شده بود در یک جنگ سخت، صلیبیان را در نزدیکی طبریه شکست داد 

تمام متصرفات دولت التینی را تصرف کرد. اروپائیان ساکت ننشستند را اسیر کرد و « گودولوزینیان»( و پادشاه آنان 7781)

 و در تدارك دوره سوم جنگ بر آمدند.
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تا اینجا مطلب را از فرید وجدی آوردم زیرا نکاتی در آن بود که به موضوع بحث ما مربوط بود، بقیه داستان را از دکتر 

 معین نقل می کنیم:

فرانسه فیلیپ اگوست و پادشاه انگلیس ریچارد شیر دل، عازم جنگ گردیدند.  امپراطور فردریک ریش قرمز، پادشاه 

فردریک با قشون صلیب آلمان پیش از دیگران به آسیای صغیر رسیده قشون ترك را در قونیه شکست داد و از توروس 

 ه ای عارض شد و در آب ناپدید گردید. گذشته در ساحل قره سو اردو زد. وی را نزل

 برابر عکا، به قشون فرانسه و انگلیس ملحق شد. قشون او در

( و از آن جا به عکا 7784فیلیپ اگوست از جنوه و ریچارد شیردل از مارسی حرکت کرده به صقلیه )سیسیل( رفتند )

بود  سال آمدند. ریچارد در این اثنا قبرس را نیز تسخیر کرد. دو پادشاه در کنار عکا اردو زدند. در آن موقع متجاوز از یک

جنگ بزرگ و بیش از صد محاربه  8که آن شهر از طرف دریا و خشکی محصور بود، چنان که می گویند در آن محل 

 اتفاق افتاد.

صالح الدین هر چند کوشید نتوانست شهر را از محاصره بیرون بیاورد. اما صلیبیان هم نتوانستند برج و باروی شهر را 

 تسلیم شوند. 7787ان را وادار کرد که در ژوئیه بشکنند. عاقبت گرسنگی ساخلوی مسلمان

در این موقع فیلیپ اگوست دست از جنگ کشیده به فرانسه رفت، لیکن ریچارد شیر دل دو سال دیگر در ارض اقدس 

ماند و آثاری از خود بروز داد که دشمنان وی نیز شجاعت او را تمجید می کردند و از درنده خوئی او به وحشت بودند. با 

« فنیقیه»المقدس برسد و آن شهر در دست مسلمانان ماند و قلمرو کشور التینی منحصر به  ود این وی نتوانست به بیتوج

 در دست نصاری باقی ماند. 7287سال دیگر یعنی تا  744قدیم و عکا پایتخت آن شد. این شهر تا 



 
61 

 

سوم آن را « پاپ اینوسان»راجعت ریچارد، سال بعد از م 1جنگ چهارم صلیب در واقع دنباله ی سوم بود که تقریباً 

( این جنگ اردو کشی سرکردگان بود. حاکم شامپانی را به ریاست برداشتند در این جنگ پادشاهان 7788برانگیخت )

 فرانسه وانگلستان که با هم در آویخته بودند شرکت نکردند.

پیمون به جای او نشاندند. پاپ قشون صلیب  نامی را از سرکردگان« بونیفاس دومون فرا»پس از مرگ حاکم شامپانی 

را بر آن داشت که به مصر حمله کند. زیرا مصر مرکز قدرت مسلمانان شمرده می شد، صلیبیان بدون زد و خورد قسطنطینه 

ت ملقب به فرشته را به سلطن« ایزاك»]پایتخت امپراتور روم شرقی [ را تصرف کردند و شاه زاده الکسی فرزند اسحاق 

 یدند.رسان

ولی عاقبت نژاد یونانی جنبش کردند والکسی را از تخت به زیر آوردند و ضد قشون صلیب مجهز شدند. صلیبیان که 

شهر را گشوده غارت کردند و سپس قلمرو  7240آوریل  72در خارج شهر اردو زده بودند کمر به تسخیر آن بستند و در 

وده امپراتوری التینی را در قسطنطنیه ریختند و بودوئن والی فالندر را به امپراتور بیزانس را بین خود تقسیم نمودند و شال

 امپراتوری برداشتند و بونیفاس دومون فرا، را نیز به سلطنت سالونیک ومقدونیه تعیین کردند و او را مطیع امپراتور قرار دادند.

به بعد امپراتور  7241حمله آورده از سال  این امپراتوری قریب نیم قرن طول کشید تا قوم )ترك( بلغار از طرف شمال 

بودوئن را شکست داد و عاقبت او را کشت. از تصرف و تاراج قسطنطنیه به خوبی پیداست که افکار مسیحیان به کلی 

به وقوع پیوست ولی در  72عوض شده و ایمان شان سست گردیده بود. با وجود این باز چند جنگ صلیبی در خالل قرن 

 جز جنگ ششم( شکست همواره نصیب نصاری بود.این جنگ ها )

( پادشاه مجارستان اردوئی به مصر کشید و قشون وی اغلب از اهالی آلمان و 7227ا  7271در جنگ پنجم صلیب )

 قوم مجار بودند اما به مصیبت سختی دچار شدند.
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امپراتور فردریک دوم را ( را این خصوصیت حاصل آمد که پاپ، سردار قشون صلیب یعنی 7228ا  7228جنگ ششم )

 تکفیر کرد. 

علی هذا امپراتور به عوض جنگ با مسلمانان با ایشان وارد مذاکره شد و مهارتی به خرج داد و بیت المقدس را از سلطان 

مصر پس گرفت و در ازای آن پیمان اتحادی با وی بست. اما این سیاست هیاهوئی پدید آورد و جنگ از نو در ارض 

( در دست آنان 7871تا  7144افتاد و قریب )تركان المقدس باز به دست   بیت 7200ید، چنان که در اقدس شعله کش

 ماند.

 جنگ های هفتم و هشتم به اقدام سن لوئی پادشاه پرهیزکار فرانسه برپا گردید.

( بر سر تسخیر مصر بود و در آغاز آن، دمیاط فتح شد. اما طغیان نیل و نزول بال و حمله ی 7210ا  7208جنگ هفتم )

 مسلمانان دست به هم داده قشون صلیب را به تسلیم مجبور ساخت. 

گ ها کردند، در جنسن لوئی فدیه ی گزافی پرداخت تا سرکردگان او را آزادی بخشیدند و دمیاط را پس داد تا خود او را ر

 ( سن لوئی بر سر تونس رفت، لیکن در آنجا مبتال به طاعون شد و درگذشت و جنگ صلیبی خاتمه یافت.7214هشتم )

میالدی وفات کرده و دائرة المعارف بزرگ اسالمی تولد او را  7204مطابق بخش اعالم المنجد در سال  محي الدين

رتاسر عمرش را هم زمان با جنگ های صلیبی سپری کرده است. دیدیم که میالدی ثبت کرده است یعنی او س 7721سال 

کرده است، حمیّت و غیرت « جهاد گریز»خودش در اشعارش تصریح می کند که چه کرده و تا چه حدّ مسلمانان را پذیرا و 

 را از آنان سلب کرده است.

صلی اهلل )وست، بل خاتم االولیائی است که از پیامبرشیخ اکبر، شیخ اعظم، خاتم االولیاء، کسی که ابوبکر در زیر پرچم ا

ریشه کن کردن جهاد، از روح اجتماعی و »نه تنها کاری بر علیه صلیبیان نکرده بر به  (7)افضل است، علیه و آله و سلم(

 افتخار می کند و به خود می بالد.« فردی مسلمانان
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م را به دلیل سستی در جنگ با مسلمانان، تکفیر کرد، محی که پاپ رهبر مسیحیان، امپراتور فردریک دو 7228در سال 

 الدین مدعی مقام والیت و مدعی رهبری مسلمانان، مسلمانان رابه ترك دفاع تشویق می کند.

 

 يزكارپره فرانسه، جنگ های هفتم و هشتم را شروع کرد، شیخ اکبر وپرهيزكار که سن لوئی پادشاه  7208و در سال 

 ما زمینه را برای حمله او آماده کرده بود. 

 

سن لوئی پرهیزکار از خودپرستی، و قهرمان جنگ است و شیخ ما پرهیزکار از جهاد، و مشغول به خودپرستی و منیّت 

 خود.

پاپ می مرد و پاپ دیگر به جای او می نشست و همگی کمر به قلع و قمع مسلمانان می بستند، حتی راهبان تارك دنیا 

ز دیرها درآمده و به میدان جنگ می رفتند، اما شیخ ما مشغول سرودن اشعار و غزلیات در عشق دختر صاحبخانه بود که ا

 نان و نمکش را خورده بود.

 

هجری قمری به مکه رسید و در آن جا مهمان شیخ مکین الدین شده، عاشق دختر او به نام  188عربی در سال  ابن

را به نام آن خانم سروده است. خانم نامحرم که به  «ترجمان االشواق»شده است و دیوان  ملقب به عین الشّمس« نظام»

 ازدواج او در نیامده و نامش در لیست همسران محی الدین نیست.

 

سخه دوم ن« فتوحات مکیه»عربی با نبوغ سیاسی و جامعه شناسانه خود جوانب مس له را کامالً رعایت می کرد. در  ابن

مدعی شده که درباره جنگ های صلیبی نامه ای به سلطان  (2)عمرش دوباره با خط خودش نوشته است، که در اواخر

 کیکاوس سلجوقی سلطان قونیه نوشته و او را به جنگ با صلیبیان تشویق کرده است.
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 اما:

در اوقاتی که در درون ا او چرا در آن مدت که در همان قونیه در خانه )قصر(ی که سلطان کیکاوس به او داده بود یا  7

ویق به جنگ نمی کرد و از دور برایش نامه اکاخ سلطان خوش می گذرانید او را به طور شفاهی مستمر و همه روزه تش

 می نوشت؟ حتی خودش هم ادعا نکرده است که سلطان را بر جهاد به طور حضوری تشویق کرده است.

لمانان، قشون جمع می کرد، محی الدین می توانست و نیز سایر همان طور که راهب مسیحی به عنوان جهاد بر علیه مس

سران صوفیان می توانستند قشون و قشون هائی جمع کرده و به جنگ صلیبیان بروند. اما تصوف کجا و جهاد اصغر کجا. 

ذاشت تا نمی گپرداختن به عشق زنان نامحرم بل معاشقه با پسران امرد )که: المجاز قنطرة الحقیقه( فراغتی برای حضرات 

 دمی خاطر مبارك شان به یاد زخم شمشیر و نیزه مکدر شود.

 

 نبوده، پس معني اشعار مورد بحث چيست؟!« روز مبادا»اگر اين نامه واقعيت دارد، و يا اگر نوشته شده به نيت 

 

دین ای الارنه محا( وفات کرده بود وگ188ا ف  122دس )االدین ایوبی فاتح بیت المق  الحادر آن ایام ص مأموريت:

 نمی توانست به مسیحیت گرائی خود و تخریب عقبه مردمی، جبهه بپردازد.
 

، در مراکش، تونس، الجزایر، به برنامه خود برای تخریب پشت جبهه جنگ های اندلس مشغول 181ابن عربی تا سال 

 8نمی داد. در همان سال یعنی حدود  بود و گاه گاهی نیز به اسپانیا سر می زد، رغبتی به سوی مناطق شرق اسالمی نشان

وریه، عراق و ترکیه( حرکت کند. خودش اارق )یعنی سااسال پس از وفات صالح الدین ماموریت یافته که به سمت مش

 می گوید: در آن سال از طرف خدا الهاماً برایش مأموریت داده شده که به سمت مشرق حرکت کند.
 

ن خواسته آیندگان خدمت عظیم او به مسیحیت را بدانند، گاهی با شعر و گاهی با الهاماً مامور شده )؟( خود محی الدی

عبارت های این چنین، گاهی با توهین به حروف )الفبا(ی عربی که همه مقدسات با آنها نوشته شده از جمله قرآن، و در 

ود را ار خود و نیز نتایج عظیم کار خیک برنامه مستمر با تبدیل کردن اسالم به آئین پذیرا و غیر مدافع، عمق و گستره ک

 گفته است.
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عربی مردم را از رفتن به زیارت بیت المقدس منع   ابن نويسنده دائرة المعارف بزرگ اسالمي مي گويد:ـ 31

 می کرد زیرا صلیبیان آن جا را اشغال کرده بودند.

 

 توجه:

صوفی یا مثالً متفکر گوشه نشین نبوده و در امور اجتماعی بنابراین او با مردم و توده جامعه سروکار داشته و یک الف:  

ربی مردم را ع دخالت مستمر داشته است. پس چرا در هیچ متنی جانب دیگر مس له از او نقل نشده؟ که مثالً بنویسند: ابن

 به جهاد بر علیه صلیبیان ترغیب و تشویق می کرد ا ؟
 

م برانگیزنده مردم به دفاع و جهاد بود. محی الدین به جای این که المقدس یکی از عوامل مه  عشق به زیارت بیتب: 

)مانند راهبان تارك دنیای مسیحیت که به جنگ رفتن آنها از عجایب تاریخ است که جنگ های صلیبی را به راه انداختند( 

 مردم را جمع کرده و شخصاً به میدان دفاع برود، آنان را تخلیه انگیزه می کند.

اً نوشته اند علت اصلی جنگ های صلیبی، این بود که زوّار مسیحی از سرتاسر اروپا به زیارت اورشلیم مورخین اجماع

المقدس در دست مسلمانان است، شکوه می کردند.  )بیت المقدس( می آمدند و برمی گشتند با ناله و زاری از این که بیت

بیت المقدس بروند و آن قبله اول شان را در زیر سلطه اگر محی الدین و محی الدین ها می گذاشتند زوّار مسلمان به 

مسیحیان ببینند، همان روحیه دفاع )دفاع از قبله اول( در مسلمانان پدید می آمد. ابن عربی هر دو روی این سکه را بهتر 

 می دید و می دانست چه کار کند.

 

علیه آنان سخن می گفت، زیرا آنان به دربار را دوست نداشت و بر « علمای رسمی»عربی   ابن باز او مي نويسد: ـ31

 سالطین رفت و آمد می کردند.
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 توجه:

 در این اواخر به« رسمی»علمای غیرصوفی که واقعیت گرا بودند نه خیال پرداز. لفظ « علمای رسمی»مرادشان از الف:  

استعمال می شود. در گذشته « شناسدکسی که قانون او را به رسمیت می شناسد ا یا: دربار او را به رسمیت می »معنی 

بدین معنی نبود زیرا در این معنی همیشه صوفیان بیش از علمای واقعیت گرا مورد لطف و حمایت خلفا و سالطین بوده 

در اصطالح پیشینیان یک لفظ شناخته شده، با کاربرد شناخته « رسمی»اند. و سرتاسر تاریخ گواه این مطلب است و لفظ 

به کار می بردند. یعنی علمای ظاهربین و سطحی نگر هستند « علمای رسوم»به جای این اصطالح عبارت شده است گاهی 

 و کاری با حقایق باطنیه ندارند و اهل شریعت هستند. ظاهراً این آقای نویسنده به نکته مهم تاریخی توجه ندارد.
 

 بائک تجرّ و بائی»؟ و به اصطالح ادیبان عربی در دربار سلطان کی خسرو و کی کاوس چه می کرد پس خود ابنب: 

؟. اگر یک عالم رسمی هراز گاهی چند درهم از سالطین می گرفت، محی الدین یک قصر را یک جا از کی خسرو  «التجر

گرفت. البد فرق دو قضیه در همین کم گرفتن و زیاد گرفتن است و عیب کار این است که عالم واقعیت گرا به مبلغ کم قانع 

 صوفی تارك دنیا در صدد دریافت مبلغ هنگفت است. است و
 

عربی آن قصر را به یک گدا بخشید. ممکن است. زیرا از سیاستمداری مثل او و از نابغه ای مانند او چنین  می گویند ابن

ا در هکاری بر می آید. اما گرفتنش مسلم و بخشیدنش مسلم نیست. او در قونیه با مادر صدر قونوی ازدواج کرد و سال 

عربی جانشین او مولوی را می بینم که به راستی   آن جا زیست، آیا در همان خانه زندگی نمی کرد؟ پس از مرگ ابن

رش نداشت و نام پس« سلطان»درباری شبیه دربار حکام برای خود، درست کرده بود، و هیچ ابائی از به کارگیری لفظ 

 است.« سلطان والد»بود، مفهومش این است که خودش « سلطان ولد»
 

در زندگی صوفیان به وجود آوردند « تحول مهم»چرا این گونه نویسندگان توجه ندارند که محی الدین و مولوی یک ج: 

 که نقطه عطف در تاریخ تصوف است. صوفیان پیشین به هر حال اصل تارك دنیائی را رعایت می کردند. پس از بدعت ابن

درت اقتصادی خود، درباری برای خود ساخت، که شاه نعمت اهلل ولی را می بینیم هم در عربی و مولوی، هر کدام مطابق ق

 و هم در طمطراق دربار با شاهرخ تیموری )امپراتور وقت خود( رقابت می کند.« شاه»عنوان 
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ز ا پس تضعیف وکوبیدن علمای رسمی نه به خاطر این که برخی از آنان درباری می شوند و دست کم در حد یک فرد

افراد دربار در اندیشه دفاع از سلطنت و سرزمین، می باشند. بل به خاطر سلب نفوذ اجتماعی آنان است که مباد مردم را 

پای وحدت »برای دفاع تحریک کنند و کار برای صلیبیان دشوار شود. صوفیان که کاری با جبهه و جهاد نداشتند و کارشان 

 بود.« بر سر کفر و مسلمانی زدیم
 

عربی برای رسیدن به دربار کی خسرو سخت نیازمند بود. زیرا این سلطان ترك و سلطنتش و قدرتش، دژ محکمی  ابند: 

بود که صلیبیان را مجبور می کرد از پیش رَوی به داخل عراق، آناتولی شرقی، آذربایجان، بخش شرقی سوریه، صرف نظر 

نوار ساحلی مدیترانه قانع شوند. و محی الدین باید به دربار قونیه کنند و همیشه عقبه جبهه شان، در خطر باشد و تنها به 

 می رفت.

او برای نیل به این هدف و تبدیل دین ترکان )به قول خودش( به دین محبت، به مجدالدین متوسل شد و به دربار رفت. 

ار مهم تری داشته است. این ک کسی که به دربار رفتن را بزرگ ترین عیب می داند و خودش این کار را می کند، البد کار

 مهم را در شماره زیر مشاهده می کنید.

 

 ـ ترکان:36

تر ی بزرگی برای مسیحیان شده بودند. صلیبیان بیش از متن داستان جنگ های صلیبی برمی آید که مردم ترك مس له 

سوی بیت المقدس می رفتند آنان در از طریق خشکی از تنگه داردانل عبور کرده و همه جا تقریبًا در ساحل مدیترانه به 

ر باعث راق پیش روی کنند. این اماوریه با عاونی سااولی یا مرز کنااار ترکان نمی توانستند به سوی شرق آناتاقبال فش

می شد که عقبه لشکرشان همیشه آسیب پذیر باشد و بود. صلیبیان در صدد تامین امنیت ابدی از قسطنطنیه تا صحرای سینا 

ما مقاومت ترکان موجب شد که از جنگ سوم به بعد، بیش تر از راه دریا به اعزام نیرو بپردازند در حقیقت این بودند ا

 شکست بزرگی و ناکامی تلخی برایشان بود.
 

 را به خاطر داشته باشد که نکته مهمی است.« چرا قونیه»در آغاز این بحث پیشنهاد کردم که خواننده محترم جمله 
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طول عمرش در آن شهرهای اسالمی که یا در ساحل مدیترانه بودند و یا نزدیک به آن، گشته است از آخر ابن عربی در 

آفریقا )ساحل اقیانوس اطلس و تنگه جبل الطارق( تا شمال ترکیه )دریای سیاه( و به قول فرید وجدی در هیچ جا سکونت 

ماموریت به شرق، در مد نظر بوده است. و از همان قونیه « مالها»اختیار نکرد مگر در قونیه. زیرا مردم ترك بیشتر در آن 

ایجان، عربی پشت سر هم به سوی آذرب  بود که توسط کاروان های جاده ابریشم پیام های عرفانی و تبیین های تربیتی ابن

ی ز ممالک اسالمنخجوان، زنجان، قزوین، ری، سمنان، سبزوار، نیشابور و باالخره سمرقند و بخارا می رسید و این بخش ا

را سخت تحت تاثیر گذاشته بود به طوری که ترکان خشن، به نرم ترین مردم تبدیل شدند که مکرر در این مجلد و جلد 

 خواهم داد.« حمله مغول»اول توضیح دادم. وتوضیح بیش تر را در مبحث 
 

مرش را در دمشق سکونت کرده است. برخی از نویسندگان ادعا می کنند که محی الدین پس از سکونت در قونیه اواخر ع

اگر چنین بود چرا محی الدین در خانه دوستش در دمشق مرد؟ درست است ثانياً:  این ادعا هیچ دلیل ندارد. اوالً:لیکن 

او زمانی که در قونیه ساکن بوده و در کنار بل در روی جاده ابریشم می زیست گاهی هم مسافرت می کرد، یک بار نیز از 

مکه رفته است البد اگر او در مکه میمرد، می گفتند ساکن مکه بوده است آیا سفرهای متعدد او از قونیه به سوریه قونیه به 

 طور که می گوید کتاب فصوص در ناحیه دمشق برایش الهام شده است. نبوده؟ همان« الهام»برای آن 

دا در مورد دشمنان تشیع و سپس در مورد دشمنان ها براستی ابت«دائرة المعارف»برخی از نویسندگان از جمله نویسندگان 

 اسالم سخت غلوّ محبت آمیز می کنند که گاهی به حد پرستش می رسد.

 

 ـ محي الدين و جنگ های اندلس31

 به نظرم الزم است در آغاز این مبحث نیز نگاهی به اشعار محی الدین داشته باشیم:

 لقد كنت قبل اليوم انكرت صاحبي

 دوستم را بد می پنداشتم و دفع می کردمپیش از این 

 ج

 اذا لم يكن ديني الي دينه دان
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 چون دین من با دین او سازگار نبود

 قد صار قلبي قابالً كّل صورة و 

 و اینک قلبم پذیرای هر عقیده گشته است

 

 فديرًا لرهبان و مرعي لغزالن

 دیری برای راهبان و چراگاهی برای آهوان جوان شده است

 

 نيران وكعبة طائفو بيت 

 هم آتشکده است و هم کعبه برای طواف کنندگان

 

 و الواح تورات و مصحف قرآن

 هم الواح تورات و هم مصحف قرآن شده است

 

 ادين بدين الحّب انّي توجّهت

 متدین به دین حبّ هستم که خودم به راه انداخته ام

 

 ركائبه فالحبّ ديني و ايماني

 دین و ایمان من است.« محبت»مرکب های آن را پس 

 

 شرح و توضیح این ابیات را که در چند برگ پیش آوردم، تکرار نمی کنم. 
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وقتی که محی الدین این اشعار را می سرود و به خود می بالید، در وطن اصلی او اندلس )اسپانیا( جنگ شدید میان 

و امت دین محبت، به شدت با   علیه و آله و سلم( )صلی اهللمسلمانان واروپائیان درگیر بود. و امت دینِ دافعه دار محمد

 همدیگر می جنگیدند.

 

نفری مسیحیان  744.444نفری، که توانستند سپاه  72.444هجری به دست طارق بن زیاد و با نیروی  82اندلس در سال 

لدین ال تولد محی ارا شکست دهند، فتح شد. اولین جنگ مهم مسیحیان بر علیه مسلمانان در اسپانیا درست در حوالی س

با آغاز حکومت الناصر بن یعقوب در اندلس، بزرگ ترین جنگ میان مسلمانان و مسیحیان  181( رخ داد. در سال 124)

که با فتوای جهاد پاپ، به جنگ مسلمانان آمده بودند، درگرفت که نیروی مسلمانان اولین شکست خود را چشیدند. و 

ی می گیرد و با کمال آرامش «ادعای خاتم االولیاء»ر شهر فاس مراکش تصمیم به محی الدین د 181درست در همان سال 

و بدون کوچک ترین نگرانی از اوضاع جنگ زده وطنش، به زمینه سازی برای ایجاد یک تحول منفی در جامعه اسالمی 

 اقدام می کند.

محی الدین خواب معروف خود را در شهر در زمانی که مسیحیان پیروز، به نهب و غارت و قتل مسلمانان مشغول بودند، 

ا شهری که در این طرف ساحل است و جنگ در آن طرف ساحل ا می بیند که همه ستارگان و حروف الفبا را... « بجایه»

( و این خوابش را با آب و تاب به مسلمانان ساده لوح توضیح می دهد. حروفی که همه چیز مسلمانان 181نکاح می کند )

 شده است.با آن نوشته 

که محی الدین اسپانیائی در قونیه )ترکیه( به امحاء دین مشغول بود و مسلمانان را از جنگ و نزاع و دفاع  270در سال 

دعوت می کرد و سخنان و عقاید و اشعارش « دین محبت»کرده و به « خلع دافعه»در مقابل صلیبیان بیزار می کرد و آنان را 



 
71 

 

ر اندلس اولین شکست بزرگ خود را دریافت کردند پیروان دین محبت هر چه توانستند همه جا پخش می شد، مسلمانان د

 زنان و کودکان مسلمانان را کشتند.

اروپائیان تنها از جانب سه تنگه، با خطر حمله مسلمانان روبه رو بودند تنگه داردانل و بسفور در آناتولی و تنگه جبل 

ی سط سلطه افکار صوفیانه و نیز با فعالیت های ابن عربی از غیرت افتاده بود، کمکالطارق در آفریقا، جانب آفریقا پیشتر تو

به مسلمانان اندلس نکردند، و محی الدین این وضعیت را کامالً مطالعه کرده و سپس اوضاع اجتماعی، مکه و سوریه را به 

ونیه مردمان مسلمان آناتولی و سواحل تصوفِ محی الدین به مرکزیت ق 270دقت مشاهده کرده بود. و اینک در همان سال 

را به مسخره می گرفت و در ایوانِ « جهاد»دریای سیاه را تا مرز مغولستان به زیر رخوت تصوف و دین محبت گرفته و 

 خانه شاهانه خود در قونیه دراز کشیده پا روی پا انداخته و اشعار باال را می سراید، دوباره نگاهی به اشعار باال بیندازید.

 دقیقاً به ریش مسلمانان می خندد.

 

تجربه پیروزی در اندلس، برای اروپائیان یک الگو شده که امروز هم آن نسخه باطل نشده و آن را در همه برخوردهای 

اجتماعی، فرهنگی، نظامی و سیاسی با مسلمانان به کار می گیرند. ابتدا جوانان مسلمان اندلس را با مشروبات الکلی ارزان 

رایگان از کار انداختند، کشیش ها که در میان مسلمانان ساده با آزادی زندگی می کردند باغات آنان را با پول دربار پاپ بل 

اجاره کرده و شراب ساخته و به خورد جوانان می دادند. در کنار آن فحشا را رواج دادند. می دانید در آن زمانی که جوانان 

ا در کنار هر کلیسا یک رستوران قرار داده بودند ا اندلس به عیاشی رایگان  کلیساهایاندلسی در رستوران )عشرتکده(های 

می پرداختند، در این طرف ساحل و داخل ممالک اسالمی خبر تازه چه بود؟ کاروان ها شهر به شهر خبر جدید فرهنگی 

یم ه  کند وگرنه، اسامی غفّار، غفور و رحدینی را با خود می بردند و پخش می کردند که شیخ اعظم می گوید: انسان باید گنا

 خدا معطل می مانند، حدیث قدسی هم آورده است:
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 ز«لو لم تذنبوا لذهبت بكم وخلقت خلقا يذنبون و يستغفرون، فاغفر لهم»

خدای می گوید اگر گناه نکنید شما را از بین می برم و خلق دیگر خلق می کنیم تا گناه کنند سپس استغفار »

 «.ها را ببخشمکنند تا آن

و این دین محی الدین دین روز و مدرن بود که همه جا جوانان بل همگان به آن جذب می شدند. شیطان مورد احترام  

طل ااخداست و اگر شیطان نبود این اسم خدا مع« مضل»شده بود چون شیخ اعظم اعالم کرده بود که شیطان مظهر اسم 

 می گشت.

 

وسیله تجار و جهان گردان شان، نیز به فساد می کشیدند تا نتوانند به یاری اندلس بروند، آنگاه ممالک آفریقائی را به 

جاسوسان فرهنگی، سیاسی و دین سازی شان در همه جا بودند برای از بین بردن نگرانی هایشان از جانب داردانل، ثقل 

 قتل عام کردند و بر اسپانیا مالک شدند. دوم فعالیت شان را در آناتولی قرار دادند. و باالخره مسلمانان اندلس را

 

همین امروز هم دیپلمات ها، جاسوس ها و دین سازان و فرهنگ سازان اروپائی که مأموریت شان ممالک اسالمی است 

تاکتیک، و سیاست اروپائیان در درگیری با مسلمانان اندلس کامالً آشنا شوند و امتحان دقیق پس ملزم هستند که با تاریخ و 

ند، سپس به محل ماموریت خود بروند. لورنس عربستان، همفر، گوبینو، ادوارد براون، جرج کرزن، دکتر کاکران )کوچران( ده

امریکائی، دکتر پاکارد و... صدها بل هزاران نفر که تا امروز در ایران و سایر ممالک اسالمی کار کرده و به فرسائیدن اسالم 

گی متخصص در شناخت تاکتیک اروپائیان در جنگ های  اندلس بودند و امروز هم مسلمانان از درون پرداخته اند، هم

نامه محی الدین را به طور اختصار در آغاز جلد اول آورده ام و تاریخ اندلس در تواریخ مضبوط است اهل  هستند. زندگی

 تحقیق می توانند مراجعه کنند.
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خود داوری کند، البته در چند برگ بعد، توضیح دیگری در  اکنون محی الدین کیست و چیست؟ من نمی دانم خواننده

 این مورد خواهد آمد.

 

 

 ـ ترويج خرافات:31

وشت و کتاب ن« فال بینی»ابن عربی با همه توان برای ترویج خرافات در میان جامعه مسلمین کوشید به حدی که در  

لدین که هم در مقام نوآوری بود و هم روشنفکر، در ممالک اسالمی پخش کرد. در طول تاریخ هیچ کسی در شرایط محی ا

 «.الهام»دست به چنین کار نزده است اعم از صوفی و غیرصوفی و چنین عملی معنائی ندارد مگر در ارتباط با آن 

 جالب این که پس از پیدایش چاپ، این کتاب محی الدین اولین بار در هندوستان )مهد فال گرائی( چاپ شده است.

 

 الدين و حمله مغولـ محي 31

دربار پاپ برای اضمحالل جامعه مسلمین، باب مراوده با خان مغول را گشود. در آن زمان با انقراض حکومت 

مان را در خواب هم اایز امکان حمله به فالت ایران مسلااقلم رو خوارزم شاه با مغوالن هم مرز شد. چنگ« قراختائیان»

ان معتقد بود بل خودش نیز فاقد امکانات جنگی بود. مغوالن فاقد صنعت و ثروت نمی دید، او نه تنها به قدرت مسلمان

 همیشه یک نوع دغدغه و ترس از مسلمانان داشتند.

جاسوسان پاپ هم راه با هدایا پشت سر هم به اوبة چنگیز روان می شدند و او را برای حمله به ایران تشویق می کردند، 

سلمانان و فقدان انگیزه شان را به اطالع چنگیز می رسانیدند. برنامه اعزام جاسوس گزارش هائی از اوضاع رخوت آلود م

با سلسله مراتب در واتیکان به کلیسای بیت المقدس و از آن جا به کلیساهای آناتولی و از آن جا توسط کلیساهای ایران 
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 ا منهای جنوب ایران که در تصوف فارسیبه مغولستان می رسید. به ویژه اوضاع تصوف زده فالت آناتولی و فالت ایران 

باقی بودندا از داردانل تا مرز مغولستان توسط محی الدین خراب تر و روحیه مردم جبری تر، و جهاد در نظرشان محکوم 

بودند که « بسط»و روزها در خماری و به قول خودشان در « جذبه»تر بود، مردم شب ها در محافل صوفیانه در حالت 

 لحلقوم چنگیز شدند.لقمه راحة ا

: کشته شدن سفیر چنگیز 74ترجمه باجالن فرخی، صفحه « مالکوم یاپ»نوشته « چنگیزخان و امپراتوری مغول»کتاب 

بهانه ای بیش نبود. و از اسناد موجود در واتیکان چنین برمی آید که پیش از آن، مسیحیان با اعزام نماینده و مسیون 

 خان را به فتح بغداد و سرزمین های اسالم و از آن جمله ایران تشویق کرده بودند.مذهبی به سرزمین مغوالن، چنگیز
 

استاد رشته تاریخ در دانشگاه کنتر بری، کریست چرچ، ترجمه « ج، ج، ساندرز»، نوشته «تاریخ فتوحات مغول»و نیز 

که هر « روبروك»و « کارپینی»های بزرگ ]یعنی [ «کان فرانسیس»: حکایت های دو تن از 70ابوالقاسم حالت، صفحه

به  7828میالدی در اوج فتوحات مغولی از آسیا، سفر کردند، در سال  7214و  7204کدام تنها، به ترتیب در سال های 

 طور کامل به زبان اصلی التین چاپ شد.

 

 توضيح:

ا و افراد کاروان ه ، دو نهضت تبشیری مسیحیت بود که با سازمان و تشکیالت منسجم،«دومنیکن»و « فرانسیسکن»

 جاسوس مسیحی را هم برای ترویج مسیحیت و هم برای از بین بردن ادیان دیگر، به ممالک غیر مسیحی اعزام می کردند.

در عبارت باال، یعنی هر کدام جدا در یک سفر مستقل، رفته اند. وگرنه فرانسیسکن ها « هر کدام تنها»و مراد از لفظ 

 تحت رهبری یک اسقف یا یک کشیش، می رفتند.« کاروان»همیشه به صورت 
 

پادشاه ارمنستان صغیر ارمنستان صغیر عنوان دولتی است که « هایتون»سلطان  مي نويسد: 81باز همان كتاب صفحه 

میالدی دوام یافت( در کیلیکیّه دید وسیع تری به کاربرد و  7211تا  7484مهاجران ارمنی در کیلیکیّه تشکیل دادند و از 

 این نقشه متهورانه، مخصوصاً در بود.« اتحاد مسیحیان شرقی با مغوالن بر ضد مسلمانان»نقشه طرح کرد که عبارت از 

]خان مغول [ نشست، بیشتر مورد پسند واقع شد. زیرا بایجو « چورمانمان»که نویان بایجو )بایچو( به جای  7207سال 
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تصمیم داشت با از میان بردن حکومت سالجقه روم )ایقونه= قونیه( قلمرو خان مغول را در سراسر آسیای صغیر توسعه 

بازار و قلعه  7202دوباره متوجه مسلمانان شد، لشکریان بایجوبه سوی مغرب حرکت کردند به سال دهد. تجاوز مغول 

شکست افتضاح آمیزی را تحمل کرد و « کوسه داغ»در  7202بزرگ ارز روم، سقوط کرد. سلطان کی خسرو در ژوئن 

 مجبور شد با خضوع و خواری درخواست صلح کند.

 

  توضيح:

است و در صدد تاریخ نگاری نیستم. همین سه نمونه نشان می دهد « مشت نمونه خروار»آوردم که ا این چند نمونه را 7

که از آغاز به قدرت رسیدن چنگیز در مغولستان )پیش از حمله به ایران( تا مهار کردن هالکو توسط خواجه نصیر، مراوده 

سیحیان، مغوالن را، یک امر جاری و مستمر جاسوسان و تحریکات پاپ و کلیساها و مردان کلیسا و مردان حکومتی م

 بوده است.
 

میالدی مرده است. یعنی هم در زمان جنگ های صلیبی و هم جنگ های اندلس و هم  7204ا محی الدین در سال 2

حمله مغول و غلبه مغوالن از سیحون تا نزدیک قونیه، او زنده بوده و مشغول فعالیت خود. وقتی که او اشعار مورد بحث 

می سروده نیروی مغول در چند فرسخی قونیه بود و آماده حمله به کی خسرو سلطان سلجوقی قونیه، که محی الدین  را

 نمک خورده او بود.

 

قمری نیروی مغول پس از در هم نوردیدن سمرقند، بخارا و هر شهر و آبادی، به نیشابور رسیدند. یعنی  278در سال 

ال پس از تدوین و نشر دوباره فتوحات مکیه و چندین سال پس از تدوین و درست در اوج شهرت محی الدین وهفت س

 نشر فصوص، عطار نیشابوری به دست مغول کشته شد.

محی الدین درست بر سر مسیر اصلی جاده ابریشم )قونیه( نشسته بود، کاروان های تجاری اروپائی و آسیایی در 

روزی آن ها میان ازمیر تا مرکز چین در رفت و آمد بود.  جریان شبانهبا هم دست می دادند و « ازمیر»استانبول به ویژه 

معروف بود، قبل از آن که به مصر و یمن برسد به بخارا و سمرقند می رسید. در « مکتب نوین»افکار محی الدین که به 

ه او نیز ابوری است کمیان صوفیان فارسی سرا، اولین کسی که تاثیرات افکار محی الدین در آن دیده می شود عطار نیش
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درست بر سر جاده ابریشم سکونت داشت. نمونه ای از اشعار عطار در این مورد )پیروی عطار از محی الدین( نمونه دیگر 

 از مقاالت مقدماتی مشاهده کردید، اینک نمونه دیگر:« پرستان  شیطان»را در مقاله 

 درون آیناه هر جاا که گاوئی مضمار است در             صاورتی کاان در درون آیناه از عاکس تست

 زو نیاابی ذره ای کاان در محال اناور است           گار تاو آن صاورت در آئیناه ببیاانی همارها

 گر چه بیارون است از آهان بدون آهن درست          ای عجب با جمله آهن به هم آن صاورت است

 ج                               چون به اصل اصل در پیوسته بی تو جان تست

 پس توئای بی تاو که از تو آن تاوئی پنهاان تست                                     ج

 (2)لیاک تاو نه ایان نه آنای بل کاه هار دو آن تست          بادل« کلای »بنفس و آن توئی « جازئی »این توئی 

 

آدمی کنار هم بگذارید، درست کپی آن است. و به ویژه اصل اساسی مکتب محی اکنون این اشعار را با مطالبی از فص 

الدین که ابتدا مقدمه ای می آورد کلی و کلی ها را در خارج معدوم و در ذهن موجود می داند آن گاه از این عبور کرده 

وجود جزئی خارجی و تاثیر و  دارای وجود کامل می داند سپس به تعاطی وجود کلی با« عالم اعیان ثابته»کلیات را در 

اد عالم در همه افر« علم»تأثر متقابل شان معتقد می شود آن گاه این مقدمه را پلی قرار داده و می رسد به این که مثالً کلی 

هست بدون این که تقسیم شود، و باالخره نتیجه می گیرد که خدا در همه اشیاء جهان هستی هست به عین ذاتش بدون 

ر نهایت نتیجه می گیرد که خدا به کل ذاتش در هر انسان هست بدون این که میان انسان ها )یا اشیاء( تقسیم و انقسام. و د

 که بزرگ ابزار محی الدین است.« آئینه»پخش شود به ویژه مثال 
 

 هاشعار باال عناصر متعدد دیگری از فص آدمی و سایر فص های فصوص دارد به حدی که یک محی الدین شناس عصار

ای از مجموع مکتب محی الدین را در آن می بیند. که البته این فقط نمونه است. اساساً فرق تصوف عطار با سایر صوفیان 

فارسی ، در همین عناصر محی الدینی اوست و عنصری از ارسطوئیات که در تصوف عطار دیده می شود و تا آن روز در 

 الدین است. تصوف فارسی نبوده، همگی برگرفته از افکار محی
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نمی دانم چرا امروز دل سوزان این جامعه چشم از تاریخ فرو بسته اند. حتی داستان نویسان نیز یک رمانی در مورد 

 بخارا، سمرقند، نیشابور، نمی نویسند.
 

 لشکر مغول به نزدیک نیشابور رسید، شیخ عطار شاگرد مستقیم محی الدین در دروازه شهر با سرباز مغول روبه رو شد

 گمان می کنی تو را نمی شناسم هر بار به شکلی و»بازوان برگشود و آغوش استقبال باز کرد خطاب به سرباز مغول گفت 

ن سرباز مغول که از ای«. لباسی در می آئی این بار نیز با کاله تاتاری آمده ای اگر جانم را می خواهی بفرما جان فدای تو

دانست شیخ بر اساس وحدت وجود محی الدین، دارد او را درست مانند خدا سخنان او چیزی نمی فهمید بی چاره نمی 

 مورد خطاب قرار می دهد، ضربه ای زد شیخ را که هفت شهر عشق را گشته بود، کشت.

میدان بزرگ نیشابور در پیش ایوان مسجد بزرگ شهر قرار داشت فرمانده مغول روی کرسی نشسته و سربازانش مردم 

ده اند و گردن می زنند اما با تعجب می دیدند هر چه از این مردم می کشند چیزی از شادی و رقص را درمیدان جمع کر

 دستجمعی و آوازخوانی شان کاسته نمی شود. خان از مشاور ایرانی خود پرسید:

 ا اینان چرا این طوری اند؟

 ا قربان این مردم صوفی و عارف هستند.

 رقصند.ا چرا در این عرصه خون و کشتار می 

عقیده مند هستند و این بال را از ناحیه خدا می دانند که با قضای او بر لقای او می روند، و « جبر الهی »ا قربان آنان به 

 آواز می خوانند، هر چه از تو )خدا( برسد شیرین است.

 خان مغول گفت: خوب است این عقیده شان به نفع ماست.

 

یالت صوفیانه در حدی بود که خان بی فرهنگ و بی سواد مغول نیز فورًا تربیت منحوس و فرهنگ فرو رفته در تخ

 ماهیت آن را شناخت و دانست علت پیروزی شان بر این ملت که دارای تمدن کهن هستند، چیست؟
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نفوذ پاپ در دربار مغول به حدی بود که افرادی از درون دربار و خاندان چنگیز مسیحی شده بودند وقتی که خواجه 

هالکو را به پذیرش اسالم وادار کرد او از دین مسیح به اسالم برگشت نه از دین شمن پرستی اجدادی خود. و حتی  نصیر

برخی از فرزندان شاهان مغول که پس از حمله در درون ایران متولد شده بودند هم دین شان و هم اسم شان اسم مسیحی 

 بود.«  تکودای نیکال»بود از باب مثال، سلطان احمد تکودای که اسمش 
 

باز هم می گویم چرا از حقایق تاریخی عبرت نمی گیریم همان صلیبیان که امروز رسمًا اعالم جنگ صلیبی کرده اند و ما 

 صليبيان از فتح اندلس به بعد هميشه در دو جبهه را به تصوف تشویق می کنند هم دانشگاه و هم حوزه ما را فتح می کنند.

اند جبهه عقيدتي و فرهنگي وجبهه نظامي . صد البته كه تهاجم عقيدتي و فرهنگي شان هميشه گسترده با مسلمانان جنگيده 

 تر و ناجوانمردانه تر و ابليسانه تر، بوده و هست.

را عنوان بحث قرار می « اسماء خدا»صفات خدا عین اسماء خداست و فرقی با هم ندارند. اما مسیحیان از قدیم  ـ02

 قرار می دادند.« صفات خدا»ن عنوان بحث شان را دادند و مسلمانا

ابن میمون اسپانیائی به اروپا، مسیحیان صفات خدا را عنوان بحث شان قرار دادند. و با « داللة الحائرین»با ورود کتاب 

ن محی الدیهدف توسط او وارد محافل علمی مسلمانان شد. « اسماء اهلل»ورود محی الدین اسپانیائی به جهان اسالم عنوان 

ابتدا تنها واردکردن مسیحیت به اسالم بود، سپس هر اسم را یک خدای خاص ا الهه ا قرار داد و افسانه الهه های یونانی 

از مقاالت مقدماتی این مجلد به شرح رفت که محی « اسماء اهلل»را در قالب مُثل افالطون وارد اسالم کرد در مقاله 

 را کامالً وارونه کرد. الدین با این اقدام چگونه اسالم
 

، کالم 2جلد  1در جائی از همین مجلد، عرض کرده ام: ابوالعالی عفیفی که فصوص را تصحیح کرده است در صفحه ـ 03

 زیر را از محی الدین، نقل کرده است:

 عقد الخالئق في االله عقائدًا و انا اعتقدت جميع ما عقدوه:

ی مختلفی معتقد شده اند، من به همه آن چه آن ها معتقد شده اند مردمان مختلف درباره ی خدا به عقیده ها

 یک جا معتقد هستم.

 این هم ترویج پلورئالیسم برای تخلیه انگیزه و روحیه دفاع از جامعه مسلمین.
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--------------------- 

 پي نوشت ها:

 ـ همه اين موارد در جلد اول به شرح رفته است.5

 كه اين دوباره نويسي با خط خودش به خاطر يك سری ترميم ها بوده است. ـ در جلد اول توضيح داده شد7

 ـ اين اشعار از دو جای ديوان او، آورده شده.3
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 چکيده:

نويسـنده ی اين اثر ماندگار، فيلسـوف شـرق حضرت عالمه محمد تقي جعفری به بررسي مسئله جبر و اختيار از 

ای از  هيچ داســـتـان و روايتي چنين جملــه پردازد و مي فرمــايـد: اوالًديـدگـاه مولوی در ابيـات مـذكور مي 

 اميرالمؤمنين ولو بطور ضعيف هم نقل نكرده اند،

ثانيا: برای ما روشـن شـده كه جالل الدين درباره ی مسئله جبر و اختيار نتوانسته يك اصل را به عنوان واقعيتي  

گاه مي فرمايد حاالت رواني جالل الدين درباره ی مســـئله  كه هيچگونه انحراف از آن امكان ندارد بيان كند. آن

ثنوی نيز در اين بيت گرفتار نواســانات فكری عجيبي ی جبر و اختيار فوق العاده طوفاني بوده، اغلب شــارحين م

شـده اند و مي گويند:با اينكه جالل الدين در سـاير موارد مثنوی هنگامي كه تمايل به جبر نشان مي دهد در عين 

حـال طوری مســـئله را مطرح مي كند كه برای اختيار هم جايي مي ماند مگر در چند مورد كه يكي از آن موارد 

، و در آخر نتيجه مي گيرد كه جالل الدين در اين مورد توجه بسـيار شديدی به مؤثريت خداوند همين بيت اسـت

ــته و چنين مطلب مبالغه آميزی را گفته يا اينكه بايد گفت او در اين  ــاني داش ــتي و رويدادهای انس در جهان هس

 زيادی خواهد بود. تجسيمات اشتباه كرده است و اينگونه تأويالت باعث سرنگون كردن اصول و قوانين

 

 جالل الدين رومي و سرنگون کردن بسياری از اصول و قوانين
 

 «عالمه محمد تقي جعفری»
 

 آلت حـقي و فـاعل دست حق              كي زنم بر آلت حق طعن و دق؟ 

 تواند کاری را انجام بدهد و آن کار به خود او مستند باشد؟   آیا انسان موجودی آلی است یا این که می

های گوناگون به آن داده است، ما این  ایست که بارها جالل الدین در کتاب مثنوی آن را مطرح ساخته و پاسخ این مس له

 ح بدهیم:اختصار توضیایم، ولی بایستی در این ابیات هم به طور  مس له را در مباحث جبر و اختیار تا حدودی بررسی کرده
 

م اند که آن حضرت به ابن ملج ای از امیرالمؤمنین ولو به طور ضعیف هم نقل نکرده هیچ داستان و روایتی چنین جمله اوالً:

ند ک گونه موارد جالل الدین مطابق نظریات خود مطالبی را بیان می ای را گفته باشد. البته چنان که گفتیم در این چنین جمله

 بایستی مورد دقت قرار بگیرد.که 
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تیار ی جبرو اخ ی مس له الدین درباره شود که جالل با دقت در تمام مباحث مثنوی این حقیقت برای ما روشن می ثانياً:

 حاالت رواني جالل الدينگونه انحراف از آن امکان ندارد بیان کند.  نتوانسته است یک اصل را به عنوان واقعیتی که هیچ

ین کند که حتی خود متفکر گاهی آن چنان اختیار را ثابت می، سئله ی جبر و اختيار فوق العاده طوفاني بودهدرباره ی م

اند اختیار را ثابت کنند. گاهی هم چنان دفاع از جبر کرده است که هیچ راهی برای   قائل به اختیار به آن عظمت نتوانسته

ه جبر این ن» ی جباری خدا را متذکر شده و گفته است:  کنار رفته مس لهاختیار نگذاشته است. گاهی هم از هر دو مس له 

 «.  این معنی اجباریست
 

 اغلب شارحین مثنوی در این بیت که:  

 آلت حقی و فاعال دست حق              کی زنم بر آلت حق طعن و دق

 

ر سایر موارد مثنوی هنگامی که تمایل به جب که جالل الدین در گویند: با این اند و می گرفتار نوسانات فکری عجیبی شده

ماند، مگر در چند مورد که  کند که  برای اختیار هم جائی می را نشان داده است در عین حال طوری مس له را برگزار می

د که نک کند  که به ابن ملجم چنین گفته، یا مجسم می نقل می  )علیه السالم(ها همین است که از امیرالمؤمنین یکی  از آن

بن ملجم ی او است که به ا با نظر به علو مقام علمی و الهی که داشته است چنین مطلبی شایسته )علیه السالم(امیرالمؤمنین

 بگوید: 

 آلت حقی و فااعل دست حق               کی زنم بر آلت حق طعن ودق

 

ت خداوند در جهان هستی و رویدادهای خالصه بایستی بگوئیم جالل الدین در این مورد توجه بسیار شدیدی به مؤثری

 که بگوئیم: آمیز را گفته است، یا این انسانی داشته و چنین مطلب مبالغه
 

ن به ابن گوید امیرالمؤمنی این مرد بزرگ در این تجسیمات اشتباه کرده است. مخصوصاً با در نظر داشتن آن بیت که می

 ملجم فرمود: 

 ماالک روحم نه مملاوك تنم     غام مخور جانا شفیاع تو منم       
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تار چنين گفتاری را نقل نكرده است و برفرض اين كه اين گف )علیه السالم(باز چنان كه گفتيم هيچ تاريخي از اميرالمؤمنين

 به سرنوشت و مؤثريت مطلقه ی خداوند در دستگاه هستي بوده است. )علیه السالم(تجسيمي از آگاهي علي

با اين حال اين تأويل باعث سرنگون كردن اصول و قوانين زيادی خواهد بود كه خود جالل الدين در همين مثنوی و ساير  

 آثار علمي و عرفاني اش در تأييد و تأكيد آنها داد سخن مي دهد.

 او همای افتد به پیشم  کای  کریم               مر مارا کن از برای حاق  دو نیم

 

 ز جنايت جايز نيستقصاص پيش ا

 

 در بعضي از روايات و تواريخ چنين آمده است كه: 

علیه )گرفت مطلع شد، نزد امیرالمؤمنین هنگامی که ابن ملجم از رویداد خونینی که با دست او در آینده انجام می

ه تا بیا علی اگر من به چنین جنایتی دست خواهم زد هم اکنون حاضرم  که مرا بکشی  آمده گفت: السالم(

توانم قصاص پیش از جنایت کنم.  دهد که:من نمی پاسخ می )علیه السالم(چنین جنایتی دست نیاالیم. علی

توان تغییر داد، اگر در سرنوشت من  فرمود:سرنوشت قطعی را نمی )علیه السالم(گویند علی گروه دیگر می

 چنین است که تو قاتل منی من چگونه قاتل خود را بکشم؟
  

 جالل الدين به همين معنا اشاره كرده مي گويد: 

 زان قلام بس سرنگون گردد علم            من همای گااویم برو جفّ القالم 

 

بسیار منطقی و عالی است که مادامی که جرم و جنایتی صورت نگرفته است موضوعی برای قصاص وجود  اما پاسخ اول

ی قانون و انسان آن ارزش را قائل هستند  و کسانی است که درباره السالم()علیه ندارد و این عظمت روحی منحصر به علی

 توانند از قانون سر پیچی کرده انسانی را از زندگانی ساقط کنند به این عنوان که او سوءقصد دارد.  که نمی



 
82 

 

 اين يكي از شاهكارهای حقوق اسالمي است كه مي گويد:

وقوع بپیوندد قصاصی انجام داد، زیرا ا اگر این سد بشکند توان پیش از آن که جرم و جنایتی به  نمی

کوچکترین عداوت میان دو نفر ممکن است دستاویز کشتن یکدیگر بوده و به این دلیل تمسک کنند که اگر 

ام متأسفانه اگرهم مقررات  کشت و من در حقیقت از جان خود دفاع کرده کشتم او مرا می من او را نمی

های  ها و سفسطه توانند با بهانه تراشی دهد، می قصاص پیش از جنایت را نمیی  وضعی بشری اجازه

 گناهی را نابود بسازند و بگویند:  ماهرانه افراد بی

 شد.  کردیم چنین و چنان می گیری را نمی اگر ما این پیش
 

تعصب این کشتارها و  باشند از روی مند می در پیاده کردن و حفظ بعضی از مکاتب اجتماعی که گروهی به آن عقیده

 شود. ها بدون تحقیق و بدون وقوع جرم به طور فراوان مشاهده می شکنجه

 

 دانست:  وانگهی علی بن ابیطالب با آن دانش الهی که داشت مگر نمی

 ((ثبت و عنده ام الكتاب؟يشاء و يمحو اهلل ما ي))

 کند اصل ثبت و محو در اختیار ربوبی او است.  اثبات میکند و آن چه را که بخواهد  چه را که بخواهد محو می خداوند آن

جنایت ابن ملجم را با نظر به مقتضیات و عواملی بود که آن دو بزرگوار با )علیه السالم(اخبار پیغمبر اکرم و دانستن علی

دارك ه این اصل مها آگاه  بودند،  ولی مشیت نهائی خداوند به همه کس بدون استثناء پوشیده است. ب تأیید الهی به آن

 باشد. فراوان داریم که قابل تأویل و تفسیر خالف ظاهر نمی

به دلیل عدم امکان قصاص پیش از جنایت ابن ملجم را به حال خود رها کرده  )علیه السالم(خالصه این حقیقت که علی

 رساند. ا میر )علیه السالم(ترین اصل اسالمی را گوشزد کرده و در عین حال عظمت روحی علی بود، عالی
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توانم  ابن ملجم را بکشم، زیرا قضاو قدر حتمی کشتن مرا در دست او تثبیت کرده  من نمیاما پاسخ دوم كه مي گويد: 

 ی ابهام آمیزیست، زیرا: است، من چگونه مخالف قضا و قدر کاری انجام بدهم؟ مس له
 

 الم()علیه السکه هم پیامبر عزیز و هم خود امیرالمؤمنینها روایات به طور مستقیم مخالف است  این استدالل با ده اوالً: 

 اند.  ترین مردم معرفی کرده ابن ملجم را شقی

این شقاوت اگر مستند به قضا و قدر الهی به طور حتم بوده باشد، خدا را ستمکار حقیقی معرفی خواهد کرد، نه ابن ملجم 

 را. 
 
 

ابراز  ی این جنایت درباره)علیهما السالم(حسن و حسین  )علیه السالم(علیوار ااجوش و خروشی که دو فرزند بزرگ ثانياً:

 کار باشند، زیرا ا ابن ملجم کاری نکرده بود.  خالف رضای خداوندی بوده و گنه کردند بایستی می

را بکشم، زیرا  ملجم توانم ابن چنین مطلبی را اظهار کرده بود، یعنی گفته بود که من نمی  )علیه السالم(اگر فرض کنیم علی

ای در حال محو و  ملجم قاتل من بوده باشد، باید بگوئیم، چون خداوند در هر لحظه ا قضای الهی خواسته است که ابن

  فرماید: اثبات است و همچنین مطابق آن آیه که می

 بلکه دو دست او برای کار باز است.؛ ((بَْل يَداهُ َمبْسُوَطتانِ))

 

 گوید: شریفه که میی  همچنین مطابق آن آیه

 ای او در کاریست. لحظه هر؛ ((ُكلَّ يَْومٍ هُوَ في  شَأْنٍ))

 

 ای وجود ندارد، زیرا : باز برای ابن ملجم بهانه

 با دست ابن ملجم خواهد بود، ولی علم خداوندی با )علیه السالم(فرض کنیم که در علم الهی گذشته بود که کشته شدن علی

تمام مقدمات رویداد مزبور واقعیت  داشته است، از قبیل  درك مصالح  و مفاسد و اراده و اختیار و تصمیم و غیر ذلک  از 

 ورزد. واحدهائی که در کارهای اختیاری دخالت می
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وچکترین خواهد بیان کند، ک ه آن حتمیت باشد که جالل الدین میوانگهی اگر سرنوشت انسانی که قلم آن را تعیین کرده ، ب

 مجالی برای نیایش نخواهد ماند.

 گوید: می  )علیه السالم(جالل الدین در ابیات آینده از زبان حضرت آدم

 (7) ال تاازغ  قلباااً هاادیت بالکااارم                        واصارف الساوء الذی خاط القالم

*** 

 خفیستگفت هام از حقّ و آن  ساارّ                           پس این قصاص از بهر چیست؟ گفت او

 

 آيا قصاص يک راز نهانيست يا برای انتقام و امکان پذير ساختن حيات است؟

بیند که اگر کشتن ابن ملجم مطابق خواست خدائی بود  شود و می ی قصاص می هنگامی که جالل الدین متوجه به مس له

ها که واقع می شود مطابق قضای حتمی الهی بود، قانون قصاص بایستی لغو شود، در این مورد  و مانند سایر قتل نفس

 گوید:  الدین باز مس له را به پشت پرده کشیده می جالل

 فرماید:  داند در صورتی که در قرآن مجید می مس له قصاص یک راز نهانی است که خدا علت آن را می

 ((االلباب يا اولياة يالقصاص ح يفولکم ))

 کند. برای شما در قصاص زندگی تحقق پیدا می

 

جوئی خویشاوندان  کشته شده را هم  ی قانون قصاص است، اگر چه ضمناً حس انتقام این بزرگترین فلسفه

 کند. اشباع می

لت مردم ع بیند خود قصاص که عبارت است از کشته شدن، باألخره بایستی برای الدین می سپس جالل

روشنی داشته باشد تا بتوانند با توجه به این که تمام رویدادها حتی قتل نفس هم مربوط به قضای حتمی الهی 

 گوید: است قانع شوند و اعتراض نکنند، می
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رسد همچنین کسی که به جهت قصاص کشته  چنان که کشته شده با از دست دادن حیات به مقام واالئی می

 کند. داده، خداوند او را در مقابل کشته شدن نیکو می شود تغییر شخصیت می

 اين مطلب را كه جالل الدين مي گويد: 

بدی های عمدی را به آتش ا تواند آیاتی را که قاتل اگر فرض کردیم که قصاص را بتواند تفسیر کند، آیا می

 باشد؟  تصور میتهدید کرده است برطرف بسازد؟ مگر رسوائی باالتر از ابدیت در آتش هم قابل 

 

  (7) ((ُه َعذابًا َعظيماً َو مَنْ َيقُْتلْ ُمْؤِمناً ُمتََعمِّداً َفجَزاؤُُه جَهَنَّمُ خالِداً فيها وَ َغضِبَ اللَّهُ َعلَْيهِ َو لََعَنهُ وَ أََعدَّ لَ ))

 ماند. هر کس یک فرد مؤمن را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است که در آن جایگاه برای ابدیت خواهد

 

 سپس در دفع توهّم فوق مي گويد: 

 قصاص مانند اعتراض به كار خود مي باشد، زيرا :

اص ماند و در حقیقت با مقرر ساختن قص اگر کشتن قاتل، شخصی را به خود او مربوط بود، دیگر برای قصاص جائی نمی

 کند که چرا چنین خواستم که زید عمرو را بکشد، سپس دستور دادم:  به کار خود اعتراض می

 تقصیر را هم ازپای در آوردند؟  خود عمرو بی
 

رود که به اصل سؤال مربوط باشد، زیرا ا پاسخ او بدین قرار  گوید: گمان نمی پاسخی که جالل الدین به این اعتراض می

 است:  

 زانکاه در قهر است و در لطف او احد             اعتااراض او را رسااد بر فعال خاود    

تواند هم در مورد کسی به جهت ناشایستی کردارش قهر کند و هم با خدائی خویش او را  مورد  البته او خدائی است که می

اسخ مقام پکند تا به خود اعتراض کند و در  مالطفت قرار بدهد، نه این که به کارهای خود اعتراض کند، او هرگز خطا نمی

 او خدائیست که قهر و لطفش با هم آمیخته است. چنین گفته شود که:
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 گوید: باز در مقام پاسخ به سؤال فوق است که می

 آلت خاود را اگار او بشاکند                  آن شکسته گشته را نیکو کند

 درست است که: 

 (3)((.ال ُيْسَئُل َعمَّا َيْفَعُل َو ُهْم ُيْسَئُلوَن ))

ا ه ی عقل و وجدان و قوانینی که برای آن کند مس ول نیست، بلکه افراد انسانی به واسطه ی کارهائی که می او درباره 

 گیرند.  وضع شده است مس ول قرار می

ها باشد و خود نیز در آن مورد گفتاری ضد کار خود  ولی این قضیه مربوط به مواردی است که عقول ما کوتاه ازدرك آن

 اعالم نکرده باشد.را 

دهد، آیا به جای کیفر، پاداش خوب دادن به قاتل عمدی  ی آتش ابدی می ی قاتل عمدی وعده وقتی که او خود درباره

 تناقض نیست؟

 این که گفتیم خداوند در کارهای خود مس ول نیست دو شرط دارد: 

که  ی پیامبران و شهدا را با فرض این روز قیامت همهکند نداشته باشد. مثالً  که گفتاری متناقض با کاری که می ایناول ـ 

 ی بهشت داده به دوزخ ببرد و بگوید:  ها وعده به آن

 ((؟ال يُسْئَلُ َعمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ )) من نگفته بودم:

روز رستاخیز را نیاورد  ،«ها روز رستاخیز وجود دارد برای انسان»ها مرتبه در کتاب آسمانی فرموده است:  و یا این که ده

 و بگوید:

 من مس ول نیستم؟!
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ای که داده است مخالف عدالت خود رفتاری  این یک امر محال است، زیرا ا مطابق قوانینی که خود مقرر فرموده و وعده

 نخواهد کرد.

 

  سپس جالل الدين اين مطلب را به مسئله ی نسخ آيات مقايسه كرده مي گويد:

برد مگر این که بهتر از آن را بیاورد، همچنین به حکم قانون قصاص  ای را از بین نمی چنان که خداوند آیه

 برد.  ی او را باال می کشد به جای آن کشتن درجه هنگامی که یک قاتل عمدی را می
 

آيا اين همان قياس نيست كه جالل الدين بارها مخصوصاً در داستان روغن ريختن طوطي آن مرد بقّال، ما را ازآن بر حذر 

 داشته است؟! 

رحمته  وسعت))پایه به این جمله تمسک جوید که:  های بی توانست به جای این مقایسات و استدالل بلی جالل الدین می

 ((. يئيكل ش

(( سبقت رحمته غضبه))گوید:  همه چیز احاطه دارد یا بیشتر از همه چیز است.یا آن جمله که میرحمت خداوندی به 

 .وغیر ذلک« آن را احاطه کرده است»رحمت خداوندی بر غضبش مقدم است یا 

 وها سر  ها است که ما در جهان طبیعت با  آن ها و خوبی ی زشتی ی ماورای قانون و غیر از مس له ولی این یک مس له

 کار داریم.

 گوید، در صورتی که با منطق گذشته مانند فرعون و ابوجهل و شیطان لعنت و ناسزا می خود جالالدین بارها به اشقیائی

 ها با تمام نیرو به خوبی یاد کنیم.  بایستی ما ازآن

 ها و بر باغبان زان می برد شاخ خضار                    تا بیاابد  نخل  قاامت
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  بلکه به منظور ايجاد جامعه ی بارور مي باشد جهاد برای دشمني با مردم نيست، 

 

 کند و این یک تعلیل بسیار به جا است. ی دیگریست که جالل الدین به مشروعیت قصاص بیان می این یک فلسفه

ممکن است  اهلل را هم که کند، بلکه خود جهاد فی سبیل ی قصاص را تفسیر نمی چنان که روشن است این تعلیل تنها مس له

 دهد. به کشتار دسته جمعی بیانجامد به بهترین وجه توضیح می

با یک دقت کافی خواهیم دید که در همین بیت و ماقبل آن اشخاصی که به جهت قصاص یا به جهت پیکار با اسالم 

 کند. میگردند و در ابیات بعدی آن ها را به دندان بد تشبیه  معرفی می کشته می شوند، ظلمت

ط استگی ارتقاء به مقام واالتر را ندارد، بلکه ساقااشود که چنان که دندان بد پس از کنده شدن شای در نتیجه روشن می

 ها نمانده است. گردد همچنان است تبهکارانی که امیدی به انسانیت آن شود و نابود می می

 عجازخود بدانرو بترس و طعناه کم زن بر بدان              پیش دام  حاکم 

 

  در طعنه زدن به گنهکاران افراط نکنيم

ی گناه مخصوصی حساسیت زیاد به  ی گنهکاران مخصوصًا درباره های طوالنی نشان داده است که هرکس درباره تجربه

 گردد. خرج بدهد و مرتکب آن گناه را شماتت کند، خود روزی مبتال به همان گناه و بزه می

ها مربوط به قضا و قدر است، پس نبایستی  گوید که چون گناه انسان الدین می  نیست که جاللولی علت این مس له آن 

 زند، زیرا: ای است که از انسان کامل سر نمی هیچ کس را مالمت کرد. بلکه شماتت، خود یک کار ناپسندیده

اری او را وادار به گناه کرده باشد، کار انسان است و ممکن است عوامل اضطراری و اکراهی و اجب داند که باألخره گنه می

ند، بلکه ک یا اصالً ممکن است گناه را با اختیار مرتکب شود، ولی ارتکاب گناه ولو با اختیار انسان را از انسانیت بیرون نمی
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و ها  یی آلودگ خطائیست که قابل جبران است و ممکن است روزی پشیمانی حقیقی به سراغ او بیاید و قلب او را از همه

 ها پاك کند. زشتی

شخص گنه کار کسی است که به زمین افتاده است، اگر دارای دست و پای سالم هستید دست او را بگیرید و از زمین بلند 

 کنید. 

 

 گوید:  باره می در این ويكتورهوگو

 و کشد بار را می   ی او است، این آدمی بر بدنش گوشتی دارد که در عین حال بار گردن و موجب وسوسه»

شود، باید مراقبش باشد و اختیارش را در دست گیرد، مقهورش سازد و تن به اطاعتش ندهد  تسلیمش می

 مگر در آخرین حد، در این اطاعت نیز ممکن است خطائی وجود داشته باشد، ولی خطائی که ارتکابش این

ان ن است به سجود پایگونه باشد گناهی است صغیره، این نیز سقوط است، اما سقوطی بر سر زانو که ممک

 (0)«.یابد
 

  ما مي گوئيم:

 ی نه تنها در مورد پرداختن به شهوات بدنی سقوط مفروض ممکن است به سجود بیانجامد، بلکه در همه

شود اگر انسان در مقام لجاجت و عناد نباشد و در خود حالت شکستگی  گناهان کبیره که از انسان صادر می

 دارد.  رود و فرشتگان را هم به شادی وا می سجده میاحساس کند چنین شخصی رو به 

 

 : خداوند مي فرمايد

 (1)((إِنَّ اهلل ال يَْغِفرُ أَنْ ُيْشرََك ِبهِ َو َيغِْفُر ما ُدونَ ذلَِك ِلمَْن َيشاُء ...))

 د.بخشای بخشاید، ولی غیر از شرك هرگونه گناهی را برای هر کس که بخواهد می خداوند شرك به او را نمی
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توانیم علت روشنی برای تعلیم و تربیت پیدا کنیم، اصالً موضوع پیامبران که برای  اما با نظر به روش جالل الدین ما نمی

 تفکیک نیک از بد فرستاده شده اند، نامفهوم و بیهوده جلوه خواهد کرد. 

 

 خالصه، بايد بگوئيم:

 است.آمیز  گونه موارد ابهام الدین در این مقصود جالل 

 

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

 پي نوشت ها:

 
 ای ملغزان، آن رويدادهای بد را كه قلم  سرنوشت ثبت كرده است از ما بگردان. ـ خداوندا قلبي را كه با كرم خودت هدايت كرده5

 

 93ـ انبياء: 7

 

 73ـ نساء: 3

 

 5/515ـ بينوايان ـ ويكتور هوگو 4

 

 48ـ نساء: 1
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 چکيده:

ايي و پيرو ارسـطو مي ابوعلي خواست مسلمان باقي بماند و ميان فلسفه و معارف قرآني  پورسـيناء طبيب و فيلسـوف مشـّ

ــتي برقرار كند. او عرفان را همانند متصــوفه تعريف كرده و به معارف قرآني و حديثي عمالً توجهي نكرده و ره افراط  آش

ــته و ا ــت او عمر ابن خطاب را اعقل از علي دانس ــت در حالي كه طي حديث نبوی كه خود او رفته اس و را جلو انداخته اس

(  بوده همچنان كه داناترين هم صلي اهلل عليه و آله و سلمكند علي)عليه السـالم( خردورزترين اصحاب پيامبر ) گزارش مي

خته خطاب به مقايسه پردابوده اسـت. ابن ابي الحديد به مناسبت طرح كالمي از موال علي)عليه السالم(  بين علي و عمر بن 

ره  هايي، تشابه سي و از قول اسـتادش و نيز جاح  برتری علي)عليه السالم(  را در عقل و سياست مطرح ساخته و طي بحث

پيامبر اعظم وسـيره علي)عليه السـالم(  را خاطر نشـان ساخته است.  شگفتا او در مبحث نبوت، معراج جسماني و حّسي را 

معاد جسماني را قابل اثبات عقالني ندانسته است.و شيخ بهايي و امام خميني در اشعاری راه و روش منكر شده همچنان كه 

 اند. ابن سينا را تاييد نكرده و تخطئه نموده

 

 نقد پورسيناء در تعريف زاهد و عارف و تبيين خالفت و امامت 

 های ديگر برخي موضوع و
 

 «آيت اهلل سيد ابراهيم سيد علوی»

 

ابوعلی حسین بن عبداهلل سینا فیلسوف مشهور، صاحب تصانیف فراوان بر مذهب فالسفه و در خدمت عالءالدوله ابوجعفر 

کاکویه بوده. و شکی نیست او مردی فاسد العقیده بوده و بر تصنیفات خود در الحاد اقدام نمود و در ردّ شرایع کوشید و در 

ر است چون که عالءالدوله دائی مجدالدوله دیلمی بوده که از حاکمان شیعی ( و این، نظر ابن اثی7اصفهان وفات یافت)

 شود.  حساب می

ابوعلی سینا در شرق به عنوان فیلسوف و در غرب به عنوان طبیب شهرت دارد و فلسفه او فلسفه مشّائی متأثّر از 

 (2همدان در گذشته است. ) نوافالطونی و اسالم است. او کوشیده فلسفه را با اسالم آشتی دهد. پورسینا در
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ابوعلی سینا فیلسوف مسلمان در مشرق زمین بود چنان که ابن رشد فیلسوف مسلمان در غرب به حساب می آمد و هر 

 کدام شاگردان و پیروانی داشتند که بر مسلک آنان تعصّب می ورزیدند.

فه اسالم آورده توفیق دهند و عمال بین دین و فلس هم پورسینا و هم ابن رشد کوشیده اند میان فلسفه یونان و عقاید دینی که

 سازش برقرار سازند.

اهتمام پورسینا بر آن بود که مسلمان باقی بماند و میان آنچه در فلسفه یونان آمده با آنچه قرآن ارائه می دهد تعارضی قائل نباشد 

دی جز با او تمام نیست و فقط با حفظ او دوام در حالی که  خدا از دیدگاه اسالم آفریدگار همه چیز است و هستی هیچ موجو

می یابد خدایی که همه موجودات بزرگ و کوچک را از کتم عدم به عالم هستی آورده و همه چیز را بدون واسطه احدی خلق 

 فرموده است.

 (2) (( وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلىَ))

 حکمت.و برای خداوند است برترین صفت ها و اوست توانمند با 

 

 (4) ())مَّا أَشهْدتهُّمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَ مَا كُنتُ مُتَّخِذَ اْلمُضِلِّينَ عَضُدًا(

من آنان را در آفرینش آسمان ها و زمین و نه در آفرینش خودشان شاهد و حاضر نکرده ام و من هر گز 

 یاور گیرنده نبوده ام.کسانی را که خود گمراهند، 

 

استاد محمد یوسف موسی در کاوشی پیرامون خدا در بینش قرآنی و تفاوت آن در فلسفه یونانی پیش رفته و بحثی مستدل 

نظریات فلسفی پورسینا را فیلسوفان دیگر با مشرب های   (1) ارائه داده که در این مقاله از موضوع بحث ما خارج می باشد.

لیکن در مبحث عرفان و کالم و در مسائل مربوط به نبوت و معراج آنها را آورده و گذشته اند. ما  ( 2)مختلف نقد کرده اند. 

 د.در این مقاله دو بحث را پی می گیریم نظر عرفانی ایشان و نظر او درباره خالفت، نبوّت معراج و معا



 
93 

 

 الف ـ نظريه عرفاني پور سينا.

 ابوجعفر قطب الدّین رازی شارح اشارات، به تعریف زهد و بیان خواص آن پرداخته می نویسد:

.... و شارح فاضل یاد کرده: این باب با جاللت ترین باب این کتاب است که او در  ((نيمقامات العارف يالنمط التاسع ف))

این کتاب دانش های صوفیه را طوری مرتّب کرده و سامان داده است که پیشینیان چنان توفیقی نیافته اند و پسینیان هم 

 چنین توفیقی نیابند.

 کامالً متفاوت بلکه متناقض است.عرفان قرآنی با آنچه در دانش های صوفیّه آمده  اوالً:

 

خواجه طوس با آن مقام علمی و دینی اش که او از مفاخر شیعه امامیه است چنان ادّعایی کرده است و ما می گوییم  ثانياً:

اگر کسی تا آن زمان همانند پورسینا نتوانسته چنان ترتیب و تبویبی داشته چرا پسینیان نتوانسته باشند چنان کاری انجام 

 هند.د

 او عارف را چنین تعریف می کند:ثالثاً: 

 (1)(( خصّ باسم الزاهديا يالمعرض عن متاع الدن))

 کسی که از متاع دنیوی روی گردان باشد به نام زاهد اختصاص می یابد. 

 

بن ا شگفتا پورسینا فیلسوف مسلمان چگونه از آیه های قرآنی و احادیث اسالمی بویژه سخنان حکمت آموز علی رابعاً:

 ابی طالب که در عصر او گرد آوری شده غفلت ورزیده است.

 

 قرآن کریم، زهد را ناوابستگی به دارندگی ها و فوت شده ها می داند:

  (8) ... ((لِّكَْيلَا تَأَْسوْْا عَلَى  َما َفاتَُكْم َو َلا َتْفَرحُوْا ِبَما َءاتَئُكمْ ))
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 آنچه به شما داده است دل خوش نشوید. تا بر آنچه از دستتان رفت افسوس مخورید و به

 و یا می فرماید: 

ةً  فىِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا َخالِصَ))قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيَنةَ اهللِ الَّتىِ َأخْرَجَ لِعَِبادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ

رَبىّ ِ الْفَوَاحِشَ َما ظَهَرَ مِنهْا وَ مَا بَطَنَ َو  يَوْمَ الْقَِيامَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ االَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ

 (9)مُونَ(( للَّهِ مَا لَا تَعْلَالْاْثمَ َو الْبَغْىَ بِغَيرْ الْحَقّ ِ َو َأن تُشرْكُواْ ِباهللِ مَا َلمْ يُنَزّلْ ِبِه سُلْطَانًا وَ أَن تَقُولُواْ عَلىَ ا
 

ش پدید آورده وروزی های پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو آنها بگو چه کسی زینت خدا را که برای بندگان  

  در زندگانی دنیوی برای کساانی اسات که ایمان آورده اند و در روز قیامت دربست، برای ایشان است و این

چنین نشاانه های خود را به تفصیل بیان می کنیم برای مردمانی که می دانند. بگو پروردگار من فقط کارهای 

چه آشکار و چه پنهان حرام کرده و هر گناه و ستم و تجاوز نا حقّ و اینکه به خدا چیزی را شریک زشت را 

 دانید.بگویید که نمیسازید حرام فرموده که هیچ دلیلی برآن فرو نفرستاده است و باألخره در شأن خدا چیزی 

 

پورسينا در سنجش با سخن وحي پس جايگاه اعراض و تحريم خود سرانه در زهد و عرفان كجا است و كالم 

 چگونه توجيه مي شود؟
 

هم صدا با آموزش قرآن به عالء بن زیاد حارثی که از اصحاب و یاران وی بود  )علیه السالم(امیرالمؤمنان علی ابن ابیطالب

شتر ای شاید بیو به عیادت او رفته بود فرمود این خانه فراخ در دنیا به چه کارت آید که در آخرت نیازت به چنین خانه 

باشد. آری اگر خواستی در آخرت هم بدان می رسی هرگاه در آن به پذیرایی مهمان نشینی و به صله رحم بپردازی و 

 حقوقی را که بر گردن داری به جا آوری در این صورت است که خواهی توانست با این خانه وسیع به آخرت برسی.

 می گفت به عالء بن زیاد درس اعتدال آموخت: که برآموزه قرآن سخن )علیه السالم(امام علی
 

سَادَ هُ إِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَوَ ابْتَغِ فِيمَا ءَاتَئكَ اللَّهُ الدَّارَ االَخِرَةَ  وَ لَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ أَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّ))

 (51)(( الْمُفْسِدِينَفىِ الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يحُبُّ 
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و در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را بجوی و بهره خویش را از دنیا فراموش نکن و نکویی کن چنان که 

خداوند به تو نکویی کرده است و در زمین به دنبال فساد و تباهی مباش که خداوند مفسدان و تبهکاران را 

 دارد. دوست نمی

اخالقی و عرفانی را از موالی خود آموخت و گفت: ای امیرالمؤمنین از دست برادرم عاصم به و عالء حارثی هم آن درس 

 تو گله دارم.

 پرسید او را چه شده و چه کرده؟ )علیه السالم(امام علی

 عالء گفت او عبایی پوشیده و ترك دنیا کرده و از آن روی برگردانیده است!

ن آورید او آمد. فرمود: ای دشمنک خویشتن، شیطان پلید سرگشته ات کرده آیا فرمود او را نزد م )علیه السالم(امام علی

به زن و فرزندت رحم نکردی آیا به نظر تو خداوند، پاکیزه ها را برای تو حالل فرموده اما خوش ندارد تو از آن ها بهره 

 (77) مند شوی؟... .

 

 ب ـ نظر پور سينا درباره خالفت، نبوت، معراج و...

سینا در فصل پنجم از کتاب الهیّات شفاء در رابطه با مس له خالفت و امامت از بعد کالمی و تاریخی مطالبی آورده پسر 

 است که بحث انگیزاند.

 او مي نويسد:

بر هر انسانی واجب است اطاعت از خلیفه را الزم بشمارد و امر خالفت و جانشینی جز از ناحیه رهبر پیشین »

 اجماع اهل سابقه که دارای صحّت نظر و استقالل باشند تحقق نمی یابد.)پیامبر( و یا به 

و الزم است او )جانشین( در عقل و خرد ورزی اصیل بوده و در داشتن خلق های شریف مثل شجاعت، عفّت، 

 «تدبیر نیکو جلوتر بوده و با شریعت آشناترین باشد.
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  پورسينا در ادامه سخن مي نويسد:

که دارای فضیلت و استحقاق نیست اجتماع کردند به خدا کافر شده اند و بر اهل مدینه اگر مردم بر کسی »

واجب بوده با او بجنگند و اگر با وجود توانایی چنان نکردند خدا را نا فرمانی نموده و بر وی کفر ورزیده اند 

 «و خون کسی که از این کار باز نشیند حالل است.

 پورسيناء مي نويسد:

ی با نص وتعیین پیامبر، درست تر است که در آن صورت نزاع و اختالف و شاخه شاخه شدن امر جانشین»

قرب   (صلی اهلل علیه و آله و سلم)امّت پیش نمی آید... و هیچ کاری نزد خداوند متعال پس از ایمان یه پیامبر

 «آمیزتر و بزرگتر از این نباشد که این عنصر چیره گر از میان برداشته شود.

 

اگر کسی شورش کرده و خروج کند و پندارد که متصدی خالفت شایسته آن مقام نیست و او دارای کاستی هایی است که و 

 )در خروج کننده و شورش گر( موجود نیست شایسته آن باشد که اهل مدینه به مقایسه بپردازند.

 شخص است.و بزرگترین معیار و تکیه گاه در این امر، عقل و خردورزی و حسن سر پرستی 

 

 و سرانجام ابوعلي بن سينا مي گويد:

در صورت دوران امر بين اعلميّت و اعقليّت آنكه عاقل ترين است مقدم مي باشد و داناترين، از او بايد »

 (72)« پيروی كند چنان كه عمر، و علي كردند.
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 نکات برجسته در کالم پور سيناء:

)یعنی نصّ( اطمینان بخش ترین روش است وبا اینکه او را سنی مذهب دانسته اند ا  لزوم تعیین خلیفه توسط پیشوا که آن 7

 بر معیار عقیده امامی ها سخن گفته است. (72) هر چند در مجالس المومنین او را بر فطرت مذهب تشیع می شناسد.

او باید معصوم باشد و آن شود و  از نظر امامیه تعیین امام لطف و برخدا الزم است که جز در آن صورت غرض حاصل نمی

ضیلت، ف ترین باشد که جلو انداختن بی با توانایی بر گناه منافات ندارد که عصمت، اختیاری است و نیز او باید با فضیلت

لیفه بالفصل، خ (صلی اهلل علیه و آله و سلم)زشت است و مس له چهارم لزوم نصّ براوست که علی بن ابی طالب بعد از پیامبر

 (70) باشد. منصوص میمعصوم و 

ا هرگاه کسی بدون شایستگی مدعی مقام خالفت شد بر مردم مدینه بایسته است که با او به پیکار بپردازند و او را از میان 2

 اند. بردارند و اگر نکنند کافر شده و از اسالم بیرون رفته

 

 باشد. ترین جلوتر از دانا ترین می ا با وجود اختالف و تعدد مدعی، مالك، اعلمیّت و اعقلیّت است که عاقل2

 

 نقد کالم پور سيناء

دهد که او از ماجراهای تاریخ صدر اسالم در  در سخنان پورسینا از حیث صغرا و کبری بحث است و کالم او نشان می ـ5

ث دچار خلط مبحخبر نبوده است او که به اعلم بودن علی اعتراف دارد در امر اعقلیّت  مدینه پس از رحلت رسول خدا بی

 گویی افتاده است. شده و عمالً به تناقض

 

ابوعلی سیناء می نویسد شریف ترین انسان و عزیزترین انبیاء و خاتم رسل با مرکز دایره حکمت ـ  حديث اعقليّت: 7

 گفت: )علیه السالم(و فلک حقیقت و خزانه عقل امیرالمؤمنین علی 

 (71) ز((ه بانواع العقل تسبقهميخالقهم بانواع البّر تقرّب ال يت الناس مقرّبون الياذا رأ يا علي))
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ا شوند تو ب جویند و به وی نزدیک می ای علی وقتی دیدی مردم با انواع کارهای نیکو به خدا تقرّب می 

 عقل و خرد ورزی به او تقرّب بجوی که بر آنان پیشی خواهی گرفت.

 

انه گ چنان تحقیقی را از دوش ما برداشته است او در نقد حیات خلفای سه و عالّمه امینی در موسوعه بزرگ الغدیر زحمت

ا بر آنها و همه ر )علیه السالم(های معتبر تاریخی و حدیثی و تفسیری به سنجش پرداخته و تقدّم علی با استناد به کتاب

یناء او را به عنوان خزانه عقل اصحاب رسول خدا برهانی ساخته است اما در، اعقلیّت چنان که حدیث معراج نامه که پورس

 ترین پنداشته است؟ گذارد پس چگونه او خلیفه دوم را در اینجا عاقل دانسته تردیدی در مس له باقی نمی

نظر پورسینا درباره ماجرای سقیفه و تصدی مقام خالفت از سوی ابوبکر و عمر و بعدها عثمان که آن همه بی   سوال ديگر:

پیش آمد چیست؟ اگر آن جریانات مصداقی از سخن او در شفاء باشد برابر سخن او آنان از دین خارج تقوایی ها وحق کشی ها 

شده و مستحق کیفر بوده اند وچگونه خالفت آنها را در برابر خزانه عقل )به تعبیر خود او( می تواند توجیه کند تا چه رسد که 

 جلوتر هم بداند؟

 

 است که فرموده: )علیه السالم(از سخنان امام علی و عقل و سياست: )علیه السالم(ـ علي3

 (72) (( ...الناس يه الغدرلكنت من ادهيفجرو لوال كراهيغدرو و يو لكنّه  يّمن يه بادهيو اهلل ما معاو))

کار و اهل فسق و فجور  تر از من نیست لیکن او، بسیار فریب تر و کاردان به خدا سوگند معاویه عاقل

اه ترین مردم بودم اما هر فریبکاری،گن دان بازی ناخوشایند نبود من سیاست کاری و نیرنگ است و اگر فریب

آورد و برای هر فریبکار و نیرنگ بازی در روز قیامت  و فجور است و هر فجور و معصیت سر از کفر در می

ن از گر نشود و مای بر من کار پرچمی است که بدان، شناخته شود. به خدا قسم هرگز هیچ نقشه فریب کارانه

 مانم. کنم و در برابر هیچ کار سختی در نمی آن غفلت نمی

 

 نويسد: ابن ابي الحديد شارح نهج البالغه مي
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ر حدیثی است صحیح که از پیامب ((امهيوم القيعرف به يكلّ غادر لواء ))که فرمود:  )علیه السالم(این سخن علی

است او سپس فصلی گشوده و در آن چنین می نویسد: بدان روایت شده  (صلی اهلل علیه و آله و سلم) اکرم

بوده  م()علیه السالرا نشناخته اند می پندارند عمر سیاستدان تر از علی  )علیه السالم(گروهی که فضیلت علی

است هر چند که علی داناترین بوده است و ابوعلی سیناء در کتاب شفاء در حکمت به آن تصریح کرده است و 

استاد ما ابوالحسین بصری به این نظر تمایل نشان داده او در کتاب الغرر به این مس له پرداخته است و بعدها 

پیشتر در  بوده است و ما )علیه السالم(تدان تر از علیپنداشته اند که معاویه نیز سیاس )علیه السالم(دشمنان علی

حسن سیاست امیر المومنین و درستی برنامه ریزی و تدبیر او بحث داشته ایم. )کالم ابن ابی الحدید ویا سخن 

 ابوالحسن بصری است(.

 نويسد: او در ادامه مي

زمانی که به رأی خود عمل کند و  بدان که سیاست مدار، به طور کلی نمی تواند به سیاست کامل برسد مگر 

آنچه را صالح می داند پیش گیرد حاال موافق شریعت باشد یا نباشد چون اگر در سیاست و تدبیر امور، برابر 

ده و به دنبال پایبند شریعت بو )علیه السالم(آنچه گفتیم عمل نکند بعید است کار او سامان یابد ولی امیرالمؤمنین

هرگز برای پیروزی مطلق خود به دنبال جنگ و مسائل دیگر که موافق شریعت  آن حرکت می کرده است و

 نیست نبوده است.
 

پس قاعده در امرخالفت جز قاعده کسانی است که چنان التزامی نداشته اند و با این سخن نمی خواهم بر عمر 

 بگویم( او مجتهد بوده و بهبن خطّاب عیب بگیرم و آنچه را که شایسته نیست به او نسبت دهم )می خواهم 

قیاس و استحسان و مصالح مرسله عمل می کرد و عمومات نصّ را با آراء خود تخصیص می زد و از همین 

راه با دشمن خویش روش کید و فریب کاری پیش می گرفت و فرماندهانش را دستور می داد نقشه کشی ها 

 کارها را پیش می برد آنان نیز چنان کنند. و چاره جویی ها کنند و خود که با تازیانه و شالق زدن
 

چنین نبود،   )علیه السالم(داد در حالی که امیرالمؤمنین علی او همه این کارها را به نیروی اجتهاد انجام می

کرد و هرگز به اجتهاد  مشی او در سیاست، مشی رسول خدا بود و به دنبال نصوص و ظواهر نبوی حرکت می

داد و همه را در یک منوال قرار  داد و امور دنیوی را با میزان امور دینی تطبیق می نمیو قیاس تمایل نشان 
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کرد واز همین جا طریقه علی بن ابی طالب با روش  داد و جز به کتاب خدا )قرآن( و سنّت نبوی عمل نمی می

 عمر بن خطّاب در امر خالفت و سیاست مختلف گشته است.
 

م و بسیار حلی )علیه السالم(یاست گزاری بسیار خشن بود و در مقابل، علیو از سویی عمر بن خطّاب در س

بردبار و با گذشت بودند. پس طبیعتاً خالفت او قوّت طلبید و خالفت این نرم خویی اقتضای خود نمود. وانگهی 

جنگهای  نگرفتار شد مانند آشوب عثمان، گرفتار نگردید و پس از آشوب عثما  )علیه السالم(عمر به آنچه علی

جمل و صفیّن و نهروان برای وی مشکل ساز شدند در صورتی که هیچ کدام از این آشفتگی ها و گرفتاریها 

 برای عمر پیش نیامد.

 

 نويسد: ابن ابي الحديد در ادامه مي

را تدبیر کرد پس چ دنبال می )علیه السالم(اگر بپرسی: سیاست رسول خدا و تدبیر او مگر همان نبود که علی

رد نه ک فقط به نصّ عمل می )علیه السالم(گویم: علی چنان شد؟ در پاسخ می  )علیه السالم(سیاست علیو 

 به اجتهاد و قیاس...

 

     )عليه السالم(و علي   (صلي اهلل عليه و آله و سلم)تشابه محمد 

 داشت: گفت اظهار مي ابوجعفر ابن ابي زيد حسني ملقّب به نقيب بصره كه در اين مقوله سخن مي

و سیره اصحاب او و میان سیره امیرالمؤمنین و سیاست او در  (صلی اهلل علیه و آله و سلم)میان سیره پیامبر

همواره با مخالفت و نافرمانی ها به جنگ  )علیه السالم(زمان حیات پیامبر، فرقی نبود پس همان طور که علی

ش در گرفتار منافقان بود و برخی از اصحاب و آله و سلم( صلی اهلل علیه)با دشمنان نیاز پیدا کرد همانطور پیامبر

 بعضی جنگ ها با دشمنان او همدست شدند.
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 ابوجعفر مي گويد:

افقان دل پُری از من )علیه السالم(بینی قرآن پر است از یاد منافقان و گله از ایشان؟ همانگونه که علی آیا نمی

صحبت در گوشی نهی شدند به چنان کاری اقدام کردند و  بینی کسانی را که از اصحاب خود داشت آیا نمی

د به نجوا پرداختند اما وقتی نزد تو )پیامبر( آمدن (صلی اهلل علیه و آله و سلم)به گناه و تجاوز و معصیت رسول

 (71) تهنیتی گفتند که خدا نگفته بود.

و برخی در روز احد فرار کرده و به کوه  و آنان همان ها بودند که به جای برخورد با دشمن به فکر غنایم افتادند

را تنها گذاشتند و او در آن غزوه آسیب دید و ماجراهای دیگر   (صلی اهلل علیه و آله و سلم)باال رفتند و پیغمبر

آن منافقان. و در مواردی به نافرمانی برخاستند و نقشه قتل او را کشیدند و خداوند در قرآن کریم آن ماجراها را 

ایم را نیاد کرده است و نیازی به آوردن همه آنها نیست. و برخی در غزوه حنین زبان اعتراض گشودند و گفتند غ

وار ااوحات و نصرت و پیروزی های خدادادی امر دین استااابه خویشاوندان خود دادی... و اگر نبود آن همه فت

 نمی گردید.

 نقيب مي گويد:

را مالحظه کند در همه امور  )علیه السالم(و علی  (صلی اهلل علیه و آله و سلم)هر کس حال و موقعیّت محمد

  سالم()علیه الرا برابر می بیند. مثالً رسول خدا در اولین غزوات که بدر باشد و علیو یا بیشترین آنها، آن دو 

ر صلح د  (صلی اهلل علیه و آله و سلم)اش که جمل است پیروز گردیدند و آنگاه برای پیامبر در جنگ نخست

ا و که خوی هرخ داد بنگرید   )علیه السالم(حدیبیّه وضعی پیش آمد نظیر آنچه در جنگ صفیّن برای علی

خصلت های آن دو بزرگوار چگونه مانند هم... او شجاع بود و این نیز، او فصیح و خوش سخن بود و این نیز، 

 او سخاوتمند بود و این نیز.

 

 و سخنان جاحظ:   )عليه السالم(سياست علي

عثمانی بود سخن او در این مورد ابن ابی الحدید در پایان این بحث به بیان جاحظ پرداخته است و از آنجا که جاحظ خود 

 می تواند مفید باشد. او می گوید:



 
112 

 

بسا کسانی که خود را عاقل و دارای فهم و تشخیص می دانند می پندارند که معاویه در امر سیاست، ژرف »

 اندیش تر و دارای فکر صحیح و دقیق بوده است در حالی که چنین نیست.

کتاب و سنّت عمل نمی کرد لیکن معاویه برخالف کتاب و سنّت عمل در جنگ ها جز برابر  )علیه السالم(علی

 « (78) می نمود.

 

 ابن ابي الحديد مي نويسد:

گام بیعت به هن  )علیه السالم(برخی ایراد گرفته و گفته اند: اگر علی  )علیه السالم(در سیاست گزاری علی،»

با وی برای خالفت، معاویه را برحکومت شام نگاه می داشت تا پایه های حکومتش دوام یابد و معاویه و 

 «.مردم شام با وی بیعت می نمودند جنگی پیش نمی آمد

 ابن ابي الحديد در پاسخ اين ايراد مي نويسد:

معاویه با وی بیعت نخواهد کرد و باقی گذاشتن قرائنی وجود داشت مبنی بر این که امیرالمؤمنین می دانست »

ی خوددار  )علیه السالم(معاویه را برحکومت شام به حال معاویه سودمندتر می شد تا او از بیعت با علی  او

 (78)« کند.

 

 نگارنده گويد:

ن هم آ همان سیره پیامبر بوده است و او حتی یک )علیه السالم(عالوه آنکه جلو تر مطرح شد که سیره علی»

 «.معاویه را بر سر قدرت باقی نمی گذاشت
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  علیه السالم()آورده مبنی بر اینکه معاویه هرگز به علی« الموفقّیات»ابن ابی الحدید آنگاه روایتی از زبیر بن بکّار در کتاب 

 (42)همانند تضاد سیاهی با سفیدی بوده است.   )علیه السالم(انعطاف نشان نمی داد و ضدیّت او با علی

ابن ابی الحدید این روایت زبیر را با وصف طوالنی بودنش آورده و به ماجراهایی اشاره کرده و سرانجام می نویسد این 

آخرین نامه نگاری هایی است که میان قوم رد و بدل شده و هر کس در آنها دقت کند در می یابد که موضوع، درمان پذیر، 

کته آگاه به این ن  )علیه السالم(نها شمشیر می توانست مشکل را حل نماید وعلیو فکر و تدبیر، چاره ساز نبوده است و ت

 (27) بود.

شارح نهج البالغه سپس شبهه هایی مطرح می کند و پاسخ می گوید که پرداختن به همه آنها مقاله را از وضع اختصار بیرون 

 (22)می برد. 

 

 ج ـ پور سينا و نظر او در باره برخي مسائل نبوّت 

ابن سیناء با پردازش به ارزش عقالنیّت آنچنان پیش رفته که پس از بیانی نسبتأ طوالنی، معراج را عقالنی و سیر در عالم 

 تعقّل و خردورزی دانسته و صریحأ می نویسد:

 به موجب عقل چونان که رفته است  (صلی اهلل علیه و آله و سلم)و مقصود از این کتاب آن بوَد که شرح دهیم معراج نبی 

و بوده است تا عاقالن دانند که مقصود او از آن سیر، حسّی نبوده است بلکه راز معقول بوده است که رمزوار به زفان )زبان( 

 (22) محسوس بگفته است تا هردو صنف مردمان ازآن محروم  نمانند...

 

 د ـ اثبات عقالني معاد 

 شيخ در شفا مي گويد:

دلیل عقلی بر وجوب حشر اجساد نداریم چنانکه دلیلی برامتناع آن نیز وجود ندارد اما چون صادق مصدّق ما 

 (20) )پیامبر( از آن خبر داده ما او را تصدیق کرده و باور داریم.
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 نگارنده گويد:

 ی چنین می خوانیم: مراد از اثبات عقالنی یک مس له چه می تواند باشد در قرآن کریم در برابر منکر معاد جسمان 

ا أَوَّلَ مَرَّةٍ  وَ هُوَ بِكلُ ِّ ))وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسىِ َ خَلْقَهُ  قَالَ مَن يُحْىِ الْعِظَامَ وَ هِىَ رَمِيمٌ * قُلْ يحُيِيهَا الَّذِى أَنشَأَهَ 

 (71) خَلْقٍ عَلِيمٌ((

کسی این استخوان ها را زنده می کند در حالی و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت چه 

که پوسیده است؟ بگو همان کسی آنها را زنده می کند که نخستین بار، آفریدش و او به هر آفرینشی دانا و 

 آگاه است.

 

 نالبته در فلسفه در مس له اعاده معدوم مطالبی آمده است که به اصل موضوع معاد جسمانی مربوط نمی شود که زمان و مکا

 جزء ذات شیء نیست تا حشر جسد نا ممکن گردد چنان که سبزواری گوید:

 ما ضرّ ان الشیء غبّ ما فنا                     هو المعااد فی المعاد قاولنا:

 اینکه وجود انسان بعد از مرگ دوباره خواهد آمد با قاعده امتناع معاد منافات ندارد.   

 بندم . اشاره و مقاله را میدر پایان مقاله به دو اثر منظوم 

 دل ساارد  زحکاامت  ایمااانی                 ساارگرم  باه حکمت یاونااانی

 دل، شاااد نشاد ز بشاااراتاش                راهااای  ننمااود اشاااراتااش

 وز  کاساااه زهاار دوا طلباای                تا کای ز شفاااش، شفاا طلبای 

 ی چارکین یااوناانی بر سفااره                چااو نکبتیاان مااانیتا چنااد 

 طلبای؟ از ساؤر ارسطاو چه می               سااؤر المااؤمن فاارماود نبای 

 بارهااان  تناااهاای  ابعااادت                در ساار ننهااده باه جااز بادت 



 
115 

 

 تا کی باشاای به رهاش مفتاون               تا کاای الفاای ز طبیااعی دون 

 صورت نگرفت از آن یک حرف             آن فکار که شاد به هیوال صرف

 شبهاه فاریب شایاطیان است بی                علامی که مسااائل او ایان است

 فضاالت فضااائل یاوناان است                وین علم دنی که تو را جان است

 (22)نای دل باه طاریقت مرتضاوی.              طاافوینی رو به شااریّعت مص

 

 و امام خمینی گفت:

 ها مشاکل ماا اسفااار و شفااااء ابان سینااء نگشااود         باا آن هماه جار ّو بحاث

 (21)آنچه را برهان حیرت زای تو، حیران نمودسیناا را بگاو در طاور سینا ره نیافت        ابن

 

 

 کتابنامه 

 کالم اهلل متعال  د.یقرآن مج  ا 7
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 اشاره:

شــود عليرضــا علوی طباطبائي از گروه نويســندگان نشــر راه نيكان اســت كه وابســته به حســين  گفته مي

ــكور معدوم مي -قطب فرقه كميليه  -حيدرخاني  ــين  مش ــد. و جانش ــندگان با رد فرق ديگر  باش اين نويس

در آينده با نشر سلسله مقاالت  )عليه السـالم( باشـند. نورالصـادق مي درصـدد تقويت و تثبيت فرقه كميليه

پژوهشـگران فرق و اديان در اين باره اطالعات مسـتند بيشتری منتشر خواهد كرد تاحقايق به صورت شفاف 

 آشكار شود.

 

 فرقه ذهبيه

 «سيد عليرضا علوی طباطبايي»

 

بدون هیچ پسوندی، یک مقوله ای است که قسمتی از تاریخ اعتقادی بشر را به خود مخصوص ساخته و آنگاه که  تصوف

مطرح می شود، باید به لحاظ پسوندی که با خود دارد شناسائی گرددز زیرا  «اسالمي»و « مسیحی»، «يهودی»با پسوند 

به همان ها تعریف شده است. و آنگاه که این نوظهور با آداب و سنن ابداعی که آب و رنگ دینی از ادیان را دارد، به صورت 

م اهررسی و تحقیق دارد فراتشکیالتی در آمده، موضوعات گوناگون قابل توجهی را که ضرورت شناسایی، در حقیقت ب

 می آورد.

 «اسالمي»آنجا که بدون شناسنامه دینی مطرح است، ضرورت شناسایی دارد. وقتی با پسوند مثال  «تصوف»برای نمونه 

مطرح می شود، موضوعات فراوانی را برای بحث و تحقیق همراه دارد و آنجا که در مقطعی از دوران فعالیت خود در اسالم، 

قه ای در می آید، مباحث مختلف و ضروری را جهت بحث و بررسی به خود اختصاص می دهدز که ما را در به صورت فر

و این که رهبران آسمانی  هوای مسلماني او را به اسالم كشاند. یا چطور شد که تصوف كجايي استاین تحقق با سؤال 
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کرده، با سفارش اکید، دوری از آن را دستور ایمانی با آن مخالف   )علیهم السالم(اسالم ناب محمدی، حضرات ائمه طاهرین

 دانسته اند کاری نیست زیرا تحقیقی مستقل نیاز دارد.

مخالف سرسخت خاندان وحی  تصوف مورد حمايت امويان و عباسيان،چرا و به لحاظ چه خصوصیت  به اينكه آری ما را

ناب، اهل بیت عصمت  و طهارت، پیروان اسالم اهل بیت  قرار گرفته است، دشمنانی که با شهادت امامانِ اسالم علويانو 

صودی تألیفاتی را تدوین نموده، مق تصوفرا به عزا نشانده اند کاری نیستز زیرا موافق و مخالف تصوف، هر کدام در تعریف 

راعات مهماتی ا بدون مرا تأمین کرده اند که البته بیشترین دقت و توجه را در استفاده از آثار موافقان تصوف باید داشت، زیر

ضروری و تعیین کننده، به هر گزارشی را از تاریخ که بر اساس ادعای صوفیه جمع آوری شده است اعتماد کرده اندز برای 

تفا اند ریشه در قرآن دارد اک ای، مدعی شده نمونه، جهت پیشینه سازی تصوف در اسالم، به ادعای صوفیه که بدون ارائه آیه

اند. این بی توجهی چنین نویسندگانی ا که فقط از هنر نوشتن  سقم چنین ادعائی تحقیقی جامع ننمودهکرده، در صحت و 

دارند اسالمي سازی تصوف هایی که در  واقعیت ها و بی برخوردار هستند ا موجب شده است مدعیانی، بر نادرست

 نی از قرآن و حدیث داشتند، برای اثبات ایپافشاری کنند. در صورتی که اگر این طیف از مدافعان اسالمیت تصوف، دلیل

آورند چون اساس تصوف بر زهد است و این سفارش  دادندز دلیل نمی که تصوف ریشه در قرآن دارد، حتماً آن را ارائه می

 باشد، پس تصوف ریشه در قرآن دارد و ... قرآن می

 

که می خواهند به سنت و سیره ی عملی پیامبر اکرم ... که چنین استدالل هایی بسیار خنده آور و خنک است. یا آنچه را 

ه صوف می پوشیدند بلک  )علیها السالم(از صوف است، رسول خدا و علی امیرالمؤمنین تصوفربط دهند، مدعی می شوند 

ریشه در سنت رسول خدا دارد. یا آنجا که می خواهند نمونه هایی از  تصوفبه صوف پوشی سفارش هم می نمودند. پس 
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صوفیان عصر پیامبر اکرم را نام ببرند، چون سلمان و مقداد و ابوذر صوف می پوشیدند، ایشان را از نخستین صوفیان معرفی 

 کرده اند.

یت طلبد به هنگام تدوین رسائلی که به اسالم در اسالم است، می تصوفاعتباری  این توجیهات خنک که بهترین دلیل بی

اال نزد اند ارائه داده شده است و گونه دعاوی و تطبیق آن با حقیقت غریبه که با این شود، توسط افرادی تصوف مربوط می

دستکاری نشده نه تنها اسالمی نیست بلکه با ماهیتی مغایر با اسالم در این  تصوفباشد که  اهل تحقیق واضح و روشن می

 آیین مقدس تقویت شده است.

 دورهآن اختیار کرده ایم، منظورمان را چنین آغاز می کنیم، آن روز که به را جهت  «پيش نوشتار» و اما درباره ی آنچه ما

که مانند غریبه ای وارد شهر و دیاری شده، مدت ها در  ی بني اميه ی فرقه ساز تصوف در اسالم پا گرفت نو ظهوری بود

پی اقامتگاهی سرگردان بوده، بدون پناهگاهی در پی میزبانی می گشت که با او سنخیت داشته، مورد حمایتش قرار دهد. در 

یر هدنما نظپدیده ای بود که حتماً با این نام هم خوانده نمی شد. چون مورد استقبال صوف پوشان زا« تصوف»این مقطع 

نفوذیان  و ضداشرافيت بني اميهو... قرار گرفت، اینان که به لحاظ خلط بین صوف پوشان  ابوهاشم كوفي و سفيان ثوری

رگردان در س تصوفصوف پوشی که برای لوث کردن قیام ضد اشرافیت امویان صوف پوشی را سنت کرده بودند میزبانی 

 که صوفی خوانده می شد جمع کردند.و صوف پوش  تصوفجامعه اسالمی را به عهده گرفته، بین 

گذشت زمان ماجرای تصوف و حامیان او را همانند سرنوشت کالغی رقم زد که از بد حادثه به داخل سطل رنگرزی افتاده 

ها در جمع کبوتران اوقات را به خوشی سپری کرد تا اینکه در زیر باران  به لحاظ تغییر رنگ از سیاهی به سفیدی مدت

تصوف زير باران حوادث، آرايش ها شسته، کالغی او برای کبوتران آشکار شده، او را از جمع خود راندند. آنگاه که  گرن

های مغایر مسلمانی تصوف آشنا شدند به مقابله با آن برخاستند. حامیان  مسلمانان باداشته مسلماني خود را از دست داد،

 تند، جوشیدند و خروشیدند و در اسالمی کردن تصوف کوشیدند.تصوف نیز که در اسالمی کردن آن مهارتی داش
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ي سازی اسالمها صوفیانی که از نعمت دانش اسالمی برخوردار بودند به  در این مقطع تصوف علمی شکل گرفت و تا مدّت

 های آن با مبانی اسالمی مشغول شدند. و تطبیق اندوخته تصوف

ای ه دیگر از محققان در سده ششم هجری قمری که به لحاظ دستکاری داشتهدر قرن پنجم و به استدالل و استنباط جمعی 

، این عروس نوظهور مسلمان هزار داماد را موردِ پسند اسالم اموی و عباسی ساخته بودند، صوفیان بزرگ صاحب تصوف

اخته، زمینه را به صورت دار و دسته در آورده، آداب و رسومی را به آن مخصوص س صوفيانهمرید و شاگرد، تجمع 

 تشکیالتی شدن آن را فراهم آوردند.

از آنجا شروع شد که مقربان و نزدیکان صوفی مُدرس، واسطه بین مریدان و مرادان قرار می تصوف  مقامات طبقه بندی

که با گذشت زمان به اعتبار همان جهت ها و لحاظ ها عنوان  صوفيانگرفتند. و این مقدمه ای بود در جهت تقسیم امورات 

ندی بر سر زبان ها افتاده، تصوف را به صورت تشکیالتی طبقه ب« دستگیر پير»و « ذکر پير»، «خدمت پير»، «صحبت پير»

 رد مبتدی، تحتشده درآورد. نه تنها برای این مقامات اجازه نوشته شد، بلکه آداب و رسومی برای آنان وضع گردید تا وا

 تأثیر قرار گیرد.

در این مقطع از تاریخ تصوف بود که اجازه نویسی به سبک و سیاق خرقه پوشیدن از دست صوفی بزرگ مرسوم گردیدز و 

 «بت ذكرنس»می پوشاند، شجره ای را با عنوان  «خرقه ذكر»نسبت صوفی دارای تشکیالت را دسته بندی نمود. برای او که 

ردز خویش را به او می سپ «نسبت ارشاد»گری را که با شجره ای به مقام ارشاد طالبان انتخاب می کردند، برقرار ساختز دی

 می بخشیدز و او که صوفی به شما نمی رفت لکن رئیس «خرقه تبرك»و طالبی را که به صحبت صوفی بزرگی می رسید، 

نامیدند و اگر مریدان صوفیان دیگر مورد پسند  «تخرقه اراد»صوفیان را دوست می داشت، خرقه ای می بخشید که آن را 

 مورد احترام و تجلیل قرار می دادند. «خرقه تبرك»واقع می شدند با 
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ای از صوفیان آغاز شده، به واسطه  ای بود که از رئیس وقت جرگه شد، شجره ها مراعات می آنچه در این نسبت نویسی

دار والیت با امامت به علی  دشمن سرسخت و مارك حسن بصریقرنی و  اويسفارسی، کمیل بن زیاد نخعی،  سلمان

وجهی و ت باشد. در حقیقت بی های اولیه ضد شیعی تصوف می شد. که این اقدام از جمله حرکت امیرالمؤمنین متصل می

و  زار تحریفز و آن بهترین ابسازد اش منحرف مي تصوف شناسي در اسالم را از مسير واقعياعتنایی به آن، روند  بی

ای،  فرقه هزيدي ای مانند دهد تا از تصوف نیز فتنه عباس می امیه و بنی تحذیف اسالم نموده، به دست دشمنانی مانند بنی

های ختمی مرتبت انجام  خواهد با امامت ادامه دهنده مس ولیت تشکیالتی ساخته، آنچه دل هوس بازشان میاسماعيليه و 

 ن نقشی را داشته است.دهند که تاریخ تصوف ثابت چنی

در اسالم که  (7) «ولی»، مبانی معنوی و معارف معرفتی را به موضوعاتی نظیر تعمیم دادن عنوان و مرتبت تصوف علميبا 

خواندند. زمینه را برای خطاب نمودن « ولی»شد عملی کردند و صوفیان را  مربوط می )علیهم السالم(به ائمه طاهرین

به روسای صوفیه فراهم آورده، نهایتاً در همین مسیر که با حیله و تزویر امویان آغاز شده بود، از عنوان  «انسان كامل»

 باشد، در همشأن سازی صوفیان صاحب مسند با امامت استفاده نمودند. می )علیه السالم(که در انحصار معصوم «قطب»

الم آوردند، را به اس ديوار ندبه يهودو ذکر به روش پشت  مجوس، رهبانیت مسیحیت، صومعه نشینی آئین تصوف عابدانهبا 

 را بهترین وسیله مصون ماندن از عواقب وخیم دنياگريزی و آخرت گرائيمسلمانان سلحشور را به زاویه نشینی وادار نموده، 

آبانه ین روش زاهد مشدیداً با ا ـ صلوات اهلل عليهما ـ راحت زندگی کردن دانستند، در صورتی که رسول خدا و علی مرتضی

 مبارزه کرده اند.

در اسالم رواج دادند و به طور آشکار  (2)پرستی را با تفاوتی بین نوع جنسیت معشوق قائل نشدن جمالبا تصوف عاشقانه، 

که عشق مجازی قنطره عشق حقیقی است مجاز دانسته، بدون هیچ ابائی، از جمله اعمال  را به بهانه این شاهد بازیرسم 

 انجامید.« تذکرة العشاق»تصوف قلمداد کردند. و آنچنان رسمیت ا بدون عذر شرعی ا یافت که به تألیف مباح 

 

جوس، م، متذکر بودن را که در تمامی ادیان آسمانی به نوعی سنت بوده و هست با سلیقه های برگرفته از با تصوف ذاكرانه

کرگوئی بدون تلقین ذکر، که مرسوم تصوف فرقه ای است این توام نموده، با ذ بودائيو مسلک هائی نظیر  يهود، مسيحيت
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نوع ذکر را در تصوف ذاکرانه اصل قرار دادند. و برای ذکر خفی، جلی، قلبی و اعضاء و جوارح تا جائی که امکان داشت 

 سندسازی نمودند.

 الماس اموی و اسالم تاریخ، اسالماش نمودند،  های عابدانه، عاشقانه و ذکرانه ای از تصوف ، که مجموعهای با تصوف فرقه

. در شد اسالم آمريكائيدر دل تشیع رواج دادند. که در تاریخ معاصر تعریفی از  اسالم ناب محمدی، عباسی را در کنار

یان را عملی بزرگ صوف قطبيتتأمین شد، مسأله مشروعیت شیعی دادن به ای  تصوف فرقهحقیقت از جمله مقاصدی که با 

در ليهما ـ ـ سالم اهلل عمقابله با اصل امامت معصوم در قالب دلباختگی و شیفتگی به علی بن ابی طالب  کردند. تا برای

 ريبهغنواب عامه توام بود، به نفع  مرجعيتی زعامت امامت، خصوصاً ایام غیبت کبری که با تضعیف  تمامی ادوار دوره

 ی استمرار نیابت خاصه ا برای جنید بغدادی قرار دادند.و این اواخر ملی، مورد استفاده ا آن هم با ادعا های ديني

معلوم الحال مخالف سر سخت چهار تن از  حسن بصریبا توجه به آنچه مختصرًا به قید تحریر درآمد، مسأله قرار گرفتن 

میثم که  اویس ومثل و نظیری مانند سلمان، کمیل،  در کنار صحابه بی  )علیه السالم(امامان شیعه، خاصه علی امیرالمؤمنین

ند ک شود. در معنا این حقیقت را تفهیم می باشند معلوم و جهتش فهم می با عنوان صاحب سرّی در تاریخ اسالم مطرح می

، حسن بصری، ابوهاشم كوفي، سفيان ثوریشودز زیرا امثال  که تصوف جهت مقابله با تشیع در اسالم تقویت شده و می

با مذهبی غیرشیعی با سلمان، اویس، کمیل، میثم و ... سنجیده شده، و به  احمد غزالي و... جنيد بغدادی، تر مهمّداود طائي، 

همسری  نواب دوران غيبتبا « سواد هستند. از برکت موال بی»که بعضاً بنا بر گفته خودشان  دار اقطاب فرقهروزگاری ما 

را  تشيع تصوفی جهان اسالم را از مریدان صوفیان غیر شیعه معرفی نموده، تا با آن  کرده، حتی مفاخر رجال برجسته

 ثابت کنندز که قابل قبول نبوده و نیست.

 «ولي»روسای فرقه با عنوان  قطبيتبسیار مهمّ است. مسأله مشروع سازی  ای تصوف فرقهبه هر روی آنچه در ارتباط با 

 يلجبرئمطرح کردند. و مدعی شدند « حدیث خرقه»باشد با جعل حدیثی به نام  می «انسان كامل»که منظور زعامت الهی 
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ای برای پیامبر اکرم آورد، حضرت مدّتی از آن استفاده نمودند، سپس بر قامت علی امیرالمؤمنین پوشاندند و آن  خرقه

، چطور خرقه واحدی را که از اند. جالب توجه این مهمّ است پوشانده حسن بصریبزرگوار به سلمان، کمیل، اویس قرنی و 

اند، تعدد پیدا کرده است؟! بعدها که به این مشکل غیر قابل حلّ مواجه  عرش مخصوص حضرت ختمی مرتبت تحفه آورده

انداز یا جبه و نظیر این البسه نیست، بلکه حقیقت والیت است. که باز با ایراد  شدند، ادعا کردند منظور از خرقه، دوش

اندیش مواجه شده، که اگر والیت بعد از علی امیرالمؤمنین مخصوص فرزند بزرگوارشان امام  ریفمردمانی حساس و ظ

اشد، امام ب ای نظیر سلمان می نصیبندز و اگر مخصوص صحابه است، پس سلمان و دیگران بی )علیه السالم(حسن مجتبی

 باشند. نصیب می بی )علیه السالم(حسن

، «قمريه»با تعبیر  «واليت جزئيه»با ابداع طرح « نعمة اللهيه»و  «ذهبيه»گره این مشکل قابل اعتناء و مهمّ را بعدها اتباع 

ند و ا «والیت جزئیه»باز کرده، مدعی شدند امثال سلمان، در حقیقت اقطاب دارای  «شمسيه»با عنوان « واليت كليه»و 

ی آنچه را که باید یک شیعه  اند ا همه کلیه« والیت»و صاحب  )علیهم السالم(یناز خورشید ا که ائمه طاهر قمرمانند 

ین[ صوفیه لباس خرقه تصوف را اسناد ]به علی امیرالمؤمن» ابن خلدونی  کنند. به گفته خالص الوالیه داشته باشد کسب می

 «.وستپی )علیه السالم(ی کردند تا به علیی خویش قرار دهند، آن را باال بردند و منته دادند تا این اسناد را اصل طریقه

ای نظیر دکتر زکی مبارك مصری به غرض حمایت  ی امویان موجب شد که عدّه و همین ساخته دست صوفیان برگزیده (2)

واقع آن است که میانه تشیع و تصوف پیوندی استوار در کار استز »از تصوف یا نداشتن تحقیق و تفحص، مدعی شوند: 

است، که حضرتش با تمام جاللت شأن، نه معبود شیعه و نه امام صوفیه است زیرا  (0)«معبود شيعه و امام صوفيهزيرا علي 

در تشیع عنوان معبود مخصوص خداوند تبارك و تعالی است و در تصوف اگر علی امیرالمؤمنین امام بود، غیر را بر آن 

ین ]که ی صحابه و تابعین و اتباع تابع پس از انقضاء دوره»ویسد: ن می ابوالقاسم قشيریدادند. عالوه  بزرگوار ترجیح نمی

ای[ به نام اهل تصوف  است[ و وقوع اختالف میان امت مصطفوی ]عده )علیه السالم(تقریباً معاصر امامت حضرت کاظم
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د، در قرار گرفته بودن علویان نام شیعیانی بود که امویان، زیدیان عباسیان و اسماعیلیان در مقابل آنان (1) «مشهور شدند.

 این همداستانی بر علیه والیت با امامت صوفیان نیز شکل گرفتند، به مخالفان علویان پیوستند.

ای صوفیه ه کنیم گروه که ما را با تحقیق جامع در این رساله نسبت به چنین موضوعات مهمّی کار نیست. به این اکتفا می

ا را ه رسانده، فرقهحسن بصری هائی که خود ساخته و پرداخته بودند، خود را به سلمان و کمیل، اویس قرنی و  با شجره

یوندد ا خواندند. پ ا که معروفیه به آن می« بصریه»و « اویسیه»، «کمیلیه»ا که به خاکسار شهرت یافتند ا « سلمانیه»به نام 

ای، رسمی برای مشروع سازی قرار دادند. که به  آن را در تصوف فرقه ها اجازاتی نوشتند و ی بعد جهت شجره در دوره

اصطالحاتی مخصوص اصل نبوت و امامت در  «نص صريح»اند با تعبیر  داران کوشیده تصور غلط خود به روزگار ما فرقه

 ای را کمرنگ کنند. اعتباری تصوف فرقه های موجود صوفیه، بی جهت رسمیت دادن به شجره

 

 ذهبيه

، (74)«عماریه»، (8)«جنیدیه»، (8)«معروفیه»، (1)«طائیه»، (2)«بصریه»مله آن چهار فرقه که نسبت شجره اش به از ج

 ت یافت.شهر «ذهبيه اغتشاشيه»می رسد، ذهبیه استز که بعد از دوران ریاست سید عبداهلل برزش آبادی به  (77)«کبرویه»

. باشد، همان است که نقل شد و از نظر گذشت در دست می« ذهبیه اغتشاشیه»مشهور به  «عبداللهيه»آنچه بنابر ادعای فرقه 

ای که در  گذاری فرقه مذبور، به دو جهت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، با واقعیت و ضابطه لکن این ادعا در نام

این که رشته  نخستتفاوت است: ای اصل است ا و نباید فراموش کرد که در اسالم جایگاهی ندارد ا م تصوف فرقه

ه رشته اداموحيداالولياء بنابر شواهر غیر قابل انکار و نقد، خصوصاً اشاره حاج میرزا احمد اردبیلی، مشهور به « کبرویه»

نیست. دیگر اینکه سید عبداهلل برزش آبادی، شاگرد و ( 72)عمار یاسر بدلیسی مربوط به فرقه معروفیه جنیدیه سهروردیه
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رده خواجه اسحاق ختالنی بوده، لکن بنابر گزارش تاریخ که در پی خواهد آمد چون خواجه این شاگرد را بر سر دست پرو

 ود.ش قطع میكبرويه با رشته « ذهبیه اغتشاشیه»کند، اتصال سیدعبداهلل مؤسس  خروج بر جانشین خود طرد می

 

 چرائي ذهبيه

ی دار شهرت دارد، مدعی هستند به واسطه ابوعثمان مغربی که از جنید بغدادی مجاز در فرقه «ذهبيه»آنچه امروز به نام 

ا که در فصلی جداگانه مورد  كبری الدين نجمو از او به واسطه شاگردش  بدليسيبوده، ادامه یافته تا زمان عمار یاسر 

ت بایس جانشین امیر سید علی همدانی، او نیز میداماد و  اسحاق ختالنيیابد تا خواجه  دهیم ا ادامه می تحقیق قرار می

رد که ک ای است، یکی از شاگردان خویش را به منصب جانشینی بعد از خود انتخاب می بنابر رسمی که اصل تصوف فرقه

اند: خواجه اسحاق به موجب خوابی که دیده بود، امیر سید محمد را ملقب به نوربخش نمود، خرقه پیر و مرشد خود  نوشته

« یم.ما آرد را بیختیم و آردبیز آویخت»میرسیدعلی همدانی را به او پوشانید و در مسند ارشادش نشاند، این مثل را فروخواند: 

در  (72) و گفت: هر که را داعیه سلوك است، به سید مراجعه نماید که اگر چه او مرید ماست، امّا در حقیقت پیر ما است.

ی کشف و شهود صحت سیادت و علو مرتبه میر ظاهر شد، دست بیعت به او داد و گفت: همین اثنا بر خواجه اسحاق از رو

 محمد نوربخش و این آیه را تالوت نمود:  )صل اهلل علیه و آله و سلم(کنم با فرزند حضرت مصطفی بیعت می

 (54) (( نَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَإ))

دوازده تن از مریدان او با سید محمد نوربخش بیعت کردند و گفتند امروز به این عدد شریف اکتفا می کنیم، در پی خواجه، 

آنگاه خواجه از خانقاه بیرون آمد و به باقی اصحاب و مریدان گفت: ما بیعت کردیم، شما چه می کنید؟ گفتند: هر چه حضرت 

ا كسي كه از مريدان خواجه با خواسته ی پير و مراد خود موافقت تنه (71)خواجه اشارت فرماید. آخر همه بیعت کردند.

از آستین در آورد و   (72)که در آن روز حضور نداشت و پس از آن نیز دست مخالفت ننمود، سيد عبداهلل برزش آبادی بود
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 «ذهب عبداهلل»ا دید، با خواجه اسحاق چون این حال مرید ر (71) مستقالً براریکه ارشاد برقرار گردید و سلسله تشکیل داد.

و دیگران  (78) به این جهت پیروان او را ذهبیه خواندند.  (78) او را مخاطب ساخت. عبداهلل از بيعت ما بيرون رفت؛یعنی 

 (24) دند.خوان« ذهبیه اغتشاشیه»ادامه کبرویه به وسیله سید عبداهلل برزش آبادی مردود و مطرود خواجه اسحاق ختالنی را 

 (27)«از صحت دور و از حقیقت مهجور است»وهی مانند حاج میرزا احمد اردبیلی، این واقعه را با جمالتی از قبیل بعدها گر

یاز ن اند تفهیم کنند که خواجه با این خطاب، عبداهلل را بی خواسته« طال شد عبداهلل« »ذهب عبداهلل»رنگ دیگری داده و با 

 از تبعیت امیر سید نوربخش دانسته است.

داهلل برزش سید عب را دليل بر طرد« ذهب»اند: گروهی  دو نظریه ارائه داده« عبداللهیه ذهبیه اغتشاشیه»این مقطع، پیروان  در

آبادی گرفتند، به این معنا که ادامه آنچه به خواجه اسحاق ختالنی رسیده، اگر توسط نامبرده ادامه داده شود باطل است. 

 را توجیه کرده و با این اقدام دو کار انجام داده« ذهب عبداهلل»ا بعد از این واقعه، مسأله ه گروه دیگر آنهائی هستند که سال

ی خواجه اسحاق ختالنی، وانمود کنند امیرسید محمد نوربخش در حد مرتبه و مقامی نبوده  بر خالف اراده اند اند: کوشیده

ی  رقهولی باید توجه داشت، توجیه وابستگان به ف که شایستگی جانشینی خواجه اسحاق را داشته باشدز که حرفی نیست،

که عبداهلل طال شد یعنی مستغنی از تبعیت و تجدید بیعت با سید محمد نور « ذهب عبداهلل»سید عبداهلل برزش آبادی از 

شینی نماجرای نصب امیرسید محمد را به جا «عبداللهيه ذهبيه اغتشاشيه»باشد که اتباع  بخش است، دلیل بر این مهمّ می

اطل ای مردود و ب اندز که در تصوف فرقه خواجه اسحاق قبول کرده و برای سیدعبداهلل برزش آبادی نیز شأنی قائل شده

 باشد. می

ی، ای سید عبداهلل برزش آبادی با خواجه اسحاق ختالن در این صورت اگر این ادعا را قبول کنیم، باید بپذیریم ارتباط فرقه

 شودز و تردیدی نیست این قطع ارتباط را سیدعبداهلل پذیرفته است. که بر خالف تعصب فرقه یقطع م« كبرويه»در واقع 

 نماید. ای می ای بین مرید و مراد، با شاه قاسم انوار تجدید عهد فرقه
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 اظهارات بعدی پيرامون ذهبيه

 «رويهكب»سید عبداهلل برزش آبادی را از هر منصب فرقه ای وابسته به « ذهب عبداهلل»جنجال این که خواجه اسحاق با 

را در پی این حادثه به اقداماتی وا داشت تا شاید بتوانند تاریخی با قدمتی  «عبداللهيه»عزل کرده است، کارگردانان فرقه 

فراهم آورده، در حقیقت، تجدید کننده ی خاطرات طرد سید عبداهلل مؤسس  «بيهذه»به بلندای تصوف فرقه ای برای عنوان 

 .نباشد «ذهبيه اغتشاشيه» با عنوان« عبداللهیه»فرقه 

بافته هائی سلیقه ای را بر سر زبان ها انداخته، به دفترها نیز سپردند تا شاید برای رفع  «ذهبيه» به همین لحاظ برای عنوان

 ننگ خودسری سیدعبداهلل برزش آبادی کاری کرده باشندز که ما به طور مختصر به آنها اشاره می کنیم:

والیت  رسد، و ن االئمه میچون سند خرقه والیت جزئیه این سلسله، توسط معروف بن فیروزان کرخی به حضرت ثاماول: 

ن پیوندد، از این جهت تسلسل ای می (صلی اهلل علیه و آله و سلم)کلیه شمسیه حضرت اباعن جد به حضرت رسول اکرم

ی امامت ائمه  البته در این شکی نیست که سلسله (22) اند. نامیده «سلسلة الذهب»تشبیه نموده، آن را  «زر»سلسله را به 

ل پیوندد و به لحاظ اص به واسطه وجود نازنین علی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا به رسول خدا می السالم()علیهم معصومین

به  است، ولی این چه ربطی «سلسة الذهب»مثل و نظیر غیرقابل تکرار برای غیر،  های بی و دیگر خصوصیت« عصمت»

ود که ثابت ش  )علیه السالم(دست علی بن موسی الرضامجهول الهویه!! دارد که اگر اسالم او به  معروف بن فيروزان كرخي

با نژادی نصرانی در کنار مقامی قرار بگیرد که از اصالب شامخه و ارحام مطهره عبور کرده، در سیر نزولی  (22)شود نمی

 ند؟!ا ظهور حیات جسمانی، زمام امور مربوط به حضرت حق تعالی را تا آخرین غروب دنیا حتی در محشر به عهده گرفته

باشند، شک و تردیدی  می  )علیهم السالم(که حضرات چهارده معصوم (20)به کُلنا محمد «واليت شمسيه»عالوه در اطالق 

، ای که اغلب تا قبل از انقراض صفویه شیعه نبوده به صوفیانی فرقه «واليت جزئيه»نیستز ولی در تعریف و ربط دادن 

که  «يهجزئ»به اعتبار همان واژه تر  مهمّ گونه دلیلی در دست نداریم.  اند، هیچ را داشته  )علیهم السالم(مذهب غیر اهل بیت
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« هبسلسلة الذ»شود عنوان  سازش ندارد، نمی« والیت»در تعریف « کلیه»اند و با  آورده «واليت شمسيه»برای جزئی از 

وانِ اند، به اعتبار اختراع جمعی صوفی عن اعتقاد بوده را به صوفیانی که با اصل والیت الهیه در ارتباط با صاحبان آن بی

شود، نخست این است که سلسه  در متون روائی دیده می «سلسلة الذهب»داد. و اگر روایتی با عنوان « والیت جزئیه»

ی باشدز و ط ی روایت کلمة ال اله اال اهلل... تا رسول خدا شرط رسیدن به توحید ناب می از گوینده  )علیهم السالم(ائمه

چون راویان روایت، این حدیث حضرت  ديگر اينكه طریق والیت آن ذوات الهی در رسیدن به عبودیت شرط است و الغیر.

« للهيهعبدا»شهرت پیدا کرده است ا آری اگر شجره فرقه « سلسلة الذهب»اند به  نوشته زررا با   )علیه السالم(امام رضا

استز آن هم نه افرادی که شجره را تشکیل داده اند و « سلسلة الذهب»فت طومار شود گ اند، می را به آب طال نوشته

ه بهترین آن وجو»نویسد:  به این اشاره کرده، می امين الشرع خوئيرا دارند. چنانکه   )علیه السالم(مذهب غیر اهل بیت

 ه چون سند این سلسله را به واسطهباشد[ این است ک ]که برای وجه تسمیه سلسلة الذهب ذکر شده[ و ظاهرتر از همه ]می

که در این صورت  (21) «اند، پس مسمی به سلسلة الذهب گردید. ی مشتمل بودن به هشت نفر معصوم به آب طال نویسانده

شود ولو اگر شجره ملعونه باشد.  خوانده می« سلسلة الذهب»هر طوماری به آب طال نوشته شود چون طومار طالئی است 

غشی  د طالی ناب از هراومار است، ماننار است چه ربطی دارد ادعا کنند افرادی که نامشان در آن طولی الزم به تذک

 اند؟! خالص

  الم()علیهم الستوان گفت وجه تسمیه تشبیه، حضرات معصومین هشتگانه می»چنان که امین الشرع خوئی اشاره دارد: 

 معصومین شایستگی این عنوان را ندارد.ی طیبه  یعنی غیر شجره  (22) «است به سلسله زرین.

ف اند. مجدداالشرا فرقه ایشان را ذهبیه خوانده«  اند اولیای این سلسله، غالب علم اکسیر داشته»اند چون  مدعی شده دوم:

هر  قطب ناطق»گوید:  هر زمان دانسته، می« موسای»ای که در فن کیمیاگری نوشته است آن را مختص  اوّل نیز در رساله

نزد اهل معرفت،  «كيميا»در صورتی که اصطالح  (21) داند. را می علم كيمياشناخته شده است که  موسي عصر« زمان
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ای نیست که بر فلزی زده شود، مس چنان گردد که با طال تفاوتی نداشته باشد، که اگر منظور این باشد در ارتباط او  ماده

م و ناجوانمردی شده است. بل اگر نسبت کیمیاگری مرسوم به مردان از خلق رسته به حق خرد ظل که مطال را طال می

را در ارتباط با آنان که الحق ار شرّ نفس خود نجات اهل معرفت كيمياگری  پیوسته داده شود، شأنی نیستز به همین جهت

فس بردار ن ی فرمان توانند بنده و می اند، اند به جهت اینکه از هرغشی پاك شده به مقام عبودیت خالص رسیده یافته

عریضی ی شیراز، با ت دانند و لذا جناب خواجه اند. اینان علم اکسیر نمی خواندهكيمياگر  حیوانی و شیطان را عبداهلل کنند،

 کند. تعریف می« آنان که خاك را به نظر کیمیا کنند»بر اساس مدعیان کیمیاگری را با 

«. ان مدعیدردم نهفته به ز طبیب»زیرا در پی گفته است «. شود که گوشه چشمی به ما کنندآیا »گویند:  سپس به طعنه می

 و اگر به سفارش شمس الدین شیراز توجه کنیم که سروده است:

 دست از مس وجود چو مردان ره بشوی                       تا كـيميای عشــق بـيـابي و زر شــوی

 

ه و دار تصوف تشکیالتی ساخت ی علم اکسیر و کیمیاگری جهت روسای فرقه درباره شویم این خزعبالتی که متوجه می

ای نیستز بلکه این طالب کمال است که باید  شخص، کاره تحول دروناند، در  ای را به آن سرگرم نموده پرداخته و عده

 شود. زر نابدست از مس وجود خود بشوید تا 

 غش نکنند، در سلوك الی اهلل تا سالک را مثل طال بی»اند، این است  آورده ذهبيهی  وجه تسمیه دیگری که درباره سوم:

او را داخل در سلسله و صاحب اسرار خفیه این »اضافه دارد:  راز شيرازی (28)«دهند او را اجازه دستگیری طریقتی نمی

و میرزا احمد اردبیلی  رهنمایا رضا  كفریهائی نظیر سیدعلی مبدأ معروف به  اما نمونه  (28)«.فرمایند سلسله علیه نمی

داالشراف اول اای همان کسانی بودند که مج راسراغ داریم که در فرقه وارد شده، و حتماً در زمره وحيداالوليا معروف به
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« يهعبدالله»ای، فرقه  اند. حاال چطور بدون داشتن اجازه شوندز زیرا وارد بر سلسله بوده غش می گوید مثل طال بی می

 کند. برد بلکه باطل می اند؟! جوابی است که وجه تسمیه ذهبیه را زیر سؤال نمی ادامه دادهرا 

و کالً مشایخ و اولیای این سلسله امامی مذهب »بين روسای ذهبيه، سني وجود ندارد مدعی هستند به لحاظ اینکه  چهارم:

. ال جرم اند خالف سایر سالسل که مغشوش و مخلوطرسد و پای غیر در میان نیستز به  اند و سندشان به معصوم می بوده

در بطالن این ادعا همین بس، که در رأس روسای شجره این فرقه افراد مخالف ( 24) «اند. آن را به ذهب خالص تشبیه کرده

یه بقرار دارند چنانکه حافظ حسین کربالئی، شرح احوال به اصطالح مشایخ ذه  )علیه السالم(سرسخت علی امیرالمؤمنین

سپس  (27)معلوم الحال شروع کرده، که دشمنی او با چهار تن از امامان شیعه زبانزد خاص و عام استز حسن بصریرا با 

 (22) کنیم که رجال شناسان اسالمی در سنی بودن او اجماع دارند. در ارتباط با این ادعا برخورد می جنيد بغدادیبه مسأله 

 اند؟! تعریف کرده« ذهب خالص»اند که آنان را با  ه را از کجا به دست آوردهبودن ایمان روسای فرق« خالص»عالوه 

رت ی خویشتن را به حض پیروان ذهبیه، سند خرقه»اند این توجیه خنک استز چون  وجه تسمیه دیگری نقل نمودهپنجم: 

در صورتی این   (22) «نامند. میرسانند که حدیث سلسلة الذهب را بیان فرموده است، لذا ایشان را ذهبیه  ثامن االئمه می

استدالل خنک بی اعتبار، قابل استناد است که مسأله خرقه از اصالت خاص دینی برخوردار باشدز که به استناد تحقیقات 

 چنین ادعائی به اعتبار علم الحدیث صحیح الصدور نیست. « خرقه صوفیان»جامع مؤلف محترم 

مأمون در ایام خود به »نویسد:  است که مجد االشراف اول نقل کرده، می ای آورتر وجه تسمیه تر و خنده زشتششم: 

سبب آن که اخالص ظاهری داشت، خدمت حضرت مولی الجن و االنس، صاحب السلسلة العلیة الذهبیة، علی بن موسی 

که در طب و  گیریم، میل داریم عرض نموده، چون ما در شریعت احکام اهلل را از شما میـ روحي لهما فداه ـ الرضا 

معالجات صوری بدنی هم، دستورالعمل از شما در دست ما باشد ]حضرت[ حسب الخواهش ]مأمون[ دو رساله مرقوم 

پس از اتمام آن مأمون امر نمود به آب طال نوشتند هر دو رساله را  «فقه الرضا»و دیگری  «طب الرضا»فرمودند: یکی 
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حاال بین  (21)«.سلسله مبارکه هم ذهبیه خوانده شد»به همین جهت   (20) «کرده و تا کنون موجود... ذهبيهمعروف به 

ا در که تقاضای او ر «تو خود حديث مفصل بخوان ازين مجمل»تقاضای مأمون عباسی با فرقه ذهبیه چه ارتباطی هست؟! 

« یهذهب»اند  آب طال نوشتهرا چون به « فقه الرضا»و « طب الرضا»اند. عالوه دو رساله  دخیل کرده« عبداللهیه»نام فرقه 

 خواند چه ربطی به عنوان ذهبیه بر فرقه سیدعبداهلل برزش آبادی دارد.

ه بر ای ک را بر فرقه« ذهبیه»شد، ا از نظر گذشت ا عنوان « ذهب عبداهلل»ای نیز بر اساس واقعه که منجر به  عده هفتم:

 یافته بود گذاشتند.خالف سنت جاری در تصوف توسط سید عبداهلل برزش آبادی ادامه 

یه است، او ااششاآنچه قابل توجه و اعتناست اظهار نظریاتی نظیر دکتر اسداله خاوری وابسته به فرقه عبداللهیه ذهبیه اغت

به  (22) «از تاریخ وضع کلمه ذهبیه و همچنین از علمیت آن، برای این سلسله هیچ سنخ اطالعی نداریم.» نویسد:  می

هجری قمری است که عین  121گرفته شده، سال « ذهب»برده نموده، در نخستین جایگاهی که واژه استناد تحقیقی که نام

 القضاة در بیتی آورده:

 عيــن المهــدی يا مرتضي                    كــان ذهب باشــد رضـا

 

ت را با: استناد این بیای که عضو آن بوده است  که در کمال انصاف، در حقیقت بدون تعصب نسبت به اطالق ذهبیه فرقه

داشت او یک سلسله کان »و سپس به بیت  (21) برد. در نسبت شعر به عین القضاه زیر سؤال می« بنابر فرض صحت»

 اگر این دو سند را صحیح بدانیم، باید گفت»گیرد:  از مظهر العجائب منسوب به عطار استناد کرده، آنگاه نتیجه می« ذهب

  (28) «در آثار مدون و متون ادبی فارسی به دست است. ذهبيهم و سپس مفصل در قرن هفتم از اولین بار در اوایل قرن شش

را در  (28)«از بيعت ما بيرون رفت»یعنی « ذهب عبداهلل»اند مسأله  یابی بسیار ضعیف خواسته به هر روی با این ریشه

قان به زبان آورد کمرنگ کنند. در صورتی که محقکه خواجه اسحاق نسبت به سیدعبداهلل برزش آبادی  «ذهبيه»ربط دادن به 
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نجا آ سلطان حسين تابندهاندز  حتی رؤسای سایر فرق به این مهمّ در ارتباط با فرقه ذهبیه اشاره کرده  (04)و پژوهشگران

ه، سپس درا نوشته است، تا زمان خواجه اسحاق ختالنی را نقل نمو كبرويه که ادامه طریق رضی الدین علی الال، در حقیقت

بعد از او ]سید علی همدانی[ خواجه اسحاق ختالنی و بعد از او سید محمد نوربخش بود که سلسله نوربخشیه »نویسد:  می

  (07)«.رسد. و سید عبداهلل مشهدی نیز دعوی اتصال به خواجه نمود که سلسله ذهبیه به او متصل است به او می

 

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

 ها: پي نوشت
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 در تخت فوالد اصفهان چه مي گذرد؟

*** 

 ضرورت برخورد با سران صوفيه و نجات اغفال شدگان

 

 «روزنامه عبرت های عاشورايي»

 

های علمیه و  ی حضااور مؤثر حوزه در شااهر علم و حوزه و فقاهت و در شااهر شاایعیان متقی و در ساارزمینی که سااابقه

های متمادی، همواره بدنبال خود داشته است، شاید کمتر  میرداماد، عالمه مجلسای، شیخ بهایی را در قرنبزرگانی همچون 

های منحرف و استعماری صوفیه، هم اکنون بشدت در حال فعالیت و دور ساختن مردم از حوزه و  کسای باور کند که فرقه

 هستند... اهلل علیه و آله و سلم( ی)صلروحانیت اصیل و اسالم ناب محمدی

من هم جزو آن دسته از افرادی بودم که هر بار با شنیدن عباراتی همچون: درویش، صوفی، خانقاه و... به یاد پیرمردهای 

زدند و با خواندن اشعاری، مشغول گدایی از مردم  ها پرسه می افتادم که سابقا کشکول بدست در کوچه ژنده پوشی می

 بودند.

کردم که در اصفهان، چند نفر آدم منزوی و بیکار، شبیه همان گداهایی که از قدیم در  می ترین حالت، فکر در خوشبینانه

 شوند... ای جمع شده و به رسم خود مشغول می نظرم بود، مخفیانه و با ترس و لرز، در گوشه

ا ف در اصفهان بهای مختلف تصو ها بود از اعمال و رفتار جمعی از فرقه اما با خبر و پیگیری یکی از دوستان که مدت

 خبر بود، تصمیم گرفتم یکی از این مجالس را تجربه کنم...

 ی مذهبی تاریخی تخت فوالد ی گذشته، باتفاق عکاس نشریه و یکی دیگر از دوستان، وارد محوطه در روز پنج شنبه

 شدیم...
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رخه ها و دوچ ها و موتورسیکلت بیلی مشهور به...، به ناگهان با انبوهی از اتوم موقع اذان مغرب بود و در نزدیکی تکیه

 های فرعی اطراف، پارك شده بود. ای بزرگ و دیگر خیابان مواجه شدم که در محوطه

ا ه های فرعی، مشغول نظم بخشیدن به اتومبیل ی پارکینگ و خیابان ی صوفیه، در حاشیه دو نفر از مریدان همان فرقه

 کردند... را کنترل می بودند و چند نفری هم، افراد تازه وارد و ناشناس

ع ی ... ) که محل تجم ی ناشناس ما برای آنها، باعث شد که دو نفر از همین مراقبین، از محل پارك اتومبیل تا تکیه چهره

 صوفیان و مریدان آنها بود( ما را همراهی کرده و به مس والن تکیه نیز بفهمانند که این افراد ا خودی ا نیستند...

دراویش  ی شد که مسجدهای مجاور این تکیه تعطیل بود و گروه گروه مرد و زن و دختر و پسر، به تکیه تعجبم آنجا بیشتر

پیوستند که امامت آن را  خواندند، وارد شده و به صف نماز جماعتی می ی نعمت اللهی گنابادی ا می ا که خود را فرقه

 های آویخته بر عهده داشت... پیرمردی غیر روحانی با سبیل

ه واردین، ابتدا بر قبر چند تن از سران صوفیه که در سالن رو برو دفن شده بودند، حضور یافته و پس از ادای احترام به تاز

 کردند... های خاص، به سالن مجاور وارد شده و خود را برای انجام رسوم فرقه آماده می روش

غیرمجاز در ترویج صوفیه و فرقه ی نعمت های  در کنار ورودی این سالن، محلی برای عرضه انواع کتاب های منحرف و

اللهی وجود داشت و در تابلوی اعالنات این تکیه، پیام نوروزی مربوط به قطب و رئیس این فرقه، که خود را با نام: دکتر 

 )ن.ت( مجذوب علی شاه!! ، لقب داده بود، نصب شده بود...

های عکس بسیار  ریب خورده به صف ایستاده بودند، قابی داخلی این سالن بزرگ، که صدها زن و مرد ف در محوطه

ی اسم آنها، کلماتی نظیر )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء(  خورد که در ادامه ی نعمت اللهی به چشم می بزرگی از رؤسای فرقه

 و... بکار رفته بود...
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، آماده شده و بعد از آن، مراسم و آداب ی نماز، افراد، برای گوش دادن به تفسیر یکی دیگر از پیران صوفی پس از خاتمه

 این صوفیان در حالتی شبیه خلسه و خواب، با خواندن آواز و اشعار و ... ادامه یافت ...

ها هم هر از گاهی، یکی از مریدان اغفال شده، به یکی دیگر از مس والن و گردانندگان این جلسه که  ی این برنامه حاشیه

نشسته بود، مراجعه کرده و ضمن بوسیدن دست و بازوی او و تبرك گرفتن از وی، مبالغی ای با حالتی خاص  در گوشه

داد ) ظاهراً این  ها را در کیف سامسونت جلوی خود، قرار می پول را به وی ارائه داده و آن فرد نیز، با رفتار خاصی، پول

 پرداخت آن به سران خود هستند (...ای است که بجای خمس، مریدان صوفیه، موظف به  ها بابت همان عشریه پول

های آمریکا و انگلیس، با  های رسمی دولت ی این اوضاع، سران اصلی صوفیه را بیاد آوردم که با حمایت با مشاهده

 اند. ای را بپا نموده های افسانه ی جاهالن و مریدان خود، در خارج از کشور، زندگی دالرهای اهدایی آنان و عشریه

دم که چندی قبل از شکایت خانم ) ف.ا ( از دکتر جواد نوربخش، یکی از همین سران فاسد صوفیه، منتشر بیاد خبری افتا

های مکرر آقای قطب العارفین،  به خود خبر داده  گردید و این خانم در شرایط بسیار بد روحی از تجاوز و سوء استفاده

 بود...

های مختلف صوفیه در تجاوز به نوامیس مردم و  زرگان و سران فرقهی ب به یاد فیلمی افتادم که در آن، اعمال پشت پرده

 های بزرگ مالی و جنسی و... به تصویر کشیده شده بود... مریدان خود و سوء استفاده

در تمام این اوقات، من مبهوت و نگران جوانان و نوجوانان و دخترانی بودم که مظلومانه به دام این فرقه افتاده و با نام دین 

ند ا ای از انحراف و تباهی وارد شده مذهب و مکتب ا و البته به خاطر سستی برخی از مس والن و متولیان امر ا در جادهو 

 که پایان و انتهای ناهنجار آن مشخص نیست...
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ته فی بزرگ که در مرکز شهر اصفهان قرار داشته و هر ه در تمام این اوقات، مبهوت این موضوع بودم که در کل این محوطه

ها که از  دهد، حتی یک مأمور پلیس و... را مشاهد نکردم و پس از ماه دو شب، این تعداد انبوه مردم را در خود جای می

 گذرد، ظاهراً گوش کسی بدهکار نیست... فعالیت جدید و جذب نیروی فراوان آنان می

ی منحرف، از این مقدار آزادی  جاور، این فرقهدر تمام این ساعات، متعجب از این مس له بودم که با وجود تعطیلی مساجد م

 عمل در تخت فوالد برخوردارند...

 

 سؤال: مکتب صوفيه چيست؟

ا اکثر صاحب نظران معتقدند که صوفی یعنی پشمینه پوش و کسی که بخاطر بی اعتنایی به دنیا، لباس خشن و پشمینه بر 

 دوش می کشد...

نیست و همانگونه که برخی سران این فرقه نیز رسماً اعتراف کرده اند، صوفیه،  این مکتب، اساساً مربوط به اسالم و تشیع

اصالً ربطی به اسالم ندارد و فرد صوفی، با وجود ادعاها و اذکار، مسلمان نیست. به عبارت بهتر، صوفیه آمیزه ای از برخی 

ئو و... در هند است که با پوششی از اسالم و عادات و رفتارها و احکام زردتشتیان، برهمائیان، مانویان و مکاتبی نظیر تا

 تشیع، به خورد مردم نادان و گریزان از مسجد و روحانیت، داده می شود.

 پیش بینی فرموده و اینگونه)صاالی اهلل علیه و آله و ساالم( وجود این گروه منحرف را سااال ها قبل، پیامبر گرامی اسااالم

 هشدار داده اند:

 

 : علیه و آله و سلم()صلی اهلل قال رسول اهلل

... بل هم اضل من الكفار و هم اهل يس امتيه ليقوم قوم اسمهم الصوفي يحت يامت يقوم الساعه عليال ))

 ((ق الحماريالنار لهم شه
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فرمودند: هنوز قیامت بر امتم رخ ننماید تا قومی از امت  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(حضرت محمد مصطفی 

آورند و فریادها بلند  های ذکر به وجود می من ظاهر شود که نامشان صوفی است، آنها از من نیستند، حلقه

ترند و اهل آتش هستند و بانگ آنها  کنند، گمان دارند که بر روش من هستند، بلکه آنها از کفار گمراه می

 (7) است. بانگ االغ

 

 اند: فرموده)عليه السالم( همچنين امام صادق

ها دشمنان ما هستند، پس هر كس به آنان ميل كند از آنان است و با آنان محشور خواهد شد و  صوفي

دهند و خود  كنند و به ايشان نيز تمايل نشان مي شوند كه ادعای محبت ما را مي بزودی كساني پيدا مي

دان نمايند، ب گذارند و سخنانشان را تأويل و توجيه مي نموده و لقب آنان را بر خود ميرا به ايشان تشبيه 

كه هر كس كه به اينان تمايل نشان دهد از ما نيست و ما از او بيزاريم و هر كس آنان را رد و انكار كند، 

   (7)مانند كسي است كه در حضور پيامبر اكرم، با كفار جهاد كرده است.

 

ی، ها، مؤسسات انتشاراتی و محافل خانگ های تجمع خود و نیز، اماکن خیریه، کتابخانه صوفیه با استفاده از مکانهای  فرقه

ر دهند، د هایی که از طریق  پیروان خود، تعلیم می ها و اذکار و روش اقدام به جذب نیرو نموده و پیروان خود را به بدعت

دور نموده و البته با ظاهری حق به جانب، خود و نیات پلید و فاسد خود را  )علیهم السالم( اصل از مکتب ناب اهل البیت

 کنند. بنام اسالم و تشیع و عرفان، به مریدان، قالب می

 

 گذرانيم: اکنون نکاتي قابل توجه و مهم را از نظر مي

حرافی ها و افکار ان ترویج فرقههای دشمنان اسالم در مبارزه و مقابله با مکتب نورانی تشیع،  ا یکی از مهم ترین نقشه7

ان را آن...« عرفان و طریقت و »در میان مردم و مخصوصاً جوانان است که با استفاده از این امر و مخصوصاً عباراتی نظیر 

 از مکتب نورانی و دشمن شکن شیعه دور سازند. 
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ساختن مسلمانان و شیعیان از مسجد و  های صوفیه، تمامًا از ابداعات و ابتکارات استعمار انگلیس برای دور ا فرقه2

ارد ها را و محراب و روحانیت است که با استفاده از این مس له بتوانند، ایمان مردم را متزلزل ساخته و خرافات و بدعت

 دین نموده و اندك اندك، نقش روحانیت و اسالم عزیز در تحرك بخشیدن به زندگی را نابود سازند.

 

بجای مرجع تقلید، قطب! و بجای روحانی، پیر و مرشد و بجای مسجد، خانقاه! را جایگزین نموده ا در فرقه های صوفیه، 2

 اند و با وجود ادعاهای دروغین ظاهری، همواره بعنوان دشمن ترین افراد نسبت به روحانیون و معارف شیعه عمل می کنند...

 

 وابستگان مستقیم به فراماسونری انگلیس و ایادی حکومت ا فرقه های صوفیه، مخصوصاً فرقه های نعمت اللهی گنابادی، از0

های جائر و ظالم بوده تا جایی که رئیس این فرقه )سلطان حسین تابنده( همواره به دست بوسی و ارادت به شاه و رژیم 

 گذشته مشغول بوده و استاد لژ فراماسونری اسکاتلند نیز در سفر به ایران، از وی دیدار نمود.

ای ... ه شود که با استفاده از چند نفر از همکاران خود، در تکیه ر اصفهان توسط فردی بنام )دکتر.ج( اداره میاین فرقه د

 ی تخت فوالد، مشغول جذب نیرو و فعالیت گسترده هستند. و ...، در محوطه

 

ی بودجه و کارفرهنگ شود، از کوچکترین های بسیار زیادی خرج مجموعه تخت فوالد می ا متأسفانه در حالی که هزینه1

بودجه »ها و تالش برای تقویت مساجد همجوار، با عبارت  ها و تالش برای تقویت مساجد این تکیه در مجاورت این تکیه

 شود. دریغ می«  نداریم!!

و  اه های گمراه و آلت دست دشمنان، در این مکان در همین راستا متاسفانه نه تنها هیچ محدودیتی برای فعالیت این فرقه

ایی ه ها نیز تا کنون فعالیت ها وجود ندارد، بلکه برای ساخت و ساز و تعمیر و آبادانی و جاده سازی و... این مکان تکیه

 صورت گرفته است.
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ی... ، که بدون هیچگونه قدمت و سابقه مهم تاریخی، عمر بنای آن قدمت چندانی  ا در یک تالش قابل تأمل، مکان تکیه2

د که واش خی به ثبت رسیده است. این مسأله باعث میاوان اثر تاریاگی اصفهان، به عنامیراث فرهنندارد، در سازمان 

 ی ی تخریب خانقاه این فرقه های مسؤل نتوانند همانند واقعه ی امنی برای متولیان این مکان ایجاد شده و دستگاه حاشیه

 ن تخریب کنند.ی انحراف این عناصر را در اصفها ، خانه80منحرف در قم در سال 

 

ا طی یکسال گذشته، متأسفانه سران این فرقه ی منحرف توانسته اند با روش های جذبی خود و در کمال آرامش خاطر، 1

صدها تن از مردم و جوانان اصفهان، اعم از دختر و پسر را رسماً به عضویت گرفته و اغفال کنند و در این میان، هیچکدام از 

 عملی مؤثری را به انجام نرسانده اند.دستگاه های مسؤل، اقدام 

 

ا مطابق شواهد موجود، این فرقه، با نفوذ در مراکز مهم، حتی در پوشش واعظ و یا مداح نیز به تبلیغ و یارگیری مشغول 8

ل های کار، اوهایی به نشانه ی عضویت و ارادت به این فرقه ها را در محافانه، رسماً تابلابوده و در همین راستا متأس

 اطالعیه های فوت، مقبره های باغ رضوان و ... نیز نصب نموده اند.

 

ی این جلسات ظاهراً عرفانی، به دام  ا بر اساس برخی اخبار، تعدادی از جوانان و مخصوصاً زنان و دختران، در حاشیه8 

رخی موضوع باعث فروپاشی زندگی بها و روابط ناسالم اخالقی مبتال شده و همین  برخی افراد این گروه افتاده و به آلودگی

 افراد نیز شده است.

 

ود که ش ی جلسات بر پا شده در این تکیه، برخی جلسات و محافل خانگی نیز در منازل مریدان برپا می ا در حاشیه74

 کنند. با این وسیله، عقاید باطل خود را به محالت و نقاط مختلف شهر نیز کشانده و آن را تبلیغ می
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 کرد؟ ...چه بايد 

و بعد از جوالن دراویش و صوفیان فرقه های نعمت اللهی گنابادی که در شهر مقدس قم، اقدام به جذب نیرو  80در سال 

و انحراف مردم و جوانان گرفته بودند، مسؤالن امر تصمیم به برخورد با آنان گرفته و خانقاه آنها را که برای مصون ماندن 

حسینیه می خواندند، با یک اقدام انقالبی تخریب نموده و برخی از سران آنها را نیز دستگیر از اقدامات قانونی بنام جعلی 

 نمودند.

های اصالح طلب داخلی نیز شد، اما نفوذ و جذب نیرو  ی سیاسی برخی رسانه این موضوع، هر چند موجب سوء استفاده

 مرتفع ساخته و نا کام گذاشت و فتح بابی شد تا اقدام ی این افراد را تا حد زیادی در پایگاه تشیع جهان اسالم، و توط ه

 های این افراد منحرف انجام شود. های انقالبی مشابهی در بروجرد، اهواز، دزفول، اطراف اصفهان و ...علیه پایگاه

نایت به ع کند و با لذا با توجه خطرات بسیار جدی که از ناحیه این افراد، شهر و استان استراتژیک اصفهان را تهدید می

توجهی به این موضوع، خواهد توانست، کانون فتنه و سربازان استعمار را بیش از پیش برای اغفال مردم و یارگیری  اینکه، بی

بیشتر، تجهیز نموده و بعنوان پایگاهی ضدامنیتی و ضدفرهنگی این شهر مهم را مورد تهدید قرار دهد و با توجه به نگرانی 

های گسترده ی این فرقه مسؤالن امر موظفند که با اقدامی عاجل و  یدپرور اصفهان از فعالیتی مردم شه علما و قاطبه

های این عناص و تزویرهای  ی دام قاطع، ضمن برخوردی جدی با سران صوفیگری، نسبت به اطالع رسانی در زمینه

نان و مردم ناآگاه به این جریان، جلوگیری دروغین آنها در جذب مردم و جوانان، اقدام کنند تا از به انحراف کشیده شدن جوا

 شود.

 82آبان ماه  51/ آدينه  78های عاشورا / شماره  ی عبرت روزنامه

 
 
 

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

 پي نوشت ها:

 18/ 7ـ  سفينه البحار 5

  12/ 7ـ سفينه البحار 7
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 ی آيت اهلل سبحاني ی پاسخ به نامه ويژه فصل دوم:

 يک بام و دو هوا

 [)زيدعزه(]نگاهي کوتاه به نامه آيت اهلل سبحاني

 «استاد كريم زارع»

 

ت ، سفارش حضرتعالی مبنی بر بررسی نامه آی)مدظله العالي(جناب مستطاب حضرت آیت اهلل شیخ علی صافی اصفهانی

مطالب جسارت به محضر شود. البته هدف از این  اهلل سبحانی، انجام گرفت، لذا نکات مهم و اساسی نامه ایشان ارایه می

ایی طلبگی است تا حقایق آشکار شود و هریک از طرفین، نظریات و  اساتید بزرگوار و علمای دینی نیست، بلکه مباحثه

کاتی ن ایی از ی آیت اهلل سبحانی مجموعه های خود را به صورت مباحثه طلبگی ارایه نمایند. متأسفانه در نامه دیدگاه

باشد که به صورت خالصه  می «يک بام و دو هوا»ضرب المثل معروف  ها، نکته اشتراك آن شود که متفاوت مشاهده می

ابی جداگانه و مفصل اد نگارش کتاود و بررسی کامل هر یک از آنها خود نیازمناش و مختصرمطالب بررسی  وارایه می

 باشد. می

 

 : اهانت يا تمجيد !3يک بام و دو هوای شماره 

 اند:  ايشان نوشتهدر بخش ابتدايي نامه 

های خرافي  خواهند جامعه را انديشه تمام مقاالت، حاكي از نيت پاك نويسندگان آن است كه واقعاً مي»

 «.برهانند و چهره واقعي اسالم را نشان دهند

 

این بخش از نامه به نوعی تمجید و تأیید نویسندگان مجله نورالصادق است ولی ایشان در انتهای نامه مطلب اهانت آمیزی  

 ند: ا اند که ناراحت کننده است، ایشان نوشته را به صورت سر بسته، به نویسندگان مقاالت مجله نور الصادق نسبت داده
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دآور مكتب حنابله است كه حتي در عقايد به خبر واحد عمل اين شيوه سخن گفتن دوستان و عزيزان يا»

خزيمه را هر سال ميان زائران خانه  نمايند و توحيد ابن كنند و برای خدا، جهت و حركت ثابت مي مي

 «.كنند خدا پخش مي
 

اتب حنفی، کنار مکنهفته است مکتب حنبلی یک مکتب فقهی است و در « مکتب حنابله»نکته اهانت بار این نامه در عنوان 

ریات کند و نظ دهد. هرمکتب فقهی، احکام و مسایل فقهی را ارایه می مالکی، شافعی، چهار مکتب فقهی عامه را تشکیل می

کنند. پس منظور از مکتب حنبلی کدام  اعتقادی را، مکاتب اعتقادی، مثل مکاتب: اشاعره، معتزله، ماتریدی و... ارایه می

ند؟ ک کند و عقاید خود را در میان زائرین خدا پخش می فرقه عقیدتی در عربستان حکومت می فرقه عقیدتی است؟ کدام

« یهسلف»ایی از  هااان را فرقاکند اگر چه آنها خودش جواب مشخص است، فرقه ضاله وهابیت بر عربستان حکومت می

 باشند.  ایی جعلی و ساختگی توسط استعمارگران می دانند ولی در حقیقت فرقه می
 

خن این شیوه س»شود:  اهانت بار بودن نامه مشخص می« مکتب وهابیت»نوشته شود « مکتب حنابله»ی اگر به جای واژه

 «.گفتن دوستان و عزیزان یادآور مکتب وهابیت است
 

ابیت اواندن مجله به یاد وهاچه شباهتی بین نویسندگان مقاالت مجله نورالصادق با مکتب وهابیت است که ایشان با خ

اند؟ چه شباهتی بین آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی، آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، آیت اهلل سیدان، آیت اهلل شیخ  افتاده

علی صافی اصفهانی و سایر نویسندگان مجله نورالصادق با علمای تکفیری و سر سپرده استعمار یعنی علمای وهابیت وجود 

 دارد؟

بررسی  2وای شماره ایار شگفت انگیز است که در یک بام و دو هااند که بس را بیان نمودهمتأسفانه ایشان وجه شباهتی 

 می شود.

 : به خبر واحد در عقايد عمل شود، عمل نشود!0يک بام و دو هوای شماره 

 گونه نوشته اند:  ایشان در نامه وجه شباهت نویسندگان مجله نورالصادق با علمای وهابیت را این

 «.نمايند كنند و برای خدا جهت و حركت ثابت مي عقايد به خبر واحد عمل ميحتي در »
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آیا عمل کردن به خبر واحد در عقاید، اشکال دارد؟ آیا مشکل وهابیت و به قول ایشان مکتب حنابله، این است که در عقاید 

ایشان سفارش به مطالعه خبر واحد  کنند؟ اگر عمل کردن به خبر واحد در عقاید باطل است پس چرا به خبر واحد عمل می

 اند: اند؟ ایشان نوشته نموده

ـ  دور از ادب است كه بگويم آقايان بار ديگر برگردند و توحيد صدوق را مطالعه كنند، خطب 3»

 «سراسر برهان و حكمت است )عليه السالم(و صادق )عليه السالم(اميرمؤمنان و كلمات امام باقر
 

که همگی به صورت خبر متواتر نیستند و  )علیهم السالم(سراسر برهان و حکمت امامان معصومواقعاً عجیب است، سخنان 

ها به صورت خبر واحد است. کتاب توحید صدوق، خبر واحد فراوانی دارد. نویسندگان مجله  بسیاری از مطالب آن

 ند یا عمل نکنند؟ نورالصادق چه کار کنند؟ برای یادگیری و ارایه عقاید اسالمی به خبر واحد عمل کن
 

حال کدام یک از نویسندگان محترم مجله « برای خدا جهت و حرکت ثابت می نمایند»شاید مشکل وهابیت این است که 

نورالصادق برای خدا جهت و حرکت اثبات کرده است؟ در کدام مقاله و کدام نویسنده برای خدای متعال معتقد به جهت و حرکت 

 اهلل سبحانی یا خودش و یا یکی از شاگردانش در این مورد توضیح دهند و پاسخ خود را بیان کنند.شده است؟ الزم است آیت 

بررسی  2تر است یا به توحید در یک بام و دو هوای شماره  )بررسی این مطلب که آیا نظریات فلسفه به شرك نزدیک

 خواهد شد.(
 

 شود: زياد ميزدن گرم باشد مطالب يك بام و دو هوا  وقتي بازار تهمت

 زنند.  گری می اگر سخن از عمل به روایات مطرح شود تهمت اخباری

 زنند. گری می اگر سخن از عمل به قرآن مطرح شود تهمت ظاهری

 مطرح شود تهمت از حجتیه بودن می زنند. )عج اهلل(اگر سخن از امام زمان

 هذا.زنند و قس علی  اگر سخن از مسایل سیاسی مطرح شود تهمت... می
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های علمیه، فضای نا امنی را به وجود آورده و جلوی  گونه تهمت زدن در فضای علمی کشور، به خصوص در حوزه این

ا های آزاد اندیشی ر شجاعانه، بحث کرسی )دامت بركاته(های علمی را گرفته بود. برای همین مقام معظم رهبری مباحثه

 انجام گیرد و زمینه رشد و تولید علم فراهم گردد.  های طلبگی در فضایی امن مطرح کردند، تا مباحثه

البته این سؤال مطرح است که در حوزه علمیه، کتاب هایی چون توحید صدوق چرا تدریس نمی شود؟ آیا بهتر نیست به 

جای فلسفه این گونه کتاب ها تدریس شود؟ آیا در مرکز تخصصی علم کالم که تحت اشراف آیت اهلل سبحانی قرار دارد 

 کتاب توحید صدوق تدریس می شود؟

 

 : فلسفه، توحيد يا شرک!1يک بام و دو هوای شماره 

درباره موضاوع توحید و فلسافه، مباحث فراوانی مطرح اسات که الزم است با دقت بررسی گردد وسواالت مهمی مطرح 

 میشود:

 الف( فلسفه، گرايش به توحيد دارد يا گرايش به شرك؟

 خدا را دارد يا نه؟ ب( آيا فلسفه توان اثبات

 ج( آيا خدای فلسفه با خدای اسالم يكي است يا نه؟

د( آيا فلسفه اجازه ورود به مباحث خدا شناسي را دارد يا نه؟ يكي از اشكاالت اساسي و مهمي كه به فلسفه 

 شود همين نكته است. مربوط مي

 

 آموزشگران باستان، نخست دو دسته از مسایل نظری را که محورهای مشخصی دارند در نظر گرفته كتاب آموزش فلسفه:

ری تقسیم ت اند و سپس هریک را به علومی جزئی اند و یک دسته را به نام طبیعیات و دسته دیگر را به نام ریاضیات نامیده

« بیهمعرفة الربو»یا « خداشناسی»وده که آنها را به نام قابل طرح  ب« خدا»ی  اند. دسته سومی از مسایل نظری درباره کرده

نامگذاری نموده اند. ولی یک دسته از مسایل عقلی نظری باقی ماند که موضوع آنها فراتر از موضوعات یاد شده بودو 

ین ااختصاصی به هیچ یک از موضوعات خاص نداشت. گویا برای این مسایل، نام خاصی را مناسب ندیدند و به مناسبت 
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یعه را هم نامیدند... موضوع ما بعد الطب« متافیزیک»یا « ما بعد الطبیعه»که بعد از طبیعیات، مورد بحث قرار می گرفت آنها را 

 (7)قرار دادند.« موجود بما هو موجود»یا « موجود مطلق»

رفة مع»باشد. علم  یدهد مباحث خداشناسی، جدا از مباحث فلسفه م این یک اعتراف صریح و آشکار است که نشان می

ناسی گذاران فلسفه مباحث خداش شده است و خود پایه علمی مستقل و علم فلسفه هم علمی مستقل محسوب می« الربوبیه

شود که اگر مباحث خداشناسی جدا از فلسفه بوده است پس  کردند. پس این سواالت مطرح می را با فلسفه مخلوط نمی

های علمیه مباحث فلسفه به عنوان مبانی  در هم آمیخته شده است چرا در حوزه چرا اکنون مباحث خداشناسی و فلسفه

 شود؟ خداشناسی تدریس می

ین مباحث ا )صلی اهلل علیه و آله و سلم(اگر در دین اسالم در مباحث خداشناسی، نیازی به فلسفه وجود داشت چرا پیامبر

را بیان « موجود بما هو موجود»مباحث  )علیهم السالم(را مطرح نکرده است؟ چرا امامان معصوم« موجود بما هو موجود»

 اند؟ نکرده

 یهم السالم()علحقیقت این است که، مباحث فلسفی، توسط حکومت عباسیان، برای جلوگیری از ارتباط مردم با اهل بیت

ه باشد، کنار گذاشت می )علیهم السالم(ت، تا مباحث خداشناسی اسالمی، که در کالم اهل بیتوارد جامعه اسالمی شده اس

 شود و خداشناسی فلسفی به جای آن قرار داده شود.
 

الهیات »درهم ادغام شد و به نام « مسایل خداشناسی»با « مسایل متافیزیک»در عصر اسالمی  کتاب آموزش فلسفه:

دید و گاهی به مناسبت، مسایل دیگری مانند مسایل معاد و اسباب سعادت ابدی انسان و نامگذاری گر« بالمعنی االعم

 (2وت و امامت نیز به آنها ضمیمه شد. )حتی پاره ایی از مسایل نب

به  باشد. گروهی خودباخته، به جای رفتن این همان اعتراف صریح به التقاطی بودن مباحث خداشناسی و الهیات فلسفه می

، یهم السالم()علبه دنبال فلسفه رفتند و به جای یادگیری خداشناسی از اهل بیت معصومین )علیهم السالم(بیت سراغ اهل

مباحث فلسفه را مبنای خداشناسی خود قرار دادند و کار را به آن جا رساندند که این فلسفه التقاطی را به جای حکمت 

مجهور و مطرود نمودند. به طوری که وقتی سخن از حکمت اسالمی قرار دادند و حکمت ناب قرآنی نبوی و علوی را 

ان اشود همین فلسفه التقاطی است در حالی که آیات قرآنی و روایات نش ها متبادر می شود آن چه به ذهن اسالمی می

 دهند که این فلسفه، حکمت اسالمی نیست.  می
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اکنون که مشخص شدمباحث فلسفه، جدا از مباحث خداشناسی است این سؤال مطرح است که آیا خدای این فلسفه التقاطی 

 با خدای اسالم یکی است؟ 

 

 خدای فلسفه يا خدای اسالم ؟

قت د ی شناخت موجودات مجرد باید به این نکته از نظریات مهم فلسفه این است که خدا، از موجودات مجرد است، درباره

نمود که، موجودات مجرد از ماده، قابلیت شناخت با علم حصولی را ندارند منظور از علم حصولی همین مباحث استدالل 

ل شوند. شناخت قلبی بر اساس تعق شناسایی می« شناخت قلبی»عقلی است و موجودات مجرد با علم حضوری یعنی با 

 استدالل عقلی را ندارند.ریزی نشده است و برای همین مباحث آن قابلیت  پایه

 

چنان که در مقدمه درس یادآور شدیم شناخت شخصی مجردات جز از راه علم حضوری امکان  كتاب آموزش فلسفه:

 (2. )ندارد
 

ود ش باشد، همان گونه که یک فرد انسانی شناخته می یک شخص و فرد متشخص می« اهلل»در دین اسالم خدا با عنوان 

نیزیک فرد خاص و مشخص است در حالی که در فلسفه « اهلل»یک فرد و شخص خاص است  السالم()علیه مثالً امام علی

 به صورت یک فرد خاص و مشخص امکان ندارد و این تفاوت بزرگ خدای اسالم با خدای فلسفه است.« اهلل»شناخت 

  

و « عللعلة ال»و « واجب الوجود» آید عناوینی کلی از قبیل نهایت چیزی که از براهین به دست میكتاب آموزش فلسفه: 

 (0. )مانند آنهاست

خدای اسالم یک عنوان خاص و یک فرد مشخصی است ولی خدای فلسفه یک عنوان کلی دارد که بر افراد متعددی قابل 

صدق می باشد. خدایی که فرد خاص است خدای توحیدی است و خدایی که عنوان کلی و قابل صدق بر افراد کثیر باشد 

 فلسفه است که نشان از گرایش فلسفه به شرك دارد.خدای 
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 ارايه برهان برای اثبات خدا: فلسفه ناتوان از

باشد و مهمترین دلیل هم این است که تمامی فالسفه  یکی از نکات مهم، ناتوانی فلسفه در ارایه برهان برای اثبات خدا می 

ی کمونیستی مثل مارکس ولنین... حتی دشمنی سختی با خداپرستکنند فالسفه  جهان، خداشناس نیستند و خدا را عبادت نمی

 شود پس چرا این همه فیلسوف ضددین، وجود دارد؟ دارند. اگر فلسفه موجب خداشناسی می

ه تواند برهان برای خدای متعال ارای تواند برهان ارایه کند، چگونه می ای که حتی برای سایر مباحث خودش هم نمی فلسفه

 کند؟

 

اگر کسی در برهان لّمی شرط کند که حد وسط، باید علت خارجی و حقیقی باشد نه تنها در مورد  آموزش فلسفه:كتاب 

 (1. )شود بلکه در بیشتر مسائل فلسفی، چنین برهانی یافت نمی« واجب الوجود»

های خارجی و  از علتتمامی مباحث، برهان لمی ارایه کند ودر برهان لمی، حد وسط  اگر کسی از فالسفه بخواهد که در

حقیقی باشد در این صورت فلسفه، برهانی برای ارایه کردن ندارد، اصال فلسفه حرفی برای گفتن ندارد، راه حل فلسفه برای 

 این مشکل چیست؟ 
 

 الف( تغيير دادن تعريف برهان 

 های حقيقي. های تحليلي به جای علت ب( قراردادن علت
 

برهان لمی، برهانی است که حد وسط آن، علت برای اتصاف موضوع نتیجه، به محمول آن باشد، خواه  كتاب آموزش فلسفه:

 عقلی.علت برای خود محمول هم باشد یا نباشد و خواه علت خارجی و حقیقی باشد یا علت تحلیلی و 

 

 تواند برای گاه می اردهد، آنهای تحلیلی را به جای آنها قر های خارجی و حقیقی را کنار بگذارد و علت اگر کسی علت

مباحث فلسفی، برهان مورد نظر فلسفه را ارائه کند، حال سؤال این است که برای رسیدن به حقایق عالم، چه نوع علتی باید 

 های ذهنی و تحلیلی؟ های واقعی و حقیقی یا علت مورد توجه قرار گیرد، علت
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جای و ب )علیهم السالم(بیت به وحی، آیات قرآن و روایات اهلنکته انحراف بزرگ فلسفه همین است که به جای توجه  

ربی ع گرایی، به نظریات صوفیانه پرداخته است و حتی مالصدرا مباحث خود را بر اساس نظریات صوفیانه، ابوبکر ابن عقل

 .)علیهم السالم(پایه گذاری کرده است نه بر اساس آیات قرآنی و نه بر اساس روایات اهل بیت

 

 فلسفه به توحيد يا شرک:گرايش 

حال که مشخص شد خدای فلسفه با خدای دین اسالم متفاوت است و فلسفه توانایی ارائه فردی خاص به عنوان خدا را 

 ندارد بحث اصلی مطرح می شود که گرایش فلسفه به توحید است یا به شرك ؟

کند مثالً یک انسان اگرچه  بدون واسطه خلق میدر دین اسالم عقیده بر این است که خدای متعال هر موجودی را بخواهد 

تواند انسان را بدون پدر و مادر خلق  شود ولی این ظاهر دنیوی است و خدا می در ظاهر از طریق پدر و مادر متولد می

را بدون پدر به دنیا آورد و تمامی  )علیه السالم(را خلق کرد و حضرت عیسی )علیه السالم(گونه که حضرت آدم کند همان

 باشند. از این قبیل می )علیهم السالم(معجزات پیامبران

ز ا»یعنی  ((صدر عنه اال واحديالواحد ال ))باشد و بر طبق قانون فلسفی  خدای فلسفه چون موجودی مجرد و واحد می

 ه ایجاد کند که به این موجود، عقل اول میتواند یک موجود را بدون واسط خدا فقط می« شود مگر واحد واحد صادر نمی

تواند یک موجود دیگر، به نام عقل دوم را ایجاد کند و او هم عقل سوم و آن هم عقل چهارم که تا  گویند و عقل اول می

تواند ایجاد کند و عقل دهم توانایی ایجاد موجودات متعدد را  اند، که هرکدام فقط یک عقل را می ده عقل را فالسفه شمرده

 دارد. 
 

ر، يصدر منه الكثيع الجهات، امتنع ان يطًا من جميواحداً بس يكما كان الواجب تعال كتاب بداية العكمه:

 صدر عنه االيالن الواحد ال ))ه، يًا كاالنواع الماديه او ماديسواء كان الصادر مجردًا كالعقول العرض

 (6)رك.ين ان هناك عقوالً كثيعقل واحد... فتب يفاول صادر عنه تعال ((الواحد

 طور که واجب تعالی، واحد و بسیط از جمیع جهات است، ممنوع است که ازاو کثیر صادر شود، همان ترجمه:

شود  نمی که، از واحد صادر چه این صادر، همانند عقول عرضیه باشند یا مادیه مانند انواع مادی، برای این
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مگر واحد، پس اول موجود صادر از واجب تعالی، عقل واحد است... پس آشکار شد که اینجا عقول زیادی 

 مطرح است.

شرك »است « شرك»ی خلقت جهان روبرو است وآن هم  پس فلسفه از دیدگاه اسالم، با یک مشکل بزرگ عقیدتی درباره

دن کند، و با واسطه ش اً ایجاد کند، بلکه فقط یک موجود را ایجاد میتواند همه موجودات را مستقیم یعنی خدا نمی« طولی

تواند عقل دوم را ایجاد کند، یعنی عقل اول، شریک خدا، در ایجاد عقل دوم است، برای ایجاد عقل سوم، خدا  عقل اول، می

های خدا در  داد شریکدوتا شریک دارد عقل اول و عقل دوم، شریک خدا هستند، هرچه تعداد موجودات بیشتر شود، تع

 یابد. خلقت افزایش می
 

آمیز  باشد که از مکاتب شرك عقیده فلسفه مطابق با عقاید، پانته ایسم )خدا در همه چیز( وپانن ته ایسم )خدا همه چیز( می

 شوند.  محسوب می
 

ای آفرینش پردازد و معنراه حل فلسفه برای این مشکل عقیدتی، جالب است. فلسفه باز هم به تحریف و تغییر مطالب می 

 آفرینش مستقیم نیست. ازآفرینش موجودات جهان، توسط خدا، را گسترش می دهد که منظور

 

فالسفه پیشین برای اثبات توحید در خالقیت و نفی شریک برای خدای متعال در آفرینش و اداره  كتاب آموزش فلسفه:

جهان به این صورت استدالل می کرده اند که: آفرینش منحصر به آفرینش مستقیم و بی واسطه نیست و خدایی که نخستین 

وساطت می آفریند و اگر صدها واسطه هم در کار  مخلوق را مستقیماً و بی واسطه می آفریند افعال و مخلوقات او را هم با

حکمت متعالیه و مخصوصاً با خدای متعال به شمار می روند... اما بر اساس اصول « مخلوق با واسطه»باشد باز همگی آنها 

ر و ت توجه به اصل تعلقی بودن وجود معلول و عدم استقالل آن نسبت به علت هستی بخش، این مطلب، تبیین روشن

  (1)ارتری یافت.استو
 

همین جمالت اعتراف آشکاری بروجود گرایش نظریات فلسفه به شرك است. توحیدی که فلسفه آن را مطرح می کند 

این است که خدا مستقیماً یک موجود را خلق می کند و با وساطت آن، سایر موجودات را خلق می کند. که در حقیقت 

ن می کند که خدای متعال هرموجودی را می تواند شرك است و توحید اسالم در مقابل شرك فلسفه قرار دارد که بیا
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بدون واسطه خلق کند چه موجود دوم باشد چه موجود میلیاردم باشد، برای آفرینش خدای متعال، واسطه نمی خواهد 

 هر موجودی را به صورت مستقیم و خودش خلق می کند.

کنند خدای متعال هر موجودی را  مخالفین فلسفه که بیان می (8) تر و از شرك دورترهستند؟ کدام گروه به توحید نزدیک 

واند ت کنند خدای فلسفه فقط یک موجود را مستقیماً می تواند بدون واسطه خلق کند یا طرفداران فلسفه که بیان می می

یا آنان  اند و دادهایجاد کند؟ کدام گروه باید کتاب توحید صدوق را بخوانند آنها که فلسفه را مبنای خداشناسی خود قرار 

 های روایی مانند توحید صدوق در حوزه اگر کتاب (8)اند؟ که با خواندن کتاب توحید صدوق به مخالفت با فلسفه پرداخته

یابد و  گردد و مکتب وحی و حکمت ناب اسالمی، جایگاه خود را می های علمیه تدریس شود بساط فلسفه جمع می

 شود. یمکتب التقاطی فلسفه کنار گذاشته م

تر، كدام گروه به دنبال حقايق هستند كساني كه به مكتب وحي عمل مي كنند يا كساني كه به  سؤال اساسي تر و مهم

 اند؟ رفتهسراغ فلسفه التقاطي 

 

 : مکتب وحي يا فلسفه.1يک بام و دو هوای شماره 

 نویسد:  آیت اهلل سبحانی از یک طرف می

 خطب»اند:  و در بخشي ديگر از نامه نوشته« پذيرش است تنها مكتب وحي است كه در بست مورد»

 «سراسر برهان و حكمت است. )عليه السالم(و امام صادق )عليه السالم(امير مؤمنان و كلمات امام باقر
 

کدام مکتب از چنین غنای علمی برخوردار است؟ در کدام مکتب می توان بزرگانی را یافت که تمامی سخنان آنها حکمت 

ی از چنین امتیاز و جایگاه )علیهم السالم(باشد؟ تنها مکتب، اسالم شیعی است به خاطر پیروی از امامان معصوم و برهان

قرار دارد و هیچ مکتبی توانایی  )علیهم السالم(برخوردار است. حکمت ناب اسالمی در آیات قرآن و روایات اهل بیت

ارایه چنین علم و حکمتی ندارد. حتی مکتب مالصدرا هم چنین جایگاهی را ندارد آیت اهلل سبحانی در این باره  در نامه 

 می نویسد:

هيچ مكتب انساني مانند مكتب شيخ الرئيس و صدرالمتالهين در بست قابل قبول نيست. زيرا به حكم »

  «د نمي توان دربست آن را پذيرفت.اين كه فاقد عصمتن
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آیا این عقل گریزی نیست که انسان مکتب کامل وحی را در اختیار داشته باشد و به سراغ فلسفه التقاطی برود؟ کدام عقل 

 های التقاطی و انسانی برود؟ پذیرد که انسان در کنار مکتب وحی به سراغ مکتب سالمی می

را تکرار  ((م نكيوم اكملت ديال))دور از ادب نیست به کسانی که فلسفه تدریس می کنند یادآوری شود که روزی صد بار آیه  

کنند و توبه نموده واز تدریس فلسفه خوداری کنند. وقتی مکتب وحی کامل شده است از طریق کدام مکتب می توان به سعادت 

  واند حقایق را بیان کند؟رسید؟ کدام مکتب غیر از مکتب وحی می ت

ولی با این اعتراف در البالی مکتب آنها حقایقی به »جالب است آیت اهلل سبحانی به این مس له آگاه است و نوشته است: 

حقایق وحی را چه کسانی به دست آورده اند؟ فالسفه چگونه توانسته اند « دست می آید که می تواند روشنگر وحی باشد

ه و )صلی اهلل علیه و آلست آورند؟ فالسفه بدون مراجعه به آیات قرآن وبدون مراجعه به روایات پیامبرحقایق وحی را به د

 چگونه توانستند حقایق را به دست آورد؟ )علیهم السالم(و روایات اهل بیت سلم(

ند و پشت به دریا کار دریا بنشیند و ااً جای تأسف دارد این مطلب ایشان مثل این است که فردی در کنااین مطلب واقع

های کنار ساحل را کنار بزند تا مقداری از آب دریا در میان ماسه آشکار گردد و سپس بگوید: من حقیقت دریا را  ماسه

 ام!!! پیدا کرده

فه ااند من با فلس با وحی به آن رسیده )علیهم السالم(این دروغ بزرگی است که فردی بگوید: آن چه پیامبران و امامان

 ام. رسیده

توان حقایقی را به دست آورد، ولی راه به دست آوردن  پرستان، مشرکین و کفار هم می در میان نظریات و عقاید باطل بت

 حقایق، فقط از طریق مکتب وحی و اسالم شیعی است.

را اثبات  اتبهای انسانی بروند که، بخواهند باطل بودن آن مک کسانی از مسلمانان و علمای دینی می توانند به سراغ مکتب

رسد و به ضاللت و گمراهی  وجو کند به سعادت نمی انی، جستاهای انس نمایند. اگر کسی بخواهد حقایق را در مکتب

 افتد. می
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فالسفه باید تکلیف خودشان را مشخص کنند اگر شیعه و مسلمان هستند فلسفه التقاطی را رها کنند و به تبعیت از مکتب 

آن و روایات را تدریس کنند و اگر فیلسوف هستند از مخلوط کردن و التقاط، نظریات خودشان شیعه اسالمی بپردازند و قر

 با مکتب شیعه ناب خودداری کنند. 

 بته والیتهستند، ال )علیهم السالم(مردم موظف به تبعیت از فالسفه نیستند، بلکه موظف به پیروی از پیامبران و امامان

 شود. یک بام و دو هوای دیگری است که جداگانه بررسی می گریزی فلسفه خودش، پذیری و والیت

 : فلسفه، واليت پذير يا واليت گريز.1يک بام و دو هوای شماره 

 اند: اند و نوشته آیت اهلل سبحانی در نامه خود نسبت به حفظ والیت و دفاع از آن تأکید نموده

ها ايجاد تفرقه نموده  وارد شده و در خانهدر اين مدت كم صدها هزار كتاب ضد واليت ، از مرز كشور »

است و شايسته همت واالی عزيزان اين است كه به اين قسمت هم توجه كنند، كشور ما، كشور واليت 

 «.است و حف  واليت، برای ما اولويت دارد
 

دگان و کند که نویسناین کالم ایشان به نحوی نوشته شده است که، اگر کسی مجله نورالصادق را نخوانده باشد فکر می 

مس والن این مجله توجه کمی به مس له والیت دارند و آیت اهلل سبحانی یکی از نکات ضعف این مجله را یادآوری نموده 

 است در حالی که حقیقت کامالً بر عکس است.
 

روایات  ز آیات قرآن وکدام گروه مدافع واقعی والیت هستند. کسانی که عقیده دارند باید حکمت اسالمی واقعی، برگرفته ا

های علمیه تدریس شود و فلسفه التقاطی کنار گذاشته شود و یا کسانی که فلسفه  ، در حوزه)علیهم السالم(اهل بیت معصوم

راغ به س )علیهم السالم(التقاطی را به جای حکمت اسالمی معرفی نموده و به جای آیات قرآن و روایات اهل بیت معصوم

 اند؟ تی غیر مسلمان رفتهافرادی غیر معصوم و ح

کند، فلسفه والیت تمامی انبیای الهی را مورد هجمه قرار داده  مبارزه می )علیهم السالم(اگر وهابیت با والیت امامان معصوم

امام  و)علیه السالم(خطب امیرمؤمنان و کلمات امام باقر»کند.  است. آیت اهلل سبحانی به این مطلب در این نامه اشاره می



 
147 

 

های بلند را از سرچشمه زالل،  سراسر برهان و حکمت است، با این تفاوت آن حضرت این اندیشه علیه السالم()صادق

 «اند. اند. اما حکمای در پرتو تحقیق و اندیشه به آن رسیده برگرفته

ت الهی به دس این است که به آنها گفته شود، آنچه شما از طریق وحی و علم )علیهم السالم(آیا تبعیت از امامان معصوم

 ایم؟ اید ما فالسفه از طریق اندیشه و عقل به آن رسیده آورده

یعوا بر مردم واجب است؟ آیا در قرآن اط )علیهم السالم(ایی مانند مالصدرا همانند تبعیت از امام معصوم آیا تبعیت از فالسفه

 الفالسفه یا اطیعوالفلسفه آمده است؟ آیا در روایات تبعیت از فلسفه و فالسفه آمده است؟

 یا والیت فالسفه؟ )علیهم السالم(مردم والیت چه کسانی را باید قبول کنند والیت امامان معصوم

ه مکتب بیان شده است. کسانی ک )علیهم السالم(بیت اتی است که از اهلاند به خاطر روای اگر مردم والیت فقیه را پذیرفته

اند  رفتهو والیت فقیه را پذی )علیهم السالم(اند والیت انبیاء الهی، والیت امامان معصوم وحی یعنی اسالم شیعی را پذیرفته

 قیه را نمیو والیت ف )علیهم السالم(وماند والیت انبیاء الهی، والیت امامان معص ولی کسانی که فلسفه التقاطی را پذیرفته

 کنند. پذیرند و والیت فیلسوف را مطرح می
 

ت. ابوبکر عربی اس دانند که فلسفه مالصدرا همان تصوف ابوبکر ابن کسانی که مطالعه کامل در فلسفه و تصوف دارند می

خاتم االولیاء را از مقام خاتم االنبیاء قائل است و مقام « خاتم االولیاء»عربی همان کسی است که برای خودش مقام  ابن

 داند. باالتر می« )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پیامبر اسالم»
 

کند خطر بهائیت و وهابیت نیست زیرا که آنها امکان تدریس در حوزه علمیه قم  بزرگترین خطری که والیت را تهدید می

اند، آزادانه به تدریس نظریات مالصدرا  ایی برای خودشان قرار داده را ندارند، ولی فالسفه که اساس والیت الهی را، بازیچه

 پردازند. و ابوبکرابن عربی می
 

این واقعاً یک بام و دو هواست که انسان در ظاهر خودش را مدافع والیت نشان دهد و از طرف دیگر والیت افراد غیرمعصوم 

گان قرار دهد. مس والن و نویسند  )علیهم السالم(و امامان معصوم ()علیهم السالمرا هم سطح و حتی باالتر از والیت پیامبران

ی والیت پردازند مدافعان واقع مجله نورالصادق به دلیل این که پایبند مکتب وحی بوده و به مقابله با فلسفه التقاطی می

 باشند. و والیت فقیه می )علیهم السالم(، والیت ائمه)علیهم السالم(انبیاء
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شمار است و نکات دیگری هم در نامه آیت اهلل سبحانی وجود دارد ولی همین  بام و دو هواهای فلسفه بیاگر چه یک 

 :)علیه السالم(کند و حسن ختم کالم با سخن حکمیانه امام محمد باقر مقدار کفایت می
 

 ((وَ إِنْ تَرَكْنَاهُمْ لَمْ يَهْتَدُوا بِغَيْرِنَا بَلِيَّةُ النَّاسِ عَلَيْنَا عَظِيمَةٌ إِنْ دَعَوْنَاهُمْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَنَا))

بالی مردم برای ما بسیار بزرگ است که اگر آنها را دعوت کنیم ما را اجابت نمی کنند و اگر آنها را رها کنیم 

 (74) کنند نمیبه وسیله دیگران هدایت پیدا 

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

 پي نوشت ها:
 

 87/  5يزدی  درس ششم  ـ آموزش فلسفه، مصباح5

 

 ـ همان7

 

 335/ 7، 65ـ آموزش فلسفه، مصباح يزدی  درس3

 

 335/  7، 65ـ آموزش فلسفه، مصباح يزدی  درس4

 

 337/ 7، 65ـ آموزش فلسفه، مصباح يزدی  درس1

 

 524و 523ـ بداية العكمه محمد حسين طباطبايي /6

 

   318/  7، 64ـ آموزش فلسفه مصباح يزدی درس  2

 

، مجله  «آسيب شناسي گرايش فلسفي عالمه طباطبايي در تفسير الميزان»ايي از گرايش فلسفه به شرك در مقاله ـ مطالعه نمونه 8

 21/  74و 73نوالصادق شماره 

 

 .78/519و 72، مجله نور الصادق شماره  «ممكن الوجود واقعيت يا تخيل»ـ برای باطل بودن بحث امكان در فلسفه  مقاله 9

 

 4/411؛ من اليحضره الفقيه 46/788بحار االنوار ـ 51
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 اخالق و معارففصل سوم: 

 

 عالمه ی فقيه آيت اهلل حاج شيخ حسن صافي اصفهاني)ره(

 استاد ياسر فالحي
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 چکيده:

ی بحث  در اين اثر گرانبار در ادامه ي )قدس سره(ی فقيه حضـرت آيت اهلل حاج شـيخ حسن صاف عالمه 

و در پايان چنين نتيجه  كنند. ی عصـر را مطرح و تفسيری اجمالي از اين سوره را بيان مي سـورهتكامل 

 نورالصادق مطالعه گيرند كه: تمام عوامل تكامل در دو چيز اسـت يكي ايمان و ديگری عمل صـالح. مي

ــمير و عارفي قرآني به خوان ــن ض ــنگ معنوی را از زبان با اخالص فقيهي روش ندگان ی اين اثر گرانس

 كند. عزيز سفارش مي

 

 

 (1شـوق وصـال )

 «عالمه ی فقيه آيت اهلل حاج شيخ حسن صافي اصفهاني)ره(»

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 بِالْحَقّ ))وَ الْعَصْرِ * إِنَّ الْانسَانَ َلِفى خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْاْ

 (5وَ تَوَاصَوْاْ بِالصَّبرْ(() 

 

 ی عصر گذری بر تفسير سوره

بحث ما درباره ی تکامل انسان بود. اگر انسانی استعدادهایی را که دارد به فعلیت برساند، امکانات خودش را به کار ببرد، به 

، هم هستز یعنی اگر نیروهایش را از بین ببرد آن کمال نهایی که باید برسد، می رسد. و حتّی از مالئکه باال می زند. عکسش

امکاناتش را هرز کند و به کار نیندازد یا در راه شیطان مصرف بکند، از همه ی موجودات کمتر می شود. حتّی از چهارپایان 

 هم بدتر می شود.

 در قرآن« قَسَم»
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در این سوره ی مبارکه قسم یاد شده به عصر. به قول تنکابنی، مفسِّر معروف، چهل قَسَم در قرآن هست. خداوند چهل مورد 

قسم یاد کرده. بیست قسم از آنها به موجودات سمائی است و بیست تا از آنها به موجودات ارضی و این آخرین سوره ای 

ای است که در زندگی روزمرّه رایج است، حتّی در جاهلیّت معمول بوده که  که در آن قسم یاد شده است. قسم، یک برنامه

هر چیزی که عزیز بوده و مورد عظمت بود، به آن قسم یاد می کردند. این چیزهایی که در قرآن ا از موجودات سمائی یا 

 . ارضی ا مورد قسم واقع شده، این ها مورد اهمیت هستند. همین طور قَسمش هم اهمّیّت دارد

از این رو دانشمندان روی این قسم ها حساب های زیادی کرده اند. این چیزهایی را که مورد قسم واقع شده، مورد بررسی 

 بایست در آنها اسرار و رموزی باشد. غیر از چیزهای معمولی است. اند که می دقیقی قرار داده

 

     «عصر»معاني 

ی مبارکه به آن قسم خورده شده، می تواند همان روزگار باشد. بعضی عصر را تعبیر کردند  که در این سوره« عصری»حال 

 که در نمازهای« صالة وسطی»به عصر و منظور، نماز عصر است و نماز عصر همان نماز وسطی است. قرآن تأکید کرده به 

 ر است که وقت فریضه ی الهی است و آنیومیه، نماز وسطی افضلیتش از همه ی آنها بیشتر است. یا وقت نماز عصر منظو

 وقت هم دارای اهمّیّت است. 

شر همه اش است و سعادت ب )صلی اهلل علیه و آله و سلم(تعبیر دیگر عصر بعثت است که دوران بیست و سه ساله ی رسول اکرم

اش به اعتبار احتماالت  مرهون همان عصر استز عصر نورز عصر سعادتز مبدأ همه ی سعادت های انسانی. این تفسیرها همه

 است.

 (7) است.  )علیه السالم(تعبیر دیگری شده برای عصر که روایت هم بر طبق آن هست و آن عصر ظهور حضرت حجت

راهم رسد. مقدّماتش ف چیزی که اهمّیّتش زیادتر از بقیّه هست، همین است زیرا در آن عصر است که بشر به کمال نهایی می
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رسد. البتّه مبدأش همان زمان بعثت  شده و ظهور حق بر باطل در آن زمان به حدّ اعالی خودش میاش مساعد  شده. زمینه

استز یعنی آمدن اوّلین نبی، شروع این کالس تکامل بود و زمان بعثت، آخرین کالسز یعنی کالس نهایی آن بوده است. 

یدا ق پااً در خارج تحقّامعنوی و این انسانیّت واقع دادهایادّمیّت دارد. آن زمانی که این استعای مق زمان بعثت باز جنبه

ی بشریّت  رسد ا حدّ اعالی آن ا زمان ظهور است که برای همه کند و استعدادهای بشری به حدّ فعلیّت و کمال می می

 هم هست.

 

 استکمال تدريجي

ال رسدز مثل استکم به کمال میامکانات انسان طوری است که این استکمال تدریجی استز یعنی انسان تدریجاً از جهل 

ه شود یک انسان ک کند و می شود. بعد مراحل طبیعی را در رحم طی می شود. علقه، مضغه می طبیعی که نطفه، علقه می

مال رسد تا به بلوغ جنسی برسد و بعد به ک چشم دارد، زبان دارد، گوش دارد، تا به دنیا آید. بعداً به کمال فکری و عقلی می

ی افراد هم هست و هر دو استکمال  ها تدریجی است و برای همه کند. این رسد و مقام والیت پیدا می نوی میروحی و مع

 که از امکانات روحی استفاده کنند. هم هست منتهی بسته به این

رده است. نکنوع بشر از بدو خلقت تا قیامت مدام در تکاملند. به خالف سایر موجودات. هیچ حیوانی از این نظر تکامل پیدا 

مالئکه هم همین طور. آنها هم این تکامل انسانی را ندارند. جن هم موجودی است که بغرنج است، معلوم نیست. ولی از 

 آیات استفاده می شود که بشر است که بهترین موجودات است:

 (3) ((َلقَدْ َخلَْقنَا اْلانَسانَ فِى َأْحَسنِ َتقِْويمٍ ))

بهترین سازماندهی را بشر دارد. این انسان سازمان روحیش طوری است که هیچ موجودی مثل او نیست. و این است که  

ترین بشود. بد« شرّ البریّة»شود. بهترین خلق خدا شود. و باز همین انسان است که ممکن است « خیر البریّة»تواند  می
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یری را سیر کند و چه راهی را طی کند. سرنوشتش دست خودش موجودات و خلق خدا بشود. تا چه کار بکند. چه مس

 است. سعادت و شقاوتش، هر دو، دست خودش است. در این عالم هر کاری کرده، کرده. در آن عالم، دیگر جای نتیجه

ه ک، هر چیزی «گندم از گندم بروید جو ز جو»ی بد دارد،  ی خوب دارد. بدی، نتیجه گیری است. باالخره خوبی، نتیجه

جا کشتش جوری باشد و آن جا دِرویش طوری دگر. نه! همان را  طور نیست که این کنی. این جا درو می ای آن کاشته

 فرماید: خورندا می کند. بعد از این قَسَم ا حاال هر چه مراد است ا به چیز معمولی و عادی قسم نمی درو می

 ((خُْسرٍ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي))

 

 شد به جایش را می ((خُسْرٍ َلفي))ی  تأکید دوم، و یک تأکید هم این که جمله ((خُْسرٍ لَفي))یک تأکید است، الم (( إِنَّ ))

که این انسان، غرق در  ای دارد. آن هم این و این یک لطیفه ((خُسْرٍ لَفي))اند  ولی گفته نَّ الْإِنْسانَ لخاسْر(( اِ))بگویند 

اند. هالك  عصر که این بشر غرق دریای خسران و زیان است. خسر را گمراهی معنا کردهخسران و زیان است. قسم به 

اند. قسم به عصر که این بشر غرق در گمراهی و فقر و زیان کاری و هالکت است.  اند. فقر و درماندگی معنا کرده معنا کرده

 ستثناء در زیان است.خواهد داشته باشد، بدون ا خواهد باشد، هر مقامی می این بشر، هر کسی می

 

 گروه غير خاسر

 ((نَ آمنوُا و عَمِلوا الصّالحاتِيإلِا الّذ))

این گروه دیگر در خسران نیستند. در ضرر نیستندز اهل ایمان و اهل عمل صالح. این دو ا ایمان و عمل صالح ا باید با هم 

باشند. اول از جهت اعتقادیز اعتقاد صالح داشته باشند. اعتقاد صحیح داشته باشد. اعتقاد حق و عقاید حقّه داشته باشد. 

جمع محلّی به الف و الم « صالحات»وم از نظر عملز اعمالش، اعمال صالحه باشد. عقاید زشت و انحرافی نداشته باشد. د
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کند. این انسانی که خسران ندارد و در عین حال در حیات طیّبه زندگی  ی عموم می است و جمع مُحلّی به الف و الم، افاده

مؤمن باشد و عمل صالح هم انجام دهد. این شخص ا باید ))مَن عَمِل صالحاً مِن ذَکَرٍ أو اُنثی و هو مؤمن ...((کند ا  می

حیات طیبه دارد. پاك است. هیچ آلودگی ندارد. آن حیاتی که پاك باشد، هیچ آلودگی نداشته باشد. هیچ پلیدی و نگرانی 

مل نداشته باشد، فقط به این گروه اختصاص داردز گروهی که ایمان و عمل صالح، هر دو را با هم، دارند. ایمان منهای ع

صالح و عمل صالح منهای ایمان خسران است. اگر مؤمن باشد و کارهایش هم روی حساب باشد، متّقی است و از اولیای 

 خداست.

 

 تقوای مداوم 

 (4) ((أَلَا إِنَّ َأوِْليَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا ُهمْ يحَزَنُونَ * الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ كَانُواْ يَتَّقُون))

آید که تقوا وقتی ادامه پیدا کرد و مداوم شد این شخص به اصطالح از نظر تقوا جا افتاده  بر می ((وَ كَانُواْ يَتَّقُون))از تعبیر

 شود از اولیاء خدا. شود، نه همان تقوای ابتدایی وقتی که تقوایش جا افتاده شد و ادامه پیدا کرد، می می

 اگر کسی یک شب نماز شب بخواند این تعبیر برای ((الَّذِينَ ءَامَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُون))رد: قرآن اولیاء خدا را این طور تفسیر ک

ماز ی نماز شب خواندن داشته باشدز یعنی دائماً ن شود که برنامه برای کسی گفته می« کان یصلّی صلوة اللّیل» شود. او نمی

. «کان یصلّی صلوة اللّیل»گویند:  هفته خوانده، یک ماه خوانده نمیشب بخواند. امّا اگر یک شب نماز شب خوانده، یک 

ی یک مرتبه شود که برنامه داشته باشد. کس به کسی گفته می« کان یصلّی اللّیل» این تعبیر«. صلّی صالة اللّیل»گویند:  می

رسد یا نمازش را یک بار اول  حاال اگر استثناءً یک بار نمی«. کان یصلّی جماعة»گویند  رود به آن نمی نمازجماعت می

ی عمومی دائمی دارد که نماز اول وقت خوان باشد،  خواند، این منافات با مطلب ما ندارد. لکن اگر یک برنامه وقت نمی

 م همینجا ه ، این«کان یصلی أول الوقت»اش گفته شود:  تقیّد به نماز اوّل وقت خواندن داشته باشد، صحیح است درباره



 
155 

 

ی کسی که در تقوا جا افتاده باشدز یعنی مدّتی طوالنی اهل ایمان و عمل  درباره(( لَّذينَ آمَنُوا وَ كانُوا َيتَُّقونَا))طور است. 

 شود. صالح باشد. در این حال شخص از اولیاء خدا می

اً انجام دهد و بعضتواند از اولیاء خدا بشود نه این که اعمال صالحه را  رسیدن به مقام والیت در اثر تقوا است. بشر می

از  ای کارهای خالف هم از او سر بزندز این منافات با تقوا دارد. ولی اگر اهل اعمال صالح بود و یک مرتبه هم گناه کبیره

ود. ش او سر زد و پشیمان شد و توبه کردز این منافاتی با تقوا ندارد. اگر خالفی از او سر بزند، یک امر استثنایی حساب می

آمدی شده، اتفاقی افتاده، دروغی از او سر زده و  گفته، حاال پیش طوری نبودهز مثالً دروغگو نبوده، دروغ نمی این آدم این

 خودش هم ناراحت است.

 

  رحمه اهللداستاني از محدث قمي 

کنند. جواب  در راه مکه یک سؤالی می ـ اعلي اهلل مقامه و رضوان اهلل عليهـ کنند از مرحوم حاج شیخ عباس قمی نقل می

شود، ولی اگر بتواند توریه نکند  کند. توریه دروغ هم حساب نمی دهدز توریه می دهد، ولی جواب مطابق با واقع نمی می

 و توریه کند، کار خوبی نکرده.

 هکه جواب توری طور چیزها نباید داشته باشد. باید صاف باشد. مرحوم قمی برای این اما مؤمن کامل االیمان حتی از این

 کرد. کرد. مثل زن بچه مرده گریه می ، دائم تا وقت مرگش گریه می(1)ای داده بود و دروغ هم نگفته بود

ردم. کنید؟ فرمودند: من یک مرتبه توریه ک کنید؟ آخر برای چه ناآرامی می ها به ایشان گفتند: چرا این قدر گریه می بعضی

 دانم جواب خدا را چه بگویم. نمی
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 تقوای کامل

، گیرد خواند، روزه می ی در تقوا. اگر که عمل صالح باشدز مثالً نماز می گویند اهل ایمان، با تقوا، جا افتاده را میاین 

کند لکن از دروغ پروایی ندارد. از غیبت پروایی ندارد. از ایذاء پروایی  دهد، واجبات و حقوق شرعی را ادا می خمس می

ی ا زند و این یک کلمه حرف عده شود که انسان یک کلمه حرف می ا گاهی میتواند بگیرد  ندارد. جلوی زبانش را نمی

کند ا این آدم، متّقی نیست. ولّی خدا که نیست هیچ، متّقی هم نیست. اصالً  ای را آزرده می آورد، عده را به رنج در می

 گیرند:  هایش را تحویل نمی عبادت

 (6) ((الْمُتَِّقينَإِنَّمَا َيتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ))

اشد و او ای را که باید داشته ب گیرند که انسان متقّی باشد. اگر متّقی نباشد اعمالش بازدهی وقتی اعمال انسان را تحویل می

ان که ایم را تکان بدهد، حرکت بدهد، اوج بدهد تا به مقامات معنوی اوج بگیرد، ندارد. این انسان در خسران است. با این

سران است. البته اگر ایمان قوی باشد، مالزم با این است که مراقب باشد. ایمان، ضعیف است که انسان با معصیت دارد در خ

شود اصاًل انسان سراغ گناه برود. چون پلیس باطنی دارد. همان تقوا پلیس  سرو کار دارد و الّا اگر ایمان قوی باشد، نمی

 کبایر.گذارد معصیت کند. مخصوصاً   باطنی است و نمی

طور بر می آید که انسان هایی که اهل ایمان باشند و همه ی کارهایشان شایسته باشد، این ها در خسران  از آیه ی شریفه این

 نیستند و الّا همه ی انسان ها، همه و همه، در خسرانند. غرق در خسرانند. غرق در گمراهی هستند.

 

 تعريف خسران

حاال این خسران و زیان چیست؟ زیان از دست رفتن سرمایه است. نقل می کنند که یکی از علما در تابستانی متوجه شد 

که یک یخ فروش یخ آورده که بفروشد ولی مشتری برایش نیامد و یخ ها ماند و آب شد. یک وقت دید یخ ها تمام شد. 
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نزله ی این یخ است. اگر به موقع مصرف نشود، هدر رفته. هرز این عالم گفت من حاال متوجه شدم که عمر انسان به م

رفته. سرمایه عمر از دست رفته است. اگر کسی کم نفع ببرد، نمی گویند ضرر کرده. خسران در موقعی است که اصالً 

ت یه، تجارسرمایه از دست برود. یا مقداری از سرمایه از دست برود. این عمر سرمایه ی تجارت است. باید با این سرما

بکند. سعادت دنیا و آخرت بسته به این سرمایه است. اگر این را درست به دست آورد و درست تجارت کند، عمرش، 

عمر است. برکت دارد. و اگر تضییع کرد و هرز داد، عمرِ این طوری که انسان را شقی کند، دشمن است! عمر را باید انسان 

 ا اولیاء خدا باشد. به قول شاعر:در راه خدا و اولیاء خدا طی می کند. ب

 خباری بااود حاصالی و بی اوقات خوش آن بود که با دوست بسر شد                   باقی هماه بی

   

 عمر با برکت

وقت خوش و با برکت و پر فیض آن وقت است که انسان با خدا باشد. آن موقعی که انسان با خدا باشد و خدا را فراموش 

. خبری است حاصلی است. بی اش هرز است. بی اوقات، عمرش با برکت بوده. اوقات خوش بوده و اال بقیهنکندز همان 

انسان در دنیا از نظر مالی، جاه و مقام، زیبایی و خانه و زندگی هر مقامی پیدا کند، در خسران است. ولی اگر ایمان و عمل 

 اه و در خسران نیست. صالح باشد و هیچ چیز دیگر نباشد، سعادتمند است. و گمر
 

ها، کسانی هستند که در دامن اولیاء  رسد. این این انسانی است که محتوای انسانیّت را دارد یا ولّی خداست یا به آن حد می

خواهند داشته  خواهند باشند و هر چیزی می ها هر جا که می خدایند و مشمول عنایات اولیاء خدا هستند. اما غیر این

اشد اما های دنیا متنعّم ب خسرانند. اگر میلیاردر باشد، باالترین موقعیت اجتماعی را داشته باشد، به تمام نعمتباشند، در 

 شود. ایمان و عمل صالح نداشته باشدز این آیه شاملش می

وه. این گر ها در زیان غرقند، مگر الف و الم جنس است که در حکم استغراق استز یعنی تمام انسان« االنسان» الف و الم 

 وب خدااآید و محب ان میای الهیه هستند. دست عنایت والیت روی سرش همین افراد هستند که مشمول عنایات خاصّه

 شوند. می
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 دستگيری از محبوب خدا

زء گروه حجّتِ وقت اگیرند و ج وصی دستش را میاگیرند. خص وقتی هم محبوب خدا شدند، همه جانبه دستش را می

احت ی س شود و خدای متعال به وسیله می ((وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحينَ))طوری شد  برنامه هست که وقتی اینشود. این  می

ی فیوضات به وساطت حجّتِ وقت از مبدأ فیّاض  شود و همه دار رهبری او می حجّتِ وقت، ولِّی خدا، امام زمان عهده

. گیری معنوی است فیض هدایت است. فیض رهبری است. دستترین فیوضات همان  شود و مهم علی االطالق افاضه می

 شود. ی تقوا حاصل می فیض کمک روحی است. این بهترین فیوضات است که در اثر اهتمام در تقوا و ادامه

 

 ايمان و عمل صالح؛ رمز تکامل

 عمل صالح. درخت تقوا میوه رسیم که تمام عوامل تکامل در این دو تا است: ایمان و پس ما در این جلسه به این نتیجه می

وار و به طور اجمال اشاره بکنیم. زیرا  ها را بد نیست فهرست هایی در آن عالم. این هایی در این عالم و میوه داردز میوه

شود که انسان به فکر بیفتد و اگر خدای ناخواسته اهل تقوا نیست، در این  ای می توجه به ثمرات تقوا خودش یک انگیزه

ود که منت  ش . ولو به طمع این نتایج مهم که برای اهل تقوا هست. اگر هم ابتداءً به طمع این نتایج باشد بعداً میقشر بیاید

 هی به خلوص شود ان شاءاهلل.

بیان این امور در آینده مطرح خواهد شد که یکی از آنها شناختِ مقام والیت است، و شناختِ وظیفه است، تا انسان 

نمی تواند به آن مقامات برسد. باید انسان وظیفه را بداند، باید مقام والیت را بشناسد تا بتواند پیروی شناخت نداشته باشد 

 کند. اطاعت از مقام والیت فرعِ بر شناخت است.
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----------------------------- 

 پي نوشت ها:

 

گرويده و كارهای شايسته كرده و همديگر را به  سوگند به عصر، كه واقعا انسان دستخوش زيان است؛ مگر كساني كه ؛3-5عصر:-5

 اند.حق سفارش و به شكيبايي توصيه كرده

 

 616ـ بنگريد: اكمال الدين/7

 

 به راستي انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم. ؛4ـ تين: 3

 

همانا كه ايمان آورده و پرهيزكاری شوند آگاه باشيد، كه بر دوستان خدا نه بيمي است و نه آنان اندوهگين مي :63، 67يونس: -4

 اند.ورزيده

 

ي خصـر از آن معنايي كه از لف  فهميده مي شود را اراده مي كنند؛ مثالً شـای ديگری غيـتوريه: يعني كالمي را مي گويند و معن -1

همين جا پشت درب، نه اين كه در مي آيد پشت درب و مي گويد فالني اين جا نيستند و قصد مي كند از اين كه اينجا نيستند؛ يعني 

 خانه نيستند. اين را توريه مي گويند و اين دروغ نيست. )مؤلف(

 

 خدا فقط از تقوا پيشگان مي پذيرد. ؛72ـ مائده: 6
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 اجتماعي در اسالمو  مباني تئوريک عدالت اقتصادی 

 «استاد ياسر فالحي»

 

 از نزول قرآن()بايدها و نبايدها در اقتصاد اسالمي امتناع بازگشت به جاهليت پس 

برنامه اداره جامعه اسالمی اصول و متفرعات بسیاری دارد که این اصول و متفرعات در وجهه جامعه ساز و امت ساز خود 

مشتمل بر بایدها و نبایدهایی است که مسؤولین امر، حاکمان، والیان، قضات و هر آنکس که مصدر امر اداره جامعه قرار 

ها و نبایدهاست، در واقع سالمت و قوام جامعه اسالمی که با اصول و ضوابط مستخرج از دارد موظف به اجرای این باید

اداره می شود بسته به اجرای همین بایدها و نبایدهاست. جامعه که عقالء  )علیهم السالم(قرآن و احادیث و سیره معصومین

ه های خود و بیمه شدن در برابر امراض مهلکی از آن تعبیر به بدن کبیر کرده اند برای سالم ماندن در تمام سطوح و الی

چون فساد مالی مسؤوالن، ارتشاء، رانت خواری و ویژه خواهی و نیز ویژه خواری باید اوال با وضع قوانین جامع و مجتمع 

ر وو منسجم و هماهنگ و بدون تناقض و ثانیا با فرهنگسازی غنی که قطعا با در دست داشتن منابع غنی اسالمی، امری مقد

می باشد، گردن نهادن به این بایدها و نبایدها را که مشخصا از سوی فقهای بزرگ آفاق نگر و ابعاد شناس امامیه بدرستی 

 احصاء و تبیین و تشریح و تفریع ]علینا القاء االصول و علیکم التفریع[ شده است بر خود فرض بداند.

نظام اسالمی بر مردم و مسؤوالن فرض است، اینست که، والیان و  یکی از این بایدها و نبایدها که قبول و اجرای آن در 

قضات و مسؤوالن اجرایی، تقنینی، قضایی، در حکومت اسالمی نباید قبول رشوه و هدیه و هر آنچه که ایجاد اخالل در 

لَ ی عد نظر و ت وری خَانظمه اداری و اجتماعی می نماید بکنند، لذاست که اسالم به عنوان برنامه ای آسمانی و بی خطا در ب

و بستر عمل که همان آگاهی و دانش است را به خوبی فراهم نموده  (5)((مَّا فَرَّْطَنا فِى اْلِكتَابِ مِن شَى ْء))باقی نگذاشته 

است و عمل بر مبنای آگاهی که همان حرکت مقرون به نتیجه است را کلید رهایی از معضالت اجتماعی دانسته است، در 
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ذیل بحث تحریم رشوه از منظر فقه امامیه مورد بررسی قرار می گیرد و البته این منظر، یکی از چند منظری می تواند نوشتار 

 باشد که از آن می توان به بررسی مسأله رشوه پرداخت.

عد مورد بباید به این حقیقت اذعان نمود که طرح موضوعات در قرآن کریم و احادیث به گونه ایست که هر مساله از چندین 

عنایت قرار گرفته است و این خصوصیت منحصر به فرد مباحث مطرح در قرآن است که در واقع هر مساله ای را در پیوند 

با ده ها موضوع دیگر بطور مستوفی مورد بررسی قرار می دهد. در واقع ماهیت این مساله و آثار و تبعات آن را تشریح و 

بیان می نماید و از بررسی مستقل یک واقعیت اجتماعی به این معنا که در فضایی راه های مواجهه با حوادث واقعه را 

 تجریدی و انتزاعی و فارغ از انسان و اجتماع به آن پرداخته شود پرهیز دارد.

 

 قرآن هم کتاب معنويت هم راهنمای مدنيت

اسد آبادی در مورد اینکه قرآن کریم این از آنروست که قرآن کریم هم کتاب معنویت است هم راهنمای مدنیت. سیدجمال 

 راهنمای مدنیت است می گوید:

و بالجمله در آن گرامی نامه، به آیات محکمه، اصول و فنون حکمیه را در نفوس مطهره نهاد و راه انسان شدن را به انسان »

عمی به بصیرت و از توحش به وا نمود و چون امت عربیه بر آن گرامی نامه ایمان آورد از عالم جهل به عالم علم و از 

مدنیت و از بداوت به حضارت منتقل گردید و در آن گرامینامه اساس قوانین کلیه، معامالت منزلیه و مدنیه را چنانچه موجب 

سعادت مطلقه گردد تبیین و مضرّات ظلم و تعدی که نتیجه توحش و تبربر است توضیح فرمود به راستی  این کتاب کبیر را 

 (7) ...«ا نیست پایانی پید
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یک بعد از طرح نظام مدنیت وجود آیات األحکام در قرآن کریم است، آیات األحکام ظهور در ایجاد مدنیتی با دوام و 

ذِى اخْتَلَفُواْ فِيهِ مُ الَّإِلَّا لِتُبَينِ َّ لهُ))وَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ دارد استوار با عمل به دستورات و بایدها و نبایدهایی که بیان فرموده 

 (3) وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُون((.

، عبادات،( تنها یک بعد از ارائه برنامه معنویت و مدنیت توسط قرآن است، عقاید و اخالق (4)البته آیات االحکام )معامالت

جامعه مدنی است، مدینه ای بر اساس تقوی و بایدها و نبایدهای آن بخش مهمتری است که فرهنگسازی قرآن برای ایجاد 

سوره انعام بیانگر رؤوس کلی  712و  717و دانش و عدالت این همان هدف عالی همه انبیا الهی است اشاره مختصر آیات 

 ینظامنامه مدنیت در قرآن است، می توان از آن به ده فرمان طالیی همه انبیا برای اصالح جوامع انسانی و ساختن نظامی مبتن

 بر عدالت، تعبیر نمود:

نُ نَرْزُقُكُمْ حَّلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ  نوَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَ لَا تَقْتُلُواْ أَوْ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ  أَلَّا تُشرْكُواْ بِهِ شَيْاً))

كُم بِهِ ئَش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ ِ  ذَالِكمُ ْ وَصَّوَ إِيَّاهُمْ َو لَا تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِ

سْطِ  لَا نُكلَّفُ أَوْفُواْ الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِ وَ لَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ حَتىَ  يَبْلُغَ أَشُدَّهُ  وَ*  لَعَلَّكمُ ْ تَعْقِلُون

 ( (وَصَّئكُم بِهِ لَعَلَّكمُ ْ تَذَكَّرُونَنَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبىَ   وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ  ذَالِكُمْ 
 

این نمونه ای و تنها نمونه ای از آیات فراوانی است که هر یک نقشی شگرف در ساختن انسان و اجتماع دارند می باشد، 

حال گذشتن از اینچنین دستوراتی، بازگشت به جاهلیت است و آن چیزی است که متفکران و شخصیت های سترگ بشری 

زگشت به جاهلیت و رسوم و آداب جاهلی و این در قاموس اسالم رهایی از آن تعبیر به تعرّب بعد الهجره نموده اند. یعنی با

همان دو منبع سرشاری هستند  )علیهم السالم(بیتبخش و انسان ساز و جامعه افراز، امری قبیح و ممنوع است. قرآن و اهل 

الف دستورات و بایدها که با آن می توان جامعه ای عدل محور و قسط بنیان با ارزش های اصیل را پایه گذاری نمود، خ

و نبایدهای قرآن عمل کردن، بازگشت به ارزش های جاهلی رسوم انسان ستیز یا شیوه اداره جامعه بصورت زورمدارانه و 
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ثروت محورانه است، آنچنانکه قرآن کریم فرموده است مصادیقی مثل خوردن اموال به باطل، أکل سحت، زنا، کشتن فرزندان، 

قتل نفس، به عدالت اقتصادی وکیل و میزان وفادار نبودن و بسیاری دیگر از گناهان و زشتی ها خوردن اموال یتیمان، 

مصداق ظلم شمرده شده و ظلم همان صفت کلی و ویژگی کلی و در عین حال برجسته جامعه جاهلی است که قرآن به نفی 

خواهیم مصادیق تعرب و جاهلیت را بر شماریم ورد آن می پردازد یعنی نفی هرگونه رفتار غیرعادالنه و بی عدالتی. اگر ب

فهرست بلند باالیی با استفاده از آیات قرآن و احادیث و تواریخ احصا خواهد شد که البته در روزگار ما هم می تواند عینیت 

ز در خصوص بعضی ا )علیه السالم(داشته باشد منتها مطابق با شرایط زمان و مکان و در شکل امروزین آن. حضرت علی

 رفتارهای رایج در جاهلیت می فرماید:

 كم منصوبه و اآلثام بكم معصوبه. فاالحوال مضطربهيو تسفكون دمائكم و تقطعون ارحامكم ، االصنام و ف))

بال ازل و اطباق جهل من بنات مووده و اصنام معبوده و ارحام  يمختلفه و الكثره متفرقه ف یديو اال

 ((مقطوعه و غارات مشنونه

در جاهلیت حالتان اینگونه بود: خون یکدیگر را ریزان، از خویشان بریده و گریزان، بت هاتان همه » يعني:

جا برپا و پای تا سر آلوده به خطا، دست هاتان به خالف هم در کار، جمعیت تان پراکنده در بالی سخت و 

کدیگر ن و بریدن پیوند خویشان و یبیابان نادانی دست و پا زننده از زنده به گور کردن دختران و پرستیدن بتا

 (1)« را غارت کنان.
 

در جوامع غیر قرآنی و ضد انبیایی است که ارزش های الهی پایمال و ضد ارزش هایی چون رشوه خواری و رانت خواری  

رای ب السالم()علیهم و فساد و ویژه خواهی جزو مکانیسم رایج و معمول اداره جامعه خواهد شد و انبیا الهی و ائمه معصومین

محو چنین  ضد ارزش هایی و چنین مکانیسم باطلی است که قیام به قسط نموده اند و طرح ایجاد مدینه النبی را باز زیر 

پا گذاردن ارزش های جاهلی و پس از آن تأسیس و احیاء ارزش های الهی ترسیم نموده اند. آنچنانکه حضرت امام محمد 

 می فرمایند: )علیه السالم(باقر

 ((أَبْطَلَ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ )) 
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روش های جاهلیت را از میان برد، و ساختن جامعه اسالمی  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پیامبر اکرم» يعني:

 (6) «را با اجرای عدالت آغاز کرد.

نفی تمام شیوه ها و بی قانونی ها و رسوم و آداب غلط جاهلی است  السالم()علیهم در واقع قرآن کریم و تعالیم اهل بیت

به عدالت رفتار کنید، واضح و مبرهن است که مهم ترین خصوصیت  ((اعْدِلُوا هُوَ أَْقَربُ لِلتَّقْوى ))آنجا که خداوند می فرماید 

 جاهلیت و جوامع جاهلی ظلم و بی عدالتی بوده است.

 

 جره و بازگشت به پيش از نزول قرآنتحريم تعرب بعد اله

 نقل شده: )علیه السالم(اینکه از معصوم

 َو َما ِفي َذِلكَ  )علیه السالم(َحرَّمَ التََّعرُّبَ َبعْدَ الْهِْجَرةِ ِللرُّجُوعِ عَنِ الدِّينِ وَ َتْركِ ُمَؤازََرةِ الَْأنِْبيَاءِ وَ اْلحَُججِ))

  (2(( )مِنَ اْلفََساِد وَ إِْبطَالِ َحقِّ ُكلِّ ذِی َحقٍّ...

و خداوند تعرّب بعد از هجرت را حرام فرموده برای آنکه بازگشت از دین است به بی دینی و یاری ننمودن »

پیغمبران و حجت های خدا و آنچه در آنست از فساد و بی دینی و نابود کردن حق هر ذی حقی )مانند قانون 

 «. جنگل(
 

ت در یک معنا همین نه بزرگ به مکانیسم جاهلی اداره جامعه، این حرام بودن تعرب بعد الهجره و بازگشت از مدنیت به بدوی

های باطل و بی قانونی ها و فضلیت کشی ها و زورمداری ها و ثروت محوری   نه بزرگ به قراردادهای ظالمانه و عرف

های جامعه جاهلی و تحریم بازگشتن است به چنین جامعه ای آن هم بعد از آنکه قانون اساسی الهی و راهنمای مدنیت 

تکنولوژی و یعنی قرآن نازل گشته است و مگر جاهلیت و جاهلی بودن به قدمت است و به زندگی در دوران پیشا

پیشاماشینیسم و پیشامدرنیسم؟ خیر عنصر مقوّمه و بلکه موجده جاهلیت رواج مکانیسم جاهلی اداره جامعه و رواج سرمایه 
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ساالری و بی عدالتی و رسوم و عرفهای باطل بدون مبنای عقلی و شرعی است. در یک کالم نهادینه شدن طرز جاهلی 

 واج هر که زورش بیش و هر که ثروتش بیش.....اداره جامعه بر مبنای قانون جنگل و ر

کش و قانون گریز جامعه جاهلی همین پرداخت رشوه است برای  یکی از راهکارهای باطل و غلط و جامعه ستیز و عدالت

ردازد، پ  ز این روست که وقتی قرآن به آن میتر. ا پیشبرد امری و رسیدن به موقعیت برتر و ثروت بیشتر و قدرت افزون

توان فهمید که یقیناً بحث از اکل سحت و رشوه از خصوصیات جامعه جاهلی و از مکانیسم های رایج و غلط برای رتق می 

و فتق امور و کنار زدن دستورالعمل های الهی بوده است. اگر این گونه نبود در قرآن آن هم بصورت تکرار و در اخبار و 

ی قرار نمی گرفت. بی گمان اثرات زیانبار اجتماعی، روانی، اقتصادی آن احادیت به تواتر مورد نکوهش و تقبیح و رد و نف

قرار گرفته است، تا آنجا که در برخی موارد اخذ  )علیهم السالم(به درستی و با توجه به پیامدهای آن مدنظر قرآن و اهل بیت

ردیف کسب های پست مثل ثمن  رشوه را از أرذل مکاسب و مآکل و در حکم شرك و کفر به خدا دانسته اند و آن را در

میته و خنزیر یا اجرت زانیه شمرده اند. خواننده فهیم وقتی این تعابیر را مدنظر قرار دهد خواهد فهمید بار منفی رشوه از 

لحاظ روانی و اجتماعی به چه میزان خواهد بود و اثر این درآمد حرام در شخص مرتشی به لحاظ باطنی و روانی در زندگی 

دی که از این مال ارتزاق نموده اند چه خواهد بود، چون در روایت داریم: کسب الحرام یبین فی الذریه این خبری وی و اوال

رسیده است پس باید درایت نمود و نگریست که حقیقت و باطن آن چیست و ظهور آن  )علیهم السالم(است که از معصوم

 چگونه است.

مات بزرگان را در خصوص تاثیر بدن بر نفس و بالعکس با دقت نگریست. بین خواننده عزیز عنایت داشته باشید، باید کل

صفای روح و صفای بدن، تمام و کمال ارتباط است. اگر در ابواب احکام شرعیه دقت کنید این همه اهمیت به قوت حالل 

 می شود.و پاکی و طهارت غذا، حساب دقیقی دارد. اعجاز فقه و قرآن و دین اسالم در این احکام ظاهر 
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ابعاد نگری و اجزاءشناسی قرآن و احادیث را در این خصوص وقتی به درستی درك خواهیم نمود که می بینیم چگونه 

آیات و اخبار مربوط به رشوه و اکل سحت، معرکه آرا مفسّران، محدثّین، لغوی ین و فقها واقع شده است. تعابیر زیبا و شگرف 

وجه تسمیه آن و نظرات و اجتهادات مجتهدین با استفاده از منابع اجتهاد، خود  علمای لغت در خصوص ریشه لغت رشوه و

قابل تأمل است که چگونه تفریع مسائل نموده اند. که متأسفانه این کار عظیم و این بررسی های واقعا أشد من الجهاد فقها 

سین فروع فقهی دیگر ستودنی و تحبدرستی ارزش گذاری و تقدیر نشده است. تالش فقهای شیعه در تبیین این فرع و 

برانگیز است. این را در اشاراتی که البته در مقایسه با ابعاد وسیع بررسی رشاء در فقه اسالمی بسیار ناچیز شمرده می شود 

 ،به اجمال بیان خواهیم نمود. خوانندگان عزیز بخاطر داشته باشند تأکید فراوان بر ویژه دانستن و منحصر به فرد تلقی کردن

نوع بررسی و واکاوی و نگاه قرآن و احادیث به مسائل اجتماعی و از آن جمله به رشوه و خوردن اموال به باطل، صرف 

علیه )نقل شده است، که قرآن دارای بطون و به تعبیر امام صادق )علیه السالم(االدعا نیست. از آنجا که به تواتر از معصوم

قضی که می فرمایند ]ال تفنی غرائبه و ال تن )علیه السالم(است و به تعبیر امام علی دارای لطایف و دقایق و حقایقی السالم(

عجائبه[ دارای عجایب و غرایبی بی انتها و بی انقضا می باشد و فضل آن به سایر کتب مثل فضل خداوند است به مخلوقات 

 و خود قرآن هم در معرّفی خود می فرماید: 

 .  ((إِنَّا سَنُلْقي  عَلَيْكَ قَوْالً ثَقيالً*(8)كُلَّ شَيْ ءٍ أَحْصَيْناهُ في  إِمامٍ مُبينٍوَ  *تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ))

 

شده است. و حکمایی مثل میرداماد  (9)در مورد احادیث هم همین طور است که از احادیث تعبیر به امر صعب مستصعب

ناب و دشوار یاب و پر مغز یاد نموده  (51)صاحب )قبسات و الرواشح السماویه( از آن به غامضات حکمت و حکمت های

یاس در حکم ق )علیهم السالم(اند و بقول مال عبدالرزاق الهیجی فیلسوف و متکلم بزرگ صاحب شوارق احادیث معصومین

  است. برهانی دانسته شد،
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پس حتما طرح هر موضوعی در قرآن و احادیث دارای زوایای بی شمار و ابعادی پنهانی است که البته الزمه ازلی و ابدی 

بودن تعالیم قرآن هم همین معناست. کشف این زوایا و ابعاد مستلزم ژرف نگری در آیات و احادیث است که می توان 

ر ]التفكّنهی ای استخراج نمود. آنچنان که در معنای تفکّر فرموده اند: شقوق و فروض بسیاری را در خصوص هر امر و 

باید در هر حکم الهی و هر باید و نبایدی که در قرآن آمده تفکّر نمود و به فلسفه وضع  بالنظر في الدالئل[تصرف القلب 

احکام در قرآن، و احادیث و برخی از علل تشریع آنها و شأن نزول آن و پیوند آن با ضرورت های اجتماعی و مدنی و 

اید با راهنمایی و داللت اهل ذکر یعنی همان فرهنگی و اقتصادی که اشاره شده است توجه نمود و البته این تفکّر و توجه ب

باشد و معصوم یعنی همان قرآن ناطق یعنی همان درك ویژه از هستی یعنی رکن ناطق هدایت،  )علیهم السالم(معصومین

حیات لتفکّر مصداق ا )علیه السالم(آنچنان تفکّری که به فرموده امام علی )علیهم السالم(تفکّری با راهنمایی پیشوایان معصوم

 قلب بصیر و مصداق: تصرف القلب بالنظر فی الدالئل باشد. 

 

 ارکان ناطق هدايت )عليهم السالم(امامان معصوم

 در سخني موجز بايد گفت:

 قرآن برای نفی رسوم و ارزش های جاهلی و تأسیس مدینة النبی بر اساس عدالت، تقوی و دانش نازل شده استز اوالً

 

نکوهش قرار گرفته است ویژگی های رایج جامعه جاهلی یا همان مدینه العرب بوده است که آنچه در قرآن مورد  ثانياً

امکان پذیر است. با عمل به رسوم و ارزش های جاهلی و  27ایجاد آن و عمل بر طبق آن در هر زمانی که باشد ولو قرن 

مت و زمان و وسایل زندگی در آن البته عنصر مقوم جاهلیت، خصوصیات اخالقی، اجتماعی دوران جاهلیت است نه قد

 دوران ویژه یا روش تولیدی مخصوص به آن دورانز
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ارکان هدایت در آئین آسمانی اسالم و مذهب حقّه جعفری به عنوان تنها قرائت صحیح و اصیل و عقالنی از پیام قرآن و  ثالثاً 

 دو چیز است: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(حضرت محمد

 الف: ركن صامت هدايت يعني قرآن 

ی جاهلي و بازنگشتن به جاهليت  . لذاست كه برای خروج از جامعه)علیهم السالم(ب: ركن ناطق هدايت يعني ائمه هدی

 آن هم پس از نزول قرآن و از مدنيت به بدويت بايد به اين دو ركن هدايت چنگ زنيم.

 

امکان پذیر است کافیست خصوصیات اخالقی، اجتماعی، و مناسبات دوران اینکه بازگشت به جاهلیت، همیشه  تذکر مهم:

وجه غالب رفتارهای اجتماعی مردم  27جاهلیت مثل زور مداری، ثروت محوری، ظلم، قانون جنگل، دوباره در همین قرن 

اری و دولتی به طور عام شود، آن هنگام است که جامعه جاهلی تحقق پیدا کرده. آنچه امروز در جامعه ما بویژه در دوایر اد

و شاید در محاکم قضایی به طور خاص به عنوان یک معضل اجتماعی و اخالقی مطرح است و در حکم یک ضد ارزش 

گریبان گیر دستگاه های دولتی ما شده است، بحث رشوه است که هم به لحاظ اخالقی و اجتماعی و هم به لحاظ دینی و 

ذهب تشیع، دارای آثار و نتایجی است، برای بررسی این موضوع ابتدا باید به تحلیل فقهی از منظر شریعت اسالم خصوصاً م

و واکاوی معنا و مفهوم رشوه، و بررسی جایگاه رشوه و تحریم آن در منابع اصلی فقه پرداخت و سپس نظری افکند به 

 مبانی فقهی تحریم رشوه در منابع درجه اول فقه جعفری.

 

رشوه به کسر را و به ضم راء که هر دو نوع تلفظ صحیح و رایج است و در قرآن کریم از آن به أکل سُحت  اما در لغت:

، که در یک نگاه کلی بزرگ ترین «خوردن رشوه»تعبیر شده است یعنی خوردن مال حرام و در معنای خاص أکل سُحت، 

طل است، یعنی خارج نمودن یک مسأله ای از مسیر اثر آن و نتیجه آن در تعریف فقهاء بزرگ ما: ابطال حق و احقاق با

قانونی و شرعی خود با پرداخت مالی )اعم از منقول یا غیر منقول( به عنوان رشوه یا هدیه این اخذ رشوه حرام و در قرآن 

 اخالقیاز آن به أکل سُحت یعنی خوردن مال حرام تعبیر و مذمّت شده و آن را از صفات یهود شمرده است و این رذیله ی 
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در شمار گناهان بزرگ و از مصادیق بارز حرام خواری اعالم شده است. و حتی قرآن کریم آن را از مقوله ی اعانت براثم 

 و عدوان برشمرده است. که می فرماید:

 محکمات الهی.و عمل کردن بر خالف دستور قرآن یعنی کفر ورزیدن به آیات  ((َو ال تَعاوَنُوا عَلَى اْلإِْثِم َو اْلعُدْوانِ ))

 

 به مساله ی رشوه پرداخته شده است آنجا که می فرماید:  02و آیه ی  22و  22در سوره مائده آیات  

لرَّبَّانِيُّونَ هُمُ ايلَوْ لَا يَنْهَ*  مْ يُسَارِعُونَ فىِ الْاثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ  لَبِئْسَ مَا كاَنُواْ يَعْمَلُونَوَ تَرَى  كَثِيرًا مِّنهُ))

 ((هِمُ السُّحْتَ  لَبِئْسَ مَا كاَنُواْ يَصْنَعُونَمُ الْاثْمَ وَ أَكلِوَ الْأَحْبَارُ عَن قَوْلهِ

بسیاری از آنها را می بینی که در گناه وستم بارگی و حرام خواری پیشی می گیرند واقعاً بد عمل می » يعني:

از سخنان گناه آلود و خوردن مال حرام باز نمی دارند ؟ به راستی زشت کنند. چرا علما و دانشمندان آنها را 

 «است آنچه انجام می دادند.

در دو آیه باال نکات محوری بیشماری منطوی می باشد که بیان همه ی آنها نه در مجال اندك این نوشتار می گنجد و نه 

 نکته است: 2مستقیماً به بحث ما مربوط می شود ولی آنچه ذکر آن ضروری است 

 ا معنا و اهمیت کلمه ی سُحت و تکرار آن7

 ا معنای اثم و عدوان و تفاوت آن دو با یکدیگر، چون در واقع اکل سُحت مصداق اثم و عدوان ذکر شده است. 2

علمای لغت آن را به مال حرام و رشوه معنا کرده اند، آنچنان که در ترجمه های معتبر « سُحت»و اما در خصوص لغت 

 معاصر از قرآن کریم سُحت مشخصاً به رشوه معنا شده است.
 

 خليل بن احمد فراهيدی در كتاب العين مي گويد:

  (55)(( ريلزم منه العار نحوثمن الكلب و الخمر و الخنزيح الذكر يالسُّحت: كُلّ حرام قب)) 

سحت هر مال حرامی است که آنقدر قبیح است که ذکر آن موجب ننگ و عار می شود مثل ثمن خوك  يعني:

 و شراب.
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 و در معجم مقائیس اللغه سُحت این گونه معنا شده است:

 ))المالُ السُحت، كل حرام يلزم أكَلهُ العار و سمّي سُحتًا النه ال بقاء لَه(( 

ن آن ننگ و عار بدنبال دارد و برای این سحت نامیده شده که مال سحت هر حرامی است که خورد يعني: 

 (57)بقاء و پایندگی ندارد. 

َأكَّالُونَ )) 02و در سوره ی مائده آیه ی  ((فَيُسْحِتَكمُ بِعَذَابٍ)) 27آیه ی « طه»در آیات متعدد قرآن کریم مثل سوره ی 

آمده است که صراحت در مال رشوه و حرام دارد و این را بزرگانی چون راغب اصفهانی بیان کرده است که  ((لِلسُّحْتِ

 سحت همان مال حرامی است که اگر گوشتی با آن به بدن روئیده باشد آن بدن سزاوار آتش است: 

 (( بهِ يكُلُّ لَحمٍ نَبَتَ من سُحتٍ فالناّرُ اول))
 

ردات اادیق سحت می داند و در مفاامه نقل کرده است. راغب رشوه را هم از مصامنابع ع وی را راغب ازااین حدیث نب

 می گوید: 

 . (53)(( الرّشوَهُ سُحتاً لِذاِلكَ يّوَ سُمِ))

سوره ی مائده را بخاطر اهمیت و تأکید پروردگار و  22و  22مفسرّین عامه و شیعه تکرار کلمه ی سُحت در دو آیه ی 

حرام بودن رشوه می دانند، از مفسرّین و دانشمندان بزرگ عامه، امام شوکانی در خصوص معنای سُحت شارع مقدس بر 

 می گوید:« فتح القدیر»و علت تکرار آن، در تفسیر مهم خود 

 ((ره للمبالغهيكون تكريقول من فسر االثم بِالحرام  يوَ السُحت الحرام فعل))
 

 در خصوص آیات فوق می گوید: و باز خود امام شوکانی از قول ابن عباس

 (54)(( هيخاً من هذه اآليه اشد توبيالقرآن آ يخ عن ابن عّباس قال: مافير و ابو الشيوَ أخرج ابن جر))
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یعنی آیه ای که در آن توبیخ بخاطر اکل مال حرام به این شدّت باشد در تمام قرآن نداریم. و اما در خصوص معنای اثم و 

عدوان باید گفت، بزرگان علمای لغت اثم و عدوان را به دو معنا آورده اند، یعنی عدوان را آن گناهی می دانند که ضررش 

اوز در آن موجود است، ولی اثم، آن گناهی است که ضررش فقط به خود به دیگران هم می رسد و نوعی تعدی و تج

 فاعل می رسد. 

 عالمه طبرسی در خصوص تفاوت بین اثم و عدوان می فرماید:

  (51)(( ان االثم الجرم كائناً ما كان و العدوان: الظلم))

 

 و در خصوص سحت هم می فرماید:

الحكم... و  يل السحت هوالرشوه فيعن ابن مسعود و الحسن و ق یالحكم و هو المرو يان السُّحت هو الرشوه ف))

  (56)(( الحكم فهو الكفر باهلل يره فاما الرشافيان للسحت انواع كث )عليه السالم(عبداهلل يعن اب یرو

 

فرموده است: درست است که سحت  )علیه السالم(پس در کالم عالمه طبرسی آنچنان که در تفسیر خود از قول معصوم

مصادیق فراوانی از کسب حرام از قبیل )رشوه، ثمن الخمر، ثمن المیته، و کسب الحجام( دارد. ولی طبق احادیث شریف از 

درجه حرمت در هر کدام از مصادیق سحت شدت و  )علیهم السالم(و ائمه معصومین )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پیامبر

آن مصداقی از سحت است که در حکم کفر به خداست، فلذا وضعی متفاوت از سایر مکاسب محرمه و  ضعف دارد و رشوه

ابواب السحت ثمانيه: راس السحت رشوه »در این خصوص فرموده اند:  )علیه السالم(کسب های نامشروع دارد. )امام علی

دالیل زیادی ذکر کرده اند یعنی در اشتقاق لغت ( و اما اینکه چرا به رشوه و حرام خواری سحت گفته شده است  «الحاكم

 سحت اقوال متعددی هست:

 ا آنکه سحت را سحت گفته اند چون خوردن آن، عذاب و گرفتاری و نکبت بدنبال دارد.7
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 ا آنکه چون برکت در آن وجود ندارد و برای اهل آن هالکت پی در پی دارد.2

 (25) نگ و عار وجود دارد.ا آنکه گفته اند چون کاری قبیح است و در آن ن2

تا اینجا خواستیم رشوه را از دیدگاه قرآن کریم بر سبیل اختصار بررسی نمائیم، اکنون به ذکر چند روایت در خصوص رشوه 

 می پردازیم و سپس بحث رشوه و حرمت آن را در بعُد فقهی بررسی می نمائیم. 

 

 در فقه اماميه()اشاراتي در باب برخي مباني فقهي تحريم رشوه و هديه 

 مروی است:  )علیه السالم(در حدیثی از امام صادق

لْوُلَاةِ الظَّلََمةِ ))قال كُلُّ شَْي ءٍ غُلَّ مَِن الِْإَمامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنَْواعٌ كَثِيرٌَة ِمنْهَا مَا أُصِيَب مِنْ أَعْمَاِل ا

اِجرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَِّبيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيَِّنِة فَأَمَّا الرِّشَا َيا عَمَّارُ وَ مِنْهَا ُأجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُوُر الْفَوَ

 (58) فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ((
 

 :ترجمه حديث

دارد از آن جمله حقوقی است که  هر چیزی که از امام خیانت شود آن سحت است و سحت انواع بسیار»

قاضی ها می گیرند و اجرت های زنان بد کار و قیمت شراب و نبیذی که مستی آور است، و ربا یعنی 

سود خوردن پس از آنکه حرمتش از شرع ظاهر شده و اما رشوه در حکم، پس آن کفر به خداوند بزرگ 

 (78)«است
 

چون در روایت سخن از ربا هم به عنوان مصداقی از مصادیق اکل سحت به میان آمده بی مناسبت نیست نظر محقق 

 خوئی راجع به شباهت رشوه به ربا و یکی بودن منزلت آن دو را ذکر نماییم، ایشان در این خصوص می فرمایند: 
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فكما ان الرباء حرام علي كل من المعطي و ))الظاهر من االخبار المتقدمه ان منزله الرشوه منزله الرباء 

اآلخذ و السّاعي بينهما ، فكذالك الرشوه فانها محرمه علي الراشي والمرتشي و الرائش ای الساعي 

 (71) بينهما يستزيد لهاذا و يستنقض لذاك.((

 

 منظور، قضاتدر باب اجرت قضا که از مصادیق سحت برشمرده شده طبق نظر برخی شارحین مکاسب احتمال دارد 

 چنین روایت شده است: )علیه السالم(جور باشد( در وسائل از قول امام صادق

))عن ابي عبداهلل: قال السحت ثمن الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوه في الحكم و 

 (75) اجر الكاهن((

سحت قیمت مردار است و قیمت سگ )غیر از سگ شکاری و گلّه( و قیمت خمر و اجرت زانیه » يعني:

 «.و رشوه در حکم و اجرت کاهن

 

از احادیث فوق و بسیاری از احادیث دیگر این گونه بر می آید که سحت اقسامی دارد و حرمت و عقوبت در برخی 

در حکم کفر باهلل است. آنجا که امام صادق می فرمایند: از از آن بیشتر است و از همه بدتر رشوه خواری است که 

 انواع سحت رشا در حکم ، کفر باهلل و رسول است:

 (77)))و اما الرشاء يا عمار في االحكام فان ذالك الكفر باهلل العظيم و برسوله(( 

 

 در رشوه سه رکن موجود است:

 ا  راشی )رشوه دهنده(7

 ا مرتشی )رشوه گیرنده(2



 
174 

 

رائش )الماشی بینهما یعنی واسطه و دالل بین راشی و مرتشی برای کم کردن یا زیاد نمودن( در روایتی از حضرت ا 2

 منقول است: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(رسول

 (37) ((نهمايب يو الماش يو المرتش يلعن اهلل الراش))

 

 و نیز فرمودند:

 (47) ((الجنه ريح الرشوه صاحب اليشم و الكفر محض فانها الرشوه و كم ايا))

از رشوه بپرهیزید جز این نیست که رشوه حقیقت کفر است یا کفر محض است صاحب آن بوی بهشت » يعني: 

 « را نخواهد شنید.

 نقل شده است: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(در سنن بیهقی از قول عبداهلل بن عمر از رسول خدا

 (71)(( يو المرتش يلعن رسول اهلل الراش))

 

 که در شأن یهود آمده است از مدارك عامّه آورده است:« اکالون للسحت»و جالل الدین سیوطی در تفسیر 

 (76)نهما يب يمشي ی: الذيعنيوالرائش (( و الرائش يو المرتش يلعن رسول اهلل الراش))

 

رشوه در حکم اعانت برگناه و ظلم نیز هست و فرقی نمی کند رشوه چه چیز باشد مال باشد یا وجه نقد باشد یا ملک یا 

 منفعت خانه و مغازه و .... 

 

از موارد رشوه هدیه به عنوان رشوه است: مثالً مالی به عنوان هبه یا هدیه و یا صلح یا بیع محاباه به قصد رشوه بدهند یا 

عناوین واجب را مانند خمس، زکات را به قصد رشوه بپردازند که در این صورت هم فعل حرام انجام داده اند و هم ذمّه ی 

نشده است. گاهی اوقات رشوه برای گرفتن حق است برای رسیدن به حق یا او در خصوص پرداخت خمس و زکات بری 
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نقل شده است در پاسخ به مردی که سؤال کرده بود اگر به عّمال سلطان  )علیه السالم(دفع ظلم در روایتی از حضرت رضا

 رشوه دهیم تا مورد ظلم آنها واقع نشویم چه حکمی دارد؟ حضرت فرمودند: 

سدت ف )عليه السالم(به مالك ثم قال اذا أتت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط قلت نعم، قال))البأسَ بما تصلح 

 (72)رشوتك(( 
 

اگر به آن عامل سلطان و یا آن کارگزار حکومتی رشوه دهی از آنچه باید مالیات بدهی کمتر از تو »ترجمه: 

می گیرد؟ مرد پاسخ داد بله، حضرت فرمودند رشوه خود را فاسد کردی یعنی درست است که رشوه دادی ولی 

 «. گناهی به دوش نداری و اثر سوء اخروی آن را برای خود فاسد کردی و از بین بردی

 

در باب هدیه هم روایاتی داریم که در آن تصریح شده است: حاکم اسالمی قبول هدیه نمی کند و هدیه نمی پذیرد، در نامه ی 

 به رفاعه زمانی که او را برای منصب قضاء به اهواز فرستادند آمده است:  )علیه السالم(حضرت امیر المومنین علی

 (87) ((و قبول التحف من الخصوم كايو ا))

یعنی ای رفاعه بپرهیز که از طرفین دعوا هدیه قبول کنی، یا وای بر تو اگر از طرفین دعوا هدیه قبول کنی. در خصوص 

)علیه حضرت امیرالمومنین علی 271البالغه در خطبه  هدیه و تحریم اخذ آن توسط حاکمان جامعه طبق نص صریح در نهج

ی در ا در بیانی تاریخی )و خورشید سان و فصل الخطاب برای همه حق جویان عالم(، خطاب به شخصی که هدیه السالم(

 حکم رشوه و به منظور باطلی نزد ایشان آورده بود فرمودند: 

ئها يه اوقيق حيوعائها، و معجونه شنئتها كانما عجنت بر يو اعجب من ذالك طارق طرقنا بملفوفه ف))

ه، فقلت يت، فقال الذا و الذاك و لكنها هدينا اهل البيزكاه ام صدقه؟ فذالك محّرم عل فقلت: اصله ام

م يت االقالي؟ امختبط ام ذوجنه ام تهجر؟ و اهلل لو اعطيلتخدعن يتنين اهلل اتيهبلتك الهبول، اعن د

 ((.ره ما فعلتهينمله اسلبها جلب شع ياهلل ف يان اعص يالسبعه بما تحت افالكها عل
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اشعث بن قیس فردی منافق و دو رو و دشمن امام })و شگفت تر از سرگذشت عقیل آنست که شخصی  :يعني

در شب نزد ما آمد با ارمغانی در ظرف سربسته و  {بود و امام نیز او را دشمن می داشت )علیه السالم(علی

حلوایی که آن را دشمن دانسته و به آن بد بین بودم به طوری که نزد من اینگونه بود که گویی آن را با آب 

دهان یا قی مار خمیر کرده بودند به او گفتم: آیا این هدیه است یا زکات یا صدقه، چون زکات و صدقه که بر 

چون از آوردن این هدیه }م است. اشعث پاسخ داد صدقه و زکات نیست بلکه هدیه است. پس ما اهل بیت حرا

ا ای مر  گفتم مادرت در سوگ تو بگرید، آیا از راه دین خدا آمده {منظورش باطلی بود و در واقع رشوه بود

خن نه ای یا بیهوده سبفریبی آیا درك نکردی و نمی فهمی که از این راه می خواهی مرا بفریبی؟ یا اینکه دیوا

می گویی؟ سوگند به خدا اگر هفت اقیلم را با هرچه در زیر آسمان های آنهاست به من بدهند برای اینکه در 

  (79)نافرمانی خدا پوست جویی را از دهان موری به ستم بگیرم چنین نخواهم کرد(. 

شیخ اعظم انصاری در کتاب سترگ مکاسب در های حرام بر شمرده شده است.  و اما در کتب فقهی بحث رشوه از کسب

 فرماید: های حرام می مورد رشوه در ذیل مساله هشتم از کسب

 ((نيمها اجماع المسلميتحر يجامع المقاصد و المسالك: أن عل يالرشوه حرام و ف))

 

که  دهد توضیح میفرماید: دلیل حرمت رشوه اجماع مسلمین است و پس از آن  در ابتدای بحث از قول محقق و شهید می

ه و في ((: الكتاب و السنهيدل عليو ))بنای این اجماع بر دالیلی از کتاب و اخبار متواتر و سنت مستفیضه استوار است: 

وه دهد که در کتاب، کدام آیات داللت بر حرمت رش سپس در حاشیه توضیح می المستفيضه: أنه كفر باهلل العظيم، أوشرك((

 فرماید:  سوره بقره که می 788ارك )اهل سنت( در تفسیر آیه دارند و از قول برخی مد

 كَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَِريقًا مِّنْ َأمْوَاِل النَّاسِ بِالْاْثمِ وَ أَنتُمْ لِ وَ تُدْلُواْ بِهَا إِلىَ الحُ واْ َأمْوَالَكُم َبيْنَكُم بِالْبَاطِوَ لَا تَأْكلُ))

 ((تَعْلَمُون

 فرماید: آنجا که خداوند می 

 ((َو تُدْلُوا بِها ِإلَى الُْحكَّامِ ))
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َو )) گونه معنا نموده است: داند آنچنان که در صحاح جوهری از مدارك معتبر عامه همین منظور از این عبارت را رشوه می

 یعنی: الرشوه(( تُْدلُوا بِها ِإلَى الْحُكَّامِ

  ترجمه آيه چنين است:

باطل مخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه )قضیه( آن را به و اموال یکدیگر را میان خود به »

 (31)« دانید. حاکمان مکشانید در حالیکه شما )حقیقت را ( می

به معنای فرو فرستادن دلو در چاه  {ادالء}((وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَْأكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ ِبالْإِْثم))

ند. یعنی ا برای بیرون آوردن آب است بعد این کلمه را در چیزی که به ناحق به دیگران برسانی استعمال کرده

که به نفعتان قضاوت کنند،  (27)فرستید ی پول در دل حکام می معنای آیه چنین است: دلوتان را به وسیله

ای که انسان به قاضی  دهید. )رشاء( در لغت عرب به معنای طناب است، رشوه یعنی پول را رشوه قرار می

خواهد از دل  دهد می فرستد تا آب بیاورد، پولی که به قاضی می دهد مثل طنابی است که در چاه می می

اده ای که به قاضی د قاضی از روح قاضی و مغز قاضی یک حکمی را به نفع خودش بیرون بکشد، پس رشوه

به آبی  شود رساند، و حکمی که از قاضی گرفته می به طنابی تشبیه شده است که دلو را به چاه می شود می

 شود. تشبیه شده که از چاه بیرون آورده می
 

ا می آورد ر )علیه السالم(سوره ی بقره، شیخ انصاری، روایت اصبغ بن نباته از کبار اصحاب امیرالمومنین 788پس از نقل آیه ی 

 می فرماید: )علیه السالم(امیرالمومنینکه از قول 

َذ َهِديًَّة َكاَن َأيَُّما َواٍل اْحتََجبَ عَنْ حََوائِِج النَّاسِ احَْتجَبَ اللَّهُ َعْنهُ َيوْمَ الِْقيَاَمةِ وَ عَنْ حََواِئِجِه َو ِإْن َأخَ )) 

 (37) ((غُلُولًا َو إِْن َأخَذَ ِرشْوًَة فَهُوَ ُمشِْركٌ 

 فرمایند: می )علیه السالم(حضرت امیردر حدیث فوق، 
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گرداند و از حوائج   هر والی که برآورده نسازد حوائج مردم را، خداوند خود را روز قیامت از او محجوب می»

سازد، و اگر آن والی هدیه بگیرد برای رفع حوائج مردم خائن است و  او نیز، یعنی حوائج او را برآورده نمی

 «است.اگر رشوه بگیرد مشرك 
 

اً فان ضيا يشمل القاضيعام  يمعن يالوال)) اند، والی را در حدیث مذکور برخی از شارحین مکاسب، چنین تفسیر کرده

شود، چون همانا قضاوت ازش ون والیان  یعنی والی معنی عامی دارد که شامل قاضی نیز می ((ضاً من شوون الوالهيالقضاء ا

 و حاکمان است.

غلول و مشرك دقت شود شدت مذمت این دو امر: یعنی هدیه و رشوه مشخص خواهد شد که البته حال اگر روی دو واژه 

ند: ا باشد و درجه عقوبت آن بیشتر است. غلول را این چنین معنا کرده تر از غلول می  ای بس خطرناك مشرك مرتبه

 ((.انه و االنحراف عن الصوابيالخ))

 کند: جابر نقل میسپس شیخ در روایت دیگری از قول یوسف بن 

ه امرات يفرج امراه ال تحل له و رجال خان اخاه ف يمن نظر ال )صلي اهلل عليه و آله و سلم(لعن رسول اهلل))

 (33) ((.ه لفقهه فسا لهم الرشوهيو رجال احتاج الناس ال

لعن کرد رسول خدا کسی را که نظر کند به عورت زنی که بر او حالل نیست و لعن کرد مردی را که به  يعني:

برادرش در مورد همسر وی خیانت ورزید و لعن کرد مردی را که مردم در مسائل خود به فقه او نیازمندند و 

 کند. او در قبال آنکه پاسخگوی آنها باشد از آنها طلب رشوه می

 

 فرماید: ضیح این روایت، شیخ انصاری میبعد در تو

حرمه اخذ الرشوه للحكم بالحق او  يكون ظاهره فيه سوال الرشوه لبذل فقهه، فيو الظاهر هذه الروا))

 ((ر اجرهينهما بالحق من غيحكم بعد ذالك بين، ليامر المترافع يللنظر ف
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فقه و پاسخگویی به مسائل مردم بوده است ظاهر این روایت این است که درخواست رشوه در قبال بذل » يعني:

ق یا برای نگریستن در احرمت اخذ رشوه برای حکم دادن به حور دارد در او این ظاهر می باشد و ظه

 .«مخاصمه ی بین دو طرف، تا بعد از آن بخواهد بین آن دو بحق حکم کند بدون گرفتن اجرت

 

بگیرد حرام است حتی اگر رشوه بگیرد برای نگریستن در امر پس مشخص شد حتی اگر برای حکم دادن به حق هم رشوه 

 (34)بین دو طرف دعوا و لو اینکه بعداً بین آن دو به حق هم حکم کند و بدون اجرت هم حکم کند باز رشوه حرام است

یعنی اگر قبالً وجهی برای نگریستن در امر مترافعین گرفته صرف اعمال ضوابط امر قضا، یعنی وجه را برای اعمال نظر 

کارشناسی گرفته نه برای حکم به نفع راشی حتی به حق، و لو اینکه بعداً حکم بدهد حکم او به حق هم که باشد و بدون 

رام است. اگر برای حکم و صدور آن اجرت نگیرد ولی مال را بخاطر اعمال اجرت هم باشد باز این حکم رشوه را دارد و ح

ضوابط قضایی در امر مترافعین بگیرد باز هم حرام است پس صرف نگریستن کارشناسانه و نظر کارشناسی اگر اجرتی 

یه ور خالصه قضبگیرد حرام است ولو اینکه بعداً حتی بدون اجرت حکم را صادر کند و به حق هم صادر کند، پس به ط

 تواند مطابق نظر شیخ دو صورت داشته باشد:  می

ا اگر در قبال حکم به حق وجهی را دریافت کند این همان رشوه مصطلح است چون در قبال حکم وجه گرفته و لو حکم 7

 به حق.

 

ریستن فقط برای نگا اخذ رشوه صرفاً للنظر فی امر مترافعین است که این هم گرچه در مرحله صدور حکم نیست بلکه 2

 و نظر کارشناسی است ولی باز حرام است. 

 

پس حرمت اخذ رشوه اختصاص به حکم باطل ندارد حتی اگر حکم حق هم بدهد و رشوه گرفته باشد باز حرمت بر جای 

شود پس از آن شیخ ذیل مدخلی که در  خود باقی است. روایت یوسف بن جابر  هم اطالق دارد و شامل هر دو حکم می

 فرماید: های جدید مکاسب تحت عنوان: )کلمات اللغوئین حول الرشوه( آورده است، می چاپ
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))و هذا المعني هو ظاهر تفسير الرشوه في القاموس بالجعل و اليه نظر المحقق الثاني، حيث فسرفي حاشيه  

االرشاد، الرشوه بما يبذله، المتحاكمان، او احد المتحاكمين، و ذكر في جامع المقاصد: ان الجعل من 

لرشوه مطلقاً و اعطاء ها اال اذا المتحاكمين للحاكم رشوه و هو صريح الحلّي ايضاً في مسأله تحريم اخذ ا

 كان علي اجراء حكم صحيح، فال يحرم علي المعطي((.
 

آنچه معنی رشوه است در قاموس، به عنوان جعل مطرح گردیده، و جعل یعنی مزد و اجرت و نظر محقق ثانی در حاشیه 

 دهند. در جامع متحاکمین به قاضی میارشاد عالمه هم همین است، که رشوه آن مزد و اجرتی است که متحاکمان یا یکی از 

شود و این صریح نظر  المقاصد هم آمده است: همانا جُعل )اجرت و مزد( که متحاکمین به حاکم بدهند، رشوه محسوب می

عالمه حلی است در مسائله تحریم رشوه. ااّل اینکه دادن رشوه برای اجراء حکم صحیح باشد در این صورت تنها برآخذ 

مناسبت نیست نظر محقق ایروانی را در خصوص معنای رشوه در  م( حرام است و بر معطی حرام نیست. بی)قاضی یا حاک

 شرح ایشان بر مکاسب شیخ انصاری ذکر نماییم:
 

 فرمایند: ایشان در خصوص معنای رشوه می

ضاء و ))مجموع محتمالت معني الرشوه، خمسه: مطلق الجعل المندرج فيه اجره االجرا، و الجعل علي الق

تصدی فصل الخصومه، والجعل علي الحكم بالواقع لنفسه كان او لغيره، و الجعل علي الحكم لنفسه حقاً 

كان او باطالً و الجعل علي الحكم با لباطل، و االول مما ينبغي القطع ببطالنه ... و المتيقن من بين بقيه 

 (31)المعاني ان لم يكن هوالظاهر هواالخير((

 

 فرماید: بزرگ عصر حاضر در خصوص فرق بین معانی پنچ گانه رشوه و نسبت آن ها با یکدیگر مییکی از فقهای 

ول اال ير اخصها. والمعنيالثالث و االخ يالخمسه بالعموم و الخصوص االف ين المعانياقول: الفرق ب))

 يه وهبباب أجور القضارتبطان يو الثالث  ير مراد قطعًا و الثانيره و هو باطالقه غيعم باب القضاء و غي

ه القضاء يحتمل الغاء خصوصيللرشوه الرابع و الخامس و كل منهما محتمل، و  يبقير الرشوه فيغ

 (36)((ضاً يأ
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المال غیر از آن معنای جعل و اجر و مزد حرام که در   البته گرفتن اجرت و مزد برای قضاوت از سلطان عادل یا از بیت

و مزد حرام اجر و مزدی است که در حکم رشوه باشد وگرنه در روایات داریم که اگر  باشد، آن اجر حکم رشوه است می

قاضی اجر و مزدی برای قضاوت از سلطان عادل دریافت نماید بر او بأس و حرجی نیست. پس آنجا که جعل تحریم شده 

 است و گرفتن آن از متحاکمین یا یکی از آنها حرام شمرده شده است دو علت عمده دارد:

 ا اینکه اخذ رشوه از جانب متحاکمین یا یکی از آنها است و این خالف است. 7
 

 ا اخذ رشوه از امام عادل و سلطان عادل یا در صورت نیاز قاضی از بیت المال نیست.2

 

ه ی رشو یکی از شارحین معاصر مکاسب در خصوص اثری که جُعل و پرداخت آن دارد و خللی که پرداخت آن به مثابه

 گوید: کند می ایجاد می

ه يف نظام الحكم او سائر االنظمه االداريتحر يمنع كون الجُعل من الرشوه لما عرفت من كونها بمعن)) 

 . (23) ((له الماليرها الحق و سوء االستفاده منها بوسيه عن مسيو االجتماع

 این همان معنای جعل و مالك تحریم رشوه است. شهید ثانی هم در شرح لمعه بیان فرموده بود: 

جوز الجعل و الاالجره من الخصوم و ال من يت المال مع الحاجه و اليمن ب يجوز االرتزاق القاضيو ))

 .(38) ((الرشا يمعن ير هم النه فيغ

آن از طرف قاضی و حاکم حرام دانسته شده باید گفت رشوه آن جعل در توضیحی پیرامون جعل )اجرت و مزد( که گرفتن 

ین شود و ا و اجرتی است که خصوصیاتی دارد، از جمله آن خصوصیات اینکه برای ابطال حقی یا احقاق باطلی داده می

 علت تحریم آن است وگرنه مطلق جعل )دستمزد( حرام نیست.

 

 در توضیح شارحین متأخر مکاسب آمده است:

المحصل الكالم في المقام ان الرشوه ليست عباره عن مطلق الجعل وال مطلق الجعل للقاضي او القضا  و))

بل المتيقن منها الجعل في قبال ابطال حق او تمشيه باطل، او احقاق حق يتوقف عليها فيحرم علي المرتشي 

 ...(( فقط
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اضی و یا امر قضاوت نیست بلکه قدر رشوه عبارت از مطلق جعل نیست و مطلق جعل هم تنها برای قيعني: 

متیقن این است جعل یعنی آن جعلی که به معنای رشوه و در حکم رشوه است یا جعل در قبال  ابطال حق، 

یا تمشیت باطل است، یا احقاق حقی که متوقف بر دادن آن به قاضی باشد که در این صورت دیگر دادن رشوه 

 یعنی آخذ جُعل حرام است.بر معطی حرام نیست بلکه فقط بر مرتشی 

 

 فرمایند: فرمایند دارای چنین ماهیتی است که می در کالمی موجز رشوه در باب قضاء آنچنانکه فقهاء معاصر می 

و بالجمله فالرشوه في باب القضاء عباره عماّ يدفع بإزاء الحكم بالباطل اوبنفع المعطي حقاً كان او باطالً ))

بإزائهما تكليفاً و وضعاً، و تطلق ايضاً علي ما يعطي الحقاق الحق و دفع  و هما محرّمان فيحرم ما يقعه

 ((. الباطل، و كيف كان فهي غير أجره القضاء كما يأتي

 

 فرماید: و اما فرق بین هدیه و رشوه آنچنان که شیخ انصاری می

، ا ضرر دیگریدهد فقط برای گرفتن حکم به طور مشخص و صریح به نفع خود ی همانا رشوه را راشی می

دهند برای ایجاد محبت و مودت که محرك باشد برای قاضی در جهت صدور حکم به نفع  ولی هدیه را می

وی و مطابق خواست وی، و ظاهر این است که هدیه هم حرمت دارد چون در حقیقت رشوه است یا در حکم 

 رشوه است بر اساس تنقیح مناط.

 

 عين عبارت شيخ:

رك راث الحب المحيه تبذل اليالحكم، والهد جلن الرشوه: ان الرشوه تبذل اليو بنها يكون الفرق بيف))

 (39) ((.ح مناط يوفق مطلبه فالظاهر حرمتها النها رشوه او بحكمها بتنق يالحكم عل يله عل

یعنی به همان مالکی که رشوه تحریم شده به همان مالك هم هدیه تحریم شده. در واقع علت  به تنقيح مناط:

 تحریم هدیه به تنقیح مناط همان علت تحریم رشوه است.



 
183 

 

 

ای داریم به نظر امام خمینی در تحریر الوسیله در خصوص اعطاء رشوه به قاضی و اینکه آیا بر  در پایان این نوشتار اشاره

 رداندن آن واجب است یا خیر؟ مرتشی باز گ

 

 فرمايند:  ايشان مي

))اخذ الرشوه و اعطأ ها حرام ان توصل بها الي الحكم له بالباطل، نعم لو توقف التوصل الي حقه عليها، جاز للدافع 

ل ب وان حرم علي اآلخذ، وهل يجوز الدفع اذا كان محقاً ولم يتوقف التوصل اليه عليها؟ قيل: نعم و االحوط الترك،

اليخلو من قوه و يجب علي المرتشي اعادتها الي صاحبها من غير فرق في جميع ذالك بين ان يكون الرشاء بعنوانه 

 (41) أو بعنوان الهبه او الهديه او البيع المحاباتي و نحو ذالك((

 ند برایامام خمینی می فرمایند: اخذ رشوه و اعطاء آن حرام است اگر معطی بوسیله آن بخواهد آخذ حکم ک

او به باطل، بله اگر رسیدن به حقش متوقف بر اعطاء رشوه باشد جایز است بر معطی دادن رشوه، اگر چه 

حرام است بر آخذ آن و آیا جایز است اعطا رشوه اگر معطی محق باشد و رسیدن به حق هم برای معطی 

ی ک( گفته اند جایز است یعنمتوقف بر پرداخت رشوه هم نباشد؟ در پاسخ عده ای  )فاضلین و صاحب مسال

حتی اگر گرفتن حق برای معطی متوقف بر اعطا رشوه هم نباشد جایز است، و لیکن امام خمینی می فرماید 

احوط ترك آن است و  بلکه می فرمایند )بل ال یخلو من قوه( یعنی این ترك که خالی از قوت نمی باشد، و 

ی و در این مسأله فرقی بین رشاء بعنوان رشوه )دادن واجب است بر مرتشی برگرداندن آن رشوه به معط

چیزی در مقابل گرفتن حکم با عنوان مشخص و قصد رشوه( و هبه )بخشش( یا هدیه )داعی برای دادن 

حکم به نفع هدیه دهنده که صراحت رشوه را در ظاهر و عنوان ندارد( یا بیع محابات و مثل آن نیست... یعنی 

و حصص و شقوق آن، مرتشی باید مورد رشا را برگرداند چون در واقع مالک  در هر حال و در همه صور

نمی شود. و الزم است در توضیح بیع محابات، گفته شود: محابات از حبوه گرفته شده که به معنای هدیه و 

ر تبخشش است. از آنجا که اقدام هر یک فروشنده و خریدار به فروش یا خرید کاال به قیمتی افزون تر یا کم

از قیمت بازار نوعی بخشش و هدیه نسبت به طرف دیگر به شمار می رود به این نوع داد و ستد بیع محابات 
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گفته می شود که در قوه ی بیع و هبه هر دو می باشد. بیع محابات از مصادیق بیع است و احکام آن را دارد 

 (45) ویژه ای شده است.لیکن به لحاظ اشتمال آن به نوعی بخشش و هبه )تبرع( مشمول احکام 

 

*** 
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------------------------------------- 

 پي نوشت ها:

 

 38ـ انعام: 5

 

 ، كلبه ی شروق5329 ـ مجموعه رسائل و مقاالت سيد جمال الدين الحسيني اسد آبادی به اهتمام سيد هادی خسرو شاهي7

 

 64ـ نحل: 3

 

ار به ك« ی ابعاد آن همه به دين جامع و كامل فهم» معنای به –در اصطالح احاديث و اخبار به طور غالب « فقه»ـ بايد توجه داشت كه 4

پس اجتهاد در بخشي از «. تفقَّهوا في الدّين»مي رود و از اين جهت بافي متعدی شده است كه صراحت دارد در غوررسي تام و تمام 

ها، آن   ی آن احكام اسالم است نه همهها كه امروز اصطالح شده است ) و شامل رسيدگي به بخشي از   احكام دين و حالل و حرام آن

الً اص ی كلي و هدف اجتماعي دين و مباني اقتصادی دين(  ی از ديگر اجزاء  دين و جدا و بدور از معارف و اخالق و فلسفه هم گسسته

تبيين  فرد و جامعه و ساز نيست و ثمراتي كه بايد داشته باشد. در ساختن  آن تفقه منظور و مطلوب و نتيجه بخش و فرد پرور و جامعه

 نظام قسط قرآني نداشته و ندارد. 

اسـت. كه شامل عقايد، اخالق، احكام، سياست « علم جامع قرآني و حديثي»و « علم جامع ديني»پس فقه در اصـطالح احاديث به معنای 

 زم  و ضروری است.ی( اجتماع ال و اقتصاد و تربيت است، يعني همه ی آنچه برای تربيت )ساختن( فرد و سياست )اداره

 

 .597و خطبه  76ـ نهج البالغه سيد جعفر شهيدی خطبه 1

 

 .6/516ـ تهذيب شيخ طوسي 6

 

             587و 585/  7ـ عيون اخبار الرضا 2

 

 كيست؟ ـ امام مبين وَ كُلَّ شَيْ ءٍ أَحْصَيْناهُ في  إِمامٍ مُبين8

صَيْناُه وَ كُلَّ َشيْ ءٍ أَحْ  ( صلي اهلل عليه و آله و سلمالْآيَةُ عَلَى َرسُولِ اللَّه) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ َهذِهِ  )عليه السالم(الْبَاقِرِعَنْ أَِبي جَعْفَرٍ مَُحمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ 

نْجِيُل قال ال قَاال َفهُوَ الْقُْرآنُ قَالَ لَا قَالَ فَأَقَْبلَ أَِميُر فِي إِمامٍ مُبِينٍ قَاَم رَجُلَانِ مِنْ مَجِْلسِهِمَا فَقَاال يَا َرسُولَ اللَِّه هُوَ التَّوْرَاةُ  قال ال قَاال فَُهوَ الْإِ

  .ءٍ فَقَالَ رَُسولُ اللَّهِ ص ُهوَ هَذَا إِنَّهُ الِْإمَامُ الَّذِی َأحْصَى اللَّهُ تََبارَكَ وَ تَعَالَى فِيهِ ِعلْمَ كُلِّ َشيْ)عليه السالم( نُ َأبِي طَالِبٍ الْمُؤْمِنِينَ َعِليُّ بْ 

 (521)امالي  للصدوق /
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إِنَّ حَدِيَث آلِ مُحَمَّدٍ صَعْبٌ مُسَْتصْعَبٌ لَا يُْؤمِنُ بِِه إِلَّا مَلَكٌ ( ه و آله و سلمصلي اهلل علي)َقالَ رَُسولُ اللَّهِ  )عليه السالم(ـ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ 9

ا مْ وَ عَرَفْتُُموهُ فَاقْبَُلوهُ َو مَمُحَمَّدٍ ص فََلانَتْ لَهُ ُقلُوُبكُمُقَرَّبٌ أَوْ نَِبيٌّ ُمْرسَلٌ أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَْلبَهُ ِللْإِيمَانِ فَمَا وَرَدَ عََليْكُمْ ِمنْ حَدِيثِ آلِ 

مُحَمٍَّد وَ إِنَّمَا اْلهَالِكُ أَنْ يُحَدِّثَ أََحدُكُمْ ِبشَْي ٍء مِنْهُ لَا اشْمََأزَّتْ ِمنْهُ قُُلوبُُكمْ وَ أَنْكَرْتُُموُه فَرُدُّوُه إِلَى اللَِّه َو إِلَى الرَّسُولِ َو إِلَى الْعَالِِم ِمنْ آِل 

 ؛ بَابٌ ِفيمَا جَاءَ أَنَّ حَدِيثَهُْم صَْعبٌ ُمسْتَصَْعب(  5/415)اصول كافي  فَيَُقولَ وَ اللَّهِ مَا كَانَ هََذا َو اللَّهِ مَا كَاَن هَذَا َو الْإِنْكَارُ ُهوَ الُْكفْرُ. يَحْتَِملُهُ

 

ــ شيخ ابوعلي طبرسي، در تفسير51 الكتاب القرآن و الحكمة »مي گويد: « تَابَ وَ الحْكْمَةَ...وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِ»از سوره ی بقره  515آيه ی   ـ

 (5/733)مجمع البيان « هي القرآن ايضاً، جمع بين الصفتين االختالف فائد تيهما

از همان ســوره ) يؤتي الحكمة مَن يشــاء و من يؤتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ( پس از چند قول مي گويد:  769و در تفســير آيه ی 

 (387/  7روايت شده است كه اين حكمت يعني قرآن و فقه. )مجمع البيان )عليه السالم( امام صادقاز »

اين حكمت  ←أی بالقرآن »گويد:  ی نحل )ادعُ إلي ســبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحســنة ..( مي از ســوره 571ی  و در تفســير آيه

 «.قرآن است

 «.  حكمت يعني نبوت ←وَ هي النبوّة »گويد:  مُلكَه و آتيناهُ الحكمة ...( ميی ص )و شددنا  سوره 71ی  و در تفسير آيه

 ( 469/  8)مجمع البيان 

 

 .7/537ـ العين 55
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 پاسخ به شبهاتفصل چهارم:  

 حضرت آيت اهلل العظمي صافي گلپايگاني

 حضرت آيت اهلل  عالمه حاج سيد جعفر سيدان

 حمله نجفقلي حبيبي به عاشورا و پاسخ او
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 جوالنگه توست        عرض خود مي بری و زحمت ما مي داریای مگس عرصه ی سيمرغ نه 

*** 

 

 دظله العاليمنظر کارشناس بزرگ دين مرجع تقليد شيعه حضرت آيت اهلل العظمي حاج شيخ لطف اهلل صافي 

 (3)« الحقيقه»در مورد سند حديث 

 
 

، كتب مختلف از جمله كتاب اهلل شناسياحتراماً به استحضار مي رساند اينجانب در خالل تحقيقي كه داشتم در  سؤال:

تحت شماره  521به نقل از كتاب جامع االسرار و منبع االنوار اثر سيد حيدر آملي)ره( در اصل االول ص  35، ص3ج

، و همچنين در كتب مجالس المؤمنين و سفينة النجات و حكمت الهي مرحوم آية اهلل الهي قمشه ای)ره( مترجم قرآن 372

 بيان مي كنم. 35س  3و... به حديثي برخوردم كه ابتدا حديث را از كتاب اهلل شناسي ج 769مجيد در ص 
 

 كُميل بن زياد نخعي از حضرت اميرالمؤمنين پرسيد: مَاالحَقيقَةٌ؟!

اَل: ي! قَ قالَ: ماَلكَ وَ الحَقيقة؟! قاَل: أوَ لستُ صَاحِبَ ِسرِّكَ؟! قاَل: َبلي! وَ لَِكنْ َترَشحُ َعليكَ َما يطَفح ِمنِّ 

َقاَل:  !أوَ مِثلَُك يحتِّبُ َسآئِالً؟! قَاَل: اْلحَقيَقُة َكشفُ ُسبَحاِت الجَالِل مِْن َغيِر إشاَرٍة. َقالَ: زِدني فيِه َبياناً 

يانًا! فيِه بَ مَحوُ المْوهُوم مَعَ صَحوْ المَعلُوِم. َقاَل: ِزدني فيهِ َبياناً: قاَل: َهتكَ السِّترِ لغلََبةِ الّسرِّ. َقالَ: زِدني 

َلي عَ قَالَ: جَذُْب األََحدِية بِِصفةِ التَّْوحِيِد. قَاَل: زدني فيه َبياناً: قَاَل: ُنورٌ يْشرَُق مِنْ ُصْبِح اأَلَزِل، َفَتلُوُح 

 (2.)هَياِكلِ التَّوحيد اثَارُُه. قاَل: ِزدني فيهِ بَيانًا! قالَ: أطفِ السَّرَاَج فَقَْد طَلَعَ الصُّبحُ

 

خواهشمندم ابتدا در مورد سند حديث و مصدر آن و انتساب آن به حضرت )عليه السالم( نظر خود را فرموده و در ادامه 

 در مورد مطالب وارده با فرمايشات ا رزشمند خود بنده را مشرّف و مستفيض فرماييد.



 
191 

 

ای این خبر در کتاب هائی که مورد راجع به خبر )الحقیقة( که شرح و سند آن را خواسته اید عرض می شود: بر  جواب:

 مطالعه ام بوده سندی ندیده ام، و گمان نمی کنم در کتابی سندی برای آن یافت شود.

 کتابهائی که نام برده بودید هیچ یک اعتبار روائی ندارند و قابل اعتماد نیستند در سفینة البحار هم اگر نقل شده باشد حتماً 

 نیز عدم اعتبار آن )قدس سره( نزد عالمه مجلسی صاحب موسوعه عظیمه بحاراالنوار بطور ارسال است و به نظر می رسد

ثابت بوده است که در بحاراالنوار نقل نفرموده است. زیرا بعید است که مثل ایشان که انواع کتب را برای جمع آوری احادیث 

 در اختیار داشته اند بر آن اطالع نیافته باشند و عدم نقل آن به جهت عدم اطالع باشد.

 در موردرضوان اهلل عليه و العالم بحار حدیثی دیگر از جناب کمیلدر کتاب السماء  )قدس سره( مرحوم عالمه مجلسی

 نفس نقل فرموده است که آن هم مرسل و بی سند است.

 به این لفظ:

انه قال سالت موالنا اميرالمومنين عليا عليه السالم  فقلت له: يا اميرالمؤمنين اريد أن تعرفني )) 

 (3.(()يثنفسي؟ قال: يا كميل ای االنفس تريد؟... الحد

 سپس می فرماید:

هذه االصطالحات لم توجد في االخبار المعتبرة المتداولة و هي شبيهة اضغاث احالم الصوفية و قال )) 

 ((.بعضهم في شرح هذا الخبر الخ

به هر حال مثل این خبر سؤال از حقیقت ظاهراً در غیر کتابهائی مثل جامع االسرار سید حیدر آملی یافت نمی شود. او 

کسی است که بگفته خودش و به نقل قاضی نوراهلل شهید پس از سه تفسیری که بر قرآن کریم نوشته تفسیری در تأویل 

هم او کسی است که باز هم، به نقل قاضی نوراهلل در شرح و یا نقدی که  قرآن مجید نوشته که خود بدان افتخار می نماید. و

بر فصوص دارد در مس له وحدت وجود با محی الدین اتفاق نظر دارد و قاضی نوراهلل قول به وحدت وجود را از محی 
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که عبادت بت  الدین چنین نقل می کند، )وجود خالق همان وجود مخلوق است و عبادت اصنام عبادت حق است بلکه هر

 می کند عبادت خدا کرده است(.
 

به هر حال غرض، تحقیق این مطالب و بیان عقائد او نیست واهلل اعلم بحاله و غرض هم حکم به جعل و وضع این خبر 

 نیست فقط مقصود بیان این است که احتمال وضع و جعل آن منتفی نیست. و از احتمال صدور آن ضعیف تر نمی باشد.

معنای حدیث چنان که مالحظه می فرمائید جمله های آن هیچ یک واضح  الداللة نیستند و بر فرض صدور اما شرح و 

مخاطب آن که مثل جناب کمیل است معنای آن را فهمیده است و دیگران نمی توانند آن را بطور جزم معنی کنند و به گوینده 

 آن نسبت دهند.
 

به مناسبتی در کتاب مصباح الفالح شرحی که البته احتمالی صرف است بر آن مرقوم  )قدس سره( مرحوم آیة اهلل والد

فرموده اند و حقیر نیز شرحی را پیرامون آن بیان کرده ام ولی حقا باور بخش و مفید نیست در معارف دین نمی توان به 

 سند و بی اصل و این جمالت متشابه اعتماد نمود.  اینگونه اخبار بی

ن حدیث سند صحیح و معتبر داشته باشد در شرح و تفسیر آن نمی توان معنائی را به جزم به گوینده آن نسبت اگر مثل ای

داد و همان بهتر که با الهام از محکمات قرآن کریم و هزاران روایت و حدیث شریف که اگر تمام عمررا صرف فراگرفتن 

از بحار تعالیم و هدایت های قرآن و حدیث نخواهد بود. همگان آنها نماییم بیشتر از خوشه ای از خرمن معارف و قطره ای 

ایمان و معالم دین خود را کامل کنیم و در مثل اینگونه متشابهات صرف وقت ننمائیم و خود را معطل نکنیم و حتی در 

العمر  وخذوا من كل علم ارواحه و دعوا ظروفه فان العلم كثير» کسب علوم که قابل کسب هستند نیز دستور شریف:

 ( را به کار بندیم انشاءاهلل.0) «قصير

 

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

 پي نوشت ها:

 788-781/  7ـ معارف دين 5

 3/35ـ اهلل شناسي 7

 . 1/81ـ  بحاراالنوار 3

 .9ـ  نزهة الناظر و تنبيه الخاطر /4
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*** 

 اختالف فالسفه و اختالف فقهاء 

 سيدان از ديدگاه انديشمند بزرگ معاصر عالمه

 

گفته مي شود كه اختالف فالسفه دليل بر بطالن روش فالسفه است در حالي كه اين اختالف در فقه هم به  وضوح  سؤال:

 مشخص است و اختالف فقهاء دليل بر بطالن روش آن ها نمي باشد، در اين مورد چه توضيحي داريد.
 

استفاده ازعقل با تکیه بر اصول روشن عقالنی در  در این مورد عرض می شود که اگر مقصود از روش فالسفه جواب:

جستجوی معارف و مطالب بودن است، چنین روشی هرگز ابطال نمی شود و معتقدیم که هر کس با این روش عقالنی 

و استفاده از آن مسائل روشن عقالنی  (7) حرکت کند به وحی رسیده و روشی را که گفتیم صحیح است انتخاب خواهد کرد.

که در پاسخ سوال قبل بعنوان بخش اول نامیده شد الزم، و راه رسیدن به حقایق همان است، و آنچه از اختالف فالسفه 

استفاده می کنیم این است که در مسائلی که در پاسخ قبل با عنوان بخش دوم یاد شد و اختالف اقوال. و اختالف شدید در 

سائل مهمّه نشان دهنده آن است که فالسفه حرکت عقالنی به معنای حقیقی ننموده اند، نه این که نخواسته اند که اکثر م

 عقالنی حرکت کنند بلکه نتوانسته اند که حرکت عقالنی داشته باشند.

 مد.زیرا اگر حرکت عقالنی می بود این چنین اختالف در مهمترین مسائل درحدّ نفی و اثبات بوجود نمی آ

و چنین اختالفی دلیل بر آن است که یا هیچ یک ازطرفین اختالف به واقع نرسیده اند و یا احتماالً یکی از آن ها بواقع 

رسیده و دیگران در اشتباه می باشند در حالی که هر یک مدّعی رسیدن به حق و حقیقت می باشند در نتیجه می گوئیم 

دهنده آن است که حرکت، حرکت عقالنی به معنای واقعی نیست بلکه بصورت که اختالف مذکور در مسائل یاد شده نشان 

عقل به روشني ما را به وحي ارجاع داده است و متاسفانه با قبول وحي قوالً ولي عمالً همان  حرکت عقلی است و چون

د وجّهی نمی شوو از ابتداء به شرع و وحی و دیانت ترا كه تقييدی در حركت فلسفي نيست ( 7) روش معروف فلسفي

انجام شده است، عذری در این اختالف و اشتباه در کار نیست البته اگر اساس حرکت علمی گروهی براساس عقل و 

استفاده از وحی باشد و در برداشت از وحی با ضوابط مربوطه اختالفی بوجود آید باز هم می گوئیم بیش از یکی از آن 
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ا ندارد و در این جهت که اختالف نشانه نرسیدن به واقع است تفاوتی در کار ها احتمال درك واقع و رسیدن به حقیقت ر

نیست ولی در صورت اوّل طریق ناامنی را پیموده اند درحالی که حجّت عقالنی برای چنان حرکتی نداشته اند و در صورت 

 دوّم با حکم عقل براساس حجّت حرکت کرده اند و معذورند.
 

مشخص گرديد كه روش فقهاء در فهم احكام نيز بخاطر اختالفشان نشانه عدم وصول بعضي از با توجه به آنچه گفته شد 

تاب و سنّت و بيانات ائمه معصومين آن ها در موارد اختالف به واقع مي باشد. ولي چون به تكليف خود كه مراجعه به ك

آن ها كه وحي را قبول نموده و در عين  است عمل نموده اند معذورند و خود هم ادعای قطع ندارند ولي )عليه السالم(

حال در رسيدن به معارف حقه رعايت وحي را نكرده و عمالً به همان تفكر و تعقل محدود خود اكتفاء نموده اند و به 

 اختالف شديد گرفتار شده اند معذور نمي باشند.
 

ت در بحکم قطعی عقل قبول شده اس البته همان طور که در گفتار گذشته گفتیم در صورتی که براساس مکتب وحی که

مسائل اعتقادی هم تحقیق کنیم و باز هم به اختالف منجر گردد بدیهی است که احتمال رسیدن به واقع دریک قول بیشتر 

نخواهد بود ولی معذور خواهیم بود و از این نکته نباید غفلت کرد که در مسائل اعتقادی بحمد اهلل مطالبی که بعنوان وحی 

سیده است هماهنگ و بسیار به ندرت اختالفی دیده می شود و با مراجعه به قرآن و حدیث این معنی به خوبی به ما ر

 مشخص می گردد و اگر در مواردی بظاهر اختالفی باشد وحی خود توضیح داده و روشن ساخته است که اختالفی نیست.

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

 پي نوشت ها:

 .(55، ص5: من كان عاقالً كان له ديناً و من كان له دين دخل الجنة. )اصول كافي، ج)عليه السالم(ابوعبداهللـ  قال 5
 

 را به چهار گروه تقسيم شده اند.« متصدين معرفه»ـ در حاشيه منظومه 7

ه و كر أو مجرد تصـــفيه النفس بالتخليمتن عبارت: قولنا المتصـــدين لمعرفه الحقائق و هم أربع فرق ألنهم إما أن يصـــلوا إليها بمجرد الف

التحليه أو بالجمع بينهما، فالجامعون هم اإلشــراقيون،  و المصــفون هم الصــوفيه، و المقصــرون علي الفكر إما يواظبون موافقه أوضــاع مله 

طالب الي المبادی و من االديـان و هم المتكملون، أو يبحثون علي االطالق و هم المشـــاؤون و الفكر مشـــي العقل إذ الفكر حركه من الم

 ق.5368، طبع انتشارات علميه اسالميه، 68شرح منظومه، بخش فلسفه، غرر في ابحاث متعلقه باإلمكان/ المبادی إلي المطالب.

 

*** 
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 تهاجم فرهنگي عليه عاشورا

*** 

 پاسخ به شبهه افکني های نجفقلي و حداد و من تبع

 

دیروز، امروز، »رئیس سابق دانشکاه عالمه طباطبایی در برنامه تلویزیونی جناب آقای نجفقلی حبیبی پژوهشگر فلسفه! و 

کنید؟ در همین ایام عاشورا چقدر پول  شما ساالنه برای بعضی چیزها چقدر خرج می»با گفتن  7282مرداد  22در « فردا

 « کنند و ...  ها خرج می شودز بازده فرهنگی اش چقدر است؟ سه چهار تا گریه می

انتقاد کرده و بعد از اعتراضات و واکنش مردم و دوستداران مکتب وحی در مصاحبه  )عليه السالم( ری سیدالشهدا از عزادا

 «چه سودی دارد شخص گریه کند ولی بعد کم فروشی کند و رشوه دهد که قصد اهانت نداشتیم.« خود چنین توجیه کرد

وفی هایی برضد عاشورا داشتند، جناب سیدهاشم حداد ص پاشی سمقبل از ایشان ]حبیبی[ نیز شیعه نمایانی بودند که چنین 

کنند اهل غفلتند، روز عاشورا باید شادی کرد و جناب محمد  سلسله شوشتریه گفته بود: آنان که روز عاشورا عزاداری می

 کند. حسین طهرانی نیز به شدت این کالم باطل و سخیف را تأیید می

 «کنیم در مسیر تضعیف دین و اسراف و تبذیر است. ن عاشورایی که ما مصرفی میای»آن روشنفکر معاصر گفته بود که

دکتر شریعتی نیز با عزاداری به شدت مخالفت کرد، کسروی مخالفت کرد، برقعی مخالفت کرد، روشنفکران افراطی دیروز و 

 الفت کرد، صوفیه به طور کلیامروز به شدت مخالفت می کنند رضاخان مخالفت کرد، محمدرضا شاه مخالفت کرد، صدام مخ

 مخالفت کرده و می کنند، عرفای التقاطی مخالفت می کنند و...

ا را دنبال ه پاشی و اینک نوبت به آقای حبیبی رسیده است تا برای براندازی عاشورا و عزاداری و تشیع راستین این سم

 ود.ش زبان چه مفسدی بنایش ریخته میرسد و این سنت سی ة با دست و  کند و ببینیم فردا نوبت به چه کسی می
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 آقای حبيبي!

 شما اول از همه یک فیلسوف و عاقل هستید! معیارهای فکری و عقلی شما چیست؟لیبرال یا دمکرات یا اسالمی؟

شویم چرا که در اسالم سفارشات فراوانی در عزاداری  البته شما دیدگاه اسالمی را ادعا دارید و ما از این موضع متاسف می

گری و گریه کردن و مواسات و حضور در محفل ایشان و  دارد و سفارش به عزاداری و نوحه )عليه السالم( سیدالشهدا

 خوانی دارد. روضه

 

   )عليه السالم( به عزاداری برای سيدالشهدا )عليه السالم( سفارشات ائمه طاهرين

من صبح و عصر  فرمايند: مي )عليه السالم( امام حسينخطاب به )عج( . در زيارت ناحيه مقدسه آمده است كه امام زمان7

 گریم.  ها بر تو خون می کنم و به جای اشک بر تو ندبه می

 های ما را زخم کرده و اشکان ما را ریزان نموده است. پلک )عليه السالم( همانا روز حسین :)عليه السالم(. امام رضا2

صدا به گوش حضرت زینب رسید ایشان در حالی که به سر و صورت خود . زمانی که امام حسین در کربال رجز خواند، 2

 زدند و گریبان چاك کرده بودند فریاد وا حزناه سردادند.  می

ای سیاه در مسجد  به او رسید خیمه )عليه السالم( : چون خبر کشته شدن امام حسین. از امّ سلمه نقل شده است كه0

 زد و لباس مشکی به تن نمود.   )صلي اهلل عليه و آله و سلم(رسول خدا

. چون یکسال کامل از والدت حسین ابن علی گذشت مالئکه نزد پیامبر آمدند و مصیبتی که در کربال بر ایشان وارد شد 1

 تسلیت گفتند و مقداری از تربت سیدالشهدا را نیز به ایشان دادند. )صلي اهلل عليه و آله و سلم(را به پیامبر

اش باشد، خداوند روز قیامت را برای او روز  هر کس که عاشورا، روز مصیبت و اندوه و گریه :السالم( )عليه. امام رضا6 

 دهد.  شادی و سرور قرار می
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د و ش دیگر خندان دیده نمی )عليه السالم( رسید، پدرم موسی بن جعفر هرگاه ماه محرم فرا می :)عليه السالم(. امام رضا1

شد، آن روز، روز مصیبت  یافت تا آن که ده روز از محرم می گذشت، روز دهم محرم که می غم و افسردگی بر او غلبه می

 و اندوه و گریه پدرم بود . 

خوانی شد و سه سال،  نوحه )عليه السالم( سال تمام، هر شب و روز بر حسین بن علی یک :)عليه السالم(. حضرت صادق8

 در روز شهادتش سوگواری برپا گشت.

به من فرمود: ای جعفر! از مال خودم فالن مقدار  )عليه السالم( پدرم امام باقر فرمايد: مي )عليه السالم( . امام صادق 8

 خوانی و سوگواری کنند. در ایام حج، بر من نوحه« منا»وقف نوحه خوانان کن که به مدت ده سال در 

س پ«. برایم شعر بخوان»رسیدم. امام به من فرمود:  ( )عليه السالمخدمت حضرت صادق گويد: . ابوهارون مكفوف مي74

خوانی و همانگونه که نزد قبر حضرت سید  طور که برای خودتان شعر می برایش اشعاری خواندم. فرمود: اینطور نه، همان

 الشهدا مرثیه می خوانی.

اید و شعری بسر )عليه السالم( هیچ کس نیست که درباره حسین به جعفر بن عفان فرمود:)عليه السالم( . امام صادق55

 آمرزد. کند و او را می بگرید و با آن بگریاند مگر آن که خداوند، بهشت را بر او واجب می

ای در  هر کس در راه ما و برای ما یک بیت شعر بسراید، خداوند برای او خانه فرمود: )عليه السالم( . امام صادق57

 کند. بهشت، بنا می

آیند و بر ما وارد  خدا را سپاس که در میان مردم، کسانی را قرار داد که به سوی ما می فرمود: السالم(  )عليه. امام صادق53 

 گویند.  شوند و ما را مدح و مرثیه می می

ای دعبل! دوست دارم که برایم شعری بسرایی و بخوانی،  به دعبل ـ شاعر اهل بيت ـ فرمودند: )عليه السالم( . امام رضا70

 چرا که این روزها )ایام عاشورا( روز اندوه و غمی است که بر ما خاندان رفته است. 
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تایشگر ای، یاور و س مرثیه بگو، تو تا زنده)عليه السالم( ای دعبل! برای حسین بن علی فرمود: )عليه السالم( . امام رضا 71

 توانی، از یاری ما کوتاهی مکن. میمایی، پس تا 

م گریه های کند مگر آنکه بخاطر مصیبت من کشته اشکم. هیچ مؤمنی مرا یاد نمی فرمودند: )عليه السالم( . امام حسين72

 (7. )کند می

 ای اشک بریزد، خداوند او را در های ما قطره چشمان هر کس که در مصیبت فرمودند: )عليه السالم( . امام حسين 71

 دهد.  بهشت جای می

ش و همراهان)عليه السالم( هر مؤمنی که چشمانش برای کشته شدن حسین بن علی فرمودند: )عليه السالم( . امام سجاد78

 دهد.  های بهشتی جای می اشکبار شود و اشک بر صورتش جاری گردد، خداوند او را در غرفه

( را به یاد نیاوردم، مگر آنکه بخاطر )سالم اهلل عليهامن هرگز شهادت فرزندان فاطمه  فرمودند: )عليه السالم(. امام سجاد78

 بار گشت.  آن، چشمانم اشک

توانند به زيارت آن حضرت بروند، اينگونه دستور  نسبت به كساني كه در روز عاشورا نمي)عليه السالم( . امام باقر24

ندبه و عزاداری و گریه کند و مراسم عزاداری بر پا کند و یکدیگر را با  م( )عليه السالبر حسین عزاداری دادند و فرمودند:

 هایشان مالقات کنند.  در خانه )عليه السالم( گریه و تعزیت و تسلیت گویی در سوگ حسین

گز ربیست سال )به یاد عاشورا( گریست و ه )عليه السالم( امام زین العابدین  فرمودند: )عليه السالم( . امام صادق27

 کرد.  گذاشتند مگر اینکه گریه می طعامی پیش روی او نمی

نزد هر کس که از ما )و مظلومیت ما( یاد شود و چشمانش پر از اشک گردد، خداوند  فرمودند:)عليه السالم( . امام صادق22

 کند.  اش را بر آتش دوزخ حرام می چهره
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دایا... خ فرمود: كرد و مي بر سجاده خود نشسته و بر زائران و سوگواران اهل بيت، چنين دعا مي )عليه السالم( . امام صادق22

هایی را که بخاطر ما ناالن گشته و سوخته و آن  هایش در راه ترحم و عاطفه بر ما جاری شده و دل آن دیدگان را که اشک

 ار بده. هایی را که در راه ما بوده است، مورد رحمت قر فریادها و ناله

هر چیزی پاداش و مزدی دارد، مگر اشکی که برای ما ریخته شود )که چیزی با آن  فرمودند: )عليه السالم( . امام صادق20

 اندازه دارد(.  کند و مزد بی برابری نمی

« کوثر»هیچ چشمی نیست که برای ما بگرید، مگر اینکه برخوردار از نعمت نگاه به  فرمودند: )عليه السالم(. امام صادق21

 کنند.  شود و از آن سیرابش می می

 گریه کرد. )عليه السالم( ای زراره! آسمان چهل روز، در سوگ حسین بن علی فرمودند:)عليه السالم( . امام صادق22

 )عليه السالم(ای مکروه است، مگر ناله و گریه بر حسین هر نالیدن و گریه فرمودند: )عليه السالم( . امام صادق21

نفس کسی که بخاطر مظلومیت ما اندوهگین شود، تسبیح است و اندوهش برای  فرمودند: )عليه السالم( . امام صادق28

 افزودند: این حدیث را باید با طال نوشت!  )عليه السالم( ما، عبادت است سپس امام صادق

ت ژولیده و غبار آلود، تا روز قیام)عليه السالم( چهار هزار فرشته نزد قبر سید الشهدا فرمودند: )عليه السالم(. امام صادق28

 گریند.  بر آن حضرت می

 هرهقدر گریه کنی که اشکهایت بر چ آن)عليه السالم( ای پسر شبیب! اگر بر، حسین فرمودند:)عليه السالم( . امام رضا24

 آمرزد، کوچک باشد یا بزرگ، کم باشد یا زیاد.  ای می شود، خداوند همه گناهانت را که مرتکب شدهات جاری 

کند که در درجات واالی بهشت با ما باشی،  اگر تو را خوشحال می به ريان بن شبيب فرمودند:)عليه السالم( . امام رضا27

 پس در اندوه ما غمگین باش و در شادی ما خوشحال باش.
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 )س(یاد شهادت فرزندان فاطمه كه بيست سال به ياد عاشورا مى گريست، مى فرمود  )عليه السالم( امام سجاد. 22

 چشمانم را پر اشک مى کند. 

هر چشمى در روز قیامت گریان است مگر » فرمودند: )س(به فاطمه زهرا )صلي اهلل عليه و آله و سلم( . رسول اكرم22

گریه کرده باشد، چنین کسى در قیامت خندان و شادان به نعمت هاى بهشتى  السالم(  )عليهچشمى که براى مصائب حسین 

 «است.

اشک دیده ریزد، به حدى که بر گونه اش )عليه السالم( هر مؤمنى که در سوگ حسین» فرمود:)عليه السالم( . امام باقر20

 « جارى گردد، خداوند او را سالیان سال در غرفه هاى بهشت مسکن مى دهد.

شعرى بخواند و گریه نماید و یک نفر را بگریاند،  )عليه السالم( هر کس درباره حسین فرمود: )عليه السالم( . امام صادق21

 بهشت براى هر دوى آنها نوشته مى شود. 

ى سنزد او ذکر شود و از چشمش به مقدار بال مگ )عليه السالم( کسى که نام حسین فرمود: )عليه السالم( . امام صادق22

 اشک آید، اجر او نزد خداست و براى او جز به بهشت راضى نخواهد شد. 

بگرید یا دیگرى را بگریاند و یا آنکه خود )عليه السالم( هر کس که در عزاى حسین» فرمود:)عليه السالم( . امام صادق21

 « را به حالت گریه و عزا درآورد، بهشت بر او واجب مى شود.

گریه  الم( )عليه الساى پسر شبیب، اگر بر حسین» روايت كرده كه فرمودند: )عليه السالم( امام رضا. ريان بن شبيب از 28

 « آمرزد. کنى تا آنکه اشک چشمت بر صورتت جارى شود، خداوند گناهان کوچک و بزرگ، و کم یا زیاد تو را مى

ستن گریه کنند، زیرا گری )عليه السالم( حسینگریه کنندگان باید بر کسى هم چون » فرمود: )عليه السالم( . امام رضا28

 « براى او گناهان بزرگ را فرو مى ریزد.
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که  گریسته است)عليه السالم( های متعددی بر فرزندش حسین در مکان)صلي اهلل عليه و آله و سلم( . حضرت رسول04

 یکی از آنها به هنگام تولد ایشان بوده است. 

تابى در هر مصیبت براى بنده مکروه است، مگر گریه بر حسین بن  گریه و بى» فرمودند:)عليه السالم( . امام صادق07

 « که اجر و ثواب نیز دارد. )عليه السالم( على

ي )صلای موسی! هر یک از بندگانم در زمان شهادت فرزند مصطفی فرموند:)عليه السالم( . خداوند به حضرت موسي02

اهلل عليه و آله  )صليرا( گریه کند یا حالت گریه به خود بگیرد و بر مصیبت سبط پیامبر)روز عاشو اهلل عليه و آله و سلم( 

 تعزیت گوید همواره در بهشت خواهد بود.و سلم( 

در روز )عاشورا( از کارهای لذتبخش دوری شود و آداب و سنن سوگواری بر پا گردد و تا  :)عليه السالم(. امام صادق02

 خورند.  زوال خورشید از خوردن و آشامیدن خودداری شود و بعد از آن همان غذایی خورده شود که سوگواران می

یی و جان خویش را در راه ما اند و دارا شیعه و پیروان ما در شادی و حزن ما شریک :)عليه السالم(حضرت علي  .00

 کنند آنان از ما هستند و بازگشتشان به سوی ماست. بذل می

 آن چه که ما را بدحال یا خوشحال مى سازد، شیعیان ما را نیز بدحال و خوش حال می :)عليه السالم(. امام صادق01

 گرداند.

بدانید و اگر شخص هر معصیت دیگری کرد  هائی که برای  شما سخت است تاثیر دار آری با همین جلسات و عزاداری

خواهید درب خیر و فیض را ببندید و با یورش بر عزای سیدالشهدا تمام تقصیر جامعه را به دوش این جلسات بدانید  می

 اثر!!! براستی اگر خیری هم در جامعه هست و انسانیتی از این جلسات است. و بی

سوسیال و چه لیبرال حتی المقدور به آراء دیگران احترام می گذاشتید و در  اگر هم با دید غیر اسالمی به آن بنگرید چه

 رسانه ملی اهانت نمی کردید...
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لمال و ا شود که رگ گردنتان بیرون زده؟ بهتر نیست برای هدر رفتن بیت براستی مگر پول از جیب شما یا دولت خرج می

 های ترلیاردی جوش بزنید. س فسادهای اقتصادی و اختالل

ها از شما متفلسفان محال نبوده چرا که وقتی بزرگان شما لواط را و شاهد بازی را و مالعبه با امردان تحت  البته این حرف

لحاف واحد را عشق و قنطرة الحقیقه بدانند و دیگری شیطان را سلطان الموحدین و آن یکی شمر را زودتر از ما وارد بهشت 

و تازگی  ها بعید نبوده ستی بداند و ادعای ال تأخذنی سنة و النوم کند، این برداشتپرستی را خداپر کند و آن دیگری آلت

 نداشته است!

خداوند ما را از شرور آخر الزمان در امان بدارد كه حضرت فرمودند در آخر زمان دين فروشاني هستند 

 كه با دين كاسبي كنند فراوانند.

نَبِيِّنَا وَ غَيْبَةَ وَلِيِّنَا وَ شِدَّةَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا وَ وُقُوعَ الْفِتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ الْأَعْدَاءِ وَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقْدَ 

 كَثْرَةَ عَدُوِّنَا و وَ قِلَّةَ عَدَدِنَا...

 

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

 پي نوشت:

 .44/729ـ بحار االنوار 5
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*** 

 

 گفت سود را زيان افالطون فكر

 گفت نابود  را  بود او حـكم

 

 آفريد خوابي و خوابيد فطرتش

 آفريد سرابي او هوس چشم

 

 بود محروم عمل ذوق از بسكه

  بود محـروم وارفته او جان

 

 گشت موجود ی هنگامه منكر

 گشت مشهود نا اعيان خالق
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 فصل پنجم: آشنايي با شخصيت ها

 )ره(عالمه عبدالحسين اميني 

 

 نجف اشرف  محل دفن:                               ق      5371  تولد:

 سال 21  عمر:                                ق      5391  وفات:

ان کتاب ایش مرحوم عالمه شخصیتی محدث، مفسر و متکلم و فقیه بود و تحقیقات دامنه داری را آغاز کرد. اولین اثر علمی

عالم شهید، از قرن چهارم تا چهاردهم که در دفاع از حریم حق و  724بود. در این کتاب، شرح حال « شهداءالفضیله»

 آورد. والیت مظلومانه به دست دشمنان دین والیت در خون خود غوطه ور شدند به رشته تحریر در

 

قرن از عمر مبارك خود را صرف گردآوری و تدوین آن کرد، بزرگ ترین اثر علمی عالمه امینی که نیم  موسوعه الغدير:

برای تألیف کتاب الغدیر ده هزار کتاب خوانده ام و به صد هزار کتاب »است. از ایشان نقل شده که: « الغدیر»کتاب شریف 

وده و شیعه و سنی بمصادر و منابعی که در کتاب الغدیر مورد استناد قرار گرفته، همه مورد وفاق « مراجعات مکرر داشته ام

 از مسلمات تاریخی می باشد.

 

 شکايت حضرت علي )عليه السالم(  از نشر اشعار مولوی و حافظ  به نقل از عالمه اميني 

افظ، از حعالمه امینی )صاحب کتاب بی نظیر الغدیر( با لحن شیرین خود، با انتقاد شدید از اشاعه و نشر اشعار مولوی و 

 از برخی شیعیان برای توجه و عنایت به اشعار انحرافی آنها، خبر می دهد. امیرالمومنین )علیه السالم(شکایت حضرت 

 متن سخنراني:
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... برو حرف صاحب والیت را یاد بگیر، برو ببین امیرالمؤمنین چه حرف ها می زند با خدا چه جورحرف زده عشق بازی 

درست نمی شه، با مثنوی کاردرست نمی شه، حافظ چی است!؟  بازی چه جور است با حافظ کارچه جور است محبت 

مثنوی چی است!؟ بذار زیرپات برو دعا حضرت سجاد را بده به دست یک عالم، او بخواند و تو بفهمی عشق بازی چی 

 است.
 

م نکردم گرفتم غیبتفرض است روز قیامت بیارن جنابعالی را، مرا، امینی را بیارن محشر، )گناهم نکردم نمازم خوندم روزه ام 

ربا هم نخوردم شرابم نخوردم زنم را هم لخت و عریان به خیابان ها نفرستادم در میدان هم به ساز و آواز گوش ندادم 

ن امیرالمؤمنین از م سالم اهلل عليهسی اتی که کرده بودم از همشون هم بخشیده شدم( حاال مرا آوردن پیش امیرالمؤمنین

دوست داشتی؟ بله، من ولیّ مطلق تو بودم؟ بله، مرا روح االرواح می دانستی؟ بله، مرا محب خدا  بپرسد ببین آشیخ تو مرا

می دانستی؟ بله، پیمبر را قبول داشتی؟ بله، پیامبر گفته بود احب خلق اهلل الی اهلل علی بن ابیطالب؟ بله، عالقه مرا با خدا می 

 دا رفتار کرده؟ نه نکرده، اینا را که می دونستی؟ بله، بگو من بهتر بودمدانستی؟ بله، در دنیا یک صاحب محبتی مثل من با خ

حرف مرا بگویی، بخوانی، گریه کنی یا حافظ؟! مرا با حافظ یک سر گذاشتی؟ مرا با مثنوی یک سر گذاشتی؟ حاال محشر 

مثل من اراده داشت؟ است امیرالمؤمنین آمده آنجا بگوید حافظ مثل من عقل داشت؟ حافظ مثل من علم داشت؟ حافظ 

حافظ مثل من حقیقت شناس بود؟حافظ مثل من نورانی بود؟ حافظ مثل من ربانی بود؟ حافظ مثل من عظمت داشت؟ 

حافظ مثل من محبت شناس بود؟حافظ مثل من خداشناس بود؟ حافظ مثل من عالم بود؟ حافظ مثل من ملکات نفسانیه 

 ظ یکجا گذاشتی؟داشت؟  بابا مرا چرا ضایع کردی؟ چرا با حاف
 

مثنوی اصل اصل االصول؟! واهلل اگر صد سال  مثنوی، مثنوی، مثنوی این کتاب را روز قیامت خواهند آورد روز محشر...

 شراب بخوری خدا از اون مي گذرد از اين كلمه نمي گذرد.
 

َأْنزَْلنا هذَا الُْقرْآنَ عَلى َجَبٍل لَوْ ))اصل اصل االصول تو همون قرآن است قرآن بخوان گریه کن قرآن بخوان اشک بریز 

قرآن را اگر به کوه ها نازل می کردیم پراکنده می شد از خشیت حق تعالی قرآن (( َلرََأْيَتهُ خاشِعاً ُمتَصَدِّعاً مِنْ َخشَْيِة اللَّه

ن برو عا بخوان گریه کمارا ازدست ما گرفتند برکت بازار شما را با این برداشتند حافظ چرا می خوانی گریه می کنی؟! د

دعای حضرت سجاد را بخوان برو دعای ابوحمزه بخوان، دعای ابوحمزه را و اهلل اگر به کوه ها بفماند کوه ها می ترکد 

 حافظ محبت داره؟ حافظ می فهمد محبت چیه!؟ حافظ می فهمد عشق چی است؟! حافظ می فهمد خدا چی است؟ 
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م است ما عرفناك حق معرفتک، حافظ شناخته پیامبرنشناخته؟! علی نشناخته ثنوی می فهمد خدا چی است؟ پیامبر اعلم

 حافظ شناخته؟! 

 آقا مثنوی می خواند، برو دعای ابو حمزه بخوان برادر عزیزم.

 

 ی اميني در مورد تأليفات عالمه  های بزرگ شيعه و اينک نظر برخي از شخصيت

 

 ((هيدين يه الباطل من بيأتيال ))فرمودند:« الغدير»در مورد كتاب  آيت اهلل العظمي سيد محسن حکيم

 در مورد كتاب ياسين و عالمه اردوبادی آيت اهلل العظمي سيد عبدالهادی شيرازی و شيخ محمدرضا آل

 ((نيللمتق يه هيب فيال ر))اند:  گفته« الغدير»

 محمد تقي جعفری:

های بلند را در زدودن گرد و غبار تاریخ  یکی از مؤثرترین گامی فقید مجاهد شادروان عبدالحسین امینی که  به یاد عالّمه

 کنم.  طالب برداشته است، این مقاله مختصر را تقدیم می ی امید بخش علی بن ابی از چهره

 

 شهيد مطهری:

دبی، ا، موجی عظیم در جهان اسالم پدید آورده است. اندیشمندان اسالمی، از زوایا و جوانب مختلف: «الغدیر»کتاب شریف 

، توان بدان نظر افکند ی اجتماعی می اند. آنچه از زاویه تاریخی، کالمی، حدیثی، تفسیری، اجتماعی بدان نظر افکنده

 است.« وحدت اسالمی»

 

 اديب و نويسنده و روحاني محقق و امام جمعه و جماعت حلب، چنين مي گويد: شيخ محمد سعيد دحدوح:

دات های افکار و اعتقا روی دهد و ما را با حقایق آشنا سازد، تا از نو پایه«( الغدیر»کتاب ... الزم بود که این رویداد )نوشتن 

اید ی حقیقت ب ها مطالبی است که هر جوینده خود را بر مبنای آن استوار سازیم و از اصل ماجری و ما وقع آگاه گردیم. این

دانند ای را بشکافد، بلکه برای اینکه مردم عالم ب ی دیرینه کینه بداند و بفهمد، نه برای آنکه آتش اختالفی را دامن زد، یا گور

 که حق چیست، شیعیان علی مرتضی چه کسانی هستند، و این عشقی که به خاندان پیامبر دارند از کجا آمده است، و سرچشمه
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، هر یست و چگونه؟ آریاند چ ها و گفتارهای باطلی که به آنان نسبت داده ی این احساسات کجاست؟ نیز بدانند که تهمت

 (7فکند و از خطای گذشته پند گیرد.. ) ها را بداند، به دنبال خرد رود، احساسات را به یک سو ی حقیقت، باید این جوینده

 

 «شهداء الفضيله»ی کتاب  درباره

 

 حضرت آيت اهلل العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني:

ی دانش و فضیلت و رأی و بصیرت  اسالمی، همانگونه است که زیبندهاین پرچمدار دانش و ادب و قهرمان جنبش فکری 

نماید بگیرد  است. خدا این مجاهد مدافع را مدد نماید و بازوی این قهرمان که از افتخارات و حریم همرایانش پاسداری می

ات شهیدان راه فضیلت و در نشر فضائل و افتخارات رجال مذهبش یاری دهد که وی عالوه بر این که در گردآوری افتخار

 ی ا آن راد مردان واال مرتبه ا با ابداع و ابتکارات جالبش بر نویسندگان متقدم و معاصر پیشی جسته، در این کارنامه

 های پر ارج علمی و تاریخی و ادبی و اخالقی بودیعت نهاده است. درخشان بسیار درس

 

 حضرت آيت اهلل العظمي حاج آقا حسين قمي:

اثر دانشمند فرزانه و استاد جامع، آقای عبدالحسین امینی تبریزی، کتابی ارزنده و ابتکاری است، «  فضیلت شهیدان راه»

ی جویباران! که هر چه پسند همت واال افتد در آن فراوان، از  گلزاری نسیم بهاری بر آن وزان و چمنی عطرآگین بر کناره

های ادبی و معلومات تاریخی، و جمله بر  کارم اخالقی و دانستنیافتخارات این ملت گرفته و گوهرهای آموزش دینی و م

 اند و شاهدی راست. ی تبحر وی گواهی صادق کثرت تتبع نگارنده و دامنه

 

 حضرت آيت اهلل العظمي شيخ محمد حسين غروی اصفهاني:

مجد و عظمت. خدایش بدین ی درخشانی ارائه داد آکنده از افتخارات و  ی امینی با نگارش چنین کتابی کارنامه عالمه

از به نی خدمت که به امتش کرده پاداشی فرا خور دهد. خوش بیانی و حسن ترتیب آن، خود در صفحاتش نمایان و بی
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اسلوب قدیم  ای است از بیان است که گویایی و منطق و رسائی تعبیر و زیبایی پرداختن را همتایی نیست. انشایش آمیزه

 ی معنا نتوانسته راه بیان حقیقتش زند و نه دلباختگی به تازه توانسته به بیراهه دی بیو سبک جدید، چنانکه سجع بن

پرگوئیش کشاند پیوسته بر روش میانه و پسندیده رفته و جز بیان حقیقت و شرح واقعی تاریخی نجسته است. طبع خالقش 

نبوغ  بیهوده نبافته است. این هر دو، دو برهانند برهرگاه مجال سجعی زیبا و پرمعنا دیده رخ از آن بر نتابیده و وقتی نیافته 

ی هنر نویسندگی و فضیلت راستگویی و راستجویی، و بر چیره دستی وی در ساخت و پرداخت سخن،  امینی در زمینه

ردن گشایم که در فراهم  ک اختیار زبان به ثنایش می ی تابان باشد و احساس دل با وجدان. من بی سخنی که آوای اندیشه

گزارشات تاریخی پراکنده، چنین سخت کوشیده و در زنده کردن نام و یاد مجاهدان دانشمندی که خون خویش به پای 

 نهال فضیلت نثار کرده اند، احساسات گرم نشان داده و غیرت و همت نموده است. 

 

 حضرت آيت اهلل شيخ آقا بزرگ تهراني:

گل و الله بود و بید و نارونی که از نسیم سحری بوجد آمده باشد، گلزاری  ... نظر بر این گلزار دلفروز راندم و هر چه دیدم

 رد و خوشهب ای چون امینی برپا کرده است. عطری بر آن پاشیده که بوی مشک از یاد می باغبان خوش سلیقه و دلسوخته

بازیاد آورده و افتخارات ی مجد و شکوه دیرینه را  آراید. خاطره های گوهرین پرورده که گردن و سینه و گوش را می

 های سال خوانده ی درخشانی به دست شهیدان راه فضیلت داده که سال اجدادی را فرادیده نهاده است. به راستی کارنامه

ی پاك و احساس تابناکش آفرین،  ها را در روزگاران سر آمد خواهد بود... بر عاطفه ها و کارنامه خواهد گشت و کتاب

هنرمندی هزار آفرین که مظهر راستین دین است و جمال آیین و مردی پر یقین، یه خاطر شاهکاری  ی بر استاد گرانمایه

 که برای امتش پدید آورده و جهدی نموده و هنری که بخرج داده است.

 پروردگار آمرزنده، از طرف شهیدان نیکبخت چنان پاداشی در بازپسین زندگی دهدش که وی آنان را بدین کار داده است.

 

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

 پي نوشت ها:

 . 8و 7الغدير/ـ 5
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 نظرها و اعتراف هافصل ششم: 

 امام خميني
 رهبر معظم انقالب
 آيت اهلل سيستاني
 آيت اهلل العظمي شبيری زنجاني
 آيت اهلل العظمي وحيد خراساني
 متفكر بزرگ عالمه رضوی
 شيخ داود صمدی آملي

 العظمي خوئيآيت اهلل 
 آيت اهلل سيد محمود شاهرودی
 آيت اهلل العظمي سيد محمدهادی ميالني
 آيت اهلل العظمي سيد محمدرضا گلپايگاني
 آيت اهلل العظمي سيد علي بهبهاني
 عالمه كبير شيخ عبدالحسين اميني
 آيت اهلل العظمي صافي گلپايگاني
 آيت اهلل سيد صادق روحاني

 گلپايگانيآيت اهلل شيخ علي صافي 
 آيت اهلل مكارم شيرازی
 آيت اهلل دوزدوزاني 
 آيت اهلل فاضل لنكراني 
 آيت اهلل بهجت
 آيت اهلل نوری همداني
 آيت اهلل العظمي علوی گرگاني
 آيت اهلل العظمي سيدمحمد شاهرودی
 آيت اهلل محقق كابلي
 آيت اهلل مشكيني
 آيت اهلل تبريزی
 آيت اهلل سيد كاظم حائری

 حمدیآيت اهلل م
 آيت اهلل سيد صادق شيرازی
 حجت االسالم شيخ علي دواني
 حسن زاده ی آملي
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 فرمودند: پيامبر اکرم )صلي اهلل عليه و آله و سلم( 

 ((، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهأُمَّتِي فِي الْبِدَعُ  إِذَا ظَهَرَتِ ))

 هرگاه بدعت ها در ميان امتم پديدار شوند، بر عالم است که علم خود را آشکار سازد.  

 هر عالمي چنين نکند، لعنت خدا بر او باد.

 5/14كافي 
 

*** 

 

 :امام خميني )قدس سره(

 اهانت به مراجع اهانت به اسالم است.

 فايل صوتي موجود است.

 

 رهبر معظم انقالب:

های  های علمي حوزه رسد صالحيتهای زيادی الزم است، غالباً مراجع قله به حدّ مراجع تقليد نميهر كسي آسان 

 شوند بنابراين احترام مراجع بايستي محفوظ باشد بايد تكريم شوند. علميه محسوب مي

 5435ذی القعده  53  در قم 79/2/89سـخنراني در تاريخ 

 

*** 
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 رويکرد فلسفيانتقاد آيت اهلل سيستاني از 

 در مباحث تحول علوم انساني 

 

ا با آیت اهلل « سمت»ها ا  های علوم انسانی دانشگاه در دیداری که دکتر احمدی رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتاب

العظمی سیستانی داشته است، این مرجع تقلید با ابراز نگرانی از وضعیت علوم انسانی در کشور، از تدریس فلسفه مالصدرا 

 عربی خصوصاً در باب معاد انتقاد و بر ضرورت اصالح این رویکرد تاکید کرده است. الدین ابن و ترویج آرای محی
 

ربی ع ایسنا به نقل از پارسینه، قسمتی از متن گزارش این دیدار که از طرف دکتر احمدی توسط سایت ابنبه گزارش 

 آید: منتشر شده است در پی می

پیدا بود از پیچیدگی، دشواری و اهمیت علوم انسانی و پیوند آن با مسائل اسالمی حضرت آیت اهلل که »... 

 کنند، نیک آگاه و سخت نگرانند و برای هشدار دادن به ما و مس والن ذی ربط احساس مس ولیت می

های اجرایی، کاری است بسیار  ها و حوزه فرمودند: بررسی مسائل دینی و بردن نتیجه آن به دانشگاه

تواند بر مسند قضاوت بنشیند و  ای که شرایع و لمعه و مکاسب و جواهر را خوانده می ر. آیا طلبهدشوا

های ایران هست خبر دارم. مسائل باید  کار حقوقی و قضایی انجام دهد؟ من از مشکالتی که در دادگاه

خودمان نظر  همه جانبه و با توجه به آرای دیگران هم بررسی و سپس با وقوف کامل به فقه و حقوق

اهلل کاشانی استاد حقوق در باب شفعه نظر حقوقی  نهایی اعالم شود. از باب نمونه دکتر کاشانی فرزند آیت

ت امام جواد )علیه فرانسه را ترجیح داده... اما اگر دکتر کاشانی به فقه احاطه داشت می دید که در روای

ه اگر صاحب حق شفعه در همان شهر است، این مطلب با وضوح آمده است. روایت این است ک السالم(

خواهد برود پول را از شهر دیگری بیاورد به اندازه رفت و  دهد و اگر می شریک سه روز به او مهلت می

دهد. اگر در این مدت رسانید، سهم از آن اوست وگرنه  برگشت و سه روز پس از بازگشت به او مهلت می

هر دیگری باشد، باید به او اعالم کنند و پس از دریافت اعالم حق شفعه ندارد. اگر صاحب حق شفعه در ش

 شود.  اش ساقط می هم سه روز مهلت دارد تا قیمت سهم شریک را بیاورد.اگر نیاورد حق شفعه

سپس فرمودند: نتیجه بحث و بررسی و دگرگونی در علوم انسانی باید این باشد که در قالب عمل و اجرا 

دارد؟  ای ساز باشد واگر نه چه فایده ها به سرتا سر جامعه سرایت کند و تحول دانشگاهدر آید و از طریق 

الدين  تدريس فلسفه كه عموماً هم تدريس فلسفه مالصدراست و آن هم با آرای منحرف محيمثال 

 ای دارد؟  آميخته است و در باب معاد هم مشكل دارد چه نتيجه
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رافی در جامعه ایران با نقل خواب و... در باب مهدویت و ارتباط جامعه معظم له از نفوذ و رسوخ افکار خ

وانید ت علمی دانشگاهی با این قبیل افکار، بیمناك و نگران بودند که چگونه بین این دو شیوه تفکر می

شکل خواهید م دانم با توجه به مشکالتی که گفتم چگونه می هماهنگی ایجاد کنید؟ ایشان فرمودند: نمی

ای که مورد قبول دانشگاهیان باشد حل کنید.  های حوزه علوم انسانی را به گونه ف اسالمی و کتابمعار

ه ادعا کنیم ایم بهتر است تا اینک کنم اگر به دنیا بگوییم ما پاسخ بسیاری از مسائل را هنوز نیافته فکر می

 (7) «روشنفکران بدهیم.دانیم ولی در عمل نتوانیم پاسخی قابل ارائه به غرب و  همه چیز را می
 

 تنها راه مطمئن تزکيه و کمال، التزام به سنن و 

 (0) پيامبر و معصومين است  روايات معتبر

 
 

 در پاسخ به سوالي درباره حجيت معرفتي فلسفه صدرايي و عرفان ابن عربي فرمود:  آيت اهلل شبيری زنجاني

روايات معتبر پيامبر و معصومين است ]نه فلسفه و عرفان تنها راه مطمئن تزكيه و كمال، التزام به سنن و 

 مصطلح[.

 

 متن اين پرسش و پاسخ به اين شرح است: 

با سالم، با توجه به بروز برخی اختالفات در میان طالب پیرامون برخی مسائل علمی بر خود الزم دیدیم تا از محضر مرجع 

 لیف چیست:عالیقدر استفتاء نماییم تا دراین موارد اختالفی تک

ب تر معتقد شدن به عرفان صاح عربي و به تعبير واضح الدين ابن پيرامون روش علمي و سلوكي جناب محي اوالً:

 فصوصي؟
 

پيرامون مسائل فلسفي و به طور كلي روش فالسفه در بررسي مسائل خصوصاً مباحث جناب مالصدرا در  :ثانياً

 اسفار پيرامون مسئله وحدت وجود و معاد؟

  تشكربا 
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 سالم عليكم 

التزام به روش فقهای عظام امامیّه که عمل به آداب و سنن مأثوره و روایات معتبره مرویّه از پیامبر و ائمه 

 است، تنها راه مطم ن تزکیه و سعادت و کمال است. )سالم اهلل عليهم اجمعين(معصومین 

 

موضعی درباره آیت اهلل سید موسی زرآبادی قزوینی از قابل ذکر است آیت اهلل شبیری زنجانی چندی پیش در اعالم 

 های این عالم بزرگ خاطر نشان کردند: مؤسسین مکتب تفکیک و با اشاره به ویژگی

 اگر در میان علمای شیعه دو نفر به طور قطع صاحب کرامت باشد یکی از آنها سید موسی زرآبادی است.

 

اين در حالي است كه تا كنون بسياری از فقهای طراز اول شيعه در دوران معاصر بر تكيه بر مباني وحي و 

معصومين در سلوك نظری و عملي و نقد روش فلسفه صدرايي و عرفان محي الديني تاكيد نموده اند كه نمونه 

 «از رويكرد فلسفي تحول علوم انساني انتقاد»هايي از آن را مي توان در اظهار نظر آيت اهلل سيستاني در باب 

 و موضع گيری آيت اهلل وحيد خراساني و آيت اهلل صافي گلپايگاني درباره روش فلسفي سراغ گرفت. 

 

 

 آيت اهلل وحيد خراساني:

 (3) عاشق فلسفه بودم اما گمشده ام را در کتاب و سنت یافتم.

 ایشان با تأکید بر این که همه چیز در قرآن و روایات است به طالب توصیه کردند که وقت خود را صرف 

 قرآن و روایات کنند و خاطرنشان کردند: 

ها نزد فیلسوف بزرگ مرحوم میرزا مهدی آشتیانی و مرحوم میرزا ابوالقاسم الهی که فیلسوف خراسان بود، فلسفه  بنده سال

 را تلمذ کردم چون از اول عاشق این رشته بودم اما بعد از مدتی فهمیدیم آنچه گمشده فقط در کتاب و سنت است. 
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 متفکر بزرگ شيعه عالمه رضوی:

 دنی هایابود، هرگز لن )علیهم السالم(افکارش ذرّه ای به نفع مکتب قرآن و اهل بیتدرا و ااگر مالّص

 رکوب اش را با کل توان ساکابالیست روی خوش به او و به افکارش نشان نمی دادند بل او را و راه

به  رین اسلحه می دانندبُرنده ترین و کشنده ت  )علیهم السالم(می کردند، و چون او را در براندازی مکتب قرآن و اهل بیت

 (0)تکریم و بزرگداشت او می پردازند.

*** 

دفاع شديد شيخ داود از صوفيه و توهين شديد اللحن او  به فقهاء و مراجع تقليد شيعه و 

 تهديد مخالفين صوفيه

*** 

 تو چه کار داری به اين تو ]يعني فقهاء[ چهار تا احکام خودت را بگو 

 که باز فردا ترورها شروع بشود بندگان خدا ]صوفيه[...  

 شيخ داود صمدی در يك فايل صوتي كه از ناحيه ی او منتشر شده است چنين مي گويد:

گری را باز مطرح کردند، عده ای بی توجه، چیز  اخیراً باز بندگان خدا بی توجهی می کنند حرف های عرفان را صوفی 

 جع استفتاء می کنند، آیا صوفی ها راهشان درست است آیا عارفان حرفشان درست است یا نیست.می کنند، از بعضی از مرا

و  بعضی از مراجع هم متأسفانه بی توجهی می کنند و فرمایشاتی می فرمایند که از یکی از بندگان خدا شنیدم یعنی نوشته،  

 استفتاء کردند.

 از دين منحرفند. دارند، همه مثالًجواب داده كه مطلق تمام فرق صوفيه همه انحراف 
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ها، تو چهار تا احكام خودت را بگو بنويس آنجا بنشين استخراج كن، تو چه كار  آقا شما را چه كار به اين حرف 

ام ام تماان روز دارند، حاال ما که نمی خواهیاان شب دارند برای خودشااینها برای خودشداری به اين بندگان خدا، 

 کنیم یا نعوذباهلل تخط ه کنیم، اما به چه حساب. گروه ها را تأیید
 

ند، ا ها اين بندگان خدا هستند در گوشه و كنار سرشان را انداختند پايين نه مزاحم كشورند نه مزاحم نظام خيلي 

 گويند كنند دروغ نمي كنند غيبت نمي اند و گناه نمي ای نشسته نه مزاحم دين مردم هستند و يك گوشه

 كنند پشت سر مردم دوز و كلك نيستند، ظاهر و باطنشان از هم دو تا نيست خودشان را مي  دگوئي نميب

 پايند.
 

حاال آن اندازه بنده ی خدا قوت ندارد که بتواند خود را نگه داشته باشد عالوه ی بر این بیاید اجتماع دست دیگران را  

الف هم که نمی کند حاال یه اهستش این است که خودش را نجات بده خ دازه هم فعالً ان اناهم بگیرد ندارد این همی

 گوشه ای نشسته به اذکاری مشغول است به قرآن مشغول است.

 خیلی ها هستند از گوشه و کنار دیده ام بعضی ها پیش خود من آمده اند و حاالتشان و روش هایشان را بسیار  خوب.

و بیچاره ها به فکر خودشان افتاده اند  به امور اخالقي به امور اعتقادی اتفاقا به شرع هم مقيدند به امور شرعيه

 دردشان گل کرده می خواهد به درد خودشان برسند.

شما چكار داری كه بازی در مي آری بازار را آشفته مي كني و كش و مكش بشود و بعد بگويند باز صوفيه 

افتند بيايند بگويند اين ها مرتدند و مرتد را بايد كشت و باز كافرند عرفا كافرند، يه چهار تا جاهل نفر هم راه بي

 فردا ترورها شروع بشود جنايت ها شروع بشود چكار داری آشفته بازار بشود.
 

توجه ندارند، نه آن که سؤال می کند توجه دارد، یا خدای ناکرده عنود است نه آن که جواب سؤال فتوایش را می دهد  

 (1)توجه است یا جاهل است، نمی داند که بنده ی خدا که دارد چکار می کند.
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-------------------------------- 

 پي نوشت ها: 

 

 5397مهر  75ـ  تاريخ انتشار 5

 ، 5397بهمن  51ـ تاريخ انتشار 7

 5397ـ درس تفسير، بهمن 3

 77ـ نامه ی آيت اهلل حاج شيخ مرتضي رضوی به مجله نورالصادق، شماره4

 ـ فايل صوتي در سايت دارالصادق موجود است.1
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 صوفيه  از ديدگاه شيعه  و رهبران مذهبي ما

*** 

 الصادق )عليه السالم( در مورد صوفيهديدگاه امام بحق ناطق حضرت جعفر بن محمد 

 

إِنَّهُمْ أَعْدَاؤُنَا فَمَنْ مَالَ فِيهِمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَ يُحْشَرُ مَعَهُمْ وَ سَيَكُونُ أَقْوَامٌ » 

 يَدَّعُونَ حُبَّنَا وَ يَمِيلُونَ إِلَيْهِمْ وَ يَتَشَبَّهُونَ بِهِمْ وَ يُلَقِّبُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ يُأَوِّلُونَ 

أَقْوَالَهُمْ أَلَا فَمَنْ مَالَ إِلَيْهِمْ فَلَيْسَ مِنَّا وَ إِنَّا مِنْهُمْ بِرَاءٌ وَ مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَ رَدَّ 

 « )صلی اهلل علیه و آله(عَلَيْهِمْ كَانَ كَمَنْ جَاهَدَ الْكُفَّارَ بَيْنَ يَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ 

 

به آنان ميل كند از آنان است و با آنان محشور خواهد  آنها )صوفيان( دشمنان ما هستند، پس هر كس

 كنند و به ايشان نيز تمايل نشان محبت ما را مي  شوند كه ادعای شد و بزودی كساني پيدا مي

 و گفتارشان را تأويل گذارند  به ايشان تشبيه نموده و لقب آنان را بر خود مي  دهند و خود را مي 

و ما از او بيزاريم و هر كس آنان را  ايشان تمايل نشان دهد از ما نيستبدانكه هر كس به  كنند.  مي 

  )صلي اهلل عليه و آله و سلم(ردّ و انكار كند مانند كسي است كه در حضور پيامبر اكرم

 با كفار جهاد كرده است.
 7/12نة البحار يسف

 

*** 
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 ديدگاه های مراجع تقليد و کارشناسان دين در مورد صوفيه

 

   :)قدس سره(ديدگاه امام خميني 

با مراجعه به مجموعه آثاری که از امام خمینی )قدس سره( به یادگار مانده به این نتیجه می رسیم که صوفیّه از دیدگاه ایشان 

 انسان های بی صفا و بی وفا و خودبین هستند چنانکه می فرماید:

 زین طایفااه من وفااا ندیدم هارگز   از صااوفیه صفاا نادیادم هاارگااز                  

 زین مدّعیان که فاش انا الحاقّ گویند                     با خااودبیانی فناا نادیادم هاارگز

 (7صاوفای بی صاافا نمی خااواهاام )       صوفی از وصل دوست بی خبار است          

 د:و در کالمي ديگر درباره ی مرشدان صوفيّه چنين مي نويس

و  تر وّف قرار گرفته، حالش پستاداند و در مسند دستگیری و تص آن بیچاره ای که خود را مرشد و هادی خالیق می

 غمزه اش بیشتر است.

ی از ا اصطالحات را به سرقت برده و سر و صورتی به متاع بازار خود داده، برای رواج بازار خود، فهمیده یا نفهمیده، پاره

 حال و جذبه« محبوب عليشاه»يا « مجذوب عليشاه»گمان كرده به لف   را به خورد عوام بیچاره داده واصطالحات جاذب 

 (7و حبّ خدا دست دهد. )

 

  )قدس سره( العظمي حاج سّيد ابوالقاسم خوئي ديدگاه آيت اهلل

 معاشرت و معامله با صوفیّه و دراویش چه صورت دارد؟ سؤال:

در صورتی که موجب فساد عقیده دینی نباشد مانعی ندارد. و اهلل العالم ا ] از این جواب فساد عقیده صوفیّه  ،یبسمه تعال پاسخ:

 (3)گردد.[  کامالً روشن می

 ابوالقاسم الموسوی الخوئي
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  )قدس سره(ديدگاه آيت اهلل العظمي حاج سيد محمود شاهرودی

 (4) ی صوفیه حرام است. معاشرت با فرقه

 

 )قدس سره(ديدگاه حضرت آيت اهلل العظمي سيد محّمد هادی ميالني
   (1)درباره هیچ یک از عقائد فرق آنان از شرع مقدّس تجویزی نرسیده است.

 ]یعنی هیچکدام از فرقه  های مختلف صوفیّه قابل تبعیّت نبوده و منشأ دینی ندارند.[

 

 )قدس سره(گلپايگانيديدگاه آيت اهلل العظمي حاج سّيد محمّدرضا 

 روش خصوص این فرق از بدع و ضاللت است.

 «هجری 411صيام  4و اهلل العالم »

 

)قدس سره(ديدگاه آيت العظمي سيّد علي بهبهاني

 الدّین بن عربی چنین فرموده است:  ی انحرافات صوفیّه بخصوص در مورد محی معظم له ضمن بحث درباره

الدّین بن عربی که از بزرگان این طایفه است و ببینید چگونه مزخرفاتی از او سرزده است و نگاه کنید به کلمات محی 

فرعون در بحر وحدت غرق شد، نه در رود نيل، و ناجي بود.  گوید کند از جمله می آیات را به میل خود تأویل می

یار گونه مزخرفات بس از این ت فرعون،اشتباه كرده باشد در دعو م )عليه السالم(بنابراين الزم مي آيد كه حضرت كلي

ه تر از این است که ب دارد و هر که بخواهد اطاّلع بر مزخرفات او پیدا کند، رجوع به تألیفات او کند، وقت انسان شریف

 (6) تفصیل مزخرفات او بپردازد.
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 )صاحب الغدير(  )قدس سره(ديدگاه عالمه اميني 

 مثنوی اصل اصل االصول؟! . را روز قیامت خواهند آورد روز محشر..مثنوی، مثنوی، مثنوی، این کتاب 

گذرد. اصل اصل االصول! حرف آورده برای خودش  گذرد از این کلمه نمی واهلل اگر صد سال شراب بخوری خدا از اون می

 حرف درست کرده اصل اصل االصول!! 

قرآن بخوان اشک بریز، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، قرآن  اصل اصل االصول تو همون قرآن است، قرآن بخوان گریه کن،

خواند!! برو دعای ابو حمزه  شد از خشیت حق تعالی... آقا مثنوی می شد پراکنده می شد پاره می ها نازل می اگر به کوه

 (2) بخوان برادر عزیزم.

 

 ديدگاه آيت اهلل صافي گلپايگاني

 که دارند، اگر چه در انحراف در یک سطح نیستند و بسا که برخی ها و انشعابات بسیاری صوفیّه با فرقه

ای که دارند غیر اسالمی  اند و عقائد خاصّه شوند، امّا در مجموع، منحرف ی اسالم شمرده نمی از آنان خارج از ربقه

 است.

گر است، جداً باید از معاشرت، مجالست، مزاوجت، و رفاقت با آنها، چون معرض خطر ضاللت، فساد عقیده و مفاسد دی

د ترك اط شدیهای غیراسالمی و انکار ضروری معلوم نباشد نیز، احتی احتراز نمود حتّی اگر التزام آنها به عقائد و برنامه

 (8) ارتباط با آنها است.

 

 ديدگاه آيت اهلل سيّد صادق روحاني

 حکمی های مختلف آنان چه اعانت به فرقهمعظم له در پاسخ به این سؤال که: هرنوع تبلیغ از افکار صوفیّه و 

  (9) تبليغ افكار خالف شرع انور از محرّمات اكيده است. دارد؟ مرقوم فرموده اند:
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 ديدگاه آيت اهلل سيستاني

 اند: معظم له درباره شرکت در محافل صوفیّه چنین فرموده

 (51)اجتناب از حضور در مجامع آنان و دوری کردن از آنها الزم است. 

 

  )قدس سره( ديدگاه آيت اهلل حاج شيخ علي صافي گلپايگاني

 شركت در مجالس و محافل صوفيّه و انجام اعمال و گفتن اذكار آن و حضور در خانقاه آنها چه  سؤال:

 دارد؟ صورت

 .جايز نيستاند:  معظّم له در جواب فرموده

 و درباره ی عرفان صوفيّه نيز چنين توجّه داده اند:

ی آنان است و مسلمانان و  های صوفیّه، از اختراعات و ابداعات فریبنده امّا عرفان و عارف در اصطالح طایفه

 (55) کاری آنان را بخورند. مؤمنین نباید گول فریب

 

 ديدگاه آيت اهلل مکارم شيرازی

 به اين سؤال كه نظر حضرتعالي در مورد عرفائي كه قائل به طريقت و وحدت وجود و موجود و ايشان در پاسخ

حلول و اتّحاد و مهدويّت نوعيّه و صلح كلّ و ترك عبادات و اتيان محرّمات مي باشند، چيست؟ با توجّه به اينكه داشتن  

لك اد در حكم بقيه كفّارند يا خير؟ و اگر كسي قبالً در ساينگونه عقائد مستلزم انكار ضروری دين مي باشند، آيا اينگونه افر

مسلمان ها بوده ولي بعدها در اثر ارتباط با اين فرقه دارای چنين عقائدی شده باشد و عقائدش را هم برای ديگران اظهار 

 مي كند، آيا چنين كسي در حكم مرتدّ است يا خير؟ 

 چنين مرقوم فرموده اند:

كه عقائد فوق را  كسي، فرق صوفیه، عمومًا گرفتار انحرافاتی هستند، بعضی بیشتر و بعضی کمتر. يبسمه تعال

داشته باشد مانند: حلول و اتّحاد و وحدت موجود و ترك عبادات و انكار محرّمات، ترديدی در كفر او نيست 
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ت و تا آنجا که ممکن اس ه استو اگر قبالً مسلمان بوده و بعد به اين عقائد پيوسته است بدون شّك مرتّد شد

 (75)باید در رفع شبهات آنها از طریق منطقی کوشید و اگر ممکن نشد، باید از آنها جدا شد. 

     51/5/22 ـهميشه موفّق باشيد  ـ ناصر مكارم شيرازی 

    

 معظم له در پاسخ به سؤال ديگری در خصوص تفكّر وحدت وجود چنين مرقوم فرموده اند:

 ی فقها موجب خروج از  ی همه معانی متعددی دارد، آنچه به طور قطع باطل و به عقیده وحدت وجود

و خالق و مخلوق و  (53)اسالم است، این است که کسی معتقد باشد خداوند عین موجودات این جهان است

ی آن انکار بسیاری از  عابد و معبود وجود ندارد همانطور که بهشت و دوزخ عین وجود اوست و الزمه

مسلّمات دین است، هرگاه کسی ملتزم به لوازم آن بشود خارج از اسالم است و غالب فقهای معاصر ا اعم 

 (54) اند. این موضوع را پذیرفته و در حواشی عروه، به آن اشاره کرده )رضي اهلل عنهم(از احیاء و اموات 

 55/3/84 ـهميشه موفق باشيد 

 

 آيت اهلل دوزدوزاني ديدگاه حضرت

 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم، بايد دانست كه ريشه ی تصوّف به دوران قبل از اسالم بر مي گردد. 

او را در مورد ترك خانه و زندگی توبیخ فرموده  ن عثمان بن مظعون که پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(داستا

اهلل علیه  م )صلیگرایش به صوفیگری بین مردم بوده است. ابن جوزی از پیامبر اسالدهد که در اوائل اسالم  است، نشان می

 کند که آن حضرت فرمود: رهبانیّت و ترك ازدواج و... در آئین من نیست. نقل می و آله و سلم(

به اباذر آمده است که فرمودند: ای اباذر! در آخرالزّمان  م )صلی اهلل علیه و آله و سلم(های حضرت رسول اکر نامه در وصیّت 

انند، آنان را د پوشند و این عمل را برای خود فضیلتی می شوند که در تابستان و زمستان لباس پشمینه می ای پیدا می طائفه

 کنند و... فرشتگان آسمان و زمین لعن می

بايد مسلمانان مخصوصًا جوانان بيدار باشند و پس ن رسیده است. در نکوهش این طائفه، روایات بسیاری از ائمّه معصومی 

از تزوير و خوشرويي و حيله گری آنان، فريب نخورند و از حضور در محافلشان پرهيز نمايند و در برچيدن بساط آنان كه 

 نمايند. هدفشان ستيز با خدا و رسول و تعطيل احكام و معارف حيات بخش دين مبين اسالم مي باشد، فعاليّت 

 54/55/87يداهلل دوزدوزاني  ـ 
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 صوفيه و تفسير بيان السعاده

*** 

 )قدس سره(ديدگاه آيت اهلل فاضل لنکراني 

درباره ی  432تفسير بيان السّعادة صفحه ی  7حضرت آيت اهلل فاضل لنكراني ضمن جواب به نامه ای كه درباره ی جلد

 گنابادی كه تفسير متعلّق به آنان است چنين جواب فرمودند:فِرَق مختلف صوفيّه بخصوص فرقه ی 
 

  آنها مضّل هستند و تبعیّت از آنها تبعیّت از صراط شیطان است و هیچ یک از عقاید آنها که انحراف از نظر

 فقهای شیعه داشته باشد مورد قبول نیست.

از کلمات عرفا و بزرگان  را اخذ کرده  این افراد برای سوء استفاده از ساده لوحی برخی از مسلمانان، مقداری

  (51) کند. و بدون فهم و درك آن، از آنها سوء استفاده می

 

 )قدس سره( ديدگاه آيت اهلل بهجت

 كه متعلّق به فرقه گناباديه است پرسش گرديده، 432ص  7از معظّم له درباره مطلب تفسير بيان الّسعاده، جلد 

 معظم له در جواب فرموده اند: 

مطالبی که در ظهر ورقه از یکی از اقطاب ضالّه نقل شده، از عبارت )و لما کان اجزاء العالم ... الخ( سراسر کفر 

بریم به خدا از انحرافاتی که با کنار گذاشتن اهل بیت پیامبر اسالم، برای فرق گوناگون  و الحاد است، پناه می

 ای جز دور شدن از حق و اسالم ندارد. پیدا شده که نتیجه

 11215جوابيه 

]قابل توجه است كه مالسلطانعلي گنابادی در تفسير بيان السعاده مي گويد: ذَكَرپرستي و فَرج پرستي خداپرستي 

است. و آقای حسن زاده ی آملي در مراسم بزرگداشت سيدحيدر آملي تفسير بيان السعاده را بهترين تفسير عرفاني 

نموده و اين كتاب را به مريدانش سفارش مي كند. ولي آيات عظام فاضل و بهجت اين كتاب را از كتب  معرفي

 ضاله مي داند.[
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  ديدگاه آيت اهلل نوری همداني

 مورد انتقاد امام همام ق )علیه السالم(صوفیّه که اکنون به فِرَق گوناگون منشعب شده، از زمان امام صاد

 ها باعث حمایت حاکمان و مستبدان قرار گرفت... تبلیغ جدایی دین از سیاست توسط پیروان این فرقه 

از این نوع فِرَق شده است به همین خاطر مستبدان و استکبار از انتشار و گسترش این نوع طرز فکر، جهت مطامع شیطانی  

نند... ک برده و در خصوص مسائل مهمّ جهان اسالم دخالتی نمیکنند. این افراد تنها در خانقاه خود به سر  خود استفاده می

اند این در حالی است که صوفیّه  دانسته جهاد را مهمّ می ر )علیهم السالم(اسالم دین مبارزه و حق طلبی است و ائمه اطها

مسأله باعث شده بود که  دهند. این کاری به مبارزه نداشته و تنها در خانقاه و به دور از مبارزه به حیات خود ادامه می

و اهمیّت دادن جهان سران این فرقه و شخصیّت  ند تا با کنار گذاشتن ائمّه اطهار )علیهم السالم(حاکمان جور، تالش کرد

 سازی از آنها، اسالم کفر ستیز را منزوی کنند.

م است و اضافه فرمودند در معظّم له در خصوص ساخت خانقاه به جای مسجد فرمودند این کار آنها در جهت تضعیف اسال

ی صوفیّه وارد جنگ نشد و این گروه تنها در خانقاه به سر برده و در  طول هشت سال دفاع مقدّس حتی یک نفر از فرقه

 اند، سپس فرمودند: جهت تضعیف اسالم کار کرده

اسیّت که باید این مس له با حس طی سالیان گذشته تصوّف با عرفان مخلوط شد و به یک نوع آن دو گروه را یکی دانستند

   (72)و دقّت تفکیک شود.

 

 ديدگاه آيت اهلل علوی گرگاني

 های خطرناکی هستند ولی بعض بعضی از فرق صوفیّه مسائلی دارند که به اثبات رسیده، فرقه ،يبسمه تعال

های عادی  های خارج از برنامه برنامهفِرَق دیگر هم اینگونه مسائل را ندارند، همین مقدار که در مقابل عموم مردم مسلمان 

ا این گردد که ب مسلمانان مانند خانقاه و برنامه آن دارند، مورد تأیید نیستند و به جوانان و مردم متدیّن و مؤمن توصیه می

  (25) ها همکاری ننمایند، چه بسا موجب پشیمانی در دنیا و آخرت خواهد بود. فرقه
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 گلپايگانيديدگاه آيت اهلل صافي 

 فرقه صوفیه از فرق منحرف هستند و قطب و خانقاه و عناوین دیگری شبیه این ها هیچ یک در اسالم از

 سابقه ندارد. تمامی این ها بدعت هایی است که افراد جاه طلب ی )علیهم السالم(حضرت رسول و ائمه ی هد

 و شیفته ی دنیا برای جلب مردم بوجود آورده اند. 

 با این گروه و رفتن به خانقاه و مجالس آنان حرام است.معاشرت 

 

 ديدگاه رهبر معظم انقالب 

 آيا شركت كردن در مجالس و محافل صوفيّه و انجام اعمال و گفتن اذكار آنان حضور در خانقاه سؤال:

 آنها، چه صورت دارد؟

، چه بهتر معتقدند ائمه )علیهم السالم(جائز نیست و کسانی که اوامر و نواهی قرآن کریم را قبول داشته و به امامت  پاسخ:

ای را که الزم نیست بلکه مضرّ است، کنار گذاشته و در جماعت عظیم ملّت  است که اسم جداگانه و آداب و رفتار جداگانه

 (52)بزرگ و مسلمان خود متسلّک باشند. 

 

 ديدگاه آيت اهلل سيد محمد شاهرودی

 تصوف چيست؟ آيا پذيرفتن آن جائز است؟ آيا از علمای ما كسي به اين مذهب يا منسوب به اين سؤال:

 مذهب بوده است؟

پذیرفتن مذهب تصوف جایز نیست. از علمای ما کسی پیرو این مذهب نیست و به هر کسی این نسبت را داده اند، پاسخ: 

است. بلکه از برخی از  ت )علیهم السالم(ثابت نشده است. تصوف روشنی منحرف از مسیر و خط اهل بیدرستی آن 

الم( از ائمه )علیهم الس متصوفین گفتار و کرداری مخالف با اعتقادات اسالمی و احکام الهی، سر زده است. شماری از روایات

  (59) ست.در مذمت آنهاست. حال و کارشان، حیله و ریا و خود پسندی ا
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 ديدگاه آيت اهلل صافي گلپايگاني

 و اقامه ی ه )عليهم السالم(رفتن به خانقاه دراويش، جهت استماع مرثيه و سوگواری ائم سوال: 

 منبر فاتحه ی مردانه و زنانه با وجود مساجد و شركت نمودن در اجتماع آنان به عنوان اعياد و غيره و

 كمك به ساختمان خانقاه، جايز است يا نه؟ رفتن در آنجا، جهت ختم فواتح و

  .عاذنا اهلل من فتن آخر الزمان اامور مذکوره، ترویج باطل است و جایز نیست. پاسخ:  

 

 ديدگاه آيت اهلل سيد محمد شاهرودی

  بلکه صادر شده است از بعضی از متصوّفین )علیهم السالم( تصوّف مسلکی است منحرف از راه اهل بیت 

 کام الهی و روایاتی از ائمّهاالف است و منافات دارد با احاقدات اسالم مخااگفتار و کرداری که با معت 

 (71) باشد. در مذمّت صوفیان وارد شده است و اگرچه شأن آنان حیله و نیرنگ و ریاکاری و عُجب می )علیهم السالم( 

 

 ديدگاه آيت اهلل محقّق کابلي

 مجالس و محافل صوفيّه در خانقاه و جای ديگر و گفتن اذكار و اوراد آنها جايز است؟آيا شركت در سؤال: 

  (75) جایز نیست و علماء عوام را از شرکت در محافل آنها نهی کنند. پاسخ معظم له:

 

  ديدگاه آيت اهلل مشکيني

 شرکت در مجالس و محافل صوفیّه و انجام اعمال و گفتن اذکار آنان و »ایشان در پاسخ به این پرسش که: 

 (77) گرايي و حرام است. فرقه فرمودند: « حضور در خانقاه آنها چه صورت دارد؟
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 (73)حضور در خانقاه و شركت در مجالس صوفيه و پيروی از دستور قطب و امثال آن چگونه است؟ سؤال: 

  پاسخ آيت اهلل العظمي  سيد محمد رضا گلپايگاني:

  امور مذکوره ترویج باطل است و جایز نیست.

 

 :پاسخ آيت اهلل تبريزی

 ترویج  باطل جایز نیست

 

 فاضل لنکراني:پاسخ آيت اهلل 

 جایز نیست.

 

 پاسخ آيت اهلل بهجت:

 جایز نیست.

 

 پاسخ آيت اهلل سيستاني:

 جایز نیست. 

 

 پاسخ آيت اهلل مکارم شيرازی: 

 عموم فرق صوفیه دارای انحرافاتی هستند. از آنها و مجالس و محافلشان اجتناب کنید.
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               انقالب:پاسخ رهبر معظم 

 که مراجع ری پیروی از طریقه ی اهل بیت عصمت )علیهم السالم(موارد مختلف است و راه نجات و رستگا

 بزرگوار تقلید مبیّن آن هستند، می باشد.  

 

*** 

 ديدگاه آيت اهلل حاج سيد صادق روحاني

 حسين اللهي از فرقه های انحرافي علي اللهي ودر برخي از جلسات و هيئات عزاداری برخي افراد  سؤال:

و صوفيه نفوذ كرده و به طور ضمني از صوفيه و آراء و آداب آنان ترويج مي نمايند و گاهي در ضمن عزاداری يا  

مداحي با حالت خاصي كه از آداب صوفيان است سر و گردن را به حركت در مي آورند و ندای )هو( مي كشند. لطفًا 

 د.وظيفه مؤمنين و حكم شركت در جلسات مذكور را بيان فرمايي
 

 فرمودند: صوفيه از دشمنان ما مي باشند. )عليه السالم( امام صادقپاسخ:  

خدا و  )علیهم السالم(ای معتقدند که حضرت امیرالمؤمنین یا یکی از ائمه باشند عده غالة چند طایفه میبسمه جلت اسمائه، 

 کفرشان و نجاستشان.باشند و این دسته شکی نیست در  رب جلیل و اینکه آن حضرت خدای مجسم می

دهند ولی معتقدند که امور راجعه به تشریع و تکوین همه به دست امیرالمؤمنین یا  ی دیگر، نسبت الوهیت به آنها نمیا عده

باشد.ا و معتقدند اَو ممیت و محی و خالق و رازق است.ا و انبیاء گذشته را سرّاً  و پیغمبر  می )علیهم السالم( یکی از ائمه

نماید.ا این هم مطلبی است خالف ضروری چون امور تکوینی و تشریعی  را جهراً تایید می ی اهلل علیه و آله و سلم( )صل اسالم

 همه به دست خدای تعالی است. 

د عربی راجع به بایزی الدین کنند و محی مشایخ آنها معتقدند که دانش خود را مستقیمًا از خدا دریافت می و اما صوفيه:

چاپ دارالصادر بیروت و نیز مشایخ آنان مدعیند وحی از جانب خدا مستقیماً به  27مقدمه فتوحات مکیه صفحه بسطامی در 

 گوید که خداوند به او وحی نمود که تو قطب العارفین هستی و محی گونه که مولوی درباره بایزید می شود. همان آنان می

 الم( )علیه الساز امام صادقا از کلمات کفرآمیز و لذا در روایت صحیحه ه الدین درباره بایزید معجزه قائل است و غیر از این
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نقل شده صوفيه از دشمنان ما مي باشند و كسي كه ميل به آنها كند از آنها است و با آنها محشور مي شود. و كسي كه 

 .و آله و سلم()صلی اهلل علیه آنها را رد كند مانند كسي است كه جهاد با كفار نموده بين يدی رسول اهلل

 الروحاني      ـ    5435شهر رمضان  8

  پاسخ آيت اهلل العظمي دوزدوزاني:

 ز حاضر شدن در همچو مجالسی جایز نیست و باید جلوی اینها گرفته شود. یبسمه تعال

7/6/89 

 

  :پاسخ آيت اهلل العظمي سيد کاظم حسيني حائری

 باشد و همکاری با آنان جایز نیست. ضاله میز فرقه صوفیه از فرق يبسمه تعال

 5435رمضان  57

*** 

 زيارت قبور اهل تصوف و شرکت در جلسات آنها

  محضر مبارک حضرت آيت اهلل محمدی

 لطفا به سؤاالت زير پاسخ فرمائيد.

 نظر حضرتعالي در مورد تصوف و شركت در مجالس آنها و ترويج مرام و عقايد آنها چيست؟  :سؤال

های منسوب به آنها و خوردن از  ترویج عقاید صوفیه حرام است و شرکت در جلسات آنها و استفاده از درمانگاه جواب:

غذای آنها در صورتی که باعث تقویت آنها شود حرام است. البته شرکت در جلسات برای کسانی که متخصص هستند برای 

 نقد آنها اشکال ندارد.
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 تصوف من جمله مولوی و امثال ذلك چيست؟حكم زيارت قبور اهل  :سؤال

جایز نیست در صورت مسافت شرعی احتیاط آن است که نماز را شکسته و تمام بجای آورد و بعید نیست که   جواب:

 تمام باشد.
 

 حكم هزينه بيت المال برای سفر به زيارت قبور اهل تصوف من جمله مولوی چيست؟  :سؤال

 باشد. جایز نیست و موجب ضمان می جواب:

 

 ديدگاه آيت اهلل سيد صادق شيرازی

 نظر مبارك مرجع عاليقدر شيعه راجع به ابن عربي آندلسي)صاحب فصوص و فتوحات( از جهت سؤال:

 تشيع يا عدم آن چيست؟ 

 (47) جدا است.)علیهم السالم( راه او از راه اهل بیتجواب: 

 

  کند: فلسفه و عرفان به دام ابليس تعبير ميامام خميني  از کتب 

 اسفار اربعه  با طول و عرضش از سفر به سوى دوست بازم داشت نه از فتوحات  فتحى حاصل و نه از 

فُصوص الحِکَم حکمتى دست داد، چه رسد به غیر آنها که خود داستان غم انگیز دارد... پس از این پیربینوا بشنو که این بار 

را به دوش دارد و زیر آن خم شده است، به این اصطالحات ]فلسفه و عرفان[ که دام بزرگ ابلیس است بسنده مکن و در 

 (17)جستجوى او ا جلّ و عال ا باش. 

 

 گونه تا به دام اين  بر همگان است که در احواالت پيشينيان تأمل نمايند ت اهلل سيستاني:آي

 افراد جاهل و نادان نيفتند 

بدون شک بر مؤمنین واجب است که به امر تزکیه و تهذیب نفس از رذایل اخالقی و صفات مذموم و تحلیه آن به مکارم  

اخالق و صفات حمیده برای اطاعت خداوند تبارك و تعالی و دوری از معصیت اقدام نمایند و تنها راه آن دستوراتی است 

: یاد مرگ و فنای دنیا و مراحل آخرت مانند برزخ و خروج از قبر و که در قرآن کریم و سنت شریفه آمده است از جمله
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 نعمت های بهشت و حشر و حساب و کتاب و عرضه شدن اعمال انسان بر خداوند تبارك و تعالی و همچنین تفکر به زیبایی

 های جهنم و آثار و اعمال انسان در آخرت است. های آن و عذاب

الهی و اطاعت خداوند تبارك و تعالی و دوری از گناهان و غضب الهی مساعدت می نماید این امور انسان را در راه تقوای 

به این مسائل تذکر داده و علمای ربانی نسل اندر نسل به این امور عمل نموده )علیهم السالم( همانطور که انبیا و اوصیای الهی

 اند واین راه واضح و روشنی است که هیچ نقطه پنهانی در آن نیست.

مقدار و اندازه تدین و تقرب فرد به خداوند تبارك و تعالی از هماهنگی و تطابق اعمال و رفتار او با این دستورات سنجیده 

 می شود.

معیار شناخت افراد حق و حقیقت است و هرکس معیار شناخت حق و حقیقت را افراد بداند دچار فتنه گشته و از راه راست 

 منحرف خواهد شد.

مؤمنان را از گرفتاری در دام جاهالن و نادانان و پیروان هوای نفس که خویش را از علما  )علیه السالم( ؤمنینحضرت امیرالم

 می پندارند و گروهی از افراد را دور خود جمع می نمایند بر حذر داشته و می فرمایند:

هایى که کتاب  ى آسمانى. نوآوریهمانا آغاز پدید آمدن فتنه ها، پیروى خواهش هاى نفسانى است و نوآورى در حکمها

خدا آن را نمىپذیرد و گروهى از گروه دیگر یارى خواهد تا برخالف دین خدا، اجراى آن را به عهده گیرد. پس اگر باطل 

با حق درنیامیزد، حقیقت جو آن را شناسد و داند، و اگر حق به باطل پوشیده نگردد، دشمنان را مجال طعنه زدن نماند. لیکن 

از این و آن گیرند، تابه هم درآمیزد و شیطان فرصت یابد و حیلت برانگیزد تا بر دوستان خود چیره شود و از راهشان  اندکى

 به دربرد. اما آن را که لطف حق دریافته باشد، نجات یابد و راه حق را به سر برد.
 

الهي و تشويق ديگران برای غلو در آنان  های اهل ادعاهای باطل مبالغه آنان در تزكيه نفس بر خالف دستورات از نشانه

و ادعای عدم احتياج به راهای متداول فقها در استنباط احكام شرعي و ادعای احاطه به احكام و مالكات آنها از طريق 

 امور باطني و تصدی آفتا بدون حصول اهليت الزم و سوءاستفاده از مبتدئين در تحصيل علوم ديني است.

طريقت خودشان باشد تعظيم نموده ولي نهايت تهمت و افترا و بدگويي را در مورد افراد جدا شده از آنان هركس را كه بر 

 جمع خويش ابراز مي دارند.
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های غیر متعارف از دیگر  ها و ادعای مکاشفات و مشاهدات در حاالت معنوی خاص و پوشیدن لباس اعتماد برخواب

عضی روایات اقدام به چنین اعمالی می کنند در حالی که از مالحظه جوانب نشانه های آنان است. این افراد با تمسک به ب

 ثانوی مورد عنایت فقها در مانند این امور غفلت دارند.

از ديگر عالمات اينان بدعت در دين و توصيه به انجام رياضات خاصي است كه هيچ مدرك معتبری از اقوال و افعال انبياء 

ادعاهای خويش به اموری استناد مي كنند كه در هيچ يك از منابع معتبره وجود ندارد و قاعده  و اولياء ندارد. اين افراد در

 تسامح در ادله سنن را دست مايه خويش قرار مي دهند.

تأثیر پذیری آنان از ادیان و ملل دیگر و تساهل در احکام موسیقی و غنا و اختالط زن و مرد و اعتماد بر منابع مالی نامعلوم 

باطات پنهانی مشکوك آنان با دیگران نیز از دیگر نشانه های این افراد است و فی الجمله احوال این افراد بر مؤمنین و ارت

ونه ادعاها گ عدم تأثیر پذیری زود هنگام از این)وفقهم اهلل تعالی لمراضیه( هوشیار مخفی نیست. توصیه ما به عامه مومنین 

 است.

یش را تبعیت کند به سوی بهشت برین رهنمون گشته و هرکس از گمراهان تبعیت کند به درستی که هرکس امام هادی خو

به سوی عذاب جهنم خواهد رفت. پس بر همگان است که در احواالت پیشینیان که افراد زیادی از آنان به علت پیروی از 

 نادان نیفتند.افراد مذکور به انحراف کشیده شدند تأمل نمایند تا به دام این گونه افراد جاهل و 

از خداوند تبارك و تعالی خواستارم که همگان را از تبعیت اهل بدعت و هواهای نفسانی حفظ نماید و آنان را به عمل به 

 .احکام شرع حنیف از راه تبعیت سیره علمای ربانی موفق گرداند. انه ولی التوفیق

 (76)علي الحسيني السيستاني وبركاتهوالسالم عليكم وعلي جميع اخواننا المومنين ورحمت اهلل 

 

 ديدگاه استاد محقق حجّت االسالم علي دواني

 « نفخات االنس»عطّار نیشابوری یا « تذکرة االولیاء»ای کتاب  اگر شخص با انصاف و با اراده

 ابوسعید ابوالخیر را که جزو اسناد« اسرار التّوحید»عبدالرّزاق کاشی، و یا « گلشن راز»جامی یا 

سلمانان ها با اسالم و م های صوفیّه است، مطالعه کند، خواهد دانست که صوفیّه فرسنگ منابع قدیمی و پرارزش تمام فرقهو 

های شاخدار، جعلیّات، کفریّات، معجزات و کرامات ساختگی که  فاصله دارند و دنیائی غیر از دنیای اسالم دارند، دروغ

، جنید بغدادی، منصور حالّج و حسن بصری، سری سقطی، معروف کرخی، برای مشایخ صوفیّه امثال، بایزید بسطامی
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م و اند، برای هیچ پیغمبر اولوالعز سفیان ثوری، شقیق بلخی، ابراهیم ادهم، داود طائی و رابعه عدویّه، و دیگران نقل کرده

بر ذهب و پیرو اهل بیت پیغمامام معصومی در تمام کتب سنّی و شیعه نیامده است، با این وصف خود را مسلمان و شیعه م

دانند مادام که این عقائد و اعمال و گفتار را داشته باشند و پیروان مشایخ و پیران گمراه و بدعت  دانند و دیگر نمی می

 ها با ائمّه طاهرین و آئین تشیّع فاصله دارند. گر باشند فرسنگ گذاران سودجو و حیله

ریقت با شریعت و ارتباط مشایخ خود با اصحاب ائمّه یا علمای مذهب شیعه های خود برای توفیق ط آنچه آنها در کتاب

 باشد... اند، فاقد ارزش است و به کلّی از درجه اعتبار ساقط می نوشته

اند، از پاسداران شریعت و علمای دینی در مدارس گرفته، سپس که بر  شکّی نیست که مشایخ صوفیّه، اگر دانشی هم داشته

دیگر  به مشتریان« طریقت»بند و باری کشانده شدند، در لباس  نفس هواپرست به طرف خانقاه و بیاثر طبع سرکش و 

دانند که در خانقاه خبری نیست، نه علمی و دانشی، نه درسی و بحثی، نه حاللی و نه حرامی و نه  فروختند، وگرنه همه می

 (72) حساب و نه کتابی.

*** 

مدافعان افراطی فلسفه و عرفان، بارها به فقهاء شیعه توهین کرده است از جمله این شیخ داود صمدی مانند دیگر  :3تذکر

 که گفته بود:

و این  «مرجعي كه در رساله اش وحدت شخصيه وجود را ردّ كرده جاهل و عوام علماء و به يك االغ هم نمي ارزد»

 توهین به امام خمینی و رهبر انقالب و سایر فقهاست .

 

زودتر از ما به بهشت می روند و ما باید از شمر  )علیه السالم( صمدی آملی نیز گفته بود یزید و قاتالن امام حسین :0تذکر

 تشکر کنیم. ]که امام حسین را کشت.[

 مالحظه نماييد. 583/  77 )عليه السالم( ی نورالصادق فتاوای مراجع تقليد شيعه را در اين مورد در فصلنامه
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)علیه السالم( اند، به نورالصادق مراجع تقلید شرکت در مجالس صمدی آملی را تحریم کرده انقالب ورهبر  :1تذکر

 مراجعه نمایید. 27/780

 

 ای به شرح زیر منتشر کرد: ی آملی نیز از شیخ داود صمدی برائت جست و اعالمیه حسن زاده :1 تذکر

 

 اعالميه حسن زاده آملي  بر ضدّ عقايد صمدی آملي

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

علیه )این متمسک به ذیل والیت امام امیرالمومنین علی بن ابی طالب و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا و اوالد طاهرینشان

 صلوات اهللبا اعالم برائت و بیزاری از قاطبه دشمنان، معاندان و غاصبان حقوق حقه اهل بیت عصمت و طهارت  السالم( 

 معروض می دارد: علیهم اجمعین

شنیده ام برخی از کسانی که در درس و بحث های حقیر حضور پیدا کرده اند، بر اثر عدم تلقی صحیح مطالب و خلط 

مباحث برداشت های ناصحیح خود را که مخالف با حقایق دین مبین اسالم و اقتضائات تولی و تبری است من جمله در 

 ز این روی صریحاً اعالم می کنم این گونه نسبت ها به حقیر ربطی نداشته و ندارد.تعریف بهشتیان به من نسبت داده  اند، ا
 

 السالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته و 

 77/7/5395مطابق با  5433جمادی الثاني  71حسن حسن زاده آملي، 

 

فکس  ی نورالصادق به دفتر مرکزی فصلنامه 00/0/3113صبح  1متذکر مي شـود که اين اعالميه ساعت *

 شد.
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------------------------- 

 پي نوشت ها:

 ـ ديوان امام خميني5

 

 312ـ تحقيقي در تصوف و عرفان /  7

 

 319ـ تحقيقي در تصوف و عرفان/ 3

 

 577ـ در خانقاه بيدخت چه مي گذرد؟/4

 

 ، چاپ انتشارات دار التّبليغ اسالمي مشهد.313و  317ـ نقل از كتاب صدو ده  پرسش/ 1

 

 .5364و  563شرح حال، آثار و افكار آيت اهلل بهبهاني/ ـ 6

 

 موجود است. ـ  فايل صوتي در سايت دارالصادق )عليه السالم(2

 

 .311/ 5ـ معارف دين 8

 

 356ـ تحقيقي در تصوف و عرفان/ 9

 

 354و عرفان /   ـ تحقيقي در تصوف51

 

 ـ سيری كوتاه در مرام صوفي گری.55

 

 319به نقل از تحقيقي در تصوف و عرفان/ بخش نامه ها و استفتائات. 52716شماره ـ  نقل از استفتاء 57

 

ـ مانند ابن عربي كه گفت: سبحان من اظهر االشياء و هو عينها. و حسن زاده آملي كه مي گويد: آنچه در دار  وجود است وجوب است 53

ی انسان چيز»يا مانند آن كسي كه مي گويد « الداره غيره ديار ليس في»و بحث از امكان برای سرگرمي است. و مالصدرا كه مي گويد: 

 «جز وجود مجازی نيست.

 در مرتبه ی عابد، در مرتبـه ای معبــود      ای مسجود ای ساجد، در مرتبه در مرتبه               نعمت اهلل ولي:
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         شمس تبريزی:

 دل برد و نهان شد                                   هر لحظه به شكلي بت عيار در آمد

 (ديوان شمس) گه پير و جوان شد               هـر دم به لباس دگری يـار برآمـد   

 

 355ـ  تحقيقي در تصوف و عرفان/54

 

 756و اقوال/   ـ سيری كوتاه در افكار51

 

 .5472/7محرم الحرام  73، برابر 84اسفند  3ـ يالثارات، چهارشنبه 56

 

 بخش استفتائات 52/55/5387مورّخه ی  1134استفتائيه شماره ـ 52

 

 377به نقل از تحقيقي در تصوف و عرفان/  .774صوفي گری / ـ سيری كوتاه در مرام 58

 

 567های اعتقادی/ ـ پاسخ به پرسش59

 

 318به نقل از تحقيقي در تصوف و عرفان / .558ـ اجوية المسائل االعتقاديّة/ 71

 

 356به نقل از تحقيقي در تصوف و عرفان/  ، چاپ قم.364و  363جديد/  ـ استفتائات75

 

 356ـ تحقيقي در تصوف و عرفان/77

 

 517و  3/515ـ مسائل جديد از ديدگاه علماء و مراجع تقليد 73

 

 5/25افق مرجعيت ـ 74

 

 5361آذرماه   77/381ـ صحيفه ی نور 71

 

 9، ص 35/5/5395 ـ هفته نامه افق حوزه،76

 

 ، چاپ دار الكتب االسالميّه تهران.539و  538مقدّمه كتاب مهدی موعود/  ـ72
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 با خوانندگان نورالصادق )عليه السالم(فصل هفتم: 

 «يكي از خوانندگان نورالصادق»

*** 

 نورالصادق: 

 )عليه الســـالم(يكي از خوانندگان نورالصـــادق اين تحقيق را برای دفتر مركزی مجله ی نورالصـــادق

فرســتاده اســت كه چندی پيش وارد ســايت دارالصــادق شــد و اكنون طبق درخواســت ايشــان با كمي 

 شود. ويرايش به خوانندگان نورالصادق تقديم مي

 

 عداوت مدافعان افراطي فلسفه و عرفان التقاطي  با مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني

 به خاطر تحريم درس فلسفه و عرفان  و بيرون انداختن سيد حسن مسقطي 

 از نجف به خاطر تبليغات صوفي گری 

 

 اشاره:

آقای محمد حسین طهرانی که از سلسله ی شوشتریه ی صوفیه است به خاطر تحریم فلسفه و عرفان از 

از  بیرون انداختن مسقطی سوی مرجع اعالی شیعه مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی و

نجف اشرف به خاطر تبلیغات صوفی گری، بنای یک عداوت خاصی را با مرحوم سید نهاد به حدی 

که با دروغ سازی ها و تهمت های بزرگ و تحریف واقعیت ها حتی تحریف تاریخ زنده ی معاصر سعی 

 فهانی را داشت.در تخریب چهره ی علمی و معنوی و خدشه ناپذیر مرحوم سید ابوالحسن اص

انسان  گاهی که در آثار چاپی محمد حسین تورق می کند می بیند بسیار کم پیدا می شود صفحه ای 

باشد و در آن دروغ یا تهمت یا تحریف نباشد لذا هر از گاهی که مطالب او روح ما را مکدر می کند با 

غ های محمد حسین و فرقه ی او تحقیق و تفحص از منابع موثق، واقعیت ها را اعالم می کنیم تا درو

برمال شود و کینه و عداوت صوفیه نسبت به شخصیتی مثل مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالحسن 

 اصفهانی و سایر فقهاء شیعه روشن گردد.

 تهران ـ يكي از خوانندگان نورالصادق )عليه السالم(
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*** 

 توهين بزرگ صوفيه به مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني با يک ادعای بزرگ 

 های آنها دروغ و يک تناقض آن هم فقط  در يک صفحه از کتاب 1و 

 

 گويد: مي 511محمد حسين طهراني در كتاب روح مجرد / 

اطرافیان مرحوم آیت وی ]سید حسن مسقطی[ در صحن مطهر می نشست و طالب را درس حکمت و عرفان می داد...  

اهلل سید ابوالحسن اصفهانی به ایشان رساندند که اگر او به دروس خود ادامه دهد حوزه ی علمیه را منقلب به حوزه ی 

توحیدی می نماید و همه ی طالب را به عالم ربوبی حق و حق عبودیت خود می رساند لهذا او ]مرحوم سید ابوالحسن[ 

 ر نجف تحریم کرد و به آقا سید حسن هم امر کرد تا به مسقط برای تبلیغ و ترویج برود.تدریس علم حکمت و عرفان را د

*** 

 ! !)صلي اهلل عليه و آله و سلم( برتری مسقطي از پيغمبر

ادعای بزرگ که حکایت از برتری مسقطی از پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله و  اما ادعای بزرگ صوفيه در متن مذکور:

 است که: در عبارت مذکور، محمد حسین می گوید:سلم(  دارد این 

 «رساند. ی طالب را به عالم ربوبي حق و حق عبوديت مي اگر مسقطي به دروس خود ادامه دهد ... همه»... 

مفهوم این عبارت این است که هم مسقطی به حق عبودیت رسیده بود و هم طالب در اثر مجالست و مؤانست با مسقطی 

به مقامی می رسند که حق عبودیت را درك کرده و می توانند بگویند الهی انا عبدناك حق عبادتک و این در حالی است 

 ( 5عبادتك و ما عرفناك حق معرفتك. ) ما عبدناك حقکه پیامبر عظیم الشأن اسالم می فرماید: 

 از این گونه ادعاهای بزرگ در صوفیه بسیار وجود دارد مانند:

 ادعای بایزید بسطامی که گفت: سبحانی ما اعظم شأنی.
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 و گفت:  لوای من از لوای محمد بزرگتر است.

 (7)و گفت: ال اله اال انا فاعبدون. 

 التر است از پیغمبر.یا ادعای مولوی که به شمس گفت بایزید با

 یا ادعای محی الدین که کتاب فصوص را امالء پیغمبر دانسته. 

 ال يمسه اال المطهرون ال يأتيه الباطل ...یا ادعای مولوی که درمورد مثنوی خودش می گوید:

 یا ادعای صمدی آملی که در مورد حسن زاده آملی می گوید:

 كند.  مطهرون و امام سجاد )عليه السالم( به او اقتدا مياو ولي اهلل است، قرآن است، ال يمسه اال ال

که ]و ادعای حسن زاده که گفت هر کتابی را به من بدهید چشم هایم را می بندم و نام کتاب و نویسنده ی آن را می گویم 

 .[منتشر شد78/788سند دروغ بودن این ادعا در فصلنامه ی نورالصادق شماره ی 

سین طهرانی در مورد مهم تر بودن حداد از پیغمبر و ائمه، چون گفته است اگر حداد بگوید این یا ادعای تلویحی محمد ح

 لیوان خون را بخور می خورم )اگر چه پیغمبر و قرآن فرموده باشند نخور(.

 یا ادعای محی الدین که می گوید: پیغمبران با واسطه با خدا ارتباط داشتند و من بدون واسطه. 

 کند: من خاتم اولیاء هستمو نیز ادعا می 

اليوم اكملت لكم عقلكم و اتممت  و یا ادعای جوادی آملی درباره ی مالاصدرا که می گوید: جا دارد که مالصدرا بگوید:

 عليكم نعمتي!

 و یا ادعای حسن زاده ی آملی که می گوید: ال تأخذنی سنة و ال نوم.

 را ندارد. و ادعاهای بسیار دیگر که این مختصر گنجایش ذکر آن
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 اما  توهين بزرگ، آن است که: 

با عالم ربوبی حق و حق عبودیت مخالف بوده و  (3)از عبارت مذکور استفاده می شود که مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی

نمی خواسته حوزه ی نجف به حوزه ی توحیدی مبدل گردد یعنی مرحوم سید می خواسته حوزه ی نجف به حوزه ی 

   (4) شرك و بت پرستی کما کان باقی بماند ]نستجیرباهلل[.

 و این زیر سؤال بردن اصل اسالم مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی است.

 ز صاحبان وجدان بیدار سؤال می شود آیا این توهین بزرگ به مقدسات بزرگ تشیع نیست؟ا

*** 

 این صوفی از طرفی می گوید:   اما تناقض:

مسقطی درس حکمت و عرفان می داد و روح توحید و خلوص و طهارت را در طالب می دمید و مرحوم »

 « سید ابوالحسن با این حرف ها و تبلیغات مسقطی مخالف بود و آن را تحریم کرد.

 و از طرف دیگر می گوید: 

مین عقاید تبلیغ و ترویج ه]یعنی « مرحوم سید به مسقطی امر کرد تا به مسقط برای تبلیغ و ترویج برود!!!»

 باطل و انحرافی که خود آن را تحریم کرده بود[ 

یک ذی شعور مبتدی از محمد حسین این است که اگر مرحوم سید با عقاید مسقطی موافق بود چرا درسش را تحریم  سؤال

ود چرا به د و اگر مخالف بکرد و او را از نجف بیرون انداخت و شما این قدر نسبت به شخصیت عظیم شیعه گستاخی می کنی

 او دستور داد همین عقاید باطل را برود در مسقط تبلیغ و ترویج کند؟
 

 های اين صوفي فقط در يک صفحه اما دروغ

بله مي آمد در درس نمی داده و در وادی علم و درس و بحث نبوده  آن است که سید حسن مسقطی اصالً  دروغ اول:

انحرافي و ضد مذهب و صوفيانه مي زد و چون طبع شوخي هم داشت و طلبه ها را صحن مطهر مي نشست و حرف های 

مي خنداند و در واقع جلسه ی گعده و تفريح بود چند نفر مي آمدند كنار او مي نشستند تا ضمن اين كه تفريحي كرده 
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جلسات  و واج داشته و داردباشند ببينند اباطيل او چيست. كما اين كه در ساير مدعيان عرفان چنين جلساتي به شدت ر

افراد  به علما و مراجع تقلید و تبلیغ و ترویج از صوفیه و از تفریح خود را که بیشتر به غیبت و توهین به دیگران مخصوصاً

هم مرام و مسلک خود می گذشت، به جلسات درس شهرت می دادند و شرکت کنندگان در آن جلسات را هر که می خواهد 

اشد یا حرام گوشت( از اهل معرفت و طریق و از شاگردان آن عارف معرفی می کردند که در آینده باید باشد )حالل گوشت ب

 داعیه ی انا الحق داشته باشد.

 

اين دروغ است كه جناب مسقطي درس بر فرض هم نام آن جمع گعده و تفریح را درس بگذاریم، می گوییم  اما دروغ دوم:

و شرك و بت پرستي و جبر و همه خدايي )وحدت وجود( مي داده و از اين جهت  توحيد مي داده بلكه درس صوفي گری

 مرجع اعالی شيعه كه تشرفاتش غير قابل انكار است، چنين برخوردی با او داشت و او را از نجف بيرون انداخت. 

 يرد.از او نمي پذهيچ ديوانه و سفيهي اين حرف سخيف محمد حسين را كه سيد ابوالحسن اصفهاني مخالف توحيد بوده 

 

 اين صوفي مي گويد: اما دروغ سوم:

 این ادعا از عبارت زیر روشن می شود: ،«ی توحيدی مخالف بود مرحوم سيد ابوالحسن با توحيد و تشكيل حوزه»

اطرافیان مرحوم آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی به ایشان رساندند که اگر او » مي گويد: 511او در صفحه ی 

به دروس خود ادامه دهد حوزه ی علمیه را منقلب به حوزه ی توحیدی می نماید و همه طالب را به عالم ربوبی 

آقا سید حق و حق عبودیت خود می رساند لهذا او تدریس علم حکمت و عرفان را در نجف تحریم کرد و به 

 «.حسن هم امر کرد تا به مسقط برای تبلیغ و ترویج برود

 این دروغ اظهر من الشمس است و نیازی به اثبات ندارد.

 

 آن است كه صوفي مي گويد:  دروغ چهارم:

داد[ او ]يعني مرحوم سيد[ تدريس علم حكمت و عرفان  لهذا ]يعني به خاطر اينكه مسقطي درس توحيد مي

  كرد. را در نجف تحريم
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در حالی که مرحوم سید از  قبل، درس فلسفه و عرفان یونانی و بودائی و التقاطی را تحریم کرده بود و این تحریم ربطی به 

مسقطی نداشت و این مسقطی و عده ی معدود دیگر بودند که با فتوای مرجع اعالی شیعه علنا مخالفت می کردند و الاقل 

 حفظ ظاهر را هم نمی کردند.

 قت می بینند که چگونه از این مطالب، دروغ و تهمت و تناقض می پاشد.اهل د

 

 اين صوفي مي گويد:  اما دروغ پنجم:

او ]سيد ابوالحسن اصفهاني[ ... به آقا سيد حسن ]مسقطي[ هم امر كرد تا به مسقط برای تبليغ و ترويج »

 «برود.

ضد توحیدی مسقطی مخالف بود او را از نجف اشرف بیرون  این کذب صریح است چون مرحوم سید، به خاطر این که با عقاید

 که به او فرموده باشد به مسقط برو و آنجا حرف های باطل خودت را بزن و آنجا تبلیغ تصوف کن! ( نه این1اندات )

 

 صوفي گفته:این  اما دروغ ششم:

 «مسقطي تمام اهل مسقط را مؤمن و موحد ساخت»

 مردم مسقط  تا قبل از این که مسقطی وارد آنجا بشود مؤمن و موحد نبودند بلکه مشرك و بتظاهر این کالم این است که  

 پرستی به دست مسقطی از آنجا برچیده شد و هذا کذب صریح. پرست بودند و بساط شرك و بت

صوفیه  چنین بود آیا هیچ عاقلی و هیچ صاحب وجدانی در این عالم پیدا می شود که چنین ادعای بزرگی را قبول کند؟! اگر

آن را در بوق و کرنا می کردند اینان که هر بقال و عطار و کفاش و حدادی را به منظور نیل به اهداف باطل خودشان از 

 فرش به عرش می رسانند چطور شده که از مسقطی کسی چنین معجزه هایی نقل نکرده است.
 

 اين صوفي مي گويد:  اما دروغ هفتم:

 عظمت او ]مسقطي[ عالم و جاهل و مردم عامي و خواص سر تسليم فرود آوردند.مسقطي ها در برابر 



 
243 

 

محمد حسین در حالی  این سخن را می گوید که می دانسته مرحوم سید ابوالحسن، مرجع علی االطالق شیعه در سرتاسر 

مرجع تقلید  عنوان یکنه تنها به جهان بود و می دانسته که شیعیان مسقط نیز تماماً از مرحوم سید تقلید می کردند و سید را 

قبول  (6)ارتباط داشته، ارواحنا فداهو نایب امام زمان بلکه به عنوان یک شخصیت معنوی بزرگ که حتی با امام زمان

داشته اند و سر تسلیم در برابر او فرود آورده اند لذا به عقل کدام ذی شعور می رسد که مردمی که آن چنان عقیده ی 

محکمی به سید داشتند و وجوهات شرعیه ی خود را برای سید می بردند، شخصی مجهول الهویه ای که تحصیالت چندانی 

ن بار علمی و معنوی عظیم ترجیح دهند با آنکه می دانستند سید او را هم نداشت را بر شخصیت جهانی مرحوم سید با آ

 از نجف بیرون انداخته است.

اما بنابر نقل بعضی از معمرین ثقه ای که در آنجا رفت و آمد داشتند و در متن این جریانات بوده اند و نیز بنابر نقل بعضی 

ی دارند، مس له درست عکس آن چیزی است که محمد حسین از مراجع تقلید که از زوایای این جریان  اطالعات دقیق

 ادعا کرده است.

یعنی مسقطی ها نه تنها به او اعتنایی نکردند بلکه وقتی فهمیدند که مرحوم سید او را به خاطر عقاید باطل صوفیگری و 

 خیلی ها او را آزار دادند که انحرافی اش از نجف بیرون انداخته است از او برائت جستند و آن قدر از او بدگویی کردند و

مجبور شد از مسقط بیرون برود و به هند سفر کند جایی که شیعیان مؤمنی وجود نداشته باشد که او را آزار دهند اما به 

 .هند نرسید و در بین راه مُرد

 

 اين صوفي ادعا مي كند كه: دروغ هشتم:

 بود.مسقطي در مسير سفر هند در يك مسجدی در حال سجده مرده 

 

 و حال آن که او در بین راه هند در یک قهوه خانه ای در حال کشیدن قلیان مرده بود.

 

*** 
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 بخشي از نامه ی متفکر بزرگ شيعه حضرت عالمه آيت اهلل حاج شيخ مرتضي رضوی

تاسفانه م در لندن بزرگداشت مالصدرا را می گیرند»آن آقای ارسطوئی صدروی در مناظره ی تلویزیونی با تاسّف می گفت 

براستی وقتی که انسان دچار کج اندیشی شود حتی معنی سخن خودش «. در داخل عدّه ای بر علیه مالصدرا تبلیغ می کنند

ود، ب بيت )عليهم السالم(اگر مالّصدرا و افكارش ذرّه ای به نفع مكتب قرآن و اهل  را نیز نمی فهمدز نمی فهمد که

او و به افكارش نشان نمي دادند بل او را و راهش را با كل توان  هرگز لندني های كاباليست روی خوش به

 بُرنده ترين و كشنده ترين )عليهم السالم( سركوب مي كردند، و چون او را در براندازی مكتب قرآن و اهل بيت

 اسلحه مي دانند به تكريم و بزرگداشت او مي پردازند. 
 

 مي بينيد كه با چه مغزهای متحجّر روبه رو هستيد؟ 
 

بگذار برخی از هم لباسی های من در پی مرید جمع کردن، هر کهانت را کرامت، و هر کفر را توحید، و هر عوام فریبی را 

ازوی بدین شناسی و عرفان بنامندز دست در دست لندنی های کابالیست و استراسبورگ نشین های کابالیست، و بازو به 

صهیونیست های یهودی و صهیونیست های مسیحی و صهیونیست های مسلمان )که امروز کامالً و عمالً بر علیه شیعه 

متحد شده اند( به مرید بازی های خود ادامه دهند. و شگفت این که یکی از همین ارسطوئیان و صدرویان ا که گویا ساالنه 

قرآنی و در واقع کابالیستی اش است ا می خواهد رساله پخش کند و مرجع پنج میلیارد تومان بودجه موسسه ی به ظاهر 

 شیعه شود.!!!
 

نترسید زیرا که این راه ترس بردار نیست، کسی که از جان و مالش می ترسد باید به راه دیگر برود. و تکرار می کنم: 

اسی ادامه ی این کار و تداوم جریان در این راه که برگزیده اید، اولین اصل اس« شناخت نقش کار خود»خودشناسی و 

 فواید اصیل و حیاتبخش آن است.

 

*** 

 

 



 
245 

 

 فقیه و عارف قرآنی حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی 

 )از مراجع تقلید و از شاگردان آیت اهلل العظمی خوئی(
 

 کار شما يک جهاد بزرگ است
 

خصوصا م )عليه السالم( تحریریه ی فصلنامه ی نورالصادقضمن تشکر و تقدیر از زحمات و روشنگری های آقایان در هی ت 

تقدیر و تشکر از سرپرست گرانقدر این مجله جناب آیت اهلل حاج شیخ علی صافی اصفهانی که حقاً کار ایشان را بنده یک 

 جهاد بزرگ می دانم.

ار رسیدن به مقام قرب الهی در گفتالزم است این نکته را گوشزد کنیم که معارف راستین و عقاید صحیح اسالم و راه های 

  سالم( )عليهم الو ائمه ی معصومین )صلي اهلل عليه و آله و سلم(  و احتجاجات و سیره و منهج فکری و عملی پیامبر اسالم

به طور واضح بیان شده است به طوری که هر مسلمان را از افکار و عقاید فالسفه و مدعیان عرفان مستغنی می سازد بلکه 

می باشد و باید از طریق پیامبر اکرم و أهل البیت به مقامات )عليهم السالم( ن حقیقی پیروی از دستورات ائمه اطهارعرفا

  :فرمود )صلي اهلل عليه و آله و سلم( عالیه عرفان و خداشناسی برسیم که پیامبر اکرم
 

 ((اال اهلل و انت و ما عرفك إال اهلل و انا يما عرف اهلل اال انا و انت و ما عرفن يا علي))
 

در نهج البالغه و در دعاهای صحیفه  )عليه السالم( معرفت حقیقی و راه وصول الی اهلل را باید در خطبه های حضرت علی

 )عليه السالم( در روز عرفه و دیگر سخنان ائمه معصومین)عليه السالم( ی سجادیه و زیارت جامعه و دعای امام حسین

 جستجو کرد.

 

 چنانچه در زيارت جامعه ی ائمه مؤمنين مي خوانيم:

ل العصمة ن و البست حليقيت ببرد اليمان و فطمت بنوراالسالم و غذّياال یا حجة اهلل لقد ارضعت بثدي يانت و امّ  يباب))

 ،((ليل و غوامض التأويو  رثت علم الكتاب و لقنت فصل الخطاب و اوضح بمكانك معارف التنز
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هر راه و روشی برای رسیدن به کمال معنوی و سعادت دنیوی و اخروی باید به معصومین منتهی شود وگرنه از خطا  پس

و اشتباه و انحراف فکری و عملی مأمون نیست البته بسیاری از مدعیان عرفان روش و طریقه ی خود را به ائمه ی 

 ه:نسبت می دهند ولی چنانچه شاعر گفت)عليهم السالم( معصومین
 

 و کل یدعی وصالً بلیلی          و لیلی ال تقار له بذاکا
 

معالم دين و معارف الهي را از فقهاء و ارواحنا فداه لذا وظيفه ی برادران ايماني آنست كه در عصر غيبت حضرت مهدی 

ر که د آورندمجتهدين عدول اخذ كنند و گفتار و كردار و سيره ی معصومين را از طريق مرجع عاليقدر شيعه بدست 

توفیقات  دوام(( كم و انا حجة اهلليعل يثنا فانهم حجتيرواة احاد يها اليو اما الحوادث الواقعه فارجعوا ف))توقیع شریف آمده: 

 حامیان مکتب تشیع را از خداوند متعال خواستارم.

*** 

 از نجف اشرف بهنامه ی آيت اهلل العظمي حاج سيد علي سبزواری  

 ی نورالصادق در مورد مطالب فصلنامه حضرت آيت اهلل حاج شيخ علي صافي اصفهاني 

 يبسمه تعال

 ن ياشرف خلقه محمد و آله الطاهر ين و الصالة و السالم عليالحمدهلل رب العالم

 پس از عرض سالم و ارادت امید است در ظلّ توجهات ربوبی مؤید و موفق بوده باشید.

نظری معروف است که تعلم آن مورد اختالف نظر علماء دین است و این اختالف نظر مناشئ متعددی فلسفه یکی از علوم 

 دارد که در این عجاله توان ذکر آنها نیست و از آن جمله اینکه:

فلسفه با اینکه پیروان زیادی دارد و از قدیم مورد احتمام علماء می باشد و مع ذلک در جمله احادیث وارده ی از ائمه 

 ذکری یا اشاره به آن نشده است و ذکری از فالسفه یا نقل قولی از آنان نشده است. عصومینم

 و همچنین ذکری از قواعد فالسفه در متن حدیثی وارد نشده و از این جهت و غیرها بعضی از فقهاء تعلم آن را حرام دانسته

نظر به این داشتند که هرکس اقدام به تعلم و  ره( )قدس ساند و بعضی دیگر مذموم و مرحوم آیة اهلل العظمی آقای والد
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خواندن فلسفه دارد اوالً روایات و احادیث اهل بیت عصمت را فرا گیرد تا اینکه تحت تأثیر فلسفه واقع نشود و فرق 

 بزرگ بین علوم اهل بیت و دیگر علوم را درك نماید.

باشد و هر کس عمل او پس از اعتقاد اینکه علمی از علوم باشد نه  و اما عرفان پس معلوم گردد که منهج و مسلک می

صحیح موافق با دین مبین اسالم باشد و هرگز غفلت از خالق خود نکند و مورد رضای خداوند متعال  باشد او از عرفاء 

رفه ــعای عدر د )عليه السالم(  سیناهداء ابی عبداهلل الحااشود که حضرت سیدالش باشد و مورد انوار الهی واقع می می

 فرماید: می

 ((اءك فعرفوك يقلوب اول ياشرقت عل یانت الذ))

عرفان منهج  و سلوك می باشد نه مجرد علم از خداوند متعال عزت و علو درجات جنابعالی و مسؤولین فصلنامه نورالصادق  

 را خواستارم.

 و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته  

 5435الخير صفر  75ـ  علي موسوی سبزواری   

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

 :پي نوشت ها

 68/73ـ بحاراالنوار  5

 68ـ تذكرة االولياء عطار / 7

ـ يعني آن مرجع علي االطالق شيعه و كسي كه ارتباطش با امام زمان ارواحنا فداه چنان قوی بود كه به بحرالعلوم يمني نامه نوشت كه 3

بيا نجف تا من نشانت بدهم و او آمد و ايشان هم حضرت را به او نشان داد )كه داستانش بسيار معروف اگر مي خواهي امام زمان را ببيني 

 است(

ـ اين سخن سخيف بر اساس شواهدی كه در دست هست بيشتر شايسته ی نويسنده ی آن است تا شخصيت عظيمي  مانند مرحوم سيد 4

 تيدش مي باشد.كه دارای جاللتي فوق حد تصور محمد حسين طهراني و اسا

 ـ شبيه كاری كه مرحوم شيخ صدوق با منصور حالج كرد و او را از قم بيرون انداخت.1

 ـ مالقات ها داشته، حضرت برای او نامه نوشته اند كه در ضمن آن نامه به سيد فرموده اند: نحن ننصرك.6
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 معرفی کتابفصل هشتم: 

 

 االسفار عن فصوص االسفار

 حیدر الوکیل 

 باقیات

 193-98931323ی دارالصادق اصفهان        تلفن:  مجموعه 

جلد اسفار مالصدرا و حواشي آن كه حدود  9كتابي است علمي، رجالي و تحقيقي  در اسناد و مدارك روايات مجموع 

پيدا نشده و يا از مرسالت و باشد و در آن ثابت شده كه اغلب اين روايات يا در مصادر قابل اعتنا  روايت مي 741

 مجعوالت عامه است.

 

 

 الرویهٌ الفلسفیه

 اهلل ماجد الکاظمی آیت 

 باقیات 

 193-98931323ی دارالصادق اصفهان        تلفن:  مجموعه

        

 

 

 ی اسالمی تاریخ تحلیلی ـ انتقادی فلسفه

 دکتر سید یحیی یثربی

 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  

 ها.  ها و ردیه فلسفه ی اسالمی ـ دفاعیه 

 فیلسوفان اسالمی ـ نقد و تفسیر 
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 شناسنامه جالل الدين مولوی

 193-98931323ی دارالصادق اصفهان        تلفن:  مجموعه

 

 

 

 عرفانجدايي تصوف از 

سیامک جعفری چر مهینی

 آفرینش

حضرت آیت اهلل حاج میرزا علی آقا صافی اصفهانی

 193-98931323ی دارالصادق اصفهان        تلفن:  مجموعه

 

 ابن عربي از نگاهي ديگر

 سید محسن طیب نیا

 انتشارات دلیل ما

 

*** 
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 به مناسبت عید غدیر خم     

 

 

 

ی زمین باید تمثال مبارک عالمه امینی را به عنوان نمادی از  شیعیان غیرتمند در سراسر کره

حقانیت شیعه و مظلومیت امیرالمؤمنین در متن زندگی خود بیاورند. در خانه ها و محل کار و اداره 

ها، دبسـتان ها، وزارت خانه ها ها و مراکزی آموزشی حوزوی و دانشـگاهی، دبیرسـتان 

 بخصوص در محل کار رؤسـای سه قوه و بیوت و دفاتر مراجع تقلید نصب کنند.

 چاپ دارالصادق اصفهان
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 ی اميني  و کتاب مستطاب الغدير تبليغ و ترويج و احياء ما معتيديم تبليغ و ترويح و احياء عالمه

اميرالمؤمنين )عليه السالم( است و انکار عالمه ی اميني و غدير خم  و اصل تشيع و حقانيت 

 توهين به او، انکار و توهين به غدير خم و اميرالمؤمنين)عليه السالم( است

 

 

 نادره ی دوران، روح و ريحان، مصلح بزرگ

 )قدس سره(عالمه ی کبير حضرت آيت اهلل شيخ عبدالحسين اميني


