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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 

 

 

 

 

 : )علیه السالم(قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِِنین 

 

 بِيِّينَ لَى ََاََمِ النَّ أَلَا إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي هَبَطَ بِهِ آدَمُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَ جَمِيعَ مَا فُضِّلَتْ بِهِ النَّبِيُّونَ إِ

 عِنْدِي وَ عِنْدَ عِتْرَةِ ََاََمِ النَّبِيِّينَ فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ بَلْ أَيْنَ ََذْهَبُونَ.
 

 باشيد که آن علمی را که آدم ابوالبشر از آسمان با َود به زمين آورده، و َمام مقامات و کماالت و علومی آگاه

 ي آن امتياز پيدا کردند همه در من و اهل بيت که َمامی پيغمبران َا پيامبر آَرالزمان بر ساير افراد بشر بوسيله

 ذَيره شده است پس به کدامين راه روي می آوريد؟آَرالزمان جمع و  پيغمبر )صلی اهلل عليه و آله و سلم(

 

 98/98َفسير قمی؛ بحاراالنوار 
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 معرفی کتاب
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 سرمقاله:

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

مدافعین فلسفه و عرفان التقاطی ادعا می کنند بحث و کنکاش در مسائل علمی، مایه ی رشد علم و بروز و ظهور حقیقت 

تعصّب و بر محور حق طلبی و حقیقت جویی شکل بگیرد، منافع فراوانی برای است و گفته اند بحث علمی اگر پیراسته از 

 .!!جامعه بشری به ارمغان می آورد..

 

نورالصادق )علیه السالم( سؤال می کند آیا اینان ملتزم به ادعایی که می کنند )مباحثه و مناظره( هستند؟ امروزه بسیاری 

 شناساندن حق است یا در پی شهرت و... اند.بر طبل مناظره می کوبند، لیکن آیا مقصودشان 

این پیشنهاد که از جانب بعضی از مدافعین عوام و افراطی فلسفه و عرفان التقاطی مطرح شده است شباهت زیادی به 

 سناریویی دارد که جرج برنارد شاو اجرا کرد.

برد و مقاله ای نوشت و آن را منتشر کرد. اما جریان از این قرار بود که برنارد در پی شهرت، ثروت و ... بود. دست به قلم 

 کسی به مقاله ی او توجهی نشان نداد و در پی شناخت نویسنده برنیامد.

جرج به فکر افتاد، مقاله ای در نقد مقاله ی اول خود با نام مستعار بنویسد و با نام مستعار نشر بدهد، شاید از این راه، مردم 

 .به مقاله ی او توجه کنند

تند علیه خود نوشت و با اسم مستعار منتشر نمود، عده ای نقد او را خواندند و در پی این بر آمدند که اصل مقاله را  نقدی

 تهیه و آن را مطالعه کنند.

دوباره برنارد شاو پاسخی بر نقد خود در دفاع از مقاله ی اول نوشت. و بدین ترتیب کار را ادامه داد تا اینکه پس از نگارش 

اله معروف شد و مردم در صدد بر آمدند مقاالت برنارد شاو را همراه با نقدهایی که خود به نام دیگری می نوشت تهیه چند مق

 و آنها را مطالعه کنند.
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 سرانجام کار شهرت وی به جایی رسید که برای هر کلمه ای که در جراید می نوشت یک دالر دریافت می کرد.

اگر فالسفه با اعالم مناظره، به دنبال کشف حق و حقیقت هستند، چرا به دعوت های  هدف از نقل این داستان این بود که

بحثی عاری از تعصّب، و دارالصادق اصفهان برای « دام عزّه»مکرّر اصحاب مکتب وحی به ویژه حضرت آیت اهلل سیّدان

جواب مثبتی نمی دهند؟!

ل تفسیر، فلسفه و... را تصاحب کردند، های علوم مختلف از قبی چرا آنهایی که دم از تعقّل و خردورزی می زنند و کرسی

 در مقام دفاع از معتقدات خود بر نمی آیند؟! آیا عذری در این مسیر پذیرفته است؟!

 

بهات دار پاسخ دهی به ش مگر این فلسفه نیست که از ساخت و سازهای براهین یقینی برخوردار است؟! مگر فلسفه داعیه

ه می توانم چونان سدّی در مقابل شبهات ملحدین بایستم؟!! آیا این فلسفه نیست که نیست؟! مگر فلسفه نمی گوید: تنها منم ک

مدعی است می تواند در بطون قرآن خوض کند و مسیر را برای پویندگان فهم قرآن باز کند!! آیا فالسفه میراث دار علوم 

 پیامبران نیستند؟!!

 

بریزد و پرچم حق را برافراشد، پس از مناظره چه باک؟ این ترس و اگر این فلسفه است که می تواند پیکره ی باطل را فرو 

 ها برای چیست؟ اضطراب

 

  آیا بیم آن است که در پرتو مناظره، سفسطه به عنوان مغز فلسفه رخ بنماید؟

 

 آیا مناظره، قشری بودن فلسفه را بر همگان روشن خواهد کرد؟

 

امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد جاهل( بر فیلسوف واجب آری به حکم عقل )وجوب دفع ضرر و متضرر( و نقل )

است دفع مفسده کند، و بهترین روش، همان مباحثه و مناظره است که پیشنهادش از خود آنهاست  زیرا چه ضرری مهم تر از 

 ضربه زدن به دین می باشد و چه متضرری مخرّب تر از ضربه زننده به دین؟
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، که نقله ی مقابل این صنعت عرشی اند! و به قول فالسفه خطرشان به مراتب بیشتر از خطر آیا مکتب وحی و مروّجان آن

 نمی تواند دلیل کافی برای اجابت کردن دعوت مناظره باشد؟ اِخباری است!

 

آیا بر پویندگان طریق صدرایی و جُرعه نوشان عرفان صلح کلی ابن عربی، مهم نیست که ذهن جوانان و تشنگان عرصه ی 

لم و دانش، هر روز هدف آماج تیر تفکرات مُنحط مکتب وحی! این فرقه ی ضالّه! قرار بگیرد و بر جمعیت این فرقه ی مُنحَط! ع

 افزوده بشود؟!

 

أیُّها الفالسفه! چه نشسته اید، برخیزید و از گوهر علم دفاع کنید! مگر شما پاسداری از مکتب صدرا، همان که صدرالمتألّهین!  

 و خاتم الفالسفه و... می خوانیدش را، به عهده نگرفته اید؟

 

 پدر عرفان! و... می نامید( متکفلمگر حفاظت از عرفان ابن عربی را )همان که محی الدین! عارف صمدانی ربانی! شیخ اکبر! 

 نشده اید؟

 

پس چه شده که در برابر مخالفین این دو اِله، این دو لیدِر و رهبر عرشی! خود )ابن عربی و ملّاصدرا( لِگام سکوت بر دهان 

رضوی، در مدرسه  قمری، در مکانی علمی به نام دانشگاه 5041زده اید؟ آیا بیم آن دارید تاریخ تکرار شود؟ تاریخی که در سال 

 ای مشهور به میرزا جعفر، مناظره ای بین دو تن از اساتید مبرز حوزه )استاد سیّد جعفر سیّدان و استاد جوادی آملی( انجام شد.

 

این مناظره درباره ی یکی از مهم ترین اصول معارف )معاد( بود، نتیجه آن، اعتراف آقای جوادی آملی بر عدم تطابق 

 (1یی بود. )شرع با معاد صدرا

 

ی این  ی مخالفین مکتب وحی را فرا گرفته از این که مبادا با ادامه گوییم وحشت و ترس همه از این جهت است که می

 تر بشود. به های پر طمطراق برای حق طلبان روشن های دیگری به بار آید و تو خالی بودن این طبل ها رسوایی مناظره

ی عمل بپوشد و این مملکت  جامه« های آزاد اندیشی تشکیل کرسی»انقالب مبنی بر امید روزی که پیشنهاد رهبر معظم 

 گر پاک و پاکیزه شود. آمین. نماهای هزار چهره و حیله نماها و عارف عزیز از لوث وجود فیلسوف
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----------------------------------------- 

 :ها پی نوشت

بحثی پيرامون مسددهله اي از معاد در محضددر اسددتاد »راقم اين مناظره آيت اهلل مهدي مرواريد می باشددد، اين کتاب هم اکنون َحت عنوان  -6

 به چاپ رسيده است. « جوادي آملی و استاد سيدان
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 اشاره:

اله فرمايند: در اين مق در مورد اين مقاله چنين میمرجع بزرگ شديعيان جهان حضدرت آيت اهلل العظمی صافی گلپايگانی 

مى َواهيم به حول اهلل و قوَه و هدايته به طور مختصددر اين مسددأله را بررسددى نماييم که نظر بعضددى اهل فلسددفه و به 

 ىاصدطالح عرفان يعنى قائلين به أصالة الوجود در مسائل مربو  به وجود و موجود و حقيقت اين دو مفهوم و به طور کل

ء بررسددى اين مسددالک و آراء فالسددفه و کسددانى که به عرفا ناميده شددده اند با آنره که از طريق وحى و رسدداالت انبيا

قرآن مجيد در اين موضوع بيان شده است َا چه حد سازش و هماهنگى دارد و در نهايت هر دو  َصوصاً )عليهم السدالم(

 به هم مى رسند يا از هم فاصله دارند.

ايد بدون َأويل و پيش داورى متكى به ظواهر عرفيه الفاظ دعوت انبياء باشدددد که معتبر و صدددحي  آن اين بررسدددى بد

محكمات آيات قرآن مجيد و احاديث شدريفه اسدت، به اين روش که مسدايل فلسفى و عرفانى را با دريافت هاى معتبر و 

 طبيق آن را دريافت نماييم.عرف پسند که از ظواهر کتاب و حديث داريم عرضه داشته و َطبيق و عدم َ

 

 هاى الهى قرآنى بررسى تطبيقى مسالک فلسفى و مسالک به اصطالح عرفانى با هدايت

 «آيت اهلل العظمی صافی گلپايگانی»  

 سم اهلل الرحمن الرحيمب

 

ه و به که نظر بعضى اهل فلسفخواهیم به حول اهلل و قوته و هدایته به طور مختصرر این مسأله را بررسى نماییم  در این مقاله مى

اصررطالح عرفان یعنى قائلین به أصررالو الوجود در مسررایل مربوج به وجود و موجود و حقیقت این دو مفهوم و به طور کلى 

اند با آنچه که از طریق وحى و رساالت انبیاء )علیهم السالم(  بررسى این مسالک و آراء فالسفه و کسانى که به عرفا نامیده شده

رسند یا  قرآن مجید در این موضوع بیان شده است تا چه حد سازش و هماهنگى دارد و در نهایت هر دو به هم مى خصروصراً

 از هم فاصله دارند.

بدیهى اسرت با تأویل و تکلف و صررف نصوا از معانى و مفاهیمى که در آنها ظهور دارند همه افرادك که خود را از حکما و 

توانند نظر خود و دعوت انبیاء را با هم تلفیق و توفیق  رب و آرایى که در اکثر مسررایل دارند مىدانند با اختالف مشررا عرفا مى

توانند نصروا را طبق مسرلک و مذاق خود تفسیر و یا  دهند و اهل هر اصرطالح و مکتب فلسرفى و به اصرطالح عرفانى مى
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اك از تأویالت این قوم که بر حسررب  براك این که به نمونهتوانید  اند. شررما مى تأویل نمایند چنانکه بسرریارك این کار را کرده

دانند آگاه شرروید به همین تفسرریر نیشررابورك معروف رجوع نمایید و ببینید که در هر بخش از  ظاهر کالمشرران آن را ثابت مى

ن احدك اك که در ذه یده، چگونه کالم خدا را بدون اتکاء به آیه یا روایتى به معانى بع«التأویل»تفسرریرش در پایان زیر عنوان 

 نماید. آید تأویل مى نمى

اساس از پیش خود و مورد  ها و تأویالت بى مقصرود ما از هماهنگى یک رأك و نظر با قرآن کریم اینگونه هماهن  سازك

م قیهاك مست سازد و اساس دریافت تخطئه عرف نیسرت، زیرا این روش هر کس را براك تأویل قرآن بر طبق نظر خود آزاد مى

 نماید. اعتبار مى از دعوت انبیاء را بى

مقصرود ما از تطبیق، تالش براك هماهن  نمودن دین با مشرارب مختلف فلسفى و عرفانى نیست. مقصود بررسى هماهن  

بودن این مسرالک با مسلک انبیاء است که پیروان شرایع و ادیان بدون توجه و سابقه ذهن به مسالک دیگر آن را از متون وحى 

 صوا شرع دریافت نموده باشند.و ن

این بررسرى باید بدون تأویل و پیش داورك متکى به ظواهر عرفیه الفا  دعوت انبیاء باشد که معتبر و صحیح آن محکمات 

ه از هاك معتبر و عرف پسند ک آیات قرآن مجید و احادیث شرریفه است، به این روش که مسایل فلسفى و عرفانى را با دریافت

 و حدیث داریم عرضه داشته و تطبیق و عدم تطبیق آن را دریافت نماییم.ظواهر کتاب 

اما اگر هر کس بخواهد در مسرایل فلسرفى و به اصرطالح عرفانى با همه اختالفاتى که در آنها هست اجتهاد نماید و پس از 

هاك انبیاء در مسایل الهى  آنکه رأك و نظرك را برگزید، نصروا کتاب و سرنت را بر آن رأك شخصى خود تطبیق دهد هدایت

منبع و مصردر نخواهد شرد و آراء و مسرالک گوناگون حکما و عرفا بر آنها حکومت خواهد یافت، و نصروا شرایع از درجه 

 هاك شرع مواجه خواهیم شد. اصالت و اعتبار ساقط شده و با خطر تحریف تمام هدایت
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 علیه و آله و سلم(  نازل شده است و مسلمان کسى است که به اك است که بر پیغمبر اکرم )صلی اهلل بدیهى است اسالم وحی

ردد گ هایى که این دین پیشرنهاد فرموده معتقد باشد، و اگر چه مبانى مسایل اصول دین منحصراً به دلیل عقلى اثبات مى هدایت

ى و حوزه ارشادات قرآن هاك شررع و اثبات آن به مجرد اخبار انبیاء مسرتلزم دور اسرت ولى چنان نیسرت که محدوده هدایت

ترین براهین عقلى نباشرد و نیازك به مراجعه به منابع دیگر باشد.  مجید از بیان این دلیل و برهان خالى باشرد و متضرمن محکم

البته شررح و تفصریل و بیان دالیل قرآنى با تقریرات مختلف به حسرب وسعت و ضیق دایره معلومات اشخاا، تفاوت دارد و 

د و اگر قوك نمای شود باز مى ت که اگر ضعیف باشد باب اشکال بر آن را که گاه اشکال بر اصل دلیل تلقى مىاین تقریرات اسر

و با منطق رسرا و پخته و با توجه به همه نکات و ابعاد عرضه شود منکر منصف را به اعتراف و تصدیق و مکذب را به سکوت 

تفصریالتى است که در مثل نه  البالهه و احادیث شریفه مثل توحید نماید که بهترین شراهد همان شررح و  و تسرلیم وادار مى

اند، ولى بدیهى اسررت که هر چه در قرآن مجید اسررتدالل شررده اسررت  مفضررل و بسرریارك از ادعیه از این دالیل قرآنى فرموده

 استدالل بر وجود خدا به همان نعوت و صفاتى است که قرآن آنها را بیان نموده است.

م اشخاا نیز این جهت اعتقاد به خدا با همین صفات و نعوت و اسماء حسناك قرآنى معتبر است که طبعاً در حکم به اسال

در شرهادت به توحید و رسالت مندرج است. بنابراین خداشناسى و اثبات نعوت و صفات و اسماء براك خدا هیر از آنچه از 

آنها خارج است و اگر کسى با بررسى آزاد و بدون راهنمایى  قرآن و حدیث استفاده مى شود از حوزه رساالت انبیاء و دعوت

انبیاء در تفاصیل معرفو اهلل وارد تحقیق گردید و عقایدش با عقاید اسالمى در این موضوع مطابق نشد اگر از عقایدك باشد که 

 شرج حکم به اسالم است نمى توان حکم به مسلمان بودن او نمود.

سررو مکتب انبیاء که بر حسررب قرآن مجید همه در الهیات و معارف دیگر یک زبان و متّحد به هر حال ما هسررتیم و از یک 

 اند و هیچگونه اختالفى در دعوت و بینش و جهان بینى آنها نیست. سخن گفته
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و از یک سرو هم مسرلک یا مسرالک فلسفى و به اصطالح عرفانى مختلف و بسیار متشتت که ورود در آنها و هور در آنها 

ه تضررمینى از انحراف عقیدتى وجود ندارد، و هیچگونه اعتمادك به صررحت آنها براك دیگران که در این مسررالک هور هیچگون

 توان مصیب و مطابق واقع شمرد. ندارند پیدا نخواهد شد، و قول هیچ یک از آنها را در همه مطالب به طور مطلق نمى

 (5) ورد.فلسفه و عرفان و کشف ممکن است از همه جا سر بیرون بیا

 هایش به الحاد نرسد مصون دانست. نمى توان فردك را که به فلسرفه مشرغول شرده از این که در پایان تالش و کاوش نمى

شود بر کنار شمرد.  هاك مختلف که در فلسفه به طور آزاد بررسى مى توان او را از انحراف از مسرایل و معارف اسالم در رشته

اند یا قائل به وحدت وجود به همان معناهایى که مخالف ضررورت ادیان است و به آن  گراییده اك که به الحاد این همه فالسرفه

خواستند ملحد یا منحرف شوند؟ یا آنها که  ی دیگر مثل انکار معاد جسرمانى شردند مگر از اول مى اشراره شرد و عقائد باطله

د به انکار این امور برسند؟ یا آن فیلسوف و عارف خواسرتن اند مگر مى منکر معاد و عالم پس از مرگ و بهشرت و جهنم شرده

 مشررهورك که قول به تجسررم را اختیار کرد و از آن تعبیر به جسررم الهى نمود و دیگران از آنها که به انحرافاتى افتادند از اول مى

 خواستند در این انحرافات واقع شوند؟

و مسررتقیم متخذ از کتاب، سررنت و علم کالمى که بر پایه باید این نظر را تأیید نمود که تا شررخب بر اسرراس روش متعارف 

هاك عرفى از کتاب و سنت تدوین شده باشد عقاید خود را محکم و تصحیح نکرده باشد نباید حتى اگر به بهانه آماده  برداشرت

ه این و بشردن جهت دفع بعضرى شربهات باشرد به فلسرفه اشرتغال ورزد، زیرا خطر گمراهى به هیچ وجه در آن منتفى نیست، 

مالحظه بود که بعضری فالسفه متقى از بیم این که موجب گمراهى اشخاا شوند حضور در مجلس درس خود را به همه اجازه 

هاك علمیه عمومى شردن حضرور طالب در دروس فلسفه و تدریس  دادند، چنانکه به همین جهت بود که از زعماء حوزه نمى

 دانستند. که جزء برنامه دروس حوزوك قرار گرفته خطرناک مى آن را به طور آزاد تا چه رسد مثل زمان ما
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اك که بر آنها نازل شده و از گفتار و  به هر حال مسرلک انبیاء را که مسرتند به عالم هیب و وحى اسرت باید از همان وحی

 ارشادات خودشان ]فرا گرفت[.

همه آنها نسبت داد کمتر یافت مى شود و حتى  حکما و عرفا در بیشرتر مسرایل الهى که سخن گفته اند حرفى که بتوان به

جهان بینى آنها مختلف و در دو قطب متضاد قرار دارد و در هر قطبى نیز در رشته هاك گوناگون همین وضع تضادگونه جریان 

ن پرچمدار ایما دارد. راهى که براك همه قابل اعتماد و پیروك و باوربخش باشد نشان نداده اند و این انبیاء بوده اند که همواره

و هدایت جامعه به سوك عالم هیب و ادالّء الى اهلل بوده اند. قرآن کریم فقط مسلک و دعوت آنها را تأیید مى کند و از آدم و 

و پیامبرانى دیگر یاد مى نماید و استدالالت  موسرى و عیسرى و حضرت خاتم االنبیاء )صلی اهلل علیه و آله( نوح و ابراهیم و

 آنان را بر وجود خدا شرح مى دهد.

بنابراین در اسرالم شرناسرى و خداشناسى و جهان بینى و همه مسایل عقیدتى و عرفان صحیح باید از معیارهاك اسالم و 

 .فلسفى و عرفانى صحیح نیستمتون کتاب و سنت استفاده کرد، و اتکاء به اصطالحات و شناخت هاك گوناگون و معارض 

شرک اگر علماء اسرالم در حفد دین از تحریف و تصررف مبطلین و اهل اهواء و صوفیه و این عرفاء اصطالحى، فرق و  بى

شک اگر یک فیلسوف یا عارف  هاك مسرتحدث جدیت نکرده بودند تا امروز اثرك از اسرالم ناب باقى نمانده بود، و بى مکتب

 گویند: اند که مى ین و امثال آنان که تا جایى رفتهالد اصطالحى مثل محیى

 ((کان عتب موسى اخاه هارون ألجل انکاره عبادة العجل و عدم اتساع قلبه لذلک))

. از توك اك بى نقش با چندین صور..»ور بگوید و موحد و مشبه را صورت او بگویند و  یا اینکه فرعون را در بحر فنا هوطه

 بگویند یا بخواهند طرح آشتى و هماهنگى بین موسى و فرعون بریزند و بگویند:« سر هم موحّد هم مشبّه خیره

 موسروك با عیسروك در جن  شد                    رنگى اسیرر رن  شرد  چرونکه بى

 موسى و  فرررعرون کردند آشرتى                     چونکه این رن   از میان برداشتى



13 
 

 قرآنى و اسرالمى به دست این افراد افتاده بود و اسالم را با این سوابق ذهنى و فکرك تعریف مى آرك اگر دین و بیان حقائق

 افتاد امروز همه چیز عوضى و خالف هدایت کتاب و سنت مطرح بود. کردند و تعریفاتشان در جامعه اسالمى مقبول مى

د لین )قرآن و عترت(، علماء و محدثان بزرگ ماننبدیهى اسررت تعریفاتى که به طور مسررتقیم با اسررتفاده از برکات هدایت ثق

اند با این افکار سازش ندارد و این افکار با نصوا شرعیه  ها از اسالم فرموده ها و مجلسى ها، عالمه ها، شیخ طوسى صدوق

 (2؟ )اندفهمد و ندنیست. و کیست که این را ن بیت )علیهم السالم( ها زبان وحى و انبیاء و اهل  قابل انطباق نیست و این زبان

هایشان که همه مردمند درک نمایند و بالغ مبین و  اند که مقاصدشان را مخاطب انبیاء رسرالت خود را چنان عرضره فرموده

ترت را ع م )صلی اهلل علیه و آله و سلم( آشرکار باشرد. با همین بالغ مبین در تبیین و توضریح مقاصد کتاب و وحى رسول اکر

فهم مقاصرد رسالت هر کجا الزم باشد و محتاج به تفسیر باشد اّمت به عترت رجوع نمایند که از اشتباه و حجت قرار داد تا در 

 باشند. خطا مصون، معصوم و مؤید من عنداهلل مى

ه الدول حتماً در فهم رسررالت انبیاء و دعوت آنها کسررى به حکماء یونان و عرفاء اصررطالحى مثل با یزید بسررطامى یا عالء

 الدین و شارحان کتاب فصوا و این و آن ارجاع نشده است. شیخ ابوسعید یا محیىسمنانى یا 

هایى که  ها را باید در همان محدوده ی فطرك و عقلى دارند این عقاید و بینش اگر عقاید اسررالمى بلکه همه آنها ریشرره

ایم یعنى راه تفکر در آفاق  هدایت شدهتر نمود و از همان راه هایى که در قرآن مجید به آن  رسرالت انبیاء مشخب کرده محکم

 تر و استوارتر سازیم. و انفس، آن را عمیق

هاك اسالمى و فقط با اتکاء به عقل، بحث، جدل فلسفى  اگر کسرى خارج از این محدوده و به طور مسرتقل از این راهنمایى

تفکر در آنها را نداده و رسیدن به عمق هاك مستحدث عرفانى وارد شود و مسایل و مباحثى را که شرع اجازه بحث و  و مکتب

 و حقیقت آنها را خارج از قدرت عقل دانسته بررسى نماید اگر گمراه شود خودش مسئول گمراهى خود خواهد بود.

 



14 
 

ها را در این مسایل معین کرده و تفکر و تعمق در بعض  انبیاء و شررایع خصروصراً شریعت ابدیه و ختمیه اسالمیه حدود کاوش

اند هرگز از خطر ضاللت  هایى که معین فرموده اند و تجاوز از حریم ممنوع و معرض ضاللت و گمراهى اعالم کردهمسرایل را 

 مصون نیست و ورود در بعض مسایل هرگز شخب را به معرفت حقایق آنها نخواهد رساند.

 

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

 :پی نوشت ها

 

 ویم:ش نمونه از سخنان این قشر، به اصطالح اهل عرفان، و فلسفه بعضى از سخنان یا تفسیرهایى را که از قرآن مجید دارند یادآور مىر در اینجا به طور 5

شهوده گوید: ف فشهود الحق فى النساء اعظم الشهود و اکمله و اعظم الوصلو النکاح، و مى گوید: صاحب فصوا در فب )حکمو فردیو فى کلمو محمدیو( مى

 گوید: فلو علمها )یعنى علم الناکح روح المسألو( لعلم بمن التذّو من التذّ. اك الرجل( للحق اتم و اکمل النه یشاهد الحق من حیث هو فاعل و منفعل، و مى)

ن الشىء لصورته ان یکوفهو عین الوجود فهو على کل شرىء حفید بذاته فال یؤده حفد شرىء فحفظه تعالى ليشریاء کلها حفظه   گوید: و در فب هودك مى

 هیر صورته و ال یصحّ إالّ هذا فهو الشاهد من الشاهد و المشهود من المشهود.

 

فهو کل االرواح و هو کل النفوس و هو کل االجسام و هو کل االحوال و المعانى و هو المتنزّه عن    گوید: و از عبد الغنى نابلسى نقل است که در شرحش مى

 ود اال وجوده.جمیع ذلک ایضا اذ الوج

 و من اسمائه العلى على من؟ و ما ثم اال هو.  گوید: و در فب )حکمو قدوسیو فى کلمو إدریسیو( مى

 

   گوید: و در فب )حکمو احدیو فى کلمو هودیو( مى

 فى کبیر و صغریر عینرره            و جهررول بامررور و علیررررم

 مررمن حقیر و عظیىء رررکل ش           و لهرذا وسعرت رحمترره

 

تفسرریر به جهل نموده به این تعلیل )فانه اك المشرررک ال « انّ الشرررک لظلم عظیم»ی کریمه:  و در فب )حکمو احسررانیو فى کلمو لقمانیو( ظلم را در آیه

 یشرک معه اال عینه و هذا هایو الجهل( در این کلمه خوب دقت کنید.

بر گویند کلمه رسل مبتدا است و )اهلل( دوم خ مى« رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَم...»قل شده یکى این است که در آیه شریفه هایى که از تحریفات این طائفه ن و از نمونه

 کند و هر عابدك او را مى اسرت، و دیگر این که قضراء در آیه کریمه )و قضى ربک اال تعبدوا اال ایاه( قضاء تکوینى است و کسى هیر از خدا را عبادت نمى

 پرستد.
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قال تعالى لقد کفر الذین قالوا ان اهلل هو المسیح بن مریم، فجمعوا بین الکفر و الخطاء فى تمام الکالم ال بقولهم هو   گوید: و در فصروا در فب عیسروك مى

 ن اهلل هو و ال بقولهم ابن مریم النه ابن مریمگوید: النهم لم یکفروا بحمل هو على اهلل ال اهلل و ال بقولهم ابن مریم. و شرارح کاشرانى چنانکه از او نقل شده مى

 بل بحصر الحق فى هویو المسیح بن مریم و توهموا حلوله فیه و اهلل لیس بمحصور فى شىء بل هو المسیح و هو العالم کله.

وجه رسانده است  22ح آن تا نگاشته و به زعم خود وجوهى را در شر« من عرف نفسه فقد عرف ربه»اك که از حدیث  یکى از معاصررین در شرح گونه

 وجه نود و دوم را به این عبارات بیان کرده است.

 وید:گ من عرف نفسه بان حقیقته هى حقیقو الحق و هى التى تفصلت و ظهرت بصور الموجودات بحسب مراتبها و ظهوراتها فقد عرف ربه، سپس مى

 شعیبى بقوله:و التحقیق فى هذا الوجه هو ما افاده الشیخ االکبر فى الفبّ ال

واحد العین  ولو فىو صاحب التحقیق یرك الکثرة فى الواحد کما یعلم ان مدلول االسماء االلهیو و ان اختلفت حقائقها و کثرت انها عین واحدة فهذه کثرة معق

د و فها ترجع فى الحقیقو الى جوهر واحفیکون فى التجلى کثرة مشرهودة فى عین واحدة کما ان الهیولى تؤخذ فى حد کل صورة و هى مع کثرة الصور و اختال

عین حقیقته و هویته و لهذا ما عثر احد من الحکماء العلماء على معرفو ل هو بصورته خلقه،  هو هیوالها، فمن عرف نفسره بهذه المعرفو فقد عرف ربه فانه على

النظر و ارباب الفکر من القدماء المتکلمین فى کالمهم فى النفس و ماهیتها فما النفس و حقیقتها اال االلهیون من الرسررل و االکابر من الصرروفیو، و اما اصررحاب 

 م.ضر منهم من عثر على حقیقتها و ال یعطیها النظر الفکرك ابدا، فمن طلب العلم بها من طریق النظر الفکرك فقد استسمن ذا ورم، و نفخ فى هیر

 اء و هو عینها.و هم از کلمات صاحب فتوحات است: فسبحان من اظهر االشی

 و هم در فب هودك مى گوید: و ما خلق تراه العین اال عینه حق.

الحق هو فو از قیصررك نقل اسرت که در شرح آن گفته است: اك لیس خلق فى الوجود تشاهده العین اال و عینه و ذاته عین الحق الظاهر نفى تلک الصورة 

 اللغو االفک و التقدیر.المشهود و الخلق موهوم لذلک یسمّى به فان الخلق فى 

کنند مضرمون همین وحدت وجود است. در اسفار به همین مطلب  از اینگونه کلمات بسریار دارند و مخفى نماند که آنچه از آن به حکمت متعالیه تعبیر مى

 حکمایى که فلسفه را با این عرفان محیىعربى را تصدیق کرده است. و بالجمله از این مقوله در کلمات به اصطالح عرفا و  مکرر تصرریح شرده و مذهب ابن

عانى هایشان تقریباً پر از این مقوله است چنانکه اشعار شعرایشان نیز همین م ها و کتاب اند به صورت نظم و نثر بسیار است و بعضى نوشته الدین تلفیق کرده

 نماییم. هاك بیشتر به مالحظه طوالنى نشدن کالم خوددارك مى اند که از نقل نمونه را تلویحاً در زیر پرده اصطالحات یا با صراحت تکرار کرده

 هاك بزرگى را زیر سؤال برده است فقط یک نمونه دیگر را براك روشرن شدن خطر توهل در فلسفه و این که تا کجا و حریم ایمان و عقیده چه شخصیت

ه نتیجه ک که با عرفان مصرطلح آمیخته شود سیر خود را داشت و تالشى براك این شرویم که فلسرفه تا قبل از این کنیم، و این نکته را هم یادآور مى بیان مى

یارك دیگر موارد سها را با نبوات انبیاء موافق نشران دهند یا این که نبوات را با آن توجیه و تطبیق و تأویل کنند کمتر بود. از این جهت مثل فارابى و ب بحث
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 هاك اخیر افرادك فیلسوف آید ولى در دوره دانستند که بعضى کلمات و آراك آنها با وحى مطابق در نمى لغزشرشران مشخب بود و بسا که خودشان هم مى

ا زبان تر بود آن را عرضه کردند. مطالبى را که ب نما که به عرفان هم گرایش یافتند از این دو معجونى سراختند و با زبانى که با زبان به اصرطالح عرفان شبیه

 نبود وارد ادبیات و شعر و عرفان واقعى قرآنى کردند که باید بگوییم حتى مثل این شعر:قرآن و سنت سازگار 

 وحرررررده ال الرررره اال هررررررو                که یکى هست و هیچ نیست جز او  

و آفتاب و سن  و درخت و انسان و مالئکه و  شمار زمین و آسمان و کوه و دریا و ماه و ستارگان با زبان قرآن و حدیث که از این همه اشیاء و آیات بى

 کند سازگار نیست. برد، و درستى و تحقق همه را تصدیق مى جن و حیوان و... نام مى

مخاطب دانست؟ و این دعاها و کل حاالتى را که از انسان و سایر مخلوقات در قرآن و حدیث بیان شده و  هاك قرآنى را بى شود این همه خطاب آیا مى

حقیقت و مجاز شررمرده و تحقّق حقیقى همه را مختبّ به یک حقیقت دانسررت و فرق بین مخلوق و خالق و مصررنوع و  یغمبران و امامان همه را بىوجود پ

 صانع و داعى و مدعو و ظاهر و مظهر و... را اعتبارك و موهوم و هیر واقعى گرفت؟

 شویم از این قرار است: اك را که یادآور مى اما نمونه

که خود نیز به شهادت بعض تألیفاتش باید از حکما شمرده شود و اگر از آنها شمرده نشود  5512عالم جلیل آخوند مالاسماعیل خواجویى متوفى مرحوم 

از  ساك که در تفسیر آیه کریمه )و کان عرشه على الماء( نوشته است پ از بزرگانى اسرت که از مشرارب و مسرالک آنها اطالع کافى داشرته است در رساله

یف او م اسالمى نام شرروایت حدیثى از داود رقى دائر بر سؤال او از تفسیر این آیه از یکى از بزرگان معقول و حکماء نامدار که ما به احترام تبحر او در علو

 کند که گفته است: بریم نقل مى را نمى

قل قدسى که حامل علم است و اسم زمین بر نفس مجرد که به جوهر خود در موارد بسریار در قرآن کریم و احادیث شرریفه اسم آب )ماء( بر علم و بر ع

الْأَرْضَ  وَ ََرَى»اند این آیه کریمه:  قابلیت علوم و معارف را داراسرت اطالق شده است که از آن جمله است بنابر آنچه هیر واحدك از ائمه تفسیر تقریر کرده

در این حدیث تعبیرك اسررت از جوهر  م )علیه السررالم(چنین آب در فرمایش اما هم «تَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهيجٍهامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْ

 عقل حامل نور از انوار علمیه قدسیه.

کند که فرموده است: این تأویالت  است نقل مى ی )قدس سرهما(سرپس خواجویى از بعض متأخرین از صاحب این نظر که ظاهراً مقصودش عالمه مجلس

فرماید: هر کس به وجود عقل مجرد ذاتاً و فعال قائل باشد به قدم عقل قائل شده  جرأت اسرت بر کسرى که از او صادر شده است. پس از آن خواجویى مى

چه امامى و شیعه اثنا عشرك باشد به اجماع مسلمین کافر است  است، و قول به قدم عقل مستلزم قول به قدم عالم است و قائل به قدم چیزك سواك خدا اگر

عبیرش در کند که ت نماید که به کفر قائل به این قول تصریح نموده اند، و به مجلسى ایراد مى مى )قدس سرهما(و بعد استشهاد به کالم عالمه و عالمه مجلسى
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است یا از جهت هفلت و عدم توجه بوده یا مراعات... را کرده است در حالى که در این موارد اینجا که این تاویل جرأت است و به کفر قائل آن اشاره نکرده 

 جاك مراعات نیست و الحق احق ان یتبع.

قل ر عشود که ب گوید: به فرض آنکه اسم ارض در آیه بر نفس مجرد و ماء بر علم اطالق شده باشد الزم نمى بعد از این در مقام رد این گفته برآمده و مى

 کنند. نمایند و قائل به آن را تکفیر مى قدیم اطالق شده باشد که ایشان )شاید مقصودش علماء امامیه باشد( آن را انکار مى

 هگوید: در تفاسیر مشهوره متداوله مثل تفسیر زمخشرك و بیضاوك و مجمع البیان و امثال آنها عین و اثرك از آن نیست و تعجب از این است ک سرپس مى

 کند کثرت چیزك را که هرگز واقع نشده است یعنى تفسیرك که ذکر شد. ود این ادعا مىبا وج

کند که این تفسریر به رأك اسرت و او به هیچ آیه و روایتى یا قول کسى که مورد اعتماد باشد در تأیید این تفسیر استشهاد نکرده است و  باز هم تعقیب مى

بدون شراهدك از کتاب و سنت یا دلیل قاطع عقلى حمل  )علیهم السرالم(مخالف با اجماع و اخبار ائمههریب اسرت که شرخب لفد را برخالف ظاهرش و 

 نماید.

 تازد و کالم و تفسریر او را به شدت انکار مى گوید سرخن را ادامه داده و بر این بزرگ مى بعد از این راجع به ضرعف ادله وجود عقل به معنایى که او مى

ر گوید: بمثل این تأویل قبیح منک رساند که مى در آیه و نه احدك از محدثین در روایت آن را نگفته است، و سخن را به اینجا مىکند که احدك از مفسررین 

گوید: این هلط او در تأویل و ادعاء چیزك که اصلى ندارد و حمل کالم بر آنچه محتمل نیست همه در جنب اعتقاد او اگر بر آن  ضرل و اضل من اضل و مى

آید که ظاهر این است که این معنى به خاطر او خطور کرده و بدون  باشرد و از آن رجوع نکرده باشرد آسران اسرت. سپس در مقام بیان عذر او بر مى مرده

ت )که اسهاك این و آن و حب الشىء یعمى و یصم بوده  توجه به مفاسردك که الزم آن است آن را نوشته است یا اینکه از جهت شدت میل و محبت به بافته

 به هر حال این عقیده آن مرد بزرگ نیست(.

گوید امیدواریم از خداوند کریم که او را قبل از مشراهده دار آخرت به بازگشت از این عقیده سخیف مخالف اجماع و اخبار و مستلزم کفر  و در پایان مى

 هدایت فرموده باشد. )پایان سخنان خواجویى(

 هاك دیگر دارد قرینه بر این مى ها و تألیفات دیگرك را که در رشته کنیم و نوشرته اك نمى این مرد بزرگ ابداء شربههاما ما هرگز پیرامون حسرن اعتقاد 

را مانند آنها  مدانیم که در مسایل فلسفى اگر هم در جایى اظهار نظرك خالف نصوا قرآنیه و احادیث شریفه کرده باشد بناء على اصول الفلسفه بوده که کال

ت رد هى از بزرگترین اسراتذه فلسفه جارك کرده باشد که الحق جایگاه او بسیار رفیع و کم نظیر است و این اشتغال طوالنى و عمیق او به فلسفه جو مثل یک

ور جزم و و به طتوان استنباج کرد  ی شیوع فلسفه مطرح بوده است. و هرگز عقاید مثل او را از این اظهار نظرها نمى شربهاتى بوده که در آن عصر به واسطه

 کنیم و امیدواریم خدمات او به علوم اسالمى مشکور و مأجور باشد. یقین به او نسبت داد. ما براك او طلب رحمت و مغفرت مى
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داقل از دانیم که با مثل چنان بزرگى مباحثه نماییم. اما هر چه هست جریان همین است، و ح ما خود را در علم و اطالع در حد تالمذه خواجویى هم نمى

ه نمایند، و اال آی شود که این گروه در تطبیق آیات و احادیث بر مسالک و مشارب خود هر چند مخالف نصوا باشد اقدام مى این سررگذشرت استفاده مى

 ظاهر الدالله است و به چیزك که داللت ندارد همین چیزك است که ایشان فرموده است. ...«وَ ََرَى الْأَرْضَ هامِدَةً »

از این  هاك عرفاء صوفیه شود، و اما کتاب ها و تفسیرها بسیار دیده مى به تذکر است که در کلمات دیگران مثل صاحب اسفار و هیر او از این تأویلالزم 

صل خود حدیث مف مطالب در آنها به قدرك زیاد است که هرگز با مذاق شرع و عرفى که در استکشاف مراد از کالم هر متکلم معتبر است موافقت ندارد. و تو

 بخوان از این مجمل، عصمنا اهلل تعالى من الهفوات و الزالت.

 

ْغْرِقُوا مِمَّا ََطيهاَِهِمْ أُ»ه: اند که مثال در تفسیر آیه کریم به طور مثال این افراد باب نفى ظواهر و تأویل و حمل نصروا را بر آراء خود تا آنجا طىّ کرده -2

ممّا خطیئاتهم اهرقوا فهى التى خطت بهم فغرقوا فى بحار العلم باهلل و هو الحیرة فادخلوا ناراً »گویند:  مى «يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصاراًفَأُدَِْلُوا ناراً فَلَمْ 

مى .« ان الذین کفروا سواء علیهم..»ریمه: یا در تفسیر آیه ک« فى عین الماء فلم یجدوا لهم من دون اهلل انصاراً فکان اهلل عین أنصارهم فهلکوا فیه الى االبد

ن هیرك وان الذین کفروا ستروا محبتهم فىّ ... دعهم فسواء علیهم ءانذرتهم بوعیدک الذك ارسلتک به ام لم تنذرهم الیؤمنون بکالمک فانهم الیعقل»گویند: 

قلوبهم فلم اجعل فیها متسعا لغیرك و على سمعهم فالیسمعون کالماً و انت تنذرهم بخلقى و هم ما عقلوه و ال شاهدوه و کیف یؤمنون بک و قد ختمت على 

و امثال این تأویالت در کلمات فالسفه مخصوصاً کسانى که در « فى العالم اال منى و على ابصرارهم هشراوة من بهائى عند مشاهدتى فال یبصرون سواك

 گویند بسیار است. اصطالحشان به آنها عرفا مى
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 اشاره:

حضرت آيت اهلل العظمی مكارم در اين اثر گرانبار در مورد يكی از دعاوي صوفيه و فالسفه يعنی کشف و شهود و رؤيا بحث 

دقيقی دارند و اين موضدوع را از نظر اين که سدند و مدرک بسياري از عقايد و اعمال صوفيه است و ْغالب اذکار افتراعی و 

از جهت روانشناسی مورد بررسی قرار می دهند و در اين  زمينه به قوانين چند از مرشد سازي ها و ... به آن منتهی می شود 

جمله َواب مغناطيسی َلقين، َجسيم و اوهام اشاره می نمايند آنگاه چنين نتيجه می گيرند که اين کشفياَی که صوفيه و اهل 

 رياضت ادعا می کنند.

فرض اين که دروغ نگويند( در بسيارى اوقات ناشى از فعاليت قوه  اين کشفياَى که صوفيه و اهل رياضت ادعا مى کنند )به 

ي وهميه اسدت و آن هم نيز معلول يک سلسله قوانين روانشناسى ْغير قابل انكار مى باشد، بنابراين مى َوان آن را َشبيه به 

سدددراب معلول انعكاس نور سدددراب هايى کرد که در بيابان در برابر ديدگان مسدددافرين َودنمايى مى کند، با اين َفاوت که 

َورشيد و قوانين انكسار نور و امثال آن است، ولى اين کشفيات معلول فعاليت نيروى َوهم است اما در اين جهت که عارى 

 از حقيقت اند، شريک اند.

 

 کشف و شهود و رؤيا

 «آيت اهلل العظمی مكارم شيرازي»

 

 ی کشف و شهود و رؤیا است. دهد مسئله آنها را تشکیل مى از جمله دعاوك صوفیه که یکى از ارکان اصلى مسلک

معتقدند که سالک در اثر ریاضات شاقه، ممکن است به جایى برسد که درهاك عوالم هیبى بر روك او گشوده شود، « صوفیه»

لى جمال خدا را اردبیی شیخ صفى الدین  و حقایق اشیاك عالم ماوراء طبیعت را در پیش چشمان خود معاینوً ببیند بلکه به گفته

 ی خدا داد بنگرد! )صفوة الصفا( با دیده

اند که هر شخصى از شنیدن عبارات آنها در تعجب عمیقى فرو  اك در این موضوع بلند پروازك کرده اك از آنها به اندازه پاره

 گوید: آیا این بشر است که این همه دعاوك در سر دارد؟ رود، و با خود مى مى

 (5)ند!ا نوك یا نظیر آن را کردهرمع« راجرمع»الدین عربى و بایزید بسطامى، قدم را فراتر نهاده و دعوك  د محىبعضى دیگر مانن

 

گونه دعاوك اگر چه در آهاز کار خیلى دلفریب و جالب توجه است و ممکن است موجب تحریک احساسات تشنگان  این

دازه ولى به همان ان ((حَتَّى إِذا جاءَهُ لَْم يَجِدْهُ شَيْهاً ))حقیقت گردد، به طورك که آن بیچارگان را به امید آب در پى سراب بدواند 
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اك از آنها در طى این کتاب آشنا خواهند  رناک در پى دارد که خوانندگان محترم به پارهکه دلفریب است عواقبى وخیم و خط

 شد.

آنها مى گویند در بدو امرممکن است سالک در عالم خواب به حقایقى واقف شده و کم کم در اثر ترقى روحى این حالت در 

 بیدارك هم اتفاق بیفتد.
 

بسیارك از عقاید و اعمال صوفیه است و هالب اذکار اختراعى و مرشد  از نظر اینکه سند و مدرک موضوع کشف و رؤیا

 ی ی کارشان بر چه پایه شود، باید مورد دقت و توجه فراوان قرار گیرد تا معلوم شود که شالوده ها و... به آن منتهى مى سازی

ا ان خالى شده و دستگاه کرامات آنهسستى است، و انصافاً اگر این دو موضوع )کشف و رؤیا( از دست آنها گرفته شود، دستش

 همه به هم خواهد خورد.
 

این نکته را هم ناگفته نگذاریم که دعوك کشف و شهود، اختصاا به جمعیت صوفیه ندارد بلکه بسیارك از فالسفه هم در 

 ى قائلند.ارزش فراوان این قسمت با آنها شریک هستند، منتهى آنها در عین این که به کشف عقیده دارند براك براهین عقلیه نیز

شناسى مورد بررسى دقیق قرار گیرد، لذا  به هر حال چون این موضوع جداً مربوج به روح و روان است، باید از نظر روان

 قبل از شروع در اصل مطلب ناگزیریم چند قانون مربوج به این موضوع را پیگیرك کنیم.

 

*** 
 

 شود؟ ـ خواب مغناطیسی با چه وسایلی تولید می1

ى دارد: نگاشته است، چنین اظهار م« هیپنوتیسم»یا « تنویم مغناطیسى»یکى از دانشمندان این علم در کتابى که در موضوع 

)خواب رونده( پیدا مى شود نیست، « سوژه»)خواب کننده( در « عامل»خواب مغناطیسى تنها آن مرتبه ی قویه اك که به توسط 

فتن روح از حالت تعادل طبیعى مى شود، یک مرتبه )ولو ضعیف باشد( از خواب مغناطیسى بلکه تمام امورك که باعث بیرون ر

را تولید مى کند یعنى تمام اسبابى که موجد سرور و یا باعث حزن و اندوه است و همچنین آهن  هاك مختلف موسیقى و 

هر کدام به نوبه ی خود یک مرتبه از خواب مغناطیسى را در انسان تولید  انگيز ها و صداهاى فرح انگيز يا ْغم نغمهشنیدن 

مى کند و در اثر آنها یک حالت تخدیر مخصوا که در حقیقت یک مرتبه ضعیف از خواب است، در مغز حاصل مى گردد. 

  (2))دقت کنید(. 
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و مکرر شنیدن یک صداك هیر شود، مانند تکرار زیاد یک عمل  ی امورك که اسباب خستگى و ماللت خاطر مى همه

 باشد و هر یک تأثیر به سزایى در ایجاد یک درجه موسیقى، مانند ضربات متوالى یک چوب بر روك میز، همه داراك این اثر مى

 ی ضعیف از خواب مغناطیسى دارند.
 

این خاصیت هستند و  نوازند، همه داراك هایى که در هنگام نبرد مى بندند و موزیک هایى که در گردن حیوانات مى زن 

ربردارك برد و یا با ی آن، حیوان یا انسان در حالت تخدیر فکرك مخصوصى فرو رفته و به این جهت زحمت و رن  نمى در نتیجه

 کند. و راه پیمایى را  کمتر احساس مى
 

ى( و و بوسیله گفتن )الالی ها )بر اثر تجربیاتى که دارند( از این قانون استفاده کرده مادرهاك اطفال براك خواب کردن بچه

 کنند. او را خواب مى« ی متوالى در پشت بچه ضربات آهسته»
 

ن این است ترین اقسام آ کنند و ساده به وسایل مختلفى،از این راه براك خواب کردن افراد استفاده مى استادان فن هيپنوَيسم

ایى ه نامند و معتقدند در آن محیط مى« مذکر سمعى»را زنند که در اصطالح آن  که چوبى را به طور متوالى بر روك میزك مى

 گیرد. شود، عمل خواب هیپنوتیکى آسانتر انجام مى زا نواخته مى انگیز یا فرح هاك هم که آهن 
 

بر اثر همین موضوع است که دانشمندان روان شناس عقیده دارند اگر انسان بخواهد مطلبى را مورد قبول کسى قرار بدهد 

است که آن را در هنگام هم و یا فرح شدید به او پیشنهاد کند، زیرا در این موقع روح حالت تعادل خود را از دست بهتر این 

 داده و زودتر مطالب را مى پذیرد.
 

به « رد!آورد و ب»که گفتن اذکارك از قبیل ال اله الّا اهلل و یاهو و ذکرهاك چهار ضرب و  از اين سخنان چنين نتيجه مى گيريم

ول گونه که در مجالس صوفیان معم ر متوالى و پى در پى خسته کننده، خصوصاً اگربا آهن  و وزن مخصوصى توأم باشد، آنطو

ی خوش آوازها، تأثیر فراوانى در بر هم  است و همچنین استماع اشعار مثنوك و هیر آن، با آن الحان مخصوا و از حنجره

ی خود تأثیر به سزایى در تخدیر مغز خواهند داشت، البته اگر مضمون آن  بهزدن حالت تعادل روحى داشته و هر کدام به نو

اشعار نیز یک سلسله مطالب ذوقى و عرفانى و ادبى باشد تأثیر آن زیادتر خواهد بود، به طورك که ممکن است انسان از شنیدن 

 (3) عرش هايى را سير کند! آنها

   *** 
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 ـ اثر تلقین از نظر روان شناسی2

ند، از رل مهمى را بازك مى ک« تنویم مغناطیسى»گفته ی همان دانشمند روانشناس مصرك، عقیده و تلقین هم در مبحث  بنا به

یک است االن نزد»این جهت استادان این فن براك خواب کردن اشخاا، به این موضوع نیز متوسل مى شوند و با کلماتى از قبیل 

پلک هاك چشمانت سنگین شده، نزدیک است روك هم »و « وابت نزدیک شد!خودت را آرام بدار که خ»و « به خواب روك!

 و نظایر این ها، طرف را تلقین کرده و نتای  مثبتى از آن مى گیرند!« بیفتد
 

اند که ممکن است عقاید اشخاا را در اثر  بسیارك از افراد این موضوع را در زندگى خود تجربه کرده راه دور نرویم!

تنفر و ها م  در پى تا حد زیادك تغییر داد، یا به کلّى وارونه کرد. مثالً: اشخاصى که از خوردن بعضى طعامتلقین زیاد و پى 

منزجرند، ممکن است در اثر تلقین طورك شوند که نه تنها از آن متنفر نشوند بلکه به خوردن آن راهب و مایل گردند و بر عکس 

 ست، با تبلیغات و تلقینات مخالف، مورد تنفر و انزجار او قرار داد.ی کسى ا هایى را که مورد عالقه توان طعام مى

ك از اوقات ا شود و پاره خواهند آنها را تلقین کنند اگر در لباس ادبى و شعر بیرون آورند، تأثیر آن زیادتر مى مطالبى که مى

 آثار حیرت انگیزك نشان خواهد داد.
 

قل شده که اثر مثبت تلقین و عقیده را بر روك افکار و احساسات، روشن حکایات بسیارك در حاالت شعرا و در تواریخ ن

 هایى از آن را شنیده کردیم، و بسیارك از مردم نمونه داد قسمتى از آن را در اینجا نقل مى کند اگر وقت و کتاب اجازه مى مى

 اند.

هم نسبت به خودش موجود است. مثالً: کسانى  هاك دیگران در انسان دارد، در تلقینات خود او البته همان تاثیرك که تلقین

توانند در اثر تلقین خودشان آن را تغییر داده و یا  باشند، مى رویى هیر متعارف مى که داراك ضعف اراده و حالت تردید و یا کم

 الاقل تفاوتى در آن ایجاد کنند.

 

است، از نظر علم اَالق نيز شايان َوجه مى مبحث الهام و َلقين هم چنان که از نظر روان شناسى مورد َوجه فراوان 

 و بزرگان این علم توانسته اند استفاده هاك زیادك از این راه در قسمت هاك مختلف تعلیم اخالق و تربیت نفوس بکنند. باشد

*** 
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 ـ تجسم اوهام!3

فکر به یک موضوع و تکرار ها مهمتر است این است که: ممکن است در اثر اشتغال فراوان  ی این موضوع دیگرك که از همه

 آن در مغز، کم کم صورت خارجى به خود بگیرد، به این معنى که در برابر دیدگان فکر کننده مجسم شود.
 

افتد و در صاحبان ارواح ضعیفه  و زمانى در حالت بیدارك اتفاق مى« رؤیا»این موضوع گاهى در عالم خواب به صورت 

 اند که مطالبى را که در روز مورد توجه و تفکر زیاد قرار مى د این موضوع را تجربه کردهشود، شاید بیشتر افرا بیشتر دیده مى

 بینند. مى« رؤیا»دهند، در هنگام شب آن را به صورت خواب 
 

 اند. هاك خلوت در موقع سحر و یا هنگام شب دیده را در حمام دار! هاى سُم جنگویند:  بعضى از مردم مى

که یکى از مخلوقات الهى است نداریم ولو اینکه از نظر ما پنهان باشد، زیرا در قرآن مجید مکرر  ما شکى در وجود جن و این

اند؟! بعضى  دارك در حمام خلوت دیده تصریح به وجود آن شده، ولى آیا او همان است که مردم به صورت انسان یا حیوان سُم

ها در هنگام شب دیده باشند، ولى این امور جز مجسم  قبرستانهاك دور دست و یا در  را در بیابان هاى َيالى ْغولهم شاید 

 (0)شدن اوهام چیز دیگرك نیست. 
 

شناسى است و بسیارك از مردم مکرر آن را در مدت  هاك مورد بحث در علم روان موضوع تجسم اوهام یکى از پدیده

 اند. زندگى خود تجربه کرده
 

 ی قسمت دارد؛ یعنى بر اثر انحراف مزاج از حالت تعادل طبیعى ر بواسطهحاالت مزاجى انسان هم تأثیر فراوانى در این 

ها و یا پیش آمدهاك ناگوار و نظایر آن ر موضوع تجسم خیال، تقویت پیدا کرده و اوهام به طور  هاك شاقه یا بیماری ریاضت

 گیرند. آسانترك صورت خارجى به خود مى
 

 ضیعت خواب و رؤیا دارد، به حدك که اطباك قدیم و فالسفه طبیعى، مشاهدهی مستقیمى با و مخصوصاً حاالت مزاجى، رابطه

ی سردك بر مزاج، و دیدن باران را دلیل بر زیادك  ی برف و امثال آن را در خواب دلیل بر کم شدن حرارت هریزك و هلبه

م را شاهد بر استیالك حرارت هاك گر هاك قوك و حمام گرفتند، همچنین دیدن آتش و شعله ی آن بر مزاج مى رطوبت و هلبه

 اند. ی طبیعى دانسته بر مزاج و باال رفتن آن از درجه
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 ي معروف َود راجع به اين موضوع گويد: حكيم سبزوارى در منظومه

 فمن حررور هالب فى قالبه           تبردلت افعررالها بحسرربه

 علنیغلبه مر، صفرا او سودا            حاکى بنیرران و شبهه و من

 و من علیه البرد یغلب فیرك         ثلجا و من علیه رطب مطرا!
 

 اند. کرده هاك بیمار نیز استفاده مى ها از وضعیت خواب بر اثر همین موضوع، اطباك قدیم براك تشخیب بیماری
 

ه ی جمعیت صوفی هی عمد که سرمایه« کشف و شهود و رؤیا»حال با توجه به این چند قانون روانشناسى، به سراغ مسأله ی 

 و اتباع ایشان است مى رویم.
 

کار تا یک مرشد و پیر کهنه کار، همه را باید مورد بررسى دقیق قرار داد و وضعیت کشف و رؤیاك  ی تازه از یک مرید نوچه

 خواب و رؤیا، مرشدی  شود که باید بوسیله اك، معتقد مى آنها را معلوم کرد: مرید ساده ذهن در آهاز کار، در اثر تبلیغات عده

کند و همیشه منتظر است که در عالم خواب،  و راهنماك حقیقى را پیدا کرد روز به روز این موضوع در فکر او قوت پیدا مى

جمال آن مرشد را زیارت کند! البته چنین کسى هالباً اشخاصى را در نظر خودش براك این منصب کاندید کرده است و اگر هم 

گیرد، و اگر اهل ریاضت هم شده باشد در اثر انحراف مزاج از  حدود مشخصات او را از جهاتى در نظر مىتعیین نکرده باشد، 

 گذارد. هاك این و آن نیز در او اثر مى گردد، تلقین تعادل طبیعى، قدرت تخیل او زیادتر مى
 

 او در برابرش خودنمایى مى اشکالى در حدود مقصود، بواسطه ي همين افكار و رياضات ناگهان یک شب در عالم خواب،

کند، او هم فوراً به آن چسبیده و اگر بر مقصدش هم کامالً تطبیق نکند، با مقدارك توجیه و تفسیر آن را ترمیم کرده و بدین وسیله، 

 شود! ی ارادت او ریخته مى شالوده
 

الم این سالک بیچاره دائماً متوجه عگاهى ممکن است نظیر این قضیه در عالم بیدارك نیز اتفاق بیفتد؛ زیرا چشم و گوش 

هیب است و همواره منتظر است که درك از آن عالم بر روك او گشوده شود و یا سروشى به گوش او برسد، ناگاه در اثر فعالیت 

 کند! خورد که بالفاصله توجه او را به خود جلب کرده و تفسیرهایى براك آن مى ی خیال، صداهایى به گوشش مى قوه

نى که وارد مرحله ی ثانوك، یعنى مرحله ی ذکر و ریاضت شده اند )در صورتى که اهل خدعه نبوده و واقعاً به کار اما کسا

 خود عقیده مند باشند( هنگامى که وارد صحنه ی خانقاه مى شوند، افکار گوناگونى در برابر مغز او رژه مى روند.
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گردد و در اثر شنیدن مطالب  هاك مخصوا آهاز مى آن آهن شود، خواندن اشعار مثنوك یا هیر آن با  مجلس شروع مى

دهد،  شود، فکر او تخدیر شده و روح، حالت تعادل طبیعى خود را از دست می آور که با آن آهنگها سروده مى ذوقى و نشاج

 شود. ی ضعیف خواب مغناطیسى که سابقاً اشاره کردیم، عارض مى یعنى همان مرحله
 

شود، این حالت تأیید شده و سالک یک حالت انبساج و فرح که با  گفتگوهایى که در آن مجلس مى در اثر تلقینات قبلى و

کند. گاهى اوقات هم ممکن است در اثر شدت فرح و انبساج، مغز کاماًل  رخوت و سستى اعصاب توأم است در خود حس مى

در این هنگام اذکار یا اشعار دسته  دست دهد!...« رقب»و « جوش و خروش»تحریک شده و به اصطالح خودشان حالت 

گردد و بر اثر آن، انحراف روح از حالت طبیعى بیشتر شده و  شود و روك آهن  مخصوصى مرتباً تکرار مى جمعى شروع مى

 کند. ی وهمیّه خالى مى گردد و میدان را براك فعالیت قوه ی عاقله کامالً تخدیر مى قوه
 

، یک حالت خستگى توأم با حرارت، جوش و خروش ایجاد کرده و مرتباً نیروك از سوك دیگر کثرت تکرار ذکر یا شعر

توّهم را تقویت مى کند، ریاضت هاك سابقه هم، کار خود را کرده و زمینه را براك فعالیت قوه ی خیال مهیا کرده است، و دائماً 

 منتظر است تا حادثه اك اتفاق بیفتد و مناظرك کشف شود.
 

ی عوالم هیبى است، در  دهند و سالک بیچاره را که در خیال کشف و مشاهده دست در دست هم مىتمام این موضوعات 

را در برابر چشمان او  درياهاى نور، کوه طور، سماوات سبع، و ارضين سبعدهد )در حال خواب یا بیدارك(  عوالمى سیر مى

اشته باشد، به آسانى در پیش چشمان سالک خودنمایى ی وهمیّه به آن تمایل د کند، خالصه هر شکل و صورتى که قوه مجسم مى

از زند و ب کند، او هم از دیدن این مناظر به شدت فرحناک شده و به گمان اینکه شاهد مطلوب را در آهوش کشیده، نعره مى مى

 (1)رود!  شود، سرانجام در یک حالت شبیه به اهما فرو مى این حالت تأیید مى
 

 ا مرید کار کرده در حالت کشف.این است سرگذشت یک مرشد ی

هایى که شرح دادیم ندارد، بلکه ممکن است، تحت همان قوانین، به  البته موضوع کشف و شهود اختصاا به این صورت

 انحاك مختلف در خلوت و جلوت و خانه و بازار، اتفاق بیفتد.
 

این کشفیاتى که صوفیه و اهل ریاضت ادعا مى کنند )به فرض این که  گیریم که: چنین نتیجه مىاز آنچه گفته شد 

دروغ نگویند( در بسیارك اوقات ناشى از فعالیت قوه ی وهمیه است و آن هم نیز معلول یک سلسله قوانین روانشناسى هیرقابل 

کند، با  دیدگان مسافرین خودنمایى مىانکار مى باشد، بنابراین مى توان آن را تشبیه به سراب هایى کرد که در بیابان در برابر 
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این تفاوت که سراب معلول انعکاس نور خورشید و قوانین انکسار نور و امثال آن است، ولى این کشفیات معلول فعالیت نیروك 

 توهم است اما در این جهت که عارك از حقیقت اند، شریکند.

 

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

 ها: پی نوشت
 

رود و مشایخ صوفیه آن را مهمترین تکیه گاه و دلیل بر حقانیت مسلک  یکى از مهمترین مبانى و اصول اعتقادك تصوف به شمار مىر کشف و شهود 5

ار دهند بر همین اساس استو شمارند و بسیارك از ادعاها و کرامات عجیب و هریبى که صوفیه به مشایخ خود نسبت مى خود و بطالن سایر مذاهب مى

 است. 

رسد که حجاب عوالم هیبى  اك مى ها و سیر و سلوک به مرحله سران صوفیه مدعى هستند که سالک در اثر مجاهدات و ریاضت  این عقیده بر طبق

گردد و بدین وسیله سالک جمال حق و حقایق عالم هیب را  شود و حقایق و واقعیات پشت پرده و پنهانى آن عالم بر وك کشف مى از میان برداشته مى

 کند.  خود مشاهده مى با چشم

شود و گاهى هم میان آن دو  نامیده مى« مکاشفه»یا « مشاهده»این مرحله که بدون حصول آن، سیر و سلوک ناقب و بالنتیجه است، در اصطالح 

( در کتاب معروف هر313« )طاووس الفقراء»معروف به « ابونصر سراج»گردد. چنانکه  فرق گذاشته و به دو مرحله مختلف از این حالت اطالق مى

 «. تر است مشاهده و مکاشفه از حیث معنى به یکدیگر نزدیکند جز آن که مکاشفه تمام»نویسد:  مى« اللمع فى التصوف»خود 

 

ون گردد و بد رسد که مرتبه فناء فى الّله و وصال حق براك او حاصل مى سران صوفیه مدعى هستند که سالک در طى مقامات سلوک به جایى مى

 کند. مشاهده جمال حق مىپرده 

 ،ر در کتاب فصوا و فتوحات نوشته که: ختم والیت به من شد و گفته که: جمع پیغمبران به نزد من حاضر شدند و هیچکدام از ایشان متکلم نشد2

تهنیت ختم والیت تو  اند، به دانى پیغمبران چرا حاضر شده مى»سواك هود که مردك ضخیم الجثه، خوش صورت و خوش محاوره بود، به من گفت: 

کنت ولیّا و آدم »نماید! و گفت:  کنند و خاتم االنبیاء از مشکاة خاتم االولیاء مى اند و گفت: جمیع پیغمبران از مشکاة خاتم االنبیاء اقتباس علم مى آمده

 (6/422)فتوحات  «.بین الماء و الطین

 

گوید: روزك  کند که وك مى اك بدین مضمون نقل مى از اکابر صوفیه مکاشفهدر ضمن شرح حال محمد هزالى از یکى « نفحات االنس»جامى در 

خواستم ساعتى استراحت کنم، به جماعت خانه بعضى از  میان دو نماز به مسجدالحرام در آمدم و چیزك از وجد و احوال فقرا مرا فرو گرفته بود و مى

نه بیفتادم و دست خود را زیر صورت، ستون ساختم تا مرا خواب نگیرد و طهارت من رباطها که در حرم داشت درآمدم و بر پهلوك راست در برابر خا

ورد آمنتقض نشود، ناگاه یکى از اهل بدعت )شیعه( که به آن مشهور بود در آمد مصلى بر در آن جماعت خانه بینداخت، و از جیب خود لوحى بیرون 

ند آن را ببوسید و پیش روك خود نهاد و نماز و راز گذارد و روك خود را از هر دو جانب بردم که از سن  بود و بر آنجا چیزها نوشته بود گمان مى

هاك خود مالید و باز ببوسید و در جیب خود نهاد، چون من  بر آنجا مالید و تضرع بسیار کرد، و بعد از آن سر خود را باال کرد و آن را ببوسید بر چشم
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زنده بودك تا این مبتدعان را خبر دادك از  ل )صلی اهلل علیه و آله و سلم(، با خود گفتم چه بودك که رسوآن را بدیدم، مرا از آن کراهت بسیار شد

 کردم، تا طهارت من فاسد نشود! کنند، و با این تفکر خواب را از خود دور مى شناعت آنچه مى

 

اند و در دست هر یک کتابى است مجلد  و مردم بسیار ایستاده اك است بسیار گشاده ناگاه از حس هائب شدم، در میان خواب و بیدارك دیدم عرصه

واهند خ اند و مى و همه پیش شخصى ایستاده، در آمدم از حال ایشان سؤال کردم، گفتند حضرت رسالت اینجا نشسته است و اینها همه اصحاب مذاهب

خوانند و تصحیح مذاهب و عقاید خود کنند، شخصى در آمد، گفتند:   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(که عقاید و مذاهب را از کتب خود بر رسول خدا

ى بشافعى است و در دست وك کتابى به میان جمع درآمد و به رسول سالم کرد، رسول اهلل جواب داد و مرحبا گفت: شافعى پیش وك بنشست و از کتا

است و به دست وك کتابى و پهلوك شافعى بنشست و از « ابوحنیفه»که داشت مذهب و ملت اعتقاد خود خواند و بعد از وك شخصى دیگر آمد گفتند 

 آن کتاب مذهب و ملت و اعتقاد خود خواند. 

نشاندند،  هر که عرض مذهب خود مى کرد وك را پهلوی دیگر مىآمدند، تا باقى نماند مگر اندکى و  و همچنین یک یک از اصحاب مذاهب مى

ی ایشان و قصد کرد که به  اك چند جلد تا کرده و در آنجا ذکر عقاید باطله آمد و در دست وك جزوهچون همه فارغ شدند ناگاه یکى از روافض! 

خواند، یکى از آنان پیش رسول بودند بیرون آمد وك را زجر و منع کرد و  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(میان آن حلقه در آید و آن را به رسول خدا

خت و وك را براند و اهانت کرد! من چون دیدم که قوم فارغ شدند و کسى نماند که چیزك خواند، پیش آمد، ها را از دست وك گرفت و بیندا جزوه

)صلی اهلل ولو در دست من کتابى بود مجلد، آواز دادم و گفتم یا رسول اللّه این کتاب معتقد من و معتقد اهل اسالم است، اگر اذن فرمایى بخوانم، رس

است که هزالى تصنیف کرده است، مرا به قرائت آن اذن داد بنشستم و از اول « قواعد العقائد»چه کتابى است؟ گفتم: کتاب گفت:   علیه و آله و سلم(

لى کافّة العرب ا  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(واللّه َعالى بعث النّبى االمى القرشى محمد»گوید:  کتاب خواندن گرفتم تا به آنجا رسیدم که هزالى مى

چون به اینجا رسیدم اثر بشاشت و تبسم در روك مبارک وك ظاهر شد چون به نعت و صفت وك رسیدم، به من التفات کرد  «م و الجن واالنسو العج

صلی )و پیش آمد و سالم کرد و رسول اللّه  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(و گفت: این الغزالى؟ هزالى آنجا ایستاده بود، گفت: هزالى منم یا رسول اللّه

جواب داد و دست مبارک خود را به وك داد، هزالى دست مبارک وك را ببوسید و روك خود به آنجا بمالید بعد از آن بنشست،   اهلل علیه و آله و سلم(

شم من در آمدم بر چبه قرائت هیچکس چندان استبشار ننمود که به قرائت من قواعد العقائد را، چون از خواب  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(رسول اللّه

 ( 376د  3)نفحات االنس / اثر گریه بود از آن کرامات و احوال که مشاهده کرده بودم.

 اساس و نادرست و خام. ها مملو است از این اباطیل و پندارهاك بى هایى از مکاشفات و مشاهدات مشایخ و سران صوفیه است که کتاب اینها نمونه

 

کند که  در شرح حال شیخ ابوالحسن خرقانى از او نقل مى« عطار»اند از جمله  برخى از آنان ادعاك وحى نیز کردهتر این که  ر از همه عجیب3

به ما وحى کردند که همه چیزك »و گفت: « هر که از این رود تو، آبى خورد همه را به تو بخشیدم!»گفت: خداك تعالى به من وحى کرد! و گفت: 

 (688/ 4)َذکرة « ارزانى داشتیم هیرالخفیه!

 حال باید دید موضوع کشف و شهود که این همه مورد توجه مشایخ صوفیه است، بر فرض صحت چه اندازه حجیت دارد؟ آیا به تنهائى بدون انطباق

ال از وهم و خیشود یا نه؟ به عقیده خود مدعیان کشف و شهود هم بسیارك از این کشف و شهودها  با قرآن و حدیث موجب علم به حقانیت مطلبى مى
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گویند: مکاشفه و مشاهده گاه در بیدارك است، و گاه بین خواب و بیدارك، و گاه در خواب است، و  گیرد. چنانکه خود مى شیطانى سرچشمه مى

ور خیالى صرف شود آنچه در حال بیدارك هم مکاشفه شود به امور واقعى نفس االمرك، و به ام همچنانکه خواب به اضغاث احالم و هیر آن منقسم مى

 کند تا رأیى را گمراه نماید و از این جهت شود، و گاه هم شیطان خلط مختصرك از امور حقیقى مى و شیطانى که حقیقتى براك آنها نیست منقسم مى

 (34)شرح فصوص الحكم قيصرى/ است که سالک محتاج به مرشد است تا او را ارشاد نموده و از مهالک نجات بخشد. 

 عتقاد به خواب و نقل رؤیاهاك شگفت انگیز.ر صوفیه و ا0

د. بعضى ش لوحان مى انگیز از هرایب کار صوفیان است و همین سبب مزید اعتبار و نفوذ آنان در میان ساده اعتقاد به خواب و نقل رؤیاهاك شگفت

ر د« ابوبکر کتانى»اند چنانکه  به عیان مشاهده کرده اند و پس از بیدارك آثارك از آن واقعه را از آنها مدعى بودند که در خواب چنین و چنان دیده

به کوه ابوقبیس رفته است و وقتى از خواب بیدار شده است خود را بر باالك کوه   )علیه السالم(دیده است که همراه على بن ابیطالب خواب چنان مى

ر خواب را د  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(داده بودند، از بس که پیامبر« چراغ حرم»( ابوبکر کتانى که به او لقب 513دیده است!! )ارزش میراث صوفیه/ 

)طبقات الصوفيه، مقدمه خواندند!  مى )صلی اهلل علیه و آله و سلم(شنید او را شاگرد مصطفى ىکرد و جواب م دید و در خواب از او سؤال مى مى

 هشتادو دو(

 

هاك عجیب و هریبى ادعا  هاك خود خواب هاك شگفت انگیز دانست زیرا وك در کتاب عربى را قهرمان خواب ر در میان مشایخ صوفیه باید ابن1

 (91د ابن عربى حياَه و مذهبه/  4/186)فتوحات  ب دیده است.کرده است و حتى خدا را بارها در خوا

 

در مکه خواب دیدم که کعبه از خشت طال و خشت نقره بنا شده، کامل گشته پایان پذیرفته  122( آورده است در سال 5/353چنانکه در )فتوحات 

افتم که در میان رکن یمانى و رکن شامى که به رکن شامى نزدیکتر موجود نیست. من به آن و زیبایى آن خیره شده بودم که ناگهان دریو در آن نقصى 

بود؟ جاك دو خشت، یک خشت زر و یک خشت سیم، از دیوار خالى است در رده باال یک خشت طال کم بود و در رده پایین آن یک خشت نقره 

بودم، به آن صورت دیوار کامل شد، در کعبه چیزك  در آن مشاهده کردم که نقش من در جاك آن دو خشت منطبع گشت و من عین آن دو خشت مى

یافتم که عین آن دو خشتم و آنها عین ذات من است و در آن شک نداشتم و چون بیدار شدم خداوند متعال را سپاس گفتم و این  کم نماند، در مى

در میان انبیاء، و شاید این بشارتى باشد به   آله و سلم( )صلی اهلل علیه ورؤیا را پیش خود تأویل کردم، که من در میان صنف خود، مانند رسول اللّه

 در آن، نبوت را به دیوار و انبیاء را به خشت  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(ختم والیت من! در آن حال آن حدیث نبوك را به یاد آوردم که رسول خدا

انسته است که دیوار نبوت به واسطه آن به نحو کامل پایان پذیرفته است که هایى همانند کرده که دیوار از آنها ساخته شده و خود را آخرین خشتى د

مثلى فى االنبیاء کمثل رجل بنى حائطا فاکمله االلبنو واحده فکنت انا تلک »دیگر بعد از وك نه رسولى خواهد بود، و نه نبى حدیث نبوك این است: 

 ساس جز نتیجه فعالیت قوه و همیّه نیست.ا این گونه ادعاهاك بى«. اللبنو فال رسول و ال نبى بعدك
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 اشاره:

اي از فضالء حوزه علميه به صورت جلسه گفتگويی بين علماء حوزه َشكيل داد که عده 6393دفتر َبليغات اسدالمی قم در اسفند 

 محقق حضرتي در آن نشدست پيرامون عقل و وحی از منظر فلسفه و مكتب َفكيک، بين عالمه دعوت عمومی شدرکت داشدتند.

آيت اهلل سديدان و حجج اسدالم آقايان ْغالمرضدا فياضی و آقاي حميد پارسانيا مباحثی مطرح شد و نشست دوم )َكمله اين بحث( 

به دنبال اين مباحث برَی از علماء و فضدالء قم َقاضا نمودند که اين مباحث را در حوزه علميه  انجام شدد. 6392در ارديبهشدت 

 ند شوند.مبه طور ريز و مستوفی بحث کنند َا کليه فضالء از آن بهرهه )عليهم السالم( رت فاطمه معصومقم، کنار مرقد مطهر حض

همانگونه که در آن دو نشدسدت اجماال پاسدخ مثبت داده بودند، درَواست آنان را پذيرفتند و روزهاي پنجشنبه را از مشهد به قم 

نورالصادق  ت حضرت حق با ما سوي اهلل و رد آن را مطرح نمودند.کردند َا ضدمن هشدت جلسده بحث سنخيت و عينيعزيمت می

ي پنجم اين ي دقيق جلسددههاي پيشددين َود آورده اسددت و اکنون َوانندگان عزيز را به مالحظهاين مباحث مهم را در شددماره

 نمايد.مناظرات دعوت می

 

  سنخيت، عينيت يا تباين!؟

 «عالمه آيت اهلل حاج سيد جعفر سيدان»

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

در ارتباج با مسایلی که مطرح بود، به مسأله عینیت رسیدیم مدعا این بود که مستفاد ما از مکتب وحی در نسبت بین حق 

ا مسایلی ه باشد. در ارتباج با هر یک از این دیدگاه متعال و کائنات بینونت و از نظر فلسفه سنخیت  و از نظر عرفان عینیت می

شد در جلسات اخیر نیز برای تثبیت نسبت عینیت به عرفا عباراتی خوانده شد و برای تثبیت مطلب از طرق مختلف، مطرح 

مسایلی بیان گردید، همچنین بیانات جمعی از مشاهیر و بزرگان ر که همین معنی را از عبارات مشاهیر عرفا فهمیده بودند ر به 

یز عباراتی را از دُرر الفوائد و روش رئالیسم ر که مناسب با این بحث است ر قرائت عنوان تأیید مطلب قرائت شد. در این جلسه ن

ادها گردد و اگر فرصتی بود پاسخ این دالیل و استشه خواهد شد و سپس دالیل عقلی و نقلی که برای عینیت بیان شده مطرح می

 بیان و بحث جمع خواهد شد.

 

 عینیت در کتاب دُرر الفوائد

 ویسد:ن در دُرر الفوائد ر که تعلیقه ای بر شرح منظومه است ر می رضوان اهلل َعالی عليهجامع المعقول و المنقول مرحوم آملی 
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ختب فرداً منها بالواجب و هذا هو الموافق لمذهب یعاً و یقول بکثرة الوجود و الموجود جمید إمّا یاعلم أن القائل بالتوح

د ید بالتوحیعبر عن هذا التوحیعتقدون بها اجماالً و یو د لساناً یتکلمون بکلمو التوحین یس الذن و معتقد اکثر النایالمشائ

بتمام المقابلو و هذا  یعاً قبال الطائفو االولیقول بوحدة الوجود والموجود جمیهذا المقام واما  یألنّ اکثر الناس ف یالعام

ًا یقیالسنو جهلتهم من أن للوجود مصداقاً حق یدور فیکون هو ظاهر کالمهم و یما  ین األولیطائفت یو و هم علیمذهب الصوف

 یف السماء سماء و یتطور باطوار متکثرة ففیتشأن بشئون مختلفو و یء الواحد  یس الّا واحداً و هذا الشیاً و اّنه لیواقع

و یّ ال تنثلم بوحدته ألّنها امور اعتبار و هذه الکثرات یمجردًا عن تلک المجال یقو اخریس له حقیاألرض ارض و هکذا و ل

 یقو مجرداً عن المجالیو و هم األکابر منهم القائلون بأن للوجود حقیو و الثانیجهلو الصوف یو هذا هو المذهب المنسوب إل

 و عندهم مختصو بمرتبو المجردة عنیّ ست مرتبته الواجبیره واجب و لیو ه یعه من المجرد عن المجالیلکن الوجود بجم

لک ت یالقدم وجود الواجب مع کون ما عد یالذّرة و القرن إل یالمعبر عنها بمرتبو بشرج ال بل الکل من الدّرة إل یالمجال

بون بعدم المنافات یجیالوجوب  ینافیها و إذا سئلوا بأنّ الفقر ین الفقر إلیتلک المرتبو بل ع یو مفتقرة إلیالمرتبو البشرج الالئ

ه و هذا المذهب نفس یء إلیر ال فقر الشیالغ یمع الوجوب هو الفقر إل یقو و اإلفتقار المنافینفس الحق یألنّ هذا الفقر فقر إل

سفار مبحث العّلو و المعلول من األ یکتبه خصوصاً ف ین ارتضائه فیظهر من صدر المتألهیو؛ و یأکابر الصوف یمنسوب إل

 (5) ره.یعه واجبًا من المجرد و هیوبکون الوجود بجم

 

 باشند، دو نظر ر یعنی نظر جهله صوفیه و نظر اکابر صوفیه ر وجود دارد.ر ارتباج با عینیت و اینکه همه اشیاء عین واجب مید

 

 نويسد:مرحوم آملی در َتمه اين عبارات می

کثرة الوجود و الموجود و هو مذهب  ین کثرتهما أیع یعاً فیقول بوحدة الوجود و الموجود جمی... و أمّا 

 (2) د أخب الخواا.یعبّرون عنه بتوحین و ین و العرفاء الشامخیصدرالمتأله

 

 گويد:مرحوم آملی می

اند، که این مطلب با توجه به عباراتی از مالصدرا ر که قسمتی از آنها در جلسات قبل قرائت شد صدرالمتألهین دو نظر داشته

 ر روشن است.
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 عبارات مالصدرا چنين بود:مضمون 

کردیم ولی خدا عنایت کرد و به آنجا رسیدیم که در عالم یک حقیقت بیش ما تاکنون بر اساس مسلک علیت حرکت می»

و  وحدت در عين کثرت»نیست و بقیه همه تطور و تشأن اوست. تطور او هم عین خود اوست. همین مطلب در اینجا با تعبیر 

 (3) شده است. مطرح« کثرت در عين وحدت

 

 عینیت در اصول فلسفه و روش رئالیسم 
 

 نویسد:در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نیز می

تواند در دو چنانکه یک علت با یک علیت و تأثیر نمی  (0)تواند تأثیر کنددو علت مستقل و جدا از هم در یک معلول نمی» 

ی ضعیفه وجود علت بوده زیرا رابطه و سنخیت وجودی علت و معلول مقتضی است که وجود معلول مرتبه (1)معلول تأثیر کند

و همچنین تباین  (6) ی متباین قرار خواهد داد.ی ضعیفهباشد، بنابر این تباین وجودی دو علت متباین، معلول را در دو مرتبه

 « (1)ود.وجودی دو معلول متباین، مستلزم دوعلت متباین خواهد ب

 

سه قول از اقوالی که نقل شد )از چهار قول( شاهد مدعای است که بیان شد )یعنی قول عرفا به عینیت حضرت حق با کائنات( 

 خالصه این سه قول  به صورت زیر است:

ی ر قول جهله صوفیه که روشن بود )یک وجود است و همان وجود تشأن های مختلف دارد و برای این وجود مرتبه5

 یتناهای نیست. مشخب است که این همان مسأله عینیت است(.ال
 

ر الزمه قول اکابر صوفیه که آن نیز عینیت است زیرا در عین اینکه آنها مرتبه ال یتناعی قائلند و مراتب دیگر را مراتب فقیره 2

 دانند اما تصریح دارند که کل این مراتب همان واجب الوجودند.و بلکه عین فقر می
 

اخیر که نظر آخوند مالصدرا نیز همین است و از آن به توحید اخب الخواا تعبیر شده یعنی یک حقیقت است و  ر نظر3

ت، شود ولی باز چون تطور امری اعتباری اساین حقیقت در عین اینکه متکثر به کثرات مختلفه و متطور به اطوار گوناگون می

ولی یک حقیقت بودن در این نظریه مسلم است. مطلبی  «ر عين وحدتوحدت در عين کثرت و کثرت د»شود به لذا تعبیر می

رساند که وجود معلول مرتبه ضعیفه وجود علت است یعنی فقط یک هم که از روش رئالیسم خوانده شد به خوبی این معنا را می

 حقیقت است.
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کنند مثل ه مسأله جهل و علم تنظیر میبرخی از عرفای صوفی مسلک در دفاع از مرتبه ضعیفه و مرتبه قویه آن را ب مستشكل:

شود، حقیقت انسان فاقد علم است، یک شخب است کند عالم میکسی که قبل از تحصیل علم، جاهل است وقتی که تحصیل می

ه ای که انسان کودک و جاهل بود با این مرتبه کی واحده، در عین حال عینیت هم نیست، به عبارت دیگر مرتبهو حقیقت شخصیه

عالم است )یعنی مرتبه ضعیف دانایی با مرتبه قوّی( دو مرتبه است اما حقیقت، یک حقیقت شخصیه واحده است در عین حال 

 عینیت هم نیست.
 

و  اند به کودکی که از دانش کمی برخوردار استای از متصوفه این مسأله را تنظیر کردهاند، عدهفرمایند بعضی گفتهمی سؤال:

رسد، با اینکه این کودک چنین مراحلی را طی کرده و ای از علم و دانش میی عالیهکند و به مرتبهیدا میبه تدری  تکامل پ

 حقیقت علم و دانش هم یکی است، درعین حال عینیت نیست بلکه تکثر است.
 

ل است جاهشود ابتدا نه علم و دانش ]واحد نیست[ بلکه شخب انسانی، یک شخب است، کودکی که بزرگ می مستشكل:

 ای از جهل و علم است(.آید )مرتبهی واحده در عین تعدد وحدت دارد و عینیتی هم الزم نمیشود، حقیقت شخصیهبعد عالم می
 

گویید شخب واحد اید میالبته مالک آن تعدد و وحدت جهت علمی است منتها چون در یک شخب در نظر گرفتهسيّدان: 

ر و مالک عینیت آن جهت خاا )جهت علمی( است. به هر حال با فرض وجود چنین است ولی باالخره مالک تعدد و تکث

شود. یای است اعتراف مشود که علی ایّ حال حقیقت واحده است یعنی به اینکه حقیقت، حقیقت واحدهباالخره گفته می (3)قولی

ر حق عین کائنات است مورد اعتراف قرا سخن ما نیز همین است که بالنتیجه با این مسایل واحد بودن حقیقت و اینکه حضرت

 گرفته است.

گوئیم: اگر مقصود از تنظیر به شخصی که دوران کودکی و جوانی و این سؤال و جواب نیاز به توضیح کامل دارد و لذا می

مان ه پیری او مراحل مختلفی است و در عین حال حقیقت انسانیت او یکی است همان حقیقتی که در دوران کودکی بوده است

حقیقت در دوران جوانی و در مرحله پیری وجود دارد و در عین حال به حقیقت مراتب هم مختلف است پس وحدت در عین 

شود که حقیقت همان کثرت و کثرت در عین وحدت فرض شد و مانعی در کار نیست، در مورد بحث هم همین طور گفته می

 بالحقیقه.حقیقت وجود است و دارای مراتب مختلفه است 

ای فرض فوق از محل بحث خارج است زیرا بحث ما در وحدت وجودی اطالقی است که در حقیقت مراتب مختلفه گوييم:

نیست بلکه تطور یک حقیقت است که نفس آن تطور هم اعتباری است و مسأله تشکیک در مباحث مربوج به خود بحث شده 
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در مسأله سنخیت به بعضی از آن اشکاالت اشاره شده و اگر مقصود فرض است و در آنجا اشکاالت مربوطه یادآوری شده که 

اشکال در مراتب علمی باشد و اینکه حقیقت علم واحد و مراتب آن مختلفه است باز هم آنچه در ارتباج با فرض قبل گفتیم 

 آید.اینجا می

 

 ادله عقلی و نقلی برای عینیت

. یک دلیل عقلی که برای اثبات عینیت بین حضرت حق و کائنات بیان شده هیریت و تکثر تحدید ذات است دليل عقلی اول:

این است که اگر این چنین نباشد و وجود حضرت حق عین وجود اشیاء )منهای لحا  تطور( نباشد، حضرت حق در جایی که 

اصل ال یتناهی بودن تواند حضور داشته باشد وقتی آنجا حضور نداشت، محدود خواهد شد، و این خالف اشیاء هستند نمی

حضرت حق است، به عبارت دیگر ال یتناهی بودن حضرت حق نزد همگان مسلم است، لذا اگر وجود اشیاء وجود حضرت حق 

شود، محدود شدن خدا نیز خلف الیتناهی بودن خداست لذا حضرت نباشد پس حضرت حق آنجا حضور ندارد و محدود می

 (2) ی اشیاء باشد.حق باید همه

 

 عين اليقين آمده است:در 

کیف ال یکون اهلل سبحانه کلّ األشیاء و هو صرف الوجود الغیر المتناهی شدّةً و قوةً و هناً و تماماً؟! فلو خرج عنه 

 .(55)الوجود! تعالی عن ذلک  (54)وجود، لم یکن محیطاً به لتناهی وجوده دون ذلک

صحبت بود کاردی در دست ایشان بود، گفتند، اگر حضرت حق سال قبل( با یکی از مشاهیر عرفان  53یک وقتی )حدود 

 شود.این کارد نباشد )منهای جهت حد کارد( پس اینجا حضور ندارد، و محدود می

 تحدید ذات الزمه سنخیت است نه بینونت. جواب:

گردد. این استدالل بسیار خوب و شیرین است ولی به شرج سنخیت، با دقت در بحث گذشته جواب این استدالل روشن می

یعنی اگر چنانچه سنخیت باشد بین مبدء متعالی و کائنات اینکه گفته شد ارتباج بین حضرت حق و کائنات بینونت است یا 
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ست، در کار نی سنخیت یا عینیت و به نظر خود ما روشن شد که هم به حکم عقل و هم به حکم نقل بیونت است و سنخیتی

بینونت هم بینونت صفتی است نه عزلی یعنی جدایی مکانی کما اینکه قرب مکانی نیست، مکانی نیست که خدا از موجودات 

ت هیرقائم شود سنخ حقیقفاصله داشته باشد بلکه بینونت حقیقی است، حقیقت کائن بالذات که وجوب وجود عین اوست نمی

 آید. پس با توجه به مباحثشود سنخیت باشد چون تناقض الزم میا مقتضی است و نمیبالذات باشد که عدم وجوب وجود ر

گذشته ثابت شد که اصالً سنخیتی نیست تا تزاحم الزم آید و اگر حضرت حق این شیء نباشد محدود شود، وقتی شیء و اشیاء 

باشند، تزاحمی در کار نیست تا گفته شود این توانند حق هیر متناهی را متناهی سازد که سنخ هم باشند اما اگر سنخ هم نمی

شان، سنخ او نیست در نتیجه چون بینونت )به معنای توانند او را حد بزنند چون سنخشیء حضرت حق را حد زد، اشیاء نمی

عنایی از ماست و هیچ نوع سنخیتی به هیچ «( کنهه مباینته إیاهم« »کنهه تفریق بینه و بین خلقه« »تنزه عن مجانسو مخلوقاته»

باج ی تناهی و عدم تناهی در ارتای ندارد. به عالوه مسألهسنخیت حقیقی، نیست بنابراین، این استدالل از اساس، ریشه و زمینه

کنیم( در مورد حق راه ندارد نه با حضرت حق بدین معناست که هر چه توهم کنیم )از آنچه که در مورد موجودات توهم می

طوالنی که هرچه پیش روید باز هم هست، تناهی و عدم تناهی در مورد حضرت حق بدین معنا نیست، اینکه او یک چیزی است 

 رود قابل درک نیست، در واقع او حقیقتیهایی که گاهی از ضیق خناق و مسامحه برای تفهیم و تفاهم به کار میاین چنین فرض

 م و موجودات ممکنه است ر در آنجا راه ندارد.است که اصالً تعبیرات متناهی و نامتناهی ر که مربوج به اجسا

 

 دليل نقلی:

 ی ذیل است:یکی از دالیل نقلی که برای اثبات عینیت اقامه شده، استفاده از آیه شریفه

 (64) ((ءٍ عَلِيمشىَ  هُوَ الْأَوَّلُ وَ اآلَِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكلُ ))

 َرکما قال اهلل َبارک و َعالی، هو األوّل و اآلاند ))همه چیز اوست و هیر از او چیزی نیست گفتهاند یعنی بعد از اینکه گفته

شود اول است و آخر است بدین معنا خواهد بود که همه چیز اند، وقتی گفته می(( او اول است او آخر است، و نتیجه گرفتهو...

 اوست.

شود ر باید به خاطر داشته باشیم این است که خود این این زمینه مطرح می ای که در استدالل به آیات متعدد ر که درنکته

یه آمده شود، مثالً در این آاند که اثنینیت و دوئیت از خود آیات استفاده میای مطرح کردهآیات برای رفع توهم، مطلب را به گونه
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، اگر با توجیه و تأویل گفته شود این شیء هم خود پس در آیه شیئی هیر از خدا فرض شده است ((و هو بکلّ شیءٍ علیم))است 

ای آمده گوییم علیم بودن خدا به خودش نیاز به مطرح کردن ندارد. بنابراین در خود این آیه شریفه، مطلب به گونهاوست، می

 است که اثنینیت در آن بروز دارد منتها در مقام معرفی حضرت حق آمده:
 

 ر((ءٍ قدیشىَ  ))هُوَ علی ِکلُ شود که باید معنای آن بررسی شود کما اینکه گفته می ((وَ الظَّاِهرُ َو اْلَباطِنُ ُهوَ اْلأَوَُّل َو اآلخُِر ))

ه (( و ... آیهو األوّل و اآلخر(( گفته شده است: ))میهو علشود: ))کما اینکه گفته می (( )هُوَ الْأَوَّلُ وَ االََِرُ)گفته شده است: 

است بلکه گفته او اول است یعنی صفت اوّلیت دارد او آخر است یعنی صفت آخریت دارد او ظاهر است و نگفته او همه چیز 

ت ی شریفه ظهوری در عینیها چیست باید بررسی شود. پس آیهباطن است یعنی دارای این صفات است اما اینکه معنای این

 ندارد تا نیاز به تأویل داشته باشد.
 

 فرماید:فهمیم که مسأله عینیت مطرح نیست به این قرینه که خداوند میدر خود آیه دقت کردیم میبنابراین بعد از اینکه 

(( و با توجه به اینکه در آیه چهار صفت از صفات خدا بیان شده است و گفته نشده که او همه چیز ءٍ عَلِیمشىَ  وَ هُوَ بِکلُ))

بینیم که روایات در این زمینه بسیار گویا، مطلب را بیان کنیم میعه میاست! پس از آن )با پذیرش وحی( وقتی به روایات مراج

 اند.کرده

 در حدیثی آمده است:

 ، فقال:«األوّل و اآلَر»و قد سهل  )عليه السالم( سمعت أباعبداهلل

اّول  مين، ولكن قديعقل من صفة المخلوقية کما ياألّول العن أّول قبله، و العن بدء سبقه، و اآلَر اال عن نها

 (63)ءیحال، َالق کلّ ش یحول من حال إليه الحدوث و ال يقع علية ال يزول بال بدء و ال نهايزل و ال يآَر، لم 

 

 چند جور معنا شود. حضرت امام صادق )علیه السالم(در این حدیث معانی مختلفی بیان شده و اشکالی ندارد که یک جمله 

(( یعنی، اول کنایه از این است که چیزی بر حضرت حق سبقت ندارد األوّل ال عن أوّل قبلهاند: ))فرموده« هو األوّل»در بیان 

ست. به باشد یعنی ابدی ایعنی ازلی است. آخر است بدین معناست که چیزی بعد از حضرت حق نیست و از برای او نهایتی نمی

موجودی اولی دارد و نهایتی ولی برای او اولی و نهایتی یعنی او ازلی و ابدی است. هر  ((هو األّول و اآلخر)) عبارت دیگر

 شود که آیه اصالً در مقام بیان عینیت نیست.متصور نیست لذا با مراجعه به احادیث روشن می

*** 
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 پرسش و پاسخ

 

 اينكه در آَر آيه آمده است علم حصولی است يا حضوري؟ سؤال:

 مقصود شما از علم حصولی و حضوری چیست؟ پاسخ:

 

 شود؟اگر علم حصولی باشد درباره َدا َصور ندارد اگر حضوري باشد به چه کيفيت َوجيه می سؤال:

 (50) دانیم.کیفیت علم خدا را نمی پاسخ:

 

 کند؟يعنی َدا عالم است، علم حصولی به اشياء پيدا می سؤال:

 خیر. پاسخ:

 

 اگر حضوري باشد پس بنابراين در َمام مراحل وجود هست. سؤال:

 (51) دانیم.فهمیم که هلط است اما کیفیت علم حضرت حق را نمیآنچه که هلط بودنش را می پاسخ:

 

خطهه کنيد.اگر کسی آنره را که شما نمی سؤال:  فهميد بيان کند بايد او راَ 

سؤال این شد که علم حضرت حق نسبت به اشیاء حصولی است یا حضوری؟ حصولی که معنا ندارد پس حضوری  پاسخ:

پرسیم منظور شما از اینکه علم حضوری است یعنی چه؟ حرف شما این است که یعنی بر همه اشیاء محیط است. حال ما می

 است.

 

 د.گويناحاطه علم او به چه کيفيتی است؟ َكوينی است؟ اگر َكوينی باشد همان حرفی است که عرفا می سؤال:

دانیم کیفیت احاطه چگونه است، اصل احاطه علم نداریم، لذا نمیچون احاطه حضرت حق، از سنخی است که ما بدان  پاسخ:

دانیم زیرا سنخیتی در کار نیست وقتی خداوند سنخ موجودات نباشد سؤال از اینکه احاطه ثابت است ولی کیفیت احاطه را نمی

خداوند احاطه دارد ولی کیفیت احاطه فهمیم که می« به تعلّم من ذی علم و به ادله عقلی»او از چه سنخ است معنا ندارد، اجماالً 

توانند ایم و همه این بزرگان اعتراف دارند که حقیقت اشیاء را نمیفهمیم ما هنوز در شناخت کیفیت حقایق اشیاء درماندهرا نمی
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 ایم )جهل مرکب( یک وقتی افالک را چنین و چنان توصیففهمیم که چقدر بد فهمیدهبفهمند چیست؟  مخصوصاً گاهی می

کردند اما بعد روشن شد که چنین نیست ما که در چنین وضعی از فهم هستیم آن وقت به تعبیر عالمه جعفری بخواهیم عالم می

 را در تاریکی مهندسی کنیم توقع مان از خودمان زیاد است.

 

 فرماييد يعنی چه؟منظور از سنخيت که می سؤال:

که از روش رئالیسم خواندم همین بود، یعنی وجود معلول، مرتبه ضعیفه سنخیت یعنی اشتراک در وجود، این عباراتی  پاسخ:

ای که تر. یعنی اشتراک در حقیقت. پس در ارتباج با مسألهوجود علت است، یعنی همان وجود علت است اما در مرتبه ضعیف

ر و اگر چنانچه سنخیتی ددانیم فرمودید پاسخ این شد که احاطه حضرت حق قطعی است اما کیفیت احاطه حضرت حق را نمی

کار بود معنای احاطه این بود که )منهای جهت تطور( وجود حق وجود اشیاء باشد. به خاطر اینکه اگر آن شیء عین او باشد و 

شود حال آنکه او نامتناهی است خدا آنجا حضور نداشته باشد در نتیجه خدا فاقد آن خواهد بود که در این صورت محدود می

 احاطه به این معنا نخواهد بود.  (56)و همین شیء هم باشد اما وقتی سنخیتی در کار نباشدپس بایستی ا

 

 اگر کسی اين ارَبا  وجودي را با کشف يا با برهان فهميد و ما نفهميديم بايد او را َخطهه کنيم؟ سؤال:

یزی مبارکش باد، اگر کسی چنین چاگر فهمید خوشا به حالش ما حسود نیستیم اگر کسی فهمید که خودش خداست  پاسخ:

نانچه کنیم، اگر چکنیم، و اگر با صراحت وحی هم مخالف بود قبول نمیرا ادعا کرد که با اصول عقلی مخالف بود از او قبول نمی

 گوییم فهم او خیلی مبارکش باشد.ها مغایرت نداشت میبا این

بسیار قوی بود به صورتی که کمّلین از عرفای اصطالحی در مقابل آقایی در تهران بودند از معاریف عرفان )در عرفان عملی 

د، ایم شما هم تشریف بیاوریاما در عرفان نظری خیلی قوی نبود( فردی  به بنده گفت ایشان را دعوت کردهکردند او خضوع می

 گفت، باالخره پرده را کنار زد بنده هم فهمیدم که مهمان کیست و قضیه چیست قبول دعوت کردم در جلسه بنده دل دادم و او هم

 شود وقتی پول را به دست گدا گذاشتید، در دستنشیند، گدا میشود، کنار کوچه میشود، مملوک میو تصریح کرد که او مالک می

 اید و باالخره گفت همه چیز خود اوست، کامالً مسأله را تشریح کرد.خدا گذاشته

 دارم؛خیلی شیرین بود اما من سه اشکال  گفتم:

 شود؟ و...اگر این چنین است و همه چیز خود اوست تکلیف چه می شود؟ امر و نهی چه می اوالً 
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اینکه تکامل یعنی چی؟ وقتی همه چیز اوست کامل شدن چیزی معنا ندارد، اینکه خدا خودش کامل شود و خودش  دوم

 شود، معنا ندارد؟

 فهمم که خود اویم؟از اشیاء هستم پس چرا نمی فهمم که خود اویم؟ من هم یکیاینکه چرا من نمی سوم

 فهمی برای این است که او از شدّت ظهورش مخفی شده است.امّا تو که نمی در پاسخ گفت؟

گفتم از شدّت ظهور، مخفی شدن وقتی است که دو شیء باشد و اشیاء دیگری مطرح باشد و گفته شود آن شیء بر شیء 

از شدّت ظهور مخفی شده است، مثل اینکه گفته شود در این مجلس، من هستم، شما  شود کهمخفی شده است بعد گفته می

توان گفت از شدّت ظهور از هستید، میز هست، صندلی هست و... در این موقع یکی بگوید در اینجا نور هم هست در اینجا می

شد اگر همه چیز خودش باشد مخفی شدن نور هفلت شده است امّا حداقل دو شیء باید باشد تا یکی از شدّت ظهورش مخفی با

 او از شدّت ظهور به چه معناست؟

صحبت که به اینجا رسید گفت عقل تو قلدر است گفتم: تو من، من تو، تو تو، شما من، من شما همه چیز یکی است دیگر 

 اینکه عقل تو قلدر است معنا ندارد.

گوییم خوشا به حال او. در یک جایی ی وحی هم نبود میبنابراین اگر کسی چیزی را فهمید که ضد مدارک اصیل و قطع

صحبت شد که آقا اهل مکاشفه هست و ... بنده هم مجبور شدم و گفتم من خود نیز اهل مکاشفه هستم ما مکاشفه را منکر 

است بر  فهمیدهام ولی باید میزان دست انسان باشد که آنچه نیستیم، خود بنده بسیار از چیزها را به صورت هیر عادی فهمیده

 اساس موازین عقلی باشد با موازین شرعی منطبق باشد اگر منطبق بود درست است اگر نبود خیر.

 

 مراد از عقل، عقلی است که من دارم؟ اگر شما چيزي فهميديد و بنده آن را نفهميدم بايد شما را َخطهه کنم؟ سؤال:

گیرم. از امتیازاتی که به فضل خداوند دارم این است که وقتی اگر کسی با من صحبت کند عقل خودش را به کار می پاسخ:

کنیم، در گویم با عقل خود شما قضاوت مینشانم و میگیرم یعنی او را میکسی با من بحث عقلی کند، عقل خود او را به کار می

 کنم.این بحث هم هر کس آماده است، بنده با عقل خودش صحبت می

 

ودش باشد  سؤال:  َوانيد در مقابل او چيزي بگوييد.که شما نمیبا عقلَ 

 کنم که خودش اعتراف به اشتباهش کند.یک کاری می پاسخ:
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لحاظ آن  شود و باقبالً فرموده بوديد عينيت يعنی اينكه وجود يک حقيقت است و آن حقيقت متطور و متشأن می سؤال:

 الْأَوَّلُ وَ هُوَ))گوييم اوست حاال اين آيه که امروز فرموديد میگوييم او نيست و با عدم لحاظ َطور و َشأن َطور و َشأن می

ان هم ((الْأَوَّلُ وَ االََِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ))ممكن است از اين برداشت شود که  ((ءٍ عَلِيمشىَ  االََِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكلُ

اهلل ))آن حقيقت با لحاظ َطور است. چنانره در َفسير  ءٍ عَلِيم((شىَ ))هُوَ بِكلُت حقيقت وجود است بدون لحاظ َطور اوس

کند حاال علم صفات ذات باشد اند، سريان علم باري َعالی را در َمام وجود و اشياء ثابت میَود معصوم هم فرموده ((الصمد

 يا صفات...

آيه شريفه در صدد بيان همان مطلبی است که عرفا پس اين طور فرموديد که اگر کسی چنين بگويد که  پاسخ:

مخالف مطلب است صحي  نيست و با فرض َطور گفته شده است ءٍ عَلِيم(( شىَ ))و هُوَ بِكلُگويند و استشهاد به اينكه می

لذا اينكه در جواب ))هُوَ الَْأوَُّل وَ ااَلَِرُ وَ الظَّاهُِر وَ الْبَاطِنُ(( ))و هو بكل شیء عليم(( و بدون فرض َطور گفته شده است 

در  ءٍ عَلِيم(( و اين مطلبشىَ َقريراستدالل عرفا گفتيم َود آيه پاسخگوست چون در آَر آيه فرموده است ))و هُوَ بِكلُ

ی ست يعنی ْغنی بالذات هست و فقر بالذاَسراسر آيات شريفه ي قرآنی مشخص است که مبناي قرآن بر اساس اثنينيت ا

 و َالقی است و مخلوقی و مخاطبی و مخاطبی است.

پس معلوم است که فرض شیء کرده است صحیح نیست زیرا ممکن است کسی بگوید این فرض شیء همان فرض شیء 

و ظاهر و باطن است و  است با لحا  تطور و در جمله قبل فرض شیء بدون لحا  تطور است ذات مقدس است که اول و آخر

شود باز هم به خودش آگاه است. با توجه به اینکه تطور اعتباری محض است مشخب می شود و او بعد هم که متطور می

خودش خود اوست، شیء دیگری هم هیر از خودش نیست، لذا اینکه گفته شود او بر خودش آگاه است معنا ندارد به عالوه اگر 

مری پس اواًل با توجه به اینکه تطور ا ((م بنفسهيهو األول واآلَر و الظاهر و الباطن و هو العل))د شچنین بود باید گفته می

اعتباری است، مطرح شدن علم خدا به نفس خود معنا ندارد یعنی خالف ظاهر است و ثانیًا شما با یک فرض این مسأله را 

ابتدا فرض این مسأله باید ثابت شود، بعد از ثابت شدن این فرض کنید که خود این فرض اول کالم )محل نزاع( است. مطرح می

اگر دلیلی هم از نقل ظهور بر این معنا داشته باشد آن وقت خوب است اما اگر چنانچه خود فرض، اول بحث است و آیه هم هیچ 

ی تصور کند، چنین چیز ظهوری بر این فرض ندارد، این فرض، فرضی نیست که یک انسان فهمیده و عاقل و متدبر در قرآن،

خواهد از این مدارک برای خود دست و پا کرده شود آنکه برای خودش مبنا درست کرده است میاصالً از آیه شریفه استفاده نمی

ای برای خود درست کند، در خود مکتب این مبنا هیچ سازگار نیست چون سراسر وجود مکتب اعالم اثنینیت است و زمینه

، بهشت و دوزخ، ثواب و عقاب، توبه، مدح و ذم و... همه اینها وقتی معنا دارد که اثنینیت باشد پس چنین تکلیف، امر و نهی
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عینیتی که تطور هم اعتباری باشد با سراسر حقایق این مکتب سازگار نیست و به اعتراف جمعی از مشاهیر عرفا، دلیل عقلی هم 

 (( است.طور وراء طور العقلدر کار نیست، بلکه ))

 توانیم آیه را به این معنا که گفته شد معنا کنیم.پس بنابراین هرگز نمی

 

 در سخن مستشكل قبل يک َناقض آشكار هست، عينيت از همان حيثيت است که وحدت دارد. سؤال:

خواستم عرض کنم، مطلب این است که در فرمایند که بنده در آخر کالم میدرست است ایشان مطلب صحیحی می پاسخ:

عبارت تسامحی هست که یعنی وقتی فرض، اعتبار محض شد اگر بگوییم تسامحاً چنین تعبیری کنیم اشکالی ندارد اما با  این

 توجه به اینکه کثرت اعتباری است گفتن کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت معنا ندارد.

 

اين با َوجه به نتايجشان هست و االّ اگر به مبانی رسد که قول سنخيت به فالسفه نسبت داده شد، ظاهراً به نظر می سؤال:

 شود.(( و امثال اينها مآالً به عينيت منجر میر لهيال جزء له، ال ْغشود: ))َوجه شود به َصوص مباحثی که در وجود گفته می

توقف  شکیکاین موضوع را در استدالل عقلی بعد بیان خواهیم کرد فرض این است که در فلسفه می خواهند در ت پاسخ:

ا ای نیست االّ اینکه به وحدت اطالقی برگردند و لذکنند که چارهکنند تا به اطالق منتهی نشود ولی عرفا در این مورد اشکالی می

 گوید:مرحوم آخوند مالصدرا می

کرديم ولی َدا عنايت کرد و به آنجا رسيديم که يک حقيقت ما َا کنون بر اساس مسلک عليت حرکت می»

  (51) «َطور و َشأن او...هست و 

توان بدان پاسخ داد االً با مسأله وحدت اطالقی و االّ خود فلسفه و مبانی آن به همان تکثر شود که نمیبله اشکالی می

شود تشکیک در وجود است که در آن توقف رسد، آنچه به وحدت وجود منتهی میاند و به این حرفها نمیموجودات اکتفاء کرده

 آورد.شود که به ناچار سر از وحدت اطالقی در میخواهند به وحدت اطالقی نرسد ولی اشکالی مطرح میمی کنند ومی

 

در مورد استدالل عقلی عرفا جواب فرموديد که سنخيتی نيست َا بخواهد َزاحم پيدا شود و در نهايت منجر به  سؤال:

العدم َارج از دو حال نيست يا بايد مفهوم اعتباري محض شک مفهوم طارد محدوديت شود االّ در مفهوم طارد العدم، بی

جهت است ال محاله بايد مفهوم متأصل ذات الحقيقه باشد يا مفهوم متأصل، اگر مفهوم اعتباري محض باشد طرد عدمش بی
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مين مرَبه هي ذي حيقيقتی بين واجب َعالی و ممكن سنخيت پيدا می شود در باشد اگر به اين مرَبه رسيد پس در يک مرَبه

 شود.ذي حقيقت مسأله َزاحم و محدوديت پيدا می

دهم این مفهوم موجود و وجود، معقول گویم و توضیح نمیبسریار دقیق فرمودید منتها چون توجه دارید یک کلمه می پاسـخ:

و هیچ  (( اً هکذاینتزع مفهوماً عقالنیللعقل أن ))ثانی اسرت)به صرطالح فلسرفی( چون معقول ثانی است امر انتزاعی است که 

 نظری به مصداق که واحد باشد ندارد.

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

 پی نوشت ها:

 

 .31 -5/33ر درر الفوائد 5

 

 .32ر همان/ 2

 

ایم اآلن هم که پیر شدهکرد که ما در جوانی نفهمیدیم وحدت در عین کثرت یعنی چه! و آید یکی از بزرگان علما از عالم دیگری نقل مییادم میر 3

شود با حفد تطور کثرت و منهای آن وحدت و فهمیم ولی منظور مشخب است منظور آن است که یک حقیقت است، متطور به اطوار مختلفه مینمی

 «.وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت»چون تصریح شده که تطور او هم امری اعتباری است صحیح است که گفته شود، 

  

 ، این یکی از مسایلی است که در فلسفه بدین صورت مطرح است:612-6/615و مجموعه آثار شهید مطهری  3/240روش رئالیسم،  ر0

 «.توارد علتین تامتین بر معلول واحد جایز نیست»

 

که بحث آن «  صدر الواحد إالّ من الواحد...الواحد ال یصدر منه إالّ الواحد و ال ی»تواند دو معلول داشته باشد و مسأله رررر کما اینکه علت واحده نمی1

گفته شد این قاعده در ارتباج با فاعل بالمشیّو و االرادة تخصصاً راه ندارد نه آنکه قاعده « الواحد»ی گذشرت گویای همین مطلب است در بیان قاعده

 عقلیه تخصیب خورده باشد.

 

 ، دو معلول هم هر یک مرتبه ضعیفه علت خود است.ر اگر فرض کنیم دو علت متباین داریم، دو معلول الزم است6

 

اج با برررر این نسربت به مطالبی که قبالً گفته شد راهگشاست و بیان کننده مسایل قبلی است، هم در ارتباج با سنخیت تبیین کننده است و هم در ارت1

که مرتبه ضعیفه شیء همان شیء است که تنزل پیدا کرده است شود چه ایناینکه وجود معلول وجود نازله علت است و نتیجه آن به یک معنا عینیت می

 به مرتبه ضعیفه. 



42 
 

ر یک وقتی یکی از دوستان گفتند در حدیث هست خدای تعالی چنین و چنان است و نسبت به اشیاء )چنین تعبیر شده است: داخل فی األشیاء ال 3

ین حدیثی باشرررد با قرینه ی احادیث دیگر باید معنا کنیم به اینکه منظور مباینت برالممازجو و خارج عنها ال بالمباینو(بنده در جواب گفتم اگر چن

و معنای این  «بعید منها هیر مبائن»مکانی نیست بعد هم مقداری گشتیم و چنین حدیثی پیدا نکردیم و حدیثی که در این زمینه هست چنین است: 

 که ما از بینونت گفتیم بینونت ذاتی و حقیقی است.حدیث هم روشن است که مقصود نفی بینونت مکانی است و آنچه 

 

 ر البته بدون لحا  تطوّر و تشأن گفته می شود حضرت حق تمام اشیاء است )بسیط الحقیقو کلّ األشیاء و لیس بشیء منها( 2

 

 ر أی عند ذلک.54

 

 .341به نقل از عین الیقین، فیض کاشانی/ 255ر توحید االمامیو /55

 

 3ر الحدید: 52

 

 .353، ا5ح« األوّل و اآلخر»معنی  01، و التوحید للصدوق، باب 5/556االصول من الکافی، کتاب التوحید، باب معانی األسماء و اشتقاقها، ح  -53

 

اند و علم حضوری هم مستلزم توالی معناست همچنان که عموم مشاهیر فن معترضبدیهی اسرت که علم حصرولی در ارتباج با حضررت حق بی -50

 سدی است که در محل خود بررسی شد. در نتیجه علم حضرت حق نه حصولی است و نه حضوری.فا

 

کنیم ولی کیفیت علم حضرت حق را به اشیاء ی اشیاء به ادل عقلیه و نقلیه اثبات میرررر  یعنی در ارتباج با علم حضررت حق حضررتش را به همه51

 ادعای شما نیست.دانیم و اثبات علم او به همه اشیاء مستلزم نمی

 

هوم اشتراک در مف« الخلق موجود اهلل تعالی موجود»ررر سنخیت به معنای اشتراک در حقیقت وجود نه اشتراک در مفهوم وجود به معنای طارد العدم، 56

یده ضعفی است و او مرتبه شداینکه ما طارد العدم هستیم او هم طارد العدم است اشکالی ندارد اما سنخیت به معنای اینکه برای حقیقت وجود شدت و 

 وجود )حقیقت وجود( است و ما مرتبه ضعیفه وجود ر صحیح نیست.

 

فما وضعناه أوالً ان فی الوجود علّو و معلوالً بحسب النظر الجلیل قد آل آخر األمر بحسب السلوک العرفانی الی کون »ررر این عبارت ناظر به عبارت 51

 «ل جهو من جهاته، و رجعت علیّه المسرمی بالعلو و تأثیره للمعلول الی تطوّره بطور و تحّیثه ال انفصررال شیء مباین عنهالعلّو منهما أمراً حقیقتاً و المعلو

 .  345-2/344، 21باشد. اسفار، المرحلو السادسو، فصل می
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 اشاره:

اهلل حاج شديخ مرَضی  ي فصدوص به قلم َواناي متفكر بزرگ شديعه حضدرت عالمه آيت الدين در آيينه کتاب مسدتطاب محی

 صفحه َنظيم شده که جلد اول آن چاپ و منتشر شد اما متأسفانه جلد دوم آن هنوز ... 6188رضوي در دو جلد و 

الدينيان و  ي واقعی محی هاي اسددرار را عقب زده و چهره مقام در اين کتاب پربار با مهارت بسدديار بااليی پرده اين محقق عالی

نظيري روشن  هاي آنها را به نمايش گذاشته است و با قدرت علمی باال و دقت نظر بی و پشدت پرده َواران صددراييان و ريزه

ها که نكردند. نورالصددادق جلد دوم مخطو  اين کتاب با  پرسددتان براي براندازي معارف ثقلين چه نموده که بيگانگان و بيگانه

به جلوه و جالل َود بيفزايد. از دانشمندان و فرهيختگان حق طلب و کرده َا  عظمت را َقطيع و به َدريج در اين فصلنامه منتشر 

نظير را به دقت مطالعه نمايند َا حقايق بر ايشان آشكار و حقانيت معارف  ي اين کتاب بی شدود که ادامه آزادانديش َقاضدا می

 جدا نسازند.ي جعفري در اعماق جانشان رسوخ نموده و هرگز َود را از صرا  مستقيم قرآن و عترت  حقه

 

 (61) ی فصوص محی الدين در آيينه

 «عالمه آيت اهلل حاج شيخ مرَضی رضوي»

 

 دو پدیده دولت عثمانی و دولت صفوی

که در طول این مباحث احتماالً یک پرسش را در ذهن خواننده ایجاد کرده ام، به پاسخ و شرح آن  جا به دلیل این در این

اگر تصوف به ویژه تصوف محی الدین موجب از هم پاشیدگی اسکلت فکری و فرهنگی و نظام »می پردازم: خواننده می پرسد 

 ؟.«اجتماعی مسلمانان گشت، پس دو قدرت عثمانی و صفوی چگونه پیدایش یافتند
 

 عوامل پيدايش اين دو قدرت را بايد در دو زمينه داَلی و َارجی بررسی کرد: سخ: پا
 

تقریباً اکثر ممالک اسالمی را گرفتند یا تحت نفوذشان قرار دادند تنها شمال افریقا از مغوالن  ـ زمینه داخلی: الف:1

نفوذشان کنار مانده بود. در سرتاسر ایران )یعنی شماالً کوه های هندوکش، جیحون، دریای خزر، کوه قفقاز. شرقاً رود سند، کوه 

آناتولی و عراق و سوریه، تقریباً همه مالکیت ها را الغاء کرده  های هندوکش. هرباً دجله و خلی  فارس. جنوباً اقیانوس هند( و

 و میان سرکردگان خود توزیع کردند. آنان خودشان را هم مالک همه امالک و هم مالک رقاب مردم، می دانستند.
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خانقاه نباشد  وقفکمتر ملکی پیدا می شد که « اسالم و ایران»در نتیجه موقوفات خانقاه ها ر که به قول پترشفسکی در کتاب 

ر از دست صوفیان خارج شد. دامنه وسیع اقتصادی خانقاه برچیده شد. چنگال های خانقاه که به اعماق اندام روحی و مادی 

مردم فرو رفته بود، پوسید و از بین رفت و تصوف تقریباً به درون خانقاه ها خزید. لیکن صوفیان سرسختانه و لجوجانه در حفد 

کوشیدند که قوی ترین آن ها خانقاه قونیه به رهبری مولوی بود. اما همان طور که در جلد اول تحت عنوان و تروی  خود می 

و در موارد دیگر به شرح رفت، اصول مسلک محی الدین حتی در داخل خانقاه قونیه نیز « دولت محی الدین مستعجل بود»

 بدون سر و صدا، نقّادی و حکّ و اصالح می شد.

اطق و از آن جمله شمال آفریقا )مصر، تونس، لیبی، الجزایر، و مراکش( نیز با تأسی از سرکردگان مغول به حکام دیگر من

تدری  دست تعدی به امالک گسترده خانقاه گشودند، آنان مالکان خرده پا ر که در خالل مالکیت خانقاه اندک ملکی داشتند ر 

 را بر تملک موقوفات تشویق می کردند.

ت شبیه سقوج مالکیت کلیسا در اروپا، در ممالک شمال آفریقا پیش رفت و به موازات آن رهائی مردم از این روند درس

 ( محقق شد، باز هم درست مانند آن چه که بعدها در اروپا اتفاق افتاد. 34فرهن  خانقاه )دستکم در حد 

عظیم که در جامعه مسلمانان رخ داده بود، بر در یک تحلیل تاریخی می توان ادعا کرد که اروپائیان تحت تأثیر این تحول 

 .علیه مالکیت کلیسا قیام کردند و دستکم یکی از عوامل آن، می تواند باشد

در تمام مباحث این فصل باید یک اصل مهم را فراموش نکرد: مسلمانان در ممالک مسیحی حتی یک مسجد نداشتند. اما 

ی دهات نیز کلیسا داشتند. آنان به وسیله سازمان کلیساها از جزئیات اوضاع مسیحیان در اکثر شهرهای مسلمانان حتی در برخ

زادی هیچ آ« دین محبت»مسلمانان مطلع می شدند. لیکن مسلمانان هیچ اطالعی از مسائل درون جامعه ای مسیحیان، نداشتند. 

تمام به مسیحیان اجازه می داد که در همه می نامند با بزرگواری « دین شمشیر»ای به مسلمانان نمی داد اما دینی که مسیحیان 

 جا کلیسا داشته باشند.

مسیحیان از تجربه های منفی و مثبت که در جامعه بزرگ اسالمی پیش می آمد، استفاده می کردند و مسلمانان این بهره 

 برداری را نداشتند.

(، دانست( حدود 5میالدی) 5035ای متوف« سلطان محمد فاتح»در زمان ظهور قدرت عثمانی )که سمبل آن را باید  ب:

سال از آهاز حمله مغول گذشته بود. در این زمان مردم مغول و ترکانی که پیش از مغول به داخل فالت ایران و آناتولی تا  214

سوریه و مصر، آمده و پخش شده بودند و نیز مردمان بومی ایران و عرب، همگی مسلمان و دارای یک فرهن  شده بودند. و 



45 
 

فکری و فرهنگی( و تجربه ی  34مغوالن باقی نمانده بود، و مردم بر آسوده از تصوف )دستکم در حد « شمن پرستی»ی از اثر

 حمله مغول را چشیده، اینک بر سر عقل آمده و خیاالت هپروتی تصوف را رها کرده قدرت بزرگی را پدید می آورد.

 دانه خواجه نصیر بود که به بار می نشست.این همه از آثار و نعمات تدبیرها و اقدام های هوشمن

پدیده نشأت یافته از جامعه اسالمی بود نه پدیده مخصوا به ترکان. و همچنین قدرت « قدرت عثمانی»پدیده ای به نام 

 صفوی.

 مکتب و مسلک محی الدین کامالً مرده و از بین رفته بود. ج:

 

جانب شرق و شمال )شمال دریای خزر، دشت قپچاق تا رودخانه ممالک اسالمی از  ـ زمینه و عوامل خارجی: الف:2

دنیپر( با اقوامی مانند مغوالن و اقوام مختلف ترک همسایه بودند که هم اشتراک در برخی اصول فرهنگی و حتی دینی، پیدا 

 کرده بودند و هم در میان شان قدرت آن چنانی وجود نداشت که ایجاد تهدید یا مزاحمت، کند.

 مین اقوام مختلف ترک در فاصله میان فالت ایران و چین فاصله وسیعی به وجود آورده بودند.و نیز ه

 

و  5144پیش آمد که اصل حرکت آن در « رنسانس»و « پرتستانت»از جانب دیگر زمینه های نهضت اروپائی  ب: اروپا:

برد و آنان را سخت به خودشان مشغول کرده زمینه های آن سال ها پیش فراهم شده بود، اروپا را در تب و تاب داخلی فرو 

 بود.

 بدین سان ممالک اسالمی با هیچ تهدید خارجی مواجه نبودند تا امکان ظهور دو قدرت زمینه یافت و محقق گشت.

 

قدرت صفوی از گرایش تصوف به تشیع پدید آمده بود. این خود یک اصل مهم است که نشان می دهد تحوالت  سقوط:

 ر چه مسیری بوده است.بزرگ اجتماعی د

قدرت صفوی با همه گرایش به تشیع گاه گاهی به اصطالح فیل شان یاد هندوستان می کرد و از جانب دیگر صوفیان نیز 

آرام ننشسته بودند در اواخر دولت صفوی تصوف بر دربار و بر برخی از علماء نفوذ کرد. درست در همان زمان ها مالصدرا 

ریس کرد. در زمان شاه سلطان حسین مردم اصفهان یا صوفی رسمی بودند یا افرادی تصوف زده. تصوف خود را تدوین و تد

اباحه گرائی صوفیانه و تسامح در شریعت، هوها می کرد، گردشگاه ها به ویژه ساحل زاینده رود عرصه کثافت کاری ها گشته 

 روزمره شیرین ترین کلمات محسوب می گشت. بود. به  ویژه الفا  و اصطالحات رکیک و چندش آور و ... در محاورات
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پیش تر عالمه مجلسی آینده شوم را پیش بینی کرده بود و بحار را برای اصالح فرهن  رخوت زده آن روز نوشت، اما دیگر 

دیر شده بود فعالیت های او به جائی نرسید و چند سال پس از وفات مجلسی اصفهان در دست نیروی اندک محمود سقوج کرد. 

حمود نخواست یا شرایط به او اجازه نداد وگرنه می توانست در ایوان مسجد جامع اصفهان )مانند خان مغول در ماجرای نیشابور( م

 روی کرسی بنشیند و همه مردم را در حال رقب صوفیانه گردن بزند.

ا دروازه اصفهان هیچ اوضاع فکری و فرهنگی پایتخت به همه جای مملکت سرایت کرده بود به طوری که از قندهار ت

 نیروئی با محمود درگیر نشد.

 

از نو سلسله های متعدد تصوف در سرتاسر ممالک اسالمی شبکه هایشان را گسترانیدند و رواج مجدد تصوف  عثمانیان:

عه جورد زبان ها شد. و این شعار از دیدگاه یک جامعه شناس عمق فا «من ال شيخ له فشيخه شيطان»به جائی رسید که شعار 

را نشان می دهد. از جانب دیگر دولت های اروپا که از میدان نبرد با کلیسا پیروز به در آمده بودند. برای به تحلیل بردن قدرت 

را در رأس این برنامه قرار دادند، اروپا از رخوت قرون وسطی َجربه ي اندلس و نسخه ي محی الدين عثمانی کمر بستند، 

(، جاسوسان به اذهان 5614وپا از نظر اندیشه و امور اجتماعی احساس جوانی می کرد )حوالی رهیده و کمی جنبیده بود، ار

مسلمانان القاء می کردند که شما نیز باید مثل ما دین تان را کنار بگذارید تا مثل ما به یک فرهن  جوان برسید. این خود نوعی 

تی ها به حساب قرآن و اسالم بود. به طوری که افسران منحرف کردن ذهن عمومی از رخوت آوری های تصوف و گذاشتن کاس

قلب اروپائیان را به لرزه می انداختند، ابتدا جسته و گریخته « ایچ اهالن»و « ینی چری»عثمانی که زمانی تحت عنوان دو ارتش 

به فربهی کامل رسیده  52ن این فکر انفعالی در قر«. تا قرآن در میان ما هست ما ترقی نخواهیم کرد»و سپس آشکارا می گفتند: 

 نتیجه شوم خود را داد. 24و قدرت عثمانی را از درون می پوسانید و در آهاز قرن 

سال جوانه  244کاشته شده بود در طول حدود « تا قرآن در میان ما هست ما ترقی نخواهیم کرد»یعنی بذری که با جمله 

 به یک جامعه الئیک عقب مانده، تبدیل کرد. زد، سبز شد، رشد کرد و به ثمر رسید و مردم مسلمان را

اما سقوج اسالم سقوج تصوف را نیز به همراه داشت زیرا تصوف همیشه در سایه قرآن و اسالم ارتزاق کرده و به تضعیف آن 

پرداخته است. و در کنار آن عوامل دیگر موجب گشت که در سرتاسر ممالک سنی مذهب تصوف تنها به یک تفنّن تبدیل شود 

، پائین کشیده شود. سنیان امروز تا حد مطلوبی از «رسی خداشناسی در همه جااستاد ک»و « تبیین کننده هستی»و از جایگاه 

 ، به ما رسیده است.ها هانري کربنتصوف بر آسوده اند. و اینک نوبت صوفی گرائی با تشویقات 
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ژاد )قوم اس ندر برنامه تجزیه ممالک عثمانی )از اطلس تا دریای سیاه(، تصوف به درد اروپائیان نمی خورد. زیرا تجزیه براس

و عشیره( و جغرافی طبیعی و انسانی انجام می یافت. و تصوف یک فرهن  بی مرز و جهان وطنی است )این خود در فروکش 

کردن تصوف میان سنیان کمک کرد( تصوف فقط به درد پوسانیدن از درون، انرژی عظیم دارد. این بار نوبت همفرها و لورنس 

 ه این همه کشورهای ریز و درشت تقسیم گشت.ها بود که یک ملت عرب مسلمان ب

 

 نسخه اندلس که اروپائيان آن را نگه داشته اند و دارند، از دو عنصر اساسی َشكيل يافته بود:

ر تخدیر اذهان جوانان مسلمان اندلس به وسیله شراب و شهوت و تهی کردن آنان از هیرت. این روی سکه از زمان جن  5

ه تنها هرگز تعطیل نشده بل روز به روز به انرژی آن و نیز به گستره فعالیت آن به ویژه امروز که عصر های اندلس تا به امروز ن

 ارتباطات است، افزوده شده است.

 

ر پوسانیدن دین و تخلیه هیرت مردم با توجیهات دینی و اسالمی در قالب تصوف. این عنصر در مورد سنیان درطول حدود 2

ت. اما در مورد ایران همیشه فعال است و از اواسط عهد صفوی و تحرکات مجدد هرب، به کار خود یک قرن اخیر، بایگانی گش

ادامه می دهد، به ویژه تصوف خاا محی الدین که از همان وقت دوباره احیاء گردید و منشأ فرقه های بابی، بهائی، صبح ازلی، 

 گشت که ادوارد براون به آن اعتراف می کند.

 

ادوارد براون اشتباه کرده زیرا این فرقه ها از مکتب شیخ احمد احسائی برخاسته اند. زیرا  ی نویسد:جالل آشتیانی م

 محمد باب شاگرد سید کاظم رشتی بود و او هم شاگرد شیخ احمد است.

د باب حماما هر آدم که مختصر اطالعی از عقاید فرقه های مذکور داشته باشد به روشنی در می یابد که آن چند صباحی که م

شاگردی سید کاظم را می کرده هیچ تأثیری در ماهیت افکار او و دیگر فرقه ها ندارد. ادعای الوهیت باب یا ادعای والیت و 

امامت او، و یا ادعای عدم ختم نبوت، چه ربطی به سید کاظم و شیخ احمد دارد؟ اما همه این ادعاها در جان مسلک محی الدین 

ما فی »حالج و شعار « انا الحق»فارسی نیز. زیرا این ادعاها همگی یک جا کوچک تر از شعار جای می گیرد بل در تصوف 

 جنید و بایزید، جای می گیرد بل عین آنهاست.« جبتی االّ اهلل
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امروز امانیسم و لیبرالیسم و پلورئالیسم هربی، این تصوف نوین ما را آشیانه و پرورشگاه خوبی برای خود یافته است. این 

 قصه درد آلود را بگذارم به داوری تاریخ و بگذرم و به ادامه متن فصوا الحکم بپردازم:

 

 یک تیر و سه نشان

را عنوان بحث قرار داد. طوری پیش می رود که گوئی منظورش « تنزیه و تشبیه»محی الدین ظاهراً یک مسئله ای به نام 

صدد است که نظر شخصی خودش را در مورد آن بیان کند. امّا  از مسائل خداشناسی است و در« تک مسئله»تنها توضیح یک 

سال در بن بست گرفتار  144هدف واقعی او کندن یک تونل است که آن را راه گریز برای صوفیان قرار دهد که نزدیک به 

ه محی الدین از متون عقاید هندی به اسالم وارد شده و عنوان گشت، تا روزی ک« وحدت وجود»بودند ر یعنی از روزی که 

 کتاب فصوا را می نویسد.

، دوره اول تصوف عربی، نامیده شده 526در برگ های پیش، تصوف از عصر حسن بصری و ابوهاشم کوفی تا حوالی سال 

( دوران تصوف فارسی بود، و با پیدایش تصوف محی الدین، تصوف عربی او 644تا زمان محی الدین )حوالی  526واز سال 

در  جوکی، جان گرفت و« وحدت وجود»ق تصوف فارسی بر تصوف دوره اول تصوف عربی، وقتی است که مطرح گردید. تفو

 میان صوفیان به رسمیت شناخته شد.

وحدت وجود، در هند یک باور در بینش هندوها، بودائی ها و پیروان کریشنا )که در این دفتر از مجموع آنها جوکیان تعبیر 

فناء »را درست مانند « نیل و رسیدن به نیروانا»پیروان بودا در چین، ژاپن و کره و هند نیز اصل می شود( به آن معتقد بودند و 

صوفیان ما به وسیله وحدت وجود توضیح می دهند. این باور در مناطق هند و چین نه تنها با مشکل رو به رو نیست « فی اهلل

ی کند. اما در میان مسلمانان اصل بزرگ و اصل اول اسالم، یعنی بل اصلی است که سایر اصول و فروع اعتقادی آنان را توجیه م

 به شدت آن را رد و دفع می کرد. و مهم تر این که این رد و دفع در هر ساحت فکری و عقلی بشر، انجام می یافت:« توحید»

 

ز قبیل: ا« سلب»با روش یعنی هم در عرصه تنزیه، خدا را از هر گونه تشابه با مخلوق تنزیه می کرد  ـ در ساحت سلب: 1

لم یلد و لم یولد ولم یکن له کفواً احد ر لیس کمثله شیء ر لم یتخذ صاحبو وال ولدا ر سبحانه و تعالی عما یصفون ر سبحانه عمًا 

در سلب تشابه خدا به خلق، آمده است عالوه بر الفا  و تعبیرات « سبح»مورد تنها از ماده  22یشرکون. که در قرآن حدود 

 ، و عالوه بر سنت و حدیث.دیگر
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در مقام نسبت دادن یک صفت به خداوند ر از قبیل: علم، حیات، قدرت، عزّت و... . ر آنها را با  ـ در ساحت اثباتی:2

تام، نسبت می داد که از افق شباهت و سنخیت با علم، حیات، قدرت و... انسان، کامالً باالتر می رفت « حصر»اتمّ و « اطالق»

، با مقدم داشتن ضمیر بر «انحصار»و « اثبات اطالق»این  به حدی که از دسترس امکان شباهت، خارج می گشت. که معموالً

خبر معرّف به الف و الم، انجام یافته است. از قبیل: هو الحیّ ال اله االّ هو ر هو السّمیع البصیر ر انت العلیم ر هو العزیز ر هو 

هتان عظیم بشابه در وجود، و تا چه رسد به الحکیم ر انت الّسمیع و... یعنی اسالم تشابه در صفات را رد می کرد تا چه رسد به ت

 «.وحدت وجود»

ه میان خدا و خلق، بود و هست. تا چ« نفی تشابه»و اساساً رسالت اصلی قرآن و پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( همین 

 رسد به وحدت خدا و خلق.

درجه متفاوت بود، آن جا  534چین درست پس زمینه برای وحدت وجود، در ممالک اسالمی با زمینه آن در ناحیه هند و 

پایه دین بود، و این جا ضد دین. و به همین دلیل، تصوف تا زمان محی الدین در میان مسلمانان، یک باور عوامانه، هیرمعقول 

نی خلفا ابل ضد عقل، متضاد با علم، تلقی می شد. و پشتوانه آن عبارت بود از بهره جوئی از خصوصیات روانی عوام، هنر، پشتیب

 و حکام، اباحه گرائی.

محی الدین اولین کسی است که در صدد بر آمد به تصوف یک ماهیت متعقل وعلمی بدهد. و چون چنین چیزی ممکن نبود 

بود، متناقض ترین اندیشه را در تاریخ بشر ارائه داد. در حدی که خود صوفیان ترجیح دادند که « جمع بین المتناقضین»و عین 

بست بمانند و زیر بار تصوف محی الدین نروند. زیرا او نه تنها نمی توانست برای آنان آبی بیاورد مشک ها را هم  در همان بن

با محی الدین و مکتبش برخورد کردند. مکتبی که « ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان»خیس می کرد. صوفیان به مصداق 

 جای گذاشت و خودش از بین رفت. در طول حدود یک قرن تخریباتش را در جامعه به

به اختصار توضیح دادم که محی الدین پس از زمانی از مرگش هیچ مریدی نداشت، « نگاهی به شارحان فصوا»در مبحث 

حتی فرقه هائی که از مکتب او متولد شده بودند )از قبیل: شیطان پرستان یزیدیه، حروفیه بکاشیّه، نقطویه، تومان توکدی، چراغ 

خورس قردی( همگی بدون ذکر نام محی الدین و در قیافه مستقل، کار و فعالیت می کردند. زیرا آنان نیز نمی خواستند  سوندرن،

 که محی الدین اعالم کرده بود بروند و دست از ادعای والیت، بردارند.« ختم والیت»زیر بار 

وز را به ، رقیب پیر«شرّ»می خواستند با ارائه یک آنان که بر فصوا شرح نوشته اند انگیزه های دیگر داشته اند. هر وقت 

 نوعی به مراعات و کوتاه آمدن، وادار کنند، گوشه ای از شرّ محی الدین را به نام شرح فصوا، به او نشان می دادند.
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و بحث در مورد آن، نبود و نیست. او در این فب سه « تک مسئله»طرح یک « فب نوحی»پس مراد محی الدین از طرح 

 ف را دنبال می کند:هد

 ر بحث در خود مسئله به عنوان یک تک مسئله.5

 ساله. 144ر کندن و ایجاد تونل، برای رهائی تصوف از بن بست 2

 ر عقلی وعلمی نشان دادن تصوف.3

بدین صورت، منحصر به فب « نجات از بن بست»هدف اول و سوم در همه فب های فصوا هست. اما ردیف دوم یعنی 

است. محی الدین در فب های آینده بحث هایش را بدون اعالم، بر این فب نوحی مبتنی می « تنزیه و تشبیه»ه نوحی و مسئل

 کند با این تلقی که راه را در این فب برای مطالب آن فب ها، هموار کرده است.

الب دو فب پیشین نیز ماهیت کار و ماهیت هدف و روش او ایجاب می کرد که فب نوحی را در اول کتابش بیاورد. زیرا مط

نیازمند این تونل هستند و نیازشان به این تونل کمتر از فب های دیگر نیست. اما چنین نکرده است. نه به خاطر این که آدم 

اولین پیامبر یا ابوالبشر، یا سمبل انسان کامل، است. زیرا محی الدین فصوا را نه با ترتیب تاریخی انبیاء نوشته و نه با ترتیب 

وعات بحثش. بل این مقدم داشتن دو فبّ آدمی و شیثی بر این فب پایه ای، یکی از تاکتیک ها و سیاست ها و هنرهای موض

اوست. همان طور که درخود همین فب سعی می کند جریان بحث را در لباس تنها یک بحث تک مسئله ای، حفد کند ر یعنی 

طرح کردن خود مشکل آن را بزرگ تر و معروف تر نکند ر همان طور هم مشکل بن بست بزرگ را حل کند و هم با پرهیز از م

که با مقدم داشتن دو فبّ می خواهد از فرار کردن مشکل بن بست خودداری کند. و با صرف نظر از صحت وسقم سخنانش، 

 کاری که می کند راه باز کردن نیست، تونل زدن است، تونل زیر زمینی.

نوح )علیه السالم(  را بهانه قرار داده و آیات مربوج به او و قوم او را در این جهت تحریف اینک برای تکمیل این تونل نام 

می کند. یک فرد نیمه وارد در این مسائل نیز می تواند تشخیب دهد که محی الدین می توانست این کار را به نام هر پیامبر و 

 یژگی ای در نوح یا قوم او و یا آیات مربوج به او، وجود ندارد.قومش و آیات مربوج به آن، انجام دهد. و برای این بحث هیچ و

 

 ثنویّت خاص محی الدین ـ رابطه صفات مثبت انسان با خدا:

 فایّاك و التّشبیه ان کنت ثانیا  

 بپرهیز از تشبیه آن گاه که ثنوی می شوی
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 و ایّاك و التّنزیه ان کنت مفرّدا  

 کنی.می « یکی»و بپرهیز از تنزیه آن گاه که 

مشاهده کردیم که وی ظاهر عالم را خدا می داند و همچنین باطن عالم « محی الدین و ثنویت»در برگ های پیشین مبحث 

و دو خدا قائل می شود. اما « ثنویت»برقرار می کند. عمداً یا به طور ناخودآگاه به « نسبت»را نیز خدا می داند و میان این دو 

که قبالً نیز تکرار کرده، تصریح می کند، یکی خدا )به قول خودشان( در مقام احدیت، و دیگری در این شعر به یک ثنویت دیگر 

 خدا در مقام واحدی که عین عالم و اشیاء عالم است.

وقتی که هر دو را در نظر می گیری، تشبیه نکن. زیرادر آن صورت میان خدای احد با خدای واحد، فرقی نمی  می گويد:

ه اگر تنها ب يا:ماند. و اگر با صرف نظر از هر دو مقام، فقط خدا را در نظر داری، تنزیه نکن. زیرا تنزیه او را محدود می کند. و 

 را مقید و محدود می شود به خدای واحد مبدل می شود.خدای احد نظر داری او را تنزیه نکن. زی

 

قیصری گمان کرده است که محی الدین به ثنویت معتقد نیست و در این بیت در  باز عالمه قیصری بی راهه رفته است:

 اعتقاد به ثنویت دو نوع است: مقام رد ثنویت است می گوید:

 د اعتقاد به دو َداي قديم. اين عقيده مشرکين است.6
 

 د اعتقاد به دو وجود که يكی قديم باشد و ديگري فائض از او، و اين عقيده مؤمنين ظاهربين و فالسفه محجوبين است.4

 

ر قیصری می داند که مشرکین بت پرست مانند قریش خدایان دست ساز خودشان را قدیم نمی دانستند. پس مراد 5 تامّل:

کامالً عوامانه سخن گفته است زیرا اسالم مجوسیان را مشرک نمی داند بل از او از مشرکین، مجوس است. او در این موضوع 

اهل کتاب می داند و مسلمانان بر اساس فتوای امیرالمؤمنین)علیه السالم(  با آنان بر اساس احکام اهل کتاب رفتار کرده اند. آن 

اسب بوده )هیر از جاماسب حکیم که در حضرت در آن فتوی توضیح داده است که موسّس دین مجوس پیامبری به نام جام

دربار گشتاسب بود(. با این حساب روشن می شود که جاماسب بنیان گذار دینی بوده که امروز میترائیزم نامیده می شود و 

ر مجوسب ر اسم مفعول ر « مجوس»زردشت نبی ای بوده که برای اصالح آن دین از انحرافات، اقدام کرده است. و رابطه لفد 

 اسبی شده ر با جاماسب نیز این واقعیت را نشان می دهد.جام
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ثنویت در باور زردشتیان یک انحراف بوده مانند تثلیث در باور مسیحیان. اما در بحث محی الدین آن چه مورد نظر اوست 

ر د وحدت در عين کثرت و کثرت»است او می گوید: « وجودشناسی»یک ثنویت به معنی دقیق فلسفی است و بحث او در 

، اگر به کثرت و دوگانگی وجود خالق و مخلوق توجه داری پس تشبیه نکن، خدا را خدا بدان و مخلوق را مخلوق. «عين وحدت

 و اگر در مقام توجه به وحدت هستی پس خدا را تنزیه مکن خدا و خلق را از هم جدا مکن.

محجوبین را پند می دهد و می گوید: اکنون که به دو ر قیصری تصور می کند که محی الدین، مؤمنین ظاهربین و فالسفه 2

 وجود قائل هستید یکی خدا و دیگری خلق، و به وحدت وجود معتقد نیستید پس این دو را به همدیگر تشبیه نکنید.

شد نه به قائل با« وحدت وجود»وقتی این سخن قیصری می توانست صحیح باشد که محی الدین مانند صوفیان فارسی به 

پیش تر توضیح دادم که زمینه ذهنی قیصری همیشه او را به تصوف فارسی «. در عین کثرت و کثرت در عین وحدت وحدت»

 می کشاند.

محی الدین در این بیت، نه تنها ثنویت را رد نمی کند ر ومرادش ثنویت مشرکین یا مومنین ظاهربین و حکمای محجوبین، 

ت که خدا اس« ثنویت در عین وحدت»و « کثرت در عین وحدت»ه مبتنی بر نیست بل تاکید مجدد می کند بر ثنویت خودش ک

 و خلق در عین دو تا بودن، واحد هم هستند.

 

را برای همین موضوع، درست کرده است. می گوید اگر می « مقام واحدی»و « مقام احدی»ر اساساً محی الدین اصطالح 3

باشی پس او را تنزیه نکن زیرا در این صورت باید وجود را فقط یک و « دمفر  »خواهی خدا را در مقام احدی به نظر بیاوری و 

تک ببینی. و اگر می خواهی خدا را در مقام واحدی، به نظر بیاوری و ثنوی نگر )کثرت نگر( باشی پس حساب خدا را از خلق 

 فت:جدا نکن و این دو را با هم تشبیه نکن، اگر گفتار محی الدین به زبان فارسی بود، می گ

 گر به کثرت نگرری دم نزن از تشبیهش             ور به وحدت نگری دم نزن از تنزیهش

 

ن همه عی« واحد»نه قابل تنزیه است و نه قابل تشبیه، و در مقام « احد»محی الدین در آثارش مکرر گفته است خدا در مقام 

ست بل عین دین و آئین اوست. و اساساً به دلیل همین اشیاء است و قابل تشبیه نیست. واین ثنویت احد، و واحد، محبوب او

شبیه و تشبیه تنزیه در عین ت»را زیر پا گذاشته است و به « نفی تشبیه»ثنویت، یکی از پایه های اساسی اصول دین اسالم یعنی 

 رد.، رسماً دلیل می آومعتقد شده است. او در ادامه همین سخنش )پس از بیت زیر( آیه را به همین ثنویت خودش« در عین تنزیه

 فما انت هو، بل انت هو، و َراه فی
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 عين االمور، مسرحاً و مقيّداً 

 پس تو، او نیستی، آری تو او هستی و می بینی او را

 در عین اشیاء هم هیر مقید و هم مقید

 

 تامل:

 خداوند در وجود عینی خودر پیش تر به شرح رفت که این مقام بندی دستکم تعیین حاالت متعدد برای خداست. زیرا 5

 دارای چند حالت و چندگونگی می شود. و چنین شیئی متغیر و مرکب است و نمی تواند خدا باشد.

 

ثرت در ک»ر این بیت دو فرمول امّ التّناقض دیگر از ده ها فرمول متناقض محی الدین است که متفرع بر فرمول متناقض 2

 که تعدادی از آنها پیش تر به شرح رفت: او می شوند« عین وحدت، وحدت در عین کثرت

 «.او بودن در عين او نبودن»الف: َو او هستی و او نيستی د 

 «.مقيد بودن در عين مقيد نبودن»ب: َدا هم مقيد است و هم ْغير مقيد د 

جمله خودش  ینپس با ا« لیس کمثله شیء»خدا فرمود  فشبّه:« هو السّميع البصير»فنزّه و « ليس کمثله شیء»د قال َعالی 

 پس خودش را تشبیه کرد.« و هو السمیع البصیر»را تنزیه کرد. و فرمود: 

 

چون فرشته، جن، حیوان و انسان، سمیع و بصیر هستند، وقتی که خدا به خودش سمیع و بصیر می  توضیح: می گوید:

ر ی جماد و نبات را نیز ر همان طور که دگوید، پس خودش را به مخلوقات تشبیه می کند، که البته مطابق نظر محی الدین که حت

 چند برگ پیش گذشت ر حیوان ناطق، می داند پس به نظر او خداوند در این جمله خودش را به همه مخلوقات تشبیه کرده است.

 

 تأمل:

 ر فعالً الزم است صفات منفی را از این بحث کنار بگذاریم تا جان مطلب به آسانی روشن شود.5

و عرفان قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( ، انسان و صفات مثبت او همگی مخلوق و حادث و پدیده اند که  ر از نظر فلسفه2

خداوند انسان و نیز این صفات را ایجاد کرده و به وجود آورده است. این صفات انسان اگر در جهت خدا لحا  شوند، دو نوع 

 می شوند:
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د. از قبیل: عقل، که خدا نه عاقل است و نه عقل و نه معقول و نه متعقل، بل صفات مثبتی که باید از خدا سلب شوننوع اول: 

فکر. خدا نه متفکر است و نه فکر و نه مورد فکر )ذات خداوند به تفکر نمی آید(. بل خالق  و همرنين: خالق همه این هاست.

خود را به کار گرفتن، و خداوند از وجود خداوند همت نمی کند. زیرا همت یعنی نیروی وجود  و نيز همّت:همه این ها است. 

است ر کن فیکون ر که به طور مکرر در جلد اول و برگ های پیشین بحث « امر»خودش کار نمی کشد. بل همه کارهای او 

 شده است. پس خدا نه همت است و نه همت کننده و نه مورد همت دیگران قرار می گیرد، بل او خالق همه اینهاست.

ت صفت زایا و ولود بودن، خداوند نه ولود است نه متولد و نه والد، بل خالق همه اینهاست. زایا بودن به هر و همین طور اس

زایش انسان از پدر، زایش انسان از مادر، و همین طور زایش حیوان، گیاه، حتی زایش بو از گل، حتی زایش انرژی  مانند:معنی 

 خره لم یلد و لم یولد ر وهو خلق الذکّر واالنثی .از ماده و زایش ماده از انرژی و... و... باال

 «.کیف یجری علیه ما هو اجراه؟»این گونه صفت ها همگی مخلوق خداوند هستند و نمی توانند در خدا باشند 

 صفاتی که آنها را به خدا نیز نسبت می دهیم مانند علم: هم انسان و هم علم انسان، هر دو پدیده اند و حادث، و نوع دوم:

انسان و حیات انسان هر دو مخلوق خدا «: حیّ»می گوئیم. همین طور است صفت « عالم»مخلوق خدا هستند. اما به خدا هم 

ی علیه کیف یجر»هستند، اما به خدا هم حیّ می گوئیم و مانند سمیع بودن و بصیر بودن، ناظر بودن، رئوف بودن و... آیا قانون 

هر آرد را الک »وع دوم، نقض می شود؟ در این صورت ما نیز مثل محی الدین می شویم که در مورد این صفات ن« ما هو اجراه؟

 و دچار تناقض می شویم.«. می کند دوباره با سبوسش مخلوج می کند

فلسفه و عرفان قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( می گوید: اساساً علم خدا و علم بشر هیچ ربطی با هم ندارند آن حقیقت دیگر 

 و این حقیقت دیگر. همین طور حیات خدا، بصیر بودن، سمیع بودن خدا، قادر بودن خدا، و... . دارد

 

همان طور که جهل را از خدا سلب می کنیم درست مثل آن و بدون ذره ای فرق، علم از نوع علم انسان را  با بیان دیگر:

کنیم درست مانند آن شنوائی از سنخ شنوائی بشر را نیز از نیز از خدا سلب می کنیم. همان طور که ناشنوائی را از خدا سلب می 

 خدا سلب می کنیم و همچنین دیگر صفات از این قبیل.

 

قرآن و اهل بیت )علیه السالم( هیچ کدام از صفات مثبت انسان را به خدا نسبت نمی دهند و بالعکس. هیچ  پس در نتیجه:

ه هرگز استعاره و ارائه سمبل است سمبلی ک« تخّلقوا باخالق اهلل»می شود  صفتی از صفات خدا در انسان نیست. و این که گفته

ست شمول دادن سخن بر دو حقیقت نا همسنخ ا« فتبارک اهلل احسن الخالقین»دست یافتنی نیست اما ایجاد انگیزه می کند. و یا 
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ان حقیقت علم انسان با حقیقت علم خدا که کامالً با هم تباین، دارند. نه جمع کردن دو حقیقت همسنخ در یک سخن. فرق می

 تنها در حدوث و عدم حدوث نیست بل حقیقت شان متباین همدیگر است.

و این اشتباه بزرگ محی الدین )و دیگران( از این نکته ناشی می شود. و او اساساً معنای تنزیه اهل تنزیه را نمی فهمد و با 

 این همه اهل تنزیه را جاهل می نامد.

وامثالش هیچ ربطی به تشبیه ندارند. واین سخن محی الدین برخالف همه اصول و فروع « وهو الّسمیع البصیر»پس آیه 

خداشناسی و الهیات و توحید اسالم، است. و باید تکرار کنم: این است کشف و شهود شیخ اعظم و این است کتاب فصوا که 

ناحیه خدا نازل می کند و کلمه به کلمه دریافت کرده و به مریدان سینه او توسط پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم(  آن را از 

 چاک امروزی اش می دهد که طالب جوان و دانشجویان جوان را بدبخت کنند.

  

 جذب و بسط صوفیانه:

. ندمی نامد و به آن افتخار می کند!!! تصوف را علم نشاج آور معرفی می ک« علم»این است آن چه جالل آشتیانی آن را 

درست است تصوف باالترین مخدّر است و نشاج تخدیری می آورد و تخریبش نسبت به جامعه از هر مواد مخدر خطرناک تر 

 و بدبخت کننده تر است و اساساً قابل مقایسه نیست. و در اثر نشاج تخدیری است که صوفیان گفته اند:

 

 ثنویت و بحث ادبی ـ باز نگاهی به خواجه نصیر:

سوره  55ان بحث فاصله افتاد، یادآوری می شود که بحث محی الدین در جمع میان تنزیه و تشبیه، بود و آیه چون در جری

 شوری  را برای این باور خود دلیل آورد و گفت:

ه خودش را پس با این جمل «ليس کمثله شیء»خدا فرمود:  فشبّه:« و هو السّميع البصير»فنزّه « ليس کمثله شئ»قال َعالی 

 پس خودش را تشبیه کرد.« و هو السّميع البصير»کرد. و فرمود:  تنزیه

نظر به این که هر دو جمله آیه دو معنای محتمل، دارند از نو تکرار می کند. منظورش این است که آیه در هر دو احتمال میان 

 تنزیه و تشبیه را جمع کرده است لذا دوباره می گوید:

بیه پس تش« لیس کمثله شیء»فنزّه: و خدا فرمود: « هو الّسمیع البصیر»(  و 2شبّه و ثنّی)ف« لیس کمثله شیء»ر و قال تعالی : 

 کرد.« یکی »با این جمله تنزیه و « و هو الّسمیع البصیر»( و فرمود 3کرد. )« دو تا»کرد و 
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ائد می کالم، زحرف کر ر کاف تشبیه ر گاهی در » توضیح: اینک شرح آن احتمال ها: اهل ادب و مفسرین گفته اند:

 «لیس کمثله شئ»و محی الدین می گوید: اگر کاف را زاید حساب کنید در این صورت جمله «. آید و گاهی اصیل و معنی دار

خدا را تنزیه می کند. یعنی هیچ چیز مثل خدا نیست. و اگر کاف را اصیل و دارای معنی حساب کنید در آن صورت به معنی 

یعنی خدا مثل دارد و آن مثلش، مثل ندارد. در این معنی ، جمله در مقام تشبیه است و حکم می  «نیست مانند مثل خدا چیزی »

 کند که دو خدای هم مثل، وجود ندارد.

، اهل ادب گفته اند وقتی که ضمیر ر هو ر مقدم باشد و خبر آن با الف و الم، معرّف شود «وهو السّمیع البصیر»و نیز در جمله 

 افادة حصر می کند.

محی الدین می گوید اگر این جمله را به انحصار معنی نکنید می شود یک جمله ی تشبیهی که خدا را به سایر سمیع ها و 

و « ستسمیع و بصیر فقط خدا»بصیرها تشبیه می کند. و اگر آن را به انحصار معنی کنید می شود یک جمله تنزیهی ، یعنی 

 بصیر بودن شان در مقایسه با خدا چیزی نیست.دیگران در حقیقت سمیع بصیر نیستند، سمیع و 
 

در هر دو صورت آیه میان تنزیه و تشبیه را جمع کرده است. که به دو صورت  خالصه سخن محی الدین این است:

 زیر می شود:

 ر جمله اول تنزیهی ر جمله دوم تشبیهی .5

 ر جمله اول تشبیهی ر جمله دوم تنزیهی .2

 

ر آیه اگ ثانياً:محی الدین در این آیه مدعی است یک برداشت و تاویل و توجیه است. نه نبّ آیه.  جمعی که د اوالً: 6 تامّل:

تاویل می گشت. و این نظر « و علی العرش استوی »اساس اصول مکتب خود قرآن باید مانند آیه نبّ در جمع، هم بود باز بر 

م شناسان و موحدین است و بازی صوفیانه با قرآن چیز دیگر اجماعی مفسرین، متخصصین معانی و بیان، فصاحت و بالهت و اسال

 است.

 

ر محی الدین در یک حساب سرانگشتی اشتباه کرده است: زیرا احتمال ها در آیه با روشی که او در پیش گرفته چهار 2

 احتمال می شود:

 (ر جمله اول تنزیهی ر جمله دوم نیز تنزیهی .5
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 تشبیهی .(ر جمله اول تنزیهی ر جمله دوم 2

 (ر جمله اول تشبیهی ر جمله دوم تنزیهی .3

 (ر جمله اول تشبیهی ر جمله دوم نیز تشبیهی .0

نظر او را   14او تنها صورت های دوم و سوم را درک کرده است. پس حتی با پذیرش برداشت ادعائی او، باز آیه با احتمال 

. پس سخن او بر اساس این قاعده بین «ء االحتمال بطل االستداللاذا جا» درصد با نظر او مخالف است و  14تایید می کند و 

 المللی و مورد اجماع کل بشر عاقل، باطل است.

 

نیست. بل هر کدام از آنها فقط یک معنی دارند و هر دو « احتمال»ر اساساً در این آیه و در هر دو جمله اش، هیچ جای 3

«. ظاهر»است نه « نبّ»ت های چهارگانه فوق صحیح است و بس. و آیه نیز جمله تنزیهی هستند. یعنی تنها صورت اول از صور

مگر حضور یک حرف زاید )زاید به اصطالح «. وعلی العرش استوی »متشابه عبارت است از «. متشابه»است نه « محکم»و 

این حکم را داده  ادبی ( در یک سخن، موجب عدم نصّیت آن سخن می شود؟! کدام ادیب، کدام متخصب در معانی و بیان،

 است؟ر !

 

زاید اصطالحی ، است و نظریه ابن عربی بازیچه قرار « کر »ر هر آدم عاقلی که به زبان عرب آشناست می داند که حرف 0

 دادن قرآن است.

. «اگر ضمير مقدم باشد و َبر آن معرّف به الف و الم باشد، افاده حصر می کند»و در مورد جمله دوم، قاعده این است 

افاده حصر احتمالی ، می کند. و معنای حصری چنین جمله ای قطعی است نه احتمالی . پس هر دو جمله نبّ در »گفته اند که ن

 تنزیه هستند.

 

ر شرح فارسی که حسابش معلوم است. اما شگفت از قیصری است با آن همه هوش و توان علمی ، در مورد هر دو جمله 1

شده و هم چنان سخن باطل شیخش را که درست دو هلط درشت ادبی است، شرح و بسط می  و هر دو مسئله ادبی دچار اشتباه

 دهد. و شگفت تر این که قاعده مذکور را هم می آورد و به متخصصین فصاحت و بالهت نیز تکیه می کند!!
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دعائی تنزیه و تشبیه ا محی الدین با این ضعف علمی و فقدان بینش علمی ، می خواهد ثنویت مورد نظر خود و نیز جمع میان

خود را با این آیه اثبات کند. و با این برداشت هلط همه آیات قرآن و احادیث پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم(  و اهل بیت 

 )علیه السالم(  و اصول مسلّم اسالم را منهدم می کند.

 

و »عر او که در همین برگ های اخیر آمد که گفت: در این عبارت و یک نگاه مجدد به ش« ثنّی »ر لطفاً یک نگاه به کلمه 6

آتشکده آتش. بکنید. آن وقت دقیقاً پی می برید که او در آن اشعارش که اسالم را به ثنویت زردشتی دچار کرده «: بیت نیران

 ش در قونیه درازاست، به خود آفرین می گوید. و برایتان روشن می شود که آن چه در مورد او گفتم ر در ایوان خانه شاهانه ا

کشیده و این که اسالم را در مقابل مسیحیت )دین حب( تخریب کرده و مردم مسلمان را از انگیزه دفاع تخلیه کرده و پشت 

سرهم اخبار پیروزی مسیحیان بر مسلمانان در اسپانیا را می شنود و بر ریش مسلمانان می خندد ر درست و صحیح و عین 

 که او کرد لشکرهای صد هزار نفری نمی توانستند بکنند.حقیقت و واقعیت است: کاری 

محی الدین یا تعبیرهای مختلف و بیان های متعدد، به کار خود )تخریب اسالم( افتخار کرده است با این همه صدرائیان 

( نقل کردم که محی 1ا  2امروزی ما، از درک تصریحات او نیز عاجزند. پیش تر از فصوا تصحیح ابی العالء عفیفی )ج 

: بشرها عقاید گوناگون درباره ی خدا داشتند من به انا اعتقدت جميع ما عقدواعقد الخالئق فی االله عقائد و الدین می گوید: 

 همه عقاید آنان معتقد شدم.

 

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

 پی نوشت ها:

 

 د چون اين بحث به رقم هاي َاريخی اروپا نيز مربو  می شود، لذا َاريخ ميالدي ذکر شد.6

 

د دو َا کرد د مدعی است که اين ثنويت نّص قرآن است. و اين نشان می دهد که آن بی راهه رفتن قيصري ، « ثنّی »د محی الدين با آوردن لفظ 3و 4

 جاي شگفت است.
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 فرقـه ذهبیـه

 «سيد عليرضا علوي طباطبايی»

 

 ای برای ادعای تشیع ذهبیه بهانه

صوف فرقه َمروری بر تحقیقاتی که پیرامون تصوف در اسالم صورت گرفته، این را ثابت می کند عده ای مسلمان وابسته به 

وف بعد را اثبات کنند. زیرا تص اسالميت َصوفحتی تصوف علمی کوشیده اند  عابدانه و عاشقانهبر خالف پیروان تصوف  اي

بودائی و مسیحی که گرایش به اسالم پیدا می کنند مسلمان می شوند، بعد از  از ورود به اسالم مانند هر مجوسی و یهودی،

گذشت چند صباحی که به وسیله ابونصر سراج و ابوبکر کالباذی و ابوطالب مکی ر نه به طور کامل ر با اسالم تطبیق داده شد، 

را اگر رتباج با شیعیان نیز امری است طبیعی، زیمسلمانی است که مسلمانان به آن تعلق پیدا کرده، وابسته اش شده اند. این در ا

صوف در اثبات اين که َمذهب، تصوف حقیقی را حنفی می داند، همینطور شافعی، حنبلی و مالکی  مسلمان حنفیدقت کنید 

 ه بدونبن ابی قحاف ابوبكرو حتی شجره ای برایش فراهم آورده اند که توسط  اند. شيعه نيست، بل سنی می باشد کوشيده

 به رسول خدا می پیوندد.ئمه طاهرین خاصه علی امیرالمؤمنین )علیه السالم( واسطه ا

استدالل هاي عوام فريبانه قطب گرایش پیدا کرده،  (5لف به تصوفی که مسلمانش نموده اند)که به دالئل مخت شيعيانی

یع ای که در ایّام هیبت در تش مرسوم در تصوف فرقه« اخذ بیعت»به آنچه نظیر  َراشان، َشيع َصوف باورشان شده است،

مربوج می شود، مانند بیعت  مهدويتاند. زیرا اعتقاد به تمامی آنچه در عصر هیبت کبری به  توجه جایگاهی ندارد بی

ان روات حدیث می باشد به ایش )مخصوا( والیت، با تقلید که نشانه ی پذیرفتن فرمان ارجاع امت به حضرات فقهاء مجتهد

که در ذهبیه از زمان سید عبداهلل برزش آبادی  «ْغسل اسالم»مربوج می شود؛ نه روسای تصوف فرقه ای. یا دستوراتی نظیر 

یت وال»به نام  «جزئيه»، یا اعتقاد به تقسیم والیت با ابداع «جُنو االسماء»و آدابی نظیر اذن جهت لوح  (2)مرسوم بوده است

است،  ر ارواحنا فداه رکه منظور حضرت امام قائم هائب موجود موعود « والیت شمسیه»که بدون هیچ واسطه ای از « هقمری

 يخيهش نه فقط فیض می گیرد و منیر می شود، بل یگانه واسطه بین امام فیاض و عالم می باشد. در معنا همان ادعای باطلی که

و  دانسته« امامت»و « نبوت»، «توحید»ان یعنی شرج ایمان و ایقان به سه رکن ایم «رکن رابع»آن را  «نوکر مقرب»با نام 

ختم شد، الگوئی برای ادعای  «بهائی گري»و  «بابی گري»به  (3)می دانند. عالوه بر آنکه این تفکر ساخته شیخ احمد احسائی
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داشته باشد، آن را از مبانی تشیع جدا  امثال هالم احمد قادیانی گردید. آری این خصوصیت های تصوف، ولو اگر مذهب تشیع

 و دور می سازد.

ر همانطور که وابستگان به ذهبیه به زبان و قلم آورده اند ر  «عبداللهيه»برای فرقه  «ذهبيه»به هر روی از اصرار بر عنوان 

در این سلسله سنی واقع نشده و کالً مشایخ »متوجه می شویم دیگران را شیعه ناب و خالب نمی شناسند؛ چنانکه اصرار دارند 

به فرقه عبداللهیه ذهبیه و سپس برای اینکه چنین ادعای ثابت نشده را  (0) «و اولیای این سلسله امامی مذهب بوده اند.

 مخصوا سازند اضافه می کنند:

 «ام السالسل»و به همین اعتبار شیعه سازی روسای این فرقه، آن را  (1)«.به خالف سایر سالسل که مغشوش و مخلوج اند»

از اقطاب و  (1)ریندر صورتی که اهل تحقیق از اتباع ذهبیه اصرار براین را از جمله اقدامات و تعصبات متأخ (6) نامیده اند.

به این نکته توجه نموده، این طریقه را ام السالسل فرق »دانشمندان این فرقه دانسته و اشاره کرده اند متأخرین از روسای ذهبیه 

بوده اند که کوشیده اند  عبداللهيهمتأخر در حقیقت این روسای  (2)مانند میرزا ابوالقاسم راز شیرازی. (3)دانسته اند« صوفیه

سلسله اربعه حقه ذهبیه که ام السالسل است منحصر به فرقه اثنی »را بر این فرقه ثابت کنند و مدعی شوند « ذهبیه»ان عنو

عشری می باشد ]که اشاره خواهیم کرد نیست[ و به این سبب این سلسله را ذهبیه می نامند که اختالف بر او راه نیافته ]و 

چنین بی ربطی را  (54) «له را بر مخالفین خالب نشدگان باز و مفتوح نفرموده اند.خواهیم گفت یافته[ و باب والیت این سلس

اند. تشیع را به فرقه ای اختصاا   (55)«این سلسله را مخصوا شیعه دانسته، تمام اقطاب آن شیعه خالب الوالیه»با ادعای 

است و این با شیعه بودن فرقه تفاوت دارد. برای  خوانده شده «ذهبيه»داده اند که مؤسس آن بر اثر تخلف از امر پیر و مرادش 

 «جنيد بغدادي» (52)ناصبی، «داود طائی» )علیه السالم( مخالف علی امیرالمؤمنین «حسن بصري»نمونه حضور افرادی نظیر 

خاوری  ههیر شیعه، بهترین دلیل است، زیرا در شیعه نبودن اینان شک و تردیدی نیست؛ چنانکه دکتر اسدال« ْغزالیاحمد »و 

)من البدو الی الختم( از مباحث موضوع شيعه بودن َمام اقطاب ذهبيه »همشیره زاده مجداالشراف رئیس ذهبی، معتقد است 

  (53)«.دشواری است که به این سادگی ها نمی توان آن را رد و یا قبول نمود

ائی است که مسأله بدعت ه َشيع باشد،بی َعصبی متأَرين روساي ذهبيه به یکی دیگر از عالئمی که می تواند نشانگر 

به کار گرفته اند؛ که مهمّترین آنها هتک حرمت مقاماتی می باشد که مربوج و مخصوا ائمه « ذهبیه»جهت اثبات عنوان 

است و شیعه هرگز به آن حریم نزدیک نشده و نمی شود و از همگانی کردن آنها بیزار بوده و هست.  )علیهم السالم( طاهرین

فر سی ن نجيب الدين رضاکسانی که آن عناوین و مقامات را تعمیم داده و می دهند، مخالفت کرده اند. در صورتی که  حتی با

 سروده است:« ذهبیه»ام از شجره روسای این فرقه، جهت تشیع سازی فرقه 
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 کددرد با معدروف شده آن قدافدله              شد مسمدی بر ذهدب اين سلدسله

 بر َمدام فقدرها ايدن گشدت فخدر             سالسل بهددر فقدرگشدت اين ام ال

 اين درَت طوبی است اي نيک رأي           چارده معصدوم را اينجداسدت جداي

 چدون ز معصدومان ما وامدانده است           اين شجر را حق مبارک َوانده است

 (50)بيت امنيت هميدن َدانه شدده است          اين شجددر را باز زيتدونه شده است

 

اشاره  «این شجر را حق مبارک خوانده است»سی و پنجمین رئیس این فرقه، اضافه می کند که بیت  راز شيرازيابوالقاسم 

را ائمه « شجره مبارکه زیتونه»در صورتی که اکثر مفسرین  (56) سوره ی نور است. (51) ((َشَجَرٍة مَُّباَرَكٍة َزْيُتوِنٍة))به آیه 

 دانسته اند. )علیهم السالم( طاهرین

دیه معروفیه جنی»است که دو فرقه  «السالسل ام»به هر روی آنچه باید در این زمینه مورد توجه و اعتناء قرار گیرد، مسأله 

« السالسل ما»ارند. ولی جالب اینجاست که شعبات نهمو اللهی، مسأله بر آن اصرار د ذهبيه اْغتشاشيه« عبداللهیه»و « نعمة اللهيه

 شود: یکی این که چون شجره تمامی فرقه وصل می نعمت اهلل کرمانیاند که به  را به دو تعبیر مخصوا به شجره ای دانسته

گانه به  اتصال چهارده است؛ در صورتی که ادعای« ام السالسل»رسد  ها به معروف بن فیروزان  کرخی مجهول الهویه می

، «شتيهچ»های  باشد؛ زیرا طبق اسناد موجود فرقه های موجود، خالف واقعیت می معروف بن فیروزان کرخی با استناد به شجره

گوید:  میجنيد بغدادي رسد. خصوصاً اینکه  به معروف کرخی صوفی نمی« نقشبنديه»و « اويسيه»، «شاذليه»، «کبرويه»

ها را  و این اصل اتصال فرقه (51)«ام در حالی که من شاگرد محمد بن علی قصابم شاگرد سری سقطیمردمان پندارند من »

اند: چون تمامی شعبات نعمو اللهیه به شاه علی  مدعی شده گناباديانبرد. چه رسد به این که  به معروف کرخی زیر سؤال می

 «عبداللهيه»است. که هر دو تعبیر فوق بر خالف ادعای فرقه « لام السالس» معروفيهنسبت به  «نعمة اللهيه»رسد،  رضا دکنی می

 دانند. می« السالسل ام»با معنای تشیع برای روسای فرقه را دلیلِ  «ذهبيه»است که عنوان 

 

 بازسازی فرقه رضویه معروفیه جنیدیه:

بعضاً ممکن است طرح اینگونه مباحث را ضروری ندانسته، بر این عقیده باشند که نتیجه ای جز اتالف وقت نویسنده و 

خواننده نخواهد داشت؛ در صورتی که توجه و دقت به این حرکات، شرح دعاوی صوفیه پیرامون مطلقه کردن دنیا و تفهیم کننده 
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هی و ریاست طلبی جز با اسمی تفاوت ندارند، به همین لحا  مدعیان ارشاد و این حقیقت که بندگان زر و سیم در دنیاخوا

 هدایت چون به خلوت می روند مانند دنیاخواران، آن کار دیگر می کنند.

در معنا اگر طالب حقیقت را با کرامت بافی برای مراشد صوفیه تحت تأثیر قرار نداده باشند، که تو اگر به جمع پیوندی صاحب 

آواز دهل شنیدن از دور »شوی، حتماً با نزدیک شدن به صوفیه و بررسی علمی معنوی دعاوی آنان متوجه می شود  کرامت می

صوفی را دلیل بر « فا»یا  «وفا»آن را نشان « واو»می دانند و « صفا»صوفی را « صاد»زيرا بر َالف اينكه « خوش است

ینان او مطیع نفس داروهه شیطانند. و تردیدی نیست اگر طالب راه ی از خود تعریف کرده اند، رئیس صوفی و حاشیه نش«فنا»

متوجه شود فتوکپی ادعای مدعی ارشاد و هدایت با اصل آن برابر نیست، فریب ظواهر فریبنده را نخورده، خویش را در طلب 

 .به دنبال مدعیان صدق و صفا، مهر و وفا، هشدار داده، پای در باتالق تصوف تشکیالتی نمی گذارد

می برای اس« کمالیه»در رساله  سيد عبداهلل برزش آبادي بعد از این مهمّ که سر حلقه ی صوفیان ذهبی اهتشاشی به هر روي

خویش را از وابستگان به شجره فرقه مزبور نمی  «ذهب عبداهلل»فرقه اش بیان نکرده، دلیل این حقیقت است که بعد از ماجرای 

جماعتی از درویشان رساله ای که مشتمل »نام نهاده، با جمله « کمالیه»ببرد. و لذا رساله اش را که « ذهبیه»دانسته اند، تا نامی از 

  (52) و با دعائی ختم نموده است.  (53)آهاز کرده« بر قواعد و عقاید... 

 مقدمه نویس به تبعیت از وحيداالولياءبر خالف سیدعبداهلل برزش آبادی که رئیس فرقه و مؤلف رساله کمالیه است، 

معرفی کرده، در مقدمه ای   (24)«سلسله علیه علویه رضویه مهدویه ذهبیه کبرویه»را با « عبداللهیه»اول که فرقه  مجداالشراف

 (52)«.سله مبارکه ذهبیه رضویه مرتضویه مهدویه کبرویهسل»که بر رساله کمالیه دارد می نویسد: 

شاید در نگاه اول تعجب نموده، خود را مورد سؤال قرار دهید: در اینکه سیدعبداهلل برزش آبادی اسمی بر فرقه اش نگذاشته 

رست. ولی بین سبک نام نهاده است. د« ذهبیه»را نام « عبداللهیه»وحیداالولیاء بعد از چند قرن به چه مجوزی فرقه بدون نام 

بردن مجداالشراف و وحیداالولیاء تفاوتی دیده نمی شود؟! در صورتی که اگر دقت شود متوجه خواهید شد، جهت تأمین منظور 

که  به این عنوان رسمیتی می دهد« علویه رضویه مهدویه»بر  «ذهبيه»فرقه ای، دستکاری مصلحتی صورت گرفته است؛ تقدم 

آن هم  با اراده الهی، «ذهبيه»یه رضویه مهدویه مقدم می دارد. و این سبک تفهیم کننده ی این است که عنوان سابقه اش را بر علو

. یا برای فرقه، انتخاب شده است« عبداهلل از بیعت ما بیرون رفت»یعنی  «ذهب عبداهلل»مهم تر  «سلسلة الذهب»قبل از حدیث 

، از لحا  را تأمین می کند ر سالم اهلل علیهما رساب فرقه به علی بن ابیطالب هر چند منظور انت« مرتضویه»به « علویه»تغییر 

می باشد، با توجه به معنای لغوی آن که پسندیده و خشنود است، تفهیم می کند این « مرتضی»که برگرفته از « مرتضویه»معنای 

رتی که چه ناپسندی از اخذ بیعت و تعمیم دادن فرقه از ناپسندهائی که مورد رضای خدا و پیامبر و امام باشد مبراست. در صو
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عالوه بر اینکه به دفترها  (22)والیت، زشت تر؟! به هر حال از زمان وحیداالولیاء این نام توسط امثال دکتر احسان اهلل استخری

سلسله علیه »ورت قه را به صسپرده شد، بر سر زبان ها افتاد. و متقابالً دیگرانی نظیر دکتر اسداله خاوری با تجلیل بیشتری نام فر

 به طور منظم که تفهیم کننده روند تاریخی فرقه باشد رواج دادند.« علویه رضویه مهدویه، معروفیه ذهبیه کبرویه (23)الهیه محمدیه

(20)  

این همه دستکاری در نام فرقه، حکایت از بازسازی آنچه ممکن است اصالت فرقه را زیر سؤال ببرد می کند. چنانکه لفد 

را جهت تأکید بیشتر همین منظور اضافه کرده اند. در صورتی که دانشمند محقق آقای سلطان القرائی در تصحیح کتاب  «حقه»

، توجه می دهد، در تصحیح و تطبیق دادن نسخه «کبرويه رضويه مهديه»ناوین درباره ی ع« روضات الجنان و جنات الجنان»

ارت عب»به مسائلی برخورد نموده که متذکر شده است: « نخجوانی»در نسخه ی متعلق به کتابخانه « روضات الجنان»های 

ش کربالئی[ نیست؛ جای]حافد حسین  مجعول و موضوع اقطاب سلسله عليه علويه رضويه مهدويه ذهبيه کبرويه، از مؤلف

و سپس اضافه می نماید: مرحوم میرزا علی آقا  (21)«.نشانده و کالم مؤلف را در این گونه موارد تحریف و تضعیف نموده اند

را داشته ]اند[ این نوع کارها را از حرکات منسوبین به سلسله ذهبیه دانسته، « روضات الجنان»ثقو االسالم که نسخه ای از  

و « استه ذهبيجای تعجب و افسوس نیست که صاحب آن نسخه ]حافد حسین کربالئی[ از منسوبین سلسله »د تذکر می ده

  (26).«سلسله عبداللهیه علویه عالء الدولویه که در اول این نسخه واقع است حک کرده و تحریف نموده اند»بعد اضافه می کند 

کبرویه معروف است، عناوین و اسمائی است که به  مهدويه ذهبيهضویه آنچه امروز به نام سلسله علیه علویه ر»نتیجه اینست: 

 (12)«.علویه عالءالدولویه کبرویه گذاشته اند عبداللهيهاستناد تحقیق آقای سلطان القرائی و میرزا علی آقا ثقو االسالم به جای 

م شهرت داشته است. که اگر بخواهی «عبداللهيه»در نتیجه اسم فرقه با توجه به اسم سیدعبداهلل برزش آبادی مؤسس آن  

 (23)همدانیه عبداللهيهانتساب سیدعبداهلل را به واسطه پیر و مرادش خواجه اسحاق به مبداء برسانیم، می شود: فرقه 

در بین نخواهد آمد با « ذهبیه»اسمی از   (30) رضویه. (33)معروفیه  (32)جنیدیه (35)عماریه  (34)کبرویه  (22)عالءالدولویه

عنوان هائی که از نظر « ذهب عبداهلل»توجه به ماجرای سرپیچی سیدعبداهلل برزش آبادی از فرمان پیر و مرشدش، و خطاب 

ت سگذشت، باطل نمی شود؛ زیرا ارتباج دهنده ی سیدعبداهلل برزش آبادی با آن عناوین فرقه ای، خواجه اسحاق ختالنی بوده ا

 .«ذهبيه اْغتشاشیعبداللهیه »طرد می کند. و این القاب برای فرقه می ماند: « ذهب عبداهلل»که خواجه اسحاق او را با خطاب 

نام فرقه ای را که به او می  (31)و اگر بخواهیم سند اتصال سید عبداهلل برزش آبادی به شاه قاسم انوار را مالک قرار دهیم، 

جنیدیه معروفیه  (04)سهروردیه (32)ابهریه (33)زاهدیه (31)صفویه (36)م: عبداللهیه، انواریهپیوندد باید چنین ثبت کنی

 رضویه.
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-------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 

 اند. ر منظور تصوفی است که با دخل و تصرف در آن رن  و بوی مسلمانی داده5

 .21ر رساله کمالیه/ 2

 شود. احسائی علت آن بود به نوعی به ذهبیه هم مربوج میهائی که  ر ریشه فتنه3

 ر دو کتاب ذهبیه تصوف علمی ر آثار ادبی و اصول تصوف در قسمت بحث پیرامون علت ذهبیه مالحظه شود.0

 .362ر میزان الصواب/ 1

 خوانند. یها به آن ام السالسل م ر بر خالف معروفیه نعمو اللهیه که معروفیه را به خاطر منتهی شدن شجره6

 .5سطر  326+52، سطر 310ر والیت نامه چاپ شیراز/ 1

 .5/555آثار ادبی:  ر ذهبیه تصوف علمی ر3

 چاپ تبریز. 326، چاپ شیراز + 212ر والیت نامه/ 2

 .61چاپ تبریز + اوصاف المقربین/  326، چاپ شیراز و 212ر والیت نامه/ 54

 .5/536، ذهبیه تصوف علمی ر آثار ادبی 326، چاپ تبریز/ 212ر والیت نامه، چاپ شیراز/ 55

 ، به نقل از شرح نه  البالهه عالمه خوئی.33حقیقو العرفان/  -52 

 .5/555آثار ادبی  ر ذهبیه تصوف علمی ر 53

  20تا  53ر مثنوی سبع المثانی/ چاپ تبریز: ابیات 50

 .31ر آیه: 51

 2/533ر آیات الوالیه /چاپ تبریز 56

؛ روضات 32نفحات االنس/ ؛11االمام الجنید/ ؛030و  241و  01اللمع/ ؛21-30طبقات شعرانی/ ؛536ابن الملقن/ ؛2/60ر  تاریخ بغداد 51

 .251؛ طبقات الصوفیه  انصاری تصحیح آقای دکتر موالئی/ 2/316الجنان و جنات الجنان

 .55ر  رساله کمالیه/ 53

 .01ر  همان مأخذ/ 52

 .25ر تحفه الوجود/ 24

 .21کمالیه/ ر رساله 25

 322ر اصول تصوف/ 22

 حقه آمده است.« علیه»ی  دهد: به جای کلمه ر دکتر خاوری توضیح می23

 5/24آثار ادبی  ر ذهبیه تصوف علمی ر20
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 .5/31جنات الجنان  روضات الجنان و  -21

 همان مأخذ ماقبل. -26

 رجوع شود. 13جهت اطالع بیشتر به میراث عارفانه جاودانه از سید محمد نوربخش مقدمه:  -21

 ر به لحا  انتساب به سید علی همدانی23

 ر به لحا  انتساب به عالءالدوله سمنانی.22

 ر  به لحا  انتساب به نجم الدین کبری.34

 ر به لحا  انتساب به عمار یاسر بدلیسی.35

 به جنید بغدادی. ر به لحا  انتساب32

 ر  به لحا  انتساب به معروف کرخی.33

 ا )علیه السالم(ر به لحا  ادعای انتساب به امام رض30

 .322ر  اصول تصوف/ 31

 ر به لحا  شاه قاسم انوار.36

 ر به لحا  شیخ صفی الدین اردبیلی. 31

 ر به لحا  شیخ زاهد گیالنی.33

 ر  به لحا  جمال الدین ابهری.32

 لحا  ابونجیب سهروردی.ر به 04
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 اشاره: 

ميرزا ابوالقاسدم فرزند ملّامحمّد حسدن، گيالنى االصل، معروف به ميرزاى قمّى و محقّق قمّى، از فحول و متبحّرين علماى امامّيه 

محمّد باقر هزار جريبى، و هددد ق متولّد گرديد. وى از شاگردان علّامه وحيد بهبهانى، و آقا  6614يا  6618مى باشد که در سال 

 ملّا مهدى فتونى بود. آثار گرانبهاى او نشانگر َنوّع علمى، و َبحّر فضل، و احاطه علمى او مى باشد.

قوانين االصول، جامع الشتات، القضاء و الشهادات، الردّ على الصوفية، و مناهج االحكام. وى سرانجام در  از َأليفات مهمّ اوسدت:

 و همانجا در قبرستان  شيخان مدفون گرديد.  شهر مقدّس قم بدرود حيات گفتهد ق در  6436سال 

 

 اجوبه المسائل الرُکنيَّه

 «آيت اهلل العظمی ميرزا ابوالقاسم گيالنی )ميرزاي قمی(»

 

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

ا المولى العالم الزکی موالن الحمدهلل والصالة و السالم على أهلهما؛ أمّا بعد فهذه جواب المسائل الرکنية التی سهلها

 أضيق االحوال. یالملقّب بالرکن المكتوبة على سبيل العجال ف یالمازندران یعل

 

چه مى فرمایید در باب محیى الدین و بایزید و عطّار و ملّاك رومى و امثال آنها، بعضى آنها را از اولیاء و  المسألة األولى:

ى باالتر مى دانند، و بعضر رحمهم اهلل ر عرفاء مى دانند و از مرتبه شیخ مفید و سیّدمرتضى و علّامه حلّى و ملّااحمد اردبیلى 

 آنها را واجب اللعن مى شمارند.

عزیز من انسان فقیر که مانند خر بارکش متحمّل بار تکلیف شده، که آسمان و زمین و کوه ها از تحمّل آن عاجز  الجواب:

است، به هیر آنکه دائم سر در زیر داشته باشد و به زمین نگاه کند که به گودالى نیفتد، دیگر التفات به جایى دیگر نباید داشته 

 آن بارِ گران باشد. باشد و تمام همّ او باید بردن
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اگر مقتضاك تکلیف را بدانیم و دورك راه را در نظر بیاوریم و گرانى بار را متذکّرشویم، هرگز به فکر این و آن نمى افتیم و 

هرگز از جست و جوك معایب خود و معالجه امراض باطنیّه خود فارغ نمى شویم که به دیگران بپردازیم؛ این  کارهاك بیکار 

 است.

 دردِ چشمى عارض او شده  بود و بسیار طول کشید.: روايت شده کهد رضى اهلل عنه د وذر ْغفارى  از اب

 چرا معالجه نمى کنى؟ به او گفتند:

 شغل اهمّ از این دارم )یعنى از امور دین(.گفت: 

 پس چرا دعا نمى کنى که خدا شفا بدهد؟ گفتند:

 اهمّ از این دارم که از براك آن دعا کنم. گفت:

هر حال گویا که از بابِ خَرْقِ عادت چنان وسعتى در اوقات شما حاصل شده که از جمیع  تکلیفات اخرویّه خود فارغ  به

و از تحصیل معیشت  دنیویّه هم بى احتیاج شده، به جهت تفری  خاطر و تفریح دماغ در تماشاگاه خانقاه محیى الدین و بایزید 

 بر آمده اید که آیا ایشان از نیکانند یا بَدان! مى چرخید، و در صدد تفحّب احوال ایشان

 اگر چهل نفر مؤمن را که در آخر شب به جهت آنهامى خواهى استغفار کنى ندارك، من از برایت هزار نفربنویسم!

 و اگر مى خواهى در مسائل فروع دین تقلید عالمى  بکنى ر بر فرض تقدیرك که تقلید میّت جایز باشد ر تقلید فضالك شیعه

که بالیقین شیعه، عادل، فقیه و دانا به مسائل مذهب امامیّه بوده اند و به اجماع و اتّفاِق صوفى و قشرك، در فقه سرآمد بر اینها 

ن هاك بسیار از اینها در میا بوده اند، مثل شیخ مفید و شیخ طوسى و سیّد مرتضى و محقّق حلّى، علّامه و امثال اینها و کتاب

دارد که مى خواهید تقلید بایزید، محیى الدین و امثال اینها بکنید که تشیّع  ایشان معلوم نیست، بلکه تسنّن  است، اینها چه عیب

 آنها ظاهر است و از ایشان کتابى در فروع نیست و معلوم نیست که ربطى به  فروع هم داشته باشند؟!
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باشى...   د صلوات اهلل  عليهم دو اوالد اطهار او  و اگر مى خواهى گاهى که متوجّه نفرین و لعن بر دشمنان خدا و رسول

 همه آنها را در تسبیح در آورده اك که  معطّل اینها شده اك؟!

و اگر هرض متابعت ایشان باشد در اصول دین و عقائد، پس باید دانست که در اصول دین تقلید جایز نیست و هر که باید 

 بر آید.خود عقل خود را حاکم کرده از پى  تحقیق حقّ 

و قدرك که یقیناً کفایت مى کند بحمداهلل از اختیارمتابعت ظاهر شریعت مقدّسه در دست دارید، و صوفى و حکیم و کافر 

 همگى متّفق اند بر این که هر که به آن عمل کند هالک نیست، و اهل شرع و دین  متّفق اند بر این که هیر ایشان هالک است.

تمام کردن مقصد و تحقیق ظاهر و باطن نباشد، به همین ظاهر اکتفا کنیم، به یقین هالکى در او  هرگاه ما را قوّه و استعدادِ

 متصوّر نیست.

نهایت امر این است که حکیم و صوفى ما را نادان و قشرك و کم مایه خوانند، تحمّل این کنایه و تعرض آن آسان تر است 

 نکه مى گویم از خواا من نیست، این کالمى  است که ائمّه معصومی از این که کسى مخلّد در آتش باشد، و این  طور سخن

 با زنادقه مى گفتند.)علیهم السالم( 

 (5اکتفاك  ما به آنچه در آن هستیم. )پس معلوم است که این راهى است از براك 

که  مى کند ر مثل اینپس هرگاه یقین کردیم به اینکه کسی مخالف شرع  و دینى است که به ما رسیده است و انکار آنها 

خدا را منزّه از مکان و اتّحاد در ما خلق  و حلول در خلق مى دانیم، و عالم را حادث مى دانیم، و معاد را جسمانى مى دانیم و 

 او بر خالف او مى گوید ر بر ما الزم است که از او کناره کنیم.

ه، مستحقّ لعنت هم خواهد بود، هرگاه بر ما امر او مشتبه و هرگاه آن شخب بر او اتمام حجّت شده و از آن  راه به در رفت

باشد او را به حال خود وا مى گذاریم تا معلوم شود، و لعن کردن بر او الزم نیست، بلکه جایز هم نیست، چنان که در حدیث 

 وارد شده که هرگاه به  کسى لعن کنید و او اهل آن نباشد، لعن به شما بر مى گردد.
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امر محیى الدین و بایزید و ملّاك  روم بر شما مشتبه باشد، نقصى به دین و دنیاك شما وارد نمى شود، چنان  هرگاه الحاصل:

که در آیات قرآنى و احادیث  خاندان رسالت محکم و متشابه مى باشد و ما را نهى کرده اند از متابعت متشابهات، در میانه 

 علماء هم محکم و متشابه مى باشد.

ه شیوه آنانى است که در دل آنان  مرضى باشد، آن را که رستگارك منظور است، دست از محکمات بر نمى متابعت متشاب

 دارد که به متشابه بپردازد.

مجملى از احوال ایشان این است که هر یک از اینها قبل از پانصد سال و بیشتر و کمتر بوده اند و ما آنها را ندیده ایم، و 

تعدیلى که از علماء به ما رسیده بکنیم ر چنان که در سایر رجال ر پس  علماك محکم در آن نیز هرگاه رجوع به جرح و 

اختالف دارند و معدلین نیز برسمت عدالت به معنى اعمّ متّصف و در اعمال جوارح عادل و در عقائد مشتبه هستند، پس شبهه 

 در بعضى از اینها به هم  مى رسد.

مانده و سخن هایى که  متواتر از آنها رسیده، اگر مراد ایشان همان ظاهر کالم  ایشان باشد به یقین و امّا کلماتى که از ایشان 

 کافرند، و با وجود اتمام حجّت برایشان و تخلّف از حقّ هم  مستحقّ لعن هستند.

 مثل این که محیى الدین در اوّل فتوحات گفته:

 (2) «.سبحان من أظهر االشياء و هو عينها»

 

 ، با کمال ارادت او به  محیى الدین، در حاشیه فتوحات بر این عبارت نوشته:(3)عالء الدوله سمنانى و شیخ

انّ اهلل اليستحى من الحقّ أّيها الشيخ لوسمعت من أحد انّه يقول: فضلة الشيخ عين  وجود الشيخ ال َسامحة البتة، 

 ملک الديّان؟! َب إلى اهلل َوبة نصوحاً لتنجوبل َغضب عليه  فكيف يسوغ لک أن َنسب هذه الهذيانات إلى  ال

َّبع الهدى.  (2)من هذه الورطة الوْغرة التی َستنكف منها الدهريون و الطبيعيون و اليونانيون و السالم على من ا
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 و أيضا از فصوص و فتوحات او منقول است که  مى گويد:

گوساله ساخت و مردم را به عبادت آن  خواند، حق تعالى هر که بت پرستید به همان خدا را پرستیده باشد، و چون سامرك 

 (1) یارك نکرد هارون را بر سامرك از براك آن که مى خواست که در هر صورتى پرستیده  شود.

حق تعالى نصارك را تکفیر ننموده به سبب آنکه به  الوهیّت عیسى قائل شده اند، بلکه به سبب آن که خدا را منحصر در 

 (6)«. لقد کفر الذین قالوا انّ اهلل هو المسیح»ند چنان که فرموده: عیسى دانسته ا

و پیغمبران نزد او حاضر شدند به  جهت تهنیت و  (1)و خود را خاتم االولیاء دانسته و گفته که ختم  والیت به او شده،

 (3) مبارک باد ختم والیت او.

جمیع انبیاء اقتباس علم مى کنند از خاتم اولیاء؛ و گفته که: خاتم اولیاء افضل است از خاتم انبیاء در والیت،  و هم گفته که:

 (2) چنان که خاتم انبیاء افضل است  از سایر انبیاء در رسالت.

د کفّار منقطع خواهاهل آتش در دوزخ تنعّم مى کنند و به  آتش راحت مى نمایند و لذّت مى برند و عذاب  و نيز گفته که:

 (54)به  معنى شیرینى. « عذب»شد، و عذاب مشتقّ است از 

و قیصرك در شرح فصوا در این مقام به جهت تمثیل گفته که: لذّت اهل آتش از آتش و تنفّرشان از نعیم بهشت چنان 

 (52) د.از بوك قاذورات  و نجاسات لذّتِ مى برد و از بوهاك خوش نفرت  مى نمای (55)است که جُعَل

 و نیز محیى الدین مذهب جبر را نسبت به جمیع عرفا داده .

 (53) این کلمات مذکوره بعضى از سخن هاك این شیخ  است.

نقل  (50)گفتن  او، و سایر آنچه از او مشهور و معروف است، و آنچه از بایزید« أنا الحقّ»و همچنین سخن هاك منصور، و 

 کرده اند.
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 حکایت او گفته:چنان که ملّاك روم در 

 با مرریردان آن فقریر محترشم        بایزید آمد که نک یرزدان منم

 گفت مستانه عیان آن ذوفنرون        ال إله الّا أنرا هرا فراعبرردون

 و بعد از چندك باز گفته:

 زان قوك تر گفت که اوّل گفته بود عقل را سیل تحیّر در ربود         

 (51)خردا          چند جرویى بر زمین و بر سما نیست اندر جبّه ام إلّا

 

 (56) و همچنین او گفته: سبحانی ما أعظم شأنی.

و امّا ملّاك روم، پس قطع نظر از این که از اوّل تا به  آخر مثنوك او به هیر تسنّن چیزك از او معلوم  نمى شود، اعتقاد او به 

د هم ظاهر است، و در بسیارك از جاها کالم او صریح در وحدتِ موجود امثال آنچه از محیى الدین  و بایزید ظاهر مى شو

 هست .

 و در حکایت ابن ملجم کالم او صریح در جبر است؛ در اوّلِ داستان مى گوید که آن حضرت به او فرمود:

 زآنکه ایرن را من نمى دانم ز ترو     هیچ بغضى نیست بر جانم ز تو      

 چرون زنم بر آلت حقّ طعن ودق           آلت حقّى تو فاعل دست حرقّ

 و در اواخر داستان مى گوید که آن حضرت به ابن ملجم فرمود:

 (51)لیک بى هم شو شفیع تو منم        خواجه ی روحم نه مملوک تنم

که او  شودو اگر کسى گوید که: از آن جاكِ مثنوك که گفتگوك  جبر و قدرك مى کند ر در اواخر دفتر پنجم ر معلوم  مى 

 جبر را باطل مى داند ر و آن داستان  طوالنى است.

 جواب آن گوئیم که در آخر داستان سخنى مى گوید که همه را پایمال کرده، آنجا که مى گوید:

 کره برردان فهرم ترو بِهْ یرابد نشران            زان مهم تر سخن ها گفتنى ها هستمان
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 ز انرردکى پیرردا بررود قرانرون کُرل            انردکى گفترریم زان بحث اك عُتُررل

 در میرران جبرررك و اهررل قَررردَر             همچنرین بحثست ترا حَشررْرِ بَشَررر

 مررذهب ایشران بر افترادك ز پیرش             گر فررو ماندك ز دفع خصم خویش

 رمیرردنردك از آن راه تَبررابپرس              چون برون شَوشران نبودك در جواب

 مى دَهَردشران از دالیرل پرررورش               چرون که مَقرضى بُرد دوام آن روش

 تا برود محجرروب از اقربال خصرم              تا نگرردد مُلررزَم از اشرکال خصرم

 (53)لقیررام در جهران مراند إلى یروم ا          تا که ایرن هفترراد و دو ملّت مُرردام

 و امثال این کلمات که البته در کتاب ها خوانده اید و دیده اید، دیگر احتیاج به تکرار و نوشتن نیست.

اگر این جماعت مراد ایشان از این کلمات همان ظاهرآن است که مى  ْغرض ما در اينجا چيز ديگر است و آن اين است که:

فهمیم، پس آنها بى اشکال کافر و ملعون اند، و اگر مرادشان چیزك است که مانمى فهمیم، چنان که هواداران و محبّانشان  مى 

حقّ الم کفر مى کنند و خود را مستگویند و تأویالت مى کنند، پس گوئیم که اینها فاسق  و بد کردارند به جهت آنکه اظهار ک

مؤاخذه، طعن، لعن مردم و مورد عتاب و عقاب الهى نیز مى کنند، به جهت آنکه چنان که اعتقاد کفر حرام است، تلفّد به کلمه 

کفر هم حرام  است، و احکام شرع مقدّس مبتنى بر ظاهر است، چنان که بسیار اوقات در مرافعات، صاحب حقّ محروم  و آنکه 

بر باطل است صاحبِ حقّ مى شود، و بسا هست که قصاا مى شود کسى که کسى را نکشته  است به سبب آن ]که[ اقرار 

 دروغ بکند بر قتل، یا شهودِ خوش ظاهر شهادت بدهند و در باطن دروغ گو و فاسق باشند.

اهد بود هر چند آنها در باطن کافر پس هرگاه کسى اين طايفه را لعن کند به سبب آنره  از ايشان ظاهر شده، معاقب نخو

 نباشند.

 روایت  کرده است که: )علیه السالم( و در کافى از حضرت امام محمّد باقر

لو انّ رجالً أحبّ رجالً هلل، ألثابه اهلل على حبّه  ايّاه و إن کان المحبوب فی علم اهلل من أهل النار، و لو انّ رجالً ))

 (68) ((.على بغضه  ايّاه و إن کان المبغض فی علم اهلل من أهل الجنّةأبغض رجالً للَّه، ألثابه اهلل 
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 خدا است او را دوست و لیکن باید اجتهاد و سعى بکند در این که آن  شخب مرد خدا است یا نه، و بعد از آنکه یافت مرد

 دارد.

بترسد به جهت آنکه  مبادا بد باشد و آخر با و اگر کوتاهى کند یا از راه عصبیت و حمیت او راخوب داند، باید از محبّت او 

 او محشور شود.

 چنان که در حدیث است که هرگاه کسى سنگى را دوست دارد با او محشور مى شود.

 بلکه اگر معلوم ما هم بشود که آنها در باطن  مسلمانند، باز ]حکمِ[ به فسق آنها مى کنیم که چرا این  حرف را گفتند.

ایشان توجیه کالم هاك ایشان  را مى کنند و مى گویند که این سخن ها در حال مستى عشق الهى و در و بعضى از هواداران 

وقت بى خودك از آنها سر زده، چنان که ملّا در مثنوك یک صفحه کتاب را در شأن بایزید و گفتن آن کلمات را از سر مستى 

 و بیخودك نوشته و ذکر آنها طول مى کشد.

وجه است و صاحب این سخن ها به این توجیه ها راضى نیست، و هر فرصتى که چنین باشد چرا  و این توجیه نیز بى

 دیگران این را در جمله مدایح آنها بنویسند که مورث بد فهمى علماك ظاهر بشود.

 با وجود آن که کلمات ایشان در سایر مقامات فریاد مى کند که چنین نیست، چنان که شیخ شبسترك گفته:

 (24)د أنا الحق از درختى            چرا نبرود روا از نیک بختىروا باش

به جهت آنکه مقابله نیک بخت با درخت، که مراد شجره کوه طور است، افاده کمال هشیارك مى کند نه  مستى، و اگر هرض 

 او بیان اولویّت در مظهریت تجلّى  یا حلول یا اتّحاد باشد هم رسوائى آن بیشتر است.

از خداك تعالى خواهد بود نه از منصور، پس دیگر چه  معنى دارد این که « أنا الحقّ » صورت ها همه جا نِداى: و در اين

 منصور این را از راه مستى گفت؟!
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و قطع نظر از اینها همه، کرده جمعى کثیر از معتمدین علماك شیعه ر که مدار دین شیعه بر اعتماد بر ایشان است در نقل 

 نقل کرده اند، )علیه السالم( ز ائمّه ایشان ر در شأن حلّاج حکایت ها نقل کرده اند، و توقیع لعن او را از امام زماناحکام الهیّه ا

 (25) و همه او را از جمله  کذّابین شمرده اند.

 (22) کتابى در خصوا  بطالن طریقه تابعان حلّاج تألیف کرده. و از شيخ مفيد ذکر کرده اند ]که[:

 (23) گفته که: او ساحر بود.« اقتصاد»در کتاب  و شیخ طوسى

 (20) دروغ گویى و مکرِ اورا نقل کرده.« هیبت»و همچنین در کتاب 

نقل کرده است که: او ]حالج[ شاگرد عبداهلل  کوفى بود و او « تبصرة العوام»و در حدیث است که ساحر کافر است؛ صاحب 

زرقا از شاگردان سجاح بود؛ و سجاح زنى بود که دعوك پیغمبرك مى کرد در  شاگرد ابوخالد کابلى و ابوخالد شاگرد زرقا و

 (21)زمان مسیلمه کذّاب که  او هم دعوك پیغمبرك مى کرد و دعوك خدائى مى کرد و مردمان را به سحر فریب مى داد. 

 و حکایت هایى دیگر هم از او نقل کرده است که  طول دارد.

ب ، و صاح«اعتقادات»ى که از اعاظم  علماك شیعه است و ابن بابویه قمى در کتاب و همچنین اسماعیل بن على نوبخت

 (26) احتجاج، و هیر ایشان از علماك عظام، حکایت ها از او نقل کرده اند که تفصیل اینها مناسب مقام نیست.

االمر است  و بر شیعه  دیده ام که به فتواك حسین بن روح ر که یکى از نوّاب صاحب (21)در یکى از کتاب هاك شیعه

 و همچنین ابن خلکان این مطلب را در تاریخ خود آورده.  (23) الزم است انقیاد و اطاعت امر او ر او را کشتند.

و ظاهر این است که  تابعان او همه حال او را داشته باشند، مگر اینکه بگوئیم که به جهت هیر تصوّف، از ساحرك و دروغ 

ن شد نه از این راه، و اگر لعن از همین راه باشد بر همه این بحث وارد مى آید به جهت  آنکه شبسترك گوئى و هیر آن مورد لع

 و ملّا و هیر اینها همه معتقد به حالّج  مى باشند.
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ه دو به هر تقدیر این جماعت در ظاهر حال از اولیاء و عرفاك اهل سنّت اند و چون ایشان را داعیه مقابله با ائمّه ما باعث ش

که بلکه توانند اطفاك نور الهى  کنند، این اساس را در مقابل چیدند و این جماعت  همان رؤساك ایشانند و هیچ یک از اینها 

 معلوم نیست که  مذهب شیعه داشته باشند.

بار تقیّه اظهار به  اعتو اینکه بعضى از مریدان ایشان ادّعاك تشیّع اینها مى کنند و مى گویند که ایشان در زمان تقیّه بوده اند و 

تسنّن مى کرده اند، بسیار دور است به  جهت آنکه امثال این فضالء هرگاه از رؤساك شیعه  بوده اند و از کمالِ تقیّه، اهل سنّت 

آنها را بزرگ  شمرده اند، پس بایست این معنى بر علماك شیعه  مخفى نماند و در میان شیعه مشهورتر باشند و حال  آنکه هیچ 

 یک از علماك رجالِ ما ذکر احدك از آنها را نکرده مگر بعضى را به بدك ذکر کرده مثل حلّاج و هیر آن.

و اینکه بعضى علماك ما فریب این طریقه را خورده  باشند و خواسته باشند که آنها را از موارد طعن و لعن  درآورند، نباید 

نها از اوّل تا هاك ای و را به جهت تشیّع ایشان نقل کنند، با وجودك که کتابآنها را شیعه کنند و بعضى کلمات هیر واضحو الدالل

 به آخر فریاد از تسنّن  مى زند.

خالصه این که اوّل باید تشیّع را ثابت کرد و بعد از آن اظهار تسنّن را حمل بر تقیّه کرد و بعد از آن  توجیهات کلماتى که 

 اینها را دلیل و بیّنه و وجه صحیحى ظاهر نیست.ظاهر آنها کفر است کرد، و هیچ یک از 

اگر صوفى هاك ما به سبب بعضِی از آن کلمات، تشیّع  را فهمیده اند، پس به آنها مى توان گفت که همه کلمات  و کتاب ها 

احتمال معنى دیگر هست و اولى است به داللت، و همچنان که در آنها احتمال تقیّه داده اند با وجودِ بُعدِ کمال، در اینها هم  

 داللت آنها بر تشیّع ظاهر نیست.

و این مقام گنجایش ذکر کلمات طرفین و بیان  داللت و عدم داللت آنها را ندارد، مثل آن که از بعضى  اینها نقل  کرده 

 اند این شعر را که گفته است:

 برردبروحنیررفه شافرعى بروئى ن            آن زمان که عشق مى پیمود درد
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و این را شاهد تشیّع شاعر گرفته اند و آن هیچ  داللت ندارد به سبب آنکه ابو حنیفه و شافعى از جمله  فقهاء و علماك ظاهر 

 بودند، و طعنِ اصحاب ذوق برعلماك ظاهر، مخصوا مذهبى دون مذهبى نیست، طعن از آن راه است نه از راه تسنّن.

ر اواخرفتوحات، در باب سیصد و شصت و ششم، که  مى گوید کالمى که داللت و همچنین در حکایت محیى الدین عربى د

 و آن کالم این است: (22)دارد بر خالفت وامامت جناب صاحب االمر صلوات اهلل علیه، هم داللتى واضح بر تشیّع او ندارد،

صلی )و ولد فاطمة، يواطى اسمه إسم رسول اهلل )صلی اهلل عليه و آله و سلم(انّ اهلل َليفة يخرج من عترة رسول اهلل))

، جدّه الحسين بن علی بن أبيطالب، يبايع بين الرکن و المقام، يشبه رسول اهلل فی الخَلق بفت    اهلل عليه و آله و سلم(

ويدعو  حرمةالخاء، و ينزل عنه فی الخُلق بضمّ الخاء، أسعد الناس به أهل الكوفة، يعيش َمساً أو سبعاً أوَسعاً يضع ال

إلى اهلل بالسيف، و يرفع المذاهب عن االرض و اليبقى إلّا الدين الخالص، أعداؤه مقلده العلماء أهل االجتهاد لما يرونه 

   (34) ((من الحكم بخالف ما ذهب إليه أئمّتهم...، إلى آَر ما ذکره

آله  )صلی اهلل علیه وخبار بسیار از رسول خدانیستند و ا  ر صلوات اهلل علیه ربه جهت آنکه اهل سنّت منکر صاحب االمر 

 در آمدن او نقل مى کنند؛ و بیش از این نیست که مى گویند هنوز نیامده است.  و سلم(

و آن که محیى الدین گفته: دشمن او فقهاك زمان  اویند، وجه این کالم همان است که مذکور شد؛ یعنى هر که فقیه و از 

قطب  موافقت ندارد، نه این که مراد از فقها فقهاك اهل سنّت  باشد از راه سنّى بودن یا داللت کند علماك ظاهر است با رفتار 

 بر تشیّع او.

محتمل است که از خروج مراد خروج مصطلح باشد؛ « یخرج»و همچنین داللت واضح بر وجود قائم ندارد به  جهت آن که 

 ون آمدن و متولّد شدن از عترت باشد، بلکه این اظهر است.یعنى اظهار شوکت مى کند، و محتمل است که مراد بیر

به هر حال من اصرارك ندارم در اثبات تسنّن  محیى الدین یا وجوب لعن او، یا حکم به معذّب بودن  او در قیامت، بلکه 

 هرضم این است که خوب بودن  هم ثابت نیست.
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 (35) اء هستند و از آنها ساکت باید بود، نه  مدح و نه لعن.پس او و امثال او مثل ملّاك روم و هیره از متشابهات علم

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

 پی نوشت ها:

 

بداهلل روك محّمد بن ع به زندیقى دیگر فرمود: )علیه السالم( به ابن أبى العوجاء فرمود؛ و حضرت ابوالحسن ق )علیه السالم(ر چنان که حضرت صاد5

ّیها : أ)علیه السالم(و عنده جماعو فقال أبوالحسن )علیه السالم( قال: دخل رجل من الزنادقو على أبی الحسن )علیه السالم( الخراسرانی خادم الرضرا

جل ثّم رالرجل، أرأیت ان کان القوم قولکم و لیس هو کما تقولون السرنا و ایاکم شررعا سرواء ال تضرناما صلینا و صمنا و زکینا و اقررنا؟ فسکت ال

 (5/13اصول کافى: ): و ان کان القول قولنا و هو قولنا الستم قد هلکتم و نجونا؟ فقال: اکمل اهلل. )علیه السالم(لحسنقال أبوا

 

 .2/012ر فتوحات مکیه  2

 

و مشایخ صوفیّه از اکابر عرفا و شعرا » سلطان المتألّهین«( معروف به  عالء الدوله سمنانى و موصوف به 613 - 612ررر احمد بن محمّد بن بیابانکى )3

 مى باشد.

 

 . 032و  033ر نفحات االنس/ 0

 

 ، فبّ هارونیّه .5/520ر فصوا الحکم 1

 

 .512؛ داوری هاك متضاد درباره محیى الدین عربى/ 12و  51ر مائده: 6

 

 لوورث الهاشمی مع المسیح      أنا ختم الوالیو دون شک  که مى گوید: 5/200ر مثالً این بیت او در فتوحات 1

 (.5/200و یا این عبارت او: کنت ولیّا و آدم بین الماء والطین،)فتوحات 

 ( 352و  5/353و نیز از وك رؤیایى نقل شده که در آن ادّعاك والیت وخاتمیّت نموده است. )فتوحات 

هود که مردك است ضخیم الجّثو و خوش او در این باره مى گوید: جمیع پیامبران به نزد من حاضررشردند و هیچ کدام از ایشان متکلّم نشد سواك  -3

 (5/200صورت و خوش محاوره، به من گفت که: مى دانى پیغمبران چرا حاضر شده اند، به تهنیت ختم  والیت تو آمده اند!)فتوحات 

 

 .5/200ر  فتوحات 2

 

 .252ر فصوا الحکم/ 54

 

 (5/622)فرهن  فارسى عمید  ر حشره اك است سیاه و پردار، بیشتر روك سرگین حیوانات مى نشیند.55
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 .544شرح فصوا، عبدالرزّاق کاشانى/ -52

 

محیى  هبراك آگاهى بیشتر از افکار و عقائد ابن عربى و سخنان  بزرگان و علماء اسالم درباره او، مراجعه شود به کتاب: داورك هاك متضاد دربار -53

 الدین عربى، نوشته داودالهامى.

 

 265معروف به بایزید بسرطامى از معروفین و بنیانگذاران عرفان و تصروّف در جامعه اسالمى است، سال وفات او را  ابو یزید طیفور بن عیسرى -50

 سال از عمر خود را در دین زرتشتى گذرانده است. 14بوده و(هجرك ذکر کرده اند، او از اهل بسرطام )شرهر بزرگى است در راه طوس نزدیک دامغان 

در باره او در کتاب اعالم آمده اسررت: او اوّلین کسررى بود که دم ازفناء در خدا زده ووحدت  (.3/214ترجمه روضررات الجنات ؛ 561)تذکرة االولیاء/ 

 (. 322؛ فلسفه و عرفان از نظر اسالم/ 532وجود را رواج داد )االعالم/ 

 

 ، دفتر چهارم.604مثنوك/ -51

 

 .530تذکرة االولیاء/  -56

 

 ، دفتر اوّل.563مثنوك/  -51

 

 ، دفتر پنجم. 340مثنوك/  -53

 

 .521/ 2اصول کافى   -52

 

 . 31گلشن راز /   -24

 

 .131؛ حدیقو الشیعو/ 2/225االحتجاج، شیخ طبرسى   ؛052- 054الغیبو، شیخ طوسى/ -25

 

نوشررته اسررت و شرریخ بن حمزه، شرراگرد  شرریخ « الحلّاج الردّ على»مى فرماید: شرریخ مفید کتابى به  نام )قدس سررره( مرحوم مقدّس اردبیلى -22

مرحوم شرریخ حرّ  (؛ 123)حدیقو الشرریعو /   و هیره، از آن یاد کرده اسررت.« الهادك إلى النجاة من جمیع المهلکات»در کتاب  )قدس سررره( طوسررى

 (.13ی االصل فرقتان حلولیو و اتحادیو )االثنى عشریو / نیز این کتاب را از شیخ مفید دانسته، مى فرماید: و ذکر فیه أن الصوفیو ف)قدس سره( عاملى

 

  مى فرمرایرد:... و کران یلزم أن یمنع اللَّره تعرالى زرداشرررت  و مرانى و الحالج و هیرهم من الممخرقین الرذین فسرررد بهم خلق من الناس... ؛  -23

 (.513)االقتصاد/
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مى فرماید: و منهم الحسرین بن منصور الحالج « مین الذین ادعوا البابیو لعنهم اللَّه ذکرالمذمو»ذیل عنوان « الغیبو»مرحوم شریخ طوسرى در کتاب  -20

)الغیبو /  و در ادامه حکایتهایى از ادّعاهاك کاذب حلّاج، ومکر و دروغ گوئى او، و لعن و بیزارك علماك بزرگ شررریعه از او را نقل کرده اسرررت  .؛..

045.) 

 به  نقل از کتاب تبصرة العوام سیّد مرتضى رازك. ؛512/ 5-565خیراتیه، علّامه محمّد على بهبهانى:  -21

 

  براك آگاهى بیشتر از شرح زندگانى و عقاید حلّاج رجوع شود به:  -26

 ؛3/333ترجمه روضات الجنّات:  -الف 

 ؛230الفهرست، ابن ندیم/ -ب 

 ؛502 - 510آخرین امید، داود الهامى/ -ج 

 مرتدّك به دار آویخته، حیدر تربتى کربالئى. -د 

 

 به نقل از کشکول شیخ بهایى. ،2/350بنگرید به: سفینو البحار، تألیف محدّث قمّى:  -21

 

 مولوك در این باره گوید: -23

 بى گمرررران منصررور بر دارك برود                      چرون قلررم در دستِ هردّارك برود

 رریاءرالزم آمرررد یقرررررتلون األنبر                      ان راست این کار و کیارررچون سفیه

 ، دفتر دوّم (200)مثنوك/ 

 

 رورك أنا الحررقّ و ِبرَستررگفت منصر               گفت فرعونى أنا الحقّ گشت پست

 رحمرررو اللَّه اك مُحِرربویرررن أنا را                و اللَّره در عَقِررربرآن أنررا را لعنر

 او عرردوكِ نرور برود و ایرن عشررریق               قرزان که او سن ِ سِیَه بود این عقی

 ، دفتر پنجم(110)مثنوك/ 

 

 (.225و  224باتمسّک به این حکایت، قائل به تشیّع ابن عربى شده است. )االربعین/ « االربعین»چنانچه مرحوم شیخ بهائى در کتاب خود:   -22

 

 .3/321فتوحات مکیّه  -34

 

 ، أجوبو المسائل الرکنیّو، المسألو األولى331 -321قم نامه، مدرّسى طباطبائى/ -35
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 نه، بازيافت فلسفه يونانی آریفلسفه اسالمی 

 «آيت اهلل سيد ابراهيم سيد علوي»

 

 پیش در آمد بحث 

ر ما مدعی هستیم که چیزی به نام فلسفه اسالمی وجود ندارد هر چند که بین واژه حکمت که ریشه قرآنی دارد و به معنای 5

 شده است.ناپذیر است، و  فلسفه که کلمه یونانی است خلط مبحث  کالم استوار و خلل

 حتی منطق نیز اصل یونانی دارد مالهادی سبزواری گفته: الّفه الحکیم رسطالیس ر میراث ذی القرنین القدیس.     

ر در مقایسه مطالب حکمت آموز انبیاء و اولیاء معصوم، عنوان مقاله توجیه پذیر می شود که حکمت، آموزه ی انبیاء و تعلیمات آنان 2

   (5) ))يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الحْكْمَةَ ...((بوده است 

ر خوشبختانه تاریخ اسالم بسیار شفاف و روشن است، از اولین روزی که مطالبی به نام فلسفه درمیان علماء اسالم رواج 3

 یافته کم و بیش به وارداتی بودن آن افکار یونانی االصل اعتراف شده است.

 حکمت قرآنی و حدیثی با فلسفه یونانی بیان شده است. ر در این مقاله  مرز میان0

 ایم و هرگز برای خواننده بصیر ابهامی نخواهد ماند. ر در این زمینه یکی دو نمونه را یادآور شده1

 

 و اما اصل مطلب:

 سازند. ها و ضایعات بشری را از هم جدا و دو قسم می ای رای  شده که زباله در عصر ما اصطالحی نو و پسندیده

 چیزهایی است صد در صد دور ریختنی که فقط به عنوان کود درخت و گیاه کارآمد دارد و بس. قسم نخست

 نامند که به نوعی مفید است و کارآمد دارد. را باز یافت می قسم دوم
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 یراث ادیان وهای باستانی و صرفا بشری منهای وحی، در قسم دوم جای دارد که برخی از آنها م فلسفه یونانی و اندیشه

 های تحریف شده هستند که حق و باطل در آنها به هم آمیخته است. کتاب

 

 فرمود: ی )عليه السالم(اميرالمؤمنين عل

ماند و اگر حق از پوشش )لعاب( باطل َالص بود  اگر باطل از آميزه حق به دور می بود حقيقت بر جوينده آن پنهان نمی

يطان گردد اينجاست که ش شود و به هم آميخته می آن مشتی، و از اين مشتی گرفته میشد ليكن از  زبان معاندان بريده می

   (4) يابند که از ناحيه َدا براي ايشان نكويی رقم َورده است. يابد و َنها کسانی نجات می بر اولياي َود َسلط می

 

 رخنه افکار صوفیانه به عقاید مسلمانان

های وارداتی  توسط مولوی، شبستری، حافد وامثال آن به فرهن   که تصوف و عرفان در تاریخ اسالم به ویژه از قرن هفتم

ی ا هایی به اعتقادات مسلمین تسری کرده و جهان آشفته های وحی و قرآن ک  اندیشی مسلمانان تحمیل شده و منهای آموزه

 اههر است و در برابر صراج مستقیم الهی ک را به وجود آورده که احیاناً دستخوش امیال سیاسی و استعماری هم قرار گرفته 

ن اند راه خود را توجیه کنند که در ای (( خواستهاهلل بعدد انفاس الخالئق یالطرق الاساس: )) های فراوان پدید آمده و با حدیث بی

 اند. خصوا فقیهان پارسا به این ظریفکاری پی برده و هشدار داده

 گويد: آيت اهلل شبيري می

بروجردی پس از ورود به قم از مدرسان وبزرگان حوزه بازدید به عمل می آورد روزی در یکی از آن جلسات آیت اهلل 

 در کجاست؟ به ایشان گفته شد در کتاب مصباح الشریعه، حدیث«: العبودیّه جوهرة کنهها الربوبیّه»پرسیدند این عبارت 

 آخر.

  (3) رئیس متصوفه است. آقای بروجردی فرمودند مولف آن، شیخ ابوالقاسم قشیری
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((. اعرف یکنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف  لکو نظیر آن است حدیث ساختگی و صوفی مشربانه ))

سی های قد باشد و به طور کلی حدیث وانگهی خداوند تعالی همواره خالق بوده و هست و تعطیل در وجود و ایجاد  متصور نمی

 تطبیق داد سپس داوری کرد. )علیهم السالم( ن آنها را باید با قرآن و احادیث نبوی و اهل بیتکه سند ندارند مضامی

 

 های یونانی به جای قرآن و حدیث افسانه

ایم  که ابن سینا با وجود معاصرت تقریبی با مرحوم سید رضی )جامع نه  البالهه( در هیچ  آورده (0)ما، در مقاله نقد پورسینا 

های وحیانی اولیای معصوم چیزی نقل نکرده بلکه به عکس از باز  هایش به عنوان سند علمی از وحی و آموزه کتابی از کتاب

های فلسفه یونانی و مطالب صوفیانه بهره جسته است. چنان که در بحث معاد، آن را کمال عقلی محسوب داشته و معاد  یافته

سوره یس ننگریسته   12ر 13و در بحث نبوت و امکان استدالل عقالنی برآن،  به آیه  (1) جسمی و حسی را منکر شده است.

 و به تفسیر آن مراجعه نکرده است. 

دانم این اصطالح تقسیم علوم به معقول و منقول از چه وقت و توسط چه کسی رواج یافته است آیا تفسیر قرآن  و من نمی

نصافی. ا ای از تعقل ندارند؟ زهی بی اند و بهره های نقلی  و حکایت ار او صرفا دانشکریم و فهم احادیث پیامبر و اوصیای بزرگو

  (6) داند. در حالی که قرآن کریم خود را برهان دانسته و مضامین آن را برهانی می

 

 وحدت حقیقی در فلسفه صدرایی 

اشق اگر بخواهد به نهایت آرزویش برسد ع»مالصدرا درباره عشق جوانان خوش آب و گل بحث را به آنجا رسانده که گفته: 

که عبارت باشد از نزدیک شدن به معشوق و حضور در مجلس صحبت او، پس از برآمدن این آرزو به دنبال مرتبه باالتری است 

و آن آرزوی خلوت با معشوق بدون حضور کسی است، هرگاه به چنین آرمانی رسید و مجلس از اهیار خالی دید آرزوی معانقه 
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کند و بغل کردن معشوق با تمام اعضا و جوارح را  کند و اگر آن  هم حاصل شد آرزوی ورود به زیر یک لحاف می وسه میو ب

وق شود بلکه ش آرزو می کند بیش از آنچه شایسته است با این همه شوق و عشق هنوز باقی است و آتش نفس، خاموش نمی

 شود چنانکه شاعر گفته: بیشتر و آشفتگی زیادتر می

معشوق را بغل می کنم در حالی که هنوز آتش هوس نفس باقی است و به سوی او راهب است آیا پس از بغل گرفتن 

معشوق دیگر چیزی مانده برای نزدیکی؟ من دهان )لبان( او را می مکم تا حرارت شوق بر طرف شود اما هیجان من 

  (1) یکی شوند. هر چه بیشتر می شود گویا دل من خنک نمی شود تا آن که دو روح

 به زبان آورده اند.! )اللهم عفوک( (3)خواند؟ چنانکه برخی« الیوم اکملت لکم عقلکم»آیا سزاوار است چنین مالیی را مصداق 

دست آنان را گرفت و در کرخ به  عليهما الرحمة و الرضواندر تاریخ آمده که مادر سید مرتضی علم الهدی و سید رضی

سید مرتضی و سید رضی آنقدر صبیح و زیبا بودند که شیخ مفید نگاهش « یا شیخ علهما الفقه»فت: خدمت شیخ مفید آورد و گ

دوخت. این است نمونه فقیه پارسای شیعه و آن هم قطب عارفان و فیلسوفان صاحب مکتب که به زیر لحاف رفتن  را به آنها نمی

 ی االبصار(. شمارد. )فاعتبروا  یا اول با جوان  خوش آب و گل را، جایز می

 

 قصه موسی و شبان  )و زیر سؤال بردن بعثت پیامبران( 

کنم و اگر مسلمانی اولین آگاهی  مولوی در مثنوی خود داستانی آورده که صفحات مقاله را با آوردن آن اشعار خرافی پر نمی

 : گوید خواهد دانست. او چنین می های قرآن و احادیث نبوی از موضوع نبوت داشته باشد آن را افسانه شمرده و مخالف آموزه

شبانی را  در راه دید که می گفت: تو کجایی تا من خدمتکار تو باشم جامه ات بدوزم، موی )علیه السالم( موسی

سرت را شانه کنم، ای خدا! جان من و همه فرزندان و خانمانم فدایت باد، تو کجا هستی کفش پاره ات رفو کنم و 

را بکشم، پیش تو شیر آورم و اگر بیمار شدی همخوار تو باشم من دستت را ببوسم و  جامه ات بدوزم، شپش هایت
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پایت را بمالم  وقت خواب جایگاهت بروبم و اگر آدرس خانه ات را شناسم هر صبح و شام برایت شیر و روهن و 

 پنیر و نان روهنی و نوشابه و جغرات نازنین آورم.

ی به او  گفت: تو با کی حرف می زنی؟ شبان گفت: با کسی که ما را شبان این همه سخنان یاوه همی گفت موس

 بیافرید این آسمان و زمین و چرخ و فلک را پدید آورد.

ی بر ا ها چه ژاژخایی و زورگویی است. پنبه ای. این ای و مسلمان نشده کافر گشته موسی گفت: تو خیره سر شده

ه گند کشید. شبان گفت: ای موسی دهانم را دوختی و از پشیمانی دهان بگذار که گند و عفونت سخنان تو عالم را ب

 اش را بدرید و آهی کشید و سر به بیابان نهاد و برفت. جانم را سوختی او جامه

 

 سرزنش موسی توسط خدا!

ی سیرتای نه جدایی هر کسی را  از سوی خدا به موسی وحی آمد که تو بنده ما را از ما جدا کردی تو برای پیوند آمده

و هر قومی را اصطالحی نهادیم. من خلق را نیافریدم تا سودی ببرم بلکه خواستم جودی کرده باشم. ما ناظر قلبیم اگر 

ها جداست عاشقان را دين و مذهب َداست و  ملت عشق از همه دينای خطا گوید او را نباید خطا کار گفت.  بنده

 بس.

 

 موسی به دنبال شبان 

عاقبت موسی آن شبان را یافت گفت مژده باد که فرمانی تازه رسید. تو هیچ ترتیبی و آدابی مجو هر چه دل تنگت 

 (2)خواست بگو کفر تو دین است. تا آخر قصه. 
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 تحلیل منطقی و قرآنی و حدیثی قصه 

 

 مرحوم بدیع الزمان فروزان فر که احادیث و قصب و تمثیالت مثنوی نوشته اصلی برای این قصه یاد نکرده است. اوالً

مرحوم عبدالباقی گلپنارلی در شرح احوال جالل الدین تحت عنوان ادبیات یونانی در آثار مولوی، اثری از این افسانه  ثانياً

 ارائه نمی دهد. 

صوفیه که گاهی نزد قطبش می رفت پرسیدم از وی سند این داستان افسانه ای را بپرسد  نگارنده از یک شخب منسوب به

او جواب آورد که آن از افسانه های یونانی برگرفته شده است. گفتم مشکل حل شد این عارفان به اصطالح اسالمی از خرافات 

رده است هر چند عنوان کلی را در فهرست یاد کرده یونانی اشراب شده اند اما گلپنارلی در کتاب خود به چنین اصلی اشاره نک

 است.

 درباره بعثت پیامبران که موسی بن عمران از انبیاء اولی العزم است فرمود:)علیه السالم( امیرالمومنین ثالثاًو 

و  دپس رسوالن خود در میان بشر برانگیخت و پیامبرانش را به دنبال هم فرستاد تا پیمان فطرت از ایشان باز خواه

های خرد را  اش را یادشان آورد و با رساندن حقایق حجت بر ایشان تمام فرماید و گنجینه نعمت فراموش شده

   (54) های قدرت برایشان نمایاند. برایشان آشکار سازد و نشانه

بیاست برنامه همه انبنابراین موسی در آن کار نخست خود، به وظیفه پیامبری خود عمل کرده که مبارزه با جهل می باشد که 

علیه )و بعد به تو هم دستور تازه، آن شبان را در جهل و جهالتش باقی گذاشتن نقض هرض از بعثت پیامبران است چنان که علی

 فرمود:السالم( 

د در خواهن وانگهی این آزادی بیان که هرب اومانیست مروج آن است همان منطق صوفیه و تمدن نیم بند هربی است که می

اند و باالخره قرآن برای زبان و گفتار، چهارچوب دارد و مؤمن هر چیز را  آن، فساد بگسترانند که این کار را انجام داده پوشش
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اسب داند بگوید بلکه در گفتارهای خوب، تن : نباید آن چه را که نمی)علیه السالم(آورد بلکه به فرموده امیرالمومنین به زبان نمی

 (55) ((لَا ََقُلْ بِمَا لَا ََعْلَمُ بَلْ لَا ََقُلْ کُلَّ مَا ََعْلَمُ))د زمان و مکان را رعایت کن

در این قصه، کفر و ایمان قابل جمع است و باید امر به معروف و نهی از منکر کرد که برنامه پیامبران همین بوده است: 

 و نمونه های دیگر. (52) ((تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ))

پس جهل زدایی و پیشگیری از منکرات، و بدی ها از برنامه های نخست پیامبران است و اگر انصراف موسی از آن کار و 

اساساً چنین فرهنگی بر پایه تفکر هلط صوفی گری که مولوی ها مروج آن هستند گسترش یابد، جز هرج و مرج اجتماعی و 

                             ی نخواهد داشت و تمام کارهای انبیاء را زیر سؤال می برد.   آزادی جاهالنه بشری نتیجه ا

  د  سيد ابراهيم سيد علوي د  َهران                                                                                       

 6/6/6382 

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

 ها:پی نوشت 

 

 و به آنها کتاب و حکمت می آموزد. ؛2ر بقره: 5

 

 ر نه  البالهه صبحی صالح 2

فلو ان الباطل خلب من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین ولوان الحق خلب من لبس الباطل انقطعت عنه السررن المعاندین ولکن »... ؛ 14خبطه 

 «الشیطان علی اولیائه و ینجو الذین سبقت لهم من اهلل الحسنییوخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فیمزجان فهنالک یستولی 

 

  51صفحه  3ر مجله شیعه شماره 3

 

 (-30صفحه  34-22ر نور الصادق )شماره 0

 

 ر همان 1

 

 و جز آنها. 20و انبیا:  555، بقره: 551مومنون:  و  510ر ر.ک: سوره نساء: 6
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 52فصل  512صفحه  1ر االسفاراالربعه جلد 1

 

 542جوادی آملی در شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه / ر 3

 

 ر مثنوی دفتر دوم 2

 

ا عَلَیْهِمْ یَحْتَجُّویَ  نِعْمَتِهِ  وَ فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَهُ لِیَسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ یُذَک رُوهُمْ  مَنْسِ»... ِ ؛ 5خطبه  ررر نه  البالهه صبحی صالح54

 «بِالتَّبْلِیغِ وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُول...

 

 35 -نامه ها« و ال تقل ماال تحب»  332ر نه  البالهه حکمت 55

 

  554ر آل عمران: 52
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 اشاره:

هدف از اين مقاله ارائه چهره ي  چنين بيان می کند:نويسدددندده ي بزرگوار اين مقدالده  انگيزه ي َود را از نگارش اين مطالب 

واقعی فلسدفه و َصددوف می باشدد که بر َالف َبليغات گسددترده و ادعاهاي مطرح شدده، ميزان کاربرد و کارايی فلسددفه، براي 

 اثبات شرک و کفر بسيار بيشتر از آن چيزي است که برَی َصور می کنند.

کند که:اسداَيد قديمی فلسدفه نيز به اين نكته َوجه داشتند، از اين جهت از آموزش فلسفه آنگاه نگارنده به اين نكته اشداره می 

براي عموم َود داري می نمودند و َأکيد داشدتند فقط افراد َاصدی که از نظر عقيدَی و دينی، قوي می باشدند، فالسدفه را ياد 

 بگيرند، َا نظريات فالسفه موجب انحراف فكري و عقيدَی آنها نگردد.

 

 فلسفه عين توحيد يا عين شرک ؟

 «استاد کريم زارع»

در فلسفه نظریات فراوانی مطرح شده است که اگر با دقت بررسی شود، آشکار می شود که فلسفه، عقل گریز و دین ستیز 

 می باشد. «وحدت، عین کثرت و کثرت، عین وحدت»می باشد، یکی از آنها نظریه ی

شود، یکی از نظریات کهن فلسفه است که برای تقویت عقاید باطل و شرک آمیز در  این نظریه برخالف آنچه که ادعا می

سطح جهان به کار گرفته می شود و برای اثبات تثلیث، پان ته ایسم، پانن ته ایسم، بت پرستی و ... مورد استفاده قرار می گیرد 

 و به ظاهر، اشکاالت عقلی مطرح شده بر علیه شرک و کفر را پاسخ می دهد.
 

هدف از این مقاله ارائه چهره ی واقعی فلسفه و تصوف می باشد که بر خالف تبلیغات گسترده و ادعاهای مطرح شده، میزان 

 کاربرد و کارایی فلسفه، برای اثبات شرک و کفر بسیار بیشتر از آن چیزی است که برخی تصور می کنند.
 

این جهت از آموزش فلسفه برای عموم خود داری می نمودند و تأکید اساتید قدیمی فلسفه نیز به این نکته توجه داشتند، از 

داشتند فقط افراد خاصی که از نظر عقیدتی و دینی، قوی می باشند، فالسفه را یاد بگیرند، تا نظریات فالسفه موجب انحراف 

 فکری و عقیدتی آنها نگردد.
 

رش کتاب مستقلی نیاز دارد و در این مقاله آثار و بررسی نقش فلسفه در گسترش و تقویت شرک و کفر در جهان به نگا

 اجماالً بررسی شده است.« وحدت، عین کثرت و کثرت، عین وحدت»نتای  خطرناک، نظریه 
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 «عينيّت وحدت با کثرت»(اثبات تثليث با نظريه ی 6
 

لف میان اقوام و ملل مختیکی از کهن ترین و معروف ترین نظریات مشرکانه، نظریه ی تثلیث است؛ که در طول تاریخ در 

جهان رواج داشته و هنوز هم رای  است. اعتقاد به سه خدای برتر در جوامع مختلف بشری، بر اساس عقائد خاا هر قومی، 

تفاوت هایی با یکدیگر دارد، برخی هر سه خدا را در عرض یکدیگر می دانند، برخی خدایان سه گانه را در طول یکدیگر قرار 

 ه هیر از سه خدای برتر خدایان دیگری هم دارند و برخی خدایان دیگر را قبول ندارند.می دهند، برخی ب

همه ی این اقوام و ملل در یک مسئله مشترک هستند و آن اعتقاد داشتن به سه خدا می باشد، از همه ی آنها معروف تر 

 ثلیث هم رواج فراوانی دارد.تثلیث در دین مسیحیت است که به خاطر رواج بیشتر دین مسیحیت در جهان، این ت

 .برای شناخت بهتر عقیده تثلیث نمونه هایی به صورت مختصر ارائه می شود

 

 الف( تثلیث بابلی

 قوم بابل از اقوام کهن جهان می باشند و دو نوع تثلیث از آنها مطرح شده است.

 آنو )خدای آسمان( انلیل )خدای زمین( ائا )خدای آب(  َثليث اوّل:

 شمش )خدای آفتاب( سین )خدای ماه( ایشتار )خدای مونث( دوّم:َثليث 

 

 ب( تثلیث هندی:

( می باشد که خدایان TRIMURTI« )تری مورتی»اقوام هندی، به خدایان فراوانی اعتقاد دارند و تثلیث معروف آنها به نام 

 سه گانه آنها عبارتند از: 

 ( شیوا )خدای هالکت( 5

 خلقت(( برهمن یا برهما )خدای 2

 ( ویشنو )خدای محافظت(3

 

 ج( تثلیث مصری 
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می باشد،  «تثلیث فراماسونری و تثلیث شیطانی»تثلیث مصری از تأثیر گذارترین تثلیث ها به شمار می رود و زمینه ساز 

 حتی برخی معتقدند تثلیث مسیحیت هم از این تثلیث به وجود آمده است.

 

 َدايان سه گانه ي مصري عبارَند از:

 خدای پدر  (OSIRIS)( اوزیریس 5

 خدای مادر ( ISIS) ( آیزیس2

 خدای پسر (HORUS)( هوروس 3

 

 د( تثلیث یونانی 

 زندگی می کنند. « اُلمپ»نفر از خدایان در مکانی به نام  52یونانیان همانند هندی ها، خدایان فراوانی دارند و معتقدند 

 

داي برَر،  از  دايان يونان، سهَ  َند از:از ميانَ   همه بيشتر مطرح می باشند که عبار

 ( زئوس )خدای آسمان( 5

 ( پوزی دوس )خدای زمین( 2

 ( هادس )خدای زیر زمین(3

 ( NEW PLATONISM) هـ( تثلیث فلسفه نو افالطونی  

ه در ک اعتقاد به شرک و تثلیث از نظریات کهن فلسفه می باشد که در فلسفه نوافالطونی از وضوح بیشتری برخودار است

 قالب کلمات فلسفی ارائه شده و عبارتند از:

 : خدایی که شناخت کامل آن امکان ندارد و منبع حقیقت و هستی می باشد.(THE ONE)( یگانه 5

 : خدای حقیقی و برتر که از خدای یگانه، حاصل شده است.(NOUS)( خرد 2

 جهان مادی، رابطه برقرار می کند.: خدایی که بین جهان عقالنی با ( ANIMA  MUNDI)( روح جهان 3

 



91 
 

 و( تثلیث مسیحیت 

در کتاب مقدس، مجموعه ی عهدین )عهد عتیق و عهد جدید( مطلبی که به صراحت عقیده ی سه خدا را بیان کرده باشد وجود 

یت پذیرفته شده یحندارد، ولی با نفوذ عقائد مشرکانه و با تحریف عقائد مسیحیت، نظریه تثلیث به عنوان یکی از اصول عقائد مس

 است.

 

 َدايان َثليث مسيحيت عبارَند از:

 ( خدای پدر5

 (  خدای پسر 2

 ( خدای روح القدس3

 

 چنين آمده است: 4،3،2در بخشی ازاعتقاد نامه مسيحيت بندهاي 

وجود داشته ر ما اعتقاد داریم به یک خدا، که از ازل در سه شخصیت متمایز از یکدیگر: پدر، پسر، روح القدس، همزمان  2

 اند، در ذات، یکی هستند و در فردیت سه گانه. است. هر سه دارای ذات کامل  الهی

ر ما ایمان داریم که عیسی مسیح به واسطه روح القدس، از مریم باکره، جسم انسانی گرفته، بدون آمیختگی به ذات گناه آلود  3

 انسان، او خدای کامل و انسان کامل است.

م که انسان به صورت خدا آفریده شده، امّا در گناه سقوج کرده و گناه مرگ فیزیکی و روحانی را آورد و به ر ما ایمان داری 0

 شوند. ها با ذات گناه آلوده متولد می ی انسان واسطه مرگ روحانی، انسان از خدا جدا شد، بنابر این همه

 

 مشکل تثليث 

که موجب ابطال آن می گردد و پیروان تثلیث را در اثبات آن  نظریه ی تثلیث با یک مشکل بزرگ عقلی روبرو می باشد

 ناتوان می سازد، و آن مشکل عبارت از تضاد عقلی است.

اگر خدا یک ذات داشته باشد، پس فقط یک تشخب و یک شخصیت دارد و اگر خدا سه شخصیت داشته باشد که هر سه  

ست َر اگر َدا يكی باشد سه َدا ني به عبارت سادهداشته باشد.  باشند در این صورت خدا باید سه ذاتشخصیت از هم متمایز 

ه باشد، اگر يک باشد سه َا نيست و اگر س و اگر سه َدا باشد، يک َدا نيست ، اين به َاطر َقابل َضاد بين يک و سه می
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شود در حالی  ی( م3=6+6+6شود، و به صورت رياضی ) َا باشد يک نيست که به اين محال بودن اجتماع ضدين گفته می

شود که باطل بودن آن کامالً اشكار است. پس َثليث مشكل َقابل َضاد را دارد از همين جهت  ( می6=6+6+6که در َثليث)

 اثبات آن ْغير ممكن است.

 

  حمايت فلسفه از تثليث

 حل مشکل تثلیث هم  ازدر میان علمای مسیحی استفاده از فلسفه برای رفع مشکالت، رواج فروانی دارد، از این جهت برای 

 فلسفه استفاده می کنند.

 مشکل تقابل تضاد تثلیث را بر طرف می کنند به این ترتیب که:« وحدت، عین کثرت و کثرت، عین وحدت»با نظریه 

    (5ت. )مطرح شده اس«  ابل واحد با کثیرعدم تق»تقابل تضاد بین یک و سه را انکار می کنند، در فلسفه به صورت   اوالً،

، عینیّت یک خدا با سه خدا را اثبات می کنند. بنابراین، «وحدت، عین کثرت و کثرت، عین وحدت» بر طبق نظریهثانياً 

فلسفه به اثبات تثلیث کمک نموده واز آن حمایت می کند. پس کسانی که فلسفه را قبول دارند، نمی توانند تثلیث را انکار 

 نمایند.

لیث وجود دارد، در این است که در تثلیث خدا در سه شخصیت تجلی دارد و در فلسفه، خدا تنها تفاوتی که بین فلسفه و تث

در تمامی موجودات  تجلی می کند، اگر نظریه تثلیث مشرکانه باشد، نظریه ی فلسفه به طریق اولی مشرکانه خواهد بود و اگر 

 خواهد بود.نظریه فلسفه مشرکانه نباشد، نظریه تثلیث هم به طریق اولی مشرکانه ن
 

« ت وحدت با کثرتعینیّ»نظریه ی تثلیث با نظریه ی فلسفه در تقابل نیست و قابل جمع می باشد، زیرا که بر طبق نظریه ی 

تمامی موجودات تجلی و تشخّصی از خدا محسوب می شوند، ولی این تجلی و تشخّب، در سه چیز بیشتر از سایر موجودات 

تثلیث، چه خدایان سه گانه هم عرض و هم رتبه و چه خدایان در طول یکدیگر، که رتبه یکی می باشد، بنابراین تمامی اقسام 

 باالتر از دیگری باشد، تمامی این تثلیث ها بر طبق فلسفه درست می باشند و فلسفه آنها را تایید می کند.
 

 باشد. ث میمشرکانه َثلي ي يعنی پذيرش َثليث، و اين کمک بزرگ فلسفه به نظريه« عينيت وحدت با کثرت»پذيرش 

برخی معتقدند اگر تاریخ مسیحیت بررسی شود و استفاده مسیحیان از فلسفه برای اثبات تثلیث مورد توجه قرار گیرد، می 

 ده اند.را برای اثبات تثلیث پایه ریزی نمو« عینیّت وحدت با کثرت»توان به این نتیجه رسید که فالسفه مسیحی، نظریه ی
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 ازديدگاه اسالمتثليث 
 

 َداي متعال می فرمايد:

واْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ کَفَرُواْ لَّقَدْ کَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اهلل ثَالِثُ ثَلَثَةٍ وَ مَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَاهٌ وَاحِدٌ  وَ إِن لَّمْ يَنتَهُ))

 (4) ((أَ فَلَا يَتُوبُونَ إِلىَ اهلل وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ  وَ اهلل ْغَفُورٌ رَّحِيمٌ *مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

به تحقیق کافر شدند کسانی که گفتند، خدا سومین از سه تا می باشد. و معبودی نیست مگر معبودی یگانه و اگر دست بر 

شدند عذابی دردناک خواهد رسید. آیا به سوی خدا توبه نمی ندارند از آن چه که می گویند حتماً برای کسانی از آنها که کافر 

 کنند و طلب بخشش نمی کنند، و خداوند  بخشنده و بخشایشگر است.

بر طبق صریح آیه ی قرآن، تمامی معتقدین به تثلیث )یعنی اعتقاد داشتن به یک ذات که در سه شخب تجلی می کند( کافر 

 تثلیث دست بر ندارند به عذاب دردناک جهنم گرفتار خواهند شدند. می باشند و اگر توبه نکنند و از عقیده

پس در حالی که دین اسالم به صراحت، تثلیث را کفر و شرک می داند، فلسفه به حمایت و تأیید تثلیث می پردازد، زیرا 

ات جهان تجلی می باشند که یک وجود در تمامی موجود« وحدت، در عین کثرت و کثرت، در عین وحدت»آنها معتقد به 

 کرده است، آیا این کفر و شرک نیست؟ 

 ود.نیز کفر و شرک خواهد ب« عینیّت وحدت با کثرت»وقتی تثلیث به نب صریح قرآن، کفر و شرک است. نظریه ی 

این مسئله نشان می دهد که فلسفه، عالوه بر این که عقل گریز می باشد و مطالب خالف عقل مطرح می کند، دین گریز و 

 ستیز هم می باشد و بسیاری از نظریات فلسفه، بر خالف نظریات اسالم است.دین 

 «َوحيد الردعلی ارسطاطاليس  فی»برای آگاهی بر بطالن نظریه تثلیث مناظره ای جالب بین هشام بن حکم  نویسنده کتاب 

آمده است و نکات عقلی جالبی در آن مطرح شده  )ره(شیخ صدوق «التوحيد»و بُریهه دانشمند مسیحی واقع شده که در کتاب 

 نند.مراجعه ک )ره(نوشته شیخ صدوق «التوحيد»و در نهایت موجب مسلمان شدن بُریهه مسیحی می شود، عالقمندان به کتاب 

 

 « عينيّت وحدت با کثرت»( اثبات بت پرستی با نظريه 2

 تأیید شرک و بت پرستی است، این نظریه، پرستش خدایان  «عینیّت وحدت با کثرت»یکی از آثار مخرب و زیانبار نظریه 

 متعدد را تأیید می کند و از دالیل مهم و اساسی برای اثبات تعدد خدایان می باشد.
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مشرکین و بت پرستان برای هر یک از موجودات مهم جهان، معتقد به خدای خاا آن می باشند، مانند: خدای خورشید، 

 ماه و... و برای هر یک از آنها، مظهر و نمادی قرار داده اند که بت آن خدا محسوب می شود.خدای آب، خدای زمین، خدای 

عین پرستش خدای واحد است و پرستش خدای واحد،  پرستش خدایان متعدد،« عینیّت وحدت با کثرت»بر طبق نظریه 

واحد می باشند، و برای همین، بت عین پرستش خدایان متعدد می باشد. دلیلش این است که خدایان متعدد، تجلی خدای 

پرستان به خدای برتر یا خدای خدایان عقیده دارند و معتقدند که خدای برتر، برسایر خدایان حکومت دارد و سایرخدایان 

 تحت نظارت او فعالیت می کنند.

 در قرآن کریم، اعتقاد مشرکین و کفار به خدای برتر و خالق جهان آمده است.

 

ََلََق السََّماوَاتِ َو الَْأرَْض وَ َسخَّرَ الشَّْمسَ وَ الَْقَمرَ َليَقُولُنَّ اهلل فَأَنَى  ُيؤْفَكُونَوَ َلهنِ سَد  ))6  (3).(( َأْلتَهُم مَّنْ 

و اگر از ایشان بپرسی، چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است؟ و خورشید و ماه را مسخّر کرده است؟ حتماً می  َرجمه:

 به کجا باز گردانده می شوند؟ گویند: اهلل، پس

 

 (2) .((وَ لَهِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ َََلقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اهلل قُلِ الْحَمْدهلُلد ))4

 گویند، اهلل. بگو ستایش از آن خداست. ها و زمین را آفریده است؟ حتماً می و اگر از ایشان بپرسی، چه کسی آسمان َرجمه: 

 

 (1).((  وَ لَهِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ َََلقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اهلل))د 3

 گویند اهلل. ها و زمین را آفریده است؟ حتماً می و اگر از ایشان بپرسی چه کسی آسمان َرجمه:

 

 (1).(( وَ لَهِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ ََلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ََلَقَهُنَّ الْعَزيزُ الْعَليم د ))2

 گویند. آنها را مقتدر دانا آفریده است. ها و زمین را آفریده است؟ حتماً می و اگر از ایشان بپرسی، چه کسی آسمان َرجمه:

 

آله  شناسند، زمانی که پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و کفار، اهلل را به عنوان خالق برتر عالم میبر طبق آیات فوق مشرکین و 

کنند ولی در کنار  کند، آن خدای برتر و خالق هستی را انکار نمی ها و زمین سؤال می ی خالق آسمان از آنها درباره و سلم(

 قبول دارند.تر از خدای برتر هستند را،  آن، خدایان دیگری که ضعیف
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عقیده کفار و مشرکین در پرستش خدایان کامالً قابل توجیه می گردد، در اینجا به « عینیّت وحدت با کثرت»بر طبق نظریه ی 

 بررسی برخی از روش های توجیه بت پرستی می پردازیم.

 

 های توجيه بت پرستی با فلسفه روش

 

 «خدای برتر»الف( خدایان متعدد، تجلی 

کند، آن موجود  باشند، زمانی که او موجودی را خلق می می« خدای برتر»هر یک از خدایان، همان تجلی  در این توجیه،

دای خ»، تجلی «خدای خورشید»یابد، مثالً  شود و با آمدن وصف، عنوان خدای آن مخلوق را می به وصف خالقیت، متصف می

شود،  می «خالق خورشید»کند، متصف به صفت  ایجاد میزمانی که خورشید را « خدای برتر»در خلقت خورشید است، « برتر

، همان «خدای خورشید»کند. پس  را پیدا می« خدای خورشید»کند و عنوان  تجلی می« خدای خورشید»یعنی به صورت 

 در خلقت خورشید است.« خدای برتر»
 

خلقت مخلوقی خاا، وصف آن مخلوق ، که به خاطر متصف شدن به «خدای برتر»پس خدایان متعدد یعنی تجلی های متعدد 

 را در کنار خود دارد.
 

 برای خورشید با تجلی« خدای برتر»است، تجلی « خدای برتر»عامل تفاوت خدایان متعدد، مربوج به تجلی های متعدد 

ی خدا»برای آب متفاوت است و برای شناخت تجلی های متفاوت، از وصف آن مخلوق استفاده شده است، پس « خدای برتر»

 در خلق آب در این صورت« خدای برتر»یعنی تجلی « خدای آب»برای خلق  خورشید، « خدای برتر»یعنی تجلی « خورشید

 خواهد بود.« خدای برتر»پرستش خدایان متعدد، همان پرستش 
 

آب  پرستان زمانی که نیاز به است. بت« خدای برتر»درخواست کمک و یاری از هر یک از خدایان همان درخواست از 

 به آنها کمک و یاری نماید.« خدای آب»به صورت « خدای برتر»کنند تا  را پرستش می« خدای آب»داشته باشند 

ان متعدد پرستی کمک کند که خدای تواند به خوبی به رشد و توسعه بت ی عینیّت وحدت با کثرت با این توجیه می نظریه

 باشند. می« خدای واحد»همان 
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 های خدای برتر  واسطهب( خدايان متعدد 

عقول » ی کند، نظریه شرک آمیز بودن فلسفه را آشکار می« عینیّت وحدت با کثرت»یکی از نظریات فالسفه که در کنار 

 ند.ک تواند مستقیماً به آفرینش تمامی موجودات بپردازد، بلکه موجودات را با واسطه ایجاد می که بر اساس آن خدا نمی« طولیه

 الحكمه چنين آمده است:در کتاب بدايه 
 

عالی واحداً بسيطاً منجميع الجهات امتنع ان يصدر منه الكثير سواء کان صادر مجرداً کالعقول العرضيه او  لمّا کان الواجبَ 

عالی عقل واحد.   (7)مادياً کاالنواع المادية، الن الواحد ال يصدرعنه اال الواحد، فاوّل صادر منهَ 
 

باشد، ممتنع است که از او کثیر صادر شود، خواه کثیر  از تمامی جهات واحد و بسیط میچون واجب تعالی، َرجمه: 

شود مگر واحد، پس  مجرد باشد مانند عقول عرضی، خواه مادی باشد مانند انواع مادی، زیرا که از واحد صادر نمی

 باشد.  صادر اول از واجب تعالی، عقل واحد می
 

 می تواند ایجاد کند، عقل اوّل است. پس تنها موجودی را که خدای فلسفه

 شود؟  پس موجودات بعدی چگونه ایجاد می 

 شوند. موجودات بعدی توسط عقل اوّل ایجاد می

 

 در کتاب نهاية الحكمه چنين آمده است:

فتبين انّ الصادر االّول الذي يَصدر مِن الواجب َعالی، عقل واحد، هواشرف موجود ممكن و انه نوع منحصر فی 

و اذ کان اشرف و اقدم فی الوجود، فهو علة لما دونه و واسطه فی االيجاد و انّ فيه اکثر من جهة واحدة فرد 

 (9). َص  صدور الكثير منه

باشد که اشرف موجودات  شود، عقل واحد می پس روشن شد همانا صادر اوّلی که از واجب تعالی صادر می َرجمه:

اشرف و مقدم در وجود است، پس علت برای ما بعدش، و واسطه در  باشد و چون ممکن و نوع منحصر به فرد می

 ایجاد است و چون در او، جهت کثرت وجود دارد، صدور کثیر از آن صحیح است.

ودات تواند موج شود و عقل اول می کند که عقل اول نامیده می بر طبق این مطالب خدای فلسفه فقط یک موجود را ایجاد می

وم تواند عقل د تواند موجود دیگری را ایجاد کند، عقل اول می دون وجود عقل اول، خدای فلسفه نمیبیشتری ایجاد کند و ب
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 رسند که می آیند تا به موجوداتی می طور موجودات دیگر بوجود می تواند عقل سوم و همین را ایجاد کند و عقل دوم هم می

 شوند. به یکدیگر متصل می های زنجیر توانند چندین موجود را ایجاد کنند و همانند حلقه

اگر فردی، با توجه به جایگاه و نقش عقل اوّل در ایجاد موجودات، به عبادت و پرستش آن بپردازد، بر طبق فلسفه این کار 

کند، بلکه به خاطرعقل اوّل بودنش مورد ستایش و تقدیر  او درست است. چنین فردی عقل اوّل را، به جای خدا پرستش نمی

دهد و بعداز  شدند و عقل اوّل بیشترین نقش را در خلقت انجام می بدون عقل اول، سایر موجودات، ایجاد نمی دهد، قرار می

آن عقل دوم و بعد از آن عقل سوم و ... بنابراین هر یک موجودات عالم از جهت نقشی که در ایجاد سایر موجودات دارند، 

ود از ش است. اگر از خدای متعال به خاطر خلقت، تقدیر و تشکر می قابلیت ستایش را دارند، عبادت نوعی تشکر و قدردانی

 توان تقدیر و تشکر کرد. عقول طولیه هم می

قرار داده شود، عبادت هریک از عقول طولیه و حتی عبادت هر یک از « عینیّت وحدت با کثرت»اگر این مطالب در کنار 

 شود. موجودات عالم، عبادت خدای برتر محسوب می

و... بر طبق مطالب فلسفه صحیح خواهد بود، « خدای زمین»، «خدای آسمان»، «خدای خورشید»خدایان متعدد مثل عبادت 

چون این خدایان موجوداتی مثل خورشید، آب و زمین و ... را ایجاد کرده اند که نقش مهمی در زندگی انسان دارند. عبادت و 

 رند و  بدون آنها زندگی انسان  امکان ندارد، عبادتی درست  خواهد بود. تشکر از موجوداتی که نقش مهمی در زندگی انسان دا

همان پرستش سایر خدایان بوده و پرستش سایر خدایان « خدای برتر»پرستش« عینیّت وحدت با کثرت»براساس نظریه 

 است.« خدای برتر»همان پرستش 

در بسیاری از مناطق جهان مثل یونان، بت پرستی و اعتقاد افرادی چون افالطون، ارسطو و ... در زمانی زندگی می کردند که 

به خدایان متعدد  رواج داشته است و فلسفه برای تأیید بت پرستی و پذیرش خدایان متعدد طراحی شده است و بر  همین اساس 

 برای تأیید بت پرستی و خدایان متعدد مناسبت بیشتری دارد.« عینیّت وحدت با کثرت»نظریه 

 

 ی مسلمان  فالسفهتوجيهات 

ی مسلمان در برابر این نظریات مشرکانه فالسفه، با یک مشکل بزرگ اعتقادی مواجه شدند، از یک طرف باید  فالسفه

را  تواند یک موجود توحید خالقیت و نفی شریک را برای خدای متعال قبول کنند و از طرف دیگر، خدای فلسفه، فقط می

اند که  هایی ارائه نموده حل ایجاد تمامی مخلوقات را بدون واسطه ندارد، از همین جهت راهمستقیماً ایجاد کنند و توانایی 
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و  بررسی  های فالسفه اشاره حل کند، برای مثال به دو نمونه از راه ستیزی فلسفه را بیشتر آشکار می گریزی و دین ماهیت عقل

 شود. می

 

  گسترش مفهوم آفرینشراه حل اّول : 

 فلسفه آمده است:در کتاب آموزش 

فالسفه پیشین برای اثبات توحید در خالقیت  و نفی شریک برای خدای متعال در آفرینش و اداره جهان به این صورت 

ا و خدایی که نخستین مخلوق ر آفرينش، منحصر به آفرينش مستقيم و بی واسطه نيستاستدالل می کرده اند که، 

خلوقات او را هم به وساطت وی می آفریند و اگر صدها واسطه هم در کار مستقیماً و بی واسطه می آفریند افعال و م

 (2) همگی آنها مخلوق با واسطه َداي متعال به شمار می روند. همباشد، باز 
 

اند با گسترش دادن مفهوم آفرینش، با مطرح نمودن آفرینش هیر مستقیم، توحید خالقیت  فالسفه در این راه حل تالش کرده

که توحید خالقیت و در مقابل آن شرک در  کند، برای این کنند، در حالی که این اقدام مشکل آنها را بر طرف نمیرا اثبات 

 باشد: خالقیت، از دو بُعد مطرح می

 

 د َوحيد در َالقيت عرضی، در مقابل شرک در َالقيت عرضی6

در توحید خالقیت عرضی تنها موجودی که خلقت را انجام می دهد، خدای متعال است و هیچ موجودی در کنار و هم عرض 

 خدای متعال قرار ندارد و آیات قرآن همین مطالب را بیان می کند. مثل آیه: 

 (54) ((.وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ))

 متعال نیست )حتی در خالقیت(.یعنی: هیچ موجودی هم شأن و درعرض خدای 

بنابراین اگر کسی معتقد باشد که موجود دیگری، در کنار خدای متعال به کارخلقت می پردازد، به شرک در خالقیت عرضی  

گرفتار شده است. نمونه معروف آن ادعای فرعون برای خدای برتر بودن است که از همین نوع شرک در خالقیت عرضی می 

 (55). ((ا رَبُّكُمُ الْأَعْلىفَقالَ أَنَ)) باشد که در قرآن کریم آمده است.

با این ادعا، فرعون خودش را به جای همان خدای برتری که فلسفه مطرح می کند، قرار می دهد و خدای متعال را انکار می 

 کند، پس فرعون با انکار خدای متعال کافر می باشد و با خدای نامیدن خودش، شرک در خالقیت عرضی دارد.
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 ی در مقابل شرک در َالقيت طولید َوحيد در َالقيت طول4

د خلق توان در توحید در خالقیت طولی، خداوند متعال تمامی موجودات عالم را مستقیماً و بدون نیاز به وساطت دیگران می

 کند. در قرآن کریم آمده است:

 (52) ((.لَعَلَّكُمْ ََتَّقُون يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي ََلَقَكُمْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ))

اشد، ب بنابراین در اسالم، توحید در خالقیت طولی مطرح است و خدای متعال خالق تمامی موجودات عالم  بدون واسطه می

و این بر خالف نظریه فلسفه است. )البته آیات بسیاری در این موضوع وجود دارد ولی در این مختصر همین چند آیه کفایت 

 کند.( می

فالسفه  ( 53) «الواحد اليصدر عنه اال الواحد»فلسفه نمی تواند توحید در خالقیت طولی را اثبات کند و بر طبق نظریه ی 

 گرفتار شرک در خالقیت طولی می باشد.

همگی آنها مخلوق با واسطه َداي متعال  به مطلب مطرح شده در کتاب آموزش فلسفه دقت شود که در آنجا آمده است: 

  ( 50) روند. به شمار می

باشند. و این بر خالف نظر  فقط عقل اوّل، مخلوق مستقیم خدای  فلسفه است و سایر موجودات مخلوقات با واسطه می  

 اسالم است، خدای اسالم  می تواند همه موجودات را بدون واسطه خلق کند.

خالقیت  تواند دلیلی برای توحید در رینش، به نحوی که شامل آفرینش هیر مستقیم گردد، نمیبنابراین گسترش مفهوم آف

 باشد. طولی باشد، بلکه دلیلی محکم بر شرک در خالقیت طولی در فلسفه می

 پس َوحيد در َالقيت طولی فلسفه، همان شرک در َالقيت طولی است که از نظر اسالم مردود است. 

باشد، که از زمان ورود فلسفه به  اشکاالت مطرح شده بر علیه فلسفه، شرک در خالقیت طولی مییکی از بزرگترین 

 کشورهای اسالمی با مخالفت علمای دینی روبرو بوده است.

 

 معلول غیر مستقلراه حل دوّم: 

م فلسفه راه حل دو حل دیگری مطرح کرده اند، و در کتاب آموزش با نا کارآمدی گسترش دادن مفهوم آفرینش، فالسفه راه

 چنین مطرح شده است:

هر چند هر علتی نسبت به معلول خودش از نوعی استقالل برخوردار است، امّا همه ی علت ها و معلول ها نسبت به 

خدای متعال، عین فقر و وابستگی و نیاز هستند و هیچ گونه استقاللی ندارند، از این رو خالق حقیقی و استقاللی، منحصر 
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متعال است و موجودات در همه شئون خودشان و در همه احوال و ازمنه، نیازمند به وی می باشند و محال به خدای 

 است که موجودی در یکی از شئون هستی اش بی نیاز از وی گردد و بتواند مستقالً کاری را انجام دهد.

ناک های تاب به برکت اندیشهترین و ارزشمندترین، دستاوردهای فلسفه اسالمی است که  و این یکی از درخشان

  ( 51) صدرالمتألهین به جهان فلسفه ارائه گردید.

 

 گردد. در اين متن نكات مهمی مطرح شده که با دقت بررسی می

دهد که قبل از مالصدرا، فلسفه برای توحید در خالقیت  این نظریه توسط مالصدرا ارائه شده است و نشان می نكته اوّل:

بلکه تأیید کننده شرک در خالقیت طولی بوده است پس از نظر زمانی، فلسفه تا قبل از مالصدرا، تبلیغ طولی دلیلی نداشته، 

 شود. کننده شرک در خالقیت طولی محسوب می

 ی مالصدرا بررسی شود که، آیا مالصدرا توانسته فلسفه را از شرک در خالقیت طولی، خارج کند یا نه؟ پس باید نظریه

 

تواند تمامی موجودات عالم  اساسی در مورد توحید در خالقیت طولی، این است که آیا خدای متعال میمسئله  نكته دوّم:

 را، بدون هرگونه واسطه و ابزاری، ایجاد کند یا نه؟

َوحيد و شرک در َالقيت طولی بر مبناي داشتن و نداشتن واسطه می باشد. اگر واسطه نباشد َوحيد است و اگر واسطه باشد 

 َواهد بود.شرک 

ای  طهگونه واس کند. در توحید در خالقیت هیچ کند، بلکه استقالل واسطه را نفی می راه حل مالصدرا، واسطه را نفی نمی

 بین خدا و مخلوقات چه مستقل و چه هیرمستقل وجود ندارد، ولی در فلسفه مالصدرا، خدای فلسفه با وساطت معلول اوّل می

رتاً هایی که ضرو ها هیرمستقل باشند باز هم واسطه هستند، آن هم واسطه کند، حتی اگر معلول تواند سایر موجودات را ایجاد

 یابند. گری عقل اوّل نباشد، سایر موجودات تحقق نمی گری کنند، اگر واسطه باید واسطه

همین مقدار که اعتقاد به بودن واسطه بین خدای متعال و مخلوقات در ایجاد مخلوقات، شرک در خالقیت طولی است و 

 کند، مستقل و هیر مستقل بودن واسطه در مرحله ها را پذیرفته است، برای شرک در خالقیت طولی، کفایت می مالصدرا واسطه

 بعدی قرار دارد.

بنابراین، نظریه ی مالصدرا، مشکل شرک در خالقیت طولی را حل نمی کند و شرک در خالقیت طولی در فلسفه، برای اثبات 

 بسیار مناسب تر است و به راحتی می تواند انواع بت پرستی ها  را، اثبات و تأیید نماید.بت پرستی 
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مهمترین راه حلّی که در فلسفه مطرح شده و بسیار خطرناک است، تغییر دادن مفهوم توحید در خالقیت  راه حل سوّم:

 های هیر مستقل، موجودات را خلق می واسطهاست، به این صورت که ادعا شود توحید در خالقیت طولی، یعنی خدایی که با 

 کند.

َر، شرک در َالقيت طولی فلسفه، به جاي َوحيد در َالقيت طولی اسالم، مطرح شود و آن چنان َبليغات  به عبارت دقيق

 اي انجام شود، که گويا َوحيد در َالقيت طولی يعنی همين نظريه فلسفه و مالصدرا. گسترده

ت ی درخشان از فلسفه اسالمی، برای اثبا ی شرک در خالقیت طولی به عنوان یک نظریه نظریه در راستای همین تبلیغات،

 توحید در خالقیت، مورد ستایش قرار گرفته است.

 

 درکتاب آموزش فلسفه درَمجيد وستايش اين مطلب چنين آمده است:

در که به برکت اندیشه تابناک صی اسالمی است  و این یکی از درخشانترین و ارزشمندترین، دستاوردهای فلسفه 

 (56) المتألهین به جهان فلسفه ارائه گردید.

ارزشمندترین دستاورد فلسفه، شرک در خالقیت طولی محسوب می شود که این دستاورد از دیدگاه اسالم باطل و مردود 

 است، در فلسفه حقیقت وارونه جلوه داده شده و شرک در خالقیت طولی، به عنوان توحید در خالقیت طولی، ارائه می شود. 

کند، ولی برای افراد محقق درمباحث فلسفه، الینحل  لسفه، واقعی جلوه میچنین ادعاهائی اگر چه برای افراد نا آشنا به ف

 باقی مانده است.

ی شرک در خالقیت طولی  دهد، همین نظریه های فلسفه که آن را در مقابل دین اسالم قرار می یکی از بزرگترین ضعف

 رود. یآمیز به کار م برای تکمیل این نظریه شرک« عینیّت وحدت با کثرت»است و بحث 

تی و پرستش پرس شود و زمینه برای اثبات بت بحث شرک در خالقیت طولی مطرح می« عینیّت وحدت با کثرت»ی با نظریه

 گردد. خدایان متعدد بر اساس این نظریه فراهم می

 

 (PANEN THEISM)نن ته ايسم  و پا(  PAN THEISM)ـ اثبات، پان ته ايسم 3

 باشند. ، یعنی همه موجودات عالم خدا می«همه خدایی»ته ایسم ، یعنی خدا، پان َهیعنی همه،  پان
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خدا در همه چیز و در « پان ته ایسم»باشد، تفاوت آنها در این است که در می« همه خدائی»، هم به معنای «پانن َه ايسم»

خدا بوده و خداهم عین ، خدا عین همه چیز است، موجودات عالم عین «پانن ته ایسم»ی اشیاء عالم قرار دارد ولی در همه

 باشد.  همه موجودات عالم می

 د.باش می« پانن ته ایسم»بر این اساس، نظریات صوفیانه ابن عربی و نظریات فلسفی مالصدرا، کامالً مطابق با 

طور که  را اثبات نمود، همه موجودات همان« همه خدائی»توان به راحتی  می« عینیّت وحدت با کثرت»ی  پس با نظریه

سنخیت بین »دا می باشند از آن نظر که با خدا وحدت دارند، خدا محسوب می شوند و ریشه نظریه ت دارند و هیر خکثر

 که در فلسفه مطرح شده مشخب می گردد.« علت و معلول

ه از دارد ک «پانن ته ایسم»و «  پان ته ایسم»ریشه در عقائد« عینیّت وحدت با کثرت»ی  توان ادعا کرد نظریه بنابراین می

 عربی و با کمک مالصدرا تحت عنوان فلسفه اسالمی ارائه شده است. طریق تصوف ابن

 

 ـ اثبات تصوف:4

 روبرو شد. )علیهم السالم( تصوف از قرن دوّم هجری در کشورهای اسالمی رواج یافت و با انتقاد شدید ائمه معصومین

ه برای اثبات آن طراحی شد« عینیّت وحدت با کثرت»ی  است، که نظریه« وحدت وجود»مهمترین شاخصه تصوف، نظریه 

 «.وحدت وجود»یعنی پذیرش «  عینیّت وحدت با کثرت»است، پذیرش 

 

 باشد و سایر موجودات، وجود حقیقی ندارند، بلکه تجلی و جلوه فقط یک وجود، حقیقی می« وحدت وجود»بر اساس 

 باشند. هائی از وجود حقیقی می

 

 چنين آمده است:در کتاب آموزش فلسفه 

شود که عالم هستی،  ی خدای متعال هستند، نتیجه گرفته می واسطه و یا با واسطه چون همه موجودات، معلول بی

 (51)شماری تشکیل یافته است.  از یک وجود مستقل مطلق و وجودهای رابط و نامستقل بی

 یان آن متفاوت است.این مطلب که در فلسفه ارائه شده همان مطلب تصوف است، که فقط نحوه ب
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 ي مطلب فوق چنين آمده است: و در ادامه

ناگفته نماند که وی )مالصدرا( سخنان عرفاء و اهل تحقیق از صوفیه را به همین معنا تأویل کرده و منظور ایشان را 

موجود و وجود هیرمستقل « موجود و وجود مجازی»موجود و وجود مستقل مطلق و از « موجود و وجود حقیقی»از  

  ( 53)و تعلقی و ربطی دانسته است. 

 

َصوف  ي کنند، و فلسفه آن روي سكه فلسفه و َصوف يک مطلب را بيان میکامالً آشکار است که با این بیان صریح، 

باشد، َصوف در قالب عرفان و فلسفه در قالب مباحث عقل  است و اَتالفات َصوف و فلسفه فقط در نحوه ارائه مطلب می

 دهند. گونه، مباحث را ارائه می

در قالب مباحث عقلی، به نتیجه نمی رسد، به طوری که تمامی نظریات فلسفه،  ارائه مطالب عقل گریز و عقل ستیز تصوف،

با مشکالت فراوانی روبرو می باشند، به عنوان مثال، عدم توانائی فلسفه در « عینیّت وحدت با کثرت»به خصوا نظریه ی 

 است.« وحدت در موجودات مادّی»اثبات 

 

 در کتاب آموزش فلسفه چنين آمده است:

 (52)ای نیست.  ی موجودات مادی و قابل تجزیه، اثبات وحدت آنها کار ساده باره امّا در

 شوند و، فلسفه توانائی اثبات وحدت در موجودات مادی را ندارد. موجودات مادی با حواس پن  گانه ادراک می

 

 در کتاب آموزش فلسفه چنين آمده است:

   ( 24) بر وحدت و کثرت وجود عینی تلقی کرد.توان دلیل کافی  وحدت و کثرت ادراکات حسی را نمی 

چه با  شوند، و آن شوند و وحدت و یا کثرت آنها با ادراکات حسی درک می موجودات مادی با ادراکات حسی درک می

که در فلسفه، بحث در وحدت و  باشند، در حالی شوند مربوج به خصوصیات و صفات ماهیت می ادراکات حسی درک می

یست، بلکه بحث در وحدت و کثرت وجود عینی است، و نکته جالب توجه در این است که وحدت و کثرت در کثرت ماهیّت ن

شود، از همین جهت فلسفه توانایی اثبات وحدت و کثرت در  ماهیّت، کاشف از وحدت و کثرت در وجود عینی محسوب نمی

 موجودات مادی را ندارد.
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 گويد: کتاب آموزش فلسفه می

مبنی بر این است که کثرت ماهیّت، کاشف از کثرت وجود عینی است، در صورتی که چنین مطلبی به  ولی این پاسخ،

شود ذاتاً صفت ماهیّت است نه وجود، و سخن  جا ثابت می ثبوت نرسیده است، به عبارت دیگر: کثرتی که در این

 (25)بر سر وحدت و کثرت وجود عینی است. 

 

تواند وحدت و کثرت  ربوج به وجود است و فلسفه در موجودات مادی، فقط میم« عینیّت وحدت با کثرت»ی  نظریه

ماهیّت را بیان کند و از اثبات کثرت و وحدت وجودی، در موجودات مادی ناتوان است، وقتی وحدت و کثرت اثبات نشود، 

آن بحث  ی ندارد تا دربارهاست، یعنی موضوعی « سالبه به انتفاء موضوع» ، به اصطالح منطق«عینیّت وحدت با کثرت»بحث 

 شود که آیا وحدت با کثرت عینیّت دارد یا نه؟

الش از تصوف عقل گریز، به فلسفه منتقل شده و ت« عینیّت وحدت با کثرت»ی  توان نتیجه گرفت که نظریه بنابراین می

 فلسفه برای اثبات عقلی آن ناکام مانده است.

گان )پانن ته ایسم( از دیدگاه بزر« همه خدایی»پرستی و  فلسفه، دو موضوع بتبرای شناخت بهتر چهره ی واقعی تصوف و 

عینیّت وحدت »)پان ته ایسم( بت پرستی بر اساس نظریه ی « همه خدایی» تصوف و فلسفه بررسی می شود تا مشخب شود که

 .مورد قبول تصوف و فلسفه می باشد« با کثرت

 

 بت پرستی در تصوف و فلسفه: 

 و در کتاب اند اند و در این مورد اشعار فراوانی سروده پرستی بیان نموده پرستی را عین حق و فلسفه، بت بزرگان تصوف

 شود. اند که به اختصار برخی موارد، ارائه می پرستی را ستایش نموده های فراوانی بت

 

 ـ بت پرستی ابوبکر ابن عربی:1

مالصدرا و شاگردانش به فلسفه منتقل شده ابوبکر ابن عربی است  اودر معروف ترین صوفی که اندیشه های صوفیانه او توسط 

 بیان کرده است،  از آن جمله در کتاب فصوا الحکم می نویسد:« انسان عارف»موارد متعدد بت پرستی را، از خصوصیات 

ر أو شجر أو ه، و لذلک سمّوه کلهم الهاً، مع اسمه الخاص بحجيللحق ف یکل معبود مجل يالعارف المكمل من رأ

 (22) ه.ية فيوان أو انسان أو کوکب أو فلک، هذا اسم الشخصيح
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بیند، به همین جهت همه آنها اله  گاه برای حق در آن می عارف مکمل کسی است که هر معبودی را ، تجلی َرجمه:

شوند، با اسم خاصی که دارند، از سن  یا درخت یا حیوان یا انسان یا ستاره یا فلک،  که این اسم شخصیت  نامیده می

 در آن است. 

« انسان عارف»داند و هر بتی را مظهری از حق، در دیدگاه  ابن عربی، پرستش بت در اشکال مختلف را پرستش حق می

 خواهد بود. پرستی کار درستی کند. پس در این صورت بت بیان می

 

 کند. پرستی را عین خدا پرستی بیان می اشعاری دارد که بت« گلشن راز»او در کتاب د شيخ محمود شبستري:4

 بت اینجا مظهر عشق است و وحدت            برود زنّررار بسررتن عقررد خرردمت

 چددو کفدر و دين بود قدائم به هستی           شددود َوحيددد، عيدن بت پرسددتی

 چو اشیراء هست، هسرتی را مظاهرر              از آن جملره یکی بت باشرردآخررر

 نکو اندیشرره کن ای مرررد عرراقرل            که بت از روی هرستی نیرست باطرل

 ز نیکو هرچه ظاهر گشت، نیکوستبرردان کأیزد تعررالی خالررق اوست           

 بداندستی که دين در بت پرسدتی است           مسلمان گدر بدانستی که بت چيست

 

اتیح مف»ایشان از مریدان سید محمد نوربخش و از بزرگان فرقه نوربخشیه می باشد، در کتاب  ـ شیخ محمد الهیجی: 3

 پرداخته است. او در باره ی بت پرستی چنین می نویسد: « گلشن راز»به شرح « االعجاز

نماید، بدانستی و آگاه شدی که فی الحقیقته بت چیست و  است و انکار بت مییعنی اگر مسلمان که قائل به توحید 

ظهر پرستی است. زیرا بت م مظهر کیست و ظاهر به صورت بت چه کسی است، بدانستی که البته، دین حق، در بت

 و پرستی است هستی مطلق است که حق است. پس بت من حیث الحقیقه، حق باشد و دین و عادت مسلمانی، حق

 پرستی باشد. پرستی عین حق پرستی است، پس هرآینه دین، در بت بت

 پرستان را تررویی مطلوب جان                        هست از بت روی تو محبوب جان بت

 

 فرماید که: چون کفر بت پرستان به سبب عدم اطالع است بر حقیقت بت، می

 کجا در دین حق گمراه گشتیاگر مشررک زبت آگاه گشتی                        
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کند، از بت و حقیقت وی آگاه گشتی و بدانستی که بت، مظهر حق است و حق به  یعنی اگر مشرک که عبادت بت می

صورت او ظهور نموده است، از این جهت، مسجود و معبود و متوجه الیه است، کجا در دین و ملت خود که دارد 

دی و در دین پرستی بو بیل انکار است. یعنی هرگز نبودی، بلکه موحد حقگمراه گشتی و باطل بودی؟ استفهام بر س

 (23) اسالم منکر نبودی.

 

، اشعاری درباره ی بت پرستی ارائه می کند، که «گلشن راز»او در شرح  ـ حسین عبدالحق اردبیلی )الهی اردبیلی(:4

 بت پرستی را خداپرستی معرفی می کند.

 هستی               بود آن شررک محرض، بت پرسرتینباشرد کفرر و بت، گر عیرن 

 کرره توحیررد حقیررقی نرزد  دانرا                 شهررود حررق بود در جمله اشیراء

 بددانستی اگددر بت مظددهر کيست               که عين بت پرستی حق پرستی است

 (20)پرستی، دین و عرادتبرکردی در بت او، حرق را عبادت                که دارد حق 

 

 ایشان در بیان ماجرای گوساله :«ممدالهمم در شرح فصوص الحکم»ی آملی در کتاب  ـ استاد حسن زاده 5

 کند: ی بت پرستی را تأیید می عربی در باره پرستی قوم بنی اسرائیل، نظریه ابوبکر ابن

بود چه این که می دانست.  )علیه السالم( هارونبه واقع و نفس االمر و به امر توحید، اعلم از  موسی )علیه السالم(

می دانست که گوساله )علیه السالم( اصحاب عجل )گوساله( چه کسی را پرستش می کردند ]یعنی حضرت موسی

ه جز او پرستش نشود و آن چه را پرستان، در واقع خدا را می پرستیدند[ زیرا او عالم بود که خداوند حکم فرموده ک

حکم فرموده، هیر آن نخواهد شد، پس جمیع عبادت ها )حتی گوساله پرستی( عبادت حق تعالی است، و لکن )ای 

ز این ا )علیه السالم( به برادرش هارون  )علیه السالم( بسا کسی را که صورت راه زد( بنابر این عقاب حضرت موسی

اتساع نداشت،  )علیه السالم( انکار عبادت عجل می نمود و قلب او چون موسی م( )علیه السالجهت بود که هارون

 چه این که عارف، حق را در همه چیز می بیند بلکه حق را عین هر چیزی می بیند.

گونه مسائل در فصوا و فتوحات  و دیگر زُبرو رسائلش  بیان اسرار والیت و  گوید: هرض شیخ در این بعد می

 (21)ی کسانی که اهل سرّند. باطن است برا
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 دا میپرستی را، عبادت خ او که از بزرگان فرقه صوفیه گنابادی است، انواع مختلف بت ـ مالسلطان محمد گنابادی:6

 داند، در تفسیر قرآن چنین نوشته است:

انسان برای  های لطفیه و قهریه، عبادت باشد، بر حسب اسم چون اجزای عالم، مظاهر برای خدای واحد و قهار می

هر معبودی که باشد. عبادت خدا به صورت اختیاری خواهد بود. پس انسان در عبادت اختیاریش برای شیطان مانند 

کنندگان از جن، و برای )عبادت( عناصر مانند زردشتیه، و  فرقه ابلیسیه، و برای )عبادت( جن مانند کاهنین و تبعیت

ها و درختان و گیاهان مانند سامریه  دنیا آمده مانند وثنیه و عبادت سن برای عبادت آب و هوا و زمین و آن چه از 

کنند و مانند جمشیدیه و فرعونیه، کسانی که انسان را  ها، کسانی که سایر حیوانات را عبادت می و بعضی از هندی

د عبادت( مالئکه ماننکنند و اقرار به اله بودنش دارند و برای )عبادت( ستارگان مانند صائبیه و برای ) عبادت می

ها که معتقد به عبادت آلت تناسلی مرد  ها و برای عبادت آلت تناسلی مرد و زن مانند بعضی از هندی بیشتر هندی

 (26)باشند. باشند در حالی که خودشان متوجه نمی ها، عبادت کنندگان خدا می باشند... همگی این و زن می

همانند خداپرستی بیان نموده اند فراوان است و برای اطالع بیشتر از این گونه مواردی که صوفیه و فالسفه، بت پرستی را 

 شبستری، می توان مراجعه نمود.« گلشن راز»و کتاب « فصوا الحکم ابن عربی»موارد به شروح کتاب 

 

 خالصه و نتيجه:

 ه ی در حقیقت برایمشخب شد که این نظری« وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت»با بررسی دقیق نظریه ی 

گسترش و تبلیغ شرک و بت پرستی به وجود آمده است و توسط صوفیه در میان مسلمان مطرح شده است و توسط فالسفه؛ 

 رن  و لعاب عقلی به آن داده شده است.

م در باشد و با اصول اعتقادی اسال گریز فلسفه می گریز و دین یکی از نظریات عقل« عینیّت وحدت با کثرت»ی  نظریه 

 تضاد کامل قرار دارد.
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------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 

 بخش خاتمه، مراجعه شود. 1و نهایو الحکمه مرحله54فصل  3ر  به کتاب های بدایو الحکمه مرحله 5

 

 13و 10ر مائده: 2

 

    65ر عنکبوت: 3

 

  21ر  لقمان: 0

 

  33ر  زمر: 1

 

  2ر زخرف: 6

 

 513ا 55فصل 52الحکمه، محمد حسین طباطبائی مرحله ر  بدایو 1

 

  351ا  24فصل 52ر  نهایو الحکمه ، محمد حسین طباطبائی  مرحله 3

 

 313ا 60درس 2ر  آموزش فلسفه، مصباح یزدی ج2

 

 1ر توحید: 54

 

 ؛ پس می گفت : من پروردگار برتر شما هستم.20ر نازعات: 55

 

 ای مردم، عبادت کنید پروردگاری که شما را خلق کرد و کسانی که قبل از شما بودند، شاید تقوا پیشه کنید.  ؛25ر بقره: 52

 

 33ا0فصل 1ر بدایو الحکمه، محمد حسین طباطبائی، مرحله 53

 

 313ا 60درس   2ر  آموزش فلسفه، مصباح یزدی،ج50

 

 312ا 60درس  2ر آموزش فلسفه مصباح یزدی، ج 51
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 ر همان56

 

 305ا  34درس  5ر  آموزش فلسفه مصباح یزدی،ج51

 

 ر همان 53

 

  334ا 22درس 5ر  آموزش فلسفه مصباح یزدی، ج52

 

 322ر همان ا 24

 

 ر همان 25

 

 ابن عربی، فب هارونیه -ر  فصوا الحکم 22

 

 133ر مفاتیح االعجاز ، محمدبن یحیی الهیجی/ 23

 

 332ر شرح گلشن راز، حسین عبدالحق اردبیلی/ 20

 

 150فب هارونیه / ر ممدالهمم در شرح فصوا الحکم،حسن حسن زاده آملی،21

 

لمّا کان اجزاء العالم، مظاهر هلل الواحد القهار، بحسب اسمائه اللطفیه و القهریه، کان  ؛031/  2رررر تفسیر بیان السعاده، مال سلطان محمد  گنابادی 26

اختیارا... فاالنسرران فی عبادتها اختیاراً للشرریطان،کاالبلیسرریه و للجن کالکهنه و تابعی الجن و العناصررر عبادة االنسرران ألی معبود کانت عبادة اهلل 

دون سائر ن یعبکالزردشتیه و عابدی الماء والهواء و االرض و للموالید کالوثنیه و عابدی االحجار و االشجار و النباتات کالسامریه و بعض الهنود الذی

یه و الفرعونیه الذین یعبدون االنسان و یقرّون بآلهته واللکواکب کالصائبه وللمالئکه کاکثر الهنود و للذکر و الفرج کبعض الهنود الحیوانات و کالجمشید

 القائلین بعبادة ذکر االنسان و فرجه،کلهم عابدون هلل من حیث الیشعرون
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 اشاره:

جايگاه َقيه در دين مبين اسالم را َشري  نموده آنگاه به بررسی ي ما در اين اثر گرانسنگ ابتدا  ي فرهيخته نويسنده

پردازد که آيا او در جايگاه َقيه بوده يا نه و ضمن بيان شواهدي از اعتقادات مولوي و  جالل الدين بلخی می  مطالب

بيت ل هاي بزرگ شدديعه که هم عصددر مولوي بودند و در َبليت و َرويج از معارف اه نيز شدماري چند از شددخصدديت

رد که گي نتيجه می و حقانيت شيعه و اظهار برائت از مخالفان کوَاهی ننموده و هرگز َقيه نكرده اند، )عليهم السدالم(

 مولوي در بيان عقايد انحرافی و ضد شيعی َود  در جايگاه َقيه نبوده و علما و فقهاء شيعه نظرياَش را مردود شمرده

ها همه نشأت  زند و اين فرمايد در آثار مولوي انحرافات اعتقادي موج می یي اين مقال م اند و در نهايت نويسدنده

 يافته از افكار انحرافی اوست نه از روي َقيه يا مالحظات ديگر.

 

 کرده؟ آيا مولوی تقيّه می

 «استاد م. ثناگوئی زاده»

 

 می نماییم:مقدمتا  توجه عزیزان را به جایگاه تقیهّ در شرع مقدس اسالم به صورت فشرده جلب 

 تقیّه دین من است. يعنی:(؛ 5) ((التَّقِيَّةَ دِينِی ))

 تقیّه نگهبان مؤمن است. يعنی:؛ (2) ((التَّقِيَّةُ حِرْزُ الْمُؤْمِنِ))

َقِيَّةَ لَه))  آن کس که تقیّه نمی کند دین ندارد. يعنی:؛  (3) ((لَا دِينَ لِمَنْ لَاَ 

 

 اما تقیه در کجا و به چه صورت؟

است به معناك حفد خود یا چیزك، از آسیب و خطر دشمن. تقوی نیز از همین « وقایه»از نظر ریشه لغوك، از مادّه  تقیّه

ریشه است وبه معنای حفد خود از بعضی از اعمال برای اینکه آسیبی به ایمان ما نرسد. بنابراین، مفهوم تقیّه این است که انسان 

اش نرسد و ایمانش را مخفی  بدان وسیله، آسیب دشمن به جانش یا افراد همکیش اك انجام دهد که عمل خویش را به گونه
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کند اما این مخفی نمودن هم حد و شرایطی دارد و تقیه نباید منجر شود که اصل دین به خطر بیفتد بنابراین در زیان اندک و کم، 

ت به سوی خداوند عزّوجلّ مانعی ایجاد نمی تقیه واجب نیست. در موارد رسیدن به حق و تبلیغ احکام شریعت اسالم و دعو

کند؛ و آنجا که مسأله مربوج به اصل دین و ابالغ وحی باشد جایی برای تقیه وجود ندارد چرا که در آن صورت تقیّه موجب 

 تشویق و تروی  زشتی و باطل خواهد  گردید و چنین چیزی از معصوم صادر نمی گردد. 

 ی اینکردند ول بسیار نامساعد بوده است و لذا ایشان در برخی از موارد تقیه میالسالم( ن )علیهم دوران زندگانی معصومی 

 وار بودهدارای یارانی با ایمان عالی و است )علیهم السالم( گونه نبوده است که سرتاسر زندگانی آنها در تقیه بوده باشد بلکه ائمه

ند دید کردند. و در جایی که می معارف دینی را برای آنها بیان می شدند و ائمه، احکام و اند که صاحب اسرار آنها محسوب می

کردند و چه بسا در این راه  اصل دین و عقائد حقه در خطر است بدون هیچ تقیه و پروائی اصول و معارف دینی را بیان می

  )علیهم السالم(مه معصومینکردند، شاهدش زندگی پر درد و رن  و در حبس و تبعید و نهایت شهادت ه جان خود را هم فدا می

توانستیم امروزه شناختی از آنها و معارف  کردند و در تقیه مطلق بودند چگونه ما می است اگر آنها از معارف حق دفاع نمی

 آنها داشته باشیم.

برای اند ولی خودشان مالک و معیاری هم  مسلم است که ائمه در برخی از موارد احکامی را بر اساس تقیه بیان نموده

 اند مثالً:  ای بیان فرموده شناخت احکام واقعی از احکام تقیه

 روايات با قرآن، يعنی هر روايتی که مخالف با قرآن باشد قابل عمل نيست. . مطابقت داشتن6

 . مطابقت داشتن با سنت قطعيّه4 

بیان شده و در عصر این دو )علیهما السالم( نکته دیگر این که عمده معارف و احکام دینی ما توسط امام باقر و امام صادق

 .  امام بزرگوار شرایط مساعدتر و تقیه کمتر بوده است
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شان مشکل نیست. چون  ای برای عالوه بر این علمایی که ممارست و مهارت در فقه و روایات دارند شناخت روایات تقیه

کند، عالوه بر اینکه روایات دیگر نیز تفسیر و توضیح  ه میشواهد و قرائنی در متن چنین روایات وجود دارد که داللت بر تقی

 دهند. می

 در قرآن مجید آیات متعددی در این مورد نازل شده است. از جمله:

 بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ ْغَضَبٌ مِّنَمَن کَفَرَ بِاهلل مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَهنِ ُّ بِالْايمَانِ وَ لَاکِن مَّن شَرَحَ ))

 (2) ((اهلل وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

مفاد آیه کریمه این است که هر کسی پس از ایمان آوردن با قصد و اختیار کفر را برگزیند و اظهار کفر کند، مشمول هضب 

و با این که قلبشان سرشار از ایمان است، برای حفد  و عذاب الهی خواهد شد، مگر کسانی که مورد اکراه و اجبار واقع شوند،

جان خویش اظهار کفر نمایند، چنین افرادی مشمول هضب و عذاب الهی نخواهند بود. و این چیزی جز قاعده و قانون تقیه 

 نیست.

ل شده است که وی و محدثان و مفسّران اسالمی ر اعم از شیعه و اهل سنت ر نقل کرده اند که این آیه درباره عمار یاسر ناز

مورد شکنجه و آزار مشرکان  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( پدر و مادرش )یاسر و سمیه( و عده ای از اصحاب حضرت محمد

واقع شدند، یاسر و سمیه در اثر آن شکنجه ها به شهادت رسیدند، و عمار چیزی به زبان آورد که مورد خواست مشرکان بود، 

کان نجات یافت و جان خود را حفد کرد. آنگاه نسبت به عمل خود بیمناک گردید و با چشمان بدین جهت از شکنجه مشر

اشکبار نزد پیامبرآمد، و جریان را برای پیامبربازگو کرد، پیامبر در حالی که او را نوازش می کرد فرمود اگر بار دیگر نیز از تو 

  (1) نازل گردید. چنین خواستند، عمل کن. در این هنگام آیه کریمه مورد بحث

  (1) د ))وَ قَالَ َرجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَاَنهُ أَ ََقُْتلُونَ رَجُالً أَن يَقُولَ رَبىّ ِ اهلل...((3
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ایمان آورده بود، و با او رابطه پنهانی داشت. و حضرت موسی را از نقشه  )علیه السالم( مؤمن آل فرعون به حضرت موسی

 قتل او توسط فرعونیان آگاه نمود.

 (1) ))قَالَ يَامُوسىَ إِنَّ الْمَلَأَ يَأََْمِرُونَ بِکَ لِيَقْتُلُوکَ فَاَْرُجْ إِنىّ ِ لَکَ مِنَ النَّاصِحِينَ((

داشت. پنهان داشتن ایمان جز به این نبود که اقوال و افعالی را اظهار نمایند که ولی ایمان خود را از فرعونیان مکتوم می  

با عقاید فرعونیان هماهن  بود، ولی برخالف حق بود. و او این کار را هم برای حفد جان خود و هم برای کمک به حضرت 

مل می کرد. و قرآن کریم عمل او را با تکریم موسی و حفد جان او از خطر فرعونیان انجام می داد. بنابراین او به اصل تقیه ع

 و ستایش یاد می کند.

 

 در اینجا به بعضی از موارد حرمت تقیه در کتب فقهی شیعه اشاره می کنیم:

ر در برخی از محرمات و واجباتی که در نظر شارع و متشرعه اهمیت ویژه ای دارند، تقیه جایز نیست، مانند ویران کردن 5

مشاهد مشرفه، رد کردن اسالم و قرآن، و تفسیر آن به گونه ای که حقیقت دین تحریف گردیده، و مانند مذاهب کعبه معظمه و 

 الحادی معرفی شود.

ر هرگاه تقیه کننده از موقعیت ویژه ای در میان مسلمانان برخوردار است که ارتکاب فعل حرامی یا ترک واجبی از روی 2

دین گردد، تقیه بر چنین فردی جایز نیست. و شاید به همین جهت است که امام تقیه موجب وهن مذهب و شکستن حرمت 

 «.در شرب خمر تقیه نخواهم کرد»فرموده است  )علیه السالم( صادق

ر هرگاه اصلی از اصول اسالم یا یکی از ضروریات دین در معرض خطر باشد، تقیه در مورد آن جایز نیست، مانند این که 3

  (3) بگیرند که احکام مربوج به ارث یا طالق یا نماز یا ح  را تغییر دهند.حاکمان جابر تصمیم 
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 آیا مولوی در سرودن اشعارش تقیّه می کرد؟

با توجه به این مطالب، آیا می توان گفت مولوی تقیه می کرده است، با وجود اینکه علمایی از شیعه بوده اند و تروی  دین 

 ق است. 612ق و متوفای 640مولوی متولد حقه ی شیعه را انجام می داده اند.

علمای بسیاری در زمان مولوی می زیسته اند و در  محیطی سخت تر از قونیه بسر می بردند و عقاید خود را به روشنی 

 براي نمونه به َعدادي از آنها اشاره می کنيم:نوشته و بیان داشته اند و نیازی  هم به تقیه نمی دیده اند. 

که تصنیفات او را حدود هزار جلد نقل کرده اند. هد ( 741 – 129)عالم و فقیه و فیلسوف نامدار شیعه د علّامه  حلّی: 6 

وی زاهد ترین و با تقوی ترین فرد عصر خود بوده، این عالم معروف وصیّت کرده بود که تمامی نماز و روزه عمر او را تکرار 

جدداً  به جا آورند با آن که قطعاً به نحو احسن، این عبادات را انجام داده بوده است. وی همان نمایند و به نیابت او،  ح ّ او را م

بزرگواری است که در یک مجلس با شکوه و تاریخی که بزرگان چهار فرقه اهل  سنّت حضور داشتند و سلطان  محمّد خدابنده 

مسرش که وی را در یک مجلس سه طالقه کرده بود و و سران حکومت نیز شرکت داشتند در مورد جواز رجوع سلطان به ه

یک طالق بیشتر به حساب نمی آمد با استناد به این که ائمّه اربعه اهل سنّت هیچ  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( طبق سنّت پیامبر

 در دامن آن حضرت م( )علیه السالرا درک نکرده اند ولی امام شیعیان حضرت علی )صلی اهلل علیه و آله و سلم( کدام پیامبر

 تربیت شد و آن حضرت فرموده بود:

 ((أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأَِْهَا مِنْ بَابِهَا))

ه سلطان کبا یک تدبیر عالمانه، ظریف و کم نظیری حقیقت را روشن کرد و حقّانیت شیعه را اثبات نمود و این موجب شد 

محمد خدا بنده در این مجلس بعد از روشن شدن حقیقت به مذهب دوازده امامی شیعه بگرود. البته سلطان ولد، تربیت شده 

مولوی از این گرایش سلطان به تشیّع، سخت ناراحت شده و فرزند خود را نزد سلطان روانه می کند تا با همراهی و مساعدت 

 (2) غییر مذهب منصرف و برحذر دارند.علمای اهل سنّت وی را از این ت
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عالم ربّانی و فقیه معروف، صاحب شرایع  هد( 171)متوفاي نجم  الدّین جعفر بن حسن حلّی، محقق اوّل  د محقق حلّی4

 االسالم.

 عالم و فقیه و ادیب معروف، صاحب شرح نه  البالهه ابن هیثم. هد( 178)متوفّاي د ابن ميثم بحرانی3

که از اجلّه علمای شیعه و صاحب کرامت بوده است. )وفات در بغداد  علی بن موسی بن  جعفر بن طاوسد رضی الدّين 2

 هر( 660سال 

 613مشهور است. )وفات او در سال  سيّد  بن  طاووسجمال الدّین فقیه معروف، که به  د سيد احمد بن موسی بن جعفر،1

 گفتند. هر . روی داد( و او را فقیه  اهل البیت می

که تألیفاتی دارد از جمله آنها:  عمادالدّين طبريبن محمد بن علی بن حسن طبری معروف به  د عماد الدّين حسن بن علی1

 یافت.از تألیف آن فراهت  611که ظاهراً در دو جلد است و در سال « الکامل ر البَهائی فِی السَّقیفه»

 و )علیهم السالم( بیت سنّت و نواصب بر اهل عداوت برخی از اهلهای زشتی که در عصر او از عناد و  ها و سنّت از روش

 ها متحمّل گردیده وی نیز معاصر مولوی بوده است. برده و در گسترش مذهب تشیّع رن  دیده بسی رن  می شیعیان می

از تعریف  های گوناگون ی فنون و رشته هر( که در عظمت مقام علمی در کلّیه 612ر 121) د َواجه نصيرالدّين طوسی7

 هر . که سال فوت مولوی است اتّفاق افتاد. 612نیاز است. درگذشت وی دقیقاً در سال  بی

هر . در 134متولد و در سال   600سنّت آن عصر که در سال  از علمای معروف اهل د ابراهيم بن محمد حَموينی جُوينی9

علیهم )المرَضی و البتول و السّبطين و األَئمة من ذرّيتهم  فضائل  السّمطين فی  فرائد»گذشت. او کتاب معروفی دارد به نام 

سنّت تمام کتاب خود را در فضائل  هر . از تألیف این کتاب فراهت یافت. این دانشمند معروف اهل 156. وی در سال «السالم( 

لی اهلل علیه )صرا طی حدیثی از پیامبر )علیهم السالم( معصومین  نوشته و حتّی نام تمامی ائمّه )علیهم السالم( بیت  و مناقب اهل

 نقل کرده است. و آله و سلم( 
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های روشنی است که مولوی اگر شیعه بوده می توانسته به راحتی تن به تقیّه ندهد. مانند علمای دیگری که  ها نمونه این

 نامبرده شده اند.

و محیط اباحی گری حاکم بر آنجا و نیز وجود علماء  به هر حال، با توجه به روابط صمیمانه مولوی با سالطین و امراء قونیه

و دانشمندان بزرگ شیعه با تألیفات بسیار و تالش های فراوان آنان در شرایط سیاسی اجتماعی بد همراه با اختناق در هیر 

در زمان  همحیط قونیه، احتمال تقیه برای مولوی در قونیه نزدیک به صفر می رسد. آیا می توان گفت شخصی مثل مولوی ک

 علمائی می زیسته که در نشر عقاید حقه ی شیعه تالش های فراوانی کرده اند او مجبور به تقیه بوده است؟!

 

 دلیل بر تشیع است؟ )علیهم السالم( آیا مدح کردن اهل بیت

در مثنوی پیدا کرده اند و از سر جهل و نادانی گفته اند این  )علیه السالم( بعضی گشته اند چند بیت در مدح امیرالمؤمنین

اشعار دلیل بر تشیع اوست، در پاسخ این بی خبران می گوییم اگر چنین است پس باید تقریبًا اکثر علمای اهل سنت را شیعه 

 بدانیم.

علیهم )بلکه بسیاری از ائمه لسالم( )علیه انمونه های بسیِاری در کتب علمای اهل سنت وجود دارد که نه تنها امیرالمؤمنین

 ست...نی )علیهم السالم( را به عظمت یاد کرده اند و این به هیچ وجه دلیل بر تشیع و اعتقاد آنان به امامت ائمه هدی السالم( 

اً صحتی ائمه ی اربعه ی اهل سنت یعنی ابوحنیفه، احمد حنبل، شافعی و مالک، ستایش های عجیبی درباره ی ائمه ما مخصو

 دارند، مأمون نیز چنین بوده، آیا باید معتقد شد که چون این ها مدح ائمه را کرده اند پس شیعه اند؟! )علیه السالم( امام صادق

 گويد: فريدون بن احمد سپهساالر صاحب َعليقات رساله سپهساالر می

مولوی آنچنان پایه های تسنن را محکم کرده است که این میراث تا به امروز در میان پیروان وی و طریقه ی مولویه باقی 

 (54) طريقه ي مولويه از آْغاز َا کنون که در َرکيه هستند همواره پيرو اصول حنفی بوده است.مانده است 
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را پنهان کنند چرا که فضائل  )علیهم السالم( های اهل بیت لذا باید گفت که دشمنان هم نمی توانستند فضائل و خوبی

 اظهر من الشمس است. )علیه السالم( امیرالمؤمنین

 خصرم تو در وصف ترو پرداختره           بس که خردا خوب تو را ساختره

ی اصل سخنان از روپس این هم دلیل بر تشیع مولوی نمی شود و نمی توان سخنان دیگرش را حمل بر تقیه نمود بلکه این 

 بوده است. )علیهم السالم( مذهب فاسد او و خصومتش با اهل بیت

تأسف ما نسبت به مولوی نیست زیرا پدر و جد او سنی حنفی، استاد و مرشد او )شمس( سنی، دوستان و مریدان و شاگردان 

حق  تار شده و با اینهمه حق کشی مولوی دراند بلکه تاسف ما نسبت به شیعیان ناآگاهی است که در زنجیر... گرف او سنی بوده

 می دانند. )علیهم السالم( باز او را شیعه و مخلب اهل بیت )علیهم السالم( اهل بیت

فردی  (هايسالم اهلل عل)شمس یعنی معشوق اصلی مولوی در مقاالت خود اینطور مدعی می شود که حضرت فاطمه

نعوذ باهلل از روی شناخت حقیقی ایشان به حق ( هايسالم اهلل عل)یعنی عبادت حضرت زهرا«... عارفه»بوده است نه « زاهده»

 عبارت او چنين است:تعالی نبوده... 

 (55)«حكايت دوزخ پرسيدي!!!  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فاطمه رضی اهلل عنها عارفه نبود... پيوسته از پيغمبر»

 برای )عج(....البته سخنان توهین آمیز دیگری هم دارد که بنده از ذکر آنها خودداری می کنم و همین جا از محضر امام زمان

 نوشتن این مطالب پوزش می طلبم....

سالم )آيا مولوي که اينقدر به استادش، )يعنی شمس هتاک و بی دين( عالقه و ارادت داشته به راستی پيرو حضرت زهرا

 بوده؟؟؟ (هاياهلل عل

چطور باور کنيم او َقيه می کرده ولی به ابتدايی َرين احكام شرعی هم پايبند نبوده! اين چه َقيه ايست که او هرچه 

هر الابالی گری و رقب و پایکوبی و خیره سری ولی تا سخن به شیعه بودن او می رسد دوستداران بخواهد بگويد، هر َوهينی... 
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ی گویند از ترس جان، مذهب خود را مخفی کرده است، آیا این سخن با حذف کردن شریعت و انکار فضائل او مخفی کرده و م

 و فحاشی ها و تقیه سازگار است؟؟؟ خودتان با دیده ی انصاف بنگرید. (هایسالم اهلل عل)حضرت زهرا

  

 آیا مولوی تقیّه کرده است؟ 

 فرمودند: )علیهما السالم( امام باقر و امام صادق 

 (52) ((کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ کُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى  النَّار))

 هر بدعتى گمراهى است و هر گمراهى راه به دوزخ برد. يعنی:

اينک به چند نمونه از عقايد مولوي اشاره می کنيم و قضاوت را به عهده ي َوانندگان عزيز می گذاريم َا ببينند آيا 

اينگونه کلمات و عقايد َوجيهی براي َقيه دارد و آيا مولوي اجازه داشته که به عنوان َقيّه چنين مطالبی را اظهار کند؟ يا 

 (53) «حُبَ الشَّیْ ءَ يُعْمِی وَ يُصِمُّ»ه فرمود: اينكه اين ها َأويالت دوستان اوست ک

 

 ـ مولوی و انکار ضروریّات دین1

ضروریّات دین، آن دسته از احکام و عقایدی است که انکار آن موجب خروج از دین است و یکی از مصادیق انکار 

د و به این باش مقدمه دفتر پنجم مثنوی میاست که در « لو ظهرت الحقایق بطلت الشّرایع»ضروریات دین، قاعده سراسر کفر 

ین تر ها نابود و منقضی خواهد شد. این عقیده، در شمار یکی از اصلی ها آشکار شوند، شریعت معنا است که اگر حقیقت

 تلویحاً آن را پذیرفته است:  5136های صوفیه است و مالی رومی در مثنوی، دفتر ششم، بیت  باورهای فرقه

 شرع بر اصحاب گورستان کجا است؟           ان و اهنیررا استشرررع بهر زنردگ

 ترند صرد جهت زان مردگران فرانی           سررند آن  گرروهی کرز  فقریری بی

 صوفیرران از صرد جهت فانی شدند               مررده از یک روست فرانی در گزند
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در تضاد و تقابل آشکار است زیرا به نظر او چون احکام شرع بیت مطرح می شود، با شرع مطهّر اسالم  3آنچه در این 

ترند  اند، صوفیان نیز چون از مردگان فانی )مانند نماز و روزه( مخصوا زندگان و اهنیاست و مردگان از انجام آن معاف

 بطریق اولی تکلیفی به عهده آنان نیست. 

اعمال خود را ببینند یعنی وقتی یک مسلمان از گورستان  زندگان به احکام شریعت پای بند هستند تا پس از مرگ نتیجه

بینند اما اگر یک فرد کافر  داند که تمام اصحاب گورستان در سرای باقی هستند و نتیجه اعمال خویش را می گذرد، می می

آیا  با این توضیحات،داند. )چه در این دنیا و چه در دنیای دیگر(  ظاهربین از گورستانی گذر کند، آنان را از هستی ساقط می

این شعر، داللت بر انکارضروریات دین و معاد و نقض زندگی پس از مرگ نیست؟ و آیا در اعتقاد به معاد، تقیه جایگاهی 

 دارد؟

ضمن اینکه به یقین کسانی که خداوند آنان را امین بر وحی قرار داده و شریعت خود را به ایشان واگذار نموده تا مردم را به 

 3تر هستند اما ]بلخی[ در این  ت و به طریق رضای الهی دعوت کنند، از تمامی خالیق به اهلل تبارک و تعالی نزدیکراه راس

 ت، به تمام پیامبران و فرستادگان و حجّ «داند صوفیه را فانی در ذات حق تعالی می»بیت با چن  زدن به یک اصل دروهین که 

از  ،صلوات اهلل عليهمچنین مقامی وجود داشت، رسول اهلل و اهل بیت گرامی ایشان های الهی، تهمتی روا داشته  که اگر واقعاً

خرین ، تا آصلوات اهلل عليهم ، در حالی که همان رسول اهلل و اهل بیت«نه صوفیان...»همه خالیق به این مقام سزاوارتر هستند 

 نمودند. می لحظات عمر شریف خویش، به قیود شرع، مقید بودند و احکام دین را اجرا

 

 فرمودند: )علیه السالم( از طرفی، امام صادق

 (50) (( )إِنَّ اهللَ ََبَارَکَ وَ ََعَالَى أَحَدٌ صَمَدٌ وَ الصَّمَدُ الشَّیْ ءُ الَّذِي لَيْسَ  لَهُ  جَوْفٌ)

 خداوند تبارک و تعالى یکتا و صمد است صمد چیزك است که داراك جوف )درون( نیست... يعنی:
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ندارد، درون ندارد تا کسی در ذات او، فانی شود، گم شود، حل شود. خداوند در قرآن « فی»بنابراین ذات پروردگار یکتا، 

کسی که خدا را به »فرمایند:  در احادیث بسیاری می )علیهم السالم( و اهل بیت (51) ((لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ))فرماید:  می

اینکه میان »و « اینکه خدا هست»اصل است:  2اصالً تمام توحید، اعتقاد به «. کافر شده است آفریدگانش تشبیه کند، به یقین

یعنی اگر کسی بگوید خدایی وجود ندارد، یا خداوند را شبیه به مخلوقاتش بداند، اصالً « او و آفریدگانش هیچ شباهتی نیست

 هایش، آکنده از ستایش اعتقاد دارد و سرتا سر سروده موحّد نیست، در حالی که ]بلخی[ به این عقیده سراسر کفر و شرک،

 صوفیان دست یافته به مقام ]فناء فی اهلل[ است.

 

 ـ مولوی و انکار فریضه حج...2

طواف کن و بدین ترتیب  (56)گوید: بایزید در مسیر ح  به بزرگی رسید که او را از ح  بازداشت و گفت دورِ من مولوی می

 کند. اینجا تقیه از چه کسی است؟ ترین فرایض است، انکار و تحریف می فریضه ح  را که از مهم

 

 ـ مولوی و شمس تبریزی3

 مولوي در َجليل از شمس َبريزي گويد:

 پیشت چررا  نمریرم چون یار یار گشرتی           خضرت چرا نخوانم کآب حیات خوردی

 (51)نبروسم چرون پای دار گشرتیپایت چرا          گردت چررا  نگردم  چون خرانه خردایی

 

ستاید، شیعه است؟ یا نزد مخالفین، تقیه کرده تا جانش  داند و حالج را می آیا کسی که شمس تبریزی را خانه خدا می

د ادعا توان محفو  باشد؟ اعدام حالج بدست المقتدار عباسی که از جماعت مخالفین بود، انجام شد. با این وجود آیا کسی می
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خی[، با ستودن حالج، نزد مخالفین تقیه کرده است؟ و یا مثال با نماز نخواندن در حضور کسی که اقامه نماز را واجب کند ]بل

 داند، تقیه کرده است!!!  می

 شود، ]بلخی[ نه جایگاهی در دین دارد )یعنی مقید به قیود و قواعد دین نیست( و نه ادبی در سخن. خالف آنچه گفته می 

 سراید: درباره مسجد چنین می 301دوم مثنوی صفحهوی در دفتر 

 کننرد در جفرای  اهرل دل جردّ می            کننرد ابلهران تعظرریم  مسرجرد می

 نیست مسجرد جرز درون سرروران            آن مجاز است این حقیقت ای خرران

 

با  است، )علیهم السالم( مسجد و فعل معصومین * مسجد، احکام ویژه دارد و سر سپردن به این احکام، امر الهی، تعظیم

ومی داند، سندی بر کفر مالی ر این وجود چرا نگوییم مصراع اول که تعظیم کنندگان مسجد را ر نعوذ باهلل ر مشتی ابله می

 است؟ 

آن ادب  است، نه مودب به آداب اسالمی است و نه حتی مودب به آداب نظم، کجاست« موالنا»مالی رومی که برای برخی 

 جویند؟ و هنر اسالمی که برخی در سخن وی می

 

 ـ تهمت به خدا، توهین به انبیاء !!! ... 4

کند. او در داستان جعلی  های زشت و قبیح را به ذات قدّوس حق تعالی، بار می مولوی در داستان موسی و شبان، تهمت

گری خدا به شیخ محمّد، که به زعم او به این  فرمان تکدّیشیخ محمد سررزی، عالوه بر تأکید بر رؤیت خداوند و نسبت دادن 

 گوید: ، می(53)خاطر به مقاماتی رسیده است

 کنند ایشان می (52)خلق مُفلس کُردیَه      زننرد نبریاء هر یک همین فنّ میا

 (24)تننررد باژگرون بر  انصرروا اهلل می      زننرد أَقرضروا اهلل أَقرضروا اهلل می
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 مولوی و استفاده از احادیث جعلیـ 5

 نقل است که فرمودند: )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در حدیث مشهور و مورد اتفاق میان فریقین از پیامبر

 ((؛مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِی فِی أُمَّتِی کَمَثَلِ  سَفِينَةِ نُوحٍ فِی قَوْمِهِ، مَنْ رَکِبَهَا نَجَا وَ مَنْ ََرَکَهَا ْغَرِق))

مَثل اهل بیت من مثال کشتی نوح است که هرکس سوار آن شود نجات یابد و هرکس )از سوار شدن( سرپیچی کند  يعنی:

 هالک شود.

 (25)بسیاری از بزرگان مخالفین، این حدیث صحیح و متواتر را نقل نموده و حکم به صحّت آن داده اند. 

 هستند و بسیاری چشم ندارند فضیلت و برتری« محسودون»، )صلی اهلل علیه و آله و سلم( اما از آنجا که اهل بیت رسول اهلل

« اصحاب« »یتاهل ب»، دست برده و به جای )صلی اهلل علیه و آله و سلم( ایشان را بر تمام کائنات ببینند، در فرمایش پیامبر اکرم

را دروغ خوانده اند!! البته در این میان، مالی رومی گل کاشته و نبوغ  نهادند حتی برخی ر مانند ابن تیمیه ر پا را فراتر نهاده، آن

آن هم براساس « مثل امتی کمثل سفینو نوح...»را در حدیث جعل کرده است. و گفته « امتی»ورزیده، از جانب خودش واژه 

)علیهم توی در باب فضایل اهل بیخصومتی که با مکتب تشیع دارد ر او  در این راستا تا جایی پیش می رود که حتی احادیث نب

« منکِران»و « محسودان»را مطابق واقع ذکر نمی کند، مبادا فضیلتی برای آل اهلل  نقل نموده باشد ر مالی رومی، روش  السالم( 

 را در پیش گرفته می گوید:« مغرضان»و 

 همچرو کشتیم به طروفان زمرن               ... بهر این فررمود پیغمبر که من

 (22)هر که دست اندر زند یابد فتوح           ما و اصحرابیم چون کشتی نوح

 

ناگفته نماند که هیچ یک از کسانی که روایت )مثل اهل بیتی...( را نقل کرده اند، )مثل امتی...( نیاورده اند و اصالً ذکر متون 

 ست.بالسند و بالمدرک روش کار بلخی است و نمونه هایش در این باب، بسیار ا
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 به راستی چه کسانی تحریف هایی از این دست را مى پسندند که کتاب مولوی راتروی  می دهند؟ 

جالل الدین رومی، از دسترسی به حق محروم یا ممنوع نبوده بلکه به قول شارحان مثنوی، آنچه او می گوید، از نهادش 

 برآمده و از قلبش منشأ یافته است. 

را تحریف می کند و به رسول اهلل دروغ می )صلی اهلل علیه و آله و سلم( نظم، نبّ فرمایش رسولحال آنکه اگر او در نثر و 

 فرمودند: )علیه السالم(بندد، کدامین تعریف تقیه است که عمل وی را موجه سازد در حالی که امام باقر

 (23)((فَقَدْ کَذَبَ عََلى اهللِ وَ َمنْ  َکذَبَ  َعلَى  اهلل عَذََّبهُ اهلل َعزََّوَجلَّ  )صلی اهلل عليه و آله و سلم(وَ مَنْ  کََذبَ  عَلَى  َرسُولِ اهلل))

دروغ ببندد، بر اهلل عزّوجل دروغ بسته است و هرکس بر اهلل دروغ  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(هرکس به رسول اهلل يعنی:

 کند. بندد، خداوند عزّوجل او را عذاب می

 َعالی در قرآن کريم می فرمايد:َداوند َبارک و 

َرَى الَّذِينَ کَذَبُواْ عَلىَ اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ  أَ لَيْسَ فىِ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْ))  (20) ((مُتَكَبرِّينَ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةَِ 

جهنم جایگاهی ویژه برای متکبّران و در روز قیامت، کسانی را که به خداوند دروغ بستند، روسیاه می بینی، آیا در  يعنی

 نیست؟

 را نخوانده بود؟« کلمات را از جای خود جابجا مى کنند يعنی؛ (21) ((حَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِي))و آیا آیه 

پای بندی مالی رومی نسبت به متون جعلی و نسبت های دروغ به ساحت ملکوتی رسول اهلل تا جایی است که براساس 

 احادیث جعلی، مقام اطرافیان پیامبرخدا را بسی بلند و آنان را معصوم از خطا و گناه مى داند:

 (26)رهروان را شمع و شیطان را رجوم               گفت پیغرمبر که اصحرابی نجروم

ه ، اهل بیت خویش را به ستارگان، تشبیه نموده اند ن)صلی اهلل علیه و آله و سلم(اگر وی شیعه است، آیا نمی داند پیامبرخدا

 عمر و ابوبکر و عثمان را؟ 
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 :ِ)صلی اهلل علیه و آله و سلم(قَالَ رَسُولُ اهلل

نُجُومٌ  مِنْ أَهْلِ بَيْتِی مِنْ وُلْدِي أَحَدَ عَشَرَ ونَ، وَ ))نجومٌ  فِی السَّمَاءِ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَ  نُجُومُ  السَّمَاءِ أَََى أَهْلَ السَّمَاءِ مَا يَكْرَهُ

َمِيدَ بِأَهْلِهَا، فَإِذَا ذَهَبَتْ نُجُومُ أَهْلِ بَيْتِی مِنَ الْأَ   (47) رْضِ أَََى أَهْلَ الْأَرْضِ مَا يَكْرَهُون((.نَجْماً أَمَانٌ فِی الْأَرْضِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ أَنَْ 

 رمودند:ف )صلی اهلل علیه و آله و سلم(مشهور و مورد اتفاق بین شیعه و سنی را نشنیده بود که رسول اهللو آیا او، این حدیث 

 (23) ((مَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار))

 رده است.کسی که از روی قصد و عمد بر من دروغ ببندد، جایگاه خویش را در آتش آماده ک يعنی:

 

 )علیه السالم(. مولوی و جسارت به حضرت امیرالمؤمنین6

اما مالی رومی، عمر را سایه خداوند و معلم « تمام مردمان از عمر داناترند، حتی زنان پرده نشین!»عُمَر خودش فریاد میزد: 

 پهلوانی جاهل مى شمارد...  نعوذ باهلل د داین خزانه علم الهی و بابِ علم نبوت را  )علیه السالم(علوم و معارف مى داند، و علی

 را در معرض نفاق  و محتاج راهنمایی عاقالن و پیران راه مى داند و مى گوید:  (علیه السالم)مولوی امیرالمؤمنین

 شرریر حررقى، پهلرروان پرر دلری         گفت پیغرمبر علری را کرای علرى    

 انرردر آ در سررایه نخررل امررید            لیک بر شریری مکرن هرم اعترمید

 کررش نررداند بُرررد از ره ناقررلی          انرردر آ در سررایره آن عرراقلرى 

 روح او سیرمرغ بس عرالی طواف            ظل او انردر زمیرن چون کوه قاف

 مجروهیرچ آن را مقطرع و هایت              گررر بگررویم تا قیرامت نعرت او 

 همچو موسی زیر حکم خضرر رو               چون گرفتت پیر، هین تسرلیم شو

 تا نگرروید خضرر رو هرذا فرراق             صبر کن بر کار خضرری بی نفراق 

 (22)  سست و ریزنده چو آب وگل مباش         چرون گزیدی پیرر نازکردل مباش 
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گرامی برادر رسول اهلل، آن ایمان مجسّم و حقّ تجسّم یافته و این گوهر خلقت مالی رومی با کمال وقاحت و دنائت، وجود 

 را ره یافتِ هوا و هوس دانسته و مى گوید:

 نفس جنبرید و تبه شد خروی من           چون خدو انرداختی در روی من

 (34) شررک انردر کار حرق نبرود روا           نیرم بهرر حرق شد و نیرمی هروا

نعوذ باهلل حضرت امیرالمؤمنان در آن لحظه شرک ورزیده اند!... در حالی که به یقین هیچ یک از ما به سراغ فروشنده یعنی 

میزان عمل  ،)علیه السالم(ای که ترازوی سالم نداشته باشد، نمی رویم، یعسوب الدّین و قائد الغرّ المحجّلین، موالنا امیرالمؤمنین

و مقبول واقع شدن تمام اعمال ما، والیت داشتن موالست و نگاه تأیید موالست که نماز ما است یعنی مالک در صحیح بودن 

را، نماز می کند، حال آیا این باور که هیچ پشتوانه حدیثی یا حتی تاریخی ندارد و از ذهن مسموم و سراسر سیاهی مالی رومی 

 ت؟نشأت یافته است، طعن به خداوند و ناالیق دانستن میزان الهی نیس

سیاه )به معنای تبهکارترین و بدبخت ترین و رو «اشقی األشقیاء»را « ابن ملجم لعنه اهلل»)صلی اهلل علیه و آله و سلم(پیامبر

ترین تبهکاران و بدبختان و روسیاهان( نامیدند، ابن ملجم که شریان های مقدس عمود دین الهی و ستون پایداری آسمان و 

ش، آسمان و آسمانیان را فغان زده نمود، مالی رومی، این شقی را آلت حق مى شمارد و زمین را شکافت و با تعرّض خوی

 جنایت عظیم وی را هیر قابل طعن و مالمت مى داند!!

شگفتا... دروغ پردازی و باطل سرایی او به جایی رسیده است که به هواداری از خوارج و نواصب، در عالم عداوت و 

 معصوم، با تکیه بر خیال تباه خویش از زبان امیر عالم وجود، خطاب به ابن ملجم مى سراید: دشمنی آشکار خویش با مظلومان

 ز این قرلم بس سررنگون گردد علم              من هرمی گرویم بر او جف القرلم

 زآنرکه ایرن را مرن نمی دانرم ز ترو               هیچ بغضری نیست در جرانم ز تو

 (35)خواجره ی روحرم نه مملروک ترنم        رع ترو منملیک بى هرم شرو شفیر
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آری، اگر کسی به خیاالت و وهمیات مالی رومی دل بسپرد، زهر را با عسل نوش نموده و در پایان، نه شیرینی عسل، بلکه 

ادیث و نه ر آیات و احتلخی و کشندگی زهر را می یابد زیرا موالی متّقیان، هرگز چنین تعبیری به کار نبرده و این بیانات نه د

 حتی در اخبار و تاریخ، هیچ جایگاهی ندارد و دقیقاً واقعیت، خالف این اراجیف است.

، با متابعت از سایر جبری مسلکان هم عقیده اش، این عقیده «کافر همه را به کیش خود پندارد»وی همچنین به اقتضای 

 خطاب به ابن ملجم ملعون می آورد:    )علیه السالم(کافرانه و مشرکانه را  از زبان امام علی

 (32)چرون زنم بر آلت حق طعن و دق             آلت حقری تو، فراعل دست حرق

 

 ـ دفاع مولوی از شیطان:7

در حالی که  (33)مولوی از شیطان دفاع کرده و سجده نکردن او به سوی آدم را به خاطر عشق به خداوند تلقی می کند

خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم در چندین موضع، این عمل شیطان را نشانه ی تکبّر و او را رانده شده اعالم می 

 (30)فرماید.

با این همه، چه کسی می تواند بپذیرد که مولوی شیعه باشد؟ کسی که با وجود آیات و احادیث درباره حرمت هنا و موسیقی، 

 یعنی در اینجا تقیه نموده است؟!!!...  0فراج داشته تا جایی که آن را از نماز برتر می داند آیا او شیعه است؟در رقب و سماع ا

افالکی مرید مولوی که در کتاب مناقب العارفین با هزار حیله سعی می کند مقامات عجیبی برای مولوی دست و پا کند، 

: موالنا چون از کسی رنجیدی و مکابره او از حد شدی هیر هُر خواهر )فحش نتوانسته به بی ادبی وی اعتراف نکند. او می گوید

 (31) ناموسی( نگفتی.

 می فرمایند: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(در حالی که پیامبر 

 ((الْبَذَاءُ فِی النَّارِإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ وَ الْإِيمَانُ فِی الْجَنَّةِ، وَ إِنَ  الْفُحْشَ  مِنَ  الْبَذَاءِ، وَ ))
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همانا حیا نشانه ایمان است و ایمان در بهشت است و همانا فحش و ناسزا، نشانه بی شرمی است و بی شرمی در آتش  يعنی:

 (36)«.است

مشرّف شدم. حضرت ابتدا به سخن فرمودند: ای سماعه، این چه بود که  (السالم)علیه سماعه گوید: به حضور امام صادق

یان تو و شتردارت صورت گرفت؟ برحذر باش از اینکه فحاش یا ناسزاگو یا لعّان باشی. عرض کردم: به خدا قسم به دیروز م

 خاطر این بود که به من ظلم کرد.

فرمود: اگر او به تو ظلم کرد، تو ظلم را بر او افزون نمودی. این کار نه از کارهای من است و نه شیعیانم را به آن فرمان می 

  (31) ز پروردگارت طلب آمرزش کن و دیگر این کار را تکرار نکن. عرض کردم: استغفر اهلل و دیگر این کار را نمی کنم.دهم. ا

و انحرافات بسیار دیگر که در این مختصر نمی گنجد. و چه کسی روی آن دارد که مولوی را شیعه بخواند؟ آیا باز هم مجالی 

که بگوید مولوی از هدایت شدگان است، در حالی که حب دشمنان اهل بیت برای داستان پردازی هست؟ آیا کسی هست 

 سراسر وجودش را گرفته است؟ 

بنابراین مولوی هرگز تقیه نکرده است، علما و فقها نیز، او و نظریاتش را مردود دانسته و معتقدند که در آثار مولوی انحرافات 

 اعتقادی موج میزند و اینها همه نشأت یافته از افکار انحرافی اوست. 

و مسلک وی را مورد نقد قرار داده اند از علمای بزرگوار، متقدّمین و متأخّرین، متون جالب توجهی موجود است که مرام 

 و یا به طور خصوا اشعار او را آورده و آن را نقد و رد کرده اند به چند نمونه آن اشاره می شود:

 ر تبصرة العوام سید مرتضی رازی 5

 ر حدیقو الشیعه شیخ مقدس اردبیلی 2

 ر مالذ االخیار مال محمد طاهر قمی3

 ر فرمایشات عالمه مجلسی در آخر عین الحیاة 0
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 ر خیراتیه ی مرحوم عالمه محمد علی بهبهانی 1

  2/500و کتاب وافی  500به بعد و بشارة الشیعه/  531ر کتب مرحوم فیض مثل حقایق/ 6

 ر اواخر جامع الشتات مرحوم محقق قمی صاحب قوانین االصول1

 ر  سفینو البحار محدث قمی 3

 ثنی عشریه از مرحوم شیخ حر عاملیر کتاب اال2

 ر احقاق الحق مرحوم آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی و.....(54

در پایان الزم است نکته ای را متذکّر شویم که به جای صرف عمر عزیز در راه مطالعه سیاهه های امثال مالی رومی، برای 

از ما خواسته اند و اگر تمایل به شعر و شاعری داریم،  الم()علیهم الس دست یابی به سعادت، در پی چیزی برویم که اهل بیت

لیهم )عسرمشق بگیریم تا در میان نسل جدید یک فرهن  سازی مطابق با امر اهل بیت )علیهم السالم(از فرهن  اهل بیت

 زیم. به وجود آوریم و خود را برای ظهور حضرت صاحب الزمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف آماده سا السالم(

 

 والساّلم علی من اَّبع الهدي

 

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

 پی نوشت ها:

 

 56/254وسائل الشیعه  ؛ 2/10ر بحاراألنوار 5

 56/241؛ وسائل الشیعه 2/225ر کافی 2

 2/251ر کافی 3

 546ر نحل: 0

 0/233تفسیر ابن کثیر   ؛2/034تفسیر الکشاف   ؛333/ 3ر مجمع البیان 1

 23 ر هافر:6

                24ر قصب: 1
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 ر به مباحث تقیه در کتب فقهی امامیه مراجعه کنید. 3

سرررلطان ولد هم رأی و همفکر مولوی بوده بر خالف عالء الدّین که با پدرش مخالفت ها می  .313موالنا جالل الدّین به نقل از مناقب العارفین/  -2

 کرد.

 314ی سپهساالر /  ر تعلیقات رساله54

 305و515ر مقاالت شمس/55

 (3باب البدع و الرأی و المقاییس... ح  16/ 5الکافیر 52

 515ر المجازات النبویه /53

 11ح 3ب 21/14؛ بحاراألنوار 52ح 53ب 5/063ر بصائر الدرجات 50

 55ر شوری: 51

 2253بیت  340ر دفتر دوم مثنوی/56

 103و  102ابیاتر دیوان هزلیات شمس، 51

یعنی: هر کس بار زندگى خود را بر دوش دیگران تحمیل کند، ؛ «مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقی َکَلّه عَلَی النّاس»فرمودند:  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(ر  پیامبر53

 (8و التوسع عليهم... ح ، باب کفاية العيال 64/ 2الكافی  ) ملعون ملعون است.

 باشد. ر کُدَیه: در اینجا به معنای گدایی می52

 .  2144بیت  264ر  مثنوی، دفترپنجم/24

با دهها سند از دهها کتاب مخالفین؛ عبقات االنوار، حدیث سفینه؛ نفحات  322ر  355/ 53، 223ر  2/214الحق ر رجوع کنید به احقاق 25

 و دهها کتاب و منبع دیگر.  12ر  16/ 2فضائل الخمسو ؛20ر  3/53هایو المرام  االزهار،جلد چهارم؛

 133بیت   612ر در دفتر چهارم مثنوی/22

)صلی کتاب العلم، باب اثم من  کذب  على  رسول اللّه  5/31. رجوع کنید به صحیح البخاری 5باب بدء البیت و الطواف... ح ؛531/ 0ر  الکافی  23

 .555/ 2و شرح الکرمانی   562/ 5و فتح الباری  ،اهلل علیه و آله و سلم(

 .64ر الزمر20

 .53مائدة: ر  21

 .3616بیت  ،534ر مثنوی، دفتر اوّل /26

 .532دار الحدیث( /  -ر األصول الستو عشر)ج21

 .54ح   2/625ر کتاب سلیم بن قیس 23

 2212بیت  506ر مثنوك، دفتر یکم / 22
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 3216بیت   526ر دفتر اول /34

 3366؛ در مثنوی، تصحیح: محمد استعالمی، دفتر یکم، 3315، بیت 524ر در مثنوی دفتر اول /35

 3313بیت  524ر مثنوی دفتر اول /32

 320ر مثنوی دفتر دوم بیت33

 و...( 31الی  35( آیات 51، سوره )53الی  55( آیات1، سوره )30( آیه2ر سوره )30

 .302موالنا جالل الدین / ؛ 046؛ احیاء علوم الدین /564ر رجوع کنید به عرفان /31

دفتر پنجم مثنوی  . 311دفتر پنجم مثنوی بیت  .3324و  3325و  3322رجوع کنید به دفتر پنجم مثنوی بیت . 225ر مناقب العارفین /36

 .و .. 2244. دفترپنجم مثنوی بیت2021دفتر پنجم مثنوی بیت .5024بیت

  .66ر دالئل اإلمامو /31

 50باب البذاء... ح  ؛326/ 2ر کافی  33
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 ی آيت اهلل سبحانی ی پاسخ به نامه : ويژهفصل دوم

 

 ق )عليه السالم(نامه ی دوم آيت  اهلل سبحانی به  فصلنامه ی نورالصاد
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 آيت اهلل سبحانیی دوم  ی نورالصادق)عليه السالم(  به نامه پاسخ فصلنامه

 

 وفقه اهلل لمرضاتهحضور محترم حضرت آیت اهلل حاج شیخ جعفر سبحانی 

  با سالم و آرزوي َوفيقات روزافزون براي آن جناب

 به عرض مبارک می رساند نامه ي دوم حضرَعالی از طريق فاکس آمد، نكاَی به ذهن آمد که بايد به عرض شما برسد. 

 

 َصوصی بود، بنا نبود که علنی بشود ولی شما علنی کرديد که بخش نخست آن را که مقدمه اين نامه  اید: فرموده

  بود چاپ و بخش مهم را حذف کرديد و اين بر َالف موازين اسالمی است.

 

بخش نخست نامه مذکور گرچه خطاب به هیئت تحریریه است اما عمومی است نه خصوصی و  اوالً  شود: عرض می

نویسندگان فصلنامه ی نورالصادق)علیه السالم( می باشد و چون عمومی بود، نورالصادق)علیه السالم(  حاکی از نیت پاک 

 باید آن را منتشر می کرد و این پیام را به گوش همه ی نویسندگان نورالصادق)علیه السالم(  در سراسر کشور می رساند

ذا مسهولين بود ل)علیه السالم( فصلنامه نورالصادقاما بخش ديگر که َذکرات است َصوصی و َطاب به هيهت َحريريه 

اجازه می گرفتند و کار آن ها مشمول  )علیه السالم( مجله ي مكتب اسالم بايد براي نشر آن از مجله ي نورالصادق

می شود که َالف شرع و قانوناً جرم محسوب می شود. آن هم اين « افشاي نامه ها و اسناد َصوصی اشخاص»قانون 

 ي و بزرگان دين است  و مجله )علیه السالم( ي نورالصادق هاي ناروا به مجله و نسبتکه مشتمل بر َوهين  نامه اي

 ي شما و زير نظر شما منتشر کرده است. مكتب اسالم هم اين نامه را با اجازه

بر فرض که بخش اول را هم خصوصی حساب کنید، انتشارآن، چیزی نبود که به کسی ضرری وارد کند، از نیت  ثانياً:

پاک نویسندگان این مجله تمجید شده بود، آیا انتشار آن جنایت است؟ پیام مهرآمیز حضرتعالی را به نویسندگان این مجله 
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رو شده؟ یا در این میان در و دکان کسی کساد شده است که  دادن جرم است؟ به کسی  ضرری وارده کرده؟ دین خدا زیر و

 اند؟  ی مکتب اسالم )البته با مجوز شما( در صدد جبران برآمده بعضی مثل مجله

 

 َقطيع روايت در علم درايه هم که گفته شده اگر مخل به مقصود باشد جايز نيست. اید: فرموده  

صورت نگرفته و همانطور که بیان شد این نامه شامل دو مطلب و دو ی مذکور تقطیعی  در نامه اوالً شود: عرض می

 گونه ارتباطی با هم ندارند. های مختلف است و هیچ روایت مستقل با موضوع

برفرض هم که همه را یک روایت به حساب بیاوریم می گوئیم این تقطیع بالمانع است و خللی به مقصود نمی ثانياً: 

ی مطالبی که در این نامه از روی صداقت و خیرخواهی بیان شده )کما اینکه از متن نامه ی رساند زیرا مقصود از کلیه 

حضرتعالی استظهار می شود( تشویق این مجله و عملی شدن اهداف مقدس و نیت پاک نویسندگان آن است لذا با این 

رات هیئت تحریریه ی مجله ی گزینش هیچ گونه خللی به این مقصود وارد نیامده است برای این که مخاطب این تذک

نورالصادق)علیه السالم(  است که آنها این نامه را دریافت کرده اند و آن را بررسی کرده و طبق تشخیب خود عمل می 

نيست   «ال اله اال اهلل»اين نامه مثل کلمه ي نمایند خواه بخش اول تقطیع و منتشر شده باشد خواه چنین نشده باشد پس 

 نباشد. که َقطيعش جايز

این اضطراب ها و نگرانی ها در مورد چنین موضوع بسیار کوچک و ناچیز گمان نمی رود که جناب آيت اهلل سبحانی، 

منشاء عقالئی داشته باشد، با توجه به آن سعه صدری که در برابر انحرافات هیرقابل تحمل در جامعه ما مخصوصاً در اصول 

در برابر این حجم عظیم فسادهای مالی و اخالقی و انحرافات اعتقادی به خصوا و اعتقادات از حضرتعالی دیده شده که 

 وهابیون خودی و داخلی )حتی پشت گوش خود و در حوزه ی علمیه ی قم( سکوت اختیار کرده اید و یا توجیه می نمائید.
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ین نگرانی ها و چنین به نظر می رسد فشارهای محی الدینیان و صدرائیان و طرفداران معارف بیگانگان موجب ا  

 برخوردهای تندی از جانب شما شده است.

 ید:فرمود شد و اصالً مطالب بخش اول  درکار نبود مثاًل می شما فرض کنید این نامه با همان تذکرات شروع می ثالثاً:

ود ا اگر چنين بنمايم. آي با سالم َوجه شما را به نكات زير جلب می )علیه السالم( ي نورالصادق هيهت َحريريه مجله

 شد؟! مقصود حاصل نمی

ی استعمالی  متکلم  ی جدی و نه در اراده پس وجود و عدم بخش اول این نامه، در رابطه با تفهیم بخش دوم، نه در اراده 

 هیچ کدام دخالتی ندارد.

و اینکه  گفته شده که بخش اول مقدمه بوده برای بخش مهم، باید عرض کرد که این سخن نیز یکی دیگر از اشتباهات  

 بزرگ شما است زیرا که:

ن ی مقابل آ ای است که هیچ سنخیتی با ذی المقدمه ندارد و بلکه درست ضد ذی المقدمه و در نقطه این چه مقدمهاوالً: 

های خرافی بِرهانند  خواهند جامعه را از اندیشه مه سخن از نیت پاک نویسندگان است که واقعاً میقرار دارد، زیرا در مقد

ی واقعی اسالم را نشان دهندو اما در ذی المقدمه سخن از منحرف بودن نویسندگان و  اخباری بودن و جاهل بودن  و چهره

 ناشایست در حالی از شما صادر شده که خوب میو متعصب بودن و حق ناشناس بودن و ... آنها است. و این کلمات 

 ای علمیهه از مراجع تقلید شیعه و علمای طراز اول حوزه )علیه السالم( دانستید بسیاری از نویسندگان مقاالت نورالصادق

، یی مجلسی، کاشف الغطاء، مقدس اردبیل ی حلی، عالمه ی شیعه از قبیل عالمه اند و نیز نظرهای اساطین فقهای گذشته

 شیخ انصاری، صاحب جواهر، شیخ بهائی و ... در آن درج شده است.

و این سخنان تند حضرتعالی توهین آشکار به ساحت مقدس این بزرگان است و ما برای شما از خداوند طلب آمرزش 

 می نمائیم.
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 نه سایر مقدمه ها. مطالب بخش اول نه مقدمه ی عقلیه است نه مقدمه ی عادیه است و نه مقدمه ی شرعیه وثانياً: 

 آیا مثل ح  است که توقف دارد بر قطع مسافت؟ 

 آیا مثل کون علی السطح است که توقف دارد بر نصب سلم؟ 

 آیا مثل صالت است که توقف دارد بر طهارت؟

 ی وجود است مثل توقف زوجیت برعقد نکاح؟  آیا مقدمه

 ی صحت است مثل عقد فضولی؟  آیا مقدمه

 است مثل توقف وجوب ح  بر استطاعت؟ی وجوب  آیا مقدمه

 آیا مقدمه ی علم است مثل علم به تحقق نماز رو به قبله یا علم  به شسته شدن مرفق در وضو؟

اگر هر کدام است یا چیز دیگر لطفا ما را راهنمایی فرمایید و اگر چنین نیست پس اینگونه اشتباهات آن هم از بزرگواری 

 ن شود.مثل حضرتعالی چگونه باید جبرا

 

 ي وارداَی َكيه نفرمائيد... منطق اسالم الذين يستمعون القول و يتبعون احسنه، اطلبوا  روي کلمه اید: فرموده

  العلم... ، انظرالی ما قال و...

 بودید باید برای دکان ابوحنیفه  و )علیه السالم( پس با این منطق اگر شما در زمان امام صادق باید عرض کنیم که

  سفیان ثوری مجوز صادر می کردید و می گفتید مانعی ندارد مردم پای درس ابوحنیفه و سفیان ثوری بروند.

 یزمان عل یأتیساگر شما در زمان امام عسکری)علیه السالم( بودید وقتی حضرت به ابوهاشم جعفری فرمود: ))

م (( بنای مخالفت را با این اماالفلسفو و التصوف یلون الیمیوجه االرض النهم  ی علالناس... علمائهم شرار خلق اهلل

 ...(( تمسک می کردید.ستمعون القول وین یالذمعصوم)علیهم السالم(  می گذاشتید و به ))
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اگر شما در زمان امام صادق)علیه السالم( بودید و حضرت در جواب شخصی که در مورد صوفیه سؤال کرد فرمودند...  

می گفتید نه خیر، باید سراغ صوفیه هم رفت و به  رسول اهلل یدین یهم کان کمن جاهد الکفار بیو من انکرهم و رد عل

 (( استدالل می کردید....ستمعون القولین یالذ))

ق یرقطاع ط کنند( )کسانی که به فلسفه و َصوف ميل می اال إنهم فرمود: می )علیه السالم( تی حضرت عسکریوق

 . مانهینه و ایصن دیحذرهم ولین فمن ادرکهم فلینحلو الملحد ین و الدعاة الیالد

 ی(( تمسک مما قال یانظر ال)) کردید و به اگر شما آنجا بودید با این مبنایی که دارید باید به حضرت اعتراض می

 کردید؟!! 

(( دادة جیانه فاسد العقفرمود: )) ی ابوهاشم  کوفی می بودید و حضرت درباره )علیه السالم( اگر شما در زمان امام صادق

 کردید.  کردید و به ))انظر الی ما قال و ...(( استدالل می حضرت را رد می

بودید وقتی حضرت با اصحابشان در مسجد نشسته بودند و چشمشان به جمعی از  )علیه السالم( اگر در زمان امام هادی

باید  .نین و مخربوا قواعد الدیاطین فانهم خلفاء الشیهؤالء الخداع یال تلتفتوا الصوفیه )عرفای فعلی( افتاد فرمودند: 

 کردید!! استدالل می ...((ستمعون القولین یالذ))کردید و به  به حضرت اعتراض می

 

 به سدير صيرفی فرمودند: )علیه السالم( امام باقر

 یذلک الزمان وهم حلق ف یف يان الثوريفه و سفيحن یاب ین اهلل؟ ثم نظر الين عن ديک الصاديرأفأريا سدي))

َهم ويب ین. إن هؤالء اَابث لو جلسوا فيمن اهلل و ال کتاب مب ين اهلل بالهديالمسجد فقال: هؤالء الصادون عن د

أَونا فنخبرهم عن اهلل َبارک ي یو عن رسوله حت یخبرهم عن اهلل َبارک و َعاليجدوا أحداً يفجال الناس فلم 

 ((عن رسوله. یوَعال
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 کردید که چرا ابوحنیفه و سفیان ثوری بودید باید به حضرت  اعتراض می )علیه السالم( پس اگر شما در زمان امام باقر

ستمعون ی نیالذ))و (( ما قال یانظر ال))کند آنها نیز سخنان خود را مطرح کنند و به  بیان اقتضا میدر خانه بنشینند!! آزادی 

 کردید. تمسک می ((... القول

اهلل به حضرت نستجیرب ((الفلسفه یبو و تعساً لمنتحلیتباً و خ))می فرمود: )علیه السالم( آیا اگر شما بودید و امام صادق

 استدالل می کردید؟!! ...((ستمعون القولین یالذ))اعتراض می کردید و به 

تمعون سین یالذ))و امروز نیز به طرح ممنوعیت کتب  ضاله ای مثل آیات شیطانی به شدت اعتراض می کردید و به 

 استدالل می کردید؟!! ((...القول

 و فروش و نگهداري آنجناب آيت اهلل سبحانی، آيا شما حكم کتب ضالل را در شريعت مقدس قبول نداريد که َريد 

نگهداری آن که حرام است، معنایش این است که باید آنها را از بین برد و نابود کرد )اگر قدرت داشته باشیم و  حرام شده؟

تالی فاسدی نداشته باشد( و اال اگر هیر از این باشد، نگهداری محسوب می شود و حرام است. پس در مورد حکم کتب 

 دلیل است بر جواز استفاده ی از این کتب. ((تبعون احسنهیستمعون القول و ین یلذا))ضالل هم بفرمائید: 

برضد فلسفه و تصوف و بر ضد  )علیهم السالم( ی مقدس امام هادی و امام صادق و سایر ائمه آیا روایاتی که از ناحیه

رهبران انحراف از قبیل حسن بصری، عباد بصری، سفیان ثوری، ابوهاشم کوفی، شلمغانی و منصور حالج و... صادر شده 

ران در برابر رهب )علیهم السالم( هاي ائمه معصومين گيري موضعی شریفه مذکور بوده است؟  بدون در نظرگرفتن آیه

 ی َوقيع لعن براي منصور حالج و امثال او از ناحيه مقدسه صادر شد.ضاللت به حدي است که حت

(( چه معنائی دارد؟ مگر نه اين است که بايد انسان ؟ قال ثقوینیونس بن عبدالرحمن ثقو آخذ منه معالم دیاف)) روايت

 اي که در صرا  مستقيم اهل بيت هستند اَذ کند؟ معالم دينش را از افراد ثقه
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ی وارداتی تکیه نکنید! نظر ما درست عکس آن است یعنی باید خیلی خوب و تند و شفاف  روی کلمهفرمائید  شما می

ال عنا ل ال تأخذ ایمکا ی))اند و فرمودند  اند و بیگانگان را مردود شمرده ی ما تکیه کرده روی آن تکیه کنیم، زیرا که ائمه

 و بسیاری دیگر از روایاتی که  به همین  مضمون است و در این جا فرصت ذکر آن ها نیست.  ((ن مناکت

آیا این همه فقها و اساطین شیعه از صدر اسالم تا کنون که با فلسفه مخالفت کردند و تعلیم و تعلم آن را حرام نمودند، 

همه آیات قرآن که در مورد کفار و منافقین آمده چیست؟ شما را ندیده بودند؟ این (( ما قال یانظر ال))حق ناشناس بودند و 

 و هزاران روایت دیگر که فرصت بیانش نیست.

آیا این همه بزرگان و اساطین که در طول تاریخ شیعه با کتب انحرافی و اشخاا منحرف مبارزه کردند و بسیاری از آنها 

 نداشتند؟ ...(( ستمعون القولین یالذ)) ی  ی شریفه اند خبر از آیه در این راه شهید شده

جاتش زیر نظر معصوم بود بر  مگر هشام بن حکم که صحابی خاا دو امام معصوم بود و تمام کارها مخصوصاً نوشته

تمعون القول سین یالذ))ی  ی شریفه ضد ارسطو کتاب ننوشت؟ آیا این صحابی بزرگوار نیز حق ناشناس بوده و خبر از آیه

 نداشته؟ ...(( 

 حسین بن روح نایب خاا امام زمان فتوای قتل منصور حالج را صادر نکرد؟مگر 

 مگر مرحوم کلینی معارف اهل بیت را در کتاب کافی بر ضد راه و روش و معارف فالسفه و عرفا منتشر نکرد؟ 

 داشت؟ کرد و مردم را از آنها برحذر نمی های خود افراد منحرف را معرفی نمی مگر شیخ طوسی در کتاب

 گر شیخ صدوق منصور حالج را با کتک از قم بیرون نکرد؟ م

 مگر شیخ مفید و سید مرتضی بر ضد منصور حالج و صوفیه  کتاب ننوشتند؟ 

مگر مرحوم عالمه مجلسی آن بزرگ مرد تاریخ شیعه، فریاد نمی زد و با انحراف و منحرفین و معارف بیگانگان مبارزه 

خمینی)ره( با فرهن  بیگانه و بیگانه پرستی مبارزه نمی کرد و در برخی موارد اشکاالت  نمی کرد؟ و ... و باالخره مگر امام
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اصولی به محی الدین و مالصدرا نمی گرفت. )انشاءاهلل معنای اشکاالت اصولی را متوجه هستید که چه حکمی برای آن 

 بار می شود.(

 را نفهمیده بودند. ((تبعون احسنهی ستمعون القول وین یالذ))ی  ی شریفه آیا این بزرگان معنای آیه

ها، بهائيان، مسيحيان و حتی کمونيسم در ميان  ها و جزوات وهابی ها بايد با َبليغات و نشر کتاب شما با اين استدالل

ي َحقيق داشته باشد و همه چيز را بفهمد و بهترين را انتخاب کند و  شيعه موافق باشيد، و بگوئيد مسلمان بايد روحيه

طانی هايی مثل آيات شي ي کتاب مسهله کتب ضالل در اينجا ديگر معنا و مفهومی نخواهد داشت، و انتشار و مطالعهحتی 

وناگون ها و عقايد گ را مجاز بدانيد و به الذين يستمعون القول استدالل کنيد، شما آزادي مطلق بيان و طرح عمومی ديدگاه

 کنيد.  ي مذکور در نامه َود اثبات می ا ادلهو حتی عقايد ْغلط و انحرافی و َرافی را نيز ب
 

ای بخواهد مملکتی را اداره کند اختالل نظام جدّی به وجود آمده و مردم به روز سیاه خواهند  اگر کسی با چنین عقیده

 نشست.

 

 (( که حضرَعالی براي اثبات آزادي علوم وارداَی و طرح تبعون احسنهیستمعون القول و ین یالذاما آيه ))قايد فاسد ع

 فرمائيد. ها به آن استدالل می ها و دانشگاه و انحرافی يونانيان و بيگانگان  در حوزه
 

ض اید معار اوالً معنایی که حضرتعالی از این آیه و دو روایت دیگر مذکور در نامه در نظر گرفته کنیم: عرض می

ای ه معارف را فقط از قرآن و حدیث گرفت. به نمونه است با آیات و روایات زیادی که مفهوم آن این است که باید علوم و

 زیر توجه فرمائید: 

َرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ د6 َجِدَانِ عِلْماً صَحِيحاً إاِلّ شَيْهاًَ   (6). شَرِّقَا وَ ْغَرِّبَا فاَلَ 

 

 (4)الْواَلئِجَ فِيهِمُ الصَّدَّادُونَ عَنِ اهلل.اطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِنِ الْعِلْمِ وَ إِيَّاکُمْ وَ د 4

 

  (3). إِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ الصَّحِي َ فَعِنْدَنَا أَهْلَ الْبَيْت د 3
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َكُنْ مِنَّاد 2 َأَُْذْ إِلَّا عَنَّاَ   (2). يَا کُمَيْلُ لَاَ 

 

 (1). رنايعرفنا و هو متمسک بعروة ْغيکذب من زعم أنه د  1

 

َّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُموَ د )) 1  (1). ((َا

 

 (7). ((وَ أْمُرْ قَوْمَکَ يَأَُْذُواْ بِأَحْسَنها د ))...7

 

 (9). قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَقٌّ وَ ال صَوَابٌ إِلَّا شَیْ ءٌ أَََذُوهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ )عليه السالم( عَنْ أَبِی جَعْفَرٍد 9

 

َتَّد 8  َهْتَدُواإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ عِلْمِ اهلل عَلِمْنَا وَ مِنْ حُكْمِهِ أَََذْنَا وَ مِنْ قَوْلِ الصَّادِقِ سَمِعْنَا فَإِنَْ   (8). بِعُونَاَ 

 

َرَجَ مِنْ عِنْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَد 68 فَلْيَذْهَبِ النَّاسُ حَيْثُ شَاءُوا فَوَ اهلل لَيَأَِْيَنَّ األَمْرُ  )عليه السالم( لَيْسَ أَحَدٌ عِنْدَهُ عِلْمُ شَیْ ءٍ إاِلَّ 

 (68). هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ

 

فِی قَوْلِ اهلل فَلْيَنْظُرِ اإلِنْسانُ إِلى  طَعامِهِ قَالَ قُلْتُ مَا طَعَامُهُ قَالَ عِلْمُهُ الَّذِي )عليه السالم( عَنْ أَبِی جَعْفَرٍد 66

 (66).يَأَُْذُهُ مِمَّنْ يَأَُْذُهُ

  

ز گوئیم مراد ا شود و می مقید می ی مذکور با آیات و احادیث معارض قابل جمع است لذا حمل مطلق بر اطالق آیه ثانياً:

 نند.ک شنوند و بهترین را تبعیت می قول، قول صحیح و سخنان اهل ایمان است یعنی کسانی که سخنان صحیح را می

 نیالذ))ی:  کند که وقتی در مورد آیه نقل می )علیه السالم( در تفسیر برهان در ذیل همین آیه، حدیثی از امام صادق

دوا یزیث لم ین اذا سمعوا الحدیهم المسلّرمون آلل محمد الذاز حضرت سؤال شد فرمودند: ((تبعون احسنهیستمعون القول و ی

 یعنی هرگاه حدیثی را بشنوند، بدون کم و کاست آن را حفد و نقل کنند. ما سمعوهکنقصوا عنه و جاؤوا به یه و لم یف

 شود. که زده می ای پس قول دراین آیه به حدیث تفسیر شده است نه هر سخن یاوه
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یا در بعضی احادیث قول به قرآن تفسیر شده و احسن به آیات محکم، یعنی کسانی که سخن خداوند )قرآن( را می 

غ  یبهم ذقلو ین فیلذشنوند و از محکمات آن تبعیت می کنند که جای تاویل و تفسیرهای هلط در آن نیست، بر خالف ا

  (64. )لهیابتغاء تأوتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و یف

 و اصالً شأن نزول آیه مذکور داللت دارد بر این که مراد از قول خود قرآن است:

جابربن عبداهلل روایت می کند که چون آیه ای که بهشت را دارای هفت در می داند نازل شد، مردی از انصار خدمت 

آمد و گفت یا رسول اهلل من هفت برده داشتم و در ازای هر دری از بهشت  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( حضرت رسول

 ل شد.ناز ((تبعون احسنهيستمعون القول و ين يفبشر عباد الذ))یکی از آن ها را آزاد کردم، در این هنگام بود که آیه ی 

یعنی از بهترین آیات قرآن  ((ِإلَْيُكْم مِْن رَبِّكُموَ اََِّبعُوا َأْحسَنَ ما أُْنِزلَ : ))فرماید می 11ی  ی زمر آیه قرآن در سوره

 پیروی کنید  )آیات حسن داریم و آیات احسن، محکمات  آیات احسن هستند(.

ا ای را به م ی مورد بحث چنین اجازه پس این چنین نیست که ما در شنیدن سخن هر کس و ناکسی آزاد باشیم و آیه

 دهد. نمی

 

 (( نيلو بالصاطلبوا العلم و اما حديث)) 

مراد از این حدیث این است که علم صحیح و مشروع را بیاموزید اگر چه الزم باشد که به دورترین  عرض می کنیم که:

نقاج سفر کنید، چون در صدر اسالم کشور چین به عنوان نمادی از دوری راه مطرح بوده است و تعبیر )ولو بالصین( صرفاً 

 دن عقاید باطل و انحرافی بیگانگان  مجوز صادر نمائید. بیانگر دوری راه است نه نمادی از بالد کفر تا شما برای مطرح ش

  11/211ر بحار  1/352احادیث زیادی نیز معنای فوق را تایید می کنند، رجوع کنید به وسایل 
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 (( من قال یما قال و ال َنظر ال یانظر الاما حديث )) 

ن فوق جمع کنید فنعم الوفاق وگرنه باید آتوانید این حدیث را با احادیث معارض  اگر حضرتعالی می کنیم: عرض می

را توجیه کنید یا کنار بگذارید. مضافًا بر اینکه گفته شده احادیث به مضمون انظر الی من قال و ال تنظر الی ما قال  وجود 

ندارد، دارد )که مقداری از این احادیث را قبالً ذکر کردیم( و در جای خودش باید بحث شود و این وجیزه گنجایش آن را 

 از باب نمونه:

  الْمَدَائِنِیِّ عَنْرجال الكشی حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَا نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبِيبٍ))د 6

وَ هُوَ فِی السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ يَا عَلِیُّ مِمَّنْ ََأَُْذُ مَعَالِمَ  عَلِیِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِیِّ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ

نِينَ الَّذِينَ ََانُوا اهلل وَ دِينِکَ لَا ََأَُْذَنَّ مَعَالِمَ دِينِکَ عَنْ ْغَيْرِ شِيعَتِنَا فَإِنَّکَ إِنْ ََعَدَّيْتَهُمْ أَََذْتَ دِينَکَ عَنِ الْخَائِ

 وَ ةُ اهلل وَ لَعْنَةُ رَسُولِهََِانُوا أَمَانَاَِهِمْ إِنَّهُمُ اؤَُْمِنُوا عَلَى کِتَابِ اهللِ جَلَّ وَ عَلَا فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَرَسُولَهُ وَ 

 (63). ( (يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَلَائِكَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِیَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ لَعْنَتِی وَ لَعْنَةُ شِيعَتِی إِلَى
 

مَ أَسْأَلُهُ عَمَّنْ آَُذُ مَعَالِ)عليه السالم( عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَاَِمِ بْنِ مَاهَوَيْهِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَد ))4

فَهِمْتُ مَا ذَکَرَُْمَا فَاعْتَمِدَا فِی دِينِكُمَا عَلَى مُسِنٍّ فِی حُبِّكُمَا وَ کُلِّ دِينِی وَ کَتَبَ أََُوهُ أَيْضاً بِذَلِکَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا 

 (62) ((.کَثِيرِ الْقَدَمِ فِی أَمْرِنَا
 

  (51) (( فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ ََأَُْذُونَه))...  قال: )عليه السالم(عبداهلل  یعن ابد 3

 

 (56.)((مَنْ دَانَ اهلل  بِغَيْرِ سَمَاعٍ عَنْ صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اهلل الْبَتَّةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ )) أَنَّهُ قَالَ: )عليه السالم( عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ د 2

 

 (51) ((الْعِلْمِ اطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِنِ ))يَقُولُ:  )عليه السالم( سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اهلل د 1

 

 (53) ((کُلُّ مَا لَمْ يَخُْرجْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ))يَقُولُ:  )عليه السالم( سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ د 1

مضافاً بر این که حضرتعالی در علم اصول معتقدید که در خبرین متعارضین، یکی از مرجحات، مخالفت با عامه است آیا  

 این به معنای انظر الی من قال نیست؟
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 اگر بناست علم وارداَی حذف شود پس رياضيات و علوم طبيعی را حذف کنيم. اید: فرموده 

متأسفیم از چنین استدالل هایی که از ناحیه ی امثال حضرتعالی صادر می شود، علوم  که بسیار  کنیم: عرض می

طبیعی و ریاضیات چه ربطی به ما نحن فیه دارد، ما با فالسفه  در مورد دین و توحید و مبدأ و معاد بحث داریم، ریاضیات 

ارداتی مخالفیم نه با علوم دیگر، ما با معارفی دیگر چه صیغه ای است که شما آن را وارد بحث می کنید ما با معارف دینی و

که از ارسطوی بت پرست وارد بالد مسلمین شده و به نام توحید به خورد مردم داده می شود مخالفیم نه با ریاضیات  نه 

 با فیزیک و شیمی و ... !!

واعد و د، تمام ملل و مذاهب دنیا قمضافاً بر این که در این علوم که اختالفی نیست تاجائی برای نفی و اثبات داشته باش

فرمول های آن را قبول دارند، کسی نمی تواند با آن مخالفت کند لذا این علوم تخصصاً از موضوع بحث ما خارج است، 

وارد کردن این گونه مسائل و مثال ها در این بحث از شخصیتی مثل حضرتعالی  خیلی جای تعجب و نگران کننده است 

 ه های علمیه و ضعف علمی حاکم بر آن باید تأسف خورد.و برای آینده حوز

 

 :رجمه علوم يونانی و ْغيره يک ضرورت ناَواسته بود فرموده اید  .کهَ 

اره ی ( را دارد، و درب ((ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا))باید عرض کنیم درباره ی کسی که معارف ثقلین )که  اوال 

و من اعرض  یو من تمسک بهم نج))کسی که  معارف  ناب اهل بیت عصمت و طهارت )که مانند سفینه ی نوح اند 

( را دارد و باز هم می گوید ترجمه ی علوم یونانی یک ضرورت است، خودتان بگوئید چه باید قضاوت (( عنهم هرق

 کرد.

تكم يبعدکم عن اهلل اال و قد نهيئ ييقربكم إلى اهلل إال و قد أمرَكم به  و ما من شئ يما من ش)) حدیث نبوی مشهور

یعنی چه؟ آیا با این وجود باز هم نیاز به مطالب بیگانگان داریم آیا مثالً قاعده ی پوشالی الواحد که فالسفه برای  ((عنه
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خالفت شده، دلیل بر این است که معارف قرآن اثبات آن سر و دست می شکنند و در مکتب وحی مطرح نشده بلکه با آن م

 و عترت ناقب است و ضرورتاً باید سراغ کاالهای وارداتی یونانی رفت؟

ی اهلل علیه و )صلاگر این قواعد فلسفی )هالباً( و نتای  و آثار مترتب بر آن ما را به خدا نزدیک می کرد چرا پیغمبر اکرم 

برای خواا از اصحاب خود مطرح نکرد؟ بلکه ما  را از نزدیک شدن به آنها نهی آن را برای مردم و الاقل  آله و سلم( 

 کرده است.

این است که قرآن و عترت، ما را سیراب نکرده، معارف ثقلین به تنهائی نمی توانند ما را به سر منزل « ضرورت»معنای 

مقصود برسانند یا در قرآن نقصی و یا در احادیث قصوری دیده می شود و احادیث نمی توانند حقایق قرآن را برای ما 

علوم  لین را باید بوسید و کنار گذاشت لذا تنها راه چاره این است که بایدتبیین کنند و حتی حدیث متواتر بین الفریقین ثق

 یونان باستان را وارد کرد و با آنها عشق و حال کرد!! 

 

باید پذیرفت که ترجمه ی علوم یونانیان ناخواسته نبود بلکه از روی خواسته و طیب نفس و دنبال کردن اهداف  ثانیا :

( لسالم()علیه اجا که وقتی یحیی برمکی فهمید که هشام بن حکم )از اصحاب معروف امام صادقپلید و نامشروع  بود تا آن 

برای روشن شدن   ،(52)به فالسفه انتقاد می کند و کتاب بر ضد آن ها نوشته است هارون را به قتل هشام تحریک کرد

نورالصادق قسمت نظرها  52شماره ی مطلب لطفاً یک مراجعه ای به کتاب مستطاب بحار عالمه ی مجلسی و فصلنامه ی

 و اعتراف ها بفرمائید.

بنابراین آنچه در بیت الحکمه بغداد ترجمه شد به هیچ وجه یک ضرورت ناخواسته نبود بلکه برنامه ای بود هدفمند و 

از یک سو   ()علیهم السالمپاسخگوی نیاز خالفت بنی عباس به یک ایدئولوژی دولتی در تقابل با آموزه های ائمه معصومین

 و ستیز با هنایش زنادقه و شعوبیه از دیگر سو.

 ولی الزم است که در اينجا َوجه شما را به مطالب استاد محمدرضا حكيمی در اين مورد جلب نماييم: 
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 نویسد:  ی نهضت ترجمه آثار فلسفی یونان در جهان اسالم می ایشان درباره

ی فلسفه را ندادند و به این کار نپرداختند تا مسلمین  دستور ترجمه )صلی اهلل علیه و آله و سلم( چرا پیامبر اکرم»

 دین را عقلی بفهمند!

در جریان ترجمه ی فلسفه، هیچ کمکی به آن نکردند )بلکه مخالفت هایی نیز )علیهم السالم( و چرا ائمه طاهرین

 معارف دینی را از هیر قرآن نیاموزید که گمراه می شوید(.ابراز داشته اند و همواره تاکید کرده اند که 

نی خبر نداشتند که چنین فلسفه و عرفا )علیهم السالم( و ائمه طاهرین )صلی اهلل علیه و آله و سلم( آیا پیامبر اکرم

 وجود دارد؟ 

مان با کمک بی دریغ مترجامیّه و بنی عباس بودند که  اند و این بنی آیا ایشان در حق دین و فهم دین کوتاهی کرده

یهودی و نصرانی و مجوسی ر و گاه برخی از مالحده ر فلسفه یونانی و عرفان هندی و سلوک اورفئوسی را ترجمه 

 کردند و ریختند در مساجد و مدارس مسلمین و در کنار قرآن، دکانی به این وسعت گشودند؟!

حکمو را در بغداد گشودند وگرنه کسی )هارون( که مجسمه در مدینه، بیت ال« بیت القرآن»... آری آنان برای بستن 

ی علم و سلوک و عبادت و معرفت و تبلور آیه آیه قرآن را ر سال ها در سیاه چال ر زندانی و سرانجام مسموم و 

 شهید می کند، می تواند مروّج بی قصد و هرض علم و فرهن  ر آن هم در حوزه ی اسالم به شمار آید؟ 

( که مطلع انوار علم قرآنی و معارف سبحانی و تعالیم  وحیانی را آن گونه به این سوی و آن سوی یا کسی )مأمون

ا ر)علیه السالم( تشکیل می دهد و از فالسفه و متکلمان زمان دعوت می کند تا امام« مناظرات»می کشد و مجالس 

عال و تعالیم واال و معارف علیا را مسموم محکوم کنند و در نهایت هم، در نهایت هربت و مظلومیّت، آن تجسّم عقل ا

و شهید می کند و بشریت را از چنان خورشید تابان علم و معرفت و اقیانوس موّاج فطرت پروری و تربیت محروم 

 د. می سازد، می تواند بانی تمدن اسالمی و طرفدار علم شمرده شو
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افکن تر و عقل پرورتر از وجود علمی قدّوسی و سرّ چه بیت الحکمو و مخزن المعرفو و وعاء علمی باالتر و فروغ  

 (24« . ))علیه السالم( تعالیم سبّوحی، حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی امام رضا

 

 هر دانش بشري را بايد با منطق سنجيد. اید: فرموده 

هر دانش بشری صحیح است مثل علوم طبیعی و ریاضی و هیئت و ... اما نه دانش الهی و  این که  شود: عرض می

معارف دینی خود را از بیگانگان بگیریم آنگاه برویم با عقل ناقب خود آیات و روایات را آن قدرکش و قوسش بدهیم 

 تا مطابق حرف های بیگانگان بشود.!!  

مربوج به مبدأ و معاد( که می تواند ما را از معارف الهی و علوم وحیانی مستقل و این کدام دانش بشری است )دانش 

انسان را به کمال برساند؟ پس الرطب و الیابس  )علیهم السالم( و بی نیاز کند یا بیشتر و آسان تر از منطق اهل بیت

 اال فی کتاب مبین یعنی چه و کتاب مبین چیست؟  

رحوم م بر قرآن بوده  و توانسته معارف قرآن را که صدها سال بعد آمده تبیین کند، این کدام علوم بشری است که مقدم

شهيد مطهري می گويد: فالسفه بالْغشان بالغ مبين نيست لذا اين پيغمبرانند که می َوانند بشر را در راه حقيقت به 

ت، به که شما می روید به ترکستان اسیا معشر الفلسفو و العرفان أین تذهبون، این ره حرکت در بياورند نه فيلسوفان. 

بیراهه کشاندن و سرگردان کردن ایتام آل محمد است. حوزه های علمیه باید خیلی مواظب باشند تا خدای ناخواسته 

قبل اهلل منه یمن کان سبباً لضاللو احدٍ لن نشوند که  فرمود:  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( مصداق کالم نورانی پبغمبر اکرم

 امه.یوم القی یعمل ال یا

نورالصادق به عواقب خطرناک این افکار منحط و مسلک های انحرافی و منافقانه خوب آگاه است بر همین اساس است 

 که با قدرت تمام فریاد می زند.
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 در نگارش مقاالت، با مخالفان، با مهربانی سخن بگوئيد و هرگز از کلمات احساسات برانگيز استفاده  اید: فرموده

   نفرمائيد.
 

چرا  ((لم تقولون ما ال تفعلون)) ما نیز از حضرتعالی چنین تقاضائی را داریم، حضرت آیت اهلل کنیم: عرض می

 دیگران را به چیزی امر می کنید که خود از عمل کردن به آن عاجز هستید؟!

آیا شما که می فرمائید این مجله، ما را به یاد مکتب حنابله و اشاعره می اندازد، سخن از روی مهربانی است؟ و 

 احساسات برانگیز نیست؟! 

 ی نورالصادق احساسات برانگیز نیست؟ آیا نسبت ناروا دادن به مجله

خن ید فصل الخطاب بین حق و باطل است، سای که به قول بعضی از مراجع تقل آیا نسبت نقد تعصب آمیز دادن به مجله 

 از روی مهربانی است و احساسات بر انگیز نیست؟ 

فار و فلسفه و عرفان، اس»آیا بدون دلیل و برهان به سخن مرجع تقلید شیعه حضرت آیت اهلل العظمی وحید )که فرمود:  

ی شیعه را حق ناشناس معرفی کردن، احساسات  اعتراض کردن و  این شخصیت برجسته«( اش کشک است مثنوی همه

 برانگیز نیست؟ 

ی ما سخن از روی نامهربانی و احساسات برانگیز بوده اشاره نمائید تا روی  ضمنًا شایسته است مواردی را که در مجله

 است. «جنجال» و« هُو»آن بررسی بیشتر شود. ببینیم آیا این مسئله واقعیت دارد یا مثل موارد دیگر تهمت و افتراء و 

 

 يكی از محققان مؤسسه با َورقی کوَاه، برَی از عبارات نامناسب را گردآوري کرده و از طريق  اید: فرموده

  اند. آقاي مهدي پور ارسال داشته
 

 چنین چیزی به دست ما نرسیده، از محقق آگاه و پر تالش عصر ما، عزیز دلمان حضرت استاد مهدی کنیم: عرض می

 اطالعی کردند. باره سؤال شد، ایشان نیز اظهار بیپور در این 
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ضمن این که ما آمادگی کامل برای شنیدن انتقادات داریم زیرا این انتقادات برای ما ثمرات بسیار فراوانی دارد که یکی از 

موجب هدایت  های استداللی خود شاید آنها هدایت است ر هدایت شدن یا هدایت کردن ر اگر انتقادات وارد نبود، با جواب

ی نورالصادق هدایت شده و اشتباه خود را علناً در این مجله و سایر جاها  دیگران شویم و اگر وارد بود مسئولین مجله

 یست.  ی کمی ن اش در همین مجله اتفاق افتاده است و این ثمره کنند. کما این که نمونه اعالم نموده و انشاءاهلل از آن توبه می

هیچ  ی آزاد و آزاد اندیش است، به هیچ کجا وابسته نیست، لذا مالحظه )علیه السالم( ی نورالصادق مجلهبحمداهلل و المنه 

گروه و دسته و شخصیتی را در دستور کار قرار نداده است، تنها وابستگی او به برهان قاطع و شرع انور و مکتب امام 

 باشد.  می)علیه السالم( صادق

 گذاریم و نسبت به آن انتقاد داریم و لو بلغ ما بلغ.  د ما نیز آن را کنار میهر چه از این محدوده خارج بو

 تمام این عرایض از روی صداقت و خیرخواهی است امید است ما را از ارشادات پدرانه خویش محروم نفرمائید.

 پاسخ های به نامه یتأخیر ارسال جواب نامه ی دوم حضرتعالی دلیلی داشت که فرصت ذکر آن نیست اجماالً، ما باید 

اول را تمام می کردیم آنگاه به پاسخ نامه ی دوم می پرداختیم. و به هرحال از این بابت نیز پوزش می طلبیم. ضمن این 

 آماده بود. که این بار نوبت به آن رسید. 32که این جواب در نیمه ی خرداد ماه سال 

 ی با کمال میل و اشتیاق آماده )عليه السالم( ی نورالصادق شود که فصلنامه در پایان متذکر می

های علم و فرهنگ و ادب است بخصوص  ی عزیزان در حوزه شنیدن انتقادات علمی و سازنده
 ها و ارشادات مراجع تقلید شیعه نهایت استفاده را خواهد نمود. از هدایت

 

  )علیه السالم(ي َخصصی نورالصادق فصلنامه  د  با َشكر

 61/3/6398  د  واحد پژوهش
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------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

 

 : اگر به شرق يا ْغرب عالم برويد، دانش صحيحی نمی يابيد مگر آنره از نزد ما اهل بيت بيرون می آيد.3، ح6/388د کافی 6

 

و از کسانی که علم را به َود چسبانيده اند و به ظاهرشان  [ طلب کنيد)عليهم السالم(: علم را از معدنش ]يعنی از معصوم41، ح4/83د بحاراالنوار 4

 َدا میآراسته اند ولی علم، به باطن و درونشان نرسيده است اجتناب نمائيد، زيرا که آن جماعت راه َدا را بردي مردم می بندند و قاطعان طريق 

 باشند.

 

 است. )عليهم السالم( : دانش صحي  َنها نزد ما اهل بيت3343، ح 74/ 47د وسائل الشيعة 3

 

 : اي کميل: معارف را از ْغير ما نگير َا از ما باشی.33349، ح 683/ 47د وسائل الشيعة 2

 

کند ما را شناَته و او مستمسک بديگران گرديده براي آنكه متمسک و َابع باطل  گويد کسيكه گمان می دروغ می؛ 7، ح 4/93د بحاراالنوار 1

 شده.

 آنكه به ناگاه و بى َبر عذاب بر شما فرود آيد، از بهترين چيزى که از جانب پروردگارَان نازل شده است پيروى کنيد.؛ و پيش از 11د زمر:1

 

 ؛ ... و قومت را بفرماى َا به بهترين آن عمل کنند.621د اعراف:7

 

رفته گ :د کسی نيست مگر آن چيزي که از ما اهل بيتفرمايد: هيچ مطلب حق و صوابی نز می)عليه السالم( ؛ امام باقر 36، ح  4/82د بحاراالنوار 9

 باشند.

 

ايم از کالم وحی است اگر از ما  از علم َداست و حكمت ما نيز از َداست و آنره را که شنيده )عليه السالم( ؛ علم ما اهل بيت 33د همان، ح8

 شد[.شويد ]اما اگر از ْغير ما َبعيت کنيد هدايت نخواهيد  َبعيت کنيد هدايت می

 

د. َارج شده باش )عليه السالم( فرمود: هيچ گونه علمی نزد کسی نيست مگر آنره که از نزد اميرالمؤمنين )عليه السالم( ؛ امام باقر32د همان، ح 68

 ي مبارک َود. َواهند بروند به َدا سوگند آنره را که در پی آن هستند در اينجاست و اشاره فرمود به سينه مردم هر کجا که می
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سؤال شد که  طعام چيست؟ « فَلْيَنْظُرِ اإِلنْسانُ إِلى  طَعامِهِ» ي  ي شريفه در مورد آيه )عليه السالم( ؛  از امام باقر39، ح 4/81بحاراالنوار د 66

 کند. کند ]که بايد ديد[ از چه کسی آن را اَذ می فرمود: طعام عبارت است از علمی که اَذ می )عليه السالم( امام

 

 7آل عمران: د 64

 

 .62، باب  4/94د بحاراالنوار 63

 

 .3، ح 62د همان، باب 62

 

 .4/84د بحاراألنوار 61

 

 .4/83د  بحاراألنوار 61

 

 .4/83د بحاراألنوار 67

 

 .4/82د بحاراألنوار 69

 

 .687/ 17د بحار االنوار ، 68

 

 . 23، ص 6398کتاب ضميمه آذرماه  ي همشهري، ي عقل َود بنياد دينی، روزنامه د حكيمی، محمدرضا، مقاله48
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 اخالق و معارف: فصل سوم
 

 )ره(ي فقيه آيت اهلل حاج شيخ حسن صافی اصفهانی عالمه

 سيد قاسم علی احمدياالسالم و المسلمين  حجة
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 اشاره: 

 ي صافی اصفهانی)ره( در ادامهي اصفهان حضرت آيت اهلل حاج شيخ حسن  ي علميه ي فقيه رئيس فقيد حوزه مرحوم عالمه

فرمايند: اگر انسان  در اين رابطه استخراج نموده و می« والعصدر»ي  ي شدريفه بحث سدير َكاملی انسدان نكاَی را از آيه

بخواهد کامل از دنيا برود بايد ايمان و عمل صدال  داشدته باشدد و َواصی به حق و َواصی به صبر يكی از مصاديق عمل 

ين گيرند که بهتر نمايند و نتيجه می ر مصداديق َواصدی به حق و َواصی به صبر مطالبی را بيان میصدال  اسدت آنگاه د

هستند لذا بايد گفت َواصی به حق و َواصی به صبر يعنی مردم را  ر )عليهم السالم(ي اطها مصدداق صدبر و صابرين ائمه

  بشوند. ت )عليهم السالم(ه کنيد که پيرو اهل بيَوصي

 

 

 دهم از اخالق و معارفدرس 

 «)ره(ي فقيه آيت اهلل حاج شيخ حسن صافی اصفهانی عالمه »
 

 ميبسم اهلل الرّحمن الرّح

 (6)( (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  وَ ََوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ ََوَاصَوْا بِالصَّبْر *إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی َُسْر *و الْعَصْرِ ))

 هدف خلقت، انسان است. خداوند هر چه آفریده است برای یک چنین انسانی آفریده است:

 (4(( )ََلَقَ لَكُم مَّا فِی األَرْضِ جَمِيعا))

 ها و زمین برای این بشر خلق شده است. آسمان

 ((.َُلِقَ ألجلِهِ الكلّ و َُلِقَ لِخالق الكُلّ))

 (3)(( یابن آدم َلقت الكل ألجلک و َلقتک ألجلي))

نَّا هلل وَ إِنَّا إِلَيْهِ  إِ)ای پسرررآدم! همه را برای تو خلق کردم و تو را برای خودم. انسرران باید الهی شررود. و به سرروی خدا برگردد:  )

 (0(()رَاجِعونَ
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 مراحل تکامل

ر، حیوان و از حیوان به بش انسان باید مراحل تکامل را از جماد طی کند تا به این مرحله برسد؛ از جماد به نبات و از نبات به

 و بشر هم نباید همان بشر معمولی بماند.

انسان به حالت انسانی خود نباید بماند. باید از مالئک هم باالتر رود. بعد هم حتی از ملک به قدری باال می رود که قابل  

 تصوّر نیست.

هست که به حدی اوج بگیرد و تکامل بکند که اصاًل خوب! حاال انسانی که این اندازه امکانات و استعدادهای تکاملی برایش 

 ی عمر را هرز از دست بدهد؟ به قول سعدی:  قابل تصوّر نباشد، چرا پشت پا به سعادت خودش بزند؟ چرا سرمایه

 انرردکی مرانده خرواجه هررّه هنروز     عمررر برف است و آفتراب تمرروز      

 

 اولیای خدا، اولیای شیطان

تواند در هر لحظه از لحظات  بیند چیزی نمانده است. انسان می شود. یک وقت می لحظه این برف ر عُمرر آب میلحظه به 

 تواند تحصیل رضای شیطان بکند. اتّباع هوا می تواند تحصیل رضای خدا بکند و هم می عمر کارهای مختلفی بکند، هم می

عنی تواند باشد. پیرو رحمان باشد؛ ی تواند باشد، پیرو شیطان هم می ن میتواند بکند. پیرو رحما تواند بکند، اتّباع خدا هم می

 عمل صالح بکند.

شود، و اگر پیرو شیطان شود از  شود، مشمول رحمت خدا و اولیای خدا می اگر پیرو رحمان باشد رحمت بر او نازل می

 فرماید: شود. خدای سبحان می شود، از رفقای شیطان می اولیای شیطان می

 (1) ((يَتَوَلَّوْنَهُ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ))
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داشته  تواند شیطان، سلطه و قدرتی بر اهل ایمان و عمل صالح ندارد. شیطان بر اهل تقوا، اهل توکّل، مّتقین، نقشی نمی    

 ی یأس را خواند:  باشد. بر رفقای خودش سلطه دارد، خود شیطان از اوّل، آیه

  (6) ((إِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ))

همه را فریب می دهم جز بندگان مخلب را. شیطان این ها را استثناء کرد. خدا می فرماید: آنهایی را که مؤمن و اهل توکّل 

 فریب بدهی.باشند نمی توانی 

 

 ی عصر خالصه ی سوره

خالصه، این سوره با این کوچکی بیان کرده است که اگر انسان بخواهد انحطاج نداشته باشد، ناقب از دنیا نرود، کامل از دنیا 

 برود، باید ایمان و عمل صالح داشته باشد:

 (( عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِإِنَّ الْإِنْسانَ لَفی  َُسْرإِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ ))

 ی دیگر هم دارد:  دو جمله

 ((.وَ ََوَاصَوْاْ بِالْحَقّ ِ وَ ََوَاصَوْاْ بِالصَّبر))

 طور .  تواصی به حق یکی از مصادیق عمل صالح است. تواصی به صبر هم همین

 

 معنای تواصی 

ند کند؛ کامل هست آنها به دیگران سرایت نمیهای خوب دو گروهند؛ یک گروه هستند که خودشان خوبند ولی خوبی  انسان

ولی مکمّل نیستند. یک دسته هم هستند که هم کامل هستند و هم مکمّل؛ هم خودشان خوبند و هم خوبی آنها تراوش دارد و به 

 کند. دیگران سرایت می
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هست، ولی فقط  کند، خودش آدم سالمی است و طبیب هم در امراض جسمی، فرض کنید یک نفر رعایت بهداشت را می

شود. یک کسی هم هست که عالوه بر این که  نماید و خوب هم می کند امراضی را که دارد، معالجه می خودش را طبابت می

کند که دیگران هم مثل خودش بشوند و آنها هم رعایت بهداشت  هایی هم تنظیم می کند، برنامه خودش رعایت بهداشت را می

خود  ی ه بر خود، اشخاصی را هم که مریض هستند معالجه می کند. به عبارت دیگر یک جنبهرا بکنند؛ طبیب هست، ولی عالو

 ی دیگر ساختن. یکی سازندگی دارد و یکی ندارد. ساختن دارد و یک جنبه

 

 خود سازی و سازندگی

به سبب فضایل، مّتقی یعنی آدم باید خودش را بسازد، رذایل را از خودش دور کند و  ((؛ن آمنوا و عملوا الصالحاتيالّذ))

 کی، آیهی خودسازی اوست و این ی کند. آن یکی، آیه ی سازندگی را بیان می بشود. بعد تواصی به حق و تواصی به صَبر، جنبه

 ای است که برای خودش هم نتیجه دارد. ی سازندگی اوست. البته سازندگی به گونه

 

 سازندگی: نوعی خودسازی

را درمان کند، از این نظر برای او نتیجه ندارد. بله! فقط خدمت به اجتماع کرده است ولی در اگر کسی طبیب باشد و دیگران 

های معنوی به این معنا نیست که خدمت به دیگران کرده است و برای خودش نتیجه نداشته. در همین سازندگی، خودسازی  جنبه

رساندند. خودشان عامل  ی را تبلیغ می کردند، به مردم میشد و آنها هم آن وح هم هست. از جانب خدا بر انبیاء وحی نازل می

ودشان کردند، نه این که برای خ کردند. مکتب انبیاء مکتب الهی بود. انبیاء که هدایت می به دستورات بودند، مردم را هم هدایت می

ن هدایت و خدمت، تکامل دارد. گرفتند؛ یعنی همی کردند، خودشان هم اوج می فایده نداشت؛ همان وقتی که مردم را هدایت می
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نه این که تکاملشان به همان عبادات فردی بوده، نه! این هم بهترین عمل صالح و بندگی خداست و بازدهی آن هم خوب است. 

 فرمودند: )علیه السالم(به موال علی )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پیامبر

 (1) يه الشمس (()) ألن يهدي اهلل علی يدک رجالًَيرٌ لک ممّا طلعت عل

چیزی  تابد. آفتاب بر چه ی تو هدایت کند، بهتر است از آنچه که آفتاب بر آن می یا علی! اگر خداوند یک نفر را به واسطه 

 تابد؟ می

ی هدایت است. این شخب خودش مهتدی است و هدایتِ هیر هم، این اندازه برایش نتیجه  این یک خیری است که نتیجه

ی خودسازی  ی اوّل جنبه ی مهمّی هم برای خودش دارد. پس دو آیه برای هیر دارد به جای خود، یک نتیجه ای که دارد. نتیجه

 ی سازندگی است. ی بعد جنبه است و دو آیه

 بینند، به هم تذّکر دهند. کار خیری را که رسند، هر نقطه ضعفی از هم می تواصی به حق؛ یعنی مؤمنین وقتی به همدیگر می

 ند به طرف بگویند. اگر طرف در ضاللت است، هدایتش کنند.دان صالح می

گیرد و اوسع از آن است. امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق  تواصی به حق، امر به معروف و نهی از منکر را در بر می

 تواصی به حق است. به عالوه مصادیق دیگری هم دارد.

 

 تواصی در امر به معروف و نهی از منکر

معروف و نهی از منکر توصیه ی حق است و آن این است که کسی معروفی را ترک کرده، او را وادار کنند که انجام  امر به

دهد، یا کسی که منکری را به جا می آورد، کاری کنند که ترک کند. این دو ر امر به معروف و نهی از منکرر در واجبات و 

مستحبات و مکروهات را هم در بر می گیرد. برادری دینی را مثالً می محرمات است. تواصی عالوه بر واجبات و محرمات، 

 بینیم که مکروهی پابند او شده، به او تذکر بدهیم که این کار، ترکش بهتر است و آن کار، کار بهتری است.
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 اهمیّت نماز شب در سیر الی اهلل

 که در سیر الی اهلل بوده اند، به جایی نرسیده انداین نافالت توفیق می آورد ر مخصوصاً نافله ی شب ر هیچ کس از کسانی 

مگر این که متهجّد بوده اند، تماماً متهجّد بوده اند، همه نماز شب خوان بوده اند. کسانی که به جایی رسیده اند همه از این نوافل 

 می فرماید: ر اهمّیّت دارد که خطاب به پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(شب بوده. چقد

 (3) ((وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّکَ عَسىَ أَن يَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا محَّمُودً))

 واجب بوده است. )صلی اهلل علیه و آله و سلم( های تهجّد است. تهجّد برای رسول اکرم مقام محمود از نتیجه

 

 شمول تواصی به حقّ 

هم عام است؛ یعنی آنچه صدق باشد. یا « حق»امر به معروف و نهی از منکر است. تواصی به حق دایره اش وسیع تر از 

حقیقت باشد. واقعیت داشته باشد. اعم از اعتقادات، اخالقّیات و اعمال. عمل بد، حق نیست، باطل است. صفت بد، حق نیست، 

 باطل است. اعتقاد و فکر انحرافی هم همین طور.

اند که این از باب  ی به حق از اعمال صالحه است. لذا علما گفته سفارش کنید. توصیهاز تمام جهات همدیگر را به حق 

 ذکر» جا ذکر شده است. تواصی به صبر هم  است و صحیح هم هست. منتهی به خاطر اهمیتش این« ذکرخاا بعد از عام»

 است.« خاا بعد از عام

 

 انواع صبر

بُعد برای صبر ذکر شده است؛ صبر بر مصائب، صبر در طاعات و صبر بر صبر، استقامت و پایداری در راه حق است. سه 

  (2)معاصی.



158 
 

مؤمن هرسه نوع را دارد. برای انجام وظایفش صبر دارد. به هیچ وجه راضی نیست در مقابل انجام فرایض کوتاهی کند. به هیچ 

به  طاعت و انجام فرایض ایستادگی دارد. نسبتقیمتی حاضر نیست یک فریضه ی الهی را ترک کند. ایستاده و استوار، در مقام 

ترک معاصی هم استقامت دارد. اگر معصیتی پیش آید، رضای خدا را بر رضای شیطان ترجیح می دهد. در مصائب هم از کوره 

 در نمی رود. اگر مصیبتی به او رسیده حرف نابجایی نمی زند.

 

 عدم تنافی گریه با صبر

اهلل علیه و آله و  )صلیکنند وقتی ابراهیم فرزند حضرت رسول نیست که گریه نکند. نقل میمعنی صبر بر مصیبت البته این 

از دنیا رفت، برای او خیلی متأثر شدند و گریه کردند. اصحاب به حضرت عرض کردند: شما در مصائب توصیه به صبر سلم( 

و  ند: این منافاتی با صبر ندارد. باالخره فرزند استکنید. حضرت فرمود تان گریه می بینیم در فوت ابراهیم کنید ولی ما می می

د که شو زنم. قلب متأثر شده و تأثر موجب می فرزند عزیز است و گریه کردن بر او طوری نیست. من که حرف ناروایی نمی

اهد. خو یاش را نم اشک جاری شود، لکن راضی به رضای خداست. زبان که هیچ، حتی قلبش هم شکایتی ندارد. خدا بَدِ بنده

 آنچه تقدیر می کند به صالح مؤمن است.

 

 صبر در جوانی

ها باید خیلی خودشان را کنترل کنند.  ها خیلی ارزش دارد. جوان صبر بر طاعت و صبر بر معصیت به خصوا برای جوان

و سر نزند، مهار کند تا گناه از اها را تحمل کنند و پیرامون گناه و معصیت نروند. جوانی که بتواند نفسش را کنترل کند و  ناراحتی

 دهاند و مأنوس با حق ش شان در سیر و سلوک افتاده شان، ابتدای تکلیف هایی که ابتدای جوانی خیلی قیمت دارد. این جوان

های معمولی. من  های متعدّد، نه این خواب اند؛ مکاشفات متعدّد، خواب کرده اند، در مدت خیلی کوتاهی دید باطنی پیدا می

راغ دارم کسانی را که همان اول بلوهشان شروع کردند و زود هم روشن شدند؛ خیلی زود. این خیلی مهم است که جوان بتواند س
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وقت  شود. آن رود و هوا و هوسش کم می خودش را برای خدا کنترل کند، خیلی نتیجه دارد. بعد که پیر شد، قوایش تحلیل می

 « وست جاندر جوانی کن نثار د» دیگر هنری نیست:

این تواصی به حق و تواصی به صبر، دو مصداق از مصادیق عمل صالح است؛ یعنی شخب خودش صابر است و دیگران را 

کند و دیگران را  کند. خودش در مقامِ عمل، صابر است، در مقابل معصیت، خودش را کنترل می هم وصیّت به صبر و حق می

 کند. واهرش و دیگران را توصیه به صبر میکند. جوان، برادر و خ هم توصیه به صبر می

 

 ی علی شیعه

الهه ای که در نه  الب در آن خطبه)علیه السالم( طور بوده؟ علی چه)علیه السالم( بود، علی )علیه السالم( ی علی باید شیعه

 فرمایند: هست، می

 (54) ای بگیر، راضی نیستم. اگر آنچه در آسمان است را به من بدهند و بگویند یک پوست جو را از دهان مورچه

 (55) ((لَّقَدْ کاَنَ لَكُمْ فىِ رَسُولِ اهلل أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ))

  (52).«اوّلنا محمّد، اوسطنا محمّد، آَرنا محمّد» علی هم رسول خداست؛ 

 (53) «.اعينونی بورعٍ و اجتهادٍ » شیعه ی علی این چنین است. البته مثل علی که نمی توان بود لکن 

باالخره توصیه به صبر، در مقام طاعت خدا و در مقام کنترل نفس خوب است. هم برای خود توصیه کنند و هم برای دیگران. 

 اوّلش خودسازی و دومّش سازندگی.

 

 معنی لغوی تواصی

رب و ازنند. اگریکی ض که دو نفر همدیگر را کتک می« تضارب»است. بین االثنینی است؛ مثل« تفاعل»از باب « تواصی»

جایی است که این آن را بزند و آن این را. اگرهیر از این باشد « تضارب»گویند.  نمی« تضارب»دیگری مضروب باشد به این 
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هم از همین باب است؛ یعنی من خیر خواه شما باشم و شما خیر خواه من. همه با یکدیگر « تواصی»نیست. « تفاعل»از باب 

 این طوری باشیم.

 : لذا حدیث داریم که

 (50) ((.کره لنفسهیه ما یکره الخیحبّ لنفسه و یه ما یحبّ الخی یحبّ المرء المسلم الذیان اهلل ))

 خواهی برای برادرت هم نخواه. همه خیر یکدیگر را بخواهید. آنچه برای خودت نمی

 

  (51)«والیت»یعنی « حق»

اینجاست که تواصی به حق هم به والیت و امامت امیر تفسیر شده است و نکته )علیه السالم( به امامت حضرت امیر« حق»

 تفسیر شده است.در حدیث داریم که:)علیه السالم( المؤمنین

 (56) ((ث ماداريدور حي یّمع الحقّ و الحقّ مع عل یّعل))

جا حق را یعنی هر « یدور»علی با حق است و حق با علی؛ یعنی اینها با هم مالزمه دارند و اصالً از هم جدا نمی شوند. 

 دیدی علی را نیز ببین.

همین حدیث یکی از ادلّه ی عصمت است؛ یعنی در تمام وجود علی، هیر از حق نمی توانی چیزی پیدا کنی؛ فکر حق است، 

 اعتقاد حق است، عمل حق است، اخالق حق است، همه و همه حق است، باطل در وجود علی نیست، حتّی اشتباه هم نیست.

است؛ یعنی شما اگر خواستید توصیه به حق کنید، بهترین )علیه السالم( داق اتمّ و اکملش، موال علیمص« تواصوا بالحق»

ًا اتّباع ها دوست علی شدند، حقیقت است. اگر گرایش به علی پیدا شد، اگر انسان)علیه السالم( مصداقش توصیه به والیت علی

 اند. شدند، پیرو حق شده)علیه السالم( اگر پیرو علی دهند. کنند. آقا را الگو برای خودشان قرار می از حق می
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 تفسیر صبر به عترت

اگر کسی ر مثالً زید ر خیلی خیلی عادل باشد، تمام وجودش عدل « زیدٌ عدل»تواصی به صبر هم تفسیر شده به عترت؛ مثل

ید کأنّ خود عدل است، مجسّمه ، چون ز«زید عدل»، ولی می گویند: «زید عادل»باید بگویند «. زید عدل»باشد، می گویند 

شود گفت که این ها خود صبر هستند و  ی عدل است. کسانی که این طور صابرند که صبر را در حدّ اعالی خودش دارند، می

بهترین مصداق از مصادیق صبر و صابرین، ائمه ی اطهار هستند؛ از نظر مصائب خیلی مصیبت دیدند و منتهای صبر را از 

 طور، در بقیه ی موارد هم همین طور. ند، در مقام عبادت هم همینخودشان نشان داد

 

 ی کالم خالصه

پس تواصی به حق و تواصی به صبر؛ یعنی مردم را توصیه کنید که بروند پیرو اهل بیت بشوند. پیروی مقام والیت را بکنند. 

م والیت منفک از پیروی حق نیست، بلکه صراج مستقیاند؛ یعنی پیروی از  اگر پیروی از مقام والیت کردند، پیروی از حق کرده

 شود ولی این دو حدیث از باب مصداق اتمّ و اکمل است. ی مصادیق را نیز آیه شامل می شرع است. بقیه

 

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

 پی نوشت ها:

؛ سدوگند به عصدر، که واقعاً انسدان دسدتخوش زيان اسدت؛ مگر کسانی که گرويده و کارهاي شايسته کرده و همديگر را به حق 3-6عصدر:  -6  

 اند.  سفارش و به شكيبايی َوصيه کرده

 

 ؛ آنره در زمين است، همه را براي شما آفريد.48د بقره: 4

 

 «قول: عبدي َلقت األشياء ألجلک و َلقتک ألجلی، وهبتک الدّنيا باإلحسان و االَرة بااليمانانّ اهلل َعالی ي»؛ 316د بسنجيد: جواهر السنية /3

 

 گرديم. ؛ ما از آن َدا هستيم، و به سوي او باز می611د بقره: 2
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ت او فقط بر کسانی اسکنند، َسلطی نيست. َسلّط  اند، و بر پروردگارشان َوکل می چرا که او را بر کسانی که ايمان آورده ؛688-88دددد نحل: 1

 گيرند.     که وي را به سرپرستی بر می

 

 ؛ مگر آن بندگان پاکدل َو را.93د ص: 1

 

 46/316بحاراالنوار  ،1/49د کافی 7

 

 ؛ و پاسی از شب را زنده بدار، َا براي َو ] به منزله ي[ نافله اي باشد، پروردگارت، َو را به مقامی ستوده برساند.78د إسراء: 9
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)قدس سره(شرح رسـاله اعتقادات عالمه مجلسی 

 «سيد قاسم علی احمدي حجة االسالم و المسلمين»

 علت تألیف این کتاب

اماّ بعد، نیازمند رحمت پروردگار آمرزنده اش محمّد باقر، فرزند محمّدتقی مجلسی ر که نامه ی عملشان به دست راستشان 

داده شود و حسابشان بس آسان رسیدگی شود ر می گوید: بعضی از کسانی که خدای تعالی او را به طلب و جست و جو کردن 

را در دل او افکنده است، از من خواست که راه نجات )در عقاید و اعمال( را در  راه حقّ  و درست هدایت کرده و ترس از معاد

این زمان برایش بیان کنم؛ همین زمانی که راه ها و جریان ها )به جهت شباهت به هم( بر مردم پوشیده و مشتبه و تاریک شده 

وان خود مسلّط شده، و آن ها را به هالکت )به طوری که تشخیب راه سعادت و هدایت سخت گشته( و شیطان بر دوستان و پیر

گاه ها در آورده، و خود و هواداران حزبی اش از جنّ و انس بر سر راه روندگان به سوی خدا، تله ها و دام هایشان را از چپ 

وه داده جلو راست نصب کرده و گسترده اند، و گمراهی و بدعت را برای فریب مردم، در نظرشان به مانند حق آراسته و زینت و 

 اند. 

 ها ظاهر با این اوضاع، )چون از رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( روایت شده است که: زمانی که در میان امّتم بدعت

 های ها بر او باد( بر من واجب شد که راه شد، باید عالم علم خود را ظاهر کند و اگر چنین نکند لعنت خدا و مالئکه و انسان

گران  گذاران و طغیان های بدعت های واضح برای او بیان نمایم، هر چند از فرعون های روشن و دلیل ا با نشانهحقّ و نجات ر

 (5ها ترسانم.) و گردنکشان آن

کنم و آنچه از حق برای من ظاهر شده از شما  برادران دینی من، بدانید که من در نصیحت و خیر خواهی شما کوتاهی نمی

 ترسم.  ای را ناخوش آید؛ چرا که در راه خداوند )و بیان دین او( از سرزنشِ هیچ مالمتگری نمی ه عدّهدارم گر چ پوشیده نمی
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او را  ( )علیهم السالمام، به چپ و راست نروید و به یقین بدانید که خداوند پیغمبرش حضرت محمّد و اهل بیت برادران دینی

 و معدن رحمت و علم و حکمت خود قرار داده است.  (2) گرامی داشته و آنان را بر تمام خلقش برتری داده

 

 واسطه ی فیض الهی )صلی اهلل علیه و آله و سلم( محمّد و آل محمّد

ی شفاعت کبرا و مقام محمود مختّب  باشند، و رتبه پس از آنان مقصود و مطلوب و هدف اصلی از آفرینش جهان هستی می

های خداوند )به خالیق( در دنیا و آخرت  که: ایشان واسطه و سبب رسیدن فیضبه ایشان است. معنای شفاعت کبرا این است 

ی را های قدس هستند؛ زیرا )از میان مخلوقات( تنها آنها قابلیّت و شایستگی )دریافت بدون واسطه( فیوضات ااِلهی و رحمت

 شود.  دارند. و به طفیل وجود آنها رحمت خداوند به سایر موجودات افاضه می

 

طفیلی بودن دیگران در دریافت رحمت، علّت لزوم صلوات فرستادن بر ایشان و توسّل جستن به آنها در هر حاجتی همین 

شود؛ چون خداوند بسیار فیض دهنده و بخشنده است، و مورد )و محّل صلوات هم  است؛ زیرا درود و صلوات بر آنها رّد نمی

ارد. و به برکت )مستجاب شدن صلوات بر( آنها، به شخب دعا کننده بلکه به باشند( شایستگی فیض را د )علیهم السالم( که ائمّه

 رسد.  تمام مخلوقات، فیض الهی می

زنم: هرگاه بیابان نشین جاهلی که سزاوار اکرام و احترام نیست، به  به جهت نزدیک کردن مطلب به ذهن، برای شما مثالی می

آن پادشاه دستور دهد برای او سفره هایی رنگارن  بگسترانند او را به انواع بخشش ها و نعمت ها دربار پادشاهی بیاید و 

گرامی بدارند، عاقالن آن سلطان را به کمی عقل و سستی رأی و اندیشه نسبت می دهند؛ )چون از نگاه عقل، هر کسی را باید 

رفو.( بر خالف آن جا که این سفره های شاهانه را برای یکی از به اندازه ی خود و معرفتش اکرام کرد که: المعروف بقدر المع

نزدیکان درگاهش یا یکی از وزیران و یا فرماندهان لشکرش بگستراند و )از قضا( آن بیابان نشین جاهل هم سر آن سفره 
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ل که اگر هزاران نفر مثحاضر شود و از نعمت ها و عطایا استفاده کند، که در این صورت کار پسندیده ای شمرده خواهد شد، بل

آن بیابانی از آن نعمت ها استفاده کنند، از بخشش های نیک شاهانه محسوب می شود؛ بلکه چه بسا باز داشتن آنها )از این 

 خوان نعمت شاهانه( زشت شمرده شود؛ )چرا که این کار از کرم شاهانه دور می باشد.(

 

 اند؟ ضاتی فیو واسطه )علیهم السالم( چرا پیغمبر و امام 

)در جهت تطبیق این مثال با ما بندگان، می فرماید:( و نیز چون ما از آستان مقدّس حق تعالی و حریم کبریایی و ملکوت 

حضرتش به نهایت دور هستیم و با بارگاه جالل و ساحت عزّت و جبروتش ارتباج و تناسبی نداریم، ناگزیر باید میان ما و 

گماشتگانی باشند که دارای دو جهت باشند: جهت قدسی و ملکوتی، و جهت احوال  پروردگارمان رسوالن و حاجبان و

بشری؛تا با جنبه ی ملکوتی و قدسی خود با حق تعالی ارتباج داشته باشند و احکام و معارف دین را از جانب او دریافت 

رقرار کنند و به آسانی با آنها ارتباج ب کنند، و با جهت بشری، مناسبتی با مخلوقات داشته باشند )و بتوانند با مردم مصاحبت

و مردم هم به آنها نزدیک شوند و با آنها انس بگیرند( که آنچه از پروردگارشان گرفته اند به مردم برسانند )و به آنها  تعلیم  

 دهند.(

ر در باطن و از نظو به همین جهت است که خداوند تعالی فرستادگان و پیامبرانش را به ظاهر، از جنس بشر آفریده، ولی 

 حاالت و اخالق و نفوس و قابلیّات و استعدادها، مباین و جدای از آنها قرار داده است. 

 

 معصوم )علیه السالم(حقیقت ابدان امام 

 ی مجلسی سخن از تفاوت سفیران و پیامبران الهی با سایر بشر به میان آمد، اشاره به مناسبت این که در کالم مرحوم عالمه

 کنیم. می )علیهم السالم(بحث تفاوت ابدان و نفوس پیامبر و اهل بیتای به 
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 از روایات بسیار و متواتر اخبار طینت که در کتب شریف کافی، بصائر الدرجات، بحاراالنوار و هیره نقل شده، استفاده می

های دیگر فرق آشکار دارد. اجسام  با بدن  )علیهم السالم(و امامان معصوم )علیهم السالم( شود که حقیقت ابدان پاک رسول خدا

 )صلی اهللهای مقدّس رسول خدا مردمِ دیگر مرکب از علیّین و سجّین، طیّب و خبیث، خیر و شرّ، و نفع و ضرر است؛ امّا بدن

و  سجّین های گونه اختالطی از طینت پاک و از علیّین خالب است و هیچ  )علیهم السالم(و امامان معصوم  علیه و آله و سلم(

 خبیث در آنها نیست. 

هرکس در روایات متواتر طینت و کیفیّت خلقت ابدان آنها از طینت پاک و طیّب و علیّین خالب، و کیفیت والدت و ایّام 

 چنین در عجایب و هرایب حیرت رضاع و احوال آنها، و خلقت ارواح و قلوب شیعیان از زیادت طینت پاک و طیّب آنها، و هم

شود که حقیقت ابدان طیّب و  شود، تدبّر کند، به خوبی برای او روشن می پیکرهای شریف آنها در دنیا ظاهر می آوری که از

   (3. )پاک آنها با دیگران تفاوت دارد و آثار و خصوصیّات ابدان آنها با هیر آنها مغایر است

ند.( با ا سرشت قدسی و ملکوتی آفریده شده پس پیغمبران و رسوالن الهی، قدسی و پاک و پاکیزه و روحانی هستند )و از

به جهت این که مردم زمانشان از آنها نگریزند )و وحشت  (0) «من هم بشری مثل شما هستم»فرمایند:  این حال )هر یک(  می

س و شکل همین نکنند( و به آنها رو آورند )و احکام و معارف دین را از آنها بپذیرند( و با آنان انس بگیرند؛ چرا که آنها از جن

 مردم هستند. 

دادیم، حتماً او را به صورت مردی  ای قرار می اگر پیغمبر را فرشته»به همین مطلب اشاره دارد این فرمایش خداوند تعالی: 

ا با او انس بگیرند و سخنانش رکه مردم از او نگریزند و  فرستادیم برای این آوردیم )و به شکل بشر به سوی مردم می در می

بپذیرند( و امر را هم چنان بر آنان مشتبه می ساختیم )و شبهه ای که اکنون دارند، باز هم برجای می گذاشتیم( همان طور که 

 «آنها امر را بر دیگران )با افکندن این شبهه که چرا فرشته نازل نشده و ...( مشتبه می سازند
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 پیغمبر اسالم عقل )کلّ( است

)صلی )که پیغمبر (1همین معنا تفسیر شود )حدیث معروف و مشهوری که در مورد عقل آمده، ممکن و محتمل است به 

دو جنبه دارد: جنبه ی ملکوتی و جنبه ی بشری؛ با جنبه ی ملکوتی با مبدء اعال ارتباج می گیرد و   اهلل علیه و آله و سلم(

ق می رساند( به این شرح که: مقصود از عقل در این حدیث، نفس پیغمبر با جنبه ی بشری آن حقایق گرفته شده را به خل

باشد و مراد از امر به اقبال و رو آوردن آن حضرت به خداوند )که فرمود: أقبل یعنی پیش   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(اکرم

و قرب الهی و وصال )و رسیدن به آی( این باشد که: خداوند پیغمبر خود را به سوی مراتب و درجات )عالی( فضل و کمال 

باالترین درجات معرفت حق تعالی( دعوت کرده و فرا خوانده است، و مقصود از امر او به ادبار و پشت کردن ) که فرمود: 

أدبر یعنی رو برگردان( این باشد که: پس از رسیدن آن حضرت به باالترین مراتب کمال، از او خواسته شده که از آن مقام و 

تنزّل کند و پایین آید )و به سوی عالم ناسوت و خاکی گرایش پیدا کند( و به تکمیل و هدایت مخلوقات، رو آورد )و  مرتبه

 در صورت و جنس بشر، به هدایت مردم بپردازد.(

 خداوند به سوی شما ذکر )و تذکّر دهنده و یادآوری کننده ای( را نازل کرده؛»و ممکن است این فرمایش خداوند تعالی: 

هم به همین مطلب اشاره داشته باشد، به این بیان که: انزال رسول، کنایه باشد از تنزّل   (6) ...«]آن ذکر[ رسولی است که 

دادن )و پایین آوردن( پیامبر از آن مقام واال و درجه ی بلندر که هیچ ملک مقرّب و پیغمبر مرسلی به آن نمی رسدر به 

 ا و انس گرفتن با ایشان و هدایت کردن آنان )به سوی پروردگارشان(. معاشرت با مخلوقات و زندگی با آنه

 

 اند ی هر فیضی واسطه  )علیهم السالم( محمّد و آل محمّد

ند؛ باش ی مخلوقات می چنین در رساندن سایر فیوضات ااِلهی و کماالت ربّانی، ایشان واسطه میان پروردگارشان و همه هم

رسد؛ سپس میان دیگر مخلوقات  شود، اوّل به ایشان می خداوند به سوی خلق سرازیر میپس هر فیض و عنایتی که از سوی 
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 باعث جلب و کشیده شدن رحمت خداوندی به سوی  )علیهم السالم(شود. بنابراین، صلوات )و سالم( فرستادن بر ائمّه تقسیم می

شود تا آن فیوضات از آن جا به  ها می ن فیضآ  (1م )معدن آن رحمت و جلب فیوضات الهی به جانب جایگاه )و محلّ( تقسی

 سایر مخلوقات تقسیم گردد. 

 

 (3) تبعیّت کنید  )علیهم السالم( در اصول و فروع دین از محمّد و آل محمّد

آن »بعد از آن بدانید که چون خداوند تعالی پیامبرش را ]از همه  جهت[ کامل گردانید )و او را به پیغمبری بر انگیخت( فرمود: 

چه رسول برای شما آورد )و امر به آن کرد( آن  را بگیرید )و قبول کنید و در اعتقاد و عمل به آن ملتزم باشید( و از آنچه شما 

 «را از آن نهی نمود، اجتناب نمایید.

 اش وپس به نبّ و تصریح خداوند تعالی در این آیه، بر ما واجب است که در اصول دین و عقاید و فروع آن و در امور مع

پیروی کنیم، و بر ما الزم است تمامی امور   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(زندگی دنیا، و در امور معاد وآخرتمان از حضرت رسول

 خودمان را از آن حضرت بگیریم.  
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----------------------------------------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 اند.  در بحث حدوث و قدم به این مطلب تصریح کرده 230/ 10اهلل در کتاب شریف بحاراالنوار  رحمه ر عالمه مجلسی5

 

هلل ا بر جمیع مخلوقات از واضحات اخبار و آثار است؛ لذا شیخ صدوق رحمه )صلی اهلل علیه و آله و سلم(محمّد ی افضلیت محمّد و آل ر مسئله2

یهم )عل و ائمّه  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(خداوند عالم نیافریده هیچ خلقی را که افضل از حضرت محمّد فرماید: واجب است اعتقاد به این که می

باشند و در وقتی که حق تعالی در عالم ذر از پیغمبران عهد و  ترین آنها می ترین خالیق نزد خداوند و گرامی باشند، و این که آنها محبوب  السالم(

رار به خداوند بر همه مقدم بودند... و آن که خداوند هر عطایی که به هر پیغمبری فرموده به قدر معرفتش به خدا و به حقّ پیغمبر میثاق گرفت آنها در اق

علیهم )ی خلق را برای آن حضرت و اهل بیتش و واجب است اعتقاد به این که خداوند تعالی همهما و سبقت گرفتنش به اقرار به آن حضرت بوده است. 

 د.آفری آفریده است، و اگر ایشان نبودند خداوند آسمان و زمین و بهشت و جهنّم و آدم و حوا و مالئکه و هیچ چیز دیگری از مخلوقات را نمی م(السال

 (41/487؛ بحار األنوار  17)اعتقادات /

 

اء ذکر شان بر سایر انبی جمیع مخلوقات و افضلیتبر  -درود خداوند بر آنان باد -اهلل از فضل و برتری پیغمبر و امامان ما رحمه آنچه شیخ صدوق

کند. روایات در این باره بسیار زیاد است که قلیلی از آن ها را در این  کرده، چیزی است که کسی که در اخبار آنان تحقیق و تتبّع کند در آن شک نمی

اء و ... به صورت پراکنده آمده است. اکثر امامیه بر این عقیده می های مختلف ذکر شده خصوصاً باب صفات انبی ایم. این روایات در باب باب ذکر کرده

 (487/ 41)بحار األنوار باشند و جز جاهل به اخبار، این مطلب را انکار نکند. 

 کنیم: از باب تبرّک به چند حدیث شریف اکتفا می

  ی مقرّبش برتری داده، و و تعالی پیامبران مرسل خود را بر مالئکه ای علی، همانا، خداوند تبارک فرمودند: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(( رسول خدا5

 (6حديث  331/ 41)بحار األنوار   ی  بعد از توست.          مرا بر جمیع انبیاء و رسوالن برتری داده، و این فضیلت و برتری بعد از من برای تو و ائمّه

ی نبوّت و رسالت نرسیدند مگر به سبب اعتقاد به والیت ما و تفضیل و  هیچ رسولی به مرتبههیچ پیغمبری و فرمودند:  )علیه السالم(امام صادق (2

 (48و  49حديث  496/ 41)بحار األنوار    برتری دادن ما بر هیر ما.

لی العزم برتری داد، و ما را همانا خداوند پیغمبران اولی العزم را به سبب علم بر پیامبران هیر اوو هم چنین از آن حضرت وارد شده که فرمودند:  (3

داند، و علم ما همان  دانند رسول خدا می وارث علم پیامبران اولی العزم کرد، و ما را بر آنها در همین فضیلت علم، برتری داد، و آنچه آن پیامبران نمی

 ( 66حديث  41/688)بحار األنوار    علم رسول خدا است.

 (1حديث  418/ 41)بحاراألنوار   شود. وارد شده که فرمود: احدی در فضیلت با ما اهل بیت مقایسه نمی  )علیه السالم(از امیرالمؤمنین (0

خداوند عزّوجل نظری به اهل عالم کرد و مرا از میان مردان عالم برگزید. و سپس نظر نقل شده که فرمود:  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(از رسول خدا (1

ن مردان جهان اختیار کرد. بعد نظر سومی کرد و امامان از اوالد تو را برگزید. بار چهارم نظری به اهل عالم کرد  و حضرت دیگری کرد و تو را از میا

 این بحث به تفصیل در شرح مفصّل ما بر اعتقادات آمده است.  ( 7، حديث 41/478)بحار األنوار   زهرا را از میان زنان عالم اختیار کرد.
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 های ایشان عبارت است از :  خصوصیّات و ویژگیر برخی از 3

 سایه نداشتن در مقابل خورشید با وجود لباسی که بر تن دارند.  -5

 فرمودند: اإلمام منّا ینظر من خلفه کما ینظر من قدّامه.   )علیه السالم(دیدن پشت سر مثل دیدن جلو رو چنان که امام باقر  -2

 (64حديث  246)بصائر الدرجات/ 

 اخراج آب از میان انگشتان مبارکشان.  -3

 ما بین مغرب و مشرق را دیدن؛ و برای دیدن آنها هیچ چیزی مانع، نیست.  -0

فرمودند: لو إنّنی أردتُ أن أجوب الدنیا بأسرها و  )علیه السالم(پیمودن مسافت بسیار زیاد در کمتر از چشم به هم زدنی، چنان که امیرالمؤمنین -1

 (47/328)بحار األنوار   السماوات السبع و أرجع فی أقّل من الطرف لفعلتُ بما عندی من اسم األعظم. 

 ودند: أیّ بالد أحبّ  إلیک؟فرم  )علیه السالم(سیر دادنِ مردی از کوفه به مدینه و از مدینه به کوفه در چشم به هم زدنی. در رجال کشی آمده که امام-6

 (327)رجال الكشی رحمه اهلل: فی جابر بن يزيد الجعفی الرقم قال: قلتُ: الکوفو. قال: بالکوفو فکن! قال: فسمعتُ آخرالنون بالکوفو. 

 شنیدن صداها در خواب.  -1

 دیدن مالئکه و جنّ و شیاطین.  -3

 نع و ساتری در کار باشد. مخفی کردن خودشان از چشم دیگران بدون این که ما -2

 راه رفتن روی آب مثل راه رفتن در خشکی.  -54

 حرکت و باال رفتن در هوا.  -55

توانند آنها را حمل کنند. و هیر این امور از عجایب و هرائبی که در ذکر آن ها خوف عدم تحمّل  ها نمی ی انسان برداشتن اشیای ثقیلی که همه -52

 قاری است. 

وارد شده که فرمود: ای علی، نشناخت خدا را جز من  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(انی در درّة النجفیّو می فرمایند:در خبری از رسول خدا لذا محقّق بحر

هم صادق و   )علیه السالم(شان ی فرزندان معصوم و تو، و نشناخت مرا جز خدا و تو، و نشناخت تو را جز خدا و من. این سخن عالوه بر آن دو درباره

ین نظر دیگران از ادرست است. بنابراین، جا ندارد که انسان در اطالع پیدا کردن به کنه حقایق ذات مقدّسشان ر همانند دیگر مردم ر طمع کند و آنها را با 

 گفتیم گریزی نیست.  مقایسه کند و نیز کسی که در عبادات و اذکار و تسبیح آنها در عالم ارواح تأمّل کند، خواهد دانست که از آنچه

های مؤمنان که از زیادت طینت و سرشت  تر است از دل لطیف  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(فرماید: جسد پاک رسول خدا ی محدث نوری می عالّمه

 (2/492سالم )دارالخلق شده اند.  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(انبیاء آفریده شده اند؛ انبیاء هم از زیادت طینت و گِل رسول خدا

 های متعدّد فرموده است: ایشان در دفع شبهه حضور جسم واحد در زمان واحد در مکان

بر گردش و   )علیهم السالم(تر است و قدرت ائمّه تر و لطیف شوند، شریف از جسدهای مؤمنانی که داخل بهشت می  )علیهم السالم(اجساد ائمّه

ز آن وارد تر ا تصرّفات در دنیا از گردش و تصرّفات مؤمنان در بهشت به مراتب بیشتر است. در حاالت اهل بهشت و وضع تنّعم آنها چیزهایی عجیب

ورد هم روا های متعدد( و کسی منکر آنها نشده است؛ پس انکار در این م تر از حضور جسم واحد در زمان واحد در مکان شده است )یعنی عجیب

 (2/386)دارالسالم تر بودن قدرت آنها روشن است.  تر و تواناتر و بیش تر و لطیف نیست؛ امّا شریف

ها و احوال و افعال عجیبی که از آنها در بهشت ظاهر  سپس مرحوم نوری روایاتی را که در حاالت اهل بهشت و کیفیت برخورداری مؤمنان از نعمت

 شود، ذکر کرده است. می
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در  آیه این است که: من بشری به ظاهر مثل شما هستم؛ نه به صورت و سیرت و جنس و ذات و بدن و « بشرٌ مِثلُکُم»که گذشت مراد از  چنانر 0

ی ئمّه و ا  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(حقیقت، تا در نتیجه آثار و خصوصیّات ابدان شما و من یکی باشد. روایات زیاد و متواتر طینت رسول خدا

و کیفیّت خلقت آنها و عجایب و هرایبی که از ابدان پاک آنها در دنیا ظهور پیدا کرده، همه شاهد این معناست که من بشری به صورت،   )علیه السالم(اطهار

 «اهُ مَلَکاً لَجعلناهُ رَجاُلًولو جَعَلن»ی  مثل شما هستم؛ نه به صورت و سیرت و ذات. و اجتماع شؤون ملکوتی و بشری با هم مانعی ندارد چنان که از آیه

 شود. استفاده می

  

 آمده است:  )علیه السالم(ر مقصود این حدیث است که در اصول کافی و هیر آن به سند صحیح از حضرت امام محمّد باقر 1

شت. ه او فرمود: بازگرد. پس عقل بازگو گو پرداخت. بعد از آن به او فرمود: پیش آی. عقل پیش آمد. سپس ب چون خداوند عقل را آفرید با او به گفت

تر باشد، و تو را کامل نگردانم مگر در آن کس که  ام که نزد من از تو محبوب بعد از آن خداوند فرمود: به عزّت و جاللم سوگند هیچ مخلوقی نیافریده

 دهم. کنم، و به تو ثواب می به تو عذاب میکنم، و  کنم، و به تو نهی می او را دوست دارم. آگاه باش که من به تو )و برای تو( امر می

 (6کتاب العقل و الجهل، حديث  6/68)اصول کافی 

ی گویند: زیدٌ عدلٌ یعن ها می به عقل ممکن است از باب مجاز در اسناد باشد چنان که عرب  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(تعبیر آوردن از رسول خدا

ی آن در او، گویا خودش عین عدالت است. در این جا هم بسیاری عقل و شّدت  شدّت عدالت و هلبهزید عدل است و مقصودشان این است که: از 

  عقل تعبیر کنند. -که صاحب عقل است  -سبب شده که از آن حضرت   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(ظهور آن در رسول خدا

داده و یک جزء آن را بین بندگان تقسیم کرده، این   ی اهلل علیه و آله و سلم()صلو این حدیث که : نود و نه جزء عقل را خداوند تعالی به رسول خدا

رمودند: ف )صلی اهلل علیه و آله و سلم(روایت شده که رسول خدا  )علیه السالم(مطلب را تأیید می کند،چنان که در محاسن برقی از حضرت امام صادق

تسعو   م()صلی اهلل علیه و آله و سلبل فأقبل. ثمّ قال: ما خلقت خلقاً أحبّ إلیّ منک، فأعطی اهلل محمّداً خلق اهلل العقل فقال له: أدبر فأدبر ثمّ قال له: أق»

 (.1حديث  6/87، بحار األنوار 9حديث  6/684)محاسن   «.و تسعین جزء،ثم قسّم بین العباد جزءً واحداً

 

آمده  55ی  است که در آیه« رسول»ی  آمده، کلمه 54ی  که در آیه«ذکر» ی  کلمهاین است که: بیان و تفسیر اهلل  رحمهی مجلسی  ر مراد عالمه6

ایشان  ماست. پس معنای آیه این است: خداوند رسولی را به سوی شما نازل کرده و فرو فرستاده است. معنای نازل کردن و فرو فرستادن رسول، در کال

 به خوبی بیان شده است. 

 

وی قسمت شود: به س ه ما مَقسِمها )یعنی اسم مکان( بخوانیم؛ امّا اگر مُقَس مها )یعنی اسم فاعل( بخوانیم معنایش چنین میر این ترجمه بنابراین است ک1

 باشند.  می  )علیه السالم(ی معصومین ها. به هر حال، مقصود از مَقسِم یا مُقَس م، ائمّه ی آن فیض کننده

 

 فی األصول و الفروع.   )علیه السالم(ر رجوع شود به کتاب: تنزیه المعبود، الخاتمو، الفائدة األولی: وجوب الرجوع إلی األئمّو 3
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 پاسخ به شبهات: فصل چهارم

 پاسخ به اشکاالت  بيگانگان به پيروان مکتب وحی

 

 اشاره: 

 آوردن نام و نان از هیچ نسبت ناروائی به بزرگان شیعه پروائیبعضی از مبتدیان فلسفه و عرفان التقاطی که برای به دست 

های  نامند و از رسوائی های خود و رهبران ضاللت را علم و عقل و برهان می ندارند همانها که وهمیات و خیال بافی

زرگ انديشمند بَأليف « فوائد النبويه»کتاب گرانسنگ ی خود باکی ندارند، اخیراً اشکاالتی را در مورد مطالب  آینده

وران در جهل مرکب داده شده است.  های متعددی به این هوطه اند که پاسخ مطرح کرده ي سيدان معاصر حضرت عالمه

 ی ی شکوفانه نیز در اینجا به سه مورد از آن اشکاالت اشاره و پاسخ آن را این بار از اندیشهق )علیه السالم( نورالصاد

 االسالم و المسلمین آقای سید عباس روح مشهد حضرت حجتی  ی علمیه پرتالش حوزهاستادی فاضل و گرانمایه و 

طلبان و دنیاطلبان روزگار  نماید به امید آن روزی که خودخواهان و جاه گیرد و تقدیم مخاطبین خود می بخش مدد می

 ها نداشته باشند. ای جز اعتراف به واقعیت چاره

*** 

 قائل است: مدارک معتبر وحيانی در « فوائد النبويه»ي سيدان در کتاب  گفته شده که حضرت عالمه

بيشتر مسائل اعتقادي وجود دارد... و با وجود مدارک وحيانی احتياجی به هيچ کس ْغير از اهل بيت 

 عصمت و طهارت و به هيچ علم بشري )همرون حكمت( وجود ندارد. 

 

 اشکال اول:

 معارف، دوري است آشكار. رجوع به روايات، در بسياري از مباحث

 

 اشکال دوم:

ادعاي انفتاح باب علم د از طريق نقل د در معارف الهی مجازفه اي است که براي کسی که چند صباحی با علوم  

 دينی آشنا باشد محتاج َوضي  نيست.
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 اشکال سوم:

 و هيچ علم بشري عليه السالم(م )اين کالم که دين َودش کامل است... و در َبيين آن محتاج به هيچ کس ْغير از اما

نيست... اگر چنين باشد، بايد علوم اصول فقه با آن حجم عظيم و مباحث مفصل، همه ياوه و بيهوده باشد و فهم روايات 

 بيان می کردند... . )عليهم السالم( ، به اين قواعد احتياج نداشته باشد وگرنه َود ائمه)عليهم السالم( معصومين

 

*** 

 اشکال اول:پاسخ به 

به معنای  ،«کلمات معصومین خود روشنگر است در تبیین معارف»از این مطلب: « فوائد النبویو»قطعاً مراد مؤلف محترم  اوال :

عدم به کارگیری عقل نیست )اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند( زیرا اصل دین به وسیله ی عقل ثابت می شود و این عقل است که 

 سر سفره ی روایات بنشیند.آدمی را وا می دارد 

خود اذعان کند که نسبت به اصلی از اصول دین ر « فوائد النبویّه»در صورتی وارد است که مؤلف محترم « دور»شبهه ی 

 مثالً توحید ر باید به روایات رجوع کرد.

لفی که از )در کتب مخت« بویهفوائد الن»به عبارتی، اثبات اصل دین از طریق روایات به دست بیاید، در حالی که مؤلف محترم 

 (5. )ایشان به چاپ رسیده است( قائل اند به اینکه عقل است که آفریدگار متعال و وحی را ثابت می کند

ایشان در محافل علمی خود بارها به دانش پژوهان در روی آوری به عقل و دوری از توهمات و تخیالت تأکید می کردند؛ 

برهان مختب به عقل است؛ زیرا عقل از  (2) ((قُلْ هَاَُواْ بُرْهَانَكُمْ))اثبات دین را به عهده دارد  چرا که این عقل است که مرحله ی

 هرگونه خطا و لغزش معصوم است، این آدمیان هستند که توهم خود را تعقل می پندارند و مرتکب اشتباه می شوند.

که مهم ترین عنوانی که قرآن دارد،  ((يَشْعُرُونَ((، ))يَتَدَبَّرُونَ((، ))ََعْقِلُونَ )) تأکید دین به عقل در جای جای قرآن وجود دارد

 )صاحبان مغز(. (3) ((عِبرْةٌ لّأِوْلىِ الْأَلْبَابِ))لُبّ است
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 این جایگاه عقل است که در کتب روایی شیعه، کتاب عقل بر کتاب علم مقدم شده است.

هر چند این عقل دارای مفاهیم مختلف است )از قبیل: قلم( و اگر نامی حتی روایات، عقل را اول مخلوق، معرفی کرده اند، 

نماد اکمل و  )صلی اهلل عليه و آله و سلم( به خاطر این است که پیامبر ( 0برده شده، ) )صلی اهلل عليه و آله و سلم( هم از پیامبر

 .اتمّ عقل است

این عقل است که انسان را از مالئکه فراتر می برد، انسانیت  این عقل است که ممیّز بین حیوان و انسان قرار گرفته است، و

 انسان به عقلش است.

 در سوره ي ملک می َوانيم:

 (1) ((لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فىِ أَصحَابِ السَّعِيرِ))

 این آیه، صعود و سقوج ابدی انسان ها را در گرو تعقل و عدم آن، می داند.

 

 کند: نقل می)عليه السالم( شيخ صدوق از امام مجتبیمرحوم 

 (1( )(عايعًا، و من حرم من العقل حرمهما جميبالعقل َدرک الداران جم))

دنیا و آخرت را تنها با عقل می توان کسب کرد و آن کس که از تعقل محروم شود، از دنیا و آخرت محروم شده 

 است.

برابر حضرت حق را برگردن آدمی می افکند، و به دریای رحمت الیتناهی خالق این نورافکن عقل است که طوق بندگی در 

 (1. )متعال رهنمودش می کند

 «عقل»)فلسفه( وهمیاتی است که به نام مقدس  «علوم بشري»از عدم به کار گیری « فوائد النبویّه»مراد مؤلف محترم  ثانیا :

 تروی  می شود، وگرنه صرف بشری بودن، دلیل بر بطالن نیست.
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، خود در باره ی عظمت عقل بشری )نه وهم بشری( در کتب و مقاالت مختلفی که از ایشان به «فوائد النبویّه»مؤلف محترم 

 ند:ان می فرمايايشچاپ رسیده، تصریحات شفافی دارند و نسبت به شناخت باری تعالی، عقل را بر وحی مقدم می دانند. 

ما معتقدیم روش صحیح برای شناخت حقایق معارف و مسائل مورد اشاره، روشی است که بر اساس تعقل باشد و 

حرکتی است که مبدأ آن عقل باشد. ما در هر جریانی اگر سند دیگری داشته باشیم باید به عقل مستند شود؛ زیرا 

است. بنابراین مسئله ی تعقل از مسائلی است که از او هیچ  بدیهی است آنچه برای همه سند و حجت می باشد عقل

گریزی نیست، و هر آنچه که سند باشد باید به تعقل مستند شود و ریشه اش این باشد که عقل ما به آن می رسد، 

 (3. )آن وقت با این تعقل مسائل مختلفی فهمیده می شود و ما با همین تعقل به وحی می رسیم

تصریح می کند که در فهم معارف وحیانی، نیازی به حکمت یعنی فلسفه نیست؛ چرا که  «فوائد النبوّيه» آيت اهلل سيدان در

 (2) فلسفه وهمیاتی است که نمی تواند در معارف مفتاح و مصباح )نورافکن( باشد.

 

 پاسخ به اشکال دوم:  

 تصریحی ندارند.بر انفتاح باب علم در معارف « فوائد النبویّه»مؤلف محترم  اوال :

 اگر هم باز بودن باب علم را در معارف مطرح کرده اند، قطعاً مراد ایشان اصول و ارکان دین است. ثانیا :

زیرا از مبدأ تا معاد، حجت و علم وجود دارد، چه از طریق عقل و چه از طریق وحی، لیکن در باب جزئیات معارف، روایات 

ر اینجا راه گشا نیست، زیرا عقل مُدرک کلیات است نه جزئیات. در نتیجه باب علم در در حد قطع و علم وجود ندارد و عقل د

 جزئیات معارف )از قبیل کیفیت صراج، تطایر کتب، میزان و ...( منسدّ است هر چند قائل به انفتاح باب علمی هستیم.

 

 پاسخ به اشکال سوم:

ته از کالم برگرف َودش کامل است و در َبيينش نياز به علم بشري ندارد()دين که « فوائد النبویّه»این کالم مؤلف محترم  اوال :

 حضرت حق است که می فرماید: 
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 (68)( (مَّا فَرَّطْنَا فىِ الْكِتَابِ مِن شىَ ْءٍ)) 

 ما هیچ چیزی را در کتاب ]لوح محفو [ فروگذار نکرده ایم.

 

 که می فرماید: )صلی اهلل عليه و آله و سلم( و نیز بیان گُهر بار پیامبر اکرم

 ((ین: کتاب اهلل و عترَيكم الثقليَارکٌ ف یإنّ))

 در این عبارت نورانی، فهم دین را به دو طریق محصور کرده است:  )صلی اهلل عليه و آله و سلم( پیامبر

 قطعا بیان می کرد. )صلی اهلل عليه و آله و سلم( . ولی اهلل. اگر طریق ثالثی می بود، پیامبر2. کتاب اهلل  5

 

 می فرماید: )عليه السالم( و وصیّ بالفصل حضرتش، امیرالمؤمنان

 (55) ؛أحد بعد القرآن من فاقة یس عليو اعلموا أنّه ل ...

 این را بدانید، هیچ کس با داشتن قرآن، به هیچ کس نیازمند نیست.

قیاس علم اصول فقه با فلسفه، مع الفارق است؛ زیرا در ضرورت رجوع به اصول فقه ر در بین علمای شیعه ر اختالفی  ثانياً:

وجود ندارد، به جز شماری از علمای شیعه )اخباریان( در حالی که نسبت به فلسفه، جمهور علما از قدما و متأخرین، از خواندن 

 در فهم کالم وحی استفاده کنیم! «َيالی»اینکه از این صنعت چه برسد به  (52، )فلسفه منع می کردند

نیز قواعد علم اصول فقه از خود متون دین برداشت شده است و منبع آن عقل و ادله ی نقلی اند؛ لذا به ثقلین برگشت می 

یعی با آن انسان های طبکند، در حالی که فلسفه چیزی جز بافته های توهم زای فیلسوف نیست که اتکایی به عقل )ابزاری که 

 می اندیشند( و وحی ندارد.
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------------------------------------------------ 

 پی نوشت ها:

ای که نباید از آن هفلت کرد علم به محدودیت شعاع عقل  بله، نکته و دیگر آثار آیت اهلل سیدان. 2؛ شرح خطبه نه  البالهه/ 52ر میزان شناخت/ 5

ی وحی که هیر قابل قیاس با قدرت  یابد و با توجه به سعه فرماید: ... عقل محدودیت خودش را می آیت اهلل سیدان در این مورد میاست، که حضرت 

باشد. و بدیهی است که وحی، هرگز با عقل در  ی از وحی، حکم عقل می عقالنی ما و در ارتباج با علم محیط ال یتناهی حضرت حق است استفاده

 [54لکه استفاده از وحی، تعلّم من ذی علم است. ]سنخیت، عینیت یا تباین؟ )آیت اهلل سیدان(/تضاد نیست، ب

 

 گویید، دلیل خود را بیاورید. ؛ اگر راست می555ر بقره: 2

 

 ؛ برای خرمندان، عبرتی است.555ر یوسف: 3

 

 «أوّل ما خلق اهلل نوری»فرماید:  ر پیامبر می0

 

 فته[ بودیم یا تعقل کرده بودیم در ]میان[ دوزخیان نبودیم.؛ اگر شنیده ]و پذیر54ر ملک:1

 

 0/521ر کشف الغّمه 6

 

 «العقل ما عُبِد به الرحمن و اکُتسب به الجنان»ر 1

 

؛ ایشان در کتب مختلف خود به عظمت چشمگیر عقل و تعقل 1ر سلسله مباحث سنخیت، عینیت یا تباین؟)آیت اهلل سید جعفر سیدان(، جلسه اول /3

 نه  البالهه و ... 512اشاره دارند؛ از قبیل، میزان شناخت، شرح خطبه ی 

 

در نقد فلسفه اينست که: فلسفه َحت عنوان برهان َرويج می شود، از « عقل»همّ و ْغّم حضرت آيت اهلل سيدان و به طور کلی مدافعان مكتب ر 2

 قطعی َلقی می شوند.مواد ْغير عقلی و ْغير يقينی َشكيل شده است، که به ْغلط، بديهی و 

ی یقینی و صورت قیاسی ترکیب شده باشد و از مقدمات هیر یقینی با صورت استقرایی و تمثیلی  در منطق تصریح شده است که: برهان بایستی از ماده

 [ و نیز در منطق می652نطق نوین( /آید؛ زیرا آنچه از برهان در نظر گرفته شده یقین به مطلوب است. ]لمعات المشرقیّو فی فنون المنطقیو )م فراهم نمی

 [.132باشند که زوال شک و تردید هیچگاه در آنها راه ندارد. ]همان / خوانیم: یقینات علوم جزمی ثابت، مطابق با واقع می

 [133. ثبات و دوام جزم. ]همان / 3. مطابقت با واقع  2. جزم به حکم  5یقین دارای سه شرج است: 
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 . فطریات.  ]همان[6. متواترات    1. حدسیات      0. مجربات  3. مشاهدات    2. اولیات     5کنند: می قسم تقسیم 6سپس را به 

شود.  امیده مین« برهان»گوید: قیاسی که بتواند حقیقتی را کشف کند  ی صدرا( در توضیح برهان می ی فلسفه )ایدئولوگ برجستهمرحوم مطهري 

 گوییم خورشید یک جسم نوردهنده است، و یا باید از مجربات باشد مثل اینکه پنی سات باشد مثل اینکه میی چنین قیاسی یا باید از محسو ماده

 [56/ 5برد... ]آشنایی با علوم اسالمی  سیلین کانون چرکی را در بدن از بین می

ر حالی که در مورد هیچ یک از این قضایا اند د مالحظه می شود که قضایای حسی و تجربی و نیز حدسیات، همگی جزء یقینیات جزمی شمرده شده

 ی برهان در قیاس برهانی به کار روند. توانند به عنوان ماده نمی

شود، عنوان  ل میهایی که از آنها تشکی دانند، جزء یقینیات نیستند، بنابراین قیاس اینکه اگر قضایایی که منطقیین آنها را مواد قیاس برهانی می نتيجه

 ند.کن برهان پیدا نمی

ايی ه ي سخن پيروان مكتب وحی د َصوصاً آيت اهلل سيدان د اينست که قضايايی که در فلسفه، يقينی و قطعی َلقی شده، مبتنی بر نظريه همه

ه کباشد )َأويالَی که از فالسفه بيان کرديم، َود شاهدي است بر صدق مدّعا( بنابراين صالحيت ندارند  وجه، عقلی و بديهی نمی است که به هيچ

 ي برهان قرار بگيرند. ماده

اي ه برد، که همان قياس بين رب و مربوب باشد. اين چنين قياسی چالش اساس انحراف در فلسفه مربو  به قياسی است که فيلسوف به کار می

 عميقی را در فلسفه به وجود آورده است.

 پوشاند.« ابليس»و اين لباس شوم را به قامت اولين ملحد به وجود آورد « الحاد»و اين قياس بود که اولين مولود منفور را به نام 

 [69/49]وسائل الشيعه « ال يقيس أحدٌ فی دينه إالّ قرنه مع عدوّه إبليس فی أسفل درکٍ من النار»... فرمايد:  می م )عليه السالم(اما

 

 33ر انعام: 54

 

 516ی  خطبه 2/25ر نه  البالهه 55

 

 ی نورالصادق مالحظه نمایید. را در این مورد، در فصلنامه ر کلمات علماء و بزرگان شیعه52
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 آشنایی با شخصیت هافصل پنجم: 

 سيّد محمد عَصّار

 

 ق(: 1356)م 

ی قاجاریّه و  ر از افاضل و مدرّسان نامی ایران در دوره« عصّار»سید محمّد بن محمود حسینی لواسانی تهرانی ر معروف به 

 فقه، اصول، کالم، حکمت و تفسیر بود. او ساکن مشهد مقدّس و مُتَوفّای همان دیار است.ی  صاحب تألیفاتی در زمینه

ی تحصیالت  توان گفت: پایه ق(، و از اولین استادان او بود؛ به حدّی که می 5320وی پدر سیّد محمّد کاظم عصّار )م 

 کام یافت...مقدماتی و سطح حَوزوی سیّد کاظم عصّار، در منزل و در محضر این پدر استح

ی حاجی  ی مالصدرا و منظومه سید محمد عصّار ر بر خاِلف فرزند خود، سیّد کاظم ر از مُنتقدان جدّی و سرسخت فلسفه

Autoriی اسالمی مبدّل به یک )اُتوریته(  را در جامعه« ی صدرایی فلسفه»سبزواری بود؛ او اعتقاد داشت که نباید  t e  =(

 شده، که کسی نتواند آن را نقد کند( نمود، و این کار را ناشی از تعصّب و استبداد فکری می سازی ی استبدادی و مقدس فلسفه

دانست. در نتیجه، مورد هَجمَه و توهین واقع شد و همین امر سبب هربت نسبی و تا حدّی احتیاج و انزوا و احتیاج وی گردید؛ 

یز عمالً به جمع مخالفین پدر پیوست و حرمت پدری را ر آن ترین کس به او ر ن به حدّی که پسرش ر یعنی سید کاظم، نزدیک

 گونه که باید و شایدر پاس نداشت...
 

 گويد: چنين میزندگينامه َدمات سيد کاظم عصّار دکتر مهدي محقّق در پيشگفتار 

را بر پدر خود )=  (منظومهدانم یادآور شوم که او )= سید کاظم( حاج مالهادی سبزواری )صاحبِ  این نکته را الزم می»... 

آستان  ی داشت و داستان زیر مُؤیّد این مطلب است... در کتابخانه سید محمد( که او نیز عامی بزرگوار و پرمایه بود ر مقدم می

 ظومهشرح منکتابی از مرحوم سید محمد عصّار ر پدر... سیّد کاظم عصّار ر یافتم، که در آن به نقد  ی )علیه السالم(قدس رضو

ای دیگر پیشنهاد کرده بود. من در این اندیشه بودم که این  ی مطالب فلسفی را به گونه ی عرضه پرداخته و نحوهری ی سبزوا

تصمیم را با استادم )= سید کاظم( عصّار، در میان بگذارم؛ و یقین داشتم از این که اثری از پدر او چاپ و منتشر خواهد شد، 
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ی خندان او زرد گردید  نماید. وقتی این امر را بر او عرضه داشتم؛ رن  چهره می شود و مرا بر این عمل تشویق خوشحال می

 ...«.و حالت ناخشنودی در سیمایش آشکار گشت 

سید محمد عصّار در کتاب »دهد:  ... ادامه میاش منظومهسید کاظم از حاجی سبزواری و « اُتوریته سازی»سپس بعد از نقل 

ی حاجی، ابیاتی را از خود پیشنهاد کرده است؛ از جمله به  ساخته، و در برابر ابیات منظومهخود، ایراداتی بر سبزواری وارد 

 جای:

 )ی( الرَّسمبِو ال  بالحَرد  شرَرحُ االِسمِ )ی(            و لَیرسَ  الوُجُرودمُعرّفُ 

)یعنی؛ هرگونه تعریف برای مفهوم وجود، تنها شرح االسم ر یا تعریفی ظاهر بینانه و لفظی ر است؛ و چنین تعریفی، نه از 

ر یا عَرَضیّات آن ر خواهد بود(، بیت زیر را )از خود(  تعریف به رسمر یا ذاتیّات شیء ر و نه از مصادیق  تعریف به حدّمصادیق 

 پیشنهاد کرده است:

 )ی(البُرهانِ و  التَّعرریفِفِری االَکروانِ )ی(           مُغنٍ عَنِ  الوُجُرودبداهروُ 

 فظیتعریف لی  ی آدمی است از ارائه نیاز کننده در کاینات ر به شهادت حسّ و وجدان ر بی وجود)یعنی بدیهی بودن مفهوم 

 در اثبات آن(. برهان استدالل و عقلیی  برای آن و نیز از اقامه

 جای این بیت:   ر و به 

 عِنردَنا اصیرلٌ )وُ(                     دَلیرلُ مَن خالَفَنرا عَلیررلٌ)ُو( الوُجُروداِنَّ 

؛ و دلیل هر آن اَصالَوُ الوُجُودر نزد مار تابعان مالصدرا ر اصل هر شیء یا مفهومی است =  ماهیّتر در مقابل  وجود)یعنی: 

 نادرست خواهد بود(، بیت زیر را پیشنهاد کرده است: کس که با ما مخالفت بورزد، علیل و

 احتمراالً )ا(                     ال یَستَرحِقُّ البَرحثَ و الجِداال اصرالَوُ المراهیّرَوِ
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احتمال و آن؛ نزد تصوّر ذهنی و عقلی آدمی،  وجودیک شیء بر  ماهیّت= مقدم بودن اصالوُ الماهیَّوِ )یعنی همین قدر که 

بدانیم(. که از این جا معلوم می شود سید  ممکندارد؛ کافی است که سزاوار این همه بحث و جَدَل نباشد و آن را  عقلی امکان

ر که ساخته ی اذهان مالصدرا و تابعان « شیء ماهیّتو تقدّم آن بر  وجوداصالت »محمد عصّار اعتقادی به فرضیّه ی نظری 

ی داند؛ پس دلیل می« امکان عقلی»را دارای « شیء وجودو تقدّم آن بر  ماهیّتاو است و به اثبات نرسیده ر نداشته، و اصالت 

 کنیم...« مقدس سازی»و « اُتوریته»برای نفی این اثبات آن نداریم، به جز آنکه فلسفه صدرایی را 

 

 ی سید محمد عصـّار:درخشش علم

وی با آنکه مخالفان و بدخواهان فراوانی داشت، که پسرش سید کاظم عصّار را نیز با خود همراه و هم صَدا کرده بودند، 

از او  ر الذَّریعو اِلی تَصانیف الشّیعوهمواره مورد توجه قشر وسیعی از جامعه ی علمی ایران بوده است. آقا بزرگ تهرانی ر مؤلّف 

 ر یعنی منظومه سَرا ر یاد کرده  و چهل و هفت مرتبه از او در همین کتاب یاد کرده است...« ناظم»ه لقب گاهی ب

 

 ترین آنها بدین قرار است: عمده آثار وی:

 شيخ مرَضی انصاريمَكاسِب هاي(  گفتن« فَتَأمَّل»، در بيان وجه ََأمُّالت )= التَّأميالتد 6 

 وي   ي کشف الفوايد حاشيهي حلّی و  عالمه ي قواعد حاشيهد  3و 4

 شهيد ثانی  حاشيه کَشفُ الرِّيبَة فی احكام الغيبةِد 2

 )که َوضي  آن گذشت(  ي سبزواري ي منظومه حاشيهد  1

يّه نوشته ي بابيّه و شيخ رقهد فی َأييد الهِدايَةِ المَهدَويَّة وَ الرَّدِّ َعلَی البابِيَّةِ د که به زبان پارسی در ردّ ف الحُجَجُ الرَّضَوِيَّةُد  1

 است. 

 

 62/6/4831  ـ  سید احمد سجادی
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 منابع: 

 ، آقا بزرگ َهرانی؛الذَّريَعه

 ؛2/628، محمد علی مدرس َبريزي رَيحانةُ األدَبَ 

 ؛628و  638و  67د  63، انجمن آثار و مفاَر فرهنگی/ زندگی نامه سيد کاظم عصار

 ، علی دهخدا.لغت نامه ؛3/4671علی نقی منزوي ،  َحت نظر فِهرِسُ اعالم الذّريعة
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 نظرها و اعتراف هافصل ششم: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهبر معظم انقالب

 امام َمينی 

 آيت اهلل العظمی صافی گلپايگانی

 آيت اهلل العظمی سيستانی

 فيض کاشانی

 عالمه محمد َقی جعفري

 حسن زاده ي آملی

 شيخ داود صمدي آملی

 محمد حسين طهرانی

 ابن عربی

 جعفر مجتهدي

 مولوي

 شيخ ابوالحسن َرقانی

 مالصدرا

 استاد جوادي آملی

 شبستري

 عالمه َوئی

 صاحب الميزان

 يكی از َوانندگان نورالصادق

 قمشه اي 

 ابن سينا

 آيت اهلل صافی اصفهانی

 جالل آشتيانی

 شمس َبريزي

 

 عالمه مجلسی

 آيت اهلل مصباح يزدي

 اصفهانیآيت اهلل حاج شيخ علی صافی 

 دکتر حسين ْغفاري

 دکتر رضا داوري اردکانی

 دينانی

 حسن رضا رفيعی

 هاشم حداد

 سيد عباس روح بخش

 افالکی

 حكيم زنوزي

 پروفسور فالطوري

 عالمه رضوي

 شهيد مطهري

 آيت اهلل محمدرضا مظفر

 آيت اهلل بيدآبادي

 آقاي علی حكيم

 آيت اهلل بهجت

 دکتر کريم مجتهدي

 محدث نوري

 آملیسيد حيدر 

 آيت اهلل اراکی

 قاضی
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 فرمودند: پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( 

 اذا ظهرت البدع فی امتی فليظهر العالم  ))

  ((علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة اهلل 

 

 هرگاه بدعت ها در ميان امتم پديدار شوند، بر عالم است که علم َود را آشكار سازد.

 .هر عالمی چنين نكند، لعنت َدا بر او باد  

 6/12کافی 

 

 

 رهبـرمعظم انقالب:
 

 ردم، َالشدی بكند، از انحدرافیدهرکس در راه روشدنگري فكر م

 جدلوگيري نمايد و مانع سدوء فهمی شود، از آنجا که در مقابله با

 شايد دشمن است، َالشش، جهاد ناميده می شود. آن هم جهادي که

 امروز، مهم محسوب می شود.

 
 48/3/71بيانات رهبر معظم انقالب در َاريخ 

 ( )صلی اهلل عليه و آله و سلممحمد رسول اهلل 47)در جمع فرماندهان لشكر  
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 : امام خمينی )قدس سره(

 داند، ای مدعی معرفت و جذبه و محبت... تو اگر از اولیای حق و محبین و مجذوبینی خداوند می

 قدر قلوب ضعیفه بندگان خدا را از خالق خود به قدر اظهار مقام و مرتبت مکن و این به مردم این 

 (5) مخلوق متوجه مکن و خانه خدا را هصب مکن! 

 

 آيت اهلل العظمی صافی گلپايگانی در مورد مکاشفات عرفا:

 اختالفاتى است که با هم و شهودها است؟ دلیل عدم واقعیّت آنها همان چه اعتمادك بر این کشف 

 در مکاشفات دارند و همان شطحیات و اعمال خالف شرع و ارتکاب منهیات و محرمات است که 

 (2) ها ]از فالسفه و عرفا[ ظاهر شده است. از این 

 

 آيت اهلل العظمی سيستانی:

 در  مشاهدات اي مكاشفات ودداعتماد برَوابها و ادع... ... از نشانه هاي اهل ادعاهاي باطل

 (3) ..حاالت معنوی خاا و پوشیدن لباس های هیر متعارف از دیگر نشانه های آنان است.

 

 فيض کاشانی:

 توانند انجام دهند! کنند که مقامشان به حدّی رسیده که هر کاری بخواهند می بعضی از صوفیه خیال می

 اه روم را به قتل رساندم و رردیروز پادش د:رگوین و دعایشان مستجاب است، چه بسا شنیده شده که می 

 (0) لشکر عراق را یاری کردم یا پادشاه هند را فراری دادم و بر لشکر نفاق هلبه کردم!!!

 

 عالمه محمد تقی جعفری:

 اعضای مکتب فالسفه، در هر زمانی و هر محیطی خود را پیش آهن  دین آن زمان و آن محیط 

   (1) گونه نظر به افکار دیگران خود کاشف از محدودیت فکری آنان است.می دانند،در حالی که این 
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 ادعاهای باطل اهل فلسفه و عرفان التقاطی

 حسن زاده آملی:

   (6)تا حال می گفتم ال تأخذه سنو و النوم، حال می بینم مرا هم ال تأخذنی سنو و النوم.  

 

 گويد: چنين میی مادر حسن زاده  شيخ داود صمدی درباره

 ه ی طیبّه طاهره ی مستغرق در نور والیت که ملقب به لقب تکوینی ام الحسن است...ررآن مؤمن

 از دامن مطهر، نورانی و پاک از ارجاس حین الوالده خود، دُرّ یتیمی را در قریه ی ایرای الریجان 

انا المتمسک بذیل والیت اصحاب الکساء الحسن بن عبداهلل و فاطمه الطبری »آمل به اذن اهلل متولد ساخته است که مترنم به  

   (1گردید. )« اآلملی المشتهر بحسن زاده ی آملی

 

 خواند!! پشت سر حسن زاده نماز می د )عليه السالم(امام سجا

 گويد: شيخ داود در مورد حسن زاده می

این در حالی ] (3خواند. ) و امام سجاد پشت سر او نماز می اليمسه اال المطهرونحسن زاده ولی اهلل است، قرآن است، 

 [است که حسن زاده گفته مطالب صمدی آملی خالف حقایق دین مبین اسالم است.

 

 چيز مهمی نيست ما هم داريم!! ن )عليهم السالم(واليت ائمه طاهري

 طهرانی:محمد حسين 

  (2)کند.  ی طاهرین است و هیچ فرقی نمی والیت آقای حداد عین والیت ائمه

 ]وقتی حداد چنين واليتی دارد ما هم که جانشين او هستيم داريم![
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 جميع انبياء به تهنيت ختم واليت من حاضر شدند!!

 ابن عربی:

 مردی ضخیم نشدند سوای هود که جمیع پیغمبران به نزد من حاضر شدند و هیچکدام از آنها متکلم

 ر رپیغمبران نزد تو حاض اوره بود، به من گفت: میدانی چرارررالجثه و خوش صورت و خوش مح 

   (54اند. ) اند؟ چون به تهنیت ختم والیت تو آمده شده

 

 ما اقتباس علم می کند!! ةخاتم االنبياء هم از مشکا

 ابن عربی:

کنتُ ولیاً »کنند و خاتم االنبیاء از مشکاة خاتم اولیاء ]یعنی ابن عربی[ و گفت:  االنبیاء اقتباس علم میجمیع پیغمبران از مشکاة خاتم 

   (55)«.و آدم بین الماء و الطّین

 

 ما افضل از خاتم االنبياء هستيم!!

  ابن عربی:

   (52) خاتم األولیاء افضل است از خاتم األنبیاء در والیت.

 

 همه ی عالم را مشاهده می کنيم!! )عليه السالم( ما هم مثل علی

 جعفر مجتهدی:

   (53)کنم!!!  ی عالم را مشاهده می نهم... همه چشمانم را که بر هم می

 

 کتاب ما هم مثل قرآن است!!

 گويد: ی کتاب  مثنوی خود چنين می مولوی درباره

   (50) ال من َلفه.ال يمسه اال المطهرون، ال يأَيه الباطل من بين يديه و  
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  فصوص کتاب آسمانی است که بر من نازل شده!!

 َود چنين می گويد:« فصوص الحكم»ابن عربی در مورد کتاب 

 کند منزه است... این کتاب از مقام تقدیس است که از اهراض نفسانی که تلبیس در آن راه پیدا می

   (51نمایم مگر آنچه بر من نازل شد. ) این نوشته نازل نمیکنم مگر آنچه به من القا شد و در  پس من القا نمی

 

  ما خدا هستيم!!

  گويد: از زبان بايزيد می مولوی

 گفت مستانه عیان آن ذوفنرون              ال الرره اال انا هرا فاعبررردون

   (56)نیست انرردر جربه ام اال خردا             چند جویی بر زمین و بر سماء

*** 

 شمس خدای من است!!

 مـولوی در مورد قطب خودش چنين می گويد:

   (51)پیررر مرن و مرراد من، درد مرن و دوای مرن              فاش بگفتم این سخن، شمس من و خدای من

 

 به ما هم وحی می شود!!

 شيخ ابوالحسن خرقانی: 

   (53) خورد همه را به تو بخشیدم.خدای تعالی به من وحی کرد! و گفت هر که از این رود آبی 

 

 حاضر کردن صورت مرشد در نماز!!

 

سالک راه قویم و ناجح صراج مستقیم در بدایو حال و ابتداء احوال الزم بل متحتم است که صورت مرشد را به طریقی که امر 

   (52) تفرقه نپذیرد. نماید در نظر بگیرد تاآن که خاطر سالک و حواس طالب فرماید و به نهجی که ارشاد می می
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 کتاب اسفار از عالم غيب به من الهام شد!!

  مالصدرا می گويد:

 در اثر کثرت ریاضات... رموزی برای من منکشف شد... تمامی اسرار الهی و حقایق ربانی و ودایع الهوتی

 این در حالی]    (24) را که از پیش با برهان دانسته بودم، با زوائدی بر آن به شهود و عیان مشاهده کردم... 

 [زند. است که مطالبی که صریح است در مخالفت با ضروریات دین و عقل در آن موج می 

 

 اکمال عقل و اتمام نعمت بدست ما بود!!

  استاد جوادی آملی:

   (25)مالصدرا با آوردن حکمت متعالیه بگوید الیوم أکملت لکم عقلکم و اتممت علیکم نعمتی!!!جا دارد که 

 

  واماندگان راهند!!« اناالحق»مدعيان 

 عالمه محمد تقی جعفری:

 ی سر دادند، این در نیمه« سبحانی ما أعظم شأنی»یا « لیس فی جبتی سوی اهلل»یا « انا الحق»آنان که 

   (22) راه ماندگان )البته اگر راهی رفته بودند( نتوانستند ما بین آتش محض و آتش تفتیده فرق بگذارند. 

 

 منصور حالج و ادعای خدايی!!

 شبستری:

   (23روا باشد انا الحق از درختی            چرا نبرود روا از نیک بختی)

 

 خودخواه، ناآگاه و وامانده ی راه است:: منصور حالج، )قدس سره(امام خمينی

 تا کوس اناالحق بزنی خودخواهی            در سررّ هروّیترش تررو ناآگراهی

 (20)با برودن آن هنرروز انرردر راهریبردار حجراب خویشتن از سر راه       
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*** 

 فضايل و مقامات شيطان

کاشانی و عبداهلل شبستری نقل کرده که اینها معتقدند که: شیطان سلطان از احمد هزالی و محی الدین و عبدالرزاق عالمه خوئی 

   (21) العارفین است و اخالا و توحیدی که داشت باعث شد که برای هیر خدا سجده نکند.

 

  گويد: در مناقب شيطان که سجده به آدم را َرک کرد می مولوی:

 خیزد نه از جهودترک سجده از حسد گیرم که بود    آن حسد از عشق 

 هر حسد از دوستی خریزد چنین     که شود با دوست هیرری هم نشین

   (26)در بال هررم می چشرم لرذات او     مرات اویرم مررات اویرم مرات او
 

  نور شيطان شايسته عبادت است!!

 مطالب  احمق و شيطان داراي نور، و نور او شايسته عبادت است، و مخالفان اين ا می گوید:مالصدر

 نادان و مجنون می باشند، او چنين می گويد: 

 حبیب من این چیزها را خوب بفهم که به مطالبی رسیدیم که اذهان این ها را نمی فهمد، و دسته احمق ها»

داست، عزت خو دیوانه ها از شنیدن این اسرار به جنب و جوش می آیند! و بفهم سخنی را که گفته است: همانا نور شیطان از نار 

   (21) «!و اگر نور شیطان ظاهر می شد همه خالیق او را می پرستیدند

 

 خداست!!« يا مضلّ »شيطان مظهر اسم 

 حسن زاده:

 اند، هر چند گفتن و شنیدن این سخن دشوار است ولی  هر یک از ممکنات، مظهر یک اسم از اسمای حق

 ]يعنی شيطان هم شايسته ي عبادت است[ (23) است!« مضلّیا »حقیقت این است که شیطان هم مظهر اسم 
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 صاحب الميزان:

 شیطان مجبور و مخلوق به شقاوت و معصیت است و امر و نهی مولوی در وی مورد ندارد!!

 (22) [یعنی شیطان هر کاری می کند حق است.] 

 

 شيطان مأمور مطيع و فرمانبردار خداست!!

 محمد حسين طهرانی می گويد: 

 شیطان نه در وجود و ذات و نه در اثر و فعل، از خود استقاللی ندارد، هستی اش و فعلش با خدا

 ]یعنی شیطان هر کاری (34و به امر خداست... و شیطان یک مأمور مطیع و فرمانبردار خداست. ) 

 می کند حق است.[ 

*** 

 «در مورد پذيرفتن کلمه ی امام )قدس سره( ف الغطاء و امام خمينیتوهين محمد حسين طهرانی به مرحوم کاش

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 را می پذيرد مکتب را فروخته است؟!« امام»هر کس لقب 

 

ن الحاق یعنی پذیرفت]عارفان دانستند که مرحوم کاشف الغطاء با آن فهم قوی و ذکاء و بصیرت نافذ در این امر گويد:  او می

 هایش از آن دفاع می و آن چه را که در کتاب مكتب را فروَت« امام»با برچسب عنوان  اشتباه کرد و[ لفد امام به لقب خود

در کوران َند امواج َيار آراء و اهواء  شياطين مصري سنی  را به باد فنا سپرد و کرد با مجرّد تلقی و قبول این لقب توخالی، همه

 (35) [ هم طراز نمود.)عليهم السالم(مذهب، شخصيت َود را هم در برابر شخصيت امام ]معصوم

 

ود خچگونه ایشان ]یعنی امام خمینی[ لقب امام را برای کند:  اين چنين توهين می )قدس سره( و به امام خمينی

« نی ای امامخمی»پذیرفتند و تلقی به حسن قبول فرمودند و از اولین سرودی که در فرودگاه مهرآباد تهران در پیشواز مقدمشان 

 ی حیات این را پسندیدند؟! قرائت شد تا آخرین لحظه
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و « ماما»ی مفصل بنویسند و به عنوان  جای نگرانی آنجاست که خدای ناکرده یک زیارت نامه و در جايی ديگر می گويد: 

)علیه نصب کنند، و آن امام نیز در ردیف و در میزان حضرت امام رضا [مرقد مطهر امام )ره(]بدانجا « امام امت»با نام و نشان 

  (32) قرار گیرد و این مطلب برای نسل آینده، تاریخ تشیع را عوض کند.  السالم(

 

را برای خود پذیرفت مانند کاشف الغطاء )نستجیرباهلل( مکتب را « امام»خمینی)ره( هم که لقب بر اساس مبنای طهرانی، امام  ]

کرد با مجرد تلقی و قبول این لقب توخالی! همه را به باد فنا سپرد! و  هایش از آن دفاع می فروخت! و آنچه را که در کتاب

 [طراز ر  نمود! زهی تأسف بر این علم! و بر این معنویت!ر هم )علیه السالم(شخصیت خود را هم در برابر شخصیت امام معصوم

 

گویید کاشف الغطاء با پذیرفتن لقب امام خود را با امام معصوم  جناب طهرانی، شما میيکی از خوانندگان نورالصادق: 

ی  خود را با ائمه «(33)واليت حداد عين واليت ائمه ي طاهرين است»هم طراز نمود! آیا حداد با پذیرفتن این مطلب که 

که جنابعالی با اعتقاد به این مطلب، حداد را با امام معصوم هم طراز  هم طراز نکرده است؟ و یا این )علیهم السالم(معصومین

اید؟!! اگر هم طراز شدن با امام معصوم خوب است چرا مرحوم کاشف الغطاء دنبال این کار خوب نرود و اگر بد است و  ننموده

ر ت شوید؟ کار شما که به هزاران هزار درجه بدتر و هلید کبیره میاست چرا شما و قطب شما مرتکب این گناه  فروختن مکتب

 بینی؟ بینی اما عیب کار خودت را نمی و شدیدتر از کار کاشف الغطاءست، چرا جناب مرشد! عیب کار دیگران را می

 

 پاسخ يکی ديگر ازخوانندگان نورالصادق به طهرانی:

نموده اید  223شما طبق اعترافی که در امام شناسی صفحه ی  جناب آقای طهرانی، لم تقولون ما ال تفعلون، 

را هم برای ایشان آورده اید آیا این تناقض در « امام»نوشته اید که در آن عنوان  )قدس سره(سه نامه برای حضرت امام خمینی

 گفتار و عمل نیست؟

اید؟ و اگر مشکلی ندارد و  فروختن مکتب و حرام است چرا شما مرتکب این حرام شده« ماما»اگر به کار بردن کلمه ی 

خوب است چرا شما از این کار خوب به اشد الحان مذمت می کنید. اگر کسی در آثار طهرانی دقت کند، دروغ و تناقض در 

 آن موج می زند.

*** 
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 آميزش با زنان و زيبا رويان آميزش با خداست!!

  :گوید میابن عربی 

 شود. )و در واقع و نفس األمر مواقعه و عمل زناشویی بین زن و مرد در واقع بین مرد و خدا واقع می

 (30)التذاذ به حق است نه به هیر حق(.

 

  گوید: مالصدرا می
 سرها نفس انسان را از درد[ عشق به پسر بچه های با نمک و زیبا رو]این عشق  به جان خودم قسم،

 کند آن هم عشق زیبایی دهد و همّت انسان را به یک چیز مشغول و معطوف می ها نجات می و سختی

های خداوند است... و برای همین دلیل برخی از مشایخ و بزرگان عرفان پیروان خود  انسان که در آن مظهر خیلی از زیبایی

 (31) کردند که اول این راه باید عاشق شوند. را امر می

 

 : گوید میقمشه ای 

 این بر ]... اون دختری که من رفتم خواستگاریش این تویی )خدا( که من اومدم خواستگاریش!!! 

 (36) [ی باطل وحدت وجود و موجود است که اصل االصول در مسلک عرفا و فالسفه است. اساس عقیده

  

*** 

 

 است!!عمر از علی عاقل تر و برای امامت شایسته تر 

 ابن سينا:

یعنی ]   (31علی اعلم امت و عمر اعقل امت بود و این اعدل و این اعقل، در رتق و فتق امور ملت کمک هم دیگر هستند. )

ر است ت تر باید آن کس که عاقل تر و سیاستمدارتر و دیگری عالم اگر امامت و خالفت منحصر بین دو نفر باشد یکی عاقل

 [تر است وزیر و کمک کار او باشد همانطور که عمر و علی چنین کردند. عالممقدم شود و آن کس که 
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  ها از شيعه است!! ی گمراهی ی همه ريشه

 آيت اهلل صافی اصفهانی)ره(:

 ریشه ی همه ی گمراهی ها از شیعه است. ابن عربی در کتاب مسامرة األبرار می گويد:

 

 اند!! آفريده شدهرسول خدا و ابوبکر از يک طينت 
 

 گويد: ابن عربی در فضائل ابوبکر می

 صدای به رسول خدا در شب معراجش ر در حالی که خوف و وحشت داشت ر به لغت ابوبکر ندا داده شد لذا

 یعنی سخن پیغمبرو ابوبکرسخن]  (33او انس گرفت و رسول خدا و ابوبکر از یک طینت آفریده شده اند. ) 

 پیغمبرش را مورد خطاب قرار )علیه السالم(حالی است که شیعه معتقد است خداوند با تن صدای علیخداوند است این در 

 [می داد.

 

 شيعيان به شکل خنزيراند!!

 جالل الدين آشتيانی می گويد:

 در کلمات ابن عربی حرف های خارج از موازین علمی زیاد است، نوشته های وی بی اساس است که

متوکل اين ظالم سفّاک را از اقطاب  مثالً:گاهی انسان )خیال می کند( دشمنان او برخی از مطالب را در آثارش وارد کردند. 

 (32) شمرده و يا اين که رافضه را به شكل َنزير ديده و...

 گويد: جالل الدين آشتيانی می

سازش ندارد. او گویا آثار ائمه شیعه را ندیده ر عظم اهلل شأنهم ر  ابن عربی به طور کلی باشیعه، خصوصاً فرقه ی امامیه

 (04است. )

 

 ابوبکر در عرش باالتر است!!

 ابن عربی می گويد:

 و ابوبکر را در  ی ابابکر و عمر و عثمان. تر دیدم از مرتبه به معراج رفتم در آنجا مرتبه ی علی را نازل

 (05عرش دیدم. )
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 هم اهل هوی و هوس بود؟!! اميرالمؤمنين
 

  گويد: داند، می را اهل هوی و هوس می )علیه السالم(مولوی علی

 نفس جنبید و تبه شد خروی من چون خدو انرداختی در روی من           

 (02)شرکت اندر کار حرق نبرود روا   نیرم بهر حرق شد و نیرمی هروا         

 

 عارفه نبود!! )علیها السالم(حضرت زهرا 

 : گويد میشمس تبریزی 

 (03عارفه نبود، زاهده بود، پیوسته از پیغمبر حکایت دوزخ پرسیدی. ) رضی اهلل عنهافاطمه 

 

 *** 

 

 است )علیهم السالم(ی اهل بیت ترویج فلسفه به خاطر بستن درِ خانه

 عالمه مجلسی)ره(:

عنی ی]این جنایت بر دین اسالم و شهرت و نشر دادن کتاب های فالسفه در بین مسلمین از بدعت های خلفای جور بوده 

دشمن بوده اند. آن ها به این منظور مطالب فالسفه و کتب آن ها را بین مسلمین  )علیهم السالم(که با ائمه معصومین [بنی العباس

یعنی مردم را ]و از شریعت روشن اسالم منصرف و رو گردان سازند.  )علیهم السالم(مینرواج دادند که مردم را از ائمه معصو

 (00. )[مشغول مطالب پیچ در پیچ فالسفه نمایند تا به علوم آل محمد روی نیاورند و سرگرم افکار پریشان فالسفه گردند

 

  صاحب المیزان:
 نظر به این که از آن حضرات دور بودند از هر جریان و )علیهم السالم(دیررحکومت های معاصر با ائمه ه

 مندی و باز داشتن مردم از مراجعه به ایشان و بهره )علیهم السالم(از هر راه ممکن، برای کوبیدن آن حضرات 

وان گفت که َرجمه الهيّات به منظور بستن در َانه ي اهل بيتاز علومشان استفاده می کردند،   ده است.بو )علیهم السالم(میَ 

(01) 
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  آیت اهلل مصباح یزدی:
 دستگاه های ستمگر بنی امیه و بنی عباس که بناحق مسند حکومت اسالمی را اشغال کرده بودند و به 

 شدت احساس نیاز به پایگاهی مردمی در میان مسلمانان می کردند...  کوشیدند تا با تشویق دانشمندان و

جمع آوری صاحب نظران به دستگاه خویش رونقی بخشند و با استفاده از علوم یونانیان و رومیان و ایرانیان در برابر 

 پیشوایان اهل بیت دکانی بگشایند. 

 گوناگون و بوسیله ی دوست و دشمن وارد محیطبدین ترتیب افکار مختلف فلسفی و انواع دانش ها و فنون با انگیزه های 

 (06)ید.اسالمی گرد

 

 دهيم ی وزن هر کتابی اشرفی جايزه می به اندازه

 آيت اهلل حاج شيخ علی صافی اصفهانی: 

بنی عباس در راستای سیاستهای تفرقه افکنانه ی خود در یک بسی  عمومی دستور ترجمه ی کتاب های فلسفه ی یونان و انتشار 

بقدری روی آن پافشاری می شد که اعالم کردند به اندازه ی وزن هر کتابی که آن در بین مسلمین را صادر کردند و این طرح و برنامه 

 (01) ترجمه شده سکه و اشرفی جایزه می دهیم.

 

 عالمه مجلسی)ره(:

 چون مأمون عباسی با بعضی از پادشاهان نصاری صلح کرد ر گمان می برم که پادشاه جزیره قبرس باشدر

از آن ها طلب کرد که مخزن و کتابخانه کتب یونان را در اختیار او بگذارند ر و آن کتاب ها در خانه ای جمع بوده و هیچ  

 کس از آن خبری نداشت ر .

پس پادشاه دوستان خصوصی خود را که صاحب رأی نیکو می دانست جمع کرد و با ایشان مشورت نمود، تمامی آنها رأی  

ا در اختیار مأمون نگذارد و نزد او نفرستد مگر یک نفر از آن ها که گفت این کتب را نزد ایشان بفرست زیرا دادند که آن کتب ر

اين علوم )يعنی فلسفه( داَل هيچ دولت شرعيه نشده مگر آن که آن ها را به فساد کشانيده و اَتالف در بين علماء آنها ايجاد 

 (03)کرده است. 
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 دکتر حسين غفاری )استاد دانشگاه فلسفه تهران(: 

 خیر می خواستند به نحوی در مقابل فرهن  ائمه جریان سازی کنند و نیت [عباسیان]به احتمال هالب، این ها 

 حقیقت یابی نداشتند و نیت حقیقت زدایی داشتند، یعنی نیت سیاسی داشتند و می خواستند از اقبال به مکتب

علیهم )با تروی  فلسفه بکاهند و بگویند که مطالب علمی در جاهای دیگر هم یافت می شود و اهل بیت السالم()علیهم اهل بیت 

 در علومشان منحصر به فرد نیستند و علما و دانشمندان دیگری هم هستند که حرف های مشابه یا بهتر از این ها زده اند!! السالم(

 

 عالمه مجلسی)ره(:

 را به زبان عربی ترجمه کرد خالد بن یزید  [کتب فالسفه]اول کسی که کتاب های یونانیان مشهور این است که 

 بن معاویه بود.

 

  دکتر رضا داوری اردکانی:

 (02) فلسفه ی اسالمی فلسفه ی مسلمانان نیست و ارتباطی به اسالم ندارد.

 

 دينانی:

 منتشر )علیهم السالم(یعنی همان علومی که در مقابل اهل بیت]مالصدرا اسالم )یعنی قرآن را( با حکمت یونانی 

 (14) کند. تفسیر می [شد 

*** 

 )علیهم السالم(سماع و غنا و رقص و شادی برای اهل بیت

 حسن رضا رفيعی )يکی از فريب خوردگان وادی عرفان( می گويد:

هر کس سماع و هنا و رقب و دف و آواز و سرودخوانی را انکار کند و گوید حرام است، بر فعل نبی منکر شده و چنین 

ی مراجع تقلید شیعه را داده زیرا  با این وصف این شخب حکم تکفیر همه]اعتقادی موجب کفر و خروج از دین خواهد شد! 

 (15) [د!که آنها رقب و هنا و آوازخوانی را حرام می دانن
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  هاشم حداد و محمد حسين طهرانی:

 مجلس ماتم و اندوه )علیه السالم(روز عاشورا روز شادی و مسرت است، کسانی که برای امام حسین

 (12دارند اهل هفلتند. ) به پا می

 

 سيد عباس روح بخش )محقق و نويسنده(:

رفتار امثال طهرانی ها و حدادها )این عرفای به ظاهر شیعه( در روز عاشورا یادآور حرکت بنی امیه فرزندان هندجگرخوار 

]در زيارت عاشورا می َوانيم: را به ذهن تداعی می کند که چگونه این روز را روزه می گرفتند و مبارک باد نثار هم می کردند. 

مروان  اد و آليوم فرحت به آل زين... إن هذا ين بن اللعية و ابن آکلة األکباد اللعيام وم َبرکت به بنوياللهم إن هذا »

 (13)[.  «)عليه السالم(نيبقتلهم الحس

 

  گويد: مولوی می

 (10در سالروز مرگ من جشن بگیرید. )

*** 

 افالکی:

 (11بدعت اولیای حق به مثابت سنت انبیای کرام است. )

*** 

 عذابانقطاع 

  حکيم زنوزی:

 (16)أول من أبدع هذه الشبهو )انکار  خلود و عذاب( ممیت الدین ابن عربی. 

 

 گويد:  آشتيانی در اين مورد می

 أوّلُ مَن»اند که:  اند که اولین کسی که قائل به انقطاع عذاب است شیخ اکبر است و گفته بعضی گمان کرده

ا عربی اولین قائل به انقطاع عذاب نبوده، بلکه معظم عرف در حالی که ابن«. عربی الدین ابنأبدع هذه الشبهو الشیطانیّو ممیت 

 (11) بدان قائل هستند.
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  :گويد در قول به عدم َلود به مُرشد و امام َود عمر بن الخطاب َمسک جسته، عمر میابن عربی ]

 (13. )[«یخرجون فیهلو ابث اهل النار کقدر رمل عال  لکان لهم یومٌ علی ذلک »

 

 گويد: جالل الدين آشتيانی می

 ی حسن ظن به اهل معرفت و عرفای کاملین، قائل به انقطاع عذاب شده... ولی دالیل صدر الحکما به واسطه

 قول به عذب و گوارا شدن محکم از عقل و شرع قائم است بر سرمدیت و دوام عذاب کفار و مشرکین... و 

 (12) عذاب، به نظر نگارنده و محرر اين سطور از اوهام است. 

 

 جالل الدين آشتيانی:

ل داليدر آیات و روایات، همیشه عذاب بر وقوع در نار و آالم دردناک بر استقرار در جهنم و درکات نیران مترتب است... و 

   (64) ه به داليل عقلی و برهانی پايبند نمی باشند.به انقطاع عذاب و َبدُّل آن به عَذب، از هَوَسات و اوهام کسانی است ک

*** 

 اند!! تمامی عقايد بر صواب

 می گوید:  (65)((  نَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اهللیفَأ)) درباره ی آیه یابن عربی 

اید بر تمام عق پس تو را روشن گشت که خدا قبله گاه هر رویکردی است و منظور از این، جز عقاید گوناگون نیست. و لذا

   (62) صواب اند! و هر کس حظی از پاداش را نصیب خود خواهد کرد.

مُبدِع تفکر هرمنوتیک دینی )تفسیر قرائت های مختلف از دین( و پلورالیز )تکثّر گرایی( هم مشخب شد! حال چرا امثال ]

 از مطالب ابن عربی است مورد هجمه و را که فقط مبل غی در تروی  تکثّر گرایی هستند و مطالبش زیراکس شده« سروش»

تکفیر قرار می دهند و لیکن مُبدِع این تفکر را تقدیس، و نهایتاً کالمش را توجیه می کنند و کالم امثال سروش را به ظاهرش 

  [وا می گذارند!

 

  پروفسور فالطوری:

    (63)پایه هایی که اساس فلسفه ی صدرالمتألهین بر آن بوده است اآلن فرو ریخته است. 
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 عالمه رضوی)متفکر بزرگ شيعه(:

 ی عطار، انبان خرافی ترین خرافات که تاریخ«تذکرة االولیا»هانری کربن کاری کرد که کتاب

     (60) بشر در خرافت مانند آن را ندیده است، اساس فرهن  و اندیشه ایران قلمداد شد. 

 

 مالصدرا در همان پوست گردوی خودش مانده

 شهيد مطهری:

 حس می کنم مالصدرا در محیط خودش )در فن خودش( هرق شده است، از آن دیگر نمی تواند بیرون بیاید،

ل آن قرار گرفته بيرون    (61) بيايد.َفسير قرآن هم که می نويسد هيچ امكان ندارد که از آن پوست گردويی که در دَا

 

 ی صحيح ببخشد تر از آن است که بتواند به ما عقيده فلسفه ناتوان

 آيت اهلل محمدرضا مظفر:

 خالب ببخشد. الزم نیست که ما تر از آن است که بتواند به ما عقیده صاف و صحیح و فلسفه ناتوان

ند خواهد در اعتقادش به چیزی چون فلسفه تکیه ک ای ندارد و می به شیوه فالسفه به خداوند معتقد باشیم... کسی که عقیده 

   (66) همانند کسی است که مشت بر آهن سرد می کوبد.

 

 های درمان ناپذير از سخنان فيلسوفان توليد مرض

 آيت اهلل بيدآبادی )فيلسوف مشهور(: 

خداوند به وسیله حکمت الهی و ایمانی قرآن کریم... و به وسیله احادیث صحیح نبوی و آثار متعالیه، علوم ما را از مرض 

   (61های درمان ناپذیری که از سخنان فیلسوفان یونانی و ارتکاب کارهای طبیعی حیوانی و... پدیدآمده بود، شفا بخشید. )

 

 بافی ملّايی است فلسفه ريسمان

 سال طول کشيد( 42ي اسفارش  )که َدريس دوره آقای علی حکيم:

)علیهم نی معصومی کنیم ریسمان بافی های مالّیی است و عقاید و معارف باید مطابق اعتقاد ائمه آنچه ما در فلسفه بحث می

   (63آید( باشد. ) )که از روایات به دست می السالم(
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 اهلل بهجت: آيت

 تریلیاردها تریلیارد افالطون و ارسطو و مالصدرا و مولوی و ابن عربی باید فدای یک حدیث از احادیث 

   (62) بشوند. )علیه السالم(امام صادق

 

 دکتر کريم مجتهدی: 

 هنوز ما در فضای باستانی یونان هستیم در فضایی از تفکر که نهایت اعتباری که برای نفس قائل است 

 این است که آن را به عنوان نفس ناطقه در آخرین تکامل خود و به عنوان لوگوس می شناسد. لوگوس

همان نفس ناطقه است. این نظر متفکران یونانی است ولی در مقابل متفکران یونان و یونانی مآبان ر ما با سنت انبیاء روبرو  

هستیم که در تقابل با سنت یونان است و نفس را مخلوق می داند و زندگی نفس زندگی مخلوقی است که البته قابل ارتقاء 

   (14است. )

 

 را به کفر شرح کرد مالصدرا بود اول کسی که اصول کافی
 

 عالمه بزرگ، محدث نوری: )صاحب مستدرک(

 برای»شرح مالصدرا بر اصول کافی بر مذاق و عقاید خودش است ایشان عبارت صاحب روضات را نقل کرده که فرموده: 

آن کتاب اوهام عجیبه  در»آنگاه عالمه ی نوری می فرماید: « زیادی است که اول من شرح بالکفر صدرااصول کافی شروح 

 (15ماید. )ن و از باب نمونه روایتی از کتاب توحید اصول کافی را نقل کرده و شرح اشتباهش را بیان می« از او واقع شده است

 

 که َفكر اسماعيلی و فلسفی را مشترک می داند، می گويد:سيد حيدر آملی 

 (12کار، همان تأویل است که فالسفه و اسماعیلیه انجام دادند.)عقل فلسفی همه احکام ظاهری را یکبار در هم شکست! این 

 

 مريد ائمه و مولوی بودن يا حماقت است يا عوام فريبی

 عالمه رضوی: )متفکر بزرگ شيعه(

من هیچ کاری با مولوی ندارم و در صدد نیستم که منفیات و اندیشه های ضد اسالمی مولوی را بیان کنم، زیرا در این 

می نوشتم. من به برخی از آنان که خودشان را شیعه دوازده امامی می دانند و « مولوی شناسی»صورت باید سه جلد تنها در 
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بودن و در عین حال مرید مولوی بودن، جز حماقت )یا  )علیهم السالم(مرید ائمه امامان را واجب التأسی می دانند، می گویم:

در عین پذیرش دین مولوی، یا مصداق سفاهت است یا مصداق  )علیهم السالم(ای ندارد. پذیرش دین ائمه فریبی( معنی عوام

حقیرآمیز ر اصل نگاه ت« اصل»داند که این فریبی... کسی که مختصر اطالعی از بینش و فرهن  صوفیان، داشته باشد می  عوام

ر تنها به مولوی منحصر نیست، اصل اساسی اندیشه همه  )علیهم السالم(و اصحاب پیامبران و امامان )علیهم السالم(به انبیاء، ائمه

   (13« )را هصب کرده اند مانند هصب والیت.« عرفان»صوفیان که اصطالح زیبای 

 

 ی)ره(:آيت اهلل العظمی اراک

  (10) من حاضرم با فالسفه مباهله کنم.

 

 قاضی:

 (11) در فلسفه از دین خبری نیست.

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

 پی نوشت ها:

 2ر چهل حدیث، حدیث 5

 31ر نگرشی در فلسفه و عرفان/ 2

 2، ا 35/5/5324ر هفته نامه افق حوزه، 3

  61ر کلمات طریقو /0

 .555-543مبدأ أعلی / ر 1

 ر الهی نامه، چاپ اول6

 ر جزوه ی کنز االسرار أهلم.1

 ر فایل صوتی در سایت دارالصادق موجود است.3

 212ر نور مجرد/ 2

 .5/200ر فتوحات 54
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 505به نقل از جلوه ی حق/ ،5/200ر فتوحات 55

 .5/200ر فتوحات 52

 ر الله ای از باغ ملکوت53

 بهزادانتشارات  ، 3ر مقدمه ی مثنوی/50

 ، چاپ سوم2ر ممد الهمم /51

 ر مثنوی، دفتر چهارم56

 5311، چاپ دوازدهم، 142ر دیوان شمس، هزلیات، 51

 500؛ به نقل از جلوه ی حق/2/522ر تذکرة اولیاء 53

 باب اقسام ذکر و فکر 511ریاض السیاحو /ر 52

 ر مقدمه ی اسفار24

 505از جلوه ی حق/به نقل ؛ 542اربعه / ر شرح حکمت متعالیه اسفار 25

 منتشر شد.  54ر قسمتی از درسهای استاد عالمه محمد تقی جعفری در دانشگاه صنعتی شریف که برای اولین بار در فصلنامه ی نورالصادق شماره 22

 ر گلشن راز 23

 203ر دیوان امام خمینی/20

 6/221ر شرح نه  البالهه 21

 ر مثنوی، دفتر دوم26

 513ر 512ر مفاتیح الغیب/21

 ، حسن زاده، به نقل از رساله شعرانی233ر یازده رساله فارسی/23

 .20/ 3ر المیزان 22

  . 524ر  552/ 3ر اهلل شناسی 34

 مطلب جناب الله زاری برگرفته از اسالف صوفیه است.

وی عحالج یکی از کسانی است که خادم بودن شیطان را متذکّر شده می گوید: صاحب من و استاد من ابلیس است. به آتش بترسانیدند ابلیس را از د

 بازنگشت ... 

 [.65سجود مالئکه مر آدم را، سجود مساعدت بود، جحود ابلیس از طول مشاهدت بود ]الطوامیس/ 

 .251/  53ر امام شناسی 35

 212نور مجرد / ر 32

 .235و 53/225ر امام شناسی 33

 .641ر ممد الهمم حسن زاده ی آملی /30
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 .1/515ر اسفار  31

 ر فایل صوتی در سایت دارالصادق موجود است.36

 012-5/015ر الهیات شفا 31

 2/202ی خواجوی،  چاپ بیروت، ترجمه 5/542ر فتوحات 33

 53و مقدمه ی وی بر قیصری/  31ر  30ر  32چیتیک/  ر  مقدمه ی آشتیانی بر نقد النصوا ویلیام32

 5311تهران  ،01ر مقدمه ی بر فصوا/04

 111مجلسی /  ، عین الحیوة عالمه  3ر فتوحات / 05

 3225ر مثنوی، دفتر یکم، 02

 305و  515ر مقاالت شمس/ 03

 ، آخر باب معادن و جمادات.11/521ر بحار 00

 1/212ر تفسیر المیزان 01

 5/33فلسفه، محمد تقی مصباح یزدی ر آموزش 06

 ر فایل صوتی در سایت دارالصادق موجود است.01

 ، آخر باب معادن و جمادات.11/521ر بحار 03

 231فلسفه چیست/ -02

 261؛  به نقل از فلسفه از منظر قرآن و عترت /50/55/33  2ر روزنامه ی همشهری/14

 3261شماره ، 5332ی جمهوری اسالمی، مرداد  ر روزنامه15

 30ر روح مجرد/12

 241بافته های یونانی / ر13

 02/  24و  52ر نورالصادق 10

 2/113مناقب العارفین ر 11

  0/353. و نیز مال علی نوری ر پاورقی تفسیر قرآن مالصدرا 064/ 5ر تعلیقات حکیم زنوزی بر تفسیر القرآن صدر المتألهین 16

 .01/ر شرحی بر زاد المسافر )آشتیانی( 11

 .3/334ر تفسیر الدرّ المنثور 13

 .320ی آشتیانی( / ؛ اصول المعارف)ملّامحسن فیض کاشانی با مقدمه036ر  031ر شرحی بر زاد المسافر: 12

 .012ر شرحی بر زاد المسافر/ 64

 ؛ پس به هر سو رو کنید، آنجا روی ]به[ خداست.551ر بقره: 65
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 .23فصوا الحکم/  ر 62

 .562/ ر کتاب فالطوری 63

 54/30محی الدین در آیینه ی فصوا، نورالصادق ر 60

 .261؛ به نقل از فلسفه از منظر قرآن و عترت /12ر توحید مطهری / 61

 542محمد رضا مظفر /   ر فلسفه و کالم اسالمی،66

 .232ر حکیم متاله بید آبادی/61

 . 213ر بدایع الحکمه / 63

 از آیت اهلل بهجت.ر خاطرات آیت اهلل حاج شیخ علی صافی 62

 2/6/33ر مصاحبه با دکتر کریم مجتهدی استاد گروه فلسفه ی دانشگاه تهران، سیمای جمهوری اسالمی شبکه ی چهار ر مورخ 14

 312ر محدث قمی، فوائد الرضویه/15

 034المقدمات من کتاب نب النصوا فی شرح فصوا الحکم/  ،251ر جامع االسرار/  12

 ی فصوا. جلد دوم ر فصل اول: مقاالت مقدماتی )بخش دوم( ر محی الدین در آینه13

 01ر شناخت اجمالی کالم، فلسفه، عرفان / 10

 523ر عرفان متعالی /11
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 اسـتفتائاتفصل هفتم: 

 

 
 

 :ی )قدس سره(امام خمين

 اهانت به مراجع اهانت به اسالم است.

 فايل صوَی موجود است.

 

 

 

 

 انقالب:رهبر معظم 

 رسد صالحيتهاي زيادي الزم است،  هر کسی آسان به حدّ مراجع َقليد نمی

شوند بنابراين احترام مراجع بايستی  هاي علميه محسوب می هاي علمی حوزه ْغالباً مراجع قله

 محفوظ باشد بايد َكريم شوند.

 6236ذي القعده  63در قم د   48/7/98سدخنرانی در َاريخ 
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 خمينی)ره(: امام

 ( ]معلوم می شود5کسانی که شایستگی برای خواندن فلسفه دارند، بطوریکه منحرف نشوند، کمند. )

 فلسفه منحرف کننده است و کسی که می خواهد فلسفه بخواند باید عقاید محکم و استوار دینی داشته 

 باشد تا فلسفه او را به انحراف نکشاند.[ 

 

 مقام معظم رهبری:

 یادگیری و تحصیل فلسفه برای کسی که اطمینان دارد که باعث تزلزل در اعتقادات دینی اش نمی شود

   (2)اشکال ندارد و بلکه در بعضی موارد واجب است.  

 

 آيت اهلل العظمی خوئی)ره(:سؤال از حضرت 

 که با ادیان و عقاید دیگر بحث و تبادل آراء دارد الزم است؟  آيا آموَتن فلسفه براي طلبه علوم دينی

 ود فلسفه را تحتررو آیا برای طالب علوم دینی در انجام این وظیفه وجوب کفائی هست؟ و آیا می ش

 عنوان مقدمه امربه معروف و نهی ازمنکر دانست یا این که مقدمه ای برای محافظت از دین یا مقدمه برای

ا؟ و اگر هم لزومی برای طالب ندارد آیا اصالً آموختن آن فایده ای دارد یا هیچ فایده ای ندارد؟ هم چنین هر دوی این ه 

آموختن فلسفه بر چه کسی جایز نیست )لطفاً پاسخ این قسمت را بطور کامل توضیح دهید( و اگر فرض کنیم که فهمیدن 

انستن فلسفه باشد آیا در این صورت ترجیحی برای آموختن )کامل و صحیح( اصول فقه یا بعضی از ابواب آن متوقف بر د

 همگانی آن هست؟ یا این که فقط برای طلبه ای که امید است انشاءا... آینده درخشانی داشته باشد خوب است؟
 

برای ما روشن نشده که بعضی چیزها متوقف باشد بر آموختن فلسفه بلکه در خالل اصول دین و اصول فقه به مقداری  پاسخ:

که الزم است به آن اشاره کرده اند. و اگر می ترسد که بر اثر آموختن آن گمراه شود حرام است و اگر نه فی حد نفسه مانعی 

 (3)ندارد. واهلل العالم. 
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 رک حضرت آيت اهلل العظمی ...سؤال: محضر مبا

 َواهشمند است بفرماييد َعليم و َعلم فلسفه چه حكمی دارد؟

 

 پاسخ آيت اهلل العظمی صافی گلپايگانی:

 تدریس و تدرّس فلسفه و عرفان مصطلح بطور آزاد مانند فقه و تفسیر و حدیث و علوم دیگر در حوزه ها 

 قرار دادن آن در برنامه دروس حوزوی و دانشگاهی بسیار خطرناک است و اجرای این برنامه ها و خصوصاً 

و تشویق و تأیید آنان قابل توجیه نیست و اگر کسی در این حوزه ها گمراه شود عالوه بر این که خودش مسئول است، مدرس 

 (0و استاد نیز مسئول خواهند بود.)

 

 :)ره(تبريزیپاسخ آيت اهلل العظمی 

 (1)کسی که خوف انحراف و ضالل می دهد تعلم فلسفه و امثال آن برای او جایز نیست. 

 

 پاسخ آيت اهلل العظمی سيستانی:

 تدریس فلسفه که عموماً هم تدریس فلسفه مالصدراست و آن هم با آراء منحرف محیی الدین آمیخته است

 (6و در باب معاد هم مشکل دارد چه نتیجه ای دارد؟ ) 

 

 پاسخ آيت اهلل العظمی سيد صادق شيرازی:

 دستور اکید بر گرفتن دانش های طهارت )علیهم السالم(قرآن مجید، رسول خدا و اهل بیت عصمت و 

 دینی را از قرآن، رسول و اهل بیت نموده و نهی شدید از گرفتن آن از هیر این سه منبع فرمودند و گرفتن 
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از هیر آنان مساوی با انکار آنان است، لذا بر مؤمنین واجب است که اول دانش های دینی خود مخصوصاً اصول دین را با  

و استوار  محکم« اصول کافی»شیخ صدوق و « معانی االخبار»نیز و « توحید»و « توحید مفضّل»گرفتن از کتابهایی مانند 

نموده و سپس برای واقف شدن بر اشتباهات متون فلسفی و مانند آن به مطالعه آن بپردازند که آنگاه در اثر پشتوانه حدیثی 

 (1) اصول دین به خوبی می توانند اشتباهات را واقف گردند و حتی رد نمایند.

 

 اهلل العظمی وحيد خراسانی:پاسخ آيت 

 خواهی برایت بگویم، خواهی پیش من است، هر جا را می عرفان پیش من است، همه مولوی را می

 فلسفه را بخواهی از اول اسفار تا آخر، از هر جا بگویی از اول مفهوم وجود تا آخر مباحث طبیعیات 

 (3) روایات است.برایت بگویم، اما همه کشک است، هر چه هست در قرآن و 

 

 آيت اهلل العظمی مکارم شيرازی:پاسخ 

 خواندن فلسفه با دو شرج اشکالی ندارد، نخست این که انسان قبالً عقاید اسالمی را به قدر کافی فرا

   (2) گرفته باشد و دیگر این که نزد استاد متعهدی بخواند. 

 

 سيد محمد شاهرودی:پاسخ آيت اهلل العظمی 

 طلبه ها که هنوز از استطاعت اعتقادی ضعیف برخوردارند بهتر است فلسفه نخوانند چون فلسفه مسائل 

 پیچیده ای دارد ممکن است طلبه نتواند هضم کند در نتیجه به شک و تردید مبتال شده و امکان انحراف از 

 (54) است.موازین حقه ی احکام یا اعتقادات را دارد و مشهور است که فلسفه نکبت آور 

 

 پاسخ آيت اهلل العظمی بهجت )ره(:

 (55)خواندن فلسفه خطرناک است، مگر بعد از اجتهاد در علم کالم و تصحیح اعتقادات.

 خواهد برود کافر شود. فرمودند: آقا می خواست فلسفه بخواند می ایشان به کسی که قبل از علم کالم می 
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 :)ره(مرعشی آيت اهلل العظمی سيد شهاب الدين نجفی

فالسفه، بافندگان آراء و نظریات فاسد، و موهومات بیهوده، و قاطعان طریق انبیاء مرسلین و خلفای مرضیین ایشانند، خداوند 

 (52) تعالی ما را از مضالت فتن حفد نماید.

 

 :)ره(آيت اهلل العظمی بروجردی

 (53) از حقایق الهیه نفس االمریه است. حتی اصطالحات فلسفه را به کار نبرید که موجب انحراف

 

 :)ره(آيت اهلل العظمی حاج سيد ابوالحسن اصفهانی 

 راضی نیستم کسی که در هیر فقه و اصول زحمت بکشد از این شهریه استفاده کند. و در جلسه ای که مدرسین 

 نیستم این امور ]فلسفه و عرفان[ مطرح شود.نجف کارخانه ی اجتهاد است، من راضی »نجف در آن دعوت شده بودند، فرمودند: 

(50) 

 

 :)ره(آيت اهلل العظمی سيد محمد کاظم يزدی

 خواندن فلسفه با ظن بلکه با خوف انجرار به ضاللت جایز نیست تعلیم و تعلم آن، بلکه هر چه از قبیل این

 (51)باشد چنین است مثل مسافرت به بالد کفر و معاشرت با کفار با فرض خوف مذکور.  

 

 :)ره(آيت اهلل العظمی سيد محمد کاظم يزدی

کسی که قادر بر کار کردن می باشد اگر مشغول تحصیل علمی بشود که مانع از کسب و کار می شود به شرطی گرفتن زکات 

 برای او جایز است که آن علم واجب عینی یا واجب کفائی یا مستحب باشد مثل تعلیم فقه بصورت اجتهادی یا تقلیدی. 

ستحب. برای کسی که قصد فقاهت در دین ندارد گرفتن زکات برای او جایز و اگر مثل فلسفه و ... باشد که نه واجب است نه م

  [چه رسد به اینکه تحصیل آن حرام باشد مثل فلسفه.] (56) نیست.
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 :)ره(شيخ انصاری 

 (51) پرداختن به مطالب فلسفی برای فهم مسائل مربوج به اصول دین موجب هالکت دائم و عذابابدی است.

 

 )ره(: عالمه حلی

 (53) اند. از جمله کسانی که جهاد با آنها واجب است، فالسفه

 

 کند انس با مزخرفات فيلسوفان، چشم باز را نابينا می

آنچه موجب می شود حق و باطل بر انسان مشتبه شود، و خداوند درِ قلب را به روی حقایق ببندد، و چشم : )ره(شهيد ثانی

کار انسان را به عذاب دردناک دوزخ منتهی گرداند، یکی این است که انسان به سخنان ملحدان و باز را نابینا سازد، و سرانجام، 

 (52) است.« مزخرفات فیلسوفان»ضدّ دینان و باور سوزان گوش دهد و مانند آنها بیندیشد؛ دیگر انس و الفت با 

 

 در باب اقسام علوم می فرمايد: )ره(شهيد ثانی 

علوم دیگری باقی ماند که بعضی از آن ها مطلقاً حرام است مانند علم سحر، شعبده بازی و بعضی از مسائل فلسفی و بطور 

 (24)کلی هر عملی که موجب پیدایش شک در انسان شود حرام است. 

 

 حکم قائلين به قدم عالم

توحید و عدل و نبوت و إمامت معتقد است اما فرمایید در مورد کسی که به  چه میسؤال سيد مهنا از عالمه حلی )ره(: 

 گوید عالم قدیم است؟ حکم وی در دنیا و آخرت چیست؟ می
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 :قدس اهلل نفسهپاسخ عالمه حلی 

بدون اختالف بین علما هر کس معتقد به قدم عالم باشد کافر است، زیرا فرق مسلمان با کافر همین است، و حکم او در آخرت، 

(25)ر است.به اجماع، حکم بقیه کفا
 
 [ (22) گوید: عالم قدیم است. زاده آملی می ]حسن 

*** 

 سؤال از مراجع در مورد کتب فالسفه و عرفا

 

 محضر مبارک مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت اهلل العظمی ...

 شود پاسخ صریح و روشن خود را در مورد سؤال زیر مرقوم فرمایید. تقاضا می

 (23) مکاسب در مورد کتب ضالل نظری دارید نفیاً و اثباتاً مرقوم بفرمایید.اگر در کالم مرحوم شیخ اعظم در 

 

 :)ره(پاسخ آيت اهلل العظمی حاج شيخ جواد تبريزی

 نظر ما با نظر مرحوم شیخ در این مسئله موافق است. و اهلل العالم.

 

 

 پاسخ آيت اهلل العظمی حاج شيخ محمد فاضل لنکرانی )ره(:

 اگر کتابی موجب گمراهی اکثر مطالعه کنندگان شود از کتب ضاله محسوب می شود و خواندن آن حرام است.

 

 

 :)ره(پاسخ آيت اهلل العظمی حاج سيد محمد وحيدی 

 داده است باشد خرید وکتاب هایی که مشتمل بر ضالل به هر یک از سه احتمالی که مرحوم شیخ 

 فروش آن ها اشکال دارد. و اهلل العالم. 
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 پاسخ آيت اهلل العظمی حاج شيخ حسين نوری همدانی:

 است ولی اگر هر چیزی که وسیله ی اضالل مسلمانان باشد مطالعه کردن و ساختن و خرید و فروش آن حرام

 نیز داشته باشند جایز بلکهافرادی به این قصد بخرند و بخوانند که پاسخگوی باطل باشند و صالحیت آن را  

 است.گاهی واجب  

 

 پاسخ آيت اهلل العظمی حاج سيد موسی شبيری زنجانی:

 بسمه تعالی، انحراف از طریقه فقهاء بزرگ امامیه انحراف از جاده مستقیم و القاء در تهلکه است و باید از 

 آن اجتناب شود.

 

  :)ره(محمدتقی بهجت پاسخ آيت اهلل العظمی حاج شيخ

 و مطالعه کتب مختلفه ]فلسفه و عرفان[ برای کسانی که اهل استدالل نباشند و تمییز حق از باطل نمی دهند

 .خالف احتیاج است. و اهلل العالم 

 

*** 

 قواعد فلسفه با اسالم موافق نيست

 ميرزای قمی: 

 (20) کند. موافقت نمیي اسالم  قواعد ايشان د فالسفه و عرفا د با طريقه

 

 :)قدس سره(قطب الدين راوندی

فالسفه اصول اسالم را اخذ کرده، سپس آنها را بر طبق آرای خود  تفسیر و تأویل کردند... آنها تنها در ظاهر با مسلمانان توافق 

اللَّهُ إِالَّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ  وَ یَأْبَى (21) دارند وگرنه در واقع تمامی اعتقادات آنها هدم اسالم و اطفاء نور شریعت است.

 الْکافِرُونَ.
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 فيض کاشانی:

نه متکلمم و نه متفلسف و نه متصوّفم و نه متکلّف بلکه مقلّد قرآن و حدیث و تابع اهل بیت آن سرور، از سخنان حیرت افزای 

اهل بیت و آنچه بدین دو آشنا نباشد بیگانه، آنچه خوانده طوایف اربع ملول ]بیزار[ و بر کنار و از ما سوای قرآن مجید و حدیث 

 (26) ام همه از یاد من برفت، اال حدیث دوست که تکرار می کنم.

 

 شيخ بهائی:

کسی که از مطالعه علوم دینی دوری کند و وقت خود را در فایده دادن فنون فلسفی بگذارد در زمانی که خورشید عمرش رو 

الش نزدیک است که بگوید: تمام عمر با اسالم در داد و ستد بودم کنون می میرم و از من بت و زنّار به پایان می رود، زبان ح

 (21) می ماند.

 

در آخر اجازهای که به عالمه بحرالعلوم)ره( نوشته می فرماید: توصیه می کنم او را  آقا محمد باقر هزارجريبی غروی

ت عالی اخروی مخصوصاً تالش در منتشر نمودن احادیث اهل بیت )بحر العلوم را( به تالش در بدست آوردن مقاما

و دور انداختن تعلّقات و عالقه های پست دنیوی و این که مبادا عمر گرانبهای خودش را در علوم  )علیهم السالم(معصومین

خب تشنه اهد شد و شفلسفی که زیبا جلوه داده شده صرف نماید زیرا علوم فلسفی مانند سرابی است که به سرعت ناپدید خو

 (23) آن را آب می پندارد.

 

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

 پی نوشت ها:
 
 833زندگانی آیت الله بروجردی، تألیف علی دوانی/  5/88ـ برداشتهایی از سیره ی امام خمینی، غالمعلی رجائی 4
 
 4865ـ اجوبة االستفتائات فارسی، فصل تعلیم و تعلم و آداب آن، س6
 
 .4624، س4النجاة، جـ صراط 8
 
 .461ـ نگرشی در فلسفه و عرفان/1
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 4624ـ استفتاء و صراط النجاة، س5
 وب سایت دکتر احمدی، گزارش دیدار ایشان با آیت الله سیستانی.ـ 2
 
 ـ استفتاء خصوصی7
 

)علیه السالم(سخنان آیت الله العظمی وحید خراسانی در جمع طالب پس از سخنرانی به مناسبت شهادت امام صادقـ 3

 استفتاء خصوصی ـ 2
 
 ـ ستفتاء خصوصی41
 
 8/62ـ در محضر آیت الله بهجت 44
 
 ـ تذییالت إحقاق الحق46
 
 (416و  411ـ چشم و چراغ مرجعیت )ویژه نامه مجله حوزه درباره آیت الله بروجردی(/48
 
 26حیات جاودانی، تألیف سید جعفر موسوی اصفهانی/ ـ41
 
 .21، س814مسائل متفرقه، صـ غایة القصوی، 45
 
 .3، مسئله2، کتاب زکات، فصل6ـ عروة الوثقی، ج42
 
 ، مبحث قطع4/21ـ رسائل 47
 
 2/14ـ تذکرة الفقهاء43

 

 478ـ رساله اقتصاد/42
 
 8/872انوار نعمانیه  ،834منیة المراد /ـ 61
 
 32ـ اجوبة المسائل المهنائیة / 64
 
 418هزار و یک نکته/ ـ 66
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اینکه: مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه آن جا که بحث کتب ضالل را مطرح می کند وقتی مراد از کتب ـ ]توضیح 68
ضـالل را بیان می کند و فتوا به حرمت حف  و نگهداری آن می دهد، کتب ضالل را ماال می زند به کتب عرفا و فالسفه که 

از ظاهر آن می فرماید این گونه کتاب ها نیز کتب ضالل است  ظواهر باطلی دارد اما مدعی اند که مراد مطالب حقی است غیر
 و حف  و نگهداری و خرید و فروش آن، حرام است.[

 
 825، سید حسین مدرسی طباطبایی/«قم نامه»ـ 61
 
 8/4124ـ الخرائح و الجرائح 65
 
 ـ رساله انصاف62
 
 ، به نقل از کشکول451، ذیل فلسفه/7ـ سفینة البحار، ج67
 
 7/456سفینة البحار ـ 63 
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 با خوانندگان نورالصادق )علیه السالم(فصل هشتم: 

 

 ی متفکر بزرگ شيعه حضرت عالمه آيت اهلل حاج شيخ مرتضی رضوی بخشی از نامه

 

جمع کردن، هر کهانت را کرامت، و هر کفر را توحید، و هر عوام فریبی را دین  برخی از هم لباسی های من در پی مرید... بگذار 

شناسی و عرفان بنامند؛ دست در دست لندنی های کابالیست و استراسبورگ نشین های کابالیست، و بازو به بازوی صهیونیست 

 بر علیه شیعه متحد شده اند( به مرید های یهودی و صهیونیست های مسیحی و صهیونیست های مسلمان )که امروز کامالً و عمالً

بازی های خود ادامه دهند. و شگفت این که یکی از همین ارسطوئیان و صدرویان ر که گویا ساالنه پن  میلیارد تومان بودجه 

 موسسه ی به ظاهر قرآنی و در واقع کابالیستی اش است ر می خواهد رساله پخش کند و مرجع شیعه شود. !!!

که این راه ترس بردار نیسررت، کسرری که از جان و مالش می ترسررد باید به راه دیگر برود. و تکرار می کنم:  نترسرید زیرا

در این راه که برگزیده اید، اولین اصل اساسی ادامه ی این کار و تداوم جریان فواید « شناخت نقش کار خود»خودشناسی و 

 اصیل و حیاتبخش آن است.

وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرى  ََنْفَعُ ))و نه در مقام پند و اندرز شررما هسررتم، بل به مصررداق  نه از موضررع باال سررخن می گویم

( باید به همدیگر تذکّر دهیم، و امیدوارم شررما نیز این طلبه ی کوچک را فراموش نکرده و تذکرات الزم را ارائه 5)((الْمُؤْمِنين

 فرمائید.

هر نقمت را بهتر می شناسیم، اما هر نعمت را چنان که باید نمی »ها این است: یکی از ضرعف های نفسانی و روانی ما انسان 

وقتی یک نعمت از دستمان می رود تازه به ارزش و اهمیت آن پی می بریم. توفیق کار در راه تبیین مکتب قرآن و « شرناسیم

شبخوان ناآگاه، بر مکتب وارد کرده اند، و  اهل بیت )علیهم السالم( و زدودن آلودگی هایی که دشمنان آگاه و نیز کاهنان نماز

نیز کنار زدن رسوبات تفسیری افرادی مانند تمیم داری )که هم یهودی بود و هم مسیحی( کابالیست، باالترین و برترین توفیق 

 است؛ نعمتی است که باید در راه آن از هیچ فداکاری حتی شهید شدن دریغ نکرد.

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

 پی نوشت ها:

 55ـ ذاریات: 4
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 های خليج فارس ی يک مسلمان دردمند از آن سوی آب نامه

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

 محضر  شخصیت بزرگوار حضرت آیت الله حاج شیخ علی صافی اصفهانی  داصفهان  

ت شما نیستم اما به محببا سالم و احترام و ادب خدا را شکر می کنم که با آنکه در علم و دانش، تعلیم و تربیت دینی آگاه  

علمای گمنام و گرانقدر دریچه ی قلبم را گشوده ام و تنها با جرعه ایی از چشمه ی گوارای کالم و گفتار و راه و دانش و 

 دل را خنک و سیراب بلکه تشنه تر )علیهم السالم( بینش شما، که حقا کالم نورانی آن امامان کریم است، به عشق اهل بیت

 و دارالصادق است. )علیه السالم( ه در این مکان و دفتر نورانی که مزین بنام مبارک آقا امام صادقمی نماییم خاص

يقيناً َداوند شاهد و گواه است و می داند و می شنود و می بيند که حضرَعالی با آن همه زحمات شبانه روزي و بی وقفه 

در اين راه پر َطر با کياست و کاردانی و َدبير، و با َوانايی در کالم و نوشتار، اين هدف مقدس را دنبال می کنيد آن هم به 

. و کار شما عزيزان در اين دفتر نورالصادق در سالم اهلل عليههدايت حضرت بقيه اهلل  عشق حضرت حق َبارک و َعالی و نور

وَ الَّذينَ جاهَدُوا )) برابر آن همه بی دانشی ها و سخنان بی اساس که به شما حمله می کنند، چيزي جز جهاد در راه َدا نيست

 ((فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا

     ((...وَ الَّذينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ)) رای طلب خشنودی پروردگارتان...و صبر و شکیبایی می کنید ب

و آن هم در روزگاری که فرقه چینان، نه پیرو سخنان گهربار پیامبر خویش اند و نه پذیرای کردار جانشینان او. به شبهه کار 

می کنند و به شهوت و هوس، علماء خود را پیروی می کنند. و معروف را فقط به مذاق خود می شناسند و بدان خرسندند. و 

 گویی که امام خویش اند. به رای و اندیشه ی خود تکیه دارند، 

 حضرت آیت الله صافی، ای عالم دانا و توانمند

نه هرکه دلی دارد خردمند و بخردی داند و نه هر که گوشی دارد نیک شنونده باشد و دانایی دارد و ما را همچون شتری زانو 

 بسته و در اختیار خود دانند.
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 و چه دردی بیشتر از این...

اند... می بينم ناَوانت َواسته اند... می دانم رنجورت َواسته اند... می دانم راهت را بسته می دانم َسته ات َواسته 

اگر عالمی چون شما را و آيت اهلل سيدان را َانه نشين َان َواسته اند، اما َداوند چنان مقدر نكرد و ما  اين  َواسته اند...

نيم فقط با روشنگري هايی که بوسيله قلم که نور است و در مجله روشنايی ها را به آنان که َشنه ي اين معارف اند می َوا

 نورالصادق نگاشته شده است در افق بلند به آنها بنمايانيم.

سپاس و تقدیر و تشکر من حقیر ناچیز است که خدا یارتان باشد و این ره توشه ای است برای رسیدن لقای حقتان که همان 

 و آله و سلم(  است. انشاهلل همجواری با رسول خدا)صلی اهلل علیه

 خداوند عمر طوالنی و با عزت به شما و همه ی علمای راستین مکتب امام صادق)صلی اهلل علیه و آله و سلم(  عطا فرمایید. 

 
 خلیج فارس ـ  ابراهیم عابدینی  ـ    با تقدیم احترام                                                                            

 1434دوم رمضان المبارك 
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 معرفی کتابفصل نهم : 

 

 

 روش صحیح تفسیر قرآن

 عبدالنبی مهدی 

 

تحلیل و نقد نظریه استدالل قرآن

 مشهد ـ کتابفروشی طالبیان 

 

 

 معارف وحیانی

 سید جعفر سیداناهلل  آیت 

 مجموعه مقاالت، درس گفتارها، گفتگوها و مناظرات آیت اهلل سیدان 

 انتشارات دلیل ما 

        

 

 

 نگرشی نو بر مثنوی مولوی

 عباس سعیدی

 

  نقد مثنوی مولوی  

 193-98931323ی دارالصادق اصفهان        تلفن:  مجموعه
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 چه کسانی نمی فهمند؟!

 سید محسن طیّب نیا 

 

گویا و رسا در نقد عرفان التقاطی و تفکرات یونانی

 193-98931323ی دارالصادق اصفهان        تلفن:  مجموعه 

 

 

 هامّه فی المناهج التوحیدیّهبحوث 

 السید محمود الهاشمی نسب بمساعدة الشیخ شعیب الحدّادی 

 روش های صحیح در مباحث توحیدی 

 193-98931323ی دارالصادق اصفهان        تلفن:  مجموعه

 

 

 

 مجالس الزهراء )علیها السالم(

 حجة االسالم و المسلمين محمد حسين طغيانی 

 با مقدمه آیت اهلل حاج شیخ علی صافی اصفهانی

 

 193-98931323ی دارالصادق اصفهان        تلفن:  مجموعه

 

 

 

 


